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يقدم العدد الجديد من مجلة كرياال مأدبة رائعة للقراء والباحثني، حيث يتكّون من مساهامت علمية 

إليها  يسبق  هامة مل  مناح  الضوء عىل  تسلط  لغوية   دراسات  يحتوى عىل  وهو  قيمة.  وثقافية  وأدبية 

الباحثون بعد. ويوجد فيه تحقيق الواقع السيايس لبلد املغرب اإلسلمي وتقّدر املجلة جهود املجامع 

اللغوية يف نرش الرتاث العريب وتتناول شعر السليك بن السلكة وتكتشف دراسة من دراساتها عدة معان 

جديدة لصيغة »فَاَعَل« عرب تحليل ديوان طرفة بن العبد. وتعرّف املجلة األديبة الكبرية الهندية كمل ثريا 

لقرائها من العامل العريب. والروايئ السوري حنا مينة يلمع يف سطور دراسة من دراساتها. وتعالج املجلة 

التحديات والحلول لتحديث املفردات العربية يف القرن الجاري وتقّدم األطر املعرفية واملنهجية لنجاح 

الدرس التعليمي. التوالد الداليل من أهم املوضوعات التي عالجها هذا العدد بعمق وتفصيل. واألدب 

النيجريي يف عامليه الغريب والعريب يجد مساحة كافية للتقديم البسيط يف هذه املجلة. 

إحدى  وتتابع  العربية.  تعليم  يف  األدبية  النصوص  توظيف  تتناول  دراسة  القيمة  الدراسات  هذه  ومن 

دراسات املجلة حامسة العرب القدماء وحرصهم يف تعلم اللغات األجنبية ويف الرتجمة. وقد عولجت 

هنا املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي من املنظور اللغوي  والنقدي. وفن الرتّسل الديواين يف العهد 

الجديد.  العدد  تناولها  التي  املوضوعات  أهّم  من  األموي  العرص  يف  النرثي  الرتسل  وفن  الفاطمي 

وتعجب القراء دراسة بعنوان »الخلف غري مثمر يف النحو العريب«. دالالت املطر يف الشعر الجزائري 

الحديث تدعو انتباهنا إىل عامل تحليل معجمي جميل. والدراسة عن إسهامات عامد عبد اللطيف يف 

البلغة النقدية مفيدة ومثرية جدا. والدراسة الصوتية عن سورة الرحمن تعجبنا إىل حد كبري. ويف هذا 

العدد دراسة تقّدم لنا املصطلح اللغوي تحليل وتطبيقا. أدب جربان وإنسانيته جزء هام إلحدى دراسات 

العدد. والسيطرة الربتغالية يف عامن والبحرين دراسة رائعة يتميز بها هذا العدد. والدراسة عن صورة 

النفس يف الشعر امللحون الجزائري دراسة فريدة يف هذا العدد. وأعتقد أن الدراسة بعنوان »علم اللغة 

وتعليم اللغات للناطقني بغريها« تساعد البحاثني يف املجال املعني كثريا. نطلع عىل تعدد املواهب 

للكاتب املرصي مصطفى محمود يف إحدى دراسات هذا العدد. وهذا العدد يعرفنا منهج التأليف 

النقدي يف دراسة من دراسته ويكتمل العدد الجديد بقصيدة عن بلد الهند وبقصة قصرية عن الروحانية 

– الدنيوية ومبقالة إنجليزية عن أدوات التعليم اإللكرتوين يف تدريس اللغة العربية. 

والقراء  للباحثني  مثاليا  طريقا  ييضء  وبالتايل  الجديد  العدد  بها  يتحىل  القيمة  املساهامت  وهذه 

املهتمني. أشكر املساهمني يف هذا العدد من بلد الهند وخارجها. وأدعوا الله وأمتنى أن تستمر مجلتنا 

يف خطوتها إىل األمام مفيدة للجميع ومثرية لإلنتاج العلمي. 

افتتاحية

د. تاج الدين املناين
رئيس قسم اللغة العربية، رئيس التحرير ملجلة كرياال

جامعة كرياال - كرياال - الهند ، ترفاندرام - 185596

الجوال: 14172864491900
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1- مقدمة 

املغرب  تاريخ  لدراسة  يتطرّق  باحث  كل  إن 

الفرتة  خلل  السيايس  جانبه  يف  اإلسلمي 

الهجري  والتاسع  السابع  القرن  بني  ما  املمتدة 

االضطرابات،  تلك  عىل  حتام  يقف  )13-15م(، 

والرصاع  األمن  وغياب  السيايس  التفكك  وذلك 

الذي ترك حالة من عدم االستقرار يف املنطقة، 

وعىل  السلطوية  العروش  عىل  أثر  الذي  األمر 

الشعب مبختلف رشائحه.

املغرب  لبالد  السيايس  الواقع   -1.1

اإلسالمي بعد سقوط املوحدين:

الحروب  بسبب  هذه  اللاستقرار  حالة  إن 

املرينيون  اإلسلمي،  املغرب  دول  بني  املذكورة 

عبد  بني  وامراء  األقىص،  املغرب  يف   )1( 

بني  وسلطني  األوسط،  املغرب  يف   )2( الواد 

ورائها  من  الهدف  كان  افريقية  يف   )3( حفص 

الرغبة يف بسط النفوذ والزعامة واخضاع كل بلد 

يف  فالحفصيون  إلحداهام،  اإلسلمي  املغرب 

الرشق كانوا يريدون بسط نفوذهم عىل دولة بني 

الواد، واملرينيون يف الغرب بدورهم يريدون بسط 

وقوع  وبحكم  الواد.  عبد  بني  دولة  عىل  نفوذهم 

بني عبد الواد بني الخطر الحفيص رشقا، والخطر 

املريني غربا، اضطر بني الواد اىل تركيز اهتاممهم 

عىل قدراتهم وامكانياتهم العسكرية القتالية دفاعا 

املؤامرات  من  التخلص  يف  ورغبة  ملكهم،  عن 

جريانهم،  قبل  من  ضدهم  تحاك  كانت  التي 

بأحد  واستنجادهم  استغاثتهم  بسبب  إما  وذلك 

الطرفني ضد الطرف العدو، أو وقوفهم وتضامنهم 

مع إحدى الطرفني ضد الطرف العدو.

 الواقع ال�سيا�سي لبالد املغرب الإ�سالمي
 بعد �سقوط دولة املوحدين واأثره على العالقات الثقافية

د. نعيمة بوكردميي

كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية جامعة حسيبة بن بوعيل الشلف، الجزائر

ملخص 
امتاز الوضع السيايس لبلد املغرب اإلسلمي بعد سقوط دولة املوحدين باالضطرابات وكرثة الفنت 

الزيانية باملغرب األوسط واملرينية باملغرب  الحفصية باملغرب األدىن،  الثلث  والحروب بني دويلته 

األقىص، رغبة يف توسع كل واحدة منهام عىل األخرى.

ومن خلل تفحصنا لهذا الجانب، ميكننا الوقوف عند مظاهر الرصاع بني دويلت املغرب اإلسلمي، 

ومدى تأثري هذا الرصاع السيايس عىل العلقات الثقافية.

الكلامت الدالة: الواقع السيايس؛ املغرب اإلسلمي؛ املوحدين؛ العلقات الثقافية.

الواقع السيايس لبلد املغرب اإلسلمي  بعد سقوط دولة املوحدين وأثره عىل العلقات الثقافية
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املغرب  دول  بني  الرصاع  مظاهر   -2.1

اإلسالمي: 

من مظاهر ذلك الرصاع الذي كان قامئا بني تلك 

احتل  ملا  انه   « قائل:  خلدون  ابن  يذكر  الدول 

السلطان املريني يوسف بن يعقوب تلمسان سنة 

الحصار  ذلك  عليها  وفرض  )698هـ/1299م(، 

الطويل استعان عندئذ عثامن بن يغمراسن بأمري 

لبني  كبرية  نجدة  قدم  الذي  الحفيص  بجاية 

جبل  يف  املرينية  بالقوات  التقت  الواد  عبد 

»مرىس  مبعركة  كبرية  هزمية  بها  وأوقعت  الزاب، 

الرؤوس:وذلك لكرثة ما تساقط خللها من رؤوس 

العباد« )4(. 

ويف واقع األمر، فإن هذا الحدث ساهم يف زيادة 

وأبو  املريني  يوسف  بني  واملنافسة  الرصاع  حدة 

عىل  كان  الذي  بجاية  صاحب  الحفيص  زكرياء 

خلف مع صاحب عرش تونس، وحاول أن يوطد 

التعاون  عليه  فعرض  املريني،  بالسلطان  صلته 

بن  عثامن  األمري  إن  إال  تلمسان،  عرش  إلسقاط 

بإسقاط  قام  وكذلك  بالرفض  عليه  رد  يغمراسن 

حبل  وقطع  تلمسان،  منابر  يف  الحفصية  الدعوة 

التبعية التي كانت تربطهام ببعض)5(.

إال أنه، ومع انشغال املرينيني مبشاكلهم الداخلية 
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عقب رفع الحصار بصفة كاملة عن تلمسان سنة 

كذلك  الحفصيني  وانشغال  )732هـ/1331م(، 

بحل مشاكلهم الداخلية، وحالة االضطرابات التي 

كانت تتعلق بأطراف دولتهم الغربية )6( زيادة عىل 

فشل أبو يحي زكرياء اللحياين )7( حاكم تونس يف 

يحي  قام  سنة)711هـ/1377م(،  بجاية  استعادة 

ابن أيب بكر الحفيص حاكم بجاية بتوجيه السعيد 

لتوطيد  الزياين  حمو  أبو  اىل  رسوال  يخلف  بن 

العلقات بينهام ضد اللحياين)8(.

وعن مظاهر الرصاع كذلك الغزو املريني للمغرب 

/14م  هجري  الثامن  القرن  منتصف  يف  األوسط 

السلطان  »ان  خلدون:  ابن  رحلة  يف  جاء  فقد 

املريني أبا عنان فارس ملا تقلد العرش بعد خلع 

سنة)752هـ/1351م(،  الحسن  أيب  أبيه  وموت 

من  أسلفه  حققها  التي  امللحمة  إعادة  اعتزم 

املغرب  بلد  كامل  توحيد  يف  واملتمثلة  قبل، 

اإلسلمي، فانطلقت الحملة العسكرية من فاس 

بني  جيوش  تستطع  ومل  )753هـ/1352م(،  سنة 

عنان خللها  أبو  فتمكن  لها،  التصدي  الواد  عبد 

وقتل  منترصا،  تلمسان  العاصمة  دخول  من 

ثابت  أبو  أخوه  وفر  عثامن،  سعيد  أبا  سلطانها 

السنة  الزعيم إىل أقايص الرشق، وكان ذلك من 

نفسها )9(.

وهناك  املدية،  اىل  سريها  الحملة  واصلت  ثم 

أقبل عليها صاحب بجاية األمري أبو عبد الله محمد 

بانتصاراته  وهنأه  الحفيص،  زكريا  أيب  األمري  بن 

وسلم له املدينة دون مقاومة، وبهذا فرغ السلطان 

بعدما قىض  األوسط،  املريني من شأن املغرب 

حاجته منه، ثم عاد أدراجه اىل تلمسان التي دخلها 

لشهود  )753هـ/1352م(  سنة  رمضان  آخر  يف 

عيد الفطر بها ومعه كل من األمري الزياين أبا ثابت 

الزعيم، ووزيره يحي بن داوود اللذان ساقهام اىل 

مرصعهام، وقتل بالرماح)10(.

ونتيجة لهذا اإلجراء، فإّن الرّصاع الّزياين الحفيص 

تاشفني  أبو  السلطان  عهد  يف  ذروته  بلغ  قد 

األّول)11(، مقارنة مع عهد أبو زكرياء الحفيص الذي 

املوّحدية،  الّدولة  عىل  للستيلء  جاهًدا  سعى 

وتبادل الّسفارات معها، وتلقى هدايا من الخليفة 

الرشيد )12(، ونلمس مظاهر ذلك الرصاع يف الحملة 

التي شنها أبو يحي الحفيص عىل الزيانيني، حيث 

قدم هذا األخري بجيش هام لصد الجيش الزياين 

عىل بجاية، إال أنه ونتيجة الفشل الذي مني به يف 

ذلك، وأمام استيلء بني عبد الواد عىل ذخائره، 

اضطّر إىل التوجه لقسنطينة وهو جريح، وعندئذ 

متّكن بنو عبد الواد من دخول تونس، وأقاموا بها 

أربعني يوما، ثم استسلموا البن عامر)13(، ثم قفلوا 

السلطان  لكن  )730هـ/1329م(،  سنة  راجعني 

شهر  يف  عاصمته  استعاد  ما  رسعان  الحفيص 

رجب من نفس السنة)14(.

السلطان  امام  يبق  مل  الحملت،  هذه  وأمام 

مرين  ببني  االستغاثة  غري  حًل  يحي  أبو  الحفيص 

ويتمّنونها  الفرصة،  يتحيّنون  كانوا  لطاملا  الذين 

دامئا، فقد بعث أبو سعيد املريني رسوالً إىل أبو 

تاشفني األول يدعوه إىل فّك الحصار عن بجاية، 

تلك  أبو سعيد يف  تويف  وملا  طلبه،  رفض  لكنه 

الحفصيني،  صهر  الحسن  أبو  ابنه  خلفه  األثناء، 

ومل يكن مختلفا عن سياسة أبيه، فقد أعاد نفس 

الطلب الذي قدمه األب سابقا للسلطان الزياين 

من  أسوء  كان  األخري  رد هذا  أّن  غري  تاشفني،  أبا 

األول )15(.

غري أن الواقع املؤسف الذي شهدته بلد املغرب 

بني  السياسية  الرصاعات  أّن هذه  هو  اإلسلمي، 
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كل من الحفصيني والزيانيني واملرينيني هي التي 

جعلتهم يغرقون يف املشاكل الداخلية، وبالتايل 

كان  وما  حولهم،  من  يجري  كان  عاّم  انشغالهم 

يخطّط له أعدائهم الصليبيون انتقاما منهم، وذلك 

غرناطة  ملسلمي  واحتضانهم  لتضامنهم  نظرًا 

املسيحية  واعتناق  االضطهاد  عملية  من  الفاّرين 

سنة  باألندلس  إسلمي  معقل  آخر  سقوط  بعد 

1492م.

وقد كانت هذه املخطّطات املسيحية ترمي إىل 

اإلسلمي  املغرب  ببلد  املسلم  العنرص  تصفية 

وبالتايل تحويلها إىل رقعة مسيحية مثلام نجحوا 

يتحّول  ان  الحلم  هذا  وكاد  األندلس،  بلد  مع 

بالخلفة  املغرب  أهل  استنجاد  لوال  حقيقة  اىل 

الجهود  بفضل  متّكنت  التي  العثامنية  اإلسلمية 

الفردية لإلخوة بربروس والجهود الرسمية املتمثّلة 

لهم  تقف  أن  لهم  العثامنية  الدولة  دعم  يف 

باملرصاد، وتقيض عىل مخططاتهم الشيطانية.

ينبغي طرحه هنا. هل  الذي  السؤال  فان  وعليه، 

بني  ساد  الذي  املشحون  السيايس  الواقع  أثّر 

الحياة  عىل  سلبا  اإلسلمي  املغرب  دويلت 

الثقافية؟

الحياة  عىل  السيايس  الواقع  أثر   -  2
الثقافية يف بالد املغرب اإلسالمي: 

القلقة  السياسية  األوضاع  هذه  من  بالّرغم 

املغرب  بلد  وسادت  ميّزت  التي  واملضطربة 

كبري  بشكل  يؤثر  مل  الواقع  هذا  أّن  إال  اإلسلمي 

وسلبي عىل الحياة الثقافية يف العدوة املغربية، 

وميكن إرجاع عوامل ذلك إىل ما ييل: 

اإلسلمي  املغرب  وملوك  حكام  وتشجيع  عناية 

الرتحيب  يقتيض  كان  الذي  والعلامء  للعلم 

بني   )16( للوافدين  األمن  وتوفري  والعلامء،  بالطلبة 

التي  والهدايا  الحوافز  هذا،  عن  فضل  دويلته، 

كانوا مينحونها للشعراء والعلامء للعتامد عليهم 

يف املهام واملسؤوليات الحّساسة.

إرصار طلبة املغرب اإلسلمي عىل تحصيل العلم 

السفر  ومشاق  والصعاب  العراقيل  من  بالّرغم 

ومتاعبه.

ترحيب شيوخ العلم بكل طالب علم ومنحه حّق 

حرية  عىل  زيادة  الشيوخ،  من  يريد  من  اختيار 

التنقل.

الرحلة يف طلب العلم، وإسهاماتها يف بناء الروابط 

خصوصا  اإلسلمي  املغرب  طلبة  بني  الثقافية 

وبلدان العامل اإلسلمي عىل العموم، وذلك من 

خلل تبادل الكتب والرسائل واإلجازات)17(.

عبور  منطقة  إىل  اإلسلمي  املغرب  بلد  تحّول 

بلد  نحو  األندلس  بلد  من  للوافدين  بالنسبة 

فريضة  وأداء  املقّدسة،  األماكن  لزيارة  املرشق 

الحج، وبالتايل التقرّب من شيوخ العلم واالستزادة 

منهم.

اإلسلمي،  املغرب  دول  يف  العلم  شيوخ  وفرة 

لتكوين  عنهم  واألخذ  منهم،  التقرّب  يف  والّرغبة 

امللياين،  العبّاس  أيب  الشيخ  مثل  شخصيتهم 

وأيب  الزيانية،  الدولة  يف  الجد  واملقري  واآلبيل، 

الرحامن  وعبد  البجايئ  املشدايل  عمران  موىس 

تلمسان  طلبة  منهم  استفاد  الذين  خلدون  بن 

نتيجة ملامرستهم ملهنة التدريس، وعبد املهمني 

أخذ  والذي  الفايس،  املغريب  الفقيه  الحرضمي 

نتيجة  عنه خلق كثري من طلبة املغرب اإلسلمي 

غزارة علمه.)18(.

3- الخامتة:

بناء عىل  ينبغي أن نستنتجه  ويف األخري، فإن ما 

ما سبق ذكره، هو أن ظاهرة األمن والرّصاع، كانت 
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تتمكن  اإلسلمي، ومل  ببلد املغرب  عاّمة  ظاهرة 

لها، وهذا  أن تضع حًدا  الثلث  دويلت املغرب 

بسبب رغبة كل واحدة منهم التوسع عىل حساب 

أن  هو  عليه،  نقف  أن  ميكن  ما  أّن  غري  األخرى، 

وبالّرغم من حّدة الرّصاع فيام بينهم، إاّل أن ذلك مل 

يؤثّر إطلقا عىل الناحية الثقافية، وخري دليل عىل 

ذلك الرّحلت العلمية التي كانت منترشة وشائعة 

بني بلدانه بدون استثناء.

4-  املالحق:

أيب  ينظر:  الرببرية،  زناتة  قبيلة  من  فخذ  املرينيون:    )1

الدولة املرينية – دار  تاريخ  النسبة يف  النخرية  زرع: 

املنصور للطباعة والوراقة-الرباط-1972-ص14، ابن 

تحقيق  مرين-  بني  دولة  يف  النرسين  روضة  األحمر: 

ص  البيضاء-ص  الدار  املنصور-  ابن  الوهاب  عبد 

.20-19-17

صفة  وهي  الواد،  عابد  األصل  يف  الواد:  عبد  بنو    )2

من  فرع  وهم  هناك،  بواد  يتبتّل  كان  الذي  لجّدهم 

فروع الطبقة الثانية من قبيلة زناتة التي تعّد من أقوى 

القبائل الرببرية البدوية الرحل ينظر: حول ذلك يحي 

بني  من  امللوك  ذكر  يف  الرواد  بغية  خلدون:  ابن 

الفريد  الفرنسية  اللغة  اىل  وترجمه  الواد-حققه  عبد 

بيل-مطبعة فونتانا-الجزائر -1911-ج1-ص334، عبد 

الرحمن بن خلدون: العرب والديوان املبتدأ والخرب –

مطبعة بوالق املرصية-1284، ج7، ص5—72

3(  الحفصيون: ينسب بنو حفص إىل الشيخ أيب حفص 

عمر من أصحاب املهدي بن تومرت-مؤسس الدولة 

والذي  بالجامعة  يسمون  والذين  العرشة  املوحدية 

تاريخ  الزركيش:  ينظر:  مصمودة  قبيلة  من  ينحدر 

الدولتني املوحدية والحفصية، تحقيق محمد ماضور 

– املكتبة العتيقة تونس-1966-ص-ص66-63.

4(  عبد الرحامن ابن خلدون: العرب –ج7-ص188

5(  نفسه ج7-ص ص 189-188

6(  ابن قنفذ: الفارسية يف مبادئ الدولة الحفصية –

الهوامش
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ابن األحمر: روضة النرسين يف دولة بني مرين- تحقيق 	 

عبد الوهاب ابن املنصور- الدار البيضاء.

ابن بطوطة: تحفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب 	 

االسفار –تحقيق املنترص الكتايب – مؤسسة الرسالة 

للطباعة والنرش والتوزيع – بريوت 5891.

التنيس: نظم الدر والعقيان يف بيان رشف بني زيان-	 

للكتاب- الوطنية  املؤسسة  بوعياد،  محمود  تحقيق 

الجزائر.

ابن خلدون: التعريف بابن خلدون ورحلته غربا ورشقا-	 

دار الكتاب اللبناين بريوت -9791.

املرينية – 	  الدولة  تاريخ  النسبة يف  النخرية  زرع:  أيب 

دار املنصور للطباعة والوراقة-الرباط-2791.

والحفصية، 	  املوحدية  الدولتني  تاريخ  الزركيش: 

تونس- العتيقة  املكتبة   – ماضور  محمد  تحقيق 

تقديم وتحقيق محمد الشاذيل النيفر وعبد املجيد 

–تونس-1968-ص  للنرش  التونسية  –الدار  الرتيك 

ص 160-165

فيها  وبقي  م،  هـ/1308   708 سنة  اإلمارة  توىل    )7

الدر  نظم  التنيس:  ينظر  718هـ/1318م،  غاية  اىل 

محمود  زيان-تحقيق  بني  رشف  بيان  يف  والعقيان 

بوعياد، املؤسسة الوطنية للكتاب-الجزائر ص16.

8(  نفسه، ص16

غربا  ورحلته  خلدون  بابن  التعريف  خلدون:  ابن    )9

ورشقا-دار الكتاب اللبناين بريوت -1979-ص58. 

10(  نفسه-ص 58.

عىل  جلس  الزيانية،  األرسة  ملوك  خامس  هو    )11

دهينة  الله  عطاء  ينظر  1318م(  العرش)718هـ/ 

الوطنية  –املؤسسة  التاريخ  يف  الجزائر  وآخرون: 

للكتاب – 1984 ج3- ص 385 

وتويف 640هـ  أبيه  يوم موت  بويع  الرشيد:  الخليفة    )12

ينظر الزركيش: املصدر السالف –ص 163.

13(  هو محمد بن أيب بكر صهر أيب اللحياين الحفيص 

ينظر  عديدة  سنوات  الزياين  البلط  يف  عاش 

الزركيش: املصدر نفسه –ص 65

14(  ابن خلدون: التعريف، ص 58

15(  التنيس: املصدر السابق – ص 145، ابن خلدون 

– العرب-ج7 – ص 226 يحي ابن خلدون: املصدر 

السابق –ج1-ص160

ابن  ص-ص142-139،  السابق  املصدر  التنيس:    )16

وعجائب  األمصار  غرائب  يف  النظار  تحفة  بطوطة: 

االسفار –تحقيق املنترص الكتايب – مؤسسة الرسالة 

ص  1985-ص  بريوت   – والتوزيع  والنرش  للطباعة 

.19-18

الزكية يف طبقات  النور  بن مخلوف: شجرة  17(  محمد 

املالكية –دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع – د ت 

– ج1-ص 235.

نفسه – ج1-ص202 .  )18

19(  عبد العزيز فيليل، تلمسان يف العهد الزياين، ج2، 

ص626.

.6691

املبتدأ 	  والديوان  العرب  خلدون:  بن  الرحمن  عبد 

والخرب –مطبعة بوالق املرصية-4821، ج7.

 	– التاريخ  يف  الجزائر  وآخرون:  دهينة  الله  عطاء 

املؤسسة الوطنية للكتاب – 4891 ج3. 

 	– الحفصية  الدولة  مبادئ  يف  الفارسية  قنفذ:  ابن 

النيفر وعبد املجيد  تقديم وتحقيق محمد الشاذيل 

الرتيك –الدار التونسية للنرش –تونس-8691.

طبقات 	  يف  الزكية  النور  شجرة  مخلوف:  بن  محمد 

املالكية –دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع – د ت 

– ج1.

يحي ابن خلدون: بغية الرواد يف ذكر امللوك من بني 	 

الفريد  الفرنسية  اللغة  اىل  وترجمه  الواد-حققه  عبد 

بيل-مطبعة فونتانا-الجزائر -1191-ج1.

 

قامئة املصادر واملراجع 
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1. مقدمة  

الظلم  رفض  إىل  تهدف  ظاهرة  التمرُّد  نزعة 

حقد  كله  مجتمع  يف  العدالة  وتحقيق  والعبودية 

لهم  يُوِجد  وال  الفقراء  يستعبد  مجتمع  ومتييز، 

مكان بني أفراده، ومن هنا كان تصعلك السليك 

أجل  من  العدواين  السلوك  ليحرتفوا  معه  ومن 

الحصول عىل الغنائم واالسرتزاق وذلك كرد فعل 

للظلم والكراهية التي تعرضوا له.

قبيلته  يف  والحرمان  بالظلم  السليك  أحس  فقد 

إىل  ومجتمعه  قبيلته  عامل  عن  يخرج  جعله  مام 

للحرية  طامحاً  أصحابه  رفقة  علكة  الصاَّ عامل 

يف  التمرُّد  تيمة  إىل  الدراسة  وتتطرق  والعدالة، 

األساس  هذا  وعىل  السلكة،  بن  السليك  شعر 

التمرُّد  ومجريات  وأحداث  موضوع   عن  نتساءل 

يف شعر السليك بن السلكة ، ولإلجابة عن هذا 

اإلشكال قمنا بضبط جملة من العنارص من خلل 

املبحث  يف  تناولنا  وخامتة،  ومبحثني  مقدمة 

تطرقنا  ثم  واصطلحاً  لغة  علكة  الصاَّ مفهوم  األول 

ويف  تصعلكهم،  وأسباب  عاليك  الصاَّ فئات  إىل 

املبحث الثاين تكلمنا عن تجليات النزعة التمرُّدية 

بهدف  وذلك  السلكة،  بن  السليك  شعر  يف 

أساس  عىل  الشعري  والخطاب  دراسةالرتاث، 

بن  السليك  علوك  الصُّ الشاعر  متخذين  فهمه 

عاليك، وذلك لتوضيح دور  السلكة كنموذج للصاَّ

التعرف  من  مُيكِّننا  أنّه  البحث يف  وأهميةوأهمية 

عاليك، وتبيني دور السليك  بن  عىل مجتمع الصاَّ

السلكة يف تعزيز  مفهوم الوجود عن نفسه وذاته 

املتمرِّدة التي تأىب وترفض الظلم، 

وقد برز من شعراء الجاهلية مجموعة أعلنوا نفورهم 

من قبائلهم، وعل صيتهم يف الجزيرة العربية. وهم 

قبائلهم  مع  والتكيف  التأقلم  رفضوا  ممن  طائفة 

وهم  لهم  ملًذا  الصحراء  واتخذوا  عنها،  فخرجوا 

والظلم  الفقر  رفضوا  الذين  الصعاليك  الشعراء 

مع  الصحراء  العيش يف  وفضلوا  والهوان،  والذل 

القبيلة، فكرسوا  الوحوش هروبًا من ظلم وتسلط 

ب لها أهلها وفرضتها  قيودها وقوانينها التي تعصاَّ

منتزعني  بكرامتهم  العيش  وفضلوا  عليهم،  هي 

عاليك  الصاَّ الشعراء  هؤالء  ومن  بالقوة،  حقوقهم 

السليك بن السلكة الذي هو موضوع حديثنا هذا 

يف البحث.

لطاملا  وهاماً  مميزًا  موضوعا  التمرُّد  شكل  وقد 

ملا  السلكة  بن  السليك  شاعرنا  فيه  وجال  صال 

تيمة الّتمّرد يف �سعر ال�سليك بن ال�سلكة

د. نجاة طرهيوة
جامعةامحمد بوقرة بومرداس،  مخرب أطلس الثقافة الشعبية الجزائر2، )الجزائر(
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عىل  يدل  وهذا  واالضطهاد،  ظلم  من  له  تعرض 

قوانني  باعتبار  املوضوع  بهذا  الشاعر  انشغال 

القبيلة رادعة لحريته ومسيطرة عىل حياته وأفكاره، 

النصوص  داخل  التمرُّد  عن  وبذلك.فالكتابة 

اإلنساين  الجانب  من  جزًء  ستمثل  الشعرية 

للشاعر.

شعر  يف  التمرُّد  تيمة  تتجىل  فيام  السؤال:  وهنا 

السليك بن السلكة؟.

الذي  الفني  الوصفي  التحلييل  املنهج  وتتبعنا 

بوصفها  الشعرية  النصوص  استقراء  يعتمد 

وتحليلها، والوقوف عىل جاملياتها املختلفة.                                                                                              

عاليك علكة والصَّ 2. الصَّ

علكة: 2. 1. مفهوم الصاَّ

علكة لغة: الصَّ

علوك  والصُّ أفقره.   فلنًا:   " " صعلكة  ماداَّة  "من 

الفقري الذي ال مال له"1 ، وال يجد من يعيله عىل 

طرحت  اإلبل  "تصعلكة  ويقال  الحياة.  تكاليف 

مكشوفة  عارية  وأصبحت   ،  2 وانجردت"  أوبارها 

من وبرها. "وصعاليك العرب: فتاكها" 3 ، وذؤبانها 

يسمى   " الورد  بن  عروة  وكان   " األشداء،  األقوياء 

عاليك " ألنه يجمع الفقراء يف حظرية  " عروة الصاَّ

فريزقهم مبا يغنم.

علكة اصطالًحا: الصَّ

 الصعلوك هو الفقري الذي يتخذ من  اللُّصوصية 

خلعته  أن  بعد  للكسب  وسيلة  الطريق  وقطع 

قبيلته، أو بعد أن خرج عىل الجامعة 4 ، إذن فهو 

الفقري الذي ال مال له، وليس له أحد يعتمد عليه 

عاليك هم يف عرف  لشق طريقه يف الحياة. والصاَّ

التاريخ األديب جامعة من مخالفني العرب الخارجني 

عن طاعة رؤساء وزعامء قبائلهم... وتطورت داللة 

طائفة  عىل  يدل  أصبح  بحيث  املصطلح  هذا 

والسلب  الغزو  ميتهنون  كانوا  ممن  الشعراء  من 

برزت  اجتامعية  ظاهرة  هي  علكة  الصاَّ و  والنهب. 

لبعض  الجاهلية كردت فعل  الحياة  عىل هامش 

العادات واملامرسات، وانترشت مدة من الزمن.

عاليك وأسباب تصعلكهم 2. 2. فئات الصَّ

اللُّصوص،   الفقراء  من  جامعة  هم  عاليك  الصاَّ

عن  وخرجوا  العربية  الجزيرة  يف  انترشوا  الذين 

طاعة رؤساء قبائلهم ومل يخضعوا ألعراف القبيلة 

أو  القبيلة،  بالتزام  يتقيدوا  ومل  عليها،  متراَّوا  بل 

محالفتها لقبائل أخرى أو تعرض القبيلة لألخطار 

القبائل املجاورة.

عىل  وإقدامهم  بجرأتهم  عاليك  الصًّ هؤالء  عرف 

اقتحام املهالك واملصاعب وميتازون بالشجاعة 

ائني الذين ال  والصرب ورسعة العدو فكانوا من العداَّ

يجارون يف رسعة عدوهم، فالحياة واملوت سواء 

والحرض،  البدو  عىل  يغريون  وكانوا  نظرهم  يف 

فيقتلون  القوافل  ويغريون  الطريق  ويقطعون 

يرتدد  لذلك  النهب؛  يف  فيرسعون  ويسلبون 

وكانوا  والثورة  والفقر  الجزع  يف شعرهم صيحات 

مطارديهم  فاتوا  عدوا  فإذا  أقدامهم  عىل  يغزون 

ُر  يصوِّ الذي  الشعر  يقولون  يدركوهم،وكانوا  فلم 

يف  معاً  يجتمعون  عاليك  الصاَّ وكان  أحوالهم، 

بعض األحيان يف غزو بعض قبائلهم.

عاليك 1.2.2 فئات الصَّ

عاليك إىل ثلثة طوائف وهم : 5 وينقسم الصاَّ

الطائفة األوىل ( أغربة العرب ): كان البعض من 

العرب يأنفون من إلحاق أبنائهم ( أبناء الحبشيات 

فكانوا  وينبذونهم،  بنسبهم  اإلماء  من  السود) 

يتمردون عىل ذويهم ويخرجون إىل الصحراء، مثل: 
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السليك بن السلكة، وتأبط رشا، والشنفرى.

تلك  من  تتكون  وهي  الثانية)الخلعاء(:  الطائفة 

القبيلة  وقوانني  أعراف  عن  الخارجة  املجموعة 

ملواثيقها،  واملنتهكة  موضوعاتها  عىل  واملتمردة 

جرائم  من  ارتكبوه  ملا  قبائلهم  عنهم  تخلت  وقد 

قبائلهم، مثل:  وحامقات، وهؤالء كانت تخلعهم 

حاجز األزدي، وقيس بن الحدادية، وأيب الطمحان 

القيني...

احرتافًا  الصعلكة  احرتفت  فئة  الثالثة:  الطائفة 

وحولتها إىل ما يفوق الفروسية من خلل األعامل 

الطائفة  وهذه  بها،  يقومون  كانوا  التي  اإليجابية 

الورد  بن  عروة  مثل:  وقبائل  أفراداً  تضم  كانت 

العبيس وقبيلتي " فهم " و " عبس " اللتني كانتا 

تنزالن بالقرب من الطائف ومكة.

واملساكني،  الفقراء  عىل  يعطفون  كانوا  فقد 

عىل  الغنائم  توزيع  الغزو  هدفهم  كان  ما  وكثريا 

األغنياء  إىل  عادًة  غزواتهم  وتوجيه  الحاجة،  ذوي 

والبخلء.

حافلة  نجدها  الصعاليك  أخبار  إىل  نرجع  وحني 

ال  فقراء  الصعاليك  فكل  الفقر،  عن  بالحديث 

سيد  الورد  بن  عروة  حتى  أحداً  منهم  نستثني 

قست  كلام  إليه  يلجأون  كانوا  الذين  عاليك  الصاَّ

كان  يستغنوا،  حتى  مأوى  ليجدوا  الحياة  عليهم 

صعلوكًا فقريًا مثلم. 

2.2.2 أسباب تصعلكهم

عاليك  هناك عدة عوامل ساعدت عىل ظهور الصاَّ

يف املجتمع الجاهيل منها:

الفقر والحاجة:   •

بارزاً  سببا  كان  الذي  الفقر  علكة  الصاَّ أسباب  من 

املوارد  وقلة  الظاهرة،  هذه  ظهور  يف  ومهامً 

التي  املاشية  عىل  أهلها  ويعتمد  املعيشية، 

يرعونها، فيأكلون من لحومها ويرشبون من ألبانها، 

املجتمع  فكان  وأوبارها.  أصوافها  من  ويلبسون 

يجل األغنياء ويتجاوز عن أخطائهم ويحتقر الفقري 

املعدم ال ليشء إالاَّ لفقره. فالفقر والجوع والحرمان 

كانوا حارضين يف شعرهم الذي هو مرآة حياتهم 

والبحث  للغزو  دفعتهم  التي  األسباب  من  وكانوا 

يف  يرصحون  فنجدهم  يغنيهم،  الذي  املال  عن 

وهنا  علكة،  الصاَّ أسباب  أحد  الفقر  بأناَّ  أشعارهم 

حني  الفقراء  بعض  عند  بالفقر  اإلحساس  يثور 

يعانون،  بالخريات، وهم  يتمتعون  يجدون جريتهم 

والحصول عىل  للغنى  التطلع  نفوسهم  فيثور يف 

املال، وقد صواَّروا جوعهم تصويراً دقيقاً  يف قمة 

لحق  وما  فقره،  لنا  يصور  السليك  وهذا  الرباعة، 

به من الجوع حتى أنه إذا قام لحاجة أخذه الدوار 
وتراءت له الخياالت واألطياف حيث يقول : 6

ومــــــــــــــــــــــــانِلْتُها حتّى تََصْعلـــــَْكُت ِحْقبَــــــــــًة،      

     وكِــــــــــْدُت ألسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِب املَـــــِنياَِّة أَْعرُِف

َوحتّى رَأيُت الجوَع، بالصيِف، رَضاَّيِن،                

     إذا ِقمُت تَْغشاين ِظلٌل فأُْســــــــــــــــــــــــِدُف

بعض  يف  السلكة  بن  السليك  به  حدثنا  ما  هذا 

شعره كيف كان يغمى عليه من الجوع يف شهور 

الصيف إىل درجة أنه يرشف عىل املوت والهلك.

فالفقر والجوع كانا من األسباب التي دفعته دفعته 

للغزو والبحث عن املال، هذا الفقر الذي استبد 

بحياته وحمل له يف طياته الجوع، كنتيجة طبيعية 

له، ولعلاَّ الجوع أقىس ما يحمله الفقر إىل جسد 

أحد  الفقر  بأن  شعره  يف  يرصح  فنجده  اإلنسان 

علكة. فالجوع والحرمان كانا حارضين  أسباب الصاَّ

حياتهم  مرآت  هو  الذي  الصعاليك  شعر  يف 

ودافعهم للصعلكة والغزو واإلغارة من أجل الحياة.

•   غياب الدولة والسلطة: 

تِيمة التاَّمرُّد يف شعر السليك بن السلكة
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العربية،  الجزيرة  يف  السائد  هو  القبيل  النظام 

فأصبحت القبيلة بنظامها هي السلطة املسيطرة 

واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  الحياة  ألمور 

ملن ينتمون إليها، يقول عبد الحليم حنفي:

الدولة  ملعنى  الظاهري  الشكل  نعني  ولسنا   "

الجامعة، وإمنا نعني عدم وجود قوة حيوية متحركة 

تسيطر عىل األمة، ويحس أفراد شعب هذه األمة، 

بأنهم مرتبطون بهذه األمة وخاضعون لها خضوعا 

يؤثر يف سلوكهم فهذه القوة املؤثرة الجامعة هي 

التي نعني فقدانها يف العرب قبل اإلسلم، فلم 

دين  وال  جامع،  قانون  وال  جامعة،  دولة  لهم  تكن 

جامع " 7 ، وكلام كانت القبيلة قوية كانت األقدر 

الحكومة؛  فغياب  وقوانينها،  سلطتها  فرض  عىل 

يؤدي إىل حالة من الفوىض بسبب غياب أو عدم 

فاعلية السلطة العليا.

الجزيرة  يف  والحياة  األرض  طبيعة   •

العربية:

الجبيل  الطابع  العربية  الجزيرة  عىل  يغلب 

تخلق  الطبيعة  هذه  نجد  لذلك  الصحراوي، 

حصونا طبيعية ألبنائها وتحميهم، فهي ملذا آمنا 

والسلب  الغزو  عليهم  سهلت  فقد  للصعاليك، 

والنهب. " كل يشء يف هذه الصحراء إذن قاس 

أشداء.  قساة  أبناء  تنجب  أن  عجب  فل  عنيف، 

وقد كانت بهذه الطبيعة، ومبا تيرسه من االختفاء 

العوامل  من  ومتاهاتها،  وجبالها  مجاهلها  يف 

علكة وحياتها " 8 . البارزو يف نشأة الصاَّ

مستقراً  الحياة  وهذه  األرض  هذه  شكلت 

عايك بعد غزواتهم، وخروجهم عن قبائلهم إما  للصاَّ

عن طريق الخلع، أو أنهم تخلوا عن قبائلهم مبحض 

إرادتهم.

•التمرد والخروج عن األعراف السائدة: 

كان يقابل يف الجاهلية سوء الخلق والخروج عن 

وعقوبة  صارم،  بنظام  القبيلة  وأعراف  املجتمع 

من  تترباَّأ  القبيلة  كانت  الجاهلية  ففي  شديدة، 

تعلن  بأن  وجناياته،  جرائره  تكرث  الذي  الشخص 

يف مواسم الحج أو األسواق أنها خلعت فلناً فل 

تطالب به إذا أعتُدي عليه، وال يلحقها من جريرته 

يشء إن اعتدى عىل أحد فعرف هؤالء بالخلعاء 
مثل حاجز بن عوف األزدي وقيس بن الحدادية . 9

ملزاولة  حياتهم  صخروا  عاليك  الصاَّ هؤالء  إن 

الطرق  وقطع  سطو،  من  األعاماللعدائية 

واالعتداءعىل ممتلكات غريهم، وهذا كله بسبب 

طرف  من  له  تعرضوا  الذي  واالستعباد  الظلم 

قبائلهم، فمن الطبيعي أن يكون ردة فعل الشاعر 

القبيل  الكيان  هذا  عىل  يتمراَّد  أن  الصعلوك 

املتسلط يف حقهم واملصادر ألرائهم.

3. السليك بن السلكة:

وهو السليك بن عمري بن يرثيب بن سنان السعدي  

التميمي، وأمه السلكة وهي أمة سوداء، وجاء يف 

"األغاين" لألصفهاين:

هو " السليك بن عمرو، وقيل بن عمري بن يرثيب، 

عمروبن كعب  بن  الحارث  وهو  مقاعس،  أحديب 

بن سعد بن زيد مناة بن متيم " 10.

 من أبرز شعراء الجاهلية الصعاليك، ورث اللون 

األسود عن أمه السلكة، وقد عد من أغربة العرب 

وهجنائهم لذلك، وقد كان من أشد رجال العرب 

املناقب  بسليك  العرب  لقبته  وقد  وأشعرهم، 

ودروبها  الصحراء  مبسالك  أعلمهم  كان  حيث 

وأرسعهم عدًوا عىل رجليه حتى أن الخيل ال تدركه، 

سعى جاهًدا لنيل حريته فقد كان طموًحا طامًعا 

ال يرىض بالقليل حتى نجح يف هذا ونال حريته.

وقد بدا شعره مرآة تعكس طبيعة حياته املتمردة، 
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وبنيته القوية الشديدة، فقد متيزت عباراته بالقوة 

حول  متحورت  وقد  موضوعاته  وبدت  والجزالة، 

فكان  إليها  الوصول  سبيل  يف  والسعي  الحرية 

بحق أبرز شعراء الجاهلية الصعاليك.

شعر  يف  التمرُّدية  النزعة  4.تجليات 

السليك بن السلكة :

التمرُّد هو رفض تنفيذ األوامر، وميكن تعريفه بأناَّه 

املوجه  االجتامعي  السلوك  أمناط  من  مجموعة 

النفوذ،  ومظاهر  املختلفة  السلطة  أشكال  إىل 

إليهم  ويعيد  أهدافهم  ويحقق  عليها،  للخروج 

قدراً من السلطة والنفوذ. وهو يختلف عن الثورة 

له  الناس  تقبل  ومقدار  االجتامعية  رشعيته  يف 

واستعابهم له، وتبدأ كل ثورة اجتامعية بعملية مترُّد 

تقوم به جامعة من األفراد ثم تستقطب مجموعات 

الفكر  الناس حتى تعم أغلب أصحاب  أخرى من 

الواعي والناضج الذي له رغبة يف الحياة الكرمية 

بعيداً عن العبودية، وتنظم مترُّدهم. 

الشخص املُتمرِّد هو القوي الشديد، والخارج عن 

املألوف،فالتمرد يعني الحياد عىل اليشء الذي 

اعتاده املجتمع.

والتمرُّد هو محاولة الفرد اسرتجاع الحرية الضائعة 

و املغصوبة، أو املهددة باإلزالة عن طريق القيام 

اآلخرين  تشجيع  أو  املمنوع،  املحظور  بالسلوك 

للقيام بالسلوك املحظور املمنوع. 

والبعد  لألوامر  االمتثال  االمتناع وعدم  به  ويقصد 

عىل  التمرُّد  كلمة  أيضاً  وتطلق  تنفيذها،  عن 

من  فئة  متارسها  التي  االجتامعية  السلوكيات 

األفراد ضد السلطة وجهات النفوذ وأصحاب القرار 

ومواجهتها،  إرادتها  عن  والخروج  منها  للتخلص 

وتشري املعلومات إىل أناَّ الثورات يف املجتمعات 

تكون رشارتها عبارة عن مترُّد ميارس من قبل األفراد 

ثم  للتمرُّد  منظمة  مجموعات  إىل  دائرته  لتتسع 

لقوانني  وفارض  ظامل  كل  تجربُّ  تأىب  ثورة  يصبح 

جائرة ال تخضع للعدالة االجتامعية.

1.4ظلم القبيلة والخروج عنها :

بني  قوية  رابطة  القبيل  النظام  هذا  أوجد  ولقد 

فالفرد  العصبية،  عىل  تقوم  التي  والقبيلة  الفرد 

كان له عىل القبيلة حق الحامية، تتمثل يف نجدة 

أم  جارماً  كان  سواء  واجبة  ألخيهم  القبيلة  أبناء 

مجروماً عليه، بل تتعدى الحياة إىل املوت ممثلة 

الفرد  فلها عىل  القبيلة  أما  مثل،  بثأره  األخذ  يف 

الخروج  له  يجوز  فل  الجامعي،  لرأيها  الخضوع 

عىل قرار تتخذه قراًرا فرديا دون أن تجيز القبيلة له 

ذلك، وإال تعرض للطرد أو الخلع .

املجتمع  عن  بذواتهم  عاليك  الصاَّ انفصل  وقد 

ومواجهة  ذواتهم،  تطوير  خلل  من  الجاهيل 

إساءة القبيلة بالرد عليها، ومتجيد الذات وأفعال 

ألن  سهلً  يكن  مل  الخروج  هذا  أن  إال  علكة  الصاَّ

الصعلوك  امتثال  يقتيض  االجتامعي  العرف 

ألوامر قبيلته.

" وأما السليك بن السلكة فكان حظه من اإلغارة 

األهداف،  من  لعدد  كثريا  القبيلة(  اآلخر(  عىل 

لنفسه  وانتقم  بعضها،  يف  عاليك  الصاَّ نرص  فقد 

مواطن  يف  قبائل  عىل  ابتداء  وأغار  أخرى  يف 

ثلثة" 11 .

الشاعر كانت إغاراته كثرية وإن تعددت األسباب، 

لنفسه، وساعده عىل  انقاماً  أو  سواء نرصًة لغريه 

هذا رسعة عدوه وحيلته وبطشه.

أو  قبيلته،  من  املعاملة  سوء  الفرد  يلقى  وقد 

له  نسب  بسبب  باحتقار  إليه  تنظر  أنها  يحس 

فيها وضيع، أو بسبب موقع له فيها ال يرضيه وال 

يولدون  الذين  العبيد  أبناء  شأن  إنسانيته،  يحرتم 

تِيمة التاَّمرُّد يف شعر السليك بن السلكة
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يف القبيلة فيلقون معاملة العبيد إىل أن يلحقهم 

األبناء،  هؤالء  يفعلون.  ما  ونادًرا  بنسبهم،  أباؤهم 

إًذا نشأوا عىل القوة والفروسية واإلباء وبقي لونهم 

مجتمعاً  يرتكون  فإنهم  واحتقار،  لهم  عار  مجلبة 

هنا  ومن   ، األرض  يف  ويرضبون  وزناً  لهم  يقيم  ال 

كان خروجهم عن نظام قبائلهم واتخاذهم السطو 

العدالة  لغياب  للعيش  وسلة  واإلغارة  والنهب 

علكة عند السليك مل تكن خياًرا  االجتامعية. فالصاَّ

متسك  طاملا  عليه،  محتوماً  أمراً  كانت  ولكنها 

بحريته وذاتية قراره، وهو يعرف ويعي ذلك جيدا، 

يف  يرى  دام  ما  لقبيته  يتعصب  جعله  ما  وهذا 

ذلك خرياً له، ويتخىل عنها إذا لحقت به أًذى.

فيه  ملا  يسعى  كان  الصعلوك  الشاعر  أن  أي 

الرضر  نفسه  عن  دافعاً  ألجلها،  ويعمل  مصلحته 

بكل الطرق واألساليب.

2.4. الحيلة والدهاء   :

العدو،  يف  رسعتهم  عاليك  الصاَّ الشعراء  ميز  ما 

وتحمله  حركته  خفة  عىل  أغلبهم  اعتمد  فقد 

الرزق  لطلب  طولة  ملسافات  والعدو  وحيلته، 

يساعدهم يف ذلك رسعتهم يف الهرب.

عاليك بهذه الصفات حتى أطلق  وقد اشتهر الصاَّ

 " عنهم  فقيل   ،" العدائني   " اسم  أحيانا  عليهم 

أعدى من الشنفرى " و " أعدى من السليك ".

حيله  يف  قصص  السلكة  بن  للسليك  أن  كام 

وقد سجل منها يف شعره، ومنها قصة غارته مع 

طلب  حيث  باليمن،  مراد  جوف  عىل  صاحبيه 

من صاحبيه أن ينتظراه يف مكان قريب، عىل أن 

ليدرس خطة سلبها فقال  اإلبل،  يذهب هو إىل 

لصاحبيه: 

قريبا  كان  فإن  الحي  مكان  الرعيان  من  سأعلم 

رجعت إليكام، وإن كان بعيدا لحنت لكام يقول:

بعيد،  الحي  أن  الرعاة  من  وعلم  فأغريا، وذهب   

بأعىل  فقال  بىل،  قالوا  أغنيكم؟  أال  للرعاة  فقال 

مكان  يف  ينتظرانه  اللذين  رفيقيه  مخاطبًا  صوته 
قريب : 12

، أاَلَ الَ َحياَّ بالودي      يا صاِحبَياَّ
  إالاَّ َعبيـــــــداً ِقيـــــــــاماـً بيـــــــَن أَْذواِد،

أَتَْنظُران قليلً، َريَْث َغْفلَِتهْم؟                            

أم تَْغُدواِن، فإّن الريَح للغادي.                 

ومل  باإلبل،  فذهبوا  السليك  أتيا  ذلك  سمع  ملا 

يبلغ الرصيخ الحي حتى هربوا.

فالحياة دامئا ال تخلو من املخاطر، وكان السليك 

وذلك  النوم،  من  نفسه  حرم  حتى  وحذراً  يقظاً 

فهو  حذره  من  وبالرغم  األعداء،  حصار  من  لنجاة 

يستهني باملوت وال يأبه بها.

واالنتامء  القبيلة  عن  والخروج  العزلة   3.4

إىل قبائل أخرى:

كان للعصبية بني قبائل العرب سلطان قوي قبل 

مظلوماً،  أو  ظاملاً  الفرد  تنرص  فالقبيلة  اإلسلم، 

ويف املقابل عىل الفرد االلتزام بأوامرها واالبتعاد 

عن نواهيها، والسري وفق نظمها وقوانينها التي ال 

يجب أن يحيد عليها.

علوك مثل غريه من أفراد القبيلة يرسي  وكان الصُّ

عليه ما يرسي عىل أفرادها، ثم تعرض ملا أخرجه 

عن هذا النظام وأحدث القطيعة بينه وبني قبيلته، 

فلم يعد الصعلوك يشعر باالنتامء للقبيلة لسقوط 

صورتها يف ذهنه واستعدادا النسلخ عنها.

الصعاليك يف  افتقدها  التي  القيم  أوىل  وكانت 

ومساواتهم  بوجودهم  االعرتاف  هي  مجتمعاتهم 

محتقرون  وجياع  فقراء  أنهم  إىل  إضافة  بغريهم، 

يرفضوه،  أو  الذل  بهذا  يرضوا  إما  وهم  ومنبذون، 
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ولكن ْكُّل ُصعلوٍك رَضوٍب،                   

              ِبَنْصِل السيِف، هاماِت الرَِجاِل

، كُلاَّ يوٍم                     أشاَب الرأَس أينِّ

             أََرى يلاَّ خــــــــــــــــــــــالًة َوْســـــــــــــَط الرِّجــال

يَُشقُّ َعيَلاَّ أَْن يَلَقنْيَ َضيامً                   

             ويَعِجـــــــــــــــــــــُز َعنْ تََخلُِّصِهناَّ حايل...

عاليك،  الصاَّ مع  عادل  غري  القبيل  املجتمع  كان 

علوك  الصُّ العلقة بني  ومن هنا حدث رشخ يف 

إقصاء  يف  سبباً  القبيلة  تكون  وبذلك  وقبيلته، 

األمر  وتطور  املجتمع،  عن  الصعلوك  وخروج 

عن  للبتعاد  والسعي  املقاومة  إىل  بالصعلوك 

القبيلة واسرتجاع حقه واثبات وجوده.  

4.4.الشجاعة والنجدة :

لألذى  تعرضا  الناس  أكرث  عاليك  الصاَّ كان  وملا 

والقتل لكرثة أعدائهم وعدم حصولهم عىل الحامية 

من قبائلهم، فهاهو السليك بن السلكة يصور لنا 

له  يف مقطوعة شعرية نظمها يف نجدة صاحب 

بنفسه  فرمى  خثعم  قبيلته  أرسته  "رصد"  له  يقال 

يف أحضان املوت وأنقذه بعد قتال شديد  بينه 

يف ويقول  الفرسان،  من  كبرية  مجموعة   وبني 
 ذلك 14

بَكـــــــَى رُصٌَد لاَماَّ َرأى الَحياَّ أَْعرََضت                           

    َمَهاِمُه رَْمٍل دونَُهْم وُســــُهوُب،

َوَخـــــــــــــــْوفَُه َريَْب الزمــــــــــــــــــــاِن وفَْقرَه                              

   بلُد َعُدٍو حارٍض وُجـــــــُدوُب،

َونَأٌْي بعـــــــــــــــيٌد َعْن ِبلَِد ُمَقــــــــــــــاِعس                           

   َوإِناَّ َمخاريَق األُمـــــوٍر تَـــــــــــــــريُب

ــــــــه                         فَقـــــــــــــــلُت له: ال تَبِك عــــــــيُنَك، إناَـّ

    قَضياَُّة ما يُقىَض لََنا فََنؤوُب

َسيَكفيَك فَْقَد الَحّي لحٌم ُمَغراٌَّض                      

وماُء قُدوٍر يف الِجفاٍن َمُشوُب   

والبطولة  بالشجاعة  عاليك  الصاَّ الشعراء  اتصف 

القبائل  عىل  الغارات  ويف  والفر  الكر  يف 

ومواجهةاألعداء، فلم يكرتثوا للحياة وال ملغرياتها 

ألن غزوهم كان من أجل العيش.

كان الشاعر يصطدم مبجتمعه الذي كان يرى يف 

مظاهر  من  مظهرًا  علوك  الفرديةللصُّ الفوضوية 

الصعلوك( بني  والعلقة  الصلة  فتنقطع  التمرُّد، 

السليك بن السلكة) ومجتمعه، فيتخىل عنه هذا 

ويعيش  الحامية،  من  قبيلته  وتحرمه  املجتمع، 

الشاعر خليًعا مترشًدا، حتى يلقى نهايته.

5. الخامتة :

نخلص يف ختام هذا البحث إىل ماييل:

ميثل العرص الجاهيل مرحلة مهمة يف األدب 	 

الذي  الشعر  من شعر، هذا  فيه  العريب ملا 

عن  بالحديث  الحافل  العرب  ديوان  هو 

أخبار  ومصدر  وأخلقهم،  وعاداتهم  أحوالهم 

عرص ما قبل اإلسلم ملا جاء فيه من حديث 

اإلنساين  الوجود  ورمز  الجاهلية،  الحياة  عن 

والفكري  الحضاري  االنتامء  عىل  وعلمة 

بل  العرص  هذا  أدب  يهمل  ومل  لإلنسان، 

بالعكس، فتناول الباحثون والنقاد شعر هذه 

الفرتة بالدراسة والتحليل والتمحيص.

التمرُّد الذي تفجر يف شعر وشخص السليك 	 

تؤكد  التي  الفردية  األنا  حضور  ويثبت  يؤكد 

نفسه  مع  والحفاظ  بنفسه،  الشاعر  اعتزاز 

وتجاه اآلخرين، فقد ضحى بنفسه يف سبيل 

قبيلته  تجاه  وفاء  وله  به،  مقتنع  هو  مبدأ 

وأصحابه بالرغم مام تعرض 

له من ظلم وقهر، ورغم املطاردات والحروب 	 

تِيمة التاَّمرُّد يف شعر السليك بن السلكة
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التي خاضها والتنقل يف الفيايف، فهو يرفض 

بكرامته  ويتمسك  والهوان  والذل  الخضوع 

وعزة نفسه.

أجل 	  من  النضال  هي  التمرُّدية  النزعة 

االستقللية الذاتية، وهي تهدف إىل تحقيق 

العدالة يف مجتمع كله ظلم.

معارشة 	  ل  وفضاَّ البرش  أُنس  استبدل  الشاعر 

الحيونات املفرتسة والوحوش ألنه رأى فيهم 

األمن واألمان الذين فقدهم يف قومه وأهله.

فعل 	  كردت  جاءة  اجتامعية  الصعلكة ظاهرة 

عىل الظلم والتمييز والكراهية.

علكة بالنسبة للصعلوك عامل 	  مثاَّل عامل الصاَّ

الذي  املكان  وهو  والهوان،  الذل  فيه  رُِفض 

يستطيع العيش فيه بكرامة وحرية.

احرتفوا 	  جامعة  السليك  ومنهم  عاليك  الصاَّ

وقطع  والغزو  والقتال  العدواين  السلوك 

الطرق بقصد املكسب والغنائم.

واملعنوي 	  املادي  بالحرمان  السليك  شعور 

يف القبيلة جعله يخرج عن نظمها وقوانينها، 

علكة  الصاَّ عامل  إىل  عاملها  من  يخرج  جعله 

رفقته  وكان  يحدث،  ما  عىل  منه  فعل  كرد 

أصحابه للعيش يف الصحراء.

ورفض 	  القبيلة،  سلطة  عىل  الشاعر  .خرج 

له  سكناً  العراء  واختار  وواجباتها،  عاداتها 

خاصة بعد طرده من قبيلته ملعارضته لحكم 

القبيلة.

كان معظم صعاليك الجاهلية شعراء مجيدين 	 

كتبوا قصائد من عيون الشعر العريب.

املقدمات 	  عن  شعره  يف  السليك  ابتعد 

الطللية، واضعاً لكل مقطوعة خاصة به عنواناً 

لها.

إىل 	  والهوان  ل  الذُّ واقع  من  السليك  ارتقى 

طموح العظمة والحرية.
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املقدمة:

إن الرتاث العلمي هو أنفس ما متتلكه األمم، فهو 

فكرها؛  ونتاج  الطويل،  تاريخها  عرب  األمة  تجربة 

األفراد  جهود  به  والعناية  حفظه  عىل  تقوم  لهذا 

والجامعات، والحكومات والهيئات، وال سيَام حني 

فاستيعاب  واستقللها.  بخصوصيتها  األمة  تْؤمن 

رضورات  من  التاريخية  بحركته  والوعي  املايض 

منه،  التعلم  يعني  بالرتاث  واالتصال  الواقع،  فهم 

والتفكري به، والبناء عليه. 

الرتاث  أنواع  أغنى  الرتاث اإلسلمي من  كان  وملا 

لتحقيق  عليه مهامً،  الحفاظ  كان  اإلنساين، فقد 

األصيلة،  روحه  عىل  املرتكزة  الذاتية  نهضته 

به روًحاوفكرًا. وإذا كان »قد طغى عليه  املتصلة 

الزمن طغيانه عىل ثقافات أخرى ... فإنه مع ذلك 

احتفظ لنا منه بنصيب ملحوظ، تعمر به املكتبات 

... ويتنافس املتنافسون اليوم يف إحيائه، بجمعه 

وتحقيقه ونرشه«]1[.

وتاريخه،  اإلنسان،  ذات  هي  اللغة  كانت  وإذا 

أنها  ذلك  عن  تزيد  فالعربية  وماضيه  وحارضه، 

فتحقيق  املبني،  الكتاب  ولسان  الدين،  ترجامن 

روح  عىل  يرتكز  أن  يجب  بها  الذاتية  النهضة 

هذان  فغدا  به  اتصلت  الذي  األصيل  الرتاث 

جهود املجامع اللغوية يف ن�سر الرتاث العربي

د. محمد بن ردة بن عطية الله العمري 

جامعة أم القرى - الكلية الجامعية بالقنفذة، اململكة العربية السعودية

امللخص

تحقيق  خلل  من  العريب،  الرتاث  نرش  يف  اللغوية  املجامع  بها  قامت  التي  الجهود  البحث  يتناول 

املخطوطات، والبحث عن النوادر، ونرش ما ترجم من كتب من العربية وإليها. وقد أكد البحث عىل أن 

جهود هذه املجامع كانت قامئة عىل التخطيط اللغوي، من متخصصني، وفق انتقاء علمي مبني عىل 

العمق والتخصص. كام عرض البحث لجهود املجامع الرائدة يف العامل العريب وهي: مجمع دمشق، 

ومجمع القاهرة، واملجمع العراقي، واملجمع األردين. ثم ذكر مثرات تحقيق الرتاث ونرشه عرب املجامع 

النرش  التي واجهت  بالعوائق والصعوبات  النرش، وختم  التي ساعدت عىل هذا  العوامل  اللغوية، ثم 

اللغوية  أن ظهور املجامع   - نتائج عدة، من أهمها  البحث إىل  انتهى  اللغوية. وقد  العلمي باملجامع 

كان يف مرحلتها الزمنية املناسبة. - أن تحقيق الرتاث وإحياءه كانت ركيزة أساس يف قوانني وأهداف 

وأنشطة املجامع اللغوية.

جهود املجامع اللغوية يف نرش الرتاث العريب
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وال  اآلخر،  يف  أحدهام  يحلُّ  يف  واحداً  الصنوان 

خصوصية  وللعربية  فيه.  صنوه  بظهور  إال  يتجىل 

أنزل  وبها  الرشيعة،  لغة  فهي  لغريها،  ليست 

الكتاب املبني، عىل لسان النبي الفصيح األمني، 

أن يؤىت مبثل آياته، وهي  ياً  البرش، متحدِّ مخاطباً 

ليست »أداة مشرتكة للتعبري والتفاهم بني أقطار 

العروبة فحسب، ولكنها اللغة التي تتصل اتصااًل 

جوهريًا برتاث األمة، وقيمها وعقيدتها، وخصائص 

األمة  حارض  وصل  يف  األمانة  إن  وجودها«]2[. 

الرتاث  تجاه  بالواجب  القيام  تستلزم  مباضيها 

عموماً، وتراثنا اللغوي خصوصاً. وإن من أولويات 

هذه الصلة، إحياء هذا الرتاث عىل طريق توافق 

أصالته، وما استهدفه أصحابه منه، دون انتخاب 

وال تحيز. 

الرتاث، ملا  لصون هذا  الحثيث  العمل  بدأ  لقد 

أفاق العامل اإلسلمي، واستعاد بعًضا من وعيه، 

يف  والجامعية  الفردية  الجهود  استنهاض  إىل  إذ 

إحياء تراثه العريب واإلسلمي، وبالرغم مام تعرض 

امتداد  عىل  تدمري  من  الكبري  العلمي  تراثنا  له 

اإلسلمي  العامل  مكتبات  ظلت  فقد  تاريخه، 

من  األدىن  بالحد  محتفظة  والعامة  الخاصة 

لجمع  مركز  إقامة  ولعل  تراثه.  تجاه  املنتمي  دور 

السليامنية(  )جامع  يف  وصيانتها  املخطوطات 

يف إستانبول أوىل الخطوات يف هذا السبيل، ثم 

تبعتها مكتبة )دار الكتب املرصية(، حني أنشأت 

وحفظها،  املخطوطة،  الكتب  لتصنيف  مركزًا 

املكتبة  قامت  كام  لها،  اللزمة  الفهارس  ووضع 

الظاهرية بدمشق بالدور نفسه، فحفظت الرتاث 

الذي احتوته من التلف والضياع. 

اللغوية  العلمية  املجامع  إىل  العهد  يصل  وحني 

نظرًا  املناسب؛  وقتها  يف  ظهرت  قد  نجدها 

للحاجة الشديدة إليها، فقد كانت الحلقة اللحقة 

التي  واملكتبات  العلمية  املراكز  لجهود  املتممة 

وتصنيفها.  املخطوطات  حفظ  عند  دورها  وقف 

الرتاث  كتب  أعطيت  اللغوية  املجامع  ففي 

وأحيط  والطباعة،  والدراسة  التحقيق  من  حقها 

اختصت  ميزة  وهذه  والطأمنينة،  بالثقة  إخراجها 

اختصاصها  وبحكم  غريها.  دون  املجامع  بها 

العلمية إلحياء  اللغوية جهودها  وجهت املجامع 

الرتاث اللغوي عرب تحقيق املخطوطات القدمية 

والحديثة، والتنقيب عن نوادر الكتب يف مظانها، 

إضافة إىل نرش ما ترجم من كتب اللغة من العربية 

وإليها.

إننا حني نعلم أن املجامع اللغوية هي »مؤسسات 

لغوية علمية تقوم عىل خدمة اللغة، وبها جامعة 

والعلوم  اللغة  يف  للنظر  تجتمع  العلامء،  من 

الجانب  عىل  غالبًا  اهتاممهم  ويركزون  والفنون، 

بناًء  عليه،  يكون  أن  يجب  وما  العلمي،  اللغوي 

عىل الرتاث العريب والعاملي.]3[ ومن ثماَّ نستحرض 

بدايات التفكري يف املجامع اللغوية، وكيف كانت 

تهدف للمحافظة عىل سلمة اللغة العربية، نجد 

العريب  بالرتاث  العناية  هو  األساس  منطلقها  أن 

اللغة  يف  عيونه  بنرش  القديم  وإحياء  واإلسلمي 

أن من  إىل  اإلشارة  املهم هنا  ولعله من  واألدب. 

حسنات املجامع اللغوية - وهي كرث- أننا للوهلة 

نرش  بني  الفرق  جهودها  خلل  من  نلمس  األوىل 

املجامع  هذه  جهود  ألن  ومراجعته.  الرتاث، 

يقوم  الذي  اللغوي،  التخطيط  عىل  املؤسسة 

يف  اسرتاتيجي  وضوح  وفق  متخصصون،  عليه 

مبني  علمي  انتقاء  ووفق  واألهداف،  الغايات 

مبراحل  الوعي  يضمن  والتخصص،  العمق  عىل 

التاريخ الحضاري لألمة، والبصرية بأطياف نسيجها 
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الفكري، والتغريات املنطقية والتحوالت املواكبة 

لكل مرحلة من مراحل رحلته التاريخية.

الرتاث  نرش  مامرستَّي  بني  الفرق  يبني  ما  وهذا 

متثله  املتخصص  الرتاث  فنارش  ومراجعته، 

املجامع اللغوية، التي تنطلق يف صلتها بالرتاث 

من بصرية ووضوح، من دون انتخاب ثقايف خاص، 

دعوى  أما  إقصاء.  أو  تحيز  أو  متعمد،  إسقاط  أو 

مراجعة الرتاث فهي موجٌة ركبها كل من أراد قراءة 

املسبقة،  وغاياته  الخاصة،  رؤيته  وفق  الرتاث 

لوجهة  املوظف  االنتقاء  أهدافها  تتجاوز  ال  التي 

محددة، قد ال متت لروح الرتاث األصيلة يصله، 

وال تخدم غايات مبدعيه، وال املنتمني الحقيقني 

تورث هذه املراجعات  العكس فقد  له. بل عىل 

أوارص؛  بالحارض  تربطه  ماض  عن  انبتاتاًمقصوداً 

أو  تشويهه  أو  طمسه  املراجعات  هذه  تعمدت 

االتجاهني  هذين  أذكر  جعلني  والذي  تغييبه. 

كل  إىل  املنتمني  وسعي  بالرتاث،  ارتباطهام  هو 

وتوظيفه  املنهج،  مرشوعية  إلكسابه  منهام  اتجاه 

يف خدمة املرشوع العام الذي يطمحون لتحقيق 

أهدافه. 

قامت  ما  عىل  وبناء  اللغوية  املجامع  أن  والحق 

تكفل  مهام  من  اختطته  وما  أهداف،  من  عليه 

تحقيق غايات إنشائها وتحقيق رسالتها كانت هي 

الركن اآلمن، املدفوع باالنتامء الصادق، والشعور 

باملسؤولية، واستحضار الدور التاريخي والقومي، 

اللغوية  املجامع  جهود  عن  بالحديث  وسأكتفي 

دمشق،  مجمع  وهي:  العريب  العامل  يف  الرائدة 

واملجمع  العراقي،  واملجمع  القاهرة،  ومجمع 

األردين، وذلك ملا لها من أسبقية، وألن املجامع 

خطاها،  عىل  سارت  النشأة  يف  لها  التالية 

عليه  قامت  ما  يوافق  ما  الجهود  من  وأضافت 

املجامع األربعة. 

أوالً: مجمع اللغة العربية بدمشق:

اللغة  مجمع  قانون  من  الثالثة  املادة  يف  جاء 

العربية بدمشق الفقرة )جـ(:

العلوم، والفنون،  العرب يف  بإحياء تراث  العناية   -
واآلداب، تحقيًقا ونرشًا.]4[

ُضمت  بدمشق  العلمي  املجمع  أنشئ  حينام 

تزويدها  عىل  فحرص  العربية(  الكتب  )دار  إليه 

بعوثه  بأنفس املطبوعات واملخطوطات، فبعث 

النادرة  العربية  الكتب  واستنساخ  الكتب  لجمع 

من مكتبات أوروبا، حتى أصبحت املكتبة تشتمل 

عىل نحو عرشة آالف مخطوط، وما يزيد عن مائة 

ألف كتاب مطبوع.

 وقد حقق املجمع وأخرج: كتاب )نشواراملحارضة 

املسترشق  حققه  للتنوخي(،  املذاكرة  وأخبار 

حققه  قتيبة،  البن  )األرشبة(  وكتاب  مرغليوث، 

العّوام  الوجود »بحر  محمد كرد عيل، وأخرج إىل 

فيام أصاب فيه العوام« البن الحنبيل، بتحقيق عز 

الدين التنوخي، وقدم ملكتبة النحو )املويف يف 

النحو الكويف(. للكنغراوي بتحقيق محمد بهجت 

البيطار. 

)تاريخ دمشق(  تحقيق –  كان  أما مرشوعه فقد   

من  العقد  واسطة  وهو  وإخراجه،  عساكر  البن 

التاريخية  ولقيمته  لضخامته،  املجمع  منشورات 

والرتاثية، وقد نرش منه نحو أربعني مجلداً. يقول 

املجمع  عن طموح  مقدمته  كرد عيل يف  محمد 

وجهده يف جمع أصوله: »فرأى املجمع أن يصور 

ما تفرق من أجزاء هذا السفر يف الخزائن الرشقية 

ودار  األزهر،  خزانة  يف  وجده  ما  فصور  والغربية، 

بباريس،  األهلية  الكتب  ودار  املرصية،  الكتب 

وخزانة املتحف الربيطاين، وخزانة جامعة كمربج، 
وغريها.«]5[

جهود املجامع اللغوية يف نرش الرتاث العريب
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ثانياً: مجمع اللغة بالقاهرة:

أن  واجبه  من  أن  القاهرة  مجمع  مرسوم  يف  جاء 

»ينرش عىل الطريقة العلمية من النصوص القدمية 

ما يراه الزًما ألعامل املجمع وفقه اللغة«، ثم أنشأ 

املجمع يف دورته السابعة »لجنة إحياء الرتاث«.

]2[ وجاء يف الفقرة )ت( من املهام التي تحقق 

أهداف إنشاء مجمع اللغة العربية فيالقاهرة: 

اللغة  يف  العريب  الرتاث  إحياء  يف  اإلسهام   -

املعرفة  فروع  وسائر  والفنون،  واآلداب  العربية، 

املأثورة.]3[ وقد كانت الوجهة يف مجمع القاهرة 

للمعاجم ومنت اللغة، فأخرج لنا من عيون الرتاث 

اللغوي الكتب التالية:

أجزاء  ستة  يف  سلم  البن  الحديث(  )غريب 

ومراجعة  محمد محمد رشف  د. حسني  بتحقيق 

للشيباين  )الجيم(  وكتاب  هارون.  السلم  عبد 

وكتاب  األبياري.  إبراهيم  بتحقيق  أجزاء  أربعة  يف 

األفعال للرسقسطي يف خمسة أجزاء بتحقيق د. 

حسني محمد محمد رشف. وكتاب »الشوارد مام 

تفرد به أمئة اللغة« للصاغاين، بتحقيق مصطفى 

حجازي. وأخرج أيًضا »التنبيه واإليضاح عام وقع يف 

الصحاح« البن بري، تباًعا يف ستة أجزاء بتحقيق 

ومراجعة نخبة من العلامء. وكتاب »اإلبدال« البن 

السكيت بتحقيق عز الدين التنوخي. وغريها من 

نرش  كام  العتيدة،  وأصوله  الرتاث،  كتب  عيون 

وعرشين  شعريًا،  ديوانًا  وأربعني  اثنني  املجمع 

املتبع،  املنهج  األديب.]6[وعن  الرتاث  من  كتابًا 

والذيل  )التكملة  كتاب  يف  املبذول  والجهد 

والصلة(، يقول الدكتور إبراهيم مدكور يف تصديره 

له: »وقد أعد املجمع إلخراجه عدته، فجمع أوثق 

أصوله وأقدمها، وتوافر من ذلك أربعة مخطوطات 

بالجامعة  املخطوطات  ومعهد  الكتب  لدار  كان 

هذه  ترجع   ... عليها،  الحصول  يف  شأن  العربية 

املخطوطات إىل أربعة أقاليم مختلفة: واحد من 

القاهرة، واثنان من إستانبول، والرابع من املدينة« 

القراء  »وسيدرك  محققيه:  جهد  عن  قال  ثم 

واللغويون ما بذلوا من جهد، وسيقدرون ال محالة 

ما أّدوا من خدمة، وما أضافوا إىل املكتبة العربية 
من زاد«.]7[

ثالثاً: املجمع العلمي العراقي:

جاء يف أهداف املجمع العلمي العراقي حسب 

املادة الثانية من قانونه األسايس، الفقرة )جـ(:

العلوم،  يف  واإلسلمي  العريب  الرتاث  إحياء   -

واآلداب، والفنون.

لألنشطة  الثالثة  املادة  حسب  ذلك  ولتحقيق 

الكتب  نرش  اإلحياء:  هذا  ألهداف  املحققة 
والوثائق والنصوص القدمية.]8[

بالرتاث  العراقي  اللغوي  املجمع  عناية  وبفضل 

مطبوعاته  بلغت  والرتجمة  التأليف  حركة  ورعايته 

املؤلفة واملحققة منذ تأسيسه إىل سنة 2000م 

خمس مئة مطبوع، منها مثانية ومثانون ومئة كتاب، 

كتابًا  وتسعني  مثانية  نرش  عىل  املجمع  وساعد 

والتحقيق.«]9[  للبحث  تشجيًعا  اسمه  تحمل  آخر 

وحقق من »خريدة القرص وجريدة العرص، لعامد 

الدين األصفهاين، القسم الخاص بشعراء العراق.

ومتتلك خزانة املجمع مثانية وستني مخطوطًا يف 

وستة  واملعجامت«  والنحو  والرصف  اللغة  فقه 

وخمسني مخطوطًا يف األدب، ومئة وسبعة وثلثني 
مخطوطًا من الدواوين الشعرية ورشوحاتها.]10[

رابعاً: مجمع اللغة األردين:

جاء يف قانونه املؤقت رقم )40( لسنة 1976م أن 
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تحقيقها:  يعمل املجمع عىل  التي  األهداف  من 

إحياء الرتاث العريب واإلسلمي يف اللغة، والعلوم، 

مجمع  مجلس  قام  وحني  والفنون.]11[  واآلداب 

مقاصده،  لخدمة  لجاٍن  بتشكيل  األردين  اللغة 

للرتاث،  وأخرى  لألصول،  لجنة  بينها  من  كانت 

فرصف مجمع اللغة األردين جهده يف الرتاث إىل 

وتحقيقها.  املكتبات  مخطوطات  فهارس  وضع 

العريب  الرتاث  »إحياء  ومنها:  ألهدافه،  وتحقيقاً 

والفنون«  واآلداب  والعلوم  اللغة  يف  واإلسلمي 

أصدر يف هذا املجال اآليت:

كتاب املقنع يف الفلحـة، تأليـف ابن حجاج 	 

اإلشبييل، تحقيق د. صلح جرار، د. جارس أبو 

الدوري،  العزيز  عبد  الدكتور  بإرشاف  صفية 

عامن، 1982م.

فهرس مخطوطات املكتبة األحمدية يف عكا، 	 

إعداد محمود عيل عطا الله، سنة 1983م.

فهرس مخطوطات مكتبة الحاج منر النابليس 	 

يف نابلس، إعداد محمود عيل عطا الله.

فهرس مخطوطات املكتبة اإلسلمية يف يافا، 	 

إعداد محمود عيل عطا الله، سنة 1984م.

وأصول 	  الدعوة  كلية  مخطوطات  فهرس 

سنة  العلمي،  أحمد  الدكتور  إعداد  الدين، 

1986م.

يف 	  اإلبراهيمي  الحرم  مخطوطات  فهرس 

الخليل، إعداد محمود عيل عطا الله.

مكتبة 	  يف  املحفوظة  املخطوطات  فهرس 

محمد  إعداد  األردين،  العربية  اللغة  مجمع 
عيل العناسوة.]12[

وهذا جهد علمي كبري، كام حقق رسائل أيب العلء 

النصوص  إىل  إضافة  ثلثةأجزاء،  يف  املعري 

الرتاثية التي كانت تصدر يف ثنايا مجلته العلمية.

خامساً: مثرات تحقيق الرتاث ونرش عرب املجامع 

اللغوية:

يظهر جليًا أن تحقيق الرتاث وإحياءه ركيزة أساس 

يف قوانني وأهداف وأنشطة هذه املجامع، فهي 

حني تجعل الرتاث وتحقيقه والعودة إليه وإحياءه 

من أولوياتها، وترصف إليه اهتاممها تحقق مقصًدا 

مهاًم يف جعله أساًسا تبني عليه ثقافتها الخاصة، 

وعنرًصا أول يف توجيه أهدافها، ورسم سياساتها. 

»لقد كانت فكرة إحياء الرتاث والنشاط فيه، فكرة 

طغيان  فإن  علمية،  فكرة  تكون  أن  قبل  قومية، 

كان  وضغطه،  الرتيك  والنفوذ  األوروبية  الثقافة 

يأخذ مبخنق العرب يف بلدهم، فأرادوا أن يخرجوا 

من  املستمد  بكيانهم  فيه  يحسون  متنفس  إىل 

كيان أسلفهم، يف الوقت الذي ألفوا فيه الغرباء 

الثقافة  كنوز  وينبشون  يتسابقون،  األوربيني  من 

ينرشون  السبيل،  هذه  يف  فانطلقوا  العربية، 

ويحيون، إذ كانوا يرون أنهم أحق بهذا العمل النبيل 
وأجدر«.]13[

املجامع  طريق  عن  اللغوي  العلمي  للنرش  إن 

القيمة  عىل  املبني  االختيار  خصوصية  اللغوية 

بالعمق  واتصافه  الفكرية،  واإلضافة  العلمية، 

والحاجة التخصصية له؛ لذا كان من مثرات ثقافة 

هذه السياسة يف النرش ما ييل: 

ولها 	  ومقننة،  مرسومة  سياسة  وفق  النرش 

ووعي  بالرتاث  دراية  من  املنطلقة  أهدافها 

بالواقع. 

السياسة 	  تحددها  أولويات  وفق  النرش 

باالنتامء وتقدير  للمجامع، مدفوعة  املوجهة 

الخصوصية. 

ونرشها، 	  الكتب  إخراج  يف  والطأمنينة  الثقة 

والدراسة  التحقيق  من  حقها  إعطائها  بعد 

جهود املجامع اللغوية يف نرش الرتاث العريب
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واملراجعة. 

القضاء عىل األهداف غري العلمية )التجارية 	 

- السياسية - الشخصية( يف النرش للمحتوى 

العلمي الرتايث. 

العمق 	  عىل  املبني  العلمي  االنتقاء 

والتخصص. 

القضاء عىل العشوائية املنهجية يف االختيار 	 

والتحقيق النرش. 

الرتاثية 	  األصول  نسبة  يف  والطأمنينة  الثقة 

ألصحابها، واإلخراج العلمي املوثوق، والنرش 

الهادف املقنن. 

القادرين 	  للثقات،  واإلخراج  التحقيق  إسناد 

التحقيق  األصول حقها من  إعطاء هذه  عىل 

والتعليق والتصحيح.

الرائدة  املجامع  هذه  جهود  يف  املتأمل  إن 

ينبعث لديه شعور بالثقة أن مايض األمة ال ينقطع 

حديثها،  عن  ينفصل  ال  وتليدها  حارضها،  عن 

واملواكبة،  التجديد  مشاريع  أولويات  من  وأن 

بالذات، واحرتام اإلرث  القائم عىل االعتزاز  الِبناَء 

العريق، واستنهاض العوامل الروحية الكامنة فيه، 

العقول إىل أصالته، والنفوس  تُعاًد  إذ من خلله 

األمة  بعقيدة  يرتبط  حني  والسيام  قدسيته،  إىل 

ودستورها، وتقوم عليه خصائص وجودها.

نرش  عىل  ساعدت  التي  العوامل  سادساً: 

الرتاث يف املجامع:

لعملها،  وحصيلًة  املجامع  هذه  لجهود  نتيجًة 

خرجت لنا أصول املصادر اللغوية، وعيون كتب 

والضبط  العناية  من  قشيبة  ثياب  يف  الرتاث، 

عدة  عوامل  ذلك  عىل  ساعدت  وقد  والتخريج، 

منها:

أ- أن هذا النرش يدعم خدمة العربية ونرشها، 
وهو من أهم أهداف هذه املجامع.

اللغوية  املجامع  أوكدأهداف  من  أن  يخفى  ال 

من  الغاية  هو  يكون  قد  بل  العربية،  اللغة  خدمة 

قيامها، ومل تخل مواد ومراسم هذه املجامع من 

النص عىل ذلك، بل تضمنت أيضاً من املهام ما 

يحقق هذه الغاية. فقد جاء يف املادة الثانية يف 

مرسوم إنشاء مجمع القاهرة، الفقرة )د(: »أن يَنرَش 

عىل الطريقة العلمية من النصوص القدمية ما يراه 
 ]14[ الزماً ألعامل املعجم، ودراسات فقه اللغة«، 

لتحقيق  املهمة  الوسائل  من  الرتاث  نرش  وكان 

يف  جاء  إذ  املجمع،  إليها  يسعى  التي  األهداف 

الرتاث  إحياء  يف  اإلسهام  له؛  العامة  األهداف 

فروع  وسائر  والفنون،  واآلداب،  اللغة  يف  العريب 

ذلك  ألن  ونرشه؛  تحقيقه  عىل  والعمل  املعرفة، 

يساعد عىل تطوير اللغة العربية وإحيائها، وهو يف 

الوقت نفسه يخدم أغراضه التي يسعى إليها.]15[ 

وقد أنشأ املجمع-كام تقدم- لجنة خاصة لذلك، 

مهامها:  من  وكان  الرتاث،  إحياء  لجنة  سميت 

اإلرشاف واملشاركة يف نرش عيون الرتاث العريب 

يف اللغة. 

ب- مواكبة حركة نرش الرتاث العريب: 

لقد كان من حسن حظ العربية أنه حني تراجعت 

الرتاث،  تجاه  بواجبها  القيام  عن  الفردية  الجهود 

ظلت  لذكرها-  البحث  يتسع  ال  عدة-  لعوامل 

لحفظ  متعددة  أشكااًل  تتخذ  الجامعية  الجهود 

هذا الرتاث وخدمته واملحافظة عليه. وقد كانت 

اهتامًما  واألكرث  األسبق  هي  الغربية  املكتبات 

بدايات  يف  اإلسلمي  تراثنا  مصادر  احتواء  يف 

االستعامر  زمن  يف  سيام  وال  الحديث،  العرص 

للعامل اإلسلمي، وبالرغم من ذلك فقد تضافرت 
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املراكز،  جهود  باقي  مع  اللغوية  املجامع  جهود 

العريب  الرتاث  تحقيق  يف  األخرى  والجهات 

جمعت  التي  الوثيقة  الصلة  تخفى  ونرشه.وال 

مع  بدمشق(  العريب  )املجمع  عريب  مجمع  أول 

املكتبة الظاهرية، حتى أنه يظهر وكأنهام مؤسسة 

واحدة، وهذا تأكيد عىل اتصال الجهود وتوحدها 

يف سبيل خدمة الرتاث اللغوي. ومل يتخذ النرش 

خلل  من  إال  املوثوق  املؤسيس  العلمي  طابعه 

جهود  واكبت  فقد  اللغوية،  املجامع  منشورات 

اللغوية حركة النرش يف  نرش الرتاث يف املجامع 

الطباعة،  ظهور  مع  بدأت  التي  العريب،  العامل 

ومطبعة  1820م،  بوالق  كمطبعة  املطابع  وقيام 

كام  دمشق1855م.  ومطبعة  1841م،  حلب 

واكب النرش يف املجامع جهود النرش التي قامت 

التي  عىل مستويات متعددة يف العامل العريب، 

متثلت يف:

»فؤاد 	  القاهرة  )جامعة  الجامعات  جهود 

األول«(.

وزارة 	  مرص،  يف  األوقاف  )وزارة  الوزارات 

الثقافة واإلرشاد القومي يف سوريا(.

التابعة 	  والنرش  التأليف  )لجنة  اللجان 

يف  اإلسلمية  للشؤون  األعىل  للمجلس 

العلمي  الرتاث  )معهد  املعاهد   - مرص(. 

يف  املخطوطات  إحياء  معهد  حلب،  يف 

القاهرة(.

ودور النرش الخاصة العملقة )دار املعارف، 	 

دار العروبة، دار الرسالة(.

من  التحقيق  يف  كبار  أساتذة  وجود   - جـ 
املجمعيني وأساتذة الجامعات:

فقد قيض الله لهذه املجامع مجموعة من العلامء 

الجامعات،  وأساتذة  املحققني  من  واألفذاذ 

أصوله،  ونرش  الرتاث،  لخدمة  انرصفوا  الذين 

والدراسة  التحقيق  من  حقها  الكتب  فأعطوا 

الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل  ومنهم  والطباعة، 

ومحمود  شاكر،  محمد  أحمد  عباس،  إحسان 

أحمد  السيد  هارون،  السلم  عبد  شاكر،  محمد 

الدين  محي  عضيمة،  الخالق  عبد  محمد  صقر، 

إبراهيم  إبراهيم،  الفضل  أبو  الحميد، محمد  عبد 

األبياري، محمد الدايل، محمود محمد الطناحي، 

عيل محمد البجاوي، يف مرص.

ومحمد كرد عيل، وعزالدين التنوخي، وعزة حسن، 

وسكينة  النفاخ،  راتب  وأحمد  فيصل،  وشكري 

محمد  وأحمد  قباوة،  الدين  وفخر  الشهايب، 

جواد،  مصطفى  والدكتور  سوريا.  يف  الخراط، 

د.  مطلوب،  أحمد  ود.  األثري،  بهجت  ومحمد 

خديجة الحديثي، وغريهم يف العراق.

الرتاث،  إخراج  أمانة  األفذاذ  هؤالء  حمل  لقد 

فيهم  فوجدت  ونرشه،  تحقيقه  يف  وتسابقوا 

نرش  يف  وأهدافها  غايتها  تحقيق  أداة  املجامع 

الرتاث، فكانوا أمينني عليه، دقيقني يف إخراجه، 

حريصني عىل نفائسه وعيونه.

املسترشقني  كبار  ووجود  االسترشاق  نشاط  د- 

املتخصصني يف الدراسات الرشقية والعربية عىل 
وجه الخصوص:

كان املسترشقون عىل وعي تام بقيمة املخطوطات 

بجمعها  فاهتموا  املجاالت،  شتى  يف  العربية 

تجحد  ال  لهم جهود  وكانت  وعملوا عىل نرشها، 

يف نرش بعض النوادر من مخطوطاتنا يف بدايات 

واالتقان  هشام،  ابن  سرية  مثل  الطباعة،  عرص 

ومعجم  واالشتقاق،  سيبويه،  وكتاب  للسيوطي، 

لقرب  ونظرًا  وغريها.  والجمهرة،  والكامل،  األدباء، 

هؤالء املسترشقني من الثقافة العربية، وإملامهم 

جهود املجامع اللغوية يف نرش الرتاث العريب
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بأصولها، ورغبة يف اإلفادة من تجاربهم وخرباتهم، 

أعضاء  يكونوا  أن  عىل  اللغوية  املجامع  حرصت 

العريب  املجمع  أعضاء  من  فكان  فيها،  عاملني 

بالقاهرة من املسترشقني: )جب(، و)مرجيلوث(، 

إليه املجمع بنرش املعجم  و)فيرش(؛ الذي عهد 

التاريخي للعربية، و)لوي ماسينون(، وغريهم.

و)نالينو(،  )جريفني(،  دمشق:  مجمع  ويف 

هؤالء  أثر  من  كان  وقد  وغريهم،  و)هارمتان(، 

منهجم  العرب  املحققني  اتباع  املسترشقني 

البحثي املنظم.

ه – الطباعة:

بعد  إال  الكاملة  صورته  العريب  النرش  يأخذ  مل 

بني  متبادالً  التأثري  كان  وقد  إليه،  الطباعة  دخول 

املطابع، ومجامع اللغة، إذ مل تعْد هذه املطابع 

تحقيق  دون  من  ونرشها  الكتب  بإخراج  تكتفي 

نرش  العرب  املحققني  عىل  وسُهل  مراجعة،  وال 

الطرق  بأيرس  نرشها  يف  يرغبون  التي  األصول 

نرش  يف  للمطابع  األكرب  الدور  ويكمن  وأسهلها. 

املوسوعات الضخمة التي قد تعجز عنها الجهود 

الفردية، وقد ساعدت املطابع العملقة عىل نرش 

إذ كانت تعهد املجامع  اللغوية،  جهود املجامع 

املشرتك  بالنرش  املطابع  هذا  لبعض  اللغوية 

العلمية، وخري مثال عىل ذلك تحقيق  للمشاريع 

أصدر  الذي  عساكر(  البن  دمشق،  )تاريخ  ونرش 

منه مجمع اللغة بدمشق سبعة مجلدات بالتعاون 

مع مؤسسة الرسالة ودار الفكر.

النرش  تواجه  التي  والصعوبات  العوائق  سابعاً: 

العلمي باملجامع اللغوية:

أ - النظرة اإلقليمية:

اللغوية  املجامع  أغلب  انطلق  من  الرغم  عىل 

تحديد  عند  وحرصها  العامة،  القومية  الفكرة  من 

عىل  العريب  الرتاث  نرش  يخص  فيام  أهدافها 

ظهرت  فقد  دولة،  أو  قطر  برتاث  تخصيصه  عدم 

لبعض  األخرى  األهداف  يف  اإلقليمية  آثار  بعض 

هذه املجامع، فعىل سبيل املثال جاء يف املادة 

الثانية من نظام املجمع العراقي، الفقرة )ب[ – 

اللغة  آداب  يف  والتأليف  بالبحث  املجمع  يقوم 

ولغاتهم،  والعراقيني،  العرب  تاريخ  ويف  العربية، 

وعلومهم وحضارتهم.

أما املامرسة الحقيقية لإلقليمية فنجدها واضحة 

يف تحقيق كتاب )خريدة القرص وجريدة العرص(، 

العراق  يف  حقق  إذ  ونرشه،  األصفهاين،  للعامد 

بالشعراء  الخاص  الجزء  األثري  بهجت  محمد 

عباس،  وإحسان  أمني،  أحمد  وحقق  العراقيني، 

مرص،  بشعراء  الخاص  الجزء  ضيف،  شوقي  ود. 

بشعراء  الخاص  الجزء  فيصل  شكري  د.  وحقق 

املرزوقي،  محمد  املغرب  يف  وحقق  الشام، 

ومحمد العرويس املطوي الجزء الخاص باملغرب 

واألندلس.

الدعم  وغياب  املادي،  الدعم  ب -قلة 

واإلرادة السياسية:

قلة  من  تأسيسها  منذ  اللغوية  املجامع  عانت 

اعتربت  الذي  الوقت  يف  وهي  املايل،  الدعم 

فيه مؤسسات مستقلة يف ميزانيتها وإدارتها، مل 

من  به  تقوم  ما  توازي  التي  بامليزانية  تحظى  تكن 

جهود، أو تكفي إلنجاز املشاريع الكبرية التي تقوم 

العلمي ومكانتها  يطلبه دورها  بها املجامع، ومبا 

الفكرية والثقافية. ولعل خري مثال عىل ذلك تعرث 

مرشوع املعجم التاريخي للعربية، الذي تم توزيع 

العمل فيه بني املجامع، ومل ينجز منه إال ما كلف 

به املجمع األردين، وقد حالت اإلمكانات املادية 

دون إمتام باقي املجامع لنصيبها مرشوع.

مؤسسات  -كباقي  املجامع  أن  من  الرغم  وعىل 
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عانت  فقد  إمكاناتها،  بتقوية  تقوى  املجتمع- 

واعتامد  دعمها،  عن  السياسية  اإلرادة  غياب  من 

)بل  والرسمية،  النفوذ  صفة  وإعطائها  قراراتها، 

سديد،  تخطيط  السيايس  الشأن  ألهل  يكن  مل 

املجامع،  لقرارات  به  ميكنون  دقيقة  وسياسة 

ويساعدونها عىل نرش العلوم، وإحياء العربية(«.

اللغوية  املجامع  كل  أن  من  الرغم  ]1[وعىل 

قامت بقرارات حكومية عليا، فإن ذلك مل يشفع 

أن  وملشاريعها  تستحق،  كام  تقدر  أن  لجهودها 

ويكفي  ملزمة.  وتكون  تعمم  أن  ولقرارتها  تدعم، 

أنه حينام صدر قرار مجلس النواب املرصي عام 

توصيات املجمع ملزمة  القايض بجعل  2008م، 

واملدنية،  الرسمية  الدولة  مؤسسات  لجميع 

رئيس  قال  حتى  التنفيذ،  حيز  القرار  يدخل  مل 

املجمع: )لكن تبني أن كل قانون ال تشفعه عقوبة 
ال يلتزم به الجمهور(«.]15[

ج - ضعف عالقات املجامع مبؤسسات 

املجتمع األخرى:

غري  تظل  بلغت  مهام  اللغوية  املجامع  إن جهود 

الباحثني،  إىل  وتصل  تنرش،  مل  إن  جدوى  ذات 

واملؤسسات  واملهتمني،  العلم،  وطلب 

املجامع  عن  غاب  ولعله  عامة،  بصفة  التعليمية 

مع  الفاعل  للتواصل  الدقيق  التخطيط  اللغوية 

ومام  عموماً.  والجامهري  خصوصاً  املتخصصني 

القرار  غياب  من  ذكره  سبق  ما  بلة  الطني  زاد 

السيايس املؤيد لتوجهات وأدوار هذه املجامع. 

وقد أدرك د. عبده الراجحي أن )علقة املجامع 

اللغوية باملؤسسات التنفيذية غائبة غياباً مطلقاً، 
وأهم تلك املؤسسات )التعليم((«.]16[

عدم توحيد جهود املجامع وغياب  د - 

التخطيط والتنسيق املشرتك بينها:

القامئني  عىل  يوجب  الثقافة  بوحدة  اإلميان  إن 

وتجميع  بينها،  التنسيق  املجامع  هذه  عىل 

وغاياتها  املرسومة،  أهدافها  لتحقيق  جهودها 

السامية. وبالرغم من قيام اتحاد املجامع العربية 

املنوط  الدور  يؤدِّ  مل  فإنه  الهدف،  هذا  لتحقيق 

إكامل  عن  عجزه  ذلك-  عىل  دليلً  ويكفي-  به، 

عانت  لقد  للعربية.  التاريخي  املعجم  مرشوع 

غياب  من  تعاين  ومازالت  اللغوية،  املجامع 

توحيد األهداف واآلليات ومنهجية العمل، والتي 

يُضمن معها عدم االختلف يف تحقيق األهداف 

العامة املشرتكة. ولعل هذا يفرس النظرة القومية 

التي أرشنا إليها سابقا كإحدى معوقات النرش يف 

املجامع.

ثامناً: واقع النرش ومستقبله يف املجامع:

باملجامع  العلمي  النرش  إن  أقول:  حني  أبالغ  ال 

درجة  من  بُه  تقرِّ كبرية  بدرجة  ضعف  اللغوية 

مبشاريعها  املجامع  انشغال  ولعل  التليش، 

والتعريب،  املعاجم،  صناعة  من  الخاصة 

هذه  رصف  العربية  علوم  وتيسري  والرتجمة، 

املجامع عام يؤمل منها يف النرش، وإحياء الرتاث 

اللغوي.

املجلت  عىل  املجامع  يف  النرش  ُحرص  لقد 

رصف  ما  وهذا  املجامع،  لهذه  التابعة  العلمية 

واألصول  املخطوطات  عن  الباحثني  من  كثريًا 

تعكف  املجامع  كانت  التي  املطولة-  العربية 

عليها يف بدايات تأسيسها - وإىل ما ميكن نرشه 

يف هذه املجلت، مام يتناسب حجمه مع عدد 

الصفحات املخصصة للنرش يف هذه املجلت.

ولعل فتور العلقة بني هذه املجامع وبني الرتاث 

قد  ومؤسسات  أفراداً  عليه  والقامئني  املخطوط 

االهتامم  عن  املجامع  هذه  انرصاف  يف  أسهم 

بالنرش والحرص عليه. وميكن أن نضيف استقلل 

جهود املجامع اللغوية يف نرش الرتاث العريب
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للتكامل  املهم  الدور  وغياب  بنفسه،  مجمع  كل 

بني هذه املجامع واملؤسسات الفكرية والعلمية 

النرش  حركة  فتور  أسباب  إىل  العريب  العامل  يف 

وضعفها.

الخامتة

النتائج  ألخص  أن  البحث  هذا  نهاية  يف  ميكنني 

التي توصل إليها بخصوص ما عرض له من جهود 

وذلك  العريب،  الرتاث  نرش  يف  اللغوية  املجامع 

عىل النحو التايل: 

بعًضا 	  واستعاد  اإلسلمي،  العامل  أفاق  ملا 

من وعيه، عاد إىل استنهاض الجهود الفردية 

والجامعية يف إحياء تراثه العريب واإلسلمي.

رائد 	  دور  األجنبية  واملراكز  للمكتبات  كان 

ووضع  الرتاث،  مصادر  بعض  تصنيف  يف 

بها،  العناية  عىل  علوة  لها،  الفهارس 

وصيانتها، وحفظها، وتطويرها.

وقتها 	  يف  العربية  اللغوية  املجامع  ظهرت 

املناسب؛ نظرًا لشدة الحاجة إليها. 

العلمية 	  حدودها  اللغوية  املجامع  وجهت 

املخطوطات  بتحقيق  اللغوي  الرتاث  إلحياء 

نوادر  عن  وبالتنقيب  والحديثة،  القدمية 

الكتب يف مظان وجودها، إضافة إىل نرش ما 

ترجم من كتب اللغة من العربية وإليها.

كان تحقيق الرتاث وإحياؤه ركيزة أساسية يف 	 

قوانني وأهداف وأنشطة املجامع اللغوية.

فكرة إحياء الرتاث والنشاط فيه، فكرة قومية، 	 

قبل أن تكون فكرة علمية.

قام العمل املجمعي يف إخراج املخطوطات، 	 

الجمع،  يف  والتقيص  االختيار،  دقة  عىل 

التحقيق،  ودقة  املقارنة،  عىل  والحرص 

وجودة املراجعة والنرش. 

إن للنرش العلمي اللغوي عن طريق املجامع 	 

عىل  املبني  االختيار  خصوصية  اللغوية 

العمق  الفكرية،  واإلضافة  العلمية،  القيمة 

والحاجة التخصصية له.

من 	  كثري  عىل  املجمعي  النرش  قىض 

مشكلت وعيوب النرش العشوايئ للرتاث.

قي 	  سياسةالنرش  ثقافة  مثرات  من  كان 

األصول  نسبة  يف  والطأمنينة  الثقة  املجامع 

الرتاثية ألصحابها، واإلخراج العلمي املوثوق، 

والنرش الهادف املقنن.

جهود 	  توحيد  عدم  من  املجامع  عانت 

والتنسيق  التخطيط  وغياب  املجامع 

املشرتك بينها:

يجب إعادة دوره املجامع العلمي من خلل 	 

دورها  وتفعيل  والسيايس،  املايل  الدعم 

املعريف الرائد، وربطها باملؤسسات العلمية 

من  دورها  تطوير  عىل  وتحفيزها  والرتبوية، 

خلل املكافئات والجوائز اللزمة لذلك.

املجلت 	  عىل  املجامع  يف  النرش  ُحرص 

ما  وهذا  املجامع،  لهذه  التابعة  العلمية 

املخطوطات  عن  الباحثني  من  كثريًا  رصف 

واألصول العربية املطولة.
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املقدمة

 مثّل الشعرُالجاهيّل ثروًة لغويًةثريًّة وهامًة للباحثني 

يرصد  البحث  هذا  والباحث يف  وحديثًا،  قدميًا 

تركه  يتفق وتختلف مع ما  ويناقش ويقبل ويرفض 

الرصفيون األوائل من زاٍد رصيفٍّ وفريٍ حول معاين 

صيغ األفعال املزيدة ، وقد اتخّذ من ديوان طرفة 

معان  من  إليه  ذهبوا  ما  لتطبيق  مجااًل  العبد  بن 

عىل  االعتامد  )فَاَعَل(،وكان  لصيغة  متعددة 

السياق جليًّا يف تحديد معنى الصيغة؛ ملا له من 

دور هام يف تحديد املعنى.

منهج البحث:

وفق 1.  الصفحة  برقم  إيّاه  ُمتِبًعا  الفعل  ذكرُت   

به  العبد.اعتنى  بن  طرفة  يف:ديوان  ورودها 

املصطاوي،ط)3(بريوت:دار  الرحمن  عبد 

إليه  أشري  ودامئا  املعرفة،1433هــ-2012م، 

معاين �سيغة )َفاَعــــَل( يف ديوان طرفة بن العبد

د.مجدي مصطفى ياقوت
الدوحة - قطر

ملخص

)فَاَعَل(  صيغة  معاين  تطبيق  حول  العبد(  بن  طرفة  ديوان  يف  )فَاَعَل(  صيغة  )معاين  البحث  يدور 

الديوان  ما جاء يف  اإلحصاء،وحرص  ديوان طرفة عىل سبيل  ورد يف  ما  الرصفيني عىل  كام هي عند 

فََعَل،  مبعنى:  وجاءت  التكرار،  املطاوعة،  الرصفيون،ومنها:املشاركة،  ذكرها  التي  املعاين  هذه  من 

َل،أَفَْعَل،تَفاَعَل.  وقد أضاف البحث عدة معان جديدة لصيغة )فَاَعَل( متثلت يف: معنى مصادفة  فَعاَّ

اليشء عىل صفة معينة ،ومعنى القيام باليشء، واالتخاذ والجعل و)استفعل(، وكان االعتامد يف ذلك 

عىل السياق الذي وردت فيه مفردات )فَاَعَل(.

جاءت أفعال صيغة )فَاَعَل( يف ديوان طرفة بن العبد كام هو آٍت:

ثم  أفعال،  بعرشة  املشاركة  معنى:  ثم  فعل،  عرش  بثلثة  وجاء  معنى)فََعَل(  هو  املعاىن  أكرث  أ( 

بفعلني،ثم معنى)تََفاَعَل(  جاء  منهام  وكل  َل(  و)فَعاَّ )أَفَْعَل(  ثم معنى  أفعال،  بـأربعة  معنى:املطاوعة 

و)التكرار واملتابعة( بفعل واحد.

ب(أضافت صيغة )فَاَعَل( املعايَن الجديدة اآلتية:معنى مصادفة اليشء عىل صفة معينة وجاء عليه 

عرشة أفعال، ثم معنى القيام باليشء، واالتخاذ والجعل:وجاءا بثلثة أفعال، ثم معنى)استفعل( وجاء 

من خلل فعل واحد فقط



33 

الفعل،  فيه  وردت  الذي  البيت  بالديوان،ثم 

طرفة  َساقَى:يقول   -1 املثال:)  سبيل  فعىل 

تحت  خطًا  أضع  ثم  البيت  ثم  ص)...(  يف 

الفعل املراد بحثه.

ثماَّ . 2 الديوان  يف  )فَاَعل(  أفعـال  أحصيُت 

رتّــــــبــتُهـا حــسـب ورودهــــــــا فيـــــه.

املفـــــــردة . 3 فيـه  جـاءت  الذي  البيـت  أوردُت 

مضبوطًـــــــــــــا بالشكــــــــــــــل.

تناولُت معاين مفردات البيت كام وردت يف . 4

رشوح الديوان،واملعاجم اللغويّــــــــــة.

البيت– . 5 فيها  ورد  التي  القصيدة  ذكرُت 

باختصار- لإلملام بالسيــــــــــــــاق العـــــام. 

حددُت يف نهاية املادة معنى صيغة املفردة . 6

كام وردت يف البيت حسب السيـــــــــاق.

خطة البحث:  

 تضّمن هذا البحث ما هو آٍت:

ملخصا باللغتني العربية واإلنجليزية.	 

مقدمة شملت منهج البحث وخطته.	 

صلب البحث نفسه.	 

النتائج .	 

 قامئة باملصادر واملراجع.	 

ِبيَل﴾  ﴿َواللاَُّه يَُقوُل الَْحقاَّ َوُهَو يَْهِدي الساَّ

)األحزاب:4(

التهيئة

ميكن تلخيص ما ذهب الرصفيون إليه من معاين 

به  سيلتزم  ما  آت،وهو  هو  فيام  )فَاَعَل(  صيغة 

الباحث:

أ( املشاركة:

قال سيبويه:«اعلم أنك إذا قلت فاَعلْتُه فقد كان 

من غريك إليك مثل ما كان منك إليه حني قلت 

فاَعلْتُه ومثل ذلك:ضاَربْته وفارَقْته وكارَْمتُه وعازاَّين 

أنت  كنت  خاَصْمتُه.فإذا  وخاَصَمني  وعاَزرْته 

قيل:«أكرَثُ  فكرَْمتُه«)1(،لذا  قلت:كارََمني  فعلَت 

اثنني،نحو:قاتَلْتُه  من  يكون  أن  فاعلُْت  يكوُن  ما 

إال  يكون  ال  وسابَْقتُه،فهذا  وصاَرْعتُه  وخاَصْمتُه 

الفاعليّة  تعني:«اقتسام  اثنني«)2(،وهي  من 
واملفعوليّة لفظًا واالشرتاك فيهام معنى«)3(

ب( التعدية:

تكون  أن  يجوز  فاَعلْته  أن  سعيد:اعلم  أبو  قال 

يفعل  الذي  غري  ثان  مفعول  إىل  متعدٍّ  فعل  من 

إىل  متعديًا  يكون  ال  أن  ِفْعلك،ويجوز  مثل  بك 

أكرثكقولك:ضاَربْت زيًدا وشامَتْته وليس بعد زيٍد 

مفعوٌل آخُر ... وقد يجوز أن يكون الفعل متعديًا 

إىل اثنني يف األصل فيُْؤىَت مبفعول آخر يف قولك 

تََفاَعلْنا وذلك قولُك عاطَيْت زيًدا الكأس ونازَْعته 

املاَل،فإذا َجعلْت الفعَل لنا قلت تَعاطيْنا الكأَس 
وتَنازَْعنا املاَل. )4(

ج( مبعنى َفَعَل:

 »فَاَعَل قد تجيء من واحد« )5(، مبعنى أّن )فََعَل(

قتلهم،سافََر  أي  اللُه﴾)التوبة:30(  نحو:﴿قَاتَلَُهُم 
الراَّجُل)6(

د( التكثري:

سيبويه:ضاَعْفُت  وعند  َل(  )فَعاَّ مبعنى  أي 

قيل:  مُت)7(،لذا  ونعاَّ ناعمُت  مثل  ْفُت،  وَضعاَّ

قالوا  كام  مته  ونَعاَّ وناَعْمته  وَضعاَّفت  »ضاَعْفت 

وتََعطاَّيْنا  تََعاطَيْنا  وتقول  عاقَبْته  قالوا  عاقَبْته،كام 

عاطَيْته  قلت  كأنك  اثنني  من  تعاطينا  فيكون 

فإذا  مثلَها  وأْعطَيته  كأًسا  أعطاين  الكأَس،أي 

قلت تََعطاَّينا فقد أردت التكثري يف هذا املعنى.

الباب قولهم:قارََب وقَراََّب  أبو عيل:ومن هذا  قال 

معاين صيغة )فَاَعــــَل( يف ديوان طرفة بن العبد
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)فَاَعَل(  يجيء  القول:  خلصة  َد«.)8(،  وبَعاَّ وباَعَد 

للتكثري كام كان يف )فّعل(نحو:ضاعفت اليشء 

أي:كرثت أضعافه)9(.

ه( مبعنى)أَْفَعَل(:

ا فاَعلُت مبعنى أَفَعلُْت ماماَّ يكون من واحٍد  » وأماَّ

الله؛وقولهم  قتلهم  الله،أي  فكقولهم:قاتَلَُهم 

عافاك 

الرُجَل؛ودايَْنُت  عاقبت  أعفاك،وقولهم  الله؛أي: 

أّن:«عافاه  مبعنى  ين«.)10(  بالداَّ أعطيْتُُه  إذا  الرّجَل 

الله وأعفى 

ملوافقة  فاعل  مالك:تأيت  ابن  قال  مبعنى«)11(، 

)أَفَْعَل( ذي التاَّعدية املجرّد ولإلغناء عنهام)12(.

و( املطاوعة:

نحو:ناولْتُه  وذلك  فتفاَعل،  سيبويه:فاعلْتُه  قال 

باب  الباب–  هذا  من  يَْفَعُل  أّن  فتَناَوَل..اعلم 

مثال  للمعاين-عىل  فعلت  يف  الزيادة  دخول 

يَْخُرُج،نحو عازاَّين فعَززْتُه أُعزُُّه،وخاَصَمني فخَصْمتُه 

أْخصُمُه،وشامتني فشتْمتُه أْشتُمُه)13(.

ز( الصريورة:

- قول الزمخرشي:ومبعنى أفعلت كقولك:عافاك 

الله، يعني مييض أَفَْعلُْت يف التعدية؛ألن معنى 

اللُه  عافاَك  جلوٍس،ومعنى  ذا  صرّيتُه  أَْجلَْستُُه 

ذلك..ولو  يف  به  فشباَّهُه  عافيٍة  ذا  َك  َصرياَّ أي 

وعافاَك  الزٌم  معناه  من  ثليثٌّ  فعٌل  لَعافَاَك  كاَن 

متعٍد لُه التّضَح أمُر التعدية فيِه مثُل بََعَد وباعْدتُه 

فكاَن متثيلُه بباعدتُُه أْوىَل؛ألناَُّه حينئٍذ مثُل َجلََس 
وأَْجلَْستُُه.)14(

ح( مبعنى تََفاَعَل:

    قال سيوبه:«ففي تَفاَعلَْنا يُلَْفظ باملعنى الذي 

كان يف فاعلتُه،وذلك قولك:تَضاَربْنا،وتراَميْنا،وتق
اتلَْنا«.)15(

ط( املتابعة:

الفعل:تابعت  انقطاع  عدم  عىل  الداللة  هي 

بعضا  بعضه  يتلو  الفعل  يتكرر  أن  أي  الدرس)16(، 

نحو: واليت 

الصوم وتابعت القراءة)17(.

موضوع البحث

1+ 2( َساقَى وَخالََط: يقول طرفة يف ص )13(:

َوالظُّلُْم َفرََّق بَنْيَ َحيَّْي َوائٍِل          

  بَـــكٌْر تَُســاِقيَهـا الَْمَنايَــــــا تَْغلِـــــُب

ُ آَِجًنا             َقْد يُورُِد الظُّلُْم الُْمَبنيَّ

َعاِف َويُْقَشُب   ِملًْحـــــــا،يَُخالِـــُط ِبالذُّ

إذا  للرجل  عداوًة:أرُْشِب،ويقال  قلبُه  ُسِقَي 

بالعداوة  قلبُه  مراًرا:ُسِقَي  يكرُهه  ما  عليه  كّرر 

أَكْرََمه،إذا  نخله  فلنًا  فلٌن  تَْسِقيَه،«يَُقال:َساقَى 

ويقوم  ويَسقيَه  يَعمرُه  أن  عىل  إليه  َدفَعه 

وغريه«)18(،يورد:اإليراد  اإلبار  من  مبصلحته 

طعام  اإلصدار،املبني:البنّي،اآلجن:كل  ضد 

وهو  آلجن  وطعمه،ِملْحا:صفة  لونه  تغري 

من  القاتل  العذب،الذعاف:السم  ضد 

يخلط)19(،و«َخلََط  ساعته،يقشب:يدمج،ميزج، 

اليشء باليشء يَْخلِطُه َخلْطًا وَخلاَّطَه فاْختَلََط:مزجه 

واْختَلَطَا،وخالَط اليشَء 

ُمخالَطًة وِخَلطًا:مازََجُه«)20(.

البسوس املشهورة  األول إشارة إىل حرب  البيت 

ما قبل اإلسلم بني قبيلتي بكر وتغلب وهام ابنا 

وائل، وطرفة من بكر بن وائل،حيث طغى ومتادى 

ملكهم كليب بن ربيعة يف الظلم فقتل ناقة جارته 
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البسوس جارة جساس بن  مرة، فثأر منه جساس 

وقتله، وكانت النتيجة حربًا دامت أربعني سنة)21(.

    البيتان- من قصيدة بائيّة من بحر الكامل- ينصح 

فيهام شاعرنا أعاممه الذين سلبوه مرياثه أن يعطوه 

املرياث وإال هجاهم، قائلومذكرًا :«إن الظلم يجر 

املعاداة« )22(.

   وقد دلاَّ سياق صيغة )فَاَعَل:َساقَى(عىل معنى 

اللتني  القبيلتني  أبناء  بني  والتفاعل  املشاركة 

موافق  القتل،وهو  مرارة  بعضا  بعضهام  أذاقتا 

فقد  فاَعلْتُه  قلت  نحو:«إذا  الرصفيني  ملذهب 

إليه حني  كان منك  ما  إليك مثل  كان من غريك 

قلت فاَعلْتُه ومثل ذلك: ضاَربْته وفارَقْته وكارَْمتُه 

كنت  خاَصْمتُه.فإذا  وخاَصَمني  وعاَزرْته  وعازاَّين 

أنت فعلَت قلت:كارََمني فكرَْمتُه«)23(.     كام دلاَّ 

معنيني:األول  عىل  )فَاَعَل:َخالََط(  صيغة  سياق 

السم  اختلط  واآلخر:املطاوعة،أي  املشاركة، 

التفاعل،قال  برسعة  يوحي  مبا  بالطعام 

نحو:ناولْتُه  وذلك  فتفاَعل،  سيبويه:«فاعلْتُه 

فتَناَوَل«)24(.

3( َحاَسَب:يقول طرفة يف ص )14(:

ى الَْمْرُء َدْهًرا ُمَخلًَدا        َفكَْيَف ُيرْجَّ

َوأَْعاَملُُه َعـــامَّ قلِيٍل تَُحاِسُبْه   

ِحَسابًا،وَحَسبْت  أْحَسبُه  اليشَء  َحِسبُْت 

وُحْسبَانًا،وحاَسبَه:من  ِحْسبانًا  أْحُسبُه  ُاليشَء 

والِحسابُة:َعداَّك  الـُمَحاَسبَِة)25(،الِحَساُب 

ِحَسابًا  أَْحُسبُه  اليّشَء  اليّشَء،تقول:َحَسبُْت 

وِحَسابًَة وِحْسبًَة)26(.

من  )سامى(  وفعله  يليه  والذي  البيت-  هذا 

الزمان- نوائب  الطويل يف  بائية من بحر  مقطوعة 

يقول:كيف يأمل اإلنسان يف طول الحياة وال ملجأ 

منها إال بعمل حسن؟)27(.

وقد دلاَّ سياق صيغة )فَاَعَل:َحاَسَب( عىل تفيد 

يقل  باليشء، وهو معنى جديد مل  معنى:القيام 

به الرصفيون األوائل، فاألعامل هي التي تحاسب 

يطيل  فل  عليه،  أو  له  شاهدة  فتكون  صاحبها 

األمل.

4( َساَمى: يقول طرفة يف ص )15(:

ْعُب ُذو الَْقرْننَيِْ أَْرَخى لَِواَءُه         إََذا الصَّ

              إِىلَ َمالٍِك َساَماُه َقاَمْت نََواِدبُْه

اللواء:أرسل  األكرب،أرخى  اإلسكندر  القرنني  ذو 

الجند،ساماه:نافسه يف السمّو وفاقه،قامت 

منافسته  ألجل  النوادب  فندبته  نوادبه:هلك 

ُسُموًّا  يَْسُمو  اليّشُء  القرنني)28(،وَساَم  لذي 

وَصِعَد... ارْتََفَع  وَساَمى  ساٍم:ارْتََفَع،  فهو 

َساَم... يِف:قد  وللرّشَ للَحِسيِب  ويقال 

َمْن  عل  وقد  يَُساَمى  ال  وَساَماُه:َعااَلُه،وفلن 

َسِخر  فلنا:إذا  فلٌن  ساماُه)29(،قيل:ماىَس 

منه،وَساَماه:إذا فاَخرَه)30(.

يقول وقد طلب شاعرنا من مالك ابن عمه: أن يرد 

عليه إبل أخذها أناس من بني مرض،فلمه مالك 

تتعب  أقبلت  ثّم  فيها  له:فرّطت  وقال  ذلك  يف 
يف طلبها)31(

عىل  )فَاَعَل:َساَمى(  صيغة  سياق  دلاَّ  وقد 

شيئني. بني  والتفاعل  األول:املشاركة  معنيني: 

واآلخر:مبعنى)تَفاَعَل(؛ألن يف 

معه  يتسابق  يتسامى،كأنه  معنى:سامىمعنى 

يُلَْفظ  تَفاَعلَْنا  سيبويه:«ففي  وينافسه،قال 

قولك:  وذلك  فاعلتُه،  يف  كان  الذي  باملعنى 
تَضاَربْنا، وتراَميْنا، وتقاتلَْنا«.)32(

أيًضا صيغة )فَاَعَل( يف هذا املوضع  كام توحي 

علىمعنى القيام باليشء،أي:يسابق مالك اللواء.

معاين صيغة )فَاَعــــَل( يف ديوان طرفة بن العبد
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5( َخاللََل:يقول طرفة يف ص )19(:

كُلُّ َخلـــــِيٍل كُْنُت َخاللَلُْتُه               

          اَل تَرََك اللُه لَُه َواِضـــَحْه

خليل:صاحب،خاللته:اتخذته 

الضحك  عند  يبدو  الذي  ُن  خليل،الواضح:السِّ

ِديق  ِديق،الَخلِيل:الصاَّ :الُودُّوالصاَّ )33(،الِخلُّ أبيض، 

مبعنى ُمفاِعل أو َمْفُعول،الحبيب،الصادق،الناص

ح،الرفيق)34(.

البيت أحد ثلثة أبيات – حائية من بحر املنرسح 

من  النجدة  وطلب  مرة  ذات  ُسجن  لاَماَّ  قالها 

أصحابه فخذلوه- فقال:خذلني القوم واألصحاب 

مشني  لعمل  إطلقي،وإنه  عىل  يعملوا  فلم 

صادقته  خليل:»  كل  إن  جميًعا،حتى  لهم  ييسء 

وصاحبته حتى كنُت وإياه كأمنا تخلل بعضكم يف 

بعض«)35(.

مع عىل  صيغة)فَاَعَل:َخاللََل(  سياق  دلاَّ  وقد   

أو  االتخاذ  نيني:األول:املشاركة،واآلخر:مبعنى 

الجعل:أي جعلته أو اتخذته خليل يل، وهو معنى 

جديد مل يأت عىل ذكره الرصفيون.

: يقول طرفة يف ص )20(: 6( َعاىلَ

 َعالنَيَْ َرقـــــامً َفاِخًرا لَْونُُه     

ِبيْح ِمْن َعْبَقِريٍّ كََنِجيـــعِ الذَّ   

عالني:ارتفعن،الرقم: القامش املخطط وهو الربود 

ومخططة،فَاِخٌر:جيد،  ملونة  بزركشة  املوشاة 

القاين،فهذا  الصنع،النجيع:الدم  العبقري:الجيد 

الرقم كلون الدم،الذبيح:املذبوح)36(،عالىاليشَء:

أْعَله  َصِعَده)37(،وعاىل كّل يشء  به  رَفََعُه،وَعاىَل 

.)38(

البيت-من مقطوعة حائيّة من الرسيع- يقول:»إن 

بربود  املوشاة  الظعن  اعتلني  قد  الظاعنات 

صيغة  سياق  مزركشة«)39(.ودلاَّ  مخططة  حمراء 

)فََعَل:َعَل(،قال  معنى  عىل  )فَاَعَل:َعاىَل( 

َعَمَل  بها  تُريُد  ال  فاَعلُْت  تجيء  سيبويه:»قد 

عىل  بنوه  كام  الفْعل  عليه  بََنْوا  ولكنهم  اثنني 

اللُه  وعافَاه  وعاقَبْتُه  قولهم:ناَولْتُه  أفَْعلُْت،وذلك 

وسافَرُْت وظاَهرُْت عليه،وناعْمتُه.بَنْوه عىل فاَعلُت

كام بنوه عىل أفعلُت«)40(،مبعنى أّن: »فَاَعَل قد 

»يجيء  )فَاَعَل(:  عن  واحد«)41(،قيل  من  تجيء 

مجيء فََعلْت كقولك:سافرت«)42(.

7( َراَعى:يقول طرفة يف ص)26(:

َخُذوٌل تَُراِعي َربَْربًا ِبَخِميلٍَة         

    تََناَوُل أَطَْراَف الْبَِيِر وتَرْتَِدي 

مع  املتخلفة  الوحشية  أوالبقرة  الخذول:الناقة 

ولدها عن الظباء-وقيل خذلت صواحبها وأقامت 

تراقب  أو  األوىل-تراعي:ترعى  وهو  ولدها  عىل 

الظباء  أو  الوحش  بقر  تعاهد،الربرب:قطيع  أو 

عىل  الحسان  النساء  عىل  ذلك،ويطلق  وغري 

تنمو  التي  االستعارة،الخميلة:النباتات  طريق 

ذات  اللينة  السهلة  األرض  الرمال،وقيل:هي  يف 

التي  األراك  مثرة  وهي  بريرة  الشجر،الربير:جمع 

تُرَاِعي  إِِبٌل  نضجت،ترتدي:تلبس)43(.»يقال:َهِذه 

الَوْحَش أي تَْرَعى معها،ويقال:الِحامُر يُرَاِعي الُحُمر 

َرْعيًا  ،الراَّْعي مصدر رعى يرعى 
أي يَْرَعى معها«)44(

يرعى  نفسه،والراعي  ونحوه،الرِّْعي:الكأل  الكأل 

املاشية أي يحوطها ويحفظها،واملاشية تَْرَعى أي 

ترتُع وتأكل الرِّعي)45(.

البيت - من املعلقة من الطويل- يف وصف الناقة 

الحبيب  أشبهها  التي  الظبية  ،وفيهايقول:”هذه 

يف  صواحبها  مع  وذهبت  أوالدها  خذلت  ظبية 

قطيع من الظباء ترعى معها يف أرض ذات شجر 

وترتدي  األراك  أطراف  تتناول  منبتة  رملة  ذات  أو 
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عنقها  ملدها  الحال  تلك  خّص  بأغصانه،وإمنا 

وحسنه  الحبيب  عنق  الشجرة،شبّهطول  مثر  إىل 

عىل  َولَِهٌة  فَِزَعٌة  الخذول؛ألنها  بذلك”)46(.وخص 

وترتاع؛ألنها  عنقها  ومتّد  ترَشئِّب  فهي  ِخْشِفها 

منفردة وهو أحسن لها ولو كانت يف قطيعها مل 

يَِبْ حسنها)47(.

)فَاَعَل:َراَعى(عىل  صيغة  سياق  دلاَّ  وقد 

فََعَل:َرَعى،وقيل:»إِِبٌل  معنيني:األول:مبعنى 

واآلخر:القيام  معها«)48(،  تَْرَعى  أي  الَوْحَش  تُرَاِعي 

باليشء،أي هي التي تقوم بالرعي ورعاية أوالدها.

8( بَاَرى: يقول طرفة يف ص )27(:

 تَُباِري ِعَتاًقا نَاِجَياٍت َوأَتَْبَعْت        

َوِظيًفا وظيـًفا َفْوَق َمْوٍر ُمَعبَِّد   

األمر  يف  وتشابه،أي:تغالبه  تباري:تعارض 

وهو  عتيق  سباق،العتاق:جمع  يف  كأنهام 

يف  الكريم،الناجيات:املرسعات  الجواد 

السري،الوظيف:خف الجمل،املور:الدرب:الطريق 

أثر امليش،معبد:املذلل  الذي ظهر فيه  املذلل 

أَي  فَُلنًا  الخليل:تقول:بَاَريُْت  بالوطء)49(،قال 

آََخَر فيصنَع كام  الرّجُل  يباِرَي  أن  حاكيتُه،واملباراة 

يصَنُع)50(.

البيت - من املعلقة من بحر الطويل- يف وصف 

عتاقًا  إبل  بسريها  الناقة  هذه  الناقة،يقول:تباري 

كراًما بيًضا،وقد أتبعت هذه الناقة وظيف رجلها 

ويعرف  السري  يف  مستحب  هو  يدها   وظيف 

بالسلوك  مذلل  طريق  والنقال،فوق  باملناقلة 

والوطء باألقدام والحوافر واملناسم يف السري)51(.

)فَاَعَل:بَاَرى(  صيغة  سياق  دلاَّ  وقد 

واملطاوعة؛  والتفاعل  علىمعنى:املشاركة 

لقولهم:بَاَراُه:َعارََضُه، وباَريُْت فُلنًا ُمبارة إذا كنت 

تفعل مثل ما يفعل،وفلن يُبَاِري فُلنًا أي يَُعارُِضه 

َعارََضُه  إذا  بَْريًا  يرَْبِي  له  ويفعل مثل فعله...وبََرى 

كُل  َصَنَع  إذا  يَتَبَاَريَان  َصَنَع،وهام  ما  مثَل  وَصَنَع 

واحٍد مثَل ما َصَنَع َصاِحبُُه )52(.

9(َساَمى:يقول يف ص )31(:

َوإِْن ِشْئُت َساَمى َواِسَط الْكُوِر َرأُْسَها         

      َوَعاَمْت ِبَضْبعــــَْيَها نََجاَء الَخَفْيَدِد

والرفعة،الواسط:وسط  السمو  يف  سامى:باراه   

وقيل  وأداتها  الكور،وهو:الراحلة  مقدم  أو 

يضع  الذي  املوضوع  وهو  بأداته  الراَّحل 

رجله،عامت:سبحت،وقيل  الراكب  عليه 

آباطها  وقيل  ذهبت،الضبع:العضد 

لفظ  غري  من  مصدر  ،النجاء:اإلرساع 

َساَم  النعام)53(،  ذكر  وهو  فعله،الخفيدد:الظليم 

َساٍم:ارْتََفَع...وَساَمى  فهو  ُسُمواًّ  يَْسُمو  اليّشُء 

وَصِعَد...)54(،ومعنى:تُساِميها:تُباِريها  ارْتََفَع 

يَْسُمو  اليشُء  الليث:سام  وتُعارُِضها،قال 

ُسُموًّا:وهو ارتفاُعه)55(.

 البيت - من املعلقة من بحر الطويل- يف وصف 

موازيا  رأسها  جعلت  شئت  يقول:إن  الناقة 

نشاطهاوجذيب  فرط  العلّو من  رحلها يف  لواسط 

زمامها إيّل،وأرسعت يف سريها حتى كأنها تسبح 

بعضديها إرساًعا مثل إرساع الظليم يف جريه)65(.

 وقد دلاَّ سياق صيغة )فَاَعَل: َساَمى( عىل معنى 

)فََعَل(؛ألن كلهام)َساَمى وَساَم( مبعنى ارْتََفَع.

10( اَلَقى: يقول طرفة يف ص )32(:

َوإِْن يَلَْتِق الَْحيُّ الَْجِميُع تاَُلِقِني         

ِد    إِىلَ ِذْرَوِة الَْبْيِت الرَِّفيــــــعِ الُْمَصمَّ

الرفيع:بيت  وأرشفه،والبيت  البيت:أعله  ذروة 

األرشاف  هنا  بالبيت  واملجد،ويقصد  الحسب 

معاين صيغة )فَاَعــــَل( يف ديوان طرفة بن العبد
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الناس  إليه  يلجأ  يقصدون،املصّمد:الذي  الذي 
والحوائجواألمور)57( النوائب  يف  ويلجؤون  لرشفه 

،قيل:القَيُْت بني فلن وفلن،والقَيُْت بني طََريَفّ 

قضيب أي َحَنيْتُُه حتى تلقيا،وكُلُّ يشٍء استقبل 

كلها)58(،  األشياء  من  لَِقيَه  فقد  صادفه  أو  شيئًا 

وَصاَدفْت فلنًا أي القَيْتُُه ووَجدتُه)59(.

الطويل- بحر  من  الداليّة  املعلقة  البيت-من      

التقى  ونسبه،يقول:إذا  وحسبه  بنفسه  الفخر  يف 

وذكر  للمفاخرة  افرتاقهم  بعد  الجميع  الحي 

وعلو  منهم  الرشف  موضع  يف  وجدتني  املعاين 

من  القبيلة  يف  حظًا  األوىف  أنه  املنزلة،يريد 

الحسب والنسب)60(.

عىل  )فَاَعَل:اَلقَى(  صيغة  سياق  دلاَّ  وقد 

وجد.واآلخر:  أي  معنيني:األول:)فَِعَل:لَِقَي( 

مصادفة اليشء عىل حال معينة، أي: إذا التقى 

الحي جميعا تصادفني عىل صفة الرشف واملجد 

وعلو املنزلة بني القوم.

11( بَاَدَر: يقول طرفة يف ص)33(:

َفإِْن كُْنَت الَ تَْسِطيُع َدْفَع َمِنيَِّتي        

  َفَدْعــــــــِني أُبَاِدرَْها مبَِا َملَكَْت يَِدي

املبادرة)61(  تسطيع:تستطيع،أبادرها:أشاركهايف 

بُُدوًرا:أرَْسَْعُت  أَبُْدُر  اليشء  إىِل  »بََدرُْت  ،يقال: 

وابْتََدُروا  القوُم:أرَْسَُعوا  إليه،وتَبَاَدَر  باَدرُْت  وكذلك 

ُمباَدرًَة  اليّشَء  أَْخِذِه،بَاَدَر  إِىَل  الّسلَح:تَبَاَدُروا 

وِبَداًرا وابْتََدرَُه وبََدَر غريَُه إِلَيه يَبُْدرُُه:َعاَجلَُه«)62(.

ال  كنت  للمئه:إن  -عتاب  املعلقة  من  البيت-   

تقدر أن تدفع مويت فذرين أسبق املوت بالتمتع 

بإنفاق مايل وأمليك والتلذذ بامللذات،وال أخلفه 

لغريي؛فاملوت ال بد منه فل معنى للبخل وتركه 

اللذات)63(.

عىل  )فَاَعَل:بَاَدَر(  صيغة  سياق  دلاَّ  وقد 

املعنى  وهو  اإلرساع،  أي:  معنى)فََعَل:بََدَر( 

املناسب   للبيت.

12( نَاَدى: يقول طرفة يف ص)34(:

َوكَرِّي إَِذا نَاَدى الُْمَضاُف ُمَحنًَّبا         

   كَِسيِد الَْغَضا نَبَّْهَتُه الُْمَتَورِِّد

انهزم،  من  ليحمي  يكّر  إمنا  القتال؛ألنه  الكّر:أشد 

صّوت  نادى:  والرجوع،  العطف  واملقصود: 

أضافته  قد  الذي  املضاف:  عليه،  ليُعطف 

ما  لسبب  املذعور  أو  الخائف  وهو  الهموم 

به  أحاط  الذي  واملقصود:الُْمدرَك  فاجأه، 

يده  يف  الذي  امللتوي  العدو،املحّنب:الفرس 

أسامء  به،الِسيُد:من  مُيدح  مام  وهو  انحناء 

وأشدها  الذئاب  أخبث  الغضا  الذئب،وذئب 

َهياَّْجتَُه  نَباَّْهتَُه:  األشجار،  من  عدًوا،الَغَضا:نوع 

للامء  الوارد  لِسيد،وهو  وَحراَّكْتَُه،املتورد:صفة 

ونَاَداه  ِبِه  ونَاَدى  الرشب)64(،يقال:نَاَداُه  بغية 

نَاَدى  أَي  ِبِه...تََناَدْوا  َصاَح  أي  ونَِداًء  َمَناَداًة 

أَْعلَْمتُه،نََدا  ظََهَر،نَاَديْتُُه  بَْعًضا،قيل:نَاَدى  بَْعُضُهم 

وتََناَدوا:اْجتََمُعوا..ونادى  وانْتََدْوا  نَْدًوا  القوُم 

الرجَل:جالََسه يف الناَّاِدي،وناَديْتُُه:َجالَْستُه،وتََناَدوا 

أي تََجالَُسوا يف الناَّاِدي..ونََدا 

فلن يَْنُدو نُُدًوا إذا اْعتَزََل وتََنحاَّى)65(.

 البيت-من املعلّقة من بحر الطويل-ضمن أبيات 

رشبه  ثلث:األوىل  بخصال  بنفسه  فيها  يتفخر 

الخمر الصايف الذي مل ميزج باملاء،والثانية وهي 

وإعانته  املستغيث  موضوعنا:إغاثته  البيت  يف 

اللجئ إليه،فقال:أعطف يف إغاثتي بفريس الذي 

انحناء رسيع يف ركضه مثل إرساع ذئب  يده  يف 

طلبه  حال  يف  هيجته  إذا  الغضا  شجر  بني  يقيم 

املاء،ويف هذه الحال يكون أشد إرساًعا،ثم شبّه 

فرسه بذئب اجتمع له ثلث خلل:أحدها كونه من 
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والثالثة  إياه،  اإلنسان  إثارة  الذئاب،الثانية  أخبث 

وروده املاء وهام يزيدان يف شدة العدو،والخصلة 

ألن  اليوم  تقصري  بحبائبه ورشط  استمتاعه  الثالثة 
أوقات اللهو والطرب أفضل األوقات)66(

ودلاَّ سياق صيغة)فَاَعَل:نَاَدى(عىل معنى)فََعل(

إذ النداء صادر من شخص واحد وليس للمشاركة 

نصيب.

: يقول طرفة يف ص)36(: 13(آىَلَ

َفآلَْيُت ال يَْنَفكُّ كَْشِحي ِبطَانًَة      

ْفرَتنَيِْ ُمَهنَِّد               لَِعْضٍب َرِقيِق الشَّ

والجنب،بطنة  الخرص  آليت:حلفت،الكشح: 

الظهارة،العضب:السيف  الثوب:نقيض 

السيف:حّداه،املهند:السف  القاطع،شفرتا 

حلََف  إذا  يُويِل  الهند)67(.قيل:آىََل  يف  املصنوع 

ويَتَأاَّىل  ويَأْتيَِل  إِلَْوًة،ويقال:يُْؤيِل  أو  وأَلَْوًة  أَلِياًَّة 

إذا  الرّجُل  ائْتىََل  الفراء:يقال  املبالغة،قال  يف 

حلف،وآَلَيُْت عىل اليّشء وآَلَيْتُه:أَقَْسْمت)68(.

اليّة من بحر الطويل- يف   البيت-من املعلقة الداَّ

وصف نفسه،فيقول:حلفت أن ال يزال جنبيمتصل 

طبعته  الحدين  رقيق  قاطع  لسيف  دامئابطانة 

ال  يل  ملزم  للظهارة،فهو  البطانة  مبنزلة  الهند 

يفارقني)69(.

معنى  عىل  )فَاَعَل:آىََل(  صيغة  سياق  دلاَّ  وقد 

)فََعَل:أىل( مبعنى حلف.

14( َشارََك: يقول طرفة يف ص )45(:

 يَُشارِكَُنا لََنا َرِخاَلِن ِفيَها       

َوتَْعلُوَها الِْكـــــَباُش َفامَ تَُنوُر   

رَِخل- املشاركة،الرَِخلن:مثنى   يشاركنا:من 

ال أنثى  وهي  الخاء-  وكرس  الراء  بفتح 

ضأن،تعلوها:تلَْقُحها،الكباش:جمع 

وتويل)70(. وتنفر  الكبش:الحمل،تَُنور:تبتعد 

يكني،ويقال:اْشرَتكَْنا  ِ الرشاَّ ْكُة:ُمخالطة  قيل:الرشاَّ

يرَْشَكُُه:إذا  األمر  يف  مبعنىتَشاركَْنا،ويقال:رَشَكُه 

إذا  البيع  يف  فلنًا  فلٌن  فيه،وأرْشََك  معه  دخل 

أدخله مع نفسه فيه)71(.

الوافريف هجاء  بحر  البيت- من مقطوعةرائية من 

النعجة  عمرو بن هند وأخيه قابوس- “فهو يصف 

الذكور  ألفت  قد  وأنها  أوالدها  وكرثة  َدرِّها  بغزارة 

فام تنفر منها”)72(،أي:لو أّن لنا مكان عمرو بن هند 

أنها  بيد  الصوف  قليلة  كانت  وإن  مرضًعا  نعجة 

أغزر لبًنا وقدماها طويلتان وأذناها كذلك.

 وقد دلاَّ سياق صيغة )فَاَعَل:َشارََك( عىل معنى 

املشاركة يف اليشء.

15( طَاَرَد: يقول طرفة يف ص )46(: 

  لََنــــا يَْوٌم ولِلِْكْرَواِن يَـــــــــــْوٌم    

             تَِطريُ الَْبائَِساُت َوالَ نَِطــــــــــريُ

ا يَْوُمُهنَّ َفَيْوُم نَْحٍس          َفأَمَّ

   تُطَارُِدُهنَّ ِبالَْحَدِب الصـــُُقوُر

الرجلني  طويل  طائر  :للِكْروان-  هناَّ يف  الضمري   

حسن-يوم  صوت  الحاممة،له  يشبه  اللون  أغرب 

:تطرده مبعناه،تطاردهناَّ وهو  سوء  نحس:يوم 

املرتفعة  األرض  وهي  حدباء  ّن،الَحَدب:جمع 

الطيور  من  وهو  صقر  الغليظة،الصقور:جمع 

طَرًْدا:إذا  أطرُده  الرجَل  الجارحة)73(،طَرََدُت 

نََفيْتَه وجعلتَه طَِريًدا... إذا  الرجَل  يْتَُه،وأطردُت  نَحاَّ

الُْمطارَدة يف الِقتال:أن يطرُد بعُضهم بَْعًضاوُمطارَدة 

بعض  عىل  بعُضهم  يَْحمل  وِطراُدهم:أن  الفرْسان 

يف الَْحرْب وغريها)74(.

      البيت من رائيّة من الوافريصف فيها أحواله 

وسياحته بني البلد،يقول:«يوم الِكْرَوان يوم نحس 

معاين صيغة )فَاَعــــَل( يف ديوان طرفة بن العبد
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ملطاردة الصقور لهّن«)75(.

 وقد دلاَّ سياق صيغة )فَاَعَل:طَارََد( عىل معنيي

ن:أولهام:املشاركة،واآلخر:مبعنى)فََعَل()أي 

طَارََد:طَرََد(.

16( َصاَدَف: يقول طرفة يف ص )48(:

 َوإَِذا تَْضـــــَحُك تُْبِدي َحَبًبا           

           كَرَُضاِب املِْسِك ِباملَاِء الَْخرصِْ

َصاَدَفْتُه َحـــــرَْجٌف يفِ تَلَْعٍة         

   َفَسَجا َوْسَط بَاَلٍط ُمسَبِطّرْ

البارة  الشامل  صادفته:أصابته،حرجف:رياح 

نحو  املاء  ومجرى  الهبوب،التلعة:مسيل  شديدة 

الوادي،سجا:سكن وهدأ واستقر،البلط:األرض ال

مستوية:امللساء،مسبطر:ممتد)76(،يقال:َصَدَف 

عنه يَْصِدُف َصْدفًا وُصُدوفًا:َعَدَل...وَصَدَف عني 

أي أَْعرََض...َصاَدفْت فلنًا أي القَيْتُُه ووَجدتُه)77(.

      البيت-من قصيدة رائيّة من بحر الرمل-يصف 

فيه أحواله وكيف تنقل بني البلد وساح،وهو هنا 

يصف املحبوبة فيقولعنها:إن فمها كثري الريق،وإذا 

قل ريق الفم تغريت رائحته،ثم شبه ماء فمها يف 

بقطع  ممزوجا  البارد  باملاء  وبرده  رائحته  طيب 

املسك،كام أن ريح الشامل إذا عصفت فإذا هي 

شديدة كمسيل املاء إىل الوادي وإن استقّر املاء 

يف األرض امللساء صفا وهدأ وإن هبت عليه ريح 

شديدة برد)78(.

وقد دلاَّ سياق صيغة )فَاَعَل:َصاَدَف( عىل معنى 

وجود اليشء عىل حالة معينة.

17( َصاَدَف: ويقول يف ص)50(:

إِْن نَُصاِدْف ُمنِفًسا اَل تُلِْفَنا         

ْ    ُفُرح َالَْخيــــِْر َواَل نَكُْبو لُِضّ

الثمني  أو  نصادف:نصيب،املنفس:النفيس   

تجدنا،فُُرح:جمع  تلفنا:ال  ال  يشء،  كل  من 

فروح،نكبو:نستسلم ونحزن أو نستكني أو نسكت 

عىل الضيم)79(.

      البيت- من قصيدة رائيّة من بحر الرمل يصف 

يف  هنا  البلد-وهو  بني  ساح  وكيف  أحواله  يف 

مقام 

وأصبنا  ماال  نلنا  وقومه،يقول:إن  بنفسه  الفخر 

ومل  له  نستكن  مل  رّض  أصابنا  وإن  نفرح،  مل  خريا 

نذل؛لعلمنا أن األحوال تتعاقب من خري ورّش)80(.

وقد دلاَّ سياق صيغة )فَاَعَل: َصاَدَف( عىل معنى 

وجود اليشء عىل حالة معينة.

17( َداَخَل:يقول طرفة يف ص )53(:

بًا     أَْعــــــــــــَوِجيَّاٍت ِطَواالً ُشزَّ

ُمْر ْنَعُة ِفيَها َوالضُّ     ُدوِخَل الصَّ

أعوجيات:جمع أعوجي،وهو نسبة إىل أعوج:فرس 

الخيل  إليه  تنسسب  هلل  لبني  مشهور  عريّب 

الخيل،ُشزّب:جمع  كرام  من  العتاق،وهو 

الصنعة  النحيل،دوخل  شازب:الضامر 

فيها:ألزمت الصنعة إياها،وأكرث القيام عليها،ومل 

ألمور  تذليلها  تهمل،أي:يعني  ومل  تغفل 

ُمر:خفيفة اللحم،أي هذه الخيولتجري  الصنعة،الضُّ

ُخول:الولوج  تضمر)81(،الدُّ حتى  وتخّف  لتتدرّب 

َل  وتََدخاَّ ُدُخواًل  يَْدُخل  الخروج،َدَخَل  نقيض  وهو 

وَدَخَل ِبِه)82(.

يصف  الرمل  من  رائيّة  من قصيدة   - البيت        

يقول  وساح-  البلد  بني  تنقل  وكيف  أحواله  فيه 

اللحم  متام  فيها  قومه:«اجتمع  خيول  وصف  يف 

الخيل  يضمرون  الرهان  أرادوا  إذا  وكانوا  والضمر 

لتقوى عىل الجري«)83(.

)فَاَعَل:َداَخَل( عىل معنى  وقد دلاَّ سياق صيغة 
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وجود اليشء عىل حالة معينة.

:يقول طرفة يف ص)55(: 18+19(َداَخَل وَدانَ

إِينِّ ِمَن الَْقْوِم الَِّذيَن إَِذا        

َتاُء َوُدوِخلَْت ُحُجرُه      أَزَِم الشِّ

يَْوًما َوُدونَِيِت الُْبيُوُت لَُه         

  َفـــَثــنَّي َقِبيـــــــــــَل َرِبيِعِهـــْم ِقَرُرْه

ضمن  الغرف  برده،دوخلت:ُوضعت  أزم:اشتد   

قرّب  الدنّو،إذا  للربد،دونيت:من  إتقاء  بعضها 

بعضها 

بعد  مرة  جاء  وعطف،أو  ثنى:طوى  بعض،  إىل 

الربد)84(،الدال  لفحة  وهي  قرة  مرة،القرر:جمع 

وهو  منقاس  مطرد  أصل  واللم  والخاء 

قريبًا  القلب،وآخَر  َداَخَل  الولوج)85(،قيل:َهامًّ 

فأَْدَخلُوه  بالقوم  حلاَّ  إذا  يْف  كالضاَّ ذلك  من 

دنُوًّا  اليّشِء  مَن  اليّشُء  دخيٌل)86(،َدنَا  فهو 

األْمَر:قاَربْته،ودانَيْت  وَدناََوًة:قَرَُب،ودانَيْت 

بْت  :قَراَّ يْئنَْيِ بَيَْنالشاَّ بَيَْنُهام:َجَمْعت،ودانَيْت 

بَيَْنُهام)87(.

     البيت مطلع قصيدة – رائية من بحر الكامل 

الشتاء  أزم  يقول:إذا  وبقومه-  بنفسه  الفخر  يف 

بعض  من  بعضهم  البيوت،وقرب  فتدانت  يوًما 

ليستكنوا من شدة الربد)88(،أي:إذا أجدب الزمان 

ُحجر  مرة،لذلك:ُجعلت  بعد  مرة  الربد  يصيبهم 

من  فيها  ليستكنوا  األخرى  داخل  الحجرة  البيوت 

الربد)98(.

وَداىَن(عىل  صيغة)فَاَعَل:َداَخَل  سياق  دلاَّ  وقد 

معنيني:األول:وجود اليشء عىل صفة قرب مكان 

والجعل(  )االتخاذ  مبعنى  البيوت،واآلخر:  غرف 

أي:قُّربت وُجعلت الحجرات متداخلة بعضها يف 

بعض؛اتقاًء للربد.

20( َخالََط:يقول طرفة يف ص )57(:

َخالِِط النَّاَس ِبُخلٍْق َواِسعٍ                

   الَ تَكُْن كَلًْبا َعىلَ النَّاِس تَِهّر

هو  خالط:عارش،الخلق:األخلق،تهّر:تنبح،أو   

صوت الكلب دون نباح)90(.َخلََط اليّشَء باليّشِء 

يَْخلِطُه َخلْطًا وَخلاَّطَه فاْختَلََط:َمزََجُه واْختَلَطَا،وَخالََط 

يَُخالِطُه  وِخَلطًا:مازََجُه،َخالَطَه  ُمَخالَطًَة  اليّشَء 

بِإِبِل  إِبَلَه  رجٌل  يَْخلَِط  أن  ُمَخالَطًَةوِخَلطًا،واملراد 

غريِه،َخلََط القوَم َخلْطًا وَخالَطَُهم:َداَخلَُهم،وَخلِيُط 

ِبالضّم  كَالناَِّديم املناِدِم،والُخلْطَة  القوِم:َمَخالِطُُهم 

ِبالَكرْس:الِْعرَشَُة،والَخلِيُط:القوُم  والِخلْطَة  الرّشْكة 

الّذيَن أْمرُُهم َواِحٌد)91(.

الحكمة-  يف  الرمل  بحر  من  رايّئ  وحيد   - البيت 

يقول ناصًحا غريه ورمبا يكون ناصحا نفسه:

وأاليبتعد  رحب  بصدر  اآلخرين  مخالطة  برضورة 

عنهم، وأال يكون ناقًدا لهم عىل كل كبرية صغرية. 

عىل  سياق)فَاَعَل:َخالََط(  ودلاَّ   

معنيني:األول:املطاوعة أي خالطهم فاختلط بهم 

وعارشهم،واآلخر:مبعنى )فََعَل:خلط(.

21( َشاَوَر: يقول طرفة يف ص )59(:

َوإِْن بَاُب أَْمٍر َعلَْيَك الَْتَوى    

    َفَشاِوْر لَبــــــــِيًبا َوالَ تَْعِصِه

      التوى:صعب،اللبيب:صاحب العقل الفطن 

يف  َشاَورْتُه  أمره)92(،  تخالف  تعصه:ال  والراجح،ال 

وِشَواًرا  ُمَشاَورًَة  مبعنى،وَشاَورَُه  واْسترََشْته  األمر 

واْستََشارَه:طَلََب منه املَُشورََة)93(،َشِوَر:إبداُء يشٍء 

وإظهارُه، ويكون مبعنى:أَْخذ يشء،قال بعض أهل 

اللغة:من هذا الباب شاورُت فُلنًا يف أمري،فكأّن 

غريه)94(،يقال:اْستََشاَر  من  الرأَي  يأخذ  املستشري 

َ واْستَناَر)95(. أَْمرَُه،إذا تَبَنياَّ

معاين صيغة )فَاَعــــَل( يف ديوان طرفة بن العبد
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    والبيت– من قصيدة صادية من بحر املتقارب- 

نصائح،يقول:إن  كأنها  العامة  الحياة  أمور  تتناول  

قاطع  لرأي  فيه  تصل  ومل  ما  أمر  عليك  اختلط 

فاسترشت غريك فاقبل ما ينصحك به وال تخالفه. 

عىل  )فَاَعَل:َشاَوَر(  صيغة  سياق  دلاَّ  وقد 

والتفاعل.واآلخر  مبعنىاملشاركة  معنيني:األول 

به  يقل  مل  جديد  معنى  استفعل،وهو  مبعنى 

مستفاد  وهو  املحدثون،  وال  القدماء  الرصفيون 

من معنى البيت.

22( َزايََل: يقول طرفة يف ص )64(:

َونَْحُن إَِذا َما الَْخْيُل َزايََل بَْيَنَها           

اٌج ُمِخلٌّ َوُمْزِعُف ِمَن الطَّْعـــــــــــِن نَشَّ  

يخرج  الذي  زايل:فرّق،النّشاج:الطعن        

منزف  أو  صوت،مخّل:مفسد  ومعه  الدم 

للدم،وقيل:دقيق من قولهم: خّل جسمه إذا دق 

وهزل،مزعف:القاطع القاتل)96(،وزِلُْت اليّشَء من 

الجوهري،قال  قاله  أَزَلْتُُه  َزيًْل:لغة يف  أَِزيلُه  مكانه 

أي  زيًْل  أَزَلْتُُه،وزِلْتُُه  أي  َزيًْل  زِلْتُُه  صوابُه  بَرِّي  ابن 

وأَزَالَه  َزيًْل  اليّشَء  وغريُه:زَاَل  سيده  ِمزْتُُه.ابن 

َمزَايَلَة  زَايَلَُه  فَتََفراَّق،  فتََزيّل:فَراَّقَه  وَزياَّلَُه  وإِزَااًل  إِزَالًَة 

ِمزْتُه  أي  َزيًْل  أَِزيلُه  اليّشَء  فَارَقَُه،زِلُْت  إَِذا  وِزيَااًل 

وفَراَّقْتُه)97(،وورد يف مقاييس اللغة أصلن للفعل، 

يدلُّ  واحٌد  واللم أصٌل  والواو  األول:الزاء  قال يف 

اليشُء  مكانه،يقولون:زال  اليشِء عن  تنّحي  عىل 

تَزُول،  السامء  كبد  عن  الشمس  زالت  َزَوااًل، 

املوضع  عنه،ويف  وَزّولته  املكان  عن  أزَلْتُُه  ويقال 

الثاين:الزاء والياء واللم ليس أصًل،لكّن الياء فيه 

مبدلٌة من واو،يقال:َزياَّلُْت بينه أي فَراَّقْت)98(،يقال 

َزِويلُة،ويف  وَحِذر:ِزيَل  يشء  من  فَِزع  إذا  للرجل 

نفسه،قال  مكنون  زويله:بلغ  يقال:زيل  النوادر 

اللحياين:يقال:ملا رآين زيل زويله وزواله من الذعر 

أَِزيله:إذا  فأنا  اليّشَء  أي:جانَبَه،وزِلُْت  والَفرَق 

فَراَّقَْت ذا ِمْن ذا،ومل مييز بني زَاَل يَزُول وزاَل يَِزيل 

كام َمياَّز بينهام الفراء)99(.

 – البسيط  بحر  من  فائيّة  قصيدة  من   – البيت 

بخيول  الحرب  ندخل  بقومه،يقول:نحن  للفخر 

دقيقة قويّة ال تهاب شدة الطعن لننقذ من استجار 

بنا، ونعود شجعانًا صابرين.

صيغة)فَاَعَل:زَايََل(عىل  سياق  ودلاَّ 

أي:فرّقه  فََعَل:َزيََل  معنيني:األول:مطاوعة 

ا  أفعل،قيل:أماَّ فتتفرق،واآلخر:مبعنى 

واحٍد  من  يكون  ماماَّ  أَفَعلُْت  مبعنى  فاَعلُت 

فكقولهم:عافاك الله؛أي:أعفاك،وقولهم عاقبت 

ين)100(. الرُجَل؛ودايَْنُت الرّجَل إذا أعطيْتُُه بالداَّ

23( َغاَدَر: يقول طرفة يف ص )64(:

ٍة         تَرُدُّ النَِّحيَب يفِ َحَياِزيِم ُغصَّ

   َعىلَ بَطٍَل َغــــــــــــاَدْرنَُه َوْهَو ُمْزَعُف

حيزوم:وسط  النحيب:البكاء،الحيازيم:جمع     

الصدر فأرشق،غادر الصدر،غّصة:ما اعرتض يف 

نه:تركنه،املزعف:املقتول)101(،

وأَْغَدرَه:تَرَكَه...وَغاَدَر  وِغَداًرا  ُمَغاَدرًَة  اليّشَء  َغاَدَر 

إذا  َغْدًرا  يَْغِدُر  الرّجُل  واحٍد...َغَدَر  وأَْغَدَر مبعنى 

رشب من ماء الَغِديِر)102(،الغني والدال والراء أصٌل 

الَغْدُر:نَْقُض  اليشء،ومنه  تَرك  عىل  يدلُّ  صحيح 

الَعْهد وتَرْك الوفاِء به...ُغوِدَر تُرَِك )103(.

الفخر-  يف  الطويل  بحر  من  فائية  من  البيت- 

يقول:«ما اغتص بالحيازيم من الَهّم فلم يرتفع ومل 

ينزل«)104(.

مبعنى  )فَاَعَل:َغاَدَر  صيغة  سياق  دلاَّ  وقد 

فََعَل:َغَدَر ( أي ترك.

24( َساَوى: يقول طرفة يف ص )68(:
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َرأْيُْت ُسُعوًدا ِمْن ُشُعوٍب كَِثريٍَة        

َفلَْم تََر َعيــــــِْني ِمْثَل َسْعِد بِن َمالِِك  

ًة يَْعِقُدونََهـــــــــــــــــــــا         أَبَرَّ َوأَْوفَ ِذمَّ

َرى ِبالَْحَوارِِك   َوَخريًْا إَِذا َســـــــاَوى الذُّ

ومعناه  الرب  كثري  هو  أي  الرب  من  أبّر:أفعل    

الوفاء،الذمة:العهد  الخري،أوفيمن  يف  االتساع 

الذمة  وفوا  إذا  الحرمة،يعقدونها:أي  أو 

وقصد  وكرما،الذرى:األعايل  ويقوونها،خريا:رشفا 

مقدم  وهو  حارك  اإلبل،الحوارك:جمع  سنام  بها 

واْستََوْت  األُموُر  تَساَوت  وقيل:   ، السنام)105( 

يْئَاِن  الشاَّ يُْت،واْستَوى  َسواَّ أي  بينهام  وساَويُْت 

يُْت  يْتُه به وَساَويُْت بينهام وَسواَّ وتََساَويا:مَتَاثَل وَسواَّ

وساَويُْت اليّشَء وساَويُْت به وأَْسَويْتُه به...َساَوى 

الّشيْئنَْيِ  بنَي  إَِذا عاَدلَُه،وساَويُْت  باليّشِء  اليّشُء 

قيل:السني  يْت)106(؛لذا  وَسواَّ بيَنُهام  لَْت  َعداَّ إذا 

واعتداٍل بني  يدل علىاستقامٍة  والياء أصٌل  والواو 

الشيئني)107(.

   البيت - من قصيدة كافيّة من الطويل – يف مدح 

يخاطب  غزليّة  مقدمة  من  مالك،وهو  بن  سعد 

ابنة مالك بعد أن طلب منها الوقوف معه عطًفا 

والغربة  البُعد  أمل  أّن  لها  مذكّرا  له  ووصًل  وتحنًُّنا 

واالغرتاب قد أرّض الحيّورضّه أيضا. يقول:استوت 

أسنمة اإلبل بحواركها من الهزال)108( .

)فَاَعَل:َساَوى( عىل  دلاَّ سياق صيغة  وقد        

مبعنى)فّعل:سّوى(،واآلخر:  معنيني:األول 

اليشء عىل صفة معينة،أي وجود  مبعنى وجود 

أعىل  وهي  بالذرى  السنام  الحوارك:مقدم  صفة 

من  كل  من  وأوىف  أبّر  مالك  سعد  السنام،فكأن 

ُسمَي سعًدا.

25( َواَغَل: يقول طرفة يف ص )71(:

َوإِْذ ِهَي ِمْثُل الرِّئِْم ِصيَد َغزَالَُها          

    لََها نَظٌَر َســـاجٍ إِلَْيَك تُواِغلُْه

أشد  ذلك  غزالها:ألن  هي:ُسليمى،صيد       

الخالص  لعنقها،الرئم:الظبي  وأمّد  لتشوفها 

فاتٌر،تُواغلُه:تخالسه  البياض،ساٍج:ساكٌن 

يف  كالَوارِش  الرشاب  يف  النظر)109(،الواِغُل 

الطعام، وقد َوَغَل يَِغُل َوَغَلنًا وَوْغًل إذا دخل عىل 

القوم يف رشابهم فرَشَِب معهم من غري أن يُْدعى 

إليه)110(.

اآلتية:َح األفعال  أبيات  من  يتبعه  البيت)وما       

وزَايََل(-  ،زَايََل،َخاىَف،َضاَءَل،َواكََل،َماطََل  اَوَل،بَارَشَ

الغزل  يف  الطويل-   بحر  من  الميّة  قصيدة  من 

باملحبوبة:سلمى.

عىل  )فَاَعَل:َواَغَل(  صيغة  سياق  دلاَّ  وقد        

يخالس  والغزالة  سلمى  من  املشاركةفكل  معنى 

بعضهام بعضا النظر، وهام متشابهان يف العنق 

الطويلوالبياض الخالص.

26( َحاَوَل:يقول طرفة يف ص )71(:

َبا َويَُقوُدينِ          لََيالَِ أَْقَتاُد الصِّ

    يَُجوُل ِبَنا َريَْعانُُه َويَُحـــاِولُْه

ِة واللّْهِو ِمَن الَغزَِل،  بَا:َجْهلَُة الُفتُوُّ      أقتاد:أقود،الصِّ

بَا،يقال:َرأَيْتُُه يف ِصبَاُه أّي يِف  ومنه التاََّصايِب والصِّ

والشنقيطي- الشنتمري  ِصَغرِه،ونجاوله–عند 

دار،ريعان  حيثام  معه  وندور  بنا  أي:يدور 

ُمَحاولًة  األمَر  وأوله)111(،َحاَوَل  الشباب:صباه 

واللم  والواو  وإِنَْجازَُه)112(،الحاء  إِْدَراكَُه  وِحَوااًل:أراد 

العام  دور،فالحول  يف  تحرك  واحد،وهو  أصل 

يحول  الشخص  يدور...حال  أي  يحول  أنه  وذلك 

إذا تحرك...والحيلة والحويل واملحاولة من طريق 

معاين صيغة )فَاَعــــَل( يف ديوان طرفة بن العبد
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اإلظهار. والثاين  رْت  الساَّ متضاّدان.فاألّول 

يف  وهو  وأخفيته  يخَفى  اليّشُء  فاألول:َخِفَي 

َخْفًوا  الربُق  َسرَتْتَه...واآلخر:خفا  وَخفاء،إذا  ِخْفيٍَة 

إّذا  ألٍِف  بَغرْي  َء  اليشاَّ ملع،ويقال:َخَفيُْت  إذا 

يدلُّ  أَُصيْل  واللم  والهمزة  أظهرتَه)120(،»الضاد 

ئيل  الضاَّ ذلك  جسم،ومن  يف  وِدقاٍَّة  ضعف  عىل 

يَضُؤل،ورجل  َضُؤل  منه  عيف،والفعل  الضاَّ وهو 

قيقة«  الداَّ ئيلة:الحياَّة  ُضَؤلٌة:ضعيف،والضاَّ

قَال  وُضُؤولة:إذا  ضآلًة  يَْضُؤل  الرجُل  )121(،َضُؤل 

َصُغر،والضئيُل  وضآلة:إذا  ُضؤولًة  رأْيه،وَضُؤل 

نعٌت لليشء يف َضعِفه وِصَغره ودقّته)122(.

يقول:إنها فلة ذات ظهور وبطون،فالعري يبدو فيها 

مرة ويخفى مرة،فكأنه رقيب يرشف تارة، ينظر 

من يجيء ويستخفي تارة،لئل يشعر به)123(.

عىل  )فَاَعَل:َخاىَف(  صيغة  سياق  دلاَّ  وقد 

صفة  عىل  اليشء  معنيني:أحدهام:مصادفة 

معينة،واآلخر:مبعنى فََعَل:خفى؛ألن معنى يخايف 

يخفي)124(، ومثلها )فَاَعَل:َضاَءَل(.

30( َواكََل: يقول طرفة يف ص )72(:

َفُغوِدَر ِبالَْفرَْديِْن:أَْرٍض نَِطّيٍة         

   َمِسريَِة َشْهٍر َدائٍِب الَ يَُواِكلُْه

نجران،نطيّة:بعيدة،  يف  موضع  الفردين:اسم 

الدائب: املستمر يف العمل،ال يواكله:ال يدب فيه 

يضعف)125(،وَواكَلَِت  وال  فيه  يحتبس  الوهن،فل 

ابُة:فرََتَت  الداَّ رَي،ووَكَلَِت  الساَّ وِكَااًل:أََساَءت  ابُة  الداَّ

ري)126(. عن الساَّ

      وقد دلاَّ سياق صيغة )فَاَعَل:َواكََل( عىل معنى 

وجود اليشء عىل صفة معينة.

31( َماطََل:يقول طرفة يف ص)72(:

 َقضَ نَْحَبُه َوْجًدا َعلَْيَها ُمرَقٌَّش      

  َوُعلِّْقُت ِمْن َسلـــــــَْمى َخَباالً أَُماِطلُْه
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     الوجد:الحزن،علقت من سلمى:اعرتضني حبها 

من غري قصد،الخبال:ذهاب أو فساد العقل من 
الحب،أماطله:من املامطلة:التسويف،أي:أطاوله 

يِْن،  )127(،الَْمطُْل:التّسويف والُْمدافَعة ِبالِعَدة والداَّ

ِبِه  وَماطَلَه  واْمتَطَلَه  َمطًْل  مَيْطُلُه  وِبِه  ه  َحقاَّ َمطَلَُه 

وَمطاَّال)128(،«امليم  َمطُول  ورجٌل  وِمطَااًل  ُماَمطَلَة 

مدِّ  عىل  يدل  صحيح  أصٌل  واللم  والطاء 

أْمطَلها  الحديدَة  وإطالته،وَمطَلُْت  اليّشء 

َمطًْل:مددتُها،والَْمطْل يف الحاجة واملامطَلَة يف 

الحرِب ِمْنه«)129(.

)فَاَعَل:َماطََل( عىل معنى  وقد دلاَّ سياق صيغة 

إىل  من ذهب  املحدثني  ومن  واملتابعة،  التكرار 

من 

الفعل  انقطاع  عدم  عىل  فاعل:الداللة  معاين 

نحو:تابعت الدرس)130(. 

32(َزايََل: يقول طرفة يف ص)73(:

لََعْمِري لََمْوٌت الَ ُعُقوبََة بَْعَدُه          

  لِِذي الَْبثِّ أَْشَفــى ِمْن َهًوى الَ يُزَاِيلُْه

       البث:الحزن أو األىس واللوعة، وحقيقته:ما 

يبثه اإلنسان من وجده إذا مل يستطع أن يكتمه،ال 

عقوبة بعده:أن يُتعّقب الرجُل فيؤخذ مبا كان قبله 

يزايله:ال  الشكوى،ال  البث:صاحب  ذنب،ذو  من 

يفارقه)131(.

هذا  يف  زَايََل(  )فَاَعَل:  صيغة  سياق  دلاَّ  وقد 

املوضوع عىل معنى:أفعل.

33( َقاتََل: يقول طرفة يف ص )79(:

تَْذكُُروَن إِْذ نَُقاتِلِكُْم        الَ يَضُُّ ُمْعِدًما َعـــَدُمْه

    النون يف تذكرون عائدة لبني تغلب،الخطاب 

ُمَقاتَلًَة  تغلب)132(،قَاتَلَُه  بني  إىل  موجه  هنا 

وِقتَااًل:َحاَربَُه )133(.

من  وفعله:َداىَن(-  يليه  البيت)والذي      

وصف  يف   - املديد  من  ميميّة  قصيدة 

الطبيعة،»يقول:يقاتلكم الغني منا يدفع عن 

يكون:إذا  ليغنم«)134(،وقد  يقاتلكم  والفقري  ماله 

قاتلنا بني تغلب فل نخاف عىل يشء نخرسه ألننا 

ال منلك شيئا يف األساس)135(.

    وقد دلاَّ سياق صيغة )فَاَعَل:قَاتََل( عىل معنى 

املشاركة والتفاعل.

:يقول طرفة يف ص )80(: 34( َدانَ

َفَفَعلَْنا َذلِكُْم زََمًنا          ثُمَّ َداَن بَْيَنَنا َحـــكَُمْه

شهاب  بن  الغّلق  يعني  الحكم  داىن:قارب 

أنفذه  هند  بن  عمرو  جيوش  قائد  السعدي 

وتغلب)136(،َدانَيْت  بكر  بني  فأصلح  النعامن 

بنَْيَ  بَيَْنهام:َجَمْعت،ودانَيْت  األْمَر:قاَربْته،ودانَيْت 

بْت بَيَْنهام)137(. يْئنَْيِ قَراَّ الشاَّ

عىل  َداىَن(  صيغة)فَاَعَل:  سياق  دلاَّ  وقد       

ل( قرّب بني بني تغلب وبني بكر ذلكم  معنى)فعاَّ

ْفُت،  القائد الغلق. قال سيبويه:»ضاَعْفُت وَضعاَّ

مثال  عىل  به  فجاءوا  مُت،  ونعاَّ ناعمُت  مثل 

عاقَبتُه«)138(.

35( َساَءَل:يقول طرفة يف ص )83(:

َسائِلُوا َعنَّا الَِّذي يَْعرُِفَنا  ِبُقَوانَا يَْوَم تَْحالَِق اللَِّمْم

قَُوانا:جمع قُّوة:ضد الضعف،التحلق:الحلق،يوم 

تحلق اللمم:أول يوم انتصفت فيه بكر من تغلب 

لِّمة:مجتمع  البسوس،اللمم:جمع  حرب  يف 

عىل  األذن،أوالشعر  شحمة  شعر  أو  الرأس  شعر 

وَمْسأَلًة  وَسآَلًَة  ُسؤَااًل  يَْسأَُل  املنكب)139(،َسأََل 

اليّشَءمبعنىاْستَْعطَيْته  وَسأَلًَة،َسأَلته  وتَْسآاًَل 

وتَسآاًَل  ُسؤَااًل  يَْسأَل  وِبكَذا  كذا  عن  إِياَّاه)140(،َسأَلَه 
ومْسأَلَة:اْستَْخربه عنه،وساَءلَه:َسأَلَه)141(

معاين صيغة )فَاَعــــَل( يف ديوان طرفة بن العبد
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 - املديد  بحر  من  ميميّة  قصيدة  مطلع   - البيت 

أيام  يوم من  بكر عىل تغلب وهو  بيوم  الفخر  يف 

اللمم حني  بيوم تحلق  البسوس املعروف  حرب 

شعر  بحلق  بكر  بني  قومه  عباد  بن  الحارث  أمر 

بعًضا،وخرجت  بعضهم  يعرف  حتى  رؤوسهم 

معهم نساؤهم يحملن املاء،فكّن إذا مررن بجريح 

بكر  بني  من  بجريح  مررن  قتلنه،وإذا  تغلب  من 

عرفنه بحلق رأسه فسقينه)142(.

)فَاَعَل:َساَءَل( عىل معنى  وقد دلاَّ سياق صيغة 

)فََعل( أي اسألوا.

النتائج

طرفة  ديوان  يف  صيغ)فَاَعَل(  معاين  أوال:جاءت 

يف إطار ما ذهب إليه الرصفيون من معاٍن وهي:

أ( مبعنى)َفَعَل(:
1( عاىَل:يقول طرفة يف ص )02(: 

 َعالَنْيَ َرقاًم َفـــــــاِخًرا لَْونُُه                  

ِبيْح ِمْن َعْبَقِريٍّ كََنِجيـعِ الذَّ   

2( َراَعى:يقول طرفة يف ص )62(:

 َخُذوٌل تَُراِعي َربَْربًا ِبَخِميلٍَة              

تََناَوُل أَطَْراَف الَْبِيِر وتَرْتَِدي   

3( َساَمى:يقول يف ص )13(:

 َوإِْن ِشْئُت َساَمى َواِسَط الْكُوِر َرأُْسَها    

َوَعاَمْت ِبَضْبَعْيَها نََجاَء الَخـــــــَفْيَدِد  

4( اَلقَى:يقول طرفة يف ص )23(:

َوإِْن يَلَْتِق الَْحيُّ الَْجِميُع تاَُلِقِني          

ِد   إِىَل ِذْرَوِة الَْبْيِت الرَِّفيــــــعِ الُْمَصمَّ

5( بَاَدَر:يقول طرفة يف ص)33(:

َفإِْن كُْنَت اَل تَْسِطيُع َدْفَع َمِنيَِّتي          

َفَدْعِني أُبَاِدْرَها مِبَا َملَــــــــكَْت يَِدي  

6( نَاَدى:يقول طرفة يف ص)43(:

َوكَرِّي إَِذا نَاَدى الُْمَضاُف ُمَحنًَّبا          

كَِسيِد الَْغَضا نَبَّْهَتُه الُْمَتَورِِّد   

7( آىََل: يقول طرفة يف ص)63(:

َفآلَْيُت ال يَْنَفكُّ كَْشِحي ِبطَانًَة        

ــــــــــْفرَتنَْيِ ُمَهنَِّد     لَِعْضٍب َرِقيِق الشَّ

8( طَارََد:يقول طرفة يف ص )64(:

ــــــــا يَْوُمُهنَّ َفَيْوُم نَْحٍس              َفأَمَّ

ُقوُر      تُطَارُِدُهنَّ ِبالَْحَدِب الصُّ

9( َخالََط:يقول طرفة يف ص )75(:

َخــــــــاِلِط النَّاَس ِبُخلٍْق َواِسعٍ            

   اَل تَكُْن كَلًْبا َعىَل النَّاِس تَِهّر

01( َغاَدَر:يقول طرفة يف ص )46(:

ٍة          تَرُدُّ النَِّحيَب يِف َحَياِزيِم ُغصَّ

َعىَل بَطٍَل َغاَدْرنَُه َوْهَو ُمْزَعُف   

11 +21(َخاىَف وَضاَءَل:طرفة يف ص)17(:

يَظَُّل ِبَها َعــــــــريُ اْلَفاَلِة كَأَنَُّه     

  َرِقيٌب يَُخايِف َشْخصــــــــــُُه َوُيَضائِلُْه

13( َساَءَل:يقول طرفة يف ص )83(:

َســــــــــائِلُوا َعنَّا الَِّذي يَْعرُِفَنا            

ـــــــَمْم    ِبُقَوانَا يَْوَم تَْحاَلِق اللِـّ

ب( املشاركة:

1+2( َساقَى وَخالََط:يقول يف ص)13(:

َوالظُّلُْم َفرََّق بَنْيَ َحيَّْي َوائٍِل      

    بَــكٌْر تَُســــــاِقيَهـا الَْمَنايَــا تَْغلِـــُب

3( َخاللََل:يقول طرفة يف ص )19(:

ُكلُّ َخلِيٍل كُْنُت َخاللَلُْتُه               

     اَل تَرََك اللُه لَُه َواِضـــــــــَحْه

4( بَاَرى:يقول طرفة يف ص )27(:ت

ُبَاِري ِعَتاًقا نَاِجَياٍت َوأَتَْبَعْت           

   َوِظيًفا وظيًفا َفْوَق َمْوٍر ُمَعبَِّد

5( َشارََك:يقول طرفة يف ص )45(:

يَُشارِكَُنا لََنا َرِخاَلِن ِفيَها         

   َوتَْعلُوَها الِْكبـــــَاُش َفامَ تَُنوُر
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6( طَارََد:يقول طرفة يف ص )46(: 

ا يَْوُمُهنَّ َفَيْوُم نَْحٍس            َفأَمَّ

ُقوُر        تُطَارُِدُهنَّ ِبالَْحَدِب الصُّ

7( َشاَوَر:يقول طرفة يف ص )59(:

َوإِْن بَاُب أَْمٍر َعلَْيَك الَْتَوى            

   َفَشــــــــــاِوْر لَِبيًبا َوالَ تَْعِصِه

8( َواَغَل:يقول طرفة يف ص )71(:

َوإِْذ ِهَي ِمْثُل الرِّئِْم ِصيَد َغزَالَُها    

      لََها نَظٌَر َساجٍ إِلَْيَك تُواِغلُْه

9( َحاَوَل:يقول طرفة يف ص )71(:

َبا َويَُقوُدينِ              لََيالَِ أَْقَتاُد الصِّ

يَُجوُل ِبَنــــــا َريَْعانُُه َويَُحاِولُْه   

10( قَاتََل:يقول طرفة يف ص )79(:

تَْذكُُروَن إِْذ نَُقاتِلِكُْم               

     الَ يَضُُّ ُمعــــــــــِْدًما َعَدُمْه

ج( املطاوعة:

1( خالط:يقول يف ص)13(: 

َقْد يُورُِد الظُّلُْم الُْمَبنيَُّ آَِجًنا            

َعاِف َويُْقَشُب    ِملًْحــا،يَُخالِــــــــُط ِبالذُّ

2( َخالََط:يقول طرفة يف ص )57(:

َخالِِط النَّاَس ِبُخلٍْق َواِسعٍ         

    الَ تَــــــــــــكُْن كَلًْبا َعىلَ النَّاِس تَِهّر

3( زَايََل:يقول طرفة يف ص )64(:

َونَْحُن إَِذا َما الَْخْيُل َزايََل بَْيَنَها        

اٌج ُمِخلٌّ َوُمْزِعُف   ِمَن الطَّعــــــــــِْن نَشَّ

4( َحاَوَل:يقول طرفة يف ص )71(:

َبا َويَُقوُدينِ      لََيالَِ أَْقَتاُد الصِّ

       يَُجـــوُل ِبَنا َريَْعانُُه َويَُحاِولُْه

ل(: د( مبعنى)فعاَّ

1( ساوى:يقول طرفة يف ص)68(:أ

ًة يَْعِقُدونََهـــــا          َبَرَّ َوأَْوَف ِذمَّ

َرى ِبالَْحَوارِِك   َوَخرْيًا إَِذا َساَوى الذُّ

2( َداىَن:يقول طرفة يف ص )80(:

َفَفَعلَْنا َذلِكُْم زََمًنا                 ثُمَّ َدانَ بَْيَنَنا َحكَُمْه

هــ( مبعنى )أَْفَعَل(:

1( زَايََل:يقول يف ص )64(:

َونَْحُن إَِذا َما الَْخْيُل َزايََل بَْيَنَها             

اٌج ُمـــــــــــِخلٌّ َوُمْزِعُف   ِمَن الطَّْعِن نَشَّ

2( زَايََل:يقول يف ص)73(:

لََعْمِري لََمْوٌت الَ ُعُقوبََة بَْعَدُه          

   لِِذي الَْبثِّ أَْشَفى ِمْن َهًوى الَ يُزَاِيلُْه

و( مبعنى )تََفاَعل(:

*( َساَمى:يقول يف ص )15(:

ْعُب ُذو الَْقرْننَيِْ أَْرَخى لَِواَءُه     إََذا الصَّ

   إِىلَ َمالٍِك َساَماُه َقاَمـــــــــــْت نََواِدبُْه

ز( مبعنى التكرار واملتابعة:

*( َماطََل:يقول يف ص)72(:

َقضَ نَْحَبُه َوْجًدا َعلَْيَها ُمرَقٌَّش           

   َوُعلِّْقُت ِمْن َسلْمـــــــَى َخَباالً أَُماِطلُْه

صيغة  سياق  دل  فقد  سبق  ملا  إضافة  ثانيًا: 

)فَاَعَل( عىل معان جديدة وهي:

أ( مصادفة اليشء عىل صفة معينة:

1( اَلقَى:يقول طرفة يف ص)32(:

َوإِْن يَلَْتِق الَْحيُّ الَْجِميُع تاَُلِقِني           

ِد    إِىلَ ِذْرَوِة الَْبْيِت الرَِّفيعِ الُْمـــــــَصمَّ

2( َصاَدَف:يقول طرفة يف ص )48(:

َصاَدَفْتُه َحرَْجٌف يفِ تَلَْعٍة             

      َفَسَجا َوْسَط بَاَلٍط ُمســَبِطّرْ

 3( صادف:يقول طرفة يف قوله )50(:

إِْن نَُصاِدْف ُمنِفًسا اَل تُلِْفَنا         

ْ       ُفُرحَ الَْخرْيِ َواَل نَكُْبــــو لُِضّ

معاين صيغة )فَاَعــــَل( يف ديوان طرفة بن العبد
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4( َداَخَل:يقول طرفة يف ص )53(: 

بًا                 أَْعَوِجيَّاٍت ِطَواالً ُشزَّ

ُمْر ْنــــــــــَعُة ِفيَها َوالضُّ       ُدوِخَل الصَّ

5+6( َداَخَل و َداىَن:يقول يف ص)55(:

إِينِّ ِمَن الَْقْوِم الَِّذيَن إَِذا           

َتاُء َوُدوِخلَْت ُحُجرُه       أَزَِم الشِّ

  يَْوًما َوُدونَِيِت الُْبيُوُت لَُه          

  َفـــَثـــــنَّي َقِبيـــــــــــــَل َرِبيِعِهـــــــــــْم ِقَرُرْه

7( ساوى:يقول طرفة يف ص)68(:

ًة يَْعِقُدونََهـــــا              أَبَرَّ َوأَْوفَ ِذمَّ

َرى ِبالَْحَوارِِك    َوَخريًْا إَِذا َســـــــاَوى الذُّ

8 + 9( َخاىَف وَضاَءَل:يقول يف ص)71(:

يَظَُّل ِبَها َعريُ الَْفالَِة كَأَنَُّه         

  َرِقيٌب يَُخايفِ َشْخــــــــــُصُه َويَُضائِلُْه

10( َواكََل:يقول طرفة يف ص )72(:

َفُغوِدَر ِبالَْفرَْديِْن:أَْرٍض نَِطّيٍة            

   َمِسريَِة َشْهٍر َدائٍِب الَ يَُواِكلُْه

ب( القيام باليشء:

1( َحاَسَب:يقول يف ص )14(:

َفكَْيَف يُرْجَّى الَْمْرُء َدْهًرا ُمَخلًَدا              

َوأَْعامَلُُه َعــــام��َّ قلِيٍل تَُحاِسُبْه   

2( َراَعى:يقول طرفة يف ص )26(:

َخُذوٌل تَُراِعي َربَْربًا ِبَخِميلٍَة                

تََناَوُل أَطَْراَف الْبـَِريِر وتَرْتَِدي   

3( َساَمى:يقول يف ص )15(:

ْعُب ُذو الَْقرْننَيِْ أَْرَخى لَِواَءُه            إََذا الصَّ

إِىلَ َمالٍِك َساَماُه َقاَمْت نََواِدبُْه   

ج( االتخاذ أو الجعل:

1( َخاللََل:يقول طرفة يف ص )19(:

كُلُّ َخلِيٍل كُْنُت َخاللَلُْتُه                  

    الَ تَــــــــــرََك اللُه لَُه َواِضَحْه

2+3( داخل+داىن:يقول يف ص)55(:

إِينِّ ِمَن الَْقْوِم الَِّذيَن إَِذا                 

تـــَاُء َوُدوِخلَْت ُحُجرُه أَزَِم الشِّ   

 يَْوًما َوُدونَِيِت الُْبيُوُت لَُه    

َفـــَثـــــنَّي َقِبيـــــــــــــَل َرِبيِعِهـــــــــــــْم ِقَرُرْه

د( مبعنى )استفعل(:

*( َشاَوَر:يقول طرفة يف ص )59(:   

 َوإِْن بَاُب أَْمٍر َعلَْيَك الَْتَوى               

   َفَشاِوْر لَبــــــــــِيًبا َوالَ تَْعِصِه

ثالثا: جاءت عليه صيغة )َفاَعَل( يف ديوان 

طرفة بن العبد كام هو آٍت:

عرش  بثلثة  معنى)فََعَل(  هو  املعاىن  أكرث  أ( 

ثم  أفعال،  بعرشة  املشاركة  معنى:  ثم  فعل، 

معنى)أَفَْعَل(  ثم  أفعال،  بـأربعة  معنى:املطاوعة 

َل( وكل منهام جاء بفعلني،ثم معنى)تََفاَعَل(  و)فَعاَّ

و)التكرار واملتابعة( بفعل واحد.

املعايَن  )فَاَعَل(  صيغة  أضافت  ب( 

صفة  عىل  اليشء  مصادفة  الجديدةاآلتية:معنى 

القيام  معنى  ثم  أفعال،  عرشة  عليه  وجاء  معينة 

باليشء، واالتخاذ والجعل:وجاءا بثلثة أفعال، ثم 

معنى)استفعل( وجاء من خلل فعل واحد فقط. 
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سيبويه. كتاب  قنرب.الكتاب  بن  عثامن  بن  برش  أبو   )1

تحقيق ورشح:عبد السلم محمد هارون.ط)2(.مكتبة 

بالرياض،1402ه-  الرفاعي  بالقاهرة،ودار  الخانجي 

إسامعيل  بن  عيل  الحسن  أبو   .68/4 1982م. 

سيده. بابن  املعروف  األندليّس  اللغوّي  النحوّي 

جفال.د)1(. إبراهيم  خليل  د.  له  قدم  املخصص. 

التاريخ  ومؤسسة  العريب  الرتاث  إحياء  بريوت:دار 

العريّب،1417ه – 1996م. 14/ 309.كتاب املفتاح 

له  وقدم  الجرجاين.حققه  القاهر  الرصف.عبد  يف 

الحمد.د)1(.بريوت:مؤسسة  توفيق  الدكتور:عيل 

الزمخرشي. 1987م.ص49.  1407هـ-  الرسالة، 

العربية.ط)2(،بريوت:دار  علم  يف  املفصل 

الجيل،د.ت.ص281. ابن يعيش.رشح امللويك يف 

قباوة.ط)1(. الدين  الترصيف.تحقيق:الدكتور:فخر 

1973م.ص73.  - 1393هـ  العربية،  حلب:املكتبة 

صدر األفاضل القاسم بن الحسني الخوارزمي.رشح 

بالتخمري. املوسوم  اإلعراب  صنعة  يف  املفصل 

تحقيق د.عبد الرحمن بن سليامن العثيمني.ط)1(.

350/3،أبو  اإلسلمي،1990م  الغرب  بريوت:دار 

الحاجب  بابن  املعروف  عمر  بن  عثامن  عمرو 

املفصل.تحقيق:د. رشح  يف  النحوي.اإليضاح 

موىس بناي العلييل.العراق:وزارة األوقاف والشؤون 

هـ– 1982م.  اإلسلمّي.1402  الرتاث  الدينية.إحياء 

االسرتاباذي  الحسن  بن  الدين محمد  130/2.ريض 

النحوي.رشح شافية ابن الحاجب.مع رشح شواهده 

للعامل الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة 

األدب.حققهام وضبط غريبهام ورشح مبهام.محمد 

الدين  محيي  ومحمد  الزقزاف  ومحمد  الحسن  نور 

 – العلمية،1402ه  الكتب  الحميد.بريوت:دار  عبد 

1982م.  97/1.

وتحقيق:أحمد  املنطق.رشح  السكيت.إصلح  ابن   )2

هارون.مرص:دار  محمد  السلم  وعبد  شاكر  محمد 

امللك  عبد  منصور  ص144،أبو  د.ت  املعارف، 

اللغة  فقه  الثعالبي.كتاب  إسامعيل  بن  محمد  بن 

وأرسار العربية. ضبطه وعلق حواشيه الدكتور ياسني 

العرصية،1420ه- األيويب.ط)2(.بريوت:املكتبة 

فارس  بن  أحمد  الحسني  2000م..ص410،أبو 

صقر. أحمد  السيد  زكريا.الصاحبي.تحقيق  بن 

الحلبي،د.ت.ص225،أبو  البايب  القاهرة:عيىس 

الترصيف. يف  املبدع  األندليّس.  النحوّي  حيان 

السيد  الحميد  الدكتور:عبد  وتعليق  ورشح  تحقيق 

للنرش  العروبة  دار  طلب.ط)1(.الكويت:مكتبة 

والتوزيع،1402هــ - 1982م.ص112.

املقاصد.  وتكميل  الفوائد  مالك.تسهيل  ابن   )3

بركات.الجمهورية  كامل  له:محمد  وقدم  حققه 

للطباعة  العريب  الكاتب  املتحدة:دار  العربية 

والنرش،1387ه-1967م.ص199.

الرصف. يف  املخصص310/14،املفتاح   )4

امللويك.ص73،املمتع. ص49،رشح 

ص128،املبدع.ص112،رشح الشافية 97/1.

أبو حيان.املبدع 112.  )5

اللغة.ص410،الصاحبي.ص225،املبدع. فقه   )6

ترصيف  يف  ص112،املفتاح.ص49،املغني 

األفعال.ص136،املفصل يف علاملعربية. ص281، 

رشح الشافية 99/1، املمتع قي الترصيف.ص128-

129،الخوارزمي.التخمري. 350/3، اإليضاح يف رشح 

الحاجب 96/1.  ابن  املفصل 130/2،رشح شافية 

رشح امللويك.ص73.املخصص 310/14.

املنطق.ص144،الصاحبي. 68/4،إصلح  الكتاب   )7

اللغة. الرصف.ص49،فقه  يف  ص225،املفتاح 

ص410،املفصل.ص281.

ابن سيده.املخصص 310/14،الريض.رشح شافية   )8

ابن الحاجب 96/1،ابن الحاجب.اإليضاح يف رشح 

املفصل 131/2.

د/عضيمة.املغني يف ترصيف األفعال.ص136.  )9

ص144- املنطق  السكيت.إصلح  ابن   )10

الحاجب. 145،الزمخرشي.املفصل.ص281،ابن 

اإليضاح يف رشح املفصل 130/2.

الخوارزمي.التخمري. 350/3.  )11

ابن مالك.تسهيل الفوائد.ص199.  )12

13(  الكتاب 66/4، 68. 

املفصل  رشح  يف  الحاجب.اإليضاح  ابن   )14

99/1،د.عبده  الكافية  130/2،الريض.رشح 

الراجحي.التطبيق الرصيف.ص36.

15(  الكتاب 69/4.

الهوامش

معاين صيغة )فَاَعــــَل( يف ديوان طرفة بن العبد
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د/الراجحي.التطبيق الرصيف.ص35.  )16

د/عضيمة.املغني يف ترصيف األفعال.ص135.  )17

تهذيب اللغة.أبو منصور محمد بن أحمد األزهري)282-  )18

الكاتب  هارون.د.م:دار  السلم  370ه(.تحقيق:عبد 

الفضل  العرب.أبو  العريب،1967ه)سقى(،لسان 

اإلفريقّي  منظور  ابن  مكرم  بن  محمد  الدين  جامل 

صادر،د.ت.)سقى(،معجم  املرصّي.بريوت،دار 

مقاييس اللغة.أبو الحسني أحمد بن فارس ين زكريا.

الفكر  د.م:دار  هارون.  محمد  السلم  تحقيق:عبد 

للطباعة والنرش والتوزيع،1399هـ - 1979م )سقى(.

وقدم  العبد.رشحه  بن  طرفة  الديوان.ص13،ديوان   )19

الكتب  نارص،ط)3(:بريوت:دار  محمد  له:مهدي 

العلمية،1423 هــــ -2002م.ص12.

)خلط(،  اللغة  مقاييس  )خلط(،  العرب  لسان   )20

تهذيب اللغة )خلط(.

األمني  بن  العبد.أحمد  بن  طرفة  ديوان  رشح   )21

تتارستان،1327.ص37،ديوان  الشنقيطي.د.م:قازان 

طرفة بن العبد. رشح األعلم الشنتمري.تحقيق:دريّة 

الصقال.ط)2(.البحرين:إدارة  ولطفي  الخطيب 

الثقافة والفنون وبريوت:املؤسسة العربية، 2000م.

ص114،الديوان.ص13.

22(  الشنقيطي.رشح ديوان طرفة.ص37.

املقاصد. وتكميل  الفوائد  الكتاب.68/4،تسهيل   )23

بركات. كامل  له:محمد  وقدم  مالك.حققه  ابن 

العريب  الكاتب  املتحدة:دار  العربية  الجمهورية 

والنرش،1387ه-1967م.ص199،إصلح  للطباعة 

ص410،  اللغة  املنطق.ص144،الثعالبّي.فقه 

الرصف.  يف  املفتاح  الصاحبي.ص225،كتاب 

ص49،املفصل.ص281.

24(  الكتاب 66/4، 68.

لسان العرب )حسب(، مقاييس اللغة)حسب(.  )25

26(  تهذيب اللغة)حسب(.

الديوان.ص14.  )27

الديوانص15، مهدي.ص11، رشح ديوان طرفة بن    )28

الكاتب  الدين  حواشيه.سيف  وعلق  له  العبد.قدم 

مكتبة  دار  منشورات  الكاتب.بريوت:  عصام  وأحمد 

الحياة،1989م.ص31.

لسان العرب )سام(،مقاييس اللغة )سمو(،تهذيب   )29

اللغة)سام(.  

30(  تهذيب اللغة )مسمى(.

مهدي.ص11.  )31

32(  الكتاب69/4.

19،مهدي.ص17،الشنقيطي.رشح  الديوان.ص   )33

الكاتب.رشح  وأحمد  طرفة.ص43،سيف  ديوان 

ديوان طرفة.ص35.

34(  لسان العرب )خلل(،مقاييس اللغة )خل(.

سيف وأحمد الكاتب.رشح ديوان طرفة.ص35.  )35

16،الشنقيطي.رشح  20،مهدي.ص -الديوان.ص  )36

الكاتب.رشح  وأحمد  طرفة.ص12،سيف  ديوان 

ديوان طرفة.ص36.

اللغة  الوسيط.مجمع  ملعجم   )37

الرشوق  العربية.ط)4(.د.م:مكتبة 

الدولية،1425ه)عل(.

38(  تهذيب اللغة )عىل(، مقاييس اللغة )علو(.

39(  الديوان.ص20.

40(  الكتاب 4/ 68- 69،

األندليّس. النحوّي  حيان  الترصيف.أبو  يف  املبدع   )41

السيد  الحميد  الدكتور:عبد  وتعليق  ورشح  تحقيق 

للنرش  العروبة  دار  مكتبة  الكويت:  ط)1(.  طلب. 

والتوزيع،1402هــ - 1982م.ص112.

الحاجب.ريض  شافية.ابن  املفصل.ص281،رشح   )42

مع  النحوي  االسرتاباذي  الحسن  بن  محمد  الدين 

رشح شواهده للعامل الجليل عبد القادر البغدادي 

غريبهام  وضبط  األدب.حققهام  خزانة  صاحب 

الزقزاف  ومحمد  الحسن  نور  مبهام.محمد  ورشح 

ومحمد محيي الدين عبد الحميد.بريوت:دار الكتب 

الكبري  املمتع   ،99/1 1982م.   – العلمية،1402ه 

د.فخر  األشبييل.تحقيق  ابن عصفور  الترصيف.  يف 

نارشون،  لبنان  قباة،ط)1(:بريوت:مكتبة  الدين 

350/3،ابن  1996م.ص128-129،التخمري. 

املفصل.130/2،رشح  رشح  يف  الحاجب.اإليضاح 

امللويك.ص73،املخصص.310/14.

القصائد  رشح  مهدي.ص20،  الديوان.ص26،    )43

السبع الطوال الجاهليات. أبو بكر محمد بن القاسم 

هارون.ط)5(  السلم  عبد  وتعليق  األنباري.تحقيق 

رشح  املعارف،د.ت.ص143-141،  القاهرة:دار 

بن  أحمد  جعفر  املشهورات.أبو  التسع  القصائد 

خطاب.بغداد. النحاس.تحقيق:أحمد  محمد 

-214/1 1973م.  للطباعة،1393هـ-  الحرية  دار 

واإلسلم. الجاهلية  يف  العرب  أشعار  جمهرة   ،215

القريّش.د.م:نهضة  الخطاب  أيب  بن  محمد  زيد  أبو 
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زكريا  العرش.أبو  القصائد  مرص،د.ت.ص306،رشح 

محمد  بن  الحسن  بن  محمد  بن  عيل  بن  يحيى 

التربيزّي.حقق  بالخطيب  املعروف  الشيبايّن 

محيي  محمد  حواشيه.  وعلق  غرائبه  وضبط  أصوله 

صبيح  عيل  محمد  الحميد.مرص:مكتبة  عبد  الدين 

إعراب  املتعال  الكبري  وأوالده،د.ت.ص138،فتح 

طه  عيل  الطوال.الشيخ:محمد  العرش  املعلقات 

للتوزيع،1409هـ  السوادي  الدرّة.ط)2(.جّدة:مكتبة 

- 1989م. 181/1.

لسان العرب )رعي(.  )44

تهذيب اللغة )رعى(.  )45

الحسني  الله  عبد  السبع.أبو  املعلقات  رشح   )46

الدار  يف  التحقيق  الزوزين.د.م:لجنة  أحمد  بن 

العرش  املعلقات  رشح  العاملية،د.ت.ص49، 

الشنقيطي.اعتنى  األمني  بن  شعرائها.أحمد  وأخبار 

املصطاوي،ط)4(:بريوت:دار  الرحمن  عبد  به 

املعرفة،1431هـــــ-2010م.ص60.

فتح  العرش.ص138،  القصائد  التربيزي.رشح   )47

الطوال. العرش  املعلقات  إعراب  املتعال  الكبري 

الدرّة.ط)2(.جّدة:مكتبة  طه  عيل  الشيخ:محمد 

السوادي للتوزيع،1409هـ - 1989م. 182/1.

ابن منظر.لسان العرب )رعى(.  )48

العرب.  أشعار  الديوان.ص27،جمهرة   )49

. ي لشنتمر ا ،2 0 ص . ي مهد ،3 0 9 ص

ص30،الشنقيطي.رشح ديوان طرفة.ص23،األنباري.

الجاهليات.ص153- الطوال  السبع  القصائد  رشح 

14،رشح القصائد التسع 223-222/1.

مقاييس اللغة)بروى(.  )50

التسع  القصائد  رشح  الشنتمري.ص30-29،   )51

السبع. املعلقات  222-223،الزوزين.رشح   /1

 ،192 العرش.1/  املعلقات  إعراب  الدرة.  ص50، 

الشنقيطي.رشح املعلقات العرش.ص62.

52(  لسان العرب )بري(.

. ي مهد ،3 1 9 ص . لجمهرة ا ،3 1 ص . ن ا يو لد ا  )53

طرفة.ص27،السبع  ديوان  ص23،الشنقيطي.رشح 

رشح.القصائد   ،180-179 الجاهليات.ص  الطوال 

العرش.ص160- القصائد  250/1،رشح  التسع 

161،الكاتب.رشح ديوان طرفة. ص18.

لسان العرب )سام(،مقاييس اللغة )سمو(.  )54

55(  تهذيب اللغة )سام(.

السبع.ص56،القريّش. املعلقات  الزوزين.رشح   )56

املعلقات  الشنقيطي.رشح   ،323 الجمهرة.ص 

العرش.ص62.

القصائد  طرفة.ص28،رشح  ديوان  الشنقيطي.رشح   )57

طرفة. ديوان  الطوال.ص187،الكاتب.رشح  السبع 

ص20.

لسان العرب )لقا(، تهذيب اللغة )لقي(.  )58

59(  لسان العرب )صدف(.

طرفة.ص28،القريّش. ديوان  الشنقيطي.رشح   )60

. ي مهد ،3 2 ص . ن ا يو لد ا ،3 2 3 ص . لجمهرة ا

الجاهليات. الطوال  السبع  القصائد  ص24،رشح 

التسع258/1،رشح  القصائد  ص187،رشح 

السبع. املعلقات  العرش.ص167،رشح  القصائد 

ص57،إعراب املعلقات العرش 234/1.

الديوان.ص33، مهدي.ص25.  )61

تهذيب  )بدر(،  اللغة  )بدر(، مقاييس  العرب  لسان   )62

اللغة )بدر(.

طرفة.ص30،القريّش. ديوان  -الشنقيطي.رشح   )63

القصائد  رشح  الجمهرة.ص326،الشنتمري.ص46، 

القصائد  الجاهليات.ص193،رشح  الطوال  السبع 

املعلقاتالسبع. الزوزين.رشح  العرش.ص173، 

العرش.ص62،  املعلقات  ص59،الشنقيطي.رشح 

إعراب املعلقات العرش 247/1.

القصائد السبع  الديوان.ص34،مهدي.ص25،رشح   )64

القصائد  الجاهليات.ص195،التربيزي.رشح  الطوال 

لشنقيطي. ا ،46 لشنتمري.ص ا ،174 لعرش.ص ا

التسع  القصائد  رشح  طرفة.ص30،  ديوان  رشح 

267/1،إعراب املعلقات251/1.

لسان العرب)ندي(.  )65

السبع.ص60،الدرة.إعراب  املعلقات  الزوزين.رشح   )66

املعلقات العرش 251/1.

الطوال  السبع  القصائد  رشح  الديوان.ص36،   )67

التسع  القصائد  رشح  الجاهليات.ص213، 

القصائد  283/1-284،الجمهرة.ص335،رشح 

وأحمد  سيف  العرش.ص190،الشنتمري.ص54، 

الكاتب.رشح ديوان طرفة. ص25.

لسان  اللغة.)أىل(،  تهذيب  اللغة)ألوى(،  مقاييس   )68

العرب)أال(.

السبع.ص64،الجمهرة.ص  املعلقات  رشح   )69

العرش. القصائد  الشنتمري.ص54،رشح   ،335

ص190،الشنقيطي.رشح ديوان طرفة.ص34.

معاين صيغة )فَاَعــــَل( يف ديوان طرفة بن العبد
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وأحمد  سيف  مهدي.ص38،  ص45،  الديوان   )70

الكاتب.رشح ديوان طرفة.ص44.

تهذيب اللغة )رشك( لسان العرب )رشك(،مقاييس   )71

اللغة )رشك(.

الشنقيطي.رشح ديوان طرفة.ص6.  )72

38،الشنقيطي.رشح  46،مهدي.ص الديوان.ص  )73

ديوان  الكاتب.رشح  وأحمد  طرفة.ص7،سيف  دوان 

طرفة.ص45.

املعجم  )طرد(،  العرب  لسان  اللغة)طرد(،  تهذيب   )74

الوسيط )طرده(.

75(  الشنقيطي.رشح دوان طرفة.ص7.

41،الشنقيطي.رشح  48،مهدي.ص الديوان.ص  )76

الكاتب.رشح  وأحمد  طرفة.ص66،سيف  ديوان 

ديوان طرفة. ص49.

)صدف(،  اللغة  )صدف(،تهذيب  العرب  لسان    )77

مقاييس اللغة )صدف(، املعجم الوسيط)صدف(.

78(  الشنتمري.ص66.

42،الشنقيطي.رشح  50،مهدي.ص الديوان.ص  )79

الكاتب. وأحمد  الدين  طرفة.ص67،سيف  ديوان 

رشح ديوان طرفة.ص51-50.

طرفة. ديوان  الشنتمري.ص71،الشنقيطي.رشح    )80

ص67.

مهدي.ص44،الشنتمري.  ،53 الديوان.ص   )81

ديوان  الكاتب.رشح  وأحمد  الدين  ص77،سيف 

الشجرّي. العرب.البن  طرفة.ص54،مختارات شعراء 

بريوت:دار  البجاوي.ط)1(  محمد  عيل  تحقيق: 

الجيل،1412ه-1992م. ص160.

)دخل(،  اللغة  تهذيب  )دخل(،  العرب  لسان   )82

مقاييس اللغة )دخل(.

الشنقيطي.رشح ديوان طرفة.ص71.  )83

35،الشنقيطي.رشح  55،مهدي.ص الديوان.ص  )84

ديوان طرفة.ص41،الشنتمري.ص132،سيف الدين 

وأحمد الكاتب.رشح الديوان.ص59.

85(  مقاييس اللغة )دخل(.

86(  تهذيب اللغة )دخل(.

تهذيب  اللغة)دىن(،  مقاييس  العرب)دنا(،  لسان   )87

اللغة)دنا(.

الشنتمري.ص 132.  )88

89(  الشنقيطي.رشح ديوان طرفة.ص41.

ديوان  الكاتب.رشح  وأحمد  الديوان.ص57،سيف   )90

طرفة.ص59.

لسان العرب )خلط(،تهذيب اللغة )خلط(، مقاييس   )91

اللغة )خلط(.

الديوان.ص59، مهدي.ص51.  )92

لسان العرب )شور(.  )93

مقاييس اللغة )شور(.  )94

95(  تهذيب اللغة)شار(.

طرفة. ديوان  الشنقيطي.رشح  -الديوان.ص64،   )96

وأحمد  الدين  الشنتمري.ص137،سيف  ص44، 

الكاتب.رشح ديوان طرفة.ص66.

لسان العرب )زيل(.  )97

مقاييس اللغة )زيل(، و)زول(.  )98

99(  تهذيب اللغة )زول(.

املنطق.ص144-145،املفصل. إصلح   )100

ص281،التخمري 350/3، اإليضاح يف رشح املفصل 

130/2، تسهيل الفوائد.ص199.

56،الشنقيطي.رشح  64،مهدي.ص الديوان.ص  )101

الكاتب.رشح  وأحمد  طرفة.ص45،سيف  ديوان 

ديوان طرفة.ص66.

102(  لسان العرب )غدر(،تهذيب اللغة)غدر(.

103(  مقاييس اللغة)غدر(.

104(  الشنقيطي.رشح دوان طرفة.ص45.

60،الشنقيطي.رشح  68،مهدي.ص الديوان.ص  )105

الكاتب.رشح  ديوان طرفة.ص54-55، سيف وأحمد 

ديوان طرفة.ص70.

لسان العرب )سوا(، املعجم الوسيط)سوي(.  )106

مقاييس اللغة)سوى(.  )107
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املقّدمة : 

جمهورية الهند الوطن األم الذي ولد فيه العديد 

ونهرو  غاندي  عامليا،  املشهورة  العباقرة  من 

وطاغور وآزاد وكّل هؤالء من األبطال ولدوا وترعرعوا 

ودفنوا عىل هذه األرض، واعترتف الهنود بعبقرية 

أو  عرقية  أو  الدينية  طبقتهم  يجعلوا  ومل  األفراد، 

تعترب  القضية.  أو مسألة يف هذه  لونية كمشكلة 

التنوع يف  الهند بأنها مركز ألديان وعقائد متنوع، 

يف  واملامرسات  والطقوس  والتقالىد  العادات 

الثقافة الهندية مشهور عامليا. وتعترب الهند بأنها 

أكرب دولة دميقراطية يف العامل.

واألبحاث  الدراسات  من  الكثري  الهند  يف  تم  قد 

قبل  من  املوهوبة  الشخصيات  من  العديد  عىل 

تّم  وقد  واملشاهري.  واألدباء  والكتاب  الباحثني 

الدكتورة  عن  البحثية  األطروحات  من  مئات  أيضا 

كمل ثريا وعن آثارها األدبية يف مختلف جامعات 

شخصية  أن  شّك  وال  البلد.  خارج  ويف  الهندية 

تّم كموضوع أديب  األدبية قد  ثريا وخدماتها  كمل 

منفصل يف البحث األكادمي، وان هذا يرجع اىل 

خصوصيات كتاباتها وحياتها وأفكارها وأعاملها.

حياتها األدبية:

 إن الشخصية املذكورة مل تدرس يف الجامعات 

اللغوية،  املعاهد  من  شهادة  تنل  ومل  الشهرية، 

ولكنها  فقط،  الرمزي  اإلبتدايئ  التعلىم  نالت 

هزّت مجال األدب اإلنجليزي، وعاشت يف العامل 

األديب كعاصفة، وميكن القول أن األجانب تعرفوا 

عىل الهند من خلل كتابات كمل ثريا ومن ترجمة 

آدابها نظام ونرثا. وعملت كأستاذ زائر يف العديد 

من الجامعات الشهرية العاملية يف كندا وأمريكا 

وفرنسا وسنغافور وأسرتالىا ويابان وأملانيا وغريها.

وأشياء  مواضيع  كتاباتها  يف  ثريا  كمل  واختارت 

مناقشتها  أو  سامعها  يف  املجتمع  يرغب  مل 

جهرا، الرجال والنساء واألطفال والسباع والسواق 

البلد  وأعيان  والراهب  واملنجم  والكهان  والطباخ 

لقد  ثريا.  كمل  كتابات  موضوع  أصبحوا  كلهم 

القبيحة  األنشطة  بوضوح  الحادق  بقلمها  صورت 

والطقوس والتقالىد باسم العقيدة والدين والنبل. 

وأوضحت من خلل كتاباتها أن اإلميان والطقوس 

والتقالىد ليس من ملكية أي أحد بل اإلنسان حّر  

يف اختياره.

الهند  جنوب  من  كريال  والية  يف  ثريا  كمل  ولدت 

ونشأت  الربيطاين،  استعامر  أيام  1932م  عام 

وترعرعت يف بيت هندوسية عريقة يف الطقوس 

واملرتجمني  الكتاب  من  الكبار  وفيهم  والتقالىد، 

اجلوانب الإميانية والفكرية والجتماعية يف كتابات 
الأديبة الهندية الدكتورة كمال ثريا )1934-2009م(

نجــــــــــــــــــــــــــيم إي 

 األستاذ املساعد ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها، 

كلّية يت، يك، أم. للعلوم والفنون، كومل- كريال
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والشعراء والشاعرات ورجال اللهوت املشاهري، 

وتشكلت  الهندية،  واليات  مختلف  يف  وعاشت 

وسمعت  رأت  مام  موضوعات  كتاباتها  يف 

واليات  مختلف  يف  حياتها  خلل  وعايشت 

بل  أمرية  أنها  حياتها. وميكن وصفها  الهندية عرب 

تاج يف األدب املليباري واإلنجليزي.

كتبتالدكتورة كامال ثريا تحت ثلثة أسامء وكل واحد 

كتبْت  حياتها؛  يف  مراحل  ثلث  عىل  يدل  منها 

باسم كاماال داس باللغة اإلنجليزية، ثم استعارت 

اسم مادوي كويت عندما كتبت باملليبارية، وبعد 

إسلمها إختارتوكتبت باسم كاماال ثريا باإلنجليزية 

واملالىامل، ومع ذلك كان جميع املحبني يدعونها 

باسم آمي. 

الواقعية  هي  ثريا  كامل  الدكتورة  أسلوب  وميزة 

باإلنجليزية  الشعر  كتابة  تفضل  وكانت  الصادقة، 

قضايا  مؤلفاتها  وتناولت  باملليبارية،  والقصص 

املرأة ضمن املحظورات داخل املجتمع الهندي، 

فقصائدها كانت مبنزلة الدعوة النطلق األصوات 

النسائية احتجاًجا عىل واقع اجتامعي قاٍس، ميلء 

وموروثات  قوانني  تفرضه  الذي  والقسوة  بالظلم 

الحياة يف الهند، وحملت نصوصها أيًضا أصوات 

مع  ومعاناتهم  والضعفاء  واملساكني  الفقراء 

تفاوت الطبقات داخل مجتمع قاٍس.

نقطة التحول يف حياتها : 

1999م  نهاية  يف  اإلسلم  اىل  تحولها  وكان 

تحلها  وكان  كله،  والعامل  األدباء  هّز  موضاعا 

الهدامة،  للحركات األصولية املتطرفة  رضبة قوية 

واألدباء  الكتاب  بعض  أن  حتى  للدهشة  واملثرية 

املغطني بحجاب العلامنية والتسامح، نصحوا لها 

أن املسحية أفضل من اإلسلم. وكانت فئة اخري 

ومل  حولها،  واألساطري  األكاذيب  بنرش  مهتمني 

يرتددوا يف الرتويج بأنها اعتنقت اإلسلم للشهرة 

األغنياء،  كبار  أحد  مع  جديد  من  وللزواج  والرثوة 

كانت ردود أفعال كمل ثريا وتجاربها بعد تحولها 

إسلموفوبيا  عمل  كيفية  عىل  أمثلة  اإلسلم  اىل 

يف نهاية 1999م.

يف العامل األكادمي: 

جامعة  لها  منحت  الجليلة  أعاملها  وباعتبار 

كالكوت الدكتورة الفخرية، وعديد من الجمعيات 
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الثقافية واألدبية من داخل الهند وخارجها منحت 

لها العضوية والوّسامات الفخرية، ونالت العديد 

من الجوائز الفخرية، ومع كّل ذلك رشحت اسمها 

عاملة  أول  وكانت  1984م.  عام  نوبل  لجائزة 

األوسمة  من  بالعديد  نالت  عظيمة  وكاتبة  كبرية 

من  العاملية  الشهرة  ذات  الفخرية  والشهادات 

التي  املشاعرة  هي  وخارجها،هذه  البلد  داخل 

ال  التي  والشائعات  األكاذيب  إنتشار  اىل  أدت 

روحيا  اضطهادها  وراءها  الدافع  وأن  لها،  أساس 

وجسام.

من  العديد  بالفعل  تّم  أنه  سابقا  أرشنا  وكام 

يف  كتاباتها  عىل  الجادة  والبحوث  الدراسات 

مرت  ولقد  وخارجها،  الهندية  جامعات  مختلف 

معروفا  وآدابها  ثريا  كمل  أصبحت  منذ  عقود 

العاىل  التعليم  كموضوع أسايس عىل املستوى 

نالوا  الباحثني  من  العديد  هناك  واألكادمي، 

الدكتوراه يف هذا املجال يف مختلف اللغات.

األديب  املختارة  قصائدها  بعض  ترجم  وقد 

الغانم  شهاب  الدكتور  الكبري  والشاعر  اإلمارايت 

اإلمارات  ديب،  الثقافة  وزارة  قبل  من  وطبعت 

وترجمت  الرثيا2،  رنني  باسم  املتحدة  العربية 

الدين  محي  الشيخ  قصائدها  من  مخارات  ايضا 

املولوي املليباري الهندي، ونرشت من دار النرش 

كتب  وقد  الهند3،  كريال  اإلسلمي-بكالكوت، 

الُسلّمي  الله  عبد  األستاذ  شهرية  قصيدة  عنها 

اليّم  املليباري ودونت يف ديوانه باسم قطرة من 

وطبعت من دار األديب يف كريال الهند4. واألديب 

اىل  ترجم  قد  أيضا  رسطاوي  نزار  األستاذ  األردين 
اللغة العربية بعض قصائدها الشهرية.5

العامل  يف  جهدها  رسمت  أرشناسابقا،  وكام 

وللمضطهدين  للمظلومني  صوت  مبثابة  األديب 

أديب  أو  شاعر  أي  يجادل  مل  رمبا  وللمنكوبني، 

يف تاريخ العامل بهذه القوة ألجل النساء واألطفال 

بقلمه، وكانت نشاشاطها دامئا تعتمد عىل األيتام 

والفقراء6، ومن خلل كتاباتها الشهرية وجد العامل 

كّل  يف  ونارصة  وولية  رحيمة  وحبيبة  مثالىة  أما 

املعني. 

وكثري من الذين يقرؤون االعامل االدبية لها غالبا ما 

يتهمونها بأنها نسوية أو ناشطة أنثوية. وميكننا أيضا 

أن نقرأ أن كمل ثريا تتحدث بقليل من القسوة يف 

تعليقها يف قضية النسويات، وتقول: »أنا ال أريد 

وال أحب أن أكون نسوية، يقال أنالنسويات تنبت 

لهّن شعر اللحية بعد فرتة،  وبعد الجدال الدائم 

سيصبحن مثل الرجال، سيكون الصوت خشنا مثل 

الرجال، أوه، أنا ال أحّب أيّا من هذا ......”7 وكام 

أنها متهمة بأنها تدعو بكتاباتها اىل حرية املرأة غري 

بأنها كانت كاتبة أظهرت  أبرز هذه  املقيدة، ومن 
شغفا خاصا بالجنس يف سّن الشيخوخة.8

وبعد اعتناقها اإلسلم أصبحت شخصية جديدة 

خالصا،  تعاىل  الله  اىل  واللجوء  الترضع  تحّب 

كانت تحولها اىل اإلسلم تكملة لثلثني عاما يف 

البحث عن الحق، وأعربت زوجها عن رغبتها يف 

حياته قبل ثلثني سنة يف اعتناق اإلسلم، ونصحها 

صحيح  بشكل  وفهمه  الصحيح  اإلسلم  بدراسة 

من املصادر األصلية. حتى قبل اعتناق اإلسلم، 

كانت ترتدي ملبس النساء املسلامت بأكملها9، 

ألي  مطلقا  أسمح  مل  بأنني  كثرية  أوضحت  لقد 

أبدا. وكرهت  بنية خبيثة  يلمس جسدي  أن  رجل 

شديدا النساء الليت يخرجن كاشفات أجسامهن 

الهند  خارج  اىل  زياراتها  غضون  ويف  ومربجات، 

بلباس  مرتدية  كانت  إالّ  السباحة  يف  تنزل  ومل 

كتاباتها  يف  وضحت  كام  بأكملها  الجسم  يسرت 
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ويف حوارها مع الوسائل اإلعلم.10

يوسف  الشيخ  الكبري  اإلسلمي  الداعية 

القرضاومين دولة قطر قد عزا يف وفات كمل ثريا 

باعتبار أنها تخلّت عن الوثنية وانضمت اىل رسالة 

موقعه  يف  وذكرها  عنها  وقال  الصحيح  اإلسلم 

الساحة  »فقدت  ييل:  كام  وفاتها  عند  الرسمي 

األدبية والثقافية الهندية األديبة الكبرية كمل ثريا، 

التي نالت أعىل الجوائز الهندية يف األدب. والتي 

رشحت أكرث من مرة لنيل الجوائز األدبية العاملية، 

وفكر  متعمق،  ونظر  كبري،  عقل  صاحبة  وهي 

دراسة  بعد  اإلسلم  اعتناق  إىل  هداها  متفتح، 

طويلة واستمرت 27 عاما، ثم أعلنت إسلمها يف 

جمع من األدباء املشهورين، ومل تعبأ بتهديدات 

وبحثها  تفكريها  الىه  هداه  عام  لثنيها  املتطرفني 

الدين الحق، وهذا يدل عىل صدق إميانها،  عن 
وشجاعتها يف إعلن ما تؤمن به.... “11

يف  القرضاوي  يوسف  الشيخ  الدكتور  ويضيف 

مكتبه  يف  معها  إجتامعه  وعن  وذكرياته  نعيه 

إىل  اإلسلم  دعا  »لقد  قائل:  قطر  جامعة  يف 

إىل  اإلنسان  يهدي  الذي  املتعمق  الحر  التفكري 

الله تعاىل، يف آيات ال تحىص من كتابه الكريم، 

وقد  النبوية.  السنة  يف  األحاديث  وعرشات 

محارضة  لها  وكان  قطر،  يف  باستضافتها  سعدنا 

من  آالف  عرشة  حواىل  بلغ  حاشد  جمع  شهدها 

والتقيتها  الدوحة،  يف  املقيمة  الهندية  الجالىة 

حديث  بيننا  ودار  قطر،  جامعة  يف  مكتبي  يف 

الدين واألدب والهند... وشبهتها فيها  شائق عن 

رابعة  السيدة  الكبرية  الشهرية  الصوفية  بالزاهدة 

وهذه  وشعرها..،«12  أدبها  يف  املرصية  العدوية 

الكلامت من مرجع إسلمي كبري يدّل عىل مكانتها 

العلمية والشهرة األدبية العاملية.

الدكتورة كمل ثريا تعيش يف أذهان القراء، ال يف 

واشتهرت  كلّه،  العامل  أذهان  يف  بل  فقط  الهند 

وبلغتها  الفاضلة  وبأخلقها  القيمة  بأسلوبها 

من  مستعارة  غري  أسلوبها  ان  شّك  وال  السليمة، 

ومل  لها-  خاص  بل  السابقني،  الكتاب  من  أحد 

مجال  يف  أحد  األديب  أسلوبها  يف  لها  يسبق 

الكتابة يف الهند. 

تكذب،  ومل  صادقة  ثريا  كمل  الدكتورة  وكتابات 

الذي  املجتمع  حيات  من  املواّد  واستعارت 

مختلف  ومن  كريال  يف  موطنها  من  تعارفتعلىها 

واليات الهندية أثناء عيشها مع الوالد والزوج.وأثرت 

أعاملها وأفكارها عىل الحياة االجتامعية والدينية 

مناهج  يف  األدبية  أعاملها  واعتربت  للناسعامة، 

الدراسية أيضا يف مختلف املعاهد والجامعات 

الهندية وخارجها، وتعترب ككاتبة دينامكية.

ومن  العاىل  املعاهد  من  والتثقيف  التعلىم 

كاتب  لنشأة  رشطا  ليست  الشهرية  الجامعات 

أو أديب، بل يظهر يف النتيجة أن البيئة هي التي 

تكون األديب والشاعر مهام تعلم أو مل يتعلم يف 

الجامعات. ألن كمل ثريا مل يلتقي من التعلىم االّ 

قليل. وأحبت كمل ثريا الطبيعة الخالصة، وكانت 

ذلك  وعربت  والزهور،  األشجار  غرس  كثريا  تحب 

مرارا يف كتاباتها األدبية. ورأت أن للحيوانات أيضا 

حياة مثل ما توجد حياة لإلنسان. 

معظم األحداث والشخصيات يف كتاباتها مأخوذة 

اسامئهم  غريت  أنها  إالّ  حياتها،  يف  تجربتها  من 

ورسمهم يف السطور.ويف نهاية 1999م أسلمت 

به رغاممن  وأعلنت  الدكتورة، وأحسنت إسلمها 

حقد الحاقدين واملفتنني، وكانت مسلمة ومؤمنة 

حقا قوال وفعل وإميانا، وال يوجد يف تاريخ الهند 

شاعر مثلها متجد يف الكتابة عن اإلسلم واإلميان 
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وعشق  صادق  حّب  رائدة  كانت  ثريا  كمل  بأن 

اىل  تدعوا  أنثوية  ناشطة  أبدا  كانت  وما  خالص، 

النساء  تشجع  كانت  بل  أبدا،  مقيدة  غري  الحرية 

مع  جنب  اىل  جنبا  الوقوف  كتاباتها  خلل  من 

املرأة  عطر  بأن  وأديبة  ككاتبة  ووضحت  الرجال، 

الرجال،  مع  والحضور  باإلستناد  االّ  يظهر  ال 

الشديدة  بلغتها  األنثوية  الناشطات  واستهزأت 

بأن  وأكدت  سابقا،  أرشنا  كام  الحادة  وبقلمها 

تضيع  للنسوية  متاما  معادية  النسوية  الحركة 

رائحتها الطيبة وطبيعتها ونعومتها ولطفها يف كّل 

بالله إميانا  املعني. ورغم كّل ذلك كانت مؤمنة 

خالصا صادقا. 

تعاىل،  الله  من  والخوف  ونعيمها  والجنة  والنبّي 

كام أعجب بها الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي 

عند مقابلتها يف حياتها يف دولة قطر. 

الكتاب  كبرية يف شكل  رواية   13 لها  لقد نرشت 

شكل  يف  كبرية  رواية  و11  اإلنجليزية،  باللغة 

الكتاب يف اللغة املليبارية و3 من املرسحية و2 

و7  الذاىت  السري  نوع  من  و2  الرحلت  أدب  من 

القصص  من   243 و  والرسائل  الذكريات  نوع  من 

القصرية و 103 من القصائد و 153 من املقاال يف 

مواضع مختلفة. 
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نبذة عن نشأته

مدينة  يف  مينه  حنا  الكبري  السوري  الروايئ  ولد 

اللذقية يوم 16 أبريل عام 1924، وعاش طفولته 

عىل  السليب  االسكندرون  لواء  قرى  إحدى  يف 

الساحل السوري. ويف عام 1939 عاد مع عائلته 

إىل مدينة اللذقية وهي عشقه وملهمته بجبالها 

وعمل  حياته  بداية  يف  كثرياً  كافح  وقد  وبحرها، 

عىل  كبحار  ثم  اللذقية،  ميناء  يف  وحامالً  حلقاً 

كثرية  مهن  يف  وتنقل  اشتغل  واملراكب.  السفن 

أطفال  ومريّب  الدراجات،  تصليح  منها  أخرى 

صيدلية  يف  وعامل  الوجهاء،  أحد  بيت  يف 

مسلسلت  كاتب  إىل  ثم  أحيانا،  صحفي  إىل 

يف  موظف  إىل  العامية،  باللغة  السورية  لإلذاعة 

األدبية  بداياته  كانت  وقد  روايئ،  إىل  الحكومة، 

ثم  للحكومة  العرائض  كتابة  يف  تدرج  متواضعة، 

يف كتابة املقاالت واألخبار الصغرية للصحف يف 

سوريا ولبنان ثم تطور إىل كتابة املقاالت الطويلة 

والقصص القصرية.

يف  السورية  الصحف  إىل  األوىل  قصصه  أرسل 

دمشق بعد استقلل سوريا وأخذ يبحث عن عمل 

حـنا مينــة: روائي اأدب البحر العربي

سهيل أم
طالب ما قبل الدكتورة، قسم اللغة العربية جامعة كرياال

ملخص البحث 

كافة  فيها  متناوال  واسع،  نطاق  عىل  أعامله  وانترشت  العريب،  العامل  يف  الرواية  رموز  أحد  مينة  كان 

من  العديد  وغريها  املرأة  واضطهاد  والجشع  كاالستغلل  والسياسية،  واالجتامعية  اإلنسانية  القضايا 

القضايا التي تتناول املعاناة اإلنسانية. هناك عوامل كثرية التي ساعدته النبعاث شعوره العميقة خلل 

تجربته من الحياة، ومن أعظمها هي حياته مع البحر . ولذلك هو يعترب برائد أدب البحر« عربياً  بأعامله. 

ميكن أن نشري هنا إىل أن مصطلح »أدب البحر« كجنس فرعي يف الرواية مستورد من الثقافة الغربية، 

وفيها يعني األعامل التي يكون البحر إطارها وفاعلً فيها، غالباً فوق سفينة، ومثلها األبرز رواية »مويب 

مينة حيث  أدب  ينطبق بشكل كامل عىل  التعريف ال  مالفيل، وهذا  األمرييك هرمان  للكاتب  ديك« 

كانت أحداث رواياته تقع غالباً عىل تخوم البحر ال داخله، ويكون املكان املحوري إما امليناء أو املقاهي 

والفضاءات املحيطة به، ومنه ينفتح صاحب »الياطر« عىل عوامل أخرى ويذهب بالرسد يف مسالك 

روايته  الذايت وموضوعات  العلقة بني حياته  البحث يدرس  نفسية واجتامعية وذهنية شتى. إن هذا 

يدور حول البحار  وعن العنارص الذي أدته إىل ظهوره. 
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العاصمة  يف  الحال  به  استقر   1947 عام  ويف 

دمشق وعمل يف جريدة االنشاء الدمشقية حتى 

األدبية  حياته  بدأت  وقد  تحريرها،  رئيس  أصبح 

ضاعت  ولآلسف  دونكيشوتية  مرسحية  بكتابة 

كتب  للمرسح،  الكتابة  من  فتهيب  مكتبته  من 

الروايات والقصص الكثرية بعد ذلك والتي زادت 

القصرية  القصص  أدبية طويلة غري  رواية  عىل 30 

عشقه  الذي  للبحر  خصصها  روايات  عدة  منها 

وأحبه، كتب القصص القصرية يف االربعينات من 

العرشين ونرشها يف صحف دمشقية كان  القرن 

كتبها  التي  الطويلة  رواياته  أوىل  وكانت  يراسلها، 

)املصابيح الزرق( يف عام 1954 وتوالت إبداعاته 

روايات  من  الكثري  ان  ويذكر  ذلك،  بعد  وكتاباته 

سورية  سينامئية  أفلم  إىل  تحولت  مينه  حنا 

ومسلسلت تلفزيونية.

حياة بائسة

طفولته:  يف  عاشها  التي  الفقر  حالة  ووصف 

والجوع  والفقر  والغربة  البطالة  أعاين  »كنت 

يف  مينه  ترعرع  مأوى«.   له  ألن  الكلب  وأحسد 

»املستنقع«  يدعى  كان  حي  يف  فقرية  أرسة 

إليها  تركيا  ضمته  الذي  االسكندرون  لواء  يف 

من  انتهائه  بعد  الدراسة  عن  1937،وتوقف  عام 

الذي  الشديد  الفقر  بسبب  اإلبتدائية  املرحلة 

ثابت  عمل  لوالده  يكن  مل  أرسته.  عليه  كانت 

املرفأ،  يف  حامالً  يعمل  كان  فتارة  منه،  يعتاش 

عن  عاطلً  أو  مزارعاً  وأخرى  للحلوى  بائعاً  وتارة 

العمل. وكانت الكنيسة تقدم ألرسته املساعدات 

يف ذلك الوقت، مام اضطر مينة إىل العمل منذ 

والده.  عىل  العبء  من  للتخفيف  أظافره  نعومة 

يف  الصبا  مرحلة  يف  عمله  عن  رواه  ما  بني  ومن 

أحد الكنائس يف االسكندرون قوله :«كنت أقوم 

أطفئ  سنوات،  أربع  طوال  الكنيسة  يف  بالخدمة 

الشموع، أحمل األيقونات، وأنام واقفاً أحياناً ».

يف عام 1937، وباتفاق بني تركيا وفرنسا كام كان 

يذكر حنا، »ألحقت االسكندرونة برتكيا وهجر منها 

األرمن والعرب«. ودخل معرتك الحياة السياسية 

االحتلل  ضد  وناضل  سريته،  يف  ذكر  كام  مبكرا 

الفرنيس وأسس مع مجموعة من أصدقائه نقابات 

عامل يف املرفأ، واستوحى من تلك التجربة الحقاً 

مينه  نهاية رجل شجاع«. وصف   « الشهرية  روايته 

نفسه بـ »كاتب الكفاح والفرح اإلنسانيني، فالكفاح 

عندما  القصوى،  لذته  له  سعادته،  له  فرحه،  له 

حـنا مينــة، روايئ أدب البحر العريب
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اآلخرين،  لحيوات  فداء  حياتك  متنح  أنك  تعرف 

الذين قد ال تعرف لبعضهم وجهاً، لكنك تؤمن يف 

واملرض  الخوف  براثن  من  إنقاذهم  أن  أعامقك، 

والجوع والذل، جدير بأن يضحى يف سبيلهم«.

مصدر  دامئا  كان  البحر  :«إن  قال  البحر  وعن 

إلهامي، حتى إن معظم أعاميل مبللة مبياه موجه 

يوم  أنني  وأذكر   »: والدته  يف  وقال  الصاخب«. 

وفاة أمي أحسست بحرقة أيبست عيني، مل أبِك، 

جبينها  يف  قبلتها  أبِك،  ومل  مسّجاه  شاهدتها 

جنازتها  يف  رست  أبِك،  ومل  املوت  برودة  البارد 

هي  التي  املوت  حقيقة  متفهامً  صبوراً،  َجلِداً، 

وجٌه آخر لحقيقة الحياة، مذعناً لها، ُمسلامً أمري 

لقضاء مربم، هو قضاؤنا جميعا«. ومن أبرز أعامله 

إىل  منها  العديد  تحول  رواية،   40 تجاوزت  التي 

الزرق،  املصابيح  رواية  وسينامئية،  درامية  أعامل 

الرشاع والعاصفة، الياطر، األبنوسة البيضاء، حكاية 

النافذة،  من  يأيت  الثلج  شجاع،  رجا  نهاية  بحار، 

الشمس يف يوم غائم، بقايا صور، القطاف، الربيع 

والخريف، حاممة زرقاء يف السحب، الوالعة، فوق 

املغامرة  دمييرتو،  مأساة  الثلج،  وتحت  الجبل 

األخرية، واملرأة ذات الثوب األسود.

بداياته مع الكتابة

كتابة  يف  تدرج  متواضعة،  كانت  األدبية  البداية 

العرائض للحكومة ثم يف كتابة املقاالت واألخبار 

إىل  تطور  ثم  ولبنان  للصحف يف سوريا  الصغرية 

أرسل  القصرية.  والقصص  الكبرية  كتابة املقاالت 

قصصه األوىل إىل الصحف السورية يف دمشق، 

وبعد استقلل سوريا أخذ يبحث عن عمل ويف 

دمشق  بالعاصمة  الحال  به  استقر   1947 عام 

أصبح  حتى  الدمشقية  االنشاء  جريدة  يف  وعمل 

رئيس تحريرها. 

دونكيشوتية  مرسحية  بكتابة  األدبية  حياته  بدأت 

الكتابة  من  فتهيب  مكتبته  من  ضاعت  ولآلسف 

بعد  الكثرية  والقصص  الروايات  كتب  للمرسح، 

أدبية طويلة غري  ذلك والتي زادت عىل 30 رواية 

خصصها  روايات  عدة  منها  القصرية.  القصص 

للبحر الذي عشقه وأحبه، كتب القصص القصرية 

العرشين  القرن  من  األربعينات  يف  البداية  يف 

أوىل  يراسلها،  كان  دمشقية  صحف  يف  ونرشها 

)املصابيح  كانت  كتبتها  التي  الطويلة  رواياته 

وكتاباته  إبداعاته  وتوالت   1954 عام  يف  الزرق( 

مينه  حنا  روايات  من  الكثري  أن  ويذكر  ذلك،  بعد 

ومسلسلت  سورية  سينامئية  أفلم  إىل  تحولت 

تلفزيونية.

 معالجة البحر يف األدب عموما ويف الرواية خاصة

ال أحد مياري يف أن األدب العريب قد عرف تطورا 

ويعم  مجاالته،  جميع  عىل  ينسحب  ملحوظا 

أشكاله وأنواعه التعبريية، وبصفة عامة فإن األدب 

العريب مل يقرص اهتامماته وتوجهاته عىل موضوع 

كل  التوجهات،  هذه  يف  رام  ولكنه  غريه،  دون 

املوضوعات املمكنة، بل وتطلع إىل عوامل يخلقها 

من نسيج الحياة، أو يبتدعها من معطيات الواقع 

يف أدق جوانبه الخفية كام هو الشأن يف موضوع 

املقامات، والرحلت الخيالية عرب ما هو عجائبي) 

رسالة الغفران- التوابع والزوابع( وهو يف ذلك كله 

ليس بدعا يف اآلداب العاملية، بيد أن التفاتته إىل 

عامل البحر كموضوع متميز قائم بذاته أمر مل يتيرس 

بشكل أكرث اكتامال ن وأبرز خصوصية إال مع املبدع 

حنا مينة يف أكرث من رواية.. يقول »  وبالطبع فإن 

هذا ال يعني إطلقا أن غريه من األدباء مل يقتحموا 

عامل البحر، أو مل يتمرسوا مبخاطره، ينضاف إىل 

الرؤية إىل هذا العامل  ذلك اختلفهم يف طبيعة 

معه  تعاملهم  إن  بحيث  بالتناقضات  امليلء 

يتبدى،عندهم،  وإمنا  واحد،  مستوى  يف  ليس 
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باختلف  تختلف  ومستويات  كثرية،  تجليات  يف 

اإليديولوجية،  ومرجعياتهم  االجتامعية،  مشاربهم 

والفنية..

هناك عدة قرائن تؤكد هذه األهمية القصوى التي 

البحارة، من بينها سعته، فهو  تُوىل للبحر ولعامل 

الوجود،  مكان  مجال/  يف  واسعة  مساحة  يحتل 

إليها،  بالقياس  صغريا  مكانا  الرب  يحتل  حني  يف 

 17 هو  منها  الرب  ونصيب   73% نسبة  فللبحر 

فلكأن  األسد  بحصة  يفوز  بذلك  وهو  فقط%، 

يفرض  الذي  البحر  من  التحدي  من  نوعا  ذلك 

عىل األدباء إعارته كل اهتاممهم. قد ال يكون من 

به  اإلملام  و  البحر  عامل  استغراق  دامئا  املتيرس 

بشمولية، ذلك ألنه عامل عائم بالحركة، والحيوية، 

والخطورة، واملفارقات.. ال يستقر عىل حال أبدا 

وجزره،  مده،  ريحه،  موجه،  مكوناته:  أشياؤه/  ؛ 

ميكن  ولذلك  مستمرة،  حركة  يف  عواصفه،... 

القول بأن للبحر هيبة تستعيص عىل اإلحاطة بها، 

فكأن  واألهمية  االعتبار  من  يستحق  ما  وإعطائه 

لسان حاله يقول: » تعالوا اقر أوين«..

تتناول  التي  واملوضوعات  البارزة  أعامله 

فيها

كتب باكورة أعامله الروائية »املصابيح الزرقاء« عام 

1954 لتكون فاتحة أعامل أدبية بلغ عددها أكرث من 

أربعني رواية، ولرتفعه اىل موقع أديب كروايئ عريب 

كبري منذ وقت مبكر بالرغم من االعرتاضات الفنية 

النقاد.  بعض  قبل  من  الرواية  لها  تعرضت  التي 

املستقبل  إىل  واضحة  إشارة  الرواية  تلك  كانت 

بشجاعة  املقتحم  الروايئ،  هذا  ينتظر  كان  الذى 

الرواية  الرواية الصعب. وجاءت تلك  ريادية عامل 

التي  »األرض«  الرشقاوى  الرحمن  عبد  رواية  مع 

رواية  بعد  املرصية  للرواية  الحقيقية  البداية  تعد 

توفيق  وروايات  هيكل  حسنني  ملحمد  »زينب« 

الحكيم، التي كانت ال تخلو من عيوب البدايات، 

وبعد  العربية.  الرواية  يف  جديدة  مرحلة  لتشكل 

أن كان نجيب محفوظ قد خرج من مرحلة الرواية 

التاريخية اىل الواقعية وهو يتأهب إلصدار  روايته 

الكربى »الثلثية«.

»الرشاع  الثانية  روايته  يف  مينه  حنا  إستفاد 

العمل  من   1966 عام  صدرت  التي  والعاصفة« 

مرات،  البحر. وقد ضاعت املخطوطة ثلث  يف 

ثم أرسلها من الصني إىل صديقه سعيد حورانية، 

فتاهت مرّة أخرى يف الربيد البحري بني شنغهاي 

وأُنقذت  مبللة،  أشهر  ثلثة  بعد  لتصل  وبريوت، 

املخطوطة عىل يد كّواء قام بتجفيفها عىل مهل.

السفينة(  وسادة  )أي  “الياطر”  صاحب  ولعل 

يف  البحر  روايات  وأجمل  أروع  من  تعترب  التي 

األدب العريب، هو من أكرث الروائيني العرب الذين 

األملح  حرقتها  التي  واألجساد  البحر  عن  كتبوا 

ثلثيته  إنجاز  مينة  البحُر حنا  منح  والشمس. وقد 

و”الدقل”  بحار”  و”حكاية  البعيد”  “املرفأ  األوىل 

البحر  أدب  أن  واللفت  الروايات.  من  وغريها 

ازدهر عىل الساحل السوري فيام مل تعرف مدن 

الساحل اللبناين أدب البحر.

إلهامي،  مصدر  دامئاً  كان  البحر  أن  مينه”  ويؤكد 

موجه  مبياه  مبللة  أعاميل  معظم  أن  حتى 

الصاخب”.

بريوت  إىل  الرحيل  إىل  السياسة  يف  عمله  أدى 

مجدداً ثم إىل املجر وفرنسا هرباً من »املباحث 

يف  الجسور  تحت  النوم  حنا  ويتذكر  الرساَّاجية«، 

سويرسا، وأخرياً إقامته يف الصني خمس سنوات، 

التي متخضت عنها رواية الصني الكربى يف ثلثية 

تقع يف ألف صفحة بعنوان: »حدث يف بياتخو، 

وهو  األخرية«.  املغامرة  السوداء،  املوجة  عروس 

حـنا مينــة، روايئ أدب البحر العريب
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والثورة  الستينات  بداية  يف  الصني  واقع  يرصد 

قمة  يف  االشرتاكية  الصني  بناء  يف  الثقافية 

االضطراب والنكوص واإلقدام والحامس، والخلف 

مينه  وكتب  وبكني.  موسكو  بني  استحكم  الذي 

رواية “الربيع والخريف” عن »بلد املجر-هنغارية« 

وعن الثورة املضادة يف املجر عام 1956. أما يف 

عن  كتبها  فقد  الثلج«  وتحت  الجبل  »فوق  رواية 

بلغاريا، وسبب انهيار بنائها االشرتايك عام 1990، 

الثوب األسود” فهو يتحدث  أما يف “املرأة ذات 

واإلنكليزية(،  )الفرنسية  الغربية  املجتمعات  عن 

مثل  اجتامعية  ومشكلت  آفات  من  تعانيه  وما 

الجنيس من خلل شخصيتي مارغريت  الشذوذ 

»حاممة  يف  أما  اإلنكليزي.  وسميث  الفرنسية 

زرقاء يف السحب« فقد كشف عن الدميقراطية 

املزيفة التي وجدها »جهاد مروان« يف كل من حي 

ويف  لندن.  يف  »الهايدبرك«  وحدائق  »سوهو« 

عن سبب  كتب  فقد  نفسه«  يكره  الذي  »الرجل 

السوفيايت  االتحاد  يف  االشرتايك  العامل  انهيار 

وصموده يف الصني. عاد صاحب “عروس املوجة 

به  وإحتفت   1967 عام  الوطن  إىل  السوداء” 

فأمىض  عريضة.  مبانشيتات  السورية  الصحف 

حيث  دمشق،  ثم  اللذقية  يف  شهور  بضعة 

بالفصحى  اإلذاعية  املسلسلت  كتابة  يف  عمل 

الثقافة، وذلك  وزارة  أن يعمل يف  والعامية، قبل 

اهتم  أعوام.  عرشة  دام  اضطراري  منفى  بعد 

عن  فأصدر  واألدبية  الفكرية  بالقضايا  مينه  حنا 

السجن  قضايا  تناولت  كتب  ثلثة  حكمت  ناظم 

واملرأة والحياة، إىل جانب الثورة يف حياته وأدبه، 

وجاهر بتجلّيات إبداعه وسريته الذاتية يف كتابيه 

“هواجس حول التجربة الروائية” )1982(، و”كيف 

حملت القلم” )1986. 

االستعامر  ومقاومة  الوطني  الكفاح  قضايا  وعالج 

نجاح  الدكتورة  السيدة  مع  املشرتكة  مؤلفاته  يف 

و”أدب   ،)1974( األيام”  تلك  يذكر  “من  العطار 

ذروته  املقاومة  أدب  وبلغ   ،)1976( الحرب” 

روايات  تُرِجَمت   .1980 روايته”املرصد”  يف 

رواية  ودرَِّست  أجنبية،  لغة  عرشة  سبع  إىل  مينه 

“الثلج يأيت من النافذة” يف جامعة السوربون يف 

منظمة  وترجمت  العريب،  القسم  لطلب  فرنسا 

الفرنسية،  اليونسكو “الشمس يف يوم غائم” إىل 

وتُرِجَمتها إىل اإلنكليزية يف جامعة جورج تاون يف 

“الياطر”  وتُرِجَمت  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

الفرنسية واإلسبانية والرومانية، و”بقايا صور”  إىل 

واشنطن  يف  واإلنكليزية  الصينية  إىل  تُرِجَمت 

إىل  تُرِجَمت  و»املستنقع«  واألملانية،  والفارسية 

الفارسية، و”حكاية بحار” إىل الروسية. 

السوريني  الكتاب  رابطة  يف  مساهمته 

واتحاد كتاب العرب

اليساريني  الكتاب  ساهم حنا مينه مع لفيف من 

الكتاب  رابطة  بتأسيس   )1951( عام  سوريا  يف 

السوريني، والتي كان من أعضائها صلح دهني، 

مواهب كيايل، حسيب كيايل، مصطفي الحلج، 

وآخرون، وقد نظمت الرابطة عام )1954( املؤمتر 

الكتاب  من  عدد  مبشاركة  العرب  للكتاب  األول 

الوطنني والدميقراطيني يف سوريا والبلد العربية 

وكان لحنا مينه دوراً كبرياً يف التواصل مع الكتاب 

حنا  ساهم  العريب.  الوطن  أنحاء  كل  يف  العرب 

مينه بشكل كبري يف تأسيس اتحاد الكتاب العرب، 

ويف مؤمتر االعداد للتحاد العريب الذي عقد يف 

مصيف بلودان يف سوريا عام 1956 وكان له الدور 

الواضح يف الدعوة إىل ايجاد وإنشاء اتحاد عريب 

عام  العرب  الكتاب  اتحاد  تأسيس  وتم  للكتاب، 

1969 وكان حنا مينا أحد مؤسسيه.
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انجازاته يف األدب العريب الحديث

جوائز:  عدة  عىل  البحرية«  الرواية  »شيخ  حاز 

والعلوم  واآلداب  للثقافة  األعىل  املجلس  جائزة 

 ،)1968( والعاصفة«  »الرشاع  رواية  عن  بدمشق 

جائزة سلطان العويس – الدورة األوىل عىل عطائه 

الروايئ )1991(، جائزة املجلس الثقايف لجنوب 

إيطاليا عن رواية »الرشاع والعاصفة« كأفضل رواية 

الكاتب  جائزة   ،)1993( اإليطالية  إىل  ترجمت 

املرصيني  الكتاب  اتحاد  له  منحها  التي  العريب 

اعرتافاً  تأسيسه  عىل  عاماً  ثلثني  مرور  مبناسبة 

مبوقعه املميز عىل خريطة الرواية العربية، وجائزة 

محمد زفزاف للرواية العربية.

ويف العام 2002 منحه الرئيس بشار األسد وسام 

بتاريخ  املمتازة  الدرجة  من  السوري  االستحقاق 

28 مايو أيار 2002، وهو أعىل وسام يحصل عليه 

مواطن مدين سوري. رحل حنا مينــه، الذي رشحه 

أُطلقت  الذي  وهو  نوبل،  لجائزة  مجفوظ  نجيب 

عليه عرشات األلقاب مثل »شيخ الرواية السورية« 

الروائيني  »زوربا  أو  الســـورية«  الرواية  »بلزاك  أو 

الذين  القلئل  الكتّاب  من  بأنه  موقناً  العرب«، 

يصعب أن يكون لهم مثيل أو بديل.

حنا مينة: رواية الياطر،الطبعة األوىل 1972	 

محمد عطية: كتاب أدب البحر، دار املعارف	 

حنا مينة: رواية حكاية البحار،الطبعة األوىل 1981	 

حنا مينة: املستنقع،الطبعة األوىل 1977	 

عبد الله مكشور: كتب أبناء البحر	 

املصادر  واملراجع

محمج عيل فقيه: عن حنا مينة، مجلة امليادين	 

للبحر،العريب 	  تلويحة  آخر  مينة  حنا  الجميل:  منصور 

)/https://www.alaraby.co.uk( الجديد

https://ar.wikipedia.org/wiki/ ويكيبيدييا	 

حـنا مينــة، روايئ أدب البحر العريب
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األديب  سّمى  هكذا  حّي«  كائن  العربية  »اللغة 

الشهري جرجي زيدان أحد كتبه يف محور الفلسفة 

عرب  الكاتب  بنا  ميّر  الكتاب،  هذا  ففي  اللغوية. 

تاريخ اللغة العربية يف مختلف العصور فيبنّي لنا 

من  عرص  كّل  يف  وتطّورت  منت  قد  العربية  بأّن 

املتطّورة،  واملتطلّبات  األوضاع  حسب  العصور 

كام هي صفة الكائنات الحيّة. أّما أكرث ما تعرّض 

لهذا النمّو والتطّور من عنارص اللغة العربية، إمّنا 

هو ما لديها من األلفاظ واملفردات، حيث اندثرت 

العصور حينام حلّت  مّر  كثرية عىل  منها كلامت 

الجديدة.  األزمنة  مفاهيم  تحمل  ألفاظ  محلّها 

اللغوية  املفردات  تحديث  أعني  العملية،  فهذه 

حسب متطلبات األوضاع والعصور، ال تزال تجري 

إطللة  املقالة  فهذه  أيضا.  الجديد  عرصنا  يف 

عىل املشاكل التي تواجهها اللغة العربية يف هذا 

املجال والحلول املحتملة لها. 

التعريب  بني  الحديثة  العربية  املفردات 

والتوليد:

الكرة  عىل  اإلنسان  حياة  تاريخ  تحليل  خلل  من 

قد  اإلنساين  املجتمع  بأّن  لنا  يتكّشف  األرضية، 

شهد يف القرون الثلثة املاضية تغرّيات وتطّورات 

ال يوجد لها مثيل طوال تاريخه، يف جميع مجاالته 

سواء كانت فكرية أو ثقافية أو ماّدية أو اقتصادية 

أثّرت  التي  التغريات  وهذه  غريها.  أو  سياسية  أو 

تظهر  بدأت  اإلنسان جميعها قد  أمناط حياة  يف 

املفردات  املختلفة ال سياّم يف  لغاته  آثارها يف 

اللغوية التي متتلكها. أّما اللغة العربية التي تتمتع 

العاملية، مل  اللغات  مبرونة ال توجد لدى معظم 

بل  الحديث  العرص  تحّديات  تيّارات  أمام  تتحرّي 

نراها تقوم بتحديث خزانة مفرداتها حسبام تطلب 

العلوم والفنون والصنائع الحديثة، وذلك إما عن 

طريق توليد كلامت جديدة للمعاين الحديثة من 

اقرتاض  طريق  عن  أو  لديها  املوجودة  األصول 

ألُطُر  تخضيعها  بعد  أخر  لغات  من  املفردات 

القواعد الرصفية املختّصة لها. ويف هذا الصدد، 

يقول شوقي ضيف: »وكل ما حدث للفصحى من 

لها  يحدث  أخذ  العبايس  العرص  يف  تطور  ألوان 

ما مياثله منذ أواسط القرن املايض، فقد أخذت 

ال  حضارية  وألفاظ  علمية  مصطلحات  فيها  تنشأ 

وتزدهر  فيها  تظهر  وأخذت  حرص،  وال  لها  عداد 
فنون مستحدثة ليس لها سابقة«.1

لقد كانت اللغة العربية ملّدة مديدة من تاريخها 

الحيّة  اللغات  معظم  أمامها  يخبو  مزدهرة  لغة 

الزمن  يف  رضبت  قويّة  دولٍة  لغة  لكونها  آنذاك، 

حتديث املفردات العربية يف القرن احلادي 
والع�سرين: التحديات واحللول

د. عبد الغفور بن الحاج محمد الهدوي كوناتدي 

)أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، كلية الجامعة، ترفاندرم(
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تقريبا، باإلضافة إىل كونها  أكرث من مثامنائة سنة 

لدى  والفنون  العلوم  ولغة  متطّورة  ثقافة  لغة 

العربية  العرب واملسلمني. فحيث كانت املدن 

مثل بغداد والقاهرة وقرطبة والقريوان وغريها قبلة 

العامل،  أنحاء  مختلف  من  والباحثني  املفّكرين 

تدّخل كّم وافر من املفردات العربية وعنارص تراثها 

اللغة  تلّقت  املقابل،  ويف  األخرى،  اللغات  يف 

من  الحاجة  حسب  أجنبية  مفردات  أيضا  العربية 

مثل  األخرى  اللغات  من  املرتجمة  العلوم  خلل 

الفارسية واليونانية والهندية وغريها. وكانت نتيجة 

هذا التبادل العلمي أن يصبح لدى العرب »تراث 

لغوّي وعلمّي ضخم، يشّكل رافدا من روافد إثراء 

الحديثة  التعريب  عمليّة  مواجهة  يف  اللغة  هذه 

يف أوسع معانيها«2.

العرب  فقدت  بعدما  الحديث،  العرص  يف  أّما 

العلمية  املجاالت  يف  سطوتهم  واملسلمون 

والفكرية والسياسية وسيطرت عىل كثري من البلد 

أيضا  العربية  اللغة  وقعت  الغربية  الدول  العربية 

وسط خضّم تحديات عديدة، ومن أهّمها تحديث 

ما لديها من األلفاظ والكلامت وفق االحتياجات 

صارت  فحيث  الجديد.  العرص  يف  الجديدة 

العلوم والتكنولوجيات الحديثة تعالج يف اللغات 

من  أصبح  والفرنسية،  االنجليزية  مثل  الغربية 

الواجب عىل اللغات األخرى ويف مقّدمتها اللغة 

العربية أن توجد مصطلحات جديدة للداللة عىل 

العامل،  يف  الجديدة  واالكتشافات  املخرتعات 

بدون مساس صفوتها ونقائها.

إىل  العربية  اللغة  احتياج  شّدة  عىل  يدّل  ومام 

قاله  ما  الحديث  العرص  يف  مفرداتها  تحديث 

األستاذ أحمد حسن الزيات يف إحدى خطبه أمام 

نادى  بالقاهرة حيث  العربية  اللغة  مجمع  أعضاء 

وإطلق  واملكان  الزمان  قيد  من  السامع  بإطلق 

القياس يف قبول أو وضع املفردات الجديدة، ثم 

قال: »إذا أقررتم هذا االقرتاح دفعتم معرة العدم 

سمعناها  التي  الكرمية  اللغة  هذه  عن  والعقم 

فتسّمي  طَرفة  ناقة  تصف  الجاهيل  العرص  يف 

من  بيتا  وثلثني  أربعة  أعضاءها عضوا عضوا يف 

معلقته، نراها يف القرن العرشين تقف أمام سيارة 

وتجمجم  تسّمي،  وال  تشري  بكامء،   )Ford( فورد 

وال تبني”3. وهذا التخلّف الذي يصّوره الزيات يف 

شّك  ال  العرشين،  القرن  بداية  يف  العربية  اللغة 

أنه تضاعف وتصاعد يف القرن الحادي والعرشين 

يف معظم املجاالت العلمية وغري العلمية بشكل 

هائل. 

دور املجامع اللغوية يف تحديث املفردات 

العربية:

فعندما واجهت اللغة العربية مشكلة االفتقار إىل 

واملعاين  املفاهيم  وبدأت  الجديدة  الكلامت 

الجديدة تتدفّق إىل اللغة العربية من كّل صوب 

يقف  مل  العامل،  يف  الجديدة  التطورات  نتيجة 

العلامء العرب مكتويف اليدين أمام تلك التيّارات 

بل حاولوا مواجهة تلك التحّديات زرافات ووحدانا، 

اللغة  فأنشأوا مؤسسات ومجامع من أجل حفظ 

العرص  متطلّبات  ملواكبة  قادرة  وجعلها  العربية 

الجديد. فيعّد مجمع اللغة العربية بدمشق أقدم 

تّم  حيث  العريب  الوطن  يف  العربية  للغة  مجمع 

باللغة  النهوض  بهدف  1919م  سنة  تأسيسه 

مكان  دمشق  يف  عربية  حكومة  إقامة  إثر  العربية 

كبري  أثر  املجمع  لهذا  كان  لقد  الرتكية.  الحكومة 

وتعريب  الدولة  وهيئات  مؤسسات  تعريب  يف 

التعليم وإنشاء املدارس األوىل يف سوريا والدول 

العربية، حيث كانت اللغة الرتكية هي لغة البلد 

تحديث املفردات العربية يف القرن الحادي والعرشين: التحديات والحلول



 70جملة كرياال يوليو 2021

الرسمية يف الحكومة والتدريس حتى عام 1918م. 

من  فهي  بالقاهرة  العربية  اللغة  مجمع  أّما 

اللغة  يف  عظيام  أثرا  تركت  التي  املؤسسات 

العربية وأبلت بلء حسنا يف خدمة اللغة العربية 

والعمل من أجل تنميتها وتطويرها. فهذا املجمع 

يزال  وال  عام 1932م قد لعب  تأسيسه  تّم  الذي 

املصطلحات  معالجة  يف  مهام  دورا  يلعب 

الحديثة التي تتجّدد يف ظل املتغرّيات الحديثة 

املعارصة، مع املحافظة عىل صفاء اللغة العربية 

آخر  لغوّي  مجمع  يعمل  بغداد  ويف  وسلستها. 

باسم املجمع العلمي العراقي، يهتم بدراسة اللغة 

العربية إضافة إىل اللغات الكردية والرسيانية. ومن 

أهداف هذه املؤسسة التي تم تأسيسها يف عام 

عليها  واملحافظة  العربية  باللغة  العناية  1947م، 

وتشجيع  واإلسلمي  العريب  بالرتاث  واالعتناء 

البحث الهادف يف األدب والعلوم والفنون. 

تابع  جهاز  فهو  التعريب  تنسيق  مكتب  أّما 

للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )أليكسو

العربية  اللغة  تزكية  بهدف  يعمل   )-ALECSO

عن طريق تجميع املصطلحات العربية وإحصائها 

وتصنيفها وإعدادها للمراجعة واملناقشة ونرشها. 

وهذا املكتب وإن كان مقرّه بالرباط يف املغرب 

إال أنه مكتب تنسيق للتعريب يف الوطن العريب 

كافة، ليس يف اململكة املغربية فقط. تم تأسيس 

األول  التعريب  ملؤمتر  كنتيجة  املكتب  هذا 

هذه  تهتم  1961م.  عام  يف  الرباط  يف  املنعقد 

مصطلحات  وتوحيد  بتعريب  اللغوية  املؤسسة 

العلوم املختلفة، حيث إنها تصدر معاجم لغوية 

العلمية  وغري  العلمية  التخصصات  مختلف  يف 

حينا بعد حني.

وباإلضافة إىل ما ذكر من املجامع اللغوية، هناك 

منها  كّل  العهد،  حديث  أخرى  لغويّة  مؤسسات 

عىل  قادرة  وجعلها  اللغة  خدمة  بهدف  أّسس 

أهّمها  فمن  الجديد.  العرص  مطالب  مواجهة 

مجمع اللغة العربية األردين، مجمع اللغة العربية 

السوداين، مجمع اللغة العربية بالشارقة، مجلس 

اللسان العريب مبوريتانيا، مركز امللك عبد الله بن 

عبد العزيز الدويل لخدمة اللغة العربية، املجمع 

اللغة  مجمع  والفنون،  واآلداب  للعلوم  التونيس 

العربية الفلسطيني، مجمع اللغة العريب الليبي، 

مجمع اللغة العربية عىل الشبكة العاملية، ومجمع 

اللغة العربية االفرتايض وغريها.

العربية  املفردات  تحديث  يف  التحديات 

يف القرن الحارض:

مختلف  يف  اللغوية  املجامع  بأن  قلنا  أن  سبق 

تحديث  مجال  يف  تعمل  العريب  العامل  أنحاء 

اللغة العربية بإضافة كلامت جديدة إىل خزانتها 

ورصفها،  نحوها  يف  املعّقدة  القواعد  وبتسهيل 

تغرّيات  مع  ومتزامنة  متطّورة  لغة  جعلها  وبالتايل 

يف  النظر  ألقينا  ما  إذا  ولكن،  الجديد.  العرص 

القرن  يف  العربية  املفردات  تحديث  مجال 

الحارض، حيث تتوّسع حدود العلم الحديث يوما 

فيوما وتسلّط العوملة عىل جميع جوانب الحياة 

مكفهرّة  قضايا  من  العربية  األمة  وتعاين  اإلنسانية 

واالقتصادية،  والثقافية  السياسية  مجاالتها  يف 

نرى أّن هذا املجال يواجه تحديّات متعّددة، من 

شأنها الذهاب بنقاء اللغة العربية وصفوتها. فهنا 

نعّد أهّم تلك التحّديات، مع اإلشارة إىل الحلول 

املحتملة يف مواجهتها:

املجاالت  عىل  األجنبية  اللغات  سيطرة 

العلمية والفكرية الحديثة:

الدهر لغة  العربية يف حني من  اللغة  لقد كانت 

حيث  العاملّي  املستوى  عىل  واألفكار  العلوم 



71 

كانت تتحّكم عىل كافّة املجاالت الفكرية والعلمية 

بعلامئها وكتابها العباقرة، وتؤثّر يف معظم اللغات 

العرص  يف  ولكنها  لها.  ألفاظها  بإعارة  العاملية 

مجاالت  يف  هائل  منّوا  يشهد  الذي  الحارض 

العلوم والتكنولوجيا، ليس للغة العربية وال ألهلها 

حّظ يجدر بالذكر يف تلك املجاالت إالّ قبول ما 

ينمو  فحيث  الغربية.  البلد  يف  رّوادها  يقّدمها 

يوم بشكل  بعد  يوما  والتكنولوجيات  العلوم  عامل 

مدهش، يدخل إىل حياة اإلنسان عدد ال يحىص 

من املخرتعات واملكتشفات التي ما كان له عهد 

بها. فحينام ترد إىل حياة العرب أمثال تلك اآلالت 

واملعّدات الجديدة ليس لديه سبيل إال أن يقبلها 

مخرتعوها  لها  يضعها  التي  بأسامئها  ويسّميها 

تراكم مفردات  يؤّدي إىل  الذي  األمر  لغاتهم،  يف 

كورونا  كلامت  مثل  العربية،  اللغة  يف  معّربة 

Wi-( واي فاي ،)Covid( كوفيد ،)Corona(

 ،)Pixel( بكسل ،)Bluetooth(  بلوتوث ،)Fi

 ،)Recycling( الرسكلة   ،)Coding( التكويد 

 )Zooming( التزويم ،)Formatting( الفرمتة

وغريها آالف من الكلامت املعّربة والدخيلة.  

فحيث ال ميكن للغة العربية وأهلها إعادة هيمنتها 

املفقودة يف املجاالت العلمية والفكرية بني ليلة 

وضحاها، ميكن لهم حّل هذه املشكلة املتمثلة 

يف سيلن املصطلحات األجنبية إليها، عن طريق 

يتّم  الكلامت املقابلة، بحيث  توليد  تعزيز عمليّة 

املجال  يستجّد يف  ما  لكل  مناسبة  ألفاظ  وضع 

أيادي  إىل  األشياء  تلك  تصل  أن  قبل  العلمي 

العوام من الناس، حتى ال يصل يشء جديد يف 

يدّل  عريّب  مصطلح  معه  رافق  إال  العريب  العامل 

قبل  املعنيّة  الهيئات  قبل  من  وضعه  يتم  عليه 

الصدد،  هذا  ويف  العريّب.  العامل  إىل  قدومه 

تنسيق  مكتب  به  قام  ما  واإلشادة  بالذكر  يجدر 

خاّص  معجم  إصدار  من  مؤخرا  بالرباط  التعريب 

يجمع الكلامت املتعلّقة بجائحة كورونا – 19 مع 

مقابلتها العربية والفرنسية.  

املفردات  بوضع  املعنية  الجهات  تعّدد 

واملصطلحات

والهيئات  للمجامع  أن  الشّك  يساوره  ال  وماّم 

اللغوية يف العامل العريب يدا طوىل يف تحديث 

العرص  احتياجات  حسب  اللغوية  املفردات 

والجهات قد  الهيئات  تعّدد هذه  ولكّن  الجديد. 

وهي  العربية  اللغة  لدى  كبرية  مشكلة  عن  أسفر 

واألقطار.  الدول  حسب  املصطلحات  تعّدد 

أسباب  مبيًنا  الشهايب  مصطفى  األمري  يقول 

تعّدد املصطلحات: »لقد كرث املتصّدون لوضع 

تلبيًة  يعمل  فهذا  بلساننا،  العلميّة  املصطلحات 

اللغة، وثاٍن يعمل  لهوى يف نفسه وتعّشًقا لهذه 

مدفوًعا بالغرور وحّب الظهور، وثالث للتجارة وما 

دول  لرغبات  تلبية  ورابع  للامل،  كسب  من  فيها 

وهلّم  الثقافة،  بطريق  نفوذها  بّث  تريد  أجنبية 

التعبريات  يتعّدد  املثال،  سبيل  فعىل  جرًّا«4. 

 mobile( املحمول  الهاتف  عىل  للداللة 

املصطلحات  فمن  آخر.  إىل  قطر  من   )phone

املوضوعة لها: الهاتف الجوال، الهاتف املحمول، 

كام  املوبايل،  الخليوي،  الهاتف  النّقال،  الهاتف 

الكمبيوتر  جهاز  عىل  الدالة  املفردات  تتعّدد 

حاسب  حاسب،  كحاسوب،   )Computer(

آيل، رتّابة، منظام، منظمة، كمبيوتر وكومبيوتر. أما 

فهو   )Computer Science( الحاسوب  علم 

بالكلامت مثل اإلعلم اآليل، املعلوماتية،  يعرف 

اإلعلمية، املعلوميات، اإلعلميات، اإلعلماتية، 

علم  اآليل،  الحاسب  علم  الحاسب،  علم 

الحاسبات، علم الحاسوب، علم الكمبيوتر. وكذا 
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 Privatization كلمة  مقابلة  يف  التعّدد  نرى 

الخصخصة،  الخوصصة،  التمليك،  منها 

األهلية،  الخوصنة،  التخصيصية،  التخصيص، 

الكثرية  األمثلة  من  وغريها  التفريد،  التفويت، 

الدالة عىل هذه الظاهرة السلبية.  

د  تُوحاَّ أْن  ينبغي  املشكلة،  هذه  حّل  أجل  فمن 

بحسن  واحدة  مؤّسسة  يف  كلّها  سات  املؤساَّ

ميكن  التي  املصطلحات  عنها  فتَصدر  النيّة، 

مجال  اليوم يف  تتقّدم  فحيث  ونرشها.  تعميمها 

كبريتان،  مؤسستان  العربية  املصطلحات  تعيني 

هام مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومكتب تنسيق 

أْن  القومي  الواجب  من  فإنّه  باملغرب،  التعريب 

واحدة،  مؤّسسة  يف  املؤسستان  هاتان  تنصهر 

فإْن كان ذلك مستحيلً يجب عليهام أْن تتقاسام 

مؤّسسة  كّل  بينهام،  املصطلحّي  العمل  ميادين 

تعني مبجاالت خاّصة، وإْن تعّذر ذلك فلتكن مَثاَّة 

جلسات علميّة تَتَداول فيها لجان املؤّسستني ما 

تصدر عنهام من مصطلحات يف مختلف العلوم، 

تعميمها  قبل  وتوحيدها  إقرارها  إىل  يصار  كيام 

ونرشها؛ فذلك أوىل من تشتيت الجهود الكبرية 

التي تُبذل لخدمة املصطلحات العلميّة5.

املفردات  لتوصيل  الكافية  الخطط  عدم 

الجديدة إىل الناس

املصطلحات  بوضع  اللغوية  املجامع  تقوم 

الجديدة مقابل املفاهيم الجديدة ولكّنها تفشل 

إىل  الجديدة  الكلامت  من  تختاره  ما  إيصال  يف 

حينام  فمثل  املناسبة.  األوقات  يف  الناس 

تنترش املخرتعات الجديدة، تنترش معها األسامء 

املجامع  تقوم  ثم  األمر،  أّول  يف  أيضا  األجنبية 

االصطلحية  مقرتحاتها  بإعلن  املعنيّة  والهيئات 

للداللة عليها بعد فوات األوان. فحيث ال يتيسرّي 

محو ما ثبت يف قلوب الناس من مصطلح أجنبي 

للداللة عىل يشء ثم استبدال لفظ عريّب مقابل 

يجب  األذهان،  يف  الراسخ  املصطلح  بذاك 

وضع  إىل  تسبق  أن  واللجان  الهيئات  تلك  عىل 

املصطلحات قبل أن يصل ذاك املخرتع الجديد 

وسائل  باستخدام  تقوم  وأن  العريب،  العامل  إىل 

املتقّدمة  السيكولوجية  والطرق  الحديثة  اإلعلم 

إلشاعة تلك املصطلحات والكلامت العربية بني 

الناس وإلثباتها يف قلوبهم. 

قلّة مهارة اإلعالميني يف األمور اللغوية

الصحائف  فيها  مبا  الحديثة  اإلعلمية  الوسائل 

لها  والتلفزيونية،  اإلذاعية  والقنوات  واملجلت 

دور بارز يف تأثري قلوب الناس أكرث من أي وسيلة 

أخرى يف العرص الحديث. لقد جعلت التقنيات 

عاملا  العرصية  اإلعلمية  الوسائل  نطاق  الحديثة 

يف  للهتامم  مثري  أمر  يقع  ال  بحيث  حدود،  بل 

أي زاوية من زوايا األرض املعمورة، إال أصبح أخبارا 

عاجلة عىل الشاشات التلفازية أو مانشيتا رئيسيا 

تتنافس  وقناة  صحيفة  فكل  اليومية.  الجرائد  يف 

مع اآلخرين يف إيصال كل ما هو جديد وبديع أّوال 

يعجز  ما  كثريا  املحاولة،  هذه  وأثناء  الناس.  إىل 

مناسبة  عربية  ألفاظ  عىل  العثور  عن  اإلعلميون 

يف  الواردة  واألمور  األشياء  بعض  معاين  لرتجمة 

األخبار، فيضطرون إىل وضع كلامت جديدة من 

عندهم أو استخدام نفس الكلمة األعجمية الواردة 

يف املصادر األجنبية. فل شّك أّن قلّة اإلعلميني 

كرثة  إىل  تؤّدي  اللغوية  الدراسات  يف  املاهرين 

املفردات املستنفرة املخالفة للقواعد العربية.

فمن أجل مواجهة هذه املشكلة، ينبغي أن تقوم 

كل هيئة إعلمية بتشكيل لجنة خاّصة تشمل عىل 

من  اإلعلميون  يتمّكن  لغوينّي، يك  وخرباء  علامء 

وجود  عن  يعجزون  حينام  اللجنة  هذه  مراجعة 
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مقابل عريب مناسب لكلمة أجنبية. وهذه اللجان 

مرتابطة  تكون  أن  ينبغي  اإلعلمية  الهيئات  لدى 

املختصة  اللجان  مع  مستمّر  بشكل  ومتواصلة 

باملجامع اللغوية أيضا.

سوء التفاخر بني العرب بتفضيل الكلامت 

األجنبية عىل العربية

منترشة  غربية ظاهرة  إقحام كلامت ومصطلحات 

بني العرب حيث يراه كثري منهم مفخرة لهم. فهذه 

البعض  يظن  كام  عفويّا  ترصفا  ليست  الظاهرة 

نفساين  وانهزام  نقص  عقدة  من  نابعة  هي  بل 

أمام الغرب نجدها تظهر ال شعوريا عند كثري من 

أو فرنسية  إنجليزية  العرب، فهم يدمجون كلامت 

يف  دفينة  الشعورية  عقدة  بسبب  كلمهم  يف 

األعجمية  الكلمة  أن  يظنون  تجعلهم  نفوسهم 

دليل  وأنّها  وآرائهم  لكلمهم  عالية  قيمة  ستعطي 

عىل سعة الثقافة والتحرض والتفتح والرقي! فهذه 

الظاهرة من قبيل سوء التفاخر قد مّست بصفوة 

اللغة العربية بأرضار فاحشة، حيث تسبب إلدخال 

العربية مع  اللغة  كلامت أعجمية كثرية إىل خزانة 

وتظهر  اللغة.  يف  لها  سلس  فصيح  مقابل  وجود 

بعض  نقرأ  حينام  خصوصا  الظاهرة  هذه  شّدة 

اإلعلنات واللفتات العربية.  وميكن مواجهة هذا 

التحّدي املنبعث من داخل اللغة العربية نفسه، 

عن طريق تحديث املناهج الدراسية يف املدارس 

يف  تنبت  بحيث  مختلفة  ثقافية  برامج  وتخطيط 

قلوب الجيل الجديد الحّب نحو لغتهم وثقافتهم 

أكرث  ولغتهم  برتاثهم  ومفتخرين  محبنّي  وتجعلهم 

من أي لغة أو ثقافة أخرى. 

سطوة وسائل اإلعالم االجتامعية الحديثة 

يف املجتمع

تويرت  مثل  الحديثة  االجتامعية  اإلعلم  وسائل 

جزءا  أصبحت  قد  وغريها  وواتسآب  وفيسبوك 

الحديث.  القرن  يف  اإلنسان  حياة  عن  يفارق  ال 

عديدة  مبنافع  الحديثة  الوسائل  تلك  أتت  فإن 

تسبّبت  قد  إنّها  وآدابها من جانب،  العربية  للغة 

آخر.  جانب  من  العربية  اللغة  وجه  لتشويه  أيضا 

متاحة  االجتامعية  الوسائل  ميادين  لقد أصبحت 

للجميع منهم من ال مييّزون بني الغّث والسمني، 

العامية  العربية  يف  ببالهم  يخطر  ما  كل  فيكتبون 

كلامت  إيراد  مع  الفصحى  بالعربية  ويخلطونها 

أجنبية ضمن تعبرياتهم. فمع نرش وسائل التواصل 

االجتامعي يف العامل العريب قد انترشت »لهجة« 

حيث  العرب  غالبية  يستعملها  هجينة  مميعة 

يستعملون كلامت غربية ويكتفون بكتابتها بأحرف 

عربية، منها عىل سبيل املثال ال الحرص: »شري« 

 ،)post(”بوست“  ،)like(”اليك“  ،)share(

 ،)reports(”ربورتات“  ،)hash tag(”هاشتاج“

“منشن”  )mention(وغريها من املصطلحات 

فهذه  الحديثة.  التواصل  وسائل  مبجال  الخاصة 

بحروف  مكتوبة  إنجليزية  هي  املصطلحات 

ترجمة  البتكار  يحتاج  ال  منها  كثري  كون  مع  عربية، 

املعاين  تلك  تحمل  كلامت فصيحة  لوجود  لها، 

الجديدة يف منت اللغة العربية.6 

الهيئات  عىل  يجب  التحّدي،  هذا  فلمواجهة 

اللغوية واملنتديات التطّوعية اتخاذ خطط وبرامج 

بهدف تعزيز استخدام اللغة العربية الفصحى عرب 

ترويج  مع  الحديثة،  االجتامعية  التواصل  وسائل 

األكرث  للمصطلحات  املقابلة  العربية  الكلامت 

ال  الناس  بني  االجتامعية  املواقع  يف  استخداما 

سياّم بني الشباب. 

تشّتت األّمة العربية سياسيا وإداريا

باإلضافة إىل التخلّف العلمي والتقني الذي تعانيه 

املفردات  تحديث  عمليّة  تواجه  العربية،  األمة 
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العربية مشكلة أخرى كبرية هي تشتت األّمة العربية 

ما تجري يف بلدها من  وبالتايل  وإداريا  سياسيا 

دامية واضطرابات داخلية مقلقة. فحينام  حروب 

تعاين البلد مثل سوريا واليمن من حروب عاتية، 

مستقرة  غري  قلقة  العربية  الدول  من  كثري  تزال  ال 

اقتصادية.  أو  اجتامعية  أو  سياسية  مشاكل  من 

لتلقي  املجتمع  يف  املشاكل  هذه  أن  شّك  وال 

تأثرياتها يف لغته أيضا. فقد أدّت االحتكاكات بني 

تعسري طرق املحاوالت  العربية إىل  الدول  بعض 

وجعلها  العربية  اللغة  ترقية  أجل  من  املتّحدة 

إىل  باإلضافة  الحارض،  العرص  حسب  متطّورة 

غريها من التعاونات الثنائية األخرى يف املجاالت 

أمر  هو  التعريب  عمليّة  إّن  ذلك،  ومع  الثقافية. 

يقول  كام  السياسية  والهيئات  بالحكومة  يتصل 

التعريب  قضيّة  »أّن  خليفة:  الكريم  عبد  الدكتور 

قضيّة تَتّصل من حيث األساس باإلرادة السياسيّة 

أعىل  يف  الدولة  تتخذه  سيايّس  وبقرار  للدولة، 

الوضع  يطلبه  فالذي  الّسلطة«7.  مؤّسسات 

العربية  األّمة  بني  والتكاتف  االتحاد  هو  الحايل 

والعمل بالتعاون بينهم إلعلء شأن ثقافتها ولغتها 

وتراثها مع الجّد والتشمري.  

نهاية املطاف:

مفردات  إىل  لتحتاج  العربية  اللغة  إن  فبالجملة، 

جديدة يف العرص الحديث للداللة عىل املعاين 

املستجّدة يف املجاالت املختلفة. فتقوم مجامع 

العربية  البلد  أنحاء  مختلف  يف  متعّددة  لغويّة 

لخدمة  وتعمل  العربية  املفردات  تحديث  مبهّمة 

العربية وتحقيق منّوها وتطّورها. ولكن هذا  اللغة 

مواجهتها  بّد من  ال  كثرية  تحّديات  يواجه  املجال 

من أجل الحفاظ عىل صفوة اللغة العربية ونقائها 

من دون تراكم كلامت اللغات األجنبيّة فيها. 

1(  ضيف، شوقي، يف الرتاث والشعر واللغة، )القاهرة: 

دار املعارف، 1987م(، ص: 236

يف  والتعريب  العربيّة  اللغة  الكريم،  عبد  خليفة،   )2

العرص الحديث، )عاّمن: مجمع اللغة العربية، ط1، 

1987م(،  ص245

وهل  اللغوي  “الوضع  حسن،  أحمد  الزيات،   )3

 ،862 العدد  الرسالة،  مجلة  فيه؟”،  حق  للمحدثني 

1950م

والفنية  العلمية  الشهايب، مصطفى، املصطلحات    )4

الجوارنة، يوسف عبد الله، »أزمة توحيد املصطلحات 	 

اإلسلمية  الجامعة  مجلة  )مقالة(،  العربيّة«  العلميّة 

للبحوث اإلنسانية، مجلد11، عدد 2، 2013م

الحمزاوي، محمد رشاد، العربيّة والحداثة، دار الغرب 	 

اإلسلمي، بريوت، ط2، 1986م

املصطلح 	  يف  اللغويّة  الجهود  عيل،  محمد  الزركان، 

يف اللغة العربية يف القديم والحديث، )دمشق: ط 

2، 1965م( ص:188 

الجوارنة، يوسف عبد الله، “أزمة توحيد املصطلحات   )5

الجامعة اإلسلمية للبحوث  العربيّة”، مجلة  العلميّة 

اإلنسانية، مجلد11، عدد 2، 2013م، ص: 23

لكلامت  العرب  إدماج  “ظاهرة  فاروق،  الدويس،   )6

موقع  وحديثهم”،  كتاباتهم  يف  غربية  ومصطلحات 

تبيان )www.tipyan.com(، 1438هـ

خليفة، الدكتور عبد الكريم، ص. 244  )7

الهوامش

املصادر واملراجع

دمشق،  العرب،  الكتاب  اتحاد  الحديث،  العلمي 

1998م

وهل 	  اللغوي  »الوضع  حسن،  أحمد  الزيات، 

للمحدثني حق فيه؟« )مقالة(، مجلة الرسالة، العدد 

862، 1950م

والفنية 	  العلمية  املصطلحات  مصطفى،  الشهايب، 
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 ،2 ط  والحديث،  القديم  يف  العربية  اللغة  يف 

املجمع العلمي العريب دمشق: 1965م

دار 	  واللغة،  والشعر  الرتاث  يف  شوقي،  ضيف، 

املعارف، القاهرة، 1987م

عبد الكريم خليفة، اللغة العربيّة والتعريب يف العرص 	 

الحديث، مجمع اللغة العربية، عاّمن، ط1، 1987م

الوطن 	  يف  املصطلح  ترجمة  »توحيد  حيدر،  فريد 

والعلوم  اآلداب  حوليات  )مقالة(،  العريب« 

االجتامعية، الحولية رقم 22، جامعة الكويت، 2001م

يوسف، إبراهيم الحاج، دور مجامع اللغة العربية يف 	 

التعريب، كلّية الدعوة اإلسلمية، طرابلس، 2002م

 	www.tipyan.com

 	www.iraqacademy.iq

تحديث املفردات العربية يف القرن الحادي والعرشين: التحديات والحلول
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املقدمة

يتلقاها  التي  العلمية  املادة  أو  املعرفة،  تعد 

بها  تعتنى  أن  التي يجب  الركائز  أهم  املتعلم من 

العملية التعليمية، وملا كانت كذلك كان لزاما أن 

تنخرط هذه املعرفة يف إطار بيداغوجي متكامل، 

يتسم باملنهجية الرتبوية ويخضع لألهداف العامة 

والخاصة املسطرة لهذا الغرض، يف إطار تكاميل 

العامة  املرامي  إىل  للوصول  اآلخر  بعضه  يعزز 

الدرس  يبنى  أن  وجب  لذلك  العملية،  لهذه 

التعليمي عىل أساسيات تخول له ضامن النتائج 

التي  األساسيات  هذه  أهم  هي  فام  املرجوة، 

التساؤل  هذا  إن  التعليمي؟  الدرس  عليها  يبنى 

من  جزئية  أسئلة  صوغ  إىل  حتام  يقودنا  العام 

قبيل: ملاذا نَُدرس؟ وماذا نَُدرُِس؟ وكيف نَُدرس؟ 

هذا  معالجة  تسهيل  قصد  وهذا  نَُدرس؟  ومباذا 

املوضوع، وكذلك من أجل طَرِْق جميع الجزئيات 

 الأطر املعرفية واملنهجية امل�ساهمة 
يف جناح الدر�س التعليمي

 محسن عبادة     
طالب دكتوراه الطور الثالث،  قسم اللغة واألدب العريب

كلية اآلداب واللغات، جامعة محمد البشري اإلبراهيمي – برج بوعريريج - الجزائر

أستاذ املساعد،  قسم اللغة واألدب العريب

كلية اآلداب واللغات، جامعة محمد البشري اإلبراهيمي – برج بوعريريج - الجزائر

د. رحامين زهر الدين
&

امللخص

إىل  املعلم  من  معني  معريف  كم  إيصال  يف  تتمثل  أساسية  مبهمة  والتعلم  التعليم  عملية  تضطلع 

املتعلم، ويكون ذلك يف شكل دروس جزئية تسري وفقمنهاج متكامل، ولذلك فالدرس التعليمي يبنى 

عىل أساسيات متعددة تضمن نجاحه وتأطريه ضمن املرامي واألهداف العامة، ومنهذهاألساسيامتاال 

ميكن العدول عنه ومنه ما هو ثانوي تكمييل يساهم يف نجاح الدرس التعليمي. يعالج هذا املقال أهم 

األساسيات واملتمثلة يف األساسيات املعرفية مثل: املحتوى، األهداف. واألساسياتاملنهجية مثل: 

الطريقة والوسائل، من خلل التعريف بها والوقوف عند أهمية كل منها يف بناء درس تعليمي ناجح.

الكلامت املفتاحية:  الدرس التعليمي، املحتوى، األهداف، الطريقة، الوسائل.
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التي يبنى من خللها الدرس التعليمي.

1-ماهية الدرس التعليمي:

املعاجم  أوردت  لغة:   الَدْرِس  أ-تعريف 

أهمها:  من  )درس(  ملادة  معاين  عدة  العربية 

البعري،  وجرب  الثوب،  وتقادم  األثر  ذهاب 

والذي  هذااملوضوع  يف  يهمنا  الذي  واملعنى 

والحفظ  القراءة  هو  العربية  املعاجم  أوردته 

للحفِظ  الكتاَب  العني“َدَرَس  معجم  يف  جاء 

ليك  ِكَتابًا  ُفاَلنًا  وَداَرْسُت  ِدَراسًة،   وَدَرَس 
أَْحَفَظ”)1( ويف مقاييس اللغة “ الدال والراء والسني 

أصل واحد يدل عىل خفاء وخفض وعفاء...ومن 

الدارس  أن  وذلك  وغريه  القرآن  َدَرْسُت  باب 
يتتبعه”)2 للطريق  كالسالك  قرأ  كان  ما   يتتبع 

أنه:  عىل  الدرس  الوسيط  املعجم  ويعرف   )

الثياب  من  البايل  والخلُق  الخفي  “الطريق 

وقت  يف  يدرس  العلم  من  واملقدار   وغريها 
ما..”)3(

عدة  هناك  اصطالحا:  الدرس  ب-تعريف 

منها  املختصة،  املعاجم  يف  للدرس  تعريفات 

ما هو مقتضب، ومنها ما هو مسهب، ومن أهم 

 التعريفات التي وردت يف قاموس الرتبية الحديث 
ما ييل:)4( 

القسم  ينجزه املتعلمون داخل  الدرس هو ما   -1

من نشاط يف حصة من الحصص اليومية الخاصة 

أو  املدرس  ارشاف  وتحت  املواد  من  مبادة 

االستاذ.

2- الدرس هو الحيز الزمني املخصص يف جدول 

التوقيت ملادة من املواد.

التلميذ  النص املقتطع من كتاب  الدرس هو   -3

ونحوه مام يطالب املتعلم بحفظه يف املنزل.

بأن  نستشف  الثلث  التعريفات  هذه  خلل  من 

معاين  عدة  يأخذ  التعليمية  العملية  يف  الدرس 

فهو نشاط تعلمي محكوم بفرتة زمنية معينة وهو 

مادة معرفية موجهة للحفظ.

نصه:  للدرس  تعريفا  الرتبوي  القاموس  وجاء يف 

التعليامت،  أو  املعارف  لتلقني  طريقة  “الدرس 

يصمم عىل أساس مشاركة مجموعة من املتدربني 

أو املتعلمني يف تحقيق أهداف معينة كاكتساب 

واتجاهات  ومهارات  معارف  وتطوير  تنمية  أو 

معينة، يعتمد أسلوب الدرس عىل التأكد من أن 

املتدربني واملتعلمني قد استفادوا من التدريب 

للمدرب  يتاح  بحيث  فورية  بطريقة  التعليم  أو 

ليس  والدرس  الفور،  عىل  األخطاء  معالجة 

كاملحارضة من حيث أنها كلم مستمر بل تتخلله 

املتعلمني  متبادلة بني  ومناقشة  أسئلة ومشاركة 

واملدرس، كام يعتمد املدرس بصفة أساسية عىل 

أثناء  والبرصية  السمعية  املساعدات   استخدام 

الدرس”)5(.

القضايا  من  مجموعة  عىل  التعريف  هذا  ينص 

هذه  أهم  من  الدرس  بها  يتسم  التي  األساسية 

القضايا نذكر:

أ_ أن الدرس عبارة عن عملية تشاركية بني املعلم 

واملتعلمني.

تحقيق  مفادها  التشاركية  العملية  هذه  ب_ 

أهداف معينة.

ج_ يف التعريف إشارة إىل الطريقة التعليمية التي 

التقييم  عملية  إىل  وإشارة  الدرس  تصاحب 

والتقويم.

الوسائل  استعامل  إىل  إشارة  التعريف  د_يف 

التعليمية إذ يقوم اعداد الدرس عىل اختيار 

املعينة  الوسائل  وبيان  طريقته  ورسم  مادته 

عىل تدريسه .

األطر املعرفية واملنهجية املساهمة  يف نجاح الدرس التعليمي
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التعليمي  للدرس  التعليمة:  الدروس  أنواع   -2

عدة أنواع بحسب الهدف املحدد له، نبني هذه 

األنواع يف الخطاطة التالية:

3-عنارص بناء الدرس التعليمي:

أوال-األهداف:

التي  املعاين  أهم  من  لغة:  الهدف  تعريف 

أوردتها املعاجم اللغوية ملادة هدف هي االرتفاع 

يف  جاء  الغرض  هو  األخر  واملعنى  واالنتصاب 

من  والهدف  الغرض،  الَهَدُف   “ العني  معجم 

األلواح  العريض  العنق  الطويل  الجسيم  الرجال 

والهدف كل يشء عريض مرتفع”)6( وذكر الزبيدي 

يف معجمه:” الَهَدُف محركة كل مرتفع من بناء أو 

الغرض هدفا  ... ومنه سمي  أو جبل  كثيب رمل 

مقاييس  يف  أما  بالسهام”)7(،  فيه  املنتضل  وهو 

اللغة يقول ابن فارس: “ الهاء والدال والفاء أصيل 
يدل عىل انتصاب وارتفاع... والهدف الغرض”)8(

قاموس  اصطالحا:يعرفه  الهدف  تعريف   -2
الرتبية الحديث عىل أنه:)9(

نروم  الذي  اليشء  أي  لتحقيقه؛  نسعى  ما  أ_ 

الوصول إليه.

أن  ينبغي  يعرب عام  بدقة  أو هو نص مصوغ  ب_ 

يحققه املتعلم يف حلقة من حلقات الدرس.

تتعلق  نيات  أو  نية  يحدد  دقيق  نص  هو  أو  ج_ 

أو  مجال  أو  مرشوع  أو  مسار  أو  بترصف 

مجموعة أو مؤسسة.

د_ أو هو نتيجة محددة بدقة يجب عىل الفاعل أن 

يحققها أثناء أو يف ختام وضعية بيداغوجية 

أو برنامج درايس.

ويعرفه معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية بأنه 

“غرض يراد الوصول إليه وقد يكون عاما كأغراض 

خاصا  يكون  وقد  التعليمية،  املرحلة  أو  الرتبية 
كأغراض وحدة تعليمية أو درس معني”)10(

لألهداف  كثرية  أنواع  هناك  األهداف:  أنواع   -3
نذكر أهمها بإيجاز وهي:)11( 

أ_ الهدف الرتبوي: هدف أسايس يتمركز ويتمحور 

حول اإلنسان.

ب_ الهدف التقوميي: يستخدم لقياس مستوى 

دراسته  بعد  التلميذ  حققه  الذي  األداء 

ملوضوع بعينه.

التغري  تصف  عبارة  هو  السلويك:  الهدف  ج_ 

سلوك  أو  خربة  مستوى  يف  فيه  املرغوب 

املتعلم.

د _ الهدف العام: وهو الناتج التعليمي التََعلُِمي 

املتوقع تحققه لدى التلميذ.

ثانيا-املحتوى:

من  لغة  املحتوى  لغة:  املحتوى  تعريف   -1

الحاء   “ ابن فارس:  حوى اليشء أي جمعه يقول 

والواو وما بعده معتل أصل واحد وهو الجمع يقال 

حويت اليشء أحويه حياَّأ إذا جمعه”)12( واملحتوى 

هو كل ما يحتوي عليه اليشء_ املضمون)13(.

يف  املحتوى  اصطالحا:  املحتوى  تعريف   -2

الحقائق  من  مجموعة  هو:”  الرتبوي  االصطلح 

واملفاهيم واملبادئ والنظريات يف مجال درايس 

معريف أو عميل مثل محتوى مقرر الفيزياء، أيضا 

يف  بعينها  موضوعات  إىل  املحتوى  يشري  قد 
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بالنسبة  الحال  هو  كام  منظم  غري  معريف  مجال 

للرتبية البيئية والرتبية األرسية حيث من الصعب 

وتداخل  مجاالتها  لسعة  بدقة  مضمونها  تحديد 

اآلراء وأحيانا تضاربها بالنسبة ملا ينبغي أن يتعلمه 
التلميذ...”)14( 

أو  حقيقة  إما  فهو  بالوضوح  يتسم  فاملحتوى 

وسمي  معني  معريف  مجال  يف  نظرية  أو  مفهوم 

تتامىش  معينة  مضامني  يجمع  ألنه  باملحتوى 

واألهداف املسطرة قبل فاملحتوى يجب أن يكون 

خادما للهدف 

ثالثا-طرائق التدريس

1- تعريف الطريقة لغة:

وطريقة  السرية  الطريقة  العرب؛  لسان  يف  جاء 

واحدة  طريقة  عىل  فلن  يقال  مذهبه.  الرجل 

الطريقة.  حسن  وفلن  واحدة،  حالة  عىل  أي 

الحال. فيقال فلن عىل طريقة حسنة  والطريقة؛ 

تعاىل:  وقوله  عادي.  طريقي  قال  سيئة.  وطريقة 

} َويَْذَهُب ِبطَِريَقِتكُْم املُْثىَل { جاء يف التفسري 

للرجل  تقول  والعرب  األرشاف  الرجال  الطريقة  أن 

الفاضل هذا طريقة قومه . والطريقة جمعها طرائق 
نسيجة تنسج من صوف.)15(

الطريقة مؤنث وكل أخدود  العني:  أما يف كتاب 

من األرض آو ضفة من ثوب أو يشء ملزق بعضه 

طرائق  واألرضون  والساموات  طريقة،  فهو  ببعض 

أو  بعضها فوق بعض . وفلن عىل طريقة حسنة 

اإلنسان  خلق  من  والطريقة  حال.  عىل  أي  سيئة 

لني وانقياد ... والطرقة مبنزلة الطريقة من طرائق 

أو  بعض من ويش  بعضها عىل  املطارق  األشياء 
بناء أو غري ذلك.)16(

تعريف الطرائق التدريسية اصطالحا : 

 Edgar Bruceوبيزيل بروس  ادجار   ( يعرف 

Wbeasley( الطريقة يف املجال الرتبوي بأنها: 

بها  يقوم  التي  واإلجراءات  األنشطة  مجموعة   “

املدرس والتي تبدو آثارها عىل ما يتعلمه التلميذ 

وتظم الطريقة عادة عديدا من األنشطة واإلجراءات 

وامللحظة  والتسميع  املناقشة  و  القراءة  مثل: 

والتوجيه والتوضيح والتفسري واستخدام السبورات 
والوسائل التعليمية وغريها ...”)18( 

هي  الطريقة  أيضا:”  التعريفات  ومن   

الوسيلة التواصلية التبليغية يف العملية التعليمية، 

عىل  يساعد  الذي  العميل  اإلجراء  فهي  لذلك 
تحقيق األهداف البيداغوجية العملية للتعلم “)19( 

أنواع طرائق التدريس:

التدريس  وطرائق  الرتبية  أثر  أن  فيه  شك  ال  مام 

إىل  املقدمة  املعلومات  حد  عند  يتوقف  ال 

النفسية  اآلثار  يتعداها إىل  إمنا  والطلبة  التلميذ 

طرق  عىل  بصامتها  ترتك  قد  التي  األمد،  بعيدة 

فإن  وهكذا  شخصيته  وخصائص  الفرد  تفكري 

السامت الشخصية التي تنمو لدى الفرد ليست 

الفرد  لتجارب  نتيجة  هي  وإمنا  الصدفة  وليدة 

السامت  ومن  املدرسة  وخارج  داخل  وتربيته 

الرتبوية  باملامرسات  كبري  حد  إىل  تتأثر  التي 

وطرائق التدريس نجد التحكم يف عملية التعليم، 

االعتامد عىل املربني، االستقللية مقابل التبعية، 

الثقة بالنفس مقابل عدم الثقة بها، وروح املبادرة 

امليل  مقابل  اإلبداع  إىل  وامليل  السلبية  مقابل 

إىل التقليد. 

نتطرق هنا إىل موضوع يتمثل يف إبراز أهم طرائق 

التدريس والتي ميكن حرصها يف طرائق تقليدية 

وأخرى حديثة.

الطرائق التقليدية:

ويتمثل دور املعلم يف هذه الطرائق يف السيطرة 
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التلميذ  يكون  بينام  التعليم،  مواقف  عىل  التامة 

هو املتلقي السلبي، ويرتكز االهتامم عىل النواتج 

ونظريات.  ومفاهيم  حقائق  من  للمعلم  املعرفية 

وميكن حرصها يف ما ييل: 

التقليدية  الطريقة  وهي  اإللقائية:  الطريقة   _1

يف  املريب  عىل  أساسا  وتعتمد  التدريس  يف 

تحديد موضوع الدراسة والتعليم دون إعطاء فرص 

انشغاالتهم  عن  والتعبري  األسئلة  لطرح  للتلميذ 

والبحث  األفكار  وإثارة  املناقشة  يف  واملساهمة 

محور  هو  املريب  إن  بل  السليمة،  اإلجابات  عن 

حني  يف  السيطرة،  حيث  من  الرتبوية  العملية 

يبقى دور الطالب سلبيا ينحرص أساسا يف تلقي 

املعلومات وتخزينها استعدادا للمتحانات)20(. 

تعمل  ال  الطريقة  هذه  أن  نرى  هنا  ومن   

وبهذا  واملتعلم  املعلم  بني  العلقة  إيجاد  عىل 

عدت من الطرائق التي تم تجاوز االعتامد عليها يف 

روح  املعلم  تنمي يف  ال  كونها  الرتبوية  املنظومة 

املواهب  واستغلل  املهارات  وتحريك  اإلبداع 

ولهذا واجهت عدة انتقادات كونها تجعل املعلم 

سلبي يف العملية التعليمية .

عىل  تعتمد  طريقة  هي  املحارضة:  طريقة   _2

مع  التلميذ  عىل  للمعلومات  املعلم  إلقاء 

استخدام السبورة يف بعض األحيان لتنظيم بعض 

األفكار وتبسيطها، ويقف التلميذ موقف املستمع 

إعادة  منه  أن يطلب  أية لحظة  يتوقع يف  الذي   ،

أو تسميع أي جزء من املادة لذا يعد املعلم يف 
هذه الطريقة محورا للعملية التعليمية.)21(

ومن هنا نرى أن هذه الطريقة تستغرق جل وقت 

عىل  يعمل  ال  كام  املعلومات  إلقاء  يف  املعلم 

الفصل فهي طريقة  والنشاط يف  الحيوية  تفعيل 

إلقائية تلغي حضور املتعلم وفعاليته يف املوقف 

التعليمي. 

قيام  عىل  تؤكد  والحوار:  املناقشة  طريقة   _3

املوقف  خلل  من  شفوي  حوار  بإدارة  املعلم 

التدرييس بهدف الوصول إىل بيانات أو معلومات 

جديدة، وعىل املعلم مراعاة مجموعة من النقاط 

يف  استخدامها  عند  فعالة  الطريقة  هذه  لجعل 

إيل  تحتاج  التي  املوضوعات  بعض  تدريس 
الجدل وإبداع الرأي حولها.)22(

عىل  مسيطرا  يكون  ال  الطريقة  هذه  يف  واملعلم 

العملية التعليمية عىل الرغم من أن هذه الطريقة 

املراحل  كل  يف  املتعلمني  إرشاك  يف  فعالة 

العملية الرتبوية إال أنها تثري الفوىض وتفيض إىل 

عدم استيعاب ما قدمه املعلم من معلومات . 

4_ الطريقة القياسية: وتقوم هذه الطريقة عىل 

وشواهد  بأمثلة  اتباعها  ثم  القاعدة  بحفظ  البدء 

مؤكدة لها وموضحة ملعناها، واألساس الذي تقوم 

عليه هذه الطريقة هو نظرية انتقال أثر التدريب، 

واستظهارها  القواعد  تحفيظ  تستهدف  أنها  كام 

وقد  وسيلة،  وليست  ذاتها  يف  غاية  باعتبارها 

أدى استخدام هذه الطريقة إىل انرصاف كل من 

تطبيق  عىل  القدرة  تنمية  عن  والتلميذ  املدرس 

السليم...  اللغوي  السلوك  وتكوين  القواعد، 

والطريقة القياسية هي إحدى طرائق التفكري التي 

إىل  املعلوم  من  االنتقال  يف  العقل  استخدمها 
املجهول.)23( 

الطريقة  هذه  تقوم  االستنباطية:  5_الطريقة 

عىل البدء باألمثلة التي ترشح وتناقش ثم تستنبط 

هو  االستقراء  أو  القاعدة.)24( واالستنباط  منها 

الجزيئ  من  الدرس  سري  أثناء  باملتعلم  االنتقال 

للمتعلم  الفرصة  إتاحة  هذا  ويتطلب  الكيل  إىل 

والكل  الجزء  بني  العلقة  هذه  بنفسه  ليكتشف 
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الخاص، فهي طريقة تساعد  بأسلوبه  ويعرب عنها 

قدراته  وتنمية  املتعلم  لدى  اإلبداع  خلق  عىل 

التكوينية واللغوية املختلفة. 

الطرائق  أهم  حول  املقدمة  التعريفات  هذه  من 

العربية  اللغة  تدريس  يف  املستعملة  القدمية 

عىل الرغم من أننا اخترصنا بعض الطرق لتشابهها 

كالطريقة االستنتاجية وطريقة التسميع والتلقني. 

نستنتج بأن جل هذه الطرائق تعتمد عىل املعلم 

كمحور أسايس تدور حوله العملية التعليمية ، كام 

أن هذه الطرائق يف مجملها ال تبحث عن العلقة 

اإليجابية القامئة بني املعلم واملتعلم كونها تلغي 

وجوده يف دعم املعلم أثناء تقديم الدرس وتعتربه 

مجرد عنرص متلقي ومستمع. 

ب- الطرائق الحديثة: 

تعلم  تيسري  يف  نشطا  دورا  املعلم  يلعب  وفيها 

التلميذ، ويكون التلميذ مشاركا يف عملية التعليم 

العلم  عمليات  عىل  االهتامم  ويرتكز  والتعلم 
ونواتجه.)25( 

تقسيم  إىل  يشري  التعليم  لطرائق  التصنيف  هذا 

جهد املعلم واملتعلم، فالطرائق التقليدية يقترص 

املسيطر  هو  فيكون  املعلم  عىل  التدريس  فيها 

عىل املوقف التعليمي، أما الطرائق الحديثة فتربز 

دور املتعلم بحيث يكون عنرصا فعاال يف املوقف 

التعليمي، ويكون املعلم موجها ومرشدا. وميكن 

حرصها يف ما ييل: 

1_ طريقة املشاركة: وتتمثل يف إرشاك التلميذ 

والطلبة يف تحديد األهداف واملناهج واملساهمة 

طرق  وتحديد  ومناقشتها  الدروس  إعداد  يف 

التقويم والبحث الجامعي لألجوبة السليمة.)26( 

وهكذا فإن املريب ال يكون مسيطرا عىل العملية 

الرتبوية كام هو الحال بالنسبة للطرائق التقليدية 

يف التدريس، بل يكون ُمْسِهام ُمَسِهل وُمَساِعدا، 

يعلم ويتعلم، وبهذا يتم إرشاك املتعلمني يف كل 

مراحل العملية الرتبوية. 

أن  ميكن  ما  وهي  املستقل:  التعلم  2_طريقة 

التجريبي،  التعلم  أو  الذايت،  التعلم  عليه  نطلق 

تحفيز  إىل  األوىل  بالدرجة  الطريقة  هذه  وتعمد 

تعلمه  يف  تحكمه  عملية  وتسهيل  الطالب 

واملبادرة  الذاتية  والتجارب  الخربات  من  انطلقا 
الشخصية.)27(

يف هذه الطريقة يكون دور املعلم ثانوي ينحرص 

يتحكم  حيث  والتنسيق  واإلرشاد  التوجيه  يف 

الطالب يف تعلمه ويكون مستقل. 

3_ طريقة حل املشكالت: وهي طريقة تدريسية 

حيث  العلمي  للتفكري  الفرصة  للمتعلم  تتيح 

فيخططون  معينة  مشكلت  التلميذ  يتحدى 

وينظمونها  البيانات  ويجمعون  وبحثها  ملعالجتها 
ويستخلصون منها استنتاجاتهم الخاصة.)28(

يُوَضع  الذي  املتعلم  حول  تتمحور  الطريقة  هذه 

للبحث عن  املعلم فيضطر  قبل  يف مشكلة من 

املختلفة،  التعليم  مصادر  طريق  عن  لها  حل 

يتخللها متابعة مستمدة من املعلم مقرونة بتوجيه 

فني لحل هذه املشكلة. 

الطريقة  هذه  تهدف  املرشوعات:  طريقة   _4

يعيشها  التي   بالحياة  املدريس  التعلم  ربط  إىل 

وبعبارة  معا،  وداخلها  املدرسة  خارج  املتعلم 

أخرى تستهدف ربط املحيط املدريس باملحيط 

االجتامعي وتطبق عىل األنشطة التي تغلب عليها 

مرشوعات  إىل  تصنيفها  وميكن  العلمية  الصبغة 

بنائية ومرشوعات اجتامعية، ومشاريع املشكلت 

التي يستهدف املتعلم منها حل معضلة فكرية. 
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ومشاريع لتعلم بعض املهارات أو لغرض الحصول 

عىل بعض املعرفة، وتنقسم املرشوعات بحسب 

عدد املشاركني فيها إىل: املرشوعات الجامعية 
واملرشوعات الفردية.)29(

روح  تنمي  املرشوعات  طريقة  أن  الواضح  من 

الحرة  املنافسة  وروح  والتعاون  الجامعي  العمل 

كام أنها تشجع عىل تفريد التعليم ومراعاة الفروق 

الفردية بني املتعلمني. وعىل العموم فإن املتعلم 

التعليمية  العملية  يف  األسايس  املحور  يشكل 

بدال من املعلم؛ فهو الذي يختار املرشوع وينفذه 

تحت إرشاف املعلم.

طرق  إحدى  وهي  األدوار:  لعب  5_طريقة 

التدريس التي تعتمد عىل محاكاة موقف واقعي 

يتقمص فيه كل متعلم من املشاركني يف النشاط 

أحد األدوار ويتفاعل مع اآلخرين يف حدود علقة 

دوره بأدوارهم وقد يتقمص املتعلم دور شخص أو 
يشء آخر.)30(

واالنفعاالت  املشاعر  لظهور  الفرصة  إعطاء 

إىل  إضافة  الطريقة  هذه  يف  تكمن  الحقيقية 

أن  اآلخرين كام  والوعي مبشاعر  الحساسية  زيادة 

سلوكية  مهارات  املتعلم  تكسب  الطريقة  هذه 

اجتامعية. 

باملجمل يتضح أن طرائق التدريس الحديثة هدفها 

املوقف  يف  إرشاكه  وكيفية  املتعلم  هو  األول 

التعليمي وتشجيع روح التلقائية لديه والسعي إىل 

تسهيل عمليه استيعاب املادة العلمية املقدمة 

من قبل املعلم.

رابعا-الوسائل التعليمية:

وسيلة  جمع  الوسائل  لغة:  الوسائل  تعريف   -1

والسني  “الواو  فارس  ابن  يقول  وسل  من  وهي 

الرغبة  األوىل  جدا  متباينتان  كلمتان  واللم 

الراغب  والواسل  رغب  إذا  وسل  يقال  والطلب 

الوسيلة  القياس  ذلك  ومن  وجل...  عز  الله  إىل 
واألخرى الرسقة يقال أخذ إبله توسل”)31( 

واملعنى األول هو املناسب للمعنى االصطلحي 

للوسيلة التعليمية. 

التعليمية اصطالحا: “هي  الوسائل  2- تعريف 

عملية  لتحسني  املدرس  يستخدمها  أداة  كل 

التعليم والتعلم وتوضيح معاين كلامت املدرس 

أو رشح األفكار أو تدريب التلميذ عىل املهارات 

أو تعويدهم عىل العادات أو تنمية االتجاهات أو 

غرس القيم فيهم”)32( إذا فالوسائل التعليمية هي 

بينه  التواصل  لتسهل  املعلم  يستعملها  وسائط 

وبني املتعلمني وتقرب لهم املعلومة وهي وسائل 

السمعية  ومنها  البرصية  منها  ومتعددة  متنوعة 

ومنها السمعية البرصية.

3- أهم الوسائل التعليمية:

تعد الحواس املستقبلة للامدة املعرفية من أهم 

التعليمية عىل اإلطلق،  الوسائل  معايري تصنيف 

الوسائل  من  أنواع  ثلثة  املعيار  هذا  أفرز  وقد 
التعلمية هي:)33(

الوسائل  وهي  البرصية:  التعليمية  الوسائل 

إيصال  عليها يف  وتعتمد  البرص  تثري حاسة  التي 

النوع  هذا  يف  ويدخل  املتعلم،  إىل  املعلومة 

صور  أو  رسومات  كانت  سواء  الصور  أنواع  كل 

بالعني  مرئية  عينات  أو  خرائط،  أو  فوتوغرافية، 

بيانة،  منحنيات  أو  مجهرية،  عينات  أو  املجردة، 

التعليمية  املساعدات  هذه  فكل  وغريها، 

فيها  ونستعمل  البرص،  طريق  عن  تُستَْقطَب 

العارضات  السبورة،  أهمها:  من  مختلفة  وسائل 

أجهزة  أو  عرض  شاشات  كانت  سواء  الضوئية 
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والعارض  االلكرتونية  واللوحات  كالتلفزيون  أخرى 

الضويئ،  العاكس  أيضا  الحاسوب،  الضويئ، 

تستطيع  حاسوبية  برامج  وهي  املحاكاة  برامج 

محاكاة بعض التجارب التي يصعب اجراؤها يف 

التجريبية،  املواد  توفر  لعدم  أو  لخطرها  املخابر 

املجهر،  البرصية،  الوسائل  ضمن  يدخل  أيضا 

وكل  واملناظري  املكربة  العدسات  التليسكوب، 

وسيلة صالحة لعرض يشء مريئ له غاية تعليمية 

يدخل ضمن هذا الصنف. 

ب-الوسائل التعليمية السمعية: وهي الوسائل 

إيصال  يف  السمع  حاسة  عىل  وتركز  تثري  التي 

التعليمي للمتعلم، ويدخل ضمن هذا  املحتوى 

إخراج  بإمكانها  التي  الصائتة  األجهزة  كل  النوع 

أمثلة  ما ومن  أو موجود يف ذاكرة  صوت مسجل 

الراديو، قارئ األقراص  ذلك: املكربات الصوتية، 

ألعاب  املسجلة،  األرشطة  قارئ  املضغوطة، 

األطفال املزودة بذاكرة صوتية مثل األلعاب التي 

دور  يف  بكرثة  ونجدها  الحروف،  أصوات  تصدر 

الحضانة ورياض األطفال.

ج- الوسائل التعليمية السمعية البرصية: وهي 

وسائل تخاطب السمع والبرص يف اآلن ذاته ومن 

الذكية،  السبورات  والحاسوب،  التلفزيون  أهمها 

وتعد  وغريها.  االلكرتونية  األلواح  الفديوهات، 

والوسائل  أشهر  تم ذكرها من  التي  الوسائل  هذه 

االستعامل  وسلسة  واملعروفة  املتاحة  التعليمية 

وال يعني هذا بأنها هي الوحيدة أو أن املعيار الذي 

الوحيد،  املعيار  هو  التصنيف  هذا  لذكر  اخرتناه 

Ed- معيار)إدجاردي مثل  أخرى  معايري  هناك  رلل 

garder( الذي يقوم عىل الخربة، وهناك وسائل 

املوجهة  كالوسائل  معينة  بفئات  خاصة  أخرى 

لذوي االحتياجات الخاصة وللمكفوفني وغريهم.

خامتة: 

من  البحثية  الورقة  ما درسناه يف هذه  من خلل 

تعليمي،  درس  بناء  يف  تدخل  مهمة  أساسيات 

أصبحت املعامل واضحة أمام األستاذ املبتدىء 

درسا  يبني  أن  يريد  الذي  الجامعي،  الطالب  أو 

تعليمية،  أو  أكادميية،  تعليميا سواء ألجل دراسة 

وقد قرر هذا املوضوع عىل طلبة الليسانس يف 

أهم  إىل  ننوه  أن  بذلك  فأردنا  املقاييس،  أحد 

مرتكزات أو عرصات الدرس التعليمي، ويتضح من 

خلل ما خلصنا إليه يف نهاية هذا البحث أن أهم 

مراحل بناء درس تعليمي هي:

تحديد أهداف الدرس بدقة، ويجب أن يكون 	 

خادما لألهداف العامة واملرامي الكربى.

اختيار مادة علمية ) محتوى ( ملمئة للهدف 	 

املسطر، وملمئة أيضا للفيئة املتلقية.

يف 	  يساعد  التدريس،  طريقة  اختيار  حسن 

العلمية  املادة  تحصيل  ويف  الهدف،  بلوغ 

باالعتبار  األخذ  مع  وذلك  املتعلم،  لدى 

وبالطبيعة  الدرس،  بجو  املحيطة  الظروف 

املادة املعرفية.

الوسائل 	  واستعامل  اختيار  يحسن  أن 

التعليمية املتاحة.

ميكن القول أن هذه النقاط األربع هي األساسات 

التعليمي،  الدرس  بناء  ملرحلة  واملهمة  األوىل 

وال ميكن القول أنها هي كل يشء يف هذا البناء 

الذي  بالتقويم  تعنى  أخرى  مبرحلة  يكتمل  وإمنا 

يكون أثناء سريورة الدرس، فهو يعترب مرحلة ثانية، 

والتقييم الذي يحدد بدقة مدى نجاعة كل هذه 

تحقق،  مدى  تقييم  خلل  من  وذلك  األساسات 

املرامي التي بني من أجلها الدرس التعليمي. 
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الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العني، تحقيق:   )1

مهدي املخزومي و ابراهيم السامرايئ، ، دار الهلل، 

الجزء 4، ص 28_29.

العروس،  تاج  الزبيدي:  الحسيني  مرتىض  محمد   )2

تحقيق: مصطفى حجازي، ، مطبعة حكومة الكويت، 

الكويت، 1987، الجزء 24، ص 487.

أبو الحسن أحمد ابن فارس، مقاييس اللغة، الجزء 6،   )3

ص 39.

بدر الدين بن تريدي، قاموس الرتبية الحديث، ص   )4

.360

املصطلحات  معجم  النجار:  زينب  و  شحاتة  حسن   )5

ط  اللبنانية،  املرصية  الدار  والنفسية،  الرتبوية 

األوىل، 2003، ص 324.

مصطلحات  معجم  ابراهيم:  عزيز  مجدي  ينظر:   )6

القاهرة،  الكتب،  عامل  والتعلم،  التعليم  ومفاهيم 

طبعة االوىل، 2009، ص 1135 .

ابن فارس :مقاييس اللغة ، ج 2 ، ص 112.  )7

الجديد  القاموس  وآخرون:  هادم  بن  عيل  ينظر   )8

للطلب، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط 7، 

1991، ص 1014.

ومفاهيم  مصطلحات  معجم  ابراهيم:  عزيز  مجدي   )9

التعليم والتعلم، ص 872.

ابن منظور: لسان العرب، دار صادر بريوت ، مجلد   )10

04 ، ص 173 . 

دار   ، العني،  كتاب  الفراهيدي:  أحمد  بن  الخليل   )11

الكتب العلمية بريوت ، لبنان،مجلد 03 ، ص 45 .

الهادف،  التدريس  منوذج  حرثويب:  الصالح  محمد   )12

دار الهدى للكتاب، تط 1999 ، ص 44 . 

تحقيق: 	  العني،  كتاب  الفراهيدي:  أحمد  بن  الخليل 

عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، ط1، 2003.

تحقيق: 	  العني،  كتاب  الفراهيدي:  أحمد  بن  الخليل 

مهدي املخزومي و ابراهيم السامرايئ، ، دار الهلل.

أبو الحسن أحمد بن فارس: مقاييس اللغة، تحقيق: 	 

عبد السلم هارون،  دار الفكر.

هوامش البحث:

التطبيقية  اللسانيات  يف  دراسات  حساين:  أحمد   )13

حقل تعليمية اللغات،ديوان املطبوعات الجامعية، 

بن عكنون، الجزائر، ط 2، ص 142. 

مذكرة  والتعليم،  الرتبية  بيداغوجية  فردي:  وهيبة   )14

تخرج ليسانس، جامعة تبسة 2004، ص 38 . 

اسرتاتيجية التدريس املتقدمة، ص 30 .  )15

املرجع نفسه، ص 31 .  )16

العربية، دار  اللغة  عيل أحمد مذكور: تدريس فنون   )17

ت  دط،  مرص،  القاهرة  والتوزيع،  للنرش  الشواف 

1991 م، ص 337 . 

املرجع نفسه ، ص 338 .  )18

شاهني:  الحميد  عبد  حسن  الحميد  عبد   )19

واسرتاتيجيات  املتقدمة  التدريس  اسرتاتيجيات 

ط  االسكندرية،  دمنهور،  التعلم،  وأمناط  التعلم 

2011، ص 30.

وهيبة فردي: بيداغوجية الرتبية والتعليم ، ص 38 .  )20

املرجع نفسه ، ص 38 .  )21

اسرتاتيجيات التدريس املتقدمة ، ص 118 .  )22

املرجع نفسه ، ص 114 .   )23

املرجع نفسه ، ص 117 .  )24

ابن فارس: مقاييس اللغة، ص 110.  )25

املعجم الرتبوي، ص 91.  )26

وطرق  التعليمية  الوسائل  أونيسة،  قايس  ينظر:   )27

معلمي  لدى  النفيس  بالضغط  وعلقتها  التدريس 

بوكرمة  ارشاف:  ماجستري،  مذكرة  الخاصة،  الرتبية 

فاطمة الزهراء، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية 

النفس،  علم  قسم  واالجتامعية،  اإلنسانية  العلوم 

السنة الجامعية 2013/ 2014، ص 51.

قامئة املصادر واملراجع:

مجمع اللغة العربية االدارة العامة للمعجامت وإحياء 	 

الرتاث: املعجم الوسيط، مكتبة الرشوق الدولية، ط 

.2004 ، 04

الحديث، 	  الرتبية  قاموس  تريدي،  بن  الدين  بدر 

املجلس األعىل للغة العربية، الجزائر، 2010.

سعيدة شنان، مصطفى هجريس: املعجم الرتبوي، 	 

للوثائق  الوطني  املركز  مهدي،  آيت  وتنقيح  تصحيح 
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الرتبوية، ملحقة سعيدة الجهوي,.

العروس، 	  تاج  الزبيدي:  الحسيني  مرتىض  محمد 

تحقيق: مصطفى حجازي، ، مطبعة حكومة الكويت، 

الكويت، 1987.

املصطلحات 	  معجم  النجار:  زينب  و  شحاتة  حسن 

الرتبوية والنفسية، الدار املرصية اللبنانية، ط األوىل، 

.2003

ومفاهيم 	  مصطلحات  معجم  ابراهيم:  عزيز  مجدي   

التعليم والتعلم، عامل الكتب، القاهرة، طبعة االوىل، 

.2009

للطلب، 	  الجديد  القاموس  وآخرون:  هادم  بن  عيل 

املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط 7، 1991.

دار 	   ، العني،  كتاب  الفراهيدي:  أحمد  بن  الخليل 

الكتب العلمية بريوت ، لبنان.

محمد الصالح حرثويب: منوذج التدريس الهادف، دار 	 

الهدى للكتاب، تط 1999.

التطبيقية 	  اللسانيات  يف  دراسات  حساين:  أحمد 

الجامعية،  املطبوعات  اللغات،ديوان  تعليمية  حقل 

بن عكنون، الجزائر.

وهيبة فردي: بيداغوجية الرتبية والتعليم،مذكرة تخرج 	 

ليسانس، جامعة تبسة 2004.

العربية،دار 	  اللغة  فنون  تدريس  مذكور:  أحمد  عيل 

ت  دط،  مرص،  القاهرة  والتوزيع،  للنرش  الشواف 

1991 م.

عبد الحميد حسن عبد الحميد شاهني: اسرتاتيجيات 	 

وأمناط  التعلم  واسرتاتيجيات  املتقدمة  التدريس 

التعلم، دمنهور، االسكندرية، ط 2011.

التدريس 	  وطرق  التعليمية  الوسائل  أونيسة،  قايس 

الرتبية  معلمي  لدى  النفيس  بالضغط  وعلقتها 

فاطمة  بوكرمة  إرشاف:  ماجستري،  مذكرة  الخاصة، 

الزهراء، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية العلوم 

السنة  النفس،  علم  قسم  واالجتامعية،  اإلنسانية 

الجامعية 2013/ 2014. 
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املقدمة

بسم الله، والصلة والسلم عىل رسول الله، وعىل 

آله وصحبه ومن وااله.

االشتقاق  عن  العربية  باللغة  العلم  أهل  تكلم 

يف  الكلمي  التوليد  وسيلة  أناَّه  وقالوا   ، اللغويِّ

اللغوي،  التوليد  عن  تشومسيك  وتكلم  العربية، 

فاللغة  اللغوي،  الرتكيب  تنويع  وسيلة  أنه  وقال 

والترصيف،  باالشتقاق  كلامتها  تتوالد  العربية 

نايشء  ولكلِّ  التأليف.  وتنويع  بالتوليد  وتراكيبها 

بها،  يعرف  التي  األساس  ودالالته  معناه  لغويٍّ 

تتخصص  التي  العديدة  دالالته  إىل  باإلضافة 

بالسياق الذي يرد فيه.

التوالد  )بحث  بـ  املـَُعْنَونة  الدراسة  هذه  وتأيت 

للتوالد  مناذج  لتطرح  الحلمي(  للتحليل  الداليل 

الداليل اللغوي، عىل مستوى الكلمة املفردة يف 

الذي  السياق  بتنوع  واملتنوعة  األساس  داللتها 

ترد فيه، وعىل مستوى الرتكيب اللغوي الكامل، 

الدالالت  ذي  الحلمي  النّص  إطار  يف  وذلك 

اإليحائية، الواقعية واالفرتاضية، بربط الرمز اللغويِّ 

. باملدلول الحلميِّ

الوصفي  املنهج  الدراسة  هذه  اعتمدْت  وقد 

وذلك  اللغوي،  التناول  يف  التدرُّجي  والتحلييل 

بذكر مدلوالت مفردات النص الحلمي، وما تتفرع 

يستدلُّ  وما  التفرع،  هذا  عىل  ينبني  وما  عليه، 

عليه منه، وما يؤدي إليه الربط بينهام من مدلوٍل 

. لغويٍّ حلميٍّ حقيقيٍّ أو افرتايضٍّ

تدليلها  يف  العربية  براعة  الدراسة  هذه  وتظهر 

الوصول  وجامل  وعليها،  منها  واالستدالل 

يف  يطرح  ما  إىل  ورموزها  وإشاراتها  بإيحاءاتها 

يف  تطرح  وال  تظهر  ال  حلمية  نصوص  من  الذهن 

منوذجني  يف  وذلك  خللها،  من  إال  الواقع  عامل 

لغويني حلميني.

وتجيء هذه الدراسة حلقة يف سلسلة الدراسات 

اختلف  وإن  اللغوي،  التحليل  ملوضوع  املتناولة 

النص  تحلل  أنها ال  الدراسة عنها يف  منهج هذه 

وإمنا  واملعجم،  والنحو  والرصف  الصوت  باعتبار 

يف  املفردة  بالكلمة  الخاص  املدلول  باعتبار 

عليه  ينصُّ  وما  عنه،  يتفرع  وما  املعني،  سياقها 

إليه من  أو يحتمله يف إطار ما ورد فيه وما يؤدِّي 

. معًنى عامٍّ حقيقيٍّ أو فريضٍّ

الورقة األوىل:

)نص الرؤيا(:

انتقلُت  وقد  الثانوية،  املرحلة  يف  طالٌب  »أنا 

أخرى  مدرسة  إىل  فيها  كنُت  التي  املدرسة  من 

لة بحوث يِف الّتوالِد الّدلِلِّ ِللّتحِليِل احِللِمي ل�سِ �سِ
بناء على العالقة بني الّرمز اللغويِّ والّرمِز احللمي )1(

د توفيق ُمالَّ ُحسني د. شيامء محمَّ
أستاذ مساعد يف قسم اللغة والنحو والرصف

كلية اللغة العربية – جامعة أم القرى
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بعيدة، وبعد سنتني تقريبًا رأيُت يف منامي أحد 

أصدقايئ من املدرسة القدمية يزورين يف بيتي«.

وتكررت هذه الرؤيا ثلث مرات، علاًم بأناَّ يل ثلث 

إخوة أدرس معهم يف نفس املجمع التعليمي.

يف  يُبْحث  التي  الرؤيا  لفحوى  امللخصة  العبارة 

مدرسٍة  يف  يل  صديق  )زيارة  رموزها:  دالالت 

سابقة، يف منزيل ثلث مرات(

زيارة )صديق، يف منزيل(، ثلث )مرات(.

األصل االستعامل اللغوي لكلمة )زيارة(:

يزوره  زاره  يقال:  )زور(.  من  اللغة  يف  الزيارة 

أو  إكراًما  أو  لحاجٍة،  وأتاه  قصده  إذا  وزيارًة،  زوًرا 
استئناًسا.)1(

ما يدخل يف إطالقها اللغوي: 

تطلق الزيارة عىل العيادة التي هي من )عود(.)2( 

زاره  إذا  وعوادًة  وعيادًة  عوًدا  ويعوده  عاده  يقال: 

املريض  بزيارة  العيادة  َصت  وُخصِّ مرضه.)3(  يف 

العود.  أصل  هو  إْذ  الرصف؛  معنى  من  فيها  ملا 

يقال: عاده عن السوء، مبعنى: رصفه عنه.)4( وكان 

هذا يف عيادة املريض ملا فيها من سبب رصف 

فيها  وملا  نفسه.)5(  بتطبيب  املعود،  عن  النازل 

الحديث:  اللجوء.)6( ويف  وهو  العوذ،  من معنى 

أناَّ عثامن بن أيب العايص – ريض الله عنه – شكا 

الله عليه وسلم – وجًعا  الله – صىل  إىل رسول 

يجده يف جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله – 

صىل الله عليه وسلم – : »ضْع يدَك عىل الذي 

وقل  ثلثًا،  الله(  )بسم  وقل:  جسدك  من  تأملُ 

أجُد  ما  رشِّ  من  وقدرته  بالله  )أعوذ  مرات:  سبع 
وأحاذر(«.)7(

الزيارة  تقوم  مادته:  إنجاز  حقيقة  عليه  تقوم  ما 

وزماينٍّ  مكاينٍّ  حيز  يف  الدخول  عىل  والعيادة 

لغرض معني.)8( 

ما يَعنيه املقام عليه )الدخول(:

منه،  أوسع  هو  ما  إىل  ضيٍق  حيٍِّز  من  االنتقال 

حقيقًة أو افرتاًضا.)9( 

الدليُل اللغويُّ عىل هذا االستعامل: قول الله – 

عزاَّ شأنه – : ﴿َواَل يَْدُخلُوَن الَْجناََّة َحتاَّٰى يَلَِج الَْجَمُل 

يِف َسمِّ الِْخيَاِط﴾)10(، وسمُّ الخياط هو ثقب اإلبرة 

 – الله  رسول  وقول  الخيط.)11(  فيه  يُدخل  الذي 

بقوله  عليه  للمستأذن   – وسلم  عليه  الله  صىل 

أألج؟:  »ارجع فقل: السلم عليكم: أأدخل؟«)12(.

من  انتقاٌل  الولوج  أناَّ  وذلك  به:  املستدلِّ  تعليل 

ضيٍق  من  فانتقاٌل  الدخول  ا  وأماَّ ضيق،  إىل  سعٍة 
إىل سعٍة.)13(

ما يرتتب عىل وقوع إنجازه )الدخول(: يرتتب عىل 

بانقلبه  عليه  املدخول  حالة  تغيري  الدخول  هذا 

إىل حاِل الداخل.)14( 

األوىل  الحال  إىل  الرجوع  املرتتب:  عن  ينتج  ما 

)العود إىل املدرسة( التي كان الرايئ يدرس فيها 

مع الصديق املريئ.

داللة األرقام يف الرؤيا )ثلث مرات(: زيارة الصديق 

للرايئ ثلث مرات تدلُّ عىل أمرين: 

يدل  وتحققه،  األمر  حصول  عىل  التأكيد  أّولهام: 

 – الله  رسول  أناَّ  ثلثة  للعدد  املعنى  هذا  عىل 

ثلثًا،  كلمه  يكرر  كان   – وسلم  عليه  الله  صىل 

تأكيًدا عىل حقيقة مضمونه ومرتتبه.)15(.

ثانيهام: تحقق داللة زيارة املريئ لثلثة أشخاص، 

للرايئ علقة بهم ويعيشون معه، هم إخوة الرايئ 

جميعهم  رجوعهم  من  ثلثة،  عددهم  البالغ 
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للمدرسة السابقة؛ فإنه ما تكرر تقرر.

الورقة الثانية:

)نص الرؤيا(:

منها  اليسار  إىل  الكعبة  أمام  واقٌف  أين  »رأيت 

، وأناَّ الشيخ اإلمام واقٌف إىل اليمني،  قليًل ألصيلِّ

كنُت  فقد  الكعبة؛  إىل  أتوجه  بأْن  إيلاَّ  ويشري 

منحرفًا شيئًا ما عن القبلة، ومستنكرًا ترصيف يف 

ذات الوقت«.

يبحث  التي  الرؤيا،  لفحوى  امللخصة  العبارة 

منحرفًا؛  الكعبة  أمام  )واقف  رموزها،  دالالت  يف 

ألصيل، واإلمام يوجهني للقبلة(:

األصل االستعامل اللغوي لكلمة )وقف(:

من  ونهض  جلوس  من  قام  مبعنى  وقوفًا  وقف 

قعود.)16( 

ما يدخل يف إطالقها اللغوي: 

فوقف  به؛  ى  تتعداَّ ما  بحسب  معناها  عن  يتفرع 

عليه مبعنى: فهمه وتبيّنه، ووقف منه: اتخذ موقًفا 

حياله، ووقف به: اشتد بسببه، ووقف إليه: قواه، 

ووقف معه: أعانه وآزره، ووقف له: ناصبه العداء، 

أمام  وقف  يُقال:  وقصده.  أراده  أمامه:  ووقف 

الكعبة إذا توّجه إليها وقصدها بالدعاء والنسك.

)17( ويف الحديث: أّن رسول الله – صىل الله عليه 

وسلم – وقف يوًما أمام الكعبة فقال: »ما أطيبك 

وأطيب ريحك«.)18( 

الوقوف  يقوم  مادته:  إنجاز  حقيقة  عليه  تقوم  ما 

أمام اليشء عىل قصده وإرادته وابتغائه.)19( 

ما يعنيه املقام عليه )القصد(:

املقصود،  لحيازة  املعلاَّل  االختياريُّ  ه  التوجُّ

بالسعي يف استيفاء أسبابه.)20( 

الدليل اللغويُّ عىل هذا االستعامل:

قولهم: قصد إىل مكة، مبعنى: توّجه إليها مختاًرا؛ 
ألداء الركن املتمم؛ ببذل كافة أسبابه.)21(

تعليل املستدلِّ به: وذلك أناَّ القصد حالٌة تكتنفها 

أموٌر خمسة: نيٌة، وعلاٌَّة، وباعٌث وعلٌم، وعمٌل.

ه(: ما يرتتب عىل وقوع إنجازه )التوجُّ

ه املصري والخلوص إليه. يرتتب عىل هذا التوجُّ

إليه  ه  الخلوص إىل املتوجاَّ ينتج عن املرتتب:  ما 

)الكعبة(.

ه إليه )الكعبة(: داللة املتوجَّ

الكعبة يف الحقيقة هي البيت الحرام، وتدلُّ يف 

إىل  الرايئ  يسعى  التي  )الفتاة  املرأة  عىل  الرؤيا 

خطبتها يف الحقيقة( من جهات ثلث:

حديث  ففي  عليها)22(.  يطوف  الرجل  أناَّ  أولها: 

»أنها   :  – عنها  الله  ريض   – عائشة  السيدة 

كانت تطيب رسول الله – صىل الله عليه وسلم 

ينضح  محرًما  يصبح  ثم  نسائه،  عىل  فيطوف   –

طيبًا«)23(.

بارٍز  كلُّ  وهو  الكعب،  من  مشتقة  أنها  ثانيها: 

فيقال  الغانية؛  بها  وتوصف  تربيٌع)24(،  فيه  نايتٍء 

وارتفاعه  ونشوزه  صدرها  لربوز  كاعب:  أنها 

 – قوله  الجنة  نساء  وصف  ويف  واستدارته)25(. 

سبحانه – : ﴿وَكََواِعَب أَتْرَابًا﴾)26(.

لطلب  إليها  ويُخلص  ويُصار  تُقصد  أنها  ثالثها: 

الحوائج وقضائها)27(.

:) داللة الغاية من الوقوف أمام الكعبة )ألصيليِّ

عىل  معانيها  من  معنًى  يف  )صىل(  مادة  تدلُّ 
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من  ميتدُّ  عرٌق  وهو  الصلة،  من  وأصلها  الصلة، 

أسفل الظهر، متفرًعا إىل الفخذين)28(. ولذا ُسمي 

صلة  من  يقرتب  ألنه   : مصيلِّ الثاين:  الفارس 

الذي أمامه يف انحناء)29(. ومن هنا جاءت تسمية 

الصلة بهذا؛ ملا فيها من االنحناء باتجاه من يريد 

إرادة  تدلُّ  الصلة. وعىل هذا  منه ألجل  االقرتاب 

الرايئ للصلة أمام الكعبة رغبًة يف الوصول ملن 

يسعى يف الزواج منها.

داللة )اإلمام( يف الرؤيا:

يف  املأمومني  ويلُّ  هو  املسجد  يف  اإلمام 

تنعقد  لإلحرام  وبتكبريته  يقتدون،  فبه  صلتهم، 

املخطوبة،  أمر  ويلُّ  هو  الرؤيا  ويف  صلتهم)30(، 

والعاقد لنكاحها.

للكعبة  نظره  لتصويب  للرايئ  اإلمام  توجيه  داللة 

وحسن التوجه إليها:

الداللة عىل موقف والد )املخطوبة( من الخاطب 

حال قعوده معها للنظرة الرشعية، بأن ينظر إليها، 

للرغبة  أدعى  ليكون هذا  إليها؛  نظرته  ويرتوى يف 

فيها والسعي للزواج منها.

داللة رؤية املخطوبة ووالدها برمز الكعبة والصلة 

واإلمام:

وأصلها  منبتها  وحسن  ووالدها،  حالها  طيب 

ومنشئها، وخريية السعي يف الزواج منها.

ينظر: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أحمد   )1

د.ت(،  العلمية،  املكتبة  )بريوت:  د.ط  الفيومي، 

.210/1

ينظر: فتح األقفال وحل اإلشكال برشح المية األفعال   )2

مصطفى  تحقيق:  بحرق،  محمد  الكبري(،  )الرشح 

بجامعة  اآلداب  كلية  )الكويت:  د.ط  النحاس، 

الفقهية،  املوسوعة   .93 1414هـ(،  الكويت، 

الصفوة،  دار  )مرص:  ط1،  العلامء،  من  مجموعة 

د.ت(، 80/24.

ينظر: املرجع السابق، و: املحكم واملحيط األعظم،   )3

هنداوي،  عبدالحميد  تحقيق:  املريس،  سيده  ابن 

1421هـ(،  العلمية،  الكتب  دار  )بريوت:  ط1، 

.322/2

محمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  ينظر:   )4

د.ط  املحققني،  من  مجموعة  تحقيق:  الزبيدي، 

1984م(،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  )بريوت: 

433/8. إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين درويش، 

ط4، )دمشق: دار الياممة، 1415هـ(، 167/5.

ينظر: املرجع السابق.  )5

العروس،  تاج   .335/2 سيده،  ابن  املحكم،  ينظر:   )6

الزبيدي، 438/9.

النيسابوري،  الحجاج  بن  مسلم  مسلم،  صحيح   )7

تحقيق: محمد عبدالباقي، د.ط )بريوت، دار إحياء 

الرتاث العريب، د.ت(، 1728/4، ح )67/ 2202(. 

باب )24( استحباب وضع يده عىل موضع األمل مع 

الدعاء، كتاب السلم.

ينظر: لسان العرب، محمد بن منظور، ط3، )بريوت   )8

العروس،  تاج   .319/3 1414هـ(،  صادر،  دار 

الزبيدي، 433/8.

والفروق  املصطلحات  يف  )معجم  الكليات  ينظر:   )9

درويش  عدنان  تحقيق  الكفوي،  أيوب  اللغوية(، 

الرسالة،  مؤسسة  )بريوت:  د.ط  املرصي،  ومحمد 

د.ت(، 449. ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، 

فاضل السامرايئ، ط3، )عامن: دار عامر، 1423هـ(، 

.157

سورة األعراف، آية: 40.  )10

ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحيح العربية، إسامعيل   )11

دار  )بريوت:  ط4  عطار،  أحمد  تحقيق:  الفارايب، 

العروس،  تاج  العلم للمليني، 1407هـ(، 1953/5. 

للزبيدي، 279/19.

السنن الكربى، أحمد النسايئ، تحقيق حسن شلبي،   )12

ط1 )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1431هـ(، 126/9. ح 

)10074(، باب كيف يستأذن.

سورة  وقفات  بلغية،  أرسار  إسلميات.  موقع   )13

الھوامش
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األعراف. ملسات بيانية، فاضل السامرايئ، 157.

يستفاد هذا املعنى من قوله تعاىل: ﴿يُولُِج اللاَّيَْل يِف   )14

الناََّهاِر َويُولُِج الناََّهاَر يِف اللاَّيِْل﴾ ]الحج: 61[، وذلك أن 

إيلج الليل يف النهار هو إدخاله عليه إدخااًل يذهب 

املُدَخل.  زمن  إىل  الزمن  ويقلب  عليه،  املدخول 

الراجحي،  عبدالعزيز  كثري،  ابن  تفسري  رشح  ينظر: 

اإلسلمية.  الشبكة  موقع  عىل  صوتية  دروس 

https://www.islamweb.net.  https://

www.tadars.com

أ.د:  الرشيف،  النبويِّ  الحديث  يف  التكرار  ينظر:   )15

أميمة بدر الدين، مجلة جامعة دمشق، املجلد 26، 

العدد األول + الثاين، 2010، ص83.

ينظر: معجم اللغة العربية املعارصة، د. أحمد عمر،   )16

ط1 )د.م، عامل الكتب، 1429هـ(، 2483/3.

ينظر: املرجع السابق.  )17

شعيب  تحقيق:  ماجه،  بن  محمد  ماجه،  ابن  سنن   )18

العاملية،  الرسالة  دار  )د.م،  ط1  وآخرين،  األرنؤوط 

دم  حرمة  باب   ،)3932( ح   .1297/2 1430هـ(، 

املؤمن وماله، كتاب الفنت.

عىل  الخلف  مسائل  يف  الكبرية  التعليقة  ينظر:   )19

لجنة  تحقيق:  الفراء،  القايض  أحمد،  مذهب 

دار  )د.م،  ط1  طالب،  الدين  نور  بإرشاف  مختصة 

النوادر، 1431هـ(، 175/2.

القايض  السنة،  مصابيح  رشح  األبرار  تحفة  ينظر:   )20

والشؤون  األوقاف  وزارة  )الكويت:  د.ط  البيضاوي، 

اإلسلمية، 1433هـ(، 273/1.

املسمى  الشافعي  الفقه  يف  التدريب  ينظر:   )21

عمر  املنتهي«،  وتهذيب  املبتدي  »تدريب  بـ 

البلقيني، تحقيق نشأت املرصي، ط1 )الرياض: دار 

القبلتني، 1433هـ(، 371/2.

رشح صحيح البخاري، محمد ابن بطال، تحقيق يارس   )22

1423هـ(،  الرشد،  دار  )الرياض:  ط2  إبراهيم،  بن 

ومن دار عىل  ثم عاد،  إذا جامع  باب   ،18/1

نسائه يف غسل واحد، كتاب الغسل.

املسند الجامع، تحقيق وضبط: محمود خليل، ط1   )23

)بريوت، دار الجيل، 1413هـ( 31/19، ح )16475(.

ينظر: املحكم، ابن سيده، 285/1، مادة »كعب«.  )24

ينظر: تاج العروس، الزبيدي، 151/4، مادة »كعب«.  )25

سورة النساء، آية: 33  )26

ينظر: آيات الحج يف القرآن الكريم، صالح املغاميس،   )27

الشبكة  موقع  قبل  من  مفرغة  صوتية  دروس   ،8/6

https://www.islamweb.net اإلسلمية

مادة   ،465/14 منظور،  ابن  العرب،  لسان  ينظر:   )28

»صل«.

ينظر: املرجع السابق.  )29

عليه  الله  صىل   – الله  رسول  قول  هذا  عىل  يدلُّ   )30

اللهم  مؤمتن،  واملؤذن  ضامن،  :”اإلمام   – وسلم 

أرشد األمئة، واغفر للمؤذنني”، الجامع الكبري، جلل 

الدين السيوطي، تحقيق: مختار الهائج وآخرين، ط2 

ح   ،563/3 1426هـ(،  الرشيف،  األزهر  )القاهرة: 

القرآن 	  إعراب  )1415هـ(،  الدين  محيي  درويش، 

وبيانه، ط4، )دمشق: دار الياممة(.

الكريم، 	  القرآن  يف  الحج  آيات  صالح،  املغاميس، 

الشبكة  موقع  قبل  من  مفرغة  صوتية  دروس   ،8/6

https://www.islamweb.net اإلسلمية

العروس من جواهر 	  تاج  الزبيدي، محمد )1984م(، 

د.ط  املحققني،  من  مجموعة  تحقيق:  القاموس، 

)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب(.

رشح 	  األبرار  تحفة  )1433هـ(،  القايض  البيضاوي، 

األوقاف  وزارة  )الكويت:  د.ط  السنة،  مصابيح 

والشؤون اإلسلمية(.

الفقه 	  يف  التدريب  )1433هـ(،  عمر  البلقيني، 

وتهذيب  املبتدي  »تدريب  بـ  املسمى  الشافعي 

فهرس املراجع

املنتهي«، تحقيق نشأت املرصي، ط1 )الرياض: دار 

القبلتني(.

يف 	  الكبرية  التعليقة  )1431هـ(،  القايض  الفراء، 

لجنة  تحقيق:  أحمد،  مذهب  عىل  الخلف  مسائل 

دار  )د.م،  ط1  طالب،  الدين  نور  بإرشاف  مختصة 

النوادر(.

بدر الدين، أ.د أميمة )2010م(، التكرار يف الحديث 	 

النبويِّ الرشيف، مجلة جامعة دمشق، املجلد 26، 

العدد األول والثاين.

الكبري، 	  الجامع  )1426هـ(،  الدين  جلل  السيوطي، 

األزهر  )القاهرة:  ط2  وآخرين،  الهائج  مختار  تحقيق: 

الرشيف(.

ماجه، 	  ابن  سنن  )1430هـ(،  محمد   ، ماجه  ابن 
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.)10150/512( دار  )د.م،  ط1  وآخرين،  األرنؤوط  شعيب  تحقيق: 

الرسالة العاملية(.

تحقيق 	  الكربى،  السنن  )1431هـ(،  أحمد  النسايئ، 

حسن شلبي، ط1 )بريوت: مؤسسة الرسالة(.

دروس 	  كثري،  ابن  تفسري  رشح  عبدالعزيز،  الراجحي، 

صوتية عىل موقع الشبكة اإلسلمية.

البخاري، 	  صحيح  رشح  )1423هـ(،  عيل  بطال،  ابن 

تحقيق يارس بن إبراهيم، ط2 )الرياض: دار الرشد(.

اللغة 	  تاج  الصحاح  )1407هـ(،  إسامعيل  الفارايب، 

العربية، تحقيق: أحمد عطار، ط4 )بريوت:  وصحيح 

دار العلم للمليني(.

صحيح 	  )د.ت(،  الحجاج  بن  مسلم  النيسابوري، 

مسلم، تحقيق: محمد عبدالباقي، د.ط )بريوت، دار 

إحياء الرتاث العريب(.

بحرق، محمد )1414هـ(، فتح األقفال وحل اإلشكال 	 

تحقيق:  الكبري(،  )الرشح  األفعال  المية  برشح 

اآلداب  كلية  )الكويت:  د.ط  النحاس،  مصطفى 

بجامعة الكويت(.

يف 	  )معجم  الكليات  )د.ت(،  أيوب  الكفوي، 

عدنان  تحقيق:  اللغوية(،  والفروق  املصطلحات 

مؤسسة  )بريوت:  د.ط  املرصي،  ومحمد  درويش 

الرسالة(.

ط3، 	  العرب،  لسان  )1414هـ(،  محمد  منظور،  ابن 

)بريوت: دار صادر(.

يف 	  بيانية  ملسات  )1423هـ(،  فاضل  السامرايئ، 

نصوص من التنزيل، ط3، )عامن: دار عامر(.

واملحيط 	  املحكم  )1421هـ(،  سيده  ابن  املريس، 

األعظم، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، ط1، )بريوت: 

دار الكتب العلمية(.

خليل 	  محمود  وضبط:  تحقيق  الجامع،  املسند 

)1413(، ط1 )بريوت، دار الجيل(.

الفيومي، أحمد )د.ت(، املصباح املنري يف غريب 	 

الرشح الكبري، د.ط )بريوت: املكتبة العلمية(.

العربية 	  اللغة  معجم  )1429هـ(،  أحمد  عمر، 

املعارصة، ط1 )د.م، عامل الكتب(.

الفقهية، 	  املوسوعة  )د.ت(،  العلامء  من  مجموعة 

ط1 )مرص: دار الصفوة(.

موقع إسلميات. أرسار بلغية، وقفات سورة األعراف. 	 

ِسلِسلة بحوث يِف التّوالِد الّداليِلِّ لِلتّحلِيِل الِحلِمي ِبَناًء َعىَل الَعَلقَِة بنَْيَ الراَّْمِز اللاََّغِويِّ َوالراَّْمِز الِحلِْمي )1(
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املقدمة:    

إن الرواية من أنواع القصة الحديثة وحديث العهد، 

وهي فن أضيف إىل فنون النرث العريب بعد اتصال 

العرب باألروبيني. ويقال هو القسم الثاين للقصة 

فهي أطول سلسلة وأوسع نطاقا وأرحب حركة من 

الطويلة.)1(  بالقصة  أيضا  تسمى  ولذلك  القصة، 

األمم  الرواية فن طبعي قديم صاحب  أو  والقصة 

يزال إىل  البداوة إىل ذروة الحضارة، وال  من عهد 

اليوم ميثل مكانة ممتازة بني الفنون األدبية األخرى 

التصاله بحياة الناس املاضية والحارضة، وملرونته 

أسلوبه  ولجامل  املختلفة،  لألغراض  واتساعه 

نيجرييا  بلد  فإن  هذا،  النفوس.)2(  عىل  وخفته 

مل تكن مستثناة من هذه الصنعة الفنية، إذ أعداَّ 

كتاَّابها ِقَصصا وروايات يف لغاتهم املحلية وغريها، 

باللغتني  كتبوا  ملا  البحث  نطاق  سيكون  لكن 

الرسميتني: الغربية والعربية. وسيكون البحث يف 

أعاملهم النية عرَب املحاور التالية: 

القصة والرواية يف األدب العريب.	 

 األسلوب الفني يف القصة والرواية. 	 

القصة والرواية يف األدب الغريب والعريب يف 	 

نيجرييا.

القصة والرواية يف األدب العريب: 

الحكاية  املشهورة،  العربية  القصة  أنواع  ومن 

واألسطورة، واألقصوصة )القصة القصرية(، والرواية 

)القصة الطويلة(، والنادرة؛)3( والقصة أيضا والدة 

فيها  املهدوف  الحبكة  أو  الفكرة  ألنها  املرسحية 

إال أنها مثلث عىل املرسح أو التلفتاز، وال مجال 

التي هي موضوع  الرواية  إال  األنواع  تلك  لتفصيل 

هذا البحث.

 الق�سة والرواية يف الأدب الغربي
 والعربي يف نيجرييا

جامع سعد الله عبد الكريم
قسم اللغة العربية، جامعة إلورن، إلورن، نيجرييا

امللخص 

بشتى  كانت  وإن  نيجرييا،  يف  والعربية  الغربية  الرواية  لفن  تاريخية  دراسة  البحث  يقصد   

االتجاهات التي منها السرية الذاتية وأدب الرحلة واملذكرة، وتتمثل جل التجارب التي القاها الكتّاب، 

وما البسها من األحوال البيئية الداخلية والخارجية، بينام ال يخرج أدب القصص األخرى من التاريخية 

واالجتامعية عن تصوير مظهر أو مظاهر قام األديب بتفجريها، وما يكتنف ذلك من األهداف واملشاهد 

والنتائج. وسيتم استخدام املنهج التاريخي يف رسد الحقائق التاريخية وتحليلها وتعليلها. 
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نشأة  إىل  الداعية  البارزة  االجتامعية  والعوامل 

ونستشهد  سياسية.   عوامل  هي  والرواية  القصة 

لذلك قول الدكتور عبد املحسن يف إشارة تيمور: 

الحديثة مقرتن ملواليد  القصة املرصية  مولد  إن 

االجتامعية-  حياتنا  مرافق  شملت  أخرى  جديدة 

عىل  واألدبية  والعقلية  والسياسية  واالقتصادية 

يف  املتشابهة  الجديدة  املواليد  هذه  سواء.. 

أهدافها الكربي صدرت كلها من منبع واحد يقظة 
الوعي يف الرأي العام بكلمة )مرص(.)4(

يرون أن لألدب يف هذه الدعوى التجديدية دورا 

يلعبه بالتعبري عن مشاعر مرصية بواسطة القصة، 

حاولوا استخدام الفن القصيص املوروث ملعالجة 

كام  املقامة  فن  وهو  االجتامعية.  األمراض  هذه 

فعل املويلحي يف »حديث عيىس بن هشام«، 

وكتب محمد حسني هيكل قصة زينب يف اسم 

»مرصي فلح«، ومل يبق لهم إال امليل من هناك 

به مشاعرهم، ووجدوا  إىل يشء جديد يسجلون 

املخرج يف فن الرواية.

بدأت املحاوالت الروائية عند العرب بنقل بعض 

الطهطاوي  رفاعة  ترجمة  مثل  األروبية  الروايات 

سليم  وترجمة  تلمياك«،  »مغامرات  فنلون  لرواية 

هذان  كتب  هومريوس«.  لـ«إلياذة  البستاين 

آخرون.  بهام  واقتدى  عربية  بديعية  رواية  األديبان 

تلخيص  يف  اإلبريز  »تخليص  الطهطاوي  كتب 

جنوب  يف  »الهيام  البستاين  وكتب  باريز«، 

»الساق  الشدياق  فارس  أحمد  وكتب  الشام«، 

والرواد  األول  الجيل  هؤالء  يعد  الساق«.  عىل 

للرواية العربية- وإن رأى النقاد أنهم قلدوا األوريني 

ونسجوا عىل منوالهم.

وحرروها  الثاين،  الجيل  أعله  املذكورين  وتبع 

يف  وكتبوا  وعربوها  الرواية  مرصوا  التقليد،  من 

الجيل  هذا  عرص  ويعترب  العربية.  حضارتهم 

العرَص الذهبي لفن الرواية العربية. ومنهم نجيب 

محفوظ وعبد الحميد جودة وعبد الحليم عبدالله 

وإحسان عبد القدوس وغريهم.

تقدمت الرواية العربية أيضا يف الخمسينات عيل 

غانم،  وفتحي  إدريس،  يوسف  أمثال  أيدي  عيل 

وسهيل إدريس، ومحمد ديب وغريهم، واستكمل 

نضوج الرواية العربية عيل أيدي الجيل الرابع، وهم 

رجال الستينات والسبعينات والثامنينات، والذين 

كتبوا الرواية العربية يف املوضوع والشكل. ونذكر 

الراهب، وصنع  الربعي، وهاين  الرحمن  هنا عبد 

ضمن  يف  وغريهم  موىس  وصربي  إبراهيم،  الله 

الروائيني العرب الذين بذلوا الجهد يف دفع عجلة 

الرواية العربية إىل األمام. تعمقوا يف الرواية لنيل 

يف  وكتبوا  واالجتامعية،  السياسية  التغيريات 

والجديد  القديم  للستعامر  الوطنية  املقاومة 
والقضية الفلسطينية.)5(

تنطبق  التي  وهي  اجتامعية،  الرواية  تكون  قد 

عىل املجتمع بتصوير العادات واألعامل الشائعة 

بينهم وأحلمهم، وكيف كانت العلقة بينهم. وقد 

يف  الناس  بعض  حول  تتكلم  وهي  تاريخية  تكون 

التاريخ فالذين تناقش مساهمتهم، يعرضه عرضا 

أو  التحليلية  الرواية  قصصيا روائيا. وتوجد كذلك 

الفلسفية، وهي تعالج العواطف واألهواء، يغلب 

فيها أمور تتصل بالضمري.)6( 

من  ذكرها  السالف  فهي  الرواية  موضوعات  وأما 

االجتامعية يف تصوير العادات واألعامل الشائعة 

يف  التاريخية  ومنها  وعلقاتهم،  وأحلهم  بينهم 

مناقشة مساهامت األفراد والشخصيات أو البلد 

النفسية  التحليلية  ومنها  أبطالها،  وسري  العامرة 

الفلسفية  ومنها  العاطفية،  الغرامية  كالقصص 

القصة والرواية يف األدب الغريب والعريب يف نيجرييا
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وهي الحكمية يف دراسة الحياة وأحوالها وأمورها 

من حيث اإلخطاء والتوفيق.          

ويرتكز الفن القصيص بوجٍه عام يف العنارص التي 

ال بد من وجودها يف القصة الفنية الجيدة؛ أهم 

هذه العنارص هي:

الحادثة أو الحبكة: هي الفعل الذي يبني عليه 

أوخياليا.  واقعيا  حادثًا  يكون  وقد  عمله.  القاص 

فل توجد القصة بدون حدث بل هو معيار القصة 

وقلبها الذي تعيش به. يهتم القاص هنا بتنسيق 

وتنمو  تتطور  حتى  ببعض  بعضها  وربط  الحوادث 

يف  القارئ  ويقود  العقدة،  تبلغ  وحتي  تدريجيا، 

األخري إيل الحل، وُعرِفت بالحبكة ألنها توجد فيها 

الوحدة العضوية .

القصة  أحداث  بني  متواصل  تتابع  فهو  الرسد: 

وشخصياتها، والتلؤم بني بيئتها الزمنية واملكانية 

يف جملة ما تخدم الفكرة بحيث ال تقع فيها فجوة 

وال خلل.

الشخصية: وقد يطلق عليها بطل القصة، ويكون 

منه  وقع  كائن  عن  عبارة  فهي  حيوانا،  أو  إنسانا 

لذلك  مفعوال  أو  فاعل  ويعد  الحدث،  عليه  أو 

الحدث. وعيل كل حال فل بد من أن يرسم القاص 

من  القصة  من  موقعه  يلئم  أو  يلمئه  بطله رسام 

حيث الجسم والنفس.

وقع  حيث  املكانية  أو  الزمانية  هي  البيئة: 

الحدث، وعيل القاص أيضا أن يجيد رسم البيئة 

بدايتها إىل  القصة من  يحتفظ مبتابعة قارئ  يك 

نهايتها حتي يتأثر القارئ مبا يحكيه.

الطريق  ذلك  هو  بهذا،  واملقصود  األسلوب: 

أو  األحداث  عن  التعبري  يف  القاص  يتبعه  الذي 

يف رسد حوادث القصة؛ والفكرة عادًة تُعَكس يف 

األلفاظ وصياغة العبارات أو الرتاكيب لألحداث، 

ومطابقة األلفاظ للمعاين، متوخية لصور األحداث 

بحيث ال تحمل الغموض واإلبهام، وتُسلِّم القارئ 

إىل نتيجة ساملة معينة.

وتتحدد  الرواية،  معنى  يستكمل  العنارص  وبهذه 

بدأت  تركيب  أول  يف  بها  يهدف  التي  الغاية 

وتتحرك  فشيئا،  شيئا  ينمو  يأخذ  ثم  القصة،  به 

وترتابط  الحوادث  وتنمو  الشخصيات  خلله  من 

الفكرة  تقود  أن  إىل  واملكانية،  الزمنية  العنارص 
القارئ أو املستمع إىل نتيجة معينة.)7(

األسلوب الفني يف القصة والرواية:

أسلوب  توشية  من  بد  ال  أنه  به  املسلم  ومن 

الوضوح  وكان  الفنية.  بالجامليات  والرواية  القصة 

يحقق  بالرعاية-ألنه  وأوالها  األسلوب  صفات  ألزم 

نلحظ  فإننا  اإلفهام.  وهي  األساسية،  غايته  له 

هي  الوضوح  فيها  يغلب  التي  األدبية  الفنون  أّن 

لقصد  العقلية  املعاين  عىل  القامئة  النصوص 

ولكننا  والجغرافيا.  والفلسفة  كالقانون،  الثقافة 

الحقائق،  نرش  عىل  نكتب  فيام  نقترص  ال  أحيانا 

بإيقاظ  ذلك  من  أكرث  أو  كذلك  نُعنى  وإمنا 

العقول الخامدة وبعث الشعور والحامسة، وإثارة 

نهب  وبذلك  الناس،)8(  نفوس  يف  العواطف 

لتكون  العقلية،  حياتها  من  أقوى  حياة  لألفكار 

تسمى  التي  هي  الحياة  فهذه  متأثرة،  متمتعة 

القّوة. وتعمل البلغة يف تحقيق صفات األسلوب 

والقوة  الوضوح  تتلخص يف  وهي  بيانها  السالف 
والجامل.)9(

والعريب  الغريب  األدب  يف  والرواية  القصة 

يف نيجرييا:

كانت القصة مام عاش عليها املجتمع النيجريي 

ولها  إال  قبائلها  من  قبيلة  ترى  وال  القدم  منذ 



95 

أقاصيصها التي متتِّع بها آذان أبنائها غري أن هذه 

آخر.  تُروى شفهيا، فتُنقل من جيل إىل  القصص 

وتصدر القصص النيجريية من األساطري والخرافات 

ألسنة  عىل  بعضها  جعلوا  والحكايات،  واألمثال 

الحيوانات.

بعض  إال  نيجرييا  تُعرَف يف  فلم  القصة  كتابة  أما 

دخول املستعمرين فيها، ولذلك نذكر هنا بعض 

املستعمرين  ولغة  املحلية  باللغة  كتبت  ما 

)اإلنجلزية(.

عام  إىل  يوربا  لغة  يف  الجدية  محاوالتها  وترجع 

 Emi اليتيمة«  »بنوو  قصة  نرشت  حني  1926م، 

Banwo Omo Orukan يف جريدة )أيلتيؤيف( 

ذات  عني  قرة  “سيغيلوال  قصة  ثم   ،Eleti-Ofe

 Emi Segilola Eleyiju ”آالف زوج يف الدنيا

جريدة  يف   Ege Elegberun Oko Laye

ومن  عام 1930م.   Akede Eko )أيكو )أكيدي 

بعدهام رواية “الصياد الجريء يف غاية العفاريت” 

 Ogboju Ode Ninu Igbo اليورباوية باللغة 

عام  فاغوا  أولونفيمي  داينيل  للكاتب   Irumole

 Ireke ”1938م، وله أيضا رواية “القصب املخيم

الدكتور مشهود  األوىل  ترجم  وقد   ،Oni Budo

جمبا، وقام الربوفيسور أحمد الشيخ عبد السلم 

برتجمة الثانية.

وكان إسهام هوسا يف القصة بإنشاء مكتب األدب 

يف بلدهم، ومن أعاملهم باللغة الهوساوية: ُرَوْن 

اإلمام،  بكر  أيب  للكاتب  املقدس(  )املاء  بََغَجا 

وإَِدْن  كََفرَا،  بَيْلُو  للكاتب  )املتلهف(  وَغْنُدويِك 

َمتَْنِبي )عني السائل( للكاتب محمد ُغوْرَزو، ورواية 

ثم  بَلَيَْوا،  تََفَوا  بكر  أيب  الوزراء  لرئيس  عمر”  “شيخ 

رواية “ِجييِك َمَغْي” للكاتبني َجوْن تَاِفَدا والدكتور 

إيْسْت.

 Pita انَْوَن”  “ِبيتا  إىل  إيبو  لغة  يف  أوليتها  وترجع 

ولكن  1933م،  عام  أوَميُْنوكُو  للكاتب   Nwana

نحو  االستعامر  لغة  يف  يكتبون  ما  كثريا  كتاَّابهم 

  Palm Wine Drunkard ”سكري خمر النخلة“

“أهل  ورواية  1956م،  عام  تُْوتُؤاَل  أميوس  للراوية 

عام     Cyprian Ekwensi للكاتب  املدينة” 

 Chinua أَتَْشيبَي   تِْشيُنَوا  وكذلك  1952م، 

 Things ”يف قصة “األشياء تتداعى  Achebe

يف  أَلُوكَو  تِيَمْويِت  الكاتب  وتبعه   ،Fall Apart
رواية “رجل واحد وزوجة واحدة” عام 1959م.)10(

األصلية  العربية  غري  القصص  ترجمة  يف  ساهم 

السيد  ونجد  والعربية،  الغربية  الثقافتني  شباب 

النهار«  »كوكب  ترجمة  يف  أسليجو  الرفيع  عبد 

والسيد  أَوبافَيِمي،  أَْولُو  للكاتب   Irawo Osan

الرساء  يف  “حبيبتي  ترجمة  يف  جمبا  عبدالسلم 

نفسه،  للكاتب   Iyawo Alarede والرضاء”  

“ليلة سمر  لرواية  أَِديُغن  أَواللرَْيَي  الدكتور  وترجمة 

القدوس  عبد  وإحسان  1994م،  عام  إفريقية”، 

يف “ثقوب يف الثوب األسود”، والدكتور مسعود 

 Burning ملتهبة”   “أعشاب  رواية  يف  راجي 

آدم  الدين  رساج  والدكتور  1997م،  عام   Grass

 The White  ”يف “الحبل األبيض يف أيٍد ملوثة

Rope In Stained Hands عام 2009م.

وأما القصص العربية النيجريية األصلية فهي تعرب 

ما  أمثلة  ومن  فيها،  ومن  النيجريية  الثقافة  عن 

وجدنا من األقاصيص، ما كتبه الربوفيسور إسحاق 

عند  السلحفاة  عن  الشعبية  “القصص  أوغنبي 

الربوفيسور  بعده  ومن  1975م،  عام  اليوربويني” 

عام  االستواء”  خط  “قصص  يف  حسني  زكريا 
1999م.)12(

العريب  األدب  استطاع  فقد  للرواية،  وبالنسبة 
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الفنون  جميع  يف  قوالبه  يف  يتنوع  أن  النيجريي 

مبا  النيجرييني-  الكتاب  لدى  والشعرية  النرثية 

الفني  مبفهومها  القصة  أن  غري  اإللوريون،  فيهم 

التي  الفكرية  من حداثة عصاراتهم  تَُعدُّ  الحديث 

يتضمونها إىل الركب القصيص من األدباء العرب، 

ولعل امليلد األول يف املنطقة اإللورية- كام هو 

موقع الدراسة- يتمثل يف »السنة« التي أُْصِدرَت 

املستوى  عىل  أختها  ثانية  وهي  2006م،  عام 

بـ«مذكرات  مسبوقة  كانت  إذ  النيجريي،  الوطني 

للكاتب  جامعي«  مناخ  يف  وخطيب  إمام 

أصدره  وقد  بكر،  أيب  األول  محمد  الربوفيسور 

عام 1997م. وأما )السنة( فهي قصة عربية فنية، 

مرتىض  السيد  لصاحبها  ذاتية  سرية  عىل  تنص 

عبد السلم الحقيقي، وهي تخص جانبا هاما من 

جوانب الحياة اإلنسانية، املتمثلة يف اقتناء العلم 

وتحصيله، وما عاناه الكاتب من معاناة، وما عقبها 

عىل  وكتب  والنجاح.)9(  العز  بتاج  التجشم  من 

غرار ذلك األستاذ آدم يحيى عبد الرحمن الفلين 

و«بلد  الغم«  »راعي  أمثال:  القصصية  أعامله 

التكرور« ثم »عىل الطريق« الذي هو موضوع هذا 

البحث.

الكتاب  بعض  أقلم  أعنة  صارت  ذلك،  وبعد 

سبق-  ما  مثل  وتجاوب-  تبتدر  إلورن  مبدينة 

أقىص  من  الصادرة  الهاتفة  األدبية  الصدى  هذه 

فظلت  العربية،  القصص  بكتابة  املرصية  البلد 

و«السيد  الوطن«  »خادم  أمثال:  عدادها  يف 

الهجري،  إبراهيم  للكاتب حامد محمود  الرئيس« 

ثم »الرحلة« للسيد عيل بن عبد القادر العسيل، 

و«من إلورن إىل متبكتو« للدكتور مشهود محمود 

محمد جمبا، و«يف سبل املجد« للسيد مرتىض 

الحقيقي-  للكاتب  )السنة(  ثانية  ثم  أكوحييدي، 

للكاتب  الحياة«  »كفاح  ثم  الزهراء،  »رحلة  وهي 

»مقامات  كاتب  )وهو  أسليجو  الجامع  محمد 

عىل  الخافق  »نبضات  ومرسحية  السعدي« 

العام  هذا  وليد  ثم  شعرا(،  الدافق«  العشق 

2013م »مأساة الحب« للكاتب الهجري املذكور 

وخلجات«  »نبضات  القصص:  ضمن  ومن  آنفا. 

ثلث  مجموعة  ولكنها  الغمربي،  إبراهيم  لألخ 

قصص قصرية شعرية. وقد اقتدى فيها املحامي 

الغمربي بصنعة الشاعر اإلفريقي الدكتور عيىس 

حيث  الفم«  »دهاء  قصيدته  يف  بكر  أيب  ألبي 

ترجم فيها حكايات يوربوية إىل العربية، والتي تبلغ 

به  واملقتدى  املقتدي  وكل  بيتا.  وستني  سبعة 

حذوا حذو أمثال: زهري بن أيب سلمى يف »مجنون 

يف  الرصايف  معروف  العراقي  والشاعر  نعمى«، 

وشاعر  الشيخ«،  مقر  »وإىل  املرضعة«  »األرملة 

النيل حافظ إبراهيم يف »ظلموين« املشهور عىل 
لسان اللغة العربية.)13(

الخامتة:

فن  عىل  لإلطلل  الباحث  بها  قام  محاولة  هذه 

وذلك  نيجرييا،  ويف  العرب  عند  العربية  الرواية 

أوتوا املقدرة  الكتاَّاب املذكورين ممن  بأن  لإلقرار 

الفنية كغريهم من بقية كتاَّاب العربية النيجرييني، 

فهي  رواياتهم  اتجاهات  تنوع  من  الرغم  وعىل 

رواياتهم  وتنطبق  واملشاهد،  التجارب  لوصف 

عىل أمور البيئة والثقافة، والدين والحضارة، والفن 

واللغة واألدب. 

الثقافة  عشاق  يُكرث  أن  الباحث  ويقرتح  هذا، 

العربية وآدابها يف قراءة وكتابة هذا النموذج األديب 

وغريه من الفنون األدبية كام قام به أولئك الكتاَّاب 

املذكورة أعاملهم.  

الدكتور طه عبد الرحيم عبد الرب: النقد األديب عند   )1
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اللغة  العرب أصوله ومناهجه، ط غري مذكورة، كلية 

ص  1999م،  عام  األزهر-القاهرة،  جامعة  العربية، 

.175

الدكتور عز الدين إسامعيل: األدب وفنونه، دار الفكر   )2

العريب، القاهرة، غري مؤرخ، ص 65.

لغة  أدب  من  الزاد  خرية  حسني:  أوبو  إدريس-  زكريا   )3

الضاد، مخطوط أوتيش، نيجرييا، غري مؤرخ، ص 1.

طه بدر عبد املحسن: تطور الرواية العربية الحديثة،   )4

ط 2، دار املعارف، القاهرة، غري مؤرخ، ص10.

تاريخ  واملرسحية  القصة  أديبايو:  ألبي  الغني  عبد   )5

وأصول، ط 1، جوس، عام 2003م، ص 67.

املرجع نفسه، ص 69-68.  )6

زكريا إدريس- أوبو حسني: املرجع السابق، ص 2.  )7

النفيس  »التحليل  سويف:  إسامعيل  مصطفى   )8

والفني« يف مجلة علم النفس، العدد 2، السنة 2، 

1986م،  عام  السعودية،  العربية  الرياض-اململك 

ص 8.

مكتبة   ،7 ط  األسلوب،  الشايب:  أحمد  األستاذ   )9

النهضة املرصية، القاهرة، عام 1976م، ص 186.

عبد الغني ألبي أديبايو: املرجع السابق، ص 105-   )10

.109

املرجع نفسه، ص 121- 123.  )11

عبد الرشيد محمود مقدم: تجاوب اإللوريني للركب   )12

القصيص من األدباء العرب، مقالة غري منشورة، عام 

2012م، ص 6.

املرجع نفسه، ص 7.  )13
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مة املُقدِّ

ورفع  األديب  النص  تدريس  بني  علقة  مثّة  هل 

العربية  ملُتعلّمي  التواصلية  الكفاءة  مستوى 

األديب  النُص  ميثل  بها؟هل  الناطقني  غري  من 

بخصوصياته اللغوية وحموالته الثقافية والتاريخية 

ُمتعلِّم  احتياجات  تلبية  أمام  عائًقا  أم  حافزًا 

أهداَف  األديب  النص  تدريس  يخدم  العربية؟هل 

هل  اللغات؟  تعلُّم  يف  التواصلية  املقاربة 

تعراَّضت كتُب األدلة املرجعية -كاإلطار املرجعي 

)CEFR(-للنص  للغات  املُشرتك  األورويب 

األديب وعلقته بتحقُّق كفاية املتعلم اللغوية وغري 

اللغوية؟ 

عىل  طرحها  ميكن  كثرية  أسئلة  من  عينٌة  هذه 

لغري  العربية  تدريس  مجال  يف  صني  املتخصِّ

عنها  اإلجابُة  تكشف  لن  أسئلٌة  بها،  الناطقني 

النص  توظيف  تجاه  اللفَت يف املواقف  التبايَن 

العربية  وصفوف  ومقررات  برامج  يف  األديب 

هذا  حدود  كذلك  ستكشُف  وإمنا  فحسب، 

الشديد  الحامس  بني  املتفاوتة  ودرجاته  التباين 

والتخوف  الحذر  بالقبول  مروًرا  الجازم  والرفض 

املتصاعد والتحفظ السلبي.

إن إعادة  قراءة هذه املواقف -وُمنطلقاتهاالتصّورية- 

التشويش  إىل  التباين  هذا  رّد  إىل  ستفيض 

املفهومي املُراِفق للمدخل التواصيل يف تدريس 

اللغةThe Communicative approach   أو  

)Communicative language teaching(

من  به  يرتبط  وما    )CLT( بـ   اختصاًرا  املعروف 

 Communicative( مفاهيم كالكفاءة التواصلية

Competence( ، فبالعودة إىل  املربرات التي 

يسوقها معظُم ُمعاريِض توظيف النصوص األدبية 

داخل صفوف اللغة سيتبني أن معظمها ينبجس 

اللغوية  من تصور أن النص األديب مبرجعياته غري 

وعدوالته الرتكيبة وصيغه االستعارية وِقيمه الرمزية 

ومستوياته الداللية الشفيفة ال ينسجم مع مبادئ 

يتعارض  بل  التدريس  يف  التواصلية  املقاربة 

معها.

النظرية  الدراسات  من  العديُد  ظهرْت  لقد 

هذا  نقد  غايتها  جعلت  التي  والتطبيقية 

صفوف  يف  األدب  لتوظيف  املوقفاملُعارِض-  

تضمنته  مام  الرغم  بالعربية–وعىل  الناطقني  غري 

هذه الدراسات من آراء جادة،  فاللفت أن ُجلاَّها 

مل يتعرض إىل   األساس التصوري لهذا املوقف 

تخترب  مل  الدراسات   هذه  من  العديد  أن  كام   ،

الن�سو�س الأدبية واملدخل التوا�سلي يف 
تعليم العربية

د. عالء عبد املنعم إبراهيم

األستاذ املساعد بجامعة قطر
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فرضيتها يف سياق موضوعي محايد، وإمنا سخاَّرت 

ثابت،بحشد  أيديولوجي  موقف  لرتهني  طاقاتها 

الرباهني –التاريخية يف األحيان معظمها- للتأكيد 

املعجمية  الحصيلة  زيادة  يف   األدب  دور  عىل 

للطلب، والتنبيه إىل أن خصوصية  العربية تجعل 

النص األديب بنية متثيلية مثالية ينبغي متثُّلها عند 

تصميم املقررات واملواد التعليمية.

من وجهة نظر الدراسة فإن هذه األجواء املشحونة 

باملواقف االستباقية، قد زادت املوقف التباًسا، 

الذي  التعقيد  من  مزيد  نحو  القضية  ودفعت 

ازدادت حدته بنقل الخلف إىل ساحة التطبيق، 

فظهرت حالة سيولة يف الدراسات التطبيقية التي 

أن  باعتبار  أو خطائها  املواقف  تربهن عىل صحة 

ومبرور  التنظري،  من  أنجع  حجة  ميلك  التطبيق 

التطبيقية  املساجلت  هذه  واستمرار  الوقت 

التي  للقضية  النظري  األساس  توارى  وتتابعها 

أشبه  األمر  وغدا  املقداَّس،  بدائرة  تسورت 

الباحث  يثبت  أن  ينبغي  متصارعني  بحزبني 

استناًدا  الدراسة،  ترفض  ما  وهو  والءه ألحدهام. 

التطبيق  يف  االنغامس  أولهامأن  مبدأين،  إىل 

الدراسة  يجعل  قد  النظري  باألساس  الوعي  دون 

الجمود  أبرزها  جمة،  مبخاطر  محفوفة  العلمية 

التقدم  بني  عنالرتدد  الناتجان  واالستنساخ 

واإلجابات  نفسها  األسئلة  طرح  وإعادة  والرتاجع 

البحثي  املنتوج  يجعل  مبا  مختلفة  بصيغ  عينها 

حبيس هذه الدائرة اللمتناهية.

أما املبدأ الثاين فهو رضورة عدم التذرع بخصوصية 

املتعلقة  القضايا  حول  النقاش  إلنهاء  العربية 

بتدريس العربية، فالدراسة تقر بخصوصية العربية 

اللغات،  من  غريها  بخصوصيات  إقرارها  قدر 

املشرتكات  تنفي  ال  الخصوصيات  هذه  أن  غري 

تحقيقها،  وطرائق  األهداف  مستوى  عىل  خاصة 

ال  قد  أهميته  عىل  الخصوصيات  إىل  وااللتفات 

يشكل أولوية يف خضم هذا التشوش النظري.

إىل  التحليلية  إجراءاتها  عرب  الدراسة  تسعى 

املقاربة  مببادئ  األديب  النص  علقة  اختبار 

وهو  ونطاقها  العلقة  هذه  وحدود  التواصلية 

ميكانزيم  استيعاب  دون  استيعابُه  يتهيّأ  لن  أمر 

التي تتشكل من  التواصلية وبنيتها  عمل املقاربة 

الكفاءة التواصلية واملنهجية التواصلية واملحتوى 

الفرعية  البنى  هذه  تتبادل  بحيث  التواصيل، 

مظاهر التأثري دون أن تستطيع أن تعمل مبعزل عن 

بعضها   

وتتحدد فرضيتا الدراسة يف:

يف  ثانية  لغة  بوصفها  العربية  تدريس  حقل  أ.إن 

للعلقة  النظري  األساس  ضبط  إعادة  إىل  حاجة 

بني النص األديب واملقاربة التواصليةومبادئه التي 

تتحقق عرب أشكال مختلفة ومظاهر متعددة.

باملقاربة  األديب  النص  علقة  تحديد  إن  ب. 

بغريها  للناطقني  العربية  تدريس  يف  التواصلية 

العلقة  يتم من خلل استكشاف هذه  أن  ينبغي 

بشكل مبارش، وليس من خلل استكشاف علقات 

هو  الخلف  جوهر  كان  إذا  أخرى  بصيغة  أوسع، 

لتدريس  التواصلية  باملقاربة  األديب  النص  علقة 

هذا  يف  البحثي  الجهُد  يرتكز  أن  فينبغي  العربية 

الجانب.

الطريَق  ضلّْت  هل  التواصلية«  »الكفاءة  أ. 

إىل العربية؟

األكرث  اإلجابة  هي  التواصلية«هذه  »املنهجية 

إليها األساتذُة عندما يسألون  التي سيشري  توقًعا 

عن املنهجية التي يتبعونها يف تدريسهم العربية 

النصوص األدبيةواملدخل التواصيل يف تعليم العربية
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لغري الناطقني بها، إجابٌة لن يستغرق الوصول إليها 

سوى ثوان معدودة، مبا يجعلنا بإزاء حالة اتفاق، 

وهو ما قد يبرشِّ برسوخ األسس النظرية  والقناعات 

اليقني  هذا  أن  غري  املنهجية،  بجدوى  التطبيقية 

املنعكس يف اإلجابة الرسيعة قد يتلىش ويغدو 

األساتذُة  سيجسدها  التفسريي  التنازع  من  حالة 

أنفُسهم عندما يُطْلب إليهم أن يبيّنوا ما يقصدونه 

فهل  التواصلية،  /املقاربة  التواصلية  باملنهجية 

املقصود بذلك هو الرتكيز عىل مهارة االستامع، أو 

إقصاء القواعد »النحو« من املقرر، أو منح األولوية 

النصوص  تنحية  أو  املفتوحة  النهايات  ألنشطة 

إلخ،  األصيلة..  النصوص  عىل  املصنوعةوالرتكيز 

مبايفرض طرح تساؤل مرشوع عام إذا كان االتفاق 

الوعي  حالة  نتاج  هو  التواصلية  املنهجية  حول 

بجدوى هذه املنهجية أو هو مجرد مسايرة خطابية 

تداولية لنموذج منهجي أصبح  يتمتع بشهرة واسعة 

وسمعة جيدة يف مجال تدريس اللغات.

أن  ميكن  اللغة  تدريس  يف  التواصلية  فاملقاربة 

من  مجموعة  تتضمن  كبرية  مظلة  بوصفه  يفهم 

األهم  املحوَر  التواصِل  جعل  إىل  تدعو  املبادئ 

تدريس  بأهداف  وتتعلق  اللغات  تدريس  يف 

اللغة، وكيفية تعلم املتعلمون لها، ونوع األنشطة 

التعلم، ودور كل من  التي تيرس عملية  التعليمية 
األستاذ واملُتعلِّم يف  صف اللغة«1

اللغة  تدريس  يف  التواصلية  فاملقاربة 

منهجية   وسيلة  هي  بل  ذاتها  يف  غاية  ليست 

الهدف  إىل  )Meathodologe(للوصول 

التواصلية  الكفاءة  وهو  اللغة،  تعليم  من  الرئيس 

التي   )Communicative Competence(

ومقررات  برامج  تصميم  يف  جذريًا  تغريًا  أحدثت 

سنة  ظهورها  منذ  اللغات  تدريس  ومنهجيات 

1970م، واستطاعت أن تنزع الكفاءة القواعدية/ 

 )Grammatical Competence( النحوية 

الستينيات.حيث  أواخر  حتى  املستقرِّة  سيادتَها 

النحوية تصب جل اهتاممها عىل  الكفاءة  كانت 

إنتاجها  املتغيّا  الرئيسة  الوحدة  بوصفها  الجملة 

هذه  أولويات  من  يكون  أن  دون  صحيح،   بشكل 

لعملية  الصحيحة  الجملة  هذه  ملمئُة  الكفاءة 

جعلت   فقد  التواصلية   الكفاءة  أما  التواصل، 

الةهدفَها  وفعاَّ ُمناسبة  بطريقة  اآلخر  مع  التواصل 

الرئيس، وتحقُّق هذا الهدف يتطلب أموًرا رئيسة 

ث  املُتحدِّ ومستوى  واملوقفية،  الفاعلية،  مثل 

األنا2كام  وليس  النحن  عىل  والرتكيز  واملستِمع 

استعامل  كيفية  معرفة  خلل  من  يتشّكل  أنه 

اللغة ألغراض مختلفة ووظائف متعددة، ومعرفة 

االستعامالت املختلفة للغة وفًقا لطبيعة السياق 

الرسمية،  وغري  الرسمية  اللغة  )مثل  واملشاركة 

إنتاج  كيفية  ومعرفة  واملنطوقة(   املكتوبة  واللغة 

وفهم أمناط مختلفة من النصوص )مثل الروايات، 

كيفية  ، املقابلت، املحادثات( ومعرفة  التقارير 

محدودية  من  الرغم  عىل  التواصل  عىل  الحفاظ 

املعرفة اللغوية للشخص.

الهدف  بوصفها  التواصلية  الكفاءة  أعادت  لقد 

الوعي  تشكيَل  اللغات  وتعلُّم  لتعليم  الجديد 

التدريسية للغات  بالعديد من ثوابت املقاربات 

إىل  الوعي  هذا  تُرِجم  فشيئًا  وشيئا  الثانية، 

ُمامرسات إجرائية أعادْت النظر يف مفاهيم  عديدة 

واملحاكاة  القواعدّي/النحوّي،  التمكُّن  مثل 

النموذجية للجملة، واملوقف من الخطأ، ُمشكِّلة 

لألساس  تستجيب  تدريسية  مقاربًة  مجملها  يف 

تواصليًا( اللغات  )تدريس  التواصيل  الفلسفي 

التواصل  عرب  يتم  أن  ينبغي  اللغة  تعلّم  أن  وترى 

للسامح  واملواد  األنشطة  تطوير  يستلزم   مام 
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تبًعا ملستواهم  التواصل  بالتعلّم عرب  للُمتعلّمني 

نتاج  اللغات هو  تعلّم  أن  أنها رأت   اللغوي، كام 

معالجة عدد من األمور منها »التفاعل بني ُمتعلِّم 

وتحقيق  تعاونيًا،  املعنى  وإنتاج  وُمنِتجها،  اللغة 

عىل  والتفاوض  اللغة،  عرب  املفيد  التفاعل 

املعنى من خلل خربة املتعلمني ودرجة فهمهم 

للمتعلمني يف  الراجعة  التغذية  وتوظيف  للنص، 

واالهتامم  اللغوي،  وعيهم  لزيادة  تعلمهم  أثناء 

أمناطها  ودمج  )املدخلت(  املسموعة  باللغة 

التواصلية  الكفاءة  مستوى  لتطوير  الجديدة 

للمتعلم، واختبار وإنتاج طرق مختلفة للتعبري عن 

األشياء«3 وغريها من املبادئ التي تجسدت عرب 

األوىل متتد من سنة 1970  تاريخيتني،  مرحلتني 

إىل سنة 1990م، والثانية متتد من سنة 1990 م 

إىل وقتنا الراهن، حيث ركزت الفرتة األوىل عىل 

التأسيس للمدخل التواصيل يف تدريس اللغات 

وتواصلية،  وظيفية  صبغة  ذات  مناهج  واقرتاح 

األنشطة  أنواع  عىل  تركز  منهجيات  إنتاج  وكذلك 

التي متّكن من تنفيذ هذه املقاربة التواصلية، أما 

الفرتة الثانية فيمكن النظر إليها بوصفها  تجسيًدا 

ملجموعة من املبادئ األساسية حول تعلم اللغة 

وتدريسها ، والفرضيات التي ميكن تطبيقها بطرق 

مختلفة والتي تتناول جوانب مختلفة من عمليات 

التدريس والتعلم.

للكفاءة  النافذ  التأثري  هذا   من  الرغم  وعىل 

التواصلية ومنهجية تحققها ملتعلم اللغة الثانية، 

بوصفها  تدريسها  ومنهجيات  العربية  ظلت  فقد 

لغة ثانية بعيدًة عنه، أو باألحرى ظلت لفرتة طويلة 

وبقيتاملنهجية  شديد،  باستحياء  معه  تتعاطى 

بها  تُفتتح  األحيانعبارة  من  كثري  يف  التواصلية 

دون  واملؤلفات  واملقررات  الربامج  توصيفات 

تلُمسها،  ميكن  واقعية  تطبيقات  إىل  تتحّول  أن 

روافد  ذات  نظر  وجهة  إلثبات  توظّف  وسيلة  أو 

تدريس  من  بدالً  اللهجات  )كتدريس  أيديولوجية 

منه  تُستنث  مل  املرتبك  الوضع  هذا  الفصحى(، 

كلُّ من البيئات التقليدية لتعليم العربية  وتعلمها 

تدرِّس  التي  الغربية  األكادميية  املؤسسات  أو 

أقل  العربية  كانت خطواتهام يف  والتي  بالعربية، 

بكثري من خطواتهام يف اللغات األخرى، فمطالعة 

تدريس  يف  املستخدمة  الكتب  من  العديد 

العربية لغري الناطقني بها ستقدم دليلً كافيًالحالة 

الفصام بني اإلشادة النظرية باملنهجية التواصلية 

منها،  انبجاسها  املدعية  العملية  والتطبيقات 

املعتقدات  تغيري  أن  إىل  إرجاعه  ميكن  أمر  وهو 

والسلوكيات يستغرق وقتًا، وأن ترجمة النظرية إىل 

تطبيق عميل يحتاج إىل قدر كبري من العمل من 

األفكار  هذه  لرتجمة  املامرسني  املعلمني  قبل 

إىل إجراءات التدريس اليومية، فضلً عن العرض 

املجزأ للتغريات التي أحدثتها املقاربة التواصلية 

هذه  عىل  التعرف  اللغات«فمحاولة  تعليم  يف 

التغيريات بهذه الطريقة املعزولة تعيق الفهم ألنها 

وتنتهك  بينها  املوجودة  الرتابطات  مع  تتعارض 

املفهوم األسايس لإلدراك البرشي - نتعلم بشكل 

أفضل من خلل إدراك األمناط وتشكيل األجزاء-

كام أن تنفيذ هذه التغريات بطريقة مجزأة ، واختيار 

التغيريات كام لو كانت عنارص يف قامئة انتقائية 

االبتكارات  هذه  الن  النجاح.  فرص  من  تقلل   ،

البد أن تتآلف مًعا، مثل القطع يف أحجية الصور 

األخرى، وكل  األجزاء  املقطوعة. تدعم كل قطعة 
قطعة تبني عىل األخرى«4

شهد  قد  األخري  العقد  أن  من  الرغم  وعىل 

اهتامًما متزايًدابتدريس العربية يف ضوء املقاربة 

التواصليةفإن تحول هذا االهتامم إىل مامرسات 

املقررات  تأليف  مستوى  عىل  خاصة  تطبيقية 

النصوص األدبيةواملدخل التواصيل يف تعليم العربية
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وتصميم املناهج يظل أقل من املأمول.

الكنز  رحلة  النص..ِمن  حول  ب.التفاوض 

إىل كنز الرحلة

»باولو  الربازييل  للكاتب  »الخيميايئ«5  رواية  يف 

كويلو«يحلم سانتياغو راعي الغنم البسيط، بالكنز 

املدفون تحت أهرامات الجيزة، فيقوم برحلة إىل 

ألحداث  ومتعرًضا  واملغرب  األندلس  عابرًا  مرص 

والنجاح  والحظ  والحب  اإلثارة  بني  ترتاوح  هائلة 

هذه  أن  الرواية  نهاية  يف  لنا  والفشل،ليتبني 

األحداث والخربة املعرفية التي حّصلها سانتياغو 

لهذه  الحقيقي  الكنز  هي  الكنز  نحو  رحلته  يف 

الرحلة.

وتعد هذه األمثولة الرّسدية متثيلً ألحد  أهم مبادئ 

الحقيقي  أنالتواصل  التواصلية،وهو  املقاربة 

النص  حول  وأنالتفاوض  اللغة،  تعلّم  محور  هو 

عليها  يحصل  الذي  الحقيقية  القيمة  هو  ومعناه 

املُتعلّمون ويعاونهم يف ذلك املعلِّم مبا يصّممه 

 )Jacobs(رأىجاكوبس فقد  ومهام،  أنشطة  من 

الطريقةالتواصلية  إىل  )Farrell(التحوَل  وفارل 

يف تعليم اللغات بوصفه بنية متثيلية لتحّول نوعي 

والتدريس،  والتعلم  املعلمني  تجاه  تفكرينا  يف 

وقد قاما بتحديد املكونات الرئيسة لهذا التحّول، 

عملية  عىل  االهتامم   تركيز  أنهينبغي  ومنها 

التعلُّم نفسها وليس عىل املنتجات التي ينتجها 

املتعلمون. يُعرف هذا التحول باسم االنتقال من 

التعليم املوجهة  التعليم املوجه نحو املنتَج إىل 

لألنشطة  الصفية  العملية6فاملعالجات  نحو 

مخرجات  لتحقيق  سبيلً  فقط  ليست  واملهام 

التعلم  ملخرجات  حقيقيًا  متثيلً  هي  بل  التعلم 

لبنية  مطابقته  ومدى  نفسه  املنتج  أما  املتغياة، 

منوذجية يُقياَّم عربها فلم يعد هو الغاية.

من  رئيس  مببدأ  التحول  هذا  ارتبط  لقد 

الطلب  وهو«منح  تواصليًا  اللغة  تعلم  مبادئ 

املعنى،  حول  للتباحث/التفاوض  الفرص 

حول  الشخصية  وقناعاتهم  تفسرياتهم  ومشاركة 

املعنى«7وبالطبع فإن الغاية هنا ليست املعنى/

املنتج وإمنا عملية املعالجة ذاتها وصوالً إىل هذا 

املعنى الذي سيكتسب بُعًدا تأويليًا متسًعا، مبا 

يسمح بتأسيس فرص التفاعل الحقيقي والصادق 

التنوع  عنرص  تفعيل  ويضمن  املتعلمني،  بني 

Diversity الذي أولته املقاربة التواصلية أهمية 
خاصة.8

إن فاعلية هذه املعالجات ترتهن بتوافر مجموعة 

أو  املهام  أو  األنشطة  طبيعة  منها  العوامل  من 

التدريبات، واسرتاتيجيات التدريس املستخدمة، 

الطالب  حياة  وحو  املطر  املوضوع  بني  والعلقة 

يتمثل  هنا  الرئيس  العامل  لكن  إلخ،  الواقعية. 

ينبغي  التي  النص  لغة  باألحرى يف  أو  النص  يف 

التفسريات  ُد  تعدُّ تُنتَجها  داللية  برحابة  تسمح  أن 

هل  هنا  يستدعى  الذي  والسؤال  والتأويلت، 

النصوصالتي تستخدماللغة التداولية االعتيادية - 

أو بصيغة أخرى لغة التواصل اليومي، والتي تتعلّق 

يتم  معلومات  حول  وتدورغالبًا  عادةباملعاملت 

تتيح  أن  ميكنها  تفسريها-  أو  طلبها  أو  تقدميها 

للُمتعلّم هذه املساحة التباحثية؟

بأولوية االستخدام داخل  النصوص  إن متتع هذه 

متثل   - أمور  عدة  خلل  من  يرُباَّرعادة  الصف 

بناء  تُستبعد  التي  الحجج  أبرز  ذاته  الوقت  يف 

متيزُّهابالوضوح  األدبية–مثل  النصوُص  عليها 

ونقائها  الرمزي،  البُعد  عن  وتخليها  الداليل 

باختبار  يسمح  مام  العملية،  الثقايف،وطبيعتها 

فاعليتها خارج الصف بشكل فوري.
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وعىل الرغم من أهمية هذه النوعية من النصوص- 

يف  تقريبًا-  الثابت  الداليل  املستوى  ذات 

للمتعلّمني  األساسية  اللغوية  الحصيلة  زيادة 

األوىل  املستويات  يف  تواصلهم  مهارات  وتنمية 

)A2,A1( فإن فاعليتها الوظيفيةالكيفية - بغض 

وقرصه-  النص  كطول  الكمي  حجمها  عن  النظر 

املتقدمة،  املستويات  يف  محدودة  ستصبح 

املستويات  هذه  يف  املُتعلِّم  ألن  فقط  ليس 

وفًقا  بسهولة  املعنى  استكشاف  بإمكانه  سيكون 

ستقلِّص  النصوص  هذه  ألن  معجمه،وإمنا  لرثاء 

التفاوض حول ُمستطَاع معناها،لخلوها  إمكانات 

الداللية، ومن  النصية، واملراوغات  الفجوات  من 

ثم سيُحرَم املُتعلّممن تنمية املهارة الخامسة كام 

اللغة  يف  نفكر  كيف  أي   9)MCREA( يسميها 

املختلفة  األنواع  وفهم  لتفسري  رضوري  أمر  »وهو 

للنصوص«10.

عرب  يتم  أن  ميكن  ال  التفاوض  مبدأ  تحقيق  إن 

تعكساالستخدام  بنصوص  ترتبط  ومهام  أنشطة 

تشكيل  وتبئِّ الدراسية،  الفصول  للغة  املثايل 

خارج  اللغة  للغة،ومتارس  الصحيحة  األمثلة 

سياقاتها املعيشة، وتركز عىل عينات صغرية من 

ستتحّقق  وإمنا  هادفًا،  اتصاالً  تتطلب  اللغة،وال 

للمامرسة  خام  مادة  متثّل  نصوص  خلل  من 

القرائية مبعناها الواسع، حيث ميكن للمتعلّمني 

ويناقشوا  يتسألواويستشكلوا ويجيبوا ويطرحوا  أن 

ذهنية  عصوف  يف  ويناظرواوينخرطوا  ويفرسوا 

استخدامهم  يعزز  مام  الهدف،  باللغة  متتابعة 

الحيوي للغة، ويطور لديهم اإلدراك الواسع للغة، 

اآلن  يف  ويدعم  الذايت،  التعبري  عىل  ويشجعهم 

األديب  للنص  الجاملية  الحمولة  بتأثريات   - ذاته 

عّده  الذي  البعد  هذا  لديهم،  الخيايل  البعد    -

البعض جزًءا مهاًم من الكفاءة التواصلية وأطلقوا 

 )Imaginary capacity(  عليه الطاقة التخيلية

“التي متكِّن من اختلق صورة افرتاضية تنتمي إىل 

ُمتخيلة  وقائع  بناء  ومن  املمكنة،  العوامل  أحد 

غايات  لتحقيق  الخيالية  العوامل  أحد  إىل  تنتمي 

داخلها  تتفاعل  »بنية  األديب  تواصلية”11.فالنص 

مجموعة من العنارص النصية مع بنيات أخرى خارج 

نصية باعتباره متوالية من العلقات اللغوية تنتظر 

البرصي  اإلدراك  عند حدود  يقف  أال  القارئ  من 

للبنيات  املحايث  التحليل  أو  العلقات،  لهذه 

ذلك  يستثمر  بل  النص  داخل  املشتغلة  اللغوية 

تحيينية  بعمليات  بالقيام  اآلن  ويتجاوزه يف نفس 

فالنص ليس كلية مغلقة بل هو إمكانات مفتوحة 

دالالت  مبنحها  تحيينها  إىل  املتلقي  يسعى 

وكذلك  وللموسوعة،  وللسياق  للنص  مناسبة 

للمهمة املراد إنجازها«12.

حول  التفاوض  لعملية  الوظيفية  القيمة  وتتفّعل 

املعنى عرب االنتقال من  البعد الفردي االستقبايل 

املحّفزة،  اإلمكانات  ذي  والنص  املتعلّم  حيث 

إىل البعد الجمعي اإلنتاجي حيث املتعلم يعالج 

اللغة باللغة وسط مجموعته الصغرية أو الكبرية، مبا 

التعلم حيث  التواصلية يف  الفلسفة  ينسجم مع 

املتعلمون  فيه  يتعلم  مجتمع  الدرايس  »الفصل 

من خلل التعاون واملشاركة«13، وحيث »الرتكيز 

للتعلم  االجتامعية  الطبيعة  عىل  أكرب  بشكل 

منفصلني  كأفراد  الطلب  عىل  الرتكيز  من  بدالً 

ربط  ميكن  كام  السياق«14  عن  ومنفصلني 

مخرجات هذه النقاشات بعدد من النتائج الواردة 

للغات  املشرتك  األورويب  املرجعي  اإلطار  يف 

املستويات  عىل  ذلك  يقترص  أن  )CEFR(دون 

واصفات  بعض  مع  الحال  هو  كام  املتقدمة، 

 ) B2-B1( األداء الخاصة باملستويات املتوسطة

مثل “ميكن أن يقوم بدور نشط يف املناقشة غري 
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ووضع  والتعليق،  مألوفة،  سياقات  يف  الرسمية 

وجهة نظر بوضوح ، وتقييم  املقرتحات البديلة..

وميكن حساب آرائه يف املناقشة والحفاظ عليها 

والتعليقات  والحجج  التفسريات  توفري  خلل  من 
ذات الصلة”15

ج.تنمية الوعي اللغوي..من خطيئة الخطأ 

إىل ُغْفرانه

غالبًا سيمر أي درس منوذجي يطبق مبادئالطريقة 

 Grammatical(( اللغة  تعليم  يف  القواعدية 

مراحل  Language Teachingبثلث 

متتابعةتعرف باسم دورة )  P-P-P( وهو اختصار 

(واملامرسة   )Presentationالتقديم من   لكل 

)production (واإلنتاج ))Practice

القواعد  بنية  تقديم  يتم  األوىل:  املرحلة  ففي 

محادثة  طريق  عن  ذلك  يتم  وعادة  الجديدة، 

البنية  لرشح  املعلم  يستثمره  قصري،  نص  أو 

ويف  لها،  الطلب  فهم  من  ويتحّقق  الجديدة 

مرحلة املامرسة: ميارس الطلب استخدام البنية 

للمراقبة  يخضع  فيه،  متحكاَّم  الجديدة يف سياق 

وذلك من خلل التدريبات املختلفة. ويف مرحلة 

اإلنتاج: ميارس الطلب استخدام البنية الجديدة 

تطوير  أجل  بهممن  تتعلق  مختلفة  سياقات  يف 

الرغم  وعىل  الجديدة،  البنية  مع  التعامل  طلقة 

من الرتاتبية املنطقية لهذه املراحل فإن اإلشكالية 

إرجاء  يف  يتحدد  الهرمي  البناء  هذا  يف  الرئيسة 

وإقصائهبعيدا  األخرية  املرحلة  إىل  املُتعلِّم  دور 

اللغة،  للتفكري يف  الرضورية  االكتشاف  دائرة  عن 

وهو إقصاء ينبجس من وجهة تعليمية ترى الخطأ 

أثناء  ما يف  ارتكاباملُتعلِّم خطأً  أن  خطيئًة، وتؤمن 

استمراريُةمصاحبة  عليه  سيرتتب  التعلم  عملية 

الحقة،  مرحلة  يف  تعديله  وصعوبة  الخطأ،  هذا 

هو  األيرس  الحل  يصبح  الرؤية  هذه  ضوء  ويف 

تجنيب الطالب ارتكاب الخطأ أو باألحرى حرمانه 

فرصة املحاولة التي قد تقوده إىل منزلق الخطأ.

بشكل  اإلجرائية  ومصاحباتها  الرؤية  هذه  تتناقص 

مبارش مع أحد مبادئ املقاربة التواصليةحيث يتم 

“تيسري تعلُّم اللغة عن طريق األنشطة التي تنطوي 

للقواعد  االكتشايف  أو  االستقرايئ  التعلم  عىل 

األساسية الستخدام اللغة وتنظيمها، وكذلك تلك 

التي تنطوي عىل تحليل اللغة والتفكري”16.

مفهوم  قراءة  يعيد  االستكشايف  التعلم  هذا  إن 

اللغوية  املعالجة  متثلت  أحد  فيه  ويرى  الخطأ 

املهارات، فاملامرسة  تنمية  للمعارف سبيلً إىل 

االستقرائية هي الطريق الرشيدة إىل تنمية الوعي 

الطلب  تعريض  ينبغي  حيث  للمتعلم،  اللغوي 

إىل حزمة واسعة من املواد التي تحفز استجابتهم 

وتفاعلهم من خلل مساءلة النص وتقييم معناه،  

يحرض  ما  وهو  وإبداعيًا   عاطفيُا  فيه  واالنخراط 

يرافقه  وما   - األديب  األدبيفالنص  النص  بحضور 

حوله-   األسئلة  عىل  تقترص  ال  ومهام  أنشطة  من 

يفكرون  ال  يجعلهم  عندما  الطلب  خربة  سيبني 

النص  ينجح  كيف  ولكن  النص،  يعنيه  فيام  فقط 

تحقق  أن  للغة  ميكن  وكيف  املعنى،  بناء  يف 

معناها، فيشجع الطلب عىل التباحث والنقاش 

حول االختيارات اللغوية، والبنى اللغوية، والبلغة 

وتنظيمها، أي أنه »يوفر الفرص للمتعلمني لتجربة 

ما يعرفونه”17 مام يسهم يف تنمية الوعي اللغوي 

التحصيلية  للمامرسة  متجاوزة  كمرحلة  وتعزيزه 

للمعارف اللغوية، وهو ما يتم بصيغة تراكمية غري 

مبارشة.

عملية  »هو  تواصيل  منظور  من  اللغة  فتعلم 

للغة،  اإلبداعي  االستخدام  تنطوي عىل  تدريجية 
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األخطاء هي  أن  من  الرغم  والخطأ. عىل  والتجربة 

نتاج طبيعي للتعلم ، فإن الهدف النهايئ للتعلم 

الجديدة  اللغة  استخدام  قادًرا عىل  تكون  أن  هو 

بدقة وطلقة«18،وال يعني تركيز املقاربة التواصلية 

عىل الطلقة إهامله الجانب القواعدي أو تهميشه 

يف أثناء املامرسة التدريسية، فاألمر هنا ال يتعلق 

يتعلق  وإمنا  يشء،  حساب  عىل  يشء  بتقديم 

بتوفري الفرص للُمتعلمني لتطوير الدقة والطلقة. 

التواصلية  املقاربة  يطلب  ولهذا  متوازن،  بشكل 

أخطاء  مع  »ُمتساِمحا  يكون  أن  املعلم  من 

املتعلمني وذلك ألنها تشري إىل أن املتعلم يبني 

قدرته عىل التواصل«  ويطلب منه كذلك أن يدع 

الطلب يكتشفون قواعد النحو.

يعزز النص األديب واألنشطة املرافقة له والتغذية 

املرتدة التي تقدم يف أثناء تشكل الوعي اللغوي 

وتصحيح  التواصل،  اسرتاتيجيات  مثلستخدام   -

سوء الفهم، والعمل عىل تجنب أعطال التواصل- 

االستخدام اللغوي الطبيعي الذي يحدث عندما 

يحافظ  هادف  تفاعل  يف  املتحدث  ينخرط 

عىل  واملستمرة  املفهومة  طبيعته  عىل  فيه 

فالنص  التواصلية،  كفاءته  محدودية  من  الرغم 

للغة،ويركز  الطبيعي  االستخدام  يعكس  األديب 

استخداًما  التواصل،ويتطلب  تحقيق  عىل 

بها،  التنبؤ  ميكن  ال  قد  لغة  وإنتاج  للغة،  مفيًدا 

والسعيلربطاستخداماللغةبالسياق،  وهي عوامل 

تضمن تحقق مفهوم الطلقة الذي يشكل عنرًصا 

مركزيًا يف مقاربات املقاربة التواصلية يف مقابل 

مفهوم الدقة يف املدخل القواعدي حيث الرتكيز 

عىل إنشاء أمثلة صحيحة الستخدام اللغة.

فإذا كان اإلطار املرجعي األورويب )CEFR(يؤكد 

التحكم  من  عالية  درجة  املتعلم  “يظهر  أن  عىل 

الفهم النحوي، وال يرتكب أخطاء تؤدي إىل سوء 

املساعدة  يف  مهاًم  دوًرا  يؤدي  األدب  فإن   ”B2

املتعلمني- يقود  عندما  الوعي  هذا  تنمية  عىل 

ويشجعهم عرب املهام املختلفة - إىل استكشاف 

باللغة حول  اللغة، والتفكري  أمناط النص وميزات 

النص؟  نوع  ما  نوع  اللغة من خلل طروحات من 

هذه  النص  استخدم  ملاذا  ذلك؟  أدركت  كيف 

إذا  يحدث  أن  ميكن  الذي  التأثري  وما  املفردة؟ 

من  أخر...؟وغريها  كلمة  الكلمة  بهذه  استبدلنا 

من  آخر  ملبدأ  تستجيب  التي  الرثية  النقاشات 

اللغة  تعلم  أن  وهو  التواصلية  املقاربة  مبادي 

اإلبداعي  االستخدام  تتضمن  متدرجة  عملية  هو 

“توليد  أيًضا  ميكن  والخطأ.كام  واملحاولة  للغة 

األخرى  النصوص  مع  املقارنة  طريق  عن  الوعي 

تبسيطها،  يتم  والتي  املحتوى،  يف  تختلف  التي 

والتي تكون من أنواع مختلفة، أو يف إطار أكرث متيزًا 

الخاصة،  التحويلية  كتاباتهم  خلل  من  للنشاط، 

واحد  منط  من  بأنفسهم  النصوص  كتابة  وإعادة 

إىل آخر”19. فاستخدام النصوص األدبية يف فصل 

باللغة  املتعلمني  وعي  زيادة  إىل  يؤدي  اللغة 

التي يتعلمونها، ويساعدهم عىل تطوير املهارات 

واالسرتاتيجيات التي ميكنهم تطبيقها يف العديد 

وميكن  املختلفة.،  والسياقات  املواقف  من 

عن  الكاشفة  األمثلة  من  بالعديد  االستشهاد 

النص  مع  املتعلم  لتعامل  اإليجابية  االرتدادات 

تكشف  حيث  التواصيل،  الفعل  عىل  األديب 

مورداً  يعترب  األدب  أن   CEFRعىل مفصلة  نظرة 

األدب  يُطرح   حيث  أهدافه:  تحقيق  يف  مركزياً 

بوصفهمساعًدا  ومحددة.  واسعة  عبارات  ضمن 

والتمتع  والثقافية  االجتامعية  املعرفة  تطوير  عىل 

 ، محددة  بنتائج  أيًضا  ويرتبط  باللغة20  الجاميل 

مثل ما ييلB2 “ميكن كتابة وصف تفصييل واضح 
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“21وال  التخيلية  أو  الحقيقية  والتجارب  األحداث 

يتعداها  يقترص األمر عىل اإلشارات الرصيحة بل 

إىل اإلشارات الضمنية، فاإلطار يشري عىل سبيل 

املثال إىل  أهمية استيعاب املتعلم   للستدالل 

والجدل واستيعاب أشكال الحجاج،وعرض الحجة

B1”يستطيع بناء حجة مقنعة يسهل اتباعها غالبا 

دون عناء يستطيع بناء حجته بصورة منظمة مع تركيز 

بالتفاصيل  النقاط املهمة ودعمها  مناسب عىل 

B2”يستطيع تقديم حجج واضحة، وتوسيع وجهة 

من  بناء سلسلة  ,يستطيع  باألمثلة  ودعمها  نظره، 

يف  نظره  وجهة  رشح  املنطقية..يستطيع  الحجج 

موضوع مهم موضًحا مزايا وعيوب نقاط متعددة” 

C2 C1”يستطيع أن يفهم بالتفاصيل عدًدا كبريًا 

النصوص املطولة واملعقدة ..محدًدا فوارق  من 

االتجاهات  ذلك  يف  مبا  الدقيقة  التفاصيل 

واآلراء الرصيحة والضمنية”C2”أستطيع أن أكتب 

تلخيصات ومراجعات لألعامل األدبية “

تكشف هذه اإلشارات عن وعي حقيقي بتأثريات 

العملية  نجاح  ضامن  عىل  االستيعاب  هذا 

يف  تتغلغل  األمور  هذه  أن  باعتبار  التواصلية، 

املحادثات اليومية والسياسية واالجتامعية.

د. لغة اإلبداع.. لغة الحياة.. متى يتخلّص سيزيف 

ِمن اللعنة؟

يكاد  اإلغريقية فإن«سيزيف« ال  للميثولوجيا  وفًقا 

أسفل  من  صخرته  حاملً  الجبل  قمة  إىل  يصل 

تنفيًذا ألمر »زيوس«حتى تتدحرج الصخرة  الجبل 

إىل أسفل الوادي، فيعاودسيزيف الهبوط وحملها 

أمثولُة  عربه  تتجىل  تكراري  فعل  يف  مجدًدا 

»املسكني«  سيزيف  غدا  التي  األبدي،  العذاب 

خلفيات  مع  الواعي  التعاطي  أن  غري  لها،  رمزًا 

هذه األسطورة قد يعيد تشكيل البوصلة الداللية 

أمثولة  املثال  سبيل  عىل  فتغدو  للقصة  العربية 

»للجزاء من جنس العمل« ، فاملعاناة السيزيفية 

ذاته  سيزيف  ألفعال  نتيجة  هي   - قسوتها  –عىل 

إله  وآخرهم  واآللهة  للبرش  املتكررة  وخداعاته 

املوت ثاناتوس.

الحياة  لغة  تدريس  بأّولية  الباحثني  انشغال  إن 

أولغة اإلبداع،يعادل الصخرة السيزفية التي ال نكاد 

التدحرج،  تعاود  حتى  الجبل  قمة  إىل  بها  نصل 

جدوى،فل  دون  والصعود  الهبوط  معها  ونعاود 

نكاد نتفق عىل مستوى هذه األولية، حتى نعاود 

ضيقة  رؤية  وفق  عينه،  املنظور  من  األمر  طرح 

يعكسان  متواجهني  خندقني  يف  اللغتني  تضع 

منترص،  من  فيه  البد  الذي  الحريب  الرصاع  مبدأ 

غري أن إعادة تفكيك الطرح يبني أن هذه املعاناة 

املستمرة  ال تنتج عن إشكالية حقيقية وإمنا هي 

الفعلية بني لغة  التغافل عن اختبار العلقة  نتاج 

املختلفة،  بأبعادها  اليومية  الحياة  ولغة  اإلبداع 

لعنته  من  سيزيف  بتخليص  الكفيل  االختبار  هذا 

ومواصلتهحياته.

فرديًا  نشاطًا  ليس  »التعلم  تواصيل  منظور  فمن 

عىل  يعتمد  اجتامعي  نشاط  ولكنه  خاًصا،  أو 

للنموذج  وفًقا  فالرسالة  اآلخرين«22،  مع  التفاعل 

التواصيل23، لجاكبسون تتحرك بني حدّي الشفرة، 

املرجعية  للقوة  املمثل   Reference والسياق 

ثقافية  منأُسس  تتضمنه  التواصليبام  للفعل 

وأرصدة اجتامعيةيتشارك فيها املرسل واملرسل 

القوة املرجعية عند  إليه، وغياب أو ضعف هذه 

مهددة  التواصلية  العملية  الطرفني سيجعل  أحد 

باالنقطاع.

إن جملة “تـــجِري الّرياُح مبَا ال تَشتَهي الّسُفُن” لن 

سوى  الحقيقة  داللتها  استيعاب  للمتلقي  يتهيّأ 
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يفرض ذلك  أن  التداولية دون  بالوعي مبرجعيتها 

الوعي باستقطاعها من الحكمة الشعرية للمتنبي 

يف بيته الشهري

َما كـــلُّ ما يََتَمّنى املَْرُء يُــْدرِكُــــُه

تـــجِري الّرياُح مبَا ال تَشَتهي الّسـُفُن

تخضع هذه العبارات باألساس إىل مبدأ التناص 

ما  نص  بني  العلقات  أو  العلقة  يعني”   الذي 

أو  كتابتها،  يُعيد  أو  نها،  يتضماَّ التي  والنصوص 

والتي  يحّولها،  بعامة  أو  يبّسطها،  أو  يستوعبها، 

عىل  أنه  ملحظة  مع  مفهوًما”24  يصبح  لها  وفًقا 

االستعامل  شيوع  وبسبب  التداوىل  املستوى 

معه  وتغيب  التحويل  هذا  معلامت  تغيب 

تداولية  عبارات  تغدو  التي  العبارات  أصول هذه 

فاعليات  ضمن  اليومية  اإلنسانية  املامرسة  يف 

الذات  اندماج  عىل  يؤكد  االجتامعية،  الحياة 

مستوى  عىل  الجمعي  البعد  لصالح  الفردية 

س هذا النوع من التفاعل عىل غياب  اإلنتاج،ويتأساَّ

الخطابات  ثنايا  يف  فرتد  االستدعاء،  مقصدية 

إىل  الغائب  من  الترسب  يتم  »إذ  عفوية  بطريقة 

النص  ارتداد  يتم  أو  الوعي  غياب  يف  الحارض 

الذهني،  الظرف  نفس  يف  الغائب  إىل  الحارض 

مام يجعلنا يف مواجهة تداخل بل تداخل«25.

ما نركز عليه هنا أن املستوى املعجمي وحده لن 

يسعف املتلقي لضامن كفاءة الفعل التواصيل، 

ولفهم أن القوة املرجعية للجملة تتعلق بعدم تحقق 

املأمول دامئًا،  بسبب عجز املتلقي عن التعاطي 

وال  التداولية،  العبارات  هذه  مثل  مع  اإليجايب 

لرتقية  تُستخدم  التي  العبارات  عىل  األمر  يقترص 

الشعرية،  باألبيات  كاالستشهاد  اللغوي  الخطاب 

وإمنا ميتد للعديد من العبارات التي يرتهن فهمها 

مبستوى تداويل يجاوز املستوى املعجمي، تلك 

العبارات التي  يتداولها الناس يف حياتهم اليومية 

ويستخدمونها يف أحاديثهم ومكاتباتهم- بدرجات 

متفاوتة وفق املستوى التعليمي والثقايف-  دون 

وعي حقيقي بأنها عبارات تنتمي من حيث املنشأ 

إىل لغة اإلبداع مبعناها الواسع،  وقد انغمست 

متعاقبة،  زمنية  مامرسات  عرب  التداول  لغة  يف 

كالعديد من الحكم واألمثال والعبارات املصكوكة 

يف  فقط  ليس  .«ألنه  العبارات  هذه  أمثلة  من 

اإلبداعي  االستخدام  نرى  أن  ميكننا  األدب 

الطرق  الفتات  يف  موجودة  وهي  للغة.  والخيايل 

واإلعلنات واملقاالت الصحفية والعناوين وأسامء 

إىل  وما  والقوائم  واإلشعارات  والرشكات  املتاجر 

املحادثات  يف  كارتر”حتى  يقول  ذلك«.26فكام 

اليومية االعتيادية يتبدى لنا االستخدام اإلبداعي 

واألمثلة  واالستعارات  املصطلحات  مثل  للغة 

والتلعب بالكلامت وغريها من األمور التي تخضع 

عدم  أن  ملحظة  اإلبداعية”27مع  اللغة  ملعايري 

معاناة املتحدثني األصليني يف التعامل مع مثل 

ألجنبية  اللغة  متعلم  أن  يعني  ال  العبارات  هذه 

لغة فسلفاتها  فلكل  نفسه،  املوقف  سيكون يف 

من  يتطلب  مام  األفكار  عن  التعبري  يف  وأدواتها 

بهذه  وعي  عىل  يكون  أن  األجنبية  اللغة  متعلم 

املعجمي  للمستوى  املتجاوزة  املتطلبات 

واملرتبط بالوعي اللغوي املتسع خاصة يف إطار 

التواصلية  فاملقاربة  االجتامعي،  بالبعد  علقته 

الطبيعة  عىل  أكرب  بشكل  »الرتكيز  عىل  يؤكد 

الطلب  عىل  الرتكيز  من  بدالً  للتعلم  االجتامعية 

السياق«28  يف  مندمجني  غري  منفصلني  كأفراد 

الصف  يف  تعلمه  يتم  ما  بني  قطيعة  فإحداث   ،

فكرة  مع  يتناقض  الصف  هذا  خارج  يدور  وما 

التعلم  لتعزيز  كوسيلة  بالعامل  املدرسة  »ربط 
الشمويل«29
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الكفاءة  إىل  االجتامعيةباإلضافة  الكفاءة  ومتثل 

الرئيسة  املكونات  التداولية  والكفاءة  املعجمية 

للكفاءة التواصلية،حيث تشري الكفاءة االجتامعية 

إىل األحوال الثقافية واالجتامعية الستخدام اللغة 

املطلوبة  واملهارات  املعرفة  كذلك  بها  ويقصد 

اللغة،  االجتامعية الستخدام  األبعاد  مع  للتعامل 

بشكل  االجتامعي  اللغوي  املكون  يؤثر  حيث 

حاسم يف كل أمناط التواصل وخاصة بني ممثيل 

األورويب   لإلطار  فوفًقا   ، املتعددة،  الثقافات 

اللغة  الستخدام  عمليا  نهجا  يجسد  الذي 

يفرض  اللغوي دامئًا يف سياق  النشاط  »يحدث 

رشوطًا وقيوًدا.ألننا يجب أن نتعامل مع السامت 

من  كثري  يف  بها  التنبؤ  ميكن  ال  التي  السياقية 

األحيان ، فإن كفاءة لغتنا التواصلية لها مكونات 

اإلطار  يجعل  وعملية”30.ولهذا  اجتامعية  لغوية 

فينص  أهدافه  تتعلقبأحد  الكفاءة  بهذه  الوعي 

“يقدر  أن   عليه    c2 املستوى  يف  املتعلم  أن 

االجتامعية  والثقافية  االجتامعية  اللغوية  األبعاد 

معهم”  التفاعل  ويستطيع  األم  اللغة  ملتحديث 

وكذلك”يستطيع التوسط بفاعلية بني املتحدثني 

باللغة الهدف ولغة مجتمعه واضًعا يف الحسبان 

واالختلفات  االجتامعية  الثقافية  االختلفات 

اللغوية االجتامعية”

لقد أدرك ديل هاميز Dell Hymesأهمية هذا 

الوعي الثقايف االجتامعي يف ضامن إنجاح عملية 

السوسيوثقايف   املكون  جعل  ولذلك  التواصل 

للقدرة  األربعة  املكونات  Socioculturalأحد 

الكفء  فاملتواصل  لذلك،  ووفًقا  التواصلية31، 

اللغة  يف  الثقافية  لألبعاد  مدركًا  يكون  أن  البد 

عليها  التعرف  ميكنه  التي  األبعاد  تلك  الهدف، 

مع  التفاعل  أبرزها  لعل  مختلفة،   مسارات  عرب  

املنتوجات  أن هذه  باعتبار  الثقايف،  املنتوجات 

تختزل بشكل مبارش أو غري مبارش العنارص الثقافية 

النص  وميثل  واالجتامعية،  التاريخية  بأبعادها 

زاوية  من  الثقافية  املنتوجات  أهم  أحد  األديب 

»حادثة  النص  باعتبار   وذلك  التواصلية  املقاربة 

أدبيًايتمثل  جامليًا  نصا  فحسب  وليس  ثقافية«  

أنساقًا ذات سلطة مهيمنة ترتسخ بحضور املؤلف 

بصبغة  مصبوغ  ثقايف  ناتج  »هو  الذي  الثقايف 

أشياء  يقول يف داخله  إن خطابه  ثم  أوالً،  الثقافة 

وعي  يف  هي  وال  املؤلف،  وعي  يف  ليست 

تعطي  املضمرة  األشياء  وهذه  الثقافية،  الرعية 

ومن  الخطاب«32  معطيات  مع  تتناقض  دالالت 

األديب  النص  مع  والجمعي  الفردي  فالتعاطي  ثم 

والتباحث  حول هذه األنساق املضمرة والظاهرة 

وكيفية توظيف اللغة لتمثيلها متثل خطوات رئيسة 

»يلح  ولذلك  السوسيوثقافية.  الكفاءة  بناء  نحو 

رضورة  عىل  الخطاب  بلسانيات  يسمى  ما  رواد 

االجتامعية  ملبساته  بكل  الخطاب  من  االنطلق 

دائرة  إىل  يعيدون  بذلك  والنفسية،  والثقافية 

العناية أموًرا لطاملا أُبعدت بحجة اقتضاء الدراسة 
العامية للغة إقصاء وإبعاد كل ما هو غري لغوي«33

املوازنة  املهم يف  املعلم  دور  إىل  نشري  أن  بقى 

والتي  النص  يشتملها  التي  النصية  القيم  بني 

تضخم  وبني  اللغة  ملكتسب  أولوية  تشكل 

النص  أنيتطلب  مبعنى  للنص،  الثقافية  الحمولة 

أن  قبل  الثقافية  املرجعية  للنقاط  مكثًفا  رشًحا 

النص  مع  التعامل  يف  البدء  من  الطلب  يتمكن 

بسهولة  طلبهم  يعرفون  الذين  »فاملعلمون 

عىل  تحتوي  نصوص  عىل  العثور  من  سيتمكنون 

بحاجة  لكننا  لهم،  بالنسبة  أهمية  ذات  مواضيع 

أيًضا إىل العثور عىل نصوص ميكن الوصول إليها 

عىل   ، املهم  من  االهتاممات.  هذه  مع  تتوافق 

التأكد من أن الطلب ال يفقدون   ، سبيل املثال 
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يتطلب  تفسريه  ألن  نص  مع  العمل  يف  الرغبة 
معرفة ثقافية ليست لديهم«34

نار  عىل  يحافظ  النشط..من  ه.املُتعلّم 

بروميثيوس ُمشتِعلة؟

من التغريات الجوهرية التي أحدثها تبني املقاربة 

من  كل  دور  تغري  اللغات  تدريس  يف  التواصلية 

مسؤولية  التعلم  أصبح  أن  بعد  واملُتعلِّم  املعلم 

مشرتكة، فتحول املتعلم من كونه مستقبلً خاملً 

ُمنِتج تتمركز حوله  إىل حد بعيد إىل عنرص نشط 

العملية التعليمية حيث أصبح من أساسيات تعليم 

اللغة الثانية تواصليًا »تركيز مزيد من االهتامم عىل 

دور املتعلمني بدالً من املحفزات الخارجية التي 

ينتقل  وبالتايل،  بيئتهم.  من  املتعلمون  يتلقاها 

مركز االنتباه من املعلم إىل الطالب. يُعرف هذا 

املتمحور  التدريس  من  باالنتقال  عموًما  التحول 

حول املعلم إىل التدريس املتمحور حول املتعلم 

أو التعليم املرتكز عىل التعلم«35 وباتعىل املتعلم 

تستند  التي  الصفية  األنشطة  يف  املشاركة  اآلن 

للتعلم.  الفردي  النهج  من  بدالً  تعاوين  نهج  إىل 

عىل  باالعتامد  يستبدل  أن  املعتاد  من  وصار 

األقران  إىل  النامذج،االستامَع  لتقديم  املعلِّم 

وتأدية  املهام  لتنفيذ  العمل  إطار مجموعات  يف 

األنشطة التعاونية. 

واملرشد  املدرب  تولىأدوار  فقد  املعلم  أما   .

ويدير  املشورة  يقدم  الذي  املساعد  والوسيط 

السلطوي  النهج  عن  بعيًدا  التعليمية  العملية 

يتقمص  أن  املعلم  مهام  من  يعد  فلم  الهرمي، 

واملتحدث  واملستمع  والكاتب  القارئ  دور 

عىل  الطلب  حمل  مهمته  تعد  ومل  النموذجي، 

إنتاج الكثري من الجمل الخالية من األخطاء، وأصبح  

عىل املعلم أن يعيد النظر يف كيفية التعامل مع 

أخطاء املتعلمني، وأن يستثمرها يف تيسري عملية 

-عىل  كراشن  باستيفان  األمر  ووصل  اللغة،  تعلم 

سبيل املثال- إىل التأكيد عىل أن الدور التقليدي 

للمعلم - بوصفه موجًها - يؤسس تعارًضا حاد بني 

بصيغته  فاملوجه  التواصلية،  والطلقة  التعلم 

اللغوية  القدرات  »تثبيت  مهمته  التقليدية 

املتعلمة، واإلرشاف عىل تطبيق القواعد النحوية، 

فاملوّجه  لذلك  واعية،  بطريقة  تعلمها  تم  التي 

يرتبط بالتعلم أكرث من االكتساب«36.

ملتعلم  الجديد  الدور  لهذا  النظري  التحديد  إن 

أهدافه  يحقق  أو  يتشّكل  أن  له  كان  ما  اللغة 

وليس  حقيقي  انخراط  بضامن  سوى  املرجوة 

التعليمية داخل  شكيل للمتعلمني يف أنشطتهم 

حافز  توافر  إىل  انخراطيستند  وخارجه،  الصف 

قوي، يعادل دوره دور نار »بروميثيوس«  الذي علّم 

البرش كيفية صنعها واستخدامها فغريت حياتهم 

بهلكهم،  إذانًا  جذوتها  خبو  وصار  بها  وارتبطت 

عىل  نحافظ  أن  ميكن  كيف  هنا  امللح  فالسؤال 

اتقاد حافزية املتعلم؟

إن التوجه إىل دراسة لغة أجنبية ميثل حافزًا أوليًا 

التعلم  ملرحلة  كافية  تكون  قد  طاقات  ميلك 

سلبًا  ستتأثر  الطاقات  هذه  أن  غري  األوىل، 

من  يصاحبها  وما  التعليمية  العملية  تقدم  مع 

نوعية  عىل  االعتامد  حالة  يف  خاصة  تحديات، 

الذي  الدور  الرغم من  النصوص، فعىل  ثابتة من 

األنشطة  وطبيعُة  املعلم  موهبُة  تؤديه  أن  ميكن 

الخبو  هذا  إرجاء  يف  التدريس  واسرتاتيجياُت 

التحفيزي فإن طبيعة النصوص تلعب الدور األبرز 

يف التأثري عىل ما ميكن أن يطلق عليه »مستوى 

اللياقة التحفيزية«، وهو أمر ميكن ملحظة بشكل 

أكرث جلء لدى املتعلمني يف املستويات العليا 
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)C2,C1,B2(الذين سيظلون يف حاجة متجددة 

إىل نصوص ال تعزز اكتسابهم للغة فحسب وإمنا 

والحفاظ  التعلم  عملية  ملواصلة  نفسيًا  تدعمهم 

عىل طبيعتهم النشطة داخل بيئة الصف وخارجه 

لتعلم  الرئيسية  العوامل  أحد  الحافز  “فإذاكان 

بتقديم  ملتزمون  بالتأكيد  فإننا   ، واكتسابها  اللغة 

نصوص وأنشطة أكرث تحديًا وإثارة الهتامم للطلب 

أعمق  مستوى  عىل  يشاركون  ستجعلهم  والتي 

أجل  من  اللغة  يستخدمون  بأنهم  الشعور  وخلق 
أغراض حقيقية”37

 ويبدو النص األديب هو األقدر عىل تأدية هذا 

الدور من نواح ُمتعددة منها: 

ألغراض  اللغة  باستخدام  العميق  الشعور  تعزيز 

وهو  الشخصية«38  بخربتهم  هذا  كل  واقعيةوربط 

التواصلية وهو  يرتبط مببدأ مهم يف املقاربة  أمر 

السامح للطلب بشخصنة التعلم بربط ما تعلموه 

بحياتهم.

اللغة  مفردات  استخدام  من  املتعلم  متكني 

قامئة  عرب  وليس  ومختلفة  حقيقية  سياقات  يف 

مفردات فقط، 

متكني املتعلم من بناء خربته بعيًدا عن اتجاهات 

النصوص ذات الداللة الواحدة.

ضامن انخراط الطلب العاطفي مع النص وإعادة 

مع  خاصة  الشخصية  خرباتهم  ضوء  يف  قراءته 

رفد النص بأنشطة ترتبط بواقع املتعلم وسياقاته 

املختلفة.

فالنص   ، ديناميكية  أكرث  التعلم  بيئة  جعل 

النص  بني  بالتفاعل  إال  إدراكه  ميكن  ال  األديب 

كفاءتهم  تفعيل  عىل  سيساعد  واملتعلمينالذي 

التواصلية عرب تطوير قدرتهم عىل الترصف كمفكرين 

ومستخدمني مبدعني للغة، وهو ما يتعلق مببدأ 

يعرفه  »Activity Principle”الذي  النشاط 

للطلب  النشطة  “املشاركة  Carterبأنه  كارتر  

ال  فاملتعلمون  شيئًا”39.  يعني  النص  جعل  يف 

بل  لفهمه.  مهام  ثم  نص  عىل  ببساطة  يحصلون 

أوالً  تساعدهم  التي  املهام  بذلكمنحهم  يستبدل 

يف بناء معالجة نشطة للنص.

تعزيز اكتساب اللغةحيث أظهرت الدراسات يف 

اكتساب املفردات »أنه من املفيد للطلب مقابلة 

الكلامت يف مجموعة متنوعة من السياقات«40، 

ألن الداللة الحقيقية للكلامت ال ميكن رؤيتها إال 

عندما يتم فحص الكلامت يف السياق.

»النصوص  دور  إىل  اإلشارة  هنا  املهم  من 

املتعلم  تعاطي  حافزيه  تعزيز  يف  املُستقِطبة« 

مع النص األديب، ويُقصد بذلك اختيار النصوص 

الدارسني  احتياجات  مع  املتوافقة  األدبية 

تحقيقه  للمعلم  ميكن  أمر  وهو  واهتامماتهم، 

مبراعاة مخرجات التعلم املستهدفة، واقع خربته 

حالة  ففي   ، ومستواهم  واحتياجاتهم   بطلبه 

طلب املستوى املتوسط األول B1 عىل سبيل 

مفخًخا  النص  يكون  أن  تجنب  ينبغي  املثال 

التي  التناصية  واإلحاالت  الثقافية  بالعوائق 

تدخل يف رصاع مع دافعية التعلم غري املستقرة 

نحو  التوجه  بذلك  املقصود  فليس  بعدوبالطبع 

النصوص الضعيفة أو املسطحة ثقافيًا وإمنا إىل 

ثقافية  مرجعية/خلفية  تتطلب  ال  التي  النصوص 

أو  للطالب  متوافرة  غري  تاريخية  أو  اجتامعية  أو 

ضوء  يف  طبيعي  بشكل  تحصيلها  عليه  يصعب 

الذي ميكن من خلله  النص  الدراسية أي  خطته 

الحاجة  املتعلموندون  اهتامم  جذب  يف  البدء 

إىل كثري من التحضري، ويف بعض الحاالت ميكن 
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الخلفيات  بهذه  اإلملام  عىل  الطالب  تشجيع 

بشكل مسبق عرب مهام وأنشطة متعددة.

استقاللية  إىل  النص  أصالة  من  و.األدب 

املُتعلم

و.1.األصالة

للمواد  خاصة  أهمية  التواصلية  املقاربة  أوىل 

أن  باعتبار   )Authentic Materials(األصيل

وخربات  حقيقي  تواصل  يف  املتعلمني  “انخراط 

فالوظيفة  لهم”41،  مهم  قيمةأمر  صادقةذات 

الرئيسة للغة هي تحقيق التواصل بني مستخدمها 

أن  املهم  من  أصبح  ثم  ومن  املحيط  والسياق 

الصفية مع  تنسجم األنشطة واملهام الصفية غري 

تركز  أن  حيث«يجب  اإلمكان  الحقيقيقدر  العامل 

الوسيلة.  وليس  الرسالة  عىل  واملواد  األساليب 

يف  نفسها  هي  القراءة  أغراض  تكون  أن  ويجب 

الفصل كام هي يف الحياة الواقعية«42  ولهذا كان 

طريقها  األصيلة  النصوص  تجد  أن  الطبيعي  من 

املختلفة  املستويات  يف  الدراسية  للكتب 

وقوائم  واللفتات  دون-كاإلعلنات  أو  -بتكييف 

فضلً  املجلت  وعناوين  الربامج  وقوائم  الطعام 

العلمية  الكتب  وأجزاء من  واألخبار  عن املقاالت 

جوهر  عىل   التوجه  هذا  ومليقترص  واألدبية، 

العديد  فأصبحت  شكله  إىل   تعداه  بل  النص 

مقاالت  مثل  لتبدو   تصمم  القراءة  نصوص  من 

املجلت والجرائد، وبدا تصميم الكتب الدراسية 

مثل  الحقيقية  املصادر  من  نفسهامامثلُللعديد 

املجلت الثقافية.

وإذا كان األدب يف جوهره  مامرسة إبداعية تتخلق 

ونظريتها  الفردية  املبدع  ذات  بني  املسافة  يف 

من  كثري  يف  األديب  النص  كان  وإذا  الجمعية، 

األحيان تجليًا لواقعه واستجابة لقضاياه، أصبحت 

هذه النصوص  مناذج أصيلة متجددة النشاط من 

نواح متعددة أبرزها إظهارهاحقيقة اللغة،وتوفريها 

ترتبط  لغة حقيقية  إىل  للتعرض  للمتعلّم  الفرصة 

حموالت  عىل  وتشتمل  باحتياجاته،  وثيًقا  ارتباطًا 

اإلبداعي  سياقها  يف  إال  إدراكها  ميكن  ثقافيةال 

يف  النصوص  هذه  دور  إىل  األصيل،باإلضافة 

اللغة  يف  التفكري  عىل  املتعلمني  قدرة  دعم 

ثقتهم  بتعزيز  للتعلم  حافزيتهم  واستثارة  باللغة، 

اللغة  استخدام  عىل  قدرتهم  ويف  أنفسهم  يف 

»فالطلب سيشعرون بالرضاء كونهم يعرفون أنهم 
يقرأون نصوص أدبية يف صورتها األصلية«43

و.2.االستقاللية

 )Farrel(44وفاريل)Jacobs( جاكوبس   أكد 

تدريس  يف  التواصلية  املقاربة  إىل  التحول  أن 

اللغات قد أدى إىل عدد من التغيريات الرئيسية 

يف مناهج تدريس اللغة، ومن هذه التغرياتتعزيز 

منح  بذلك  ويقصد  املتعلم،  استقللية 

املتعلمني حرية أكرب يف التعلم وفًقا الختياراتهم، 

سواء من حيث محتوى التعلم أو العمليات التي 

التي يوظفونها،  قد يستخدمونها واالسرتاتيجيات 

باإلضافة إىل استخدام التقييم الذايت، وقد اثبتت 

العديد من الدراسات أن التعلم املستقل يفيض 

األجنبيةألن   / الثانية  اللغة  تعلم  يف  النجاح  إىل 

تركيز املتعلمني ينصب عىل ما يتثبتون من كونه 

ذات أهمية لهم، كام يساعداملتعلمني عىل دمج 

مهارات اللغةالتي يكتسبونها يف حياتهم اليومية، 

مهارات  وتطوير  بنفسهم،  ثقتهم  تعزيز  عن  فضل 

التعلم مدى الحياة.

ما  أهمية  عىل   )CEFR( تأكيد   مع  وتساوقًا 

 Independent(45يسميه متعلِّم اللغة املستقل

النصوص األدبيةواملدخل التواصيل يف تعليم العربية
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مجلس  اتخذ  فقد  language learning(فلم 

خطوات   )The Council of Europe( أوروبا 

عملية لدعم هذه االستقللية مثل تصميم محفظة 

 46European Languageاألوروبية اللغة 

لـ  مصاحبة  Portfolio )ELP()Theكأداة  

بتطور  أوروبا  مجلس  اهتامم  تعكس   .CEFR

متعلم اللغة املستقل، فهي ملك للمتعلم وأداة 

لتعزيز استقلليتهبتشجيعه عىل تحديد األهداف 

والرصد والتقييم الذايت بشكل دوري.

إن النصوص األدبيةبوصفها نصوصا أصيلة تدعم 

تحّفز  حيوية  نصوص  االستقللية”فهي  هذه 

الحقيقي  السياق  لهم  تقدم  عندما  الطلب، 

اللغة  ثقافة  لهم  وتنقل  اللغة،  الستخدام 

الصف  خارج  للقراءة  وتؤهلهم  املستهدفة، 

من  مهاًم  مورًدا  يعترب   األديب  النص  أن  كام   ،47“

التعلم من جوانب  استمرارية  موارد ضامن كفاءة 

املكثفة/  القراءة  فيتعزيز  أبرزهادوره  لعل  مختلفة 

املركزة  )Extensive reading( ، فالعديد من 

الباحثني يرون أن االنغامس يف مجتمع املتحدثني 

باللغة املستهدف هو املسار األنجع للتعلم، غري 

قد  والسياسية  واالجتامعية  املادية  العوائق  أن 

تجعل هذا املسار غري متاح للكثريين، مبا يجعل 

الخيار الثاين الذي هو القراءة املكثفة أحد أفضل 

تؤهل  اللغة48التي  مهارات  لتحسني  الخيارات 

وإن  الذايت  والتعلم  املستقلة  للدراسة  الطلب 

للنصوص،  واملعلمني  الكتب  اختيارات  ظلت 

تطوير  عىل  الطلب  وقدرة  تقدميها،  ووقت 

داعمة  عوامل  واسرتاتيجياتها  القراءة  مهارات 

لتفعيل دور القراءة املكثفة.

الخامتة

حدود  استكشاف  إىل  الدراسة  هذه  سعت 

التواصلية  واملقاربة  األديب  النص  بني  العلقة 

إىل  الدراسة  خلصت  وقد  اللغات،  تعليم  يف 

أن العربية ومنهجيات تدريسها بوصفها لغة ثانية 

مل ترتجم حامسها لإلفادة من املقاربة التواصلية 

لتعليم اللغات إىل مامرسات تطبيقية فاعلة عىل 

أن  املناهج،  وتصميم  املقررات  تأليف  مستوى 

حول  »التفاوض  مبدأ  مع  ينسجم  األديب  النص 

ذات  نصوص  إىل  تفعيله  يحتاج  الذي  املعنى« 

أن  من  املتعلمني  متكن  منفتحة  داللية  آفاق 

ويناقشوا  ويطرحوا  ويجيبوا  يتسألواويستشكلوا 

ويفرسواويناظرون كام أن النص األديب يعزز تشّكل 

يف  نحواالنخراط  بدفعه  للمتعلم  اللغوي  الوعي 

تفاعل هادف يحافظ فيه عىل طبيعته املفهومة 

كفاءته  محدودية  من  الرغم  عىل  واملستمرة 

من  به  يتميز  مبا  األديب  النص  يعزز  التواصلية. 

تحقيق  عىل  والرتكيز  للغة،  الطبيعي  االستخدام 

لغة  وإنتاج  للغة،  املفيد  واالستخدام  التواصل، 

ال ميكن التنبؤ بها، والسعي لربط استخدام اللغة 

عنرًصا  يشكل  الذي  الطلقة  مفهوَم  بالسياق، 

مركزيًا يف مقاربات املقاربة التواصلية يف مقابل 

يرتبط  وما  القواعدي،  املدخل  الدقة يف  مفهوم 

التسامح مع أخطاء املتعلمني.،  بذلك من مبدأ 

الكفاءة  تفعيل  يف  فاعل  دوًرا  األدب  يؤدي  كام 

الكفاءة  إىل  باإلضافة  متثل  التي  االجتامعية 

الرئيسة  املكونات  التداولية  والكفاءة  املعجمية 

للكفاءة التواصلية، التي يوليها املقاربة التواصلية 

أهمية خاصة لربط الصف بالعامل كوسيلة لتعزيز 

التعلم الشمويل، كذلك يرتبط النص األديب مببدأ 

مهم يف املقاربة التواصلية وهو السامح للطلب 

بشخصنة التعلم بربط ما تعلموه بحياتهم. بتعزيز 

واقعية  اللغة ألغراض  باستخدام  العميق  الشعور 

ينشط  كام  الشخصية،  بخربتهم  هذا  كل  وربط 
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من  املتعلم  لدى  الحافزية  مفهوم   األديب  النص 

نواح عدة أبرزها تعزيز ثقة املتعلم يف نفسه ويف 

متكينه  إىل  باإلضافة  اللغة  استخدام  عىل  قدرته 

من  بناء خربته بعيًدا عن اتجاهات النصوص ذات 

الداللة الواحدة، كام متثل النصوص األصيلة وما 

يرتبط بها من مبدأ االستخدام الحقيقي للغة أحد 

مكونات املحتوى التواصيل وميثل األدب منوذًجا 

يدعم  وكذلك  النصوص  من  النوعية  لهذه  مثاليًا 

يؤكد  الذي  التعلم  استقللية  مبدأ  األديب  النص 

عليه املقاربة التواصلية.
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أوالً: تعلم اللغات األجنبية يف القديم

شائعاً  قدمياً  العرب  عند  اللغات  تعلم  كان 

ومعروفاً ومتداوالً بينهم1 كام هو الحال يف الكتابة 

العربية؛ وذلك ألنهم اضطرتهم أحوالهم املعاشية 

يتعلموا  أن  إىل  والثقافية،  والفكرية  والتجارية، 

يحتاج  الكاتب  ألن  وذلك  األخرى؛  اللغات  كتابة 

يف كامل صنعته إىل معرفة لغة الكتب التي تأتيه 

غري  من  عنها  ويجيب  ليفهمها  أمريه؛  أو  ملليكه، 

اطلع تَرُْجامن عليها، وذلك صوناً لرس ملكه، وأبلغ 

يف بلوغ مقاصده... ومام ينبغي أن يعرفه الكاتب 

املجيد من تعلمه للغات العجمية هو ما تتعلق به 

حاجته يف املخاطبة واملكاتبة. 

الُكتاَّاب:  يف  العبادي  زيد  بن  عدي  تعلاَّم  وقد 

أفصح  »فصار  الفاريس،  الخط  ثم  العريب  الخط 

إىل  انتقل  ثم  والفارسية،  بالعربية  وأكتبهم  الناس 

يف  ومرتجاًم  بالعربية  كاتبًا  فأصبح  فارس  بلد 

اإلياديُّ  يَْعُمَر  بن  لَِقيُط  وكذلك  كرسى«2.  ديوان 

من  فكان  الفارسية،  ويحسن  بالعربية  كاتبًا  كان 

أجل ذلك مرتجاًم يف ديوان كرسى3. وكان ورقة بن 

نوفل »يكتب الكتاب العرباين، فيكتب بالعربانية 

من اإلنجيل ما شاء أن يكتب«4. وكان عبدالله بن 

عمرو بن العاص كثري العناية بكتب أهل الكتاب5، 

وكان يقرأ بالرسيانية6. 

صىل  الله  رسول  عهد  عىل  ثابت  بن  زيد  وتعلاَّم 

تعلم اللغات الأجنبية والرتجمة عند 
العرب قدميًا

أ.د. جاسم عيل جاسم

عميد كلية علم اللغة التطبيقي، الجامعة اإلسلمية مبنيسوتا فرع تركيا

امللخص

كان تعلم اللغات وتعليمها والرتجمة مشهوراً عند العرب، وإن الدافع وراء ذلك هو اضطرارهم لتلبية 

كتابة  تعلموا  حيث  اليومية،  الحياة  شؤون  من  وغريها  والثقافية  والفكرية  والتجارية  املعاشية  أمورهم 

اللغات األخرى وترجموا من العربية وإليها حفاظاً عىل أرسارهم الخاصة. ولدينا أمثلة وفرية يف تعلم 

العرب للغات األخرى والرتجمة منها وإليها كالفارسية والحبشية والرومية والرسيانية والعربية وغريها منذ 

العرص الجاهيل. ومل يقترص األمر عىل العرب وحدهم يف معرفة اللغات األخرى وكتابتها والرتجمة منها 

وإليها، بل لقد كان بني األقوام األخرى من يعرف العربية ويكتبها ويرتجم إليها من اللغات األخرى، وهذا 

معروف منذ الجاهلية إىل يومنا هذا.

الكلامت املفتاحية: اللغات، األجنبية، العرب، قدمياَ، تعلم.

تعلم اللغات األجنبية والرتجمة عند العرب قدمياً
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وأن  والعربانية،  العربية  الكتابة  وسلم  عليه  الله 

النبي أمره بتعلُّم كتاب يهود، وقال له: إين ال آمن 

حتى  شهر  نصف  يب  مير  فلم  كتايب،  عىل  يهوداً 

تعلاَّمته، فكنت أكتب له إىل يهود وإذا كتبوا إليه 

قرأت كتابهم7 وكذلك تعلاَّم الرسيانية، قال النبي 

الله عليه وسلم: »أتحسن الرسيانية، فإنها  صىل 

قال:  فَتََعلاَّْمَها.  قال:  ال.  قلت:  كتب«  تأتيني 

فَتََعلاَّْمتَُها يف تسعة عرش يوما8ً، وتعلاَّم إىل جانبها 

الفارسية والرومية والقبطية والحبشية، تعلم ذلك 

باملدينة من أهل هذه األلسن9. ويف رواية الحاكم 

زيد  قال  أيضا10ً،  اليهود  كتابة  ثابت  بن  زيد  تعلم 

بن ثابت: أمرين رسول الله صىل الله عليه وسلم 

فتعلمت له كتابة اليهود، وقال: »إين والله ما آمن 

يهود عىل كتايب« فتعلمته فلم مير يب نصف شهر 

حتى حذقته، قال: »إين كنت أكتب له إذا كتب، 

وأقرأ له إذا كتب إليه«.

وعن زيد بن ثابت قال: قال يل رسول الله صىل 

ال  أُناس  من  كتب  يأتيني  إنه  وسلم:  عليه  الله 

أحب أن يقرأها أحد، فهل تستطيع أن تََعلاَّم كتاب 

قال:  نعم!  فقلت:  الرسيانية؟  قال  أو  العربانية 

فتعلمتُها يف سبع عرشة ليلة. وعن زيد بن ثابت 

وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  قدم  ملا  قال: 

املدينة قال يل: تََعلاَّم كتاب اليهود، فإين والله ما 

آَمُن اليهود عىل كتايب، قال: فتعلمتُه يف أقل من 

نصف شهر11.

أكانت مرتجمة  الكتاب، سواء  أهل  كتب  وكانت 

تلقى  اللغات،  من  بغريها  مكتوبة  أم  العربية  إىل 

عىل  يحملهم  ما  العرب  بعض  لدى  العناية  من 

بن  أن خالد  الذكر، نجد  مدارستها؛ وعىل سبيل 

إذ أيت  قال12: »كنت جالًسا عند عمر،  ُعرْفُطَة، 

له  فقال  بالسوس،  سكنه  عبدالقيس،  من  برجل 

نعم.  قال:  العبدي؟  فلن  ابن  فلن  أنت  عمر: 

فرضبه  نعم.  قال:  بالسوس؟  النازل  وأنت  قال: 

بقناة معه. فقال الرجل: ما يل يا أمري املؤمنني؟ 

»بسم  عليه  فقرأ  فجلس،  اجلس.  عمر:  له  فقال 

الرحيم  الرحمن  الله  بسم  ٱ  الرحيم  الرحمن  الله 

الر تلك آيات الكتاب املبني إنا أنـزلناه قرآنا عربيا 

لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص 

إىل : ملن الغافلني ا13َّ ». فقرأها عليه ثلثًا، ورضبه 

املؤمنني؟  أمري  يا  يل  ما  الرجل:  له  فقال  ثلثًا. 

قال:  دانيال؟  كتاب  نسخت  الذي  أنت  فقال: 

بالحميم  فامحه  انطلق  قال:  أتبعه.  بأمرك  مرين 

أحًدا من  تقريه  تقرأه، وال  ثم ال  األبيض،  والصوف 

أقرأته  أو  قرأته،  أنك  عنك  بلغني  فلنئ  الناس، 

أحًدا من الناس، أَلَنَْهْكتََك عقوبة...14«.

يف  بالبعث  يؤمنون  كانوا  الذين  الشعراء  ومن 

أيب  بن  أمية  الدينية:  الكتب  ويقرأون  الجاهلية، 

الصلت15.

ويذكر شيخو عند حديثه عن كتابة ورقة بن نوفل 

اآلرامية  هي  العهد  ذلك  “عربانية  أن  بالعربانية 

الجاهلية  يف  كتبوا  العرب  وأن  الرسيانية”.  أو 

بالعربانية16. وللمزيد انظر، فقرة: “ الكتب الدينية” 

أعله.

معرفة  يف  وحدهم  العرب  عىل  يقترص  ال  واألمر 

اللغات األخرى وكتابتها، بل لقد كان بني األقوام 

األخرى من يعرف العربية ويكتبها، فقد كان بعض 

وكان  العربية17،  الكتابة  يعرف  املدينة  اليهود يف 

كان  كام  كذلك18،  العربية  يكتب  من  مرص  يف 

العربية  يكتبون  يف بلط كرسى كتاب ومرتجمون 

ويرتجمون منها إىل غريها من اللغات، ومن تلك 

اللغات إىل العربية.

ُدويّس، يذكر فيها  ويف أبيات لُخَزز بن لَْوذان الساَّ
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من  آنذاك،  زمانه  أهل  يعتقده  كان  ملا  إنكاره 

التشاؤم والتفاؤل بالسوانح والبوارح، وعقد التامئم 

لدفع الغوائل. ويقرر فيها أن الدهر قُلاَّب، ال يدوم 

عند  نقف  مل  أننا  ولو  رش.  له  يتصل  وال  خري،  له 

هذه املعاين العقلية التي ال تصدر إال من مثقف 

متعلم يثور عىل معتقدات أهل زمانه وأباطيلهم، 

بيت منها،  آخر  أن نقف عند  إال  فإننا ال نستطيع 

الكتب  قرأ  قد  الشاعر  أن هذا  منه  نفهم  نكاد  إذ 

التي  الدينية القدمية، واشتق منها هذه املعاين 

يصورها، وذلك قوله19:

ال مَيَْنَعنََّك من بُغـــــــــــــا    

ِء الَخريِ تَْعَقاُد التَّــــــــــــامئْم   

ولقد َغــــــــَدْوُت وكنـُت ال   

أَغــــــــــــُْدو عىل َواٍق وَحاتْم   

فإذا األََشائُم كاألَيـــــــــــــا   

مـــــــــــِِن واأليامُن كاألََشائْم   

وكذاك ال َخيــــــــــــــٌر وال   

َشٌ عىل أََحـــــــــــــــٍد بدائْم   

بُو     قد ُخطَّ ذلك يف الزُّ
ليَّات القــــــــــــــدائْم20 ِر األَوَّ   

ثانياً: الرتجمة

علم  بها  يهتم  التي  املوضوعات  من  الرتجمة  إن 

العصب  وهي  بالغاً،  اهتامماً  التطبيقي  اللغة 

وفك  وتفسريها،  الثانية،  اللغة  لفهم  الحساس 

غموضها21. واشتهرت الرتجمة عند العرب قدمياً، 

كانوا  الذين  الشعراء  من  نجد  الجاهلية  ففي 

يعرفون الكتابة يف الجاهلية، ومنهم عدي بن زيد 

العبادي، الذي طرحه أبوه - ملا أيفع - يف الُكتاَّاب، 

كُتاَّاب  إىل  أرسله  العريب  الخط  حذق  إذا  حتى 

بالعربية  وأكتبهم  الناس  أفصح  فصار  الفارسية، 

والفارسية، ثم انتقل إىل بلط فارس فأصبح كاتبًا 

بالعربية ومرتجاًم يف ديوان كرسى22.

ومن الشعراء الذين كانوا كتابًا بالعربية ومرتجمني 

وهو  اإليادي23.  يعمر  بن  لَِقيط  فارس:  بلط  يف 

عىل  كرسى  بعزم  ينذرهم  قومه  إىل  أرسل  الذي 

ابتدأها  مشهورة  ذلك  يف  وصحيفته  قتالهم، 

بقوله:

حيفِة من لَِقيٍط    َسالٌم يف الصَّ

         إىل َمن بالَجزيرِة من إياِد

وختمها بقوله:

هذا ِكتايب إليكُْم والنَّذيُر لكم   

            لَِمْن رأى رأيَُه منكُْم ومن َسِمَعا

وهي قصيدة طويلة تزيد عىل الخمسني بيتًا.

العلمية  النهضة  تلك  نرى  األموي،  العرص  ويف 

فيها  ونجد  األول،  القرن  يف  املبكرة  التأليفية 

خطيبًا  كان  وقد   - معاوية  بن  يزيد  بن  خالد 

األدب  كثري  الرأي  وجيد  جامًعا،  وفصيًحا  شاعرًا، 

- وقد انرصف إىل العلم، وتأليف الكتب، وترجمة 

كتب  ترجم  من  أول  فكان  العربية،  إىل  بعضها 

تاريخ  يف  كتاباً  وإن  والكيمياء24.  والطب  النجوم 

بن  لهشام  تُرِْجم  السياسية  ونظمهم  الساسانيني 

علامء  الرتجمة  عىل  يغلب  وكان  عبدامللك. 

الرسيان املسيحيني، وترجموا اآلثار اليونانية، ومن 

فيلوبونوس  يوحنا  اإلسلم:  قبل  مرتجميهم  أشهر 

النحوي،  يحيى  باسم  املعروف  اإلسكندري 

امليلدي،  السادس  القرن  يف  يعيش  وكان 

اليونانية يف املنطق والطب  ونقل كتباً كثرية عن 

العرص  يف  املرتجمني  أشهر  ومن  والطبيعيات. 

مهم يف  وله مصنف  األموي سويرس سيبوخت، 

النحو الرسياين25. 

زمن  يف  الكتب  خزائن  وجود  عىل  يدل  ومام 

والرتجمة،  النقل  حركة  قدم  وعىل  األمويني، 

من  مارسجويه  ترجمة  يف  جلجل  ابن  ذكره  ما 

تعلم اللغات األجنبية والرتجمة عند العرب قدمياً
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الذي  وهو  رسيانيًّا،  املذهب  يهودي  “كان  أنه 

بن  أهرن  كتاب  تفسري  املروانية  الدولة  يف  توىل 

عبدالعزيز يف  بن  ووجده عمر  العربية،  إىل  أعني 

خزائن الكتب، فأمر بإخراجه ووضعه يف مصله، 

فاستخار الله يف إخراجه إىل املسلمني للنتفاع 

به، فلام تم له يف ذلك أربعون صباًحا أخرجه إىل 

الناس وبثه يف أيديهم”26.

انتعشت  العباس،  بني  إىل  الخلفة  آلت  وملا 

حركة الرتجمة انتعاشاً مذهلً، وكانت املصنفات 

اليونانية قد ترجمت إىل العربية. وكانت أهم مراكز 

البرصة،  من  القريبة  جنديسابور  مدرسة  الرتجمة 

إىل  ترجمت  اليونانية  املصنفات  من  كثري  وكان 

الفارسية، ومنها إىل العربية.

املنصور  عهد  منذ  العباسيون  الخلفاء  واعتنى 

بالرتجمة كثريا27ً، وقراَّب املنجمني، وعلامء الفلك، 

اللغات  من  الكتب  له  ترجمت  خليفة  أول  وهو 

العجمية إىل العربية، ككتاب كليلة ودمنة، وكتاب 

كتب  له  وترجمت  الهيئة،  علم  يف  هند  السند 

أرسططاليس يف املنطق وغريها، وترجم له كتاب 

وكتاب  النجوم،  علم  يف  لبطليموس  املجسطي 

األرمثاطيقي يف الحساب، وكتاب أوقليدس يف 

كام  ومركباتها.  أمهاتها  الهندسية:  األشكال  علم 

اهتم برتجمة كتب الطب من اليونانية إىل العربية.

الرشيد  عهد  يف  الرتجمة  حركة  نشطت  كام 

ووزرائه نشاطاً واسعا28ً، وأنشأ دار الحكمة أو خزانة 

الحكمة، وتوظيف طائفة كبرية من املرتجمني بها، 

وجلب إليها الكتب من بلد الروم، وكان يقوم عىل 

هذا العمل الضخم يوحنا بن ماسويه وكان طبيباً 

الرشيد،  عهد  يف  الرتجمة  أمني  وكان  نسطورياً، 

اق يكتبون بني يديه. كام ترجم  وكان له كُتاَّاب ُحذاَّ

من  وكان  الزراعية،  الكتب  الرشيد  وزراء  الربامكة 

عنايتهم بالرتجمة أنهم أعادوا ترجمة بعض الكتب 

وإتقاناً،  دقة  أكرث  لتكون  عرصهم؛  قبل  اليونانية 

اختبارهم  يتم  أن  بعد  النقلة املجودين،  وأحرضوا 

يف الرتجمة، ويأخذوا بأفصح الرتجامت وأصحها. 

والفاريس  اليوناين  الرتاث  الربامكة  ترجم  كام 

والهندي.

إىل  الحكمة  خزانة  تحولت  املأمون،  عهد  ويف 

ألحق  وقد  الكبري29،  العلمي  املعهد  يشبه  ما 

ومن  الرتجمة،  يف  وَجداَّ  املشهور،  مرصده  بها 

املرتجمني الكبار نجد الحجاج بن مطر، وقد اشتهر 

ألوقليدس،  الهندسة  األصول يف  لكتاب  بتحريره 

وكتاب املجسطي لبطليموس. وكان سلم وسهل 

بن هرون يراجعان النقل عن اليونانية وينقحان فيه، 

وهام من أنبه املرتجمني عن الفارسية.

العريب   - حيان30  بن  جابر  كتب  ترجمت  كام 

لعلم  األول  املؤسس  وهو  الكيمياء،  يف  األصل 

الكيمياء بل منازع -  من العربية إىل اليونانية يف 

زمن خالد بن يزيد بن معاوية، وترجمت كتبه إىل 

اللغة اللتينية، وأفاد منها األوربيون إفادة عظيمة، 

مام كان له أكرب األثر يف نهضة األبحاث الكيميائية 

كتب  العربية  إىل  بنقله  عنوا  ومام  بديارهم. 

بعيد  أثر  لها  وكان  وغريه،  ألوقليدوس  املوسيقى 

الخليل  استطاع  وقد  والتلحني،  الغناء  نهضة  يف 

علم  إىل وضع  منها  ترجم  مام  ينفذ  أن  أحمد  بن 

بديعاً يف  فأنه ألف كتاباً  العروض العريب، وأيضاً 

إسحاق املوصيل قدوته يف  اتخذه  اإليقاع،  علم 

كتبه املوسيقية.

وممن أخذ يلمع اسمه يف الرتجمة يف عهد املأمون 

ترجمته، حتى  دقيقاً يف  وكان  إسحاق،  بن  حنني 

قالوا: إن املأمون رسم له أن يأخذ وزن ما يرتجمه 

ذهبا31ً. وقد انتقلت الرتجمة من الرتجمة الحرفية 

إىل  اللفظية  والصعوبات  بالعرثاث  متتأل  التي 

دقيقة32.  ترجمة  باملعنى  والعبارات  الفقر  ترجمة 
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ومام أذىك حركة الرتجمة والنقل هو تلك األموال 

الطائلة الضخمة التي كان يغدقها املتوكل وغريه 

ما  نذكر  أن  ويكفي  املرتجمني،  الخلفاء عىل  من 

دور  ثلث  إسحاق  بن  حنني  إىل  املتوكل  أهداه 

األثاث،  من  يحتاج  ما  كل  إليها  وحمل  دوره،  من 

والفرش، واآلالت، والكتب، وأنواع الستائر األنيقة، 

شهرياً  راتباً  له  وجعل  اإلقطاعات،  بعض  وأقطعه 

خمسة عرش ألف درهم، غري ثلثة خدم من الروم، 

والِخلَع  األموال،  من  أهله  عىل  أسبغه  ما  وغري 

واإلقطاعات. وكان الوزراء يغدقون بدورهم األموال 

الكثرية عىل املرتجمني، سواء أهدوا إليهم بعض 

ترجامتهم، أو بعض ما ألفوه، عىل هدى ما قرأوه 

يف اللغتني اليونانية والرسيانية.

إسحاق33،  بن  حنني  وأشهرهم:  املرتجمني  وأهم 

وكان طبيباً مسيحياً نسطورياً، رحل إىل بلد الروم، 

الرسيانية  بجانبها:  يجيد  وكان  اليونانية،  وتعلم 

والفارسية والعربية، وهو وابنه إسحاق، وابن أخته 

حبيش، أكرث املرتجمني يف العرص إنتاجاً، وكانوا 

يعملون معاً، فنسبت بعض الرتجامت لهذا تارة، 

كثريون،  تلميذ  يعاونهم  وكان  أخرى.  تارة  ولذاك 

يدل عىل ما جاء يف ترجمة حنني من أن الخليفة 

املتوكل: “جعل له كتاَّاباً نحارير، عاملني بالرتجمة، 

ترجموا، ويف  ما  يتصفح  وهو  يديه،  بني  يرتجمون 

اسمه  من  ويبدو  بسيل،  بن  أصطفن  مقدمتهم 

برتجمة  يُشغف  حنني  وكان  األصل.  يوناين  أنه 

يجمع  العلمية  دقته  من  وكان  الطبية.  الكتب 

ويقابل  ترجمته،  يريد  الذي  الكتاب  نسخ  من  له 

ويستخلص  عباراتها،  بني  ويعارض  النسخ،  بني 

كثريون  مرتجمون  هناك  وكان  الدقيقة.  الرتجمة 

يفوقون الحرص؛ لرتجمة الكتب العلمية وغريها34. 

أربعة: حنني بن  الرتجمة يف اإلسلم  اق  وكان ُحذاَّ

وثابت  الكندي،  إسحاق  بن  ويعقوب  إسحاق، 

الطربي.  الفرخان  بن  وعمر  الحراين،  قرة  بن 

األربع،  باللغات  عاملاً  إسحاق  بن  حنني  وكان 

واليونانية  والرسيانية  العربية  ومستعملها:  غريبها 

ابنه  الجودة. وكان  نقله يف غاية  والفارسية. وكان 

يعرفها  التي  باللغات  عاملاً  حنني،  بن  إسحاق 

أبوه، وهو يلحق به يف النقل، وكان عذب العبارة، 

فصيح الكلم.

الخامتة

تبني لنا من خلل هذا االستعراض، معرفة العرب 

منها  وترجموا  وتعلموها  األخرى  للغات  القدامى 

أمور  عليهم  تحتمه  ملا  اقتضاء  وذلك  وإليها، 

حياتهم اليومية، وقد برز يف هذا املجال الشعراء 

واألدباء والكتاب واألمراء وأسهموا إسهاماً كبرياً يف 

تعلم اللغات والرتجمة إىل العربية، وحث اإلسلم 

إىل  والرتجمة  األخرى  اللغات  تعلم  عىل  كذلك 

بل  والعامة،  الخاصة  شؤونهم  تتطلبه  ملا  العربية 

وأغدقوا األموال الطائلة ملن يتعلم اللغات األخرى 

الرتاث  لذلك  وإحياء  إلثرائها  العربية  إىل  ويرتجم 

القديم الذي اندثر وحفظته لنا اللغة العربية إىل 

األوىل  الحمد يف  وله  التوفيق  وبالله  هذا.  يومنا 

واآلخرة.

جاسم. يف طرق تعليم اللغة العربية لألجانب. ص   )1

80 وما بعدها./ - جاسم. التحليل التقابيل وتحليل 

األخطاء النظرية والتطبيق. ص 29./ - القلقشندي. 

 -202 ص  ج1،  اإلنشا.  صناعة  يف  األعىش  صبح 

203./ - ضيف. تاريخ األدب العريب العرص العبايس 

األول. ص 109- 117./ - ضيف. تاريخ األدب العريب 

العرص العبايس الثاين. ص 142-129.

2(  األصبهاين. األغاين. طبعة القاهرة. ج 2، ص 518-

519./ - الشلقاين. رواية اللغة. ص 153.

التاريخية.  الجاهيل وقيمتها  الشعر  3(  األسد. مصادر 

الھوامش
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ص69./ - جاسم. التحليل التقابيل وتحليل األخطاء 

النظرية والتطبيق. ص 30.

4(  األصبهاين. األغاين. طبعة القاهرة. ج 3، ص 966.

ابن حجر العسقلين. فتح الباري. ج8، ص 744. /   )5

- أبو نعيم. حلية األولياء. ج1، ص 286، 288.

ابن سعد. كتاب الطبقات الكبري. ج5، ص 87. / -   )6

ابن قتيبة. املعارف. ص 163.

 -  /.664-663 6 7

القلقشندي. صبح األعىش يف صناعة اإلنشا. ج1، 

ص 202.

السجستاين. كتاب املصاحف. ص 7.  )8

املسعودي. التنبيه واإلرشاف. ص 283.  )9

ص  ج1،  الصحيحني.  عىل  املستدرك  الحاكم.   )10

صناعة  يف  األعىش  صبح  القلقشندي.   -  /.147

اإلنشا. ج1، ص 202.

ابن سعد. كتاب الطبقات الكبري. ج2، ص309:  )11

الخطيب البغدادي. تقييد العلم. ص 51. أنهكتك   )12

من النهك: أي املبالغة يف العقوبة.

سورة يوسف: 3-1.  )13

النهك: املبالغة يف العقوبة.  )14

15(  ابن قتيبة. املعارف. ص 36.

عرب  بني  وآدابها  النرصانية  لويس.  األب  شيخو،   )16

الجاهلية. ص 157. 

17(  البلذري. فتوح البلدان. ص 663.

 -  /.41 ص  وأخبارها.  مرص  فتوح  عبدالحكم.  ابن   )18

التاريخية.  وقيمتها  الجاهيل  الشعر  مصادر  األسد. 

صناعة  يف  األعىش  صبح  القلقشندي.   .70 ص 

املهارات  جاسم.   -  /.204-202 ص  ج1،  اإلنشا. 

وللمزيد   .194-193 ص  جودتها.  ومعايري  اللغوية 

يف  الكتابة  »معلمو  فقرة:  الثالث،  الفصل  انظر، 

الجاهلية«، السؤال األول والخامس من هذا الكتاب. 

وكذلك موضوعي » الرتجمة والتعريب« أدناه.

اآلمدي.   -  / )حتم(.  العرب.  لسان  منظور.  ابن   )19

املؤتلف واملختلف. ص 102./ - البغدادي. خزانة 

 .190 ص   ،6 ج  العرب.  لسان  لُباب  ولب  األدب 

حيث يذكر أن خززًا جاهيل./ - األسد. مصادر الشعر 

الجاهيل وقيمتها التاريخية. ص 137.

وهي  )بكرسها(،  زبر  جمع  الزاي(،  )بضم  الزبور:   )20

الكتب.

النظرية  األخطاء  وتحليل  التقابيل  التحليل  جاسم.    )21

والتطبيق. ص 28-25.

األصبهاين. األغاين. طبعة القاهرة. ج 2، ص 518-  )22

.520

 -  /.22 ص  العرب.  شعراء  مختارات  الشجري.  ابن   )23

ابن قتيبة. الشعر والشعراء. ص 125./ - األصبهاين. 

مؤسسة  بريوت:  طبعة   .358 ص   ،22 ج  األغاين. 

جامل للطباعة والنرش.

الجاحظ. البيان والتبيني. ج1، ص 328.  )24

25(  ضيف. تاريخ األدب العريب العرص العبايس األول. 

ص 109- 117./- ضيف. تاريخ األدب العريب العرص 

الشلقاين.   -  /  .142 ص129-  الثاين.  العبايس 

مصادر اللغة. ص 238-236.

األطباء.  طبقات  يف  األنباء  عيون  أصيبعة.  أيب  ابن   )26

ص 209./ - ابن جلجل. طبقات األطباء والحكامء. 

العرص  العريب  األدب  تاريخ  ضيف.   - ص61./ 

العبايس األول. ص 109.

األول.  العبايس  العرص  العريب  األدب  تاريخ  ضيف.   )27

ص  ج4،  الذهب.  مروج  املسعودي.   -/.110 ص 

األنباء يف طبقات  ابن أيب أصيبعة. عيون   -  /.241

األطباء. ص 261.

األول.  العبايس  العرص  العريب  األدب  تاريخ  ضيف.    )28

والحكامء.  األطباء  طبقات  جلجل.  ابن   -/.112 ص 

ص65.

األول.  العبايس  العرص  العريب  األدب  تاريخ  ضيف.   )29

ص 113- 114./- ابن النديم. الفهرست. ص371.

30(  ضيف. تاريخ األدب العريب العرص العبايس األول. 

ص73   ج11،  األدباء.  معجم  الحموي.   /.116 ص 

ومابعدها.

31(  ضيف. تاريخ األدب العريب العرص العبايس األول. 

والحكامء.  األطباء  طبقات  جلجل.  ابن   -/.114 ص 

ص65.

ضيف. تاريخ األدب العريب العرص العبايس الثاين.   )32

ص 131./- ابن أيب أصيبعة. عيون األنباء يف طبقات 

األطباء. ص 256.

ضيف. تاريخ األدب العريب العرص العبايس الثاين.   )33

ص 131./- ابن أيب أصيبعة. عيون األنباء يف طبقات 

األطباء. ص 256.

ابن أيب أصيبعة. عيون األنباء يف طبقات األطباء. ص    )34

.261 ،256
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1982م. 	  برش.  بن  الحسن  القاسم  أبو  اآلمدي، 

وكناهم  الشعراء  أسامء  يف  واملختلف  املؤتلف 

وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم. تصحيح وتعليق: 

ف كرنكو. الطبعة الثانية، بريوت: دار الكتب العلمية.

ابن أيب أصيبعة، موفق الدين أيب العباس أحمد بن 	 

القاسم السعدي الخزرجي. 1998م. عيون األنباء يف 

طبقات األطباء. ضبطه وصححه: محمد باسل عيون 

السود. الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتب العلمية.

بن 	  محمد  عبدالرحمن  محمد  أبو  حاتم،  أيب  ابن 

له  قدم  ومناقبه.  الشافعي  آداب  ب.ت.  إدريس. 

عبدالخالق.  عبدالغني  عليه:  وعلق  أصله  وحقق 

حلب: مكتبة الرتاث اإلسلمي.

األسد، نارص الدين. 2010م. مصادر الشعر الجاهيل 	 

األردن:  ن/  َعاماَّ التاسعة،  الطبعة  التاريخية.  وقيمتها 

دار الفتح للدراسات والنرش.

محمد 	  بن  الحسني  بن  عيل  الفرج  أبو  األصبهاين، 

إبراهيم  تحقيق:  األغاين.  كتاب  1969م.  القريش. 

األبياري. القاهرة: دار الشعب./ وطبعة، بريوت: دار 

الفكر، الطبعة الثانية، تحقيق: سمري جابر./ وطبعة، 

تحقيق:  والنرش،  للطباعة  جامل  مؤسسة  بريوت: 

غنيم،  محمد  ومحمود  العزباوي  إبراهيم  عبدالكريم 

إرشاف محمد أبو الفضل إبراهيم.

البغدادي، عبد القادر بن عمر. 1989م. خزانة األدب 	 

ولب لباب لسان العرب. تحقيق: عبدالسلم محمد 

الخانجي  مكتبة  القاهرة:  الثالثة،  الطبعة  هارون. 

بالقاهرة.

البلذري، أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر بن داود. 	 

1983م. فتوح البلدان. عني مبراجعته والتعليق عليه: 

رضوان محمد رضوان. بريوت: دار الكتب العلمية.

البيان 	  1998م.  بحر.  بن  عمرو  عثامن  أبو  الجاحظ، 

الطبعة  تحقيق: عبدالسلم محمد هارون.  والتبيني. 

السابعة، القاهرة: مكتبة الخانجي بالقاهرة.

التطبيقية 	  األلسنية  2020م.  عيل.  جاسم  جاسم، 

نشأتها  العبايس:  العرص  إىل  الجاهيل  العرص  من 

عيل  زيد  اللغوية:  املراجعة  وموضوعاتها.  وتطورها 

جاسم. الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتب العلمية.

اللغة 	  جاسم، جاسم عيل. 2018م. أبحاث يف علم 

النيص وتحليل الخطاب. املراجعة اللغوية: زيد عيل 

جاسم. الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتب العلمية.

العربية 	  الكتابة  2017م.  هـ  عيل.  جاسم  جاسم، 

والكتابة  الصوتية،  الكتابة  اإلملئية:  األنظمة  وتعدد 

ضمن  العروضية.  والكتابة  العثامين،  الرسم  القرآنية: 

الطبعة  العربية”.  الكتابة  نظام  يف  “اإلملء  كتاب: 

عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  مركز  الرياض:  األوىل، 

الدويل لخدمة اللغة العربية.

اللغوي يف 	  التخطيط  جاسم، جاسم عيل. 2017م. 

جاسم.  عيل  زيد  اللغوية:  املراجعة  العريب.  الرتاث 

الطبعة األوىل، املدينة املنورة: مكتبة دار امليمنة.

التقابيل 	  التحليل  2015م.  عيل.  جاسم  جاسم، 

وتحليل األخطاء النظرية والتطبيق. املراجعة اللغوية: 

مكتبة  الدمام:  األوىل،  الطبعة  جاسم.  عيل  زيد 

املتنبي.

اللغوية 	  املهارات  2015م.  عيل.  جاسم  جاسم، 

ومعايري جودتها. املراجعة اللغوية: زيد عيل جاسم. 

الطبعة األوىل، جدة: مكتبة أمجاد حنني.

حسن 	  عبداملنعم  عثامن،  عيل،  جاسم  جاسم، 

األجنبية.  اللغات  تدريس  طرق  2013م.  امللك. 

األوىل،  الطبعة  الخرض.  اللغوية: مصطفى  املراجعة 

الرياض: مكتبة الرشد نارشون.

اللغة 	  تعليم  جاسم، جاسم عيل. 2001م. يف طرق 

العربية لألجانب. الطبعة الثانية، كواال ملبور: إيه إيس 

نوردين.

بني 	  الوساطة  1945م.  عبدالعزيز.  عيل  الجرجاين، 

املتنبي وخصومه. حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم، 

وعيل محمد البجاوي. بريوت: املكتبة العرصية.

محمد. 	  بن  عبدالرحمن  بن  عبدالقاهر  الجرجاين، 

محمود  عليه:  وعلق  قرأه  اإلعجاز.  دالئل  1992م. 

محمد شاكر. الطبعة الثالثة، القاهرة: مطبعة املدين، 

وجدة: دار املدين.

ابن جرير الطربي، محمد. 1967م. تاريخ الطربي تاريخ 	 

إبراهيم.  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  وامللوك.  األمم 

الطبعة الثانية، بريوت: دار سويدان.

الطربي 	  تفسري  ب.ت.  محمد.  الطربي،  جرير  ابن 

محمود  تحقيق:  القرآن.  آي  تأويل  عن  البيان  جامع 
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توطئة:

كان الّنقد يف القرن الرابع خصبا جدا، كان متسع 

اآلفاق متنوع الّنظرات معتمدا عىل الذوق األديب 

السليم مؤتنسا مبناحي العلم يف الصورة والشكل 

ال يف الجوهر والّروح، إن حلّل فبذوق سليم، وإن 

عىل  أىت  لفكرة  عرض  وإن  شديد،  فبمنطق  علّل 

كل ما فيها1، فيدرسه دراسة تحليلية نقدية يرشح 

والبعيدة2،  الغريبة  معانيها  عن  ويبحث  مفرداتها 

الّنص  لغة  إىل  يتّجه  اللّغوي  الّنقد  كان  وملّا 

الّناقد  فإّن عىل  النقدية،  العملية  مدار  ويجعلها 

ويتمّكن  ونظريّاتها،  اللّغة  بعلم  يتبّحر  أن  اللّغوي 

من  الرضب  هذا  ألّن  وفقهها،  درسها  مناهج  من 

املعرفة يزيده برصا بلغة األدب ويجعله قادرا عىل 

استخراج ما تزخر به الكلمة أو العبارة من طاقات 

تعبريية3.

     ونقاد القرن الرابع الهجري كابن سلّم الجمحي 

والجرجاين واآلمدي ميكن اعتبارهم-امتدادا للّذين 

يف  خاصة  العربية  األصول  عىل  الّنقد  يف  جروا 

أواخر القرن الثاين للهجرة4، حيث اشتغلوا بالّنص 

توصلوا  ما  إىل  فتوصلوا  وفحصا  دراسة  األديب 

إليه يف نقد الشعر، حيث طالبو الشاعر بسلمة 

الرتكيب التي تتحقق بوضع األلفاظ يف مواضعها، 

وضم كل لفظة منها إىل شكلها وعدم استخدام 

الغموض...،  إىل  يؤدي  الذي  والتأخري  التقديم 

عىل  النص  مع  القديم  منذ  الُنَقاد  تعامل  لذلك 

عىل  فعملوا  ومتامسكة،  متكاملة  لغوية  بنية  أنه 

املوازنـة بني �سعر اأبي مّتام والبحرتي
ق�ســــايا لغوّية واأبعاد نقدّية  امل�ستوى املعجمي اأمنوذجا

سامي عزيزي
أستاذ/ باحث دكتوراه ، الجامعة اإلفريقيّة العقيد أحمد دراية –أدرار- الجزائر.

مخرب: حضور الفضاء الّصحراوي يف الرواية الجزائرية

ملّخص 

   الّنقد،  فن من الفنون الذي ُصنِّفت فيه مصّنفات كثرية من أهّمها كتاب » املوازنة بني شعر أيب متّام 

والبحرتي » أليب القاسم الحسن بن برش اآلمدي، فهذا الّنوع من الفنون يتمثّل يف الحكم عىل العمل 

األديب بجودته أو رداءته، أو هو الفّن الذي يعمل عىل الحفاظ عىل اللّغة يف كل استعامالتها، حيث 

انقسم فيام بعد إىل عدة اتجاهات منها النقد الجاميل املبني عىل أسس جاملية فنية، والّنقد البلغي 

الذي اعتمد البلغة كمقياس للّدراسة، ومن هذه االتّجاهات االتجاه اللّغوي الذي اتخذ من الّسلمة 

اللّغوية معيارا من معايري الحكم عىل جودة أو رداءة العمل األديب، وهذا هو موضوع دراستنا يف هذا 

التي وقف  الّنقدي  البعد  اللّغويّة ذات  القضايا  الكشف عن بعض  الذي حاولت من خلله  البحث؛ 

عندها اآلمدي، يف حكمه عىل جودة أو رداءة شعر الشاعرين. 

املوازنـة بني شعر أيب متّام والبحرتي قضــــايا لغويّة وأبعاد نقديّة  املستوى املعجمي أمنوذجا
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النحوية  املستويات:  جميع  من  ودراسته  تحليله 

والرصفية والداللية ملعرفة مدى تطابق لغة النص 

لهذه املستويات، ذلك ألن النقد يف رأي الُنَقاد 

اللغويني يتعامل مع الصيغ اللغوية التي يصنعها 

األدباء املبدعون5.

    يقول د. نعمة رحيم العزاوي: إّن الّناقد اللّغوي 

ضوء  يف  مرّة  مرتني:  األديب  الّنص  يف  ينظر 

مطابقة  لبيان  والرّصف  الّنحو  وقواعد  املعاجم 

لغة النص لها، ومرّة يف ضوء مقاييس لغوية ذات 

اللغة  طبيعة  من  تستسقى  رصفة  جاملية  طبيعة 

الفنية وخصائصها الذاتية6.

   والذي يعنينا يف بحثنا هذا هو الجانب األّول 

املعاجم  ضوء  يف  األديب  للّنص  الُنَقاد  نظرة  من 

أللفاظ  اللّغوي  املعجم  »نال  فقد  اللّغويّة، 

الهجري،  الرابع  القرن  يف  الُنَقاد  اهتامم  الشعراء 

من  جيدها  لبيان  األلفاظ  مبعالجة  اهتموا  حيث 

رديئها، ومدى انحراف الكلامت عن مواضعها يف 

النصوص  يف  تجلّت  كام  املعجمي  االستعامل 

الشعرية من جهات مختلفة ومتعددة«7، فتناولوا 

حيث  ومن  الصويت  الجانب  من  العربية  اللّفظة 

من  وأيضا  فيه  ُوضعت  الذي  للموضع  موافقتها 

أو  عامية  أو  اللفظة،  كحوشية  استعاملها  جهة 

أعجمية، وتناولوا أيضا الكم اللّغوي يف الّنصوص 

املعجمية  الظواهر  هذه  عند  فوقفوا  للشعراء 

ودرسوها فكيف كان إذن وقوف اآلمدي وما هي 

أدلته عىل ذلك؟

أهّمية الّدراسة:

نقدية  منهجية  بناء  يف  اللغوية  القواعد  استثامر 

مبنية عىل أسس علمية.

اللغوية  القواعد  بني  العلقة  متتني  محاولة 

والنصوص األدبية.

املستوى  –عىل  النقدية  املميزات  أهم  بيان 

املعجمي- لآلمدي يف كتابه.

منهج الّدراسة:

الوصفي  املنهج  تتخذ  أن  الّدراسة  اقتضت     

والتحليل  واالنتقاء  االستقراء  آلياته:  مبختلف 

األّول  املبحث  ثم  بتوطئة  مبتدئ  واالستنباط، 

املبحث  وبعده  اللّغوي،  الّنقد  مفهوم  حول 

الثّاين حول القضايا املعجميّة الّنقدية يف كتاب 

املوازنة، وبعده خامتة ضّمنتها نتائج وتوصيات. 

)املفهوم  اللّغوي  الّنقد  األّول:  املبحث 

واملاهّية(.

       إّن تاريخ الّنقد العريب القديم غائر يف القدم 

بالبحث  جدير  وهو  ومتفرع  متشعب  نقد  فهو 

يف  ظهرت  األوىل  إرهاصاته  أن  إذ  والتصفح، 

حكمت  ملاّ  والنابغة  القيس  امرؤ  مع  الجاهلية 

زوجته بأّن النابغة أشعر منه. ومن مثة تطّور الّنقد 

يخضع  كونه  إىل  للّذوق  يخضع  كونه  من  وأصبح 

جوانب  منه  وظهرت  ومعرفية،  علمية  ملقاييس 

الفني  الجاميل  والّنقد  البلغي  الّنقد  منها  كثرية 

يف  يهمنا  الذي  األخري  وهذا  اللّغوي،  والّنقد 

بحثنا، فام مفهوم الّنقد اللّغوي؟

1.1 الّنقد لغة:

 جاء يف لسان العرب البن منظور يف مادة )نقد(، 

الّنقد والتِّنقاد: متييز الّدراهم وإخراج الّزيف منها، 

أنشد سيبويه:

تنفي يداها الحىص يف كّل هاجرة        

ياريف نانريِ تنقاد الصَّ                نفي الدَّ

وقد نقدها ينقدها نقدا وانتقدها وتنّقدها، ونقده 

والّنقد  قبضها،  أي  فانتقدها  أعطاه  نقًدا  إيّاها 

متييز الّدراهم وإعطاُؤكَها إنَسانًا،  ونقدُت الّدراهم 
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وناقدت فلنا  الّزيف،  منها  أخرجت  إذ  وانتقدتُها 

مقاييس  األمر.8  وجاء يف معجم  ناقشته يف  إذا 

يدّل  صحيح  أصل  والّدال  والقاف  الّنون  اللغة: 

الّدرهم:  نَْقُد  الباب  ومن  وبروزه،  يشء  إبراز  عىل 

وذلك أن يكشف عن حاله يف جودته أو غري ذلك، 

حاله  عن  كشف  قد  كأنّه  جيٌِّد  وازٌن  نقٌد:  ودرهم 

إذا  العرب مازال فلن ينقد اليشء  فعلم، وتقول 

مل يزل ينظر إليه .9  

2.1 الّنقد اصطالحا:

النقد؛  لفظة  معنى  حول  العلامء  اختلف   

األساليب  مجموعة  أنّها:  إىل  بعضهم  فذهب 

القدامى  واملؤلفني  األدبيّة  اآلثار  لفحص  املتّبعة 

واملحدثني بقصد كشف الغامض، وتفسري الّنص 

أو  مبادئ  ضوء  يف  عليه  بحكم  واإلدالء  األديب 

التّقدير  أو هو  الّناقد.10  بها  يختّص  بحث  مناهج 

ذاته  يف  قيمته  وبيان   ، فنيٍّ أثر  ألي  الّصحيح 

الّنقد  مندور:  وقال  إىل سواه11،  بالنسبة  ودرجته 

عىل  وذلك  ومتييزها،  األساليب  دراسة  فنُّ  هو 

وهو  الواسع،  مبعناها  األسلوب  لفظة  نفهم  أن 

منحى الكاتب العام وطريقته يف التّأليف والتّعبري 
والتّفكري واإلحساس عىل الّسواء.12

3.1اللّغة:

  واللّغة من لغا يلغو، إذا تكلّم فهي الكلم وقيل 

القول، »قال األزهري: واللّغة من األسامء الناقصة، 

وأصلها لغوة من لغا إذا تكلم«13،  ويف االصطلح  

فأشهر تعريف لها هو قول ابن جني: »حّد اللّغة: 

أصوات يعرّب بها كل قوم عن أغراضهم«14؛ وقد 

ُوفّق ابن جني يف تعريفه هذا حيث شمل أركان 

اللّغة األربع وهي:

أّن اللّغة صوت.

أّن اللّغة اجتامعية )كل قوم(.

وظيفتها تواصليّة )يعرّب بها (.

لكّل قوم لغتهم الخاّصة، )بها كّل قوم(

    وزاد بعض املحدثني أركان أخرى مثل اإلفهاميّة، 

وجعلوه ركنا فيها فوّسعوا مفهوم اللّغة إىل كل ما 

يؤدي إىل إيصال املعنى كاإلشارة والكتابة، وعرّفها 

د حاتم الّضامن بقوله:  »نظام من الرّموز الّصوتيّة، 

أذهان  تختزن يف  اللّفظية  الّصور  من  أو مجموعة 

أفراد الجامعة اللّغويّة، وتستخدم يف التّفاهم بني 

أفراد مجتمع معني«.15

4.1 الّنقد اللّغوي:

   هو  العلم القائم عىل نقد الخطأ يف االستعامل 

للّغوي، الذي يعالج جزًءا معيًّنا من قضايا اللّغة؛ 

اللّغة،  مستويات  من  أكرث  أو  مستوى  يعالج  أي 

أو معجام16، ومبفهوم  بلغة  أو  نحًوا  أو  إّما رصفا 

يتّخذ  الذي  الّنقد  ذلك  هو  اللّغوي  الّنقد  آخر: 

من الّسلمة اللّغويّة معيارا من معايري الحكم عىل 

جودة أو رداءة العمل األديب واملعروف عند أهل 

الفّن؛ أّن اللّغة تتضّمن أربعة مستويات )الّصويت 

والرّصيف والّنحوي والّداليل(، والّنقد اللّغوي هو 

الذي يجعل من هذه املستويات اللّغويّة مرجعيّة 

العمل  فجودة  والحكم،  والتّقويم  التّحليل  يف  له 

حسن  عىل  زيادٌة  فيها  تتحقق  التي  هي  األديب 

البناء  وصّحة  الّنحوي،  الرّتكيب  سلمة  اإلبداع؛ 
الرّصيف والّصويت وصواب الّداللة.17

املبحث الّثاين: القضايا الّنقديّة املعجمّية 

يف كتاب املوازنة بني الطائيني.

أ/: وضع اللفظ يف غري معناه:

      ويقصد به استعامل األلفاظ يف غري املعاين 

يف  الشعراء  بعض  أخطأ  وقد  لها،  وضعت  التي 

واستعملوها  مواضعها  غري  يف  وضعوها  ألفاظ 

املوازنـة بني شعر أيب متّام والبحرتي قضــــايا لغويّة وأبعاد نقديّة  املستوى املعجمي أمنوذجا
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لغري املعنى الذي أُريد لها، أما فقد تشّددوا يف 

يرتضوا  ومل  باملسموع  ومتّسكوا  األلفاظ،  معاين 

استعملها  الذي  غري  يف  الكلمة  تستعمل  أن 

وسنعرض  أقوالهم18،  يف  يوثق  الذين  العرب  فيه 

أبا متام وال  ال  فيها  ينجوا  التي مل  األبيات  لبعض 

البحرتي من هذا الخطأ ونعرض لنقد اآلمدي لهام 

الذي  املنهج  عىل  مبني  صحيح  علمي  نقد  أهو 

مبني  أنه  أم  كتابه  أّول  يف  ورسمه  لنفسه  ارتضاه 

عىل التعصب والذاتية؟.

قال أبو متام:

أظــــــن دموعها سنن الفريد

لهـــــــــــــــــــا من لوعة البني التدام  

يف  النساء  والتدام  عليه:  معلقا  اآلمدي  قال 

الّنياحة إمنا هو: رضب الصدور، واللّطم هو: رضب 

املعروف يف كلمهم،  املستعمل  الخدود، هذا 

ال  الخدود  ورد  بنفسجاً  يعيد  الذي  هو  فاللّطم 

التدام؛ ألن االلتدام: أن تأخذ املرأة جلداً أو نعلً 

فتدق صدرها، وتأخذ الّنائحة التي هي املساعدة 

خرقاً تشري بها يف النوح إىل صدرها، ويقال لها: 

املآيل، واحدتها مئلة، فجعل أبو متام لطم الوجه 

لدماً ولعل ذلك يسوغ؛ فإن اللّدم هو: دق اليشء 

عىل اليشء19.

  قلت: اللّدم يف لغة العرب: هو الرضب والّدق، 

يف  وعضديها  صدرها  رضبت  إذا  للمرأة  ويقال 

النياحة؛ يُروى عن عيل ريض الله عنه أنّه قال:»ال 

أكون مثل الّضبع تسمع اللّدم فتخرج فتُصاد«.

 قال صاحب الصحاح: قال الشاعر:

وللفؤاد وجيب تحت أبهرة      

  لدم الغالم وراء الغيب بالحــــــــــــجر

خبز  ولدمت  رضبته،  وجهها:  املرأة  ولدمت     

والتدام  فارس:  ابن  وقال  رضبته20؛  إذا  امللّة 

النساء: رضبن وجوههّن وصدورهن يف املناحة21، 

وكذلك يف لسان العرب: إلتدم النساء إذا رضبن 

وجوههن يف املآثم واللّدم واللّطم واحد22. 

االلتدام  لفظه  تتبعنا ملعنى  من  ونستخلص       

أّن أبا متام مل يغلط يف استعامله لها ووضعها له 

يف ذاك املوضع؛ وهو ما فطن له اآلمدي إال أنّه 

مل يؤكده وذلك يف قوله: »ولعل ذلك يسوغ فإن 

اللّدم هو دق اليشء عىل اليشء«23.

قال البحرتي:

أقم عليها أن ترجع القول أو عىل ...   

          أخلف فيها بعض مـــــــــــا يب من الخبل

بيت  أيضاً  وهذا  قائل:  اآلمدي  عليه  عّقب       

رديء الّصدر لفظه ومعناه؛ ألنّه أراد أن يقول: قف 

لعلّها أن ترجع القول أو عىل، فقال أقم مكان قف، 

اإلقامة  ألن  تلك؛  عن  نائبة  اللفظة  هذه  وليس 

أنه  إىل  والدليل  يشء،  يف  الوقوف  من  ليست 

أراد أن يقول قف قوله بعد هذا:

فإن مل تقف من أجل نفسك ساعة ...           

فقفها عىل تلك املعامل من أجـــــيل  

فبعد   هذا،  نقده  يف  اآلمدي  أحسن  قلنا:       

تتبعنا للفظه أقم ومشتقاتها مل نعرث عىل أي صلة 

أورده  أو إحدى مشتقاتها؛ إال ما  لها بلفظة وقف 

الصحاح: وقف شعري أي قام من  الجوهري يف 

الفزع24، إالّ أّن بعيد ال يستقيم هنا.

قال ذي الرّمة:

حــتى إذا دّومـــت يف األرض أدركه ...  

كبــــــــر ولو شاء نّجى نفــسه الهرُب  

عليه  وعاب  هذا،  قوله  اآلمدي  عليه  فأنكر      

يقولون  ال  الفصحاء  فقال:  دّوم  لفظه  استعامله 
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الهواء،  يف  دّوم  يقولون  وإمنا  األرض،  يف  دّوم 

قال  ذهب25،  إذا  األرض  يف  ودوى  حلق،  إذا 

األصمعي: دّومُت خطأٌ منه، وال يكون التّدويم إال 

يف الّسامء دون األرض26.

وافق  اآلمدي  مذهب  كان  وإن  قلنا:          

األصمعي ومن عاب عىل ذي الرمة قوله هذا، إالّ 

التدويم  يصّوب  بعضهم  وكان  قال:  الجوهري  أن 

بالضم  الّدّوامة  اشتقت  ومنه  ويقول:  األرض  يف 

والتشديد وهي فلكة صغرية يرميها الصبي بخيط 

فتدّوم عىل األرض أي تدور27، وهذا مام يؤكد  لنا 

منهج اآلمدي يف نقده الذي بناه عىل وضع اللّفظ 

املعجمي  االستعامل  يقتضيه  الذي  موضعه  يف 

موصل إىل املتلقي بطريقة جيدة بلفظ مناسب 

ألن مفهوم الشعر عنده هو: ليس إال حسن التأين 

وقرب املأخذ، واختيار الكلم ووضع األلفاظ يف 

مواضعها28.

املولّدة  األعجمية،  األلفاظ  استعامل  ب/: 

والعامية:

اللّغة  عن  الخروج  إطار  يف  هذا  كل  ويدخل     

يف  اللّفظ  وضع  جهة  من  ليس  ولكن  املعيارية، 

إىل  االستئناس  جهة  من  وإمنا  له،  وضع  ما  غري 

الكلامت التي ال أساس لها يف اللّغة العربية، أو 

ابتذلت من كرثة االستعامل فصارت بذلك  التي 

التي  أو  السليم29،  الذوق األديب  ينفر عنها  عامية 

قرائح  لها  املواَّلِد  وإّن  أخرى  بعد  مرة  فيها  يتولد 

التي  بالرضورات  الكلم  أمراء  هم  الذين  الشعراء 

هي متر بهم يف املضايق التي يُدفعون إليها، عند 

املساحة  ضيقة  بيوت  يف  الكثرية  املعاين  حرص 

التي  القوايف  إقامة  عند  يلحقهم  الذي  واإلحراج 

املتشابهة يف  الحروف  تنسيق  عن  لهم  محيد  ال 

أواخرها. 

   فل بد أن يدفعهم استيفاء حقوق الصنعة إىل 

عسف اللّغة بفنون الحيلة، فمرّة يعسفونها بإزالة 

أمثلة األسامء واألفعال عام جاءت عليه يف الجبلة 

الزيادة عليها،  ، ملا يدخلون من الحذف منها أو 

إليه  تسمو  ما  حسب  عىل  األلفاظ  بتوليد  ومرّة 

هممهم عند قرض الشعر30.

     وللّنقاد اللغويني جوالت وكرّات مع هذه األلفاظ 

العزيز  عبد  فهذا  والعامية  واملولدة  األعجمية 

األعجمي  استعامل  ينكر  ال  الجرجاين  القايض 

مطلقا وال يجيزه مطلقا وإمنا يسمح به عند الحاجة 

القصوى ويقيده بالّسامع واأللفة، قال: فإن كانت 

أبو  حكاه  ما  عىل  العرب  عن  مسموعة  اللفظة 

تكن محفوظة  وإن مل  الكلفة،  زالت  الطيب فقد 

فام رويناه من أمثالها عن العرب واملحدثني يعتذر 

عنه ويقوم لحجته31.

بل  األلفاظ  من  العامي  استعامل  وأنكروا        

قال  فيه،  وردت  لفظة  ألجل  البيت  وأسقطوا 

فإن   عامة  وبصفة  شعيب:  الرحامن  عبد  محمد 

فيه  وردت  إذا  الشعر  يرفضون  كانوا  التطبيقيني 

من  البيت  يسقطون  إنهم  بل  العامية،  الكلامت 

أجل الكلمة كام فعل الصاحب بن عباد والحامتي 

األلفاظ املولدة فموقف  أما  مع شعر املتنبي32، 

الُنَقاد اللغويني ليس أقل من موقفهم من األعجمي 

والعامي فهذا الجرجاين يعلق عىل قول أيب متام:

رقت حوايش الدهر فهي مترمر         

                وغدا الرثى فــــــــــــي حليه يتكرس.

أن لفظة يتكرس حرضية مولدة« 33.

النظرة  اختلف  فرنى  املعارصين  عند  أما       

اللّغوي  املجمع  قرر  فقد  املولدة  الكلامت  إىل 

ركبت  محضة  عربية  كلامت  هي  إمنا  بالقاهرة: 

يسبق  مل  معنى  تفيد  لكنها  خالصا  عربيا  تركيبا 

املوازنـة بني شعر أيب متّام والبحرتي قضــــايا لغويّة وأبعاد نقديّة  املستوى املعجمي أمنوذجا
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ألهل اللسان أن أفادوه بتلك الكلامت، فقولهم: 

تركيبا  مركبة  عربية  كلامت  فلنة،  يد  فلن  طلب 

عربيا لكنا إذا خاطبنا بها العريب القح مل يفهم منها 

املعنى األعجمي وهو خطبة الفتاة، إمنا هو اعتاد 
أن يفهم خطبتها مبثل: خطب فلن فلنة.«34

عىل  التعقيب  من  به  بأس  ال  حظ  ولآلمدي     

ألفاظ  من  شعرييهام  يف  لهام  وقع  ملا  الطائيني 

مولدة أو عامية أو أعجمية، فرتاه يعلق عىل قول 

أيب متام:

جليت واملوت مبد حر صفحته ...   

وقد تفرعن يف أفعــــــــــــــاله األجل  

من  وهو  والسخف،  الركاكة  غاية  يف  معنى        

ألفاظ العامة، وما زال الناس يعيبونه به، ويقولون: 

النفوس  كل  عىل  مطل  هو  الذي  لألجل  اشتق 

نفس  األجل عىل  أىت  وقد  فرعون  اسم  من  فعل 

فرعون، وعىل نفس كل فرعون كان يف الدنيا35.

     وقد تتبعنا املعاجم العربيّة فام وجدنا أحدا 

ذكر لفظة تفرعن مبعنى األجل؛ وإن كان صاحب 

أي  فرعنة  ذو  مبعنى  واحدة  مرة  ذكرها  اللّسان 

صاحب دهاء ومكر36، ولعلنا نرجع استعامل أيب 

أثناء  املرصية  بالعامية  تأثره  اللّفظة  لهذه  متام 

مرحلة إقامته مبرص37.

قال البحرتي:                  

 أخليت منه البذ وهي قراره ...   

   ونصبته علامً بســـــــــــامراء

    عّقب عليه اآلمدي قائل: »قوله: بسامراء من 

أن جعلها اسامً  وإمّنا ذهب إىل  القبيحة،  لحونه 

من  رس  هي:  وإمنا  العامة،  به  تلفظ  كام  واحداً 

رأى«38. وتقول للبلدة التي استحدثها املعتصم: 

»رُساَّ َمن رأى« عىل مانطق به يف األصل، فإنه لاَماَّ 

فلام  عسكره،  عىل  ذلك  َشقاَّ  إنشائها  يف  رَشع 

فيها:  فقيل  برؤيتها،  منهم  كل  رُساَّ  إليها  انتقل 

تقول:  والعاّمة  االسم؛  ولزمها هذا  رأى«  َمن  »رُس 

»سامراَّاء«. وقد وِهم البحرتي أو اضطُراَّ فقال يف 

شعره: ونصبتَه علاًم بسامراَّاء39.

قال الشاعر الكبري دعبل يف ذمها:

بغــــــــــداد دار امللوك كانت ...   

حتــــــى دهاها الذي دهاها    

ما رُسَّ من رأى رّس من را ...     
بل هي بؤســــــى ملن رآها40    

    غري أن بعض الفصحاء علّّل لفظة سمراء، قال 

ومن  ساء  من  الهمزة  حذفوا  أنهم  يريد  بّري:  ابن 

يف  الّنون  ادغمت  ثم  رى«  من  »سا  فصار  رأى 

أخر  فإنه  سمرّاُء  قال  ومن  »سامّرى«،  فصار  الرّاء 

همزة رأى فجعلها بعد األلف فصار سامن راء ثم 
أدغمت النون يف الراء.41

ارتسم  نقده هذا ألنّه  نقدر اآلمدي يف      ونحن 

اللفظة  موافقه  وهو  أال  النقد  يف  لنفسه  منهجا 

إال  يقبل  ال  وأن  العرب  استعملها  الذي  للموضع 

وهم  العسكري:  هلل  أبو  قال  العريب،  الفصيح 

عامية  لفظة  كّل  مع  يتسامحون  ال  عامة  بصفة 

فيه  يستعمل  مل  ما  الشعر  أحسن  ألن  مبتذلة، 

الغلط من الكلم  فيكون جلفا بغيضا، وال السوقي 
من األلفاظ فيكون مهلهل دونيا.42

ج/: التكرار والرتادف )الكم اللغوي(:

      الرتادف من املصطلحات التي كرثت التعاريف 

األلفاظ  إّن  املزهر:  يف  السيوطي  قال  حولها، 

ملعان  لفظ  مقام  فيها  يقام  التي  هي  املرتادفة 

الرتادف  ويكرث  واحد،43  معنى  ويجمعها  متقاربة 

الُنَقاد  موقف  نجد  حيث  الشعراء  أشعار  يف 

وينكره  يستقبحه  فبعضهم  الرؤية  مختلفة  تجاهه 

كالصاحب بن العباد وبعضهم استحسن قليله.
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نقده  بتشّدده يف  الذي عرف  اآلمدي  فهذا       

لأللفاظ والكلامت يستحسن الكلامت الواردة يف 

قول البحرتي وعلّل ذلك بأنه جاء معرّفا.

  قال البحرتي:                   

أمني الله، دمت لنا سليام ...    

ومليت الســــــــالمة والدواما   

قالوا: وقوله » دمت لنا سليام » هو قوله » مليت 

وليس  جداً؛  قبيح  هذا  فإن   « والدواما  السلمة 

األمر عندي كذلك بل القسمة صحيحة؛ ألنه ملا 

تقدم ذكر الّسلمة والّدوام يف أول البيت قال يف 

عجزه » ومليت السلمة » أي: أدميت لك تلك 

يكون  أن  هذا  من  وأجود  الدوام،  وذلك  السلمة 

السلمة  بذكر  وذلك   - سليام  لنا  دمت  قال  ملا 

وكذلك  الجنس،  اسم  ألنها  واللم؛  األلف  وفيها 

الدوام - فكأنه قال: مليت السلمة كلها والدوام 

كله وليس مبنكر أن يقول القائل يف الدعاء » دام 

لك الدوام » كام يقول: طال طولك، وقر قرارك، 

وضل ضللك، وزال زوالك، وذلك كلم مستعمل 

حسن44.

يقول محمد  املمّل؛  اإلطناب  منا  ونرى هذا       

السلمة  »ومليت  يف  يقال  ما  »وأقل  رشاد: 

إذا  ألنه  ينفع،  وال  يرض  إطناب  أنه   « والدواما 

أدميت  قد  الّسلمة  فإّن  سليام،  املمدوح  دام 

وأطيلت له، وال داعي إىل قول: »ومليت السلمة 

والدواما« 

ألنه نافلة تعقم وال تعقب«.45

قول أيب متام:              

تقلب بينهــــــــــــــا أمالً جديداً ...   

تدرع حلتي طمع جــــــــــــــــــــــديد  

شكوت إىل الزمان نحول جسمي ...    

فأرشـــــــــــــــــدين إىل عبد الحميد  

    فعلق عليه اآلمدي قائل: »أملً جديداً حلتي 

الطمع  معنى  ألن  رديء جداً؛  لفظ  طمع جديد« 

الناس  مقاصد  يف  واحد  معنى  والرجاء  واألمل 

فرق  األلفاظ  هذه  بني  كان  ...فإن  واستعاملهم، 

الكلم فقد أجريت مجرى واحداً  يف أصل وضع 

فل فائدة إذاً يف قوله: »أملً جديداً تدرع حلتي 
طمع جديد«.46

أن  كاآلمدي  وشاعر  ولغوي  كبري  لناقد  كيف      

أو  الثّلث،  األلفاظ  هذه  بني  الفروق  عن  يغفل 

يغفل  حتى  متام  أيب  عىل  التعصب  به  وصل 

كتابه  يف  العسكري  هلل  أبو  ذكر  بينها!  الفروق 

الخري  بوقوع  الظن  هو  الرجاء  أن  اللّغوية:  الفروق 

فيه  ظنه  أن  إال  فيه  الشك  صاحبه  يعرتي  الذي 

إال  يكون  ...وال  العلم  قبيل  من  هو  وليس  أغلب 

يتعدى  وال  بنفسه  ويتعدى  إليه  يدعو  عن سبب 

إىل أعيان الرجال، والطمع ما يكون من غري سبب 

يدعوا إليه، ... لهذا ذّم الطمع ومل يّذم الرجاء،47 

...ويستعمل األمل فيام يستبعد حصوله، والطمع 

األمل  بني  فهو  الرجاء  وأما  حصوله  قرب  فيام  إالّ 
والطمع.48

د/:الحشو واالستكراه:

    عرّف ابن رشيق الحشو فقال: سامه قوم االتكاء، 

وذلك أن يكون يف داخل البيت من الشعر لفظ 

ال يفيد معنى49؛ وإمنا أدخله الشاعر إلقامة الوزن، 

يكون  أن  هو:  الحشو  أن  إىل  التهانوي  وذهب 

اللفظ زائدا ال لفائدة بحيث يكون الزائد متعينا50.

أمعيب  الحشو  يف  القدماء  الُنَقاد  واختلف     

يف الكلم أم حسن؟ فذهب ابن طباطبا إىل  أنه 

ويَْنبَِغي  فقال:  باملعنى51؛  املخلة  العوارض  من 

أبياتِِه،  وتَْنِسيَق  ِشْعرِِه،  تأليَف  َل  يتأماَّ أْن  اعر  للشاَّ

املوازنـة بني شعر أيب متّام والبحرتي قضــــايا لغويّة وأبعاد نقديّة  املستوى املعجمي أمنوذجا
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بَينَها  فيُلئُم  قُبِْحِه  أَو  تجاُورِهاَ  ُحْسِن  عىل  َويَِقَف 

يَْجَعل  َواَل  ِفيَها،  كَلَُمه  ويَتاَِّصَل  َمَعانِيَها  لَُه  لتَنتْظِم 

بنَي َما قَِد ابتََدأ َوْصَفُه َوبنَي مَتامِه فضل من َحْشٍو 

اِمَع املْعَنى  لَيَْس من ِجنِس ما هو ِفيِه فَيُنيِسَ الساَّ

َذلِك  ِمْن  يَْحرَتُِز  أَنه  كَاَم  إِلَيِْه،  الَقوَل  يَسوُق  الاَِّذي 

يِف كُلاَّ بَيٍْت فََل يُبَاِعُد كَلَِمًة َعن أْختها، َواَل يَُحِجُز 

بَينَها َوبنَي مَتاِمها ِبَحْشٍو يَِشينَها.52 

حسن  هو  ما  منه  أن  إىل  رشيق  ابن  وذهب      

ومنه ما هو غريه فقال: فإن كان ذاك يف القافية 

البيت ما هو  فهو استدعاء، وقد يأيت يف حشو 

زيادة يف حسنه وتقوية ملعناه: كالذي تقدم من 

مام  ذلك،  وغري  واالستثناء،  وااللتفات،  التتميم، 

ذكرته آنفا53ً. ووافقه اآلمدي فذكر الحشو يف كتابه 

املوازنة غري أنه مل يضف جديدا إال ما متيز به من 

هو  ما  منه  أن  فريى  معيبا،  كله  ليس  الحشو  أن 

حسن ومستحب، ومنه ما هو قبيح مردود54. فرتاه 

يعلق عىل بعض األبيات بأن ما ورد فيها هو قبيح 

مستكره. كتعليقه عىل قول البحرتي:

ميلوا إىل الدار من ليىل نحييها ...  

  نعم، ونسألها عن بعض أهلـــــــــيها

البيت رديء؛ لقوله »نعم« وليس باملعنى  وهذا 

ال  ما  الحشو  ومن  حشواً.  بها  جاء  حاجة،  إليها 

يقبح، و« نعم » ههنا قبيحة.55 ولعّل اآلمدي َوَهَم 

ميلوا إىل  أنه  أعلم  والله  تعليله هذا فاألصل  يف 

الّدار من ليىل نحييها فخاطبه غريه فقال له ونسأل 

فقال هو استئنافا نعم ونسألها عن بعض أهليها، 
»ألن االستفهام يقتيض أن يكون جوابه نعم.56

ه/: اللفظ الحويش ومبدأ التوزيع:

    نُرجع أّول من استعمل لفظة الحويش من الُنَقاد 

عمر  املؤمنني  أمري  الثاين  الخليفة  التطبيقني 

بن  زهري  عن  قال  ملا  عنه  الله  ريض  الخطاب  بن 

يتتبع  وال  الكل،  بني  يعاظل  ال  »كان  سلمى:  أيب 

فلم  الرجال،  يف  مبا  إال  رجل  ميدح  وال  حوشيه، 

ذمه  مبا  يتكرث  أن  وأحب  لشعره،  هذا  يرتىض 

هذا  العلم  أهل  فرّس  وقد  اآلمدي:  قال  وعابه«، 

الكلم،  حويش  فرسوا  عمر...وكذلك  كلم  من 

وهو الذي ال يتكرر يف كلم العرب كثرياً؛ فإذا ورد 

ورد مستهجنا57ً. 

فهذا  العلم  ألهل  التعاريف  بعدها  وتوالت     

يرتكب  أن  الحويش هو  أن  يذكر  بن جعفر  قدامة 

الشاعر من األلفاظ ما ليس يستعمل إال يف الفرط 

عن  نقل  رشيق  ابن  شاذا،58وكذلك  إال  به  ويتكلم 

وإذا  الحوش  بلد  من  رجاالً  قال:جرت  أنه  رؤبة 

كانت اللفظة خشنة مستغربة: ال يعلمها إال العامل 

املربز، واألعرايب القح؛ فتلك وحشية، وكذلك إن 

وال  ينافرها،  ما  مع  بها  وأىت  موقعها،  غري  وقعت 

يلئم شكلها59؛ ونستخلص من كلم ابن رشيق أنه 

أضاف رشوط جديدة العتبار حوشية اللفظة منها:

أ-   أن تكون اللفظة من خشنة مستغربة.

أو  اللغة،  يف  مربز  عامل  إال  عليها  يتعرف  أالّ  ب- 

أعرايب قح.

ج-  أو تقع غري موقعها.

د-  أن تأيت اللفظة مع لفظات غري مناسبة لها أو 

منافرة لها.

 فالرشطني األخريين هام ما يعرف عند املعارصين 

اآلمدي  وافقه  وكذلك  التوزيع60،  مبدأ  مبصطلح 

حيث يقول:  فمن شأن الشاعر الحرضي أن يأيت 

كلم  يف  املستعملة  العربية  باأللفاظ  شعره  يف 

أهل  يستعمله  ال  مبا  يأيت  اختارأن  فإن  الحارضة؛ 

املستعمل  من  يجعله  أن  سبيله  فمن  الحرض 

يقّل  الذي  الوحىّش  دون  البدو  أهل  كلم  يف 

إياه، وأن يجعله متفرقاً يف تضاعيف  استعاملهم 

اتسع  قد  فيكون  مواضيعه،  يف  ويضعه  ألفاظه، 
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وعلمه،  فصاحته  عىل  ودّل  به،  باالستعانة  مجاله 

إذا  األعرايب  الشاعر  أّن  كام  الهجنة،  من  وتخلّص 

أىت يف شعره بالوحىّش الذي يقل استعامله إياه 

يف منثور كلمه وما يجري دامئاً يف عادته هجّنه 

واللفظتني،  اللفظة  إىل  يضطر  أن  إال  وقبّحه، 

أىت  إذا  أجناس  الكلم  فإن  يستكرث؛  وال  ويقلل، 

منه يشء مع غري جنسه باينه ونافره وأظهر قبحه.61 

أيضا كمقياس  الغريب  الباحثني من أضاف  ومن 

اللفظ  جانب  إىل  املعجمي  اللغوي  للنقد 

غمضت  الذي  »اللفظ  بأنّه:  فعرفها  الحويش 

املألوف  غري  أيضا:  وهو  معناه،  وخفي  داللته، 

والنادر واملهجور يف األدب«62، وهو معروف عند 

ابن  السنة  أهل  أديب  فهذا  علامئنا  من  القدماء 

وغريب  الحديث  غريب  يصنف  الله  رحمه  قتيبة 

القرآن، وللشيخ اآلمدي يف كتابه املوازنة انتقادات 

باب  يف  والبحرتي  متام  أيب  للشاعرين  هامة 

البعد  الغريب63  يعترب  حيث  والحويش  الغريب 

عن  الخروج  يعتربه  ومرّة  واملعاين64  األلفاظ  يف 

وأوصافهم65وأيضا  تشبيهاتهم  يف  العرب  طريقة 

واإلبداع66؛  والطرافة  الجّدة  مبعنى  االغراب  يعترب 

يزيد  اللفظ  وبراعة  التأليف  وحسن  يقول:  حيث 

كأنه  حتى  ورونقاً  بهاًء وحسناً  املكشوف  املعنى 

قد أحدث فيه غرابه مل تكن، وزيادًة مل تعهد67.

للفظ  اآلمدي  تعريف  يف  املتبرّص  والّناظر       

بينهام  يفرّق  ال  أن  يجد  الغريب  واللفظ  الحويش 

من  العلم هذا  أهل  »وقد فرس  قوله:  وذلك يف 

وهو  الكلم،  حويش  فرسوا  عمر...وكذلك  كلم 

الذي ال يتكرر يف كلم العرب كثرياً؛ فإذا ورد ورد 

مستهجناً«68. 

والوحيش  الغريب  أن  مطلوب  أحمد  ويرى     

والحويش من الكلم جميعه مبعنى واحد69، ومن 

األمثلة التي أوردها اآلمدي:

قول أيب متام:

أهلس أليس لجاٌء إىل همٍم ...   

  تغرق األســــــــــــد يف آذيها الليسا

   علق عليها اآلمدي قائل: والهلس: السلل من 

خفيف  يريد  »أهلس«  قوله  فكان  الهزال؛  شدة 

يف  الغاية  البطل  الشجاع  واألليس:  اللحم، 

الشجاعة، والذي ال يكاد يربح موضعه يف الحرب 

لفظتان مستكرهتان  يهلك؛ فهاتان  أو  يظفر  حتى 

إذا اجتمعتا.70 

    وقد استنكر اآلمدي هاتني اللفظتني يف بيت أيب 

متام ملا فيهيام من التكلّف واالستكراه والتطلب 

والسهولة  واللني  للسامحة  وافتقادهام  والتعمل 

مع أن اآلمدي رسم لنفسه أن ال قياس عىل اللغة 

وأنه يرجع ألشعار القدماء ال املحدثني فإن كانت 

تكون  أوىل  باب  فمن  عندهم  متسكرهة  اللفظة 

مستكرهة عند املحدثني يقول اآلمدي: »وإذا كان 

يتعمل  ال  الذي  القح  األعرايب  من  يُستهجن  هذا 

وطبعه؛  عادته  عىل  به  يأيت  وإمنا  يطلبه،  وال  له 

وال  لغته  من  هو  ليس  الذي   - املحدث  من  فهو 

 - به  عادته  تجري  الذي  كلمه  من  وال  ألفاظه  من 

رؤبة  عىل  الناس  أنكر  ولهذا  يستهجن،  أن  أحرى 

استعامله الغريب الوحيش، وذلك لتأخره وقرب 

عهده، حتى زهد كثري من الرواة يف رواية شعره إال 

أصحاب اللغة والغريب.«71 مع أن أهلس وأليس 

أمئة  لورودها عند  انفردتا،  إذا  ليستا مستكرهتني 

 : اللغة ومل ينكروها فقد »ذكر أبو عبيد، عن األمويِّ

أَْهلََس يف الّضِحك، وهو الخفيُّ منه وأنشدنا:

 يَْضَحُك ِمنِّي َضِحكاً إْهالَسا........72

: ا قول املراَّار الَفْقَعيِسِّ وأماَّ

طَرق الخياُل فهاج ل من َمضجعِي ...   

املوازنـة بني شعر أيب متّام والبحرتي قضــــايا لغويّة وأبعاد نقديّة  املستوى املعجمي أمنوذجا
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َرْجَع التَِّحّيِة يف الـــــــظّالَم املِهلِس  

وروى  الظلم،  من  الضعيف  باملُْهلِس:  أراد 

من  ُه  النُّقاَّ الُهلُْس:  قال:  األعرايّب  ابن  عن  ثعلب، 

ها«73.  ْعّفي وإن مل يكونوا نُقاَّ الرجال. والُهلُْس: الضاَّ

غريب  كتابه  يف  قتيبة  ابن  ذكرها  قد  كان  وإن 

الحديث فقال: وقال يف حديث أيب األسود، أنه 

قال: »عليكم فلنا فانه اهيس أليس، الدملحس، 

عن  الزيادي  قال  انتهز.«  دعي  وان  أرز،  سئل  ان 

األصمعي:  قال  عمر،  بن  عيىس  عن  األصمعي 

الذي ال  واألليس:  ويهوس،  يدور  الذي  األهيس، 

يربح. ويتبنّي لنا من كلم ابن قتيبة أن اللفظتني إذا 

اجتمعتا أصبحتا مستكرهتني وإذ انفردتا وان كانتا 

غريبتني فل تدنياين إىل درجة االستكراه.

الخامتة:

لقضايا  تعرّض  اآلمدي  أن  القول:  وخلصة     

املعجمي  املستوى  عىل  خاّصة  كثرية  نقديّة 

فيه  تكلم  موضعا   80 من  أكرث  أحصيت  حيث 

عىل املعاين املعجميّة، حيث أبدى اآلمدي قوة 

يف بيان معاين األلفاظ ومدلوالتها والتي تنم عن 

حرصه الكبري عىل اللغة ومفرداتها فقد حفظ لنا 

جدا  متميزة  هامة  انتقادات  اتبعه  شعريا  معجام 

ملن كانت له همة يف معرفة لغة العرب، فكتابه 

أو موسوعة املوازنة يف األصل عبارة عن  املوازنة 

ما  أّن  إال  ومعانيها،  باأللفاظ  زاخر  لغوي  معجم 

عنق  ولوي  البحرتي  إىل  تحيّزه  هو  عليه  يُعاب 

اللّغة لصالحه؛ فأنتج لنا يف بعض املواضع نقدا 

ضعيفا من الناحية املنهجيّة.

الّتوصيات: 

املوازنة  كتاب  يفردوا  أن  الباحثني  نويص     

والداليل  الجاميل  املستوى  دقيقة عىل  بدراسة 

بتتبع  وأيضا  ثرية،  علمية  مادة  ففيه  والصويت، 

القضايا الّنقديّة فيه وعرضها عىل املحك الّنقدي 

واملنهج العلمي.

طه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد األديب عند العرب من   )1

مكة  الفيصلية،  الرابع،  القرن  إىل  الجاهيل  العرص 

املكرمة، 1425هـ-2004م، ص174.

وقضاياه  العريب  النقد  إتجاهات  حليس،  الطاهر  د   )2

بالقرآن،  تأثرها  ومدى  الهجري  الرابع  القرن  يف 

منشورات جامعة باتنة، 1986، ص284.

التحرر  بني  اللغوي  النقد  العزاوي،  رحيم  نعمة  د    )3

والجمود، منشورات دائرة الشؤوون الثقافية والنرش، 

بغداد، الجمهورية العراقية، 1984، ص 13.

أعلمه،  آثار  يف  األديب  النقد  حسن،  الحاج  حسني   )4

والتوزيع،  والنرش  للدراسات  الجامعية  املؤسسة 

بريوت،1996، ط1، ص203.

محمود ربيعي: النقد األديب، مجلة فصول، عدد 1،   )5

الهيئة املرصية للكتاب، 1984، ص39.

التحرر  بني  اللغوي  النقد  العزاوي،  رحيم  نعمة  د   )6

والجمود، ص14.

فريدة بولكعيبات، رسالة ماجسرت، النقد اللغوي يف   )7

–قسنطينة-،  منتوري  جامعة  للهجري،  الرابع  القرن 

سنة 2008-2009، ص45.

منظور  بن  مكرم  بن  محمد  الّدين  جامل  الفضل  ـأبو   )8

اإلفريقي املرصي، لسان العرب، دار صادر بريوت، 

ج3، ص425ـ427.

اللّغة،تحقيق عبد  ـأحمد بن فارس، معجم مقاييس   )9

الّسلم محمد هارون، طبعة دار الفكر، كتاب)النون(، 

ص467ــ468.

العربية  املصطلحات  معجم  وهبة،  كامل  ـمجدي   )10

لبنان، طبعة سنة  ــ  بريوت  مكتبة  واألدب،  اللّغة  يف 

1979، ص)228ــــ229(.

املرجع نفسه، ص)115ــ116(.  )11

محمد مندور، يف األدب والّنقد، دار الّنهضة)مرص(،   )12

الھوامش
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الطّبعة3 سنة)1994(، ص14.

بريوت،   – صادر  دار  العرب،  لسان  منظور،  ابن   )13

الطبعة: الثالثة،1414 ه ـ، ج15، ص250.

الخصائص،  املوصيل،  جني  بن  عثامن  الفتح  أبو   )14

الطبعة:  للكتاب،  العامة  املرصية  الهيئة  النارش: 

الرابعة، دت، ج1، ص34. 

جامعة  الحكمة،  بيت  اللّغة،  علم  الّضامن،  حاتم   )15

بغداد-العراق، دط، دت، ص32. 

أيب عبد اللّه محمد بن عمران بن موىس املرزباين،   )16

تحقيق  الّشعراء،  عىل  العلامء  مآخذ  يف  املوّشح 

العلميّة،  الكتب  دار  الّدين،  شمس  حسني  محمد 

ـــ1995م(،  سنة)1415ه  الطبعة1  لبنان،  بريوت 

ص)94ـــ95(.

القاموس  ــ  اللّغوي   النقد  منهج  يف  هدنة،  خالد   )17

إرشاف  تحت  دكتوراه  رسالة  ــ،  أمنوذًجا  املحيط 

سطيف  ــ  عبّاس  فرحات  جامعة  سديرة،  بن  عيىس 

اللّغة واألدب  الجزائر، كليّة اآلداب واللّغات، قسم  ــ 

العريب، سنة)2011ـــ2012م(، ص)44ـــ45(.

العرب  عند  اللغوي  النقد  العزاوي،  رحيم  نعيمة  د.   )18

وزارة  منشورات  الهجري،  السابع  القن  نهاية  حتى 

الثقافة والفنون –الجمهورية العراقية-، سنة 1978، 

ص173.

بني  املوازنة  اآلمدي،  يرش  بن  الحسن  القاسم  أيب   )19

شعر أيب متام والبحرتي، تحقيق أحمد صقر، النارش 

دار املعارف، 1119 كورنيش النيل، القاهرة ج.م.ع ، 

الطبعة الرابعة، ج2، ص30.

الفارايب،  الجوهري  حامد  بن  إسامعيل  نرص  أبو   )20

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الصحاح تاج اللغة 

بريوت،   – للمليني  العلم  دار  العربية،  وصحاح 

الطبعة: الرابعة، 1407 هـ  - 1987 م، مادة لدم، ج5، 

ص2028.

أبو  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد   )21

عبد  تحقيق:  اللغة،  مقايييس  معجم  الحسني، 

السلم محمد هارون، النارش: دار الفكر، عام النرش: 

1399هـ - 1979م. ج5 ص243.

األفريقي املرصي، لسان  بن منظور  بن مكرم  محمد   )22

العرب، تحقيق: عبد الله عيل الكبري، محمد احمد 

دار  النارش  الشاذيل.  محمد  هاشم  الله،  حسب 

ج.م.ع،   القاهرة  النيل،  كورنيش   1119 املعارف، 

ج45، ص4021.

اآلمدي، املوازنة، ج2، ص30.  )23

24(  الجوهري، الصحاح، ج2، ص89.

اآلمدي، املوازنة، ج1، ص44  )25

ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص214.  )26

ابن منظور، ج12، ص216.  )27

28(  اآلمدي، املوازنة، ج1، ص423.

29(  أحمد بن عثامن رحامين، النقد التطبيقي الجاميل 

الكتب  عامل  للهجري،  الرابع  القرن  يف  واللغوي 

األردن.  عامن،  العاملي،  للكتاب  جدار  الحديث، 

2008، ص249.

كتاب  عن  نقل  التصحيف،  حدوث  عىل  التنبيه    )30

للدكتور  للهجري  السابع  القرن  حتى  اللغوي  النقد 

نعمة رحيم العزاوي ص160.

الجرجاين،  القايض  العزير  بن عبد  الحسن عيل  أبو   )31

ورشح:  تحقيق  وخصومه،  املتنبي  بني  الوساطة 

البجاوي،  محمد  عيل  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد 

ج1،  ورشكاه،  الحلبي  البايب  عيىس  مطبعة  النارش: 

ص462.

بني  املتنبي  شعيب،  الرحامن  عبد  بن  محمد    )32

ناقديه، ص98.

الجرجاين، الوساطة، ص36.  )33

العدد1،  املليك،  العربية،  اللغة  مجمع  مجلة   )34

ص332.

35(  اآلمدي، املوازنة، ج3، ص298.

ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص 323. الصحاح   )36

تاج اللغة: ج6، ص2177.

يرجع لرتجمته  37(  قد ذكرنا رحلته إىل مرص يف صباه، 

ص

38(  اآلمدي، املوازنة، ج3، ص365.

جامل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عيل بن محمد   )39

الجوزي، تقويم اللسان، تحقيق: د. عبد العزيز مطر، 

الطبعة: الثانية، 2006 م، النارش: دار املعارف، ج1، 

ص121.

تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، للصفدي، ج1،   )40

ص107.  

ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص303.  )41

عيل  تحقيق:  الصناعتني،  العسكري،  هلل  أبو   )42

محمدا لبجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، النارش: 

املكتبة العنرصية–بريوت، 1419 هـ،ص57.

السيوطي،  الدين  جلل  بكر،  أيب  بن  الرحمن  عبد   )43

فؤاد عيل  تحقيق:  وأنواعها،  اللغة  علوم  املزهر يف 

بريوت،   – العلمية  الكتب  دار  النارش:  منصور، 

املوازنـة بني شعر أيب متّام والبحرتي قضــــايا لغويّة وأبعاد نقديّة  املستوى املعجمي أمنوذجا
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الطبعة: األوىل، 1418هـ 1998م، ج1، 37.

اآلمدي، املوازنة، ج1، ص394.  )44

بني  املوازنة  كتاب  نقد  صلح،  محمد  رشاد  محمد   )45

الطائيني، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، الطبعة 

الثانية، 1987، ص447.

اآلمدي، املوازنة، ج2، ص326.  )46

أبو هلل العسكري، الفروق اللغوية، تحقيق وتعليق:   )47

والثقافة  العلم  دار  النارش:  سليم،  إبراهيم  محمد 

للنرش والتوزيع، القاهرة – مرص، ج1، ص248.

املصدر نفسه، ج1، ص73.  )48

أبو عىل الحسن بن رشيق القريواين األزدي، العمدة   )49

محيي  محمد  تحقيق:  وآدابه،  الشعر  محاسن  يف 

الطبعة:  الجيل،  دار  النارش:  الحميد،  عبد  الدين 

الخامسة، 1401 هـ - 1981 م، ج2، ص69.

الفنون،  اصطلحات  كشاف  عيل،  محمد  التهانوي   )50

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 1، 1998، ج1، 

ص541.

والبلغة  النقدي  املصطلح  عبكل،  احمد  نوح   )51

متام  أيب  شعر  بني  املوازنة  كتابة  يف  اآلمدي  عند 

 ،2011 األوىل،  الطبعة  الحامد،  دار  والبحرتي، 

ص155.

إبراهيم  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد   )52

نارص  بن  العزيز  عبد  تحقيق:  الشعر،  عيار  طباطبا، 

املانع، النارش: مكتبة الخانجي – القاهرة، 

ابن رشيق، العمدة، ج2، ص69.  )53

والبلغة  النقدي  املصطلح  عبكل،  أحمد  نوح   )54

متام  أيب  شعر  بني  املوازنة  كتابة  يف  اآلمدي  عند 

والبحرتي، ص 156.

55(  اآلمدي، املوازنة، ج1، ص443.

املصدر نفسه، الجزء نفسه، الصفحة نفسها.  )56

اآلمدي، املوازنة، ج1، ص293.  )57

قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص69.  )58

59(  ابن رشيق، العمدة، ج2، ص266.

ذكر هذا املصطلح األستاذ الدكتور أحمد بن عثامن   )60

رحامين يف كتابه: النقد التطبيقي الجاميل واللغوي 

استقينا عناوين هذا  ومنه  الهجري،  الرابع  القرن  يف 

املبحث.

اآلمدي، املوازنة، ج1، ص471.  )61

وهبه مجدي وكامل املهندس، معجم املصطلحات   )62

بريوت،  لبنان،  مكتبة  واألدب،  اللغة  يف  العربية 

الطبعة الثانية، 1984، ص264.

بدل  اإلغراب  مصطلح  اآلمدي  يستعمل  ما  كثري   )63

الغريب.

ينظر، اآلمدي، املوازنة، ج2، ص332.  )64

ينظر، اآلمدي، املوازنة، ج1، ص210.  )65

ينظر، اآلمدي، املوازنة، ج1، ص425.  )66

اآلمدي، املوازنة، ج1، ص425.  )67

اآلمدي، املوازنة، ج1، ص293.  )68

دار  القديم،  العريب  النقد  معجم  مطلوب،  أحمد   )69

الوىل،  الطبعة  بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون 

1989، ج1، ص456-455.

اآلمدي، املوازنة، ج1، ص300.  )70

71(  املصدر السابق، الصفحة السابقة.

مل أعرث عىل تتمة البيت.  )72

منصور،  أبو  الهروي  األزهري  بن  أحمد  بن  محمد   )73

تهذيب اللغة، تحقيق:محمد عوض مرعب، النارش: 

الطبعة: األوىل،  دار إحياء الرتاث العريب – بريوت، 

2001م، ج2، ص282.

املصادر واملراجع

الجاميل 	  التطبيقي  النقد  رحامين،  عثامن  بن  أحمد 

الكتب  عامل  للهجري،  الرابع  القرن  يف  واللغوي 

الحديث، عامن، األردن، دط، 2008.

دار 	  القديم،  العريب  النقد  معجم  مطلوب،  أحمد 

األوىل،  الطبعة  بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون 

.1989

بني 	  املوازنة  اآلمدي،  يرش  بن  الحسن  القاسم  أيب 

دار  صقر،  أحمد  تحقيق  والبحرتي،  متام  أيب  شعر 

 ، ج.م.ع  القاهرة  النيل،  كورنيش   1119 املعارف، 

الطبعة الرابعة، دت.

الفنون، 	  اصطلحات  كشاف  التهانوي،  عيل  محمد 

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 1، 1998. 

الجرجاين، 	  القايض  العزير  عبد  بن  عيل  الحسن  أبو 

الوساطة بني املتنبي وخصومه، تحقيق ورشح: محمد 

النارش:  البجاوي،  محمد  عيل   ، الفضل  إبراهيم  أبو 

مطبعة عيىس البايب الحلبي ورشكاه، دطـ، دت.

اللغة 	  علوم  يف  املزهر  السيوطي،  الدين  جلل 

دار  النارش:  منصور،  عيل  فؤاد  تحقيق:  وأنواعها، 
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1418هـ  األوىل،  الطبعة:  بريوت،   – العلمية  الكتب 

1998م.

جامل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عيل بن محمد 	 

الجوزي، تقويم اللسان، تحقيق: د. عبد العزيز مطر، ، 

النارش: دار املعارف، الطبعة: الثانية، 2006 م.

الخصائص، 	  املوصيل،  جني  بن  عثامن  الفتح  أبو 

الطبعة:  للكتاب،  العامة  املرصية  الهيئة  النارش: 

الرابعة، دت.

 	 ، الفارايب  الجوهري  حامد  بن  إسامعيل  نرص  أبو 

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الصحاح تاج اللغة 

بريوت،   – للمليني  العلم  دار  العربية،  وصحاح 

الطبعة: الرابعة، 1407 هـ  - 1987 م.

جامعة 	  الحكمة،  بيت  اللّغة،  علم  الّضامن،  حاتم 

بغداد-العراق، دط، دت.

أعلمه، 	  آثار  يف  األديب  النقد  حسن،  الحاج  حسني 

والتوزيع،  والنرش  للدراسات  الجامعية  املؤسسة 

بريوت،الطبعة األوىل، 1996،

القاموس 	  ــ  اللّغوي   النقد  منهج  يف  هدنة،  خالد 

إرشاف  تحت  دكتوراه  رسالة  ــ،  أمنوذًجا  املحيط 

سطيف  ــ  عبّاس  فرحات  جامعة  سديرة،  بن  عيىس 

واألدب  اللّغة  قسم  واللّغات،  اآلداب  كليّة  الجزائر،  ــ 

العريب، سنة2011ـــ2012.

أبو 	   ، الرازي  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد 

الحسني، معجم مقايييس اللغة، تحقيق: عبد السلم 

محمد هارون، دار الفكر، دط، 1399هـ - 1979م.

أبو عىل الحسن بن رشيق القريواين األزدي ، العمدة 	 

محيي  محمد  تحقيق:  وآدابه،  الشعر  محاسن  يف 

الخامسة،  الطبعة:  الجيل،  دار  الحميد،  عبد  الدين 

1401 هـ - 1981 م.

الطاهر حليس، إتجاهات النقد العريب وقضاياه يف 	 

بالقرآن، منشورات  تأثرها  الهجري ومدى  الرابع  القرن 

جامعة باتنة، 1986.

طه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد األديب عند العرب من 	 

مكة  الفيصلية،  الرابع،  القرن  إىل  الجاهيل  العرص 

املكرمة، دط، 1425هـ-2004م.

عيل 	  تحقيق:  الصناعتني،   ، العسكري  هلل  أبو 

إبراهيم، املكتبة  الفضل  أبو  محمدا لبجاوي ومحمد 

العنرصية–بريوت، دط، 1419 هـ.

أبو هلل العسكري، الفروق اللغوية، تحقيق وتعليق: 	 

والثقافة  العلم  دار  النارش:  سليم،  إبراهيم  محمد 

للنرش والتوزيع، القاهرة – مرص، دط، دت.

اللّغة،تحقيق عبد 	  أحمد بن فارس ، معجم مقاييس 

الّسلم محمد هارون، طبعة دار الفكر، كتاب)النون(، 

دط، دت.

فريدة بولكعيبات، رسالة ماجسرت، النقد اللغوي يف 	 

–قسنطينة-،  منتوري  جامعة  للهجري،  الرابع  القرن 

سنة 2009-2008.

مجدي كامل وهبة، معجم املصطلحات العربية يف 	 

اللّغة واألدب، مكتبة بريوت ــ لبنان، دط، 1979.

مجلة مجمع اللغة العربية، املليك، العدد1.	 

منصور، 	  أبو  الهروي  األزهري  بن  أحمد  بن  محمد 

دار  مرعب،  عوض  تحقيق:محمد  اللغة،  تهذيب 

األوىل،  الطبعة:  بريوت،   – العريب  الرتاث  إحياء 

2001م.

إبراهيم 	  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد 

نارص  بن  العزيز  عبد  تحقيق:  الشعر،  عيار  طباطبا، 
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مقدمة: 

ذات  الخطابات  من  )الرسائل(  الكتابة  تعد   

التي  وهي  الرسدية،  التعبريية  الوجدانية  الوظيفة 

تركز يف نظام تواصلها عىل املتلقي الخاص ، وقد 

الفاطمية،   الدولة  أمراء  من  اكبريا  اهتامم  القت 

التي سادت منطقة املغرب اإلسلمي منذ أواخر 

من  السادس  العقد  إىل  الهجري  الثالث  القرن 

القرن الرابع الهجري.

العهد  يف  كربى  قيمة  الفنية  للكتابة  وكانت   

لدورها  وهذا  منها،  الرسمية  خاصة  الفاطمي 

املهم يف تنظيم حياة الرعية يف جميع املجاالت 

و يف حياة الفرد والجامعة حتى أنها كادت تطغى 

عىل كل األشكال النرثية األخرى من مثل :الخطابة 

، ولذلك نجدها انترشت بشكل مل يسبق له مثيل 

الدولة  هذه  ملتطلبات  العهد  هذا  يف  قبل  من 

األخرى  والدول   ، الرعية  مع  املختلفة  ولعلقاتها 

تحتاج إىل استخدام  وأن بعض املواضيع  خاصة 

الرسائل من مثل مواضيع املصالحة ، والعهود ، 

فن الرت�ّسل الديواين يف العهد الفاطمي باملغرب الإ�سالمي
ية يف بعدها الإقليمي( )الروؤية الفكرية و متّثالتها الن�سّ

د. عبد املالك مغشيش

)أستاذ محارض-أ ، كلية اآلداب و اللغات ، جامعة عباس لغرور خنشلة الجزائر(

ملخص 

الفاطمية  الدولة  أركان  فيتثبيت  الديواين  الرتّسل  فن  دور  عن  الکشف  البحثية  الورقة  هذه  تحاول   

باملغرب اإلسلمی و امتدادها لتبلغ املرشق ، واالهتامم البالغ ألمراء هذه الدولة بديوان اإلنشاء القائم 

عىل كّل شؤون الدولة السياسية واإلدارية و الدعوية ، و توىل هذا املنصب أجل كتّاب البلغة يف هذا 

العهد ، ويخاطب باألجل ويلقب بكاتب الديوان.وقد برز يف هذا الفن أمراء الدولة الفاطمية:من »عبيد 

الله املهدي« إىل »املعز لدين الله« ، كام أن هناك ثلة من الكتّاب املتميزين يف هذا العرص ، من 

مثل:«جوهر الصقيل ، و »ابن الرقيق« ، و »عبد الله بن القريم« كاتب عبيد الله املهدي ، و »أبو جعفر 

بن محمد بن أحمد البغدادي«... وغريهم.

ومن خللها سنكشف عن طبيعة العلقات الخارجية للدولة الفاطمية مع جريانها يف بعدها اإلقليمي 

اإلسلمي و ااملسيحي ، وأن نطلع عىل ما يصبو إليه أمراء الدولة يف بعدهم التوسعي ، والوقوف عىل 

صيغ رسائلهم ، ومدى تأثري النزعة الدينية املذهبية فيفحوى هذه الرسائل ، والكشف عن الرؤية الفكرية 

التي قامت بها الدولة.

الكلامت املفتاحية:)الدولة الفاطمية ، الرسائل ، الديوان ، األمراء ، الشکل ، املذهبية(
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بواسطة  إال  تكون  ال  الخارجية  الدول  مع  والعلقة 

الرسائل.

فن  يف  النرثية  املعاين  اتساع  عىل  ساعد  وقد 

الشيعي  املذهب  حمله  ما   ، خصوصا  الرتسل 

متنوع  وتراث  مختلفة  ثقافات  من  اإلسامعييل 

فاقتبس الكتّاب معاين جديدة مل يحضوا مبثلها ، 

قبل هذا العهد وكل كتّاب الرسائل الديوانية أقدر 

من غريهم غرضا عىل املعاين وأشد تدقيقا يف 

اختيارها وتوليدها وترتيبها . 

يف  الفاطمي  العهد  يف  الرتّسل  1-فن   

الغرب اإلسالمي:

 اتخذ الفاطميون لهم دعاة كرث يف العامل العريب 

من  فكان   ، دقيقا  تنظيام  لها  الدعوة  ونظموا   ،

الطبيعي أن يهتموا اهتامما واسعا بديوان اإلنشاء 

واإلدارية  السياسية  الدولة  القائم عىل كّل شؤون 

و الدعوية ، وكان ملن يتقلد ديوان اإلنشاء مكانة 

كربى لديهم ، فكان ال يتواله إالّ أجل كتّاب البلغة 

، ويخاطب باألجل ويلقب بكاتب الديوان. ومام 

يجب اإلشارة إليه وماّم يؤسف له أن ُجلاَّ رسائلهم 

سقطت من يد الزمن ، ومل يصل إلينا منها إالّ النزر 

اليسري.

املعاين  بسعة  عموما  رسائلهم  اتسمت  وقد 

اإلسامعييل  الشيعي  املذهب  حمله  مبا  النرثية 

من ثقافات مختلفة وتراث متنوع فاقتبسوا بذلك 

، قبل ذات  كله معاين جديدة مل يحضوا مبثلها 

من  أقدر  الديوانية  الرسائل  كتّاب  وكل  العهد 

يف  تدقيقا  وأشد  املعاين  عىل  غرضا  غريهم 

عديدة  أنواع  .وهناك  وترتيبها  وتوليدها  اختيارها 

من الرسائل وجدت يف هذا العهد ، منها ما هو 

وهذين   ، إخواين  هو  ما  ومنها   ، ديواين  رسمي 

النوعني أبقاهام الزمن ووصلت إلينا ، و رمبا ملا 

النوعني  أوجد  مذهبي  رصاع  من  العهد  به  اتسم 

وأبقاهام يف مظان الكتب .

2-الّرسائل الديوانية:

يف  ومكانتها  لدورها  الكتابة  أنواع  أهم  من   وهي 

كان  الذي  القلقشندي  وهذا  املجتمعات  حياة 

الجانب  سياّم  وال  الرتسل  بفن  االهتامم  كبري  له 

ساّمه  ضخام  مؤلفا  لها  خصص  حيث  الرسمي 

)صبح األعىش يف صناعة اإلنشاء( يعرف الرتسل 

من  أما   ، منها  الرسمية  اإلنشائية  الكتابة  مبعنى 

حيث الو جود فهو وجد لخدمة املصالح العامة 

والخاصة لألمة ، وأهدافها املتمثلة يف املكاتبات 

هذا  ويف  والدنيوية  الدينية  باألمور  تهتم  والتي   ،

...إذ  النرث»  أي  منه  األعظم  املقصود  إن  يقول: 

الرتسل مبني عىل مصالح األمة ، وقوام الرعية ملا 

يشتمل عليه من مكاتبات امللوك ، ورساة الناس 

يف مهامت الدين ، وصلح الحال وبيعات الخلفاء 

، وعهودهم ، وما يصدر عنهم من عهود امللوك ، 

وما يلتحق بذالك من واليات أرباب السيوف ، و 

األقلم الذين هم أركان الدولة وقواعدها... «)1(.

 و نعني بها كل املراسلت واملخاطبات والوثائق 

الرسمي  الطابع  ذات  اإلنشاء  رضوب  من  وغريها 

، وضبط شؤون  الحكم  ترتيب  تدخل ضمن  التي 

داخل  معها  املتعامل  األطراف  ومراسلة  اإلدارة 

السيايس.وتكون  الطابع  ذات  وخارجها  البلد 

صادرة عن شخص واحد ، قد يكون واليا أو قاضيا 

أو أمريا.وتٌعنى بشؤون الدولة السياسية ، وتتضّمن 

والفتوحات  الخلفة  وانتقال  والتقاليد  العهود 

والدعوة إىل الطاعة ، والحّث عىل الجهاد وما إىل 

ذلك من موضوعات ذات طابع رسمّي إداري«)2(. 

 و هذا النوع من الرسائليصدر عن دواوين الحّكام 

والوالة واألمراء ، الذي ظهر يف أوائل العرصاألموي. 

فن الرتّسل الديواين يف العهد الفاطمي باملغرب اإلسلمي )الرؤية الفكرية و متثّلتها النّصية يف بعدها اإلقليمي(
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منقطع  ازدهاراً  األّول  العبايس  العرص  وازدهر يف 

النظري ، نتيجة التحّول السيايس الكبري ، واألحداث 

أن  هو  إليه  نشري  ما  أّن  رافقته. إالّ  التي  السياسية 

معظم الرسائل التي أمكننا الوصول إليها يف هذا 

الشكل ، تعّد منوذجاً للرسائل الديوانية ، التيكان 

الدواوين.وموضوعها  يف  الدولة  كتاب  يدبجها 

سيايّس رِصْف.

 ومن خلل هذا فقد أصبحت الرسائل ذات قيمة 

كربى يف املجتمع اإلسلمي وخاصة الرسمية منها 

، وهذا نظرا لدورها املهم يف تنظيم احياة األفراد 

يف جميع املجاالت ، وعىل أثرها يف حياة الفرد 

والجامعة حتى أنها كادت تطغى عىل كل األشكال 

النرثية األخرى ، ولذلك نجدها انترشت بشكل مل 

يسبق له مثيل من قبل يف هذا العهد ملتطلبات 

هذه الدولة ولعلقاتها املختلفة مع الرعية والدول 

إىل  تحتاج  املواضيع  بعض  وأن  خاصة   ، األخرى 

 ، املصالحة  مواضيع  مثل  من  الرسائل  استخدام 

والعهودال تكون إال بواسطة الرسائل .

1-1-الرسائل الديوانية الرسمية :

هذه املكاتبات الرسمية ترمي بالدرجة األوىل إىل 

والحكم  اإلدارة  ترتيبات  ووضع   ، العلقات  ضبط 

الدولة  حدود  داخل  معه  املتعاملة  باألطراف 

»القلقشندي«:»... أوردها  كام  وخارجها.وهي 

تهتم مبصالح األمة ، وقوام الرعية... «)3(.وينصب 

دون   ، النرثي  مضمونالشكل  حول  اإلهتامم  هذا 

الخطاب.إالّ  هذا  عنه  يصدر  من  عن  اإلهتامم 

رسائل  من  عنه  يصدر  وما  الحاكم  أو  الخليفة  أّن 

ومخاطبات هي وجه من وجوه السياسة ، وعلقتها 

تسري البلد.

لكن هذا ال ينفي عنها الجانب الفني الذي يخرجها 

يف أبهى حللها من خلل ملكة الكتّاب ومترسهم 

أهمها:» اللسانية  املعارف  بأنواع  وإملامهم 

من  التي  البلغية  براعته  إىل  باإلضافة  والفقهية 

خللها تكون له القدرة عىل انتقاء فصيح األلفاظ 

واستخدام األساليب املتقن ، وصياغة العبارات 

يف  أدبية  قيمة  األقل  عىل  لنا  لتحقق  البليغة 

التي  مراميه  يحقق  أن  أجل  من  هذا   ، الصياغة 

ملقتىض  وموافاتها   ، الوضوح  دقة  يف  تتجىل 

وعلوم  معارف  استخدام  مبعنى  أي   ، الحال 

لتعطي  للمجتمع  الواقعية  بالصورة  لرتتبط  العهد 

السيايس  الواقع  عن  حية  صورة  النهاية  يف  لنا 

واالقتصادي ، و الديني ، واالجتامعي ... « )4(.

عليها  طغى  التي  الفاطمية  الحياة  إىل  وبالنظر 

يف  اقترصت  لذلك   ، والفنت  والحروب  الرصاع 

معظم األحيان املوضوعات التي عكستها الرسائل 

عىل الجوانب السياسية والدينية الدينية الفكرية 

التي  الرسائل  إىل  نتوصل  مل  أننا  .كام  واألمنية   ،

تطرقت إىل مواضيع الحياة األخرى والتي تضمنت 

ترتبط  التعزية...والتي   ، التهنئة   ، املديح  أغراض 

مبارشة بالرسائل األدبية والحقيقة أن النامذج التي 

ديني  سيايس  مضمون  ذا  أغلبها  كان  لنا  توفرت 

مذهبي. 

التي  الدعوة  مظاهر  من  يصادفنا  ما  أول  ولعل   

األوىل  األدبية ، يف املراحل  بالصبغة  اصطبغت 

من قيام الدولة الفاطمية ، الكتاب أو الرسالة التي 

أحد  يف  استقراره  عقب  بإنشائه  »املهدي«  أمر 

قصور »رقادة« ، ليقرأ عىل منرب جامع القريوان ، 

وعىل منابر األمصار األخرى يف املغرب اإلسلمي 

، وهو كتاب بليغ العبارة ، ناصع األسلوب مرتب 

األجزاء متساوق الفقر مكتوب بلهجة هادئة معتدلة 

يعرض  يكاد  ، فل  الهجوم  وروح  اإلثارة  بعيدة عن 
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إالّ يف  السّنة  الشيعة وأهل  ملواطن الخلف بني 

، وذلك كقضية استحقاق  الوقع  أسلوب خفيف 

إعلن  إىل  مدرجة  الشيعة  جعلها  التي  اإلمامة 

، وعثامن وغريهم من  ، وعمر  بكر  أىب  الرباءة من 

الصحابة ، وإىل ما هو أكرث من الرباءة من لعنهم 

وتكفري من مل يدن بذلك ، مام يثري الحفائظ ويبني 

الضغائن ، فقد تجنب الكتاب ذلك ، ومل يعرض 

لهذه القصة التي كان عليه أن يعرض لها بطبيعته 

أنه كتاب افتتاح عهد دولة الشيعة ، إال يف سياق 

الثناء عىل الله الذي أنجز ما وعد به رسوله)ص( 

، بقوله :» ...ونريد أن منن عىل الذين استضعفوا 

يف األرض ونجعلهم أمئة ونجعلهم الوارثني » وقوله 

جل شأنه :﴿ َولََقْد كَتَبَْنا يِف الزاَّبُوِر ِمْن بَْعِد الذِّكِْر 

برد  )5( وذلك  الُِحوَن﴾  الصاَّ ِعبَاِدَي  يَرِثَُها  اأْلَرَْض  أَناَّ 

إرث النبوة وتقاليد اإلمامــة إىل عرتة نبيه » وبذلك 

 ، الهلكة  وأنقذهم من   ، املؤمنني  و  الدين  أعز   «

يف كل سكون وحركة ، بعبد الله أيب محمد اإلمام 

املهدي بالله ، أمري املؤمنني ، وأظهر نهجه اإلسلم 

وجامله بقيامه وأخذ تراث جده النبي وأبيه الويص 

وأنصار  أولياءه  وجعل   ، عليهام  الله  صلوات   ،

وأسنت   ، عينها  وقرت  دارها  اإلمامة عصاها يف 

وحشيتها ، واستقر قرارها وصار أمر املؤمنني طودا 

منيعا وجبل راسيا عىل األرض وظل ظليل ألهلها 

، ورتق من  العضال  الداء  ... فداوى اإلسلم من 

ال  كان  ما  كرسه  من  وجرب  منحرفا  كان  ما  فتوقه 

يجرب ، وألم من صدعه ما كان ال يألم ، فهو مفتاح 

الرحمة ودليل الخري ، ذبا عن الحق وحياضه للدين 

، وعناية بأمر املسلمني ، وبعد نظر فام يقطع به 

.)6( أماين املبطلني ، والحمد لله رب العاملني« 

يعترب  اإلنشاء  ديوان  من  بإصداره  الكتاب  وهذا 

افتتاحية  هو  بل  الجديدة.  الدعوة  ملظاهر  بداية 

استاملة  و  طأمنة  ورائها  من  أراد  سلسة  هادئة 

لباس  اسبغه  الذي   ، الجديد  الحكم  إىل  الناس 

التقوى والورع بربطه بآل البيت.

ظهرت  والتي   ، اإلمامة  قضية  عىل  ركز  أنه  كام   

وأن   ، بالحكم  وأحقيتهم  كل خطاباتهم  بشدة يف 

املبطن  التكلف  روح  أن  ، والشك  الله  وعد  هذا 

بالتدين ، والظاهر يف هذه الفقرة ، أو وضح من 

روح األدب لكنها تعطي لنا فكرة تداخل األدب مع 

الدين يف هذه الرسالة. 

1--1العالقة بني الفاطميني و األجانب من 

خالل الرسائل الديوانية :

والدول  الفاطمية  الدولة  بني  يتبادل  ما  وهي   

األخرى ، ويف حقيقة األمر أن مثل هذه االتصاالت 

الدول  وسائر  الفاطمية  الدولة  بني  الخارجية 

موجودة  األمر  بادئ  يف  تكن  مل  آنذاك  القامئة 

كامل  عىل  السيطرة  بإحكام  الفاطميني  النشغال 

وقمع  األوضاع  وتهدئة  اإلسلمي  املغرب  بلد 

أغلب  أن  نجد  لذلك   ، انترشت  التي  الفنت 

املراسلت الخارجية جاءت متأخرة خاصة بعد أن 

بدأ الفاطميون يطوقون لنقل ملكهم إىل املرشق 

والسيطرة عىل العامل اإلسلمي. 

وباقي  الفاطمية  الدولة  بني  العلقة  طبيعة  لكن 

وبغداد  األندلس  يف  اإلسلمية  خاصة  الدول 

كانت يف أشد صور العداء الذي فرق هذه الدول 

تارة  بالفتور  البعض  بعضها  مع  علقاتها  ووسم   ،

مبادالت  هناك  تكن  فلم   ، أخرى  تارة  والتدهور 

من  الكثري  نجد  لذلك مل   ، بينهم  واضحة  رسمية 

الرسائل والكتب يف هذا العهد إالّ ما كان عرضا ، 

والرسائل التي أمكن اإلطلع عليها يف هذا املجال 

خللها  من  نثبت  أن  استطعنا  هذا  .ومع  قليلة 

امللوك  وباقي  الفاطميني  بني  العلقة  طبيعة 

عىل  نطلع  وأن   ، واألندلس  املرشق  يف  واألمراء 

فن الرتّسل الديواين يف العهد الفاطمي باملغرب اإلسلمي )الرؤية الفكرية و متثّلتها النّصية يف بعدها اإلقليمي(
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ما يصبو إليه أمراء الدولة ونطلع عىل صيغ رسائل 

ذاك العهد.

فن الرتسل و التطلع إىل املشــــرق :

أمكننا  التي  الرسائل  تلك  عرض  إىل  جئنا  إذا   

الحصول عليها نجد أول رسالة كتبها »عبيد الله« 

عبيد  أمر  حينام  وذلك   ، املرشق  يف  اتباعه  إىل 

الله املهدي بإعدام »أيب عبد الله« وأخيه اللذين 

عبيد  فيهام كتب  الحكم  تنفيذ  .وبعد  عليه  تآمرا 

املخترصة  الرسالة  املرشق  يف  أتباعه  إىل  الله 

أما   « البن عذارى–  البيان  -املوجودة يف  التالية 

بعد ، فقد علمتم محل أيب عبد الله وأيب العباس 

من اإلسلم )يقصد العقيدة القرمطية ( فاستزلّهام 

الشيطان ، فطهرتهام بالسيف ، والسلم «)7(.

الفاطمي« إىل حاكم  الله  كام نجد رسالة »عبيد 

الفاطميني  ينتمي  الذي   ، بالبحرين  )القرامطة()8( 

مذهبيا وهي الدولة الوحيدة التي كانت باملرشق 

فاطمي  والء  وذات  ومذهبية  روحية  صلة  عىل 

من  كثري  يف  كانت  العلقة  هذه  لكن   ، آنذاك 

بني  السياسية  للرصاعات  وتتوتر  تتأزم  املرات 

الدولتني ، وسعي كل طرف للسيطرة عىل العامل 

الفاطمي«  الله  »عبيد  خطاب  يدور  اإلسلمي.و 

)الحجر  إعادة  طلب  وهو  محدد  موضوع  حول 

من  الحرام  الله  بيت  من  أخذ  الذي  األسود( 

)317هـ()9(-حني  سنة  حوادث  يف  القرامطة  قبل 

باقتلع  وقاموا  املكرمة  مكة  عىل  القرامطة  هجم 

قاموا  الذي  العمل  جراء  األسود-وتأنيبهم  الحجر 

به واعتباره عمل يثري الفتنة بني املسلمني ويؤلب 

الناس عليهم . 

التي يدور حولها الخطاب  النقطة األساسية  هذه 

الرسمي يف تلك الرسالة والتي جاء منها: »..قد 

الكفر  اسم  دولتنا  ودعاة  شيعتنا  عىل  حققت 

إلينا  كتب  من  والعجب  فعلت...  مبا  واإللحاد 

حرم  من  باسمنا  واجرتمته  ارتكبته  مبا  علينا  ممتنا 

تحرم  الجاهلية  تزل  التي مل  باألماكن  وجريانه  الله 

إراقة الدماء فيها وإهانة أهلها ، ثم تعديت ذلك 

أن  ورجوت  أرضك  إىل  وحملته  الحجر  وقلعت 

نشكرك... « )10(. 

ويضيف يف نفس الخطاب:»...فأما أنت الغادر 

وأجداده  آبائه  هدى  عن  البائن  الناكث   ، الخائن 

املنسلخ من دين أسلفه و أنداده ، واملوقد لنار 

اغفل  فلم  والسّنة  الجامعة  عن  والخارج  الفتنة 

أثرك  أمرك وال خفي عني خربك وال استرت دوين 

 ، ... ما كان أبوك امرأ سوٍء وما كانت أمك بغياً 

سلكت  طريق  وأي  أّصلت  رأي  أي  عىل  فعرّفنا 

سلم  من  عىل  والسلم  لعنك  ثم  الله  فلعنك   ،

املؤمنون من لسانه ويده وفعل يف يومه ما عمل 

يعيد  بأن  الكتاب  يف  غده...وأمره  حساب  فيه 

بعد  كان  وإن  فأعاده  موضعه  إىل  األسود  الحجر 

سنني« )11(.

 كام نجد الرسالة التي بعث بها »القائم« ملّا كان 

»مؤنس  إىل  مرص  غزو  أراد  عندما   ، للعهد  وليا 

الخلفيّة  بالرشعية  فيها  املظفري«)12(محتجا 

الفاطمية عىل العباسني ، ومام جاء فيها:» بسم 

الله الرحامن الرحيم . من أيب القاسم محمد ويل 

الله  عبد  محمد  أيب  اإلمام  ابن  املسلمني  عهد 

عليه  الله  صلوات  املؤمنني  أمري  بالله  املهدي 

الهدى . فإين  اتبع  ، إىل مؤنس .سـلم عىل من 

أحمد إليك الله الذي ال إله إال هو أسأله أن يصيل 

، فام  الخلفة  ....فأما  رسوله )ص(  عىل محمد 

جعل الله – عز وجل – للعباس بن عبد املطلب 

، وما هو منها يف يشء ألنه ليس من  فيها حظا 

املهاجرين ، وال من العرشة الذين تويف رسول الله 
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)ص( وهو عنهم راض ، وال أدخل يف الشورى ، وال 

التمسها لنفسه يف وقت من األوقات .

أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  الله  بها  خص  وإمنا 

طالب ، وامتحن بها ن بعد رسول الله صىل الله 

فصرب   ، النعيم  جنات  يف  لدرجته  رفع   ، عليهام 

ابتغاء  الله عليه – عىل مضض األمور ،  – صىل 

ملا يبقى يف الدار التي ال تبيد وال تفنى.وصارت 

لولده من بعده فكانوا أحق بها أهلها فغصبهم بنو 

أمية الكفرة الفجرة ، الشجرة الخبيثة امللعونة يف 

القران ، ثم بنو العباس ، رضوان الله عىل العباس ، 

من بعدهم ، فأطفئوا نور الله وبدلوا الحق بالباطل 

وكانوا مثل امللوك الذي عتوا يف األرض من قديم 

لهم  فأمىل  مرياثا  بينهم  امللك  وجعلوا   ، الدهر 

الله – عز وجل – املدة ليستدرجهم ، ثم انه ينتقم 

منهم ويأخذهم ، وهو فاعل ذلك ومهلك آخرهم 

كام اهلك أولهم ، وراد الحق إىل أهله ﴿إِناَّ الِذيَن 

يَُحادُّوَن اللََه َورَُسولُُهأُوالَئَِك يِف األََذلِّنَي كَتََب اللَُه 

أَلْغلََباَّ أَنَا َورُُسيِلَ إِناَّ اللََه قَِويٌّ َعِزيُز﴾)13(« )14(.

 يف هذه الرسالة احتج القائم بالرشعية الخلفية 

عبد  بن  العباس  عىل  طالب  أيب  بن  لعيل 

املطلب عم النبي )ص( ، ولو أن القائم احتجاجه 

الذي  الرتيك  القائد  وظيفة  مع  يتناسب  ال  هذا 

كان مأمورا بصد خصمه عسكريا ، ويجب رّده عن 

مرص ، وهذا يدل عىل أن القائم يف حملته األوىل 

، ما كان يقدر عىل دخول مرص مع وجود مؤنس 

الله-عز  اختص  مبا  له  مذكرا  يخاطبه  فهو  لذلك 

وأمانة  أرضه  ، من خلفته يف  ولد عيّل  به  وجل- 

العامة  عىل  يستوجب  مام  لهمن  ومتكينه  عباده 

الدخول تحت إمرة أبنائه املمثلني يف أمراء الدولة 

الفاطمية.

أما إذا انتقالنا إىل الرد الرسمي للخطابات الواردة 

القرمطي قد بعث  فإننا نجد  من ملوك املرشق 

عىل  سيعمل  بأنه  فيه  وعده  كتابه  عىل  ردا  إليه 

الحرام. كتاب  الله  الحجر األسود إىل بيت  إعادة 

آخر من املعز ألمري القرامطة لحمله عىل العدول 

عن موقفه العدايئ للفاطميني. مل يعدل الحسن 

كتاب املعز  أن وصله  بعد  القرمطي –  أحمد  بن 

النفوذ  مناهضة  تنطوي عىل  التي  –عن سياسته 

العبيدي ، بل أظهر عدم اكرتاثه بتهديد املعز له 

مخترصا  رده  وجاء   ، إليه  فكتب  رده  يف  وأساء   ،

كرث  الذي  كتابك  »...وصلنا  رده  يف  قال  حيث 

أثره  عىل  سائرون  ونحن  تحصيله  وقّل  تفصيله 

والسلم« )15(.يذهب »ميكال يان دي خوي« إىل 

والئهم  عىل  358هـ(  عام)  إىل  كانوا  القرامطة  أن 

للفاطميني)16(.

1-1-2-الدولة الفاطمية و األندلس )الرصاع 

املذهبي( : 

والدولة  األموية  الدولة  بني  املتبادل  العداء  كان   

لقدرات  هدر   ، األوىل  بداياتها  منذ  الفاطمية 

الله  عبيد  أخذ  فقد   ، اإلسلمية  األمة  وطاقات 

يبعث   ، إفريقية  يف  خلفته  استقرت  أن  منذ 

بدعاته إىل األندلس لنرش الدعوة الفاطمية ، لكن 

الجهود التي بذلت مل تكلل بالنجاح ، ومل تجذب 

تلك الدعوة إليها إالّ فريقا ضئيل من رجال الفكر 

األندلسيني.

نرش  يف  الفاطميني  الدعاة  نشاط  أصبح  وملا 

املذهب الشيعي يهدد كيان األمويني باألندلس 

يف  الحكم  النارص-وىل  الرحمن  عبد  وجه   «

األندلس سنة) 300هـ(- اهتاممه للوقوف يف وجه 

، فعمد عىل  والقضاء عىل أطامعهم  الفاطميني 

مائتي  نحو  قطعه  عدد  بلغ   ، قويا  أسطوال  إعداد 

عىل  يغري  األندليس  األسطول  كان  ما  مركبوكثري 

فن الرتّسل الديواين يف العهد الفاطمي باملغرب اإلسلمي )الرؤية الفكرية و متثّلتها النّصية يف بعدها اإلقليمي(
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الحدود والثغور الفاطمية يف عهد الخليفة ’املعز 

لدين الله »وعمل عىل اجتذاب أنصار له من قبائل 

كام   .)17(  » الفاطمية  للدولة  املعادية  الزناتيني 

استاملة  عىل  وعمل   ، سبته  عىل  النارص  استول 

األقىص  املغرب  وايل  العافية«  أيب  بن  »موىس 

، وخلع طاعة املهدي ، والدخول يف طاعة عبد 

الرحمن النارص ، عىل أن النارص مل يلبث أن انفذ 

كتاب  ومعه   ، الفاطميني  حارضة  إىل  رسله  أحد 

إىل« املعز« ، يطلب منه املوادعة والصلح -وهذا 

حسب املصادر الفاطمية-)القايض النعامن قي 

»املعز«  فرفض  واملسايرات(  املجالس  كتابه 

إجابة طلبه ، وقال للرسول :» وما أنا باملداهن يف 

دين الله ، وال بالراكن باملودة إىل أعداء الله ـ وال 

باملخادع يف أمر الله عز وجل .ارجع بجوايب هذا 

األمر من  ، وما يل من  له عندي شواه  ، فام  إليه 

يشء ، إن األمر كله لله ، عليه توكلت وإليه أنيب... 

«)18(.» واستمرت العداوة بعد وفاة النارص سنة) 

استمر   ، املستنرص  الحكم  ابنه  وخلفه   ، 350هـ( 

النزاع ، وكان من مظاهره تلك الحملة التي أرسلها 

األقىص  املغرب  بلد  إىل  362هـ(  سنة)  الحكم 

واألوسط للقضاء عىل الدعوة الفاطمية ، ومتكن 

زعامء  وخرج   ، البلد  تلك  عىل  نفوذه  بسط  من 

الدعوة  وأقاموا   ، املعز  طاعة  عن  مغراوة  و  زناته 

للحكم املستنرص من منابرهم« )19(.

و  املوادعة  )بني  الروم  مع  1-1-3-العالقة 

الحزم(: 

الفاطميني  و  الروم  بني  العلقة  اتسمت   

الحكم  لسدة  الفاطميني  وصول  منذ  باالضطراب 

عىل  النفوذ  وبسطهم   ، اإلسلمي  املغرب  يف 

إىل  إعادتها  يف  الروم  طمع  التي   ، صقلية  جزيرة 

.لكن  سالفا  بفتحها  فقدوها  التي  سيطرتهم 

بالسيطرة عىل الشام أجربهم عىل  الروم  انشغال 

يف  لهم  وبذلوا   ، الفاطميني  مع  املوادعة  طلب 

ذلك أمواال ، فرأى املعز ، ملّا تبني له أن ذلك خري 

أجابه  أن   ، له عىل استجامع قوته و حربهم الحقا 

إىل موادعة خمس سنني . 

الروم  أرسل   ، املوادعة  مدة  تنقيض  أن  وقبل   

بها عىل جزيرة  ثقيلة و سفن كثرية دخلوا  جيوش 

اقريطش ، وهم يف دعوة بني العباس .فلام حل 

بهم من ذلك ما ال قوام لهم به ، وعلموا أنه ليس 

عند بني العباس نهضة وال لهم لديهم نرصة ، أرسلوا 

وجوههم  من  وجه  مع  قبلهم  من  رجال  فيه  مركبا 

به  يستغيثون  الفاطمي«  الله  لدين  »املعز  إىل 

إغاثتهم ، ويف ذلك قال  ويسألونه استنقاذهم و 

ينبذ إىل املرشك عهده كام  أن  النعامن: »فرأى 

إن هو أرص عىل حربهم  كتابه  الله بذلك يف  أمر 

، وأمر بكتاب يف ذلك إليه ، وأمله عىل الكاتب 

بحرضة من بني يديه بكلم ما سمعت أجزل وال أبلغ 

منه . فقال بعد أن خريه بني أن يقلع عن حرب أهل 

أقريطش وبني أن ينبذ إليه عهده – كام نبذ رسول 

الله )ص( إىل مرشيك العرب عهدهم«)20( وأرسل 

عليا برباءة فقرأها يف املوسم عليهم _ ولقول الله 

ا تََخافَناَّ ِمْنَقْوٍم ِخيَانًَة فَانِْبْذ  أصدق القائلني: ﴿َوإِماَّ

إِلَيِْهْم َعىَل َسَواِء﴾ٍ )21(. 

 ومام جاء يف رسالة املعز إىل قسطنطني ، قال 

:» وال ترى أن دعوة أهل اقر يطش قبل اليوم إىل 

مام   ، بنا  واستغاثوا  إلينا  اليوم   ، أنابوا  وقد  غرينا 

إليك  برتكهم  املوادعة  متام  عندنا  لك  يوجب 

وترك اعرتاضك فيهم .إن امتناع أهل الباطل من 

عليه  تغلبوا  وإن  حقهم  مبزيل  ليس  الحق  أهل 

فأقر   . إليهم  إياه  الله  بتسري  لهم  هو  بل   ، دونهم 

يطش وغريها من جميع األرض لنا ، مبا خولنا الله 
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منها وأقامنا له فيها ، أطاعنا منها من أطاع وعصانا 

من عىص ، وليس بطاعتهم يجب لنا أن منلك وال 

بعصيانهم يحق علينا أن نرتك ، ولو كان ذلك لكان 

شاءوا  إن   ، لنا  وال  خولنا  الذي  لله  ال  إليهم  األمر 

أعطونا وان أحبوا منعونا ، كل ، إن ذلك لله الذي 

الذي  وهو  األرض  يف  وما  السموات  يف  ما  له 

اصطفانا وملكنا أعطانا ، ولو كان ذلك للخلق ملا 

وسعنا قتال من امتنع منهم علينا وال رد ما انتزعوه 

بالغصب من أيدينا« )22(.

 فهذه الفقرة من الرسالة يرشح املعز نظرية الشيعة 

الله لهم  يف اإلمامة ، فهو حسب قوله أمر خوله 

يبسطوا  أن  عليهم  الحق  وبهذا   ، إياه  وملّكهم   ،

سلطانهم عىل أي شرب من أرض اإلسلم ولهذا فهو 

يرى أن اقريطش ما هي إال جزء ال يتجزأ من دولته 

العباس ظلام.وقد حان  بني  تتبع دولة  أنها  ولو   ،

زعمه  حسب  املسلوب  حقهم  السرتداد  الوقت 

رسالته  يف  يضيف  و  املوعود.  حلمهم  وتحقيق 

مبينا أحقيته باملنطقة مهددا متوعدا مبصري من 

سيقف يف وجه قوته وذلك بحرب ال تبقي وال تذر 

وتغلب  احتجزشيئا  من  أن  رأيت  قائل:»...فإن 

 ، ملكه  الذي  الحق  صاحب  دون  له  فهو  عليه 

وال  رومانس  عىل  القيام  ألبيك  وال  لك  يكن  فلم 

انتزاع ما صار إليه من بني يديه .فهذه سبيل أهل 

الحق عندنا ، فإن اعرتفت لها فقد أنصفت ، وإن 

جهلتها مل يكن جهلك إياها حجة عىل من عرفها. 

إلينا  أناب  من  حرب  عىل  متاديت  إن  وعهدك 

منبوذ إليك ، فانظر لنفسك وألهل ملتك فإنا منا 

وال   ، وتأييده  لنا  الله  بعون  الحرب  وإياهم  جزوك 

حول وال قوة ال به« )23(.

 وهكذا تبدى املعز يف كتابه إىل أعدائه ، حازم 

يف ألفاظه ، لكنه متكلف بعض اليشء ، وإن كان 

جانبه األديب ال يخلو من جامل ، تبدو يف اسرتسال 

عبارات ، وانسجام جمله ، لكونه يخاطب طاغية 

تقهقر  مع  خاصة   ، رشه  استرشف  الذي  الروم 

الخلفة العباسية التي كانت تبسط سيطرتها عىل 

املنطقة املعنية. 

خامتة:

بيــّنا أحوال الدولة الفاطمية وعلقاتها  لعلنا نكون 

التي  الرسائل  خلل  من  الخارجي  املحيط  مع 

عرفنا  خللها  ومن   ، والوجود  البقاء  لها  كتب 

قدرا مهام من األحداث واألحوال ومشاعر الناس 

والرصاع  املذاهب  واتجاهات  واألمراء  والعلامء 

األفعال  من  الكثري  عند  ووقفنا   ، بينها  القائم 

وردودها التي أفرزتها هذه الرصاعات ، ومنها أيضا 

استقينا وعرفنا نفسية اإلنسان املغريب يف تلك 

تبعه من  ، وما  تاريخ املنطقة  العصيبة من  الفرتة 

 ، حياته  وأثّر يف  عايشها  التي  الحوادث  جراء  آثار 

وكم سجلت لنا املكاتبات الفاطمية من أحداث 

تاريخية و تقلباتها وأحوال أناسها .

فن  يف  غاية  فكانت   ، املضمون  حيث  من  أما   

الدبلوماسية السياسية ، والدبلوماسية املذهبية 

، ففي الشق السيايس حاول املعز ، فقد حاول 

مع  فيها  يختلف  التي  القضايا  لكل  يتعرض  أن 

فقد   ، املذهبي  شقها  يف  أما   ، القرمطي  الثائر 

كل  وتناول   ، املذهبية  القضايا  كل  عند  وقف 

لهم  اإللهي  الحق  مثل   ، اإلسامعيلية  املسلامت 

التي  بالنقمة  التذكري  يف الخلفة و اإلمامة ، إىل 

العباسني  تحل مبغتصبي حقهم يف الخلفة من 

وغريهم ، إىل نظرية تقديس اإلمامة ، إىل الطاعة 

التامة لألمئة.

وعموما فقد عرب فن الرتسل تعبريا واسعا عن كل 

السيايس  الواقع  أحدثها  التي  العميقة  التحوالت 

فن الرتّسل الديواين يف العهد الفاطمي باملغرب اإلسلمي )الرؤية الفكرية و متثّلتها النّصية يف بعدها اإلقليمي(
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والثقايف واالجتامعي الناتج عن الرصاع املذهبي 

الذي حمل لوائه الفاطميون عىل أكتاف املغاربة 

إخوانهم  ضد  وصدورهم  برماحهم  عنه  ودافعوا 

وميكن أن نوجز بعض النتائج ، ومنها: 

باملغرب 	  الفاطمي  العهد  كتّاب  اهتم 

بتكرير  وتأكيدها  املعاين  ببسط   ، اإلسلمي 

الجمل املتفاوتة يف مغزاها ومدلولها وهذا 

الكتّاب  تصور  عن  واضحة  فكرة  يعطينا  ما 

وهو   ، يخاطبونهم  أو  يراسلونهم  من  لنفسية 

تكرير خفيف مقبول يؤكد املعنى وال ينقله ، 

وليس كام ظهر يف القرن الرابع بل هو ما شابه 

القرن الثالث .

إلثارة 	  الكريم  القرآن  آليات  واضح  تضمني 

لصيانة  يهبون  لعلهم   ، املسلمني  عواطف 

واألمثال  املعاين  وتوظيف   ، األمة  رشف 

املتداولة.مع استنطاق حوادث التاريخ.

السجع 	  من  يكرثوا  الفاطمي مل  العهد  كتّاب 

ألنهم رأوا فيه علمة عىل فقر األديب وعجزه 

املعنى  حلية   ، الجوهرية  بالحلية  الظفر  عن 

الرائع والغرض النبيل ، ورأوا أن تكون السيادة 

للمعنى ، وأن يكون له السلطان املطلق يف 

مختلف  من  النفسية  األلوان  توجبه  ما  فرض 

األطوار واألساليب.

األمراء 	  منهم  وخاصة  الكتاب  من  طائفة 

تنويع  يف  براعة  من  عندهم  ما  ينفقون 

 ، األداء  أساليب  ومن   ، واملباين  الرتاكيب 

تنبئ كلها عن فهم مؤكد ملدى الفوائد الفنية 

يف  والتي  البواب  تلك  طرق  من  تُجنى  التي 

األساس تخدم الفكرة واملعنى. 

 ، اإلنشاء  صناعة  يف  األعىش  صبح   : القلقشندي   )1

املؤسسة املرصية العامة للطباعة والنرش ، القاهرة 

، ج1 ، د ط ، د ت ، ص37.

محمد عبد الغني الشيخ: النرث يف العرص العبايس   )2

األول ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ج1 ، 

د ط ، 1984م ، ص24.

القلقشندي : املصدر السابق ، ج13 ، ص153.  )3

شوقي ضيف : العرص العبايس األّول ، دار املعارف   )4

، مرص ، ط6 ، د ت.ص491.

مريم ، اآلية105.  )5

فرحات  تح:   ، الدعوة  النعامن:افتتاح  القايض   )6

التونسية للتوزيع ، تونس ديوان  الدرشاوي ، الرشكة 

 ، 1986م   ، ط2   ، الجزائر   ، الجامعية  املطبوعات 

ص253-250.

األندلس  أخبار  يف  املغرب  عذارى:البيان  ابن   )7

 ، صادر  مكتبة   ، اآلداب  كوليج   ، تح  د   ، واملغرب 

مطبعة املناهل ، د ط ، ، د ت ، ج1 ، ص165.

األشعث  بن  حمدان  دعوة  أصحاب  :هم  القرامطة   )8

قرميطي التي انترشت يف البلد اإلسلمية سنة )289 

هـ/901م( فزعزعت العامل اإلسلمي زمنا طويل ، وقد 

استفحل أمرها باليمن فقامت هناك فنت وحروب مل 

تهدأ إال عند سنة 289هـ .وقد اختلف املؤرخون يف 

أصل كلمة قرمط فقل املقريزي أن حمدان كان قصري 

القامة والسري خطواته متقاربة فأطلق عليه اسم قرمط 

وهناك   ، الخطو  ومقاربة  الكتابة  دقة  والقرمطة   ،

ومعناها  قرموطونا  من  آرامية  التسمية  أصل  أن  رأي 

بضم  قرمطا  من  أو   ، املكار  أو  الخبيث  أو  املدلس 

القاف وامليم ، وهو التدليس والخبث ، أو االحتيال 

ملا عرف عنهم من هذه األمور)ينظر: املقريزي:اتعاظ 

الحنفاء ، ج1 ، تح:جامل الدين الشيال ، طبعة دار 

التحرير ، القاهرة ، د ط ، 1963م ، ص30 ، هامش 

ابن حامد:املصدر السابق ، ص28(. 

و  والفاطمية  اإلسامعيلية  أصول  لويس:  برنارد   )9

1980م.  ، ط1   ، بريوت   ، الحداثة  دار   ، القرمطية 

ص86. 

ابن األثري:الكامل يف التاريخ ، دار صادر ، بريوت ، د   )10

ط ، 1979م ، ج 8 ، ص 469.

نفسه ، ج 8 ، ص 469.  )11

مؤنس الخادم :هو القائد الرتيك الذي جهزه خلفاء   )12

بغداد للتصدي للقائم أثناء حملته عىل مرص)306-

الهوامش
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القرآن الكريم .	 

عبد 	  حامد)أبو  ابن  وسريتهم:  عبيد  بني  ملوك  أخبار 

الله محمد الصنهاجي( ، 1984م ، تحقيق وتعليق ، 

 ، للكتاب  الوطنية  املؤسسة   ، البدوي  أحمد  جلول 

الجزائر ، د ط.

رد 	  برنا   ، القرمطية  و  والفاطمية  اإلسامعيلية  أصول 

 ، ط1   ، بريوت   ، الحداثة  دار   ،  ،  B.Lewisلويس

1980م.

الحسن 	  أيب  الدين  األثري)عز  التاريخ:ابن  يف  الكامل 

 ، الكرم( ، 1979م ، دار صادر ، بريوت  عيل بن أيب 

د ط ، ج 8.

بن 	  محمد  بن  الرحمن  خلدون)عبد  :ابن  املقدمة 

عبد  تحقيق:عىل   ، 1984م   ، الحرضمي(  خلدون 

الواحد وايف ، دار القلم ، بريوت ، ط5. 

العرص العبايس األّول :شوقي ضيف : دار املعارف ، 	 

مرص ، ط6 ، د ت.

النعامن 	  حنيفة  النعامن)أبو  :القايض  الدعوة  افتتاح 

بن محمد بن منصور بن حيّون التميمي( ، 1986م ، 

 ، للتوزيع  التونسية  الرشكة   ، الدرشاوي  فرحات  تح: 

تونس ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط2.

 	 ، النعامن  :القايض  واملسايرات  املجالس 

 ، شبوح  إبراهيم  اليعلوي  تح:محمد  م.   1978

العبيدي يف  310( ، وقد نجحت مقاومته للجيش 

إىل  الرجوع  إىل  القائم  فاضطر   ، األوىل  الحملت 

 : .)ينظر  لذلك  املظفرّي  مؤنس  .فسمّي  إفريقية 

، تحقيق  بني عبيد وسريتهم  ابن حامد:أخبار ملوك 

الوطنية  املؤسسة   ، البدوي  أحمد  جلول   ، وتعليق 

للكتاب ، الجزائر ، د ط ، 1984م ، ص23-24 .محمد 

 ، الفاطمي  العهد  يف  بإفريقية  اليعلوي:األدب 

ص86(.

املجادلة ، اآلية 20.  )13

محمد اليعلوي:األدب بإفريقية يف العهد الفاطمي   )14

 ، 1986م   ، ط1   ، بريوت   ، اإلسلمي  الغرب  دار   ،

ص86

املقريزي: اتعاظ الحنفاء ، ج1 ، 259. )ينظر أيضا:   )15

ابن األثري :الكامل يف التاريخ ، ص 211(.

 ، دولتهم   ، نشأتهم  خوي:القرامطة  دي  يان  ميكال   )16

وعلقتهم بالفاطميني ، تر-تح ، حسني زينه ، دار ابن 

خلدون ، بريوت ، ط2 ، 1980م ، ص 154.

القايض النعامن: املجالس واملسايرات ، تح:محمد   )17

املطبعة  الفقي  الحبيب   ، شبوح  إبراهيم  اليعلوي 

الرسمية التونسية ، د ط ، 1978 م ، ص326-325.

ابن خلدون: املقدمة ، ص211.  )18

الفاطمية  الدولة  تاريخ   : رسور:  الدين  جامل  محمد   )19

، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصـر ، د ط ، د ت ، 

ص358.

ص442   ، واملسايرات  النعامن:املجالس  القايض   )20

..443–

األنفال ، اآلية58.  )21

القايض النعامن: املصدر السابق ، ص234-230.  )22

القايض النعامن: املجالس واملسايرات ص444.  )23

قامئة املصادر و املراجع:

الحبيبالفقياملطبعة الرسمية التونسية ، د ط.

:القلقشندي)أيب 	  اإلنشاء  األعىش يف صناعة  صبح 

 ، ت  د   ، القلقشندي(  عيل  بن  أحمد  العباس 

القاهرة   ، والنرش  للطباعة  العامة  املؤسسة املرصية 

، ج1 ، د ط.

اتعاظ الحنفاء :املقريزي)تقي الدين أحمد بن عيل( 	 

، 1963م ، ج1 ، تح:جامل الدين الشيال ، طبعة دار 

التحرير ، القاهرة ، د ط .

تاريخ الدولة الفاطمية :محمد جامل الدين رسور ، د 	 

ت ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصـر ، د ط.

حمدي 	  :محمد  الفاطمي  العهد  يف  والوزراء  الوزارة 

املناوي ، 1970 م ، دار املعارف ، مصــر ، د ط.

األدب بإفريقية يف العهد الفاطمي :محمد اليعلوي 	 

، 1986م ، دار الغرب اإلسلمي ، بريوت ، ط1.

اليعلوي 	  الفاطميني باملغرب :محمد  الخلفاء  تاريخ 

1986 ، م ، دار الغرب اإلسلمي ، بريوت ، د ط.

ديوان محمد بن هانئ األندليس :محمد اليعلوي ، 	 

1994م ، دار الغرب اإلسلمي ، ط1.

بالفاطميني 	  وعلقتهم   ، دولتهم   ، نشأتهم  القرامطة 

:ميكال يان دي خوي ، 1980م ، تر-تح ، حسني زينه 

، دار ابن خلدون ، بريوت ، ط2 .

الهوامش و اإلحاالت:	 

فن الرتّسل الديواين يف العهد الفاطمي باملغرب اإلسلمي )الرؤية الفكرية و متثّلتها النّصية يف بعدها اإلقليمي(
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التمهيد 

ال يضري العلم وقوع الخلف بني أهله يف   

مسائله، وال يخرجه ذلك من دائرة العلم املنضبط 

املؤصل، وتتنوع حيثيات النظر إىل الخلف، فقد 

يدرس ملعرفة قوته أو ضعفه، أو عزو كل قول إىل 

متحيص  أو  الفكرية،  مدرسته  خريطة  لرسم  قائله 

ذلك الخلف أهو خلف حقيقي؟ أم لفظي؟ وإذا 

كان خلفا حقيقيا _ معنويا _ فهل ينبني عليه أثر 

بحيث تختلف نتيجته؟ أو ال؟

مصدرا  بالخلف  تعنى  التي  النحو  كتب  وتعد 

ورتبتها  مسائله  منها  استقيت  البحث،  لهذا 

وأبرزت الجامع بينها.

فجاء هذا البحث املوجز إللقاء الضوء عىل تلك 

عن  وليجب  العريب،  النحو  يف  العلمية  النقطة 

أسئلة أهمها:

هل يوجد خلف معنوي غري مثمر يف النحو؟ 	 

وما معنى مثرة الخلف؟ 	 

منها 	  أو  معنوية  النحاة  خلفات  كل  وهل 

اللفظي؟

وما معنى الخلف اللفظي؟   	 

وكان املنهج املناسب ملوضوع البحث مزيجا من 

االستقرايئ والوصفي والتحلييل مع الحرص عىل 

توثيق حكم النحوي يف الخلف، من حيث مثرته 

أو عدمها.

وناسبت املسائل أن انقسامها فصلني؛

املثمر.  غري  النحوي  الخلف  الرئيس:  وهو  األول 

والخلف  املؤثر  غري  املعنوي  الخلف  وتحته 

اللفظي. والفصل الثاين: مناذج للخلف املثمر. 

اخلالف غري املثمر يف النحو العربي

د. عادل فتحي رياض
 أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر 

امللخص 

ما من علم منضبط إال وفيه املتفق عليه واملختلف فيه، وعلم النحو كذلك، وهو علم منضبط بأصوٍل 

ومقاييَس وقواعِد ترجيٍح وتوجيه، ال يضري العلم وقوع الخلف بني أهله يف مسائله، وال يخرجه ذلك من 

دائرة العلم املنضبط املؤصل، وتتنوع حيثيات النظر إىل الخلف، فقد يدرس ملعرفة قوته أو ضعفه، 

أو عزو كل قول إىل قائله لرسم خريطة مدرسته الفكرية، أو متحيص ذلك الخلف أهو خلف حقيقي؟ أم 

لفظي؟ وإذا كان خلفا حقيقيا _ معنويا _ فهل ينبني عليه أثر بحيث تختلف نتيجته؟ أو ال؟

الكلامت املفتاحية: الخلف – الثمرة – الحقيقي – اللفظي – األثر
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الذي هو األصل يف علم النحو.

ثم الخامتة، وما تحويها من نتائج وتوصيات.

 الفصل األول: 

الخالف النحوي غري املثمر.

ما من علم منضبط إال وفيه املتفق عليه واملختلف 

فيه، وعلم النحو كذلك، وهو علم منضبط بأصوٍل 

شجرة  فكأنه  وتوجيه،  ترجيٍح  وقواعِد  ومقاييَس 

منها  تتفرع  متني،  وجزع  راسخة،  جذور  ذات 

العريب.  الكلم  فالجذور:  مثارها.  وتنتج  أغصانها 

واألغصان:  الثوابت.  وقواعده  أصوله  والجزع: 

اللفظ  يف  األثر  وهي:  الثمرة  ثم  ومسائله.  فروعه 

يتعلق  فيام  األثر  هذا  مظاهر  تتنوع  ثم  واملعنى. 

بالقاعدة  يتعلق  وما  أوفسادا.  صحة  باملعنى 

املقررة من حيث املوافقة أو املخالفة. وما ينتج 

عن بعض ذلك من تغري الحركة اإلعرابية، أو املحل 

اإلعرايب.

القاعدة؛ كالخلف  تأصيل  الخلف يف  يقع  وقد 

التوجيه  يف  يكون  وقد  والكوفيني،  البرصيني  بني 

وشواهد  القرآن  إعراب  كتب  يف  كام  واإلعراب، 

النحو1.

أو  اللفظ  يف  أثره  هي  الخلف  مثرة  كانت  وإذا 

له فل  أو فيهام معا. وإذا كان ما ال مثرة  املعنى 

أثر له يف ذلك؛ فإن األصل والغالب يف مسائل 

النحو هو الخلف املثمر.

وليس كلُّ خلٍف غريِ مثمر خلفا لفظيا _ وهو ما 

اختلفت عباراته واتفق معناه _ بل منه املعنوي 

املبني عىل أدلة ونظر صحيح، ولكن ال أثر له يف 

الحكم الظاهر.

أوال: الخالف املعنوي غري املؤثّر.

مدلوالت  بل  لفظيا،  ليس  فيه  النحويني  وخلف 

أدلة كل فريق مختلفة أو متضادة؛ ولكن ال مثرة له 

يف اللفظ أو املعنى أو فيهام معا.ومثاله:

النحاة  ابتكرها  التي  العامل  نظرية  العوامل.إن   _

»فقد  والتأصيل  التقعيد  يف  وعبقرية  نبوغ  دليل 

الرتبية  أسس  خري  يوافق  أساس  عىل  قامت 

وتيسري  قواعدها،  وضبط  اللغة،  لتعليم  الحديثة 

استعاملها«2.وال يتوجه النقد إال إىل التعسف يف 

يرتتب  ال  والشقاق ملا  الخلف  وإعلن  تطبيقها، 

للتشدد  داعي  »وال  عباس حسن:  قال  أثر،  عليه 

الحاجة  عدم  مع  ونوعه.  العامل  عن  البحث  يف 

له، وركوب الشطط إلظهار  إليه، وال يف الخضوع 

فذلك  بدونه،  كامل  جيل  املعنى  ألن  آثاره، 

التشدد وذلك الخضوع هو الجانب املعيب يف 
نظرية العامل النافعة الجميلة«3

رافع املبتدأ والخرب. وهي مام  فمن ذلك مسألة 

وهي  والكوفيون،  البرصيون  الفريقان  فيه  اختلف 

األنباري4،  البن  اإلنصاف  يف  الخامسة  املسألة 

فهل رفَع االبتداُء املبتدأَ والخرَب؟ أم أن املبتدأ رفع 

الخرب؟ أم أن املبتدأ مرفوع باالبتداء، والخرب مرفوع 

»وهذا  عقيل:  ابن  مرتافعان؟قال  أنهام  أم  بهام؟ 

أن  واختار األشموين  الخلف مام ال طائل فيه«5. 

الخلف يف هذه املسألة لفظي، فل يرتتب عليها 
عمل وال فائدة.6

املسند  هو  فهل  الفاعل.  يف  الرفع  عامل  ومنه 

بني  خلف  اإلسناد؟  أنه  أم  شبهه؟  أو  كان  فعل 

فهو  الجملة  »وعىل  الشاطبي:  قال  النحويني، 

عند  حكم  عليه  ينبني  ال  اصطلح،  يف  خلٌف 
الجميع«7

ومسألة عامل الرفع يف املضارع، فهل سبب رفع 

التجرد؟ أم حلوله محل االسم؟ أم الزيادة أوله؟ ... 

إلخ »إىل غري ذلك من آراء متعددة، ال يسلم واحد 

الخلف غري املثمر يف النحو العريب
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اعرتاض  يقوى  وال  مختلفة،  اعرتاضات  من  منها 

 ... إليه  توجه  التي  الردود  أمام  الثبات  منها عىل 

وراءها.  طائل  ال  الشاقة  الجدلية  املعركة  وهذه 

أما  عندها.  الوقوف  والجهد  الوقت  إضاعة  ومن 

الذي  املضارع  رفع  العريب  أن  فهي  األمر  حقيقة 

إذا  جزمة  أو  ونصبه  جازم،  وال  ناصب  يسبقه  مل 
تقدمت األداة الخاصة بهذا أو بذاك؟8

وال فائدة لهذا الخلف وال ينشأ عنه حكم تطبيقي 

»واملسألة  الشاطبي:  وعن   _ الهمع9  يف  كام   _

فيها  فاألمر  حكم،  عليها  يَْنبني  ال  الجملة  عىل 
قريب«10

النصب  عامل  يف  الخلف  يف  ذلك  مثل  وقل 

للمفعول به واملفعول املطلق11.

أيهام  يف  املبحث:خلفهم  هذا  صور  ومن   _  

األصل؛ الفعل أم املصدر؟

مسائل  من  والعرشين  الثامنة  املسألة  وهي 

التي  املسائل  وإحدى  األنباري12.  ابن  إنصاف 

والكوفيني،  البرصيني  بني  فيها  الخلف  اشتهر 

عىل  املوضوعة  الحروف  هنا:  باألصل  واملراد 

يوجد  لفظ  بالفرع:  واملراد  أوليًّا،  وضعا  املعنى 

فيه تلك الحروف، مع نوع تغيري ينضم إليه معنى 

زائد عىل األصل13. 

األصوليني  املازري14من  عن  الزركيش  ونقل 

املسألة،  هذه  يف  الخلف  لحقيقة  استشكاله 

فيه15.  فائدة  وال  يجدى،  ال  فيها عيٌّ  البحث  وأن 

وهو ما حدا الشاطبي أال يطيل النفس يف بحثها، 

وقال: » ولنقترص عليه، فالكلم فيها طويل الذيل 

مع قلة الفائدة؛ إذ ال ينبني عليها حكم صناعي، 

وإمنا فيها بيان وجه الصناعة خاصة«16.

ومنها: الخلف يف علمات إعراب األسامء الستة؛ 

الحروف أم الحركات ...؟ فيه عرشة مذاهب كام 

وهو  األول  مذهبان:  وأقواها  املرادي17،  يقول 

بالحركات  معربة  أنها  البرصيني:  جمهور  مذهب 

املقدرة قبل الحروف. واآلخر وهو اختيار الزجاجي 

بالحروف  معربة  أنها  األلفية:  يف  مالك  وابن 

املذكورة. وهذا الخلف مام ال ينبني عليه حكم18، 

قد  والحروف  تظهر،  ال  املقدرة  الحركات  وتلك 
أفادت ما تفيده.19

ومنها الخلف املقرتناتبالضمري )إيّــا(: أهي أسامء 

أم حروف؟ أو نقول: هل الضمري هو )إيّا(؟ أو أن 

الضمري )إيّا( وملحقاته؟ مذهب سيبويه أن »إيا« 

ولواحقه حروف  املنفصل  املنصوب  الضمري  هو 

تدل عىل املراد به من تكلم أو خطاب أو غيبة.20 

اللواحق ضامئر،  أن  وابن مالك  الخليل  ومذهب 

فائدة  الصناعة، وال  لها يف  وهي مسألة »ال مثرة 
يف الكلم« _ كام يقول الشاطبي.21

إعراب  علمات  يف  خلفهم  املسألة  هذه  ومثل 

األلف  أن  إىل  الكوفيُّون  والجمع، فذهب  املثنى 

الفتحة  مبنزلة  والجمع  التثنية  يف  والياء  والواو 

والضمة والكرسة يف أنها إعراب. وذهب البرصيّون 

واملربّد  األخفش  وذهب  إعراب.  أنها حروف  إىل 

إىل أنها ليست بإعراب وال حروف إعراب، ولكنها 
تدل عىل اإلعراب ... إلخ22

حكم  ذلك  من  يستفاد  »وليس  حيان:  أبو  قال 

اختلف معنى كلمي، وقد  نطقي، وال حكم يف 

طول أصحابنا وغريهم يف ذلك ويف كون التثنية 

وجرهام  رفعاً  بالواو  السامل  والجمع  األلف  كانت 

تحتها  ليس  عللً  لذلك  وأبدوا  بالياء،  ونصبهام 
طائل، وهي من فضول الكلم«23

النحاة  فيها  اختلف  التي  املسائل  هذه  ومن 

يف  الكلم:األصل  إنشاء  يف  مثرة  لها  يظهر  وال 

أيب  فعن  الفاعل؟  أم  املبتدأ  أهو  املرفوعات 
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حيان: »هذا الخلف ال يجدي فائدة«24

أحسن  ما  نحو:  التعجب  جملة  يف  )ما(  نوع   _

يشء،  مبعنى  نكرة  اسم  أقوال:  فيه  زيدا! 

وموصولة، واستفهامية متجردة عن معناه ... قال 

ونظر،  بحٌث  فيه  كان  وإن  كلُّه،  »هذا  الشاطبي: 

والَقْصُد  تكثري،  به  واالشتغاُل  َعِسري،  فتخليُصه 

التطويل،  هذا  بدون  ُمْنضبط  والكلم  حاصل، 

فََعل. ونِعاماَّ  فيه،  الناَّظُر  عنده  يرََتجاَّح  ملن  فرتَكَه 

ا يتكلاَّفون البحَث فيام يَْنبني  ناعة إمناَّ اق الصاَّ وُحذاَّ

عليه حكم، وما عداه فهم فيه ما بني تارٍك له رأساً، 

م له فيه نظر، إذ الخروج  وناظر فيه اتِّباعاً ملن تقداَّ
ر«25 عن املعتاد ُمَنفِّ

_ حد املمنوع من الرصف. هل هو املسلوب منه 
التنوين؟ أو التنوين والجر؟26

ثانيا: الخالف اللفظي. 

واملعنى  والعبارات  األلفاظ  فيه  تباينت  ما  وهو 

فظاهره  واحدة.  النتيجة  كانت  أي:  واحد، 

عليه  ينبني  ال  لذا  االتفاق.  وحقيقته  الخلف، 

حكامن متباينان27.

فيه،  النحاة  فاختلف  املرتجل؛  العلم  ومثاله: 

وذهب  العرب،  كلم  يف  وجوده  عىل  والجمهور 

والخلف  منقول،  علم  كل  أن  إىل  النحاة  بعض 

استعمل  أنه  إما  أصل  له  نعلم  مامل  ألن  لفظي؛ 

له أصل لكن مل يبلغنا، وإما أنه عىل تقدير النقل 

من أصل مل ينطق به » إذ القائل بوجود املرتجل 

ال ينفي إمكان النقل فيه، لكن سمي ما مل يبلغه 

موافق  املعنى  يف  فهو  اصطلحا،  مرتجل  أصله 

أصله، ومل  وجود  إمكان  من حيث  بنفيه،  للقائل 

يبلغنا، ومن حيث أن ما بلغنا أصله فسمي منقوال 

أكرث مام مل يبلغه أصله، فهذا يقول: نسميه منقوال 

يقول:  واآلخر  عليه،  وحمل  باألكرث،  اعتبارا  أيضا 

وهذا  بأصله  علمنا  بعدم  اعتبارا  مرتجل  نسميه 
قريب«28

_ ومنه ما يرد عند إعراب البسملة وتوجيه اإلضافة 

يف: )بسم اللِه(: هل االسم عني املسمى؟ 

فقيل: من إضافة العام إىل الخاص، كخاتم حديد. 

وقيل: املضاف هنا مقحم؛ جيء به إلرشاد حسن 

وقيل:  التسمية،  هنا مبعنى  االسم  وقيل:  األداء، 

مسمى  باسم  تقديره  مضاف؛  حذف  الكلم  يف 

الله. وسبب ذلك خلفهم يف االسم واملسمى، 

األزهري:  خالد  قال  متفقان؟   أم  متغايران  أهام 

»والتحقيق أن الخلف لفظي، وذلك أن االسم إذا 

ذات  به  أريد  وإن  املسمى،  فغري  اللفظ  به  أريد 
اليشء فهو عينه، لكنه مل يشتهر بهذا املعنى«29

_ ومنه سبب تسمية همزة الوصل. 

إَِذا  يَثْبُتُِإالاَّ  اَل  َساِبٌق  َهْمٌز  لِلَْوْصِل  مالك:  ابن  قال 

ابْتُِدْي ِبِه كَاْستَثِْبتُوا

فقيل: سميت بذلك ألنها يتوصل بها لنطق الكلمة 

املبدوءة بالساكن. وقيل: ألنها تسقط عن وصل 

قال  الضائع.  وابن  الشلوبني  بني  خلف  الكلم. 

اصطلح  ألنه  قريب  هذا  يف  واألمر   « الشاطبي: 

من  صحيح  الشلوبني  قال  ما  أن  شك  وال  لفظي 

عىل  الجاري  املعنى  أن  إال  اللفظ  حقيقة  جهة 
األذهان يف االستعامل هو املعنى األول«30

االصطلح  يف  مشاحة  ال  التي  املسائل  ومن   _

فيها: حد الفعل، ومصطلح نائب الفاعل، تسمية 

»إذا  الشاطبي:  قال  أو صفة.  فيه  الظرف مفعوال 
فهمت املعاين فل مشاحة يف األلفاظ«31

الفصل الثاين: مناذج للخالف املثمر.

وما  مثرة  له  يكون  النحويأن  الخلف  يف  األصل 

األصل،  خلف  عىل  جاء  األول  الفصل  يف  ذكر 

الخلف غري املثمر يف النحو العريب
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األول،  الفصل  هو  البحث  بهذا  املقصود  وألن 

عدم  عىل  نص  التي  املسائل  بعض  يربز  الذي 

األصل  هو  الثمرة  حصول  فيها.وألن  الخلف  مثرة 

فسأمثل بنامذج ثلثة عىل ذلك:

األول: داللة )كُلَّام( عىل التكرار.

»و)ما(  املصدرية  و)ما(  )كل(  من  مركبة  )كلام( 

عنه  ينوب  كام  الزمان،  ظرف  عن  بصلتها  نائبة 

املصدر الرصيح، واملعنى: كل وقت ... وليست 

)ما( ظرفًا يف نفسها، و)كل( من )كلام( منصوب 

مقام  قائم  هو  يشء  إىل  إلضافته  الظرفية  عىل 

الظرف”)32( 

تعاىل:  قوله  يف  كام  التكرار؛  عىل  )كلام(  وتدل 

﴿كلام  وقوله:  ]البقرة 25[،  منها﴾  رزقوا  ﴿كلام 

﴿وإين  وقوله:  ]األعراف 38[،  أمة﴾  دخلت 

من  وغريها  ]نوح 7[،  لهم﴾  لتغفر  دعوتهم  كلام 

آية  عرشة  سبع  القرآن  يف  وتعدادها  اآليات)33(. 

وردت فيها )كلام()34(.

التكرار؛  عىل  )كلام(  داللة  سبب  يف  واختلف 

ألن  )ما(؛  من  ذلك  أن  إىل  حيان  أبو  فذهب 

ذلك  أكدت  و)كل(  العموم،  بها  مراد  الظرفية 

العموم. قال الزركيش: »ذكر الفقهاء واألصوليون 

حيان: وإمنا  أبو  الشيخ  قال  للتكرار.  )كلام(  أن 

ذلك من عموم )ما(؛ ألن الظرفية مراد بها العموم، 

فإذا قلت: أصحبك ما َذراَّ لله شارق، فإمنا تريد 

العموم، فـ)كل( أكدت العموم الذى أفادته )ما( 

الظرفية، ال أن لفظ )كلام( وضع للتكرار كام يدل 

للعموم  توكيًدا  )كل(  جاءت  وإمنا  كلمهم،  عليه 
املستفاد من )ما( الظرفية«)35( 

وال  مصدرية،  )ما(  بأن  الزركيش  عليه  واعرتض 

العموم.  داللتها عىل  الظرف  عن  نيابتها  من  يلزم 

وأن الصواب أن )كل( و)ما( ملا ُركِّبتا؛ دلت هذه 

الصيغة املركبة عىل هذا التكرار.قال »وقوله: إن 

التكرار من عموم )ما( ممنوع؛ فإن )ما( املصدرية 

ال عموم لها، وال يلزم من نيابتها عن الظرف داللتها 

هذا  مثل  يف  عموم  استفيد  وإن  العموم؛  عىل 

الرتكيب  من  هو  إمنا  )ما(،  من  فليس  الكلم 

نفسه”)36( 

املصدرية  )ما(  “أن  حيان  أىب  كلَم  يؤيِّد  وقد 

التوقيتية رشط من حيث املعنى، فمن هنا احتيج 

عىل  مرتبة  إحداهام  جملتني  إىل  ـ  )كلام(  بعد  ـ 

األخرى”. قاله ابن هشام)37(.

تأتيني  “)كلام  سيبويه:  قول  من  ذلك  يفهم  وقد 

آتيك(، فاإلتيان صلة لـ)ما(، كأنه قال: كُلاَّ إتيانك 

آتيك. و)كلام تأتيني( يقع أيًضا عىل الحني، كام 

كان )ما تأتيني( يقع عىل الحني”)38( 

فيها  و)كلام(  كافة،  )ما(  أن  الرىض  كلم  وظاهر 

رائحة الرشط فتدل عىل العموم واالستغراق؛ فهو 

مخالف للزركيش يف نوع )ما(، وموافقه يف داللة 

الكلمة املركبة )كلام( عىل العموم.

إنه  إذ  إشكااًل؛  ـ  اللاَـّه  ـ رحمه  الرىض  لكن يف كلم 

ادعى أن )ما( يف )كلام( كافة؛ مثلها يف )بينام(، 

ثم ذكر أن )كلام( زمان، وذلك ال يتأىت إال إذا كانت 

)ما( زمانية ال كافة.

قال يف »رشح الكافية«:“وكل ما قلنا يف )بينام(

)39( يطرد يف )كلام(، من مجيء )ما( الكافة لتكفه 

زمان  تقدير  ومن  مفرد،  إليه  مضاف  طلب  عن 

مضاف إىل الجمل، فـ)كلام( إذن زمان مضاف إىل 

يضافان  ما  جنس  من  وبعًضا(  )كًل  ألن  الجملة، 

إليه، زمانًا كان أو مكانًا أو غريهام.

واالستغراق  العموم  معنى  من  )كلام(  يف  وملا 

وما  )َمْن  نحو  الرشط  كلامت  يف  يكون  الذى 

قال:  )بينام(”ثم  مشابهة  من  أكرث  شابهها  ومتى( 
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“وىف )كلام( رائحة الرشط”)40(

)كل(  داللة  بني  فرقًا  األصوليني  بعض  وذكر 

وعمومها  األفعال؛  لتكرار  أداة  فـ)كلام(  و)كلام(. 

قصدّي)41(، وىف األسامء ضمني)42(. قال تعاىل: 

]النساء 56[.وإذا  جلودهم﴾  نضجت  ﴿كلام 

جردت من لفظ )ما( انعكس الحكم وصارت عامة 

يف األسامء قصًدا، وىف األفعال ضمًنا)43(.

“ويظهر الفرق بينهام يف قوله: )كل امرأة أتزوجها 

فهي طالق( تطلق كل امرأة يتزوجها، وتكون عامة 

يف جميع النساء لدخولها عىل االسم وهو قصدي. 

ولو تزوج امرأة ثم تزوجها مرة أخرى؛ مل تطلق يف 

األسامء)44(.ولو  يف  قصًدا  عمومها  لعدم  الثانية؛ 

امرأة  فتزوج  فهى طالق،  امرأة  تزوجت  كلام  قال: 

مراًرا، طلقت يف كل مرة؛ القتضائها عموم األفعال 
قصًدا، وهو التزوج”)45(

ومام يذكره الفقهاء يف باب الطلق من فروع داللة 

)كلام( عىل التكرار؛ أنه لو قال: “كلام وقع طلقي 

فأنت طالق” فطلاََّق، طلقت ثلثًا، األوىل بقوله: 

»أنت طالق«، واالثنتان بالتعليق بكلام)46(.

عىل  ﴿ولله  تعاىل:  قوله  إعراب  الثاين:  النموذج 

]آل  سبيل﴾  إليه  استطاع  من  البيت  حج  الناس 

عمران 97[

فائدة البدل: البيان والتأكيد، أما البيان ففى نحو 

قولك:)رأيت زيًدا أخاك( فإنك بينت أنك تريد 

عىل  فألنه  التأكيد،  وأما  غري.  ليس  األخ  )زيد(  بـ 

نية تكرار العامل، أال ترى أنك إذا قلت: )رضبت 

أو جميع  يده  أو  رأسه  تكون رضبت  أن  زيًدا( جاز 

بدنه، فإذا قلت: )يده( فقد رفعت ذلك اإلبهام، 

وُعداَّ ذلك توكيًدا، ألنه قد ذكر )اليد( مرتني، مرة 

بالعموم، واألخرى بالخصوص)47(.

بقوله  البعض  بدل  عىل  الجمهور  ويستشهد 

تعاىل: ﴿ولله عىل الناس حج البيت من استطاع 

إليه سبيل﴾ ]آل عمران 97[ ف )من( موصولة يف 

محل جر بدل من )الناس(.

وعن ابن برهان أنه جعل ذلك من بدل كل من كل، 

يستطيعه،  ال  من  الحج  يكلف  مل  اللاَـّه  بأن  واحتج 

قوله  حد  عىل  بعضهم،  بالناس  املراد  فيكون 

تعاىل: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 

به  أريد  عام  لفظ  أنه  ]آل عمران 173[ يف  لكم﴾ 

خاص، ألن )الناس( يف اللفظ األول لو كان املراد 

الناس«.  »إن  بعده  قوله  انتظم  ملا  االستغراق  به 

فعىل هذا هو عنده مطابق لعدة املستطيعني يف 

كميتهم وهم بعض الناس ال جميعهم. »والصحيح 

ما صار إليه الجمهور، ألن باب البدل: أن يكون يف 

الثاىن بيان ليس يف األول، بأن يذكر الخاص بعد 

العام مبيًنا وموضًحا«)48(ومتام كلم ابن برهان يف 

»رشح اللمع« هو:

البيت  الناس حج  »وأما قوله تعاىل: ﴿ولله عىل 

من استطاع﴾ فذلك بدل الىشء من الىشء وهو 

هو، ال بعضه عىل ما مير يف كتب النحويني؛ ألن 

اللاَـّه تعاىل ال يكلف الحج من ال يستطيعه«)49(..

أن  سلم  لو  ألنه  الصحيح،  هو  الجمهور  واختيار 

معنى  أن  أى   – الخصوص  به  أريد  عام  )الناس( 

قوله  يف  كان  ملا   – منهم  املستطيع  )الناس(: 

تعاىل )من استطاع( فائدة، ألن املعنى سيكون: 

البيت  حج  الناس  من  املستطيع  عىل  ولله 

املستطيع منهم. فهو تحصيل حاصل، وكلم اللاَـّه 
منزه عن ذلك )50(

وىف اآلية أعاريب أُخر ذكرها أبو حيان وغريها)51(، 

أهمها:

والتقدير  وجوابها محذوف،  )َمْن( رشطية،  أن   -1

ويعزى  الحج(  فعليه  سبيًل  إليه  استطاع  )من 

الخلف غري املثمر يف النحو العريب
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للكسايئ. وضعفه ابن خروف وابن أىب ربيع)52(.

2- )من( موصولة، خرب ملبتدأ محذوف، والتقدير: 

هم من استطاع …

مصدر  وهو  )حج(  لـ  فاعل  موصولة،  )من(   -3

مضاف إىل املفعول. وضعفه أبو حيان وقال: »ال 

يكاد يحفظ يف كلم العرب إال يف الشعر«)53(. 

فالق  اللاَـّه  ﴿إن  تعاىل:  قوله  يف  الثالث:العطف 

ومخرج  امليت  من  الحي  يخرج  والنوى  الحب 

امليت من الحي...﴾]األنعام 95[.

يرى ابن مالك أن قوله تعاىل: ﴿ومخرج امليت...

﴾ معطوف عىل ﴿يخرج الحى...﴾ ألن االسم يف 

الفعل  االسم عىل  الفعل)54(، وجائز عطف  تأويل 

وىف  الفعل،  تأويل  يف  االسم  كان  إذا  والعكس؛ 

الخلصة)55(:

واعطْف عىل اسٍم شبه فعل فعل

وعكًسا استعمل تجده سهل   

﴿ومخرج  تعاىل:  قوله  أن  فريى  الزمخرشي  أما 

﴿فالق..﴾»والتحقيق  عىل  معطوف   ﴾.. امليت 

 ما قاله الزمخرشي، وال يصح أن يكون عطًفا عىل

﴿يخرج﴾؛ ألنه ليس تفسريًا لقوله: ﴿فالق الحب﴾ 

فيعطف عىل تفسريه، بل هو قسيم له«)56(.

تفسري  امليت﴾  من  الحي  ﴿يخرج  تعاىل:  فقوله 

﴿مخرج  قوله  وأما  الحب﴾،  ﴿فالق  لقوله  وبيان 

امليت﴾ فليس تفسريًا وال بيانًا له، فكيف يعطف 

عىل تفسريه؟!

وبصياغة أخرى: إن قوله تعاىل: ﴿ومخرج امليت﴾ 

فاعل  اسم  الحب﴾ عطف  معطوف عىل ﴿فالق 

عىل اسم فاعل. »ومل يعطف عىل ﴿يخرج﴾ ألن 

قوله ﴿فالق الحب والنوى﴾ من جنس إخراج الحي 

الحي من  من امليت؛ فوقع قوله تعاىل: ﴿يخرج 

الجملة  موقع  الحب﴾  ﴿فالق  قوله  من  امليت﴾ 

املبينة«. قاله أبو حيان)57( لكنه مل يجزم به، وإمنا 

ختم كلمه بقوله: »عىل أنه يجوز أن يكون معطوفًا 

وهو اسم فاعل عىل املضارع ألنه يف معناه« أي 

اختيار  عاشور  ابن  ورجح  معطوفًا عىل ﴿يخرج﴾، 

الزمخرشي ألن قوله تعاىل:  توجيه  ابن مالك ورد 

﴿يخرج  مضمون  بضد  إخبار  امليت﴾  ﴿مخرج 

الحي﴾ فكأنه مبثابة التكملة له، أىأن اللاَـّه عز وجل 

اإلصباح  ﴿فالق  تعاىل  كقوله  مًعا،  األمرين  يفعل 

وجعل الليل سكنا﴾ ]األنعام 96[.

ألن  الظاهر،  خلف  بأنه  الزمخرشي  توجيه  ورد 

علقة ﴿مخرج امليت﴾ مبضمون ﴿يخرج الحي﴾ 

أقوى من علقته مبضمون ﴿فالق الحب﴾ )58(.

قوله  عاشور  ابن  وترجيح  مالك  ابن  اختيار  ويؤيد 

يخرج  ومن  واألبصار  السمع  ميلك  ﴿أماَّن  تعاىل: 

الحي﴾  من  امليت  ويخرج  امليت  من  الحي 

]يونس 31[.

اختيار  بها  لريد  هشام)59(  ابن  بها  واستدل 

الزمخرشي، فإن هذه اآلية تشهد آلية األنعام وترجح 

عطف ﴿مخرج امليت﴾ عىل ﴿يخرج الحي﴾.

*  *  *   

الخامتة

متقاربة  ترتى  البحث  هذا  مسائل  جاءت 

لنستخلص من عرضها النتائج اآلتية:

يف 	  أثرا  له  أن  النحوي  الخلف  يف  األصل 

ألجأت  الصناعة  ولكن  ومعنى،  لفظا  الكلم 

عللها  ملعرفة  األبواب  أغوار  سرب  إىل  النحاة 

املسألة،  كنه  يف  التدقيق  او  ِحكمتها،  أو 

فنتج عن ذلك مسائل ال ينبني عليها أثر يف 

الحكم.

فيه 	  املختلفني  أدلة  املعنوي  الخلف 
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وغري  مثمر  قسمني:  وينقسم  غالبا،  متضادة 

مثمر.

يف 	  املثمر  غري  املعنوي  الخلف  تجىل 

الفاعل  رفع  كعامل  العوامل؛  مباحث 

نصب  وعامل  والخرب،  واملبتدأ  واملضارع 

اإلعراب  علمات  ومباحث  املفاعيل. 

واألصل يف  االشتقاق،  واألصل يف  الفرعية، 

املرفوعات...إلخ 

كل 	  إن  إذ  فيه؛  مشاحة  ال  اللفظي  الخلف 

طرق  واختلفت  واحدا،  معنى  أراد  فريق 

تعبريهم عنه، ومسائله قليلة يف علم النحو.

يعد أبو حيان والشاطبي أبرز من صنف أنواع 	 

الخلف والحكم عليه بأنه قوي أو ضعيف، أو 

ال طائل تحته، وال فائدة منه، وال ينبني عليه 

أثر ... إلخ

وإذا كان ثّم توصية فهي:

املثمرة، 	  غري  الخلف  مسائل  استقصاء 

والوقوف عىل أسبابها، ومناقشة النحاة فيها، 

فلعل لها أثرا معنويا أو لفظيا. وأرجو ان يكون 

بحثي هذا قد مهد الطريق لتلك الدراسة.

كتابة بحث عن الفكر الظاهري عند أيب حيان 	 

بعض  وصم  يف  ذلك  أثر  وهل  والشاطبي، 

الخلف النحوي بأنه ال فائدة منه؟ أم أن البيئة 

األندلسية هي العامل املشرتك بينهام؟

اللبيب« ص 684  الخامس من »مغني  الباب  ويف   )1

االعرتاض عىل  يدخل  التي  الجهات  ابن هشام  ذكر 

فيام  تجمع  جهات  عرش  وتحته  جهتها.  من  املعرب 

ذكرته آنفا من صحة املعنى أو استقامة القاعدة. 

عباس حسن، النحو الوايف 1/ 73، وقال: “ والحق   )2

أن النحاة أبرياء مام اتهموا به«. وانظره 4/ 277

3(  عباس حسن، النحو الوايف 1/ 478

4(  ابن األنباري، اإلنصاف 1/ 38

ابن عقيل، رشح ألفية ابن مالك 1/ 201  )5

6(  األشموين، منهج السالك 1/ 183 وحىّش الصبان 

عليه: “قوله: “لفظي” أي ال يرتتب عليه فائدة ومنعه 

جالس  وعمرو  قائم  زيد  قلت  إذا  بأنك  بعضهم 

وأردت جعله من عطف املفردات يكون صحيًحا عن 

عىل  بخلفه  االبتداء  الجزأين  يف  العامل  بأن  القول 

عاملني  معمويل  عىل  العطف  للزوم  األقوال  بقية 

مختلفني”

الشاطبي، املقاصد الشافية 2/ 546  )7

8(  عباس حسن، النحو الوايف 277/4

السيوطي، همع الهوامع 1/ 592  )9

الشاطبي، املقاصد الشافية 6/ 3  )10

 ،1351  /3 الرضب  ارتشاف  حيان،  أبو  انظر    )11

السيوطي، همع الهوامع 2/ 97

ابن األنباري، اإلنصاف 1/ 190  )12

13(  السيوطي، األشباه والنظائر139-138/1.

التميمي  عمر  بن  عىل  بن  محمد  اللاَـّه  أبوعبد   )14

املازري )ت536هـ(، أصويل فقيه، له رشح الربهان 

وفيات  مسلم.  صحيح  ورشح  الفقه،  أصول  يف 

األعيان)413/3(.

الزركيش، البحر املحيط 86/2، ونقل السيوطي عن   )15

أىب حيان نحو هذا الكلم يف الهمع 186/1.

الشاطبي، املقاصد الشافية 3/ 224، وبعدها يف   )16

مسألة اشتقاق الصفة من املصدر أم الفعل؟ قال: 

»وهذا البحث أيًضا ال ينبني عليه حكم«3/ 225

17(  املرادي، توضيح املقاصد 1/ 313، 314

الشاطبي، املقاصد الشافية 1/ 142  )18

19(  املرادي، توضيح املقاصد 1/ 313، 314

همع  السيوطي،  وانظر   ،83  /1 الكتاب  سيبويه،    )20

 ،91  /1 األلفية  رشح  األشموين،   ،242  /1 الهوامع 

خالد، الترصيح 1/ 104

21(  الشاطبي، املقاصد الشافية 1/ 289، وانظر رشح 

الترصيح: 1/ 103-104. حاشية الصبان: 1/ 115

22(  انظر ابن األنباري، اإلنصاف 1/ 29

أبو حيان، التذييل والتكميل 1/ 302  )23

24(  السيوطي، الهمع 1/ 359

الشاطبي، املقاصد الشافية 4/ 447  )25

26(  السيوطي، الهمع 1/ 92

الهوامش
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الكريم،  عبد   ،214  /4 املوافقات  الشاطبي،  انظر    )27

الخلف اللفظي عند األصوليني 1/ 15

الشاطبي، املقاصد الشافية 1/ 378  )28

خالد األزهري، الترصيح 1/ 6، 7  )29

الشاطبي، املقاصد الشافية 8/ 478  )30

31(  السابق 8/ 54

الزركيش،  البحر املحيط  )311/2(، و الربهان  له   )32

اإلتقان  يف  السيوطي  ونقله  بترصف.   .)324/4(

)169/1( ومل يَْعزُه، وقال العكربي: » وقيل: )ما( هنا 

محذوف،  والعائد  الوقت،  ومعناها  موصوفة،  نكرة 

أي: كل وقت أضاء لهم فيه« يعنى يف قوله تعاىل: 

﴿ كلام أضاء لهم ﴾  التبيان )37/1(. واستبعد ابن 

هشام هذا القول الدعاء حذف عائد الصفة وجوبًا، 

ومل يرد مرصًحا به يف يشء من أمثلة هذا الرتكيب.  

مغنى اللبيب )266(.

 )295/4(  )90/1( املحيط   البحر  حيان   أبو   )33

.)338/8(

34(  انظر: عضيمة، دراسات ألسلوب القرآن  )381/2(.

انظر: أبو حيان  البحر املحيط  )90/1( وقال: » فإذا   )35

يف  أكرمك  فاملعنى:  أكرمتك،  جئتني  كلام  قلت: 

ارتشاف  حيان  أبو  إيل« وانظر  جيئاتك  من  فرد  كل 

الرضب  )565/2(.

الربهان  )324/4(،  البحر املحيط  )312/2(.  )36

مغنى اللبيب  )267(، وانظر:  ارتشاف الرضب  ألىب   )37

حيان )565/2(،  الكوكب الدري  لإلسنوي )415-

.)416

38(  الكتاب )102/3(.

.)113/2(  )39

رشح الكافية  )114/2(.  )40

41(  أي أن الفعل هو املقصود بالتكرار.

فهو ليس مقصوًدا بالحكم، إمنا يأيت تبًعا للفعل.  )42

الربهان  )324/4(.  )43

)ما( صارت عامة يف  لو جردت عن  أنها  تقدم  لقد   )44

كلم  يف  خلًل  هناك  أن  فأعتقد  قصًدا؟!  األسامء 

الزركيش، والصواب: يف األفعال. والله أعلم.

45(  الربهان  )325/4(.

الرساج  ورشحه   للنووي،  الطالبني   منهاج  انظر:    )46

الوهاج  للغمراوي )ص422(.

الزركيش،  الربهان  )453/2: 455(.  )47

الزركيش  الربهان  )457/2 – 458(، وانظر:  التذكرة   )48

النحوية  للزركيش )36أ(.

رشح اللمع  )231/1(.  )49

  ،)152/1( لسيبويه  الكتاب  الجمهور:   انظرمذهب   )50

املقتضب  للمربد )296/4(،  معاىن القرآن  للزجاج 

رشح   ،)47/2( الرساج  البن  األصول     ،)447/1(

اللبيب   مغنى    ،)335/3( مالك  البن  التسهيل  

)658 – 694(،  همع الهوامع )126/2(.

انظر:  التبيان  الكربى )225/1(،  البحر املحيط  البن   )51

حيان )11/3(

انظر:  رشح الجمل  البن خروف )350/1(،  البسيط    )52

البن أىب الربيع )404/1(.

53(  البحر املحيط  )11/3(.

انظر:  رشح التسهيل  البن مالك )383/3(.  )54

 -119/2( لألشموين  مالك   ابن  ألفية  رشح  انظر    )55

120(،  حاشية الخرضي )67/2(

الزركيش الربهان)110/4(. وانظر: الكشاف )37/2(   )56

وقال ياسني عن اختيار ابن مالك: »وليس ما ذهب 

عىل  ياسني  حاشية  مرجوح«  هو  بل  مبتعني  إليه 

الفاكهي )248/2(.

57(  انظر البحر املحيط  ألىب حيان )185/4(.

 )389  -388  /7( عاشور  البن  والتنوير  التحرير  انظر   )58

بترصف.

اإلتقان  وانظر:   .)773( هشام  البن  اللبيب   مغنى   )59

للسيوطي )181/1(.

أوال: القرآن الكريم.	 

ثانيا: الكتب.	 

ط. 	  مالك،  ابن  ألفية  إىل  السالك  منهج  األشموين، 

عيىس الحلبي.

ط. 	  الخلف،  مسائل  يف  اإلنصاف  األنباري،  ابن 

املكتبة العرصية، 1997م.

املصادر واملراجع

ابن برهان، رشح اللمع، تحقيق فائز فارس، الكويت، 	 

األوىل، 1984م

ابن جني، الخصائص، تحقيق محمد عىل النجار، ط. 	 

دار الكتب املرصية، 1952م.

الثانية، 	  الفكر،  دار  ط.  املحيط،  البحر  حيان،  أبو 

1983م.
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التوضيح، 	  مبضمون  الترصيح  األزهري،  خالد 

ط.عيىس الحلبي

ابن الخشاب، املرتجل يف رشح الجمل، تحقيق عيل 	 

حيدر، دمشق، 1972م

الثالثة، 	  الرتاث،  إحياء  دار  الغيب،  مفاتيح  الرازي، 

1420ه

الحسن 	  نور  محمد  تحقيق  الشافية،  رشح  الريض، 

وآخرين، ط.دار الكتب العلمية، 1975م

عمر، 	  حسن  يوسف  تحقيق  الكافية،  رشح  الريض، 

جامعة قار يونس، ليبيا، 1985م.

الجليل 	  عبد  تحقيق  وإعرابه،  القرآن  معاين  الزجاج، 

شلبي، عامل الكتب، بريوت، 1988م

بريوت، 	  العريب،  الكتاب  دار  الكشاف،  الزمخرشي، 

1407هـ.

الزمخرشي، املفصل، )برشح ابن يعيش(، ط. عامل 	 

الكتب، بريوت.

أحمد 	  تحقيق  املصون،  الدر  الحلبي،  السمني 

الخراط، ط. دار القلم، دمشق.

سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد السلم هارون، ط. دار 	 

الجيل، بريوت، األوىل.

السيوطي، األشباه والنظائر، ط.مجمع اللغة العربية، 	 

دمشق، 1986م

الشاطبي، املقاصد الشافية، تحقيق محمد إبراهيم 	 

البنا وآخرين، جامعة أم القرى، مكة، 2007م

الصبان، حاشية عىل “رشح األلفية لألشموين”، ط. 	 

عيىس الحلبي.

تحقيق 	  األدب،  خزانة  البغدادي،  عبد القادر 

عبد السلم هارون، ط. مكتبة الخانجي، القاهرة.

ابن عصفور، رشح الجمل، تحقيق صاحب أبو جناح، 	 

ط. عامل الكتب، بريوت، 1999م.

الفاروق، 	  الرجايل  تحقيق  الوجيز،  املحرر  عطية،  ابن 

ط. مؤسسة دار العلوم، قطر، 1991م.

محمد 	  تحقيق  مالك،  ابن  ألفية  رشح  عقيل،  ابن 

محيي الدين عبد الحميد ط.دار الرتاث، القاهرة، 

عبد الرحمن 	  د.  تحقيق  التسهيل،  رشح  مالك،  ابن 

السيد، ود. محمد مختون، ط. دار هجر، 1990م

الخالف غري املثمر يف النحو العريب
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من  عنه  املعّبة  واأللفاظ  املطر  مفهوم 

طريق الحقيقة:

ورد يف كلم العرب عدة ألفاظ تعرب عن املطر منه 

التعبري  ومنه  فيه  خيال  ال  الذي  الحقيقي  التعبري 

خيالية  بطريقة  الشاعر  يستخدمه  الذي  املجازي 

داللته  له  لفظ  كل  الن  املرتادفات  وتتعدد  رمزية 

الخاصة به.

1(املطَر:

معنيني:  عىل  يدل  أصل  والراء  والطاء  امليم 

ماء  السامءأو  من  النازل  الغيث   : أحدهام 

واحد  مبعنى  أْمطَرت  و  السحاب.فَمطَرت 

يف  إالّ  أْمطرْنا  يقال  ال  إذ  مختلفني  يكونان  وقد 

يف  إال  به  يلفظ  القرآن  تجد  ال  ألنك  العذاب«؛1 

يفصلون  ال  الخاصة  أكرث  و  والعامة  انتقام  موضع 

مثة  الغيث.«2لذا،كان  ذكر  وبني  املطر  ذكر  بني 

ال  العلامء  أكرث  وكان  والغيث  املطر  بني  فرق 

إىل  ينظرون  فكانوا  والغيث  املطر  بني  يفرقون 

اللفظني وكأنهام مرتادفان، والحقيقة أن لكل لفظ 

معنى خاص به. ودليل ما ذكره إليه ابن فارس ومن 

تابعه قوله تعاىل:﴿فََجَعلَْنا َعالِيََها َساِفلََها َوأَْمطَرْنَا 

طني  يٍل﴾3،والسجيل  ِسجِّ مِّن  ِحَجارًَة  َعلَيِْهْم 

طَرًا  ماَّ َعلَيِْهم  ﴿َوأَْمطَرْنَا  ثناؤه:  جل  وقوله  متحجر، 

فََساَء َمطَُر الُْمنَذِريَن﴾4.

دللت "املَطر" بني املعجم وال�سياق ال�سعري 
اجلزائري احلديث

أ.د.عبد القادر سالّمي
جامعة تلمسان-الجزائر

د. أمينة بلهاشمي
املركز الجامعي بالنعامة-الجزائر

&

امللخص

نسعى فيالدراسة  التالية إىل الوقوف عىل العلقة القامئة بني املعنى اللغوي للفظ »املطَر« و دالاللته 

يف الشعر الجزائري الحديث.

نعتمد املنهج الوصفّي ،بشّقيْه الزّماين و اآلين يف هذه الّدراسة ، وسيتبّدى ذلك  يف وقوفنا عىل لفظ 

»املطر« ومصطلحاته املشمولة بالدراسة تباعاً ، وتحديد مفاهيمها، محاولني وصفها وصفا يفي بأصل 

وضعها و يف الشعر العريب عموماً،والشعر الجزائري الحديث عىل وجه الخصوص، وذلك لنتمّكن من 

للفظة  والداليل  التحليل املعجمّي  أهّمها  إجرائية مختلفة  بأدوات  بكّل يرس ،مستعينني  بينها  التّمييز 

وما  حمدي«،  سحنون«،و«أحمد  و«أحمد  زكريا«  »مفدي  أشعار  يف  ورودها  سياقات  وفق  الواحدة 

اعرتاها فيها من تقارب وتداخل وتلزم وتباعد ،وذلك مبا يوافق الرّمزيتنْي العاّمة والخاّصة.
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2( الغيث:

 الغيث يف اللغة: اإلصابة، يقاُل: ِغثْنا،أي أصابَنا 

الَحيَا أو املاء املنزل من السحاب  الغيث ، وهو 

األرض  يغيث  ألنه  غيثا  وسمي  األرض؛5  إىل 

بالنبات و الكأل قال تعاىل:﴿ثُماَّ يَأيِْت ِمن بَْعِد َذٰلَِك 

يغاث  يَْعرِصُوَن﴾6أي  َوِفيِه  الناَّاُس  يَُغاُث  ِفيِه  َعاٌم 

ماء  هو  والكأل7.فالغيث  والغيث  باملطر  الناس 

السحاب النافع يف وقته.

يِّب: 3( الصَّ

السحاب  هو  وكرسها،  الياء  بتشديد  الصيّب: 

باملَطر8،  الّسامء  ومجيىء  الغيث  هو  ْوب  والصاَّ

والياء  والواو،  الياء  اجتمعت  )صيوب(  وأصله 

الياء  يف  الياء  وأدغمت  ياء  الواو  فقلبت  ساكنة 

فصارت) صيّب(.9والصيب املطر الغزير وقد ورد 

الكريم يف قوله تعاىل يف  القرآن  اللفظ يف  هذا 

وصف حال املنافقني يف إظهار اإلميان و إضامر 

الكفر10:﴿ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُهْم اَل يَرِْجُعوَن أَْو كََصيٍِّب 

يَْجَعلُوَن  َوبَرٌْق  َوَرْعٌد  ظُلاَُمٌت  ِفيِه  اَمِء  الساَّ َن  مِّ

الَْمْوِت  َحَذَر  َواِعِق  الصاَّ َن  مِّ آَذانِِهم  يِف  أََصاِبَعُهْم 

َواللاَُّه ُمِحيٌط ِبالَْكاِفِريَن﴾11.

4( الواِبل:

الوابل : املطر الشديد، ومنه قوله تعاىل: ﴿فََعىَصٰ 

ِفْرَعْوُن ٱلراَُّسولََفأََخْذنَُٰه أَْخًذا َوِبيًل﴾12،وذهب الرازي 

يف تفسريه إىل أن )الوبيل( يحتمل معنيني األول 

الثقيل الغليظ، لنعتهم الرّجل بالوبيل: للثّقيل يف 

أْمٍر يتوالاَّه واليصلُحه، ومن هذا قيل للمطر الغليظ 

وابل، واملعنى الثاين اليشء الذي ال يستمر، وماٌء 
ومرعًى وبيل :وخيم إذا كان غري مريء.13

-الطَّّل: 

: املطُر الخفيف ، أو أْضَعُف املطَر وأخّفُه،  الطلُّ

وهو املطر القليل أو الندى أو فَْوقَُه، ودون املَطَر، 

قوله  يف  الطّل  ورد  وِطلٌَل.14وقد  ِطلٌل  جمع 

تعاىل:﴿فَِإن لاَّْم يُِصبَْها َواِبٌل فَطَلٌّ َواللاَُّه مِبَا تَْعَملُوَن 
بَِصرٌي﴾15

الَوْدق:

 الَوْدق: الَقطُْر و املَطَُر16؛ »ألنّه يدُق، أي يجيُئ من 

الّسامء«17،أو هو املطر عامة، فكل ما نزل من ماء 

السامء سّمي َوْدقاً.18ومنه قول زيد الخيل:

بن بَغمرة فخرجن منها ...     ِ ضرُ

حاِب خروَج الَودق ِمن خلَل السَّ  

الّسحاب  بني  من  أي   « ِخلَلَه  ِمْن  فـ«يَْخُرُج 

َخلَله«19. ومن  ِخلله  من   : يقال   ، 

-املَاء:

امليم والواو والهاء أصل صحيح واحد، ومنه يتفّرع 

كلِمه، وهي املوه أصل بناء املاء، وتصغريه ُمَويْه، 

بدل  املاء  يف  الهمزة  أّن  عىل  دليل  وهذا  قالوا: 

فقلبت  قبلها  ما  وفتح  الواو  تحركت  هاء20.  من 

واملاءة،  واملاه  املاء  ؛ويقال  صارت)ماه(  الفاء 

﴿َوُهَو  تعاىل:  مياه.21قال  أو  أمواه،  ويجمع عىل 

كُلِّ  نَبَاَت  ِبِه  فَأَْخرَْجَنا  َماًء  اَمِء  الساَّ ِمَن  أَنزََل  الاَِّذي 
ٍء﴾.22واملقصود باملاء ها هنا املطر.23 يَشْ

العرب  استخدمها  كثرية  دالالت  هذا؛وللمطر 

قدميا وحديثا ، ال ميكن حرصها فمنها من جاءت 

حقيقية   جاءت  ما  ومنها  املجاز  سبيل  عىل 

وتشري  أمثاال  ترضب  حديثها  يف  العرب  فكانت 

املصطلحات  ومن  والعكس24،  بالجزء  الكل  إىل 

التي نجد العرب قد أشارت بها إىل املطر ومنها: 

للضعيف  ْجَذة(،  و)الشاَّ )والرذاذ(26  )السامء(25و 

منه27 وغريها.

الميكن  لكن  املطر  معاين  تعددت  فقد  وبذلك 

القرآن  لفظفي  فكل  مرتادفة  ألفاظا  نعدها  أن 

دالالت »املطَر » بني املعجم والسياق الشعري الجزائري الحديث
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الكرمييحمل معنى خاص به فالغيث يختلف عن 

املطر عن الوابل وكذلك الطل والودق والصيب و 

أن كل لفظ تؤدي املعنى الذي ذكرت ألجله وهذا 

اللسان العريب وقدرته عىل  مام يدل عىل اتساع 

احتواء كل املعاين الحسية واملعنوية.

للمطر  العامة  الداللة  القول:إن  ميكننا  هنا  ومن 

الغيث هو مصدر  الشعراء متثلت يف كون  عند 

عىل  الشعراء  أجمع  فقد  والنامء  والخري  الحياة 

اتخاذه رمزا للعطاء والرسور وترقبوا نزوله، ونجد أن 

نزول الغيث عند املسلمني إمنا يدل عىل رحمة 

الله وبسط خرياته و أرزاقه فقد قال النبي - صىل 

الله عليه وسلم- :« ما مطر قوم قط إال برحمة، وال 

قحطوا إال بسخطة«28.

املطر  بهم  ينزل  مل  إذا  قدميا  العرب  فكانت 

الله  أغاثهم  إذا  حتى  واستسقوا  وقنطوا  استاءوا 

بغيث ابتهجوا وفرحوا به، فكان يعني لهم الحياة، 

ولدوابهم مصدر النبات ومخرجه.

واستمر حب الشعراء للمطر يف كل العصور ومل 

يقترص ذلك عىل العرص الجاهيل فهذا أبو متام 

يعطي تصويرا رائعا للمطر يف قوله:

أيها الربق بت بأعىل الرباق     
   واغد فيها بوابل غيداق29

عند  للمطر  العامة  الداللة  أن  نخلص  وهكذا 

الشعراء متثلت يف اعتبارهم له روح الحياة الذي 

تقوم عليه.

-الداللة العامة للمطر:

*متهيد:- مفهوم الرمز يف الرتاث العربيوالغريب :

حفظت املعاجم العربية معنى الرمز ورشحته عىل 

والرمز إشارة  باللسان كالهمس  أنه تصويت خفي 

وإمياء بالعينني والحاجبني والشفتني والفم والرمز 

كل ما أرشت إليه مام يبان بلفظ بأي يشء أرشت 
إليه بيد أو بعني.30

معناها  رمز  لكلمة  حفظ  فقد  الكريم  القرآن  أما 

اإلشاري بدل الكلم إذ جاء يف قوله تعاىل:﴿قَاَل 

رَْمزًا3﴾31،أي  إاِلاَّ  أَياَّاٍم  ثلََلثََة  الناَّاَس  تَُكلَِّم  أاَلاَّ  آيَتَُك 
إشارة تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح.32

أّما ما جاء يف القرآن الكريم قول الله عز وجل عىل 

لسان زكريا عليه السلم : ﴿tقَاَل رَبِّ اْجَعل يلِّ آيًَة 

قَاَل آيَتَُك أاَلاَّ تَُكلَِّم الناَّاَس ثلََلَث لَيَاٍل َسِويًّا﴾33،فقد 

جاء يف التفسري قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

: كان يقرأ يسبح واليستطيع أن يتكلم مع الناس إال 

إشارة34.

الغريب،فترتادف  الرتاث  يف  الرمز  مفهوم  أّما   

يف  symboleوأصلها  أو   symbol كلمة  مع 

الجزر  تعني  التي   sumbolein اليونانية  اللغة 

والتقدير35 وهي مؤلفة من »sum« مبعنى »مع« 

و««bolein مبعنى جذر36.

العرص  إال مع  الرمز معناه االصطلحي  ومل يعرف 

العبايس مثلام يذكر درويش الجندي:« فقد اقرتن 

أسلوب  هو  فيام  باإليجاز  جعفر  بن  قدامة  عند 

بالتلميح  الكلم  من  يكتفون  الذين  به  يخاطب 

واإلشارة، يبتعدون عن الرشح واإلطناب«، وأضاف 

إليه ابن رشيق القريواين غري املبارشة يف الداللة 

فيقول »أّن معناه بعيد من ظاهر لفظه«37.

االستجابة  لنفسه  يستدعي  بدليل  مثري  فالرمز 
نفسها التي قد يستدعيها آخر عند حضوره.38

حيس  يشء  أنه  عىل  الرمز  الباحثني  أحد  وعرف 

يعد إشارة إىل يشء معنوي ال يقع تحت الحواس 

وهذا االعتبار قائم عىل وجود مشابهة بني شيئني 

أحست بهام مخيلة الرامز39.
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أّما املفهوم العام للرمز ،فهو«قيمة إشارية ميكن أن 

تلحظ خلل الحياة كلها«40 كام يقول إدوين بيفان  

االصطلحي«  »الرمز  نوعني  إىل  الرمز  يقسم  وهو 

عليها  املتواضع  اإلشارات  من  نوعا  به  ويعني 

كاأللفاظ بوصفها رموزا لداللتها و«الرمز اإلنشايئ« 

ويقصد به نوعا من الرموز التي مل يسبق التواضع 

عليه »كالرجل الذي ولد أعمى فتوضح له طبيعة 

اللون القرمزي41 بأنه مياثل نفري البوق«42 أما ويسرت 

wester فيحدد الرمز بأنه : »ما يعني أو يومئ إىل 

أو  االقرتان  كمجرد  بينهام  علقة  طريق  عن  يشء 

غري   accidental العارض  التشابه  أو  االصطلح 
املقصود«.43

رمزي  حيوان  اإلنسان  أن   cassrerكاسريي ويرى 

وعلومه  ودياناته  وأساطريه  لغاته  symbolic يف 

وفنونه44.

واملشرتك بني هذه اآلراء السالفة أن الرمز إشارة 

للرمز  تعريفهم  وان  آخر  بيشء  يشء  عن  تعبري  أو 

كان بصفة عامة.

وبعد الذي قّدمنا ميكن القول:إن وجود الرمز مل 

ومقومات  جذور  له  كانت  وإمنا  عدم  من  يولد 

ومصادر اتكأ عليها الشعراء لبناء إيحاءات ودالالت 

جديدة عربت عن مكنوناتهم بأسلوب غري مبارش 

متينة  أسس  لها  نظريات  تبّنت  مدارس  فظهرت 

قوامها اإلفادة من الرتاث لبناء لغة إيحائية معربة.

من  كثري  عليها  يعتمد  التي  الفنية  األدوات  ومن 

الشعراء وبخاصة املعارصين للتعبري عن تجاربهم 

يعرفه »يونج«  الرمز وهو كام  ومكبوتات صدورهم 

وسيلة إلدراك ما ال يستطاع التعبري عنه بغريه فهو 

يوجد  ال  يشء  عن  للتعبري  ممكنة  طريقة  أفضل 

له أي معادل لفظي، هو بديل من يشء يصعب 

تعبري  أو هو حسب  ذاته45  تناوله يف  أو يستحيل 

عز الدين إسامعيل »وجه مقنع من وجوه للتعبري 

بالصورة »46.

وينقسم الرمز بدوره إىل قسمني :

- الرمز الخاص أو الشخيص : وهو الذي يأيت به 

به  ليعرب  إليه غريه,  يسبقه  أن  دون  أصالة  الشاعر 

من  بكثري  محفوف  وهو  ما،  شعور  أو  تجربة  عن 

املزالق أهمها : الغموض الذي يكتنفه، إذ يحول 

حلها.  يصعب  طلسم  إىل  الرمزي  الشعر  بعض 

وليك ينأى الرمز عن الغموض, يقع يف مأخذ آخر, 

قصد  الشعراء  بعض  إليه  يلجا  إذ  التفسري،  وهو 

هوامش  فيملئون  الغموض،  حدة  من  التخفيف 

قصائدهم بالتعاليق والرشوح التي تفرس مراميهم 
باستعامل رموز ذات إيحاءات خاصة.47

- الرمز العام أو الرتايث : وهو الذي ميلك أساسا 

غري  فيتداوله  األسطورة  أو  التاريخ  أو  الدين  من 

الرتاثية  جوانبه  مستلهمني  الشعراء  من  واحد 

حينا  مجددين  فيه،  الكامنة  إيحائه  وطاقات 

عبارة  الرتاثية  الرموز  ترد  ما  وأكرث  أحيانا.  ومجرتين 

عن شخصيات لها مكانتها وشهرتها سلبا أو إيجابا، 

نحو شخصيتي املسيح  وأيوب - عليهام السلم – 

وإبليس وقابيل؛ وقد تكون أحداثا تاريخية تقوم بها 

شخصيات, كبعض الحروب والوقائع48.

إن األدب الجزائري كغريه من اآلداب األخرى حافل 

الشعراء  اهتم  )شعريةونرثية(،وقد  متنوعة  بفنون 

يف  به  اهتاممهم  الشعر  يف  بالرمز  الجزائريون 

النرث،فأبدعوا فيه.

أوالً -الداللة الرمزية العامة: 

كلامت-  وهي  العاّمة-  الرمز  رصد  عىل  وتقوم 

العريب  التاريخ  من  القدمية  األساطري  من  جاءت 

بابل  يف  امليلد  قبل  عام  آالف  ثلثة  املمتّد 
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وسائر  واليََمن  القدمية  ومرص  أوغاريت  و  وإيبل 

الفصحى  العربية  كانت  أْن  إىل  العربية  لحوارض 

القدمية،  العربية  لألصالة  امتداد  هي  التي 

بالتاريخ  لُه صلة  ما  بالرموز هاهنا  نقصد  وكذلك 

األديب واالجتامعي، وما جاء من أساطري وحكايات 

لألمم والحضارات األخرى. وها هنا نحن مطالبون 
بالوصل وتوضيح جنبات الرمز.49

شاعر  من  وتنوعت  املطر  دالالت  اختلفت  لقد 

آلخر ، وقد ارتبطت حياة البرش عرب القرون باملطر 

البدو  كان  ولذلك  والحياة  الخصب  مصدر  ألنه 

لحياتهم  عنه  بحثا  آلخر  مكان  من  ينتقلون  الرحل 

مصدر  واليزال  املطر  كان  ولذلك  دوابهم  وحياة 

السعادة والنامء والرسور والعطاء.

وصفه  يف  أجادوا  و  به  الشعراء  أعجب  ولقد 

فيه  أبدعوا  الكبرية  األهمية  هذه  للمطر  كان  وملا 

مبختلف العصور مصورين إياه يف مشاهد طبيعية 

تثري النفوس وتحرك األشجان، اهتموا بوصفه بكل 

أشكاله وصوره، وهذا ما نجده يف الشعر قدميه 

املطر  مع  طويلة  وقفات  للشعراء  فكان  وحديثه. 

حب  من  نحوه  به  يشعرون  ما  ذلك  إىل  دفعهم 

دالالت  من  به  ارتبطت  ملا  وغبطة،  ورغبة  ونشوة 

وعناية  بدقة  نزوله  تتبعوا  لذلك  والحياة،  للخري 

منذ أول بدء له حتى ينزل سيوال عظيمة، ووصفوه 

وصفا ورسموا له رائعة.

من  نحسبهم  شعراء  ثلثة  عىل  اختيارنا  وقع  لقد 

وقَرِْضِه،  الحديث  الجزائري  الشعر  يف  الفحول 

أشعاره  سميت  الذي  زكريا  مفدي  ومنهم 

الثورة  بشاعر  وسمي  الثورية«،  بـ«القصائد 

ويف  حمدي  وأحمد  سحنون  وأحمد  الجزائرية، 

النص  تعريف  إىل  أوال  سنتطرق  الدراسة  هذه 

الشعري عند الشعراء.

لقد تنوعت داللة املطر عند الشعراء الجزائريني، 

كل  عند  العامة  الداللة  أن  عىل  نتفق  كنا  وإن 

الشعراء كام أسلفنا  الذكر يف الفصل األول ترمز 

الحياة والخصب،وإذا اعتربنا أن لفظة املطر  إىل 

يف  جاء  ما  حسب  املاء  للفظة  مرادفة  ترد  قد 

اَمِء  النص القرآين يف قوله تعاىل:﴿َوأَنزَلَْنا ِمَن الساَّ

ِبِه  َذَهاٍب  َوإِناَّا َعىَلٰ  اأْلَرِْض  ِبَقَدٍر فَأَْسَكناَّاُه يِف  َماًء 

لََقاِدُروَن﴾50وقد جاء يف التفسري أن الله سبحانه 

وتعاىل يذكر نعمته يف إنزال »الِقطِْر »من السامء 

:‹وإنا  تعاىل  وقوله  الحاجة،  بحسب  )بقدر(:أي 

متطر  أال  شئنا  لو  لقادرون‹،أي  به  ذهاب  عىل 

إىل  يغور  فيها  نزل  إذا  لجعلناه  شئنا  لفعلنا،ولو 

مدى ال تصلون إليه وال تنتفعون به لفعلنا. ولكن 

بلطفه ورحمته ينزل عليكم املاء من السحاب عذبًا 

فراتًا زالال51ً.

ترد  قد  مطر  لفظة  أن   الكرمية  اآلية  من  الشاهد 

الجزائري  الشعر  لقد شهد  و  املاء  للفظة  مرادفة 

الحديث  حضوًرا كبريًا للمطر فيه،ومنه شعر أحمد 

سحنون يف مخاطبة لِلْطَْوِد يف قصيدته :

»أيها الطَْوُد52«

أيُها الَواِقــــــُف املُطُّل عىل  الُدنَيا برأٍس متوجٍ باإلباِء

يََتَحـــــــَدى الرََدى ويَْهَزأُ ِباإلْعَصاِر والعاِصفاِت باألنَْواِء

أيُها الطَـْوُد لَْيَت ل ِمْنَك َما أوتِْيَتُه ِمْن َمَناَعٍة واْعِتالِء !
ليتنـي كُْنُت أيُها الطْوِد- ُحًرا ِمْن قُيوٍد َقْد حطّمت ِكبياِئ.53

ليتنــــي كُْنُت ِمْنَك َقطَْعُت َصْخٍر ال تُِحُس الُغُروُر يف األْدِعَياء
ليتنــــــي كُْنُت ِمْنَك َحَبَة رْمٍل تتَهاَدى يِف ُحلَِة ِمْن َضَياِء!54

الطود  يخاطب  الشاعر  نجد  القصيدة  هذه  يف 

مستعمل “أيها” ليشد انتباه إليه يف قوله :

أيها الطود الواقف املطل عىل الدنيا برأس باإلباء!

بالشموخ  للجبل  الشاعر  وصف  عىل  يدل  وهذا 

واإلباء،ويواصل يف وصف الطود يف قوله : 

يتحدى الردى ويهزأ باإلعصار والعاصفات واألنواء 
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هو  سابق  موضع  يف  تعريفه  يف  جاء  كام  والنوء 

:”النجم مال للغروب،وجمعه أنواء أو سقوط النجم 

يف املغرب”،وكانت العرب قدميا تعتقد أن هذا 

النجم هو املسئول عن إنزال املطر ، فأناءت كام 

السامء:كساها  الوسيط”أناءت  معجم  يف  جاء 
الغيم”والغيم إيذاٌن بنزول املطر.55

ونجد أن الشاعر أحمد سحنون يف هذه القصيدة 

مل يرصح بلفظة مطر وإمنا ذكر ما يدل عليها وهي: 

»األنواء«56،يف قوله: 

يتحدى الردى ويهزأ باإلعصار    

والعاصفات واألنواء.    

للمطر  رمز  القصيدة  هذه  يف  والشاعر 

واألعاصري  للعواصف  ذكره  برمز)الغضب(يف 

وكيف يواجه الطود غضب الطبيعة بصمود .

أحمد  شعر  يف  حارض  كان  املطر  أن  ونجد 

حمدي وذلك يف قصيدته أحاديث الفقراء يقول 

)بالضياء(  ويقول فيها: 

وطلع النهار؛       فانبجس الورد

وركض األطفال يف الشارع

تحت زخة  األمطار !

نجد أن  املطر يف هذه القصيدة ألحمد حمدي  

ال يتعدى كونه حدثا طبيعيا يرمز يف عمومه للفرح 

والرسور يف قوله : 

وركض األطفال يف الشارع

تحـــــــــــت زخة  األمطار !57   

“أحاديث  قصيدة  من  املقتطف  هذا  أن  ونجد 

)انبجس  عدا  كثرية  أحداث  به  توجد  ال  الفقراء” 

،غنت وركض(، مام يدل عىل أن الحركة الشعرية 

مفردة   ) )زخة  استعمل  أنه  ونجد  مكثفة،  ليست 

يقول  أن  يجب  كان  حني  يف   ) )أمطار  جمع  مع 

)زخات األمطار ( ورمبا أورد زخة منفردة ليدل عىل 

ندرة األمطار وقلتها. 

التي   ) )األمطار  للفظة  العامة  الداللة  تكون  ومنه 

جاءت بصيغة الجمع، ترمز إىل الفرح والرسور وما 

ساعدنا عىل استنباط هذه الداللة السياق الذي 

وردت فيه لقوله :

وركض األطفال يف الشارع

الشوارع  أي ما يجعل هؤالء األطفال يركضون يف 

مرحا هو تساقط زخة األمطار .

ويف قصيدته )مقاطع من رسالة خاصة (يقول :

ما زلت كام كنت

أجوب الشارع :

ضيق شارع االستقالل

فسيحة ساحة الشهداء !

يرغـــــــــــــــمني حزين ؛

أن أضحك يف وسط الشارع

أضحك

أضحك

أضحك

لكن ...

أول الغيث قطرة
نقطة؛نقطة؛فنقطة!58

القصيدة عن حزنه يف  الشاعر يف هذه  يتحدث 

قوله: 

يرغمني حزين؛

أن أضحك

أن  غري  التأكيد  يفيد  التكرار  أن  املعروف  ومن 

الشاعر ليس بحاجة إىل التأكيد يف قوله: 

أضحك

أضحك

أضحك
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وإمنا جاء التكرار ليبني حاجة الشاعر إىل الضحك 

عىل  تدل  التي  النفسية  بحالته  ارتبطت  حاجة 

منه  أكرث  للضحك  مثريا  كان  حزنه  وكأن  الحزن 

للبكاء يف حاالته الطبيعية، يواصل الشاعر قوله: 

لكن...

الجو  هذا  أن  يقول  كأنه  يستدرك،  الشاعر  وهنا 

الذي يثري الحزن والضحك ومع هذا الوضع،إال أنه 

البد من هطول الغيث ليسقي القلوب يقول:

لكن ...

أول الغيث قطرة

نقطة؛ نقطة؛ نقطة.

فام  ستفرج،  اشتدت  مهام  أنه  ذلك  ومعنى 

إال  رحمة  األرض  يصيب  الذي  الغيث  بدايات 

قطرات خفيفة وما نهايته إال رحمة. ومن هنا تكون 

عىل  تدل  حمدي  أحمد  عند   ) )الغيث  رمزية 

الرحمة والبعث والحياة. 

يف  املطر  لفظة  أورد  قد  زكريا  مفدي  أن  ونجد 

شعره وإن كان بشكل قليل جدا مقارنة مع أحمد 

إىل  ذلك  يعود  ورمبا  سحنون  أحمد  أو  حمدي 

عليه  غلبت  زكريا  مفدي  فشعر  الشعر  طبيعة 

الحامسة حتى سمي بشاعر الثورة الجزائرية، يقول 

يف قصيدته )هنا مبعث النور للكائنات(:

نَِداء يُْثِبُت َرْوَع  الكَِريْــ                   

ــِم،ويَْعِصُف ِبالََخــــــــــــائِِن املُْمرَتِي  

َفأْحَيا الرُتَاَب الَمْوُت الَبَا                      

      ُح َفاَم َعاَد ِباملََحِل الـــــــــــــُمْقِفِر

وَواِدي ِبُسكَْنى ُجُحوِر الِجَبــــ        

              ــــــــــاِل، وِبالْكــــــُوخِ والَنَفِق األَْغَبِ

وِفكِْر يف الرَْحِل الَهامِئِيـــــــ               

ـن وراء سَحاِب الَساَمء املُمــــــــــــــــِْطِر

يَُوِفُر للَشْعِب َمأَمَنُه              

    َعًصا علـــــــــــــــــــــــى الَحِر والرْص رَصِ 59.

مفدي  للشاعر  القصيدة  هذه  أسباب  تعود  أوال 

فيها  الثقافية  اللجنة  أقامت  مناسبة  إىل  زكريا 

عىل  عاما  ثلثني  مرور  مبناسبة  شعريا  مهرجانا 

الشايب  القاسم  أيب  الخالد  القومي  الشاعر  وفاة 

التي  القصيدة  هذه  بإلقاء   زكريا  مفدي  فقام   ،

حرضت  التي  والجامهري  الرئيس  إعجاب   نالت 
املهرجان .60

الشاعر  يستعمله  الذي  اللغوي  املعجم  أن  نجد 

يف هذه القصيدة يتضمن ألفاظاً من القرآن الكريم 

نحو قوله: 

ويعصف بالخائن املمرتي.

يف  الكريم  القرآن  من  )املمرتي(مأخوذة  ولفظة 

الَْحقِّ  َمْرمَيََقْوَل  ابُْن  ِعيىَس  تعاىل:﴿yَذٰلَِك  قوله 

مَيْرَتُوَن﴾61.يقول مفدي زكريا يف هذه  ِفيِه  الاَِّذي 

القصيدة : 

وفكر يف الرحل الهامئني           
  وراء سحـــــــــــاب السامء املمطر.62

نرى أن داللة املطر يف هذه القصيدة عند مفدي 

والنامء، وقد  للحياة  تتمثل يف كونه مصدر  زكريا 

أن  ذلك  العريب  عند  املطر  أهمية  الشاعر  صور 

يهيم يف الصحاري مقتفيا أثره، ينتظر بشغف نزوله 

فهو يعني له الحياة ومن هنا يظهر لنا تعلق العريب 

بصحرائه ومدى تقديسه للمطر كونه حادثة تعني 

له الحياة والبعث والخصب إذ به يصبح كل يشء 

حيا مصداقا لقوله تعاىل:﴿óأََولَْم يََر الاَِّذيَن كََفُروا 

اَمَواِت َواأْلَرَْض كَانَتَا رَتًْقا فََفتَْقَناُهاَم َوَجَعلَْنا  أَناَّ الساَّ

يُْؤِمُنوَن﴾63ومن  أَفََل  َحيٍّ  ٍء  يَشْ كُلاَّ  الاَْمِء  ِمَن 

القصيدة  هذه  يف  املطر  رمزية  أن  نجد  سبق  ما 

والخصب  الحياة  جوهر  يف  تتمثل  زكريا  ملفدي 
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باملطر  وطيدة  علقة  للعريب  أن  إذا  النامء،  ورمز 

إياه بشفاه    يرتحل من مكان إىل أخر منتظرا  فكان 

ظمئ وصدور عطىش .

ونجد أحمد حمدي يف قصيدة أخرى قد وظف 

املطر بداللة عامة، إذ يقول يف قصيدته:

يحلم بني النخل، والرمل،

الشمس، واملطر!

يرسم صورة؛

لصفحة القمر!

يرسل نحو األفق

املشحون باللهب؛

قصائد العرب!

تنهض من سباتها القباب؛

كأنها األصحاب !

مدينة تقيهاصومعاتها؛

من الشموس، واللصوص،

تأكل من أوقاتها؛

كأنها الطفولة

أو كأنها الوردة؛

حني تستعجل أن تكشف عن إرسارها!

مدينة تحلم
بني النخل والتمر!64

عنارص  حمدي  أحمد  يوظف  القصيدة  هذه  يف 

الطبيعة نحو قوله: 

النخل، والرمل،

الشمس، واملطر!

الشاعر  يرسمها  التي  الصورة  هذه  يف  دققنا  ولو 

يوم  يف  الشمس  وجود  بني  تناقض  لوجدنا 

ومل  الشاعر  عنه  يغفل  مل  التناقض  ممطر!،وهذا 

الشعرية  الحالة  حسب  جاء  وإمنا  سهوا  يدرجه 

التي ولدت فيها القصيدة، ليواصل الشاعر رسم 

يخل  أن  دون  أخرى  إىل  فكرة  من  منتقل  الصورة 

ذلك باملعنى العام للقصيدة إذ يقول: 

مدينة تقيهاصومعاتها؛
من الشموس، واللصوص.65

يقصدها  التي  املدينة  عن  التنبؤ  ميكننا  ال  وهنا 

الشاعر إذا كانت وطنا أو مدينة  يعيش بعيدا عنها 

جعله الحنني يبيك رسمها.ليختم الشاعر قصيدته 

بقوله: 

مدينة تحلم

بني النخل والتمر!

وكأنه بذلك يشري إىل أن هذه املدينة هي مدينة 

صحراوية تحلم بني النخل والتمر.

وخلصة القول مام تقدم ذكره هو أن متثل الداللة 

العامة عند شعراءنا الثلثة رأت يف املطر ظاهرة 

والرسور  السعادة  إىل  مجملها  يف  ترمز  طبيعية 

منذ  العريب  عرف  وقد  والنامء  البعث  وإىل 

وتتبع  وبرقه،  لرعده  ووصفه  للمطر  بحبه  القدم 

بذلك يف  يخرجوا  فلم  واستبشار،   نزوله بشغف 

داللة  تحمله  الذي  العام  املعنى  عن  أشعارهم 

املطر وقد فرقوا بينه وبني الغيث يف أشعارهم. 

حافل  كان  الحديث  الجزائري  الشعر  أن  ونجد 

يف  سحنون  أحمد  من  كل  عند  املطر  بداللة 

زكريا  مفدي  قصائد  ويف  والثاين،  األول  ديوانه 

والذي حمل ديوانه اسم)تحت ظلل الزيتون(وإن 

صاحبيه،  عند  مام  أقل  زكريا  مفدي  عند  كانت 

أشعار  وأما  حمدي(،  ،وأحمد  سحنون  )أحمد 

فيها  املطر  دالالت  تنوعت  فقد  حمدي  أحمد 

وإن أمكن ردُّها بلطف الصنعة والتأويل إىل فكرة 

النامء والخصب التي قََصَد إليها الشاعر العريب، 

فكانت بذلك أكرث  تنوعا حتى صعب علينا إيجاد 

الرمزية التي يقصدها.

ثانياً-الداللة الخاصة عند الشعراء:

وهي  الخاص،  املوز  متابعة  إىل  فيها  ونعمد 
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اإلضايف  وتركيبها  اللغوية-املفردة  االستعامالت 

والوصفي و رمزيتها الفنية-التي يلّح عليها الشاعر 

واحد  اشتقاقّي  أصل  من  مفردات  كانت  سواء 

أو   ، وانفعاالت  معني  داليّل  إطار  من  كلامت  أو 

صور للكون، أو رؤى تلون األشياء، ونلجأ هنا إىل 

ديون  يف  تكرارها  مدى  بتبيان  ونؤكّده  التفسري 

الشاعر.66

الدالالت الرمزيةالعامة عند الشعراء:

اختلفت الداللة الخاصة عند كل شاعر عن غريه 

النفسية  الحالة  إىل  راجع  وذلك  الشعراء  من 

عاّم  تعبرياً  القصيدة  فيها  ولدت  التي  والروحية 

يخالج النفس ونبدأ مع أحمد حمدي الذي أعطى 

للمطر دالالت خاصة تنوعت بني فرح وحزن وتفاؤل 

وتشاؤم يقول يف إحدى قصائده التي عنونها ب 

)قدر عىل األمطار (  :

القلب  يف  نار؛مشبوبة  وشعلة  قمر  عىل  قدر 

واألشعار!

ال تسأليني فالجراح عميقة؛             

    والقلب ال يقوى عىل األرسار

هذي مرايا العمر قد ضخمتها؛             
    بدمي، وأشعاري وضوء نهـــــاري  67

ورسمت فيها الطفولة وردة،        

   وسقيتها من خـــمرة األوتار

فرمى مفاتنها الزمان بطيشه،     

وأىت عليها جارف اإلعصــــار   

كل العصافري التي ربيتها؛     

             طارت وما ازدانت بها أشجاري!

يا من رأى  قمرا يعاقر حلمه       

هذي جراحي ..هذه قيثاري!   

ظمئت إىل فجر تباعد وعده،      

 وروت ليال الشوق واألمطار

مل يبق من ألحانها نغم سوى      
 قدر عىل قمر وشعلة نار.68

نلحظ أن الشاعر يف هذه القصيدة يشعر بالحزن 

وهو ما جاء يف قوله:  

قدر عىل قمر وشعلة نار ؛    

مشبوبة يف القلب واألشعار!   

ال تسأليني فالجراح عميقة؛             

    والقلب ال يقوى عىل األرسار

ويواصل الشاعر رسد أحزانه وصوال إىل قوله: 

ظمئت إىل فجر تباعد وعده،       
              وروت ليال الشوق واألمطار.69

نجد أن الشاعر كان يف حالة انتظار، وهو ما يدل 

عىل تفاؤله بفجر جديد، يقول :

وروت ليال الشوق واألمطار

بصيغة  وردت  القصيدة  هذه  يف  )املطر(  لفظ 

الجمع داللة عىل الوفرة، إال أن الشاعر انتزعها من 

معناها الحقيقي وهو تساقط األمطار من السامء 

كام يعرفه الناس، إىل معنى مجازي وهو إقحامه 

وكأنه  الشوق  ذكر  إذا  الواقع  عن  بعيد  معنى  يف 

يقول : سقيت الشوق واألمطار

وهذا ما يدل عىل اشتياق الشاعر ولوعته، إذا وجه 

الكلم ملَُخاِطبَِته قائل: 

ال تسأليني فالجراح عميقة؛              

  والقلب ال يقوى عىل األســــــــــــرار

به  يُْعلَِم  أن  الشاعر يجاهد كتامن رسه دون  أن  إذ 

ُمَخاِطبَتُُه، وقد تكون هذه املَُخاطَبَة وهمية رسمها 

خيال الشاعر كام اتخذ قبله امرؤ القيس مخاطبني 

وهميني يف قوله: 

قفا نبيك من ذكرى حبيب ومنزل      
بسقط اللَوى بني الدخول فحومل.70  
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وقد تكون هذه املَُخاطَبَُة حقيقية قريبة من ذات 

الشاعر، فقام مبخاطبتهام يف نصه الشعري.

يف  أخرى  داللة  للمطر  حمدي  أحمد  ويضفي 

قصيدته التي عنوانها )أي رس ( يقول فيها:

أي رس لهذا العذاب!

أن أراك بال مطر؛

أن أرى مطرا 
غري مأخوذة بالرتاب!71

***

أي رس لهذا ليباب

ينخر القلب؛

يُْقَضُم أطرافه؛

يف انتشاء . . . الرساب!

***

أي رس لهذا الرساب

ظل يلمع كالبق

يرسم أسئلة؛ 

يف ثنايا الجواب!

***

أي رس لهذا الجواب!

الذي سار أسئلة،
وشظايا اغرتاب. 72

هذه  يف  )املطر(  لفظة  حمدي  أحمد  ذكر 

القصيدة يف قوله: 

أي رس لهذا العذاب!

أن أراك بال مطر؛

أن أرى مطرا 

غري مأخوذة بالرتاب!

هذه  يف  وقَداَسِته  املطر  أهمية  الشاعر  يبني 

العذاب يف  يرى غيابه رس من أرسار  إذ  األبيات، 

تساؤله:

أي رس لهذا العذاب!

أن أراك بال مطر؛

ليجعل الشاعر يف هذه القصيدة تجانس عميقا 

بني املطر والرتاب يف اتحاد أخاذ يف قوله :

أن أرى مطرا 

غري مأخوذة بالرتاب!

إال أن الشاعر مل يلمس ذلك االتحاد إذ نفى رأيته 

تساؤالته  الشاعر  ويواصل  بالرتاب  مأخوذة  للمطر 

يف هذه القصيدة:

أي رس لهذا الرساب

ظل يلمع كالبق

يرسم أسئلة؛ 

يف ثنايا الجواب!

كل هذه األسئلة التي يطرحها الشاعر توحي بحريته 

إليه،  ينتمي  ال  يشء  كل  أصبح  حيث  العميقة، 

فيشعر باالغرتاب، إذ يقول:   

أي رس لهذا الجواب!

الذي سار أسئلة،

وشظايا اغرتاب.

ألحمد  القصيدة  هذه  يف  املطر  رمز  أن  ونجد 

من  خايل  جميل  يشء  كل  يف  متثل  حمدي 

العذاب.

ونجد ألحمد سحنون أشعار كثرية وظف فيها داللة 

املطر ومنها قصيدته )أي هم تعاين( الذي يقول 

فيها : 

ملحت عىل وجهك الناحل!   

ظالال من الكـــــــــمد القاتل   

ويف جفن عينيك غرب الدموع    

ترقق يف نرجـــــــــــس ذابل   

ويف ناظريك األىس كامنا !                   

   ينعـــــــــــــم عن أمل داخل!

وقد شاع يف وجنتيك الشحوب         

فألوي بروض الصـــبا الحافل!   
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ابن أي هم تعاين فام                   

    عهدتك يف الخطب بالذاهل 

وكفكف _ فديتك _ دمعا جرى        

عىل ورد خـــــــديك كالوابل   

ودع ملحياك هذا الجامل       
فلم صـــــار كالقمر اآلفل؟.73   

أحمد  كتبها  المية  قصيدة  هي  القصيدة  هذه 

يقول  إذ  وآالمه،  أحزانه  كل  فيها  محمل  سحنون 

من  الناحل!ظلال  وجهك  عىل  ملحت  مطلعها 
الكمد القاتل.74

ويرسم الشيخ أحمد سحنون بهذه الكلامت لوحة 

حزينة إذا يعرب عن حزن دفني رآه يف وجه ُمَخاِطِبِه 

ليضيف:

ويف جفن عينيك غرب الدموع            
ترقرق يف نرجـــــس ذابل!75      

العيون  يشبه  إذ  الحزينة،  الصورة  رسم  ويواصل 

بالرنجس الذابل، والذي هو عىل الرغم من جامله 

إال أن صفة الذبول كانت من نصيبه وما جعله ذابل 

هو ترقرق الدموع وهو دليل عىل الحزن يقول: 

وكفكف _ فديتك _ دمعا جرى       

عىل ورد خـــــــديك كالوابل    

لقد شبه الشاعر الدمع املنسكب عىل الخدين 

حزن  عىل  داللة  وهو  الغزير،  املطر  وهو  كوابل 

لشدة  دمعا  يذرف  يجعله  شديدا  حزنا  ُمَخاطَِبِه 

غزارته مثله الشاعر بالوابل.

للفظة  آخر  مرادف  استخدم  الشاعر  أن  ونجد 

)املطر ( وهي )الوابل(، ليدل عىل حالة مخاطبه 

جعله  والذي  الشديد،  الحزن  عىل  تدل  التي 

أن  ونجد  الدموع،  من  وابل  خديه  عىل  يسكب 

إذا  خاصا  رمزا  اتخذ  القصيدة  هذه  يف  )املطر( 

أوردها  التي  بالحالة  يليق  توظيفا  الشاعر  وظفه 

وهي حالة الحزن الشديد.

أخرى وسامها  أحمد سحنون يف قصيدة  ويقول 

ب)وداع الربيع (:

أي رس فصل الربيع حواهفغزا  كل فؤاد يهواه؟!

فنجيل للجامل و الحب والشعر       

وعهد الصبا وطيب جناه

قد تتجىل الفصول بني كبدر          

               إن تجىل أخفى النجوم سناه

مثل عهد الشباب وىل رسيعا       

أو كيوم اللقاء كان مداه 

   ليته مل يغب رسيعا لريوى     

كل قلب من الجامل صداه    

ليت كل الزمان كان ربيعا      

ليت كل الفصول كان فداه 

              مذ أطل اكتىس الشباب زمانا 
         وازدهى الكون يف البديع حاله. 76

وأقامت لها الطبيعة عرسا                 

  رن يف مسمع الوجود صداه

         فابتسام الزهور فيض الرسور              

                وغناء الطيور سحر عناه!

وحفيف األوراق وسوسة الحيل                

وعرف الزهور طيب شذاه

وتثني األغصان رقص العذارى                          

                         كلام نقل النسيم خطاه !

 ومروج النبات والزهر بسط           

 متى غرد الهزار حكاه . . . !

             أبدعت وشيه  مغازلة الشمس      

         كل سهل به بساط كساه . . .!

وصفوف األدواح تحيك  عروشها       
وحاكت يد الغيوث سداه.77

عن  القصيدة  هذه  يف  سحنون  أحمد  يتحدث 

وسحرها،  الطبيعة  جامل  يصف  حيث  الربيع 

بألفاظ تعرب عن ابتهاجه بهذا الفصل إذ يقول يف 

مطلع قصيدته: 



167 

أي رس فصل الربيع حواهفغزا  كل فؤاد يهواه؟!78

الذي  الشاعر عن الرس  البيت يتساءل  ويف هذا 

ميكن للربيع أن يحويه حتى يصري كل فؤاد مبتهج 

مرسور بحلوله.

ويقول الشاعر أيضا: 

مثل عهد الشباب وىل رسيعا                 

أو كيــــــوم اللقاء كان مداه       

ليته مل يغب ســــريعا لريوى                  
                  كل قلب من الجامل صداه 79

بعهد  الربيع)  الشاعر  يشبه  األبيات  هذه  ويف 

املرحلة  هي  الشباب  مرحلة  أن  وذلك  الشباب( 

املزهرة يف حياة اإلنسان فيها يكرث عطائه .

ويواصل الشاعر وصفه للربيع حيث يقول: 

ليت كل الزمان كان ربيعا                      

     ليت كل الفصول كان فداه 

يبدأ هنا الشاعر هذا البيت ب »ليت« وهي تفيد 

متني حصول يشء مستحيل كقول الشاعر :

ليت الشباب يعود يوما         

ألخبه مبا فعل املشــــــيب   

فمن املعلوم أن الشباب لن يعود، وكذلك الربيع 

الفصول  كل  أن  لو  الشاعر  يتمنى  وهنا  غادر  إذا 

أمر  وهذا  الربيع  وهو  واحد  فصل  يف  تجلت 

مستحيل الوقوع.

مذ أطل اكتىس الشباب زمانا             

           وازدهى الكون يف البديع حاله

فرحة  هو  الربيع  أن  البيت  هذا  يف  الشاعر  يبني 

بالرسور،ويف ذلك  الزمان املفعم  الكون وشباب 

يقول:

فابتسام الزهور فيض الرسور               

   وغناء الطيور سحــــــر عناه!

احتفاال  وتبتهج  الربيع  قدوم  مع  الطبيعة  فتبتسم 

بقدوم هذا الحدث.

ويواصل الشاعر وصفه للربيع ليصل إىل السبب 

الذي  الغيث  مبتهجة،وهو  الطبيعة  يجعل  الذي 

تزهر به الحياة وتكتيس الطبيعة رداء الفرح،فيقول:

وصفو األدواح تحيك عروشا        
   وحاكت يد الغيوث سداه80

الجمع  البيت عىل صيغة  هذا  الغيث يف  وجاء 

يف قوله:

وحاكت يد الغيوث سداه

وهي داللة عىل الكرثة والوفرة ،حيث أنه رمز إىل 

به  الذي  الحياة  روح  بأنه  البيت  هذا  يف  املطر 

املاء كل  الله من  الزرع،كيف ال وقد جعل  ينبت 

يشء حيا.

ويف قصيدة »كلنا للفناء« يقول أحمد سحنون:

لنجاهد بالـــــــــعزاء         فكــــــــــــــلنا للفناء

ما للــــــــــقضاء مرد        فاستسلمن للـــقضاء

تبا لعــــــــيش بدنيا        رهينة بالشـــــــــــقاء

فـــــليس فيها صفاء        يخلو مــــــــــن أقذاء

وليس فيـــــها موقى         من مـــــــــحنة وبالء

وليس فيـــــها أديب        يذوق طعم الهنــــــاء

كل الخـــــالئق فيها        يلقون كل عنـــــــــاء

فإن أصبـــــحت برزء       مــــــــن أعظم األرزاء

فإنـــــــــــام أنت فرد        من جــــــملة البأساء

وإن أبـــــــــوك توىل        مـــــــــــفارق األحياء 

وعــــارف دنيا الباليا        وطار نحو الســــــامء  

فهذه الــــدار ليست       لنا بــــــــــــــدار بقاء

فجاد كل ســــــحاب        ثــــــــــــــراه باألنواء

وال عدمت اصطــبارا        أخي وحـــسن العزاء

يتحدث الشاعر أحمد سحنون يف هذه القصيدة 

عن زوال الدنيا ، وأنها دار فناء نحو قوله:

دالالت »املطَر » بني املعجم والسياق الشعري الجزائري الحديث
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لنجــــــــاهد بالعزاء        فكـــــــــــــلنا للقضاء

وقوله أيضا:

ما للقضــــــــــاء مرد        فاستســـلمن للقضاء

وهذا يدل عىل أن الشاعر ميلك مرجعية دينية 

تتمثل يف إميانه بالقضاء والقدر، ويشري الشاعر 

يف البيتني: 

تبا لعـــــــــيش بدنيا       رهينة بالشـــــــــــقاء

فليس فيــــــها صفاء       يخلو مــــــــــن أقذاء

إىل أن الدنيا دار شقاء ومحن يعيش فيها اإلنسان 

يف كدر، فل تصفو الحياة ألحد، ويواصل الشاعر  

انتقاده لهذه الدنيا ومحنتها وأرزاءها، إذ يقول:

فإن أصــــــبحت برزء      من أعــــــــظم األرزاء

فإمنا أنت فــــــــــــرد      مـــــــن جملة البأساء

فانية  الدنيا  أن  ليبني  أبياته  يف  الشاعر  وينتقل 

وصوال إىل قوله: 

فجـــــــاد كل سحاب      ثراه باألنــــــــــــــــواء

الدنيا  حال  الشاعر  يشبه  البيت  هذا  ويف 

ما  رسعان  أنها  حيث  باألنواء  املليئة  بالسحاب 

وكذلك  باألمطار  وثرية  محملة  كانت  مهام  تزول 

حال الدنيا فدوام الحال فيها من املحال.

سحنون  أحمد  عند  املطر  رمزية  تكون  هنا  ومن 

رمزية خاصة تدل حسب السياق عىل زوال الدنيا 

وفناءها، فاتخذ الشاعر من السحاب الذي يسوق 

وصفاء  وزوالها  السحابة  الفناء؛كفناء  رمز  املطر 

السامء بعد ذلك.

التي  العمودية  القصيدة  إىل  تنتمي  والقصيدة 

بنية  عىل  الحفاظ  عىل  الشاعر  فيها  حرص 

القصيدة القدمية من بدايتها ترتبط مبوضوع واحد 

يشرتك فيه كل األبيات وهو زوال الدنيا. 

»مكتبتي  قصيدة  يف  سحنون  أحمد  ويقول 

املبعرثة«:

يا كنــــــــــوزا مبعرثة       وهي للعــرب مفخرة

يا تــــراثنا من الحجي      والعقول املفــــكرة!

يا ورود جمــــــــــــيلة      يا بســــــاتني مثمرة

يا نفــــــــــــوس نبيلة      يا عيـــــــــون معبة

فيــــــــــــك كل ماسة      فيك من كل جوهرة 

قد تصـــــدت لك ابنة     كسانا الصبـــح خرية 

فزاحـــــت عنك الغبار     فأصبـــــحت مسفرة 

غـــــــــــــدوت وضيئة      الوجه كالشمس نرية

وبدوت كــروضة تبهج     النفـــــــــــس مزهرة 

عشت يا زينة املكاتب    بالخـــــــــــري ممطرة
واحـــــــة ظلها الظليل     بصحــــــراء مقفرة.81

يف قصيدة الشاعر أحمد سحنون بعنوان »مكتبتي 

بالكنوز وأنها  التي يصف فيها مكتبته   ، املبعرثة« 

األوصاف  وألطف  بأرق  ويصفها  العرب،  مفخرة 

والبساتني  الجميلة  الورود  أنها  عىل  والعبارات 

مكتبة  تحملها  التي  الكتب  بأن  ويصف  املثمرة 

متنوعة وعىل أنها ماس وجوهر. 

وزن مفعلة حتى  لفظة) ممطرة( عىل  وقد وظف 

يتناسب السياق الشعري والبحر والقافية، وكلمة 

ممطرة مشتقة من اسم مطر وجاءت كلمة ممطرة 

يف البيت التايل:

عشت يا زينة املكاتب     بالخري مــــــــــمطرة

يف  مكتبته  يخاطب  الشاعر  البيت  هذا  يف 

ملكتبته  ويتمنى  ومدح  وافتخار  نداء  أسلوب 

ويتمنى  املكاتب  زينة  أنها  عىل  ويفتخر  بالدوام 

لها الزيادة يف عدد الكتب، فجاء دال ) املمطرة(  

داللة عىل طلب الوفرة يف عدد الكتب.

داللة عىل تنوع يف الكتب 

داللة عىل متسك الشاعر مبكتبته

من  الثمينة  بنفائس  تزخر  املكتبة  أن  عىل  داللة 

العلوم.
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ويقول أيضا يف قصيدة »حجنا وحجاجنا« :

تحجون إىل البيت الحرام      

وال تتورعـــــــون عن الحرام     

هل للحج من معنى إذا مل        

نتب من بعــده عن كل ذام؟   

إن الحج تطهري خطري                   

    يدنسه القليل مـــــن اآلثام 

إن الذنب بعد التوب ش       

من الذنب الــذي قيل عظيم    

كل عبادة مل تحي قلبا                   

أراها كالجــــــهام من الغامم   

فيا حجاجنا انتفعوا بحج        

به يرقـــــى إىل أسمى املقام    

وال تتهاونوا بفروض دين        
به أدر كتـــــــم أقىص مرام82   

ب«حجنا  املعنونة  سحنون  أحمد  قصيدة  يف 

إىل  ويدعوهم  الحجاج  يخاطب  وحجاجنا«، 

واالبتعاد  املقدس،  الرمز  هذا  عىل  املحافظة 

عن كل الشبهات واآلثام وترك الدنيا .ويصف يف 

الوقت نفسه بأن جهده ال معنى له إذ مل تتب عن 

املعايص والذنوب  .

البت  يف  )الغامم(  داللة  الشاعر   وظف  لقد 

التايل:

 كل عبادة مل تحي قلبا                 

    أراها كالجهام مــــن الغامم

حيث شبه الغيمة  العقيمة التي ال متطر بالعبادة 

التي ال تحي القلوب.

فداللة الغامم  يف القصيدة :

داللة عىل العقم 	 

داللة عىل املوت 	 

داللة عىل اليشء	 

داللة عىل الجفاف	 

داللة عىل املظاهر الخداعة 	 

داللة عىل دون فائدة ترجى	 

داللة عىل النفاق	 

داللة عىل الكذب	 

يقول يف قصيدة »الثلج« :

ماذا أرى فـــــــوق الجبال    كأنه الثـــوب القشيب؟

ماذا أرى من البـــــــــياض    كأنه الشـــيب املهيب

عجبا أرى! حتى الجبال       الشم يدركها املشيب!

أم ذاك موج البحر يكسو      غـــار ب طود السليب

عجبا أ يعلو املــوج حتى      ذروة الجــبل الرهيب !

أم ذاك زهر األقحــــــــوان    كأنه الثغر   الشـــنيب!
كال فإن يف الشتاء الجهم     يف الفصل الجــديب!83

ما ثم من زهـــــــــــــــر وال      عشب وال مرعى خصيب 

أفام سمعت الطـــري يعلن     مــأثم الكون الكئيب ؟!

أو ما رأيــــــــــــــت الغيث      يبيك والرياح لها نحيب!
أفام تحــــــس املوت يف    جسم الحياة له ديبب.84

حالة  يف  يتساءل  الشاعر   « »الثلج  قصيدة  يف 

تعجب عن الثلج املتساقط عىل قمم الجبال حيث 

بياض  شبه  ومرة  األبيض  بالثوب  الثلج  بياض  شبه 

الثلج بالشيب ويف قوله: 

أو ما رأيت الغيث    يبيك والرياح لها نحيب!

القصيدة  يف  )الغيث(  داللة  الشعر  وظف  لقد 

وجاءت يف البيت يف شكل مجازي أي عبارة عن 

صورة بيانية متثلت يف صورة استعارة مكنية حيث 

شبه الغيث باإلنسان أو الشخص الذي يبيك فقد 

( وهو اسم من أسامء  )الغيث  الشاعر  داللة  ذكر 

هو  القصيدة  يف  األسايس  املحور  ألن  املطر 

)الثلج( .

فقد جاءت داللة )الغيث( يف القصيدة كام ييل:

داللة عىل غزارة املطر	 

داللة عىل التأكيد يف كثافة املعنى البكاء	 

داللة عىل املشهد الحزين،    	 
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املؤمل الكئيب املوجع.

الطبيعة  للمظاهر  والصور  املشاهد  كل  رغم 

الجبال  قمم  وثلوج عىل  غزيرة  أمطار  من  القاسية 

و األمواج العاتية والعالية بسبب الرياح الهوجاء.

أي  »ال«  نفي  أداة  أو  بحرف  كلمه  الشاعر  يقطع 

قول  عىل   – بقاء  لها  فالحياة   – هذا  كل  رغم 

الشاعر ، فاالنتقال من حالة إىل حالة أو صورة أو 

املشهد األول الذي ميثل هول الطبيعة  القاضية 

بكل أشكالها. 

إىل الحالة الثانية وهي االنفتاح وابتسام الطبيعة، 

رمز  إىل  هو  ما  أخرى  إىل  حالة  من  االنتقال  هذا 

وأن  سهٌل  واليشء  َهنِيْ  اليشء  بأن  يوحي  داليل 

بعد الضيق يأيت الفرج، وبعد الشتاء يأيت الربيع.

يف نهاية ها املبحث نستخلص أن الدالالت التي 

وظفها الشعراء يف قصائدهم متثلت يف دالالت 

متخذا  خواطره  عن  شاعر  كل  عرب  رمزية،حيث 

مكنوناته،وتراوحت  عن  للتعبري  مطية  اللغة  من 

الدالالت بني مجازية وحقيقية،وقد وفق كل شاعر 

يف رسم اللوحة التي يريدها،بلغة سليمة وألفاٍظ 

وغري  أحيانا  املبارش  األسلوب  َجزْلَة،مستعمل 

الذي  املعنى  كثرية،ليوصل  أحايني  يف  املبارش 

يريده للمتلقي بصورة ال خلل فيها. 

الخامتة: 

بعد تناولنا لدالالت املطر  بني املعجم وسياقات 

ورودها يف الشعر الجزائري الحديث خلصنا إىل 

النتائج التالية:

للمطر دالالت حقيقية وأخرى مجازية خفلت   -   

بها معاجم اللغة العربية القدمية منها والحديثة.

شاعر  فكل  الشعراء  عند  املطر  دالالت  تختلف 

يرمز إليه برمز قد يكون عاما  أو خاصا ، وقد اختلف 

الشعراء يف ترميزهم للمطر فمنهم من اعتربه رمزا 

وآخر  والرسور،  للفرح  وآخر  للحب،  وآخر  للحياة 

للبعث والخصب. . . 

تطرق  قد  الحديث  الجزائري  الشعر  أن  جدنا  و 

فيه الشعراء إىل دالالت املطر  من حيث اختلف 

توظيفهم لهذه الدالالت كل حسب ظروفه ونشأته. 

من  فمنها  تختلف  املطر  كلمة  معاين  أن  وجدنا 

يعني الرحمة)كالغيث(،  ومنها من يعني العذاب    

يون  الجزائر  الشعراء  أحسن  وقد   ،  ) كاملطر   (

التفريق بني املفردات وهذا ما وجدناه عند أحمد 

حمدي  .

يقصدها  التي  العامة  الدالالت  معظم  كانت 

الشعراء تتمحور حول الغيث والخصب.

شاعر  من  اختلفت  فقد  الخاصة،  الدالالت  وأما 

إىل آخر. 

وجدنا أن الشعر الجزائري بشقيه العمودي و الحر  

وقد  الوصف،  ودقة  ألفاظ  وقوة  بالجزالة  متيز   ،

يف  فربعوا  والتمثيل  الوصف  يف  الشعراء  أبدع 

رسم صور للمطر  بكلامت تجانست وأحاسيسهم 

الجياشة مع اختلف الدالالت واملعاين التي كانوا 

يقصدونها.

املطر  أن  الدراسة  هذه  يف  إليه  توصلنا  ومام 

يف  حمدي  أحمد  شعر  يف  وبكرثة  حارًضا  كان 

»قدر  »الوادي«،  و   رس«  ك«أي  كثريٍة  قصائد 

عىل األمطار«،فقد أخذ املطر يف كل قصيدة من 

قصائده  لونا ورمزا مختلفا، فرسم الشاعر لوحات 

فنية للمطر تراوحت بني حزن دفني، وفرح عميق، 

يتخللهام أحيانًا رمز التفاؤل.

أما املطر عند أحمد سحنون فكان له رموز متعددة 

ولعلنا نجملها يف ما ييل:
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رمز الحزن وظهر ذلك يف قصيدته التي عنونها ب 

هذه  يف  الشاعر  أعطى  تعاين«،حيث  هم  »أي 

للمطر، متثلت يف كون  القصيدة دالالت مكثفة 

الوابل رمزا من رموز الحزن الدفني.

املطر  نجد  مل  وإن  زكرياء  مفدي  قصائد  ويف 

للمطر  أعطى  اآلخر  هو  أنه  إال  بكرثة  فيها  حارًضا 

قصيدته   ففي  السياق،  من  استنبطناها  دالالت 

»هنا مبعث النور للكائنات« حيث متثلت رمزية 

املطر يف هذه القصيدة عىل أنه مادة الحياة التي 

ال ميكن االستغناء عنها.

ونأمل يف األخري أن نكون قد قدمنا خدمة للشعر 

الجزائري الحديث والله من وراء القصد.

اللغة،332/5،مادة  مقاييس  ينظر:ابنفارس،معجم   )1

املحيط،2/  والفريوزآبادي،القاموس  )مطر( 

139-140،مادة)املطر(.

2(  ينظر: حسني محيسن حتلن البكري، األلفاظ املعربة 

عن املطر يف القرآن الكريم دراسة داللية، مجلة كلية 

الرتبية للبنات، املجلد 22)1(، 2011،ص02.

سورة الحجر، اآلية 74.  )3

سورة الشعراء، اآلية173.  )4

ينظر:ابنفارس،معجم مقاييس اللغة،403/4،مادة )   )5

غيث(.

سورة يوسف، اآلية 49.  )6

حسني محيسن حتلن البكري ، األلفاظ املعربة عن   )7

املطر يف القرآن الكريم ،ص192.

القاموس املحيط،97/1،مادة)الصوب(..  )8

األلفاظ   ، البكري  حتلن  محيسن  حسني  ينظر:   )9

املعربة عن املطر يف القرآن الكريم ،ص3-2.

ينظر:  املرجع نفسه ،ص03.  )10

سورة البقرة، اآلية 19-18.  )11

سورة املزمل، اآلية 16.  )12

اللغة،82/6،مادة  مقاييس  فارس،معجم  ابن  ينظر:   )13

املحيط،4/  والفريوزآبادي،القاموس  )وبل( 

64،مادة)الوبل(.

املحيط،4/  الفريوزآبادي،القاموس  ينظر:   )14

مقاييس  فارس،معجم  ابن  و  7،مادة)الطلل( 

اللغة،406/3،مادة ) طل(. 

سورة البقرة، اآلية 265.  )15

16(  أبو عبيدة، مجاز القرآن، 2/ 61.

ابن فارس،معجم مقاييس اللغة،96/6،مادة )ودق(  )17

18(  ينظر حسني محيسن حتلن البكري ، األلفاظ املعربة 

عن املطر يف القرآن الكريم ، ص03.

الهوامش

أبو عبيدة، مجاز القرآن ، 2/ 62.  )19

ابن فارس :معجم مقاييس اللغة ، 286/5،مادة)موه(.  )20

املحيط،294/4- القاموس  آبادي:  الفريوز  -ينظر:    )21

295،ماد)مه(.

سورة األنعام، اآلية 99.  )22

ينظر حسني محيسن حتلن البكري ، األلفاظ املعربة   )23

عن املطر يف القرآن الكريم ، ص03.

24(  حسني محيسن حتلن البكري ، األلفاظ املعربة عن 

املطر يف القرآن الكريم ، ص05.

 ( اللغة،98/3،مادة  مقاييس  ينظر:ابنفارس،معجم   )25

سمو(. 

مادة   ،367  /1، املحيط  القاموس  أبادي،  الفريوز    )26

)الرذاذ(.

املرجع انفسه، 1، 367،مادة)الشجذة(.  )27

والرعد  املطر  الله،  عبد  بكر  أيب  االمام  الحافظ   )28

والربق والريح، تحقيق وتخريج: طارق محمد سكلوع 

 ،1997 ط1،  االرياض،  الجوزي،  ابن  دار  العموري، 

ص78.

 ، ،املوازنة  برش  بن  الحسن  القاسم  أبو  اآلمدي،   )29

املعارف،ط1،  دار   ، صقر  أحمد  السيد  تحقيق 

2009، ص464.

إبن منظور أبو الفضل جامل الدين محمد بن مكرم  :   )30

بريوت ج6، 223-222،. دار صادر،  العرب،   لسان 

مادة) رمز( .

سورة آل عمران، اآلية41  .  )31

 ، العظيم  القرآن  تفسري  القريش،  كثري  ابن   )32

طيبة   دار  السلمة،  محمد  بن  سامي  تحقيق: 

الرياض،ط2،1999 ص37.

33(  سورة مريم ، اآلية 10.
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الجزء   ، العظيم،  القرآن  القرييش،تفسري  كثري  ابن   )34

الخامس )اإلرساء –املؤمنون(،ص215.

إىل  اليونانية  يف  معناها  يرجع  من  هناك  أن  عىل   )35

الزائر دليل عىل  تقدم إىل  أو خزف  قطعة من فخار 

حسن الضيافة وهي مشتقة من الفعل اليوناين الذي 

املشرتك  الرمي  أو  نفسه”  الوقت  يف  “ألقي  يعني 

jeter ensemble مبعنى اشرتاك شيئني يف حركة 

الرامز واملرموز«.  أو  إليه  واحدة بني اإلشارة واملشار 

هرني  الرمزي-،ترجمة  األدب  بري,  هرني  ينظر:   :

 ، عويدات  املنشورات  علام،  زدين  زغيب،سلسلة 

بريوت باريس ط1، 1981م, ص7.

- ينظر : محمد فتوح احمد:الرمز والرمزية يف الشعر   )36

املعارص. دار املعارف القاهرة  ط3, 1984م ,ص33 

عبد  الدين  محمد  –تحقيق  رشيق  ابن  العمدة   )37

ط3  .القاهرة  السعادة  دار  مطبعة  الحميد 

،1963م-1964.م.ج1،ص206.

الكتب. عامل  الداللة،  مختار:علم  عمر  -أحمد   )38

القاهرة, ط2  1988م، ص12.

الشعر  يف  والرمزية  الرمز   : أحمد   فتوح  محمد   )39

املعارص،  ص40.

 p11symbolism and belief  : Bevan,:ينظر  )40

Edwyn

41(  القرمزي نسبة إلىالقرمزوهو صبغ لونه أحمر قاتم  : – 

الفكر,  .دار  الوسيط  املعجم  وآخرون؛  أنيس  إبراهيم 

ج2،ص730، مادة )قرمز(.

 Bevan Edwyn: symbolism and  : ينظر    )42

.13-belief,p12

 Tindall,William York The Literaly-  )43

5 .symbol,p

الشعر  يف  والرمزية  الرمز   : أحمد   فتوح  محمد    )44

املعارص، ص35 .

دار  األدبية،   الصورة   : ناصف   مصطفى   : ينظر    )45

األندلس،  بريوت ط1،  1981م، ص 153.

عز الدين إسامعيل  : الشعر العريب املعارص قضاياه   ) 46

وظواهره الفنية واملعنوية،  دار العودة ودار الثقافة،  

بريوت، ط2،1974م،  ص195. 

47(   ينظر : يحي الشيخ صالح  : شعر الثورة عند مفدي 

زكريا،  دراسة فنية تحليلية قسنطينة،  ط1،  1407هـ 

-  1987 املرجع نفسه 335،.

48(  املرجع نفسه ، ص336

الّنظرية  العريب  الداللة  علم  الداية:  فايز  ينظر:   )49

والتطبيق ،ص 443. 

سورة املؤمنون، اآلية 18.   )50

51(  بن الكثري القريش الدمشقي: تفسري القران الكريم، 

الخامس،  الجزء  السلمة،  محمد  بن  سامي  تحقيق 

ط2   1997 ط1،  الطيبة،  دار  املؤمنون”،  “االرساء 

1999، ص470.

اِهب  الذاَّ الّسامء  يف  املُنطَاُد  .الطّود:هوالجبل   )52

ُصُعداً. جمع  أطواد. الزمخرشي، أساس البلغة،مادة 

)طود(.

53(  احمد سحنون: ديوان الشبخ أحمد سحنون، الديوان 

األول، منشورات الحرب، ط2، الجزائر، 2007،ص54.

املرجع نفسه ، ص54.  )54

الوسيط،  وآخرون،املعجم  أنيس  ينظر:إبراهيم   )55

،ص960،مادة )ناء(.

أو  للغروب  مال  إذا  الّنجم  نَْوء:وهو  جمع  األنَواُء:   )56

سقوط  أوهو  ونوآن.  أنواء  عىل  ويجمع  للمغيب، 

طلوع  الفجر،و  مع  املغرب  يف  املنازل  من  النجم 

املرشق. يف  ساعته  من  يقابله  آخر  نجم  وهو  رَقيِبه 

التيفايش،رسور  قتيبة،األنواء:6-7و  ابن  ينظر:  ينظر: 

و   .304 الخمس:303-  الحواس  مبدارك  النفس 

الوسيط:960/2  وآخرون،املعجم  أنيس  إبراهيم 

،ماّدة )ناء(. 

املرجع نفسه، ، ص40.  )57

املرجع نفسه، ص112،113.  )58

59(  مفدي زكريا: تحت ظلل الزيتون ،ص123.

60(  ينظر: مفدي زكريا، ص116.

سورة مريم، األية34.  )61

62(  مفدي زكريا :تحت ظلل الزيتون، ، ص123.

63(  سورة األنبياء،األية30.

ص  الكاملة،  غري  الشعرية  حمدي،األعامل  أحمد    )64

.231

املرجع  نفسه، ص231.  )65

ينظر:فايزالداية،علم الداللة العريب الّنظرية والتطبيق   )66

،ص 443.  

 ، الكاملة  غري  الشعرية  ،األعامل  حمدي  :أحمد   )67

ص239.

املرجع نفسه، ، ص239.  )68

املرجع نفسه، ص239.  )69

ألقيس،ص  امرؤ  ديوان  رشح  السندويس:  حسن   )70

.164

الكاملة  غري  الشعرية  األعامل  حمدي،  71(  أحمد 
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املعارص. دار املعارف القاهرة  ط3, 1984م .

إسامعيل  ،عز الدين، الشعر العريب املعارص قضاياه 	 

الثقافة،  الفنية واملعنوية،  دار العودة ودار  وظواهره 

ط2، بريوت، 1974م.

دار 	  الوسيط،  وآخرون،املعجم  إبراهيم  أنيس، 

الفكر،ج2،دط،دت.

يوسف،رسور 	  بن  أحمد  التّيفايش،أبوالعبّاس 

،تح.إحسان  الخمس  الحواس  مبدارك  النفس 

الّنرش،  و  للدراسات  العربيّة  عبّاس،ط1،املؤّسسة 
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،ص234.

املرجع  نفسه، ص234.  )72
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الثقافة، 	  وزارة   ، الكاملة  غري   الشعرية  *األعامل 
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للكتاب، 	  الوطنية  املؤسسة  يحرر،  ال  ما  تحرير   *

الجزائر، دط، 2007م

زكريا مفدي:	 

للنرش، 	  مورفم  الزيتون،  ظلل  تحت 

دط،الجزائر،2007م.
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،397،1399هـ-1979م.
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2007م.

الجزائر، 	  ط1،  الحرب،  منشورات  الثاين،  *الديوان 

2007م.

القيس، 	  امرؤ  ديوان  رشح  حسن،  السندويس، 

مراجعة: أسامة صلح الدين منيمة، دار حياء العلوم، 

ط1، بريوت 1990م.

عمر ،أحمد مختار:علم الداللة، عامل الكتب.القاهرة, 	 

ط2  1988م.

الفريوزآبادي، مجد الّدين محّمد بن يعقوب-القاموس 	 

املحيط ،دار الجيل ، بريوت، لبنان.

األندلس،  	  دار  األدبية،   ،الصورة  ناصف،مصطفى 
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هرني بري, األدب الرمزي-،ترجمة هرني زغيب،سلسلة 	 

زدين علام، املنشورات عويدات ، بريوت باريس ط1، 

1981م.
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صفحات،  العرِش  حدود  يف  بحثيّة  ورقة  وهي 

املنشورة يف مجلة دراسات، لعامد عبد اللطيف، 

البلغة  وأستاذ  مرص،  من  وأكادميّي  ناقد  وهو 

وتحليل الخطاب يف جامعة قطر. 

ذكر  من  له  سيرتاءى  الورقة  لعنوان  واملُستبرص   

يف  سيكون  الحديث  أن  مرات،  ثلث  البلغة 

الجليلة  املكانة  تحتل  التي  تلك  البلغة،  مداِر 

عىل  واملطلُع  واملعرفيّة،  العلميّة  اهتامماته  يف 

ومؤلفاته  عبداللطيف،  عامد  الدكتور  أبحاث 

سيجدها تدور يف فلك البلغة وتحليل الخطاب، 

ولكن السؤال املطروح هنا هل لذكر البلغة ثلث 

واحد،  ُمسمى  يف  يُدرج  واحد  عنوان  يف  مرات 

البلغة  مرشوع  عن  يتحدث  هنا  الباحث  أن  أي 

ورقتّي  ستكتشفه  ما  هذا  غريها؟  دون  النقديّة 

عامد  مبؤلفات  االستئناس  خلل  من  البحثية 

السيايّس،  الخطاب  تحليل  منها:  عبداللطيف 

بلغة الجمهور، وبحثه موقف أفلطون من البلغة 

للوصول  وفيدروس؛  جورجياس  محاوريت  خلل 

إىل الصورة بجلئها. 

أصل  عن  بالحديث  ورقته  عبداللطيف  يؤسس   

هذا املرشوع بكونه يرجع إىل كتابات )مكرو(، التي 

املعنية  االمريكيّة  األكادمييّة  األوساط  يف  ظهرت 

االتصال  علم  أقسام  خاصة  البلغيّة  بالدراسات 

البلغة  دراسته  )مكرو(  نرش  وقد   ، البلغة  وعلم 

النقديّة النظريّة واملامرسة التي قدم فيها مرشوع 

بلغته النقديّة. تلك البلغة التي اكتسبت سمعة 

البالغة الأمريكّية بعيون عربّية
مثال اللطيف  عبد  عماد  منظور  النقدّية” من  “ البالغة 

إميان محمد خليل قاسمية
)طالبة دكتوراه، قسم اللغة العربيّة، كلية اآلداب، الجامعة الهاشمية، األردن(

املُللّخص

البلغة، وتقويض  نقد   « البحثيّة  به عامد عبداللطيف يف ورقته  تِبيان ما جاء  الدراسة إىل  تروم هذه 

سلطة البلغة، دراسة يف مرشوع البلغة النقديّة«، والكشف عن مدى نجاعة مرشوع البلغة النقديّة 

من وجهة نظر الباحث، مع تجيّل البلغة املنشودة، واستطاعت الدراسة أن تصل إىل املرشوع الذي 

التضليل  من  السيايّس  للخطاب  ما  إدراك  املَُخاطَب  من  تجعل  التي  البلغة  سلطة  مقاومة  يضمن 

والِخّداع.

الكلامت املُفتاحّية: البلغة النقديّة، عامد عبداللطيف، بلغة الجمهور، السلطة.
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سيئة يف أواخر القرن التاسع عرش إىل حد إلغاء 

تدريسها يف املؤسسات التعليميّة األوروبيّة، بيد 

أن كلمة بلغة أصبحت محملة بداللة ازدرائيّة فهي 

تقرتح عندهم الخدع واالحتيال والكذب، و كونك 

السلبّي  للدور  نتيجة  طنان،)1(  أنك  يعني  بلغيًا 

وبعض  البلغيّة  الدراسات  بعض  متارسه  الذي 

أصحاب  خدمة  يف  املعارصين  البلغة  داريس 

املصالح من السياسيني واإلقتصاديني عىل اإلفادة 

بوصفه  الخطاب  يقدمها  التي  الهائلة  القدرة  من 

املتكلم لسيطرة  املستمع  بإخضاع  للسيطرة   أداة 

)2( بل رصحوا بالتناقض بني البلغة والحقيقية حتى 

تجد محرك بحث جوجل سكوالر املعني بتقديم 

مئات  االكادمييّة  بالدراسات  املتعلقة  النتائج 

الرئيسية  تحتوي عناوينها  التي  والكتب  املقاالت 

أو  والواقع  البلغة  بني  التضاد  صيغ  من  صيغة 

الحقيقة أو الصدق، جعل باحثون عناوين كتاباتهم 

عناوين  يف  الواقع  أم  البلغة  متهكمة  تساؤالت 

مثل:)البلغة ضد الحقيقة(، )البلغة يف مقابل 
الصدق(..وغريها، وقد غدت رًشا منبوًذا )3(

 وتظهر هذه السمعة السيئة للبلغة لدى املواطن 

كلم  بأنه  ما  كلم  وصف  يف  األمرييّك  والباحث 

واضحة  تلميح   ، مخادع  أو  استعرايّض،  أو  معقد 

مخالفة  متثيلت  إال  ليس  بلغّي  هو  ما  أن  إىل 

والتضليل،  التزييف  بهدف  له،  ومزيفه  للواقع 

األمرييّك  الرتاث  قاموس  به  جاء  ما  يوافق  وهذا 

الكلم  تعني  أنها  بلغة  مادة  يف  يذكر  الذي 

االستعرايض أو املخادع. وُجّل اإليحاءات السلبيّة 

بالفيلسوف  ارتبطت  البلغة،  بكلمة  حفت  التي 

يرسم  أن  حريًصا  كان  الذي  )أفلطون(  اليونايّن 

صورة قامتة للبلغة بقدر ما يستطيع وأن يدفعها 

من  أفلطون  موقف  دفع  وقد  للحضيض، 

ملحاورة  الفرعي  العنوان  تغري  اقرتاح  إىل  البلغة 

)4( البلغة  ضد  إىل  البلغّي  عن  وهو   جورجياس 

الجامهريي  الكلم  أنها  عىل  إليها  نظر  حني   ،

السلطة  وحيازة  السيطرة،  بإنجاز  املولع 
)5( البلغة  ضد  التلعب   بواسطة 

غري  بلغة  جورجياس  يف  أفلطون  انتقد  فقد   ،

محورها  بلغة  جوهرها  يف  الظلم  يكمن  أخلقيّة 

ملصلحة  وتسخريهم  باملستمعني  التلعب 
)6( األقوياء  لسيطرة  الضعفاء  إخضاع   تضمن 

شأن  شأنها  البلغة  أفلطون  جعل  لذا  ؛ 

املامرسات  تلك  والزينة،  والطهي  السفسطة 
)7( نفًعا  أو  خريًا  للمخاطبني  تحقق  ال   التي 

عبد  عامد  يقصدها  كان  التي  البلغة  وهذه   .

البحثيّة،  الورقة  لهذه  عنوانه  بادئ  يف  اللطيف 

التي استهله بنقد بلغة السلطة، التي قصد فيها 

الذي  التزييف  جراء  نقدها  التي  أفلطون  بلغة 

يُحيط مبراِمها.

نقد بلغة السلطة = بلغة أفلطون

  وكان لنقد أفلطون البلغة سببًا ومحركًا أساسيًا 

النقديّة     البلغة  مبرشوع  يُعرف  ما  ظهور  وراء 

فعل  رد  ميثل  الذي   )Critical Rhetoric(

مبارش عىل موقف أفلطون السلبّي من البلغة، 

وقد رّصح مكرو يف سياق عرضه ملرشوعه بذلك، 

األفلطويّن  التحدي  يسميه  ملا  استجابًة  متثّل 

فًنا  ليست  البلغة  أن  إثبات  وحاول   للبلغة، 
دونيًا )8(

التي  السلطة  مبقاومة  املرشوع  هذا  يتغيا  إذ    

تُقدمها البلغة، وبفضح مظاهر الهيمنة عىل البرش 
)9( القمعيّة  الخطابات  بفعل  املقهورين   ونرصة 

البلغي  الدرس  يخرج  املرشوع  هذا  بجعل   ،

مقاربة  إىل  تعليميّة  معياريّة  مقاربة  كونه  من 

من  املرشوع  أن  غري  اجتامعيًّا.  فاعلة  نقديّة 
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يف  نفسه  يقدم  واملنهجية  النظرية  الناحية 

والتحليل  البلغة،  أضلع:  بثلثة  مثلث  صورة 
 النقدّي للخطاب، والرؤية االجتامعيّة الناقدة )10(

البلغة  أن  عبداللطيف  عامد  رأى  وقد   

السلطة  إن  إذ  السلطة،  عن  تنفك  ال 
)11( البلغة  لتطوير  أساسيّة  أداة   هي 

جعل  للخطاب  النقدّي  التحليل  ظهور  وإن   ،

الخطابات  تعرية  املنهج  هذا  أهداف  من 

مامرستها  طرق  عن  والكشف  السياسيّة 

إنتاج  يف  تستعملها  التي  واألدوات  للسلطة 
)12( لها  هدفا  االجتامعّي  والظلم   التمييز 

النقديّة  البلغة  ألجله  تنهض  ما  فمجمل   ،

من  البرش  حامية  هو  للخطاب  النقدّي  والتحليل 

اللغة لخطابات  بتوظيف  السيطرة املاُمرسة  أنواع 
 تسعى إىل فرض الهيمنة وتطويع املجتمعات )13(

طموحة  اجتامعية  أهدافًا  مكرو  وضع  فقد   ،

ميارسها  ان  ميكن  التي  الهيمنة  مبقاومة  تتغلق 
)14( من سلطويتها  الخطابات  بعض  يجرد   خطاب 

، سيّام أن التحليل النقدّي للخطاب يستند إىل 

السريورات  كل  يف  مكونًا  املعنى  سريورة  اعتبار 

االجتامعيّة، حيث ميكن اعتبار الحياة االجتامعيّة 

املامرسات  من  مرتابطة  شبكات  مجموعة 

اقتصاديّة، األنواع:  املتعددة   االجتامعيّة 
 سياسيّة .. )15(

  كام بنّي عامد عبد اللطيف وظيفة النقد الذي 

متارسه البلغة النقديّة، فهي تنقل مركز االهتامم 

الخطاب  إنشاء  من  البلغيّة  الدراسات  إطار  يف 

أساس  بشكل  ميارس  النقد  هذا  نقده،  إىل 

الصحفيّة  املقاالت  مثل  العامة:  الخطابات  عىل 

والربامج اإلذاعيّة، والتلفزيونيّة، يتخذ املرشوع من 

العامة مادة لتحليله خاصة تلك  الخطابات  هذه 

تُلبس  التي   والقمع  القهر  إنجاز  يف  تسهم  التي 
املصالح الخاصة ثوب املصالح العامة )16(

  فقد كانت السياسة كانت تعتيل ظهر البلغة، 

فًخا  بجعلها  البلغة  ميتطون  السياسيون  وكان 

وأخضعوها  البلغة  بعض  رّوضوا  وقد  للبسطاء، 

الكلمة  ميلكوا  ليك  السلطة؛  رجال  لرغبات 

ويسلبوا  الصمت،  ويفرضوا   والصولجان، 
العقول )17(

  ثّم ينتقل عامد عبداللطيف عىل مبادئ مرشوع 

املأخوذة  مفاهيم  قامئة  تتضمن  النقديّة  البلغة 

مبنهج  الخاصة  النقديّة  النظريّة  أدبيات  عن 

السلطة،  مثل  الخطاب  تحليل  يف  فوكو  ميشيل 

الخطاب، الهيمنة، ورمبا كانت التي قدمها معهد 

املنظورات،  أهم  االجتامعيّة  للعلوم  فرانكفورت 

بيد أن البلغة النقديّة ال تقدم منهًجا أو مقاربة، وال 

تقرتح إجراءات، أو عمليات أو منطلقات لتحليل 

الخطاب، وتتبنى مفهوًما للبلغة تصبح فيه نقًدا، 

ليست  فهي  يصبح مامرسة غري مرشوطة  والنقد 

اإلفادة  صعوبة  إىل  يؤدي  ما  للتحليل؛  منهًجا 

رمبا  السلطوّي،  الخطاب  مقاومة  سياق  يف  منه 

به  حظي  الذي  املحدود  االنتشار  وراء  ذلك  كان 

بالقياس إىل مقاربات أخرى شبيهة مثل التحليل 
الخطاب النقدّي )18(

  جراء ذلك، تعرضت البلغة النقديّة النتقادات 

عدة كون مرشوع مكرو ال يقدم أية رؤية اجتامعيّة 

إىل  وذهب  املستمر،  النقد  سوى  غاية  أو 

يف  فوكو  ميشيل  منهج  إىل  مكرو  استناد  أن 
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يف  مركزيًّا  عنرًصا  يهمل  جعله  الخطاب،  تحليل 

يركز  حيث  باملتلقي،  االهتامم  وهو  البلغة 

إنتاج  عىل  مكرو  ذلك  يف  ويتبعه  فوكو  ميشيل 

وتأويله  تلقيه،  لحظة  ُمهمًل  وتأثرياته  الخطاب 
)19( وتاريخيًا  أخلقيًا  ُمتعني  فاعل  بواسطة 

 
أظن  اللطيف عىل ذلك:”  ، وقد قال عامد عبد 

لتحويل  محاولة  كان  النقديّة  البلغة  مرشوع  إن 

البلغة إىل تحليل فوكو هي للخطاب وهو أمر نبيل 

لطبيعة  االعتبار  يف  وضعنا  إذا  خاصة  وأخلقّي 

الدراسات البلغيّة األمريكيّة، التي تُعنى باألساس 

مبّد املؤسسات املسيطرة مبا تحتاجه من أدوات 

مخاطبيهم  عىل  والسيطرة  الهيمنة  إلنجاز  بلغية 

لكنه ال يرتك البلغّي النقدي أرضية يقف عليها، 

وميكن القول إن مامرسة البلغة النقديّة هي التي 

هذا  وبقوله  عليها”،  يقف  أرض  أي  تحدد  سوف 

الفكرة  يخدم  تحليليًا  منهًجا  نستّشف  أن  ميكن 

التي جاءت بها البلغة النقديّة يف مقاومة السلطة 

بلغة  عليها  أطلق  التي  واضحة،  رؤيويّة  مبقاربة 

املَخاطب(،  )بلغة  أيًضا  يُسميه  وما  الجمهور 

التي طورت طرفًا فاعًل يف التواصل ميكنه تبادل 

األدوار مع املنتخبني للخطابات الجامهريّة، فهي 

يدرك  بجعله  للمخاطب  االعتبار  رد  إىل  تسعى 
قدر استجابته )20(

بلغة  يف  عبداللطيف  عامد  استهدف  وقد     

الخطابات  مقاومة  من  الجمهور  متكني  الجمهور 

أو  املتكلم  هيمنة  لفرض  تسعى  التي  السلطويّة 

الجمهور  بلغة  راهنت  و  كام  تلعبه،  أو  سيطرته 

عىل أن علم البلغة ميكنه أن يغري من جلده ليتحول 
)21( املخاطبني  خدمة  إىل  املتكلم  خدمة   إىل 

، وهو ما ميكن أن تقوم به هو إيجاد غاية جديدة 

استخدام  إمكانات  تقويض  يف  تتمثل  للبلغة 

اللغة للتلعب بالجمهور وإكساب األفراد مهارات 

الجامهريّي،  التواصل  يف  فاعلني  تجعلهم 

ولتحقيق هذه الغاية تقدم بلغة الجمهور معارف 

نظرية، وأدوات تحليل، وإرشادات متكن الجمهور 

الخطابات،  تدعم  بليغة،  استجابات  إنتاج  من 
وتقاوم املتلعب منها )22(

  وللدراسات البلغيّة األمريكية املعارصة، ومرشوع 

بلغة املَخاطب الذي يقرتحه عامد عبداللطيف، 

يتشاركان هدفًا  العربيّة  البلغة  عباءة  الخارج من 

وإن  السلطويّة،  الخطابات  مقاومة  وهو  عاًما 

السياق  يف  البلغة  مصطلحات  داللة  اختلفت 

ففي  األمرييّك،  السياق  يف  داللتها  عن  العريّب 

معاٍن  البلغة  مصطلحات  تحمُل  العريّب  الرتاث 

أفلطون  حاول  التي  تلك  عن  تختلف  إيجابية 

وراء  ذلك  كان  ورمبا  البلغة،  مبصطلح  إلصاقها 

أفلطون  مبحاوريت  القدماء  العرب  اهتامم  عدم 

العرب  احتفى  فقد  للبلغة،  خصصهام  اللتني 

هذا  انتقل  كام  واملفاهيم  املصطلحات  بهذه 

البلغة،  ميارسون  الذين  االشخاص  إىل  االحتفاء 

بنصوص  والبيان  البلغة  صفتي  ارتباط  منها 

والحديث  الكريم،  :القرآن  مثل  مقدسة  عربيّة 

عىل  خطيب  أو  بليغ  وصف  وإطلق  الرشيف، 

السلم-  عليه  النبي-  مثل:  مقدسة   شخصيات 
وكبار الصحابة )23(

   كام و يحاول عامد عبداللطيف استكشاف فرضية 

أن مفهوم البلغة التي ينتقدها أفلطون يشري إىل 

البلغة السياسة، وبعض أشكال البلغة القضائيّة، 

ومن ثم يُحاج البحث بأن نقد أفلطون للبلغة، هو 

نقد للخطابات السياسيّة التي تستهدف السيطرة 
 عىل الشعوب بواسطة تقنيات التضليل اللغويّة )24(

، إذ إن البلغة السياسية تفرتس الحقيقة،ومن ثم 

يرفع سيفه يف  للخطاب  النقدّي  التحليل  يحاول 



179 

وجهها )25(

من  الدراسة  هذه  تأتلف  القول،  ُمجمل  يف   

النقدّي  التحليل  أوالهام:  أساسيتني  مقاربتني 

سوسيو-ثقايّف  برنامج  أنه  أساس  عىل  للخطاب 

التي  والخطابات  النصوص  بدراسة  يُعنى  الذي 

وثانيهام  االجتامعيّة،  السلطة  هيمنة  تدعم 

عامد  يقرتحه  بلغّي  توجه  وهو  الجمهور  بلغة 

والكلم  بالنصوص  يُعنى  الذي  عبداللطيف، 

اليوميّة،  الحياة  يف  املستخدم  الجامهريّي 

تلقي  أثناء  الجامهريّة  االستجابات  وبدراسة 

النصوص. كام ويرتاءى للناظر أن مرشوع البلغة 

النقديّة طُرح لغاية نبيلة، ولكن هذه الغاية تحتاج 

إجراءات،  إىل  يحتاج  والتطبيق  التطبيق،  إىل 

أن هذه األسس  والتحليل، إىل  للكشف  وأدوات 

من  وجدنا  حتى  املرشوع،  هذا  يف  تتوافر  مل 

حَمل أمانة هذا الُنبل، يف منهج تُتاح فيه مقاومة 

ببلغة  املُسمى  املخاطب،  وتفاعل  السلطة، 

ليقف  عبداللطيف  عامد  به  أىت  الذي  الجمهور 

هذا العمل أمام فخاخ وحبائل البلغة السياسيّة 

والخطاب السيايّس.

املفاهيمّي  بالشكل  املسرية   وميكن متثّل هذه 

اآليت: 

بلغة  ليقاوم  النقديّة  البلغة  مرشوع  أىت  ثم 

أفلطون، والسمعة السيئة التي حملتها:

    

 منهج ميشيل فوكو يف الخطاب                مدرسة فرانكفورت

 ولتحقيق حق التفاعل الجامهريّي بني املخاِطب 

الخطاب لتسد ثغرات  واملُخاطب، جاءت بلغة 

املرشوع النقدّي للبلغة 

نقد السلطة

نقد بالغة أفالطون

البالغة 

السياسّية

مرشوع

البالغة النقديّة

بالغة الجمهور
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مقّدمة:

القرآن الكريم هو كتاب الله عّز وجّل الّذي أنزله عىل 

خاتم الرّسل سيّدنا محّمد صىّل الله عليه وسلّم، 

دنياهم  يف  به  يهتدون  الّذي  العرب  منهاج  وهو 

ليسعدوا يف آخرتهم. وعادة ما يحتاج قارئ كتاب 

الله ملعرفته وتبرّصه بعّدة أمور ليتلو ذلك الكتاب 

حّق تلوته. لذلك تَُعدُّ معرفة »الفواصل القرآنيّة« 

أمر مهّم بالّنسبة لكّل قارئ أو مجّود، فهي وجه من 

خلل  من  جميعا  البرش  أبهر  الّذي  اإلعجاز  وجوه 

ذلك الّرونق الجاميل الّذي تضفيه عىل آي القرآن 

الكريم. فام هي طرق معرفة »الفواصل القرآنيّة«؟ 

عىل  )الّذلقية(  املائعة  األصوات  طغت  وملاذا  

الفواصل القرآنيّة؟

مفهوم الفاصلة:

. قال ابن سيده: الَفْصُل  لغة: الَفْصُل بَْوُن الّشيئنَْيِ

فَْصًل  يَْفصُل  بينهام  فََصَل  الّشيئني،  بني  الحاجز 

قطعته  أي  فانَْفَصَل  اليّشء  وفََصلُْت  فَانَْفَصَل، 

بني  تفصل  الّتي  الَخْرزَُة  والفاصلة:  فانقطع. 

َل الناَّظَْم. والَفْصُل:  الَخْرزَتنَْي يف الّنظام، وقد فَصاَّ
القضاء بني الحّق والباطل.1

اصطلحا:ذكر الّدكتور حسني نّصار أّن أقدم نّص 

أم  ذكرته  ما  هو  الفواصل  عن  يتحّدث  عليه  عرث 

الّذي يكشف  بنت ُسهيل املخزوميّة  سلمة هند 

تصّدوا  عندما  أمرهم  يف  احتاروا  املسلمني  أّن 

الوقف  أنواع  بسبب  اآليات  انتهاء  مواضع  إلبانة 

أنّها ُسئلت عن قراءة رسول  ُروَي  املختلفة؛ فقد 

يقطّع  كان  فقالت:  وسلم  عليه  الله  صىل  الله 
قراءته آية آية.2

   وقد تباينت التّعريفات التّي قّدمها العلامء حول 

)ت384ه(:  الرّمايّن  قال  فقد  الفاصلة،  مفهوم 

تُوجب  املقاطع  يف  متشاكلة  حروف  »الفواصل 

الّدايّن  عمرو  أبو  وعرّفها  املعاين«.3  إفهام  حسن 

)ت444ه( قائل: »الفاصلة هي الكلم املنفصل 

آية  رأس  يكون  قد  املنفصل  والكلم  بعده،  عاّم 
وغري رأس«.4

»الفاصلة  بقوله:  )ت794ه(  الزّركيّش  وعرّفها     

وقرينة  الّشعر  كقافية  اآلية،  آخر  كلمة  هي 

أربعة  )ت822ه(  الفرّاء  عليها  وأطلق  الّسجع«.5 

أسامء: الفواصل، ورؤوس اآلي، وآخر اآلية، وآخر أو 

أواخر الحروف. وشاع من هذه األسامء: الفواصل 
ورؤوس اآلي.6

   وقد خرج الحسناوّي بتعريف جامع مانع للفاصلة 

جماليات الفا�سلة القراآنّية يف �سورة الّرحمن
- درا�سة �سوتّية -

د. الحاج عيل هوارية

وحدة البحث تلمسان / الجزائر

جامليات الفاصلة القرآنيّة يف سورة الرّحمن - دراسة صوتيّة -
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»الفاصلة  والتّدقيق فقال:  التّوفيق  مع يشء من 

الّنرث.  وسجعة  الّشعر  كقافية  اآلية  آخر  كلمة 

أو  الّروّي،  حروف  يف  أواخراآلي  توافق  والتّفصيل 

إليه  وتسرتيح  املعنى،  يقتضيه  ماّم  الوزن،  يف 
الّنفوس«.7

سبب الّتسمية:

تعليل  يف  اآلراء  وتضاربت  األقوال  اختلفت     

تسميتها بالفواصل؛ فقد ذكر بهاء الّدين الّسبيّك 

اآلية  من  أخذا  بذلك  سّميت  أنّها  )ت763ه( 

وأرجع  آيَاتُُه﴾.8  لَْت  فُصِّ ﴿كِتَاٌب  الكرمية:  القرآنيّة 

اإلمام الّزركيّش سبب التّسمية إىل أنّها تقع عند 

االسرتاحة يف الخطاب لتحسني الكلم بها، وهي 

الطّريقة الّتي يُباين القرآن بها سائر الكلم؛ وتسّمى 

أّن  وذلك  الَكلََمان،  عندها  ينفصل  ألنّه  فواصل 
آخر اآلية فَْصٌل بينها وبني ما بعدها.9

ويرّجح الّدكتور أحمد أحمد بدوي فرضية تسميتها 

بالفواصل ألنّه بها يتّم بيان املعنى ويزداد وضوحه 

جلء وقّوة.10 وقد علّل الّدكتور فضل حسن عبّاس 

القرآنيّة  بالفاصلة  »يقصد  قائل:  التّسمية  سبب 

ذلك اللّفظ الّذي ُختمت به اآلية، فكام سّموا ما 

ُختم به بيت الّشعر قافية، أطلقوا عىل ما ُختمت 
به اآلية الكرمية فاصلة«.11

القرآنيّة« يف كثري     وقد اقرتن تعريف »الفاصلة 

من األحيان بالّسجع والقافية، وذلك نحو ما ذكره 

سبق  فيام  كثري  وغريهام  والحسناوّي  الّزركيّش 

عليه  نّص  ما  وهذا  جائز  غري  هذا  ولكّن  ذكره، 

الّزركيّش قائل: »كام ميتنع استعامل القافية يف 

صفة  ألنّها  الّشعر،  يف  الفاصلة  تُطلق  ال  القرآن، 
لكتاب الله، فل تتعداه«.12

    كام أرّص الباقليّّن )ت402ه( عن نفي الّسجع 

سجعا  القرآن  كان  »ولو  فقال:  الكريم  القرآن  عن 

لكان غري خارج عن أساليب كلمهم ولو كان داخل 

أنّه  يقّدرونه  إعجاز...والّذي  بذلك  يقع  مل  فيها 

مثال  عىل  الكلم  يكون  قد  ألنّه  َوْهٌم؛  فهو  سجع 

الّسجع وإن مل يكن سجعا...ألّن الّسجع من الكلم 

يتبع املعنى فيه اللّفظ الّذي يؤّدي الّسجع«.

تسمية  لعدم  أسباب  ثلثة  الّسبيّك  أورد  وقد     

الفاصلة بالّسجع هي:

ترشيف القرآن عن أن يُستعار ليشء فيه لفظ هو 

يف أصل وضعه للطرّي، أي أّن لفظ الّسجع مشتقٌّ 

من سجع الطرّي أي هديله.

ترشيف القرآن عن مشاكلة غريه من كالم 

البرش.

يرد  مل  بصفة  وصفها  يجوز  وال  الله  صفة  القرآن 

اإلذن بها كام ال يجوز ذلك يف حّقه عّز وجّل.

أنواع الفواصل القرآنّية:

أحىص العلامء خمسة أنواع للفاصلة القرآنيّة هي:

حروف  متاثلت  الّتي  هي  املتامثلة:  الفاصلة 

رؤوسها، وتُعرف كذلك باسم الفاصلة املتجانسة 

الله عّز  التّامة. وذلك نحو قول  أو ذات املناسبة 

إاِلاَّ  لِتَْشَقى،  الُقرآَن  َعلَيَك  أَنْزَلَْنا  َما  ﴿طَه،  وجّل: 

﴿َوالطُّوِر،  تعاىل:  وقوله  يَْخىَش﴾.13  لَِمْن  تَْذكِرًَة 

وتعاىل:  جّل  قوله  وكذلك  َمْسطُوٍر﴾.14  وَكِتَاٍب 

إَِذا  َواللاَّيِل  الُكناَِّس،  الَجَواِر  ِبالُخناَِّس،  أُقِْسُم  ﴿فََل 
بِْح إَِذا تَناََّفَس﴾.15 َعْسَعَس، والصُّ

املناسبة  ذات  أيضا  وتسّمى  املتقاربة:  الفاصلة 

املتقاربة  الحروف  بها  ويقصد  التّامة.16  غري 

املخرج كامليم والّنون كقول الله عّز وجّل: ﴿ِبْسِم 

يقول  يِن﴾.17  الدِّ يَْوِم  َملِِك  الراَِّحيِم،  الراَّْحَمِن  اللِه 
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الرّمايّن يف هذا الّشأن: »وإمّنا حسن يف الفواصل 

الحروف املتقاربة ألنّه يكتنف الكلم من البيان ما 

واملقاطع،  الفواصل  متييز  يف  املراد  عىل  يدّل 

العبارة«.18 وامللحظ  البلغة وحسن  ملا فيه من 

الفواصل  معظم  عىل  يغلبان  الّنوعني  هذين  أّن 

اآلخر،  عىل  عددا  يزيد  أحدهام  يكاد  ال  القرآنيّة، 

يف  تشيع  املتامثلة  الفواصل  أّن  امللحظ  لكّن 

الّسور املكيّة كسورة الّنازعات، وعبس، واالنفطار، 

الّسور  عىل  املتقاربة  تغلب  حني  يف  واألعىل؛ 
املدنيّة كسورة البقرة، وآل عمران، واملائدة.19

الكلمتان  فيها  تتّفق  الّتي  املتوازية:هي  الفاصلة 

﴿ِفيَها  وجّل:  عّز  الله  كقول  والحرف  الوزن  يف 

جاءت  فقد  َمْوُضوَعٌة﴾،20  َوأَكَْواٌب  َمرْفُوَعٌة،  ٌر  رُسُ

نفس  عىل  الكرميتني  اآليتني  هاتني  يف  الفاصلة 

نفس  يف  تشرتكان  أنّهام  كام  )مفعولة(  الوزن 

الحرف )التاء(.

الفاصلة املتوازنة:هو أن يُراعى يف مقاطع الكلم 

وجّل:  عّز  الله  لقول  مصداقا  وذلك  فقط  الوزن 

َونَراُه  بَِعيًدا،  يََرْونَُه  إِناَُّهْم  َجِميلً،  َصرْبًا  ﴿فَاْصرِبْ 

الِْجبَاُل  َوتَُكوُن  كَالُْمْهِل،  اَمُء  الساَّ تَُكوُن  يَْوَم  قَِريبًا، 

األوىل  الثّلثة  الفواصل  جاءت  فقد  كَالِعْهِن﴾.21 

جاءت  حني  يف  )فعيل(،  الوزن  نفس  عىل 

الفاصلتان األخريتان عىل نفس الوزن )فعل(.

الفاصلة املطرّفة:هو أن تتّفق الكلمتان يف الحرف 

األخري ال يف الوزن نحو قول الله سبحانه وتعاىل: 

أَطَْواًرا﴾.22  َخلََقُكْم  َوقَْد  َوقَاًرا،  تَرُْجوَن  اَل  لَُكْم  ﴿َما 

فقد اتّفقت الكلمتان يف حرف الرّاء.

وظائف الفواصل القرآنّية:

من  أّول  الرّمايّن  وكان  شتّى؛  أغراض  للفاصلة     

توجب  أنّها  فأعلن  الفواصل  وظيفة  إىل  فطن 

إحدى  فالفواصل  املعاين،23  إفهام  حسن 

وهي  الحفظ،  عىل  واملساعدة  التّذكّر  وسائل 

تُغني الفطرة العربيّة املجبولة عىل حّب القوايف 

واألسجاع إغناء لها مبا هو خري منه وأطيب وأكرث 

املتعة  طلب  يف  واملتمثّلة  وثوابا  ودقّة  إحكاما 
البيانيّة الحقيقيّة يف القرآن الكريم أّوال.24

لتحسني  بالخطاب  االسرتاحة  عند  تقع  أنّها  كام 

بدوي  أحمد  أحمد  لها  جعل  وقد  بها.25  الكلم 

ويختّل  ينقص  اآلية  معنى  من  جزء  أداء  غايتني: 

القرآنيّة  لآلية  املوسيقّي  الّنغم  وإمتام  بنقصانها، 

أنّها  إىل  نّصار  الّدكتور حسني  وخلص  الكرمية.26 

وإفهام  اآلية،  يف  الثّقل  مركز  إىل  مضيئة  إشارة 
املعنى وإبرازه يف أحسن صورة.27

باإلضافة إىل فوائد أخرى ذكرها الباحثون كتمكني 

املكلّف من الحصول عىل األجر املوعود به عىل 

فريضة  تأدية  يف  اآليات  من  معنّي  عدد  قراءة 

بفواصل  عاملا  املكلّف  يكن  مل  فإن  الّصلة، 

اآليات ال يتيرّس له إحراز هذا األجر. ضف إىل ذلك 

املذاهب عىل  بعض  نّصت  فقد  الخطبة  صّحة 

بالفواصل،  العلم  عىل  تتوقف  الخطبة  صّحة  أّن 

أّن  نّصوا عىل  الّذي  الّشافعيّة  أولئك فقهاء  ومن 

يكن  مل  فمن  تاّمة،  آية  بقراءة  إالّ  تصّح  ال  الخطبة 

به  تّصح  معرفة  عليه  عرس  الفواصل  بعلم  عاملا 
الخطبة.28

   وذكر الّدكتور متّام حّسان أّن الفاصلة تأيت يف 

يخطئه  ال  جامليا  جانبا  للّنّص  لتحّقق  اآلية  نهاية 

قيمة  الّنّص  عىل  تُضفي  فهي  الّسليم؛  الّذوق 

وحدات  إىل  الّنّص  سياق  تقّسم  منتظمة  صوتيّة 

أدائيّة تعّد معامل للوقف واالبتداء. كام أّن القارئ 

وليحّس  جديد  بَنَفٍس  ليتزّود  الفاصلة  عند  يقف 

معامل  من  معلم  لدى  يقف  بأنّه  الفاصلة  عند 
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وروائع  اإليقاع  بروائق  املحفوف  املتّصل  الّسياق 

إبراهيم  الّدكتور  ذكر  كّل جانب.29 كام  البيان من 

أنيس أّن الجامل يف أسلوب القرآن يكمن يف كون 

معظمه متناسق املقاطع يصلح أن يضّمنه الّشاعر 

جامل  فمن  عنت،  أو  مشّقة  دون  الّشعريّة  أبياته 

آيات  العظيم من  القدر  أن وقع فيه ذلك  أسلوبه 

إىل  وتنفذ  األسامع  إليها  تطمنئ  موسيقيّة  موزونة 
القلوب.30

الفاصلة القرآنّية يف سورة الرّحمن:

بسورة  تسميتها  وردت  الرّحمن:  سورة  يدي  بني 

الرّتمذّي  رواه  ما  منها  أحاديث  عّدة  يف  الرّحمن 

عن جابر بن عبد الله قال: »خرج رسول الله صىّل 

الله عليه وسلّم عىل أصحابه فقرأ سورة الرّحمن«. 

ويف تفسري القرطبّي أّن قيس بن عاصم املنقرّي 

قال للّنبي صىّل الله عليه وسلّم »اُتُْل عيّل ما أُنزل 

أعدها،  فقال:  الرّحمن،  سورة  عليه  فقرأ  عليك، 

وكذلك  لحلوة«.  له  إّن  فقال:  ثلثا،  فأعادها 

الّسنة ويف املصاحف.31 وقد  ُسّميت يف كتب 

ُسّميت هذه الّسورة بعروس القرآن، ووجه تسمية 

هذه الّسورة بسورة »الرّحمن« أنّها اُبْتُدئت باسمه 

تعاىل »الرّحمن«، فلفظة الرّحمن تدّل عىل سعة 

برّه  وجزيل  إحسانه  وعموم  وجّل  عّز  الله  رحمة 

وواسع فضله.

نعام  الّسورة  هذه  يف  وجّل  عّز  الله  عّدد  وقد 

وعىل  الّدنيا،  يف  كلّهم  الّناس  عىل  عظيمة 

وهي  أعظمها  وقّدم  اآلخرة  يف  خاّصة  املؤمنني 

الّدنيا  يف  العباد  صلح  به  ألّن  اإلسلم،  نعمة 

وبإتّباعهم إيّاه يحصل لهم الفوز يف الّدار اآلخرة.

سبب نزول سورة الرّحمن: قيل إّن سبب نزولها قول 

الله عزو جّل: ﴿َوإَِذا  املرشكني املحيك يف قول 

الراَّْحَمُن﴾.32  َوَما  قَالُوا  للراَّْحَمِن  اْسُجُدوا  لَُهْم  ِقيَل 

الرّحمن  إىل  إضافة سورة  باعتبار  تسميتها  فتكون 
عىل معنى إثبات وصف الرّحمن.33

   وهي مكيّة يف قول جمهور الّصحابة والتّابعني، 

فقد روت جامعة عن ابن عبّاس أنّها مدنيّة نزلت 

أن  عمرو  بن  ُسهيل  أىب  عندما  القضية  صلح  يف 

يكتب يف رسم املصحف عبارة )بسم الله الرّحمن 

الرّحيم(. ونُِسب إىل ابن مسعود أنّها مدنيّة. وعّد 

وأهل  آية،  آيها سبعا وسبعني  ومّكة  املدينة  أهل 
الّشام والكوفة مثانا وسبعني آية.34

الّدراسة الّصوتّية:

القرآنيّة  اآليات  الحروف دورانا يف فواصل  أكرث     

حرف الّنون، وقد قّدم الّدكتور إبراهيم الّسامرّايئ 

األصوات  من  الّنون  »ولعّل  فقال:  لذلك  تعليل 

الّتي يحسن الّسكوت عليها للغّنة الّتي تحصل يف 

ومن  القول،  يف  ترّسل  أم  تجويدا  أم  غناء  الّنطق 
أجل هذا لزمتها الفواصل القرآنيّة املسجوعة«.35

صوت الّنون:تكّرر صوت الّنون 69مرّة يف رؤوس آّي 

سورة الرّحمن، أي بنسبة قُّدرت بحوايل%88.47 

وهذا أمر شائع يف جّل فواصل الّسور القرآنيّة، إذ 

تكّرر يف فواصل الّسور القرآنيّة 27265 أي بنسبة 
فاقت الّنصف قّدرت بحوايل %51.36

الغني  عبد  الّدين  كامل  الّدكتور  ذكر   فقد     

القرآنيّة  الفواصل  به  تنتهي  ما  أكرث  أّن  املريّس 

يف  الطّبيعيان  الحرفان  وهام  وامليم،  الّنون  هو 

املوسيقى نفسها.37 فقد كرث يف الفواصل القرآنيّة 

قال  املّد،  حروف  بأحد  املسبوقة  بالّنون  ختمها 

الّزركيّش يف هذا الّشأن: »قد كرث يف القرآن ختم 

واللنّي  املّد  بحروف  الفاصلة  من  املقطع  كلمة 

وإلحاق الّنون؛ وحكمته وجود التّمّكن من التّطريب 

وأسهل  مقطع،  أعذب  القرآن عىل  بذلك...وجاء 
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املّد  حروف  بعد  الّنون  حرف  وورود  موقف«.38 

متجليّا  ذلك صوتيّا  عاد  حتّى  القرآن  متواكبة يف 
يف جزء كبري من فواصل سور القرآن الكريم.39

يف  بالّنون  مقرتنة  األلف  وردت  والّنون:  األلف 

منحى كبري من فواصل سورة الرّحمن عىل نحوين:

الكلامت  أصل  من  متقاطرين  والّنون  األلف  ورد 

نحو: الرّحمن، القرآن، اإلنسان، البيان، امليزان،...

وردا متقاطرين ملحقان بالكلمة علمة للرّفع وداللة 

يبغيان،  تكّذبان،  يسجدان،  نحو:  التّثنية،  عىل 

الثاََّقَلن، تنترصان، تجريان، نّضاختان. 

القبيل  والّنون: وردت لفظة واحدة من هذا  الواو 

جاءت  وقد  املجرمون،  هي:  الرّحمن  سورة  يف 

بالواو  املرفوع  الّسامل  املذكر  جمع  عىل  للّداللة 

والّنون.

يف  وحيدة  لفظة  أيضا  وردت  والّنون:  الياء 

بالّنون:  املديّة  الياء  فيها  اقرتنت  الرّحمن  سورة 

« للّداللة عىل املثّنى املجرور. »الَْمْغِربنَْيِ

يف  مرّات  سبع  امليم  صوت  تكّرر  امليم:  صوت 

بـ%8.97،  قّدرت  بنسبة  الرّحمن  سورة  فواصل 

اإلكرام،  األعلم،  األكامم،  األنام،  نحو:  وذلك 

األقدام، الخيام، اإلكرام.

يف  فقط  مرّتني  الرّاء  صوت  تكّرر  الرّاء:  صوت 

بـ%2.56،  قّدرت  بنسبة  الرّحمن  سورة  فواصل 

ولصوت  و«نار«.  »الفّخار«،  لفظتي:  يف  وذلك 

التّكرير  من  اكتسبه  اآلذان  يف  خاّص  وقع  الرّاء 

الّذي يتميّز به. قال ابن جّني )ت392ه( عن هذا 

الّصوت: »ومنها املكّرر، وهو الرّاء، وذلك أنّك إذا 

وقفت عليه رأيت طرف اللّسان يتعرّث مبا فيه من 
التّكرير«.40

طرف  طرقات  تتابع  نتيجة  الّصوت  هذا  ويتكّون 

كنت  هنا  ومن  رسيعا،  تتابعا  اللّثة  عىل  اللّسان 

هو  املكّرر  فالّصوت  املكّرر.  بالّصوت  تسميته 

به  الّنطق  عند  اللّسان  عىل  يرتّدد  الّذي  الّصوت 

أكرث من مرّة، وتتمثّل هذه الّصفة يف صوت الرّاء. 

وقد رّجح العلامء أّن يكون التّكرير صفة ذاتيّة يف 

يخرج  ال  حتّى  التّشديد  مع  خاّصة  الرّاء،  صوت 

الّنطق بهذا الّصوت إىل الّسامجة.

   وقد مثّلنا نسب توزيع أصوات الفواصل الواردة 

يف »سورة الرّحمن« بالّدائرة الّنسبيّة التّالية:

الّتامثل أو الّتقارب بني حروف الفواصل: 

    الغرض من الفواصل القرآنيّة تحقيق االنسجام 

هذا  يتحّقق  وليك  اللّفظّي،  واإليقاع  الّصويتّ 

أو  متامثل  الفاصلة  يكون حرف  أن  يجب  الغرض 

متقاربا مع الحرف الّذي تنتهي به الفاصلة الّسابقة 

)ت911ه(:  الّسيوطّي  قال  للفاصلة،  اللّحقة  أو 

»حروف الفواصل إّما متامثلة وإّما متقاربة، فاألّول 

َمْنُشوٍر،  َرقٍّ  يِف  َمْسطُوٍر،  وَكِتَاٍب  ﴿َوالطُّوِر،  مثل: 

لِلاَِّه  ﴿الَْحْمُد  مثل:  والثّاين  الَْمْعُموِر﴾،41  َوالبَيِْت 

َوالُقرْآِن  ﴿ق  يِن﴾،42  الدِّ يَْوِم  َملِِك  الَعالَِمنَي،  رَبِّ 

فََقاَل  ِمْنُهْم  ُمْنِذٌر  َجاَءُهْم  أَْن  َعِجبُوا  بَْل  الَْمِجيِد، 

فخر  اإلمام  قال  َعِجيٌب﴾،43  ٌء  يَشْ َهَذا  الَكاِفُروَن 

هذين  عن  تخرج  ال  القرآن  فواصل  وغريه:  الّدين 

القسمني، بل تنحرص يف املتامثلة واملتقاربة...
ورعاية التّشابه يف الفواصل الزمة«.44
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الفواصل املتامثلة يف سورة الرّحمن:

وردت أغلب حروف فواصل هذه الّسورة متامثلة، 

وذلك نحو: ﴿الراَّْحَمُن، َعلاََّم الُقرآَن، َخلََق اإلِنَْساَن، 

َوالناَّْجُم  ِبُحْسبَاٍن،  َوالَقَمُر  ْمُس  الشاَّ البَيَاَن،  َعلاََّمُه 

اَمَء رَفَعَها َوَوَضَع الِْميزَاَن،  َجُر يَْسُجَداِن، والساَّ والشاَّ

َوالَ  بالِقْسِط  الَوْزَن  وأَِقيُموا  املِيزَاِن،  يِف  تَطُْغوا  أاَلاَّ 

 ﴿ وجّل:  عّز  قوله  وكذلك  الِْميزَاََن﴾.45  تُْخرِسُوا 

َذاُت  َوالناَّْخُل  فَاكَِهٌة  ِفيَها  لأِلَنَاِم،  َوَضَعَها  َواألَرَْض 

﴿َخلََق  وتعاىل:  تبارك  قوله  وكذلك  األَكْاَمِم﴾.46 

ِمْن  الَجاناَّ  َوَخلََق  اِر،  كَالَفخاَّ َصلَْصاٍل  ِمْن  اإلِنَْساَن 
َمارٍِج ِمْن نَاٍر﴾.47

الفواصل املتقاربة يف سورة الرّحمن:

الّتي  الفواصل  تلك  هي  املتقاربة  الفواصل 

وذلك  الّصوتيّة،  املخارج  يف  حروفها  تقاربت 

ِبالِقْسِط  الَوْزَن  ﴿َوأَِقيُموا  وجّل:  عّز  الله  قول  نحو 

لأَِلَنَاِم﴾.48  َوَضَعَها  َواألَرَْض  امليزاَن،  تُْخرِسُوا  َوالَ 

وكذلك قوله تعاىل: ﴿يُْعرَُف الُْمْجرُِموَن ِبِسياَمُهْم 

َربُِّكاَم  آالَِء  فَِبأَيِّ  َواألقَْداِم،  ِبالناََّوايِص  فَيُؤَْخُذ 
بَاِن﴾.49 تَُكذِّ

الكرمية يف املخرج؛  اآليات  تقاربت حروف هذه 

 nasal( فالّنون وامليم تعّد من الّصوامت الغّناء

الهواء  بانحباس  تتكّون  والّتي   )consonants

ينخفض  ولكن  الفّم  من  موضع  يف  تاّما  حبسا 

الحنك اللنّّي فيتمّكن الهواء من الّنفاذ عن طريق 
األنف.50

غّنة  عن  الحديث  الّدايّن  عمرو  أبو  أسهب  وقد 

والّنون،  امليم  الغّنة  »وحرفا  فقال:  وامليم  الّنون 

ألنّهام غّنة يف الخيشوم، أال ترى أنّك إذا أمسكت 

صوت  فيهام  يجر  مل  بهام  نطقت  ثّم  بأنفك 

ترجع  ألنّها  الرّاجع،  الحرف  الغّنة...ويسّمىامليم 

إىل الخيشوم، ملا فيها من الغّنة، وهي أقوى من 

يزول  قد  الّنون  ولفظ  يزول،  ال  لفظها  ألّن  الّنون، 

عنها، فل يبقى منها إالّ غّنة«.

بينه وبني ما فوق  اللّسان  فالّنون يخرج من طرف 

الثّنايا. أّما امليم صوت متوّسط يتكّون مبرور الهواء 

الّصوتيان، فإذا وصل  الوتران  بالحنجرة فيتذبذب 

فسّد  الحنك،  أقىص  هبط  الفم  إىل  مجراه  يف 

التّجويف  يف  مجرى  الهواء  ليتّخذ  الفم  مجرى 

يُسمع.  يكاد  ال  الحفيف  من  نوعا  محدثا  األنفّي 

ويف أثناء ترّسب الهواء من التّجويف األنفّي تنطبق 

الّشفتان انطباقا تاّما.

عّز  قوله  كذلك  املتقاربة  الفواصل  أمثلة  ومن 

اإلنسان  خلق  تكّذبان،  ربّكام  آالء  ﴿فبأّي  وجّل: 

﴿َوَخلََق  قوله:  وكذلك  كالفّخار﴾.51  من صلصال 
بَاِن﴾.52 الَجاناَّ ِمْن َمارٍِج ِمْن نَاٍر، فَِبأَيِّ آاَلِء َربُِّكاَم تَُكذِّ

يشرتك  الّذلقيّة،  األصوات  من  والّنون  فالرّاء     

هذان الّصوتان يف قرب املخرج فالرّاء من مخرج 

الّنون غري أنّه أدخل يف ظهر اللّسان قليل، والواقع 

أّن هناك قربا شديدا بني اللّم والّنون والرّاء حتّى 

عّدها بعض املحدثني من األصوات اللّثويّة.53 كام 

تشرتك هذه األصوات يف نسبة الوضوح الّسمعّي؛ 

فهي من أوضح األصوات الّساكنة يف الّسمع، إذ 

أنّها تشبه إىل حّد ما أصوات اللنّي )األلف والواو 
والياء( يف نسبة الوضوح الّسمعّي.54

صوت  وصول  الّسمعّي  بالوضوح  واملقصود     

رمضان  الّدكتور  قال  الّسمع،  إىل  واضحا  الحرف 

كّل  »وليست  الّشأن:  هذا  يف  التّّواب  عبد 

األصوات اإلنسانيّة عىل الّسواء يف نسبة الوضوح 

أن  وميكن  بعض،  من  أوضح  فبعضها  الّسمعّي، 

االنخفاض  من  متدرّجة  اآلتية  األقسام  إىل  تقسم 

م/ن.  مثل:  األنفيّة  االرتفاع:...األصوات  إىل 
واألصوات التّكراريّة والجانبيّة مثل: ر/ل«.55
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كرثة  سبب  تفسري  ميكننا  املنطلق  هذا  من     

غريها  من  أكرث  والتّكراريّة  األنفيّة  األصوات  دوران 

تحقيق  ذلك  من  والغرض  القرآنيّة،  الفواصل  يف 

رمّبا  الّذي  الوقف  عند  خاّصة  الّسمعّي  الوضوح 

الكلم  الّصوت األخري كام يحدث يف  يضيع معه 

وجوه  أحد  وهذا  األحيان،  من  كثري  يف  العادي 
إعجاز القرآن املتعّددة.56

خامتة:

استخلص  إىل  البحث  هذا  مع  الرّحلة  أفضت 

الّنتائج التّالية:

الفاصلة القرآنيّة وجه من وجوه اإلعجاز القرآيّن،فهي 

عىل  تساعد  كام  جديدا،  نفسا  للقارئ  تعطي 

التّذكّر وتعني عىل حفظ القرآن الكريم.

تساعد الفواصل القرآنيّة عىل إفهام املعنى وإبرازه 

يف أحسن صورة.

غلبت األصوات املائعة )ل، م، ن( عىل فواصل 

أصوات  فهي  السمعي،  لوضوحها  القرآنية  السور 

من  الحركات  ما  حّد  إىل  تشبه  أنها  كام  رنّانة، 

ناحية الوضوح السمعي ، ولذلك سميت بأشباه 

الحركات، أو األصوات البينيّة.

قرآنيّة  فاصلة  كونها  األوىل  املرتبة  الّنون  احتلّت 

يف سورة الرّحمن بنسبة88.47%، ثّم تلتها امليم 

بنسبة 8.97%، وأخريا الرّاء بنسبة2.56%، وذلك 

باقي  عن  مييّزها  الّسمعيّالّذي  الوضوح  لنسبة 

الّصوامت األخرى، فهي تشبه يف هذه الخاصية 

أصوات املّد واللنّي.

املسبوقة  بالّنون  الرّحمن«  »سورة  آيات  ختم  كرث 

بإحدى حروف املّد وميّزنا يف هذا عّدة حاالت: 

جاءتا  نوعان:  وذلك  املّد  بألف  املسبوقة  الّنون 

الرّحمن،  البيان،  اإلنسان،  نحو:  الكلمة  من  أصل 

القرآن. وأخرى للّداللة عىل التّثنية نحو: يسجدان، 

املسبوقة  الّنون  الثّقلن.  يبغيان،  تكّذبان، 

الّسامل،  املذكّر  جمع  عىل  للّداللة  املديّة  بالواو 

هي:  القبيل  هذا  من  واحدة  لفظة  وردت  وقد 

وقد  املديّة  بالياء  املسبوقة  الّنون  »املجرمون«. 

»سورة  فواصل  يف  وحيدة  لفظة  أيضا  جاءت 

املثنى  عىل  الّدالة  »املْغربنَْي«  وهي:  الرّحمن« 

املجرور.

ص522-521،  املجلّد11،  العرب،  لسان  ينظر:   )1

ماّدة )فصل(.

ينظر: إعجاز القرآن الفواصل، ص9.  )2

والخطّايب  للرّماين  القرآن  إعجاز  يف  رسائل  ثلث   )3

وعبد القاهر الجرجاين يف الدراسات القرآين والنقد 

األديب، ص97.

التّحديد يف اإلتقان والتّجويد، ج2، ص247.  )4

الربهان يف علوم القرآن، ج1، ص59.  )5

ينظر: إعجاز القرآن الفواصل، ص10.  )6

الفاصلة يف القرآن، ص29.  )7

اآلية3 من سورة فّصلت.  )8

ينظر: الربهان يف علوم القرآن، ج1، ص54.  )9

10(  ينظر: إعجاز القرآن الفواصل، ص11.

املرجع نفسه، ص225.  )11

ينظر: ثلث رسائل يف إعجاز القرآن، ص98.  )12

اآليات1-3 من سورة طه.  )13

اآليتان1و2 من سورة الطّور.  )14

اآليات15-18 من سورة التّكوير.  )15

ينظر: ثلث رسائل يف إعجاز القرآن، ص90.  )16

اآليتان1و2 من سورة الفاتحة.  )17

املرجع الّسابق، ص98.  )18

ينظر: املرجع نفسه، ص99.  )19

اآليتان13و14 من سورة الغاشية.  )20

اآليات16-22 من سورة الّشورى.  )21

اآليتان13و14 من سورة نوح.  )22

ينظر: إعجاز القرآن الفواصل، ص194.  )23
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وداللية،  بلغية  دراسة  القرآنيّة  اآليات  فواصل  ينظر:   )24

ص54.

ينظر: الّصوت اللّغوّي يف القرآن، ص143.  )25

ينظر: إعجاز القرآن الفواصل، ص196.  )26

ينظر: املرجع نفسه، ص197.  )27

ينظر: فواصل القرآن الكريم  )28

ينظر: البيان يف روائع القرآن، دراسة لغويّة وأسلوبيّة   )29

للّنّص القرآيّن، ص279.

ينظر: موسيقى الّشعر، ص307.  )30

ينظر: تفسري التّحرير والتّنوير، ج27، ص227.  )31

من اآلية60 من سورة الفرقان.  )32

ينظر: املرجع نفسه، ج27، ص228.  )33

ينظر: املرجع نفسه، ج27، ص228.  )34

فقه اللغة املقارن، ص126.  )35

داللية،  بلغية  دراسة  القرآنيّة،  اآليات  فواصل  ينظر:   )36

ص78.

ينظر: فواصل اآليات القرآنيّة، ص158.  )37

الربهان يف علوم القرآن، ج1، ص69-68.  )38

القرآنيّة،  اآليات  فواصل  يف  اللّغوّي  الّصوت  ينظر:   )39

http://www.uokufa.edu. :الرّابط اإللكرتوين

iq/journals/index.php/fqhj/article/

2081/2445/download

رّس صناعة اإلعراب، ج1، ص63.  )40

41(  اآليات1و4 من سورة الطّور.

اآليتان2و3 من سورة الفاتحة.  )42

43(  اآليتان1و2 من سورة ق.

اإلتقان يف علوم القرآن، ص105.  )44

اآليات 1-9 من سورة الرّحمن.  )45

اآليتان10و11 من سورة الرّحمن.  )46

اآليتان14و15 من سورة الرّحمن.  )47

اآليتان9و10 من سورة الرّحمن.  )48

اآليتان15و16 من سورة الرحمن.  )49

ينظر: علم اللغة مقّدمة للقارئ العريّب، ص168.  )50

اآليتان13و14 من سورة الرّحمن.  )51

52(  اآليتان15و16 من سورة الرّحمن.

ينظر: علم األصوات، ص187.  )53

ينظر: األصوات اللّغويّة، ص64-63.  )54

املدخل إىل علم األصوات، ص102-101.  )55

56(  ينظر: فواصل اآليات القرآنيّة، ص80.

القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.	 

املؤلّفات:

القرآن، 	  الربهان يف علوم  إتقان  عبّاس،  فضل حسن 

دار الّنفائس، األردن، الطبعة الثانية، 2010م.

أبو الفضل جلل الّدين بن أيب بكر الّسيوطّي، تحقيق: 	 

القرآن،  علوم  اإلتقان يف  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد 

الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، دون طبعة، 

1394ه/1974م.

حسني نّصار، إعجاز القرآن: الفواصل، مطبعة مرص، 	 

القاهرة، الطبعة األوىل، 1999م.

األنجلو 	  مكتبة  اللّغويّة،  األصوات  أنيس،  إبراهيم 

املرصيّة، القاهرة، الطبعة الخامسة، 1975م.

الفضل 	  أبو  محمد  تحقيق:  الّزركيش،  الّدين  بدر 

إبراهيم، الربهان يف علوم القرآن، مكتبة دار الرّتاث، 

القاهرة،دونطبعة، دون تاريخ.

لغويّة 	  دراسة  القرآن،  روائع  يف  البيان  حّسان،  متّام 

القاهرة،  الكتب،  عامل  القرآيّن،  للّنّص  وأسلوبيّة 

الطبعة اآلوىل، 1413ه/1993م.

املصادر واملراجع

غانم 	  تحقيق:  الّدايّن،  سعيد  بن  عثامن  عمرو  أبو 

دار  والتّجويد،  واإلتقان  التّحديد  الحمد،  قّدوري 

عاّمر، األردن، الطبعة األوىل، 1421ه/2000م.

والخطّايّب 	  للرّمايّن  القرآن  إعجاز  يف  رسائل  ثلث 

وعبد القاهر الجرجايّن يف الّدراسات القرآنيّة والّنقد 

ومحّمد  أحمد  الله  خلف  محّمد  تحقيق:  األديّب، 

الثالثة،  الطبعة  مرص،  املعارف،  دار  سلم،  زغلول 

دون تاريخ.

والتّنوير، 	  التّحرير  تفسري  عاشور،  بن  الطّاهر  محّمد 

الّدار التّونسيّة للّنرش، تونس، دون طبعة، 1984م.

الله 	  عبد  تقديم:  الّسعدّي،  نارص  بن  الرّحمن  عبد 

عبد العزيز بن  عقيل، تحقيق: عبد الرّحمن بن معلّ 

كلم  تفسري  يف  الرّحمن  الكريم  تيسري  اللّويحق، 

 ، الّسعوديّة،  العربيّة  اململكة  الّسلم،  دار  املّنان، 

الطبعة الثانية 1422ه/2002م.

هنداوي، 	  حسن  تحقيق:  جّني،  بن  عثامن  الفتح  أبو 

الطبعة  سورية،  القلم،  دار  اإلعراب،  صناعة  رّس 

الثانية،.دون تاريخ.
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يف 	  اللّغوّي  الّصوت  الّصغري،  عيل  حسني  محّمد 

الطبعة  لبنان،  العريّب،  املؤّرخ  دار  الكريم،  القرآن 

األوىل، 1420ه/2000م.

كامل برش، علم األصوات، دار غريب، القاهرة، دون 	 

طبعة، 2000م.

اللّغة مقّدمة للقارئ العريّب، 	  محمود الّسعران، علم 

دار الّنهضة العربيّة، بريوت، دون طبعة، دون تاريخ.

عاّمر، 	  دار  القرآن،  يف  الفاصلة  الحسناوي،  محّمد 

األردن، الطبعة الثانية، 1421ه/2000م.

العلم 	  دار  املقارن،  اللّغة  فقه  الّسامرّايئ،  إبراهيم 

للمليني، بريوت، الطبعة الثالثة، 1963م.

اآليات 	  فواصل  املريس،  الغني  عبد  الّدين  كامل 

الطبعة  الحديث، مرص،  الجامعّي  املكتب  القرآنيّة، 

األوىل، 1420ه/1999م.

دراسة 	  القرآنيّة  اآليات  فواصل  خرض،  18الّسيّد 

بلغيّة دالليّة، مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعة الثانية، 

1430ه/2009م.

ابن منظور اإلفريقّي، لسان العرب، دار صادر، لبنان، 	 
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املقدمة

علم  فروع  أحدث  من  االصطلحي  البحث  يعد 

الكبري  التطور  نتيجة  تطور  الذي  التطبيقي،  اللغة 

ولد  مام  البرشية،  واملعرفة  التكنولوجية  للعلوم 

لغرض  به،  والعناية  للمصطلح  املتزايدة  الحاجة 

التعبري عن املفاهيم الجديدة، ألنه يوجد املفهوم 

قبل أن يوضع املصطلح الذي يعرب عنه.

الحديثة  اللغوية  الدراسات  معظم  تناولت 

والتحليل،  بالدراسة  اللغوي  املصطلح  إشكالية 

ملا يتضمن من أهمية يف اللغة واملجتمع، ولهذا 

اهتامم  كبريا من  اللغوي قدرا  يشتغل املصطلح 

ألنه  املختلفة؛  امليادين  يف  والباحثني  اللغويني 

رضورة ملحة والزمة للمنهج العلمي، إذ ال يستقيم 

ببنائه إال عىل مصطلحات دقيقة.

واقع  استقصاء  إىل  الدراسة  هذه  تهدف 

املصطلح اللغوي يف عدد من كتب تعليم اللغة 

عدد  يف  املستعملة  بها،  الناطقني  لغري  العربية 

من الجامعات العربية، وبعض معاهد تعليم اللغة 

امل�سطلح اللغوي: درا�سة حتليلية تطبيقية

د. محمد عاميرة
أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية- جامعة زايد

امللخص

وال سيام يف  عليها،  الضوء  نسلط  أن  يجب  التي  الهامة  القضايا  من  اللغوي  املصطلح  باتت قضية 

فإن  ذلك  من  الرغم  عام، وعىل  بشكل  اللغوي  املصطلح  فاملؤلفات عديدة يف  التعليمي،  املجال 

الباحث يف مجال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها يجد فوىض يف قضية استخدام املصطلح 

العربية  اللغة  الواردة يف بعض كتب تعليم  اللغوية  اللغوي.فرصدت هذه الدراسة كل املصطلحات 

لغري الناطقني بها املستخدمة يف جامعاتنا ومعاهدنا العربية، والرصد يشمل ما ورد من املصطلحات 

اللغوية بكل أنواعها الرصفية والنحوية واإلملئية، وكذلك كانت املتابعة للمصطلحات اللغوية حيثام 

وردت يف صلب الدروس أو يف التدريبات املرافقة للدروس. وتحاول الدراسة أن تجيب عىل سؤالني 

أساسني ضمن مجموعة أخرى من األفكار، والسؤاالن هام:

ما املصطلحات اللغوية التي تقدم للطالب األجنبي الذي يدرس العربية يف بعض الجامعات العربية؟

ما املصطلحات املشرتكة بني املناهج املدروسة؟

الكلامت املفتاحية: املصطلح، اللغوي، اللغة العربية، غري الناطقني بها.
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العربية للناطقني بغريها، واقترصت الدراسة عىل 

املناهج املؤلفة يف البلد العربية لسبب رئييس 

من  كبري  قدر  يف  تشرتك  املناهج  هذه  أن  هو 

أجنبي  لطالب  مقدمة  فهي  التشابه،  ظروف 

سؤاالن  وهناك  الجامعية.  الدراسة  مستوى  يف 

تسعى هذه الدراسة لإلجابة عنهام:

للطالب  تقدم  التي  اللغوية  مااملصطلحات 

األجنبي الذي يدرس العربية يف بعض الجامعات 

العربية؟

املناهج  بني  املشرتكة  مااملصطلحات 

املدروسة؟

ورصدت هذه الدراسة كل املصطلحات اللغوية 

ما  يشمل  والرصد  املدروسة،  الكتب  الواردة يف 

ورد من املصطلحات اللغوية بكل أنواعها الرصفية 

املتابعة  كانت  وكذلك  واإلملئية،  والنحوية 

صلب  يف  وردت  حيثام  اللغوية  للمصطلحات 

الدروس أو يف التدريبات املرافقة للدروس. وقد 

التحلييل،  الوصفي  املنهج  الدراسة عىل  سارت 

فقد تحدثت عن املصطلح ا للغوي والتحديات 

التي تقف يف تعليمه، وتعلمه، بعد ذلك ُدرست 

كتب  من  مجموعة  يف  اللغوية  املصطلحات 

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.

تراكم  أبعاد  من  جوهريا  بعدا  املصطلح  يشكل 

املعرفة.  حقول  شتى  يف  البرشية،  الخربات 

بأهمية املصطلح إىل نشوء  أدى اإلحساس  وقد 

عامة  نظرية  عىل  يقوم  الذي  املصطلح  علم 

تتداخل فيها » اللسانيات واملنطق وعلم الوجود 

 information املعلومات  وعلم   ontology

scienceوغريها من الحقول املوضوعية)1(. 

ومجاالت البحث يف علم املصطلح متعددة، منها 

ووصف  املفاهيم،  طبيعة  تدرس  التي  املجاالت 

ومكونات  املصطلحات،  وطبيعة  املفاهيم، 

واختصارات  املمكنة،  وعلقاتها  املصطلحات، 

والتخصيص  والرموز  والعلقات  املصطلحات 

وأمناط  اللغوية،  للرموز  والواضح  الدائم 

املفاهيم،  وتوحيد  واملصطلحات  الكلامت)2(، 

الدولية،  املصطلحات  ومفاتيح  واملصطلحات 

وتدوين املصطلحات، ومعجامت املصطلحات، 

وهذه القضايا املنهجية عامة ال ترتبط بلغة مفردة 

الخاص  املصطلح  علم  أما   « بعينه.  أومبوضوع 

الخاصة باملصطلحات  القواعد  الذي يعالج  فهو 

يف لغة مفردة مثل اللغة العربية واللغة الفرنسية 

واللغة األملانية »)3(.

األنظمة،  متعدد  نظام  من  تتكون  التي  واللغة 

املصطلحات  من  قليل  غري  قدر  عىل  تحتوي 

التي تهدف إىل تحديد داللة أجزاء تلك األنظمة 

ووضعها. ويعني بتلك املصطلحات عالِم اللغة، 

اللغة  عالِم  يساهم  فقد  كذلك.  اللغة  وطالب 

بتطوير مصطلحات علم اللغة من خلل مساهمته 

يف تطوير داللة تلك املصطلحات أو بإضافته إىل 

مصطلحات اللغة وبعض املصطلحات الجديدة، 

النظرية  أبعاد  إىل  يشء  إضافة  يف  منه  محاولة 

التي يعالجها4. أما طالب اللغة فأمره يختلف إىل 

حد كبري عن عالِم اللغة، وهو مرتبط إىل حد كبري 

اللغة.وهو  عن  والتعلم  اللغة  تعلم  من  بأهدافه 

مرتبط إىل حد كبري كذلك باللغة املعنية باألمر. 

أهي اللغة األم أم األجنبية؟

ولذلك  نظام،  تشكيل  إىل  يسعى  اللغة  عالِم  إن 

أما  اللغة إىل وحدات،  فإن من أهدافه أن يحلل 

طالب اللغة فمن أهم أهدافه أن يبني مهارات وأن 

يصل بتلك املهارات إىل درجة امللكة التي تحصل 

املصطلح اللغوي: دراسة تحليلية تطبيقية
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والتفطن  السمع  عىل  وتكرره  الكلم  مبامرسة 

القوانني  مبعرفة  تحصل  وال  تركيبه.  لخواص 

استنبطها  التي  القوانني  تلك  ذلك  يف  العملية 

طالب  أن  املؤكد  اللسان)5(.ومن  صناعة  أهل 

العلم قد يسلك يف مدارج العلامء، فيعرف شيئا 

عن النظام أو قد يعرف الكثري عن األنظمة اللغوية، 

ولكن هذه املعرفة إمنا تفيد علام بذلك اللسان 

وال تفيد حصول امللكة بالفعل مبحلها)6(.

الطريقة والقواعد واملصطلح:

ومع وجود هذا الوعي املبكر بالفرق بني تعلم اللغة 

والتعلم عن اللغة، إال أن النحو وظلله ومصطلحاته 

ظلت ذات حضور واضح ومميز يف طرائق تدريس 

األجنبية  اللغة  تعليم  طرائق  ويف  بعامة،  اللغات 

برزت  األم،  اللغة  تعليم  طرائق  ففي  بخاصة7. 

أهمية تعلم القواعد اللغوية وحاول النحاة تدريج 

ابن  فألف  الدارسني،  ألعامر  وفقا  التآليفالنحوية 

هشام » قطر الندى وبل الصدى » للمبتدئ يف 

» عىل  وأوضح املسالك  املغني   « وجاء  النحو، 

قمة نشاطه النحوي، موجها نحو املتخصصني.

يف  النحو  تلخيص  أن  اللغويني  من  كثري  وظن 

 « وجاءت  اللغة  إتقان  يسّهل  شعرية  منظومات 

ألفية ابن مالك« عىل رأس هذه املنظومات التي 

العرب اهتامما متميزاً.  اللغويني  نالت من جهود 

وشكلت كل الجهود النحوية التعليمية ما يسمى 

بالنحو التعليمي، وهذا يشمل املنظومات النحوية 

وتيسري النحو)8(. ونالت هذه املحاوالت اهتامماً 

هذا  ويبدو  الحديثة.  الدراسات  يف  ملحوظاً 

النحوية  املخطوطات  بتحقيق  االهتامم  يف  جلياً 

التعليمية وكذلكفي الكتابات العديدة عن ظاهرة 

النحو التعليمي وتيسري النحو. بل كان من طرائف 

هذه املحاوالت محاولة اإلمام القشريي يف تيسري 

النحو ملريديه، عندما حاول ربط الحاالت اإلعرابية 

اإلعراب  كان  وملا  املريدين.  ثقافة  من  بيشء 

بالحركات الثلث الرفع والنصب والجر، كان مدار 

اإلشارة برفع هّمهم إىل الله تعاىل، ونصب أبدانهم 

يف طاعة الله تعاىل وخفض نفوسهم تواضعا لله 

تيسري  يف  املحاوالت  هذه  كل  ومع  تعاىل)9(. 

النحو وتوظيف قواعده، إالأن امللحظ هو أن تيار 

امللملة والتمرد عىل القواعد وطرائق تدريسها قد 

استمر ومازالت أصواته تعلو هنا وهناك.

وجاءت بعض امللملت من أسامء ال يخطر بالبال 

الخروج  من  الحد  ذلك  إىل  قد وصلت  تكون  أن 

علامء  من  عالِم  وهو  حسان  متام  فهذا  والتمرد، 

العربية املحدثني، ومن املنظرين لها وممن كتب 

عن نظريته، وهذا التطبيق الجديد للنظرة الوصفية 

يف هذا الكتاب يعترب حتى مع التحيل مبا ينبغي 

له من التواضع، أجرأ محاولة شاملة إلعادة ترتيب 

القاهر  وعبد  سيبويه  بعد  تجري  اللغوية  األفكار 

الجرجاين... ولو أن جمهور الدارسني أعطى هذا 

الكتاب ما يسعى إليه من إثارة االهتامم فإنه ينبغي 

لهذا الكتاب أن يبدأ عهداً جديداً يف فهم العربية 

الفصحى مبناها ومعناها)10(. جاءت هذه النظرية 

1973م وصدرت  صدر  الذي  املؤلف  كتاب  يف 

طبعة مغربية للكتاب نفسه دون أن تحمل تاريخا 

للطبع.

من   1980 عام  طبعة  يف  نفسه  الكاتب  يكتب 

التي  والوصفية«  املعيارية  بني  اللغة   « كتاب 

بطبع  تعهدت  التي  نفسها  الدار  عن  صدرت 

معظم إنتاج ذلك الباحث اللغوي، عندما يعالج 

للعقبات  يعرض  أن  وبعد  العريب،  الخط  موضوع 

املوجودة، يقدم رأيه وأقتبسه بحرفه: 

»غري أنني شخصيا أميل إىل األخذ باشتقاق رموز 
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تراعى  واللتينية،  اإلغريقية  األبجديتني  من  عربية 

فيها كل االعتبارات املتقدمة، وسوف نجد فيها 

كتابتنا  يف  عيوب  من  إليه  أرشنا  ما  لكل  علجا 

الحارضة، وليس اقرتاحي هذا مطابقا القرتاح عبد 

العزيز فهمي ألنه عىل ما أظن دعا إىل استخدام 

منها  إلىاألخذ  أدعو  وأنا  هي  كام  اللتينية  الرموز 

بحسب حاجة اللغة العربية ثم استكامل ما يبقى 

بعد ذلك من الرموز اإلغريقية«11.

ويدير الباحث حوارا مع نفسه وقراءاته ومحور ذلك 

الشعوب  عن  وماذا  التايل:  السؤال  هو  الحوار 

اإلسلمية، غري العربية التي هجرت حروفها وتبنت 

إيران  يف  الناس  واقع  هو  كام  العريب،  الحرف 

وباكستان وغريها؟

ذلك:«وستحس  عن  حسان  متام  ويجيب 

الشعوب اإلسلمية بخيبة أمل، وبشعور الخذالن 

ولكنها يف النهاية بالخيار بني أن تبقى عىل الرموز 

نفس  تسلك  أن  أو  الكتابة  يف  عنا  أخذتها  التي 

الطريق الذي سلكناه، وهل ينفعنا اآلن أن تتمسك 

الرساويل  عامل  يف  والعباءة  والعقال  بالكوفية 

القصرية والرؤوس العارية، رجاء أن تظل الشعوب 

اإلسلمية راضية عن العرب باعتبارهم رواد الثقافة 

اإلسلمية)12(.

اللغوية وغريها مل  ومن املؤكد أن هذه املواقف 

تأت من فراغ، بل جاءت مثرة عوامل مختلفة يف 

مؤرشات  وجاءت  والسياسة،  واالقتصاد  االجتامع 

األمة.  تعانيه  الذي  الثقايف  االخرتاق  مدى  إىل 

االخرتاق  أن  الراهنة  املرحلة  يف  الجديد  واألمر 

الثقايف مل يعد رهني عوامل خارجية تجد صدى 

مستوى  عىل  ذاك،  أو  الباحث  هذا  نفس  يف 

االخرتاق  هذا  رعاية  إىل  األمر  وصل  بل  فردي، 

الثقايف وتهيئة أفضل الظروف لضامن فعاليته عن 

طريق مؤسسات داخل الوطن العريب)13(.

يف  واضحة  والتسهيل  التيسري  محاوالت  كانت 

عن  تعرفه  الذي  ولكن  ألبنائها،  العربية  ميدان 

كبرية  درجة  عىل  ليس  أبنائها  لغري  العربية  تعلم 

من الدقة يف العصور العربية اإلسلمية السالفة، 

ومن السهل أن نعرف دقائق بعض األحداث يف 

التاريخ اإلسلمي، وكيف ساهمت هذه األحداث 

أرجاء  يف  العربية  وانتشار  اإلسلمي  املد  يف 

يف  خلخلة  إحداث  يف  ساهمت  أو  املعمورة، 

أو  القرامطة  أو  الزنوج  كثورة  اإلسلمي  املجتمع 

الحشاشني، بل قد تسعفنا كتب التاريخ بدقائق 

كثرياهو  عنه  نعرف  ال  الذي  ولكن  الحركات  هذه 

كيف تعلمت الشعوب السامية غري العربية مبادئ 

العربية، وكيف استطاعت تلك الشعوب أن تكون 

الدراسات  يف  حتى  العربية  أثرت  علمية  مراكز 

اللغوية)14(.

دور  من  أسداه  وما  املسجد  أن  املؤكد  ومن 

اللبنة  كان  للمسلمني  العربية  اللغة  تعليم  يف 

فيه  الذي ال شك  ولكن  العربية،  األوىل يف نرش 

بتعليم  املفتوحة  األرض  يف  محلية  محاوالت  أن 

يف  البحث  دور  وسيبقى  جرت،  قد  العربية 

تاريخ  يف  ثغرة  ليسد  قامئا  العربية  املخطوطات 

انتشار العربية وطرق تعليمها.

ودروب  العربية  انتشار  يف  البحث  أهمية 

تعلّمها يف العامل اإلسالمي غري العريب:

اللغات  تعليم  حقل  يف  الغريب  الجانب  يف  أما 

األوروبية  اللغات  عاشت  فقد  وتعلّمها  األجنبية 

واللتينية  اليونانية  العريقتني:  اللغتني  ظلل  يف 

طريقة  وانترشت  تدريس  وطرق  ورصفا  نحوا 

 Grammar Translation(( والرتجمة  النحو 

Method  ومن أهم خصائصها أنها تعنى بالنحو 
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مع  التقليدي  اللغوي  وبالتحليل  ومصطلحاته 

وإهامل  والكتابة  القراءة  مبهاريت  واضح  اهتامم 

الطريقة  اللغة. كانت هذه  الشفوي من  للجانب 

دون  الطويلة،  املفردات  قوائم  حفظ  إىل  تلجأ 

استعامالتها السياقية، وكانت طريقة تدريس النحو 

التفضيل  القواعد بيشء من  تقدم فيها  قياسية، 

وتصاريفها  لألفعال  طويلة  بقوائم  الطالب  ويزود 

وكانت مختارات القراءة قطعا أدبية صعبة يدرسها 

الطالب من خلل الرتجمة وكان دور الطالب غالبا 

ما يأخذ دور التلقي والسلب)15(.

الطريقة بنظرية امللكات  القامئون عىل هذه  آمن 

أو  أقسام  إىل  العقل  بانقسام  ونادوا  العقلية 

بالذاكرة وحل املشكلت  ما يختص  مناطق منها 

املامرسات  من  والحفظ  اللغات  تعلم  ...وكان 

التي تقوي امللكات العقلية وتشحذها يف نواحي 

التفكري املنطقي والذاكرة وحل املشكلت)16(.

كانت  عديدة،  هجامت  الرتجمة  طريقة  واجهت 

باملهارات  فاالهتامم  ومتنوعة  كثرية  مصادرها 

بني  االتصال  ألن  مهام،  أمرا  صار  الشفوية 

بني  للتفاهم  والحاجة  البرشية،  املجتمعات 

هذه املجتمعات صار مطلباً أساسياً ومعياراً من 

ومل  األجنبية،  اللغات  تعلم  برامج  تقويم  معايري 

تعد اهتاممات داريس اللغات األجنبية محصورة 

املكتوبة،  الراقية  اآلداب  مناذج  عىل  االطلع  يف 

الطلبة،  حفظها  التي  الطويلة  القوائم  تثبت  ومل 

إتقان  ملحوظة  جدوى  النحو،  طريقة  خلل  من 

اللغات األجنبية. والقدر الكبري من املعرفة بالنحو 

ومصطلحاته ودقائقه، هو ما يسعى املنهج القائم 

عىل النحو، نحو توصيله إىل الطالب، ومل ينجح 

كل هذا يف إتقان الطالب ملهارات اللغة)17(.

والرتجمة  النحو  لطريقة  الفعل  ردود  كانت 

منها  وكثرية  مختلفة  مبسميات  وجاءت  متنوعة، 

والجديدة  والصوتية  والنفسية  الطبيعية،  الطريقة 

والتكرارية  والتحليلية  واملبارشة  والتجديدية 

أنها  هو  بينهام  املشرتك  والقدر  ذلك.  وغري 

االتصالية  املواقف  عىل  معرّبة  اللغة،  تعلم 

دون    Communication situation

 Natural استعامل اللغة األم. والطريقة الطبيعية

متأثرة  الثانية  اللغة  تعلم  إىل  تنظر   Situation

بطرق تعلم اللغة األم وترى أن خري طريقة للتعليم 

هي االنغامس immersionيف بيئة تلك اللغة 

إن أمكن وإال فيكون دور الوسائل التي تحقق أكرب 

قدر من االنغامس يف تلك البيئة، وهنا يأيت دور 

أبنائها،  من  وهو  املطلوبة  باللغة  الناطق  املعلم 

مناخ  توفري  يف  املعنية   الوسائل  دور  وكذلك 

الثقافية،  واألقلم  اللغة،  كمخترب  األم  اللغة  بيئة 

والرشائح واألرشطة، وكذلك فإن الكتاب التعليمي 

محورها  اقتصادية،  اجتامعية  مواقف  عىل  قائم 

بالوسائل  مزود  كذلك  وهو  الدارسني  اهتاممات 

التعليمية اإليضاحية املرتبطة بتلك املواقف)18(.

أما اللغة األم التي كانت وسيلة الرشح يف طريقة 

يف  كبري  حد  إىل  تختفي  فإنها  والرتجمة  النحو 

الحفظ  ظاهرة  اختفت  وكذلك  الطبيعية،  الطرق 

التي كانت من دعائم طريقة النحو والرتجمة، وبدال 

من تدريب الذاكرة من خلل الحفظ أرصت هذه 

الطريقة عىل تدريب الطالب عىل التعامل باللغة 

املطلوبة.

أما النحو الذي كان محوراً أساسياً من الرياضيات 

إىل  فرتاجع  والرتجمة  النحو  طريقة  عن  العقلية 

مواقع هامشية وبدال من أن يحفظ الطالب النحو 

والرصف  النحو  ومصطلحات  الترصيف  وأنظمة 

فإن الذي يحتاج إليه الطالب هو أن يقلد تراكيب 

اللغوي  التحليل  باب  يلج  أن  الهدف، دون  اللغة 
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ومصطلحاته املختلفة.

املختلفة  مبراحلها  السلوكية  النظرية  وجاءت   

النحو  لطريقة  املضادة  التوجهات  وأغنت 

أما يف  األمريكية.  البيئة  ذلك يف  كان  والرتجمة، 

أوروبا فكانت البنيوية ذات أثر بعيد يف قلب ظهر 

املجّن للنحو التقليدي، أهدافه ومناهجه النظرية 

املؤسسني  مشارب  اختلف  ورغم  والتعليمية، 

للسلوكية األمريكية والبنيوية األوروبية، إال أن عداء 

املناطق  من  اللغة  دراسة  يف  التقليدية  الطريقة 

املشرتكة بني املدرستني.

وأدى هذا االشرتاك إىل أن عّد عدد من الباحثني 

املدرستني مدرسة واحدة ترد عند بعضهم باسم 

البنيوية)19(.من األساسيات اللغوية عند السلوكية 

والبنيوية التي ساهمت يف هز أركان طريقة النحو 

والرتجمة ما يأيت: 

1- اللغة هي املنطوقة ال املكتوبة.

2- اللغة مجموعة من العادات.

3- عندما تدرّس علم اللغة، وال تعلم عن اللغة.

وليس مستوى يسمى  أبناؤها  ينطقه  ما  اللغة   -4

أن  يجب  ما  أنه  الناس  بعض  ويظن  بالفصحى 

ينطق.

ال  ولكنها  بعض  عن  بعضها  يختلف  اللغات   -5

تتفاضل)20(.

يف  تساهم  األسس  هذه  من  كل  أن  الواضح  من 

فاملحور  والرتجمة.  النحو  طريقة  مفاهيم  تقويض 

ما،  مجتمع  أبناء  ينطقه  والذي  امللفوظ  هو  هنا 

تلك  عادات  تعليم  هو  اللغة  تعليم  من  والهدف 

املجموعات البرشية، وأي لغة يف بنائها اللغوي 

بهالة  أحيطت  التي  للغات  ندا  تقف  ووظائفها 

كبرية كاليونانية واللتينية.

بعيدة  فهي  اللغات  أو  اللغة  اكتساب  طريقة  أما 

شبيه  اللغة  اكتساب  إن  الذهنية،  العمليات  عن 

املثري  طريق  عن  األخرى  العادات  الكتساب 

تلك  أن  السلوكيون  ارتأى  والتعزيز،  واالستجابة 

اللغة  قسموا  التي  القوالب  أو  األمناط  أو  األطر 

اللغوي  السلوك  أو  العادات  من  أجزاء  إليها، 

باالستامع  األخرى  بعد  واحدة  الطفل  يكتسبها 

واملحاكاة والتعزيز والتكرار إىل أن يتقنها.املهم أن 

مكانة النحو التقليدي واجهت اضطهادا ملحوظا 

والبنيويني،  السلوكيني  الباحثني  معظم  يد  عىل 

وليس غريبا أن تعاين مصطلحات النحو ما عاناه 

النحو نفسه من غياب عن املناهج التعليمية.

بقي النحو يف زاوية الهجران يف الكتب التعليمية 

املدرسة  جاءت  أن  إىل  والبنيوية  السلوكية 

اللغوية،  للقاعدة  وأعادت  التحويلية  التوليدية 

مكانة مرموقة فاللغة ليست عادات فحسب، بل 

الكائنات  من  غريه  عن  اإلنسان  متيّز  خاصية  هي 

منظمة،  لخطوات  يخضع  نظام  اللغوية  والقواعد 

فتمر اإلجراءات التحويلية يف أي نظام لغوي بعدد 

والتوسع  والتعويض  الحذف  العمليامتنها  من 

عملية  وكل  الرتتيب.  وإعادة  والزيادة  واالختصار 

من هذه العمليات تخضع لنسق قاعدي يصحبه 

عن  املعربة  اللغوية  املصطلحات  من  مجموعة 

هذه القواعد)21(.

كان لهذه املدرسة مساهامت عديدة يف حقول 

ولعل  االجتامعي  اللغة  وعلم  النفيس  اللغة  علم 

املدرسة  هذه  قدمتها  التي  املساهامت  أهم 

أنها لفتت األنظار بشكل قوي  لتعلم اللغات هو 

إىل مدى تعقيد اللغة من ناحية ومدى انتظامها 

فيها  ما  كل  يخضع  بحيث  أخرى،  ناحية  من 

للقواعد دون استثناءات أو شواذ)22(.
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إن ارتباط هذه املدرسة بالقواعد وثيق وتستطيع 

أن ترى أن تنظيم قوانني استعامل اللغة له علقة 

اإلحاطة  إليها دور  يعود  التي  اللغة  بقوانني  وثيقة 

القواعد هي  إن  القول  وتفسريها. وميكننا  باللغة 

التي تربط بني املعاين الفكرية يف ذهن اإلنسان 

عملية  خلل  من  بها  ينطق  التي  األصوات  وبني 

التكلم، وهي بالتايل عىل األرجح املرتكز أو املحور 

األسايس للغة، بل هي جهاز اللغة الفعيل)23(.

للقاعدة اللغوية واملصطلح اللغوي مكانة واضحة 

عند  وكذلك  التقليدية  الطريقة  يف  ومتميزة 

واضحا،  اختلفا  الطريقتني  بني  ولكن  التوليدية، 

تنظم  التي  القوانني  عن  يبحثون  فالتحويليون 

العلقات اللغوية، فالقواعد عندهم هي الوصف 

الكامل للقدرة الكلمية ملتكلم اللغة وهي مبثابة 

وهم  تكلمها)24(  لإلنسان  يتيح  التي  اللغة  جهاز 

فالقواعد  بعيد.  حد  إىل  النظري  باإلطار  يعنون 

عندهم تجاوزت جداول الترصيف والفئات النحوية 

عنيت  وكذلك  واللتينية  اليونانية  عىل  املبنية 

عندهم باملنطوق وعلقته باملباين العميقة للغة. 

األساس  حجر  هام  واللتينية  اليونانية  تكن  ومل 

يف بنائهم بل كانت فكرة عاملية الظاهرة اللغوية 

غريه  عن  نوعيا  ومتيزاإلنسان   )universality(

الكائنات، من أهم منطلقات هذه املدرسة،  من 

وبذلك تكون هذه املدرسة قد أعطت اللغة يف 

النظري  نظامها املكتوب واملنطوق، ويف إطارها 

والتطبيقي شيئا من األهمية.

الثانية موضوع عىل درجة  اللغة  إن موضوع تعلم 

التدريس  نظريات  كل  تجاوز  التعقيد،  من  عالية 

فيه واسعة ومحرية، فمتعلم  العلقات  ألن شبكة 

اللغة الثانية ليس مجموعة من املواصفات التي 

كونته  فرد  هو  بل  عليها،  والحكم  ضبطها  يسهل 

عوامل مختلفة عن غريه من األفراد.

وما  األم؟  للغة  إتقانه  درجة  ما  نفسه  الطالب 

درجة  إن  اللغة؟  تلك  بها  أتقن  التي  الطريقة 

إتقاناإلنسان للغته األم تؤثر إىل حد كبري يف إتقانه 

للغة الثانية أو األجنبية وهذا ما يشري إليه عدد من 

البالغ ميلك من الخربات ما  الباحثني، فاملتعلم 

ميكنه من التجريد وتنظيم قواعد اللغة الجديدة، 

إتقان  نحو  قابليات قوية  الصغري ميلك  واملتعلم 

النظام الصويت للغة جديدة)25(.

باإلضافةإىل التكوين اللغوي ملتعلم اللغة الثانية 

مكان  يف  الثانية  اللغة  تعلم  نحو  الدوافع  تقف 

وكذلك  الثانية،  اللغة  إتقان  عملية  من  أسايس 

للتجاهات نحو اللغة الثانية وثقافتها دور أسايس 

ينطبق  الطالب  يقال عن  الذي  التعلم.واألمر  يف 

نحو  املعلم  مادوافع  املعلم:  عىل  منه  كبري  جزء 

وما  األم؟  للغته  إتقانه  مدى  وما  التدريس؟  مهنة 

مدى إتقانه للغة التي يدرسها إن كانت غري لغته 

األم؟فالعوامل التي تتحكم يف عملية تعلم اللغة 

األوىل والثانية كثرية ويصعب حرصها.

معها  التعامل  يف  التعرث  فيبدأ  اللغة  قواعد  أما 

هل  القواعد.  مفهوم  عىل  التعرف  محاولة  بني 

من  اللغوية  املدارس  أنتجته  فيام  محصورة  هي 

النحوية  املدارس  به  جاءتنا  كالذي  ونقص  بحث 

من برصية وكوفية وغريها. ماذا عن الطفل واألمّي 

عدد  القضية  هذه  واجه  القواعد؟  يعرفان  هل 

جنسن  فالك  منهم  وكان  الباحثني  من  قليل  غري 

Falk johnsonعندما ميز ثلثة أنواع من النحو: 

التحلييل   والنحو    intuitiveالحديس النحو 

. pedagogic والنحو التعليميanalytical

أن  قبل  الطفل  الذي ميلكه  الحديس هو  والنحو 

أن  الطفل  يستطيع  خلله  ومن  باملدرسة  يلتحق 

كل  يؤدي  الحديس  والنحو  أقرانه،  مع  يتفاعل 
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ومصطلحاته  مبفاهيمه  محّدد  وعي  دون  وظائفه 

النحو  وظائف  أهم  من  تكون  حني  يف  الفنيّة. 

يسعى  الذي  فهو  التعليمي  النحو  أما  التحلييل، 

تعليم  عملية  يف  اللغوي  التحليل  استثامر  إىل 

اللغة األوىل أو الثانية األجنبية. وهكذا فإن قواعد 

اللغة التحليلية تهدف إىل الوصول إىل أدق نظام 

خلل  من  اللغة  وصف  يف  متجانس  متكامل 

فيبحث عن  التعليمي  النحو  وأما  قوانني مجردة، 

أهم القواعد التي تساهم يف متكني متعلم اللغة 

من سلمة األداء)26(.

وكان للثقافة العربية تجربة طويلة وغنية يف النحو 

املحاوالت  تعددت  وقد  النحو  وتيسري  التعليمي 

ومازال  واملنظوم  املنثور  منها  فكان  وتنوعت، 

للنحو التعليمي مكان يف إنتاج النحاة واللغويني 

العرب)27(.

كام أرشت يف البداية إىل أن هذه الدراسة تهدف 

عدد  يف  اللغوي  املصطلح  واقع  استقصاء  إىل 

الناطقني بها،  من كتب تعليم اللغة العربية لغري 

العربية،  الجامعات  من  عدد  يف  املستعملة 

يف  املؤلفة  املناهج  عىل  الدراسة  واقترصت 

البلد العربية لسبب رئييس هو أن هذه املناهج 

فهي  التشابه،  ظروف  من  كبري  قدر  يف  تشرتك 

الدراسة  مستوى  يف  أجنبي  لطالب  مقدمة 

الجامعية)28(.

وأهم سؤالني تسعى هذه الدراسة لإلجابة عنهام:

للطالب  تقدم  التي  اللغوية  مااملصطلحات 

األجنبي الذي يدرس العربية يف بعض الجامعات 

العربية؟

املناهج  بني  املشرتكة  مااملصطلحات 

املدروسة؟

أما املناهج املدروسة فهي املناهج التالية:

وهواملنهج  بها  الناطقني  لغري  العربية  اللغة   -

وألفته  ببغداد،  املستنرصية  الجامعة  يف  املقرر 

سلامن  الهيتي،  خلف  حميد   : من  مؤلفة  لجنة 

راضية  الكشو،  رضا  الحسون،  جاسم  الواسطي، 

عبيد. أما عن القواعد وموقعها يف الكتاب فيذكر 

املؤلفون أنهم عّولوا إىل حد كبري عىل التدريبات 

اللغوية دون اللجوء إىل تفسري نظري ال يقدر عليه 

تعلم  من  األوىل  املرحلة  يف  األجنبي  الطالب 

اللغة العربية.

- العربية للحياة: منهج متكامل يف تعليم العربية 

تتألف من ثلث  بها وهي سلسلة  الناطقني  لغري 

كتب ملحمود سعيد صيني وآخرون، مع أن مقدمة 

الكتاب األول تشري إىل أربعة مرت السلسلة بعدد 

املناهج  من  وهي  والتجريب  اإلعداد  مراحل  من 

الجهود  من  واضحا  حظا  نالت  التي  التعليمية 

والتدريبات  اللغوية  املادة  يف  الناضجة  العلمية 

والوسائل املساعدة.

ألغراض  اللغوية  التدريبات  السلسة  وتستخدم 

كثرية منها تدريبات للفهم واالستيعاب وتدريبات 

للحوار  وتدريبات  والرصف  والنحو  للمفردات 

واملحادثة وتدريبات للتعبري الشفهي والتحريري، 

والقواعد  األساسية  للرتاكيب  ملخص  وهناك 

يف نهاية كل وحدة، والوحدة تتألف من عدد من 

الدروس ويهدف امللخص إىل توفري مرجع قريب.

- العربية املعارصة وهي سلسلة من أربعة كتب 

هذه  أن  ومع  والوظيفية  التعليمية  النصوص  من 

بها  تعرتف  معلومات  عىل  تحتوي  ال  السلسة 

املناهج  أكرث  من  أنها  إال  التعليمية  الكتب  يف 

تعليم  يف  املبارشة  بالطريقة  التزاما  التعليمية 

العربية لغري العرب.

وهي  بها:  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  دروس   -
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الرحيم،  عبد  ف.  ألفها:  كتب  أربعة  من  سلسلة 

وهي املستخدمة يف الجامعة اإلسلمية باملدينة 

املنورة وتقّدم اللغة عن طريق مواقف طبيعية مع 

املعلومات  من  قليل  قدرغري  عىل  تحتوي  أنها 

املسلمني  الطلبة  عىل  مقصورة  وهي  اللغوية، 

الذين يلتحقون بالجامعات اإلسلمية.

املستخدم  الكتاب  وهو  العرب:  لغري  العربية   -

جامعة  يف  العرب  لغري  العربية  اللغة  تعليم  يف 

وعبد  بيربس  أحمد سمري  ليبيا وضعه  الفاتح يف 

موضوعاته  يف  وظيفي  كتاب  وهو  سويد،  الله 

وتدريباته، ويستخدم الحوار واألمناط اللغوية يف 

تدريب الطلبة عىل اللغة.

- الكتاب األسايس، وهو الكتاب املستخدم يف 

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها يف جامعة 

ويتكون  السعودية،  العربية  القرى يف اململكة  أم 

من أربعة أجزاء.

يف  موجهة  أنها  يف  املدروسة  املناهج  تشرتك 

طلبة  وهم  الدراسني،  من  متجانس  مستوى 

الراغبني  من  مستواهم  يف  هم  من  أو  الجامعة 

وتشرتك  العرب.  غري  من  العربية  اللغة  تعلم  يف 

النحو  تتبع طريقة  ال  أنها  الكتب كذلك يف  هذه 

الطبيعية  الطريقة  تتبع  إعدادها،بل  يف  والرتجمة 

للراشدين  وهي  إعدادها  يف  وظيفياً  لونا  وتأخذ 

الكتب  هذه  وبعض  العربية،  اللغة  متعلمي  من 

تعليم  ومراكز  الجامعات  بعض  يف  يدرس  مازال 

الوطن  أنحاء  بها يف  الناطقني  لغري  العربية  اللغة 

العريب وتركيا.

املناهج  هذه  بني  املشرتك،  القدر  هذا  كل 

يف  اشرتاك  يقابله  هل  التعليمية،  املدرسية 

يف  والطالب  املعلم  بني  اللغوية  املصطلحات 

الطالب واملدرس  لرجوع  اللغوية وذلك  القواعد 

إليها إذا لزم األمر.

إىل  الباحث  لجأ  الدراسة،  هذه  غرض  لتحقيق 

رصد كل املصطلحات اللغوية الواردة يف الكتب 

السابقة، والرصد يشمل ما ورد من املصطلحات 

واإلملئية،  والنحوية  الرصفية  أنواعها  بكل  اللغوية 

اللغوية  للمصطلحات  املتابعة  كانت  وكذلك 

حيثام وردت يف صلب الدروس أو يف التدريبات 

يف  املشرتكة  املسائل  ومن  للدروس.  املرافقة 

تعليم  إىل  تلجأ  أنها  املدرسية،  الكتب  معظم 

الطالب عن طريق مطالبته بتقليد النمط الوارد يف 

سؤال  من  الكتب  هذه  تحققت  وبذلك  املثال، 

مطالبته  طريقة  عن  التحويل،  إجراء  عن  الطالب 

سؤاله  من  فبدال  لغوي،  مصطلح  داللة  بإجراء 

حّول إىل املؤنث فإنك تعطيه مثاال وتطلب منه 

التحويل كام هو يف املثال املعطى للطالب.

الدراسات السابقة:

الرتبويني  بال  وتعلمه  النحو  تعليم  موضوع  شغل 

منهم  لعدد  وكان  والحديث  القديم  يف  العرب 

مواقف واضحة يف التحذير من اإلغراق يف النحو 

التعمق يف علم  ابن حزم يقول:«أما  ودروبه فهذا 

بها، بل هي مشغلة عن  النحو ففصول ال منفعة 

األوكد ومقطعة دون األوجب واألهم« بل يذهب 

إىل استعامل لغة قاسية عندما يذكر »وإمنا هي 

صفته«)29(  هذه  مبا  الشغل  وجه  فام  تكاذيب 

والنحاة  بالنحو  متندرا  موقفا  خلدون  ابن  ويقف 

يف أكرث من موقع يف مقدمته)30(.

علامء  أن  الذاكرة  يف  يبقى  أن  يجب  الذي  لكن 

النحو،  من  التربم  من  شيئا  أبدوا  الذين  الرتاث 

والفرق  واإلسلمية  العربية  الثقافة  أركان  من  هم 

من  عدداً  أن  خاصة  كبري،  املحدثني  وبني  بينهم 

املحدثني كان يتذرع ببعض اإلشكاالت يف اللغة 
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أو الحرف العريب واالزدواجية اللغوية ليتنفذوا منها 

إىل  الدعوة  محاورها  أهم  من  مختلفة،  لدعاوى 

كام  األمر  ووصل  الذات،  عن  واالنسلخ  التبعية، 

يصفه عىل النجدي ناصف »بأعجب ما عجبنا له 

من شؤون العامية أنها استطاعت يف وقت ما أن 

العربية وتجد بني املجمعني  اللغة  تقتحم مجمع 

إنتاج  يف  اصطناعها  إىل  ويدعو  عليها  يحنو  من 

لون من األدب للشعب، ألنه يعيش بسبب اللغة 

ووحشة  عزلة  يف  بها  الخاصة  واستئثار  الفصيحة 

يف دنيا األدب«)31(.

إىل  الوصول  واملحدثني  القدماء  من  كثري  حاول 

الشامل  املسح  يف  ولعل  وظيفي،  تعليمي  نحو 

الذي قدمه شوقي ضيف يف كتابه » تيسري النحو 

التعليمي قدميا وحديثا«)32( وعبد الكريم خليفة 

يف كتابه » تيسري العربية بني القديم والحديث« 

تقريب  بالحاجةإىل  الشعور  أمثلة عىل  يعطي  ما 

النحو من املتعلم)33(.

إىل  مستخدمة  املحدثني  خطوات  بعض  جاءت 

حد كبري أمناط البحث الشائعة يف العرص، فحاول 

محمد عيل الخويل، يف كتابه الرتاكيب الشائعة 

النحوية  املباين  أشيع  العربية)34(رصد  اللغة  يف 

محمود  دراسة  وكانت  العربية.  يف  والرصفية 

النامذج  يف  السابقة  الدراسة  من  أشمل  السيد 

املحللة)35(وشبيهة بها يف منهج التحليل، وكانت 

اختيار  أسس   « لعنوان  شعشع  فتحي  دراسة 

موضوعات النحو للصف األول الثانوي باملعاهد 

األزهرية)36(. حلل فيها الباحث مناذج من كتابات 

مدى  يف  املختصني  من  عدداً  واستشار  الطلبة 

لتكون  كتاباتهم  الشائعة يف  األبواب  تلك  ملمئة 

هذا  كل  قارن  ثم  الدراسية،  مقرراتهم  ضمن  من 

دراسة  إطار  ويف  الصف  لذلك  املقرر  بالكتاب 

بدراسة  الطفل، قام محمد حميدان  لغة  تراكيب 

الطلبة  الشائعة عند  اللغوية  الرتاكيب  فيها  حلل 

األردنيني عند التحاقهم باملدرسة االبتدائية)37(.

يف  مختلفة  بدراسة  قام  فقد  املوىس  نهاد  أما 

واضح،  تعليمي  تربوي  بعد  ذات  ولكنها  منهجها 

إذ درس باب االستثناء يف عدد من كتب األصول 

الكتب  هذه  يف  تشيع  التي  القواعد  راقب  ثم 

االحتجاج  عصور  من  نصوص  يف  دورانها  وبني 

اللغوي، ثم قارن كل ذلك مع بعض كتب النحو 

التعليمي)38( وأنجز عودة أبو عودة مرشوعا واسعا  

من خلل بحثه لنيل درجة الدكتوراه إذ قام ببحث 

تحلييل للحديث النبوي الرشيف)39(.

وعكف رشيد منصور عىل إنجاز دراسة عن الرتاكيب 

بها.  للناطقني  العربية  اللغة  كتب  يف  الشائعة 

اللغوية  املصطلحات  فإن  الدراسة  أهمية  وعىل 

ليست بعدا من أبعاد هذه الدراسة)40(.

فإنها  السابقة،  الدراسات  من  واضح  هو  كام 

مجال  يف  وغريهم  الرتبويني  تخدم  أن  ميكن 

اللغوي،  املصطلح  عن  اللغوية،وأما  الرتاكيب 

عبد  دراسة  وتقف  الدراسات  عدد  فيتضاءل 

العزيز بن يوسف » املصطلح اللغوي يف التعليم 

الثانوي«)41( يف طليعة الدراسات التي عالجت 

الدراسة  طرافة  ومع  التعليمية،  الكتب  موضوع 

فإنها تعالج التوجهات املختلفة لدى مؤلفي عدد 

التأليف  تونيس  بعضها  التعليمية،  املناهج  من 

وبعضها عريب من خارج تونس، وهي كتب متثل 

املعتدل  االنتقايئ  واالتجاه  التقليدي  االتجاه 

معنية  وهي  الجذري«  التجديدي  واالتجاه 

باملصطلح املقّدم للطالب العريب، وتهدف إىل 

بيان مدى تأثره باملدارس اللغوية الحديثة وخاصة 

الطالب.  عىل  ذلك  وأثر  الحديثة،  اللسانيات 
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أردت أن أقدم مجرد وصف موضوعي لواقع لغوي معقد يعيشه أبناؤنا اليوم، وإذا كان التلميذ قدميا 

يشكو من صعوبة القواعد املوروثة وتشعبها وجفافها فقد أصبح اآلن يشكو من ازدحام املصطلحات بني 

قدمية وحديثة، فكيف ميكن أن يقبل عىل العربية ويحرص عىل إتقانها وقد أضفنا إىل عرسه عرسا؟ بينام 

تقّدم إليه اللغات األخرى يف أسلوب سهل ميسور)42(.

النتائج  : أقسام الكالم

وقد  والحرف،  والفعل  االسم  الثليث:  التقسيم  ذلك  العريب  للكلم  املألوفة  الشائعة  التقسيامت  من 

أما  مصطلحاً  األفعال)32(  ومصطلحات  )42(مصطلحاً  باالسم  العلقة  ذات  املصطلحات  عدد  بلغ 

مصطلحات الحروف فكانت )26( مصطلحاً.  وليك يتضح التصور عن نصيب كل واحد من املناهج 

املدروسة من املصطلحات أرفق الجدول التايل:

جدول)1( أقسام الكلم يف كل من الكتب املدروسة

اللغة العربية 

لغري الناطقني 

بها

دروس اللغة 

العربية لغري 

الناطقني بها

العربية 

للحياة

العربية 

لغري 

العرب

الكتاب 

األسايس

العربية 

املعارصة

12361411188األسامء

101912161512األفعال

91871275الحروف

317373394025املجموع

له  الكتب ال علقة  التفاوت واضح بني هذه املناهج يف عدد املصطلحات املذكورة وحجم هذه  إن 

بذلك التفاوت، فالكم الذي يدرسه منهج الرياض ال يقل عن الكم الوارد يف الجامعة اإلسلمية، ولكن 

التفاوت يف مدى التزام املنهج التقليدي القائم عىل احتواء قدر من املعلومات النحوية أو الرصفية، 

ولعل هذا األمر يبدو جليا من خلل مراقبة منهج بورقيبهإذ جاء أقل املناهج التزاما بتقديم املصطلح 

اللغوي. ويتبادر إىل الذهن سؤال أو استفسار عن القدر املشرتك بني هذه املناهج من مصطلحات 

األسامء واألفعال والحروف، ولعل الجدول التايل يقدم إجابة عن ذلك التساؤل.

الحروفاألفعالاألسامءاملصطلح املشرتك بني

ال يشءمصطلحانمصطلح واحدخمسة مناهج

مصطلح واحد86أربعة مناهج

34مصطلح واحدثلثة مناهج

567منهجني

171514منهج واحد
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ال يخفى عىل املراقب لتوزيع املصطلحات املشرتكة أنها محدودة يف ثلثة مصطلحات وال تشرتك يف 

مجال الحرف بأي مصطلح يف حني نجد املصطلحات التي ينفرد بها كل منهج، أمر يسرتعي االنتباه.

جاءت  التي  مكاريوس  وارنست  رموين  راجي  دراسة  وهي  اليها  يشار  أن  تستحق  أخرى  دراسة  هناك 

Word count of Elementary modern Arabic Literary Arabic Textbooks :بعنوان

وعندما  العربية،  أساسيات  يدرس  أنه  منها  كل  يزعم  تعليميا  كتابا  أحد عرش  إحصاء ملفردات  وكانت 

اثنتني  كانت  عرش  األحد  املدرسية  املناهج  جميع  بني  املشرتكة  املفردات  عدد  املؤلفان  استقىص 

وعرشين مفردة فقط، فكان من هذه املفردات املشرتكة كلمة رشق، وواحد، ومل يكن من بني املفردات 

املشرتكة: غرب، أو اثنني، هذا مع أن كل مؤلف ظن أنه قدم أهم املفردات يف كتابه التعليمي)43(.

واقع املصطلحات يف الكتب التعليمية شبيه بواقع املفردات املشرتكة يف دراسة راموين ومكاريوس. 

وكل مؤلف )أو مجموعة مناملؤلفني( يظن أنه يقّدم أهم مصطلحات العربية ولكن القدر املشرتك بني 

حدس هؤالء جميعا مل يتجاوز ثلثة مصطلحات يف حقل أقسام الكلم. يعكس هذا الوضع كثريا من 

الذاتية واالنطباعية يف اختيار املصطلح ولذا جاء هذا التفاوت بني هذه املناهج التعليمية التي تزعم 

أنها متقاربة يف- طريقة التدريس واألهداف.

جدول رقم )2( واقع مصطلحات األسامء واألفعال والحروف

الحرفالفعلاالسم  

املصطلح
عدد 

املناهج
املصطلح

عدد 

املناهج
املصطلح

عدد 

املناهج

3أدوات النصب4الفعل املايض1اسم الفعل

2أدوات الجزم4الفعل املضارع2املصدر

3الفعل األمر1األسامء املعطوفة
حروف 

املضارعة
2

3أدوات النفي1فعل مجزوم4اسم االشارة

4اسم موصول
الفعل املبني 

للمجهول
2الم التعليل4

4جمع املذكر السامل
الفعل املؤكد 

بالنون
1فاء السببية1

3حروف العطف1صيغة مبالغة

2أفعال املقاربة5جمع املؤنث السامل
أدوات 

استفهام
3

3أفعال الرشوع3اسم التفضيل

4حروف الجر2فعل مجرد4اسم مذكر
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3ظرف الزمان

1اسم االستفهام

1أسامء خمسة

2الصفة املشبهة

كل، وكلتا، كل 

بعض، أي
1

- ويوضح الجدول السابق مصطلحات األسامء واألفعال والحروف يف املناهج املدروسة، ويلحظ املراقب 

لهذا الجدول ظاهرة تطرد يف أكرث من موضع، ومحورها العام اتساق الكتب يف ذكر املصطلحات. ومن 

تذكر جمع  أربعة  أن  السامل يف حني  تذكر خمسة مناهج مصطلح جمع املؤنث  أن  األمثلة عىل ذلك 

املذكر السامل. أما املمنوع من الرصف فل يرد يف أكرث من منهج واحد، وكثرية هي املصطلحات األخرى 

التي جاءت محصورة يف منهج واحد فقط.

أربعة مناهج ويرد األمر يف ثلثة منها، فهل  الفعل املايض واملضارع يف  يرد ذكر  ويف مجال األفعال 

يعني هذا أن املتعلم يحتاج إىل مصطلح املايض واملضارع أكرث من حاجته ملصطلح األمر؟ وهل يحتاج 

ورود  فيربر  اللزم  إىل مصطلح  من حاجته  أكرث  املتعدي  الفعل  معرفة مصطلح  إىل  األجنبي  الطالب 

ورود  يربر  ما  هناك  وهل  فقط؟  منهجني  يف  اللزم  يرد  حني  يف  مناهج  ثلثة  يف  املتعدي  مصطلح 

مصطلح الفعل املبني للمجهول يف أربعة مناهج تعليمية، و )ورود( مصطلح املبني للمعلوم يف اثنني 

فقط.

أما يف مجال الحروف واألدوات، فتتبادر للذهن تساؤالت مثل التي وردت عن األسامء واألفعال، وقد 

وردت أدوات النصب يف ثلثة مناهج، أما أدوات الجزم ففي منهجني فقط.

إن فرصة الدفاع عن وضع املصطلح يف هذه املناهج املدروسة، تضعف إىل حد كبري. ولعل يف وضوح 

الصورة، ما يؤكد حاجة ميدان تعليم اللغة العربية إىل التخطيط املنهجي، ليكون تجاوز الوضع الراهن 

يف حركة التأليف أمراً ممكناً.

املرفوعات واملنصوبات واملجرورات 

النحو العريب، تقسيم الكلم وفقا لألواخر اإلعرابية، وهو  التي ترد يف كتب  التقسيامت األساسية  من 

تقسيم يشمل عدداً كبرياً من أوضاع الرتاكيب النحوية العربية، ولذا فمن املؤكد أن هذا التقسيم يكشف 

اىل حد كبري عن مدى وجود أو غياب املصطلحات النحوية يف الكتب التعليمية املدروسة.

أما  للمنصوبات،  مصطلحا   )18( و  مصطلحاً   )11( باملرفوعات  املتعلقة  املصطلحات  عدد  كان 

املجرورات فلم تتجاوز )6( مصطلحات.
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جدول رقم)3( نصيب كل واحد من املناهج املدروسة من هذه املصطلحات.

اللغة العربية 

لغري الناطقني 

بها

دروس اللغة 

العربية لغري 

الناطقني بها

العربية 

للحياة

العربية لغري 

العرب

الكتاب 

األسايس

العربية 

املعارصة

6116574املرفوعات 

5197685املنصوبات 

-6212-املجرورات

11361512179املجموع

يظهر الجدول السابق ملحظات مشابهة ملا أظهره الجدول املشابه املتعلق بأقسام الكلم، فاملناهج 

تتفاوت يف احتوائها عىل املصطلحات املتعلقة باملرفوعات واملنصوبات واملجرورات، فمنهج بورقيبة 

يتساوى مع منهج املستنرصية يف املنصوبات ويشبهه يف املجرورات وال يختلفان كثريا يف املرفوعات، 

اللغوية،  املصطلحات  املبارش عىل  النص  اجتناب  املنهجني يف  بني  تقارب  إىل  واضح  وهذا مؤرش 

وتعويض ذلك باالتكاء إىل حد كبري عىل التدريبات النمطيةpattern drills التي تقدم التدريب دون 

تحليل لغوي له وتتوقع من الطالب أن يقلده. ورغم عدم التطابق الكامل بني مناهج اللغة العربية لغري 

الناطقني بهاوالعربية املعارصةوالعربية للحياة والعربية لغري العرب والكتاب األسايس، إال أن الشبه كبري 

بينها ويقلل ذلك محاولة هذه املناهج تقديم اللغة بطريقة التدريبات النمطية والتخفيف إىل حد كبري 

من تقديم اللغة بطريقة نحوية تحليلية، أما منهج الجامعة اإلسلمية )دروس اللغة العربية لغري الناطقني 

بها( فلم يستطع االلتزام بإتباع الطريقة املبارشة  Direct Methodويقدم كثريا من املعلومات اللغوية، 

الرياض  منهج  يف  الواردة  املصطلحات  ضعف  عىل  يزيد  فيه  الواردة  املصطلحات  كم  جاء  ولذلك 

وضعفي مصطلحات الفاتح وأكرث من ثلثة أضعاف املستنرصية. وال شك أن هناك قدرا مشرتكا من 

املصطلحات بني هذه املناهج يف املرفوعات واملنصوبات واملجرورات ويوضح الجدول التايل توزيع 

هذه املصطلحات املشرتكة بني املناهج املدروسة.

جدول رقم)4( توزيع املصطلحات املشرتكة بني املناهج املدروسة.

املجروراتاملنصوباتاملرفوعاتاملصطلح املشرتك بني 

-22خمسة مناهج

-41أربعة مناهج 

41-ثلثة مناهج

131منهجني

484منهج واحد 

يعيد الجدول السابق، ملحظات سابقة وردت عن القدر املشرتك بني املناهج املدروسة يف األسامء 

واألفعال والحروف. فاملناهج ضعيفة االشرتاك يف املصطلحات ذات العلقة باملرفوعات واملنصوبات 

واملجرورات. 
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النحو العريب ترد يف  بابا من أبواب  ويشري الخويل يف الرتاكيب الشائعة يف اللغة العربية إىل )28( 

املنصوبات وال تشرتك املناهج املدروسة الخمسة يف أكرث من اثنني منها.

أقّدم  بينها  نفسه  وتقديم املصطلح املشرتك  املناهج  بني هذه  اإليضاح حول املشرتك  من  وملزيد 

الجدول التايل:

املجرورواتاملنصوباتاملرفوعات

املصطلحعدد املناهجاملصطلح
عدد 

املناهج
املصطلح

عدد 

املناهج

5الفاعل
الفعل املضارع 

املنصوب
3املضاف إليه5

2حرف الجر5املفعول به4نائب الفاعل

1جار ومجرور3اسم ان4مبتدأ

5خرب
املفعول 

املطلق
1النعت3

1التوكيد4الحال4خرب أن

1املعطوب3التمييز2اسم كان

2خرب كان1النعت املرفوع

1املفعول فيه1التوكيد املرفوع

2املفعول ألجله1العطف املرفوع

1املفعول معه1البدل املرفوع

الفعل املضارع 

املرفوع
3املنادى4

1النعت

1التوكيد

1العطف

1البدل

املصدر النائب 

عن فعله
1

1التحذير

المستثنى من 
المنصوب

2

الفاعل  مصطلح  تقدم  جميعا  املناهج  أن  منها  امللحظات  من  عدد  إىل  يشري  السابق  الجدول  إن 

الذي  املنهج  واقع  تربير  ميكن  فكيف  الخرب.  مصطلح  تقديم  يف  تشرتك  ال  املناهج  ولكن  واملبتدأ، 
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يقدم مصطلح املبتدأ دون تقديم مصطلح الخرب؟ 

ال أظن أن الحاجة واردة إىل تكرار ظاهرة االنطباعية 

يف تقديم املعلومات ولعل هذا شبيه بورود كلمة 

رشقي يف أحد املناهج التي درسها راجي رموين 

ومكاريوس دون ورود كلمة غريب.

واحد  يقدم  أن  االنتباه  تسرتعي  التي  األمور  ومن 

من املناهج املدرسية )منهج الجامعة اإلسلمية( 

االستعامل  يف  يظهر  مل  أنه  مع  التحذير  مصطلح 

الشائع  دراسة  حاولت  التي  الخويل  دراسة  يف 

فهو  العرب  الكتاب  عند  اللغوية  الرتاكيب  من 

فام  العريب  يحتاجه  وال  الشيوع  قليل  مصطلح 

بالك باألجنبي؟

وال يظهر يف دراسة » السيد« التي استقصت عدة 

لذلك  ذكر  أي  مختلفة  عصور  من  كتابية  مناذج 

املصطلح، هذا مع أن عددا آخر من املصطلحات 

غاب عن الذكر ومن األمور امللحظة يف الجدول 

السابق أن أربعة مناهج تشري إىل خرب إن يف حني 

تشري ثلثة منها إىل اسم إن، وهذا يعني أن واحدا 

من املناهج املدروسة ذكر للطالب خرب إن وأغفل 

ذكر اسمها، وال أظن أن هناك حكمة وراء ذكر خرب 

إن وتغييب اسمها.

كان  مصطلحات  أن  إىل  نفسه  الجدول  ويشري 

املناهج  من  منهجني  يف  ترد  وخربها،  واسمها 

أربعة واسم  املدروسة، يف حني جاء خرب إن يف 

وراء ذلك،  أن هناك حكمة  أظن  ثلثة وال  إن يف 

مدقق  أي  ويستطيع  والذاتية  االنطباعية  هي  بل 

يف واقع املصطلح يف الكتب املدروسة أن يعزز 

اإلحساس بعشوائية ورود املصطلح.

سؤال  الذهن  إىل  يتبادر  امللحظة  هذه  بعد 

أسايس هو: هل هناك مخرج من هذه االنطباعية 

الفردية؟

من  بيشء  ذلك  عن  اإلجابة  تتيرس  وحتى 

املوضوعية يجب أن نعرتف بأن املؤلف للكتاب 

ألبنائها  العربية  حقل  يف  التعليمي  أو  املدريس 

العلمية  الدراسات  غياب  من  يعاين  لغريهم  أو 

وظيفيا  منحى  تأخذ  والتي  اللغة،  يف  الرتبوية 

اللغويني  من  كبري  عدد  به  ينادى  ما  لتحقق 

اللغة  تعليم  بتوجيه  واملقصود  العرب.  الرتبويني 

: أن يهدف تعليمها إىل   Functionallyوظيفيا

بحيث  التلميذ  عند  اللغوية  القدرات  تحقيق 

الطبيعية  وظائفها  يف  مامرستها  من  يتمكن 

هذا  يتحقق  وال  صحيحة)44(،  مامرسة  العلمية 

واملنهج  الوظيفي  املنهج  بني  الجاد  بالتمييز  إال 

العلمي  االستقصاء  أجل  من  العلمي  أو  الشكيل 

النحو العريب يف بداياته قد  فقط. واملؤسف أن 

رصد  عىل  يحرص  كان  وظيفي  غري  اتجاها  اتجه 

اللغوي، ولذا نجد كل هذا  اللقاء  كل احتامالت 

دفع  الذي  اللغوية،  القواعد  من  املذهل  الكم 

بعامل كابن خلدون إىل القول بأن االنشغال بالنحو 

وهذا كام  يعني  ال  العمر، وشغل مبا  تضييع  فيه 

الفقه؛  فعل املتأخرون يف صناعة املنطق وأهل 

ألنهم أوسعوا دائرة الكلم فيها وأكرثوا من التفاريع 

واالستدالالت مبا أخرجها من كونها آلة وصريها من 

املقاصد)45(.

ويذهب ابن خلدون إىل موقف قد يبدو متطرفاً، 

تحليل  يف  العمق  خلصة  الحقيقة  يف  ولكنه 

غياب  إن  اللغوية.  القواعد  يف  الضعف  أسباب 

باملتعلمني  مرضا  يكون  قد  الوظيفي  البعد 

بالعلوم  اهتاممهم  املتعلمني  ألن  اإلطلق  عىل 

فإذا  بوسائلها  اهتاممهم  من  أكرث  املقصودة 

قطعوا العمر يف تحصيل الوسائل فمتى يظفرون 

باملقاصد”)46( ومام ال شك فيه أن هذه الفجوة 

بني معرفة املعلومات اللغوية وتوظيفها هي التي 
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تبدو  التي  اللغة  تلك  إىل  خلدون  بابن  دفعت 

كثريا من جبابرة  نجد  »ولذلك  ذكر  قاسية عندما 

النحاة واملهرة يف صناعة العربية املحيطني علام 

إىل  سطرين  كتابة  يف  سئل  إذا  القوانني،  بتلك 

أخيه أو ذوي مودته أو شكوى ظلمه أو قصد من 

قصوره أخطأ فيها عن الصواب وأكرث اللحن«)47(.

إن املنهج الوظيفي يف التأليف واملنهج الوظيفي 

كبرية  جهود  إىل  يحتاج  والتعلم  التعليم  يف 

باالختلط   “ املوىس  نهاد  سامه  مام  تخرجه 

العربية”  اللغة  تعليم  خطة  يف  العفوي  والرتاكم 

لها  العربية بشكل عام ليس  تعليم  فاملناهج يف 

منطلقات متسقة منظمة، فهي مواد وملحظات 

أنها  منسجم  واضح  نسق  ينتظمها  ال  مرتاكمة 

وجغرافية  تاريخية  مواد  من  بخليطائتليف  أشبه 

واجتامعية وعلمية...

مناهج  تكون  أن  إال  يشء  بكل  توصف  أن  يصح 

متيزه  يتميز  الذي  اللغوي  باملعنى  العربية  اللغة 

يف  املوىس  نهاد  لغة  حدة  وعىل  الخاص«)48( 

عندما  الصواب  عن  بعيدا  ليس  ولكنه  كتابته، 

متعلمي  أذهان  عىل  تسيطر  التي  الفكرة  نتذكر 

اللغة من عرب واملتمثلة يف أن العربية لغة صعبة 

ومعقدة.

الخالصة:

خطا ميدان تعلم اللغة العربية لألجانب خطوات 

متعددة يف سبيل خدمة الراغبني يف تعلم هذه 

الذي  الكم  من  متأنية  لوقفات  األوان  وآن  اللغة، 

أفرزه امليدان من حيث طرائق التدريس والكتاب 

التعليمي وإعداد املعلمني وغري ذلك من مواطن 

اهتامم بالعربية ومتعلميها.

املصطلح  واقع  لفحص  الدراسة  هذه  وكانت 

اللغوي يف عدد من املناهج التعليمة التي تهدف 

معظمها  يف  وهي  لألجانب،  العربية  تعليم  إىل 

تعمد إىل تقديم العربية عن طريق النحو، وميكن 

تستخدم  التي  املناهج  من  تعد  أن  عام  بشكل 

الطريقة املبارشة بوجه من وجوهها.

أن  للباحث  اتضحت  التي  امللحظات  من 

املناهج املدروسة ال تستخدم طريقة منظمة يف 

من  كثري  من  تعاين  بل  اللغوي  املصطلح  تقديم 

كأن  النتائج  قسم  يف  واضحاً  هذا  وكان  االرتجال 

يقدم منهج مصطلح املبتدأ وال يقدم الخرب.

اللغوية  املصطلحات  من  املشرتك  القدر  وكان 

بني املناهج املدروسة، محدودا جدا يؤكد ظاهرة 

يف  الذايت  التحسس  عىل  واالعتامد  االرتجال 

اختيار املصطلح.

للمصطلحية  العامة  النظرية   H,felber فيلرب  هـ.    )1

مجلة  مصلوح،  وسعد  هليل  حلمي  محمد  ترجمة 

املعجمية، عدد 2 )1986( ص 126.

محمود فهمي حجازي، علم املصطلح، مجلة مجمع   )2

اللغة العربية، ح59 )1986م( ص63.

محمود فهمي، ص 63.  )3

بناء  يف  وأثره  املصطلح  علم  يف  مقال  بشري،  إبرير   )4

مجلة  واآلداب،  اللغة  يف  البحث  ومامرسة  املعرفة 

التواصل، ع25 ، مارس، 2010.

ابن خلدون، بريوت: مكتبة دار  ابن خلدون: مقدمة   )5

الهلل، 2006، ص348.

ابن خلدون، ص 348.  )6

الداللة  علم  يف  مباحث  صادق،  حامد  قنيبي،   )7

عامن،  األردن،  الجوزي،  ابن  دار  ط1،  واملصطلح، 

2012

شوقي ضيف: تيسري النحو التعليمي قدميا وحديثا،   )8

القاهرة: دار املعارف، 1986م.

اإلمام القشريي: نحو القلوب الصغري، تحقيق أحمد   )9

علم الدين طرابلس )ليبيا(، ص 129-128.

متام حسان: اللغةالعربية، معناها ومبناها، القاهرة :   )10

الهوامش
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الهيئة املرصية العامة، 1973م وصدر الكتاب نفسه 

عن دار الثقافة بالدار البيضاء 

متام حسان: اللغة بني املعيارية والوصفية، القاهرة:   )11

مكتبة األنجلو املرصية 1958، وصدر الكتاب نفسه 

عن دار الثقافة بالدار البيضاء يف 1980م .

12(  متام حسان: اللغة بني املعيارية والوصفية، القاهرة: 

مكتبة األنجلو املرصية 1958، وصدر الكتاب نفسه 

عن دار الثقافة بالدار البيضاء يف 1980م .

العريب،  الوطن  الثقايف يف  االخرتاق  تعددت وجوه   )13

ففي التعليم أجربت العربية عىل الرتاجع يف التعليم 

الجامعي يف الكليات العلمية، ويف االقتصاد ورغم 

فإن  مألها،  التي  والجيوب  النفط  عن  يقال  ما  كل 

العربية،  األنظمة  بعض  متلك  تكاد  الدولية  البنوك 

عديدة،  االخرتاق  شواهد  السيايس،  املجال  ويف 

التي  املهيمنة  التجزئة  وفلسطني ويف  السودان  يف 

أو اسلمية أو  ولدت أجياال اقليمية أكرث منها قومية 

غربية أو رشقية.

ظهرت بعض الدراسات التي تكشف عن دور  بعض   )14

الثقافة  إثراء  يف  العربية  غري  اإلسلمية  املجتمعات 

اللغة  أحمد غلدنت: حركة  - شيخو  منها:  العربية، 
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.2005
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الهندية، بغداد وزارة الثقافة، 2011

التأليف يف  اجاملية يف حركة  نظرة  أحمد:  - جميل   

العربية يف الهند، مجمع اللغة العربية، دمشق، عدد 

50 )1975م( ص 358- 71

الحية،  اللغات  تعلم  العريب،  املجيد  عبد  صلح   )15

بريوت، مكتبة لبنان، 1981، ص 40.

- نايف خرما، وعيل حجاج، اللغات األجنبية: تعليمها   16

وتعلمها، الكويت، عامل املعرفة، 1988م، ص 27.

 Wilga Rivers, Teaching Foreign  )17

 ,language Skills,  Chicagos press

18.1968p

 Stephen Krashen, Terrell. The Natural  )18

 , Approach, Hay Ward;Alemany Press

22 -18.pp 1984

19(  نايف خرما وعيل حجاج، اللغات األجنبية: تعليمها 

وتعلمها، الكويت، عامل املعرفة، 1988م ص27.

 Carl Diller, Teaching Language  )20

 ;Controversy, Rowley

10.p 1978,Newbury House  

التقابيل،  اللغة  علم  يف  ياقوت،  سليامن  أحمد   )21

االسكندري: دار املعرفة الجامعية، 1989م، ص69.

نايف خرما وعيل حجاج، ص 40-39.  )22
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للدراسات  الجامعية  املؤسسة  بريوت:  اللغات، 

والنرش والتوزيع 1984م صح 76.

ميشال زكريا، ص 76.  )24

 Kenji Hakuta, Mirror of Languge,  )25

1986 ,Newyork, Basic Book

 Falk Johnson, Grammar; A Working  )26

 :44  ,Classification;Elementary English

52-349.pp

منتصف  حتى  التعليمي  النحو  املكارم:  أبو  عيل   )27
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العدد 2، 4، 1984م ، ص 272-245.
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للحياة، 	  العربية  وآخرون:  صيني  اسامعيل  محمود 

الرياض: جامعة امللك سعود، 1981م.

ف. عبد الرحيم: دروس اللغة العربية لغري الناطقني 	 

بها، املدينة املنورة، الجامعة االسلمية، 1480هـ.
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العرب طرابلس )ليبيا(، الدرا العربية للكتاب 1981م.

مكة 	  األسايس،  الكتاب  وآخرون،  الله  عبد  الجربوع، 

املكرمة، جامعة أم القرى، وحدة البحوث واملناهج، 

.2008

عباس،  احسان  تحقيق  حزم،  ابن  رسائل  حزم:  ابن   )29
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املقدمة

ذو  حديث  الجربانية  االنسانية  عن  الحديث    

بأوجاعه  ويحس  االنسان  مبفاتن  يتغنى  شجون، 

ومن  الحساس،  قلبه  نبضات  من  نبضة  كل  يف 

محبة لبنان ينطلق إىل محبة العامل بكل مافيه من 

الفنان،  وحيوية  الشاعر  وحنني  اإلنسان،  إخلص 

وهي صفات أديب ندعوه جربان، قد كان إنسانا 

بحبه  إنسان عىل وجه األرض، متجاوزا  يحب كل 

حدود الدين والجنس واإلقليم .

وكيف  األدب  يف  االنسانية  ماهي  تساءلنا  وإذا   

حسب  وجدناها  ؟  جربان  عند  معاملها  تبدو 

الوجوه  عىل«  تتقلب  كرم  غطاس  أنطوان  الناقد 

الخمسة التالية:      

شأنه  من  فكري  نظام  كل  العام  مبعناها  هي   -1

العناية الجىل باإلنسان.

التي  الفكرية  الحركة  عىل  التسمية  وأطلقت   -2

يف  الوسيط  العرص  تقاليد  فك  إىل  هدفت 

اللهوت والفلسفة.

3- كام أنها أطلقت عىل فلسفة )أوغست كونت( 

التي جعلت االنسان مرتكز األلوهة.

4- وأن رائد أربابها يف أملانيا إزالة الفوارق األرسوية 

واألخلقية ودحض العرق الذي أقرها ليبلغ االنسان 

آخر حدود كامله وتتحقق ذاته عىل الوجه األتم.

5- وأن هذه النزعة االنسانية الشاملة كانت وليدة 

الرجوع عىل التنقيب يف الثقافة الكلسيكية جملة 
فخرجت عن حكمة واسعة وأخلقية صافية.«1

وجدناها  الخمسة،  الوجوه  هذه  قلبت  وإذا     

تلقي واقع جربان وفنه، بعنايته بشوؤن اإلنسان، 

فقد كان يف أول عهده يف الكتابة يخاطب إنسان 

بيئات  من  املحليني  أبطاله  خلل  من  لبنان، 

اجلانب الإن�ساين يف اأدبيات جربان خليل جربان

د.جدي فاطمة الزهراء
كلية اآلداب واللغات والفنون، جامعة جيليل ليابس-سيدي بلعباس

امللخص 

إن أبرز ما مييز اإلنسان هو وجود الروحية فيه ،وحقيقة وجودها ال تقل أهمية عن حقيقة وجوده ، و أهم 

يشء يف ذلك النزعة اإلنسانية التي ارتبطت عىل نحو ما مبا يدعو إليه الدين ، من تسامح وإعلء الفكر 

اإلنساين، وكانت هذه القضية وراء انشغال جربان الدائم يف البحث عام يخلده من صدق وعفة، ووفاء 

وأخلق ،وكذا السعي لرتسيخ القيم التي تخلد موت اإلنسان.

الكلامت املفتاحية : اإلنساين، القومي ، التسامي ، تغليب الروحي والنفيس عىل البيولوجي.
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عبارة  لديه  االنسانية  أن  ذلك  لبنان،  من  مختلفة 

عن مبادئ سامية، ونرش للمثل العليا يب الناس 

االنسان  بني  تباعد  التي  والنظم  القيود  ومحاربة 

وأخيه االنسان، والعمل عىل خلق مجتمع انساين 

مثايل يسوده العدل والرحمة واملحبة.

تبثق املحبة من العطاء وهو معطى يدرك جربان 

االنسانية،  الحقيقة  إىل  الوصول  سبل  خلله  من 

حب  لديه:«  متداخلة  حدود  واملحبة  فالحب 

علوي ال يعرف الجسد ألنه غني، وال يوجع الجسد 

النفس  يغمر  قوي  ميل  الروح  داخل  يف  ألنه 

بالقناعة مجاعة عميقة متأل القلب باالكتفاء«2.

أبعاد  له  صوفيا  حبا  كتاباته  يف  جربان  بث 

الدنيا،  االرتباطات  من  جرده  فقد  ميتافيزقية، 

إىل  البرشية  لقيادة  العالية  مواهبه  كل  جند  إذ 

والسعادة  الحب  وإىل   ، والحق  والخري  الجامل 

فيه  غرس  حقل   ، االنساين  فاملجتمع  والحرية 

عصارة روحه وشعوره وفيض عقله وخياله، وإن كان 

و)األرواح  املتكرسة(  )األجنحة  يف  متمردا  شاعرا 

حاملا  كان  فقد  املروج(،  و)عرائس  املتمردة( 

)املواكب(  يف  وحكيام  وابتسامة(  )دمعة  يف 

جربان  يبقى  لكنه  )النبي(،  يف  املبرش  والهادي 

املحب لإلنسانية يف كل كتبه.

هاجم جربان يف مرحلة مترده الكهنة واالقطاعيني 

لنا  يرسم  ورأيناه   األجساد،  عىل  املسيطرين 

الحامقات التي تنغص سعادة االنسانية، ويسخر 

كل شاعريته وخياله، يف محاولة الوصول إىل كل 

قلب وضمري وكل إدراك، ليوقظ يف الناس شعور 

الحي بإنسانيتهم التي يجب أن ال تضعف، ولعل 

من جملة العلقات االنسانية التي عالجها جربان، 

يقطر  قلب  قلبان،  »لكل عظيم  أنه  يرى  التسامح 
وقلب يصرب«.3

والقلب   ، البرشية  الطبيعة  قانون  مصدر  القلب 

هو الباب الذي يطل عىل الفردوس األريض، وهو 

حلقة الوسط بني االنسان وأخيه االنسان، القلب 

ينبوع ميتلئ باملحبة، كان جربان شاعرا يرسم بدم 

القلب ويكتب بعصري الروح، فله رؤية يف هذا نوع 

بالحرب  يكتب  ليس من  يقول:«  الكتابة حيث  من 

كمن يكتب بدم القلب.«4 

النفس  نوازع  عن  واأللوان  بالخطوط  عرب  وقد 

البرشية، وصور آالمها وآمالها وبىك ألوجاعها وغنى 

الجانب االنساين يف أدبيات جربان خليل جربان
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لو  يردد:  وأخذ  بالحياة  ارتبط  قد  أفراحها،ونجده 

شئتم تسميتي فقولوا إنني من حزب الحياة 5 ألن 

أسمى مستوياتها هو الحب، فهو رشيعتها عندما 

يزول  الناس وأمامه يتساوون وعىل عتباته  يلتقون 

ما بينهم من فروق ويذوب ما بينهم من خصومات، 

وعن الحب تتفرع جميع مظاهر الحياة.

وبالعمل«  الحب،   أساسه  العمل  أن  جربان  يرى 

النافع يفتح العامل قلبه ومن أحب الحياة بالعمل 
النافع تفتح له الحياة أعامقها.«6

 العمل الصورة الظاهرة للمحبة الكاملة، كونه من 

باملحبة،  العبادة  جربان  ربط  وإن  العبادة  مظاهر 

ذلك أن العمل هو الذي يقربنا من حقيقة ذواتنا 

العمل  مفهوم  جربان  خلع  إذ  السعادة،  وحقيقة 

إىل  ليدخله  املنفعة،  أو  الرزق  كسب  أجل  من 

 ، املادية  ذاته  النسان  يخلع  أين  املحبة  صلب 

ليحب  يعمل  وهو  أثرييا  نورانيا  وشاحا  ويرتدي 

الحياة يف عمله،  الحياة متوخيا  ويخدم  اآلخرين، 

ذلك أن » الحياة ظلمة حالكة إن مل ترافقها الحركة 

يرافقها  مل  إن  فيها  بركة  وال  عمياء،  تكون  والحركة 

يقرتن مل  إن  مثر  بل  باطل  يكون  والعمل   العمل، 
 باملحبة.« 7

  انطلقا من ناموس املحبة الذي هو فوق الرشائع، 

يخاطب جربان االنسان إذ يرى جميع الناس إخوة 

وال يجوز أن يتخم أخ ، بينام يجوع األخ اآلخر ويف ذا 

هتف قائل: » أنت أخي وكلنا ابن روح قدوس..

خذ مني ما شئت فلست بسالب غري مال لك 
الحق، بقسم منه وعقار استأثرت به ملطامعي.«8

    يذهب جربان إىل معنى العطاء من خلل نظرته 

يكفي  للعطاء، فل  متناهية  الل  الصوفية  لألبعاد 

أن يعطي االنسان من ثروته بل عليه أن يعطيه من 

السؤال، فكل ذي حاجة  أيضا، ويجنبه مرارة  ذاته 

يستحق العطاء طاملا أنه استحق نعمة الحياة، ألن 

الحياة هي التي تعطي وليس االنسان املعطي:« 

تعرف  وأنت  يسألك  من  تعطي  أن  ...جميل 

حاجته...الحق أقول لك أن الرجل الذي استحق 

هو  ولياليه  بأيامه  ويتمتع  الحياة،  عطية  يتقبل  أن 

التي  هي  الحياة  منك...ألن  يشء  لكل  مستحق 

تعطي الحياة، يف حني أنك وأنت الفخور بأنه قد 

صدر العطاء منك، لست بالحقيقة سوى شاهد 
بسيط عىل ذلك.«9

يتغني  راعش،  عاطفي  نشيد  جربان  فم  يف     

أحاديثه عن هذه  وكل  والحياة،  والحب  باالنسان 

مرهفة  انسانية  عىل  ينطوي  حديث  املظاهر، 

وصفائه  وصلحه  االنسان  بنفع  اميانه  أساسها 

ونقائه من الرشور، فإن قال :« إين أكرهكم يابني 

أحتقركم  أنا  والعظمة،  املجد  تكرهون  ألنكم  أمي 

إن  الكراهية  فهذه  نفوسكم.«10  تحتقرون  ألنكم 

مقدسا  حبا  الحقيقة  يف  أنها  إال  ألمته،  كانت 

مخلصا ألنه أقر عىل ذلك بنفسه:« ال بأس فإين 

سوف  ولكني  فأكرث،  أكرث  أكرث...نعم  سأحبكم 

وأسرت  البغض  من  ستارا  محبتي  عىل  أسدل 
عواطفي بشديد كراهيتي.«11

   لقد عرب جربان عن االنسانية املقدسة التي هي 

روح األلوهية عىل األرض، وذلك من خلل كتابه

غريبا  كان  فقد  الحلم،  مرحلة  وابتسامة(  )دمعة 

كلها  األرض  كون  الواحدة،  األمة  وعن  بلده  عن 

أن  وجد  كام  عشريته   البرشية  والعائلة  وطنه، 

ذاته،  ينقسم عن  أن  الصغر  االنسان ضعيفا ومن 

واألرض ضيقة

ومن الجهل أن يتجزأ إىل مامليك وإمارات، فوحدة 

والحدود،  والتاريخ  الزمن  فوق  البرشي  الجنس 

والخلقية،  الثقافية،  األمتدادات  يف  وتتمثل 

والسياسية، وال يتعارض االخلص لها مع االخلص 

رأيس  مسقط  أحب  هذا:«  يف  ويقول  القومي، 
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من  بقسم  بلدي  وأحب  لبلدي  محبتي  ببعض 

ألنها  بكلتي  األرض  وأحب  وطني،  ألرض  محبتي 

روابط  واألديان  األلوهية.«12  وروح  اإلنسانية  مراتع 

تشد االنسان إىل أخيه البعيد فهي يف اختلفها 

التي  األديان  دين واحد، ومع اميان جربان بوحدة 

تجمع العامل العريب، فإنه يحتفظ يف نصف صدره 

إىل  ويهمس  األخر،  النصف  يف  وميجد  بيسوع، 

كل مواطن يعيش يف العامل العريب:« أنت أخي 

وأنا أحبك ساجدا يف جامعك، راكعا يف هيكلك 

ومصليا يف كنيستك، فأنت وأنا دين واحد، وهو 

الروح وزعامء فروع هذا الدين، أصابع ملتصقة يف 

يد األأللوهية املشرية إىل كامل النفس.«13                                         

قلبه  حقيقة  عن  يكشف  حكيام  غدى  وقد     

يف  ذلك  والتمسنا  الشامل،  بالحب  املتفجر 

الناس  اصلح  إىل  سعى  فقد  )املواكب(  كتابه 

أبكته  الذي  الناس،  خري  فيه  ملا  ومؤسساتهم 

تعاستهم ثم تفجرت بعد ذلك غضبه عليهم، وقد 

أسلوب  إن   « زكا:  طنيس  لسان  عىل  ذلك  جاء 

يجدي  مام  أكرث  ايقاظهم  يف  يجدي  التقريع 
أسلوب التفجع واملشاركة باملأساة.«14

    رشح جربان حقيقة مشاعره عندما صب غضيه 

وتجد  دما،  ينزف  األعامق قلب  لكنه يف  عليمه، 

نفسه املشبعة بالرقة ومحبة الخري، معلنتا بنغمة 

مينعه  ال  الذي  الحزين  القلب  أنبل  ما  شجية:« 
الفرحة.«15  القلوب  مع  أغنية  ينشد  أن  عن  حزنه 

كل هذه اآلالم الكبرية التي عرفها حولها إىل طاقة 

وال  أكرب  وأمل  عمل  إىل  تدفعه  منتجة،  خصبة 

سيام أنه عرف الخطيئة بنفسه وعاش فيها، وعن 

طريق تجاربه أدرك نقائص النفس االنسانية، ومل 

يكن أمامه من سبيل إال أن يخرج لنا كتابه ) النبي( 

ويقدم فيه صورة نفسه والصورة الصحيحة لإلنسان 

وجوده  رضورة  عن  تجاربه  أسفرت  الذي  الكامل 

)النبي(  الكتاب  هذا  وكان  البرش  نفوس  إلصلح 

األساسية،  االنسانية  شؤون  فيه  تناول  انجيل 

كالحب والخري، والرش والجامل واملوت.

    ولنئ كان مبرشا بأفكاره املنطلقة يف عامل الحق 

املندفعة يف دنيا االنسانية الرحبة، ذلك أن نزعته 

مواجهة  يف  تنجح  مل  الفطرية  الحياة  إىل  ودعوته 

يزود  ومل  الحديث،  الصناعي  العرص  مشاكل 

االنسان بزاد جديد، كان نبيا ظهر يف غري عرصه، 

ويف غري وطنه ليتيح للمحزونني الهروب إىل عامل 

خيايل، فيه الخلود والطأمنينة ذلك  أن قلبه كان 

والعامل  جميعا،  الناس  نحو  شفافا  حبا  يضطرم 

كله.

يف  برغبة  تشعر  الحساسة  النفس  جعل  فقد   

البكاء والسيام أن روحه تضم كنوز الحب الصايف، 

فاملحبة تكلل هامة اإلنسان املحب وترفعها إىل 

يف  واضحا  هذا  ونجد  الحب،  مستويات  أسمى 

املوت  عرب  سأحيا   « الكلم:  من  املقطع  هذا 

موجة  ترجعني  بعدما  حتى  أذانكم،  يف  وسأغني 

البحر األوسع إىل أعامق البحر املديد، سأجلس 

يف مركبكم ولو بدون جسد وسأذهب معكم إىل 

وأجلس  إليكم  منظورة، وسآيت  روحا غري  حقولكم 
قرب مواقدكم ضيفا ال يرى.«16

    ولعل مايدل عىل شمول حس جربان وانسانيته 

وهذا  نفسه،  تجاه  باألمل  الشعور  ذلك  العميقة، 

الكينونة  ألبعاد  انطلق  فيه  الروحي  الشعور 

الشقاء  تخفيف  عىل  الدائم  فالسعي  االنسانية، 

ما  لكل  الصحيحة  املحبة  باألحرى  أو  االنساين، 

يف الوجود بغري تفضيل أو تفريق، جعلنا نحس مع 

أجواء  التحليق إىل  يريد  أنه فرخ نرس  جربان عىل 

إىل  تهمس  الشاعرية  املتأججة  فروحه  النسور، 

الذات الكامنة يف البرش جميعا.

     وكذلك اميانه بأنه روح نبي يهمس بالحكمة، 

الجانب االنساين يف أدبيات جربان خليل جربان
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طريق  يخط  جعله  األمل،  ويحرك  السلوى  ويبث 

الحديثة،  باألفلطونية  متأثرا  املثىل  الحياة 

تأملته  يف  ذهب  أنه  حتى  االرشاقية،  والفلسفة 

واملوت  املوت،  إىل  طريقا  الحياة  اعتبار  إىل 

روح موزعة يف  والله  بالتناسخ،  الحياة  طريقا إىل 

والوجود  العقل  يف  يسرتيح  والله  الكون،  أجزاء 

عنده وحدة فيقول :« كل مايف الوجود كائن يف 

الوجود،  يف  موجود  باطنك  مايف  وكل  باطنك، 

األشياء  أقرب  بني  فاصل  حد  هناك  وليس 

الواحدة جميع أرسار  املاء  وأقصاها...ففي قطرة 

البحار..ويف حركة واحدة من حركات الفكر كل ما 
يف العامل من الحركات واألنظمة.«17

األمل  بإسم  الناطقة  جربان  تعاليم  كانت  هكذا 

والحياة، تتمحور حول ذات باطنة نزاعة إىل مواجهة 

ناشدا  اإلنسان،  الوجود إىل اصلح عامل  أحاجي 

إىل أرض جديدة يحيا عليها إنسان سعيد، يتغنى 

بالحب النابع يف جميع املرئيات واملحسوسات 

األزلية  الكلية  الروح  ألنها  بالطبيعة،  ترتبط  التي 

واألبدية اململؤة بالجامل واملحبة.

الطبيعة  لقانون  مصدرا  الله  جربان  يعترب       

عاىن  أنه  ذلك  رسوال  نفسه  صور  ولنئ  الكونية، 

لبناء  مسخر  أنه  وأدرك  والوحشة،  الغربة  قضية 

معامل االنسانية بشعور إنساين ترتقرق يف جنباته 

عاطفة حقة، ونجده يقول عن ذلك:« منذ سلمني 

الناس مقالدهم وأنا أدأب النهار والليل يف سبيل 

إسعادهم، وأجرتح العجيبة بعد العجيبة ألنقذهم 

من بؤسهم وشقائهم.«18 ويزيد يف انسانيته تجاه 

السعادة  إىل  يسلكون  ووجدتهم   « قائل:  الناس 

شتى املسالك، ويطرقون شتى األبواب فهديتهم، 

إىل مسلك واحد وهو أنا، أنا هو املدخل واملخرج 

وأنا الدليل والحجة، تلك هي العجيبة الثالثة.«19

    ما ميكن قوله عن انسانية جربان، أنها اقرتنت 

امياءات  أصداء  فكان صانع  الرائية،  النبوة  بنسق 

انجيلية، خاطب بها األرواح والقلوب، وحمل بني 

ليطري يف  يتجنح  أن  أراد  أدبا  أنامله جنون ضمريه 

الرومانتيكية،  الوجدانية  بني  مازجا  الخيال،  سامء 

والرمزية التي يلتبس معناها أحيانا، ولكنها بالرغم 

بجامل  قريرا  شعورا  القارئ  روح  يف  ترتك  ذلك 

أسلوبها وروعة صورها.
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متهيد

الحمد لله رب العاملني و الصلة و السلم عىل 

و  إمام األولني  الله،  رسوله األمني محمد بن عبد 

سيد املرسلني. أما بعد.

منو  يف  بارز  أثر  الجغرافية  الكشوف  لحركة  كان 

انعكس  الذي  األوروبية  القارة  اقتصاد  وانتعاش 

الخارجي  العامل  مع  الدولية  التجارة  تطور  عىل 

اكتشاف  عىل  علوة  لها،  جديدة  أسواقا  وفتح 

مناطق مجهولة وطريق جديد للوصول إىل الرشق، 

وينبغي أن نشري إىل أن حركة الكشوف الجغرافية 

عىل  طرأت  التي  التطورات  من  جزءاً  كانت 

املجتمع  من  تحوله  إطار  يف  األورويب  املجتمع 

اإلقطاعي إىل املجتمع الرأساميل)1(.

شهدت دول أوروبا منذ أواخر القرن الخامس عرش 

تغییرات اجتامعية وثقافية متخضت عن سلسلة 

هذه  ونقلت  أوروبا  دول  هزت  سياسية  تحوالت 

الدول إىل طور حضاري أكرث تقدما )2(.

الكشوف  حركة  والربتغال  إسبانيا  تبّنت  لقد 

التجارة؛  عىل  وسيطرتا  البداية  منذ  الجغرافية 

فتولت إسبانيا النشاط التجاري مع العامل الجديد 

قارة  يف  التجارة  مع  والثانية  األمريكية(  )القارة 

فاسكوا  الربتغايل  امللح  اكتشاف  وكان  آسيا)3(. 

م   1498 سنة  يف  الصالح  الرجاء  رأس  جاما  ذي 

الربتغال  دولة  فيه  سيطرت  جديد  لعرص  فاتحة 

عىل التجارة يف مناطق الرشق؛ وكونت إمرباطورية 

امتدت من الخليج العريب غربا إىل موانئ الصني 

آسيا  قارة  مع  األوروبية  التجارة  واحتكروا  رشقا. 

ومن  الداخلية  آسيا  تجارة  عىل  كذلك  وسيطروا 

عرب  الربية  التقليدية  طرقها  من  التجارة  حولوا  ثم 

الرشق األدىن إىل الطريق البحري عرب رأس الرجاء 

الصالح )4(.

لقد بدأ فاسكوا ذي جاما رحلته الشهرية من ميناء 

ديستينوا يف لشبونة يف 8 يوليو 1497 , بعدد من 

السفن بلغ عددها من 4-5 سفن ومن البحارة بني 

الصالح  الرجاء  رأس  دورانه حول  وبعد   150-118

الرشق  ساحل  عىل  الواقعة  باملوانئ  ومروره 

العريب  امللح  مبعونة  فاسكوا  وصل  اإلفريقي 

كاليكوت  مدينة  إىل  ومرافقته  ماجد  بن  أحمد 

الهندية عىل ساحل ملبار يف عرشين مايو 1498.

وعندما عاد إىل بلده الربتغال وجد أن األرباح قد 

تجاوزت تكاليف الرحلة بحوايل ست مرات )5(. إن 

نجاح فاسكوا دي جاما كان حافزا مللك الربتغال 

�سيطرة الربتغاليني على �سواحل عمان والبحرين 
يف القرن ال�ساد�س ع�سر

د. أم الخري عبد الله الصاعدي
عضو هيئة التدريس - كلية اآلداب - جامعة عدن- الجمهورية اليمنية

سيطرة الربتغاليني عىل سواحل عامن والبحرين يف القرن السادس عرش



 216جملة كرياال يوليو 2021

عىل االستمرار يف إرسال حملت أخرى ال تهدف 

إىل كشف املجهول فحسب، وإمنا إىل السيطرة 

املصحوبة بوحشية كبرية.

فاسكوا  رحلة  بعد  الربتغالية  الحملت  وتتابعت 

والنجاحات التي تحققت ويف عام 1505 كانت 

الحملة التي قادها )دامليدا( وهو أول من عني يف 

الهند)1505م- الربتغال يف  ملك  نائب  منصب 

1509م( والذي اتخذ من مدينة لوشن مقرا دامئا 

حكومة  أول  الربتغال  عدت  التاريخ  هذا  ومن  له 

استعامرية أوروبية أنشئت يف بلد الرشق لحامية 

ولتحقيق  هناك  الربتغالية  الحيوية  املصالح 

االحتكار التجاري لسلع الرشق يف السيطرة عىل 

مصادر إنتاجها يف شبه القارة الهندية )6(.

والذي  ذلك.  بعد  الربتغالية  الحملت  تواصلت 

يعنينا من هذه الحملت حملة الفونسو البوكريك 

لتوسع  مهدت  قد  كانت  ألنها   1506 عام 

الربتغاليني يف رشق الجزيرة العربية وكانت األوامر 

الصادرة اىل الفونسو البوكريك هي االستيلء عىل 

العرب  وبحر  عدن  خليج  عىل  املطلة  املناطق 

إغلق  ثم  ومن  واملضيق  هرمز  جزيره  واحتلل 

بلد  إىل  التوجه  ثم  ومن  العريب  الخليج  مدخل 

الهند الحتلل مدينة كوا واتخاذها ميناء لتصدير 

لغرض  عسكرية  قاعدة  اتخاذها  وكذلك  البضائع 

رضب السفن العربية و الهندية املحملة بالبضائع 

املتجهة إىل املوانئ العربية اإلسلمية )7(.

أسطول  رأس  عىل  البوكريك  الفونسو  أبحر  لقد 

يضم أربعني سفينة يساعده ذي كونها الذي كلف 

باحتلل جزيرة سقطرى يف بحر العرب. الحتللها 

واتخاذها قلعة وقاعدة بحرية لقطع الطرق ورضب 

املتجهة إىل خليج عدن  العربية  التجارية  السفن 

معارك  بعد  1507م  عام  يف  ذلك  فعلوا  ولقد 

خللها  تكبد  الجزيرة  أهايل  مع  الوطيس  حامية 

الربتغاليون خسائر جمة )8(.

لقد كان احتلل جزيرة سقطرى )9(، بداية لدخول 

الربتغاليني منطقة الخليج العريب، وتطبيقا عمليا 

للخطة العسكرية الربتغالية الحتلل سقطرى ومن 

ميناء  مثل  الحرضمي  الساحل  نحو  االتجاه  ثم 

أن  إال  احتلله  الربتغاليون  حاول  الذي  الشحر 

سكان الشحر قاوموا االحتلل. 

الربتغاليني  أن  إال  الشهداء.  من  العديد  وقدموا 

العامين  والساحل  هرمز  مضيق  الحتلل  اتجهوا 

وصور  وقريات  وقلهات  الحد  ورأس  مسقط  مثل 

وخور فكان )10(. بعد أن واجهوا مقاومة رشسة من 

الفروق  أن  إال  املناطق  هذه  يف  العرب  السكان 

وعدم  والتسليح  واالستعدادات  التجهيزات  يف 

صلحية السفن العربية للمقاومة ألنها يف مجملها 

سفن تجارية بحتة ومن هنا نجح الغزاة الربتغاليون 

العامنية  املوانئ  هذه  عىل  السيطرة  فرض  يف 

وخاصة ميناء مسقط وصحار.

العامين  الساحل  موانئ  خضعت  أن  وبعد 

الخليج  موانئ  إىل  الربتغالية  القوات  توجهت 

هجوما  الربتغالية  القوات  وشنت  العريب، 

للسيطرة عىل جزيرة هرمز إال أن سكان جزيرة هرمز 

املحتلة  الربتغالية  القوة  أمام  كبرية  مقاومة  أبدوا 

التي لجأت إىل استخدام القوة فقصفت املدينة 

وامليناء حتى يسهل اقتحام الجزيرة وبعد اقتحام 

حاكمها  واضطر  املقاومون  استسلم  املدينة 

السيد سيف الدين إىل التقدم بطلب للربتغاليني 

بتوقيع اتفاقية التصالح معهم وكان ذلك يف شهر 

سقوط  سلمنا  وإذا   .)11( 1507م  سنة  سبتمرب 

جزيرة هرمز بأيدي الربتغاليني فان األسباب تكمن 

يف الفروق الكبرية بني الهرمزيني والغزاة من حيث 
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االستعدادات والفروق الكبرية يف التسلح ونوعية 

السفن فالعرب كانت سفنهم يف مجملها سفنا 

تجارية وغري صالحة البتة للعمليات العسكرية.

بالرغم من أن مملكة هرمز حينها كانت من أقوى 

كانت  إذ  العريب  الخليج  يف  السياسية  الكيانات 

تتحكم يف معظم شئون موانئها وإدارة جزرها يف 

منطقة  إىل  عامن  حدود  من  املمتدة  املنطقة 

الوصل  حلقة  وكانت  البحرين،  جزر  إىل  القطيف 

بني  العاملية  التجارة  حركة  يف  والهامة  املبارشة 

منطقة الرشق والغرب.

وعىل ذلك كانت مملكة هرمز واملوانئ التي تتبع 

لها من بني أهم األهداف الرئيسية للربتغاليني من 

1507م  العام  عند  املنطقة  هذه  دخولهم  بداية 

أنه بني عامي  التاريخية  الوثائق  كافة  . وتشري   )12(

1507 -1515. نجح الربتغاليون يف فرض السيطرة 

ثم  ومن  العريب،  الخليج  مدخل  عىل  وإحكامها 

العربية  املوانئ  بقية  ليحتلوا  مخططهم  يكملون 

وميناء  مسقط  ميناء  هرمز  خليج  جانبي  عىل 

عىل  هرمز  ميناء  الغريب،  الجانب  يف  البحرين 

الجانب الرشقي.

بداية  فإن  املرسومة  الربتغالية  الخطة  ويف 

مركزة  كانت  السادس  القرن  من  الثلثينيات 

قاعدة  أهم  كانت  ألنها  البحرين  موانئ  الحتلل 

تجارية منذ عهود قدمية ارتبطت بعلقات تجارية 

مع املوانئ األسيوية يف شبه القارة الهندية وإىل 

منذ  يطلق  البحرين  اسم  كان   ، ذلك  من  أبعد 

عرش  السادس  القرن  وحتى  تقريبا  الثالث  القرن 

امليلدي عىل كل املنطقة الواقعة عىل الساحل 

املمتدة  املنطقة  أي  العريب  الخليج  من  الغريب 

، وتشمل  العراق إىل عامن  البرصة يف  ميناء  من 

واإلحساء  الكويت  دولة  الحارض  الوقت  يف 

وكافة  قطر  جزيرة  وشبه  السعودية  يف  والقطيف 

البحرين  فان  الراهن  الوقت  ويف   . البحرين  جزر 

يطلق  خليج  يف  تقع  الشكل  مستطيلة  جزر  هي 

عليه اسم )بحر سلوى( وهو بالقرب من الساحل 

الغريب للخليج العريب وتتكون من عدد من الجزر 

يتجاوز عددها أكرث من ثلثني جزيرة)13(.

إن جزر البحرين مبوقعها االسرتاتيجي تتمتع مبركز 

تجاري فهي حلقة وصل بني موانئ الخليج العريب 

وبحر العرب واملحيط الهندي وتتواجد فيها مصائد 

اللؤلؤ الشهرية باإلضافة إىل متيزها بخصوبة الرتبة 

ووفرة املياه التي أسهمت يف نجاح زراعة النخيل 

وهذه  املوقع  ذلك  عليها  أضفي  وقد  الشهرية 

الرثوة أهمية ملطامع الغزاة عرب العصور ومام تقدم 

نستنتج أن سبب االهتامم بالبحرين يعود إىل غنی 

میاهها باللؤلؤ فالربتغاليون صمموا عىل احتللها 

اللؤلؤ يف  من  الكبرية  الرثوة  لتوافر  طبيعية  نتيجة 

بحرها.

وعىل أية حال فإن البحرين أرض غنية بسبب وفور 

صيد اللؤلؤ فيها )14(. وكان عدد القرى الواقعة يف 

القرن  مستهل  يف  بلغ  قد  البحرين  حدود  ضمن 

الرابع عرش امليلدي حوايل ثلمثائة قرية فأصبح 

تجار البحرين من أغنى تجار املنطقة نتيجة مامرسة 

األمم  مع  التجاري  والتبادل  التجارة  يف  العمل 

األخرى)15(. ووفقا لهذه املعلومات املؤكدة التي 

حصل عليها الربتغاليون قررت قياداتهم امليدانية 

املوجودة يف موانئ ومياه الخليج العريب االتجاه 

إىل جزر البحرين، وجدير باإلشارة فقد كانت تجارة 

اللؤلؤ يف جزر البحرين تنقل من ميناء هرمز ومنه 

عىل منت السفن إىل أوروبا وميناء سورات يف بلد 

الهند وقد كانت قيمتها قدرت آنذاك يف حدود 

ثلثة مليني جنيه إسرتليني )16(.

سيطرة الربتغاليني عىل سواحل عامن والبحرين يف القرن السادس عرش
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منذ  الربتغاليون  أدركها  التي  األهمية  من  وبالرغم 

يتمكنوا  مل  العريب،  الخليج  مواين  دخولهم  بداية 

من إخضاع البحرين إال عام 1521م بقيادة القائد 

انطونيو كوريا ومل يقف سكان جزر البحرين صامتني 

فقد  الربتغاليني  الغزاة  أمام  األيدي  مكتويف  وال 

زامل  بن  مقرن  وأمريها  البحرينية  الجزر  حاكم  قرر 

املقاومة )17(. ويف أثناء عمليات املقاومة القوية 

والبطولية للبحرينيني أمام الجيش الربتغايل جرح 

األمري املقاوم الجربي بن مقرن جروحا بليغة عىل 

بني  القوة  تكافؤ  لعدم  ونتيجة  الحياة،  فارق  اثرها 

الطرفني خاصة وأن الفروق كانت كبرية يف نوعية 

األسلحة واالستعدادات والسفن التي استخدمتها 

يف  كانت  التي  املدافعة  البحرينية  القوات 

البضائع  النقل  يف  تستخدم  سفنا  مجملها 

التجارية ويف األخري متكن الربتغاليون من اقتحام 

البحرين واحتللها يف العام 1521م )18(.

احتلل  يف  ينجحوا  أن  للربتغاليني  قدر  وإذا 

البحرين وموانيه إال أنهم فشلوا يف تنفيذ هدفهم 

األول وهو شل وتدمري األسطول التجاري البحريني 

الذي متكن ملحوه من تهريب السفن إىل موانئ 

مجاورة حفاظا عليها من الغزاة الربتغاليني )19(. 

البطولية  املقاومة  إىل  التاريخية  الوثائق  وتشري 

قام  للبحرين  نفسه  االحتلل  عام  ففي  الوطنية 

املواطن  يقودها  كان  بانتفاضة  البحرين  أهايل 

البحريني حسني بن سعد ونجحوا يف قتل الحاكم 

الربتغالية  القوة  طرد  ثم  ومن  املعتمد  الربتغايل 

أن نشري  البديهي  البحرين، ومن  املرابطة يف   )20(

يف  اندلعت  التي  1521م  سنة  انتفاضة  أن  إىل 

االنتفاضات  جملة  من  جزء  إال  ماهي  البحرين 

بحر  ساحل  موانئ  طول  يف  اندلعت  التي 

فقد  عامن  وساحل  الخليجي  والساحل  العرب 

وقلهات  والقطيف  واإلحساء  هرمز  سكان  انتفض 

وطيوي وصحار وميناء مسقط وكانت نتيجة هذه 

االنتفاضات أن تكبد الربتغاليون خسائر فادحة يف 

الربتغالية  القوة  كانت  وأخريا  واملعدات  األفراد 

ميناءي  أمري  أجربت  قد  هرمز  ميناء  يف  املرابطة 

هرمز بعقد معاهدة سميت يف التاريخ مبعاهدة 

ميناب يف الثالث والعرشين من شهر يوليو 1523 

مري،  دورات  القائد  عقدها  التي  املعاهدة  وهي 

نائب ملك الربتغال يف بلد الهند مع أمري ميناء 

عرش  ثلثة  حينها  العمر  من  البالغ  الصبي  هرمز 

ربيعا )21(.

تجاه  الربتغايل  التسلط  ازدياد  من  الرغم  وعىل 

أن  إال  ميناب  معاهدة  ضوء  يف  املنطقة  سكان 

عرب الخليج مل يستسلموا متاما للغزاة الربتغاليني 

مع  اشرتكوا  قد  البحرين  موانئ  سكان  كان  فقد 

التصدي  يف  األخرى  الخليجية  املوانئ  سكان 

االنتفاضة  فكانت  الربتغايل  للغزو  واملقاومة 

الثانية للبحرينيني سنة 1529 )22( ماهي إال تعبريا 

عن املقاومة املستمرة والرفض للوجود الربتغايل 

الغاصب عىل أرض البحرين خلل القرن السادس 

عرش امليلدي.

االنتفاضة  لهذه  املبارش  السبب  أن  إىل  ونشري 

قيام حاكم املستعمرات الربتغالية يف بلد الهند 

 ) كونها  دي  تريستان  ابن  كونها  دي  نو  نو  دوم   (

يف أثناء زيارته ميناء هرمز والذي عزل الوزير رشف 

الدين ومن ثم نفاه إىل العاصمة الربتغالية لشبونة 

سنة 1528م بحجة أنه يخطط النتفاضة أخرى يف 

موانئ الخليج العريب وقد أمر بفرض رضائب كبرية 

يف  يفكر  أن  هرمز  ميناء  أمري  إىل  عزا  مام  وجائرة 

مكان  أيضا عىل  الرضائب  تلك  تفرض  أن  رضورة 

موانئ و مدن البحرين التي ما من شك أن يرفض 

حاكمها مثل تلك الرضائب وذلك بسبب سجن 
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لذلك   ، نفيه  ثم  ومن  الدين  رشف  الوزير  قريبه 

املحتلني  من  أخرى  مرة  هرمز  ميناء  أمري  طلب 

الربتغاليني التدخل لجباية أموال الرضائب )23(.

ويف حينها قام نائب امللك يف بلد الهند )دی 

کونها( الذي كان موجودا يف ميناء هرمز بتكليف 

البحرية  ملفرزة  جديدا  أمريا  داسوسا(  )تافرز 

إال  البحرين  موانئ  الهجوم عىل  الربتغالية مقدمة 

أن القائد الجديد للبحرية الربتغالية يعتقد أنه غري 

عذرا  التمس  وقد  الحملة  بتلك  للقيام  متحمس 

ليكلف بدال عنه املسمی، سیامو  لنائب امللك 

دا كونها، أخو نائب امللك الذي خرج إىل موانئ 

ما  متنها  عىل  عسكرية  سفن  خمس  ومعه  هرمز 

يقرب من خمسامئة جندي برتغايل.

الحملة  توجهت  م   1529 عام  من  سبتمرب  ويف 

آلة  قوة  من  الرغم  وعىل  وموانئه  البحرين  باتجاه 

مل  املدفعية  سلح  وخاصة  الربتغالية  الحرب 

مدن  بأسوار  أرضار  إلحاق  من  الربتغاليون  يتمكن 

الحصينة  األسوار  يدكوا  ومل  البحرينية  املوانئ 

حتى ميكن القول بان الربتغال قد الحقوا باألسوار 

وقد  إصلحها  البحرينيني  عىل  يصعب  أرضارا 

نفدت الذخائر عىل الجيش املهاجم قبل وصول 

انترشت  ذلك  ورغم  هرمز  موانئ  من  اإلمدادات 

األمراض بني الجنود الربتغاليني إىل درجة أرغمت 

اإلرساع  عىل  هرمز  موانئ  يف  الربتغايل  القبطان 

يف إرسال أسطول خاص الستعادة سفن الحملة 

مائتي  وحوايل  قائدهم  قتل  الذين  وعسكرها 

أعدادا  قتلت  قد  الحمى  أمراض  وكانت  جندي 

حدود  يف  إال  الحياة  قيد  عىل  يتبقى  ومل  منهم 

خمسة وثلثني جنديا وكان بإمكان أهايل البحريني 

األهايل  أن  إال  وسهولة  برسعة  عليهم  القضاء 

تركوهم ليقصوا عىل الربتغاليني ما القوه . 

وبذلك كانت هذه الحملة كارثة عىل الربتغاليني، 

فرض  هو  تصميمهم  فكان  الربتغاليون  يهدأ  ومل 

االستعدادات  وبفضل  البحرين  عىل  السيطرة 

من  القادمة  اإلمدادات  وتأمني  والتهيئة  الكبرية 

ميناء كرا متكن الربتغاليون من طرد حاكم البحرين 

وتولية  الجبور  عائلة  إىل  ينتمي  والذي  وخلعه 

يد  يف  ألعوبة  يكون  أن  ميكن  آخر   )21( شخص 

الربتغاليني.

إن املقاومة البحرينية القوية يف السنوات األوىل 

كثري  يف  النظر  يعيدون  جعلتهم  الربتغايل  للغزو 

العريب  الخليج  انتهجوها يف  التي  من سياساتهم 

فقد خلفت معركة موانئ البحرين آثارا سيئة عىل 

العربية  املوانئ  كافة  عىل  الربتغاليني  سيطرة 

طول  اإليجايب  تأثريها  وانعكس   ، الخليج  يف 

األمر  وهذا  العرب  لبحر  الجنويب  الساحل  موانئ 

حكمهم  إظهار  عن  االبتعاد  عىل  الربتغاليني  دفع 

من  عليه  يرتتب  ملا  املناطق  لهذه  املبارش 

عمدوا  فإنهم  ولذا  اإلنفاق  من  مزيد  و  مشكلت 

للحكام  السلطة  من  األكرب  الجانب  تسليم  إىل 

املحليني ، كام انتهجوا سياسة عدم التدخل يف 

 ، والعرف  بالتقاليد  تتعلق  التي  الداخلية  األمور 

طاملا أنها ال تهدد السلطة وال تتعارض مع مصالح 

الربتغاليني التجارية ال من قريب وال من بعيد )25(.

يف  مهم  تغيري  االنتفاضات  هذه  صاحب  لقد 

العثامنية-  الدولة  وأن  السيام  املنطقة،  أوضاع 

عىل الرغم من مشاغلها املتعددة - كانت تراقب 

وكانت  العريب  الخليج  يف  السيايس  الوضع 

قوتها ومجدها يف  العثامنية متر يف طور  الدولة 

عهد السلطان سليامن القانوين )1520 -1566( 

الذي مد رقعة الدولة العثامنية إىل مناطق واسعة 

وجعلها مرتامية األطراف )26(.

سيطرة الربتغاليني عىل سواحل عامن والبحرين يف القرن السادس عرش



 220جملة كرياال يوليو 2021

سكان  البداية  يف  ابتهج  فقد  الحقيقة  ويف 

الخليج مبا فيهم سكان البحرین، بوصول األسطول 

إشارة  ذلك  وكان  الخليج  شامل  إىل  العثامين 

البداية لطرد الربتغاليني من هذه املنطقة، خاصة 

بعد فشل املامليك يف طرد الوجود الربتغايل يف 

الربع األول من القرن السادس عرش.

أمري  من  كل  بعث  فقد  الغاية،  هذه  ولتحقيق 

استقلليتهم  رغم  اإلحساء  منطقة  وأمري  البحرين 

للسلطان  التهنئة  واجب  لتقديم  مشرتك  بوفد 

كانا غري ملتزمني  وإن  القانوين  العثامين سليامن 

بأية تبعية أو والء للدولة العثامنية )27(. أن نجحت 

وتدمري  قشم  قرية  مواجهة  يف  العثامنية  القوات 

ميناء  ودخولهم  فيها  املرابطة  الربتغالية  القوة 

هرمز،  االستيلء عىل  فشلوا يف  أنهم  إال  مسقط 

باعتباره مفتاح بوابة الدخول للسيطرة عىل الخليج 

الفشل  هذا  البحرينية،  والجزر  واملوانئ  العريب 

االعتامد عىل  الخليجيني إىل رضورة  العرب  دفع 

أنفسهم لطرد الربتغاليني من الخليج )28(.

وتذكر املصادر أنه يف سنة 1582م تعاون سكان 

مرفأ نخيل مع حاكم إيران ملحارصة هرمز، مام دفع 

الربتغاليني إىل شن حملة بحرية بقيادة الجرنال بيرت 

بیر يرا كان عدد سفنها يتجاوز خمس عرشة سفينة 

وقد  جندي  من ستامئة  أكرث  متنها  وعىل  حربية، 

تصدى أهايل نخيلوا للقوة الربتغالية وأوقعوا بهم 

هزمية قوية، وقد بلغ عدد القتىل أكرث من مائتني 

وخمسني رجل فيام غرق أعداد منهم ولذلك فقد 

فشلت الحملة فشل ذريعاً)29(.

 1602 سنة  يف  استطاعوا  فقد  البحرينيني  أما 

أمري  كان  وملا  والقلعة،  الحامية  عىل  السيطرة 

شیراز قد أرسل قوة ملساندة الثوار سيطروا عىل 

 -  1626(  )30( األول  عباس  الشاه  باسم  الجزيرة 

1585(. وهكذا كانت البحرين من أوائل املناطق 

يف الخليج التي تحررت من سيطرة الربتغاليني.

ومام تقدم يبدو واضحا أن الثورات العربية املستمرة 

ضد السيطرة الربتغالية يف منطقة الخليج العريب 

من  بالقوة  جلئهم  خلل  من  نتائجها  أعطت  قد 

البحرين، ولكن يف سنة 1604م،غدا الربتغاليون - 

الذين كانوا ال يسمحون للسفن مهام كان جنسيتها 

باإلبحار يف مياه الخليج إال بأمر منهم - مطرودين، 
)31( وريق  البحرين  هي  خليجية  مناطق  عدة  من 

الربتغايل  الوجود  وغريها. وكان ذلك بداية كنس 

فرتة  يف  العامنية  واملناطق  العريب،  الخليج  يف 

حكم اليعاربة والبوسعيد وعىل الرغم من تصدي 

القرن  منذ  الغزو  لهذا  اإلقليمية  القوى  ومقاومة 

وزعامتها  العربية  القبائل  أن  إال  عرش،  السادس 

هي التي حملت مشعل املقاومة املستمرة لهذا 

الغزو منذ مطلع القرن السادس عرش امليلدي.

البحرين مل يخضعوا  أهايل  بان  تتبني  تقدم  ومام 

للغزو الربتغايل منذ وصول موجاته األوىل وحتى 

عرش  السادس  القرن  شهد  فقد  اللحقة  مراحله 

تاريخ  يف  بحرية  إمرباطورية  أكرب  تأسيس  رغم 

واملحيط  العامين  والساحل  الخليج  منطقة 

البحرينيني  من  ومستمرة  قوية  مقاومة   ، الهندي 

اإلشارة  من  والبد  الربتغايل  االحتلل  من  للتحرر 

للربتغاليني  املستمرة  البحرينية  املقاومة  بأن  هنا 

ماهي إال جزء ال يتجزأ من مقاومة العرب العامنيني 

املحدود  غري  وتعاونهم  وتفاهمهم  والخليجيني 

الناشئة  الربتغالية  اإلمرباطورية  جحافل  لكنس 

بان  علمنا  وإذا   ، العريب  الرشق  يف  والدخيلة 

وجه  يف  وقفوا  قد  العثامنية  والدولة  املامليك 

أخفقوا  قد  ولكنهم  الغازي  الربتغايل  املد  هذا 

يف نهاية األمر إال أن الحقيقة تبني أن من تصدى 
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للربتغاليني و أنهك قواهم هم السكان املحليون 

كافة  يف  األصيلة  العربية  القبائل  من  املقاومون 

العريب و يف غرب  الخليج  و  العرب  بحر  سواحل 

بلد الهند أويف سواحل القرن األفريقي ورشقه)32(.

ومن الجدير بالذكر أن الرصاع بني القوى السياسة 

خاص  نحو  وعىل  الخليج  منطقة  يف  اإلقليمية 

رصاع الصفويني و املامليك والعثامنيني ، أسهم 

يف ركاكة املوقف اإلسلمي الثابت واملوحد من 

إسامعيل  الشاه  تحالف  أسهم  فقد  الغزو  هذا 

الصفوي )1501 -1524( مع الربتغال ضد الدولة 

عيل  السيطرة  من  الربتغاليني  متكني  يف  العلية 

الصفوي  إسامعيل  الشاه  عقد  فقد  املنطقة 

اتفاقية التعاون املشؤومة يف عام 1514م وتظهر 

نصوص هذه االتفاقية تجاهل إسامعيل الصفوي 

عرض  بها  والرضب  للمسلمني  العليا  املصالح 

اإلسلمي  الصف  وحدة  عن  وخروجه  الحائط 

مع  األول  عهدها  يف  الصفوية  الدولة  وتعاون 

يف  تتمثل  بها  خاصة  ألجندة  الربتغايل  األجنبي 

يف  الضيقة  املصالح  و  األطامع  بعض  تحقيق 

تبني  الحقيقة  ويف  العربية  الجزيرة  رشق  مناطق 

الربتغاليني  االتفاق  الوثائق واملصادر متكني هذا 

أصبحت  حتى  املنطقة  يف  وجودهم  تثبيت  من 

قاعدة  م   1515 سنة  بعد  هرمز  مضيق  موانئ 

الرتكاز الربتغال وانطلقهم)33(.

الشاه  خلفاء  عهد  يف  التعاون  تواصل  وقد 

حليفهم  الصفويون  استعاض  تم  إسامعيل، 

القوي  والحليف  الجديد  بالصديق  الربتغايل 

يف  األول  عباس  الشاه  عهد  يف  الربيطانيني 

قدم  حيث  عرش  السابع  القرن  من  األول  الثلث 

وموظفي  عامل  مع  كبرياً  وتعاوناً  خدمات  الشاه 

يف  املوجودين  الربيطانية  الرشقية  الهند  رشكة 

املدة  يف  العريب  الخليج  مدن  من  بعض  مياه 

أسفرت  ولقد  )1600م-1858م(.  من  املمتدة 

إىل  املطاف  نهاية  يف  والتعاون  الصداقة  هذه 

طرد الربتغاليني من مضيق هرمز يف سنة 1622م.

بها  قام  التي  املتخاذلة  املواقف  تلك  كل  ورغم 

و  الجزر  وسكان  العربية  القوى  أن  إال  الصفويون 

الربتغاليني  مقاومة  يف  استمروا  البحرينية  املدن 

لطردهم نهائيا من الخليج مع بقية إخوانهم من عرب 

والبوسعيد  اليعاربة  العرب  متكن  حتى  املنطقة 

من تصفية ما بقي من الفلول الربتغالية يف القرن 

السابع عرش، إىل جانب ذلك فان عوامل داخلية 

يف  اإلسباين  للعرش  الربتغال  خضوع  يف  تتمثل 

الوجود  إضعاف  يف  أسهمت   )1640-1580(

الربتغايل يف الرشق إذ مل يكن إلسبانيا اهتاممات 

واسعة يف الرشق بعد بناء املستعمرات اإلسبانية 

يف العامل الجديد )القارة أمريكا(.

الخامتة

رأس  جاما  ذي  الربتغايل  امللح  اكتشاف  كان 

الرجا الصالح فاتحه لعرص جديد سيطرت فيه دولة 

الربتغال عىل التجارة يف الرشق وسواحل الجزيرة 

الربتغالية  الحملت  وتواصلت  العريب  والخليج 

التوسع  منذ 1506م ألنها قد مهدت للربتغاليني 

يف رشق الجزيرة.

السيطرة  إىل  تهدف  الربتغالية  الخطة  كانت  لقد 

ألنها  والبحرين  وعامن  العرب  بحر  ساحل  عىل 

كانت أهم قاعدة تجارية منذ عهود قدمية وأرض 

إخضاع  من  الربتغاليون  اللؤلؤ.متكن  بصيد  غنية 

قاوم  ذلك  ورغم  1521م  والبحرين  املنطقة 

املعاهدات  الربتغايل.ورغم  االحتلل  السكان 

التي فرضها االحتلل الربتغايل إال أن عرب الخليج 

مل يستسلموا للغزاة مام أجرب الربتغاليني إىل إعادة 

سيطرة الربتغاليني عىل سواحل عامن والبحرين يف القرن السادس عرش
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انتهجوها يف  التي  النظر يف كثري من سياساتهم 

الخليج.لقد صاحب هذه املقاومة واالنتفاضات 

الدولة  وأن  السيام  املنطقة  أوضاع  يف  مهم  تغري 

يف  السيايس  الوضع  تراقب  كانت  العثامنية 

الخليج.

السياسية  القوى  بني  السيايس  الرصاع  رغم 

اإلقليمية وعىل نحو خاص الصفويني واملامليك 

املوقف  ركاكة  يف  أسهم  فقد  والعثامنيني 

اإلسلمي الثابت واملوحد من هذا الغزو.
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صورة النفس يف الشعر امللحون الجزائري

الذي مييز  النفس هي األساس  أن  مام ريب فيه 

اإلنسان من غريه، منها يدبر ويتخذ قراراته وأحكامه، 

وسلوكاته، وأفعاله وبها يشعر باملنبهات املحيطة 

به، ومن خللها يختار طريقه بإرادته، وهي معرضة 

للصواب أو الخطأ، وانطلقا من هذا تتعدد مراتب 

وأمئة  والفقهاء  اإلسلمي،  الدين  يف  النفس)1( 

الدين يقسمون النفس إىل ثلثة أصناف. النفس 

الراضية والنفس اللّوامة، والنفس األّمارة بالسوء، 

أوىل  ألنها  وتزكيتها،  تطهريها  وجوب  إىل  ودعوا 

املطهرة  واألخلق  باآلداب  فيأخذها  يؤدب،  من 

املعتقدات  من  يدنسها  ما  كل  ويجنبها  ألدرانها 

السيئة،  واألفعال  املشينة  واألقوال  الفاسدة 

الرش  أفعال  الخريات ويرصفها عن  ويحملها فعل 

ويعمل عىل اصلحها بالعبادة، وفعل الحسنات، 

والتخيل عن الذنوب واملعايص. وتأكيد املراقبة 

أهل  وتصبح  تصفو  حتى  واملجاهدة  واملحاسبة 

لرىض الله تعاىل خالقها.

واختلف  النفس)2(،  يف  األقوال  وتعددت 

فبعضهم  حولها  آرائهم  يف  واملتصوفة  الفقهاء 

وبعضهم  والسنة،  القرآن  من  مفهومها  يستمد 

املتصوفة  بينام  الفكرية،  تأملته  من  يستمدها 

النفس  باعتبار  الصوفية  تجاربهم  من  يستمدونها 

والوصول  التصوف  طريق  لسلوك  األول  املقام 

والدعوة  عليها  سخطهم  كان  اليقني،وهكذا  إىل 

وجودها.  عىل  والثورة  عليها،  والتمرد  ملخالفتها 

هي  واحدة  نفس  امللحون  شعراء  عند  ولكنها 

لزم عراكها  إغواء ومنبع رشور  اتهام ومصدر  محل 

واالنتصار عليها مثلام وصفها الله تعالـــــــــــــــى   {قَْد 

اَها })3(، فهذا  َدساَّ َمن  َخاَب  َوقَْد  َزكاَّاَها  َمن  أَفْلََح 

�سـورة النفـ�س يف ال�سعـــر امللحــون اجلزائــــري

عبـد القــــادر فيطــس
أستــــــــــــــــاذ التعليم العايل )بروفيسور(، جامعة زيان عاشور بالجلفــة )الجمهورية الجزائرية(

امللخص 

           هذا البحث يتناول تصوير الشعراء الشعبيني للنفس حسب أوصافها، فبعضهم 

استمدها من تأملت فكرية، وبعضهم أرجعها إىل تجارب صوفية، وبعضهم أوعزها ملبدأ 

البيئة، متأرجحني بني التذمر و  أخلقي ، وبعضهم صورها يف املجتمع وفقا لتأثريات 

النصح و الشكوى ...
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الشاعر الصويف »أحمد بن معطار« يعترب النفس 

ومحل  لإلنسان  عدو  وأنها  بالسوء  أّمارة  –دوما- 

األوان،  فوات  قبل  بالتوبة  نفسه  فيدعو  لإلغواء، 

ويذكرها بالقرب الذي ستسقط فيه ذليلة ال يدفع 

عنها الحساب إال عملها الصالح يف قوله)4(:

يا نفــــيس تويب بركاك

الحساب واألمالك أوراك

يقهروك أو مالك فكّاك

يف القب ضيق بضلامتو

لكن الشاعر »عيىس بن علل« يعاتب نفسه التي 

أغوته يف قصيدة »يا نفيس«)5( منها قوله:

 يا نفيس ماذا اخدمت من سيات

طاوعتك ما نيــــــــــش داري بافعال  

 هدمت سور البىل واملنــــهيات

والعبت يب أســـــــــــــــــباب اهبال  

 استنيتك تحذري من مـــهلكات

ظني فيك اْمــــــــــــــــعانده ال تبال  

 اتعديت ما اصبتييش هيـــهات

رايك يف الحـــــياة يف القسم التال  

 اعتبي حديث سيد املخلوقات

عدي عــــــــــدي تعريف واش ابقال  

 لك يف الدنيا اخزاين تجـــــربات

ماذا ڤـــــــــــــطعت اجديد مَع البال  

 هذو كلهم احوايج جــــــــــائزات

الدنيا ســــــــــــريعه ومرسمها خال  

 راودتك تتنبهي عدة مـــــــــرات

املظلوم ايشـــــــــايك يالجي للعال  

 ريب ياك ايسالنا عىل الشهدات

الزم نشـــــــــــــهد فيك ليه الجالل  

 واعرتيف لفضل ريب شـــــاكرات

بالك ليـــــــــــــكفيك باعىل املعال  

 يا ربنا يا مجيب الدعــــوات

ظنينا فـــــــــــــــيك الوف والكامل  

 وصالوات عىل النبي متبعات

قد الكائنــــــــــــــات وانجوم الليال  

 عالديم يختم اكالمو بالصـالة

والســــــــــــالم عىل الصحابه واآلل  

فهذا الحوار الهادئ الذي اجراه الشاعر مع نفسه 

ذات  يف  ويؤنبها  يسائلها  فهو  ذايت،  حوار  هو 

لفعل  له  واغوائها  الدنيئة،  أعاملها  عن  الوقت 

نفيس«  »يا  الخطاب  وبهذا  واآلثام،  املعصيات 

والقلع  بالتوبة  الشاذة  املتمردة  النفس  يأمر هذه 

عن الذنوب والرجوع إىل الله تعاىل خالقها التي 

ستؤوب إليه حينام يحني أجلها وتستويف أيامها، 

ثم يتربأ من هذه النفس، ويقر أنه سيشهد ضدها 

عند الله ألنها سبب انغامسه يف املعايص.

ومّنه  فضله  عىل  تعاىل  لله  يترضع  الختام  ويف 

عليه  يصيل  الذي  )ص(  الرسول  بجاه  بالغفران 

فالصلة  والليايل،  والنجوم  الكائنات  عدد  بقدر 

عىل الرسول r هي الزمة يف أشعاره دوما، دون أن 

ينىس آل بيته وصحابته. 

“عمر  الشاعر  يخاطب  والتأنيب  اللهجة  وبنفس 

وترك  الرتوي  إىل  ويدعوها  نفسه،  الجيليل”  بن 

املعايص يف قصيدة “يا نفيس”)6( منها قوله: 

 يا نفيس رايك عــيَل جريت
ضال مده طايله ونســــــــاعف فيك  

 ماذا فيا من فواحش واسيتي

دريت راي ابــــــليس دميا العب بيك  

 يا نفيس بركاك لـــــام فيدت

حب الدنيا راه مــــــــــــــازال معييك  

 يا نفيس بركاك راكــي مازلت

تويب وانــــــــــــــدمي ريب يهديك   

صـورة النفـس يف الشعـــر امللحــون الجزائــــري
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 ولو عشت يف الزمان وطولت

البد راها املـــــــــــــــوت ترجى فيك  

 يا نفيس يهديك ريب ضيعتي

ماذا عڤبتي مواجــــــــــب يارس فيك  

 يا نفيس ذا الراي بيه طبعتي

وامالك السؤال البـــــــــــــــــد تاتيك  

 يا نفيس ماذا خرسيت وربحتي

ماذا شفتي يف مجـــالس يف وقتيك  

قواه  كامل  يف  الشاعر  أن  تنبأ  االفتتاحية  هذه 

ضمريه  برجفة  يفيض  النفيس،  وتوازنة  العقلية 

اللئم  بحدة  نفسه،  عىل  الربكان  مثل  الهائج 

النداء  تكرار  يف  ذلك  ويتجىل  عليها،  الغاضب 

الخطاب ال  التأنيب، وهذا  »يا نفيس« من شدة 

يخلو من لفت االنتباه والحذر من النفس واالعتبار 

من أفعالها، وقد قصد بهذه الحلقات يف عتابها 

ولومها التخفيف عن نفسه التي طاملا أغوته زمنا. 

ويراهم  والدنيا  بإبليس  النفس  ويربط   

جميعا يحملون داللة واحدة. 

الدنيا  ← إبليس    ← النفس  

فالنفس مجبولة عىل اإلغراء والرشور وتنصاع الوامر 

إبليس وإغوائه عىل التلذذ باملتع والفواحش يف 

الدنيا، وال يوقفها يش إال املوت الذي يرتصدها، 

ويقيض عليها ذات يوم. 

ويظهر أن البيئة البدوية ساعدت عىل إنتاج غزير، 

منها،  واالتعاظ  النفس  لوم  حول  يدور  مضمونه 

وذكر املوت ومآل اإلنسان وغري ذلك، مام يدخل 

عن  تعرب  نظرة  وهي   ، والوعظ  الزهد  مضامر  يف 

النفس وذم  الراجحة للشاعر. وإذا كانت  القناعة 

الحياة من مبادئ املتصوفة، فإن شاعر امللحون 

واملضامني،  املواضيع  هذه  يف  باتجاههم  ينحو 

وهذا يرجع للظروف التي عاشها الشعب الجزائري 

فعرب  االستعامر،  عهد  يف  وفيئاته  مناذجه  بكل 

قاسوه  وما  التجارب  هذه  عن  امللحون   شعراء 

منها، فحاولوا أن يسجلوا انطباعهم ولو يف خطاب 

املعيش  الوضع  من  التذمر  جراء  عابر  عفوي 

والواقع املؤمل.

»بشري  الشاعر  املتذمرين  الشعراء  ومن   

من  املنكرسة  نفسه  عن  يعرب  الذي  بقاص«)7( 

مبشاعر  يَُغُص  ويكاد  حاله  يريث  التعيسة،  حالته 

الحرسة واألمل واملرارة فيقول)8(: 

 النفس النعيله ويح من تبعها

دار قالعه والريح تذرى فيها   

 واليوم حــــكم الله ونطيعو له

         والسابقه يف الجمجمه تقاضيها

 واليل وراه املوت وين هروبه

لو كان روحه للـــسام يرقبها   

إن الشاعر يشبه النفس بالخيمة، تتحول من مكان 

الرياح،  بفعل  األرض  من  أوتادها  وتقتلع  آخر  إىل 

آيلة  كونها  عن  كناية  وهي  اتجاه،  كل  يف  تذورها 

للزوال، ولكن يف حالته تّدّخل القدر الذي يسجل 

واملوت  يقول-  –كام  الجمجمة  عىل  املكتوب 

يطارد كل حي ولو يرقى املرء بنفسه إىل السامء 

فاملوت –ال محالة- مدركه.

راضية  ووجدتها  النفس،  لهذه  املوت  جاء  وإذا 

الشاعر  التي وصفها  الجنة  مآلها  فإن  زكية  طاهرة 

»الطاهر بن حوا« بقوله)9(: 

 طلعت النفس الفوڤ وجاها املهود اصعيب

آش يفطمها بعد العــــــــــــز يا هناها  

 يف ابراج اياللو يف املنزله اطوالو

كل قـــــــرص اقفالو مرتصعه ابرتصاع  

 فيه هيفات اكاملو والعيون جهلوا

قارصات الطرف أذ بالو وخد شعشاع  
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 ما يحات الدور اكحالوا أطــــــوال مالو

حـــــــليهم اكرث نخبالو ابديع األنواع  

 خالدات اخليدات امخلدات ال شـــيب

ال هـــــــــرم يلحڤها ال جوع ال أعراها  

 خالقات من الكون الكون فاعم ارحيب

فيه ما تشــــــتهي النفوس مشتهاها  

 ال تڤمحنا منها يا ســـــــــــميع ورقيب

مـــــــــــــــــن اكوان ايفوز من اسواها  

يف هذا املقطع الشعري يصور الشاعر مآل النفس 

الطاهرة بعد املوت وجائزتها الجنة، ثم يرسد املتع 

التي يتصورها يف الجنة من بروج وقصور مرصعة 

التي  النفس  تشتهيه  ما  وكل  ونساء  ماء  وعيون   ،

حرمت منها يف الدنيا، فيدعو ربه أن ال يحرمه من 

الجنة وأن يكون أحد الفائزين بها. 

والشاعر »خالد بن أحمد« يحذر من اغواء النفس 

يف قوله)10(:

 النفس علتك والربح اعتزالها

تنجى من املصايب وعــــذاب الهول  

إن الشاعر يجزم –قطعا- بأن النفس منبع الرشور 

واآلثام، ويشبهها باملرض »العله« ، ودواءها كبح 

مفادها  نصيحة  ويوجه  املتع،  باعتزال  جامحها 

عذاب  من  والنجاة  الدنيا  يف  الربح  يريد  من  أنه 

النار »الهول« عليه تطهريها بالقلع عن الشهوات 

الذي  واالعتزال  النفس،  وقود  هي  فالشهوات 

قصده الشاعر يكمن يف املراقبة واملحاسبة للفوز 

يف الدنيا واآلخرة. 

ولكن الشاعر الصويف »املختار بن عبد الرحامن« 

يرى تطهري النفس وتزكيتها ال تكون إال بالذكر يف 

قصيدته »قويل عىل القدسيا«)11( منها قوله: 

 ظني يف عال العليا يقبل ذيا

تكون نفيس زكـــــــيا تذهب األغيارا  

 يدخل واد القدسيا بالرسيا

كذاك والعــــــــــــــــالنيا ان هو ذكّارا  

 وصهر اللياليا قيام وركوعيا

تحـــــــــميد وسجوديا تنزيها للقهار  

 وربط القليبيا بالشيخ املربيا

وخــــــــــــــــاتم األنبيا نبينا املختارا  

إن الشاعر يؤكد ان تزكية النفس تتم بواسطة ذكر 

الله تعاىل بالتحميد، والتهليل والتكبري، والتسبيح، 

والسجود  وبالركوع  الرسول )ص(،  وبالصلة عىل 

وباتباع شيخ طريقة صوفية داخل الحرضة الصوفية 

حتى يلني القلب لطاعة الله ومنها تصفو النفس 

لتكون جديرة برىض الله تعاىل.

فيه  تروض  الذي  والحرضة هي املكان املناسب 

الصويف  الشاعر  فهذا  املتصوفة،  عند  النفس 

“قدور بن عاشور” يجعل لنفسه نورا مستمدا من 

النور اإللهي املتحد معه انطلقا من إفتتانه بنفسه 

داخل الحرضة الصوفية فيقول)12(: 

قد بدا ســــري وبان           من بهجة الحضتني

ملتبس بالحــالتني برصت عـــــني العيان  

هذه  وراء  االندفاع  يف  يستمر  الصويف  هذا  إن 

األفكار، مفتتنا بنفسه وإرسافه يف مدحها، مكرسا 

شعره  أن  ويظهر  املبالغة،  الصوفية  الشطحات 

يعرب عن الرصاع القائم بني الطرق الصوفية وعلامء 

تعبريا  كانت  اإلصلحية، فمعظم قصائده  الحركة 

يف  اإلصلحية  الحركة  علامء  للتهامات  رده  عن 

الجزائر، كلام اشتد االنكار عليه يف دعوته، وكذلك 

يف  ألشعاره  املتتبع  ولكن  االدعاء،  هذا  ملقاومة 

بفكرة  جازما  إميانا  يؤمن  كان  أنه  يلحظ  الديوان 

االتحاد، من خلل تقديسه لنفسه وانعكاس ذلك 

عامي  نظم  شكل  يف  عنه  فعرب  اعتقاده،  عىل 

حلولية  تأثري  نلمس  أننا  كام  متفاصحة،  وبلغة 
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الحلج يف قصائده، وامليزة الظاهرة يف شعره أنه 

يختم قصائده بالصلة عىل الرسول r ليس تقليدا 

املتصوفة  الشعراء  أو  امللحون  شعراء  عادة  مثل 

التشيع  ومنه   r للرسول  انتسابه  عن  ليعلن  وإمنا 

عىل  يأيت  املواضع  من  كثري  ويف  البيت،  آلل 

يقدسون  املتصوفة  وبعض  الزهراء.  فاطمة  ذكر 

الصويف  الشاعر  منهم  الغلو،  درجة  إىل  أنفسهم 

“محمد بن الحبيب البوزيدي” يف قوله)13(:

كـــــــــؤوس صافيه  شبـــت من املعنى 

أنـــــــــــــا وال فخره فإذا قـــــــــــــلت أنا 

والخمرة خــــمرييت أنا ســـــايف الرشاب 

والحضـرة حضرييت أنا رافـــــــع الحجاب 

يا من تطلب رؤيتي أنا عني للتحــ،ــقيق 

والكون يف قبضتي  أنا منــــــهج الطريق 

مــــــــــــن كل بليه أنا لخــــــــيل حفيظ 

أغرقته هـــــــــمتي ويف أبـــحر التوحيد 

درجة  إىل  وصل  املقطع  هذا  يف  الشاعر  إن 

الحرضة  داخل  السكر  حال  يف  الصويف  التوهج 

الخاص،  عامله  التحليق يف  بدأ  وفيها  الصوفية، 

الرحب املغامض املمتد إىل عوامل  العامل  هذا 

هذه  عاش  مثله  صويف  إال  بها  يشعر  ال  أخرى 

فبدأ  الحجاب  رفع  بعد  نفسه  وتجلت  التجربة، 

يفتش فيها ويف خباياها ويربطها باالتحاد والحلول 

الدامئة  األبعاد،  املرتامية  العميقة  النفس  هذه 

الغوص يف ذات الله –كام يعتقد- املتشوقة إىل 

الكشف عن كنه ذاته.

هذه العوامل الصوفية التي يفجرها الشاعر بلغته 

الوقت،  نفس  يف  والشاذة  املتقوقعة  الصوفية 

ونظرته  الصويف،  بالرمز  الطافح  الخصب  وخياله 

الحامئة عىل الكون »الكون يف قبضتي« املتطلع 

داخل  باالتحاد  أرساره  وتأويل  تفاعلته  لتفسري 

من  النفس  ترتقي  منها  التي  الصوفية،  الحرضة 

اليقني  مقام  إىل  تصل  أن  إىل  مقام  إىل  مقام 

الجنة  إىل  أرواحهم  بذهاب  يكتفون  ال  فالصوفية 

يعتقدون-  –كام  تعاىل  الله  لرؤية  وإمنا  فحسب 

الحلقة  هي  فالنفس  الله  رىض  إىل  للوصول 

عند  التصوف  قضايا  بجميع  املرتبطة  الرئيسة 

الشعراء املتصوفة، فقد خصصوا لها أبوابا متفرقة 

اإللهي  بالنور  شبهها  من  فهناك  أشعارهم،  يف 

إىل  نفسه  من وصلت  ومنهم  منه  ألنها مستمدة 

والغلو  أحيانا  بالتعظيم  والصويف  الغرور  درجة 

»أحمد  الصويف  الشاعر  هؤالء  ومن  أخرى  أحيانا 

بن مصطفى العلوي« يف قوله)14(: 

غائـــب عن أيني  إنـــي هائم ولهان 

تهنا عن الـــكون كنا وأمـــــــــا اآلن 

ويف نفيس منـي ال نرى يف األكوان 

قــــرت بها عيني إال ذات الـــرحامن 

أنا الـــــــكل مني أنا ســـــر الرحامن 

هذا املقطع الشعري يدل عىل أن الرؤى الغيبية 

التي تعيشها نفسه داخل الحرضة الصوفية، لحظة 

الغياب عن الكون تكون يف فناء، فهو يدعي رؤيته 

للذات اإللهية ، فقد وصل إىل املشاهدة حتى 

نفسه  ويرى  اإللهي،  النور  مع  متحدا  روحا  صار 

الغامضة،  بالرموز  تعج  والقصيدة  الرحامن  رس 

من العسري إدراك كنهها وفهمها ألنها تكرس فكرة 

االتحاد ولعل هذا الغلو والشطط واملبالغة سببها 

اإلدعاء، إلمالة املريدين والدعوة لطريقته. وليس 

موضوعي  تجده  من  فهناك  مثله،  الصوفية  كل 

فالنفس  مغاالة،  دون  النفس  قضية  يف  الطرح 

من  درجة  إىل  لتصل  متعددة  ألطوار  تتعرض 

عن  األصناف  من  صنف  يف  لتصبح  الدرجات 

طريق املقامات وترقيتها من حال إىل حال بداية 
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وهي  والرىض  الحب  إىل  ثم  والرجاء  بالخوف 

مرحلة اليقني وانتهاء باالطمئنان إىل أن تصل إىل 

الشاعر عطية  الحقيقة، ومن هذه األفكار استقى 

أخرتنا  طويلة  قصيدة  يف  النفس  أنواع  خليف  بن 

التي  املقامات  اعتبار  عىل  األبيات  هذه  منها 

صنفها ورتبها لتكون موافقه لطريقته الصوفية. 

املقام األول :النفس اللّوامة وصفتها)15(

 لوامة إىل اإلله ســــريها

عاملها البـــــرزخ قل وحالها   

 عاملها البزخ قل وحالها

مقامـــــــها األنوار بالحقيقه   

 ووصفها اللـوم واالعرتاض

والفكر والشــــهرة واألغراض   

 لها يف طاعة اإلله مـــرقا

توافق الرشع وتبدي الصدقا   

 وصالح األعـامل فيه راغبه

من كل محمود كذاك طالبه   

 تحب أن تحمد عن أعاملها

وتكره الكشـف عىل أحوالها   

»املختار  شيخه  بأفكار  متأثر  هذا  كل  يف  وهو 

النفس  مقام  يف  يقول  الذي  الرحامن«  عبد  بن 

اللواّمه.

 مقامك اللّوامه نفسك حقا تجتال
خريا وشا جمه من العقل والنقال)16(  

ثم يواصل الشاعر »عطية بن خليف« قائل:

املقام الثاين: النفس امللهمة وصفتها)17(

 ملهمه مقامها األرسار

وسيـــرها مع الذين ساروا   

 عامل قل عامل األرواح

     وحـــــلها العشق يف ذات املاح

 تحمل األذى وصب تابع

والحلم والقناعه التواضــع   

املقام الثالث: النفس املطمئنة وصفتها)�1(

 مطمئنه مقامها الكامل 

وسيــــــــــرها مع اإلله قالوا   

 عاملها الحقيقه األحمديه

وحـــــالها الصديقه الطأمنيه   

 واردها بعض أرسار الرشع

محلها الســـر يف هذا الفرع   

 جود توكل وحلم والرىض

              صب عىل البال وشكر يرتض

 أوصافها وزدلها الـــعباده

بها التــــــــــلذذ كام بالعادة   

املقام الرابع: النفس الراضية وصفتها)�1(

 راضيه مقامها الوصال

عاملها اللهوت خذ ما قالوا   

 وحالها الفنا ورس الرس

لها مــــــــــحل فافهمه وادر   

 ليس لها يف ذا املقام وارد

ألنهـــــــــــا فنت فال تشاهد   

 الزهد واإلخالص والرىض مبا

ابــــــــدته قدرة اإلله فاعلام   

املقام الخامس: النفس املرضية 
وصفتها)20(

 مرضيه مقامها التجليات

نعني التجيل يف األفعال خذ وهات  

 عاملها قل عامل الشهاده

محلها الخفايا ذا العـــــباده   

 وحالها الحريه والرشيعه

واردها صـــــــــفتها البديعه   
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املقام السادس:النفس الكاملة وصفتها)21(

 كامله فسيـــــرها بالله 

تجاوزت ســــــــــلوكها بالله   

 تجىل األسام واألوصاف

مقامــــــها هو املقام الوايف   

 عاملها الكثرية يف الوحده قل 

ووحــــــده يف كرثة كذا نقل   

 محلها الخفا حالها البقا

واردها جمـــــيع ما قد سبقا   

مبثابة  للنفس  الشاعر  قدمها  التي  األصناف  إن 

ترشيح لها، فالصوفية يعتقدون يف هذه املراتب 

للنفس، يضاف إليها صنف النفس األّمارة بالسوء 

إىل  وتصل  تشفى  حتى  العلج  تتطلب  التي 

إحدى هذه الرتب بواسطة الروح التي توجه هذه 

عىل  الصوفية»تشتمل  فاألفكار  وحاالتها  النفس 

والروح  النفس،  أمراض  لشفاء  مستويف  أسلوب 

تيضء  وأن  بالنفس  تعرّف  أن  تستطيع  وحدها 

زواياها املظلمة وأغوارها السحيقة«)22( وكل هذه 

تجارب  أكانت  سواء  بالنفس  املتعلقة  األفكار 

صوفية أو تأملت فكرية فإنها مستمدة من أصول 

التي  اإلسلمية  الطوابع  »ولعل  دينية  وتفسريات 

الطوابع  طبعت املضمون يف هذا الشعر أوضح 
اإلطلق«)23(  وأعمقها عىل  بها  للتأثر  تعرض  التي 

عىل  النفس  يقسم  خليف«  بن  »عطية  فالشاعر 

أساس ديني وبتفسري صويف، وال غرابة يف ذلك 

عبد  بن  »املختار  الشيخ  طريقه  أتباع  من  كونه 

تخرج  التي  جلل  أوالد  زاوية  صاحب  الرحامن« 

املقام  يف  تكون  اللّوامة  فالنفس  الشاعر،  منها 

ووصفها  الربزخ  وعاملها  األنوار  مقام  وهو  األول 

التفكري  وسمتها  الدوام،  عىل  واالعرتاض  اللوم 

وتتوق  األعامل،  صالح  يف  ترغب  الدؤوب، 

عن  والشكر  الحمد  وتحب  املحمودة،  لألعامل 

والنفس  أحوالها.  عن  الكشف  تقبل  وال  األعامل، 

امللهمة تكون يف املقام الثاين وهو مقام األرسار 

وعاملها األرواح وحالها العشق الصويف، وسمتها 

والتواضع،  والقناعة  والحلم  والصرب  األذى  تحمل 

وهو  الثالث  املقام  يف  تكون  املطمئنة  والنفس 

وحالها  األحمدية  الحقيقة  وعاملها  الكامل  مقام 

والتوكل  الجود  وسمتها  الرس،  ومحلها  الطأمنينة 

والحلم والرىض والصرب عىل البل والشكر وتتلذذ 

بالعبادة. والنفس الراضية تكون يف املقام الرابع 

وحالها  امللكوت،  وعاملها  الوصال،  مقام  وهو 

الفناء يف مقام رس الرس، وسمتها الزهد واإلخلص 

تعاىل.  الله  لها  قسمه  مبا  والرىض  األعامل  يف 

وهو  الخامس  املقام  تحتل  املرضية  والنفس 

مقام التجليات وعاملها الشهادة ومحلها العبادة 

وسمتها  الرشيعة،  وحالها  الناس  عن  الخفية 

الحرية. أما النفس الكاملة فمقامها السادس وهو 

الخفاء  ومحلها  الوحدة  عاملها  الوايف،  املقام 

وحالها البقاء، وسمتها تتضمن جميع ما يف أنواع 

واألوصاف  األسامء  جميع  تتجىل  وفيها  النفس، 

التي يعتقد بها املتصوفة. 

عتابا  نفسه  يعاتب  أخرى  قصيدة  ويف   

هادئا ويذكرها مبا يجب فعله فيقول)24(: 

 ال إلـــــــه إال الله ال إله إال الله

ال إله إال الله هي سلم الوصال

ال متيل فانشطي  يا نفيس ال تقنطي 

قبل أن ترتبطي  ذكرك ال تفرطي  

يف السالسل واألغالل

تويب لله وارجعي  هذا قبك فاقنعي 

الزم الباب اقرعي  بذكر الله ارتقي  

بالغدو واآلصـــال

وال ترتك األوراد  خذي من نياك الزاد 

انتهي عن الفساد  ال تكرثي الرقاد  
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ال تطول اآلمــال

ال لرزق تكسبيه  خلقك تعبديه  

سلمي األمر إليه  ناصيتك بيديه  

واتريك القيل والقال

وانقطاع التبتل  عليك بالتوكل  

 وابذري ارىض الخمول  واخدمي شيخ القبول

عسـى تفتح األقفـال

يستهل الشاعر قصديته بالتهليل، فعبارة »ال إله إال 

الله« هي سلم الوصال ومفتاح العبادة، ثم يجسد 

منها  فيطلب  لديه،  شاخصة  ذات  وكأنها  نفسه 

عدم القنوط وعدم التفريط واملواظبة يف العبادة 

فالبذكر  الله،  اسم  وترديد  دوما،  بها  ترتبط  وأن 

ترتقي النفس من سلم إىل آخر، كام ينصح نفسه 

بأخذ الزاد أي بالعبادة يف الدنيا واملواظبة عىل 

ذكر األوراد الصوفية واالنقطاع للعبادة فالعبادة ال 

تتطلب كرثة النوم، ويذكرها بأن الله تعاىل خالقها 

فيجب  ناصيتها،  وبيده  رزقها  يضمن  الذي  وهو 

يف  واالعتكاف  عليه،  بالتوكل  ألمره  االستسلم 

ومصاحبة  والخمول،  الكسل  عن  واالبتعاد  طاعته 

شيخ يأخذ بيدها إىل طريق النجاة وبه تفتح أبواب 

الطريقة الصوفية. 

شاعر  من  تختلف  النفس  أوصاف  أن  والخلصة 

إىل آخر، بعضهم يستمد يف تفسريها من القرآن 

من  يستمدها  وبعضهم  النبوي،  والحديث 

التأملت الفكرية وبعضهم يستمدها من التجارب 

الصوفية، فإذا كان بعض الصوفية يعذبون أنفسهم 

واملنغمسة  بالسوء  األّمارة  النفس  لهذه  انتقاما 

ينصحون  اآلخر  فبعضهم  الدنيوية،  الشهوات  يف 

وإدارك  ومراتبها  وأحوالها  النفس  هذه  مبعرفة 

حقيقتها ومراقبتها باعتبارها املقام األول لسلوك 

طريق التصوف. 

يف  املوغلة  باملادة  مرتبطة  فالنفس   

حتى  ترويضها  من  فلبد  لها،  والخاضع  الجسم 

إىل  لتعود  الشهوات،  قيد  من  وتتخلص  تتحرر 

املأل األعىل الذي خرجت منه.

خرّية  النفس  أن  يرى  املتصوفة  وبعض   

عىل فطرتها، واالنحراف الذي يقع لها بسبب تأثري 

املجتمع والبيئة والعوامل الخارجية، وهذا ما كان 

سخطهم  فكان  امللحون،  شعراء  معظم  يعتقده 

عليها والدعوة للتمرد عليها والثورة عىل وجودها 

بني متذمر منها، وناصح لها.

تراجم الشعراء : 

أحمد بن معطار : عاش يف النصف الثاين . 1

من القرن التاسع عرش. كان مولده بني 1812م 

صوفية.  نزعة  له  الجلفة  مبنطقة   1814 و 

الفرنيس.  االحتلل  عهد  يف  قاضيا  اشتغل 

تويف سنة 1879م . طبع شعره مؤخرا .

عام . 2 ولد   : الزيتوين  عالل  بن  عيىس 

1885م بقرص الشللة )تيارت( معظم شعره 

اتفكر عربان  ديني.  اشتهر بقصيدة  » قلبي 

رحالة«. تويف مبسقط رأسه سنة 1959م.

عام . 3 ولد   : العني  حمر  الجيالل  بن  عمر 

شعره  القادر.  عبد  االمري  بزمالة  1904م 

ومدح  التوسل  يف  أكرثه  األغراض  متعدد 

زاوية  خاصة  الزوايا  شيوخ  ومدح  الرسول 

الهامـــل.  تويف سنة 1994م.

املعروف . 4 قسومة  سعد  بن  بقاص  بشري 

بالجنوب  1880م  عام  ولد   : بالرڤيعي 

الرشقي الجزائـــري املحاذي للحدود التونسية 

. ينتمي إىل قبيلة الرڤيعات التي تعيش يف 

البادية.  تويف سنة 1956م 
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سيدي . 5 أوالد  من  ينحدر   : حوا  بن  الطاهر 

علامء  أحد  وهو  غليزان  منطقة  سكن  بوزيد. 

املنطقة. اشتهر مبدح شيوخ العلم و الدين.

خالد بن أحمد : من أرشاف بني عامر بناحية . 6

سيدي  أوالد  من  أصله  بلعباس.  سيدي 

مات  عرش.  التاسع  القرن  يف  عاش  خالد. 

صغري السن. كان يسمى املندايس الصغري.

املختار بن عبد الرحامن بن خليفة : ولد . 7

خالد.  سيدي  بقرية  1784م   / 1201ه  عام 

زاهد،  فقيه  1277هـ/1862م.  سنة  وتويف 

املاليك.  الفقه  و  التوحيد  علم  يف  متظلع 

أحد  بأوالد جلل )بسكرة(.و هو  زاوية  أسس 

شيوخ الصوفية، ينتمي إىل الطريقة العزوزية. 

ويتميز  التصوف،  و  الزهد  يف  شعره  معظم 

بلغة متفاصحة. 

قدور بن عاشور : ولد عام 1860م مبنطقة . �

ندرومة )تلمسان( له نزعة صوفية. ترك ديوان 

شعر. تويف سنة 1938م.

: من منطقة . � البوزيدي  الحبيب  محمد بن 

 . صوفية  طريقة  وشيخ  صويف  مستغانم. 

تويف سنة 1909م. له ديوان شعر .

عام . 10 ولد   : العالوي  مصطفى  بن  أحمد 

1871م مبستغانم. مؤسس الطريقة الصوفية 

العلوية. له زاوية مبستغانم . شعره صويف . 

تويف سنة 1933م .

عطية بن خليف الفرجاوي : من املسيلة. . 11

املشيخة  و  آدابه  و  الذكر  يف  قصائد  له 

الصوفية  ورشوطها و املريد وعلقته بالشيخ 

و الحرضة الصوفية. كام له قصائد يف مدح 

اإلشادة  و  الرحامن  عبد  بن  املختار  شيخه 

أنواعها  و  النفس  يف  قصائد  وله  بطريقته، 

وصفة كل نوع .

بكر  أبو  ينظر:  وأنواعها.  النفس  حول  أكرث  للتفصيل   )1

تحقيق:  النفس،  كتاب  األندليس،  باجة  بن  محمد 

محمد صغري حسن املعصومي، دار صادر، بريوت، 

لبنان، ط2. 1412هـ-1992م، ص19 وما بعدها.

2(  أورد القشريي يف باب مخالفة النفس مجموعة أقول 

العبادة  مفتاح  املرصي  النون  ذو  قال  أهمها:  من 

والهوى،  النفس  مخالفة  اإلصابة  وعلمة  الفكر، 

ومخالفتهام ترك شهواتهام.

األدب  سوء  عىل  مجبولة  النفس  عطاء:  ابن  وقال   

والعبد مأمور مبلزمة األدب، فالنفس تجري بطبعها 

يف ميدان املخالفة، والعبد يردها بجهده عن سوء 

يف  معها  رشيكها  فهو  عنانها  أطلق  فمن  املطالبة، 

فسادها.

ويقول الجنيد: النفس األمارة بالسوء هي الداعية إىل   

املتهمة  للهوى  املتبعة  لألعداء،  املعينة  املهالك 

بأصناف األسواء.

الهوامش و اإلحاالت

وقال أبو بكر الطمستاين: النعمة العظمى هي الخروج   

من النفس، ألن النفس أعظم حجاب بينك وبني الله 

عز وجل.

وقال سهل بن عبد الله: ما عبد إنسان ربه كمخالفة   

النفس والهوى، وسئل ابن عطاء عن أقرب يشء إىل 

مقت الله تعاىل فقال: رؤية النفس وأحوالها، وأشد 

أبو  ينظر:  أفعالها.  عىل  األغراض  مطالعة  ذلك  من 

القاسم عبد الكريم القشريي، الرسالة القشريية يف 

علم التصوف تحقيق معروف مصطفى زريق، املكتبة 

ص151- 1426هـ-2005م  لبنان،  بريوت  العرصية، 

152

الشمس،  سورة  ورش،   قراءة  الكريم،  القرآن   )3

اآليتان10-09.

عبد القادر فيطس، الشعر امللحون الديني مبنطقة   )4

 ،1962-1832 مناذجا  بحبح  حايس  الجلفة،شعراء 

األستاذ  إرشاف  ماجستري،  رسالة   ، ودراسة  جمع 
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 ، تلمسان، 2004/2003م  محمد سعيدي، جامعة 

ص94.

عيىس بن علل، الديوان،تقديم ورشح وتعليق يحي   )5

درويش، منشورات مطبعة دحلب،الجزائر، 1999م ، 

ص27 وما بعدها.

عيل كربيت، شعر عمر بن الجيليل،جمع ودراسة،   )6

الحميد  عبد  األستاذ  إرشاف  ماجستري،  رسالة 

 ، 2001/2000م   ، تلمسان  جامعة  حاجيات، 

ص310-309.

ببشري  املعروف  قسومه  سعد  بن  بشري  الشاعر   )7

الرشقي  بالجنوب  الرڤيعي، ولد عام 1880م  بقاص 

إىل  ينتمي  التونسية.  للحدود  املحاذي  الجزائري 

تويف سنة  البادية.  تعيش يف  التي  الرقيعات  قبيلة 

1956م. للتفصيل ينظر: أحمد زغب، موسوعة أعلم 

التاسع  القرن  سوف،أواخر  مبنطقة  امللحون  الشعر 

الجزء  وتوثيق،  جمع  العرشين،  القرن  أوائل  و  عرش 

األول مخطوط، ص60.

املصدر نفسه، ص65-64.  )8

امللحون،  الشعر  يف  املكنون  الكنز  قايض،  محمد   )9

املطبعة الثعالبية، الجزائر،1928م ص72، 74.

املصدر نفسه، ص130.  )10

محمد الصغري بن املختار، تعطري األكوان بنرش شذا   )11

الجزائر،  الثعالبية،  املطبعة  العرفان،  أهل  نفحات 

1334هـ- 1916م، ص32.

يف  والبحور  األنهار  عاشور،ديوان،كنوز  بن  قدور   )12

ديوان الرس و النور، الجزء االول مطبعة وجدة، د ت ، 

ص71.

الديوان،املطبعة  البوزيدي،  الحبيب  بن  محمد   )13

وما  ص123  1419هـ-1999م  مستغانم،  العلوية، 

بعدها.

املحبني  آيات  ديوان  العلوي،  مصطفى  بن  أحمد   )14

ومنهج السالكني، تقديم يحي الطاهر برقة، املطبعة 

وما  - 1999م، ص42  العلوية، مستغانم، 1419هـ 

بعدها.

محمد الصغري بن املختار، تعطري األكوان بنرش شذا   )15

نفحات أهل العرفان،مصدر سابق، ص207.

املصدر نفسه، ص45.  )16

املصدر نفسه، ص208.  )17

املصدر نفسه، ص209.  )18

19(  املصدر نفسه، ص209.

املصدر نفسه، ص210.  )20

املصدر نفسه، ص211-210.  )21

واليوم،  األمس  بني  الصوفية  نرص،  حسني  سيد   )22

ترجمة: كامل خليل اليازجي، الدار املتحدة، للنرش، 

بريوت، لبنان، ط1، 1975م، ص58.

الفتوح  شعر  القايض،  املتعال  عبد  النعامن   )23

الثقافة الدينية،  اإلسلمية يف صدر اإلسلم، مكتبة 

القاهرة، مرص، ط1، 1426هـ-2005م، ص249.

محمد الصغري بن املختار، تعطري األكوان بنرش شذا   )24

نفحات أهل العرفان،مصدر سابق، ص214.
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املقدمة 

يُعّد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من أهم 

متسارع  عامل  يف  العربية،  تواجه  التي  القضايا 

عىل  واللغات  واألفكار  الحضارات  فيه  تداخلت 

تقدم  أْن  العربية  عىل  وأصبح  مسبوق.  غري  نحو 

اللغات  فيها  تسعى  التي  نفسها  بالوترية  نفسها 

الحية إىل إيجاد موقع متقدم لها بني لغات العامل 

املتقدم.

يُعرّب  أْن  يحتاج  الذي  الخاص،  نظامها  للعربية  إّن 

عنه بطريقة علمية وموضوعية، تنطلق يف أساسها 

األول من النظرية اللغوية وافرتاضاتها، وما تقدمه 

أبحاثها من رصد لظواهرها وقواعدها ومستوياتها.

كام أّن تعليم اللغة للناطقني بغريها يُعّد من أعقد 

السلوكيات اإلنسانية أبعدها غوراً؛ مام يدعو إىل 

وطرائقه،  اللغوي،  الفكر  أعامق  سرب  إىل  الحاجة 

نتمكن  يك  األساسية،  وبنياته  التعبريية،  ووسائله 

من  يحتاجه  وما  ملتعلمها  العربية  تقديم  من 

مللكةاستعاملها.تركز  للمتعلم  متكن  لغوية  مادة 

الدراسة عىل الدور الذي يضطلع به علم اللغة يف 

تذليل الصعوبات الناشئة عن تعاضد املستويات 

اللغوية، وطبيعة كلٍّ منا الخاصة.

منهجية البحث

التحلييل،  الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  تقوم 

الذي يسعى إىل بيان الفرق بني علم اللغة وتعليم 

علم اللغة وتعليم اللغات للناطقني بغريها

د. مصطفى عوض بني ذياب

جامعة البلقاء التطبيقية / كلية إربد الجامعية ، قسـم اللغة العربية، األردن

امللخص

يهدف البحث إىل التنبيه عىل القضايا الكربى يف مسائل تعليم العربية للناطقني بغريها، والتقليل من 

الصعوبات الناشئة عن الخيارات التي تعتمد، بصورة أساسية، العلوم املصاحبة لعلم اللغة. وتوجيه 

هذا النوع من التعليم لينطلق من أصول علمية صحيحة، من أبرزها الحقائق التي توصل إليها علم اللغة 

تقديم  اللغة يف  به علم  يقوم  الذي  الدور املهم  النظر إىل  توجيه  الدراسة إىل  وترمي هذه  الحديث. 

لتصحيح  البحث  هذا  ويأيت  الثانية.  اللغة  وتعلم  تعليم  عملية  يف  يُعني  نحو  عىل  وعنارصها  مادته، 

بعض املفاهيم املغلوطة، يف توزيع األدوار بني علم اللغة والعلوم املساندة لها؛ من أجل تقديم اللغة 

ملتعلمها بصورة واضحة وغري مشوهة أو عشوائية.

الكلامت املفتاحية: ) علم اللغة، تعليم العربية، الناطقني بغريها، النظرية اللغوية(
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اللغة  به علم  الدور الذي يضطلع  اللغة، ووصف 

يف خدمة تعليم اللغات. وضبط وسائله وأدواته، 

وبيان  الحديث.  اللغة  علم  ومعطيات  نتائج  وفق 

مدى انسجام هذه الوسائل واألساليب مع املادة 

اللغوية املناسبة، املستخدمة يف عملية التّعلم 

والتّعليم للغة، باعتبارها سلوكا إنسانيا مميزاً.

بني علم اللغة وتعليم اللغة 

وتعليمها  اللغة  بني  املركبة  العلقة  ضوء  يف 

وتعلمها، قد ال يفرق البعضبني علم اللغة وتعليم 

فرق  هناك  فهل  واحداً.  شيئا  ويرونهام  اللغة، 

يجدر الحديث عنه بينهام؟

الدراسات  يف  تعريفاته  أبسط  يف  اللغة  علم 

كموضوع  اللغة  يدرس  علم  الحديثة،  اللغوية 

للغة،  العامة  النظرية  تطوير  إىل  له،ويهدف 

وكلامت  أصواتاً  لتحليلها،  الدقيقة  والوسائل 

علم  بني  العلقة  ببيان  يهتم  كام  وداللة.  وجمل 

تعليم  وأبرزها  األخرى..)1(  اإلنسانية  والعلوم  اللغة 

التطبيقي،  اللغة  انبثق عنه علم  اللغات؛ ولذلك 

والذي شأنه األول تعليم اللغات لغري أبنائها.

عىل  وقواعدها  ونظامها  اللغة  يصف  علم  وهو 

تحليلها  أجل  من  اللغوية،  املستويات  جميع 

املختلفة. وظائفها  وبيان  حقائقها  عن  والكشف 

وسيلته  الوصف  هذا  من  يجعل  منهج  )2(وهو 

قوانني  تنتظم  التي  الحقائق  إىل  التوصل  يف 

يف  غاية  ليست  ودراستها  وقواعدها.  اللغة 

حّدذاتها. 

شامله  نظر  وجهة  من  قضاياه  اللغة  علم  يعالج 

العلقات  النظر  بعني  تأخذ  مسائلة،  ملختلف 

الرابطة بينها، التي تفرس بعضها بعضا، من جهة، 

اللغوية.  وقواعدها  قوانينها  أرسار  عن  وتكشف 

هام:  مهمتني،  مسألتني  إىل  يستند  فالرتكيب 

لها يف  الذي يُخصص  الكلامت، واملوقع  اختيار 
الجملة.)3(

العادات  عن  يكشف  اللغوي  فالدرس   

ترتيب  يف  أخرى  عن  لغة  بها  تتميز  التي  اللغوية 

الكلامت وهندستها  نظام  إّن  وكلامتها.  عنارصها 

لغة  لكل  وإّن  واإلفهام،  الفهم  يف  أسايس  رشط 

عنه. الخروج  أو  به  اإلخلل  يصح  ال  معينا  نظاما 

بها  األخذ  يجب  التي  املنطلقات  من  )4(فيكون 

لتعليم  املعّد  املنهج  تصميم  عند  ومراعاتها، 

اللغة الثانية عىل وجه الخصوص.

األربعة  مبستوياتها  اللغِةاللغَة  علم  يدرس  كام 

الصويت،  املستوى  وهي:  عليها،  املتفق 

النحوي،  واملستوى  الرصيف،  واملستوى 

عىل  بحوثه،  نتائج  ويقدم  الداليل.  واملستوى 

النظريات  معطيات  وفق  وقوانني،  قواعد  صورة 

اللغوي  البناء  لواقع  تفسريا  الحديثة،  اللغوية 

واملمكنة،  املتاحة  واستخداماته  تراكيبه  ومناذج 

تاركاً مساحة واسعة من اإلبداع ملن يدرك بعقله 

وحقائقه،  اللغوي  التشكيل  أرسار  اللغوي  وحّسه 

يف مختلف مستوياته.

اللغة يدرس  أن علم  الباحثني  يرى كثري من  بينام 

اللغة، وليس من موضوع دراسته أن يحقق أغراضاً 

ويقترص عىل  أخرى،  عملية  أغراض  أيّة  أو  تربوية، 

علم  يأيت  بطريقة موضوعية.)5(  وتحليلها،  وصفها 

دراسته  من  مهامً  جزءاً  فيحول  التطبيقي  اللغة 

بتقديم  تختص  وعملية  تربوية  قضايا  نحو  للغة، 

تعليم  لتيسري  وتحليلها  اللغة،  لحقائق  وصف 

توجيهات  وتقديم  أبنائها،  ولغري  ألبنائها  اللغات 

يفيد منها علم تعليم اللغات. ورأينا إنتاجاً علمياً 

التسهيلوالتيسري  من جهة  الباب  وبحثياً يف هذا 

عناوين  فظهرت  اللغة،  ومتعلمي  الناشئة  عىل 

علم اللغة وتعليم اللغات للناطقني بغريها
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الكتابات  لكتب تفصح عن هذا الجانب، وكرثت 

اللغوية،  بالعلوم  التعريف  إال  بها  يقصد  ال  التي 

وتقدميها بتيسري يضجر منه أهل الخاصة، وما هم 

العلم  لوصايا  امتثلوا  لو  إذ  مبحقني يف ضجرهم 

بوظائفهم  يقرتن  ما  أشّد  من  أّن  لهم  لبان  الكيّل 

من  إىل  معارفهم  بها  تقّدم  التي  الطرق  تعّقب 
يعرفها من الناس وإىل من ال يعرفها.)6(

اللسان هو دراسة علمية موضوعية للسان  فعلم 

بني  املشرتكة  الظاهرة  تلك  دراسة  أي  البرشي، 

الذاتية،  خصائصها  يف  إال  ينظر  وال  البرش،  بني 

السامت  إىل  ترقى  علمية  وصفية  دراسة  وهي 

املوضوعية، وذات منهجية دقيقة ومنضبطة.

النظر  من  مادته  يستقي  اللغة  علم  أّن  عرفنا  فإذا 

يصل  أن  يحاول  وهو  اختلفها،  عىل  اللغات  يف 

إىل فهم الحقائق والخصائص التي تجمع اللغات 

علم  أّن  أدركنا  واحد.)7(   إطار  يف  كلها  اإلنسانية 

اللغة بدأ يف العرص الحديث يتحرك يف مساحة 

بني  الجامعة  العلقات  عن  ويكشف  أوسع، 

الذي  التقابيل،  اللغة  علم  إطار  يف  اللغات، 

يسعى إىل الكشف عن مواطن االتفاق واالختلف 

بني اللغة األم واللغة الهدف ) املُتَعلاَّمة (، فيقدم 

لغري  اللغة  بها معلمي  يستهدي  قيمة  بيانات  لنا 

اللغة  تقدم  والتي  اللغوية،  خياراتهم  يف  أبنائها، 

عىل نحو خاص ومفيد، وتدعم خيارات املعلم، 

العشوائية  من  وتقلل  مقصود.  علمي  نحو  عىل 

للتّعلّم.  امللمئة  العلمية  املادة  اختيار  يف 

للمتعلمني.يقول  والفائدة  النجاح  أسباب  وتوفري 

الدكتور مدكور: " يقدم علم اللغة لتعليم اللغات 

معلومات عن اللغة املُتَعلمة واللغة األم يف إطار 

 Contrastive( التقابيل  اللغة  بعلم  يُسمى  ما 

التيقد  Linguistics( بهدف تذليل الصعوبات 

عىل   " بها  الناطقني  غري  من  اللغة  متعلم  تواجه 

الكلمة  وبناء  األصوات،  اللغوية:  املستويات  كّل 

تعليم  برامج  يف  ملراعاتها  والداللة؛  والجملة، 

اللغات.

توفر  اللغات  تعليم  يف  األساسية  املبادئ  ومن 

املعرفة الواعية بالحقائق األساسية حول اللغة يف 

إطار نظرية لغوية معينة، والتواصل مع مستجدات 

واضع  ميّكن  الذي  املعارص،  اللغوي  البحث 

يف  اللغة،  عنارص  وترتيب  االختيار،  من  املنهاج 
ضوء اعتبارات علمية وموضوعية مدروسة.)8(

عن  معرفة  اكتساب  أو  تحصيل  فهو  التّعلم  أّما 

موضوع، أو مهارة، عن طريق الدراسة، أو الخربة، 
أو التّعلم.)9(

الخربات  أنه من  إليه عىل  يُنظر  اللغات  تعليم  إّن 

الخربات  من  غريها  عن  تختلف  قد  التي  املميزة 

يف السلوك اإلنساين؛ وذلك الرتباطها مبجموعة 

من العلوم اإلنسانية. فقد رّد علم اللغة الحديث 

الدراسات  يف  واعتبارها  أهميتها  املنطوقة  للغة 

اللغوية، وبالرضورة يف مجال تعليم اللغات، فهو 

ال مييز بني لغة وأخرى، وإمنا ينظر إىل كّل واحدة 

اللغوي  التعبري  أشكال  من  شكل  أنها  عىل  منها 

له خصائصه ووظائفه الخاصة. كام ينظر إىل علم 

تدريس  طريقة  لتحسني  وسيلة  أنه  عىل  اللغة 
اللغة.)10(

ماذا يقدم علم اللغة لتعليم اللغات

اللغة مؤسسة اجتامعية متعددة األنظمة، تتداخل 

بصورة  وتتفاعل  والعنارص،  املستويات  فيها 

لتوجيه  حقيقي  علمي  جهد  إىل  تحتاج  معقدة، 

هذه العنارص يف مسار تعليمي، وخاصة إذا كان 

هذا التعليم موّجه للناطقني بغريها.
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يرى بعض الباحثني أّن علم اللغة ال ميدنا بالطرائق 

اللغات.)11(.ومثله  بتعليم  الخاصة  واألساليب 

دراسة  بأّن  فيها  يرصح  التي  التواب  عبد  مقولة 

وليس  عملية  أغراض  إىل  ترمي  ال  اللغة  علم 

تعليمية. تربوية  أغراضا  يحقق  أْن  موضوعه  من 

لنا  يقدم  اللغة  علم  أن  الدراسة  )12(وتفرتض 

الشأن  لها  التي  األوىل  والخطوة  األول  األساس 

عملية  يف  املناسبة  الطرائق  تحديد  يف  األكرب 

اللغوية هي  املادة  فإّن طبيعة  وتعلمها.  تعليمها 

ووسائل  طرائق  من  يناسبها  ما  علينا  تفرض  التي 

لتقدميها وتعليمها. فتدريس األصوات، بل شك، 

النحو والرصف، ويتطلب  أنه يختلف عن تدريس 

املادة  طبيعة  بحسب  مختلفة،  وطرائق  وسائل 

اللغوية وخصائصها. كام ال ميكن إغفااللعلقات 

والذي  والتداخل  املستويات،  هذه  بني  القامئة 

يجب أن ينعكس بصورةواضحة يف املادة اللغوية 

للتدريس  املناهج املخصصة  مادة  املقدمة يف 

والتعليم.

العلقة  الجهود لفهم  أن نكرس  وعىل هذا يجب 

اللغة  وعلم  النظري  اللغة  علم  بني  الرابطة 

فيام  نقع  ال  اللغات(؛ يك  تعليم  )علم  التطبيقي 

وقع فيه بعض القدماء، إذ جعلوا علم اللغة وحده 

التدريس،  وطرائق  أساليب  بوضع  املعنّي  هو 

وال نقع كذلك فيام وقع فيه كثري من املحدثني، 

بإسنادهم هذه املهمة الخطرية للرتبويني وعلامء 

النفس.

يصفها  كام  الحديثة،  اللسانية  فالدراسات 

الشايب، ال وطن لها وليس موضوعها لغة بعينها، 

الذي  املجرد  التحتي  النظام  الحقيقة  يف  إنّها 

عليه  تفرض  الذي  أجمع،  العامل  لغات  يبطن 

يف  يظهر  فتجعله  األصوات،  أي  الخام  املادة 

واعتامد  متباينة.  متعددة  ولهجات  لغات  أشكال 

يعني  الذي  الوصفي  املنهج  عىل  اللسانيات 

اللغة كام تكون عىل ألسنة أصحابها يف  بدراسة 

يف  مهامً  تحوال  يُعّد  الزمن.)13(  من  معينة  نقطة 

تعليم  أمام  واسعة  آفاقا  يفتح  اللغوية  الدراسات 

اللغات، وعىل نحو خاص تعليمها لغري أبنائها.

الجهود  تظافر  يتطلب  علم  اللغات  تعليم  إّن 

العلمية بني علم اللغة وغريها من العلوم اإلنسانية 

اللغة  أن يقدم  الذي ميكن  الصلة، وبالقدر  ذات 

ومناسبة  وصحيحة  علمية  بصورة  ومهاراتها 

اللغوية:  القدرة  أو  اللغة  أّن  علمنا  فإذا  ومنظمة. 

ما  ".)14(أدركنا  سلبية  بكيفية  الفرد  يسّجله  أثر   "

يجب علينا تقدميه من مادة لغوية ترسخ العنارص 

وآليات  أدوات  تتطلب  التي  األساسية  واملبادئ 

مرتابط  كلسان  اللغة  مللكة  متّكن  مناسبة  لغوية 

بينها،  رابط  ال  متناثرة  كعبارات  وليس  العنارص، 

صالح  كنموذج  احتذائها  من  املتعلم  مُتكِّن  بل 

لتمثّله والقياس عليه، والوصول إىل قواعد اللغة 

املجردة، باعتبارها جزءاً من بنية كربى هي اللسان 

أو اللغة مبفهومها العام.

مادة  لتوفري  أساسية  بصورة  اللغة  دور علم  ويأيت 

اللغة  معلم  تسعف  عديدة  وخيارات  أولية، 

عىل  اللغوية  املادة  من  يناسب  ما  تقديم  يف 

عىل  أما  والرتكيب.  والرصف  املفردات  مستوى 

تحليل  يقدم  اللغة  علم  فإّن  الصويت  املستوى 

ووصفا للسامت والخصائص الصوتية للغة، تعني 

وتعليمها،  معها  التعامل  كيفية  اللغة عىل  معلم 

فيأخذها عىل وجه ما، ميّكن املتعلم من مهارات 

النطق والكلم. وتضع اللغات قيوداً صارمة بشأن 

إىل  بعضها  يقع  أن  التي ميكن  اللغوية  الوحدات 

ميكن  الذي  الرتتيب   " بشأن  وكذا  بعض،  جوار 
لهذه الوحدات أن تنتظم وفقه.)15(

علم اللغة وتعليم اللغات للناطقني بغريها
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يختلف  اللغة  تعلم  أّن  ندرك  أن  املنطقي  من 

أخرى،  أو مهارة  آخر  إنساين  أّي سلوك  تعلم  عن 

اللغة  نتعامل مع  أن  وأكرث تعقيداً، وهذا يتطلب 

اللغة  فتعليم  الداخيل.  نظامها  يحايك  مبستوى 

ترتبط  العنارص ذات األهمية، والتي  بتحديد  يبدأ 

يجب  كام  وأهدافه.  اللغة  تعليم  برنامج  بنوعية 

اللغوية  النظريات  من  بأخرى  أو  بصورة  يفيد  أن 

تسعى  والتي  اللغوي.  البحث  ونتائج  الحديثة، 

إىل توفري البيئة، واملعلومة التي تهدف إىل خلق 

االستعداد اللغوي، لتشكيل تصور أسايس كحّد 

بنية  تكوين  املتعلم من  يهدف إىل متكني  أدىن، 

تسمح  والتطوير،  للزيادة  صالحة  شمولية  لغوية 

بتكوين مهارات لغوية عىل مستوى نطق األصوات 

واملفردات والرتاكيب، واستخدامها يف مواطنها 

املناسبة.

اللغة  عن  تصوراً  اللغة  لتعليم  يقدم  اللغة  علم 

اللغوي وأساليبه  نتائج املنهج  تطبيق  يهدف إىل 

الفنية يف التحليل والبحث يف ميداٍن غري لغوي.

أبنائها،  لغري  اللغة  تعليم  امليادين  هذه  )16(وأهم 

تتمثل  ال  اللغة  أّن  إدراك  يُراعى  أن  ينبغي  ومام 

أْن  يجب  بل  واحد،  باتجاه  يسري  واحد  مبستوى 

يُنظر إىل اللغة عىل أنّها تنقسم إىل مجموعة من 

عملياً  يصعب  بصورة  املتداخلة،  املستويات 

معها الفصلبينها.

عىل الرغم من نضوج علم اللغة، إال أنه يف تطور 

اللغوية  بالدراسة  املهتمني  عىل  يحتم  دائم، 

فيام  خاص  نحو  وعىل  فيه،  يستجد  ما  متابعة 
يختص بتعليم اللغة لغري أبنائها.)17(

وصفا  يقدم  اللغة  علم  أّن  سبق،  فيام  بيّنا  فقد 

املستويات.  جميع  عىل  اللغة  ملباحث  دقيقا 

أقسامها  وبيان  اللغة  أصوات  دراسة  أولها 

وفصائلها، ومخارجها، وصفاتها، فيقدم لنا بيانات 

عن أصوات اللغة التي متثل مفاتيح مهمة، لكيفية 

يتم  وجمل  كلامت  خلل  من  وتقدميها،  عرضها 

اخيارها بعناية، ووفق هدف واضح ودقيق، بعيدا 

عن العشوائية واالرتجال.

النظرية اللغوية وتعليم اللغات

علم اللغة الحديث يف النظرية اللغوية العامة هو 

وجهة نظر جديدة حلت محل وجهاتالنظر القدمية، 

علمية  مناهج  إىل  والدارسني  الباحثني  بيد  يأخذ 

أدوات  ضبط  عىل  وقدرة  فعالية  ذات  جديدة 

اللغة وتحليلها، وهي صالحة من وجهة نظر علمية 

لدرس أّي ظاهرة لغوية، فهو يهدينا إىل مجموعة 

من املبادئ واألسس متكاملة ومرتابطة عن حقائق 

علم  استطاع  العرشين  القرن  بداية  اللغة.ومنذ 

له  أن يخطو خطوات علمية كبرية، وأضحى  اللغة 

كلمته العالية، ونظرياته الواضحة، بل إّن كثرياً من 

يحدد موقفه من  أْن  كان عليه  االجتامعية  العلوم 

هذا العلم، وأفاد من أصول النظرية اللغوية عىل 

نظريته  عىل  يفيض  اللغوي  وظّللبحث  ما.  نحو 

اللبنة  اللغوية  النظرية  هذا.وتشكل  يومنا  حتى 

ملعلم  يتيح  الذي  النظري  واألساس  األساسية 

اللغةأْن يبني منهجاً متوازناً ومتكامل العنارص.

بدأ علم اللغة منذ ظهور سوسري)18( الذي أسس 

يعتمد عىل فكرة متميزة يف  ملنهج لغوي جديد 

الدراسات اللغوية، قوامها أّن حقيقة اللغة كامنة 

يف ذاتها أكرث مام هي كامنة يف تاريخها. والذي 

غري من مسرية الدراسات اإلنسانية، وجعل اللغة 

البرشية  املعارف  من  لغريها  تابعة  كانت  التي 

حاملة  بها،  متبوعة  تدريجياً  لتصبح  لها  املوازية 
للريادة املنهجية واألصولية.)19(

ومن القضايا املهمة التي يجب أن يفيد منها علم 
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واللسانيات  اللغة  علم  يقدمه  ما  اللغات  تعليم 

تصورا  تقدم  التي  أبحاثها،  نتائج  من  الحديثة 

ناضجا ومميزا عاّم وصلت إليه النظريات اللغوية 

اللغة  موضوعات  وتفسري  فهم  يف  الحديثة 

ما  توليها  العلمية يك  أهميتها  األساسية، ومعرفة 

تستحقه من أمثلة وتدريبات قادرة عىل نقل هذه 

ابن خلدون  عنها  عرّب  بصورة  واملسائل  املفاهيم 

الفن  ذلك  ملسائل  باملخالفة  املقدمة،  يف 

وتكرارها عىل املتعلم، واالنتقال من التقريب إىل 

اللغة  ملكة  له  تتّم  حتى  فوقه،  الذي  االستيعاب 

إال  تتم  ال  فامللكة  والتحصيل.)20(  االستعداد  يف 

باستكامل كل املوضوعات اللغوية األساسية التي 

تؤسس لها، وتجعل املتعلم قادرا عىل محاكاتها 

واستيعابها . فاللغة عمل ُمبَدع، وتشكيل ملفرداتها 

فليس  القدرات،  يعرّب عن مستوى من  نحو  عىل 

الثانية ومحاكاتها، إن  اللغة  من السهل استخدام 

مل يتمكن املتعلم من نظامها الداخيل واستيعابه 

واستخدامه.

وإذا   ":)21( بقوله  ذلك  عىل  خلدون  ابن  ويعقب 

الفكرة  عند  حارضة  وأواخره  العلم  أوائل  كانت 

مجانبة للنسيان كانت امللكة أيرس حصوال وأحكم 

تحصل  إمنا  امللكات  ألن  صنعة؛  وأقرب  ارتباطا 

تُنسيت  الفعل  تُنيس  وإذا  وتكراره،  الفعل  بتتابع 

امللكة الناشئة عنه ".

لقد متايزت يف العرص الحديث نظريتان لغويتان 

تأثرياً  فيه  وأثرتا  اللغوي  البحث  صبغتا  علميتان 

التحويلية  والنظرية  البنيوية  النظرية  هام  بيناً، 

التوليدية.
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ويرى  اللغة،  يف  األهم  العنرص  الرتكيب  يَُعّد 

القوانني  متثُّل  خلل  من  يتّم  اللغة  اكتساب  أّن 

للمتعلم  مُيكن  التي  اللغوي  النظام  يف  الرئيسة 

ملؤها مبا شاء من املفردات.)22( (ويرى أنيس أّن 

ترتيب الكلامت يف كّل لغة ليست إال إحدى تلك 

العادات اللغوية التي تتميز بها هذه اللغة أو تلك. 

) أنيس ، إبراهيم ، من أرسار اللغة ،ط 6 ، مكتبة 

اإلنجلو املرصية القاهرة (

للدراسة،  موضوعا  اللغة  تتخذ  البنيوية  فالنظرية 

ذاتية،  ال   )Objective( موضوعية  دراسة  فهي 

األخرى،وبصورة  العلوم  عن  للغِة  واستقلٌل 

أساسية الفلسفة واملنطق. فلكّل لغة لها طبيعتها 

فالدرس  الخاص،  وصفها  وبالرضورة  الخاصة، 

اللغوي درس وصفي ال تاريخي. يصف حالة اللغة 

للغة  موجها  الوصف  ويكون  الراهن،  واقعها  يف 

الوصف  مادة  تكون  وأْن  املنطوق.  مظهرها  يف 

األديب  املستوى  من  مختارة  مادة  وليس  عامة 

هو  ما  كّل  واستبعاد  للغة،  العايل  املستوى  أو 

معياري. ويخضع الوصف للتفسري اآليل للظواهر 

اللغوية، ويرفض التفسري العقيل بها.

إّن النظرية البنيوية تفتح آفاقاً واسعة من املعرفة 

نحو  البحث  توجه  أنها  من  الرغم  عىل  اللغوية، 

اللغة، يف ذاتها، إال أنها تقدم معلومات عن اللغة 

وحقيقتها، ال يفيد منها الباحث اللغوي فحسب، 

نحو  وعىل  باللغة،  عمله  يتصل  من  كّل  تعني  بل 

خاص معلم اللغة، سواء أكان يعلم اللغة ألبنائها 

أو  البنيوية  النظرية  أن  شك  وال  أبنائها،  لغري  أو 

لظاهر  علمياً  اللغات وصفاً  لتعليم  تقدم  البنائية 

األشكال  تحليل  عىل  ويركز  اللغوي،  االستخدام 

والبنى اللغوية. 

األوىل  اللغوية  السلوكيات  تلك  تكون  ورمبا 

التي  املختلفة  الكيفيات  عكست  قد  املفضلة، 

حولهم.  من  بها  العامل  يرون  األوائل  أسلفنا  كان 

علم اللغة وتعليم اللغات للناطقني بغريها
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عن  املعرّبة  الكلامت  تضع  اللغات  معظم  إن 

األحداث، يف موقع تركيبي قريب من األشياء التي 

تقع عليها تلك األحداث، ومن ثّم تحول ما هو " 

مفضل "، إىل " عادة "، ثّم إىل " قاعدة " وهي 

مقبوالً،  مرحلياً  تسلسلً  تعتمد  منطقية  فرضية 

التباين بني لغات العامل  يسمح بحصول قدر من 

ينفي إمكان الحفاظ عىل وجود رابطة ثابتة صارمة 

بني العامل من حولهم، من ناحية، واللغة املعرّبة 
عنه، من ناحية أخرى.)23(

أّماالنظرية التحويلية فقد اعتنت بالبناء النحوي، 

باعتباره يهدف إىل بناء نظام للقواعد، يُعّد وسيلة 

واهتمت  اللغة،  يف  إنتاجالُجمل  وسائل  من 

تستند  التي  األساسية  الصفات  تحديد  مبسألة 

إليها أنظمة القواعد الناجحة، وينظر إليها بأسلوب 

أكان  سواء  لغة،  غري  عىل  ينطبق  الذي  التجريد 

عىل املستوى الصويت أم الرصيف أم الرتكيبي.)24(  

فقد يكون من الصعب أن نؤلف جملً ونفهمها، إال 

بإدراك أّن تلك الجمل متتلك بنية تركيبية خفية، 

يتعذر تعرفها من خلل التحليل اآليل، باإلحصاء 

اللغوية  العمليات  فيها  إذتستند  مثلً.  العددي 

إىل إدراك بنية الرتكيب العميق لهذه الجمل 

اللغوي،  البناء  يف  األظهر  الوجه  الرتكيب  ويُعّد 

أّن  نفرتض  وهنا  اللغة،  يف  النظام  غاية  وهو 

من  اللغة  ملتعلم  املقدمة  اللغوية  املادة  تكون 

تعكس  ومقوالت  بقواعد  محدودة  أبنائها،  غري 

املتعلم  متّكن  اللغوية،  التطبيقات  من  مجموعة 

بسيط  مبستوى  تبدأ  وتطويرها،  استخدامها  من 

أسايّس ميكن البناء عليه وتطويره، والزيادة عليه، 

بحسب حاجة املتكلم.

من  يكون  فقد  املفردات  مستوى  عىل  أما 

تقديم  يف  تسعف  قوائم  هناك  تكون  أْن  املفيد 

وكرثة  والعموم  بالشيوع  تتصف  أخرى  عىل  كلمة 

لكّنه  العربية.  ملتعلم  يُقدم  االستخدام،فيام 

يصعب االعتامد عىل الجانب اإلحصايئ اعتامداً 

يف  إال  والنحو،  الرصف  قواعد  تعليم  يف  كبرياً 

بعينها،  مجاالت  يف  االستعامل،  مواطن  ضوء 

موضوعات  دراسة  ضوء  يف  تحديدها  ميكن 

يتطلب  القواعد  نظام  إّن  إذ  والرصف.  النحو 

الصيغ  اللغوية عددا محدودا من  النظريات  وفق 

والقوالب، عىل خلف الرثوة املفرداتية الواسعة 

وربطها  ضبطها،  إىل  تحتاج  األرجاء،والتي 

باملواقف االتصالية املختلفة.

طرائق  عن  الكشف  إىل  اللغوية  النظرية  تسعى 

اللغة التي تقوم عىل تحويل العلمة اللغوية إىل 

قواعد  إىل  والوصول  داّل،  علمّي  رمزي  نظام 

الرابطة  والعلقات  والتلؤم،  التامسك  وقوانني 

تكمن  اللغة  عبقرية  الرتكيبية،فرّس  عنارصه  بني 

بنظامها ال بأجزائها. 

و يذهباملسدي إىل أّن الكلم البرشي ينبني عىل 

الوظيفة  وما  واملوضوع.  واملادة  الشكل  اختلط 

يف اللغة إال انصهار بني تلك العنارص الثلثة يف 
غري نشاز.)25(

ومن القضايا املهمة التي نبّه إليها ) جونليونز ()26( 

أّن علم اللغة يُصّحح ما وقع فيه النحو التقليدي 

النحويني عىل  عناية  اقتصار  من  للغة  والتعليمي 

لغة األدب ، ويقل االهتامم بلغة الكلم الدارج ، 

فقدكانت الدراسات تتعامل مع معايري الصواب 

الدارج  االستخدام  إىل  وينظرون   ، ذاتها  للغة 

عن  يختلف  ما  بقدر  نحوياً  صحيح  غري  أنه  عىل 

االستخدام األديب .)27(والكلم الدارج هو مستوى 

الوصفية  الدراسات  يف  بالغة  أهمية  له  لغوي 

لغري  اللغات  تعليم  اهتامم  ، وهو محور  الحديثة 
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املقصودة  االتصالية  املواقف  وميثل   ، أبنائها 

بعملية التعلم .    

إمنا  اللغة  ترىأن  التي  السلوكية  للنظرية  كان  لقد 

تُكتسب كلها بالتعلم، ومن وجهة النظر هذه، فإن 

املحاكاة.  من  يأيت  إمنا  الطفل  يتعلمه  ما  معظم 

للقياس  قابل  ما يسمعهكأمنوذج  ومن استحضار 

من  املتكلم  يصدر عن  لتعزيزهم مبا  ونظراً  عليه. 

ألفاظ وكلامت فالسلوك اللغوي مثل أي سلوك 

أي  الطريقة،  بنفس  الطفل  ويتعلمه  إنسانيّآخر، 

عند  يتلقاه  والتعزيزالذي  التكريرواملحاكاة  نتيجة 

قيامه بسلوك ما. 

تنمو  مهارة  عن  عبارة  اللغة  أن  السلوكيون  ويرى 

طريق  عن  املتعلم  لدى  وتراكيبها  عنارصها 

املحاولة والخطأ، ويتم تطويرها عن طريق الجزاء، 

وىف  الجزاء،  غابهذا  إذا  اللغوية  املهارة  وتضعف 

أحد  يكون  قد  الجزاء  فإن  اللغة  استخدام  حالة 

أو  االجتامعي  القبول  مثل  عديدة،  احتامالت 

الرىض من الوالدين واآلخرين للطفل، عندما يحرز 

تقدما لغويا، وخصوصاً يف مراحل مبكرة من النمو 

اللغوي، وقامت هذه املدرسة بتفسري السلوك 

مصطلحات  عىل  اعتامداً  آلياً  تفسرياً  اللغوي 

املثري واالستجابة يف مضمون عملية الكلم. 

املستوى الصويت وتعليم اللغة 

يعنى علم اللسانيات – يف املقام األول – بالكلمة 

أن من املهام املقدمة ألي  املنطوقة. ولذا نجد 

لساين يرغب يف وصف أصوات لغة ما، أن يقرر 

الكيفية التي سيمثل بها لسلسل الكلم املتتابعة 
يف تلك اللغة.)28(

الظاهرة  العنارص  أبرز  الصويت  املستوى  ميثل 

ومتييزها  إدراكها  عىل  والقدرة  للغة.  واملمثِّلة 

عىل  والعمل  مراعاته،  ينبغي  ما  أهّم  ونطقهايُعّد 

يكمن  الحقيقي  والنجاح  املتعلم.  لدى  تحقيقه 

التصويت  ملكة  تشكيل  من  املتعلم  متكني  يف 

اللغوية،  األصوات  أداء  عىل  والدربة  باالكتساب 

التي تحمل يف متوجاتها سامتها وصفاتهااملميزة.

إنّه من الطبيعي أْن يكتسب اإلنسان أّوال وبالذات 

ملكة التّمييز بني السامت الصوتية قي تحاوره مع 

بأّن  الظّن  الخطأ  من  أنّه  عىل  اللغة.  عرب  اآلخرين 

بقيّة  إلنسان يف تحاوره يوطّن نفسه عىل تجاهل 

جانب  إىل  يكتسب  أنّه  ذلك  الكلم،  خصائص 

يف  تندرج  أخرى  مميزات  الصوتيميّة  السامت 

التعبريية  الخصائص  أهّمها  إبلغي  علمّي  نظام 
واالنفعالية .)29(

إّن تعليم األصوات يتطلب من معلم اللغة معرفة 

وطبائعهاومدارجها،  اللغوية  األصوات  خصائص 

يك يتخذ قرارا برتتيبها وعرضها وتعليمها، من أين 

الصويت  الفكر  أّن  نزعم  بل  ينتهي،  أين  وإىل  يبدأ 

عىل  يعني  ما  تستخلص  الصوتية  والدراسات 

اختيار الطرائق املناسبة لتدريسها. ومن البديهي 

أْن  حينئٍذ  منها،وعليه  استثناءأيٍّ  ميكن  ال  أنّه 

حيث  من  األصوات،  علم  يتيحه  ما  وفق  يصنفها 

الصعوبة والسهولة. إذ ال بّد من اختيار املفردات 

الصعوبات  تذليل  إىل  تهدف  التي  والرتاكيب 

اللغة  علم  معطيات  وفق  املتوقعة.  النطقية 

بّد  الهدف.فل  واللغة  األم  اللغتني  بني  التقابيل 

املتعلم،  للغة  املغايرة  األصوات  معالجة  من 

نطقها  فإّن  العلة،  أصوات  خاص  نحو  وعىل 

يختلف بصورة واضحة بني اللغات، ومجال الخطأ 

فيها دقيق وكبري وواضح، ويحتاج إىل عناية خاصة، 

وتعزيزها  امللمئة،  التدريبات  من  مجموعة  وإىل 

يف مراحل التعليم املتعاقبة.

برهنت  العلمية  التجارب  أّن  اللغة  علم  بنّي  وقد 

علم اللغة وتعليم اللغات للناطقني بغريها
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الصوتية  الفروق  عىل  التغلب  يَْسُهل  أنّه  عىل 

 ، اللغات  (يف  )الساكنة  الصامتة  األصوات  بني 

وكيفية  الساكن  الصوت  مخرج  بوصف  ويُكتفى 

تعلّمها.)30(ألنّها  يُراد  التي  اللغة  يف  به  النطق 

مستقلة بعضها عن بعض، وميثل كّل منها وحدة 

قامئة بذاتها، تفرتق يف مدارجها ومخارجها، ويف 

طرائق نطقها .يقول إبراهيم أنيس :" لهذا نؤثر هنا 

علج األصوات الساكنة يف اللغة العربية حسب 

إىل  اإلشارة  دون  بها؛  النطق  وكيفية  مخارجها، 

بنظائرها يف لغات أخرى، ودون نسبتها  مقارنتها 

إىل مقاييس عامة كام كان الحال يف رشح أصوات 

اللني العربية.

أّما أصوات اللني فقد سعت الدراسات الصوتية 

إىل وضع واستنباط مقاييس عامة لها، بها تقاس 

ومل  إليها،  وتنسب  لغة  كّل  يف  اللني  أصوات 

يجعلونها  لغة خاصة  املقاييس  يتخذوا يف هذه 

أساساً، بل اتخذوا تلك املقاييس من عدة لغات 

لغة  أّي صوت يف  تحتها  يندرج  بحيث  مشهورة، 

النطق  إتقان  املتعلم  أمكن  ومتى  اللغات.  من 

بهذه املقاييس العامة َسُهَل عليه أْن ينسب إليها 
أصوات اللني يف اللغة التي يريدها.)31(

من  صوتني  عىل  النطقي  األصوات  علم  وينبّه 

أْن  دامئاً  يستحقان  العربية  اللغوية  األصوات 

معهام  اللسان  موضع  ألّن  خاصا؛  علجاً  يعالجا 

وهام  اللني،  أصوات  مع  مبوضعه  الشبه  قريب 

الواو والياء الشبيهان بالحركات، وميثلن املرحلة 

صوت  إىل  الساكن  الصوت  ينتقل  عندها  التي 

الصوتية،  ولطبيعتهام  لني.)31(ولخصوصيتهام 

أثناء  يجب مراعاتهام يف التدريبات اللغوية، يف 

يف  وإفرادهام  العربية،  بغري  للناطقني  تعليمهام 

املفيد  من  وليس  والنطقية،  اللغوية  التدريبات 

درجهام مع أصوات اللني.

هي  لغة  أيّة  يف  الصوتية  السياقات  سلسلة  إّن 

اللغات،  من  غريها  عن  بها  متتاز  صوتية  خاصة 

عىل الرغم من اتفاق كثري من اللغات يف عدد من 

يف  النسبي  التقارب  ذات  املتشابهة،  األصوات 

الخصائص والنطق 

الخامتة

علمية  صناعة  أبنائها،  لغري  اللغات  تعليم  يُعّد 

والروافد  املصادر  من  مجموعة  عىل  تعتمد 

العقد،  واسطة  اللغة  علم  فيها  مُيثل  املتكاتفة، 

اللغة  علم  يقدمه  ما  ويُعّد  التّعلم.  ومحور عملية 

من  املنطلقة  الحديثة،  أبحاثه  لنتائج  بيانات  من 

أسس علمية، املادة األولية التي تعني عىل اختيار 

التعلم  عملية  إلنجاح  الناجعة  الرتبوية  الوسائل 

وتحقيق أهدافها التواصلية، فعلم اللغة يدعو إىل 

ضبط املادة اللغوية، وتحديد املناسب منها.

يف  مهمة  توجيهات  اللغوية  النظريات  قدمت 

املتعلم  متكن  التي  اللغوية،  املادة  وضع  مجال 

من استعامل اللغة، وتشكيل امللكة اللغوية عىل 

للسلوك  تصور  تقديم  خلل  من  أهلها.  طريقة 

اللغة  طرائق  عن  والكشف  الحقيقي،  اللغوي 

علمّي  رمزي  نظام  إىل  العلمةاللغوية  بتحويل 

داّل. إضافة إىل أّن الدرس اللغوي املحض، عىل 

الرغم من أنّه ال يرمي بطبيعته إىل تزويدنا ببيانات 

عن طرائق التدريس، إال أنّه يفصح عن إشارات من 

اللغوية،  املادة  خلل عرضه ملسائل عن حقيقة 

لعرضها  ملمئا  يكون  أْن  ميكن  ما  إىل  ترشدنا 

متلك  فاللغة  تعلمها،  إىل  يحتاج  ملن  وتقدميها 

منهجها الخاص باعتبارها سلوكاً إنسانياً عاماً يف 

اللغة  إّن كّل مستوى من مستويات  اللغات.  كّل 

األخرى  اللغة  مستويات  من  غريه  عن  يختلف 

بصورة يحتاج فيها إىل معالجة خاصة يف طريقة 

تعليمه للناطفني بغريها، تفرضها حقائقه العلمية 

واملوضوعية التي يتسم بها.
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 املقدمة

        عرف اإلنسان الكتابة منذ القدم، واتّخذها 

وقد  واملراسلت،  والتوثيق  للتدوين  وسيلًة 

وتعد   . العصور  مختلف  يف  املراسلت  وجدت 

املراسلت من فنون الكتابة  املهمة التي تحظى 

بدور مهم يف تواصل الناس ، والتعبري عن شؤونهم 

وحاجاتهم يف هذه الحياة . 

وقد شاعت الرسائل يف العرص األموي، وعرفت 

ل النرثي يف الع�سر الأموي ر�سالة  فن الرت�سُّ
عبد احلميد الكاتب اإىل اأهله اأمنوذجا

د. نارص محمد دحان أحمد
 األستاذ املشارك قي األدب القديم ) إسلمي أموي (

قسم اللغة العربية، كلية اآلداب جامعة تعز اليمن

امللخص

السامت  إبراز  إىل  ل  التوصًّ بغية  ؛  األموي  العرص  يف  النرثي  الرتّسل  فن  دراسة  إىل  البحث  يهدف 

املوضوعية والفنية التي متيّز هذا الفن من خلل رسالة عبد الحميد الكاتب إىل أهله ؛ وصفها منوذًجا 

مثاليًا لفن الرتّسل النرثي يف ذلك العرص .

 بدأ هذا البحث مبقّدمة ، تلها مدخل يف مفهوم فن الرتّسل، ثّم انتقل الباحث إىل )الجانب النظري( 

الذي درس فيه فن الرتّسل النرثي عند عبد الحميد الكاتب، ودوره البارز يف نهضة هذا الفن ، ووضعه 

األصول والقواعد له، والرشوع يف بحث موضوعات ترّسله وخصائص أسلوبه ، ثم تطرّق الباحث إىل 

)الجانب التطبيقي( الذي درس فيه رسالة عبد الحميد الكاتب إىل أهله من حيث املضمون والفن .

َل إليها يف نهاية البحث ، ومنها: أن مضمون )البعد اإلنساين(   وُخِتم البحث بأبرز النتائج التي تُُوصِّ

ظهر بوضوح يف رسالته إىل أهله، فالكاتب  حول مصيبته الخاصة إىل مصيبة عامة ، فأخرج تجربته 

 ، العامة  اإلنسانية  التجربة  الخاص إىل فسحة   ) الفردي   ( الذايت  اإلطار  الحياة من ضيق  مع  املريرة 

فالرسالة ذات بعد أعم ، وليست مقصورة عليه، ألّن صفة الدنيا مع كل إنسان. إّن رسالة الكاتب إىل 

أهله تعّد مثاالً للرسائل اإلخوانية التي انفردت بخصائص بديعة يف الشكل )الفن( ، من حيث السامت 

وتتميّز بسامت   ،) الحال  والجناس، والزمة  بـ) املوازنة واالزدواج، والسجع،  واإليقاعية ممثّلة  البديعية 

بيانية وتصويرية ممثلة بـ)االستعارة والكناية( يف التعبري عن مشاعره الحزينة وتجربته املُرّة التي مر بها، 

وأراد  بهذه الصور البيانية أن يُبَنّي لنا ما يعانيه من قسوة الحياة وتقلّبها، وهو بعيد عن األهل والوطن.

كلامت مفتاحية : املضمون ،الفن، الّسامت، الرتسل النرثي، عبد الحميد، العرص األموي .

ل النرثي يف العرص األموي رسالة عبد الحميد الكاتب إىل أهله أمنوذجا فن الرتسُّ
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بتعدد  مجاالتها  تعددت  وقد   ، أنواعها  مبختلف 

والفكرية.  واالجتامعية  السياسية  الحياة  مجاالت 

من  بالعديد  العرص  هذا  يف  الكتابة  متيّزت  وقد 

الخصائص الفنية، ويعد عبد الحميد الكاتب رائد 

النهضة للرسائل الفنية بعد أستاذه سامل بن عبد 

الله  كاتب الخليفة األموي هشام بن عبد امللك 

الذي نقل الكتابة إىل مرحلة جديدة .

الرتسل  فن  الكاتب  الحميد  عبد  جعل  ولقد 

الكتابة  قواعد  بوضعه  وذلك  بذاته؛  قامئًا   فًنا 

لني  الفنية، وإرساء أصولها ، فقد كان شيخ املرتسِّ

ووضع  سبيلها،  مّهد  من  أّول  كان  بل  ورائدهم، 

بدايتها  يف  خاصة  رسوًما  لها  ورسم  معاملها، 

وجاملها  الخاص  أسلوبها  ولها   وختامها، 

الفني، فهو بحق  يعد إمام املرتّسلني دون منازع 

يف العرص األموي وبقية العصور .

 ومن رسائله املهمة )رسالته إىل أهله( التي تعّد 

الكاتب  الحميد  عبد  عند  الرتسل  لفن  أمنوذًجا 

يف العرص األموي، وقد اختارها الباحث موضوًعا 

الرتسل  لفن  مثاليًا  أمنوذًجا  تعّد  لكونها  لبحثه؛ 

السامت  من  العديد  شملت  بحيث  النرثي، 

املوضوعية والفنية واألسلوبية التي تعكس بجلء 

العرص  يف  الكاتب  لدى  اإلبداع  مستوى  تام  

بالدراسات  الباحث  إثراء  عن  فضلً  األموي، 

الحديثة يف فن الرتسل النرثي يف األدب القديم 

بدراسة متواضعة .

منهًجا   الفنّي  املنهج  الباحث  اتّخذ   وقد 
التي  األخرى  املناهج  من  اإلفادة  مع  لدراسته، 

الرسائل  عن  اللثام  ومتيط  الدراسة،  هذه  ترثي 

الفنية.  املوضوعية  سامتها  عن  وتكشف  الفنية 

ل  الرتسُّ )فن  بـ  املوسوم  بحثنا  قامت  خطة  وقد 

الحميد  عبد  رسالة  األموي  العرص  يف  النرثي 

الكاتب إىل أهله أمنوذًجا( عىل مقدمة ، ومدخل 

، ومبحثني ، وخامتة، عىل النحو اآليت : 

 مدخل البحث كان  بعنوان ) مفهوم الرتسل ( ، 

وقد تناوله الباحث من حيث اللغة واالصطلح .

النظري(  الجانب   ( بعنوان  كان   : األول  املبحث 

الرتسل  فن  نهضة  يف  وأثره  الكاتب  الحميد  عبد 

النرثي، ويتألف من ثلثة مطالب ،هي : 

أ ـ  تعريف موجز بحياة الكاتب .

الفنية  األصول  وضع  يف  ودوره  الحميد  عبد  ـ  ب 

لفن الرتسل النرثي .

وخصائص  الكاتب  ترسل  فن  موضوعات  ـ  ج 

أسلوبه .

التطبيقي(  الجانب   ( : بعنوان  الثاين   واملبحث 

دراسة يف املضمون والفن يف رسالة عبد الحميد 

الكاتب إىل أهله ، ويتألف من ثلثة مطالب ، هي 

:

أ ـ نصُّ الرسالة واملضمون  :

1ـ نصُّ الرسالة .

2ـ املضمون .

ب ـ السامت البديعية واإليقاعية :

1ـ املوازنة واالزدواج .

2ـ الطباق .

3ـ السجع .

4ـ الزمة الحال .

ج ـ السامت التصويرية والبيانية :

1ـ الصـورة االستعارية.

2ـ الصـورة  الكنـائية .

مدخل : مفهوم الرتسل 

الرتسل لغة :

منذ  العريب  األدب  يف  ظهر  أديب  فن   : الرتسل 
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مع  متطوًرا  حضوره  واستمر  الجاهيل،  العرص 

لجذر  اللغوي  واملعنى  العربية،  الحياة  تطور 

والسني  فالراء   ،) )رَسَل  كلمة  مأخوذ من  ل  الرتسُّ

واللم )رسل( جذر يتفرع منه ألفاظ  تتبعها معان 

مختلفة  معاجم  عىل  الوقوف  وعند   ، ودالالت 

من  القطيع   : الراَّسل   : رََسَل    : ييل  ما  لنا  يتضح 

 ، اإلبل  والراَّسل   ، أرسال  والجمع   ، يشء  كل 

والرسل قطيع بعد قطيع ، وأرسلوا إبلهم إىل املاء 

متقطعة  إبله  الرجل  أورد  وإذا   ، قطيًعا  أي  أرساالً 

 ، الرفقة   : والرِّسلِة  ل  والرتسُّ  . أرساالً  أوردها  قيل 

والتؤدة ، ويقال: افعل كذا وكذا عىل رِسلك ، أي 

القراءة  يف  ل  والرتسُّ كالرِّْسل،  ل  فيه.والرتسُّ اِتّئد 

وقيل:  عجلة  بل  التحقيق  وهو  واحد  والرتسيل 

بعضه يف أثر بعض، وترسل يف قراءته: اتاَّأَد فيها، 

َي  وُسمِّ بعض،  إىل  بعضهم  أرسل  القوم:  وتراسل 

الرسول رسوالً ؛ ألنه ذو رسالة، والرسول اسم من 

أرسلت وكذلك الرسالة )1( . 

يقال   ، وترفّق  متّهل  ـ  مبعنى   : ترّسل  جاء  لقد   

:ترسل يف كلمه وقراءته ومشيه ، وترسل الكاتب 

يف  وترسل   ، سجع  غري  من  مرسل  بكلمه  أىت 

الركوب : بسط رجليه عىل الدابة حتى يرخي ثيابه 

عىل رجليه حوله )2( .

 ،) )رََسَل  الفعل  من  لفظة مشتقة  والرسالة هي   

تعاىل:))  قوله  يف  الكريم  القرآن  يف  وردت  وقد 

وَجاءْت سيّارٌة فأرَْسلوا وارَدُهم فأْدىَل َدلَْوُه قاَل يا 

برُْشَى َهذا ُغلٌَم (()3(، وقوله تعاىل : ))ألَْم تََر أناَّا 

يَاِطني عىَل الَكاِفرين تَُؤزُُّهْم أزًّا (( )4( . أرَْسلْنا الشاَّ

ترَاسلُت  ل من  الرتسُّ  “  :  ويقول جعفر بن قدامه 

فعله  كان  ملن  إاّل  ذلك  يقال  وال  لً،  ترسُّ ُل  أتَرَساَّ

يف الرسائل قد تكّرر وأرسل يراسل مراسلة  ، فهو 

يف  اشرتكا  قد  يراسله  ومن  هو  كان  إذا  مراسل 

كلم  أنه  ذلك  يف  االشتقاق  وأصل   ، املراسلة 

ل  يراسله به من بعد وغاب ، فاشتق له اسم الرتسُّ

والرسالة من بعد “ )5( .

ويذكر الّزبيدي يف معجمه تاج العروس أنها لفظة 

وبه فرس   ، التوجيه  ، مبعنى  اإلرسال  من  مشتقة 

كأنه   ، السلم  عليهم  رسله  وجل  عّز  الله  إرسال 

وّجه إليهم أن أنذروا عبادي ، ومنه االسم الرسالة 

اللغة  يف  معناه  والرسول   ... والرسيل  والرسول 

مبعنى  وتراسلوا   ، بعثه  الذي  أخبار  يتابع  الذي 

أرسل بعضهم إىل بعض )6( .

الرتسل اصطالحا :

  يعد الرتسل مصطلحا أدبيًا ، يقوم الكاتب برتجمة 

ما يدور يف ذهنه من املفاهيم حول موضوع معني 

عىل شكل رسائل ، قد تكون رسمية ،أو إخوانية ، 

املولدة  األدبية  املصطلحات  من  وهو   . أدبية  أو 

الرتسل   : أخرى  وبعبارة  الرسائل.  كتابة  به  ويراد   ،

هو ما يكتبه املرء إىل صديقه أو أهله ، وقد تكون 

موجزة محدودة املوضوع سهلة األسلوب ، خالية 

من التأنُّق اللّفظي غالباً )7(. 

ومن املهتمني بهذا الفن من يقول إنه : » فن قائم 

أو  آخر،  شخص  إىل  شخص  يوجهه  خطاب  عىل 

يوجهه مقام رسمي إىل مقام رسمي آخر«  )8( .

يقول  ذلك  ويف   ، اإلنشاء  معنى  الرتسل  ويأخذ 

القلقشندي يف كتابه )صبح األعىش يف صناعة 

اإلنشاء( : » فأما كتابة اإلنشاء ،فاملراد بها كل ما 

رجع من صناعة الكتابة إىل تأليف  الكلم وترتيب 

املعاين من املكاتبات ، والواليات ،واملسامحات 

 « ونحوها  الحكم  ككتابة  ذلك  معنى  يف  ،...وما 

عىل  املراسلت  إنشاء  الرتسل  يعني  وقد   .  )9(

أحوال  معرفة  به  يراد  ألنه  ذلك  و   ، الخصوص 

ل النرثي يف العرص األموي رسالة عبد الحميد الكاتب إىل أهله أمنوذجا فن الرتسُّ



 248جملة كرياال يوليو 2021

الكاتب واملكتوب إليه ، من األدب واملصطلحات 

يتغري  الذي  وهو   ، طائفة  لكل  امللمئة  الخاصة 

مع العصور ، ويشتمل عىل املراسلت والخطب 

 ، متشابهة  أساليب  ؛ألنها  الكتب  ومقدمات 

وجميعها تعتمد عىل خطاب يوجهه املرسل إىل 

بحيث  آخر  شخص  إىل  شخص  أو  إليه  املرسل 

تتضمن مواضيع مختلفة )10(.

     وميكننا أن نخلص إىل القول : إن الرسالة هي 

أو  كل ما يرسل ، أوهي الكلمة املكتوبة الشفوية 

من  إىل  يحملها  أو  الرسول  يبلغها  التي  املكتوبة 

وقرًصا  طوالً  تختلف  الكلمة  وهذه   ، إليه  تُرسل 

بحسب موضوعها )11( . وال شّك أن فن الرتسل 

، فهو  بها  يعرف  له أصول وقواعد  بذاته  قائٌم  فنٌّ 

صناعة ال يجيدها إال من كان له دراية وخربة متكنه 

من إتقان هذا الفن .

املبحث الأول اجلانب النظري

فن  نهضة  يف  وأثره  الكاتب  الحميد  عبد 

الرتسل النرثي  

  أ ـ تعريف موجز بحياة الكاتب 

هو عبد الحميد بن يحيى بن سعد، وقيل سعيد 

بـ)أيب غالب (،  بـ)الكاتب(، واملكّنى   ، امللقب 

 ، القريش  العامري  وهب  بن  العلء  موىل  وهو 

فنسب إىل بني عامر نسبة والئية )12(.  وكان أبوه 

من سللة غري عربية من أهل الشام الذين دخلوا 

مدينة  يف  ولد   ، العربية  وتعلّموا   ، اإلسلم  يف 

األنبار يف العراق يف سنة 60 للهجرة ، وقيل: إنه 

ولد يف خلفة الوليد بن عبد امللك يف دمشق 

أو بالقرب منها  ، ثم انتقل أهله إىل الرقة ، وهو 

من أصول فارسية  )13(، وقيل : إنه شامي ، من أهل 

الشام )14( .

العربية  اللغة  الكاتب  الحميد  عبد  تعلم  وقد   

 ، لسانه  فسلس  فيهام،  وتفّوق   ، العرب  وبلغة 

وجادت لغته ، وظهرت مواهبه يف األدب والبلغة 

والبيان والخطابة والكتابة ، وعمل أول أمره معلاًم ، 

وتنّقل يف البلدان ، وكانت ثقافة األدب مزيجا من 

واألنساب  التاريخ  ومن  اإلسلمية  العربية  الثقافة 

 ، وسواها  العرب  أيام  ومعرفة  والسري  والقصص 

الفارسية ، أو  إضافة إىل ثقافة أجنبية ؛ كالثقافة 
اإلغريقية ، أو املرصية القدمية ، أو الهندية )15(

العلء  أيب  عىل  الكتابة  يف  الحميد  عبد  وتتلمذ 

بن  لهشام  السيايس  الكاتب  الله  عبد  بن  سامل 

والد  سامل  وكان   ، 125هـ(  )105ـ  امللك  عبد 

هشام  الخليفة  عرف  وملا   . الحميد   عبد  زوجة 

بن عبد امللك مهارة عبد الحميد يف الكتابة قام 

بإلحاقه بديوانه ، فجعل يكتب له الرسائل البديعة 

حتى   ، خلفته  مدة  الرسائل  ديوان  يف  وعمل   ،

الكتابة  يف  ومهارته   ، بيانه  برباعة  مشهوًرا  أصبح 

الحميد  عبد  لُقِّب  ، حتى  الكتاب  من  أقرانه  بني 

لشأنه  وتقديرًا  ملكانته  تعظياًم  األكرب(؛  )الكاتب 

اتصل  وقد   .)16( النرثي  الرتسل  وفن  الكتابة  يف 

به األمري األموي محمد بن مروان عندما كان واليا 

يف شؤون  له  كاتبًا  وعيّنه   ، وأرمينية  الجزيرة  عىل 

ديوان الرسائل ، وعندما بويع مروان بالخلفة )127 

ـ132هـ( أصبح عبد الحميد رئيًسا لديوان الرسائل 

يف دمشق، والكاتب األول للخليفة الجديد )17( .  

؛ فطارت  أدبية وسياسة  وقد صدرت عنه رسائل 

شهرته الفنية واألدبية يف جميع األمصار .

الدوائر عىل مروان بن محمد ، وهو    وملا دارت 

الجيوش  عليه  وانترصت   ، األمويني  الخلفاء  آخر 

العباسية بقيادة أيب مسلم الخرساين  يف موقعة 

الزّاب ، ظل عبد الحميد مخلًصا ملروان ووفياً له 
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 ، ففّر معه إىل مرص، حيث قُِتل مًعا  يف معركة

 ) بوصري(  سنة 232هـ  .  وقد قيل: إنه عرث عىل 

عبد الحميد الكاتب  مختبئًا عند صاحبه عبد الله 

مروان  الخليفة  مقتل  بعد  املقفع)ت142هـ(  بن 

، فقتله يف  السفاح  أُخذ إىل  بن محمد،  حيث 

السنة نفسها التي قتل فيها الخليفة األموي )18(  .

 ب ـ عبد الحميد ودوره يف وضع األصول 

الفنية لفن الرتسل النرثي 

وعرفت   ، األموي  العرص  يف  الرسائل  شاعت 

نظرًا  بالكتابة  العناية  وزادت   ، أنواعها  مبختلف 

الحكم،  شؤون  وكَرْثة   ، الخلفاء  أعامل  التساع 

د الدواوين، فقد زاد معاوية عىل ما كان منها  وتعدُّ

ديوان  أنشأ  حيث   ، الراشدين  الخلفاء  عهد  يف 

يف  ساعد  مام  وهذا    ، الحكم  وديوان  الرسائل، 

نرش الكتابة الفنية ، وتوسعها وبلوغها شوطًا كبريًا 

مل يسبق مثله يف العصور السابقة )19( .

  وقد متيّزت الكتابة يف عهد الوليد بن عبد امللك  

ثم   ، والوضوح   ، واإليجاز   ، والسهولة   ، بالبساطة 

أخذت الكتابة بالتطور والنمو حتى غدت صناعًة ، 

لها أصولها وقواعدها ، فقد متيّزت بإرشاقة البيان 

والصنعة عىل أيدي الكتاب املثّقفني بثقافة عربية 

واسعة كأيب العلء سامل كاتب هشام الذي نقل 

املرتبة  بها  واحتلّت   ، جديدة  مرحلة  إىل  الكتابة 

)20(.  ثم جاء عبد الحميد الكاتب الذي  الرفيعة  

، فجعل  واسعًة  نهضًة  النرثي  الرتسل  بفن  نهض 

الكتابة  قواعد  وضع  لكونه  ؛  بذاته  قامئًا  فنًّا  منه 

الفنية ، وأرىس أصولها، بل هو يعد أّول ْمن َمّهد 

ُسبلها ، ووضع معاملها ، ورسم لها رسوًما خاًصا 

يف بدايتها ، وختامها ، فهو بحق إمام املرتسلني 

)21(. ويعد عبد الحميد الكاتب  كاتبًا  دون منازع 

الذي  فهو   ، القديم  العريب  األدب  يف  مشهوًرا 

سّهل سبل البلغة يف فن الرتسل النرثي ، وجعل 

فَِبه   ، الصناعات  من  صناعة  الديوانية  الكتابة 

 : قيل  ؛ حتي   والكتابة  البلغة  املثل يف  يرضب 

بابن  وُخِتَمْت   ، الحميد  بعبد  الرّسائل  فُِتَحْت   «

العميد » )22( .

الكتابة  الخاصة يف  والقواعد  لقد وضع األصول   

واإلنشاء ، بل وضع أسًسا وأصواًل للُكتاَّاب يف فن 

الرتسل النرثي ، كاإلطناب ، والتحميد ، واملنطقية 

يف العرض ، وقواعد املطلع والختام ، فصار إماًما 

يف هذه الصناعة ، وأخذ عنه املرتّسلون الطريقة 

واألصول يف  فن الرتسل النرثي ، واقتفوا آثاره يف 

الكتابة )23( .

الكاتب  الحميد  عبد  أن  إليه  اإلشارة  تجدر   ومام 

النرثي  الرتسل  فن  تطّور  يف  الكبري  األثر  له  كان 

عنده  الرسائل  تحولت  فقد   ، األموي  العرص  يف 

موضوعات  يف  تكتب  حقيقية  أدبيّة  رسائل  إىل 

مختلفة ؛ فقد رأى ـ   بعد متحيص ودقةـ  أن الكتابة 

يف عرصه  كانت حديثًا مكتوبًا، فل طريقة لها وال 

الصناعات  من  تعد  وال   ، فيها  نظام  وال   ، قواعد 

الرشيفة ؛ ولذلك نراه يجعل للكتابة واإلنشاء)فن 

الرتسل( قواعد معينة ، ويرسم لها رسوًما محددة 

 ، الناس  استحسنها  جديًدا  طريًقا  لها  ويشقُّ   ،

بعبد  الكتابة  بدئت  قيل  حتى  الكتاب  واتّبعها 

الحميد الكاتب )24( .

الحميد  عبد  :إن  القول  ميكننا  دقيقة  وبعبارة 

وما  عرصه  يف  الكتابية  النهضة  رائد  يعد  الكاتب 

ثقافته  إىل  يعود  ذلك  يف  السبب  ،ولعل  بعده 

تفّقه  حيث   ، وفنونها  العربية  العلوم  يف  ومهارته 

العربية وخطبها  الله والفرائض ، وأتقن  يف كتاب 

األدب  وطالع   ، والعجم  العرب  أيام  من  ومتكن   ،

اإلمام  بلغة  من  فأفاد   ، وشعره  ونرثه  العريب 

عيل كرم الله وجهه  ، ومن حيث الشعر أفاد من 

بالصيد وجوارحها  الوصف  الجاهليني يف  شعراء 

ل النرثي يف العرص األموي رسالة عبد الحميد الكاتب إىل أهله أمنوذجا فن الرتسُّ
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ظهر  فقد  وأعضائها،  الوحش  من حمر  واملعارك 

ذلك جليا يف فن ترسله النرثي )25( .

والثقافة   ، والكتابة  الرتسل  فن  يف  مهارته  أما   

أيب  أستاذه  من  منها  أفاد  فقد  وآدابها  األجنبية 

العلء سامل وصديقه ابن املقفع )106ـ142هـ( ، 

أستاذه  يد  عىل  والكتابة  الرسالة  فن  تلّقن  حيث 

عبد  بن  هشام  للخليفة  السيايس  الكاتب  سامل 

امللك كام قلنا سابقا ، وقد  كانت لسامل مهارة 

الفنية  والكتابة  الديوانية  الرسائل  إنشاء  عالية يف 

، وكان يحسن معرفة اللغة اليونانية ، وينقل عنها 

رسائل كثرية إىل العربية ، فقد اطلع عبد الحميد 

ترجمة سامل  بطريقة  وثقافتها  اليونانية  اللغة  عىل 

يف  طريقته  من  وأفاد  اليونانية،  الكتابات  من 

الكتابة إفادة كبرية أثّرت يف ترسله وحياته الكتابية، 

الفارسية  اللغة  عىل  الحميد  عبد  اطّلع  كام 

الذي  ابن املقفع  يد  ترجمتها عىل  بعد  وثقافتها 

اللغة  من  املرتجمني  وأحد   ، األصل  فاريس  كان 

الفارسية إىل اللسان العريب ، فضل عن كون عبد 

الحميد فاريس األصل ؛مام يجعل صلته بالثقافة 

الفارسية أوضح من ثقافته باليونانية)26( .

 ولذلك نقول : لقد استطاع عبد الحميد الكاتب 

سليم،  وذوق   ، بدقة  النرثية  رسائله  يكتب  أن 

بارع يف أي موضوع شاء ؛ فقد كان ذا  وأسلوب 

عبقرية كبرية ، وذهًنا ملاًحا ، وذكاًء خصبًا ، وأدبًا 

الدولة  بسياسة  وعلم   ، واسعة  ثقافة  مع   ، جاًم 

الرجل  مسؤوليات  لكل  وإدراك   ، أمورها  وشتّى 

وواجباته ، مع قدرة فائقة عىل متلك ناحية البيان 

، وزمام التأثري ، وروعة البيان .

 جـ  موضوعات فن ترسل الكاتب وخصائص 

أسلوبه :

العرص  كتاب  أبلغ  الكاتب  الحميد  عبد  يعد   

األموي وأشهرهم ، ولقد كتب رسائل كثرية ، بلغ 

مجموعها مقدار ألف ورقة ، منها الرسائل القصار 

ا يف موضوعات مختلفة  ا والرسائل الطوال جدًّ جدًّ

من سياسية وأدبية وإخوانية )27( .

ولعل الرسائل الديوانية تعد من املوضوعات التي 

الكتابة  كانت  فقد  الكاتب،  الحميد  عبد   تناولها 

) الرسائل الديوانية( صناعة من الصناعات ؛ فقد 

ظل  بل   ، طويلة  ملدة  األموي  للديوان  كاتبًا  كان 

خلفاء  آخر  محمد  بن  ملروان  الرئييس  الكاتب 

عن  تصدر  التي  الرسائل  وهذه    .  )28( أمية  بني 

يقول   ، الديوانية  بالرسائل  تسمى  الرسائل  ديوان 

عن  الصادرة  الرسائل  هي   «  : عتيق  العزيز  عبد 

وعامله  والته  إىل  يوجهها  واألمري  الخليفة  ديوان 

منذًرا أحيانًا  أعدائه  إىل  بل   ، جيوشه   وقادة 

 متوّعداً«  ) 29( .

رسالته  الديوانية  الرسائل  من  النوع  هذا  ومن   

عىل  مروان  بن  الله  عبد  إىل  كتبها  التي  املطولة 

لسان أبيه الخليفة مروان الذي أرسله إىل محاربة 

يف  الخوارج  زعيم  الشيباين  قيس  بن  الضحاك 

كاملً  دستوًرا  الحميد  عبد  وقد جعلها   ، الجزيرة 

 ، الحرب  بأمور  يتعلق  وما   ، الجيوش  تنظيم  يف 

وقادة الجيش .

كتابتها  إيل  تطرق  التي  ل  الرتسُّ موضوعات  ومن 

بـ)الرسائل  تسمى  ما  الكاتب  الحميد  عبد 

اإلخوانية(، يقول القلقشندي: »اإلخوانيات جمع 

إخوانية نسبة إىل اإلخوان ، واملراد املكاتبة الدائرة 

بني األصدقاء« )30( ، ويف هذا النوع من الرسائل 

يكتب شخص إىل شخص آخر من أهله أو صديقه 

و...وما  وعتابه  ومشاعره،واعتذاره  عواطفه  من 

إىل ذلك. ومن ترسل عبد الحميد من هذا النوع 

وهي مجموعة   ، الكتّاب  إىل  وجهها  التي  رسالته 

عىل  ينبغي  التي  الكتابة  فن  آلداب  وقواعد  نظم 
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ففي   . خطاها  ويرتّسموا   ، بها  يتحلوا  أن  الكتّاب 

هذه الرسالة نظر عبد الحميد الكاتب إىل كتاب 

السبيل  إىل  ،وأرشدهم  صداقًة  نظرًة  الدواوين  

الصحيح يف صناعة الكتابة طالبًا منهم ما يلزم من 

كام   ، وجه  أكمل  عىل  مبهامهم  للقيام  املعارف 

ودعاهم   ، اآلخر  البعض  ببعضهم  الكتاب  أوىص 

إىل املحبة والتعاطف والتعاون  عند الحاجة )31(. 

التي   أهله  إىل  رسالته  اإلخوانية  الرسائل  ومن   

يصف فيها محنته ، ويعرّب فيها عن األىس والحزن 

ـ رسالة  بعبارة دقيقة  ـ  إنها   . لبعده واغرتابه عنهم 

من  ويأسه  وتذّمره  معاناته  مدى  بوضوح  تعكس 

والبعد  الفراق  به سبيل  التي سلكت  الدنيا  حال 

والغربة )32( .

 وسوف يقوم الباحث بدراسة رسالة الكاتب إىل 

أهله دراسة مستفيضة من حيث املضمون والفن 

يف املبحث الثاين ) الجانب التطبيقي( .   

يف  الكاتب  بها  اعتنى   التي  املوضوعات  ومن   

وتعد   . الصيد  وصف  يف  رسالته  النرثي  ترسله 

هذه الرسالة من الرسائل الطويلة التي أسهب عبد 

الحميد الكاتب فيها يف وصف رحلة الصيد من 

أولها إىل آخرها ، ولعل الكاتب أراد بذلك إظهار 

   . الكتابة(  )فن  اإلنشاء  صناعة  يف  الفنية  مهارته 

يف  )املفردات  رسالته  الشطرنج  يف  له  ترسُّ ومن 

، فقد جاءت رسالته هذه عىل لسان  الشطرنج( 

الخليفة يأمر فيها أحد الوالة بنهي الناس وزجرهم 

؛  الشطرنج  من  التامثيل  بهذه  واللعب  اللهو  عن 

وذلك ملا ألحقته من رضر وإثم ؛ ألنهم قد أدمنوا 

اللعب بها حتى رصفت عقول الناس وألهتهم عن 

العبادة وعن مصالحهم ومهامهم )33( .

 : فنقول  الكاتب  الحميد  عبد  أسلوب  عن  أما 

كاًم  أقرانه  وفاق  النرثي  له  برتسُّ اعتنى  الكاتب  إن 

ومتيز  برع  فقد   ، الفن  هذا  يف  ومضمونًا  وشكلً 

املنشئني  وإمام   ، الكتاب  بشيخ  لّقب  حتى  به 

واملرتسلني يف األدب العريب ، يقول عبد املنعم 

خفاجي : » كان أّمه وحده يف بلغة العبارة، ورصانة 

األسلوب ، ودقة املعاين ولطفها ، وعظمة الخيال 

وروعته ، ورْشد التأثري وامتلك ناحية البيان ، وكان 

يفصل الجملة تفصيلً ، ويزنها بقليل من السجع ، 

ويحلّيها بألوان الويش الفني املطبوع« )34( . 

ولعل من أبرز الخصائص والسامت التي متيز بها 

أسلوب عبد الحميد الكاتب يف فن ترسله النرثي: 

خاصية االزدواج والرتادف املوسيقي ، واإلطناب 

افتتاح  يف  والتحميد   ، رسائله(  يف  اإلطالة   (

اختياره  وحسن   ، وفقراتها  فصولها  ويف  رسائله 

بالوضوح والجزالة  وتخلو من  التي تتسم  أللفاظه 

بني  الصلة  فاشتدت   ، والغرابة  والتنافر  التعقيد 

واالعرتاض  االقتضاب  وقَّل   ، وأختها  جملة  كل 

بآيات  رسائله  تزيني  ، فضلً عن  الكلم  أجزاء  بني 

النبوي  والحديث  الكريم(  )القرآن  الحكيم  الذكر 

ع يف أغراض رسائله، واستخدام  الرشيف ، والتوسُّ

وطباق  وجناس  سجع  من  البديعة  املحسنات 

يف  والتعّمق  البياين  التصوير  يف  الدقة  وأخريا   ،

التفكري يف ترسله .  ويف املبحث الثاين )الجانب 

الباحث  سيفصل  البحث   هذا  من  التطبيقي( 

القول يف ذلك . 

الكاتب  الحميد  إن أسلوب عبد   : القول   وميكن 

كان يسحر األلباب والعقول ، ويسبي املشاعر ، 

فهو أسلوب عذب املورد ، صايف الديباجة ، وقد 

عرف الناس له ذلك حتى أن أبا مسلم الخرساين 

لسان  عىل  إليه  كتب  الذي  الكتاب  يقرأ  أن  أىب 

عىل  إشفاقًا  فأحرقه   ، ويستميله  يتجلّبه  مروان 

أبو  وكتب   ، بيانه  وسحر  أسلوبه  تأثري  من  نفسه 

مسلم عىل جذاذة إىل مروان :

ل النرثي يف العرص األموي رسالة عبد الحميد الكاتب إىل أهله أمنوذجا فن الرتسُّ
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 َمحا السيُف أْسطَاَر  البلغِة وانْتََحى        
  علَيْك ليوُث الغاِب من كُّل جانِب )35(

إىل  النرثي  ترسله  يهدف من  كان  الكاتب  ولعل   

اإلمتاع والدهشة، كونه يحاول أن يقدم فكرته عند 

 ، يسرية  وطريقة  رائقة  بصورة  القارئ  أو  السامع 

نظام  فًنا جامليًا يسري عىل  تعدُّ  ـ  ـ عنده  فالكتابة 

يف  يستعني  أن  يحاول  وهو   ، والجامل  الفنون 

مواهب  من  عنده  ما  وكل   ، جوارحه  بكل  كتاباته 

السليم  ذوقه  من  فيها   ويسكب  نفسية وجاملية 

عىل  بأنامله  فكرته  ويظهر   ، العذوبة  ،ولغته 

 ، تصويره  وجامل   ، الحرف  باستقامة  القرطاس 

عصبية،  نزوة  وكل   ، اضطراب  كل  عن  ويبعده 

بجامل  ومتناسقة  متساوية  وفقراته  كلامته  فتبدو 

سمفونية  هذه  وتصبح   ، القرطاس  عىل  البلغة 

عبد  شخصية  بها  ظهرت  التي  عجيبة  موسيقية 

الحميد الكاتب الفريدة يف فن الرتسل النرثي يف 

األدب العريب )36( .

 املبحث الثاين :  اجلانب التطبيقي
  درا�سة يف امل�سمون والفن يف ر�سالة

 عبد احلميد الكاتب اإىل اأهله

أ  ـ نّص الرسالة واملضمون :

1 ـ نَصُّ الرِّسالة :

أهله  الكاتب يف رسالته إىل  الحميد  يقول عبد   

نيَا َمْحفوفًة بالُكرْه  : »  أّما بَْعُد، فإناَّ اللَه َجَعَل الدُّ

أهلَِها  بنْيَ  ُمْختلفًة  أقَْساًما  ، وَجَعَل فيها  ور  والرسُّ

فيها  الَحظُّ  وَساَعدُه   ، ِبَحلوتِها  لَُه  َدرّت  فَمْن    ،

وَمْن    . َعليْها  وأقَاَم   ، بها  وريَضَ   ، إليها  َسكَن 

قرََصتْه بأظَْفارِها ، وعّضتْه بأنْيَاِبَها ، وتَوطاَّأتْه بِثَقلِها 

ها َساِخطاً عليها ، وَشَكاها  ، قَلَها نَاِفرًا َعْنها ، وذماَّ

ِمْن  أذاقَتَْنا  نْيَا  الدُّ كَانَِت  وقْد  منها.  ُمْستزيًدا 

اْستَْحلبْناها  أفاويَق  َدرِّها  ِمْن  وأرَْضعتْنا   ، َحلَوتِها 

 ، ُمتََنكِّرًَة  عّنا  وأْعرََضت   ، ناِفرًة  بنا  َجمحْت   ثّم   ،

ورََمَحتَْنا ُمَولِّيًة ، فََملَُح عْذبُها ،  وأَمراَّ ُحلْوُها وَخُشَن 

ليُنها ، فَأبْعَدتْنا عِن األْوطَاِن ، وفرّقَتْنا عِن اإلْخَوان 

.  فَدارُنا نازِحة ٌ، وطرَْيُنا بارَِحٌة، وقد أخَذْت كّل ما 

أعطَْت ، وتباعَدْت ِمثْلاََم تقّربَْت ، وأْعَقبَْت بالرّاَحِة 

وبالِعزِّ  َخْوفًا،  وباألْمِن   ، َهامًّ  وبالَجذِل   ، نََصبًا 

وبالِحيَاِة   ، رَضاَّاًء  وبالرّسّاِء   ، َحاجًة  وبالِْجَدة   ، ذاُلًّ 

َسبيَل  بنا  سالكًة   ، اسرتَحَمها  َمْن  تَرَْحُم  ال   ، موتًا 

َمْقطُوعني   ، األْولياء  عِن  مْنفيّنَي   ، لَُه  أْوبَة  ال  َمْن 
 

َعِن األْحيَاء« ) 37( .    

 2ـ املضمون :

وهي  الرسالة،  هذه  الكاتب  الحميد  عبد  كتب 

بعيد  وهو   ، أهله  وداع  اإلخوانية يف  الرسائل  من 

عنهم ، مع مروان بن محمد بعد أن ُهزِمت جيوُش 

أيدي  عيل   ) )الزاب  موقعة  يف  األموي  الخليفة 

مع  هاربًا  الكاتب  الحميد  عبد  وفّر   ، العباسيني 

الخليفة مروان إىل مرص، وقد أرص عىل البقاء معه 

، وعرّب يف هذه الرسالة أحسن تعبري عام يعانيه ، 

وتحّدث فيها عن الزمان وتقلّب األيام  . إنها رسالة 

تتصل باألحداث الدامية بني األُمويني والعباسيني 

التي انتهت بأفول الدولة األموية وسقوطها، وقيام 

إىل  الحميد  عبد  كتبها  وقد   ، العباسية   الدولة 

أرسته وهو منهزم .

وبعبارة دقيقة : إنها رسالة كلها بكاء ودموع وحرية 

، وال يرى فيها عبد الحميد ـ من خلل األحداث ـ  

إال القتل أو األرس ، وهو يودّع أهله فيها وداًعا مؤثّرًا 

وحزيناً . 

وهذه الرسالة من حيث املضمون قد جاءت يف 

ثلثة أفكار:
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للدنيا  الكاتب  )وْصف  تتضمن   : األوىل  الفكرة   

وحال الناس معها حبًا وبُغًضا(، فقد وصف عبد 

ال  بأنها  الدنيا   الفكرة  هذه  يف  الكاتب  الحميد 

تستقر عىل حال ، وأن الناس فيها فريقان ، محزون 

الكاتب  وصف  لقد   : أخرى  وبعبارة   . ومرسور 

الدنيا وعرّب عن تقلباتها أحسن تعبري ، بإحساس 

مرهف وبشعور حزين بالوحدة والحنني إىل أهله، 

وهو يعاين من مرارة الفرقة والغربة عنهم .

للدنيا  الكاتب  )وْصف  تتضمن   : الثانية  والفكرة 

وحاله معها حني أقبلت عليه( ، ففي هذه الفكرة 

عندما  واملرشق  السعيد  ماضيه  الكاتب  يتذكر 

عاش حياة مرتفة يف بلط امللك والخلفة األموية 

األول  والكاتب   ، الرسائل  لديوان  رئيًسا  كونه  ؛ 

النعيم  من  أصابه  ما  فيتذكر   ، األموي  للخليفة 

 ، وجهه  يف  الباسمة  والحياة   ، العيش  وطيب 

حلوتها  من  أذاقته  األيام  بأن  ذلك  عن  عرّب  وقد 

وسعادتها عندما أقبلت الدنيا عليه .

الكاتب  تتضمن)وْصف  التي  الثالثة  الفكرة  أما   

للدنيا وحاله معها حني أدبرت عنه ( ،  فقد عرّب 

 ، عليه  أدبرت  عندما  الدنيا  مع  حاله  عن  فيها 

وتنّكرت له ، وسلبته ما كان فيه من عّز ومجد حتى 

وعزها   ، شقاًء  ونعيمها   ، بؤًسا  رسورها  انعكس 

ذالً، و...، وأي يشء أقىس من البعد عن الوطن 

أقىس من  وأي  يشء  ؟  واإلخوان  األهل  وفراق   ،

الشعور بالوحشة والقسوة ؟

أيام  رسالته يف  الكاتب  الحميد  عبد  كتب  لقد   

عصيبة زادته بُعًدا عن أهله ، بل زادته شوقًا ووْجًدا 

إليهم، هذا من جهة،  ومن جهة أخرى نرى الكاتب 

ينتظر إحدى نهايتني ، إّما القتل ، وإما األرس،  فإْن 

قُِتَل بيد العدو يكن ذلك آخر بهم ، وإْن أرُِسَ فإنه 

سيعيش يف ذلٍّ وعار ، وهذا ماال يرتضيه لنفسه 

األبيّة . 

 ومام يُلحظ يف مضمون رسالة الكاتب أن )البعد 

اإلنساين ( ظهر فيها بشكل جيل من خلل داللة 

هذه  يف  األفعال  الكاتب  أسند  فقد   ، اإلسناد 

الرسالة إىل الدنيا ، وهو إسناد غري حقيقي ؛ ألّن 

الفعل أُسند إىل غري فاعله الحقيقي يف قوله :) 

 ، ،...(إلخ  أعرضت   ، عضته   ، قرصته   ، له  درّت 

، وهذا يكشف  الدنيا  فاألفعال هنا أسندت إىل 

من  ـ  الكاتب  فقد حول   . عاّمة  إنسانة  تجربة  عن 

خلل هذا  اإلسناد ـ مصيبته الخاصة إىل مصيبة 

مع  املريرة  تجربته  أخرج  قد  بذلك  وهو   ، عامة 

الحياة من ضيق اإلطار الذايت ) الفردي ( الخاص 

إىل فسحة التجربة اإلنسانية العامة . ولذلك تغدو 

مقصورة  ليست  فهي   ، أعم  بعد  ذات  الرسالة 

؛ولذلك  إنسان  كل  مع  الدنيا  صفة  ألّن  عليه، 

كام   ، محدد  غري  ،وهو  الغائب  ضمري  استخدم 

 ، ، قرصته  الحظ  ، وساعده  له  )درّت   : قوله   يف 

عّضته ( ، فهو ضمري يدخل تحته كل َمْن وقََع من 

بذلك  الكاتب   يكتِف  ومل   ، املوقع  هذا  الدنيا 

ولهذا  ؛  مبارشة  الجمع  ضمري  إىل  تحّول  بل   ،

داللته القوية ، إْذ تتّسع دائرة املخاطبني يف هذه 

أمه  من  األقربني  أهله  عىل  تقترص  فل   ، الرسالة 

البعيدة  األعامق  يف  تغوص  بل   ، وعشريته  وأبيه 

لتصبح بذلك رسالة إىل أهله وقرابته يف اإلنسانية 

آدم  األّول  أبيه  الذين يتصل بهم من طريق  الكبرية 

إليه  آل  الذي  الضمري  ألن  ؛  حّواء  األوىل   وأّمه 

يكاد يعّم أكرث من عىل األرض من بني اإلنسان ، 

يخرج  وبهذا   . اختلفت صورته شّدة وضعًفا  وإن 

الخاصة  الضيقة  الذاتية  دائرة  من  النص  الكاتب 

إىل دائرة اإلنسانية العامة .

 ب ـ السامت البديعية واإليقاعية 

1ـ املوازنة واالزدواج :

رشيًقا  فتجعله  ؛  الكلم  يف  جليًا  أثراً  للموازنة  إن 

ل النرثي يف العرص األموي رسالة عبد الحميد الكاتب إىل أهله أمنوذجا فن الرتسُّ
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انتباه  وتجذب   ، وطلوًة  رونًقا  وتعطيه   ، جميلً 

تساوي  فهي   ، نفسه  يف  أثرًا  وترتك   ، السامع 

تكون   « األثري:  ابن  يقول   ، الوزن  يف  الفاصلتني 

يف  متساوية  املنثور  الكلم  بني  الفواصل  ألفاظ 

الوزن« )38(. 

اللفظية  املحسنات  من  واالزدواج  املوازنة  وتعّد 

 ، وتحسينها  الرسائل  تنميق  يف  تستخدم  التي 

بل  تعّد من األلوان البديعية التي تعطي الرسائل 

انتباه  ِجرًسا موسيقيًا جميلً وحلوًة وطلوًة تشّد 

املتلقي ، وتبعده عن امللل . وقد عرّف البلغيّون 

فقر  إىل  الكلم  تقسيم  عن  عبارة   « بأنه  االزدواج 

متساوية ومتوازية يف الطول والقرص ، وقد تكون 

متناسبة يف الوزن كذلك«)39( .

يف  بكرثة  االزدواج  الحميد  عبد  استخدم  وقد 

رسالته هذه خاصة ويف بقية رسائله عامة ، فقد 

 ، انسجامها  عىل  وحرص   ، عبارته  بتجويد  عني 

وترادف   ، توازنها  حسن  عىل  ذلك  يف  معتمًدا 

والتلوين  اإليقاعي  التوازن  لتحقيق  ؛  ألفاظها 

املوسيقي )40( . 

عىل  غالبة  سمة  واملوازنة  االزدواج  أصبح  لقد   

، وهو بهذا يحايك أسلوب  الحميد  أسلوب عبد 

أستاذه سامل املوسيقي الذي يقوم عىل االزدواج 

أساليب  األسلوب من  ، وهذا  الصويت  والرتادف 

الوعاظ مثل غيلن الدمشقي والحسن البرصي ، 

وهذا الوعظ يحتاج إىل مثل هذا األسلوب الذي 

يأخذ بجوامع القلوب )41( . 

ومن ذلك قوله يف الدنيا : )وَمْن قرََصتْه بأظْفارِها 

لقد جاءت   .) بثقلها  وتَوطاَّأتْه   ، بأنْيَاِبَها  ، وعّضتْه 

موسيقيًا  تعادالً  ومتعادلة  متوازنة  هنا   العبارات 

جميلً  يريض األذن ، وميتع الشعور ، وهذا يدّل 

عىل فهم عبد الحميد الكاتب ، وحذقه يف اختيار 

ما يناسب املوضوع ، وما يحتاجه من بيان وبديع 

؛ ما يعطي رونًقا ،وحلوًة يف رسالته النرثية . 

ويقول الكاتب مستثمرًا خاصية االزدواج : )قَلَها 

وشكاها  عليها،  طاً  َساِخِ ها  وذماَّ  ، عنها  نَاِفرًا 

مستزيًدا منها ... ثّم َجمحْت  بنا ناِفرًة ، وأعرََضت 

عّنا ُمتََنكِّرًَة ، ورََمَحتَْنا ُمَولِّيًة ، فََملَُح عْذبُها ،  وأَمراَّ 

 ، األْوطَاِن  عِن  فَأبْعَدتْنا   ، ليُنها  وَخُشَن   ، ُحلْوُها 

وفرّقَتْنا عِن اإلْخَوان ( .

االزدواج  خاصية  عيل  هنا  يعتمد  هنا  فالكاتب 

 ، متسقة  عباراته  فظهرت  ؛  املوسيقي  والرتادف 

والتلوين  اإليقاعي  التوازن  لتحقيق   ، ومنسجمة 

املوسيقي ، ولذلك يشري أبو هلل العسكري إىل 

أهمية هذه الخاصية ، فيقول : » وال يحسن منثور 

الكلم ، وال يحلو حتى يكون مزدوًجا، وال تكاد تجد 

استغني  ...ولو  االزدواج  من  يخلو  ما  كلًما  لبليغٍ 

كلم عن االزدواج لكان القرآن ، ألنه يف نظمه خارج 

من كلم الخلق ، وقد كرث فيه«)42( .

ونخلص من هذا كله إىل القول : إن االزدواج يعد 

البليغ ، وقد استخدمه  سمة من سامت الكاتب 

أنيًقا  بناًء هندسيًّا  النرثي  نَّصه  لبناء  عبد الحميد 

سمع  يف  موسيقي  وقع  وإلحداث   ، جهة  من 

القارئ من جهة أخرى .

2ـ الطباق : 

توكيد  يف  املعّول  وعليه  البديع،  ألوان  أحد  يعد 

فضلً  النفوس،  يف  وتثبّتها  وتقريرها،  واملعاين 

عن تزيني اللفظ ، وتحسني النظم والنرث، وكشف 

يف  التأويلية  الحركة  تنّشط  التي  الجاملية  القيمة 

يف  وإبانة  إيضاحية،  توليدة  إىل  زيادة  النص، 

لهذه  املتضّمن  النسق  يف  املتضادة  املفردات 

اللفظي  التشكيل  بنية  فإن  وعليه  املفردات، 

ليك  القارئ  عند  الّذهني  البحث  تكثّف  للطباق 
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يقف عىل حدود املعنى العميق)43( .

إىل  رسالته  يف  الكاتب  الحميد  عبد  وظّف  لقد 

التي  فكرته  يخدم  توظيًفا  املتناقضات  كل  أهله 

أراد أن يوصلها إىل املتلقي ، ليك يقنعه بفكرته أن 

الحياة ال تدوم عىل حال ، وأنها متقلّبة  متناقضة ، 

حيث يقول : )فإّن اللَه جعَل الدنيا َمْحفوفًة بالكره 

والرسور( .

ويقول مستثمرا هذا األسلوب البديعي يف رسالة 

الكاتب : ) وقد أخَذْت كّل ما أعطَْت ، وتباعَدْت 

مثلام تقّربَْت ، وأْعَقبَْت بالرّاَحِة نََصبًا ، وبالَجذِل 

هامًّ ، وباألْمِن َخْوفًا، وبالعزِّ ذاُلًّ ، وبالِْجَدة حاجًة ، 

وبالرّسّاِء رضاًء ، وبالحياِة موتًا ( .

من  األخري  النصف  يف  مكتظاً  الطباق  جاء  لقد   

الدنيا  هذه  حقيقة  يوضح  ليك   ، الكاتب  رسالة 

يوم  فمن رسّه   ، حال  تدوم عىل  ال  كونها  وتقلبها 

الطباق  هذا  نحدد  أن  لنا  وميكن   . أزمان  ساءته 

عىل النحو التايل كام جاء يف الفقرة السابقة  :

الراحة/  ، تباعدت/تقربت   ، أخذت/أعطت 

العّز/  ، األمن/الخوف   ، الجذل/الهم   ، النصب 

الذّل ،  الجدة/الحاجة ، الرساء/الرضاء ، الحياة/

املوت .

 لقد استثمر الكاتب هذا الطباق ليك يوضح لنا 

حقيقة هذه الحياة التي ال تدوم عىل حال ، وتقوم 

عىل املتناقضات ، ولعل هذا الطباق قد زاد نّص 

التأثري  الرسالة ُحسًنا وطرافًة وجامالً ، إضافة إىل 

إظهار  يف  ومساعدته  انتباه  وشّد  املتلقي  يف 

األحوال النفسية التي مّر بها الكاتب ، فقد تقلّبت 

 ، الحياة  هذه  يف  املتناقضات  تلك  بني  حياته 

»والطباق  الجرجاين:  القاهر  عبد  يقول  ولذلك 

األضداد  قيمة  تنحرص  وال   ، البديع  أنواع  من  نوع 

يف جانب الداللة املفردة يف الكشف عن القدرة 

اللغوية ، فإنها تتعدى إىل إظهار األبعاد النفسية 

فالصورة   ، حاالتها  أدق  يف  وتصويرها   ، املتوتّرة 

املبينة عىل الحركة القامئة بني املتناقضات هي 

ذات سعة وعمق داخيل ، وذلك مبا تتيحه اللغة 

من مرتادفات وتضاد وتعاكس )44( .

3 ـ السجع : 

 يعد واحدا من املحسنات البديعية ، وهو تواطؤ 

واحد.   حرف  عىل  املنثور  الكلم  يف  الفواصل 

قيمًة  فيه  يرد  الذي  النص  عىل  يضفي  والسجع 

يقوم  فهو  التنغيم،  من  نوًعا  بوصفه  موسيقيًة، 

أصلً بتامثل إيقاعي يف نهاية املقاطع، وتكرارها 

عىل  تأيت  املقاطع  أّن  ذلك  منتظم؛  نحو  عىل 

أنواع  ثلثة  عىل  وهو   . متعادلة  متوازنة  ألفاظ 

)سجع  مطرف ، وسجع مرصع ، وسجع متوازي (.

 ومام جاء من سجع  يف رسالة الكاتب )السجع 

األخريتان  الكلمتان  تكون  أن  وهو  املتوازي(، 

فاصلتهام من السجعتني متفقتني يف الوزن ويف 

الحرف األخري منهام ، يقول عبد الحميد: )  فَدارُنا 

نازِحة ٌ، وطريُنا بارحٌة ( ، فاللفظ )نازحة ، وبارحة( 

)نازحة(  فـ   ، والتقفية  الوزن  يف  فاصلتاه  اتفقت 

عىل وزن ) فاعلة(، و)بارحة( عىل وزن ) فاعلة ( ، 

فقد اتفقت فاصلتاه يف الوزن)فاعلة( ، واتفقت 

فاصلتاه يف التقفية ، وهي : ) حة(.

 ، رسالته  يف  السجع  يف  يبالغ  مل  الكاتب  ونجد 

وحرص   ، واملعنى  اللفظ  بني  بالتناسق  فاهتّم 

يف  يتصّنع  فلم   ، متوازنة  عباراته  تكون  أن  عىل 

توظيفه للسجع ، بل استثمره كونه من املحسنات  

التي تزيد نصه سلسة ، وتجعل له جرًسا موسيقيًا 

بني  والتوافق  التآلف  من  تأيت  املوسيقا  وهذه   ،

األلفاظ املسجوعة . 

ما  وهو   ، املرّصع  السجع  الكاتب  ويستخدم 

ل النرثي يف العرص األموي رسالة عبد الحميد الكاتب إىل أهله أمنوذجا فن الرتسُّ
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اتفقت فيه ألفاظ إحدى الفقرتني كلها أو أكرث مثل 

ما يقابلها من الفقرات األخرى وزنًا وتقفيًة ،حيث 

يقول يف رسالته : )فَأبْعَدتْنا عِن األْوطَاِن ، وفرّقَتْنا 

عِن اإلْخَوان ( ، فجميع ما يف القرينة الثانية موافق 

أحدث  لقد    . وتقفية  وزناً  األوىل  من  يقابله  ملا 

هذا التآلف بني الفاصلتني إيقاًعا موسيقيًا تلّذ له 

األسامع ، بل إن هذا التآلف والتوافق بني األلفاظ 

بني  والرتابط  التلحم  من  نوًعا  يخلق  املسجوعة 

هنا  ومن  ؛  وبديًعا  َحَسًنا  يكون  والسجع   ، الكلم 

القاهر  عبد  يقول   ، وبلغته  السجع  قيمة  تظهر 

الجرجاين : » وعىل الجملة فإنك ال تجد تجنيًسا 

مقبوالً وال سجًعا حَسًنا ، حتى يكون هو املعنى 

الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه ، وحتى تجده ال 

تبتغي به بدالً ، وال تحد عنه حوالً« )45( 

4ـ الزمة الحال : 

وردت الزمة الحال كثريًا يف أسلوب عبد الحميد 

إىل  رسالته  ويف   ، عام  بوجه  له  ترسُّ يف  الكاتب 

)الزمة  الباحث  جعل  وقد   ، خاص  بوجه  أهله 

هذه  ألن  ؛  اإليقاعية  السامت  ضمن  الحال( 

الخاصية التي استخدمها الكاتب تعمل عىل رفع 

الطاقة اإليقاعية واملوسيقية يف نصه ، باإلضافة 

إىل  تجديد أفكاره . 

  فقد استخدم عبد الحميد الكاتب خاصية الحال 

 يف رسالته )املنصوبات املَُنّونَة (، حيث يقول : 

ها  ساِخطًا  عليها ، وشكاها  ) قَلََها نَاِفرًا عنها ، وذماَّ

كرثة  من  أراد  الكاتب  ولعل   . منها(  مستزيًدا 

 ) املَُنّونة  )املنصوبات  الحال  لخاصة  استخدامه 

لتوضيح  ، مستزيًدا  يف رسالته  نافرًا ، ساخطًا   :

 ، وتجميله  أسلوبه  وتنميق   ، وتجديدها  أفكاره 

ورفع الطاقة اإليقاعية وإظهارها يف نصه النرثي .                                                                                      

ومام ورد أيًضا من هذه اللزمة يف نصه قوله عن 

تقلّب الدنيا : )ثّم َجَمحْت  بنا ناِفرًة ، وأعرََضت 

عّنا ُمتََنكِّرًَة ، ورََمَحتَْنا ُمَولِّيًة ( .

 ، نافرًة   (  : الحال يف قوله   فقد أضفت خاصية 

إيقاعا خاًصا  الّنرثّي  النّص  ُمَولِّيًة ( عىل  متنكرًة ، 

األسلوب  من جامل  مسحة  مع   ، األسامع  له  تلذُّ 

وتنميقه .

ج ـ السامت التصويرية والبيانية

        يعد التصوير من أهم خصائص األدب ، وهو 

شاهد عىل قوة اإلبداع لدى الكاتب ، بل يساعد 

عىل تحقيق علمة من علمات متيّز النص األديب 

أن  ميكن  التي  هي  وحدها  الصورة   « إن  حيث   ،

تعطي لألسلوب لونًا من الخلود« )46( .

البيانية  السامت  أهم  يدرس  أن  للباحث  وميكن 

والتصويرية يف رسالة الكاتب التي تتمثل بالصورة 

االستعارية والصورة الكنائية .

1ـ  الصورة االستعارية :

وأحد   ، البلغة  فنون  أهم  أحد  االستعارة  تعد 

أركان البيان يف التعبري عن املشاعر ، وتدل عىل 

يستغني  ال  مهامًّ  عنرًصا  تعّد  بل   ، الكاتب  براعة 

عنه الكاتب . ويلحظ يف رسالة عبد الحميد أنه 

استخدم االستعارة بنوعيها) املكنية والترصيحية(  

استخدمها يف  التي  املكنية  االستعارات  ومن    ،

َمْحفوفًة  الدنيا  جعَل  اللَه  فإّن   (  : قوله   ، رسالته 

بالكره والرسور(، فقد صور الكاتب الكره والرسور 

للعيان  بارزة  مجّسمة  صورة  يف  معنوي  أمر  وهو 

،فجعله سوًرا يحيط بالدنيا عىل سبيل االستعارة 

الدنيا بني  بتقلب  الصورة  وتوحي هذه   ، املكنية 

تدوم  ال  وأنها  واألحزان،  واألفراح  والرسور  املكاره 

عىل حال  .

الصورة  هذه  مستثمرا  الحميد  عبد  ويقول   
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االستعارية : ) فمن درّت له الدنيا بحلوتها ( يف 

بنعيمها  اإلنسان  تقبل عىل  للدنيا عندما  تصويره 

ولعل   ، اللب  وهو   ، بالّدر  وحلوتها  وسعادتها 

العيش  صفاء  بيان  الصورة   بهذه   أراد  الكاتب 

وطيبه وعدم تكدرّه  . وهده الصورة البيانية تحمل 

وحياته  الجميلة  الكاتب  الحميد  عبد  ذكريات 

بنعيمها  الحياة  عليه  أقبلت  عندما   ، الوارفة 

رئيًسا  كان  عندما  وذلك  ؛  فيها  العيش  وبطيب 

لديوان الرسائل ، وكاتب الخليفة محمد بن مروان 

األموية  الخلفة  عرش  ظّل  يف   معه  عاش  الذي 

حينذاك .

رها  وتكدُّ الحياة  تقلب  يف  الحميد  عبد  ويقول    

 : فيها  العيش  وطيب  والنعيم   العز  بعد  عليه 

))وَمْن قرََصتْه بأظْفارِها ، وعّضتْه بأنْيَاِبَها( . ففي 

يقرص  بوحش  الّدنيا  الكاتب  شبّه  الصورة  هذه  

حذف  وقد  بأنيابه،  ويعّضه   ، بأظفاره  اإلنسان 

من  له بيشء  ورمز   ،  ) الوحش   ( وهو  به  املشبه 

االستعارة  سبيل  ،عىل  الناب(   ( وهو   ، لوازمه 

املكنية  ، ولعل الكاتب أراد بهذه الصورة البيانية 

أن يُبَنّي لنا ما يعانيه من قسوة الحياة ومرارتها عليه 

، وهو بعيد عن األهل والوطن . 

الكاتب  رسالة  يف  الترصيحية  االستعارات  ومن   

اْستَْحلبْناها(،  أفاويَق  َدرِّها  ِمْن  )وأرَْضعتْنا   : قوله 

من  حياته  يف  به  ينعم  ما  الكاتب  لنا  صور  فقد 

طيب العيش ولذته باللب الذي يتذوقه ، ويشعر 

بحلوته ، ثم حذف املشبه وهو إقبال الدنيا عليه  

، واستعري  لفظ املشبه به ، وهو) اللب( ، وهي 

املمزوجة  الذكريات  بحلوة  توحي  بديعة  صورة 

بأمل الفقد والحرمان .

رسالته  يف  الترصيحية  االستعارة  مستثمرًا  ويقول 

صّور   . ُمَولِّيًة(  ورََمَحتَْنا   ، ناِفرًة   بنا  َجمحْت   )ثّم 

عبد الحميد يف هذه الصورة )َجمحْت  بنا ناِفرًة( 

الدنيا بدابة )خيل( جامحة تستعيص عىل راكبها 

ثم حذف املشبه وهو   ، بها  التحّكم  ، فل ميكنه 

ليعرّب  )الخيل(  به  املشبه  لفظ  واستعري   ، الدنيا 

به  أحّس  الذي  األمل  تربز  الصورة  وهذه   ، عنه 

التي  واملعاناة  املرارة  تام  بجلء  وتبني   ، الكاتب 

ومل   . والوطن   األهل  بعيد  وهو   ، عليه  سيطرت 

بصورة  أردفها  ،بل  الصورة  بهذه  الكاتب  يكتف 

بفرس  الدنيا  شبّه  فقد   ، ُمَولّيًة(  )رََمَحتْنا  أخرى 

وتوحي   ، منه  فائدة  دون   ، هاربًا  ويُويلِّ   ، يرفس 

هذه الصورة بالقهر واملعاناة  التي القاها الكاتب 

التي  الحياة  العصيبة، وقسوة  األيام  ، وتبنّي مرارة 

الزمته قبيل وفاته . 

ب ـ الصورة الكنائية :

تعّد الكناية مظهرًا من مظاهر البلغة  ، وال يدركها 

الحقيقة  تقّدم  ، فهي  اللّطيف  الطّبع  إال صاحب 

يف  مميّز  وقع  ولها   ، وجذابة  جديدة  صورة  يف 

نفس املتلقي .

االستعارة  مع  تقف  الكناية  إن   : دقيقة  وبعبارة   

من  وهي   . الرسائل  بلغة  رسم  يف  والتشبيه 

الوسائل البيانية التي يلجأ الكاتب إليها لتشكيل 

صورته ، وتدّل عىل فطنة الكاتب وذكائه . 

: قوله   الكاتب  رسالة  يف  الكنائية  الصور   ومن 

 .  ) ليُنها  وَخُشَن  ُحلْوُها،   وأَمراَّ    ، عْذبُها  فََملَُح   (

) ُحلْوُها  وأَمراَّ    ، عْذبُها  يكني ب)فََملَُح  فالكاتب 

عن تقلُّب الدنيا وعدم استقرها ، فاملاء العذب 

ره ، وأّن الحياة غدت ُغّصًة ال  أصبح مالًحا ، لتكدُّ

العيش  أّن  عن  كناية  لينها(   )وخشن   . تستساغ  

فيها ال يطاق ، كونهم يفرتشون الحىص والرتاب  .                                  

وهذا  الكنايات كلها تعبري عن انقلب حال هذه 

الدنيا بالكاتب وسواه من بني اإلنسان .

ل النرثي يف العرص األموي رسالة عبد الحميد الكاتب إىل أهله أمنوذجا فن الرتسُّ
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ويقول الكاتب مستخدًما الكناية : ) فَدارُنا نازِحة 

البعد  عن  كناية  نازحة  فدارنا   ،  ) بارحٌة  وطريُنا   ،ٌ

التشاؤم  كناية  بارحة  طرينا  وقوله:   ، واالغرتاب 

وعدم التفاؤل .

والغربة،   ، بالحزن   الكنائية  الصورة  هذه  وتوحي 

والوحشة واألمل ، ومرارة العيش التي مّر بها الكاتب 

، وهو بعيد عن أهله ووطنه . 

  الخامتة 

يف ختـام هذا البحث توصـل الباحث إىل جملة 

من النتائج املهّمة التي نوجزها فيام ييل  :

فن الرتسل فن بدأ قبل عبد الحميد ، ولكنه 	 

 ، األموي  العرص  يف  يده  عيل  ونهض  تطور 

بوضعه األصول والقواعد الخاصة يف الكتابة 

واإلنشاء ، ووضعه أسسا وأصوال للكتاَّاب يف 

فن الرتسل النرثي يف العرص األموي .

الحميد بسامت أسلوبية 	  متيزت رسائل عبد 

الخصائص  عن  فضل  فنية  وبيانية  وبديعية 

املوضوعية التي انفردت بها تلك الرسائل .

املوضوع 	  حيث  من  ـ  أهله  إىل  رسالته  تُعرّب 

وقسوة   ، والغربة  املعاناة  عن  تعبري  أحسن  ـ 

الحياة ووحشتها .

يف 	  املضمون  حيث  من  الكاتب  تحدث 

رسالته عن حقيقة الدنيا وتقلبها معه سعادًة 

وشقاًء ، وفرًحا وحزنًا .

رسالة 	  يف  جيل  بشكل  ظهر  اإلنساين  البعد 

حول  فالكاتب   ، أهله  إىل  الحميد  عبد 

وهو   ، عامة  مصيبة  إىل  الخاصة  مصيبته 

من  الحياة  مع  املريرة  تجربته  أخرج  بذلك 

الخاص إىل   ) الفردي   ( الذايت  اإلطار  ضيق 

فالرسالة   ، العامة  اإلنسانية  التجربة  فسحة 

ذات بعد أعم ، فهي ليست مقصورة عليه، 

ألّن صفة الدنيا مع كل إنسان . 

للرسائل 	  مثاالً  أهله  وداع  يف  رسالته  تعد  ـ  

يف  بديعة  بخصائص  انفردت  التي  اإلخوانية 

الشكل )الفن( ، من حيث السامت البديعية 

 ، واالزدواج  املوازنة  بـ)  املتمثلة  واإليقاعية 

والسجع والجناس ، والزمة الحال ( ، ومتيزت 

ممثلة  وتصويرية  بيانية  بسامت  الرسالة 

بـ)االستعارة والكناية( يف التعبري عن مشاعره 

الحزينة وتجربته املرة التي مر بها  ، وأراد  بهذه 

الصور البيانية أن يُبَنّي لنا ما يعانيه من قسوة 

الحياة وتقلّبها ومرارتها عليه ، وهو بعيد عن 

األهل والوطن .

ينظر: ابن منظور: لسان العرب ، دار صادر ، بريوت،   )1 

 ، اللغة  مقاييس  فارس:  ابن   : وينظر    ، رسل  مادة 

الكتاب  اتحاد   ، هارون  السلم  :عبد  تحقيق وضبط 

العرب ، دمشق 2002م ، 392/2.

دار   ، الوسيط  ،املعجم  وآخرون  مصطفى  إبراهيم   )2

 : وينظر   ،  345 1989،ج1/   ، استانبول   ، الدعوة 

واألعلم  اللغة  يف  املنجد   ، وآخرون  اسكندر  كامل 

،دار املرشق ، بريوت /لبنان  ،2000م ،259 .

القرآن الكريم ، سورة يوسف ،اآلية 19 .  )3

4(  القرآن الكريم ، سورة مريم ، اآلية 83 .

الهوامش

5(  قدامة بن جعفر  ، نقد النرث ، دار الكتب العلمية ، 

بريوت/ لبنان ، ط1 ،1982 ،ص  95 .

تاج   ، الحسني  مرتىض  محمد   ، الزبيدي   : ينظر   )6

العروس من جواهر القاموس ، تحقيق: نواف الجراح 

، دار األبحاث ط1، 2011، مادة رسل .

7(  ينظر : محمد التنوجي ، املعجم املفصل يف األدب 

، دار الكتب العلمية ، بريوت / لبنان ، ط1، 1993، 

ج478/2 .

8(  حسني غالب ،  بيان العرب الجديد ، دار الكتاب 

اللبناين ، بريوت ،ط1 ،1971،ص 181.
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القلقشندي ، صبح األعىش يف صناعة اإلنشاء ، دار   )9

الكتب املرصية ، القاهرة ، ج54/1 .

، مطبعة  العربية  آداب  ،تاريخ  زيدان  : جورجي  ينظر   )10

الهلل ، القاهرة ، ج1 /34 .

النهضة  دار   ، األديب  النقد  يف   ، عتيق  العزيز  عبد   )11

العربية للطباعة والنرش ، بريوت/لبنان ، ط2، 1972، 

ص21 .

النهضة  ، مكتبة  ، وفيات األعيان  ابن خلكان   : ينظر   )12

وينظر:   ، ،1948،ج228/3  ،ط1  القاهرة   ، املرصية 

دار   ، العريب  األدب  تاريخ   ، الزيات  حسن  احمد 

املعرفة، بريوت/لبنان ،ط5 ،1999 ، ص143 .

ينظر : عمر فروخ ، تاريخ األدب العريب ، دار املليني   )13

، بريوت/لبنان ، 1989، ج1/ 374،  وينظر : محمد 

بني  عرص  يف  األدبية  الحياة   ، خفاجي  املنعم  عبد 

أمية ،دار الكتاب ،بريوت/لبنان ، ط5، 1973 ، ص 

. 283

ينظر : حنا فاخوري ، تاريخ األدب العريب ، املطبعة   )14

البولسية ، بريوت ، )د.ت ( ،ص 335 .

ينظر أحمد حسن الزيات ، تاريخ األدب العريب ،ص   )15

. 143

16(  ينظر محمد عبد املنعم خفاجي ، الحياة األدبية  يف 

عرص بني أمية ،ص 283 ، وينظر: عمر فروخ ، تاريخ 

األدب العريب ، ص 723 .

)العرص  العريب  األدب  تاريخ   ، : شوقي ضيف  ينظر   )17

اإلسلمي( ، دار املعارف ، القاهرة ، ط7 ،1976 ، 

ص 465 .

ينظر : أحمد األسكندري ، الوسيط يف تاريخ األدب   )18

العريب ، مطبعة املعارف ، )د.ت( ، ص 133 .

العريب  األدب   ، خفاجي  املنعم  عبد  محمد  ينظر:   )19

الجيل  ،دار  والعبايس  األموي  العرصين  وتاريخه يف 

، بريوت ،/لبنان ،ط1 ، 1991، ص226 .

ينظر : املرجع نفسه ، 268 .  )20

اإلسلمي  األدب   ، زيد  أبو  يوسف  سامي   : ينظر   )21

، ط1  ، عامن/األردن  للنرش  دار املسرية   ، واألموي 

،2012 ، ص340 .

ابن خلكان ، وفيات األعيان ،ص228 .  )22

ينظر حنا فاخوري ، تاريخ األدب العريب ،ص 334 .  )23

العريب  األدب  تاريخ   ، الزيات  حسن  احمد  ينظر:   )24

األدب  تاريخ  ضيف  :شوقي  وينظر   ،  144 ،ص 

العريب)العرص اإلسلمي( ، ص 478 .

25(  ينظر: شوقي ضيف  ، تاريخ األدب العريب )العرص 

اإلسلمي( ، ص478 .

املرجع نفسه ،ص477 .  )26

ص724  العريب،  األدب  ،تاريخ  فروخ  عمر   : ينظر   )27

،وينظر :ابن خلكان ، وفيات األعيان ، ص228 .

ينظر : حنا فاخوري  ، تاريخ األدب العريب ، ص334   )28

.، وينظر : ابن خلكان ، وفيان األعيان ، ص 724 .  

عبد العزيز عتيق ، يف النقد األديب ، ص222 .  )29

 ، اإلنشاء  صناعة  يف  األعىش  صبح   ، القلقشندي   )30

ج8/ 126 .

ينظر: عمر فروخ ، تاريخ األدب العريب ،ص 376 .  )31

ينظر: حميد آدم ثويبي ، فن األسلوب دراسة وتطبيق   )32

 ، ،ط1  ،عامن/األردن  والتوزيع  للنرش  صفاء  دار   ،

2006، ص153 .

العريب  ،ص  األدب  تاريخ   ، فروخ  ينظر عمر   : ينظر    )33

 .376

محمد عبد املنعم خفاجي ، األدب العريب وتاريخه   )34

يف العرصين األموي والعبايس ، ص 290 .

ينظر : احمد حسن الزيات ، تاريخ األدب العريب ، ص   )35

. 144

ينظر :حنا فاخوري ، الجامع يف تاريخ األدب العريب    )36

،دار الجيل ، بريوت/لبنان ، ط1 ، 1986 ، ص 378 

وما بعدها . 

37(  محمد كرد عيل ، رسائل البلغاء ، دار الكتب العربية 

الكربى ، مرص ،ط2 ، 1953، ص 181 .  

ابن األثري، املثل السائر ، املكتبة العرصية ، بريوت ،   )38

)د.ت( ، 1995 ، ج272/1 .

النقد  يف  والنرث  الشعر  قضايا  من   ، موايف  عثامن   )39

العريب القديم ، دار املعرفة الجامعية ، اإلسكندرية 

،)د.ط( 2002، ج1/ 106 .

اإلسلمي  ،األدب  زيد  أبو  يوسف  سامي   : ينظر   )40

واألموي ، ص 241 .

41(  ينظر : شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه يف النرث العريب 

، دار املعارف ، القاهرة ،  ط9 ، 1970 ، ص 114 .

أبو هلل العسكري ، كتاب الصناعتني، دار الكتب   )42

العلمية، بريوت/ لبنان ، ط1 ، 1981، ص 106 . 

بلغة  من  فيود،  الفتاح  عبد  بسيوين،  ينظر:   )43

والتوزيع،  للنرش  املختار  مؤسسة  القرآين،  النظم 

القاهرة،2010، ص336 .

عبد القاهر الجرجاين ،   دالئل اإلعجاز ، دار الفكر ،   )44

دمشق ، ط4 ، ص 108 .

45 (  عبد القاهر الجرجاين ، أرسار البلغة ، مكتبة املثنى 

، القاهرة ، 1979 ، ص 10 .

 ، مختار  مؤسسة    ، األسلوب  علم   ، فضل  صلح  46(ـ  

القاهرة ، 1992 ، ص 273 .

ل النرثي يف العرص األموي رسالة عبد الحميد الكاتب إىل أهله أمنوذجا فن الرتسُّ
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دار 	   ، الوسيط  ،املعجم  وآخرون  مصطفى  ابراهيم 

الدعوة ، استانبول ، 1989 .

الكتب 	  الصناعتني، دار  ، كتاب  العسكري  ـأبو هلل 

العلمية، بريوت/ لبنان ، ط1 ، 1981.

أحمد األسكندري ، الوسيط يف تاريخ األدب العريب ، 	 

مطبعة املعارف ، )د.ت( .

دار 	   ، العريب  األدب  تاريخ   ، الزيات  حسن  احمد 

املعرفة، بريوت/لبنان ،ط5 ،1999 . 

ابن األثري، املثل السائر ، املكتبة العرصية ، بريوت ، 	 

)د.ت( ، 1995 .

ابن خلكان ، وفيات األعيان ، مكتبة النهضة املرصية 	 

، القاهرة ،ط1 ،1948.

:عبد 	  وضبط  تحقيق   ، اللغة  مقاييس  فارس:  ابن 

دمشق   ، العرب  الكتاب  اتحاد   ، هارون  السلم 

2002م .

ابن منظور: لسان العرب ، دار صادر ، بريوت، مادة 	 

رسل .

بسيوين، عبد الفتاح فيود، من بلغة النظم القرآين، 	 

مؤسسة املختار للنرش والتوزيع، القاهرة،2010.

الهلل 	  مطبعة   ، العربية  آداب  ،تاريخ  زيدان  جورجي 

، القاهرة .

الكتاب 	  دار   ، الجديد  العرب  بيان   ،  ، حسني غالب 

اللبناين ، بريوت ،ط1 ،1971.

حميد آدم ثويبي ، فن األسلوب دراسة وتطبيق ، دار 	 

صفاء للنرش والتوزيع ،عامن/األردن ،ط1 ،  2006 .

العريب  ،دار 	  تاريخ األدب  الجامع يف   ، حنا فاخوري 

الجيل ، بريوت/لبنان ، ط1 ، 1986 .

حنا فاخوري ، تاريخ األدب العريب ، املطبعة البولسية 	 

، بريوت ، )د.ت ( .

الزبيدي ، محمد مرتىض الحسني ، تاج العروس من 	 

جواهر القاموس ، تحقيق: نواف الجراح ، دار األبحاث 

ط1، 2011 .

سامي يوسف أبو زيد ، األدب اإلسلمي واألموي ، دار 	 

املسرية للنرش ، عامن/األردن ، ط1 ،2012 .

شوقي ضيف ، تاريخ األدب العريب )العرص اإلسلمي( 	 

، دار املعارف ، القاهرة ، ط7 ،1976.

شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه يف النرث العريب ، دار 	 

املعارف ، القاهرة ،  ط9 ، 1970.

 	 ، مختار  مؤسسة    ، األسلوب  علم   ، فضل  صلح 

القاهرة  ، 1992 .

عبد القاهر الجرجاين ، أرسار البلغة ، مكتبة املثنى 	 

، القاهرة ، 1979 .

عبد القاهر الجرجاين ،   دالئل اإلعجاز ، دار الفكر ، 	 

دمشق ، ط4 .

النهضة 	  دار   ، األديب  النقد  يف   ، عتيق  العزيز  عبد 

العربية للطباعة والنرش ، بريوت/لبنان ، ط2، 1972 .

النقد 	  يف  والنرث  الشعر  قضايا  من   ، موايف  عثامن 

الجامعية ، اإلسكندرية  القديم ، دار املعرفة  العريب 

،)د.ط( 2002 .

 	 ، املليني  دار   ، العريب  األدب  تاريخ   ، فروخ  عمر 

بريوت/لبنان ، 1989.

القلقشندي ، صبح األعىش يف صناعة اإلنشاء ، دار 	 

الكتب املرصية ، القاهرة .

كامل اسكندر وآخرون ، املنجد يف اللغة واألعلم ، 	 

دار املرشق ، بريوت /لبنان  ،2000م

التنوجي ، املعجم املفصل يف األدب ، دار 	  محمد 

الكتب العلمية ، بريوت / لبنان ، ط1، 1993 .

العريب وتاريخه 	  ، األدب  محمد عبد املنعم خفاجي 

يف العرصين األموي والعبايس ،دار الجيل ، بريوت 

،/لبنان ،ط1 ، 1991 .

محمد عبد املنعم خفاجي ، الحياة األدبية يف عرص 	 

بني أمية ،دار الكتاب ،بريوت/لبنان ، ط5، 1973 .

  املصادر واملراجع 
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املدخل: 

والتزال تساهم مساهمة فعالة يف  زالت  ال  مرص 

إال  بعيد.  زمن  منذ  وتطويرها  العربية  اللغة  إثراء 

بحيث  األخرى  العربية  الدول  عىل  سبقت  أنها 

الحديثة  العربية  النهضة  يف  مهام  دورا  لعبت 

والضعف  والركاكة  الجمود  عليها  طرأ  أن  بعد 

قرون  أربعة  مدة  واالنحطاط  الشديدواالبتذال 

تقريبا. أنجبت مرص عباقرة وفطاحل ورجال أفذاذا 

الذين أدوا دورا حيويا يف سبيل إثراء اللغة العربية 

وآدابها، وساهموا يف تطويرها وارتقوا بها من قعر 

رافع  رفاعة  أمثال  من  أوج عظمتها  إىل  االنحطاط 

البارودي،مصطفى  سامي  محمود  الطهطاوي، 

املنفلوطي، ومصطفى صادق الرافعي، وإبراهيم 

طه  هيكل،  حسني  املازين،محمد  القادر  عبد 

ومحمد  محفوظ،  نجيب  الحكيم،  حسني،توفيق 

يف  أدبية  فنون  عدة  فنشأت  هيكل.  حسني 

م�سطفى حممود كاتب متعدد املواهب

محمد ريحان
 الباحث يف قسم اللغة العربية وآدابها،جامعة عيل كره اإلسلمية، عيل كره

ملخص

كان مصطفى محمود مفكرا، فيلسوفا، أديبا،صحفيا وباحثا عظيام يف القرن الحادي والعرشين، أثرى 

والفلسفة  القيمة، كتب يف مختلف املجال نحو اآلداب،  وإنجازاته  الغزيرة  العربية مبؤلفاته  املكتبات 

والتصوف والسياسة والدين وغريها. لقد استخدم الباحث املنهج التحلييل لجمع البيانات ذات الصلة 

باملوضوع، وقام مبسح أعامل الدكتور مبساعدة الكتب واملقاالت ومقاطع الفيديو وحلّل أنه كان من 

أعظم الشخصيات التي أنجبت مرص. راجع الباحث العديد من مقاالت الدكتور البحثية واألوراق والكتب 

ليكتشف أن اإلسلم والعلم والتكنولوجيا يسريان جنبا إىل جنب، بل اإلسلم يشجعهام ويعززهام، ويف 

جانب جعلهام سلحا للدعوة إىل اإلسلم.

البحثية أيضا وجهات نظره االجتامعية والسياسية واإلسلمية يف القرنني العرشين  الورقة  تناولت هذه 

والحادي والعرشين، لقد استنتج الباحث يف هذه الورقة أن أعامله يقسم إىل قسمني كبريين، القسم 

الدراسات  عىل  فيه  ركّز  والثاين  الفكرية،  املقاالت  بعض  يتخللها  وإن  األدب  باألساس  يتناول  األول 

العرب  املسلمني  بني  السيايس  والرصاع  االجتامع  علم  أجزاء  وبعض  والتكنولوجيا  والعلوم  اإلسلمية 

وخاصة مرص وإرسائيل.

الكلامت الرئيسية: فيلسوف، شخصية، رصاع ، علوم، وتكنولوجيا.

مصطفى محمود كاتب متعدد املواهب
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واملرسحية  الرواية  نحو  الحديث  العريب  األدب 

فيها  ظهرت  وكذلك  الشعريةوغريها.  واملرسحية 

العربية  اللغة  ازدهار  يف  أدبيةشاركت  مدارس 

ومدرسة  واإلحياء،  البعث  مدرسة  نحو  وإثراءها 

أبولو الشعرية، ومدرسة الديوان. وتحتل شخصية 

شخصية الدكتور مصطفى محمود مكانا مهام بني 

هؤالء األدباء.

الدكتور مصطفى محمود: 

قرية  يف  توأما  حسني  آل  محمود  مصطفى  ولد 

الكوم،  شبني  مبدينة  القدمية،  خاقان  ميت 

عام  ديسمرب   20 يوم  مرص،  املنوفية،  مبحافظة 

1921م. ينتهي نسبه إىل زين العابدين، إىل عيل 

بن أيب طالب، ومن هنا تعد أرسته من األرشاف1. 

وطبع  به  عرف  الذي  االسم  هو  محمود  مصطفى 

به  واشتهر  والفكرية،  األدبية  أعامله  جميع  عىل 

صباح  الدكتور  تويف  العلمية.لقد  األوساط  يف 

عدة  استمرت  علج  رحلة  بعد  2009م  السبت 

شهور عن عمر ناهز 88عاما، وقد تم تشييع الجنازة 

من مسجده باملهندسني رحمه الله الدكتور رحمة 

واسعة أغدق عيه نعمه ظاهرة وباطنة.

الدينية  شخصيته  املكّونة  العوامل 

والفكرية إيجابا وسلبا:

متعددة،  عوامل  الفكرية  نشأته  عىل  أثرت  لقد   

من هذه العوامل صداقته بينه وبني املرض الذي 

يعجزه عن اللعب والجري حتى القيام طول شهر، 

وهذا  الخيال.  عامل  وهو  عاملا  له  أنشأ  الذي 

الذي أدى دورا خطريا يف حياته. و والده  العامل 

حياته  توجيه  يف  بارزا  دورا  أدي  الذي  الحنون 

يف  األكرب  الدعم  شكل  »فأيب  والعلمية،  الدينية 

أستطيع  ال  التي  املشاهد  فمن  املرحلة.  هذه 

حتى اليوم أن أنساها أبدا أنه –بينام كان اآلباء من 

جرياننا يدخلون بيوتهم ويف يد الواحد منهم كيس 

من الفاكهة أو الخرض، كان أيب يرتك شؤون البيت 

هذه ألمي، فأيب مل يدخل البيت أبدا وهو يحمل 

املجلت  يديه  يف  دامئا  يحمل  كان  فجل.  ربطة 

عاشه،  الذي  الثقايف  املناخ  والكتب.«2وطبيعة 

وعاشته أرس الطبقة املتوسطة يف الربع األول من 

يداوم عىل مشاهدة  كان  العرشين، حيث  القرن 

أفلم  يف  والسندريل  والسندباد  طرزان  روايات 

السينام، والتي كان بسببها يقرتض من مرصوفات 

إخوته.

وهناك عوامل أثرت عىل حياته العلمية والفكرية 

مبارشة وأدت إىل توجيه فكره نحو الرفض والشك. 

منها أنه انتقل من مكان والدته مع أبويه إىل طنطا 

ومكث فيه وتلقي من مؤثرات هذه البيئة املميزة، 

منها أنه فتح عينيه يف طنطا عىل مقام البدوي، 

والنذور  فج،  كل  من  به  املؤمنني  وفود  إليه  تحج 

يكن  فلم  بكراماته،  الواثقني  بسخاء  إليه  تساق 

بوسعه التخلص من هذه املوحيات، فأقبل كغريه 

األولياء،  مشاهد  وتقديس  األوراد  ترديد  عىل 

مؤلفات  قرأ  حتى  الكتب،  مبطالعة  ولعه  ومنها 

شبيل شميل، وإسمعيل مظهر، وسلمة موىس، 

مثل  يعانون  الذين  األقران  بعض  مع  وتلقيه 

تجربتها العنيفة، وكذا واقعة إمام املسجد الذي 

فكان  والده،  مع  الخمس  الصلوات  خلفه  يصيل 

قال  يوم   ذات  اإلمام،  درس  إىل  وينصت  يسمع 

لقتل  التعويذة  من  ممزوجا  ذكرا  أميل  أنا  اإلمام 

الرصاصري، فكتب الدكتور كل ما أمىل عليه اإلمام 

موت  ينتظر  ومكث  املنزل،  جدران  عىل  وألصق 

الرصاصري، ولكن الرصاصري مل متت بل ضاعفت 

تأسيسه  وكذا  الذكر،  ورق  وأكلت  قبل،  من  أكرث 

التمرد  إىل  دفعته  كلها  هذه  الكفار،  جمعية 

والرفض والشك. وظهرت فيام بعد مؤثرات هذه 
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حتى  عقيدته  وعىل  العديدة.  تأليفاته  عىل  كلها 
قيل أنه ألحد.3

نفسه  من  الشك  يطرد  أن  استطاع  قد  كان  وإذا 

أن  تحاول  طريقه  يف  دامئا  كانت  األشواك  فإن 

الشائعات  من  يسلم  اإلميان، مل  طريق  عن  تثنيه 

إلحاده  عىل  يؤكد  متأخرا-،  به  لحقت  -التي 

كائن حي«  »القرآن  اإلسلم، فكتب  واالرتداد عن 

و« القرآن محاولة لفهم عرصي«4  وحاول أن يفرس 

املذهل  العلمي  التقدم  يواكب  عرصيا  تفسريا 

من حولنا. وكذا أنكر الشفاعة مطلقا وكتب كتابا 

واسعة،  انتقادات  الكتاب  والقى  الشفاعة«5   «

وصدر 14 كتابا للرد عليه. اتهم بأنه يتحدث بغري 

علم وبأنه يعزي الشباب باسم العرصية ببدعة من 

بدع هذا العرص. 

مصطفى محمود والصحافة:

كاتب  فهو  حياته،  يف  عديدة  جوانب  له  إن 

ونرش  الصحافة  يف  عمل  املواهب،  متعدد 

أثارت  التي  مجلت،  عدة  يف  ومقاالته  قصصه 

العلمية والسياسية والدينية،  ضجة بني األوساط 

كان ملقاالته دوي يف مرص عامة والعامل العريب 

منعه  قرار  الحكومة  أصدرت  ذلك  خاصة،6 ألجل 

من كتابة املقاالت، ألنه انتقد جامل عبد النارص 

وأسلوب سياسته انتقادا حارا، وكتب بأنه دراكولة 

يف  ضجة  مقاالته  أثارت  جانب  ويف  العرص، 

ضد  كتب  وكذا  والسياسية،  الدينية  األوساط 

بطلنها  وبنّي  واالشرتاكية7  والشعوعية  املاركسية 

وزيفها. 

هنا نذكر بعض املجلت والصحف8 التي نرشت 

مقاالته، وما كتب فيها الدكتور، وعمل فيها:

نرش قصصه ومقاالته عندما كان طالبا يف مجلة 

»روز اليوسف«.

»النداء«  جريدة  يف  محررا  البداية  يف  عمل  ثم 

لصاحبها النائب ياسني رساج الدين.

يف  أعامله  نرش  عىل  الشناوي  كامل  ساعده  ثم 

مجلة »آخر ساعة« منذ عام 1948م.

انضم إىل مجلة »التحرير« منذ صدورها 1952م، 

واعتربها البداية الفعلية لعمله يف الصحافة.

عندما استقال من مهنة الطب عام 1960م انضم 

بعموده  فيها  واشتهر  اليوسف«  »روز  تحرير  لهيئة 

)اعرتافات عشاق(.

فيها  اشتهر  التي  الخري«  »صباح  مجلة  يف  عمل 

بعموده )اعرتفوا يل(.

وجريدة:  الشباب،  أكتوبر،  مجلة:  يف  وكتب 

املساء،  األهرام،  اليوم،  أخبار  الزمن،  النداء، 
وغريها.9

مجاله الدعوي وبرنامجه التلفزيوين )العلم 

واإلميان(:

الدكتور مصطفى محمود يف كتاباته ودراساته هو 

جديد،  وفكر  جديد،  بأسلوب  داعية  الواقع  يف 

بينة وعىل  الله عىل  إىل  يدعو  إنه  ووعي جديد، 

التاريخ  درس  فقد  العلم،  بسلح  متسلحا  علم، 

مدارسه.لقد  بشتى  اإلسلمي  والفكر  اإلسلمي 

وهذا  يتطور،  يزال  ال  العلم  أن  جيدة  معرفة  علم 

عرص العلم، لذا أنه اتخذ العلم سلحا للدعوة إىل 

اإلسلم وإىل الله، من ثم ربط بني العلم واإلميان، 

من  كثرية  معرفة  له  هيأت  للطب  دراسته  أن  كام 

هذه  بكل  يعمل،  وكيف  اإلنساين،  الجسم  أرسار 

األسلحة دخل مصطفى محمود ميدان الدعوة إىل 
الله بعقل متفتح وفكر مستنري.01

برنامجه  النبيل  الهدف  لهذه  واستخدم   

التلفزيوين »العلم واإلميان« الذي من خلله يربط 

مصطفى محمود كاتب متعدد املواهب
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جعل  مام  باإلميان،  ويربطه  الحديث،  العلم  بني 

له مليني العشاق الذين يستمعون مبا يقدمه من 

مكتشفات العلم وإنجازاته يف مختلف املجاالت، 

وراء  الوقت فيام  يفكر يف نفس  اإلنسان  ويجعل 

هذا اإلعجاز العلمي من الله. وقدم لهذا الربنامج 

عديدة  مؤلفات  ألف  وكذا  تقريبا.  حلقة(   400(
لخدمة اإلسلم والدعوة إىل الله.11

معاركه العلمية:

التي  والعوامل  محمود  مصطفى  نشأة  تتبعنا  إذا 

عقليته،  ونضج  وشخصيته  فكره  تكوين  يف  أثرت 

لذلك  مضطربا،  الفكري  مشواره  بدأ  أنه  فنجد 

والفلسفات  العقائد  يف  االطلع  كرثة  إىل  فزع 

الخلص  عن  بحثا  والحياة،  الكون  يف  والتأمل 

الغرق  األمر إىل ثلثني سنة من  واليقني: »احتاج 

والتأمل  الخلوة  من  الليايل  وآالف  الكتب،  يف 

والحوارمع النفس، وإعادة النظر ثم إعادة النظر يف 

إعادة النظر، ثم تقليب الفكر عىل كل وجه ألقطع 

الحياة  لغز  إىل  واإلنسان  الله  من  الشائكة  الطرق 

وإىل لغز املوت، إىل ما أكتب اليوم من كلامت 

املعاناة  من  عاما  اليقني.«12ثلثون  درب  عىل 

»حوار  كتبه  يف  صاغها  واإلثبات  والنفي  والشك 

إىل  الشك  من  »رحلتي  و  امللحد«  صديقي  مع 

اإلميان« و »لغز املوت« و »لغز الحياة«.

إذا طالعنا مؤلفاته فنجد أنها مثرية للجدل الكبري 

فتعرض  والدينية،  العلمية  األوساط  بني  فيام 

عام  أولها  كان  حياته،  يف  كثرية13  بأزمات  لذلك 

واإلنسان«  »الله  كتابه  أصدر  ما  بعد  1956م 

حول  املتمردة  القلقة  أسئلته  من  يخلو  ال  الذي 

الكون والخالق. فقام ضدها كثري من املؤسسات 

بالكفر  واتهمته  أسبقها  من  كان  واألزهر  الدينية، 

واإللحاد، بل طالب البعض إعدامه، ويف جانب 

فطلب  السياسية،  السلطات  عليه  شددت 

جامل عبد النارصتقدميه للمحاكمة التي اكتفت 

مبصادرة الكتاب.

ثم حدثت أزمة جديدة حينام كتب كتاباته للقرآن 

التي كان ينرشها يف حلقات عىل صفحات مجلة 

نفس  علم  إىل  خللها  من  دعا  الخري«،  »صباح 

قرآين باعتباره محاولة لفهم النفس اإلنسانية فهام 

جديدا مؤسسا عىل القرآن والسنة. فصدرت ردود 

وعىل  عليه   للرد  كتب   14 تقريبا  وألفت  قاطعة 

إضلل  ويريد  بغريعلم  يفرس  بأنه  واتهم  تفسريه 

قد  الردود  هذه  ومن  السبيل،  سواء  عن  الشبان 

وقسوة  بقوة  الشاطئ  بنت  الدكتورة  عليه  ردت 

صحيفة  من  الجمعة  ملحق  يف  مقاالتها  عرب 
»األهرام«.14

التي  تلك  للجدل  املثرية  الفكرية  املعارك  ومن 

يظلوا  أال  املسلمني  علامء  دعا  عندما  أثارها 

بفتح  وطالبهم  السلف،  اجتهادات  أمام  جامدين 

بعض  من  رآه  ما  أمام  والتجديد  االجتهاد  باب 

أول  العرص. وكان من  تراعي روح  التي ال  الفتاوى 

من رد عليه متهام بأنه يريد اإلساءة إىل السنة هو 

الدكتور محمد فؤاد أستاذ الحديث بجامعة عني 

شمس.

شكك  عندما  الشفاعة  كتاب  أزمة  وقعت  ثم 

شفاعة  عن  تتحدث  التي  النبوية  األحاديث  يف 

عىل  ويقبلوا  عليها  الناس  يتكل  ال  حتى  النبي 

العمل والعبادة، ردا عليه لقد قامت جامعة من 

الدكتور محمد فؤاد شاكر،  العلامء وعىل رأسهم 

بأنه  ردودهم  واتهموه يف  وهاجم هجوما شديدا. 

ولكن  الرشعي.  بالعلم  له  وال علقة  مجرد طبيب 

األمر صمد وثبت ضد  أول  مصطفى محمود يف 

هذه الردود الشنيعة. ولكن كام ذكرنا أنه رحل رحلة 
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طويلة للخروج من مأزق الشك إىل اإلميان، بعد 

وضوح األمر إنه رجع من أكرث أفكاره15 التي كانت 

ضد القرآن والسنة والحقيقة. فيقول الدكتور »فقد 

كان كتاب »الله واإلنسان« ، الذي تكلمت بشأنه 

واسعا،  جدال  أثار  الذي  أعاميل،  أول   ، قبل  من 

أن  بعد  ولكن  بالكفر.  اتهام  أول  إيل  وجه  وبسببه 

تخطيت مرحلة الشك ووصلت لإلميان واليقني، 

االعرتاف  بأن  إلمياين  بشجاعة،  أخطايئ  واجهت 
بالخطأ صدق مع النفس.«16

أعامله يف األدب العريب:

من تتبع مذكرات الدكتورفيجد أنه بدأ كتابة القصة 

مجلة  يف  األوىل  قصته  ونرش  طالبا،  يزال  ال  وهو 

1947م،  الصغرية«عام  »القطة  بعنوان  »الرسالة« 

1948م  عام  الشناوي  كامل  بالشاعر  التقى  ثم 

آخر  مجلة  يف  قصصه  نرش  عىل  شجعه  الذي 

ساعة. وتوالت بعدها كتاباته اإلبداعية  التي كان 

يرثي بها الصحف خاصة مجلتي »روز اليوسف« و 
»التحرير«.17

مل يستطع الدكتور أن يتخلص من نزعته الفلسفية 

التأملية، ووميوالته الفكرية العلمية التي انعكست 

ونحن  خاصة.  بصبغة  وصبغها  مؤلفاته،  عىل 

نستطيع بعد اإلمعان يف مؤلفاته أن نقسم إبداعه 

يف قسمني، قسم قبل 1970م حينام كان يتخبط 

يف الشك محاوال الوصول إىل الحقيقة واإلميان، 

1970م،  سنة  يف  متاما  عليه  األمر  وضح  حتى 

كل  كتب يف  بأنه  إبداعاته  مرحلة  أول  فنجد يف 

والقصص  واملرسحية  الرواية  نحو  األدبية،  الفنون 

القصرية وأدب الرحلت، -وإن كان يتخللها بعض 

بصبغ  مصبوغة  والفلسفية-  الفكرية  املقاالت 

فكره الفلسفية التأملية، ومن بعض مؤلفات هذه 

»املستحيل«  و  الصفر«  تحت  »رجل  املرحلة 

و«الغابة«  األكرب«  اإلسكندر  و«  عيش«  و«أكل 
و«مغامرة يف الصحراء«.18

ما  إىل  1970م  من  فتبدأ  الثانية  املرحلة  وأما 

مبرحلة  يسمى  حياته  من  املرحلة  وهذه  بعد، 

اليقني، فنجد يف هذه املرحلة أنه ألف كثريا من 

املواد  عىل  تشتمل  التي  واملؤلفات  املقاالت 

الفكرية والفلسفية والدينية، إنه يف مؤلفات هذه 

املرحلة دعا إىل أن الدين والعلم ليس مبضادين، 

كشف  عن  عاجز  به،وهو  ينتهي  حد  له  العلم  بل 

بعض الحقائق. ولكن الدين ال حد له، وكذا أظهر 

اإلسلم  عىل  والصهيونية  الغرب  دسائس  فيها 

بأن  الغرب  دعاوى  وأبطل  عنه،  ودافع  واملسلني 

اإلسلم والعلم والتكنالوجيا واملخرتعات الجديدة 

املاركسية  ضد  حارة  مؤلفات  وقدم  مضادان، 

والشيوعية. ومن بعض مؤلفاته يف هذه املرحلة 

و«نقطة  حي«  كائن  و«القرآن  اليسار«  »سقوط 

اليسار  وسقوط  القرود«  »عرص  و  الغليان« 

املؤلفات  من  وغريها  واإلسلم«  »املاركسية 

متعدد  كان  محمود  مصطفى  أن  إىل  تشري  التي 

وفلسفي  وفنان،  ومفكر  أديب  فهو  املواهب. 
ومتصوف يف جانب.19

جوائزه:

متعدد  شخصية  محمود  مصطفى  الدكتور  إن 

وإعلمي  وفنان،  ومفكر  أديب  فهو  املواهب، 

املكاتب  بإبداعاته  أثرى  فإنه  وصويف،  وصحفي 

قلوب املليني  قلمه  العربية، وكسب من طلقة 

من القراء فيام بني العامل، وترجم أعامله إىل عدة 

لغات. ومن ثم فإنه حصل عىل جوائز كبرية، ومن 

هذه الجوائز:

عن  الثانوية  الطنطا  مدرسة  يف  األوىل  الجائزة 

مسابقة يف مادة اللغة العربية، وكانت عبارة عن 

مصطفى محمود كاتب متعدد املواهب



 266جملة كرياال يوليو 2021

»خمسني قرشا وشنطة مدرسية« وهي أول جائزة 
حصل عليها الدكتور يف حياته.20

جائزة الدولة التشجيعية يف األدب، 1970م، عن 

روايته »رجل تحت الصفر«.

الرحلت،  أدب  يف  التشجيعية  الدولة  جائزة 

1975م، عن كتابه »مغامرة يف الصحراء«.

جائزة الدولة التقديرية يف األدب، 1995م.

عبد  جامل  اللرئيس  من  والفنون  العلوم  وسام 

النارص.

اختري كأعظم العقول يف القرن الحادي والعرشين 

األمرييكية،  الذاتية  السرية  مؤسسة  قبل  من 
2003م.21

مقاالته:

الدكتور مصطفى محمود كاتب متعدد  لقد كان 

الجوانب، أثرى املكتبات العربية مبؤلفاته القيمة 

املجاالت،  مختلف  يف  الجريئة  واملقاالت 

والفكرية  والسياسية  والدينية  االجتامعية 

حجم  عن  تكلمنا  إذا  أما  وغريها.  والفلسفية 

مأة،  ثلث  من  أكرث  عىل  تشتمل  فإنها  املقاالت 

العديدة،  والصحف  املجلت  يف  نرشت  التي 

تفتح  تكن  مل  والتي  الرسالة«،  »مجلة  هذه  ومن 

يومئذ إال للكبار الذين رسخت أقدامهم يف حلبة 

الصحف  من  العديد  يف  كتب  وكذا  البلغة.«22 

ومجلة  وآخرساعة  اليوم  وأخبار  كاملرصي  الكربى 
روز اليوسف وغريها.23

لقد بدأ الدكتور يكتب املقاالت وهو يدرس يف 

كلية الطب بالجامعة القاهرة. وكان كامل الشناوي 

أول  إنه  الدكتور، حيث  كبري عىل  صاحب فضل 

وكان  ساعة«،  »آخر  يف  ومقاالته  كتاباته  نرش  من 

الدكتور يف أوائل أيام الكتابة يقوم باإلمضاء عىل 

مقاالته بالحروف األوىل من اسمه »م، م«.24 وكان 

صديقه العزيز أنيس منصور يغري هذا اإلمضاء ب« 

م، ع«. وكان الدكتور بعد النرش يجد إمضاءه قد 

بأفكاره  مليئة  تظهر  املقاالت  هذه  تغري.25وكانت 

الفكرية والفلسفية، ينرشها مسلسلة يف مجلة روز 
اليوسف، التي كانت منربا صحفيا كبريا وقتها.26

وبعض  املقاالت  بعض  اآلتية  السطور  يف  نذكر 

صورة  يف  نرشت  التي  املقاالت  من  مجموعة 

كتاب، للدكتور مصطفى محمود:

»إبليس«  »الله واإلنسان« نرشت يف )1956م(، 

نرشت يف سنة )1958م(،27«يف الحب والحياة« 

والجسد«  )1966م(،«الروح  سنة  يف  نرشت 

صديقي  مع  »حوار  )1973م(،  سنة  يف  نرشت 

تحت  »نار  )1974م(،  عام  يف  نرشت  امللحد« 

عرص  هو  »هل  )1979م(،  سنة  يف  نرش  الرماد« 

يحكم«  »الشيطان  الجنون« نرش سنة )1982م(، 

عام  اليسار«  )1986م(،«سقوط  عام  نرش 

االشرتاكية«  مستنقع  من  )1987م(،28«الخروج 

األول  املقال  التوراة«،  يف  و«قراءة  )1990م(،29 
نرش يف )1997م(، والثاين يف )1997م(.03

مؤلفاته العلمية واألدبية:

متعدد  كاتبا  محمود  مصطفى  الدكتور  كان  لقد 

وأحب  األدب،  وعشق  الطب  درس  املواهب، 

الفلسفة، وتعمق يف التصوف، وهام حبا بالعلم. 

وجاءت مؤلفاته يف مختلف فروعها متس كل هذه 

عوامل  وفكره  الدكتور  يف  أثرت  لقد  الجوانب. 

متعددة. ويف جانب حينام شب كان تيار املادية 

الغيبات.  يرفضون  املثقفون  وكان  السائد،  هو 

وسلمة  شميل  شبيل  كتب  قراءته  جانب  ويف 

أن  الطبيعي  من  فكان  مظهر.  وإسمعيل  موىس 

الدكتور مبا حوله. وكذلك سفره من الشك  يتأثر 
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مؤلفاته  فجاءت  تقريبا.  قرن  ربع  مدة  اليقني  إىل 

مصطبغة بصبغة هذه املؤثرات، فألف كتبا أيدها 

البعض وأنكرها البعض اآلخر. 

عام  عيش«  »آكل  األول  كتابه  الدكتور  ألف  لقد 

1954م، ثم تله كتابه الثاين »الله واإلنسان« عام 

األوساط  يف  كبرية  ضجة  أثار  الذي  1956م،13 

العلمية، ومن ثم صودرت الكتاب. ومل يزل الدكتور 

يقطع عرقلة إال جاءت أخرى، ومنها كتاب »القرآن 

أثارت  التي  و »الشفاعة«  لفهم عرصي«،  محاولة 

ضجة، اتهم بها بالكفر واإللحاد، حتى ألفت كتبا 

كثرية يف الرد عليه ومن الشخصيات البارزة الذين 

ردوا عليه د، يوسف القرضاي.

لقد ألف الدكتور يف مختلف املجاالت، العلمية 

والدينية  والسياسية  واالجتامعية  والفلسفية 

وغريها. بجانب هذا ترك آثارا يف الرواية والقصة 

القصرية واملرسحية وأدب الرحلت. ولبيان مكانته 

جوائز عدة،  حاز عىل  بأنه  يكفي  واألدبية  العلمية 

منها جائزة الدولة التشجيعية عام 1970م. وكذلك 

طبعت مؤلفاته من دار املعارف مرات عديدة يف 

زمن قليل. وكذلك اختري كأعظم العقول يف القرن 

الحادي والعرشين من قبل مؤسسة السرية الذاتية 

األمرييكية، 2003م.

لنا  يتضح  صفحة  صفحة  مؤلفاته  تصفحنا  وإذا   

بأن الدكتور وكتاباته مرت مبرحلتني، مرحلة الشك 

وهي تبتدأ من 1950م إىل 1970م. فكتاباته يف 

واملرسحية  الرواية  أدب  يف  تتمثل  املرحلة  هذه 

والقصة القصرية وأدب الرحلت والخواطر، ونجد 

يف جانبها بعض املؤلفات التي غلبت عليها روح 

الفلسفة والعلم. 

يف  كتبها  التي  واألدبية32  العلمية  مؤلفاته  نذكر 

املرحلة األوىل من إبداعاته:

القصص القصرية33: أكل عيش )1953-1954م(. 

-1962( األنس  شلة  )1955-1957م(،   7 عنرب 

الطوفان  الدم )1965-1966م(،  رائحة  1964م(، 

املسيخ  )1977م(،  الغليان  نقطة  )1976م(، 

البكاء  حتى  ضحكوا  )1979م(،والذين  الدجال 

)1997م(. 

األفيون  )1964م(،  الروايات:املستحيل 

من  الخروج  )1965م(،  العنكبوت  )1964م(، 

التابوت )1965م(،ورجل تحت الصفر )1966م(.

الزلزال  )1963م(،  األكرب  املرسحيات:اإلسكندر 

أو  غوما  )1964م(،  والظل  اإلنسان  )1963م(، 

بيتنا  يسكن  الشيطان  الزعيم )1968م(،  مرسحية 

)1973م(، جهنم الصغرى )1982م(،وزيارة للجنة 

والنار )1996م(. 

مغامرات  )1963م(،  الرحالت:الغابة  أدب 

حكايات  أو  املدينة  )1969م(،  الصحراء  يف 

الكعبة  إىل  والطريق  )1956-1968م(،  مسافر 

)1971م(34. 

خواطره  وهي  والوجدانية:  األدبية  املقاالت 

وتحليلته  والفكرية  الوجدانية  وتأملته  األدبية 

كان  التي  العاطفية  القراء  رسئل  عىل  وردوده 

ينرشها يف مجلة صباح الخري، وتتمثل يف الكتب 

التالية:

يوميات  )1961-1966م(،  والحياة  الحب  يف 

نص الليل )1961-1966م(، اعرتفوا يل )1956-

)1960-1966م(،  حب  مشكلة  1959م(، 

اعرتافات عشاق )1956-1969م(، الله واإلنسان 

إبليس  1955م(،  عام  كتبت  مقاالت  )مجموعة 

املوت  لغر  1957-1958م(،  عام  كتبت  )دراسة 

الحياة  لغز  1958-1959م(،  عام  كتبت  )دراسة 

والنسبية  أينشتاين  1967م(،  عام  كتبت  )دراسة 

مصطفى محمود كاتب متعدد املواهب
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)دراسة كتبت عام 1961م( وغريها. 

ألف  األمر.  أمامه  تبني  الثانية حينام  املرحلة  وأما 

كتبا كثرية حول الدين والعلم، وبني فيه أن الدين 

يف  حائرا  يكون  العلم  بل  للعلم،  معارضا  ليس 

يستطيع  وال  والكون،  الحياة  من  كثرية  مواقف 

الحقائق  وهذه  الحقائق،  من  كثريا  يوضح  أن 

عىل  ورد  السياسة  يف  وكتب  الدين.  يوضحها 

نحواملاركسية  آنذاك  السياسية  املدارس  بعض 

هدم  وكذلك  اإلسلمي.  واليسار  والشيوعية 

فلسفة الدراويتية وأصحابها.

أما املؤلفات التي كتبه يف هذه املرحلة فهي كام 

)1970م(،  اإلميان  إىل  الشك  من  :رحلتي  تيل 

الشيطان  )1970م(،  التوراة  )1972م(،  الله 

)1973م(،  الله  رأيت  )1965-1970م(،  يحكم 

املاركسية  )1974م(،  امللحد  صديقي  مع  حوار 

واإلسلم )1975م(،محمد صىل الله عليه وسلم 

أرسار  من  )1977م(،  والعدم  )1975م(،الوجود 

القرآن )1977م(، ملاذا رفضت املاركسية )الثانية 

1976م(، عرص القرود )1977م(، القرآن كائن حي 

)1978م( وغريها. 

كالنهر  فكانت  ذلك،  بعد  مؤلفاته  انهمرت  ثم 

ييل:  كام  وهي  والكنوز،  بالآليل  املليئ  الجاري 

والنار  للجنة  زيارة  )1994م(،  خندق  يف  اإلسلم 

)ط6،  اآلخرة  وعظامء  الدنيا  عظامء  )1996م(، 

)1998م(،  جديد  قرآين  نفس  علم  1996م(، 

)1997م(،  القادمة  واملعركة  السيايس  اإلسلم 

املؤامرة الكربى )1993م(، عامل األرسار )199م(، 

تحت  نار  )1978م(،  اإلسلمي  اليسار  أكذوبة 

الشاطئ  إىل  أمريكا  من  )2008م(،  الرماد 

األقنعة  اخلعوا  السادة  أيها  )2008م(،  اآلخر 

حقيقة  )2008م(،  هو  ما  اإلسلم،  )1984م(، 

)1989م(،  الحائر  السؤال  )1984م(،  البهائية 

املستقبل  قراءة  1998م(،  )ط3،  اليسار  سقوط 

)1990م(، ألعاب السريك السيايس )1991م(، 

الشفاعة )1999م(، الطريق إىل جهنم )1994م(، 

املسيخ  )1997م(،  البكاء  حتى  ضحكوا  الذين 

والنهاية  البداية  إرسائيل  )2004م(،  الدجال 

)1997م(، ماذا وراء بوابة املوت )1999م(، الغد 

الله  دنيا  يف  تأملت  1995م(،  )ط3،  املشتعل 

إرسائيل  )1993م(،  الكربى  املؤامرة  )2002م(، 

النازية ولغة املحرقة )2001م(، عىل حافة الزلزال 

)2002م(53وغريها. 

ومفكر  كاتب  محمود  مصطفى  النتائج:الدكتور 

عجيبة  نشأة  نشأ  مرصي،  وفيلسوف  وطبيب 

وغريبة، وتأثر بأفكار عديدة، وتعرض لآلراء الدينة 

ثم  أوال  الدين  يف  وشك  والسياسية،  والفكرية 

هذه  وكل  مؤلفاته  وجاءت  ودينه.  إسلمه  استقر 

والفلسفية  الدينية  الكتب  فيها من بني  منعكسة 

الحكايات  إضافة  والسياسية  واالجتامعية 

واملرسحيات وقصص الرحلت. وجاءت إنتاجاته 

أسلوب  يف  والفنون  العلوم  مختلف  يف  مزدخرة 

مميز بالبساطة والعمق والسهولة والسلسة التي 

ملوضوعه  منجذبا  ويجعله  إليها،  القاري  تشد 

الخارقة  قدرته  إىل  باإلضافة  هذا  يقرؤه،  الذي 

اللغة تطويعا عجيبا بحيث تكون يف  عىل تطويع 

النهاية سلسلة لينة سهلة يشكلها، ويعربعام أراد 

وما يريد.

أعامله  جميع  يقسم  أن   الباحث   يستطيع  لقد 

إىل قسمني كبريين، القسم األول يتناول باألساس 

الفكرية،  املقاالت  بعض  يتخللها  وإن  األدب 

والثاين ركّز فيه عىل الدراسات اإلسلمية والعلوم 

والرصاع  االجتامع  علم  أجزاء  وبعض  والتكنولوجيا 

مرص  وخاصة  العرب  املسلمني  بني  السيايس 

وإرسائيل.
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السيد الحراين، مذكرات د، مصطفى محمود، ط7،   )1

ص:  2014م،  القاهرة،  والتوزيع،  للنرش  الكتب  دار 

.18

2(  نفس املصدر، ص: 30-29.

ج1،  عرفتهم،  ومفكرون  علامء  املجذوب،  محمد    )3

القاهرة، 1992م،   والتوزيع،  للنرش  دارالشواف  ط4، 

ص: 413-414. وأيضا السيد الحراين، مذكرات د، 

الكتب للنرش والتوزيع،  مصطفى محمود، ط9، دار 

القاهرة، 2014م، ص: 22.

د،  الكتاب،  ردا عىل هذا  ألفت  التي  الكتب  ومن    )4

محمود  مصطفى  شطحات  الجربي،  املتعال  عبد 

والنرش  للطبع  االعتصام  دار  العرصية،  تفسرياته  يف 
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متهيد:

تاريخية  مبراحل  العريب  البلغي  التأليف  مر 

طبيعية، فبعد أن كانت بداياته محتشمة كبدايات 

كل تأليف يف موضوع فتي ومستجد، صار يتطور 

استفادة  بعد  أشده  بلغ  أن  إىل  فشيئا  شيئا 

التطور  هذا  غريهم.  عند  مام  العرب  البلغيني 

واملفاهيم  املصطلحات  تطور  شمل  والتوسع 

الصناعة  أهل  عىل  حتم  مام  والنقدية  البلغية 

أدق  للتعبري عنها  الدائرة املصطلحية  يوسعوا  أن 

السجلاميس  عند  كان  ما  باألساس  وهذا  تعبري. 

والبلغية  النقدية  املصطلحات  قسم  الذي 

يف  البديع  »املنزع  كتابه  يف  بها  وشعاَّ وفرعها 

تحديد  أدق  ليحدد  البديع«،  أساليب  تجنيس 

املفاهيم »التي تشتمل عليها الصناعة املوضوعة 

لعلم البيان وأساليب البديع« كام يورد يف مقدمة 

الكتاب.

السجلاميس  منهج  لتتبع  املحاولة  هذه  تأيت 

كتاب  يف  ووضعها  املصطلحات  تعريف  يف 

تفاصيل  عىل  بالوقوف  وذلك  »املنزع«. 

التعريفات التي منحها ملجموعة من املصطلحات 

املصطلحات  تفاصيل  وعىل  والبلغية،  النقدية 

أو  منها،  املستجدة  سواء  قبله  من  املوضوعة 

تلك التي كانت عند غريه مام أعاد فيها النظر إما 

بالتقسيم أو بإعادة التصنيف والتعريف.

األثر الفلسفي واملنطقي يف تأليف السجلاميس:

معها  فتطورت  تدريجيا،  العربية  البلغة  تطورت 

جليا  ذلك  وبرز  والنقدية،  البلغية  املصطلحات 

مجهودات  عىل  العربية  البلغة  نقاد  انفتاح  بعد 

أرسطو،  منطق  عىل  خصوصا  األمم،  من  غريهم 

تسميته  ميكن  إذ  دامئا؛  التأثر  عىل  يدل  ال  وهذا 

الدقة »تجاوزا«.  وإن شئنا  »تراكام«،  أو  »مقارنة« 

البديع  »املنزع  كتاب  التجاوز  هذا  عىل  أدل  وال 

يف تجنيس أساليب البديع« أليب محمد القاسم 

النقل  إىل  صاحبه  يعمد  مل  إذ  السجلاميس1، 

»إنه ميثل  بل  نظرياته  وترجمة  أرسطو  الحريف عن 

يف  الفلسفي  ومنهجه  بعمق  الهيليني  باتجاهه 

النقد األديب وجها فريدا يف النقد األديب املقارن، 

موضوع  يف  واليونان  العرب  تفاعل  بعمق  ويطرح 

النقد والبلغة«)2(.

املتأخرين  النقاد  بني  من  واحد  السجلاميس  إن 

فقد  كتبهم«  يف  واضحا  املنطق  بدا  الذين 

محارصة  يف  ووظفها  املنطقية  الرتكة  استوعب 

طبيعتها،  العقل  يتعرف  حتى  اليونانية  الصناعة 

منهج التاأليف النقدي لدى ال�سجلما�سي
وقفة م�سطلحية مع التعريف والو�سع

منهج التأليف النقدي لدى السجلاميس وقفة مصطلحية مع التعريف والوضع

عبد الجليل التوازاين
)باحث بسلك الدكتوراه. جامعة محمد الخامس بالرباط. اململكة املغربية(
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وخاصة  املنطقية  أرسطو  كتب  اعتمد  وهكذا 

كتاب »املقوالت« ورجع إىل رشح الفارايب لكتاب 

»املقوالت« وكتابيه »القياس« و »الحروف« وأشار 

إىل كتاب ابن سينا »القياس« و« الشفاء«)3(.

واملنطق  الفلسفة  كتب  عىل  االنكباب  هذا  كل 

كام  للمصطلح  ووضعه  تعريفه  أثر يف  له  سيكون 

سرنى.

2-منهج السجلاميس يف وضع مصطلحاته.

2ـ  1: أنواع الحدود املوظفة يف وضع املصطلحات

لليشء«  الذاتية  الخصائص  تبيان   « هو  الحد 

كام نقل عن أرسطو أو » هو اختصاص املحدود 

يف  الجوييني  يعرفه  كام  له«)4(  يخلص  بوصف 

الكافية.

أن  غري  كثرية  أنواع  املناطقة  عند  ورد  كام  الحد 

التام،  الحد  هي:  أنواع  خمسة  منها  املشهور 

الناقص،  والرسم  التام،  والرسم  الناقص،  والحد 

والتعريف بالتمثيل وهذه كلها تجلت يف تعريفات 

السجلاميس ملصطلحاته، وقبل تبيان ذلك ال بد 

من الوقوف رسيعا عىل تعريفات موجزة للحدود 

اآلنفة كام ييل:

القريب  الجنس  بواسطة  تعريف  التام:  الحد 

والفصل )اإلنسان حيوان ناطق(

البعيد  الجنس  بواسطة  تعريف   : الناقص  الحد 

والفصل )اإلنسان جسم ناطق(.

الرسم التام : تعريف بالجنس القريب والخاصة 

)اإلنسان حيوان ضاحك(

)االنسان  بالخاصة فقط  تعريف  الناقص:  الرسم 

ضاحك( )5(

يف  عنها  فامذا  الحدود،  هذه  حد  يف  إذن  هذا 

كتاب املنزع البديع؟

لتعريف  مختلفة  طرقا  السجلاميس  استعمل 

يف  أوردها  التي  والبلغية  النقدية  املصطلحات 

كتابه »املنزع البديع«. منها طريقة التعريف بالحد 

مبختلف أنواعه، ومن مناذجه:

للمظاهرة  ملفهوم   تعريفه  يف  ورد  التام:  الحد 

قائل : » قول مركب من جزأين كل جزء منهام يدل 

عىل معنى هو عند اآلخر بحال ما« )6(.

كثرية،  جزأين  من  املركبة  األقوال  أن  امللحظ 

باختلف  قال  وغريها  املظاهرة  بني  فليفصل 

معنى الجزأين .

الحد الناقص: ويبدو واضحا يف تعريف املؤلف 

للشعر إذ يقول:

أقوال  من  املؤلف  املخيل  الكلم  هو  »الشعر 

موزونة متساوية وعند العرب مقفاة«)7(.

بالكلم املخيل، وهو جنس بعيد،  الشعر  فعرف 

ألن الكلم املخيل يوجد أيضا يف الخطبة والرسالة 

واملقالة وليفصل بينها وبني الشعر جعل له ثلث 

خصائص هي: الوزن، والتساوي الزمني، والقافية.

الرسم التام: ويربز هذا يف تعريفه التشبيه قائل: 

»والتشبيه هو القول املخيل وجود يشء يف يشء 

كالكاف  له  املوضوعة  التشبيه  أدوات  بأحد  إما 

التبديل  جهة  عىل  وإما  مثل،  أو  كأن  وحرف 

والتنزيل«)8(.

املخيل  القول  هو  الذي  القريب  الجنس  فذكر 

وأتبعه بالخاصة املتجلية يف مجموعة من األدوات 

أو التبديل.

مثال  يف  النوع  هذا  ويتجىل  الناقص:  الرسم 

التخييل يقول: 
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فذكر  التمثيل«)9(  أو  املحاكاة  هو  »والتخييل 

مشرتكة  نجدها  الخاصة  فهذه  فقط،  الخاصة 

فالرسم  والطقوس،  الفنون  من  مجموعة  بني 

املحاكاة  هو  والنحت  والتمثيل،  املحاكاة  هو 

واملوسيقى  الرقص  أنواع  بعض  وأيضا  والتمثيل، 

وغري ذلك.

التعريف بالتمثيل: ويسمى أيضا التعريف باملثال، 

وهذا النوع من التعريف ال يربز يف املصطلحات 

التي تحته  أو لتلك  العالية،  املوضوعة لألجناس 

باملبارش، بل غالبا ما تكون املصطلحات املوجودة 

لكل جنس جنس  املصطلحي  التشجري  ذيل  يف 

ومثاله مصطلح التورية، يقول املؤلف:

ويستدل   .)10(»... قوله:  صورها  ومن  »التورية:   

ببيت لعلية بنت املهدي.

ويُستنتج من هذا أن السجلاميس وظف الحدود 

املعروفة عند املناطقة يف كتابه »املنزع البديع 

يف تجنيس أساليب البديع«، ويف هذا التوظيف 

الدقيق داللة عىل ثقافته املنطقية الواسعة. 

السجلاميس للحدود املنطقية  هذا يف توظيف 

التعريف  أنواع  عن  أما  مصطلحاته،  تعريف  يف 

األخرى التي وظفها يف مواضع كثرية من الكتاب 

فيمكن اإلشارة إىل بعض منها كام ييل: 

التعريف  من  النوع  هذا  بدا  باملرادف:  التعريف 

واضحا يف مواضع كثرية، وهو أول أنواع التعريفات 

املوظفة يف كتابه، ونذكر له من األمثلة ما ييل: 

االختصار  مبعنى  مقول  اإليجاز  اسم  »وموضوع 

مرادف له«)11(.

يف  عندنا  املقابيل  والحذف  باملقابل  »االكتفاء 

هذه الصناعة مرتادفان« )12(.

يف  التعريف  هذا  ويتجىل  الدوري:  التعريف 

مصطلح الحذف الذي عرفه يف املرة األوىل وهو 

يورده تحت جنس اإليجاز)13( وعرفه باملثال وهو 

يورده تحت جنس اإلشارة)14(.

يعرفه  مل  ما  املصطلحات  من  ونجد  هذا 

التعريفات  أنواع  من  نوع  بأي  أصل  السجلاميس 

»إخراج  عن  حديثه  يف  ذلك  ومثال  السالفة، 

بعد  نقف  »ومل  يقول:  الواجب«  بصورة  املمكن 

بعد  نستدركها  أن  وعىس  الخاصة،  صوره  عىل 

الفحص عنها بحول الله تعاىل«)15(.

انطلقا مام سبق ميكن أن نسجل ملحظات يف 

السجلاميس  لدى  املصطلحي  التعريف  مسألة 

نوجزها فيام ييل: 

السجلاميس يرشح تعريفاته حينا وال يرشحها 	 

قصده  ما  رشح  للبيان  تعريفه  ففي  أحيانا، 

بعبارة »رسعة إدراك«)16( فقط. ويف تعريفه 

للشعر رشح كل أقسام تعريفه )17(.

عليها 	  ويعلق  تعريفات من سبقه  يورد  أحيانا 

ملصطلح  تعريفات  عىل  تعليقه  يف  كام 

وأحيانا  أشد«)18(  »واألول  فيقول  البيان 

يكتفي بتعريفاته الخاصة.

ويف 	  تعريفه،  إيراد  قبل  املوطئ  يورد  أحيانا 

أحايني أخرى ال يلتفت إليه.

املصطلحات  وضع  يف  التقامس  هذا  تتبع  ويف 

الدقيق  املنهج  إىل  نخلص  أن  ميكن  وتعريفها، 

املصطلحات  بتتبع  وذلك  الوضع،  يف  للمؤلف 

الكتاب  من  األول  العايل  الجنس  عن  املنقسمة 

السجلاميس يعرف معظم مصطلحاته   أن  يتبدى 

لها،  مثاََّل  يفعل  مل  وإن  مفصل،  تعريفا 

فاملصطلحات التي يرى أن القارئ عىل علم بها ال 

يأيت إىل املوطئ فيها، بل يكتفي بقوله )َواملَْوِطئ 

( لينتقل إىل الفاعل. والتعريف باملرادف  ٌ ِفيَها بنَيِّ
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الخاصة  تعريفاته  مع  باملقارنة  نسبيا  إال  يكون  ال 

بها   يكتف  فلم  غريه  تعريفات  أما  للمصطلحات. 

بتاتا يف جميع مواضع الكتاب، وإيراده إياها كان 

به  خاصة  تعريفات  يضع  فهو  فقط،  للستئناس 

كام يظهر ذلك جليا يف جنس اإليجاز.

كان  للمصطلح، فكيف  تعريفه  كان يف  ما سلف 

منهجه يف وضعه؟

وضع  يف  السجلاميس  منهج   :  2-2

املصطلح.

إن منهجية املؤلف يف وضع املصطلح »تنمو مع 

منو الكلمة من اللغة إىل الجمهور قبل أن تستقر 

فقبل  العلمي«)19(  ومفهومه  داللته  له  مصطلحا 

به،  خاصا  تحديدا  له  ويعطي  املصطلح  يضع  أن 

يشري إليه يف اللغة، ثم يشري إىل معناه الجمهوري 

التداويل، لينتقل إىل استعامله من داخل صناعة 

أحيانا،  غريه  عند  استُعمل  كيف  لريى  البيان، 

فيضع يف األخري تعريفه الخاص للمصطلح، ولكنه 

الكتاب،  فصول  كل  يف  الرتتيب  بهذا  يلتزم  مل 

فقد يحدث أن يعطي تعريفا يف اللغة ملصطلح 

وقد  العكس.  أو  عند غريه،  يذكر كيف سمي  وال 

يحدث أن ال يشري إىل االثنني معا فينتقل مبارشة 

إىل إعطاء تعريفه الخاص للمصطلح. ويربز ذلك 

جليا فيام ييل :

األجناس  من  فقط  أجناس  ألربعة  لغويا  تعريفه 

العرشة الكربى لصناعة البيان وهي )اإليجاز/181- 

املبالغة /271 –الرصف/337- التكرير /476(

تعريفه لتسعة مصطلحات أخرى تعريفا لغويا هي 

)املساواة/183 – االخرتام /202-االنتهاك/204-

–  370 املطابقة/  التسهيم/359  الغلو/273 

املحاذاة/395-اإلدماج/464-اإليغال/321(.

اللغوية  التعريفات  لهذه  إيراده  فإنه يف  ولإلشارة 

ال يورد يف الغالب مصادر أخذه، إال ما أشار إليه 

يف ثلثة مواضع إىل الخليل بن أحمد الفراهيدي 

ففي  والرصف.  واملساواة،  لإليجاز،  تعريفه  يف 

إىل  بالحرف  يشري  املصطلحات  لهذه  تعريفه 

فتبقى  ذلك  عدا  فيام  أما  »العني«  صاحب 

ال  أيضا  واملحقق  مجهولة،  استشهاداته  مصادر 

بالصفحة  واحد  موضع  يف  إال  ذلك،  إىل  يشري 

ما  وجود  إىل  أشار  حيث    85 رقم  هامش   202

معجم  لغوي يف  تعريف  من  السجلاميس  ساقه 

لسان العرب.

قانون صارم يف وضع املصطلح،  للسجلاميس   

ليضعها  قبله  من  تعريفات  إىل  يأيت  ال  إذ 

ضعفها.  مكامن  ويربز  يتجاوزها  بل  ملصطلحاته، 

جني  ابن  ساقه  الذي  التعريف  مع  فعل  كام 

ملصطلح االتساع)20(، إذ أضاف إليه كلمة واحدة 

يقول  آخر،  وضع  إىل  وضع  من  التعريف  فانتقل 

للمفرد،  كالحد  للباب  »والرتجمة  السجلاميس: 

لتتم  »فصاعدا«  قولنا  يزاد  أن  ينبغي  فلذلك 

الرتجمة رسام«)21(.

للعلقة  »املنزع«  يف  السجلاميس  تعرض  ولقد 

واستعامل  للمصطلح  الجمهوري  االستعامل  بني 

أهل الصناعة له، وهو ما ميكن أن نطلق عليه نحن 

اإلشارة إىل العلقة بني الداللة التداولية والداللة 

والداللة  الجمهورية  )الداللة  للفظة  العلمية 

الصناعية(. وقد أشار يف هذا الصدد إىل إمكانية 

مختلفة  صناعات  بني  الواحد  املصطلح  انتقال 

كام هو الشأن بالنسبة ملصطلح »االختزال« الذي 

»نقل يف صناعة العروض إىل الزحاف الذي هو 

سكون الثاين وسقوط الرابع من »متفاعلن««)22( 

أما االختزال عند السجلاميس فهو: »قول مركب 
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مضمون  عىل  بجملتها  مشتملة  فيه  أجزاء  من 

به«  يرصح  أن  شأنه  منها  جزء  بطرح  عنه  تنقص 

والبيان  العروض  صناعتي  يف  الداللتني  وهاتني 

اللغوية، »وكلهام عىل نهج  بالداللة  ارتباط  لهام 

الوضع  إىل  الجمهوري  الوضع  من  االسم  نقل 

الصناعي«)23(.

يف  منهجه  فإن  أخرى  زاوية  ومن  زاوية،  من  هذا 

الخاصة،  بثقافته  محكوما  يبدو  املصطلح  وضع 

ويبدو ذلك واضحا يف وضعه ملصطلح »البيان« 

الذي هو نوع من الجنس السابع )التوضيح(.

من  بينات  آيات  ساق  البيان  مصطلح  لتوضيح 

آية موزعة عىل  واحد وعرشون  بلغ عددها  القرآن 

خمسة عرش سورة من سور القرآن الكريم، ثم أتبع 

شاهد  ووضح  نبوية  أحاديث  بثلثة  اآليات  هذه 

الخطاب  بن  لعمر  قوال  ساق  بعدها  فيها،  البيان 

وقوال آخر لعثامن بن عفان، ثم قوال لعيل بن أيب 

هذا  ويف  بيشء.  بعدها  يستشهد  ومل  طالب 

دالالت ميكن إيجازها فيام ييل:

عدم ترتيبه لآليات حسب الرتتيب القرآين للسور 

فيه داللة عىل إعطائه األولوية لآليات ذات الخدمة 

البيان،  مبصطلح  املقصود  توضيح  يف  املبارشة 

وقد ابتدأ بآية يف سورة ُمدح فيها البيان.

دليل  فيه  واليتهم  ترتيب  حسب  للخلفاء  إيراده 

عىل سري املؤلف وفق الرتاتبية التاريخية يف إيراد 

األعلم املستشهد بهم.

يحدث  فقد  عنده،  ثابتا  ليس  فإن هذا  ولإلشارة 

باألقوال  مبارشة  وبعدها  بينات  بآيات  يستدل  أن 

الشعرية كام أنه ال يرتب استشهاداته  دامئا وفق 

بجرير  استشهد   445 فبالصفحة  الزمني  الرتتيب 

بعدها بامرئ القيس ثم بعبد الله بن الحسحاس. 

شعر  من  جميعها  استشهاداته  تكون  وقد 

التفريع)24(  لنوع  استشهاداته  يف  كام  املحدثني 

دون أن يسوق شيئا من القرآن أو الحديث أو من 

لها  يُسق  مل  مصطلحات  وهناك  الصحابة.  كلم 

أي شاهد ومل ميثل لها قط)25(.

بتنظيم معني  يلتزم  السجلاميس مل  فإن  وعموما 

إعطاء  كان  مقصده  ألن  استشهاداته  إيراد  يف 

من  مبارشا  قربا  يقرتب  الذي  للشاهد  األولوية 

شاهد  بكل  يستشهد  فهو  املوضوع.  املصطلح 

رأى فيه مادة دسمة توضح بشكل جيل ما يتوخاه.

ومام ميكن تسجيله بصدد استعامل الشاهد يف 

تشبعه  مسألة  السجلاميس  عند  التأليف  منهج 

الديني الذي يتحكم إىل جانب ما سبق يف إيراده 

األكرثي  االتساع  ملصطلح  تناوله  ففي  للشواهد، 

يف  وقوعه  لكرثة  أكرثي  فيه  قيل  »وإمنا  يقول: 

واالتساع  والشعر«)26(  والسنة  والكتاب  الكلم 

األكرثي كام يعرفه » أن يتحد اللفظ البتة ويختلف 

استشهاداته  ابتدأ  أنه  أيضا  ويلحظ  تأويله«.  يف 

يف هذا الصدد بأقوال العرب، فكان أول ما  أورده 

آيات  ثم ساق   « وليده  ينادي  ال  أمر  قولهم »هذا 

بينات لريى مدار التأويل  فيها، ويف تقدميه لكلم 

العرب عىل آيات القرآن الكريم، ما يفيد بأن الغرض 

يف اآليات البينات فهم ما فيها عىل الحقيقة دون 

اتساع أكرثي يف تأويلها. 

خالصات:

لدى  التأليف  منهج  مسارات  تتبع  بعد 

السجلاميس يف كتابه »املنزع البديع يف تجنيس 

أساليب البديع« بالرتكيز عىل منهجه يف تعريف 

وما  ووضعها،  والبلغية  النقدية  املصطلحات 

إشكاالت مصطلحية ميكن  متخض عن ذلك من 

الخلوص إىل ما ييل:
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وضوح األثر امل نطقي يف تأليف السجلاميس.	 

اضطراره إىل توسيع الدائرة املصطلحية كان 	 

نتيجة تدقيقه للمصطلحات النقدية والبلغية 

وتفريعه لها.

وفق 	  كان  املصطلحي  الوضع  يف  اجتهاده 

قواعد علمية دقيقة.

تدقيق 	  بغية  كان  للمصطلحات  تقسيمه 

املعاين ومتييز املفاهيم تجنبا للخلط بينها.

األجناس 	  املصطلحي:  التشجري  منهج 

العالية واملتوسطة والقسيامت منهج َوَضَعه 

السجلاميس لتمييز املصطلحات واملفاهيم 

النقدية والبلغية بشكل علمي تسمه الدقة.

منهجه يف التعريف يخضع ملسار  ينطلق من 	 

التعريفات الجمهورية ثم الصناعية فالخاصة.

العزيز  عبد  بن  محمد  بن  القاسم  محمد  أبو  هو   )1

األنصاري السجلاميس. ولد ونشأ بسجلامسة، وهو 

مؤلف  بفاس/املغرب.  القرويني  جامع  طلبة  أحد 

كتاب »املنزع البديع يف تجنيس أساليب البديع«. 

كان حيا سنة 704 هـ. 

يف  البديع  املنزع  لكتاب  تقدميه  يف  الغازي  علل   )2

القاسم  محمد  أبو  تأليف  البديع.  أساليب  تجنيس 

)السجلاميس(. مكتبة املعارف .ط 1 . 1401هـ | 

1980 م . الرباط .  ص 7.

والبلغة  النقد  يف  الفلسفي  األثر  ارحيلة.  عباس   )3

العربيني إىل حدود القرن الثمن الهجري. منشورات 

سلسلة  بالرباط.  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية 

رسائل وأطروحات رقم 40 . مطبعة النجاح الجديدة . 

ط 2 . 1419| 1999 الدار البيضاء ص704.

الشاهد البوشيخي.  نظرات يف املصطلح واملنهج.   )4

الطبعة  آنفو-برانت.  مطبعة   .2 مصطلحية  دراسات 

الرابعة.2002/1307.فاس. املغرب. ص 32.

الحد  مواصفات  ينظر:  الحدود  هذه  تفصيل  يف   )5

كتاب  ضمن  بنحمزة  مصطفى  )مقال(  املنطقي 

قضية التعريف يف الدراسات املصطلحية الحديثة. 

منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة. رقم 

24 م النجاح الجديدة . ط1. الدار البيضاء 1998. 

ص 13.

»املنزع«. ص368.  )6

»املنزع«. ص 218.  )7

»املنزع«. ص 220.  )8

»املنزع«. ص 407.  )9

»املنزع«. ص 270-269.  )10

»املنزع«. ص 181.  )11

12(  »املنزع«. ص 195.

»املنزع«. ص 200.  )13

»املنزع«. ص 270.  )14

»املنزع«. ص 294.  )15

16(  »املنزع«. ص 416.

»املنزع«. ص 218.  )17

18(  »املنزع«. ص 218.

دراسة علل الغازي ضمن كتاب »املنزع« ، ص 54.  )19

اللفظ  “توجه  هو:  جني  بن  أورده  الذي  التعريف   )20

الواحد إىل معنيني اثنني”.

21(  »املنزع«. ص429.

»املنزع«. ص186.  )22

»املنزع«. ص 186.  )23

»املنزع«. ص 466.  )24

»املنزع«. ص 294.  )25

»املنزع«. ص  431/430.  )26

الهوامش

إحسان عباس.  تاريخ النقد األديب عند العرب حتى 	 

 1992  .  4 ط   . الثقافة  دار  الهجري.  الثامن  القرن 

بريوت ـ لبنان.

 أحمد بن يحيى ثعلب )أبو العباس(. قواعد الشعر. 	 

املصادر واملراجع

 .2 ط  الخانجي.  مكتبة  التواب.  عبد  رمضان  تحقيق 

1995. القاهرة. 

 أمجد الطرابليس. نقد الشعر عند العرب حتى القرن 	 

توبقال  دار  بلمليح.  إدريس  ترجمة  للهجرة.  الخامس 
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الطبعة 9. القاهرة )د.ت(.

والبلغة 	  النقد  يف  الفلسفي  األثر  ارحيلة.  عباس   

الهجري. منشورات  الثمن  القرن  العربيني إىل حدود 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط. سلسلة رسائل 

وأطروحات رقم 40 . مطبعة النجاح الجديدة. ط 2. 

1419| 1999 الدار البيضاء. 

املنطقي 	  الحد  مواصفات  بنحمزة.  مصطفى   

الدراسات  يف  التعريف  قضية  كتاب  ضمن  )مقال( 

املصطلحية الحديثة. منشورات كلية اآلداب والعلوم 

ط1.  الجديدة.  النجاح  م   24 رقم  بوجدة.  اإلنسانية 

الدار البيضاء 1998.

للنرش. الطبعة األوىل 1993. الدار البيضاء. املغرب. 

رجاء عيد. فلسفة البلغة بني التقنية والتطور. منشأة 	 

املعارف. الطبعة الثانية. االسكندرية )د.ت(

البديع 	  املنزع  القاسم(.  محمد  )أبو  السجلاميس    

علل  وتحقيق  تقديم  البديع.  أساليب  تجنيس  يف 

م   1980 | 1. 1401هـ  املعارف. ط  مكتبة  الغازي. 

. الرباط.

  الشاهد البوشيخي.  نظرات يف املصطلح واملنهج. 	 

الطبعة  آنفو-برانت.  مطبعة   .2 مصطلحية  دراسات 

الرابعة.2002/1307.فاس. املغرب.

املعارف. 	  دار  وتاريخ.  تطور  البلغة  ضيف.  شوقي   
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الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنُد  وطِني ال تُهاُن ِبِقيَِمها    الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُد وطُن النبيِّ آدَم راِعها.

قد جــــــــــــــــــــــــــاء ىف تيسريِ تفسريٍ و ىِف    أخـــــــــــــــــــــرى هبوط أىب البرش ىف أرضها.

فالهند مهُد اإلنس أصــــــــــــلً قد ُرِوى    عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حجِّ آدَم أربعنَي ثًَوى بها.

 ***

آثارها َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْهرَاُء زَْهرَاٌء بىَل    َجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبَاُء أشواِق الَوَرى ُشّهاِدها.

ذاُت الحـــــــــــــــــــــــــــــــضارِة ِمن قديِم زمانِنا.     ِمن َعْهِد آدَم فالشــــــــــــــعوُب َمَضوا بها.

*** 

اِقها. ىف ِحضــــــــــــــــــــــــــــــــــِنها زيُن املدايِن تلمُع       َجذباُء أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاِب النَُّهى ُعشاَّ

فيها العلوُم بجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعاٍت فايقة    يَرقَى بها الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلُب ىف َعلْيَائِها.

من زارها ىف حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجة يُحظَى بها    طــــــــــــــــــــــــــــاَب النزيُل إذا نََوى َجْحَجاَحها.

*** 

ال حرَب بل ِســـــــــــــــــلاًم تََرى وُمَسالِِمنْي     ذا الَوْعُي فــــــــــــــــــــــــــــيهم ِمن نبيِل أصولِها. 

والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُب ناكبُة األناِم و نحُسُهم     والهنــــــــــــــــــُد مُتيِْل الِسلَم ىف ُجمُهورِها 

قُْل ما تُثاُر ِمَن الُحُروِب بأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِها    يشٌء طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيٌع ىف الخليقِة كلِها. 

أَو َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تََرى ىف أهِل ديٍن واحٍد     ُخلًفا وَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربًا ىف ُسًدى تَعتَافُها.

أعلُمها يُثَنى لُهم ىف َحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِْمها    تلك الــــــــــــــسياسُة ِمن محاسِن نُظِمها.

فالهنُد بلُد الســـــــــــــــــــــــلم إذ ىف أرِضها    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كلِّ ديٍن َساكٌِن أنحائَها.

***  

و املـــــــــــــــــــــــــــــــسلموَن لَناَضلُوا بل حّرُروا    يَحموَن أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن الهنِد مع أقوامها.

تاريُخها مع الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوِب َعريقةٌ    رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًْقا َو غربًا قائم  بصلحها

*** 

ُزرَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  لِتَْهَنأََ  بالَحناِن كأنّها     أمٌّ تُِريحَك من َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاِعَب ُجلِّها. 

فالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنُد تفرُح دامئا بُضيوِفها    بالرحِب يَرْتَاُدوَن ىف أحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِها. 

الهند وطني الأ�سيل

سعيد مسليار وزنجم 
العضو التنفيذي للجنِة تعليم الدين اإلسلمي لعموم كرياال
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فيها عجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائُب صنعٍة و غرائُب    و حدائٌق َغّناُء زاَن جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملُها.

أنهارُها  غزٌر  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذٌب  مائُها      َخرَضاُء صفٌو أرُضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها و َهَوائُها 

***

تَلَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى َمبَاِهَج َمنظٍر وَمتاِحًفا     تُريِض ُعيونا والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوَر تُراثُها.

فيها العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُج بحذقٍة وطبيعةٍ    ِقدما وَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدثا َراِخٌص نفقاتُها

تُلِفى جــــــــــــــــــــــــــــــميَع الطُعم طازَج وقِتها    ترتاُح ِجساًم باِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاًم بَغذائِها.

***

أرُجــــــــــــــــــــــــــــــــــــو لها مُنَُو التفّوِق ىف املأل    يَغَن الجميُع بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقهم لنظامها. 

يَْحِمى اإللُه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــعوبَها و وفوَدها     ىف خريِ ُحكٍم عادٍل بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَامِحها.

الهند وطني األصيل
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الفاكهة املحرمة: 

صدم األب آبيل لرؤية الطابور الكبري  ايل الكنيسة 

بالتائبني رجاال ونسائا

بالرغم من نصيحته وعتابه كّل يوم األحد يزداد عدد 

العاصني يف أبرشيته !!!

عيل الرغم من صدمته قليل لرؤية طول الخط، 

آبيل،  الراهب  األب  ذهن  يف  زهرة  ألف  ازدهرت 

يف  والعامت  والشابات  السيدات  رأى  عندما 

واقفات  كأنهّن  ملبس  مرتدين  الطويل  الطابور 

لحضور عرض أزياء، 

الفاكهة املحرمة )ق�سة ق�سرية(

يوسف صاحب املليباري الندوي

املدخل:   

يعتقد عيل نطاق واسع  الروحانية،  الخاطئة يف املجتمع حول  العديد من املفاهيم   هناك 

أن الروحانية هي التخيل عن امللذات الدنيوية، أو اإلنعزال عن الحياة الزوجية، أو الهروب من 

املجتمع بدون إتصال بالشعب....، 

 والحقيقة أنه ال ميكن ألحد أن ينهض روحيا بالهروب من املجتمع وحوائجها. األنبياء واألتقياء 

الذين عينوا لتعليم الروحانية للمجتمع البرشي كانوا متزوجني أكرث من واحد، وكان لهم ترابط 

الكربي والتي  األزمة  يرتبط جزأ مهّم من  إرتباط قوي مع املجتمع.  عائيل، وكانوا يعيشون يف 

نراها حولنا عيل نطاق واسع اليوم، هي منتج من الروحية املنافقة والتي خلقها األيدي البرشية. 

الرهبان والراهبات الذين يرتكون التسهيلت الرسمية باسم الروحانية، والتي أعطاها الله مباركة 

للعاملني معظم منهم الجئني عند العتمة يف املحرمات والخبائث والفواحش واملناكري، وال 

إختلف فيه بني أتباع الفرق واألديان، والعياذ بالله. 

أبرشية يف  يتويل زعامة شعب وقيادة  أن  القصرية حول زعيم كهنويت أجرب  القصة  تدور هذه 

القرية مع قمع املشاعر اإلنسانية وتجميد الرغبات الخرضاء. وتجدر اإلشارة هنا ايل أن الكاهن 

يأسف، ألن الجامعة يف األبرشية ال تدرك حوائج الرجل األخرض ورغبات الحياة والتي تحرتق 

مع  ومتجيدهم  وقرابينهم  وتضحيتهم  ونذورهم  إعرتافاتهم  جميع  قبول  يتّم  عندما  داخله  يف 

الدعوات. 

 ويعتقد الكاتب أن لهذه القصة القصرية لها أهمية كربي يف هذه األيام، خاصة يف العرص 

الذي تسود فيه العديد من الجرائم املتعلق بالكهنوت والروحانية. 

استاذ اللغة العربية وٱدابها، كلية امليلد الرشيف سابقا، كايم كومل، كريال، الهند
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هم  األبرشية  يف  املرة  هذه  أخطأوا  الذين  أولئك 

أكرث من املرة املاضية، 

حجم الطابور تربزها ذلك. 

بطريقة ما إذا مل يرتكب هؤالء الذنوب ُخفية، 

فام فائدة من هذا اإلعرتاف وتوبة األسبوع، 

أكل  حلوة  تجد  الراهب  أمام  تعرتفون  عندما 

الفاكهة املحرمة يف النفس، 

همس الراهب آبيل يف ذهنه.

اإلعرتاف  مركز  ايل  آبيل  الراهب  حرض  عندما 

متلبسا بالخوف والتقوي، 

صدم لرؤية أول من يف الطابور....

نائبه ومعاونه يف األبرشية جوزيف، يتعاون معه قي 

القربان ليل ونهارا، واقف يف مقدمة الصف، ومل 

أكن أتوقعه يف هذا الخط.

خلل  املاء  من  زجاجات  بخمس  آبيل  يأىت  كان 

اإلعرتافات السنوي، عندما يُسمع من البعض عن 

خطيئة اإلعرتاف ينتهي املاء كله، الذعر القلبي ال 

ينتهي حتي بعد رشب كّل مياه املحيط، 

شعب متلبسني لباس اإلحرتام والكرامة 

الراهب  همس  الشعب....  هذا  عيل  آسفا  يا 

آبيل، وندم يف الداخل.

عن  تبحث  الراهب  عني  كانت  حال،  كّل  عيل 

شخص ما

ماريا، 

أحد املتقيات يف األبرشية، البالغة من العمر 32 

الزواج بسبب إخلصها،  قّررت عدم  والتي  عاما، 

تقيض أوقاتها كلها دامئا للصلة والخرز، 

وناشطة للغاية يف جميع أمور الكنيسة واملحلة. 

وليس ذلك فحسب، 

العمر  البالغة من  الفتاة  لها لجامل ساحرة  إن  بل 

22عاما. 

هناك  يكن  مل  أنه  والحقيقة  جّدا،  جميلة  كانت 

جامل مثلها يف تلك الرعية وليس يف تلك القرية. 

الزهد  حياة  إلنهاء  كاٍف  وحده  ماريا  اعرتاف  إن 

وبسحب فستان الكنيسة. 

بل، ومل يحرض ماريا هذه املرة لإلعرتاف، 

وهي غائبة يف الطابور.

ورأي الراهب ماريا راكعا أمام املذبح املقدس، 

هل عملت معصية صغرية ؟ همس الراهب، 

سأعرتف لها عاجل، 

دخل الراعب ايل قفص اإلعرتاف مصمام، 

قفص  من  آبيل  الراهب  خرج  3ساعات  وبعد 

اإلعرتاف عارقا منهكا متاما، 

يسيل فستانه بالعرق. 

هكذا،  النساء  هؤالء  كّل  فعلت  إذا  "يارّب 

فسيحدث أي شيئ...."، 

األبرشية شعر يف  بعض عامت  آثام  عندما سمع 

قلبه غضب ألزواجهّن، 

وتضاعف عضبه عيل فكر األزواج املذنبات، 

تقفز النساء حدود السياج عيل هذه الطريقة ...! 

سأل الراهب آبيل لعقله. 

ايل  آبيل  الراهب  رجع  والقربان  اإلعرتاف  وبعد 

مقره يف الكنيسة، 

وكان قلبه مملوء مباريا وجاملها، 

هذا  لرمي  اإلستعداد  عيل  فهو  كلمة  قالت  إذ 

الفستان الراهب بعيدا وقرانها، 

بال  يف  األخظر  الحّي  الرجل  شعور  إستيقظ 

الراهب آبيل

وإحساس  شعور  لديه  ليس  راهب  هناك  أن  أم 

أخرض ؟

واكتشف للراهب أن ملاريا لها فيسبوك أيضا

الفاكهة املحرمة )قصة قصرية(
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وأخذ صفحتها، وألقيت نظرة عامة عليها

التثليث  وفكرة  الروحية  األغنية  مشاركة  فيه  تّم 

والعبادة عامة، 

كهذا  متعبدا  محلته  يف  شخصيا  ملفا  أري  ومل 

عيل فيسبوك من قبل، 

همس الراهب يف ذهنه.

كانت تلك هي املرة األويل، كتب فيها الراهب 

رسالة ملاريا

"مرحبا ماريا أنا األب آبيل ...."

جاء ردها بعد أسبوع

"لك الحمد أبدا"

قرأ ثنائها، كأنه أزهر جسمه لذة بأكملها

منذ تلك اليوم الذي رأيت فيه ماريا، بدأت أشعر 

باإلشمئزاز تجاه الرهبانية

التي  النساء  عدد  وكم  خدمت،  أبرشية  من  كم 

رأيت، 

وكم سمعت من النساء الجميلت أرسار حياتهّن 

وإعرتافهّن !!

نساء  رأيت  والروم،  أمريكا  ايل  ذهبت  وعندما 

يرتدين البكيني، والجميلت والعاريات، 

ومل يحس نقص للرهبنة وعظمتها..

لكن ماريا، هي نجمة صغرية

ويف اليوم التايل ...

أرسلت صباح الخري ايل الراهب آبيل

صدم الراهب بتحية غري عادية

هل أفطرت ؟

ال، يا ماريا 

خليني أصنع لك الكعك والصلصات، ونرسل بيد 

ابن أخي ؟

ومل يستطع الراهب تصديق ذلك ...

هل هذا ما يقوله ماريا ؟

يف ذلك املساء كانت ماريا متصل باإلنرتنت

جاء، تحدث كثريا مع األب آبيل

ماريا ! إسمح يل أن أقول لك شيئا

أم، هي مؤيد

كم أنت جميل

كنت جميلة جّدا

ملاذا ال تتزج ...؟

ال يشء، األب

تناي،  األم  الغروب،  صلة  وقت  حان  "األب، 

سأعود يف وقت الحق" 

أدركت أن مكاملة الراهب يغري مسريه، كان شيئا 

طالبة اإلخلء من األب موضوع صلة الغروب

فعل حان وقت صلة الغروب

هزت كلامت األب الراهب عقلها

رغم أن الكثريين أشادوا بجاملها...

لتلك الكلامت من الراهب آبيل، كان هناك شدة

هذه الكلامت كان لها صدي يف ذهنا، موج البحر

"ماريا، أنت جميلة، هذه الكلامت "جميلة جداّ"

من  وجهها  تر  مل  وكأنها  املرآت  يف  لتنظر   جري 

قبل، 

حدقت أمام املرآت كأنها تري وجهها ألول مرة 

قالت وهي تنظر ايل نفسها: "نعم أنا جميلة جّدا"

أمها  نادتها  إستمتاع بجاملها،  وكأنها تعطلت من 

...

"تعايل ماريا هيا نصيل" 

كانت  تصيل،  كانت  عندما  املساء  ذلك  ويف 

صوتها يتعلثم

نعم، عندما تسمع إمرأة من رجل وسيم آخر، 

"أنها جميلة" ال تستطيع أن تلحظ أي شيئ حولها
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مهام عظمت التقوي والعبادة

بدأت ماريا التفكري يف الحياة

صدم آبيل حينام رأي ماريا يوم األحد املقبل يف 

الكنيسة

ملونا  ساريا  ترتدي  وهي  للعبادة  حرضت  لقد 

جميل وشعرها مربوط بشكل جميل

كأن األرستقراطية تتضخم فيها

فقط  ترتدي  كانت  الذي  نفسها،  هي  هذا  هل 

الساري األبيض العادي الرخيص؟

الراهب يفرك عينيه ... نعم هذا ماريا

الفخورات  السيدات  بل  الراهب،  فقط  ليس 

الليت خرضن ايل الكنيسة

حتي اآلباء والشيوخ نظروا اليها، وتعجبوا فيها ويف 

جاملها وحسنها

ماريا ترتدي ساري جميل، يا لها من جامل

ويف وقت الحق كانت ماريا تتغري

وأصبحا صديقني حميمني

ثم عربت تلك الصداقة الحدود

ماريا

نعم، ردت مثل إمرأة مطيعة متواضعة

"أنا أريد العيش"

قال الراهب آبيل

"أنا أيضا"، أصبحت ماريا عاطفية متاما

تحدثوا لعّدة أيام يف دردشة فيسبوك وواتساب...

منصة  عيل  آبيل  لرؤية  أوقات  يف  تأيت  وكانت 

الكنيسة

لرتي  الكنيسة  ايل  ذهبت  اللحقة،  األيام  ويف 

آبيل فقط

أن  معتقدة  الكنيسة،  ايل  مارية  جائت  مرة  ذات 

هناك قربانا، ورأت أن الكنيسة كانت مغلقة

ذهبت ايل مقر  الراهب آبيل

أه، ماريا... هيا

اال توجد قربانة اليوم يا األب ؟

ال، تّم إبلغها يف الكنيسة قبل

مل أالحظ ذلك يا األب

"حبيبتي أنت جميلة جّدا" مدحها الراهب بشكل 

جميل

أم ... أومأت برأسها ببطء

أخربها الراهب آبيل أن تجلس، جلست، تحدث 

لفرتة

قالت بعد فرتة

"دعني أذهب يا األب"

إنتظر، تعايل ايل غرفتي .... سأريك شيئاً

مع قليل من الرتدد، دخلت ماريا غرفة الراهب

عندما دخلت الغرفة، أغلق الراهب الباب

؟  هنا"  ليس  نائبك  سريي،  شخص  أي  "األب، 

همست 

"ال، إنه خرج منذ فرتة لحضور حفل زفاف شخص 

ما، يتأخر ايل الليل"

راهبا كان أو أيّا كان

كان ينبت هناك عواطف الرجل األخرض، يف غرفة 

الراهب آبيل

كنهاية الرهبانية

ذاقوا هناك حلوة الثمرة األويل

وبعد كّل شيئ، عندما يغادر ماريا

كان وجهها سعيدا

يف  واقفة  مارية  كانت  اآليت،  األحد  اليوم  ويف 

مقدمة الصف األول لإلعرتاف وللتوبة

مرة  ألول  إعرتفت  الدينية،  الخدمة  تلك  ويف 

بخطيئتها يف أكل الفاكهة املحرمة

الفاكهة املحرمة )قصة قصرية(
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إبتسم الراهب آبيل قليل، ألنه يعتقد أنه سيعرتف 

لها

األبرشية  يف  املؤمنون  صدم  التايل  اليوم  ويف 

األبيض  القميس  لرؤية  القربانة  ايل  جاؤا  الذين 

املبارك،  والخاتم  والصليب  والحزام  للراهبانية 

ورسالة ملقاة عيل الرصيف

هذا كّل محتواه، مكتوب عليها "سوف نعيش"

الوالء والزهد جيد، اسمحوا لهم بالرجم، 

الفاكهة املحرمة عيل  يأكل  كان هناك من ال  إذا 

األقل يف املنام ....

مع الحّب

األب آبيل

آسف، آبيل و ماريا.
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هبطت الطائرة بسلم يف وقتها املحدد للهبوط 

عكس ما كان يُتوقع يف هذا الوضع املهيب، 

بدأت اإلعلنات عن هبوطها تظهرعىل الشاشة 

الكبرية داخل صالة املطار، ولكن املطار يخلو 

من االزدحام،فل تزعجه اآلن أصواُت املسافرين 

وال ترحيب املنتظرين بهم، بينام يبدو الجو يف 

صمت وحذر إىل حد كبري . . .، إال أنه  قد بلغه 

الخرب بأن الطائرة املعنية قد وصلْت لتوها، وهو 

يتلفن مع أحد منذ نصف ساعة.

 ارتدى معداته التي تحميه من عدوى الوباء، 

للقيام بجمع البيانات من املسافرين أين 

وكيف... ذاهبون؟ بعد أن كان جالسا يف املطار 

منذ ساعتني مع االلتزام بكل االحتياطات اللزمة 

يف هذه الفرتةاملأساوية. . . 

وِمن بني املسافرين الذين نزلوا من الطائرة 

عجائز وحوامل وأطفال وكلهم قد غطوا وجوههم 

بأقنعة مختلفة األنواع واأللوان وذلك املنظر كان 

يفزعه أكرث للوهلة األوىل وبدأ يشعر بارتعاش 

جسمه ودوار رأسه فلم يلبث حتى اسرتاح 

لبعض الدقائق ثم برسعة استعاد طاقته كأنه عزم 

عىل العمل يف أية حالةيتعرض لها، فلم مينعه 

اعرتاض زوجته من الذهاب إىل عمله، إْذمىض 

نصف ساعته تلكمعها يف تلفنته إياها، وهي 

تواصل اعرتاضها عىل فكرته يف العمل،  عىل 

ذهابه إىل املطار لهذا الدوام الخاص، إذ كانت 

تسمع وتقرأ يف الجرائد أخبار انتشار كوفيد يف 

جميع أنحاء العامل، ويف الخليج بالخصوص. 

وعملهالتطّوعي هذا جديٌد عليه بوصفه مدرسا 

يف املدرسة الحكومية، مل يجرب مثل هذه 

الخدمات الصحية من قبل، حتى صارت هذه 

التجربة تدفعه إىل القلق والتوتر يف بدايتها، 

لكنه بعد مرور الساعات واأليام ورؤية الجباه 

املتجعدة وهي تنفرج فرحا عندما يساعدهم 

وميد يد العون لهم، ليمنح هذا طاقة إيجابية 

تحّول هّمه إىل الحزم، صار يتقن عمله ويخدم 

املرىض بإخلص كأنه يكرّس جسده وروحه لهم. 

أما يف الواقع،  هذه التضحية تتجىل يف ُخلقه 

املتغري متاما تجاه زوجته وبنته الوحيدة، كان يف 

األيام العابرة يعاملهام معاملة حسنة ويحبهام 

حبا جام،لكن هذه األيام جعلتهشخصا آخر كام 

تحيك زوجته لجريانها من النسوة : "يأتينا يوميا 

بعد هذا العمل يف منتصف الليلوهو زعلن 

للغاية ويُرى دامئا كئيبا متوترا . . ، وإذا حرض 

فالصمت ينترش داخل البيت والبيت مكفهّر 

عيد زواج �سعيد
 د. محمد شافعي الوايف

)محارض، قسم اللغة العربية بجامعة كرياال(

عيد زواج سعيد
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كأن رزمات السحاب من مختلف الجوانب 

تحتشد يف مكان واحد بتعب شديدلسفرها 

الطويللبطيء ولكنها ال متطر خلفا للتوقع -ال 

يتحّدث إال بالكلامت املاسة إليها حاجته– يبدو 

أن قلبه تحجر وّعرْبتَه تجففت بعد أن تعّود عىل 

معاينة أشخاص ذات قلوبضجرة " . 

وهذا ما يزيد القلق والتوتر يف قلب الزوجة 

والبنت . . . بل صربتا صرب أيوب وحاولتا 

مساندته، فيام استمّر هذا الروتني ملدة عرشة 

أيام وأنباء املصابني بكوفيد – 19 تتكثف يف 

وسائل اإلعلم.

ويف مساء اليوم الحادي عرش من دوامه 

التطوعي هذا، اتصل بالزوجة عرب الهاتف وأخربها 

بأنه يف املستشفى الحكومي للعلج ومل ينبس 

بالتفاصيل، ال تدري هل قاطع الكلم عمدا أو 

انقطع لسبب ما، ومل تطمنئ حتى أعاد االتصال 

من  الرقم نفسه فتحّدثتها ممرضة وقالت: ال 

تقلقي أختي، هو سيكون بخري . . . واتضح األمر 

إصابته بكوفيد وقد حَدثرَْتغمكونها دامئا مبتهلة 

إىل الله أال يبتليه بهذا، فظلت متواصلة الدعاء 

له بالشفاء،حتى انتهى باألمس الحجر املنزيل 

الصحي له،  ليحتفل الزوجامنرحا وفرحا مع 

ابنتهام، بالعام العارش لزواجهام.
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Conclusion
As a conclusion, Arabic has turned into a 
global language, its presence and value in 
the world have expanded enormously in 
the past decades. Technological education 
plays a significant role in achieving 
sustainable development in human’s life. 
Findings of the study highlight that today 
technological education without vision is a 
life burden. The application of educational 
technology enhances skills and cognitive 
characteristics. With the help of E-learning 
tools comes an explosion of learning and 
receiving new information, especially on 

digital devices. The main purpose of this 
study is to explore the user acceptance 
on e-learning tools as an effective 
medium in learning Arabic language. E–
learning allows exchanging the views and 
has a strong knowledge and opinions 
through the acquired knowledge and 
skills. The tools of communication 
allow every student the opportunity to 
express his opinion at any time. With the 
widespread use of the Internet, many 
online tools are increasingly available for 
use in educational and non-educational 
settingsespecially in the field of Arabic 
language teaching and learning.

1 It is the process of developing and promoting 
Arabic language into an education system, 
government, and media in order to replace a 
former language

2  It refers to all communication technologies, 
including the internet, wireless networks, cell 
phones, computers, software, middleware, 
video-conferencing, social networking, 
and other media applications and services 
enabling users to access, retrieve, store, 
transmit, and manipulate information in a 
digital form.

3 They are programs, websites or online 
resources that can make tasks easier to 
complete

4  It is the representation of another author’s 
language, thoughts, ideas, or expressions 
as one’s own original work.

5 Existing or occurring at the same time
6 Not existing or occurring at the same time
7  Virtual learning environments are a popular 
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Motivation, affect and cognition in interest 
processes’, 2006.

2. Becker, H. J., ‘Access to classroom 
computers. Communications of the ACM’, 
2000.

3. Bernikova O.A., ‘The Arabic Language 
and Innovative Methods of Teaching and 

method of e-learning, which refers to 
learning through electronic means

8 A learning management system is a 
software application for the administration, 
documentation, tracking, reporting, 
automation and delivery of educational 
courses, training programs, or learning and 
development programs

9 It is a general term for the use of 
telecommunication to provide or enhance 
learning. ... The acquisition of knowledge 
and skills through mediated information and 
instruction, encompassing all technologies 
and other forms of learning at a distance.

10 A small mechanical or electronic device or 
tool, especially an ingenious or novel one

11  It is a type of online meeting where two or 
more people engage in a live audio-visual 
call.

12  It is a large interactive display board in the 
form factor of a whiteboard
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their work. This involves editing, story 
structure, creative writing, and proper 
use of grammar. The teacher can ask the 
students to select a word of the week and 
tweet it around the network requesting 
synonyms, homonyms, and antonyms of 
the word. Once all responses are received, 
the teacher can check them for accuracy 
and develop a link of the difficult words 
for strengthening the vocabulary of the 
students. The teacher can also conduct 
Online Debates through Twitter. It can 
be done with the students of the same 
classroom or the students of the different 
classrooms on the class twitter network. 

Smart-boards
Interactive whiteboards are good 
replacements for traditional whiteboards 
or flipcharts as they provide ways to 
show students everything which can 
be presented on a computer’s desktop. 
SMART12 boards help teachers use a 
student-centered approach to teach 
language arts. SMART Boards can be used 
to improve reading and comprehension, 
and teach grammar and writing in 
teaching Arabic language. With a SMART 
Board, teachers can combine video, audio, 
Web browsing and word processing to 
teach students interactively. The teacher 
can use smart board to enhance students’ 
language skills in play way method. 

Mobile Phones
The use of mobile phones as a learning 
tool in learning Arabic language has a 
wide variety of applications. The teacher 
can ask the students to make a photo 
documentary using the camera function 
on their mobile phones. The teacher can 
assign a theme for the documentary to 
the students. After taking a sufficient 
number of photos, the students can 
upload the documentaries prepared by 

them to websites such as Flicker and type 
narrative descriptions for each picture 
to share with their teachers, classmates, 
family and friends. Instead of taking out 
a dictionary, the students can simply use 
their translator, and instead of trawling 
through books for a piece of literature, 
they can find the book online books and 
be directed to a specific word.

Podcasting
Using web, students are listening to news 
clips, music, and video clips and they are 
no longer watching movies at the theatre 
or on the TV. The teacher can teach to 
these students in one new way i.e. through 
podcasts. A podcast is a series of digital-
media files which are distributed over 
the Internet using syndication feeds for 
playback on portable media players and 
computers. It is very useful in teaching 
Arabic language.

Blog
Blogging has become increasingly popular, 
especially in the realm of education as 
they are a great way to share information 
and generate discussion in learning 
Arabic language. Instead of text books 
and traditional methods, many educators 
prefer using these new techniques to help 
teach students and gain experience with 
various forms of social media. Setting 
up a course blog doesn’t have to be 
complicated. Educators can use a free 
platform such as Blogspot, Wordpress, 
or Tumblr to host the blog. Now blogs 
can also display photos audio and even 
video. The teacher should encourage 
the students to visit blog frequently and 
respond to student posts quickly, writing 
a short comment related to the content 
and ask questions about what the learner 
writes to create stimulus for writing. 
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Skype, twitter, blogs, mobile phones, and 
interactive boards can be used to interact 
within the classroom. The teachers can 
engage the learners to become skilled at 
Arabic Language by using the innovative 
Arabic Language Teaching techniques like 
Arabic songs, movie clippings, dramatics, 
advertisements, sports commentaries 
etc. New Applications of e-learning tools 
as Information and Communications 
technologies, comprises of 
communication devices or applications 
encompassing radio, television and digital 
technologies such as overhead projectors, 
projectors, interactive boards, i-pads, 
blogs, computers, the Internet, Cameras, 
Audio equipments, Scanners, Printers, 
E-mails, video conferencing11.

Internet
Internet is not merely a source of authentic 
material in Arabic but also a source 
of information in the form of articles, 
courses, conferences etc.

YouTube
YouTube videos can be used in an Arabic 
Language Teaching classroom for 
various aspects of Arabic as to enhance 
vocabulary, accents, pronunciations, 
voice modulation etc. The real advantage 
of using YouTube in teaching Arabic is 
that the teacher can use it as a tool for 
improving their Listening and Speaking, 
Reading and Writing skills. The teacher 
can select a part of the movie appropriate 
to the level of the students and show 
those movie clippings to the students. 
For the first time, mute the volume and 
ask the students to watch the movie 
attentively. Later ask the students to 
watch the movie once again and ask the 
students to frame the dialogues of the 
movie clippings simultaneously. This will 
improve their speaking skills. Another 

activity to enhance their speaking skills 
is the teacher can show a selected part 
of the movie to the students and further 
ask them to narrate the rest of the story of 
the movie or the climax of the movie. This 
will add to their creativity as well as their 
speech. The teacher can also prepare 
worksheets on the movie clippings in 
advance and ask the students to complete 
those worksheets while watching movies. 
This can prove a good activity to enhance 
their listening and writing skills. Listening 
skills can also be enhanced through 
YouTube as news headlines are available 
to watch on YouTube. 

Skype
It provides immense opportunities for the 
students in an Arabic language class to 
connect with classes in other countries 
to practice their language skills. Through 
Skype the teachers can provide mentoring 
to the learners. The Students can read, 
present, or perform for other students and 
also collaborate with other students on 
writing or research projects. They can also 
participate in professional development 
activities.

Twitter
The teacher can use a dozen activities 
for using an online education 
technology tool to engage students in 
classroom activities to develop a better 
understanding of concepts. The real 
advantage of using Twitter in teaching 
Arabic is that the teacher can use it as 
a tool for improving their Reading and 
Writing skills. The teacher can select any 
genre for the story and begin the activity 
with a story opener which is tweeted to 
the students for contribution to the story 
line. Once all twitter network participants 
have contributed to the development of 
the story line, the teacher can analyse 
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leaves much to be desired, it provides 
the opportunity to speak to native Arabic 
speakers. 

Italki
This is an entirely virtual classroom. This 
website has Arabic language lessons that 
begin with an introduction to the language, 
the Arabic alphabet, Arabic writing, and 
Arabic grammar. It is divided into three 
categories: beginner, intermediate, 
advanced and the lessons are progressive 
and are made up of written lesson plans 
and video classes in order to stimulate 
oral comprehension. Arabic grammar, 
verb tenses, and vocab are the preferred 
methods of learning online.

Al-dirassa
The Al-dirassaCenter proposes a user-
friendly learning interface by proposing 
interactive classes in order to learn 
classical Arabic and the Arabic of the 
Quran. 

Loecsen
Itconsists of free online language classes 
memorizing new Arabic words, phrases, 
and idiomatic expressions. 

TenguLogi
This app is available on Android and 
used to read and write Arabic letters and 
numbers 

Bravolol
Itis used to pronounce words and 
pronunciation recorded by native Arabic 
speaker and then record and play back 
voice to practice Arabic speaking skills.
The use of websites as a form of 
computer-assisted language learning 
(CALL) learning tool in teaching and 
learning activities has grown rapidly in 
almost all parts of the world. The use 
of World Wide Web technology has 

significantly increased the power of 
computer-assisted language learning by 
allowing learners to open up and discover 
their own learning process. In the field of 
teaching Arabic for specific purposes, it 
is suggested that the teaching process 
for the Arabic language be changed and 
transformed in order to equip students 
with Arabic communication skills to be 
used in different fields.

Web-Based Learning in Arabic 
Language 
The importance of using the internet 
as learning aid for teaching Arabic 
Language to assist students in their 
language acquisition, especially in the 
learning of Arabic language for specific 
purposes by using websites. Hence, the 
learning process will be more attractive, 
comprehensive and motivating for Arabic 
language learners. By using websites 
to learn the Arabic language, students 
also acquire new vocabulary easily. It 
also allows students to practice their 
language skills by watching and listening 
to Arabic short videos on websites. 
Most of the students stated that there 
are a lot of words in Arabic websites 
without punctuation marks that affect the 
pronunciation of the words among the 
students. The effectiveness of websites 
can be scrutinized in terms of its ability 
to expand upon language skills taught 
in the conventional classroom. For 
the development and implementation 
of effective learning using websites, 
students need to become more active 
and critical to develop their own skills in 
the learning process.

Use of E-Learning tools in teach-
ing Arabic
New technologies like Internet, YouTube, 
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desire in language learning. The rapid 
of technology development is evident 
through the emergence of various 
educational software, computers with 
high technology specification, gadgets10 
such as tablets, and smartphones. This 
opens an opportunity to promote new 
environment, experience meaningful and 
enjoyment in learning Arabic language in 
conventional classroom. Arabic is an oral 
language and it needs to remain a living 
language of communication. Websites 
and foreign language learning platforms 
allow the students to really become 
invested in their training. 

Websites for Online Arabic Lan-
guage Learning
Arabic speaking countries across the 
Middle East and North Africa have their 
own dialect and their own variation on the 
language. This means that Egyptian Arabic 
is different from Lebanese Arabic,which 
is in turn different from Moroccan 
Arabic or the Arabic spoken in Qatar, 
Iraq orSyria. This meansthat although 
they share the same Arabic alphabet 
and Arabic script, some words,phrases 
and expressions are different, as well as 
the Arabic pronunciation of thesewords.
It is therefore no surprise that learning 
Arabic online tends to focus on Modern 
StandardArabic or Classical Arabic, the 
two of which are largely interchangeable. 
Modern StandardArabic is used across 
the Arab world, in the media, books and 
politicians speeches and iswidely seen 
in all Arabic speaking countries together. 
Classic Arabic also known as Quranic 
Arabic is the form of Arabic which is used 
in the Islamic holybook, the Quran. The 
differences between the two are negligible 
and mainly centre onthe way in which they 
are presented. 

Some of the websites for online Arabic 
language learning are:

Memrise
Memrise is an Arabic online application 
which is available on every device. Ithas 
a simple and effective premise for the 
users to create the Arabic exercises and 
quizzes. 

Speak
The Speak Language site can connect 
from their Facebook account. This 
language learning platform makes 
learning the Arabic alphabet fun. The 
site also gives you the opportunity to 
meet native Arabic speakers, as well as 
consolidateArabic vocabulary with the 
help of linguistic games. 

Al-Kunuz
It is a simple website to teach to speak 
and write classical Arabic, standard Arabic 
and the Arabic of the Quran and the rules 
regarding its pronunciation, referred to as 
Tajweed. 

Busuu.com
A virtual online community which aims to 
teach Arabic through interactive classes. 
Each course comprises a lexical portion 
in order to learn new Arabic vocabulary, 
dialogue, Arabic writing exercises, andoral 
conversation practice with a native Arabic 
speaker. 

Polyglot Club
It is a hugely useful tool for talking to other 
like-minded people who also interest in 
learning languages. It is a platform that 
offers the chance to exchange languages.

Mylanguageexchange
This is one of the best linguistic exchange 
websites, and although its interface 
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Website creation sites:
Google Sites http://sites.google.com/ Pre-built templates
Webs http://www.webs.com/ Website builder
Web exercise creation tools: 
SMILE http://clear.msu.edu/teaching/

online/mimea/smile/
Flash-based

Listen and Write http://www.listen-and-write.
com/

Dictation exercises

Web search engines:
Bing http://www.bing.com/ Decision engine
Google http://www.google.com/ PageRank
Dictionaries and concordancers:
Dictionary.com http://www.dictionary.com/ Free online
One Look Dictionary Search http://www.onelook.com/ Dictionary search
Utilities that can be useful for language learning:
Calculate Me http://www.calculateme.com/ Conversion utility
Calendar Fly http://www.calendarfly.com/ Free scheduling

E-Learning
The techniqueof E-learning has many 
advantages. It provides opportunities 
to educational fields to grow rapidly by 
providing online distance learning9 (ODL), 
learning management system (LMS), and 
others. E-learning as an effective medium 
towards Arabic language learning due 
to its advantages and benefits them in 
learning process. The use of technology 
in education, especially for teaching 
Arabic affecting educators and scholars 
as the number of educational institutions 
adopting eLearning in the traditional 
classroom environment increasing. 
Electronic learning (e-learning) is any 
form of learning and teaching using 
electronic networks such as LAN, 
WAN, or the Internet which are used to 
communicate the content, interaction, 
or facilitation. The adoption of e-learning 
as an educational medium has provided 
leaners and educators interest in learning 
and teaching environments that is not 

possible to experience in traditional 
classroom. 

Internet has been utilized to facilitate 
Arabic language teaching and learning 
process due to its capabilities to 
provide information and opportunities 
for language learners to communicate 
among them either synchronously via 
online messenger or asynchronously 
via e-mail. The success of e-learning in 
learning and teaching process depends 
on users’ acceptance as well as their 
skill and knowledge in using technology 
mediums. 

E-Learning in Arabic Language 
Instructional technologies significantly 
contribute towards motivating students 
in learning Arabic language, acquiring 
vocabularies and improving language 
skill. Hence, it is necessary to keep up 
with technological advances in learning 
and teaching process to increase their 
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in order to deliver learning material to 
the remote students. Videoconference 
system provides audio and video facilities 
in teacher-student communication. 

Types of Online Tools for  
language teaching
Virtual Learning Environments7 (VLE) are 
Web-based platforms that allow teachers 
and learners to manage and organize their 
work electronically. In a virtual classroom, 
teachers interact with students in real 
time and students can also interact with 
teachers similar to how they are in a 
regular classroom through the internet.

The Online Tools for Language Teaching 
(OTLT) provides a comprehensive list 
of tools for formal, personal, group and 
organisational learning, including general 
computer applications, standalone 
software programs and Internet tools. 
Based on their main functions and 
features, the online tools are classified 
into twelve categories. They are 
learning/content management systems, 
communication, live and virtual worlds, 
social networking and bookmarking, 
blogs and wikis, presentation, resource 
sharing, website creation, web exercise 
creation, web search engines, dictionaries 
and concordances, and utilities.

Learning/Content Management Systems (LMSs /CMSs): 
Moodle http://moodle.org/ Free open source
Sakai http://sakaiproject.org/ Free open source
Communication tools:
Gmail http://mail.google.com/ E-mail
Skype http://www.skype.com/ Chats
Live and virtual worlds: 
Wimba Classroom http://www.wimba.com/ Live teaching
WiZiQ http://www.wiziq.com/ Virtual classroom
Social networking and bookmarking sites: 
Facebook http://www.facebook.com/ Social networking
Twitter http://twitter.com/ Information network
Blogs and wikis:
Blogger http://www.blogger.com/ Blog
LiveJournal http://www.livejournal.com/ Blog & journal
Presentation tools: 
Animoto http://animoto.com/ Video slideshows
Zoho Show http://show.zoho.com/ Creating and sharing
Resource sharing tools:.
Google Docs http://docs.google.com/ Documents
YouTube http://www.youtube.com/ Videos

List of some popular tools used in each category
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tools educate students about issues such 
as plagiarism4 and fair use. Digital tools 
encourage students to be more creative 
and show more personal expressions. 
Google Apps is mostly used to help 
students to work with communication 
and cooperation strategies and skills in 
the Arabic language.

E-creation tools
These tools enable Arabic language 
learners to be creative. They involve 
playing with and using language to create, 
explore, and discover while producing 
content and learning performances that 
can be measured. Examples of these tools 
include web publishing, presentations 
software, and exercise creating tools, 
podcasting, camera, moviemakers, and 
audio makers.

E-communication tools
These tools are used in real time 
interaction (synchronous5) such as 
telephone conversations, a board 
meeting, voice conferencing, and instant 
messaging. The second type of software 
includes those that occur with a time 
delay (asynchronous6) such as email, text 
messages transmitted over cell phones, 
and discussion boards.

Reading/ writing  
facilitative e-tools
Some ICT tools can facilitate and boost 
teaching and learning of writing and 
reading skills. Blogs, wikis, boards and 
journals can be used to create digital 
material or portfolios online are spaces 
where learners work in collaborative 
projects. E-books have much functionality 
and Learners can use them to develop 
their reading skill. E-books have added 
audio, interactive tasks and built-in 

dictionaries and can access from several 
devices such as tablets, mobile phones, 
and laptops.

Listening/speaking-facilitative  
e-tools
The listening skill can be developed 
through ICT tools such as Video and 
audio files.Skills to create digital teaching 
materials such as e-books, presentations, 
multimedia applications and use of 
e-resources became an important 
part of Arabic E-learning. The use of 
electronic resources and technical tools 
can significantly improve the quality of 
teaching process and provide maximum 
of information supplied to students 
in a limited period of time. In addition, 
electronic media also provide access to 
electronic resources and databasesas 
well as electronic dictionaries online.

E-learning portals
The use of computer technologies 
enhances the capabilities of both 
teachers and students enable to transfer 
skills through a network based on various 
types of e-learning portals. Two types of 
Arabic e-learning portals are Sakai and 
IBM Workplace Collaborative Learning. 
Sakai portal for e-courses in Arabic does 
not need any special programming skills 
and provides flexibility for e-learning. 
In comparison with the IBM Workplace 
Collaborative Learning displays Arabic 
graphic and allows performing all 
text processing operations. It has all 
necessary tools for collaborative work. 
Modern technologies give e-learning new 
opportunities by using videoconferencing 
along with the medium for collaborative 
learning. In addition to using the special 
video conferencing equipment integrated 
with BigBlueButton into Sakai platform 
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and visual effects aimed at the creation 
of the associative links support language 
acquisition in general and vocabulary 
in particular and contribute to the 
development of communicative skills of 
the students. 

The most effective methodology for 
the Arabic teaching depends upon 
simultaneous use of classical language 
teaching and ICT2. Comparisons of 
different types of e-learning portals 
for e-learning showed their similarity 
in the basic tools and differences in 
the e-learning courses implementation 
approach. Meanwhile among the existing 
platforms for Arabic the most convenient 
one is Sakai which allows reflecting the 
peculiarities of the Arabic text adequately. 
The problems of the Arabic language 
technological adaptation are manifested 
in several areas such as the graphical 
representation. It covers all uses of written 
language, language data processing 
aimed at ensuring the functions of 
machine translation and related problems 
of formation of concordance word forms 
and their construction to the word-
based. Among the strengths and benefits 
of computer tools are vast reference 
resources for academic detections, 
teacher’s control which spreads beyond 
the classroom. 

Digital tools 
A digital tool3 is online software which 
contains more tools within. Google Apps 
is a very popular tool used in digital 
technology. It contains tools such as 
Gmail (Google mail), Google Drive, Google 
Docs, Google Classroom, Google slides, 
Google Forms, Google Calendar, Google 
Sheets, and Google Vault. Gmail is a free 
web-based e-mail service that provides 
users storage for electronic messages, 

and provides the ability to search for 
specific messages. Google Drive is a 
file storage and synchronization service 
developed by Google that allows users to 
store files in the cloud, synchronize files 
across devices, and share files. Google 
Docs is a free web-based application in 
which documents and spreadsheets can 
be created, edited and stored online. Files 
can be accessed from anywhere with 
internet connection and a full-featured 
web-browser. Google Docs is compatible 
with most presentation software and 
word processor applications. Google 
Classroom is a mission control for 
students and teachers that can create 
classes, distribute assignments and send 
feedback and assessment. Students 
can see assignments on the work page 
in Google Classroom. All class material 
is automatically filed into Google Drive 
folders. Google Slides is a presentation 
editor in Google Docs and Google Drive 
productivity suite. Google Slides is an 
online presentations app and Google 
Forms is used to make a survey or poll, 
give students a quiz, or collect other 
information in an easy, streamlined way. 
One can create forms from Google Drive of 
from an existing spreadsheet that record 
the responses to the newly created form. 
Google Calendar is a time-management 
and scheduling calendar service 
developed by Google. Google Sheets is a 
web-based application that allows users to 
create, update and modify spreadsheets 
and share the data live online. Google 
Vault is used to hold, search, and export 
data in organizations. Google Sites makes 
it easier to create and publish internal 
team sites, project sites, event sites, or 
other internal sites. The effect of digital 
tools on language learning Digital tools 
challenges students to write more formal 
assignments rather than informal. Digital 
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Abstract
The aim of this paper is to make Arabic 
Teaching and learning easy by employing 
E-learning tools. It also deals with the 
possibilities of e-learning in education 
through interacting environments. 
Nowadays,Arabic Language is spoken 
by a significant percentage of the world’s 
population and it is the official language 
of 28 countries. It is a unique language 
and it is written from right to left in a 
cursive style. The shape of individual 
letters varies depending on their position 
within a word. Letters can exhibit up to 
four distinct forms corresponding to an 
initial, medial (middle), final, or isolated 
position. While some letters show 
considerable variations, others remain 
almost identical across all four positions. 
Generally, letters in the same word are 
linked together on both sides by short 
horizontal lines, but six letters can only 
be linked to their preceding letter. It has a 
spoken variety which is very distinct from 
the written variety. Proficiency is used 
as an organizing principle in language‐
learning technologies. Arabic is becoming 
an important language on the Internet due 
to the increasing number of online users 
seeking Arabic content and applications. 
The Arabic language is one of those 
languages that are growing significantly 
on the Internet and the research in the Arab 
world is increasing to further enhance its 

presence and usage on the Internet.

Windows Software for Arabic
Special software products designed for 
‘Arabization1’ of Windows such as Sakhr or 
Dagesh were not fully compatible with the 
Windows 3.11 and Windows 95. It also did 
not provide a solution for all the problems 
related to typing and processing of the 
Arabic text. Such versions of Microsoft 
Windows as Windows XP or Microsoft 
Windows 2000 and higher support Arabic, 
but still certain problems remain. Thus, 
copying the Arabic texts from the web 
pages or special software to the clipboard 
often transferring to the final document 
is often accompanied by numerous 
mistakes likeincorrect realization of word 
order, alignment, character shapes, as 
well as vowel and special signs. These 
minor difficulties (direction of the cursor, 
realization of consonant characters and 
vowel signs) can be solved by installation 
of the Arabic text support or additional 
fonts. Some operating systems require 
the use of applications that allow software 
to adapt the device to applications in 
Arabic. Along with Microsoft Office Word, 
Microsoft PowerPoint is another effective 
tool for developing interactive language 
courses. Integrated video and audio files 
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