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  تم     
 
    بعد انطالقة طيبة رافقتها العديد  أدبياتمن مجلة  ول ألا  ته إصدار العددبحمد هللا ومن

؛ وهي 2112من التحديات والرهانات السيما في ظل ألاوضاع الصحية التي تمر بها املعمورة منذ صدر سنة 

الذين سايروا ألازمة العاملية بأفكارهم وطموحاتهم املعرفية، كلٌّ  الظروف التي أثرت على نفسية الباحثين

في بانوراما لغوية وأدبية ونقدية وفكرية، اجتمعت على مائدة  ه، وهو ما أثمر هذا العددفي مجال تخصص

مة للقارئ   .2121 - 1عدد  -2ثمانية مقاالت من املجلد مجلة أدبيات ُمقد 

ال يفوتنا تقديم الشكر ألعضاء فريقي التحرير والتحكيم على الجهود املبذولة في سبيل ترقية و       

 .البحث العلمي عامةاملجلة خاصة و 

 .وهللا نسأل أن يوفق جميع الباحثين في سبيل تطوير اللغة العربية وتعليمها
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في النقد العربي الحديث التناص  
Intertextuality in modern Arab criticism 

 

 محمود س ي أحمد/ د
mahmoud.siahmed@gmail.com 

 (الجزائر)الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي -كلية آلاداب والفنون 
 

 :امللخص
ي أي أعطاعها النقاد عناية خاصة،ألن حضوره فواحدا من املباحث التي -في املقاربات النقدية الحديثةأصبح  التناص 

وما زاد في صعوبة إلامساك به وتحديد داللته هو عدم  .مما يجعل مسالة تحديد داللته عصية ،نص إبداعي يفتح باب التأويل

 .ضبط مصطلحه حتى في منبعه ألاصلي 

د العربي الحديث، لعلنا نقدم شيئا ارتأينا أن نكشف عنه في زاوية خاصة أال وهي النق ،قصد متابعة هذا املصطلح

 .للقارئ 

 

 .أنواع التناص -آليات التناص –الحديث  –العربي  –التناص -النقد :الكلمات املفتاحية

 

 
Summary: 

Intertextuality in modern critical approaches has become one of the important researches 

that gained a special attention from the critics, as its presence in any creative text leads to 

interpretation, which makes the issue of  defining its contexts very tough. What made it more difficult 

is the failure to set up its term even in its original source. 

In order to follow this term, we opted to uncover one of its special angels which is the modern Arab 

criticism, hoping to give something to the reader. 

Keywords: Criticism, Intertextuality, Arab, Modern, Mecanisms of Intertextuality, Types of 

Intertextuality. 

 :في الطرح العربي  -أ 

  في النقد العربي الحديث: 

، أن دية العربية وقد رست بهم ألابحاثقضية املصطلح استوقفت الكثير من الباحثين العرب املهتمين بالنظرية النق

املصطلحات العربية املستقرة في الدراسات النقدية العربية قليلة مقارنة بتلك املتأرجحة إلى حد الاختالف بين ناقد وأخر ، وأن 

طاقة توليد املصطلحات تكاد تكون منعدمة ال تتعدى مجهودات يقوم بها بعض نقادنا ، ألامر الذي فتح باب استراد املفاهيم 

 *.، من باب املثاقفة (1)دون ضابط استطيقي أو فكري الغربية بترجمة  تمت 

 في املجالت ألادبية 
ً
التدفق النظري الغربي حول التناص والهالة التي أعطيت له ، جذبت أقالم النقاد العرب  فصار مبحثا

 .والجرائد والكتب

 :من املجالت التي تجلت فيها بواكير الالتفات إلى املصطلح

 2892سنة  22مجلة فصول العدد  -

 2891مجلة عيون املقاالت العدد الثاني سنة  -

mailto:mahmoud.siahmed@gmail.com
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 2898مجلة الفكر العربي املعاصر العدد الخاص سنة  -

 35ص 2882الرباط املغرب  98مجلة الوحدة ع -

 85ص 2885دمشق 535مجلة املعرفة ع  -

 239 93ص 2ع 8مجلة أبحاث اليرموك م -

 91ص 2882 1مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية ع -

  279ص 2881، 3م  28ي النقد جمجلة عالمات ف -

 229،ص 2887، 2ع  22مجلة فصول م -

 2891دورية ألف املصرية سنة  -

 :أما املقاالت فهي كثيرة ، منها ما هو مترجم 

التناصية بحث في انبثاق حقل مفهومي وانتشاره ، ترجمة محمد خير البقاعي ، عالمات جدة ، النادي ألادبي : مارك أنجينو  -

 .2881مارس  29ج

 .21، ص2899صبري حافظ ، التناص وإشارات العمل ألادبي ، مجلة ، ألف ، القاهرة العدد الرابع  -

 -295صالح الغامدي ، مالحظات وتحقيقات على السرقات والتناص ، عالمات ، جدة ، النادي ألادبي ، العدد الثاني ص  -

298 

  259-273ص  2883ديسمبر  53مجلد  29د رجاء عيد ، النص و التناص ، عالمات ، جدة النادي ألادبي ، العد -

 251 – 227ص  2888مايو  59مجلد  22سعيد يقطين ، التفاعل النص ي والترابط النص ي عالمات  ج  -

باريس / مركز إلانماء  القومي ، بيروت  15/12سامي سويدان ، حوار منهجي في النص والتناص، الفكر العربي املعاصر العدد  -

 .35ص 2898

مركز  15/12و ، تفسير وتطبيق مفهوم التناص في الخطاب النقدي املعاصر ، الفكر العربي املعاصر ، العدد عبد الوهاب تر  -

 .71ص 2898باريس / إلانماء القومي العربي ، بيروت 

 مركز  12/  15الفكر العربي املعاصر العدد ( مدخل نظري ) بشير القمري ، مفهوم التناص بين ألاصل والامتداد حالة الرواية -

 .82ص 2898باريس / العربي بيروت)إلانماء القومي 

 . 85، ص 2882مايو  52عبد امللك مرتاض ، فكرة السرقات ألادبية ونظرية التناص ، عالمات ، جده ، النادي ألادبي عدد  -

 هي التي جاءت في 
ً
 وبحثا

ً
 :أما أهم الدراسات التي تناولت مصطلح التناص تعريفا

 .2893ذامي كتاب الخطيئة والتكفير للغ -

 2893تحليل الخطاب الشعري إستراتيجيةالتناص ملحمد مفتاح سنة  -

 .2898انفتاح النص الروائي لسعيد يقطين ،  -

 .2878ظاهرة الشعر املعاصر في املغرب ملحمد بنيس سنة  -

 .2882الانتحال والتناص والاستحواذ ، لكاظم جهاد ، سنة  -

 .2883عبد املطلب سنة  قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني ملحمد -

 .2885،  2ط( بنياته و ابدالاتها) الشعر العربي الحديث  -

 .سيميائية النص ألادبي ألنور املرتجي -

 .في تحليل الخطاب الشعري ، عبد امللك مرتاض -

 . جدلية الحوار في الثقافة والنقد لسامي سويدان -
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املصطلح ،حيث جاء تبعا لالنتماءات الفكرية والثقافية ، هذا التهافت أوقع الباحثين العرب في اختالف في ترجمة 

النص الغائب ، التداخل النص ي ، التناص ، ) فاختلفت التسميات من باحث عربي إلى أخر فيما يفوق العشرين مصطلحا 

كما . ل النص ي تفاعلية النصوص ، التعالق النص ي ، التناصص ، الانتحال ، الاستحواذ ، التناصية ، الترابط النص ي ، التفاع

الترسيب النص ي ،  –التعالي النص ي  –الحوارية هجرة النصوص ، إلانتاجية ، النص ألاخر : استخدمت مصطلحات أخرى منها 

 . (2)(الشفرات الضائعة

يرى حسن محمد حماد هذا التعدد وجها ايجابيا في الدرس النقدي ، إذا سلمنا أن البحث النقدي ال تعنيه وال 

إلاطالق التعريفات الكثيرة واملتعددة وغير املتجانسة ملصطلح التناص بقدر ما تعنيه املناهج التي أولت وجود تعوقه على 

، كما يرى أحمد الزغبي في تعدد املصطلحات وتشعب استخداماتها ترويض الخطاب النقدي للمفهوم حتى  (3)التناص في النص

 جديدة مبتكرةيصبح متصرفا فيه بالصوغ والاستنباط حتى ينصاع قا
ً
 (4).لبه الصرفي ليفرز صورا

 لطرح أسئلة ال تقبل إجابات جاهزة وسريعة ولكنها تأمل أن تضع بعض املحددات التي تنطلق 
ً
كما يرى فيه ميدانا

، كما يراه أحمد محمد قدور اختالف ال  (5)من املصطلح النقدي الحديث في ذاته لتتجاوزه إلى ما تم عرضه من أفكار نقدية

 .، كون منبع الاستلهام واحد أو متشابه (6)و كبيريبد

 على القارئ 
ً
إذن نحن أمام عدد كبير من الباحثين العرب الذين تناولوا التناص وال شك أن عرض ما أنجزوا سردا

 على القارئ من أجل بل
ً
ورة يعيق الفهم والرؤية لذا اخترت عينة من أهم من عالجوا املسألة التناصية بوعي معرفي تسهيال

 :فكرة واضحة حول التناص  وهم

  (.تفاعل النص ي ال) سعيد يقطين والتناص 

التفاعل : بدءا نحاول أن نقف على أهم املفاهيم املستعملة وكذا أهم من أحال إليهم سعيد يقطين في فصله املعنون بـ 

 .النص ى ، في كتابه انفتاح النص الروائي

البناء النص ي، النص ) لى وبدءا بالسطر ألاول من الفصل نلتقى بهذه املفاهيم إن املالحظة السريعة من خالل القراءة ألاو 

التي تشعر .....( ككلية ، إعادة بنائه ، بنيات النص ، التفاعل النص ي ،بنيات نصية ، سابقة عليها ، أو الحقة بها، عالم النص،

جيرار جينب ، كما أن إلاحالة إلى مارك أنجينو ، املتلقي بأنها تدخل في صميم نظرية التناص عند جوليا كريستيفا ، وعند 

إننا نستعمل التفاعل »توحي بأن الرجل متأثر بهؤالء حتى لو لم يشر إلى ذلك ( ولوران جيني ، وجيرار جنيث ، وجوليا كريستيفا

 ملا شاع تحت مفهوم التناص أو املتعاليات النصية ، كما استعملها جينت باألخص
ً
أن صرحت جوليا  منذ (7)«النص ي مرادفا

كريستيفا في أواسط الستينات تصورها عن النص كإيديولوجيم باعتباره وظيفة تناصية تتقاطع فيه نصوص عديدة في 

 ...املجتمع والتاريخ، هيمن مفهوم التناص
ً
 مركزيا

ً
 (8).وأصبح مفهوما

ذه البنية النصية املنتجة بنية داللية تنتجها ذات ، ضمن بنية نصية منتجة ، وه» ولذا نلفي تعريفه للنص بـ 

 ، كما أننا نراها بنيويا ، مستوعبة في إطار 
ً
 أو معاصرا

ً
، بأنها سابقة على النص ، سواء كان هذا السبق بعيدا

ً
نحددها زمنيا

النص ، وعن طريق هذا الاستعاب أو الضمن يحدث التفاعل النص ي بين النص املحلل والبنيات النصية التي يدمجها في ذاته 

 من مكوناتهكنص،ب
ً
 منه ، ومكونا

ً
 بأفكار املحدثين الذين يرون أن كل نص يحمل في طياته آلاثار  (9).حيث تصبح جزءا

ً
مشبعا

 ، بقصد 
ً
ملوروث ثقافي ، ألن الكاتب في نظرهم ، ومن خالل النص الذي يحمل شهادة واعية أو غير واعية، ينش ئ نصه مستغال

كما أن تعريف النص معتمد على املوروث . (10)«ا ما يسمى عندهم التناصأو بغير قصد مقاطع من نصوص سابقة ، وهذ

، وكذلك عند ماالرميه الذي كان يرى في ألادب عمليةإارجاعية  S/Zالغربي الذي نلمسه عند روالن بارت وخاصة في كتابة 

أما  (11).وكذلك الروائي ميشال بوتور يذهب مذهب ماالرميه حيث يرى كل انتاج أدبي ما هو إال مشاركة داخل املنظر السابق 

أطلق عليها التفاعل عملية استحضار النصوص في نص ما ، أو الاستعاب أو الضمن لم يطلق عليها مصطلح التناص وإنما 

كما أننا نتلمس التأثر بجيرار جينيت عند سعيد يقطين ، حينما فرق بين التفاعل النص ي . النص ي الذي استعملها جيرار جينت 

حيث يرى أن التفاعل النص ي العام هو ذلك التداخل الذي يعقده النص مع نصوص . العام والتفاعل النص ي الخاص
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د قصيدة شعرية مساحة بل فسيفساء من الاستشهادات من أمثال وحكم وقرآن وحديث أخرى،دون قيد أو شرط كأن نج

 ......وكل مقدس، وأشعار، وشخصيات ،ومكان

وأما التفاعل النص ي الخاص أو التعلق النص ي الذي أطلقه عليه كذلك ، فتفاعل النصوص فيه يكون محددا على 

شاعر آخر في قصيدة سواء على مستوى البيت أو على مستوى  كأن يساير ( عكس العام) مستوى الجنس والنوع والنمط 

 .القصيدة ككل

 (12)كما نجد سعيد يقطين في تحديد أنواع التفاعل بين النصوص يؤثر استعمال التفاعل النص ي عند جيرار جنيت

 :وقد حدده في ثالثة أنواع هي

تأتي النص وهي محافظة على بنيتها كاملة ومستقلة  ويهتم فيها باملناصات الداخلية وهي التي( : paratextualté)املناصة  -2

 أو حوارا وما شبه
ً
 أو تعليقا

ً
 ، كما أنها قد تأتي هامشا

ً
 أو نثرا

ً
 . (ًً 13).، وقد تكون شعرا

التفاعل بين النصوص ال يأخذ صفة التجاور وإنما يأخذ بعد التضمين الذي يأخذ فيه ( : intertextualite) :التناص  -2

 من بيت الاستحضار صفة الذ
ً
وبان أو الانصهار حتى يبدو املستحضر كأنه جزء من النص ألاصلي ، كأن يستحضر شاعر مقطعا

 .(14)شعر ويدخله في أبيات قصيدته

 م( : imétatextuatité: )امليتانصة  -5
ً
 في عالقة بنية نصية طارئة مع بنية حضوهي نوع من املناصة لكنها تأخذ بعد نقديا

ً
ا

  (15)نصية أصل
ً
 . أو ما شابه، والعالقة نفسها...أو أيديولوجيا أو تاريخيا( نقد أدبي )وقد يكون أدبيا

 ولم يتردد في الاعتراف هو نفسه بذلك فإن ما  –أثناء دراسة ما قدم  –كما خلصنا إليه  -إن كان سعيد يقطين 
ً
تابعا

 ، فتح باب التعامل النقدي مع التناص  "الرواية والتراث السردي  من أجل وعي جديد بالتراث "قدمه في كتابه 
ً
 رائدا

ً
يعد عمال

 ، ألنه تجاوز النظر إلى تفاعل النصوص على أنها مجرد اقتباس أو تضمين  يستطيع 
ً
وممارسته ، كما أن العمل ليس سهال

ألانظمة عندما  القارئ الخبير أن يحددها ، ولكنها تتفاعل بوصفها عالمات متماسكة لكل منها دالليته الخاصة ، وأن هذه

ولذا ال  (16)تلتقي في النص الجديد تسهم متضافرة في خلق نظام ترميزي جديد يتولى مسؤولية إنتاج املعنى أو الداللة الجديدة

يتردد أي باحث أو دارس جديد للتناص في الاتكاء على ما كتب سعيد يقطين ألنها من الكتابات التي أشاعت مفهومه في النقد 

 .ليهالعربي وطبقت ع

  محمد بنيس والتناص: 

 للحوارية عند باختين ، فإن النص الغائب ، عند محمد بنيس 
ً
 معادال

ً
إذا كان التناص عند جوليا كريستيفا مصطلحا

ظاهرة ) في كتابه ( النص الغائب ) مصطلح معادل للتناص عند جوليا كرييستيفا وهذا أمر واضح في الفصل الذي عنونه بـ 

كل نص هو امتصاص أو تحويل ) حيث نجده يستشهد بكريستيفا (.  2878ملغرب مقاربة بنيوية تكوينية الشعر املعاصر في ا

كما أنه يحيل إلى تدوررف وإلى جماعة (. النص شبكة تلتقي فيها عدة نصوص ) ويقول بما تقول ( من النصوص ألاخرى ........ 

 . (17).تيل كيل وهم على نهج كريستيفا

الاجترار ، الامتصاص ، : ثالث آليات إلنتاج النصوص الغائبة هي ( ظاهرة الشعر املعاصر في املغرب ) ا وقد حدد في كتابه هذ

 .الحوار 

وعلى الرغم من هذا الاقتباس أو التقليد ، إال أنه لم يستعمل مصطلح التناص ، وال التداخل النص ي طيلة هذا 

التناص ، التناصية ، ) قد ذهب بعضهم إلى أن ربما مصطلحات ألامر الذي طرح أسئلة تبحث سر هذا التغيب ، ول.الفصل 

 . (18). 2878، لم تكن مترجمة إلى العربية حتى عام (التداخل النص ي 

نص : واستعمل هجرة النص وقد قسمه إلى  2899كما نجده كذلك قد غيب املصطلح في كتابه حداثة السؤال 

 . مهاجر،و نص مهاجر إليه 
ً
 جدا

ً
، بل كأنه تقسيم جيرار جينيت الذي وضع تصنيفات محددة للتناص ،  وتقسيمه هذا قريبا

تبدأ بالتعالي النص ي الذي يمثل هروب النص من ذاته ، بحثا عن نص أخر وانتهائه باملابين نصية وامليتانص الذي يأخذ شكل 

 (19).البنيات الجزئية التي يوظفها املبدع في خطابه ألادبي
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 يتلخص في بل لقد اعتبر هجرة النص من ش
ً
 لها قانونا

ً
 :روط إنتاجية النص محددا

 .إذا كان النص يجيب عن سؤال فئة اجتماعية في فترة من الفترات التاريخية، وفي مكان محدد أو أمكنة متعددة -2

2-  
ً
 ومكانا

ً
 .إذا كان النص يجيب عن سؤال مجال معرفي أو مجاالت معرفية مؤطرة أو غير مؤطرة زمانا

 (20).سؤال جميع هذه املجاالت أو بعضها دون البعض ألاخر إذا كان النص يجيب عن -5

لم . الذي حلل فيه قصائد لكل من السياب ، وأدنيس ، ومحمود درويش ( الشعر العربي الحديث ) كما نجده كذلك في كتابه 

        باإلضافة »يوظف مصطلح التناص وإنما استبدله بالتداخل النص ي الذي يراه حتمية كل نص سواء كان نثريا أو شعريا ،

ويتحقق .  (21)«قانونية ، بل يصل ألامر في بعض الحاالت إلى العلوم الرياضية والتجريبيةإلى العلوم السياسية والاقتصادية وال

 .نتيجة تداخل نص حاضر مع نصوص غائبة( هذا التداخل)

حتى وإن يظهر هناك فرق بين التداخل النص ي الذي هو سمة كل النصوص وبين هجرة النص التي تخص نصوص 

واستبدالها ( التناص ) نظرنا ، ولكن العالمة التي يمكن أن نقرأها من تغييب املصطلح دون غيرها ، فلم يأت بنيس بجديد في 

بالتداخل النص ي قد تكون دعوة إلى تحرر املثقف العربي أو باألحرى الناقد العربي من التبعية إلى الغرب، كما هو التناص 

 .عالمة على تحرر النص من سلطة املؤلف

  يةالتناصاستراتج: محمد مفتاح والتناص: 

تعالق نصوص مع نص يحدث بكيفيات مختلفة ، أو كأنها تجتمع فيه لتتعالق معه » يرى محمد مفتاح التناص 

تتقاطع وتتالقى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص »وهذه تتقاطع مع طروحات كريستيفا التي تقول  (22)«بدرجات متفاوتة

لعدة نصوص يقوم به نص مركزي يحتفظ ( استعاب وتمثل) رب إن التناص عمل تحويل وتش»ومع لوران جيني  (23)«أخرى 

إن املعنى املفترض للنص ال يستوي إال على ضوء اعتباره معنى في النص ومعنى ) ومع رفاتير في  (24)«بمركز الصدارة في املعنى

 متعلقين بالتدال الذي هو نتاج العالئق بين ألالفاظ وألان
ً
         ساق الشفوية الخارجية مرجعيا في أن واحد، واعتبارهما معا

مجموع النصوص التي »ومع ريفي في تعريفه للتناص بأنه  (25)(عن النص  لكنها قد تكون أحياًنا مذكورة بشكل جزئي في النص

 مختلفة
ً
 .(26)«تدخل في عالقة مع نص معطى ، هذا التناص يمكن أن يأخذ أشكاال

 للتناص واستقر لقد ذهب محمد مفتاح إلى أن كريستيفا و اريفي ، 
ً
 مانعا

ً
 جادا

ً
ولوران ، وريفاتير ، لم يقدموا تعريفا

 :على أن التناص هو 

 .فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة  - أ

 .ممتص لها يصيرها منسجمة مع فضاء بنائه فينسبها إليه  - ب

 .محول لها بتمطيطها، أو تكثيفها ، إما للنقض وإما للتحسين -جـ 

 (27). والتحاور،ويعني الدخول في عالقات حميمة مع نصوص أخرى بكيفيات  مختلفة التعانق –د 

وفي نظرنا أن ما استقر عليه محمد مفتاح في هذه التعاريف ، ما هو إال امتصاص ملا قدم ريفي ، ورفاتير ، 

، محول ، تمطيط ، التحاور  فسيفساء ،ممتص ، فضاء) فاملتمعن في املعجم اللفظي في هذه التعاريف . وكريستيفا ، وغيرهم 

               يجدها ترجمة ملا جاء في تعاريفهم ،وهي مايجري على ألسنة الدارسين والباحثين ، كما أن املعنى ال يخرج ( ، التعانق 

 .عن طروحاتهم

 :محمد مفتاح كغيره من النقاد الذين اهتموا بأنواع التناص وأشكاله ، فلقد جعل التناص في نوعين هما 

 .وفيه يلجأ املبدع إلى أعماله السابقة ، فيمتص منها ، أو يحاورها أو يتجاوزها ، وهذا يكون بقصد أو بغير قصد: الداخلي  -

 حسب ما يقتضيه الحال :الخارجي  -
ً
 (28).وفيه يتجه املبدع إلى نصوص غيره فيحاورها أو يتجاوزها أيضا

 :وحدد أشكاله في 

التقليد الهزلي أو قلب ) ويقصد بها (29)التي يحاول كثير من الباحثين أن يختزل التناص فيها( النقيضة ) املحاكاة الساخرة  -

 
ُ
 (30)(.واملدح ذما والذم مدحا .... الوظيفة ، بحيث يصير الخطاب الجدي هزليا والهزلي جديا
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التي تدل لغويا على املحاكاة واملحاذاة في السير ، كذلك محاكاة أي صنع و أي فعل ، حيث  (31)(املعارضة ) املحاكاة املقتدية  -

اسم املعارضة التي تراها بعض الثقافات من الركائز ألاساسية للتناص التي تتطلب ... أطلق النقاد العرب على املحاكاة الشعرية

 .حصافة القارئ ومعرفته وحدة انتباهه 

 مد مفتاح آليات التناص عند مح: 

 –الشكل الدرامي  –التكرار  –الاستعارة  –الشرح  –الجناس بالقلب والتصحيف : التمطيط وبحدث بأشكال مختلفة أهمها  ( أ

 .أيقونة الكتابة

 (32).إلايجاز  ( ب

التداخل ، التطابق ، التفاعل ، : إلى مفاهيم أخرى تحقق التناص وهي ( املفاهيم معالم ، نحو تأويل واقعي)ويشير في كتابه 

 (33).التحاذي ، التباعد ، التقاص ي

 وإنما تناوله بصورة 
ً
ونشير هنا إلى أن حديث محمد مفتاح عن التناص وأنواعه وأشكاله ، وآلياته ، لم يأت مفصال

 (34).شمولية

كما تجدر إلاشارة أن رؤية محمد مفتاح للتناص أنه تعالق نصوص ال تخرج عن ما أكده أغلب منظري التناص وهو 

الطابع اللغوي لهذه الظاهرة ، كما أن تحليله واحد من ألاعمال التي تشكل قطعية مع الطرح القديم، وتفتح أفاق التحليل 

 من السيميائيات واللسانيات
ً
 .انطالقا

           حين نتحدث » إلى أنه( الاستجابة إلالزامية للقارئ : دينامية التناص ) يذهب مايكل رفاتير في مقالة له بعنوان 

عن معرفة التناص ، فإننا يجب أن نميز بين املعرفة الحقيقية للشكل واملحتوى لذلك التناص ومجرد إلادراك بأن تناصا كهذا 

موجود ويمكن تقصيه تدريجيا في مكان ما ، ربما كان هذا الوعي كافيا لصنع تجربة أدبية لدى القراء ويمكنهم من ذلك إدراك 

فجوات تحتاج إلى التعامل معها  مرجعيات ال تزال مجهولة، إحاالت ترسم . دة في النص بأن هناك بعض ألاشياء مفقو 

هذا إلادراك ملسناه عند صبري حافظ الذي يعتبره عبد  (35)«ترديداتها املتوالية في الشكل العام للنص الذي لم يكتشف بعد 

فهو يرى في دراسة  (36)امللك مرتاض من اوائل النقاد الدين اصطنعوا هدا املصطلح  تحت مسماه الذي هو جار عليه آلان 

، والشفرات  التناص ، مساءلة للنص على محيط أوسع ، تشمل كل املمارسات املتراكمة وغير املعروفة ، وألانظمة إلاشارية

عند تناوله لنظرية التناص دعا إلى ضرورة العمل على الحوار الجدلي الخالق بين (37).ألادبية ،واملوضوعات التي فقدت أصولها

عالج الظاهرة من خالل جملة من املفاهيم ، النص الغائب ، . (38)املنجزات الحديثة وإنجازات النقد العربي في عهوده القديمة 

 ..... .ة ، الترسيبإلاحالل، إلازاح

نلمس هذا إلادراك كذلك عند عبد امللك مرتاض الذي يراه النقاد من قلة الذين اشتغلوا على املصطلح السيميائي 

تبادل التأثر والعالقات بين » وعكفوا على دراسته من كل جوانبه ويتجلى هذا في جرأته في طرح املصطلح ، فهو يرى التناص 

وكان الفكر النقدي العربي عرف هذه الفكرة معرفة معمقة تحت مصطلح . ية أخر سابقة نص أدبي راهن  ونصوص أدب

     وقد رأى في السرقات شبه نظرية تحتاج إلى إعادة البناء من جديد داعيا إلى الاهتمام بها ألنها يمكن (39)«السرقات الشعرية

هذا الطرح ، إال أن نظرة عبد امللك مرتاض كانت محور ورغم معارضة بعض النقاد  (40)أن ترقى إلى مستوى النظرية النقدية،

وقد ذكر في دراسته ( التناص عند عبد القاهر الجرجاني )عمل انطلق من منظور مرتاض قدمه محمد عبد املطلب بعنوان 

 (41).مالمح التناص عند عبد القاهر الجرجاني ، وكان من بينها السرقات

العلوى صاحب مشروع نظري متكامل لنظرية التناص ، وكان له وعي معرفي  ابن طباطبا: كما يرى عبد املالك مرتاض

كبير بهذه املسألة ، حيث أنه قدم ثالثة أمثلة شاهدة على تمكنه من موضوعه ، في حين أن كريستيفا حينما عرفت التناص 

 .(42)بأنه مأخوذ من نصوص أخرى لم تقدم أي مثال 

 ، وفيما يرى أصحابه على ألاقل ، جاوز ألاسس ولقد أوضح أن  التناص في تنظيراته املع
ً
اصرة ، وهي محدودة جدا

إلى مجال  -البسيطة التي ال تستند في أمرها ال على خلفيات فلسفية  وال على أسس معرفية ، وال إلى نظريات منطقية ورياضية
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د الجدد أنفسهم يقرون  على نحو أرحب وفضاء أوسع  وذلك على الرغم من إحساس القارئ العادي وحتى املحترف بأن النقا

           أو على أخر ، بغموض هذا املفهوم حيث كان الحظ قريماسوكورتيس أن انعدام الدقة والوضوح في هذا املفهوم أفض ى 

      إلى استخالص نتائج كلية من مقدمات جزئية  كما أقر بغموضه من قدماء النقاد العرب ابن رشيق حين قرر ، وهو يتحدث 

 ومنطلقات ع
ً
 الجتهادات واسعة ، وهو يستقطب أمورا

ً
ن السرق بأن فيه أشياء غامضة ، بل أمس ى هذا املفهوم مفتوحا

 (43).مختلفة لفهم دينامية املجتمع ، والثقافة ، وألادب ، وسائر الصناعات ، وفهم أنظمتها املتالحمة

لتكاتب بدل التناص كما يقتح مصطلح التفاعل ، إال ا: في تناوله لظاهرة التناص تجلت عدة  مفاهيم في كتاباته وهي 

أنه يميل إلى مصطلح التناصية ألنها في نظره صفة تالزم كل مبدع مهما يكن شأنه ألنه يستحيل وجود مبدع يكتب نصا أدبيا 

اج النصوص هذه الرؤية في إنت (44)دون سابق تعامل معمق ومكثف مع النصوص ألادبية في مجال معين أو في مجاالت متعددة،

 .ألادبية جعلته يلتقي مع جوليا كريستيفا ومع روالن بارت في مفهوم التناص الذي يراه كاألكسجين الذي يشم وال يرى 

هذه عينة من أهم ألاقالم العربية في الساحة النقدية املعاصرة التي مدت القراء والدارسين والباحثين بأهم املفاهيم 

       بلورته وتطويره برؤية عربية في ظل غزو ثقافي أوروبي رهيب و أبرزته كإجراء انضاف والرؤى حول التناص ، وعملت على 

 .إلى  بقية إلاجراءات التي ساعدت القارئ على إنتاج الداللة بحرية

 :صورة مصطلح التناص في التراث النقدي العربي  -ج 

القديم الذي ساد في الثقافة العربية ، ويعتقد صعوبة التميز يرى هنريشس أن التناص هو اجترار ملفهوم السرقة أو الانتحال 

 .بين التلميح والنماذج ألاخرى من التناص ومفهوم السرقات ألادبية

It  is however, difficult to drow a cleardividing line between allusion and othermethods of intertextuality; on the 

one hand, and the notion of sariqa, plagiarism on the other.(45) 

عبد هللا محمد الغذامي : عن نظرية التناص من النقاد العرب املعاصرين مثل  واوهذا ما يقوله كذلك أحسن من كتب

قد ذهب ل. ، صبري حافظ ، محمد مفتاح ، بشير القمري ، ساس ي سويدان  عبد امللك مرتاض ، سعيد يقطين ، محمد بنيس

إن  "ويقول عبد امللك مرتاض . ظ إلى أن التناص من املفاهيم الحديثة التي نجدلها بعض املالمح في نقدنا القديمصبري حاف

املصطلح نفسه ، هي تبادل التأثر والعالقات بين نص أدبي ما ونصوص أدبية  (46)التناصية كما يبرهن على ذلك اشتقاق

وباملعنى نفسه يشير . (47)تحت شكل السرقات الشعرية أخرى،و هذه الفكرة كان الفكر النقدي العربي قد عرفها معرفة معمقة ،

     خرى السابقة عليه أو املعاصرةص ألا بين النص وغيره من النصو  محمد بنيس إلى أن العالقة الرابطة ،والصالت الوثيقة ،

 مغايرة ملا كان سائدا من أساليب القراءة له
ً
، رعاها الشعراء والنقاد منذ القديم ، غير أن القراءة املحدثة للنص ،سلكت سبيال

 (48).التقليدية لهذه الظاهرة

  (49).ي في نظر سعيد يقطينوالاقتباس والتضمين والاستشهاد ما هي إال مفاهيم  يشتمل عليها التعالق النص 

 (50).واملعارضة واملناقضة التي عرفها النقد العربي القديم ، هي قريبة شيئا من مفهوم التناص عند محمد مفتاح

رحلة البحث والتنقيب التي شرع فيها النقاد العرب املعاصرين من أجل ضبط أهم املصطلحات النقدية العربية 

  القديمة التي قاربت داللة التناص
ً
، تجلت من بينها السرقات واملعارضات  (51)ومفهومه رست على ثمانية وعشرين مصطلحا

 في الدرس النقدي ، ولذا ارتأينا أن نقف عند هذه املصطلحات 
ً
         الشعرية والاقتباس والتضمين من املفاهيم ألاكثر تداوال

 .من حيث املدلول وكيف ينظر إليها النقاد العرب املعاصرين

 :سرقاتال -1

تتعلق هذه املسألة بكون هناك عدد كبير من الناس يميلون أثناء بناء كالمهم أو نصوصهم على ما يقول غيرهم ، بقصد 

 
ً
 أو مسخا

ً
 أو سلخا

ً
 مستمرا ،ال يوقفه أح.أو بغير قصد ،نسخا

ً
 ألنه يتعلق باإلنسان وهو أمر قد وجد وسوف يبقى موجودا

ً
دا

و الذي حرك املسألة هو . امليالة إلى التطلع وإلى حب اكتساب كل ش يءسواء كان ماديا أو معنويا باألحرى بطبيعة إلانسان أو 

الحفاظ على امللكية في كل ش يء وأهمها هو امللكية الفكرية التي قد تخلخلها مسألة السرقات ، ولذا كانت قضية في تاريخ الفكر 
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 تعبيرية اليونان والرومان منذ عهد بع» إلانساني ، وقف عندها 
ً
يد وقد أشار أرسطو إلى نوع منه حيث ذكر أن هناك صورا

 عن نظرائهم ألاقدمين
ً
            والنقاد العرب والبالغيون القدماء ما غفلوا املسألة وتنبهوا (52).«قديمة يستخدمها الشعراء نقال

 ال يقدر أحد من الشعراء أن يدعى السالمة من) إلى خطورتها 
ً
ه وفيه أشياء غامضة إال عن البصير الحاذق هذا باب متسع جدا

، وفصلوا في السرقات وأنواعها وأشكالها ومراتبها كالغصب (53)(بالصناعة ، وأخرى فاضحة ال تخفى على الجاهل املغفل

           عنى وإلاغارة والاختالس والاصطراف ،والاسترفاد و املواردة وغيرها ، كاالقتباس والاكتفاء والاحتباك والتمثيل وإتالف امل

والاستلحاق وإلاغارة والاجتالب والانتحال  (54).مع املعنى ،والتلميح والتوليد وإلاغراب وإلايداع واملعارضة ودونها

ولعل الذي دفع النقاد العرب وأهل البالغة إلى الاهتمام . (55)الاصطرافوالاهتدام  وإلاتباع والاقتفاء والالتقاط والتلفيفو

حماية امللكية الفكرية وأي ملكية أهم وأكبر من حماية العقيدة من كل دخيل ، وكذلك حماية اللغة بموضوع السرقات هو 

 .العربية وخاصة مرحلة التأسيس لإلسالم والعروبة

             إذن قضية السرقات ليست قضية مبتدعة ، فقد كان لها وهجها النقدي في النقدى العربي القديم ،وهي قضية 

وهذه عينة ألهم النقاد . من الصعب إلاحاطة بها في هذا املقام ألن الكتب التي ألفت حولها منها ماوصل إلينا وبعضها لم يصل 

، (كتاب سرقات الشعراء وما اتفقوا عليه )، ابن سكيت في (الشعر والشعراء) ابن قتيبة في : الذي اهتموا بموضوع السرقات 

      فرق بين الخاص واملشترك )، وألامدى (سرقات الكلميت من القرآن وغيره)ف بابن كتابه في وأبو محمد عبد هللا بن املعرو 

لقد كانت ألاسئلة تنصب حول (56).، وغيرهم كثير (الوساصة) ،والقاض ي الجرجاني في ( العمدة) ، وابن رشيق (من معاني الشعر

هذا كثرت ألاخبار والروايات حول هذا املوضوع وألفت فيه على من وأين تكون السرقة؟ ومتى ال تعد وال تحسب السرقة ؟ ول

 . (57)تآليف كثيرة

وبظهور نجم التناص في الثقافة العربية ، عاد إلى السرقات ألادبية نفسها وهجها النقدي  ويكاد يجمع أغلب من تناول 

وهذه عينة ألهم ألافكار والرؤى  (58)صنظرية التناص في عالقتها ، بموروثنا النقدي على أن السرقات تحملة صلة ما مع التنا

 .حول موضوع السرقات في النقد املعاصر 

  التناص تصحيح ملا كان يسمى قديما بالسرقات ، وهذه الرؤية أشار بها عبد هللا الغذامي حينما عرض ملصطلح التناص

 (59)«لحافر بلغة بعضهم نظرة جديدة نصحح بها ما كان ألاقدمون يسمونه بالسرقات ، اووقع الحافر على ا»بوصفه 

 وأبرز دعاة هذه النظرة عبد امللك مرتاض حيث  (60).السرقات ألادبية بوصفها شبه نظرية قديمة تحتاج إلى إعادة البناء

ولعل أكبر القضايا النقدية ،التي تصادفنا في التراث النقدي العربي   "جعلها من أكبر القضايا النقدية التي يجب الاهتمام بها 

نظرية السرقات الشعرية التي كان معظم النقاد العرب قد تناولها بش يء من التحليل ، فما حقيقة هذه الفكرة التي  أن تكون 

 .(61)يمكن أن ترقى إلى مستوى النظرية النقدية

 عند تناوله لنظري: إهمال النظر إلى السرقات ألادبية 
ً
ة من أبرز دعاة هذه النظرة صبري حافظ الذي أهمل السرقات تماما

 (62).التناص ، مع أنه أشار إلى مفاهيم قديمة أخرى كاالقتباس والتضمين واملعارضة

 من أبرز دعاة هذه النظرة محمد مفتاح الذي يرى أن الدراسة : الدعوة إلى التمييز والفصل بين املفاهيم القديمة والحديثة

أن هذا العمل يقتض ي دراسة مفصلة تتناول  العلمية تقتض ي أن يميز كل مفهوم من غيره ويحصر مجاله لتجنب الخلط على

كل مفهوم على حدة وتتناول الظروف التاريخية والابستيميةالتي ظهر فيها ، ويؤكد على أن التناص ظاهرة لغوية معقدة 

 (63).تستعص ي على الضبط والتقنين إذ يعتمد في تمييزها على ثقافة املتلقي وسعة معرفته وقدرته على الترجيح

 السرقة وإلاجبار في النقد القديم في ضوء مصطلح التناص، هي من أبرز املالحظات التي رصدها محمد بنيس  التفريق بين

                    الشعرالعربي الحديث ، بنياته وابدالتها  حيث أشار إلى أن هذا أدركه النقاد العرب القدامى ، كما أشار : في كتابه  

 بين اللغة وألاسلوب من جهة ، وبنية الخطاب من جهة ثانية فأنزلوا ألاولى منزلة السرقة إلى أن الشعراء والشاعرين فرقوا 

 (64).والثانية منزلة إلاجبار الذي هو شرط أسبق في بناء الخطاب
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 :املعارضات الشعرية -2

وهي  (65)«تب بأنها نص  محاكاة مؤسس على السمات الوصفية أو البيانية ألسلوب عمل أو أعمال كا» تعرف املعارضة 

« السلخ»و« السرقة»و« إلاحالة »و« التضمين»تشكل قاموس النقد العربي مثل »واحدة من املصطلحات النقدية القديمة التي 

دون أن تبحث في ألاسئلة الضمنية والعلنية التي « التقني»وغيرها من املقوالت التي تقف بالتناص عند حدود الاشتغال البالغي 

 . (66)«يلجأ إلى خلق حوار مع النصوص الشعرية التي تشكل ذاكرته الثقافية تحرك الشاعر عندما 

وتعني املعارضة في الشعر أن ينظم الشاعر قصيدة على نمط قصيدة لشاعر أخر يتفق معه في بحرها ورويها  

 
ً
كانت املعارضة صريحة وموضوعها ، وإن كان التوافق بين القصيدتين في الوزن والقافية واملوضوع سواء كان كليا أم جزئيا

 .(67)وهي ألاشهر ، وإن اقتصر التوافق على الشكل أو القالب إلايقاعي فقط دون تماثل املوضوع كانت معارضة غير تامة

 للتناصية وعلى رأسهم صبري 
ً
 قديما

ً
تبانيت أراء النقاد العرب املعاصرين حول املعارضة ،  فمنهم من يراها ملمحا

إسماعيل الذي يرى ال مناص للشاعر من املعارضة الضمنية ألن الشاعر يرتبط بتراثه كارتباط أحد حافظ وكذا عبد الرحمن 

 عن جذوره التي تربطه 
ً
 بنفسه أو مبتعدا

ً
ألاغصان في شجرة كبيرة ببقية أغصانها ، فهو ال يستطيع أن يفصل عنها مستقال

 
ً
 وقصرا

ً
في حين نجد رجاء عيد ينفي أن تكون املعارضة الشعرية  (68)بغيره من ألاغصان وان اختلفت في أشكالها الظاهرة طوال

 تلك 
ً
القائمة على املحاكاة التامة تناصية وبخاصة تلك التي ال تشتمل على حذوف أو تغيرات أو تحوالت ، كما يعدون تناصا

، فجميع تلك املعارضات مستلب في املروث
ً
 أو استنساخا

ً
 واستحسانا

ً
الشعري و محاكاة دون  املعارضات التي تحتذي إعجابا

 يستدعي التأمل والنظر في كيفية توظيفها وما تقدمه أثناء حضورها حتى (69)قيمة
ً
، و هذا ما يجعل من املعارضات  شكال تعبيرا

 ال تقع في الاتهام الخطأ 

 :التضمين -3

 عند البلغاء، يضمن الشاعر شيئا من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن »يقع أو يحصل التضمين عندما 
ً
مشهورا

وهو  (70)«وهذا النوع فيه نظر بين حسن يكتب به الكالم طراوة ،وبين معيب عند قوم وهو عندهم معدود من عيوب الشعر

 أخر لغيره قصد 
ً
عند الابن ألاثير يمس الشعر والنشر حيث أشار إلى أن الشاعر يمكنه أن يضمن شعره والناثر نثره كالما

وقد قسمه إلى حسن وقبيح، الحسن ما كسب به الكالم طالوة مثل تضمين آلايات  (71)املعنى املقصودالاستعانة على تأكيد 

، إن ما تقدم (72)وألاحاديث ،والقبيح هو ما تضمن إلاسناد عند غيره كأن ال يتم معنى البيت ألاول إال بالبيت الثاني املتضمن

 فنيا عند أسالفنا ، و 
ً
قد تطور وصار من أهم الظواهر الفنية والجمالية التي استحدثتها يحيل إلى أن التضمين كان أسلوبا

القصيدة املعاصرة منذ عصر الريادة في أواخر ألاربعينات ، فقد تشعبت أبعاده وتعددت الوظائف التي قيوم بها في بناء 

 
ً
 ومضمونا

ً
 ، ولذا يراه رجاء عيد من ألصق املصطلحات ال(73)القصيدة بناء موفيا بأغراضها شكال

ً
قديمة بالتناص حامال

 ملقولة أونفيا ملعتقد: لوظائف عدة منها 
ً
 ، رفضا

ً
والرأي  (74).توثيق الداللة  أو تأكيد موقف ، أو ترسيخ املعنى ، أو املؤازرة نصا

نفسه يراه أحمد الزغبي ، حيث يرى في الاقتباس والتضمين والاستشهاد نماذج من التناص يستحضرها الكاتب إلى نصه 

 .(75)لوظيفة فنية أو فكريةألاصلي 

 :الاقتباس4

هو أن يأتي املبدع إلى نص من النصوص فيستحضر منه دونما تصريح ويترك ألامر ملتلقي النص، من باب الثقة أنه 

، كأن تدرج كلمة من القرآن (76)يعرفها ، أو من باب الرفع من قيمته أنه ال يحتاج إلى إحالة تحيله إلى مواطن التركيب املقتبسة

أو أية منه في الكالم دون إلاشارة بنية أنه معلوم ، كما يأتي الاقتباس من الحديث أو الشعر أو الحكمة ، وبهذا يجد املبدع 

 في أماكن محددة في خطابه الشعري ، بهدف إفساح املجال لش يء من القرآن أو الحديث النبوي ، وهنا 
ً
فسحة ليحدث انزياحا

 (77).النقلي يجب أن يوضع في الاعتبار القصد 

إن الدور الذي يلعبه الاقتباس في الكالم جعلته يصنف ضمن املصطلحات التي تزدخر به كتب البالغة العربية ذات 

، ألنه نوع من أنواع التداخل سواء بالنقل  (78)قرابة بالتناص ،وكذا عد من املصطلحات تم السطو عليها من طرف السيميائيين
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أم بالفكرة يشع كعالمة،  ألن النصوص يمكن أن تشير إلى نصوص أخرى كإشارات العالمات إلى إشارات أخرى ، ألن املبدع 

يكتب ويرسم ال من الطبيعة ، بل من وسائل أسالفه في تحويل الطبيعة إلى نص ، لذا فإن الخطاب املتداخل هو خطاب 

 .  (79)ب إلى داخل خطاب أخر ، ليجسد املدلوالت سواء كان ذلك عن قصد أم عن غير قصدتسر 

وانطالق من هذا التصور أصبح الاقتباس وحتى التضمين نشاطا معرفيا يدرس على املستوى السطحي والعميق في أي نص 

باره يأتي عبر مجموعة من التداخالت التراثية ، له داللته الثقافية الرمزية ، يشكل رافدا مهما وأساسيا من روافد التناص باعت

فضاء داللي » أو ألاسطورية  تشكل عاملا أو فضاء رحبا أو ميدانا خصبا للقراءة وخاصة القراءة في ضوء املنهج السيميائي ألنه 

أو الكتابية  الظاهرة اللغوية وال يتوقف عند ما هو مرئي وظاهري في سطح. عريض ، يقبل شتى مستويات التأويل والقراءة

من أجل اقتناص مستويات املعنى  الخطبة ، وإنما يغوص إلى ألاعماق في سطح هذه الظاهرة ، إلى ما قبل النص وبعدهأو 

 .(80)«الداللة التي يمكن أن ينبني بها النص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و 

 

 :هوامش البحث
                                                             

 
الدار وتوفيق الزبيدي ، أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث ، 89مجموعة من الباحثين ، في أصول الخطاب النقدي ا لجديد ص: ينظر (1)

 .237ص ،2،2889البيضاء املغرب ،ط
لفظ اصطالحي جديد نشأ في الواليات  املتحدة ألامريكية قبل أن يتأكد مضمونه في غيره من البلدان ، ويشير إلى مسارات  Aceutturationاملثاقفة  *

وفي أجواء ودية أو قهرية طلبا ( كما في حاالت فرض الثقافة الاستعمارية) التفاعل التي تنشأ بين جماعات وأفراد ، في صورة متكافئة أو مختلفة 

حاكاة أو التشوف ، وإلى غير ذلك من ألاحوال وألاطوار التي تعين هذه العالقات املركبة التي عرفتها الشعوب والثقافات والنصوص فيما للتأثر أو امل

 (.55نقال عن عبد العاطي كيوان ، التناصالقراني في شعر أمل دنقل ص) بينها 
 111عز الدين مناصرة ، علم التناص املقارن ، دار مجد الوي للنشر والتوزيع ،عمان ،الاردن ،ص: ينظر  (2)
 11، ص 1991بحث في نماذج مختارة ، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ، : حسن محمد حماد ، تداخل النصوص في الرواية العربية  (3)
ص  2883 2عدد  25مقدمة نظرية مع دراسته تطبيقية في رواية رؤيا لها ، مجلة أبحاث اليرموك ، مجلد أحمد الزغبي ، التناص التاريخي والديني (4)

218-255 
 252،ص2525بيروت،لبنان ،2مجموعة من الباحثين ، ندوة الرواية العربية والنقد ،الدار العربية للعلوم ناشرون، ط (5)
 225اللغوي، ص ،أحمد محمد قدور ، اللسانيات وأفاق الدرس (6)
 82،ص 2552،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،املغرب ،سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي (7)
 85نفسه،، ص (8)
 82،  82سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي ، ص(9)

(10)Lire un texte ,feuzia sari mustfa , editions dar el gharbs 2005, Oran Algérie, p:91 
 22، ص2522عبد الجليل مرتاض ، التناص،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر،: ينظر  (11)
 89،ص2552،الدار البيضاء ،املغرب ، 2سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي، املركز الثقافي العربي،ط (12)
 88سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي ،ص(13)
 222ص 2525دار هومة، الجزائر ،نور الدين السد ، ألاسلوبية وتحليل الخطاب ، (14)
 88سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي، ص (15)
 35، ص 2885، جامعة مؤتة ،  2، ع 2عبد النبي اصطيف ، التناص ، مجلة راية ، مج: ينظر  (16)
 231عز الدين املناصرة ، علم التناص املقارن ، ص: ينظر  (17)
 239،  237املرجع السابق، ص  (18)
 29ص2882،الدار البيضاء ،املغرب ، 2سعيد يقطين ، الرواية والتراث السردي ، املركز الثقافي العربي،ط (19)
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 232ص 2878،  2العودة ، بيروت لبنان ، ط محمد بنيس ، ظاهرة الشعر املعاصر في املغرب ، دار  (21)
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  النموذج التصوري للتنشئة الاجتماعية : البعد السوسيولوجي ألدب الطفل 
The sociological dimension of child literature: the conceptual model of socialization 

 

ــــو   حورية بن يطو: رةالدكتــ

                                  .comgmailbenyettouhouria3@ 

 الجزائر -غليزان -أحمد زبانة جامعة 
 

: امللخص   

املقصود بأدب الطفل هو كل ما يقال لألطفال بقصد توجيههم، فهو قديم قدم التـــــاريخ البشري يلتزم فيه ألاديب  

ل ما يجمع املتعة واملوهبة والتثقيف وك، ويستعين بوسائل الثقافة الحديثة، بضوابط نفسية واجتماعية وتربوية

كيف يمكن أن نتناول موضوع أدب الطفل حتى نتجنب تقهقر طاقته : لكن السؤال الذي يفرض نفسه ، الخ...والواقعية

 وعلى النحو الذي يضيف قيمة محمودة ينشأ عليها الطفل ويلتزمها بصورة معقولة ؟، النفسية بعيدا عن السلبية والانحرافية

. 

فإن أدب ألاطفال ـــ بما يحمله من حكايات وسينما وقصص هادفة ــــ يعتبر قيمة انسانية ، على هذا ألاساس وركحا

لذا يحق لنا نحن املهتمين بأدب الطفل أن نعطيه ، هامة  تحفظ له رقيه وخلوده وتنمي له قدراته على إلابداع والابتكار املبكر

سنبرز بعض ألاسس ، وفي خضم هذا الصخب القائم حول اشكالية أدب الطفل ،جل اهتمامنا ورعايتنا باملمارسة وإلاجراء

في الجرأة والشجاعة وحب الخير لآلخرين الذي يتمثل  والنفس ي كاألساس العاطفي:والخصائص التي يقوم عليها البناء التربوي 

ف من هذه التربية النفسية أن يقوم والهد، والتحلي بكل الفضائل إلانسانية والخلقية على إلاطالق، والانضباط عند الغضب

فيتمثل في التربية بالقصة بأسلوب ، ألاساس العلمي والفكري  أما، الطفل بالواجبات املكلف بها على أحسن وجه وأنبل معنى

تقدم الفائدة وتحقق الهدف ، فالقصة لها سحر على قلوب الصغار، مثير ومشّوق لألطفال  ثم مناقشتهم في أحداث القصة

فالولد الذي يرى أبوه مستهترا ال ، لس يسهل ادراكه وهناك التربية بالقدوة وهي أن يكون آلاباء قدوة صالحة ألبنائهمبشكل س

 .كما أن الولد الذي يقسو عليه أبوه ال يمكن أن يتعلم الرحمة والشفقة  ، يمكن أن يتعلم الفضيلة 

 .التقهقر النفس ي ، املوهبة، النفسية التربية، التربية بالترغيب والترهيب:  الكلمات املفتاحية 

Abstract : 
What is meant by child literature is everything that is said to children in order to guide them, 

as it is as old as human history, in which the author adheres to psychological, social and educational 

controls, and uses the means of modern culture, and everything that brings pleasure, talent, 

education, realism, etc., but the question that imposes itself: how can We address the subject of child 

literature in order to avoid regression of his psychological energy away from negativity and 

deviation, and in a manner that adds a commendable value to which the child develops and adheres 

to in a reasonable way? 

As a basis for this, children's literature - with its tales, cinema and purposeful stories - holds 

it as an important human value that preserves its sophistication and immortality and develops its 

capabilities for creativity and early innovation, so we who are interested in children's literature have 

the right to give it most of our attention and care in practice and procedure, and in the midst of This 

hustle and bustle around the problem of children's literature, we will highlight some of the 

foundations and characteristics that underpin the educational structure: such as the emotional and 

psychological basis that is emboldened and courageous and love of good for others and discipline 

when angry, and show all human and moral virtues at all, and the goal of this psychological 

education is to ensure The child is committed to the duties assigned to him in the best and noblest 

sense. As for the scientific and intellectual basis, it is represented by raising the story in an exciting 
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and interesting way for the children and then discussing them in the events of the story, the story has 

magic on the hearts of young people, offering interest and achieving the goal in a smooth and easy to 

understand. Fathers are a good example for their children, for a child who sees his father negligently 

cannot learn virtue, just as a child who his father hardens cannot learn mercy and compassion.  
Keywords: education by carrots and intimidation, psychological education, talent, psychological 

regression 

 :تــــوطئة 

ال جرم أن الحديث عن موضوع أدب الطفل في واقعنا العربي جعل من أهل الاختصاص على اختالف 

         بحكم أنه أهم دعائم التنشئة الاجتماعية للطفل ، مشاربهم املعرفية والفكرية ينظرون اليه بمنظار حذر

تنمية اتجاهاته النفسية واملعرفية  إلىاملعرفي  ولهذا يسعى أديب الطفل في حقله، في مراحله العمرية املختلفة

غوية بشكل متكامل ومتوازن 
ّ
               حتى يتمكن من غرس مجموعة من الصفات والاتجاهات الصالحة، والل

ومن هنا فإن أديب ، فيكون بذلك قد زرع في تربة خصبة جّيدة إلانماء خير القيم واملبادئ، في نفسية الناش ئ

ُمكنة علمية ومقدرة فّنية إلدراك حاجات الطفل  إلىث الدارسين باختالف تخصصاتهم يحتاج الطفل في أبحا

 .النفسية والتربوية 

قد أسست لها جملة التعقيدات ، ولئن كانت صعوبة البحث في أدب الطفل العربي ومحددات أنواعه

    وهي فترة زمنية محددة ، زمانالتي الزمت هذا الجنس ألادبي منذ تاريخه الذي ال يزيد عن قرن ونصف من ال

في تاريخ نوع أدبي مستحدث اعتمد في نشأته ألاولى على الاقتباس والترجمة الحرفية لألدب الغربي الحديث 

الذي حاز قصب السبق في املسيرة التاريخية لهذا (  8181/ 8181)زمن محمد عثمان جالل  إلىوصوال  1بعـــــامة

تضمن حكايات شعرية متنوعة  'اب العيون اليواقظ في ألامثال واملواعظكت'حيث ألف ، النوع من ألادب

  2استرفدت زهاء ثالث وستين ومائة حكاية مترجمة من حكايات الفونتين البالغ عددها أكثر من ثالثمائة حكاية 

وهو    3ارساء دعائم ألدب الطفل العربي إلىالذي دعا بأصالته الشعرية ( 8181/8898)ثم الشاعر أحمد شوقي 

مع اضافات محلية مبتكرة نابعة ، في ضوء ذلك اعتمد ـ أيضا ـ في نظم حكاياته على أسلوب الفونتين الشهير

 .من الخيال العربي 

فإن إلاشكاالت املعّقدة واملتجّددة ملفهوم املصطلح وداللته هي نقطة الانطالق ألاولى في أي ، ومع ذلك 

  اتها ومصطلحات العلوم ثمارها على حد قول عبد السالم املسدي إذ أن مفاتيح العلوم مصطلح، مجال بحثي

لتثبيت انتباهه وحمله على ، كيف يكتب النص ألادبي للطفل: ولعّل أول اشكاالت أدب الطفل  تكون حول 

وكيف يمكن أن نتناول مواضيع أدب الطفل  سبل النجاح ؟ إلىوكذا ألاخذ بيده ، الشعور به بصورة واعية

قهقر طاقته النفسية بعيدا عن السلبية والانحرافية وعلى النحو الذي يضفي قيمة محمودة حتى نتجنب ت

 .ويلتزمها بصورة معقولة ؟، ينشأ عليها الطفل

وتحديد ، فاملفتاح الرئيس ي ملوضوع أدب الطفل هو تحديد نوع ألادب الذي يجب أن يقدم له، ذنإ

مما يالئم ذلك مدارك عقله بلغة ، ر معقدة واملطولةأشكال التعبير به كالقصص والحكايات البسيطة الغي

ة وسحر 
ّ
الاتجاه الذي تحمله  إلىيسيرة يندمج بأحداثها ويتعايش مع أفكارها خصوصا وأنها تقوده  بلطف ورق

، كما ال يخفى على أديب 4أنها توفر له فرصا للمتعة والترفيه بما فيها شغف واستيعاب ومالحقة إلىاضافة 

بخصائص كل مرحلة من مراحل نمّوه والتعرف على طبيعة كل منها  ليالمس حاجات الطفل  الطفل إلاحاطة
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واعطاء كل مرحلة حّقها من جميع جوانبها أوال  ولتمكن أدواته إلاجــــرائية ، السيكولوجية والوجدانيةورغباته 

جح يتقمص شخصية الطفل ويتكلم ألاديب النـــا"ذلك أن ، من الغوص في أغوار عقله والتأثير إلايجابي فيه ثانيا

وتأسيسا على ذلك فليس كل أديب متفوق بقـــادر على أن يغدو كاتبا ، بلغته  ويخاطبه على قدر فهمه واستيعابه

وكم من ألادبــــاء والشعراء حــــاولوا ذلك فأخفقوا ألنهم لم يستطيعـــوا التفكيـــر بعقلية ، نــــاجحا ألدب الطفل

 .5"بلغتهالطفل و التحدث 

تلكم  املورفولوجيا بين الشكل والبنية  ، فان أهم ميزة ينماز بها أدب ألاطفال عن أدب الكبار، ومن هنا

فالحجم املطّول يخرج النص عن أدب ألاطفال ، أي البناء الخارجي للنص من حيث حجم النص ألادبي وكميته

يل الطفل لسماعه وحفظه ،كذلك تعقيد الحبكة والتركيب العروض ي ألاخف وألاكثر ايقاعا يم، أدب الكبار إلى

لذلك ، 6وألاحداث في القصص وتعدد الشخصيات وتداخل املوضوعات ال يناسب مشاعر الطفل وأخيلته

ها عناصر شائكة تزيد ألامر تقاعسا وحرجا للطفل
ّ
والقصة املوّجهة للطفل ، فالتعقيد والغموض والطول كل

   7"التشتت خالية من تراكم العقد مفهومة اللفظ واملعنى والسياق يجب أن تكون واضحة منطقية بعيدة عن"

غوي 
ّ
ويكـــون قادرا على متابعة أحداثها واستيعاب ، حتى تناسب مستوى الطفل الذهني ومحصوله الل

يا 
ّ
 .شخصياتها استيعابا كل

مضمون الجنس ألاولى هي مراعاة : يحمل أدب الطفل بين دفتيه مهارتين ، في ظل هذا املقترح الوظيفي

مراحل نمو ألن املحتوى املعرفي  الذي ينسجم مع ، ألادبي املقدم للطفل تبعا ملراحله العمرية التي يمر بها

ألاطفال یساعدهم على نمو الجانب إلانساني فيهم من حب و جمال و اصالح و تــــواصل  و لهذا وجب الحفاظ 

باألسلوب أما املهارة الثانية فهي تتعلق ، دبي الجّيد للطفلالتي تعد ثابتا من ثوابت النص ألا على هذه الخاّصية 

غوية
ّ
ويثير ، وإدراكهمبحيث يركز أديب الطفل على أسلوب جمالي فّني  يناسب فهم ألاطفال ، وأسس مقوماته الل

ة ذلك أن، فيهم املتعة والفائدة
ّ
أدب الطفولة نشأ ليخاطب عقلية وادراك شريحة عمرية لها حجمها " عل

فهو أدب مرحلة من حياة  الكائن البشري لها خصوصيتها وعقليتها ، دي الهائل في صفوف أي مجتمعالعد

 . 8"دراكها وأساليب تثقيفها في ضوء مفهوم التربية الوجدانيةإو 

ي شكلت هتين الخاصيتين نبرة فّنية ومادة أدبية دّسمة يعتمدها الكاتب ليبلغ بها  ِّ
           املرمى القص ّ

ألامر الذي يجعل أديب الطفل باختالف اتجاهاته وغاياته وآلياته ، ويدعم بها رصيده التربوي ، دبيمن جهده ألا 

وأن يكون ، املنتهجة أن يكون بمثابة الضابط املعرفي والتربوي لحدود واقع أدب ألاطفال بصوره وأشكاله

يراعي املستويات اللغوية وإلادراكية  ولهذا وجب على الكاتب أن، مراعيا للمعايير الفّنية والنفسية عند الكتابة

ومن ثم يرتقي بلغته وخياله ومعارفه وفنونه لتحقيق الوظائف ، عندما يقوم بالتأليف أو املعالجة ألادبية له

 .9التربـوية وألاخـالقية والفّنية والجمالية

وفّعال  بشكل صائب، وللعمل الناجح مع الصياغة الجّيدة أساليب وتقنيات يجب أن تستغل وتوظف

سواء كان في شكل مكتوب أو ، دراكه بكل يسر وسهولة ونجاحإبحيث ُيكتب للطفل ما يستطيع استيعابه و 

على احترام "وحتى ال يفقد النص مقروئيته وانسيابيته وجّب على  أديب الطفل أن يقوم ، مسموع أو ملموس

الحرية والسعي  إلىألاسئلة  ونزوعه حقيقي لوعي الطفل وحّسه الجمالي ورغبته في الاستكشاف وولعه بطرح 



212222  

 

                             16 

تاحة الفرصة به لألخذ بما تقدمه له من مقترحات جمالية وفكرية إاشراكه في صنع ثقافته واستقبالها و  إلى

ه هو بناء شخصية سوية ومتزنة تتأثر وتؤثر في املجتمع 10"وعلى حسنه السليم باألشياء 
ّ
، والهدف من ذلك كل

 .ا الذي تعيش فيه تأثيرا ايجابي

اقة وألامانة الّصعبة أن يمتلك فاعلية 
ّ

م على من ينصب نفسه لهذه  املهمة الش ان معيار الجودة يحتِّ

 من هو أهل لها إلىوال سبيل ، مؤثرة وناجحة
ّ
بحيث يكون الكاتب عاملا بالطفولة وأسرارها ، هذه الصنعة الا

وأن يكون ، نه يسهم في تكوين نش ئ جديدوأن يكون فنانا ذي حس مرهف أل ، النفسية مدركا ألعماقها العقلية

وأن يكون مثقفا ثقافة واسعة تمكنه من ايصال ، مخلصا في عمله ألنه يغرس في النفوس البريئة معاني سامية

م كيف يقدم موضوعه ، 11ألاطفال بشكل ايجابي ومؤثر إلىنتاجه ألادبي 
َ
لذلك يعز على أديب الطفل أن َيْعل

               حتى ال يقع ، لتعليمية لحمله على أساس محكم من ألاسباب والنتائجوكيف يسوغه وما هي الوسائط ا

 .في َحْيَص َبْيَص فيشين أدبه أكثر مما يزينه وينساق وراء الشهرة 

  سبيل الترويج الذائععواقب املادة القرائية التي يقدمها الكاتب على  إلى، وحسبنا أن نشير هنا

       ذا فشل إف، ثارة عواطفه وانفعاالتهإصعوبة بمكان لجلب انتباه الطفل و  فإنه سيجد، والتسويق الواسع

ألن مرحلة الطفولة من أخصب املراحل العمرية لتنمية امليل نحو ، في ذلك صعبت عليه املهمة في أوقات أخرى 

 . 12لكتابالقراءة لدى إلانسان  وهي القاعدة ألاساسية التي تدفع التلميذ للميل القرائي وارتباطه با

           السّيما ، لعمري هي ضالة ألاديب وبغية ألاريب، فاالهتمام بثقافة الطفل عبر مراحل نمّوه، ذنإ 

غوي والفكري ف
ّ
الثقافة تقوم على أساس املفهوم الواسع لعمليتي اذ أن معنى ، ي السنوات ألاولى من عمره الل

ما ازدا، القــراءة والاستيعــاب
ّ
وفيها تكتسب املهارات ، د الطفل في اكتســاب الخبرة واملعرفةفهي ترقى وتتسع كل

 .13آلالية من تعرف ونطق وفهم املعــاني النصّية والتفــاعل معها والحكم عليها والاستمتـاع بها

وجهة الشكل ووجهة املحتوى : ثقافة الطفل من وجهتين  إلىهو النظر ، ولعّل ما يعنينا في ذلك 

وم والصور تكون أكثر مقروئية وانسيابية للطفل بشرط أن تتناغم القصة التي فالنصوص املصاحبة للرس

وهذا النوع من الثقافة يساهم بشكل جلّي في فهم القصص ، يسردها النص مع القصة التي يسردها الرسم

فّنية ألن الخبرة ال" ولكن هذا ألامر يبقى رهن الاختصاص من ذوي الخبرة في الرسوم والصور ، 14والاستمتاع بها

وكلما اتسم رسام كتب ، وغالبا ما يقوم بها الفنان الرسام، عنصر أساس ي في تحقيق نظرية الاتصال الفنية

            جانب املوهبة املتميزة خرج كتاب الطفل  إلىألاطفال بالخبرة الثقافية املتعمقة والخبرة الفنية الواسعة 

، ذلك أن محبة الطفل تزداد بالقصص املليئة 15"فور في شكل فّني يتقبله ألاطفال بشغف دون ملل أو ن

فقد توضح له بعض املغاليق واملفاهيم الغامضة املوجودة في القّصة  ، بالرسوم والصور الجميلة والجذابة

إن كانت تشكل املادة املكتوبة وحدة فّنية متكاملة  أما ، وتثري قدرته على التخّيل والنقد وروح املرح والارتياح

ب والجوهر الذي يحتوي على أصول التنشئة الاجتماعية كاألخالقيات املحتوى 
ّ
دراك إواتساع التفكير و فهو الل

 .القّيم النبيلة التي تنمي قدرات الطفل إلايجابية

فإن أدب الطفل بما يحمله من موضوعات أساسية من مثل القصة والشعر ، وضمن القناعة ذاتها

يعتبر قيمة انسانية هامة تحفظ له رقّيه وخلوده ، ة لهذه الثروة ألادبيةوألاناشيد وغيرها من ألاشكال املكّون
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ر
ّ
لذا يحق لنا نحن املهتمين بأدب الطفل أن نحرص على ثقافة ، وتنمي قدراته على إلابداع  والابتكار املبك

بالتأمل ونعطيه جّل اهتمامنا ورعايتنا باملمارسة وإلاجراء، وفق نهج جدير ، الطفل حرصا علميا وأخالقيا

قة واملبدعة تصبح ، هو الثروة ألاساسية والحقيقة لألمة"والتدّبر، ألن الطفل 
ّ
ومن ثمة فأن تنمية القدرة الخال

، ولعّل هذه املرجعية تدعو لإلدالء أن أدب الطفل هو القطب الرحى ملفهوم 16"هي الهدف ألاسمى ألي تثقيف

في  بناء أطره املعرفية الثقافية والوجدانية والسلوكية وصوال بحيث تسهم ، التربية املتكاملة التي يمر بها الفرد

بناء شخصيته وتحديد هويته، وبهذا القصد فإن ثقافة ألاطفال هي بال شك  ثقافة جوهرية الزمة وليست  إلى

 .ثقافة فرعية من ثقافة الكبار  

                          قيات العربية فقد عقدت الكثير من املؤتمرات وامللت، هذه القناعة الجوهرية إلىواستنادا 

على املستويين املحلي والدولي حول دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية ـــ من أسرة ومدرسة ووسائل إلاعالم 

ــ في بناء شخصية الطفل العربي وتشكيل هويته ورصد أفضل السبل واملسوغات التي يمكن أن  والثقافة ـ

طرائقها تطويرا جّيدا يزود ألاطفال باملهارات تساهم في تطوير ألانظمة التربوية في مناهجها وأساليبها و 

عقد ملتقى ببيروت خاص بأدب الطفل  8881ففي سنة ، واملعلومات الالزمة للتحصيل والتفّوق الدراس ي

بتونس تناول كتب ألاطفال باإلجراء والبحث  ثم  8881ثم ملتقى آخر عام ، بدعوة من جامعة الدول العربية

 .17ب العاشر بالجزائر وخصص أشغاله ملدارسة الطفل في ألادب العربيجاء لقاء اتحاد الكتاب العر 

سواء في وسائل إلاعالم ، ورغم اختالف التوجهات والرؤى حول العناية بأدب الطفل وسبل الارتقاء به

املجلس العربي للطفولة   نشاءإفإن الدول العربية  قد ساهمت مساهمة فعالة في ، والنشر أو في مجال التعلم

                تطلع املجلس أن يكون مؤسسة دولية رائدة وقد ، تخذ املجلس من مدينة القاهرة مقرا لها، 8818سنة 

إلعداد طفل عربي قادر على املشاركة في تنمية مجتمعه والتعامل ، في مجال حقوق الطفل في الوطن العربي

 .إلايجابي مع املتغيرات العاملية املتسارعة

ة في استشعار القيمة التربوية لحياة الطفل، البد أن يحقق النص وبناءا على مجمل هذه الجهود الفكري

العقلية والقيمية : ألادبي املوّجه للطفل جملة من ألاهداف يمتثل لها الطفل ويتمثلها في اتجاهاته املختلفة

               فال خير في نص ال يسهم في تنمية الطفل في هذه الجوانب التي تتكامل وتتضافر ، والسلوكية واملعرفية

 .18تحقيق الشخصية املتكاملة لألطفال في

ولئن كان الاتفاق قد ظل قائما على أن أدب الطفل البد أن يتضمن جملة من ألاهداف التي يقع 

كالهدف العقدي والهدف العقلي والتربوي والهدف ، بفضلها التصرف إلايجابي اتجاه املادة املقدمة للطفل

فإننا نرى أن أوجه التقاء هذه ألاهداف في مجموعها مشتركة ، السلوكي والاجتماعي والهدف املعرفي واللغوي 

يموما يرده العقل من ، بين ما يترسخ في عقل الطفل من أساسيات العقيدة وأركانها على الجسم  سلوكيات وقِّ

ل احدهما آلاخر ويعين عليه وهما  إلىوهو ما حدا بنا ( ثنائية العقل والبدن)  :صوغها في اتجاهين أساسين يكّمِّ

 إن الحديث عن أدب الطفل منوط بتأصيل العقيدة إلاسالمية والقّيم الروحية :  الهدف العقدي والخلقيـ 8

أذهانهم وعقولهم بصورة سهلة  إلىوتقريب فكرة ألالوهية ، في نفوس ألاطفال من علم وعمل ومعاملة

التشدد والجهامة والعبوس  مبادئ الدين وتبصرهم بقيم التسامح واملودة بعيدا عن  إلىوتوجيههم ، ومبسطة
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وهنا يأتي دور املرّبي في تبيان املفاهيم العقدية لدى الطفال كترسيخ مفهوم الجّنة والّنار مثال بأسلوب سهل 

 ليتسنى له فهمها وتذوقها بالتشويق واملتعـــــة ومن مثل ما يتعلمه الطفل ، وسليم ينأى عن التعقيد والغموض

حة ، من خالل التأمل في خلق هللا:حيد الربوبية في هذا املقام أيضا مسألة تو 
ّ
               وإلاجابة عن أسئلتهم املل

بترويض الولد على أن هللا  إلىاملربي تربية روح املراقبة هلل سبحانه وتع"لذلك وجب على ، عن وصفاته وقدراته

الص  هلل رّب وترويضه على إلاخ، يراقبه ويراهن ويعلم سّره ونجواه ويعلم خائنة ألاعين وما تخفي الصدور 

 . 19"العاملين في جميع أعماله

ــألة نّصيةإومما هو قمين بالذكر، أن  نما إو ، يراد ألاساس العقدي والخلقي لدى الطفل ال يتعلق بمسـ

أن الفضائل الخلقية والسلوكية "ذلك ، تكون تجليات اشتغاله حاضرة في سلوكه و وجدانه، بأمر ديني عام

فالوازع الديني اذا تأصل في ضمير الطفل ... يمان الراسخ والتنشئة الصحيحة والوجدانية ثمرة من ثمرات إلا 

واملراقبة إلالهية  التي ترسخت في أعماق نفسه تجعل لديه حسن املراقبة هلل عز وجل  كل هذه الصفات أو 

 .كالسّب والشتم والكذب وامليوعة و الانحالل، 20"العوامل تقف حائال بين الطفل والصفات القبيحة

من الثابت علما وعمال أن التربية النفسية للطفل تشكل الحجر ألاساس في بناء :  ـ الهدف العقلي والنفس ي 2

           السّيما في السنوات الخمس ألاولى من حياته فهي أهم مرحلة ، شخصيته على أسس نفسية سليمة وثابتة

 وأثرعموما  للفرد النفس ي الواقع حولتوضي، 21في مستقبل الفرد واملجتمع تؤثر خبراتها ألن ، في حياة الفرد

 التحليل معلم يذهب، الشخصية تكوين في باقيا أثارا تترك التي الطفولة خبرات وبخاصة الانفعالية الخبرات

 متصلة أنظمة و أساسية ثالث مقومات إلى الشخصية تقسيم إلى( 8111/8898)سيجمون فرويد  النفس ي

 الجهاز معا لتكون  بينها فيما وتتفاعل هذه ألاناظيم، الاخر نع منها جزء أي فصل يمكن ال البعض ببعضها

  22: وهي لإلنسان النفس ي

موروث  هو ما كل من ويتكون  وهمجية بدائية الشخصية قوى  أكثر وهو "يولد الطفل مزودا به : ـ الهو 1

 أو املجتمع بالتهذيب يد له تمتد لم الذي الشخصية من املظلم الجانب يمثل وهو، الغرائز ذلك في بما سيكولوجيا

 املباشر لإلشباع يسعى انه بمعنى اللذة  ملبدأ وفقا يسير، 23"ألاخالقيات أو املعايير أو بالقيم يعترف وال التحوير

 .ذلك لتحقيق ويصارع

الاجتماعي  يفرضها الواقع التي للضغوطات كنتيجة الهو عن ينفصل ثم الرضاعة مرحلة خالل ألانا ينشأ : ألانا  ـ  8

 الرغبات هذه إشباع إلى ويسعى، 24والرغبات الواقع بين كوسيط الوظيفية الناحية من ألانا فيعمل، الفرد على

ورغباته  الهو بين ميول  يعادل أن ألانا يحاول ، ألاعلى ألانا يرفضها وال تقبلهايرض ى بها املجنمع وب مشروعة بطريقة

 طريق تخفيفه عنتنزيله و  إلى فيحتمي، القلقالتوتر و  صابهأ ذلك في أخفق واذا واملجتمع العليا ألانا املردودة من

ي  الواقع ومتطلبات الهو حاجات بين الصراع لحل دفاعية وحيل ميكانزمات  .ألاعلى  ألانا وقّيمالحس ّ

في هيئتها  الشخص ذاتية يمثل، فرويد عند الشخصية مكونات من الثالث املكون ( الضمير)  :ألاعلى ألانا  ـ 3

التي  ألاخالقية القيمو  السامية املبادئ سوى  على سلوكه وأفعاله تسيطر ال حيثب، تّزنة والحصيفةامل وصورتها

  ينزع عليه ويعاقبانه الوالدين يدنيه ما فكل، والعقاب الثواب أساليب طريق عن والديه"مدرسته و يكتسبها من

                كسلطة كابسة  العليا ألانا شتغلت ،25 "العلى ألانا نظام شقي أحد يمثل والذي ضميره في أن يستدخله إلى
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 ألانا تمكن فإذا مع الهو، تواصله في تساهال ُيظهر عندما أخرى  جهة من ألانا وعلى، جهة من الهو على وممانعة و

 أو تغلبت ميول الفرد ورغباته إذا وأما ومتزنا  سويا الفرد ألاعلى عاش ومتطلبات ألانا رغبات الهو بين يوفق أن

 . اضطرابها إلى ذلك أدى الشخصية على تمعأوامر ونواهي املج

دور الكاتب في اكساب الطفل القّيم  إلى، وطبيعي أن يفظي هذا الطرح السيكولوجي في مقامه ألاول 

بتضمين نصوصه ألادبية الجوانب التربوية الصحيحة ، السلوكية و النفسية السّوية وتوسيع مداركه ورؤاه

  كتحرير عقله من الخرافات والفتك والبدع، واملعارف الالزمة التي ترقى بمستوى الطفل العقلي والنفس ي

وحب الخير لآلخرين والانضباط عند ، والثقة بالنفس  وتأكيد الذاتوالشجاعة وتعويده الجرأة ألادبية 

         ألن الغاية ، في مالقاة آلاخرين ومواجهتهم بآراء رزينة وأفكار رصينة و الترّدد خجلالومجانبة ظاهرة الغضب 

في هذا ألادب ليس في الاهتمام بالجانب التعليمي أو املعرفي ـ وان كانت احدى أهدافه ـ وانما في تلبية الحاجات 

بة واملمازحة بينه وبين أبواه كرغبته في الحب والعاطفة واملداع، النفسية التي يطلبها الطفل ويرغبها لنفسه

الشعور باالنتماء ملجتمعه ووطنه الذي تختزن فيه مقومات الانتماء  إلىورغبته ، وبينه وبين أفراد أسرته

الناتج عن الحاجة ، واذا ما نظرنا بصورة أكثر واقعية ملراعاة هذا الجانب العاطفي والنفس ي، والوجـود والهوية

جد أن املنهج النفس ي  قد أثبت أن العقد وألامراض التي تصــيب الفرد مرجعها ن، ألاولى وهي الحب والعاطفة

 . نقص أو خلل في امداده بهذا الشعــور في صباه 

تشكل مساحة كبيرة في نفس الطفل "فهي ، هي جوهر الرغبات وعمادها، فالعاطفة بهذا املنظور  

ازن كان انسانا سويا في مستقبله وفي حياته فإن أخذها بشكل متو ، وهي تكون نفسه وتبني شخصيته، الناش ئ

، فقد روي عن الرسول 26"وان أخذها بغير ذلك بالزيادة أو النقصان تشكلت لديه عقد ال يحمد عقباها، كلها

  صلى هللا عليه وسلم أنه كان أرحم الناس بالّصبيان والعيال ومن مظاهر الرحمة والعطف أن يقبل الطفل

وكما  27ي في تحريك مشاعر وعواطف الطفل وتشعره بالقرب الكبير منه وتواضعهفإن القبلة لها دور ايجاب

فإنها تشغل ـــ في الوقت ، تشغل هذه الحاجات الهامة القاعدة ألاساس من نشاط ألاطفال العاطفي والنفس ي

اعلياته ذكاء فإحّد كبير في تحريك مشاعر الطفل وأحاسيسه و  إلىفالخيال يسهم ، خيال الطفل برمتهنفسه ـــ 

كما يتيح له فرص التعبير ، العقلية وتقويتها كتنمية الذاكرة وإلابداع والتخّيل واختزان املعلومات واطالة أمدها

  28ويمنحه فضاء ثقافي خاص يحلق فيه ويتنقل بين أرجائه من دون الزام أو اكراه، والتفاعل

يتّبين لنا أن ، ط سلوك الطفلوفي ضوء هذه املعطيات واملقدمات التي تقّر بدور العاطفة في ضب

وتغذية قدراته التأملية وإلابداعية ، العاطفة إلايجابية لها أثر ملموس في تنمية خيال الطفل وتثبيت معارفه

الاستمرار  إلىيؤدي بالضرورة ، بها انجازا متميزا وسلوكا مرغوبا فيهفهي تشكل قدرة تحفيزية للطفل قد يحقق 

الاهتمام بكل ما يتصل بحاجاته والسعي الحثيث لتحقيق "ولهذا وجب ، املشاركةفي تحقيق مزيد من إلابداع و 

توازن فعلي بين عواطفه وسلوكه من أجل اعداده في مواجهة املستقبل متفاعال معززا بالثقة مؤمنا بقيم 

التهديد ، أما العاطفة السلبية املتمثلة في 29"املحبة والسالم وأهمية تحقيقها بين أفراد ألاسرة البشرية 

ومن الناحية العملية فإن ، والقسوة املبالغ فيها تجعل الطفل يخش ى الوقوع في الخطأ حتى يتجنب العقوبة
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وال تدفع به لالندماج في املجتمع الذي ، ألافاق البعيدة إلىإلابداع وتطلعه  إلىالعاطفة السلبية ال تحفز الطفل 

 . عليه يعيش فيه خوفا من الوقوع في الخطأ وانزال العقاب

أنها في مرحلة بنائها تخضع لهذا النوع من التهديد والتخويف ، من املالحظ على النفس البشرية عامة

فقد يكون هذا السلوك مفيدا وحافزا قويا لتقويم سلوك الطفل ولكن ، لتحقيق الطاعة وإلاذعان للوالدين

مكنه التفاعل مع واجباته وحقوقه بدرجة ال ي، قد تكون عواقبه وخيمة على نمو الطفل في جميع النواحي

 .بطريقة إيجـــــابية فتنمو لديه انفعاالت سلبية وصراعات نفسية غير مالئمة ملحيطه وعامله

سلوك معاكس غير مرغوب فيه من الناحية  إلىيؤدي ، فالخوف من الفشل في الدراسة مثال 

واذا ما بحثنا عن هذه ( ظية أو الجسديةاللف)نتيجة استعمال آلاباء لوسيلة العقاب ، السيكولوجية للناش ئ

ة فالظاهرة في واقعنا العربي نجده مترعا بنماذج كثيرة لبعض ألافراد املغتاظين الذين تولدت لديهم رغبة عني

لذا يجب على املربين بشكل عام أن يأخذوا بقواعد التنشئة الصحيحة  ، في الانتقام والكراهية اتجاه آلاخرين

نما إأن الغرض من العقوبة "علما ، ممارسة آلية الثواب والعقاب لتأديب الطفل وتعليمهوالتصرف الحميد في 

                ال الانتقام والتشفي ولهذا ينبغي أن يراعي طبيعة الطفل ومزاجه قبل الاقدام ، هو الارشاد والاصالح

وهفواته بعد  وتغفر أخطاؤه، على معاقبته، ويشجع على أن يشترك بنفسه في تفهم واصالح الخطأ الذي أخطأه

 . 30"اصالحها

تحدد بوضوح شخصية الطفل وأسسها على ما ستكون ، ان تفاعل ألاهداف املذكورة سلفا فيما بينها

ن إ، عليه في املستقبل العلمي والثقافي ّ
                  ذ يعمل الكاتب جاهدا على اكساب الطفل قّيما واتجاهات تكوِّ

  وفي صياغة نظرته الخاصة للحياة، كية الاجتماعيةفي مجموعها أساسا متينا في نمّوه العقلي ومواقفه السلو 

وإنما تتكون بالتعلم والاكتساب ، فاملعطيات العلمية والثقافية التي تقدم للطفل ال تأتي بالفطرة أو السليقة

وما يكتسبه من معرفة وعلم وما يتأثر ، وما يصله من عادات وتقاليد، خليط مما يرثه من أبويه وأسرته"فهي 

                 وما يعتقد فيه ويؤمن به وما يتصف به من خلق  وما تتميز به شخصيته ، ن وما يمارسه منهابه من فنو 

شريطة أن  31" وما يشيع فيه من ثقافة عامة، من مالمح وكل ما يسود في مجتمعه من أفكار وآراء وقوانين

نها تمثل صفات أل، بل تنبثق منها ابتداء، يكون هذا الخليط الثقافي ذات صلة وثقى باألهداف العقيدية

ي عنها
ّ
  . 32املجتمع املسلم وخصائصه وأخالقياته التي ال يمكن التخل

فإن الغرض ألاساس ي الذي يجب أن يضعه الكاتب نصب عينه في تقديمه لألشكال ، وعلى هذا ألاساس

بوية للطفل، فهو يتعامل مع أدب الطفل من وجهة تر  للبعد السوسيولوجيألادبية بمختلف أنواعها هو تقديره 

ويكسبه الدافعية ألن ، تمثل القّيم السامية في نشاطه التربوي  إلىبحيث يدعو الطفل ، أخالقية ال جمالية

سواء منها الحقائق العلمية في مجال املعرفة العاّمة وما يرتبط  يكون قادرا على استيعاب املعارف واملعلومات

ومن هنا ، عية ملجتمعه من عادات وأعراف اجتماعيةأو ما يتصل بالقيم الثقافية الاجتما، بالتحصيل املدرس ي

نحن املربين باملهمة التي ينبغي أن يكون عليها ، نرى أن الغاية ألاخالقية تظل مطلبا أساسيا حاضرا في وعينا

بوصفه العنصر الفّعال وألاساس ي في العملية التعليمية على اختالف أشكالها ، أديب الطفل ازاء مهامه التربوية

 .مضامينهاوتنوع 
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فهي تحتل عندهم ، وحسبنا أن نجد ميدانا مناسبا ألدب ألاطفال ال يكون أنفع من ميدان القصة

وهي من أكثر الوسائل التعليمية في انماء وعي ، املقام ألاول ملا تحمله من عوامل التشويق واملتعة والجاذبية

م وتثبيت معارفه ومنحه الفرص الكفيل
ّ
كما أنها تجسد مضمون ، ة بالتعود عليهاالطفل على القراءة والتعل

ه ، التنشئة الاجتماعية في عاملنا العربي وإلاسالمي
ّ
وما يعنينا في ذلك القصة الدينية التي تعد مالك ألامر كل

باعتبارها أداة تربوية فعالة ذات أثر جلّي وواضح في تنشئة الطفل وتربيته  تتجلى ، وسنامه في أدب الطفل

عادة إوزيادة ثروته اللغوية وقدرته على التعبير اذا طلب منه ، ذوقه ألادبي تبعا لقدرات املتعلمأهميتها في تنمية 

لكن جمالية تلقي الطفل لهذه القدرات ألادبية والخبرات املعرفية ال تتأتى ، 33سرد قصة ما أو اعادة أجزاء منها

 .ال بعد طول دربة ومران وممارسة إ

فهي تغذي وجدانه بالقيم الصالحة ، ز في تنشئة الطفل وتثقيفهلقد بات جليا أن للقصة دور بار 

وفي تزويده بثروة "، وتساهم في بناء شخصيته ألادبية والنفسية و الاجتماعية، وتقّوم سلوكه بالقدوة الحسنة

كما أن للقصة خاصة في املراحل ألاولى للطفولة دورا مهما من ، لغوية يستخدمها في فهم ما يقرأ فيما بعد

ث معالجتها لبعض املشكالت التي قد يعاني منها مثل مشكلة تكييفه مع العالم الذي يعيش فيه أو أنها تمنح حي

الطفل فرصة لكي ينفس عن ما يشعر به من رغبات مكبوتة في داخله وال يجد سبيال  للتنفيس عنها بسبب 

 .   34"عوامل عديدة 

لعب دورا مهما في توجيه سلوك الطفل نحو املثل ومن املعلوم أن الاختيار الجّيد للنصوص القصصية ي

وهذا ما يتضح مع القصص الدينية التي ألفيناها قمة ألادب ، عمال عقله وفكرهإالعليا وفي شد انتباهه و 

الخيالية والعلمية والفكاهية ) بحيث طغت مضامينها على باقي القصص ألاخرى ، ةوسحر البيان قرآنا وسنّ 

أن أدب الطفل قائم على أسس إسالمية وعلمیة سلیمة "ومرد ذلك ( ت وألاساطيرواملترجمة وقصص املغامرا

ل النفسیة  الكثيرة 
ّ
أو تخفیف ما  ....یلعب دورا كبيرا في خلق التوازن النفس ي لدى  الطفل ویحمیه من العل

دافا تربوية في ، وال غرو أن اتباع القصص الدينية لها غايات نبيلة وأه35"ینتاب الطفل منها بل عالجه الحاسم

الخير ونبذ  إلىألنها أكثر القصص تشخيصا للمواقف إلانسانية والاجتماعية كالسعي ، حياة الطفل املستقبلية

كما تعزز القصة الدينية عالقة الطفل بمجتمعه من حيث ، الشر ادناء الرض ى والقناعة  ودرء الجشع والطمع

 .املستقبل  إلىحاضره وماضيه وتشرئب به قضاياه وعاداته وطبائعه وأنماطه  فتنمي معرفته ب

ال مناص من السعي في تربية الناشئة بالقصص القرآنية والدينية التي تتعامل مع النفس البشرية  إذن

تثبت الواقع املسرود ، في واقعيتها الكاملة فهي قصص هادفة واقعية مبرأة من التحريف والتزييف والتزيد

فآفاقها رحبة ومجاالتها فصيحة ، في القرآن الكريم وألاحاديث والسيرة النبويةوتتطابق  مضامينها  مع ما جاء 

وبئس ، ، وتحقق الهدف التربوي من عرضها36تجسد املبادئ ألاخالقية التي دعا اليها إلاسالم، وأهدافها سامية

رضا مباشرا مع القصص التي  ال ينجم عنها الا املغامرات وألاساطير الخرافية التي تتعارض في عقائدها تعا

 أعراف وتقاليد اجتماعية أشادت  ، العقيدة إلاسالمية
ّ
وما القوالب التي تنتظم فيها ألاساطير القديمة الا

وهي في الوقت ذاته قصص تكشف ، ببطوالت وخزعبالت تسبك في قوالب خرافية جافة أشد ما يكون الجفاف

 .عن السطو والاعتداء على آلاخرين وسلب حقوقهم 
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م بهافإقرارن 
ّ
انما هو تأكيد على البراءة الالزمة للطفل فهو سريع التقبل ملثل هذه ، ا بهذه الحقيقة املسل

ة وصور براقة
ّ
لذلك البد من توجيه الطفل الوجهة الصحيحة وصقل ، ألاساطير التي تعتمد على أشكال أخاذ

لية والوجدانية  والنفسية ال قدرات الطفل العق"ألن ، خياله بالتدقيق واملراجعة والحرص على تجنب الخطأ

واتخاذ املواقف الواضحة ولذا فإن من الضروري الحرص على إلايحاء ، تجعله قادرا على استنباط الحلول 

 .  37"للطفل بسلوك ما أو مشاعر معينة

ه، ولعّل النموذج الذي سنرصده عن القصص الدينية
ّ
ففي قصة ، يتضح فيه املغزى من القول كل

والّصبر على املكاره وعدم التخلي عن مهمة ، لسالم تتجلى طاعة هللا والامتثال ألوامرهسيدنا يونس عليه ا

  تعالىهللا  أن:"وقد جاء فيها ، إلاشراف املسندة ألي شخص في حياته
ً
قومه  إلىأرسل يونس عليه السالم نبيا

ا لهم أنها لن تجدي بهم موضح، ترك ألاصنام وعبادة هللا الواحد ألاحد دون أن يشركوا به شيئا إلىيدعوهم 

ان لم يأخذوا بهديه وملا أنف منهم تركهم ، وأنذرهم بعد ذلك بعذاب سيحل بهم، نفعا ولن تلحق بهم ضررا

 . 38"مغاضبا يائسا من إيمانهم فخرج من قريته

           وتمض ي القّصة في تتبع رحلة النّبي يـونس عليه السالم وغضبه من قومه الذين حّل بهم العذاب 

فتـابوا وصدق ايمـانهم ، ووقع بهم كما وقع باألمم التي سبقتهم من عاد و ثمود، جه من قريته من بعد خرو 

وما إن ابتعد عن الشــاطئ هـاجت الامــــواج ، أن يـونسا عليه السالم فقد ركب في سفينـة: "تقــول القصة 

فاقترعوا على إلقاء العاص ي ، حدهمفأدرك الركاب أن سوء هذا املصير سببه عصيـــان أ، وعصفت بها ألاعـــاصير

فألقوه في البحر فلتقمه الحـوت دون أن ، ان أصـابت يونس إلىو كّرروا القرعــة ثالث مرات          في البحر 

 .39"علم يـونس أنه أخطأ إذ ترك قـومه قبل أن يستخير ربـه في الخـروج و يـأذن له في الهجرة ، يخدش جلده

واستجابة هللا عز وجل فيما دعاه اليه ، هار خشوعه وعبادتهوتصف القصة مناجاة العبد لربه واظ

فاستجاب هللا لدعائه وحفظه في بطن الحوت من الهشم أو ، فنادى ربه و هو في بطن الحوت: عبده  فتقول 

فكان من ، فألقاه الحوت على الشاطئ هزيال سقيما، الحوت في املاء إلقائه في العراء إلىالهضم  وأوحى هللا 

أن قوي أمره هللا بعد  إلى، ه به أن أنبت عليه شجرة من يقطين يستظل بورقها ويطعم من شجرهارحمة رب

 . 40بلده و موطن عشيرته نظرا لكونهم قد آمنوا باهلل و نبذوا ألاوثان إلىذلك أن يعود 

تتيح للطفل التأني والتأمل ، وعلى هذا النحو من القصص التي تحتفي بأسلوب سردي سهل ويسير

يا
ّ
وأمر الحوت  ، ؟ كأمر يونس وهو في بطن الحوت، في ألاحداث التفصيلية املتعلقة بالقّصة وتخيل وقائعها جل

لذا يشترط في القصة إلايجاز وعدم إلاكثار منها حتى ال يقع ، ؟الذي لم يخدش له لحما ولم يكسر له عظما 

جمع بين إلايجاز والداللة يكون عميق أن النص ألادبي الذي ي"ذلك ، الطفل في تردد فيضيع عنه الخط الرئيس

وحتى تتحقق جمالية التلقي  41"ويفهمه ألاطفال ملا فيه من التركيز وقرب التناول من أقصر طريق، املبنى واملغزى 

أن يتجنب غريب اللفظ وتعقيد ألاسلوب وأن يتخير من لذيذ اللفظ ما يثير املعاني على الكاتب لدى الطفل 

قر بهذا إلالزام، 42اسراف في تفاصيل القصةالحسّية دون مغاالة أو 
ُ
فإننا نعلم أن لغة القصة ، وعندما ن

  فيغدو عاجزا عن متابعتها، املحكية ذات ألالفاظ الصعبة والغريبة تعيق قدرة الطفل على الاستيعاب والتلقي

 .43كما تعطل انسيابية التمثيل والتخّيل وتورثه الحيرة والترّدد وتوقعه في الغموض
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فهي تشرح ، تقدم ذكره، فان للقصص القرآنية بعد تربوي ينأى عن الخيال والريب والتكهناتومما 

القول بتأليف قصص  إلىوهذا ما يدفعنا ، للطفل أمور دينه ودنياه وتظهر أثر إلايمان في نفسه وسلوكياته

والشعور بالتقدير  وتوقظ إلاحساس، بين املاض ي والحاضرألنها تربط الّصلة ، البطوالت الوطنية والدينية

 .والتقليد والرغبة في املنافسة واملنافحة اللذين هما مصدر إلالهام في مرحلة الطفولة 

 : هوامش الدراسة
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 . 8118قراءات نظرية نماذج تطبيقية دار املسيرة للنشر ألاردن، الطبعة الثانية ، أدب ألاطفال، ـ سمير عبد الوهاب أحمد 3

 . 8188مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان ، أدب ألاطفال، عمر ألاسعدـ  4
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 . 8/8184الطبعة ، دار الفكر ألاردن، أدب ألاطفال فن وطفولة، الحوامدة  محمد فؤاد ـ ـ 88

لألطفال،  بحث عن النسخ الصاعد في نصوص حكائیة ونصوص قصصیة، 'سحر القصة والحكاية'صر الكناني محسن ناـ  88
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 داللة التوسع ألافقي في اللغة العربية
Indication of horizontal expansion in the Arabic language 

 عيس ى العزري: د

univ-chlef.dz @ e.aissa 

 (الجزائر)الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي

 

 :ملخص 

ولالشتقاق موضع اهتمام في اللغة العربية في معظم  ،(Dérivation)تتميز لغتنا العربية بخاصية الاشتقاق      

فات والدراسات اللغوية قديما وحديثا، واملتمّعن في نظام اللغة العربية يتضح له أنها اشتقاقية إلصاقية
َّ
ل
َ
 املؤ

ونها إلى هذا املنحى نفسه حيث وصفها بأنها تنماز عن اللغات ألاخرى بك" جميل املالئكة"وذهب ألاستاذ 

بُته علم التصريف العربي  اشتقاقية فضال عن كونها إلصاقية،
ْ
 .وهذا ما ُيث

م اللواصق بناء على املوقع التي تشغله في الجذر إلى     َقسَّ
ُ
 :وت

لواصق ألافعال املضارعة هي التي تسبق أّول : وتعرف بالعناصر التي تسبق أول الكلمات ومنها Préfixes السوابق

ْيُت )وف الفعل، وتعرف بحر 
َ
ن
َ
         السين وسوف تسبقان ألافعال املضارعة لتصرف الزمن من الحال  ، والصقة(أ

 . التعريف، والصقة الهمزة، وغيرها( أل)الصقة و إلى الاستقبال،

الصائت الطويل ألالف في اسم : وهي من العناصر التي تتوسط الجذر، نحو  Infixes" املقحمات"والدواخل    

 .مكتوب، وغيرها: كاتب، أو الواو في اسم املفعول كـ: الفاعل كـ

              تاء التأنيث الساكنة، والتاء املربوطة: هي العناصر التي تضاف إلى نهاية الجذر، كـ Suffixesواللواحق    

ياء النسبة في ألاسماء، والضمائر املتصلة، والحقة الواو والنون، والحقة ألالف والنون، والحقة ألالف والتاء، و 

 .وغيرها

  .داللة اللواصق، السوابق، الدواخل، واللواحق، الجذر، الاشتقاق: الكلمات املفتاحية
Summary 

   The Arabic language is characterized by the characteristic of derivation, and to derive interest in 

the Arabic language in most of the literature and linguistic studies of old and recent, and that is 

reflected in the Arabic language system it is clear that it is a derivative of the adjective, and went 

Professor "beautiful angels" to this same trend, which he described as twitching languages The other 

as being derivative as well as being adherent, and this is evidenced by the science of Arab discharge. 

    The labels are divided based on the location they occupy in the root to: 

Prefixes Prefixes are defined as the elements that precede the first words, such as: the verb forms of 

the verb, which precedes the first verb, and is known as the letters of anet and the syllabus. 

Infixes, which are the elements that mediate the root, are about: the long-term denominator in the 

name of the actor, such as: hearer, or waw in the name of the verb: audible, and others. 

Suffixes are the elements added to the end of the root, such as: t: static femininity tethered names, 

related pronouns, suffixes of wow and neon, and subsequent suffixes and subsequent suffixes. 

Keywords: Indication of pastes, precedents, intents, suffixes, root, derivation. 
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 مقدمة

                    اللغة مجموعة من الرموز يعبر بها إلانسان عن أغراضه في تواصله مع آلاخرين، وتعّد اللغة جزءا    

                              ي تسعى ِمن املنظومة الاجتماعية التي تحمل في خواطرها مجموعة من املقاصد، والرغبات الت

ولالشتقاق موضع اهتمام في اللغة العربية  ،(Dérivation)إلى تحقيقها، وتتمّيز لغتنا العربية بخاصية الاشتقاق 

فات والدراسات اللغوية قديما وحديثا، حيث أفردت له مصنفات خاصة أمثال ألاصمعي 
َّ
ل
َ
ت )في معظم املؤ

ل من ( ه681ت )، وابن دريد (ه613ت )، وابن السراج (ه812
َّ
ك

َ
 ش

ْ
ْحَدثين، إذ

ُ
القدامى، وعبد هللا أمين من امل

 .هؤالء املدرسة الاشتقاقية

وأن . نزع لفظ من آخر بشرط تناسبهما معنى وتركيبا، وتغايرهما في الصيغة بحرف أو حركة»: ومن تعريفاته     

ُب : فال يقال يزيد املشتق على املشتق منه بش يء كَضاِرب أو َمْضُروب يوافق َضْرًبا في جميع ذلك،
ْ
                        ِذئ

تق من الجذر (.  1)«من َسْرحان؛ لفقد املعنى الزائد
ْ

ش
َ
َتَب )فعلى سبيل املثال ت

َ
اِتب، و)ية متعددة أبن( ك

َ
ُتوب)ك

ْ
 (َمك

َتَبة)، و(ِكَتاب)و
ْ
ُتب)، و(َمك

ُ
 (. الكتابة)بمعان متقاربة متصلة بفكرة ( ك

؛ لقابليتها (2)اعه، ووسموا العربية بأنها لغة اشتقاقيةواملالحظ أّنِ معظم اللغويين اهتموا باالشتقاق وأنو     

على توليد ألابنية املتنوعة بدالالت مختلفة لتلك الصيغ، وهذا دليل قوي ُيثبت قوة اللغة العربية وجدارتها 

        تبقى العلة الاشتقاقية مصدرا من مصادر القوة إلابداعية»(: Pierre Guirraudبيار جيرو)بالدراسة، يقول 

؛ ألنَّ الاشتقاق وسيلة من وسائل إثراء املعجم باملفردات، هذه شهادة ألاجنبي على مرتبة اللغة (3)«في اللغة

 .العربية وتراثها املمَيز

إلى هذا " جميل املالئكة"إّن املتمعن في نظام اللغة العربية يتضح له أنها اشتقاقية إلصاقية، وذهب ألاستاذ     

وهذا ما  ،(4)بأنها تنماز على اللغات ألاخرى بكونها اشتقاقية فضال عن كونها إلصاقيةاملنحى نفسه حيث وصفها 

بُته علم التصريف العربي
ْ
 .ُيث

 :أنواع اللواصق

                 اهتم علماء اللغة العربية في فترة مبكرة بدراسة الوحدات الصرفية وداللتها، التي تدّل على معنى     

مة التأنيث والتثنية والجمع، وياء النسب وحروف املضارعة، والسوابق واللواحق عال : في الكلمات، مثل

 .والدواخل

م اللواصق بناء على املوقع التي تشغله في الجذر إلى     َقسَّ
ُ
 :وت

 : وتعرف بالعناصر التي تسبق أول الكلمات ومنها: Préfixes السوابق

 سوابق ألافعال املضارعة 

ْسَمُع، وتْسَمُع، وَيْسَمُع، وتعرف بحروف : هي التي تسبق أول الفعل نحو    
َ
ْسَمُع، ون

َ
ْيُت )أ

َ
ن
َ
، وال توصف (أ

فالهمزة والنون ال تحددان . (5)بالزيادات؛ ألنها لها دالالت تصريفية، وتحدد الشخص والجنس والعدد والزمن

 .           (6)ديدهما فتعين الصقة ألالف والنون أو نون إلاناثالنوع، والتاء والياء ال تحددان العدد، وإذا أردت تح
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نؤكد هذا الرأي، ويقصد نفسه وأستاذه : كما تستعمل النون للداللة على التواضع كأْن يقول الطالب   

َيْفَعُل يوافق قولك: وسميت باملضارعة ألنها تضارع أسماء الفاعلين فمثال. املشرف
َ
د هللا إنَّ عب: إنَّ عبد هللا ل

فاعل  
َ
 .(7)ل

                    وتضم لواصق املضارعة في الرباعي، وتفتح في الثالثي؛ ألن الثالثي أكثر من الرباعي، والفتحة أخف     

رُِج، فهؤالء : من الضمة، فأعطوا ألاكثر ألاخف، وألاقل ألاثقل ليعادلوا بينهما، نحو
ْ
رََج َيْسَتخ

ْ
ُم واْسَتخ

َ
َعِلَم َيْعل

ُم : ن جميع حروف املضارعة من الهمزة والنون والتاء والياء فيقولون يفتحو 
َ
ْعل

َ
ُم، ونحن أنا أ

َ
ْعل

َ
، وأنت ت

ُم،
َ
ْعل

َ
ُم ن

َ
رُِج، وهو َيْسَتخرُِج، وهذه أفصح اللغات، وهو ألاصل . وهو َيْعل

ْ
ْسَتخ

َ
رُِج، وأنت ت

ْ
ْسَتخ

َ
رُِج، ونحن ن

ْ
ْسَتخ

َ
وأنا أ

 . (8)لجميع اللغات

ِسروا جميع حروف املضارعة، وإْن كانت الكسرة في الياء ثقيلة     
ْ
وفريق ثان نقيض املذهب ألاول وهو أن ُيك

رُِج، وهو : فإنهم يتحملونها فيقولون 
ْ
رُِج، ونحن ِنْسَتخ

ْ
أنا ِإْعِلُم، ونحن ِنْعِلُم، وأنت ِتْعِلُم، وهو ِيْعِلُم، وأنا ِإْسَتخ

رُِج 
ْ
ْعَتِمر في النساء: يرة بكسر حروف املضارعة، ووردت آيات كث(9)ِيْسَتخ

ُ
: منها قراءة يحيى بن ثابث ومنصور بن امل

101 ﴿ 
َ
ُمون

َ
َما ِتيل

َ
 ك

َ
ُمون

َ
ُهْم ِييل ِإنَّ

َ
 .(10)﴾ف

ُم، ونحن : وفريق ثالث من العرب يكسرون الهمزة والنون والتاء ويفتحون الياء فيقولون     
َ
ُم، وأنت ِتْعل

َ
أنا ِإْعل

ُم، وهو يَ 
َ
ُم بفتح الياء؛ ألنهم يستثقلون الكسرة في الياءِنْعل

َ
 .(11)ْعل

  ويرى املحدثون أنَّ لواصق املضارعة هي ضمائر في ألاصل ال فرق بينهما سوى أنها في أول البنية، والضمائر      

بيعة وال ينسجم هذا الرأي مع ط. (12)في آخرها، وليس التقديم والتأخير باألمر الذي يخرج الاسم عن كونه اسما

إنها ليست »: البنية التركيبية للجملة إذ ال يجتمع في الجملة العربية فاعالن، يقول سيبويه في هذا الصدد

ِإْن يضرب يأتنا وأشباه هذا لم يكن : بأسماء أنك لو وضعتها مواضع ألاسماء لم يجز ذلك، أال ترى أنك لو قلت

 . ، والداللة ال تثبت اسميتها(13)«كالما

 :وسوفسابقة السين 

               السين وسوف الصقتان تسبقان ألافعال املضارعة لتصرف الزمن من الحال إلى الاستقبال، وهما     

الن جزءا من بنية الكلمة، يقول سيبويه 
ّ
وسيفعل ذلك، وسوف : وتقول »(: ه120ت)من اللواصق التي ال تشك

وما »ويقول في نص آخر، (14)«الالم ألاسماء للمعرفةيفعل ذلك فتلحقها هذين الحرفين ملعنى، كما تلحق ألالف و 

ِحَقها من السين وسوف كما لحقت الاسم ألالف والالم للمعرفة
َ
 (. 15)«ل

، وتدّل "سوف"ومن خصائص السين املفردة حرف يختّص باملضارع، ويخلصه لالستقبال، وليس مقتطعا من    

امللتصقة بالفعل املضارع " سوف"لقريب، أّما سابقة السين امللتصقة بالفعل املضارع على املستقبل ا"سابقة 

تستعمل في الغالب للّداللة على زمن بعيد " سوف"ومنهم من يرى أن سابقة (. 16)فتدل على املستقبل البعيد

 ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسيًرا ﴿: يتصل باآلخرة كما في قوله تعالى
َ

َسْوف
َ
فتستعمل  وأّما السين ،2: ﴾ الانشقاق ف

اَءُهْم  ﴿: ، نحو قوله تعالى(17)للداللة على زمن قريب يتصل بالدنيا
َ
ْبن

َ
ُل أ ِ

 
ت
َ
ق

ُ
اَل َسن

َ
، ومن أهم 181: ألاعراف ﴾ق

   نحو " سوف"أنهما تتفقان ببنائهما على الفتح، وتختلفان في أنه يجوز دخول الم الابتداء على : خصائصهما

ْرض َ ﴿: قوله تعالى
َ
ت
َ
َك ف  ُيْعِطيَك َربُّ

َ
َسْوف

َ
 . 5: ﴾ الضحىىَول
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 التعريف ( أل)سابقة 

         تدخل ألف التعريف والمه »: وهي أداة من ألادوات النحوية تسبق ألاسماء من ألاول، يقول ابن فارس    

ور، فإذا " رجل: "واملتمكن قولنا". التي"و" الذي"متمكن وغير متمكن، فالذي هو غير متمكن : على اسمين
ُ
مِلنك

كثر الدينار والّدرهم، والذئب أخشاه إن مررت به، وال يريد ذيبا بعينه : والجنس قولنا". الرجل: "عهد مرة قيل

جاءني الضارُب عمًرا : ف والالم بمعنى الذي كقولناويكون ألال. وإنما يريد أنه يخش ى هذا الجنس من الحيوان

 الكوفة، والبصرة: املعاني كقولناوربما دخال الاسم وضعا ال لجنس وال لش يء من . الذي ضرب عمرا: بمعنى

رثار
َّ
العباس والفضل، وهذان هما اللذان يدخالن في أسماء هللا جّل وعّز : وربما دخال للتفخيم نحو. والبئر، والث

التعريف تكون بدالالت مختلفة التي منها التعريفية والعهدية والجنسية ( أل)نستنتج أّن . (18)«وصفاته

واملوصولية، ومنها ما يدل على الفضل والتعظيم والتفخيم، كما تدّل على التوكيد، يقول عبد القاهر 

 ال من زيد وال من عمرو  القا كان كان كالمك مع من لم يعلم أن انط" زيد منطلق: "إنك إذا قلت»: الجرجاني

       كان كالمك مع من عرف أّن انطالقا كان إّما من زيد وإّما" زيد املنطلق: "فأنت تفيد ذلك ابتداء، وإذا قلت

 .(19)«من عمرو، فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون غيره

ا غلب وهذه هي في ألاصل التي لل. لطيبة" املدينة"للكعبة، و" البيت"وتكون للغلبة نحو    
َّ
عهد، ولكن مصحوبها مل

ًما بالغلبة، وصارت 
َ
 عريف، وال تحذف منه إال في نداءالزمة له، وُسِلبِت الت" أل"على بعض ما له معناه صار َعل

 .(20)أو إضافة

 واحد  كـ" ألالف والالم"ويرى الخليل بن أحمد الفراهيدي أّن     
 

وأن ليست " قد: "اللتين ُيَعّرِفون بها حرف

ريُد : "منهما منفصلة عن ألاخرى كانفصال ألف الاستفهام في قولهواحدة 
ُ
أ
َ
أما سيبويه فقد خالف رأي أستاذه ". أ

 (21)الخليل وذهب إلى أن الالم وحدها الصقة التعريف، ودخلت الهمزة ليتوصل بها إلى النطق بالساكن

ين حرف واحد، فكذلك الالم حرف في مقابلة التنوين، فكما أّن التنو " أل"وأصحاب هذا الرأي يستدلون بأّن 

 .، وتختلف مسوغات آلاراء من فرد آلخر(22)واحد؛ ألنها تقابله

 :سابقة الهمزة

، كما أطلقوه "همزة الاستفهام"قاصدين " ألف الاستفهام: "أطلق القدماء اسم ألالف على الهمزة، فقالوا    

تسمية الهمزة وحرف املّد املفتوح قبله باأللف  ورأى بعضهم أن". قال"على حرف املد املفتوح ما قبله كما في 

ألالف "، وسّمى حرف املّد املفتوح قبله "ألالف املهموزة"، أو "ألالف اليابسة"تؤدي إلى اللبس، فسّمى الهمزة 

 . (23)اللّينة

 أْصل، وألف وصل، و : يقولون »والهمزة الصقة تصريفية لها وظائف نحوية، ومن أنواعها املتعددة     
ُ

ألف ألف

خبر عن نفسه
ُ
 "أكرم"، وألف القطع مثل "تى يأتيأ: "فاأللف التي لألصل قولنا. قطع، وألف استفهام، وألف امل

؟: "وألف الاستفهام نحو خِبر عن نفسه نحو"أخرَج زيد 
ُ
وألف الوصل تدخل على ألاسماء . أنا أخرُج : "، وألف امل

، والتي تدخل على ألادوات "اضرب: "، وفي ألافعال قولنا"ابن"و" اسم: "وألافعال وألادوات، ففي ألاسماء قولنا

، وهذا "الرجل: "، وألالف التي تدخل على الم التعريف مثل"أيُم هللا: "هي ألالف في قولك: قال قوم: مختلف فيها

 . (24)«مذهب أهل البصرة
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  :(25)والهمزة حرف مهمل ينادى به القريب، كقوله من الطويل   

اِطمُ             
َ
ف

َ
ِل  أ

ُّ
َدل

َّ
ا الت

َ
 َبْعَض َهذ

ً
ْجِمِلي***َمْهال

َ
أ
َ
َمْعِت َصْرِمي ف ْ

ز
َ
ِت أ

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 َوِإن

           أزيد قائم؟ : أّما همزة الاستفهام فهي حرف مشترك يدخل على ألاسماء وألافعال لطلب تصديق، نحو   

خر بحسب املقام، وألاصل (26)أزيد عندك أم عمرو؟ ثم إّن همزة الاستفهام قد تِرد ملعان: أو تصّور، نحو
ُ
           أ

 .في جميع ذلك معنى الاستفهام

  ﴿: التسوية نحو: ألاّول    
َ
ون

ُ
ِمن

ْ
 ُيؤ

َ
ِذْرُهْم ال

ْ
ن
ُ
ْم ت

َ
ْم ل

َ
ْرَتُهْم أ

َ
ذ

ْ
ن
َ
أ
َ
ْيِهْم أ

َ
ا : قال بعض النحويين. 3: ﴾ البقرة َسَواٌء َعل

ّ
مل

ما "و" ما أبالي"و" ليت شعري "و" سواء"وية بعد كان املستفِهم يستوي عنده الوجود والعدم، وتقع همزة التس

 ".أدري 

َك َصْدَرَك  ﴿: التقرير وهو توقيف املخاطب على ما يعلم ثبوته أو نفيه، نحو قوله تعالى: الثاني   
َ
َرْح ل

ْ
ش

َ
ْم ن

َ
ل
َ
﴾ أ

 .1:الشرح

ُم ال ﴿: التوبيخ نحو قوله تعالى: الثالث   
ُ
ْم ِفي َحَياِتك

ُ
َباِتك ِ

ي 
َ
ْم ط

ُ
َهْبت

ْ
ذ

َ
َياأ

ْ
ن وقد اجتمع  التقرير . 80:﴾ ألاحقاف دُّ

َك ِفيَنا َوِليًدا  ﴿: والتوبيخ في قوله تعالى َرّبِ
ُ
ْم ن

َ
ل
َ
 . 12:﴾ الشعراءأ

 : التحقيق نحو قول جرير: الرابع   

اَيا            
َ
ط

َ
ْيَر َمْن َرِكَب امل

َ
ْم خ

ُ
ْست

َ
ل
َ
 راِح ***أ

َ
 ُبطون

َ
ين ِ

َ
َدى الَعامل

ْ
ن
َ
 َوأ

َوى  ﴿: ير نحوالتذك: الخامس   
َ
آ
َ
ْم َيِجْدَك َيِتيًما ف

َ
ل
َ
 .3: ﴾ الضحى أ

  ﴿: التهديد نحو: السادس   
َ
ِلين وَّ

َ ْ
ْم ُنْهِلِك ألا

َ
ل
َ
 .13: ﴾ املرسالت أ

َماِء َماءً  ﴿: التنبيه نحو: السابع    َزَل ِمَن السَّ
ْ
ن
َ
َه أ

َّ
نَّ الل

َ
َر أ

َ
ْم ت

َ
ل
َ
 .36: ﴾ الحج أ

ْيِهْم  ﴿: التعجب نحو: الثامن   
َ
ُه َعل

َّ
ِضَب الل

َ
ْوًما غ

َ
ْوا ق

َّ
َول

َ
ِذيَن ت

َّ
ى ال

َ
َر ِإل

َ
ْم ت

َ
ل
َ
 .   11: ﴾ املجادلة أ

وا ﴿: الاستبطاء نحو: التاسع   
ُ
َمن

َ
ِذيَن آ

َّ
ِن ِلل

ْ
ْم َيأ

َ
ل
َ
 .   13: ﴾ الحديد أ

  ﴿: العاشر إلانكار نحو   
َ
َبِنين

ْ
ى ال

َ
اِت َعل

َ
َبن

ْ
ى ال

َ
ف

َ
ْصط

َ
 . 156: ﴾ الصافات أ

َعل"كما تقوم الصقة الهمزة على الدخول في الزمن املاض ي في بناء    
ْ
ف

َ
ْصَبَح إذا دخل في الصباح: قال، ي"أ

َ
 أ

  أنجد: ومكانا نحو. (27)وأمس ى إذا دخل في املساء، وأضحى إذا دخل في الضحى، وأفجر إذا دخل في الفجر

بلغت مائة : أمأت الدراهم وآلفت: ، أو عدًدا نحونجًدا والعراق والشام وتهامة: وأعرق، وأشأم، وأْتَهم، أي وصل

 .وألًفا

َعَل )كما تتعدد معاني    
ْ
ف

َ
 :(28)املزيد بالهمزة وتكثر، ومن ذلك( أ

ر عياله، وأضبَّ اليوم، كثر ضبابه، وأظبأ املكان، كثر ظباؤه : التكثير؛ يقال -1
ُ
ث
َ
َعال الرجل؛ ك

َ
 (.غزالنه)أ

 .عرضته للرهن: وأرهْنُت املتاع عرضتها للبيع،: العرض؛ مثل أبعُت الشاة -8

 .صار ذا ورق: صارت ذات طفل، وأورَق الشجر: ألبَن صار ذا لبن، وأطفلت املرأة: الصيرورة؛ مثل -6

 .استحق الجذاذ: استحق الحصاد، وأجذ النخل: أحصد الزرع: الاستحقاق؛ نحو -1

 .أحلبت سعيدا وأرعيته؛ أي أعنته على الحلب والرعي: إلاعانة؛ نحو -5

 .أزلت عجمته وإبهامه بنقطه: أعجمت الكتاب: إلازالة عن مفعوله ما اشتق منه، نحوالسلب و -3
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وجدته : وجدته كريما، وأبخلته: وجدته حميدا، وأكرمته: أْحَمدُت : وجدان الش يء عن صفة؛ نحو -1

 .بخيال

 :سابقة همزة التعدية 

ل يتعدى بها إلى مفعول أو أكثر، كما ألّن الفع( همزة التعدية)تزاد في أول الفعل الثالثي املجرد، وتسمى    

-في الغالب  -تسمى همزة النقل؛ ألنها تنقل معنى الفعل إلى مفعوله، ويصير بها الفاعل مفعوال، وال تقتض ي

أذهبه، وقد ظهر هذا جليا في ألاسلوب القرآني، فورد استخدام ( الالزم)ذهب : تكرارا وال تمهال، نقول في

وِرِهْم  ﴿: ات الكريمة، منها قوله تعالىالزما في عدد من آلاي( ذهب)
ُ
ُه ِبن

َّ
َهَب الل

َ
اَء  ، و﴿11: ﴾ البقرة ذ

َ
ْو ش

َ
َول

َهَب ِبَسْمِعِهْم 
َ
ذ

َ
ُه ل

َّ
ْم  ، و﴿80: ﴾ البقرةالل

ُ
َهَب ِريُحك

ْ
ذ

َ
وا َوت

ُ
ل

َ
ش

ْ
ف

َ
ت
َ
ُعوا ف َ

از
َ
ن
َ
 ت

َ
وفي آيات أخري . 13: ﴾ ألانفال َوال

  ﴿: اؤهالفعل نفسه جاء متعديا بالهمزة، قال جل ثن
َ
َحَزن

ْ
ا ال

َّ
َهَب َعن

ْ
ذ

َ
ِذي أ

َّ
ِه ال

َّ
َحْمُد ِلل

ْ
وا ال

ُ
ال

َ
 81: ﴾ فاطرَوق

َيا﴿و
ْ
ن ُم الدُّ

ُ
ْم ِفي َحَياِتك

ُ
َباِتك ِ

ي 
َ
ْم ط

ُ
َهْبت

ْ
اِت  ، و﴿80: ﴾ ألاحقاف أذ

َ
ئ ِ
ي   السَّ

َ
ِهْبن

ْ
اِت ُيذ

َ
َحَسن

ْ
 . (29) 111: ﴾ هودِإنَّ ال

 :"قد"سابقة   

أّما . تتصف هذه الالصقة باستقالليتها من حيث البناء املقطعي، وهو لفظ مشترك، يكون اسما وحرفا    

 :الاسمية فمن داللتها" قد"

ْدِني، بمعنى: ، تقول "َحْسب"أن تكون بمعنى : ألاول     
َ
. َحْسِبي، والياء املتصلة بها مجرورة املوضع باإلضافة: ق

 .وحذفها، والياء في الحالتين في موضع جر ويجوز فيها إثبات نون الوقاية

َفى" أن تكون اسم فعل بمعنى : الثاني    
َ
ويلزمها نون الوقاية مع ياء املتكلم، والياء املتصلة بها في موضع ". ك

ْد َزْيد  ِدْرَهم  : " الحرفية، ويقال في هذا" قد: "نصب، وهي مبنية في الغالب لشبهها بـ
َ
ْدِني" ، و"ق

َ
حرصا بالنون " ق

 .(30)على بقاء السكون ألنه ألاصل فيما يبنون 

الحرفية فحرف مختص بالفعل، وتدخل على املاض ي بشرط أن يكون متصرفا، وعلى املضارع " قد"أّما    

ده من ناصب أو جازم وهو حرف تنفيس َجرُّ
َ
ومن أهم دالالتها التركيبية أنها تفيد التحقيق والتوكيد إذا  .بشرط ت

ين ا
َ
  ﴿: ملاض ي واملضارع، فمثال املاض ي نحو قوله تعالىسبقت الفعل

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ؤ

ُ ْ
َح امل

َ
ل
ْ
ف

َ
ْد أ

َ
، واملضارع 1: ﴾ املؤمنون  ق

َك  ﴿: نحو قوله تعالى
َ
ُبون ِ

 
ذ

َ
 ُيك

َ
ُهْم ال ِإنَّ

َ
 ف

َ
ون

ُ
ول

ُ
ِذي َيق

َّ
َك ال

ُ
َيْحُزن

َ
ُه ل

َّ
ُم ِإن

َ
ْعل

َ
ْد ن

َ
وترد للتقليل مع الفعل . 66:﴾ ألانعام ق

ْد يجود إنَّ : املضارع نحو
َ
قد ينجح : كما ترد للداللة التوقع مع املاض ي واملضارع، ومع املضارع نحو. البخيل ق

ر" قد: "فـ. املجتهد
َ
ع منتظ

َّ
 لذلك . هنا تدل على أن النجاح متوق

ً
را

َ
عا منتظ

َّ
ا مع املاض ي فتدل على أنه كان متوق أمَّ

بة
َّ
صالة، ألن الجماعة منتظرون، وال بّد فيه من معنى قد قامت ال: ومنه قول املؤذن. يستعمل في ألاشياء املترق

ِرد للداللة على التكثير، ومنه قوله تعالى. التوقع
َ
َماِء  ﴿: وقد ت َب َوْجِهَك ِفي السَّ

ُّ
ل
َ
ق

َ
َرى ت

َ
ْد ن

َ
 .(31) 111: ﴾ البقرة ق

 :سابقة امليم

ويتم  من صيغة الفعل غير الثالثي (32)الصقة امليم من لواصق ألاسماء، ولها دالالت متعددة التي منها الفاعلية   

َعل)بناؤها عن طريق إلصاق امليم املضمومة ببنية 
َ
بعد تغيير املصّوت الفائي من الفتحة إلى السكون، وتغيير ( ف

، واستغفر هللا : املصّوت العينّي من الفتحة إلى الكسرة ومن أمثلة ذلك ِمن 
ْ
، وآمن باهلل فهو ُمؤ ر  ِ

ّ
ر فهو ُمَفك

َّ
ك

َ
ف

ِلق  فهو ُمْس 
َ
، وانطلق فهو ُمْنط ِفر 

ْ
 .َتغ



212222  

 

                             31 

من صيغة الفعل غير الثالثي أيضا، ويتم بناؤها عن طريق إلصاق امليم املضمومة ( 33)كما تدّل على املفعولية    

َعل)ببنية 
َ
استنبط ألاحكام من النصوص فهي : بعد تغيير املصّوِت الفائّي من الفتحة إلى السكون، نحو قولك( ف

ة
َ
َبط

ْ
 .ُمْسَتن

الذي وقع فيه الحدث، ويتم بناؤها من الفعل الثالثي على وزنين ( 34)ومن داللتها أيضا على الزمان واملكان   

 :قياسيين

 طلع من الزمان في اسم فيقال ،(35إذا كان املضارع مضموم العين، أو مفتوحها أو معتل الالم مطلقاَمْفَعل  (1

َتُو قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها: وشتا، وسعى
ْ

َتى َمش
ْ

َتى، وَمْسَعى، وأصل َمش
ْ

ع، وَمش
َ
ل
ْ
وأصل . َمط

 .َمْسَعى َمْسَعُي قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها

 : دخل، وقطع، وكتب، ولجأ، ولها، ورمى، ونأى: ويقال في اسم املكان من   
َ
ع،َمْدخ

َ
َهى ل، وَمْقط

ْ
َجأ، وَمل

ْ
 وَمل

ى، وقد وردت صيغة َمْفَعل دالة على اسم الزمان أو املكان في القرآن الكريم، ومن ذلك 
َ
             وَمْرَمى، وَمْنأ

  ﴿: قول هللا تعالى
َ
ون

ُ
وا َيْعَمل

ُ
ان

َ
 ِبَما ك

ً
ُزال

ُ
َوى ن

ْ
أ
َ ْ
 امل

ُ
ات

َّ
ُهْم َجن

َ
ل
َ
َوى  ، و﴿11: ﴾ السجدة  ف

ْ
َس َمث

ْ
اُر َوِبئ

َّ
َواُهُم الن

ْ
َوَمأ

 
َ
ين امِلِ

َّ
َرَبُهْم  ، و﴿151:﴾ آل عمران الظ

ْ
اٍس َمش

َ
ن
ُ
لُّ أ

ُ
ْد َعِلَم ك

َ
  ، و﴿30: ﴾ البقرة ق

َّ
ِه ِإال

َّ
 ِمَن الل

َ
َجأ

ْ
 َمل

َ
 ال

ْ
ن

َ
وا أ

ُّ
ن
َ
َوظ

ْيِه 
َ
ى ، و﴿112:﴾ التوبة ِإل

ًّ
اِم ِإْبَراِهيَم ُمَصل

َ
وا ِمْن َمق

ُ
ذ

َ
خ

َّ
 .185:لبقرة ﴾ ا َوات

 :َمْفِعل وله حالتان (1

ِرُس ، وضرب َيْضِرب، وجلس : ماض ي الفعل الثالثي الصحيح املكسور العين في املضارع مثل( أ    
ْ
غرس َيغ

ِزل 
ْ
ِرس لزمان غرس الشجر أو مكانه: يقال فيها: َيْجِلس، وقصد َيْقِصد، ونزل َين

ْ
 ، وَمْضِرب، وَمْجِلس، وَمْقِصدَمغ

ِزل، ومن ذ
ْ
 ﴿: لك في القرآن الكريموَمن

ً
ْحَسُن َمِقيال

َ
ا َوأ رًّ

َ
ق

َ
ْيٌر ُمْست

َ
ِة َيْوَمِئٍذ خ

َّ
َجن

ْ
ْصَحاُب ال

َ
 81: ﴾ الفرقان أ

ا و﴿ 
ً
ْم َيِجُدوا َعْنَها َمْصِرف

َ
ُهْم ِمْن َمِحيٍص  و﴿. 56:﴾ الكهف  َول

َ
ا َما ل

َ
َياِتن

َ
 ِفي آ

َ
ون

ُ
ِذيَن ُيَجاِدل

َّ
َم ال

َ
﴾  َوَيْعل

 .65:الشورى

 َمْوِعد، وَمْوِضع: ل، يقال فيهاوعد، ووضع، ووأ: الفعل الصحيح الالم املعتل الفاء بالواو مثل ماض ي( ب

  ﴿: ، قال تعالى(36وموئل
ً

ْن َيِجُدوا ِمْن ُدوِنِه َمْوِئال
َ
ُهْم َمْوِعٌد ل

َ
َمْوِعد اسم : ، ففي هذه آلاية52: ﴾ الكهف َبْل ل

ل إليه يئل: زمان، وَمْوِئل اسم مكان، يقال
َ
  َوأ

ً
ال

ْ
  .لجأ إليه فرارا: َوأ

ويتّم بناؤه عن طريق إلصاق امليم املكسورة ببنية ، (37)ومن داللة الصقة امليم في أول الكلمة على اسم آلالة   

َعل)
َ
َسة، وِمْقَرَعة: ِمْفَعل وِمْفَعلة نحو: ، ومن صيغهما(ف

َ
ن
ْ
َرط، وِمك

ْ
ب، وِمْبَرد، وِمش

َ
وقد خرج عن القياس . ِمْحل

ُرَصة : ألفاظ منها
ْ
ة، وُمخ

َ
ُحل

ْ
ل، وُمْنُصل، وُمك

ُ
 .-بضم امليم والعين  -ُمْسُعط، وُمْنخ

 : Infixes" املقحمات"والدواخل 

         سامع، أو الواو : في اسم الفاعل كـ( ألالف)الصائت الطويل : وهي من العناصر التي تتوسط الجذر، نحو   

 .مسموع، ومنها: في اسم املفعول كـ
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 التضعيف الصقة

 : "الصقة التضعيف تقع في حشو بنية الكلمة، وهو مورفيم يقوم على إطالة الصوت املضعف مثل   
َ
أ

َ
ش

َ
" ن

 "و
َ
أ

ّ
ش

َ
الثانية طويلة وتلتصق باألفعال لتأدية " شين"ألاولى قصيرة، و" شين"إذ ال فرق بين الفعلين إال أّن " ن

 :(38) وظائف نحوية منها

 فالن: الصيغة، ويكون التكثير في الفعل نحو التكثير وهو ألاغلب في هذه( 1
َ

ف وَّ
َ
: أكثر الطواف، قال هللا تعالى: ط

ا ﴿
ً
ْرَض ُعُيون

َ ْ
ا ألا

َ
ْرن جَّ

َ
اِل  ، و﴿18: ﴾ القمر َوف

َ
ِقت

ْ
ى ال

َ
 َعل

َ
ِمِنين

ْ
ؤ

ُ ْ
ِِض امل

ِبيُّ َحر 
َّ
َها الن يُّ

َ
 .35:﴾ ألانفالَيا أ

ِت إلابُل وَبرَّ : التكثير في الفاعل مثل( 8
َ
ت ُت َموَّ ّيِ

َ ْ
َر البارُك منها وامل

ُ
ث
َ
ْت أي ك

َ
 .ك

ْبَواَب  ﴿: التكثير في املفعول به كقوله تعالى( 6
َ ْ
ِت ألا

َ
ق

َّ
ل
َ
 .أي أغلقت أبوابا كثيرة. 86: ﴾ يوسف َوغ

ْيُت العين: السلب وإلازالة، نحو( 1
َّ
ذ

َ
ْدُت البعير أي أزلت قرادته، وق رَّ

َ
رت البرتقال: ق

ّ
ذاها، وقش

َ
أي أزلت : أزلُت ق

 .شرهق

ه: التعدية، كـ( 5
ُ
ْدت عَّ

َ
ْمُت زيًدا وق وَّ

َ
 .ق

ر الطين أي صار حجرا: الصيرورة، مثل( 3 َض املكان أي صار روضا، وحجَّ  .َروَّ

ْبُت : التوجه إلى الش يء، كـ( 1 رَّ
َ
ُت، وغ

ْ
ق رَّ

َ
 .توجهت نحو املشرق أو املغرب: ـش

ى، : اختصار حكاية ش يء، كـ َح، ولبَّ َل، وَسبَّ
َّ
َن َهل مَّ

َ
 قال: وأ

ْ
ْيك ال إله إال هللا، وسبحان: إذ بَّ

َ
ْيك اللهم ل بَّ

َ
 هللا، ول

 . وآمين

هُ : نسبة الش يء إلى أصل الفعل، كـ( 2
ُ
ْرت فَّ

َ
ْقُت زيًدا أو ك سَّ

َ
 .نسبته إلى الفسق أو الكفر: ف

ْعُت زيًدا: قبول الش يء، كـ( 1 فَّ
َ

 .قبلت شفاعته: ش

 .عنوية متعددة، تتضح بواسطة السياقالصقة التضعيف تشير إلى دالالت م   

 "فاَعَل "الصقة ألف الحشو

اَعَل "يتم بناء صيغة     
َ
َعل"بإضافة صائت طويل على بنية " ف

َ
 : (39)دالالت مختلفة منها" فاَعَل "ولبناء " ف

حينئذ املشاركة، وهو التشارك بين اثنين فأكثر، وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعال، فيقابله آلاخر بمثله، و ( 1

سب للبادئ نسبة الفاعلية، وللمقابل نسبة املفعولية
ْ
بهذه الصيغة  صار  فإذا كان أصل الفعل الزما. فُين

يا، نحو ْيُت ومش ى، أي اقتسام الفاعلية واملفع: ماشيته ، وألاصل: متعّدِ
َ

 ولية لفظان والاشتراك فيهما معنىَمش

ا، فاألول : نحو ، والثاني: نافس أحمُد عليًّ ا من ناحية املعنى : فاِعل  مفعول به من الناحية إلاعرابية اللفظية، أمَّ

س
َ
 .فكل منهما مناِفس مناف

َها ﴿: ضاعفت الش يء، كثرت أضعافه، قال تعالى: التكثير، نحو( 8
ْ
 ُيَضاِعف

ً
ة

َ
ُك َحَسن

َ
 ت

ْ
: ، ومثل10: ﴾ النساء َوِإن

ا﴿: بذل وسعه في املدافعة واملغالبة، قال تعالى: جاهد بمعنى
َ
ن
َ
ُهْم ُسُبل َنْهِدَينَّ

َ
ا ل

َ
ِذيَن َجاَهُدوا ِفين

َّ
: ﴾ العنكبوتَوال

31. 

وم وتاَبْعُت التدريس، بمعنى واليت بعضه بعضا وأتبعته: املوالاة، بتكرار الفعل واستمراره، نحو( 6  .  والْيُت الصَّ

              عفاك هللا، وعاقب القاض ي املذنب، ومنه : الذي أخذ منه الفعل، نحو إعطاء املفعول معنى املصدر ( 1

ْم ِبِه  ﴿: في القرآن الكريم
ُ
ِل َما ُعوِقْبت

ْ
َعاِقُبوا ِبِمث

َ
ْم ف

ُ
ْبت

َ
 َعاق

ْ
 .183: ﴾ النحل َوِإن
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و  ﴿: بارك هللا العمل الصالح، وفي القرآن الكريم: الدعاء، مثل ( 5
ُ
ك

َ
ف

ْ
ى ُيؤ

َّ
ن
َ
ُه أ

َّ
ُهُم الل

َ
ل
َ
ات

َ
 ق

َ
ففيه . 60: ﴾ التوبة ن

 .دعاء على املخالفين ألوامر هللا بالطرد من رحمته

اَعَل "وقد تأتي صيغة ( 3
َ
َعَل "بمعنى " ف

َ
 سافر وهاجر، وآمن: صل، ومن ذلكفي أفعال، فال يزيد معناها على ألا " ف

  ﴿: وآوى، قال هللا تعالى
ُ
ال

َ
اُس ق

َّ
َمَن الن

َ
َما آ

َ
وا ك

ُ
ِمن

َ
ُهْم آ

َ
ا ِقيَل ل

َ
َهاُء َوِإذ

َ
ف َمَن السُّ

َ
َما آ

َ
ِمُن ك

ْ
ؤ

ُ
ن
َ
، 31: ﴾ البقرةوا أ

َوى و﴿
َ
آ
َ
ْم َيِجْدَك َيِتيًما ف

َ
ل
َ
 .3: ﴾ الضحى أ

 الصقة فاِعل

 كاِتب وجاِلس: ، ومن الصفات نحوتأتي الصقة فاِعل في ألاسماء والصفات، ومن أمثلة ألاسماء كاِهل وساِعد   

: ختصة باملؤنث من دون التحاق تاء التأنيث املربوطة به، مثلعلى النسبة في الصفات امل" فاِعل"وتدل صيغة 

ليس في كالم »(: ه610ت)حاِئض، وطاِلق، وطاِمث، كما تدّل صيغة فاِعل على املفعولية، قال ابن خالويه 

 قولهم
ّ

، إنما هو مسفي: العرب فاعل بمعنى مفعول إال ة...تراب ساف   (.40)«وراضية بمعنى مرضيَّ

 :Suffixesاللواحق 

تاء التأنيث الساكنة التي تضاف للفعل املاض ي داللة على تأنيث : هي العناصر التي تضاف إلى نهاية الجذر، كـ    

: َسِمَعْت، وتاء املتكلم املضمومة املتصلة بالفعل املاض ي الدالة على املفرد تذكيرا وتأنيثا نحو: الفاعل، نحو

 .َسِمْعُت 

 ؛ ألّن ألاصل في ألاشياء التذكير ويفتقر الاسم املؤنث إلى عالمة خاصة به، في حين ال يفتقر املذكر إلى عالمة    

والاسم املؤنث يحتاج إلى عالمة لفظية تزاد على صيغته؛ لتدّل على تأنيثها وتأنيث صاحبها، ومن تلك اللواحق 

 . الدالة على التأنيث الحقة تاء التأنيث املربوطة

 مواضع التاء املربوطة وداللتها

وفي صيغ . في ألاسماء املشتقة، كاسم الفاعل وهو قياس ي، في مثل طاِلب وطاِلبة تستخدم التاء املربوطة    

سّماع : املبالغة تلحق تاء التأنيث املربوطة ألاسماء في آلاخر لتمييز املؤنث من املذكر، وأكثر ما يكون  نحو

 : هة مثلوفي الصفة املشب. وسّماعة
 
ِرَحة

َ
رِح  وف

َ
وكذلك املنسوب . َمْسموع و مسموعة: وفي اسم املفعول نحو. ف

 .يقال عربّي وعربّية

               داللتها ألاصلية التي هي للتأنيثوِلالحقة التاء املربوطة وظائف داللية في اللغة العربية  فضال عن    

 :(41)ومن أهمها

وتكون زيادتها قياسية فيما كان من املصادر ، من جنسه، فتأتي ملعنى الوحدةقد تزاد التاء لتمييز الواحد ( 1

ة، كما يكون وجودها غالبا في أسماء ألاجناس مثل: اسم جنس كاسم املرة، مثل
َ
ْفخ

َ
تمر وتمرة، وشجر : ن

  ﴿: وشجرة، ونحل ونحلة، ونمل ونملة، وَحَمام وحمامة، وذباب وذبابة، ففي قوله تعالى
َ
ْمل

َ
 ن

ْ
ت

َ
ال

َ
 ق

ٌ
﴾  ة

لتاء " قالت"ال يدل على أن النملة مؤنث؛ ألن التاء للوحدة، فتكون تاء " قالت: "ن إلصاق التاء بــإ،12:النمل

 ".نملة"الوحدة في 

مة، وتأتي لتعويض : راوية، ولتأكيدها في نحو: وتزداد التاء للمبالغة في نحو (8
ّ

َوَعَد : الكلمة كمصدر" فاء"عال

ة،   .سنة، وشفة: مثل( المها)أقاَم إقامة، واستقام استقامة، أو : كمصدر( عينها)وَوِثَق َيِثُق ِثَقة، أو َيِعُد ُعدَّ
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عندي ثالثة : وتستعمل للداللة على املذكر في ألاعداد، وتلتصق بالعدد املذكر من الثالثة إلى العشرة، يقال( 6

عندي ثالث بنات، وهذا دليل على أن الصقة : لذكور، وال تلتصق بالعدد املؤنث من الثالثة إلى العشرة، يقا

: في ذلك( ه111ت)التاء ال تفيد التأنيث بشكل مطلق، وإلفادتها التذكير في ألاعداد، يقول عبد القاهر الجرجاني 

ل ، (42)«إّن ألاعداد تأنيثها بالعكس من تأنيث جمع ألاشياء، فالتاء فيها عالمة للتذكير، وسقوطها للتأنيث»
ّ
ويعل

أكثر املؤنث فيه الصقة التاء فجعلوا جمع املؤنث غير ملتصق بها؛ ليكون أخف له، ألن التاء لزمت  اء ذلكالعلم

واحدة، ولذلك ثقل، فكرهوا أن يمكنوا الثقل حتى ينتقل من الواحدة إلى الجماعة، ففروا من ذلك، فحذفوا 

الجمع بين الثقيلين، فجعلوا ثقيال  الهاء من الجمع ليعتدل الجمع، فيكون ثقيال مع خفيف فيعتدل، وكرهوا

 .(43)مع خفيف، وخفيفا مع ثقيل

، وكذلك حروف (البقعة"، ويجوز تأنيثها على تقدير "املكان"تقدير  وأسماء البالد واملواضع يجوز تذكيرها على( 1

 (. الكلمة)الهجاء يصح تذكيرها على معنى الحرف أو تأنيثها على معنى 

هاِلَبة في جمع مهلب، وألاشاعرة في أشعر : نحو( َمَفاِعل)لى النسبة في الجمع على كما تدّل الصقة التاء ع( 5
َ
امل

 .بمعنى مهلبّيين وأشعرّيين

على الزمن في الصفات الخاصة باألنثى كالحمل، والوالدة، والرضاعة، حيث إريد بها " التاء"وتدل الصقة    

آلان، وطالقة غدا، على معنى تحيض آلان، وتطلق  إلاجراء على الفعل والتعريض للحدوث، فقالوا هي حائضة

  ﴿: غدا للداللة على املستقبل، ومنه قوله تعالى
ً
ة

َ
يَح َعاِصف ِ

 الر 
َ
ْيَمان

َ
، على معنى تعصف إذا 21: ﴾ ألانبياء َوِلُسل

َهُل  ﴿: أمرها سليمان عليه السالم بإذن هللا عّز وجّل، ومنه قوله تعالى أيضا
ْ
ذ

َ
َرْوَنَها ت

َ
ا َيْوَم ت لُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ

ُ
ك

 
ْ

ْرَضَعت
َ
 .، أي التي في حالة إلارضاع8: ﴾ الحج أ

 الت متعددة كاإلفراد، والتذكيرال تدل على ألانوثة في ألاصل، بل لها دال" التاء"يتبين لنا مما سبق أن الصقة    

 .والنسبة، والعوض، والزمن

 الحقة التاء الضميرية

الشخص والعدد والنوع، وتكون بصائت الضم القصير للمتكلم املفرد مذكرا التاء الحقة ضميرية، تحدد    

سمْعَت، وبصائت الكسر القصير : سمْعُت، وبصائت الفتح القصير للمخاطب املفرد املذكر نحو: ومؤنثا، نحو

را " ما: "وملحقة بـ. سمْعِت : للمخاطبة املفردة املؤنثة نحو
ّ
ثا نحوللداللة على املخاطَبْيِن الاثنين مذك

ّ
: ومؤن

: َسِمْعُتْم، وبملحقة بنون مشددة لجماعة املخاطبات نحو: َسِمْعُتَما، وملحقة بامليم لجماعة املخاطِبيَن نحو

نَّ 
ُ
ا التغييرات التي تحدثها تاء الفاعل عند . َسِمْعت ا من حيث الداللة التركيبية فتدل على الفاعلية، أمَّ أمَّ

 . (44)دعْوُت ورمْيُت : دعا ورمى : د حرف العلة إلى أصلها الواوي أو اليائي نحوالتصاقها بالفعل املعتل آلاخر فتعي

  

 الضمائر املتصلة

مّتصلة ومنفصلة، والقسم ألاول أقرب إلى دراسة اللواصق، واللواحق الضميرية : تنقسم الضمائر إلى قسمين   

م، تّن ) التاء  :في اللغة العربية هي
ُ
ما، ت

ُ
 أنيث، والواو التي تدل على الجمعالتي تدل على الت ، والياء(ُت، َت، ِت، ت
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ّن ) وألالف التي تدل على التثنية، وكاف الخطاب
ُ
ْم، ك

ُ
ما، ك

ُ
 (ه، ها، هما، هم، هّن )اء الغيبة ، وه(َك، ِك، ك

 .(45)التي للمتكلمين"  نا"و

 الحقة الياء الضميرية

التأنيث واملخاطب وإلافراد عند التصاقها بفعل تتباين دالالت الحقة الياء الضميرية، منها ما يدّل على    

ا الياء الحرفية فهي  اْسَمِعي، وتسمعين، وفي حالة إلاعراب تكون في: املضارع وألامر نحو       محل رفع فاعل، أمَّ

سبة
ّ
. أنا جزائريٌّ بدال من قوله أنا أنتسب إلى الجزائر: والاختصار نحو( 46)من حروف املعاني فتكون بداللة الن

بزيادة ياء مشددة متلّوة بتاء الّنقل؛ حيث أن الاسم قبل إلحاقها كان  (47)كما تكون بداللة املصدر الصناعي

جاهلي، معناه منسوب إلى الجهل، فاللفظ دال على ذات منسوبة إلى معنى، فهو : منسوبا، فمثال عندما نقول 

قل اللفظ من الوصفية إلى الا 
ُ
 .سمية ليخلص اللفظ على معنى املصدرفي قوة املشتق، وعند زيادة التاء ن

 الحقة الكاف الضميرية

الحقة الكاف ضمير متصل له محل إعرابي، وتحدد الشخص، والعدد، والنوع، وتكون مفتوحة للمذكر     

ِك للقرآن الكريم : استماُعَك للدرس ضرورّي، وتكون مكسورة للمؤنث املخاطب، نحو: املخاطب، نحو
ُ
تالوت

إجابُتكما صحيحة، وملحقة : للداللة على الاثَنيِن املخاطَبيِن والاثنَتيِن املخاطبَتيِن، نحو( ما: )بـجيدة، وملحقة 

ْم مقروء، وملحقة بنون مشددة لجماعة املخاطبات، نحو: بامليم لجماعة املخاِطِبيَن، نحو
ُ
نَّ : خطك

ُ
ك

ُ
أخالق

نَّ الاحترام
ُ
 .(48)تمنُحك

. ، وال محل لها من إلاعراب"ذاك: "فإذا بُعد قلت" ذا: "على البعد، تقول وتكون الحقة الكاف الحرفية دالة    

وُن محلها الرفع إذا قلنا
ُ
   لك الخيار: سمعتَك، وفي محل جر، نحو: لوالك، كما تكون في محل نصب، نحو: ويك

 .(49)في املسألة

 ".إيا: "منهما مبدوء بكلمةلتشكيل ضمير منفصل، هي اثنا عشر ضميرا، كل ( إيا: )وتلتصق الصقة الكاف بـ   

 .للمتكلم املعظم نفسه، أو معه غيره" إيانا: "، وهو ألاصل، وفرعه"إياي: "فللمتكلم

ب املفرد    
َ
ب مذكرا أو مؤنثا" إياكما"للمخاطَبة، و" إياِك : وهو ألاصل، وفروعه" إياَك "وللمخاط

َ
 للمثنى املخاط

ر املخاطِبيَن، و" إياكم"و
ّ
َبات" إياكّن "لجمع املذك

َ
 .لجمع إلاناث املخاط

" إياهم"للمثني الغائب بنوعيه، و" إياهما"للمفردة الغائبة، و" إياها: "للمفرد الغائب، وفروعه" إياه: "وللغائب   

 .(50)لجمع إلاناث الغائبات، وإعرابه يكون في محل نصب" إياهّن "لجمع الذكور الغائبين، و

 :الحقة الواو والنون 

والنون بين ألاسماء وألافعال، وعندنا التصاقها باألسماء الصحيحة وشبه الصحيحة ال الواو  تشترك الحقة  

الجذر والالحقة، وال : فرعيتان وحدتان" جادون "املحمُدوَن والَعِلّيون جادون، فلفظة " يحدث أي تغيير فيها، نحو

  ﴿: يكتسبان قيمتهما إال من خالل تالحمهما، قال تعالى
َ
ِذيَن َيْرُمون

َّ
َهَداَء َوال

ُ
ْرَبَعِة ش

َ
وا ِبأ

ُ
ت
ْ
ْم َيأ

َ
مَّ ل

ُ
اِت ث

َ
ْحَصن

ُ ْ
امل

 
َ

ون
ُ
اِسق

َ
ف

ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ول

ُ
َبًدا َوأ

َ
 أ

ً
َهاَدة

َ
ُهْم ش

َ
وا ل

ُ
َبل

ْ
ق

َ
 ت

َ
 َوال

ً
َدة

ْ
 َجل

َ
َماِنين

َ
اْجِلُدوُهْم ث

َ
 ، و﴿1: ﴾ النور  ف

َ
 ال

َ
ون يُّ ِ

م 
ُ
َوِمْنُهْم أ

َماِنيَّ 
َ
 أ

َّ
اَب ِإال

َ
ِكت

ْ
 ال

َ
ُمون

َ
، وعند التصاق الحقة الواو والنون باألسماء املقصورة واملنقوصة 12: ﴾ البقرةَيْعل

: دليال عليها، فنقول مصطفى فتحذف ألالف املقصورة وتبقى حركة ما قبلها : يحدث تغيير في البنية، نحو
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  ﴿: ومنه في ألاسلوب القرآني املصطَفْوَن 
ُ
ت
ْ
ن
َ
ِم َوأ

ْ
ل ى السَّ

َ
ْدُعوا ِإل

َ
وا َوت

ُ
 َتِهن

َ
ال

َ
 ف

َ
ْون

َ
ْعل

َ ْ
، ومن أمثلة 65: ﴾ محمد ُم ألا

ِئَك ﴿: القاُضوَن فيحذف املصوت اليائي للتخفيف، قال تعالى: الاسم املنقوص القاض ي ففي الجمع نقول 
َ
ول

ُ
َوأ

 
َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
ُ ْ
عالمة : ، والثانية(الرفع)ةعالمة إعرابية فرعي: ، وتقوم الحقة الواو بثالث دالالت ألاولى111: ﴾ البقرةُهُم امل

ا النون فتكون بداللة التعويض عن التنوين في الاسم املفرد: والثالثة لجمعل  .(51)عالمة للتذكير، أمَّ

 الحقة ألالف والتاء  

، (52)قائمات: الحقة ألالف والتاء خاصة باألسماء والصفات للداللة على جمع املؤنث السالم نحو    

ِرد هذا الجمع فيما كان علما ملؤنث، سواء أكا
َّ
وليلى، وخنساء، وزينب آية، : ن فيه عالمة تأنيث أم ال، نحووَيط

 ﴿: آيات، وليالت، وخنساوات، وزينبات، قال تعالى: في الجمع فتقول 
 
ْيَك  رَ امل

َ
ِزَل ِإل

ْ
ن
ُ
ِذي أ

َّ
اِب َوال

َ
ِكت

ْ
 ال

ُ
َيات

َ
َك آ

ْ
ِتل

َحقُّ 
ْ
َك ال ِ

    . ، وما ختم بتاء التأنيث من ألاعالم مذكرة أو مؤنثة، ومن أسماء ألاجناس والصفات01:﴾ الرعدِمْن َرب 

ومن أمثلة ألاعالم . حمزات وطلحات، وأسامات: حمزة وطلحة، وأسامة، فيقال: ومن أمثلة ألاعالم املذكرة

ومن أمثلة أسماء . اتخديجات، وفاطمات، وحليم: خديجة، وفاطمة، وحليمة، فيقال في جمعها: املؤنثة

 عاقلة، ومسلمة: شجرات، وبقرات، ونحالت، ومن الصفات: شجرة، وبقرة، ونحلة، فتقول في جمعها: ألاجناس

ويالحظ على ما سبق من جمع املؤنث السالم عند . عاقالت، ومسلمات، ومؤمنات: ومؤمنة، فتقول في جمعها

ويزاد على مفرده ألالف والتاء املفتوحة، ويفتح ما قبل  إْن كان مختوما بالتاء،" التاء"جمعه تحذف من مفرده 

ة إال في املفردات ذات املقطع الواحد عند الوقف، فيأتي ما : الصقة التاء دائما مثل سليَمة، وصحيَحة، ومهمَّ

ت: "قبلها ساكنا، في مثل
ْ
ت"و" بن

ْ
 أن التاء الساكن ما قبلها ليست للتأنيث، إذ( ه618ت ) ، ويرى ابن جني "أخ

، وليست التاء فيهما بعالمة تأنيث، كما يظن من ال خبرة له بهذا الشأن؛ لسكون ما "بنت"و" أخت: "قال

منقلبتان " بنت"و" أخت" وأرى أن التاء في، (54)، والصواب ما أدلى به سيبويه إنما هذه زيادة في الاسم(53)قبلها

 .البنوة وألاخوة: عن واو؛ ألنه يقال

ر    
ُ
 عصوات: ُهَديات، وفي جمع عصا: ىّد ألفها إلى أصلها ِإْن كان ثالثيا، فتقول في جمع ُهَد وِإْن كان مقصورا ت

ى" ياء"وتقلب 
َ
ْم ﴿: مستشفيات، قال تعالى: ُحْبلَيات، وفي جمع مستشفى: إْن كان غير ثالثي، فتقول في جمع ُحْبل

َ
أ

 
ْ
ِلِه ُمف

ْ
ِر ُسَوٍر ِمث

ْ
وا ِبَعش

ُ
ت
ْ
أ
َ
ْل ف

ُ
َراُه ق

َ
ت
ْ
 اف

َ
ون

ُ
ول

ُ
َرَياٍت َيق

َ
فالالصقتان كلتاهما للتأنيث؛ لذا تحذف التاء (. 16هود)﴾ ت

 لحذف ألـنها تدل على التأنيث فقطألاولى حتى ال تجتمع في الاسم الواحد عالمتان للتأنيث، وألاولى أولى با

ولى أْو 
ُ
ىوالثانية تدل على الجمع والتأنيث، فلّما كان في الثانية زيادة معنى كان تبقيتها وحذف ألا

َ
          وأّما  ،(55)ل

في الفرق بين تاء املفردة وتاء الجمع، فإن الحقة  املفرد املؤنث تتكون من فتحة قصيرة مع التاء، أّما الحقة 

 . الجمع املؤنث تتكون من فتحة طويلة مع التاء

 :الحقة ألالف والنون 

ا اللغات الهندوأوروبية فتنعدم فيها      اللغة العربية من أكثر اللغات السامية استعماال ِلالصقة التثنية، أمَّ

صيغة التثنية، وتلحق ألاسماء وألافعال للداللة على التثنية، وتكون التثنية باأللف والنون رفعا، وبالياء والنون 

 .حضر الطالباِن، وسألُت الطالَبْيِن : ابية نحونصبا وجرا، وتكون النون مكسورة في الحاالت إلاعر 
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 طالب، ونبي، وساع: أي تغيير، نحووعند تثنية ألاسماء الصحيحة والشبيهة بالصحيحة واملنقوصة ال يحدث    

: طالباِن وساعياِن ، ونبّياِن، وإذا لحقت ألاسماء املقصورة فتعتري ألف املقصور حالتان: فيقال في التثنية

ملهى، ومقهى، ومستشفى، وُحْبلى، فتقول : ب ياء، وذلك أن تكون الياء زائدة على ثالثة أحرف، نحوالقل: ألاولى

 . ملهياِن، ومقهياِن، ومستشفياِن، وُحْبلياِن : في التثنية

 .فتياِن، ورحياِن : فتى، ورحى، فتقول : أن تكون ثالثة أصلها الياء، نحو: والثانية

 .عصواِن، وضحواِن، ورضواِن : عصا، وضحى، ورضا فتقول : واو، نحوأن تكون ثالثية أصلها ال: والثالثة

: قّراء، وإنشاء، فتقول في التثنية: وإذا لحقت ألاسماء املمدودة همزتها أصلية فال يحدث فيها تغيير، نحو

نقول حسناء، وبيضاء، وصحراء، ف: قّراءاِن، وإنشاءاِن، وإْن كانت همزة الاسم املمدود للتأنيث تقلب واوا، نحو

 عن أصل يجوز فيه التصحيح والقلب وإْن كانت الهمزة بدال . حسناواِن، وبيضاواِن، وصحراواِن : في التثنية

ِكساء، وكساءاِن، وكساواِن، وإْن كانت همزته لإللحاق أبدلت واوا في التثنية، ويجوز : والتصحيح أولى، نحو

َباواِن، وعلباءاِن، هذا ما ي: ثبوتها نحو
ْ
َباء وِعل

ْ
          ، واملتمعن (56)حدثه ألالف والنون عند التحاقها باألسماءِعل

عالمة إعرابية فرعية في حالة الرفع، باإلضافة إلى داللة التثنية، أّما " ألالف"في الحقة ألالف والنون يرى أن 

ِبي ﴿: النون فهي عالمة عوض عن التنوين في الاسم املفرد، وتحذف النون عند إلاضافة، قال تعالى
َ
 َيَدا أ

ْ
ت بَّ

َ
ت

بَّ 
َ
َهٍب َوت

َ
" ألالف"يكتبان، وتختص : باألفعال املضارعة، نحو "ألالف والنون "كما تلتصق الحقة     (.1:املسد)﴾ ل

فعالمة إعرابية ظاهرة رفعا، وتحذف " النون "بداللة الضميرية املبنية في محل رفع فاعل، وداللة التثنية، وأّما 

ُتبا، والصقة : بالفعل املاض ي وألامر، نحو" ألالف"وتتصل الحقة . نصبا وجزما
ْ
َتَبا، واْسَمعا، واك

َ
َسِمعا، وك

 .ضميرية في محل رفع فاعل، وعالمة للتثنية" ألالف"

 :الحقة التنوين

وال  (57)الحقة التنوين من لواصق ألاسماء، وهي نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم، تثبت لفظا وتسقط خطا   

الظاهر أنه أصل في اللغة العربية لعدم ما ؛ ألنها من لواصق التعيين، "أل"تجتمع الصقة التنوين مع الصقة 

زيد  خرج: أنها تكون للفرق بين املفرد واملضاف، نحو: ومن دالالتها يثبت أنه دخيل عليها،
وهي من اللواصق . (58)

 :أقسام عدة، منهاالخاصة باللغة العربية، يقّسمها النحاة العرب إلى 

ا كان ألاصل في الاسم ( أي معربة منصرفة)أي التنوين الدال على أن الكلمة متمكنة  تنوين التمكين،: ألاول    
ّ
ومل

أن يكون معربا مصروفا كان التنوين مختصا به، وأّما امتناعه من الحرف؛ فألن الحرف مبنّي دائما، وأّما 

ل البناء، وعلى هذا ألاصل جاء املاض ي وألامر، وأما املضارع فإنما كان امتناعه من الفعل؛ فألن ألاصل في الفع

ا كان إعرابه من طريق املشابهة ال ألاصالة لم يستحق جميع ما لألصل املشبه به 
ّ
معربا ملشابهته لالسم، ومل

: نحو، وإنما استحق املضارع إلاعراب فقط، ومنع من التنوين والجر وغيرهما من خصائص ألاسماء( الاسم)

، وعليٌّ   .محمد 

ة، فرقا بين معرفتها ونك: والثاني     رد فيما آخره تنوين التنكير، وهو الالحق بعض ألاسماء املبنيَّ
َّ
 "َوْيه"رتها، ويط

، وال يطرد في أسماء ألافعال: نحو ، الثاني مجهول لك، أّما "مررت بسيبويِه وسيبويه  آخر"، كقولك مثال سيبويه 
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منون فهو معرفة، فإذا أدخلت التنوين على كلمة مبنية للداللة على أن هذه الكلمة نكرة سيبويِه ألاول غير 

 .وليست معروفة فاعلم أّن هذا التنوين ُيسمى بتنوين التنكير

بالتنوين " إيه  "فمعناها زدني من هذا الحديث الذي تتحدث به، وإذا قلت " إيِه "ومن أمثلته أيضا إذا قلت     

" صه  "فأنت تقول له اسكت عن هذا الحديث فقط، فإذا قلت " صهْ "حديث، وإذا قلت  معناه زدني من أي

، فمتى ما رأيت التنوين  ما تقصد النهي عن كل ش يء 
ّ
فمعناه ال تتكلم بكلمة، يعني ما تقصد معًنى معيًنا وإن

 .داخال على كلمة مبنية فاعلم أنه للتنكير

 : والثالث   
َ
ُمْسِلَمات؛ ألنه يقابل النون في جمع : ا جمع بألف وتاء مزيدتين، نحوتنوين املقابلة، وهو الالحق مِل

ر، نحو
ّ
 .ُمْسِلِمين: املذك

 : تنوين العَوض، وهو أنواع: والرابع

ِئٍذ ﴿: عوضا عن جملة تكون بعدها، كقوله تعالى( إذا)عوض عن جملة، وهو الذي يلحق    
َ
ْم ِحين

ُ
ت
ْ
ن
َ
َوأ

 
َ
ُرون

ُ
ظ

ْ
ن
َ
، أي حين بلغت الروح الحلقوم، فحذف بلغت الروح الحلقوم، وأتى بالتنوين عوضا (21: الواقعة) ﴾ ت

 . عنها

كّل ناجح، أي كّل مجتهد : عوضا عّما تضاف إليه، نحو" كل:"وقسم  يكون عوضا عن اسم، وهو الالحق لـ   

 .ناجح، بحذف مجتهد وأتى بالتنوين عوضا عنه

ا التنوين الذي يأت   كما قال " غواش  "، يقولون كلمة "جوار  "و" غواش  "فهو في نحو : ي عوًضا عن حرف  واحدأمَّ

َواٍش ﴿: هللا عّز وجّل 
َ
ْوِقِهْم غ

َ
َم ِمَهاٌد َوِمْن ف

َّ
 ألّنها على وزن فواعل" غواش يُ "ا ، أصله(11: ألاعراف) ﴾ِمْن َجَهن

الضمة على  -كما يقولون  -ستثقلت وفواعل صيغة منتهى الجموع فهي ممنوعة من الصرف لعلة  واحدة، فا

ض عنها التنوين، قال هللا تعالى ر  ﴿: الياء فسكنت، ثم ُحذفت الياء هذه وُعِوّ
ْ

َيال  َعش
َ
َفْجِر َول

ْ
( 8، 1: الفجر) ﴾َوال

حذف الياء ثم ُيعوض عنها التنوين"ولياليُ "أصلها 
ُ
ستثقل الضمة أيًضا على الياء فُتحذف ثم ت

ُ
 .، ت

م مدُّ الصوت بمّدة تنوين ال: والخامس
ّ
م، وهو تنوين يلحق الروّي املطلق، عوضا عن َمّدة إلاطالق، والترن ترنُّ

 (:59)تجانس حرف الروّي، وهذا التنوين يلحق الاسم، والفعل، والحرف، فاالسم كقول العجاج

ْن؟                                  
َ
ف رَّ

ُّ
ُموَع الذ  َيا َصاِح، ما هاَج الدُّ

 :(60)ولهوالفعل كق

ــَجْن                                   ْنَهــــــــــــــــــــــــ
َ
، أ ْحِمّيِ

َ
ت
َ
ل  كاأل

َ
ل
َ
 ِمْن ط

 : (61)والحرف كقول النابغة

اَبَنا          
َ
نَّ ِرك

َ
ْيَر أ

َ
ُل، غ َرحُّ

َّ
 الت

َ
ِزف

َ
ِدْن ***أ

َ
ْن ق

َ
أ
َ
ُزْل ِبِرَحاِلَنا، َوك

َ
ا ت

َّ َ
 مل

م في عدم الاختصاص باالسم، والفرق بينهما أّن تنوين  وزاد ألاخفش قسما آخر وهو 
ّ
الغالي، وهو كتنوين الترن

ق، والغالي هو الالحق للروّي املقّيد كقول الشاعر
َ
م هو الالحق للروّي املطل

ّ
 :(62)الترن

َرِقن        
َ
ت
ْ
خ

ُ
َفقن***وقائِم ألاعماِق، خاِوي امل

َ
خ

ْ
اِع ال

َّ َ
ْعالِم مل

َ
بُه ألا

َ
ت

ْ
 ُمش

 
ْ
خ

ُ
وَّ أراد امل

ُ
ل
ُ
َرْق، فزاد التنوين، وكسر الحرف قبله اللتقاء الساكنين، وسّمى ألاخفش الحركة التي قبله الغ

َ
 .ت

 (63)تنوين الزمن: السادس
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 :تظهر الداللة الزمنية لالحقة التنوين عند اتصالها ببناء اسم الفاعل، وتتباين داللته التي منها   

ْرِض ﴿ :الفاعل، نحو قوله تعالىالداللة على املض ي وذلك إذا أضيف اسم 
َ ْ
َماَواِت َوألا اِطِر السَّ

َ
ِه ف

َّ
َحْمُد ِلل

ْ
ال

 
ً

ِة ُرُسال
َ
ِئك

َ
ال

َ ْ
َوى  ﴿: قوله تعالى: والداللة على الاستمرار، نحو(. 01فاطر)﴾ َجاِعِل امل

َّ
ِ َوالن

َحب 
ْ
اِلُق ال

َ
َه ف

َّ
﴾  ِإنَّ الل

  ﴿: قوله تعالى: والاستقبال نحو. 15ألانعام 
َ
 ق

ْ
 َوِإذ

ً
ة

َ
ِليف

َ
ْرِض خ

َ ْ
ي َجاِعٌل ِفي ألا ِ

 
ِة ِإن

َ
ِئك

َ
َمال

ْ
َك ِلل ، (60البقرة )﴾  اَل َربُّ

 َرْيَب ِفيِه  ﴿: وقوله أيضا
َ

اِس ِلَيْوٍم ال
َّ
َك َجاِمُع الن

َّ
ا ِإن

َ
ن  (.01آل عمران)﴾  َربَّ

 انفصاله عّما بعدهإال عالمة على التنوين فائدته التفرقة بين فصل الكلمة ووصلها فال تدخل في الاسم     

ولهذا كثر في النكرات لفرط احتياجها إلى التخصيص باإلضافة، فإذا لم تضف احتاجت إلى التنوين تنبيًها على 

أنها غير مضافة وال تكاد املعارف تحتاج إلى ذلك، إال فيما قلَّ ِمن الكالم الستغنائها في ألاكثر عن زيادة 

م ال ينون بحال، وكذلك املعرف باأللف والالم تخصيصها وما ال يتصور فيه إلاضافة بحال، كاملضمر واملبه

واختصت النون الساكنة بالداللة على هذا املعنى ألن . وهذه علة عدم التنوين وقفا إذ املوقوف عليه ال يضاف

ألاصل في الداللة على املعاني الطارئة على ألاسماء أن تكون بحروف املد واللين وأبعاضها وهي الحركات الثالث 

فإن تعذرت فأقرب شبًها بها وآخر ألاسماء املعربة قد لحقها حركات إلاعراب فلم . ليها فهي ألاصلفمتى قدر ع

يبق لدخول حركة أخرى عليها سبيل وال لحروف املد واللين، ألنها مشبعة من تلك الحركات وألنها عرضة 

ف الزيادة  وإنها من عالمات فأشبه ش يء بها النون الساكنة لخفائها وسكونها وإنها من حرو . إلاعالل والتغير

 .(64) عراب، ولهذه العلة ال ينّون الفعل التصاله بفاعله واحتياجه إلى ما بعدهإلا 

 :داللة لواحق الصوائت القصيرة

كانت الكلمات في اللغة العربية تكتب غفال من الحركات، ويترك للقارئ اعتمادا على فهمه وإدراكه ملالبسات    

فق كثير من الروايات على أّن أّول رمز كتابي للصوائت في اللغة العربية كان على يدي املوقف تحديد ذلك، ويت

أّما  القدماء في محل الحركة من الحرف ، وقد سمي بنقط إلاعراب، واختلف النحاة(ه31ت)أبي ألاسود الدؤلي 

ملذهب سيبويه الذي يرى أن الحرف  (66)فيرى أّن الحركة تحدث بعد الحرف، وقد انتصر ابن جني (65)سيبويه

أقوى ِمن الحركة، وال يجوز وجودها قبل وجوده، فالعالمات إلاعرابية تدخل على آخر حرف من الاسم املتمكن 

والفعل املضارع ألداء وظيفة خاصة، وبها تتمايز املعاني املختلفة، فتكون فاعلية ومفعولية ومضافة ومضافا 

ر لهذه املعاني، بل كانت مشتركة، جعلت حركات إلاعراب فيها تنبئ عن هذه املعاني إليها ولم تكن في أبنيتها صو 

م مذكرا " سِمْعُت "ومن جهة أخرى تقوم بدالالت النوع والعدد، فالضمة في . هذا من جهة
ّ
تدّل على املفرد املتكل

ب، والكسرة في" سمعَت "أو مؤنثا، فالفتحة في 
َ
بةتدل ع" سمعِت "تدل على املفرد املخاط

َ
  لى املفردة املخاط

م؛ ألنها ثقيلة، والكسرة متوسطة الثقل " الضمة"فيالحظ هنا أنَّ 
ّ
ر واملؤنث في املتكل

ّ
مشتركة بين املذك

ب
َ
 .خصصوها للمخاطبة املفردة، أّما الفتحة لخفتها فجعلوها للمفرد املخاط

ِت فقد: أّما مع الضمائر املنفصلة املخاطبة املفردة، نحو   
ْ
َت وأن

ْ
ب " أنَت "في " الفتحة"دلت  أن

َ
على املخاط

ت 
ّ
بة املفردة" أنِت "في " الكسرة"املفرد، ودل

َ
هَو وهَي فقد : أّما مع الضمائر املنفصلة الغيبة، نحو. على املخاط

      داّل على الغائب املفرد، والياء " هَو "في هَو وهَي مع اختالف الصامت، فالواو في " الفتحة"اتفق الصائت وهو 

ومّما تجدر إلاشارة إليه هنا تبادل ألادوار مرة الصائت هو الفّعال، وأخرى . دالة على الغائبة املفردة" هيَ "في 
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بالوقف ال يعرف هل " َسِمْعُتْك : "أي الوقف في قولك" الحركة العدمّية"أّما السكون . يكون الصامت هو ألاقوى 

 ".فالكا"هو للمذكر أم املؤنث؟  ويحدث اللبس عند الوقف مع 

 خاتمة

ظاهرة إلالصاق ظاهرة متأصلة في اللغة العربية، بدليل صوغ الفعل املضارع من املاض ي بإضافة سوابق    

 ".أنيت"، ويصاغ فعل ألامر من املضارع بحذف سوابق املضارعة "أنيت"املضارعة 

       وهذه اللواصق تقوم بوظائف نحوية وصرفية، وال تستقل بنفسها غالبا، فهي كالحرف ال معنى لها إال     

  ﴿: ، كقوله تعالى(67)"قد"و" سوف: "مع غيرها، وقد تنفصل أحيانا على أنها من املورفيمات الحرة  نحو
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ُ
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َ
 . 1: املجادلة ﴾َيْسَمُع ت

إّن غلبة السمة الاشتقاقية في اللغة العربية ال ينفي إلالصاقية، بل هي سمة بارزة وخاصية من خصائصها    

             وقد، والسين، وسوف، والهمزة ولواصق الدواخل املتمثلة  ،"أنيت:"سوابق الفعل املضارع املعروفة بـك

. ، والتصغير، وغيرها(شارك: )في التضعيف، وألف اسم الفاعل، وألف الفعل املاض ي الدال على املشاركة نحو

يِن، وياء النسبة
َ
 .، والتنوين، وتاء التأنيثواللواحق في جمع  املذكر واملؤنث السامل

إذ ( الحقة أولية)إن النحاة القدماء وظفوا مصطلحات إلالصاق، فقد أشار سيبويه إلى السوابق بمصطلح    

واعلم أن الهمزة، والياء، والتاء، والنون خاصة في ألافعال وليست لسائر »: قال في حديثه عن لواصق املضارعة

َعُل، : زيد أو غير مزيد، إذا عنيت أّن الفعل لم تمضه، وذلك قولكالزوائد، وهن يلحقن أوائل كل فعل م
ْ
ف

َ
أ

ْفَعُل 
َ
ْفَعُل، ت

َ
  .(68)«َيْفَعُل، ن
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 أزمة مبدأ الهوية في املنطق املعاصر والانتصار للغيرية

 

 عجوط محمد . د

adjoutemohamed@gmail.com 

 (الجزائر) كلية العلوم إلانسانية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 

 

 :امللخص 

 بارتفاع 
ّ
           يبدو للوهلة ألاولى أّن الهوية والغيرية يمثالن خطين متوازيين ال يلتقيان أبدا، إذ ال قيام ألحدهما إال

          لكن إذا كان تطّور املنطق نزع . سوى بالتضحّية بأحد الطرفين" آلاخر"في عالقته بـ " ألانا"آلاخر، وبالتالي ال حّل ملشكلة 

 البداهة والوضوح الذاتي واليقين املطلق، مّما ُيعتبُر انتصارا للغيرية؛ فإّن "مبدأ الهوية"ت، وفي مقدمتها عن ألاوليا
َ
، صفة

ظاهرة تعّدد ألانساق املنطقية في املقابل يفتح املجال لألخذ باملبدأين معا، وهنا يتضح أّنه ال وجود لتعارض حقيقي بين الهوية 

رية، وال غيرية دون هوية، وهذا في عالم تستمد فيه القضية صّحتها من اتساقها وعدم تناقضها والغيرية، بل ال هوية دون غي

مع القضايا ألاخرى داخل النسق، فالهوية افتراٌض مجاله العالقات املنطقية الصورية، بينما ترتبط الغيرية باألشياء املوجودة 

 .في العالم الخارجي

 :كلمات دالة

 .، آلاخر، مبدأ الهوية، مبدأ الشهادة، املنطق املعاصر، قوانين املنطق، القضايا ألاوليةالهوية، الغيرية، ألانا

 

 :املقدمة

وإذا . إذا كان املقصوُد بالُهوية وجوَد الش يِء املنفرد الذي ال يقع فيه اشتراٌك، أو هي الشخُص نفُسه 

 
ُ
في املقابل تعني كوَن كّلٍّ من الشيئين غيَر كان اسُم الهوية مرادفا السم الوحدة من جانب آخر، وكانت الغيرية

 بادئ ألامر عن عالقة تضاد بين املفهومين بحيث ال يصدقان معا، كما هو ُمقّرٌر 
ُ

آلاخر؛ فإّن في ذلك ما يكشف

 تقابلها الهوية ، وما دام الذي يقابل الواحَد 
ُ
في قواعد التقابل في املنطق التقليدي، وذلك ما دامت الغيرية

 .ف الهوية من جهة ما هوهو هي الغيريةالذي يراد

 الهوية أْن يكون املعنى املقصوُد من الهوية  
ُ
وإذا كان من شرط الضرورِة املنطقية التي ُيعّبُر عنها مبدأ

 السائدة في املنطق التقليدي . ثابتا ال يتغّير، وأْن يكون املوجوُد هو عيُن ذاِته فال يختلط بغيره
ُ
وكانت النظرة

مبادئ العقل ومنها مبدأ الهوية، تستنُد إلى مفهوم البداهة الحدس ي، وبذلك اعتبرْت تلك املبادئ  بالنسبة إلى

 
ُ
، وبالتالي يقتض ي ذلك نفُي الغيرية؛ فما طبيعة

ُ
؛ فإّن ما ُيوضُع من املتقابلين املذكورين هو الهوية

ً
مطلقة

، مثلما توحي به النظرة ألاولى، أفال يمكُن العالقة بين الهوية والغيرية؟ وإذا كانت تلك العالقة عالقة تضادٍّ 

 التقليدية ملبادئ العقل، انتصارا للغيرية؟
َ
 اعتباَر أزمة مبدأ الهوية في املنطق املعاصر، والتي تتجاوز النظرة

- في التقابل بين الهوية والغيرية. 

د وجوَد ذلك التقابل املشار إليه بين املفهومين، أ
ّ
        ي بين الهوية وأخواتها بالفعل، كلُّ الدالئل تؤك

 . من جهة، والغيرية  من جانب آخر

mailto:adjoutemohamed@gmail.com/
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 من معناها  وأقصد بأخوات الهوية عائلَتها املفاهيمية
ُ
 القريبة

ُ
 ألالفاظ

ُ
ها الداللي حيث

َ
          أو حقل

 ليست الهوية
ْ
نّية وألانانية، وألانا، والذات ، إذ

َ
 غيُر العربي   ( =Identité) كالهو، والهوهو، وألا

ُ
         ذلك اللفظ

 املوضوع باملحمول في القضية املنطقية ( هو)صله، سوى لفظا ُمشتقا من حرف الرباط في أ
َ
الذي ُيبّيُن ارتباط

في املنطق التقليدي، وإذا نظرنا إليها من زاوية كونها مبدءا من مبادئ العقل، حيث معناها القول بأنَّ ما 

  Identique) (=لهوهووا)  le soi-même (=هوهو؛ تأكد لدينا أّن معناها قريب من الهو
َ
الذي يراُد به مطابقة

= الذات )ومن املصطلح . 1الش يء للش يء من كّل وجه، وكذا الش يَء الذي يبقى واحدا وإْن طرأ عليه التغييُر 

Essence ) التي تعني الش يَء نفَسه وعيَنه، وعندما ُيطلق على املاهية =(Quiddité ) اللغوية 
ُ
تتعّمُق تلك القرابة

 ( Intrinsèque)= ، ويصيُر معنى الذاتي 2تعني الذاُت ما به الش يُء هوهو أكثر، فهنا
َ
مقابال ملفهوم الغيرية مقابلة

 .مصطلِح الهوية له، فالذاتي ما يخصُّ الش يَء لذاته بغّضِ النظر عن عالقته بغيره

نّية 
َ
ّقُق الوجوِد العيني، وبذلك املعنى التي هي تح( Eccéité)= هذا، ومعنى الهوية قريٌب من معنى ألا

عنَد إثباته لوجوِد النفس فيما ُيسّمى ببرهاِن " إلاشارات والتنبيهات"في ( م7901 -089) ابن سينايستعملها 

نّيته
َ
 أ

ّ
ِق في الفضاء الذي يغَفُل عن كّل ش يء إال

ّ
فإنك إن انسلخَت عنه » وعندما يقوُل ابُن سينا . الرجل املعل

أنا أنا بأنت  4(فخر الدين الرازي )، وفي شرحه لهذه العبارة يستبدُل 3«ّدل عليك، كنَت أنَت أنَت ، وتب(أي بدنك)

أنت، والذي يهّمنا في سّياق بحثنا أّن ذلك قريٌب من قولنا هوهو، وعليه فمن عناصر املجموعة التي لها نفس 

ساوي (. Egoïsme)= ومنه ألانانية ( في الالتينية ego)=الخاصية الداللية للهوية أنا 
ُ
الذي ( le même )=وكذا امل

 .، وهذا ألاخير بدوره من الغير والغيرية5استعمله أرسطو في مقابل املغاير

إذا تأكد ما سلف، كشفت محاولة تعريف كل لفظ من املصطلحين املذكورين على حدا التقابَل 

 إلى نوع من التعريف بالضّد، وأقول بالضّد ،ال بينهما؛ ذلك ألّن كّل من يتصدى ل
ُ
ضبط تصور أحدهما، يلجأ

كشاف "بالنفي أو السلب،  كما هو متعارف عليه فيما ُيسمى بأنواع التعريف غير املنطقي؛ فصاحب 

 هو كون كّل من الشيئين خالف آلاخر» : أو التغاير بالقول ( Altérité)= مثال يعرف الغيرية " اصطالحات الفنون 

، ويذكر أّن ألاشعري فّسر الغيرية بكون املوجودين بحيث يقدر وُيتصّور انفكاك أحدهما عن آلاخر في حّيز أو «

وبّيٌن ما في هذا من معنى مباين . ، ومنه فالغيران هما اللذان يجوز العلم بواحد منهما مع الجهل باآلخر6عدم

 
ْ
كون املفهوم من الش يء عين » من معاني هذه ألاخيرة  لتصّور املطابقة و الوحدة الذين تتضمنهما الهوية، إذ

           ، و كذا جعُل ش يء ما متشابها تماما مع ش يء آخر، وذلك برّد كثرة املعاني في املوضوع 7«املفهوم من آلاخر

ه على الرغم من التباين في التعبير بين ( أ في هوية مع ب ) إلى وحدة في إلاشارة ، فالقول مثال 
ّ
                        مفاده أن

             ففي الغيرية التي تعني كون الش يء مختلفا عن غيره إذن تنّوٌع   .ن املقصود بهما ش يء واحدأ و ب، فإ

 وائتالف
ٌ
 .واختالف، وفي الهوية التي تعني وجود الش يء املنفرد له دون اشتراكٍّ وحدة

 في ألالفاظ التي تنتمي إلى الحقل الداللي للمصطلحين 
ُ

            يزيُد ألامُر وضوحا وتأكيدا عندما نبحث

 من معاني الغيرية املع
ْ
إلايثاُر، وهو امليل الطبيعي إلى الغير وتفضيل آلاخرين على الذات ( Altruisme)= نيين؛ إذ

وألانانية بالعكس هي امليل إلى الذات . والشعور بالحب تجاه آلاخر، وهي بذلك تقابل ألانانية التي هي من أنا أنا

           وقريب منها مذهُب ألانانة أو وحدة الذات . ر نفسهوحبها حبا شديدا يمنُع صاحَبها من حب ش يء آخر غي
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 =(Solipsisme  )،نفسه وتبّدالت نفسه » و الذي يزعم أصحابه أّن  في امليتافيزيقا 
ّ
وإذن )...( املدرك ال يعرف إال

فة من تصوراتي الحاضر 
ّ
 ُمؤل

ٌ
 موجود واحد، وهو أنا ال غير، أما العالم الخارجي فهو جملة

ّ
ة ال يوجد هنالك إال

مصطلح الغيرية الذي ابتكره في مقابل ألانانية، وتبّناه ( م7881 -7108) أوغست كونتوبهذا املعنى استعمل . 8«

 .وصار متداوال في اللغة الفلسفية( م7090-7889)سبنسر   ھاربارت

إلى علم وهكذا يتأكد التقابل بين الهوية والغيرية من مجّرد التعريف اللغوي، إلى امليتافيزيقا وألاخالق، 

 الهوية فيما يتعلق بوحدة ذات الفرد رغم اختالف أطوار عمره وما يقوم به 
ُ
                           النفس حيث تثاُر مشكلة

من أدوار، وهنا في عالم مقال علم النفس يطلُق لفظ الغير مرادفا للموضوع الخارجي وآلاخر كذلك، في مقابل 

 . رج الذات املدركة، أو مستقال عنهالفظ أنا بمعنى الذات املفكرة، وبالتالي فالغيُر كل ما كان خا

وسنحاول تركيز »وألّن في ما سلف ما يكفي إليضاح ما إليه قصدنا؛ نرجُع إلى املنطق حيث مبدأ الهوية، 

 ( م7011-7880) مارتن هيدغر، كما يقول 9«اهتمامنا على هذا املبدأ ألننا نريد أْن نتعلم منه معنى الهوية

 .نبتغي بحثها بحق، ولنبرز وجه املشكلة التي

د وجود تقابل بين الهوية والغيرية؛ تعّين إبراُز نوعه، وهو مثلما ذكرنا تقابل بالتضاد 
ّ
ه إذا تأك

ّ
ذلك ألن

 =(Contraste) ما يناقُض 
ْ
ما هو " هوية"، إذ

ّ
 الالهوية بأّنها مجرد نفي " ال هوية"إن

ُ
عّرف

ُ
، وعلى هذا النحو ت

               خصائص املبدأ العمومية والكلية؛ فإننا لو عبرنا عنه بالصيغة  وألّن الهوية مبدأ منطقي، ومن. للهوية

            ، ونقيض ذلك (كل أ متطابق مع ذاته)، أو أّن (كل أ هوهو)، ينبغي أن تنص تلك ألاخيرة على أّن ( أ هي أ)

أحد ( Autre= غير)ولو اعتبرنا ( . ليس كل أ متطابق مع ذاته) ، أو (ليس كل أ هوهو: )في الحقيقة هو القضية

( م.ق 088 -083)أرسطو تصورات الفكر ألاساسية، ويعني ما سوى الش يء مّما هو مختلف، وعلمنا أّن 

ال واحد من أ : )؛ فإّن الصياغة املالئمة ملبدأ الغير هي(le même)= في مقابل املساوي " مغاير"استخدم اللفظ 

 (. ال واحد من أ متطابق مع ذاته)، أو (هوهو

وهما .وتتضمن مبدأ الغير( ال واحد من أ هوهو)وتعبر عن مبدأ الهوية، و ( وكل أ هوه: )تينك قضيتان

            ويقّرر . قضيتان كليتان، ألاولى موجبة والثانية سالبة، وُيسّمي املنطق التقليدي العالقة بينهما بعالقة التضاد

ه إذ"إذا صدقت إحداهما كذبت الثانية بالضرورة: "في هذا املجال القاعدة التالية
ّ
ا علمنا مثال أّن صدق ، ألن

ما يصدق على الكل يصدق على جميع )الكلية املوجبة يلزم عنه صدق الجزئية املوجبة طبقا لقاعدة التداخل 

ه يلزم (أجزائه
ّ
، وعلمنا أّن صدق الجزئية املوجبة يلزم عنه كذب الكلية السالبة وفق قاعدة التناقض، فإن

   و هذه البرهنة تصلح أيضا لو انطلقنا . ية املقابلة لها بالتضادبالضرورة أّن صدق الكلية يلزم عنه كذب الكل

 .من فرض صدق الكلية السالبة

ولكن أّيهما تصدق لتكذب ألاخرى بالضرورة في وضعنا هذا؟ هل القضية الكلية التي تعبر عن مبدأ  

 
ّ
ة إذن وننظر حظ

ّ
                     كل مبدأ  الهوية أم القضية الكلية التي تتضّمن مبدأ الغير؟ لنفحص املسألة بدق

ُر معها وضَعه موضَع 
ّ
صاف بالضرورة، بحيث يفرض نفسه على العقل بقوة يتعذ

ّ
من املعقولية وبالتالي الات

 .الشّك 
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وألّن الواقع أو . ذكرنا أّن الغيرية تتضمن معنى التنّوع والاختالف، وفي املقابل في الهوية وحدة وائتالف 

 بالتنوع الجوهري في املكان ك
ُ

تنوع نباتات البستان، وفي الزمان كاختالف الشيخوخة عن مرحلة التجربة يّتصف

                 ال يكف عن طلب الهوية والوحدة  -( م7000 -7880)إميل مايرسون كما يبّين  –الشباب، فإّن العقل 

 ال يمكنه ( م.ق 389 -839)بارمينيدس ، مثلما طلبها 10في مواجهة ذلك التنوع
ْ
خلف الاختالف الهيراقليطي، إذ

ه إلى الهوية أن يدرك من وتأسيسا على ذلك يبدو أّن مبدأ الهوية هو في ألاصل مبدأ عقلي . الواقع إال ما أمكن ردَّ

 الاتساق الداخلي أو عدم تناقض 
ّ
قبلي، وبالتالي فهو يعبر عن ضرورة منطقية ال تقتض ي في بيان الصدق إال

وضرورة ( Nécessité logique)=ورة منطقية العقل مع ذاته،  بينما يرتبط مبدأ الغير بالتجربة، وشّتان بين ضر 

، حيث يتصف الش يء بصفة (Nécessité de fait )=أو ضرورة ألامر الواقع (  Nécessité empirique)= تجريبية 

 .في ظروف وشروط معينة فقط، وحيث تحل النسبية مكان املطلقية

                قا الذي يقابله املستحيل بناء على ذلك تقرر في املنطق التقليدي أّن الهوية هي الضروري مطل

 -7131) ليبنتس، وهي مبدأ الحقائق السرمدية مثلما وصفها (وولف)مطلقا، فهي مبدأ اليقين كما وصفها 

 ( م7193 -7108) جون لوكوحتى عندما انتقدها (. م7171
ّ
واعتبرها تحصيل حاصل، فإّن ذلك ال يزيدها إال

 -7880) فتجشتينعاصر صفة تتصف بها القضايا عند ضرورة وإطالقا مادام تحصيل الحاصل في املنطق امل

، فتجعل منها حقائق صالحة للتطبيق بصورة كلية وضرورية ألنها صحيحة بحكم تكوينها الصوري (م7087

 .فحسب

وتبعا لذلك تقرر أيضا في نظرية املعرفة أّن مبدأ الهوية مع التناقض والثالث املرفوع هي القوانين 

وضرورية بحيث ال يستطيع . كلية أي موجودة في كل العقول ومنطبقة على كل ش يء الضرورية للفكر، وأنها

 .وقبلية فطرية وبديهية. العقل تصّور مبادئ مغايرة لها

التي تعبر ( كل أ هوهو)وعليه من املؤسف في هذا املقام من البحث أن نعلن أّن القضية الكلية املوجبة 

             ا صادقة، بل هي تبعا ملا سلف من التحليل واضحة وصادقة  عن مبدأ الهوية ال تحتاج إلى أن نفترضه

التي تشير إلى الصورة املنطقية ملبدأ الغير كاذبة ( ال واحد من أ هوهو)بذاتها، ومنه فالقضية املضادة لها 

 . بالضرورة طبقا لقانون التضاد املبرهن عليه سابقا

 - أزمة مبدأ الهوية في املنطق املعاصر: 

ملنطِق ذاِته هو الذي من شأنه أن يساعد على الخروج من تلك املعضلة التي تقتض ي وضع ولكن تطور ا 

 : الهوية ورفع الغيرية؛ والذي يهمنا من تطوره ذلك هاهنا

 .ظاهرة تعدد ألانساق املنطقية/. أ

 .تهافت فكرة البداهة والوضوح الذاتي/. ب

             والفصل بين القضية الكلية التي تعبر . جهة تحليل القضية والتمييز بين القضية ودالة القضية من/ ج

عن فرض عام وال تقرر الوجود وهي بذلك ذات مضمون صفري، والقضية الجزئية التي هي قضية وجودية 

 .ولنشرح املسألة بإيجاز وظيفي وتبسيط مقصود. وتقرر وجود فرد على ألاقل من أفراد املوضوع
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ه وثيُق الصلة برياضيات زمنهاملنطق استجابة ملتطلبات الأرسطو  وضع: أوال
ُ
ون

ُ
. علم في عصره، وأورغان

أخرى تستجيب لذلك ( جمع منطق)وبعد التطور الهائل الذي عرفه العلُم والرياضيات صار لزاما وجوُد مناطق 

        التقدم؛ فالصياغة املعقدة والرمزية لقوانين العلم ال يمكن صياغتها في قضية حملية تحكم بحمل صفة 

                                      ( م7011 -7097) هايزنبرغة كيفية، وعالئُق الارتياب التي كشف عنها على موصوف بصور 

                 في امليكروفيزياء، وحساُب الاحتماالت ال يمكن ملبدأ الثالث املرفوع وهو من مشتقات مبدأ الهوية 

استيعاَبها، ألامُر الذي دفع دفعا ضروريا باملعنى املنطقي للضرورة إلى ظهور أنساق منطقية متعددة، تماما 

كقيمة ثالثة بين ( الالتحدد)لحال فيما يخص الهندسيات الالأقليدية، فالكوانتم مثال أدى إلى إدراج قيمة كا

وهكذا لم يعد منطق أرسطو النسق الوحيد، بل أصبح نسقا ضمن مجموعة أنساق . 11قيمتي الصدق والكذب

( م7081 -7818) لوكاسيفتشو( م7019 -7818) راسلكالسيكية قائمة على قيمتي الصدق والكذب كنسق 

، وكّل ذلك مقابل أنساق املنطق الالكالسيكي القائمة على (م7030 -7818) هلبرتو( م7019 -7807) كارنابو

وكّل هذه ألانساق صحيحة منطقيا مادامت قضاياها ألاولية غيُر . ثالثية القيمة واملتعددة القيم وغيرها

ساق بين 
ّ
القضايا ألاولية واملبرهنات، أي مادامت كلها تحترم قواعد بناء متناقضة ومستقلة، ومادام هناك ات

 .نسق منطقي

          ما ُيستخلص من ذلك أّن ما هو أولي غير مبرهن من البديهيات في نسق ما، هو قضية مبرهنة : ثانيا

 فلم تعد هناك قضية واضحة وضوحا ذاتيا، ولم تعد البديهية تلك القضية الكلية البينة بذاتها.في نسق آخر

بما في ذلك ما ُيسمى مبدأ الهوية، بل إن هذا ألاخير فقد مكانته حتى كقضية نفترضها من أوليات البرهان دون 

 .برهنة عليها ما دام قابال للبرهنة

مثال البرهان قائما على مبدِأ الهوية الذي ال يبرهُن، ومبدِأ التعريف، فإذا كانت لدينا ليبنتس  وبالفعل، يعتبر

 :التعريفات

 7+7= 8 / أ

 7+8= 0/ ب

 7+0= 3/ ج

 :نستطيع برهنة صحة ما يلي

 (بناء على مبدأ الهوية)                                  8+8=  8+8

 (بالتعريف أ)         (                       7+7+ )8= 

 (بالتعريف ب)                        0+7=7(+8+7= )

 12(بالتعريف ج)                                           3= 

أ هنا جبرية بين كميتين، ومبدأ الهوية هنا ُيبرهُن به، أما في املنطق فالصيغة املناسبة = والحقيقة أن الصيغة أ 

 :يليأ، وهذه قضية مبرهنة في املنطق املعاصر ُيبرهُن عليها كما    أ : للتعبير عن مبدأ الهوية هي

 7أ                                             مبرهنة  ←أ ( 7

     7أ                                             مبرهنة  ←أ ( 8



212222  

 

                             50 

 تجميع 8+7من (                            أ ←أ )  ( أ ←أ ( )0

 (.وهو املطلوب)    تع   0أ                                             من   أ ( 3

ل في البرهنة 
ّ
والحاصل من هذا أّن مبدأ الهوية ال ُيعّد من بديهيات نسق من ألانساق، وهو يتدخ

ه ليس هناك » بصفته مجرد قضية مبرهنة، و 
ّ
لويز ماري )كما تقول  13«( مبدأ للهوية)يمكننا أن نستخلص أن

 .ن بعض املنطقيينباملعنى التقليدي الذي روج له ليبنتس وَمن بعده م( رور

 أّن املذهب 
َ
هذا من الناحية املنطقية الصورية، أما من وجهة نظر ابستيمولوجية ؛ فينبغي مالحظة

 أبيقور و( م.ق 389 -381) بروتاغوراسو( م.ق 019 -319) ديمقريطيسالتجريبي، سواء في صورته القديمة مع 

( م7111 -7177) هيومو( م7189 -7178) كوندياكو جون لوك، أو في صورته الحديثة مع (م.ق 819 -037)

، ال يقبل بتلك الصفات العامة ملبادئ العقل عموما ومبدأ الهوية على الخصوص مثل الكلية هربرت سبنسرو

 التجربة وتابعا لشرائط متغيرة، فليست الهوية عندهم سوى 
َ
والضرورية والقبلية، مادام العقل نفُسه ثمرة

يدل على أننا إذا لقينا شيئا من ألاشياء للمرة ( أ هو أ)العادة أو التكرار، إذ القول إّن تعبيرا صوريا عن قانون 

 الانتباه التي واجهه بها في 
َ
الثانية من غير أن يكون قد تبدل تبدال محسوسا؛ استعاد فكُرنا بالنسبة إليه أنماط

ه ُيالحظ وإذا كان تفنيد مثل هذه آلاراء أو حتى دعوى املذهب . 14املرة ألاولى
ّ
العقلي ليس موضوعنا الرئيس؛ فإن

أّن تساوي أدلة املذهبين يدفع إلى تعليق الحكم في القضية، وبالتالي فالقول بكلية وضرورية ومطلقية مبدأ 

ه نسبي
ّ
 . الهوية ليس يقينا ال يرقى إليه الشك، تماما كالقول بأّن مصدره التجربة وأن

جريت في إطار علم نفس الطفل وعلم ولكن رغم ذلك، تسمُح ألابحاث ألانتروب
ُ
ولوجية، وتلك التي أ

ه ضروري؛  
ّ
فمبدأ الهوية ليس قانونا »النفس الاجتماعي بتفنيد القول بكلية مبدأ الهوية، ومن ثمة الزعم بأن

ما هو قانون يخضع إلانساُن له عندما يريُد أن يكون تفكيُره معقوال 
ّ
 جون مثلما قال  15«مالزما لكّل تفكير، وإن

الذي الحظ غياب مبدأ الهوية تماما عند الطفل دون السابعة، وصادف املتناقضات ( م7089 -7801) بياجي

 .الكثيرة في كالم الناس

 وهذا التفكير املخالف ملقتض ى مبدأ الهوية ليس طفوليا فحسب، بل هو السائد في التفكير املتقدم 

 ليفي بريلن مبدأ الهوية ويخضع لقانون آخر، يدعوه ، والذي يبتعد ع(Mentalité prélogique)= على املنطق 

، فلقد الحظ أّن سكان قبائل الترومة شمال البرازيل (loi de participation)= قانون املشاركة ( م7000 -7881)

فقانون املشاركة . 16يقولون عن أنفسهم أنهم حيوانات مائية، وكل فرد من أفراد قبيلة البرورو يعتقد أنه ببغاء

 في الوقت مفاد
ً
ه أّن إلانسان وسائر املوجودات تكون بالنسبة إلى تصور الجماعة البدائية عيَن ذواتها ومخالفة

 .والحاصُل من كل هذا أنه لو كان مبدأ الهوية كليا؛ لكان كل تفكير يخضع له دون أي استثناء. نفسه لذواتها

ى ضرورة كذب القضية الثانية في حالة صدق املذكورة آنفا عل  وتطور املنطق بّيَن فساد البرهنة: ثالثا 

ألاولى عند التضاد؛ فالقضية الكلية قضية تكرارية تصدق في جميع ألاحوال، وهي مجرد فرض عام ال يتضمن 

، وهي، كما انتبه (صفر= أ هوهو)في الصورة كل ( م7813 -7878) جورج بول أي تقرير للوجود، ولذلك صاغها 

ه أّيا يكن الش يء سواء كان موجودا أو ليس بموجود، ممكن الوجود أو ممتنع تقول أن ،من قبلابن سينا له 
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         بينما القضية الجزئية فوجودية تقرر وجود فرد واحد . الوجود، إذا اتصف بكذا لزم عنه اتصافه بكذا

 .في حساب ألاصناف( صفر  بعض أ هوهو)على ألاقل، من هنا عبر عنها جورج بول بالصيغة 

ه ال يجوز الانتقال من صدق فرض عام إلى صدق ما وهكذا تقرر فساد  
ّ
قانون التداخل الذي استخدمناه، ألن

بل وظهر أّن القضيتين املتضادتان تصدقان معا مادام موضوُعُهما . يقرر الوجود، أو من الالوجود إلى الوجود

ه من وجهة نظر . يمثل صنفا فارغا أو حدا ال ما صدَق له في الواقع
ّ
املنطق املعاصر، ألاكثر  ويلزم من هذا أن

، وهي الصورة (كل أ متطابق مع ذاته)أو ( كل أ هوهو)صورية وألاعلى في درجة الدقة، إذا صدقت الصيغة 

وهي صورة ( ال واحد من أ متطابق مع ذاته) أو ( ال واحد من أ هوهو)املنطقية ملبدأ الهوية؛ صدقت الصيغة 

 .مبدأ الغير، والعكس صحيح كذلك

 - مستويات الهوية ومحاولة لتجاوز التعارض بين املفهومين: 

وهكذا، يبدو أّن أزمة مبدأ الهوية في املنطق املعاصر تأذن بتهافت تصور البداهة واليقين والكلية التي  

كان يوصف بها ذلك املبدأ، وبالتالي تفتح آلافاق للتأسيس ملبدأ الغير كما توحي به النظرة الساذجة، ولكن 

 .ق في نظري غير ذلك تماماالح

ما ينزع عن ألاوليات صفة البداهة والوضوح الذاتي  / 7
ّ
ذلك ألّن تطور املنطق ال يلغي أّي مبدأ من املبدأين، وإن

ه ال مكان 
ّ
واليقين املطلق، والدرس املستخلص من هذه الثورة املنطقية على مستوى مبادئ البرهان، أن

ار الحقيقة، وال محّل لألنا الواهمة بأّنها مركُز الكون، أو لألنانية باملعنى للفلسفات الوثوقية التي تزعم احتك

امليتافيزيقي التي تعني إثبات وجود ألانا، وإنكار وجود الغير وألاشياء ألاخرى كلها، في عالم تستمد فيه القضية 

 . املنطقية صحتها من اتساقها وعدم تناقضها مع القضايا ألاخرى داخل النسق

ذا ثبت صدق املتضادتين معا، وكان املنطق املعاصر يعرف ظاهرة تعدد ألانساق، فال قدسية ألحد وإ/ 8

ومنه فلنبني كالنا نسقا منطقيا نحترم فيه القواعد البنائية للنسق، أنا . املبدأين، الهوية والغيرية، على آلاخر

في نسقي، وتستجيب أنت لسياق  قضية أولية" مبدأ الهوية"أستجيب لسياق فيه الوحدة والثبات وأفترض 

ه لن يحصل . يتصف بالتنوع والاختالف وتفترض فيه كقضية ال تبرهن عليها مبدأ الغير في نسقك
ّ
وأؤكد لك أن

 عندما أحاول نفي مبدئك ألقيم نسق التنوع على مبدأ الوحدة والثبات
ّ
ساق إال

ّ
أو عندما . التناقض وعدم الات

وال يسود التلفيق واملغالطة . نسق الوحدة والثبات على مبدأ الاختالف والتنوع تنازعني لتلغي مبدئي وتحاول بناء

 عندما يحاول أحدنا فرض نسقه املنطقي كنسق واحد وواحد فقط 
ّ
               في املعرفة التي نصبو إليها سويا إال

دة والثبات على موضوع املعرفة، إذ هذا ألاخير يتصف بالتنوع والاختالف، والعقل يسعى إلى عقلنته طالبا الوح

 .وراء التعدد والتباين

ال هوية دون غيرية، وال غيرية دون هوية إذن، ومثلما ال نتصور دوران قرص دون محور دوران ثابت، كما ال / 0

ولعّل . نتصور ثبات املحور إال بالنسبة إلى دوران القرص؛ ال يمكن تصور معنى الغير إال في مقابل الهو والعكس

  (م7833ولد )  طه عبد الرحمنونة الدراسات املنطقية في اململكة املغربية ألاستاذ هذا هو الذي قصده أيق

كمبدأ أول يقابل مبدأ الهوية، وإذا كان مبدأ " مبدأ الشهادة"فهو يبني فلسفته الائتمانية على مبادئ منها 

هو متى شهد عليه الش يء هو ) يقض ي أّن " مبدأ الشهادة"الهوية يتضمن القول بأّن الش يء هو نفسه؛ فإّن 
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 ، وإذا كان ألاستاذ الفاضُل واملتعّمقون في فكره، ولسُت منهم، قد يعترضون فيذكرون أّن الداللة 17(غيره

 .أوسع؛ فإّن ما قصدُت إليه مجرد الدليل ال الداللة، و املنطوق دون املفهوم

ما يتعلق بالعالقات املنطقية ال تعارض إذن بين الهوية والغيرية متى أدركنا أّن مبدأ الهوية في الحقي/ 3
ّ
قة إن

الصورية، وليس باألشياء املوجودة في العالم الخارجي، فهو ال يعدو كونه إعطاء معنى ثابت للحدود طيلة عملية 

رت البرهنة
ّ
 تعذ

ّ
التي تلك حالها، وبين الهوية الواقعية  ومتى مّيزنا تمام التمييز بين الهوية املنطقية. الاستدالل وإال

تضّمن الثبات النسبي، وهذه الثانية التي تعني بقاء املوضوع مطابقا لذاته في مختلف مراحل الزمان التي ت

واملكان، مثل بقاء الفرد من بني إلانسان محافظا على هويته رغم ما يطرأ عليه من تغّيرات منذ الوالدة، هي 

                       ا الهوية باملفهوم املنطقي فتنأى أّم . التي تقابل الغيرية تقابل تكامل ال تعارض ما دام كالهما نسبيان

 النزر اليسير، وهذا عالم مقال آخر تماما إذا ولجناه لن 
ّ
عن ذلك، ولها مشاكلها املنطقية التي لم نذكر منها إال

ما هي 
ّ
 ال أثر في املنطق للذات وألانانية أو ألانانة والذاتي وإلايثار، إن

ْ
 خطابا فلسفيا تلفيقيا ومشوها، إذ

ّ
ننتج إال

 . قات صورية بحتة، بغّض النظر عن ألاجزاء ومحتوى تلك ألاجزاءعال

 

 :هوامش البحث
                                                             

 .091: ، ص7080، مجمع اللغة العربية، القاهرة، املعجم الفلسفي - 1
 .887: ، ص7، الجزء 7018، دار الكتاب اللبناني، بيروت، املعجم الفلسفيجميل صليبا،  - 2

: ، القسم الثاني، النمط الثالث، الفصل الثالث، ص7008، 0، ت سليمان دنيا، دار املعارف، مصر، ط إلاشارات والتنبيهاتأبو علي بن سينا،  - 3

031. 
 . 771: ، ص7081، 7، تحقيق أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات ألازهرية، مصر، طلتنبيهاتلباب إلاشارات واالرازي فخر الدين،  - 4
 :انظر - 5

 .، املقالة السابعة7008، نشرة بويج، املطبعة الكاثوليكية، بيروت، تفسير ما بعد الطبيعةابن رشد، 
 .000/003: ،ص0، ج 8،8991ت، ط، دار الكتب العلمية، بيروكشاف اصطالحات الفنون التهانوي محمد بن علي،  - 6
 .709: ، ص8، جاملعجم الفلسفيجميل صليبا،  - 7
 .737/738: ، ص7املرجع نفسه، ج- 8
 .80: ، ص8978، 7محمد مزيان، منشورات ضفاف والاختالف، لبنان، ط. ، تالفلسفة، الهوية والذاتهيدغر مارتن،  - 9

 .303، 8، ج7083، 7، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طموسوعة الفلسفةبدوي عبد الرحمن،  - 10
 .899: ، ص7010، 0فؤاد زكريا،املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط.، تنشأة الفلسفة العلميةريشنباخ هانز،  - 11
 .779: ، ص7088، مطبوعات جامعة الكويت، دراسات في املنطقإسالم عزمي،  - 12

 Roure.L.M, Logique et métalogique, Emmanuel VITTE Editeur, France, 1957, P  124.-13  
 .191:، ص7083، 0، دار الكتاب اللبناني، طعلم النفسجميل صليبا،  - 14
 .807: ، صعلم النفسنقال عن جميل صليبا،  - 15
 .800: املرجع نفسه، ص - 16
: ، ص8973، 7، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت، طلفصل ألاخالق عن الدينبؤس الدهرانية، النقد الائتماني طه عبد الرحمن،  - 17

73/78. 



212222  

 

                             54 

غوية 
ّ
 في كتابات أحالم مستغانمي التعّددّية الل

  "رواية ألاسود يليق بك  أنموذجا   "

 

  عداد ربيحة  :الدكتورة

rabha1983@hotmail.com 

 ( الجزائر) جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

 

  :امللخص

أصبح روائي العصر الحديث يكتب نصه  بلغات تعّددت مظاهر كتابة النص الروائي بعدما كانت أحادية اللغة، إذ 

متداخلة، حيث نجد في النص الواحد اللغة العربية واللغات ألاجنبية ألاخرى كالفرنسية وإلانجليزية، كما نجد إلى جانب ذلك 

س ي، وهنا بعض اللهجات العربية املختلفة، والّرواية تشكيل سردي إبداعي، تنطوي على التداخل اللغوي مثل تداخلها ألاجنا

 .يتقصد الروائي في استعماله هذه الاستراتيجيات لهدف داللي وآخر تشكيلي جمالي

العنا على مختلف الخطابات الّسردية والّروائية والجزائرية على وجه الخصوص، وجدناها تتشكل 
ّ
            ومن خالل اط

غة -من أبنية لغوية، وهذه ألاخيرة
ّ
د خصوصية النص ألادبي، فهل يعاب على هذا لها وظيفة فنية وإبداعية تتمثل في تشيي -الل

هجات التي تتفاعل ضمن منظور 
ّ
غات والل

ّ
املظهر التجديدي أم يستحسن أن تكون الّرواية خطابا متعّددا ومزيجا من الل

 اجتماعي؟

ي ذلك سنسعى تي الّتجربة،وال هذه غمار خاضت في كتابات الّروائية الجزائرية أحالم مستغانمي التي لدراسة ولتقص ّ

غوية  "بــ نعنونها
ّ
 ."رواية ألاسود يليق بك  أنموذجا "في كتابات أحالم مستغانمي التعّددّية الل

 :إيراد نحاول  باملوضوع ولإلملام

غوي   •
ّ
 .ماهية الّتعدد الل

   .الّرواية الجزائرية  •

غوي في رواية ألاسود يليق بك تمظهرات  •
ّ
 .التعّدد الل

غوي  الجزائرية،الّرواية  :املفتاحية  الكلمات
ّ
غة) التعّدد الل

ّ
 .، أحالم مستغانمي، رواية ألاسود يليق بك(ازدواجية الل

 

غة الّرواية تمظهرها املجّرد ومادتها املدركة، وقد أصبحت الّرواية الجزائرية تكتب بلغات 
ّ
كِسب الل

ُ
ت

غوي  –متعّددة أو مزدوجة، هذه القضية 
ّ
اللغة مركزية في الاهتمامات الحالية للباحثين، إذ تعمل  -التعّدد الل

ية، ثقافية مكتسبة، ال صفة بيولوجية ظاهرة سيكولوجية اجتماع على تشكل املجتمع وتماسكه، باعتبارها

مالزمة للفرد تتألف من مجموعة رموز صوتية لغوية، وعن طريق هذا النظام الرمزي الصوتي تستطيع جماعة 

ما أن تتواصل وتتفاعل لكن يبقى إلاشكال املطروح كيف يكون هذا التواصل؟ أي أسلوب يعتمد لتحقيق هذا 

 .ملعلوماتالنتاج؟ ومدى تماشيه مع عصر ثورة ا

تحظى اللغة بالتعّدد أو باألحرى لها أنواع نذكر منها الفصحى والعامية وتندرج تحتها اللغة العربية 

واللغات ألاجنبية واللهجات، كما أنها تعد أحد املقومات الثقافية املكتسبة، فإنها تتألف من مجموعة رموز 

يستدعيها سياق ما، إذ عّبر عنها تمام حسان  صوتية لغوية تكتسب عن طريق اختيار معاني مقررة في الذهن

، ونحن 1"سالح من أقوى ألاسلحة نفسيا، واجتماعيا، وسياسيا، واقتصاديا، وأدبيا، للسيطرة على ألافكار" بأنها
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هنا في دراستنا هذه سنتطرق للحديث عن ذلك التزاوج أو التداخل بين هذه اللغات، ومايعرف أيضا بالتعدد 

اللغوية، ولكن لكل مصطلح مفهومه الخاص، وما يهمنا في هذه الورقة البحثية تداخل اللغة  اللغوي والثنائية

العربية مع اللغات ألاخرى وحتى اللهجات، وذلك ما نستجليه من خالل الغوص في إبداعات الّروائية أحالم 

 ".ألاسود يليق بك" مستغانمي وعلى سبيل الدراسة ال الحصر رواية

غوي  -
ّ
 :التعّدد الل

عندما تجتمع أكثر من لغة في مجتمع واحد، أو عند فرد :" وهو  Plurilinguismeيصطلح عليه باألجنبية 

واحد ليستخدمها في مختلف أنواع التواصل، واملثال املشهور هو دولة سويسرا حيث الفرنسية وإلايطالية 

       هلها على ألاقل لغتين ويتعاملون ، فالدولة متعددة اللغات هي التي يتكلم أ2"وألاملانية هي لغات رسمية بها

بهما، نحو سويسرا أو كندا حيث يتكلم جزء من سكانها الفرنسية، وألاغلب منهم اللغة الانجليزية، وقد نجد 

 .هذا التعدد في اللغة الواحدة بين الفصحى وعاميتها

غوي أيضا في " محمد ألاوراغي" ونجد الباحث املغربي
ّ
التعّدد :" قوله قد أشار إلى تعريف التعّدد الل

غوي املقابل العربي للفظ ألاجنبي 
ّ
، وهو يصدق على الوضعية اللسانية املتميزة بتعايش Multilinguismeالل

لغات وطنية متباينة في بلد واحد، إما على سبيل التساوي إذا كانت جميعها لغات عاملية كاألملانية والفرنسية 

سرية، وإما على سبيل التفاضل إذا وجدت لغات عاملية كالعربية وإلايطالية، في الجمهورية الفدرالية السوي

بجانب لغات عامية مثل الهوسا والغورمانشه والسوناي زارما والتماشيق والفولفولدة والتوبو في جمهورية 

 .3"النيجر

         إن التعدد اللغوي هو مجموعة من اللغات املتقاربة أو املتباينة:"كما نجد صالح بلعيد يقول في ذلك 

َوِمْن :" ، والتعدد اللغوي ليس بعيب في الدرس اللغوي وقد أكد عليه الاسالم في قوله تعالى4"في مجتمع واحد

ِيَن 
َ
َعامل

ْ
ِلَك آلَيات ِلل

َ
م ِإنَّ ِفي ذ

ُ
َواِنك

ْ
ل
َ
م َوأ

ُ
تك

َ
ِسن

ْ
ل
َ
ف أ

َ
ِتال

ْ
ْرض َواخ

َ
َق الّسَماَوات وألا

َ
ل
َ
ْن خ

َ
، وبذلك يكون التعدد 5"آَياِته أ

ية كبيرة في الحياة العلمية للمتعلم، فهو من أهم العوامل التي تؤدي إلى تنوع املعارف من خالل اللغوي ذا أهم

الثقافة والفكر والتطور العلمي والاجتماعي والديني والسياس ي، وبذلك تسهل عملية التواصل بين ألافراد داخل 

 .املجتمع وإن اختلت أجناسهم 

َم ) عوب املختلفة ويتضح ذلك من خالل مقولة العرب ومن إيجابيات التعدد اللغوي مواجهة الش
َّ
َعل

َ
َمْن ت

ُهْم  رَّ
َ

ِمَن ش
َ
ْوٍم أ

َ
 ق

َ
ة

َ
غ

ُ
، كما أنه يساعد على النمو العقلي للفرد وبالتالي النمو اللغوي له حتى تصبح له كفاءة (ل

              طات سقاإعموما ب -التعدد اللغوي  -أشكاله لغوية عالية يفخر بها، وسنسعى لتوضيح ذلك من خالل

 .على الرواية الجزائرية املعاصرة

 : أشكال التعدد اللغوي .2

 : : Bilinguismeالثنائية اللغوية. 2.2

إجادة :" بأنها " بلومفيد" اختلفت آراء اللغويين حول مفهوم ظاهرة الثنائية اللغوية وتباينت، فقد عّرفها 

الثنائية اللغوية هي استعمال :" فعرفها  بدقة وشمولية  في قوله ، أما محمد علي الخولي 6"الفرد التامة للغتين

                                  الفرد أو الجماعة للغتين بأي درجة من إلاتقان، وألية مهارة من مهارات اللغة، وألي هدف 
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ونعني بالثنائية اللغوية في الوطن العربي أن يتكلم الناس في البلد :"، وفي تعريف آخر يقول 7"من ألاهداف

عربية التي تستخدم في املجاالت الرسمية كالحياة والتعليم وإلاعالم والبرملان وكتابة القوانين، لغتين، ألاولى 

تستخدمها مجموعة من املواطنين للتواصل فيما بينهم، بينما تستخدم اللغة ( غير عربية ) والثانية لغة محلية 

رد في كتاباته تعريف للثنائية اللغوية ، ونجد محمد حسن عبد العزيز  أيضا أو 8" السائدة للتواصل مع آلاخرين

استخدام الفرد أو جماعة لغتين كما هي الحال في البلدان إلافريقية التي استعمرتها فرنسا، حيث :" فقال 

، ويعود السبب الرئيس ي لهذه الظاهرة إلى الغزو الثقافي 9"يستخدمون الفرنسية باإلضافة إلى لغاتهم املحلية

بقى الصراع بين اللغتين قائما في تلك البلد املستعمرة، وذلك مثلما حدث في الجزائر من والاستعمار، وبالتالي ي

خالل سياسة الاستعمار التعليمية حيث أجبر التعليم الفرنس ي الرسمي على ألاهالي الجزائرية، في حين الشعب 

والزوايا واملساجد التي كانت تركز الجزائري املتعلم لم يقتصرعلى تلك اللغة وإنما تعلموا لغتهم ألام في الكتاتيب 

 .في محتواها الدراس ي على تحفيظ القرآن الكريم وأصول الفقه والنحو والصرف آنذاك

 .   Diglossia :الازدواجية اللغوية . 2.2

 0391حيث عرفه في مقالة كتبها عام " وليم مارسيه" إن أول من تطرق لهذا املصطلح العالم الفرنس ي

 Charles، كما عرفه اللغوي شارل فرجيسون 10"فس بين لغة مكتوبة ولغة عامية شائعة هي التنا:" بقوله 

ferguson كل مجتمع يستعمل لغتين في املعامالت الداخلية اليومية، وال يستطيع الاستغناء عن إحدى :" بأنه

حالة :  "تنافس لنوعين من اللغة للسان فردي واحد، وعرفه أيضا في قوله : أي" اللغتين ولو لفترة انتقالية 

ضم نمطا محّددا، أو أنماطا باختالف التي ربما ت –لغوية ثايتة نسبيا يوجد فيها فضال عن اللهجات ألاساسية 

هي : " ، ويعرفها ميشال زكريا في قوله 11"نمط آخر في اللغة مختلف عالي التصنيف، فوقي املكانة  –ألاقاليم 

الحالة اللغوية التي يستخدم فيها املتكلمون بالتناوب حسب البيئة والظروف اللغوية لغتين مختلفتين ، فهي 

، وذلك من دون أن تكون لدى أفرادها قدرة لجماعة بشرية معينة تتقن لغتين و الوضع اللغوي لشخص ما أ

، ويرجع السبب في هذا التنوع إلى تطور اللغة وتطور 12" كالمية مميزة في لغة أكثر مما في اللغة ألاخرى 

املستوى مستوياتها التي تتمثل في املستوى الصوتي إذ نجد أحيانا انحراف بعص ألاصوات عن مخارجها، أما في 

الصرفي فتحدث في إلاشتقاق والتصغير في بعض لهجات العرب كجمع بعض ألالفاظ  مثال يختلف عن الجمع 

في اللغة الفصيحة، فيبدو لنا غير مسموع أو غير متداول أصال، وفيما يخص املستوى النحوي فنجد ذلك جليا 

ب، وكذا املستوى الداللي فتدرج بعصض في تركيب الجمل غير املتزن وعدم احترام قواعد أو عالمات إلاعرا

رفض "ألالفاظ في التركيب دون مراعاة داللة املعاني، وإنما استصاغة ألمور نفسية واجتماعية أو غيرها، وقد 

بعض الباحثين استعمال مصطلح الازدواجية الذي يستخدمه الكثير من اللغويين للداللة على شكلي اللغة 

، وبيان ذلك أن الازدواجية 13"أن العامية والفصحى فصيلتان من لغة واحدة  الفصحى والعامية ذلك: العربية

اللغوية تكون بين اللغة الفصحى املستعملة في إلادارات وألامور الرسمية، وبين اللهجات أو العامية التي 

 (.الاستعمال اليومي) تخصص لعامة الناس
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يستعملون اللغة املزدوجة، ألنها تعتبر السمة  أما في الجزائر فإننا نجد ألاغلبية الساحقة من املجتمع

ألاساسية للوضعية اللسانية بالجزائر، والتي نعني بها إتقان الفرد للغتين واستعمالهما بشكل متكافئ أو اللغة 

 .الفصيحة واللهجة

 : عوامل ظهوره. 4

 التعدد اللغوي ظاهرة كباقي الظواهر اللغوية كما له مرجعيات وإرهاصات فكرية له عوامل ساعدت 

 : على ظهوره نذكرها فيما يلي 

تمثل هذا العامل في دور الاحتالل الفرنس ي بشتى أشكاله وأساليبه التي كانت تعمل : العامل التاريخي -

سية، وذلك بإجبارية تعليم وتعلم هذه ألاخيرة، ومنع على طمس الهوية العربية وترسيخ بدلها اللغة الفرن

تدريس العربية عن طريق هدم املساجد والكتاتيب والزوايا ، وقد امتد هذا الغزو الثقافي إلى ما بعد 

الاستقالل، وبالتالي اضمحلت اللغة العربية داخل وطننا، واستبدلت بلغة أجنبية أخرى وهذا ما وضحه 

لقد اعتبرت اللغة العربية لغة أجنبية في بلدها، ووسط أهلها :" اج صالح في قولهالباحث عبد الرحمان الح

، فلم يكن الاستعمار تدميرا سياسيا بإزالة سيادة الشعب الجزائري على أرضه ومصيره، بل (سنة 091)طيلة 

الرسمية الوحيدة إزالة ثقافته وتجهيله وبذلك تراجع استخدام اللغة العربية ألن اللغة الفرنسية كانت اللغة 

وذلك ما زاد من الصراع . 14"في إلادارة والتعليم والتسيير إلاقتصادي والسياس ي ال يناقشها في ذلك أي لغة 

 .اللغوي في الجزائر بين اللغتين الفرنسية والعربية

اللغة رابط متين لربط أفراد الجماعة اللغوية بعضها ببعض، وذلك ما يوضحه : العامل الاجتماعي  -

إن وجود اللغة يشترط وجود مجتمع، وهنا يتضح الطابع الاجتماعي للغة، :" فهمي حجازي في قوله  محمد

فليس هناك نظام لغوي يمكن أن يوجد منفصال عن جماعة إنسانية تستخدمه وتتعامل به، فاللغة ليست 

الباحث رمضان عبد ، ويثمن ذلك 15"هدفا في ذاتها وإنما هي وسيلة للتواصل بين أفراد الجماعة إلانسانية 

إن الظواهر الاجتماعية لها قوة قاهرة آمرة، تفرض بها على أفراد املجتمع ألوانا من السلوك :" التواب في قوله 

والتفكير و العواطف، وتحتم عليهم أن يصبوا سلوكهم وتفكيرهم وعواطفهم في قوالب محددة مرسومة، ويدل ّ 

أن الفرد إذا حاول الخروج على إحدى هذه الظواهر، فإنه سرعان على وجود القهر في الظواهر الاجتماعية، و 

ما يشعر برد فعل مضاد من املجتمع الذي يعيش فيه، ذلك ألن املجتمع يشرف على سلوك أفراده ويستطيع 

توقيع العقاب على كل من تسول له نفسه الخروج عليه، وأهون صور هذا العقاب هو التهكم الشديد أو 

 16".السخرية املرة

هذا العامل من أهم املستويات التي تخدم اللغة ويظهر فيها التعدد اللغوي بشكل واضح و ألامثلة عديدة 

              في كالمنا اليومي حيث نحدث في جملة ألفاظه بالعربية الفصحى تتخللها كلمات دارجة أو كلمات 

اص الاجتماعي خاصة و الئحات أجنبية ، وهذا الاختالط نجده حاليا في اللغة العربيزية الكامنة في مواقع التو 

 .الاعالنات في املقاهي أو أماكن ألاكل 

ساهم هذا العامل في تنمية التعدد اللغوي من خالل التبادالت التجارية : العامل الاقتصادي -

 تستدعي حركات التصنيع في كثير :" في ذلك " لويس جان كالفي " والصناعات املشتركة بين ألاجانب إذ يقول 
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استعمال عمال ذوي جنسيات مختلفة تفرض لغتها بطريقة غير مباشرة أثناء املعاملة، باإلضافة  من البلدان

، (التعدد اللغوي ) إلى التجارة بين الدول فهذه الهجرة والرحالت تلعب دورا بارزا في تنامي هذا الوضع اللغوي 

، وهذا ما فرضه 17"تباينة حيث تحفل البلدان بأقليات وطوائف أجنبية حاملة ثقافات متعددة ولغات م

 .التطور العلمي والتكنولوجية وعالقته باالقتصاد الوطني 

لألسف هذا العامل تنامى بشكل كبير في ظل العصرنة والعوملة ، هذه ألاخيرة التي : العامل النفس ي  -

املدرسة ال جعلت من متحدثي اللغة العربية الفصحى في انحطاط نفس ي وإحباط في نطقها ، إذ  يعتبرها لغة 

              غير ، وليست لغة حضارة، على عكس متعلمي اللغات ألاجنبية فهم متطورون ومتحضرون ألبعد حد 

بينما كنا في ظل :" ممكن ، فهو يفتخر بلغة الغير دون لغته، وذلك ما يوضحه الباحث عبد هللا شريط في قوله 

إلادارة والحياة العامة لوجود الفرنسية كلغة  الاحتالل نتكلم العربية في بيوتنا وحياتنا اليومية والفرنسية في

احتالل يسيرنا بها الفرنسيون لكن حصرنا اليوم على أن هذه الوضعية لم تتغير بدال من أن يكون الفرسيون 

 18".هم الذين يفرضون علينا لغتهم أصبحنا نحن الذين نفرضها على أنفسنا وعلى أطفالنا 

  :اللغوي واقع اللغة العربية في ظل التعدد . 5

              تسير اللغة العربية في وضع لغوي متعدد بين اللغات ألاجنبية من فرنسية وانجليزية وبين الفصحى 

ال يملك أبناء اللغة العربية العدة الكافية في فرض مركزية " و العامية  في نفس اللغة، وفي ظل هذا التعدد

ت الحيوية الاجتماعية واملعرفية التي تتحكم فيها لغتهم لهيمنة املمارسات اللغوية ألاخرى على كثير من القطاعا

 .19"الوسائل التقنية والالكترونية 

وهنا يبقى التعدد اللغوي ظاهرة مؤثرة في تفرد اللغة وذاتيتها وذلك ناتج عن ظروف اقتصادية 

ة واجتماعية وسياسية أحيانا مقصودة وأحيانا أخرى غير مقصودة، وهذا ما سيتضح لنا في اللغة العربي

 . الفصحى وعاميتها وبقية اللغات

من أهم الوشائج العملية التي تربط العرب والوعاء الذي تشكل فيه ثقافتهم :" إن اللغة العربية 

" ألامة العربية" وحضارتهم، وتعقد عليها الشعوب العربية آلامال العراض في التوحيد الفعلي بين مواقف 

، وهذا تشخيص حقيقي وواقعي وتاريخي لها بحكم ما توفرت 20"ولية سياسيا واقتصاديا السيما في املحافل الد

عليه من خصائص وميزات عن باقي اللغات، إال أننا وجدنا بعض النفور والاهمال لها من طرف الدارسين أو 

ناطقيها أصال  حيث أنها ظلمت وأبيحت في عقر دارها والسبب الرئيس ي في ذلك هو الولوج نحو اللسان العامي 

 .لدارج الذي أضحى لغة العام والخاص املثقف وألاميأو ا

ويتضح هذا إلاهمال للغة العربية من خالل فن التدريس أو التعليم ألنه طريقة تواصل وتوصيل تعليمي 

 .وكذا هو فن ايصال املعلومة للمتعلم

جاء في القرآن  الفصاحة هي طالقة اللسان ، أي الخلوص من عقدة اللسان ويؤكد ذلك ما: اللغة الفصحى / 1

ۡ  ٢٥ر يَصدۡ  ل   حۡ ۡشَ ٱ رَب    قَاَل  }أيضا قوله  تعالى ي  َويَس   مۡ  ل 
َ
 ٢٧ل  َسان   م  ن َدة  ُعقۡ  لُۡل حۡ ٱوَ  ٢٦ر يأ

 . 21 { ٢٨ل  قَوۡ  َقُهوا  َيفۡ 
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كما أنها اللغة الرسمية في الجزائر، في حين تعتبر من أرقى املستويات اللغوية من لهجات الخطاب، 

 . النقاش السياس ي، ولغة النتاج ألادبي العربي مستقرة على قواعد تنظيمية، وهي لغة إلاعالم ولغة

 :لها عدة تعريفات نذكر منها ما يلي : اللغة العامية / ب

اللهجة املنطوقة في عصرنا الحالي املنحدرة من الفصحى املنطوقة بها في عصر الفصاحة العفوية  -

ولهجاتها، وأصابتها تغيرات كثيرة بعد اختالط العرب بغيرهم، كسقوط إلاعراب في جميع ألاحوال وغيرها، ألن 

أسرع املستويات إلى التحول لغة التخاطب اليومي في النثر عرضة للخطا بخالف لغة التحرير، وبالتالي هي 

 . 22" البنيوي من لغة الكتابة وقد احتلت مكانة الفصحى في تبليغ ألاغراض اليومية وفي التعبير الاسترسالي

 . 23"هي الجانب املتطور للغة التي يشمل البعد عن اللغة ألام :" ومن بين تعريفاتها أيضا  -

علوم العصر وجدناه يتصل بجهات التريد للعربية  وإذا تتبعنا مصدر اّدعاء قصور العربية عن استيعاب

خيرا، إنما سعت لذلك سيرا إلى ركاب محتّل غاٍز، أو بتعصب ديني مقيد ، إذ انطلقت هذه الدعوة إلى العامية 

         وألف كتاب ( الكتبخانة) ، وقد عين مديرا لدار الكتب املصرية 0881من قبل الانجليزي ولهالم سبيتان سنة 

متخذا من الاختالف بين العامية والفصيحة سببا لدعوته ترك الفصيحة " العامية في مصرقواعد اللغة " 

 . 24"والكتابة بالعامية تيسيرا على املتعلمين

دعوتها إلى العامية أيضا ودعت إلى كتابة العلوم بلغة " املقتطف" بتأثير من إلانجليز أعلنت مجلة "ونجد و

محاضرة " ولكس"ومن يؤيدهم في هذا املجال ،فقد ألقى املهندس  الحديث اليومي، وتوالت جهود إلانجليز 

                  م، اّدعى فيها أن الذي عاق املصريين عن الاختراع هو كتابتهم بالفصحى ودعا 0389نشرتها مجلة ألازهر 

 . 25"إلى التأليف بالعامية 

م ، التي تشكل امليزة "الكفاءة التواصلية"هي التي تحتوي على تلك "ومنه فإن العامية 
ُ
ألاهم لكل لسان أ

تفي بغرض ألاداء ( ولن)للسان العربي بمفردها لم " الكفاءة اللغوية"بما فيه اللسان العربي، ال سيما أّن 

لكن مع هذا فإّن أّي توظيف . الناجع، وبالتالي فإن توظيف العامية في املدرسة واجب بل حتمية علمية

لن يؤدي إال إلى الفوض ى ( الفصيحة" )العلوي "السجل  للدارجة دون توضيٍح للصالت املوجودة بينها وبين

 . واندثار الفصيحة

ل املستوى 
ّ
َدّرس فمرّده أنها تشك

ُ
َدرَّس بل ُيَدرَّس بواسطتها، والسبب في أنها ال ت

ُ
واللهجة العامية ال ت

نا أن حيوية من اللغة وبالتالي نخش ى على متعلميها أن يستبدلوها مكان الفصيحة، وما يلفت انتباه" السفلي"

اللسان العامي محدودة املجال بحدود كل قطر إن لم تكن بحدود كل منطقة من القطر أن يصل إلى القضايا 

الفكرية وال آلاداب العاملية وكل من يدعو إلى نشر العامية ونبذ الفصحى هم الحاقدون على العرب ومن 

              وإن من يدعو إلى نبذ :" ...التوابيجهلون مكانتها وامكاناتها ويقول في ذلك الباحث رمضان عبد 

حاقد على الفصحى وكتابها الكريم ودينها الخالد، فهو : أولهما: الفصحى، والكتابة بالعامية، لهو أحد الرجلين

ن يُر يُدونَ  }يريد هدم الدين عن طريق هدم لغته، وتضييع كتابه، وهذا ضل سعيه،ألنه ممن 
َ
 وا    ُ ف  ُيۡط  أ

فۡ  ّلَل  ٱ نُورَ 
َ
  ه ه مۡ َو  ب أ

ۡ
ن إ َّلي  ّلَلُ ٱ َب َوَيأ

َ
رجل جاهل : وآلاخر  (13التوبة،){٣٢ف ُرونَ َك  لۡ ٱ َكر هَ  َولَوۡ  ۥنُوَرهُ  يُت مَ  أ
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                          بسر العربية، وما فيها من قدرة بارعة خالقة في التعبير عن الفكر ومن جهل شيئا عاداه، كما 

، ونخلص في النهاية إلى أن الدعوة إلى العامية زائفة املحتوى معادية ألاهداف، لكن الاستعمار نجح 26"يقولون 

                   ية، ولهذا وجب علينا التصدي والنهوض بلغة الضاد اللغة الفصيحة ونرد في غرسها في ألارض العرب

 .على التحدي

للكاتبة أحالم مستغانمي الروائية التي خاضت غمار " ألاسود يليق بك" وكعينة للدراسة أخذنا رواية 

لت الجزائرية في املحافل 
ّ
 .الدوليةهذه التجربة، تلك الروائية التي ذاع صيتها في العالم العربي ومث

فته الكاتبة في روايتها التي كانت عبارة عن فسيفساء من اللغات واللهجات نجد قولها
ّ
كانت :" ومّما وظ

 النساء قبل أن توجد املصارف، يخبئن ما جمعن على مدى العمر من نقود ومصاغ في الوسادة التي ينمن 

تنام متوسدة ممتلكاتها، بل من تتوسد  لكن أثرى النساء ليست التي. عليها، تحسبا أليام العوز والشيخوخة

، في هذه املقطوعة السردية نجد الروائية تمسكت باللغة الرسمية اللغة العربية الفصيحة، تلك 27"ذكرياتها

            اللغة التي يفهمها العربي سواء أكان جزائريا أم غير جزائري، والتي تعكس عروبة الكاتبة وثقافتها وغيرتها 

 .متمسكة بالهوية العربية وألاصالة الجزائرية، وهي املعيار الحقيقي للبالغة والفصاحةعلى لغة القرآن الكريم، 

             فاملفردات العربية الفصيحة غالف ألافكار والثقافة والحضارة التي تميز الكاتبة، ومقياسا ملعارفها 

يادين التي يعملون بها التحصيل العلمي باللغة ألام يوفر الجهد ويرفع من كفاءة املتكونين ومردودهم في امل" ألن

فيما بعد التخرج، كما أنه يضمن النشر ألافقي للمعرفة وتقبل الحقائق الثابتة في العلم الحديث بين 

، وكل هذه الامتيازات والامكانات للغة العربية الفصيحة 28فإن التعليم باللغة ألام يحقق التنمية...الجمهور 

بدت كما لو أنها :" هي لغة إلابداع، ونجد الكاتبة في مقام آخر تقول أضفت جماال ورونقا على إلابداع الروائي، ف

كانت تتكلم بحياء عن الحب، وهي تدري أن أهلها وتالميذها ومصطفى وزوجته وكل مروانة والجزائر يتابعونها 

. في هذه اللحظة، ولوال إحساسها بذلك لربما قالت شيئا آخر، لكنها بدت صادقة في ما قالته على استحياء

 .29"الحياء نوع من أنواع ألاناقة املفقودة

عّبرت الكاتبة هنا باللغة العربية الفصحى اللغة التي يفهمها العام العربي والخاص الجزائري، بهدف 

           إيصال  وترجمة نزعة دينية إجتماعية تميز الفتاة الجزائرية واملجتمع الباتني على وجه الخصوص وهي 

 .قودا في بعض املجتمعات العربية مع التطور الحضاري الذي سادهاالحياء، الذي كثيرا ما تجده مف

من صف ذلك ألاستاذ سيتخرج فوج القتلة القادمون، إن اليد التي تعاقب ألنها كتبت :" وتقول أيضا

 .كلمة أحبك إنما يد أعدت إلطالق الرصاص

 :حقا، قال لها مصطفى بجدية كاذبةال 

 .إني أفكر في الهجرة إلى أمريكا -

 : سألته مندهشة

هنا يموت املرء وال يسمعها حتى من أمه برغم أن كل ش يء يش ي بحبها له، لكنها عندما ...ملاذا أمريكا؟ ..أمريكا

           ، وهنا طرح آخر للكاتبة طرح تاريخي، تبين للقارئ من خالله ما آلت إليه الجزائر 30"تنطق تقول عكس ذلك

ى أصبحت كلمة الحب ال داللة لها وإنما انزاحت عن الداللة في العشرية السوداء، من جبروت إلارهابيين، حت
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           ألاصلية، وهنا أيضا تبرير لسبب هجرة ألادمغة والكثير من الشعب الجزائري آنذاك خوفا من القتل وبحثا 

 .عن الحب والسالم

كل :" ائيةوقد زاوجت بين اللغة الفصحى واللهجة الجزائرية وكذا اللبنانية في قولها في إحدى املقاطع الرو 

والتي نقصد بها في العرف العامي الجزائري " شافوها" ، حيث استعملت مفردة31"الناس في الجزائر شافوها

، وهذا الاستعمال واملزيج بيان لرغبة الكاتبة في تشديق املتلقي بمتعة النص ولذته، وفي مقام آخر "أبصروها"

قالت لي باللي مصطفى تزوج .. طيهولها؟ باملناسبةطلبت مني تلفونك واش نع..نصيرة تسلم عليك بزاف:" تقول 

أتوقع أن تحدث " ، وفي مقطوعة أخرى 32"من أستاذة جات جديدة للمدرسة وطلب نقلهم للتدريسفي باتنة

  ! على صباح ربي..البد أن تلحق بك سيارة إسعاف لجمع الجرحى من الطرقات وأنت تمشين هكذا..أشياء

فالكاتبة هنا تصور لنا الواقع الذي كانت تعيشه الجزائر أيام العشرية السوداء، وذلك الهلع والخوف الذي كان 

يتنابها والزالت أثاره عند التفكير أو تذكر أي ذكرى من الذكريات، وهذا التعبير يعكس ثقافة الكاتبة من جهة 

لفة من النص الروائي وبالتالي تعكس ثقافة املجتمع فنية ومعرفته طريقة استعمال الازدواجية في مواضع مخت

الجزائري ككل الذي في حديثه يمزج بين الفصحى والعامية، في حين قد تعكس تللك الازدواجية وخاصة 

استعمال العامية أو اللسان الدارج نظرا لثراء املعنى والفكرة املطروحة التي تود الكاتبة إيصالها بطريقة 

 .مقابال بالعربية الرسمية الفصحى دونتها بلفظها العامي ليفهم مدلولها القوي مشوقة فلم تجد لها 

فذلك التهجين أو الكالم العامي املمزوج بالفصحى كثيرا ما يكون لديه وقع خاص لدى املرسل أال وهو 

 .الكاتب واملتلقي أو القارئ في نفس الوقت

ال شهيق وال زفي، جيب مرا بتحبك لنفسك مو ..يرالحب تعت:" أما في كالمها باللهجة اللبنانية في قولها

مرا بتتجمل لك ..وتنطرك مو تنطر لتبرم ظهرك، ع أيامنا الحب عملية نصب عاطفي..لجيبك

يازمله بشرفك تعرف مرا ..مافي حب، في صفقة حب. وبس تجن لتتزوجها ما تعود تعرفها. لتوقعك..تتبرج..تتغنج..

، وذلك داللة على انفتاح الكاتبة على لهجات الدول العربية ألاخرى، 33"بتقبل تتجوز واحد معتر ألنا بتحبو؟

واستطاعتها على اكتساب معجم لغوي عامي للعديد من الدول العربية، وهي مسايرة بذلك لشخصيات الرواية 

 .ومعارفها، فكل شخصية إال وتقمصت ثقافتها ولهجتها أو لغتها

بطها من الرواية وهي الثنائية اللغوية حيث نجد أن الكاتبة أما فيما يخص ألاشكال ألاخرى التي نستن

 Je suis venu te dire que le m’en: " اعتمدت اللغات ألاجنبية من فرنسية وانجليزية، ومثال ذلك قولها

vais"34 وهنا نجد الكاتبة استخدمت اللغة الفرنسية في هذه املقطوعة النصية الروائية، وذلك بهدف التعّرف ،

غوي للكاتبة، كما أن ذلك قد يكون هروبا على آلا 
ّ
خر والوصول إلى معارفه، وأكثر دليل على التنوع الثقافي والل

من التعبير الذي ال يجوز لها أن تعبر به عن فكرة ما باللغة العربية تفاديا ملشاكل سياسية أو اجتماعية، وقد 

جنبية أبلغ من إيصاله باللغة العربية التي تتميز بثراء ال تجد له مقابال في العربية، قد يكون مدلوله باللغات ألا 

وفير للمعاني، فال يفهم املقصود في النص الروائي، وفي ذلك استدعاء مللكات لغوية وأكثر من لغوية ألحالم 

 .مستغانمي
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                      قد يكون استخدامها لهذه الجملة املعبرة  ،Ballade pour Adeline "35:" وفي مقام آخر تقول 

 السمفونية املشهورة للعازف الفرنس ي ريتشارد بلغتها ألاصلية أبلغ للمتلقي وأسهل لالستيعاب  عن املقطوعة

 .من ترجمتها للعربية

وعليه فإن الكتابة في إطار الحداثة السردية اشتغلت على التجديد في عناصر التشكيل السردي وكذا 

ي وفك شفراته، وانفتاح الروائي على جميع النمط املتداخل للكتابة، وذلك بهدف استنطاق مكانز النص الروائ

ألاصعدة التي ترتبط بالحراك السردي، ليجعل نصه ثريا وخصبا في قالب تشكيلي جمالي بالغ الدقة والحيوية 

 .والتصوير من خالل ذلك التعالق اللغوي 
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 املصطلح النقدي؛ رافد ثقافي يمهد لعوملة املجتمعات
The critical term; cultural tributary paving the globalization of societies 

 

 فيصل كوريفة: الدكتور 

faycalmammar88@gmail.com 

 (الجزائر) -20البليدة –أستاذ مشارك؛ جامعة علي الونيس ي 

 

 :امللخص

قضية مثار بحث لدى املهتمين بالتراث الانساني منذ أمد بعيد، لكنها أخذت في تصاعد ( الهوية -اللغة)تظل ثنائية  

إن الابتكارات والاكتشافات والابداعات . كبير في العصر الحديث نتيجة ملا طرأ على املجتمعات من تطور علمي وفكري رهيب

الحاصلة في مختلف الفنون واملعارف؛ هي مصدر قوة املجتمعات وألامم، هذا الذي جعلها تتمكن من العالم، وتفرض نمطا 

من الحياة، أسعفها هذا التفوق في تنفيذ مشروعها الثقافي والفكري، وجعله ينسحب على العالم كله، لم يكن هذا املشروع 

صياغة املصطلحات وسكها قوة ناعمة ناجحة في تحقيق ذلك املشروع الذي سوى عوملة املجتمعات وتغريبها، حيث مثلت 

 .يهدف إلى نشر ثقافة معينة، وشيوعها بين ألامم، والسعي من أجل التمكين لها في البيئات املختلفة

 .اللغة؛ الهوية؛ املجتمع؛ الثقافة؛ املصطلح؛ العوملة؛ البيئة؛ التأثير :الكلمات املفتاحية
Summary: 
 Le dualisme (langue - identité) reste un sujet de recherche depuis longtemps pour ceux qui 

s'intéressent au patrimoine humain, mais il a pris une escalade majeure à l'ère moderne en raison du 

terrible développement scientifique et intellectuel qui s'est produit dans les sociétés. Les innovations, 

découvertes et créations qui se produisent dans les divers arts et savoirs sont la source du pouvoir 

des sociétés et des nations, qui les ont rendues capables au monde, et imposent un mode de vie, qui 

est le meilleur pour cette excellence dans la mise en œuvre de son projet culturel et intellectuel, et l'a 

fait s'appliquer au monde entier, ce projet n'était que la mondialisation des sociétés Son aliénation, 

où la formulation et la création de termes représentaient une force douce et réussie dans la 

réalisation de ce projet qui vise à diffuser une certaine culture, sa propagation parmi les nations et à 

s'efforcer de la rendre possible dans différents environnements. 
Key words: language, identity, society, culture, term, globalization, environment, impact. 

 

  :  مقدمة

           يعد املصطلح النقدي رمزا لغويا متحوال عن داللته املركزية؛ حيك من أجل تأدية معنى نقدي 

على جهة التحديد، واملصطلح بوصفه مفتاحا ينسد فعل التواصل باملعارف والفنون من دونه؛ فإنه أمارة 

في شيوع العوملة  نشر ثقافة لغته املصدر، فال غرو أن املصطلح النقدي أضحى عامال بارزا صادقة تسهم في

ة على البيئة الهدف عبر وتغريب املجتمعات عن شخصياتها، وآية ذلك أنك تجد بعض املصطلحات الوافد

خيل إليك أنك ترفق معه عند النقل خلفيته املعرفية ومرجعيته التاريخية وسياقه الفكري، حتى لي الترجمة

بإزاء تشييد صرح ثقافي على أنقاض ثقافة أخرى، وكل فعل يروم إقحام سياق فكري ينتمي إلى لغة وبيئة 

معينة في نظام لغوي له بيئته الخاصة ومحيطه الخاص؛ هو فعل العوملة، هو محاولة لتحوير شخصية مجتمع 

 . عن أصالته  ما وتغريبه 
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ة في هاته الحقول املعرفية املختلفة، ليست سوى رموزا ناظمة إن املفاهيم واملصطلحات املستعمل

للتصورات وألافكار وآلاراء على جهة معينة، ومن ثم تجد طريقها نحو الشيوع والانتشار مما يجعلها محل نظر 

بوصفها مصطلحات ذات شحانة داللية  -من وحدتهم الحقول املعرفية وفرقتهم ألالسنة-الباحثين والدارسين 

 . لبحوثهم، غير أنها تغريبا لهوياتهم، يهدف صانعوها إلى تحقيق سياسة واضحة، إنها العوملة خادمة

 قله من لغته ألاصل إلى لغة أخرى غير خاف أن فن تحديد معنى املصطلح والتعريف به، من ثم ن 

        وغيرها يشترك بين حقول معرفية جمة، كعلم الترجمة وعلم الحاسوب وعلم صناعة املعاجم وفن التوثيق 

 العمل؛ تفكيك عالقاتها املتشابكةمن الفنون التي تتقاطع مع هذا الفن وتتداخل معه بشكل يعسر على مباشر 

 فما هو املصطلح؟ وهل السعي من أجله شيوعه غاية ثقافية؟ وما أثره على هوية املجتمعات ولغاتهم ألام؟

 .إن القراءة التالية محاولة إلاجابة عن هذا الانشغال  

 :املفهوم في عرفهم: أوال

تمثل الاحاطة بمعنى املفهوم وماهيته وعيا عميقا بجوهر الش يء وبما يالبسه، لهذا شاع عندهم أن  

ومنه  1"ما يمكن تصوره، وهو عند املنطقيين، ما حصل في العقل، سواء حصل فيه بالقول أم بالفعل"املفهوم 

يق التعميم، بحيث يستجمع سمات وخصائص فإن املفهوم فعل ينقدح في الذهن ينشئه العقل عن طر 

يستشفها من أمور وأشياء ترافقت عندها صفات معينة، كمفهوم الاخضرار الذي يستقيه العقل من كل ش يء 

 . أخضر، أو ما يستقبله العقل من كل ما ينبعث من طيب وروائح زكية عند سماعه مفهوم عبير

 في العقل يمكن به معرفة الظواهر والعملياتشكل من أشكال انعكاس العالم "وقيل إن املفهوم  

، ويتحدد املفهوم من خالل معرفة متطورة تاريخيا، ويساعد تاريخ )...(وتعميم جوانبها وصفتها الجوهرية 

، من هنا يدرك الباحث أن للمفهوم خلفية معرفية ومرجعية تاريخية 2"املمارسة على تعميق وإغناء املفهوم

ن، ذلك أن املفهوم ليس شيئا نهائيا أو أمرا جامدا، فهو يتطور وفق سيرورة تندرج ضمن سياق فكري معي

 .زمنية وتحوالت تاريخية لها سماتها املميزة

ولئن كان املفهوم فعال ينشئه العقل ضمن سيرورة زمنية تخضع دوما للتطور والتحول، فإنه لكيما  

في عالم التواصل اللغوي واملعرفي، ويقوم بهذا  وجوده اللغوي؛ ال بد من تأطيره وتسميته، لكي يتحدد"يستمد 

 .، ومن ثم يكون املفهوم معنى للمصطلح3"التأطير والتثبيت دال يعرف باملصطلح

 فما هو املصطلح؟ 

 :مفهوم املصطلح: ثانيا

عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الش يء باسم ما ينقل "عرف بعض علماء التراث العربي املصطلح بأنه 

ألاول وإخراج اللفظ منه، وقيل الاصطالح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء املعنى، وقيل عن موضوع 

 4"الاصطالح إخراج الش يء من معن لغوي آخر لبيان املراد، وقيل الاصطالح لفظ معين بين قوم معينين

في نحت املصطلح فالجرجاني ههنا ينطلق في تحديده ملعنى املصطلح من دور الاتفاق الحاصل بين أهل لغة ما 

بعدما كان لفظا موضوعا بإزاء معنى معينا، لكن عدل عنه إلى آخر ألغراض معينة، كما تلفه يستند في بعض 

 .أجزاء تعريفه إلى املواضعة التي تجعل إزاء كل لفظ معنى هو خاص به
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، أحادي رمز لغوي مفردا أو مركبا"في عرف الباحثين املحدثين هو ( الاصطالح)واملصطلح أو لعله  

الداللة، منزاح نسبيا عن داللته املعجمية ألاولى، يعبر عن مفهوم نقدي محدد واضح، متفق عليه بين أهل 

، فالناظر إلى هذا التعريف يلفه قد أكد على عدول الرمز اللغوي املوضوع 5"الحقل املعرفي أو يرجى ذلك

 .دا ينتمي إلى حقل معرفي معينللنحت، وأن الرمز هذا بعد سكه يضحى دالا على معنى نقديا محد

ال خفاء في أن هناك تداخال واقعا بين املفهوم واملصطلح على مستوى الداللة، ومن ثم يكون سبيل  

املصطلح هو اللغة التي تعمل على تفسير املفهوم وتقريب معناه إلى الذهن، بيد أن سبيل املفهوم العقل 

ا واقعين في قبضة اللغة بوصفها النظام العالماتي الذي يحققهما والفكرة القائمة على الوعي واملعرفة، وكليهم

تتطور مع تطور حاجات التبليغ "ماديا ضمن حقل معرفي ما، واللغة كائن حي يعتريها ما يعتري الانسان، فهي 

داخل الجماعة التي تستعمل هذه اللغة، وطبيعي أن يرتبط تطور هذه الحاجات بعالقة مباشرة مع تطور 

، فال غرو أن اللغة تتأثر بثقافة مستعمليها، وعاداتهم 6"على صعيد الفكر واملجتمع والاقتصاد الجماعة

 .وتقاليدهم وأحوالهم الاجتماعية واتجاهاتهم العقلية والفكرية

 :املصطلح تغريب وعوملة: ثالثا

خلفية  قبل قليل؛ تم التأكيد على أن املصطلح يتشكل في رحاب أطر ثالثة، حيث يستمد وجوده من 

معرفية ومرجعية تاريخية تندرج ضمن سياق فكري معين، إذ ليس شيئا في الحياة يستمد وجوده من ذاته، هي 

    قاعدة تنطبق على اللغة وما ينبجس منها، وعلى الانسان وما يصدر عنه، فكالهما دليل على آلاخر، فال لغة 

يتفاعل بها مع محيطه الاجتماعي، ففي  من دون مستعمل يتمرس بها، وال وجود إلنسان من دون وسيلة

ونشر ألافكار،  7"أحضان املجتمع تكونت اللغة، ُوِجَدت اللغة يوم أحس الناس بالحاجة إلى التفاهم فيما بينهم"

وجود اللغة شرط وجود مجتمع، وهنا يتضح الطابع الاجتماعي "وتوصيل املقاصد وألاغراض، ومن ثم فإن 

يمكن أن يوجد منفصال عن جماعة إنسانية تستخدمه وتتعامل به، فاللغة للغة، فليس هناك نظام لغوي 

ليست هدفا لذاتها، وإنما هي وسيلة للتواصل بين أفراد الجماعة الانسانية، إن الفرد الواحد يشارك في عملية 

ي استخدام في مواقف الحياة، وباختالف املواقف الكالمية التي يعيشها الفرد تختلف مشاركته ف        الكالم 

اللغة، وهنا يجد الباحث من الضروري أن يميز بين اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية والاستخدام الفردي لها 

، من ههنا كانت لغة 8"باعتباره يختلف باختالف ألافراد وباختالف املواقف الكالمية التي يستخدمون فيها اللغة

                  ة التي يتعاطاها أفراد املجتمع، وتكون متداولة املعرفة التي تستخدم املصطلح العلمي تختلف عن اللغ

 .في الفضاءات املفتوحة

تشكلت اللغة إذن وتكونت في أحضان املجتمع، كونه مؤسسة قائمة على التفاعل بين عناصره، والتأثير  

ج والتأثر هي السمة الطاغية في رحابه، حيث تتوسل الجماعة اللغة لحاجتها إلى التواصل وصياغة الفكر وإنتا

 الوعاء ألامين على ثقافته وفكره الثقافة، وتطوير أساليب الحياة، واللغة هي ألاخرى تستمد وجودها منه، إنها

                ومن هذا املنطلق يمكن استعمال كل ظاهرة لسانية أو مفردة للداللة على أنها عالمة خطابية تدل "

ْبِلية، فالظاهرة تكتس ي طابع
َ
ا تركيبيا داخل الخطاب، هذا التركيب له بعده الثقافي على ممارسة ثقافية ق

، إن الظاهرة اللسانية أو املفردة اللغوية بوصفها حامال للثقافة هي قابلة 9"الخاص الذي يجب إلافصاح عنه
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ألن تتحول عن داللتها الحرفية لكيما يضفي عليها الاستعمال ظالال من الدالالت الجديدة قصد تأدية معنى 

قافي أو سياس ي على جهة التحديد، ومن ثم فال وجود ملصطلح خارج اللغة، فاللغة هي املؤسسة نقدي أو ث

 .املسؤولة على خلق املصطلحات وتوليدها

ه؛ يستصحبون   ِ
 
        قمين بالذكر والتعرية؛ أن املصطلح صناعة ينهض بها خبراء مهرة، حيث حين َسك

فيجعلونها تستقر في أطوائه قصد التأثير، إن السعي من أجل مع الظاهرة اللسانية بعضا من عناصر ثقافتهم 

شيوع ثقافة اللغة املصدر لهذا املصطلح أو ذاك؛ تندرج ضمن أفعال التهجين، إنه فعل يقوم على دحض 

سياسات الهوية كالعرقية أو الادعاءات ألاخرى بالنقاء وألاصالة، ألنها تبدأ من ضبابية الحدود، وإن كانت "

ني روح النظام والانفصال املنظم بحدود صارمة، فإن التهجين يعكس إدراك ما بعد الحداثة الحداثة تع

تارة، وطورا العمل على مزج هذه الثقافة الوافدة عبر املصطلح  10"للتالعب بالكلمات والعدوان والتخريب

       ي إليه الشكى حضاري، حتى ال يرتقبالثقافة املحلية الهدف، وأحيانا أخرى يجري هذا الفعل تحت مسم

  من قبيل؛ تالقح الثقافات والتوافق فيما بينها، بيد أن خفاياه تتسم بطابع الخطر على هوية املجتمع املستقبل

 .املستهلك لثقافة آلاخر عن طريق املصطلح

تربة أرض إلى أرض، وإذا كان الاغتراب يؤثر "وملا كان في مكنة اختالف الرياح وتضارب تياراتها تحويل   

، فانتقال تربة 11"من التراب إلى التراب؛ فبالحري أن يؤثر الانسان في الانسان باالغتراب، ألن الانسان من التراب

املستقبلة، فكذلك الانسان، إنه يتأثر شديد ألاثر أرض إلى أخرى تغريب له أثر بالغ على ما تنبته تلك ألارض 

بما يفد عليه من مصطلحات تحمل شحانات داللية وثقافات لها ارتباط وثيق ببيئة معينة، ولئن كان التغريب 

         فعال يهدف إلى تجريد الش يء عن أصله، وقطع الروابط القائمة بينه وبين منشأه، وجعل الانسان غريبا 

حاوال إغراءه بالتخلي عن ذاتيه ليخلع عليه لباسا آخر ال ينسجم وسيرته ألاولى، فإن أبرز عن بيئته، م

من خالل تزامن –هي فكرة أن العالم يصبح أكثر توحدا ومطابقة "التفسيرات الشائعة ملفهوم العوملة 

            التراث الانساني  التي تنظر إلى 12"وأن العوملة مرتبطة بالحداثة -تكنولوجي وتجاري وثقافي ينبع من الغرب

على أن شيئا قديما وجب التخلي عنه، فالعوملة بهذا املفهوم تسعى إلى دمج الثقافات ومزجها فما كان موافقا 

ملا تطرحه الثقافة الغربية ظل عنصرا فاعال داخل الثقافة الجديدة، وما كان على غير وفاق معها تعين طمره 

 .    ن ذاكرة ألافراد والجماعاتعلى استالله م     في ثنايا الزمن، والعمل

املصطلح رمز لغوي حيك بطريقة إبداعية عجيبة، ألجأت إلى سكه الحاجة، حيث استحدثه الناس  

للداللة على مفاهيم مادية أو معنوية ينتظمها التداول والاستعمال في حقل معرفي ما، ومن ثم ينتقل من لغة 

دفعة من التفسير والتأويل، ذلك أن "ة، بيد أن الترجمة تفرض املصدر إلى اللغة الهدف عن طريق الترجمة عاد

املعنى الكامن في النص املكتوب بلغة معينة والنابع من قلب ثقافة معينة هو معنى ال يمكن التوصل إليه 

من املالبسات التي صاحبت النص وغير ذلك  13"مباشرة، لذا البد من توسيط لغوي وتاريخي وأحيانا فلسفي

وهي عوامل لها تأثير على فعل النقل حين الترجمة، فمن خالل هذه السياقات يتم تهجين اللغة  املصطلح،أو 

 .الهدف عن طريق املصطلح الوافد، وإدخال عليها أفكار آلاخر وأنساقه الثقافية املختلفة
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تهدف العوملة إلى فرض نظام حياة مسطري، ونمط عيش محدد، تعمل على تحقيقه على مستوى  

ألافراد والجماعات، بحيث تشترط الحرية الثقافية أو اللغوية أو قيمة من القيم التي تعرفها املجموعة البشرية 

بالبيئة "ن ثم يظل مرتبطا املنساحة في ألارض، من هذه املعالم التي تخطها العوملة تتم صياغة املصطلح، وم

فاملصطلح  تشكيل معامله الداللية والثقافيةالتي نشأ فيها ارتباطا وثيقا، فال شك أن للجغرافيا دورا أساسيا في 

كيان لساني يشحن بمعان تتقيد باألطر الثقافية للمجموعة اللسانية التي تستعمله، ولذلك فهو عالمة دالة 

ربتها الثقافية وإنجازها الحضاري، فارتباط املصطلح اللساني بالبعد الثقافي له على تاريخها، يحمل في طياته تج

             من املبررات ما يجعله يعبر عن خصوصية ثقافية تميز مجموعة لسانية عن غيرها، ويمثل جريان املصطلح 

في الراهن في الواقع الاجتماعي على ألسنة مستعمليه مسلكا لكشف الهوية الثقافية والحضارية سواء كان ذلك 

واندكت فيها أنساقها  طلح خزانة رتبت داخله قيم أمة ماحتى لكأن املص 14"اليومي أو في املجرى التاريخي

الثقافية، حيث أخذت تميد منداحة في أطوائه، فاملصطلح بهذا الاعتبار رافد ثقافي وقع اختيار العوملة عليه 

 .في شتى البيئات للمساهمة بدينامية فاعلة في نشر ثقافة القوة وشيوعها

ُسَك املصطلح لكيما يكون وعاء ملعنى يتفجر فيه، فهو يظل محتفظا بشحانته الداللية التي أسندت  

إليه مهمة نقلها أول مرة، وذلك ضمن حقل معرفي معين، داخل بيئة اجتماعية خاصة، إذ أن للظروف 

ستوى التلفظ وضبط داللته، وهي ذات في م"الخارجية تأثير بالغ على صياغة املصطلح وتشكيله، يبرز هذا 

، فمن خالل هاته العوامل تستخلص داللة املصطلح ويحدد معناه، وإذا 15"أصول نفسية ومعرفية واجتماعية

ْسُتْصِحَبت معه بالضرورة تلك ألاسيقة لألنساق 
ُ
ما أريد لهذا املصطلح أن ينتقل إلى لغة ما عبر الترجمة؛ ا

 من هذه املصطلحات؛ التوليد  إن"الثقافية للغة املصدر، حيث 
ًّ
؛ والهجين الاسباني (creolization)كال

(mestizaje) والشرقنة ،(orientalization) يفتح نافذة مختلفة على املزج الكوني، ففي الواليات املتحدة تدل ،

ان ذوي ألاصول الثقافة العابرة على تبني ألامريكان ذوي ألاصول ألاوربية لسمات ثقافية سوداء، وتبني ألامريك

إلافريقية لعناصر ثقافية بيضاء، وكمفهوم عام؛ فإن الثقافة العابرة قد تصف بجدارة التناضح الثقافي الكوني 

واملزج الكوني على املدى الطويل، أما ما لم يوضح بعد فهو املصطلحات التي يحدث تحتها التفاعل والتداخل 

           ج الكوني هو الاعتراف بالتفاوت الفعلي والتباين وعدم العدالة الثقافي، والجزء املفقود في تعبيرات مثل املز 

بين الثقافات وانعدام التوازن بينها، يحدث ذلك كنتيجة حتمية للعوملة التي تفرض  16"في العالقات الكونية

م في تطوير منطقها على البيئات الاجتماعية التي تفتقد إلى أسباب القوة، ومن ثم على اللغات التي لم تساه

املعارف الانسانية، بحيث تنكمش اللغات القومية آخذة تنحسر منكفئة على ذاتها فاسحة املجال للغة مصدر 

املصطلح تتمدد كاشفة عن غرضها في الشيوع والتوسع، جاعلة اللغة القومية تحت قيد العوملة وقوانينها 

على ذاتها إيذان بضمور ثقافة أصيلة للمجتمع  الصارمة، إن شيوع الثقافة الوافدة في بيئة اللغة املنكفئة

 .املعولم واملغرب عن بيئته ولسانه

 :اللغة التجسيد املادي للهوية: رابعا

نسان عبير، غير اللغة، فبها يتواصل إلاليس من وسيلة عرفها املجتمع البشري واتخذها أداة تفكير وت 

قدرة جبارة تستوعب تصورات الانسان ورؤاه، وكل ما مع محيطه، وعبر اللغة ينقل أفكاره ومقاصده، فاللغة 



212222  

 

                             70 

يتعلق به من أشياء مادية أو معنوية، إنها وسيلة تنطوي على رصيده الثقافي واملعرفي والحضاري، إن اللغة 

تمكن الانسان من الحفاظ على ثقافته وحضارته وإلاضافة إليها، وتطويرها في ضوء التصور الاعتقادي "

حيث كانت اللغة تنقل ثقافة املجتمع عن طريق املشافهة والسماع، لهذا يكون 17"ن بهوالاجتماعي الذي يؤم

العصر الحديث قد فقد كفال عظيما من التراث الانساني التليد، وبعد أن عرف الانسان طريقه إلى الكتابة 

 .والتدوين أضحت هذه التقنية الجديدة ال تغادر شيئا من ثقافة املجتمعات

         يكون التوثيق أهم روافد التقدم العلمي واملعرفي في حياة ألامم، بوصفه فعال يقوم بناء على ذلك؛   

فلسفة أية لغة ال "على تدوين املادة وتسجيلها ثم ترتيبها وفق منهج علمي متفق عليه، مستأنسا باللغة، بيد أن 

 امة، وبيئتها الخاصةول أطرها العتنحصر بمعرفة قوانينها الخاصة فحسب، إنما تتجاوز هذا املستوى لتتنا

وعالقتها باللسان والنفس واملجتمع، فهناك اللغة مستقلة من جهة قصودها ودالالتها، ومرتبطة من جهة 

عالئقها بالبيئة والتاريخ وألامة والفرد واللسان، ذلك أن العوامل املؤثرة في نشأتها ونموها وتطورها ال يمكن 

أكثر من طريق تسلكه لتصل حاضرها بماضيها، وأكثر من حصرها ضمن خط واحد مستقيم، فقد يكون لها 

ة تبرزها متفاعلة مع غيرها، كذلك ال تهمل هذه الفلسفة عقلية الشعوب التي تعكسها اللغة في ألفاظها  خاص 

ومعانيها، في أسمائها وصورها، في رسومها وحدودها، وهكذا تتواصل إلى الكشف عن بواطنها بشمولية، وتبيان 

، إن اللغة هي الحامل الثقافي لإلنسان، تتجسد عبرها شخصية الفرد وهوية 18"اصة وعاملها الذاتيفلسفتها الخ

، فليست اللغة إذن سوى دليال ماديا على هوية الانسان 19"أفعال اللغة هي أفعال الهوية"املجتمع، ذلك أن 

التمازج العجيب الحاصل بين وثقافته، وتطورها عبر التاريخ، ومن ثم يجيء دور فعل القراءة للكشف عن ذاك 

اللغة بوصفها نظاما يتميز بقدرة فائقة على استعاب مقاصد الناس وأغراضهم املختلفة، والهوية باعتبارها 

بنية تتشكل من مجموعة من ألانساق املتداخلة كالبيئة والتاريخ والرؤى والتصورات والقيم واملعتقدات 

 .وغيرها

ة؛ هو ممارسة فعلية لقيم وجدانية تنطوي عليها شخصية الفرد تعاطي اللغة في املواقف املختلف 

 الهوية وظيفة ثالثة ومميزة للغة املتكلم، وتجسيد مادي حقيقي لهويته، ولعل هذا الذي جعلهم يعتبرون

والكف عن محاولة الفصل بين الروابط القائمة بينها، ذلك أن فعل التلقي وبناء عملية الفهم، يتم عبر معرفة 

إن الذي يهم هو أن ندرك أنه إذا اختزل استعمال الناس للغة بطريقة "لقائلين والكتاب واملحاورين، هوية ا

 ن شخص إلى آخر، أو حتى فيهما معاتحليلية في كيفية تشكيل املعنى وتمثيله في صوت،  أو في كيفية إيصاله م

في ما يقولون وفي الفهم الذي  فإن ثمة شيئا حيويا قد استخلص؛ إنهم الناس أنفسهم، إنهم حاضرون دوما

فأنت إذ 20"يبنونه على ما يقوله غيرهم، إن هويتهم تتأصل في صوتهم، ويكون ذلك ملفوظا، أو مكتوبا، أو ُمَوقعا

ذاك؛ إزاء إنسان متفرد أخذ يلقي خصائصه الشخصية لتقع في قبضة اللغة، فلست تفصل حينها بين أفعال 

                 ر بنية ظاهرة، وبين هوية بثها املتكلم في عناصر الخطاب ودكهاالخطاب الذي شكلته مواد اللغة، فصا

 .في ألالفاظ والعبارات والجمل

تنصرف ألافكار وألاغراض واملشاعر كلها لتتجمع في اللغة، مشكلة بذلك نسقا ثقافيا منتظما، يعبر عن  

سسة الاجتماعية ويتم دوره املنوط به تبعا هوية املجتمع، ذلك أن الفرد املتكلم يستكمل أطواره داخل املؤ 
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لقوانين املؤسسة الجامعة، وليست هذه القوانين خال التقاليد والعادات واملعتقدات وغيرها، فال خفاء أن 

هناك ارتباطا متينا بين اللغة وألارض والتاريخ والبيئة واملجتمع والجنس واملحيط، وكذا املعتقد والقيم، إن 

 في مسكن وبلد محدود"كائن وجودهم مر عن التداول ملوداها من قبل أفراد املجتمع، الاللغة تنشأ أول ألا 

ويفطرون على صور وخلق في أبدانهم محدودة، وتكون أبدانهم على كيفية وامزجة محدودة، وتكون أنفسهم 

ل علييهم فتكون هذه أسه-معدة ومسددة نحو معارف وتصورات وتخيالت بمقادير محدودة في الكمية والكيفية

وتكون  -وتكون هذه أسهل عليها–وان تنفعل انفعاالت على أنحاء ومقادير محدودة الكيفية والكمية  -من غيرها

أعضاؤهم معدة ألن تكون حركتها إلى جهات ما وعلى أنحاء أسهل عليها من حركتها إلى جهات أخر، وعلى أنحاء 

املجتمع، وصياغة ألفاظها وعباراتها؛ تبدأ في التشكل  ، إن اللغة حين إنشائها من قبل جمهور العامة من21"أخر

حاملة كفال عظيما من سماتها ذلك الجمهور وخصائصه النفسية وطبائعه الفطرية، وأفكاره وتصوراته 

ت منه، فهي بعض من تركيبته الفيزيولوجية، إنها قبضة  وميوالته، ورغائبه وأذواقه ومعتقداته، حتى لكأنها قد 

ع الدالالت على تصوراته علة من عاطفته الدافقة، إن اللغة هي الجوهر الذي يخلمن مشاعره، بل ش

 . ولكأن هذا املجتمع قطعة بارزة من نظام اللغة العامالعقلية،

تسعى "وإذا كان لفظ اللغة يطلق ويراد به اللسان البشري، فإن معظم الدراسات اللسانية املعاصرة   

اب؛ إذ من املسلم به أن ثقافة أي مجتمع وتاريخه وعقله، ال يمكن أن للكشف عن رمزية الثقافة داخل الخط

تنفصل عن تاريخ لسانه، فالحياة والتواصل مع آلاخرين يقتضيان لسانا مشتركا، ويحتفظ هذا اللسان بأثر 

           الثقافة املشترك، فاللسانيات إذا بعد ثقافي ال يمكن إغفاله في البحث، فاللسان هو الوعاء لثقافة فعلها

ويأتي اللسان ليعبر عن هذا الفعل، ألنه هو الذي يضمن للثقافة استمراريتها عن طريق )...( في الذات، 

             الخطابات، ومن ثم تصبح العالمة اللغوية مركز استقطاب لفكرة ثقافية، وأداة توسل داخل 

من ثم تكتسب املصداقية الخطابات، وبواسطتها تمرر الثقافة أنساقها إلى املتلقي، ليعاد انتاجها مرة أخرى، و 

والاستمرارية، وتكتسب الفكرة الثقافية قيمتها داخل العالمة اللسانية، لكونها تحمل بعدا تواصليا، يضمن لها 

استمراريتها داخل الخطابات، وإذا كان التواصل الفني يتحقق عن طريق التلقي الجمالي، فالتواصل الثقافي 

يتم ذلك إال عن طريق اللغة، بوصفها املسؤول عن تجسيد الفعل  ، ولن22"يتحقق عن طريق التلقي الثقافي

الثقافي وإخراجه من الحيز املعنوي إلى املادي، إذ ليست ألانساق الثقافية على ش يء من القيمة وهي حبيسة 

الذهن كامنة فيه، قائمة في النفس متمكنة منها، دون أن تجد طريقها إلى وعاء تستقر فيه، حيث يمدها 

لبقاء وبإمكانات الاستمرار في الحياة والقدرة على الثبات أمام خطر التغريب وتحديات العوملة، إن بشروط ا

 .    ألاداة التي تضطلع بهذه املهام وغيرها  هي اللغة، ملا تتميز به من خصائص الشمول والاستعاب

إن اللغة والهوية هي للغة أثر كبير في الكشف عن شخصية الانسان وإبراز مالمح هويته حين التلقي،  

عناصر تالحمت معا وامتزجت لتشكل أقوالا وخطابات تدل على فرد ينتمي إلى جماعة لها قيم تتميز بها، فال 

باعتبارها أهم وسيلة للحفاظ على الهوية "غرابة إذا أنت ألفيت قوما يخلعون على اللغة صبغة قدسية، 

علنت الكنيسة بالفعل أن الوالء اللغوي هو شأن من شؤون الثقافية، وباعتبارها املكون ألاساس ي لها، وقد أ

  (Qui perd sa langue perd sa foi: )إلايمان، محاولة أن تواصل سيطرتها على رعاياها بواسطة الشعار املشهور 
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فاللغة بهذا الاعتبار، تحمل صبغة قدسية، ألنها مكون رئيس لهوية الفرد  23""إن تفقد لغتك تفقد إيمانك"

عة، حيث تسعى الكنيسة إلى حمل الناس على الاستمساك باللغة القومية ألام تحت هذه ألامارة والجما

             ألن الهوية ذاتها ال يكتمل مدلولها إال في جوهر اللغة وفي كيفية الوظيفة التي تؤديها هذه "إلايمانية، 

فية تعلمها واستخدامها كل اللغة، وفي الطرق وألاسباب التي عملت على ظهورها إلى الوجود وتطورها، وفي كي

، إن الهوية ش يء كامن مترسب في كيان الانسان، يخزن 24"يوم من قبل كل مستخدم لغة في كل وقت وحين

بعضه الذهن، وينطوي على بعضه القلب، ويحمل كفال من همومه الفكر، ويظل كفل آخر مندسا يلفه 

مع، إن الهوية بهذا التصور في حاجة إلى طاقة الوجدان، وأجزاء أخرى جاءت قسمة بين النفس والبيئة واملجت

 تسندها، وإلى قدرة تستوعبها، وإلى نظام يتولد عنه مدلولها، وإلى معين ال ينضب لتستمد منه وجودها 

وقيمتها، وليس شيئا في مكنته تجسيد الهوية بكل عناصرها غير اللغة، ومن ثم يكون ضربا من الترف الفكري 

روح حلت فيه فخالطته وامتزجت به، فكذلك لغة ألامة وهويتها، إن اللغة هي مباشرة الفصل بين كيان و 

  .الصورة املادية الظاهرة للهوية، فاللغة هي الهوية

 : الخاتمة

يستنتج مما سبق أن املصطلح ال يستمد وجوده من ذاته، بل اللغة هي املؤسسة املسؤولة على خلقه  

            وتوليده، يتأصل في رحاب خلفية معرفية ومرجعية تاريخية تندرج ضمن سياق فكري معين، وهو إذ 

رتبطة ببيئة ذاك؛ عامل بارز في نشر ثقافة لغته املصدر، ذلك أن الفريق الذي سكه دكه بعناصر ثقافية م

          إنتاجه، ومن ثم فإن هناك غاية جعلته يتضمن هاته الثقافة حين الصياغة، وحين النقل عن طريق 

 . الترجمة؛ يستصحب معه كل ش يء يرتبط بمنتجيه من تاريخ وفكر ورؤى وقيم ومعتقدات

الطاقة  ولئن كانت الهوية هي جوهر الانسان وروحه التي تحرك فيه الشعور بالحياة، فإن اللغة هي 

الجبارة التي تستوعب هذا الجوهر وهذه الروح، وعبرها ينقال من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل، وعليه؛ كل 

عمل يبغي التشويش على لغة الانسان ألام عن طريق أساليب مختلفة، هو عمل يروم تحوير الهوية وال ش يء 

 . أخذه من قبل هويته غيرها، وكل عمل يأتي على  الانسان فيذره من دون حياة؛ إنما

   إن القعود عن إنتاج الفكر وصناعة املعرفة، والنظر في شأن صناعة املصطلحات واملفاهيم وسكها  

          من أجل سد النقص الذي تواجهه الحقول املعرفية في بيئة ما، وإشباع رغبة الباحثين منها، هو داء 

ى فراغ رهيب تنكمش خالله اللغوية عياء، وعجز على مستوى العقل، إن وضعا كهذا يفض ي بالضرورة إل

القومية ومن ثم الثقافة املحلية، لتحل محلها الثقافات الوافدة فاسحة املجال أمامها تنسحب على الواقع 

 . والحياة

 :الهوامش
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 : ملخص

التي تعترض ، تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحديد تدريس اللغة العربية وإمعان النظر في صعوبات التعليم 

            وتعلمها، واقتراح أساليب حديثة تساعد املتعلمين في مسارهم الدراس ي على مستوى تعليم القراءة في املرحلة الابتدائية 

 .على تجاوز بعض صعوبات التعلم، وتحقيق النجاح بناءا على النتائج املتوصل إليها

 .صعوبات التعلم، القراءة : الكلمات املفتاحية
Summary: 

This research paper seeks to define the teaching of the Arabic language and examine the 

educational difficulties that students encounter in their academic path at the level of reading 

education in the elementary stage and its learning, and to suggest modern methods that help to 

overcome some learning difficulties, and achieve success based on the results reached. 
Key words:Learning difficulties, reading. 

 

 :مقدمة

من البديهي أن يحظى أطفالنا في مراحلهم الدراسية ألاولى بمزيد من العناية والاهتمام ليس فقط فيما 

علم عندهم، ولعل أبرز يتعلق بتربيتهم وتغذيتهم وراحتهم النفسية فحسب، بل بتثقيفهم والارتقاء بأدوات الت

 .هذه ألادوات مهارة القراءة

              وال يخفى على أحد أهمية القراءة في توسيع إدراك الطفل وتنمية شخصيته وفكره وقدراته 

                ومهاراته، وإكسابه ثروة لفظية ثرية ومعارف متنوعة ومن ثم تفوقه في دراسته، إنها من أهم املهارات الواجب 

التسلح بها باعتبارها رفيقة عمره وصديقة دربه ويكفينا دليال على ذلك أنها أول ما أمر به الرسول على إلانسان 

 .وأول ما أنزل عليه( ص)

 :مفهوم القراءة -1

       اللغة الشفهية : القراءة جزء من النظام اللغوي، ترتبط ارتباطا وثيقا بالصيغ ألاخرى للغة

 (1).ألاساسية الهامة لصعوبات التعلم ألاكاديميةواملطبوعة، وتشكل أحد املحاور 

 :نستشف من خالل هذا التعريف أن القراءة هي

 جزء من النظام اللغوي ترتبط بـ: 

 .اللغة الشفهية واملطبوعة/ أ

 .هي أحد املحاور ألاساسية الهامة لصعوبات التعلم ألاكاديمية/ ب

 :ويمكن أن نوضح ذلك من خالل الشكل آلاتي
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 .مفهوم القراءة حسب فتحي الزيات(:11)الشكل رقم 

          عملية عقلية تشمل تفسير الرموز التي يتلقاها القارئ : و يعرفها أحمد عبد هللا و فهيم مضطفى بأنها

 (2).عن طريق عينيه، وتتطلب الربط بين الخبرة الشخصية ومعاني هذه الرموز 

 :يتضح من تعريف أحمد عبد هللا وفهيم مصطفى أن القراءة هي

 تفسير الرموز عن طريق العين. 

 لربط بين الخبرة الشخصية ومعاني هذه الرموز ا. 

                 القراءة هي نطق الرموز وفهمها وتحليل ما هو مكتوب :أماكريمان بدير وإميلي صادق فيعرفها

ونقده، والتفاعل معه وإلافادة في حل املشكالت، والانتفاع به في املواقف الحيوية، واملتعة النفسية باملادة 

 (3).املقروءة

 :ويمكن توضيح هذا التعريف من خالل الشكل آلاتي

 

 

 

 

 

 

 

 .يوضح مفهوم القراءة حسب كريمان بدير وإميلي صادق (:10)الشكل رقم 

عملية التعرف على الرموز املكتوبة أو املطبوعة، التي تستدعي معاني تكونت من خالل الخبرة و هي أيضا 

 (4).السابقة للقارئ في صورة مفاهيم أدرك مضامينها الواقعية كل من الكاتب والقارئ معا

 :يتضح أن هذا التعريف يحتوي على عنصرين 

 .التعرف على الرموز املكتوبة واملطبوعة .1

 .تكونت من خالل الخبرة السابقة تستدعي معاني .2

 القــراءة

:جزء من النظام اللغوي ترتبط بـ  

 اللغة الشفهية واملطبوعة  هي أحد املحاور ألاساسية الهامة لصعوبات التعلم ألاكاديمية

2 1 

وفهمهانطق الرموز   

:القراءة هي  
 تحليل ما هو مكتوب ونقده والتفاعل معه 

 اإلفادة في حل المشكالت

 المتعة النفسية بالمادة المقروءة
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 :وهذا ما يوضحه الشكل آلاتي

 

 

 

 

 .يوضح مفهوم القراءة حسب نبيل حافظ (:10)الشكل رقم 

نشاط فكري وبصري صاحبه إخراج صوت وتحريك شفاه أثناء القراءة : جمال قاسم القراءة عندو 

الجهرية من أجل الوصول إلى فهم املعاني من ألافكار التي تحملها الرموز املكتوبة والتفاعل معها والانتفاع 

 (5).بها

 :القراءة حسب مفهوم جمال قاسم يتحدد في ثالث نقاط هي

 .احب إخراج ألاصوات وتحريك الشفاهنشاط فكري وبصري يص - أ

 .الوصول إلى فهم معاني ألافكار التي تحملها الرموز املكتوبة والتفاعل معها والانتفاع بها - ب

               والقراءة أيضا هي عملية نفسية عقلية تتضمن القدرة على تحويل الرموز املكتوبة إلى رموز 

تتطلب عددا من العمليات العقلية الالزمة منطوقة، فهي واحدة من العمليات النفسية ألاساسية التي 

 (6).لظهورها لدى ألاطفال، وهدفا رئيسا من أهداف املدرسة الابتدائية وطريقة من طرق الوصول إلى املعرفة

 :من خالل هذا التعريف نخلص إلى أن

 القراءة عملية مهارية نفسية تتطلب عددا من العمليات العقلية. 

  للبعد املعرفي وطريقة مثلى للوصول إليهاالقراءة مهارة أساسية مكونة. 

 :الطرق العامة في تدريس القراءة -0

إن ما نستخدمه اليوم من طرق تعليم القراءة مستمد ومنقول من طرق تعلم اللغتين إلانجليزية 

 والفرنسية، وما أجري في بحوث علمية أو تجارب عملية من صقل القراءة يعد قليال مقارنة بما قام به علماء

 .الغرب، فلكل لغة طبيعتها وخصائصها وأسلوبها

 (7):وعلى كل حال هناك ثالث طرق رئيسية لتعليم القراءة للمبتدئين وهي

 .ألابجدية والصوتية: ويندرج تحتها طريقتان فرعيتان( الجزئية)الطريقة التركيبية  -/أ

 .طريقة الكلمة والجملة: ويندرج تحتها طريقتان فرعيتان( الكلية)الطريقة التحليلية  -/ب

 (.التوفيقية)الطريقة التوليفية  -/ج

 (:الجزئية)الطريقة التركيبية  (أ 

، أما تسميتها (8)سميت بهذا الاسم ألنها تبدأ بتعليم املبتدئين أجزاء الكلمة، أي حروف وأصوات اللغة

             ة تكون بتركيب ألاصوات بالتركيبية فاألن العملية العقلية التي يقوم بها التالميذ في التعرف على الكلم

 (9).من الحروف التي تعلموها وحفظوها من قبل

 :(11)ويندرج تحت هذه الطريقة طريقتان فرعيتان هما

 تستدعي معاني تكونت من خالل الخبرة 

 السابقة                          

التعرف على الرموز المكتوبة 

 والمطبوعة

:القراءة هي  
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 (.الحرفية)الطريقة ألابجدية / 1

 .الطريقة الصوتية/ 2

 (:الحرفية)الطريقة ألابجدية  -1

 -تاء -باء -ألف)وصورها بالترتيب الذي هي عليه هي طريقة يتعلم فيها املبتدئ حروف الهجاء بأسمائها 

، ثم يتدرب بعد ذلك على نطقها مفتوحة ومضمومة ومكسورة ومشددة قراءة وكتابة، فإذا استوعب ذلك (ثاء

           ، وألالف إلى امليم لتكوين "أب"قام بضم حرفين منفصلين ليؤلف كلمة، فاأللف تضم إلى الباء لتكوين 

 .(11)ن تأليف كلمات وجمل، وهكذا إلى أن يتمكن م"أم"

سميت بالهجائية ألنها تعتمد على املفهوم البسيط للقراءة، وهو التعرف على الحروف والكلمات والنطق 

، وفي القرن التاسع عشر شاعت في العالم العربي وارتبطت باملوروث من عصور التخلف والجهل، ولها (12)بها

 :(13)عدة مزايا وعيوب 

 :الطريقة الصوتية -2

تتفق هذه الطريقة مع الطريقة الهجائية في ألاساس وهو البدء بالجزء، وتخالفها في أن الطريقة الهجائية 

تعنى بتعليم أسماء الحروف، في حين ترى الطريقة الصوتية أن هذا يعوق الطفل في عملية تركيب الكلمة 

 .(14)والنطق بها

ة، أن الحروف والحركات التي تتألف منها ويعتقد ألاستاذ ساطع الحصري وهو من أنصار هذه الطريق

ألالف باء رموز وإشارات وضعت للداللة على ألاصوات، فتعليم ألالف باء يرجع إلى إيجاد رابطة ذهنية بين 

ألاصوات وإشاراتها، وهذا ما أدى إلى تعريف القراءة بأنها انتقال الذهن من الحروف والحركات التي تقع تحت 

لتي تدل عليها تلك الحروف والحركات، وهو يعتقد أن تعليم الحروف والاستفادة منها ألانظار إلى ألاصوات ا

 :(15)يتوقف قبل كل ش يء على معرفة ألاصوات، وأن مهمة املعلم تنحصر في أمرين أساسيين هما

 .تعليم أصوات الحروف: أولهما

 .تعليم صور الحروف: ثانيهما

وات وتعليمه، هو إبراز الصوت ضمن الكلمة وتحليلها كما يرى أن أحسن طريقة إلظهار صوت من ألاص

إلى ألاصوات التي تركبها مع ضرورة اختيار الكلمة البسيطة لفظا ومعنى، ويكون مدلولها واضحا سهل إلادراك 

 (17):، ويجري التعليم بهذه الطريقة كما يأتي(16)ومعناها قابال للرؤيا والتصوير

 .تقدم أصوات الحروف .أ 

 .الحروف، ويجري التدريب على كتابتها على السبورة أوال ثم الدفاترتقدم رموز  .ب 

 .تدريب الطلبة على الربط بين أصوات الحروف ورموزها .ج 

 .تدريب الطلبة على تكوين مقاطع من حرف صامت وحركة، أو من حرف صامت وحرف مد .د 

 .تدريب املتعلمين على ضم املقاطع إلى بعضها لتكوين الكلمات .ه 
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 : يةالطريقة التحليل (ب 

تسمى بالطريقة الكلية، تبدأ بتعليم التلميذ وحدات لغوية على شكل مفردات مفهومة ومألوفة لديه 

وتقوم على البدء بالكلمات أوال ثم الحروف، أساسها معرفة الطفل كثيرا من ألاشياء وألاسماء قبل دخوله 

 :، وتقسم إلى عدة أشكال أهمها(18)املدرسة

 :طريقة الكلمة -

هذه الطريقة هو البدء في تعليم املبتدئين القراءة بالكلمة أوال، ثم الانتقال إلى تحليل الكلمات ألاساس في 

 .(19)إلى حروف وأصوات تحليال مفصال، وتكوين كلمات جديدة من هذه الحروف وألاصوات

نت تعتبر هذه الطريقة من أسرع طرق تعليم املفردات ألاساسية للقراءة، وهي طريقة مباشرة إذا قور 

 بالطرائق ألاخرى في تعليم التلميذ عملية القراءة

 : طريقة الجملة -

تتفق مع طريقة الكلمة في ألاساس الذي تقوم عليه وهو الاهتمام باملعنى، لكنها تختلف عنها في تفسير 

 الوحدة فتجعلها الجملة ال الكلمة، وتعد الجملة في هذه الطريقة وحدة تعلم القراءة، وهي تقوم على ألاسس

 :(21)آلاتية

 إعداد جمل قصيرة من قبل املعلم وكتابتها على السبورة أو على البطاقات. 

 ينظر التالميذ إلى الجملة بانتباه وتركيز ودقة. 

 ينطق املعلم الجملة ويرددها التالميذ وراءه جماعات ومرات كافية. 

 تحليل الجمل من طرف املعلم واختيار الكلمات املتشابهة لتحليل الحروف. 

 الانتقال باملتعلم من السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى املركب. 

 (:التوفيقية)الطريقة التوليفية  (ج 

هي طريقة تجمع بين الطريقة التحليلية والتركيبية، وتعتمد على إبراز مجموعة من الكلمات السهلة 

 .(21)تواملميزة لدى الطفل حتى يسهل إدراكه، كما تهتم بتحليل الكلمات إلى حروف وأصوا

تعطي هذه الطريقة مميزات كل الطرق السابقة وتستفيد منها في نسق متكامل بغية الوصول إلى قمة 

الجودة في تعليم القراءة، فهي تقوم على مزج إيجابيات الطرق وألاساليب املختلفة على وجه يضمن الاستفادة 

 .(22)من محاسنها

 (:العسر القرائي)صعوبة القراءة   -0

           هو تعطل القدرة على القراءة جهرا أو صمتا أو فهم ما يقرأ، وليس لهذا التعطيل صلة بأي عيب 

 .(23)من عيوب النطق

 .(24)"عدم القدرة على القراءة أو وجود خلل في وظيفة القراءة: "و يعرفه أكيل بأنه 

 :يمكن توضيح العسر القرائي حسب أكيل من خالل نقطتين أساسيتين هما

 عدم القدرة على القراءة. 

 وجود خلل في وظيفة القراءة. 
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حالة قصور في القدرة على القراءة الصحيحة بالدرجة التي يتقنها : "أما مركز تقييم نمو الطفل فيعرفه بأنه

أقران الطفل من الذين هم في مثل عمره ومرحلته التعليمية، تحدث نتيجة عوامل عصبية، أو وراثية أثناء 

          في مرحلة تكون خاليا قشرة  مرحلة النمو بسبب قصور في نمو الجهاز العصبي املركزي، وبصفة خاصة

       املخ، وبالذات في املراكز التي تتحكم بوظائف القراءة والتعلم، التي تتكون خالياها بدء من ألاسبوع الثامن

إلى غاية ألاسبوع الخامس عشر من مرحلة الحمل، قد تتلف خالياها نتيجة عوامل إلاصابة ببعض ألامراض 

 .(25)"ية، أو التلوث بمواد كيميائية، أو مواد إشعاعية، أو التدخين السلبيالفيروسية أو البكتير 

اضطراب له تأثيرات خطيرة على النمو ألاكاديمي والاجتماعي : "و عند  ليندجرين وزمالؤهالعسر القرائي

 :، ويمكن توضيحه في الشكل آلاتي(26)"والانفعالي لعدد كبير من ألاطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح مفهوم العسر القرائي حسب ليندجرين وزمالؤه (:10)الشكل رقم 

 

إن الشخص الذي ال يستطيع القراءة يكون : "و توضح  فوجل خطورة مشكلة العسر القرائي بقولها

خطيرة، فالقدرة على القراءة تكون ضرورية بصورة كبيرة من أجل التعلم في املدرسة وتحقيق معوقا بصورة 

 .(27)الاستقالل الاقتصادي، فالقراءة تزيد من نمو الخبرة والنمو الانفعالي والعقلي

 :ألاسباب والعوامل املساهمة في صعوبات القراءة  -  0

تساهم في صعوبات القراءة يمكن تصنيفها إلى ثالث يجمع كثير من الباحثين إلى أن هناك عوامل 

 :(28)مجموعات رئيسية هي

 .مجموعة العوامل الجسمية: أوال

 .مجموعة العوامل البيئية: ثانيا

 .مجموعة العوامل النفسية: ثالثا

 .مجموعة العوامل التعليمية: رابعا

 

 

رائيتحديد مفهوم العسر الق  

 يؤثر على اضطراب خطير

النمو األكاديمي واالجتماعي*  

النمو االنفعالي*  
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 :مجموعة العوامل الجسمية: أوال

ي والعضوي، وتبرز على شكل اختالالت في الوظيفة العصبية هي عوامل تعود إلى التركيب الوظيف

لألعضاء املسؤولة عن التعلم، وأي تغيير أو انحراف في البيئة أو تركيبة ألاعضاء يؤدي إلى انحرافات في النتائج 

الوظيفية لألعضاء، ومن بين هذه الاختالالت العصبية الوظيفية واضطراب السيطرة أو السيادة املخية، وهو 

ا يسمى بالجانبية، حيث الحظ الباحثون وجود فروق ذات داللة في نتائج الوظائف أو النشاط املخي بين م

 .(29)ألاطفال

 :مجموعة العوامل البيئية: ثانيا

، فاملشاكل ألاسرية (31)تعتبر من العوامل املساهمة في فشل كثير من ألاطفال في اكتساب املهارات القرائية

واملريح، وإلاهمال، وعدم الاهتمام بالتعليم، وضيق املكان، وكثرة عدد إلاخوة، وبيئة املتعلم والجو الغير املالئم 

           من حيث املستوى الثقافي والاقتصادي، كلها عوامل مؤثرة تؤثر في مستواه التعليمي ورغبته أو عدم رغبته

 .(31)في التقدم العلمي

طرق التدريس وعامل الزمن ودوره البارز في تعليم وتشمل هذه العوامل، العوامل املدرسية مثل 

          القراءة، ونحن نرى أن كلما أعطي الطالب قدرا أكبر من الزمن ملمارسة القراءة كانت فرصته في تعلمها 

 .أكبر، أما إذا ُحِرم من ذلك يكون أكثر عرضة لصعوبات تعلم القراءة

نجدها تسهم في هذه الصعوبات مثل ممارسات بعض إضافة إلى هذه العوامل هناك عوامل أخرى 

 :(32)املعلمين التي تتمثل في

 إهمال املعلم ألطفال ذوي صعوبات التعلم. 

 استخدام وسائل تعليمية صعبة يصعب على التالميذ الاستفادة منها. 

 تجاهل أخطاء الطالب املتكررة. 

 فشل املعلم في مالحظة أخطاء القراءة. 

 :العوامل النفسيةمجموعة : ثالثا

هي من بين العوامل التي تسهم بدرجة كبيرة في التأخر القرائي، فحاالت الانطواء مثال ونقص ثقة الفرد 

وعدم الاهتمام وامليل إلى التعاون، ونقص الشعور باألمان العاطفي من طرف الوالدين، والضغط  بنفسه،

الثقافي، كلها عوامل أدت إلى وجود صعوبة أثناء  ألاسري على الطفل لتحقيق مستوى تحصيلي أعلى، والحرمان

 .(33)القراءة

                         كما ال ننس ى أن هناك عوامل نفسية أخرى نجدها تقف وراء العسر القرائي عند الكثير 

 :(34)من ألاطفال، والتي تتمثل في

 .اضطرابات إلادراك السمعي -أ 

 .اضطرابات إلادراك البصري  -ب 

 .لغويةالاضطرابات ال -ج 

 .اضطرابات الذاكرة -د 
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 .اضطرابات الانتباه الانتقائي -ه 

 .انخفاض مستوى الذكاء -و 

 :وسوف نوضح كل واحد منها فيما يلي

 :اضطرابات إلادراك السمعي -أ 

من املعروف لدينا أن عملية القراءة تعتمد بصورة أساسية على حاسة السمع، وتتطلب من الطالب 

وتحليل الكلمات إلى أصوات، ونحن نعلم أن عدم القدرة على التمييز  مهارة إدراك أصوات الحروف والربط بينها

بين ألاصوات اللغوية ألاساسية، أو تمييز التشابه والاختالف بين الكلمات، وعدم التمييز بين الكلمات ذات 

 .(35)النغمة املتشابهة يعد من أهم ميزات الطالب الذين يعانون من مشكالت سمعية في القراءة

 :إلادراك البصري  اضطرابات -ب 

هو من الاضطرابات التي تعتمد على مهارتي التحليل والتكامل البصري، فالطفل غير قادر على امتالك 

 .هذه املهارة البصرية وتقدير الفراغ املناسب بين الكلمات والحروف حتما سيواجه صعوبة في تعلم القراءة

 Kass)" كاس"و Hinshelwood" هنشلود"وقد أوضحت عدة دراسات قام بها عدد من الباحثين أمثال 

وغيرهم ارتباط ضعف القراءة بضعف  الذاكرة البصرية، التي لها القدرة (Maccini 1969)" ماكيني"، و(1966

 .(36)على إعادة املواد البصرية من الذاكرة والتعرف إليها عند مشاهدتها

 :الاضطرابات اللغوية -ج 

من املعلوم أن اللغة برموزها ومدلوالتها املتعارف عليها تمثل أساس التواصل والترابط مع آلاخرين في كل 

         مناحي الحياة، في الشارع، والعمل، واملدرسة، فاستخدامنا للغة في حياتنا اليومية يكون من أجل الحفاظ 

                               ر إلانسانية، وهي بدورها تنقسم على التواصل والحصول على العلم واملعرفة باعتبارها معيا

 :(37)من حيث استخداماتها إلى ثالثة أقسام

 اللغة الداخلية املتمثلة في حديث الفرد مع نفسه. 

 اللغة الاستقبالية املتمثلة في قدرة الفرد على فهم أفكار آلاخرين وأطروحاتهم وآرائهم ومحاورتهم. 

 التي تتمثل في إفصاح الفرد عما يجول في خاطره ومشاعره من أفكار وعواطف اللغة التعبيرية         

إلى آلاخرين بلغة سليمة ومعبرة ومفهومة، أما بالنسبة للفرد فتعتمد قدرته على محاورة آلاخرين، واستيعاب 

 .وفهمها أفكارهم حسب حصيلته اللغوية وقاموسه املفاهيمي، أو قدرته على تفسير املادة املطبوعة

 

 :(38)الشكل آلاتي يوضح أهم العوامل املسببة لهذه الاضطرابات 
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 .يوضح العوامل املسببة الضطرابات الكالم (:10)الشكل رقم 

 :اضطرابات الذاكرة -د 

 .قبل الحديث عن هذه الاضطرابات البد لنا من ضبط مفهوم الذاكرة أوال

      الذاكرة هي القدرة على إحياء حالة شعورية مضت وانقضت مع العلم أنها جزء من حياتنا 

، وهي عملية مركبة تعد من محددات الجانب العقلي في سلوك إلانسان وتمتد من املواقف التي (39)املاضية

                 ، وتعتمد (41)يةتتطلب الاستدعاء املباشر إلى املواقف التي تتضمن ظواهر تخضع للمالحظة إلاكلينيك

 .(41)من الناحية النفسية على الشخصية بأكملها، ومن الناحية الوظيفية على أغلب أجزاء املخ

أما بالنسبة الضطرابات الذاكرة، فهي اضطرابات تتعلق بالذاكرة البصرية والسمعية فالذاكرة البصرية 

تم التعرف إليها وتخزينها بصريا، أما الذاكرة السمعية هي قدرة هي قدرة الفرد على استرجاع الصور واملواد التي 

 .(42)الفرد على استرجاع ألاصوات واملعارف التي تم التعرف إليها وتخزينها عن طريق السمع

 :اضطرابات الانتباه الانتقائي -ه 

بالقدر الكافي يعني هذا الاضطراب عدم قدرة الفرد على توجيه طاقاته وقدراته العقلية في مهمة معينة 

 .والتحول نحو مهمة أخرى مما يشتت ألافكار واملعاني

واملعروف عن هذا الاضطراب أنه يسبب لألطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم صعوبة في تجهيز 

 :(43)ومعالجة املعلومات، أما بالنسبة ألسباب وعوامل هذا الاضطراب فنوضحها في الشكل آلاتي

 

 

 

 

 األسباب العضوية

 األسباب البيئية المتمثلة في األسرة بالدرجة األولى

سباب التعليمية المتمثلة في النماذج المقدمة من طرف األ

 المعلم للطفل وتكون غير إيجابية

النفسية الداخليةاألسباب   

 األسباب الوظيفية، تحدث نتيجة سوء استخدام أجهزة الكالم

 عوامل اضطرابات الكالم
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 .يوضح عوامل اضطراب الانتباه الانتقائي (:10)الشكل رقم 

 .انخفاض مستوى الذكاء -و 

 :التعليميةمجموعة العوامل : رابعا

ويقصد بها عدم مالءمة املواد املقروءة مع الاستعداد القرائي للطفل، إضافة إلى نقص الخبرة التدريسية 

 .(44)للمعلم وسوء الطرق التدريسية والاتجاهات السلبية لدى الطفل نحو املواقف املدرسية

 :خاتمة

                دون آلاخر، كما أنها نمائية تعتبر صعوبات تعلم القراءة مشكلة عاملية ال تقتصر على شعب 

، و تبرز لدى الذكور أكثر من بروزها لدى إلاناث و أن نسبة انتشارها في تزايد مستمر ، لذا من الواجب املنشأ

التكفل بذوي صعوبات تعلم القراءة، و ذلك بالتشخيص املبكر و وضع برامج عالجية ، و اقتراح أساليب يتبعها 

للوصول إلى مخرجات أو نواتج تعلم محددة ، من أجل التقليل و الحد منها ، و ذلك ال يكون إال بتعاون املعلم 

 .سرة و املدرسة معاألا 

 :هوامش البحث
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 .149علي أحمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، ص .14
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 .295املرجع نفسه، ص .17

النتباه االنتقائيعوامل اضطراب ا  

العوامل المتعلقة بخلل 

 نظام الضبط االستشاري

العوامل العصبية المتعلقة بوظائف  العوامل البيولوجية

 الجهاز العصبي المركزي
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 التداخل املصطلحي في املدونة البالغية القديمة

 أنموذجا ـ مصطلح  الحجاج ـ

 

 عوادي  صالحةدكتورة 

:aouadisaliha04@gmail.com 

 الجزائر – جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

 

 :امللخص
من اعتبار البعض لها أنها زخرف ال يختلف اثنان في أن البالغة العربية من العلوم الجليلة التي ظلت متوارثة،على الرغم      

أن املتصفح ألهم مصادها القديمة يكتشف أن الهدف منها هو الاقناع، فالغاية الرئيسية من البالغة هي تنميق الكالم،إال و 

 .غاية حجاجية

في ثنايا مدونات التراث البالغي فتعرضنا  -املصطلح الحجاجي –تهدف هذه الدراسة إلى التنبيق عن الجهاز املصطلحي     

                    نا على عنصر الحجاج بين الرافد و املحدث ،ثم عالقة الحجاج ملفهوم الحجاج بين اللغة الاصطالح،ثم عرج

              بن آلة البالغة عند الجاحظ، بيان الحجة عند اسحاق ))املصطلح الحجاجي عند أقطاب البالغة العربيبالبالغة، 

 ((.املصطلح الحجاجي، الحجاج عند حازم القرطاجنيو وهب، السكاكي 

 . القياس -الحجة  -الشاهد -إلاقناع–إلافهام  –الاستدالل  -لبيان-ااملجادلة -الاحتجاج –البالغة : ات املفتاحية الكلم
 

 :مقدمة

         إذا كانت اللغة هي وسيلة التواصل املثلى، فإن الحجاج هو شكل من أشكال هذا التواصل، وحالة      

من حاالته التي يسعى فيها املتكلم إلى التأثير على السامع بجلب انتباهه أوال وإقناعه وكسب تأييده، أو إفحامه 

يسعى إلى إلاقناع، ويقدم "وانطالقا من هذا املفهوم يمكن أن ندرك سمات النص الحجاجي، فهو نص ...وغلبته 

.موقف على موقف، أو رأي على رأي على فكر أو غلبة   البراهين التي تسمح لفكر ما أن يعلو 
 (1)

وال شك أن ،

الحجاج ـ مثله كمثل أي عملية تواصلية ـ ال يمكن أن يتم وتتحدد طبيعته إال في ضوء املعطيات التي يتضمنها 

 . السياق أواملقام

 : الحجاج من املنظور اللغوي و الاصطالحي

الحجاج له موقع واضح في املدونة اللغوية، بدءا باملصنفات ألاولى التي عملن على الحفر املعرفي لتحديد      

 .ومعرفة  داللته اللغوية   الجذر اللغوي 

الحجة، والبرهان، وقيل الُحَجة ما دافع به :" يورد ابن املنظور في معجمه لسان العرب الحجاج فيقول       

َحاُج : وقال ألازهري " الخصم  الحجة التي يكون بها الظفر عند الخصومة، وهو رجل ِمْحَجاٌج  أي جِدٌل والتَّ

، و ِح 
ً
ه محاجة ة ، ُحَجٌج وِحَجاٌج وحاجَّ ا غلبهالتخاصم وجمع الحجَّ ه حجًّ ه يُحجُّ ة، وَحجَّ  نازعه الُحجَّ

ً
     َجاجا

 .2"على حجته، وفي الحجة الدليل والبرهان، يقال حاججته فأنا ُمَحاٌج و َحِجيٌج فعيل بمعنى فاعل
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ْجته أي :" فيورد الحجاج على النحو التالي" مقاييس اللغة " أما ابن فارس في معجمه     ْجة فالًنا فَحجَّ يقال َحجَّ

 . 3"غلبته بالحجة، و ذلك يكون عند الخصومة و الجمع ُحَجٌج و املصدر الحجاج 

احتج على : َحَجَج  :"حيث قال" أساس البالغة"و كذلك يقف الزمخشري على كلمة الحجاج في كتابه      

 
ٌ
ة ُه، و فالن خصمه مْحُجوٌج و كانت بينهما ُمَحاجَّ ْهٍب، و حاجَّ خصمه فَحجَّ

َ
ْهِباء، و بُحَجٍج ش

َ
ة ش          خصمه ِبحجَّ

 
ٌ
ة جَّ

َ
 4"و ُمال

يتجلى من خالل هذه القراءة الواصفة ملصطلح الحجاج من خالل هذه املدونات اللغوية للعرب القدامى أنهم   

بين شخصين، حيث اعتبروا الحجة ( املخاصمة)ة واحدة؛ هي أن الحجاج يكون أثناء الخوار يشتركون في نقط

              كوسيلة  يلجأ املخاطب أو املرسل  إلى استعمالها  بغية التغلب على خصمه ، و هذا ما ورد في التعريف 

الحجة حاججت فالن فحججته أي غلبته ب" ، و التعريف الثاني "الحجة ما دوفع به الخصم " ألاول ،

و لهذا فالحجاج عند العرب القدامى     ،"احتج على خصمه بحجة شهباء: :" ، و في التعريف الثالث"الخصومة...

 .يحمل طابع املنازعة و الخصومة نظرا ملا يحدث بين شخصين من محاورة

 ))قال تعالى في القرآن الكريم في مواضع عديدة نورد بعضهاو قد ورد لفظ الحجاج    
 
نت

َ
ْم َها أ
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َ
ال
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َٰ
ْم َه

 
َ
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َ
 ت
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َ
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ه  َيْعل

َّ
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ْ
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ك

َ
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 ِفيَما ل

َ
ون َحاجُّ

 
ِلَم ت

َ
ٌم ف

ْ
م ِبِه ِعل

 
ك

َ
، و قال 5(  66)آلاية((  ِفيَما ل

ْد : ))تعالى في مورد أخر 
َ
ِه َوق

َّ
ي ِفي الل ِ

 
ون َحاجُّ

 
ت
َ
اَل أ

َ
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َ
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َ
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ي ك ِ

ْيًئا َوِسَع َرب 
َ

ي ش ِ
ِه ِمن َبْعِد : ))، و قال تعالى6(08)آلاية (( َرب 
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 ِفي الل
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م و كان يتموقع معناه في الجدل من خال ل هذه آلايات يبدو جليا أن لفظ الحجاج بدا ظاهرا في القرآن الحكي

 .املحورة و املخاصمة و 

 :الحجاج اصطالحا  

                           فتذهب معظم التعاريف الاصطالحية للحجاج على أنه عبارة عن عالقة تخاطبية بين املتكلم       

هو كل منطوق به موجه :" له حق الاعتراض، و في هذا الصدد يعرفه طه عبد الرحمن  و السامع، و هذا ألاخير 

،و يتوسع طه عبد الرحمن في هذا املفهوم أكثر 9"إلى الغير إلفهامه دعوى مخصوصة، يحق له الاعتراض عليها

الفكري فهو تداولي ألن طابعه :" حين قارن الحجاج بالبرهان حيث أعطى للحجاج صفتين رئيسيتين فقال

مقامي اجتماعي، اذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة و مطالب اختيارية و توجهات 

يتمايز الحجاج بكونه ذا سمة ".ظرفية، و يهدف إلى الاشتراك جماعيا في إنشاء عملية إنشاًء موجها بقدر الحاجة

اج أوسع من البرهان، ذلك أن الحجاج منحصر من خالل صور استداللية، فالحج   جدلية تهدف إلى إلاقناع 

،فالحجاج بعدا جوهريا في اللغة في ذاتها ، مما ينتج عن ذلك أنه حيثما وجد خطاب 10"في قواعد املعرفة

العقل و اللغة، فإن ثمة إستراتجية معينة نعمد إليها لغويا و عقليا، إما إلقناع أنفسنا، أو إلقناع غيرنا، وهذه 

 .11لحجاج ذاته الاستراتجية هي ا
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 :الحجاج بين الر افد و املحدث

أولى العرب قديما و السيما البالغيين منهم الكالم و التخاطب عناية كبيرة، فغمدوا إلى تقسيم وجوه الكالم       

و مناسباته عن املعنى فذلك هو الحجاج الذي يهدف إلى إلاقناع ، فال غلو في القول بأن الحجاج بجذوره 

خطاب العربي، فضال عن الدور الذي لعبه الحجاج في الحياة العقدية و السياسية في البيئة القوية في ال

العربية إلاسالمية، و فضال عن اعتماد البنية الحجاجية في الخطاب البالغي على نحو ما نرى دفاع عبد القاهر 

ما قدمه الجاحظ في كتابة ، ظف إلى ذلك 12"الجرجاني عن إعجاز القرآن الكريم، بإقناع الناس بفكرة النظم

اجع إلى املرجعية الفكرية لديه و تشديده على الغرض الافهامي و الاقناعي للبالغة و هذا ر "البيان و التبيين"

    إلافهام وإلابانة، و الوضوح و الفصاحة، و اعتداده باألفكار الجدلية و آلاراء وكان يركز على الفهم و

البرهان في وجوه " يمكن أن نتجاوز إسحاق ابن وهب في كتابهالاستداللية، و نحن نقف على الحجاج ال 

الذي تعرض للجوانب املتعددة التي تحيط بالحجاج من بينها الجدل و املجادلة ، و تحدث عن أدب "البيان

الغين أيضا السكاكي و العسكري و غيرهم من الب....إلى البرهان، و الاستدالل و القياس  الجدال، و أشار 

 .القدامى

تعود أهمية الحجاج في الدراسة الحديثة إلى العودة القوية للبالغة تحت ما يسمى البالغة الجديدة، التي       

و الحجاج كوسيلة أساسية من وسائل إلاقناع، فمنذ نهاية عقد "البيان" ركزت على جانبين أساسيين 

لبالغية صحوة نوعية، فكانت الدعوة إلى ما يسمى الخمسينات في القرن العشريين عرفت مباحث الدراسات ا

بالبالغة الجديدة ، و هي محاولة إلقامة علم عام لدراسة الخطابات بأنواعها، فأصبحت تسعى ألن تكون علما 

واسعا يشمل حياة إلانسان كلها في املجتمع، فهي محاولة لوصف الخصائص إلاقناعية  للنصوص، عملت 

نظريات التواصل على إنضاجها، فاملناهج اللسانية الحديثة التي تأثرت بها البالغة  اللسانيات و التداولية و 

تنظر إلى اللغة كنسق تتفاعل عناصره في إطار عالئقي ، يرفض دراسة الكلمات في ذاتها، و قد انبثقت عن هذا و 

 .  13كله البالغة البرهانية الجديدة

 :عالقة البالغة بالحجاج

هناك الكثير ممن يعتبر أن الهدف من البالغة العربية هو الزخرف و التزيين و التنميق في الكالم، إال أن    

املتصفح ألهم مصادرها القديمة، يكشف أن الهدف منها هو إلاقناع، فالغاية الرئيسية للبالغة العربية هي غاية 

 .حجاجية بالدرجة ألاولى 

في عدة مجاالت " املحاّجة"أو" الاحتجاج"أو "حجاج"سالمي من تداول مصطلح ال تكاد تخلو كتب التراث إلا     

وخصوصا في املسائل ذات الطابع الفكري و الفلسفي ،التي كثيرا ما يعتريها الخالف في وجهات النظر، فهو 

           ُعّد الحجاج ،فقد ...و اللغة والبالغة  الحديث  و الفقه  و ألاصول و علم الكالممستعمل في علوم النحو  

من املصطلحات التي تعتاص عن التموقع فقد عرفت العديد من التعريفات من بينها ما ذهب إليه أبو الوليد 

و هذا العلم من أرفع العلوم قدرا و أعظمها شأنا ألنه السبيل إلى معرفة الاستدالل، و يميز :" الباجي حين قال 

         ملا قامت حجة و ال نصحت محجة و ال علم الصحيحالحق من املحال، و لوال تصحيح الوضع في الجدل 
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من العلوم له أركانه و طرائقه ، يظهر أن الحجاج يصنف ضمن أحد 14"من السقيم و املعوج من املستقيم 

 .الباطلقة، و التمييز الدقيق بين الحق و وجوهه املميزة له، املحددة ملاهيته و غاية هذا العلم هو معرفة الحقيو 

ن للحجاج حضوره في البالغة العربية التي شكل البرهان وإلاقناع أحد أهم مباحثها، ويمكن القول ولقد كا

إن البالغة العربية ظل يتجاذبها جانبان أساسيان هما جانب التواصل وإلابالغ، وجانب الفن والجمال؛ الداللة 

ضانه من غموض و تخيل وإمتاع ا يفر وإلابالغ بما يعنيانه من دقة ومباشرة ووضوح وإقناع، والفن والجمال بم

الدليل على ذلك هو أن أغلب التعاريف التي أعطيت لها من قبل البالغيين القدامى جاء على هذا النحو، فأبو و 

البالغة كل ما تبلغ به املعنى قلب السامع فتمكنه :"  الهالل العسكري مثال صاغ مفهوما خاصا بالبالغة حيث قال

غة هي التقرب من املعنى البعيد البال :" و قال في مورد آخر15"ة و معرض حسنفي نفسك مع صورة مقبول

يتراء أن  16"التباعد عن حشو الكالم، و قرب املأخذ و إيجاز في الصواب، و قصد إلى الحاجة و حسن الاستعارة و 

كال املفهومان يحمالن تعريفا واحدا للبالغة و هو الوضوح و الكشف عن املعنى، في حين نجد الحاجظ في مدونه 

           جماع البالغة البصر بالحجة و املعرفة ملواضع الفرصة أن تدعي إلافصاح بها "يورد بأن "البيان و التبيين"

عر طريقة و ربما كان إلاضراب عنها صفحا أبلغ من الدرك و أحق إلى الكناية عنها، و إذا كان إلافصاح أو 

البالغة اجتماع آلة البالغة، و ذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش، ساكن :" يقول في موضع أخرو  17"بالظفر

الجوارح قيل اللحظ، متخير اللفظ، ال يكلم سيد ألامة و امللوك بكالم السوقة، و يكون في قواه فضالل التصرف 

البالغة اسم جامع ملعن تجري في وجوه كثيرة فمنها ما :"و أورد الجاحظ أيضا ان ابن املقفع قال18"كل وظيفة  في

في الاستماع، و منها ما   في السكوت و منها ما يكون في الاستماع، و منها ما يكون في إلاشارة، و منها ما يكون يكون 

، ال جرم أن هذه التعريفات التي أوردها الجاحظ تنحوا منحى 19"و منها ما يكون في الاحتجاجفي إلاشارة  يكون 

املفهوم الذي قدمه العسكري فكالهما يخوالن البالغة وظيفة إقناعية ، و يذهب الجاحظ إلى الاهتمام بالخطاب 

م املقام و ألاحوال، يتضح بأن مع التزا( اللغة)على الوسيلة ( إلاقناع)الاقناعي الشفوي، الذي يقدم الغاية 

 .البالغة تتطلب من املتكلم أن يعرف أقدار املعاني، و أن يوازن بينها و بين أقدار املستمعين

              فال غلو من أن البالغة ال يكتمل تأثيرها إال بتوفر عنصر الحجاج فيها، و هنا تكمن حاجة البالغة       

ر عتاد بنائي و تبليغي يوظفه الخطيب أو القائل لطرح أرائه و قناعاته من أجل إلى الحجاج ، فهي في أول ألام

كسب إلاذعان من املتلقي و التأثير فيه، إال أن الصور املجازية و اللغوية ال تكفي لتحقيق الهدف، أن نعتد 

 20بأدوات يوفرها الحجاج ليكتمل البناء، و يصل الخطاب إلى ألاهداف املقصودة

   :اجي عند أقطاب البالغة العربي املصطلح الحج

من أهم الظواهر الدالة على البعد الحجاجي في البالغة العربية تلك املصطلحات التي يغلب عليها طابع      

البرهان والحجاج وإلاقناع، فهذه املصطلحات تركز على الحجة وإلاقناع، فقد عرف املصطلح الحجاجي أوجه 

هو دلة املددية إلى نتيجة معينة، و جج و ألا مختلفة عند البالغيين العرب ، باعتبار الحجاج يقوم على تقديم الح

يتمثل في إنجاز تسلسالت استنتاجية داخل الخطاب، بعضها بمثابة الحجج اللغوية و بعضها بمثابة النتائج 

 .التي تستخلص منها
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سواء كان هذا املصطلح ظاهرا "و الاحتجاج" الحجاج "ال جرم أن كتب التراث إلاسالمي عرفت تداول مصطلح   

 :ضمرا فهذا ما سنقف عنده من خالل ما سيأتيأو م

 :أـ آلة البالغة عند الجاحظ

               لقد عاش الجاحظ في زمن صاخب بالجدل و املساجالت، و النظر و املقابسات، فتشرب النص        

ألادوات املنطقية و آلاليات "القرآني، و املعارف الوافدة التي ساهمت في صقل منهجه الذي اعتمد على 

           ة و الحجج العقلية، و هذا ألامر يظهر جليا في خطابه و مدونته املوسوعية الزاخرة باألفكار الجدلية البرهاني

           ، فال يختلف اثنان بأن الجاحظ كان معتزلي ؛ مما جعله يعتبر اللغة 21"و آلاراء الاستداللي، و اللغة البيانية

 .ناع بتوجه مذهبهمو البالغة هما سالح املناظرين و املجادلين ، الذين يبتغون إلاق

تعود أصول الحجاج عند الجاحظ إلى علم الكالم القائم على البرهنة العقلية، حيث يدسس مواقفه        

، فقد ورد هذا املصطلح واضحا في مقامات متعددة حين ربط 22الكالمية على براهين نظرية داعمة و مديدة

         ونجد الجاحظ يركز ، 23"النحل و مقارعة ألارباب الاحتجاج على أرباب :" البالغة بهدف إقناعي منها قوله

           لتي إليها يجري القارئ مدار ألامر و الغاية ا:"الذي يورده قائال" البيان"على بالغة الكالم و الخطابات باسم

أوضحت عن املعنى، فذلك هو البيان في ذلك و  فهام،فبأي ء يء بلغت ألافهامإنما هو الفهم و إلا  و السامع 

نة عن املقاصد و التعلق بأغراض يتراء من خالل هذا القول أن من أوجه العملية الحجاجية إلابا ،24"املوضع

حاجات تجعل منه وسيلة إجرائية تحقق الرباط املطلوب بين املتكلم و املستمع ،إن الانجاز الكالمي ال يتم و 

 الوظيفة هي الرحى دون وظيفة،  و عبثا بل لتحقيق غايات منطلقها ألاول الفهم و التبيين، و من ثم فال كالم ب

، يتراء بأن البالغة كانت تركز على مقاصد املتكلم 25" في أي تبليغ لغوي، إنها غاية ما يروم املتكلم من السامع

هو خلو " التي من خاللها يقع الفعل الكالمي الذي يتميز باإلفهام و التبيين، و يرد إلافهام عند الجاحظ بأنه

        ، و تخير ألالفاظ املتناسبة مع املقام 26"التمتمة و اللثغة و الفأفأة و التقعير و التشديقالكالم من اللجلجة و 

        فال جرم أن البالغة تغدو وسيلة للتأثير على املستمع، و الظهور عليه . و السامع مع الحرص على ابانة املعنى

 .و إقناعه بالرأي

ظ  مالتمسه ى تجاوب ، في هذا يورد الجاحفالقول البليغ منذور لتحويل حياة املتلقي أو معارضته إل

و أخي هارون أفصح مني لسانا فأرسله معي ))، حين استبدت به الرهبة من فرعون موس ى بن عمران من ربه

 يصدقني
ً
في غاية إلافصاح و املبالغة في وضوح الداللة لتكون " ، و يعقب الجاحظ على رغبة موس ى ((ردءا

            فال ريب من  أن إلافهام هو املعنى القائم  27"أفهم و النفوس إليه أسرعألاعناق إليه أميل و العقول عنه 

في النفس حتى يدركه ألاخر،و إلاقناع ناتج عن مجموع مدهالت وصفات انتقاها محمد العمري من كتاب 

و التصديق و فهم العقول، و استمالة ، تمالة القلوب و ميل ألاعناقللجاحظ التي تصور اس" البيان و التبيين"

 28:النفوس و غيرها من الصفات و ألاغراض، حيث أوردها كما يلي
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 الغرض صفات البيان و موضوعه

 التأثير املوضوع الصفات 

 إلابالغ

 إلابانة

 إلافصاح 

 الفصاحة 

 الوضوح

 الصحة

 البيان

 حسن التفصيل

 الايضاخ

 وضوح الداللة 

 إلافهام 

 الفهم

 الاحتجاج

 الدعوة إلى مقالة

 إلابالغ عن نحلة 

 إبالغ الرسالة 

 الحجة 

 املنازعة

 استمالة القلوب

 إلاقناع 

 التصديق

 ميل ألاعناق 

 فهم العقول 

 إسراع النفوس

 الاستمالة 

 الاضطرار 

 التحريك 

 حل الحيرة

     

ملية الحجاجية ، فعدد مواصفاته الذي يمثل الصدارة في الع" البيان"لقد أورد الجاحظ مصطلح       

        و أورد من جانب أخر  الغرض ....." إلابالغ و إلافصاح، و إلافهام،و الوضوح" موضوعاته التي تراوحت بينو 

ة، وحل الحيرة،و التصديق تحريك النفس، و الاستمال" من هذه املواصفات و املوضوعات التي تقوم على

 ...."إلاقناعو

م و إلاقناع، تيسير العملية الحجاجية و بالتالي إلافهافال جرم من ان هذه املواصفات و ألاغراض تعمد إلى           

شرف بأن يكون من معاني و املعنى ليس ي:" و هذا ما أواله الجاحظ اهتماما خاصا حين قالمع مراعات املقام 

إحراز املنفعة مع موافقة كذلك ليس يتضع من املعاني العامة، و إنما مدار الشرف على الصواب و الخاصة، و 

و أورد أيضا ، ام شرطا الزما في كل تواصل بياني، تكون مراعاة املق29"يجب لكل مقام من املقال ماالحال و 

 30:محمد العمري مخططا اختصر فيه إلافهام و إلاقناع و هو كاألتي
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 البيان عند الجاحظ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (أحوال املتخاطبين)املقام الخطابي أنواع ألادلة على املعاني
 

 

النص : اللغة

 واملشافهة

إلاشارة 

 القصدية

 العقد الخط (إلاشارة غير القصدية)النصية أو الاعتبار 

 

 باإلشارة البشرية غير صريحة القصد إلاشارة امللتبسة

         نخلص إلى أن الجاحظ ركز على الخطاب البالغي من جانبه الحجاجي و الاقناعي و الافهامي ، مع التركيز 

على املقام و أحوال السامعين،و ركز أيضا بصورة ملحة على اللفظ املنتقى و حتى صفات الخطيب الذي يقدم 

و التأثير في املتلقي أو السامع و حدوث فعل الحجج بغية إقامة العملية التواصلية التي تهدف إلى إلاقناع 

الغايات الحجاج بين الصفات و املوضوعات و ، و املصطلحات التي أوردها الجاحظ و تصب في سيل .الاستجابة 

 .كما فصلنا فيها سالفا

 : ب ـ بيان الحجة عند اسحاق بن وهب

البرهان في وجوه "ب كتابه املسمىغير بعيد عن ألافق البياني الذي تميز به الجاحظ، ألف إسحاق بن وه      

تضاهي القيمة التي أواله إياه الجاحظ، باعتباره وجها من أوجه " للبيان"، الذي أولى أهمية بالغة "البيان

   فقسم أبن وهب البيان إلى أربعة أوجه بيان ألاشياء " الحجاج التي تعمل على نجاح العملية الاقناعية، 

            و البيان الذي يحصل في القلب عند إعمال الفكر ؛و يسميه بيان  بذواتها، و يسميه بيان الاعتبار،

، ويظهر ذلك في دفاعه عن البيان 31"الاعتقاد، و البيان باللسان و يسميه؛ بين العبارة و أخيرا البيان بالكتاب

           32.املعرفي الذي يستشف من العمليات العقلية،و البيان عنده  إقناعي، بحيث ال يقوم إال بدليل أو شاهد

           لح صريحا في موضع مضمرا و يصنف ابن وهب الحجاج  في مورد أخر ضمن أنواع النثر ، فورد هذا املصط

           البيان العربي قيمته 

 و تاريخه
 طرق العملية البيانية وظيفة البيان وقيمته

 قيمة البيان

هذا هو الموضوع الذي بدأ به 

المؤلف متناوال مساوئ العي 

قبل ظهور البيان، و بين أنواع 

الدالالت على المعاني، يضاف 

إلى ذلك الدفاع عن الخطبة و 

كل ما يتصل به من وسائل 

 إشارية

 التأريخ للبيان العربي

ـأخبار الخطباء1  

ـالمتن الخطابي العربي 2

بأو ثقافة الخطي  

ـ توفير المعاني و الحجج 3

. 

 الدفاع عن البيان العربي

ـ البيان العربي ودوره 1

 في مواجهة قدح الشعوبية

ـ تبريء البيان من قيم 2

.المتزمتين  

طبيعة البيان من خالل 

تعريفه الفهم و اإلفهام و 

التأثير، يمكن عزل مثال 

للتأثير بالرجوع إلى 

وظيفة الرموز و 

 اإلشارات
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        فأما املنثور فليس يخلو أن يكون خطابة أو ترسال أو احتجاجا أو حديثا، و لكل واحد :" خر فقالآفي موضع 

 .33"من هذه الوجوه موضع يستعمل فيه

أما الجدل و املجادلة فهما قول يقصد به إقامة :" و املجادلة حين قال  في موضع أخر ربط الحجاج بالجدل     

 فإذا كان" ب خطاب تعليلي إقناعي ، فالجدل عند بن وه34..."الحجة فيما اختلف فيه اعتقاد املتجادلين 

يتراء من خالل هذا القول أن ابن وهب وضع  35"الجدل إظهار الحجة التي تقنع فالغالب هو الذي يظهر ذلك

مصطلح الحجاج تحت اسم الجدل، فهو يقع في العلة من بين سائر ألاشياء و ينبغي للمجيب أن يقنع، و أن 

ود يكون إقناعه يوجب على السائل القبول ، و أدرج ابن وهب في نفس السياق التميز بين الجدل املحم

دل أو أدب الجدل، و هذا ما يمكن تصنيفه آلان ضمن الاستراتجيات املمذموم أو ما يعرف بأخالق الجو 

 .الاتصالية الحجاجية 

         فالظاهر مستغن بظهوره "أولى ابن وهب قيمة لالستدالل و إلاقناع التي ارتبطت باالتجاه الخطابي،      

إلى أن يستدل عليه بضروب عن الاستدالل عليه و الاجتماع عليه ألنه ال خالف له، و الباطن هو املحتاج 

بغية إظهاره ، ضف إلى ذلك اهتمامه " الخفي" ، فابن يذهب إلى أن الاستدالل يتدخل في  36"الاستدالل 

و ليس يجب القياس إال عن قول يتقدم فيكون القياس نتيجته ، كقولنا إذا كان الحي :" بالقياس حين قال

 .اس في مواضع الاختالف و الالتباسابن وهب أولى أهمية للقيمما يتراء أن  37...."حساسا متحركا فاإلنسان حي 

و أما :" في إقامة الحجة و حتى إقناع السامع ،يقول في ذلك" الشاهد" ضف إلى ذلك انه ركز أيضا على 

؛ فابن وهب في هذا 38"الظن فإنه و إن قويت شواهده و عضده من الرأي ما يوجبه فإنما يجب العمل عليه

 .الغلو في رفض الظن الذي يقام بشاهد تثبت صحتهالصدد يبتعد عن 

ال غرو أن ما يثبت جليا أن املصطلح الحجاجي جاء صريحا في أغلب املواقف عند ابن وهب، و هذا ما جعل    

الحجاج  " السمة الاقناعية تخلب على الخطاب البالغي عنده، فورد املصطلح الحجاجي عند ابن وهب 

فكان هذا الجهاز املفاهيمي الذي ....." و املجادلة ، القياس الاستدالل ، الشواهدالاحتجاج ،البيان، الجدل و

 .توسم به مشروعه البالغي

 :جـ السكاكي و املصطلح الحجاجي

وصلت البالغة العربية مرحلة التقعيد مقترنة بالجمع و التصنيف فيستوقفنا في هذه املرحلة مفتاح      

الثة أقسام ؛ علم الصرف، علم النحو، علمي املعاني و البيان ، فقد ارتبطت العلوم للسكاكي الذي قسمه إلى ث

ذلك ما يفصح عنه تصوره للبالغة البالغة باملنطق عند السكاكي مما جعل بعض جوانب بالغته اقناعية، و 

عمل السكاكي على بناء  39مباحثها، و اهتمامه باملقام و املستمع، و انتباهه لالستدالل  و اللزوم في البيان و 

 .بالغة الخطاب على نظام استداللي و ليس على املنزع البديعي، بحيث يصبح البيان مدسسا على نظام العقل

مما يجعل البالغة معرفة واستدالال ،يتراء بأن السكاكي ال يكتفي بالتخييل أو ألاسلوب الفني في البالغة 

: فيقول في هذا الصدد 40و بالتالي استحضار الدليل و الاستدالل بل يستقي ألافكار التي تستدعي إعمال العقل

            ن جملتها، وشعبة فردة عندك علم أن مقام الاستدالل بالنسبة إلى سائر مقامات الكالم جزء واحد مو 



212222  

 

                             94 

                  علمت أن تتبع تراكيب الكالم الاستداللي و معرفة خواصها مما يلزم صاحب علم املعاني و  من دوحتها

 .41"و البيان

ى ذلك أنه أولى أهمية لعلم النحو في العملية الاقناعية و هذا ما أخذت به الدراسات الحديثة ضف إل

 .فيما يعرف بالعوامل و الروابط الحجاجية

 ارها ركزت على املقام واملستمعال جرم أن بالغة السكاكي طبعت بالنجاعة التواصلية و البعد إلاقناعي ، باعتب

ملعاني ، حيث يدكد السكاكي على طبيعة املقام، و فعالية القول، في مناسبته وجعلتهما مدار علم البيان و ا

ال يخفى عليك أن مقامات الكالم متفاوتة، فمقام التشكر يباين مقام :" ملقتض ى الحال ، يورد في هذا قوله

  42"ناء على إلانكارو مقام البناء على السدال يغاير مقام الب.....الشكاية ، و مقام التهنئة يباين مقام التعزية 

:" يركز السكاكي على املقام الخارجي للمقال زيادة على ذلك يركز على العالقات بين املكونات اللغوية حين قال و 

 .43"فلكل كلمة مع صاحبتها مقام....لكل حد ينتهي إليه الكالم مقام 

       تماء ى و حال املخاطب ؛ أي الاهتمام باملستمع مع ما ي"مقصدية " و يركز السكاكي في موقف أخر على          

فإذا اندفع املتكلم في الكالم مخبرا لزم أن يكون قصده إفادة :"، فيقول في هذا الصدد 44و يجيب عن حاجاته

 .فالبد أن تتماش صيغة القول مع حاجة املستمع 45"للمخاطب 

املستمعين  من خالل الاهتمام الذي أواله السكاكي باملقام و املستمع و مقصدية القول مع مراعاة أحوال         

يكون قد ربط البالغة باملقصد إلاقناعي، فاالغلو من القول بأن املصطلح الحجاجي كان واردا في التفكير البالغي 

الاستدالل، ألادلة، املقام، املقصدية ،مقتض ى الحال، الروابط الحجاجية و إن كان هذا :" عند السكاكي فشمل

 .ألاخير من املصطلحات املضمرة 

 :د حازم القرطاجنيدـ الحجاج عن

ة في معالجته للقضايا البالغية ال جرم أن حازم القرطاجني قد زاوج بين مصادر الثقافة العربية و اليوناني   

ورد " منهاج ألادباء و سراج البلغاء"، غير أن ألاصول العربية كانت أكثر اعتمادا، فمن خالل كتابه والنقدية

ملا كان كل كالم يحتمل الصدق و الكذب، إما أن يرد على جهة :" ،فيقول املصطلح الحجاجي في عدة مواضع 

 .46"إلاخبار و الاختصاص و إما أن يرد على جهة الاحتجاج و الاستدالل 

الاستدالل و الاحتجاج و إلاقناع في املناهج الدراسات ألادبية عند حازم القرطاجني ركيزة الخطاب في مقابل 

  .ساسية في الشعرالتخيل الذي هو الركيزة ألا 

 علم البالغة

    

 صناعة الشعر                                                            صناعة الخطاب                

 

 47التخييل                                                                  إلاقناع                     

القرطاجني بين طريقتين القناع الخصم و هما التمويهات و الاستدراجات، وهما من الاستراتجيات كذلك ميز 

د توج في كثير من الناس بالطبع التمويهات و الاستدراجات ق:" املهمة في عملية إلاقناع قائال في هذا الصدد
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     هو عليه بكثرة سماع املخاطبات الحنكة الحاصلة باعتياد املخاطبات إلى تقوية الظنون مع أنه على غير ما و 

إلى إقناع الخصم نجد التمويهات من الاستراتجيات الحجاجية التي تهدف  48"التدرب في احتذائهافي ذلك و 

الاستدراجات تكون بتهيد املتكلم بهيئة من يقبل تكون فيما يرجع إلى ألاقوال ، و فالتمويهات"الاستدراجات و

 . 49..."ستلطافه له بتزكيته و تقريظهقوله، أو استمالة املخاطب و ا

نجمل القول عن املصطلح الحجاجي عند حازم القرطاجني باعتباره قسم الادب إلى خطاب و شعر                  

                                 لى حقل مفهومي قام ، فأشار إفي حين أن غرض الخطاب هو الاقناعفغاية الشعر التخيل 

 .، التمويهات و الاستدراجات الاستداللوالاحتجاج  على الحجاج، و

و الفنية إلى القيمة إلابالغية نخلص في ألاخير إلى أن البالعة العربية تجاوزت القيمة التخيلية        

ذلك عن طريق الحجاج الذي يهتم بتقديم الحجج و ألادلة و البراهين التي تددي إلى نتيجة والافهامية للخطاب و 

غة العربية التي شكل البرهان وإلاقناع أحد أهم معينة ،و بالتالي ال غلو من القول أن  للحجاج حضوره في البال 

مباحثها، ويمكن القول إن البالغة العربية ظل يتجاذبها جانبان أساسيان هما جانب التواصل وإلابالغ، وجانب 

     الفن والجمال؛ الداللة وإلابالغ بما يعنيانه من دقة ومباشرة ووضوح وإقناع، والفن والجمال بما يفرضانه 

نجد الجاحظ، ابن وهب وتخييل وإمتاع، فمن البالغيين الذين أعطوا اهتماما بالغا لهذا املوضع  من غموض

          حازم القرطاجني؛ فعرف هذا املوضوع ـ الحجاج ـ جهازا مفاهيمي يتضمن العديد و  العسكري،و  السكاكي،و 

  واملحاجة، الجدال الاحتجاج،اج، الحج:"  من املصطلحات وردت في مدلفات أقطاب البالغة العربية منها

 ....."الاستدالل  والبرهان والاستشهاد، والقياس و  املجادلةو 
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 . 2111الشرق، املغرب، عمر أوكان، اللغة اخلطاب ، افريقيا  -
 .2111عمر بوقمرة، األفق احلجاجي يف نظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاين، علم الكتب احلديث،االردن، -
  .199ص1999حممد العمري،البالغة العربية أصوهلا و امتدادهتا، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، املغرب، دط، -
 م1999يكي، منشورات رمسيس، الرباط، حممد مكسي، اسرتاتيجيات اخلطاب الديداكت -
 اجمللة العربية للعلوم" حبث يف املرجعيات والنصيات واآلليات "عند اجلاحظ  هيثم سرحان، احلجاج -

  .2111 111/نسانية،جامعة الكوي،،عاإل
  .2،1991نعيمة زرزور، دار الكتب العلمية بريوت، ط:السكاكي، مفتاح العلوم تح  -
 .9،2116احلجاج بواعثه و تقنياته، جملة أحباث يف اللغة و االدب اجلزائري بسكرة،عيسى حباشة، مصطلح ع -

 



 




