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  تـقـدیم

�أن�   �منذ �تصدر�تباعا �والنقد �و�دب �اللغة ��� �أمارات �مجلة مازالت

م،�و�ا���تطل�علينا����2017صدر�م��ا�العدد��ول����ش�ر�د�سم���من�عام�

�ثابتة�� �بخطى � �الر�ادة �إ�� �طر�ق�ا ��شق � �الثالث؛ �عام�ا �و�� �الرا�ع عدد�ا

� �بج�ود�ثلة �ذاك�إال�بتوفيق�من�هللا��عا���أوال،�ثم من�أساتذة�مطمئنة؛�وما

�بقسم��ا �والفنون ��داب �العر�ي(�لية �و�دب �العر�ية �من�)اللغة �و�رعاية ،

�ع��� �عزم �الفر�ق �و�ل �ل�ا، �مديرا �بصفتھ �والفنون ��داب ��لية �عميد السيد

حوسبة�ع����رضية�ا��زائر�ة�للمجالت،�وارتقاء��-بإذن�هللا�-امل������ا��عيدا�

  . ن�غدا�لناظره�لقر�ب��ا����الرتب�املؤ�الت�واملناقشات،�وإ

�العامل�ن�   �والعلماء �ا��امعي�ن �لألساتذة �الدعوة �نجدد �املناسبة و��ذه

�ببحوث� �لإلس�ام �وخارجھ، �الوطن �داخل �من �وآدا��ا �العر�ية �اللغة �حقل ��

�الضوابط� �مراعاة �مع �وطلب��ا، �العر�ية �للغة �خدمة �القابلة؛ ��عداد ��� جادة

ُ َعَملَُكم َوقُل ﴿�:�عا��قال�. املن��ية�والفكر�ة�للمجلة  اْعَملُوا فََسیََرى هللاَّ

  .105سورة�التو�ة،��ية�﴾وَرُسولُھُ َوالُمْؤِمنُون

  عمر بوقمرةالدكتور       
 رئیس التحریر
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ستيراتيجية المقاربة النصية إ  النص بين سيرورة اإلنتاج وفعل التأويل–

  كرةـــــــــد نعيمة سعدية جامعة بس.ا                                             

  بن الدين بخولة جامعة الشلف. د                                              

  

إن السؤال حول كيفية تلقي النص وشروطه، ال يقل أمهية عن  الملخص  

السؤال حول شروط إبداعه وإنتاجه وتأويله؛ إذ حناول يف هذا السياق، الكالم عن 

و كيف ننتج نصا؟ كيف ميكن لنا بناءه وترتيبه و على " إنتاج النص" نص اإلنتاج أو 

كيف ميكن مبعرفة نص : ولأي قاعدة ينتج، كان البد أن يولد تساؤل آخر يناظر األ

  .  اإلنتاج أن حنقق نص التأويل؟

  .السياق- فعل التأويل-آليات اإلنتاج-التأويل -النص :يةالكلمات المفتاح  
 Abstract :The question of how to receive the text and its 
conditions is no less important than the question of the conditions of 
its creation, production and interpretation. In this context, we try to 
talk about the production text or the production of the text and how to 
produce a text. How can we build it and arrange it on what base it 
would have produced another question? 
Word keys Text, interpretation, production mechanisms, verb 
interpretation, context. 

  

  :مقدمة  

إن أصعب مرحلة يف تكوين النص، هي تلك اليت تتحول فيها عملية تأليف    

النص و توليده و تشقيق املعىن فيه إىل عملية ذاتية حتكمها الرغبة يف أن يؤدي النص 

ما أريد له أن يؤديه، كنص موحد أو فسيفساء من رموز و إشارات و عالمات لغوية 

منة يف جسده تستدعي التأويل، ليبدأ فعل حتيل إىل مدلوالت باطنية كا, و غري لغوية
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إن ما حناول رصده يتعلق بإشكاليات  ..التأويل نشاطا معقدا حياول حماكاة فعل اإلبداع

 : من نوع

وحدود التأويل اليت يفرضها ، إشكالية املعىن األحادي يف مقابل املعىن املتعدد

  .املنطق الداخلي للنص

  .إشكالية القراءة والتأويل

  :النص في إنتاج -1

إن أصعب مرحلة يف تكوين النص، هي تلك اليت تتحول فيها عملية تأليف      

النص و توليده و تشقيق املعىن فيه إىل عملية ذاتية حتكمها الرغبة يف أن يؤدي النص 

ما أريد له أن يؤديه، كنص موحد أو فسيفساء من رموز و إشارات و عالمات لغوية 

ت باطنية كامنة يف جسد النص، حتدد هلا موقعا مركزيا حتيل إىل مدلوال, و غري لغوية

احملور يف هذا العامل ومركز الثقل يف هذه احلمولة  - بذلك–يف العمارة النصية؛ فتكون 

املعرفية ذات اخللفيات املرجعية اللغوية وغري اللغوية وهذه املرحلة بشكل أو بآخر 

سطحية، اليت و  رية ساذجةتعمل على إبعاد النص من السقوط يف دائرة قراءة ظاه

تفتقد أي قدرة على تقفي أثر النص و إعادة إنتاجه كمحاولة جادة ضرورية لفهم 

, وال شيء يفىن, ال شي خيلق" بناء على ما أمكن، من حيث أن, النص كما ميكن

وكذلك النص يف ظل ما  (1)"وكل موجود متحول؛ فاخلطاب األديب حتويل ملوجود

   .دعت إليه إنتاجية النص
                                                 

 .117، ص 1982، تونس، 2الدار العربية للكتاب ط، , األسلوبية و األسلوب, عبد السالم املسدي (1)
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أي أن كل نص له طابع اجنازي  (A Kibédi Varga )وكما يرى كبيدي فارغا  

، أي أن كل نص يتولد من نظام يولد بدوره جمموعة أخرى من النصوص  (2) "فارغ 

تلفظ، ميكن له أن يقدم إمكانيات تعبريية كثرية يف / استعمال/ إجناز) أي نص(و أنه 

أي حنوه (لغة معينة، حىت، ألن لكل نص تركيبه النحوي و الصريف املنفرد و املتميز

  ). أي إنتاجها(ءة خلقها و بنائها ، باعتبار اإلنتاج عملية تتميز بربا)اخلاص

ومن هذا املنطلق، تتحكم يف إنتاج النص عدة عمليات لغوية و نفسية و اجتماعية و 

معرفية تشكل من األجزاء وحدة منسجمة قائمة على قواعد تركيبة و داللية تداولية 

و يؤدي الفصل بني هذه القواعد أو االكتفاء بقسم منها إىل خلل حتمي يف , معا

و , لتفسري، ألن عمليات فهمها و تفسريها ال تقل عن عمليات إنتاجها مرة أخرىا

أن الثوابت املتمثلة يف أبنية النصوص ختتلف عن املتغريات املتمثلة يف أشكال الفهم 

أن املتكلم " باعتبار. تفاعلت وفعلت "النص بنية داللية تنتجها ذات"املتباينة، كون 

ف خمتلفة ميكن أن تنتظم يف ثالث أنساق من يستعمل معار , الذي ينتج نصا

علم التفاعل الذي يشمل علم /علم موضوعي أو موسوعي/علم لغوي:املعارف هي

وعلم ما وراء االتصال , و كذلك العلم اخلاص باملعايري االتصالية/ االجناز النظري

وعلم , بوصفه علما خاصا بضمان التفاهم و كذلك منع نزاعات االتصال و إزالتها

  .أبنية النص الشمولية أو أنواع النص

بل تنشأ عرب عمليات بنائية  ،وإذا كانت النصوص ال تنتج أصال ببساطة  

معقدة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أي العلوم يكون ضروريا إلنتاج نص 

ما، وأي الوحدات التمثيلية تعد صفات مميزة ألنساق العلم أو املعرفة املختلفة، ملعاجلة 

لنص، وقد تساءل كل من فيهيفيجر وهاين منه عن هذا، فقدما حماولة اقرتحا فيها ا

  :أهم العلوم اليت يتكأ عليها منتج النص، ليحقق غاياته، وهي كاآليت
                                                 

(2)
 .232 ، ص 2007، 1، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط، بنية املعىن إىل سيميائية الدالمن  حسن مخري، نظرية النص، 
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  :العلم اللغوي.أ  
من أجل إنتاج أي نص حنتاج إىل علم بالقواعد، وباملعجم، ليكمل املنتج           

خربية، وحسب أي القواعد جيري اإلضمار، كيف يتم معارفه، مثل كيف حيقق مجلة 

املوضوع، الذي خيطط له بالتوافق مع مشروع  أو/ –توزيع معلومات أساس القضية

على القضايا، أي على الوحدات الداللية األولية يف اجلمل املفردة، وحسب  - احلدث

معروفا من ,القواعد ميكن إفهام السامع، ما إذا كان شيء معني، يتكلم عنه يف النص

اخل، وأخريا يتبع العلم اللغوي أيضا علم ...قبل، أو ما إذا كان شيء قد سبق ذكره

الوحدات املعجمية، اليت يتم عربها إيضاح املواقع النحوية يف بناء اجلملة، و كيف 

تربط اجلمل بعضها ببعض، وبأي القواعد الصوتية ميكن إبراز عناصر اجلملة بشكل 

اخل؛ فألجل إنتاج النص يلزم وجود حمتوى واسع جدا ...ربأي كيف يتم الن, خاص

اليت حتدد البناء الصويت و النحوي و الداليل لألقوال , من القواعد اللغوية و الوحدات

, الن النصوص ميكن أن تتكون من قول واحد يف حدها األدىن, اليت تكون النص

فإننا حنتاج , ني النصيتم فيها رسم مضام, لكنها يف العادة تشكل من تتابع أقوال

و , أيضا إىل معرف عن كيفية إظهار العالقات بني الوحدات الداللية يف األقوال

وكيف يتم دمج السياقات يف , معارف عن ربط الوحدات الداللية األولية يف مركبات

  .(1) النص على شكل شبكة من الروابط الداللية

يتم التوليد اللغوي بوصفه اختيارا من نظام اإلشارة "و يف عملية إنتاج النص    

اللغوي لفئة اجتماعية بوصفها مجاعة اتصالية، و تشكل القيود االجتماعية والنفسية 

الظروف الكالمي الذي يقدم  –كما هو معروف   - واملقامية اليت تؤدي فيعها اللغة

اختيار الرتتيبات "النصوص؛ و ذلك الرتباط الشرط الفيصل ألداء نوع حمدد من 

اإلجبارية أو االختيارية احملددة من النظام النحوي للغة باألدوار اللغوية اليت تنظم 
                                                 

(1)
 126، ص  1998فيهيفيجر و هاين منه، ترمجة فاحل بن شبيب العجمي، جامعة امللك سعود، دط،الرياض،  
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وهو ما حيدده العلم . (2) "و تتفاعل مع  أنواع النصوص, حسب املقتضى أو اهلدف

  .املوضوعي

األشياء يف داخل عقله، يبين  عندما يشرع املنتج يف إنتاجه، إمنا جيري جتاربه عنف   

بنية من األفكار أوال، من طوب و طينة عقلية، أو من معاين الطوب والطينة، فإن 

صلحت هذه العملية يف العقل، يقوم بإجرائها يف الواقع والعمل، وإن مل تصلح 

الستحالة فكرية غّض الطرف عن عملها يف الواقع، وال نقصد من هذا أن تعامله 

عىن كان دائما مصيبا، أو كان دائما ينطبق على الواقع وإمنا نقصد أنه بالفكرة وامل

مشروع  –؛ فأول البناء بالتأكيد 1"استطاع أن يوجد لكل شيء مادي فكرة يف ذهنه

تعّد وفق طرح (أو بناء الفكر والعقل، و هذا يقوم بالطبع على مواد أولية  - البناء

تناول الذهن املعاين واملواد األولية ويبين ؛ في)عقلية لألشياء/ صور ذهنية" يعقوب فام

" �ا عمارة نصية ختتلف ألوا�ا، وهذه هي املرحلة الثانية، أي ما بعد مشروع البناء

وهو البناء الفعلي الذي يكتب له قدران املطابقة أو املخالفة ولكنه يف احلالتني يكون 

: " ؛ لذلك يقول فوكوباختيارات جديدة وأفكار جديدة ورؤى مجيلة وبطريقة شاعرية

إن اخلطاب شيء من األشياء و هو ككل األشياء موضوع صراع من أجل احلصول 

بل هو املسرح الذي يتم فيه , و هو ليس فقط انعكاسا للصراعات...على السلطة

و بلفظ أدق هو املدار , فهو ذاته مدار الرغبة و السلطة, استثمار عنصر الرغبة

   (3)"احلاسم للسلطة و الرغبة

  

  

  
                                                 

(2)
 163ص 2003، 1ق ـ ط، دار الفكر، دمشترمجة خالد حممود مجعة،, حنو نظرية أسلوبية لسانية, فيلي ساندربرس 
(3)
 193 ، ص ، 1936، دـ ، ط، والنشر والرتمجة التأليف جلنة مطبعة, الربامجاتية. يعقوب فام 
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  :العلم الموسوعي أو الموضوعي  . أ

و أول طور يف إنتاج النص هو يف العادة طور التخطيط و مقصد املنتج هو هدف    

كنشر املعرفة أو حتقيق االنسجام مع خطة ما، أي يعد إنتاج , ما من خالل النص

, و يف وسع املنتج, النص هدفا فرعيا يف السبيل املؤدي إىل اهلدف األساسي

اول تقدير أي من النصوص املمكنة باالعتماد على حتليل الوسائل و الغايات أن حي

هو الذي سيقدم أكرب اإلسهامات يف تقليص الفروق القائمة بني احلالة الراهنة و 

   (1)حالة اهلدف

والقيمة اليت يعطيها العلم املوسوعي أو املوضوعي لقضايا معاجلة النص من األمور اليت 

, حقل معرفة قائمة بذاته "العلم املوسوعي"ال جدال فيها، أما أن كان مربرا أن يعد 

فهي مسألة تتوقف اإلجابة عنها على أي الفرضيات يتم اختيارها فيما خيص منذجة 

يعد , أي العلم الداليل, العلم املعجمي, املعجم و العلم اللغوي لقضايا معاجلة النص

و يكون لديهم , اليوم كثريا العلم الغالب الذي ميلكه أعضاءه أية مجاعة بشرية معينة

سيتم إلغاؤه بواسطة ما , هذا العلم الغالب, ند التمثيل الداليل يف التدوين املعجميع

يسمى العلم املوسوعي الذي يقود بالضرورة إىل أن يقبل جبانب املعجم ختزين علم 

آخر يف الذاكرة يشمل تلك ا�االت املعرفية اليت ميكن أن تسمى العلم املوضوعي أو 

  (2) علم اخلرباء

: مسرفا يف التشدد حني يقول (D. Romlhart)دافيد روملهارت ويذهب    

تعد عملية االستيعاب مطابقة لعملية انتخاب املخططات التصويرية والتحقق منها "

يف حماولة تفسري املوقف أو النص الذي يراد فهمه؛ ألن انتخاب املخططات والتحقق 
                                                 

(1)
 64ص ـ 1999ـ   اهليئة املصرية العامة للكتاب, مدخل إىل علم لغة النص, إهلام أبو غزالة 
(2)
 127، ص  السابقفيهيفيجر و هاين منه،  
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وجيد املرء . مطابقني لهيسامهان يف االستيعاب دون أن يكونا  -يف اعتقاده-منها 

مصاحلة مطردة بني املعرفة اليت يعرضها النص وبني أمناط املعرفة التنظيمية املختزنة عند 

 -يف هذه املرحلة-و للمكون النصي. (3) "الشخص الذي يفهم النص وطبعه ومزاجه

واختيار العنصر املوسم له وظيفة .تتكون من موضوع وحممول.دور يف تركيب الرسالة

و عالقته , ، تلفت انتباه العنصر الذي وضع يف غري موضعهcohésiveمتاسكية 

كما تتصل بتقسيم عنصري القضية إىل معلوم و هو ما يفرتض , بالعناصر األخرى

و هو ما يرد املتكلم اإلخبار به أو يفرتض أن   وجديد،, لسامع يعرفهاملتكلم أن ا

  .(4) السامع ال يعرفه

  :العلم التفاعلي. ج

وبعد مرحلة التصور تأيت مرحلة التطوير، اليت ميكن االنتفاع �ا يف توسيع األفكار    

ر على الناجتة وختصيصها وتفصيلها وربطها الواحدة باألخرى، و يف وسع املرء أن ينظ

التطوير على أنه البحث يف فراغات املعرفة املختزنة أي يف تشكيالت احملتوى الذهين 

ذات التنظيم الداخلي بفضل املسارات الداللية، اليت جتعل النص إعالميا ذا 

؛ فاخلطاب حدث تفاعلي يتفاعل فيه  (1)تشكيالت جديدة يف عامل النص املرتبط به

  .املخاِطب واملخاَطب

  :االنجاز النظريعلم . د

إن قصد أي متكلم من إنتاج نص ما، إرادة إحداث أثر معني، كما يريد به         

مثال إحداث ردود فعل معينة لدى املتلقي أو التوصل إىل حاالت معينة، جتعل 

تصرفات املشرتكني اآلخرين يف االتصال ضرورية، عند ذلك ميكن االنطالق من أن 
                                                 

(3)
 256ص, مدخل إىل علم لغة النص, إهلام أبو غزالة 
(4)
 147ص, 1998,ملتقى الفكر اإلسكندرية, مدخل إىل النظرية اللغوية عند هاليداي, علم اللغة النظامي, حممود أمحد حنلة -  

(1)
 64ص, مدخل إىل علم لغة النص, إهلام أبو غزالة:ينظر 
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لك املعارف اخلاصة بأن لديهم معارف عن نوعية احلاالت املتكلم يف مجاعة معينة مي

اليت ميكن أن حتدث يف مواقف ملموسة معينة وعن طريق أقوال لغوية معينة تظهر نية 

املتكلم يف موقف ما بقول معني، لتتم  منذجة العالقة بني علم التفاعل، أي العلم 

ة من املتكلم والسامع اخلاص بالسلوك اللغوي، والعلم اللغوي واألدبيات الصادر 

   :واهلدف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (2) النص بوصفه بناء ذا جوانب متعددة تظهر فيه أنساق املعرفة املفردة      

وباعتبار أن النص يؤلف نظاما ذايت التنظيم فهو ال ينأى يقوم بتنظيم وظائف وقائعه 

و كلما خرجت واقعة نصية عن أنظمة معرفة املشرتكني للغة النص وحمتواه , املكّونة له

النص لالختالل، و استلزم األمر استعادة االستقرار وغايته تعرض استقرار نظام 

بواسطة التكامل التنظيمي مع تلك الواقعة أي بواسطة إضافات وتعديالت ملخزون 

املرء من املعرفة؛ وإمنا تسّد السبل أمام استغالل النص إذا أخفق التكامل التنظيمي يف 

ن النظام مبحافظتهم على العمل، و يف األحوال العادية، حيافظ املشرتكون  على تواز 
                                                 

(2)
 .152، ص  السابقفيهيفيجر و هاين منه،  

 الحدث حال إدراك
  الحدث في والمشتركین

  
 فھمو النص إنتاج إدراك أو

 المتلقي لدى النص

 التخطیط

یة
ضو

لع
 ا
دة

ع
قا
وال

ي 
ول
شم

 ال
صد

مق
 ال

ق
قی
ح
ت

 

  
  

  :أنساق المعرفة

  العلم اللغوي

  العلم الموسوعي

  علم الحدث اللغوي

 علم أبنیة النص
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استمرار اخلربة املعرفية و يتم ذلك باكتشاف الصالت بني كل واقعة ذات معىن 

  (1) وسياق تلك الواقعة

إن منتج النص مطالب برسم معرفته باملتلقي الذي يتجه إليه اإلنتاج، ومعرفة    

أخرى ونوع النص وأعرافه من علوم مصاحبة، من جهة، ومن جهة , املوضوع املقدم

مطالب برسم معرفته بعملية اإلنتاج نفسها، حيث يراعي أثناء عملية التفكري 

والتخطيط اختيار املعلومات والكلمات والعبارات اليت تناسبها، لتتم عملية حترير 

الكتابة يف شكل مراجعة، تستدعى إثرها أفكار جديدة تضاف إىل معلومات النص 

رجية و اهلدف من النص، ألن املتكلم الذي األوىل، وتشمل اهتماما بالعناصر اخلا

ينتج النص يتبع دائما قصدا أو هدف اجتماعي، يتحقق من خالل معلومة عن 

لذلك ميكن للمتكلم مثال أن ينتج . احمليط أو من خالل الوعي بإحدى احلاجات

إبالغ :نصا مرتبطا با�االت الوظيفية التالية على أ�ا أهداف اجتماعية ممكنة

اإلقناع ./ نصوص إلنتاج مجال أديب./إصدار تعليمات احلدث./ التعلم./ ةاملعلوم

وهذه الوظائف ميكن معها استنباط ثالث صفات أساسية . بواسطة النصوص

 :(2)لتوصيف إنتاج النص

 

 

  
                                                 

(1)
 .60ص, مدخل إىل علم لغة النص, إهلام أبو غزالة 
(2)
  12ص ,مدخل إىل علم لغة النص: فولفجانج و فيهيفيجر 

وكان , وأ�ا تقوم بتلك الدوار التفسريية املعينة لألشياء, إنتاج النص وأيضا تفسريه جيب أن تفهم على إ�ا نشاطات مدرجة بنيويا*

اعتمادا على . املطلب املنهجي لنظرة لغوية قائمة على نظرية املمارسة و نظرية احلدث قد أشار بشكل جلي إىل هذا 1984جوديش 

 اجلوانب العامة يف نظرية املمارسة وكذلك البحث يف علم النفس اإلدراكي
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-يعد إنتاج النص نشاطا لغويا خيدم أهدافا اجتماعية و يكون ذلك مرتبطا  - أ 

  .بسياقات نشاط معقدة -غالبا

حيتوي على الوسائل املناسبة لإلنتاج و , النص نشاط واع و خالقإنتاج   - ب 

حياول السامع أن يفهمه من , دائما ما يكون نشاطا مقصودا من املتكلم

 .خالل األقوال اللغوية

كما يعد إنتاج النص دائما نشاط تفاعل مرتبطا بالشريك و يكون دائما   - ج 

 .اط اللغويبشكل نسيب من شركاء االتصال الذين يتعلق �م النش

تعد ) التفاعل - القصد - اهلدف االجتماعي(هذه الصفات النوعية الثالث     

أو الصفات األساسية للنصوص بصفة عامة، و , اجلوانب اجلوهرية إلنتاج النص

انطالقا من الصفات األساسية إلنتاج النص ميكن القول إن إنتاج النص هو نشاط 

ذهنيا للهدف الذي ينفذ بنص للوصول ؛ حيث تشكل خطة النص متثيال * خمطط له

فتحتوي بذلك خطة النص على النتيجة، و حتتوي أيضا على الطرق , إىل هذا اهلدف

اليت ميكن بواسطتها الوصول إىل هذه النتيجة فالنصوص تتابع من األقوال اليت تنتج 

و ميكن للمتلقي التعرف على قصد املنتج اعتمادا , من متكلم لتحقيق أهداف معينة

 -وفق هذا النموذج–أو مبراعاة العوامل السياقية؛  كما أن البنية النصية , على القول

حتتاج إىل ذلك اخلليط املتكامل من علم , بنية معقدة ذات أبعاد أفقية و تدرج هرمي

و اليت اختصت لسانيات النص بقدرة , النحو و علم الداللة و علم التداولية

  .استيعابه

و ميكن أن تشكل خطة إنتاج النص متثيال ذهنيا للهدف واحلدث الشمويل  

حتتوي خطة النص بذلك النتيجة املعدة , الذي ينفذ بنص للوصول إىل هذا اهلدف

. مسبقا و أيضا الطرق اليت ميكن بواسطتها الوصول إىل هذه النتيجة عل احلالة املعنية

خطة النص مث أخريا حتقق من خالل أقوال  أما العمليات الذهنية اليت تطور بناء عليها



  م2019مارس                                  1العدد 3المجلد      مجلة أمارات                     

 

- 22  - 
  

؛ باعتبار أن إنتاج النص ال حيدث  (1) فتثبت يف النص بطريقة خاصة جدا, لغوية

و بواسطته جيب أن تصنع حالة مرغوبة , بل هو نشاط خمطط له, مطلقا دون شروط

لدى املنتج، لذلك �دف هذه املعاجلة إىل رصد بعض املمارسات اإلجرائية اليت 

, قراءة و حتليال: تعلقت بتلقيه, ت النص؛ باعتباره موضوعا جتاذبه منظومة مفاهيممشل

, و ألنه بنية لغوية أو جهاز تنظريي انبثق عن نشاطات معرفية خمتلفة, من جهة

  .حددت خصوصيتها يف نظام شامل هو الثقافة اليت تشكله و تشكل منها

ية، ونظرات خمتلفة حول فقد قدم عدة مناذج نص Van dijkأما فان دايك     

وقد لوحظ  –كما بينا يف أكثر من موضع   –وصفها و تفسريها : دراسته للنصوص

 –أنه اعتمد يف مناذجه على عناصر لغوية، فأدخل فيها مكونات نفسية ومنطقية

التوليدية، وقد  –وتداولية، إىل جانب املكونات التحويلية والداللية  –داللية واتصالية

يف شكل (امتداد بنية كربى نصية  –كما يرى سوينيسكي  –جه خاصافرتض فيها بو 

، بوصفها بنية عميقة داللية للنص، إىل مناذج نصية و أحناء نصية، )فروض خمتصرة 

واشتقاق البنية السطحية للنص منها من خالل قواعد حتويلية، حتدد عوامل اجنازيه 

يف تعليل  1982طالب سنة من جهة، فقد )اخل..مكانية وزمنية(وصياغة ) امتدادية(

مبراعاة أمناط احلدث وأوصافه وخطابه واملقوالت ) من خالل نظرية احلدث(احلكايات 

  .(2)، ومن جهة أخرى)الشرح والرتكيب والتفكيك(السردية الكربى 

ويرى هاليداي أنه إذا فتشنا املعاين الكامنة يف اللغة وجدنا عددا ضخما من        

ات مستقلة من اإلمكانات، وهذه الشبكات تنسجم مع االختيارات تضمها شبك

وظائف أساسية حمددة للغة، وهذا جيعلنا قادرين على أن نصف الوظائف املختلفة 

للغة من حيث أن هلا صلة وثقى بالرتكيب اللغوي بدال من االجتاه �ا وجهة اجتماعية 
                                                 

(1)
 .120، ص السابقفيهيفيجر و هاين منه،  
(2)
 94ص ,1997،بريوت ،1ن ناشرون،ط،  املفاهيم واالجتاهات، مكتبة لبنا علم لغة النص, سعيد حسن البحريي 
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أطلق عليها  أربعة مكونات وظيفية 1968ومن هنا، الحظ هاليداي سنة . أو نفسية

واملكون اخلطايب   (logical)واملكون املنطقي (experiential)املكون التجرييب 

(disco Ural)  واملكون الكالمي الوظيفي(speech functional) أو ،

 1970، ليستبدل هذا الطرح جزئيا سنة (interpersonnel)املكون التباديل 

و . بالوظيفة اليت تعادل عنده املعىنبطرح ال يبتعد عن األول، يعيد تسمية املكون 

بعدها يدمج الوظيفتني األوىل و الثانية يف وظيفة واحدة مساها الوظيفة 

و يعيد تسمية املكون الثالث إىل الوظيفة النصية، بينما  (ideational)الفكرية

   (1) يبقى األخري بذات التسمية و لكن يلغي كلمة املكون، و جند الوظيفة التبادلية

املكون الفكري؛ فتتمثل وظيفته يف جتسد خربة املتكلم بعامل الواقع سواء يف ذلك  أما

العامل اخلارجي الذي حييط به، أو العامل الداخلي الذي يدور يف أعماقه، و ميثل وعيه 

يعين بالتعبري عن العمليات و : اخلاص و هو يتفرع إىل مكونني آخرين فرعيني جترييب

ذلك، وآخر منطقي، يقوم بتزويدنا على مستوى هذه املشاركني والظروف وحنو 

الوظيفة بالتعبري اللغوي عن العالقات اجلامعة، كتلك اليت تكون بالربط أو التفريع أو 

اخل، يف حني يتحقق املكون التباديل يف ثالث وظائف، من حيث أنه يربز .الشرط

كونه وسيلة   مؤسسة للعالقات االجتماعية بني الناس أو حفاظا عليها من جهة و

للتأثري يف سلوك اآلخرين و توجيههم إىل أشياء معينة قوال أو فعال من جهة ثانية، 

  اخل.....ومن حيث أنه تعرب عن موقف املتكلم قبوال أو لقطا أو جترحيا أو اندهاشا

ولكن أهم مكّون يف نظر هاليداي و رقية حسن وهو املكون النصي؛ الذي يعترب    

ق املكونني األولني عرب نص يناسب السياق ويتميز بصفتني أنه املسؤول عن حتق

، (cohésion)االتساق: أساسيتني يف تشكل نصيته وإنتاجه بصفة عامة ومها

جيري على "، أي حيققان التماسك بشكل عام؛ الذي (cohérence)واالنسجام 
                                                 

(1)
 .137 - 136، ص 19898حممود أمحد حنلة، علم اللغة النظامي، كلية اآلداب، ملتقى الفكر، اإلسكندرية،  
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ز أعراف أهل اللغة يف االستعمال؛ حبيث يكون السامع أو القارئ قادرا على متيي

 .(2) "النص من جمموعة عشوائية من اجلمل 

كما قد يقوم املكون النصي زيادة على إحداث التماسك و حتقيق املكونان      

الفكري و التباديل، أيضا له وظيفة إبراز عنصر معني يف النص من خالل التمييز 

نت أ: ((بعالمة دالة تفرد العنصر عن سواه، و ختصه باألمر دون غريه كقوله تعاىل

  .(3) ))فعلت هذا

  :النص والكفاءات التداولية - 2

البد من توفر الكفاءات التداولية لبلوغ القصد من النص، فتأويل املرء لنص ما       

يتوجب عليه تطبيق كفاءات متنوعة على خمتلف العناصر الدالة املدرجة يف املتتالية 

النصية، حىت يتسىن له استخراج مدلوال�ا، وهو أمر غاية يف التعقيد، حيث تتدخل 

 متجانسة تتصف مسألة حتديد جماال�ا وكيفية تدخلها فيها يف آن واحد كفاءات غري

 (4)بالدقة البالغة

ولعل ما استوجب حضور هذه الكفاءات هو قصور البنية الشكلية للنص على        

خيتلف فهمه حبسب حال السياق، وحبسب  حال "تبليغ القصد، فالكالم الواحد 

دخله معان أخر من تقرير املخاطبني، وحبسب غري ذلك، كاالستفهام لفظ واحد وي

وتوبيخ وغري ذلك، وكاألمر يدخله معىن اإلباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها، وال 

دليل على املعىن املراد إال األمور اخلارجية، وعمادها مقتضيات األحوال، وليس كل 
                                                 

(2)
 Halliday.M.A.K  R.Hassan,langage,contexte and text : Aspects of 

Language in social- Semiotic. Perfective Oxford ,university 

presse,1990,22,21. 

(3)
 .62:األنبياء، آية 

 .283ص .2008املنظمة العربية للرتمجة، : يروت كاترين كريبرات أوريكيوين، املضمر،  (4)
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حال ينقل، وال كل قرينة تقرتن بنفس الكالم املنقول، وإذا فات نقل بعض القرائن 

  (1) "ة فات فهم الكالم مجلة أو فهم شيء منهالدال

و ليست الكفاءات التداولية نسقا بسيطا بل هي أنساق متعددة متآلفة فهي         

امللكة اللغوية، وامللكة املنطقية وامللكة : تتألف من مخس ملكات على األقل وهي

بكفاءة منها تكملها املعرفية، وامللكة اإلدراكية وامللكة االجتماعية، وكل ملكة مرتبطة 

  :(2)على النحو التايل" دايك"وحتدد عاملها، وقد عرفها 

قدرة مستعمل اللغة على إنتاج وتأويل عبارات لغوية ذات : الكفاءة اللغوية/امللكة- أ

ألن صيغة اخلطاب اللغوية املكونة . بنيات متنوعة ومعقدة يف مواقف تواصلية خمتلفة

حييالن على املعىن احلريف، غري أن القارئ تفطن إىل  من أدوات معينة، وسياقه التلفظي

  .جزئيات اخلطاب اللغوية وما تضمنته من معان خفية 

متكن مستعمل اللغة من اشتقاق معارف أخرى بواسطة : الكفاءة املنطقية/امللكة- ب

 ما ارتبطقواعد استدالل حتكمها مبادئ املنطق االستنباطي واملنطق االحتمايل، 

باملعطيات اللغوية والسياقية لفهم القصد، كما متكنه من االستعانة بالعملية االستداللية 

عملية منطقية لربط املعطيات اللغوية " اليت تعّد األساس اجلوهري لتأويل النص، وهي

والسياقية واحملادثية التداولية إلنشاء الداللة، وفهم القصد، فكي نستدل علينا احلساب 

انطالقا من عناصر دالة متنوعة، ويقع مفهوم االستدالل أساسا من جهة واالستنتاج 

املتقبل، غري أنه ليس جمرد تفكيك، كما أنه ال ينفصل عن الباث مبا أن الداللة هي 

  (3) "حصيلة عمل مشرتك بني طريف اخلطاب يف السياق
                                                 

 194، ص2008، 1ط املكتبة األزهرية للرتاث عيد بلبع، مقدمة يف نظرية البالغة النبوية  السياق وتوجيه داللة النص، (1)
 .57ص  .م2004 -الطبعة األوىل . دار الكتاب اجلديد املتحدة اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد اهلادي الشهري، (2)
، ص 2007، 1صابر حباشة، دار احلوار، سوريا، ط: فيليب بالتشيه، فيليب بالتشية، التداولية من أوسنت إىل غوفمان، ترمجة (3)

153. 
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املنظمة، وقدرته وهو رصيد مستعمل اللغة من املعارف : الكفاءة املعرفية/امللكة - ج

على اشتقاق معارف من العبارات اللغوية وختزينها واستحضارها لتأويل العبارات 

متكنه من معارف متنوعة أسهمت بشكل فّعال يف تأويل النص، إذ تسهم  .اللغوية

معرفة القارئ بعادات املؤلف وجمتمعه بتأويل النص، وهو ما يشكل سياقا ثقافيا يعني 

كل ما ميثل "ونقصد بالسياق الثقايف للنصوص اللغوية للغوية؛ على فهم العبارات ا

مرجعية معرفية إلمكانية التواصل اللغوي، وبعبارة أخرى إذا كانت اللغة متثل جمموعة 

من القوانني العرفية االجتماعية بدءا من املستوى الصويت، وانتهاء باملستوى الداليل 

، (4) "بوظيفتها يف اإلطار الثقايف األوسع فإن هذه القوانني تستمد قدر�ا على القيام

االعتقادات املشرتكة بني أفراد البيئة اللغوية، واملعلومات "ويشتمل السياق الثقايف على 

التارخيية، واألفكار واألعراف املشاعة بينهم، فهذا السياق هو املعني على فهم عبارات 

لك مما هو مرتبط باحلياة وحنو ذ" جتمد بينهم اجلليد"، و"فالن جبان الكلب"مثل 

 "االجتماعية، أو له صلة بثقافة ا�تمع الدينية أو السياسية أو االجتماعية بوجه عام
(1)  

وهو إدراك مستعمل اللغة حمليطه ليشتق منه معارف : الكفاءة اإلدراكية/امللكة -د

يطه، إدراك القارئ لقصد النص ينتج بوساطة إدراك مواز حمللتأويل اخلطاب وإنتاجه، ف

ألن محل اللفظ على ظاهره أمر متعذر، وهو ما يعين اختفاء القصد وراء اللفظ، 

لذلك يسعى القارئ احمللل إىل معرفة الداللة الضمنية للخطاب، ليصل إىل املعىن 

  .        الضمين، املرتبط بتكوين هذه املعرفة، والنابع من ثقافة الناص املوسوعية
                                                 

 .98- 97، ص 2000، 4قيقة، املركز الثقايف العريب، بريوت، طنصر حامد أبو زيد، النص والسلطة واحل (4)
 .161، ص2007، 2حممد يونس علي، املعىن وظالل املعىن، دار املدار اإلسالمي بريوت، لبنان، ط (1)
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ال يعرف مستعمل اللغة ما يقول فحسب، بل يعرف  : الكفاءة االجتماعية/امللكة - ه

أهدافه كذلك كيف يقول ذلك ملخاطب معني يف موقف تواصلي ما قصد حتقيق 

  :التواصلية

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  :النص بين القصد وفعل التأويل - 3

مجيع أفراد اجلماعة اللغوية، قادرين على إنتاج نصوص نظريا أو إذا كان         

افرتاضا على األقل، فإن القليل هم الذين ميلكون كفاية نصية الجناز نصوص مقبولة 

أدبيا لذلك جند فان ديك و مجاعته يتحدثون عن وجود كفاية 

 النص تأویل

 كفاءة/ملكة

 معرفیة

   كفاءة/ملكة 

 اجتماعیة

 اللغویة المعرفة منطقیة ملكة
ملكة 

 إدراكیة

 تمثل قصد

  

  اتصال قصد
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تسمح ملراسل النص أن يفهم و يؤول عددا   (compétence textuelle)نية

ائيا من اجلمل املختلفة و هلذا فإن كفايته نصية، ذلك ألننا، سب فان دايك ال ال�

وجيب التعامل مع النص ككلية منظمة  (1) "نتوصل باجلمل، بل عن طريق النصوص 

تزاوج بني احمللي املنتظم يف كلمات ومجل و الكل  املشكل يف مستوى البيانات العامة 

واستداللية وارتباط هذه البنيات مع بعضها البعض باالشتغال يف حماور نظمية , للنص

عن طريق االتساق واالنسجام ومراعاة مبادئ القصدية واملقبولية واإلخبارية واملوقفية 

والتناصية، من أجل تكوين شبكة من العالقات املتفاعلة فيما بينها، مستمدة نوعا ما 

  .من الدنيا االتصالية املمتدة عرب مستويات متداخلة

القصدية صفة للحاالت العقلية واحلوادث اليت يتم �ا التوجه إىل إن 

؛ فإن كانت لدي رغبة ال  (2)"موضوعات العامل اخلارجي وأحواله أو اإلشارة إليها 

بد أن تكون رغبة يف حدوث شيء أو أن شيئا جيب أن حيدث وحني يكون لدي 

  :يلقصد معني جيب أن يكون قصدا لفعل شيء ما، وفق املخطط التا

  

  

  

  

وعليه، يعد القصد جمرد صورة من صور القصدية، وليس له وضع خاص؛ فالنص 

على اعتبار منتج النص؛ / يف عقل املؤلف  (plan)أو خطة  (dising)تصميم 

الكم الذي ينبغي أن حيتويه النص من معلومات يف  منتج النص ميلك معارف عن

  .حالة معينة، حىت يستطيع السامع أن يعيد قصده
                                                 

 .84ص   1987أفريقيا الشرق، : الدار البيضاءسیمیائیة النص األدبي،أنور املرتجي،  (1)
 .143ديرت فيهفيجرفولفاجنج هاين منه، مدخل إىل علم اللغة النصي، ص: وينظر. 24، وص21املرجع عينه، ص : جون سريل (2)

  القصدیة

  معتقدات
  مخاوف
   قصدیة غیر الحاالت  رغبات

  انفعاالت
  البھجة
  القلق
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للشعر أدوات جيب إعدادها قبل مراسه :" ولعله األمر الذي أشار إليه ابن طباطبا     

و الراحة يف الفهم و اإلعراب و الرواية , فمنها التوسع يف علم اللغة..و تكلف نظمه

واملعرفة بأيام الناس وأنسا�م و مناقبهم مثالبهم والوقوف على مذاهب , لفنون األديب

ومجاع ... والتصرف يف معانيه، ويف كل فت قالته العرب فيه, رالعرب يف تأسيس الشع

هذه األدوات كمال العقل الذي متيز األضداد، ولزوم العدل و إيثار احلسن واجتناب 

متد بفروعها على , عملية معقدة"إنتاج النص" ؛ فـ (3)"القبح، ووضع األشياء مواضعها

ئص عينية خمتلفة؛ لعل أمهها وعلى مقومات ال حصر هلا و على خصا, عناصر عديدة

أو   ,(compétence)" الكفاءة" تلك اخلاصية اليت القت نوعا من اإلمجاع وهي

نظاما "باعتبارها , قدرة اإلنسان على استعمال اللغة من خالل معرفته بقواعد لغته

  . ، أي األداء (1)"عقليا حتتيا قابعا خلف السلوك الفعلي

كما يرى مثله  . لية فهم املؤلف أكثر مما يفهم نفسهدف من النظرية التأويفاهل     

هناك ارتباط وثيق بني الفهم والتأويل، فإذا أردنا أن نفهم شخصا جيب علينا أن "أن 

إذ يبقى النص جماال ؛ "نقوم بتأويل أفعاله و كتاباته يف عملية واحدة متجانسة

للمؤول أن يلج إىل هذا  لتأويالت حمتملة تتجدد باستمرار، فهو عامل يعج ببدائل تتيح

العامل وهو مدمج مبختلف األدوات اليت �ا يواجه النص، فيتعدد القارئ يف خيال 

املبدع، وتظهر معامل هذا التعدد يف النص، بني قارئ متخيل مضمر وآخر فعلي 

ينقسم  -يف نظرنا- املخاطب واقعي، وبينهما مراتب، مها متعددي األبعاد، ذلك أن

علي، وهو الكائن الواقعي، والذي حصر يف سياق لغة اخلطاب، خماطب أول ف: إىل

زمانا ومكانا، وهو كائن ميلك املرونة ليتلون يف سياق جديد ممتزجا : بشكل حمدد

برؤى وتطلعات القارئ اجلديد، ومرجعياته الثقافية واالجتماعية والفكرية، والثاين هو 
                                                 

(3)
 43 - 41 ، ص،ص،  القاھرة - مكتبة الخانجي ،  عبد العزیز بن ناصر المانع ابن طباطبا،  عيار الشعر، تح، 
 .211ص  اجلزائر. م2005 ،  2، ط، . ديوان املطبوعات اجلامعية ,النشأة و التطور, اللسانيات, ـحمد مومنأ (1)
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ال املبدع حلظة اإلبداع، ليسكن املضمر، وهو الكائن الورقي املوجود يف خي/الضمين 

بزئبقية -بني أسطر لغة اخلطاب، فينتقل عرب العصور، من قارئ إىل آخر، وليحيا

  :وبقوة يف خيال هذا القارئ اجلديد - ساحرة

  

  :القارئ وفعل التأويل -4

كما ظهر هذا املصطلح يف جمال الدراسات النقدية املعاصرة، والذي برز يف      

جماالت القراءة والتلقي يف مجيع اخلطابات األدبية واستعمل كأسلوب من أساليب 

البحث داخل النص ذاته من جهة، عن الدينامية " فهم النصوص؛ باعتباره عملية

و البحث عن قدرة هذا األثر على أن يلقي  الداخلية املختبئة وراء هيكله األثر األديب

إن الدينامية الداخلية . النص" شيء" بنفسه خارج ذاته و يولد عاملا يكون حبق هو 

ومن مهمة التأويلية أن تعيد , واإللقاء اخلارجي يشكالن ما ميكن تسميته نشاط النص

 بذاته عن املؤلف ، كون هذا األخري كيانا مستقال  (1) "بناء هذا النشاط املزدوج للنص

 

نه إ, و املعىن القارئ، و هو أبدا أكثر أو أقل أو غري ما يقوله و يصرح به 

إمكان للتفكري و بنيته للفهم أو مفرتق للحقائق؛ وهلذا فالقارئ اجلدير يقرأ دوما من 

ما ال يقوله النص، وكل قراءة جديرة متلك مصداقيتها ومشروعيتها، ومشروعية القراءة 

- هنا –إذ يشكل التأويل اختالفها ال من تطابقها مع النص املقروء،تستمد من 

جمموع اخلطوات اليت تقود إىل املطابقة بني رغبة املؤول وممكنات النص الدالة  ؛ ألنه 

ال ينطلق من فراغ، و ال يعتمد فقط على ذاتية املؤول املطلقة يف غيبة املعطيات 

األساسية اليت تواضع و تعارف عليها العلماء إلدراك التظاهرة النصية واليت سامهت 
                                                 

(1) - Paul Ricœur;du texte à l'action, P109 

 القارئ المضمر  القارئ المتخیل

 المبدع وحوار القارئ

 القارئ الفعلي القارئ الماثل  

 برؤیة المبدعواقع الحال 

 سیرورة القراءة

  إدماج القارئین

  

 )فعل القراءة(

 تقرئة سیرورة الحال 
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حضور هذا الوعي يف النص ال بد أن "ألن مفهوم للنص، بشكل فعال يف حتديد

على أن هذا الوعي ,يتخذ شكال ما، هذا الشكل هو ما نسميه العمل األديب

ولغة النص املبدع كثريا ما تغيب املعىن بالرمز أو  املتشكل لغويا خيضع لشروط اللغة؛

احلاثة على مزيد النظر " خيبة التوقع"بالكناية؛ فيفزع املتلقي إىل ما ال ينتظره فتكون 

والتفكر؛ إذ يقول اجلاحظ متحدثا عن العالقة بني ما ميكن أن نسميه العالقة بني 

ألن الشيء من غري معدنه أغرب، و كلما كان أغرب  : " يقول. الغموض و اإلبداع

كان أبعد الوهم؛ و كلما كان أبعد يف الوهم كان أطرف؛ و كلما كان أطرف كان 

إذ نتبني من خالل هذا القول أن اإلبداع (2) "عجب كان أبدعأعجب و كلما كان أ

ال تنشأ من وضوح املعىن و قربه؛ وإمنا على العكس من ذلك هو نتيجة صناعة 

و كل غريب يدعو إىل التأمل فيه حىت يفهم . للكالم تنجو به منحى األغراب

سامهت يف  ويعجب به؛ فرغم تقارب الرؤى يف حقيقة التأويل إال أنه قد مر مبراحل

فهناك مرحلة تضادية مع التأويل، وهذه املرحلة سادت فيها القصدية . حماولة ضبطه

وكل ما له عالقة بسلطة الكالم الفردي، أو بالفكر املطلق، فكانت هلا خيارات أما 

  .أن تفرض التأويل أو أن يتوقف يف نقطة حرجة ال جيوز ختطيها

ونشري يف هذا املقام إىل قول ابن األثري،الذي يتماثل إىل أبعد احلدود مع الطرح   

واعلم أن األصل يف املعىن أن حيمل على ظاهر، ومن : " التأويلي املعاصر، إذ يقول

فاملعىن احملمول .. ألنه عدول عن ظاهر اللفظ؛...يذهب إىل التأويل يفتقر إىل دليل

ه خالف، و املعىن املعدول عن ظاهره إىل التأويل يقع فيه على ظاهره ال يقع يف تفسري 

اخلالف؛ إذ باب التأويل غري حمصور، والعلماء متفاوتون يف هذا، فإنه قد يأخذ 

بعضهم وجها ضعيفا من التأويل فيكسوه بعبارته قوة متيزه على غريه من الوجوه القوية 
                                                 

 .55،ص 1أبو عثمان عمر بن حبر اجلاحظ، البيان و التبيني، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت،ج - (2)
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إلبداعية عندما تعترب أن أن سلطة التأويل هي اليت تشكل الظاهرة ا؛ ذلك  (1) "

نتائج التأويل ليست إال وجها من وجوه احلقيقة؛ فالنص حيمل ذلك اخلطاب تفسريا 

قبول أو رد، يف إطار : وهو تفسري يعرب عن فهم أو رفض: للذات و للوجود و للعامل

حمددات التأويل و التفسري، وحتديد العالقة بينهما، ألن الكشف عن احلقائق ظين يف 

  :بينما يعد قطعيا يف التفسري, لالتأوي

  كشف 
   :التأويل وفعل إعادة إنتاج الداللة -4

                                                 
بدوي طبانة، دار نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة ـ أحمد الحوفي، ابن األثري، املثل السائر،تح،  (1)

 .32، ص 1ج القاھرة

 ةـقـالحقی

  تفسیر
 یقیني كشف =

 احتمالي

   تأویل
=  

 ظني

 فـھـم
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إذا كان املراد من الفهم، هو هذا اإلدراك للمستوى األول من اإلخبار و اإلفادة 

، معىن ذلك أن  (2) "حيث يراد اللفظ لذاته كان التفسري منطا من أمناط عملية الفهم 

م، و هو إجناز له و ممارسة و مها متالزمان تالزما دعا التفسري يرتتب دوما على الفه

  .بعض املفكرين إىل اعتبارمها مرتادفني

مما , وعند  تفسري النص  كمحاولة أوىل لفهمه، توظف املعارف اسرتاتيجيا      

  :ميكن مساندته بالفرضيات األساسية التالية وفق طرح كل من فيهيفيجر وهاين منه

اليت مت إبالغها عرب النص بواسطة , متثيال ذهنيا لألوضاعمفسر النص " يبىن"  - أ 

أي أن مفسر النص بتطبيقه السرتاتيجيات خمتلفة يدخل النظام إىل , املنتج

  .و ميلؤها بالعلم املوجود من قبل, املعلومات املأخوذة من النص

: بكلمات أخرى, يفهم مفسر النص دائما على إ�ا أوضاع من نوع معني  - ب 

كون دائما مستندا إىل أنواع من املوضوعات وحاالت االتصال وضع النظام ي

 .و تفاعالت و نشاطات تفاعل

بل يبدأ , عند بناء التمثيل الذهين يف النص ال ينتظر املفسر إىل �اية النص  - ج 

 .ويعد ذلك خطوة نتيجة التفسري الناشئة,به منذ الكلمة األوىل يف بناء القول

يعتمد مفسر النص على مواقفه و قيمه و  عند بناء التمثيل الذهين يف النص  - د 

 .تكون ذات أمهية للنظام, �ذا يأخذ بتقوميات ،قناعاته و آرائه

عند بناء التمثيل الذهين يف النص يراعي مفسر النص وظيفية النص يف   - ه 

 .السياق االجتماعي

أي انه يعيد , و براعي مفسر النص كذلك وظيفة االجناز النظري يف النص  - و 

 .كلم نسبيا من سياق املوقف و سياق التفاعلبناء قصد املت
                                                 

(2)
احلامي اجلمهورية  ، نشر كلية اآلداب ـ سوسه ، العربية ، دار حممد علي التاويل ـ اإلعجاز اهلادي اجلطالوي، قضايا اللغة، املنهج ـ 

 .26التونسية ص 
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, وحوافزها, بأهدافها, يراعي مفسر النص إىل التفاعالت االجتماعية  - ز 

 .ومعايريها

ألجل تفسري النص يتم لدى املتلقي استدعاء النظريات و الفرضيات و حىت النظريات 

يط الطبيعي و الشخصية اليت مجعها بناء على خرباته الفردية يف تعامله اليومي مع احمل

  .(1)لبناء معىن النص ،االجتماعي

التأويل عبارة «: الذي يقول) هـ 505ت (و نذكر أبو حامد الغزايل من األصوليني 

عن احتمال يعضده دليل، يصري به، اغلب على الظن من املعىن الذي يدل عليه 

الذي يثري ، و  (2)»الظاهر ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للفظ من احلقيقة إىل ا�از

انتباهنا يف تعريف الغزايل أنه أشار على أن التأويل احتمال قواه وعضده دليل، يقرتب 

مقصده من اخلطاب أكثر مما يدل عليه ظاهر اللفظ، وهو يعطينا مسات أخرى تقربنا 

من التأويل األديب فهو ينبهنا على أن التأويل يكاد يكون أغلبه صرفا، فهو يكون 

  .إىل ا�از عدوًال من احلقيقة

التأويل هو صرف «: وهو من علماء التفسري والكالم) هـ 606ت (و يقول الرازي 

؛  (3)»اللفظ عن ظاهرة إىل معناه املرجوح مع قيام الدليل القاطع على أن ظاهره حمال

فالرازي يهتم بظاهرة الداللة اللفظية، واليت يرى من خالهلا داللة هذه األلفاظ، وذلك 

جود قرينة أو دليل يقضي بعدم قبول الظاهر، إما عند علماء احلديث على اعتبار و 

املراد بالتأويل «: وهو معاصر للرازي يرى أن) هـ606ت (فنجد عند العالمة األثري 
                                                 

(1)
 .159- 158ص، السابقفيهيفيجر وهاين منه،  
(2)
 .387، 1، ج1366الغزايل أبو حامد، املصطفى من علم األصول، دار صادر، بريوت،ط،    

(3)
 .222: هـ، ص1328 1993دار الفكر اللبناين، بريوت، الطبعة األوىل، فخر الرازي، أساس التقديس يف علم الكالم، : ينظر 
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نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي إىل ما حيتاج إىل دليل لواله ما ترك ظاهر 

  .(4)»اللفظ

ما تأويل : ه يف اللغة من األول و معىن قوهلمو أما التأويل فأصل: " ويقول الزركشي  

وهي السياسة؛ , أصله من اإليالة: و قيل.. إي إال ما حتمله من املعاين, هذا الكالم

  فكأن املؤول للكالم يسوي الكالم و يضع املعىن يف 

  

، فالتأويل عند علماء التفسري يعين التفسري و االجتهاد يف استنباط املعىن  (1)"موضعه

ود من ظاهر األلفاظ أو مما توحي به داللة تلك األلفاظ و تركيبها و ترتيبها، و املقص

  ".و فّسره،وقّدره, دبره,أول الكالم تأويال  و تأوله "

فالتأويل يف معنييه اللغوي واالصطالحي يعين التقدير والتفسري والتبيني وهذا واضح    

ليت تتسق مع األصول اليت اتفقوا مما نالحظه يف دراستهم كثريا من الظواهر النحوية ا

عليها سواء من استقراء النصوص أو مما تسرب هلم من املنطق وعلم الكالم ومن 

يتأمل كتب النحاة جيد أ�م كانوا مولعني بالتقدير والتأويل، فهم يذكرون تقدير 

األفعال املرتوك استعماهلا، واألفعال جائزة احلذف، وأمساء حتذف وجوبا أو جوازا 

اء تقدم وحاهلا التأخري وأخرى تؤخر وحقها التقدمي، كما جيدهم مولعني بالبحث وأمس
                                                 

(4)
 .62: ، ص1، ج)ت-د(ة، ابن األثري النهاية يف غريب احلديث واألثر، القاهر  

(1)
 ، م دار احياء الكتب العريب 1957 - ه 1376حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم اجلزء الثاين الطبعة األوىل  ,الربهان, الزركشي 

  .149- 148 ،ص ـ ص

 و احلمل, ومن أشكال هذا األسلوب من أساليب التأويل تتنوع إذ منها احلذف و الزيادة و التقدمي و التأخري* 

و التحريف و منها أيضا التقدير و االتساع و اإلضمار و االستتار و الفصل و االعرتاض و التعليق و , على املعىن

و هذه اإلشكال أو املظاهر اليت سلكها النحاة يف , اإللغاء و غلبة الفروع على األصول ورد الفروع على األصول

إذ احلذف أو التقدمي أو التأخري أو االتساع أو اإلضمار , تأويل النصوص تدل داللة واضحة على ارتباطها باملعىن

أو احلمل على املعىن أو أي شكل من هذه األشكال ال يأيت يف الكالم إال الغرض أو قصد و ما تأويله أو تقديره 

 .إال مسلك لتفسري تلك الظاهرة و بيا�ا بعبارة أو كلمة أو مجلة‘
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للكلمة إذا أ�م عليهم تركيب اجلملة وخالف ما * يف تفسري األوجه اإلعرابية املختلفة 

  .اصطلحوا عليه من قواعد وأصول

شبكة معقدة من اإلجراءات، و جهاز متطور من " التأويل وعلى الرغم من كون      

نستطيع التحكم يف نظام التلقي حبيث ال ..القنوات و األدوات، اليت بواسطتها 

نستعمل النص املقروء، و لكنا حناول أن نستخلص من عناصره بناء على معامل 

حنن سياقية و نسقية ،أيضا شبكة من املعطيات و القيم الداللية اليت حتول لنا من 

، إال أنه  (2)"قراء حمرتفون، أن نقارب النص املقروء انطالقا من إجراء منهجي صارم

مغامرة وعملية متواصلة ترفض اخللفيات الفكرية و املنهاجية اليت تساعد القارئ على 

إنتاج معىن للمضي يف ظلها؛ من أجل حتقيق فهم وجود نصي مضى عصره و 

عى إىل تأسيس اجلديد، ألنه نظرية ترى أن والفكر هادم للفكر إذا ما س - انقضى

متعدد الوجوه وليست له حقيقة جوهرية واحدة، ومعاين األعمال "النص األديب 

األدبية باختالفها وتنوعها من حني إىل آخر إمنا جتسد منطقا معينا يؤدي إىل تغيري 

مبا يف  منظم يف التذوق اجلمايل تبعا للتفسريات والتأويالت  املستخلصة من النصوص

ذلك تلك النصوص اليت تسمح بتعدد الدالالت وال ريب يف أن التأويلني خيتلفون 

عن غريهم يف عدم إقصائهم للفهم التارخيي بل يؤكدون على أن املالحظة اجلمالية 

  .(3)"ذا�ا خاضعة للتغري التارخيي

ه، لكنه املعىن ليس شيئا مرتبطا بأي منهما لوحد« فـففي عملية البحث عن املعىن؛  

، ذلك أن  (1)"بناء اجتماعي"إنه : بشأنه يف إطار التفاعل بينهما" متفاوض"شيء 
                                                 

، تأسيس للنظرية العامة للقراءة األدبية ، دار الغرب للنشر و التوزيع ، نظرية القراءة : عبد املالك مرتاض  (2)
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التواصل باللغة مشروع تعاوين ملتزم اجتماعيا، إن إرسالية املتكلم متت صياغتها 

  : واستقباهلا بطريقة مالئمة

 .كيف يعرف األفراد املتفاعلون أن هلم أفكار خمتلفة - 1

 رد اإلذعان ألفكار فرد آخر؟يف ظل أي شروط خيتار الف - 2

الثقايف للمعىن ال تغري احلدوس / إن هذه الطريقة يف طرح مسائل البناء االجتماعي « 

واحلجج الكامنة خلفها وما تفعله أ�ا تبني كيف ينسجم هذا املشروع مع الداللة 

  :(2)»التصورية 

مل يعد التأويل جمرد فرع معريف يعين بتفسري النصوص والكشف   وخاتمة القول،      

بل ممارسة فكرية  - على اختالفها - عن القيم والقضايا والعالقات اليت ينطوي عليها

وقيمة وجودية ال تنفك عن جتربة اإلنسان يف الفكر والرؤيا، إنه استيعاب للنص من 

) النص( لوجودية وبنيته التأويلية، ألنهيف حقيقته ا" إبداع لإلمكان"منطق أن هذا األخري 

يولد وهو يطرح نفسه للتأويل سلطة كامنة يف بذرة النص ذاته؛ إال أن تلك السلطة تدعم 

عرب القراءة العاملة للنص، لكن هذه السلطة ليست ذات طبيعة استبدادية؛ فكلما قرأت 

يل باعتباره سلطة حترر التأو , النص جعلته خطابا منفتحا أكثر على عوامل الثراء الداليل

اإلبداع وحترر النقد من أوهام احلقائق املطلقة؛ ألن التأويل فعل الوعي، ورد واع  لفعل 

 ).اإلبداع(اإلنتاج النصي 

 

 

 

  
                                                 

 .24تشومسكي وآخرون، املرجع نفسه، ص  (2)
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   البعد الّدينّي في تشكيل المتخيل الّسردي العربي القديم فاعلية   

  الّسرديّة العربّية لعبد هللا إبراهيم نموذجا               

    المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة/رخروخ عبد المجيد  /د      

  

جيتهد هذا البحث يف دراسة أثر البعد الديين يف تشكيل املتخيل  :الملخص  

حبث يف البنية السردية العربية، :"السردي العريب القدمي، وذلك من خالل كتاب 

ميكن من خالهلا الكشف لعبد اهللا إبراهيم، كعينة " السردية للموروث احلكائي العريب

عن تلك العالقة ومدى أثرها يف تشكل بعض أنواع األشكال احلكائية العربية القدمية؛  

وقد اعتمد هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته .كاخلرافة، والسرية، واملقامة

  .لطبيعة البحث

لسرية، السرد ، املتخيل، العريب، القدمي، املقامة، ا :الكلمات المفتاحية  

  .اخلرافة

  
  Abstract: This article aims to study the impact of the 
religious dimension in the fondation of the old Arabic narrative, 
through the book: "the Arabic narrative, research in the narrative 
structure of the narrative Arab heritage" ; to Abdullah Ibrahim, as a 
sample through which we can detect that relationship and its impact in 
the formation of some types of ancient Arab narrative, such as myth, 
biography, and maqàma. 
This research was based on the analytical descriptive approach to the 
nature of the research. 
 Keywords: narration, imagined, Arabic, oncient, maqàma, 
biography, myth. 
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  :مقدمة  

حنا اخلطاب النقدي العريب احلديث و املعاصر خالل الربع األخري من القرن           

العشرين منحى غري مألوف من قبل، جعل بعضا منه ينحاز بوعي منهجي عميق 

كز على رؤى معرفية مؤسسة إىل املتخيل السردي العريب أعين القدمي منه حتديدا مرت

بعدما ركن زمنا طويال إىل النتاج الشعري ، هذا املنحى على الرغم من أن الباحثني 

الذين يستهدفونه  قليلون بالنظر دائما اىل نظرائهم من املنشغلني بالشعر بيد أ�م 

ما ــــــــــــــ حجز مكانة الفتة يف الدرس النقدي العريب احلديث  استطاعوا ــــــــــــ إىل حد

حماورات مع النقد العريب، وعبد الفتاح  : واملعاصر  من أمثال مصطفى ناصف يف

املقامات ــ السرد و األنساق الثقافية ـــــــ، واألدب والغرابة ، و احلكاية و :كيليطو يف

  . اخل... التأويل ، و الغائب 

و عبد اهللا ابراهيم يف كتبه اليت استهل عناوينها بـــــــــــــالسردية العربية ، أقصد           

منها ههنا السردية العربية ـ حبث يف البنية السردية للموروث احلكائي العريب املطبوع 

يف املؤسسة العربية للدراسات و النشر ببريوت لبنان، وألمهيته و  1992يف سنة 

يف دار النشر  2000هتمني مبثل هكذا عناوين أعيدت طباعته يف سنة إقبال امل

صفحة موزعة على أربعة أبواب مسبوقة  285نفسها من احلجم املتوسط يف 

مبقدمتني عن الطبعتني املشار إليهما آنفا و مدخل خاص بـــــــالسردية املفهوم 

ملرجعيات اخلارجية للسرد ا: واالجتاهات، عنونت هذه األبواب على النحو اآليت مرتبة 

العريب مقسم إىل فصلني، مث الباب الثاين بعنوان احلكاية اخلرافية ، فرّع هو اآلخر إىل 

فصلني، أما الباب الثالث فُخّص للسرية جّزئ هو أيضا اىل فصلني و أ�ي بالباب 

.                     مالحقمث مت الكتاب بالسردية العربية خامتة له تلتها   الرابع بعنوان املقامة بفصلني
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ونظرا التساع مادة الكتاب، وتشعبها ارتأى البحث االقتصار على جزئية          

البعد الديين يف تشكيل املتخيل السردي العريب القدمي  :  تناوهلا فوضع هلا عنوانا

 قاصدين به تشّكل البنيات احلكائية العربية القدمية يف إطار نسق ديين وثقايف عام

حيجز يف نطاقه اخلطاب السردي العريب القدمي حيزا مهما ، وذلك ما أشار إليه 

الباحث عبد اهللا ابراهيم باملرجعيات اخلارجية للسرد العريب مقتصرين على ثالثة 

  .أشكال سردية و هي اخلرافة، والسرية، واملقامة 

فة، اخلرب، واخلرا:مارس العرب قدميا أسلوب احلكي بأشكال خمتلفة منها  

والسرية واملقامة حبسب ما أشار إليه عبد اهللا إبراهيم يف كتابه هذا، حيث بقيت 

أساليب احلكي هذه تتأرجح بني رحابة املتخيل حينا، وسلطة املعتقد حينا آخرا ، 

  .   ضمن هذا اإلشكال منت أشكال السرد العريب القدمي و تبلورت بناها املشكلة له 

  )superstition ou chimére( أ ـ الخرافة 

ركز املهتمون العرب قدميا بأشكال السرد العريب احلكائي آنذاك اهتمامهم            

هذه األشكال احلكائية يف بادئ األمر،  حماكني يف ذلك ما أفرزته  على من ينتج 

السلطة الدينية من معايري صارمة يف قبول النصوص الشرعية ممثلة خاصة يف احلديث 

وهذا ما حاولوا ـــــــــ إىل حد ما ـــــ جتسيده يف تعاملهم مع اخلطاب النبوي الشريف، 

فإذا قمنا بتصنيف القائلني فإننا ال شك سنقف على قائل معني موسوم "اخلرايف، 

هذا القائل الغريب يظهر يف .بالغرابة ألنه يبتعد عن التصورات املألوفة لدى جمتمع ما

كمثال على . ا�ذوب والساحر والشاذ والشاعرفهناك ا�نون واملهرج و . عدة أشكال

هذا الصنف  ميكن أن نذكر خرافة، وهو شخص اختطفته اجلن مث عاد بعد مدة إىل 

هذا التصور غري ) 1(حديث خرافة: ومن هنا عبارة (أهله وصار ينطق بكالم غريب 

املوجهات اخلارجية للسرد العريب قد تركت أثرها الكبري يف اخلرافة، " املربر عقليا جعل 
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سواء يف هيمنة قالب اإلسناد على متو�ا، أم يف إكسائها بغطاء اعتباري  األمر الذي 

انتماؤها اىل نتاج اخليال : جعل اخلرافة حقال خصبا يغذي موقفني متناقضني ،أوهلما 

خضوعها لإلسناد الذي يفرتض صحة انتساب القول : اهلذيان والوهم، وثانيهما و 

لقائله ، ولتخطي معضلة التناقض هذه ، وجعلها ميزة من ميزات هذا النوع السردي ، 

أصبحت اخلرافة مثاال لكل ما هو خيايل وومهي، ممن ينتسب إىل رواة ال وجود هلم ، 

ا هو إال إسناد ما ال حقيقة له إىل ما ال وجود وبذا يصح التأكيد أن نسيج اخلرافة م

وترتب أن أصبح أمر اختالف سند ومنت متخيلني مسة مميزة للخرافة األمر الذي . له 

جعلها ، يف تاريخ الثقافة العربية، تندرج ضمن مرويات األمسار، فامتزجت فيها 

جلماعية من أوهام املأثورات االسرائيلية وأخبار امللوك فضال عما ترسب يف الذاكرة ا

  .موغلة يف القدم.)2("ووقائع قدمية 

إذن بدعوى اإلهلاء والتفريج حجزت اخلرافة مكانا هلا يف دائرة أشكال   

فإن البوابة اليت دخلت منها اخلرافة ، شرعيا، إىل الثقافة العربية كان قد "احلكي 

إمنا بغية التسلية و  ال اقتداء باألفعال اخلرافية، فيما يبدو،) ص(فتحها الرسول نفسه 

السمر اللطيف، الذي ال خيلو من هدف اعتباري ال يتعارض و تعاليم الدين 

اخلرافة تسند النطق "احلنيف يف أزهى عصوره على الرغم من أن  )3(."االسالمي

يف الغالب ال لشيئ سوى طلبا للتسلية واملتعة احلكائية هروبا من 4 "لكائنات تفتقده

  . وم واآلفات اليت يعجز هذا اإلنسان املقهور فوقيا عن جما�تهاالواقع املثقل باهلم

ومن اخلرافات حبسب زعم صاحب هذا الكتاب، واليت بقيت مسيطرة على          

الراجح أن "عقول املشتغلني باحلكي و أساليبه إىل اليوم كتاب ألف ليلة وليلة، إذ 

اهية يف احلواضر العربية بعض اخلرافات اليت يتضمنها، كانت من املرويات الشف

أم أجنبية ) جاهلية ( اإلسالمية قبل القرن الرابع، وسواء كانت يف بذورها األوىل عربية 
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، فإن التداول الشفاهي هلا أضفى عليها خصائص تفوق )هندية ، فارسة ، رومية ( 

 يف أمهيتها، تلك اليت يفرتض وجودها إذا كانت قد احندرت إلينا من أزمنة قدمية أو

من املعلوم أن احلكمة يف اخلرافة توضع "فــــــــ.على اختالف مواقعها. )5("مواطن أخرى

طبعا هناك من حيرك األمور، لكنه يتوارى ماحنا احليوانات َمَلَكة . على ألسنة احليوان

النطق، فإىل أي حد ميكن هنا أن نتحدث عن احملاكاة ؟ مرة أخرى، تقوم هذه 

اخلرافة حتاكي القيمة . اب الالئق بنمط الشخصية اليت ميثلهااحملاكاة على إسناد اخلط

الرمزية اليت جيسدها كل حيوان ضمن جمموع احليوانات، كل خطاب ينطق به حيوان 

يكون مطابقا للموقع الذي حيتله هذا األخري يف جممع احليوان، والدور الذي يلعب 

تمساح، وتلك تصاغ خيتلف دور األسد عن دور ابن آوى، أو الثعلب أو ال. فيه

يندرج سلوكه يف إطار الدور املربمج . َحسب املوقع الذي حيتله يف قمة الرتاتب احليواين

والنتيجة هي استنساخ منط قد ُحدِّدت مساته بصورة (...) املخصص له مسبقا 

  .     لغايات شىت ختتلف تبعا لتعدد املواقف واحلاجات )6(."�ائية

    )biographie(السيرةب ـ 

تفرعت السرية بوصفها شكال حكائيا عربيا قدميا إىل سرية شعبية أوسرية           

افرتاض وحدة يف الثقافة العربية الكالسيكية كيفما  " ذاتية أوسرية موضوعية، على

ومنها السرية بعدما كانت تشري يف أوىل حلظات تشكلها لدى )7("كانت األنواع 

حتيل على املرويات و "والسالم، فإن كانت السرية العرب اىل حياة النيب عليه الصالة 

حتيل على " الرتمجة"، كانت)ص(املدونات اليت عنيت بشخص الرسول حممد

خالصات موجزة للتعريف بأعالم احلديث والفقه واألدب واللغة و الطب و احلكمة 

وهي " ، إذن فالسرية أعم من الرتمجة وأمشل منها يف العناية حبياة األعالم  )8(."إخل...

قصة حياة شخص تارخيي مشهور كتبها غريه، وهي جنس أديب من أجناس القصص 
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املرجعي، ُكتب يف إطاره عدد كبري جدا من النصوص يف الثقافة العربية اإلسالمية 

وصوال إىل نصوص سريية  )9("ابن هشام"و" ابن إسحاق"ابتداء بسرية الرسول عند 

  .متعددة عرب مراحل التاريخ املختلفة

بنية " تبقى السرية يف هيكلها البنائي بغض النظر عما تفرعت إليه مدينة لـــ          

كانت املوجه األول لصياغة البىن السردية للسرية الشعبية فيما ) اليت(السرية النبوية  

من حيث املنت و السند، وهذا ما يثبت أثر املعتقد بوصفه موجها خارجيا يف )10("بعد

وعندئذ، يتداخل يف النسيج "سريي العريب منذ تشكله األول، تشكيل اخلطاب ال

النصي احلرص على التسلسل احلدثي والتدقيق التارخيي،وما يستجوبه من وثائق 

سياسية وعسكرية وعلمية وأدبية وغريها، والنزعة التعليمية اليت تروم تقدمي منوذج جدير 

روعها احليايت يف مواجهة باالقتداء، والنزعة احلجاجية املنافحة عن الذات ومش

خطابات التشكيك املوجودة أو املنتظرة، فيتمازج السرد واحلجاج بل يكون السرد هو 

يرمي إىل ترسيخ الصورة النموذج يف ذهن املخيال الشعيب عرب )11(" نفسه حجاجيا

  .التاريخ 

منيل يف هذا املوضع وبتوجيه مسبق من صاحب الكتاب إىل الرتكيز على          

ففي األدب "لسرية الشعبية متاشيا واهتمام املؤلف �ا، عكس أشكال السرية األخرى،ا

سرية، أخبار، تاريخ، ترمجة، :العريب القدمي، جند مصطلحات عديدة واردة يف العناوين

، اهتمام أواله املؤلف للسرية الشعبية  مادامت )12("إخل...تعريف، مناقب، فضائل

تنتمي " احلظوة قدميا يف إطار النسق الثقايف السائد إذ هذه األخرية مل تنل حظها من 

السري الشعبية اىل مرويات العامة ، وهذا االنتماء هو الذي جعلها تتشكل يف منأى 

عن الثقافة املتعالية اليت كانت تعىن، إمجاال، بأخبار اخلاصة، األمر الذي أفضى اىل 

ب مرويات العامة، والسكوت عنها، إن تغيي.عدم العناية �ذه املرويات، تدوينا ووصفا
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يرجع اىل موقع العامة يف الثقافة العربية االسالمية وهو موقع خمتزل ومهمش وعلى 

والنفور و الالمباالة من لدن والت  )13("درجة عالية من اإلقصاء و االستبعاد

فنسبتها إىل . لكن ذلك ال يربر اعتبار هذه السري تارخيية أو شبه تارخيية"األمور،

أما . السرد التخييلي، وخاصة منه ذاك احملتفل بالعجائب والغرائب، ال شك فيها

و استدعاؤها لبعض أحداث التاريخ اإلسالمي ومعاركه الكربى وأبطاله املشاهري فه

دال على احلاجة اليت كانت هذه القصص تلبيها للمتلقني الذين كانوا مسحوقني 

املخلِّص مما هم فيه إىل غد أفضل قد   )14(" باالستبداد وحاملني بالبطل املنقذ

يتحقق، أويبقى أماين يستأنس �ا املغلوبون على أمرهم من عامة أفراد ا�تمع 

  . املتطلعني دائما إىل ما هو خري

  )maqama /séance(ـ المقامة ت  

حتررت املقامة بوصفها شكال سرديا عربيا خالصا من القيود اليت فرضها أهل   

احلديث على غريها من األشكال السردية األخرى أعين اخلرافة و السرية على الرغم 

من عدم التقيد كلية �ذه القيود من ِقبلها هي أيضا، لكنها بقيت مهيمنة على النسق 

وقد استقامت نوعا سرديا، تقرتن بـــــــــــــ  احلديث،  مل تعد املقامة،"الثقايف العام حيث 

ذلك أ�ا أصبحت حتيل على وقائع متخيلة، مستندة إىل راو ، يقدمها ، ال على 

سبيل التحقق من صدقها ، فشأن الوظيفة اليت كان يقوم �ا اخلرب ، بل على أ�ا نوع 

ة ، وليس رواية واقعة ، من القصص الذي يصدر عن موهبة أدبية ، غايتها ابتداع قص

مما جعل املقامة ، لتحقيق هذا اهلدف ، تقوم على راو ومهي ، خيتلق متنا و مهيا ، 

وواضح أنه يعين ) األحدوثة من الكالم ( وقصد وصف القلقشندي ذلك املنت ، بأنه 

انفردت بتسمية مل تسبق إليها من قبل، أال وهي املقامة، إذ ينظر  )15(" حكاية : 

وهو عريب حمض، ال مثيل يف .م10/ه4جنس أديب قدمي ظهر يف القرن "بأ�ا إليها 
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اآلداب األخرى، وقد ترجم املستشرقون املصطلح العريب باللفظ الفرنسي 

sèance)"()16(    كما قد يرتجم باللفظ الفرنسي(maqama)". نعتقد أنه قد آن

 متحف يعلوها الغبار األوان لالنكباب على املقامة اليت ظلت أمدا طويال معروضة يف

ومن حني آلخر، كان يذهب سائحون أو مواطنون لتأملها نافضني . شيئا فشيئا

ماذا نصنع باهلمذاين واحلريري؟ وحنن . بأرؤسهم باستياء أو نافخني صدورهم بكربياء

واحلال أننا نعكف . متفقون على أن هذه األسئلة عسري حلها إذ حنن مورطون فيها

 نعكف على النص الكالسيكي، واخلطاب عن املاضي هو على درس أنفسنا حني

  . )17("يف اآلن ذاته خطاب عن احلاضر

شجع حماوالت االبتكار و " انبثقت هذه األخرية عن مناخ حكائي            

يتطلب وقفة خاصة، ترسم مالحمه العامة، ) مما(التجديد، وفتح األفق لظهور املقامة، 

وتؤشر أبرز مناذجه القصصية، فذلك، إمنا يسلط الضوء على خلفيات فن املقامة، 

عىن مباشرة بقضية التأثر و التأثري، فما يهدف وميهد لربط النتائج بأسبا�ا  دون أن ي

البحث إىل حتقيقه هنا، هو أن يعرض صورة املناخ اإلخباري و القصصي، يف العصر 

الذي احتضن والدة املقامة، ويعوم ما استقر من جهود إبداعية يف جمال القص، كان 

مجلة " قائما على .فنا حكائيا عربيا صرفا )18("وجودها قد تزامن مع ظهور املقامة 

اليت ال قوام للمقامة إال �ا   من العناصر املتواترة يف أغلب النصوص تبدو كالثوابت

   )19(."فللمقامة راو رئيس يتجلى وسيطا ناقال ما جرى. أوهلا ثنائية السند واملنت.

جديدا، ذوبت فيها كثريا املقامة نوعا سردا " هذا املناخ الثقايف الذي جعل           

من كشوفات العصر يف جمال السرد، ويف مقدمة ذلك، اعتمادها على الراوية اجلوال 

الذي يالزم بطال ورحالة، وبواسطة املناقلة الشفاهية بينهما، للوقائع اليت عاشاها، 

يتكون منت املقامة، الذي من ميزاته األساسية أنه يتضمن حكاية حمبوكة حبكا فنيا 
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ضمن بناء سردي فريد من نوعه،يبقى عالمة مسجلة باسم عبقرية )20(" سكا متما

  .العرب اإلبداعية آنذاك

املقامات ختتلف عن األحاديث يف كل ما ورد ذكره ، فاإلسناد "يبد أن           

البسيط الذي يؤطرها ، ال يهدف إىل تقصي احلقيقة، إمنا يدشن لظهور احلكاية 

السردية للمنت بني الراوي والبطل، واعتمدت على منت قوامه و�يئة أسباب املناقلة 

غرض يبقى حكرا على فن  )21("حكاية متماسكة البناء، وطغى عليها غرض الكدية

إذ ميتاز  يف كونه  خطاب .املقامة دون سواه، هذا الفن العريب النشأة واخلصائص

ع الزمان اهلمذاين متخيل يف أحداثه وشخصياته، ابتغى من خالله منشئه األصلي بدي

التغيري من واقعه، الذي كان يعج باملتناقضات بني القول والفعل، بني املظهر 

وباإلضافة إىل العالقات املمكنة للمقامة بأخبار الوّعاظ ومنافرات الشعراء ."والروح

ومناظرات املتكلمني وقصص املهمشني وبالغتهم وأشعارهم يف التطفل واحليل الظريفة 

روابط تناصية ظاهرة " اهلمذانية "كدية واحلمق واجلنون، ال نعدم لنصوص والتسول وال

أو خفية بالكتابات عن األسفار اخليالية واحلقيقية وبأدب املآدب والطعام وبتصورات 

فاملقامة، كغريها من األجناس، . البالغة واألدب، ورمبا بغري ذلك من الرتاث السابق

ن ظهرت من فرط متيزها كالنامجة من غري أصل هي نتيجة حتوالت وتأثريات معقدة وإ

قد عهدته األمم والشعوب قاطبة من حيث الشكل  )22(." واملنسوخة على غري منوال

  .   خاصة واملضمون

ينظر إىل املقامة من حيث الشكل  بأ�ا شكل حكائي عريب خالص مل تسبق      

إذ حنن جمربون على االعرتاف بأن من بني كل خصائص املقامة تكون "العرب إليه،

البنية السردية هي األكثر استعصاء على الرتابطات، وأ�ا يف النهاية تشكل اخلصيصة 

فهي مندرجة يف دائرة "ل سردية وشعرية أخراة، ،تنفتح على أشكا )23("الذاتية للمقامة
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كو�ا تتواشج معها يف إطار النسق الثقايف العام الذي ولدت يف   )24("التعدد واملزيج

عربية خالصة من )  25 ("تفتقتزهرة برية ال يُدرى كيف "رحابه، إ�ا يف النهاية     

  .حيث املنشأ واخلصائص البنائية

  :خاتمة  

  :يستنتج من خالل هذا املبحث ما يأيت     

ــــــــــــ تشكيل املتخيل السردي العريب القدمي كان بتوجيه من الدين اإلسالمي،ممثال يف    

الكتاب والسنة، مما جعل هذا اخلطاب مدين يف تشكله للقرآن الكرمي واحلديث 

  . النبوي الشريف يف بنائه احلكائي من حيث املنت والسند

ـــــــ يتأرجح تشكيل املتخيل السردي العريب القدمي، خاصة اخلرايف والسريي واملقامي ــ  

بني القيود الصارمة لبناء النصوص الشرعية، وتلقيها من ناحية، وبني حماولة االنفالت 

  .منها مبا يتيحه اخليال هلا من رحابة يف اإلبداع من ناحية ثانية

اآلنفة الذكر عن تلك الضوابط القبلية اليت أمالها علماء ــــــــ تنزاح اخلطابات السردية  

الشريعة، يف كو�ا حتاكيها شكال ال حقيقة، هذا االنزياح مرده إىل ما يسمح به فن 

  . التخييل من فسحة للتعبري دون التمرد كليا عن مثل هذه الضوابط

  :الهامش

 .66، ص2007، 04البيضاء املغرب، طوالغرابة، دار توبقال الدار  األدب  عبد الفتاح كيليطو، -

عبد هللا إبراهيم ، السردية العربية ، حبث يف البنية السردية للموروث احلكائي العريب ، املؤسسة العربية للدراسات  -

 .86،ص 2000، 2و النشر ، ط

 .املصدر نفسه ، الصفحة نفسها  -

ر توبقال، الدار البيضاء، دا - السرد واألنساق الثقافية - املقامات عبد الفتاح كيليطو، -

  137ص،02،2001املغرب،ط

  102عبد هللا إبراهيم ، السردية العربية ،ص   -
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  133،134املقامات ص،كيليطو عبد الفتاح   -

  .08،ص02،1999عبد الفتاح كيليطو، احلكاية والتأويل، دار توبقال، الدار البيضاء،املغرب،ط -

  .143عبد اهللا ابراهيم، السردية العربية ص  -

ص  2010 1حممد القاضي ومساعدوه، معجم السرديات، الرابطة الدولية للناشرين املستقلني، تونس ط  -

257 .  

  .147عبد اهللا ابراهيم، السردية العربية ص   -

  . 259-258حممد القاضي ومساعدوه، معجم السرديات ص   -

  . 257املصدر نفسه ص   -

  . 154ص عبد اهللا ابراهيم، السردية العربية  -

  .  265حممد القاضي ومساعدوه، معجم السرديات ص  -

  . 197عبد اهللا ابراهيم، السردية العربية ص  -

  . 407حممد القاضي ومساعدوه، معجم السرديات ص  -

  .  08عبد الفتاح كيليطو، املقامات، ص  -

  . 198عبد اهللا ابراهيم، السردية العربية ص  -

  .409السرديات ص  حممد القاضي ومساعدوه، معجم -

  . 204عبد اهللا ابراهيم، السردية العربية ص  -

  .207عبد اهللا ابراهيم، السردية العربية ص  -

  .409حممد القاضي ومساعدوه، معجم السرديات ص   -

  .97املقامات ص، كيليطو الفتاح عبد -

  .06املقامات ص عبد الفتاح كيليطو، -

  .املرجع نفسه الصفحة نفسها-
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  شعرية الملحة  اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي      

  سعيد بكير جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف/ د                 

تعد الشعرية من أهّم النظريات النقدية املعاصرة اليت مست :ملخص البحث    

األعمال األدبية بشىت أنواعها، وحاولت تفسريها وفهم كيفية التأثري اليت حيدثها 

األدب يف النفس، وبذلك يظهر الرتكيز فيها على املعىن الداخلي احملتمل  ويف هذه 

ريها من النص، واملتتبع هلذا أّول مسؤول عن تفج -يف الشعرية-احلالة يصبح القارئ 

املصطلح جيد أّن من قُرائه َمْن وقف عند حدود حروفه، أي الشعر واألعمال الشعريّة، 

وهناك َمْن ربطه بالنثر، ورّكز على اللغة األدبية، ويف هذا البحث سأحاول الوقوف 

ه عند اللمسة اجلمالية اليت أضافتها امللحة لنصوص أيب حّيان التوحيدي يف كتاب

  . اإلمتاع واملؤانسة، فأكسبتها طابعا متفردا يتمّيز بالطرافة جيذب القارئ وميتعه

  .الشعرية، امللحة، التأثري، اإلمتاع، األدبية: الكلمات المفتاحية

      Abstract: The poetics is one of the most important contemporary 
theories of monetary criticism of literary works of all kinds. It tries to 
interpret and understand how the influence of literature influences the 
self, thus showing the focus on the possible inner meaning. In this 
case, the reader becomes the first responsible for the explosion of the 
text, For this term finds that the readers of the stop at the limits of the 
letters, ie poetry and poetic work, and there is linked to prose, and 
focused on the literary language, nd in this research I will try to stand 
at the aesthetic touch added by the urgent texts of Abu Hayyan 
Tawhidi in his book, A unique features Btravh attracts the reader and 
a treat                                          

key words: poetics; Humor;impact; Delightful; Literary. 
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  :توطئة  

تعد الشعرية من املفاهيم األكثر شيوعا يف الساحة النقدية املعاصرة، بدائله 

وعالقاته متشابكة، حظي ...) األدبية، اإلنشائيـة الشاعرية، الشعريات ( عديدة

، تلخص يف بداية األمر يف البحث عن قواعد الشعر وقوانينه، اليت عّدة نقادباهتمام 

عد أرسطو من املهتمني األوائل �ذه تتحكم يف عملية اإلبداع الشعري، وي

، وهو مرجع أساسي لعدة )فّن الشعر ( ، أو)يف الشعر (لة،بتأليفه لكتابأاملس

ثر االّطالع عليه، ومصطلح الشعرية هنا مل ينحصر يف جمال إشعريات، ظهرت على 

 - شعرية السرد –شعرية الرسم :( متعددا على حنو - يف عصرنا –بل أصبح  واحد

" ، ومل يعد مفهوم الشعرية يقف عند حدود ...)شعرية القص - النحتشعرية 

يف الشعر رغم كونه أغمض األنواع ملا يف لغته من " درجات الشاعرية" ، وال " احملاكاة

احنراف وتعدد وانزياح، ومن املواضيع السردية اليت أمدت خطاب أيب حّيان التوحيدي 

فها يف آخر كل ليلية من ليال كتابه اإلمتاع جبمالية متفردة تلك امللحة اليت كان يوظّ 

  .واملؤانسة

  :الشعرية عند النقاد العرب المحدثين    

كثرية تلك الشروح لكتاب أرسطو، وكثرية تلك الكتب يف الشعرية، عربية 

إّال أّن " فّن الشعر"وغربية، ولكن على الرغم من كثرة املدّونات، اليت جاءت بعد 

ثره يف تقدمي تعريف كاٍف للشعرية  وظّل هذا النتاج جمرد جّلها كانت تسري وتقتفي أ

تعليقات على ما أدىل به أرسطو منذ قرون مرت من الزمن، ومل يكن العريب أقل شأنا 

  .من سواه فأسهم يف حماولة تقريب املفهوم، ومعرفة املصطلح
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وهذا ما تفسره كثرة األعمال النقدية العربية اليت شاعت يف العصر احلديث 

مفهوم األدبيـة يف "لكمال أبو ديب، " يف الشعرية"ألدونيس، " الشعرية العربية: "نهاوم

شعرية "لقاسم املومين ، " شعرية الشعر"لتوفيق الزيدي، "الرتاث النقدي العريب القدمي

جلمال الدين بن "الشعريّة العربية "لعبد الكرمي السعيدي ، " السرد يف شعر أمحد مطر

عمال كثري، والذي مل يكن له حـظ يف التأليف، كان له حظ يف الشيخ، وغري هذه األ

-يف حدود اطالعي–الرتمجة، وهذا ما سلكه بعض النقاد، و لعل أمشـل وأعم دراسة 

 .  "مفاهيم الشعريّة"يف هذا ا�ال، ما قّدمه حسن ناظم يف كتـابه 

  :كمال أبو ديب -    

تقيمها األجزاء، وبالضبط يف جعل مفهوم الشعريّة ينحصر يف العالقات اليت 

الفجوة الناجتة عن األجزاء غري مرتابطة، وبالتــايل فالشعرية تكمن يف التموضع 

  ).عموديا–أفقيا( واالنسجام ويف تتابع العالقات يف كل اجتاها�ا 

الفجوة أو مسافة التوتر مصطلح اشرتك فيه كمال أبو ديب وياوس، الذي يرى 

اهل هذه الفجوة بني تكّون النص وقراءته، وتعترب الفجوة بأّن أي كاتب ال ميكنه جت

من أسس نظرية التلقي املعاصرة لدي ياوس وآيزر   وهلا صلة وثيقة مبصطلحني 

  esthétic DISTANCE" املسافة اجلمالية"، و"أفق التوقع: "آخرين مها 

اجلديدة، أو بني املسافة بني التقاليد األدبية السائدة، وبني انزياحا�ا "وهي عند ياوس 

والدة العمل األديب، وأفق انتظاره أو املسافة بني العمل األديب، وأفق تشكل استكماله 

  .)1("يف عقل القارئ

والفجوة �ذا املفهوم موجودة حتما يف أي عمل أديب مقروء، وعلى القارئ 

فادي ملؤها اعتمادا على القرائن والكلمات املفاتيح املوجودة يف النص، وبذلك يتم ت
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احنناءات والتواءات اللغة  غري املتوقعة و البعيدة، و �ذا يتحقق االنسجام وتسد 

الثغرات اليت تنشأ بني القارئ و نصه، وعلى هذا األساس تعترب الشعريّة يف جوهرها 

، وترتبط حىت مع )مبدعه الثاين(عالقات تربط بني النص ومبدعه أوال، وقارئه ثانيا 

  .ميثل خارج النصاحمليط الثقايف الذي 

إّن شعريّة أبو ديب تكمن يف الفضاء والعالقات اليت تقيمها :وخالصة القول

ليست خّصيصة يف األشياء ذا�ا، بل يف متوضع األشياء ......إذن :(العناصر، وهي

يف فضاء من العالقات، بدقة أكرب، ال شيء شعري، ال شيء ميتلك الشعرية، ما هو 

يف : ضع بني األشياء، بني شيئني فأكثر   ينتظمان أوالً شعري هو الفضاء الذي يتمو 

  .عالقات تراصفية ونسقية

  .يف عالقات تشابك وتقاطع وإضاءة داخلية متبادلة: مث ثانياً 

يف عالقات إضاءة بني النص واآلخر، اآلخر هو املبدع والعامل : مث ثالثًا 

 .)2()واملتلقي وتاريخ النصوص األخرى ضمن الثقافة وخارجها

إىل أّن الشعريّة مصدر صناعي ينحصر معناه ( ، فقد أشارأحمد مطلوبأما 

فن الشعر وأصوله اليت تُتبع للوصول إىل شعر يدل شاعرية "يف اجتاهني ميثل األول، 

الطاقة املتفجرة يف الكالم املتميز بقدرته على " ذات متّيز وحضور، وميثل الثاين،

  .)3()توتر، والتفرد  وخلق حالة من ال*االنزياح

احلدث :"أّن مصطلح الشعرية تنّوعت أمساؤه، ومسّاه هو بـ بينما يرى الغذامي

االحنرايف الساحر ، ففي العربية له أمساء مثل البيان والبالغة عند اجلاحظ والنظم عند 

أما الغرب واملدرسة الشكلية " التخّييل"اجلرجاين، أما الفالسفة والقرطاجّين فمصطلح 

ففي تعريفه هذا، يشري إىل تنوع وتعدد املصطلح، وهذا دأب كل  ،)1("األدبية"
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املصطلحات النقدية عند العرب،  أما عن بديله عند الغذامي فهو الشاعرية، أو أدبية  

  .كل من الشعر والنثر

، وقف عند حدود ما أتى به تودوروف من مفاهيم، وخاصة الغذامي ونجد أنّ     

لعمل احملتمل، وليس العمل املوجود، وجاء يف قوله با) الشاعريّة(يف ربطه الشعريّة

وهذا ما جيعل الشاعرية مؤهلة ملوضع الصدارة يف الدراسات األدبّية، والشاعريّة (

وإمنّا تتجاوزه إىل سرب ما هو خفي و ......التبحث يف إشكاليات البناء اللغوي 

  .)4()ضمين

، فيمثلها على سبيل النقد الجزائريويف ما خيص مفهوم الشعرية من منظور 

، "قضايا الشعريّات"من خالل كتابه  الملك مرتاض عبد الدكتوراملثال ال احلصر، 

قضايا "م، على منوال كتاب رومان جاكبسون 2009وهو كتاب حديث طبع سنة 

، كتاب محل يف طياته معظم مفاهيم املصطلح عند القدماء واحملدثني، عند "الشعريّة 

من ناحية - معلوم أّن كتب الشعرية كثرية إّال أّن ما مييزه عنها العرب والغرب، وكما هو

" الشعريّة " بدل " الشعريّات"هو اختياره ملصطلح مغاير هو مصطلح-قراءة املصطلح

عوضاً " الشعرية"يشيع بني النقاد املعاصرين، اصطناع مصطلح :( كما جاء يف قوله

كأنه ال مفرد له، مثل اللسانيات  باجلمع الذي  " الشعريّات" عّما نقرتحه من مصطلح 

" الشعريّة " وذلك حىت منيّز بني مفهومني خمتلفني يف الفكر النقدي اإلنساين، بني 

اليت تعين ما يف النسج الشعري من مجال جيعله شعرا رفيعاً، والشعريّات اليت تعين عّدة 

 .)5()معاٍن، منها العلم الذي يبحث يف نظرية الشعر

، )poetiqueو poetics(وبني" poeticité"يز بني لذلك، جيب أّن من

وجنعل فارقًا بني الشعرية والشعريات، وتقوم هذه األخرية مقام الشعريّة، وعبد امللك 
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علم ( عز الدين املناصرة :مرتاض يتفق يف نفس الطرح مع نقاد آخرين أمثال

  ).الشعريّات العربية(وسعد بوفالقة ) الشعريّات 

، وهو أحد روادها عنًى مغايرًا ومتميزًا، عند أدونيسكما أّن للشعريّة م

وصانعيها، فهو من املنظرين األوائل للشعريّة العربية املعاصرة، السيما وأنّه من الذين 

متردوا على التقاليد السائدة للقصيدة العربية، اليت أفرز�ا اجتاهات خمتلفة يف النقد 

ريّة رؤيوية، ترّكز على الشعر وقراءته  واألدب، هلذا السبب كانت شعريّة أدونيس، شع

فالشعر عنده هو آسر احلياة وسّر وجودها، وأنّه البد للشاعر أن ينتقل من التعبري إىل 

وشعريّة القصيدة أو فنّيتها هي يف شكلها ال يف وظيفتها، وهذا "طريقة وكيفية التعبري 

وإّمنا هي يف كيفية  يتضمن نتيجة أساسّية، ليست قيمة الشعر يف مضمونه حبد ذاته،

، تندرج شعريّة أدونيس يف هذا القول، يف الشكل وكيفية )6("التعبري عن هذا املضمون

التعبري، وليست يف املعىن لذلك جاز عنده أّن الشعر هو لغة الّلغة، فابتكار األشكال 

وطرق التعبري على غري العادة، هو ما يصنع الشعريّة وليس الشكل الثابت، الذي 

قل يل ما شكل تعبريك الشعري، أقل لك ما :" املعاين على مقاسه وقد قالحتاك 

، هلذا الغرض عمل جاهدًا على أن )7("شعرك، وما لغتك وما معرفتك ومن أنت

وأشكاًال جديدة ألعماله الشعريّة  متثلت يف قصيدة النثر، وتوظيف *يعطي نتاجًا 

  .قدمية والرموز الرتاثيةالسرد والتحام الشعر باملسرح، وإحياء األساطري ال

مثة شيء آخر أحرص على ذكره يف شعريّة أدونيس، وهي أّ�ا مبنية أساساً 

على تصورات جديدة للشعر محلتها رياح احلداثة الغربية، وساقتها إليه كذلك بعض 

  :التيارات من الرتاث العريب القدمي، وهذه املفاهيم كاآليت 

  "8("تابة خاّصٌة ليس الشعر أّي كتابة، وإّمنا هو ك(. 
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  " ً9("أالّ شعر خارج لغة عالّية، إبداعّياً وفنّيا(. 

  "عن الشعر العريب الراهن، فإّين ال أحتدث عن هذا احلضور الشعري  إذا أحتدث

ال أمّيز بني وزن ونثر وال بني جيل وجيل، بل بني رؤية ... بكليته، وزنًا ونثراً،

 .)10("ورؤية وبني لغة ولغة

  " للفكر أو للشعر ُحضور خّالق إّال إذا جتاوز قلق البحث عن املعىن لن يكون

 .)11("إىل قلق البحث عن معىن املعىن

  " ليس الشعر إّال حماولة اإلنسان أن يقول، جمازًا أو رمزًا ما ال يقال، وهو بوصفه

ال حيّده العقل أو املنطق، ال ميكن للقصيدة إن كانت شعرًا حقاً، أن تندرج يف 

  .)12("ملعقولّية املنطقيةإطار ا

الشعرية إذن عند أدونيس، هي يف التجاوز والكشف واخللق واإلبداع وقول        

 .الالمقول عن طريق األشكال اجلديدة املتجددة

  :شعرية الملحة في اإلمتاع والمؤانسة  

أليب حّيان  "اإلمتاع والمؤانسة"يف كتاب " ملحة الوداع"ُوّظف مصطلح       

التَّوحيدي، وهو من الكتب النثريّة املهّمة البديعة يف الرتاث العريب، يضم أربعني ليلة 

وهو وزير  -يف شكل مسامرات- مجعت الّتوحيدي بالوزير أيب عبد اهللا العارض 

صمصام الدولة ابن عضد الدولة البويهي، شهد النصف الثاين من القرن الرابع 

هذا الكتاب وأهداه أليب الوفاء املهندس، ألنّه كان السبب  اهلجري  ومجع التوحيدي

يف ربطه �ذا الوزير، يتألف من ثالثة أجزاء، وقام بتحقيقه كال من أمحد أمني وأمحد 

  .الزين
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والكتاب مؤنس ممتع مثل امسه، يصف حياة األمراء والوزراء يف ذلك العصر، وما       

وكتب على شكل ليال على . ب ونوادرجدال وهلو وشر   كان يدور يف جمالسهم من

غرار ألف ليلة وليلة ولكنه ال يشبهها ألنّه كان يف الفكر واألدب، وضم عدة 

  :موضوعات مهّمة منها

املناظرة الشهرية بني أيب سعيد السريايف ومىت بن يونس حول املفاضلة بني  -

 .املنطق اليوناين والنحو العريب

 .يفهاموضوع رسائل إخوان الصفا وقضية تأل -

 .موضوع املفاضلة بني النثر والشعر -

 .موضوع املصادر وأوزا�ا وهو موضوع يف الصرف العريب -

 .موضوع إحصاء القيان العامالت يف مالهي الكرخ -

باإلضافة إىل موضوعات أخرى مجعت بني اجلد واهلزل، وكتب هذا الكتاب دون      

وحيدي جييب، فأدرج تبويب وال ترتيب حبسب طلب الوزير الذي كان يسأل والت

العصر (ضمن أدب املسامرات وهو من الفنون السردية املبتدعة عند العرب آنذاك

، مل تعهده العرب قدميًا، حيكي صوت مثقف مهّمش، متبحر يف العلم )العباسي

  .واملعرفة متفنن يف األساليب

وتشّكل ملحمة الوداع ركنا سرديا مهّما يف خطاب التوحيدي، حيث مثّلت     

حملطة األخرية من كل ليلة قبل اخللود إىل النوم، وهي حمطة لالسرتخاء والفكاهة ا

والرتويح واالستعداد لليلة القادمة، يطلبها الوزير من أيب حيان مثل قوله يف إحدى 

أنشدين أبياتا وّدعين �ا، ولتكن من َسرَاِة جند، ليشتمَّ منها ريُح الّشيح « :الليايل

: امللحمة بالضم، واحدة امللح، من األحاديث، قال األصمعي« و 31،»والَقيصوم
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ْلَحُة أيًضا من األلـــــوان بياُض خيالــــــطه سواد، يقــــــال كبش أملُح 
ُ
نلُت باُلملِح، وامل

أبغض الشيوخ إيل « :وتيس أملُح، إذا كــــــان شعره خليًسا، قـــال أبو ذبيــان بن الرعبل

، وقد املحَّ الكبش املحاًحا، صار أملحَ األقلُح األملُح، احلسُّ    41.»...و، الفسوُّ

والقارئ لإلمتاع واملؤانسة جيد أّن هذه املّيزة يف الطرح والكتابة أضفت على ليايل     

أيب حيان شعرية خاّصة وصبغة مجالّية متفردة مجّلت موضوعاته بطابع حكائي سردي 

ختياره هلذا املسلك كان احتذاء بطريقة جيذب القىرّاء وميتعهم، ولعل التوحيدي يف ا

أستاذه اجلاحظ، الذي كان خيلط اجلد باهلزل ويضّمن حديثه النوادر وامللح والسخرية، 

أرقى أنواع الفكاهة، ملا حتتاج من ذكاء وخفة ومكر، وهي لذلك أداة «اليت تعد 

  .51»دقيقة يف أيدي الفالسفة والكتاب

تبع لدى التوحيدي يف موضوعاته يف هذه الليايل إّن ترتيب اخلطاب السردي امل     

يساعد املتلقي على تتبعه وتعقبه يف فعل القراءة، ألنه جاء بصفة ثابتة يف كل مراحل 

 :الكتاب، وهي كاآليت

  .سؤال الوزير للتوحيدي يف بداية الليلة واقرتاحه ملوضوع احلديث - 1

  .إجابة التوحيدي للوزير بسرده للموضوع - 2

  ).خامتة الليلة. (ه احلديث مبلحة الوداعاختتام - 3

فمن خالل هذا الرتتيب احملكم، اكتسى الكتاب طابًعا متميزًا مغريا، وباخلصوص      

نادرة  -عادة -وهذه امللحة تكون«: يف اختتام كل ليلة مبلحة طريفة، خيتتم �ا ا�لس

لطيفة أو أبياتا رقيقة، وأحيانًا يقرتح الوزير أن تكون ملحة الوداع شعرًا بدويًا يشم منه 

 61».والقيصومرائحة الشيح 
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رأيت : حّدثنا ابن سيف الكاتب الراوية، قال: قلت:" ومن هذه امللح قوله     

جحظة قد دعا بناء ليبين له حائطا، فحضر فلما أمسى، اقتضى البّناء األجرة 

إّمنا عملت يا هذا : فتماسكا، وذلك أّن الرجل طلب عشرين درمها فقال جحظة 

أنت ال تدري، إّين قد بنيت لك حائطا يبقى  :نصف يوم وتطلب عشرين درمها، قال

هذا عملك : مائة سنة، فبينما مها كذلك وجب احلائط وسقط، فقال جحظة

ال، ولكن كان يبقى إىل أن تستويف : فأردت أن يبقى ألف سنة؟ قال: احلسن؟ قال 

  .71»أجرتك فضحك، أضحك اهللا سّنه

   :وخالصة القول    

  : فإّن امللحة محلت عدة خصائص صنعت شعريتها، منها  

خامتة ( ترتيبها الزمين يف خطاب التوحيدي، فهي آخر ما يتعرض له يف الليلة -

 .، وهو توقيت مناسب لبعض من اللهو الذي يتخلله اجلد)ا�لس

قصرها واصطباغها بالطابع الفكاهي، الذي يعطي النص املسرود صبغة  -

املقرتنة بالضرورة (صال الفائدة املرجوة من وراء توظيفها مجالية، وميّكن من إي

 ).مع املوضوع املختار يف الليلة

حضور شخصية التوحيدي يف سرده، الشخصية العاملة املتبحرة يف خمتلف  -

 .علوم اللغة فهو ناسخ وأديب وفيلسوف

 .أّ�ا جتسدت يف الليل، ومعلوم أّن غالبية املتع تقع يف الليل -

، )طريقة التعبري(هلذه امللح بديباجته اخلاصة) صاحب النادرة(نقل التوحيدي -

ومعروف عنه أّن لديه براعة يف التعبري ورصانة يف التأليف، وهذا ما يفسر 
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موهبته يف التفاعل مع أخباره اليت ينقلها للقارئ، ألّن فعل السرد ال يقتضي 

الرباعة يف النقل  )الراوي( اخلرب معزوال منفردا، وإمنا يستدعي من السارد أيضا

 .والقدرة على التأثري يف نفسّية املتلقي، وهذه ميزة ال تعطى لكل راوِ 

 .التنويع فيها مابني الشعر والنثر وهذا متاشيا مع ما يطلبه الوزير -

براعة التوحيدي يف اختيار امللح ويف اختيار الكلمات وتوظيفها يف خطابه  -

ستطاع أن يعطي لكلماته حرارة  السردي القصري املتمثل يف امللحة، حبيث ا

 .."حماورات مع النثر العريب" كما قال مصطفى ناصف يف كتابه 

 :الهوامش -

 .9 – 8الدين املناصرة،  علم الشعريات،  ص ص  عز  -

   .58، ص  1987، بريوت ، لبنان،   1كمال أبو ديب، يف الشعرية ، مؤسسة األحباث العربية، ط -

  .تعريف قريب من تعريف جان كوهن الذي يدعو إىل شعرية الشعر، قوامها االنزياح واخلرق  * -

   .16حسن ناظم ، مفاهيم الشعرية ، ص   -

،  السعودية، 1عبد اهللا الغذامي، اخلطيئة والتكفري،من البنوية إىل التشرحيية، النادي األديب الثقايف،  ط -

  . 17-16، ص ص 1985

   .20املرجع نفسه،ص   -

   .21عبد امللك مرتاض ، قضايا الشعريات، ص   -

   .282عبد احلميد جيدة، األصالة واحلداثة، ص   -

   .25أدونيس، موسيقى احلوت األزرق، ص   -

هناك فرق بني النتاج واخللق يف ثقافة أدونيس، فالنتاج ينطبق على عمل الشاعر القدمي، فهو منتٌج * -

  .اخللق، املقلقةمطمئن، والشاعر املعاصر ا�دد لغته لغة 

   .92أدونيس، موسيقى احلوت األزرق، ص   -

     .91املصدر نفسه، ص   -
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 .125املصدر نفسه، ص   -

   .393املصدر نفسه، ص   -  

 .24أدونيس، الصوفية والسريالية، ص   -

أمحد أمني وأمحد الزين، منشورات دار مكتبة احلياة، : اإلمتاع واملؤانسة، أبو حيان التوحيدي، تح   -

  .196، ص 1لبنان، جبريوت ، 

منشورات علي ) ملح(، مادة 1إمييل يعقوب وحممد نبيل طريفي، ج: الصّحاح، للجوهري، تح -

  .598، ص 1999 7بيضون، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، ط

الفكاهة يف األدب العريب، فتحي حممد معوض أبو عيسى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د ط،  -

  .36، ص 1970

  . )املقدمة(ص ن ، 1ع واملؤانسة، التوحيدي، جاإلمتا  -

  . 28ص ، 1اإلمتاع واملؤانسة، التوحيدي، ج -
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  لتحاف األلفاظ بخصائص اللسان في الخطاب الشرعيا           

  الجزائر -مختار درقاوي جامعة الشلف. د.أ                 

اخلطاب الشرعي التحاف يسعى هذا البحث إىل بيان أّن من مسات :  الملخص -

. جماز، واشرتاك، وتقدمي وتأخري، وغري ذلك: مجلٍة من ألفاظه خبصائص اللسان، من

ومن إفرازات هذا االلتحاف تعدد الُفهوم واختالف التأويالت؛ لذلك كان البّد من 

قانون ضابط ينّظم عملية الفهم، فجاء األصويل ووضع معادلة لسانية هي جديرة 

  .هابكشف النقاب عن

 Abstract:    This research seeks a statement that the number of 
words Quranic discourse is characterized Baanmalha of metaphor, or 
subscribe, or submission and delays, and so on. One result of this 
multiplicity of understanding and differing interpretations; so it had to 
be an officer regulates the process of understanding the law, came 
fundamentalist and put lingual equation is worthy of research. 

  

    :تمهيد -

اشتملت األعمال املعرفية الوازنة اليت قّدمها علماء أصول التفسري والفقه على    

لغوية متنوعة اسرتعى انتباهنا منها مؤّشران، األّول داليل حاول من خالله مؤّشرات 

ختاطيب أو : األصوليون إبراز آليات الفهم بتقدمي حلول عملية لنوازل الكالم، والثاين

ما يسّمى باالستعمال حاول األصويل من خالله حتليل النص بوضع آليات املقاربة 

اب ذلك كّله تلك املقاربة اليت ُعنيت بتقدمي وما شّدين يف رح. التأويلية للخطاب

حلول عملية ملا يفرزه النص من ألوان املعاين وتعّددها بسبب التحاف األلفاظ 

خبصائص اللسان، ملا يعرتي النص من غموض بسبب تشّرب اللفظ يف بنية اخلطاب 

 جماز، واشرتاك، وإضمار، وتقدمي وتأخري، وغريها من: ألنساق لغوية خمتلفة من
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اجلهات اليت دخل االحتمال منها على اخلطاب فجاء األصويل ووضع معادلة لسانية 

  .أو منذجة داللية نسقية هي جديرة باملدارسة واملكاشفة

وعليه نروم كشف النقاب عن طريقة تعامل األصويل مع صور التعارض اللغوي اليت    

انة واتضاح تنسحب على الكالم حمدثة مشكالت على مستوى الفهم بعدم اإلب

املقصد، كدوران اللفظ بني صور متعددة، كبني النقل واإلضمار، وبني االشرتاك 

 وا�از، وبني االشرتاك والتخصيص، وغريها من األوجه اليت شّكلت رهانا صعبا،

جعل األصويل يعيد النظر يف أدوات التبليغ ويفحص بدقة صور الكالم عّله يضّيق 

  .هوة التداخل وسوء الفهم

  أهداف البحثمن: 

السعي إىل إبراز منهج علماء األصول يف التعامل مع النص، يف ختليصه  - 

من استعصاء الفهم انطالقا من اللغة ذا�ا وما يعتورها من تشابك 

 .األلفاظ اللغوية 

تأكيد أّن املقاربة األصولية للمعىن تعّد إسهاما حقيقيا يف مرياث الفكر  - 

اختذت دراسة املعىن عند األصوليني منهجا اللساين العريب وتارخيه، إذ 

 .علميا جتريديا أكثر دقة وموضوعية ومشوال عما كانت عليه عند غريهم

  .بيان إفادة علماء األصول من علوم اللغة ملواجهة مشكالت املعىن - 

 أهمية المبحث الداللي لدى األصولي -أّوال:  

عند األصوليني حّيزا  شغلت املباحث اخلاصة مبسالك داللة اللفظ على املعىن 

كبريا يف مدّونا�م ولقيت مزيد بْسٍط وَنَظٍر واهتمام؛ والسبب ملا هلا من أمهية بالغة يف 

استنباط األحكام من النصوص؛ ذلك أن نصوص الشريعة املتمثلة يف القرآن الكرمي 
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ك والسنة النبوية نصوص عربية، وال سبيل للناظر فيها بلوغ الغاية واملقصد إال بإدرا

سنن اللغة وضوابطها وقوانينها، وهذا اإلدراك شرط أساسي ومفتاح ضروري لفتح 

لو كنت من العلوم يف غاية، ومن املفهوم يف : "أبواب الشريعة؛ يقول اإلمام مالك

، - صلى اهللا عليه وسلم–كتاب اهللا وسنة رسول اهللا : �اية ما خرجت عن أصلني

على كل مسلم أن يتعّلم : "، ويقول الشافعي1"وال سبيلي إليهما إال باللسان العريب

 . 2"من لسان العرب ما بلغه جهده

تعّلق االجتهاد بالنص، : ويف اشرتاط العلم بالعربية فّرق الشاطيب بني أمرين

فاالجتهاد إن تعّلق باالستنباط من "وتعّلقه باملعاين من جهة املصلحة واملفسدة؛ 

وإن تعّلق باملعاين من املصاحل واملفاسد جمردة  النصوص فالبد من اشرتاط العلم بالعربية

عن اقتضاء النصوص، فال يلزم يف ذلك العلم بالعربية، وإّمنا يلزم العلم مبقاصد الشارع 

، واستدرك عبد اهللا دراز على هذه التفرقة ونّبه إىل 3"من الشريعة مجلة وتفصيال

إن اإلمجاع شاهد على أّن ومهما يكن من أمر ف. 4احتياج املقاصد أيضا للغة العربية

فهم نصوص الشريعة غري حاصل من دون معرفة للغة العربية، وكتب الشريعة والتاريخ 

  .اإلسالمي حتمل لنا وتطالعنا بوقائع تنبه إىل هذا

فقصة عدي بن حامت يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسّلم أصدق برهان على  

التطابق مع مقصود املشرّع، ذلك أّن خطاب التشريع متوقف على فهم اللغة حلصول 

أّن هذا الصحايب اجلليل رضي اهللا عنه كما جاء يف احلديث الصحيح مل يفهم فهما 

وكلوا واشربوا حىت يتبّني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من : "سليما قوله تعاىل

، فكان يضع حتت وسادته عقالني أحدمها أبيض والثاين أسود ليعرف 5"الفجر

يت احملّدد لإلمساك عن األكل والشرب يف رمضان، فبُـّني له أّن املقصود سواد التوق

  . 6الليل وبياض النهار
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ومصادر الشريعة والفقه مل تكتف �ذا، بل تضمنت قصصا وآثارا بني 

الفقهاء والنحاة، من ذلك ما وقع بني الكسائي القارئ النحوي وأيب يوسف القاضي 

هل : ة الرشيد إذ حتّدى الكسائي أبا يوسف قائالصاحب أيب حنيفة مبحضر اخلليف

حنو أم فقه؟ فيقول : لك يف مسألة؟ ويستفهم أبو يوسف عن طبيعة املسألة

فقه، فيضحك اخلليفة الرشيد حىت يفحص برجله، استغرابا هلذه الدعوى : الكسائي

: ما تقول يف رجل قال لزوجته: ولكن الكسائي يبادر موجها خطابه إىل أيب يوسف

تطلق إذا دخلت الدار، : بفتح اهلمزة؟ فقال أبو يوسف-نت طالق أن دخلت الدارأ

أخطأَت، قد طلقت امرأته؛ ذلك ألّن الزوج يف هذا مل يعّلق : فقال الكسائي

أنت طالق من أجل دخولك : الطالق، وإّمنا عّلله بأن املفتوحة املصدرية، كأنّه قال

املسألة جارية على أصل لغوي البد من الدار، فعجب أبو يوسف وتبّني له أّن هذه 

  .7البناء عليه، فصار يرتدد على الكسائي

ويدخل يف هذا السياق سؤال الرشيد أليب يوسف عما يرتتب على الرفع 

  : يف قول الشاعر" ثالث"و" عزمية"والنصب يف لفظي 

  فإن ترفقي يا هند فالرفق أمين    وإن خترقي يا هند فاخلرُق أشأمُ 

  ــــــالٌق والطالق عزميٌة   ثالث ومن خيرِْق أعقُّ وأظلــــــــــــــــمُ فأنت طـــــ

: أو رفعها مع مالحظة أن رفع" ثالث: "فما على هذا القائل إذا نصب

فقال أبو يوسف وهو يقلب رسالة  - أو نصبها سيدور يف اجتاه معاكس حتما" عزمية"

فذهب إىل . ها إذا قلت برأييهذه مسألة فقهية حنوية  فال آمن اخلطأ في: اخلليفة

تطلق ثالثا، ويف حالة " ثالث"بأنّه يف حالة نصب : الكسائي وهو يف فراشه فأجابه

أّ�ا يف حالة النصب تكون متييزا للطالق املبهم يف : وتأويل ذلك. الرفع تطلق واحدة
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تكون خربا للطالق وهو " عزمية"، ويف حالة الرفع مع نصب "فأنت طالق"مجلة 

  .8أ يف اجلملة الثانيةاملبتد

لو قال : ومن طرائف الداللة النحوية يف الرتاث العريب أّن ثعلبا ُسئل عن

إذا : مىت تطلق؟ فقال: المرأته إن دخلِت الدار، إن كلمِت أخاك، فأنت طالق

. أنت طالق إن امحرَّ الُبْسرُ : لو قال: فقيل له. فَعَلْتهما مجيعا؛ ألنّه أتى بشرطني

: لو قال: فقيل له. سألة ُحمال؛ ألّن الُبسر البُّد أن حيمّر، فالشرط فاسدهذه امل: فقال

. ُتطلَّق إذا امحّر؛ ألنّه شرط صحيح: فقال). مرتبط هنا بشرط الزمان(إذا امحّر الُبسُر 

إذا جاء : للممكن، وإذا للمحّقق، فيقال" إن"فجعل ". إذا"، وبني "إنْ "فمّيز بني 

صّل : حنو" لو"وقد تتجرد إن عن الشرط فتكون مبعىن  .9رأس الشهر، وإن جاء أبوك

  .10صّل سواٌء قدْرت على القيام أو عجزت عنه: وإن عجزت عن القيام، واملعىن

وكتب األصول حتفل بعدد كبري من األحكام الشرعية املبنية على 

أّن ُمتعة املطلقة ليست فرضا : االستنتاجات اللغوية، نذكر منها قول اإلمام مالك

، وقول مجهور أصحابه 11"حقا على احملسنني"قتصارها على احملسنني بدليل النص ال

إّن القرء إذا كان مذّكرا فإنّه يعين الطهر، وإّن أقّل اجلمع اثنان، فمن حلف مثال أّن 

أضف إىل ذلك أّنك . 12يتصّدق بدنانري فإنّه َيْسلم ويُرفع عنه احلرج بإعطاء دينارين

األصول أّن الفهم الشرعي املستند إىل معرفة اللغة يقع جنبا جتد يف جمموعة من كتب 

يف معرض  -مثال  - إىل جنب مع الشاهد من كالم العرب، فصاحب الرسالة 

حديثه عن االجتهاد ملن يريد أن يويل وجهه شطر املسجد احلرام ساق األبيات 

  : الشعرية اآلتية

  :قول ُخفاف بن ندبة

  رسوًال     وما تـُْغِين الّرسالُة شْطر عْمُرو أال من ُمْبِلٌغ عْمراً         
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  :وقول َساعدة بن ُجوَّيَّةَ 

  أقوُل ألُمِّ زِنـَْباٍع أقيمي   ُصدوَر الِعيِس َشْطَر َبين متيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم        

  :وقول لقيط اإليادي

  َهْوٌل لُه ظَُلٌم تـَْغَشاُكُم ِقطَعاوقد أَ ظَّلَُّكُم من َشْطِر ثْغرُِكُم              

  :وذكر بيت قيس بن خويلد اهلذيل الذي نصه

  13إّن الَعِسَري ِ�َا داٌء ُخياِمُرها    َفَشْطَرَها َبَصُر العينْنيِ مْسُجورُ 

وبذلك يظهر أن األدلة من الكتاب والسنة عربية الداللة، وال ميكن استنباط 

، ومبعرفة العموم واخلصوص، 14ب إفرادا وتركيبااألحكام منها إال بفهم كالم العر 

وغري ذلك . واحلقيقة وا�از، واإلطالق والتقييد  واملفهوم واملنطوق، واحملكم واملتشابه

من مباحث الداللة اللفظية اليت البد من توافرها يف ا�تهد واملفيت فجاء األصويل 

  . ورمسها وبّينها كي يسري عليها الفقيه واملفّسر

 أسباب الخلل الحاصل في فهم الخطاب -ياثان: 

  15:عّلق األصويل اخللل احلاصل يف فهم مراد املتكّلم على مخسة احتماالت يف اللفظ

  .احتمال االشرتاك - 1

  .احتمال النقل بالعرف أو الشرع - 2

  .احتمال ا�از - 3

 .احتمال اإلضمار - 4

 .احتمال التخصيص - 5

توجيها حجاجيا، وأفرزت هذه االحتماالت عشر صور وّجهها األصويل 

  .وسيأيت بيا�ا
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 التعارض اللغوي في فهم اللفظ و طرق الترجيح -ثالثا:  

متتلك اللغة طاقة تعبريية هائلة وواسعة، وانفتاحها عند التخاطب والتواصل أو         

باألحرى عند دخوهلا حيز الكالم أفضى يف عدد من األسيقة إىل عدم الفهم نتيجة 

التحاف األلفاظ خبصائص اللسان، مما أّدى إىل عدم بيان املراد وحتّقق اإلمجال، إذ 

نص بني صور متعددة جليا، فتارة بني النقل واالشرتاك، نلفي دوران اللفظ داخل ال

وتارة بني االشرتاك وا�از، وتارة بني االشرتاك واإلضمار، وغريها من األوجه اليت 

وبالفعل ّمت رصد عشرة . جعلت األصويل يسعى إىل تضييق هوة التداخل وسوء الفهم

 16:احتماالت أو صور، وهي كاآليت

إذا وقع التعارض بني االشرتاك والنقل على مستوى اللفظ كان  :الصورة األولى -

النقل أوىل؛ ألّن عند النقل يكون اللفظ حلقيقة واحدة مفردة يف مجيع األوقات، وأّما 

  .االشرتاك فإنّه خيّل بالفهم يف كل األوقات

إذا وقع التعارض بني االشرتاك وا�از على مستوى احلدث  :الصورة الثانية -

، قّدم ا�از؛ ألّن اللفظ الذي له جماز إن جتّرد عن القرينة وجب محله على اللساين

احلقيقة، وإن حصلت القرينة وجب محله على ا�از وحينئذ يفيد على كال التقديرين 

 .خبالف االشرتاك

إذا وقع التعارض بني االشرتاك وبني اإلضمار، فاإلضمار أوىل؛ ومرّد :الصورة الثالثة-

ضمار إّمنا حيسن حيث يكون املضمر متعّينا بالضرورة، كقوله ذلك أّن اإل

، وعلى "واسأل أهل القرية"، فإن كّل واحد يعلم أن املراد منه "واسأل القرية:"تعاىل

  .هذا التقدير فالفهم غري خمتل خبالف االشرتاك، فإّن الفهم فيه خمتل
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التخصيص أوىل؛ ألّن إذا وقع التعارض بني االشرتاك والتخصيص، ف:الصورة الرابعة-

  .التخصيص خري من ا�از على ما سيأيت بيانه، وا�از خري من االشرتاك

إذا وقع التعارض بني النقل وا�از، فا�از أوىل؛ ألّن النقل ال  :الصورة الخامسة-

حيصل إّال عند اتفاق أرباب اللسان على تغيري الوضع وهو متعّذر أو متعّسر، وأّما 

  .فيه حصول قرينة متنع من محل اللفظ على حقيقته وهي سهلة الوجودا�از فيكفي 

إذا وقع التعارض بني اإلضمار والنقل، فاإلضمار أوىل، والدليل :الصورة السادسة-

  .عليه عني ما ّمت ذكره يف أن ا�از أوىل من النقل

 إذا وقع التعارض بني النقل والتخصيص، فالتخصيص أوىل؛ ألنّ :الصورة السابعة-

  .التخصيص خري من ا�از وا�از خري من النقل

إذا وقع التعارض بني ا�از واإلضمار، فا�از أوىل؛ ألنّه أكثر :الصورة الثامنة-

  .وقوعا، والكثرة تدل على قلة خمالفة الدليل

إذا وقع التعارض بني ا�از والتخصيص، فالتخصيص أوىل؛ ألّن يف :الصورة التاسعة-

قى اللفظ مستعمال يف شيء من موارده األصلية، ويف صورة ا�از صورة التخصيص يب

  .مل يبق اللفظ مستعمال يف شيء من موارده األصلية؛ ألّن التغيري فيه أكثر

إذا وقع التعارض بني اإلضمار والتخصيص، فالتخصيص أوىل؛  :الصورة العاشرة-

  .ألّن التخصيص خري من ا�از الذي هو خري من اإلضمار

ذا يفرض األصويل نفسه قارئا متبصرا، مسحت له إمكاناته العلمية من فحص و�   

ّمث فحص آليات  -واملقروء هنا النص بوصفه نسيجا من األلفاظ الدالة  -املقروء 

االستيعاب ومدى حتّقق املعىن املراد يف ذهن املخاَطب، لينتج لنا قانونا معرفيا ينّظم 

ات التخاطب ال يقل أمهية عن النظام العام املتبّىن، واستشعاره مبثبط.العملية التخاطبية

فالنفاذ إىل صميم القضية الداللية كان هذه املرّة متعلقا باأللوان اليت تعرتي امللفوظ 
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والوقوف على منصة املعرفة مسح بضبط أوجه االعرتاض، ومن ّمث سن قانون مشرتك، 

  .محل األصويل على عاتقه أمر بيانه

ستقراء صور التعارض أّن أوىل الكل التخصيص، ّمث ا�از، مث وقد تقرر  بعد ا  

اإلضمار؛ ألنه اعتماد على جمرد القرينة دون اللفظ، مث النقل أي التصرف العريف  أو 

مث يفتأ . الشرعي، وأخريا أبعد املراتب وهو االشرتاك ألنه ال فائدة فيه عند عدم القرينة

ريورة هذا التفاضل، فضابط االشرتاك مع األصويل يذكر الضوابط اليت تتحكم يف ص

األربعة األخرى من ختصيص وجماز وإضمار ونقل كونه جممال حالة عدم القرينة، 

وكلها ال تكون جمملة يف حالة، وضابط النقل مع الثالثة األخرى من التخصيص 

 وا�از واإلضمار أّن النقل أكثر مقدمات والثالثة تكفي فيها القرينة فُرتجَّح على

النقل، وضابط التخصيص مع ا�از واإلضمار أنّه مستعمل يف بعض احلقيقة ومها 

اجتياز عن احلقيقة فيكون أرجح منهما، وضابط ا�از مع اإلضمار كما يف املعامل  

  .17كونه أكثر وقوعا يف اللغة من اآلخر فيقّدم عليه

د التداويل النفعي يف واملالحظ على هذا القانون استناده إىل املنطق العقلي والبع   

عرض وترجيح وعالج القضية الداللية ذلك من خالل بسط تأّمل يف القضية نفسها، 

فالعدول عن االشرتاك إىل النقل معّلل علميا؛ ألنّه تقّرر أّن عند النقل يكون اللفظ 

حلقيقة مفرده يف مجيع األوقات، خبالف االشرتاك فإنّه خيّل بالفهم يف كل األوقات، 

الزكاة إذا أريد به اجلزء املخرُج من املال فإنه حيتمل النقل عن املعىن األصلي فلفظ 

الذي هو النماء وحيتمل االشرتاك بينه وبني اجلزء املخرج، فيحمل على النقل؛ ألّن 

االشرتاك خيل بالفهم، وهكذا بين الرتجيح يف املعادلة والربهان اللساين املطروح على 

  .مين الذي ّمتت فيه مداولة اللفظ مبعناه اجلديدأساس متني، هو البعد الز 
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فمبين على القرينة  –بني االشرتاك وا�از  –ّمث إّن مناط الرتجيح يف القضية الثانية    

اليت تعّد صريورة التواصل، واجلسر الذي من خالله يعرب املعىن، إذ ال خيلو األمر يف 

ينة، وبالتايل تأّكد محله على احلقيقة، هذه القضية من أمرين، إّما جتّرد اللفظ عن القر 

أو استلزامه إيّاها وبالتايل تأّكد ضرورة محله على ا�از خبالف االشرتاك الذي ال يفيد 

ْيَع وحرََّم الرِّبَا: "فقوله تعاىل.على كال التقديرين الصيغة الواردة   18"وأَحلَّ اُهللا البـْ

مشرتكة إلفادة العموم بيع احلاضر والغائب، وخمصوصة يف موضع باحلاضر، وجعلها 

  .19جمازا يف اخلصوص أوىل من االشرتاك

فيما خيص  –ّمث إّن امليز احلاصل عند التقاء االشرتاك مع اإلضمار يف امللفوظ     

هم، وقد تعّني أسبقية فمبين يف أصل اللغة والتكليف على الف –القضية الثالثة 

اإلضمار يف هذه احلالة؛ ألّن الفهم حاصل وغري خمتل فكّل ذي لّب يدرك ال حمالة 

ولعل . هو أهلها، خبالف االشرتاك، فإّن الفهم فيه خمتل" واسأل القرية"أّن املراد من 

: األمر يتضح أكثر من خالل إبراز موقف علماء داللة النص يف الرتاث من قوله تعاىل

يرى الشافعي أّن يف هذا النص دليال على جواز االقتصار .20"اْمَسُحوا بُرءوِسُكمْ و "

أّن الباء مشرتكة بني اإللصاق يف الفعل : يف املسح على بعض الرأس، ووجه التمسك

مررت بزيد، وبني التبعيض يف الفعل املتعّدي، وما دام أن الرتكيب : القاصر حنو

فإّن املعىن املتبادر إىل الذهن هو مسح " ُحوا رءوَسُكموامسَ : "يستقيم لو قال يف اآلية

الباُء إذا دخلت على فعل يتعّدى بنفسه دّلت : بعض الرأس، وقاعدة الشافعي يف هذا

  .21على التبعيض

يف حني عّد املالكي الباء مؤكدة زائدة، وانصرف يف تلقيه للنص من داللة التعدي    

وذلك باستحضار مضمر غري مذكور يف بنية ، 22على التبعيض إىل داللة التعميم

، فاملفعول األّول املنصوب "امسحوا ماء أيديكم برءوسكم: "النص، فتقدير الكالم
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وهو املمسوح، والرؤوس ممسوح �ا، والفعل ال يتعدى للممسوح به إال بالباء،  حمذوف

مار أوىل من مشرتكة ملا ذكرناه من اإلضمار، وبالتايل تقرر أن اإلض" الباء"فال تكون 

وهناك ملمح آخر لطيف أشار إليه القرطيب وهو أّن دخول الباء يف اآلية . االشرتاك

، مسُح الوجه يف "فامسحوا بوجوهكم: "السالفة كدخوهلا يف آية التيمم يف قوله تعاىل

، فلو كان 23التيمم بدٌل من غسله فالبّد أن يأَيت باملسح على مجيع موضِع الغسِل منه

  .التبعيض ألفادته يف هذا املوضع، وهذا ليس مرادا - الباءأي -معناها

ويواصل األصويل ممارسة نشاطه الفكري املعتاد واملؤّسس يف عرض أطروحته    

الداللية لفقه اخلطاب لكن هذه املرّة يّتخذ من معيار العسر والسهولة مّتكأ و عتبة 

از اللذين يعرتيان املنطوق ودليال مرشدا حلّل شفرة التعارض احلاصل بني النقل وا�

اللساين، وّمت ترجيح كّفة ا�از؛ ألّن النقل ال حيصل إّال عند اتفاق اللسانيني على 

تغيري الوضع وهو متعّذر و متعّسر، يف حني ا�از يكفي فيه حصول القرينة ليتّم منع 

ى وميثل علماء األصول لذلك بقوله صل. محل اللفظ على حقيقته وهي سهلة الوجود

، يرى احلنبلي أّن الصالة 24"بني العبد وبني الكفر ترك الصالة" :اهللا عليه وسلم

منقولة للعبادة املخصوصة فمن تركها كفر، فتبّني أّن حكمهم مبين على النقل، يف 

الصالة يف السياق اللغوي تطلق ويراد �ا : حني املالكي له وجهة نظر أخرى مفادها

رض بالكلية عن طلب اهللا فهو كافر، واستعماهلا يف الدعاء، والدعاء طلب، ومن أع

، وبذلك تالحظ أّن عملية الرتجيح يف 25هذه العبادة جماز وا�از أوىل من النقل

املساءلة الداللية كانت بانصراف الذهن من املعىن الظاهر املنقول إىل املعىن ا�ازي 

  .بواسطة القرينة اللغوية

د املساءلة الداللية إّال وتتبّدى مؤّشرات أخرى أبانت وما إن نتوّغل أكثر يف أبعا   

عن خمزون نظري يبيح اجلزم بأّن كل تصورات األصوليني يف هذا ا�ال كانت تصدر 
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عن وعي وفكر ثاقب، ينّم عن استيعاب وإحاطة شاملة بالظاهرة اللسانية وإدراك تام 

وظ الواحد، وسنشري  يف لتعدد املعىن داخل النص نتيجة تعدد خصائص اللغة يف امللف

  .هذا املقام إىل باقي صور األْلَسنة يف جتّليا�ا األصولية

أّما الصورة األوىل، فقد اّتكأ فيها األصوليون على مبدإ الشيوع والكثرة إلصدار    

حكم الرتجيح بني ا�از واإلضمار، وال شّك أن هذا االّتكاء مؤّسس ومشروع؛ ألنّه 

أكثر وقوعا  - كما نص ابن جين–الوظيفي، فلّما كان ا�از يراعي غلبة االستعمال 

من اإلضمار قّدم عليه؛ ألّن الكثرة تدّل على قّلة خمالفة الدليل خبالف  1يف الّلغة

، فإنه مبنظار فخر الدين "أنت أيب"فقول السيد لعبده الذي هو أكرب منه سنا . القّلة

؛ أي أنت 26الالزم وإرادة امللزوم الرازي وحممد أمني الشنقيطي جماز من باب إطالق

عتيق؛ ألن األبوة يلزمها العتق يف عرف الشرع، والالزمية وامللزومية كلتامها من 

  .عالقات ا�از املرسل كما هو مقرر يف الدرس البالغي

لكن هذا الذي قّرره الرازي يف املعامل والشنقيطي يف نثر الورود ليس حمل اتفاق،     

اإلضمار أوىل من ا�از؛ : " نظر أخرى لبعض األصوليني مفادها فاحمللي عرض وجهة

، 27"أ�ما سيان الحتياج كل منهما إىل قرينة"، واألصح عنده "ألّن قرينته متصلة

اإلضمار؛ أي أنت " أنت أيب"وبذلك حيتمل قول السيد لعبده الذي أكرب منه سنا 

غ، فعلى ترجيح ا�از يعتق العبد مثل أيب يف الشفقة والتعظيم، فيكون من التشبيه البلي

  .وعلى ترجيح اإلضمار ال يعتق

وأّما الصورة الثانية فنجد حكما مبنيا يف األساس العام على درجة االستعمال    

األصلي ال الوظيفي ولو كانت النسبة ضئيلة ُبين عليها احلكم، ومثال ذلك ا�از 

ظ يبقى مستعمال يف بعض من والتخصيص، يف هذه الصورة قّدم التخصيص ألّن اللف

موارده األصلية، ويف صورة ا�از اللفظ ال يستعمل يف شيء من موارده األصلية؛ ألّن 
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خمصوص  28..."وال تأُكُلوا ممّا مل يُذكِر اسُم اِهللا عليهِ : "التغيري فيه أكثر، فقوله تعاىل

بغري النَّاسي للتسمية، فتؤكل ذبيحته،  -املالكية واحلنابلة والشافعية–عند اجلمهور 

ومحله الشافعي على ا�از، وأّن املراد به ما أهّل به لغري اهللا أو مات من غري تذكية، 

  29:فيقّدم التخصيص على ا�از عند املالكية وغريهم من وجهني

 اقتلوا املشركني، خرج : ة، كلفظ املشركني يفأّن اللفظ يبقى يف بعض احلقيق

أهل الذمة وبقي احلربيون وهم بعض املشركني، فعلى أنّه ختصيص هو أقرب 

 .للحقيقة

  إذا خرج بعٌض بالتخصيص بقي اللفظ مستصحبا يف الباقي من غري احتياج

 .إىل القرينة

ائمة على تدافع وأّما الصورة الثالثة من صور التعارض املنسحبة على النص فهي ق   

فانكحوا ما طاب لكم : :املعىن من زاوييت االشرتاك والتخصيص، وقد سيق قوله تعاىل

مثاال توضيحيا يف لفظ الرتجيح، وخالصة التصور اللساين يف هذه 30"من النساء

أن املراد بالطيب ميل النفس فهو مشرتك بني ميلها إىل احلالل وميلها إىل احلرام : اآلية

باألول؛ ألن زوجة الغري قد متيل إليها نفس الرجل مع - أي الطيب– فلزم ختصيصه

أ�ا حمرمة، وضابط القاعدة أن اللفظ لو كان حقيقة يف غريه لزم االشرتاك، وختصيص 

مث إنّه قد تأكد آنفا أّن التخصيص خري من . الداللة عند األصويل أوىل من االشرتاك

م كما هو مثبت يف املنطق الرياضي أن ا�از ، وا�از خري من االشرتاك، فيستلز 

  .التخصيص خري من االشرتاك

ويف الصورة الرابعة جتد أن تداخل اإلضمار والنقل يف النص قد يؤدي بل يؤدي    

 31..."وحّرم الربا: "حتما إىل اختالف الداللة وتغّري احلكم الشرعي، فقوله تعاىل

ا صّح العقد، وحيتمل النقل أي حيتمل اإلضمار أي أخذ الربا، فلو حذف درهم الرب



  م2019مارس                                  1العدد 3المجلد      مجلة أمارات                     

 

- 76  - 
  

 

نقل الربا الذي هو لغٌة الزيادة إىل العقد شرعا فيكون املعىن حترمي العقد وفساده مطلقا 

، وعند الرتجيح تقرر تقدمي اإلضمار، 32ولو حذف الدرهم الزائد املؤدي إىل التحرمي

متعّذر  ألّن النقل ال حيصل إّال عند اتفاق أرباب اللسان على تغيري الوضع وهو

  .ومتعّسر وأّما اإلضمار فيكفي فيه حصول قرينة وهي سهلة الوجود

وبقي يف سياق عرض منهج علماء األصول يف التعامل مع معاين النص أن نشري     

إىل التعارض احلاصل بني التخصيص والنقل، و بني التخصيص واإلضمار، وتبني 

: يقول املالكي يف قوله تعاىل تقدمي التخصيص على كليهما؛ أما تقدميه على النقل،

، ويقول "نسائهم"يلزم الظهار من األمة؛ ألّ�ا من 33"والذيَن يَُظِهرون من نسائِِهم"

لفظ النساء صار منقوال يف عرف الشرع للحرائر املباحة فال يتناول األَمة : الشافعي

.  34ائهحمل النزاع، ولو مل يكن منقوال لزم التخصيص بذوات احملارم فإّ�ن من نس

فيتعني تقدمي التخصيص يف هذا املوضع ويف موضع تعارضه مع اإلضمار، ومثال هذا 

الكلب طاهر؛ ألنّه لو كان : ، يقول املالكية35"َفُكُلوا ممّا أْمَسْكَن عليُكم: "األخري

لو كان هذا االستنتاج : جنسا حلرم أكل ما أمسك حّىت يغسل، ويقول الشافعي

أكل كل ما أمسكت كالب الصيد بعد القدرة عليه بدون صحيحا للزم منه جواز 

ّمث إّن التخصيص خري من ا�از الذي هو . وليس كذلك، فيلزم التخصيص . ذكاة

  .خري من اإلضمار على ما بـُّنيَ 

 مصطلح الظاهر -رابعا:  

بوصفه مصطلحا أصوليا يتميز بكثرة املداليل فيه وطرق االحتمال  الظاهر

يدل مبنطوقه على معنيني فأكثر مما يستدعى تغليب وترجيع أحد  إليه؛ مبعىن أن اللفظ

املعاين على حساب اآلخر، فإن ّمت تغليب املعىن الراجح على حساب املعىن املرجوح 
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الظاهر هو اللفظ الّدال يف «فذاك الظاهر، وإذا كان األمر خبالفه فهو املؤّول، إذن 

فداللته على املعىن .36»مرجوحا حمل النطق على معىن لكّنه حيتمل غريه احتماال

ومثاله . 37تأويال: ظاهرا، وداللته على املعىن املرجوح فيه تسمى: الراجح فيه تسمى

، فإنّه ظاهر يف أن املظاهر الذي مل يستطع 38"فإطعام سّتني مسكينا: "قوله تعاىل

 الصوم جيب عليه إطعام ستني شخصا مسكينا؛ أي فقريا ال مال له، لكّل مدٌّ، وال

وحيتمل أّن املراد . جيزئ إعطاؤها ملسكني واحد، وال إعطاء مّدين منهما له أيضا

فإطعام طعام ستني مّدا؛ وعليه فيجزئ : باملسكني املّد؛ ألنّه من أمسائه؛ ويكون املعىن

  .39إعطاء مجيع الكفارة ملسكني واحد يف ستني يوما، يف كل يوم مدّ 

والفرق بني الظاهر وبني النص يكمن يف درجة الوضوح، فالنص واضح قطعا ال       

احتمال فيه وال ترجيح وال تأويل، أما الظاهر فال، يقول أبو حامد الغزايل يف هذا 

، وجتدر 40»النص هو الذي ال حيتمل التأويل،والظاهر هو الذي حيتمله«املقام 

األحناف جيمعون النص والظاهر حتت اسم احملكم اإلشارة إىل أن اجلمهور من غري 

   .41يف مقابل ا�مل، فاحملكم يشمل عندهم الظاهر أيضا

 االحتماالت اللغوية لظاهر الخطاب  -خامسا:  

حصر األصويل اجلهات اليت يدخل االحتمال منها على اخلطاب يف مثانية      

إذا وجدت القرينة املوّجهة موارد يتمسك فيها بالظاهر مطلقا عند انعدام القرينة، و 

واجلهات . للخطاب أخذ فيه بالوجه املرجوح الذي يصبح مبساندة القرينة هو الظاهر

 42:اليت ذكر علماء األصول أن االحتمال يدخل على النص منها، هي

  .احلقيقة يف مقابل ا�از .1

  .االستقالل يف مقابل اإلضمار  .2
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  .الرتكيب يف مقابل التقدمي والتأخري .3

 . التأسيس يف مقابل التأكيد .4

  . العموم يف مقابل اخلصوص .5

  .اإلطالق يف مقابل التقييد .6

  .  التباين يف مقابل الرتادف .7

 .انفراد املعىن يف مقابل اشرتاكه .8

  :الحقيقة في مقابل المجاز -1

واملقصود به أن يكون اللفظ مستعمال فيما وضع له أصال، كإطالق األسد 

ها إىل هذا الوجه أوىل من صرفها إىل معىن الرجل على احليوان املفرتس، فإن صرف

الشجاع الذي قد يطلق عليه لفظ األسد جمازا، فال يصرف املعىن إىل خالف هذا 

الظاهر إال بقرينة، فإذا عدمت القرينة مل جيز صرفه عنه، يقول فخر الدين الرازي، أما 

وهي وسهلة  ا�از فيكفي فيه حصول قرينة متنع من محل اللفظ على حقيقته،«

وعلماء املالكية مل يتقيدوا مببدأ ثابت يف محل كل لفظ على حقيقته يف . 43»الوجود

، "املساومني"يف حديث اخليار على " املتابعني"هذه النصوص، فمنهم من محل 

ال تنكح : "ومنهم من فّسره باالفرتاق يف هذا احلديث ومنهم من يقول يف حديث

اليت قد تويف أبوها مع أن اللفظ قد وضع لالنفراد، فقال إمنا هي " اليتيمة حىت تستأمر

  . 44إ�ا اليت ال زوج هلا استنادا إىل احلقيقة الوضعية: خمالفوهم

ويف باب ا�از اللغوي نضرب مثال احتجاج املالكية على أّن من وجد 

أميا ": سلعته عند املفلس، فهو أوىل �ا من سائر الغرماء؛ لقوله صلى اهللا عليه وسّلم

صاحب : ، وقال احلنفية45"رجل أفلس، فصاحب املتاع أحق مبتاعه إذا وجده بعينه

املتاع هو حقيقة فيمن املبتاع بيده؛ وهو املفلس، وجماز فيمن كانت بيده؛ ألّن إطالق 
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أال ترى أّن من كان  . اللفظ املشتق بعد ذهاب املعىن املشتق منه جماز، ولذلك مل يطرد

. نّه ال يسمى كافرا، فدّل على أّن إطالق اللفظ باعتبار املاضي جمازكافرا ّمث أسلم؛ فإ

أّن الدليل دّل على تعيني ا�از، أال ترى أنّه لو أراد به املفلس، : واجلواب عند املالكية

فهو أحّق مبتاعه، فلّما أتى بالظاهر دون : مل يكن الشرتاط التفليس معىن، ولقال

  .46ري ما أراد باملضمراملضمر دّل على أنّه أراد به غ

  :االستقالل في مقابل اإلضمار -2

املراد أن األصل يف الكالم عدم التقدير، وأن النص قائم بنفسه مستغن عن 

إضمار كلمات أو تقديرات، إال أن يقوم الدليل على احلاجة إىل ذلك، حبيث خيتل 

غري تقدير املعىن مع عدمه وأما لو كان للعبارة معنيان، أحدمها يؤّديه النص من 

حمذوف، وآخر ال يستقيم إال بتقدير حمذوف، فإن اخلطاب يصرف إىل املعىن الذي 

ولعّل السبب الذي أّدى إىل هذا .حيفظ استقالل النص؛ ألن ذلك هو األصل

  .الرتجيح أ�م رأوا يف التقدير كذبا على املتكلم بنسب ما مل يتلفظ من األقوال إليه

لظاهرية وهو ابن مضاء عن هذا األمر بقوة وقد نافح أحد رواد املدرسة ا 

من بىن على «واشتد النكري منه على من اعتقد خالف ذلك، يقول يف هذا الشأن 

الزيادة يف القرآن بلفظ أو معىن على ظن باطل قد تبني بطالنه، فقد قال يف القرآن 

ال يزاد يف بغري علم، وتوّجه الوعيد إليه، ومما يدل على أنّه حرام، اإلمجاع على أنه 

القرآن لفظ غري ا�مع على إثباته، وزيادة املعىن كزيادة اللفظ، بل هي أحرى؛ ألّن 

  . 47»املعاين هي املقصودة واأللفاظ دالالت عليها ومن أجلها

و�ذه القاعدة احتج املالكية على حرمة أكل حلوم السباع يف قوله صلى اهللا 

، بينما يقول من خيالف املالكية 1"مأكل كل ذي ناب من السباع حرا: "عليه وسلم
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يف هذا احلكم إن املقصود يف احلديث هو حرمة ما أكل السبع، وهذا التأويل يستلزم 

وتقّدم تقدمي . أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام: اإلضمار، وتقديره

 .االستقالل

  :الترتيب في مقابل التقديم والتأخير -3

يفهم منه معىن ما، ولكنه إذا قّدر أن فيه  املراد �ذا االحتمال أن الكالم قد

تقدميا وتأخريا فإنه يكون له معىن آخر، وحينئذ يقّدم املعىن الذي يفهم من الكالم 

من غري هذا التقدير أو التصرف يف الرتتيب، إال إذا جاءت قرينة تصرفنا إىل املعىن 

ينئذ جيوز لنا اآلخر الذي يلزم منه التصرف يف سياق اخلطاب وترتيب أجزائه، فح

و�ذا احتج املالكية على أّن العود يف الظهار شرط يف . صرفه عن املعىن الظاهر

والذين يّظهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير : "وجوب الكفارة؛ لقوله تعاىل

إّن الظهار نفسه موجب للكفارة وإّن : ، ويقول خمالفوهم48"رقبة من قبل أن يتماسا

 -فتحرير رقبة–والذين يظهرون من نسائهم : ميا وتأخريا، واملعىن عندهميف اآلية تقد

فالكالم إذن على ما سيق عليه من ترتيب، وغري هذا دعوى . مث يعودون ملا قالوا

وتصّرف يف الكالم من غري إذن من املتكّلم وال إجازة، وأيضا حتريف للكلم عن 

 .مواضعه من دون نور وال برهان من قرينة صارفة

 : لتأسيس في مقابل التأكيدا -4

يراد �ذا أّن الكالم إذا اشتمل على زيادة لفظية حتتمل أن تكون تأكيداً   

كما حتتمل أن يكون املقصود منها زيادة وتأسيساً ملعىن جديد؛ فإّ�ا تصرف إىل معىن 

التأسيس؛ أل�ا األصل يف الكالم، وال تصرف عن هذا الظاهر إىل معىن التأكيــد إالّ 

رينة، إذ احلكمة تقتضي أن يكون لكل لفظ ما يقابله من املعىن، واألصل أّن الزيادة بق
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يف املبىن زيادة يف املعىن وإال كانت هذه الزيادة عبثاً وهلواً أو عجزاً، ومل يرض ابن جين 

للعرب ذلك فحكمتهم كانت تبعدهم عن أن تكون لغتهم كثيبا مهيال من غري 

ك لزم أن يكون كل ما يف كالمهم له معىن جديد، أو وملا كان األمر كذل49إحكام

  .يقال أّن األصل فيه كذلك

فرأى فيه " حقا على احملسنني: "و�ذه القاعدة وّجه اإلمام مالك قوله تعاىل 

، فما كان من باب اإلحسان 50دليال على عدم وجوب متعة الطالق وجوبا إلزاميا

وا�املة ليس بواجب، إذ الواجب ال خيتص باحملسنني ، وهذا أصل السياق يف 

عندهم لتأكيد " حقا"ظاهره، وخيالف الشافعية واحلنفية والظاهرية؛ ألّن داللة 

  . الوجوب

  : العموم في مقابل الخصوص -5

ختصيص فرد من إذا ورد يف خطاب ما لفظ يستغرق جنسه أو نوعه مل جيز 

األفراد املشمولني باخلطاب دون غريه حبكم اخلطاب، بل جيب أن يشملهم به مجيعا 

من غري ختصيص؛ ألّن ذلك صرف للخطاب عن الظاهر بغري قرينة، وهو عندهم غري 

جائز، وإمنا كان العموم هو األصل دون التخصيص ألّن التخصيص مثل التقييد، 

ما أطلق أريد به فرد مقيد أو معني من األفراد الذين ذلك أّن التقييد دعوى على أّن 

مشلهم اخلطاب، فيكون ذلك نقضا للشيوع املستفاد من اإلطالق، وكذلك 

وتصديقا هلذا .التخصيص نقض لالستغراق الذي يدل عليه العموم من غري دليل

أّما إذا ورد لفظ لغوي فواجب أن حيمل على « : الرتجيح يقول ابن حزم األندلسي

ومه، وعلى كل ما يقع يف اللغة حتته، وواجب أّال تدخل يف اللغة فيه ما ال يفيده عم

، فاخلري يف اللغة يقع على الصالح »ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخيـْرًا «: لفظه، مثل قوله تعاىل
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يف الدين، وعلى املال، فال جيوز أن خنص �ذا النص بعض ما يقع عليه دون بعض 

عندهم، أنّه إّمنا أراد : معهم، وال قال تعاىل: فيهم، ومل يقل: عاىلإّال بنص فلما قال ت

  .51»الدين فقط

  : اإلطالق في مقابل التقييد -6

اللفظ الوارد يف خطاب املتكّلم إذا كان شائعا يف جنسه فإنّه ال جيوز تقييده 

غري بقيد مل يرد به النص، كما هو احلال يف بقرة بين إسرائيل، اهللا أمرهم بِذبح بقرة 

، فتكّلفوا األمر 52"إّن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة"- بادئ األمر–معينة وبدون شرط 

بانصرافهم عن مطلق اللفظ إىل قيده، فّشَق عليهم وكان يكفيهم األخذ بظاهر اللفظ 

  .بذبح أي بقرة

  :  التباين في مقابل الترادف -7

الظاهر الذي يتمسك إذا اشتمل نص ما على لفظني متقاربني يف املعىن فإّن 

به القوم هو أّن العبارتني أو اللفظني قد جاءا ملعنيني خمتلفني، وليس ملعىن واحد؛ ألّن 

األصل أّن األلفاظ متباينة وليست مرتادفة، إّال أن تقوم قرينة تدّل على أّن املقصود 

و�ذه . �ما معىن واحد، فيصرفون اخلطاب حينئذ إىل التأويل ويفارقون الظاهر

لقاعدة احتج املالكية على جواز التيمم بكل ما صعد عن أدمي األرض، بينما قال ا

وقاعدة هذا االحتمال أّن القول بالرتادف فيه .*الشافعية إن الصعيد مرادف للرتاب

؛ ألنّه كان باإلمكان - تعاىل ربّنا عن ذلك–إحالة على أّن املتكلم يلهو ويعبث 

ومعلوم وأكيد يف حق احلكيم أنّه ال يلهو وال . االستغناء باألمر األّول عن الثاين

يعبث، ولو كان يستغىن باألمر األّول ملا أصدر األمر الثاين، فتقرر أّن الظاهر يف هذه 

  .احلالة بتقدمي التباين إالّ إذا وجدت قرينة صارفة
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  :انفراد المعنى في مقابل اشتراكه -8

ن العريب ال يكون يف األصل واملراد به يف البيئة األصولية أّن اللفظ يف اللسا

مشرتكا بني أكثر من معىن، فإن وجد أّن العرب استخدموا اللفظ يف معنيني فال بد 

أن يكون أحد املعنيني أصال واآلخر جمازاً ، فإذا أمكن ذلك حسم اخلالف وكان 

االستخدام باملعىن األّول هو األصل والظاهر، والثاين هو الفرع الذي حيتاج إىل قرينة، 

إن مل يكن أحدمها حقيقة واآلخر جمازا، ووجدنا استخدام العرب كليهما متساويا ال ف

. على حنو العموم اجلامع بينهما وقامت الدالئل على ذلك سّلمنا بوقوع االشرتاك

ومثاله ما احتج به مجهور األصوليني على أّن أمر النّيب صلى اهللا عليه وسلم حيمل 

ذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو فليح: "على الوجوب لقوله تعاىل

، "املشرتك"، مع أن املخالف يف هذا الرأي يقول إن األمر من 53"يصيبهم عذاب أليم

  .ويرّد اجلمهور بأن االنفراد هو األصل

االحتمال، والرتجيح، : خنلص مما سبق إىل أّن الظاهر يتألف من ثالثة عناصر        

خيتص حباالت األصالة يف مقابل احلاالت الفرعية عند تعّذر والظهور، وحقيقته أنّه 

 : القرينة كما يبّني اجلدول اآليت

  احلاالت الفرعية  حاالت األصالة
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 احلقيقة  - 1

 االستقالل - 2

 الرتتيب - 3

 التأسيس - 4

 العموم - 5

 اإلطالق - 6

 التباين - 7

  انفراد املعىن - 8

 ا�از  - 1

 اإلضمار - 2

 التقدمي والتأخري - 3

 التأكيد  - 4

 اخلصوص - 5

 التقييد - 6

 الرتادف - 7

  االشرتاك - 8

واجلدول يكشف أّن اخلطاب إذا دار معناه بني املعىن األصلي واملعىن الفرعي 

يلزم بالضرورة على املخاطب والقارئ محله على املعىن األصلي، إّال إن وجدت القرينة 

  .اليت تعد صارفا دالليا وناقال لداللة الكالم من املعىن األصلي إىل املعىن الفرعي

  :الهوامش

مالك بن أنس ومدرسة املدينة، أمحد الشريف األطرش الّسنوسي، دار البصائر، طبعة خاصة بدعم من وزارة  1
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 .187: سورة البقرة، اآلية 5
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 .18بريوت ص
 .19-18سه، صاملرجع نف: ينظر 8
 .493املصدر نفسه، ص 9
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 .18، بريوت،  ص 2007، 1ط
مدخل إىل : وينظر. 17/282تفسري القرطيب، : ينظر. أخرجه مالك يف املوطأ، ومسلم، وأصحاب السنن49

 .41أصول الفقه املالكي، حممد املختار ولد أباه، 
 .02: ا�ادلة 50
 .1/2، 1952اخلصائص، ابن جين، دار الكتب، ط51
 .2/94لك، املوطأ، اإلمام ما52
 .1/419، 1، ط)ت.د(اإلحكام يف اصول األحكام ، ابن حزم األندلسي،  دار الكتب العلمية، بريوت،  53
 .67: سورة البقرة، اآلية54

نشري يف هذا املوضع إىل أّن النقاش الذي دار بني املالكية والشافعية هل الصعيد عام يشمل الرتاب وغريه من   *

أو أن الصعيد يراد به خصوص الرتاب؟ هو نقاش يف حتليل األلفاظ إىل مدلوال�ا كل ما صعد على وجه األرض، 

اللغوية يف هذا املوضع من احلديث، وإال فإن الشافعية حيتجون حبديث آخر هو حديث حذيفة الذي أخرجه 

مل جند جعلت لنا األرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا : "مسلم، وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم

 .، فيكون من باب ختصيص العموم"املاء

  .63:النور55
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   سورة القمر أنموذجا جمالية المكرورات الصوتية  في القرآن الكريم

  لف ــــــــــــــــهارون مجيد جامعة حسيبة بن بوعلي بالش/د                           

  سامر فاطمة جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف :الطالبة                           

  

الصوتية، والصرفية،  ؛مازال القرآن الكرمي ينضخ بأسرارة البالغية:الملخص 

غريبا على من سلم �ذه  هذا والرتكيبية، والداللية، على مر العصور، وليس 

املعجزة البالغية اليت وقف أمامها العرب عاجزين وهم أرباب الفصاحة وأساطني 

وهذا البحث يروم الكشف عن جانب من جوانب ذلك اإلعجاز ممثال . البالغة

يف التكرير الصويت وأثره يف عرض الداللة بطريقة منّوعة ومؤثرة من خالل سورة 

 . هج الوصفي ملناسبته لطبيعة البحثوقد اعتمدت املن. القمر

  .الصوت، سورة القمر، الداللة القرآن، التكرير،: الكلمات المفتاحية 
 

 Summary:The Qur'an is still reveals its rhetorical secrets, 
phonetic, morphological, syntactic and semantic throughout the 
ages. This is not strange to those who have accepted this rhetorical 
miracle which incapacitated the Arabs, who are the masters of 
eloquence and rhetoric. This research aims to reveal one of the 
aspects of this miracle represented in the phenetic repetition and 
its impact in the presentation of significance in a variety and 
influential through surat alqamar. The descriptive approach has 
been followed of its suitability to the nature of the the research. 
 Keywords: Quran, Repetition, Sound, Surah Al-Qamar, 
Significance. 
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 مدخل :  

للتصّورات اإلنسانّية من جهة،  مقوما فلسفيا أساسيا يعترب اجلمال            

فاجلمالّية .  واإلحساس �ا من  جهة ثانية، وإصدار األحكام عليها من جهة ثالثة

، فاملستمع والقارئ آليات القرآن اّليت 1"دراسة مجلة من املسائل جمتمعة أو منفردة "

ال يتحسس موسيقى ساحرة للفظ القرآين حبروفه تنطق بسحر ومجال ال يضاهيه مج

مسعه إىل هذه  ا�موعة الّصوتية  الّساذجة يشعر يف "وحركاته ومكروراته ، فَمْن يُلقي

نفسه ولو كان أعجمّيًا ال يعرف العربّية؛ بأنّه أمام حلن غريب وتوقيع عجيب، يفوق 

الّشعر؛ألّن املوسيقى تتشابه يف ُحسنه ومجاله كّل ما ُعرف من توقيع املوسيقى وترنيم 

بينما سامع القرآن ال يسأم وال ...أجراسها وتتقارب أنغامها فال يَفتأ الّسمع أْن ميّلها

ميّل؛ ألنّه يتنّقل فيه دائما بني أحلاٍن متنّوعة وأنغاٍم متجدِّدة على أوضاع خمتلفة، يهّز  

اجلسد اّلذي حتيا ، فالقرآن هو  2"كّل وضع منها أوتار القلوب وأعصاب األفئدة

إْذ يقع صو�ا يف . بداخله الّلفظة وتتجّدد جتّدد املاء بالغدير، فيزداد تأثريها كّلما قرأ�ا

األذن كما لو أّ�ا تُقرأ ألّول مرّة، وهو ما سنحاول الكشف عنه يف حبثنا املتواضع من 

" ة القمرسور "خالل الوقوف على األثر الداليل للمكرورات يف القرآن الكرمي عامة و

  .خاصة من خالل الوقوف عليها وعلى أسباب نزوهلا بداية

 سورة القمر:  

سورة القمر من الّسور املكّية، آيا�ا مخس ومخسون آيَة نزلت بعد سورة 

الطارق، وهي كباقي الّسور املكّية تناولت أصول العقيدة اإلسالمية، امسها بني 

يد والوعيد لكفار قريش، إذ ابتدأت  و هلا طابع التهد "سورة اقتربت الساعة"السلف 

مبعجزة عظيمة أال وهي انشقاق القمر اّليت هي إحدى معجزات الّرسول صلى اهللا 
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فتناولت الّسورة أهوال يوم البعث باحلساب والعقاب والزجر وذكر .  3عليه وّسلم

  .مصارع املكذبني

الّرسول فأهلكهم  وحتدثت عن الطّغاة اجلّبارين من األمم الّسابقة اّلذين كذَّبوا

اهللا عّز وجّل، فساقتنا إىل رسل وأقوامهم، قوم عاد ومثود، ونوح ولوط وفرعون و�ذا 

، وسورة القمر جاءت لتحذير قريش من هذه 4يكون عرض ملشاهد أليمة ال حمالة 

الوقائع القاسية     ﴿               

                ﴾5   

   أسباب نزولها:  

، ملا طلب منه املكذبون "صلى اهللا عليه وسلم"نزلت سورة القمر على الّرسول 

صلى اهللا عليه "أْن يريهم من خوارق العادات ما يدّل على صحة ما جاء به، فأشار 

 وفلقة، جبل أيب قبيسعلى  فلقةإىل القمر بإذن اهللا تعاىل فانشق فلقتني، " وسلم

  .6واملشركون يشاهدون هذه اآلية العظمى قعيقعانعلى جبل 

فرغم مشاهدة هذه املعجزة إّال أّن كفار  قريش مل يؤمنوا بل انبهروا لذلك ،           

ما هذا إّال سحر، سحرنا به : ومل يدخل اإلميان قلو�م، ففزعوا إىل طغيا�م وقالوا

وعدهم وهددهم بيوم ال مفر منه يوم  واهللا عّز  وجلّ .  7"سحر مستمر"حممد فقالوا 

﴿القيامة يبعث الناس فيه               
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  عسر﴾8.  

  تكرير الحروف في سورة القمر ومعانيها:  

ممّا ال شك فيه أّن التكرير الصويت يقوم على أصغر الوحدات وصوال إىل            

أكربها ، فالوحدات الصغرى تقوم على تكرير احلروف ودالال�ا ضمن الكلمة 

الواحدة ومنه يف اجلمل أو العبارات ، وهو ما اعتمدناه من خالل الوقوف على 

  :ات سورة القمر كاآليتإحصائية احلروف املكرورة ضمن كل آية من آي

" الّنون"بداية حبرف  ا�هورةاستعماال هي احلروف األكثر احلروف     

وهذا لتناسبها وسبب نزول السورة الكرمية ، . اخل" ... الراء"مث " امليم"و " الالم"فـــــــ

أكثر احلروف دورانا يف الّسورة حيث ورد " األلف"وكذا الغرض منها ، كما نلفي 

، ولكن هذا الّصوت له )مهموز ومّد وتعريف وهوائي(مرة جبميع أنواعه من ) 258(

مرة ) 146(ة مصادر ميكن أّن تستخدم من خالهلا ، ويليه مباشرة حرف النون بـ عدّ 

وما حيمله من غّنة وموسيقى، وهذه الغّنة حتتاج إىل متهل؛ وكأّن الّسورة تبلغ رسالتها 

فامليم يدل على معاين الشدة "  "امليم"و " الّالم"إىل املتلقي بتمهل، ويلي هذا حرفا 

فتيسري القرآن الكرمي يستدعي عرضه بكل هدوء ولطف ، 9"والقطع والكسر والرقة

  .مرة الذي يدل على القوة أيضا ) 110(ورقة، إضافة إىل حرف الراء الذي تكرر بـ 

فهيمنة وغلبة هذه احلروف على احلروف األخرى من حيث انتشارها على  

ودة؛ من كامل الّسورة جاء مالءمة ومناسبة للسورة وداللتها وخدمة ألغراضها املنش

تأثري يف نفس متلقيها وختويفهم و�ويلهم وإنذارهم وردعهم عن طريق نقل صورة 
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جهنم وجحيمها والعياذ باهللا، وكذا تصوير هول القيامة و التأكيد على املصري اّلذي 

ينتظر ا�رمني ، و�ذا تبعث هذه احلروف يف هذا املوضع إيقاعا قويا يوقظ املشاعر، 

  .األبصار و القلوبويسيب العقول وخيطف 

مما ال شك فيه أّن البناء الصويت ينطلق من أصغر الوحدات الصوتية من 

حروف فمقاطع فكلمات ومجل وعبارات، فبعد أن أحصينا أهم األصوات املكرورة 

يف سورة القمر والوقوف عند أهم صفا�ا ال بد من اخلوض يف املرحلة الثانية املتعلقة 

  .باملقاطع

  من خالل فرش  بعض اآليات من سورة القمرتكرير المقاطع:  

يتفق جل العاملني يف احلقل اللغوي على أّن املقاطع الّصوتية الركيزة األساسية لبناء 

الوحدات الرتكيبية واألشكال والكميات الصوتّية، و�ذا يعد املقطع بأنواعه اليت 

الكلمة املركبة من و ) احلرف(سنراها الحقا يف حبثنا مرحلة وسيطة بني الصوت املفرد 

   .، وهذا ما أشرنا إليه سابقا)حروف(عدة أصوات 

يدلنا على أّن  سورة القمرلبعض آيات  التحليل المقطعيإّن الوقوف على 

 )ص ح ص( المغلق لطويلاملقطع اثم ) ص ح( القصيراملقطع أكثر املقاطع ورودا 

المغلق الزائد في الطول وصوال إىل املقطع  )ص ح ح( الطويل المفتوحفاملقطع 

للمقطع المفتوح الزائد في الطول كما جند أيضا انعدام تام ، ) ص ح ص ص(

، كما أننا نلحظ أّن فواصل آي سورة القمر  جلها ينتهي  فيها) ص ح ح ص(

باملقطعني الطويل املغلق والقصري ؛ حيث تناسبت هذه املقاطع وأغراض الّسورة مبا 

لردع والوعيد اّليت قدمت للمشركني حني تكذيبهم رسل اهللا، حتمله من معاين الزجر وا
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فاستعمال العبارات الزجريّة واأللفاظ الردعّية يهز أمساع ويشّد انتباه متلّقيه، وجتسد 

  . بكثرة ) ص ح ص(و) ص ح( هذا من خالل استعمال املقاطع 

وسيقى، كما ال ميكننا أن نغفل أّن املقاطع ختتلف يف النطق والسمع وطبيعة امل

إضافة إىل  أّن املقاطع الصوتّية يف هذه الّسورة يف ترتيبها حتّقق لنا ساللة نطقّية، 

ونسقا موسيقيا عذبا موحيا برسالة من املوىل عز وجل ، إضافة إىل وضوح مسعي عال 

  .و أميز، وموسيقى لغوية جذابة

سورة القمر  وما  بعد الوقوف على تكرير األصوات واملقاطع وأثرها العام على        

إخل ، آثرنا ... حتمله من دالالت ختدم املعىن العام من زجر و ختويف وهول ووعيد 

  ) األلفاظ(الغوص يف مرحلة أخرى من أنواع املكرورات متعلقة بالكلم 

  تكرير األلفاظ في سورة القمر وداللتها:  

لة، فهو يثبت حيقق لنا تكرير األلفاظ جرسا موسيقّيا تدركه األمساع بيسر وسهو 

الفكرة يف ذهن املتلقي، فبالرغم من أّن تكرير الّلفظ هو أبسط أنواع الّتكرير إّال أنه 

يف القرآن الكرمي له عدة أغراض ضمن السياق العام للسورة الكرمية ، وفيما يلي 

  عرض ألهم األلفاظ املكرورة يف سياقات خمتلفة حماولني الوقوف عند دالال�ا املتنوعة

كلمة بالقياس مع عدد  ) 108(يف سورة القمر  املكرورةالكلمات  عددإن 

إذ  الّنذركلمات السورة الكرمية، وأّن أكثر الكلمات ورودا يف السورة هي كلمة 

هذا  ) ن ذ ر(اّليت تشاركها يف اجلذر الثالثي " أنذر"مرة، مبا فيها كلمة ) 12(وردت 

مرات ، إّن ما يشّد ) 06( العذابمن جهة ، أّما من جهة أخرى فنجد تكرير كلمة 

، وهو دليل على العذابضعف عدد مرات هو  اإلنذارعدد مرات انتباهنا هو أّن 

  .رمحة اهللا ولطفه بعباده، فال عذاب إّال ملن أىب و استكرب  بعد تكرير اإلنذارات
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مرات ، ) 04(أربع ) أرسل،يسر،القرآن(تكررت كذلك كل من الكلمات 

ل القرآن ويسره للذكر  ملن يشاء من عباده عن طريق رسوله فاملوىل عز وجل أرس

  ".صلى اهللا عليه وسلم"الكرمي  

مل يكن اعتباطيا ، بل كان " القمر"وخنلص إىل أّن تكرير الكلمات يف سورة 

لغرض مقصود قوامه إبداع الداللة، وتوصيل الرّسالة إىل املتلقي فهو �ذا أسهم يف 

  .قيتوضيح املعىن وإبالغه للمتل

  تكرير العبارات واآليات في سورة القمر ودالالتها:  

اختذ التكرير عدة صور و أشكال يف سورة القمر، فتكرير احلروف غري        

األلفاظ، وتكرير األلفاظ والعبارات، فمن طبيعته أنّه حيدث جرسا موسيقّيا يدركه 

الّسامع املتذوق واملتدبر لكالم اخلالق فيتأثر به ويؤثر من خالله على غريه من 

 تقوية معناه وإيضاحه وتبيانه، وهذا ما يسوقنا املتلقني، إذ أّن نغمه اجلملي يؤدي إىل

  .إىل احلديث عن تكرير  العبارات واآليات يف سورة القمر

 فنجد تكرار عبارة قوله تعاىل :﴿         ﴾ إْذ تكررت

، ففي )51،40،32،22،17،15(مواضع يف الّسورة يف اآليات ) 06(يف سّتة 

: املوضع األول وردت يف الّتعقيب على سفينة نوح عليه السالم،وذلك يف قوله تعاىل 

﴿                ﴾10 تركناها"يف  فالّضمري "

عمن يتذكر بتلك اآليّة "واالستفهام . ودسر﴾ أي السفينةعائد على ﴿ذات ألواح 

، ونعي من  11"مستعمل يف معىن التحضيض على التذّكر �ذه اآليّة واستقصاء خربها

  .هذا أّن االستفهام هنا حّث على التفّكر والتدبّر يف قصة نوح ويف سفينته
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يت وتكرر هذا االستفهام يف التعقيب على أربع قصص من القصص الّ    

نوح وعاد ومثود ولوط ، وما هذا إّال للحّث على التفكر والّتدبر : تعرضت هلا الّسورة 

 40، 32، 22، 17: يف اآليات  اإلدّكارومنه ميكننا القول أن . يف القرآن العظيم

عند احلّث على االعتبار بقصة نوح وسفينته، إّال أّن بني "  االدّكار"هو نفسه 

اعتبار عن مشاهدة آثار األمم "  ادّكار"السالف  "اإلدّكار"فــ، فرقا دقيقا اإلدّكارْينِ 

عن مساع مواعظ القرآن البالغة وفهم معانيه  "ادّكار"املذكور هنا " اإلدّكار"البائدة، و 

 .، فاحلّث ها هنا على الّتمعن والّتفكر يف القرآن واضح 12واالهتداء به

 ﴿: و الشيء نفسه جنده يف قوله تعاىل            

         ﴾13  للحّث على االعتبار واالتّعاظ من األمم

تَِّعظ واملعتِرب 
ُ
  .السابقة، ولكن ما يدركه املتلقي بسهولة هو افتقاد امل

فقصة نوح وعاد ومثود ولوط يف كّل مرة منها من التخويف والتحذير، ممّا "إذن 

، فهذه الدعوات املكرورة   14" حّل �م، فيتعظ �ا حامل القرآن وتاليه ويعظ غريه

كّلها موجَّهة إىل كفار مّكة حلّثهم على وجوب االعتبار واالتعاظ والّتذكر بغية 

مم الّسابقة هلم ؛ حيث أّن هذه األخبار مل تكن اإلقالع عن الكفر، واالعتبار باأل

  .جمهولة بالنسبة هلم، وأقدمها قصة نوح عليه السالم وسفينته

  ومن الرتاكيب اليت تكررت يف سورة القمر قوله سبحانه وتعاىل:﴿    

      ﴾15 مرات يف سورة القمر ) 04(؛ حيث تكررت أربع

، ولكّل منها داللتها املغايرة واملختلفة عن ) 30، 21، 18، 16(يف اآليات 
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جاءت يف الّتعقيب على قصة نوح عليه السالم : الموضع األول***الحقا�ا، ففي 

 ﴿:، فهذا االستفهام يف قوله تعاىل          ﴾  هنا

وهو تعريض بتهديد .... مستعمل يف التعجيب من شدة هذا العذاب املوصوف"

املشركني أن يصيبهم عذاب جزاء تكذيبهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وإعراضهم 

فالّنذارة هنا كّررت من الرسول الكرمي صلوات اهللا  16" وأذاهم كما أصاب قوم نوح

  .طلبا إلميا�معليه وسالمه لقومه 

فكانت يف بداية احلديث عن قصة عاد، وقبل أْن  : الموضع الثّانيأّما ***  

﴿: يذكر ما حّل �م من عذاب يف قوله تعاىل         

      ﴾17  . فهي هنا ليست تكريرا لنظريها الّسابق يف خرب قوم

،وما هذا 18"تكرير الّتوبيخ والّتهديد والنعي عليهم"وإّمنا  التعّجبنوح، وهو 

إمجاال حلال العذاب وهو إمجال يزيد الّتشويق إىل ما يبينه بعده قوله "االستفهام إّال  

 ﴿: تعاىل                 ﴾19 والبليغ من يتفطن هلذا 

الستثارة املتلقي وتشويقه ملعرفة نوع وطبيعة العذاب  ،فاالستفهام هنا20"التغاير بينهما 

  .الذي حلق بقوم عاد

كان يف الّتعقيب على قصة عاد بعد ذكر اهللا   :الموضع الثالث لكن ***

تكرير لنظريه السابق عقب قصة قوم : "سبحانه وتعاىل العذاب اّلذي أصا�م إذ هو 

يفيد التعجب من فهو  ،21"يدمها نوح ألن مقام التهويل والتهديد يقتضي تكرير ما يف

  .التهويل والتخويفإضافة إىل  شّدة العذاب
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 أعاد في قصة عاد عبارة ﴿ "إىل أنّه  الكرمانيوأشار      

    ﴾  ، يف اآلخرة، وقيل األوىل  والثانيةيف الدنيا  األولىفجعل

، وما يزيد هذا إّال 22"لتحذيرهم قبل إهالكهم والثاين لتحذير غريهم �م بعد هالكهم

  .تشويقا للمتلقي حّىت يرهف مسعه ليدرك نوع العذاب

أين وردت يف الّتعقيب على قّصة مثود مرة أخرى فـــــ  :الموضع الرابع و***

القول فيه كالقول يف نظريه الواقع يف قّصة قوم نوح فليس هو تكريرا ولكّنه خاص "

، حيث جند أّن هذه القّصة سرد للجرائم املرتكبة من طرف قوم مثود 23"�ذه القّصة

مث ذكر العذاب اّلذي حّل ومن ...) فقالوا ، نتبعه، نادوا صاحبهم، تعاطى ، عقر،(

، فاالستفهام هنا إلثارة املتلقي وتشويقه ملا )كهشيم احملتظر.....صيحة واحدة(�م 

  .حدث هلؤالء القوم بعد ارتكا�م كل هذه اجلرائم 

        : من خالل قوله تعاىل  فالمواضع األربع الّتي ورد فيها االستفهام 

 ﴿           ﴾ ختتلف يف كّل مرّة حسب الَقَصِص ، ويف

اإليقاع كّل مرّة هلا أثر ووقع يف نفس متلّقيها، إّال أّن األمر املشرتك بينها مجيعا هي 

  .من ناحّية أخرى التأكيد على شّدة العذاب وهولهمن ناحّية و  املوسيقي

، لوطلكن املالحظ من خالل هذه السورة أنّه اختلف األمر يف قصة            

﴿: حيث استخدم األمر يف قوله تعاىل        ﴾ 24  

السّر يكمن يف أّن   فما السّر هنا ؟. بدل االستفهام اّلذي ورد يف القصص الّسابقة
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قّصة قوم لوط خمتلفة عن غريها داللة وغرضا وِعربة ، وكأّن اهللا يوجه هلم األمر مباشرة 

  .فال جمال لالتّعاظ واالعتبار بسبب دناءة أفعاهلم وجرائمهم الشنيعة

 وتكررت يف سورة القمر  اآلية الكرمية يف قوله تعاىل :﴿    

           ﴾24    مرات يف ) 04(أربع

، إذ أّ�ا تكررت بعد كّل قّصة من القصص اّليت )40- 32-22- 17:( اآليات

نوح، عاد، مثود، لوط، عدا قّصة فرعون،وهي الّسورة الوحيدة : عرضتها سورة القمر

فقد أعيد يف هذه الّسورة الكرمية . اّليت مل يعقب عليها القرآن الكرمي يف هذه السورة 

ليخرب  أنه يسره حبسن التأليف للحفظ وحبسن البيان عما خياف  ذكر التيسري"

، ويعىن هذا أّن القرآن ميسر يف كّل األحوال ملن أراد، فالّتكرير لكّل من 25 "بالوعظ

 .حّىت يعودوا إىل رشدهم دعوة مستمرة للكافرين) 40- 32- 22-17(اآليات 

  :خاتمة

وجممل القول أّن التكرار أسهم بكّل أنواعه بصورة واضحة يف إبداع              

الّداللة يف الّسورة الكرمية ، إضافة إىل ذلك التعقيب بعد كّل قّصة نلمس فيه مجالية 

للمكرورات  جتعلنا نتأّكد من �اية وعاقبة كّل من كّذب الّرسل و آيات اهللا عز 

لعذاب وسوء املصري، إذن فمن خالل هذه الّدراسة وجل، فعاقبته يف النهاية ا

  :املتواضعة توصلنا إىل جمموعة من النتائج سنستعرضها كاآليت

   إّن الّتكرير يف القرآن مل يكن عفويا بل هو تكرير له عدة أدوار تتنوع بني

 . الصوتية والّداللية والبالغّية
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  اهللا والّتكرار يف كالم البشر إْذ إنّه ال جمال للشبه واملقارنة بني الّتكرار يف كالم

 .هو تكرار حمكم ذو وظيفة مؤّداها ما يعلمه إال اهللا عز وجل يف الّنص القرآين

  التكرار يف القرآن الكرمي ليس حبشو بل حيمل من الدالالت واألغراض ما

 .يعلمه إال اهللا عز وجل 

يكن تكريره مل يوضع يف موضعه عبثا ومل " القمر"كّل لفٍظ قرآّين يف سورة 

اعتباطيا بل كان لغرض مقصود قوامه إبداع الداللة، وتوصيل الرّسالة إىل املتلقي فهو 

�ذا أسهم يف توضيح املعىن وإبالغه للمتلقي، كما أنّه حيمل يف جعبته الكثري من 

 .الّطالسم اّليت ال يفّكها إّال املتدبّر يف القرآن واملتلّذذ حلروفه وكلماته

 لصوتية يف سورة القمر تتناسب متاما والغرض املؤّدى ، فإذا  إن املكرورات ا

كانت اآليات بصدد الّرتهيب و الوعد و الوعيد جاءت األلفاظ موحّيًة بذلك 

السّياق يف جرسها وشّدة خمارجها فتحّس وكأّن الّلفظ فيه نوع من العقاب الّلفظي أو 

ّنة و عن املآب احلسن، الوعيد أو الّزجر ، أّما إذا كانت اآليات تتحّدث عن اجل

والعمل الّصاحل، وعن املظاهر الكونّية أتت الّلفظة على إثرها ُمنساقة طائعًة لّينة ال 

 ُخشونة فيها وال زجر، وهذا سّر من أسرار الكالم الربّاين

  إّن املتدبّر لتكرير آي القرآن حيّس بكل التقّلبات فيه ويلمس التغّري املوسيقي

فكلما ُضرب مَثل من القرآن عن أّي لفظة كانت، جند بأّ�ا لّلفظ من موضع آلخر،

مشحونة بإيقاعات موسيقّية خاّصة خصوصّية القرآن الكرمي وهذا كّله يوحي بعظمة 

عجز املنزّه عن كّل حتريف وتغيري
ُ
  .هذا الكتاب امل

  :الهوامش

   .15دراسة مجالية بالغية نقدية، ص_حسن مجعة ، مجالية اخلرب واإلنشاء -

    .150كمال الّدين عبد الغين املرسي ، فواصل اآليات القرآنّية ،  ص -
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فقه للغة المصدر واستيعاب للغة الهدف                                                                             :الترجمة       

 دراسة في إشكالية المصطلح والمفهوم                      

   - الشلف –جامعة حسية بن بوعلى محمد رافة. د                 

  

إشكالية املصطلح واملفهوم كثريا ما تلقي بظالهلا على كتابات :ملخص   

ومعلوم أن  الباحثني ، املصطلح واحد واملفهوم خمتلف ، مما يؤدي إىل تباين اآلراء ،

اخلفّي ، ويف املنطق اللغوي اللغة دائمًا هي مفتاح السر لشخصية الكلمة وعاملها 

وملا كان املصطلح .يسبق احملسوس الذي يدرك باحلواس ، ا�رد الذي يدرك بالعقل 

هو ابن بيئته األوىل ،  وأصل وضعه ، لذا كان الوقوف على تاريخ املصطلح ونشأته 

                                                   .يزيل كثريا من الغموض وااللتباس 

ويف هذا اإلطار تأيت هذه الورقة البحثية ، ملقاربة مصطلح الرتمجة وإشكالية تعدد      

مفهومه ، ومن مت الوصول إىل حقيقتها ومثرة ذلك التمييز بني الرتمجات اليت حتقق 

الرتمجة فقه للغة املصدر " الغرض أو تقاربه من تلك اليت جتانبه فجاء عنوان البحث 

 .دراسة يف إشكالية املصطلح واملفهوم  -دف واستيعاب للغة اهل

  .النص ، األصل ، اهلدف ، الرتمجة ، املصطلح ، املفهوم: كلمات المفتاحية ال
 
 Abtract :The problem of term and concept often overshadows 
the writings of researchers, the term one and the concept is different, 
leading to divergence of views, and it is known that language is 
always the key to the secret of the character of the word and its hidden 
world, and in linguistic logic precedes the perceiver who senses; The 
term is the son of his first environment, and the origin of his position. 
Therefore, standing on the history and origin of the term removes 
much ambiguity and ambiguity.                                                             
   In this framework, this paper comes to examine the term translation 
and the problem of multiplicity of its concept, and the fact that it was 
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achieved and the result of that distinction between the translations that 
achieve the purpose or to bring it closer to those that overlap. The 
concept 
 Keywords : Text, origin, objective, translation, term, concept 

 

  :مقدمة  

استقراء تاريخ احلضارات اإلنسانية ، يكشف لنا بأنه ال توجد حضارة تبدأ          

حضارة تُبىن على أنقاض حضارة سابقة ، تبدأ من حيث من الصفر ، وأن كل 

انتهت إليه سابقتها وال شك أن الرتمجة ترمجة العلوم واملعارف لعبت يف ذلك دورا 

  .أساسيا 

ويف هذا والرتمجة هي أيضا وسيلة لتحقيق مبدأ التواصل بني األفراد والشعوب ،   

برتمجة نص ، حنقق "  ة أوتاوا أستاذ الرتمجة جبامع Delisle Jean  الشأن بقول    

 en traduisant un texte, on réalise un acte   1 "فعال تواصليا 

de communication  

، ال غىن عنها يف عملية  التواصل وجعل املفهوم األجنيب   تكاد تكون ضرورة فالرتمجة

عجم ، فاحتكاك العرب بال.أقرب إىل األشخاص الذين ينتمون إىل واقع ثقايف خمتلف 

من رومان وفرس وأحباش وتعاملهم معهم جتاريا وثقافيا وأدبيا واجتماعيا ، يوحي 

  بوجود صيغة تواصلية بني الشعوب على اختالف ألسنتهم هي يشكل أو بآخر ترمجة

وال شك أن مع الفتوحات اإلسالمية شرقا وغربا واتساع رقعة اإلسالم ، ظهرت 

لت يف ترمجة الدواوين وقانت احلضارة حاجة الرتمجة أكثر من أي وقت مضى متث

اإلسالمية لعشرة قرون من الزمن ، لرتثها وحتل حملها احلضارة الغربية  وقامت برتمجة 

العلوم العربية إىل لغا�ا  وتتعاقب احلضارات لتؤكد لنا  خاصيتها اإلنسانية وأ�ا ملك 

  .للبشرية قاطبة 
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  :إشكالية مفهوم اللغة  

سواء مفهوم ، أو كلمة  تواصلي ال بد أن يرتك خملفاتاحلقيقة أن أي فعل   

أو عبارة ، يبدو أ�ا تعطل ترمجتنا ومتنعنا من االستمرار ، لذلك من الضروري امتالك 

القدرة أو املهارات لتحديد املوضع  من  النص الذي ميكن أن يساء فهمه أو يشكل 

الستعانة �ا للتغلب على التباسا أو تعقيدا  وما هي األدوات اليت ميكن للمرتجم ا

فعلى املرتجم أن يكون على دراية بلغة األصل واهلدف ، وخاصة لغة .هذه املخلفات

 وفهم للموضوعاألصل  يرى اجلاحظ أن املرتجم اجلّيد جيب أن يتمّتع مبستوى فكري 

ال يقّل عن املؤلف الذي كتب النّص األصلي الذي يرتمجه وإال قد يؤدي ذلك إىل 

اجلاحظ ضرورة معرفة 2ويؤكد. ترمجات غري دقيقة تشّوه املعىن املطلوب يف نّص املؤلف

واملرتجم إليها على املرتجم  أن يراعي يف الوقت املرتجم معرفة تامة لّلغتني املرتجم عنها 

ألن أي خطاب ، سواء كان مكتوبًا أو شفهًيا  . نفسه ، القارئ وسياق النص األصلي

غري أن كثري من الباحثني يرون بأن اإلملام باللغتني غري كاف . يتأثر بسياقه الثقايف 

اد الثقافية اليت حتيط �ا ، للحصول على ترمجة وفية لألصل بل ال بد من الدراية باألبع

واحلقيقة أن ال خالف بني الفريقني من حيث املادة العلمية واملنطق الفكري ، 

  .فاإلشكال بينهم ، يكمن يف مفهوم مصطلح اللغة

كما يعتقد بعض الباحثني   –فاللغة كما نعلم ليست أداة للتواصل فحسب   

املمارسات اللغوية العدد    ففي مقال نشرته يف جملة فمفهومها أوسع من ذلك   –

انتقدت الباحثة ، " إشكالية التعايش اللغوي يف ا�تمع اجلزائري :" حتت عنوان  24

التصرحيات اإلعالمية  الصادرة عن كثري من الباحثني يف اللقاءات العلمية القائلة بأن 
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هذا أن  -الذين قالوا هذا الكالم  -ودون وعي منهم  "ال لغة للجزائريني فقالت 

  3"مساس باهلوية الوطنية 

  .وأنكرت عليهم هذا ما دام أن هناك عملية التواصل وأ�ا متت بنجاح  

أن نصفها بالتعدد أو أ�ا لغة هجينة  فهذا مقبول أما أن "وواصلت حديثها فقالت 

لغته فهذا مرفوض ألن لغته األصيلة متجذرة فيه -أي ا�تمع اجلزائري  –ننفي عنه 

  4" تعدد لغاته وهلجاته  على الرغم من

  : ويستوقفنا يف هذا النص مجلة من التساؤالت 

  هل وظيفة اللغة حمصورة يف التواصل فقط ؟

وبتأمل بسيط يف حماولة لإلجابة عن هذه األسئلة ندرك بسرعة أننا أمام إشكالية 

، فقد يتحد  ( Le terme et le concept)املصطلح ومفهوم املصطلح   

  .املفهوم  املصطلح ويتعدد

ترى الباحثة أن مفهوم اللغة حمصور يف كو�ا أداة للتواصل ، فإذا حصل   

غري أن اللغة عند الكثري .التواصل بني أفراد ا�تمع ومت بنجاح ، نقول أن هناك لغة 

من الباحثني ، تتعدى عملية التواصل، فهي حامل للموروث الفكري واحلضاري، 

الوعاء الذي حيفظ تاريخ األمة "من هويته ، بل هي وهي تعبري عن قيم ا�تمع وجزء

  5"وإجنازا�ا يف خمتلف ا�االت

، مكنت اإلنسان من تطوير   أيضا  أداة للتفكري اللغةوهي �ذا املفهوم   

وترقية أفكاره يف شىت جماالت املعرفة ، و�ا ُحفظ  البشرية تراثها  وتارخيها، وبفك 

على منط حياة احلضارات القدمية  ، الفكرية  رموزها ، استطاع اإلنسان أن يقف

، بل هي حامل للموروث .والدينية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

الفكري والثقايف ، وحنن نتعلم لغة ما ، فإننا يف الوقت ،  نتعلم ذاته ثقافة وعادات 
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وهو التحد . وتقاليد ومعتقدات بل وطريقة عيش ا�تمع الذي يتكلم تلك اللغة 

  الذي يواجهه املرتجم وعليه رفعه 

  :إشكالية مفهوم الترجمة   

فهي مفتوحة الرتمجة هلا معىن أوسع من نقل املعلومات من لغة إىل أخرى ،   

غلى كثري من االحتماالت من حيث املعىن قد يتجاوز بإسهاب معىن النص األصلي 

تتعايش فيما وبالتايل ، هناك تعاريف متعددة للرتمجة بعض األحيان متعارضة غري أ�ا 

 بينها

ال شك أن غاية كل مرتجم هو إيصال إىل املخاطب نصا مفهوما يستوعبه ، سواء 

   أكان هذا النص شفهيا أو مكتويا 

التحدي الذي تواجهه الرتمجة هو ليس إجياد مقابالت للمفردات وال حىت نقل املعىن 

الظاهر واملتبادر من لغة املصدر إىل لغة اهلدف كما يشاع ، إنه نقل لغرض املتكلم 

من وراء كالمه من لغة عصية على املخاطب إىل لغة يستوعبها وهو ما مسيناه بفقه 

، فقد نفهم املتكلم أو نص املكتوب بأدوات  لغة املصدر وهو أخص من الفهم

تفسري النصوص املعروفة ، لكن الوصول إىل غرض املتكلم من وراء كالمه فهو ما 

  .يتفاوت فيه الناس ، فهو فهم وفطنة وإدراك لألشياء اخلفية 

و�ذا الفقه ، وهذه الفطنة ، وهذا اإلدراك لألشياء اخلفية ، استحق الصحايب اجلليل 

والنصوص الشرعية اآلتية  "ترمجان القرآن " بن عباس رصي اهللا عنه  لقب عبد اهللا

                                6خري شاهد على ذلك

نعم ترمجان القرآن عبد اهللا بن : أخرج البيهقي يف الدالئل عن ابن مسعود قال:  أوال 

   عباس
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روي عن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما  أن رجًال أتاه يسأله عن :  ثانيا

اذهب إىل ابن عباس فاسأله مث تعال : السموات واألرض كانتا رتقًا ففتقنامها فقال

كانت السموات رتقًا ال متطر، وكانت األرض رتقًا ال : فأخربين، فذهب فسأله فقال

قد كنت : ع إىل ابن عمر فأخربه فقالتنبت، ففتق هذه باملطر وهذه بالنبات، فرج

ما يعجبين جراءة ابن عباس على تفسري القرآن، فاآلن قد علمت أنه أويت : أقول

  7.علماً 

كان عمر : أخرج البخاري من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال:   ثالثا 

مل يدخل هذا معنا وإن : يدخلين مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد يف نفسه فقال

إنه ممن علمتم، فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما : ا أبناء مثله؟ فقال عمرلن

ما تولون يف قول اهللا تعاىل إذا جاء : رأيت أنه دعاين فيهم يومئذ إال لرييهم، فقال

أمرنا أن حنمد اهللا ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، : نصر اهللا والفتح فقال بعضهم

ال، : أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: الوسكت بعضهم فلم يقل شيئاً، فق

إذا : هو اجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلمه له، قال: ما تقول؟ فقلت: فقال

جاء نصر اهللا والفتح فذلك عالمة أجلك، فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان تواباً، 

  8. ال أعلم منها إال ما تقول: فقال عمر

قال عمر بن اخلطاب : بن أيب ميكة عن ابن عباس قالأخرج أيضاً من طريق ا: رابعا 

فيمن ترون هذه اآلية نزلت أيود أحدكم : يومًا ألصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

قولوا نعلم : اهللا أعلم، فغضب عمر فقال: أن تكون له جنة من خنيل وأعناب قالوا

قل وال حتقر يا ابن أخي : أوال نعلم، فقال ابن عباس يف نفسي منها شيء، فقال

: أّي عمل؟ قال ابن عباس: ضربت مثًال لعمل، فقال عمر: نفسك قال ابن عباس

  لرجل غين يعمل بطاعة اهللا، مث بعث له الشيطان فعمل باملعاصي حىت أغرق أعماله
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خاف موسى عليه السالم أن ) ِإّين َأخاُف َأن ُيَكّذبون(يف قوله تعاىل  :  خامسا

ند اهللا، وأن يكون سبب ذلك من قبله من جهة إفهامه يكذبوه فيما جاءهم به من ع

فبالغته ال تصل . هلم بالوحي، فإنه عليه السالم كان عايل البيان فإنه كليم الرمحان

إليها أفهامهم، فيصري إفصاحه العلي عند فهمهم الدين عقدة عليهم يف اللسان حتتاج 

  9مرسوم خط التنزيل   عنوان الدليل من. إىل ترمجان يقول لينا ويفصح هلم بينا

  :من هذه النصوص الشرعية ميكن استخالص ما يلي 

  

الرتمجة قد تكون يف اللغة الواحدة ، فتفسري النص وتأويله ملن ميتلك أدواته هو  - 

  ترمجة 

  الرتمجة �ذا املعىن تضيف معرفة جديدا إىل املخاطب- 

تاج إىل ترمجان يذلل له خماطبة  عايل البيان ، قوي البالغة ملخاطب دين الفهم ، حي- 

ما استعصى عليه من فهم غرض املخاطب ، الرتمجة اليت تستعمل فيها لغتان  لغة 

تسمى باملصدر ولغة تسمى بالوجهة أو اهلدف هي أخص من الرتمجة مطلقا ، 

وهو األصل الذي من أجله الرتمجة  استحقت أن تسمى  .فالقاسم املشرتك هو البيان 

  .ي تنصرف إليه الرتمجة عند إطالقهاكذلك ، وهو املعىن الذ

الرتمجة استعريت فيما بعد للداللة على املعىن احلديث، وهو نقل " يبدو أن لفظة - 

نص من لغة تسمى املصدر إىل لغة تسمى الوجهة أو اهلدف مع احلفاظ على املعىن 

  األصلي

ومع اختالف التعاريف وتنوعها ، حيث يقرتب بعضها من بعض،  وينآى بعضها 

عن بعض، تبقى ميزة البيان هي الثابتة ، ال شك أن البيان حاضر يف مجيع التعاريف 

مهما تباينت ، على اعتبار أن النص موجه لفئة ال تعرف اللغة اليت كتب �ا هذا 
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النص األصلي ، أو أ�ا تعرفه معرفة سطحية وغري دقيقة ، ال متكنها من استجالء 

  .يةمعانية والوقوف على أبعاده الدالل

نستطيع القول أن الرتمجة اللغوية أنه إذا أطلقت الرتمجة انصرفت إىل كل أنواعها وإذا  

خصت بوصف حنو النقل من لغة ألخرى صارت مبركب إضايف حنو الرتمجة اللغوية، 

وهو ما اضطلح عليه بالرتمجة األدبية ،  وإذا ازدادت ختصصا قلنا الرتمجة اللغوية 

  .لغوية الطبية الرتمجة اللغوية الرياضيةاالقتصادية ، الرتمجة ال

فالشيوع هو الذي يكسب املصطلح مفهومه حىت يبدو وكأنه األصل ، عند الباحثني 

وسنركز على هذا املعىن يف الفقرات .اليوم  ،خصت  الرتمجة بالنقل من لغة ألخرى 

 .الالحقة 

 :معضلة المترجم  

نتائج متنوعة ، باعتبار أن معىن النص األصلي إىل " تفسري"ميكن أن يؤدي  

الوقوف على األبعاد الداللية واألسلوبية والبالغية إ لنص أديب . للكلمة معان متعددة

من التحديات اليت يواجهها املرتجم ،وأما النص املتخصص فالتحدي ميكن يف امتالك 

 املرتجم  لداللة األلفاظ ومعانيها يف حقل ختصص النص لذا وجدنا اجلاحظ يف القرن

التاسع اهلجري يطرح إشكالية براعة املرتجم وانعكاساته على دقة الرتمجة على حد 

: حيث يقول "يعرف اليوم   Traduction fidèle" بالرتمجة الوفية  قوله وما

ال يقّل عن املؤلف  وفهم للموضوعاملرتجم اجلّيد جيب أن يتمّتع مبستوى فكري "

الذي كتب النّص األصلي الذي يرتمجه وإال قد يؤدي ذلك إىل ترمجات غري دقيقة 

 ويؤكد اجلاحظ ضرورة معرفة املرتجم معرفة تامة" .تشّوه املعىن املطلوب يف نّص املؤلف

  .لّلغتني املرتجم عنها واملرتجم إليها
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هذا يقودنا للتفكري يف الدقة اليت ميكن �ا ترمجة املصطلح من لغة إىل أخرى  

كيف ينبغي املرتجم . حيث ميكن تفسري اجلملة أو جمموعة من الكلمات بطرق خمتلفة

أن يفسر معىن النص؟ ميكن بالطبع أن تفعل ذلك بطرق عديدة ، ولكن ما هي 

على سبيل املثال ، عندما يقرر مؤلف النص استخدام القوايف أو أي . يحة الصح

من املمكن حل هذه املشكلة ، أو على . عملية أدبية أخرى ، تصبح الرتمجة معقدة

األقل حماولة حلها بالبحث عن حل وسط بني متطلبني ، من ناحية ، احرتام الشكل 

يف بعض احلاالت ، من املستحيل  .اللغوي للنص ، ومن ناحية أخرى احرتام حمتواه

التوصل إىل حل وسط مرٍض احرتام الشكل اهليكلي للنص يولد حمتوى خمتلًفا متاًما 

أثناء الرتمجة ، وعالوة على ذلك ، احرتام حمتوى النص جيعل من الصعب جًدا احرتام 

  هيكله الرمسي

ومن بعض الكلمات يف لغة األصل ليس هلا ما مياثلها يف لغة الوجهة ،  

يف بعض األحيان ، تكون . الضروري استخدام مجلة كاملة لتكون قادًرا على ترمجتها

اجلملة البسيطة كافية ، ولكن يف بعض األحيان تكون الكلمة معقدة للغاية وتكمن 

اللغة هي يف الواقع صورة للكيفية اليت يفهم �ا األشخاص املنتمني . وراء مشاعر ذاتية

حوهلم بقاء النص املرتجم خملًصا ملعىن النص األصلي ، ودون  لثقافة  أخرى للعامل من

وهو انشغال مجيع .املساس باملعايري اللغوية للغة اهلدف ، هو مبدأ أساسي للرتمجة

  .املرتمجني و معضلتهم وسبب خماوفهم من اإلخفاق يف العملية 

على على أي حال ، ال تكون الرتمجة الوفية أو الدقيقة ممكنة دائًما ، أو   

يف الواقع ، غالبًا ما يكون مؤلف النص . األقل ليس دائًما بالسهولة اليت تبدو عليها

األصلي الذي يعقد عمل املرتجم لذا وجدنا بعض الباحثني من أدرج يف تعريف 
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الرتمجة نوعا من املرونة حني وظفوا لفظ تقريب املعىن إىل املخاطب  وهو أضعف 

  .اإلميان

ميارس عمله تتجاذبه قوتان إن صح التعبري قوة تدعوه إىل أن معلوم أن املرتجم وهو 

يكون وفيا للمؤلف مؤلف النص األصلي أو املصدر وقوة تدعوه إىل أن يكون أمينا 

مع القارئ ، ويف كثري من األحيان يواجه املرتجم  معضلة اجلمع والتوفيق فريجح 

غري . مجني يف النص الواحد بعضهم األوىل ويرحج آخرون الثانية لذا جند اختالف املرت 

أن الكثري اليوم مييل إلىل ضمان أن يكون أمينا مع القارئ ويعمل على أن يبدو النص 

  .طبيعيا أي ال تشعر بوجود ترمجة كما هو احلال يف كثري من النصوص املرتمجة

لقد أثبتت النظرية التفسريية أن مسار الرتمجة مير حتما عرب فهم النص   

وتذليل الصعوبات اللسانية ونقل هذه األفكار واألحاسيس إىل لغة  اهلدف    األصلي

، إذا كان هذا يتعلق بالنص األديب فإن على مرتجم  النص املتخصص كنص القرآن 

النص ، مرتجم النص الطيب يكون  الكرمي  أن  حيوز على ثقافة شرعية تؤهله لفهم

  .  على دراية باملصطلحات الطبية  وقس على ذلك سائر التخصصات

إخراج ترمجة وفية هو غاية كل مرتجم ، منذ أن بدأ اإلنسان يف الرتمجة مل يتوقف 

  تفكريه يف البحث عن أفضل السبل والكيفيات ، للحصول على ترمجة وفية

  ة  ؟فما املقصود بالوفاء يف  الرتمج

املالزمة . هو مالزمة طريق املواساة وحمافظة عهود اخللطاء الوفاء: جاء يف التعريفات 

فال شك أن املعنيني حاضرين يف عمل املرتجم ، فاملرتجم  واحملافظة مها مستا الوفاء

يالزم النص املصدر ويرتبط به ارتباطا وثيقا حىت يقف على فهمه وفهم غرض قائله 

  جهة ترمجتهمع احملافظة على و 
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السؤال األول الذي يطرحه الباحثون أنفسهم عند التفكري يف اآلثار املرتتبة على 

هل تؤدي عملية الرتمجة إىل إفقار إىل إثراء املعىن املقصود؟ ويف كلتا : الرتمجة هو

  احلالتني أليس يعد ذلك إخالل بالرتمجة

ًقا للكاتب تشارلز بيري بالنسبة للبعض ، الرتمجة على أ�ا تفقر املعىن األصلي وف

بيغوي ، فإن أي ترمجة ، أو انتقال من لغة ألخرى، يستلزم بالضرورة فقدانًا للمعىن 

األصلي ، وعليه، ووفًقا هلذا املفهوم ، أية ترمجة مهما قاربت املعىن األصلي ، فال 

 ني ميكن هلا مطلًقا أن تعادله عند من يرون أن الرتمجة معادلة النصني بلغتني خمتلفت

 

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher  مما حدا بالفيلسوف

  إذا كان اللفظ واملعىن مرتبطان فأن الرتمجة خيانة واستحالة" إىل القول بأنه 10األملاين

  ما الذي حيتاجه املرتجم اجليد؟ 

الرتمجة هي عملية تواصل ، وال شك أن كل مرتجم لديه موارده اخلاصة ، ومصادره 

كل شخص لديه أسلوبه اخلاص ، ووتريته .  ، وخرباته وأساليبه الشخصيةاخلاصة 

اخلاصة ، واتباًعا ملخططاته وعملياته اخلاصة ، مير كل مرتجم دائًما مبرحلة من فهم 

بعبارة أخرى ، يقرأ املرتجم النص يفهم ، مث يرتجم  . النص قبل أن يتمكن من ترمجته

عملية الرتمجة ليست مهمة بسيطة . هلدفكل معىن  وحدة إىل معىن وحدة يف لغة ا

يتطلب معرفة  . وتتطلب عمًال أكثر من جمرد نقل الكلمات من لغة إىل لغة أخرى

كاملة بلغة املصدر واللغة املستهدفة ثقافة عامة ممتازة ومعرفة وغالًبا ما يرتبط معىن 

درايته  باإلضافة إىل هذه املتطلبات ،. اجلمل ارتباطًا وثيًقا بالسياق الثقايف

  .مبصطلحات التخصص إن تعلق األمر بنص متخصص
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�ذه املعطيات وهذا اجلهد وتلك املتطلبات نستطيع القول أن الرتمجة هي تأليف ال 

يقل أمهيه عن تأليف الكاتب للنص األصلي ، مع علمنا أن شرح مبهم أو بيان 

 . ُمشكل هو واحد من أغراض التأليف 

  :خاتمة  

  :البحث يف النقاط التالية ميكننا تلخيص نتائج 

اللغة ليست أداة للتواصل فحسب بل هي حامل للموروث الفكري والثقايف ، : أوال 

. فهي اليت الوعاء الذي جيمع هويتها جبميع أبعادها الفكرية والثقافية واالجتماعية

لذي وبتلعمنا للغة إمنا نتعلم يف الوقت نفسه وبالتوازي عادات وتقاليد وثقافة ا�تمع ا

  .يتكلم تلك اللغة

األصل يف مفهوم الرتمجة البيان ، وملا كان نقل النص من لغة املصدر ال : ثانيا 

  يفهمها القارئ إىل لغة الوجهة اليت يفهمها وفيه معىن البيان مسي هذا النقل بالرتمجة 

الرتمجة ليست جمرد نقل مفردات من لغة األصل إىل لغة الوجهة ، بل هي : ثالثا 

معقدة  تتطلب اإلحاطة والتمكن من لغة املصدر وسياقا�ا الثقافية من جهة  عملية

  واستيعاب للغة اهلدف مبا يسمح للنص املرتجم أن يظهر طبيعيا منسجما

رغم ا�هودات املبذولة يف جمال الرتمجة من تطوير ملناهجها وتنوع آلليتها ، : رابعا 

إن احلصول على ترمجة مساوية أو وفية ال واستخدم املعاجلات اآللية والتكنولوجية ، ف

  يزال بعيد املنال ، خلصوصيات كل لغة 

من الطبيعي أن تتباين خمرجات املرتمجني للنص الواحد لتباين مرجعيا�م : خامسا 

  وثقافتهم واملنهج املتبع يف ترمجة النصوص األدبية منها واملتخصصة
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  :الهوامش 

 
 
1 TRADUCTION ET TERMINOLOGIE; VAREN 2017 ; p7-1 - ; 
STINE KARIN HEISELDAL  - 
 
    

  .79-75، اجلزء األول، ص 1955حممد عبد السالم هارون، دار اجليل، : حتقيق اجلاحظ ،  احليوان ،  - 2
:" ، مقال نشرته حتت عنوان   24أ مسرية رفاس ، جامعة سيدي بلعباس ، جملة  املمارسات اللغوية ،  العدد  -3

  11ص" التعايش اللغوي  يف ا�تمع اجلزائري إشكالية 

 18املرجع السابق ص  -   4

علي طالب جياليل ، األمني العام للمجلس األعلى للغة العربية ، ندوة نظمها ا�لس مبقر املدرسة العليا  -5

 .ديسمرب 18إحياء اليوم العاملي للغة العربية، املصادف ل  للصحافة وعلوم   اإلعالم عشية 

  97ص 1هقي ، املدخل إىل السنن الكربى ، جيالب  -6 

  91ص 8احلاكم ، املستدرك على الصحيحني ج  -7 
  354ص 15، ج 458صحيح البخاري ، حديث رقم  - 8

  .440ص1الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ، ج9 -

- 10 Schleiermacher, F. D. E. (1985). Traduction ethnocentrique et 
traduction hypertextuelle. Dans A. -10 Berman et al. (dir.), Les tours 
de Babel. Essais sur la traduction (p. 48-64). Mauvezin, France : 
Trans-Europ-Repress, p. 59 
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 ديــــدة في الـــــــــــدرس العربي الحديثـــــــتوطين البالغة الج          

  جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف           عمر بوقمرة.د                     

      

جيتهد هذا البحث يف التعريف بنظرية احلجاج يف اللغة يف الدرس :الملخص 

املغاريب املعاصر، فهي متثل أحد أهم اجتاهات البالغة اجلديدة، اليت لقيت حفاوة 

خبالف األقطار  بالغة يف األقطار املغاربية؛ ألسباب سوف تتجلى من خالل البحث،

؛ من "أوزوالد ديكرو: "وقد ظهرت هذه النظرية على يد اللساين الفرنسي. املشرقية

، "جون كلود أنسكومرب"م مبشاركة زميله 1983عام " احلجاج يف اللغة"خالل مؤلفه 

ولكنها مل تستنبت يف املغرب العريب تنظريا وتطبيقا إال مع �اية األلفية الثانية، ومطلع 

الثالثة، ومعاملها مازالت مبهمة عند كثري من الباحثني؛ فرغبت يف تقريبها  األلفية

الرسائل واألطاريح (للباحثني من خالل تتبعهايف بطون بعض املؤلفات املخطوطة

 .واملطبوعة على قلتها، وحاجة البحث إليها) اجلامعية

  .العريباللغة، احلجاج، البالغة، املغرب العريب، املشرق :الكلمات المفتاحية
 Abstract: This research aims to define the theory of 
argumentation in the language in the contemporary Maghreb lesson. It 
represents one of the most important trends of the new rhetoric, itwas 
very important in the Maghreb countries; for reasons that will be 
detected through research, unlike the eastern countries. It had 
appeared from linguistOswald Ducrot,and his friend Jean Cloud 
AnscombreThrough their book: "The Argumentation in Language" in 
1983, it was not appeared in the Arab Maghreb until the end of the 
second millennium and the beginning of the third millennium, And its 
principles are unclear to many researchers; so I hope to approach it to 
the researchers through tracking itfrom some written manuscripts and 
printed on the small, and the need to search for them. 
Keywords: Language, Argumentation,Rhetoric, Maghreb 
countriesEasterncountries. 
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  :مقدمة - 

ة نظرية غربية داللية حديثة انبثقت من داخل نظرية األفعال احلجاج يف اللغ  

اللغوية لكل من أوستني وسريل، تقدم تصورا جديدا للمعين من حيث طبيعته وجماله، 

وهي تندرج ضمن تيار حديث يف اللسانيات، ظهرت على يد األلسين الفرنسي 

االقتضاء، : بعد إضافته فعلني لغويني مها -، )O. Ducrot("أوزوالد ديكرو"

 langue)L'argumentation"احلجاج يف اللغة"، يف كتابه -واحلجاج

Dans La (  م، مفادها أن اللغة حتمل يف جوهرها بعدا حجاجيا، 1983عام

ومن َمثَّ فهي ال ترى بأن الوظيفة  اإلبالغية اإلخبارية هي الوظيفة األساس والوحيدة 

  .هاللغة، بل إن الوظيفة احلجاجية هي أهم وظائف

لقد أسس مفهوما جديدا للحجاج خيتلف عن مفهوم بريملان وتيتيكا، يقوم   

أساسا على اللغة خبالف مفهوم بريملان القائم على تقنيات وأساليب يف اخلطاب، 

  .تكون شبه منطقية، أو شكلية، أو رياضية

أن البعد احلجاجي سابق عن البعد : مبدأ تداوليا  فحواه فأرسى بذلك  

الكالم، فكل كالم حسب هذه النظرية هو حجاجي بالقوة، قبل أن  اإلخباري يف

يقوم بدوره اإلخباري اإلعالمي، فالسمة احلجاجية منغرسة يف اللغة أصالة؛ فهي 

نظرية لسانية �تم بالوسائل اللغوية وإمكانا�ا الطبيعية احلجاجية، بعيدا عن املنطق 

اللغة باحلجاج من هذا املنظور  األرسطي وأحافريه الشكلية؛ وعليه فخالصة عالقة

؛ وذلك "أن ال تواصل من غير حجاج، وال حجاج من غير تواصل" :احلداثي  هي

كما يرى   ،"أننا نتكلم عامة بقصد التأثير" جتسيد لتلك الفكرة الشائعة اليت مفادها 

  .أبو بكر العزاوي
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بكر  أبو: تلقف الباحثون العرب احملدثون هذه النظرية عن ديكرو، ومنهم  

العزَّاوي، وعبد اهللا صولة، وسامية الدريدي وغريهم، وراحوا يطورو�ا من خالل 

توسيع دائرة التحليل والتطبيق لتشمل كل اخلطابات؛ الدينية، واألدبية، والسياسية، 

والتارخيية، والصحفية، واإلشهارية، واملرافعات القضائية، والرسائل اجلامعية، واملناظرات 

  .ا منهم أن كل خطاب منجز بواسطة اللغة فهو حجاجيالفكرية، تسليم

 -حسب تعبري العزّاوي -والقرآن الكرمي خطاب إهلي نزل وكتب بلغة طبيعية   

هي اللغة العربية، وهو موجه إىل كافة البشر، فهو خطاب طبيعي، يقوم على احلجاج 

الرتاث  الطبيعي، وذلك مربر كاف ملقاربته من هذه الزاوية، خاصة وقد وجدوا يف

العريب ما يسند هذا التوجه، بل ويعده وجها من وجوه اإلعجاز الذي مل ينل حظه 

  .من العناية والبحث

بيان :" يف رسالته املوسومة بـ) هـ388-319(أبو سليمان اخلطايبيقول   

وجها آخرذهب عنه الناس، فال يكاد  قلت يف إعجاز القرآن" :" إعجاز القرآن

، دهم، وذلك صنيعه في القلوب، وتأثيره في النفوسيعرفه إال الشاذ من آحا

فإنك ال تسمع كالما غري القرآن منظوما وال منثورا، إذا قرع السمع خَلص إىل القلب 

من اللذة واحلالوة يف حال، ومن الروعة واملهابة يف أخرى ما خيلص منه إليه، تستبشر 

دت مرتاعة قد عراها به النفوس، وتنشرح له الصدور، حىت إذا أخذت حظها منه عا

والقلق، وتغشاها اخلوف والفرق، تقشعر منه اجللود، وتنزعج له ] االضطراب[الوجيب 

القلوب، حيول بني النفس وبني مضمرا�ا، وعقائدها الراسخة فيها، فكم من عدّو 

للرسول صلى اهللا عليه وسلم من رجال العرب وفّتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله، 

ت من القرآن؛ فلم يلبثوا حىت وقعت يف مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم فسمعوا آيا

األول، وأن يركنوا إىل مساملته، ويدخلوا يف دينه، وصارت عداو�م مواالة، وكفرهم 
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ثالث رسائل يف الدراسات القرآنية : الرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين".إميانا

أمحد، حممد زغلول سالم، دار املعارف، حممد خلف اهللا : والنقد األديب، حتقيق

  .70، صت- ، د3القاهرة، مصر، ط

استدراج اخلصم إىل اإلذعان [مدار البالغة كّلها عليه:" وقال ابن األثري  

؛ ألنه ال انتفاع بإيراد األلفاظ الرائقة وال املعاين اللطيفة الدقيقة، دون أن ]والتسليم

  ".تكون مستجلبة لبلوغ غرض املخاطب �ا

أمحد احلويف، : املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، قدمه معلق عليه: بن األثريا

، 2ج ت،-، د2بدوي طبانة، ملتزم الطبع والنشر، دار �ضة مصر للطبع والنشر، ط

  .250ص

وكانت أبرز وأجرأ وأوسع حماولة؛ هي تلك اليت قام �ا البالغي التونسي عبد   

، "القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبيةالحجاج في " اهللا صولة يف كتابه

حاول فيه حتليل مناذج من القرآن الكرمي متتبعا مراصد الوجوه احلجاجية يف املفردة 

  .والرتكيب والصورة

  :أفعال اللغة  ألوستين تلهم فكر ديكرو -  

انبثقت نظرية احلجاج يف اللغة من رحم نظرية األفعال اللغويةاليت أسس   

م JhonLanshawAustin ) (1911(الجنشو أوستني الربيطاينبنيا�ا جون 

؛ أستاذ الفلسفة جبامعة أكسفورد حيث وضع نواة التداولية اللسانية املتمثلة )م1960

 How to   do things with:يف فكرة أفعال الكالم، حني ألف كتابا بعنوان

words) (1 هارفاد سنة ؛ وهو عبارة عن جمموعة من احملاضرات ألقاها يف جامعة

 Wiliamحماضرات وليام جيمس: " م، ضمن برناجمسمي بـ 1955

James"2،وجاء من بعده تلميذه سريل)Searl ( وأستاذ 3م1932املولود سنة ،



  م2019مارس                                  1العدد 3المجلد      مجلة أمارات                     

 

- 118  - 
  

 

بكاليفورنيا فبىن على ما ابتدأه فأحكم هذه النظرية،  Berkeleyجبامعة بركل 

  . ووصلت درجة النضج

النظرية، وعلى اخلصوص آراء أوستني، جاء ديكرو فقام بتطوير أفكار هذه   

، ومن األخري 4فعل االقتضاء، وفعل احلجاج: مقرتحا إضافة فعلني لغويني آخرين مها

فما الفعل احلجاجي إال نوع من األفعال اإلجنازية "انبثقت نظرية احلجاج يف اللغة، 

 .O(ألف أوزوالد ديكرو لقد . 5"اليت حيققها الفعل التلفظي يف بعده الغرضي

Ducrot( جون كلود أنسكومرب بمشاركة زميله)Jean Cloud 

Anscombre (احلجاج يف اللغة:"كتابا بعنوان)"L'argumentation 

dans la langue ( حيث أسسا مفهوما جديدا للحجاج خيتلف عن مفهوم ،

بريملان وتيتيكا، ويقوم أساسا على اللغة خبالف مفهوم بريملان القائم على تقنيات 

  .6ب يف اخلطاب، تكون شبه منطقية، أو شكلية، أو رياضيةوأسالي

إذن هناك صنفان من اخلطاب اللغوي يهدف أحدمها إىل نقل املعلومة كما   

هي دون زيادة أو نقصان؛ بدءا باألحداث احلقرية إىل األحداث اجلليلة، ويدخل فيه 

صحفي أو الراوي، األخبار اليومية والنظريات العلمية، حيث يؤدي فيها املرسل دور ال

ويشرتط فيه الصدق واملوضوعية مكتفيا يف ذلك بنقل املعلومة اخلرب إىل املتلقي لتفهم 

  . وتعلم فقط

أما ثانيهما فيتجاوز به صاحبه الفهم إىل غاية أبعد أال وهي إقناع املتلقي   

 مبحتوى خطابه، ومن مثَّ صدقها الذي غالبا ما يرتجم إىل سلوكات عملية بالفعل، أو

إن اللسان يستخدم للتواصل باملعىن : إ�ما يرفضان املبدأ القائل. الكف، والرتك

إننا نريد أن نصل إىل القول إن اإلخبارية " الضيق للعبارة، أي لنقل املعلومة أو اخلرب 
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يف الواقع تعد من درجة ثانية باملقارنة مع احلجاجية، فالزعم بوصف احلقيقة قد ال 

  .7"لزعم أكثر جوهرية مبمارسة ضغط على آراء اآلخريكون إذن إال ِقناعا 

اللغة حجاجية يف ذا�ا أي أ�ا ال حتمل فقط معلومات وتعبريا، " لقد بّينا أن  

ولكنها حتتوي يف نفسها، وبصرف النظر عن استعماهلا يف السياق على عناصر 

دخيلة، فامللفوظات إذن تتضمن قضية حجاجية ليست مضافة أو . 8"حجاجية حبتة 

ولكنها كامنة يف اللغة بوصفها عمادا لكل داللة، وعليه فاحلجاج مل يعد نشاطا 

لسانيا ثانويا من بني أنشطة أخرى، ولكنه أساس املعىن عينه، وأساس تأويل 

فاحلجج ال تنبين يف . " ؛ومعالعوامل التداولية اخلارجية تشتد الظاهرة وتتقوى7اخلطاب

. 9"، أو سياق منفصل عن شروط تكوُّنه وسريورتهفراغ وال تصاغ يف جمال معزول

فاللغة حتمل بعدا حجاجيا يف مجيع مستويا�ا، فهي عند أوزوالد ديكرو وسيلة 

للسجال بني الذوات البشرية، واحلجاج جوهرها بصرف النظر عن استعماال�ا 

  . 10املختلفة

وهو التوجيه وجتدر اإلشارة إىل أهم مفهوم يف نظرية ديكرو وزميله احلجاجية   

)L'orientation( ؛ إذ حصرا فيه غاية احلجاج ووظيفته، فحينما نقول لشخص

إن هذا الفندق مريح وتتوفر فيه مجيع وسائل الراحة، فنحن ال نريد إخباره بذلك : ما

بقدر ما ندعوه إىل زيارته، فنحن جهدنا أنفسنا يف توجيهه إىل استنتاج أن إقامته  

األثر اإلجيايب عليه، ومن مث فهي دعوة لإلقامة �ذا الفندق، �ذا الفندق سيكون هلا 

 .11فاإلخبارية إذن ثانوية بالنسبة للوظيفة احلجاجية

) Orientations argumentatives(وهذه التوجيهات احلجاجية  

هي اليت تسمح باتباع ملفوظ معني مللفوظ آخر، ومتنع متابعته مبلفوظات أخرى، أي 
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أ�ا ترجح نتيجة معينة دون غريها من النتائج، اليت  قد تكون مصرحا �ا أو متضمنة 

  . يف القول

  :و مجلة القول أن نظريتهما تقوم على ثالثة أسس وهي  

 .الوظيفة األساسية للغة هي احلجاج - 1

 .ون احلجاجي يف املعىن أساسي، واملكون اإلخباري ثانوياملك - 2

؛ فما هو املنطق الذي ترتكز عليه 12عدم الفصل بني الدالليات والتداوليات - 2

 نظرية احلجاج يف اللغة؟

  : ديكرو يقترح منطق اللغة الخاص بها  -   

هو مصطلح اقرتحه ديكرو )La logique du langage(منطق اللغة   

الباحثني عن املنطق يف اللغة، سواء أكان هذا املنطق أرسطيا، أم  يف سياق رده على

، فما املراد باملنطق الطبيعي للغة؟ قبل 13تأليفيا، أم منطق احملموالت، أم غري ذلك

اإلجابة عن هذا السؤال اجلوهري يف حبثنا جيب أن نعرتف حبقيقة صعوبة حتديد هذا 

ي تشمل كل أنواع املنطق اليت ال تتنزل يف املصطلح بدقة التساع دائرته املفهومية؛ فه

  .14املنطق الصوري والرياضي

تسلسالت استنتاجية " الحظ ديكرو أن بني بعض األقوال اللغوية  املتوالية تتشكل 

متواليات من األقوال، بعضها هو مبثابة احلجج ...داخل اخلطاب، وبعبارة أخرى

إن كون اللغة هلا وظيفة . تستنتج منها اللغوية، وبعضها اآلخر هو مبثابة النتائج اليت

حجاجية يعين أن التسلسالت اخلطابية حمددة ال بواسطة الوقائع املعرب عنها داخل 

االقوال فقط، ولكنها حمددة أيضا بواسطة بنية هذه األقوال نفسها، وبواسطة املواد 

  .15"اللغوية اليت مت توظيفها وتشغيلها



  م2019مارس                                  1العدد 3المجلد      مجلة أمارات                     

 

- 121  - 
  

 

ع استداليل يف بنية اللغة الطبيعية، ووجود يعين وجود طاب"إن منطق اللغة    

عالقات استنباطية بني مكونا�ا دون اللجوء إىل اصطناع هذه املكونات أو 

توجد بني بعض ملفوظات اللغة :" وهذا ما أكده ديكرو حني قال . 16"صورنتها

الطبيعية عالقات حتمية، حيث إننا عندما نقبل هذه امللفوظات؛ نكون جمربين على 

  .17"بعضها اآلخر  تقبل

، وبني احلجاج )Raisonement(ومن هنا لزمنا التفريق بني االستدالل   

)Argumentation (نظام املنطق، : أل�ما ينتميان إىل نظامني خمتلفني متاما مها

فاالستدالل عملياته منطقية صرفة، مصدرها املنطق األرسطي، و . 18ونظام اخلطاب

هو يقتضي أن تكون كل عناصره أحادية املعىن وغري قابلة للتعدد واالشرتاك، حبيث 

تكون مكوناته مفهومة لدى اجلميع بال خالف بينهم، وهو كذلك غري مرتبط مبقام 

وذلك جمال حبث املناطقة معني، فهو استنباط لنتائج ضرورية من مقدمات يقينية، 

  . الساعني إىل شكلنة األنظمة بصرف النظر عن حمتويا�ا

أما احلجاج فهو على العكس من ذلك كله، فمن خصائصه التعدد  

واالختالف واخلصوصية واملقامية، فاحلقيقة فيه ليست مضمونة، وال ضرورية، وال 

جتري يف   - عملية التحاج-أحادية، بل هي نسبية ذاتية لكن ال إىل غري حد؛ أل�ا 

  .  19مقام  معني وحتت أنظار مجهور سواء أكان كونيا أم خاصا

  :و ميكن أن نضرب هلما املثالني التاليني 

  .كل اللغويني علماء) 1  

  .زيد لغوي -   

  .إذن زيد عامل -   

  .اخنفض ميزان احلرارة) 2  
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  .إذن سينزل املطر -   

، ونتيجة أن )Syllogisme(طقي فاملثال األول يتعلق بربهنة أو قياس من 

زيد عامل حتمية ضرورية ألسباب منطقية، أما استنتاج نزول املطر يف املثال الثاين فهو 

  .احتمايل، وهذا هو ا�ال الذي تبحث فيه نظرية احلجاج يف اللغة

 :خاتمة  

احلجاج يف اللغة نظرية غربية داللية حديثة انبثقت من داخل نظرية :أوال  

األفعال اللغوية لكل من أوستني وسريل، تقدم تصورا جديدا للمعين من حيث طبيعته 

وجماله، وهي تندرج ضمن تيار حديث يف اللسانيات،  ظهرت على يد األلسين 

، يف كتابه -تضاء واحلجاجاالق: بعد إضافته فعلني لغويني مها -، "ديكرو"الفرنسي 

م، مفادها أن اللغة حتمل يف جوهرها بعدا حجاجيا، 1983عام " احلجاج يف اللغة"

ومن َمثَّ فهي ال ترى بأن الوظيفة  اإلبالغية اإلخبارية هي الوظيفة األساس والوحيدة 

للغة، بل إن الوظيفة احلجاجية هي أهم وظائفها، وتلقفها عنه الباحثون العرب ومنهم 

 .أبو بكر العزَّاوي ، وعبد اهللا صولة، وسامية الدريدي وغريهم

ولكن جيب التنبيه على أن ديكرو ليس أول من دعا إىل هذا من اللسانيني    

اللسانيات " الغربيني، فقد أشار إىل ذلك جورج اليكوف يف مقال له حتت عنوان

يات النيوية، وبول ، وقبل ذلك قيستاف قّيوم، وغرمياس يف اللسان"واملنطق الطبيعي

  لورنزن، وجان بلري غريز، وجون بياجي

احلجاج فعالية تداولية خطابية حوارية  إقناعية،  تعتمد احلجج اللغوية  :ثانيا 

لنتائج معينة، وهو ما يعرف مبنطق اللغة  -بدل احلجج الربهانية -وسيلة هلا  

ملعرفية يف دراسة البالغة، الطبيعية؛ فتغيري زاوية البحث، وتطوير األدوات املنهجية وا

من شأنه اإلسهام يف التأسيس لثقافة احلوار، والنقد البناء، واالنفتاح على اآلخر 
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وقبوله، ويف هذه احلال ميكن القول بأن البالغة قد استعادت جمدها ووظيفتها، 

وخلعت من عنقها غلَّ املغالطة واخلداع الذي وضعه السفسطائيون، وصرامة  املنطق 

  .ياألرسط

نظرية احلجاج يف اللغة القائمة على املنطق الطبيعي للغة بدل املنطق : ثالثا  

الصوري، هي نظرية بكر حتتاج إىل مزيد من البناء النظري والتطبيقي، وميكن القول 

عنها إ�ا يف مرحلة التجريب واالختبار؛ وهي ِجسر اإلغناء واإلثراء، ويف العامل العريب 

حتليل النصوص واخلطابات؛ ومنها  الدينية لذلك ينبغي  هناك حماوالت جاّدة يف

 .احلذر يف التعامل معها

 :الهوامش  
أما يف العربية .  -Quand dire c’est faire-:هذا هو عنوانه األصلي باإلجنليزية، وترجم إىل الفرنسية بـ)1(

عندما :" ، وبعضهم "أفعاال بالكلماتكيف ننجز : " ، ومنهم ترمجه بـ"نظرية أفعال الكالم :" فمنهم من ترمجه بـ 

  ".نقول نفعل
)2( Quand dire c’ est faire (how to do things with words . J-L Austin) 

Tra , Gilles Lan , Seuil , 1970 .  
، كان هؤالء الثالثة من أنصار مدرسة فلسفة اللغة  Grice، وجرايسSearl، وسريل Austinأوسنت )3(

 .دية، اليت �تم  بطريقة إيصال معىن اللغة الطبيعية لإلنسانالطبيعية أو العا
التحاجج طبيعته وجماالته ووظائفه، : احلجاج واملعىن احلجاجي، مقال ضمن كتاب: أبو بكر العزاوي: ينظر )4(

عة األوىل، ّمحو النقاري،مطبعة النجاح اجلديدة،الدار البيضاء، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، الطب: تنسيق

 .55م، ص2006
رتيبة حممدة بولدواين، جملة مقاربات، دورية حمكمة �تم : آليات احلجاج والتواصل يف ضوء النظرية التداولية)5(

 .22ص . م2013بالبحث العلمي، العدد الثاين عشر، فاس، املغرب ،ا�لد السادس 
  . 22سامية الدريدي، ص : احلجاج  يف الشعر العريب القدمي)6(
صابر احلباشة، الدار املتوسطية : تلوين اخلطاب فصول خمتارة من اللسانيات والعلوم الداللية واملعرفية والتداولية)7(

  .197م، ص 2007للنشر ، تونس، الطبعة األوىل، 
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احلجاج يف املقام املدرسي مالحظات حول تعليم احلجاج يف املرحلة الثانية يف : كورنيليافون راد صكوحي)8(

فريق البحث يف البالغة واحلجاج برئاسة محادى صمود، كلية اآلداب، منوبة، : ليم األساسي،  حتت إشرافالتع

 . 32م، ص 2001أفريل،  15تونس، 
تلوين اخلطاب فصول خمتارة من اللسانيات والعلوم الداللية واملعرفية والتداولية : صابر احلباشة: ينظر )9(

 .197واحلجاجية، ص
 .99الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، ص: عمارة ناصر )10(
  . 38ص   اجلزء األول، احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية،: عبد اله صولة )11(
حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، منشورات االختالف، اجلزائر، الطبعة األوىل، :عمر بلخري)12(

 . 123م، ص 2003
م، 2006ط، -مليكة غبار وآخرون، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، املغرب، د: احلجاج يف درس الفلسفة )13(

 .53ص
 .16حوار حول احلجاج، ص: أبو بكر العزاوي )14(
 م،2006األمحدية للنشر، الدار البيضاء، الطبعة األوىل، أبو بكر العزاوي،: اخلطاب واحلجاج: ينظر )15(

 .17ص
 .57احلجاج واملعىن احلجاجي، ص : بو بكر العزاويأ )16(
 .104الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، ص : عمارة ناصر )17(
 .105-104املرجع نفسه، ص  )18(
احلجاج مفهومه وجماالته، دراسة نظرية وتطبيقية يف : احلجاج يف اللغة، مقال ضمن كتاب: أبو بكر العزاوي) 19(

 . 57البالغة اجلديدة، اجلزء األول، حدود وتعريفات، ص
يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات، مسكيلياين للنشر والتوزيع، تونس، الطبعة : عبد اهللا صولة:ينظر )20(

 .15-14م، ص2011األوىل، 
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  أهمية المعالجة اآللية في ترقية اللغة العربية   

  عبد القادر بوزياني جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  /د           

 

منذ بداية الثمانينات من األلفية الثانية بدأ قطاع اإلعالم والتواصل :الملخص

تطورا سريعا هائال مل يسبق  يف جمال التقنية والصناعة اإللكرتونية والتكنولوجيا يعرف

له مثيل من قبل، وما مت حتقيقه من منجزات أوروبية وأمريكية يف اكتسا�ا حلواسيب 

ومل يكن من السهل على .ضخمة لتخزين املعلومات واملفردات بكميات هائلة جدا

الدول العربية والقطاع اخلاص العريب أن ينجز خمططا شامال ذا رؤية مستقبلية إلعداد 

ا�تمع العريب لعصر املعلومات، واستخدام احلواسيب، نظرا لوضعه الداخلي اجتماعيا 

  . واقتصاديا وسياسيا

مية والتكنولوجيا لذا كان لزاما علينا أن نساير هذا العصر ونواكب احلركة العل 

وتضخم املعلومات، وضرورة اإلحاطة �ا ملعاجلتها وحتليلها وتنظيمها وفهرستها، 

والتعامل مع احلاسوب، وتطوير أدواته واستخدامه يف عملية التعليم والتعلم، وإدخال 

اللغة العربية يف غمار التقنيات احلديثة، واستخدامها يف ضوء الوسائل العلمية املتاحة 

  .صبح أداة عملية يف جمال النشر اإللكرتوينلكي ت

تسليط من هذا املنطلق تأيت أمهية هذا البحث الذي نسعى من خالله إىل  

عاملية  :يندرج حتتها العناصر اآلتيةأمهية املعاجلة اآللية يف ترقية اللغة العربية الّضوء على 

قواعد علم التصريف وفوائده؛ املعاجلة اآللية لنظام اللغة العربية؛   ؛ اللغة العربية

التصريف العريب التوليدي اآليل؛ املعاجلة اآللية للتصريف العريب؛ مشاكل املعاجلة 

  .اآللية؛ أهداف املعاجلة اآللية للغة العربية
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 Abstract:Since the beginning of the eighties of the second 
millennium, the media and communications sector in the field of 
technology, electronic industry and technology has been experiencing 
unprecedented rapid development, and the achievements of Europe 
and America in acquiring large computers to store information and 
vocabulary in very large quantities. 
It was not easy for the Arab countries and the Arab private sector to 
complete a comprehensive visionary plan to prepare the Arab society 
for the information age and the use of computers, given its internal 
social, economic and political status. 
 Therefore, we have to keep up with this era and keep pace with 
the scientific movement, technology and information inflation, and the 
need to take it into account to analyze, analyze, organize and index it, 
deal with the computer, develop its tools and use it in the process of 
teaching and learning and introduce Arabic into modern technologies. 
Become a practical tool in e-publishing. 
 The importance of this research is to highlight the importance 
of automated processing in the promotion of the Arabic language. The 
following elements are included: Arabic Language; Arabic; problems 
of automated processing; objectives of automatic processing of the 
Arabic language. 

  

 :مقدمة  

وسائل اإلعالم واالتصال يف جمال  لقد باتت احلاجة ملحة إىل استعمال

شبكة األنرتنيت، واحلاسوب وبراجمه ومعرفة (التقنية والصناعة اإللكرتونية واملعلوماتية، 

، وتوظيف املصطلحات العلمية والتكنولوجيا من أجل ترقية اللغة )لوازمه

ودها ومكانتها بني اللغات األخرى وازدهارها وجعلها لغة عاملية هلا وج العربية

، وتواكب احلضارات األوربية ..)اإلجنليزية، الفرنسية، اإلسبانية، الروسية، الصينية(

أّدت به إىل . واألمريكية واألسيوية، وتساير التطور العلمي اهلائل يف احلياة اليومية

 خترْج علوُم الّلغة عن توليد علوٍم جديدة هلا منظوما�ا وبراجمها املصطلحية املستقلة، ومل
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هذه السُّنة، فاللُّغة ما هي إال تعبٌري وانعكاٌس أللسنة ابشرية ُتصوِّر جمتمعهم؛ وتعكس 

  .تطورهم؛ وتتماشى مع إبداعا�م األدبية والعلمية

ومنذ بداية الثمانينات من األلفية الثانية بدأ العامل يشهد ثورًة علمية 

الم والتواصل واالتصال يف جمال التقنية والصناعة وتكنولوجية هائلة خاصة قطاع اإلع

وما مت حتقيقه من منجزات أوروبية وأمريكية يف . اإللكرتونية والتكنولوجيا واملعلوماتية

هذا امليدان يف ضوء التجارب األوىل اليت أجنزت، وما أصبحت تتوفر عليه من بنوك 

  .ميات كثرية جدااملعطيات وحواسيب ضخمة لتخزين املعلومات واملفردات بك

مل يكن من السهل على الدول العربية والقطاع اخلاص العريب أن ينجز 

خمططا شامال ذو رؤية مستقبلية مبنية على دراسة دقيقة وقاعدة صحيحة، إلعداد 

ا�تمع العريب لعصر املعلومات، واستخدام احلواسيب، نظرا لوضعه الداخلي اجتماعيا 

  . واقتصاديا وسياسيا

كان لزاما علينا أن نساير هذا العصر ونواكب احلركة العلمية والتكنولوجيا لذا    

وجديد املعلومات، وضرورة اإلحاطة �ا ملعاجلتها وحتليلها وتنظيمها وفهرستها، األمر 

الذي مل يعد بإمكان الطاقات البشرية القيام به، هذا باإلضافة إىل أن شيوع استخدام 

 مجيع امليادين ويف التعليم والتعلم، أضحى حجر الزاوية احلواسيب يف عملية التنمية يف

للتزود بالعلم ومواكبة الفيض اهلائل من املعلومات، مما يدعو حتما ضرورة التعامل مع 

احلاسوب، وتطوير أدواته على قاعدة اللغة العربية الوطنية، أي إدخاهلا يف غمار 

لمية املتاحة لكي تصبح أداة التقنيات احلديثة، واستخدامها يف ضوء الوسائل الع

شركة صخر (وكان من أوائل الشركات العربية . عملية يف جمال النشر اإللكرتوين

 مشروعو . ، بوالية تلمسان اجلزائر)2(خمرب املعاجلة اآللية للغات الطبيعية، و)1()مبصر

  ).الذخرية العربية اجلزائر
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ارتبطت هذه الرؤية بإعادة النظر يف كثري من اآلراء املسبقة حول طبيعة اللغة 

العربية واالدعاء بعدم قابليتها للمعاجلة اآللية باستخدام احلاسوب، باإلضافة إىل ما 

ظلت تتعرض إليه من هجوم ميس كيا�ا وحضار�ا وتراثها، أمل تكن اللغة العربية لغة 

 والصناعة التكنولوجيا عصر يفأال ميكن أن تزدهر  علوم فيما مضى من الزمان؟

 ثرية لغة وهيومواكبة العوملة وبرامج احلاسوب ووسائل ااملعلوماتية؟  االلكرتونية

 املتخصصني وخصوصا سبا�م من أبنائها و�ضة ومعانيها؟ اشتقاقا�ا وميزة مبفردا�ا

 واالتصال اإلعالم عامل وتلج اجلديدة والتكنولوجيا العلوم تستوعب وجعلها منهم؟،

  .األيام هذه يف مذهال تطورا يشهد الذي

  : عالمية اللغة العربية

ولغة العرب ولغة الدين اإلسالمي ولغة رمسية  اللغة العربية من اللغات السامية

من اللغات الست املعرتف �ا يف األمم املتحدة، وحتتل املرتبة اخلامسة بني لغات 

العامل من حيث الناطقني �ا ومن حيث األمهية، وحتتل املرتبة الثانية عامليا مبساحة 

ن نسمة  مليو  339بعد روسيا، وجمموع سكا�ا يعد حوايل  3كم13.953.041

وهو الرابع عامليا بعد الصني واهلند واالحتاد . م2007كما تقول إحصائيات عام 

فهناك تدن وتأخر ملحوظ للغة العربية . األوريب إذا ما نظرنا إىل الكيانات السياسية

يف جمال الشبكة املعلوماتية وتكنولوجيا االتصال والتواصل واإلعالم والتقنيات 

  .اإللكرتونية

قوة اللغة العربية كأداة النتشار اإلسالم يف وصف األحداث لقد متثلت 

فكانت . والتعبري عن املشاعر والسماحة يف املعاملة والرتبية النموذجية والكلمة الطيبة

اللغة املناسبة لنقل الفكر اإلسالمي ملا أضفى عليها من قدسية بداية من نزول 
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مية عاملية بكافة مظاهرها الوحي، ومن جهة أخرى فهي تـَُعربِّ عن حضارة إسال

 .)4(ومناحيها

وتعد اللغة العربية من املواضيع احلساسة اليت نالت استقطاب واهتمام العديد 

من العلماء والباحثني والدارسني قدميا وحديثا، فقد أحبها أهلها وأحاطوها بكل رعاية 

 وعناية، حيث ختصص هلا علماء وباحثني أفنوا حيا�م يف البحث عن أصوهلا

وتفاسريها ومدلوال�ا ومشتقا�ا ومكنونا�ا وكنوزها وجعلوها مادة مستقلة تستحق 

حيث دّونوها يف الطروس، وأفاضوها بالدرس والتدريس، فعرفوا .فعال الدراسة والبحث

أصوهلا وفصوهلا، وصحيحها وشاذها، وجيدها من فاسدها، وحمصوها حىت امتزجت 

ت اهلواء الذي يتنفسونه واملاء الذي بوجودهم وأصبحت جزءا من كيا�م فكان

كل ما يدور يف ) ديوان العرب(يشربونه والغذاء الذي يأكلونه، إذ سجل الشعر 

املوسوعة : وأقاموا هلا املوسوعات والدواوين واملعاجم، مثل. حيا�م وما خص شؤو�م

موسوعة أعالم العرب . )5(املنهجية احلديثة، املعلوماتية االتصاالت واملواصالت

موسوعة دائرة املعارف . )7(�اية األرب يف فنون األدب .)6(املبدعني يف القرن العشرين

، )هـ175ت(معجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدي : ومن املعاجم.  )8(اإلسالمية

ومعجم   ،)هـ395ت(ومعجم مقاييس اللغة أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي 

، )هـ458ت(احملكم واحمليط األعظم أبو احلسن علي بن امساعيل بن سيده املرسي 

  . ، وترمجوها إىل لغات أخرى)هـ711ت(ومعجم لسان العرب البن منظور 

 Ferdinandيقول العالمة اللساين السويسري فرديناند دي سوسري 

de Saussure"" )عن اللغة) م 1913فرباير  22إىل 1857 نوفمرب  26من :

ّ�ا منظومة من العالمات اليت تعرب عن فكر ما فهي بذلك تشبه أجبدية الصم بأ(

  .البكم والطقوس الرمزية وضروب املعاملة واإلشارة العسكرية
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وتعد اللغة الوجه الالمع يف اخلريطة اإلعالمية، وأساس كل املشاريع العلمية، 

لكو�ا أضحت معيارا قائما ال باعتبارها أداة التخاطب والتواصل والتعليم والثقافة، بل 

على التحدي الرتباطها بالتخطيط والتصنيع والتنمية، وأي لغة مل تدخل جمال 

التقنيات اإللكرتونية ومل تستوعب التطور احلاصل يف جمال اإلعالميات وتضخم 

املعلومات وضرورة اإلحاطة �ا ملعاجلتها وحتليلها وتنظيمها وفهرستها، فإن مصري 

هذا باإلضافة إىل أن شيوع استخدام احلواسيب يف .هورا واحنطاطاأهلها سيعرف تد

عملية التعليم والتعلم، أضحى حجر الزاوية للتزود بالعلم ومواكبة الفيض اهلائل من 

: املعلومات، لنا أن نتصور ما ميكن أن يؤديه احلاسوب يف تعويض ختلفنا اللغوي

التعامل مع احلاسوب، وتعميق تنظريا وتقعيدا، واستخداما مما يدعو حتما ضرورة 

البحث يف حقل الدراسات اللسانية احلاسوبية يف ضوء عالقتها بالظواهر اللغوية 

وتطوير أدواته على قاعدة اللغة الوطنية، أي إدخاهلا يف غمار التقنيات . والتقنية

احلديثة، واستخدامها يف ضوء الوسائل العلمية املتاحة لكي تصبح أداة عملية يف جمال 

  .النشر اإللكرتوين

واملالحظ أن العربية لغة طيعة مرنة كثرية االشتقاق ميز�ا، جيد فيها الباحث 

واملختص ضالته يف التعبري عن ما يريد بسهولة فهي لغة اتصال وتواصل بني الناس، 

عليه أفضل الصالة وأزكى  –زيادة على أّ�ا لغة القرآن الكرمي ولغة رسولنا حممد األمني

فهي لغة الدين الذي أخرج الناس من الظلمات إىل النور، وأذهب عنهم . - التسليم 

الرجس وحررهم من عبودية اإلنسان إىل عبودية الواحد األحد الفرد الصمد مل يلد ومل 

وهذا ما جعلها تنتشر عرب أحناء العامل وجتد من . خالق كل شيء يف الوجود. يولد

 .يتبناها من أبناء البشر
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 :لية لنظام اللغة العربيةالمعالجة اآل  

بدأ التفكري يف الربط بني اللسانيات والتقنية لبناء برامج خاصة يف أواسط 

  . اخلمسينيات وبداية الستينيات

إذ تقاطع بناء اللغات املربجمة والذكاء االصطناعي مع اللسانيات وطريقتها مع بنية 

تتبعان األسلوب نفسه يف بناء  اللغة البشرية، فتبني أن كال من اللسانيات واملعلوماتية

مناذج املعرفة، توظفان األدوات اإلجرائية نفسها يف معاجلة اللغة اليت تعد املوضوع 

املشرتك بينهما، وبعد هذه الفرتة تشكلت أسس أصبحت تعرف باللسانيات 

احلاسوبية، فصممت احمللالت الرتكيبية ووضعت اخلوارزميات اللغوية موجهة خلدمة 

بية فأدى إىل رفع نظرية علمية لسانية ومن مث ارتبط البحث يف خمتلف فروعه اللغة العر 

باملعاجلة اآللية للغات الطبيعة ليتطور هذا ا�ال وأصبح يعرف باهلندسة اللسانية أو 

  . تكنولوجيا اللغات

حيث أنه منذ ظهور احلاسوب، يف العقد الرابع من القرن العشرين، أصبحت 

صلته باللغة تزداد عمقا وثراء ضمن عالقة حتمل طابعا تبادليا وجدليا فالقدرات اهلائلة 

اليت ميتلكها احلاسوب املعاصر وقدرته الفائقة على التحري يف النظام اللغوي، فتحت 

اإلحصاء اللغوي، : (وب يف هذا املضمار يف جماالتآفاقا واسعة أمام استخدام احلاس

التحليل والرتكيب اللغويني، والفهم اآليل للنصوص، وحتليل النصوص، والرتمجة اآللية 

  ...).  واملعاجلة اآللية للمعاجم

مث إن البنية الرمزية للغة جتعلها تتبوأ مكانة متميزة بوصفها أداة فاعلة ميكن 

صميم عتاد احلاسوب ونظمه التشغيلية، وتطبيقاته الربجمية، توظيفها يف إعداد هياكل ت

ألن النظام اللغوي وآليته الرمزية ميتلك عمقا معرفيا ميكن توظيفه كنواة ألنشطة الذكاء 

االصطناعي وتأصيل اجلسور املتينة بني احلاسوب وبني املستخدمني بشىت مستويا�م، 
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نظم اسرتجاع املعلومات وتطبيقات : فتمتد رقعة االستخدامات يف هذا ا�ال لتشمل

  . الذكاء االصطناعي، والنظم اخلبرية، ولغات الربجمة العليا

  :علم التصريف وفوائده

اللغة علوم وميزا�ا، ال يستغىن عنه طالب  التصريف أحد علوم اللغة العربية

العربية، فهو يبحث عن معرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو يبني أحوال الكلمة 

املتنقلة،والصرف والتصريف مصطلحان يطلقان على العلم الذي يدرس بنية الكلمة، 

فمصطلح الصرف هو األنسب النسجامه مع مصطلح النحو من حيث عدد 

. احلروف والوزن،وقد شاع يف االستعمال عند اللغويني قدميا وحديثا هذان املصطلحان

يف للمازين التصر (وكان أقدم مصنف حيمل مصطلح التصريف هو كتاب 

مشل مباحث التصريف مجيعها، أما كلمة صرف فإن أقدم مؤلف وضع ) هـ148ت(

البن هشام األنصاري  من )  نزهة الطرف يف علم الصرف(له  ـ فيما أعلم ـ كتاب 

  .علماء القرن الثامن اهلجري

له أمهية قصوى يف الدرس اللغوي القدمي واملعاصر، وقد مساه بعض العلماء 

املصطلح األول؛ ألنه ) هـ672ت(كـــابن مالك  ، وأيد بعض املتأخرينعلم التصريف

وهو اللفظ  ،)النحو(ومواز لفظة ) التصريف(األصل يف التسمية وخمتصر أكثر من 

ـ وسيبوبه )ه175ت(كالفراهيدي  الشائع اليوم، واملتقدمون من علماء العربية

ألن مسائله  ) الصرف(وال ) بالتصريف(ال يصطلحان على تسميته ) ه180ت(

  .كانت عندمها متداخلة يف علم النحو

واملتتبع ملعىن الصرف لغة يف كتب املعاجم ودفاتر اللغة جيد لكلمة صرف 

، يف لسان العرب مادة )هـ711ت(معان متعددة متباينة ذكرها العالمة ابن منظور 

  :)9()صرف(
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ْرفًا، فاْنَصرَف، وَصاَرَف نـَْفَسه عن الصَّْرُف َرّد الشَّْيء عن َوْجِهِه، َصَرَفُه َيْصرَِفُه صَ 

  . )10(}ُمث اْنَصَرُفوا{: َصَرفـََها َعْنُه، وقوله تعاىل: الشَّْيءِ 

أن َتْصِرف إنسانا عن وجه يُرِيده إىل َمْصُروف غري ذلك، وَصرََّف : والصَّْرفُ 

: وَتَصارِيُف األُُمورِ أَْعَمَلُه يف غري َوْجٍه كأنّه َيْصرِفه عن وْجٍه إىل َوْجٍه، : الشَّْيءَ 

وَتْصرِيِف الرِّيَاِح والسََّحاِب {: َختَالِيفَها، ومنه َتْصرِيُف الرِّيَاِح والسََّحاِب، لقوله تعاىل

َسخَّر بني السََّماء واَألرِض آليَاٍت لَقْوٍم يـَْعِقُلون
ُ
الّتحويل : وباملعىن نفسه أي. )11(}امل

  . والّتغيري

: القرآن الكرمي وذلك يف آيات كثرية منها وقد وردت كلمة صرف كثرية يف

  . )12(}فاْستَجاَب َلُه َربُُّه َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُهنَّ {: قوله تعاىل

ِبنيُ {: وقوله تعاىل
ُ
  .)13(}وَمْن ُيْصِرْف َعْنُه يـَْوَمئٍذ فَقد َرِمحَُه، وذلك الَفْوُز امل

  : اصطالحا  

مقصودة، ال حتصل إّال �ا، كامسي هو حتويل األصل إىل أمثلة خمتلفة ملعان 

وكذلكعلم بأصول يُعرف �ا أحوال .الفاعل واملفعول، واسم التفضيل، والتثنية واجلمع

) هـ316ت(ووقف أبو بكر بن السرّاج .)14(أبنية الكلمة اليت ليست بإعراب وال بناء

لفة، وخصُّوا إّمنا مسُِي تصريفا لتصريف الكلمة الواحدة بأبنية خمت«: على تعريفه بقوله

زيادٌة، : به ما عرض يف أصول الكالم، وذوا�ا من التغيري، وهو ينقسم مخسة أقسام

  .)15(»وإلْبَدال، وحذف، وتغيري باحلركة، والسكون، وإدغام، وله حّد يعرف به

هو أن ) التصريف(معىن قولنا «: بقوله) هـ392ت(وحّده أبو الفتح بن جين 

فتتصرف فيها بزيادة حرف، أو حتريف بضرب من ضروب تأيت إىل احلروف األصول 

فهذا مثال " َضَربَ : "الّتغيري، فذلك هو التصّرف فيها، والتصريف هلا حنو قولك

، أو "َضاربٌ : "، أو اسم الفاعل قلت"َيْضِربُ : "املاضي، وإن أردت املضارع قلت
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: ُيسّمى فاعله قلت، أو فعل ما "َضْربًا: "، أو املصدر قلت"َمْضُروبٌ : "املفعول قلت

، فمعىن التصريف هو ما أريناك من التالعب باحلروف األصول ملا يُراد فيها "ُضِرب

  . )16(»من املعاين املادة منها، وغري ذلك

ولعلم التصريف فوائد كثرية وغايات نبيلة، حيتاج إليها كل باحث ودارس 

بد الكرمي الفكون القسنطيين وقارئ للغة العربية، باعتباره ميزا�ا، يقول شيخ اإلسالم ع

صون الّلسان عن اخلطأ يف تأدية جوهر «: يف هذا الشأن) هـ1073ت(اجلزائري 

الّلفظ، مع ما يف معرفته من فائدة كيفية أداء األحاديث النبوية على هيئة العربية، 

واألسلوب الّلغوي ناهيك شرفا مبا يوصل إىل التعلق بكتاب اهللا وسّنة رسول اهللا صلى 

  . )17(» عليه وسّلم تسليمااهللا

عن اخلطأ  وصون القلمزيادة على ذلك مراعاة قانون اللغة العربية يف الكتابة، 

ملا نطقت به العرب، ويف معرفة قواعد هذا  يف صوغ املفردات ويف النطق �ا طبقاً 

وتقّرب الشقة  وضوابطه اجلامعة اليت تؤلف بني أشتات اللغة وتلم شعثها العلم الكلية

على الدارس وتغنيه بعض الغناء عن البحث يف املعاجم، وتتمثل أيضًا يف االستعانة 

�ذا العلم على حتويل الكلمة إىل أبنية خمتلفة الختالف املعاين كالتصغري 

والتكسري وامسي الفاعل واملفعول والتثنية واجلمع وإسناد األفعال إىل  والنسب

) يَرُدد ويـَُردّ (و) ُحيِْبب وحيُِبُّ ( ية كاستعمالالضمائر، ويف التوسع يف األساليب العرب

وجيد الطالب احلاذق فيه متعة فريدة يف ، خاصة يف الشعر مبناسبة األوزان املختلفة

كما لعلم الّصرف . حتليل النصوص العربية، واستيعاب الّدرس اللغوي بيسر وسهولة

  .عالقات بعلم النحو واالشتقاق والقياس، واألصوات والداللة
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يف املفردات عيباً خيل  وقد ُعين العلماء بالصرف كثرياً فقد كانوا يعدون اخلطأ

ويبطل بالغة القول املركب، ويف ذلك يقول أبو  بالكالم ويتناىف مع فصاحة املفرد

  ).َمْغُلوقُ (وال أقول لباب الدار ) َغِلَيتْ (وال أقول ِلقْدِر القوم قد  :األسود الّدؤيل

  التوليدي اآلليقواعد الصرف العربي   

اإلجنليزية، والفرنسية، (تتميز اللغة العربية عن غريها من اللغات األخرى 

بالكمال واجلمال والنماء والثراء واملرونة على مر العصور واألزمان، وبذلك ) والصينبة

فكانت وحيويتها، وخصوصبتها، حافظت على كيا�ا واستمرارها وبقائها ودميومتها، 

  .ة العامل العريب اإلسالمي، ورابط هويتهرمزا من رموز وحد

وملا كان الصرف علما من علوم اللغة العربية فإنّه تناول مبفهومه احلديث 

، وهذا جانب يتفق )سوابق ولواحق(الصيغ واألوزان الصرفية وما يتصل �ا من لواصق 

و فيه القدمي واجلديد ولكن بطريقة حديثة يف التناول، تعاجل العناصر الصرفية أ

  .الوحدات املورفيمية اليت من وظائفها الربط بني أجزاء الكلمات واجلملة

فالصرف هو العلم الذي يكشف عن الطرق اليت تنمي اللغة العربية وتزودها 

باملباين اليت يندرج حتتها ما ال حصر له من الكلمات، وهو علم توليدي ألنّه يولد من 

علوم األساسية اليت تكشف عن اجلانب األصول القليلة فروعا كثرية فالصرف من ال

  . )18(اإلبداعي اخلالق يف اللغة

توصف به النظم الصوتية فيقولون " التوليد"الشائع عن اللغويني أن 

generative phonolgyويوصف به النحو والرتاكيب فيقولون، :

generative grammar وال يصفون بأن الصرف توليدي، فهو يرتكز يف ،

وهو أخذ الشيء من الشيء أو أخذ شقه ؛ أي نصفه،  على االشتقاقهذه العملية 
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. واشتقاق الكالم األخذ فيه ميينا ومشاال ، واشتقاق احلرف من احلرف أخذه منه 

  .)19(ويقال شقق الكالم إذا أخرجه أحسن خمرج

   :ومن معانيه اللغوية ونورد بعضها

 .اقتطاع فرع من أصل يدور يف تصاريفه حروف ذلك األصل .1

 .أخذ كلمة من أخرى بتغيري ما، مع التناسب يف املعىن .2

وذكر   .نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معىن وتركيبا، ومغايرته يف الصيغة .3

 : علماء اللغة االشتقاق ثالث أنواع

هو نزع لفظ من آخر أصل له : أو العام ) الصغري (  االشتقاق األصغر- أ    

بشرط اشرتاكهما يف املعىن واألحرف األصول وترتيبها، كاشتقاقك اسم الفاعل 

) الضرب(وغريها من املصدر ) تضارب(و الفعل ) مضروب(واسم املفعول ) ضارب(

 . على رأي الكوفيني) َضَربَ ( على رأي البصريني أو من الفعل 

من االشتقاق هو أكثر أنواع االشتقاق ورودا يف العربية، وأكثرها أمهية،  وهذا النوع 

 . فإ�ا تنصرف إليه ، وال تنصرف إىل غريه إال بتقييد) االشتقاق(وإذا أطلقت كلمة 

. وقد تناوله الصرفيون بالبحث من حيث هيئات الكلمات وصورها يف االشتقاق 

تني يف احلروف ويف املناسبة بينهما يف وحبث علماء اللغة فيه من حيث اشرتاك الكلم

هذا وقد تباينت أراء العلماء يف حجم . وسكون املعىن دون التفات إىل حركات

 : الدائرة اليت يشملها االشتقاق من الكلم

فقال الدكتور صبحي . الكلم بعضه مشتق وبعضه غري مشتق: فبعضهم قال  - أ 

له فهو ما ذهب إليه املؤلفون يف أما الرأي العلمي اجلدير بأن ننتصر : الصاحل

يقصد قطرب واألصمعي وأبا احلسن األخفش وابن دريد والزجاج والرماين ( االشتقاق 

 . من أن بعض الكلم مشتق وبعضه غري مشتق) وابن خالويه 
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الكلم كله مشتق، ونسب هذا إىل : وقالت طائفة أخرى من متأخري أهل اللغة - 

 .الزجاج

الكلم كله أصل وليس منه شيء اشتق : باحثني القدامى قالوا وطائفة قليلة من ال - 

 . من غريه

  : االشتقاق الكبير، أو القلب اللغوي ، أو المكاني -ب 

: هو نوع من أنواع االشتقاق ولع به ابن جين، ولنرتكه يبني لنا معناه بنفسه 

عليه وعلى وأما االشتقاق األكرب فهو أن تأخذ أصال من األصول الثالثية فتعقد "

تقاليبه الستة معىن واحدا جتتمع الرتاكيب الستة ، وما يتصرف من كل واحد منها 

عليه ، وإن تباعد شيء من ذلك رد بلطف الصنعة و التأويل إليه، كما يفعل 

 . ")20(االشتقاقيون ذلك يف الرتكيب الواحد

قال :ك حنونذكر شاهدا على ذل.وقد انفرد ابن جين بتسمية هذا االشتقاق باألكرب

 .معىن   القوة و الشدة" ج ب ر: " ابن جين

  . جربت العظم والفقري إذا قريتهما وشددت منهما: منها  -

  . امللك لقوته وتقويته لغريه: واجلرب -

 .رجل جمرب إذا جرسته األمور وجندته، فقويت منته واشتدت شكيمته: ومنها -

 . اجلراب ألنه حيفظ ما فيه: ومنها -

 .األجبر والبجرة وهو القوي السرة: ومنها  -

 .الربج لقوته يف نفسه وقوة ما يليه به: ومنه -

 .رجبت الرجل إذا عظمته وقريت أمره: ومنها -

 . َرَجٌب لتعظيمهم إياه عن القتال فيه: ومنه  -
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وإذا كرمت النخلة على أهلها فمالت دعموها بالرجبة وهو شيء تسند إليه لتقوى  -

 . به

 . أحد فصوص األصابع وهي مقوية هلاوالراجبة - 

ولعل ابن جين وجد صعوبة بل استحالة يف تعميم فكرته على األلفاظ الرباعية  -

 )21( . األصولية أو ما يلحق �ا فقصر أمثلته على األصول الثالثية

أما فكرة التقاليب فهي تعود إىل اخلليل بن أمحد الفراهيدي الذي حاول بعبقريته  -

ل املستعمل من كلمات اللغة العربية معتمدا على تقليب اللفظ إىل كل الفذة حصر ك

 . االحتماالت املمكنة ومبينا املستعمل من هذه التقاليب من غري املستعمل

وعلى أساس فكرة التقاليب هذه رتب  -و سار على �ج اخلليل ابن دريد وغريه

مة الثالثية تدخل يف باب لكن اخلليل مل ير أن التقاليب الستة للكل). العني(معجمه 

اشتقاق واحد وترجع إىل أصل واحد جيمعها بسبب اشرتاكها يف احلروف الثالثة مهما 

 .يكن موقعها وترتيبها

يف ترتيب معامجهم، ويظهر أن أستاذ ابن جين أبا علي الفارسي قد استهوته هذه 

يف ، كما يذكر ابن جين نفسه، وتعسف ابن جين واضح كل الوضوح )22(الفكرة

املذهب الذي ذهبه وحىت يف األمثلة اليت استشهد �ا  إذ كيف يستطيع املرء أن جيد 

واللقوة ) الزبدة (صلة بني القول والقلو وهو محار الوحش ، أم كيف جيدها يف اللوقة 

 ؟) العقاب(

وقد شعر ابن جين نفسه �ذا التكلف حينما حتدث عنه بشيء من الضعف وعدم  -

لباحثون إزاء هذا النوع الذي حتمس له ابن جين ثالثة مواقف بني وقد وقف ا. اجلزم 

 . مؤيد ومنكر وواقف موقف وسط
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وهذا مما ابتدعه اإلمام أبو الفتح ابن : " فقد أيده الزجاج وأنكره السيوطي قائال  -

جين، وكان شيخه أبو علي الفارسي يأنس به يسريا ، وليس معتمدا يف اللغة، وال 

ه اشتقاق يف لغة العرب ، وإمنا جعله أبو الفتح بيانا لقوة ساعده يصح أن يستنبط ب

 . ورد املختلفات إىل قدر مشرتك

أما الذي وقف موقفا وسطا فهو صبحي الصاحل لكونه حتفظ على بعض األمثلة   -

اليت ذكرها ابن جين يف هذا الباب، وانتهى يف بعض األحيان إىل التعمق لكنه مع 

 . اق الكبري مل يعرف اللغويون العرب أعظم منهحتفظه رأى بأن االشتق

   :االشتقاق األكبر أو اإلبدال اللغوي - جـ 

 )�ق ونعق: (هو ما احتدت فيه أكثر احلروف مع التناسب يف الباقي مثل  

عن اإلبدال الصريف الذي يقع لضرورة ) االشتقاق األكرب(ويتميز اإلبدال اللغوي .

إبدال صوت من كلمة بصوت آخر، يقع عادة بني صوتية، فاإلبدال الصريف هو 

األصوات املتقاربة يف احليز واملخرج كإبدال الواو ألفا يف صام وأصلها من صوم ، 

 . والتاء طاء يف اصطلح وأصلها اصطلح واختلف النحاة يف عدد حروفه

أما اإلبدال اللغوي فهو أوسع من حيث احلروف حيث أنه يشمل حروفا غري موجودة 

يشمل مجيع حروف اهلجاء، وضيق : ول، واختلفوا يف القدر، فمنهم من قاليف األ

 . جماله آخرون بأن تكون احلروف متعاقبة متقاربة املخرج

فهذه األفعال الثالثة كل منها . سعل  –زأر  –صهل : ومن أمثلة االشتقاق األكرب  

وت يدل على صوت، األول صوت احلصان، و الثاين صوت األسد، و الثالث ص

  .اإلنسان

اهلاء (أحرف صفريية و) س . ز . ص (وباملقارنة بني كل وما يقابله نالحظ أن 
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أحرف حلقية، والالم املشرتكة يف فعلني أخت الراء يف الفعل ) ،واهلمزة ، والعني 

 . فهي احنرافية) زأر(الثالث 

وأن  - وهو رأي علماء املدرسة البصرية  -من املعلوم أن أصل املشتقات هو املصدر

املشتقات هي الفعل املاضي ، الفعل املضارع ، فعل األمر ، اسم الفاعل ، اسم 

املفعول ، الصفة املشبهة باسم الفاعل ، اسم التفضيل، صيغ املبالغة ، اسم املكان ، 

  . اسم الزمان ، اسم اآللة

، وذلك بزيادة احلروف )23(وهنالك ما يصلح عليه تسمية االشتقاق اإللصاقي

املصدر الصناعي،والتثنية، ومجع املذكر السامل، ومجع املؤنث السامل، : فدخل فيه

  .  إذ األصل فيها التذكري... والتأنيث بالتاء، كما يف، عاملة، ذاهبة، حسنة

يف األخري نقول أن االشتقاق الصغري وسيلة لغوية هامة لوضع الكلمات يف اللغة 

القاموس اللغوي العريب خاصة املصطلحات العلمية العربية للتعبري عن العربية واثراء 

املفاهيم العلمية يف خمتلف العلوم والفنون واليت تفد الينا يوميا باآلالف من الدول 

خاصة اذا علمنا أن عدد اجلذور يف اللغة العربية يصل اىل ستة . املتطورة و بلغا�ا

متلكها للفعل الواحد ، حيث تنص كتب  آالف جذر، اضافة إىل عدد الصيغ اليت

اللغة أن فعال واحدا ميكن أن حيمل عدة صيغ وهي فعل ، أفعل ، فاعل ، استفعل ، 

، ) بتشديد الواو(، افعوعل ، افعول ) بتشديد الالم ( افعال ) بتشديد الالم (افعل 

صيغة  وميكن أن نشتق من كل . )24(انفعل ، افتعل ، تفعل ، تفاعل ، فعلل ، تفعلل

يف حني يبقى االشتقاق الكبري وسيلة هامة الحصاء الكلمات يف . عدة صيغ أخرى

 - ) النحت(االشتقاق الكبار : اللغة العربية وتوجد أنواع أخرى من االشتقاق، منها

 . )25(واالشتقاق االبدايل
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  : المعالجة اآللية للصرف العربي

اللغة احلديث، يف علم )morphologie(علم الصرف يقابله مصطلح 

زيعرف بأنه فرع من علم القواعد  يبحث يف تركيب الكلمات من حيث السوابق 

واللواحق والدواخل واجلذور، ويطلق علي ما يهتم به علم التصرف 

)(morpheme  ،مورفيم ميدانه الكلمة وما حيدث فيها من تغيري وإعالل، وقلب

  )26(.وإبدال، وحذف، وإدغام، وأصالة، وزيادة

واشتقه علماء اللغة املسلمني وأوجدوا له القواعد لدراسة البنية الداخلية للمفردة 

العربية من حيث صياغتها إلفادة املعاين أو من حيث البحث عن أحواهلا 

واتصف الصرف العريب مبعاجلة الكلمة من حيث حروفها للوقوف على .)27(العارضة

ا من خالل امليزان الصريف والذي ميتاز أصالتها أو زياد�ا باللواصق اليت التحقت �

بتشكله بنفس الشكل الذي يتصف به املوزون من حركة أو سكون، أو تقدمي 

  .)28( ...وتأخري

حبروفها الثالثة األمنوذج الرمسي هلذا امليزان الصريف وعلى " فعل"وعدت كلمة 

  . لصريفأساسها ارتكزت مجيع اخلوارزميات الربجمية اليت تعاجل مسألة احمللل ا

" فعل"فإذا أردنا معاجلة البنية الصرفية للكلمة علينا أن نقابل أصوهلا بأمنوذج 

  .ونرى ما يتصل �ا من سوابق ولواحق

نقصد باملعاجلة اآللية للصرف العريب اعتمادا على احلاسوب مبختلف أمناطه 

 ملعاجلة الصرف آليا وقد ظهرت مجلة من modélesالربجمية، وذلك بوضع مناذج 

 )29(احمللل الصريف متعدد األطوار لشركة صخر العاملية: أنظمة هذا التحليل من أمهها

واحمللل الصريف اآليل الذي هو حنت قيد املعاجلة من طرف خمرب املعاجلة اآللية للغات 
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حيث يقوم احلاسوب بتوليد األمساء، واألفعال املشتقة .الطبيعية، بوالية تلمسان اجلزائر

  .انطالقا من اجلذر املدخل عليه

ويعتمد نظام اشتقاق الكلمة على معجم حاسويب ضمن قاعدة معطيات 

وقد حاول أعضاء املخرب باجلزائر .القوانني الصرفية والنحوية لقواعد االشتقاق وعلى

)ltla( حصر اجلذور الثنائية والثالثية والرباعية واخلماسية وقد بلغ عددها يف أحد

  :جذرا توزعت كما يلي 11347اإلحصاءات 

قل، : األمر) مثل أفعال(جذور تراكيب ال اشتقاق منها > =جذر ثنائي: 115

  ...) دع

  . هي أكثر اجلذور خصوبة> =جذر ثالثي: 7198

  . هي دون الثالثية يف اخلصوبة> =جذر رباعي: 3739

  .  أقل اجلذور خصوبة> =جذر مخاسي: 295

  : واعتمدت هذه اإلحصائيات على مخسة معاجم أصول هي

�ذيب "، و)م933 – /837)/ (هـ 321 - هـ223" (البن دريد"مجهرة اللغة 

ـ 398(البن سيده " احملكم"و ،)م980ـ - 895/هـ370- 282(ألزهري " اللغة

، )هــ711ت(البن منظور" لسان العرب"و، )م1066 – 1007/ ه458  - 

  . )هـ 817ت(فريوز آبادي" القاموس احمليط"و

كما حيتوي هذا املعجم احلاسويب على مجيع األفعال الثالثية والرباعية ا�ردة 

  . فعال 32490واملزيدة واليت بلغ عددها يف اإلحصائيات 

وقد ... تعدية والصفات املشبهةكما اشتمل تصريف األفعال وحروف ال

عني : الثاين/فاء الفعل : حاول األعضاء وضع مصفوفة ثالثية البعد ميثل بعدها األول

  . الم الفعل: الثالث/ الفعل 
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وذلك عن طريق وضع األرقام لكل حرف إلسقاط األمساء أو األفعال يف 

  . امليزان الصريف اآليل بطريقة سريعة ودقيقة

 :المعالج الصرفي  -  أ

يقوم هذا املعاجل بتفكيك الكلمة وجتريدها من اللواصق واللواحق فيذهب 

  . )30(والدين: بذلك إىل أصل الكلمة لتصبح صاحلة للمعاجلة مثل كلمة

  + فهو يف هذه الكلمة يقرتح وجود عدة احتماالت من بينها 

 . مثىن املذكر>=ْين +والد - 1

 . ج مذكر السامل>=ين +والد - 2

 ". دان"من الفعل  >=الدين +و - 3

 ".  دان"من الفعل > =الدِّين +وَ  - 4

 :المعالج االشتقاقي  

حيث يقوم باستخالص جذر الكلمة والصيغة الصرفية اليت قام بتفكيكها املعاجل 

  .  الصرف حنوي

  االحتمال الصريف  الوزن  اجلذر  الكلمة

  والّدين  فـَْعل  َدْين  دين

  والدَّْين  فـََعل  َدانَ   َدْين

  والِدين  فَاِعل  َوَلد  َواِلد

  َوِلَدْين  فَاِعل  َولد  َواِلد

  

أما من ناحية اإلعراب فاهلدف من وراء هذا النظام متييز الكلمة بناء على  

.  )31( ...)حركة التشكيل الظاهرة أو احملذوفة ): العالمات(احلركة اإلعرابية   
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املفككة سابقا وأّما عن التشكل فهو يقوم بإعادة تركيب عناصر الكلمة   

  .للتأكد من التحليل الصريف لبنيتها ومطابقتها بالصيغة الصرفية احملتملة

حيث يتم التحليل عن طريق االنتقال من الكلمة العربية إىل جذرها األصلي،   

أن احلاسوب يعاجل الكلمات العربية املشكولة جزئيا أو كليا، أو غري : أي

يف، وسابقتها والحقتها، وحالتها اإلعرابية املشكولة وحيدد نوعها، وميزا�ا الصر 

فإذا احتوت الكلمة املراد معاجلتها على حروف غري مشكولة وضع ... وداللتها 

احلاسوب احلركات املمكنة هلا اعتمادا على إحصائيات تالئم احلركات مع 

احلروف متهيدا لتحليلها، ومن املعلوم أن خلو الكلمة من الشكل جيعلها متعددة 

  .ال ومن مث املعاين، ما دامت مستقلة عن النصاألشك

  :مثال ميكن أن تكون هلا اإلمكانيات التالية" ورد"فكلمة   

  . أفعال> =  ...ُورِدَ   –َورََّد  -َوَرَد  = ورد  

  .أمساء>      ... =  - ِوْرٌد  -َوْرٌد  =      

  . أفعال+ حرف عطف> ... =ُردَّ + و –ردَّ +و=      

  . أمساء+ حرف عطف> ... =َردٍّ + و –رَّدٌّ + وَ =      

أي (والكلمة املشكولة إذا عوجلت مستقلة عن سياق النص فال ميكن شكلها 

إلمكانية اشرتاكها يف االمسية والفعلية واحلرفية، فمن أمثلة احلالة ) ضبطها باحلركات

: وفعل يف حنو). ةذهب أمحد إىل اجلامع: (فهي اسم يف حنو" أمحد"كلمة : األوىل

  ). أمحد لك حسن صنيعك(

تـَْعَلُموَن أنَّ السََّماَء ال : (كلمة أنَّ، فهي حرف يف حنو: ومن أمثلة احلالة الثانية

رِيَض يشتكي مَن اَألملَِ : (وفعل يف حنو). ُمتْطر َذَهًبا وال ِفضَّة
َ
  ). أنَّ امل
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على أ�ا اسم أو فعل وهذا يعين أن احلاسوب عليه أن يعاجل الكلمة عن حتليلها 

أو حرف وأن يعطي مجيع اإلمكانيات احملتملة هلا مع مراعاة احلاالت اليت حتدد 

، وبعد ذلك يقوم احلاسوب باختيار )فالكلمة املنونة ال تكون إال امسا(نوعها، 

  .اإلمكانية املناسبة اليت تتوافق مع اختيار النص

فيفرتض احلاسوب أن الكلمة املدخلة إليه هي فعل، فيقوم بتحديد كل من 

سابقته والحقته وصيغته وبنائه للمعلوم أو ا�هول، وقد جترده أو زيادته ووزنه وأصله 

أن يعطي وصفا كامال : املشتق منه، وحالته اإلعرابية والضمري املسند إليه وداللته أي

  . ن النصعن حالة الفعل الصرفية مستقلة ع

أما إذا كانت الكلمة املدخلة إليه امسا، فيحدد كال من سابقته والحقته ووزنه وأصله 

املشتق منه وحالته اإلعرابية، ونوعه من حيث االشتقاق والتذكري والتأنيث واإلفراد 

  .اخل...والتثنية واجلمع والنسبة والتصغري

  :نماذج تطبيقية

  : باع اخلطوات التاليةأثناء التحليل اآليل للصرف ميكننا إت

 ). سوابق أو لواحق(جتزئة الكلمة القرآنية إىل لواصق  - 1

 . البحث عن جذر الكلمة - 2

 .حالة الكلمة> =وصف الكلمة  - 3

 . تشكيل الكلمة القرآنية - 4

  . أفَبالَباِطل: 1مثال

  : حتتوي على لواصق سابقة

  . ال -ب -أــــــ ف             

  .  وجذرها باطل         
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مسند إىل الضمري  - مبين للمعلوم - جمرد - ماضي –فعل > =ا بطل جذره    

  ". انتم"

  . اسم –مفرد  - مذكر –فاعل > =باطل         

  . يف األفعال> =فيصنف احلاسوب بطل        

  .يف األمساء> =وباطل                          

  َفَسَيْكِفيَكُهم  -:2مثال 

  .سوابق= لواصق أولية  >=َفَســـــ       

  ... مضارع، يفعل: اجلذع> =يكفي   

  ... ماضي، فعل: اجلذر>  =كفى    

  . لواحق= لواصق �ائية > =كهم     

  . ضمن األفعال حبسب حالتها ووصفها اآليل" يكفي"فيصنف 

خنلص إىل أن احمللل الصريف متعدد األطوار وله القدرة على التعامل مع 

لتشكيل النصوص العربية ويصبح هو أساس عملية اكتشاف صحة األطوار املختلفة 

حروف الكلمات وعالمات تشكيلها على حد سواء، ونتيجة للعالقة الوثيقة بني 

الصرف والنحو يف العربية، ال جيب أن يكتفي يف تدقيق النصوص العربية باكتشاف 

متتد عملية  األخطاء اإلمالئية على مستوى الكلمات القائمة بذا�ا، بل جيب أن

  .)32("التدقيق لتشمل اجلوانب املختلف للتآخي النحوي ما بني الكلمات

  :مشاكل المعالجة اآللية للكلمة الصرفية   

 ). احلركات(غياب الشكل  - 1

 . غياب كتابة األلف أحيانا - 2

 . عدم التفريق بني الياء واأللف املقصورة - 3
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فهي حتمل ، )عني(كلمة :تعدد االحتماالت، مثل> =تعدد املعاين   - 4

، )طليعة اجليش(، )ينبوع املاء(، )عني اجلاسوس: (معاين كثرية منها

 . )33(، معجم العني، ومعجم لسان العرب)ذات الشيء(

: فمن الكلمات ما يشرتك يف االمسية والفعلية، مثل: اللبس الصريف - 5

، )املختار: (، ومنها ما يشرتك يف اسم الفاعل واملفعول، مثل)كاتبوه(

 ). اخل...اصطادوا: (ومنها ما يشرتك يف صيغة األمر واملاضي، مثل

واحلاسوب يف هذا كله قد ال يكتشف اللبس إال يف مرحلة متأخرة، مثل كلمة 

  . فقد يصنفها ضمن األمساء، يف مجع املذكر السامل وليس املفردة" زيتون"أو " ليمون"

  :أهداف المعالجة اآللية للغة العربية

  : تتجلى أمهية املعاجلة اآللية يف التطبيقات املهمة واملتعددة املرجوة منها حنو

 . تعلم اللغة العربية - 

 . تعليم اللغة العربية لغري الناطقني �ا - 

 . الرتمجة اآللية من العربية وإليها مبساعدة احلاسوب - 

اكتشاف األخطاء اللغوية وتصحيحها عن طريق املدقق الصريف واملدقق  - 

 . اإلمالئي

 . التعرف اآليل على الكالم البشري وتركيبه - 

 . القراءة اآللية للنصوص اآللية املكتوبة - 

 . التحاور مع اآللة باللغة املكتوبة واللغة الطبيعية - 

 . الفهرسة اآللية للنصوص - 

 . شكل النصوص غري املشكولة أو املشكولة جزئيا - 

  : من خالل ما سبق ميكن استخالص النتائج اآلتية
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حاجة املثقف واملتعلم العريب إىل استعمال احلاسوب ولوازمه وبراجمه من  - 1

 .الوسائل الضرورية يف حياتنا اليومية، حىت يواكب العصرنة والعوملة

حات العلمية واملعلوماتية يف وسائل اإلعالم واالتصال، من توظيف املصطل - 2

 .أجل ترقية اللغة العربية

تعد الكلمة نواة املستوى الصريف، فهي وحدة مورفولوجية مركبة من جذر  - 3

الوزن : كما يتأسس البناء االشتقاقي للكلمة العربية على)لواصق(وسوابق ولواحق 

 . واجلذر

تويات اللسانية القابلة للحوسبة، وذلك ببناء أّن املستوى الصريف أكثر املس - 4

القواعد ووضع قاعدة بيانات ميكن من خالهلا إسقاط الكلمات العربية قصد املعاجلة 

 . وتوليدها آليا

من خالل احمللل الصريف اآليل ميكن دراسة النصوص العربية وحتليلها آليا،  - 5

بزوائد ولواحق، وذلك التعامل مع طبيعة الكلمات سواء كانت جمردة أو مرتبطة و 

  .باستخالص العناصر األولية لبنية الكلمة وحتديد مسا�ا الصرفية

 .إجناز إحصائيات دقيقة وشاملة ألفضل اقرتاحات التصويب - 6

 .إنشاء قواعد لغوية لتصويب األخطاء اإلمالئية والنحوية يف برامج احلاسوب - 7

وية والداللية وضع قاعدة بيانات معجمية حتتوي على مجيع التصنيفات النح - 8

 .لعناصر اجلملة العربية والتعبريات االصطالحية والكلمات األجنبية

 .إجياد حلول عربية أصيلة ومتكاملة للهيئات واملؤسسات العربية الكربى - 9

 .تطوير أدوات النشر اإللكرتوين والنشر على اإلنرتنت -10

 .املتصفح العريب لإلنرتنت   4.6تطوير برنامج سندباد  -11

 .ىل للتجارة اإللكرتونية باللغة العربية على شبكة اإلنرتنتتكوين بنية أو  -12
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إجناز اآللة القارئة وتطوير نظم الرتمجة من وإىل العربية اليت ختدم ذوي اإلعاقة  -13

 .البصرية

الذي يتيح   Arab Docs إطالق برنامج نظام إدارة الوثائق العربية -14

لوثائق وإجراء للمستخدمني باملؤسسات الكربى التعامل بسهولة مع خمتلف ا

 .العمليات املختلفة عليها

هتمام اللغويني باستعمال تقنية اللغة، ودراستها، وإقامة منوذج وجوب إ -15

 .حاسوىب هلا

لزوم استخدام تكنولوجيا اللغة وهندستها والنظريات احلديثة والوسائل  -16

ْنِجزَة، واألشرطة املسجلة : (املتطورة يف تدريسها مثل
ُ
واملصورة، املختربات اللغوية امل

 .واللوحات التوضيحية امللونة، وألعاب الفيديو واحلاسوب، ومواقع االنرتنت املتميزة

قطع قيود اجلمود اليت حتارب كل جديد وتشجبه بدًال من البحث يف    -17

صحته وتأييده أو حماولة تصحيحه مما يثبط عزم الشباب الباحث عن اجلديد، وحصره 

احلصول على الدرجات العلمية وهربا من خوض  االكتفاء باحلدود القدمية طمعا يف

حروب غري متكافئة، غري أن هذا االجتاه قد بدأ يف الظهور ولكنه حيبو ببطيء وحذر 

 .شديدين

حتول األعمال اللغوية لسلعة إنتاجية من خالل هيئات خاصة وحتت  -18

مع  الظروف احلياتية احلالية أصبح هدف األحباث اللغوية ماديًا يف املقام األول،

مالحظة عدم نشر هذه اهليئات لتلك األحباث اليت قطعت شوطًا طويًال حرًصا على 

املكاسب املادية، بدال من إطالق يد البحث على شبكات االتصاالت جلميع الدول 

وترتك أحباثها يف مواقع خاصة �ا كنوع من الدعاية اللغوية والثقافية ونوع من اجلذب 

 .للمتخصصني
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غة العربية تعترب من اللغات العاملية اليت استطاعت مسايرة فاللويف األخري   

وقد أثبتت التجارب على مّر العصور أ�ا قادرة على . التقدم احلضاري عرب التاريخ

مواكبة التطور املعريف والعلمي، وقد استطاعت أن حتتل مكا�ا والسيما يف جمال 

  . اللسانيات احلاسوبية

  :الهوامش  

وتعاملها مع احلاسوبوتضع كل شركة صخر للربجميات، وهي شركة مصرية عاملية تقوم بتوظيف اللغة العربية   -

ثقلها ورها�ا الضخم يف جمال تطوير آلياته، واملسامهة الفعالة يف دعم تطوير الدراسات واألحباث اللغوية املتعلقة   

يد تتحكم يف تقدمه الصناعة اإللكرتونية املرتبطة باللغة العربية من جهة أخرى، واالنفتاح على عامل جد  

  .باملعلومات  

وتعاملها مع احلاسوبوتضع كل ثقلها ورها�ا الضخم يف جمال تطوير آلياته، واملسامهة تقوم بتوظيف اللغة العربية   -

نفتاح على عامل الفعالة يف دعم تطوير الدراسات واألحباث اللغوية املتعلقة باللغة العربية من جهة أخرى، واال  

املعاجلة اآللية للغات الطبيعية تلمسان خمرب . جديد تتحكم يف تقدمه الصناعة اإللكرتونية املرتبطة باملعلومات  

 .اجلزائر  
   .544م ص1984لبنان  4/حممود املنجي الصيادي، التعريب وتنسيقيه مركز دراسات الوحدة العربية  ط -
.1540ص - 12جملد  - 2002 - 1طديثة، املعلوماتية االتصاالت واملواصالتاملوسوعة املنهجية احل  -'

    

  . 1883 ص-3جملدات   - 2003 - 1طموسوعة أعالم العرب املبدعني يف القرن العشرين -
  . 9424 ص- 15جملد  - 2004 - 1ط - �اية األرب يف فنون األدب  -

  .1051 –33جملد   - 1998 - 1ط - موسوعة دائرة املعارف اإلسالمية  -

/ 8، دار صادر للطباعة والنشر، بريوت،  ج1/لسان العرب البن منظور طبعة جديدة حمققة ط -

 .وما بعدها 228  
 ".َصَرَف اهللا قـُُلوبـَُهمُمث اْنَصَرُفوا : "، ومتامها127سورة التوبة اآلية  -
   .164سورة اجلاثية اآلية  -
 .34سورة يوسف اآلية   -
 .16سورة األنعام اآلية  -
، 13، وشذا العرف يف فن الصرف ألمحد احلمالوي ص1/8شرح شافية ابن احلاجب للرضي االسرتباذي   -

 .197التصريف أليب عثمان املازين مناهجه ومصادره ص: ويراجع  
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 .4التكملة أليب علي الفارسي ص: ، ويراجع3/231يف النحو األصول   -
، واملفتاح يف 33شرح كتاب التصريف البن جين ص: وما بعدها، ويراجع 9التصريف للملوكي البن جين صـ  -

 .1التصريف لعبد القاهر اجلرجاين ص  
فتح "ويراجع خمطوط . 103التصريف لعبد الكرمي الفكون القسنطيين، صفتح اللطيف يف أرجوزة املكودي يف  -

 .ب/26ص" املالك يف شرح المية ابن مالك  
 ..105، ص2005، 1/اللسانيات ا�ال والوظيفة واملنهج ـ مسري شريف استيته ـ األردن، عامل الكتب، ط -
 .لسان العرب لفظ شق -
 .2 تح، حممد علي النجار -عثمان بن جين ج اخلصائص -
 .املصدر السابق: يراجع -
 .8التكملة أليب علي الفارسي ص: يراجع  -
 . 132ص -مسري شريف استيتية –اللسانيات   -
وما  246ص, م2002/ هـ1422، 1/اللغة العربية تأليف الدكتور حممد أسعد النادري املكتبة العصرية ط -

  - . بعدها  

وهو أن يتفق املشتق واملشتق منه يف بعض احلروف وخيتلفان يف بعضها لكن يشرتط يف : االشتقاق االبدايل  -

: احلرفني الذين خيتلفان فيه أن يكونا من خمرج واحد يف اجلهاز الصويت ـ وهو شرط مل يأخذ به كل العلماء ـ مثل   

  . ويدالن على معىن متقارب نعق الغراب و�ق احلمار اذ خيتلفان يف حريف العني والغني  

-  -Adicitionary of linguistics p 255. 
 . 55ص-1991-01:ط –بغداد مطابع دار احلكمة  -الصرف  الضامن حامت صاحل: يراجع -
 . 57املرجع السابق ، ص  -
 . 308ص - 1988 -  01: ط –دار التعريب  –بريوت  –علي نبيل  –اللغة العربية واحلاسوب : يراجع  -
  . حسىن مظفر الرزو –سبل تطوير حملل الصرف اآليل   -

 .  04ص  -googleعلى موقع  12/05/2008: مقال صدر يف االنرتنت -
 .  312نبيل ، ص/ اللغة العربية واحلاسوب، د: يراجع -

 . 327نبيل، ص/ اللغة العربية واحلاسوب، د: يراجع -
  .  10/357لسان العرب البن منظور    -
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 معجم المصطلحات اللسانية لعبد القادر الفاسي الفهري           

  -أشكال التقييس في التوليد المصطلحي  -              

  الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي حاج هني محمد /د         

  

يسعى هذا املقال إىل التعريف مبعجم املصطلحات اللسانية للفاسي :الملخص

أمهيته يف تقريب مفاهيم اللسانيات إىل القارئ العريب، الفهري، وتعيني أقسامه، وإبراز 

مع كشف أشكال التقييس يف التوليد يف هذا املعجم؛ من خالل توضيح آليات 

التنميط يف ترمجة املصطلحات الغربية، وحتديد أشكال استغالل االشتقاق يف بناء 

ضات من املصطلحات اللسانية احلديثة، وطرائق التعريب، وبعدها سنحدد املقرت 

اللغات األعجمية لسد الفجوات املعجمية يف اللغة العربية يف هذا احلقل العلمي 

  .اجلديد الوافد من الغرب

معجم؛ مصطلح؛ اللسانيات؛ عبد القادر الفاسي الفهري؛ : الكلمات المفتاحية

  .تنميط؛ التوليد
 
Summary: 

This article seeks to introduce the lexicon of the linguistic 
terms of  Fassi Fihri, then designating its parts, and clarify its 
importance in bringing the of linguistics concepts to the Arab reader, 
with detecting the standardization  forms neology in this dictionary, 
by clarifying the mechanisms of standardization in the translation of 
Western linguistic terms, and identifying the exploitation forms of 
derivation to putting the  modern linguistic terms, then we revealed 
the methods of Arabization, after we will identify borrowers from 
other languages to fill the lexicographic gaps in the Arabic language 
in this new scientific field coming  from the West.  
Keywords: dictionary; term; linguistics; Abdelkader Fassi Fihri; 
standardization; neology. 
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  :مقدمة

نتيجة مجلة من عرفت املعاجم املتخّصصة قفزة نوعّية يف العصر احلديث،   

العوامل، فتنّوعت جماالت التأليف فيها، سواء لدى األفراد أو اجلماعات، وشّكل 

املعجم املتخّصص يف اللغة واألدب أحد ا�االت احليويّة متاشيا مع ما حيققه من 

أهداف تعليمية، ولغوية، وثقافية، وحضارية، ولقد اتسعت ميادينه لتشمل إىل جانب 

لعلوم احلداثّية، وعلى رأسها اللسانيات اليت اجتهد العرب احملدثون يف العلوم الرتاثية ا

بناء معاجم خاّصة �ا، اختلفت من حيث لغا�ا، وجهات وضعها وبلدها، 

وحجمها، ورصيدها، ويف هذا السياق يأيت هذا البحث ليربز نسقّية التوليد 

" اللسانّيةمعجم املصطلحات "املصطلحي لدى عبد القادر الفاسي الفهري يف 

  ).عريب- فرنسي - إجنليزي(الثالثي اللغة 

  :التعريف بالمؤلف -1

عبد القادر الفاسي الفهري أستاذ التعليم العايل يف اللسانيات املقارنة جبامعة 

، مبدينة فاس، املغرب األقصى، حائز 1947حممد اخلامس، الرباط، من مواليد سنة 

مة والعربية، من جامعة السوربون بباريس، دكتوراه دولة يف اللسانيات العا شهادةعلى 

  :، منهاوإدارية تقّلد عّدة مناصب علمية

مدير معهد الدراسات واألحباث  - رئيس مؤسس جلمعية اللسانيات باملغرب -   

  ).2005- 1994(للتعريب

مدير مؤسس جملة  -عضو اللجنة اخلاصة إلصالح نظام الرتبية والتكوين، الرباط -   

  ).2005- 1994(أحباث لسانية 

  ).2005-1994الرباط (مدير مؤسس نشرة التعريب  -   
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، كانت )باالشرتاك(وباإلضافة إىل وضعه للمعجم اللساين موضوع الدراسة 

م، هذا 1989له مشاركة فّعالة يف بناء املعجم املوّحد ملصطلحات اللسانيات، طبعة 

اللسانيات : ة العربيةفضًال عن تأليفه لعّدة كتب لسانية أخرى، ومن بني ما كتبه باللغ

م، واملعجم العريب، دار 1985واللغة العربية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 

م، والبناء املوازي، دار توبقال للنشر، الدار 1986توبقال للنشر، الدار البيضاء، 

م، 1996م، واملعجمة والتوسيط، املركز الثقايف العريب، بريوت، 1990البيضاء، 

أسئلة : م، واللغة والبيئة2005ة العربية باملغرب، منشورات زاوية، املغرب، وأزمة اللغ

  .م2007مرتاكمة، منشورات زاوية، 

:اإلجنليزية، فيتمثل يف أّما ما ألفه باللغتني الفرنسية أو    

- Linguistiques arabe : forme et interprétation, Publications 
de la faculté des lettres, Rabat, 1982. 
- Agrement, Binding and Coherence, Natural Approaches to 
Agreement Phenomena, CSLI, Stanford, 1984. 
- Issues in the Structure of Arabic Clauses and Words, 
Kluwer Academic Publishers, Boston& Dordrecht, 1993. 

 A LEXICON OF LINGUISTIC :معجم المصطلحات اللسانية -2

TERMS   
من تأليف اللساين ) عريب - فرنسي - إجنليزي(هو معجم لساين ثالثي اللغة   

وهو أضخم معجم من  ،املغريب عبد القادر الفاسي الفهري مبشاركة نادية العمري

مصطلحا  12218مدخال إجنليزيا، و 11980حيث عدد املداخل؛ فقد ضم 

مقابًال، ظهرت طبعته األوىل سنة  13733فرنسيا، وقدرت مقابال�ا العربية بنحو 

مادته على  توّزعت عن دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، لبنان، ،1م2009

متبوعًا باملقابل الفرنسي والعريب على  صفحة، يرد فيه املصطلح اإلجنليزي 406

  .التوايل بدون ذكر التعريف
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ولكن على الرغم من ثراء هذا املعجم مبصطلحات املدرسة التوليدية يف   

ستحدثة شبه ُمغّيبة باملعجم، من "تطورا�ا املتتالية، إّال أّن 
ُ
بعض املستويات اللسانية امل

يات املعرفية واللسانيات النفسية ذلك مصطلحات اللسانيات احلاسوبية واللسان

  .1"واللسانيات االجتماعية، ومفاهيم املدارس اللسانية احلديثة واملعاصرة

  :أقسام المعجم -3

  :يتضمن هذا املعجم هذه األجزاء  

وهي تصدير باللغات الثالثة، بّني فيه الواضع منهجية وضع املصطلح، : مقدمة -

على املداخل، مع تعليل أسباب اعتماد  وأظهر أهّم املدارس اللسانية اليت حتيل

 .الرتتيب اإلجنليزي

وتشتمل على تسعة مصدرا باللغات العربية واألعجمية يف صفحة : املراجع قائمة -

 .واحدة

صفحة، يضع فيه  352عريب، يقع يف  - فرنسي - إجنليزي) A-Z: (املعجم -

بدون ذكر التعريف؛  املصطلح اإلجنليزي متبوعًا باملقابل الفرنسي والعريب على التوايل

     Linguistics  , Linguistique"1لسانيات  :" مثل

حييل فيه إىل املصطلحات الفرنسية مع : كشاف ألفبائي فرنسي -

  ).406-365(صفحا�ا

  .صفحة) 56 - 9(حييل فيه إىل صفحات املصطلحات العربية : فهرس عريب -

  :أهمية المعجم -4

وغنية يف البحث اللساين، تدريسًا وتأطرياً ميثل هذا املعجم خالصة جتربة طويلة  -

ميثل هذا املعجم ثالثي اللغة جمهود سنوات عديدة : "وتأليفا، ويف ذلك يقول واضعه
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، ُردنا خالهلا )إىل اآلن 1971ابتداء من سنة (من التدريس والبحث والتطبيق 

  .1"تدريس اللسانيات يف اجلامعة املغربية باللغة العربية

رًا بارزًا يف فّك الغموض وااللتباس الذي اكتنف اللسانيات  يؤدي املعجم دو  -

من املفردات اجلديدة اليت "كعلم غريب وافد إىل الثقافة العربية، نظري ما مينحه للقارئ 

غالبًا ما جتد مضامني هلا يف األدبيات الغربية، الالتينية واألنكلوساكسونية 

  .1"واجلرمانية

رائدًا لرّواد الدرس اللساين العريب، الذي أخذ على يعّد الفاسي الفهري منوذجًا  -

  .عاتقه مهمة نقل املفاهيم اللسانية من منابعها األصلية

جيّسد املعجم بوضوح التشّكل التدرجيي ملفاهيم الدرس اللساين العريب، فهو   -

يؤرّخ ملراحل التأسيس والتأصيل واإلبداع يف هذا احلقل املعريف اخلصب واملتشعب؛ ويف 

وقد كّنا حريصني على تاليف حصر التكوين اللساين يف املرجعيات : "ذلك يقول

نها النحو التوليدي التحويلي، والداللة الفرنسية، ووسعنا ذلك ملدارس أخرى ضم

؛ ولعّل هذا ما يؤهل معجمه ليكون 1"التصورية أو الصورية، وأفعال الكالم، واحلجاج

شاهدًا على حلظات القبول والرفض، والصدمة والصراع ومقاومة التغّري والتجاوز 

تارخيية  واإلثبات والرسوخ اليت طبعت اللسانيات يف الوطن العريب، فهو بذلك وثيقة

للبحث يف حفريات املعرفة اللسانية، تسمح باالطالع على حقيقة نشوئها، ومراحل 

  .ارتقائها

يعّد معجم املصطلحات اللسانية للفاسي الفهري أضخم املعاجم اللسانية العربية  -

مدخًال، تتناول ختصصات لغوية كثرية ) 11980(ماّدة؛ إذ تبلغ مداخله اإلجنليزية 

اللسانيات العامة، ومستويا�ا الصوتية والصرفية والرتكيبية  جتمع بني مصطلحات

والداللية، وبني مصطلحات اللسانيات االجتماعية والنفسية والتعليمية، ومصطلحات 
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التخطيط اللغوي، وبعض مصطلحات اللسانيات احلاسوبية، وأمساء اللغات 

  . وعائال�ا

ين احلديث، ومباحث يضع املعجم حدودًا فاصلًة بني مقوالت الدرس اللسا -

الفكر اللغوي العريب الرتاثي؛ وذلك من خالل وضع مصطلحات جديدة، عمل 

على أّال ختتلط باملفردات أو املصطلحات العربية املقرتنة ببناءات "الفاسي الفهري 

ألّن ذلك من شأنه ضمان عدم اختالط  ؛1"تصورية ومعرفية وثقافية وتقنية مغايرة

 : يدة، وإمهال هذا اجلانب سيؤدي إىل خلق إشكاليتني، مهااملفاهيم القدمية باجلد

إسقاط يف املعرفة القدمية ما ال يوجد فيها من جهة، وحتميل املعرفة اجلديدة متّثالت 

  1.قدمية من جهة أخرى

  :مالمح التنميط في ترجمة المصطلح اللساني -5

صطلحات اتبع الفاسي الفهري الطرائق املتداولة بني اللغويني يف وضع م  

حتقيق السالمة اللغوية من : لسانية عربية بأخذه يف احلسبان عاملني أساسني مها

  .جهة، وإمكانية محل املفاهيم اللسانية املستحدثة من جهة أخرى

اقرتح املعجم معاملة مرنة مع السوابق مبقتضى ورودها يف السياق، : السوابق  - أ

  : ومن ذلك

إزالة حتنيك : أو زوال، ومن ذلك إزال، أو إزالة،: مبعىن): de(السابقة  -

)depalatalization/dépalatalisation( إزالة الغنة ،

)denasalization/dénasalisation.(  

نزع شفوية  :نزع؛ مثل: مبعىن): de(السابقة  -

)delabialization/délabialisation.(   
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-Non(ال وقعية ": مثل" ال"نقلها الفاسي الفهري إىل ): Non:(السابقة -

Facitivity/non-facitivité- الخطي ،non-linéaire/Non-

linear)(ال تقاطع ،)Non-intersection/non-intersection( ال

  )Non-past/non passé(ماضي

-Non(عدم وجود: عدم؛ مثل: مبعىن) Non(السابقة  -

existence/Non-existence( عدم قرب ،)Non-

proximity/non-proximité( عدم قابلية الفصل ،)Non-

detachability/non-détachabilité( عدم إجناز ،)Non-

accomplishement/non-accomplissement.(  

وتظهر يف تسمية اللسانيات وفروعها بنفس النمط؛ وذلك  :اللواحق   - ب

لسانيات  :؛ ومن أمثلتها)يات(بإحلاقها بـياء النسبة متبوعًة بألف وتاء 

)Linguistics/Linguistique( -  ت أنغاميا

)Tonetics/Tonétique( ، مسعيات)Acoustics/Acoustique( - 

قاموسيات ، )(Phonetics/Phonétiqueصوتيات 

)Lexicography/Lexicographie( -  أنفيات

)Nasality/Nasalité( ، معجميات)Lexicology/Lexicologie(-  

ذريعيات  ،)Hominids/Hominiens(بشريات 

)Pragmatics/Pragmatique( -  عروضيات

)(Metrics/Métrique ،

- )Morphemics/orphématique(صرفيات

  .Semiology/Sémiologie(1(سيميائيات
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  :نسقية االشتقاق المصطلحي في المعجم -6

  :ويتجلى يف املظاهر اآلتية  

اعتمد الفهري االشتقاق آلية للتوليد املصطلحي؛ إذ اجلذر : تناسل المشتقات  - أ

اللغوي الواحد تتناسل منه عدة مفردات، منفصلة املبىن، متباينة املعىن، ولكنها 

  : حتيل إىل داللة وضعية واحدة، ويتضح ذلك يف تناسل هذه املواد

  مشتقاتها  ماّدة

  ص

  و 

  ت

أصواتيايت _)phonetic/phonetique(أصوايت_)sound/sons(أصوات

)phonetician/phonéticien(_أصواتية)phonetics/phonétique(_ صوائت

)vowels/voyelles(_ِصواتة)phonology/phonologie(_ ِصوايت

)phonological/phonologique(_صْوتة)phone/phone(- 

).  vocoid/vocoid(ُمصوِّت

صويت _)Sound/Son(صوت_)phonological/phonologique(ِصواتية

)vocal/vocal( -ُمصوِّتية)sonority/sonorité(_صوتية)phoneme/phonème

phonation/phonation(تصويت_)phonematics/phonématique(صوتيات

phonematic,phonemic/phonématique/phonémique(صوتيايت _
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  ب

  د 

  ل 

- )metaphony/métaphonie(إبدال

استبدايل - )Replacement/Remplacement(استبدال

)Replacive/Substitutif( -استبدالية)substitutability/substituabilité

)apposition/apposition( -بديل)appositive/appositif( - 

-)apposition/apposition(بدلية- )variant/variante(بديل

Mutative/Mutatif(تبّديل - )Mutation/Mutation(تبادل

- )Interchangeability/Interchangeabilité(تبادلية

-)Permutation/Permutation(تبديل-)Mutation/Mutation(تبّدل

  ).Permutative/Permutatif(تبديلي

  م 

  ث

  ل 

Isosy/isosy(متماثل -)Similar/similaire(مماثل - )Proverb/proverbe(مثل 

Instantiation/instanciation(متثيل -)Assimilation/assimilation(مماثلة 

Sameness/identité(متاثل -)Quotation/citation(متّثل 

)Paradigm/paradigme( - مثايل)Ideal/idéal

)Represented/repéseté(- ممّثل)Representative/représentant

)Representative/représentatif( - متثيلية

)Representativity/représentativité( - متثيلي

)Representational/représentationnel.(  
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  خ 

  ط

  ط

script/ecriture(خّط -)graph/graphe(أُخطوط 

)graphetics/graphlogie(- ُخطاطة)graphology/graphologie

)graphological/graphologique( - ِخطاطية)graphics/graphique

)graphic/graphique( - خمطط)sketch/esquisse

neographism/néographisme(استخطاط  - )grapheme/graphème(خطّية

ِخمطاط ذبذيب  - )palatography/palatographie(ِخمطاط حنكي 

)oscillograph/oscillographe .(  

  د

  ل

  ل

َداللة - )Inferential/Déductif(استداليل- )Inference/Inférence(استدالل

)Semantics/Sémantique(-َداليل)Semantic/Sémantique(- َداللية

)Semantic/Sémantique(-ِداللة)Semantics/Sémantique(-

- )Argument/Argument(دليل- )Moneme/Monéme(دالّة

- )Argument/Argument(دليل- )Significans/Signifiant(دالّ 

  ).Denotatum/Denotatum(مدلول

  ح 

  د

  ث

حدوث - )Gnomic/gnomique(حدثي-)Event/événement(حدث

)Incidence/incidence( -حدوثي)epideictic/épidéictique(-

- )Modern/moderne(حديث- )Factuality/factualité(حدوثية

Interlocutor/interlocuteur(ُحماِدث- )Neologism/néologisme(ُحمِدث

 Recordred(ُمّسجلةُحمادثة - )Soliloquy/soliloque(ُحمادثة الذات

conversation/conversation enregistré(.  
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  ص

  ر 

  ف 

- )Morphology/morphologie(ِصرافة

- )Morph/morphe(ُصرفة- )Morphologic/morphologique(ِصرايف

Of inflection/deflexion(َصرفة - )Morphemic/morphématique(ُصريف

 - )Morphemic/morphématique,morphémique(َصريف

-)Morphemics/morphématique(صرفيات

conjugation/conjugaison(تصريف - )Morpheme/morphème(َصرفية

  ).Inflectional/flexionnelle(تصريفي

ح ر 

  حف

  ر

  ف

 -)Literate/Lettré(أحريف- )Literacy/Alphabétisation(أحرفة

l/Littéral(حريف-)Literacy/Lettrisme(أحرفية) letter/lettre(حرف

(Corrupt/corrompu)ُحمرَّف - (Character/caractère)ِحمرف

احنراف - (Wrenched accent/accent déformé)حمرَّفة

(Deviance/déviance).  

خ   

  ص ص

-)Specific/spécifique(خاّصة-)Particular/particulier(خاصّ 

-)Specificity/spécificité(خصوصية-)Property/propriété(خاّصية

Specialization/spécialisation(ختّصص-)Epithet/épithèse(ِخصيصة

Specific/spécifique(ُخمصَّص- )Specification/spécification(ختصيص

  ).Specificative/spécificatif(ختصيصي

  ع

  ج 

  م

- )Lexia/lexie(َعْجَمة-)Diacritic/diacritique(إعجامي

-)Dictionary/dictionnaire(ُمعَجم-)Lexeme/lexème(ُمعجمية

Lexemic/lexémique(ُمعجمي-)Lexicalization/lexicalisation(َمعَجمة

Lexicologist/lexicologue(ُمعجميايت-)Lexicology/lexicologie(ُمعجميات
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  ع

  ل

  ق

Correlation of accent/correlation d’accentuation(تعالق

-)Correlational/corrélationnel(تعالقي

-)Relation/relation(عالقة-)Comment/commentaire(تعليق

of relation/ relation(عالقّية-)Relational/relationnel(عالقي

  ). Relations/relations(عالئق-)Relational/relationnel(عالئقي

توظيفاً ُحمكماً؛ إذ راح يتضح مما سلف، أّن الفاسي الفهري وّظف االشتقاق   

يفّجر من اجلذر اللغوي الواحد عدة مصطلحات؛ للداللة على املفاهيم اللسانية 

  :املستحدثة يف اللغة العربية، وهو �ذا الصنيع يربز ظاهرتني يف اآلن نفسه

طواعية اللغة العربية، ومرونتها يف التعبري عن املفاهيم اجلديدة، مهما تعددت : األوىل

  .، وتشعبت فروعهااملعارف

قدرة الفاسي الفهري على سرب أغوار اللغة العربية، وكشف مكنونا�ا، وجعلها : الثانية

نقل  - وال يزال يشّكل - خادمًا مطيعًا هلذا العلم اجلديد؛ يف الوقت الذي شّكل

  .املصطلحات اللسانية إىل العربية هاجساً لدى كثري من الباحثني واملختصني

حنو ما يتضح : ادر في توليد المصطلحات اللسانيةاستثمار صيغ المص  - ب

   :يف هذه النماذج

  المصطلحات اللسانية  المجموع  الصيغة

، )Palatalization/Palatalisation(حتنيك  138  تفعيل

  .Labialization/Labialisation(1(تشفيه

Location/Lien(، َمتاُكن )Correlqtion/Corrélation(َتَضاُيف   46  تفاعل

  Isochrony/Isochronie(1(َتواُقت 
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(،ِإْشراط)Voicing/Voisement(ِإْجهار  45  إفعال

Conditioning/Conditionnement( ِإْ�اء ،

)Closing/Cloture(1.  

، اسِتْتباع)Neographism/Néographime(اسِتْخطاط  31  استفعال

(Implicatio/Implicatio)  استشفاه)Lipreading/Lecture sur 

les Lévres(1.  

، امِتداد )Anticipation/Anticipation(اسِتباق   30  افتعال

)Extension/Extension( ارِتصاف ،

)Collocation/collocation(.1  

، ُمناقلة )Opposition/Opposition(ُمعارضة   28  مفاعلة

(Transcription/Transcription)1.  

املصطلحات اللسانية على مفردات اشتمل معجم  فقد: اشتقاق فـَْعلة من فـَْعل -ج

) فـَْعل(جديدة؛ تفّنن الفهري يف صياغتها باعتماد االشتقاق؛ فانطالقًا من اجلذر 

 -َصْرف(، )َصْوتة - َصْوت(، )قـَْولة - قـَْول: (؛ كما يف هذه النماذج)فـَْعَلة(يشتق 

شتقاق يف مناذج ، ويواصل اال)فـَْرَدة - فـَْرد(، )َوقْـَفة - َوْقف(، )َوْمسَة -َوْسم(، )َصْرفة

   ).َعْجمة -ُمعجم(، )نـَْغمة - نَغم: (مماثلة، على حنو

تبىن الفهري الرتاث يف توليد : توظيف الصيغ التراثية في اللسانيات -د

  :مصطلحات لسانية جديدة، ويتجلى ذلك يف عدة أشكال

  المصطلحات اللسانية في المعجم  الداللة  الصيغة

احلرفة أو   ِفعالة

  املهنة

  .ِصرافة، ِداللة، ِخطاطة، ِكتابة ِصواتة،
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العلل   فُعال

  واألمراض

  .ُحنَائية، قـُرَائية، نـَُغامية، ُكَتابية، ُكَالمية، ُغرَاضية

 - )Tachistoscope/Tachistoscope(مبصار  اسم اآللة  ِمفعال

، ِمزمار )Stroboscope/Stroboscope(ِمرداد 

)Oboe/Hautbois( -  ِمرنان

)Resonator/Résonateur( ِمغناط ،)Video-

recorder/Magnétoscope( -  ِمقياس

)Criterion/Critère(  

ِمعضال  - )Filter/Filtre(ِمصفاة  

)Electromyograph/électromyographe(  

  )laryngoscope/Laryngoscope(ِمنظار احلنجرة  

  )Glottograph/Vibreur glottal(ِمهزاز حنجري 

  )Palatograph/Palatographe(ِخمطاط حنجري 

  .Extensometer/Extensomètre(1(ِممداد   

ويتجلى ذلك يف اعتماد منطية موّحدة : النسق التوليدي في فروع اللسانيات -ه

يف صياغة املصطلحات يف شىت فروع اللسانيات؛ ومن ذلك توحيد تسمية العلم، 

ل ضبط الوحدات الصغرى؛ ووحدته األساسية، وكذا حتديد املتخّصص فيه، دون إغفا

  : حّىت يسهل استيعاب املفاهيم اللسانية، ويتجلى ذلك يف هذا النموذج

  أصغر وحدة  المتخّصص  الوحدة  العلم  المصطلح األجنبي

Phonology َصْوتة  ِصوايت  صوتّية  ِصواتة  

Morphology  َصْرفة  ِصرايف  صرفّية  ِصرافة  
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Graph  أُخطوط  ِخطاطي  خطّية  ِخطاطة  

تبىن الفاسي الفهري منطًا واحدًا يف توليد : توليد الوحدات اللسانية األساسية - و

الوحدات األساسية يف املستويات اللسانية؛ وذلك بإحلاق ياء النسبة والتاء املربوطة 

َصْوتّية  :للمجال، ومن أمثلة مصطلحات هذا النسق) ية(

)Phoneme/Phonème( -  نـَْغمّية)Polytonic/Polytonique( ،

َحنْويّة  - )Morpheme/Morphème(َصْرفّية 

)Grammeme/Grammème(،  سيمية)Sememe/Semème(.1  

سعى الفاسي الفهري يف : اجتهادات الفاسي الفهري في التوليد المصطلحي -ز

معجمه إىل التمييز الدقيق بني املصطلحات اللسانية؛ فهو يفّرق بني كثري من 

  : اليت تبدو متداخلًة؛ ومن ضمنها املصطلحات

امساين  )Nominal/Nominal(امسي

)Nominalism/Nominalisme( ذهين ،

)Mentalist/Mentaliste( -  ذهنوي

(Mentalistic/Mentalistique َمْبِين ،)Inflexible/Inflexible( - 

، جتريبية )Structured/Structuré(ُمبَـنـَْني 

)Empirism/Empirisme( - جتريبوية 

)Empiricism/Empiricisme(1  

كما كان الفاسي الفهري سّباقًا إىل وضع مصطلحات لسانية، تتحقق فيها   

: السالمة اللغوية، وتستطيع محل املفاهيم اللسانية اجلديدة، ومن ذلك

، )Literacy/Alphabétique(َأْحَرَفة - )Gapping/Gapping(إثغار

 Lipreading/Lecture sur(استشفاه  - )Graph/Graphe(أُخطوط 
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les lèvres( ِإشفار ،)Encoding/Encodage( - 

) Feedback/Feedback,rétroaction(إغذاء

 -)Catastase/Catastase(انوضاع - )Paradigm/Paradigme(أُمثُول

- )Iconography/Iconographie(ِإيقانة

  .Unvoicing/Non-Voisement,assourdissement(1(ِإمهاس

  :النحت -8

الفهري إىل النحت لوضع املصطلحات اللسانية؛ فقد بلغ عدد  جلأ الفاسي  

  :مصطلحاً؛ ومن مناذجها) 35(املنحوتات يف معجمه مخسة وثالثني

َبْدَصْرفة ": بديل"عوضًا عن " بَدْ "منحوتات تبتدئ بالسابقة  -أ

)Allomorph/Allomorphe( -  بَْدصوت

)Allophone/Allophone( ، بَْدصرفيات

)Allomorphy/Allomorphie.(  

: مثل ،"بين"منحوتات تبتدئ بظرف المكان  -ب

-Inter)بيجملة -)Interdental/Interdental(بيأسناين

sentential/entre-phrase) ،

 بيحركي - )Interlanguage/Interlangue(بيلغة

)Intervocalic/Intervocalique1. 

اجلزء وما ميكن مالحظته هو كون مجيع هذه املصطلحات تشرتك يف كون   

؛ وهكذا فاستخدام الفاسي )بني(، أو ظرف مكان )بديل(األول منها هو إما كلمة 

الفهري للنحت مل يكن عشوائياً، بل كان منطياً، قائماً على منوذح مت حماكاته يف توليد 

  .املصطلحات املنحوتة
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  :التعريب -9

  :ويأخذ أحد الشكلني  

: مثل: التعريب الجزئي -أ

، )Microsystem/Microsystème(ميكرونسق

، )Metanalysis/Métanalyse(ميتاحتليل

دياصوت  - )Biolinguistics/Biolinguistique(بيولسانيات

)Diaphone(1.  

وذلك بنقل الكلمة إىل اللغة العربية؛ ومن مجلة املصطلحات : التعريب الكلي-ب

صرفية، مورفيم  - )phoneme/phonème(صوتية، فونيم  :املعرّبة

)morpheme/morphème ( حنوية، وحدة حنوية

)grammeme/grammème(1.  

    :الدخيل -10

عمد الفاسي الفهري إىل توظيف بعض املصطلحات الدخيلة؛ حينما مل   

  :يكن يعثر على مقابال�ا الدقيقة يف اللغة العربية؛ مثل هذه النماذج

  الفرنسي /املدخل اإلجنليزي  املدخل العريب

  Taboo/Tabou  تابو 

  Taxeme/Taxème  تاكسيم

  Telegraphic/Télégraphique  تلغرايف 

  Toneme/Tonème  تونيم

  Diachronic/Diachronique  دياكروين 

  Diaphone/Diaphone  ديافون
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 Decibel/Décibel  دسبل 

ن للتعبري عيتضح مما سبق أّن الفاسي الفهري استعمل املصطلحات الدخيلة   

مفاهيم إجرائية وأدوات تساعد على الدراسة الوصفية والتطبيقية : ثالثة مفاهيم هي

  .للغة، واملدارس اللسانية املشهورة، واملرتكزات املنهجية للسانيات ومقاربتها املنهجية

  :المداخل األفعال -11

ية بّينت الدراسات املصطلحية أّن األمساء ليست وحدها هي اليت تشّكل بن  

املنظومة املصطلحية يف املعارف اخلاصة، بل يوجد إىل جانبها األفعال؛ مادامت 

عملية االصطالح هي فعل بالدرجة األوىل، والدارس ملعجم املصطلحات اللسانية 

جيده يتضّمن جمموعة من االشتقاقات الفعلية املستحدثة، ومن ذلك األفعال الواردة 

  :يف اجلدول

  الصفحة  الفرنسي/اإلجنليزياملدخل   املدخل العريب

  Accentuate /Accentuer 14  نـََرب 

  Actualize/Actualiser  16  فعَّل، حّقق

  Assign/Assigner  24  أسَند

  Centralize/Centraliser  39  َمرَْكز  َماَثل

  Collocate/Colloquer  46  )معجمياً (تَضاّم 

  Encode/Encoder  92  َرمَّز، أْشَفر

   

  :خاتمة

ذكره يتضح مدى نسقية التوليد املصطلحي يف معجم الفاسي  ومما سبق  

الفهري اللساين؛ فواضعه ميتلك الثقافتني معاً؛ ثقافة لغوية، باعتباره أحد رواد البحث 
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اللغوي العريب احلديث من جهة، كما ميتلك ثقافًة متخّصصًة لوضع املصطلح؛ بفضل 

سية واإلجنليزية، وإملامه بقضايا البحث متّكنه من اللغة العربية واللغات األجنبية، الفرن

 -اللساين احلديث، والسيما أسس ومفاهيم التيار التوليدي التحويلي؛ وبذلك استطاع

خلق منظومة لسانية عربية؛ استثمر من خالهلا املوروث اللغوي  - إىل أبعد احلدود

د العريب ومقوالت الدرس اللساين احلديث أحسن استثمار، فكانت النتيجة تولي

مصطلحات دقيقة املبىن، واضحة املعىن، متتاز بالتماسك واالتساق ضمن الشبكة 

 .املعرفية الواحدة

  :الهوامش  

-1983(ُنشر أول مرة يف أربعة أجزاء يف جملة اللسان العريب التابعة ملكتب تنسيق التعريب بني سنوات  -

جمزّأ مرة ، ّمث أعيد نشره )1987(28، )1986(27، )1986(26، )1983( 23:يف هذه األعداد) 1987

  .1996يف جملة معهد الدراسات واألحباث للتعريب بالرباط، منذ سنة  أخرى

طفرة أم عقبة؟ خالد اليعبودي، جملة  -املصطلحات اللسانية لعبد القادر الفاسي الفهري ونادية العمريمعجم  -

  .104:م، ص2011شتنرب  -ه1432، شوال 1مصطلحيات، العدد 

  :مثل مصطلح اللسانيات الذي جاء تعريفه هكذا -

  "Linguistics  , Linguistiqueلسانيات                  

، عبد القادر الفاسي الفهري مبشاركة نادية )عريب -فرنسي -إجنليزي(معجم املصطلحات اللسانية  :ينظر -

  .177: صم، 2009، 1:العمري، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، لبنان، ط

  7:املصدر نفسه، ص -

  .2:املصدر نفسه، ص -

  3:املصدر نفسه، ص -

  7:املصدر نفسه، ص -

  .نفسهااملصدر نفسه، الصفحة  -

  .وما بعده 64:املصدر نفسه، ص -

  .164:املصدر نفسه، ص -

  .186، 158، 64:املصدر نفسه، ص -

  355، 55، 44:املصدر نفسه، ص -



  م2019مارس                                  1العدد 3المجلد      مجلة أمارات                     

 

- 171  - 
  

 
  .214، 178، 139:املصدر نفسه، ص -

  .46، 21،101، 3:املصدر نفسه، ص -

  .73، 56:املصدر نفسه، ص -

، 129، 15، 90، 168، 206،253، 318، 121، 108، 331، 236:املصدر نفسه، ص -

286،101.  
  .299، 254، 250، 122، 48:ملصدر نفسه، صا  -

  . 322، 216،319، 191، 174،147، 92:املصدر نفسه، ص -

  .93،105، 184، 116،178، 114، ، 21: املصدر نفسه، ص -

  .153،19، 152، 156:املصدر نفسه، ص -

  .79، 225،31، 195:املصدر نفسه، ص -

  .122، 202، 246:ص املصدر نفسه، -
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