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ولم يسبق تقديمه ملجلة أو  ،يشترط فيما يقدم للمجلة أن يكون أصيال (10 

 .أو أكاديمية، وأن ال يكون جزءا من رسالة علمية ،أية جهة ناشرة

أن يتبع البحث املقدم ألاصول العلمية املتعارف عليها؛ خاصة فيما  (10

 .يتعلق بالتوثيق وألامانة العلمية

تخضع البحوث للتحكيم العلمي على نحو سري، ويتولى تحكيم البحث ( 10

مان أو أكثر، حسب تقدير هيئة التحرير
ّ
 .محك

                                                ترسل ألاعمال املرشحة للنشر إلى عنوان املجلة ( 10

 (amarat@gmail.com  ) ببرنامجوتكون مطبوعة Word على ورقة ،(A4)، 

، أما الحواش ي فتكون 01جم ح Traditional arabicنوع الخط في املتن 

 . 00بالخط  نفسه بحجم 

، (جديد لكل صفحة)توضع الهوامش بصفة آلية في أسفل كل صفحة ( 10

 .على أن توضع قائمة املصادر واملراجع في نهاية البحث

يرفق املقال بملخصين أحدهما باللغة العربية، وثانيهما باللغة إلانجليزية ( 11

 .كلمة 001بما ال يزيد على 

  .يجب أن ال يتجاوز املقال عشرين صفحة، وال يقل عن عشر صفحات( 10

وتعد قراراتها نهائية وال ترد تحتفظ املجلة بحقها في عدم نشر أي بحث، ( 10

 .ألابحاث التي لم تقبل ألصحابها

 .يخضع ترتيب ألابحاث في املجلة ملعايير فنية( 10

 .آلاراء الواردة في املجلة تخص أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة( 01

إدارة املجلة تتبرأ من أي سرقة علمية تكون قد فاتت املحكمين للمقال، ( 00

اكتشافها الحقا، وتحتفظ بكامل حقوقها في املتابعة القانونية لصاحب ويتم 

 .املقال



  تم   
 
  (2)الثاني  ته إصدار العددبحمد هللا ومن

 
التي  أماراتة من مجل

 كلية آلاداب والفنون بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلفتصدرها 

 .(الجزائر)

 وقد أصدرنا هذا العدد رغبة م        
 
تواكب التي  علميةا في تثمين البحوث الن

  مواضيع اخترنا، حيث ة البحث العلمي وتراكمية املعرفةديناميكي
 
سهم أ

باحثوها في إثراء هذا العدد بأبحاثهم النوعية التي تناولت عديد القضايا 

 .ووشائجها املختلفة البحوث اللغوية ولادبية تاملتعلقة بمجال 

      
 
أصدرنا هذا العدد بعد تحكيم كل لابحاث ر بأننا ويسعدنا أن نذك

وهي  .حسب تخصصه ن طرف خبراء املجلة كل  م   -يمايلعبر لا –الواردة 

 .أثمرت فهرس هذا لاصدارالعملية التي 

وهللا نسأ  أن يوفق جميع الباحثين في سبيل تطوير املعرفة والبحوث 

فها هللا بكتابه التي شر  العربية ذلك خدمة للغة و، اللغوية ولادبية والنقدية

 ﴿ :قا  تعالى. الكريم نزول وتالوة وتدبرا

 .010سورة التوبة، آلاية ﴾
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 منزلة العالقات التخاطبية في كتاب الوصايا البن عربي

 "مقاربة تداولية"
 

 اصرو سعيد ن. د
nouacer01said@gmail.com 

 العربيواألدب قسم اللغة    
 (الجزائر) أدرارأحمد دراية جامعة                                             

 

 :الملخص
حبكم أّن اخلطاب التداويل يف حتديه العام القائم على مبدأ الوظيفة، يقوم أساسا على بعد تواصلي وإبالغي من  

نوع خاص؛ راح فلك املقال ينطق من خطاب صويف له من املؤهالت املعرفية والفكرية والفلسفية واللغوية ما جيعله حيقق 
اويل؛ فاختار صاحب املقال شخصية ابن عريب ممثلة يف أحد مصنفاته نوعا من التالزم مع ما تقتضيه طبيعة التصور التد

وهو كتاب الوصايا ملا اشتمل من أبعاد صوفية روحانية تتماشى إىل حد كبري مع كثري من األبعاد اليت نادت به التداولية يف 
اها من كتاب الوصايا البن بعض نظرياهتا؛األمر الذي جعلنا نسقط عدة إجراءات تداولية على بعض النصوص اليت استقين

عريب، متخذين يف ذلك مقاربة تداولية لرّّبا استطعنا أن جند ما يربر هذا النوع من التقاطع بني اخلطاب التداويل املعاصر .
 .واخلطاب الصويف

 اخلطاب التداويل؛ التواصل، ابن عريب: الكلمات المفتاحية
Abstract: 

Since pragmatics, in its general challenges, is based on the idea of functionality, and special 

kind of communicative and informational aspects, this article focuses on a Sufi discourse that has 

cognitive, intellectual, philosophical and linguistics elements that makes it compatible with the 

nature of pragmatics. To elaborate on this theory, the researcher chooses IbnArabi’s “The 

Commandments,” which include the ideas and beliefs of Sufism, which are mainly in line with many 

of the Sufi beliefs advocated by the Pragmatics theories. This led us to apply several pragmatics 

procedures on some of the texts that we derived from the Book of Commandments and doing 

comparative pragmatics taking so, we come up with justification for this kind of intersection between 

contemporary discourse and Sufi discourse. 

Abstract: pragmatic discourse ; communication ; Ibn Arabi. 

 
قد يظن ظان أّن احلديث عن العالقات التخاطبية مقتصر فقط على جهة ما له عالقة بالنظريات اخلطابية  

على خالف ما هو موجود يف سياق اخلطاب الصويف الذي ينماز عن غريه من اخلطاب بذلكم التصور  واللسانية واللغوية،
 . الروحاين الذي يتجاوز حدود اخلطاب أو النص أو البنية اليت يرتكز عليها اخلطاب تداوليا

ة أخرى؛ ذلك نقول إّن مثل هذا الزعم غري مربّر من جهة، وال يقوله باحث يف جمال تداوليات اخلطاب من جه 
دونة أّن اخلطاب الصويف بعيدا عما ارتكز عليه من حقائق وجودية كونية الزمت الروح والفطرة والعقل والقلب وفق تلكم امل
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املفاهيمية واملصطلحية؛ فإنّه يف الوقت نفسه استطاع أن يعطي هلذا اخلطاب ميزة تركيبية تتماشى مع مستلزمات البنية 
شيء الذي أّهل الدارسني واملشتغلني يف جمال اخلطاب الصويف أن يدركوا عدة إجراءات شكال ومضمونا ومقصدا؛ ال

 .مفاهيمية ومصطلحية قائمة يف التصور التداويل عن طريق مبدأ العالقات التخاطبية
 رى، هو تلكم الشموليةمن هذا املنطلق فإّن أغلى مسة امناز هبا اخلطاب الصويف عن غريه من اخلطابات األخ 

اليت هلا من املميزات  الرامزة املطلقة، وهذا نتيجة تعامله مع الظواهر على اختالف أشكاهلا عن طريق اللغة الباطنية
األمر  ؛والرتابط مع العالقات التخاطبية املفاهيمية واملصطلحية واملنهجية واإلجرائية ما جيعلها حتقق نوعا من االنسجام

ون يف تالزم تعالقي مع اخلطاب الصويف من جهة، ومع األبعاد التداولية من جهة الذي جيعل من هذه اللغة الباطنية تك
لكن لسائل أن يسأل هل ميكن للخطاب الصويف الروحاين أن ينقاد إىل مستلزمات العالقات التخاطبية وفق . أخرى

صويف ّبا تطرحه الدراسات وهل ميكن الوصول إىل حقيقة العرفان الصويف من خالل عالئقية اخلطاب ال التصور التداويل؟
 . التداولية يف التعامل مع النصوص واخلطابات الصوفية ذات الدالالت الباطنية الروحانية اليت تعتمد اإلشارة والرمز؟

 :الخطاب الصوفي؛ خطاب شمولي استغراقي
ألمر، خطب، اخلطب الشأن أو ا: اخلطاب لغة" جاء على لسان حال ابن منظور يف حتديده للخطاب ما يلي 

هذا خطب جليل، وخطب يسري، : وتقول. ما خطُبك؟ أي ما أمرك؟: هو سبب األمر، يقال: صُغر أو عظُم، وقيل
ويف حديث . جّل اخلطب أي عظُم األمر والشأن: األمر الذي تقع فيه املخاطبة، والشأن واحلال، ومنه قوهلم: واخلطب

ومجعه { قال فما خطبكم أّيها املرسلون}ويف التنزيل. سرياخلطب ي: وقد أفطروا يف يوم غيم من رمضان؛ فقال: عمر
 :خطوب؛ فأما قول األخطل

 "يند بن ضرَس بنات الّدهر والخ ط ب*** سلَّبةم   كلمع أيدي متَّاكيل
ومل خيرج صاحب القاموس احمليط عّما  (.1)إمّنا أراد اخلطوب؛ فحذَف ختفيفا، وقد يكون من باب رهِن ورُهن        

ابن منظور يف شأن مفهوم اخلطاب القائم على داللة الشأن واألمر العظيم على اختالف السياقات اليت يرد فيها  أشار إليه
الشأن، واألمر صُغر أو عظُم، مجعه خطوب، وخَطب اخلاِطب على : اخلطب " يقول يف هذا املقام ما بيانه. لفظ اخلطاب

: ورجل خطيب. ُخطبة أيضا، أو هي الكالم املنثور املسّجع وحنوه :املنرب ُخطبة، بالفتح، وُخطبة بالضم، وذلك الكالم
 (.2")حَسن اخلطبة

أما اصطالحا فلعل أمجل حتديد للخطاب من الوجهة االصطالحية؛ هو ذلكم امللفوظ الذي يندرج أصال حتت  
ومبالغ يف  األيديولوجيا،ومن مث فهو مغمور يف  يضطلع ّبهمة توصيل رسالة،"...السياقات االجتماعية؛ على أساس أنّه

إذا هو اخلطاب الذي يشتمل يف األصل على مشولية تقرتب إىل حد كبري مع املرجعيات (. 3")خرق النظام حبثا عن املرجع
 . اليت يقوم يف ضوئها أّي تصور معريف ومنهجي وإجرائي ألي خطاب مهما كان نوعه أو جنسه

ية إىل ذوقية عرفانية بعد جتربة خيوضها الصويف مع عامل الروح فنجده يرقى بلغته االطالق الخطاب الصوفيوأما 
ليجسدها يف إطار مفاهيمي وعاؤه اللغة اإلشارية الرامزة اليت تعتمد على رموز القوم ومصطلحاهتم، وذلك لتطويع مفاهيم 

 . نثراً وشعراً  الداللة اللغوية خدمة للمدونة الصوفية، وتلكم اخلطابات اليت جندها مبثوثة يف األدب الصويف؛
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 :الخطاب من منظور التصور الحداثي
لعل الناظر إىل مفهوم اخلطاب من منظور الفكر الغريب املعاصر يدرك أنّه قد احتل الصدارة يف كثري من السياقات  

وغريها مما املعرفية اليت تعامل معها التصور الغريب على اختالف اجملاالت املعرفية من لسانية وفلسفية واجتماعية ونفسية 
أّهله املقام يف ما بعد أن تنفرد هذه الرؤية الغربية بعدة خصائص معرفية ومنهجية وإجرائية يف تعاملها مع واقع اخلطاب؛ 

ملفهوم اخلطاب؛ بوصفها مصطلحا له أمهيته البالغة  -على حد تعبري جابر عصفور-ذلك أّن غالبية االستخدامات املعاصرة
الكلمات االصطالحية اليت هي أقرب إىل الرتمجة ، واليت "... يف الغالب األعم يف تلكم، راحت تستعمل أو تستخدم 

-تشري حقوهلا الداللية إىل معان وافدة، ليست من قبيل االنبثاق الذايت يف الثقافة العربية، فما نقصد بالكلمة املصطلح
، يف الفرنسية، أو Discoursزية، ونظريه ، يف اإلجنليDiscourseهو نوع من الرتمجة أو التعريب ملصطلح  -اخلطاب

Diskurs (.4")...يف األملانية 
ويضيف جابر عصفور أمرا آخر له من األمهية ّبكان يف قضية االشتقاق القائم على مستوى اخلطاب، بأنّه وّلد  

أساسها األول هو واقع اخلطاب فيما بعد عدة مرادفات أجنبية سامهت يف تشكيل صور مفاهيمية وحقائق اصطالحية 
بعبارة أدق إّن . ته الفكرية والفلسفية والدينية واالجتماعية والنفسية اليت الزمته من حيث النشأة والتطور واالستقاللقيبأس

من أصل التيين، هو "... غالبية املرادفات األجنبية الشائعة واملتداولة ملصطلح اخلطاب كانت مأخوذة يف الغالب
ذي يعين اجلري هنا وهناك أو اجلري ذهابا وإيابا، وهو ال(Discursere)املشتق بدوره من الفعل(Discursus)االسم

فعل يتضمن معىن التدافع الذي يقرتن بالتلفظ العفوي، وإرسال الكالم واحملادثة احلرة واالرجتال، وغري ذلك من الدالالت 
 (.5")...رض والّسرداليت أفضت يف اللغات األوربية احلديثة إىل معاين الع

على هذا االعتبار القائم يف حمدودية اخلطاب وفق تنوعه السياقي من جهة االستعمال، راحت تظهر مالحمه  
الداللية عرب ما أجنزه الفكر الغريب اللسانيايت ابتداء من سوسري الذي حاول أن يرسي معامله على حسب ضابط النسقية 

الذي خّلف فيما بعد عدة رؤى مفاهيمية وإجرائية تتعلق بعامل اخلطاب، ممكن أن اليت آمن هبا منذ زمن طويل؛ الشيء 
نشري إىل أهم منها تبعا للكتابات النقدية املتعلقة بالرواية والسرد وهلم جرا، مث بعدها نعقب عليها وفق ما تقتضيه طبيعة 

 .اإلشكال
لف باختالف اجلهات اليت يأخذها الكالم عن طريق ما اخلطاب مرادف للكالم أو اإلجناز الفعلي لواقع اللغة وهو خيت-1

اللغة يف طور العمل أو اللسان الذي تنجزه، ذات معينة كما أنّه يتكون من متتالية "بعبارة أدق . يسمى باملرسالت اللغوية
 (.6")تشكل مرسلة هلا بداية وهناية

ي يف األصل سلسلة ال تبتعد كثريا عما هو ،وهذه السلسلة ه(7)اخلطاب سلسلة من اجلمل على حد تعبري مانقونو-2
قائم يف التتابع الذي يلتقي فيه النص اجلملي مع واقع اخلطاب، ولعل من أهم الرواد الذين تنبهوا إىل هذا النوع من التتابع 

 (.8)اجلملي الذي يسري وفق تسلسل حمكم داخل عامل البىن الرتكيبية هو الباحث اللساين األمريكي هاريس
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اب هو ذلكم الوسيط اللساين املالزم جملموعة من األحداث والظواهر والوقائع اليت تسري وفق ما أطلق عليها املنظر اخلط-3
اللساين جينيت ّبصطلح احلكاية اليت خيتلف استعماهلا من بنية نصية إىل أخرى تبها ملا ميليه مصطلح احلكاية على واقع 

 (.9)األحداث
اخلطاب مالزم لفعل التلفظ مع ضرورة وجود املتلقي املستمع على حسب ما أشار إليه بنفنيست  -4
(Benveniste)كل تلفظ يفرتض متحدثا ومستمعا، تكون "... وعليه جنده حيّدد اخلطاب وفق هذين الشرطني؛ فهو ؛

 (.10")للطرف األول نية التأثري يف الطرف الثاين بشكل من األشكال
هي حتديدات لواقع اخلطاب اليت أخذت تتنوع وتتجدد على حسب اجلهات اليت كان يتعامل معها أهل  

اليت أفرزت لنا عدة حقائق معرفية ومنهجية الزمت اخلطاب ليس فقط كمفهوم أو جمال حتليل اخلطاب،االختصاص يف 
ا حدا بالناقد جابر عصفور أن يساهم هو اآلخر مصطلح، بل كحقيقة هلا القدرة يف تناول املعرفة من باهبا الواسع، وهذا م

ليس جتمعا بسيطا أو "... يف هذا النوع من الشمولية اليت تستغرق اخلطاب من كل مكان؛ فاخلطاب من منظور جابر
وال ينحصر معناه يف قواعد ذات قوة ضابطة للنسق  -الذي قصد إليه دي سوسري أو الكالم باملعىن -ا من الكلماتمفرد

فحسب، إنّه ينطوي على العالقة البينية اليت تصل بني الذوات، ويكشف عن اجملال املعريف الذي ينتج وعي األفراد اللغوي 
 (.11")بعاملهم، ويوزع عليهم املعرفة املبنية يف منطوقات خطابية سابقة التجهيز

ت مساراته املفاهيمية والالفت لالنتباه أّن هذا التصور ملفهوم اخلطاب مل يبق على هذه الشاكلة، بل تغري  
واإلجرائية لتغري عامل املعرفة اليت جعلت من اخلطاب يأخذ من الشمولية االستغراقية ما جيعله يتعامل مع الظواهر والقضايا 

ولعل من بني احلقول املعرفية اليت جتّسدت فيها مشولية اخلطاب وفق نطاق أوسع هو حقل . بشكل واسع وأمشل
الذي تعامل مع اخلطاب وفق رؤية معرفية ومنهجية وإجرائية جتاوزت حدود البنية النسقية لتصل السيميائيات؛ هذا احلقل 

إىل ما ميكن أن نطلق عليه باملا وراء البنية أو اخلطاب، وهي املاورائية اليت جعلت اخلطاب الصويف فيما بعد جيد متنّفسه يف 
: حد بعيد مع مقتضيات السياق على حسب القرائن بضربيها ما ميكن أن نسميه بالعالماتيةالتخاطبية اليت تتماشى إىل

 .اللفظي واملعنوي
وحنن إذ نشري إىل هذا احلقل السيميائي الذي اهتم بواقع اخلطاب من منظور عالمايت، ألنّنا نعلم يف حدود  

وعليه وجدنا . عامل اخلطاباطالعنا يف جمال اخلطاب الصويف أنّه ميثل تقاطعا معرفيا وإجرائيا مع مشولية التصور الصويف ل
يتعاملون مع اخلطاب من ( 12)املشتغلني يف جمال حقل السيميائيات وبالضبط ما مّسي لديهم بالسيميائيات التواصلية

منظور السياق العالمايت وفق مكونات وعالقات ختاطبية ال خترج عن أربع جهات أساسية جتعل اخلطاب يتنفس تنفسا 
 (:13)ولية االستعمال ّبعناه الواسع، وهيسياقيا ومقاميا على حسب مش

 .حقل اخلطاب ّبعىن تلكم العالقة القائمة بني النص واملوضوع - أ
 .اللغة املكتوبة واملنطوقة. نوع اخلطاب أي تلكم العالقة بني املخاطب واملتلقي - ب
 .فحوى اخلطاب أي تلكم العالقة بني املخاطب واملتلقي يف مقامات التفاعل االجتماعي - ت
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البحث النقدي وهي العالقة اليت تتعامل مع عامل األشياء وفق مرجعية معرفية ومنهجية مّهها الوحيد هو تبيان أهم  - ث
 .   ما تقوم عليه الظواهر حىت يتسىن لفعل النقد أن يقوم بدوره

جمموعة من اجلمل "... مثل هذا التصور يف حتديد اخلطاب جعل من املشتغلني يف جمال الدرس البالغي حيددونه على أنّه
ويسعى التلفظ به إىل التأثري يف . على موضوع حمّدد -أي منط أو تركيب-منطوقة كانت أو مكتوبة، يف حالة اشتغال أفقي

املتلقي بواسطة فرضيات ورؤى وأحاسيس، مما يتطلب مبدئيا دميومة يف إنتاجه وتلقيه ومتاسكا داخليا وتدليال مقنعا وصورا 
وهذا تصور لرّّبا خيتلط فيه مفهوم اخلطاب مع مفهوم النص؛ حبكم أّن هناك تداخال بني مفهوم (. 14")تعبريية ولغة واضحة

 (.Barth()15)النص مع مفهوم األثر األديب على حد تعبري روالن بارث
واملالحظ يف شأن تعدد واقع اخلطاب أّن له وجهان إذا ما أردنا أن نتعامل معه وفق رؤية حداثية تتماشى مع 

أحدمها حواري يعطي للطرف اآلخر املتلقي املستمع حّقه من حيث الوجود والكينونة، وهذه : اللغوي العريب القدمي الطرح
والثانية نفسية أحادية ال تعرف إال صاحب اخلطاب . ميزة جندها جمّسدة بوضوح يف البالغة القدمية على اختالف أصحاهبا

ال يعرف اخلطاب سوى "... د معناه على أنّهحيدّ  (Bakhtine)نفسه وحسب، وهذا ما جعل من الناقد غريب باختني
، وسوى موضوعه وتعبريه املباشر، ولغته الواحدة والوحيدة بالنسبة لذلك الفكر كل خطاب آخر موضوع  -سياقه-نفسه

 (. 16")خارج سياقه اخلاص، ما هو إال كالم حمايد ال يرجع ألي أحد، فهو جمّرد إمكان بالقوة
فيما حاولنا أن نشري إليه بشكل مقتضب يف شأن مفهوم اخلطاب، أّن غالبية املفاهيم واملصطلحات  ما ميكن قوله

اليت تناوهلا املشتغلون يف جمال حتليل اخلطاب قد عملت على تطوير هذا احلقل املعريف املتميز،ووثقت تلكم الصلة املعرفية 
اللسانيات وعلم النفس اللغوي واالجتماعي والسيميائيات : ن مثلواإلجرائية بني حتليل اخلطاب واحلقول املعرفية األخرى م

وفلسفة اللغة وهلم جرا؛ فأصبح حينها اخلطاب متظهرا معرفيا وفلسفيا وفكريا ولغويا كبريا حتدوه الشمولية االستغراقيىة من  
 .كل مكان

، واملتمثلة يف كون أّن اخلطاب غري أنّه من باب أوىل أن ننبه إىل قضية مهمة تتعلق فيما أشرنا إليه قبل قليل
باتصافه هبذه الشمولية االستغراقية على اختالف السياقات واملقامات، جعلنا ننتبه إىل أّن ما يربر هذا النوع من العطاء هو 
ما ألفينا اخلطاب الصويف حيتوي على هذه الشمولية االستغراقية يف تعامله لعامل الظواهر اليت كان يغلب عليها الطابع 

 .الروحاين على حسب ما يقتضيه حقل التصوف تصورا ومنهجا ومقصدا
لكن الذي يهمنا حنن يف هذه الشمولية يف شأن اخلطاب، أّن الصويف وجد يف عامل مشولية اخلطاب ما يعرّب عما 

لغة استطاع اخلطاب الصويف أن جيعل من هذه ال( Meta-langage)هو قائم يف الروح والقلب والعقل وفق لغة شارحة
الشارحة أو الواصفة تنقاد لعامل الروح أو الباطن الذي يعد لدى الصويف احلجر األساس يف تعامله مع عامل املعرفة من باهبا 

 .الواسع
على أنّه اللغة الواصفة أو ( Meta-langage)لكن نقول للذين راحوا يف كثري من السياقات يرتمجون مصطلح  

فتم عند هذا النوع من اإلطالق يف تالزمه مع السياق املعريف الصويف الذي له مدونته الشارحة أو ما وراء اللغة؛ هل توق
املفاهيمية واملصطلحية واإلجرائية اخلاصة به؛ سواء من جهة التصور أو املنهج أو الطريقة؟ لعل إطالق املا ورائية يف حق 
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ليل واالستنباط وفق ما تقتضيه املدونة املصطلح هي اليت جعلت اخلطاب الصويف جيد ضالته يف سياق الوصف والتح
املصطلحية القائمة يف اخلطاب الصويف ال غري؛ األمر الذي جعلنا نسم هذا اخلطاب بتلكم االستغراقية الكائنة /املفاهيمية

بينه  يف اخلطاب يف حد ذاته، ويف تلكم العالقات التخاطبية اليت حيويها سواء بني الصويف وذاتيته على جهة االستقالل، أو
وبني املتلقي الصويف على جهة مبدأ احلوار الذي يتماشى مع مقتضيات التصور التداويل وهو ما سنبينه بعد قليل من خالل 

 .بعض النصوص
هي حمطة ال مندوحة من اإلشارة إليها يف شأن مشولية اخلطاب الصويف قبل الدخول يف تلكم االستعماالت  

يقة اليت راحت تتوزع على حسب ما تقتضيه طبيعة العالقات التخاطبية وفق بعدها الصوفية لواقع اخلطاب املالزم لألس
وهنا نقول ما ميزة العالقات التخاطبية من منظور التصور التداويل؟ وهل مثل هذه احلقائق القائمة يف مبدأ . التداويل

 .نهجا ووظيفة؟العالقات التخاطبية التداولية هلا ما يربرها يف واقع اخلطاب الصويف؛ تصورا وم
 :ةالعالقات التخاطبي

يطلق التخاطب أو العالقات التخاطبية من منظور التداوليني على ذلكم املقاصد القائم يف ذات املتكلم، والذي  
ينشىء يف الغالب عن طريق الفعل الكالمي ، انطالقا من مراعاة أحوال املخاطب، الذي يعلم أنّه سيحقق بعضا من 

اإلبالغية اليت ختتلف باختالف السياقات واملقامات، ومن مث يتيقن مقصود املتكلم لدى املتلقي،وذلك األبعاد التواصلية 
 (.17)ضمن اسرتتيجيةختاطبية توقف عندها أهل التداول فيما مسيت باالسرتاتيجيات التخاطبية

الحية هذا النوع من غري أّن الداري واملتفحص للسياق الصويف من الوجهة اخلطابية لرّّبا يتساءل عن مدى ص 
املصطلحية اليت ميتاز هبا اخلطاب الص ويف / التخاطب من الوجهة التداولية؟ واإلجابة تكمن يف طبيعة املدونة املفاهيمية

واليت استطاعت أن تعطي للعالقة بني الصويف كمتكلم والصويف كمتلقي عدة أبعاد أشار إليها أهل التداول السّيما ما 
، الذي حاول أن يقّيد هذا املبدأ التخاطيب يف أركان (Grice)تلزام التخاطيب يف الفكر الغريب قرايستوقف عنده أبو االس

لكن حنن مع طبيعة هذا املقال سيفرض علينا اإلجراء اخلارجي له أن نتقّيد ببعض . أساسية يعرفها أهل االختصاص
صويف ممثلة يف منوذج من اخلطاب الصويف البن عريب وهو اإلجراءات التداولية اليت هلا عالقة بالتخاطب من منظور الفكر ال

 . الوصايا ، حماولني أن نستشف بعض مالمح التصور التداويل يف هذا النوع من اخلطابات الذي امتاز به ابن عريب
 :العالقات التخاطبية التداولية في رحاب كتاب الوصايا

لى البعد التواصلي الذي يقوم هبا اخلطاب ؛ فإنّنا جند  ما دام اخلطاب التداويل من أهم خصوصياته أنّه يركز ع 
البن عريب قد احتوى على هذا النوع من التواصل وفق ما يقتضيه السياق الصويف، إضافة إىل ذلك أّن " الوصايا"كتاب

 اخلطاب الصويف هو منط من اخلطاب مثلما حيتوي على جهة املنطوق فأيضا قد احتوى على جهة املكتوب بشكل بارز
أضف إىل ذلك . ؛األمر الذي أّهله أن حيقق وصفا يتماشى مع غالبية الوظائف القائمة يف اخلطاب التداويل(18)وملحوظ

بني طريف "... احتواء اخلطاب الصويف على العناصر املشرتكة اليت هلا عالقة بالعالقات التخاطبية؛ فهي عالقة قائمة
ة العامة ّبا تثريه من االفرتاضات املسبقة والقيود اليت تؤطر عملية اخلطاب، واملعرفة املشرتكة والظروف االجتماعي

 (.19")التواصل
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ولعل أهم ما امتاز به كتاب الوصايا البن عريب، أنّه عبارة عن جمموعة من النصائح واإلرشادات صادرة عن فارف  
وحاين إىل واقع املتلقي الذي له منزلة الصوفية اليت تنبثق من عمق باطين ر /باهلل تعاىل عن طريق تلكم النفحات الربانية

خاصة من التصوف؛إذ كيف يعقل أن يرسل العارف باهلل لغة أو خطابا إىل عامة الناس الذين ليست هلم مدونة مفاهيمية 
صوفية هلا ما يليق ّبقامها من حيث املنبت والطريقة واملنهج ومن مث املقصد؛األمر الذي جعل من اخلطاب الصويف الّساري 

يطلب الوصول، باعتبار أّن الطريق الصويف بأحواله ومقاماته قابل "... ى هذه الشاكلة العرفانية أن يأخذ باملريد عل
 (.20")لالكتساب

يف هذا اإلطار بالذات جند ابن عريب يرسل كالما عرفانيا حيوي على بعد نصائحي خيتلف باختالف السياقات  
اعلم أّن السبب " أراد أن يصل إىل مقام متميز يف عامل الوجود الكوين؛ قائال واملقامات؛ فهو يوصي املريد بوصية إذا ما

املوصل إىل نيل ما ذكرناه ، تفرّغ اخلاطر والقلب من كل علم من الفكر املطلوب القتناء العلوم، وحمو ما كتب ونسيان ما 
جالله على ما هو عليه من  علم، واجللوس مع اهلل على الصفا وجتريد الباطن من التعلق بغري ذات احلق جلّ 

بل إّن ابت عريب يذهب إىل أبعد من ذلك أّن اإلنسان إذا ما فتح اهلل له بابا من أبواب املعرفة وفق بعدها (.21")اإلطالق
الكينوين الوجودي الرباين؛ فليعلم أنّه ما فتح له ذلك إال ليقتحم عاملا روحانيا ليس كباقي العوامل األخرى على اإلطالق، 

مث إنّه إن فتح لك بابا من أبواب العلم به مما مل يتقدمك فيه ذوق "ك جنده يصرح بصريح العبارة يف هذا الشأن قائاللذل
 (.22")وأتاك بلسان روح قدسّي فال تردَّه وال تقف عنده واشتغل ّبا كنت عليه

ث الورود واملنهج؛ بل جند من واحلقيقة مثل هذه الوصايا ال جند ابن عريب وحده املتفرد فيها ويف مسالكها من حي 
العارفني باهلل تعاىل وتقدس من رزقه اهلل تعاىل بسر الوصايا اليت خدمت الوجود اإلنساين العارف باهلل تعاىل، من ذلك ما 

إذافتح له وجهة من التعرف؛ فال تبال معها إن قل عملك؛ فإنّه ما فتحها لك ":أشار إليه صاحب احلكم العطائية يف قوله
هو يريد أن يتعرف إليك؛ أمل تعلم أّن التعرف هو مورد عليك،واألعمال أنت مهديها إليه؛ وأين ما هتديه إليه مما هو إال و 

 (.23")مورده عليك
دليل قاطع وساطع يف تلكم العالقة الربانية اإلميانية الروحانية القائمة بني الذات القدسية والذات العارفة الزاهدة،  

 :بعده الوظائفي من جهات متعددة ذ؛ هذا املفهوم من باب الوصايا راح يأخ-التعّرف-مفهومعن طريق 
  أوال ألنّه فتح من قبل خالق الربية تعاىل وتقدس، وهو الفتح الذي ظل وسيظل ما حيي الوجود الكوين املالزم للوجود

 .يقدفه اهلل تعاىل يف قبل من يشاء من خلقهاإلنساين؛ إذ األشياء مناز عن بعضها البعض تبعا ملبدأ هذا الفتح الذي 
  وثانيا ألنّه نور رباين ليست له حدود وأىن له ذلك، وليس له ضوابط عبدية ال تستطيع أن تنسلخ عن صفة النسبية املالزمة

ك معها؛ بل هو نور يظل يسري وفق ذلكم املطلق الذي حوي األشياء وليس األشياء هي اليت احتوته، تعاىل اهلل عن ذل
علوا كبريا؛األمر الذي جعل من هذا النور إذا ما استقر يف قلب الذات العارفة حترك فيه شرط التعرف وفق تلكم الشمولية 

 .  االستغراقية اليت تستغرق الزان واملكان من عدة جهات
 وبني سّر الفتح وعامل وثالثا أّن هذا الفتح حيمل بعدا تعالقيا بني اهلل تعاىل وسّر الفتح، وهو ما سار على سر املطلق ،

الذات الصوفية أو التصوفية، وهنا يتحرك الفتح الرباين ليحط رحاله على واقع الذات املتصوفة؛ لتعيش وفق مشولية بني ذاهتا 
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وكل . ونفسها من جهة، وبينها وبني عامل الوجود املطلق، وأخريا بينها وبني الذوات على اختالف مبدأ اإلدراك والوصول
تتحرك فيها العالقات التخاطبية على حسب ما تقتضيه عالقة الفتح باجلهة اليت تتحرك فيها على حسب  هذه الصور

 .مقدار السر القائم يف الفتح
  ورابعا جماوزة تلكم التصورات البشرية يف شأن استغراق الفتح الرباين يف ذات اإلنسان ليصبح بعدها عبدا عرفانيا هلل تعاىل

وإن هذا لعمري هو السر اجلوهري من الفتح الرباين الذي ال يبايل ّبقام الذات . سبيله هو وحدهوحد مع اهلل وحده ويف 
من جهة ما متتاز به من طاعة ومعصية؛ فما اختاره اهلل تعاىل على سبيل االصطفاء ال تراعى فيه مبدأ النقصان أو التقصري 

عاىل يف عبده كفيل جبعل هذه الذات تنماز حبقيقة ربانية إميانية من جانب الذات العارفة؛ ألّن يّر التعرف الذي يقدفه اهلل ت
 .عرفانية جيعلها حتقق بعدا تواصلية مع أّي عالقة ختاطبية تعيش فيها يف عامل الوجود

  وخامسا مثل هذا التعرف الذي تريده حكمة الباري تعاىل وتقدس يعكس يف طياته بعدا عالئقيا بني الرب والعبد؛ وهو
ولعل مثل هذا النوع من التعرف الذي .قف حده عند هذا األمر فحسب، بل ميتد ليصل إىل عامل اخللق والوجودتعالق ال ي

 بعض اجلهات ، بل جنده ميتد ليصل إىليأخذ بعده الصويف العرفاين،مل يقتصر فقط فيما غلب عليه السياق الصويف العرفاين
ي املتزن، من ذلك ما جتسدت معامله يف شخصية الفخر الدين الرازي من األسيقة املعرفية اليت يغلب عليها الطابع الفلسف

؛ إذ جند مالمح ما أشار إليها السكندري (24){وإذا سألك عبادي عين فإين قريب}يف تفسريه حني كان يفسر قوله تعاىل
لية تعطي للعالقة وابن عريب يف جمال الوصايا تأخذ بعدا شامال يتماشى مع تلكم النفحات الرباين من وجهة فلسفية عق

يف الصيغة "...جاء يف تفسري الرازي لقوله تعاىل سالف الذكر ما بيانه. التخاطبية بعدها التواصلي اإلبالغي من نوع خاص
تتأسس دائرة الدعاء واالستجابة، الدعاء كنداء وسؤال هو يف ذاته استجابة ألنه إقرار بالوجود الشخصي ( وإذا)االفرتاضية 

باعتباره دعاء هو طلب إهلي، كما أن االستجابة اإلهلية ّبا هي اقرتاب مبنية على طلب شخصي للعبد، لإلله، والسؤال 
أنا، : عبدي قريب مين، ولكن قال: وهلذا الحظ الرازي أن اهلل مل يقل)..(تدل على أن الرب للعبد ( إين قريب )فعبارة "
 (.25)("إين قريب منه )

 اين العرفاين ّبا تقدمه الذات العارفة؛ ألّن هذا ينايف ما تنبعي عليه العالقة التخاطبية وسادسا ال ميكن أن يقاس الفتح الرب
؛الشيء الذي جيعل من املقّيد دائما يف سريورة من االتباع واالقتداء -الذات العارفة-واملقّيد -اهلل تعاىل-بني املطلق

اإلطالق، مما يكسب الذات العارفة فيما بعد شيئا من لوازم واالقتفاء، وهنا يتحرك مسار العالقاتالتخاطبية من التقييد حنو 
اإلطالق؛ فتجّسد حينها هذه الذات يف تالزما مع الوجود املطلق من جهة والوجود اإلنساين من جهة أخرى عدة عالقات 

فهي " و مورده عليكوأين ما هتديه إليه، مما ه"لذا قال موالنا عليه الرضوان. ختاطبية ختتلف باختالف السياقات واملقامات
العروة الوثقى للعالقة التخاطبية وهي تسري وفق مستلزمات حوارية إميانية ربانية جتاوزت بشكل مطلق ما قام عليه االستلزام 

إنّه املطلق .رينومن حنا قبله أو بعده من املنظّ (Grice)احلواري الذي دعت إليه النظرية التداولية عرب تصورات قرايس
اب الصويف الذي يأخذ مشكاته من ذلكم القبس النوراين فيجعل العالقة التخاطبية حيدوها الشمولية من كل القائم يف اخلط

 .مكان؛ مشولية يف التصور واملنهج والطريقة واإلجراء واهلدف واملقصد
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لق بتلكم هي بعض التخرجيات ملا سبق ذكره فيما جاءت به الوصايا البن عريب وهي حتدو حنو منطق الشمولية فيما تع
النصائح واإلرشادات اليت غدا ابن عريب يقدمها فيغالبية السياقات وهو حياور تلكم احلوارات هي مباشرة حينا وغري مباشرة 

مباشرة ألنّه كان يعيش يف زمن وواقع حتكمه جمموعة من املسلمات واألعراف والتقاليد؛ فهو مضطر أن يوجه . حينا آخر
اك؛ وهو يف الوقت آنه يتحاور غري مباشرة مع ذه ويدركه ذلكم املتلقي الصويف آنما يفهمخطابه على سبيل الوصايا وفق 

املتلقي الصويف املرتقب يف عامل الوجود الالحق؛ فهي عالقات ختاطبيةغري متوقفة؛ ألهّنا مالزمة للوجود اإلنساين قاطبة، 
 .والفضل إمّنا لذلكم القبس الرباين مبثوث يف عامل الذات املتصوفة

لنرتك هذا النوع من التخريج الذي دائما وغالبا يستدعي مطلقا يف التصور واإلجراء واملقصد، لنقرتب من واقع  
االستعمال يف ظل ما أملته خطابات الوصايا من كتاب ابن عريب للنظر  كم احتوته من إجراءات تداولية تصب يف عمق 

 .بعدها نعقب وفق ما يتماشى مع عتبة عنوان البحث العالقات التخاطبية من باهبا التواصلي اإلبالغي، مث
 :الخطاب اإلشاري التداولي في كتاب الوصايا-1
العائد إىل ما أشار إليه التداوليون الغربيون جيد أّن من بني األفعال الكالمية اليت تأخذ بعدا تداوليا خيتلف  

وهي أفعال يستخدمها املتكلم قصد إيصال بعض احلقائق إىل واقع  باختالف السياقات االستعمالية، ما مسي باإلشاريات،
غري أّن هذه اإلشاريات إذا ما أردنا أن نتعامل معها وفق مشولية استغراقية فإهّنا ال حمالة سيتنوع وجودها (. 26)املتلقي

صويف من أهم اخلطابات التداولية الكينوين واملعريف تبعا للسياق املعريف الذي حيقق هلا هذه امليزة؛ فكان حينها اخلطاب ال
وهنا يتحرك اخلطاب اإلشاري )واقع اللغة يف حد ذاهتا: الذي تعامل مع الفعل الكالمي اإلشاري وفق تلكم األبعاد الثالثية

 هي احلقيقة الباطنة املالزمة لعامل املعرفة من جهة ، وعامل اللغة من)،واقع الذات املتصوفة(وفق سياق تداويل شامل ومطلق
، وأخريا عامل الوجود املطلق الذي يتحرك فيه كل من اللغة والذات املتصوفة املتكلمة؛الشيء الذي الحظناه (جهة أخرى

جليا يف خطابات ابن عريب عن طريق استعماله لألدوات اإلشارية اليت حتمل طابعا ذاتويا يتماشى مع شرط الكينونة 
ة واملخاطب الصويف، وهنا بالذات تتحرك معامل التصور التداويل عرب هذا الوجودية اليت يتمتع هبا كل من املتكلم واللغ

 .التصور الصويف لتحقق يف النهاية بعدا تواصليا إبالغيا متميزا عما أشارت إليه احلق ول املعرفية األخرى
فقد "، بل (27")يالذي أوصيك به أيّها األخر اإلهل"... يقول ابن عريب يف سياق الفعل اإلشاري التداويل ما بيانه 

لعل سائال يسأل أين يكمن الشاهد التداويل املالزم للفعل اإلشاري من قبل (. 28")دللتك على ما فيه سعادتك يف الّدارين
 هذين النصني؟

على لسان حال ابن عريب يف خماطبته للمتلقي يعكس بعدا إشاريا يعطي للفعل ( األنت)لعل ورود ضمري الـــ 
تواصليا إبالغيا متميزا، يرقى بواقع املتلقي إىل درجة حيس عن طريقها أّن له مكانة خاصة لدى  التداويل الكالمي بعدا
يف مناسبة اخلطاب جتعل املتلقي يشعر أّن ( األخ اإللهي)؛ ذلك أّن استخدام ابن عريب لكلمة(29)املتكلم وهو ابن عريب

أما الداخلي فألّن استخدام ابن عريب . جيوجوده من جهة واقع اخلطاب له منبعان ؛ أحدمها داخل واآلخر خار 
جتعل املتلقي يركز اهتماه من جهة ما يتماشى مع سياق الروح ال من جهة الذات املخاطبة،يف حني ( األخ اإلهلي)لكلمة

ّبا حتقق من إشارة ختاطبية تعطي للفعل ( األخ اإلهلي)يكون املنبع اخلارجي منصبا أساسا يف خصوصية اختيار كلمة
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بعده التواصلي اإلبالغي املراد من وراء قصدية املتكلم جتاه املتلقي؛ فهي إشارة ( األخ اإلهلي)يل القائم يف كلمةالتداو 
ختاطب الروح والنفس والقلب والعقل ألن تتحلى ّبا حيقق هذا النوع من األخوة اإلهلية اليت هي ليست كباقي األخوة 

 .ة املتكلم يف تالزمه التخاطيب نع واقع املتلقنياملرسلة على ألسنة كثري ممن حيتلون مقام ذاتي
إبالغيا ا ريب واملتلقي الصويف بعدا تواصليهنا يف هذا املقام بالذات تكتسب إشارة الفعل التخاطيب القائم بني ابن ع 

مل احلق، وثانيا أوال مع طبيعة السياق الصويف الذي مهّه الوحيد ذلكم اجلالء والتجلي والتحلي ّبا هو قائم يف عا: يتماشى 
مع طبيعة منزلة اخلطاب القائم يف ذات املتكلم حبكم أنّه له الزمام والتحكم؛ فالقصد قائم يف ذاته فهو أعلم به من غريه، 
وثالثا مع تلكم العملية التخاطبية القائمة يف العالقة بني ابن عريب واملتلقي الصويف مما حيقق هذا النوع من العالقة التخاطبية 

 (.األخ اإلهلي)تداوليا إشاريا يف ظل مشولية كلمة بعدا 
لننتقل اآلن إىل بعض الصور اليت احتواه كتاب الوصايا من جهة األفعال الكالمية اليت أشار إليها كل من  

لننظر امليزة األساسية اليت احتواها الفعل الكالمي الصويف الذي لرّّبا يتجاوز ( Searle)وتلميذه سريل( Austin)أوسنت
 .حدود ما قيدته نظرية األفعال الكالمية من ضوابط

 :األفعال الكالمية من الوجهة الصوفية
فقد دللتك على ما فيه سعادتك يف " ، وقال أيضا(30")وقد علمه القلم الذي هو العقل األول"قال ابن عريب 

ويواصل يف تبيان حركية الفعل اخلرب املالزم للحقيقة الصوفية من  (.31")الدارين، وما يؤول إليه نفوس العارفني يف النشأتني
فإّن اهلل أوسع من أن يقّيده عقل عن إميان أو إميان عن عقل، وإن كان نور اإلميان يشهد ": باهبا التداويل الصويف قائال

ه بصحة ما أعطاه نور العقل من حيث ما أعطاه فكره بصحة ما أعطاه من السلوب، وال يشهد نور العقل من حيث فكر 
 (.32")اإلميان والكشف، لكّن نور العقل به يكون القبول اخلارج عن الفكر يشهد بصحة ما أعطاه الكشف واإلميان

الشاهد يف هذه األمثلة وغريها كثري فيما نطق به ابن عريب على جهة ذلكم التعلق القائم بني الذات املقدسة  
قد، وإن، لكن وغريها، واليت جاءت لتبني مدى تأكيد الفعل اخلربي : التوكيد من مثلوالذات العابدة،هو استعماله لقرائن 

والذات العارفة باهلل تعاىل؛ األمر الذي  -الذات القدسية-على تلكم العالقة التخاطبية اليت أقامها ابن عريب بني املطلق
واإلميان، يعكي ضمنيا فعال تداوليا خربيا عن مدى  جعل املشهد الصويف الروحاين القائم يف العالقة الالمتناهية بني العقل

ولعمري إّن ابن عريب على الرغم . التزام الذات العارفة هبذا النوع من العامل الروحاين الذي حيدوه اإلطالق من كل مكان
ان،إال أنّه من صدقه وإخالصه يف تبيان للمتلقي الصويف أدبيات الفعل اإلخباري القائم بني حدود العقل وإطالقيةاإلمي

استطاع أن خيلف لنا بعدا تداوليا يتماشى مع مفهوم ما أطلق عليه باألسلوب اخلربي ليس انطالقا من تلكم الضوابط 
املعروفة لدى األسلوبيني النحويني أو البالغيني ، بل أبعد من ذلك يريد مشولية استغراقية إطالقية يف الفعل اخلربي 

التخاطبية بني ابن عريب وواقع املتلقي يف رحاب عامل احلق الرباين عن طريق تلكم النفحات واإلخباري الذي تطفيه العالقة 
الربانية اليت جتعل الصويف حيقق تالزما تعالقيا من نوع خاص مع مفهوم اخلرب على حسب ما تقتضيه طبيعة املدونة 

 .الصوفية
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اخلطاب "... حّدده أهل االختصاص؛كونه ذلكمهو األسلوب اخلربي الذي تعامل معه ابن عريب ليس انطالقا مما  
، وإمّنا زيادة على ذلك ّبا (33")التواصلي املكتمل إفاديا الذي يريد املتكلم من نسبته الكالمية أن تطابق نسبته اخلارجية

جهة قائمة يف ذات : حيمله اخلطاب الصويف من خرب ليس يف ذاته فحسب، بل يف غريه وهو يتوزع على جهتني اثنتني
خلطاب ّبا حيقق تالزما بني ذات املتكلم الواقع اخلارجي للذي يتلقاه، وهنا يلتقي األسلوب اخلرب التداويل مع ما أشار إليه ا

صاحب النص ومن كان على هذه الشاكلة، وجهة تصل إىل العامل اخلارجي ولكّنها سرعان ما تعود باخلرب إىل ذلكم املنبع 
املتلقي الصويف، وهنا يلعب اخلطاب الصويف يف كثري من األسيقة املوجودة يف كتاب الوصايا  الروحاين الباطين القائم يف ذاتية

 . بعدا تداوليا يتوزع داخليا أكثر من توزعه خارجيا
جهة قائمة يف : إّن اخلرب من منظور اخلطاب الصويف هو ما الزم احلقيقة املطلقة،فهو من مثة مالزم للوجود من جهتني اثنتني

لكوين ، وجهة يف الذات املتصوفة يف تالزمها مع هذا الوجود ، لتتحرك فيما بعد الكينونة اليت هي مطلب أساسي الوجود ا
وجوهري يف حات الذات العارفة، وهنا بالضبط يكتسب األسلوب اخلربي من منظور اخلطاب الصويف التداويل بعدا 

مثل هذه احلقائق راح ابن .  اخلارجي املوجود يف الوجود املطلقتواصليا إبالغيايتطابق مع العامل الداخلي للذات ومع العامل
عريب جيّسد معاملها يف ظل استعماله لألساليب اخلربية اليت حتمل تأكيدا قويا ومتنوعا على حسب تنوع العالقة التخاطبية 

 .وواقع املتلقني من املتصوفة(الذات املقدسة)القائمة بني املطلق
امل مع املادة املعرفية التصوفية يف ضوء االجتاه التداويل يسري وفق نسقه املطلق؛ فيظل ولكي ال جنعل مسار التع 

حينها املتلقي هلذا النوع من اخلطاب الصويف يف استغراقية ال حدود هلا، ال ضري يف أن نشري إىل نصني أو ثالثة نصوص 
 .ور السياق الصويفاليت تأخذ شيئا من لوازم أسلوب اخلرب وهي تعكس بعدا تداوليا من منظ

قد دللتك على ما فيه سعادتك يف الدارين، وما "،و(34")وقد علمه القلم الذي هو العقل األول"يقول ابن عريب  
أوسع من أن يقّيده عقل عن إميان "... ،بل أبعد من ذلك أّن اهلل تعاىل وتقدس(35")يؤول إليه نفوس العارفني يف النشأتني

ر اإلميان يشهد العقل من حيث ما أعطاه فكره بصحة ما أعطاه من السلوب، وال يشهد أو إميان عن عقل، وإن كان نو 
نور العقل من حيث فكره بصحة ما أعطاه نور اإلميان والكشف، لكّن نور العقل به يكون القبول اخلارج عن الفكر يشهد 

 (.36")بصحة ما أعطاه الكشف واإلميان
تية ابن عريب يف تالزمها التعالقي مع واقع املتلقي الصويف، يدرك أنّه قد إّن املتأمل يف هذه اإلرساالت من لدن ذا 

احتوت على أبعاد تداولية مل خترج عن مشولية األسلوب اخلربي بإجراءاته املتفق عليها يف السياق النحوي أو البالغي، 
تالزم ال حمدود وال مقيد بالذات ولكن وفق تصور صويف ال يستطيع أن حييد عن تلكم الشمولية االستغراقية اليت هي يف 

 . املتصوفة
من أهم ما مييز هذه النصوص على جهة ما ميليه اخلطاب التداويل هو ورود أدوات التأكيد على لسان حال ابن  

إن، قد، فقد؛ حيث جعلت اخلطاب يتجه حنو مشولية استغراقية حيدوها التأكيد على منزلة التصور الصويف من بابه : عريب
 الذي يعطي للعقل منزلته اخلاصة يف تالزمه مع عامل الربزخ ممثال يف اللوح احملفوظ الذي غالبا ما يعرّب عنه عن الروحاين

ما السر القائم يف العالقة التخاطبية بني ما أراده ابن عريب وما هو : لكن لسائل أن يسأل. طريق لوازم االقتضاء بالقلم
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عل ابن عريب على حسب ما يقتضيه قانون التخاطب أراد أن يؤكد للمتقي ضروري إدراكه من قبل املتلقي الصويف؟ ل
الصويف أّن احلقيقة اليت ظل ابن عريب منذ زمن بعيد يعيشها وحياول أن يعيشها الوجود اإلنساين هو تأكيده على ذلكم 

ا هو سار على سبيل حتقيق تلكم وم( عالقة العقل ّبا هو موجود يف اللوح احملفوظ)التالزم القائم بني ما هو قائم يف القلم
 .السعادة الربانية اإلميانية اليت ال ميكن أن تنفك عمامّسوا بالعارفني باهلل تعاىل وتقدس

هنا يف هذا املقام جند خطاب ابن عريب يتحرك يف ظل عالقة ختاطبية لرّّبا جتاوزت حدود ما أشار إليه رواد  
،حني  ربط هذا التخاطب القائم بني املرسل واملتلقي بثالث (Lakoffe)االستلزام التخاطيب وعلى رأسهم الكووف

ال تفرض نفسك على املخاطب، أي لتظل ملتزما متحفظا وال تتطفل حىت ال :قاعدة التعفف واليت تنص:قواعد وهي
ستقاللية، لتجعل من ختاطبه يتخذ احلكم والقرار بنفسه على نية اال: وقاعدة التخيري، واليت تنص. تتجاوز حدود اآلخرين

هذا النوع من القواعد لرّّبا تطغى ؛ ذلك أّن (37)لتظهر الود للمخاطب حىت يتحقق القرب منه: وقاعدة التودد واليت تنص
 عليه األسيقة النفعية اليت ختتلف باختالف جهات اخلطاب،وهو ما مل يقر به ابن عريب يف اعتماده على أدب اخلطاب،

الذي وجدنا  -يا سبحان اهلل -منطلقا من واقع معريف خيتلف مجلة وتفصيال عما هو يف الواقع الفكري الغريب؛ يف الوقت
فيه خطاب ابن عريب حيتوي على هذه القواعد الثالث املشار إليها من قبل الكووف، ولكن هنا تتخذ لنفسها مسارا 

وللذات املتلقية هلذا اخلطاب ( ابن عريب)من حيث امتالك املعرفة وجوديا كونيا يعطي للذات املتكلمة الصوفية حقها
الوجودي الكوين حقها، وللحق الربزخي الذي يشرتك فيه كل من الباث واملتلقي؛ ألنّه هو اجلامع للحقيقتني الذاتيني حبكم 

ه أوال، وللوجود اإلنساين ثانيا، أّن كال منهما مطالب يف حتقيق الرضا الرباين من منظور احلق الذي أوجبه اهلل تعاىل لنفس
وهنا تتحرك العالقات التخاطبية يف رحاب هذا النوع من اخلطاب الصويف عن طريق فعل الوصايا اليت راح ابن عريب يقيم 
يف ظلها ما كان يؤمن به جتاه عامل احلقيقة املطلقة حماوال أن يؤكد معامل هذه احلقيقة يف ذاتية الصويف املتلقي على حسب 

 .دأ اإلدراك والشعور والوعي والفهم والتخريجمب
ما ميكن قوله يف شأن منزلة العالقات التخاطبية من منظور التصور الصويف ، هو أّن غالبية ما جنده مبثوثا يف كتب  

جتاوزت إىل حد كبري تلكم املسلمات  املتصوفة يعكس هذه احلقيقة املتعلقة ّببدأ التخاطب، ولكن وفق مشولية استغراقية
املفاهيمية واملنهجية واإلجرائية اليت توقف عندها التداوليون يف تعاملهم مه االستلزاماتالتخاطبية بصورها وجماالهتا؛ األمر 
الذي جيعلنا حبق ندرك أّن هذا الرتاث الصويف يف أمس احلاجة أن يدرس من هذه اجلهات وجهات أخرى مما هو موجود 

مفهوم الفعل الكالمي من منظور التصور الصويف وكذا االقتضاء واملالءمة يف الكالم :  النظريات التداولية من مثليف
واخلطاب وغريها مما حنن يف أمس احلاجة إليه أن هتتم به أقالم املفكرين اللسانيني واللغويني حىت ينفضوا الغبار على هذا 

 .عني تلكم الشرعية اليت نؤمن هبا يف تراثنا بعامة والصويف على وجه أخصالرصيد الصويف الذي ال يستهان به؛ فتت
 المصادر والمراجع
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 داللة الصورة وفاعليتها في مناهج الجيل الثاني

  (كتاب اللغة العربية للسنة ألاولى ابتدائي أنموذجا) 
 

عبد القادر سليماني :الطالب  
   لجزائرية في غرب إفريقياا مخبر المخطوطات

s.abk.70@gmail.com 
اللغة واألدب العربي: التخصص  

 المشرف األستاذ إدريس بن خويا
(الجزائر) الجامعة اإلفريقية أحمد دراية أدرار  

 الملخص
مما الشك فيه أنَّ املناهج املدرسية احلديثة يف اجلزائر تسعى إىل تدريس األطفال اللغة العربية حسب أعمارهم          

اخلرباء يف اجلزائر إىل جعل كتب اللغة العربية مزدانة وقدراهتم وميوالهتم ، وألنَّ الصور امللونة تستهوي األطفال عمد 
 . .بالصور والرسومات؛ باعتبارها وسيلة تعليمية تفي بالغرض وتوفر اجلهد والوقت واملال

يف هذه الورقة البحثية نسعى إىل إبراز فاعلية الصورة يف اكتساب اللغة العربية عند الطفل من خالل كتاب اللغة      
متبعني منهجا وصفيا مدعما بنماذج من الصور املتضمنة (.مناهج اجليل الثاين) األول من املناهج اجلديدة  العربية للطور

 .يف الكتاب واليت تؤثر بصفة مباشرة يف العملية التعلمية التعليمية
 .مناهج ؛ جيل؛ صور ملونة؛ طور أول: الكلمات المفتاحية

Abstract 
      Undoubtedly, the modern school curricula in Algeria tend to teach children the Arabic 

language according to their age, abilities and tendencies. As the colorful images are 

psychologically tempting for children, educational experts in Algeria have designed  colorful 

Arabic language books that are full of pictures and drawings as an educational tool that meets the 

educational need and provides availability while saving time, efforts and money. 

     In this research  paper we seek to highlight the effectiveness of colors and  images in the 

acquisition of language by the child using the Arabic language book in the primary process  as a 

medium in the new curriculum (second generation curriculum). So we have based our study on  a 

descriptive approach,  supported by examples of images contained in  
the book that directly affects this learning process. 

keywords :Curriculum, generation, colorful images, primary stage. 
 

  توطئة
إّن ما مييز مناهج اجليل الثاين هو اعتمادها على املقاربة بالكفاءات اليت تعتمد على النظرية البنائية والبنائية  

اليت  )السند والسياق والتعليمات  (االجتماعية، واليت ترتكز أساسا على نظام الوضعيات من خالل مكوناهتا األساسية 
 .يةتعمل على تنشيط  العملية التعليمية التعلم

mailto:s.abk.70@gmail.com


2112 مارس                                          1 عددال 2مجلد ال                                         أمارات مجلة  
 

(الجزائر)بد القادر سليماني ع                                16 

وباعتبار أننا نعيش عصراً مشبعاً بالتكنولوجيا من وسائل للتصوير والطباعة اليت جتعل من الصورة تفرض نفسها اليوم 
وتكلفة هدفًا يسعى إليه اخلرباء يف مجيع  اواألقل جهد ايف مجيع مناحي احلياة، أصبح البحث حول املعينات األسرع وقت

بل تكاد الصور امللونة  تقضي   ،اليوم مزدانة بالصور امللونة، وليس هذا فحسباجملاالت، لذلك  جند الكتب املدرسية 
السيما يف الكتب املدرسية الرمسية وغري الرمسية واليت تشكل مراجع  ،على الكتابة أو تتفوق على الكلمة املخطوطة أحيانا

 .موجهة ألطفال املدارس
داللة الّصورة : "يف اكتساب الّلغة عند الطفل بكلمة موسومة بـ ويف هذه الورقة البحثية حناول إبراز فاعلية الّصورة

 (". كتاب اللغة العربية للطور األول االبتدائي أمنوذجا) وفاعليتها يف مناهج اجليل الثاين
عور إّن اختيارنا للّصورة الّتعليمية يف الكتاب املدرسي للطور األول مل يكن اختيارًا اعتباطيًا وإمنا نظرًا حلساسية وش

األطفال يف هذه املرحلة العمرية من جهة؛ وأمهية الكتاب املدرسي يف العملية الّتعليمية الّتعلمية من جهة أخرى، والسيما 
تلك الّصور اليت تزيده رونقا وتشويقا؛ باعتبارها سندات يف شكل وضعيات تستفز الطفل وتثري فيه الرغبة لالكتشاف 

فهل صور الكتاب حتمل فعاًل معاين ودالالت تسهم يف . علم الّلغة ويكتسب املَلَكةوالتحدث والتعبري وهذا ما جيعله يت
مساعدة الطفل على اكتساب اللغة العربية؟ وإىل أي مدى تؤثر الّصورة يف املتعلم؟ وما هو الدور الذي تقوم به الصورة 

 يف العملية التعليمية التعّلمية؟ 
تنصيب مناهج اجليل : ن يكون الكالم منصبا على سبعة عناصر هيولبسط القول يف هذه التساؤالت ارتأينا أ

، وأمهية ورسالة كتاب اللغة العربية اجلديد، وظيفة الصورة امللونة يف األنشطة التعليمية، (6102املناهج اجلديدة )الثاين 
ورة، وأخريا تقدمي الغايات واألهداف من توظيف الصورة، إشكاالت وعيوب توظيف الصورة، املكونات  األساسية للص

 .مناذج من الصور املوجودة يف كتاب اللغة العربية للطور األول من مناهج اجليل الثاين
 (:6102المناهج الجديدة )تنصيب مناهج الجيل الثاني  -أولا 

شهد الّتعليم يف اجلزائر مبختلف مستوياته مجلة من اإلصالحات والتحويرات منذ االستقالل إىل يومنا هذا، ونظراً ملا 
اجع الكبري يف املستوى النوعي،  والقيم ي؛ أصبح من الضَّروري تعانيه املنظومة الرتبوية اجلزائرية من مشكالت كالرتَّ

)وللدستور اجلزائري 0591لتتضمن قيمًا تستجيب لقيم نوفمرب . اإلسراع يف حتوير املضامني وتطوير املناهج الدراسية

ّقق آمال األّمة اجلزائرية وتتماشى مع عصر العوملة6112والقانون التوجيهي للرتبية  (1  . م، وحتح
، وهي (2)(مناهج اجليل الثاين)الّتنصيب الّتدرجيي للمناهج اجلديدة م 6102/6102وما مييِّز السنة الدراسية 

م، ولقد متَّت مراجعة تلك  6112مرحلة جديدة يف مسار حتسني إصالح املنظومة الرتبوية وتعزيزها الذي شحرع فيه سنة 
وتستجيب للمرجعية العامة للمناهج ، (3)املناهج التعليمية وأحعيدت كتابتها لتحطابق القانون التوجيهي للرتبية الوطنية

م آخذة بعني االعتبار توصيات الندوة الوطنية لتقييم 6115والدَّليل التطبيقي املنهجي لبناء املناهج الصادرين يف مارس 
واعتمد يف كتابتها على . 6109م  والدورة الوطنية للتقييم املرحلي 6101مرحلة التعليم اإللزامي املنعقدة يف جويلية 

 .(4)ع نقاط أساسية هي القيم، املعارف املهيِكلة للمادة، االنسجام األفقي للمواد، املقاربة البيداغوجيةأرب
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، تتطلب 6102-6102اليت مّت اعتمادحها يف الّدخول املدرسي ( مناهج اجليل الثاين) إنَّ تطبيق املناهج اجلديدة 
سات البيداغوجية، وخلق عالقات جديدة بني األساتذة يف مجلًة من الشروط واإلجراءات اليت هتدف إىل تغيري املمار 

؛ حبيث ينقلح التلميذ من اكتساب املعارف عن طريق (5)املدرسة االبتدائية، وكذا حتديد دور كل من األستاذ واملتعلم
األم وهي احلفظ واالسرتجاع إىل التفكري والتحليل وإبداء الرأي و النقد؛ حيث سيشارك يف البحث عن احللول للوضعية 

َعلِّم (6)َلِبَنة من لبنات ملمح التخرج
ح
تَـَعلِّم الذي  يسعى لتطوير كفاءاته وامل

ح
، وهذا لْن يتَأّتى إالَّ خبلق عملية تفاعلية بني امل

 .بوصفه العنصر املنّشط واملنّظم واملسّهل للعملية الّتعليمية
 : أهمية ورسالة كتاب اللغة العربية  الجديد -ثانيا

اب اللغة العربية عنصراً أساسياً يف العملية الّتعليمية وهو األداة األوىل اليت تعربِّ عن املنهج وترتمجه وتدفعه حنو يـحَعّد كت
حتقيق غاياته؛ ألنّه يرافق املراحل الدراسية يف كل مستوياتــها، وحيدِّد لدرجة كبرية مادة الّتعليم اليت هي َأحد األركان اليت 

 .لرّتبوية إىل جانب املعّلم والطّريقة الّتدريسيةترّكز عليها العملية ا
لقد محل الكتاب املدرسي رسالَة الّتعليم والرّتبية والّتثقيف والّتوجيه وشحذ اهِلَمم والقدرات منذ سنني، واليوم 

املنتمني إىل قطاع الرّتبية والّتعليم، وجرَّتـْهحم إىل و  بعض املتمدرسنيأصبحت مهمتحه أكثَر إحلاحاً، بعد ما طغت املادة على 
وال بدَّ أن نشري إىل العناية اليت أولتها وزارة الرتبية الوطنية لكتاب . الشذوذ واالحنرافات،  واالبتعاد عن القيم واملبادئ

بية اإلسالمية واملدنية وإدرا جها نصوصا جزائرية ضمن املقررات، غري الّلغة العربية  وذلك بإنشائها كتابًا موّحداً، يضم الرتَّ
أنَّ هذه  اجملهودات اليت بحذلت يف هذا اجملال، الزالت حتتاج إىل مزيد من احلوار والّتحاور؛ ألّن األمَر يتعّلق مبادة تواجه 

ابه يوميًا تيارات وأفكار غربية هتدم القيم وتشّكك يف املبادئ  ّتعليم األساسيال جند في القانون التوجيهي للرتبيةف. وجتح
إىل اكتساب املهارات الكفيلة جبعلهم قادرين على الّتعّلم مدى حياهتم، وتعزيز هويتهم مبا يتماشى والقيم  يهدف

والتقاليد االجتماعية والروحية واألخالقية النابعة من الرتاث الثقايف املشرتك، والتشبع بقيم املواطنة ومقتضيات احلياة يف 
 . (7)اجملتمع

تطرق ألمهية ورسالة الكتاب اجلديد كان لزاما علينا أن نبدأ بتقدمي الكتاب من حيث الشكل واملضمون؛ وقبل ال
وهذا العنوان حيمل معاين سامية حيث يسعى " كتايب يف اللغة العربية والرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية"ب فكتابنا موسوم 

حتقيق الكفاءات العرضية اليت تسبح بني املواد الثالثة ويراعي خصوصية   ، ويسعى أيضًا إىل"كتايب"لرتقية الذاتية يف ومسه
 .كل مادة يف حتقيق الكفاءة الشاملة

يكون هلم سندًا قويًا ورفيقًا وفيًا يَِلجحون من خالله إىل » وهو يهدف كما جاء يف مقدمة الكتاب يسعى إىل أْن 
وبِه يستعني األساتذة األكارم ومجيع املربني األفاضل يف . نبيلةعامل العلم واملعرفة بلغة سليمة ومنهجية واضحة وقيم 

األخذ بأيدي املتعلمني إىل امتالك مهارات الّلغة العربية اجلميلة، وبناء كفاءاهتا، جبانب كفاءات ماديت الرتبية اإلسالمية 
؛ (8)«ظ على استقالليتها يف الوقت نفسهوالرتبية املدنية، يف إدماج متناغم يستجيب ملتطلبات مناهج املواد الّثالثة، وحياف

بلفٍظ صريح ملا هلا من أمهية ححّددت سلفًا يف املرجعية العامة  وهو هدف ذَكَر املعرفة، واللغة الّسليمة، والقيم الّنبيلة
 .للمناهج والّدليل املنهجي، وكذا مناهج اجليل الثاين
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ة الرتبوية  والتعليمية احملددة يف القانون التوجيهي للرتبية، ويعين هذا أنَّ هدف الكتاب مل خيرج قيد أمنلة عن الغاي
 :ومن إجيابياته أيضاً 

أمحد،وخدجية، وبالل، :" األمساء املوجودة يف الكتاب حتمل قيمًا وبعدًا تارخييا ميتُّ بصلة للعمق التارخيي لبالدنا -
 وبشرى؛
 ؛(9)"رأسه وقال ما أمجل العلم الوطين رفع بالل:"جتسيد احرتام رموز السيادة الوطنية عند التلميذ -
يبنيِّ كيفية رسم احلرف وذلك عن طريق األسهم خطوة خطوة، الصوامت مكتوبة باللون األسود والصوائت  -

باللون األمحر، وهذا لتثبيت احلروف وتسهيل عملية تعلُّمه، وتبدأ احلروف املراد تناوهلا باحلروف الشَّفوية كامليم وتنتهي 
 لق كاهلمزة مث الشد باعتباره حرف التَّضعيف؛حبروف احل

إن املتأمل يف هذا الكتاب جيده حافاًل بالصور والرسومات اليت متت االستعانة هبا يف تدريس األنشطة اللغوية  - 
املتنوعة وكل الصور  تتضمن مواضيع متناسقة تبدأ بذات الطفل، مث أسرته، مث منزله، مث حميطه بشكل يتماشى مع عمر 

 ؛(10)(أحيانا بعض الصور على هيئة رسوم متحركة)تعلم امل
من القرآن واحلديث النبوي الشريف  ادروس الرتبية اإلسالمية خادمة للغة العربية، فهي تتضمن شواهد ونصوص -

 ؛...التَّعاون، وطلب العون واحلماية من اهلل: وأيضا عظات حتمل معاين عديدة منها
اب جزائريني، اختريت لتستجيب لدفرت الشروط املوضوعة جزائرية ومن تأليف كتّ جممل النصوص ذات صبغة  -

للكتاب اجلديد الذي يراعي أيضًا خصوصية اجلزائر واجلزائريني يف التأليف، ناهيك عن مميزات كل مادة من حيث طريقة 
 تقدميها ومصادرها ومواردها؛

إحاطة التلميذ مبجموعة من املوضوعات املستوحاة من واقعه  إّن كتاب اللغة العربية للسنة األوىل ابتدائي حياول -
سوم التوضيحية مبختلف أشكاهلا وأحجامها وألواهنا حىت ور والرّ املعيش وبيئته املدنية أو القروية، لذا فقد اشتمل على الصّ 

ألسئلة والبحث عن ن املتعلم من وضع اال يشعر املتعلم بأنه يف حجرة دراسة ضيقة معزول عن حميطه، فالصورة متكّ 
املعلومات والتعمق يف بعض جوانب املوضوعات املطروحة يف الصف بناًء على معارف مسبقة ويف جو من التنافس بني 

 .املتعلمني 
إنَّ ما تضمنه كتاب اللغة العربية من مضامني جتعله أحد أكثر وسائل الرتبية ترسيخا وتعزيزا لنظام التعلم، ووسيلة  -

أّما قيمته الرّتبوية فتبقى متوقِّفة . عتمد عليها  املناهج يف نقل األهداف الرتبوية بصورة قصدية للمتعلمنياتصال أساسية  ت
على كفاءة األستاذ و مدى استعداد ورغبة التلميذ يف استغالله؛ فإذا متَّ تعامل األستاذ مع الكتاب تعاماًل ذكيًا وطّبق 

 .وأرشد تالمذته إىل طريقة االستفادة، فإنّه حيقق األهداف والكفاءات املرجوة منهالطرق احلديثة الّنشطة باملناقشة اهلادفة 
ومن املآخذ املوجودة يف الكتاب املوّحد جند الصورة يف الصفحة تسعة، ال تعرب عن العنوان ، فلو كان العنوان  -

 96ميدان املنطوق يف الصفحة  وهذا ال يؤثر إذا قحدِّم نص  (11)"أمحد يرّحب بكم"أمحد يقدم نفسه ، كان أحسن من
غري أنَّ  النقص احلاصل يف الكتاب املدرسي أنّه حمدود يف إحياءاته و تطلعاته؛ أْي ال يلِّبِّ رغبة  . من دليل األستاذ قبله

 .كل املتعلمني وال يشبع هنمهم بالرتاث العريب األصيل وظمأهم العلمي وشغف عصرهم الثقايف والفكري
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 :ي األنشطة التعليميةوظيفة الصورة ف-ثالثا
ال خيفى على أحد أن القرن  الواحد والعشرين هو عصر الّسرعة والتكنولوجيا والعوملة، وبالرغم من ذلك جند أّن 
أغلب ِخربات اإلنسان حيصل عليها من خالل حاسة البصر  فالنظر إىل جنوم السماء و تضاريس الطبيعة والتأمل يف 

إىل حاسة البصر أكثر من احلواس األخرى، وهذا يعين أّن إدراكه لألشياء اليت يراها أكثر الكون على سبيل املثال حيتاج 
 .من اليت يسمعها ويقرأها

لقد حّدد بعض اخلرباء مثاين وظائف أساسية للصور والرسوم اليت حتويها  الكتب املدرسية وهي التحفيز، وإثارة 
عدة على التصوير والتكرار، والتزين، والتعويض، والنقل، وهناك من  الدافعية لدى املتعلم، والتنظيم والتفسري، واملسا

، ناهيك عن (12)إثارة االهتمام ، والتوضيح ، واالحتفاظ باملعلومات لفرتة طويلة: اختصرها يف ثالث وظائف رئيسية هي
ت وظيفة اللغة األساس هي فإذا كان» :الوظيفة التواصلية اليت حتققها الصورة اليت يعرب عنها عبد اجمليد عابد يف قوله

التواصل، وهذا التواصل يتضمن إبالغًا لرسالة ما، قد تفتقر يف بعض األحيان، إىل آليات متكنها من حتقيق وظيفتها، 
 . (13)«فإن التواصل داخل أقسامنا ال يتم من خالل اللغة وحسب ، وإمنا من خالل قنوات أخرى أمّهها الّصورة 

امللونة  يف كتاب الّلغة العربية  للطور األول  سندًا لفهم املنطوق أو إلنتاج التعبري  كما جيب أن تحشِكل الّصورة
اكيب  بشقيه الشفهي والكتايب أو فهم الّنص القاعدي املوجود يف الكتاب  والذي يتضمن الرَّصيد الّلغوي والصَّيغ والرتَّ

حديثه عن الكتاب يشري إليه عبد اللطيف اجلابري يف هذا ما  الّنحوية والّصرفية املقّررة يف كل مقطع تعّلمي، ولعلّ 
ى لتبليغ أفكار وأراء وتصورات متنوعة، فهذه ر درسي الّصور الّتوضيحية كلغة أخيستعمل الكتاب امل» : املدرسي بقوله

ا على ده، ولذلك، فهي تنطوي أيضجتسّ  أو الرسوم تعترب حاملًة بدورها ملضامني ومدلوالت تَدعِّمح ما ورد يف النصوص
ومن هنا جيب مراعاة الضوابط العلمية  (14)«وظائف بيداغوجية متعددة، وتضفي على الكتاب قدراً من اجلاذبية واجلمالية

 .يف ترتيب تناول احلروف وتوزيعها على املقاطع
على  إّن الكتاب املدرسي اجلديد يظل وسيلة ال ميكن االستغناء عنها بالّنسبة ألغلب املواد الّدراسية ومساِعد

التعّلم، السيما إذا كان جّذابًا وبيداغوجيًا يف آن واحد، إىل جانب السَّندات والوسائط املطبوعة، والسمعية البصرية، 
؛ ألنه مل يكتف بتقدمي وشرح املعارف (15)اليت جيب أن تكون مالئمة للعامل الذي يعيش فيه التلميذ... واإللكرتونية

 . والّتعلمات جمردة، وإمّنا عزَّز ذلك بالّصور امللونة الزاهية املوضحة الكاشفة والرسوم البيانية املعربة
 :األهداف والغايات المرجوة من استخدام الصورة الملونة -رابعا

بل لغايات وأهداف معينة، وميكن حتديد هذه إّن استخدام الّصور وتوظيفها يف الكتب املدرسية مل يكن عبثًا 
 :املقاصد يف ما يلي 

تربز أمهية الصورة يف إيضاح احملتويات التعليمية اليت حيتاجها الّتلميذ خاصة إذا  :  ةالتربوي هدافألا -0-رابعا
كانت  الّلغة عاجزة عن حتقيق املقصود،  فتقوم الّصورة امللونة بتبسيط وتوضيح وتقريب املفاهيم وتذّلل الّصعوبات حىت 

، وهذا يعزز  بقاَءها مدة أطول، ويف هذا حيصل االستيعاب اجليد ألّن اكتساب املعرفة تشرتك فيه أكثر من حاسة 
 :الّصدد نستطيع  أن حندد الغايات الرتبوية  يف نقاط هي 
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- ؛(16)تشخيص مضامني النص ألّن الّصورة تؤدي معاين أبرز من األلفاظ، وأبلغ أحيانا من الشرح 
- وب أو املناطق الداخلية علينا أن متثيل الوقائع واملوضوعات فمثال إذا أردنا احلديث عن البحر أمام أطفال اجلن

  .ينتهنقرّبه عن طريق الّصورة فليس كل األطفال متكنوا من الّذهاب إليه أو معا
-  جتسيد التحوالت اليت قد تطرأ على الوقائع مثل التفاعالت  والديناميكية؛ فمن خالل ذلك حندد املراحل

، وعلى إثراء  -كل صورة على حدة-تساعد على التعليق   والتحوالت أو النتائج؛ ويعين ذلك أّن الّصور امللونة 
 .م يف تولُّد احلوار أو احملادثةالقاموس اللفظي للطفل، وأخرياً  تحسهِ 

-  تنمية قدرات الّتفكري لدى املتعّلم وجعلحه يتخيل أشياَء جرت أو سوف جتري قبل أو بعد احلدث املوجود يف
وتساعده يف البناء املنطقي ( املالحظة، التفكري، التأمل ) فَل يستثمر قدراته العقلية الصورة؛ ألّن الّصور امللونة جتعل الط

 واستخدام أسلوب االستدالل واالستنتاج،  واحلكم والتقييم؛
- ك التفاصيل اليت يتفاعل معها اوهدوء إلدر  الّصورة يف الكتاب املدرسي متنح األطفال فسحة التأمل بتأن

ألنه الحظ وفّكر وتكّلم وأقنع نفسه وقد يحقِنع  اليجيب عنها ؛ وفعله هذا إجيايب وليس سلبيويطرح أسئلة  يف نفسه 
 ؛(17)أقرانه

- إّن الّصور امللونة تساعد على إحداث مواقف، وعلى تذكر أشياء يكون قد عاشها يف زمن مضى؛ 
-  والّرسوماتالعمل على تقدمي الّتصورات واخلالصات اليت ال ميكن جتسيدها إال بالّصور. 
-  تسهيل عملية احلفظ والتذكر؛  فالتعليم يعتمد على الذاكرة أساسا، وذاكرة اإلنسان حتول املعلومات إىل صور

ذهنية ومن مث يتم استيعاهبا واسرتجاعها، فإذا كانت املعلومات يف شكل صور ال تستغرق وقتًا وال جمهودًا فهي جاهزة 
 . لومات اللفظية اليت تشكل الّنصوتكون فاعليتها أكثر وهذا عكس املع

 : األهداف النفسية  -6-رابعا
مما الشك أّن املقاربة بالكفاءات جعلت املتعلم حمور العملية التعليمية التعلمية ، فال ميكن أن ندرِّس متعلمًا ما مل 
نراِع ميوالته ورغباته واستعداداته ، وإذا كانت الّلغة تعرب عن واقع الّتلميذ فإّن الّصور والّرسومات أيضا قادرة على ذلك 

عن مفردات اللغة، وهي تسمح للمتعلم بالّتفكري والّتعبري عن الواقع املعيش، وعن  دون استعمال الكلمات وبعيداً 
 : طموحاته وآماله، وقد جيد يف هذه الصور ما يشفي غليله أو ما يكبح مِجاحه وهذا يرجع باألساس إىل

- ميّر بنفس اخِلربة اليت تحعَرض   قدرة الّصورة امللونة  على التأثري الفوري عقليًا ونفسيًا يف املتعلم ألنّه يشعر بأنّه
 .أمامه، وهذا ما جيعله ينفعل ويتجاوب مع احلدث فيتقبل املادة الدراسية

- ميكن للصورة أن حتمل قيَّمًا فنية ومجالية وأخالقية  تحعدِّل من سلوكاته املختلفة. 
 - صورة " مستقبل"متعلم ) الثي األبعادالّصورة  تقرِّب األشياء البعيدة زمانًا ومكاناً، فهي  بذلك فن زمكاين ث ،
ألّن الطفَل الصغري يصعب عليه  إدراك األشياء الغائبة  عن طريق األلفاظ وحدها بعيدًا عن "( مرسل"، األستاذ"رسالة"

 .الصورة ألن موسوعته اإلدراكية حمدودة
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- ي تالميذ خيتلفون يف قدراهتم  تسهم الّصورة يف معرفة وحل مشكلة الفروق الفردية؛ فقد جند يف الصف التعليم
 .وذكاءاهتم عن بقية  املتعلمني حيث يستجيبون للّصورة بكيفية أكرب

 :األهداف الجمالية  -3-رابعا
  (18) ميٍ وِ قْ تَـ  نِ سَ حْ  أَ يف  انَ سَ نْ ا اإْلِ نَ قْ لَ خَ  دْ قَ لَ  : لقد خلق اهلل اإلنسان وميزه عن مجيع املخلوقات قال تعاىل 

بالعقل الذي يستطيع أن يعيش كرميًا عزيزاً، يسمع ويرى ،يتذوق ويتمتع،  مبا سخره اهلل له يف الكون  من جنوم وأقمار 
 . وأشجار ونباتات وحيوانات وطيور

إّن اختالف املخلوقات  يف الّشكل والّنوع والّصفة  حكمة جتعل من اإلنسان املتعلم  مييز صور هذه املخلوقات 
 :احلبِّ والتمتع باملناظر اخلالبة وميكن حتديد ذلك يف ما يلي عاطفة الطبيعة فيتفاعل معها وتنمو لديه وهي تعيش يف

-  إّن فاعلية الّصور تتجلى يف لفت انتباه وجذِب املتعلم وتشويقه ملا تتميز به الصورة من أشكال مجيلة وألوان
 .لناشئةزاهية ترغب يف التعليم وترفع درجة التحصيل وخاصة لدى ا

-  الّصورة عنصر إثارة وتشويق بالنِّسبة للطفل أكثر من الّنص املسموع أو املقروء، ألّن اهلدف ليس عرض املادة
وتوفريها للمتعلم فقط وإمنا نوعها ومستواها وكيفية تأثريها على املتعلمني حاضرًا ومستقباًل فيتيسر الفهم واالستيعاب 

 .واالنتباه الّدائم
-  ّعن اللفظ  وختتزل املسافات، ألّن  الكلمات ال تستطيع أن تفي  ورة  بأهّنا أكثر دقة وأبعد تفصيالتتميز الص

 .بالغرض وتوضح مجيع أبعاد وأركان املوضوع 
- تعطي بعدا مجاليا للقصة ، مما » وتعمل الّصورة باإلضافة إىل ما سبق على ترقية الذوق اجلمايل للطفل حيث

ة على ما يقدمه الّنص اللغوي والرسوم والفنُّ القصصي ألهّنا حتكي قصة ولكن باخلطوط يكسب الطفل متعًة زياد
ويعين هذا أّن الطّفل الصغري  يَرَغب يف املتعة والفن فيحتاج إىل الّصور  (19)«واأللوان بدال من الكلمات واجلمل 

 .(20)امللونة
 :إشكالت  وعيوب توظيف الصورة -خامسا

بالصورة من أجنح التقنيات الرتبوية احلديثة يف منو الطفل العقلي واحلركي واحلسي و الوجداين ، إاّل  إنَّ التعليم والتعّلم
 :أّن توظيف هذه األداة يظل عرضة إلشكاالت عّدة منها

على الّرغم من دور الكتاب يف توضيح الكثري من مدارك املتعلم إاّل أّن الّصورة املرسومة يف ذهن املتعلِّم قد  -* 
تلف عن الّصورة املعروضة أمامه ،  وهذا خيتلف حسب زاوية الرؤية فيكفي أن تنحرف تلك الزاوية قليال عن وضعها خت

 .21)األول حىت تتغري تلك الصورة حبيث ميكن احلصول على آالف الصور
اإلكثار من الّصور يف الكتاب املدرسي، قد يتحول إىل عنصر تشويش  ألّن املتعلم تستهويه الّصور فيقبل على  -* 

مشاهدهتا  وهذا يؤثر على استيعابه لأللفاظ واجلمل املنسوجة يف شكل قوالب وعبارات حتمل مدلوالت يفرتض النسج 
راءة العبارات ومشاهدة الصور يف آن واحد؛ ألّن هذا النشاط الذهين على منواهلا؛ ألّن املتعلم ال يستطيع أن جيمع بني ق

 .يستوجب قوة املالحظة إلدراك شكل ومعىن العبارات ومن مث ربطه باملعىن اليت تدل عليه الصورة
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على الرغم من فّعالية الّصورة وتأثريِها يف جلب انتباه املتعلِّم  إاّل أّن االعتماد املطلق عليها  دائما قد حيد من  -*
 .(القراءة واحملفوظات، املطالعة) خاصة  يف إدراك الكفاءة اخلتامية من ميدان فهم املكتوب (22)قدرات املتعلِّم 

لرجوع حتمًا إىل الّصورة، ومبجرد مالحظتها قد يرتكب األخطاء يف التعبري يتعني على متعّلم الّلغة العربية ا -*
 .الشفهي أو الكتايب، وقد يكون هذا هو الّدافع األكثر الذي حِيد من فّعالية الّصورة يف التعليم

 : المكونات  األساسية للصورة -سادسا
الشروط ال بد أن تؤخذ يف احلسبان أوهلا ولتجنب تلك اإلشكاالت جيب أن نراعي  يف صورة الكتاب مجلة من 

سن املتعلم و ثانيها حمتوى املادة التعليمية حىت تستقيم شخصية املتعلم نفسيًا واجتماعيًا وثقافياً، وفضاًل عن ذلك جيب 
 :أن حتمل الّصورة مقاييس ومعايري معينة منها

وتقوم مبسحها  بصورة كلية وجمملة أواًل، العني ترى الّصورة : ملؤلفاهتاالتنظيم المجمل والمحكم  -0-سادسا
الّصورة جيعل العنَي تقوم حبركات  القراءة اجململة تحصبح يف مرحلة ثانية قراءة خطية ؛ ومعىن هذا أّن  تركيَزنا على لكن هذه

 .وفاعلةتستطيع من خالهلا إدراك  املعاين  والدالالت املوجودة يف الّصورة املؤلفة من مركبات منتظمة بصورة سهلة 
هو الذي يعمل على تقريب املوضوع أو اإلحاطة   مما الشك فيه أن وضوح الصورة : ضوح الّصورةو  -6-سادسا

 . بأبعاده وداللته، ومن مثَّ وجب اعتماد مقاييس تأخذ بعني االعتبار املتلقي واملقام والزمان
املعاين  ترتك األلوان سواء كانت حارّة أو باردة  أثرًا بالغًا  يف توصيل : اختيار األلوان المناسبة -3-سادسا      

 .والّدالالت، فال ميكن تغيري لون السماء باللون األمحر أو األصفر ألنه يؤثر على خميلة املتعلم
إلطار م ، فكلما كان ااملقدّ  البد أن يكون إطار الصورة منسجما مع املوضوع: حّيز أو إطار الصورة -4-سادسا

 .فهو يساعد يف الوصول إىل  تفاصيل املوضوعات املوجودة يف الصورة أكرب
ونقصد به متثيل املوضوعات واألشياء على سطح ما بالكيفية نفسها اليت تراها العني  : يل المناظرتمث -5-سادسا

 . حقيقة
على زاوية معينة و ليس بالضرورة أن ،واملتعلم يركز  الصورة قد حتمل مواضيع متعددة  :زاوية النظر -2-سادسا      

يركز على نفس زاوية النظر اليت نركز عليها يف املوضوع ، وال نفس املوقع الذي  يريد املعلم الوصول إليه ؛ هلذا علينا أن 
 من أي زاوية ننظر للموضوع؟ وما هي الزاوية اليت جيب على الفنان التقاطها؟: نسأل أواًل 
 :الموجودة في كتاب  اللغة العربية للطور األول من مناهج الجيل الثانينماذج من الّصور  -سابعا

بعد تصفحنا لصور كتايب يف اللغة العربية والرتبية اإلسالمية واملدنية للسنة األوىل وجدنا أنّه حيمل أيقونات مدعوَمة 
 :بصور توضيحية، وأسوق إليكم مناذج من الصور املوظفة يف هذا الكتاب
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 ،(23)( أكرب صورة )أالحظ وأعرب  -: 10الصورة                                              
فهذه الصورة حتمل دالالت من بينها أن األوالد يشاهدون بعض الربامج التلفزيونية اهلادفة يف املنزل مثل كرة القدم 

م أن يتخيل كل هذه األحداث ويرتبها مع ذكر أبعاد والرسوم املتحركة  بعدما ينجزون واجباهتم اليومية، وعلى املتعل
 .الزمان واملكان

 

 

 
                        

 (24)يف نشاط القراءة -16الصورة                            
فالطفل يف البداية ال يستطيع القراءة لكن عندما يرى صورهتا يتذكر  الرمز  ،فهذه الصور عبارة عن دال أو مثري 

يفالصورة مثري  تؤدي إىل استجابة، مث يتم الرتكيز على الكلمة اخلطية ألهنا جديدة لديه فرتتسخ بالذاكرة وترتبط 
 .باملفهوم

 

 

 

 
  (25)يف نشاط احملفوظات واألناشيد -12الصورة رقم                                       
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هذه الصورة معربة عن لعبة الغميضىة املوجودة  قبل  األنشودة  فبإمكان املتعلم أن يربط الصورة باحلدث لتقريب 
 .املفهوم

 

 
 

 
 (26)نشاط اإلدماج -11الصورة رقم                                    

 :جند الصور على اليمني وقائمة املالبس على اليسار وهو مطالب باإلجابة عن األسئلة مثل
 ما هي األشياء اليت تأخذها معك إىل امللعب؟ -
 ماهي الرياضات اليت تعرفها؟ -

ض ضوح نعر ومن خالل تصفحنا ومعاينتنا لصور الكتاب وجدنا صورا عّدة اختل فيها جانب مهم من جوانب الو 
 :مناذج منها يف التايل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (27)التعبري عن القرية -19الصورة                      
يف هذه الصورة اختل املقصد الّتعّلمي، فاملقصود التعريف بالقرية والصورة غري واضحة وال جتسد القرية بالشكل  

 . املطلوب
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 ،(28)ربط الدال باملدلول -12الصورة              

يف هذه الصورة اختل فيها جانب اللون؛ ألّن لون الثلج غري مطابق ملا هو موجود يف الطبيعة  وإذا كان القصد من 
 .الصورة هو احللوى وليس الثلج الطبيعي فإن يف حاجة إىل قرينة أخرى

 

 

 

 

 
 ،(29)ربط الصورة بالكلمة -12الصورة                    

 .الشكل فصورة اخلرفان ليست بالّشكل املناسب املوجود يف الطبيعةيف هذه الصورة اختل جانب 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (30)التعبري عن املدرسة -12الصورة                   
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يف هذه الصورة اختل فيها جانب البعد؛ فيفرتض أن تكون  أبعاد  املؤسسات خمتلفة وما نالحظه هو أّن أبعاد 
 .واملستشفى واجلامعة تقريبااملدرسة متاثل أبعاد البنك 

 

 
 :(31)التعبري عن موضوع الصورة -15الصورة               

. يف هذه الصورة اختل معيار االنسجام حيث ال تتوافق الصورة مع النص، ألن الفحص يف الصورة حيدث يف القسم
ثوبك : قال الطبيب. ووزيندخلت غرفة الفحص، فقاست املمرضة طويل » بينما النص املكتوب حدث يف غرفة الفحص

 (.32)«نظيف، وبدنك معاىف

 

 

 

 

 
 
 

 (33)التعبري عن موضوع الصورة – 01الصورة                    
يف هذه الصورة اختل معيار الوظيفة فالصورة ال ختدم املوضوع واهلدف منه وهو احملافظة على األسنان،ألن األم  

والكل (34)«فضال، احلليب مفيد للصِّحَّة، ولكن ال تكثرا من احللوياتت» : حتمل احلليب وشيئا من احللويات وقالت
 .وكان باإلمكان جتنبها بتقدمي بدائل أخرى. يعرف أّن تناول احللويات  من أهم أسباب تسوس األسنان
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وسائل  و ميكن  أن نستنتج  من هذه النماذج املساقة سابقًا أّن صحور كتاب اللغة العربية للطور األول ابتدائي هي
ومعينات ديداكتيكية تساعد املتعلم على التذكر والتعبري والقراءة إاّل بعض الصور شابتها أخطاء منها ما تعلق جبانب 
الدقة كالشكل واللون واحلجم ، ومنها ما تعّلق بالوضوح خاصة وأن هذا الكتاب موجه ألطفال معدل أعمارهم ست 

ق اهلدف املرجو من الصورة التوضيحية، فبداًل من أن تدعِّم الدرس، سنوات ، باإلضافة إىل نقائص حتول دون حتقي
 .جندها تشتت ذهن املتعلمني

 الخاتمة
 :وخنلص يف النهاية إىل النتائج التالية

إن الكتاب املدرسي اجلديد  للطور األول االبتدائي يتَّسم بأسلوب  عذب وشيق بالعذوبة، وقد أضحى عامالً   -
 .تعبري التلميذ والرفع من مستوى إنشائهمساعداً على استقامة 

إن استخدام الصور يف الكتاب املدرسي ضرورة حتمية، ألهّنا  أضحت وسيلة مهمة متت االستعانة هبا يف خمتلف  -
األنشطة  ملا متتاز به من جاذبية  وتشويق مع اتصافها باإلجياز والّدقة والوضوح ، فالّصورة الدقيقة تصور الواقع كما هو ، 

  .تنقل املتعلم من عامل احملسوسات إىل عامل التجريدو 
حيتاج الطّفل إىل صور ولوائح  غاية يف البساطة وأقل تعقيدًا ،حتمل مضامني ذات داللة بالنسبة له؛ أي أن  -

 .مضموهنا من واقع املعيش للمتعلم املتعلم له خلفية سابقة أو
فعاّل يستجيب للخصائص النفسية للّتلميذ ويقدم له  ولتحقيق هذه األهداف البد من اعتماد كتاب مدرسي -

املعارف بشكل يسهل استيعاهبا من جهة أخرى ومن هنا وجب استغالل الّصور كوسائل ومستندات تربوية بكيفية 
 .تنظيمية ، ووفق أسٍس علمية دقيقة تسمح هلا بتحقيق اهلدف املطلوب 

ويف األخري ميكن القول إّن الّصورة امللونة تلعب دورًا كبريًا يف العملية التعليمية التعّلمية، و تكمن فاعليتها يف  - 
ترسيخ  وتثبيت دالالت ومعاين الكلمات يف ذهن املتعلم ، باإلضافة إىل كوهنا عاماًل مساعدًا للمعّلم على تيسري تعّلم 

إىل تثبيت معانيها وبالتايل .............( أفعال ـ صفات ـ ظروف  -أمساء) مبانيهابتمثيل  ااملهارات الّلغوية، بدء
 .التمكن من املفردات  والقوالب اليت تسمح  باكتساب اللغة العربية املنشودة

 المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم برواية ورش. 

 (.12املادة )الدستور اجلزائري املعدل  -(0
 . 6112يناير  62املؤرخ يف  11-12القانون التوجيهي  للرتبية  رقم  -(6

 الكتب المطبوعة
 .  6112.  0اكتساب اللغة عند الطفل اجلزائري، دار القصبة للنشر اجلزائر، ط: حفيظة تازروين -(0
 ،0552، 1: حنفي بن عيسى، حماضرات يف علم النفس اللغوي ـ ، ديوان املطبوعات اجلامعية،  ط -(6
  .066، ص 0550، ترمجة فوزي عيسى، عبد الفتاح حسم الرتبية اللغوية للطفل، دار الفكر العريب، الكويت،  سرجيو سيين -(2
 ،  6112، 0طلعت فهمي خفاجي، أدب األطفال يف مواجهة الغزو الثقايف،  دار ومكتبة اإلسراء للطبع والتوزيع طنطا، ط  -(1
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الكتاب املدرسي تقنيات اإلعداد وأدوات التقومي، إفريقيا الشرق، : رحيم آيت دوصوعبد الو عبد اللطيف اجلابري  -(9
 ، 6111املغرب،
 ، 6112، 0مباحث يف السيميائيات، دار القرويني، ط : عبد اجمليد العابد -(2
 .، 6119، 0ا، ط تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية، دار ومكتبة اإلسراء للطبع والتوزيع طنط: حممد السيد علي -(2

 الوثائق المدرسية
 ،6112وزارة الرتبية الوطنية، دليل كتاب السنة األوىل ملواد اللغة العربية والرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية، مطابق ملنهاج  -(0
، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، كتايب يف اللغة العربية والرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية السنة األوىل وزارة الرتبية الوطنية، -(6

 ،6102- 6102، 0ط
يناير  62املؤرخ يف   11-12وزارة الرتبية الوطنية،  املرجعية العامة للمناهج معدلة وفق القانون التوجيهي للرتبية رقم  -(2 
 ،  6115، مارس6112
املتضمن تنصيب املنهاج اجلديد للطور  10/15/6102 املؤرخ يف 0221/6102املنشور الوزاري رقم  ،وزارة الرتبية الوطنية -(1
 ..من مرحلة التعليم االبتدائي( السنتني األوىل والثانية) األول 

 ، ،6102، ماي  922النشرة الرمسية، العدد ،وزارة لرتبية الوطنية -(9
 .6102الوثيقة املراققة ملنهاج اللغة العربية مرحلة التعليم االبتدائي، ،وزارة لرتبية الوطنية -(2

 :اهلوامش
                                                             

التارخيي والثقايف  الذي  نشري إىل  أن اللغة العربية هي اللغة الرمسية الوحيدة ولغة التدريس ولقد مت اعتماد اللغة األمازيغية كلغة ثانية رمسية، وذلك للبعد -(1)
 .(12املادة )الدستور اجلزائري املعدل :ينظر . الوطنية للمجتمع اجلزائرييشكل اهلوية 

، 00، ص6102، ماي  922النشرة الرمسية، العدد :وزارة لرتبية الوطنية :وثائق وزارة الرتبية الوطين باجلزائر، ينظرجاءت كلمة منهاج اجليل الثاين يف  -(2)
 .2ص ، 6102،ة التعليم االبتدائيمرحلج اللغة العربية ا ة ملنهفقالوثيقة املراو 
 . 6112يناير  62املؤرخ يف  11-12قم للرتبية  ر  القانون التوجيهي نقصد   -(3)
السنتني األوىل ) تنصيب املنهاج اجلديد للطور األول  املتضمن 10/15/6102املؤرخ يف  0221/6102رقم  املنشور الوزاري: وزارة الرتبية الوطنية :ينظر –(4)

 . 10:ص.من مرحلة التعليم االبتدائي( والثانية
 .16:املرجع نفسه ، ص-(5)
سة يف القسم ويقصد مبلمح التخرج جمموعة الكفاءات والتعلمات اليت يظهر التلميذ يف هناية طور تعليمي معني من انه متمكن منها مما يؤهله إىل الدرا -(6)

ن التعلم يداالقراءة والكتابة،انطالقا من مي"لتالميذ السنتني األوىل والثانية ابتدائي تكون اكتساب مهارات يف  وان ملمح التخرج يف مادة اللغة العربية بالنسبة. املوايل
 .فهم املنطوق، التعبري الشفهي، فهم املكتوب، التعبري الكتايب: األربعة

 19: القانون التوجيهي للرتبية املادة: ينظر –( 7)
، 6102- 6102، 0، طيف اللغة العربية والرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية السنة األوىل، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسيةكتايب الوطنية،وزارة الرتبية -(8)8

 .12:ص
 .19ص ،6112، مطابق ملنهاج اللغة العربية والرتبية اإلسالمية والرتبية املدنيةملواد لسنة األوىل كتاب ا وزارة الرتبية الوطنية، دليل: ينظر–( 9)

 6102، 0، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، طمن التعليم االبتدائي كتايب يف اللغة العربية والرتبية اإلسالمية السنة األوىلوزارة الرتبية الوطنية،  : ينظر   -(10
 .22ص ،6102-
 .5ص من التعليم االبتدائي، األوىلكتايب يف اللغة العربية والرتبية اإلسالمية السنة وزارة الرتبية الوطنية،   ينظر-(11)
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 . 005، ص 6119، 0تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية، دار ومكتبة اإلسراء للطبع والتوزيع طنطا، ط : حممد السيد علي: ينظر-(12)
 .62، ص 6112، 0مباحث يف السيميائيات، دار القرويني، ط : عبد اجمليد العابد -(13) 
 .65، ص 6111الكتاب املدرسي تقنيات اإلعداد وأدوات التقومي، إفريقيا الشرق، املغرب،: اجلابري ،عبد الرحيم آيتدوصوعبد اللطيف : ينظر -(14)
 ، 6115، مارس6112يناير  62املؤرخ يف   11-12معدلة وفق القانون التوجيهي للرتبية رقم  املرجعية العامة للمناهج وزارة الرتبية الوطنية، : ينظر –( 15)

 .02ص
 .21، 65: ص -تقنيات اإلعداد وأدوات التقومي -الكتاب املدرسي: عبد اللطيف اجلابري ،عبد الرحيم آيتدوصو: ينظر -(16)
 .066، ص 0550، ترمجة فوزي عيسى، عبد الفتاح حسم الرتبية اللغوية للطفل، دار الفكر العريب، الكويت،  سرجيو سيين: ينظر -(17)
 .11:سورة التني ، اآلية -( 18)
 .009، ص  6112، 0طلعت فهمي خفاجي، أدب األطفال يف مواجهة الغزو الثقايف،  دار ومكتبة اإلسراء للطبع والتوزيع طنطا، ط : ينظر -(19)
 .يقرؤونه اويرى بعض الباحثني بأن األطفال بعد سن العاشرة ليسوا يف حاجة هلا ، ألهنم أصبحوا ميتلكون القدرة على تكوين صور ذهنية يف خياهلم مل -(20)
 .26ص  ،0552 ،1: ،طحماضرات يف علم النفس اللغوي ـ ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،حنفي بن عيسى: ينظر  -(21) 
 . 021ص   6112.  0اكتساب اللغة عند الطفل اجلزائري، دار القصبة للنشر اجلزائر، ط: حفيظة تازروين: ينظر -(22)
 .  25: وزارة الرتبة الوطنية، كتايب يف اللغة العربية والرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية، ص: ينظر -( 23)
 .21ص، من التعليم االبتدائي السنة األوىل ،وزارة الرتبية الوطنية، كتايب يف اللغة العربية والرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية-(24)
 .21املرجع نفسه ص  -(25)
 .22من التعليم االبتدائي ص  السنة األوىل ،وزارة الرتبية الوطنية، كتايب يف اللغة العربية والرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية-(26)
 .19املرجع نفسه ص  -(27)
 .22االبتدائي ص  من التعليم السنة األوىل ،وزارة الرتبية الوطنية، كتايب يف اللغة العربية والرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية-(28)
 .22املرجع نفسه ص  -(29) 
 .15من التعليم االبتدائي ص  السنة األوىل ،وزارة الرتبية الوطنية، كتايب يف اللغة العربية والرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية-(30)
 .52املرجع نفسه ص  -(31)
 .52من التعليم االبتدائي ص  السنة األوىل ،مية والرتبية املدنيةوزارة الرتبية الوطنية، كتايب يف اللغة العربية والرتبية اإلسال-(32)
 010.املرجع نفسه ص -( 33)
 .010املرجع نفسه ص -( 34)
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 الّصناعة املعجمية العربية املعاصرة بين قيود املاض ي و مستجّدات العصر

 (دراسة مقارنة بين املعاجم القديمة واملعاجم الحديثة)

 
 حورية طاهر جبار: الطالبة

 مختار درقاوي.دأ:المشرف
 (الجزائر)جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 

 :الملخص
حتاول هذه الّدراسة أْن تبّّي قيمة املعاجم العربية القدمية يف احلفاظ على الّلغة العربية ، وما مدى خدمتها للمعاجم        

املعاصرة اليت هنلت منها، وتكشف أيضا عن أهّم الفروق اليت مّيزت هذه املؤلفات بّي ماضيها وحاضرها، واملنهجّية اليت 
-استدعتها احلاجة -ألول مرة يف البالد العربية إىل يومنا هذا، كوهنا عرفت تغيريات وتطّورات  اتّبعها واضعوها منذ ظهورها

مّست مضامينها و أشكاهلا، وطرائق وضع ألفاظها، وترتيبها، وتبويب فصوهلا، باالستعانة بنماذج تراثية وأخرى حديثة، 
 .والقيام مبوازنة بينها

 . املعجم، الصناعة املعجمية، الوحدات املعجمية، التعريف، الشاهد: الكلمات المفتاحية
Summary: 
     This study attempts to show the value of ancient Arabic dictionaries in the maintenance of the 

Arabic language and the extent of its service to the contemporary dictionaries that have been 

obtained from it. It also reveals the most important differences that characterized these works 

between their past and present and the methodology followed by their authors since their first 

appearance in the Arab countries until today This is because it has known changes and developments 

- necessitated by the need - its contents and forms, the ways of putting its words, arranging them, and 

classifying their chapters, using modern and modern models, and balancing them 
Keywords  :  Dictionary,  lexicography,  lexical  units,  definition, witness. 

 :مقدمة
تتفّرد الّلغة العربية عن بقية الّلغات بثرائها املعجمي، فهي تنعم بذخرية لغوية فّذة أكسبتها خصوصية الّدوام                          

ومل "أّن أبناءها عملوا على خدمتها عرب التاريخ، إاّل  والبقاء رغم حماوالت الغرب للقضاء عليها، والّتقليل من حجمها،
تعرف الّلغة الفصحى  الّتصنيف إاّل عندما بدأ العرب بوضع نتاجهم الفكري والعلمي يف أواخر القرن الّسابع ميالدي، 

ما أّن العرب فنشطت املؤّلفات اليت تتناول مناحي املعرفة، علمية وأدبية، وبدأ عصر الّتدوين يطبع  احلياة بعمق، وال سيّ 
عرفوا اختالطا كبريا بعد الفتح وامتداد رقعة الّدولة العربية اإلسالمية،وبسبب هذا االختالط، فشا اللحن، وشاع فساد 

 .فراحوا يضعون معامجا ومؤّلفات متنّوعة مجعوا فيها األلفاظ وحّددوا معانيها 1 ،"األلسن
وكان هذا أّول األمور اليت قام العرب بعد توّسعهم يف الفتوحات اإلسالمية، خاّصة يف القرن الثاين هجري أو الثامن      

فانطلقوا يف صناعة  2.ميالدي حّي شعروا باحلاجة امللّحة إىل شرح معاين القرآن واألحاديث الّنبوية الّشريفة، وأصول الّدين
 لتلليف املعجم هو التلليف يف غريب القرآن، وينسب ذل  للصحا ي الجليل عبد ا هل بن املعاجم، وكانت النواة األوىل
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بكتابه يف غريب القرآن ( ه141ت)عباس رضي ا هل عنه بكتابه يف غريب القرآن، مث تاله أبو سعيد أبان بن تغلب الجريري
 3(.ه582ت)أيضا وغريب احلديث لإلمام أ ي إسحاق  إبراهيم بن إسحاق احلر ي

مّث عين الّلغويون جبمع األلفاظ اليت تّتحد موضوعاهتا يف كتب مستقّلة كاخليل و اإلبل والطري و الجراد واملطر النخل       
والسالح وخلق اإلنسان والنبات والزرع واألنواء و األزمنة، وتعرف مبعاجم املعاين، أّما معاجم األلفاظ فقد كان العامل 

الّسّباق يف هذا اجملال حيث ألف كتابه ( م787-م718/ ه171-ه100)محد الفراهيدي الّلغوي الجليل اخلليل بن أ
 4.العّي، وهو أّول معجم لغوي موّسع ومرّتب ترتيبا فريًدا من نوعه عرفته العرب

بن أمحد  املعجم العر ي احلديث يعترب امتداًدا للمعجم العر ي القدمي، فإّن املعجم النظري الذي وضعه اخلليل"ومبا أّن     
و الزال هذا املؤلف  5".الفراهيدي يف القرن الثاين هجري و بىن عليه منوذجه النظري مل حيّل حمّله معجم آخر ينفيه أو يبطله

وغريه من الكتب  يعترب منجما لغويا ثريا يرجع إليه صّناع املعاجم يف العصر احلديث لبناء معامجهم، فاإلشكال املطروح  
 قدمية يف املعاجم احلديثة؟ وما أهم الفروقات الكائنة بّي هذه املؤلفات؟كيف أثّرت املعاجم ال

 : تعريف المعجم
 :لغة
والعجم مجع األعجم ...الُعْجم والَعَجم خالف الُعْرب و الَعَرب :"مشتّقة من ( معجم)جاءت يف لسان العرب لفظة     

فلّما العجمي ...ء وكذل  األعجمي6الذي ال يفصح وال يتبّي كالمه، وإن كان عر ي الّنسب كزياد األعجم واألنثى عجما
: ذهبت به إىل العجمة، وأعجمت: و أعجمت الكتاب...نه عجمةواألعجم الذي يف لسا...فالذي من جنس العجم 

 7".خالف قول  أعربته: و أعجمت الكتاب... أهبمت
 :اصطالحا
 :مرجع يشتمل على ضروب ثالثة:"املعجم هو

 .وحدات اللغة مفردة أو مركبة :األول
 .النظام التبوييب :الثاني

 .الّشرح الّداليل:الثالث
ّثالثة يقوم املعجم بشكله العام من حيث كونه وعاء حيفظ منت الّلغة، وليس نظاما من أنظمتها وعلى هذه املرتكزات ال     

هو جزء من الّنظام الّداليل العام لّلغة، واملرجع يف الّتزّود و إغناء  Lexical Meaningذل  ألن املعىن املعجمي 
و ال ميكن إلغاء هذه املرتكزات بلّي حال من  8،"الّذهن اإلنساين، حينما تستجّد احلاجة، ومتليها متطّلبات الفكر

 .األحوال
 :الّصناعة المعجمية

فّن حترير وإنشاء وتصنيف وطباعة املعاجم، يقوم بتحديد معامل تطبيق املعارف املستنبطة "فّن الّصناعة املعجمية هو         
الكلمات وعلم الّّتاكيب وعلم الداللة،  من العلوم الروافد، كعلم املفردات وعلم الّصرف وعلم املصطلح وعلم تلصيل

ويكيفها لتكون وثيقة حاملة ملعارف متنّوعة حبسب ما يقتضيه اهلدف الّّتبوي الذي حيّدده املعجمي من عمله أثناء 
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يتفرّع  الوصف الّداليل للقائمة االمسية اليت متّثل املداخل املعجمية، املتبوعة بالّتحديدات والّشواهد املوّضحة، وما ميكن أنْ 
ومن خالل الّتعريف تتجّلى لنا أسس الّصناعة املعجمية، فالقائمة االمسية هي  9".عنها من وظائف داللية لغوية أخرى

 .املداخل، والوصف الّداليل يقصد به الّتعريف وما يصاحبه من شواهد، والّتحديدات تتمّثل يف الّّتتيب
 :أنواع المعاجم

الفئة املوّجهة إليها، وحسب ما حتتويه من ألفاظ ومصطلحات وألفاظ احلضارة، وقد تتنوّع املعاجم العربية حسب     
 10: إىل مثان أنواع وهي...( -م1521)قّسمها إميل بديع يعقوب

 :المعاجم اللغوية
يب، كي هي اليت تشرح ألفاظ اللغة، وكيفية ورودها يف استعمال بعد أن ترتبها وفق منط معّي من الّّتت " املعاجم اللغوية   

و صّنفها عبد القادر عبد الجليل يف مخس مدارس  11."يسهل على الباحث العودة إليها ملعرفة ما استغلق من معانيها
مدرسة نظام املخارج التقليبية، مدرسة نظام : معجمية نسب اسم كّل مدرسة منها إىل طريقة ترتيب موادها، وهي كاأليت

 12.م األلفبائية األصولية، مدرسة نظام التقفية، املدرسة املعاصرةاألبنية والتدوير األلفبائية، مدرسة نظا
 :معاجم الترجمة

باملعاجم املزدوجة والثّنائية الّلغة، وهي اليت جتمع ألفاظ لغة أجنبية لتشرحها واحدا واحدا، وذل  بوضع أمام  " تسّمى      
ا النوع من أقدم أنواع املعاجم،إذ استخدمه الّساميون ماي عادله من ألفاظ اللغة القومية و تعابريها، وهذ -كل لفظ أجنيب

ويلحق هذا النوع من املعاجم، املعاجم املتعّددة الّلغات اليت تعطي املعىن الواحد بللفاظ عّدة لغات يف آن ... يف العراق
لّلغة القومية على منط واحد وظهرت يف عصرنا احلديث أنواع عكسية هلذا النوع من املعاجم وهي املعاجم اليت ترّتب ألفاظ ا

 عربية –إجنليزية، أخرى إجنليزية  -معّي، مث تليت مبا يرادفها بلغة أجنبية أو أكثر، ففي اجملتمع العر ي توجد معاجم عربية
وهي كثرية يف 13."عربية، والغاية منها تسهيل التكلم والكتابة باللغات -فرنسية تقابلها معاجم فرنسية -ومعاجم عربية 

 .اضروقتنا احل
 :المعاجم الموضوعية أو المعنوية

اليت ترّتب األلفاظ الّلغوية حسب معانيها أو موضوعاهتا، ففي مادة الّنبات مثال تضع كل مسّميات  "وهي املعاجم        
ملوضوعية الّنبات وما يتعلق به، ويف مادة لون جند فيها كل ما تضّمه اللغة من أمساء ألوان من الدرجة األوىل، ومن املعاجم ا

األندلسي،وهو يرتب األلفاظ اليت مجعها ال بلفظها بل حبسب ( م1177-م1117)البن سيدة( املخصص) القدمية
وكتاب األجناس  14،("م1117/ه552ت)معناها، ومنها أيضا األلفاظ الكتابية للهمذاين

اجم اضطرابا كبريا يف وعرفت هذه املع. إخل(...م581ت)،وكتاب املطر أل ي زيد األنصاري(ه517/ه151)لألصمعي
 15.بعض منها يف العرض والّتتيب حىت إن  تضطر لقراءة الكتاب كله للعثور على كلمة واحدة

 :المعاجم االشتقاقية أو التأصيلية
هي اليت تبحث يف أصول ألفاظ الّلغة، فتدلّنا ما إذا كانت الكلمة عربية األصل أم فارسية، أم "املعاجم االشتقاقية      
وهو معجم ...( "-م1551)مثل املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي حممد حسن جبل16."إخل...يونانية
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ملفردات القرآن الكرمي موثّق ومؤّصل لغويًا و تفسرييًا، و  فيه من العالقات االشتقاقية الّصحيحة قدٌر قلَّما جيتمع يف كتاب 
 17."آخر 

 :المعاجم التطورية
اليت هتتّم بالبحث عن أصل معىن الّلفظ، ال الّلفظ نفسه، مّث تّتبع مراحل تطّور هذا املعىن، عرب "املعاجم التطّورية هي    

يف الجاهلية، وكيف تطّور هذا املعىن حىت اليوم عرب مروره بالعصور  ( أدب)العصور، فهي تدّرس مثال ماذا كانت تعين كلمة 
أحد ( م1545-مAugust Fisher( )1872)م الّلغوي الّتارخيي ألوجيست فيشرمثل معج18."األدبية املختلفة

مؤّسسي جممع الّلغة العربية بالقاهرة، والذي تلثّر  مبعجم أكسفورد الّتارخيي حيث اتّبع منهجه يف بناء مؤّلفه، وقام جبمع 
عليها من تغيري و تبديل، و قد نُِشَر   واستخالص دالالت األلفاظ والّّتاكيب يف خمتلف العصور والبيئات، مسّجال ما طرأ

  19(.تصدير الكتاب بقلم إبراهيم مدكور.)هذا املعجم من طرف جممع اللغة العربية بالقاهرة
 :معاجم الّتخّصص

هي اليت جتمع ألفاظ علم معّي و مصطلحاته أو فّن ما، مث تشرح كل لفظ أو مصطلح حسب "معاجم الّتخّصص     
صّي به له، فهناك معاجم للّزراعة وأخرى للّطب واملوسيقى، وعلم الّنفس، ومن املعاجم العربية استعمال أهله واملتخصّ 

املتخّصصة و القدمية كتاب التذكرة لداود األنطاكي،فهو يف قسم كبري منه معجم للعقاقري واألعشاب الطّبية، وكتاب حياة 
النبات الذي مجع فيه أمساء احليوان واحلشرات الذي مجع فيه أمساء احليوان و ( م1412-م1541)احليوان للدمريي

 20."والّزواحف والطيور معرّفا هبا، وخبصائص كل منها على طريقة عصره
، ... (-م1555)معجم علم الّلغة النظري حملمد علي اخلويل : "و معاجم الّتخّصص متنّوعة اجملاالت وامليادين مثل     

، ومعجم مصطلحات الّنحو العر ي لجورج مّتي عبد (م1551 -م1552) ومعجم مصطلحات األدب جملدي وهبة
وقاموس املصطلحات املوسيقية بإشراف جنيب كالب، ومعجم مصطلحات العلوم االجتماعية ...( -م1545)املسيح

 21."وغريها من املعاجم... ألمحد زكي بدوي، وقاموس املصطلحات الدبلوماسية لجمال بركات
ّتعريب بالّرباط جبملة من املعاجم  املتخصصة املوّحدة يف خمتلف الّتخّصصات عن غريه و قد تفّرد مكتب تنسيق ال      

و نّسقها من خالل الندوات " من املؤّسسات املصطلحية يف الوطن العر ي، وقد بلغ عدد هذه املعاجم اليت وضعها
دا صدر بعضها يف طبعات مستقّلة، موحّ  معجما( 41)م، أربعّي 5117املتخصصة وأقرهتا مؤمترات التعريب إىل غاية عام 

مّث قامت املنّظمة العربية للّّتبية والثّقافة والعلوم ومكتبها لتنسيق الّتعريب بناء على اقّتاح لجنة علمية شّكلتها املنّظمة عام 
طالقا من م بدمج بعض هذه املعاجم،حسب الّتجانس العلمي ومّتت مراجعتها وتنقيحها وترتيبها ترتيبا األلفبائيا ان1587

واشتملت 22"االجنليزية وتزويدها بفهرسّي عر ي وفرنسي مرتبّي ألفبائيا مع رقم كل املصطلح  مصحوب بالتعريف الالزم
مصطلحا بالّلغات الثالث العربية و الفرنسية و االجنليزية يف جماالت علمية وصناعية  411,111هذه املعاجم على حوايل

 .الّلغاتفهي معاجم متعّددة  23.وحضارية عامة
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 :دوائر المعارف والمعلمات
كنوع من أنواع املعاجم، لكّنها ختتلف عنها من حيث أهّنا سّجل للعلوم والفنون وغريمها من   " تصّنف هذه املؤلفات     

مظاهر النشاط العقلي عند اإلنسان، فإن كان املعجم يفسر مادة النحو مثال بإظهار معانيها واشتقاقاهتا، فإن دائرة 
ه ومصادره ومراجعه، فهي إذا مرجع للّتعريف باألعالم املعارف، أو املوسوعة تعرف بعلم النحو  ونشلته وتطوره وأهم رجاالت

  24."والشعوب والبلدان والوقائع احلربية، وهناك دوائر معارف متخّصصة، كدائرة املعارف اإلسالمية، ودائرة املعارف الطبية
ا ومعامجها كموسوعة علوم الّلغة إلميل بديع يعقوب اليت مجع فيها مصطلحات علوم اللغة من حنوها وصرفها وبالغته

  25.إخل، ليجد فيها الباحث غايته من دون التنّقل بّي املعاجم املختلفة...وعلم العروض
 :المعاجم المصورة

م،و املعجم املصور يثبت كل احلسيات 1518يف سنة ( املنجد)املعاجم  بدأ يف العربية مع ظهر  "استخدام الّصور يف     
الذي الحظ أن األلفاظ الغريبة ( دودن)ديث، على يد اللغوي  األملاين املعاصراليت يتضمنها، وقد ظهر هذا يف العصر احل

وهذه الطريقة  26."يف الّلغة إمّنا تكثر يف احلسيات ال يف اللغات فوضع معجما على هيئة لوحات تدور حول موضوع معّي
 .التعليمية تناسب املتعلمّي الّصغار من طاّلب الدارس

 :خصائص المعاجم قديما
واملطبوعة مل تكن ترضي املفكرين والّداعّي إىل الّنهضة الّسياسية واالجتماعية، ألهّنا معاجم "املعاجم العربية القدمية      

أّلفت يف عصور خيتلف مفهوم احلضارة فيها عن مفهومها يف العصر احلديث، إىل جانب ما أكثرها من حشو ال قيمة له، 
اطئة كانت سائدة يف عصور مؤّلفيها، باإلضافة إىل ما وقع فيها من أخطاء أو مكررات ال طائل حتتها، أو معلومات خ

 27".الّرواة و تصحيف النّساخ
رّتب اخلليل حروف اهلجاء ترتيبا تصاعديا حبسب خمارجها "واعتمدت أمناط ترتيب معقدة يف املعاجم القدمية حيث        

ع ح : ، وهي(األجبدية الصوتية)لتايل ممّا الّلغويّي يطلقون عليه اسم بادئا باألعمق خمرًجا، ومنتهًيا وباألقرب على الّنحو ا
وعرفت مدرسته مبدرسة التقليبات  28".و أ ي/ ف ب م/ ر ل ن/ ظ ذ ث/ ط د ت/ص س ز/ ج ش ض/ه خ غ 
 .الصوتية
العر ي، وبالّرغم من أّن  مدرسة الّتقليبات الّصوتية، تعّد رائدة مدارس التلليف يف جمال املعاجم"لكن على الرغم من أّن      

ما قامت عليه من الّنظام الّصويت جاء ملفتا للّنظر مبهرا للعقول مبا ضمنه من حصر  ألفاظ اللغة بطريقة رياضية منطقية 
يؤمن معها الفوت والّتكرار، وبالرغم مما التزمته من نظام الكّم احلريف يف ترتيب األبواب الذي التزمه كثري من الّلغوّيّي من 

إىل الّلفظ املراد، واستنفاد الوقت الطويل  بصعوبة البحث فيها، ومشّقة االهتداء"إاّل أهّنا متّيزت   29".معامجهم بعد ذل 
التقاليب، والرجوع إىل األصل اللغوي للكلمة املدخل، وكثريا ما وقع  من الباحث،بسبب الّتتيب على املخارج واألبنية و

  30".اخلطوات، بوضع كلمة يف غري بنائها أو اعتبار حرف مزيد أصليا، أو العكساملؤلفون أنفسهم يف أخطاء تل  
قام نفر من العلماء بدراسة املعاجم العربية القدمية، وبيان األوهام اليت تضمنتها، أو األخطاء اليت وقعت فيها،وكان يف       

اإلشراف على طبع معجم لسان  ،(م1881/ه1511)وهو الذي توىل سنة:( ت)مقدمة هؤالء أمحد فارس الشذياق
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العرب، إذ تتبع هنات القاموس احمليط للفريوز أبادي وأخطائه، فكان من تتباعته كتاب ضخم أطلق عليه اسم الجاسوس 
     31(.م1881/ه1555) على القاموس طبعه

بية كانوا وصفيّي من حيث املعاجم العربية القدمية معاجم وصفية ومعيارية يف آن واحد، ألّن رّواد املعجمية العر       
مجعهم ملادهتم واختيارهم ملداخلهم، وكانوا وصفّيّي من حيث اهلدف الذي نصبوه ملعامجهم، فقد مجعوا مادهتم من عرب 
البادية الذين مل تفسد العجمة ألسنتهم، ومن املصادر املدونة ويف مقدمتها القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف وأشعار 

وأمثاهلم، وكانوا معياريّي يف مساعدة القرّاء على استعمال اللغة العربية بصورة صحيحة، ومما يسوغ هذا   العرب وحكمهم
فقد قاما ابن  32.الفصحى والعامية: اهلدف ظاهرة االزدواجية يف اللغة العربية، حيث مجعت بّي مستويّي يف االستعمال

يف مؤلفه الصحاح جبمع مادة معجميهما على (م1115: ت)يف مؤلفه مجهرة اللغة والجوهري ( م555-857)دريد
  33.مشافهة األعراب و سكان البادية

فتجمع ماّدهتا من الّلغة الفصحى املكتوبة وليس من الّلغة املنطوقة اليت عادة ما تكون "أّما املعاجم العربية العصرية      
من القرن اخلامس إىل القرن العشرين )ر الّلغة دارجة عاّمّية، وتنتسب مصادر املعجم العر ي املعاصر إىل مجيع عصو 

من القرآن الكرمي حىت الصحافة اليومية، وتتطّلب هذه الشمولية من املعجمي :ومن خمتلف املستويات الّلغوية( امليالديّي
 34."حبثا معّمقا، واستقصاء كاماًل ليحّقق الّتوازن بّي مصادره ممّا جعل عمله يكّلل بالّصعوبة

 :م حديثاخصائص المعاج
أنصار املدرسة املعاصرة ِلَما وقع فيه الّسابقون من هّنات، وقد وضعوا هدفهم الوظيفي لتحقيق الجانب الّّتبوي  تنّبه      

للمعجم، إضافة إىل جوانب أخرى يف االستيعاب، والّشمولية، واملعالجة، واالنتقاء، ووضوح املنهج، واالستخدام األمثل 
ِاستضافة الكثري من املفردات اليت عفى عليها الزمن، ومل تكن تصلح إاّل يف ميادين متخّصصة للمداخالت، مبتعدين عن 

من البحث العلمي، تل  اليت عالجها األقدمون يف رسائل احلقول  الداللية واملعاجم الّتجانسية، مثل صفات اإلبل، 
 35.وخلقها، ولبنها، وضرعها، وأمراضها، وعالجاهتا، وما إىل ذل 

ضافة إىل ذل  أفرزت التكنولوجيا العصرية االخّتاعات احلديثة استعملت يف عمل الطباعة والنشر، وبرزت تقنيات إ     
 Multiاإلعالم )م عرف عامل 1585بديعة، سّهلت انتشار العلم واملعرفة، ومنذ ( (Informatiqueإعالمية 
Média )ظهور ما يسمى بالقرص املضغوط CD-ROMلبس، من إبداع شركيت فيPhilips وصوينSony "

مجهرة )الشهريتّي يف عامل الصناعة اإللكّتونية ومّت تسخري هذه الّتكنولوجيا يف عامل الّنشر حيث أحدثت ثورة بالغة يف جمال 
، وحتميل عظائم املؤلفات بلثقاهلا وبلمثان زهيدة، مطبوعا بلحدث (Vulgarisation de connaissance  املعرفة

    36.النشر من وسائل البحث يف إطار املناهج املستحدثة خطا وصوتا وصورة ما توصل إليه عامل
وال  ،إاّل أهّنا تبقى قاصرة على تلبية حاجيات مستهلكيها"ومهما بلغت الّصناعة املعجمية املعاصرة من تطّور واهتمام       

تغطي املادة املعجمية الجديدة، وال املعاين الجديدة للمفردات، وال هتتم جبوانب النطق والصرف الّتكيب والداللة بصورة 
نسقية منتظمة، وإمّنا تورد ما أوردته املعاجم القدمية من مداخل، دون االهتمام باألرصدة الّلغوية احلديثة، وباملاّدة الّلغوية 

 37."املتداولة حالّيا
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 :أوجه الّتالقي
 :تّتفق املعاجم القدمية مع املعاجم احلديثة يف عّدة نقاط، نذكر منها ما يلي    

 : الكلمة والمعنى
يقع املعىن يف بؤرة اهتمام املعجمي، ألنّه يعّد أهّم مطلب يف ملستعمل املعجم كما كشفت االستطالعات املتعددة       

،  %71حتّل املعىن املركز األول يف معظم هذه االستطالعات حمققا نسبة تتجاوز اليت أجريت حول وظائف املعجم، وقد اِ 
وكثري من املناقشات تدور حول طريقة عرض املعاين املعجمية يف معامجهم، وتعود هذه الصعوبة إىل سرعة الّتطور والّتغرّي يف 

 38.املعىن للكلمة
أّن تنّبهوا إىل طبيعة الوحدة  -وال سّيما املعجميّي منهم -قدامى سبق هلم الّلغويّي العرب ال"ويؤّكد الّتاريخ الّلغوي أّن      

املعجمية باعتبارها مسللة خالفية بينهم، فلقد ِاهتّم هبا اخلليل ِاهتماما خاّصا يف مقدمة كتابه العّي، باعتبارها ركن املعجم 
تنظيمها يف مداخلها املختلفة، حسب بنيتها املعتمدة، وجوهره، يتعّّي ضبط معاملها نظريّا لتطبيقها يف معجمه عملّيا، ألّن 

 39".يطرح مشكالت متعددة لصاحب املعجم
اِنطلقت هي األخرى من كلمة، وباألحرى من أزمة الكلمة، اليت حظيت إىل عهد ما مبكانة  "أّما املعجمية املعاصرة      

ا املعجمية، ال سيما وأهّنا كثريا ما نزلت منزلة املفردة كادت أْن تكون مقّدسة، ممّا ِاستوجب ضرورة مراجعة بنيتها ووظيفته
أو اللفظة أو القول، وهي مصطلحات عامة تستحّق العناية وتتناىف مبدئيا وطبيعتها البنيوية االستعمالية املتشّعبة، وتتعارض 

 40."مع املقاييس الّنقدية العلمية
مفرداهتا من تطّور مستمّر، باإلضافة إىل استحداث كلمات جديدة  املتتّبع لّلغة املعاصرة وما يصيب داللة"كما أّن        

ملسايرة الّتقّدم العلمي و التكنولوجي اهلائل جيد أّن معظمها مل يثبت يف املعاجم بعد، رغم وفرة عدد من املعاجم، اليت 
هذه املعاجم بالّنقل أو  يّتسم معظمها باالعتماد الكّلي على أعمال الّسابقّي واجّتارها عاما بعد عام، حيث تكتفي

االختصار أو إعادة الّّتتيب أحيانا، وهكذا ظل الّتفكري يف مجع ثان ملفردات الّلغة العربية املعاصرة، وكيفية توظيفها يف 
سّياقاهتا املتعّددة، واالهتمام بالّتعبريات االصطالحية ظّل كل ذل  مطلبا ملّحا، كما ظّل غّيابه قصوًرا يف صناعة املعجم 

 41."حلديثا
ومن هنا قّرر أمحد خمتار عمر ،اخلروج من منطية املعاجم املعهودة يف عصره، وقام بإنشاء معجم اللغة العربية املعاصرة،     

ليكوِّن معجما عصريّا يقف على الكلمات املستعملة يف العصر احلديث، واالستعماالت املستحدثة اليت وجدت من احمليط 
 :جه اليت شابت املعاجم املنتجة قبله، واليت تتلّخص فيما يليحىت اخلليج، متفاديا األو 

 .اخللط بّي املهجور واملستعمل، وغياب كثري من املستحدث-
 .االعتماد على بعضها البعض، دون متحيص أو تدقيق-
 .القصور يف تناول املعلومات الصرفية والداللية ملداخلها وعدم إيفائها حقها -
املصاحبات اللفظية اليت يكثر استخدامها، وكذل  التعبريات السياقية اليت اكتسبت معاين جديدة عدم إثبات معظم -

 42.زائدة على معاين مفرداهتا
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و إذا كانت املعاجم الّسابقة قد ظهرت يف شكل ورقي فقط، فقد حرص أمحد خمتار عمر على تقدمي هذا املعجم يف      
وتتميز الّنسخة الورقية بوجود أربعة فهارس، كما تتمّيز الّنسخة اإللكّتونية  أحدمها ورقي، واآلخر إلكّتوين،: شكلّي

باإلمكانات اهلائلة يف استدعاء املعلومة املطلوبة بسرعة للكلمة املراد شرحها، وبلنظمة حبث متطورة يف كافة جزيئيات 
 43.املعجم
 :الّرصيد اللغوي    
ألّن الّرصيد املعجمي الكّلي الجامع الذي تشتمل عليه العربية اليوم ال خيتلف "تتشابه املعاجم العربية يف مضامينها       

اختالفا أساسيا عن رصيد العربية املعجمي الذي انطلق منه اخلليل يف وضع نظريته يف القرن الثاين اهلجري، فإّن ما خيتلف 
وهذا ما 44."ا يفّرق بّي لغة كانت تستعمل ولغة جديدة قد حّلت حمّلها يف االستعمالفيه الرصيدان حادث وليس أصلي

يسّميه علي القامسي بانفصام املعجم العر ي عن واقعه، واستنساخ تعريفات مل تعد قادرة على معرفة املعاين الجديدة من 
 45.املعاجم القدمية إىل املعاجم احلديثة

ي احلديث خيتلف عن الرصيد املعجمي القدمي يف عدد األدّلة اليت بليت فلسقطت من الّرصيد املعجم"ذل  أّن         
االستعمال واندثرت فلم تظهر يف الّرصيد احلديث، وعدد األدّلة الجديدة اليت وّلدها يف الّلغة احلاجة إىل الّتعبري من 

ة العربية يف الكون، وعدد األدّلة اليت احتفظت املستحدث من املفاهيم واألشياء الجديدة حيكم تطّور جتربة الجماعة اللغوي
أي  46."بوجودها الّدالية ومل حتتفظ بوجوهها املدلولية وذل  بتحويل الدوال عن مدلوالهتا األصلية إىل مدلوالت جديدة

 .عدم األخذ يف احلسبان التغيريات اليت متّس معاين األلفاظ، وانتقاهلا بّي املعىن احلقيقي و املعىن اجملازي
أّن مكّونات املفردات اليت بىن عليها اخلليل نظريّته املعجمية هي نفسها اليت تقوم عليها املفردات املكّونة لرصيد " كما       

هي كيانات معقدة جمّردة يشّتك يف -سواء كانت قدمية أو كانت حديثة-العربية احلديثة املعجمي، فإن مفردات العربية
ة وداللة معجمية، إضافة إىل أهنا مجيعا ذات انتماء مقويل ما، فهي إما أمساء وإّما أفعال تكوينها تلليف صويت وبنية صرفي

      47".وإّما صفات وإّما ظروف وإّما أدوات
إاّل أّن املعاجم القدمية أوردت بعض الكلمات املهملة من االستعمال مع اإلشارة إىل ذل ، كقول جالل الّدين       

املهمل ما جيوز تلليف حروفه، لكن العرب مل تقل عليه، وذل  كإرادة ُمرِيد أْن يقول َعَضَخ ( "ه511 -ه845)الّسيوطي
يف حّي جند أّن املعاجم احلديثة ابتعدت عن الكلمات غري املستعملة، كمعجم الوجيز فهو خيلو  48." فهذا ضرب مهمل

 49.ّشيوعمن الكلمات املماتة واملهجورة والقليلة الّتّدد، واملعاين القليلة ال
 :المعلومات الّصوتية والّنحوية والصرفية في المعاجم القديمة والحديثة

إّن املعجمّيّي العرب منذ القرن الثامن امليالدي كانوا ينّبهون إىل الّتلّفظ الّصحيح للكلمة املدخل عند الضرورة بطرائق      
عربية الّّتاثية عندما خيشون الّلبس أو التحريف يف عديدة، ويزّودون القارئ باملعلومات الّصوتية من خالل معامجهم ال

كسرة بعد : للكلمة، أو هتجية احلركات بعد كل صامت، كقوهلم مثال( احلركات) النسخ، وذل  إّما بإضافة الّشكل الّتام 
) يإلمساعيل بن محاد الجوهر ( الصحاح)الجيم وفتحة بعد الّدال وهذه الطّريقة مستعملة بصورة منتظمة يف معجم 
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أي : الظمء من أظماء اإلبل،وَسَبعتهم بالفتح: جزء من السبعة، والسِّبع بالكسر: السُّبع بالّضم:"مثل  50(.555ت
 51."والسَّبع واحد السباع)...( أخذت سبع أمواهلم

الشهرية ( م1545-مLeonard bloomfield( )1887)أّن قاعدة ليونارد بلومفيلد "ويف هذا الصدد يالحظ      
كانت متّبعة بلمانة يف املعاجم العربية، فاملعجميون العرب وضعوا هذه القاعدة وطّبقوها قبل اِثين ( فهرس الّنحو املعجم)

على مقّدمة خّلصت حنو الّلغة العربية، ( كتاب العّي) عشر قرنًا من ميالد بلومفيلد، واشتمل أّول معجم عر ي متكامل 
مة، واتّبع معظم املعاجم العربية الاّلحقة هذا التقليد، حىّت تل  املعاجم وتضّمنت مواد املعجم إحاالت على هذه املقد

الذي صّنفه حممد بن أ ي بكر الرازي، ففي مقدمة املعجم جند أمناط األفعال العربية الكربى ( خمتار الصحاح)الوجيزة مثل 
فِعل يفِعل بكسر العّي : الباب الرابع"و خّلص قواعدها يف سّت أبواب، كقوله مثال يف  52."العشرين بتصريفاهتا وشروحها

َطِرَب َيْطَرُب طَرٌب، َفِهَم يَ ْفَهُم فَ ْهًما، َسِلَم َيْسَلُم ساَلَمًة، : يف املاضي وفتحها يف املضارع، واملذكور منه أربعة موازين
 53."َصِدَي َيْصَدى َصًدى

يف معجمه معجم الّلغة العربية ( م5115-م1555)وقد اعتمد هذا الّنهج من اللغويّي املعاصرين أمحد خمتار عمر     
ج [ :مفرد] راسب:" مثال بقوله( ر س ب)املعاصرة، و فّصل يف تقدميه للمعلومات الّصرفية للمداخل، كشرحه ملادة 

اسم فاعل من رسب، ورسب يف الجو ( لغري العاقل) راسبة، ج راسبات ورواسب: مؤنث( لغري العاقل) راسبون، ورواسب 
إذا كان املدخل : "ومعلومات حنوية تتعّلق أيضا باملداخل حنو قوله 54."من مادة صخرية معّلقة باملاء أو اهلواءما يستقّر 

ضرب إىل، ضرب ب   ، ضرب على، ضرب عن ، ضرب : فعال متعديا بلكثر من حرف جر رتّبنا احلروف ألفبائيا، مثل
  55."يف

ة باحلاسوب يّسرت إضافة الّشكل الكامل ملواد املعجم، ومع ذل  يالحظ أّن الطّباعة العصري"ويف الوقت احلاضر      
أخطاء الرّقن والطّباعة قد حّلت حمّل أغالط الّتصحيف والّتحريف اليت كان يقع فيها الّنّساخ القدامى، وليس نادًرا أْن يلجل 

هاللّي بعد الكلمة إمعانا يف  بعض الكتاب املعاصرين إىل طرق بالية لضبط اإلمالء والشكل فيضعون أمساء احلركات بّي
 56."التوثيق

 :أوجه االختالف
 :اختلفت املعاجم احلديثة عن املعاجم العصرية يف بعض النقاط نوردها كاآليت       

 :التأصيل 
منحى سلكه صّناع املعجم العر ي القدمي، ممّن كانت هلم ثقافة واّطالع على غري العربية من "تلصيل األلفاظ         

الّلغات كالفارسية، والّتكية، واليونانية، وسواها من لغات العرب القدمية، وهم هبذا يؤّكدون الجانب الّتلصيلي للوحدات 
 57".الّلغوية الوافدة، معربة كانت أم دخيلة

مثلما ورد يف معجم لسان العرب كلمة سفرجل فاستشهد ابن منظور بقول سيبويه أنّه ليس يف الكالم مثل سفرجال      
: اإلبريق:"لكن يف املعجم الوجيز  كان تعريفهما كاآليت 58.أو اسفرجلت، وقد نفى أْن يكون يف الكالم مثل هذا البناء
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حيث ذكرت  60."وهو شجر مثمر من الفصيلة الوردية: فرجلس"، و59"وهو وعاء له أذن وخرطوم ينصب منه سائل
 .الكلمتّي دون اإلشارة ما إذا كانتا عربيتّي أم ال، ملخالفتهما لألوزان العربية

يف ( ه1575-ه1585)ولكّن ال ميكن تعميم هذه املالحظة على كّل املعاجم احلديثة، فقد ذكر  أمحد رضا     
املخالف واحد خماليف، وهي (: دخيلة )البنكود : لمات دخيلة أو عربية يف قولهمعجمه منت الّلغة ما إذا كانت الك

 62.وأحسبه معّربا من اليونانية ويسّميه أهل املدينة املهراز:وقوله أيضا الجوان 61.األطراف والنواحي
 :الّترتيب
كانت املعاجم "كلمة املدخل يف املعجم وقضّية الّّتتيب من القضايا املهمة اليت اهتّم هبا املعجميون، وربطوها جبذر ال      

العربية تقريبا، حىت القرن العشرين، تنطلق من الجذور يف ترتيبها وفق ترتيب أو آخر، وتتمثل أهم فوائد الّّتتيب الجذري يف 
الجذري جتميع مشل العائلة الّلفظية يف مدخل واحد مما جيعل التعريفات أقصر وأيسر  على الفهم، ومع ذل  فإّن للّتتيب 

مساوئ عديدة يف طليعتها أّن كثريًا من املتعّلمّي وغري املتخّصصّي ال يستطيعون استخالص الجذر من الكلمة اليت يبحثون 
، وإّن كثريا من الكلمات املعرّبة ال جذر  (علم)هو ( استعالمات)عن معناها يف املعجم، فبعضهم ال يعرف جذر كلمة 

 63."هلا
د الفراهيدي مواد معجمه العّي ترتيبا صوتيا، وقسم معجمه إىل أبواب باب لكل حرف من و رّتب اخلليل بن أمح     

حروف اهلجاء، ويف داخل كل باب، عرض تقليبات ذل  احلرف مع مجيع احلروف األخرى لتسجيل مجيع الجذور اليت 
 64.تشتمل على ذل  احلرف، واعتمد على نظام التقليبات للجذر  الواحد

موعة من املعجميّي العرب يف القرنّي العاشر واحلادي عشر امليالديّي، كان نظام اخلليل مثاال حيتذى به وقد تلثّر جم    
يف ( ه571-ه585)يف معجمه البارع، وأ ي منصور األزهري ( ه527-ه588)أنذاك، من أمثال أبو علي القايل 

، (خمتار العّي)ه ملعجم العّي املوسوم ب   يف خمتصر (ه575-ه517)معجمه التهذيب يف الّلغة، وحممد بن حسن الزبيدي
يف معجمه احملكم ( ه428 -ه558)يف معجمه احمليط، الّلساين ابن سيدة(ه582-ه557)والصاحب بن عباد 

  65.واحمليط األعظم
قام بعض العلماء بإعادة ترتيب بعض املعجمات القدمية على حروف اهلجاء "لكّن األمر مل يبق على حاله حيث      
دّلت الّتجربة أّن "وقد  66".أوائل الكلمات بقصد تسهيل الرجوع إليها، وتشجيع طالب املدارس على استعماهلا حبسب

الّّتتيب األلفبائي الذي يضع الجذر بّي قوسّي بعد كّل مدخل هو أصلح وأنسب للمتعّلمّي، أّما الّّتتيب الجذري، اليت 
   67."نفعا للمتقّدمّي من دارسي الّلغة وطاّلهباتدرج مشتّقات كل جذر وفقا لنظام معلوم فهو أكثر 

إذ يّتبع هذا "وبالّنظر إىل بعض املعاجم احلديثة جندها قد أمهلت نظام االشتقاق والّتقليب كمعجم املنجد اإلعدادي،   
قليباهتا على املعجم الطريقة األجنبية للمعاجم، ذل  أنّه ال يبحث عن أصل الكلمة ليفرّع منها مشتقاهتا وتصريفاهتا و ت

النحو الذي تعرفه املعاجم اللغوية العربية، بل يتناول الكلمة كما هي سواء أكانت امسا أو فعال،ملغيا بذل  مبدأ اجملرد 
، وكذل  معجم الوجيز املعّد للكبار  فإنّه خيلو من املعلومات املتعلقة بالتلصيل 68."واملزيد يف رد األشياء إىل أصوهلا

 69.االشتقاقي
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  :التصوير
حيث يعمد واضعو املعاجم إىل استعمال الّصور، والّرسوم، واخلرائط، "وهذا اجّتاه حديث يف الصناعة املعجمية العريية،      

واملخّططات البيانية، وما ذل  لزيادة إيضاح الّداللة وإبراز قيمتها، ويف هذا املسار البد أْن حيدث الجانب الّتصويري مسة 
ن من قبيل الّزخرف الذي ال يغين، مث إّن هذا اللون من الّتفسري  وإيضاح املعىن جنده مع الجانب احلسي وظيفية، وإال كا

 70".أكثر منه مع الجانب التجريدي، وهو أمر بديهي، ملعرفة القوم هبا، وسهولة الوصول إىل مدركاهتا الذهنية
غوي، وهلا احلظ األوفر من اهتمام املعجمي املعاصر، بسبب من أهم الوسائط املساعدة يف املعجم اللّ " و تعترب الّصور      

وقد استعان  71."ما تثريه من تفاعل نفسي وتربوي بليغ، وتلثريات فنية ذاتية، كالجاذبية احلّسّية ألثر األلوان وتقاسيمها
عريف  باملداخل واعتربها وسيلة جممع الّلغة العربية بالقاهرة يف إعداده للمعجم الوجيز بالّرسوم التوضيحية واألشكال يف التّ 

 72(.م1557-م1515) هامة من وسائل اإليضاح لصغار التالميذ كما جاء يف مقدمة املعجم على لسان إبراهيم مدكور
املعاجم الّّتاثية العربية مهملة هلذه الوسائل الّتبوية، أو متناسية أمهيتها، بيد أّن كثريا من املخطوطات "ويبدو أّن       
ة يؤكد معرفة املؤلفّي األولّي هلا وخلصائصها املفيدة يف تقريب املعاين إىل األذهان، فهم قد أدرجوا بعضا منها يف الّتاثي

 73."إخل...مؤلفاهتم كالصورة، والرسم، والدوائر، واملربّعات، واألشكال، والطالسم
، ابن (ه515-ه521)، والرازي(ه457-ه571)ابن سينا: نذكر"وممّن استعمل وسيلة اإليضاح هذه       
، (م577-ه577:ت)، وإخوان الصفا، وابن حوقل(ه427-ه584)وابن حزم( م217ت-ه117/ه111)حيان

عجم إخل، ومل نعثر على م(...ه855-ه721)، والجزري(ه552-ه528)، وبديع الزمان(ه217-ه447)واحلريري
لغوي تراثي، وال على غريه من معاجم األعالم والبلدان والطبقات، أو أي معلم من أّمهات مصادر الّّتاث الّلغوي من 

إىل القارئ بلنه يثّمن قيمة -ولو بشكل مبسط –استغّل الّصورة، أو الّرسم اجملّسم أو اخلريطة الّناطقة، أو حاول اإلحياء 
 74".ط يف الّتدعيم الّشرح والبسط العلمي للقضايا الّلغوية واملفاهيم املطروحةالّتصوير، أو الّرسم، أو الّتخطي

،كان خاليا متاما من الوسائط (م751/ه172:ت)للخليل بن أمحد الفراهيدي( كتاب العّي" )ومن املعلوم أّن      
م، لصاحبه لويس معلوف، 1518ولألمان نقول أّن معجم املنجد يف الّلغة واألعالم الذي ظهر ألّول مرة سنة . واألشباه

ُنُه الّصور والّرسوم واخلرائط، ووسائل اإليضاح  كان أول معجم عر ي متكامل، قْد متّيز خبصائص املعجمية احلديثة، وتزيّن َمت ْ
، ألسباب  املختلفة ملونة وغري ملونة، إاّل أهّنا مل تَ ْرَق بعُد إىل املستوى الفيّن والعلمي الذي وصل إليه نظريه املعجم الغر ي

و كل هذه املشاكل تبقي تشّكل حاجزا يف منعطف ...كثرية تقنية وعلمية، واقتصادية، واجتماعية، وسياسية، ونفسية
  75".تطّور الّصناعة املعجمية العربية املعاصرة

وهو  ،(م1521-ه1571)ومع ذل  جند بعض املعاجم العربية احلديثة أمهلت الّصور كمعجم الرائد لجربان مسعود      
معجم لغوي عصري خمّصص لطالب املدارس، حيث خال من الّصور والّرسومات اإليضاحية أمام الكلمات الّصعبة، وإْن 

  76.وردت يف مواضع قليلة جدًّا
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 :الشاهد 
ا، نظرا ِاستعمال الّشواهد يف املعجم لتثبيت ِاستعمال الكلمة املراد شرحها، طريقة كانت و الزالت قائمة إىل يومنا هذ      

ألمهيتها يف توضيح معاين الكلمات حسب ورودها يف أسيقة متباينة، فحضور الّشاهد بشكل مكّثف يف أّي معجم لغوي 
 77.يعّزز الّتعريف ويدمج املدخل املعجمي يف اخلطاب الكالمي سواء أكان قصريا أو طويال

مل لشواهدهم ألهّنم ال ينظرون إىل من قال، وإمّنا املعجميّي العرب املعاصرين ال يصّرون على الّتوثيق الكا"لكن       
ينظرون إىل ما قال، وكيف قال ما قال، كما هو احلال يف املعجم العر ي األساسي، فإّن رّواد املعجمية العربية كانوا عادة 

ستعمل املعجمي يشريون إىل مصادر شواهدهم ما مل يكن الشاهد مثاًل أو قواًل سائًرا جمهول القائل، ويف تل  احلالة ي
 78...(."وقال بعضهم)، ...(وقال آخر)، ...(قال الشاعر:)عبارات مثل

على خالف املعاجم القدمية فقد يوثّق أصحاهبا الشواهد بإسناده ألصحاهبا إذا ما ُعرُِفوا مثل ما ورد يف معجم     
هله             وهيهات خل فهيهات هيهات العقيق وأ : كلمة تبعيد، قال الشاعر جرير: هيهات"الصحاح لكلمة 
  79".بالعقيق نحاوله

ومل يرفق هذا التعريف  80."ِاسم فعل مبعىن البُ ْعدُ : هيهات: "أّما يف املعجم الوجيز فقد وردت الكلمة دون شاهد حنو    
 .بآية قرآنية أو حديث نبوي شريف أو بيت شعري يؤكد االستعمال

إذن فإن املعاجم الّتاثية كالعّي، ولسان العرب، وهتذيب اللغة، وتاج العروس هلا خصوصياهتا املعّقدة، وأّما املعاجم        
 : احلديثة جادت يف سبيل تيسري مهّمة الباحث باخّتاذ مجلة من الّتحسينات املرحلية، منها

 .طريقة الّتتيب األلفبائي( 1
 .للمداخلاِنتفاء الّتكديس الكّمي ( 5
 .بلورة الّتخصص املعجمي، وفق ميادين الّتعليم والّتعلم املعريف( 5
 .اإلفادة من الّنفس الّتطبيقي يف خماطبة عقول خمتلف الفئات املتعلمة( 4
 81.ِاعتماد وسائط تعليمية للمساعدة على حتديد ألفاظ املداخل(2

 :الخاتمة
 :ونتيجة ملا سبق ذكره يالحظ ما يلي

عربية القدمية معاجم شاملة لكل ألفاظ اللغة املستعملة واملهملة، الفصيحة والعامية، ألّن اهلدف وراء إجنازها  املعاجم ال(1
 .كان أنذاك هو احملافظة على اللغة العربية وهلجاهتا

االستعمال املعاجم العربية املعاصرة هي معاجم خمتصرة، والغاية منها هي خدمة اللغة العربية يف العصر احلايل وتسهيل (5
 .الفوري لأللفاظ

املعاجم الّتاثية هلا الفضل الكبري يف قيام بقية املعاجم احلديثة، حىت و إن اختلفت يف املنهجية الوضع والّتتيب                 ( 5
 .والتعريف
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توليدها من بلد إىل غياب نظرية معجمية يف الوطن العر ي صّعب من مهّمة الّتحّكم يف ألفاظ الّلغة املولدة، وكيفية ( 4
 .آخر
تطوير املعاجم القدمية وتقدميها يف صورة جديدة للقارئ على خمتلف مستوياته أمر البد منه، يف ظل االخّتاعات (2

 .الجديدة اليت تظهر بشكل سريع، ممّا حيتم إعادة بناء املعجم العر ي القدمي ليواكب العصر
 .دارس معجمية كاملعاجم القدمية ألهّنا تنوعت يف منهجياهتا وتباينتيصعب تصنيف املعاجم العربية احلديثة وفق م( 7

 :الهوامش
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6  
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 _2جامعة البليدة _
 _جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف_عمر بوقمرة : إشراف الدّكتور

 :الملّخص 
من املصطلحات الّتداولّية، ويتعلق األمر  يسعى هذا املقال يف جوهره إىل الوقوف على مصطلح مهم

لدى الدّكتور طه عبد الرمحان، وهو فيلسوف مغريب اشتغل طويال على القضايا " Présuppositionالّلزوم"بـ
تعّلق املنطقّية واّّتذ من الّتحليل الّلغوي آلية ملعاجلتها، ولعّل هذا ما جلب انتباهه أكثر إىل القضايا الّلسانية، وخباّصة ما 
 .منها بالّتداولّية، فكان من بني املفّكرين العرب األوائل الذين حاولوا الّتعريف بالفكر الّتداويل وتأصيله يف الثّقافة العربّية

 .املصطلح؛ التداولية: الكلمات املفتاحية
Abstract: 

This article seeks to examine the termpragmaticwhen Dr. Taha Abdel Rahman‚ a Maroccan 

philosopher whoworked on the issues of logicbased on linguistic analysis‚ wasamong the first Arabe 

who looked at pragmatic. 
keywords: term ; pragmatics. 
 

 :التعريف بالدّكتور طه عبد الرحمان_ أوال
 :نشأته_ 1
م، تلقى تعليمه يف البداية على يد والده الذي 4411ولد طه عبد الرمحان يف مدينة مغربّية تدعى جديدة سنة  

ّكنه من االّطالع على مداخل العلوم الّشرعّية إىل حني التحاقه باملدرسة العصريّة، اليت تدرّج يف ورّثه تكوينا تقليديا أصيال م
أقسامها االبتدائّية واإلعداديّة والثّانويّة، كما حصل على جائزة يف الفلسفة والتحق باملدرسة العليا لألساتذة جبامعة 

حيث كان منفتحا على الّنظريات املعرفّية اجلديدة . م4491سنة السوربون بفرنسا واليت حصل منها على درجة الدكتوراه 
 .1حبكم ما تلّقاه من تكوين يف فرنسا ممّا أسهم يف بلورة أحباثه

 :ميوله الّلغوي_ 2
قد يرجع اهتمام طه عبد الرمحان بالّلغة إىل ما حصل من تطورات يف الفكر والفلسفة الغربيني يف القرن العشرين إذ   

ما قام به هو االنتقال من الّتفكري  بواسطة الّلغة إىل الّتفكري يف الّلغة حبّد ذاهتا فاّّتذ بذلك من الّتحليل  كان من أبرز
يف كونه يؤمن بأّن الّلغة "، ويكمن اهتمام طه عبد الرمحان بالّلغة 2الّلغوي أداة مهّمة حلّل املعضالت الفلسفّية واملنطقّية

 .3"انا ثقافيا وقيميا يشّكل جماهلا الّتداويل الذي تتفاعل بواسطته مع العامل اخلارجيمؤسسة اجتماعّية وأهنا تشحن خزّ 
وعليه فقد كان طه عبد الّرمحان منفتحا على الثّقافة الغربّية، مواكبا ملا حيدث فيها من تطورات، وخاّصة الّلغة اليت  

 . ثني وطرق مكاشفتهم لقضاياهاعرفت بروز مجلة من الّنظريات املعرفّية اليت غرّيت من نظرة الباح
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 :المجال المفهومي للتداولّية لدى طه عبد الّرحمان_ ثانيا
إىل ما ذهب إليه خليفة بوجادي على " التعريف"بدال من مصطلح " اجملال املفهومي"ونذهب يف اختيارنا ملصطلح  

حمّددا، ولكن بتعّدد جماالهتا، وامتداد اهتماماهتا، الّتداولّية يف حّد ذاهتا ال تنحصر يف جمال معنّي فتكتسب تعريفا "أّن 
سيكون مقاربا بشكل ما التساع داللتها وموحيا، من ناحّية ( اجملال املفهومي)اكتسبت تعدد مفاهيمها ولذلك فإّن تعبري 

 .4"أخرى هبذا االتساع واالمتداد
تقاليد شّّت، تضرب جبذور عميقة يف البالغة، ندرك أهّنا متتح من "خاّصة وأنه عندما ننظر إىل الّتداولّية عن قرب 

، وحّّت عند الّنظر يف اآلليات التداولّية جندها نابعة من 5"وعلم الّنفس، وفلسفة القانون، إىل جانب ّتّصصات أخرى
بعة من فلسفة تيارات خمتلفة، فنجد نظرية األعمال الّلغوية اليت نشأت يف ضوء الفلسفة الّتحليلّية، وجند نظريّة احملادثة النا

 .6ونظريّة املالئمة اليت تبلورت ضمن علم الّنفس املعريف، Paul Griseبولغرايس
وعليه فالّتداولّية مل ّترج من رحم األحباث الّلغوية فقط؛ وإّّنا متتد جذورها يف العديد من احلقول املعرفّية، ولذلك  

 .ّل إشكاالهتا املعّقدةتعّد من بني العلوم البينّية اليت تعتمد على أكثر من حقل حل
 : لغة_ أ

تداول الناس كذا بينهم يفيد : "حتّدث طه عبد الّرمحان عن املفهوم الّلغوي ملصطلح الّتداولية املأخوذ من الفعل تداول قائال
وظة كما مها معىن تناقله الناس وأداروه بينهم ومن املعروف أيضا أّن مفهوم الّنقل والّدوران مستعمالن يف نطاق الّلغة امللف

مستعمالن يف نطاق الّتجربة احملسوسة، فيقال نقل الكالم عن قائله مبعىن رواه عنه، ويقال دار على األلسن مبعىن جرى 
، فيكون الّتداول جامعا بني ...فالّنقل والّدوران يدالن يف استخدامهما الّتجرييب على معىن احلركة بني الفاعلني... عليها

 .7"التفاعل فمقتضى الّتداول إذن أن يكون القول موصوال بالفعلالتواصل و : اثنني مها
وهذا الّتعريف الّلغوي الذي قدمه طه عبد الرمحان ليس ببعيد عن الّتعريفات املوجودة يف املعجمات الّلغويّة واليت مدار  

 .8فيها  هو الّتحول والّتناقل" تداول"الفعل 
 :اصطالحا_ ب

" جتديد املنهج يف تقومي الّّتاث"لح الّتداولّية بصفة مطّولة وذلك يف كتابيه حتّدث طه عبد الّرمحان عن مصط
املشّتكة بني املتكّلم _ القريب منها والبعيد_كّل املقتضيات العقدية واملعرفّية والّلغويّة "، ويقصد به "أصول احلوار"و

وصف لكّل ما كان مظهرا من "وهو بذلك  9"واملخاطب واملقِومة الستعمال املتكّلملقول من األقوال بوجه من الوجوه
 .10"مظاهر التواصل والّتفاعل 
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كما ال يفوتنا يف هذا املقام التنبيه إىل أّن طه عبد الرمحان هو من وضع مصطلح الّتداولّية يف مقابل املصطلح 
يف ( 4491)إين وضعت هذا املصطلح منذ سنة: "،يقول يف ذلكPragmatiqueاألجنيب 

ولو أّن الّتداوليني الغربيني علموا بوجود هذه الّلفظة يف العربّية لفضلوها على ( Pragmatique)مقابل
لسبب واحد، وهو أهّنا تويف باملقصود من علم الّتداول، فلفظة الّتداول تفيد يف العلم احلديث ( Pragmatique)لفظة

 .11"وتفيد أيضا الّتفاعل يف الّتخاطب...املمارسة
: يف ترمجته لكتاب 4491سعيد علوش سنة : تخدامه هلذا املصطلح مجلة من الباحثني منهموقد تبعه يف اس

يف كتاب النص والسياق، وسيف الدين دغموش وحممد  0111املقاربة الّتداولّية لفرانسوازأرمينيكو، وعبد القادر قنيين سنة 
يف القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم  0119سنة يف كتاب التداولّية اليوم علم جديد، ومنذر عياشي  0112الشيباين سنة 

 .الّلسان
 :مصطلح الّلزوم لدى طه عبد الرحمان_ ثالثا

 :مصطلح الّلزوم في المعجمات المتخّصصة_ 1
عندما دعا إىل االهتمام بكل األبعاد  Griceلقد ظهر مفهوم الّلزوم أو ما يعرف باالستلزام احلواري مع غرايس 

اطب، ذلك أّن الّتأويل الداليل للعبارات يف الّلغة العربّية يعّد ناقصا إذا اعُتِمد على ظاهرها فقط، وإّّنا املؤّسسة لعملّية الّتخ
 12:وهي. هناك معايري أخرى البد من الّنظر فيها

 .معىن اجلملة املتلّفظ هبا من قبل املتكّلم وعالقته باملستمع_ 
 .املقام الذي قيلت فيه تلك اجلملة_ 
 (.Principe de coopération*)اونمبدأ الّتع_ 

وعليه فاالستلزام هو لزوم شيء عن طريق قول شيء آخر، أو قل إنّه شيء يعنيه املتكلم ويوحي به ويقّتحه وال يكون جزءا 
أّن الّتأويل الداليل الكايف يف الكثري من اجلمل يصبح متعّذرا إذا مت "،ومعىن ذلك أّن 13مما تعنيه اجلملة بصورة حرفّية

األمر الذي يتطّلب تأويال دالليا آخر، ومن مثّة يتم االنتقال من املعىن الّصريح . قتصار فيه فقط على املعطيات الظاهرةاال
، ذلك أّن معىن العديد من اجلمل ال يظهر يف صيغها الّصوريّة وبالّتايل ال ميكن 14("مستلزم حواريا)إىل معىن غري مصرح به 

امات إجنازها، وخري مثال على ذلك هو كتابنا املقّدس القرآن الكرمي الذي نزلت معظم آياته الوصول إليه دون الّنظر يف مق
 .مرتبطة مبقامات معيّنة

، واالستلزام  convetionalImplicatureاالستلزام االتّفاقي : كما ميّيز غرايس بني نوعني من االستلزام 
ون نتيجة التّفاق معاين الكلمات املكّونة للجملة أو ، فأّما األول فيكconversationalImplicatureالّتخاطيب

فال يتطلب فهمه استدالال " أمحد مريض، ومن ّث يتعنّي عليه أن يسّتيح: "يف مجلة" ومن ثّ "اخلطاب، ومثال ذلك الّتعبري 
 .15بالعملية الكالمّيةعقليا، وأّما الثاين فهو يعتمد على السياق الّتخاطيب أي املقام واملالبسات اخلارجّية اليت تتحكم 
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يقّدم تفسريا صرحيا لقدرة املتكّلم على أن يعين أكثر مما يقول بالفعل، أي ألكثر مما تؤّديه العبارات "إذن، فالّلزوم  
على سبيل املثال، املنجزة يف مقام حمّدد خيرج معناها من " ناولين الكتاب من فضلك: "املستعملة، فاستعمال مجلة

 .16"معىن االلتماس، وهو ما تفيده القرينة من فضلكإىل ( األمر)الطّلب
 :ترمجات خمتلفة يف املعجمات املختّصة البد من الوقوف عليها Présuppositionوقد عرف مصطلح الّلزوم أو 

 .17ترمجه بالّلزوم: املعجم املوّحد ملصطلحات الّلسانّية الّصادر عن مكتب تنسيق الّتعريب_ 4
 .18ترمجه باالفّتاض املسبق: املفاتيح لتحليل اخلطاب لدومينيك مانغونو وترمجة حممد حيياتنمعجم املصطلحات _ 0
 .19ترمجه بالّتضمني واالفّتاض: معجم املصطلحات األلسنّية ملبارك مبارك_ 2
 .20ترمجه بالّتضمُّن: معجم املصطلحات الّلسانّية لعبد القادر الفاسي الفهري_ 2

، وعبد القادر قنييب الذي 21الذي ترمجه باملقتضى: صابر احلباشة: باحثني املختّصني منهمكما عرف ترمجات أخرى لدى ال
 .Présuppositionللمقابل األجنيب  23هذا األخري الذي اعُتِب املصطلح املالئم. 22ترمجه باالقتضاء

 :مصطلح الّلزوم لدى طه عبد الّرحمان_ 2
، "الّلسان وامليزان والّتكوثر العقلي"طّولة يف كتابه املوسوم بـحتّدث طه عبد الّرمحان عن مصطلح الّلزوم بصفة م

ولدى اّطالعنا على ما أورده يف هذا الّصدد وجدنا فيه تقاطعا كبريا مع ما أقرّه الباحثون يف الّلسانيات الّتداولية احلديثة إن 
 .ّلغويّة على الّرغم من طابعها املنطقيمل يكن قد زاد عليهم يف ذلك من خالل شروحاته املستفيضة اليت ّتدم األحباث ال

 :تعريفه لمصطلح الّلزوم_ أ
أي توّلد منه بنقلة خمصوصة؛  " لزم شيء من شيء: "إذ نقول" االنتقال"يفيد معىن " الّلزوم لدى طه عبد الّرمحان 

ويسّمى القول " امللزوم" ، ويسّمى القول الذي لزم منه قول آخر بـ"لزم عن قوله كذا: "فيقال" األقوال"كما يستعمل بصدد 
فإذا لزم شيء من شيء فقد اقتضاه " الطّلب"الذي يتضّمن مدلول " االقتضاء"؛ ويفيد الّلزوم كذلك معىن "الاّلزم"اآلخر بـ 

وبني " االنتقال"وقد حنتاج إىل الّتفريق يف معىن الّلزوم بني عملّية : "ّث يواصل شرحه للمفهوم قائال. 24"هذا الّشيء وطلبه
أي األثر الذي يصاحب خمتلف أطوار هذه العملّية، ابتداء وانتهاء؛ أّما عملّية االنتقال، فقد اشتّق ...صل هذه العملّيةحا

 .25"االستلزامهلا لفظ 
 
 :نستنتج من القول السابق عّدة أشياء جنملها يف النقاط أدناه 

وهو مصطلح تراثي بامتياز يعِّب " االقتضاء"هو يشري طه عبد الّرمحان يشكل واضح إىل مرادف آخر ملصطلح الّلزوم و _ 
 .عن أصالة هذا الّرجل وتعّمقه يف املعجم الّلغوي للعربّية وكذا قدرته على االنتقاء منه ما يقابل به املصطلحات الوافدة

ألقالم الذي تداولته ا" االستلزام"يشري يف آخر القول أيضا إىل مرادف آخر ملصطلح الّلزوم مشتق منه هو مصطلح _ 
 .مؤّخرا أكثر من غريه

 :ضروب الّلزوم_ ب
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وقد ّنّيز يف القوة الّلزومّية للقول الطّبيعي الواحد بني ضروب متنّوعة من االستلزامات، : "يقول طه عبد الّرمحان 
 :نذكر منها ما يأيت

 .االستلزامات املتوّلدة من معاين املفردات اليت يّتّكب منها هذا القول_ أ
 .االستلزامات املتوّلدة منالبنية الداللّية هلذا القول_ ب
 .26"االستلزامات املتولدة من سياق هذا القول ومن املبادئ العامة للّتخاطب_ ج

ويف هذا الّتقسيم جند طه عبد الّرمحان يستند إىل معيارين اثنني، األول هو الداللة اجملرّدة من املقام أو السياق، وهو 
مات اليت تتعّلق بالبنية الداللّية للقول وكذا معاين املفردات املكّونة له، والثّاين هو الّداللة املقّيدة باملقام أو ما متثله االستلزا

 .27السياق، ويتجّلى ذلك يف االستلزامات اليت تتعلق بالبنية االستعمالّية أو ما يعرف لدينا بالبنية التداولّية للقول
طه عبد الّرمحان فيما يتعّلق مبصطلح الّلزوم ما عرف لديه بقانون االختصار ومن بني األمور اليت حتّدث عنها 

يبدو أنّه البد يف الّتعرف على اقتضاءات القول من اتّباع قانونني ّتاطبيني اثنني، ومها : "وقانون حفظ املقتضى، يقول
امللقي يف كالمه ما دلت عليه فأما قانون االختصار فيقضي بأن يضمر .28"قانون حفظ املقتضى"و" قانون االختصار"

القرائن، املقالّية أو املقامّية، وال خيفى علينا أّن من مميزات الّلسان العريب اإلجياز واالختصار وطي املعارف املشّتكة طّيا، 
من عنده واالعتماد يف ذلك على قدرة املتلقي يف فهم ما ُأضمر من الكالم واستحضاره لألدلة السياقّية، وحّّت يف ابتكارها 

إذا ما دعت احلاجة لذلك، وأّما عن قانون حفظ املقتضى فهو يوجب بقاء املقتضى حمفوظا يف القول مهما تقّلبت عليه 
 .29أساليب الكالم من خِب وإنشاء، إجيابا كانت أو سلبا

 :مثال طه عبد الرحمان عن الّلزوم وتطبيقاته عليه_ ج
 [تصّدق عني بزرعك بألف درهم: ]المثال
املقصود الذي سيق له هذا القول هو تكليف املخاطب بالّصدقة على : "ثال أصويل يف الّلزوم يقول طه عبد الرمحانوهو م

الفقراء من زرعه، إاّل أن هذا الّتكليف بالّصدقة يوجب أن يكون هذا الزرع يف ملك املتكّلم، وحّّت تنتقل إليه هذه امللكّية 
 ،30"يف منزلة االقتضاء" طلب الّتملك باملعاملة"زرعه فحينئذ يعّد معىن فإنّه حيتاج إىل أن يبتاع من املخاطب 

بعد تطبيق قانون االختصار على هذا املثال نتحّصل على مجلة من اإلضمارات الّتداولّية، الناجتة عن مقامات الكالم _  أ
 31:وسياقاته؛ ومن بينها

 أّن املتكّلم خياطب املستمع يف حضوره،_ (أ_4)
 هناك عالقة تعارف جتمع بينهما،  أنّ _ (ب_4)
 أّن هناك طرقا خمصوصة يف الّتعامل بينهما،_ (ج_4)
 أّن الّتصّدق فعل حممود،_ (د_4)
 .أّن الّتوكيل يف الّتصّدق عمل مشروع_ (ه_4)

الّتداويل : فيما ميّكننا قانون حفظ املقتضى من الّتحقق من الصفة االقتضائّية هلذه اجملموعة من اإلضمارات بنوعيها_ ب
 32:ومن بينها[ 4]والّداليل؛ ويظهر ذلك يف عدم تأثّرها مبختلف الّتحويالت األسلوبّية اليت جنريها على املثال 
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 [هني]ال تتصّدق عين بزرعك بألف درهم _ (0)
 [خِب مثبت]تصّدقت عين بزرعك بألف درهم _ (2)
 [خِب منفي]مل تتصّدق عين بزرعك بألف درهم _ (1)
 [استفهام]ق عين بزرعك بألف درهم هل تتصدّ _ (1)
 [تعّجب]ما أعجلك بالّتصّدق عين بزرعك بألف درهم _ (1)
 [متنّ ]يا ليتك تتصّدق عين بزرعك بألف درهم _ (9)

وقابلنا بينها وبني باقي املضمرات يبدو وكأهّنا تقوم ( 1)فإذا نظرنا يف الّصيغة االستفهامّية : يقول طه عبد الّرمحان
اجلامعة، اذ جيتمع فيها ما تفّرق يف غريها وانطوى حتتها ما ظهر يف غريها، فتستلزم بذلك أن يكون اجلواب  مقام الّصيغة

، أّما صيغيت الّتعّجب والّتمين فالظّاهر أّن لألوىل (1)و( 2)، وعليه وجب أن يكون هلا ما للجمل "ال"أو " نعم"عليها بـ
وملا كانت اقتضاءات اخلِب موجبا كان أو سالبا، متضّمنة يف ( 1)نفي من االقتضاءات ما تدخل فيه اقتضاءات اخلِب امل

، ونكون بذلك قد اكتفينا باجلملة (9)و( 1)عن ( 1)االستفهام جاز لنا بطريقة الّتعديّة، االستغناء يف فحص االقتضاء بـ 
 .االستفهامّية يف الّتدليل على بقاء املقتضى
تظّل حمفوظة ( 4)يتبنّي لنا أّن فئة املضمرات الّتداولّية الثّابتة يف : ، يقول(1)و( 4)وكذلك األمر إذا قابلنا القولني 

فإّن معىن الّتخاطب املباشر بني املتكّلم والّسامع ما تزال " هل"فعلى الّرغم من التبديل الذي حتدثه أداة االستفهام ( 1)يف 
 .33(4)هنا للقول وليس للفعل كما يف فهو بذلك يفيد معىن الطّلب أيضا إال أّن الطّلب ( 1)قائمة يف 

 
                                                             

إبراهيم مشروح، طه عبد الّرحمان قراءة في مشروعه الفكري، مركز الحضارة لتنمّية الفكر إلاسالمي، بيروت، لبنان، : ينظر -1

 .92، ص9002، 1ط
 .00املرجع نفسه، ص: ينظر -2
 .29املرجع نفسه، ص -3
غوي  -4

ّ
 .4ص ، الجزائر،9جامعة سطيف  مصادره ومجاالته،_ الّتداولي عند العربخليفة بوجادي، التفكير الل

حافظ إسماعيل علوي، تساؤالت : واقع أم تهّيؤات؟، تر: كالرك، الّتداوليات قبل أوستين.بريجيت نرليش ودافيد د  -5

 .02م، ص9010، 1الّتداوليات وتحليل الخطاب، دار كنوز املعرفة للنشر والّتوزيع، عمان، ط
خليفة : ، وينظر12ص، 9002، 1دار الطليعة، بيروت، لبنان، طمسعود صحراوي، التداولّية عند العلماء العرب، :  ينظر -6

سانيات الّتداولّية مع محاولة تأصيلّية في الدرس العربي القديم، بيت الحكمة، للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
ّ
، 1بوجادي، في الل

 .06، ص9002
 944م، ص1226، 9تجديد املنهج في تقويم التراث، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط طه عبد الّرحمان، -7
غة، تح:  ينظر -8

ّ
، 614، ص9، ج1221، 9عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط: ابن فارس، معجم مقاييس الل

باعة والنشر، بيروت، لبنان، عبد الرحيم محمود، : أبو القاسم الزمخشري، أساس البالغة، تح: وينظر
ّ
، 1229دار املعرفة للط

 .162ص
 .92ص ،9000، 1وتجديد علم الكالم، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، املغرب، طأصول الحوار  -9
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 .944طه عبد الرحمان، تجديد املنهج في تقويم التراث، ص -10
س -11

ّ
اني والسيميائي، كلية آلاداب والعلوم إلانسانّية بالّرباط، جامعة محّمد طه عبد الرحمان، الدالياتوالّتداوليات، البحث الل

 .922، ص1224، 1الخامس، املغرب، ط
 :  ينظر -12

عاون  -*
ّ
م واملخاطب بغية تحقيق الهدف املرجو من للخطاب وقد يكون هذا : مبدأ الت

ّ
هو مبدأ أقّره غرايس يكون بين املتكل

ة الّتخاطب أو يحصا تحديده أثناء هذه العملّية، وقد وّسع غرايس مبدأ الّتعاون إلى الهدف محّددا قبل دخولهما في عمليّ 

 :وهي Maximes conversationalمجموعة من القواعد ُوسمت بالقواعد الّتخاطبّية

 :وتحتوي على قاعدتين: quantityمبدأ الكم _ 1 

 الّتبادل الحوراري الراهن، أن تكون مساهمتك على قدر املعلومات املطلوبة منك، وفق أهداف_  

 .أن ال تتوفر مساهمتك على أكثر مما هو مطلوب منك_  

 :صدق مساهمتك بـأن: qualityمقولة الكيف _ 9 

 ال تقل ما تعتقد أنه كاذب،_  

 .ال تقل ما تفتقر فيه إلى دليل_  

 .ةبجعل مساهمتك في الحوار املتبادل وارد: Relationمقولة إلاضافة واملالئمة _ 6 

ركيز على الوضوح عن طريق: Mannerمقولة الّصيغة أو الجملة _ 4 
ّ
 :بالت

 الابتعاد عن إلابهام_  

 تجنب الغموض_  

 إلايجاز_  

صالح إسماعيل، نظرّية املعنى في فلسفة بول غرايس، الدار املصرية السعودّية، القاهرة، : ينظر. املنهجية والتنظيم_  

 .22-22م ص9002دط،
 .22إسماعيل، نظرّية املعنى في فلسفة بول جرايس، ، صصالح  -13
 .12، ص9011، 1العياش ي أدراوي، الاستلزام الحواري، منشورات الاختالف، الجزائر، ودار ألامان، الرباط، املغرب، ط -14
 .20صالح إسماعيل، نظرية املعنى في فلسفة بول غرايس، ص:  ينظر -15
ساني، عادل فاخوري، الاقتضاء في التداول  -16

ّ
 .149-141ص ،1222، 90:، مج9مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد الل

 .112مكتب تنسيق التعريب، املعجم املوحد للسانّية، ص  -17
، 1محمد يحياتن، الدار العربّية للعلوم، بيروت، لبنان، ط: دومينيك مانغونو، املصطلحات املفاتيح لتحليل الخطاب، تر -18

 .102، ص9002
بناني، بيروت، لبنان، طمباركمبار -19

ّ
 .960، ص1222، 1ك، معجم املصطلحات ألالسنّية، دار الفكر الل

سانّية، دار الكتاب الجديد املتحدة، بيروت، لبنان، ط -20
ّ
، 9002، 1عبد القادر الفاس ي الفهري، معجم املصطلحات الل

 .909ص
 .902، ص9002، 1حباشة، دار الحوار، سورية، طصابر ال: فيليب بالنشيه، الّتداولّية من أوستين إلى غوفمان، تر -21
عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، بيروت، : فان ديك، النص والّسياق استقصاء البحث في البحث الداللي والتداولي، تر -22

 .649، ص 9000دط، 
ساني الحديث، دار ال -23

ّ
كتب العلمية، بيروت، لبنان، مختار درقاوي، طرائق تعريب املصطلح وصناعة الّتعريف في الدرس الل

 .99ص 
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سان وامليزان، ص -24

ّ
 .22طه عبد الّرحمان، الل

سان وامليزان، ص -25
ّ
 .22طه عبد الرحمان، الل

سان وامليزان، ص -26
ّ
 20. طه عبد الرحمان، الل

سان وامليزان، ص: ينظر -27
ّ
 . 101 طه عبد الرحمان، الل

سان وامليزان، طه عبد الرحمان -28
ّ
 116_119_111ص، الل

 .119طه عبد الرحمان، اللسان وامليزان، ص: ينظر -29
سان وامليزان، ص -30

ّ
 .119 طه عبد الّرحمان، الل

سان وامليزان، ص:  ينظر -31
ّ
 .116طه عبد الرحمان، الل

سان وامليزان، ص:  ينظر -32
ّ
 .114طه عبد الرحمان، الل

 .112طه عبد الرحمان، اللسان وامليزان، ص: ينظر -33
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- مظاهره وسبل عالجه -الترادف املصطلحي في معاجم البالغة
 

 زبجي فاطمة الزهراء
 بوقمرة عمر/ د: إشراف

 (الجزائر) جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

لغوية، ول األدبية منهاباملصطلحات واملفردات، محلت يف أحشائها عدة فنون  اللغة العربية علم غين:الملخص 
حول ماهو موجود يف جبها، ومن بينها التأليف املعجمي، فكان للبالغة النصيب األوفر من  حيث شهدت تأليفات علمية

ذلك الحتوائها على مصطلحات كثرية، فاملصطلح حيمل  شحنة هائلة من الدالالت تتزاحم فيما بينها، وقد ظهر أثره  يف 
وضع اللغوي العام اىل االستعمال وضع  املعاجم للمصطلح بظهور مشكلة التعدد املصطلحي نظرا النتقاله من ال

ماذا يقصد بظاهرة الرتادف املصطلحي؟ وكيف ميكننا احلد من هذه : املصطلحي اخلاص؛ وعليه نطرح اإلشكال اآليت
 الظاهرة يف املعاجم البالغية ؟

 .، الرتادف، املصطلحةاملعجم املختص،  البالغ:الكلمات المفتاحية 
Summary:The Arabic language is rich in terms and vocabulary. It has a number of arts, whether 

literary or linguistic, in it. It has witnessed scientific adaptations of what exists in its foreboding, 

including the lexicon. The eloquence is part of this scientific approach because it contains many 

terms. However, this stampede on the status of these lexicons has been lost and wasted in the 

problem of pluralistic terminology because of its transition from the general linguistic situation to 

the specific term usage. 

So we ask the following problem: What do we mean by the phenomenon of synonymy 

terminology and how can we reduce this phenomenon in the dictionaries of rhetoric? 

key words: Specialized dictionary, rhetoric,synonymy, term.  
 

تطورا كبريا، متفرعة إىل ميادين وجماالت متعددة تعكس تعدد احلاجات  عرفت الدراسات العربية القدمية :مقدمة 
واملطالب العلمية، اليت أسهمت يف منو املصطلحات للتعبري عن املفاهيم؛ ما حفز العلماء والباحثني وجعلهم ينصرفون إىل 

 .العمل املعجمي، ووضع املصطلحات يف معاجم خاصة
بارها مكانز اللغة العربية وهويتها العاملية، غري أن هذه الثروة اللغوية وقعت يف فاملعارف املعجمية ثرية وقّيمة باعت 

ثغرات لكثرة املصطلحات وتعددها؛ ما سبب معضلة للباحثني يف بعض األحيان وذلك ألمهية حتديد امليدان اخلاص هبا؛ 
 :بطرحنا للتساؤالت اآلتية وعليه قررنا معاجلة قضية هذا التعدد أو الرتادف املوجود يف املعاجم البالغية

 ماذا نقصد باملعجم املختص واملعاجم البالغية؟ .1
 ما الغاية واهلدف من هذه املعاجم واملقصود هنا املعاجم البالغية؟ .2
 ما  الرتادف املصطلحي وفيما جتلت مظاهره يف املعاجم البالغية؟ .3
 هو مشكلة حتتاج إىل عالج؟ وهلوما مناذجه يف املعاجم البالغية املختصة ؟  .4
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 :ماهية المعجم المختص وخصائصه/ 1 
شاعت هذه املعاجم حلاجة الناس إىل هذا النوع خاصة بني فئة املختصني يف العلوم : ماهية المعجم المختص/ أ 

صحوبا كتاب يتضمن رصيدا مصطلحيا ملوضوع ما مرتبا ترتيبا معينا، وم:"والفنون، فاملعجم املختص بصورة عامة هو
كشافات، سياقات، صور، )بالتعريفات الدقيقة املوجزة، وعادة ما يكون مصحوبا أيضا ببعض الوسائل البيانية املرافقة 

ويُعىن املعجم املختص مبصطلحات موضوع . اليت تساعد على توصيل املفهوم إىل املتلقي بأفضل صورة ممكنة....( جداول
 1(.اخل.... لوجية، فيزياء، أدب، طب، فضاء، نبات، جيو )خاص 

املعجمات التخصصية هي املعجمات اليت تقدم األلفاظ اخلاصة بفرع من :" كما يعرفه حممود فهمي حجازي بقوله
يُعىن بعلم واحد، أو فّن معني، يتبع مصطلحاته، ويرتّبها " واملعجم املختص عند وليد خالص هو الذي  2".فروع العلم

وفق منهج معني، وهو بذلك خيتلف اختالفا جوهريا عن غريه من أنواع املعجم من الرتتيب الذي يرتضيه صاحب املعجم 
 3".حيث ختصصه، وانفراده بعلم، أو فّن بعينه

 4:صائص نذكر بعضا منهااخلإن املعجم املتخصص خيتلف عن املعجم العام مبجموعة من :خصائصه/ ب

 .يتميز بصفة الشمول والتغطية الكاملة للمفردات .1
 .يعاجل املعجم املتخصص قسما واحدا من فروع املعرفة .2
 .املستهدف يف املعجم املتخصص هو القارئ بذاته .3
 .يُبىن املعجم املتخصص على رصيد مصطلحي متولد .4

 :ومهام المعجم المختص منطلقات/ ج 
 5:ينطلق املعجم املختص من حتديد املقتضيات العلمية واملنهجية اخلاصة بثالث مسائل 

 هي الوظيفة، فال بد من حتديد مالمح املستعمل الذي نؤلف له املعجم :األوىل. 
 هي املادة اليت جنمع فيه، والبد من أن يراعى فيها التوفيق بني القدمي واحلديث يف األخذ باملستويات : الثانية

 . اللغوية وباملصادر
 اليت جتعل مداخل رئيسيةهي منهج الوضع؛ فيكون الرتتيب حبسب تبويب املصطلحات العربية : الثالثة . 

تتوقف بدقة عند كّل مصطلح يف علم بعينه، ولذلك يأيت املعجم جامعًا للمصطلحات من فأما مهمة املعجم املختص 
 .جهة، وحمددا معانيها بدقة

 :المعاجم البالغية والهدف منها/ 2 
 :قراءة في المفهوم والغاية: األولالجزء  

تضم أكرب رصيد من املصطلحات  -اللغة أو متعددهتا أحادية -متخصصةهي معاجم :المعاجم البالغية/ أ 
ويرى عبد العزيز    6.البالغية املقرونة بالتعريف والشرح، واملدعمة  بالشواهد واألمثلة، واملرتبة ترتيبا ألفبائيا أو موضوعيا

 7.دقيقة ومستفيضةقلقيله أن املعجم البالغي هو معجم يضم مصطلحات بالغية تعاجل املصطلحات معاجلة 
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كما وصف أمحد مطلوب املعجم البالغي بأنه معجم يقوم برصد وإحصاء املصطلحات والعودة إىل   
أما إنعام فوال عكاوي فاعتربته  8.هبا من أجل الوقوف على معناه وتقدمي تعريف البالغيني هلا ؛املعجمات اخلاصة

وذكر القاسم املشرتك  ،ع هذه املصطلحات والتعريف هبامعجما ينقب ويستقطب مالمح الرتاث البالغي من خالل مج
 9.بتوضيح املعىن االصطالحي

و بلوغ هدف ما، أهي كغريها من املعاجم ألفت لتحقيق غاية : الغاية من المعاجم البالغية المتخصصة/ ب 
 11:عاجم املختصة هيومن أهم النقاط اليت ميكن ذكرها واعتبارها الغاية احلقيقية لدافع تأليف هذا النوع من امل

  ربط بني هذه اآلراء ربطا تأرخييا بتحديد معناهالرصد املصطلحات واستقاء الرأي من منابعه، و. 
 سهولة التعرف على املصطلحات البالغية من قبل فئة الباحثني الناشئني. 
 لتكون نافعة ملن يريد اكتشاف هذا الفن ؛تقدمي معرفة جديدة وتقريب فنون البالغة وربطها بالنصوص. 
 تسهيل عملية الفهم والشرح وتفسري املصطلحات البالغية. 

 .نبذة عن المعاجم  البالغية : الجزء الثاني 
 11: معلومات عن هذه المعاجم/ 1 

 (:البديع والبيان والمعاني)المعجم المفصل في علوم البالغة / 1

 (.البديع والبيان واملعاين)البالغة املعجم املفصل يف علوم : المؤلف 
 إنعام فوال عكاوي: المَؤلف. 
 دار الكتب العلمية بريوت، لبنان: دار النشر. 
 م1996الطبعة الثانية  :الطبعة مع السنة. 
 714: عدد الصفحات. 
 مصطلحا 842:عدد المصطلحات. 
 ترتيبا ألفبائيا ابتدأ من اهلمزة وانتهى بالواو:ترتيب المادة العلمية. 

 :معجم البالغة العربية/ 2
 معجم البالغة العربية: المؤلف. 
 بدوي طبانة: المَؤلف 
 دار الرفاعي الرياض/ دار املنارة جدة:دار النشر. 
 م1988/ه1418الطبعة الثالثة :الطبعة مع السنة. 
 صفحة 788: عدد الصفحات. 
 مصطلحا 946:عدد المصطلحات. 
 أ من اهلمزة وانتهى بالواوترتيبا ألفبائيا ابتد:ترتيب المادة العلمية. 
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 :معجم مصطلحات البالغية وتطورها/ 3
 معجم مصطلحات البالغية وتطورها: المؤلف. 
 أمحد مطلوب:المَؤلف. 
 مطبعة اجملمع العلمي العراقي:دار النشر. 
 1983/1987من :الطبعة مع السنة. 
 1314: عدد الصفحات. 
 مصطلحا 1111:عدد المصطلحات. 
 ترتيبا ألفبائيا ابتدأ من اهلمزة وانتهى بالواو:ترتيب المادة العلمية. 

 .معجم البالغة العربية نقد ونقض/ 4
 العربية نقد ونقض معجم البالغة :المؤلف. 
 عبده عبد العزيز قلقيله: المَؤلف. 
 دار الفكر العريب القاهرة: دار النشر. 
 م1991/ه1412الطبعة االوىل  :الطبعة مع السنة. 
 صفحة261: عدد الصفحات. 
 ترتيبا ألفبائيا ابتدأ من اهلمزة وانتهى بالواو:ترتيب المادة العلمية. 

 12:نبذة مختصرة عن المعجم/ 2

 (:البديع والبيان والمعاني)المعجم المفصل في علوم البالغة  .1
هو معجم قامت املؤلفة فيه برصد وإحصاء املصطلحات البالغية بغية تقريب فنون البالغة ودجمها بالنصوص، 

البديع والبيان واملعاين، مستخدمة بذلك : كما قامت بذكر فنون البالغة الثالثة  ،بذلك نظام تتبع التطور التارخيي منتهجة
أمثلة توضيحية سواء من القرآن الكرمي، أو األشعار العربية البليغة، متبعة بذلك األصل اللغوي للمصطلح وتقدمي التعريف 

 .االصطالحي له
 :العربية معجم البالغة .2

معجم ضم املصطلحات البالغية اليت أراد صاحبه من خالله مّل شتات هذه املصطلحات، عن طريق دراسة  هو
 .عميقة هلذا املوروث البالغي، إذ محل يف مساعيه مجلة من املصطلحات والفنون البالغية بتعريفاهتا ومضامينها العلمية

ملها إضافات جديدة من املصطلحات وفنون كما أنه صدر يف ثالثة طبعات، اختلفت كل طبعة عن األخرى حب
 .البالغية
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 :معجم المصطلحات البالغية وتطورها .3
وهومعجم أحادي اللغة، . تطورها الزمين هو معجم من املعاجم املختصة يصف مصطلحات البالغة بالتحديدعرب

قد قام بطبعه اجملمع العلمي ، كما يقع املعجم يف ثالثة أجزاء من احلجم الكبري، و (1111)وقد ضم ألف ومائة مصطلح 
م، وكانت 1986/ هـ1416أمااجلزء الثاين فقد طبعه عام . م1983/ هـ1413العراقي، حبيث طبع اجلزءاألول عام 

 .م1987/هـ1417طباعة اجلزء الثالث عام 
 :معجم البالغة العربية نقد ونقض .4

ذ أورد يف معجمه هذا مجلة من املآخذ اليت إلدكتور بدوي طبانة، لهو معجم خصصه لنقد معجم البالغة العربية 
بد العزيز أعاب هبا معجم بدوي طبانة؛ موجها له بذلك عدة انتقادات الذعة مع تصحيحات، وما ميكننا قوله هو أن ع

 .مالئية  بل حىت املطبعية منها أشار إليهاإخطاء املوجودة يف الكتاب سواء أكانت لغوية أم قلقيله مل يغفل حىت األ
وبعد هذه القراءة السريعة للمعاجم البالغية وأصحاهبا وما حيمله جبها من مادة علمية زّخة، نتجه برحالنا إىل  

ذروة املقال أال وهي إشكالية الرتادف املصطلحي أو كما يسميه بعضهم بالرتادف االصطالحي، وحبكم أن املصطلح 
ومن املعجم العام إىل املعجم اخلاص، أوقع هذا االنتقال وحدة معجمية انتقلت من الوضع العام إىل الوضع اخلاص، 

، الذي يعترب الداء الذي يعاين منه علم املصطلح؛ ما يستدعي (الرتادف املصطلحي)واضعي املصطلح يف التعدد املصطلحي
 .النظر يف هذه اإلشكالية واالجتهاد يف اإلجابة عنها

 : ماهية الترادف المصطلحي/ 4
 :الترادف لغة/ أ 
ما تبع الشيء، وكل شيء تبع شيئا فهو ردفه، : الردف، والردف: أو املصدرالرتادف لفظ مشتق من الفعل َرَدَف،  

 . جاء القوم رُداىف، أي بعضهم يتبع بعضا: يقال. وإذا تتابع شيء خلف شيء، فهو الرتادف واجلمع الرداىف
أهنم يأتون فرقة بعد فرقة، وقال  أ  13".ملالئكة ُمردفنيبألف من ا: " وقد فسر الزجاج قوله تعاىل. التتابع: والرتادف 

الراء والدال والفاء أصل واحد مطرد، يدل على إتباع الشيء، : " كما قال أمحد ابن فارس14.متتابعني: مردفني: الفراء
 15".التتابع والرديف الذي يرادفك: فالرتادف

 :الترادف اصطالحا/ ب
داللة كلمتني أو أكثر على معىن واحد، وهذا ما جنده يف تعريف السيوطي الذي أفرد  :أما يف االصطالح فهو 

األلفاظ املفردة : " ، حيث عرفه بقوله"معرفة املرتادف:" مساه( املزهر يف علوم اللغة وأنواعها)للرتادف فصال خاصا يف كتابه 
وبوحدة االعتبار عن  ،سم واحلد فليسا مرتادفنيواحرتزنا باإلفراد عن اال: قال .الدالة على شيء واحد باعتبار واحد

 16.املتباينني كالسيف والصارم فإهنما دال على شيء واحد

املرتادف ما كان معناه واحدا وأمساؤه كثرية وهو ضد املشرتك، أخذ من الرتادف الذي هو : " وعرفه اجلرجاين فقال
الرتادف :" وعرفه بتعريف آخر فقال17....".يث واألسدمركوب واللفظان راكبان عليه كالل هركوب أحد خلف آخر، كأن

 18".توايل األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد: هو عبارة عن االحتاد يف املفهوم، وقيل
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الرُب )أن يقع اللفظان املختلفان على املعىن الواحد، كقولك : " ... أما حممد بن القاسم األنباري فقال عنه
  19".والَعرير واحلمار، والذئب والسيد، وجلس وقعد، وذهب ومضى واحلِنطة،

ومن خالل هذه التعريفات اليت قدمناها يتبني لنا بأن الرتادف يف مفهومه االصطالحي يراد به داللة كلمتني أو 
 .أكثر على معىن،  وبعبارة أخرى هو اشرتاك كلمتني خمتلفتني أو أكثر للداللة على معىن واحد

 :أسباب الترادف المصطلحي /5
 21:ميكن القول إن ظاهرة الرتادف تقع لسببني حسب قول السيوطي

 من  وتضع  امسا آخر يكون من الواضعني، وهو األكثر بأن تضع إحدى القبيلتني أحد االمسني، واألخرى: األول
 .ت اصطالحيةوهذا مبين على كون اللغا....... غري أن تشعر إحداها باألخرى، مث يشتهر الوضعان

 يكون من واضع واحد وهذا النوع قليل: أما الثاين. 
 21:كما أرجع علي القاسمي ذلك لعدة أسباب منها

 تعدد هلجات الفصحى. 
 ثراء اللغة العربية. 
 تعدد واضعي املصطلح. 

التعدد، فالكثري وكون البالغة غنية باملفاهيم تسابق الباحثون يف وضع املصطلحات املقابلة هلا غري أهنم وقعوا يف فخ 
من املصطلحات يف احلقيقة مسميات عديدة ملفهوم واحد، وذلك ألن كل بالغي كان جيتهد يف وضع اسم جديد من 

 .أجل تسمية مفهوم ما
وميكن التأمل يف النماذج التالية ظاهرة  الرتادف املصطلحي يف  املعاجم املختصة يف هذا اجملال لنتبني صدق هذه 

 22:الدعوى

 المصطلح المرادف  التعريف  المصطلح 
 .مراعاة النظري، التناسب، التوفيق، واملؤاخاة .ألف بعضهم بعضاً : من فعل ائـرتَـَلَف، وائـرتَـَلَف القوم ائتالفاً  االئتالف
يكون مطلع الكالم شعرًا أو نثرًا أنيقًا بديعاً، ألنه أول ما يقرع  االبتداء

 السمع 
املطلع، براعة حسن الطالع واملبادي، براعة 

 .االستهالل
هو ما يبتدع عند حوادث املتجددة، كاألمثال اليت خترتع  اإلبداع

 .وتضرب عند الوقائع
 .سالمة االخرتاع 

اتساق 
 البناء

هو أن يأيت املتكلم بالكلمات من النثر وأبيات من الشعر 
وتكون مجلها ومفرداهتا متبعة ........متتاليات متالمحات

 .متوالية

 .لنسقحسن ا

هو أن يذكر لفظ ظاهره الدعاء باخلري، والنفع، وذلك ما يف  االحرتاس
ضمنه مما يوهم الشر، فيتذكر فيه كلمة تزيل ذلك الوهم وتدفع 

 .الّتترميم، التحرز، االطناب بالتكميل
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 .مذلك الوه
 الفعل والوصل االستعارة، التشبيه،  إن قام الشيء مقام الشيء أو مقام صاحبه.... البدل

 .اإلطناب .هو االطناب، وهو خالف اإلجياز البسط
 .العكس، املعكوس .تقدمي لفظ من الكالم مث تأخريه التبديل
أن يأيت الشاعر باملعىن يف البيت متامًا قبل انتهائه إىل  التبليغ

 .فتزيد املعىن بلوغا إىل الغاية القصوى.... القافية
 .اإليغال، اإلشباع

أن يضع الشاعر معاين يريد أن يذكر أحواهلا يف شعره الذي  التبني
 .يصيغه

 .التوشيح، اإلرصاد، التفسري اخلفي

أن يريد الشاعر معىن فال يأيت  باللفظ الدال عليه بل لفظ تابع  التتبع
 .له

التجاوز، اإلرداف، وهناك من مساه 
 .بالكناية

جتاهل 
 العارف

إخراج ما يعرف صحته خمرج ما يُشك فيه ليزيد بذلك  هو
 .تأكيداً 

 .سوق املعلوم مساق غريه، التشكيك

 .اإليهام، التوجيه، التخييل، املغالطة .هي أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد هبا البعيد التورية
 جملانسة، التجانسالتجنيس، ا أن تتفق اللفظتان يف وجه من الوجوه وخيتلف معنامها اجلناس
طابقت بني .... هو أن يؤتى بالشيء وبّضده يف الكالم الطباق

 .الشيئني إذا مجعت بينهما على حذٍو واحد وألصقتهما
 .املطابقة، التطبيق، التضاد، التَّكافؤ

أن تبلغ باملعىن أقصى غاياته وأبعد هناياته، وال تقتصر يف العبارة  املبالغة
 وأقرب مراتبه عنه أدىن منازله،

التشريع، اإلفراط يف الصفة، الغلو، 
 .اإلغراق

أن تُزواج بني الكلمات واجلمل بكالم عذب وألفاظ عذبة  املزواجة
 . حلوة

 .االزدواج، التمزيج

هو أن يأيت الناظم يف بيته بلفظة مشرتكة بني معنيني اشرتاكاً  املشاكلة
 أصلياً أو فرعياً 

 املشاركة، االشرتاك

هو أن يتلّطف املتكلِّم فيمدح ما ذمَُّه غريه أو يَذّم ما مدحه  املغايرة
 ,غريه

 .التغاير، التلطف

أن يقول شيئًا ويرجع عنه، أو أن حيكي املتكلِّم ما جرى بينه  املراجعة
 ...وبني الغري من سؤال وجواب بأوجز عبارة وألطف معىن

 .احملاورة، السؤال واجلواب

 احملاجاة، التعريض، الكناية  ,هو كالم يعرفه املخاطب بفحواه وإن كان على غري وجهه اللحن 
 .الطراز .هو إرداف الكالم مبا يؤيده ويقرر معناه التنبيه 
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 . اإلغراب، والطرفة . أن يأيت الشاعر مبعىن يستغرب لقلة استعماله النوادر 
 .االعداد .ياق واحدهو عبارة عن إيقاع أـسماء منفردة على س التعديد 

 . القطع، القبض أخذ قطعة من الشيء أو حذف بعض حروف الكلمة ز االقتطاع 
 .االقتصاص، االصطياد أن يكون كالم يف سورة مقتصا من سورة أخرى  االقتناص
اجملانسة، التصدير، التعطف، التصدير،  .هو أن يرد آخر الكالم على أوله الرتديد 

 .التكرار
االعنات، االلتزام، التضييق، لزوم ما ال  التقوية واإلحكام والتوكيد التشديد

 .يلزم
 
 :سبل الحد من الترادف في المعاجم البالغية/6 

  فيقول" املطمع" ويقرتح " التسهيم"التناسب بني املعىن اللغوي واالصطالحي، إذ جند العلوي يف انتقاده لتسمية :
فإن كان امللقب قصد اإلغراب به فقد أبعد املرمى وزل عن النهج القومي إمنا  ليس هذا اللقب دااًل على هذا املعىن،

ع يف قول مثله وهو من ذاك أي أن سامعه يطم" املطمع"املخطط، ولو مسي : التسهيم، التخطيط، والربد السهم
 23.ازبعيد جل

 هذا النوع هو رد االعجاز على الصدور  "مراعاة العوامل الصوتية والشكلية، إذ يقول احلموي يف باب التصدير
 24".اه املتأخرون التصدير أخف على املستمع وأليق باملقاممس
  توظيف الناحية الصرفية، وهذا ما نلمسه عند السيوطي حني اعتمد على الوزن الصريف يف تفضيل مصطلح املرّصع

 .،على مرادفه الرتصيع، ليكون موافقا ألنواع السجع األخرى وزناً ومسعاً 
  استخدام أصل االصطالح، نقصد هبذا ضابط النظر إىل املصطلح البالغي من ناحية عالقته مبا وضع له أوال يف

اصطالح البالغيني، ومبوجب هذا الضابط ميكن استخراج املصطلح األصل من املرادف، كاستعمال البالغيني ملصطلح 
 .توفيق، ومراعاة النظري، فنجده هو االئتالف، والتلفيق، والتناسب، وال"التأليف"
  :الخاتمة 

املعاجم البالغية مبنية على الرصد الدقيق، واالستقصاء الشامل، غري أن هذا ال يسلمها من  ميكن أن نقول إن
 :هنات، ما انعكس عليها، فعانت من قضية تعدد املصطلحات وعليه نقرتح مجلة من التوصيات

 الدالة على أغراض بالغية ومصطلحات بالغية التمييز بني مصطلحات. 
 حذف املصطلحات اليت تصب يف ميدان ومفهوم واحد. 
 تتوافق مع شروط املصطلح العلميال رات اليت اختليص املصطلحات البالغية من العب. 
 التخلي من بعض مصطلحات اليت تدرج حتت مصطلح معني لكوهنا صفات ال أنواع، كمصطلح التشبيه مثال. 
 غربلة بعض املصطلحات وحذفها وإبقاء على مصطلح شائع وجامع ملفهوم ما وجب. 



2112 مارس                                          1 عددال 2مجلد ال                                         أمارات مجلة  
 

(الجزائر)فاطمة الزهراء زبجي                                          60 

 

 :قائمة المصادر والمراجع
مكتب / ، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم48: ، جملة لسان العريب، العدد(املنهج واملصطلح)جواد حسين مساعنه، املعجم العلمي املختص :ينظر .1

 .36: م، ص1999كانون األول،  التنسيق والتعريب، الرباط،
 .115: ، ص41:حممد فهمي حجازي، االجتاهات احلديثة يف صناعة املعجمات، جملة اللغة العربية، ع:ينظر .2
 .2: مصطلحات البالغة بني معجمني، وليد حممود خالص، ص" مقال: ينظر .3
ابراهيم بن مراد، أسس : وينظر. 39: م، ص2119، القاهرة 2ط امحد عمر خمتار، صناعة املعجم احلديث، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،:ينظر .4

مكتب التنسيق والتعريب، الرباط، كانون / ، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم48: املعجم املختص اللسانية، جملة لسان العريب، العدد
 .212:، ص1999األول،

 .إبراهيم بن مراد، مرجع سابق:ينظر .5
، دكتور حاج هين حممد، كلية اآلداب والفنون، جامعة الشلف، _أهدافها املعرفية وإشكاالهتا املنهجية _ املصطلحات البالغية  معاجم" مقال: ينظر .6

 : اجلزائر، ص
 .13: م، ص1991_ه1412، القاهرة 1عبده عبد العزيز قلقيله، معجم البالغة العربية، دار الفكر العريب، ط: ينظر .7
 .18: ، ص2117، لبنان 2صطلحات البالغية وتطورها، مكتبة ناشرون، طأمحد مطلوب، معجم امل: ينظر .8
، بريوت 2، مراجعة أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية، ط(البديع والبيان واملعاين)إنعام فوال عكاوي، املعجم املفصل يف علوم البالغة :ينظر .9

 .14: م، ص1996_ه1418
 .16: إنعام فوال عكاوي، مرجع سابق، ص ، وينظر11: امحد مطلوب، مرجع سابق، ص: ينظر .11
وينظر أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، مكتبة لبان ناشرون، مقدمة .إنعام فوال عكاوي، مرجع سابق، مقدمة الكتاب:ينظر .11

بد العزيز قلقيله، معجم البالغة العربية ينظر عبده ع. م، مقدمة الكتاب1988، 3ينظر بدوي طبانة، معجم البالغة العربية، دار املنارة، ط. الكتاب
 .م، مقدمة الكتاب1،1991طنقد ونقض، دار الفكري العريب القاهرة، 

 .17:، صاملرجع نفسه: ينظر .12
 .9سورة األنفال اآلية : ينظر .13
 .م، مادة ردف1995_ ه1374، 2ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، دار بريوت لبنان، ط:ينظر .14
 .513: ، ص2م، ج1979-ه1399عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، : مقاييس اللغة، تح أمحد بن فارس،: ينظر .15
 .388: ، ص1حممد أمحد، جاد املوىل، وآخرون، دار الفكر، بريوت، ج: جالل الدين السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، تح: ينظر .16
 .56:م، ص1969الشريف اجلرجاين، التعريفات، مكتبة لبنان، بريوت، : ينظر .17
 .املرجع نفسه: ينظر .18
 .7-6: م، ص1961حممد أبو الفضل إبراهيم، دائرة املطبوعات والنشر يف الكويت، : األنباري، األضداد، تح:ينظر .19
 .416-415:، ص1حممد أمحد، جاد املوىل، وآخرون، دار الفكر، بريوت، ج: جالل الدين السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، تح:ينظر .21

 .وما بعدها 196: م، ص2118، لبنان1علي القامسي، علم املصلح، مكتبة لبنان ناشرون، ط:نظري
 العلمي اجملمع مطبعة وتطورها، البالغية مصطلحات معجم أمحدمطلوب،: ينظر .وما بعدها 17: إنعام فوال عكاوي، مرجع سابق، ص:ينظر

ينظر عبده عبد العزيز قلقيله، معجم . م1988، 3معجم البالغة العربية، دار املنارة، ط بدوي طبانة،: نظري .73:م،ص1987-3،1417العراقي،ج
 .م1،1991البالغة العربية نقد ونقض، دار الفكري العريب القاهرة، ط

 .79:،ص32علي القامسي اشكالية توحيد املصطلح العريب النظرية والتطبيق، جملة اللسان العريب،ع:ينظر  .21
 .144: ، ص/1985، 21خلطيب، ورقة عمل ندوة توحيد منهجيات وضع املصطلحات، جملة اللسان العريب، عأمحد شفيق ا: ينظر  .22
 .1138:، ص4، ج75م، مج1421،1211ندوة إقرار منهجية موحدة لوضع املصطلح العلمي العريب وتوحيده، دمشق، : ينظر  .23
 .73: م، ص1987-1417، 3مطبعة اجملمع العلمي العراقي، ج أمحد مطلوب، معجم مصطلحات البالغية وتطورها،: ينظر  .24

 
 



2112 مارس                                          1 عددال 2مجلد ال                                         أمارات مجلة  
 

(الجزائر)قورين   ةفاطمة الزهر                                       61 

 (هـ586ت )داللة التعريف والتنكير في تفسير البيضاوي 

 املسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل
 

 قورين      ة فاطمة الزهر  :الطالبة
 مختار درقاوي/د: إشراف

                                                     الجزائر  –الشلف  –جامعة حسيبة بن بوعلي 
 :  الملخص

ال خيتلف اثنان يف املقاصد ،واألغراض البالغية للتعريف والتنكري ،فهما من الظواهر النحوية اليت تؤدي وظيفة         
داللية يف اجلملة العربية واليت تكشف عن بعض جوانب اإلعجاز لبياين يف القران ،فمفهوم الكلمة يف التعريف خيتلف عن 

كري من أهم القضايا اليت لقيت اهتماما واسعا من قبل النحويني والبالغيني مفهومها ومنه كانت قضية التعريف والتن
 .واملفسرين 

 .البيضاوي –التفسري –التنكري  –التعريف :الكلمات املفتاحية 
Summary : 

      There is no difference in the two purposes, and the rhetorical purposes of definition and 

reasoning, they are grammatical phenomena that perform a function in the grammar of the Arabic 

sentence, which reveal some aspects of the miraculous to my words in the Koran, the concept of the 

word in the definition differs from the concept and from which the issue of definition and thinking of 

the most important issues that received interest Wide by grammarians, philosophers and interpreters. 

Keywords: Definition - Annoying - Interpretation –El baydhaoui. 
 

 :داللة التعريف و الّتنكير في تفسير البيضاوي
ان لكلٍّ من الّتقدمي و التأخري و احلذف  مقاصده البالغّية فللّتعريف و الّتنكري وظيفتهما الّداللّية، اّليت فإذا ك         

تكشُف عن بعض جوانب اإلعجاز البيايّن يف القرآن، فمفهوم الكلمة  يف الّتعريف خيتلف عن مفهومها يف الّتنكري، و منه  
 .ضايا اّليت َلِقَيِت ِاهتماًما واسًعا من ِقَبِل الّنحوين و البالغيني و املفّسرينكانت قضية الّتعريف و الّتنكري من أهّم الق

 :الّتعريف: أّوالا 
 :مفهوُمهُ -أ

عبارٌة عن ذكر شيء تستلزم معرفته معرفَة » : تكاد تكون تعاريُف و حدوُد الّتعريف متقاربًة، فهو عند اجلرجاين         
«شيء آخر

3«ااِلسُم املختصُّ بشيء دون غريه»: و عند الّرماينّ  2«ماحّض الَواِحَد ِمْن ِجْنِسهِ »، و عنَد األنبارّي 1

ْعريف إذن هو   4«اسٌم يدلُّ على شيء بعينه، ألنه متميّ ٌز بأوصاف و عالمات ال يشاركه فيها فرٌد من نوعه»َفالت َّ
 :أقساُمه-ب

ْعريِف أقساٌم قد وقف عليها النحويُّون و هي اآليت         :للت َّ
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 :الّتعريف باإلضمار-1
َوِإنَّا َلَنْحُن ﴿ : ، غيبة، ففي مقام التكّلم قوله تعاىل5كّلم، خطابيُ َعرف املسند إليه باإلضمار، و له أنواع ثالثة، ت       
رِثُونَ ۦُنْحيِ  ِهيمُ ﴿: ، و ِمثالة يف مقام اخلطاب قوله تعاىل6﴾٣٢ َونُِميُت َوَنْحُن اُْلوََٰ َاِلَهِتَنا يََِٰا إبـْرََٰ ـ  َذا ِب  7﴾٢٣ َءانَت فَـَعْلَت هََٰ

يـُْتم مَّا تُْمُنونَ ﴿  :، و قد خياطب اجلمع كما جاَء يف قوله تعاىل ِلُقونَ ۥَٓءانُتْم َتْخلُُقونَهُ  ٨٥ َأفَـرََٰ و من  8﴾٨٥ َأْم َنْحن اُْلخََٰ
َعَلْيِهْم  َواَلَخْوف  ۦِعنَدرَبِّهِ ۥَأْجُرهُ ۥِٓللِه َوُهَوُمْحِسن فَـَلهُ ۥبَلىَٰ َمَن َاْسَلَم َوْجَههُ ﴿ :أمثلة الّتعريف بالّضمري الغائب قوله تعاىل

 9﴾َواَلُهْم َيْحَزنُونَ 
 :الَعَلمُ -2

الَعلُم ِاسٌم يدلُّ على معنّي حبسب وضعه بال قرينه، أو هو ما وضع  ملسمى معنّي من دون احلاجة إىل قرينة كأمحد و       
أسراَره الَكاِمَنة فيه وجدت  سعاد، و العلُم أحُد املعارف اهلاّمة اليت توقفت عندها كتُب الّلغة والبالغة، و حني ِاْستكَشَفتْ 

ًبا  َتركيبًيا ِإضافّيا حنو  جاء " ، أو ِإسنادياّ حنو "سيبويه"أو َمْزِجيًّا حنو " عبد اهلل" أنه يكون مفرًدا مثل حمّمد و سعاد، و ُمرَكَّ
 ....10، و يسّمى به األشخاص و الّدول و البالد و القبائل و األهنار و اجلبال"احلقّ 

ااِلسم و الُكنية و الّلقب، فااِلسُم عمر وخالد و عبد اهلل، و : قسم الّلغويون علَم األشخاص إىل ثالثةو لقد         
ر بأٍب، أو أمٍّ، أو أخ أو أخت، حنو أيب عبد اهلل، و أّم مازن ، و الّلقب ما أشعَرنَا  برفعٍة و عظمة  11الكنية هي ما صدِّ

 .12احظكالّرشيد و األمني، أو بذّم و احنطاط حنو اجل
 :ِاسُم اإلشارة

هي األمساء اّليت يشار هبا إىل املسّمى، و فيها من أجل ذلك معىن الفعل، و هي ضرٌب من املبهم، و َمْعىَن اإلشارة        
فتعريُف اإلشارة أن ُُتصِّص للمخاطب شخًصا يعرفه  اإلمياُء إىل حاضر ِِبَارحة، أو ما يقوم مقام اجلارحة، فَ تَ َعرَّف بذلك،

 .13حباسة البصر، و سائر املعارف هو أن ُتتصَّ شخًصا يَعرفه املخاطب بقلبه
، و هذان و "َهذه"أو " هذا " و أّما األمساُء املبهمة فنحو » : يف قوله"األمساء املبهة" و قد أطلق عليها سيبويه لفظ       

و تلك، و ذانك و تانك، و أولئك، و ما أشَبه ذلك، و إمنا صارت معرَفًة، ألهّنا صارت أمساء  هاتان، و هؤالء و ذلك
 14.«إشارة إىل الشيء دون سائر أمته

 :ااِلسُم الموصولُ -4
فيِصري مع ذلك الكالم  املوصوُل ما ال يتّم حّّت تصَله بكالم بعده تاّم،»: قال ابُن يعيش يف مبحث املوصوالت        

: ِامسًا تاّما بإزاِء مسّمى، فإذا قلت جاءين الّرجل اّلذي َقام فاّلذي و ما بعده يف موضع صفة الّرجل مبعىن القائم، و إذا قلت
جاءين من قام، فمن و ما بعده يف موضِع ِاسٍم معروٍف غري صفة، فمنزلة اّلذي و حنوه من املوصوالت وحده منزلُة حرٍف 

لكلمة، من حيث كان ال يفهم معناه إال بضّم ما بعد إليه َفَصاَر لذلك من مقّدماته، ولذلك كان املوصوُل مبنيًّا، من ا
اّلذي، اّليت، الّلذان، الّلتان، : ال يتّم معناه إال بصلته، و من املوصوالت 15«فاملوصوُل وحده ِاسٌم ناقٌص أي ناقُص الّداللة

 .الاليت، الّلوايت، ما، و من
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 "ال"المعّرف ب -5
و أّما األلف و الاّلم فنحو الّرجل و الفرس و البعري و ما أشبه ذلك، و إمّنا صارت معرفًة »: يقول صاحب الكتاب    

 16.«ألّنك أردَت باأللف و الاّلم الشيء بعينه دن سائر أّمته
قد " ال"و هي أخّص من اجلنسّية، فاملعهود بالعهديّة احلقيقَة،و تُعنّي مفهوم الّلفظ بّدقة، " ال"تُِفيد  :ال العهديّة-

وقد   17﴾فَـَعصيَٰ ِفْرَعْوُن اُلرَُّسولَ  ٥١ِإَليَٰ ِفْرَعْوَن َرُسوال َأْرَسْلَنا كَما﴿ :يكون مذكوًرا يف اجلملة، كما يف قوله تعاىل
، و قد ال تكون القرينة 18﴾ِقيََٰما لِّلنَّاسِ  َجَعَل اَللَُّه اُْلَكْعَبَة اَْلبـَْيت اَْلَحَرامَ ۞﴿:يكون وصًفا لكالم سابق له كقوله تعاىل

عند " الكتاب" الّلفظية يف اجلملة، و لكّن املعىن املعهوَد بالذهن قد تغريَّ مع دخول ال عليه، فاملعهود الّذهين يف لفظ 
، فهو لكتاب غري 19﴾ِفيهِ ذلك اَْلِكتََٰب اَلرَْيَب ﴿ :يف قوله تعاىل" ال"املشركني لغري القرآن الكرمي، و ملّا دخلت عليه 

 .اّلذي عهدوه
، و "كلّ " تدخل على املفرد و اجلمع لتفيد معىن ما ، على احلقيقة أو اجملاز، و هلذا فإنّه يقع موقعه لفظ  :ال الجنسّية-

ُموَل، فهي الستغراق األلفاظ يف قوله تعاىل ُن َضِعيفا﴿ :تُفيُد اإلحاطة و الشُّ أن نقول كّل  فيصحّ  20﴾ ٣٥ َوُخِلَق َااِلنسََٰ
 .إنسان

هي الّداخلُة على ِاسم الفاعل أو ِاسم املفعول، بشرط أال يراد هبا العهد أو اجلنس، وتُكون بلفظ واحٍد :ال الموصولّية
 .َأكرْم احملموَد خلُقه، أو اّلذي محد َخْلُقهُ : للمفرد و املثىن و اجلمع، و املذكر و املؤنث، كقولك

 :المَضاف ِالى المعرِفة -6
هذا أخوك، و مررت بأبِيك، و ما أشبه ذلك، و إمّنا َصاَر معرفًة بالكاف اّليت » : املضاف إىل املعرفة فَ َنْحُو قولك        

 .21«أضيف إليها، ألّن الكاف يُراد به الشيء بعينه دون سائر أّمته
 :األغراض البالغّية للّتعريف -ج

 :املعّرف، و منها ما يأيت تنوعت األغراض البالغية و املقاصد الداللة لالسم
 22و منه  قول بشار بن برد: الفْخُر و االعتداد بالنفس-

 َأنَا الُمَرعَُّث ال أْخَفى َعَلى أَحد  
 َذرَّْت ِبي الشَّْمُس للقاِصي و الدَّاِني                            

و هو كناية عن شهرته، فجاء املسند إليه معرّفا املقرط، و كان بشار يلقب باملرعث لرعثة كانت له يف ِصَغرِه، : و املرعث
 .23بضمري املتكلم و فيه َفْخٌر و ِاعتداٌد بالّنفسِ 

 :المبالغة-
يـَْعَلُمونَ  ِإنَـُّهْم ُهُم السَُّفَهاءُ  اَل أ﴿ :و منه قوله تعاىل        ِإنَـُّهْم ُهُم اُْلُمْفِسُدوَن َولََِٰكن  َأاَل ﴿:و قوله تعاىل 24﴾َولََِٰكن الَّ

َيْشُعُرونَ  ، فمن املعلوم أّن هناك مفسدين آخرين، و هناك سفهاء آخرين، و لكّنه قصر اإلفساد و السفه على 25﴾ الَّ
" و ضمري الفصل  26املنافقني مبالغًة على معىن أهّنم أوىل من يسّمى هبذا االسم، أو على أهّنم كاملون يف هاتني الّصفتني

 .ملبالغةهو اّلذي أضفى على املعىن داللة ا" هم
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 :التخصيص-
ِاللَّهُ ﴿ :يؤتى باملسند اِليه معرًفا بالعلمّية إلحضاره بعينه يف ذهن الّسامع، ابتداء باسم خمتّص به، كقوله تعاىل    
ِت َوااَلْرَض َوَأنَزَل ِمَن اَلسََّماءِ ےاُلذِ  وََٰ ِرْزقا لَُّكْم َوَسخََّر َلُكُم اُْلُفْلَك ِلَتْجِري ِفي  ِمن اَلثََّمرََٰتِ ۦَماء َفَأْخَرَج بِهِ  َخَلَق اَلسَّمََٰ

رَ ۦۖبَِأْمرِهِ  ِاْلَبْحرِ  فذكر لفظ اجلاللة، ألنّه وحده سبحانه و تعاىل القادر على كل شيء، و اخلالق لكّل  27﴾َوَسخََّرَلُكُم ُااَلنـْهََٰ
 .28شيء
 :التشويق-

فِإنَـَّها اَل تـَْعَمي ﴿:لّسامع لتشويقه إليه، و منه قوله تعاىلو قد يؤتى بالّضِمري لتمكني ما بعده من نفس ا        
رُ  َر باألبَصار، فلّما أُريد إثبات ما هو 29﴾َااَلْبصََٰ َهٌم ُفسِّ ، فاملعىن أّن أْبَصاَرُهْم صحيحٌة ساملٌة ال َعَمى هبا، فالضَِّمرُي ُمب ْ

ار، ِاحتاج هذا الّتصويُر إىل زيادة تعيني و تعريف  خالف املعتقد من نسبة الَعَمى إىل القلوب حقيقة، و نفيه عن األبص
 .30ليتقّرَر أنَّ مكان العمى هو القلوب ال األبصار

 :زيادة التَّقرير-
 ،31﴾ۦَورَََٰوَدْتُه اُلِتى ُهَوِفي بـَْيِتَهاَعن نَـّْفِسهِ ۞﴿ :قد يؤيت باملعّرف باملوصولّية لغرض زيادة الّتقرير، و منه قوله تعاىل         

اّليت " و إبعاده عن هتمة الفحشاء، و َما ذكر يف صلة املوصول -عليه الّسالم -و الَغَرَض املسوق له الكالم نزاهة يوسف
عن  -عليه الّسالم–، ألّن ِامتناع يوسف "َوَراَوَدْتُه اِْمرَأة العزيز: " أشدُّ حتقيقا و تقريًرا لتلك الّنزاهة ممّا لو قيل" ُهَو يف بَ ْيِتها

ًنا و آمنا معها، يدّل داللًة و اضحًة على نزاهة يوسف عليه الّسالمالفحش  .32اء، و هو يف بيتها، ومتمكِّ
 :الّتعظيم

قد يكون تعظيم املشار إليه بلفظ القريب و البعيد، فالقريب يراد به استحضار عظمة املشار اِليه أمام القلوب و      
َذا فَـ العيون، و منه قوله تعاىل﴿  ِمُلونَ ِلِمْثِل هََٰ ْعَمِل ِاْلعََٰ ، و البعيد يُراد به بعد منزلة املشار إليه، و ارتفاع 33﴾٢٦ْليـَ

 .35﴾ ُأْوَلِئَك َعَلىَٰ ُهدى مِّن رَّبِِّهْم َوُأْولََِٰئَك ُهُم اُْلُمْفِلُحونَ ﴿ :، حنو قوله تعاىل34مكانته
ةُ ﴿ :قوله تعاىلكما أفاد ِاسم اإلشارة الّتعظيم، فإنّه يفيد أيضا معىن الّتحقري و منه      ِذِه اِْلَحيـَوَٰ نْيا َوَما هََٰ  َلْهو ِإالَّ  اُلدُّ

ةُ ﴿:حتقريًا للّدنيا  ولشأهنا، لداللة قوله تعاىل" هذا"، فقد جئ باسم اإلشارة 36﴾َوَلِعب  اُلدُّنْيا ِإالَّ َلِعب َوَلْهو َوَما اَْلَحيـَوَٰ
ارُ  ْعِقُلونَ  َأَفاَل   لِّلِذين يـَتـَُّقونَ  َخْير ُااَلِخَرةُ  َوَللدَّ  .37﴾تـَ

 :داللة التعريف في تفسير البيضاوي/ د
 :قد وقف البيضاوّي على أغرا التعريف البالغّية اّليت تستفاد من الّسياق

 :الّتعظيم و الّتشريف-
يوم جزاء الّشريعة، و قيل الطّاعة ، و معىن " الّدين" » :، يقول البيضاوّي 38﴾ َمِلِك يـَْوِم ِالدِّينِ ﴿ :و منه قوله تعاىل      

 .39«بنفوذ اآلمر فيه -إّما لتعظيمه، أو لتفّرده: الّدين، و ُتصيص اليوم باإلضافة
ْلَدِة ِالِذي حرََّمَها﴿ :و مثالة أيضا قوله تعاىل     ِذِه ِاْلبـَ َوأُِمْرُت َأَن اَُكوَن ِمَن  ُكّل َشيء ۥوَلهُ  ِإنََّما أُِمْرُت َأَن َاْعُبَد َربَّ هََٰ

، أََمَر الرَُّسوُل بأن يقوم هَلُْم ذلك "إمّنا أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد رّب َهِذِه البَ ْلَدة اّلذي َحرََّمَها" »: قول البيضاويي 40﴾ اْلُمْسِلِمين
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ْعَوَة، و قد كملت ، و ما علي َعاَد، و َشرََح َأْحَواَل القَياَمَة، إْشَعاًرا بأنَُّه قد َأََتَّ الدَّ
َ

إال ااِلشتغال ه بعُد بعدما بنيَّ املبدأ و امل
 .41«بشأنه، و االستغراق يف عبادة ربّه، و ُتصيُص مّكة هبذه اإلضافة َتْشريٌف هلا و تعظيٌم لشأهِنَا

 :الّتحقير
و إمّنا  » :، يقول البيضاويّ 42﴾٦أَِبي َلَهب َوَتبَّ  تـَبَّْت َيَدا﴿ :يُْستفاد من الّتعريف معىن الّتحقري، كما يف قوله تعاىل      

التَّْكِنَيُة تكرَِمة إلشهاره بكنيتها، ألنَّ ِامَسُه عبد  العزى،فاستْكَره ذكره، و ألنّه ملا كان من أصحاب الّنار، كانت كّناه، و 
، فامسه عبد العزى بن عبد املطلب، و (أيب هلب) ، أداة الّتعريف هنا العلمّية، و نَ ْوُعُه الُكنية يف قوله43«الكنية أوَفَق حَباِله

 .نية حتقريًا له و لشأنهإمّنا أتى بالك
َذا اَلذِ ﴿:كما أفاد التعريف باإلشارة الّتحقري أيضا يف قوله تعاىل        بـََعَث اَللَّهُ  ےَوِإَذا رََأْوَك ِإْن يَـّتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزؤاا َاهََٰ

قوٍل ُمْضَمٍر، و اإلشاَرة لاِلْسِتْحَقاِر، و إْخراج  حَمِْكيٌّ بَ ْعدَ " أَهَذا الَّذي بَ َعَث اللَُّه َرُسواًل " »: ، يقول البيضاوي44﴾َرُسوالا 
أهذا اّلذي زعم : بعث اهلل رسوال يف معرض الّتسليم ََيعل ِصلة، و ُهْم على غاية اإلْنَكار هَتّكم و ِاستهزاء، و لواله لقالوا

 .45«أنّه بعثه اهلل رسوال
 :الّتنويه و الّتنبيه

 َأضاف الَعْبَد إىل نَ ْفِسِه تعاىل تَ ْنِويًها 46﴾ي رَْيب مِّمَّانـَزَّْلَناَعَلى َعْبِدنَاَوِإن ُكنُتْم فِ ﴿ :ففي قوله تعاىل    
فاسُم اإلشارة  48﴾ وُأْولََِٰئَك ُهُم اُْلُمْفِلُحونَ ﴿:و منه قوله تعاىل. 47بذْكرِه، و تَنبيًها على أنّه خمتّص به، ُمْنقاٌد حُلْكِمِه تعاىل 

لك الّصفات يقتضي كل واحدة ِمن األثرتني، و إنَّ كالًّ منهم كاف يف متييزهم هبا عن جاء فيه تنبيًها على اِّتصافهم بت
 .49غريهم

 :المبالَغةُ 
اَْلَغِنّي  اَللَِّه َواللَُّه ُهوَ  ىلَ إاَلنَّاُس َأنُتُم اُْلُفَقَراُء  يَََٰأيُـَّها۞﴿ :املبالَغَة، و ذلك يف قوله تعاىل" ال"قد أفاد التعريف ب     

يف أنفسكم و ما يعن لكم، و تعريف " يا أيّ َها النَّاس أنتم الفقراء إىل اهلل" »: -رمحه اهلل–، يقول البيضاوي  50﴾اُْلَحِميدُ 
 .51«"الفقراء للمبالغة يف فقرهم، كأهّنم لشّدة اِفتقارهم و كثرة ِاحتياجهم هم الفقراء

 ِإنَـُّهْم ُهُم اُلسَُّفَهاءُ  َءاَمَن اَلسَُّفَهاُء ااَل  َأنُوِمُن َكَما َءاَمَن اَلنَّاُس قَاُلواْ  َكَما  َءاِمُنواْ  ۥَٓوِإَذا ِقيَل َلُهمُ ﴿ :و منه قوله تعاىل    
يـَْعَلُمونَ  فَهاء و لكن ال يعلمون"»: ، فيقول البيضاوي52﴾َولََِٰكن الَّ ، ردٌّ و مبالغٌة يف جتهيلهم، فإّن "آال إنّ ُهْم ُهُم السُّ

 .53«على خالف ما هو الواقع أعظُم ضاللة، و أَّت جهالة من املوقف املعرتف ِبهلهاجلاهل ِِبَْهِلِه اجلازم 
 :المشاركة

 َوِإَذا َلُقواْ ﴿ :من النكت البالغّية اّليت يفيدها الّتعريف لدى البيضاوي املشاركه، كما يف قوله تعاىل    
إذ املقصود بشياطينهم  54﴾ ِإنََّما َنْحُن ُمْستـَْهزُِءونَ  ۥَٓمَعُكمُ  ِإنَّا َشيََِٰطيِنِهْم قَاُلواْ  َءاَمنَّا َوِإَذا َخَلوِْا ِاَليَٰ  قَاُلواْ  َءاَمُنواْ  اُلِذينَ 

فقْد شارك هؤالء . 55اّلذين ماثلوا الشيطان يف متّردهم، و هم املظهرون لكفرهم، و إضافتهم إليهم للمشاركة يف الكفر
 .الكفار الشياطني يف أعماهلم و ُخبثهم
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 :االستعطافُ 
ِلَدةُ  اَلُتَضارَّ  اَل ُتَكلَُّف نـَْفس  ِاالَّ ُوْسَعَها﴿ :و ذلك يف قوله تعاىل" ااِلستْعطافُ " من األغَراض الداللّية للّتعريف          وََٰ
َو إضافة الَولد إليها تارّة و إليه » -رمحه اهلل–، يقول البيضاوي 56﴾َوَعَلى اَْلَواِرث ِمْثل ذََِٰلكَ  ۦِۖبَوَلِدهِ ۥ َمْوُلود لَّهُ  َواَل  ِبَوَلِدَها

أخرى ِاستعطاف هلما عليه و تنبيٌه على أنّه حقيق بأن يتفقا على ِاستصالحه، و اإلشفاق فال ينبغي أن يضرّا به، أو أن 
 .، فقد عّرف الوالد باإلضافة إىل أّمه، مث إىل أبيه« يتضارّا بسببه

ا ِاْذ َقالَ ﴿ :و من ااِلستعطاف قوله أيضا       57﴾٢٣أِلَبِيِه يََٰأََبت ِلَم تـَْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل يـُْبِصُر َواَل يـُْغِني َعنَك َشيْ 
، فالّتاُء 58يا أبتا، و إمّنا تُْذَكُر لاِلستعطاف: معّوضة من ياء اإلضافة، و لذلك ال يقال يا أبيِت، و يقال" أَبتِ " ،فالتَّاُء يف 

بينهما، و قد كان آزر يعبد األصنام اّليت  ال ترى و ال تسمع و ال تدفع عنه ضًرا، عوٌض عن ياء باإلضافة، و ال َيمع 
 .يستعطف أباه، و يدعوُه إىل الكّف عن عبادهتا -فكان ابراهيم عليه الّسالم

َ أّن البيضاوّي َفِطَن إىل الّنكت البالغّية للّتعريف،        غّيا، و يستقصي حنويًّا بال -فنجده يف مرّاٍت كثرية-و منه تبنيَّ
 .الكلماِت املعرّفَة، و ما هلا من أسباب داللّية

 :الّتنكير: ثانيا
، أو موضوَع الّتنكري من القضايا اهلاّمة يف البالغة، فَ ُهَو ُصوَرٌة ِمْن ٌصَور املفردة العربّية، َو        ممّا ال يشوبه أدىن شكٍّ

اِع دالَلِيَّة َسامّية، و لفوائَد بالغيٍة عالّية، ِاهتّم به الكثري من الّدارسني من حنويني،  و ََجَالَِيٌة ِمْن ََجَالياهتا، فَ ُهَو يَ َقُع ِلَدوَ 
بالغيني، و مفسرين، و أسهبوا أميا إسهاب، و جعلوه حَبْثًا من حبوثهم األصيلة، و إن كان للّتعريف أدوات يعرف هبا، فإن 

، و َهذا هو الفارُق األساس بينه و بني التعريف الّلفظ املنّكَر مطلق متحّرر من قيود الّتعريف، الَ   .يُ ْفَهُم منه أْمٌر معنّيٌ
 :مفهومة-أ

فهو عند ابن الّسراج ُكلُّ ِاسٍم عمَّ اِثنني فما زاد فُهَو " الّشيوع و العموم" ال ُترج تعريفات الّنحاة للّتنكري عن معىن      
ا مسي نكرًة من أجل أّنك ال تعرف به  «59واحًدا بِعيِنِه إذا ذكرَ  نكرٌة، و إمنَّ

رجل و فرٌس و ما أشَبه ذلك، و : أحدمها أن يكون االسم يف أّول أحواله َنِكَرًة مثل: و الّنكرة عنده قسمان         
رأيت عمًرا أّي : ثانيهما أن يكون ااِلسُم صار نكرَة بعد أن كان معرفًة، فإن مُسي باسم آخَر مل نعلم إذا قال القائل

 . 60هم العمرين
، و قد حكم األنباري على 61«كّل ما وضع لشيء ال بعينه، كرجٍل و فرس»:و مفهومه عند الشريف اجلرجاين          

ال بل الّنكرة ِهي األصل، آلن الّتعريف طارئ على : هل املعرَفُة أصل أو الّنكرة؟ ِقيلَ : إن قال قائل»: أصالة النكرة، يف قوله
 .فالّنكرة من باب املطلق األعم، و التعريف مادّل على شيء معنّي  62«الّتنكري

 :مسوغات ااِلبتداء بالّنكرة/ب
قد أَجع علماُء الّلغة و النحو عَلى أّن األصل ااِلبتداُء باملعرف، و مع ذلك وضعوا مسوغاٍت و مواضَع يصّح فيها        

 :63، ميكن إَيازها فيما يأيتااِلبتداءُ بالّنكرة، و قد أحصى منها ابُن هشام عشرةً 
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، فالّصفة مذكورة 64﴾مِّن مُّْشِرك مُّوِمن َخْير َوَلَعْبد﴿:فمن األول قوله تعاىل: أن تكون النكرة موصوفةا لفظاا و تقديراا-1
َوانِ : " ، و من الثاين حنو قوهلم"مؤمنٌ "و هي  ْمُن َمن ْ َوان منه، فالّصفة هنا مقدرة" ِبِدْرَهمٍ * السَّ َوان ِمْن الّسْمنِ  أي:أي َمن ْ  .َمن ْ

ا رفْ ًعا حنو :أن تكوَن عاملةا -2 غالم اِمرأة : ، أو  جرًّا حنو«أمٌر مبعروف َصَدَقةً » : :حنوُ : أو َنْصًبا« قائٌم الزّيدان» :إمَّ
 .جاءين

 65﴾طَاَعة َوقَـْول مَّْعُروفبشرط كون املعطوف أو املعطوف عليه ممّا يسوغ ااِلبتداء به، حنو ﴿ : العطفُ  -3
 ، 67﴾ِلُكلِّ َأَجل ِكَتابو ﴿  66﴾٢٨َوَلَديـَْنا َمزِيد﴿ :حنو قوله تعاىل: مجروراا أوأن يكون خبرها ظرفاا   -4

 .و يف هذا املوضع َيب تأخري املبتدأ النكرة، و تقدمي اخلرب
و َهْل رجٌل يف »، «ما رجٌل يف الّدار "»إّما بذاته كأمساء  الّشرط، و أمساء ااِلستفهام، أو بغريها حنو : أن نكون عاّمةا -5

ار؟ِ   .«الدَّ
 .رجٌل خري من ِامرأٍة، و مَتَْرٌة خرٌي من َجَراَدةٍ : " ، حنوأْن تُكوَن ُمَراداا بها صاحُب الحقيقة من حيث هي-6
عاء و التعجب ، و هذا يف باب الدّ 68﴾ َسلََٰم  َعَلىَٰ َءاِل يَاِسينَ عجب لزيد، حنو ﴿ : حنو: أن تكون في معنى الفعل -7

 .و غري ذلك
شجرٌة سجدْت، و بقرة تكّلَمْت، إذ وقوع ذلك من : حنو: أن َيكوَن ثبوُت ذلك الخبر للّنكرة من خوارق العادة -8

 .و حنوه" َرُجل مات: " أفراد هذا اجلنس غرُي متعاِد، ففي اإلخبار به عنها فائدٌة، خبالف حنو
 فإذا َأَسدٌ  خرجتُ :" حنو: ن تقع بعد إذا الفجائيةأ -9

ُهمُ  َقدَ  َوطَائَِفة﴿ :حنو قوله تعاىل ن تقَع في أّول جملة َحاليَّةأ -11  69﴾ أَنُفُسُهمْ ۥَٓاَهمَّتـْ
 :دالالت الّتنكير عند الّنحويين و البالغيين-ج

بدأت مع أول مصّنف حنوّي و هو  غري خفّي على الّدارسني، أن الّنحاة قد التَ َفُتوا إىل موضوع الّتنكري، و العنايُة به       
 .الكتاب، فسيبويه قد أواله عناية خاّصة، و مل يكن الّنحاة اّلذين تلوه أقل عناية منه

، يأيت سيبويه على ذكر األغراض اّليت "هذا باب ُُتْرِبُ ِفيه عن الّنكرة  بنكرةٍ " ففي الباب اّلذي عقده حَتَْت عنوان        
ما أتاك رجٌل، أي أتاك أكثر من ذلك، أو : أتَاين رجٌل، يُرِيُد واِحًدا يف العدد ال اثنني، فيقال»: لُترج إليها الّنكرة، فيقو 

أتاين اليوم رجل، أي يف قوته و نفاذه، فتقول، ما : ما أتاك رجٌل، أي ِامرأة أتَتَك، و يقول: يقول أتاين رجٌل الِامرأة فيقال
َعفاء، فإذا قال  70«ما أتاك أحٌد صار نفيا عاّما هلذا كّله :أتاك رجٌل، أي أتلك الضُّ

فأغراُض الّتنكري كثرية عند سيبويه، فهو يأيت للوحدة، و اجلنس، و التعظيم و الّتحقري و غريها، و مل يغفْل اجلرجايّن      
 .عن أسرار و لطائف التَّنكري، فَ َبَسَط فيه القوَل، و أفاضها بشرح مفّصل ماِتعٍ 

: ،فيقول71ة﴾َحيـَوَٰ  ىَٰ َأْحَرَص اَلنَّاِس َعلَ ۥَٓوَلَتِجَدنَـُّهمُ ﴿ :طويال يف قوله اهلل تعاىل" حياة"تنكري كلمة  يقف اجلرجاين يف      
، و مل يقل على احلياه، حسًنا "على حياة" إذا أنَت راجعَت نفسك، و أذَكيَت حّسك، وجدَت هلذا الّتنكري و أْن قيل »

 .72«ُه، و جتدَك تَ ْعَدم مع الّتعريف و ُترج عن األرحِييَّة و األنِس إىل خالفهماو روعًة و لطف موقٍع ال يُ َقاَدَر َقْدرُ 
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و سبُب التَّنكري ههنا أّن املعىن على ااِلزدياد من احلياة، ال احلياة من أصلها، و ذلك ال حيرص عليه إاّل احلّي، فأّما       
ولتجدنّ ُهم أحرَص الّناس و لو عاشوا ما عاشوا : ها، كأنه قيلالعادُم للحياة فال يصّح منه احلرُص على احلياه و ال على غري 

 .73على أن يزدادوا إىل حياهتم يف ماضي الوقت ، و راهنه حياًة يف اّلذي يستقبل
ُم الّنكرة على الفعل ملعان بالغية يستدعيها املقام و منه قوهلم      آلّن املراَد ، "شرّ " َشرٌّ َأَهرَّ َذانَاٍب، إمّنا قدم فيه : و تُ َقدَّ

رجل جاء يف، تريد أنه : أن يعلم أنَّ اّلذي أهر ذا الّناب هو من جنس الشّر، ال من جنس اخلري، فجرى جمرى أن تقول
 .فتقدمي النكرة يف هذه اإلرادة اجلنس ال الوحدة. 74رجٌل ال امرأة

 :75أضف إىل هذا أغراٌض أخرى تستفاد من تنكري ااِلسم منها    
ة َقِليَلة غَلَبت ﴿ :قوله تعاىلحنو : الّتكثريُ -  :، و قوله أيضا76﴾َكِثيَرَة بِِإْذِن ِاللَّهِ   فئةَكم مِّن ِفيَ 

َر َمْمُنون﴿   .أي كثريًا غري منقطع 77﴾٢َوِإنَّ َلَك أَلَْجراا َغيـْ
واملراد بالوجوه ههنا وجوه  ،78﴾ رَِهاامِّن قَـْبِل َأن نَّْطِمَس ُوُجوهافَـنـَُردََّهاَعَلىَٰ َأْدب﴿:و ذلك حنو قوله: الَتخصيصُ -

 .الكّفار
 .79﴾ ئاَتْجِزي نـَْفس  َعن نَـّْفس َشيْ الَّ  َواتَـُّقوْا يـَْوما﴿:حنو قوله تعاىل: الّتهويلُ -
 :داللة التنكير في تفسير البيضاويّ /د

َوَربطها مبقاصد الكالم،  فقد  يعُد البيضاوي من املفسرين اّلذين تطرقوا إىل دالالت التنكري، يف تفاسريهم القّيمة،     
حوى مصّنفة على جوانب لغويّة سياقية للتنكري، اّلذي تنوعت أغراضه عند البيضاوي كالتعظيم و الّتحقري، و املبالغة و 

 .التهويل و غريها
 :الّتعظيم-1

ه البيضاوّي ظاهرَة التَّنكري يف هذه اآلية بالّتعظيم       ةَوَلُكْم ِفي ِاْلِقصَ ﴿ :قد وجَّ يََُٰأْوِلي ِااَلْلبََِٰب َلَعلَُّكْم  اِص َحيـَوَٰ
، كالٌم يف غاية الفصاحة و البالغة، من حيث "و َلُكْم يف الِقصاِص حياةٌ »: -رمحه اهلل-، و يقول البيضاويّ 80﴾تـَتـَُّقونَ 

من احلياة عظيًما، جعل الشيَء حمّل ضّده، و عّرف القصاص، و نّكر احلياة، ليدّل على أّن يف هذا اجلنس من احلكم نوًعا 
 81«و ذلك ألّن العلم به يردع القاتل عن القتل، فيكون سبب حياة نفسني

و هذا ما ذهب إليه عبد  القاهر اجلرجاين، إذ ليَس املعىن على احلياة نفِسها، و لكن على أنّه ملا كان اإلنسان إذا      
م صاحُبه صارت حياُة هذا اهلُْموم بقتله يف ُمستأنف الوقت مستفاَدًة َعِلَم أنّه إذا قَ َتَل قُِتَل ِاْرتدََع بذلك عن الَقتل، فسل

بالقصاص، و صار كأنّه قد َحِيَي يف باقي عمره به، أي بالقصاص، و إذا كان املعىن على حياٍة يف بعض أوقاته وجب 
 .82الّتنكري و اِمتنَع الّتعرِيف

 :الّتقليلُ -2
ةۥَٓوَلَتِجَدنَـُّهمُ ﴿: لغرض التَّقليل قوله تعاىلمن اآليات اّليت جاء فيها التَّنكري         ﴾، يقول َأْحَرَص اَلنَّاِس َعَلىَٰ َحيـَوَٰ

َمِن َوَجَد بعقله اجلارى جمَرى علم، و مفُعواله هم و أحرص الّناس، و تنكري حياة ألنّه أريد هبا فرد من أفرادها » :البيضاويّ 
 83«.احلياة املتطاولة: و هي
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َن اَلِذي﴿ :ليل يف قوله تعاىل" لمة و أفاد تنكرُي ك        ِاْلَحَراِم ِإلى اَْلَمْسِجد َلْيالمِّن اَْلَمْسِجدِ ۦَأْسرىَٰ بَِعْبِدهِ  ُسْبحََٰ
ْقِليَل، يقول البيضاوّي  84﴾ۥَحْوَلهُ  ِااَلْقَصى اَلِذي بََٰرَْكَنا و فائدة الّداللة  ُنِصيَب على الّظرف،" ليالً "و: -رمحه اهلل-الت َّ

 .بتنكريه على تقليل مّدة اإلسراء
تقليل مّدة اإلسراء، وأنّه أُسري به يف بعض : بلفِظ الّتنكري" ليال:"أراد بقوله» :يقول الّزخمشري يف تفسري هذه اآلية       

، فاإلسراُء من أعظم 85«بعضيَّة الّليل، من مّكة إىل الشام مسري أربعني ليلة، و ذلك أّن الّتنكري فيه قد َدلَّ على معىن ال
 .اآليات، و أجّل املعجزات، و هي رحلة جليلٌة وقعت يف جزٍء قليل من الّليل، و هذا ما أفاده الّتنكرُي يف هذه اآلية الكرمية

 :التَّحقيرُ  -3
ُلَونَّكُ  َءاَمُنوْال اَلِذينَ  يََٰأَيُـَّها﴿ :يف حمكم تنزيله -جلَّ ثناؤهُ -يقول اهلل        يـَبـْ  ُم اُللَُّه ِبَشْيءََ

سبحانه و  -نزلت يف عام احلديبية، ابتالهم اهلل»: ، يقول البيضاوّي يف تفسريه86﴾ َأْيِديُكم َورَِماُحُكمْ  ۥٓتـََنالُهُ  مَِّن اَلصَّْيدِ 
هم بالّصيد، و كانت الوحوش تغشاهم يف رحاهلم، حبيث  يتمّكنون من صيدها أخًذا بأيديهم، و طعًنا برماحهم و  -تعاىل

للّتنبيه على أنّه ليس من العظائم اّليت تدحض األقدام كااِلبتالء ببذل األنفس و " بشيء" حمرمون، و التَّقليُل و التَّحقرُي يف 
 .87«األموال، فمن مْل يثبْت عنده كيف يثبت عندما أشّد منه

حترمَي الّصيد هو من أَْهَوِن ااِلبتالءات، اّليت منكرّة، للّداللة على أنَّ " بشيء"فيفَهم من كالم البيضاوّي أنَّ جمَئ         
 .يثبت عندها اإلنسان، و اَل تَقارُن بِابتالءات أخرى عظيمة كاجلهاد مثالً 

ا َجاَء للتَّنويِع، " بشيء" و إن رأى البيضاوّي يف تنكري         حتقريًا و تقلياًل، فإنَّ اِبَن عاشور ذهب إىل أّن الّتنكري ِإمنَّ
" شيء"، ويغين عن الكالم عنه، و يف لفظ "بشيء"املصيُد، ألنَّ قوله تعاىل من الّصيد وقَع بيانا لقوله : الّصيدُ  و» : فيقول

ُلَونَُّكم بَشيٍء ِمَن و اجلُوعٍ : " ما تقّدم من الكالم على نظريه يف قوله تعاىل هنا " شيء"يف سورة البقرة، و تنكري " وَلَنب ْ
 88«للّتنويع ال للّتحقري

 :شَِّدةُ ال -4
ًرا ليفيد الشّدة يف املعىن، و منه قوله تعاىل       ِفيهِ  َأْو َكَصيِّب مَِّن اَلسََّماءِ ﴿ :يأيت ااِلسُم منكَّ

ِبَعُهْم ِفي ت َوَرْعد َوبـَْرق َيْجَعُلوَن َأصََٰ ِعِق َحَذرَ  ظُُلمََٰ  89﴾ اَْلَمْوِت َواللَُّه ُمِحيُط بِاْلكِفرِينَ  َءاَذاِنِهم مَِّن اَلصَّوََٰ
و تنكريُه ألنّه أُريَد به نوٌع من املطر شديد، و تعريُف الّسماء للّداللة على أّن » ":كصيب"يقول البيضاوّي يف تنكري        

 .90«الغمام مطبق آخٌذ بآفاق الّسماء كّلها
 .91«ألنّه أريد نوع من املطر شديد هائل و تنكرُي صيب،» :و الّتوجيُه نفسه سبقه إليه الزَّخمشرّي إذ يقول      

 :الّتعميم-5
ا َواتَـُّقوْا يـَْوما﴿ :و منه قوله تعاىل        َتْجِزي نـَْفس  َعن نَـّْفس َشيْ  َها َواَل  الَّ َعة يـُْقَبُل ِمنـْ َها يُوَخذُ  َواَل  َشفََٰ َعْدل َواَلُهْم  ِمنـْ

،  و ذهب اِبن «ًرا مع تنكري الّنفسني للّتعميم و اإلقناط الكّليّ و إيراده منك» :-رمحه اهلل-يقول البيضاويّ  92﴾يُنَصُروَن 
يف املوضعني، و هو حّيز الّنفي يفيد عموم " نَّفس"و تنكري » :، فيقول"الّنفسني" عاشور املذهَب نفَسه يف معىن تنكري 
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ى اختالف عقائدهم غناء أولئك الّنفوس، أي ال يغين أحٌد كائًنا من كان، فال تغين عن الكّفار آهلتهم و ال صلحاؤهم عل
 93«عنهم

يـَُّنواْ  ِإن َجاءَُكْم فَاِسُق بَِنَبإ َءاَمُنواْ  يََٰأَيُـَّها اَلِذينَ ﴿ :و منه أيضا قوله تعاىل        َلة قَـْوماَ  َأن ُتِصيُبواْ  فَـَتبـَ  فَـُتْصِبُحواْ  ِبَجهََٰ
َما وتَنكرُي الفاسق و الّنبأ، للتَّعميم، و تعليُق األمر بالّتبنّي على » :-رمحه اهلل-، يقول البيضاويّ 94﴾فَـَعْلُتْم نََِٰدِمينَ  َعَلى َٰ

فسق املخرب يقتضي جواز قبول خرب العدل ِمْن حيث إّن املعلق على شيء بكلمة إن عَدم عند عدمه، و أنَّ خرَب الواحد 
 .95«.لو وجب تبّينه من حيث هو كذلك رتب على الفسق

جاء خبرٍب، فعلى اإلنسان التَّثَبُّت و التَّمهل و . و مهما كانت درجة فسقه. أّن أيَّ فاسقٍ َفداللُة الّتنكري يف هذا         
 .التَّأكد من صّحة اخلرب، حّّت الُيصاب أحٌد خبطأ و يكون النَّدُم مصريَه

 :التـَّْهِويلُ -6
ِلْلكِفرِين  َأْعَتْدنَا َفِإنَّا ۦيُوِمن بِاللَِّه َوَرُسوِلهِ  َوَمن لَّمْ ﴿ :من األغراض الَّيت أفاده الّتنكري الّتهيويل، يقول اهلل تعاىل        
وضع الكافرين موِضَع الضَّمري، إيذانا بأن مل َيمع بني اإلميان باهلل و » :-رمحُة اهلل عليه -، يقول البيضاوي96﴾ َسِعيرا

 97«.ألهّنا ناٌر خمصومةٌ للّتهويل أو " تسعريًا"رسوله، فهو كافر و أنّه ُمستوجٌب للّسعري بكفره، و تنكري 
رَة يف القرآن الكرمي كانت هلا        و ممّا سبق ذكرُه، تبنيَّ أنَّ الّتنكرَي لطيفة من لطائف البالغة  العربّية، و أن الكلمَة املنكَّ

 .وجوٌه دالليَّة كثريٌة و متنوعه، ِاستدعتها مقاصُد القرآن الكرمي، ِاجتهد البيضاوّي يف تبياهنا و شرحها
 :الهوامش
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 إعجاز النص القرآني في فكر مالك بن نبي

 -الظاهرة القرآنية -
 

زينب بوتشيش: الطالبة  
دكار أحمد: إشراف األستاذ الدكتور  

 قسم اللغة العربية وآدابها
الجزائر - جامعة تلمسان  

 :ملخص
الذي يعّد أنه كتاب  مالك بن نيب مفكر ومصلح جزائري سعى إلثبات إعجاز النص القرآين يف كتابه الظاهرة القرآنية ،

طرح فيه مواضيع قدمية قام بدراستها بفكر حديث معاصر خماطبا فيها القارئ العريب يف يومنا . قدمي حديث يف الوقت ذاته
 .وممنطقة هذا ويكشف عن املوروث بآليات حديثة معقلنة

 :الكلمات المفتاحية
 .النص، االعجاز ، مالك بن نيب، الظاهرة القرآنية 

Summary: 

 Malik bin Nabi thinker and reformer Algerian sought to prove miracles Quranic text write Quranic 

phenomenon, which is that old book talk at the same time. Throw in old topics studied by modern 

thoughtaddressingcontemporaryArabreaderwheretodaytheyinheritedreveals modern mechanisms 

makolnhwemmntakh. 

Key words:Text, the miracle, owner Ben Nabi, the Quranic phenomenon 

 : مقدمة   
العشرين، حىت ميكن اعتباره امتدادا البن  يعّد مالك بن نيب أحد رّواد النهضة الفكرية اإلسالمية يف اجلزائر يف القرن

 .خلدون، ومن خنبة املفكرين املعاصرين الذين نبهوا إىل أمهية العناية مبقومات احلضارة البشرية
شروط "مث أصدر بعده  6491يف سنة " الظاهرة القرآنية" انغمس مالك بن نيب يف الدراسة واحلياة الفكرية فألف كتابه 

 .الذي تناول فيه مفهوم القابيلية لالستعمار ووجهة العامل اإلسالمي 6491يف " النهضة
متيز مالك بن نيب بطرحه ملشكالت احلضارة يف بناء الفكر اإلسالمي من حيث عرضه للمواضيع املتناولة وحىت املناهج 

ية يف اإلصالح، بل ووضع منهجا املستعملة، حىت أنه يعد أول مفكر حاول أن حيدد أبعاد املشكلة ووضع العناصر األساس
 .حمددا للبحث يف أساس املشكلة على أساس من علم النفس واألدب وعلم االجتماع والرجوع إىل النص القرآين

 : حياته
يعّد أحد رواد الفكر اإلسالمي العريب اجلزائري يف القرن العشرين، ( 6491-6491) هو مالك بن نيب ابن احلاج عمر  

ه مبدينة قسنطينة، نشأ يف أسرة إسالمية حمافظة مان 6491ذي القعدة  91م املوافق ل 6491ولد يف الفاتح جانفي 
ضاء اإلسالمي حيث حول يف وظيفته إىل والية تبسة وهناك زاول مالك بن نيب دراسته القرآنية، مث تابع والده موظفا بالق



2112 مارس                                          1 دعدال 2مجلد ال                                         أمارات مجلة  
 

(الجزائر)زينب بوتشيش                                                 74 

 

حرص والده على تلقينه الثقافة اإلسالمية على يد الشيخ عبد احلميد بن باديس إىل . دراسته االبتدائية باملدرسة الفرنسية
".مارتن أنداك" جانب دراسة الثقافة الغربية على يد 

 .مما جعله يطلع على ثقافتني خمتلفتني 1
ما إن أهنى مالك بن نيب دراسته الثانوية حىت خاض مضمار العمل يف ميادين عديدة يف احملاكم، واستمر ملا يقارب   

عمل يف التجارة مع زوج  وبعدها. اخلمس سنوات مث انقطع عنها بسبب الفساد الذي كان منتشرا يف أوساط أعوان األمن
 2.أخته غري أنه مل يسعفه احلظ فيها

إىل فرنسا و استقر بباريس أين انبهر باحلضارة والتكنولوجيا احلديثة وربطه مبا آل إليه العامل  6419سافر يف سنة 
درسة الكهرباء األمر الذي دفع به إىل التسجيل لدراسة اهلندسة، وبالفعل مت قبوله يف م. اإلسالمي من ختلف وتقهقر

 .تعرف على فتاة فرنسية أصبحت فيما بعد وزجته بعد أن أسلمت وصار امسها خدجية 6416وامليكانيكا، ويف عام 
م وبدأ بالتعليم يف مركز املؤمتر اجلزائري اإلسالمي وكان ذلك يف سنة 6411حتصل على شهادة مهندس يف الكهرباء سنة 

ان اجلزائري املسلم وتوعيته، إال أن اإلدارة الفرنسية أغلقت املركز سنة حيث عمل على تغيري ذهنية اإلنس. م6411
 3.م حبجة أن مالك غري مؤهل وأن املكان غري صاحل للتدريس6414

وبعد هذه الفرتة عاد ابن نيب إىل تبسة إال أنه مل يلبث فيها الكثري وعاد إىل فرنسا بعد اندالع احلرب العاملية الثانية حيث 
يا أرضا :" حيث قال مودعا اجلزائر وهو متكئ على حافة الباخرة. 6414سبتمرب عام  99بل العيش يف ضاقت عليه س

 :التصوف في الجزائر: أوالتطعمني األجنيب وترتكني أبنائك للجوع، إنين لن أعود إليك إن ....  ! عقوقا
 :تمهيد

وقد ارتبط بتنمية القيم الروحية املبنية على صفاء  يف البالد اإلسالمية، إن التصوف من الفنون  والعلوم اليت ظهرت    
الروح والتمسك بالتعاليم اإلسالمية، كما أن له أسس وقواعد خاصة به، وقد  انتشرت ظاهرة التصوف يف اجلزائر خالل 

منتشراً  العهد العثماين بشكل كبري، حيث سيطرت على توجيه مسار احلياة السياسية واالجتماعية والروحية ، رغم أنه كان
 .قبل وبعد هذه الفرتة

ومن خالل هذا البحث حناول أن نتعرف على مفهوم التصوف وأهم طرقه يف اجلزائر كما نشري إىل الدور التعليمي    
 .والسياسي للحركة يف اجلزائر

 :تعريف التصوف 1-1
اختلف العلماء يف أصل كلمة الصويف فهناك من قال أهنا أخذت من الصفة تشبيها هلم بأهل الصفة من فقراء     

املهاجرين واألنصار الذين كانوا يقيمون يف صفة بناها هلم الرسول عليه الصالة والسالم يف مؤخرة مسجده للذكر والعبادة 
أواجلهاد يف سبيل اهلل، وهناك من قال أهنا أخذت من الصفاء أي صفاء وال يقومون، منها إال للحاجة فمثال؛ للمعركة  

 4.القلب وطهارته من كل الشوائب
وأصله :" من خالل تعريف التصوف نورد بعض التعريفات وأقوال العلماء يف التصوف فقد عرفه ابن خلدون فقال    

والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من . وزينتها العكوف على العبادة واالنقطاع إلى اهلل واإلعراض عن زخرف الدنيا
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وهو االبتعاد عن شهوات الدنيا وملذاهتا، واالهتمام فقط  5." لَذة ومال وجاه، واالنفراد عن الخلق في الخلوة والعبادة
 .بعبادة اهلل عزوجل، فقد خص املقبلون على العبادة باسم الصوفية واملتصوفة

أنه من المؤسف صار في فهم الكثير من المسلمين هو لبس مالبس " ى فقال وقد عرفه عبده غالب أمحد عيس    
فقد بني تعريفا لكلمة  6.." الصوف، أو لبس المالبس الخشنة المرقعة، أو حمل السبح والتجول بها في الطرقات

مأخوذ من الصفاء والصفاء هو خلوص الباطن من الشهوات " التصوف" إن هذا االسم " التصوف فقال
، فعلم التصوف يهتم بصفاء القلب من الشهوات كحب الرئاسة وحب السمعة وحب المحمدة من 7دراتوالك

 8."الناس، وبصفائه من الكدرات أي األمراض القلبية كالحقد والحسد والكبر والعجب والغرور وسوء الظن بالناس
اء وبني أن القلب هو امللك على وقد أرجع صفاء اإلنسان إىل صفاء القلب حيث إذا صلح القلب صلحت بقية األعض

 .مملكة البدن يف اإلنسان
نشأ بالبصرة وترعرع على أيدي الزهاد الدعاة من فضالء التابعني الذين   "ظهر التصوف يف العامل اإلسالمي حيث      

كانوا امتدادا لعهد النيب صلى اهلل عليه وسلم وذلك بداية من مطلع القرن الثاين اهلجري الذي أصبح فيه أهل السنة الزهاد 
ر وتونس واجلزائر، وقد ارتبط بالزوايا وانتشرت يف خمتلف األقطار العربية خاصة يف بغداد ومص      9 ."يلقبون بالصوفية

والروابط واملساجد، على أيدي رجال شهد هلم التاريخ  بالعلم والفضل والصالح، وأقاموا قواعد هذا التيار احلديث النشأة، 
 .ورمسوا له األسس املنهجية اليت بين عليها وال تزال إىل اآلن املصادر األساسية هلذا العلم

الثالث اهلجري، بدأ املتصوفة ينظمون ألنفسهم طوائف وطرقا خيضعون فيها لنظم خاصة بكل طريقة،  ويف هناية القرن    
وتعتمد كل طريقة من هذه الطرق على طائفة من املريدين يلتفون حول شيخ مرشد يسلكهم ويبصرهم على الوجه الذي 

 .حيقق هلم كمال العلم وكمال العمل
سألة فردية بني اإلنسان وربه إىل ظاهرة اجتماعية طرقية تظم جمموعة من الرجال فانتقل بذلك التصوف وتطور من م    

واألتباع، ومع تطور التصوف العملي وانتشار الظاهرة الصوفية لدى األوساط الشعبية، حيث كثر عدد األتباع والتفافهم 
الطرق بشكلها املتعارف عليه حول الشيخ، بدأت تظهر الطرق الصوفية وعلى اختالف الرؤى والتوجهات تنوعت بذلك 

 .اآلن
أما بالنسبة للجزائر أو ما يعرف قدميا باملغرب األوسط، فقد بدأ التصوف وارتبط كما عرفنا بالزوايا وأصبح ما يطلق     

 ".بتصوف الزوايا والطرق الصوفية"عليه 
 :أسس علم التصوف 1-2

حيث ميكن  أن نوجز  تعريف هذا األساس  ئد اإليمانمعرفة عقا:  10بين علم التصوف على جمموعة من األسس وهي   
ِلِه ال نُ َفرُِّق بَ ْيَن َأَحٍد آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن رَبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرسُ ﴿ :"يف قوله تعاىل

وهنا اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله، وال .911البقرة   ﴾ِمْن ُرُسِلِه َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفَراَنَك رَب ََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصيرُ 
 .نفرق بني الرسل 
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وهذا األساس يعتمد فيه املسلم على تعلم العلم الذي تصح به عبادته من صالة وزكاة وصيام  ومعرفة األحكام الفقهية    
هو فرض على كل مسلم وحج، وحىت املعامالت والعقود وغريها وهنا احلث على التفقه يف الدين وعلم الفقه الذي 

 ﴿ :ومسلمة  وعند طلب علم معني أن يطلبه من أهله أي من العلماء الذين هلم صلة به قال تعاىل
بمقتضى والعمل ،  91النحل   اَل تَ ْعَلُموَن﴾ ُكْنُتمْ  ِإنْ  الذِّْكرِ  َأْهلَ  َفاْسأَُلوا ۚ  ِإَلْيِهْم  نُوِحي رَِجااًل  ِإاَل  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  َأْرَسْلَنا َوَما

، وأما األساس 11"حيث أن مثرة العلم هي العمل مبقتضى العلم وكل من عمل مبا علم أورثه اهلل علم ما مل يعلم" العلم
وهو الذي بين عليه علم التصوف وهو اإلقدام على األعمال الصاحلة واإلخالص فيها  اإلخالص في العملالرابع هو 

: لقوله عزوجل
ينَ  َلهُ  خُمِْلِصنيَ  الَلهَ  لِيَ ْعُبُدوا ِإاَل  أُِمُروا ﴿وَما ِلكَ ۚ   الزََكاةَ  َويُ ْؤتُوا الَصاَلةَ  َويُِقيُموا ُحنَ َفاءَ  الدِّ     ﴾91﴿البينة  اْلَقيَِّمِة﴾ ِدينُ  َوذََٰ

واالقتداء بسنة رسوله صلى  التمسك بكتاب اهلل،: أصولنا ستة:" كما ذكر اإلمام التسرتي وهو من شيوخ التصوف الكبار
وهذا ال يكون إال بالعمل مبا ورد يف  12."اهلل عليه وسلم، وأكل احلالل، وكف األذى، واجتناب اآلثام، وآداء احلقوق

الكتاب والسنة النبوية الشريفة، واحلفاظ على اإلسالم وبقائه طاهرا نقيا كما تركه سيد الوجود عليه أفضل الصالة والسالم 
 .لراشدون من بعده رضي اهلل عنهم مجيعاوخلفاؤه ا

 :وجند هذا يف أبيات أيب نصر السراج يف قوله
 ليس التصوف حيلة وبطالة     وجه      الة ورع       اية بم            زاج

 بل عف     ة  وقسوة  ومروءة      وزه  ادة وطه          ارة بص       الح
 وتصّبر وتوّك        ل     وت       ذّلل وتك             ّرم بسم            اح وتيق          ن

 13فالس الرشاد غدوه ورواحه     والى الصالح مساؤه بصالح
 :الطرق الصوفية التي اشتهرت في الجزائر: ثانيا

 :أشهر طريقة من حيث الذيوع واالنتشار جند
 :  القادرية:9-1

، وهي أقدم طريقة تأسيسا يف اجلزائر، وأوهلا ظهورا 14اليت تنسب إىل الشيخ عبد القادر اجليالين وتسمى الطريقة اجليالنية
، وقد وجدت طريقا خصبة يف اجلزائر فنمت 15"فالزاوية األم للطريقة توجد يف بغداد، وهلا فروع يف اجلزائر" على العامل اإلسالمي، 

وهي تنتسب كما ذكرنا يف البداية إىل الشيخ عبد القادر اجليالين نسبة إىل  جيالن من بالد  وازدهرت خاصة يف العهد العثماين،
فارس، وانتشرت الطريقة القادرية يف عدة جهات من العامل اإلسالمي انتشارا واسعا فقد سامهت يف نشر اإلسالم خاصة فيما تعلق 

كما كانت حتارب محالت التبشري املسيحي، كما كان دورها العظيم يف محل يف تعليم اللغة العربية وكتابتها وتلقني الدين اإلسالمي  
راية اجلهاد واملقاومة دفاعا عن اإلسالم وأوطان املسلمني والتصدي لالستعمار، والذكر عند القادرية هو ذكر اهلل وحده، واإلكثار 

كما أن أصحاب هذه الطريقة أثناء   16."لنيب األمياستغفر اهلل، أو اللهم صل على سيدنا حممد ا:" من الصلوات، ومن أمثلة ذلك
كما . مرة يف شكل مجاعي 696احلضرة يقرؤون أيضا الفاحتة بعد الصلوات اخلمس، ويتلون على النيب صلى اهلل عليه وسلم، عدد "

ميتاز أتباع هذه الطريقة و  17."ويقرؤون سورة ياسني. مرة أيضا 696يذكرون سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكرب 
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اتبعوا وال تبتدعوا وأطيعوا وال تخالفوا واصبروا وال :" مثل قوله هلم 18ومواعظه بالتسامح متأثرين بأقوال شيخ الطريقة وتعاليمه
باب  تجزعوا واتحدوا وال تتمزقوا وانتظروا وال تيأسوا واجتمعوا على الذكر وال تتفرقوا وتطهروا من الذنوب وال تتناطحوا وعن

على إتباع من هو أحسن وأرفع منهم علما ومعرفة، وعدم خمالفة العلماء كما حيثهم على  فهو حيثهم     19."موالكم فال تبرحوا
 .الصرب واالحتاد وعدم اليأس، والذكر والطهارة والدعاء وكل هذه النصائح إذا عمل هبا املرء يكون سعيدا يف الدنيا واآلخرة

ه  فهو 149فيعود إىل الشيخ سيدي أيب مدين شعيب دفني تلمسان واملتويف سنة "وعن دخول هذه الطريقة يف اجلزائر 
 .20الذي أدخلها بعد أن تتلمذ على شيخها وأخذ عنه التصوف وكان ذلك بعد عودته من البقاع املقدسة حيث أدى فريضة احلج

 :  الشاذلية: 2-2
، ويعود تاريخ تأسيس هذه  21شيخ أبو احلسن علي ابن عبد اهلل بن عبد اجلبار الشاذيلمؤسس هذه الطريقة هو ال     

الطريقة إىل النصف األول من القرن الثالث عشر ميالدي، وهي إىل جانب القادرية من أقدم الطرق استقرار باملغرب حيث  
تعاليمها واعتدال هنجها وهي من أشهر كان مركزها بوبريت يف مراكش، مث انطلقت لتنتشر يف اجلزائر، وعرفت مبرونة 

الطرق اليت ظهرت يف القرن السابع عشر امليالدي، وتفرعت عنها عدة طرق كالدرقاوية والطيبية، واليوسفية، والزيانية، 
والزروقية، والشيخية، حيث استقطبت إليها الكثري من كبار العلماء الذين أصبحوا ينتسبون إليها من أمثال الشيخ عبد 

 .ن الثعاليب، وامحد بن يوسف املليانينن وإبراهيم التازي وغريهم ممن كتبوا عنها بالتأليف والرتمجة ألعالمهاالرمح
ليس هذا الطريق بالرهبانية وال بأكل الشعير : " وقد حتدث عن هنج الطريقة الشاذلية شيخها  أبو احلسن قائال     

 22."لى األوامر واليقين في البداية والنخالة، وال ببقبقة الصناعة وإنما هو بالصبر ع
وعرفت أيضا هذه الطريقة بالدفاع عن اإلسالم واملسلمني، ويظهر هذا من خالل تعاليم الشاذيل املليئة باحلث على     

ومن أراد  البد من الجهاد، وال بد من جهاد العدو،:" اجلهاد لذ أصبح صفة الزمة لشيوخ الطرق الصوفية، ومن أقواله 
 23."أن ال يكون للشيطان عليه سبيل فليصحح اإليمان والتوكل، والعبودية هلل وليستعذ به سبحانه

 
 :الطريقة الرحمانية: 2-3

الذي جاء هبا من املشرق حيث كان  24اليت أسسها الشيخ حممد بن عبد الرمحن القشوطي اإلدريسي احلسن األزهري     
النصف الثاين من القرن الثاين عشر اهلجري وعرفت انتشارا واسعا وكان هلا يف املقاومة  يدرس، وقد ظهرت هذه الطريقة يف

الوطنية ضد االحتالل الفرنسي اليد الطوىل بفضل شيوخها وأتباعها الذين أعلنوا اجلهاد املقدس على الغزاة يف القطاع 
ة  حممد بن سامل احلفناوي، وبعد عودته إىل القسنطيين، حيث تلقى مؤسس الشيخ حممد بن عبد الرمحن الطريقة اخللوتي

بآيت إمساعيل  واليت انطلق منها يف نشر تعاليم الطريقة "م قام بتأسيس زاويته مبسقط رأسه 6914 -ه 6611اجلزائر سنة 
اثر على ، حيث لقيت اقبال كبريا من طرف مواطين املنطقة وهذا " الرمحانية اخللوتية" اخللوتية اليت عرفت بامسه فيما بعد 

فقرر االنتقال إىل العاصمة واالستقرار هبا باحلامة املعروفة حاليان حيث  الطريقة بالسلب وعدم القبول لبعض املرابطني،
 25أسس الشيخ زاوية لنفس الغرض وبدا بنشر تعاليمه فيها 
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نبثقت جمموعة من الزوايا وأهم املناطق اليت انتشرت فيها الطريقة الرمحانية هي وسط وشرق وجنوب اجلزائر، حيث ا    
زاوية، وقد لعبت هذه  699م اليت سجلها املستشرق رين حوايل 6141التابعة هلذه الطريقة حسب إحصائيات عام 

الزوايا املنتشرة يف خمتلف أحناء الوطن دورا عظيما يف نشر الثقافة اإلسالمية، واحلفاظ على القرآن كما حافظت على 
سالمية، ومن الزوايا املعروفة منذ أواخر العهد العثماين نذكر الزاوية األم وشيخها املعروف مقومات شخصيتنا العربية واإل

أمحد بن الطيب الرمحوين صاحب الرجز املعروف يف الفقه، وزاوية احلامة اليت يوجد هبا ضريح الشيخ ابن عبد الرمحن طيب 
نية بطولقة اليت كانت مركز إشعاع وال تزال إىل يومنا هذا  من اهلل ثراه، وزاوية الشيخ احلداد ببلدة صدوق، والزاوية العثما

 26.الزوايا األكثر شيوعا
 :الطريقة التجانية: 2-4

هجرية نسبة إىل قبيلة بين  6919اليت أسسها الشيخ أبو العباس أمحد بن املختار بن امحد التيجاين املتوىف سنة      
ه  حفظ القرآن الكرمي وتلقى على يد شيوخها علم 6619األغواط سنةتوجني، ولد يف عني ماضي بالقرب من مدينة 

مث انتقل إىل بومسغون وتيوت واألبيض سيدي الشيخ وتلمسان وقد استفاد يف هذه التنقالت من . العربية والفقه املالكي
صوف فأخذ منهم تعاليم علماء هذه البلدان، مث شد الرحال إىل املغرب األقصى وحل مبدينة فاس؛ وفيها التقى بعلماء الت

الشيخ الطيب الوزاين شيخ الطريقة الطيبية وشيوخ الطريقة القادرية والصديقية اليت استقر بزاويتها مدة : وتتلمذ عليهم منهم
بتلمسان إىل استقر به املقام  طويلة، وبعد جمموعة من الرحالت من تلمسان البقاع املقدسة مث مصر مث عاد إىل أرض الوطن

بومسغون جنوب البيض وفيها أسس الطريقة التيجانية ووضع أسسها، ورحل إىل املغرب األقصى مبدينة فاس حيث  يف مدينة
 . 27الزم جامع القرويني لتدريس علوم الشريعة

والطريقة التيجانية من أهم الطرق اليت شّدت انتباه الناس إليها، ألهنا كانت من بني الزوايا أو الطرق اليت ثارت يف      
جه الوجود العثماين، وحىت االستعمار الفرنسي، كما هلا فضل كبري يف نشر اإلسالم وتعاليمه ومن أبرز أعالم هذه الطريقة و 

والذين جاهدوا يف سبيل الدعوة اإلسالمية ووقفوا إىل جانب الشيخ التيجاين احلاج عمر املولود بالسينيغال سنة 
6949.28  

 :دور الطرق الصوفية التعليمي في الجزائر :ثالثا 
لعبت الطرق الصوفية دورا هاما يف اجملالني التعليمي والسياسي وحىت االجتماعي وذلك الرتباطها باملؤسسات       

ث  التعليمية آنذاك منها ما عرف بالزوايا اليت كانت تلعب دورا هاما يف تكوين األفراد من طلبة العلم ويف كل األطوار، حي
وهذا ما أعطى للعرب . وهلذا وجد الطلبة يف الزوايا التعليم اجملاين، كما وجدوا سبل العيش املضمون"كان التعليم هبا جمانا 

حيث أصبحت هذه املؤسسات أو الزوايا مصدرا هاما للمتفوقني ... تشجيعا قويا ألن يهتموا باملمارسات الفكرية خاصة،
 29"فكريا

شر القرآن الكرمي وحتفيظه، وحماربة اجلهل، كما عمقت االنتماء واألخوة اإلسالمية بني قبائل كما يكمن دورها يف ن      
الريف اجلزائري بواسطة اإلرشاد األخالقي والتوجيه الروحي، وكانت مراكز للعبادة وتالوة القرآن، واإلنشاد اجلماعي، كما  

 30.كانت مركزا هاما ملخازن الكتب يف خمتلف ضروب العلوم
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النحو الذي يدرس ضمن ماديت البالغة والفلسفة، والفقه يف : ومن الدروس العليا اليت كان يستفيد منها الطلبة هي     
معرفة أحكام الفرائض والعبادات، والتفسري الذي يضم خمتلف الشروحات القرآنية، كما يتعرفون على أسباب نزول اآليات 

 31.النبوية الشريفة وعلم احلساب الفلكالقرآنية وظروفها، كما يتعرفون على األحاديث 
ظل اإلسالم حتى أواخر القرن الماضي في الجزائر يقف موقف الدفاع عن "ومن خالل دورها اجلهادي فقد     

فكانت " ..بقاياه منطويا عليها في زاوية في الصحراء، أو كتاب بالقرية أو طريقة صوفية ينتشر أتباعها هنا وهناك
مهية كبرية يف الدفاع عن اإلسالم واملسلمني يف كل األقطار اليت انتشرت فيها هذه الطرق، وحماربة كل الطرق الصوفية ذات أ

 .من حاول املساس بالقيم الدينية واإلسالمية، وذلك بنشر تعاليم اإلسالم وقيمه اليت حث عليها
 :الكتب والمدونات التي تناولت التصوف في الجزائر: رابعا

التصوف والصوفية، كثرت الكتابات واملدونات عن التصوف يف احلديث عن جذوره وطرقه وأعالمه على قدر انتشار     
 32:واختلفت املواضيع والدراسات حول هذا العلم الزاخر بالعلم والعلماء ومن الذين كتبوا هلذا العلم نذكر

 نّظم يف التصوف: 33إبراهيم بن احمد أبو إسحاق الخطيب** 
 شفاء التباريج –قواعد التصوف : اليعقوبي الجزائري الدمشقيإبراهيم إسماعيل **

النصيحة الكافية ملن خصه اهلل  -أصول الطريقة: احمد بن احمد بن محمد بن عيسى زروق البرنسي الجزائري** 
 .بالعافية

 .التفكر واالعتبار يف فضل الصالة على النيب املختار(: م6914ت ) أحمد بن ثابت الحسني البجائي**
أنيس الفقري : 34(169ت)أحمد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بن ميمون أبو العباس ابن قنفد القسنطيني** 

 .وعز احلقري
كتاب التوبة، منافع القرآن، اهلدى :  35(ه199. ت)أحمد بن علي بن يوسف تقي الدين أبو العباس البوني** 

 .وأسرار االهتداء، رسائل يف الدعاء
 .سالة يف الطريقة اخللوتيةر : 36احمد بن عمار** 

فتح املنان : وله جمموعة من األعمال نذكر منها( : م6991ت )أحمد بن قاسم بن محمد بن ساسي البوني أبو العباس
بذكر بعض اخلصال املوصلة إىل اجلنان، كشف الران على قلب قارئ سور القرآن، التيجان املكللة بدور فصول التعوذ 

 37...والبسملة
اولت هذه املدونات كل ما تعلق بالتصوف كاألذكار واألوراد واملناقب واملواعظ واحلكم والشروح اخلاصة هذا وتن    

بقصائد صوفية، واملدائح النبوية اليت تنظر إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم نظرة صوفية روحانية، فقد ظلت أعمال ابن 
، وأعمال احلوضي، "األنوار املنبلجة" د النقاوسي يف كتابه النجم الثاقب، وأعمال حممد بن يوسف السنوسي، وامح" صعد 

صلحاء الشلف، حيث ذكر أبو القاسم سعد اهلل أن التأليف يف التصوف كان " وعبد الرمحن الثعاليب واملازوين يف كتابه
وتلميذه سعيد  أكثر من تدريسه، وهناك من مجع بني التأليف والتدريس وكان عددهم قليل، وجند حممد أهبلول اجملاجي،

 39.، فقد اشتهر كل منهما بتدريس التصوف دون أن يتطرقا إىل التأليف فيه38قدورة
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وله شرحا يف أمساء اهلل احلسىن، وشرحا آخر يف األذكار،  " بستان األزهار" كما جند الصباغ القلعي الذي ألف كتاب      
واليت  40وهو عبارة عن شرح لقصيدة إبراهيم التازي" املرادشفاء الغليل والفؤاد يف شرح النظم الشهري ب" كما له أيضا كتاب

 .عرفت بالقصيدة املرادية يف التصوف
ومن خالل هذا املوروث الزاخر بالدراسات الصوفية واختالفها ال ميكننا تناول كل األعمال اليت حتدثت عن التصوف      

 يف كتابه تاريخ اجلزائر الثقايف جمموعة من الشروح الصوفية والصوفية، نظرا لكثرهتا فقد تناول الدكتور أبو القاسم سعد اهلل
فهرست معلمة الرتاث  "واملدونات والكتب واملناقب وغريها مما تعلق هبذا الباب، كما وجدنا بعض األعمال يف كتاب 

فهذه األعمال وغريها تعترب املصدر األساسي  اجلزائري بني القدمي واحلديث، لبشري ضيف وكل ما تعلق بعلم التصوف،
 .والرئيسي لعلم التصوف

ويف األخري ميكن القول أن علم التصوف هو جتربة روحية تتصل باإلنسان وما يتعلق بعبادته لربه، وهذا اعتمادا على    
لوك الذي يعمل فيه املتصوف القرآن الكرمي وعلى السنة النبوية الشريفة وتأصيل هذه التجربة بعقيدته وسلوكه، هذا الس

 .على جماهدة النفس سعيا يف التقرب من اهلل عزوجل
 

 
 
 

 
 41." مل تصبحي حرة

ليعود بعداالستقالل إىل اجلزائر " الفكرة االفريقية اآلسيوية" سافر ابن نيب إىل مصر القاهرة لنشر كتابه  6411ويف سنة  
قال ليتفرغ  للعمل الفكري والكتابة بادئا هذه املرحلة بكتابة مذكراته است 6419حيث عنّي مديرا للتعليم العايل إىل غاية 

خملفا وراءه أعماال ثقافية فكرية عظيمة ال زالت  6491أكتوبر  16إىل أن وافته املنية يوم " مذكرات شاهد للقرن" بعنوان 
 .شاهدة على إجنازه وجهوده املميزة

 :جهوده وآثاره الفكرية 
 .يف اجلزائر 6491 الظاهرة القرآنية سنة -6
 .يف اجلزائر 6499لبيك، رواية ظهرت سنة  -9
 .باجلزائر 6491شروط النهضة سنة  -1
 .باريس 6419وجهة العامل اإلسالمي  -9
 .بالقاهرة 6411الفكرة اإلفريقية اآلسيوية  -1
 .بالقاهرة 6419النجدة للجزائر -1
 .بالقاهرة 6414حديث يف البناء اجلديد  -9
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 .رةبالقاه 6414مشكلة الثقافة سنة  -1
 بالقاهرة 6419الصراع الفكري يف البالد املستعمرة  -4

 .الصعوبات عالمة النمو يف اجملتمع العريب 69
 .االستعمار يلجأ إىل االغتيال بوسائل العلم 66
 .فكرة كومنوليث إسالمي 69
 .تأمالت يف اجملتمع العريب 61
 .يف مهب املعركة 69
 .ميالد جمتمع61
 .آفاق جزائرية 61
 .باجلزائر 6499بريوت والقسم الثاين كان يف  6411شاهد للقرن القسم األّول كان يف  مذكرات 69
 .انتاج املستشرقني وأثره يف الفكر اإلسالمي احلديث 61
 .بالقاهرة 6499مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي  64
 بريوت  6499املسلم يف عامل االقتصاد  99
 .بريوت 6499سنة 99ألخري من القرن دور املسلم ورسالته يف الثلث من ا 96
 .باإلضافة إىل جمموعة من املؤلفات واملخطوطات اليت مل تظهر. بطرابلس 6491بني الرشاد والتيه  99

 :مفهوم النص
والتيكان هلا حظا وفريا من " عالقة اللفظ باملعىن " لقي هذا املصطلح عند األصوليني اهتماما كبريا اعتبار أنه معادلة 

م والعناية عندهم، إذ جندهم أطلقوا على بعض األلفاظ العديد من املصطلحات تبعا لدرجة ظهور املعىن فيها االهتما
 .وخفائه

أما ما ارتبط بغموض يف املعىن فهو املتشابه واملشكل . فكان ما يرتبط بوضوح املعىن هو الظاهر والنص واحملكم واملفسر
 42.واجململ ملا فيه من خفاء

الذي جند فيه زيادة ووضوح، إذ يفهم منه معىن مل :" يعرفه عبد الغفار يف كتابه التصور اللغوي عند األصوليني على أنه 
نص السنة " ففي هذا التعريف عودة للمعىن اللغوي للنص الذي يفيد اإلظهار والبيان والرفع منه  43".يفهم من الظاهر

 .ه من األحكامأي ما دّل ظاهر لفظها علي" والنص القرآين
والنص ما ال .... ما ازداد وضوحا على الظاهر ملعىن يف املتكلم، وهو سوق الكالم ألجل ذلك املعىن: " ويعرف النص أنه

 44".حيتمل إال معىن واحد ، وقيل ما ال حيتمل التأويل
وعلى هذا  45".أو النسخ هو ما دّل على معىن سيق الكالم ألجله داللة حتتمل التأويل أو التخصيص: " ويف تعريف آخر

األساس نستنتج أّن النص نوعان األول ال يقبل التأويل وهو النص الصريح أمّا الثاين فهو يقبل التأويل وهو نوع من النص 
 .مرادف للظاهر
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 46".حضارة النص" يعّد النص القرآين نصا لغويا ميكن وصفه بأنه نصا حموريا يف تاريخ الثقافة اإلسالمية بأهنا 
كانت تلك احلضارة مركز النص وحموره كما سبق وأن ذكرنا فالبد لنا من آلية أخرى تشكل فهم النص وهي التأويل وإذا  

النص حيث يكون حمورا :" حبيث ميكننا من فهم النص فهما يبني بنيته الداخلية ويف هذا يقول نصر حامد أبو زيد أّن 
وخيضع هذا التعدد التأويلي ملتغريات عديدة متنوعة، أهم هذه املتغريات  حلضارة أو ثقافة البد أن تتعدد تفسرياته وتأويالته،

 47."مثال طبيعة العلم الذي يتناول النص أي اجملال املعريف الذي يتناول العامل املتخصص من خالل النص
 :النص المعجز عند مالك بن نبي

حيث أنه عرف اإلعجاز على أنه احلجة اليت يقدمها النيب إىل  أثارت املعجزة القرآنية اهتمام مالك بن نيب وتفكريه،
فبهذا جعل مالك بن نيب لإلعجاز معنيني  48.خصومه من املشركني والكفار ليعجزهم هبا وبأنه غاية لتبليغ الدين اإلسالمي

 :ليضيف بعدها صفات عديدة لإلعجاز وهي. أنّه حجة باإلضافة إىل كونه وسيلة من وسائل التبليغ
أّن اإلعجاز كحجة البد أن يكون يف مستوى إدراك اجلميع وإال فاتت الفائدة املرجوة منه، إذ ال قيمة منطقية حلجة  /6

وهذا ما يدل على أنه يتوجب يف العملية التواصلية وحىت . تكون فوق إدراك اخلصم، فهو ينكرها عن حسن نية أحيانا
وهلذا جند النص القرآين . خاطب أو املتلقي مبا فيهم الكفار املعارضنيتكون احلجة كافية أن تتماشى مع مجيع مستويات امل

 49.جاء ليخاطب مجيع الفئات البشرية سواء عربا كانوا أم أعاجم
وهنا يوضح ابن نيب مطالبة العرب بتحدي القرآن مع علمهم بعجزهم بالرغم من قدرهتم يعين أنه لو سلبت قدرهتم أو  

 .م ملا تبقى فائدة من اإلعجازكانت احلجة فوق مستوى إدراكه
ويوضح القرطيب أمرا آخر يف كون اإلعجاز كحجة ال يقتصر يف تقدميه على اخلصوم من أجل إقحامهم وبيان عجزهم، بل 

 50.هي للمؤمنني أيضا حىت يزداد إمياهنم وتطمئن قلوهبم
اإلتيان مبثله وهذا ما يثبته النص  اإلعجاز كوسيلة لتبليغ الدين جيب أن يكون فوق طاقة اجلميع ال يستطيع أحد/ 9

َذا اْلُقْرآِن اَل يَْأتُوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو كَ :" القرآين يف قوله عّز وجل  نُس َواْلِجنُّ َعَلٰى َأن يَْأتُوا ِبِمْثِل هَٰ اَن ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإلِْ
ْعٍض َظِهيًرا  11إلسراء ا".بَ ْعُضُهْم ِلب َ

بليغ الرسالة صدرت من خالق البشر الذي ال يعلى عليه، وهذا ما أوجب أن تكون فوق طاقة مبعىن أن اإلعجاز وسيلة لت
 .البشر مبا فيهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم

، فالدين عند مالك بن نيب 51من حيث الزمن جيب أن يكون تأثري اإلعجاز بقدر ما يف تبليغ الدين من حاجة إليه/ 1
لزمنية وأن يكون تأثريه يقدر احلاجة إىل تبليغ الدين اإلسالمي، وما دام القرآن الكرمي هو آخر يقرتن باالستمرارية والدميومة ا

الكتب السماوية فإنه بإمكانه أن يتصف باإلعجاز من حيث الزمن ، إذ سبقى معجزا وفوق طاقة البشر إىل هناية البشرية 
حاجة اإلسالم إىل وسائل تبليغه ستبقى مالزمة له عرب  وهبذا هو دين آخر الزمن، دين ال يعقبه دين مساوي آخر كما أنّ 

واألمر الذي جيعل هذه الوسائل ختتلف عن ما . تعاقب العصور من جيل آلخر ومن جنس لغريه ال يلغيها شيء يف التاريخ
غ كعصا موسى هي غليه يف سائر األديان األخرى اليت تعّد جمرد توابع تسقط يف الطريق عرب مراحل زمنية بعد مرحلة التبلي

 .اليت مل يبق هلا أثر
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يؤكد مالك بن نيب على ضرورة ووجوب أن يكون اإلعجاز القرآين صفة مالزمة لنصه عرب العصور واألزمان، حيث أهنا 
صفة يدركها العريب يف اجلاهلية بذوقه الفطري كعمر رضي اهلل عنه أو الوليد أو أن يدركها بالتذوق العلمي كما فعل 

جه الذي سطره ملن جاء بعده، ولكن املسلم اليوم بالرغم من أنه فقد الفطرة اليت كانت عند عرب اجلاهلية اجلاحظ يف منه
واإلمكانيات اليت متيز هبا عامل اللغة يف العصر العباسي إال أّن النص القرآين مل يفقد جانب اإلعجاز فيه ألنه ليس من 

 .يتناوله يف صورة أخرى وبنطاق آخر توابعه بل جوهره، وهبذا أصبح املسلم مضطرا إىل أن
فيدرس اآلية من خالل تركيبها النفسي املوضوعي أكثر مما يدرسه من جهة العبارة فيطبق يف دراسة مضموهنا طرق دراسة 

 52.التحليل الباطن
أن طرق وعلى هذا األساس فإن النظرة العامة لإلعجاز القرآين تتغري حسب تغري معطيات ومتطلبات العصر املعاش، إذ 

التلقي ختتلف من عصر لغريه فإنسان اليوم ال ميتلك ناصية اللغة العربية اليت متيز هبا العرب يف جاهليتهم وال علوم البالغة 
اليت ازدهرت مع اجلاحظ وغريه من علماء البالغة العربية وهبذا وجب أن تتغري املقاييس إلدراك هذا االعجاز الربّاين الذي 

 .ستمرارية صاحل لكل زمان ومكانيتصف بالدميومة واال
 :صفات إعجاز النص القرآني

من األمور اليت جتعل النص القرآين نصا معجزا أنه مل يتعرض يف آياته وتراكيبه ألي زيادة أو حتريف كما تعرضت الكتب 
 إن احلقيقة اجللية تثبت اليوم أنه ال نص يشرتك مع النص القرآين . السماوية السابقة

يف صحته ال يف العهد القدمي وال اجلديد اللذان ال يتضمنان الكالم اإلهلي حبيث أّن مؤلفيها أشخاص يتحدثون عن اهلل 
والنيب بأسلوب املاضي يف حني أّن القرآن الكرمي جاء احلديث فيه من اهلل عز وجل مباشرة، إذ أنه هو من أخرب عن ذاته 

 .وصفاته بأسلوب حي متجدد
لقد امتاز القرآن :" ي يطرحه مالك بن نيب عند مقارنته بني القرآن والكتب السماوية السابقة فنجده يقول هذا األمر الذ

مبيزة فريدة هي أنه تنقل منذ أربعة عشر قرنا دون أن يتعرض ألدىن حتريف أو ريب، وليست هذه حال العهد القدمي الذي 
، وليس العهد اجلديد بأسعد حاال فقد ألغى جممع أساقفة نيقية كثريا مل تعرتف له بالصحة الدراسة النقدية للشراح احملدثني

 53."من أخباره مما زرع الشك حول ما تبقى منه
م بدعوة من االمرباطور 191يرجع ابن نيب حتريف اإلجنيل وإلغاء الكثري من أنبائه إىل اجملمع الذي انعقد مبدينة نيقة سنة 

الف بني الطوائف املسيحية األوىل حول شخصية املسيح كونه رسول من اهلل الروماين يف ذلك الوقت بعدما اشتد اخل
 54.وحسب أم أنه له شرف السفارة بني اهلل وخلقه وصلة خاصة أكرب من الرسول، فهو من اهلل مبنزلة االبن له

ه ال يعترب تغيري وال حتول قّرر جممع ألوهية املسيح وأنه من جوهر اهلل وأنه قدمي بقدمه، وأن:" ويف هذا يقول حممد أبو زهرة
، وفرضت تلك العقيدة على املسيحيني قاطبة مؤيدة بسلطان االمرباطور الروماين، العنة كل من يقول عري ذلك، ....

 55."أسقفا 161( يف اجملمع) والذين فرضوا هذا القول 
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ا هو دخيل، حبيث أّن يرى ابن نيب النص على أنه دستور عقائدي وتشريعي متكامل ومنسجم يدفع عن نفسه كل م
األفكار بصفة عامة هلا من قوة الدفاع عن نفسها ما يعطيها فرصة متكنها من فرض رقابة على كل ما من شأنه أن يشوه 

 56.طبيعتها وبنيتها، فتطرده فورا من دائرهتا
َت  فلما بلغ 57" َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوىٰ :"مثال ذلك حماوالت التشويه يف أّن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قرأ  َأفَ َرأَيْ ُتُم الالَّ

فلقيه املشركون والذين " ان شفاعتهن ترجتى وإهنن هلن الغرانيق العال:" فقال  )20(58َوَمَناَة الثَّاِلَثَة اأْلُْخَرىٰ )19( َواْلُعزَّىٰ 
فقال إن ذلك من الشيطان زاد فيه الشسطان من قبل نفسه كما يفعل سائر املعاصي .يف قلوهبم مرض فسلموا عليه وفرحوا 

 59. يبطل قوله وينسخهواهلل
ْيطَاُن ِفي أُْمِنيَِّتِه فَ َين :"فأنزل اهلل قوله تعاىل َسُخ اللَُّه َما َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِمن رَُّسوٍل َواَل نَِبيٍّ ِإالَّ ِإَذا َتَمنَّٰى َأْلَقى الشَّ

ْيطَاُن ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّه آيَاتِِه   60"َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ  ۗ  يُ ْلِقي الشَّ
ينسب ابن نيب اختالق هذه القصة إىل السبئيني وهم قوم أصحاب عبد اهلل بن سبأ اليمين والذي عرف عنه أنه كان 
يهوديا وأظهر اإلسالم يف زمن عثمان بن عفان، مث رحل إىل احلجاز والبصرة والكوفة والشام ومصر، وافتعل الفتنة على 

 .صية لعلي ليدعي بعدها ألوهيتهعثمان والقول بالو 
يرى ابن نيب أن السبئيني مهما حاولوا من إشعال للفنت وتغيري جمرى احلكم السياسي يف اإلسالم جيعله حكما وراثيا من 

 .61غري اختيار وال شورى إال أهنم مل يستطيعوا النيل من النص القرآين 
بني نصني األول من القرآن الكرمي والثاين نص شعري كما فعل ذلك كما يرى أن القدماء درسوا اإلعجاز القرآين باملوازنة 

أّن إعجاز القرآن قام حىت األن على الربهان الظاهر على مسو كالم اهلل فوق كالم البشر وكان جلوء :" الباقالين فيقول 
 6263".التفسري إىل الدراسة األسلوبية لكي يضع إلعجاز القرآن أساسا عقليا ضروريا

" يب من خالل كالمه هذا أّن القدماء اعتنوا بالرتاكيب والنظم واأللفاظ يف النص القرآين لذا وظف عبارة يقصد ابن ن
يف قوله السابق مبعىن أن هذه الدراسة اعتمدت على املنطق وعلم الرتاكيب والنحو إلثبات إعجاز النص " أساسا عقليا

 .القرآين
زنة األسلوبية إال أنه اعتمدها ليثبت نزاهة الذات احملمدية من أن تكون هلا على الرغم من أن مالك بن نيب عاب طريقة املوا

أدىن دخل يف تأليف القرآن، فذكر بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمّي ، مث وضح جهله لألديان السماوية األخرى وكذا 
وي الذي هو من أسلوب النيب الكرمي وبني عدم تنقله عرب العامل إذ مل يتجاوز اجلزيرة العربية فراح يوازن بني احلديث النب

 وهبذا أتى مالك بن نيب بطريقة جديدة . آيات القرآن احلكيم
إلثبات إعجاز كالم اهلل عّز وجل وأنه ليس له مثيل فالعجز بدأ حىت من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باعتباره املتلقي 

 .األول للنص السماوي
 :اإلعجاز البياني

يبني مالك بن نيب أّن النص القرآين أكمل منوذج أديب استطاعت اللغة أن تفصح عنه بأنه ليس فيه أدىن اختالل ومن  
عبقرية لغة ما مرتبطة مبا هتبه األرض اخلصبة، فطبيعة املكان " مجيع نواحيه، لذا هو يشتمل على أسلوب معجز فإن 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya20.html


2112 مارس                                          1 دعدال 2مجلد ال                                         أمارات مجلة  
 

(الجزائر)زينب بوتشيش                                                 85 

 

قة لألفكار والصور اليت تعّد تراثا خاصا بلغة دون أخرى وهكذا تضع والسماء واملناخ واحليوان والنبات، هذه كلها خال
األرض طابعها على أدوات البالغة اليت يستخدمها شعب ما ليعرب عن عبقريته، وبالتايل فإّن النقد الذايت ألي أدب جيب 

 64."أن يكشف يف هذا األدب إىل حد ما عن عالقته بعناصر الرتبة اليت ولد فيها
أّن البيان مرتبط ارتباطا وثيقا باجلغرافيا والزمان الذي حييط به النص، وأّن الصورة البالغية تأيت متأثرة هبذه  هذا ما يعين

 .الطبيعة مما يفرض على الدارس للنص أن يراعي هذه الظروف ويربط النص مع حميطه
 يوضح مالك بن نيب هذا األمر أكثر بالبيت الشعري

 كجلمود صخر حطه السيل من عل**** مقبل مدبر معا ما معىن البيت التايل مكر مفر
يرى أّن هذا النص الشعري يف جممله ميثل وسط عريب طبع بطابعه اخلاص، غري أن اجملاز القرآين ليس بالضرورة أن يكون 

ة اختالفا دائما انعكاسا للحياة البدوية للصحراء، فهو عكس ذلك متاما قد يستمد ألفاظه وتراكيبه من بيئات وأجواء خمتلف
 65.تاما

ليس من خطة هذا الكتاب أن ندرس اجملاز القرآين بل أن نبني فقط أمهيته يف دراسة الظاهرة القرآنية من وجهة :" مث يضيف
 66".نظر نقدية

يَعٍة َيْحَسبُهُ الَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماُلُهْم َكَسَراٍب بِقِ :" قدم ابن نيب مثالني من سورة النور يوضحان هذه األمهية يف قوله تعاىل
يرى بأن يف هذه 67".َواللَُّه َسرِيُع اْلِحَسابِ  ۗ  الظَّْمآُن َماًء َحتَّٰى ِإَذا َجاَءُه َلْم َيِجْدُه َشْيًئا َوَوَجَد اللََّه ِعنَدُه فَ َوفَّاُه ِحَسابَُه 

فنحن هنا أمام عناصر جماز عريب النوع،  يتجلى سطح الصحراء العربية املنبسط واخلداع الومهي للسراب،:" الصورة األخاذة 
فأرض الصحراء ومساؤها قد طبع عليه انعكاسها، فليس ما نالحظ مما يتصل بالظاهرة القرآنية اليت تشغلنا سوى ما جنده يف 

 68".اآلية من بالغة
البشرية أو إىل أسباب وميكن القول أن مالك يربط النص مبؤلفه كما يربطه بالظروف احمليطة به كما هو احلال يف النصوص 

النزول عند تفسري القرآن الكرمي، أي أنه قرأ النص من خارجه ومل يقرأه من الداخل، وقد كان سابقا قد أقّر أنه عاجز على 
أن يلج النص من داخله لعدم امتالكه ناصية اللغة العربية وهذا حال كل املتلقني مثله، الذين تثقفوا بالثقافة الفرنسية إذ 

 .لى دارس النص القرآين امتالك ناصية اللغة العربية وإدراك القواعد النحوية والبالغيةيتوجب ع
يٍّ يَ ْغَشاُه َمْوٌج مِّن فَ ْوِقِه َمْوٌج مِّن فَ ْوِقِه َسَحاٌب :"مث يذكر قوله تعاىل ظُُلَماٌت بَ ْعُضَها فَ ْوَق  ۗ  َأْو َكظُُلَماٍت ِفي َبْحٍر لُّجِّ

 69"َوَمن لَّْم َيْجَعِل اللَُّه َلُه نُورًا َفَما َلُه ِمن نُّور ۗ  َلْم َيَكْد يَ َراَها  بَ ْعٍض ِإَذا َأْخَرَج َيَدهُ 
فهذا اجملاز يرتجم على عكس سابقه صورة ال عالقة هلا بالوسط اجلغرايف للقرآن، بل ال عالقة هلا :" ويف هذا يقول مالك 

 ا هي يف جمموعها منتزعة باملستوى العقلي أو املعارف البحرية يف العصر اجلاهلي، وإمن
امتصاص الضوء ومن هنا ال ( ايسلندا) يف الدنيا اجلديدة أو يف ..... من بعض البلدان الشمالية اليت يلفها الضباب 

 70".نستطيع أن ننسب هذا اجملاز إىل ذات إنسانية صاغتها بيئة قارية
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آن وأجزم على أن الدين ظاهرة كونية منذ العهد القدمي وأخريا وليس آخر مل يغفل ابن نيب القيمة االجتماعية ألفكار القر 
وأنه حيكم فكر االنسان وحياته بشكل فطري طبيعي سليم ال مناص من جتاهل موقعه من الذات اإلنسانية، وهذا ما أكده 

 .النص القرآين بإعجازه ومسوه اللغوي باإلضافة إىل عامليته ودميومته
 :الهوامش

                                                             
 .12-11، ص 2112، 1مالك بن نبي حياته وفكره، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ط" العويسيعبد اهلل بن حمد 1
 .11، ص 2112رابح لونيسي، مالك بن نبي المفكر العقالني، دط، دار المعرفة، الجزائر،  2
 .12-11، ص 2112والتوزيع، الجزائر، دط، الطاهر يحياوي، مالك بن نبي عمالق الفكر ورمز الحضارة، أطفالنا للنشر  3
  19.4، بريوت، ص9999صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها، دار الرباق، : أنظر - 4
  991.5، ص9،ج6، ط9999عبد اهلل حممد الدرويش، دار البلخيي، بريوت،: ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تح - 
  69.6، ص6449، 6ب، مفهوم التصوف، دار اجليل، بريوت، طعبده غال - 
  7.األوساخ: الكدرات  - 
  8.املرجع نفسه - 
  9 .11صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها، ص - 
  69.10عبده غالب، مفهوم التصوف، ص : أنظر - 

  64.11عبده غالب، مفهوم التصوف، ص -
  12 .14صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها، ص - 
  99.13صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها ، ص - 

حممد بن داود بن موسى بن هو أبو حممد عبد القادر بن ايب صاحل، موسى بن عبد اهلل اجليلي بن حيي الزاهد ابن : عبد القادر اجليالين- 14
الفتح الرباين لعبد القادر اجليالين، : أنظر.أمجعنيعبد اهلل احملض بن احلسن املثىن ابن احلسني بن علي بن ايب طالب رضي اهلل تعاىل عنهم 

بغداد واليت كانت  م ومنها انتقل إىل6999ه ، 999واجليالين نسبة إىل جيالن من بالد فارس ولد هبا سنة . 1دار األلباب، بريوت، ص
تعج بكبار الفقهاء وأعالم احملدثني، والقمم العوايل من أهل التصوف، كما كانت حمط أنظار الطالب وفيها تتلمذ وخترج على كبار شيوخها 

روة من الكتب ومتصوفيها فكان علما يف الفقه واحلدي فانتصب للوعظ واإلرشاد وتصدى للتدريس والتأليف وترك الثقافة العربية اإلسالمية ث
م وضرحيه مشهور 6611 -ه 116الفتح الرباين، الغنيمة لطالب احلق، فتوح الغيب، الفيوضات الربانية، وتويف عام : والرسائل منها 

  691صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها، ص: انظر."ببغداد
  91.15، ص9، ج6، ط6441الثقايف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر  - 
  16 .91، ص9أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج - 
  91.17املرجع نفسه، ص - 
  18 .699صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها، ص: أنظر - 
  69119صاملرجع نفسه،  - 

  691.20نفسه، صاملرجع  -
ه  ويف 141مدينة سبتة سنة  نأبو احلسن علي ابن عبد اهلل بن عبد اجلبار الشاذيل املولود باملغرب األقصى يف بلدة غمارة القريبة م -21

سالم بن مسقط رأسه  أكب على حفظ القرآن الكرمي ودراسته للعلوم الدينية واللغوية اليت برع فيها براعة كبرية ، من أبرز شيوخه عبد ال
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وعرف هبا وهي من أبرز املدن  إليهاتونس وانتقل ليستقر ببلدة شاذلة اليت نسب  إىلمشيش من أكابر املتصوفة باملغرب األقصى، غادر 
 .694صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية ، ص: أنظر: ه   111حىت تويف سنة  اإلسكندرية إىلالتونسية ، مث انتقل 

  19.22املرجع نفسه، ص - 
  152.23صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها، ص - 

ه  يف قرية بوعالوة من قبيلة آيت إمساعيل جببال جرجرة تعلم يف 6691بن عبد الرمحن القشوطي اإلدريسي احلسن األزهري من مواليد  - 24
غادر اجلزائر يف طريقه اىل البقاع املقدسة قصد أداء فريضة احلج مث توقف بالقاهرة ليستقر  يف قرية ىيت ابراتن أعرابزاوية الشيخ الصديق بن 

 باجلامع االزهر الشريف جماور  برواق املغاربة مدة ربع قرن تقريبا، وقد تتلمذ على يد جمموعة من كبار أعالم مصر من الفقهاء واحملدثني
  .لعمروسي وغريهم علي بن امحد الصعيدي، وحسن اجلداوي، وا: منهم

  611.25صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها، ص  - 
  611.26صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها،،  - 
  69127املرجع نفسه، ص: انظر - 
  694.28جلزائر تارخيها ونشاطها، صصالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية والزوايا با: أنظر - 
،  9994، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر،6499-6119عبد احلميد زوزو، نصوص ووثائق يف تاريخ اجلزائر املعاصر  -29 

  .961ص
  94.30ص ،9991عائشة بن ساعد، البعد الروحي ملقاومة األمري عبد القادر، رسالة ماجيستري، جامعة اجلزائر، : أنظر - 
  999.31، ص6499-6119عبد احلميد زوزو، نصوص ووثائق يف تاريخ اجلزائر املعاصر : أنظر - 

، 9999، 9عثمان بدري، منشورات ثالة، اجلزائر، ط: بشري ضيف، فهرست معلمة الرتاث اجلزائري بني القدمي واحلديث، مرا - 32
  .961ص
مالكي، كان له علم بالنحو واملنطق وأصول الدين واحلكمة والتصوف، من أهل إبراهيم بن أمحد بن اخلطيب، أبو إسحاق فقيه  - 33

  .619معجم أعالم اجلزائر لعادل النويهض، ص: انظر.جباية
امحد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بن ميمون، أبو العباس، الشهري بابن اخلطيب وبابن قنفذ القسنطيين؛ باحث له علم  -34

. يث والفلك والفرائض، ألف يف فنون شىت ن ولد بقسنطينة وتعلم هبان توىل عدة خطط كاخلطبة واإلفتاء والقضاءبالرتاجم والتاريخ واحلد
  .911معجم أعالم اجلزائر لعادل النويهض، ص: أنظر

  35رة إىل أن تويف صويف ، من أشهر املصنفني العرب يف العلوم اخلفية، من أهل بونة املعروفة بعنابة، رحل إىل املشرق واستقر بالقاه - 
 أمحد بن عبد اهلل بن عمر بن عبد اجلزائري، أبو العباس من أعالم زمانه يف العلوم النقلية والعقلية، له اشتغال باحلديث والتاريخ، من - 36

لواء النصر يف " زية، ووتعرف بالرحلة احلجا" حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب" ه  من آثاره 6619أهل مدينة اجلزائر، كان مفتيا سنة 
  .49معجم أعالم اجلزائر لعادل النويهض، ص: انظر". علماء العصر

  37. بشري ضيف، فهرست معلمة الرتاث اجلزائري بني القدمي واحلديث، للتعرف على املزيد من كتب علم التصوف: أنظر - 
عادل النويهض، معجم أعالم : أنظر.املها وصاحلها سعيد بن إبراهيم قدورة، أبو عثمان، مفيت مدينة اجلزائر وفقيهها وع - 38

  .19، ص6وانظر أيضا تعريف اخللف برجال السلف حملمد احلفناوي، ج. 914ص/اجلزائر
  661.39، ص9أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج: أنظر - 
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 قراءة في فكر محمد بنيس نموذجا -النص واملنهج بين إشكالية املصطلح وزئبقية املفهوم 
 

 عبد القادر فرجاني: الطالب
 صادق خشاب. د: المشرف

 الجزائر –المدية  –جامعة الدكتور يحي فارس 
 

ويف هناا الدند  تعند جدلين   جدلين  الننا ايب و واملننال النقندي : يعزف على وتر الفكر النقدي املعاصر حلن   :ملخص
النا ايب و واملنال النقدي م  املواضيع ايبساسي  اليت شغلت مساح  يف الدراسات املعاصرة   إن هاه العالق   مل تعرف 
سنو  النننا ر والنذنا و  والسنائ عا ند يف  لنق إة حقيقن   واحندة هنن  ال را نم  النيت ينعامن    نا الناقند  منع الننا والننيت 

  تسعى الدراس  إة الربهن  علياا م   ك  هاه ايب كار وأخر  غريها    -النا واملنال –  بني  كال ال ر ني تيسر العالق
هننو النننا النقنندي   حيننل لننوحج علننى املنننال النقنندي  به ننة صننارد سننل    وهي ننن  صننر    ون أن  : خننال   ونناورة   ننا

عرب هاتة الورقات وضع مقاربن  يف  انج جدلين  الننا النقندي إة  لق حاولنا  يضع  يف االعناار النا ايب و وخدوصينة 
واملنننال النقنندي يف ا  نناو النقنندي وايب و   وهنن   كننني الااحننل والقننار  منن  أ كننار صننرير  ين لننم مناننا  لفاننج رو  

 .و لسف  ا  او النقدي وايب و
 الدراسات املعاصرة -النا واملنال  -ديجدلي  النا ايب و واملنال النق -الفكر النقدي املعاصر: الكلمات المفاتيح

Abstract: The dialect of modern critical thought plays a tune: the dialectic of the literary text and the 

critical approach. In this regard, the dialectic of the literary text and the critical approach is one of 

the main topics that occupied an area in contemporary studies. This relationship is known only as 

dissonance and attraction. Which the reader deals with the text and which facilitates the relationship 

between both parties - the text and the methodology - all these ideas and others, the study seeks to 

prove it through a text dialogue: is the critical text, where it was noted on the monetary method that 

exercise authority and hegemony, Mind the text We have tried through these papers to develop an 

approach to understanding the dialectic of the critical text and the critical approach in the critical 

and literary discourse, namely, to enable the researcher and the reader to develop sound ideas and 

philosophy of critical and literary discourse... 
Key words: dialect of modern critical- the dialectic of the literary text and the critical approach- the 

text and the methodology - contemporary studies. 

  :مقدمة 
ولالق  ا  او ايب و والنقدي عند العرو  الشعور بهزم  املنال والنا يف  على تركز كثريا لسات  قدي  اجل أصارت 

الضنرورة   نع النقنا  العنرو املان نني بقضنايا املننال والننا تعنا ة النفكنري يف الواقنع النقندي املننهزج وكيفين  ا نرو  كان من  
ومنا جنة وبعنا النرنديات النيت قند تن  ر  والكناو الاي بني أيدينا ينناو  موضوعاً جديداً يندور حنو   يرينات املننال. منة

.  و والنقننندي  تننننه ر تركننن  الن نننور للفكنننر ات سنننا  وامل ارسنننات النقديننن يف املننننال الننننا  وال شنننق أن  ينننج ا  ننناو ايب
وتشاد الاشري  اليوج  ورة يف النقد وايب و مل تعاندها من  قان  أ نرت بشنك  أو بنىخر علنى  ينج ا  ناو ايب و و النقندي 

للشنناعر " حدا نن  السنن ا  "  منن  هنننا وقننع اخنيار ننا علننى م لنن      ومكو اتننة وعناصننره يف وجننو  ثننديات  قا ينن  وحضنناري   
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أن يسنناعد القننار  علننى تكننوي  رأي  اقنند وتاننن وجانن   يننر لنيريننات  منننة  ينوقننعالنناي " و نند بننني  "   والكاتننئ املغننرو 
املنال ومنا جة وطايع  النا وكثري م  القضايا النقدي   اليت تشغلنا  وبقدر جاو  الن وير وع ليات املخاض الفكري جملا  

  بقندر النوصن  إة  يرينات ومننا   لل ننال تسناج يف ملويند امل ارسنات النقدين  يف  اخن  بوتقن  النقدين   دوصاملناهل والن
ا  او ايب و  و النقدي  وقد أ   تد  املسنو  ايب و وايب اء النقدي  لل نا اة بضرورة الارل ع  اسرتاتيذي  تعنا ة 

وايبيديولوجينن  جملن عاتنننا العربين  وكننالق لل نن  رات ايبجناين    وهكنناا لقنند  ثقينم اجلننو ة ملواجان  النرننوالت الثقا ينن  والنقدين 
   إصننان بهةين  املنن  رات ايبجناين  يف إحنندار الن نوير والنن ينن   –بدننف  خاصن   –تزايند يف اوو نن  ايبخنرية يف اجملن عننات العربين  

  منن  هنننا صكنن  أن اة يف صنننع النقندج والن ننويريف ا  ناو ايب و و النقنندي وضننرورة عننو ة  ور النرتار النقنندي وايب و كننه 
 : نساء  

 كي  تساج  يريات املنال ومنا جة يف بناء ا  او ايب و والنقدي؟ -
 وما الوسا   الكفيل  مبعاجل  صا ا  لنا أ و معني؟ -
 ه  يفرض النا  فسة على املنال  أج أن املنال هو الاي يفرض  فسة؟ -

 :إشكالية النص والمنهج
مننن  ) ال يربحنننان غننري قننناريني    وال م ننع عليا نننا  يف امل ارسننات  النقديننن  العاملينن   الننننا واملنننال  مدنن لر  إن

يف االسننننع ا  النقنندي العنننرو املعاصننر  مننن  حيننل ةنننا مدنن لران    و لنننق كلننة يننننلخا يف    وال (حيننل ةنننا مفاومننان 
  أما الثا   او اخنالف  هنينات النقنا   النقد املعاصريف غياو امل ارس  والننيري النقدي الفعا  يف  ين ث   أحدةاسااني 

يضننع " عانند السننالج املسنندي "  لننالق وجنند ا بعننا النقننا  ومننناج مننع املنن  رات ايبجناينن      واملفكننري  العننرو يف تعنناملاج
أمننا الاعنند النقنندي  يفسننره غلانن  املننناح  املاهاينن  يف النيننارات ... » موضننع املراجعنن   والنقننا   " النننا واملنننال " مفاننوم  

ما ا عداج الاعند ايبصنوف  نال أ... النقدي  احلديث   وه  ظاهرة خيدئ  ا ات راز العقا دي وتش   ا الرؤي  الفر ي  الواضر 
منر  لننة إال احلننواجز القا  نن   بننني مدننا ر  النفكننري عننند العننرو وال سنني ا اجنند ون مننناج  وأكننرب حنناجز    كننا  ي غننى علننى 
«تنننننننننننننننننننننننننننننننناري  الفكننننننننننننننننننننننننننننننننر العننننننننننننننننننننننننننننننننرو هننننننننننننننننننننننننننننننننو  ا  النننننننننننننننننننننننننننننننناي قنننننننننننننننننننننننننننننننناج بننننننننننننننننننننننننننننننننني الفلسننننننننننننننننننننننننننننننننف  والنقنننننننننننننننننننننننننننننننند ايب و

لقند (  الاعد النقدي والاعد ايبصنوف ) ه  مسهل    هكاا   سهل  النا واملنال تثري كثريا        م  النقا     1
املاهني ايبو  يناىن ايبصال  ليخف  اختا هاي  املفاومني يف سياقات ومواق  مل ترب   ا رهت ا تنسع يف النقد املعاصر بفع  

من  أ ايا ننا اجلند  يرتسنج وراء ك  واحند »  عذزه وا غالقة  أما االملاه الثا   او غارق يف الناعي   ويزعج أ ة منفنح  وهكاا
اء سنالم  موسنى 2لو ر وراء و د عاده و مو نسكيو وراء ل ف  السيد  وسانسنر ور:ملق وح  يوح  إلية أجوبنة و داءاتة 

وخينلنن  املنيننرون العننرو يف تنننناو  مثنن  هنناه املفنناهيج  اخنال نننا كاننريا   إ   يفاننج منن  هننناا االسنشنناا  القدننري الننناي   3«
 ختلو م  ضاابي  وغ وض   وأهنا مل تسنقر تنزا  ا زياحا  غري مربرا   وكهن قي ناا يف املفاهيج  النقدي  ال اسندللنا بة أهنا ال

و عنقند   نناقضات تنائ علنى تينة مناذن   م ااالقاو   ون تفكري كل وأ اال غالق واال فنا  أو الر ا ترب  قلق  غامض    
 إة النفكيكين    ا نرو  من  النينة م  الانيوين     –املرايا املقعرة   املرايا اجدب   "يف  ال ي  الشارية " عاد العزيز محو ة " أن 
حركينن  يف كناباتننة علننى مسننهل     قنند المنن   إشننكالي  مفاننوم  النننا واملنننال   بننوع  معننريف  بننا    و لننق حننني أ  كثننريا  
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كثنرية لنغينري املاهنة النقندي املننزن الناي ينه  أن    انو كغنريه من  النقنا  واملفكنري  عناغ من  ضنغو النقدي املعاصنر    الفكر
يكننون تابعننا  ا  ننا  يف سننناي  النهصنني    نناو  قنندي عنننرو خيلننو منن  اتشننكاليات النننيت  تعدنن    ابنننا النقنندي  حينننل 

ظن  لسننوات يقن  أمناج أع نا  النقنا  احلندا يني با اانار شنديد  » :  اعرتف شخديا  يف حوار أجراه معة سامل ممدو  قا ال
العذننز عنن  النعامنن  مننع هنناه : مل أ دننح عنننة حننم اليننوج –شننعور ع يننم  –لكنن   لننق اال ااننار خال ننة طننوا  الوقننت )..(  

ويادو أن القضي  كلاا يف تفكري النقا  العرو أهنج ا سناقوا  4«الدراسات الانيوي  و اج أهدا اا   ب   اج وظيف  النقد  اتة 
  تق ا معنناه ايبصنل  تكنج أع نا  تدنورات احلندا يني الغنربيني يف كثنري من  ع         وراء اتصرار على عز  املد لح 

ته يالهتا    ذعلوا النا واملنال مر  وسا ط   أي  الالت سلاي  جو اء ال معىن هلا يف  اهتا   وهاا أمر يفنقنر إة النقنا  
أحند م سسن  هناه املدرسن  أو الفلسنف   كنان من  الدنعئ  امنا أن  فانج أ كنار»   ثال يف النفكيكين  والنك ل  والنوسع   

وهكنناا غالاننا مننا تدننا ف تفكري ننا وملناحننة مفنناهيج كثننرية تياننر   يبو  وهلنن    جلينن  يف   5«أو املنيننور مثنن  جننا   يرينندا 
ايب هان جالءا كامال   أو بروزا ما   إال أن املنناع ملسارها إ ا ما  فرداا جيدا  وأمعن  منع قنا يف مضناميناا    تشنكلت 

خميلنة صنو ا م  ايبسئل  وال روحات قد جيد هلا بعا اتجابنات من   احين    وقند ال جيند هلنا من  تلنق اتجابنات شنيئا  يف
منن   احينن  أخننر    ك ننا قنند تدننا  نا مفنناهيج ةنن  أيضننا منواشننذ  إة حنند الننرتابط   ومنوازينن  إة حنند النشنناك  يف بعضنناا 

النقدي اجل  ال يفضلون خوض غ ار الارل يف بعا الفويرقات ال فيف  وإ ا كان كثري م  املنيري  يف النفكري . الاعا 
اليت صناز  ا النقد الغرو ع  النقد العرو    إ ا ما أ ريت مسهل  النا واملنال جنند أ فسننا أمناج إشنكاالت قند تكنون علنى 

االهن نناج   إن النننا واملنننال مفاومننان غاينن  منن  النعقينند   إ  مل صنراننا النقننا  العننرو املعاصننرون  ك ننا هننا ال منن  العناينن  و 
 قديان منقاربان  كالةا ياعل  على صنوف من  القنيج  والني نات املنشنعا    لنكنون هناه املفناهيج غامضن  تينل يسنن يع  

القنننار  العنننرو مل يكن ننن  أمامنننة املشننناد النقننندي » كننن  قنننار  تفسنننريها حسنننئ منننا يفا نننة   لننذسننند الغ نننوض يف صنننورة 
 املندنننفح لننناعا املننندو ات النقديننن   العربيننن  املعاصنننرة   يننندر  معا اهتنننا كثنننريا مننن    6« ا ننناص بالنيرينننات النقديننن   املعاصنننر

الغ وض والضاابي  والنيرة ايبحا ي    على الرغج م  بعا جاو  أقنالج كثنري  من  املفكنري  يف تعندي   اللن  الواقنع النقندي 
كننرار والناعينن  واتجننرتار   وقند سنناةت يف تعنننيج هنناا الوضننع علننى تفكننري هنناا املعاصنر   إال أن القننار  العننرو ظنن  رهننني الن

 ينند مل الفكننر النقنندي العننرو بسنناااا ا قسننج  و نناؤه للنيريننات النقدينن  الغربينن  وتقديسننة هلننا   : القننار  عوامنن  و وا ننع مناننا 
يقنر ( وهو شاعر وأ ينئ مغنرو )    د بني ولع  م  أج   لق  لف  و  و خر معارض هلا   هاه النيريات مع للنفاع  

اتبنندال لنني  إتاننال لكنن  مننا يننننل لنند  الفكننر به ننة مل يسننن ع قننط أن يضننع حنندو ا  اصننل  بننني النننا واملنننال    لننق أن  
  وهو ير  أن الفد  بينا ا الغرو م   يريات وأ كار   وأن اتسااج  يف تعدي   الل  املشاد النقدي العامل  يادأ بنقده  

الننا  )يف كنابنة " إ وار  سنعيد "  النراه    ال يعندو أن يكنون  دنال م قننا   وأن الفدن  الناي كنان ي  نح إلينة يف الزم  
ريقنة اتتانال  وأن اتسنااج يف  إ ننا  املشناد النقندي العنامل  ياندأ  اتبندال لني  ك»   أن ين ثن  (   الناقد            العامل

املننال   كنان   7« يف اتضنا    إلينة ( تن نوي علنى عقندة  و ين   النيت ال)   الوا قن  بنقده وإعا ة النير يف عالقاتة واملشنارك
لكن   و نم أطنر  من   يرينات وخ ابنات  قدين     ومنا يننذنة مع الفكنر الغنرو  تفاع  يدعو إة  النقدي عند و د بني  

حدا نن  ) ا النفاعنن  ولعنن  عنننوان م لفننة ي كنند لنننا حقيقنن  هننا طرا ننم النفكننري بننالغري   يف تغيننري منن  خننال    وضننوابط منسننق  



2112 مارس                                          1 عددال 2مجلد ال                                         أمارات مجلة  
 

(الجزائر)عبد القادر فرجاني                                               91 

 

و لنق ملناننا     نننيح إ ننا  خ نناو  قندي يراعن  خدوصنني  الننا ايب و لكنن  من  ال ننر ني لنق النفاعنن  الناي ي   (السن ا 
ع أي  مسهل  الواقع النقدي العرو وملع  القار  مض ربا غري قا ر على  النعام  ميف اتشكاليات اليت قد تكنن     للوقول

 . قدي   بساول   
بايبصال  تنسج امل ارس  النقدي  يف  كر و د بني    : "حداثة السؤال " عند محمد بنيس في مؤلفه  ةالممارسة النقدي

 يراو  أن يعثر على ما ي خر عزوف النقا  ع  النفاع   مع مسنرد ات النيريات الغربي  يف ترقين   النقند  العنرو واجلدة  
اه املنناهل املركنز هلنسننيعاو الوااجليند فانج ال من  خنال    جديندة للنعامن  منع الندنوص ا نمطر    اقة    عرب إجينا  وتوسيع 

   النفاع  يف أجلنى صنوره  انج واسننيعاو ولني  اسنناالكا ملنا اسننالق من   والنركج يف مد لراهتا وك   لياهتا اتجرا ي 
املننال  علنى املننال  أج أن هن  يفنرض الننا  فسنة :  و ضن   هناه ايب كنار يناثنم  إشنكا  مركنزي مفنا ه  قا  اوخنري   

و ند ولع  هاا هو اجلواو ع  الس ا    إ  ك  املع ينات النيرين  والن ايقين  ت كند علنى  كنرة أن   هو الاي يفرض  فسة؟
إة املنننال    دننغ ية النننا منن  ا سننذاج مناذنن   ال بننني  ين لننم يف تعاملننة مننع الندننوص النقدينن   ويندننت إة مننا ين لانن

كثنري  من  وأ واتنة اتجرا ين    علنى خنالف  املناع يف الدراسن  ال املنال  ( املركز ) أي ؛   الناقد يعنرب النا صاحئ السل  
اعنانار  ون أي  املنناهل علنى أي  نا سنق ونالننا وي سنخدمون املنال بدف  مركزي   أعلى من  الاي   الدارسني العرو 

أن املنناهل »   إ  ز نة لل ننال و   قدن  ا كلنة ال جيعلننا  وهنامناج مل ابق  ايب وات اتجرا ي  للن و   الند  م  عندماا  
علنننى عننندة اخنداصنننات منننع اخنال نننات يف الن اينننم ويعن ننند يف  لنننق موقننن         سنننلع   نننا رة الوجنننو  بننن  هننن  مقسننن  
م صننال وموجاننا  هكنناا يشننرت  يف أي مننا  معننريف ةلنن  منن  الضننوابط الننيت ملعلننة  8«ابسننن ولوج  م صنن  وم هنن  وموجننة

كالرؤيننن  النيريننن   النننيت صكننن  وفانننا مل لننن  ا لفينننات واملن لقنننات النيريننن  النننيت يسنننن د منانننا املننننال  لياتنننة      توجيانننا سنننلي ا
ع ينات الننا الانيوين  والداللين  ما نا كا نت وكالق الش ولي  اليت يقدند  نا الرؤين  الواسنع  لا نر ايب و   واتسنال املننال مل

صف  هاا ايب ر ايب و و وعة    إضا   إة االسنقاللي  وه  تداخ  املناهل مع بعضاا  ون الوصو  إة  رج   وبان منال 
النقدين   يف منال  خر   إ  لك  منال رؤينة ا اص    واوليات اتجرا ي  باعناارها سندا لل نال  يساج يف تهطري امل ارسن 

وت ايقاهتا   وهكاا ما كان و د بني  يسعى للنهسني  لنة عنرب  منيومن   قدين  قوامانا الن ا ن  بنني الننا واملننال من  غنري 
طرف م  أطراف الياهرة ايب بي  سواء ما ارتناط بالنداخ  الندن  أو خارجنة   ومناذنة هناا ييانر يف إقداء أو إزاح  يبي 
ع لي  ملديد املنال يف تقومي امل ارسات النقدي  و ق شفراهتا  ولقد كا ت إ  القننة يف  ث  ن  الاي ي–م لفة و  الدراس  

اختنا  موقن  من  املنناهل النقدين    سنعيا مننة للوصنو  و .  وص النقدين  للندنمركنز  إع ناء مفانوج : م  ركنني أساسيان ةنا
  ك نا جننده يركنز يف اهل علنى أي  نا  قندي منا املنن للنقد العرو  ون أي إسنقا  عشنوا    يف ت اينم  ملديدي  إة قراءة 

النا حني يفقد قار ة ينعرض لإللغاء   وحم يكون النا   اعال مننذا » مناذة هاا على قضي  جد ما   تن ث  يف أن 
(  لينن  لغننوي  موسننيقى   مرسننوج) لااتننة باسننن را ر أي مقننروءا  ننإن عليننة أن يانناجر بننني أ ي نن  هنن  منن  بننني طايعنن  إ ناجننة 

 نند هذرهتننا  (  خاصن  وأن مفانوج الننا مل يعنند مقندنرا  علنى املننننو  اللسنا ) اه ثقينم سنل نة  بنن  إ ننا جنند  دوصننا باملن
 عن   النقندي   هكاا صارد الننا9«  ننذاوز الفع   اخ  أ ي    هلا  ليلاا ا اص بالق  نلنرم به ي    اللي   أخر  

  وهنناا كلننة ينننج ثننت راينن  النننداخ  الندنن   النناي يشننك  مرجعينن   ما نن  منن  مرجعيننات املنننال  أخننر  ااهلذننرة إة  دوصنن
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منن  مفاهي ننة القدصنن  إة مفاهي ننة احلديثنن    " النننا واملنننال "  مدنن لرإضنناءة   ينننج بفضننلاا  النقنندي عننند و نند بننني  
ضنننرورة العنايننن  باللغننن  ومننندلوالهتا   يفامل ارسنننات النقديننن   أبا نننت عننن   لنننق علنننى أن الننننا أعنننج وأهننن  مننن  املننننال   ك نننا 

وملا  نننا مننننع الندننننور املعاصننننر للقننننراءة بالنفسننننري أو النهوينننن  أو العالقننننات املناا لنننن  بننننني القننننار  واملقننننروء  أو الننننوع  النيننننري 
(   ار  الداخ  وا) طريف الندوص النقدي  اليت م  شههنا أن تض ء اتجرا ي   ة لياتو هل اواملن الندوصيف       والن ايق  
  وما جيدر اتشارة إلية  أن هاه املفاهيج مل تسلج  على ساي  املثا  ال احلدر السي يا ي   وعلج اجن ال ايب و وم  بيناا 

م  النقد مثلاا مث  املفاهيج اليت  اعن دها بني   اشيا مع اسرتاتيذيات القراءة اليت تقوج علنى اهلندج وإعنا ة الانناء   وهناا 
  وهكنناا اعن نند  علننى القننراءة اللغوينن  10«  ناننىن هنناا النعرينن  و رتقننة يف  ن واحنند » النناي كننان يقننو   بننإقرار منن  بننني 

طرا نم والنهويلي  والنذديدي   مثل ا شر  قراءات النا ايبخر  النفسريي  وا الّق   اليت تع ن  علنى إ ننا  الداللن  عن  طرينم 
احلقيقنن   وإماطنن  اللثنناج عنن  املننناهل العربينن  القدصنن  يف قننراءة النننا   عنن  ات را  والنرلينن  واملقار نن  والنقنند  وهد ننة الارننل

أن   لنننق منن  من نننم علننى أن  يرينننات القننراءة ليسنننت ابنكنناراً معاصننرا مننن  بنننات الفكنننر الغننرو وحننده  ويننندل  علننى للربهننن 
  وتننالءج أ كنار ملديدين   تعرب عن   جديدةالثقا ي  اليت   كنة م  إ نا  مناهل  بعا م  الكفاءاتات سان العرو صنلق 

يف  معر ينننا مننع  وقننة   ننالقراءة  فسنناا عامننن  إ سننا  مشننرت  بننني ةينننع الشننعوو  هكنناا يل نن  املنننرء يف تهوينن  بننني  حفننرا
اللغنن  واملعننا  والداللينن  / النرلينن  النفسنن   النرلينن  املقننارن للعناصننر ات اسنني   النرلينن  باالسنننعا   : منناالت ثلينن  منعنند ة

بعننا النننهويالت منن  خننال  اسننن دا  لنعننارض احلكننا   والنننناص ممننا هننو فننات لل نننال النفكيكنن  علننى  ننو مننا  والرمننوز وا
هاه هن  القاعندة . ال معىن للنقد والنذرب  وامل ارس  إن ه  مل تك  منذا   و النررر»  ن النقدي  يف قراءة النا الرتا    

هي ملرب  أو ممارس  تعوق ثوين  الواقنع وتغينريه من  وضنعة الالإ سنا     ال عالق  للكناب  بك   قد عدم  أو  وضوي   وال ب
  11«ولي  النقد العل   املناها لالينديولوجيا  إال طريقنا لنرنر ات سنان  نر ا وةاعن    اخنال وخارجنا. إة احنفا  ةاع 

ا القنندمي  اتننة صكنن  أن تنننج لنننا الرتا نن  منن  منيننور بنننا   تفسننريي  مبننا يفينند إعننا ة اكنشنناف النننلبننني  يف  قننده  لين لننم
ومث  قضايا تثري ا  او النقدي العرو   ومناا قضي  الدالل   وقضي  الغ وض  وقضي  اتيقال  . بالنير يف النا احلديل

وقضنني  الن سننق بننالرتار  وقضنني  النيرينن  ايب بينن  وغريهننا  علننى أال تنق ننع هنناه القضننايا عنن  تواصنن  الننرتار واحلدا نن   منن  
 .للندوص على اخنال اا وتنوعاا الشكل  وونوياتة  وترسي ات القراءة  خال  الاناء 

النذديدينن  يف قننراءة القننراءات  إن أهننج إشننكالي   قنن  عننندها يف ظنن  ثدينندات أوليننات النننا واملنننال هنن  تدننني  هنناه 
او  النو يم بني ايبصال  واملعاصرة  القراءة اال نقا ي  اليت ث: م  منيور الغاي  يف اجملاالت النالي الرتار وتكوي  العق  العرو 

واملاض  واحلاضر  والقراءة النثويري  اليت هتدف إة تقدمي مشرول رؤي  جديدة   ننق   ا م  الرتار إة الثورة  حسئ تعاري 
و د بني   أو م  العقيندة إة الثنورة  حسنئ رأي حسن  حنفن   أو من  الثابنت اتتاناع  إة املنرنو  اتبنداع   حسنئ 

تكنوي  "إة الكشن  عن     أي أ و ي   أو م  الضرورة إة احلري   حسئ رأي حسني مروة  والقراءة الننويري  اليت تسعىر 
  يف  كننر و نند عابنند اجلننابري  أو الكشنن  عن  املسنننويات ا  ابينن  السننا دة يف الفكننر العننرو بهبعننا ه العربينن  "العقن  العننرو

حج ا نقالي  بني  م  الرتار  إة الثورة  لك  جنده يف ظن  هناه اال نقالين  ي نر  اتسالمي  يف  كر و د أركون  هكاا  ال
غالانننا منننا ... » القنننراءة النقديننن  بنننني املشنننرق واملغننرو   ولقننند جننناء يف م لفنننة وننن  الدراسننن  قولنننة : قضنني  جننند ما ننن  مفا هنننا
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احلاالت   ولك  هاا ال نر  مل ينذناوز بعند  طرحت العالق  غري املنكا ئ  بني املشرق واملغرو با فعا   لة ما يربره يف بعا
توتراتة النفسي  لينفنح على وع  منكام  بشر  وجو  هاه العالق  و نا ذانا  وهنو أمنر ين لنئ اجننالو منا  معنريف مغناير  

العرو  دالنق  املالحج أن املناهل النقدي  م  املسا   اليت أ ريت حوهلا كثري م  اجلداالت يف 12«لل ذا  املعريف النقليدي 
  لك  ما يدر  بة و د بني   يلنا على حقيق  سننسينا هاج  تلق املنناهل   واحلقيقن  وليندة النقند العنرو عنرب العالقن  

صكن  للعالقن  غنري املنكا ئن  بنني املشنرق واملغنرو أن ختلنم مركزينات مغاربين  ومشنرقي   ان    غري املنكا ئ  بني املشرق واملغرو
 ؟بني ايبصال  وامل  رات ايبجناي    او النقديض   اشنغاهلا  اخ  ا 

أ كنار ومواقن  بعنا الكنناو واملفكنري   جينئ وضنع بنني    إن اجلواو على هاا النساء  ياندو صنعاا  وعنا منا    رسنئ
يف تعاملاج مع النا واملنال  (املغرو)و( املشرق)لي  هنا  حد  اص  بني  ةبه  ليكون النهكيد عرض  لل ساجل  والنقد  

لن  أجعن  من  املغنرو »  إ ن  يك   يف طرا م عرض تلق ايب كنار    لاج  ف  ايب كار أما االخنالف   النقد العرو يف 
الثقا نن  العربينن     عالقنن  املشننرق بنناملغرو هنن  عالقنن  بعننا املشننرق باعضننة اوخننر  بنن  إن هننده العالقنن  منرققنن  ( شننايد ) 

  13« ومن  هننا أقنو  أن بناملغرو مشنارق عديندة  ك نا أن باملشنرق مغنارو عديندة سة  ال  ارجنة  قنط  بداخ  املغرو  ف
عن    ال تنفدن  املناذين  منع املندلوالت النقدين  والفكرين  لنرقنم اهلوين  ووعن  الناات  تنالزج قنراءة النرتار وهكاا جيئ أن 

القننراءة  وأوهلننا القننار   و ا ياننا املقننروء  بعينندا عنن  تلننق   لينن  حلينن  عالسننياقات النارخيينن  واالجن اعينن  والثقا ينن  ا لفيننات و 
 بنني    ليريلننا  الن نورات احلديثن  يف قنراءة النرتار   واولن  مسنايرة    بن  الض نيات  وايب سناق النيت تع ن  مسنار الفكنر  

إن ... » مراحنن  تشننك  املفنناهيج واملدنن لرات باملقار نن  مننع اللغننات ايبجناينن  عننند معاجلنننة ملفاننوج النننا ومدننن لرة إة 
 نال  نا يوجند خنار  الندنوص ايبخنر   أو صكن  . النا  كدلي  لغوي معقد  أو كلغ  معزول   شناك   يانا عندة  دنوص

كالعالميننن  والنفكيكيننن  وايبسنننلوبي  باملننناهل النقديننن    املدننن لح  الدارسنننني العنننرو  وهكننناا ربننط 14«أن ينفدنن  عننن  كوكاانننا 
  لالق  وجد ك  م  النا واملننال أيضنا صنعوب  يف تدننيفا ا عن  العنرو؛ وهناهو بنني   ناو  تدننيفا ا   اخل...والندي 

ينن     فنناهيج حديثنن  للنننا حسننئ اللسننا يات وامللفوظينن  والنهوينن  إزاء الدننوت والسنن ح والداللنن  والانمنن  خننال  إيننرا ه  مل
...  د  الرأي يف مفاهيج سي يا ي  للنا ومنعالقاتة ومنناصاتة   وات ناجي   والنناصي   واملرجعي   واملخاض الدالف للننا

» عانند الننرحيج الكننر ي   وجنند تربيننرا عننند روعننالنقنند ال و روغننالنقنند البننني اخل  وعننندما قننارن النكننون االصنن الح  وت وراتننة 
يست ابنكاراً معاصراً م  بنات الفكر الغرو وحده  ويدل  على أن ات سان العرو املعاصر صنلنق على أن  يريات القراءة ل

منن  اجلنناور الثقا ينن  الننيت  كنننة منن  إ نننا  مننناهل  قدينن  تّعننرب عنن   كننرة  وتنننالءج مننع  وقننة   ننالقراءة  فسنناا عامنن  إ سننا  
العالقنن  بنني الندننني القنندمي واملعاصنر عالقنن  تننناج يف أن  سنننننل بننني   يف  راسننة الواسننع لي  15«مشنرت  بننني ةيننع الشنعوو

ة رسوخ تهصي  النا بالكشن  ع نا مل يكشن  عننة صر   إ عوة ولنكون  النغاير  حسئ ا دوصيات الثقا ي  العربي   
دلينن  النننا القنندامى  وتهصنني  النناات بنند عاا علننى  رو احلننرية والسنن ا   وتهصنني  املنيومنن  العربينن  ايبصننيل   وبننالعو ة إة ج

 مفاهيج م وع  أو مفاوج املنال. تفاصيلة و حر ينة  يف جاهزا قالاا لي  املنال»   "صىن العيد " واملنال   تشد  الناقدة  
 إ نا  إعا ة هو ب  ت ايم  مر  لي  املفاهيج هاه ممارس  أن ؛ ك ا هاما جادا  قا يا و شخدي  مقدرة مر  تانياا ين لئ

 و مبوضنوعاا عالقنانا  نارد مننة الناي الفكنري بناملوقع لعالقنانا  يزهنا و تالورهنا يف  خاضنع   و الن ينز و للنالنور قابلن  هلنا
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 أو مفانوج إمننا و جناهزا  قالانا لني  املنال ن   وهكناا 16«ممارسنناا   حقن   تشنك  االجن اعين  النيت و الثقا ين  بالوضنعي 
 يكنفن  ال و املفناهيج  تلنق إ ننا  يعيند هنو الناي اجليند الّناقند و   معانا النعامن  علنى قندرة و  قا ن  يسننوجئ مفناهيج
 و تكييفانا و بفا انا إمننا و اجليند ليسنت باالسننياار  املناذين   ينة تشنّكلت الناي ماهلنا أيضنا يراعن  إمننا و بن ايقانا
 .  ياا ا انت اليت وضعيناا مراعاة ت ايقاا و
لقنند تنننل  و ننند بننني  عننن  املنننناهل الننيت أ رزهتنننا احلضنننارة العربينن  يف منننا  قنننراءة النننا  لنكنننون بعنننداً اسنننرتاتيذياً : خاتمةةةة 

والعناين  بننالنا "يننالءج مننع الناوق  والثقا نن   وإ انات النناات  وإ ننا  املعر نن   من  خننال  املننال الندنن    و قنديا  ومناذنا 
باعنانار أن اجلسند اللغنوي للننا عنند أ دنار هناه املنناهل هنو املندخ  الفيزيقن  الوحيند ت را  حقيقن  النننا  ايب و  فسنة 

 .عل يا  أو باعناار النا وحدة بنيوي  مسنقل  ع  امل ل  والقار   ومسنقل  أيضاً ع  الايئ  الثقا ي  اليت أ نل  ياا إ راكا
 خدوصيات معة و من اسق تلنق  منذا   توجة على عنده ينان ئ الرتكي بعيد ع  النلفيم   املناذ  تركياة إن -

 خاضع غري النلفيم أن حني املناهل يف م  م وع   از  ودل  -الع م يف – هو بدي  منال بوتق  يف منال ك 
 .الغاي  و املادأ حيل م  مقاو  غري  او لاا   منال و ماد   لندور

  يرين  إة املنن ين  املفناهيج من  لعند  اسننع الة أيضنا  لنق بنني  علنىمن  امل شنرات الدالن  علنى خدوصني  مننال  -
  ضنرورتة بهةيننة و إصا نة إة منر ه بنامللنق  احنفالنة  أن يف شنق ال  وهنا  و و والنوقنع النفاعن  و كالقنار  النلقن 

 امل ك  م  و .املغرو للناقد املن يزة الشخدي  تربز الدنيع  اا و   جا ة  يري   دي  أي إة امللر  لاناء        
 .تكامل  منال و د بني  بهن منال القو 

 ناا  ظانرت قند و النهوين   بندعو  للننا املركنزي املعنىن  منر من  خنال  و النقنومي  و السنياق تانىن و ند بنني  -
 .الندوص خمنل  مع تنناسئ ب ريق  تكييفاا و املناهل كا   م  االسنلااج و النقد على القا رة شخدينة الشك 

 .املد لح مث  الكا   احل    إن عن بالقاو  والنان عا    وإال كان مدريه املوت  -
على املسار الاي سعى إة إتااعة و م سالس   سعى م  خالهلنا إة الارنل عن  سنا  ثقينم "بني  "لقد حا ج  -

ملفنناهيج ضنن   مناذينن  وك نن  وا ت17توا ننم بننني النقنند الغننرو والنقنند العننرو  واال  ننالق يف رحلنن  تقننومي املدنن لرا
 .ورصين   وياقى ما  هاا الارل مفنوحا ملعاجلنة م  زوايا أخر 
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لياسمينة  –وطن من زجاج  –عالقة الشخصية باألحداث في الرواية الجزائرية املعاصرة رواية 

 .صالح أنموذجا
 

 عبد القادر العماري: الطالب
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 األدب الجزائري وقضاياه النقدية: التخصص
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 مخبر اللغة الوظيفية جامعة حسيبة بن بوعلي والية الشلف الجزائر
 جامعة حسيبة بن بوعلي والية الشلف الجزائر

 :امللخص

ضاربة أطناهبا شىت مناحي  منذ أن حلت أزمة التسعينات يف اجلزائر، حبيث ما تركت بيت مدر وال وبر إال دخلته،
وأرجاء الوطن ليكون الروائيون اجلزائريون من مجلة هؤالء الذين مستهم هذه األزمة، فتتخذ كمادة دمسة يف أعماهلم الروائية، 
 مستنطقني بدورهم خبايا اجملتمع ومالبساته، وحنن يف هذه الورقة البحثية نسلط الضوء على الروائية يامسينة صاحل يف روايتها
وطن من زجاج، وذلك من خالل استجالء أحداث العنف؛ اليت عصفت بالبالد، مستهدفة بدورها شىت شخصيات وأفراد 
اجملتمع، من مجلتهم؛ الرشيد الذي ألبسته بذلة زرقاء لتثين بعمي العريب الذي رمسته بصبغة ثورية، إضافة إىل شرحية املثقفني؛ 

لتكشف الستار بعد ذلك على ألوان الفساد الذي اكتسح البالد، وذلك من خالل   ابتداء باملعلم وابنه النذير إىل كرميو،
كائنات حربية، استغلت احتقان األوضاع، وتعكر اجلو، لتصطاد يف املاء العكر ابتداء باجلد اإلقطاعي إضافة إىل رئيس 

فمنحها هذا  .بوه إطار يف اجليشالبلدية كسلطة تنفيذية، لرتسو سفينة الفساد يف آخر حمطة أين يقطن املهدي، الذي أ
التعدد يف الطرح دينامية وحيوية، استطاعت من خالله أن تعانق فضاء أوسع من البناء الفين واإلبداع اخلالق، يف عامل 

 .افرتاضي الخيلوا من املتعة
 .اإلبداع اخلالق  -البناء الفين  –العنف  –املثقفني  –شخصيات  :الكلمات المفتاحية

ABSTRACT : 
Since the crisis of the nineties in Algeria, so that the house of Clay and Lint was left only to 

enter, the various branches of the country and the various parts of the homeland to be Algerian 

novelists among those who have been affected by this crisis, take heavy material in their fiction, 

questioning the role of the community and its circumstances, This paper focuses on the story of 

Yasmina Saleh in her novel "A Country of Glass", by exploring the events of violence that have 

afflicted the country, in turn targeting the various figures and members of society, including the 

rational she wore in a blue suit to compliment the Arab blind she painted in a revolutionary way. To 

the instance chip And the son of the Nazir to Karimo, to reveal the curtain afterwards on the colors of 

corruption that swept the country, through the beings of the pontifical, exploited the congestion of 

conditions, and turbidity of the atmosphere, to hunt in the turbid water starting with feudal feudal 

addition to the mayor as an executive authority, At the end of the station where the Mahdi lives 

whose father was a military frame, he was given this diversity in the presentation of dynamism and 

vitality, through which he could embrace a wider space of artistic construction and creative 

creativity, in a virtual world to escape pleasure. 
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 :مقدمة
يف رواية وطن من زجاج؛ عن األوضاع اليت آلت إليها اجلزائر إبان العشرية السوداء، وقبل أن ختوض  روائيةتتحدث ال

ى أتقى قلب رجل واحد لتحرير غمار سرد أحداث هذه الفرتة سلطت الضوء على ثورة التحرير وكيف اجتمع الثوار عل
البالد والعباد، مث عّرجت إىل فرتة ما بعد االستقالل، واالنقسام الذي حل بأبناء الشعب الواحد، لتكون كتفريشة اتكأت 

والتعددية احلزبية، اليت صار من خالهلا كل حزب يوايل ويعادي على حساب حزبه  الكاتبة وتوطئة لفرتة التسعينياتعليها 
باالعتقاالت وسط إدانة مستمرة  لتنتهي ألحداث،رت عجلتها عجلة افشهدت بعدها فرتة زمنية عنيفة ساي ومشربه،

للروائية، للذين تقمصوا ألوان الفساد، حيث زجت هبم يف قفص االهتام؛ بداية باجلد اإلقطاعي، وكيف امتلك نواصي أهل 
لذي جعل من منصبه كمطية يقضي من خالله مآربه الشخصية، القرية مبوجب أراضيه الزراعية، إضافة إىل رئيس البلدية؛ ا

لتعزز بشخصية مهدي، الذي أبوه إطارا يف اجليش، مستغال هذا املنصب كفجوة ميرر من خالله أغراضه، واالرتقاء يف 
، الشهادة، مثقال بدوره كاهل الضعفاء، وباملقابل تصوغ شخصيات أخرى طالتهم ألسنة العنف ورمتهم عن قوس واحدة

ابتداء بالرشيد؛ الشرطي، الذي قدم الغايل والنفيس من أجل حترير دينه ووطنه، ليموت ضحية أفكار خاطئة، أيضا 
شخصية عمي العريب، و ما أملته عليه خربته إزاء ثورة التحرير، وسط إشادة مستمرة من الراوي لشخصه إضافة لشخصية 

وال، واإلقطاعيني، حماوال شل بطشهم، أوإنقاص فاعليتهم، مستغال املعلم كحائط صد، يسري بدوره عكس تيار أرباب األم
التعليم كمنرب يوصل من خالله رسالته ويوقض الضمائر؛ اليت ضرب عليها أصحاب النفوذ يف كهف الغفلة سنني عددا، 

الصحافة كأداة  إضافة إىل شخصية النذير، اليت صاغتها كصورة طبق األصل للوالد، ليحمل بدوره مشعل أبيه مستغال منرب
إجرائية، ينقض من خالهلا خمططات الفساد وأوكار الرذيلة، إضافة إىل كرميو الذي وجد نفسه يرتطم بأمواج اإلدانة عن فعل 

وعليه،كيف وفقت الروائية يف رمسها أللوان . سقط ضحيته الكثريون، مستغال الصحافة كسالح يكسر من خالهلا رتابته
 .ل نفاذها إىل عمق اجملتمع املدج  بشىت أنواع األعرا  والتقاليد الفساد والعنف، وذلك من خال

 :الفساد -1
محل مشعله شرحية من الشرائح؛ اليت ليس هلا هم إاّل قضاء مآرهبا الشخصية، ولو على حساب املال العام وجثث 

الذي انتزع منه ثوب السيادة قسرا،  األبرياء، الذين مل يألوا جهدا يف سبيل ختليص البالد والعباد من بطش املستعمر الغشوم
وتقمصها آخرون، مستغلني االستقالل، كهوة ميررون من خالهلا مشروعهم السلطوي، كشرعية ختول هلم كل الصالحيات 
يف استعمال أموال اخلزينة، ولو على حساب الفقراء واملستضعفني، وذلك بعد أن راهن أبناء الوطن على حتقيق االستقالل، 

سبيل ذلك الغايل والنفيس، لتأيت فرتة التسعينات مبخلفاهتا وشخوصها، مستغلني احتقان األوضاع، وتعفن وبذلوا يف 
 .البالد، فيقيموا االحتفاالت والسهرات كهالة تغطي عليهم ما اقرتفته أيديهم يف سبيل تنفيذ مشروعاهتم وخمططاهتم

ه، مجعته مع عمي العريب، مسلطني الضوء على هذه الراوي وعرب بداية استهاللية، وحلظات ال تفتأ ختاجل ذاكرت
سيادة ال .. كان حيكي عن السيادة اليت ألجلها مات املاليني من الشهداء : " الشرحية، ليصرح عرب متوالية لسانية قائال

الذاكرة  فال أحد يصغي إىل التاريخ املرتبط يف.. مل يكن يصغي إليه أحد.. يستوعب الناس اليوم ماهيتها وال أمهيتها 
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كأن الشهداء   ! باخلسائر االجتماعية اليت وقعت بعد االستقالل، وبأصول النهب اليت جّرت الناس إىل اجملاعة والشحاذة
وحدي كنت . هلذا السبب مل يكن أحد يصغي إىل عمي العريب.. كأن الثورة كذبة تارخيية ألجل حاضر بائس .. خرافة 

أنا الذي ال هتمه التواريخ املعطلة، وال الذكريات اليت جتر العربة حنو . هامة مينأصغي إليه أحيانا، وكان جيد يف ذلك ش
وعليه، فالراوي يكشف الستار عن شىت ألوان الفساد  1"ماض ممزوج باملبالغة والتحريف أيضا . ماض مل يعشه أحد حقا

مرحلة سياسية حرجة، لتسري بدورها  اليت اكتسحت الوطن، واضعا أمنله على فرتة تأرجحت فيها األوضاع يف البالد إىل
على عجلة من الذعر، وسط إدانة مستمرة من الراوي، هلذه الشرحية، اليت جعلت من االستقالل مطية لقضاء مآرهبا حتت 

 . غطاء الثورة ومتجيد بطوالته الومهية
؛ والذي كان ميثل الراوي يعمل على تعرية شخصية مارست الفساد، وجعلته ديدنا هلا؛ أال وهو اجلد السلطوي

شرحية اإلقطاعيني حبيث كان له قصب السبق يف امتالك نواصي أهل القرية، مبوجب استفادهتم من غّلة أراضيه، فهاهو 
كنت أمسع إىل بعضهم يتكلم عن رضا الفقراء الذين كانوا يقتاتون من أرضه مقابل أن يكونوا راضني متاما : " يصرح قائال

قادر على فعل ما مل يفعله املسؤولون الرمسيون  –الذي مل يكن مسؤوال تابعا للبلدية  –هلل و مقتنعني أن احلاج عبد ا
كان خياطب الناس أحيانا بعبارة إخواين ليمتص غضبهم يف حاالت الغضب، ويقول أبنائي ليجرب الشباب على   ! أنفسهم

مع ذلك، كان يقنعهم أن األرض جزء .. حيلمون هبا العمل يف أرضه دومنا إضافات أو هتديد بالرحيل إىل املدينة اليت كانوا 
إذن، تعد هذه التوجيهات اليت تقمصها اجلد اإلقطاعي،   2.."من العرض، وأن من يتخلى عن األرض كم ختلى عن عرضه 

 .كمقاربة يّتكئ عليها، ليمتص بذلك غضب أهل القرية، ويثري قناعاهتم
 الطريقة اليت كان ينتهجها، لفرض سيطرته، فهاهو الراوي يستمر فساد وبطش اجلد اإلقطاعي، ويتجلى ذلك يف

كانوا يكتفون بعبارة إخواين اليت كانت تعادل يف اعتقادهم بينهم وبني جدي، ولو يف مجلة خطابية عادية : " يصرح قائال
ألرض لن حيتاج كان جدي مدركا أن االعتناء با..  أو فارغة، بالرغم من اضطهاد هذا األخري هلم باسم العطف األخوي 

ألكثر من أولئك الذين يعانون من اجلوع، حبيث ال جيب أن متنح للجائع فرصة للكالم، عليك أن تشغله بالعمل لينسى 
وعليه، فاجلد اإلقطاعي، يسعى سعيا حثيثا يف تضييق اخلناق على الطبقة   3.. "جوعه وعقله وليظل راضيا عنك 

 .ريدها من حق تقرير مصريها، وذلك من خالل سعيها يف حتصيل فتات اخلبزالكادحة، إلسقاطها يف هوة التبعية، وجت
ينتقل الراوي إىل تعرية معدن آخر، أال وهو السي عثمان؛ رئيسا للبلدية، حيث ميثل هذا األخري سلطة تنفيذية 

ا ذات يوم لصديقه قاهل: " يعمل على تغطية قرارات القرية، وذلك من خالل وجهائها، فهاهو الراوي جيلي املوقف مصرحا
مل يكن السي عثمان صديق أحد،  .. السي عثمان رئيس البلدية الذي كانت جتمعه به صداقة غريبة، مبهمة وغري مقنعة 

إذن، ميثل  4"كان رئيس البلدية يف قرية نائية، يقطعها يف سيارته اليت كان يصطحبها حارسان ألجل إعطاء الديكور حقه
، كشرعية متنحه حق التصر  يف قراراته،  -صديق أحد.. مل يكن –جتليها املتوالية اللسانية السي عثمان منوذجا للفساد، 

 .؛ كرسالة مشفرة للقارئ الذي له دراية بالواقع)..(كما وظفت الروائية اللغة الرمزية 
، فيبتاع من اجلد اإلقطاعي يسقط طريح الفراش، وذلك إثر رحيل ابنته، ليغتنم رئيس البلدية الفرصة لصياغة احلدث

حىت ورئيس : " جده كل أراضيه الزراعية، ويثيّن يف األخري ببيته، ليرتك هذا املوقف شرخا يف ذاكرة الراوي ليصرح قائال
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ورأيت . مسعته يعد جدي أنه لن يتصر  يف البيت إال حني يصري خاليا من سكانه. البلدية يأيت إىل جدي ليشرتي البيت
وعليه، يستمر رئيس البلدية يف ممارسته للفساد، وبسط نفوذه  5"رر بيع البيت أيضا جدي وقد ازداد شحوبه، وهو يق

وتنفيذ خمططاته؛ فيتحني فرصة موت اجلد اإلقطاعي؛ ليوسع من دائرة ممتلكاته، وذلك باستحواذه على األراضي 
 .والعقارات، ليتمكن يف صياغة زمن جديد بعد أن كان آنيا مفربكا

من هباء املاضي ويلبس ذاكرة جديدة، وذلك إثر انتقاله من الريف إىل العاصمة، للدراسة يف فهاهو الراوي يتجرد 
يشهرون تلك البطاقة : " اجلامعة، يف زمن صارت فيه الوجاهة تفوق الشهادة، ليبدي الراوي امتعاضه من هذا الزمن مصرحا

كانوا   ! ؤول كبري يف جهاز الدولة أو ضابط يف اجليشالصغرية اليت تقول أن والده؛ مدير عام يف مؤسسة وطنية كبرية أو مس
إذن، خيرج الراوي هذه الرؤية من اإلطار الداخلي، ويضعها يف  6" يتباهون برتب آبائهم أكثر مما يتباهون بآبائهم أنفسهم

ادة إطار خاص إطار أصحاب الوجاهة، الذين ميثلون منوذج الفساد بأجلى صوره، وكيف صنعوا من فلذة أكبادهم م
 . عكست القيم األخالقية واجلمالية إىل قيم مادية، لتكون معيار تفوقها

الراوي هذه املرة  يلتقي مع أحد أبناء السلطة اخلفية، ليسأله عن حاله، وإذا به يستل من ذاكرته خيط حياة هذه 
مل يتزوج . اليوم عمره الثالثني هاهو جير.. زميلي السابق يف اجلامعة . املهدي: " الشخصية، عرب ومضات استذكارية قائال

كان   ! فجأة، صار يريدها متحجبة ومتدينة، هو الذي كان ينام يف اخلمارات والكازينوهات. ألنه مل جيد امرأة تناسبه
واحدا من جيل حيتمي بالشارات العسكرية اليت وضعها والدهعلى كتفيه ليكون زعيما على جمموعة من الطائعني طواعية، 

كانت له سيارته اخلاصة وشقته اخلاصة اليت مل . نواته العشرين كان املهدي ميشي مصحوبا حبارسني شخصينيهلذا، أيام س
وعليه، فالراوي يسلط الضوء على زمن فرض نفسه  7.. "يكن اجلريان جيرؤون على الشكوى ضد الصخب والعيش الرغيد 

الذي اختذ بدوره لغة الوجاهة والسلطة الوسيلة األجنع أمام الرأي العام، ليكشف الستار عن املهدي، كنموذج للفساد، و 
 .للنقاش

يعمل الراوي من جديد على كشف هذه الشخصية، وتعرية ماهيتها، وذلك باستنطاقها عرب حوار فيصرح املهدي 
  ! حاشاك une poubelleواش تدير يا خويا، البالد ماصارتش بالد، صارت بيدون زبل –: " قائال

 :خيشى ردا ال يعجبه قاهلا بسرعة كأنه
ال مناص .. أولئك الذين ألجل حياهتم حيتاجون إىل قتلنا واحدا واحدا. الربكة يف أولئك الذين حققوا أحالمهم بامسنا -

 ألن القتلة صاروا أكثر من الشرفاء، وألن الشرفاء ميوتون كل يوم، أو يرحلون كي ال يتورطوا معنا يف نفس.. من املوت
إذن، فالراوي جيلي حال رجل الفساد، الذي حياكي مبالبساته ومتويهاته عرب أدوات إجرائية مادة  8" ! الفضيحة/ الوطن

 .ورثها أبا عن جد، ليرتمجها إىل كلمات ختون الفكرة، حماوال أن جيد هلا فجوة متر عربها
تعتمت فيه القيم وعليه، فالراوي حياول من خالل هذه احلوارات؛ أن يستشف عاطفة شخصية خب متسرت يف زمن 

هو الذي يقوم بدور اجلاّلد يف عملية احنطاط القيم، ويف اليوم الذي ستقرع فيه أبواق " واألخالق، وصار صاحب الوجاهة 
، كما أن الكاتبة تنس  9"احلكم األخري فإن اإلنسان املتحرر من القيم هو الذي سيصري جاّلد عامل أدان نفسه بنفسه 
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مبيتة، حيث تضّيق اخلناق على شخصية فرد متربجز مل يفق العشرين، لتسقطه يف هوة اإلدانة األحداث حتت أيديولوجيا 
 .ذاتية، وذلك من خالل فلتات لسانهال

الراوي ويف عمل دؤوب، يكشف الستار عن ماهية الوطن، وعن الذين خيتفون وراء جلبابه، فهاهو يصرح عرب 
كان الوطن ينّظم مهرجانات .. الراي الشهرية ويرقص على جثث القتلى  كان الوطن يغين أغاين: " متوالية لسانية قائال
يدفع هلم بالعملة الصعبة كي يغنون يف جزائر .. كان الوطن جيامل األجانب على حساب أبناء البلد.. األغنية الدولية 

ائر خبري وما تتناقله وسائل اإلعالم اجلز  ! أنظروا ! أنظروا بأم أعينكم: الشر  ليعرض التلفزيون السهرات الفنية قائال للعامل
كان الناس ميوتون يوميا بينما يتمثل دور الرمسيني يف تكذيب خرب املوت بتنظيم مهرجانات غنائية   ! ليس أكثر من افرتاء
خيتزهلم يف أرقام رمزية تصدر من الرمسيني بالكاد، واحلال أن . هو الوطن أيضا الذي يتربأ من موتاه ! من كل صوب وهنب

وعليه، فالراوي يستمر يف نقض أوكار الرذيلة وذلك  10"الصحف استغلت ذلك االنفالت لتبيع األزمة يف أعدادها اليومية 
من خالل تشييء فعل الفساد للوطن، كلغة رمزية تنأى عن اإلفصاح عن الذين تلطخت أيديهم بدماء األبرياء لتبقى رهينة 

 .لغة حربية ال تتعدى عامل الورق
 :العنف -2

ميثل الرشيد منوذجا من الذين طالتهم ألسنة العنف، ليدخل بدوره قاموس حياة الراوي، وذلك إثر حلظات وليدة 
دفناه . مات الرشيد. أجل يا صديقي: " الصدفة مجعتهما، فهاهو الراوي جيلي موقفا ترك شرخا يف ذاكرته ليصرح قائال

  ! ...كذبة الوطن، والناس كمن يتحرر أخريا من  . مات مبتسما. أمس مع زميلني له
.. متنيت لو أستطيع أن أمد ذراعي إىل حمّدثي ألوقفه عن الكالم أو ألبكي قبالته. لشد ما متنيت وقتها لو أستطيع البكاء

كيف ميكن : حني تساءلت بيين وبني نفسي فجأة. لكين عجزت عن احلركة... ألبكي أمامه بال خجل من عيب البكاء 
إذن، فلفظة الرشيد اغتصبت قاموس الروائية دون غريها  11"كيف ميكن تفسري هذا اهلباء  .. املطلقة تفسري هذه العبثية 

من األمساء؛ كعالمة رمزية توحي إىل نداء فرد معزول يف جمتمع ال يتعدى حدود ذاتيته، وذلك عقب اآلصار اليت أثقلت  
لرأي العام، ومن جهة أخرى تؤدي لفظة الرشيد إىل كاهله إبان العشرية السوداء؛ ليكون ضحية زمن فرض نفسه أمام ا

جانب الوظيفة اللسانية وظيفة داللية؛ وهي حماولة الوصول إىل هد  منشود، واالسرتشاد إىل تعبيد الطريق، مير من خالله 
 .األبرياء، للوصول إىل بر األمان

يف رثائه، فهاهو يصرح عرب متوالية لسانية  الراوي ال تفتأ ختاجله االنطباعات احلزينة، إزاء ما جرى لبطله، ليستمر
نبكي من  نبكي ماذا  وكيف نبكي ذلك البكاء الذي ال جيعل القتلة يبتسمون خلسة حمركني رؤوسهم استهزاء  : " قائال

رمبا هلذا السبب  ! حني يبكي الرجال تضحك املدينة كمومس ال تكرتث لشيء سوى لصورهتا يف املرآة العاكسة للكارثة
ال فرق بني ميتة وأخرى إال يف ماهية شعورك إزاء .. ما الفرق.. أو اغتيل. قتل. دا شعرت باحلزن ألن الرشيد ماتحتدي

.. واجب الوطن.. لكنه كان عاديا وبسيطا، ومنصاعا إىل الواجب بشكل عجيب.. مل يكن الرشيد استثنائيا. امليت نفسه
إذن، فالراوي يسل  12" ! اذا ال يكون للوطن واجبه حنوي أيضامل: وواجب الوفاء للوطن من دون أن يقف يوما ليسأل

سيف االهتام على الذين تلطخت أيديهم بدماء األبرياء، إضافة إىل تشييء فعل الضحك للجماد دون اإلنسان إمياًء دون 
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قريرية رهينة زمن تصريح، كرمز ينأى عن حتقيق حضوره يف واقع تعتمت فيه احلقائق، وانعكست فيه الصور، لتبقى اللغة الت
 .فرض نفسه أمام الرأي العام

سعى سعيا حثيثا من خالل هذه العودة إىل تبالرجوع إىل املاضي، و  الفين للشخصية ادأب أثناء بنائهت ةإذن، فالّروائي
أصبح  "البحث عن شيء مهم يدخل يف تركيب الشخصية، أو إضفاء أيديولوجية ناجعة حلل مشكل راهن، ومن هنا 

تتجدد قّوهتا استعدادا ة إليه حلظة تسرتيح فيها الذات و الرجوع إىل املاضي مالذا و مهربا و منفى بدل أن تكون العود
كما هو جمسد يف ثنايا هذه الراواية، حيث أن الراوي يسرتجع فيها ذكريات يلوذ هبا حتت ضغط اللحظة   ؛ 13"لّلحظة التالية

 .قبل آيتيسرتيح من خالله يف الّلحظة احلاضرة، أو يستشر  فيها مستاحلاضرة، بدل استعماهلا كرتياق 
تعرج الروائية إىل شخصية أخرى ال تقل أمهية عن رشيد؛ أال وهي شخصية عمي العريب، هذه الشخصية اليت ألبستها 

ي العريب واحد من عم: " صبغة ثورية توحي إىل النضال وحتقيق األمن واحلرية، فهاهو الراوي يشيد هبذه الشخصية مصرحا
كانت التعويضات عبارة عن حوالة مالية تأتيه  . أخذ منه رجله وتركه عاجزا عن املشي واحللم أيضا. الذين مهشهم الوطن

 14" ! يف آخر يوم من أيام الثورة.. كل شهرين، وحوافز سرعان ما هرع إليها أولئك الذين اكتشفوا نضاهلم يف آخر حلظة 
خطاهبا السردي بني حقبتني زمنيتني قامسهما املشرتك زمن العنف، إحدامها محل لوائها الرشيد،  إذن، فالروائية جتمع يف

شاب يف مقتبل العمر ناضل من أجل حتقيق األمن للعباد والبالد، إىل أن مات، والثانية محل مشعلها شيخ برتت رجله إبان 
 .ثورة التحرير، لتبقى ذاكرته تنضح بتمجيد البطوالت

 ال تفتأ ختاجل ذاكرته االنطباعات احلزينة، فهاهو جيلي موقفا يدمي القلب، إزاء اقتحام اجليش الفرنسي عمي العريب
جّروه إىل عربة عسكرية انطلقت بسرعة قبل أن .. اقتادوا والده خارج البيت : " بيتهم، فيصرح على لسان الراوي قائال

 ! ..لوجه الفرنسي والصوت الذي يلعن يف كل اجلزائريني البائسنيمل يكن يف املشهد أكثر من ذلك ا.. ختتفي عن األنظار 
يومها تساءل عمي العريب عن هذا الوطن الذي يستسلم هكذا للمحتلني ويطأطئ رأسه . مل يره من وقتها. اختفى والده

ني البائسني الذين الوطن الذي يبصق عليه اجلندي الفرنسي حني يتكلم عن اجلزائري. ملرور دباباهتم العسكرية أمام بابه
وعليه، عمي العريب جيلي حال تسلط العدو على شعب ضعيف ال ميلك مقومات املواجهة ضد  15.. "يصفهم باألوباش 

 .عدو مدج  بشىت أنواع األسلحة الفتاكة، لتكون عائلته من الذين طاهلتهم ألسنة العنف، وبأس املستعمر الغشوم
كي إمجاال، مث يأيت التفصيل أثناء التقدم يف غمار القص عرب الفضاء وعليه، تبدأ الروائية يف نس  أحداث احل

م إنشاؤه اعتمادا على املميزات الفضاء الروائي مبثابة بناء يت"  الروائي؛ الذي يعد مسرحا لألحداث، حيث ميكن اعتبار
دسية وإمنا أيضا لصفاته التحديدات اليت تطبع الشخصيات حبيث جيري التحديد التدرجيي ليس فقط خلطوط املكان اهلنو 

 هوم الشخصيات كوهنا كائنات حربيةوهبذا يتعدى مف ؛16"لعامالداللية وذلك ليأيت منسجما مع التطور احلكائي ا
لتكتسي هذه املكونات بدورها صبغة داللية تساهم يف البناء الفين  يتعدى احلدود اجلغرافية؛ وطوبوغرافية املكان الذي

 .للحكي
ينتقل السرد بعمي العريب إىل آخر حمطة، وذلك بعدما استفاق من احلادثة اليت جعلته طريح الفراش، فهاهو الراوي 

عندما استعاد العريب وعيه وأفاق على ساقه املبتورة ويده اليسرى شبه مشلولة وجد الوطن يفاوض : " جيلي املوقف مصرحا
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رأى البداية ومل ير إال هناية سريعة . فيلم يشاهد عرضه النهائي متأخراكل شيء كان أشبه ب.. على آخر أيام االستقالل 
لكن ال أحد من الرفاق اتصل . استطاع الطبيب أن يعر  انتماءه، بأنه واحد من اخلاوة، فقرر أن يبقيه عنده. ومقتضبة

متأملا من املهمة األخرية اليت مل  كان مايزال. شعر بالقلق، وبالتوتر، مث باخليبة حني تتالت األيام دون أن يأته أحد.. به
وعليه  17.. "لكنه مل يكن ميلك غري انتظارهم . ورمبا استاء الرفاق منه للسبب ذاته، لفشله يف الواجب األخري. ينجزها

فعمي العريب ميثل منوذج املناضل بأجلى صوره، كونه فقد أغلى ما ميلكه يف سبيل حترير العباد والبالد، بيد أنه جيد نفسه 
( رمبا)وحيدا يواجه تيار العزىل، دون أن يتعاهده رفاق دربه، ليفتح باب االحتمال على مصراعيه، جتليه القرينة اللسانية 

 .كقرينة داللية جتعل من أمر الضحية بني فكي الرفض والقبول
ث احلكي؛ وذلك أحدا ةيك من خالله الروائيحتكمنطلق ؛  عمي العريبهاللية بني الراوي و متثل هذه البداية االست

األّس " تقنية االسرتجاع؛ اليت تساهم بدورها يف كسر رتابة احلكي والتوتر الذي قد يعرتي املتلقي و كما تعد  ابتوظيفه
الذي امتد على صرحه النص كله، وهي اليت اغرتفت من ينابيعها األحداث، كما التزمت بالفتاهتا الشخصية، حىت عادت 

حيث كانت ؛ الذي ميثل تابوتا حتتمي من خالله الشخصية من قالقل زمن العنف، 18"اضي التعيش احلاضر إال بعني امل
 .تتكئ عليه يف تداعياهتا وحاضرها الذي نغص صفو حياهتا

تتواىل االغتيالت يف قاموس الوطن، وهذه املرة كسابقتها، الراوي يف زيارة للمقهى الشعيب، حيث ينقل على مسامعه 
.. نظرت إليه مستغربا ومذهوال : " مل يدس من خالله مهومه، فهاهو يستقصي األمر مصرحاأمر اختطا  ماتبقى من أ

خطف  عمي العريب  من ذا الذي يرغب يف االنتقام يف شخص شبه ميت  كان عمي العريب شاهدا وحيدا على عصر 
يوم شدين من ذراعي لينصحين .. د شعرت بالصدمة وأنا أفكر يف آخر مرة رأيته فيها، يوم اغتيل الرشي. انتهى إىل الكارثة

هو الذي مل يكن ليؤذي أحدا سوى بذاكرة مليئة بالتفاصيل . هاهو قد تعّرض للخطف.. بعدم االنصياع للكالم اجلاهز 
حني انتهى من سرد حكايته اخلاصة، وحني أخربته أن الرشيد . أتذكر ذلك اليوم، حني مل أجد ما أقوله له.. والفجائع 

إذن تستمر عجلة زمن العنف يف دوس  19"حبزن غريب وذكرين أن الرشيد مات دفاعا عن واجب يؤمن به مات، نظر إيل 
 .ماتبقى من بريق أمل، لينظم عمي العريب إىل قائمة املغتالني يف دهليز العنف، حتت دهشة الراوي من هذا الصنيع

عيون يبدون امتعاضا جتاه تصرفاته وسلوكاته ينتقل الراوي إىل تعرية معدن آخر، أال وهو املعلم، الذي كان اإلقطا
ذلك املعلم الوسيم والفخور الذي مل يكن يأبه بأحد حني يقّرر أنه على : " فهاهو الراوي يصرح عرب متوالية لسانية قائال

ن الناس كا  ! كان أحينا خيطب على الناس يف املسجد يوم اجلمعة، ليذكرهم أهنم أحرارا، وأن زمن اإلقطاعيني قد وىّل . حق
وهلذا كانوا يصغون . كانوا يعرفون أنه قدم من املدينة وسيعود إليها ليبقوا هم يف القرية. حيرتمونه وخيافون من كالمه الكبري

. إليه بشيء ال خيلوا من انبهار، ويف الوقت يعودون للعمل يف أراضي اآلخرين مقابل ما ينالونه من فتات يومي وإهانة مزمنة
فالراوي جينح إىل التعريض بشخصية املعلم وذكر مناقبه وخصاله، اليت جعلته على مصا  أصحاب  وعليه، 20.. "أجل 

الوجاهة، ليحاول بدوره نقض خمططات اإلقطاعيني، اليت أبرموها مع الطبقة الكادحة، ليسري يف تيار عكس تيارهم، حماوال 
 .بدوره جتاوزهم وحتديهم
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 احلفل قرارا فيه توقيفه، وذلك إثر نرباته االستفزازية اليت أبداها جتاه رئيس يتلقى املعلم عقب الكلمة اليت ألقاها يف
يومها عانقين النذير كثريا ويومها نزعت . كانت تلك آخر مرة أراه فيها: " البلدية، فهاهو الراوي يعرب عن موقفه مصرحا

كنت حمتاجا إىل . أريد أن أبكي وكنت لسبب غريب أشعر أنين. كانت تبكي فجأة. الصغرية عقدها ووضعته يف يدي
من ذلك الركض . فرغت القرية من الكالم االستثنائي. فجأة فرغت القرية منهم. البكاء بعد أن أصبحت يتيما مرة أخرى

فرغت القرية متاما من . بفرح الكالم والضحك وتسلق قمم األشجار ملراقبة الكون من أعايل املكان.. يف اجتاهات احلقول 
إذن، يستمر زمن العنف يف بسط نفوذه، ويظهر ذلك من خالل  21"رئيس البلدية سعيدا بانتصاره على املعلم  كان. الفرح

القرار الذي ساهم يف توقيف املعلم، ويف تغيري مسار زمنه الشخصي، يتجلى ذلك يف تصرحيات الراوي، ليؤثر يف زمنه 
 .الذايت، معربا عن استيائه

اإلبداعي، ينبغي أن يضع أمنله وخيتار جانبا من جوانب الواقع املعاش، وذلك فالروائي وهو يقتحم ساحة الفن 
وإمنا  قو  على احلركة الشمولية للمجتمعأنه عندما ينزل إىل ملعب احلياة فلن يستطيع الو " مبحاكاته قضايا جمتمعه مبعىن؛ 

كما هو مسطر يف املقاطع ؛ 22"طلب أساسي سيختار منه ما يتفق مع أفكاره، وما يريد التعبري عنه وهذا اهلد  يف ذاته م
 جانب وله إىل واقع معاش، وعربحتكأيديولوجيا، و عمد إىل تفريغ الواقع من حمتواه  ت ةالسردية آنفة الذكر، حيث جند الروائي

وذات صبغة وصفية ملعامل الشخصية، وهذا أدعى إىل التأثري يف القارئ، كونه الطر   ،من جوانبه مفعم باألحاسيس
 .قصود يف احلكيامل

الراوي وعرب هذه البداية االستئنافية، حياول أن ميسك من خيط األحداث، اليت جرت لعائلة النذير، مسلطا الضوء 
ذلك الرجل الذي كان يطلب مين أن أكون متميزا انتهى : " على شخصية املعلم، ليفاجأ مبا مل يكن يف احلسبان، مصرحا

فكان عليه أن جيد عمال جديدا، وأن يتخلى .. ختلى عنه صاحب املتجر لقلة احليلة به األمر إىل بائع متجر سرعان ما 
ذلك الرجل الذي كان معلما قبل أن يصبح بائعا يف متجر لينتهي به األمر . عن مزيد من الواجب إزاء قناعته الشخصية

ن يعر  أن املعلم الوقور احملرتم صار محّاال، وال ال أحد كا.. قال يل النذير أهنم مل يعرفوا عمله اجلديد . إىل محاّل يف امليناء
لكن ذات مرة، مرض فجأة ونقله .. ظلت معتقدة أنه مايزال بائعا بسيطا بال أمهية تذكر .. حىت زوجته كانت تعر  

شعر  كان مريضا دون أن يعر  أحدا مبرضه الذي منعه من العمل لفرتة من الزمن، لكنه مبجرد أن. عمال امليناء إىل البيت
وعليه فالراوي جيلي حال املعلم الويف، الذي حياول التغيري يف  23"بالتحسن حىت عاد إىل امليناء، وعاد مريضا إىل أن مات 

زمن تعتمت فيه القيم واألخالق، ليزج به زمن العنف يف دوالب العتالني، فيجد نفسه مرغما يف مجع فتات العيش؛ ليجمع 
 .  إىل شاطئ املوت، الذي وضع بدوره حدا ملساره التغيرييبه مشل عائلته، فينتهي به املطا

الراوي يتجرد من هباء املاضي ويلبس ذاكرة جديدة، وذلك بسفره إىل اجلامعة، ودراسته يف اجلامعة، ليمتهن بعد 
قه يف خترجه مهنة الصحافة، وإذا به يفاجأ مبا مل يكن يف احلسبان، حيث اكتشف أنه يعمل مع مدير اجلريدة، الذي رم

بسرعة بدت يل مدروسة، وجدته : " عارضتها بوسم النذير، فراح يسعى سعيا حثيثا يبحث عنه إىل أن وجده مصرحا
. شعرت بغصة رمبا ناجتة عن إحساسي باإلهانة كونه مل يعرفين أول مرة. فجأة بدا عناقه يل متأخرا. أمامي فاحتا ذراعيه يل
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شعرت أن هذا كفيل ليحفظ يل ماء . و مر أمامي يف الشارع ملا استوقفين مرورهوأنه ل. مث فكرت أنين أنا نفسي مل أعرفه
 .عانقته بدوري بأكثر حرارة.. الوجه أمام كراميت 

إذن، فالراوي يسري يف مذمار زمن يتطلع من خالله إىل بداية جديدة، كانت  24"واش راك  . واش راك يا خويا العزيز -
ليبزغ فجر صداقة . ذلك إثر الظرو  اليت وقفت سدا منيعا أدت إىل عدم استمراراهاباألمس هناية عالقة بني صديقني، و 

 .استئنافية أتت وليدة الصدفة
فهاهو الراوي ينقل على مسامعه ما كان يتوقعه يف أي حلظة، أال وهو خرب إطالق النار على صديقه النذير وهو 

كنت هادئا وأنا . من اهلدوء وأنا أدخل إىل املكتب ذات يومكنت يف حالة غريبة : " خارج من بيت والدته، ليصرح قائال
كانت الساعة .. كمن يتوقع قراءة خرب سعيد يف وطن يأكل أبناءه يوميا . أجلس وأتصفح اجلريدة اليومية كمن ال هم له

 وحني رفعت السماعة شعرت باخلو  يتسلل إىل مسامات جلدي.. تقارب العاشرة صباحا حني رن اهلاتف أمامي 
  ! لقد أطلقوا النار على النذير -:ويسكن يف النخاع حني جاءين الصوت يقول يل بال مقدمات

 ماذا  -:بقيت مدهوشا قبل أن أنطق أخريا.. ومل أصدق مسعي 
يستمر زمن العنف  إذن 25" ! أطلقوا النار على النذير، نام أمس عند والدته وحني هّم باملغادرة صباحا أطلقوا النار عليه -

يف بسط نفوذه، وهذه املرة كغريها من املرات، يف وطن مزقت أشالءه أيدي خفية، ليذهب ضحيتها األبرياء فكان النذير 
 .من مجلتهم، وسط دهشة من الراوي إثر هذا احلادث املشني

ا األبرياء، فاستفزه فهاهو الراوي يف أول خرجة له يف الصحافة، يغطي حدث جمزرة يف املدية، حيث راح ضحيته
.. كان جماهدا شارك يف احلرب التحريرية وقاد كتيبة حنو االستقالل  : "موقف شيخ جنا منها، فهاهو يصرح على لسانه قائال

خانه بصره . قال أنه عجز عن الدفاع عن أهله ..قاهلا لنا بعينني مملوءتني بالدموع وبصوت كانت ختونه حشرجة الكلمات 
كان يبكي ألنه خا  من املوت يف الوقت الذي مات فيه أهله . خانته شجاعته و خانه خوفه. السبعنيالضعيف وعمره 

فالراوي حياكي حال الشيخ، الذي يعاين من الالانتماء، طفح الكيل به يف زمن رماه يف سرداب العنف،  إذن 26"مجيعا 
نف أسقط كل ما تبقى من أوراق عائلته ليزج به يف وأحكم إغالق املنافذ عليه، جيد نفسه مكتف األيدي، بينما خريف الع

 .دهليز مقفل من احلزن واألسى
يعرج الراوي إىل شخصية أخرى دخلت دوالب اليتم، لتجد نفسها ترتطم بأمواج اإلدانة عن فعل كان ضحيته 

ليعود إىل البالد، فيصرح الكثريين؛ من مجلتهم كرميو، الذي لفظته فرنسا، وذلك لعدم استيفاء الوثائق اليت تثبت هويته، 
عرضت .  يبق هناكمل..ما أثار الكثري من التساؤل هو كرميو نفسه الذي قرر الرجوع إىل البالد .. لكن  : "الراوي قائال

عاد معتقدا أن شهرته كمصور بارع . عاد ليصور ما يستطيع تصويره.. وعاد. عليه وكالة األنباء منصب عمل قبل به مباشرة
وعليه، فامتهان   27"ة اليتم اليت طاردته من قبل وحولته إىل رجل عاجز عن العيش واحللم يف بالد اآلخرين ستحميه من لعن

ليتجرد من جحيم الزمن النفسي، ويكتسي ثوبا من  عنه وصمة العار اليت ألبسها عنوةكرميو عمل الصحافة؛ كهالة تغطي 
 . التفاؤل ينسيه جرح املاضي
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باملفاجآت، تستمر حركة السرد يف مسايرة األحداث، وبسط ما تتناقله األخبار على يف إطار هذا احلاضر امللغم 
مل يكن  : " وهذه املرة كعادهتا ينقل على مسامع الراوي خرب نعي كرميو فيستقبل اخلرب إثر حديث نفس مصرحا. اجلرائد

قية  أو يف غياهبم  كان كرميو يعي هل ميكن البكاء على واحد يف حضور الب. كرميو سوى من هؤالء الذين ميوتون يوميا
وذاكرة مليئة . جيدا أنه لن يرتك شيئا يف النهاية سوى صوره الكثرية اليت وزعتها وكالة األنباء على اجلرائد طوال السنوات

ختيلت . ختيلت وجهه حلظة القتل ! هو الذي كان يتكلم عن الصورة كلقيطة يف زمن لقيط.. ختيلت وجهه . بالضغينة
رغم ما فرضه زمن العنف من  ،إذن 28" ..ني سقط على األرض بعد أن أصابته الرصاصة املوجهة بامسه إليه وجهه ح

تضييقات على املثقف، حماوال تغييبه عن اجملتمع، إال أن ذلك مل يثنه على إمتام مشروعه، كفكرة تستمر يف املستقبل على 
 . إمكانية حتققها، متثلها الصور اليت خلفها كرميو

" الواقع املعاش؛ إجرائية تربط بني العمل الفين و  وعليه، فتأويل بنية اخلطاب السردي ال يتأتى إاّل من خالل أدوات
إذ أن آلية التأويل ميكن أن جتسد مقارباهتا املنهجية وفق خصوصية التآلف بني الفكر والواقع؛ تبعا لعملية االنعكاس 

عالقتها التطورات الواقعية و التارخيية و ص على األقل ال تكون إال مبتابعة املباشر ويف هذه احلال فإن عملية فهم الن
كما هو احلال بني الواقع املعاش يف التسعينات وعالقته بالعمل الفين يف رواية وطن من ؛ 29"االنعكاسية بالعمل الروائي 

 .زجاج
ن املاضي عرب نص سردي؛ تستنطق حتاكي أحداثا جرت يف التسعينيات من القر  الروائيةويف األخري نستخلص أن 

، كاشفة الستار عن الفساد وأهله، ابتداء؛ باجلد تمع ومالبساتهمن خالله صمت الذات املقهورة، وتنقل بريشتها واقع اجمل
اإلقطاعي، الذي استعطف قلوب الضعفاء مبوجب أراضيه، وما تدره من غلة، لرفع حجاب الفقر عنهم، فيكونوا بذلك 

ع تدبريه وتنفيذ خمططاته، مث ثّنت برئيس البلدية، كسلطة تنفيذية، ليتمكن هذا األخري يف بسط نفوذه رهن إشارته، وطو 
واستحواذه على أراضي اإلقطاعيني، لتنتقل بعد ذلك إىل املدينة، وحتاكي األوضاع اليت عصفت بالبالد، وحال الراوي مع 

ويقدم وجهة نظره، كاشفة الستار عن شخصية املهدي هذه األوضاع كشخصية صحفي حيتل بؤرة الزمن، حيلل ويناقش 
الذي اختذ من وجاهة والده، كشرعية يقضي من خالهلا مآربه وحاجاته ولو على حساب الضعفاء، وسط إدانة مستمرة 

رد إىل من الراوي هلذه الشرحية، بعد ذلك تنتقل الروائية إىل تصوير احلالة اليت آلت إليها البالد من عنف، لتنتهي عجلة الس
تصوير االغتياالت املستمرة ابتداء؛ بالرشيد الذي مات ضحية أفكار خاطئة، دفاعا عن دينه ووطنه، لتثين باملعلم الذي 
اختذ من التعليم، منربا يوصل به صدى دعوته، لينتهي به املطا  إىل عتال يف املناء، وذلك عقب قرار توقيفه من التدريس، 

إىل مفارقة احلياة، بعدها تنتقل إىل تعرية فلذة كبد املعلم أال وهو النذير وكيف امتهن فيعيش رهني زمن نفسي أودى به 
بدوره الصحافة، لينقض بدوره خمططات األعداء وأوكار الفساد، فترتقبه عدسات رجال اخلفاء، منتهزة الفرصة للقضاء 

ة راح ضحيتها عائلة لشيخ كبري خانه بصره، عليه، واضعة حدا حلياته، مث بعد ذلك تعرج إىل تغطية حدث جمزرة يف املدي
واشتعل رأسه شيبا، ليسقط خريف العنف كل ماتبقى من أوراق عائلته، ويدخل دوالب العنف، مث تعرج إىل كرميو، الذي 
وجد نفسه يرتطم بأمواج اإلدانة إزاء فعل راح ضحيته الكثريون، فيمتهن الصحافة وتصوير اجملازر فينتهي به املطا  إىل 

اطئ املوت، فتستمر عجلة زمن العنف يف دوس ما تبقى من بريق أمل كان يتشبث به الراوي لينظم عمي العريب إىل ش
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قائمة املغتالني يف سرداب العنف، ليرتك هذا األخري شرخا يف ذاكرة الراوائية، وكيف غرقت يف دهليز هذا الزمن العنيف، 
ع ذلك استطاعت الروائية أن تتجرد من أنوثتها، وتتقنع خلف العنصر لتجري وراء خيطه، باحثة عن جذوره ومسبباته، وم

ذكوري، ناقلة أحاسيسه وآالمه دون أن تظهر بصمتها كأنثى، كما أن الروائية استطاعت أن تفرغ واقع التسعينات من 
 . حمتواه كأيديولوجيا، ليساهم يف مجالية اخلطاب السردي فنيا

 :قائمة المصادر والمراجع
 .6002، 1يامسينة صاحل، وطن من زجاج، منشورات االختال ، اجلزائر العاصمة، اجلزائر، ط  -
، دار الغرب للنشر والتوزيع اجلزائر، 1، ج"املؤثرات العامة يف بنييت الزمن والنص ("  1792-1790) بشري بوجيرة حممد، بنية الزمن يف اخلطاب الروائي اجلزائري -

 .6006-6001دط، 
التوزيع، اجلزائر دط،  الغرب للنشر و  ، دار6، ج"مجاليات و إشكاالت اإلبداع(" 1792-1790) جيرة حممد، بنية الزمن يف اخلطاب الروائي اجلزائريبشري بو  -

6001-6006. 
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 .6006، 1، اإلسكندرية، مصر، طبدير، االجتاه الواقعي يف الرواية العربية احلديثة يف مصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرحلمي  -
 . 6010، 1عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، األردن، ط: فتحي بوخالفة، شعرية القراءة والتأويل يف الرواية احلديثة، إربد -
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 :الهوامش
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 أسسه وطرائقه/التصوف في الجزائر
 

 خالدي ربحة: الدكتورة 
 (الجزائر) جامعة الجياللي اليابس سيدي بلعباس

 :الملخص 
و  يعترب التصوف ظاهرة اجتماعية دينية تنتشر يف اجملتمع بني افراده و اسره مبينا هلم تعاليم دينهم السمحاء 

اخالقه الراشدة هبدف هداية الفرد من جهة واىل ترشيد اجملتمع قصد االستقامة من جهة اخرى وقد انتشرت الطرق 
التصوف يف اجلزائر اىل عدة اصناف يف مشال البالد وجنوهبا وشرقها وغرهبا وقد ظهر منهم شيوخ للصوفية و طيقتها و يف 

 ئرمقالنا هذا توضيح السس وطرق الصوفية يف اجلزا
 

 Abstract :Sufism is a social and religious phenomenon that is spread throughout the society 

among its members and families, showing them the teachings of their religion and their adult 

morality, with the aim of guiding the individual on the one hand, and rationalizing the community in 

order to be honest. On the other hand, the Sufism in Algeria spread to several categories in the 

north, south, east, Including the elders of the Sufis and Teyaha and in our article this clarification of 

the foundations and methods of Sufism in Algeria 
 

 

 :التصوف في الجزائر: أوال
 :تمهيد

يف البالد اإلسالمية، وقد ارتبط بتنمية القيم الروحية املبنية على صفاء  إن التصوف من الفنون  والعلوم اليت ظهرت    
وقد  انتشرت ظاهرة التصوف يف اجلزائر خالل  الروح والتمسك بالتعاليم اإلسالمية، كما أن له أسس وقواعد خاصة به

العهد العثماين بشكل كبري، حيث سيطرت على توجيه مسار احلياة السياسية واالجتماعية والروحية ، رغم أنه كان منتشراً 
 .قبل وبعد هذه الفرتة

إىل الدور التعليمي  ومن خالل هذا البحث حناول أن نتعرف على مفهوم التصوف وأهم طرقه يف اجلزائر كما نشري   
 .والسياسي للحركة يف اجلزائر

 :تعريف التصوف 1-1
اختلف العلماء يف أصل كلمة الصويف فهناك من قال أهنا أخذت من الصفة تشبيها هلم بأهل الصفة من فقراء     

املهاجرين واألنصار الذين كانوا يقيمون يف صفة بناها هلم الرسول عليه الصالة والسالم يف مؤخرة مسجده للذكر والعبادة 
أو اجلهاد يف سبيل اهلل، وهناك من قال أهنا أخذت من الصفاء أي صفاء وال يقومون، منها إال للحاجة فمثال؛ للمعركة  

 1.القلب وطهارته من كل الشوائب
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وأصله :" من خالل تعريف التصوف نورد بعض التعريفات وأقوال العلماء يف التصوف فقد عرفه ابن خلدون فقال    
والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من . يا وزينتهاالعكوف على العبادة واالنقطاع إلى اهلل واإلعراض عن زخرف الدن

وهو االبتعاد عن شهوات الدنيا وملذاهتا، واالهتمام فقط  2." لَذة ومال وجاه، واالنفراد عن الخلق في الخلوة والعبادة
 .بعبادة اهلل عزوجل، فقد خص املقبلون على العبادة باسم الصوفية واملتصوفة

أنه من المؤسف صار في فهم الكثير من المسلمين هو لبس " يسى وكما بني وقد عرفه عبده غالب أمحد ع    
فقد بني تعريفا  3.." مالبس الصوف، أو لبس المالبس الخشنة المرقعة ، أو حمل السبح والتجول بها في الطرقات

ات مأخوذ من الصفاء والصفاء هو خلوص الباطن من الشهو " التصوف" إن هذا االسم " لكلمة التصوف فقال
، فعلم التصوف يهتم بصفاء القلب من الشهوات كحب الرئاسة وحب السمعة وحب المحمدة من 4والكدرات

 5."الناس، وبصفائه من الكدرات أي األمراض القلبية كالحقد والحسد والكبر والعجب والغرور وسوء الظن بالناس
ة األعضاء وبني أن القلب هو امللك على وقد أرجع صفاء اإلنسان إىل صفاء القلب حيث إذا صلح القلب صلحت بقي

 .مملكة البدن يف اإلنسان
نشأ بالبصرة وترعرع على أيدي الزهاد الدعاة من فضالء التابعني الذين  " ظهر التصوف يف العامل اإلسالمي حيث      

أصبح فيه أهل السنة الزهاد كانوا امتدادا لعهد النيب صلى اهلل عليه وسلم وذلك بداية من مطلع القرن الثاين اهلجري الذي 
وانتشرت يف خمتلف األقطار العربية خاصة يف بغداد ومصر وتونس واجلزائر، وقد ارتبط بالزوايا       6 ."يلقبون بالصوفية

والروابط واملساجد ، على أيدي رجال شهد هلم التاريخ  بالعلم والفضل والصالح، وأرسوا قواعد هذا التيار احلديث 
 .ورمسوا له األسس املنهجية اليت بين عليها وال تزال إىل اآلن املصادر األساسية هلذا العلم النشأة،

ويف هناية القرن الثالث اهلجري، بدأ الصوفية ينظمون ألنفسهم طوائف وطرقا خيضعون فيها لنظم خاصة بكل طريقة،     
شيخ مرشد يسلكهم ويبصرهم على الوجه الذي  وتعتمد كل طريقة من هذه الطرق على طائفة من املريدين يلتفون حول

 .حيقق هلم كمال العلم وكمال العمل
فانتقل بذلك التصوف وتطور من مسألة فردية بني اإلنسان وربه إىل ظاهرة اجتماعية طرقية تظم جمموعة من الرجال     

ة، حيث كثر عدد األتباع والتفافهم واألتباع ، ومع تطور التصوف العملي وانتشار الظاهرة الصوفية لدى األوساط الشعبي
حول الشيخ، بدأت تظهر الطرق الصوفية وعلى اختالف الرؤى و التوجهات تنوعت بذلك الطرق بشكلها املتعارف عليه 

 .اآلن
أما بالنسبة للجزائر أو ما يعرف قدميا باملغرب األوسط، فقد بدأ التصوف وارتبط كما عرفنا بالزوايا وأصبح ما يطلق     

 ".بتصوف الزوايا والطرق الصوفية"ه علي
 :أسس علم التصوف 1-2

حيث ميكن  نوجز  تعريف هذا األساس يف  معرفة عقائد اإليمان:  7بين علم التصوف على جمموعة من األسس وهي
ِلِه ال نُ َفرُِّق بَ ْيَن َأَحٍد آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن رَبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرسُ ﴿ :"قوله تعاىل

 .258البقرة   ﴾ِمْن ُرُسِلِه َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفَراَنَك رَب ََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصيرُ 
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وهذا األساس يعتمد فيه املسلم على تعلم العلم الذي تصح به عبادته من صالة وزكاة وصيام  ومعرفة األحكام الفقهية    
وحج، وحىت املعامالت والعقود وغريها وهنا حث على التفقه يف الدين وعلم الفقه الذي هو فرض على كل مسلم ومسلمة  

 ﴿ :ي من العلماء الذين هلم صلة به قال تعاىلوعند طلب علم معني أن يطلبه من أهله أ
والعمل بمقتضى ،  34النحل   اَل تَ ْعَلُموَن﴾ ُكْنُتمْ  ِإنْ  الذِّْكرِ  َأْهلَ  َفاْسأَُلوا ۚ  ِإَلْيِهْم  نُوِحي رَِجااًل  ِإاَل  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  َأْرَسْلَنا َوَما

، وأما األساس الرابع 8"حيث أن مثرة العلم هي العمل مبقتضى العلم وكل من عمل مبا علم أورثه اهلل علم ما مل يعلم" العلم
وهو الذي بين عليه علم التصوف وهو اإلقدام على األعمال الصاحلة واإلخالص فيها لقوله  اإلخالص في العملهو 

ينَ  َلهُ  خُمِْلِصنيَ  هَ اللَ  لِيَ ْعُبُدوا ِإاَل  أُِمُروا ﴿وَما: عزوجل ِلكَ ۚ   الزََكاةَ  َويُ ْؤتُوا الَصاَلةَ  َويُِقيُموا ُحنَ َفاءَ  الدِّ ﴿البينة  اْلَقيَِّمِة﴾ ِدينُ  َوذََٰ
التمسك بكتاب اهلل، واالقتداء بسنة : أصولنا ستة:" كما ذكر اإلمام التسرتي وهو من شيوخ التصوف الكبار    ﴾58

وهذا ال يكون إال بالعمل مبا  9."وأكل احلالل، وكف األذى، واجتناب اآلثام، وآداء احلقوق رسوله صلى اهلل عليه وسلم،
ورد يف الكتاب والسنة النبوية الشريفة، واحلفاظ على اإلسالم وبقائه طاهرا نقيا كما تركه سيد الوجود عليه أفضل الصالة 

 .والسالم وخلفاؤه الراشدون من بعده رضي اهلل عنهم مجيعا
 :هذا يف أبيات أيب نصر السراج يف قوله وجند

 ليس التصوف حيلة وبطالة     وجه      الة ورع       اية بم            زاج
 بل عف     ة  وقسوة  ومروءة      وزه  ادة وطه          ارة بص       الح

 بسم            اح وتيق          ن وتصّبر وتوّك        ل     وت       ذّلل وتك             ّرم
 10فالس الرشاد غدوه ورواحه     والى الصالح مساؤه بصالح

 :الطرق الصوفية التي اشتهرت في الجزائر: ثانيا
 :أشهر طريقة من حيث الذيوع واالنتشار جند

 :  القادرية:2-1
وهي أقدم طريقة تأسيسا يف اجلزائر، وأوهلا ظهورا  ،11وتسمى الطريقة اجليالنية اليت تنسب إىل الشيخ عبد القادر اجليالين

، وقد وجدت طريقا خصبة يف اجلزائر فنمت 12"فالزاوية األم للطريقة توجد يف بغداد، وهلا فروع يف اجلزائر" على العامل اإلسالمي، 
الين نسبة إىل  جيالن من بالد وازدهرت خاصة يف العهد العثماين، وهي تنتسب كما ذكرنا يف البداية إىل الشيخ عبد القادر اجلي

فارس، وانتشرت الطريقة القادرية يف عدة جهات من العامل اإلسالمي انتشارا واسعا فقد سامهت يف نشر اإلسالم خاصة فيما تعلق 
م يف محل يف تعليم اللغة العربية وكتابتها وتلقني الدين اإلسالمي كما كانت حتارب محالت التبشري املسيحي، كما كان دورها العظي

راية اجلهاد واملقاومة دفاعا عن اإلسالم وأوطان املسلمني والتصدي لالستعمار، والذكر عند القادرية هو ذكر اهلل وحده، واإلكثار 
كما أن أصحاب هذه الطريقة أثناء   13."استغفر اهلل، أو اللهم صل على سيدنا حممد النيب األمي:" من الصلوات، ومن أمثلة ذلك

كما . مرة يف شكل مجاعي 121ون أيضا الفاحتة بعد الصلوات اخلمس، ويلون على النيب صلى اهلل عليه وسلم، عدد احلضرة يقرأ"
وميتاز أتباع هذه الطريقة  14."ويقرأون سورة ياسني. مرة أيضا 121يذكرون سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكرب 

اتبعوا وال تبتدعوا وأطيعوا وال تخالفوا واصبروا وال :" مثل قوله هلم 15ومواعظه ة وتعاليمهبالتسامح متأثرين بأقوال شيخ الطريق



2112 مارس                                          1 عددال 2مجلد ال                                         أمارات مجلة  
 

(الجزائر)ربحة خالدي                                               111 

 

تجزعوا واتحدوا وال تتمزقوا وانتظروا وال تيأسوا واجتمعوا على الذكر وال تتفرقوا وتطهروا من الذنوب وال تتناطحوا وعن باب 
على إتباع من هو أحسن وأرفع منهم علما ومعرفة، وعدم خمالفة العلماء كما حيثهم على  فهو حيثهم     16."موالكم فال تبرحوا

 .الصرب واالحتاد وعدم اليأس، والذكر والطهارة والدعاء وكل هذه النصائح إذا عمل هبا املرء يكون سعيدا يف الدنيا واآلخرة
ه  فهو 893شعيب دفني تلمسان واملتويف سنة  فيعود إىل الشيخ سيدي أيب مدين"وعن دخول هذه الطريقة يف اجلزائر 

 .17الذي أدخلها بعد أن تتلمذ على شيخها وأخذ عنه التصوف وكان ذلك بعد عودته من البقاع املقدسة حيث أدى فريضة احلج
 :  الشاذلية: 2-2

تاريخ تأسيس هذه ، ويعود  18مؤسس هذه الطريقة هو الشيخ أبو احلسن علي ابن عبد اهلل بن عبد اجلبار الشاذيل     
الطريقة إىل النصف األول من القرن الثالث عشر ميالدي، وهي إىل جانب القادرية من أقدم الطرق استقرار باملغرب حيث  

كان مركزها بوبريت يف مراكش، مث انطلقت لتنتشر يف اجلزائر ، وعرفت مبرونة تعاليمها واعتدال هنجها وهي من أشهر 
لسابع عشر امليالدي، وتفرعت عنها عدة طرق كالدرقاوية والطيبية، واليوسفية، والزيانية، الطرق اليت ظهرت يف القرن ا

والزروقية، والشيخية، حيث استقطبت إليها الكثري من كبار العلماء الذين أصبحوا ينتسبون إليها من أمثال الشيخ عبد 
 .ممن كتبوا عنها بالتأليف والرتمجة ألعالمهاالرمحن الثعاليب، وامحد بن يوسف املليانينن وإبراهيم التازي وغريهم 

ليس هذا الطريق بالرهبانية وال بأكل الشعير : " وقد حتدث عن هنج الطريقة الشاذلية شيخها  أبو احلسن قائال     
 19."والنخالة، وال ببقبقة الصناعة وإنما هو بالصبر على األوامر واليقين في البداية 

بالدفاع عن اإلسالم واملسلمني، ويظهر هذا من خالل تعاليم الشاذيل املليئة باحلث على وعرفت أيضا هذه الطريقة     
البد من الجهاد، وال بد من جهاد العدو، ومن أراد :" اجلهاد لذ أصبح صفة الزمة لشيوخ الطرق الصوفية، ومن أقواله 

 20."ليستعذ به سبحانهأن ال يكون للشيطان عليه سبيل فليصحح اإليمان والتوكل، والعبودية هلل و 
 :الطريقة الرحمانية: 2-3

الذي جاء هبا من املشرق حيث كان  21اليت أسسها الشيخ حممد بن عبد الرمحن القشوطي اإلدريسي احلسن األزهري     
وقد ظهرت هذه الطريقة يف النصف الثاين من القرن الثاين عشر اهلجري وعرفت انتشارا واسعا وكان هلا يف املقاومة  يدرس ،

الوطنة ضد االحتالل الفرنسي اليد الطوىل بفضل شيوخها وأتباعها الذين أعلنوا اجلهاد املقدس على الغزاة يف القطاع 
الرمحن الطريقة اخللوتية م حممد بن سامل احلفناوي، وبعد عودته إىل  القسنطيين، حيث تلقى مؤسس الشيخ حممد بن عبد

بآيت إمساعيل  واليت انطلق منها يف نشر تعاليم الطريقة "م قام بتأسيس زاويته مبسقط رأسه 1679 -ه 1154اجلزائر سنة 
طرف مواطين املنطقة وهذا اثر على ، حيث لقيت اقبال كبريا من " الرمحانية اخللوتية" اخللوتية اليت عرفت بامسه فيما بعد 

فقرر االنتقال إىل العاصمة واالستقرار هبا باحلامة املعروفة حاليان حيث  الطريقة بالسلب وعدم القبول لبعض املرابطني،
 22أسس الشيخ زاوية لنفس الغرض وبدا بنشر تعاليمه فيها 

شرق وجنوب اجلزائر، حيث انبثقت جمموعة من الزوايا وأهم املناطق اليت انتشرت فيها الطريقة الرمحانية هي وسط و     
زاوية، وقد لعبت هذه  166م اليت سجلها املستشرق رين حوايل 1595التابعة هلذه الطريقة حسب إحصائيات عام 

الزوايا املنتشرة يف خمتلف أحناء الوطن دورا عظيما يف نشر الثقافة اإلسالمية، واحلفاظ على القرآن كما حافظت على 
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ومات شخصيتنا العربية واإلسالمية، ومن الزوايا املعروفة منذ أواخر العهد العثماين نذكر الزاوية األم وشيخها املعروف مق
أمحد بن الطيب الرمحوين صاحب الرجز املعروف يف الفقه، وزاية احلامة اليت يوجد هبا ضريح الشيخ ابن عبد الرمحن طيب 

ة صدوق، والزاوية العثمانية بطولقة اليت كانت مركز إشعاع وال تزال إىل يومنا هذا وغريها اهلل ثراه، وزاوية الشيخ احلداد ببلد
 23.من الزوايا

 :الطريقة التجانية: 2-4
هجرية نسبة إىل قبيلة بين  1245اليت أسسها الشيخ أبو العباس أمحد بن املختار بن امحد التيجاين املتوىف سنة      

ه  حفظ القرآن الكرمي وتلقى على يد شيوخها علم 1185رب من مدينة األغواط سنةتوجني، ولد يف عني ماضي بالق
مث انتقل إىل بومسغون وتيوت واألبيض سيدي الشيخ وتلمسان وقد استفاد يف هذه التنقالت من . العربية والفقه املالكي

ى بعلماء التصوف فأخذ منهم تعاليم علماء هذه البلدان، مث شد الرحال إىل املغرب األقصى وحل مبدينة فاس؛ وفيها التق
الشيخ الطيب الوزاين شيخ الطريقة الطيبية وشيوخ الطريقة القادرية والصديقية اليت استقر بزاويتها مدة : وتتلمذ عليهم منهم

قام بتلمسان إىل استقر به امل طويلة، وبعد جمموعة من الرحالت من تلمسان البقاع املقدسة مث مصر مث عاد إىل أرض الوطن
يف مدينة بومسغون جنوب البيض وفيها أسس الطريقة التيجانية ووضع أسسها، ورحل إىل املغرب األقصى مبدينة فاس حيث 

 . 24الزم جامع القرويني لتدريس علوم الشريعة
يت ثارت يف والطريقة التيجانية من أهم الطرق اليت شّدت انتباه الناس إليها، ألهنا كانت من بني الزوايا أو الطرق ال     

وجه الوجود العثماين، وحىت االستعمار الفرنسي، كما هلا فضل كبري يف نشر اإلسالم وتعاليمه ومن ابرز أعالم هذه الطريقة 
والذين جاهدوا يف سبيل الدعوة اإلسالمية ووقفوا إىل جانب الشيخ التيجاين احلاج عمر املولود بالسينيغال سنة 

1696.25  
 :دور الطرق الصوفية التعليمي في الجزائر :ثالثا 

لعبت الطرق الصوفية دورا هاما يف اجملالني التعليمي والسياسي وحىت االجتماعي وذلك الرتباطها باملؤسسات       
ث  التعليمية آنذاك منها ما عرف بالزوايا اليت كانت تلعب دورا هاما يف تكوين األفراد من طلبة العلم ويف كل األطوار، حي

وهذا ما أعطى للعرب . وهلذا وجد الطلبة يف الزوايا التعليم اجملاين، كما وجدوا سبل العيش املضمون"كان التعليم هبا جمانا 
حيث أصبحت هذه املؤسسات أو الزوايا مصدرا هاما للمتفوقني ... تشجيعا قويا الن يهتموا باملمارسات الفكرية خاصة،

 26"فكريا
شر القرآن الكرمي وحتفيظه، وحماربة اجلهل، كما عمقت االنتماء واألخوة اإلسالمية بني قبائل كما يكمن دورها يف ن      

الريف اجلزائري بواسطة اإلرشاد األخالقي والتوجيه الروحي، وكانت مراكز للعبادة وتالوة القرآن، واإلنشاد اجلماعي ، كما  
 27.اولت حمو الفوارق الطبقيةكانت مركزا هاما ملخازن الكتب يف خمتلف ضروب العلوم، ما ح

النحو الذي يدرس ضمن ماديت البالغة والفلسفة، والفقه يف : ومن الدروس العليا اليت كان يستفيد منها الطلبة هي     
معرفة أحكام الفرائض والعبادات، والتفسري الذي يضم خمتلف الشروحات القرآنية، كما يتعرفون على أسباب نزول اآليات 

 28.وفها، كما يتعرفون على األحاديث النبوية الشريفة و علم احلساب الفلكالقرآنية وظر 
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ظل اإلسالم حتى أواخر القرن الماضي في الجزائر يقف موقف الدفاع عن "ومن خالل دورها اجلهادي فقد     
فكانت " ..ناكبقاياه منطويا عليها في زاوية في الصحراء، أو كتاب بالقرية أو طريقة صوفية ينتشر أتباعها هنا وه

الطرق الصوفية ذات أمهية كبرية يف الدفاع عن اإلسالم واملسلمني يف كل األقطار اليت انتشرت فيها هذه الطرق، وحماربة كل 
 .من حاول املساس بالقيم الدينية واإلسالمية، وذلك بنشر تعاليم اإلسالم وقيمه اليت حث عليها

 :في الجزائر الكتب والمدونات التي تناولت التصوف: رابعا
على قدر انتشار التصوف والصوفية، كثرت الكتابات واملدونات عن التصوف يف احلديث عن جذوره وطرقه وأعالمه     

 29:واختلفت املواضيع والدراسات حول هذا العلم الزاخر بالعلم ولعلماء ومن الذين كتبوا هلذا العلم نذكر
  التصوفنظم يف: 30إبراهيم بن احمد أبو إسحاق الخطيب** 

 شفاء التباريج –قواعد التصوف : إبراهيم إسماعيل اليعقوبي الجزائري الدمشقي**
النصيحة الكافية ملن خصه اهلل  -أصول الطريقة: احمد بن احمد بن محمد بن عيسى زروق البرنسي الجزائري** 

 .بالعافية
 .التفكر واالعتبار يف فضل الصالة على النيب املختار (:م1649ت ) أحمد بن ثابت الحسني البجائي**

أنيس الفقري : 31(515ت)أحمد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بن ميمون أبو العباس ابن قنفد القسنطيني** 
 .وعز احلقري

كتاب التوبة، منافع القرآن، اهلدى :  32(ه722. ت)أحمد بن علي بن يوسف تقي الدين أبو العباس البوني** 
 .سرار االهتداء، رسائل يف الدعاءوأ

 .رسالة يف الطريقة اخللوتية: 33احمد بن عمار** 
فتح املنان : وله جمموعة من األعمال نذكر منها( : م1627ت )أحمد بن قاسم بن محمد بن ساسي البوني أبو العباس

ن املكللة بدور فصول التعوذ بذكر بعض اخلصال املوصلة إىل اجلنان، كشف الران على قلب قارئ سور القرآن، التيجا
 34...والبسملة

هذا فقد تناولت هذه املدونات كل ما تعلق بالتصوف كاألذكار واألوراد واملناقب واملواعظ واحلكم والشروح اخلاصة     
ن بقصائد صوفية، واملدائح النبوية اليت تنظر إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم نظرة صوفية روحانية، فقد ظلت أعمال اب

، وأعمال احلوضي، "األنوار املنبلجة" النجم الثاقب، وأعمال حممد بن يوسف السنوسي، وامحد النقاوسي يف كتابه " صعد 
صلحاء الشلف، حيث ذكر أبو القاسم سعد اهلل أن التأليف يف التصوف كان " وعبد الرمحن الثعاليب واملازوين يف كتابه

يف والتدريس وكان عددهم قليل، وجند حممد أهبلول اجملاجي، وتلميذه سعيد أكثر من تدريسه، وهناك من مجع بني التأل
 36.فقد اشتهر كل منهما بتدريس التصوف دون أن يتطرقا إىل التأليف فيه 35قدورة

وله شرحا يف أمساء اهلل احلسىن، وشرحا آخر يف األذكار،  " بستان األزهار" كما جند الصباغ القلعي الذي ألف كتاب      
واليت  37وهو عبارة عن شرح لقصيدة إبراهيم التازي" شفاء الغليل والفؤاد يف شرح النظم الشهري باملراد" أيضا كتاب كما له

 .عرفت بالقصيدة املرادية يف التصوف
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ومن خالل هذا املوروث الزاخر بالدراسات الصوفية واختالفها ال ميكننا تناول كل األعمال اليت حتدثت عن التصوف      
ية، نظرا لكثرهتا فقد تناول الدكتور أبو القاسم سعد اهلل يف كتابه تاريخ اجلزائر الثقايف جمموعة من الشروح الصوفية والصوف

فهرست معلمة الرتاث  "واملدونات والكتب واملناقب وغريها مما تعلق هبذا الباب، كما وجدنا بعض األعمال يف كتاب 
كل ما تعلق بعلم التصوف، فهذه األعمال وغريها تعترب املصدر األساسي اجلزائري بني القدمي واحلديث، لبشري ضيف و 

 .والرئيسي لعلم التصوف
ويف األخري ميكن القول أن علم التصوف هو جتربة روحية تتصل باإلنسان وما يتعلق بعبادته لربه، وهذا اعتمادا على    

بعقيدته وسلوكه، هذا السلوك الذي يعمل فيه املتصوف القرآن الكرمي وعلى السنة النبوية الشريفة وتأصيل هذه التجربة 
 .على جماهدة النفس سعيا يف التقرب من اهلل عزوجل

 :الهوامش
                                         

1 .43، بريوت، ص2552صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها، دار الرباق، : أنظر -  1  
.228، ص2،ج1، ط2553عبد اهلل حممد الدرويش، دار البلخيي، بريوت،: ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تح -  2  
.15، ص1992، 1عبده غالب، مفهوم التصوف، دار اجليل، بريوت، ط -  3  
.األوساخ: الكدرات  -  4  
.املرجع نفسه -  5  

.44صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها، ص -   6  
.13عبده غالب، مفهوم التصوف، ص  :أنظر -  7  

.19عبده غالب، مفهوم التصوف، ص - 8  
.49صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها، ص -   9  

.35صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها ، ص -  10  
هو أبو حممد عبد القادر بن ايب صاحل، موسى بن عبد اهلل اجليلي بن حيي الزاهد ابن حممد بن داود بن موسى بن : عبد القادر اجليالين- 11

الفتح الرباين لعبد القادر اجليالين، : أنظر.أمجعنيعبد اهلل احملض بن احلسن املثىن ابن احلسني بن علي بن ايب طالب رضي اهلل تعاىل عنهم 
م ومنها انتقل إىل بغداد واليت كانت 1566ه ، 365واجليالين نسبة إىل جيالن من بالد فارس ولد هبا سنة . 8دار األلباب، بريوت، ص

تعج بكبار الفقهاء وأعالم احملدثني، والقمم العوايل من أهل التصوف، كما كانت حمط أنظار الطالب وفيها تتلمذ وخترج على كبار شيوخها 
دي فانتصب للوعظ واإلرشاد وتصدى للتدريس والتأليف وترك الثقافة العربية اإلسالمية ثروة من الكتب ومتصوفيها فكان علما يف الفقه واحل

م وضرحيه مشهور 1177 -ه 871الفتح الرباين، الغنيمة لطالب احلق، فتوح الغيب، الفيوضات الربانية، وتويف عام : والرسائل منها 
  134والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها، ص صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية: انظر."ببغداد

.34، ص3، ج1، ط1995أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،  -  12  
.34، ص3أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج -   13  

.34املرجع نفسه، ص -  14  
.133فية والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها، صصالح مؤيد العقيب، الطرق الصو : أنظر -   15  

135صاملرجع نفسه،  -  16  
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.138املرجع نفسه، ص - 17  

ويف  ه 894مدينة سبتة سنة  نأبو احلسن علي ابن عبد اهلل بن عبد اجلبار الشاذيل املولود باملغرب األقصى يف بلدة غمارة القريبة م -18
مسقط رأسه  أكب على حفظ القرآن الكرمي ودراسته للعلوم الدينية واللغوية اليت برع فيها براعة كبرية ، من أبرز شيوخه عبد السالم بن 

وعرف هبا وهي من أبرز املدن  إليهاتونس وانتقل ليستقر ببلدة شاذلة اليت نسب  إىلمشيش من أكابر املتصوفة باملغرب األقصى، غادر 
 .139صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية ، ص: أنظر: ه   787حىت تويف سنة  اإلسكندرية إىلسية ، مث انتقل التون
.85املرجع نفسه، ص -  19  
.152صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها، ص -  20  
ه  يف قرية بوعالوة من قبيلة آيت إمساعيل جببال جرجرة تعلم يف 1127د بن عبد الرمحن القشوطي اإلدريسي احلسن األزهري من موالي - 21

يف قرية ىيت ابراتن غادر اجلزائر يف طريقه اىل البقاع املقدسة قصد أداء فريضة احلج مث توقف بالقاهرة ليستقر  أعرابزاوية الشيخ الصديق بن 
تقريبا، وقد تتلمذ على يد جمموعة من كبار أعالم مصر من الفقهاء واحملدثني باجلامع االزهر الشريف جماور  برواق املغاربة مدة ربع قرن 

  .علي بن امحد الصعيدي، وحسن اجلداوي، والعمروسي وغريهم : منهم
.187صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها، ص  -  22  
.185اجلزائر تارخيها ونشاطها،، صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية والزوايا ب -  23  
167املرجع نفسه، ص: انظر -  24  
.169صالح مؤيد العقيب، الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها، ص: أنظر -  25  

،  2559، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر،1955-1545عبد احلميد زوزو، نصوص ووثائق يف تاريخ اجلزائر املعاصر  -26 
  .218ص

.39، ص2554عائشة بن ساعد، البعد الروحي ملقاومة األمري عبد القادر، رسالة ماجيستري، جامعة اجلزائر، : أنظر -  27  
.225، ص1955-1545عبد احلميد زوزو، نصوص ووثائق يف تاريخ اجلزائر املعاصر : أنظر -  28  
، 2556، 2عثمان بدري، منشورات ثالة، اجلزائر، ط: واحلديث، مرا بشري ضيف، فهرست معلمة الرتاث اجلزائري بني القدمي - 29

  .217ص
إبراهيم بن أمحد بن اخلطيب، أبو إسحاق فقيه مالكي، كان له علم بالنحو واملنطق وأصول الدين واحلكمة والتصوف، من أهل  - 30

  .143معجم أعالم اجلزائر لعادل النويهض، ص: انظر.جباية
بن حسن بن علي بن ميمون، أبو العباس، الشهري بابن اخلطيب وبابن قنفذ القسنطيين؛ باحث له علم  امحد بن حسن بن علي -31

. بالرتاجم والتاريخ واحلديث والفلك والفرائض، ألف يف فنون شىت ن ولد بقسنطينة وتعلم هبان توىل عدة خطط كاخلطبة واإلفتاء والقضاء
  .275معجم أعالم اجلزائر لعادل النويهض، ص: أنظر

صويف ، من أشهر املصنفني العرب يف العلوم اخلفية، من أهل بونة املعروفة بعنابة، رحل إىل املشرق واستقر بالقاهرة إىل أن تويف  -  32  
والتاريخ، من أمحد بن عبد اهلل بن عمر بن عبد اجلزائري، أبو العباس من أعالم زمانه يف العلوم النقلية والعقلية، له اشتغال باحلديث  - 33

لواء النصر يف " وتعرف بالرحلة احلجازية، و" حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب" ه  من آثاره 1155أهل مدينة اجلزائر، كان مفتيا سنة 
  .96معجم أعالم اجلزائر لعادل النويهض، ص: انظر". علماء العصر

. قدمي واحلديث، للتعرف على املزيد من كتب علم التصوفبشري ضيف، فهرست معلمة الرتاث اجلزائري بني ال: أنظر -  34  
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عادل النويهض، معجم أعالم : أنظر.سعيد بن إبراهيم قدورة، أبو عثمان، مفيت مدينة اجلزائر وفقيهها وعاملها وصاحلها  - 35

  .72، ص1وانظر أيضا تعريف اخللف برجال السلف حملمد احلفناوي، ج. 289ص/اجلزائر
.114، ص2لقاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، جأبو ا: أنظر -  36  
ا إبراهيم بن حممد بن علي اللتين التازي نزيل وهران الشيخ أبو سامل، من األولياء الزاهدين وعباده الصاحلني إمام يف علوم القرآن مقدم -  37

  .56، ص2ج/لفتعريف اخللف برجال الس: انظر.يف عم اللسان حافظا للحديث بصريا بالفقه وأصوله
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 الترجمة في ضوء املدرسة الشكالنية الروسية 
 

 حاج هني يمينة: الطالبة
 سي أحمد محمود/ إشراف د

 الجزائر -الشلف –جامعة حسيبة بن بوعلي 
 

 :الملخص بالعربية 
لذا اعتمدت عدة  تعد الرتمجة علمًا قائمًا بذاته لذا اهتم به املختصون ، مما ساهم يف إثراء الرتاث اللساين و األديب ،

مناهج خاصة يف الرتمجة ، و من أهم من اهتّم بذلك الشكالنيون الروس يف دراساهتم التطبيقية مما ساهم يف تأسيس 
 .العديد من املدارس اللسانية ، و ظهور الكثري من النظريات مما خلق بعض املقاربات اللسانية يف الرتمجة 

  اجا  الرتمجة   و ما تأثري للك عل  الدراسات املعاصرة  فما هي أهم إسهامات الشكالنيني الروس يف
 .الشكالنيون الروس  –املقاربة اللسانية  –الرتمجة  :المصطلحات المفاتيح 

 :الملخص باإلنجليزية 
The translation is a self-standing science, so the specialists took care of it, which contributed 

to enriching the linguistic and literary heritage, so it adopted several special courses in translation, 

and the most important of those interested in the Russian Chalkans in their applied studies, which 

contributed to the establishment of many language schools, and the emergence of many theories, 

which  Create some linguistic approaches in translation. 

What are the most important contributions of Russian chalans in the field of translation? What's the 

impact on contemporary studies? 

Key terminology:Translation – The linguistic approach – the Russian Chalans. 

 
 :الترجمة في نظر المدرسة الشكالنية -1
منهجيته اللسانية الدقيقة اليت متيز هبا مشروعه، كان منطلق ليبق   livy  فنية لد  ليبولقد تكشفت اجلذور الشكال" 

من التعريفات اليت أرساها زميله رومان جاكبسون لتمييز املفاهيم يف اجا  الرتمجة، وكان جاكبسون قد غادر موسكو 
عن اجلوانب اللسانية يف  "للمساعدة يف تأسيس املدرسة اللسانية يف براغ، وقد ضمن هذه التعريفات دراسته اليت عنواهنا 

، ومن هذا املنطلق يتضح أن للمدرسة on linguistic aspects of translation 1959  "1" " الرتمجة
الشكالنية بقوانينها البنيوية سامهت يف إثراء الرتاث اللساين واألديب عن طريق دراستها للرتمجة وكيفية االنتقا  من تراث 

نظر البنيويون يف براغ إىل النصوص عل  أهنا قائمة يف " اهلدف هذا من جهة، من جهة أخر   اللغة املصدر إىل تراث اللغة
أو كل مركب من عناصر لغوية تتوالف "  code" حالة اندماج داخل شبكات سيموطبقية، واىل اللغة عل  أهنا شفرة 

ويف عالقتها " أنيا" ة األخر  من النص نفسه وفقا لقواعد معينة، وهكذا حتتل كل كلمة موقعها يف عالقتها باألجزاء املكون
 .2"زمانيا" بالكلمات األخر  يف النصوص اليت تشكل الرتاث األديب 
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ومن هنا يتضح أن النصوص عبارة عن شبكة لغوية من الكلمات متصلة مع بعضها البعض وفق قواعد وقوانني هلا داللة 
 .لغوية مميزة

يف نظريته عن الرتمجة مؤسسا هذا "   interpretive aspect " ،ي، كذلك دمج ليفي أيضا االعتبار التفسري " 
اليت تقرر أن يف اإلمكان تفسري معىن الرتمجة تفسريا "   ovillard quine "االستنتاج عل  أطروحات وبالرد كوين 

 "وتلبث  منطقيا، وال تنطو،ي نظرية كوين واىل املعىن األساسي املوحد للنص، ولكنها نظرية مت بناؤها بأحكام
carufullyana and slouly   " ،وليس من الضرور،ي أن يكون للك عل  أساس مقابل كلمة بكلمة أو مجلة جبملة

، ولقد كان لويالرد كوين نظرية يف الرتمجة "إل أن املرتادفات وأمثلة القياس متيل دائما إىل االحتفاظ بقدر معني من اللبس
وتكن بالقدرة عل  التعرف إىل ملعىن من خال  اجملاميع "....... حكام واجلودة لات منهجية خاصة بتميز بالكثري من األ

املعىن والرتمجة "يف مقا  له بعنوان "   quine "وعل  هذا لهب كوين "   structural groupings" الرتكيبية 
meaning and translation  " ليل فرضيات ظنية جدلية للتح" إىل أن املرتجم يستطيع أن يصل إىل " 

analytic hypotheses   ميكن اختيارها يف النهاية باالحتكام إىل شبكة من اجلمل اجلاهزة "standing 
sentences  " ركز كوين يف ترمجة النصوص عل  املعىن ألنه حيمل    3"، وكذلك إىل مرتادفات تكون موضع اتفاق

 .داللة متفق عليها يف األوساط اللسانية
بعد " وس مبسامهة فعالة يف اجا  الرتمجة وكانت إسهاماهتم قيمة يف ترمجة النصوص خاصة األدبية منها قام الشكالنيون الر 

أن قام ليفي بإرساء األبعاد السيميائية اليت تقوم بدور مؤثر يف مسار الرتمجة، وبعد افرتاضه وجود املكون التفسري،ي الذ،ي 
 .4"موضوع الدراسةميكن املرتجم من اإلمساك باملعىن يف النص الذ،ي هو 

وهكذا طرح ليفي منهجيته اخلاصة يف الرتمجة عن طريق اعتماد املكون التفسري،ي الذ،ي له دور مهم يف احلفاظ عل  معىن 
 النص، وهذا األساس ومدار احلديث، ولقد قام ليفي بإدخا  ما مساه األدبية اليت تعتمدها املدرسة الشكالنية وتركز عليها،

يف اللغة نسقا سيميائيا لا جانبني  –كغريه من الشكالنيني   -لقد رأ  ليفي " وكذلك اعتمد اجلانب اللساين يف الرتمجة 
أين، وزماين تعاقيب، كلك ارتفع ليفي باملوضوع األديب إىل املكانة العليا مقيدا أن األدبية ميكن استنتاجها وتعريفها عل  

  object being representedممثال " املعىن أو املوضوع" اقل احتفاء بـ أساس منطقي، وهكذا كانت نظريته 
ويقصد هبا ما جيعل العمل أدبيا وفيه نوع من األدبية سواءا " باألدبية" وكانت هذه الرؤية اللغوية يدعيها ملا امساه ليفي 

عن اخلاصية "  what is poetry" أكان شفرا أو نثرا أو نصا أو قصيدة حيث يقو  ومان جاكبسون يف مقاله 
 .الشعرية

ركز عليها الشكالنيون كثريا، وهي عنصر هام ال ميكن إقصاؤه أو استبداله بعناصر "   poeticity"إن الوظيفة الشعرية " 
أخر ، وميكن إيضاحها يف شكل أدوات فنية مثل الرسم التكعييب، والوظيفة الشعرية حتتل جزءا خاصا من بنية مركبة، 

 5"ء اهلام املسؤو  عن التحويالت اليت تطرأ عل  العناصر األخر ، ويساهم يف تكوينها واعتبارها كل متكاملولكنها اجلز 
واعتقاد الشكالنيني بان الوظيفة " إن الوظيفة الشعرية للعمل األديب هي الركيزة األساسية يف نظر الشكالنيني الروس 

العمل، هو اعتقاد حاسم بالنسبة إىل تفهم نظرية ليفي عن  الشعرية كانت خاصية شكلية، وان من املمكن فرزها من
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الرتمجة، لقد اعتقد ليفي أن بإمكانه أن حيدد منطقيا املظاهر اليت جتعل من النص عمال فنيا، وان يفصل هذه اجلوانب عن 
صها عن كل ما عداها احملتو  والعامل ونظام اللغة، وان حيل حملها عناصر أسلوبية من لغة خمتلفة وهي عناصر جر  استخال

 .6"مبا يساو،ي عناصر اللغة األوىل
أن الرتمجة ليست عمال متوحدا، " لقد قام ليفي بإدخا  ما مساه العناصر األسلوبية يف الرتمجة أثناء النقل من لغة إىل أخر 

ويتمثل إلا منح التعبري يف أفقني  ولكنها عمل مفعم بالتوتر والتناقضات، للك أن احملتو  جير،ي بناؤه بطريقة ختضع للتناص،
 .7يف وقت واحد، من منظور النسق الدا  األصلي ومن منظور النسق اخلاص باللغة الثانية

" وهكذا تتدخل األنساق اخلاصة باللغة يف عملية الرتمجة يف شكل تناص  أثناء النقل من اللغة األصل إىل اللغة اهلدف 
بوجود مثل هذا التوتر جنده قد هون من خطر املشكلة، ولهب إىل انه كلما  " ة األدبيةالرتمج" وبينما يعرتف ليفي يف كتابه 

كانت الرتمجة أفضل كانت لات قدرة أعل  عل  جتاوز مواطن الصدام والرتاكيب املتناقضة، عند هذه النقطة يف مسار 
عين بذلك النص املتعلق مبا حيدث الذ،ي كان قد نشأ يف أثناء احلجاج، ا"   subtext" نظريته جند أن النص الفرعي 

للمحتو ، يصبح أمرا مشكال لقد أراد ليفي أن يربهن عل  أن النص املرتجم ينبغي أن يكون متسقا ومتوحدا، وان 
إن نظرية ليفي متيزت مبنهجية تتميز   8"التناقضات ميكن حلها، وان عملية اإلحال  املوضوعي للمكافآت أمر ممكن

 .لتوحد وحتل الكثري من التناقضات يف الرتمجةبالكثري من االتساق وا
ونظرا إىل أن للرتمجة مرجعيتني عل  األقل، فان املعىن ال ميكن أن يبدو ثابتا أن الذ،ي يف العملية ويف ناتج الرتمجة هو " 

ني األمرين، ورمبا يبدو نفسه هذا احلراك ما بني املفاهيم، وافتقاد االستقرار يف العالمات، والتطور املتالحق للعالقة القائمة ب
أن نظرية ليفي يف الرتمجة تتطلب املستحيل، واعين بذلك أهنا تسع  إىل إجياد معايري موضوعية ميكن هبا فحص عدد من 

، أن ما سع  إليه ليفي هو إضفاء نوع من الوظيفة الشعرية اليت تتميز بسمات شكلية شعرية عل  العمل ليكون 9"اللغات
 .مال فنيا لو صيغة شعرية أدبيةأكثر تالؤما ويصبح ع

إن الشكالنية الروسية تعني ما " وهذا ما انتقده املختصون يف الرتمجة كون هذا العمل أمر مستحيل أثناء تطبيقه يف الرتمجة 
وتقنية "   self referentiality" ينبغي تقييمه يف النص من جوانب ومن للك الشكل، واالكتفاء الذايت يف اإلحالة  

، وهي تقوم الرتمجة عل  أساس من قدرة النص املستهدف عل  نقل   technical jusctaposetion " م التضا
تلك اخلصائص الشكلية، بيد أن مثة مقاربات مجالية خمتلفة، قد ترفع من قيمة جوانب أخر  من النص، وتعكس نظرية 

اليت تتميز هبا املعايري الفنية الرائجة والنظريات التفسريية الرتمجة املستمدة من الشكالنية الروسية بدقة وبطرق كثرية، الوسائل 
، لقد سعت املدرسة الشكالنية إىل تبين مقاربات 10"يف زمان بعينه ومكان بعينه، واعين بذلك اجملتمع األورويب احلديث

ك اخلاصية اليت أن النصوص األدبية تنطو،ي عل  خاصية سحرية حتيل إىل نفسها، وهي تل" مجالية وأدبية يف الرتمجة 
يالحظها الشكالنيون، ويرفعون من شاهنا ويوصون بتخليدها والن ليفي وغريه ينزعون إىل ما هو تغنيين فان األسئلة املتعلقة 

إل  باهظةباألفق التقوميي تظل قائمة فمن لا الذ،ي حيكم بكفاءة البدائل األسلوبية  إن املطالب اليت تثقل كاهل املرتجم 
 .11"ني كفاءة الناقد األديب، والباحث التارخيي، واللساين احملرتف، والفنان املبدعينبغي أن جيمع ب



 2112 مارس                                          1 عددال 2مجلد ال                                         أمارات مجلة
 

(الجزائر)حاج هني يمينة                                               120 

 

ومن هذا املنظور يتضح أن الشكالنيني قاموا جبهود ال يستهان هبا يف اجا  الدراسات الرتمجة وعليه وجب إجياد منهجية 
 .لو كفاءة عالية مثالية يف الرتمجة جتمع كل ما هو أديب وتارخيي وفين ولساين إلخراج مرتجم

 :إشكالية ترجمة النص اللساني -2
لقد سبق التغريات البديلة أن كانت موضع املالحظة، ولكنها عزيت دائما إىل التسوية املتعمد من جانب املرتجم أو عدم  

لبديلة من منظور كفاءته أو لغياب التوافق اللساين بني اللغتني، أما بوبوفيتش فقد وسع من افقه النظر،ي بتحليل التغيريات ا
 .12"االختالف يف القيم الثقافية واملعايري األدبية

إن القيم الثقافية خمتلفة بني اجملتمعات لذا وجب إجياد معايري خاصة حتكم الرتمجة للتقريب بني الثقافات والرؤ  وإجياد 
توافق لساين بني اللغات إلخراج ترمجة أمينة ومن أهم ما تعانيه ترمجة النصوص اللسانية عامة اضطراب ترمجة بعض 

جند إىل جانب هذا التضارب يف ترمجة االصطالح اللساين وتعريبه تضاربا "  املصطلحات اللسانية اليت تكون تلك النصوص
اشد خطرا عل  األلسنة، وادع  إىل االلتباس وسوء الفهم أال وهو تضارب مفاهيم االصطالح الواجد يف اللغة األجنبية 

رس ولكن تعدد مفاهيم إن تأويل هذا التصور خيتلف باختالف املدا  morphémeنفسها، وقد رأينا يف تعريف كلمة 
االصطالح قد يعود إىل احتفاظه بداللته النحوية القدمية إىل جانب داللته األلسنية اجلديدة، وإل لاك جيب ترمجته بأكثر 

، وتطرح إشكالية كثرة املقابالت واضطراب ترمجة املصطلحات إشكاال كبريا يزعزع وحدة 13من مقابل واحد تبعا لداللته
تقدميه للقارئ، فتختلف الداللة النحوية القدمية أحيانا بالداللة اللسانية اجلديدة اليت يتفق عليها  النص اللساين أثناء
 .املختصون اللسانيون

املرتجم ينطلق من املعىن، وجير،ي كل عمليات التحويل داخل اجا  علم الداللة، إلا ميكننا " يشري فينا،ي ودربلنيه حبق أن 
األقو ، سواء عل  شرعية كل ترمجة أو عل  إمكاهنا، سيأيت من النقد الذ،ي اخضع له عدد أن يفتقد أن االعرتاض النظر،ي 

 هاملسليفو    harrisوهاريس   bloomfieldوبلومفيلد   saussurمن األلسينني احملدثني كسوسور 
HIJLMSLE   ية يعتمد كثريا ، إن الرتمجة خاصة ترمجة النصوص اللسان14القو  اللغو،ي" معىن" ، املفهوم التقليد،ي لـ

 .عل  علم الداللة ومعرفة الداللة اللغوية لتلك النصوص أمر البد منه
 :أنماط الترجمة
 :15أمناط للرتمجة 40لقد اقرتح هوملز 

حيث حيتفظ بشكل النص األصلي، وقد رأ  هوملز إىل أن التطابق يف الشكل أمر مستحيل ولكن ميكن  :النمط األول
حبيث تكون شديدة التشابه بعضها ببعض، وجيب حتقيق التكافؤ بني الرتاكيب "  patterns "التصرف يف النمالج 

 .الشكلية األساسية
حيث تظهر وظيفة النص يف الثقافة اهلدف أو اللغة اهلدف وان يواز،ي يف وظيفته لنظام اللغة اهلدف وحتقيق : النمط الثاني

 .تناظر وتطابق يف تقاليد اللغة املستهدفة
حبيث يأخذ املعىن األصلي "   content deri vative" يتميز هذا النمط يف الرتمجة بأنه اشتقاقي : النمط الثالث

 .للنص األو  مث يتيح للنص أن ينمو وفق تشكله اخلاص يف اللغة املستهدفة
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حيث يتميز هذا النمط باستعما  التشابه بني  "  deviant forms" األشكا  املعدولة " مساه هوملز : النمط الرابع
النص األصل واهلدف وفق تعاد  خاص، وملك يفضل هوملز منط عل  آخر يف الرتمجة فكلما تساعد املرتجم وتفتح أمامه 

 .16أفقا أوسع
 :نظرية نايدا وأثرها في الترجمة -3

 .هم من اللسانيني البنيوينيكما فعل تشومسكي وغري    signركز نايدا يف نظريته عل  وظيفة العالمة 
وهكذا يهبط شكل الرسالة يف سلم األمهية إىل "   labels" إن الكلمات والرموز ليبست إال اجرد عالمات تصنيفية 

 ".حنو علم الرتمجة: " مكانه ثانوية، لقد اسقط نايدا االعتبارات الالهوتية من إصداره الثاين من كتاب
ثلة ضمنا يف كل مكان من الكتاب، وعل  حني يهبط تشومسكي بقيمة املقاربة ولكن الهب يف حجاجي إىل أهنا ما

 too culture" حيث أحس أهنا جد خمصوصة باالعتبار الثقايف "   sapur / whorf" اللسانية عند سابري، وورق 
specfic  " ع الصلة بالسياق ، فان نايدا يستوعبها داخل إطار اكرب وتشومسكي يفحص املعىن املالزم للعالمة املقطو

، لقد ركز نايدا يف نظريته عل  اجلانب اللساين واستخدم املقاربة اللسانية يف الرتمجة مثل ما يفعل تشومسكي، 17الثقايف
أما نايدا فشغله الشاغل " ..... حيث يركز عل  املعىن بغض النظر عن سياقه الثقايف، وان كان نايدا يناقضه بعض الشيء 

" مله العالمة، ولكن بالكيفية اليت تؤد،ي هبا العالمة وظيفتها يف اجتمع بعينه، ويدع  نايدا أن هذا ليس باملعىن الذ،ي حت
"   imagistic"أو التصويرية "   mentalistic" هو عالمة تفوق عل  التعريفات الذهنية " التعريف الوظيفي للمعىن

التقليدية، وإلا تقبل املرء ما وصف به تشومسكي  للمعىن، تلك اليت كانت قد أصبحت عالمة مميزة للبحوث الفلسفية
نفسه خاصية علمه بأنه علم لهين عل  سبيل التوسيع، فان االهتمامات املقاماتية عند نايدا تظهر وكأهنا عل  األقل 

 .18"احنراف عن مجيع األفكار التقليدية للبنية الظاهرة
ريف الوظيفي للمعىن حبيث يؤد،ي دورا كبريا أثناء الرتمجة إل يعد لقد جعل نايدا للمعىن وظيفة خاصة  ب هاو ما امساه بالتع

وعل  الرغم من أن مفهوم نايدا للمعىن رمبا يكون " األساس يف الرتمجة وإعطاء داللة للفكرة املراد إيصاهلا يف اللغة اهلدف، 
عند نايدا ليست مفارقة ملفهوم خمتلفا اختالفا جوهريا عن مفهوم تشومسكي للبنية الباطنة، فان اجلوانب املقاماتية 

تشومسكي عن البنية الباطنة، أهنا فقط تشكل إضافة إىل هذا املفهوم، فاجلانب املقامايت يف املعىن جعل عامال داخل يف 
وقد نتج من للك أن صار األساس عند نايدا لا "   base" البنية، ال عل  مستو  الظاهر ولكن عل  مستو  األساس 

"   universal " هو الرتاكيب النحوية ومن التجربة اإلنسانية اجلامعة "   core" " لب" تألف من طبيعة مزدوجة، ت
ولكي حيلل نايدا هذه املناورة الصعبة كان عليه أن يوسع من طبيعة اللب يف نظريته حىت يشمل التجربة اجلامعة عند 

ن العالمة يف السياق ميكن االستدال  عليها من خال  استقبا  الرسالة ويذهب إىل أن البنية الباطنة للغة وهي مؤلفة م
 .19دراسة اللغة والثقافة

يعد اجلانب املقامايت أو املقام من متطلبات البنية الباطنة اليت تشكل اللغة ودراسة العالمة ووظيفتها داخل السياق أمر البد 
اصل املنشود، ويبين نايدا نظريته عل  مقدمة تقو  بان منه أثناء الرتمجة والبحث يف اللغة املراد الرتمجة إليها لتحقيق التو 

االستقبا  نفسيه " رسالة النص األصلي ليست قابلة للتحديد فحسب، بل ميكن أيضا ترمجتها حىت يكون استقباهلا هو 
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 الذ،ي حيصل الوعي به لد  املستقبلني األصليني، أضف إىل للك أن املصدر لكونه، مصدر واحد بال ريب، ولذلك فان
 .20مقصود االتصا  ميكن أيضا االعتماد عليه بوصفه مقصودا ثابتا

إل يعد العامل االتصا  يف الرتمجة عامال ثابتا بال ريب أ،ي هو األساس يف الرتمجة وهدفها األمس  املراد حتقيقه من وراء 
 .اسي أثناء النقل من لغة إىل أخر للك، وقد اهتم نايدا كثريا بالبنية اللغوية الباطنة اليت تكون اللغة إل هي العماد األس

إن نظرية نايدا ال تربز التوافق عل  مستو  الشكل، ولكنها تربز التكافؤ عل  مستو  الوظيفة، أهنا ال تربز املعىن احلريف " 
 .21"بل التكافؤ الديناميكي، ال تربز ما تقوم اللغة بتوصيله بل تربز الكيفية اليت يتحقق هبا االتصا 

لقد ركزت نظرية نايدا كثريا عل  الكيفية اليت يتحقق هبا االتصا  مع إبراز التكافؤ بني اللغتني وإبعاد املعىن احلريف وهذا كله 
وقد فهمت ، ألهنا تقوم بتحليل العوامل يف سياق الرسالة ولكننا نر  هنا أهنا ليست اقل " لتحقيق عملية اتصالية مثل  
قد اخرتع كالمها من التاريخ، وفهم عل  " الرسالة واستقباهلا" أو " الرسالة يف السياق " أن جتريدا من نظرية تشومسكي، 

انه موحد وجوهر قائم بذاته، وحتو  إىل مفهوم غري مالبس للزمان، أن النص املرتجم يف رأ،ي نايدا ينبغي أن ينتج استجابة 
ة جلمهور اللغة اهلدف، وان مل يكن للك فيجب إحداث يف الثقافة احلاضرة ويقصد هبا الزمن الراهن وهي األساس موجه
 .22تغريات يف النص املرتجم لتكييف مع اللغة اهلدف وحتقق التكافؤ

 :نظرية تشومسكي وموقعها من الترجمة -4
لقد أحدثت نظرية الرتاكيب النحوية والنحو التوليد،ي صد  كبريا يف اجا  الرتمجة، وهو األساس الذ،ي قام عليه القرن 

ومل تكن نظرية الرتاكيب النحوية والنحو التوليد،ي اليت جاء هبا " شرين يف اجا  البحث  الرتمجي وعلم الرتمجة الع
قد حذر هبا أن تكون   -يف احلق –تشومسكي نظرية يف الرتمجة ومل يكن مقصودا هبا أن تكون كذلك بل أن تشومسكي 

" " اجلامعة" مبثل هذه الطريقة، والصيغ الكلية  قد حذر من تطويع نظريته -يف احلق –كذلك بل أن تشومسكي 
universal fornrs  " تشومسكي ولديه الكثري مما له صلة بالقواعد اليت تبىن عليها النظام النحوية، أ،ي القواعد

ي ، لقد قام املنظرون يف حقل الرتمجة باستعما  نظرية تشومسك23"السابقة عل  أ،ي تصور لبنية باطنة حمددة جلملة بعينها
يف هذا احلقل ورفض تشومسكي للك باعتبار البىن النحوية ألية مجلة تكون حمددة لبنيتها الباطنة وال ميكن استغال  للك 

وتشتمل نظرية تشومسكي عل  مستويات ثالثة " يف نظريته يف الرتمجة " نايدا" يف الرتمجة ومن أهم من استند عل  للك 
 ".  conceptualization" من الصياغة التصورية 

 .وهذه القواعد يتولد منها  rules phrase structureأساس يتألف من قواعد بنية العبارة  –مكون  -1
 .تتغري بدورها عرب القواعد التحويلية إىل  reep structure بنية  باطنة  -2
وال يتبىن إال اجلزأين  ولكن نايدا يقوم بتبسيط الطراز الذ،ي اقرتحه تشومسكي  surface structureبنية ظاهرة  -3

 .24"اآلخرين ليضفي املصداقية عل  العلم الذ،ي استنبطه 
لقد قام نابيدا باستثمار القواعد التحويلية التوليدية يف الرتمجة اليت يعتمد عل  البنية الظاهرة والباطنة للجمل لتكون ترمجته 

 .أكثر مصداقية وعلمية
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م نفسه أداة طبعة ملثل هذا التطويع اخلاطئ عل  يد املنظرين يف حقل كما أن طراز تشومسكي يف الوقت نفسه  يقد" 
إن نظرية تشومسكي  25"الرتمجة ولو مل يكن نايدا قد قام بصياغته عل  هذا النحو لكان من املمكن أن يقوم به غريه

تشومسكي هو اعقد من أن حنو " مليزاهتا اخلاصة أراد املنظرون يف الرتمجة ستعماهلا وتطويعها عل  حنوز خيدم الرتمجة، 
البنية الباطنية يف مقابل البنية الظاهرة للك أن طراز تشومسكي يشتمل " خيتصر يف اجلد  البحثي عبري مستويني من البىن، 

 initialعل  عدة مستويات يتصف مستو  القاعدة السفلي بأنه مستو  شديد الغموض، إل هو عنصر أويل 
element   "ولكنه بسبب هذا الغياب نفسه يبدو بارزا 1591الرتاكيب النحوية يف عام " بة وقد ختل  عنه بعد كتا ،

الذ،ي يتألف من نوعني من قواعد إعادة الكتابة "   base component"  -األساس –ظاهرا، مث تل  للك املكون 
recvriting rules   مها قواعد بنية العبارةphrase structure rules   وهي قواعد مشرتكة بني اللغات مجيعها

 universal categoues "26" اليت هي مشتقة أيضا من مقوالت جامعة   lexical pulesمث القواعد املعجمية 
لركز تشومسيكي عل  املستو  البنيو،ي للرتاكيب سوءا أكان للك بىن ظاهرة أم باطنة ووصف حنو تشومسيكي بأنه معقد 

اليت تطرأ عل  تلك الرتاكيب، وهذه القواعد هي القاسم املشرتك بني مجيع اللغات مبا فيها القواعد بسبب القواعد النحوية 
وتقوم قواعد بنية العبارة بتوليد البنية الباطنة " املعجمية ولتوضيح للك جيب التمييز بني ماهية البنية الظاهرة والبنية الباطنة 

عل   -مظاهر نظرية النحو –نئذ، أ،ي يف أثناء عكوفة عل  اجناز كتابه اليت تشتمل طبقا لرؤية تشومسيكي حي  للجملة
 transformationalمجيع ملعلومات اخلاصة بالبنية النحوية والداللية اليت حتدد معناها، مث تأيت أخريا قواعد التحويل 

rules  27"مل املشمولة يف لغة بعينها، لتقوم بتعديل البنية الباطنة  تعديال يفضي إىل البنية الظاهرة اليت هي كل اجل ،
" والبنية الظاهرة نقصد هبا اجلمل املوجودة يف لغة معينة، والبنية الباطنة هي البنية النحوية والداللية اليت حتدد معىن اجلمل 

من مث إىل البنية الباطنة عرب قواعد بنية العبارة و "  base" من األساس : هكذا تتجذر يف نظرية تشومسيكي حركة مزدوجة 
تبدأ من البنية الباطنة إىل الظاهرة عبري قواعد التحويل، وير  تشومسيكي آن قواعد بنية العبارة متثل أفعا  العقل البشر،ي 

 meaning underling" الفطرية وغري الواعية، والبنية الباطنة حتدد املعىن املضمر املستخفي حتت اجلمل 
sentences   "28"صوتوان البنية الظاهرة حتدد ال. 

ركزت نظرية تشومسيكي عل  بنية العبارة والرتكيب فيقصد بالبنية الباطنة املعىن اخلفي الذ،ي ترتكه العبارة أما البنية الظاهرة 
وحني ننظر إىل املوضوع بعني املرتمجني املمارسني سنجد إن املشكلة مع " حتدد اجلانب الصويت للعبارة مثل الغونيمات، 

ويلي هي انه طراز مفرط يف املثالية، وان مثة طالقا بينه وبني مجيع مشكالت الرتمجة تبدأ مبشكالت الطراز التوليد،ي التح
وانتهاء باحلوييت الغريب، وبأمساء األعالم إىل   comtemporary neologismاملبتكرات اجلديدة اللغوية املعاصر 

" إىل األخطاء، ومجيع هذه "   high registers" االستعارات، وباخلصائص املميزة ملستويات االستعما  الراقية 
إن استخدام نظرية تشومسيكي يف الرتمجة تثري بعض  29"اليت جتعل من الرتمجة عمال مستحيال وأسرا يف أن " املشكالت

الصعوبات الن املشكل يف الرتمجة يكون مع ترمجة أمساء املخرتعات واملبتكرات اجلديدة اليت يستدعيها العصر، وهناك  
 .ات غربية، وهناك أمساء األعالم واالستعارات اليت يصعب ترمجتهاكلم
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ورمبا كانت   موضع املساءلة تضرب عل  وتر له أصداؤه"   synonymity" إن الدعوة إىل وضع فكرة الرتادف نفسيها 
نهجية اللسانية اليت وامل  أوثق اتصاال يعمل املمارسني من نظرية يف اللغة تقوم عل  افرتاض وجود بىن جامعة بني اللغات

تعز  طرازها النظر،ي عن اللغة املنطوقة هي منهجية مفرطة يف املثالية، ورمبا تكون ممعنة يف صيغتها التنظريية باكثر مما تتطلبه 
إنشاء نسق ميكن فيه لعدد حمدود من  -من الوجهة الرياضية -لائقة املرتجم عند الكثريين، ورمبا يكون يف اإلمكان  

 .manifastatuons  "30 يولد عددا غري حمدود من التجليات الظاهرة  القواعد أن
 .ولقد اقر تشومسكي أن هناك بىن جامعة ومشرتكة بني مجيع اللغات تتحكم فيها قواعد حتمل انساقا خاصة هبا

تسلم بان األدوات وبينما افرتض تشومسكي أن القواعد التوليدية مستقرة يف صميم ما تتمتع به الطاقة اللغوية البشرية، و " 
الشكلية ميكن أن توجد مسترتة وراء مجيع اللغات، فانه مل يقفز إىل استنتاجات مؤسسة عل  ارتباطات قائمكة بني لغتني 
فقط ومل يفرتض أن النحو املخصوص بلغة ما ميكن أن يعمل بشكل منهجي ناجح بالنسبة إىل لغة أخر ، إن البىن 

واشتق أجزاء للرتمجة مؤسسا عل   انيها الباطنة املضمرة غري أن نايدا جتاهل هذا التحذيرالظاهرة ليست بالضرورة شبيهة مبب
 .31"تصور عام بالغ البسيط لنظرية تشومسكي

إن القواعد التوليدية يف نظر تشومسكي موجودة يف للغة، وان كل لغة هلا نظامها النحو،ي اخلاص هبا والبىن الظاهرة ال تشبه 
 .ل نايدا يبسط نظرية تشومسكي  أثناء عملية الرتمجةالبىن الباطنة مما جع

وعل  الرغم من أن نظرية تشومسكي قد أحدثت ثورة يف حقل اللسانيات وان كثريين يعدون عمله النظر،ي احد " 
اإلسهامات األساسية يف فكر القرن العشرين، فان كثريا من الكتاب املبدعني، ومنظر،ي األدب، واملرتمجني املمارسني قد 

، لقد أحدثت نظرية تشومسكي حمط أنظار الكثري من املبدعني يف اجا  األدب 32"لوا يتخذون منها موقفا خاصاظ
اإلدراك، التلقي،  تتمثل مسالة الرتمجة بكثري من املسائل النظرية، التأويل، التواصل" واللسانيات والرتمجة خاصة 

مجة واالرتباط وثيق جدا خصوصا مبسائل استمولوجية معقدة  اخل، دون احلديث عن املشاكل العملية للرت ....االستدال ،
كشف الفكر االستمولوجي املعاصر النقاب عنها، فالوعي باملشاكل النظرية والعملية للرتمجة قدمي ، والشك لكن الفكر 

 .33"املعاصر قد بني تشعباهتا املعقدة ونتائجها بقيدة املد 
اإلدراك،   التواصل: إن املشكالت النظرية والعملية يف الرتمجة هي اشد تعقيدا ألهنا تعتمد عل  العديد من املسائل مثل -

 ...التلقي، إيصا  املعلومة للمتلقي، اإلفهام، التبسيط
عل  بيان املقادير واملسافات  ترمجة املفاهيم والقوانني العلمية اقل تعقيدا من ترمجة املقوالت الفلسفية فالبناء العلمي يقوم" 

ويف قالب استنباطي صارم نسبيا يف مقابل سيولة اللغة " أو اقل غموضا" والقياس، ويصوغ معا داللته يف لغة دقيقة 
مقوالت فلسفة املعرفة اقل تعقيدا من مقوالت امليتافزيقا " الفلسفية، لكن املقوالت الفلسفية ال تطرح نفس اإلشكاليات 

إن ترمجة املفاهيم العلمية واملنقوالت " البساطة" ثل فان ترمجة املفاهيم العلمية ال تكون بنفس املستو  من مثال، وبامل
العلمية هي أكثر تعقيدا وصعوبة وهذا ما يظهر خصوصية ترمجة النصوص اللسانية واللغوية مثال كوهنا تعتمد عل  بناء 

بني املوضوعية والذاتية تشتق الرتمجة طريقها يف شكل إعادة " ال علمي صحيح عكس ترمجة النصوص األدبية والفلسفية مث
بناء مثمرة وجدلية مستمرة ال بداية هلا وال هناية، فمنذ إن وجد اإلنسان وهو يرتجم بالرغم من القائلني باستحالة الرتمجة  
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هذا التصور يكون قريب جدا من  كما أن كل ترمجة يعاد بناؤها بالرغم من القائلني بإمكانية الرتمجة الواحدة األمينة،
التصور املبين عل  التحليل اللساين للرتمجة لد  جورج مونان، والرتمجة اليت تعين اإلشكاليات النظرية ال ميكن أن تكون إال 

واهم املسائل اليت تتصل هبا مسالة الرتمجة هي دعو  ال قابلية القياس "  34أو اقل سوءا من اليت ال تعنيها" أفضل 
xncommensurability thesis   " ومؤداها أن نسقني نظريتني خمتلفتني ال تكون لديهما نفس أساليب القياس" 

measure  " واحلكم، مما جيعل حلل مقارنة منحازة إىل هذا النسق أو لاك، بل ويقدم النسقان تصورين عن العامل
ا ينظر شخص إىل حمتو  نسق آخر ويتحدث عنه وكأهنما ال يتحدثان عن نفس األشياء وأصناف العالقات بينها، وعندم

بطبيعة احلا  ال يستطيع أن يفعل للك إال انطالقا من نسقه هو، الذ،ي حشر يف لهنه عرب اللغة، فكأمنا يرتجم من لغة 
فالرتمجة " فأحيانا عندما نرتجم ال ميكننا أن نقابل بني نصني الختالف انساق اللغتني وخصائصهما اللغوية،  35"أجنبية

هي انتقا  من نظام ألخر، ومن نظام لساين أو سيميائي إىل أخر يكون منطوقا أو مكتوبا بواسطة روابط فعالة تصنع 
 .36"فضاءا يؤد،ي إىل معىن

أن اجلانب اللساين يف الرتمجة حيتل مكانة هامة الن أ،ي لغة يف العامل حمكومة بنظامها اللساين بغض النظر عن ختصص 
مجة متعلقة أساسا باللغة واللغة حتكمها ضوابط لسانية البد منها وهكذا تتجل  وظيفة الرتمجة النص املعريف، الن الرت 

 .األساسية
إن األمناط احلالية يف الرتمجة جتعل من املختصني اللسانيني ميلكون الكثري من االحرتافية عن طريق دراساهتم املعمقة " 

نفسية اليت تسمح بإعطاء ترمجة فعالة وحقيقية باالعتماد عل  املعتمدة عل  دراسات خمططة تعتمد مؤشرات معرفية و 
السيميولوجيات، واملدونات اللسانية والرتمجية واللسانيات والنفسية ومما يؤد،ي إىل ترمجة متخصصة حنو اللغة الثانية 

 .37"اواللسانيات املعرفية تساعد عل  إعطاء أمناط معرفية مدروسة تساعد عل  الرتمجة وتلقي الضوء عليه
إن البحوث اللسانية احلالية والدراسات اللغوية ما زالت يف سعيها املستمر يف اجا  الرتمجة والدراسات ما زالت قائمة يف 

 .للك
 :أفاق نظريات الترجمة  -5

 :38لقد كان لنظريات الرتمجة مراحل مرت هبا منذ نشأهتا
حيث دامت حىت مطلع القرن العشرين ومتيزت مبقاربة فقه لغويه وفلسفية كان يقوم هبا  :المرحلة ما قبل اللسانية -1

 .مرتمجون يرمون من ورائها إىل تعميق معرفتهم وإثراء أعماهلم الرتمجية
وكانت مستمرة حىت مرحلة الستينات ومتيزت بتحليل الظاهرة الرتمجية حتليال علميا دقيقا ودراسة : المرحلة اللسانية -2

 .وقائعها عل  املستو  اللساين
وبدأت يف السبعينات من القرن العشرين، ومتيزت خبلق مقاربة بني املرحلتني السابقتني : المرحلة ما بعد اللسانية -3

والرتكيب واملزج بينهما مع إدخا  نظرية التواصل والنصية والتحليل النصي ومتيزت املرحلة األخرية هاته بإسهامات قيمة 
،  ladmiralوالدميربا     seleskovitchوسيليسكو فيتش   nida،ي الرتمجة وممارسيها أمثا  نايدا لد  منظر 

،   vinay et darbelnet، وفيين ودربلتيه  fedrovواشتغل عليها بعض اللسانيني يف أطروحاهتم أمثا  فيدروف 
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،  caryإلضافة إىل إسهامات كار،ي ، واعتربوا الرتمجة ظاهرة لسانية با catford، وكاتفورد   mouninومونان 
 .meschonnic39 ، وميشونيك   steiner وشتاينر 
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med-safaa-1992@hotmail.com 

 عمر بوقمرة: األستاذ المشرف
 الجزائر -الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي 

 : الملخص
وإعادة النظر يف تصور طبيعتها  املعاجم العربية،قطع التأليف املعجمي أشواطا مهمة يف سعيه احلثيث لتجديد     

فقد واجهت لغتنا حتديات كربى من خالل  -خصوصا بعد ظهور احلاسوب-وخصائصها ،واملناهج الكفيلة مبعاجلتها
معاجلتها حاسوبيا، وأصبحت أمرا ال حيدة عنه مقارنة مع ما حققته الدراسات احلاسوبية على اللغات األخرى، مما حاصر 

دت إىل تضافر جهود العلماء يف سبيل بناء معاجم آلية، تسعى للحفاظ على الثروة اللفظية، فهي  لغتنا يف بوتقة ضيقة أ
 . كفيلة جبعل لغة الضاد لغة علمية عاملية تواكب التطور العلمي و املعريف

كما استطاعت الدراسات اللسانية احلاسوبية حتقيق تقدم ملموس ظهر نتاجه على شكل معاجم آلية، صممت من     
جل جتاوز ثغرات املعاجم التقليدية نظرا الختالف طريقة ترتيبها ووضعها، مما صعب على الباحث كيفية البحث فيها ؛ أ

فمن خالل ما تقدم سعينا يف هذه الورقة البحثية إىل تبيان أسس الصناعة املعجمية لكل من املعاجم الورقية و الرقمية 
 .    مبّينني آلياهتا وطرق بنائها

 .احلاسوبية  سانية، الصناعة املعجمية، التقنياتاملعجم اللغوي ، اآلليات الل: المفتاحيةالكلمات 
 Abstract: 

     The lexicography has made important strides in its quest to renew the Arabic dictionaries, 

revisiting the perception of its nature and characteristics, and the methods to deal with it - especially 

after the emergence of the computer. Our language has faced major challenges through its 

computerization, Which besieged our language in a narrow corner led to the concerted efforts of 

scientists to build automatic dictionaries, seeking to preserve the wealth of verbal, it is able to make 

our language scientific world keep pace with scientific and cognitive development. 
    The study of computer linguistics was able to achieve tangible progress appeared in the form of 

mechanical dictionaries, designed to overcome the dictionaries of traditional dictionaries because of 

the different way of ordering and placing, making it difficult for the researcher how to research 

them; through our paper in this paper to clarify the foundations of lexicological industry Each of the 

paper and digital dictionaries show the mechanisms and methods of construction. 
Key words: Linguistic Dictionary-Mechanisms of Language-Lexicography-computational 

Techniques. 

 : تمهيد
تزخر اخلزانة العربية بكنوز علمية عديدة،ويف صدارهتا املعاجم العربية القدمية،إذ ميثل املعجم يف اللغة املرجع التلقائي    

وما أكسبها هذا الثبات املعاجم اللغوية املؤلفة يف تلك  الذي يتمم قواعد اللغة ،فهو مبثابة الذاكرة اجلماعية لفئة من الناس،
العصور،إال أن هذه املعاجم رغم حجمها واجلهد املبذول يف إعدادها ،تقتصر على حفظ ألفاظ اللغة العربية يف عصور 
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فاملعجم مبادته اللفظية اخلالصة يظل حمدودا يف . سعت األمم منذ القدمي جاهدة إىل احلفاظ على تراثها اللغوي خمتلفة، إذ 
مفرداته،ويرتبها مفهرسة طبقا ألصوهلا أو حسب الطريقة اليت جندها مناسبة لتمييز كلمة عن أخرى،إىل جانب ذلك حيتوي 

 .ماتعلى معارف تتعلق بقواعد اللغة وغريها من املعلو 
 اللسانيات علماء بني ةاهلو   صتقلي يف املعاصرة اللسانية الدراسات ية واملعلومات ميدان يف التكنولوجي قدمالت ساهم     

 للمداخل اآليل والتَّطبيق احلوسبةبطابع  ميةاملعج ميدان يف املعاصرة البحوث طبع إىل يضاأ أدى  كماب،  احلاسو  وعلماء
احلاصل يف هذا جمال،وذلك باستغالل اإلمكانيات اهلائلة اليت يوفرها  التقدم استفادت صناعة املعاجم كثريا منف ،ية  املعجم

احلاسوب من طاقة ختزين للمعلومات ،وإتاحة منظومات معلوماتية متطورة لبناء قواعد بيانات كبرية احلجم ومعاجلتها آليا، 
ملعاجم اإللكرتونية وتطورت فظهرت ا.وتقنيات لتنقيب النصوص اليت هلا أحجام هائلة الستخراج معلومات لغوية مهمة 

واألهم من ذلك . بسرعة على مستوى هيكلة املداخل وثراء حمتواها وتنوع اخلدمات اليت ميكن أن تسديها إىل املستخدم 
املكتوبة و )هو التطور الذي شهدته منهجية بناء املعاجم ، حيث إهنا أصبحت تعتمد كثريا على املدونات احلاسوبية 

.رحلة جتميع املعلومات املعجمية اليت سيحتويها املعجم الجناز م( املنطوقة
1 

-Iالعربي  اآلليات اللسانية لصناعة المعجم: 
استطاع املعجم العريب أن خيطو خطوة كبرية حنو التقدم كونه الوعاء الذي حيفظ لألمة لغتها ،إذ  ميثل التصور      

احلضاري لتلك األمة،وإذا كان هبذه القيمة فإّن الدارسني خصوه باملباحثة ألنّه املرجع الذي يتّمم قواعد اللغة، وجتلت تلك 
 ( .Lescicography)والصناعة املعجمية ( Lescicology)لم املفردات ع: الدراسة  من خالل حقلني معرفيني مها

أما من حيث املبىن، فهو . بدراسة املفردات أو الكلمات يف لغة معينة من حيث املبىن واملعىنإذ يهتم علم املفردات     
فهو يدرس العالقات الداللية بني  ومن حيث املعىن،. فة، وداللتها الصرفية والنحويةيدرس طرق االشتقاق، والصيغ املختل

أما القسم التطبيقي، فهو فن صناعة املعجم حيث يتم القيام . الرتادف، واملشرتك اللفظي، وتعّدد املعىن: مثل. الكلمات
 . ونشرهمتكامل بعمليات متّهد إلخراج معجم 

، ويتمثل يف اختيار األسس النظرية يتصف أوهلما بطابع نظري: تضم صناعة املعجم عامة شقني خمتلفني ومتكاملني     
أما الشق الثاين فهو ذو طابع عملي، ويشمل اخلطوات التطبيقية  ،واألهداف املرجوة من وضع املعجم واملنهجية العلمية

وقبل التطرق إىل األسس اللسانية اليت ..اليت ميكن اتباعها من أجل إجناز املعجم العلمي املختص الثنائي أو الثالثي اللغة
 .قوم عليها أي معجم يف صناعته وجب علينا التعرض إىل ماهية املعجم و املسار التطوري الذي سار عليهي

 :المعجم -1
 :، فنجدها تعينجاء يف أمهات الكتب أن كلمة  معجم وردت على معاين خمتلفة حبسب االستعمال     

وامرأة . العجم ضد العرب ، ورجل أعجمي ليس بعريب :"يف لسان العرب باملعىن اآليت( ع ج م)وردت مادة : لغة/أ
و األعجم كل كالم ليس بلغة . و العجماء كل صالة ال يقرأ فيها...عجماء بينة العجمة و العجماء كل دابة أو هبيمة

 .  2" و املعجم وحروف اهلجاء املقطعة ألهنا أعجمية، وتعجيم الكتاب تنقيطه لكي تستقيم عجمته ويصح... عربية
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مث إهنم قالوا أعجمت الكتاب إذا بينته وأوضحته فهو إذا يسلب معىن االستبهام ال :" ا ابن جين فجاء يف حد قوله أم
  3" إثباته

اجملردة ختتلف داللتها عن الوحدة " عجم"نلحظ أن داللة الوحدة اللغوية ( ع ج م)فمن خالل ما تقدم يف تعريف مادة    
 . ل األوىل معىن اإلهبام و اإلخفاء يف حني تدل األخرى على معىن السلباللغوية املزيدة هبمزة ، حيث حتم

كتاب يضم :" لقد حظي املعجم بعدة تعريفات اصطالحية إال أهنا تكاد تتفق من حيث املفهوم على أنه :اصطالحا/ب
تيبا خاصا على خمارج أكرب عدد ممكن من مفردات لغة ما مقرونة بشرحها وتفسري معانيها، على أن تكون املواد مرتبة تر 

؛ إذ يقوم املعجم على عناصر أساسية جيب أن تتوفر فيه وهي املكونات  4"األصوات أو حروف اهلجاء أو املوضوع 
 . الرئيسية له، ونعين بذلك املداخل املعجمية و تعريفها إضافة إىل الرتتيب و الذي يكون حبسب اهلدف املتوخى من املعجم

 :  نشأة المعجم العربي-2
إّن التأليف املعجمي يعد من ضروريات أي حضارة إنسانية ، السيما أنه وجد لضرورة لغوية و دينية ،كونه  صمم      

للحفاظ على عقائدهم، ألن السبيل الستمرار أي حضارة إنسانية لغتها ،و اليت بدورها تستعمل  يف التواصل وتبادل 
ت زمنية مبتغيني من ذلك تدوين ألفاظهم واستمرارية ثقافتهم من خالل املعاين ، فبدأت حركة التأليف املعجمي عرب فرتا

 .هذه الدواوين تاركني وراءهم إرث حضاري ميت بصلة لفكرهم اللساين و اإلنساين عموما 
مما الشك فيه أنه قد سبق العرب أمم قبلها يف  تأليف املعاجم اللغوية ، وحىت نبني سبق احلضارات وجب علينا       
ع إليها وإعطاء نظرة مقتضبة وموجزة لنشأة هذه املعاجم، متعرضني يف ذلك إىل احلضارة  الصينية و اهلندية واليونانية الرجو 

 .و العربية 
يتجلى التأليف املعجمي عند اهلنود يف اللغة السنسكريتية اليت كانت يف شكل قوائم تضم األلفاظ الصعبة : عند اهلنود -أ

، مث تطور هذا النظام فأحلق بكل لفظ يف القائمة شرح ملعناه، وأقدم ما ( Veda texts) دسة املوجودة يف نصوصهم املق
ومن عيوب . لصاحبه أمارستها الذي ظهر يف القرن السادس للميالد( amara kosa)وصلنا هو معجم أماراكوز 

يسر اللجوء إليه ،باإلضافة إىل فقداهنا املعاجم اهلندية كتابتها يف شكل منظومة ليْسُهل حفظها ،وأنه مل يتبع أي تركيب ي
 5.الشمول والرتتيب، وهذا يف احلقبة املمتدة إىل غاية القرن العاشر للميالد: لدعامتني أساسيتني يف التأليف املعجمي ومها

من تأليف ( yu pienيوبيان : )عرف الصينيون  املعجم قبل العرب بألف سنة ، ومن أبرز معامجهم : عند الصني -ب
من (  sh wo wanشوفان ) بعد امليالد ، مث معجم آخر امسه  035طبع سنة (  ku ye wang وىي وانجك)

 6.م ومها أساس معاجم الصني و اليابان.ق005طبع سنة ( hu.shinهوش )تأليف 
نها يف مدينة متيزت هذه احلقبة بالتفوق العلمي و النضج الفكري، فأنتجوا عددا من املعاجم  ظهر كثري م: عند اليونان -ج

يوليوس "م ، ومعجم .ق085الذي ألف عام " معجم أيب قراط"وقد اشتهر من بني تلك املعجمات اليونانية .اإلسكندرية 
يف نظامه املخصص البن سيده يف اتباعه  املوضوعات و املعاين وغري ذلك من  -إىل حد كبري -الذي يشبه " توليكس

 7.املعاجم اليونانية 
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موجز وسريع ألمم ذات حضارة سبقوا العرب يف وضع معاجم للغاهتم سواء ألسباب دينية أو سياسية هذا استعراض     
 أو لغوية حبتة ، فماذا عن شأن العرب يف هذا اجملال؟

إذا كانت بواكري الصناعة املعجمية قد ظهرت عند أمم سابقة ، فإّن نضجها واكتماهلا كان على يد : عند العرب -د
إذ يعترب غريب القرآن الفاحتة األوىل للتأليف ؛حيث أبدى عبد اهلل بن العباس يف مؤلفه هذا اهتمامه العرب املسلمني، 

مث ألف اإلمام أبو سعيد أبان ...بتفسري األلفاظ الغريبة يف القرآن وتوضيح معناها مع ذكره لبعض الشواهد الشعرية عليها
مث تبعه عدد من العلماء يف التأليف يف هذا اجملال، مقتصرين  كتابا يف غريب القرآن،(ه048ت)بن ثعلب اجلريري البكري

  8.على تفسري األلفاظ الغريبة يف القرآن الكرمي وذكر بعض األشعار املؤيدة ملعناها
من خالل مؤلفه ( ه075-ه055ت)أما عن أول معجم وضع كامل ودقيق كان على يد اخلليل بن أمحد الفراهيدي   

دا ألحد ومل ينهج منهج سابقيه يف صناعة معجمه ،بل كان مبتكرا يف الفكرة و املنهج و ترتيب العني ، فلم يكن فيه مقل
 9.معجمه مقارنة باملعاجم اليت عرفت عند األمم السابقة

 :مراحل التأليف المعجمي عند العرب-3
بوجودها، فأوىل اللغويون اهتماما يف بادئ األمر ضعيفة ال ميكن االعتماد عليها أو االنفراد  نشأت الدراسات اللغوية     

هبا،ويظهر ذلك من خالل تدعيمهم هلا بأقواهلم وأحباثهم فقويت ومنت على أيديهم إىل أن استقّلت بنفسها وبلغت مرحلة 
، ولقد سار 10النضج، ويف هذه احلقبة ظهرت املعاجم، أما قبلها فلم تكن سوى رسائل لغوية صغرية ذات اجتاهات خمتلفة

 :عند العرب يف مراحل ثالثمجع اللغة 
كرَّس مجع من العلماء أنفسهم جلمع اللغة فانتقلوا إىل البوادي وعرب الصحراء مشافهني أهلها : مرحلة اجلمع العام-أ

ليدونوا ما يصل أمساعهم ،ومل يكن ذلك التدوين قائما على تنسيق معني ، بل كان العامل يدون ما تسمعه أذناه حسب 
سب ما حقه التقدمي ؛ألن اهلدف كان مجع املادة اللغوية خوفا من ضياعها وطغيان الدخيل عليها تاريخ السماع، ال ح

،وامتدت تلك املرحلة من أواخر القرن األول للهجرة  إىل غاية القرن الثالث للهجرة،إذ مال مجع من العلماء إىل االهتمام 
 11.بلغة القرآن الكرمي مؤلفني يف غريبه واحلديث النبوي  

بعد مرحلة مجع األلفاظ تكونت لدى اللغويني مادة لغوية خام، فبدؤوا بفرزها،وترتيبها تبعا : مرحلة الرسائل اللغوية-ب
ملواضيع حمددة؛حبيث قاموا جبمع الكلمات املتعلقة مبوضوع واحد يف كتاب واحد، وقد أطلق على هذه الكتب بالرسائل، 

لقرن الثالث اهلجري، وكان الغالب عليه اجتاه التأليف املتخصص يف جماالت وعرف هذا النوع من التأليف رواجا كبريا يف ا
 .12متعددة، وهو ما يسميه علماء اللغة احملدثني باملعاجم املتخصصة

شهد التأليف املعجمي يف هذه املرحلة تطورا طبيعيا، وذلك من خالل اعتماد املؤلفني على : مرحلة املعاجم املكتملة-ج
األوىل والثانية فجمعوها وأضافوا إليها جبهودهم املتالحقة قدرا كبريا من الشمول و السعة و التقصي و مؤلفات املرحلتني 

التنظيم،إذ مت يف هذه املرحلة حصر كل الكلمات العربية وفق طريقة معينة، وهذه هي مرحلة املعاجم اجملنَّسة، واليت من 
م؛ إذ مل يتم فيها ترتيب الكلمات حبسب املوضوعات، وإمنا رتبت خالهلا انتقلت املعاجم العربية من اخلصوص إىل العمو 

اجلمهرة البن :" حبسب تكوينها األجبدي، فظهرت منها معاجم عامة وشاملة سعت إىل حصر ألفاظ اللغة منها
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، واحمليط للصاحب بن (ه375-282)و هتذيب اللغة لألزهري(ه303-288)، البارع للقايل ( ه320-223)دريد
 13(".ه330-323)عباد

 :أنواع المعاجم-4
ويف تصنيف وترتيب مفردات اللغة، تدعوه إىل ذلك احلاجة،  ،لى مّر العصور، يف تأليف املعاجمتفّنن اإلنسان ع      

 لي عليه أحيانا  تطور اللغة نفسها،ميكما ،  ومية، دينية، أو إنسانية معينةوتطورات احلياة، وفنون العيش؛ أو تقوده دوافع ق
ونتيجة هلذه العوامل، ظهرت يف كثري من اللغات احليَّة، معاجم لغوية متنوعة، متعددة األشكال، واألحجام، واملناهج، 

 .والوظائف، واألغراض
إما ملعرفة معىن لفظ من األلفاظ اعرتضه ومل يفهم معناه : إن املتصفح للمعاجم العربية يلجأ إىل املعجم ألمرين مهمني    

، وعليه استقر املوقف اللغوي العريب على أّن املعاجم 14ملعرفة اللفظة املناسبة للتعبري عن معىن خيتلج يف صدره احلقيقي ،أو 
واليت تقتصر على باب )معاجم لغوية عامة لأللفاظ واملعاين، واملعاجم املتخصصة : العربية القدمية ُصِنفت إىل نوعني

 (.واحد
فمرة على أساس املعاين و :ر ألفاظ اللغة،وتُرت ب تبعا حلاجة مستخدميهاهتدف إىل إحصاء وحص: املعاجم العامة-أ

 15.املوضوعات، ومرة على أساس األلفاظ املرتبة هجائيا وعلى اختالف يف طرائق الرتتيب
هتدف إىل حصر األلفاظ املستخدمة يف جمال حمدد،أو األلفاظ املتصفة بصفات معينة، ورتبوا هذا : املعاجم اخلاصة-ب

هذا التقسيم  16أيضا على حسب حاجة املستخدمني، فمرة على أساس املواضيع واملعاين ، ومرة على أساس األلفاظ النوع
معاجم : خيتلف كثريا عما هو شائع عند غالبية احملدثني يف دراسة تاريخ املعجم العريب،إذ قسموه حبسب ترتيب موادها إىل

 .األلفاظ ،ومعاجم املعاين
 : المعجمية وأسسها الصناعة-5

اهتم العلماء بصناعة املعاجم منذ القدمي ، فظهرت معاجم عديدة بأنواع خمتلفة وغايات كثرية،خطت بذلك        
 .خطوات كبرية يف جمال البحث و التقصي عن احلقائق اللغوية وظواهرها

 :هامفهوم*
ويوضح يف ضوء اخلربة املعاصرة يف .يتناول أنواع املعاجم،ومكوناهتا،وطرق إعدادها:"أما علم الصناعة املعجمية فهو   

وهذه .صناعة املعاجم طبيعية التأليف املعجمي احلديث،واالجتاهات املختلفة اليت ظهرت تلبية للحاجات املعاصرة املتزايدة
تشتمل املعجمية  لصناعةا:"ويرى علي القامسي أن .17"ري و العمل التطبيقياالجتاهات اتضحت مالحمها بالبحث النظ

مجع املعلومات واحلقائق، واختيار املداخل ، وترتيبها طبقا لنظام معني ، وكتابة املواد، مث : على خطوات أساسية مخس هي
املفردات ولكنهما  لذا فمن الواضح أن الصـناعة املـعجمية تعتمد على علم نشر النتاج النهائي ، وهو املعجم أو القاموس ،

وعليه ميكن أن نعّرف الصناعة املعجمية على أهنا فن قبل أن تكون علم يقوم على تقنيات وطرق 18" ادليسا شيئا واح
 .وضع القواميس 
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 : أسس الصناعة المعجمية*
صار للمعجم احلديث مواصفات عاملية جيب أن تتوفر يف كل معجم،وبناء على هذا التزم املعجميون خبطوات إجرائية يف    

إعداده، بدءا مبرحلة مجع املادة اللغوية إىل غاية اإلخراج النهائي للمعجم، إذ يتم التمهيد للمعجم مبقدمة حتدد منهجه، 
ق فيه، وكيفية تصنيفه املعاين و الدالالت، ووسائل التعريف املتبعة، وشرح الرموز وطريقة ترتيبه ،ووسائل ضبط اهلجاء والنط

و العالمات و االختصارات املستعملة فيه، كما تشتمل املقدمة على عرض سريع لتاريخ اللغة،وأنظمتها الصوتية و الصرفية 
م معني ونشره،وميكن اختصار هذه املراحل والداللية،ويتم السري يف تأليف املعجم على عدة مراحل  متهيدا إلخراج معج

 : فيما يأيت 
الذي يُستند إليه يف متثيل اللغة كما  Informantويستعان يف مجعها مبا يعرف بالدليل اللغوي : جمع المادة اللغوية-أ

حد املعاجم هو ينطقها ويستعملها أبناؤها، ويف مأل بعض الثغرات اليت مل يكملها املعجم اللغوي، واألخرى هو أن يكون أ
، فعلى الباحث يف جمال املعجمية أن يضع دراسة مسحية للمادة اللغوية املتاحة له، وذلك 19األساس لعمل املعجم اجلديد 

بتتبع مراحل تطورها قدميا وحديثا، ليكون ملما مبجال حبثه من أجل أن يفي مبتطلبات املعجم الذي يريد إجنازه والذي 
 .يتوافق ومتطلبات العصر

يتطلب اختيار الوحدات املعجمية رصد الكلمات اليت متثل مداخل املعجم ، إذ تعد أهم :اختيار الوحدات اللغوية-ب
األسس اليت يقوم عليها املعجم وخطوة مهمة لبنائه،فيشتمل على كل من الكلمات العادية و الكلمات 

والكلمات الشعبية وامللحونة ، باإلضافة إىل احلوشي و العلمية،والتقنية،واإلقليمية،واألجنبية مبا يف ذلك املعرب و الدخيل،
 20.الغريب منها

استلهم اخلليل بن أمحد الفراهيدي طريقة مبتكرة استطاع من خالهلا مجع اجلذور املمكنة يف اللغة العربية،إذ اعتمد هنجا     
ئي فثالثي فرباعي فخماسي فكانت رياضيا يسهل حوسبته، وذلك بإتباع طريقة التقليبات وتصنيف جذور العربية إىل ثنا

 : على النحو التايل
 2(=0×2)الثنائي-
 3(=3×2)الثالثي-
 24(=3×4)الرباعي-
 025(=24×0)اخلماسي-

إذ حيصي من خالل هذه العمليات احلسابية مجيع احتماالت اجلذور يف العربية مع ذكر املستعمل منها و املهمل يف الواقع 
 .اللغوي 

؛أي ترتب  21يقوم املعجمي برتتيب مداخله بإتباع طريقة من طرق الرتتيب اهلجائي أو املوضوعي :ترتيب المداخل-ج
،أما الرتتيب  املوضوعي ..( وذلك بإتباع الرتتيب الصويت،اهلجائي، األلفبائي)مواد املعجم عن طريق األحرف اهلجائية 

 (. الداللية احلقول) ويقصد به تصنيف املداخل حبسب اجملاالت اليت ينتمي إليها 
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إذ يتجلى يف شكل الصفحات وما فيها من أعمدة، وهو الشكل النهائي الذي يتأتى عليه املعجم ،: اإلخراج النهائي-د
وما يوضع أعلى الصفحات من إشارات إىل بدء يف الصفحة وهنايتها، ووضع األقواس و النجوم املميزة وطبع أوائل املواد 

أمكن، مث طبع املعجم على صورة يربز فيها الفن الطباعي من حيث حجم احلروف، ونوع باحلرب ووضع الصور باأللوان إن 
 22.الورق مث التصحيح الدقيق من علماء متخصصني كي ال يقع يف املعجم أي خطأ طباعي

أما من الناحية احلاسوبية فسنتطرق إىل أهم املراحل  هذا عرض ألهم اآلليات اللسانية اليت مير هبا أي معجم يف صناعته،   
 .اليت يستند عليها أي معجم لغوي إلكرتوين 

II-  العربياآلليات الحاسوبية لصناعة المعجم : 
مل تتوقف الصناعة املعجمية عند هذا احلد من املعاجم، بل ظهر اهتمام جديد وإبداع من قبل العلماء احملدثني تزامن مع    

ائل تقنية حديثة من أجل الدفع بالبحث العلمي إىل مواكبة الثورة الرقمية وربط املاضي باحلاضر،فبادر الباحثون ظهور وس
العرب بالعديد من الدراسات يف سبيل حوسبة املعجم العريب، إذ يتطلب هذا األخري حتديد خطوات إعداد املعجم 

دء بتنظيم قاعدة املعارف ووصوال إىل اإلخراج النهائي وضع منهجية واضحة تسري عليها هذه اخلطوات ، بو احملوسب 
 : واليت سندرجها مرتبة على النحو اآليت ،للمعجم 

  :تنظيم قاعدة المعارف-1
 23تعترب قاعدة معطيات املعجم من أهم األشكال اليت ميكن الوصول إليها عن طريق برجميات املواقع اإللكرتونية   

فالقاعدة االصطالحية تتضمن كل املعارف اليت يعرب عنها بنك املعطيات االصطالحية الكالسيكية مضاف إليها معلومات 
مفهومية كثرية،فبنية قاعدة املعارف االصطالحية جيب أن تسمح بت ج ُتِب اللبس بني العالقات اللغوية و العالقات /تصورية

  24.على ذلك وصفا واضحا ومبينا ملفاهيم جمال معريف معني الداللية التصورية وجيب أن تتضمن عالوة
ولذلك حتتاج ( knowledge System)هي قلب أي نظام معريف( knowledge Base) إن قاعدة املعرفة    

مث ميثلها (  knowledge Sources   )عند بنائها إىل دقة متناهية؛حبيث يقوم املتخصص جبمع املعرفة من مصادرها
عدة خصيصا لتمثيل املعارف( Models)نماذج باستخدام ال

ُ
نظرا لتميز  ) knowledge Representation)امل

  25.املعاجم العربية بكثرة معارفها ودالالهتا، لذلك صار تناول القضية من وجهة نظر املعرفة ونظمها واجبا والزما ضروريا
وبة الكشف فيه،لذلك وجب على مصمم قاعدة إن مشكلة املعجم العريب هي عدم الرتتيب أو ضعف الرتتيب وصع     

املعرفة أن جييد ترتيبها وحيسن تنظيم معارفه بصورة جتعل املستخدم يقضي طلباته بغاية السهولة،ومن مث البد من تنظيم 
ها العالقات بني املفردات املعجمية املوجودة بقاعدة املعرفة من قاعدة بيانات خمصصة لتخزين تلك املفردات، والربط بين

وبني النصوص اللغوية اليت أُعد املعجم من أجلها معتمدا على مساحات وجودها،إىل جانب الرتابط الشديد بني كل ذلك 
 26.وبني املعارف املعجمية اليت مت جتميعها وإكساهبا للنظام بدقة

 املتقاطعة اللغوية املراجع منظومة حسب الفرنسية للغة احلاسوبية املعاجم جل هيكلة بناء مت عكس املعاجم الفرنسية،إذ     
 املراد املعجم نوعية حسب رتبت واملصادر والصفات واألفعال فاألمساء.البشرية الذاكرة منوذج على تصميمها يعتمد واليت
 .27املعجم لنوعية خصيصا وضعها مت تصميم طريقة على باالعتماد البناء كيفية وختتلف.بناؤه
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 :إعداد قاعدة البيانات-2
وقد يتم تنظيم .حتتوي قاعدة البيانات الكائنة داخل قاعدة معرفة النظام على املفردات اليت سيبىن ألجلها املعجم    

هذه من خالل جذور الكلمات أو من خالل الرتتيب األجبدي (  Data Base)املعجم بداخل قاعدة البيانات 
د على وزن واحد فقط،أو باالعتماد يف ترتيب املفردات للمفردات،و التبويب تأسيسا على الصيغة الصرفية،وذلك باالعتما

وبالطبع ميكن لكل فريق عمل أن ( .Diacratization)على اهليكل الصريف وذلك للتخلص من مشكالت التشكيل
  28.يقوم ببناء قاعدة البيانات بالطريقة املناسبة له،أو املالئمة الستخدامات هذا املعجم احملوسب 

 من رزنامة علي مبين , صوري ومنهجي نظري إطار على ستتأس العربية اللغة ملفردات اناتبي قاعدة ببناء كوذل
 : رنذك الرتكييب املستوى يف املنهج هلذا املنهجية الثوابت ومن , الفرع من واألصل , األصل من الفرع تولد اليت اخلوارزميات

 الصوري الشكل ذات األصلية البنية عن كلها تتفرع ،سمخ يف األساسية بنياهتا حصرت اليت للغة الرتكيبية األشكال هنائية 
: 

املفاعيل يف اجلملة  متوالية :=ك، ) انث ابتث ( الفاعل =:5 س، ) أول ابتث ( الفعل =:ف : إن حيث ، ك 0 س ف
 29(. متغري( ) 2، 0، 5=:ك)

ختص كل مدخل معجمي يف ( code)فبناء أي قاعدة بيانات يف إطار املعرفة بالصناعة املعجمية يتأسس على سنن   
القاعدة وجيب أن يكون صحيحا، خاصة وأن احلاسوب يتعامل مع األشكال اللغوية ال مع دالالهتا، ومن مث وجب إسناد 

، لذا وجب اإلحاطة بسائر 30السنن املناسب للمدخل املناسب ،وإال وقع خلط يف املعاجلة اليت ستأيت فيما بعد
 .ملعجمي حىت ال يكون هناك نقص يف كمية املعلومات املقدمة عن كل مدخلاخلصوصيات الصرفية للمدخل ا

 :الحاسوبي المعجم في البيانات هيكلة في نموذج -
 يتم مبرحلة البيانات هذه ،متر وصرفيا حنويا ببعضها املفردات ربط مستوى وعلى لغويا املهيكلة البيانات إيواء قبل     

 فئة من مقياسية برجميات بواسطة معها التعامل يتم بيانات قاعدة يف مبنية البيانات هذه لتكون قياسي منوذج اتباع خالهلا
 عدة على القياسي النموذج ويشتمل . البحث أو ضافةإلا أو االستخراج أو التحيني أو للعرض كانت سواء وساطات

 املستوى مواصفات وتوفر مقياسية بثوابت تلف اليت اهليكلية العناصر األعلى املستوى حيدد : مستويني على تدرج مراحل
 أمناط سجل يف احملفوظة واملتعدي كاملؤنث اللغوية الثوابت أما .وصفية بيانات شكل يف املقياسية الثوابت تلك السفلي

 31.العايل املستوى يف اهليكلية العناصر للف الثوابت هذه وتستعمل.للمقياس عام كمورد إدارهتا تتم واليت. املعطيات
 :تنظيم شبكة العالقات-3

كالعالقة بني اجلذور و الكلمات، و الصيغ :تكمن هذه اآللية من خالل حتديد العالقات اليت تربط بني مفردات املعجم   
إذ توفر تلك  الصرفية خاصتها،أو العالقات الداللية كعالقة الرتادف و االشرتاك اللفظي و التضاد أو احلقول الداللية،

الصفة من العالقات حتسني عملية البحث ،ضغط البيانات وتشفريها،كذلك تسهم يف استخالص معاجم فرعية من 
 32...التعبريات السياقية،واملتالزمات اللفظية،والرتادف،والتضاد:املعجم األساس كمعاجم
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 :تنظيم قوائم المفردات-4
ل و املواد املعجمية املختلفة املختارة من عينات النصوص،مرتبة ترتيبا وخنص بذلك قائمة املفردات اخلاصة باملداخ   

ألفبائيا،وحتمل كل مفردة رقما حمددا ليتم التعرف عليه آليا، ويستفاد منها يف استخالص اإلحصائيات املعجمية املختلفة 
 33.يسواء لألفعال أم األمساء و الصفات واجلموع،كذلك إعداد فهارس متنوعة لكل معطي معجم

 :تحديث المعجم-5
 املشاركة على مبين واالقرتاحات للتحديث أسلوب وضع يقرتح للمعجم( األوىل النسخة) ىلاألو  النواة بناء بعد     

،أين ميكن إضافة مداخل ومواد  34املقرتحة املادة ورفض قبول يف التحكم مركزية مع نتاإلنرت  شبكة خالل من اجلماعية
لغوية جديدة وفقا لالستعمال أو ظهور مفردات جديدة تندرج حتت ما يسمى بالتطور اللغوي ، ويتم ذلك بواسطة 
التشارك اجلماعي عن طريق شبكة اإلنرتنت مع وجود متحكم يف قاعدة البيانات لذلك املعجم بقبوله أو رفضه للمادة 

 .املقرتحة أو املضافة
ويتم ذلك عمليا بوضع إصدارات التحديث على .يتبع إمتام مشروع املعجم احلاسويب جمهودا كبريا آخر وهو حتديثه دوريا   

،ولعل هذا ما جيعل املعجم 35موقع املعجم بالشابكة، واليت ميكن للمستعملني حتميلها وتنصيبها على حواسيبهم الشخصية
ه من املعاجم اللغوية العربية التقليدية، ذلك أنه يطمح إىل التحديث وإنتاج احلاسويب العريب يكتسب إجيابية متّيزه عن غري 

 .اجلديد باستمرار
 :خاتمة

 :تعرضنا إليه سابقا خلصنا إىل مجلة من النتائج أمهها من خالل ما
 .العمل على بناء معاجم آلية للحفاظ على الثروة اللفظية-0
ضرورة تضافر جهود اللسانيني و املختصني باإلعالم اآليل من أجل بناء قاعدة بيانات سليمة تفي ومتطلبات بناء -2

 .املعجم 
 .متكني املعاجم اآللية من إدراج املعلومات وإعادة اسرتجاعها جبهد يسري وأقل مدة زمنية  -3
خارجه تتطور باستمرار،وقد حققت منجزات مهمة  إن صناعة املعاجم العربية سواء أكان داخل الوطن العريب أو-4 

بفضل كبار املعجميني و اللغويني، لكن الشيء امللحوظ أنه يغلب على إعدادها التسرع و الطابع التجاري أكثر من التأين 
 ( . اللسانيات احلاسوبية)املنهجي،والتجويد العلمي خاصة يف الوافد اللساين احلديث

 :هوامش البحث
 

                                                             
 .237، ص2504،أفريل 0عزمي بشارة وآخرون، حنو معجم تارخيي للغة العربية، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،بريوت، ط1

 . 2823، ص0500ط، .عبد اهلل الكبري وحممد أمحد وهاشم حممد الشاذيل، مج األول، دار املعارف، د:ابن منظور، لسان العرب، تح  2
 .74، املكتبة لعلمية، ص3حممد علي النجار، ج: جين، اخلصائص، تحأبو الفتح عثمان بن   3
 .03ط، ص.عزة حسني غراب ، املعاجم العربية رحلة يف اجلذور و التطور و اهلوية ، مكتبة نانسي، دمياط، د  4
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 .20م، ص0558/ه0548، 0ينظر أمحد خمتار عمر، صناعة املعجم احلديث، عامل الكتب، ط  5
 .42-40،ص2502األردن، -، إربد0ين، يف املعجمية و املصطلحية، عامل الكتب احلديث، طينظر سناين سنا  6
 .28عزة حسني غراب، املعاجم العربية رحلة يف اجلذور و التطور و اهلوية، ص  7
 .00، ص0552، 0ينظر أمحد بن عبد اهلل الباتلي، املعاجم اللغوية وطرق ترتيبها، دار الراية للنشر و التوزيع، ط  8
 .42ينظر سناين سناين، يف املعجمية و املصطلحية، ص  9

 .33ت، ص.ط،د.، دار مصر للطباعة، د0ينظر حسني نصار، املعجم العريب نشأته وتطوره،ج 10
 .00و عزة حسني غراب، املعاجم العربية رحلة يف اجلذور و التطور و اهلوية، ص 48ينظر سناين سناين، يف املعجمية و املصطلحية، ص 11
 .45ينظر سناين سناين، يف املعجمية و املصطلحية، ص 12
 .05-45ينظر املرجع نفسه، ص  13
 .33م،ص0583، 0عبد اللطيف الصويف، اللغة ومعامجها يف املكتبة العربية، دار طالس،دمشق، ط 14
 .03سناين سناين، يف املعجمية و املصطلحية، ص 15
 .07املرجع نفسه، ص 16
-، دار املنهل اللبناين ،بريوت(دراسة حتليل،نقد) 0505،تطور املعجم العريب من مطلع القرن التاسع عشر حىت عامحكمت كشلي  17

 .50، ص0،2552لبنان،ط

 .53،ص0550، 2علي القامسي، علم اللغة وصناعة املعجم،جامعة امللك سعود، الرياض،ط 18
-037، ص0588، 3البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثري و التأثر، عامل الكتب، القاهرة، ط ينظر أمحد خمتار عمر،  19

035. 
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 توظيف اللسانيات الحاسوبية في حوسبة الصرف العربي

- املحلل الصرفي أنموذجا  
 

 عقيلة زموري: الطالبة
zemouriakila25@gmail.com 

 مختار درقاوي.دأ: المشرف
 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

 :ملخص
أوىل املهتمون بالدرس اللساين عناية كبرية بالبحث اللغوي قدميا وحديثا ؛إذ عملوا على توسيع جماالت البحث يف 
العالقات الوظيفية والبنائية املسامهة يف تركيب العناصر اللغوية،وقد ساعدت سريورات النهج العلمي احلديث يف تأسيس 

احثني إلرساء مناويل وبرامج هتدف ملعاجلة اللغة بطريقة حديثة آلية، تيار معريف تكنولوجي انصبت من خالله جهود الب
 .وفق تقنيات رياضية حاسوبية تتعامل هبا األجهزة الرقمية

وقد انطلق العلماء يف هذه املعاجلة مرتكزين على مستويات اللغة من صرف ،وصوت ، وحنو ،ومعجم، وداللة، 
لضوء على ما يعرف باللسانيات احلاسوبية، ومدى االستفادة من معطياهتا يف ومن هنا فقد ارتأينا يف هذه الورقة تسليط ا

 .حوسبة الصرف العريب معولني يف ذلك على سلسلة من احمللالت الصرفية والدراسات اليت خصصت هلذا الغرض
 .احمللل الصريف -الصرف العريب -احمللالت اللغوية -اللسانيات احلاسوبية -املعاجلة اآللية للغة :الكلمات المفتاحية

Summary: 

 Those interested in the tongue lesson paid great attention to the language research, both old 

and new, as they expanded the fields of research in the functional and constructive relationships that 

contribute to the synthesis of linguistic elements, and the process of modern scientific approach has 

helped to establish a technological knowledge stream through which the efforts of researchers have 

been focused To establish and programs aimed at addressing the language in a modern and 

automated manner, according to computer mathematical techniques that are handled by digital 

devices. 

 The scientists have embarked on this treatment based on the language levels of exchange, 

voice, grammar, vocabulary and connotation, and from here we have seen in this paper to highlight 

what is known as computational linguistics, and the extent of the use of its data in the 

computerization of Arab exchange relying on a series of morphological analysts And studies that 

have been allocated for this purpose. 

Keywords :  Automatic language Therapy-Computational linguistics-language analysts-Arabic 

exchange-morphological analyst. 

 :تمهيد
مما يفتح بابا لتوطني  اللسانيات احلاسوبية فرع من اللغويات التطبيقية يتميز بصبغة بينية جتمع اللغة بعامل اآللة،

اللغات يف عامل احلاسب وفق تقنيات تكنولوجية حديثة ،يسعى من خالهلا الباحثني توفري آليات واسرتاتيجيات ذات أبعاد 
رقمية رياضية،يتعامل هبا مهندسي اإلعالم اآليل  و أهل اللغة، من أجل حتقيق نوع من االتصال اللغوي الطبيعي باللغة 

يق ما يعرف باملعاجلة اآللية للغة الطبيعية ، ويتم ذلك عرب توصيف القواعد اللغوية للمعلوماتيني، حىت االصطناعية عن طر 
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يتمكنوا من رصد كل االحتماالت القواعدية للعربية ،وقوانينها من أجل توطينها يف جهاز احلاسب لضمان دراسة سليمة 
 .هادفة للعناية باللغة ومعاجلتها

  computational linguistics:اللسانيات الحاسوبية -1
يرى هناد املوسى  أّن اللسانيات احلاسوبية تنتسب إىل العلوم املعرفية أين تتداخل ضمن نظام بيين جيمع اللغة بعلوم 
احلاسوب والذكاء االصطناعي هبدف إنشاء مناذج حاسوبية حتاكي القدرة اإلنسانية وتقارب عقله من حيث اإلدراك ، 

الّصورية للمعرفة عىن بتناول النظريات تنحصر ضمن مكونني نظري وآخر تطبيقي؛ فأما النظري منه في  األمر الذي جعلها 
اليت حيتاج إليها اإلنسان لتوليد اللغة وفهمها، أما اجلانب التطبيقي يرتكز على الناتج العملي لنمذجة االستعمال ، اللغوية

  1.ني اإلنسان واآللةالبشري للغة ويرجع إليه الباحث قصد حتسني التفاعل ب
فرٌع من فروع اللسانيات : اللسانيات احلاسوبية، أو حوسبة اللغة: " آخر يقول حسني بن علي الزراعي أنّ بتعبري 

التطبيقية يهتم بوصف اللغات الطبيعية وتوصيفها ومقارنتها ، من خالل وضع قاعدة بيانات رقمية ودقيقة للمعارف اللغوية 
باستخدام علوم احلاسب املختلفة، وي ستخدم لتخزين قواعد البيانات اللغوية برامٌج حاسوبية تعمل بكل مكوناهتا وفروعها 

على ربط قواعد اللغات الطبيعية بقواعد لغات الذكاء االصطناعي، بغية التمكني من اسرتجاع البيانات اللغوية املخزنة 
 ".2واستدعائها

بة على االهتمام باملستويات اللغوية وأمهيتها يف اللغة العربية ؛ أين من هذا الطرح فقد ركز الباحثني يف جمال احلوس
واستخالص  ..وحنو وداللة ،وصرف ،عملوا على وضع حملالت تعىن باستثمار املنطق القواعدي هلذه املستويات من صوت

ّثل للحاسوب حىت يتمكن من استيعاهبا ،وبالتايل إدراجه ،قواعدها ا يف برامج رقمية بلغات وإدراجها كقاعدة بيانات ُت 
 .اصطناعية وتستثمر ملعاجلة اللغة العربية 

 Natural Linguage Processing (NLP): المعالجة اآللية للغة -2
املعاجلة اآللية للغة دراسة تقوم يف ذاهتا على مجع البيانات واملعلومات والقواعد اللغوية مبختلف تصانيفها و فروعها 

جبانبني نظري يوّجه " ق منظور رقمي بتوصيف تلك املعارف؛ فاللسانيات احلاسوبية تعىن ، أين تعمل على قولبتها وف
قدراته الستظهار طاقات العقل اإلنساين وقدراته يف خلق املعرفة اللغوية، ومن مث صياغتها بطريقة رياضية رمزية اتصالية 

نسان يف استعماله للغة وإنتاجها عن طريق استثمار  تتوائم مع طبيعة احلاسوب الرياضية،وعملي يعمل على حماكاة تفكري اإل
من هنا فإن تطبيقات املعاجلة اآللية للغة   وقواعد اللغة احملققة يف اجلانب النظري للسانيات احلاسوبية، ومبادئ  ،نظريات

تستوجب النظر يف كل زاوية من زوايا اللغة وبأشكاهلا املختلفة املنطوقة واملكتوبة من ناحية  الكلمة واجلملة ، النص، 
 ".3التوليد والتحليل ، مما يفضي إىل معاجلة مستويات اللغة بكاملها من صوت ، وصرف، وحنو ، وداللة ، ومعجم

علم يبحث : "عاجلة اآللية للغة تنتمي إىل فرع من فروع علم اللغة الذي يعرف باسم اللسانيات احلاسوبية وهوامل 
ه يدرس اللغة من منظور حاسويب، وتتألف مبادئ هذا العلم من أي أنّ  ؛كأداة طّيعة ملعاجلتها باحلاسوب  يف اللغة البشرية

الصوتية،والنحوية،والداللية، وعلم احلاسوب وعلم الذكاء االصطناعي، وعلم : اللسانيات العامة جبميع مستوياهتا التحليلية
 ".4...املنطق، وعلم الرياضيات
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إّن ما تقوم عليه عملية املعاجلة هو هتيئة املعلومات يف شكل طبقات وأنواع وبرجمتها يف شاكلة شفرات توصف  
 .بني علوم اللغة املختلفة للحاسب ضمن قولب متخصصة، ويستدعي ذلك نوع من التكامل البيين

 :مجاالت المعالجة اآللية للغة -3
تتوزع جماالت املعاجلة اآللية للغة العربية على مستوياهتا املتعددة، فهي تستند يف ذلك على حمورين هاّمني مها نظم 

 .برجمة فروع اللغة املختلفة، وكذا التطبيقات اللسانية اليت تقوم على هذه النظم
أين خيتص كل لكل من الصرف والنحو والداللة  يندرج ضمنها النظام اآليل: نظم برمجة فروع اللغة المختلفة  (1-3

 :نظام مبميزات حيث جند أنّ 
أو  يقوم بتحليل الكلمات إىل جذرها، وتفكيكها من اللواحق والسوابق،و يبنّي ميزاهنا الصريف،: نظام الصرف اآللي ( أ

 .يعيد تركيب الكلمات أي توليدها واشتقاقها من هذه العناصر األولية
حيلل بنية اجلملة، من حيث ترتيب عناصرها، والعالقات الرتكيبّية والوظيفية اليت تربط بينها، : نظام النحو اآللي ( ب

 .ويعطي كل كلمة فيها موقعا إعرابيا فيقوم بإعراب الكلمات يف اجلملة آليا و تشكيلها
ويعىن باملعاين اليت ميكن أن ترد عليها الكلمة املكونة للجملة فاملفردة الواحدة تكسب : ام التحليل الداللي اآللينظ ( ت

مدلوالت عديدة ضمن السياق الذي ترد فيه ، مغايرا عن الذي حتمله خارج الرتكيب؛ أي الذي على أساسه ميكن أن 
 .اين الكلمات واجلمل استنادا إىل سياقهاو يستخلص مع، ري املعىن اإلعرايب هلذه املفردةيتغ

ونظم النحو ، الصرف اآليلهي تطبيقات تقوم على نظم و : التطبيقات اللسانية التي تقوم على النظم اللغوية (2-3
املعاجم اآللية، : تشمل العديد من التقنيات اهلندسية وتطبيقاهتا نذكر منها ،اآليل، ونظم التحليل الداليل اآليل

 . 5....اآللية، اإلحصاء اللغوي، التدقيق اللغوي،التشكيل اآليل الفهرسة اآلليةالرتمجة 
 :المحلالت اللغوية المفهوم ومبدأ العمل -4

احمللالت اللغوية عبارة عن مقاربات و دراسات هتدف إلنشاء مناذج لتقنيات وبرامج آلية تعىن حبوسبة اللغة، خيتص          
لغوية ؛فالنموذج املزّود بقاعدة بيانات معرفية اخلاصة بقواعد النحو العريب مثال يسمى كل منها مبستوى من املستويات ال

وهي بذلك ختتلف وتتعدد وظائفها وأساليبها  .حملال حنويا ، وما كانت قوانينه قوانني صرفية فهو إذن حملل صريف وهكذا
 :فمثال

 morphology analyzer   :المحلل الصرفي -1
 يقوم احمللل الصريف بتحديد البنية الصرفية النحوية للجملة العربية ، وذلك بعد ُتثيل القواعد الصرفية هلذه األوزان على 

شكل مجل منطقية ، اعتمد احمللل على جتريد الكلمات من السوابق واللواحق وحتديد أوزاهنا املقابلة عن طريق استدعاء 
وإجياد العالقة الصرفية النحوية من أجل (  أوزان األمساء واألفعال)ن بىن املعطيات اهليكل البنيوي املالئم لكل كلمة م

 .6التوّصل إىل القالب النحوي املوزون للجملة املدخلة و هو ميثل القالب الصريف املوزون هلا
لل بتجزئتها على سيقوم احمل.....د مرت بيوت املدنيني ومل يهجرها أهلها: ك قالب معاجلة األفعال مثال مجلةذل مثال

 /...أهلها/ /يهجرها/ ومل/املدنيني/ بيوت/دمرت: /الشاكلة اآلتية
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فإّن احمللل سيتعامل فقط مع هذه الكلمات  السطحية  ومبا أّن األمر يتعلق بقالب معاجلة األفعال،
حبكم العثور عليها يف قاموس األفعال  املتصرفة  و املوصفة للحاسب بلغته ومنطقه ، وسيفكك كل /يهجرها/دمرت/

 واحدة منها بالعودة إىل قائمة اللواصق الداخلة على كل فعل منها مع حتديد دقيق لسمة أبنيتها وداللتها 
ا برزمة أو مصفوفة من األوصاف البنيوية الضرورية حنوكما ي قر  فعل ماض لغري الفاعل، مفرد مؤنث /:ت/د مر: /هن 

 "7وغريها
دخالت من كلمات ومجل إىل وحدات أو فئات معرفية زوِّد هبا 

 
إذن تكمن وظيفة احمللل الصريف اآليل يف حتليل امل

أمهات الكتب فهو يقوم على تفكيك الكلمة انطالقا من احلاسوب من ِقبل أهل االختصاص، واملأخوذة أساسا من 
، فاآللة تعمل على الوقوف عند كل اخلصائص التميزية للفعل و كاأللف والسني والتاء يف استفهم  اجلزيئات الداخلة، عليها

 ...مساته كالوزن ،واجلذر ،و اجلنس واإلفراد ، واجلمع والتثنية 
  syntax analyzer:المحلل النحوي -2

ومن  يقوم احمللل النحوي بتقسيم اجلملة  وحتديد قوالبها ، وجيزئ الكلمات فيها إلجياد العالقة النحوية فيما بينها ،  
مث يقوم باختيار القالب النحوي املناسب للجملة العربية بعد سلسلة من عمليات االستدالل واالستنتاج اليت يقوم هبا حمرك 

ل إىل احلل األفضل باالعتماد على القواعد النحوية يف اللغة العربية؛ حيث أن جمموعة من اإلجراءات للوصو ) البحث
فاعل + فعل ) أكل الولد تفاحة مجلة؛ ولكن :اتصاال وثيقا، فمثال  مصطلحان خمتلفان ولكنهما متصالن اجلملة والقالب

 :عربية الشهريةقالب لكن للقالب عدد ال هنائي من اجلمل ومن بعض القوالب يف اللغة ال( مفعول به+
 مفعول مطلق+فاعل + مفعول به                             فعل+ فاعل+فعل ) 

 8نوًما+ الولد+ نام                    الدرس                 +الولد+كتب
ليها من هذه األمثلة يستخلص أّن احمللل النحوي مربمج وفق سلسلة من القوالب النحوية  اليت قد  ميكن أن ترد ع

اجلملة العربية يف تركيبها وتسلسلها، ممثلة للحاسب يف شكل عالقات رياضية حسابية، فمثال قد تكون اجلملة من قبيل 
فعندما يكون احمللل أمام مجلة ما فإنّه مباشرة حياول أن يقف عند  ،وغريها" مفعول به+ فاعل+فعل "أو ،"فاعل + فعل "

+ فعل "ال ميكن أن ترد يف القالب الذي يتكون من "نام الولد نوًما "له فجملة الّشكل أو اهليكل الذي صيغت على منوا
+ فعل " فاملفعول به خيتلف يف قاعدته مع قاعدة املفعول املطلق  وهلذا يستوجب قالبه اخلاص به وهو" مفعول به+ فاعل 
 .املفعول املطلق+الفاعل

 semantics analyzer:  المحلل الداللي -3
يقوم احمللل الداليل بتفسري اجلملة من الناحية الداللية، ومدى قبوهلا أو عدم قبوهلا دالليا ، وذلك بعد القيام بعدة 
خطوات تتضمن عمليات استدالل واستنتاج باالعتماد على بىن احلقول الداللية، وذلك الختيار اإلعراب الصحيح هلا 

 .9واع الدالالت للكلمة وأنواع املعاينانطالقا  من دراسة القواعد الكلية ومعرفة أن
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 :الجهود العربية في حوسبة الصرف العربي نماذج ومحلالت
يشهد العصر الذي نعيشه حراكا واسعا مبجارات التطورات الّتقنية والتكنولوجية احلديثة، اليت هتدف من خالهلا اجلهود 

 . اظ عليها ملواكبة التطورات الراهنةاللغوية واملعلوماتية  إىل تيسري عملية معاجلة اللغة واحلف
يتطلب تأسيس قالب معريف بيين جيمع بني علم الصرف ، حلاسويب خاصةاوإّن البحث يف امليدان اللغوي الصريف 

فمفهوم الصرف كما .مبختلف قوانينه وبني تلك اخلوارزميات الرياضية والعمليات التقنية اليت يتعامل هبا جهاز احلاسب 
الصاد والراء والفاء معظم بابه يدل على رجع الشيء، من ذلك صرفت القوم صرفاً وانصرفوا ، " جاء يف كتب املتقدمني أّن 

تب  وي نَصرف  به  ".10إذا رجعتهم فرجعوا، والّصريف الّلنب ساعة حي 
إذا تتبعنا معىن أحرف الكلمة الصاد والراء والفاء وجدنا أن الصاد تدل على املعاجلة الشديدة، والراء تبني عن امللكة  "

وإذا عدنا إىل فهم املعىن اإلمجايل ملعىن الكلمة وجدنا أن . وتدل على شيوع الوصف، والفاء تنم عن الزم املعىن الكنائي
ال إىل حال،ألن املعاجلة الشديدة الكامنة يف معىن الصاد التتم إال بالتغيري والتحويل الفعل صرف يفيد مطلق التغيري من ح

مضافة إىل امللكة وشيوع الوصف الكامنة يف الراء خمصصة هذا التغيري وذاك التحويل بدخول الفاء الذي يدل على الزم 
  ".11املعىن

استخالص العناصر األولية لبنية الكلمة،يف اللغة تطبيق حاسويب يقوم ب:باحمللل الصريف هو "الصرف فما يعرف   
الصرف حنوية،  فيقوم احمللل اآليل بالكشف عن جذر الكلمة، ووزهنا  العربية وحيدد مساهتا الصرفية، والصرف صوتية، و

قها من الصريف، وما يطرأ عليها من تغيري بالزيادة أو النقصان،واإلعالل، واإلبدال، واإلدغام، والقلب، ويوضح ما يلح
سوابق،ولواحق،وزوائد باإلضافة إىل تقسيم الكلمة إىل اسم، أو فعل، أو حرف، وتقسيم االسم إىل جامد، أو مشتق،و 

ويضم احمللل الصريف جمموعة من قواعد املعطيات هي قواعد معطيات معجمية ...مذكر،أو مؤنث،ومفرد، أو مثىن،أو مجع
معطيات ألمساء األعالم،وقواعد معطيات لألخطاء اإلمالئية، والنحوية الشائعة ألوزان الكلمات العربية املستعملة، وقواعد 

 ".12يف نصوص اللغة العربية
قام العديد من الدارسني بتأسيس مشاريع وإقامة مؤُترات علمية وندوات ختتص باملعاجلة اآللية للغة، وكانت تتخذ  

ة ، كما أهنا تعترب نوعا من املؤشرات واملفاتيح املساعدة على دورا كبريا يف فتح آفاق جديدة من شأهنا تطوير برامج جديد
 :إجناز مشاريع ناجحة خالية من األخطاء ومن بني هذه اجلهود نذكر

 :التحليل الصرفي اآللي عند نبيل علي 
صرفية يقصد مبيكنة التحليل الصريف قيام النظام اآليل باستخالص العناصر األولية لبنية الكلمة، وحتديد مساهتا ال

 :والصرف حنوية والداللية واليت ميكن استنباطها من بنية الكلمة، ومن ُتثيل ذالك فيما يلي
 "وبإيصاله:"حتليل كلمة 

 حرف جر" ب" حرف عطف ،   "و: "السوابق 
 "إيصال" جذع الكلمة
 مصدر ثالثي مطرد:الرتبة النحوية
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 أو اسم جمرد غري قابل للعد اسم مجاد، حمسوس، قابل للعد،: قسم الكلم
 وصل: جذر الكلمة

 إفعال: الصيغة الصرفية
 إيعال: امليزان الصريف 

 مفرد ، مذكر، جمرور: احلالة التصريفية
 الكسرة الظاهرة: العالمة اإلعرابية

 (ه)ضمري امللكية للمفرد الغائب : اللواحق
مع عالمة ( هاء الغائب)ياءه، ومماثلة حركة الضمري املتصل الواو يف وصل، )إبدال فاء اجلذر : عمليات التعديل الفنولوجي
 .13اإلعراب اليت تسبقه الكسرة

العريب تَ ْعَتِور ه إشكاليات عند احلوسبة كاقتصار كتب الصرف على الوصف دون  نظام الصريفال أنّ  أشار إىل وقد 
تعدد معىن البنية الواحدة للكلمة من الناحية  م،ليت تفسر الواهم أو خطأ املتعلحيث ال تتغلغل إىل بيان األدلة ا ،التوصيف

 . 14...الصرفية، اللبس يف أبنية الكالم، التغيريات اليت تطرأ على البنية الصرفية
 .سبل تطوير محلل الصرف اآللي 2002دراسة الرزو ، 

سعى الباحث من خالل هذه الدراسة إىل تبيان العقبات والعراقيل اليت أصبحت تؤثر سلبيًا يف األداء الفعلي للمحلل 
الصريف اآليل، وكذا تبيان املفاهيم واألسس اليت تستند إليها تقنية التحليل الصريف اآليل، مشريا يف ذلك إىل ماهية املنطق 

ول إىل نتائج الدراسة تطّرق الباحث إىل بعض الدراسات السابقة يف املوضوع ، اليت وقصد الوص. الربجمي واللغوي وتوظيفه
عمل على توصياهتا وتطبيقها على إحدى الربجميات التطبيقية ضمن منظومة احمللل الصريف، لتحديد مواطن القوة والضعف 

 . يف هذه التقنية احلاسوبية
احلاسوبية للصرف العريب ميتلك خصائص إجيابية، كما يتسم وخلصت الدراسة إىل أّن أسلوب التحري باملعاجلة 

الربنامج بسرعة األداء واحلصول على نتائج ذات كفاءة وفعالية، وزيادة على أنّه توجد مجلة من الثغرات املنطقية اليت حتول 
األمنوذج الصريف  دون تلبية حملل الصرف اآليل حاجات املستخدم النهائي على أكمل وجه، أوصى الباحث بضرورة تطوير

  .15للمحلل، واقرتاح آلية مستحدثة للبحث املوضوعي
إّن الدراسة اليت قام هبا الباحث قائمة على مجع املعلومات وقواعد البيانات اخلاصة هبا واملساعدة يف الوقت ذاته على 

املتوقعة، كما أّن قد تطّرق إىل العمل،متبعا منهجا وصفيا ، أين يقوم بوصف املشكلة وكذا يف حماولة وصف سلسلة النتائج 
 .سلسلة املشاكل والعراقيل اليت قد تظهر  يف الربامج واليت قد تعيق عملية املعاجلة 

 : (عز الدين تورابي وعبد الحميد الجيهاد) مشروع المصرِّف اآللي لألفعال في اللغة العربية  -1
منهجية إلنشاء منوذج تصريفي آيل متتبعني يف ذلك اعتمد الباحثان يف هذا احمللل اتباع عدة خطوات ووسائط 

 :اخلطوات التالية



2112 مارس                                          1 عددال 2 دلمجال                                         أمارات مجلة  
 

(الجزائر)عقيلة زموري                                                144 

 

تقسيم طبقات التصريف إىل فئات حيث اقرت ح أن ي رمز لكل فعل برقم خيتزل املعلومات البنيوية للقواعد الصرفية،  -
 أين تعمل الرموز أو األرقام على املصّرف حتديد نوع الفعل ومتطلباته، 

صنيفها، وضبط الصيغ الفعلية، والوقوف عند الزيادات اليت تدخل عليها واحلركات أ مع ضبط طبقات اجلذور وت -
 مع اإلشارة إىل كل النماذج التصريفية باعتباراهتا املختلفة من زمن، وبناء،وتأكيد،وغريها

ن النظر حتديد القواعد الصوتية اليت تطبق على الفعل بشكل بسيط يراعي العناصر الصوتية اليت توجد يف الفعل دو  -
 .يف وظيفتها النحوية أو الداللية

 .تزويد الربنامج بكامل الفئات أو الطبقات الصرفية واإلحالة إىل مناذج تصريفها -
 16مراعاة جانب املقارنة مع اللغات األخرى -

جرد إّن هذا النوع من املصّرف اآليل مزود مبجوعة من األفعال املختلفة من حيث النوع والعدد وغريها، وبإمكانك مب
، (املتكلم املخاطب، الغائب)العمل عليه وطلب تصريف فعل ما فإنّه يزودك جبميع تصاريف الفعل مع خمتلف الضمائر 

ويف مجيع األزمنة مراعيا اخلصائص التميزية لكل فعل من حذف وزيادة إخل، ويتم كل ذلك بناءا على قاعدة البيانات 
 .17كرتهاللغوية اليت زّود هبا الربنامج وخزّنت يف ذا 

خلص الباحث صديق بسو وآخرون التحليل الصريف اآليل وأهم املراحل اليت جيب مراعاهتا يف عملية املعاجلة  كما 
ضمن مقالة معنونة بالنظام اآليل الستخراج جذور الكلمات العربية، وقد نّوهوا على ضرورة  تسوية رسم الكلمات بسبب 

، وحتديد اجلذر (السوابق واللواحق) ، مث جتريد الكلمة من الدواخل عليها التغريات املختلفة  عند كتابة نفس الكلمة 
وبعدها ضرورة إعطاء تفسري لكل وحدات الكلمة بعد التقطيع باالعتماد على امليزان الصريف  وتعطي كنتيجة القيم الصرفية 

ح الشكل التايل مبدأ عملل هذا ملختلف الوحدات، وقد تستدعي الضرورة مراعاة السياق والسباق ، يوض( خارج السياق)
 :18املخطط
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 :19يستفاد من نظام التحليل الصريف يف جماالت عديدة منها :أهمية المحلل الصرفي
 التأصيل ؛إذ للمحل الصريف دور بارز يف التمكني طرق ،واألصالة حيث والصرف من النحو وكتب املعاجم خدمة -

 ...الفهرسة من
فإّن احمللل الصريف يعمل على مبدأ االلتزام بالقاعدة الواحدة فاختالف العلماء ال االختالفات والتناقض  حيث من -

   .يعيقه عن أداء عمله واستخراج الفائدة اليت استحدث من أجلها
 .توفري اجلهد والعمل وتقليل املصاريف وغريها عن العاملني يف ميدان فهرسة املوسوعات -
اين من كتب الرتاث، ملا يتمتع به من قدرة على استدعاء املعلومة يف وقت سهولة اسرتجاع املعلومات املرتابطة املع -

 .وجيز
استطاع احلاسوب أن يدخل ميادين التعليم باختالفها العليا والدنيا؛ إذ دخل املدارس واجلامعات واملؤسسات  -

للمادة كسهولة معرفته  عديدة بشىت اجتاهاهتا؛ فمثال كثرة تردد األمثلة وتوضيحها عرب احلاسوب تزيد الطالب فهما
 .ألصل احلروف املنقلبة عن أوزاهنا

مسامهته يف مشاريع وبرامج احلاسوب اليت تقوم على احمللل الصريف أين يعد الربنامج مفتاحا لكثري من املشاريع اليت  -
امج ترمجة برنامج التصحيح اآليل،املدقق اإلمالئي،بر :ال ميكن أن حتيا من دون حتليل صريف ألنه أصل بنائها حنو

  20... النصوص
والعمل يد واحدة للقفز بالدرس اللغوي العريب ،يسعى علماء اللغة مع مهندسي اإلعالم اآليل إىل تضافر جهودهم 

 هاملعطيات والقواعد اللغوية ،وحماولة حتقيق وصلة تفاعلية جتمعامواكبة الركب احلضاري ،من خالل مالمسة حنو 
ختتلف عن الطريقة التقليدية ، ،أدوات إجرائية من شأهنا معاجلة اللغة بطريقة آلية  لتعترب هذه القوانني مبثابة ،بالتكنولوجيا

سب للعقل والفكر العريب يسهم بشكل واسع يف بناء واقع حضاري راق للغة العربية خاصة واألمة  ، كونهوهو جمهود حي 
 .بأكملها
 : خاتمة

 : إىل مجلة من النتائج نذكر أمهها وقد خلص البحث
 .تكمن أمهية احمللل الصريف يف معاجلة األخطاء الصرفية اليت ميكن أن يقع فيها الباحث -
املعلوماتني يف تطوير برامج صرفية ختدم اللغة العربية والوقوف عند مدى مصداقيتها  مسامهة جهود اللسانيني و -

 .وصالحيتها ملعاجلة اللغة
 .الت مفتوحة املصدر قابلة للتحديث والتحينيضرورة بناء حمل -
 .تكثيف الوعي العريب من أجل بناء نظام دقيق حمللالت لغوية تعىن بكافة املستويات اللسانية -

 :قائمة المصادر و المراجع
 .1892 ،2، دار اجليل ، بريوت، ط3: عبد السالم  حممد هارون ، ج: أمحد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ،تح  -
 .1891، 1حممد بن عبد املعطي، دار الكيان ، الرياض،ط:أمحد احلمالوي، شذا العرف يف فن الصرف، تح -



2112 مارس                                          1 عددال 2 دلمجال                                         أمارات مجلة  
 

(الجزائر)عقيلة زموري                                                146 

 

دراسات العليا يف ايناس اخلاليلة، تقييم احمللالت النحوية والصرفية دراسة يف ضوء اللسانيات احلاسوبية،إشراف عودة عيسى برهومة،رسالة ماجستري،كلية ال -
 .11/11/2119اهلامشية،الزرقاء األردن،اجلامعة 

 .  2112، 1، املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان، ط( الرقم واحلرف) جوزف طانيوس لبس، املعلوماتية واللغة واألدب واحلضارة -
  ،/ http://www.alukah.net/culture/0/2526، 12-3-2119،2017سبل تطوير حملل الصرف ااَليل، موقع األلوكة الثقايف ،حسن الرزو  -
 .2112، 1حسني بن علي الزراعي، اللسانيات وأدواهتا املعرفية، مؤسسة االنتشار العريب، بريوت ، لبنان، ط -
، 2118ماي  9-4وقائع الندوة الدولية الثالثة حول   ملعاجلة اآللية للغة العربية، فاضل سكر، معاجلة اللغة العربية آليا باستخدام الذكاء الصنعي، و مسر معطي -

 .املدرسة احملمدية للمهندسني،الرباط، املغرب
 . bessou.s@gmail.comالكلمات العربية،كلية علوم اهلندسة ، السطيف،  النظام اآليل الستخراج جذور: صديق بسو -
 .2111عبد الرزاق تورايب وعبد احلميد اجليهاد، املعاجلة اآللية للغة العربية ،معهد الدراسات واألحباث للتعريب،الرباط،دط، -
 .2111السويسي، الرباط، املعاجلة اآللية للغة العربية ، منشورات معهد الدراسات واألحباث للتعريب، جامعة حممد اخلامس، ،عبد الفتاح محداين وآخرون -
 .2111، 1عبد اهلل بن حيي الفيفي ، مدخل إىل اللسانيات احلاسوبية، دار وجوه للنشر والتوزيع، الرياض،ط -
 .مأمون احلطاب وحسان عبد املنان ، التحليل الصريف للغة العربية باستخدام احلاسوب -
 .1،ط2119للسانيات احلاسوبية، دار جليس الزمان ، عمان حممود مصطفى خليل، إسناد األفعال إىل الضمائر يف ضوء ا -
 .1899نبيل علي، اللغة العربية واحلاسوب، التعريب ،دط،  -
 .2111، 1هناد املوسى، العربية حنو توصيف جديد يف ضوء اللسانيات احلاسوبية، املؤسسة العربية للدراسات، عمان، األردن، ط -

 
                                                             

 .93،ص2111، 1هناد املوسى، العربية حنو توصيف جديد يف ضوء اللسانيات احلاسوبية، املؤسسة العربية للدراسات، عمان، األردن، ط: ينظر 1
 219:،ص2112، 1اللسانيات وأدواهتا املعرفية، مؤسسة االنتشار العريب، بريوت ، لبنان، ط حسني بن علي الزراعي، 2
 .21:، ص1،ط2119حممود مصطفى خليل، إسناد األفعال إىل الضمائر يف ضوء اللسانيات احلاسوبية، دار جليس الزمان ، عمان ،:ينظر 3

4
 .11ص   2112، 1، املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان، ط( الرقم واحلرف )جوزف طانيوس لبس، املعلوماتية واللغة واألدب واحلضارة 

5
 .21-18:، صينظر املرجع نفسه 

6
، 2118 ماي 9-4العربية،معاجلة اللغة العربية آليا باستخدام الذكاء الصنعي، مسر معطي، فاضل سكر، وقائع الندوة الدولية الثالثة حول   ملعاجلة اآللية للغة  

 .11:ية للمهندسني،الرباط، املغرب،صاملدرسة احملمد

7
، 2111يسي، الرباط،ينظر املعاجلة اآللية للغة العربية ، عبد الفتاح محداين وآخرون، منشورات معهد الدراسات واألحباث للتعريب، جامعة حممد اخلامس، السو  

 .89ص

8
 .11،ص معاجلة اللغة العربية آليا باستخدام الذكاء الصنعي، مسر معطي، فاضل سكر،  

9
 . 11،ص املرجع نفسه 

10
 .343:، ص1892، 2، دار اجليل ، بريوت، ط3: عبد السالم  حممد هارون ، ج: أبا احلسن أمحد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ،تح 

11
 .38:، ص1891، 1حممد بن عبد املعطي، دار الكيان ، الرياض،ط:أمحد احلمالوي، شذا العرف يف فن الصرف، تح 

12
 .91، ص2111، 1عبد اهلل بن حيي الفيفي ، مدخل إىل اللسانيات احلاسوبية، دار وجوه للنشر والتوزيع، الرياض،ط 

13
 .312:، ص1899اللغة العربية واحلاسوب، التعريب ،  ،نبيل علي 

14
. 98-99-91-92: ، ص2119، 1، عمان، طينظر  حممود مصطفى خليل، اسناد األفعال إىل الضمائر يف ضوء اللسانيات احلاسوبية، دار جليس الزمان 

 288. 84هناد املوسى، العربية حنو توصيف جديد يف ضوء اللسانيات العربية، ص،:  وينظر

15
 ،2017-3-12 ،2119تطوير حملل الصرف ااَليل، موقع األلوكة الثقايف ينظر حسن الرزو سبل  

http://www.alukah.net/culture/0/2526/،ايناس اخلاليلة، تقييم احمللالت النحوية والصرفية دراسة يف ضوء اللسانيات :وينظر  1ص
 .12،ص11/11/2119احلاسوبية،إشراف عودة عيسى برهومة،رسالة ماجستري،كلية الدراسات العليا يف اجلامعة اهلامشية،الزرقاء األردن،

 ث عرض قدم يف إطار مشروع  قيد اإلجناز  لبلورة  برجمية معلوماتية للتصريف اآليل لألفعال العربية والذي يتبناه معهد الدراسات واألحبا املشروع عبارة عن
 .للتعريب بالرباط  يف املغرب

http://www.alukah.net/culture/0/2526/،ص1
http://www.alukah.net/culture/0/2526/،ص1
mailto:bessou.s@gmail.com
http://www.alukah.net/culture/0/2526/،ص1
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16

 .11-8،ص2111املعاجلة اآللية للغة العربية ،معهد الدراسات واألحباث للتعريب،الرباط،دط، عبد الرزاق تورايب وعبد احلميد اجليهاد،: ينظر 

17
 .24-19ينظر، املرجع نفسه،ص 

18
 .92: ص bessou.s@gmail.comالنظام اآليل الستخراج جذورالكلمات العربية،كلية علوم اهلندسة ، السطيف، : صديق بسو 

19
 .11مأمون احلطاب وحسان عبد املنان ، التحليل الصريف للغة العربية باستخدام احلاسوب،ص: ينظر 

20
عبد اهلل بن حيي الفيفي ، مدخل إىل اللسانيات : وينظر .8-9مأمون احلطاب وحسان عبد املنان ، التحليل الصريف للغة العربية باستخدام احلاسوب،ص: ينظر 

 .93-92احلاسوبية،ص

mailto:bessou.s@gmail.com
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 "برنامج آيسبل أنموذجا"التصحيح اآللي لألخطاء اللغوية 
 

 حياة كاسي: الطالبة
hayetkassi02@gmail.com 

 الدكتورة فاطمة عبد الرحمن: المشرف
 نظرية اللغة الوظيفية: المخبر

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 :  الملخص    

أو عند انتهائه من أطروحته ، أو أي نص كان أميا كانت اللغة املستعملة ، هو  يشغل الباحث أثناء كتابته مقاال ،
خلو النص املكتوب من األخطاء ، ومع أن تلك النصوص تعد جّيدة مبا حتتويه من معلومات قيمة وجديرة بالقراءة ، إال 

بة ، وقد ال تؤدي مهمتها على أكمل أهنا قد تفتقر إىل عنصر يف غاية الضرورة ، أال وهو سالمتها من مجيع أخطاء الكتا
وجه بسبب كثرة األخطاء، ويعرف التصحيح بأنه عمل علمي قائم على محاية اللغة من األخطاء إال أننا جند نفس 
االهتمام انتقل إىل جمال املعاجلة اآللية  للغة ، منذ بداية هذا االختصاص، وهو تدخل احلاسوب والربجميات املتخصصة 

واقرتاح احللول  ويعد برنامج آيسبل من أهم ما توصلت إليه مراكز البحوث التقنية، ومن هذا املنطلق   إلظهار األخطاء
كيف يتعامل احلاسوب مع األخطاء اللغوية ؟ وما مدى جناح برنامج  آيسبل يف اقرتاح احللول : نطرح اإلشكال اآليت 

 البديلة لألخطاء اللغوية ؟ 
 

Résumé : 

Lors de la rédaction d'un article ou de la fin de sa thèse ou de tout texte, quelle que soit la 

langue utilisée, le chercheur est libre du texte écrit des erreurs. Ces textes sont suffisants pour 

contenir des informations précieuses qui méritent d'être lues, mais ils peuvent manquer d'objet. Il est 

nécessaire qu’elle soit à l’abri de toutes les erreurs d’écriture et qu’elle ne puisse pas s’acquitter 

pleinement de sa tâche en raison du grand nombre d’erreurs. La correction est définie comme un 

travail scientifique fondé sur la protection de la langue contre les erreur, Depuis le début de cette 

spécialisation, l’intervention de l’ordinateur et des logiciels spécialisés pour montrer les erreurs et 

proposer des solutions au programme Isabel des découvertes les plus importantes des centres de 

recherche techniques, et en ce sens nous soulevons le problème suivant: Comment l’ordinateur traite-

t-il les erreurs linguistiques? Dans quelle mesure le programme Isabel a-t-il réussi à proposer d'autres 

erreurs de langue? 
 

كنولوجي الذي يشده العامل اليوم، أصبح اإلنسان يصل إىل املعرفة بأقل تكلفة وبأسرع وقت، مع التطور الت      

فاحلاسوب هو الذي يقدم هذه اخلدمة، بعد أن متأل ذاكرته الصناعية خبوارزميات رياضية ،وكل هذا بفضل اللسانيات اليت 

لية للغة، إىل فرع جديد من فروع علم اللغة التطبيقي هتدف إىل معاجلة اللغة الطبيعة، معاجلة آلية، وتنتمي املعاجلة اآل

التقين الذي تنصهر داخله جتليات اللغة الطبيعية  ومتظهراهتا يف "،يطلق عليه اسم اللسانيات احلاسوبية، وهو ذلك اإلطار 
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فية االستفادة من أي  اللغة باحلاسوب وأنظمته، وأهنا الفرع الذي يبحث يف خمتلف طرق و كي) تفاعل حياول ربط األخرية 

حيث إن احلاسوب يقوم بتحويل النصوص، واملعلومات  1("قدرات احلاسوب، يف حتليل اللغة ومعاجلتها وتعليمها وتعلمه 

اللغوية إىل لغته الرقمية وحتليلها، ويعد تطوير املعاجل اآليل للغة الطبيعية مظهرا واضحا يتجلى يف االستفادة من تقنيات 

عملية خرق أنظمة وبرامج " يف معاجلة البيانات واملعطيات ، ونقصد باملعاجلة اآللية للغة الطبيعيةاحلاسوب احلديثة ، 

، وذلك من أجل مساعدة  2"معلوماتية، وحمطات عمل، حتليل النصوص املكتوبة، واملنظومة آليا دون تدخل اإلنسان

مج إنتاج املصطلحات، وبرامج التصحيح اآليل مستعمل احلاسوب على حل بعض املشاكل املتعلقة بربامج الرتمجة، وبرا

إخل ، وقد ركزنا يف هذا املوضوع  على التصحيح اآليل لألخطاء اللغوية باستخدام  تقنيات  وبرامج ...لألخطاء اللغوية 

 احلاسوب املتطورة 

 : تعريف الحاسوب   -1

جهاز الكرتوين يستطيع ترمجة أوامر : "بأنهيعد احلاسوب ناجتا من نواتج التقدم العلمي  والتكنولوجي، ويعرف     

مكتوبة بتسلسل  منطقي، لتنفيذ حماولة إدخال البيانات وإخراج املعلومات، وإصدار عمليات حسابية أو منطقية، ويقوم 

لية ، حيث إن رقائق السيلكون اليت حتمل العناصر اإللكرتونية املكثفة جتعل عم3" بالكتابة على أجهزة اإلخراج أو التخزين

بتخزينها أو اسرتجاعها أو معاجلتها، مبثابة حركة االلكرتونيات داخل املسارات، " التعامل مع البيانات سواء فيما يتعلق 

ويتميز احلاسوب بسرعته  4"اليت مت حفرها على رقائق السيلكون، وهو ما جعل احلاسب اآليل خيتلف عن غريه من األجهزة

سب اآليل  بعد العمليات احلسابية، اليت ميكن أن يقوم هبا يف الثانية الواحدة، الفائقة، وعادة ما حتسب سرعة احلا

أواخر "  يف –كما تذكر املصادر  –ويصاحب سرعة اآليل اهلائلة دقة المتناهية يف تنفيد التعليمات، ومت اخرتاع احلاسوب 

للحواسيب يف اخلمسينات ، أي منذ  ، وبدأ االستخدام  التجاري1441النصف األول من القرن العشرين، وحتديدا عام 

، فهو يف تقدم مستمر إىل يومنا هذا، وهذا بظهور  1441، وحىت ظهور اجليل اخلامس 1491ظهور اجليل األول سنة 

وهذه املراحل شكلت جمموعة متكاملة من الربامج املدجمة اليت صممت لتلبية احتياجات  9" تقنيات جديدة وحديثة
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ية، وذلك وفق التقنيات اليت تعمل فيها أنظمة تشغيل أعمال خمتلفة للحاسب يف كل النوافذ املستخدم وألغراض تعليم

 . املطورة حديثا ، من أجل بلوغ غاية التدقيق اللغوي لألخطاء اللغوية على احلاسوب

 : التدقيق اللغوي عل الحاسوب   -2

ت إليها النظريات احلديثة، فقد برزت أمهية يعترب التدقيق اللغوي على احلاسوب، من أبرز الطرق العلمية اليت توصل

ومبا أن حركة الكتابة يف  6" تطوير الربجميات اليت تساعد املؤلف على الكتابة السليمة اخلالية من األخطاء" هذا العمل يف 

سهيل هذا تواصل مستمر، وهذا ما يدل على عدم االستغناء عنها، وهذا ما يعين عدم خلو الكتابة من األخطاء اللغوية ولت

العمل، يستعني الكاتب باحلاسوب والربجميات املتخصصة، إلظهار األخطاء واقرتاح احللول البديلة هلا، مما فتح الباب على 

مصراعيه ملراكز البحوث والشركات املتخصصة، إلنتاج هذه األدوات والعمل على الوصول إىل برامج متطورة تليب خدمات 

 . الباحث 

 ية في تطوير برامج التصحيح اآللي لألخطاء اللغوية  أهم المحاوالت العرب: 

، مل يكن هناك أي مدقق إمالئي عريب حر عملي، رغم تعدد 2006على صعيد الربامج احلرة وإىل حدود 

، وحممد مسري بربنامج بغداد  duali"  الدؤيل"حماوليت األخوين حممد الزبري بربنامج " احملاوالت العربية ومن أمهها 

baghdaa  مث جاءت حماولتا برنامج التدقيق اإلمالئي هانسبل ،hunspell املعتمد من قبل مشروع املكتب املفتوح ،

 Aspel "7 ، و برنامج أسبل open office. Orgأوبن أفيس 

 :  آيسبل مشروع   -3

، الذي يهدف ( Ayspell projectمشروع آيسبل، " يدخل املدقق اإلمالئي هذا ضمن مشروع شامل، هو 

إىل توفري أدوات املعاجلة اآللية للغة العربية، يف بنية الربامج احلرة، منها باإلضافة للمدقق اإلمالئي، أدوات الرتادف 

  1" املعجمي، التدقيق النحوي، وقواميس األنظمة احملمولة

 ودأب املشروع لبلوغ هدفني : 
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 . برامج التدقيق اإلمالئي وكان حتت إشراف  اجلزائري طه زروقي  برجمي وهو حتسني دعم اللغة العربية يف، :الهدف األول

 . لغوي وهو بناء قاموس للتدقيق اإلمالئي العريب احلر، وكان حتت إشراف املغريب  حممد كبداين :الهدف الثاني

 : مزايا برنامج أيسبل   -4

 مفتوح املصدر    -

 سهولة صياغة ملف الزوائد  -

 يدعم العديد من اللغات والتطبيقات  -

 ميكنه استعمال عدة قواميس يف الوقت نفسه  -

  4" استخدام الرمز العاملي املوحد  -

كربنامج مفتوح، منتشرة يف كل أوساط الوطن العريب، والسيما بعد " آيسبل " وأصبحت فكرة استخدام برنامج 

 سوب اجلديدة وقواعد اللغة العربية، يف إنشاء هذا الربنامج أن رحب به من طرف اللغويني، وذلك باستثمار مزايا احلا

لربنامج املتصفح فريفوكس، جتاوز حتميلها " كما جيدر بنا  أن نذكر أن حزمنة التدقيق اإلمالئي العريب آيسبل 

مني للتدقيق مليون مرة، هذا ما يدل على االنتشار الواسع للقاموس خالل السنتني املاضيتني، وعن مدى استعمال املستخد

، وقد لقي هذا الربنامج تشجيعا وتقديرا كبريا، وقد حصل F irefox "10 اإلمالئي لرسائلهم على مستوى املتصفح  

 .على أكثر مشاهدة من سابقيه ، وهذه التحفيزات دفعته إىل العمل أكثر 

 :  المشروع بناء -9

اسم 1107اسم الفاعل،  4106 مصدر 13372اسم جامد،  10321: " حيتوي هذا القاموس إمجاال على 

اسم منسوب باإلضافة إىل مفردات أخرى بعدد   162اسم تفضيل   371اسم فاعل،  –صيغ مبالغة 2066مفعول،   

 . 11"، تتوزع بني الصفة والنسبة واالسم اجلامد، نسخت من معاجم خمتلفة ومكانز ونصوص متنوعة 4241
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 : تنفيذ المشروع    -6

، وقد القت قبوال حسنا يف ميدان الربامج  2001شهر  يناير " ة األوىل للقاموس يفظهرت اإلصدارات النهائي

، متصفح فابرفوكس  Open offce .orgاحلرة ، وهي تستعمل حاليا يف التدقيق على جمموعة أوبن أوفس  

Firefoxx وهو متوافر للتحميل على املوقع ،httpm//ayaspell.souceforge.net "12 

 .على منصة وندوز Fireforxاستعمال القاموس العربي في برنامج  :الشكل

حقق هذا الربنامج إجنازا يف إنشائه للقاموس العريب ، للتدقيق  اإلمالئي بشقيه الربجمي واللغوي ، الذي عين بدعم    

عم من قبل جمموعات الربامج العربية وخصائصها يف برنامج التدقيق احلرة   وقد حتصل الربنامج على العديد من اجلوائز والد

احلرة واملؤسسات الداعمة للتطوير هبذه املنهجية، إال أننا نطمح يف املستقبل إىل املزيد من الدعم للخصوصيات اللغة 

 . العربية
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 : قائمة المصادر والمراجع
 . 17، الرباط ا، ملغرب، ص 2017، 02طوب بريس،ط(   يف ضوء اللسانيات احلاسوبية)محادي املوقت، اللغة العربية وأشكال التواصل  -1
 .197، بريوت لبنان، ص  2014   01، ط(ترويض اللغة يف سبيل معاجلتها آليا)غسان مراد، اإلنسانيات الرقمية   -2
 .09، ص 2009   01حممد أمحد عبابنة، جرائم  احلاسوب وأبعاده الدولية، دار الثقافة والتوزيع، ط -3
 .172، القاهرة، مصر، ص 2006، 01التكامل بني التقنية واللغة، مكتبة شارع بن احلالف، ط سعيد عبد اهلل، -4
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 املعالجة آلالية للجملة العربية
 

 رشيدة عابد: الطالبة 
abed41604@gmail.com 

 فاطمة عبد الرحمن. د :  إشراف 
 الجزائر -جامعة حسيبة بين بوعلي الشلف

 : ملخص 
علماء النحو ، واللغة ، واليت  مازالت يعد موضوع املعاجلة اآللية للجملة من املوضوعات اليت حظيت باهتمام 

تستقطب أنظار الدارسني على اختالف اجتاهاهتم ، وميوالهتم املعرفية ، واختالف مدارسهم ، ومناهجهم ،  وتعد اجلملة      
عد السيما بمن أهم املكونات األساسية للغة ، وترجع هذه األمهية إىل كوهنا وحدة تركيبية تتخذها كل دراسة حنوية ، و 

 .ولوج جمامعنا اللغوية يف جماالت احلوسبة ، حيث فتحت لنا أفاقا جديدة يف خدمة اللغة العربية وعلومها
ويعد احلاسوب أحد الوسائل اليت تسهم يف تعليم قواعد اللغة من صوت ، وصرف ، وحنو ، بشكل حمفز ومشوق  

 .  ة العربية أهنا من أكثر اللغات قابلية للمعاجلة اآلليةيتناسب مع القدرات الذهنية للمتعلم ، السيما بعد أن أثبتت اللغ
 .ما املقصود باملعاجلة اآللية ؟ ماهي آليات حتليل اجلملة يف احلاسوب؟: ومن هنا أثرنا طرح اإلشكال اآليت       

 .املعاجلة اآللية، اجلملة، التحليل ، التوليد، اجلذر ، االشتقاق: الكلمات المفتاحية
Summary : 

The question of automatic sentence processing is considered one of the most important topics 

for linguists and grammarians of the language. This subject attracts linguists of different attitudes 

and scientific background, as well as according to the diversity of its schools, methodological. 

The sentence is the essential component of language, its importance as a constructive unit in every 

grammatical study, in particular, according to the entry of our language into the fields of 

informatics, which has opened up a horizon for us to work on language and science.    

The computer is one of the tools that contribute to the teaching of phonetics and grammar in 

a motivating way that is compatible with the learner's mental abilities, thanks to the Arabic 

language's ability to process automatically. 

Based on this, we have developed the following problem:     

What does mean automatic processing? 

What are the automatic sentence analysis mechanisms?  

Keywords: automatic processing - sentence - analysis - neologism - root - derivation 

 
 :مفهوم المعالجة اآللية  -1
املعاجلة من وجهة نظر علم اللغة احلاسويب هي التطبيق اآليل على جمموعة من نصوص اللغة وذلك بتغيريها  :المعالجة _ أ

 .وحتويلها 
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هي العمليات هي اليت جتري عن طريق اآللة ، واليت تقابلها العمليات اليت جتري بواسطة اإلنسان واآللة اليت : اآللية _ ب 
يث أّن املعاجلة اآللية هي تتابع تستعمل يف املعاجلة اآللية للغة هي احلاسوب الذي أخرتع إلجراء العمليات احلسابية ، حب

حركات حسابية تقوم هبا اآللة وفق تسلسل زمين ؛ أي أّن برنامج املعاجلة اآللية ميكن أن يكون كلي بتدخل احلاسوب ، أو 
.جزئي بتدخل اإلنسان يف بعض املراحل

1 
لنصوص واملعلومات اللغوية إىل لغة واملعىن من هذا املفهوم أّن املعاجلة اآللية هي تطويع اللغة البشرية ، وحتويل ا

 .احلاسب الرقمية ، وذلك عن طريق التغيري ، والتحويل ، إما يكون وفق برنامج آيل كلي أو جزئي 
 :  مفهوم الجملة -2 
 :  لغة -أ

ل له اجلُْمَلة واحدة اجلُمل ، واجلُْملة مجاعة الشيء ، وأمجل الشيء مجعه عن تفرقة وأمج» :  تعّرف اجلملة يف اللغة
قال اهلل  ، 2«أمجلت له احلساب والكالم : احلساب كذلك ، واجلُْملة مجاعة كل شيء بكماله من احلساب وغريه ، يقال

، يدل املعىن اللغوي حسب هذا املفهوم  أن اجلملة هي مجاعة الشيء ،  3﴾َلْواَل نُ زَِّل َعَلْيِه اْلُقْرَآُن مُجَْلًة َواِحَدًة  ﴿: تعاىل 
 .وقد تدل على احلساب والكالم

زَْيٌد َقائٌِم ، أو مل يفد  : مرّكب من كلمتني أسندت احديهما إىل األخرى سواء أفاد كقولك » عبارة عن  :اجلملة 
، يتضح لنا من 4«فيكون اجلملة أعم من الكالم مطلًقا إن يكرمين ، فإنه مجلة ال تفيد إال بعد جميء جوابه : كقولك 

 . خالل هذا القول أن اجلملة مركبة من كلمتني قد تكون مفيدة أو غري مفيدة ، حسب ما ورد يف األمثلة السابقة
يتبني لنا من خالل هذه املفاهيم أن اجلملة أعّم من الكالم ، وترتكب من كلمتني فأكثر وتدل على الكالم بشرط 

 .يكون ذا فائدة أن
 :اصطالحا  -ب 

هذا باب املسند واملسند إليه ، ومها ما ال يَ ْغىَن واحد من مها عن اآلخر  » : يعرّفها سيبويه من خالل كتابه بقوله  
: ، ومثل ذلك َعْبُد اهلِل َأُخوَك ، َوَهَذا َأُخْوَك : وال جيد املتكلم منه بّدا فمن ذلك االسم املبتدأ ، واملبىنى عليه وهو قولك 

 5.«َيْذَهُب َعْبُد اهلِل ، فال بد للفعل من االسم كما مل يكن لالسم األّول بّد  من اآلخر يف االبتداء 
يدل املعىن االصطالحي للجملة حسب تعريف سيبويه ربطها باإلسناد ، وهي أقوى الروابط بني املسند واملسند 

 .إليه ، كاالسم واملبتدأ أو الفعل من االسم
اجلملة ترادف الكالم ، واألصح أعّم ، لعدم شرط اإلفادة ، فإن » ك من جيعل الكالم تندرج حتته اجلملة هنا

رت باسم فامسية ، أو فعل ففعلّية ، أو ظرف أو جمرور فظرفية ، وإن تقدمها حرف ، والعربة بصدر األصل ، وامسية  صدِّ
 6.«ن خربها مجلة ، وصغرى إن كانت خربا الصدر ، فعلية العجز ، ذات وجهني ، وتسمى الكربى إن كا
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يتضح من خالل هذا القول أن اجلملة هي كل كالم مفيد حيمل معىن ، فيرتكب من كلمتني                       
أو أكثر ، فاجلملة أعّم من الكالم ، وتنقسم إىل مجلة امسية وفعلية وظرفية ، واجلملة ذات الوجهني وهي اجلملة اليت تكون 

 .ة الصدر ، وفعلية العجز ، ويطلق عليها اجلملة الكربى واجلملة الصغرىامسي
يدل املعىن االصطالحي للجملة من خالل املفاهيم السابقة  أهنا مرتبطة بالكالم ، وهي عبارة عن تركيب يتألف 

 .من فعل ، وفاعل أو من مبتدأ و خرب
 : مراحل تحليل الجملة العربية آليا  -3

 :اخلطوات التالية ملعاجلة اجلملة العربية يف احلاسوب اقرتح نبيل علي 
تطبيق صريف لكلمات اجلملة ، الستخالص جذر الكلمة وصيغتها الصرفية ، أو جذعها  وكذلك حتديد املعاين  .1

 .الوظيفية للزوائد التصريفية واحلركات اإلعرابية 
 .هلا إمداد الدالالت املعجمية جلذوع الكلمات ، وكذلك اخلصائص النحوية .2
تطبيق القواعد النحوية لتحديد بنية اجلملة ، ومتييز مكوناهتا ، وحتديد العالقات بني هذه املكونات وأدوارها  .3

 .الوظيفية 
 7.مجع القرائن املعجمية ، والوظيفية ، والصوتية ، والسياقية ، الستخالص املعىن املقصود  .4
من مكونات حنوية ، وذلك للحصول على بدائل حمتملة تطبيق قواعد النحو لتكوين أشباه اجلمل ، وما يعلوها   .5

 .لبنية اجلملة ، ويساعد أسلوب املخططات الشجرية على تقليص هذه البدائل
 .تطبيق قواعد الضبط النحوي اإلعرايب ، وذلك للتأكد من صحة املكونات النحوية .6
 .ع مقابالهتاربط الضمائر مبراجعها ، وذلك مبطابقة السمات النحوية الصرفية للضمائر م .7
تطبيق القيود الداللية للحصول على بنية اجلملة الصحيحة ، وينتهي بذلك حتليل اجلملة ليتم على إثرها متثيل بنية  .8

 8.اجلملة يف صورة هيكلية متعددة املستويات
حو يتبني لنا أن مراحل حتليل اجلملة يف احلاسوب تتمثل يف توصيف كل املعارف اللغوية اليت ختص منظومة الن

العريب ، وأن حتليل اجلملة حاسوبيا حيتاج إىل توصيف احمللالت اللغوية كافة ؛ من صوت ،وصرف ، وداللة ، وتصنيفها             
 .يف معجم حاسويب يضم كل ما يتعلق هبا من بيانات

النحوي اآليل  يقوم نظام» ميثل استخدام احلاسوب يف التحليل النحوي للغة حتدي ا كبريا على صعيد اللغة  حيث 
بتفكيك اجلملة إىل عناصرها األولية من أفعال ، وأمساء ، وأشياء  ومجل وظروف ، وما شابه ، وحتديد الوظائف النحوية ،  

لكل عنصر فاعل ، ومفعول به ، وخرب وصفة ، وحال  وربط الضمائر، يعد احمللل النحوي اآليل مقوما أساسيا لتحليل 
  9.« ا مضمون النصوص وفهمها آليً  

: يتضح لنا أن النظام النحوي اآليل يقوم بتحليل اجلملة ، وإعراهبا بطريقة آلية حبيث يعتمد على شقني مهمني مها
 .التحليل والتوليد ، وحتديد بنية طبيعة اجلملة سواء كانت امسية ،أو فعلية  بطريقة أوتوماتكية
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ترتيب عناصرها ، والعالقات الرتكيبية  والوظيفية اليت  إذ حيلل بنية اجلملة من حيث» يقوم النظام النحوي اآليل 
  10«تربط بينها ، ويعطي كل كلمة فيها موقعا إعرابيا ، يقوم بإعراب الكلمات يف اجلملة آلي   ًا 

 . يركز النظام النحوي من خالل هذا املفهوم على حتليل اجلمل ، وإعراب الكلمات داخل اجلملة بطريقة آلية
 :ل النحوي احلاسويب وفق مستويني مهاويتم التحلي   

 :على مستوى الكلمة المفردة  -أ
االشتقاق أو التوليد  والتحليل ، » : تنقسم املعاجلة اآللية احلاسوبية للكلمة العربية إىل قسمني أساسيني مها    

يف التحليل يتم االنتقال من و  ،أو التفكيك يف االشتقاق يتّم االنتقال من جذر الكلمة إىل مجيع الكلمات املشتّقة منه
الكلمة إىل جذرها ، وحتديد وضعها الصريّف ، والنحوّي ، والداليّل ، وتنتمي الكلمة يف اللسانيات احلاسوبية إىل فئتني 

صيغته يف املاضي واملضارع   بأنواعه ، الرفع ، والنصب ، واجلزم ، واألمر »: ، فالفعل 11«الفعل واالسم: معجميتني مها 
حروف األصل يف » : ، وأما االسم  12«، وغري املؤكد، املعلوم ، واجملزوم ، البناء ، واإلعراب  الظهور ، والتقدير املؤكد

 .13«االسم اجملرد الذي يطرأ عليه تغري اجملرد الذي اشتق منه املزيد إعرابه وبناؤه وعالمته ، ظاهرة أو مقدرة 
صيغة املعاجل النحوي إذا كان يف املاضي أو املضارع أو األمر  نستنتج من خالل هذا املفهوم أن الكلمة حتدد 

 .بأنواعه ، وأن االسم هو االسم اجملرد ، ولكن تطرأ عليه تغريات إذا اشتق منه املزيد
وعليه  14.«وهو السابق ، والالحق ، والوظيفة اإلعرابية وعالمتها : يوجد احلرف » إضافة إىل الفعل واالسم 

 .أو الالحقة اليت تلحق الفعل ، واالسم فاحلرف هو السابقة
بالعودة إىل جذرها الثالثي لتعرف وزهنا والتوليد أي توليد مفردات جديدة ومصطلحات جديدة »حتلل الكلمة 

انطالقا من فكريت اجلذر والوزن إذ ميكن حتصيل كلمة جديدة من اجلذر الثالثي بناء على أوامر حمددة تبني الوزن 
 .15«اخل ...توليد اسم اآللة، اسم الفاعل واسم املفعولاملطلوب، إذ ميكن 

 .يتبني لنا أن التحليل على مستوى الكلمة يعتمد على خاصية اجلذر الثالثي وحتديد الوزن 
 .نستنتج مما سبق ذكره أن التحليل حيدد لنا طبيعة الكلمة إذا كانت فعل أو اسم وعالمتها اإلعرابية

 :على مستوى الجملة -ب
فالنحو يف احلاسوب » البد للتحليل النحوي للجملة من االعتماد على احملللني النحوي ،  والصريف للكلمة،    

معادلة رياضية ، ويعتمد هذا اجلزء بشكل كبري على املستويني الصويت ، والصريف ، فهو رياضة اللغة هو اجلمل أو 
إن اجلملة العربية ترتكب من فعل ، وفاعل : ت حمدودة فمثال إذا قلنا املعادالت الرياضية اليت يقوم بلم الالحمدود يف معادال

، ومفعول به ، فكم مجلة ميكن أن تتبع هذه املعادلة؟، ويرتبط أيضا باملستوى الداليل وهو داللة املعىن ، والبد من تغذية 
 16.«احلاسوب باملعلومات املتعلقة باملعىن 

جل التحليل ؛ فإنه يعتمد على احمللالت اللغوية األخرى من صوت ، ومنه احمللل النحوي وحده ال يكفي من أ
 .وصرف ، وداللة 
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إذ حيلل بينة اجلملة من حيث ترتيب عناصرها ، والعالقات الرتكيبية والوظيفية اليت »يقوم النظام النحوي اآليل 
ويعد احمللل النحوي اآليل  17.«ملة آلياتربط بينها ، ويعطي كل كلمة فيها موقعا إعرابيا ، فيقوم بإعراب الكلمات يف اجل

مقوما أساسيا يف حتليل النصوص ، وفهمها آليا ، وعمليات االستخالص والتلخيص ، والفهرسة اآللية ، وكذلك نظم » 
الرتمجة اآللية من العربية إىل اللغات األجنبية ، عالوة كونه عنصرا ال غىن عنه يف اكتشاف األخطاء اهلجائية ، والنحوية 

 .18«توماتياأ
إذن احمللل النحوي يقوم بتحليل بنية اجلملة ، وإعراب الكلمات داخل اجلملة بطريقة آلية تسمح بتحديد وظيفة  

 .كل عنصر 
 إخراج: وعلى مستوى النحو ميكن حتليل اجلمل وإعراهبا وتوليدها آليا ومثال ذلك كلمة 

 األلف+ خرج + إ : عناصر التحليل
 إفعال: الصيغة الصرفية

 مصدر: سم الكلمةق
 الرفع: الحالة اإلعرابية

 خ ر ج: جذر الكلمة
 19.إبراز شيء معين: الداللة

نالحظ من خالل هذا املثال أن احمللل النحوي يعتمد على احمللل الصريف يف حتليل اجلملة ، إذ يعتمد على 
يكتفي بتحليل اجلملة فقط ، وإمنا حيلل  خاصية اجلذر ، وحتديد وزن الكلمة ، وحالتها اإلعرابية ، ومنه التحليل اآليل ال

 .الكلمات داخل هذه اجلملة
 : مشاكل معالجة الجملة العربية آليا  -4

أن طُّور نظام آيل لتشكيل اجلملة العربية وتصحيح » كان من أثر حوسبة اللغة العربية على مستوى اجلملة 
الصوتية للنصوص ، ومّهد نظام اإلعراب اآليل للدخول يف أخطائها النحوية ، مكن من إكساب احلاسوب مهارة القراءة 

 20.«عدة جماالت متقدمة لتكنولوجيا اللغة ، منها نظم الرتمجة اآللية ، وتعليم النحو بوساطة احلاسوب 
 :ميكن تلخيصها يف النقاط اآلتية » آليا مشكالت عديدة ومتداخلة اجلملة العربية تواجه معاجلة 

، فخلو معظم النصوص العربية من عالمات الشكل ، وعدم استخدام (  احلركات) غياب الشكل  .1
عالمات الرتقيم على حنو صحيح ، وإغفال كتابة اهلمزة على األلف يف بعض األحيان ، وعدم التفريق 

 .بني الياء واأللف املقصورة ، كل ذلك يعد مشكلة تواجه احلاسوب  يف معاجلته للجملة
ات اجلملة فمعظم الكلمات هلا أكثر من معىن معجمي                        تعدد املعاين املعجمية لكلم .2

وعلى احلاسوب أن خيتار من هذه املعاين ما يناسب سياق اجلملة ، أو النص فكلمة عني حتمل معاين  
 .كثرية ؛ فهي حاسة اإلبصار ، ينبوع املاء عني اجلاسوس وغريها 
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ف ، ففي مجلة األساتذة والطالب املنتخبون هناك لبس يف  اللبس الناجم عن تطابق الصفة مع املوصو  .3
 21 .كلمة املنتخبون هل هي صفة لألساتذة أم للطالب؟

 .تعدد صيغ كتابة احلرف العريب ، واختالف تلك الصيغ حبسب موقع احلرف يف الكلمة  .4
 .تعدد حاالت اللبس الصريف ففي الكلمات ما يشرتك يف الفعلية ، واالمسية مثل كاتبوه .5
الطالب : عدد حاالت اللبس النحوي وتداخلها الشديد ، وتعدد القراءة للمكّون النحوي كقولنا ت .6

 .واملدّرسون اجملتهدون ، فكلمة اجملتهدون ميكن أن تكون صفة للمدّرسني فقط أو شاملة للطالب
اسوب إىل تعدد حاالت اللبس املعجمي فالكلمة الواحدة هلا عدة معاين ودالالت خمتلفة ، مما يضطر احل .7

 22.اختيار ما يناسب سياق اجلملة مثل كلمة عني
نستنتج أن النحو تواجهه مشكالت تعرتض سبيله يف املعاجلة اآللية كغياب التشكيل وأثره  يف حتديد املعىن ، 

ليا ، إضافة إىل تعدد حاالت اللبس الصريف ، و اللبس النحوي ، و اللبس املعجمي ،مما يصعب من معاجلة النحو العريب آ
ولعّله من املفيد ذكر هذه املشكالت اللغوية اليت تواجهها العربية عند املعاجلة اآللية وأن نقدم بعض املقرتحات حلل هذه 

 :املشاكل 
 .تقدمي الدعم املادي للمراكز اليت تبادر يف معاجلة اللغة العربية آليا ، وحوسبتها من أجل احلفاظ عليها .1
 .ة ، وعلماء احلاسوبتشجع التعاون بني علماء اللغ .2
 .تنسيق بني اجملامع اللغوية يف اجلزائر خاصة ، وخارج الوطن عامة .3

 :التطبيقات  النحوية للمعالجة اآللية للجملة باستخدام الحاسوب  -5
النحو يف تعليم العربية حقيق بوقفة متأنية ؛ ألنه جيسد اخللل العام خري جتسيد ؛ ألن الناس يعقلون مشكالت 

فقد تبني لنا أن مقررات النحو يف املدارس العربية سبب جوهري لكراهية التالميذ للعربية بوجه عام ، وظهر ... عليهالعربية 
أن نسبة الرسوب فيه تكاد تكون من أعلى النسب بني مواد التعليم قاطبة ومن أجل ذلك جرت حماوالت عديدة هتدف 

 23.إىل تيسري النحو
اليت يواجهها التالميذ يف تعلم العربية نظرا لصعوبته وجند جل التالميذ ينفرون يعد النحو من املشكالت اللغوية 

 .من دراسته يف املدارس العربية  ، ونسبة الرسوب فيه حتتل أعلى النسب من املواد التعليمة
 :بدأت حماوالت جادة الستخدام احلاسوب يف تعليم وتعلم العربية ومن هذه الدراسات نذكر 

اليت قامت بإعداد نظام ملعاجلة اللغة العربية مثل توليد اجلمل ، شيشيني وأيمن النجار دراسة هيشام ال .1
 .وتصحيح بنائها ، وبيان حاالهتا اإلعرابية

 اليت استهدفت فهم اجلمل العربية باستخدام احلاسب دراسة الحسنين البرهمتوشي .2
ملرحلة الثانوية باستخدام اليت استهدفت حتسني التحصيل النحوي لدى طالب ا دراسة حسنى السيد .3

 احلاسوب
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اليت استهدفت حتسني التحصيل النحوي ، والتعبري الكتايب لطالب املرحلة  دراسة سامية البسيوني .4
 24.الثانوية باستخدام احلاسب

الذي يهدف إىل تعيني الرتكيب النحوي لسلسلة من » أكثر التطبيقات النحوية وضوحا هو التحليل النحوي
التقنيات استخدمت فعال يف تطبيقات عليا منوعة ملعاجلة اللغة الطبيعية مثل الرتمجة اآللية والتلخيص  الكلمات ، وهذه 

اآليل ، من احمللالت النحوية الشائعة االستخدام أكثر التطبيقات النحوية ، وضوحا هو التحليل النحوي الذي يهدف إىل 
د             من احمللالت العصرية اليت استخدمت لتحليل تعيني الرتكيب النحوي ، لسلسة من الكلمات، هناك العدي

 :العربية نذكر منها 
 يقوم بتحليل تركيب العبارات:  Bikel Parserمحلل بايكل .1
 يقوم بتحليل التبعية:  Malt Parserمحلل مالت  .2
احمللالت يقوم بتحليل اجلملة ، وحتديد مسات املفردة  وغريها من  : Stanford Parserمحلل ستانفورد  .3

».25 
 .يتبني لنا أن هذه احمللالت تركز على حتليل تراكيب اجلمل ، وحتديد مسات الكلمات داخل هذه اجلمل

 : ومن النتائج اليت توصل إليها البحث نذكر 
 تطويع اللغة العربية للمعاجلة اآللية بإنتاج برامج باللغة العربية تكون قادرة على سد متطلبات الفرد العريب يف كثري .1

 .من احتياجاته العلمية ، والثقافية 
إن توصيف القواعد النحوية للحاسوب يساعدنا على معرفة قواعد إعراب األمساء ، واألفعال  واحلرف ، حيث  .2

خدمة املاضي بالعودة إىل الكتب الرتاثية اليت تناولت القواعد النحوية ، وخدمة املستقبل : جيعلنا نصل بني هدفني 
 .أفاق جديدة السيما بعد ولوج جمامعنا اللغوية يف جماالت احلوسبة الذي فتح لنا 

إن إجراء دراسة حاسوبية للعديد من الدراسات اللغوية خاصة النحو أثر كبري يف حفظ اللغة العربية بشكل   .3
 .خاص ، وحفظ الرتاث الفكري قدميه ، وحديثه بشكل عام 

 :هوامش البحث 
                                                                   

لم املعاجلة اآللية للغة العربية ، إنشاء منوذج لساين صريف إعرايب للفعل العريب ، إشراف مهين أقبال ومليكة كوداش ،مذكرة ماجستري يف عينظر فارس شاشة ،  -1
 .13م  ص 2008املكتبات والتوثيق ، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة اجلزائر ، 

 .128  ، ص 11اجمللد  نشر والتوزيع ، دون طبعة ، دون سنة ،دار صادر بريوت لل ، ، لسان العرب ابن منظور -2
 .32، اآلية  سورة الفرقان -3
 .82م ، ص  1885طبعة  ،  ، مكتبة لبنان للنشر والتوزيع ، التعريفات ينظر اجلرجاين -4
 . 23، ص   01سنة ، اجلزء  ينظر سيبويه ، الكتاب ، مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة  ، دون طبعة ، دون -5
،  01م ، اجلزء 1882عبد العال سامل مكرم ، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع بريوت ، : ينظر جالل الدين السيوطي ، مهع اهلوامع يف شرح اجلوامع ، حتقيق  -6

 .38-37ص 
 .36م ، ص 1888ون طبعة ، ينظر نبيل علي ،اللغة العربية واحلاسوب ، تعريب ، الكويت للنشر والتوزيع ، د - 7



2112 مارس                                          1 عددال 2مجلد ال                                         أمارات مجلة  

 

(الجزائر)رشيدة عابد                                              160 
 

 
 .32م ، ص 2012،  01ينظر جوزف طانيونس لّبس ، املعلوماتية واللغة واألدب واحلضارة ، املؤسسة احلديثة للكتاب ، لبنان للنشر والتوزيع طبعة - 8
 351  م ص1878ينظر نبيل علي ، العرب وعصر املعلومات ، سلسلة عامل املعرفة للنشر والتوزيع، الكويت طبعة  - 9

 .18ينظر جوزف طانيوس لّبس ، املعلوماتية واللغة واألدب واحلضارة ، ص  - 10
 .25 - 24، ص نفسه   - 11
حممد احلّناش، جملة دولية حمكمة يف : ينظر حممد علي الزكان ، اللسانيات وبرجمة اللغة العربية يف احلاسوب ، استخدام اللغة العربية يف تقنية املعلومات إعداد  - 12

  .33لسانيات العامة، ص ال
 . 33نفسه، ص   - 13
 .33نفسه، ص  - 14
 .52م، ص 2007 01ينظر وليد العنايت وخالد اجلرب، دليل الباحث إىل اللسانيات احلاسوبية العربية، دار جرير للنشر والتوزيع، ط  -15
 . 55 - 54م ، ص      2015،  01ينظر عصام حممود ، اللسانيات احلاسوبية العربية ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة - 16

   18جوزف طانيوس لَبس، املعلوماتية واللغة واألدب واحلضارة ، الرقم ، ص  ينظر - 17
 .351ينظر نبيل علي ، العرب وعصر املعلومات ، ص   -18
  .275م ، ص 2001ر حممد حممد داود، العربية وعلم اللغة احلديث ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ينظ -19
 .32جوزف طانيوس لَبس ، املعلوماتية واللغة واألدب واحلضارة ، الرقم، ص ينظر  -20
 .55ص 1886والثقافة والعلوم ، تونس ،  ينظر  استخدام اللغة العربية يف املعلوماتية ، املنظمة  العربية للرتبية -21
 .34جوزف طانيوس لَبس ، املعلوماتية واللغة واألدب واحلضارة ، الرقم، ص ينظر  -22
 .102 -101م ص 1885ينظر عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية للنشر والتوزيع ،  -23
 . 73م ، ص  2008،  01د اخلالق عبد الاله ، تعليم اللغة العربية باستخدام احلاسوب ، العلم واألمان للنشر والتوزيع اإلسكندرية  طبعة  ينظر خمتار عب -24
م ، ص  2013الرياض ، هند بنت سليمان اخلليفة ، جامعة امللك سعود للنشر والتوزيع ، : ينظر نزار حبش ، مقدمة يف املعاجلة الطبيعية للغة العربية ، ترمجة  -25

186. 
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 ماهية املصطلح العلمي وآليات وضعه

 
  بوضياف أسماء :الطالبة

 نور الدين دحمان.د :إشراف
 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 

 :الملخص بالعربية
هتدف هذه املقالة إىل تبيني أّن املصطلح العلمي يعترب من إحدى األدوات البحثية اليت ال تزال حباجة إىل االهتمام 

 .العريب، ألنّه يُعترب من أهّم العوائق اليت تعرتض الباحث العلمي نظرا الرتباطه باللغة العلمّيةيف العامل 
وعلى هذا األساس، فإّن الوضع املصطلحي هو أهّم قضية تثري انتباه املهتّمني هبذا املوضوع، كوهنا القضية 

ال والتداول وبالتايل تكتسب الّلغة متاسكها وانسجامها األساسية ألهّنا تتعّلق بوالدة املصطلح وفتح اجملال له حنو االستعم
 .وكذا قدرهتا على وصف املعلومات و التعبري عنها

من الّلجوء إىل آليات عّدة أبرزها االشتقاق، واجملاز، للمختّصني يف اجملال ولوضع هذه املصطلحات، ال بّد 
 .والتعريب، والرتمجة

Abstract : 
   This article aims to prove that the scientific term is a tool of research witch still needs more 

consideration in Arab world, because it is among biggest problems that researcher may confront due 

to its relationship with scientific language. 

    Based on that, the terminology represents the most important issue which can attract persons 

interested by this field, because it is related to the birth of the term, its use and its currency. 

Subsequently the language will acquire its coherence, cohesion and its ability in expression and 

describing information. 

    To make these terms, specialists must resort to many mechanisms like: derivation, metaphor, 

arabization and translation     

 

 :مقدمة
ولعّل ذلك راجع إىل إدراكهم ألمهية املصطلح يف   اهتّم العرب منذ القدمي بالدراسات املصطلحية اهتماما بالغا،

كونه الركيزة األساسية لكّل علم وتتحدد بذلك معامله، ولكن مع تزايد املعارف و العلوم أصبحت اإلشكالية املصطلحية 
متعلقة من أهّم اإلشكاليات اليت طرحت نفسها على أرض الواقع حيث تعّد هذه اإلشكالية إشكالية عامة الوجود أي أهّنا 

بكل اللغات خاصة يف الفرتة األخرية، حيث أخذت مراكز البحث الغربية تقذف بأعداد هائلة من املصطلحات يف شّّت 
وأمام هذا الوضع جتد اللغة . اجملاالت بينما ال يرتجم الباحثون العرب منها إاّل عددا ضئيال ممّا زاد األزمة املصطلحية تعقيدا

اكبة هذا التطور العلمي وهذه االبتكارات اللغوية مصطلحيا ولن يتحقق هذا إال بقيام العربية نفسها مضطرة إىل مو 
 .                                  رجاالت هذه اللغة بتوليد املصطلحات لتسمية املفاهيم العلمية

 : سنحاول من خالل هذا املقال التطرق إىل
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 .تعريف املصطلح-
 .املصطلح العلمي والتقين-
 .ت املصطلحمسا-
 .أسسه العلمية-
 .شروط وضع املصطلح العلمي العريب-
 .آليات صياغته-

                                                                                                                تعريف المصطلح        :أوال
أوىل الدارسون والباحثون العرب عناية كبرية باملصطلحات وخاصة بعد تشعب العلوم والتخصصات و أمام  لقد

هو لفظ أنفق       العلماء على اختاذه :"بقوله" مصطفي الشهابي"عرّفه . هذا الوضع ظهرت عّدة تعريفات للمصطلح
                                                                                                                 1."للتعبري عن معىن املعاين العلمية

لفظ وافق عليه العلماء املختصون يف حقل من حقول املعرفة و التخصص، :"فيقول"  محمد حلمي هليل"أمّا  
  2."للداللة على مفهوم علمي

تفاق عليه، وأّن أصحاب اإلختصاص هم الذين يتولون نستنتج مما سبق أّن املصطلح ال يوضع إاّل عند اإل
 .مسؤولية وضعه

الكلمة اإلصطالحية أو العبارة اإلصالحية هي مفهوم مفرد أو عبارة مركبة استقّر معناها أو باألحرى :"ويعرفه آخر
نة، وله ما استخدامها، و حّدد يف وضوح، هو تعبري خاص ضيق يف داللته املتخصصة، وهو واضح إىل أقصى درجة ممك

     3."يقابله يف اللغات األخرى و يرد دائما يف سياق النظام اخلاص مبصطلحات فرع حمدد فيتحقق بذلك وضوحه الضروري
 . ولعّل ما جعل حجازي هذا التعريف هو كونه يشمل عّدة مسات يتمّيز هبا املصطلحات العلمي عن اللفظ العام

 :المصطلح العلمي والتقني: ثانيا
صطلحات العلمّية اليت تكتسح مجيع الّلغات ُوِضعت استجابة للمفاهيم واملداليل اجلديدة يف احلقول املعرفية إّن امل

وألهّنا تقتضي الدقة واملوضوعية يف دراسة الظواهر الكونية واإلنسانية بغية استنباط قوانني علمّية سليمة وابتكار . املتفرعة
العلمي والفكري العاملي، كان لزاما أن تكون األلفاظ املنتقاة للتعبري عن األفكار تقنيات حديثة، ولضمان استمرار التقّدم 

واملصطلح العلمي ال جيد مكانته وال . العلمّية واضحة وموجزة ودقيقة من أجل تروجيها بيسر بني الباحثني والعلماء املفكرين
هذا يعين أّوال أّن تصنيف املصطلح يف علم معنّي (. 5)يتحدد مفهومه إاّل يف إطار نظام املفاهيم يف داخل التخصص الواحد

 .ضرورة ومن مثّة ميكن معرفة مفهومه من خالل املنظومة الداللية املرتبطة حبقل علمّي متخصص
يقف املصطلح العلمّي يف مفهومه احلديث على مدلول علمّي واحد يدّل  عليه مصطلح واحد، فهو مبثابة مبدأ جيب 

تصاصيني، لكن لألسف كثريا ما يبدون جتاهلهم له، ويشرعون يف استخدام املرتادفات اليت تتناىف اعتماده من ِقبل االخ
 .وطبيعة الكتابة العلمّية فيُعرّبون عن مفهوم واحد بألفاظ كثرية
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من الغريب إذن أن يعاين املصطلح التعدد وحيتار القارئ أّي مصطلح يصلح استخدامه فضال عن الصعوبة  ليس
 .اليت تواجهه يف فهم املقروء

فاملصطلح العلمي كأيِّ مصطلح آخر؛ يعترب أداة توصيلية تواصلية للتعبري عن معىن أو فكرة أو موضوع يف جمال 
ويُشار إليه . م بالوضوح والضبط والثبات وعدم االنزياح الداليلاختصاص معنّي، وهو لفظ موضوعّي يّتس

املصطلح واالصطالح ويُقصد هبما األلفاظ اليت حتمل دالالت خاصة متعارف عليها بني طائفة معّينة يف جمال أو : بلفظني
 (بتصرف) 4.حقل معنّي،إذ خيتلف مدلول املصطلح من جمال إىل آخر

ويكون موروثا [ اخل...علمية أو تقنّية]ة أو جمموعة من الكلمات من لغة متخصصةكلم"و اعتربه آخرون على أنّه 
 5."أو مقرتضا و يُستخدم للتعبري بدّقة عن املفاهيم و الداللة على أشياء ماديّة حمددة

 . يتبنّي لنا من هذا التعريف أّن املصطلح ال يقتصر على كلمة، وإّّنا قد يكون جمموعة من الكلمات
وهو يتمّيز . كالشفرة يصعب فكُّها، ويدُّل على مفاهيم أو أشياء تتعلق بفرع من فروع العلم أو التكنولوجيا  فهو

 عن غريه من املصطلحات ويتمثل هذا يف طريقة كتابته ولغته، ونلتمس هذا جّيدا يف الوثائق 
 .التقنية مبختلف أنواعها

 سمات المصطلح :ثالثا
لفظا "و    6 ."املصطلح كلمة أو جمموعة كلمات من لغة متخصصة:"ورد يف التعريف اآليتكما : يكون مفردا أو مركبا-1

 7."واحدا متصال بسيطا أو مركبا، ال مجلة من الكالم
أن يكون املصطلح مفردا بل جمموعة من الكلمات ال أن يكون على شكل  من هذين التعريفني يتضح لنا أنّه اليشرتط

 .عبارات طويلة و إالّ فقد أهّم خصائصه
 8."كلمة تعرب عن مفهوم خاص يف جمال حمدد:" يعّرف املصطلح بأنّه: تعبري خاص ضّيق يف داللة متخصصة-2
 9."ل بشكل واضح ودقيق املفرداتاللفظ الدا:" يعترب البعض املصطلح مبثابة: واضح إىل أقصى درجة-3

 .من هذا التعريف نرى أّن الداللة الواضحة و الدقيقة هي من أهم ما ميّيز املصطلح عن باقي الكلمات يف اللغة
 األسس العلمية للمصطلح:رابعا

صطلح إّن الغرض من العمل املصطلحي هي الولوج إىل خمتلف العلوم من باهبا الواسع، وقد أمجع العلماء أّن امل
هذا املفهوم معلوم يف علم معني فال يكتسب اللفظ السمة العلمية إاّل من املعامل املرسومة لذلك . لفظ يطلق لتسمية مفهوم

 .العلم الذي نشأ فيه 
 :يف 10تتلخص األسس العلمية للمصطلح

 "تسمية املفهوم"تأديته للوظائف اليت وضع من أجلها وهي متنوعة ولكن تبقى مهمته جوهرية *
تكوينه بناء على اتفاق متخصصني يف حقل معني للتعبري عن مفاهيم مستحدثة فيتم االصطالح على دال يُنعت به * 

 . املدلول
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فإّن العالقة بني املفهوم و املدلول  ،" دوسوسير"و إذا كانت العالقة بني الدال و املدلول اعتباطية كما وضعها 
 .هذا يعين أهّنا معّرضة للتعبري على الدوام حبسب الرقي املعريف السريع و املتزايد. تتسم بعدم االستقرار

شفافية داللته إذ أّن املصطلح الدقيق و العبارة واضحة املعىن من مسات اللغة العلمية، وكّلما تعددت تعريفات املصطلح * 
 .افيته و اضمحلتضعفت شف

 .تدوينه لفروعه و مشتقاته املتولدة نتيجة تداوله بني أهل االختصاص و تطور استخداماته املختلفة* 
 .وجود عالقة بني املعىن اللغوي و االصطالحي، فال يصح أن يكون يف اجتاهني دالليتني متباعدين إىل درجة التضاد* 
اإلشارة إىل قيمته العلمية اليت حتدد موقعه األساسي أو الثانوي داخل احتالله ملكانة ضمن اجملموعة املصطلحية ب* 

 .منظومة
 .حتديده لباقي املصطلحات اليت تتعلق به دالليا سواء عن طريق الرتادف أو التضاد* 

 شروط وضع المصطلح العلمي العربي:خامسا
م، ليدّلوا هبا على شيء حمدد، املصطلح العلمي هو اللفظ الذي يّتفق عليه العلماء على اختالف اختصاصاهت

وهو . فهو لغة التفاهم بني العلماء واملفّكرين والباحثني والدارسني. وميّيزوا به مفاهيم األشياء، ويدركوا مستويات الفكر
ة وإن كانت االكتشافات واالخرتاعات واملؤلفات وجه احلضار . مبثابة النافذة اليت يطّلون منها على خمتلف العلوم واملعارف

فلقد واكب املصطلح كّل التطّورات العلمّية والقفزات احلضارية يف . العلمّية األّول، فاملصطلحات العلمّية وجهها الثاين
 .املاضي واحلاضر

 :وقد وضع االختصاصّيون يف املصطلح بعض املبادئ اليت يرّكز عليها يف وضع املصطلح العلمي، وتتمثّل فيما يلي
 .يف اليونانية والالتينية قبل وضع املقابل العريب إثبات معىن أصل املصطلح*
 .احملاولة قدر اإلمكان إرفاق كّل معىن مبصطلح واحد يف حقل واحد*
تفضيل الكلمة اليت تتيح االشتقاق على اليت ال تتيحه، ويكون ذلك من خالل تفضيل  الكلمة املفردة ألهّنا تتيح *

 .االشتقاق واإلضافة والتثنية واجلمع
 .حماولة اختيار أقرب املفردات معىن من املصطلح األجنيب*
 .تفضيل املصطلحات الرتاثية على املوّلدة*
 .تفضيل الكلمات الشائعة الصحيحة والكلمات العربية الفصيحة على املعرّبة*
 .جتنب األلفاظ العامّية إالّ للضرورة مع وجوب اإلشارة إليها بني قوسني*
 .صطلحات املعرّبة واملرتمجة اليت اتفق على استعمااها املختّصوناألخذ بعني االعتبار امل*
 .يف حالة مصادفة ألفاظ مرتادفة، ينبغي حتديد حقل داللتها العلمّية وانتقاء الّلفظ العلمّي املقابل*
 (13).إخضاع الكلمة املعرّبة إىل قواعد اللغة العامة*

 .للفظمراعاة العالقة بني املدلول اللغوي و االصطالحي *
 .وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد*
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 .تفضيل مصطلحات الرتاث للتعبري عن املفاهيم احلديثة*
 .اعتماد املعايري املتفق علها دوليا يف اختيار املصطلحات*

 آليات صياغته:سادسا
يسري صياغة يعود الفضل يف تطور اللغة العربية إىل ما تتميز به من مرونة فائقة تتجلى يف أربع وسائل ت

 .االشتقاق و التعريب و النحت واجملاز: املصطلحات دقيقة التعبري وواضحة املعىن اعتمدها العلماء القدامى وهي
يعّد االشتقاق من أهم خصائص اللغة العربية ألهنا لغة توالدية، وهو انتزاع كلمة من كلمة أخرى، : االشتقاق/أ

وهذه اآللية تساعد . حروفها األصلية و املعىن األصلي للمصدرويشرتط يف هذه املشتقات أن تكون متفقة يف 
مستخدمي اللغة على اشتقاق األلفاظ و الصيغ اليت تعرب عن االخرتاعات احلديثة وما يساير التقدم العلي و احلضاري 

 .يف كافة اجملاالت
العريب من اللغة تعددت دالالت مصطلح التعريب فهناك من يقصد به وضع و نقل املصطلح  :التعريب/ ب 

 .األجنبية، وهناك من يقصد به تلك الظاهرة املتمثلة يف تعميم اللغة العربية يف العامل العريب
 11."أّما التعريب فله شقان تعريب لفظي و تعريب فكري:"قائال"محمد البطل"ويف هذا الشأن يفصل 

أّما . ا قد حيدث من زيادة أو نقصان أو حذفالتعريب اللفظي هو نقل كلمة بلفظها األجنيب إىل اللغة العربية مع م
التعريب الفكري فقد ظهر مع تطور املفاهيم عرب العصور، وهو يستهدف العمل اإلصالحي املتمثل يف وضع 

 .مصطلحات عربية ملفاهيم أجنبية بغية نشر العربية يف شّت امليادين ما جعلها لغة العلم
يعتمد النحت على اخرتاع صيغ جديدة مل تكن معهودة يف اللغة، و تدفع إليه احلاجات العلمية و : النحت/ ج

 .املقتضيات احلضارية والتقدم السريع يف العلوم والفنون
لفظ ينقل املتكلم معناه األصلي املوضوع كله إىل معىن آخر بينه وبني :"اجملاز" مصطفى الشهابي"يعرف : المجاز/ د

  12«.لي عالقةاملعىن األص
 13."استعمال كلمة يف غري معناها احلقيقي لعالقة مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة:"و يعّرف كذلك بأنّه

نالحظ أّن كل من التعريفني يشري إىل أن اجملاز هو استخدام اللفظة اجلديدة للداللة على مفهوم جديد و فيهما إحلاح 
 .ة ومعناها اجلديدعلى ضرورة وجود عالقة بني املعىن األصلي للكلم

إذ تتّم بتوليد دال جديد من خالل التعريب أو النحت أو  نستنتج مما سبق أن صياغة املصطلح حتيط باملعىن و املبىن،
بإعطاء معىن جديد لدال موجود مسبقا وهو احلال يف اجملاز أما االشتقاق فينتج دال جديد ذو معىن جديد واهذا 

لوجي الذي ميكننا القول أّن اللغة العربية غنية بأدوات التطور املصطلحي مما ميكنها من مواكبة التطور العلمي و التكنو 
 .يعف تدفقا مصطلحيا هائال
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 :خاتمة
إّن املصطلح عامة و املصطلح العلمي خاصة يُعترب إحدى األدوات البحثية اليت ال تزال حباجة إىل العناية والتدقيق 

عناية اليت بات حيظى هبا ضمن املعرفة العاملية، والتعريف مبرحلة حساسة من حياته وهي يف العامل العريب، والتنبيه إىل ال
مرحلة الوضع املصطلحي، وهي أول قضية تستوقف الدارس املهتّم هبذا املوضوع، وهي القضية واملنطلق واألساس ألهّنا 

ية من شأن احلرص عليها أن حيفظ تتعلق بوالدة املصطلح ونشأته، ورصد أهّم ما ارتبط هبا من أسس عملية منطق
 .للمصطلح العلمي نشأة سويّة

ومن تلك األسس ما يتعّلق بواضع املصطلح أي املتخصص الذي يسّمي ما أبدعه يف جمال علمي معنّي 
ق معرفة املفهوم، الكفاءة الّلغوية على إبداع األلفاظ، واملخّيلة اليت تساعد على اجلمع بينهما، ومنها ما يتعلّ :وأمّهها

 .باملصطلح نفسه لفظا ومفهوما مع ما يتطلبه اجلمع بني هذين الطرفني من وجود عالقات وروابط
 . وكّل هذه املساعي و اجملهودات هبدف اإلسهام ولو بالقليل يف وضع حّد لفوضى املصطلح يف العامل العريب

 
 قائمة المصادر والمراجع

، جملة البحوث والدراسات القرآنية، العدد التاسع، السنة اخلامسة "مصطلح الصالة بني العربية والعربية ّنوذجا :إشكالية ترمجة املصطلح"اجلابري عامر الزنايت،-
 .والسادسة

 1،،1،2خالد اليعبودي ،آليات توليد املصطلحات وبناء املعاجم اللسانية الثنائية و املتعددة اللغات، دار مابعد احلداثة، فاس، ط-
 .1111، 74، جملة اللسان العريب، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، ع(باسم)البنك اآليل السعودي للمصطلحات: عزيز الفاضلعبد الرمحن بن عبد ال-
 صناعة املصطلح يف العربية، جملة اللغة العربية، اجمللس األعلى للغة العربية،: عبد امللك مرتاض-
 .1111، 2ع
 .2،،2صرية العامة للكتاب، نظرية املصطلح النقدي، ااهيئة امل:عزت حممد جاد-
  21،1113املصطلح الصويت بني التعريب و الرتمجة، جملة اللسان العريب، مكتب تنسيق التعريب، الرباط،ع: حممد حلمي هايل-
،   2،،2، مارس،1ايد، تلمسان،عإطاللة على مطواعية اللغة العربية، جملة املصطلح، خمرب حتليلية إحصائية يف العلوم اإلنسانية، جامعة أبو بكربلق: حممد طيب-

  17ص
 . 2،،2، عامل الكتب، القاهرة، 1املصطلحات اللغوية، متام حّسان رائدا لغويا، عبد الرمحن حسن العارف، ط: حممد حسن عبد العزيز-
 4،،2، 1حممد البطل،فصول يف الرتمجة و التعريب، الشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان، مصر، ط-
 .1113األسس اللغوية لعلم املصطلح، دار غريب للطباعة و النشر، القاهرة، :حممود فهمي حجازي-
  1115مصطفى الشهايب، املصطلحات العلمية يف اللغة العربية، اجملمع العلمي العريب،دمشق،-
 .4،،2ه،1724، 1يوسف أبو العدوس، مدخل إىل البالغة العربية ، دار املسرية،عمان، ط-
 

 :الهوامش
                                                             

،   2،،2مارس، ،1إطاللة على مطواعية اللغة العربية، جملة املصطلح، خمرب حتليلية إحصائية يف العلوم اإلنسانية، جامعة أبو بكربلقايد، تلمسان،ع: حممد طيب-1
  17ص

  112،ص21،1113املصطلح الصويت بني التعريب و الرتمجة، جملة اللسان العريب، مكتب تنسيق التعريب، التعريب، الرباط،ع: حممد حلمي هايل-2
12-11،ص1113األسس اللغوية لعلم املصطلح، دار غريب للطباعة و النشر، القاهرة،:حممود فهمي حجازي- 3  
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، جملة البحوث والدراسات القرآنية، العدد التاسع، السنة اخلامسة "مصطلح الصالة بني العربية والعربية ّنوذجا: إشكالية ترمجة املصطلح."عامر الزنايت اجلابري، - 4

 331والسادسة، ص
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ABSTRACT : 

This research handles briefly the findings of a study carried out with secondary school pupils. 

It aims at investigating the real causes behind the occurrence of too many grammatical errors which 

were studied using error analysis method for the purpose of finding out the most common ones 

committed by them and searching for the major sources behind making them. One of the most 

important interests of this research was to determine whether the L1 interference was the major cause 

of making such errors or the intralingual factors caused by the target language. It is composed of two 

parts, the theoretical background of the study which is about error analysis method and the practical 

part of the study that includes both the results and analysis of the study. A mixed method which is a 

combination of quantitative and qualitative research approaches was used with a sample of 80 

participants from a secondary school in Algeria. A grammar test was used as a research tool. The 

final results reveal that the most frequent grammatical errors were wrong word order , wrong verbs 

and auxiliaries forms, wrong tenses and wrong derivation. Another significant finding is that most of 

such errors were not due to L1 interference but to intralingual factors.         

 Key words: Assessment; Testing; Grammar competence; Grammar difficulties; Grammatical errors;  

Error analysis;  Interlingual errors;   Intralingual errors                                                                           

 ملخص                                                                                              

ويهدف إىل دراسة األسباب احلقيقية وراء .. نتناول يف هذا املقال باختصار نتائج دراسة أجريت مع تالميذ الصف الثانوي 
ارتكاهبم للعديد من األخطاء النحوية اليت متت دراستها باستخدام طريقة حتليل اخلطأ لغرض استكشاف أكثرها شيوعا والبحث عن املصادر 

واحد من أهم اهتمامات هذا البحث هو حتديد ما إذا كان تداخل اللغة األم هو السبب الرئيسي يف ارتكاب مثل  .الرئيسية وراء ارتكاهبا
 . هذه األخطاء أو العوامل املتداخلة اليت تسببها اللغة االجنليزية

املنهجية املتبعة يف هذه الدراسة  تتألف هذه املقالة من جزأين، مها اخللفية النظرية للدراسة واليت تدور حول طريقة حتليل اخلطأ و  
 .واجلزء العملي من الدراسة اليت تشمل كال من نتائج الدراسة وحتليلها

. مشارك من مدرسة ثانوية يف اجلزائر80مت تبين طريقة خمتلطة وهي مزيج من مناهج البحث الكمي والنوعي مع عينة من  
 . أدوات البحث املستخدمة كانت اختبار القواعد

النتائج النهائية أن األخطاء النحوية األكثر شيوًعا كانت ترتيب الكلمات اخلاطئ و الشكل اخلاطئ لألفعال واألفعال تكشف  
ومثة نتيجة هامة أخرى هي أن معظم هذه األخطاء مل تكن بسبب تدخل اللغة أألصلية للمتعلمني . املساعدة، والتصريف اخلاطئ لألزمنة

 .غة األجنبية وهي اإلجنليزيةناجتة عن الل ولكن بسبب عوامل
التقييم ؛  اختبارات ؛ الكفاءة النحوية  ؛ صعوبات حنوية ؛ األخطاء النحوية ؛ حتليل األخطاء ؛ أخطاء  سببها  :الكلمات المفتاحية

 .تدخل اللغة األم ؛ أخطاء سببها اللغة أألجنبية
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Résumé : 

  Le présent document résume les résultats d’une étude réalisée auprès d’élèves de troisième 

année du secondaire. Il s'agit d'examiner les causes réelles de la survenue de trop nombreuses erreurs 

grammaticales qui ont été étudiées à l'aide d'une méthode d'analyse des erreurs dans le but d'explorer 

les erreurs les plus courantes commises par les élèves et de rechercher les sources principales qui les 

ont provoquées. 

L'un des intérêts les plus importants de cette recherche était de déterminer si l'interférence de la 

langue maternelle était la principale cause de telles erreurs ou les facteurs intralinguaux causés par la 

langue cible. Cet article est composé de deux parties, le fond théorique de l’étude qui traite de la 

méthode d’analyse d’erreur et la partie pratique de l’étude qui comprend à la fois les résultats et 

l’analyse de l’étude. 

Une méthode mixte combinant des approches de recherche quantitative et qualitative a été adoptée 

avec un échantillon de 123 participants d'une école secondaire en Algérie. Les outils de recherche 

utilisés étaient un test de grammaire. Les résultats finaux révèlent que les erreurs grammaticales les 

plus fréquentes étaient les erreurs concernant l'ordre des mots, la forme des verbes et ds auxiliaires et 

de conjugaison. Une autre conclusion importante est que la plupart de ces erreurs ne sont pas dues à 

une inférence de la langue maternelle mais à des facteurs internes.  

Mots clés: évaluation; Test; Compétence grammaticale; Difficultés de grammaire; Erreurs 

grammaticales; Erreur d'analyse ; Erreurs interlingues; Erreurs intralingues 

Introduction:                                                                                                                                    

What has been noticed by most secondary school teachers  is that though they spend too much 

efforts in teaching English in general and grammar in particular, exam results specially the 

Baccalaureate results are not satisfactory. What is remarkable is greater lack and weakness of 

grammar competence among secondary school pupils in general and third year pupils in particular in 

spite of the collaborative efforts of teachers, inspectors and syllabus designers.  

Thus, this research work is conducted for the purpose of targeting areas of weaknesses, 

finding out the reasons behind  such insufficiencies of grammar competence among third year pupils, 

the most common types of the grammatical errors committed by them and the most common sources 

of such errors.  

1-Theoretical background 

Errors mainly grammatical errors are no longer considered as indications of failure. Rather, 

they form fundamental foundations to target specific points that require specific reinforcement and 

tailor teaching for the purpose of  improving the teaching learning process. EFL learners make 

mistakes and errors during the process of developing their language. This seems to be an expected 

and usual part of language learning as a completely different opinion has occurred to consider 

learners’ errors as an indicator of their learning process and as a device to improve learning (Corder, 

1974). What is significant is to know how these errors can be exploited to benefit both grammar 

teaching and testing.                                                        

1-1- The distinction between error and mistake 

 Before moving to the theoretical background of this method, its models and sources of errors, 

it is important to make a distinction between the terms mistake and error. Most people consider  them 

as synonyms, but indeed they are different from each other. The distinction between them relies on 

the ability of self-correction. This is what is called by Corder (1971) and James (1998) as the self- 

correctability criterion (as cited in AbiSamra, 2003). Mistakes can be self- corrected, but, errors 
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cannot. However, Harmer (2007, p. 96) uses them as a broad term that refers to three categories; slips 

that are mistakes which learners can correct themselves when noticing them, errors that are mistakes 

which pupils cannot recognize as errors and cannot correct themselves and attempts that are mistakes 

which pupils make when they attempt to do something but they do not know how. Thus, error as 

defined by Ellis (1994) is a systematic and repeated deviation from the norms of the target language.          

1-2- Error Analysis 

The analysis of errors that language learners make has been one of the most controversial 

issues in the field of applied linguistics for a long time. According to Keshavarz (1999), there have 

been two major approaches of studying language learners’ errors; Contrastive Analysis (CA) and 

Error Analysis (EA). Through CA method, errors that learners make can be predicted by comparing 

the linguistic differences between the mother tongue and the target language (kim, 2001, as cited in 

Heydari and Bagheri, 2012). However, studies showed that not all errors resulted from L1 habits 

transfer, there were many others that appeared during the process of learning which had no relation 

with L1 (Ellis, 1994). Therefore, by the early 1970’s, it was replaced by EA because of its inaccuracy 

and the high criticism that it received (kim, 2001, as cited in Heydari and Bagheri, 2012).  

Error Analysis Method as a way to improve learning is viewed as a technique that provides 

evidence of the learner’s knowledge of the second language (Ellis, 1994). In fact, its purpose is to 

find out what learners know and what they do not know (Corder, 1974). However, learning grammar 

is the most essential part in learning a language. In order to be able to use a language properly, it is 

necessary to master its grammar. That is why error analysis mainly focuses on grammatical errors 

(Hasyim, 2002).  

Ellis and Barkhuizen describe error analysis as “a set of procedures for identifying, 

describing, and explaining learners’ errors” (2005, p. 51). This explanation involves mainly 

identifying the sources of such errors for the purpose of the adaptation of appropriate teaching 

strategies to help language learners learn better (Heydari and Bagheri, 2012). Corder as the founder 

of this new trend, sets a model to analyze errors. According to Ellis, his model involves the following 

steps:  

1- Collection of a sample of learner language 

2-  Identification of errors 

3-  Description of errors 

4- Explanation of errors 

5- Evaluating errors (1994, p. 48) 

According to Dodigovic (2005), many researchers were elaborated on Corder’ s model such 

as Brown (1994) and Ellis (1995). Some of them provided clear examples of how to conduct the 

study such as Hubbard et al (1996) and Ellis (1997). However, Gass and Selinker (1994) identified 

six steps followed in conducting an error analysis; collecting data, identifying errors, classifying 

errors, quantifying errors, analyzing source of error and remediating for errors (as cited in AbiSamra, 

2003). Following these steps, our experimental side was conducted. 

2- Research Methodology  

To accomplish this research work, a particular research methodology was followed to deepen 

the understanding and interpretation of the results.                                                                  
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2-1- Research Design   

A mixed method design was used, which is a combination of quantitative and qualitative 

research approaches for the purpose of obtaining better results both at the level of data collection or 

analysis levels (Dornyei, 2007). Quantitative methods are research techniques that are used to gather 

information dealing with numbers and anything that is measurable  (Holston, 2011). That’s means 

procedures that gather data in a numerical form. The qualitative approach uses opinions and 

experiences to provide qualitative data.           

2.2. Setting and the Sample Population  

The sample population, which is the group of people that represents the same characteristics 

of the total population and through which the researcher can generalize findings to the entire 

population  is a relevant element in the process of conducting  any research work (Ary et al, 1979). 

The population of this study consisted of (80) pupils from the third year level of secondary 

education, precisely, from Achrati Bouhafes Secondary School, in El Bayadh. They were males and 

females chosen from both scientific and literary streams since pupils of both streams learnt the same 

grammar and the weight of grammar in the BAC exam according to the two streams is the same.                                                                                                              

2.3. Research Instruments   

 The researcher used a grammar test. The test papers were being corrected, the errors that the 

learners committed  were identified, categorized and explained for the purpose of finding out the 

reasons behind making them. The designed  test (see appendix A) was   based on the most important 

grammar points designed in the programme of the third year secondary school level, and its tasks 

were presented under the same instructions as the   common  grammar tasks that occur in the 

Baccalaureate Exam.  

In general, this test was a discrete item test which  consisted  of six  tasks about morphology 

(derivation and inflection ) and syntax. The first task was about the derivation of nouns, adjectives 

and verbs completing a  table. The second task was about supplying the correct forms of the verbs 

between brackets. The third task was about the ability to ask “wh” questions correctly. The fourth 

question was about the transformation of sentences of different types ( from passive to active voice, 

from direct to indirect speech and expressing  wish  and  strong desire).The fifth task was related to 

the use of connectors to join pairs of sentences. The sixth task was about the correct word order. The 

pupils to reorder words to get meaningful sentences.  

The general test framework is illustrated in the following table that shows the different test 

tasks, the language aspects they dealt with, the instructions, the number of the expected answers and 

the mark intended for each task. 

Task Related  to Instruction Number and type  of 

responses         

Mark 

1 Derivation Complete the following chart as shown 

in the example  

06 responses (words) 03 

points 

2 Tenses Give the correct form of the verbs in 

brackets  

06 responses (verbs) 1.5 

points 

3 Wh-questions Ask the questions that the underlined 

words answer   

05 responses   

(wh-questions) 

3.5 

points 

4 Sentence 

transformation  

Complete sentence (b) so that it means 

the same as sentence (a)  

08 responses 

(sentences) 

4.5 

points  
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5 Joining sentences 

using connectors  

Join the pairs of the sentences using 

the connectors in brackets. Make any 

necessary changes   

05 responses 

(sentences)     

2.5 

points 

6 Reordering words 

to make 

Sentences 

Reorder the following words to make 

coherent sentences  

05 responses 

(sentences) 

05 

points  

Table 2.1. The General Test Framework 

2-4- Data Analysis 

This work provides an interpretation of the results in an attempt to answer the questions raised 

by this research work. In the grammar test, each student’s responses were studied and analyzed. This 

study is based on the analysis of each task separately for the purpose of finding out the errors that the 

pupils made when answering these particular tasks depending on Error Analysis Method. This 

analysis indicated numerous grammatical errors according to each task. In addition, an attempt to 

find out the reasons behind making such errors has been carried out.  

2-4-1-Abbreviations of Error Types 

These grammatical errors were identified and used in a form of abbreviations. An explanation 

of each one was also presented. The following table is an illustration of these keys. 

Abbreviation Full words  Explanation  

1.WD 

                             

2.WT 

 

3.WFV 

 

4.WV                                              

 

5.Inf                          

                                               

6.ET-V                                                                                          

             

7.WQW                

8.Aux-O                                      

  

 

9.VO                                  

10.Be-D                    

 

11.BR            
12.Do-B                            

 

13.DR                                      
14.WF-Aux  

 

15.WWO 

(inv)                               
16.WWO 

(VS)                                                                                              

17.WF-PP                                                                                                 

1.Wrong Derivation 

                                                

2.Wrong Tense                                            

 

3.Wrong Form of Verb 

 

4.Wrong Verb                        

 

5.Infinitive 

                                         

6.Erroneous Tense and verb 

form                              

7.Wrong Question Word                                              

8.Auxiliary Omission 

 

 

9.Verb Omission                                                            

10.BE replacing DO                                                                                                      

 

11. BE  Redundancy                     

12. DO replacing BE                                                               

 

13.DO  Redundancy 

14.Wrong Form of Auxiliary  

 

15.Wrong Word Order  (no 

inversion)  

16.Wrong Word Order (The 

verb preceded the subject)                                                                                    

17.Wrong Form of Past 

1.Derivation of nouns, adjectives and verbs was 

incorrect. 

2.Pupils used wrong tense instead of the correct 

one. 

3.Tense was correct but the verb form was 

wrong.  

 4.Another verb was used instead of the given 

one. 

5.Infinitive should be used after TO but other 

verb forms were used.  

6.Pupils used tenses and verb forms that did not 

exist.                                                         

7.Wrong question word was used.                                                             

8.Auxiliary was omitted in asking wh-questions 

or transforming sentences from active to passive 

voice.                                                          

9.Verb was omitted in asking wh-questions                                                             

10.Auxiliary BE was used where the auxiliary 

DO was required .                                                                                                                                                  

11.Unnecessary insertion of BE.                         

12.Auxiliary DO was used where the auxiliary 

BE was required.                                                                                                       

13.Unnecessary insertion of DO.                                                                                              

14.Tense was correct but the auxiliary  form was 

wrong.                                                              

15.The question form was wrong, there was no 

inversion of auxiliary and subject.                                         

16.The question form was wrong, the  verb 

preceded  the subject. 

17.The  past participle of the verb  was wrong 
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18.WWO 

   

19.WO   

                   

20.TWO                                                               

                  

21.WT-P                                           

                

22.UIW 

   

23- SO                                                            

 

24.CP  

 

25.WFS                                 

26.WPW  

                                   

27.WP-adj 

 

28.WP-the 

Participle of the verb                                                                                      

18.Wrong Word Order 

                                                          

19.Word Omission                                          

 

20.Transformation Word 

Omission                                              

21.Wrong Transformation of 

Pronouns                                                                                                                  

22.Unnecessary Insertion of 

Words                                                                                            

23-Subject Omission                              

 

24.Connector Position   

                                                     

25. Wrong Formed Sentences                               

26.Wrong Position of a Word  

                                                 

27.Wrong Position of an 

Adjective                                                

28.Wrong Position of the 

when changing from active to passive voice.                                                                                     

18.The words were not in the right order. 

                                                                 

19.Necessary words were omitted from the 

sentences.                                                              

20.Pupils did not write the transformation words 

such as that, if… 

21.Pupils did not transform pronouns that 

required change.  

22.Pupils inserted other words which they did 

not require them.                                                                                         

23-The subject was omitted in sentences 

expressing wish.                                                              

24.Connectors were not supplied in their right 

positions.                                                                                                                           

25.Ill- formed sentences.                                  

26.correct sentence but the position of just one 

word was incorrect such as articles or adjectives. 

27.correct sentence but the position of the 

adjectives was incorrect.                                                                           

28.correct sentence but the position of the article 

the was incorrect. 

Table 2.2. Abbreviations of Error Types (adapted from Mungungu, 2010) 

2-4-2-The Most Common Errors Types Made by the Learners 

The following table is an overview of the errors found in the test in numbers and percentages 

for the purpose of finding out the most common errors made by third year pupils. 

 

           Task 
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WD 417        417 11.39 

WT  211 46 92 125 99 65  638 17.43 

W 

F 

V 

 

 

 

WFV 

WF-Aux 

 114 96 65 

104 

44 46 47  786 21.48 

Inf  62         

Aux-O   68 28       

WF-PP    112       

WV  37       37 1.01 

ET-V  109       109 2.97 

WQW   158      158 4.31 

VO   107      107 2.92 

Be-D    29      29 0.79 
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Do-B   8 4     12 0.32 

BR   48      48 1.31 

DR   34      34 0.92 

WWO   100 79 150 18 99 369 815 22.27 

WO    38 76 19   133 3.63 

UIW     42 24   66 1.80 

WT-P      53    53 1.44 

CP       217  217 5.93 

        Table2.3. Frequency of Error Types in the Test. 

The overall number of errors found in the test papers was 3659 errors .What has been noticed 

from the previous table is that the most common errors types made by the third year pupils were  

wrong words order, wrong verbs and auxiliaries forms, wrong tenses in  general and wrong 

derivation in percentages of (22.27), (21.48), (17.43) and  (11.39 )  respectively . However, 

other common errors were found but not in the same rate such as wrong use of connectors, wh words, 

words omission, erroneous tenses and verb omission in asking wh- questions.  

2-5- Discussion 

The analysis of the most frequent errors committed by those learners depends on Richards’ 

division and subdivision (1974). According to him intralingual errors are subdivided into three main 

types: overgeneralization (from one structure to another), ignorance of rule restrictions (within the 

structure itself) and incomplete application of the rule. Through studying some examples taken from 

the test papers illustrating the most frequent errors made by the learners, the major sources of such 

errors could be determined. However, it was difficult to prove that the studied error has a specific 

cause but the researcher  tried to consider the greatest probability. This is what has been confirmed 

by Mukattash (1981) who states that there is no way of proving that any given error type has a 

specific cause. That means if it is due to L1 interference, learners’ communication strategies, or 

target language interference.  

The most common error type among third year learners at the target school was wrong word 

order. Some examples of this category of errors were studied for the purpose of identifying the 

sources of making such errors. From task 3, the following examples were selected and analyzed: 

What means child labour?        ( What does child labour mean ? ) 

In this interrogative sentence,  the verb preceded the subject while the correct order in English is ( 

wh-word + aux + S + V). This error of word order can be due to L1 interference since one of the 

forms of questions in Arabic is interrogation tool (wh –word +V+ S).   

Where violence is found?   (Where is violence found?)  

The error presented in the position of the auxiliary (is). In this way, the error is the absence of the 

obligatory inversion of the auxiliary and the subject. This type of error had no relation with the 

mother tongue but with the target language. It can be considered as incomplete application of the 

rule.  

From task 4 the following  examples can be listed:  

              Fake products  many companies being producing.   
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This sentence has no sense and it is due to the incomprehensibility of the words and sentence 

structure  and ignorance of the rule. 

She asks if can we live on the Moon.  

This type of error had no relation with the mother tongue but with the target language. It can be 

considered as incomplete application of the rule. 

          He said that a billboard adverted in the main road of the city by me. 

 It is clear that in this sentence  learners tried to turn  the sentence  into the passive voice thinking that 

the word advert is a verb. However, the correct transformation is to turning it into the reported 

speech. The source of this type of error is overgeneralization and using one structure instead of  

another  due to confusion between rules. 

From task 5, these are some examples: 

Stringent laws are absent because malpractices are increasing. 

In this sentence, the learners could not distinguish between the main clause and the subordinate 

clause to put the connector in the right position. This is because they did not understand the meaning 

of the sentences or  the  words.  

 Most products are expensive so many people that buy counterfeits. 

The wrong word order in this sentence  is due to lack of knowledge of the rule of forming such 

sentence and the inability to understand the sentence or the words meaning.  

From task 6 these examples were selected for analysis: 

 The telescope stars is distant to observe used.  

The sentence has no sense and it is just a mixture of words. It is due to lack of knowledge of the 

words meaning. 

The telescope is used to observe  stars distant.     ( distant stars  ) 

In this example, the order of the words was correct except the two last words. The pupil used his 

mother tongue to reorder them since in Arabic the adjective follows the noun whereas in English it 

precedes the noun.  

You have asked him questions?       ( Have you  )  

There is no inversion of the auxiliary and the subject  the auxiliary should be before the subject. It is 

classified as an incomplete application of the rule. This type of error is probably due to lack of 

knowledge about the form of questions . 

You have questions asked him?                                                                       

Asked him have you questions?  

In these two  sentences, the learners may be influenced by their mother tongue in reordering words in  

such sentence. Furthermore, they did not pay attention to the past form of the verb (asked). What has 

been noticed from the above examples is that both interlingual transfer and intralingual transfer 

resulted incorrectly ordered sentences. However,   some of them were due to L1 while most of them 
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were caused by the inability to comprehend the words and the lack of knowledge about the structures 

of English sentences. Most  of them related that to their weak level in English in general.    

The second greatest  common error type among third year learners at the target school were 

wrong tenses and verb inflection. Some examples of misuse of tenses and  wrong verb and auxiliary 

form were chosen  for the purpose of identifying the sources of making such errors. These examples 

are: 

Years ago, it will be….(was)   

The error is in the use of the future simple where the past simple is required. It is clear that learners 

generalized the rule of future tense formation .It is due to incomprehensibility of tenses or ignorance 

of time indicators according to learners. This led them to misuse tenses as  Richards(1974, p. 38) 

states that pupils sometimes apply a rule in areas  where it is incorrect and inappropriate. 

Mars is maked  of ice and dust.(made)  

In this sentence, the learners ignored the rule restriction of past tense formation and over-generalized  

the rule of adding (-ed) to the verbs that should take another form ( irregular verbs).  

I don’t saw  him for ten years.  

fake products are being producted by many … 

I wish Muslims would re-contributed to the ….  

What does child labour means?  

Other types of errors related to tenses and verbal form were persistent in most of the test papers, such 

as: auxiliary omission, verb omission, unnecessary insertion of the auxiliaries (to be) and (to do). 

Wrong replacement of auxiliaries  (to be) and (to do) . examples of each type were:  

a- What    √ child labour means? 

b- What did the Arabs  √   ?  

c- What is the Arabs do?  

d- Where does violence found?  

e- What means child labour? 

The verb should be written in the infinitive form in sentence a . In sentence b, the verb is omitted 

whereas, in sentence e concerning word order, the verb (means) precedes the subject.  However, the 

auxiliary (does) is omitted in sentence a . The auxiliary (to do) is replaced by (to be ) in sentence  c 

while the contrary occurs  in sentence d. The use of verbs in question forms in right  tenses and forms 

seemed to be difficult to learners. The verb auxiliaries have also  been omitted or misused. This 

shows that learners have more difficulties in using auxiliaries in asking wh-questions as it is  stated 

that the auxiliary verbs are often problematic for L2 learners since there are certain rules on how to 

use them (Taher, 2011, p. 26). In all the sentences except sentences b and e, these error types are 

classified as an incomplete application of the rule. This type of error is probably due to lack of 

knowledge about form of questions, tenses, verb forms and auxiliaries. However, the source of error 

in questions b and   e seems to be direct translation from Arabic . 

The next most frequent error found in the test papers was wrong word derivation. Here are 

some examples of such errors. 

Verb:  civilizat, civiliza . 
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noun: believation, believement widention…  

Adjective: civilizative, widentive.. 

What has been noticed from the study of the test papers  is that the errors made in deriving 

verbs, nouns and adjectives were due to over-generalization of suffixes that do not  suit some words. 

The learners followed the given examples in which they may find the right words or they may not. 

The main source of committing such errors was lack of knowledge about words derivation and lack 

of memorization.  

Depending onwhat has been said above, it can be revealed that the errors made by the third 

year pupils at the target school  were both from interlingual and intralingual interference. However, 

their biggest number of errors is due to intralingual factors. Those caused by L1 interference were in 

a small proportion compared with those resulted from English. That means that most of them were 

independent of the learners’ mother tongue and were caused by the influence of English language . 

More precisely, most of them were caused by overgeneralization. They are items produced both by 

the learner which reflect not the structure of the mother tongue, but generalizations based on partial 

exposure to the target language (Richards (1970), as cited in AbiSamra, 2003). 

Conclusion 

This research described the case study which concerned the types of the grammatical errors 

committed by the third secondary pupils, through analyzing the test results, focusing on the most 

frequent errors and on the most common sources behind making them. .What has been noticed is that 

the most common errors types made by the third year pupils were  wrong words order, wrong verbs 

and auxiliaries forms, wrong tenses in  general and wrong derivation. The causes behind making such 

errors were both due to interlingual and intralingual interference. Whereas, the errors caused by the 

learners’ mother tongue were in a small proportion. However, intralingual errors are mainly due to 

overgeneralization and incomplete application of the rules. 
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                                                       Appendix A 

                                                  The grammar test  

Name:……………………..                                                                Mark :……                                                 

Class:…..                                GRAMMAR TEST.                                

1. Complete the following chart as shown in the example . (03 pts) 

Verb Noun Adjective 

e.g.    to   produce production productive 

…………… civilization ………………. 

 …………….… ……………………… believable 

To widen ………………….. ………………. 

 

2. Give the correct form of the verbs in brackets. (1.5pts)                                            

a. If  he had  entered school , he (not to be ) illiterate .(…………………………….) 

b. Some  children ( to get ) better results if their parents take care of them .(………) 

c. Years ago , it (to be ) difficult for people to (to send) their children to school . 

                    (……...)                                   (…………) 

d. Mars (to be to make ) of ice and dust .(………………………………..) 

e. I ( not to see ) him for ten years .(……………………………………) 

 

3. Ask the questions that the underlined words answer . (3.5pts) 

a. Some social scientists point out that some kinds of work may be completely harmless. 

……………………………………………………………………………….? 

b. Thousands of satellites revolve around the planet Earth. 

..............................................................................................? 

c. Child labour means work for children that harms or exploits them . 

……………………………………………………………………………….? 

d. Violence is found in schools , institutions , on the  streets and in the workplace 

.………………………………………………………………………………..? 

e.  The Arabs conquered many rich provinces. 

………………………………………………………………………………….? 

    4.  Complete sentence (b) so that it means the same as sentence (a) . (4.5pts) 

1.a. Scientists discovered water on the Moon . 

   b. Water …………………………………….. 

2.a.Wood is carried by trucks . 

   b. Trucks………………………  

3.a. Many companies are producing fake products . 

   b. Fake products ………………………………… 

4.a. “ Can we live on the moon ? ” she asks. 

   b. She asks …………………………………….. 

5.a.  “ I saw a billboard advert in the main road of the city , ”he said . 

    b. He said ……………………………………………. 
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6.a. “ What does it mean ? ”he asked . 

   b.    He asked………………………………….. 

7.a. Government should protect children from exploitation . 

   b. It’s high time …………………………………………… 

8.a. Muslims will  re-contribute to the development of human civilization soon . 

   b. I wish Muslims……………………………………………..              

  5.  Join the pairs of the sentences using the connectors in brackets. Make any necessary    changes . (2.5pts) 

 

a. Children do most of the hard work . They are badly paid .( Although ). 

…………………………………………………………………………….   

b. A company ( act ) responsibly . It ( gain ) the confidence of its stakeholders . (provided that )  

………………………………………………………………………………. 

c. Many people  become obese. There are many advertisements of junk and fast food.(consequently ) 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

d. Most products are expensive .Many people buy counterfeits. ( so….that ) 

……………………………………………………………………………….. 

e. Stringent laws are absent . Malpractices are increasing . ( because ) 

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

    6. Reorder the following words to make coherent sentences . (5 pts) 

a. strict / advertising / governments / negative / should / on / introduce / regulations/ . 

………………………………………………………………………………………. 

b. labour / top / child / poverty /of / is /the / cause /? 

……………………………………………………………………………………… 

c. observe / used / stars / telescope /distant / the / is / to /. 

………………………………………………………………… 

d. questions / him /you / asked / have / ? 

……………………………………………………. 

e. if / him / wanted / liked / know / she / astronomy / to  / he / learning /. 

………………………………………………………… 

                                                                                     BEST WISHES 

 

 


