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  تم     
 
بعد انطالقة طيبة  أدبياتمن مجلة  ثاني من املجلد الثانيلا ته إصدار العددبحمد هللا ومن

من التحديات والرهانات السيما في ظل ألاوضاع الصحية التي تمر بها املعمورة منذ صدر رافقتها العديد 

الذين سايروا ألازمة العاملية بأفكارهم  ؛ وهي الظروف التي أثرت على نفسية الباحثين2112سنة 

في بانوراما لغوية وأدبية ونقدية  ه، وهو ما أثمر هذا العددوطموحاتهم املعرفية، كلٌّ في مجال تخصص

مة للقارئ   .ثمانية مقاالتوفكرية، اجتمعت على مائدة 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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ّ
 
ّــنالت

 
ّاللــــعبد امللك مرتاض من خ دىلـغوي ــظير الل

ّـن"كتابه 
 
 "تأسيسات جديدة لنـظامها و أبنيتهاة ربيّ ـغة العــظرية الل

ّ

 يوسف بن نافلة:ّالدكتــــــوّر ألاستاذ

Youcef080@live.fr 

ّالجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

ص 
 
ّ:ّامللخ

يتناول  هذا البحث  منزلة الدكتور عبد املالك مرتاض في الدرس اللغوي ،والسيما من حيث التنظير والـتأسيس 

ق بأبنية اللغة العربية ونظامها ،متحدثا عن داللة مصطلح نظرية في اللغة والاصطالح 
ّ
ملفاهيم جديدة ،ومعارف عريقة ،تتعل

مشيرا في ذلك إلى ( نظرية اللغة العربية تأسيسات جديدة لنظامها وأبنيتها)،،ثم دراسة تحليلية تطبيقية لكتابه املوسوم ب

نا وحاذقا ماهرا ،من ذلك حديثه عن 
ّ
را بارعا ،وناقدا متمك

ّ
أنوثية النحو العربي ،وألام املسائل التي وجدت فيها مرتاض منظ

در وتفسيرها ،ونظرية الجملةواضطراب املصطلح والبنت في اللغة ،والتقدير والاضمار في النحو العربيي،ونظرية التأنيث للمص

،ونظرية الاختالف في داللة أبنية ألافعال ،ونظرية الترادف والضدية في معاني ألفاظ اللغة ،ومكانة الفصاحة في اللغة العربية 

 .وغيرها من املسائل النفيسة املطروحة في كتابه

 .عبقرية اللغة –أبنية اللغة   -نظام اللغة  –علم اللغة  –مدونة  -امللك مرتاض عبد  –اللغة   -النظرية : الكلمات املفتاحية
Summary : 

This research deals with the status of Dr. Abdulmalek Murtaza in the linguistic lesson, 

especially in terms of theorizing and founding of new concepts and ancient knowledge related to the 

structures of Arabic language and its system, speaking about the significance of a theoretical term in 

the language and terminology, and then an analytical study of his book, The establishment of new 

foundations for its system and its buildings. He pointed out the issues in which Murtaza found a 

brilliant vision, a skilled critic and skilled pedantry, including his talk about the femininity of Arabic 

grammar, mother and daughter in language, appreciation and speculation in Arabic grammar, 

feminization theory and interpretation, August term, the theory of the difference in the significance 

of buildings acts, and the theory of synonyms and meanings of words in the antisera language, and 

the place of fluency in Arabic and other precious issues raised in his book. 

Keywords: Theory - Language - Abdelmalek Mortad - Blog - Linguistics - Language System - 

morphologie of Language - Genius of Language. 

مــــ    :ـةــــــــــــــــــاملقد 

ــــــــــدوا أســـــــــما هم   بـــــــــأحرف مــــــــــن يز           
ّ
  كبـــــــــار ،خل

ّ
خـــــــــر التـــــــــراا العربـــــــــي بأعمــــــــــال رجـــــــــال أفـــــــــذاذ ،وعلمــــــــــا  أجـــــــــال

مـــــــــة عبــــــــد 
ّ
ذهــــــــا ،فكــــــــانوا بحــــــــق نعــــــــوم قمــــــــة ،ومصــــــــابيع ضــــــــيا  للعــــــــاملي  ،ومــــــــن هــــــــ ال  العلمــــــــا  ألاســــــــتاذ العال

 .يرها النقد ،وألادب ،وإلابداع ،واللغـة ،والبالغـة ،وغ:الذي برع في معاالت كثيرة امللك مرتاض 

التنظيــــــر "اللغــــــة العربيــــــة تأسيســــــات جديــــــدة لنظامهــــــا وأبنيتهــــــا نظريــــــة"وقــــــد تــــــّد انتبــــــا ي فــــــي كتابــــــه املوســــــوم ب

اللغـــــــــوي ،والتأسيســـــــــات الفريـــــــــدة الجديـــــــــدة لنظـــــــــام اللغـــــــــة العربيـــــــــة ،وأبنيتهـــــــــا ،فتتبعـــــــــت فـــــــــي مصـــــــــّنفه املســـــــــائل 

ر لها عبد امللك مرتاض ،فُعّد بحّق ُم 
ّ
ـرا ،وُم التي نظ

ّ
قامّحصا ،وُم نظ

ّ
 .دق

ــــــــل فــــــــي   ورقــــــــة البحثيــــــــةهــــــــذ  ال فــــــــيأروم طرحهــــــــا  تــــــــيأّمــــــــا إلاتــــــــكالية ال
ّ
 جابــــــــة عــــــــن جملــــــــة مــــــــن ألاســــــــ لة إلا فتتمث

 : و ي



222222  

 

خلضر قدور قطاوي                             2 

رين  ُعد  عبد امللك مرتاض حتى الجديد الذي انفرد به ما -
ّ
   ؟ من املنظ

  التأسيسات الجديدة هذ  تتمثل  وفيم-
ّ
 الواردة في كتابه ؟العربية  غةلنظام الل

ــــــــــــــرا بحـــــــــــــّق وهـــــــــــــل وهـــــــــــــذ  إلاضـــــــــــــافات ،والتأسيســـــــــــــات  بنيـــــــــــــة اللغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة ،ونظامهـــــــــــــا  عـــــــــــــّد صـــــــــــــاح ها - ـ
ّ
           منظ

نا ؟و ،حاذقا
ّ
 ناقدا متمك

فــــــــي كتابــــــــه حتــــــــى حّقــــــــق تأسيســــــــات جديــــــــدة ت ــــــــّ  اللغــــــــة ومــــــــا  ــــــــي أهــــــــم املعــــــــايير التــــــــي انت جهــــــــا عبــــــــد امللــــــــك -

 العربية؟

ّ:"نظرية "مفهوم مصطلح  ّ

غــــــــــــــــة -أ
ّ
 : في الل

الّنظـــــــر حـــــــّس العـــــــي  ،وتقـــــــول نظـــــــرت إلـــــــى كـــــــذا وكـــــــذا مـــــــن نظـــــــر " :البـــــــن منظـــــــور جـــــــا  فـــــــي لســـــــا  العـــــــرب 

قــــــــــّدر  ،وتقيســــــــــه منــــــــــك .بــــــــــالعي   العــــــــــي  ،ونظــــــــــر القلــــــــــا ،والنظــــــــــر تأمــــــــــل ال ــــــــــ ي 
ُ
 والّنظــــــــــر الفكــــــــــر فــــــــــي ال ــــــــــ ي  ت

محــــــــة:والّنظــــــــرة
ّ
ى  بــــــــيّ بالعجلــــــــة ،ومنــــــــه ال ـــــــــديث أّ  النّ  الل

ّ
م صــــــــ 

ّ
     : كــــــــّرم هللا وجهـــــــــه  قــــــــال لع ــــــــي هللا عليــــــــه وســـــــــل

  ال"  
ّ
   1 الهي ة :والّنظرة " .بع الّنظرة الّنظرة  ،فإّ  لك ألاولى وليست لك آلاخرة تت

 ،أبصـــــــرته انظـــــــر ،نظــــــرا ،نظرتـــــــه إليـــــــه أيضـــــــا :نظرتـــــــه  "بــــــن ع ـــــــي  الفيـــــــومي أّ  وذكــــــر أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد 

ُيبصــــــر والنــــــاظر الّســــــواد ألاصــــــغر مــــــن العــــــي  الــــــذي لل ــــــارس ،والفاعــــــل  نــــــاظر ،والجمــــــع نظــــــارة ومنــــــه  النــــــاظور 

رتــــــــه ،و  وأنظــــــــرُت الــــــــّدين  بــــــــه إلانســــــــاُ  ألامصــــــــه ،ونظــــــــرُت فــــــــي ألامر،تــــــــدّبرُت ،
ّ
مثــــــــل  لمــــــــة  الّنِظــــــــرة بــــــــا ل  أخ

 )بالكســـــــــر اســـــــــم منـــــــــه ،وفـــــــــي التنزيـــــــــل 
 
ـــــــــرةف يس  ونظـــــــــرت  لغـــــــــة  أي فتـــــــــأخير ،ونظرتـــــــــه الـــــــــدين ثالثيـــــــــا.(  نِظـــــــــرة إلـــــــــى م 

 صيحة واحدة )التنزيل ي وانتظرته بمعنى وفال  ي  ، 
ّ
 2   ."أي ما ينتظرو   (ما ينظرو  إال

 :في الاصطالح -ب

قضــــــــية تثنــــــــت بفرهــــــــا  ،وفــــــــي الفلســــــــفة طائفــــــــة مــــــــن آلارا  :والّنظريــــــــة  " : )املعجــــــــم الوســــــــي  "جــــــــا  فــــــــي   

فّســــــر وهــــــا اعــــــأ الوقــــــا ع العلميــــــة أو الفنيــــــة 
ُ
القائمــــــة ع ــــــى العالقـــــــة البحــــــث فــــــي املشــــــكالت :ونظريـــــــة املعرفــــــة .ت

ـــــــــــــــم  واملوضـــــــــــــــوع ،أو بــــــــــــــي  املعـــــــــــــــارف واملعـــــــــــــــروف ،وفـــــــــــــــي وســــــــــــــائل املعرفـــــــــــــــة ،فطريـــــــــــــــة أو مكتســـــــــــــــبة 
ّ
 بــــــــــــــي  الأ

     2 .نظريات:مج

مصـــــــــطلح مشـــــــــتر  بـــــــــي  العلـــــــــوم جميعـــــــــا فهـــــــــو مـــــــــن  " نظريـــــــــة "ويـــــــــرك عبـــــــــد امللـــــــــك مرتـــــــــاض أّ  مفهـــــــــوم 

تـــــــــروأ فيهـــــــــا ،وأداة صـــــــــارمة لجمـــــــــاع املصـــــــــطل ات التـــــــــي  شـــــــــيع فـــــــــي  ـــــــــّل العلـــــــــوم ،وهـــــــــو مفتـــــــــاح املفـــــــــاهيم التـــــــــي 

 .قواعدها 

الّنظـــــــر "ويـــــــذها إلـــــــى أّ  العـــــــرب عرفـــــــوا أّول ألامـــــــر فيمـــــــا يبـــــــدو ،معـــــــادل هـــــــذا املفهـــــــوم تحـــــــت مصـــــــطلح 

، ثــــــــم  تتبــــــــع اســــــــتعمال هــــــــذا املفهــــــــوم عفــــــــر حملــــــــة مــــــــن الفكــــــــر الــــــــذي ُيطلــــــــا بــــــــه علــــــــم أو غلبــــــــة ظــــــــّن "بمعنــــــــى "

ومــــــــــن رســــــــــائل أبــــــــــي عثمــــــــــا      القــــــــــر،  الكــــــــــريم ، مــــــــــن)الكتــــــــــا وآلاثــــــــــار فوجــــــــــد  يّت ــــــــــذ لــــــــــه معــــــــــاني م تلفــــــــــة  
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،ووجــــــــد أّ  الجــــــــاح  يقــــــــر  كثيــــــــرا بــــــــي  النظــــــــر ،والتفكيــــــــر ،وأّ  مصــــــــطلح التنظيــــــــر مــــــــن  ألالفــــــــاظ   3.(الجــــــــاح 

 .تلج املعجم العربي املعاصر  التي لـّما

ــــــــه يمكـــــــن نعــــــــّد النظريـــــــة جهــــــــا ا صـــــــارما جامعــــــــا  ملفـــــــاهيم معرفيــــــــة ،أو أداة معرفيـــــــة ،لتحديــــــــد 
ّ
ويـــــــرك أن

ـــــــــــــة الاســــــــــــتنتاأ، وكــــــــــــأّ  النظريــــــــــــة علــــــــــــم تكثيــــــــــــر ألاتــــــــــــيا   نـ لم  قـــــــــــــة التفكيــــــــــــر ،وع 
 
نط  املفــــــــــــاهيم وتناولهــــــــــــا ابتغــــــــــــا  م 

وأّنهــــــــــا معموعــــــــــة مــــــــــن آلارا  وألافكــــــــــار تثنــــــــــت أمــــــــــام العقــــــــــل بفرهــــــــــا  ...بالقيــــــــــاس ،والتوليــــــــــد ،ع ــــــــــى نحــــــــــو واحــــــــــد 

 ســـــــتنتاأ بواســـــــطة هـــــــذ  الغربلـــــــ،وتكـــــــو  قابلـــــــة     غربـــــــل وهـــــــا القضـــــــايا فيقـــــــع الا 
ّ
أّنهـــــــا علميـــــــة  فيـــــــتحكم  ة إمـــــــا

 4.فيها العقل ،واملنطق ،وإّما أّنها معّرد ،را  ال ترقى إلى مستوك التنظير 

غـــــــــوي عنـــــــــد عبـــــــــد امللـــــــــك مرتـــــــــاض فـــــــــي كتابـــــــــه 
ّ
 :"الّتنظيـــــــــر الل

ّ
ـــــــــنظريـــــــــة الل ة تأسيســـــــــات جديـــــــــدة غـــــــــة العربّي

 :"وأبنيتها لنظامها 

غــــــــة العربيــــــــة تأسيســــــــات ) املوســــــــوم بعبــــــــد امللــــــــك مرتــــــــاض   املتأمــــــــل فــــــــي كتــــــــابإّ  
ّ
جديــــــــدة نظريــــــــة الل

ع إلــــــى فصــــــول  وتحــــــت  ــــــّل فصــــــل ،و ــــــّل قســــــم  تفــــــرّ   إلــــــى ثالثــــــة أقســــــام أنــــــه ُمقّســــــم يعــــــد ( لنظامهــــــا  وأبنيتهــــــا 

ة تحـــــــت هـــــــذا القســـــــم  تنـــــــاول ثالثـــــــ،و "  العربـــــــيأنوثيـــــــة النحـــــــو "يـــــــه تنـــــــاول فأمـــــــا القســـــــم ألاول   فقـــــــد  .مباحـــــــث 

 ظـــــــاهرة ألام  ،و   (ُجعلـــــــت العربيـــــــة أن ـــــــى :نظـــــــام العربيـــــــة ي نظريـــــــة ألانوثيـــــــة فـــــــ )حديثـــــــه عـــــــن : عشـــــــر فصـــــــال م هـــــــا 

  ع ــــــــــى أعضـــــــــا  الجســــــــــم ونظريـــــــــة التأنيــــــــــث  للمصـــــــــدر  ،وتفســـــــــيرها  ،وغلبــــــــــة ألانوثيـــــــــة  ،  والبنـــــــــت  فـــــــــي العربيــــــــــة 

ذات عالقـــــــة بتقـــــــويم مســـــــائل الثـــــــاني عـــــــالج القســـــــم ،وفـــــــي   ثـــــــم نظريـــــــة  التقـــــــدير وإلاضـــــــمار  فـــــــي الّنحـــــــو العربـــــــي 

 
ّ
مـــــــع أمثلـــــــة مـــــــن  يقـــــــال  مـــــــن العربيـــــــة عبقريـــــــة اللغـــــــة العربيـــــــة وغناهـــــــا  ،ومـــــــا يقـــــــال ومـــــــا الم هـــــــا ســـــــا  العربـــــــي الل

القســــــــم الثالــــــــث فقــــــــد تنــــــــاول فيــــــــه  الكاتــــــــا  موضــــــــوع أمــــــــا ،املتحــــــــذلقو   الاســــــــتعالمات  الفصــــــــيحة ،و عي هــــــــا 

و  العربــــــي إلــــــى أربعــــــة فصــــــول  تنــــــاول فــــــي ألاّول  مكانــــــة الفصــــــاصــــــقل بيــــــا   اللســــــا  ،وقــــــد قّســــــمه 
ّ
حة فــــــي الــــــذ

ة " تبــــــــــاع إلا"جماليــــــــــة  : ،وفــــــــــي الثالـــــــــث  أنتروبولوجيــــــــــا اللغــــــــــة العربيــــــــــة  ،وفـــــــــي الثــــــــــاني ــــــــــلب  وفــــــــــي .العربيــــــــــة فــــــــــي ألاس 

 ـــــــــــاععراب  والتعريـــــــــــا ،ونظريـــــــــــة املفاعيـــــــــــل فـــــــــــي الّنحـــــــــــو الفصـــــــــــل ألاخيـــــــــــر تنـــــــــــاول مســـــــــــائل مـــــــــــن الّنحـــــــــــو العـــــــــــالي 

 .النفي  متقّدمة ،ومتأخرة داللة  ،ونظرية ال كاية ،واختالف" ليس"وعجائا 

 -فــــــــي اعتقــــــــادي التــــــــي  -املســــــــائل  أمــــــــا عــــــــن أهــــــــم
ّ
ـــــــــرا  لغويــــــــا ـ

ّ
،وحاذقــــــــا   ــــــــا  فيهــــــــا عبــــــــدامللك مرتــــــــاض منظ

 :يأ ي  مام ها أذكر فمتمكنا 

حو العربي-1
 
ّ:ّفي أنثوية الن

أّ   -ُجعلـــــــت العربيـــــــة أن ـــــــى–نظريـــــــة ألانثويـــــــة فـــــــي نظـــــــام العربيـــــــة "يـــــــذكر فـــــــي الفصـــــــل ألاول املوســـــــوم ب 

ـــــــــــة العربيــــــــــة تبــــــــــال  فــــــــــي ميلهــــــــــا للمــــــــــرأة  مـــ
ّ
ـــــــــــة كقــــــــــولهم عال ثــ

ّ
طلــــــــــق أبنيــــــــــة اعي هــــــــــا ع ــــــــــى الرجــــــــــل و ــــــــــي م ن

ُ
فتراهــــــــــا ت

ـــــــة ،وِتلعابــــــة ،وِتـمزاحـــــــة  علــــــــة" وماجــــــا  ع ــــــى بنــــــا  ....،وفّهامــ
ُ
ــــــُه :) ولــــــه  عــــــالى أيضــــــا كق"ف

ُ
وهــــــذا البنــــــا  ( ـمزة مــــــزة ل

كمعظـــــم أبنيـــــة املبالغـــــة تتســـــاوك فيـــــه املـــــرأة مـــــع الّرجـــــل ،و ـــــي أولـــــى بـــــه لوجـــــود التـــــا  ألان ـــــى فـــــي ،خـــــر  ،فـــــي حـــــي  

     يــــــــرا  الّنحـــــــــاة أّ  هــــــــذ  التــــــــا  ليســـــــــت  ،وأّ   مــــــــا...الانضـــــــــوا  تحتهــــــــا  أّ  الّرجــــــــل  غتــــــــدي تااعــــــــا لهـــــــــا ع ــــــــى ســــــــنيل
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فــــــي ال قيقــــــة للتأنيــــــث ،ولك هــــــا للمبالغــــــة ، تــــــأ  لــــــيس لــــــه معنــــــى كبيــــــر ،ولــــــذلك ال يّتفــــــق معهــــــم فيــــــه،وأّ  هــــــذ  

وهــــــا ،فتكــــــو  لهــــــا  ينــــــة تتبــــــا ى وهــــــا ع ــــــى الّرجــــــل   ــــــي فــــــي ألاصــــــل  للداللــــــة املــــــرأة فــــــي العربيــــــة تتميــــــز ( الهــــــا )التــــــا   

ـــــــــز الصــــــــوت بــــــــالكالم ،وامتــــــــدادا فــــــــي حيــــــــز ،  فــــــــي عــــــــدد حروفــــــــه وانتشــــــــارا فــــــــي حّي
ّ
ســــــــاعا

ّ
فــــــــ  ا 

ّ
 ّنهــــــــا وهــــــــا يــــــــزداد الل

ــــــــة"فـــــــإ  أريــــــد إلـــــــى تأنيــــــث الكاتــــــا  يـــــــد فيــــــه الهـــــــا  فقيــــــل ( اتــــــا )يقـــــــال  الــــــور  بالكتــــــاب ،إذ ،والزيــــــادة فـــــــي " اتبـ

   ســـــــــتحيل  عقـــــــــل فــــــــي رأيــــــــه أ ذلك فــــــــالولــــــــ.املبنــــــــى  يــــــــادة فــــــــي املعنـــــــــى ،كمــــــــا تقــــــــول الّنظريــــــــة الّنحويـــــــــة العربّيــــــــــة 

وتكتســـــــــا داللــــــــــة جديـــــــــدة  ـــــــــي فعـــــــــأة هـــــــــذ  الهـــــــــا   إلـــــــــى دـــــــــ ي  غيـــــــــر الـــــــــذي  انتــــــــــه ،و ـــــــــا  فيهـــــــــا فتفقـــــــــد أنوثتهـــــــــا 

      5 .املبالغة املزعومة ع ى الّرغم م ها 

هـــــــذ  ألاخيـــــــرة  يقـــــــار  العربيـــــــة  باللغـــــــة إلانعليزيـــــــة  أنـــــــه عبـــــــد امللـــــــك مرتـــــــاض فـــــــي هـــــــذ  املســـــــألة  وحّجـــــــة 

س 
ّ
بـــــــه  ،وذلـــــــك الفتقارهـــــــا  إلـــــــى ألاصـــــــالة ،والعراقـــــــة  ،فـــــــال  التـــــــي تفتقـــــــر إلـــــــى مـــــــا ال يحمـــــــل جنســـــــا اعينـــــــه  يتعـــــــن

 ذكــــــر ،وال أن ــــــى ،وإنمــــــا همــــــا معــــــا  ،أمــــــا لغتنــــــا  ف ــــــي أن ــــــى ُصــــــراح  
،
،ورثناهــــــا  منــــــذ ألاعصــــــار  املوغلــــــة فــــــي  ــــــي إذا

ـــــــث  –حتـــــــى ال يقطـــــــع بـــــــال كم   أو مـــــــن القلـــــــيالت - ـــــــي اللغـــــــة الوحيـــــــدة   القـــــــدم  ،وأّ  اللغـــــــة العربيـــــــة
ّ
التـــــــي  ت ن

ر ،الــــــّدال 
ّ
ــــــث مــــــن املعــــــدود املــــــذك

ّ
ــــــز املعــــــدود  امل ن ومــــــا ذلــــــك ع ــــــى امــــــرأتي   بحكــــــم أّ   الّتعــــــداد  فــــــي العربيــــــة ُيمّي

     املــــــرأة  فيهــــــا تحتــــــّل املكانــــــة الســــــامية ،واملقــــــام ألاّول  ع ــــــى غيــــــر مــــــا نعــــــد   فــــــي ال
ّ
 فــــــي رأيــــــه  إال

ّ
 غــــــات ألاخــــــرك ل

 
،
غوي فيها  فُتغّيا م ها احتقارا لها  ،وإهماال

ّ
 .الغربية والشرقية التي ُتهمل حّق املرأة من الوجود الل

ّ:في العربية ّ"لبنت ا"و"ـم  ألّا"ظاهرة -2

ــــــــد غلبــــــــة  وظــــــــاهرة أخــــــــرك لغويــــــــة يــــــــذكرها عبــــــــد امللــــــــك مرتــــــــاض وتكــــــــاد تكــــــــو  مركزيــــــــة
ّ
فــــــــي العربيــــــــة ت ك

ــــــا نعــــــد العــــــرب يطلقــــــالوجــــــود ألانثــــــوي ،فــــــي نظامهــــــا  ،و ــــــي 
ّ
مــــــن حيــــــث " ألام"و  ع ــــــى كثيــــــر مــــــن املعــــــاني لفــــــ أن

 قلــــــــــــيال جــــــــــــّدا"أّب "لفــــــــــــ    لــــــــــــم يكــــــــــــادوا  ســــــــــــتعملو  
ّ
وخصوصــــــــــــا "بنــــــــــــت"و"أمّ "حــــــــــــي  ســــــــــــّمت العــــــــــــرب بي فــــــــــــ.إال

وقـــــــــد الحـــــــــ  .واملعـــــــــّردة معـــــــــا  كبيـــــــــرا مـــــــــن املســـــــــميات ،وأطلقتهـــــــــا ع ـــــــــى كثيـــــــــر مـــــــــن القـــــــــيم املادّيــــــــــة عـــــــــددا"بنـــــــــات"

مــــــــــا يتكــــــــــاثر " بنــــــــــات"ألاســــــــــتاذ عبــــــــــد امللــــــــــك  أّ  لفــــــــــ  
ّ
ب،وأتــــــــــعار الشــــــــــعرا   ل

ّ
ويــــــــــزداد فــــــــــي أثنــــــــــا  كتابــــــــــات الكتا

 
ّ
ـــــــوا يعتــــــــّرو  إلاطالقـــــــات القديمــــــــة  وائـــــــل العــــــــرب ،ولـــــــم يعاو وهــــــــا إال

ّ
تقـــــــّدمنا فـــــــي الــــــــّزمن غ ـــــــى ألامــــــــام ،وإ  ظل

ــــــــــر،و ـــــــــي عبــــــــارة مســـــــــكوكة مثـــــــــ."..بنــــــــات كـــــــــذا"قلــــــــيال ،وذلـــــــــك بحكــــــــم  أّنهـــــــــا عبـــــــــارة  ـــــــــو  ل بنــــــــات الّدهـــ
ّ
وبنات الش

فنـــــــــا باملتااعـــــــــة لـــــــــدك القـــــــــر  الثـــــــــامن عشـــــــــر لل جـــــــــرة ، ّ  ألاواخـــــــــر لـــــــــم يزيـــــــــدوا فـــــــــي ..وبنـــــــــات ألافكـــــــــار 
ّ
ولـــــــــذلك توق

 ع ـــــــى " بنـــــــات هللا"عبـــــــارة  أّ  مرتـــــــاض  عبـــــــد امللـــــــك  الحـــــــ  وقـــــــد  .حقيقـــــــة ألامــــــــر ع ـــــــى اجتـــــــرار مـــــــا قالتـــــــه ألاوائـــــــل 

ســـــــــــرين ،وعلمـــــــــــا  ألاّمــــــــــــة وذلـــــــــــك النفـــــــــــرا  املّف . ئكـــــــــــة فـــــــــــي  عـــــــــــم املشـــــــــــركي  ،أك ـــــــــــر ورودا فـــــــــــي البناتّيـــــــــــات أنهـــــــــــّن املال 

كمـــــــا . أك ـــــــر مـــــــن ورودهـــــــا  فـــــــي الكتـــــــا ألاخـــــــرك  كتـــــــا التفســــــير ي وقـــــــد وردت  فـــــــ. لــــــدحأ  هـــــــذا املعتقـــــــد الباطـــــــل 

التفســـــــير والفقـــــــه قـــــــد تأتيـــــــا  اعـــــــدها  لتعـــــــّرض  كتـــــــا  " بنـــــــات  م ـــــــاض "،و" بنـــــــات لبـــــــو  "أ  عبـــــــار ي الحـــــــ  

لإلبــــــل العيديــــــة ،و ــــــي إبــــــل :  ســــــو  لــــــذلك أمثلــــــة فيقــــــال بنــــــات العيــــــد ثــــــم       6.لهمــــــا  بحكــــــم مركزيــــــة املوضــــــوع 

عــــــا منســــــوبة إلــــــى فحــــــل ُمنعــــــا  ــــــا  معروفــــــا عنــــــدهم 
ُ
الفــــــرا  :وهــــــّن النســــــا  ،واملثــــــال:بنــــــات املثــــــال :ويقــــــال .ن
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أي بنــــــــــات امللــــــــــو  ،وبنــــــــــات :،وبنــــــــــات  طــــــــــار   أيضــــــــــا الهمــــــــــوم:ال ــــــــــور العــــــــــي  ،وبنــــــــــات الليــــــــــل :وبنــــــــــات الّنعــــــــــيم 

ـــــــــر  ـــــــــر :ألاسمـــــــــا  ،وبنــــــــات حبيــــــــق :،وبنــــــــات البحــــــــر  حوادثــــــــه ،ونوائبــــــــه ،ومصــــــــائبه :الّدهـ ويقــــــــال لضــــــــرب مــــــــن الّتمـ

 7...ردي 

 ســـــــو   ألادلـــــــة فـــــــي العربيــــــة "البنـــــــت "و"  ألامّ "أّ  عبـــــــد امللــــــك مرتـــــــاض فـــــــي دفاعــــــه عـــــــن ظــــــاهرة  نســــــتنتج

( ه081ت )ويه للتــــــــــدليل ع ــــــــــى  أفكــــــــــار  ،معتمــــــــــدا ع ــــــــــى  كتــــــــــاب ســــــــــيبالوافيــــــــــة  ،وألامثلــــــــــة الكافيــــــــــة الشــــــــــافية 

عه فــــــــــي لغتنــــــــــا الجميلــــــــــة ،ال هّيــــــــــة 
ّ
واستشـــــــــهاداته ،وغيــــــــــر  مــــــــــن  ألاقــــــــــوال ممــــــــــا يــــــــــدّل ع ــــــــــى باعــــــــــه الكبيــــــــــر ،وتضــــــــــل

لعة
ّ
 .الط

ّ:نظرية التأنيث للمصدر وتفسيرها   -3

مرتـــــــــــاض  وجـــــــــــود إتـــــــــــكاليات كثيـــــــــــرة فـــــــــــي اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة لـــــــــــم تحســـــــــــم  وم هـــــــــــا أّ  يـــــــــــذكر عبـــــــــــد امللـــــــــــك 

ـــــــــر هــــــــو ألاصــــــــل فيهــــــــا ال التّ ا ـــــــــر ألّتذكيـ هــــــــو عكــــــــس ذلــــــــك ،وســــــــ ى إلــــــــى الفرهنــــــــة ع ــــــــى  أّ  نيــــــــث ،وقــــــــد رأك  أّ  ألامــ

العــــــــه ع ـــــــى النظريــــــــات النحويـــــــة التـــــــي قامــــــــت ع ـــــــى تأسيســــــــات .ألاصـــــــل فـــــــي العربيــــــــة هـــــــو التأنيــــــــث 
ّ
ثـــــــم يـــــــذكر  اط

تي   البصــــــــرية ،والكوفيــــــــة ،أو ع ــــــــى ،را  ســــــــيبويه الــــــــذي لــــــــم يــــــــزد ع ــــــــى أ  نقــــــــل مــــــــا  ــــــــا  يلقيــــــــه عليــــــــه املدرســــــــ

ــــــــــل فــــــــي ألافعــــــــال يمثــــــــل فـــــــــي :تــــــــي ه المليــــــــل بــــــــن أحمـــــــــد مــــــــن وجهــــــــة ،والكســــــــا ي مـــــــــن وجهــــــــة أخــــــــرك  هــــــــل ألاصـ

 . مصادرها ؟ أو يكمن أصل املصادر في أفعالها ؟

ويـــــــذها  إلـــــــى أّ  املصـــــــدر فـــــــي داللـــــــة العربيـــــــة  عنـــــــي ألاصـــــــل ،وأّ  هـــــــذا املصـــــــدر هـــــــو أصـــــــل ألافعـــــــال فــــــــي 

بنـــــــا  أّي :مـــــــدعاة للوقـــــــوع تحـــــــت طائلـــــــة الجـــــــدال العقـــــــيم ،ثـــــــم يتســـــــائل ضـــــــمن إلاتـــــــكال املطـــــــروح  العربيـــــــة ،وال

م البنــــــــا  ألاصــــــــغر الثالثــــــــي  أم السداّــــــــ ي ؟ أّي البنــــــــا  ألاكفــــــــر للكــــــــالم أ:مـــــــن املصــــــــادر يكــــــــو  أصــــــــال فــــــــي ألافعــــــــال 

 له ؟

و  املصـــــــــدر   عـــــــــد  ويـــــــــرك أّ  البصـــــــــريي  هـــــــــم أهـــــــــل التفكيـــــــــر ألاحصـــــــــ   فـــــــــي هـــــــــذ  املســـــــــألة حيـــــــــث  ـــــــــانوا   

تهم ع ى ذلك 
ّ
 8.أصال ،والفعل فرعا له ،و سو  أدل

يتعلــــــــق بالتــــــــا ات التــــــــي أهمــــــــل النحــــــــاة ال ــــــــديث ع هــــــــا ،وكأّنهــــــــا  اض مــــــــاتــــــــر اعــــــــدها يــــــــذكر عبــــــــد امللــــــــك م

( غلــــــا ،غلبــــــة ،وســــــر  ســــــر قـــــــة )فــــــي العربيــــــة  تــــــا  التأنيــــــث التـــــــي تل ــــــق املصــــــادر تــــــأ  ال خصوصــــــية لداللتــــــه 

س
ّ
 ثم التا  التي تل ق اعأ ألابنية الّدالة ع ى الصفات التي جنع النحاة إلى أّنها لإلل ا  بالن

( حلبانــــــــة ")فعالنــــــــة "وأّ  ابــــــــن ألاثيــــــــر قــــــــد تحــــــــّدا عــــــــن بنــــــــا  .ب مثــــــــل  ر وبــــــــة ،وحلـــــــــوبة ،أو ركبانــــــــة ،وحلبانــــــــة 

ســـــــــــا إلــــــــــى ال لــــــــــا و عــــــــــ
ّ
والحـــــــــــ  عبــــــــــد امللـــــــــــك .م أّ  ألالــــــــــ  والنـــــــــــو   ائــــــــــدتا  للمبالغــــــــــة ،ولتعطيـــــــــــا معنــــــــــى الن

مرتــــــاض أّ  الشــــــي  أهمــــــل إلاتــــــارة إلــــــى داللــــــة  تــــــا  التأنيــــــث فــــــي مثــــــل هــــــذا البنــــــا  ،وكــــــأّ  الشــــــأ  ينصــــــرف إلــــــى 

 9.ألال  والنو  وحدهـا 

حــــــــــول نظريــــــــــة التأنيــــــــــث للمصــــــــــدر   عبــــــــــد امللــــــــــك ،رامصــــــــــادر واملتأمــــــــــل  فــــــــــي هــــــــــذ   املســــــــــألة  يعــــــــــد  أّ  

                       م هــــــــــــــــا اعتمــــــــــــــــاد  ع ــــــــــــــــى ،را  المليــــــــــــــــل  اســــــــــــــــتقاها مــــــــــــــــن  كتــــــــــــــــا التــــــــــــــــراا العربــــــــــــــــي القــــــــــــــــديم قــــــــــــــــد وتفســــــــــــــــيرها  
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،والفــــــــــــّرا  فـــــــــــي حديثــــــــــــه عـــــــــــن عالمــــــــــــات  التأنيـــــــــــث  التــــــــــــي ( ه 081ت)،وتلميــــــــــــذ  ســـــــــــيبويه ( ه071ت) حمـــــــــــدأبـــــــــــن 

فـــــــي  لســـــــا  العـــــــرب ،ومـــــــذها أبـــــــي  الفر ـــــــات  ألانبـــــــاري  ي خمـــــــس عشـــــــرة عالمـــــــة ،وابـــــــن منظـــــــور فـــــــحصـــــــرها فـــــــي  

 ( إلانصاف في مسائل المالف ) ّل ذلك في كتابه  "سكرانة "ال " ،و" عطشانة"

ّ:نظريـــة الاختالف في داللـة أبنيــة ألافعـال  -4

الّنحـــــــو العربـــــــي ع ـــــــى عـــــــّد معموعـــــــة مـــــــن يـــــــذكر عبـــــــد امللـــــــك مرتـــــــاض فـــــــي هـــــــذ   النظريـــــــة قيـــــــام تأســـــــيس 

تعمال الكـــــــــالم ا ليســـــــــت أصـــــــــلية فـــــــــي اســـــــــعتقـــــــــد النحـــــــــاة العـــــــــرب  أّنهـــــــــا  ائـــــــــدة فـــــــــي العربيـــــــــة ،أي أّنهـــــــــال ـــــــــروف ،ا

ــــــه أصــــــ ي ال ــــــروف ،ومــــــا
ّ
 اد  وذلــــــك اعــــــد أ  عــــــّدوا الفعــــــل املكــــــّو  مــــــن ثالثــــــة أحــــــرف فــــــي الكــــــالم العربــــــي ع ــــــى أن

ــــــ أّنهــــــا :ـة ،أي عـــــن ذلــــــك فيــــــه مــــــن ال ــــــروف ،عــــــّدو  طارئــــــا ع ــــــى ثالثيتــــــه ،واعتفــــــروا تلــــــك ال ــــــروف  ائــــــدة ال أصليـ

فـــــــي ألافعـــــــال الثالثيـــــــة  يـــــــدة،والحظـــــــوا تـــــــواتر هـــــــذ  ال ـــــــروف املز  تـــــــأ ي فـــــــي الكـــــــالم فضـــــــلة بحكـــــــم  يادّيــــــــتها  هـــــــذ 

 .فرأوها عشرة 

ــــــــرف أو و ال ــــــــّق فــــــــي رأيــــــــه أّ  معنــــــــى الزيــــــــادة فــــــــي أّي لغــــــــة ،يقت ــــــــ ي أّ  تــــــــي ا مــــــــا غيــــــــر  ،ع ــــــــى 
ّ
ســــــــنيل الت

دة فـــــــــــي و   جســــــــــــم إلانســــــــــــا  ، ثــــــــــــّم معــــــــــــديا ، الزيــــــــــــا ،والنافعــــــــــــا  ه ،فيغتــــــــــــدي ضـــــــــــاّرا اليــــــــــــانعـــــــــــدام ال اجــــــــــــة إل

  ال فمــــــا:ي لــــــ  بطــــــرح الســــــ ال آلا ــــــي 
ّ
وأّ  ...فــــــي الوقــــــت ذاتــــــه ؟ تحتــــــاأ إليــــــه اللغـــــــة ،كيــــــ  يكــــــو   ائــــــدا ودالا

ــــــــــــر   مصــــــــــطلح الزيــــــــــادة هــــــــــذا  الــــــــــذي  عـــــــــــّج بــــــــــه كتــــــــــا الّنحــــــــــو واملعــــــــــاجم العربيـــــــــــة يحتــــــــــاأ إلــــــــــى دــــــــــ ي  مــــــــــن الّنظـ

وهلــــــــــــّم ...فــــــــــــّتع ، للتكثيــــــــــــر ،غيــــــــــــر قــــــــــــولهم انفــــــــــــتع ،وتفــــــــــــّتع ،واســــــــــــتفتع ،:لهم واملراجعــــــــــــة ،و علــــــــــــل بأمثلــــــــــــة كقــــــــــــو 

،ولكّ هــــــا قامــــــت ع ــــــى نظــــــام متكــــــاف   ويــــــرك أّ  العربيــــــة لــــــم تقــــــم ع ــــــى نظــــــامي ألاصــــــ ي واملزيــــــد مــــــن  ألابنيــــــة..جـــــــّرا

منظومــــــــــــة التركيبـــــــــــة "بحيـــــــــــث نعـــــــــــد معموعـــــــــــة مـــــــــــن ألابنيـــــــــــة تتضـــــــــــافر فيمـــــــــــا بي هـــــــــــا لتكـــــــــــّو  مـــــــــــا يطلـــــــــــق عليـــــــــــه 

 10"اللغويــة

ــــــــــى لنــــــــــا ممــــــــــا  ســــــــــبق أّ  
ّ
فــــــــــي داللــــــــــة أو ا   نظريــــــــــة الاخــــــــــتالف فــــــــــي اعتمــــــــــد  مرتــــــــــاض عبــــــــــد امللــــــــــك  يتع 

أول  ســـــــــيبويه  الـــــــــذي  عـــــــــّد  العلمـــــــــا  ألاوائـــــــــل أمثـــــــــال   ألافعـــــــــال أو مـــــــــا ُ عـــــــــرف  بالداللـــــــــة الّصـــــــــرفية  ع ـــــــــى ،را  

        عفــــــــــــر  ــــــــــــّل  ،وقــــــــــــد تااعــــــــــــه  ع ــــــــــــى ذلــــــــــــك   ــــــــــــّل الّنحــــــــــــاة  العــــــــــــرب "  الزيــــــــــــادة "مــــــــــــن  أوجــــــــــــد وصــــــــــــنع  مصــــــــــــطلح  

ـــــــــدين ع ـــــــــى أّ   حـــــــــروف  الزيـــــــــادة  عشـــــــــرة   ،
ّ
هـــــــــذا باعضـــــــــافة إلـــــــــى اعتمـــــــــاد  العصــــــــور ،و إلـــــــــى يومنـــــــــا هـــــــــذ   م ك

المليــــــــل بــــــــن أحمــــــــد ،ويــــــــونس بــــــــن حبيــــــــا ،وأبــــــــو عمــــــــرو بــــــــن : ع ــــــــى ،را  علمــــــــا   أجــــــــال  أفــــــــذاذ ،خــــــــرين أمثــــــــال 

،وابــــــــن ألاعرابــــــــي  ،وأبــــــــي   العــــــــال  ،ورعيــــــــل مــــــــن رواة  الشــــــــعر  والعربيــــــــة ألاوائــــــــل أمثــــــــال ا أصــــــــم ي  ،والكســــــــا ي

 ...غيرهم ,عبيد ،واملفّرد  ،

 :طبيعــة الداللــة من طبيعــــة البناء  -5

ـــــــة العربيــــــة ،وتصــــــاق ها مــــــع  منطــــــو     شــــــرح عبــــــد امللــــــك مرتــــــاض اعــــــأ مــــــن أعاجيــــــا الداللـــــــة فــــــي اللغـ

لـــــــك ،والبالغـــــــة فـــــــي حـــــــال ال ـــــــ ي  حـــــــالوة ،فـــــــإذا أرادوا إلـــــــى التكثيـــــــر مـــــــن ذ:حـــــــروف ألفاظـــــــه ،وذلـــــــك أّنهـــــــم يقولـــــــو  

وهنــــــا يالحــــــ   عبــــــد امللــــــك .احلــــــولى ال ــــــ ي  احلــــــيال  :قــــــالوا " حــــــال" تقويــــــة معنــــــا  ،وتكثيــــــر  ليصــــــير م تلفــــــا عــــــن 

م والــــــواو املتكــــــررتي  وهمــــــا مــــــن أضــــــع  ال ــــــروف 
ّ
بــــــة مــــــن الــــــال

ّ
هــــــذ  ال ــــــروف الجميلــــــة اليســــــيرة امل ــــــارأ واملرك
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رت ملعنــــــــــى الداللــــــــــة 
ّ
ــــــــــذة وألي هــــــــــا نطقــــــــــا ،وأنــــــــــداها ســــــــــمعا ،وقــــــــــد  ــــــــــم

ّ
والعذوبــــــــــة ع ــــــــــى دــــــــــ ي  يفتــــــــــرض فيــــــــــه الل

طافـــــــــة ،واملــــــــرا ة ،فــــــــال تقــــــــع الكلفــــــــة فــــــــي نفــــــــر منطــــــــو  املضــــــــمو  الجميــــــــل 
ّ
فقــــــــد  ( ال ــــــــا )وأّمــــــــا .،والنعومـــــــــة ،والل

رة املعنـــــــــى نحـــــــــو  الـــــــــّداخل أي  رج  نحـــــــــو الّصـــــــــدر كيمـــــــــا يكـــــــــو  أعمـــــــــق فـــــــــي الـــــــــّنفس ،و أقـــــــــرب إلـــــــــى :جـــــــــي  وهـــــــــا  لــــــــــع 

 .القلا ،وألصق بالوجدا  

غيــــــــــر ذلــــــــــك حــــــــــاال فالمــــــــــا  والشــــــــــي  املتكّررتــــــــــا   مــــــــــن أخشــــــــــن "اخشوتــــــــــن "د لفــــــــــ  ع ــــــــــى حــــــــــي  نعــــــــــ

ــــــــــها ،وأقّضــــــــــها نطقـــــــــا فـــــــــي العربيـــــــــة ،والســـــــــيما إذا اجتمعـــــــــت فـــــــــي لفظـــــــــة واحـــــــــدة كمـــــــــا فـــــــــي هـــــــــذ  
ّ
ال ـــــــــروف ، أفظ

وأّمـــــــــا الـــــــــواو والنـــــــــو  الضـــــــــعيفتا  الســـــــــهلتا  فقــــــــــد جا تـــــــــا مـــــــــن هـــــــــذ  المشـــــــــونة املنطقيـــــــــة ،و عــــــــــديل .ال ـــــــــال 

وهـــــــو "اخشوتـــــــن "أّمـــــــا مصـــــــدر ,. فـــــــي نفســـــــه فيهـــــــا ،ولـــــــيس مـــــــن خشـــــــونة املعنـــــــى ،هنـــــــا  مواقـــــــع م ـــــــارأ ال ـــــــروف

ـــــــــال "اخشيشـــــــا  " ـــــــــه مقــــــــراض حــــــــاّد يقطـــــــع ألاوصـ
ّ
ــــــــة التــــــــي فكأن

ّ
المتــــــــداد الّصــــــــوت وهـــــــذ  الشــــــــي  القّضـــــــــة ،الجش

غــــــــــويي  العــــــــــرب حيــــــــــث ال
ّ
يقــــــــــّرو  بصــــــــــفيرية  الي لــــــــــو صــــــــــوتها مــــــــــن  صــــــــــفير ،وإ  حرمهــــــــــا مــــــــــن ذلــــــــــك قــــــــــدما  الل

 
ّ
ــــــــك  ســـــــتطيع أ  تــــــــوق  ألامـــــــوات بصــــــــفير الســـــــي  ،وآلايــــــــة ع ــــــــى الصـــــــوت إال

ّ
للســــــــي  ،والصـــــــاد ،والــــــــّزاي ،مـــــــع أن

ـــــــ   ــــــي النّ العــــــالم يصــــــطنعو  صــــــوته حــــــي  يريــــــدو   ذلــــــك أّ   ــــــّل النــــــاس فــــــي
 
،والــــــّردع ،فيســــــتغنو  بــــــه عــــــن  أل

مــــــــعبــــــــارة لــــــــذلك  ،و ســــــــتعملونه هــــــــو مصــــــــّفرين بــــــــه وحــــــــد  ل مــــــــ
ّ
و  ـر بالســــــــكوت ،أو الهــــــــدو  ،كمــــــــا يفعــــــــل املعل

وكمـــــــا  ينطبـــــــق  ذلـــــــك ع ـــــــى .بالنســـــــبة إلـــــــى املتعلمـــــــي  ،وكمـــــــا يفعـــــــل آلابـــــــا  ،وألامهـــــــات بالنسبــــــــة  طفـــــــال البيـــــــت 

لكو  ،وُمحلولك املصادر  وألاسما    .يصد  ع ى الصفات  ،مثل أسود حالك ،وُحلكو   ،وح 

ـــــــــه  ُعـــــــــّد أصــــــــوات الّصـــــــــاد 
ّ
،والســـــــــي  ويــــــــذكر عبـــــــــد امللــــــــك مرتـــــــــاض أّ  مــــــــن أعجـــــــــا مــــــــاقرأ  لســـــــــيبويه أن

ـــــــه لـــــــو( 4/464الكتـــــــاب " )أنـــــــدك فـــــــي الّســـــــمع "،والـــــــّزاي 
ّ
م مـــــــثال لكـــــــا   وأن

ّ
قـــــــال ذلـــــــك عـــــــن النــــــــو  ،والـــــــدال ،والـــــــال

 .ندك في الّسمــعأر التي يمكن تطييـر الطيور وها ،أليق من وصفه حروف الصفي

ـــــــــة فــــــــي اللغـــــــــة العربيــــــــة ،وم صــــــــاقبة وانطالقــــــــا مــــــــن نظــــــــر عبــــــــد امللــــــــك مرتــــــــاض فــــــــي هــــــــذ  املسألـــــــــة الدالليـ

ـــــــــم حـــــــي  قـــــــالوا  شـــــــــ:"الداللــــــــة لعـــــــدد حــــــــروف ألالفـــــــاظ ،أّنهـ
ُ
مــــــــا قصـــــــدوا إلـــــــى معــــــــّرد خشونـــــــــة فــــــــي "ن ال ـــــــ ي  خ

ّ
إن

 لّمــــــــا أرادوا إ  ف. تكثيـــــــر لداللتــــــــه  ال بالغـــــــة فــــــــي معنــــــــا  ،ولــــــــــة المشــــــــونة ،أي دو  التمــــــــاس ملأطنـــــــى مســــــــتويات دال

،وأضــــــــافوا إليــــــــه مــــــــا يــــــــدّل ع ــــــــى ذلــــــــك بمضــــــــاعفة هــــــــو أك ــــــــر فــــــــي المشــــــــونة  معنـــــــى فيــــــــه  يــــــــادة الداللـــــــــة ع ــــــــى مــــــــا

فـ  ،بذكر  مّرتي  اثنتي  ،ليتال م مع  تكثير معنا  فيه
ّ
 .حرف الشي  الذي هو ألاخشن في الل

مـــــــا  ادت ثقـــــــال ،ا داد و   ال ـــــــ ي  
ّ
فكـــــــأّ  هـــــــذ  ال ـــــــروف بمثابـــــــة العيـــــــار الـــــــذي يوضـــــــع فـــــــي امليـــــــزا  ،فكل

 11.ع ى  ّل الدالالت بالقياس إلى أبنية ألفاظها  املبالغـة بالقطع بانطبا  هذاعدم املو و  ،مع 

ـــــق  إلـــــ قـــــد  عبـــــد امللـــــك مرتـــــاضيّتضـــــح  ممـــــا ســـــبق  أّ  
ّ
موضـــــوع ب   ى حـــــّد كبيـــــر فـــــي أطروحتـــــه هـــــذ  املتعلقـــــة ُوف

  الصــــــــوتية ( اعلـــــــم ألادلـــــــة أو علـــــــم مـــــــا  عــــــــرف )نظريـــــــة الداللــــــــة ،وع ــــــــى رأســـــــها "الداللـــــــة وأقســـــــامها  املتنوعـــــــة  "

،ذلـــــــــك أّ  طبيعــــــــــة الداللــــــــــة   عتمــــــــــد  أساســــــــــا ع ــــــــــى طبيعـــــــــة البنــــــــــا   بمعنــــــــــى أّ  الداللــــــــــة  ترتكــــــــــز ع ــــــــــى ضــــــــــرب 

معــــــال الصــــــرف فالداللــــــة  صــــــرفية ي فــــــإ   ــــــا  فــــــي معــــــال  الصــــــوت فالداللــــــة صــــــوتية  ،وإ   ــــــا  فــــــ التركيــــــا 

ة وقــــــــــد فالداللــــــــــة نحويـــــــــة ،وإ   ــــــــــا  فــــــــــي معــــــــــال املعجـــــــــم فالداللــــــــــة  معجميــــــــــجــــــــــال  النحويــــــــــة ي وإ   ـــــــــا  ف 
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غــــــــوي فــــــــي )محمــــــــود عكاتــــــــة فــــــــي كتابــــــــه املوســــــــوم ب/ دأتــــــــار إلــــــــى ذلــــــــك كثيــــــــر مــــــــن العلمــــــــا   مــــــــ هم 
ّ
 التحليــــــــل الل

أحمــــــــد م تــــــــار / ،ود(ضــــــــو  علــــــــم الداللــــــــة دراســــــــة فــــــــي الداللــــــــة الصــــــــوتية ،والصــــــــرفية ،والنحويــــــــة ،واملعجميــــــــة 

                    ،وابـــــــــــن جنـــــــــــي فـــــــــــي( اللغـــــــــــة  ي منـــــــــــا ج  البحـــــــــــث فـــــــــــ)،وتمـــــــــــام حســـــــــــا  فـــــــــــي  (  الداللـــــــــــة علـــــــــــم ) عمـــــــــــر فـــــــــــي كتابـــــــــــه 

الصــــــاحبي فــــــي ) ،وابــــــن فــــــارس فــــــي (  الداللــــــة  اللغويــــــة عنــــــد العــــــرب ) ،وعبــــــد الكــــــريم  معاهــــــد فــــــي (المصــــــائ ) 

 ....من العلما   ،وغيرهم ( فقه اللغة  وسن  العرب في كالمها 

حو العربي  -6
 
قدير وإلاضمـار في الن

 
ّ:نظرية  الت

لـــــــدك إعـــــــراب "التقـــــــدير "فـــــــي مســـــــألة املضـــــــمرات  فـــــــي إلاعـــــــراب ُيدلــــــــ  عبـــــــد امللـــــــك مرتـــــــاض إلـــــــى مسألــــــــة 

ـــــــة عّســـــــروا مــــــن تــــــأ  النحــــــو العربــــــي فععلــــــو  فــــــي ال قيقــــــة  الكــــــالم فــــــي الّنحــــــو العربــــــي  ،فــــــيالح  أّ  نحــــــاة ألاّمـ

أّيهــــــــم  يكــــــــو  جعلــــــــو  خالصــــــــا لهــــــــم يتعــــــــالو  فــــــــي معرفتــــــــه ع ــــــــى اعضــــــــهم اعــــــــأ  : للماّصـــــــــة مــــــــن العلمــــــــا  ،أي 

 مــــــــــــن الكــــــــــــالم .أك ـــــــــــر تحــــــــــــذلقا ،وتمّحـــــــــــــال أيضــــــــــــا 
 
 وذلـــــــــــك بابتكــــــــــــار املقــــــــــــّدرات ،واملضــــــــــــمرات لــــــــــــما ُ شكـــــــــــــل و شـــــــــــــذ

مـــــــــا ُجعـــــــــل لالستعمــــــــــال 
ّ
م ،و عّجــــــــــُز العـــــــــالم  ،وال ـــــــــال أّ  الّنحـــــــــو إن

ّ
فيعّســـــــــرو  مـــــــــن أمـــــــــر   عســـــــــيرا ينّفـــــــــر املـــــــــتعل

حــــــــوا يتنافســــــــو  فيمــــــــا بيــــــــ هم  فــــــــي أّيهــــــــم أك ــــــــر العــــــــام لجميــــــــع النــــــــاس ،ولتيســــــــير بيــــــــا  نظــــــــام الكــــــــالم ،ولــــــــذلك را

اقأ فيهــــــا  عبيــــــر فصــــــيع ،منـــــــزاح  ،مــــــع مــــــا إتيانــــــا وهــــــذ  التقــــــديرات ،واملضــــــمرات فــــــي معظـــــــم املــــــواطن التــــــي يتنــــــ

الفعـــــــل والفاعـــــــل واملفعـــــــول ، الفعـــــــل : ـــــــانوا قّننـــــــوا مـــــــن قواعـــــــد اســـــــتنبطوها مـــــــن العربيـــــــة النســـــــيطة التركيـــــــا 

التمييـــــــز ،الاســـــــم املرفـــــــوع  املبتـــــــدأ بـــــــه الكـــــــالم ،اعـــــــد  اســـــــم ،خـــــــر مرفـــــــوع والفاعـــــــل وال ـــــــال ، الفعـــــــل والفاعـــــــل و 

 :، من ذلك  إلى ،خر التصنيفات النسطـة لقواعد الّنحو ( تدأ والمفر بامل)

تقــــــــديرهم أّ  الجملــــــــة الفعليــــــــة ،أو ســــــــبه الجملــــــــة ،فــــــــي محــــــــّل رفــــــــع ،أو فــــــــي محــــــــّل نصــــــــا لترقيــــــــع مــــــــا  ســــــــتد ي -

أ : "القائــــــل  مــــــا فــــــي إعــــــراوهم ملثــــــل قــــــول :الجــــــواب ،وذلــــــك 
ُ
عنــــــدهم جملـــــــة فــــــي " يــــــركأ"، فـــــــ" أقبــــــل الولــــــُد يــــــرك

 . "أقبل الولد راكضا :"محّل نصا حال ،والتقدير 

ـــــــاة أ  يقّولـــــوا صـــــاحا الكــــــالم مـــــا  ــــــه لـــــيس مـــــن الّنحـ
ّ
ـــــق عبــــــد امللـــــك مرتـــــاض ع ــــــى ذلـــــك بأن

ّ
لــــــم وهنـــــا  عل

مــــــــا أراد أّ  م ينتظــــــــرهم أ  يقــــــــل فهــــــــو لــــــــو تــــــــا  أ  يقــــــــول مــــــــا قــــــــّدروا ،لكــــــــا  قالـــــــــه ،ولــــــــ
ّ
الولــــــــد  يقولــــــــو  لــــــــه ،وإن

هـــــو نفســـــه أقبـــــل ركضــــــا "أقبـــــل يـــــركأ "وهــــــل قـــــول القائـــــل فكيـــــ  ُيحيلـــــو  الفعـــــل إلـــــى اســـــــم ؟.أقبـــــل يـــــركأ 

فيــــــــــه معنــــــــــى التعــــــــــّدد " أقبــــــــــل الولــــــــــد يــــــــــركأ :"،وهــــــــــو  شــــــــــّك فــــــــــي التســــــــــوية بــــــــــي  الاســــــــــتعمالي   ّ  قــــــــــولهم " ؟

ـــــــه أقـــــــوك داللــــــــ
ّ
ـــــــدة ،وأن

ّ
 ّ  الـــــــراكأ "أقبـــــــل الولـــــــد راكضـــــــا :"ة بكثيـــــــر مـــــــن قـــــــولهم ،والاســـــــتمرار ،وال ركــــــــة املتول

أحـــــــــد  ،والثيـــــــــة إلـــــــــى مـــــــــا ال نهايـــــــــة ،فـــــــــي حـــــــــي  أّ  الـــــــــذي يـــــــــركأ تظـــــــــّل حركتـــــــــه متعـــــــــّددة اتمتـــــــــّد حركتـــــــــه ال د ال

ــــــــــوي لهــــــــذ  الجملــــــــــة يتعـــــــــارض مــــــــع داللتهـــــــــا وي لــــــــ  بــــــــالقول إلـــــــــى أّ  . ســــــــتطيع القطــــــــع بانتها هـــــــــا  الّتقــــــــدي الّنحـ

   12.معا البالغيـة ،والسيميائيـة

التــــــــي ذكرهــــــــا عبــــــــد امللــــــــك  واملتأمــــــــل فــــــــي نظريــــــــة  إلاضــــــــمار  ،والتقــــــــدير وال ــــــــذف  فــــــــي الــــــــدرس النحــــــــوي 

مبثوثــــــــة فـــــــي كثيــــــــر مـــــــن أســــــــفار  النحـــــــو  الســـــــيما  كتــــــــاب ســـــــيبويه ،و،را  تــــــــي ه المليـــــــل بــــــــن  يعـــــــدها  مرتـــــــاض 
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ـــــــ ي فــــــــي  ،وابـــــــن جنــــــــي ( فــــــــي إلاعــــــــراب  كتــــــــاب الشـــــــعر  أو تــــــــرح ألابيــــــــات  املشـــــــكلة  )فــــــــي  أحمـــــــد ،وأبــــــــو ع ــــــــي الفاّر

 .وغيرها من  كتا التراا العربي "املقتضا "،واملفّرد في  المصائ  

ّ:نظريـة الجملـة واضطراب املصطلـح  -7

ـــــــــه  
ّ
ــــــــــد عبـــــــــد امللـــــــــك مرتـــــــــاض  ع ـــــــــى النظريـــــــــة النحويـــــــــة تقــــــــوم  لتقنـــــــــي  الفاعـــــــــل فـــــــــي الكـــــــــالم ع ـــــــــى أن

ّ
ي ك

را  امنــــــــــــا فــــــــــــي فعــــــــــــل املــــــــــــتكلم ،أو امل اطــــــــــــا ، أو اســــــــــــم  مرفــــــــــــوع يــــــــــــأ ي اعــــــــــــد فعــــــــــــل ،أو يكــــــــــــو  ضــــــــــــميرا مســــــــــــتت

ســــــندت إلــــــى ذلــــــك الاســــــم نفســــــه ..الغائــــــا
ُ
،فــــــإ  تقــــــّدم الفاعــــــل ع ــــــى فعلــــــه ،ســــــقطت منــــــه وظيفــــــة الفاعليــــــة ،وأ

،يفقـــــــد الفاعــــــــل فاعليتــــــــه ،بــــــــزعم النحــــــــاة " الولــــــــُد دخــــــــل :"ليســـــــتحيل هــــــــو إلــــــــى مبتــــــــدإ ،بحيـــــــث  إذا قــــــــال قائــــــــل 

ه سبق الفعل في الجملة(  دخل)ويصبع ضميرا مقّدرا في الفعل .
ّ
 .ملعّرد أن

ويبـــــــــدو لعبـــــــــد امللـــــــــك مرتـــــــــاض أّ  هـــــــــذا تفكيـــــــــر نحـــــــــوي غيـــــــــر منطقـــــــــي  مـــــــــع أّ  النحـــــــــو قـــــــــائم قـــــــــائم ع ـــــــــى 

ـــــــ  إعــــــراب التأسيســــــات املنطقيــــــة ،وذلـــــــك 
ّ
"  الولـــــــد" ّ  الولــــــد يظــــــّل فـــــــي ال قيقـــــــة  هـــــــو الفاعــــــل ،وال دا ــــــي لتكل

ة مــــــــادام اعــــــــد  فعــــــــل ســــــــل ها منــــــــه ،وهوالــــــــذي نهــــــــأ فــــــــي ع ــــــــى أنــــــــه مبتــــــــدأ ،فهــــــــو الصــــــــلة لــــــــه باملتدئيــــــــة النحويــــــــ

 13.حركته ال دثية بوظيفــة الفاعلية

كـــــــــأ فـــــــــي نظريــــــــــة الجملـــــــــة ع ـــــــــى  ،را  
ّ
ســـــــــيبويه فـــــــــي الكتـــــــــاب ،وأبــــــــــي نســـــــــتنتج أّ  عبـــــــــد امللـــــــــك مرتـــــــــاض  ات

ـــــــــي  بـــــــــن أبـــــــــي طالـــــــــا القي ـــــــــ ي 
ّ
وهـــــــــو تـــــــــرح " املقتضـــــــــا "،واملفـــــــــّرد فـــــــــي ( مشـــــــــكل إعـــــــــراب القـــــــــر،  "فـــــــــي محمـــــــــد مك

 .يه  ،وغيرها من الكتالكتاب سيبو 

ّ:على الفخامة  وما يدل  منها ر صادتعددية امل ّ-8

 يتســــــا ل عبــــــد امللــــــك مرتــــــاض عـــــــن ســــــّر  عــــــّدد املصــــــادر لفعــــــل واحـــــــد فــــــي أغلــــــا ألاطــــــوار ع ــــــى غيـــــــر دأب

اللغــــــات ألاخــــــرك ،وملــــــاذا لــــــم تتعــــــّدد ألافعــــــال ملصــــــدر واحــــــد ،و عــــــددت املصــــــادر لفعــــــل واحــــــد ؟ وهــــــل  ــــــّل هــــــذ  

الـــــــدالالت الناتـــــــ ة عـــــــن  عـــــــدد لفعـــــــل واحـــــــد  ـــــــي فـــــــي حقيقتهـــــــا داللـــــــة واحـــــــدة ؟وإذ  فلــــــــم  ـــــــّل هـــــــذا التعـــــــّدد ؟ 

م يعتزئـــــــــــــوا ام  ــــــــــــا  العـــــــــــــرب معتــــــــــــوهي  ال يميـــــــــــــزو  بـــــــــــــي  الاســــــــــــتعمال ،والاســـــــــــــتعمال آلاخـــــــــــــر ؟وكيــــــــــــ  إذ  لـــــــــــــ

 بمصدر واحد لكل فعل ؟

ثـــــــــم  عكـــــــــس عبـــــــــد امللـــــــــك إلاتـــــــــكالية فيّت ـــــــــذ املصـــــــــدر أصـــــــــال للفعـــــــــل ،ولـــــــــيس الفعـــــــــل أصـــــــــال  للمصـــــــــدر 

ـــــــل النســــــي  للمسألــــــــة ،و  ــــــ ي بوجــــــود ســـــــّر داللــــــّي مــــــا فـــــــي التفكيــــــر العميـــــــق 
ّ
،وهنــــــا يــــــزداد ألامـــــــر إتــــــكاال فــــــي التمث

لهـــــــــا ،و عنـــــــــي ذلـــــــــك أّ  املعـــــــــاني املتقاربـــــــــة التـــــــــي 
ّ
تعّســـــــــدها املصـــــــــادر امل تلفـــــــــة اســـــــــتعملوا لهـــــــــا فعـــــــــال واحـــــــــدا لتمث

 14.يعّسد معنى مركزّيا تضطرب من حوله املعاني الفرعية التي مصدرها املركزي واحد

 عــــــــدد املصــــــــادر  وداللتهــــــــا ع ــــــــى الف امــــــــة  يعــــــــدها املتأمــــــــل فــــــــي ،را  عبــــــــد امللــــــــك مرتــــــــاض  فــــــــي مســــــــألة  

،فـــــــــذهبوا  "وفعــــــــل يفِعـــــــــل "،" فعــــــــل يفُعـــــــــل" ر مصـــــــــادر فــــــــي تحديـــــــــدهم  تــــــــهمســــــــتقاة مـــــــــن  ،را   النحــــــــاة الكبـــــــــار 

فـــــي ملبنــــــى  يــــــادة   ــــــّل  يــــــادة "إلـــــى تنســــــي  القـــــول فــــــي املســــــألة  ،وبإســـــهاب كبيــــــر اعتمــــــاد ع ـــــى القاعــــــدة  اللطيفـــــة 

 "في املعنى 
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ة في معاني ألفاظ الل ّ:غــة نظرية الترادفية والضدي 

أيوجــــــد املتــــــرادف حّقـــــــا  :  الســــــ ال آلا ـــــــي  يبــــــدأ عبــــــد امللــــــك مرتـــــــاض فيمــــــا يتعلــــــق وهـــــــذ  النقطــــــة  بطــــــرح

 في اللغـة ؟

ثـــــــــــم  شـــــــــــرح كيـــــــــــ  أّ  اعـــــــــــأ املعلمـــــــــــي   عمـــــــــــدو  فـــــــــــي املـــــــــــدارس مـــــــــــن بـــــــــــاب تيســـــــــــير التلقـــــــــــي  اللغـــــــــــوي 

ــــــــه ِصنـــــــــُو  
ّ
 ل طفــــــــال إلــــــــى طريقــــــــة منّســـــــــطة فــــــــي تــــــــرح ألالفــــــــاظ باســــــــتعمال لفــــــــ  يقابــــــــل لفظــــــــا ،خــــــــر بالــــــــّدعا  أن

ــــــه ع ـــــى حـــــي  أّ  ألامــــــر أتـــــّد مـــــن ذلـــــك
ُ
قـــــد ال يكـــــو  لـــــه وجـــــود ،فـــــي اللغـــــــة "املتـــــرادف "بـــــأّ    عقيـــــدا ،ذلــــــك  وِقرن

ــــــه 
ّ
 ــــــا  معنــــــا  واحــــــدا  مــــــا"فــــــي أد  ّ  التمــــــثالت  ملعــــــاني  ألالفــــــاظ ع ــــــى الــــــّرغم مــــــن أّ  الجرجــــــاني عّرفــــــه ع ــــــى أن

وأســـــــمار   كثيـــــــرة ،وهـــــــو ضـــــــد املشـــــــتر  ،أخـــــــذا مـــــــن التـــــــرادف الـــــــذي هـــــــو ر ـــــــوب أحـــــــد خلـــــــ  ،خـــــــر ،كـــــــأّ  املعنـــــــى 

ف
ّ
يــــــــث وألاســــــــد مر ــــــــوب ،والل

ّ
، ثــــــــم  علــــــــق ع ــــــــى ذلـــــــــك ( ريفـــــــــات لع ــــــــي الجرجــــــــاني التع" )ظــــــــي  راكبــــــــا  عليــــــــه  الل

 وهــــــو إ   ــــــا:"بقولــــــه 
ّ
ـــــــة ،جــــــا ت مــــــن اخــــــتالف    موجــــــودا ،فــــــال يكــــــو  إال فــــــي أحــــــرف قليلــــــة ُوضــــــعت ملعــــــا  مادّي

 ، مــــــــن ذلــــــــك إطــــــــال  ع ـــــــــى" لغـــــــــات "الل جــــــــات العربيــــــــة التــــــــي  ســــــــميها املعجميــــــــو  العــــــــرب  تعـــــــــاو ا أو قصــــــــورا 

هيـــــــام  :عاطفـــــــة ال ـــــــّا  عـــــــــج ،والت 
ّ
هـــــــا  ــــــــا  ...الهــــــــوك ،والجـــــــوك ،وال ــــــــرقة ،والعشــــــــق ،والغـــــــرام ،والِهيـــــــام ،والال

ّ
و ل

 شــــــّك فيــــــه عبــــــد امللــــــك مرتــــــاض ،وال  ســــــتنيم إليــــــه  يريــــــد إلــــــى معــــــّرد عاطفــــــة ال ــــــّا بمعنــــــا  ال ــــــّا ،وهــــــذا مــــــا

ي املـــــــدارس فيـــــــرو  أّ  ال ـــــــّا هــــــــو  وإذا  ـــــــا  املعلمـــــــو   عمـــــــدو   إلـــــــى تنســـــــي   معـــــــاني ألالفــــــــاظ للمتعلمـــــــي  فـــــــ.

 الغـــــــرام ،وأّ  الكـــــــر  هـــــــو الشـــــــنن  ،وأّ  النـــــــور هـــــــو الضـــــــيا  ،واّ  الفـــــــرح هـــــــو الســـــــرور ،وأّ  الافتـــــــرا  هـــــــو الكـــــــذب 

 فمـــــــــــا ســـــــــــ ي مـــــــــــ هم إلـــــــــــى التفهـــــــــــيم ،والتلقـــــــــــي  ،والتنســـــــــــي  ،والتقريـــــــــــا ،ال التحقيـــــــــــق ....حـــــــــــذو النعـــــــــــل بالنعـــــــــــل 

 
ّ
هــــــــا..والتــــــــدقيق لــــــــيس إال

ّ
 ال معــــــــا  متقاربــــــــة ،ال متــــــــواردة  باصــــــــطالح الســــــــيوطي ،ومتشــــــــاوهة  ويــــــــرك أّ  هــــــــذ    ل

،وذلـــــــــك إّمـــــــــا بزيـــــــــادة فـــــــــي الداللـــــــــة دا  ـــــــــى اعـــــــــأ مـــــــــا يـــــــــدّل عليـــــــــه تـــــــــدقيقا وتحديـــــــــمتماثلـــــــــة إذ  ـــــــــّل م هـــــــــا يـــــــــدّل ع

،وإّمــــــــا بــــــــنق  مــــــــن هـــــــــذ  الداللــــــــة وتضــــــــ يلها ،وإمــــــــا ّ بــــــــأ  يكـــــــــو  أحــــــــد الصــــــــنوين مدرجــــــــة لتمكـــــــــي   وتكثيفهــــــــا

كِ   داللتـــــــه بامتيا ،واكتمــــــــال فهمـــــــا صـــــــنوا   شـــــــتر ا  إذ  فــــــــي اعـــــــأ املعنـــــــى والنقـــــــول يتفقــــــــا   آلاخــــــــر مـــــــن تبـــــــو 

 15وي تلفا  في اعضه 

فـــــــــي اللغـــــــــة العربيـــــــــة مبثوثـــــــــة فـــــــــي  كتـــــــــا  مســـــــــألة التـــــــــرادف ،والتضـــــــــاد واملتأمـــــــــل فـــــــــي   رأي مرتـــــــــاض  فـــــــــي 

البـــــــن فـــــــارس ،وكتـــــــاب  ( الصـــــــاحبي فـــــــي فقـــــــه اللغـــــــة وســـــــن  العـــــــرب فـــــــي كالمهـــــــا )فقـــــــه اللغـــــــة  مـــــــن ذلـــــــك  كتـــــــاب 

 "لصــــــــبحي الصــــــــالح  ،و " دراســــــــات فــــــــي فقــــــــه اللغــــــــة " بــــــــي منصــــــــور الثعــــــــالبي ،و(  وأســــــــرار العربيــــــــةفقــــــــه اللغــــــــة )

ملحمــــــد أســــــعد النــــــادري "فقــــــه اللغــــــة مناهلــــــه ومســــــائله  "،،ولرمضــــــا  عبــــــد التــــــواب ' فقــــــه اللغــــــة  فصــــــول  فــــــي 

 ...،وغيرها من الكتا ملحمد  املبار  "،وفقه اللغة وخصائ  العربية 
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ة  وال ديثـــــــة يــــــذكر عبـــــــد امللـــــــك فــــــي هـــــــذ  املســـــــألة أّ  كثيـــــــرا مــــــا يصـــــــادفنا فـــــــي املعــــــاجم العربيـــــــة القديمـــــــ

: معــــــا ،أّ  اعــــــأ ألالفــــــاظ   عــــــد  مــــــن ألاضــــــداد ،بحيــــــث يمكــــــن أ   عنــــــي تــــــي ي  اثنــــــي  ،و ــــــي واحــــــدة كقــــــولهم 

ــــــــه مـــــــن  ألاضـــــــداد  بحيـــــــث  عنـــــــي الامـــــــتال  ،و عنـــــــي الفـــــــرا  "املســـــــجور "
ّ
تحـــــــّدا .الـــــــذي  عـــــــّد  املعجميـــــــو  ع ـــــــى أن
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تـــــــاض أّ  هـــــــذا مـــــــن املتنـــــــاقأ املنطقـــــــي مر  ويـــــــرك عبـــــــد امللـــــــك . عـــــــن ذلـــــــك أئمــــــــة اللغــــــــة وأطبقـــــــوا عليـــــــه اتفاقـــــــا 

" إّ  فالنــــــا طويــــــل:"يعــــــو   أ  يقــــــال  إّ  فالنــــــا ذ ــــــي ،وبليــــــد فــــــي الوقــــــت ذاتــــــه ،كمــــــا ال:الــــــذي ال يعــــــو  أ  نقــــــول 

 16.،ونحن نعني به الطويل " إّ  فالنا قصيـر "وهم  عنو  به القصير ،و

التــــــي  إلـــــى كتـــــا فقـــــه اللغـــــة    (التضــــــاد ) يبـــــدو فـــــي اعتقـــــادي أ  عبـــــد امللـــــك  قــــــد لجـــــأ فـــــي هـــــذ  املســـــألة

     ،و لمـــــــة التـــــــي تطلـــــــق ع ـــــــى ال ـــــــالل ،وال ـــــــرام ( النســـــــل ) مـــــــن ذلـــــــك مـــــــثال  لمـــــــة فّصـــــــلت فـــــــي موضـــــــوع  التضـــــــاد 

 تطلــــــــق ع ـــــــى اللـــــــو   ألاســــــــود ،واللـــــــو  ألابــــــــيأ  ( الجـــــــو  ) تطلـــــــق ع ــــــــى الســـــــائل  واملعطـــــــي ،و لمــــــــة (  الجـــــــادي ) 

 ألاضـــــــداد  فــــــي كـــــــالم العــــــرب   بـــــــي الطيــــــا اللغـــــــوي : ومــــــن أتـــــــهر الكتــــــا فـــــــي ألاضــــــداد  ...وغيرهــــــا مــــــن الكلمـــــــات 

 ،واملزهـــــــر للســـــــيوطي ،وفقـــــــه اللغـــــــة العربيـــــــة للزبيـــــــدي ،والصـــــــاحبي فـــــــي فقـــــــه ال
ّ
غـــــــة  البـــــــن فـــــــارس ،و فصـــــــول فـــــــي ل

،والبـــــــن ثـــــــالا كتـــــــا فـــــــي ألاضـــــــداد  ل صـــــــم ي ،والسجســـــــتاني  )ضـــــــا  عبـــــــد التـــــــواب  ،وللـــــــدكتور رم فقـــــــه اللغـــــــة

 ...للصغاني  وغيرها من الكتا السكيت ،ويليها  ذيل في ألاضداد 

وق العربي-11
 
ّ:مكانـــة الفصاحة في الذ

يــــــذكر عبــــــد امللــــــك مرتـــــــاض أّ  "الفصــــــاحة قيمــــــة جماليــــــة جــــــز  مـــــــن ألامصــــــية العربــــــي "تحــــــت عنــــــوا  

العربـــــــي يهـــــــوك فصـــــــاحة اللســـــــا  ،و ســـــــ ر  بالغــــــــة لبيـــــــا  غ ـــــــى حـــــــّد العشـــــــق والهيـــــــام ،وأّ  ألادب العربـــــــي  قـــــــد 

وص الجميلــــــة قيلــــــت فــــــي مواقــــــ  حرجــــــة أفضــــــت إلــــــى نعــــــاة أ ــــــ اوها مــــــن عقــــــاب حفــــــ  لنــــــا كثيــــــرا مــــــن النصــــــ

ــــــن  ــــــا  ال جــــــاأ بــــــن يوســــــ  الثقفــــــي يوتــــــك أ  إلاعــــــدام  ،ومــــــن ذلكــــــم الكلمــــــة املشــــــهورة  التــــــي قالهــــــا أحـــــــُد م 

ســـــــــروا فـــــــــي فتنــــــــة  قادهـــــــــا عبـــــــــد هللا بــــــــن ألاتـــــــــعث فـــــــــي موقــــــــ  رهيـــــــــا ،حيـــــــــث إّ  
ُ
ســــــــارك أ

ُ
يقطــــــــع عنقـــــــــه مـــــــــن  أ

 :"اأ فـــــــــي رباطــــــــة جـــــــــأ  ،وفصــــــــاحة لســــــــا  ،و  ــــــــــر بيــــــــا   قـــــــــائالالرجــــــــل ألاســــــــير خاطـــــــــا ال ّجــــــــ
ّ
وهللا لــــــــ   كنـــــــــا

نا فمــــــا احســـــــنت فــــــي العفـــــــو ،وفقــــــال ال جــــــاأ 
ّ
 لهـــــــذ  الِجيــــــ  أمـــــــا  ــــــا  فيهـــــــا أحـــــــد ُيحســــــــن :أســــــأنا فــــــي الـــــــذ

ّ
ف
ُ
أ

 17....أمسك عن إعدام بقية ألاسرك ,مثل هذا الكالم؟ 

إلــــــــــى " لـــــــــذو  العربـــــــــي ا  الفصــــــــــاحة  فـــــــــي"ويبـــــــــدو أّ   عبـــــــــد امللـــــــــك  مرتـــــــــاض قــــــــــد اســـــــــتند فـــــــــي  موضـــــــــوع  

الجــــــاح  فــــــي البيــــــا  والتنيــــــي  ،،وكــــــذا ابــــــن قتيبــــــة فــــــي جملــــــة  مــــــن البالغيــــــي   ألافــــــذاذ وع ــــــى رأســــــهم  العالمــــــة 

،وألااشــــــــ ي فــــــــي املســــــــتطرف فيــــــــا  ــــــــل فــــــــّن مســــــــتظرف   عيــــــــو  ألاخبــــــــار  ،وابــــــــن عبــــــــد ربــــــــه فــــــــي العقــــــــد الفريــــــــد 

 ....أبنا  أبنا  الزما   ،وغيرهم،ابن خلكا  في وفيات ألاعيا  ووفيات ألاعيا  و 

ّ:أنتروبولوجيا اللغـة العربيـة  -12

أّ   ــــــّل  قــــــار  ذ ـــــّـي ســــــيلقي " منابــــــت فـــــي حضــــــن املــــــرأة العربيــــــة "يـــــذكر عبــــــد امللــــــك مرتــــــاض فــــــي عنــــــوا  

ماتــــــــأ  ألامثـــــــال العربيـــــــة بنظـــــــام اللغـــــــة العربيــــــــة ،وعبقريتهـــــــا ؟ ومـــــــا تـــــــأ  املــــــــرأة : ســـــــ الي  اثنـــــــي  ع ـــــــى نفســـــــه 

ـــــــال ؟ ثــــــم  ســــــ ى لإلجابــــــة عــــــن اعــــــأ هــــــذين الســــــ الي  بالــــــذات  أحــــــدهما أو  ليهمــــــا :دو  الّرجــــــل فــــــي هــــــذ  ألامثــ

 .كما يتمثل هو ع ى ألاقل تلك إلاجابـة 
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ـــــــه ،وليســـــــت نصـــــــف
ّ
ه ،إذ  ـــــــا   ـــــــّل ثـــــــم  شـــــــرع فـــــــي ال ـــــــديث عـــــــن الســـــــيدة العربيـــــــة ويصـــــــفها بـــــــاملعتمع  ل

غيـــــــــر ما ســـــــــ ى اعـــــــــأ النـــــــــاس مـــــــــن دـــــــــ ي  يضـــــــــطرب مـــــــــن حولنـــــــــا ،فيضـــــــــطرب معـــــــــه الفلـــــــــك اضـــــــــطرابا ،وع ـــــــــى 

تصـــــــوير بـــــــ س مكانهـــــــا فـــــــي املعتمـــــــع الجـــــــاه ي ب اصــــــــة ،واملعتمـــــــع العربـــــــي إلاســـــــالمي ألاول اعامـــــــة ،فـــــــإّ  مكانتهـــــــا 

  انــــــــت رفيعــــــــة ،فقــــــــد  انــــــــت تــــــــاعرة ،و انــــــــت ناقــــــــدة ،و انــــــــت  حكيمــــــــة ،و انــــــــت  شــــــــار  فــــــــي الفــــــــت  وال ــــــــروب 

يـــــــة ،وعكرتـــــــة بنـــــــت ألاطـــــــر  فـــــــي إلاســـــــالم ،وأم ّ و ـــــــا  لهـــــــا دور كبيـــــــر فيهـــــــا ،ومـــــــ هن هنـــــــد بنـــــــت عتبـــــــة فـــــــي الجاهل

التـــــــــي نزلـــــــــت فيهـــــــــا  ســـــــــورة النـــــــــور ،وأســـــــــما  ذات النطـــــــــاقي  ،وخولـــــــــة بنـــــــــت ثعلبـــــــــة التـــــــــي ( ض)معبــــــــد ،وعا شـــــــــة 

 فـــــــــي الـــــــــدفاع عـــــــــن حّقهــــــــــا فـــــــــي الّزوجيــــــــــة فنزلـــــــــت فيهـــــــــا ســـــــــورة املعادلـــــــــة تنتصـــــــــر لهـــــــــا ( ص)جادلـــــــــت  رســـــــــول هللا 

ــــــرب العــــــدواني التــــــي  انــــــت مــــــن حكيمــــــات بنــــــات  والمنســــــا  ،وســــــّفانة بنــــــت حــــــاتم الطــــــا ي ،وبنــــــت
ّ
عــــــامر بــــــن الظ

ّس 
ُ
 ....،وجمعة ابنة حااس ،إلايادّيتي  ،الفصيحيتي  العرب ،و  ر ابنة لقما  ،وهنـد ابنة الم

و انـــــــــت الســـــــــيدة العربيـــــــــة تملــــــــــك حريـــــــــة نفســـــــــها بنفســـــــــها ،إذ كثيــــــــــرا ما انـــــــــت  تفـــــــــّر  اعلهـــــــــا فتطالــــــــــا 

كمـــــــا  انـــــــت الســـــــيدة العربيـــــــة  ـــــــي التـــــــي تقبـــــــل الـــــــزواأ ،أو ترفضـــــــه .باالنفصـــــــال ،فيضـــــــطر البعـــــــل إلـــــــى تطليقهـــــــا 

ــــــا  أعنــــــي واســــــم ي "بمنت ــــــى ال ريــــــة اعــــــد أ   ستشــــــيرها أبوهــــــا فيــــــه غالبــــــا  كمــــــا ورد ذلــــــك فــــــي ســــــيا  املثــــــل  إّي

أو قالهـــــــا الّرجـــــــل ع هـــــــا ،تمثـــــــل منابـــــــت اللغــــــــة العربيـــــــة ،وأدوهـــــــا ،وتتع ـــــــى فا مثـــــــال التـــــــي قالتهـــــــا  ـــــــي إذ  "ياجـــــــارة 

ها ،فتلـــــــــك ألامثــــــــال باعضـــــــــــافة غ ـــــــــى أّنهــــــــا تمثــــــــل خيـــــــــر تمثيــــــــل أطــــــــوار التعامـــــــــل اللغــــــــوي اليــــــــومي فـــــــــي فيهــــــــا أصــــــــالت

املعتمـــــــع العربـــــــي قبـــــــل إلاســـــــالم ،و انـــــــت املـــــــرأة فـــــــي  ـــــــّل ذلـــــــك ذات تـــــــأثير تـــــــديد فـــــــي ال يـــــــاتي  اليوميـــــــة والعاّمــــــــة 

 ....بيــــة معا فإّنها  عكس أصوات الكائنات العجائنيـة ،و ي تهمهم في مفا ات الِبيد العر 

 :اعدها  سرد عبد امللك مرتاض خمسي  مثال نسويا ّ  ثّم يقوم بتحليلهـا م ها 

بـن  الّصي  ضيعِت -
ّ
 .الل

  أعني واسم ي ياجارة -
ّ
 .إيـا

 .ماهكذا تورد ياسعـد إلابل -

مـة أّمــها البضـاع-
ّ
 .كمعل

حييـــن -  .أتغل من ذات الن 

 .ّدا ـا    وال كصـــــم-

قـــة  خيــر  هــذا -
 
 .،ومذ

ـك ناعـــلة  -
ّ
 .أِطـّري إن

 .غرثـــاُ  فارُبــــكوا له-

ــد-  .صّرح املحأ ُعن الّزب 

 .الم بــأ لعطـر اعد  عروس -

 .تحس ها حمــقا  و ي باخس -

 .تعوع ال ــّرة وال تأكـــل بثدييهــا -

 . وأ من عود ،خيــٍرمن قعــــود-
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- 
 
 . ــاِح أعلــــم من  جـ

 .عادت  لعتــــرها مليـــُس -

ت -
ّ
 .رمتني بدائــها وانسل

 .ســودا  ولـــود ،خيـــر من حسنا  عقيم -

 .القـــول ما قالــت حـــذام-

 .قطـعـت جهيـــــزة  قول  ّل خطيا -

 18.ال عــــدم ال سنـــا  ذاّمـــا-

ّفي ألاسلبــــة العربي"ّإلاتباع "ليــة جما -13
 
:ة ـ  

امللك مرتاض مفهوم إلاتباع اعتمادا ع ى قول املعجميي  ألاقدميي  مثل ابن بّري وذلك أّ  يقـّدم عبد 

فــ   الثاني منه  بمعنى ألاّول كما أّ  إلاتباع اليكو  بحرف العط  "إلاتباع " انوا عليه مصطلح  ما
ّ
يكو  الل

 :،مثل قولهم 

في الكالم العربي ،كما ورد  في كثير " إلاتباع "مال هذا وأّ  أحـــد ألاعراب س ل عن سـّر استع".له و  ـقااعـــدا "

 سأل أحد عرب الباديـــة ألاقحاح 
ّ
ى نأي  د ي  مع:من املصادر اللغويـــة ،رواية في ألاصل عن ابن ألاعرابي  لـما

به  كالمنا :"فأجابــه " تيطا   ليطا   : "قولكم  ا نشــّد  به ،ونقّويــه :أي "د ي  نتـــد 
ّ
ني الوتد إثبات د ي  و ع.أن

ـد في ألارض ،
 
ت د الو 

 
ــٍو ، وت

 
ــد  في حائ  لتعليق د ي  فيه ُصلٍا في د يٍ  ُرخ

 
فاعتباع ..أو في د ي  صلا أيضا  وت

ما يأ ي لتقويـة الكالم وتوكيد معنا  بما يالئم  لفظه بتغيير ال رف ألاول منه فق  كقولهم 
ّ
ن :"إذ  إن  حـس 

ن   " اس 
ّ
 .غير  فظي  في الّنطق ،حرفاهما ألاّوال  الفاالختالف بي  الل

ق ألاستاذ عبد امللك مرتاض ع ى ذلك بأّ  ألاقدميي  اضطربوا في ،را هم عن هذ  املسألـة 
ّ
اعدها  عل

فظي  الاثني  ليتكّو  املعنى في ألاذها  ،فلف  ...،
ّ
الذي " حسـن "وأّ  علم الداللـة ينّ  ع ى وجوب اختالف الل

،ناهأ بداللتــه في الكالم ،وبعدها ي كد عبد فكالهما لف   قائم بنفسـه " اسن "هو لف  يتبّج و  به  ليس

ما هو محكوم  امللك ع ى أّ  أوائل علما  ألامـة احتر وا في ذلك إلاتبا ي ،ال
ّ
سج اللغـوي وحد  ،وإن

ّ
 ستعمل في الن

باع سابقه ،ولذلك هو يركأ في معنا  ،وال ي تل  عنه فتيال 
ّ
 ...عليه بات

لها م هـا 
ّ
:اعدها يقّدم عبد امللك مرتاض خمسي  إتباعا مّما ُسمــع  عن العرب ثّم يحل  

.عطـشا  ،نطــشا  -  

.هو جا ــع ، نائـــع-  

.ألامــ  ساغا  ،الغا  -  

،خشا  - .ألامــ  قشا   

.ألامـ  ِثقــة ،ِنقـة-  

.قســيم ،وسيـــم-  

- 
ٌّ
،را

ٌّ
.كالم غـث  
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.ألام   سميج  ،مليــج  -  

نقيــر  ألام   حقير  ،-  

.ل يـــم  ،رتيـــم  -  

.هو ل يم  ،ألا يـــم  -  

.هو قبيع، لقيع  ،تقيع  -  

ــع -
ّ
ــع  ،همل

ّ
.ألام   سمل  

.وفال  عااـس  ، ااـس  -  

.ذهبــوا تذرا ،مذرا -  

- 
 
 ،لِقـ 

 
.ألام  ثِقــ   

19.ألام  جموع   ،منــوع  -  

أحصيت )مسائل من الّنحـو العالي وفي الفصل الرااع من القسـم ألاخير من الكتاب يقدم عبد امللك مرتاض          

:،ومن تلك املسائل التي الحظت تنظير  واض ا فيها أذكر م ها   .(مسألـــة 62له اثنتي  وستي    

.إلاعراب والتعريا -  

.بي  إلاضافـة والتمييز -  

.نظريـة املفاعيل في الّنحـو -  

.حكم أبنية املبالغـة -  

.حكــم التعّجــا-  

.صدرحكــم جمع املصدر امل-  

فا  التمييــز وال ال واختالفهما -
ّ
.ات  

.نصا املدح والذّم والتعظيــم في ألاسلوب العربّي -  

سبــــــــة-
ّ
-.في الن  

20.وغيرها من املسائل من الّنحــو السامي العالي   

:ــة ـــــــــــــــــــــــالخاتمـــ  

مـــة      الورقة  البحثية هذ خاتمة في               جيا عن إلاتكالية   التي طرحتها في  املقد 
ُ
،وتتمثل  في  يمكن أ  أ

 : جملة من النتائج  يمكن   تحديدها  ع ى النحو آلا ي

ـرا حاذقا إّ  -0
ّ
،وم سسا بارعا لنظرية خادمــة للغـة العربية ، وترقى إلى   عبد امللك مرتاض  ا  بحق منظ

ــــة التأسيسات الجديدة لنظام اللغ )سفر  النفيس املوسوم ب من خالل ك،وذل مصاف ،را  العلمــا  الكبار 

 .،وذلك من خالل أقسام  الكتاب الثالا  (العربية ،وأبنيتــها 

والذي  شمل ع ى ثالثـة عشر فصال ،أذكر م ها " أنوثية النحو العربي"فيتناول  موضوع  لقسم ألاول ا  أما -2

نظرية ألانثوية في نظام العربية ُجعلت العربية أن ى ،وظاهرة ألاّم والبنت في العربيـــة،ونظرية التأنيث للمصدر :
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لصغرك والكفرك ،ونظرية ،وتفسيرها ،ونظرية الاختالف في داللة املصادر الختالف أبنيتها ،واملصادر بي  الداللـة ا

في العربية ،ونظرية التقدير وإلاضمــار في الّنحــو العربي ،ونظرية الجملة واضطراب املصطلــع الداللــة الصوتية 

،ومصادر العربية بي  التعددية والداللة ع ى الف امـة ،و مسألــة الترادفية ،والضدية في اللغة العربية ،ومسألة 

 .ة ،ثم داللة ألابنية من خالل أصواتها وغيرها املضمرات  في العربني

بإسهاب ،وتفصيل ،و تحليل ،عن تقويم اللســـا   أما القسم   الثاني من الكتاب  فيتناول  صاحبه ال ديث -3

،وموضوع  ما يقال وال يقال  من العربية  أو ما  عرف  بالمطأـ وتناول فيه عبقرية اللغة العربية وغناهـا

لتوظي    ،و عي ها  املتحذلقو   ،ثم في ألاخير  الطريق ألاصوب  مع ذكر  تواهد من فصيع الكالم  والصواب

 .واملصطل يىةاملصطلح 

لل ديث عن صقل بيا  اللســا  وتناول فيه أربعة فصول  فقد خّصصه الكاتا ألاخيــر  و أما القسم الثالث -4  

ـــة بكّل موضوعية ع ى إلاضافات الجديدة ،والتأسيسات الدقيقة  بنية اللغة 
ّ
جا ت بحّق وافية ، افية ،دال

ملوضوع منزلة الفصاحة  في الذو   العربي   ،وفيه  عدد من املباحث  فالفصل ألاّول خّصه  .العربية ،ونظامــها 

،ثم في الفصل الثالث  الذي تناول جمالية وجيا اللغة العربية  ،لفيه عن  أنتروبو الفصل الثاني فتحّدا  أما،

 .تحّدا عن قضايا ومسائل من الّنحو العالي  و ي كثيرة  في أسلبة العربية  ،وفي الفصل ألاخير " إلاتباع "

عة  غنية  باملعرفة  ،والعلوم  اللغوية ،ذلك موسو الظاهر أ  عبد امللك مرتاض   هو  صاحا علم غزير  ،و  -1

،وأعني  ألاخذ من علمهم الغزير  ،والاستشهاد   ألافذاذ    العرب  أنه استطاع  أ   يحذو حذو  كبار العلما 

 .وغيرهم المليل بن أحمد ،وسيبويه ،و املفّرد ،أبو ع ي الفاّر ي ،وابن جني  : ،وأذكر م هم بأقوالهم المالدة  

 :ّالهوامش وإلاحاالت 
 614،ص 8،أم 2112- هـ0423 ، ،دار ال ديث  القاهرةــــــا  العرب  ،للعالمة  ابن منظور لس -0

  .363م ،ص2113-هـ0424املصباح املنير  حمد الفيومي ،دار ال ديث القاهرة، -2

  .990املعجم الوسي  ،معمع اللغة العربية  ص -2

 ..ومااعدها  30مـ 2101، 2نظرية الن  ألادبي ، ،دار هومة بو ر عة الجزائر طعبد امللك مرتاض، /د :ينظر   -3

  .38املرجع السابق  ص -4

    .09مـ،ص2102دار البصائر الجزائر  ،نظرية اللغة العربية تأسيسات جديدة لنظامها وأبنيتهاعبد امللك مرتاض، /د.أينظــر  -1

  26صينظر نظرية اللغة العربية   -6

 34املصدر السابق ص -7   

      .11ملصدرالسابق  صا -8  

ـــــــــة العربيـــة  ص  -9      .10ينظر نظرية اللغــ

  7410،و72ينظر املصدرالسابق  ص-01  

   .93و92نظرية اللغـة العربية ص،  عبد امللك مرتاض ينظر -00   

     .ومااعدها  98ص ، نظرية اللغة العربيةعبد امللك مرتاض ينظر -02   

   .001ينظر املصدر السابق ص--03   

      .028ص نظرية اللغــة العربية تأسيسات جديدة لنظامها وأبنيتها  ،عبدامللك مرتاض ، / د.أينظـــــر --04   

    وما اعدها041ينظر املصدر السابق ص -01

  .061ينظر نظرية اللغة العربية  ص -06

  .300املصدر السابق ص-07

   ،ومااعدها  307اللغــــــة العربيــة  للدكتور ص نظرية.عبد امللك مرتاض ينظر  -08
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   .،وما اعدها  393امها وأبنيتها  ،صظنظريــــة اللغــــة العربية  تأسيسات جديدة لن:بنظر -09

 129إلى ص462،من ص اللغة  العربيةنظرية :ينظر -21

ّ:ّمكتبة البحث

ه 0384 الجزائر/نظرية اللغة العربية تأسيسات جديدة لنظامها وأببنيتها  ،عبد امللك مرتاض  ،دار البصائر للنشر والتو  ع  -0

 .م 2102-

 .م 2113-ه 0424، املصباح ااملنير ، حمد بن محمد بن ع ي الفيومي ،دار ال ديث القاهرة-2

 .م 2113-ه 0423البن منظور  ،دار ال ديث  للطبع والنشر والتو  ع ،القاهرة لسا  العرب  -3

 م 0983-ـه0413الكتاب لسيبويه  ،تحقيق عبد السالم  هارو  ،عالم الكتا ،بيروت  ،الطبعة   الثالثة  -4

 م 0981-هـ0411،م سسة الرسالة  ،بيروت  النحو  البن السراأ  ،تحقيق عبد ال سي   الفت ي ي ألاصول ف-1

 م 3،0966إبراهيم أنيس ، مطبعة  ألانعلو  املصرية ،ط/ اللغة  ،دمن أسرار -6 

 م 0917البيا  والتنيي   للجاح   ،تحقيق عبد السالم  هارو   ،مكتبة المانجي  ،القاهرة  -7

 .م 0961-م 0381العاترة ،مطبعة السعادة  مصر  ،ترح تذور الذها في معرفة كالم العرب،البن هشام  ،الطبعة   -8

 م 0997-م0408في كالمها،البن فارس ،دار الكتا العلمية  ،بيروت  الصاحبي في فقه اللغة العربية ،وسن  العرب   -9

 م 0997-م 0408،مكتبة المانجي ،القاهرة 1رمضا  عبد التواب  ،ط/ فصول في فقه اللغة ،د -01

 .العربية ، بي منصور الثعالبي ،دار مكتبة ال ياة  ،بيروت ر فقه اللغة  وأسرا -00

 م      0983راسات في فقه اللغة ،لصبحي  الصالح ،دار  العلم  للماليي  ،بيروت ،الطبعة العاترة ،تمو  د -02 

 .تمام حسا    ،عالم الكتا ،القاهرة / والوصفية  ،د اللغة بي  املعيارية -03

 .تمام حسا   ،عالم الكتا ،القاهرة / معناها ومبناها ،داللغة العربية  -04

 .مراتا النحويي    بي الطيا اللغوي ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار نهضة مصر ،القاهرة -01

،ومحمد  السيوطي ،تحقيق أحمد جاد املولى  ،وع ي محمد البعاوي  ن جالل الدياملزهر في علوم  اللغة  وأنواعها ،لإلمام  -06

 .م0918أبو الفضل إبراهيم ،دار إحيا   الكتا العربية  ،القاهرة ،

 .،مصر الاقتراح  في علم  أصول الّنحو  ،للسيوطي  ،املكتبة التوفيقية  ،القاهرة -07

 م 2117عبد الرحمن  ال اأ صالح ،دار موفم  للنشر  الجزائر ،/ بحوا ودراسات  في اللسانيات العربية ،د -08

09- 
ّ
ـــة لفندر س ، عريا  ألاستاذ  عبد ال ميد  الدواخ ي الل ــ ــ  .م 0911-هــ0371محمد القصاص  ،لجنة البيا  العربي، / ،ودغـــ

 بو ر عة ،الجزائر للنشر والتو  ع ، نظرية النّ  ألادبي  ،عبد امللك مرتاض  ،دار هومه -21

نجي ،القاهرة  االفاّر ي ،تحقيق محمود محمد الطناحي  ،مكتبة المعراب،أبو ع ي إلا كتاب الشعر  أو ترح ألابيات  املشكلة-20

  م 0،0988ط/
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عر الّسبعينّي الجزائري  الاغترابظاهرة 
ّ

 في الش

 

ــــور   جعفر زروالي: الدكتــ

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

 :امللخــص

 
ْ
ظاهرة هو الاغتراب هو ابتعاد الفرد عن محيطه ومجتمعه وانعزاله عن كّل ذلك، واهتمامه بنفسه دون غيره إذ

سواء، ظاهرة عاشها الّناس  ، صاحبت إلانسان منذ عصره ألاّول، حيث مارسها الفرد والجماعة على حّد (1)إنسانّية قديمة

قافّية أو أوضاعهم ومراتبهم الاجتماعّية، فقد سّجل العديد منهم خواطر حول هذه 
ّ
 بمختلف مستوياتهم العلمّية أو الث

اهرة، و 
ّ
وا أو ارتحلوال آلقوه من محٍن وإحٍن و  ماالظ

ّ
تراب فالغ ...م ورّبما عّبروا عن سعادتهم وراحِتهم وما أفادوا منها أْينما حل

، فقد اغترب الّرسُل ألانبياُء والعلماُء (2)«عاطفة تستولي على املرء، فيعيش في قلق وكآبة، ألّنه يشعر بالبعد عّما يرغب فيه»

عراُء وغيُرهم من خاّصِة الّناِس وعاّمِتِهم، وكانِت ألاسباُب متشابهة أحياًنا
ّ

فيها الكثير من عناصر الالتقاء  ؛والعظماُء والش

عراء أكثر هذه ألاصناف إلانسانّية معايشة ... ، أو مختلفة أحيانا أخرى متباينة بينها تمايز وتفّرد ملحوظوالّتوافق
ّ

وكان الش

تي عايشوا أطوارها، وكان  فقدلغترابهم، 
ّ
ذي يصّور مشاعَرهم وخواطَرهم إّزاء حالة الاغتراب ال

ّ
نا الكثيُر من شعرهم ال

َ
وصل

اعر العربّي على مّر العصور 
ّ

عراء (3)أكثر تمّيزا من بين هؤلء جميعا الش
ّ

، فقد اغترب امرؤ القيس ضال، واغترب الش

عر كاملجنون واملتنّبي وأبي فراس واملعّري وابن 
ّ

قات، وكذا من جاء بعدهم من عمالقة الش
ّ
الّصعاليك، واغترب أصحاب املعل

عراء الحديِثين منهم والحداِثِيين كشعراء املْهجرْين  زيدون وصول إلى البارودي وألامير عبد القادر وشوقي وانتهاء بقوافل
ّ

الش

روا بالّرومنسّية أو الّرمزّية وغير هؤلء كثير  
ّ
 ...وأبولو ومّمن تأث

وعّي أو الكرهّي، إّما في أبيات مفردات أو 
ّ
لقد وجدت في شعر هؤلء تعبيًرا مباشًرا عن اغترابهم الط

ذ شعر 
ُ

اُء الجزائِر عن هؤلء خصوًصا الّسبعنّيون منهم، فجّندوا معجًما مقطوعات أو قصائد بأكملها، ولم يش

ا مفعًما بمعاني الاغتراب، من مثل هاب، الوداع، الّسفر، املنفى: دلليًّ
ّ
  الغربة، الهجرة، الّرحيل، الغياب، الذ

وق، الحنين، الغريب، إلابحار
ّ

شرد، الّتجوال، الش
ّ
جوء، الت

ّ
متشابهة في موقفها  فأغلب القصائد تكاد تكون » ...الل

تي تحمل هذه املشاعر كالّسفر 
ّ
غوّي أيًضا فالقارئ كثيًرا ما يلتقي بهذه املفردات ال

ّ
الفكرّي والّنفس ّي بل والل

قافة (4)«والّتطواف، وإلابحار وإلاكثار من الفعل املضارع الّدال على الحالة
ّ
، كما أّن املصطلح معروف في الث

تردد هذا املصطلح كثيرا في آلاداب الغربّية وظّل يدور منذ »عرفت ظاهرته، فقد  ما يعني أّن بيئتهامالغربّية 

ذي 
ّ
أوائل القرن الّتاسع عشر، ويعني الّتعبير عن حالة تهدف إلى نقلٍة روحّية أو هجرة نفسّية من الواقع  ال

اعر أو الكاتب إلى آفاق أخرى يّتخذها بيئة يستلهمها أو موطًنا يستوحيه
ّ

 .(5)«يحياه الش

ل شعر الاغتراب ظاهرة أسلوبّية لفتة في املدّونة الّسبعينّية الجزائرّية، فال يخلو ديوان من 
ّ
لقد شك

اهرة، فقد كان موضوًعا خْصًبا استثمر فيه هؤلء 
ّ
دواوينها إل وبه إشارة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلك الظ

لت
ّ
عراء بشكل كبير، فجاءت قصائُدهم مألى بمفردات شك

ّ
 .معجما ثرّيا يعجُّ بمعانيه الش

عراء الّسبعينيين تص
ّ

عرّية ويًرا لالغتراب الغمارّي من خاللوأكثر الش
ّ

 (أسرار الغربة): مجموعته الش

ذي يطغى على الغماري في كّل مجموعته»فـ
ّ
عور الحاّد بالغتراب ال

ّ
ولكن ... يدّل على حالة نفسّية قلقة... هذا الش

تي آل إليها املسلمون  قلق الغماري وحزنه واغترابه
ّ
هو من أجل قضّية عاّمة من أجل هذه الحالة ألاسيفة، ال
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ذي يعشونه يشعر بالغتراب
ّ
فليس غريًبا أن يختار لهذه املجموعة هذا  (6) «...وهو من أجل هذا الواقع ألاليم ال

ذي يحمل الكثير من أسرار الغربة ومن كواشفها
ّ
 ... العنوان ال

: ر هؤلء الّسبعينّيين الجزائرّيين، ألفينا أّن الاغتراب لديهم اتخذ مظهرين اثنينوتبًعا لقراءتَنا لشع

زعة الهروبّية، الهروب من املجتمع إلى الحّب واملوت أو  وهو اغتراب»اغتراب مكان واغتراب زمان 
ّ
سم بالن

ّ
يت

رقّي أو الهروب من الزمن الحاضر إلى الّزمن امل
ّ

ه اغتراب  (7) «...اض يالطبيعة واملوت، أو املجتمع الش
ّ
إن

تي فرضها الّسبعينّي على نفسه، ورض ي 
ّ
فسيفسائي على مافيه من كآبة وسوداوّية، تجعلنا نأس ى لهذه الحال ال

ه يحّس »بها بديال عن واقعه وواقع مجتمعه، لقد صار من خالله غريبا 
ّ
في عصره بشعوره وإحساسه، ألن

ه يحب الحياة الغامضة، ويضيق  بالّتفّرد والعبقرّية، لذا فاأللم والّدموع
ّ
عالج لنفوسهم املرهقة املتمّردة، إن

ا ا ومكانيًّ ابتة املستقّرة ومن هنا فهو مغترب زمانيًّ
ّ
 .    فوجد في شعره خلوة يفصح به عن ذلك (8)«ذرًعا باألشياء الث

اعر من مكان إلى آخر جسًدا وروًح : املجّسد الاغتراب املكانّي : أّول-
ّ

ا، ألسباب مختلفة، كطلب هو انتقال الش

م أو فرار من خطر مايتهّدده، أو فراق املجتمع لعدم تحّمل معايشته أو فقدان ال
ّ
قدرة على الّرزق أو الّتعل

 مقاومة رغباته ونزعاته
ّ
الهجرة  ورة الّتحريرّية على الجزائرّيين، ففرضت ألاوضاع الاجتماعّية الّصعبة ُبعْيد الث

  ا عموًما، ألجل العمل والّسعي وراء كسب الّرزق، ولم يكن ذلك باألمر الهّين الّسهلخاّصة وأوروب (9)إلى فرنسا

تي سعوا من أجلها، يقول رزاقي في نّصه 
ّ
قمة ال

ّ
 :(11)!(ثّم الكتابة)..فكانت غربتهم جحيًما نغّص عليهم تلك الل

ذي يحتمي بالحضور غياًبا
ّ
 أل أّيها القلب صبًرا فإن ال

 ّسكر، جهًراقتلناه، في لحظة ال

ذي يحتمي بالغياب حضوًرا
ّ
 وذاك ال

 رفضناه، في لحظة املوقف الوطني،

ا فلماذا تهاجر؟ -
ً
 إذ

 أتسألني؟ -

 والّرصيف الذي نمُت يوما على صدرهِ 

 .يذكر آلان بعض مالمح وجهي

وارع
ّ

 ووجهي ينساب بين الش

 .والّريح متعبة تتجّول عبر الضلوع

بلد املستعمر القديم، سوى املآس ي وألاحزان، فصعوبة الحصول على لم يجد املهاجرون الجزائريون في 

رقات، وألاحياء القصديرّية الفقيرة، وأقبّية العمارات، والبنايات 
ّ
شرد على أرصفة الط

ّ
عمل حّتم عليهم حياة الت

وا عرضة لكل ألاخطار ليس من دعاة الّتمييز العنصري أو محترفي إلاجرام فحسب بل... املهجورة
ُ
من ظروف  فكان

ديد، ومن كثرة مالزمتهم لتلك ألارصفة صارت 
ّ

بيعة واملناخ، فكانت أجسادهم الّضعيفة تكتوي بالبرد الش
ّ
الط

وجوههم مألوفة لديها ولدى شوارعها وحّتى ريحها وبردها، فرزاقي ل يقف هنا موقف الواصف فحسب، بقدر 

، ألبناء شعب قاد أكبر ثورة للّتحرر من نير الاحتالل، ما يقف موقف املنّدد بهذا الوضع املأسوّي في بالد الغربة

فإذا به يجد نفسه عبًدا ذليال عند هذا الاحتالل في صورة أبعد ما تكون عن كونه إنساًنا صاحب حقوق في بلد 
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ميثاق حقوق إلانسان، ومع كّل هذا العذاب،  فإّن هذا املهاجر في بالد الغربة، يبقى مشدوًدا بالحنين إلى 

راب والّرفاق، يقول رزاقي أيًضا في قصيدته ألاخرى  الوطن
ّ
 :(11) (هموم مواطن يدعى عبد العال)والت

 كثرت همومك، واستبّد بك الحنين إلى الّرفاْق 

راب، فكان حزنك ل
ّ
راب إلى الت

ّ
 يطاْق  رحل الت

ين، خشية أن يباح الّسّر، ما أقس ى الفراْق 
ّ
 طين يضّم الط

اْق  صاعًدا أو هابطا: سأبوح باسمك
ّ

م العش
ّ
 في سل

 ...ها أنت تتركنا، فتزداد الهموم، وتكبر ألاشواْق 

  تبّين هذه الصّور كيف يتحّول الاغتراب إلى هّم يستبّد بصاحبه وإلى حزن شديد ل
َ
يطاق، فتبلَغ درجة

راب وطين وعشق وشوق 
ّ
 أّنها نعيم إذا م... الحنين إلى الوطن والّرفاق والت

ّ
قيست  افرغم قساوة مآس ي الوطن إل

 . بمآس ي الاغتراب

  لقد فرض الاغتراب تضامًنا كبيًرا بين املغتربين، لذا تجدهم متعاونين فيما بينهم متآزرين متضامنين

 :بقولها(12) (تضاريس لوجه غير باريس ي)وهذه ألاجواء إلانسانّية عّبرت عنها جلطي في نثريتها 

 أّيها الّرفيق الغريب، انتظْر 

لمة
ّ
 بوجهي، حّدْق في خطوط الظ

 في الكلمات املكّدسة بالحلِق،

 ..في كّفي

 ..في صْدري 

 ..ستعرفني.. في جواز الّسفرِ 

ْق   حّدِ

 آٍه أّيها الّرفيق الغريب،

 إّن الغريب للغريب حبيُب 

 ثوبي،
ْ
ذ

ُ
 فخ

 قلبي،
ْ
 خذ

 ساعتي
ْ
ذ

ُ
 ...خ

وحرقة الاغتراب  وتصّور زينب ألاعوج أجواء الّسفر ولحظة الوداع والحالت الّنفسّية املصاحبة لها،

تي تصلها منهما،  تقول 
ّ
صال بهما من خالل الّرسائل القديمة ال

ّ
ذْين بقيت على ات

ّ
والابتعاد عن ألاهل والوطن ال

كوين والانكسار)في نّصها 
ّ
رات وهامش من رحلة الت

ّ
 : (13) (خمس مذك

 داخل املطارات، وضجيج الّناس وألاطيار الّراحلة

 غيابك أوّدعك وأصنع وجها جميال في

 أرحل مع مواكب الّصمت

ّوق وجهي وجوعي وأبحث ليال عن أسماء فقدت الّنطق والعين
َ
 أط
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 وعن لحظة جميلة داخل رسائلك القديمة

 .أمارس فيها حّبي وأخّبئ بها جرحي املرعب

 تعود من حرقة املنفى ليس مهّما أن ل

حظة املتجّددة
ّ
 .فأنت بين ولدتي وموتي، الل

عري العارض، والذي يعيشه الكثير في مثل هذه اللحظات، كان برؤّية إّن تناولها لهذا امل
ّ

وقف الش

هجة الّصارفة الخطابّية في »اجتماعّية سطحّية أكثر منه رؤية جمالّية شعرّية 
ّ
وليس مفاجأة أن أملس هذه الل

عرّي ليطغى املوقف الاجتم
ّ

عرّية والحدث الش
ّ

عرّي بحيث تتعّمق الهّوة بين الش
ّ

اعي على البنّية ألاداء الش

غة العائمة
ّ
عرّية في الل

ّ
غة الش

ّ
ت ليس من املتلقي فقط، بل ( 14) «الشعرّية في نسقها الّدللّي وتسقط الل

ّ
تي تتفل

ّ
ال

ه تعّمد هو نفسه على إفالتها مّما جعله بحدث فجوة عميقة بينه 
ّ
تها من املبدع نفسه، إذا لم نقل أن

ّ
نشعر بتفل

 .وبين هذا املتلّقي

وهو اغتراب الّروح والعقل دون الجسد، وأسبابه نفسّية خالصة، كاليأس : الاغتراب الّزماني املجّرد: اثانيًّ -

شعرت شعوًرا »: والقنوط وفقدان ألامل وعدم القدرة على تقّبل آلاخر أو الاستعداد للعيش معه، يقول غوته

تي تهّدده 
ّ
من كل جانب في الّسّر وفي العالنّية، لكي أحَيا عميًقا بوجوب الفرار من عالم الواقع املليء باألخطار ال

ذي تحتمله قواي
ّ
هذا العالم هو (15) «في عالم خيالّي مثالّي، أنعم فيه بما شئُت من املالذ وألاحالم بالقدر ال

ذي شّيده املغتربون في خيالتهم املجّنحة، لكنه يبقى في الّنهاية مجّرد خيال، فهم سرعان ما 
ّ
العالم البديل ال

 . عودون إلى واقعهم فيتكّيفون معه فيألفونه، أو يصطدمون به فينفرون منهي

تي أدت بالّسبعينّيين الجزائرّيين إلى إلاصرار على  
ّ
عور باأللم والحزن من ألاسباب ال

ّ
لقد كان الش

وق ): الاغتراب، والّنفور من الواقع املترّدي لألّمة، يقول الغماري في قصيدته
ّ

 :(16) (مسافر في الش

ـــــــني..أمّ  يا.. يلوكـــــني أملـــــــــــــي ــــــنييدميــــــــــــــــــ  فأجعُل الحزن بعًضا من تالحيـــــــ

بِحـــــــــــُر في ألابعــــاد.. أرنو
ُ
 ..سفائني ظامــــئــــة..وأ

ّ
  وق تقصيــــــــــــــــــــنيوبحار الش

ـــــــــ يا..أنا املسافر  هيهات يثنيني -وإْن تدّجى ألاس ى ويا أمـلي. يشـــوقــــــ

ــــــــــكو  تطعمـــــــــــــني..شريعتي الخضراء..زادي ــ  رباه تسقيـــــني  يا.. من كرومـــــــــــ

م لها ولحالها، فيقّرر الّسفر بعيًدا
ّ
اعر ينفر منها، وهو يتأل

ّ
  فالوضع املترّدي لألّمة في دينها جعل الش

ريعة)ى أّن هذه ألاّمة تفتقده وهو متزّودا بما رأ
ّ

ق(الش
ّ
ومن : )، وصّور هذا املوقف ألاخير في مشهٍد صوفّي متأل

ي إلى سكر من هيام العبادة...( رّباه تسقيني يا..كرومك
ّ
 .فتحّول الّسكر في معالي الّتجل

يلّية الّصيفّية الحزينة، في نّصه  
ّ
رنا حمدي بسفرياته الل

ّ
 :(17)(نخلة امليالد)وبحّدة أقّل يذك

 طاملا سافرت في ليلة صْيف؛

حُن على خطوي املخاطي،
ّ
 يرقص الل

 .وأنغامي الحزينة

 صدئ الّرعب،

 !وغام الليُل 



222222  

 

خلضر قدور قطاوي                             22 

 كّدست فواتير املآس ي؛

 ...فوق جفني

الم والّتخلف والوضع املترّدي، وقد شّيع الشاعَر  
ّ
  -وهو مغادر  -فالليل رمز للظ

ُ
 ...والّرعب  ألالحان الحزينة

يل هو الهروب من الواقع إلى عالم . سافر حامال معه مآسيه املكّدسة فوق جفنه املثقل باألحزان
ّ
والّسفر بالل

ي صاحبها من املهموم وتخّفف عنه وطأة أثقال اليقظة والواقع، ولكن مع ذلك 
ّ
تي تسل

ّ
الّنوم وألاحالم ال

اعر تصحبه إلى العالم املجّرد فواتير أحزانه مكّدسة فوق 
ّ

فهذه الّصورة املجّردة تعكس ...جفون عينيه فالش

نا وفي الجانب الجمالي
ّ
اعر في واقعه املثقل بالهموم، مع أن

ّ
تي يعيشها الش

ّ
ديدة ال

ّ
نلمس الانفصام »املعاناة الش

ه ينقل الحدث دون أن يسعى إلى تأسيس 
ّ
عري، بحيث أن

ّ
سق الش

ّ
املتعّدد وعدم الّتواصل الّدللي في طبيعة الن

عرّية الانسجام 
ّ

اكرة الش
ّ
عري، وهذا نتيجة عدم التحام الذ

ّ
بين املدلولت املتعّددة لخدمة السذياق الش

غوّية
ّ
غوّي أو الذاكرة الل

ّ
 ...(18)«باملخزون الل

عر)وتقول زينب ألاعوج في نّصها  
ّ

 :(19) (وتريات شاعر لم يعد يتقن الش

 ل تسألوني عن سّر غيابي، 

 ..مانغبت هروبا ول خوفا من الزّ  ما 

 رحلت البحر لترتيب شؤوني ووجهي 

 ..القادمة" الّنوارس"وأرحل مع أولى  

 .تسألوني عن سّر الّزمان ل 

ل ذلك بكونها اضطرت للغياب أو اعتزال املجتمع لترتيب شؤونها ووجهها  
ّ
اعرة تصرّح بغيابها، وتعل

ّ
فالش

ا من الّزمان املترّدي، كما يبدو أّن رحلتها حتى يتماش ى وإياهم، ولم تكن رحلتها هاته أو غيابها هروًبا أو 
ً
خوف

ستطول، فالّراحل في ألاصل ليعود أو قد يطول غيابه، مع أّنها تصاحب طائر الّنورس في رحلته وهو معتاد على 

الّرواح واملجيء، وبذلك فهي ناقضت مع نفسها بين نّية الّرحيل الذي لعودة بعده، وبين الّنورس الذي من 

تي عاشتها  وعاشها عادته العو 
ّ
دة إلى شواطئ البحر، وهذا الّتناقض تشخيص للحالة الّنفسّية املضطربة ال

 . غيرها في تلك الحقبة

ص من 
ّ
اعر بنفسه كي يتخل

ّ
  أو نكران املجتمع له( اضطهاد)وهذا الّنوع من الاغتراب؛ ورغم انفراد الش

ه يبقى بإرادته مصاحًبا لعذاب هذا الاغتراب، يعمُد 
ّ
ه أصبح جزًءا منه؛  تقول فإن

ّ
على معايشته وباستمرار، ألن

 :(21) (تحّدي): مستغانمي في قصيدة

 ولكّني رغم اغترابي

 سأبقى على مهرة من عذابي

باب  
ّ

 وأزرع في ضوء القمر عمر الش

 وعند بداية كل احتراق

 .ويظّل الّرحيق(( ألانا))تموت 
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ما تمارس  فأحالم لم تكتفي بألم الاغتراب، بل راحت تزيُده
ّ
على ( الّسادّية)شيًئا من العذاب، كأن

تي يعيشها الاثنان، كما 
ّ
نفسها، في تحّدٍ صارخ ألّنها تأمل في حياة هنّية لوطنها وشعبها، في مقابل املعاناة ال

 :أشارت إلى ذلك بقولها في ثنايا القصيدة نفسها

ي ياموطني رغم قهرك
ّ
 لعل

 أعود بلؤلؤة من بحاري 

ي صرخت أري
ّ
 ..د الحياةألن

ذي عايشوه، ومن خالل هذا الّتعبير 
ّ
لقد تمكّن الّسبعينيون الجزائريون الّتعبير بصدق عن الاغتراب ال

رهم 
ّ
تي يعيشها شعبهم وأّمتهم وإلانسانّية جمعاء، وليخفى تأث

ّ
صوا حالة الاغتراب نفسها ال

ّ
يكونون قد شخ

فوا معهم في املوضوعات، فتاريخ الجزائر وواقعها لهما الواضح من حيث الفكرة بنظرائهم املشارقة، لكّنهم اختل

فه من آثار 
ّ
ويل وما خل

ّ
خصوصيات ينفردان بها دون غيرهما من البالد العربّية ألاخرى، فالستعمار الوحش ّي الط

بع بعد استرج
ّ
ذي ات

ّ
تي قّدمها أثناءها، الّنهج الّسياس ّي ال

ّ
ورة العظيمة والّتضحيات الجسام ال

ّ
اع سلبّية، الث

تي عرفها
ّ
ها خصائص تجعلهم يتمّيزون في شعرهم عن غيرهم من ... الّسيادة الوطنّية والّتقلبات املختلفة ال

ّ
كل

 ... العرب أو في الغرب

عراء 
ّ

تي شاعت عند الش
ّ
ا لظاهرة الاغتراب ال في الواقع ليس من الّسهل أن نجد تفسيًرا واضًحا ونهائيًّ

تي  وألادباء وعند غيرهم من الّناس لكن
ّ
الفراغ الّروحي أو غياب الوازع الّديني، هو أكثر ألاسباب املباشرة ال

يكون فقدان الانسجام في »فقد ( حقيقة أو معنى)دفعت بهؤلء جميعا إلى الاغتراب وهجرة مجتمعهم وبيئتهم 

ل
ُ
وّحد أبناءه، وتقّرُب بين مث

ُ
تي تجمع وت

ّ
أو -هم وقيمهم؛ فشبابنااملجتمع، راجعا إلى اهتزاز ألارضّية الّروحّية ال

   يحاول اقتالع الجذور : أو بتعبير أدّق  -يعيش بال جذور -يعيش في حالة غياب عن تراثه وعقيدة آبائه  -بعضه

ل شعراء سبعينيات  (21) «...مشدود بحكم البيئة والوراثة إلى هذه الجذور  -شاء أم لم يشأ -بينما هو
ّ
ويشك

ذي 
ّ
باب، ال

ّ
افتقد إلى هذا الغذاء الّروحّي، بعدما احتوته إيديولوجّية الّسلطة الجزائر جزءا من هؤلء الش

 .الحاكمة آنذاك، وهي إيديولوجّية على طرفي نقيض بينها وبين الّدين

لم يكن غياب الوازع الّديني وحده املتسّبب في هذا الاغتراب، فهناك الفشل الواضح في مخالطة 

ه رفع لواء فشل إنسان »املجتمع والاندماج فيه، فعندما 
ّ
العصر الحديث في الانتماء إلى الحياة واملجتمع، فإن

تي تحيط به من كّلِ جانب
ّ
، ولعّل (22)«الالانتماء تعبيًرا عن سخطه املتزايد والّسلبّي تجاه مظاهر الاغتراب ال

دون املثالّية في أشعارهم لكنهم فشلوا في
ُ

 .إيجادها هذا من أشّد العوامل قساوة على نفسياتهم ف راحوا ينش

سبة للفّن وألادب، بتلك 
ّ
لقد انعكس الاغتراب سلًبا على نفسّية هؤلء، حّتى وإن كانت إيجابّية بالن

ذي أنتجت فيه، فالجانب الّسلبّي املنعكس على 
ّ
تي حفظت لنا الكثير من حوادث العصر ال

ّ
ألاعمال والّنصوص ال

تي ظه
ّ
ل في الحالت املزاجّية الحاّدة ال

ّ
تي نفسياتهم تمث

ّ
اعر الّسبعيني وبسبب الغربة ال

ّ
رت على سلوكياتهم، فالش

ر، وعقل »فرضت نفسها عليه 
ّ
في عصره بشعوره وإحساسه، ولذا كان عصبّي املزاج ذا نفس سريعة الّتأث

جسور ولوع بالجري وراء املتناقضات، وبالّتطّرف في كّل أحواله، وقلُبه عامر بعواطف إنسانّية عمادها الوطنّية 

ذي يستبّد بضحاياهأو ال
ّ
اغي ال

ّ
ذي يعلو بنفوس ذِويه، أو الط

ّ
 .(23)«حرّية أو الحّب القوّي ال
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 :الهوامش
اهرة (1

ّ
فانتهوا إلى تحديد درجاته في دراسته مايعانيه إلانسان من »لديهم  االاغتراب، فتطّور مدلوله اهتم علماء الّنفس والاجتماع بظ

محّمد محيي الّدين : معجم الّنقد ألادبي الحديث« جملة من العلل الّنفسّية والاجتماعّية أحاسيس كالعجز والعزلة، وربطوا بينها وبين

  . 97:صمينو، 

 .37: ، صمحّمد محيي الّدين مينو: الحديثمعجم الّنقد ألادبي  (2

ف ألاصفهاني كتابا بعنوان (3
ّ
لم اغترابهم آن فيها عن ، يعبرو(راء فيما يبدوأكثرهم ليس بشع)رصد فيه أشعارا ألناس  (أدب الغرباء): أل

قافة  .كما تحّدث الّتوحيدي عن الاغتراب وعايشه .اوشوقهم ملن فارقو 
ّ
وُيشاع أّن جان جاك روسو أّول من استخدم تعبير الاغتراب في الث

امنة، جمادى آلاخرة 96: نبيل راغب، الفيصل، ع: مفهوم الاغتراب في ألادب: الغربية، ُينظر
ّ
  . 45: ، ص1985، مارس 1415، السنة الث

عرّية نفسها)محّمد ناصر، : (كذا)دراسة وتقييما: أسرار الغربة (4
ّ

ركة الوطنّية للنشر والّتوزيع، الجزائر (ضمن املجموعة الش
ّ

، 1982، الش

 .61: ص

رق املالذ ألا197: ، ص1968ناصر الحاني، دار الكتب العصرّية، صيدا، بيروت، : املصطلح في ألادب الغربي (5
ّ

نسب لغتراب ، لقد كان الش

عراء والكتاب تنفيًسا لهم عن الوضع الّنفس يّ 
ّ

ورة الّصناعّية، ومن أشهر  العديد من الش
ّ
املتأّزم نتيجة طغيان املاّدة خصوًصا بعد الث

عراء ينألاوروبيّ ين الاغترابيّ 
ّ

 (W. De la Mare)ومواطنه والت ردي لمير  (Lord Byron)ألاملاني، إلانكليزي لورد بايرون  (ehtoG)غوته : الش

 .، وما بعدها197: املرجع نفسه، ص: ُينظر( K. Cavafi)واليوناني قسطنطين كفافي  (Pierre Loti)والفرنس ي بيار لوتي 

عريّ )محّمد ناصر، : دراسة وتقييما: أسرار الغربة (6
ّ

، كما أّن الغماري لم يكف عن الحديث في 18: ص ،(ة نفسهاضمن املجموعة الش

أن فيالاغتراب ضمن بقيّ 
ّ

 (.    ألم وثورة)و (قراءة في زمن الجهاد)و( خضراء تشرق من طهران: )ة مجموعاته كما هو الش

عر العربّي الحديث (7
ّ

 .57: ، ص1982، أبريل 1412، الّسنة الخامسة، جمادى آلاخرة 61: سعد دعبيس، الفيصل، ع: القلق في الش

 .56: ، صاملرجع نفسه (8

فقد أخرج بن عمر بختي فيلمه  خالل فترة الّسبعينّيات، ين،هتمام خاّص من قبل الّسينمائيين الجزائريّ حظّي موضوع الغربة واملغتربين با (9

 (.علي في بالد الّسراب)، وفي الّسنة نفسها أنتج أحمد راشدي فيلم 1979العام ( العودة)

  .6،7: هموم مواطن ُيدعى عبد العال، ص (11

تي )هموم مواطن ُيدعى عبد العال  (11
ّ
عريةالقصيدة ال

ّ
ل عنوان املجموعة الش

ّ
  .95: ، ص(تشك

 . 12: تضاريس لوجه غير باريس ي، ص (12

مس (13
ّ

 .12: ، صيا أنت من مّنا يكره الش

 .13: ، صعلى مالحيّ : شعرية السبعينات في الجزائر، القارئ واملقروء (14

ف الغربّي  (15
ّ
رقي للمؤل

ّ
شرعبد الّرحمن بدوي، املؤّسسة العربّية لل: جيته، ترجمة: الّديوان الش

ّ
 .6: ص .1981، 2.ط، بيروت، ّدراسات والن

  .55: أسرار الغربة، ص (16

عرّية غير الكاملة ألاعمال (17
ّ

عور ن15: ، صالش
ّ

 . 21: ص (تائه في مملكة القلق: )هفسه يرّدده في نصّ ، والش

 .19: ، صشعرّية الّسبيعينات في الجزائر، القارئ واملقروء، علي مالحي (18

مس يا (19
ّ

 . 78: ، صأنت من مّنا يكره الش

 . 19:على مرفأ ألايام، ص (21

عر العربي الحديث (21
ّ

ة الفيصل،ع: القلق في الش
ّ
، 1982( أبريل)، نيسان1412، السنة الخامسة، جمادى آلاخرة 61: سعد دعبيس، مجل

 .    55:ص

امنة، جمادى آلاخرة 96: نبيل راغب، الفيصل، ع: مفهوم الاغتراب في ألادب (22
ّ
 .    48:، ص1985( مارس)، آذار 1414، الّسنة الث

 . 49:، صمحّمد غنيمي هالل: الّرومنتيكية (23

 

 :مكتبة البحث

 :املصادر

عرّية غير الكاملة ألاعمال (1
ّ

قافة، الجزائر، أحمد حمدي: الش
ّ
 .2117، وزارة الث

ركة الوطنّية للنشر والّتوزيع، الجزائر  مصطفى محّمد الغماري،: أسرار الغربة (2
ّ

 .1982الش
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ركة  :تضاريس لوجه غير باريس ي (3
ّ

 .1983، 2، طالوطنّية للنشر والّتوزيع، الجزائرالش

 .1972، الجزائر، أحالم مستغانمي، الشركة الوطنّية للنشر والّتوزيع: على مرفأ ألايام  (4

ة آمال، الجزائر، عبد العالي رزاقي، : هموم مواطن ُيدعى عبد العال (5
ّ
 .1983مجل

مس (6
ّ

ركة :يا أنت من مّنا يكره الش
ّ

 .1983، 2، طنشر والّتوزيع، الجزائرالوطنّية لل الش

 :املراجع

ف الغربّي  (1
ّ
رقي للمؤل

ّ
شر: جيته، ترجمة: الّديوان الش

ّ
، بيروت، عبد الّرحمن بدوي، املؤّسسة العربّية للّدراسات والن

 .1981، 2.ط

شر والّتوزيع، القاهرةمحّمد غنيمي هالل: نتيكيةاالّروم (2
ّ
باعة والن

ّ
 .، نهضة مصر للط

 .1995دار الّتبيين، الجاحظّية، الجزائر،  ،على مالحيّ : ت في الجزائر، القارئ واملقروءشعرية السبعينا (3

قافة وإلعالم، الشارقة، إلاملرات العربّية محّمد محيي الّدين مينو، : معجم الّنقد ألادبي الحديث (4
ّ
دائرة الث

 .2112، 1طاملتحدة، 

 .1968رّية، صيدا، بيروت، ناصر الحاني، دار الكتب العص: املصطلح في ألادب الغربي (5

ت
ّ

 :املجال

عر العربّي الحديث (1
ّ

، أبريل 1412، الّسنة الخامسة، جمادى آلاخرة 61: سعد دعبيس، الفيصل، ع: القلق في الش

 .57: ، ص1982

امنة، جمادى آلاخرة 96: نبيل راغب، الفيصل، ع: مفهوم الاغتراب في ألادب (2
ّ
: ، ص1985، مارس 1415، السنة الث

45 . 

 

    

 
 



222222  

 

خلضر قدور قطاوي                             26 

 اللغة ألاولى في اكتساب اللغة الثانية  ور د

 

ــــور   تنقب محمد: الدكتــ

mohammed.tankeub@gmail.com 

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

 :امللخــص

تتنافس تنتشر بقوة ألامة وتنحسر بضعفها ،ولذلك  وعاء الثقافة واملعارف والعلوم والحضارة، -بمنظور ألامة-اللغة  

ألامم العظمى في التمكين للغاتها في بلدانها،وفي نشرها في العالم مسخرة كل ما أوتيت من قوة سياسية ومالية وبشرية ومادية 

ولكي نكون على اّتصال دائم بهذا العالم صار من الضروري تعلم لغة ثانية على ألاقل لنكون على .وتقنية لتحقيق هذا الهدف

ولكن تعلمها ليس باألمر السهل حيث تختلف صعوبة .ولنا ولنعّد أنفسنا ملجارات مختلف املستجداتعلم ودراية ملا يجري ح

 .تعلمها تبعا لسن املتعلم والوسط الذي يعيش فيه وحسب طبيعة اللغة ذاتها

 . التداخل اللغوي ;اكتساب;اللغةالثانية;ألام اللغة ;التعلم:الكلمات املفتاحية
Abstract: Therefore, the Great Powers are competing for the empowerment of their languages in 

their countries and in spreading them in the world to harness all the political, financial, human, 

material and technical power to achieve this goal. To be in constant touch with this The world has 

become necessary to learn a second language at least to be aware of what is going on around us and 

prepare ourselves for the latest developments. But learning it is not easy, as it is difficult to learn 

according to the age of the learner and the medium in which he lives and according to the nature of 

the language itself. 

Keywords: Learning; Mother tongue; the second language ;acquisition ;Language Interference. 

 : مقدمة-1

مظاهر الحياة إلانسانية،فهي تعد اللغة أحد أبرز الظواهر الاجتماعية أهمية ملا لها من صلة وثيقة بجميع 

التي تنقل ألافكار وتعبر عن املشاعر وألاحاسيس،وتترجم سلوك الّناس وتعبر عن مواقفهم وأغراضهم،وهي التي 

ونظرا لألهمية التي .علوم وفنون وآداب وعادات وتقاليد وغيرها:نقلت لنا مظاهر الحضارات املختلفة من

عالقة اللغة ألاولى في تعلم اللغة :"يت اختيار عنوان املقال املوسوم بتكتسيها اللغة في املجال الحضاري،ارتأ

والهدف من هذا البحث هو معرفة وتحليل العالقة املوجودة بين اللغة ألام أو اللغة ألاولى وكيفية "الثانية

اللغة ألاولى وما كيف يتم اكتساب اللغة الثانية انطالقا من :ثانية،منطلقا من إشكالية مفادهااكتساب اللغة ال

 .العالقة بينهما

ولإلجابة على إلاشكالية اتبعت املنهج الوصفي ملا له من أهمية في دراسة اللغة وتحليلها ، ومعرفة 

 .خصائصها وكيفية تعلمها

 :واللغة الثانية( اللغة ألاولى)ألام مفهوم اللغة -2

 :اللغة ألام 2-1

ال تتعلم أبدا بل  ألاهلية، وهيعليها اللغة  ألاّول، ويطلقوهي لغة املنشأ التي يفطر عليها إلانسان في بيته 

وينتج بها أنماط بفعل  يستبطن الطفل نظامها اللغوي بفعل الاحتكاك املتواصل، بالفطرة، حيثتكتسب 
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 لهجة، أو تكون  ، وقد(اللغة ألاصل)للغة ألام قدرته اللغوية الفطرية انطالقا من النموذج املثالي وقد تكون هي ا

 1.تكون مكتوبة أو ال تكون  محلية، وقدلغة 

 : اللغة الثانية 2-2

بأّن لها مقاما ثانويا في تخطيط  ، وتتميز (اللغة ألام)لغته ألاصلية  الفرد بعدوهي كل لغة أجنبية يتعلمها 

 واملهنية، كماإليها لتنمية التفاهم الدولي واكتساب املصطلحات الفنية والعلمية  اللغوية، يلجأالسياسة 

مادتها من  كونها تستقيوبوضع خاص تعليميا  بوضع متميز على مستوى ديكتاتيكي، تحض ى اللغات ألاجنبية

 2.أنظمة وبرامج وطرائق تعليمية معاصرة متنوعة، وتتبنىمصادر 

ويشمل تعلم .لك على أي لغة يتعلمها إلانسان بعد أن يتقن لغته ألاولىومصطلح اللغة الثانية يطلق كذ

كما يقصد بها أيضا تعلم لغة .أي لغة من اللغات شريطة أن يأتي تعلم اللغة الثانية وألاجنبية على حد سواء

 3.ثالثة أو رابعة

اللغة الثانية التي يتعلمها إذن فاللغة ألام هي لغة الذات أو اللغة ألاصلية املكتسبة بالفطرة على عكس 

 .إلانسان في املدارس عن طريق املعلم

 :أسس تعلم اللغة الثانية-3

هذا يعني أّن املتعلمين يلتقطون اللغة الثانية 4ما كان أوضح وأقرب إلى التعلم وأرسخ في أذهان املتعلمين _

نا كانت مسؤولية من يتصدر ومن ه. وهذا الوضوح يتقارب من شخص إلى آخر بمقدار جوانب وضوحها لديهم،

التعليم للغة الثانية كبيرة،إذ عليه أن يعمل على أن يكون أمر اللغة واضحا ميسورا للمتعلمين وأن يستغل ما 

 .يجده املتعلم واضحا ميسورا للمتعلمين

ما كان املتعلم أقدر على تفسير الظاهرة اللغوية،كان أقدر على تعلمها_
ّ
تناسب مع ،فالتفسير املفصود هنا ي5كل

 .املستوى العمري والعقلي وحتى املهاري للمتعلم

بالذاكرة القصيرة ما تخزنه ذاكرتنا  ، واملقصودالتعلمأقرب منه إلى  غيره كانمن  القصيرة أكثر ما اتصل بالذاكرة _

 وإّن أّول ما يسمعه املتعلم من الجملة.من معلومات بصورة مؤقتة ال حاجة بعدها إلى خزن هذه املعلومات

أجل ذلك ينبغي أن تكون الجمل قصيرة في بدايات التعلم  بذاكرته ومنوآخر ما يسمعه منها يعلق أكثر من غيره 

 .خاصة

هذا يعني أّن اللغة ليست كلمات  ،6باستظهار كلماتها نظامها، ال ألاطفال يتعلمون اللغة الثانية باستيعاب _

ما هي مجموعة أنظمة نبصر آثارها في التراكيب
ّ
 .وإن

 :النظريات الحديثة التي تناولت صالت تعليم اللغات ألاجنبية باللغة ألام-4

 7:تعلم اللغات ألاجنبية يخضع إلى عدة نظريات ،من أهمها

اللغة ألام وتعلم اللغة ألاجنبية عمليتان متطابقتان،  أّن اكتسابتذهب هذه النظرية إلى : نظرية التطابق4-1

هذه النظرية على الرغم من أّنها تتجاهل العديد .لذلك فليس هناك أي تأثير للغة ألام على تعلم اللغة ألاجنبية

 والتعليمية تمتلكالظروف الاجتماعية  الفرد، أو املعرفي عند  التطور : مثلمن العوامل ألاساسية في التعلم 

 .املتشابهة في تعليم اللغة ألام واللغة ألاجنبية في الاستراتيجياتإذ تتيح للمعلمين النظر  ض أهمية التربوية،بع



222222  

 

خلضر قدور قطاوي                             28 

وترى أّن  ,ظهرت هذه النظرية في الخمسينات من القرن العشرين على يد العالم الدو :نظرية التباين4-2

لذلك فإّن التراكيب والصيغ .واللغوية للغة ألاماكتساب اللغة ألاجنبية يتأثر بصورة كبيرة باألنماط الصوتية 

التي تشبه تلك املوجودة في اللغة ألام يتم تعلمها بسهولة،وتسمى هذه العملية بالنقل إلايجابي،أّما الصيغ 

والتراكيب املختلفة فإّنها تشكل عقبة في طريق تعلم اللغة ألاجنبية،وتسبب ألاخطاء اللغوية الناتجة عن 

 .و ما نسميه التداخل اللغوي النقل السلبي أ

ويمكننا القول أّن التشابه أو الاختالف في النظام اللغوي بين اللغتين ،مسألتين مختلفتين ؛ألاولى تتعلق 

 .بالبنية اللغوية لكل لغة والثانية تقترن بعملية الفهم والتعبير

نظرية تحليل ألاخطاء على  وتقوم نشأت كرد فعل على قصور الطريقة السابقة، :نظرية تحليل ألاخطاء4-3

التعرف على ألاخطاء الحقيقية وتمييزها من ألاخطاء الناجمة عن السهو ،أو عدم الاكتراث : هي عدة عوامل،

الكافي عند استخدام اللغة،ثم وصف هذه ألاخطاء وتصنيفها إلى أخطاء صوتية ونحوية وصرفية،أو أخطاء 

مل على تحديد أسباب هذه ألاخطاء التي يمكن أن تكون وبعد ذلك تع.إضافة أو حذف أو إبدال أو ترتيب

 ناجمة عن تداخل مع اللغة ألام ،أم تداخل مع صيغ اللغة ألاجنبية ذاتها

وهي نظرية أسسها العالم كراشن ،وتركز أساسا على العالقة القائمة بين :نظرية الجهاز الضابط4-4

ناك طريقتين لتعليم اللغة ألاجنبية؛ألاولى اكتساب وترى النظرية أّن ه.التعليم التلقائي والتعليم املوجه

 .اللغة ال شعوريا،والثانيةالتي تقام في املدارس بجهود املدرسين

ال بّد ملتعلم اللغة ألاجنبية من استخدام إلامكانات املتاحة له أّيا كانت الظروف  :نظرية اللغة املرحلية4-5

 .ألاجنبيةالتي يتعلم فيها تلك اللغة 

التقليدية التي اتخذت من  الطريقة: وهيهناك ثالث نظريات رئيسية في وصف اللغة  :ية اللغويةالنظر 4-6

وثانيها الطريقة البنيوية التي قامت كرفض  .صيغ اللغة الالتينية نماذج لوصف اللغات ألاجنبية املختلفة

استقراء الجمل من للطريقة التقليدية وارتكزت على وصف اللغة وأبنيتها بصورة موضوعية تعتمد على 

أّما الطريقة الثالثة فهي الطريقة التحويلية التي تقوم على  .أحاديث الناطقين ألاصليين باللغة ألاجنبية

مع إمكانية الحكم أو  وصف النظام اللغوي الذي يمكن من خالله وصف الجمل والصيغ باللغة ألاجنبية،

 8.تفسير الجمل الصحيحة وغير الصحيحة

سبق أّن معظم هذه النظريات تصب في قالب واحد أال وهو دراسة التداخل اللغوي أو املالحظ مما 

 .العالقة بين اللغتين أثناء عملية التعلم

 :أوجه الشبه والاختالف بين تعلم اللغة ألاصلية وتعلم اللغة ألاجنبية-5

ه يتم في ظروف طبيعية
ّ
فالطفل يتعلم هذه .يمتاز تعلم اللغة ألاصلية عن تعلم اللغة ألاجنبية بأن

اللغة في سن مبكرة كجزء ال يتجزأ من نموه ونضوجه املعرفي والعقلي والاجتماعي والسيكولوجي،فيتقن هذا 

ولذلك فإّن .أّما بالنسبة لدارس اللغة ألاجنبية يكون قد تعلم لغته ألاصلية أّوال .الطفل لغته إتقانا محكما

وقد اختلفت آلاراء حول أثر ذلك على تعلم .نموه ونضجهاللغة ألاجنبية ليست جزءا أساسيا من عملية 
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اللغة ألاجنبية،ولكن الرأي السائد هو أّن هذا الوضع من شأنه أن يفيد طالب اللغة ألاجنبية،من حيث 

 .اكسابه مرونة في التفكير وفي بعض القدرات املعرفية اللغوية

عاهد بخالف اللغة ألاصلية التي تتم هناك اختالف آخر بحيث تعلم اللغة ألاجنبية في املدارس وامل

وهناك أيضا تشابه بين بعض اللغات كاللغة .لذلك تختلف قدرات الطالب طبيعية، ونتيجةبصفة 

 والجمل، وتؤديانالانجليزية واللغة العربية من حيث كونها تستخدمان صيغا لغوية كاألسماء وألافعال 

الاختالف في النظام الصوتي والصرفي والنحوي والداللي ولكن  ،متشابهة كالوصف والطلب والتحليل وظائف

 9.كبير جدا

 :أهداف تعليم اللغات ألاجنبية-6

 10:تعليم اللغات ألاجنبية يهدف إلى

تأهيل املتعلم للتمكن من وسائل التعبير الكتابي والشفهي،واكتساب املصطلحات الفنية والعلمية _

 .يب خالل الاتصالواملهنية،وتنمية القدرة على التحليل والترك

 .تمكين الطفل من فهم املحيط الاجتماعي والثقافي بسهولة أكثر_

أصبح تعلم اللغات  املجاالت، إذتسهيل عملية الاتصال بين البلدان املتخلفة والبلدان املتقدمة في مختلف _

ناه الانفتاح تعلمها مع ثقافي، ألنألاجنبية من متطلبات العصر خاصة تلك التي لها رصيد حضاري وتراث 

 .على العالم الخارجي

إثراء اللغة في جميع املستويات،حيث إّن الحاجة إلى لغة أخرى بجانب اللغة ألاولى،تبرز نتيجة لعدد من _

 .الظروف املتعددة،فبعض اللغات محدودة في خبراتها نتيجة التهميش 

ألنه هو الطاغي على ما  وتهدف تعليمية اللغات كذلك إلى إكساب املتعلم مهارة التعبير الشفوي 

 11.ومهارة كتابية تقوم أساسا على العادات الكتابية للغة معينة.سواه في املمارسة الفعلية للحدث اللغوي 

 12.إذن يهدف إلى إحداث ذلك التغيير السلوك، فالتعليموهناك هدف سلوكي فكما أّن التعلم تغير في 

 .لومشاكولتحقيق هذه ألاهداف ال بد من وجود صعوبات 

 :مشاكل وحلول تعلم اللغة الثانية-7

 :املشاكل7-1

ينجم عن تلك املشكالت تباين  واضحة، إذتظهر مشكالت تعلم اللغة الثانية عند ممارستها بصورة 

هناك تباين في تركيب  وكذلك. بهانطق أبناء اللغة ألصوات لغتهم ونطق املتعلمين من غير الناطقين  كبير بين

وتراكيبها، استيعاب املرء ملعاني لغته واملعاني التي يقف عليها ويتعلمها من كلمات اللغة الثانية  الجمل، وبين

 13.حيث سالمة الكلمة بنية وصياغة وإمالء الكتابة، مناملشكل كذلك في  ويظهر 

نوعية  الثانية، وحتىومن الصعوبات أيضا نجد عامل السّن الذي يلعب دورا هاما في تعلم اللغة 

هو الذي  مؤهال، بحيثأداء ألاستاذ الذي قد يكو ن غير  وكيفية. ذلكل التعليم والطرق املتبعة في وسائ

 .يلعب الدور ألاساس في عملية التعلم

 .ومن أهم الصعوبات كذلك التي تواجه املتعلم عدم وجود فرصة ملمارسة اللغة خارج إطار التعلم
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 :الحلول  7-2

 14:املناسبةمثلما يوجد صعوبات يوجد الحلول 

 املهارات( والكتابةوالحديث والقراءة  الاستماع،)ألاربع أن يخدم تعليم كل مهارة من مهاراتها  أي: التكامل_

 .ألاخرى 

باالستماع فالحديث فالقراءة ثم الكتابة،بحيث يعتبر هذا من املبادئ  البدءالتدرج في تقديم املهارات،أي _

 .ألاساسية في التعلم

املساعدة  لبلوغها، والوسائلألاهداف يساعد على اختيار الطريق ألانسب  فتحديد: علمالتتحديد أهداف _

 .املعلم الوقوع في الزلل لتجنب تحقيقها؛على 

 .التنويع في استخدام ألاجهزة التعليمية،ووسائل الاتصال الحديثة_

 .الاستفادة من برامج الحاسوب الكتساب مهارة النطق السليم_

 .الاختبارات الشفوية والكتابية اللغوية، بوضعالحرص على التقويم للمهارات _

مكنهم من اختيار طرق تدريس باملهارات التي ت التدريس، وتزويدهمإعداد الدورات التدريبية ألعضاء هيئة _

 .ناجعة

 :خاتمة-8

 :يلي ايستخلص مّما سبق م

القواعد النحوية بل يتعّداه إلى تعلم كيفيات الاستعمال أّن تعلم لغة أجنبية ال يقف عند حدود تعلم _

 .وفق القواعد الاجتماعية والثقافية الخاصة بتلك اللغة

 طبيعي، وأّن أّن اكتساب اللغة ألام فعل فطري  الاكتساب، بماإّن التعليم هو مجهود لتقريب التعلم من _

 .تعلم اللغات ألاجنبية فعل اصطناعي يحاكي الفعل الطبيعي

 .يتطلب تعلم اللغة ألاجنبية طاقة كثيرة ومجهود كبير_

 .إّن نضوج املتكلم في لغته ألام ال يوازيه نضوجه في أّي لغة أجنبية مهما كان إتقانه لها_

تأثر تعليم اللغة ألاجنبية باللغة ألام يعود أساسا إلى طريقة التعليم بالدرجة ألاولى،أكثر مما يعود إلى _

 .ناختالف بنية اللغتي

 .تعد اللغة ألام جزءا من كيان الذات،ومكونا من أهم مكونات الهوية ال يمكن تعويضها بغيرها من اللغات_

تتمثل أهمية تعلم اللغة ألاجنبية في أّنها تقود إلى الانفتاح على الثقافات املختلفة مما يؤدي إلى تنوعها في _

 .العالم ويجعل إلانسان أكثر وعيا بثقافته وهويته

 وسيلته للتخاطب في املجاالت التي يتعذر  أخرى، تكون ف تعليم اللغات ألاجنبية إلى تزويد املواطن بلغة يهد_

 .فيها استخدام اللغة ألاصلية
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 .لطفي بوقربة،محاضرات في اللسانيات التطبيقية،معهد ألادب واللغة،جامعة بشار_5
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  إحصائيةدراسة تحليلية –مصطلحات عيوب النطق عند الجاحظ 

 

ــــور   بية إلزعرح: ةالدكتــ

elezaarhabiba@gmail.com 

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

 :امللخــص

بددددددده مك ظندددددددهظنت ددددددد ظ ي ددددددد ي ظو ي  ددددددد  ظ ددددددد ظن ددددددده ظو،ددددددح ظ  ددددددده ظظيعددددددحظ عاددددددده، ظادددددددهيهظمنهفددددددد  ظ دددددددهظ ن دددددددهمظ  ددددددد ظنددددددد ظ   ددددددد 

 يلغددددد ظب ف لدددددوظ  واردددددهظ ددددد فهظو ددددد  ه ظفمددددد ظو ثيددددد ظ فهفددددد ظلبمهيددددد ظولا هيددددد ظ  ددددد  ظي   دددددهظ، ددددد ظ ددددد ظو   دددددهظ ع ددددده  ظو  ددددد ظاددددد ظ

                 ظه دددددددددددهىظلا ددددددددددده ظليددددددددددد  ظيدددددددددددهظ ددددددددددد  ت ظ ددددددددددد ظ ي ددددددددددده،   ظنددددددددددد ظ ي  ددددددددددد  ظ" ي  ددددددددددده ظو ي   ددددددددددد  " ظو" ع  ددددددددددد   "  هب ددددددددددد ظ ي ددددددددددده مك ظ

 كهتظ يلغدددددد ظ يعددددددد تظب ع ك دددددد ظو ددددددد هف ظونفه  دددددد ظادددددددهع ظ عادددددده، ظن  ددددددد  ظ رددددددهمظ ي  ددددددد ظوا   ددددددد ظيهدددددده ظو  ،دددددددحظلهددددددهظن ددددددد  إي

 مدددددددددح ظبددددددددددنيقظنعدددددددددد و هتظا ددددددددد سظ ي  دددددددددد ظوف تدددددددددد ظندددددددددد ظ ي  ددددددددد  ظا ددددددددددحظل دددددددددد ه ههظو  ددددددددد  ه ظ عادددددددددده، ظبددددددددددنيقظل ظ  ندددددددددد ظ

ظنعدددددد وقظ ي  ددددددد ظونعهعا ددددددد ظنددددددد ظ   ددددددديظ   ف ددددددد ظولطعددددددده لظوهدددددددن ظإ ظ  ظا دددددد ظ ددددددد   ظ  ف دددددددهظ دددددددح ظا ددددددد ظ   ددددددد ظو  ددددددده ظ عاددددددده، 

وفظ فدددددد ظ ي ه  دددددد ظإ دددددد ظلندددددد  لظ يلغ كدددددد  ظو ددددددنيقظ  دددددددةسظ عادددددده، ظ   ددددددة ظندددددد ظ ي مدددددد ظ يل دددددده ظ ع ددددددح  ظيه دددددد ظا ددددددحظ ي  ه دددددد ظ

ظل ظ ي مل دددددددددد ظ
 
ندددددددددديظاددددددددددح ظنعدددددددددد و هتظ  عدددددددددد وقظ يل غدددددددددد  ظو الددددددددددهظ    دددددددددده لظإ دددددددددد ظ ي  دددددددددده  ظ يعل  دددددددددد ظ ع ح  دددددددددد ظو ي    دددددددددد  ظإث

لعدددددددهيهظ يلغددددددد دظ عاددددددده،  ظو فددددددد ظادددددددهيهظي ددددددد م ظ ددددددد ظ ي  سددددددد  ظ يلغددددددد دظ ددددددد ظ يدددددددح لظ ع دددددددح  ظ ل  ددددددد ظنددددددديظ يح   دددددددهتظ يلغ كددددددد ظي

الاه  دددددددهثظو ي مددددددد ظيه ددددددد ظ ددددددد ظن ددددددده ظ يح   دددددددهتظ يعددددددد ف  ظو ي مل ددددددد ظو ،عددددددده ظعاددددددد ظ  عددددددد و هتظ ددددددد ظهدددددددن ظ يعلدددددددهظ دددددددحن هظ

 ". -     ظفمل ل  ظإ،عه   ظ-نع و هتظا  سظ ي   ظا حظ عاه، : "هن ظ يع  ظ     ثظبدد

  . يل غ ظ- يع ح ظ- ع    ظ- يع  سظ يل ظ  ظ- ي  هف  ظ يع  سظ-ا  سظ ي   ظ:الكلمات املفتاحية

  

  :تعريف الجاحظ

       هدددددددددددددد ظلبددددددددددددددد ظا  دددددددددددددده ظا ددددددددددددددد وظبدددددددددددددد ظبمددددددددددددددد ك ظنم دددددددددددددد سظ يت ددددددددددددددده  ظبددددددددددددددهي ث ظ يل  ددددددددددددددد ظ  عدددددددددددددد و ظبهعاددددددددددددددده، ظ

يل دددددد   ظفددددددد   ظو يددددددحلظوهددددددد ظ  دددددد ظ دددددددغ ةظظ775يلهاددددددد  ظظ151ويدددددددحظ دددددد ظ ي عددددددد  ظاددددددهثظ( 1) ي عدددددد د ظ يعدددددددهيهظ   ددددددر   

ددددددددهسظ دددددددد ظ  ي دددددددد ظ هفدددددددد ظندددددددد ظ دددددددد   ظ ي ددددددددع ظ دددددددد ظ ي عدددددددد   ظوظ ن دددددددد ظ  هيدددددددد ظل دددددددد ف ظ ي   ددددددددة   ددددددددهظف ادددددددد  ظ يدددددددد ظ يت  

 ي عددددددددددد  ظي ددددددددددد علهظ ي ددددددددددد    ظو يت هبددددددددددد ظطددددددددددد  ظال دددددددددددةلظنددددددددددد ظل  ددددددددددده ظو دددددددددددح  يظ ي ال ددددددددددد ظ ددددددددددد ظ يعلدددددددددددهظو ي  ددددددددددد  ظإ ددددددددددد ظ

 ظ فدددددده ظن  دددددد  ظ   ه دددددد ظفددددددهثظ  لتدددددد ظوليددددددنظ   دددددد    ظ يتدددددد كهظو ي عدددددد كاظادددددد ظ ي دددددد هظو ي  دددددد ظ يددددددندظادددددده ظ  دددددد 

و دددددددددده ظ( 2)يعلددددددددددهظ دددددددددد ظنلدددددددددداحظ ي عدددددددددد  ظ عاددددددددددهنيظ  ل دددددددددد ظ ي عدددددددددده، ظطدددددددددد هههظادددددددددد ظ يعدددددددددد سظ  ددددددددددة  ظا دددددددددد ظ،ل ددددددددددهتظ 

 عاددددددده، ظطعدددددددحظ ف هه ددددددد ظنددددددد ظ يع ددددددد ظ ي ددددددد ن ظ ي عل بددددددد ظ دددددددنه ظيل مددددددد ظاددددددد ظ يت ددددددد ظ ي ددددددد  ظ     ددددددد ظ ددددددد ظ ع  ددددددد ظ

 م دددددددده ظ عاددددددده، ظن  ددددددد  ظبدددددددد  ظ لددددددد ظ يعلدددددددهظو لدددددددد ظ يعددددددد  ظوإ ظ هفددددددد ظهددددددددنلظظ(3)و ي ددددددد قظط ددددددد مه ظ ي عددددددد  

ظل هدددددددهظا  ددددددد  ظ دددددددهظبلغددددددد ظظ إطددددددد ه يظددددددد و ظ دددددددحظن ع ددددددد ظاددددددد ظ
 
 ال هفددددددد ظنددددددد ظن دددددددهي ظ يعلدددددددهظو،ل دددددددهتظ  لددددددداحظإث

 .ن ظن  ي ظ     ظ  ظل سظو ي  ت ةظ   ظ فه ظ  كحظب  ظال ه ظاع ل

 دددددده ظ عادددددده، ظن ددددددنظبح  دددددد ظارددددددحلظ دددددد ظ يددددددح لظو ي معدددددد  ظ  ددددددهييظ   ددددددةظندددددد ظ  دددددد ظ ي ل دددددد  ظظ:مذهبــــــا يع  ا ــــــي

 دددددددددد وطظيرددددددددددهظوكفلدددددددددد ظا ه فدددددددددد ظطع دددددددددده   ههظو ددددددددددحظطددددددددددغوظظو دددددددددده ظل ىددددددددددةظن لدددددددددد ظإ دددددددددد ظ ي   دددددددددد  ظ ي   ع دددددددددد   ظ فدددددددددده 
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 بدددددددددددددهثاد   ظونذددددددددددددد  ظ ددددددددددددد مثظل دددددددددددددهفنف ظو  ددددددددددددد  ا ظ ددددددددددددد ظندددددددددددددهظا دددددددددددددحهه ظو دددددددددددددل ظ  عد يددددددددددددد ظبهي ل ددددددددددددد  ظنع و ددددددددددددد ظ

ون دددددددد    ظ فدددددددده ظ ل ددددددددهظ طدددددددد ه ظنعددددددددد  ظيددددددددفثظ،ل  دددددددد ظو دددددددده ظندددددددد ظلطددددددددر ههظ ي ظددددددددهثظ يددددددددندظ  دددددددديظ عادددددددده، ظ  عددددددددهظ

 .يلد و ظن ظننه  ظالااد    ظ  ع و ظسظ ي ظهن 

يعدددددددحظ عاددددددده، ظل  دددددددةظ هفددددددد ظارددددددد ظ ددددددد ظ يععددددددد ظ يع ه ددددددد   ظ  دددددددحظ ددددددده ظ ي  ددددددد  ظ ي ه دددددددا ظبفددددددد ظ: وشـــــــيو اثقافتـــــــا 

 عارددددددددد  ظ يع ل ددددددددد ظ ع عددددددددد  ظ ي ددددددددد ظ ه ددددددددد ظ هدددددددددهظ  عد يددددددددد ظ ددددددددد ظاعددددددددد لظو  ددددددددد ظاعددددددددد لظ ددددددددد   ظنددددددددد ظ، ددددددددد ظو ددددددددد  ظ

    ددددددددد ظلوظنددددددددد ظ، ددددددددد ظ ددددددددد  ظالا ددددددددد حث ظلوظنددددددددد ظ، ددددددددد ظ ي دددددددددح  ظا ددددددددد ظف ي دددددددددحظ  عددددددددده  ظلوظنددددددددد ظ، ددددددددد ظ ن دددددددددهىظ

( 4)نه  هدددددددهظول دددددددهي عههظو    ددددددد ظ ي ع  دددددددةظ هدددددددهظ فددددددده ظ  فددددددد ظي ددددددد  حظنددددددد ظنفدددددددهم ظا ل ددددددد ظثظف  دددددددحظظبفندددددددهثظ يلغددددددد ظ ددددددد 

 ددددددددد يظ عاددددددددده، ظنددددددددد ظلصددددددددد ظا  دددددددددح ظول ددددددددد   ظولصدددددددددد ظمكدددددددددحظلفعددددددددده دظوليدددددددددنظ يتددددددددد ثظوفل دددددددددوظ ي عددددددددده، ظندددددددددد ظ

ندددددد ظ دددددد  ظ  دددددد ههظهددددددهظطدددددد  اظ عادددددده، ظ يددددددن  ظفل دددددد ظادددددد ههظل دددددد  ظ يلغدددددد ظو دددددد ها ظ( 5) يعدددددد سظطدددددد هههظبه  كددددددح

 يتددددددددد ثظوف صددددددددد ظا ددددددددد ظن   دددددددددحههظ ي ددددددددد ظفف ، ددددددددد ظاليهدددددددددهظ ددددددددد   ظ يعلدددددددددهظو   فددددددددد ظوف  اددددددددد ظف  ادددددددددهظظل س ظوالددددددددده

 .(6) ول ب ظ فل  ظليه لظ  ظف  ال ظو ع ظال  

 : وفاتا وأهم مؤلفاتا

 ن  ددددددد ظ ددددددد ظ دددددددد   ظ يدددددددقظبددددددد  ظطغددددددددح  ظو ي عددددددد  ظإ ددددددد ظل ظل    دددددددد ظ ظاددددددد ظ عاددددددده، ظن تدددددددد ظا ددددددد ظ يعلدددددددهظو ي دددددددد ي و

طددددددد حتظال ددددددد ظ يعلددددددد ظ  ددددددد   ظبهي عددددددد  ظن ددددددد  ظ ل ددددددد ظ   دددددددهثظ هدددددددهظ ي   ددددددد ظ ي ددددددد ف ي ظول ددددددد  ظبهي دددددددهع ظو دددددددهظ 

ندددددد ظا دددددد لظإ دددددد ظلفدددددد ظيددددددهظيع دددددد ظف  دددددد ظندددددد ظ يت هبدددددد ظو ي دددددد ي وظ  يددددددنظ ندددددد  ظوك ددددددح ظو، ددددددهظنددددددهظ دددددده ظل ادددددد ظهددددددن ظ

 ي  دددددد ظونددددددهظ دددددده ظل ادددددد ظهددددددنلظ ي دددددد  ظ يععدددددد   ظ    حندددددد ظ     ادددددد ظ ي دددددد ظيددددددهظ عددددددحظ ع ددددددهظبهي دددددد ظوثظبل ددددددهع ظوثظ

 .هف ظهنلظلا ه ظن ظن هظ فكحههظن هً ظوف  اهظو ح  ه  ثظ ع  ه ظ  ف هظ 

يع  ددددددددةظ عاددددددددده، ظ يت ددددددددهسظي دددددددددةظنعلددددددددهظ، ددددددددد ظ  ددددددددد  ظ دددددددد ظ  دددددددددهسظ ع  دددددددد   ظ دددددددددحظ ظدددددددد ظ ددددددددده،  ظوك  دددددددددحثظ 

ندددددديظ دددددد ظ  دددددد ظا دددددد ظ دددددد ظي دددددده ظوك  ددددددحظ وك  دددددديظ ل دددددد ظا دددددد ظي ددددددهف  ظوهدددددد ظ  دددددد لظ دددددد ظ دددددد ظنفدددددده ظوكظردددددد ظنددددددهظنؤي دددددد 

 .(7)و يقظلن ظي  م  ظ  ظو  يظ يت هس  وف ه ظنهب  ظلنعه ظ اعه  منه ظا  ظف هوتظنهب  ظ

هددددددددد ظليددددددددد ظندددددددددهظليدددددددددوظ عاددددددددده، ظإ  ظهددددددددد ظف دددددددددهطظا ددددددددد ظ  كددددددددد ظو،عددددددددد ل ظف ددددددددده سظظو ي   ددددددددد    دددددددددهسظ ي  ددددددددده ظ 

  دددددددد  ه ظن دددددددد ظ  ددددددددده ظظ ت كدددددددد ظول ب دددددددد ظويغ كدددددددد ظيرددددددددن ظف ددددددددحظ يت ددددددددهسظ ددددددددحظ ددددددددهظندددددددده  ظالفكدددددددد  ظ دددددددد ظطدددددددد  ظ     دددددددد ي

 .ن ظلنرهتظ   ظل سظ يع ص ظو ي       هسظ ي  ه ظظ يعل ه ظو يت هسظوههه ظ ب ظيلحو ظيع  ة 

  .ي   ظ  عد ظهظ  ظ255   ظف   ظ

 :عيوب النطق

  عددددددددحظالا دددددددد   بهتظ يلغ كدددددددد ظ،هيدددددددد ظندددددددد ظ ي ددددددددعوظ دددددددد ظ ي ع  ددددددددةظادددددددد ظل فدددددددده ظبم دددددددد ظثظي دددددددد   يظ ي دددددددد   

ا ددددددهظ  ددددددد  ظ دددددد ظ تدددددد لظنددددددد ظنعل نددددددهتظون ددددددها  ظ   دددددددع ظبددددددهي افظلنددددددهثظ يددددددد ك ظ دددددد ظ ي    دددددد ظنعرددددددده ظ  ي ع  ددددددة

 دددددددل ه ظ، ددددددد ظ  دددددددحلظظ دددددددف طلوظ فددددددد  ظيح ددددددد ظن ددددددده  ظ ددددددد ظ ي  ددددددد ظف  عددددددد ظو ع ددددددد ظ ح فددددددد ظاددددددد ظ ي  ددددددد ظبدددددددهع  و ظ

   ددددددددده ظب  ددددددددد ظ ع ددددددددد و ظ ددددددددد ظ ددددددددددة ظن تددددددددد  ظنددددددددد ظ   ي ددددددددد  ظوكفددددددددد  ظ يدددددددددقظفدددددددددح ك  ه ظ  ح  ددددددددد ظ   ددددددددد ظ،ددددددددد و ظ

يددددددددهظ ل ددددددددهتظو م  ددددددددهتظنف ل دددددددد  ظ هي  دددددددد ظ دددددددد ظن ،لدددددددد ظ ي ددددددددر ظ ع دددددددده دظا دددددددد ظ  ددددددددحلظبددددددددهي رهظون دددددددده يظ عدددددددد ة ظ
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ظندددددددددهظل ظ  لددددددددد ظ ي دددددددددر ظ ي دددددددددهن ظا ددددددددد ظ  دددددددددحلظب  دددددددددح  ظ ل  ددددددددد  ظ و ي   ددددددددد ظبددددددددد  ظنعددددددددده  ظ يفل دددددددددهتظو ي  ددددددددد ظ هددددددددد  ظيددددددددده 

 (8)  . هه يلغ دظ يدة   ظ يه هظ م  ظل فهً  ظوظنعه   ظوك  ي ظف  ظ ي   ظ

 :النطق واضطراباتأنواع عيوب الكالم 

 (9) : يلي من أنواع عيوب الكالم واضطرابات النطق ما 

 يع دددددددد سظ يت ن ددددددددد ظ ي هف ددددددددد ظادددددددد ظ دددددددددعوظ ددددددددد ظ ي دددددددددح  تظ يع ل دددددددد  ظو دددددددددحظيعددددددددد  ظ يددددددددقظإ ددددددددد ظا  نددددددددد ظو  ي ددددددددد ظلوظظ-

ب ئ ددددددد ظوا ددددددد ك  ظبم ددددددد ظ دددددددؤ دظ يدددددددقظإ ددددددد ظادددددددحثظفم  ددددددد ظ ي    ددددددد ظ ي  سددددددد  ظو ي   ددددددد ظ   ه ددددددد    ظ  دددددددؤي ظ دددددددهي هظ

 .ا  ظ  ت هسظ يلغ ظونح ظ ح ف ظا  ظ   ع هيره  ظ ح  ظ ي   ظ

إبح ي دددددددد ظلوظظبهت  يع دددددددد سظ يت ن دددددددد ظ ي ددددددددهف ظادددددددد ظن دددددددده  ظلا دددددددده ظ ي  دددددددد  ظ دددددددد  ت ظل ظي دددددددد  ظ يددددددددقظ  دددددددد   ظ-

 مدددددددددددن ظلوظ  ادددددددددددوظلي ددددددددددده ظف  ددددددددددد ظ ددددددددددد ظ يفل دددددددددددهت ظ  ددددددددددد  ظ يددددددددددد عاظ    ددددددددددد  ظبعددددددددددد تظظل فم ك  ددددددددددد ظلوظ  تددددددددددد ظ

 . ي   ظبحثظن ظ ي    ظو ي ه ظبحثظ ي   

 يت ن ددددددددددد ظ ي هف ددددددددددد ظاددددددددددد ظ  ددددددددددد   بهتظ ددددددددددد ظ يعددددددددددد تظ ددددددددددد  ت ظل ظفظرددددددددددد ظيدددددددددددح ظطعددددددددددداظل ددددددددددد ه ظ يع ددددددددددد سظظ-

    دددددد ظ ددددددد ظ ي   دددددد ظ يعددددددد ف  ظلوظ ا ددددددد ظ دددددد ظ يعددددددد تظو غ  ددددددةظ ددددددد ظن ددددددد   ظ يعدددددد تظبهث ف ددددددده ظوالافف دددددددهل ظلوظ

بمددددد ظ ددددد ظ يعددددد تظفدددددؤي ظ دددددل هظ ددددد ظ  ك ددددد ظ ي  ددددد ظ دددددنيقظ دددددحظ   ددددد  ظ ف دددددهلظ ي  ددددد ظنددددد ظ ي   كدددددوظ ي  ددددد دظإ ددددد ظ

 . ي   كوظلف  

 . ن  ظ ي هف  ظا ظ ي ح  ظ ي  ع   يع  سظ يتظ-

 . يع  سظ يت ن  ظ ي هف  ظا ظا  ن ظف    ظلوظ ف عهي  ظ-

 :حصر مصطلحات عيوب النطق عند الجاحظ

  ي دددددددددد :  عددددددددده، ظو  الددددددددد ظل  دددددددددد ظنددددددددده   ندددددددددد ظبددددددددد  ظ يع ددددددددد سظ ي دددددددددد ظ  لظ عاددددددددده، ظنفلدددددددددد ظ: العيـــــــــوب البيانيـــــــــة -1

 .و ع ع  ظ يعه 

"  ا ددددددد ظ ع   دددددد ظ يدددددددن  ظي اددددددفو ظاددددددد ظ ي عدددددد  ظب ا ددددددده ظ ع  ددددددهس ظ  دددددددهظ  دددددد ظ لدددددددهنعددددددد وقظ  لدددددد ظ: البــــــ   

 ظو دددددددددحظا دددددددددةظ عاددددددددده، ظاددددددددد ظهدددددددددن ظ  عددددددددد وقظ(11)الاف  ددددددددده و ددددددددد هظيل دددددددددها ظ يدددددددددندظ عدددددددددهسظبدددددددددهي افظلوظ"    مددددددددده

  دددددددددهظل ظ ددددددددد   ظ   مدددددددددهظا دددددددددحظ ي دددددددددع   ظوظ ي فددددددددد ظا دددددددددحظ ع   ددددددددده ظ ددددددددد   ظ   دددددددددر ظ يىةيددددددددده ظو ع  ددددددددد ظ: " ب  يددددددددد 

 (11) ".  ت ه 

ظ" يل بددددددددددد ظ ددددددددددد  ظ ظال ددددددددددد ظو ددددددددددددلهظظ عاددددددددددده، وندددددددددددهظلو  لظ  ددددددددددده  
 
ف دددددددددددهىظنع ددددددددددد ظلف  ددددددددددده ظب    ضددددددددددددقظل ظظ( 12)إ  

ظل ظ ثي ددددددددد ظف ددددددددد   قظبددددددددد  ظ، ددددددددد ظ ي عددددددددد  ظب ي ددددددددده ظ يلغددددددددد ظظ" ي دددددددددقظ "نعددددددددد وقظ
 

  لددددددددد ظا ددددددددد ظ لددددددددد ظ يتددددددددد ثظإث

 ي ع  دددددددةظنددددددد ظ رددددددد ظليددددددد   ظو هي ددددددده  ظ ددددددد ظهدددددددنلظ ع هيددددددد ظ فددددددد  ظظونعهفيهدددددددهظنددددددد ظ رددددددد  ظو ددددددد  ظ يدددددددقظ يددددددد   ظ ددددددد ظ يددددددد 

 . يعه ظا  ظب ه  ظ ف ظ  ؤ دظ، ً هظإ  ظ ي  ظب  ه، ظو    ظ   فله

و دددددد  ظظ(13)    هدددددد ظل،ددددددحظ يع دددددد سظ ي  هف دددددد ظ ي دددددد ظفدددددد مثظ ع   دددددد ظا ددددددحظ اددددددفلظادددددد ظطدددددد  ظوف عدددددد  ظ  عدددددده   

   .   عاه، ظ يقظن ظي  ظ و    ظي  ظطع دظا ظل،حظ ي ع  

ظ   
 
ْعل ه وظ ي  هتظو    ( 14)ونل  ظا   سظو   ظل هطيظظ***ن  ظبع 

 ( 15).ا حظن   ر ظ  يظنمت حظالا    س  ع وقظ يعه ظ  ل ظا  ظ  ظن ظ ن هب ظ عخا ظو عدة  ظ
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دددددهظ عدددددد  ظبددددددقظ: " وه دددددهظا  دددددده ظب هف ددددده ظ عدددددد لظير دددددهظ عادددددده، ظ دددددد ظن حنددددد ظ هف دددددد ظب  يددددد : العـــــي والحصــــــر
 
 يلرددددددهظإف

ددددددو ظ ددددددهظفم دددددد ظ  ددددددهظ عدددددد  ظبددددددقظندددددد ظ ي دددددد ظو ع عدددددد ظو ددددددح  هظويعدددددد ظنه   ددددددقظي ددددددهظل ىددددددةظهدددددددن  ظ
 
ندددددد ظ   دددددد ظ ي فل

إف ددددددهظو دددددديظ ي يدددددد ظا دددددد ظ دددددد ظ دددددد   ظ ددددددهومظ   ددددددح   ظوو دددددديظ  ددددددهظ ي دددددد ظا دددددد ظ دددددد ظ دددددد   ظ عدددددد ظ"   عدددددد و ه ظ  يدددددد ظ

 ( 16).  ح  ظ هي  ظننن ثظو ع   ظننن ثن ظ  

        ف ،ددددددددددددددد ظن دددددددددددددددهظ ددددددددددددددد  ظل ظ يع ددددددددددددددد سظ ي ددددددددددددددد ظ   هدددددددددددددددهظ عاددددددددددددددده، ظا ددددددددددددددد سظثظف علددددددددددددددد ظب  ددددددددددددددد ظ ع ددددددددددددددد و ظ 

 .و يفل هت ظوإف هظا  سظب هف  ظب ال  

 الددددددددهظ    دددددددده ظ ي  دددددددده  ظ يعل  دددددددد ظ ع ح  دددددددد ظ دددددددد ظ ي مدددددددد ظو   ،ظدددددددد ظ  دددددددد  ه ظ عادددددددده، ظ :العيــــــــوب اللف يــــــــة -2

ل ظ  ددددددددددةسظندددددددددد ظ يح   ددددددددددهتظ يل ددددددددددهف  ظ ع ح  ددددددددد ظ ي ه  دددددددددد ظا دددددددددد ظ  عدددددددددده  ةظ ي   ي   ددددددددد ظويه دددددددددد ظ ي   دددددددددد  ظن هددددددددددهظ

ةظا ههظبه ع وقظ يل ه  ظ يل هف هتظ ي   ي    ظ  . biological linguistics  (17) و ي  ظيع  

لندددددددددد  لظ يلغ كددددددددد ظ ي دددددددددد ظ عدددددددددد لظيردددددددددهظ عادددددددددده، ظبهيح دددددددددد ظو ي  عددددددددد  ظ ي ع عدددددددددد  ظ ي    دددددددددد  ظونددددددددد ظبدددددددددد  ظ 

 ... . ع     ظ يل غ  ظ ي  ف   ظ يع ل  ظ يع ح 

 ( 18). إ  ظف ع يظ يل ه ظ  ظ ي ه ظ ر ظف  هثظوإ  ظف ع يظ  ظ يغه ظ ر ظ   ه "     ظل    ظظ:التتعتع

 ددددددددد ظل،دددددددددحظ ع ددددددددد و  ظ ددددددددد   ظ ددددددددده ظ ي تددددددددد   ظا ددددددددد ظن ددددددددد   ظ دددددددددح ظا ددددددددد ظ ي تددددددددد   ظ"  ي  ع دددددددددي"ن ددددددددد ظنعددددددددد وقظ 

ددددده  ظ  فددددد  ظ  ددددد فلهظف  دددددهث ظوإ  ظ    ظ ددددد ظ،ددددد  ظ ي ددددده ظ رددددد ظ  ظ  دددددهظلطددددده ظإ ددددد ظ يدددددقظ بددددد ظ ددددده لظ"   ددددده " ،ددددد  ظ ي  

يع دددددد ظ يل ددددده ظادددددد ظ ي  دددددد ظ ي ددددددل هظبددددده   ظ ددددددهي عىةظ ي دددددده هظادددددد ظ إ ددددد ظ دددددد ظندددددده  دددددده ظنددددددحي  ظ  عدددددد وقظ" ب  يددددد ظ

ونددددددد ظلي ددددددده ظ يعددددددد سظلي ددددددده ظف ددددددده   ظوإ ظ هفددددددد ظ"   ددددددد  ظ عاددددددده، ظظ(11)  ل دددددددهتف ددددددده  ظ ع ددددددد و ظلوظاددددددد ظف ددددددده  ظ يف

ظب عاظالا  ت  لظ ين   ا ظ  ظب  ظ
 

 .قظ   ظ ي ها طع ظيهظي   يظ  ن حظإ  ه ههظإث

ظ  ةظ، سظ  ة* و  ةظ، سظب فه ظ ٍ  ظ  س 
 
 وي  ظ 

ظل،دددددددددح ظث  ددددددددد ظ  ددددددددد ظو ،دددددددددحظ ددددددددد ظي ددددددددد   يظل ظ ن دددددددددحظهدددددددددن ظ ي  ددددددددد ظيددددددددد  ظنددددددددد  تظ و دددددددددهظ ل ظنددددددددد ظثظالدددددددددهظيددددددددد ظل  

 (21)  . ت ع ي ظوثظ  واو 

ونددددددد ظه دددددددهظ  ددددددد ن  ظل ظ ي  ع ددددددديظهددددددد ظنددددددد    ظ يددددددد واو  ظوهددددددد ظ   ددددددديظ ددددددد ظ يع ددددددد سظ ي    ددددددد  ظليددددددده ظ ددددددده ظ

 .طفلره

        نعددددددددددددد وقظ دددددددددددددح هظيدددددددددددددهظ دددددددددددددن  لظعاددددددددددددده، ظ م ددددددددددددد  ظوإف دددددددددددددهظف ددددددددددددد  ظإي ددددددددددددد ظ يعح دددددددددددددحظنددددددددددددد ظ يعل ددددددددددددده ظظ:التمتمـــــــــــــة

ظ  ددددددد  ظ يل ددددددده ظ ف ددددددد ظن  ددددددد  ظ ع ددددددد   ظ  دددددددةطظ
 

 ي دددددددح ن  ظونددددددد ههظ ع ل ددددددد  ظوإ  ظ  ددددددد  ظ ي    ددددددد ظ ددددددد ظ يتددددددد ثظلث

 ( 21). إ  ظ يل  ظ  ف ظ ي ه ظو   ه

ظ ي    دددددددددد ظا دددددددددحظ عادددددددددده، ظ ددددددددد ظ دددددددددد سظنددددددددد ظ دددددددددد وسظ  و دددددددددحظ  ددددددددد ظ يددددددددددح    ،   ظبددددددددد ظا سدددددددددد  ظا ددددددددد ظل  

 .begaiement ي  ف  ظ

و   عددددددددد  ظبهي  فددددددددد  ظه دددددددددهظهددددددددد ظ  ددددددددد   سظ دددددددددؤي ظا دددددددددد ظا ل ددددددددد ظ ي ددددددددد ةظ يعددددددددده دظ  ددددددددد  ظو ددددددددد  ي ظ يتدددددددددد ثظ 

  ( 22).   ع حظ  ثظ  عهسظ     ظب    هتظوفت    ت
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  :Aphasiaالحبسنة 

يلغ كدددددد ظ ي دددددد ظ هدددددد هظ هددددددهظالددددددهظ يدددددد   ظاهندددددد  ظوالددددددهظ يدددددد   ظ يلغدددددد دظيه دددددد ظوا دددددد ظ دددددد ظندددددد ظلندددددد  لظ  

ظ ع  ددددددددددةظ عادددددددددده، ظ ظ ي   دددددددددد    دددددددددده ظ دددددددددد ظي ددددددددددهف ظ،  دددددددددد  ظإ  ظ دددددددددده ظ يتدددددددددد ثظ " ،ددددددددددح                   دددددددددد ظال دددددددددد  ظويددددددددددهظ  لدددددددددد ظ،ددددددددددح 

 ( 23.)وظ ي   هث

        ،دددددددد  ظفمدددددددددح ظا دددددددد ظلفددددددددد   ظ ع   ددددددددد هتظ" ه دددددددددح"وظي   ددددددددهظ  ددددددددددةسظ عادددددددده، ظب  ر نددددددددد ظهددددددددن ظنددددددددد ظ يعددددددددهيهظ 

ددددددةظ يهددددددهظب  يدددددد ظ" ه ددددددح" ي دددددد ظ   هددددددهظ عادددددده، ظفدددددد    ظإ دددددد ظ،ددددددٍحظنددددددهظ ع   دددددد  ظ يل ظ دددددد ظا ددددددحظوظ ع   دددددد  ظ  يددددددندظا  

وندددددددددد ظ  عدددددددددد و هتظ ي دددددددددد ظظ(...) ، دددددددددد ظ  ددددددددددحظ  دددددددددد كاظف  دددددددددد ظادددددددددده ًف ظادددددددددد ظ   م دددددددددده ظ يفل ددددددددددهتظ دددددددددد ثظو  هبدددددددددد 

فدددددد  ظ  ظ دددددده ظط ددددد  ظهددددددنلظلي ددددددة ظب دددددد ي ةظيغددددد ظل ا  دددددد ظوإف ددددددهظف  ددددددةسظن ر نرددددددهظندددددد ظ ع   ددددد   ظ يع ددددددح ظيتدددددد ظإ

 .فه   ظا ظ ي   ظ ي ظ ي   

 دددددد ظل دددددد ظ ي دددددد ظإ  ظل دددددد  ظ هددددددهظ يل دددددده ظ علدددددد ظ ي  دددددد ظبددددددهيت ثظا دددددد ًة ظإ دددددد ظ،ددددددحظ   دددددد م  ظوفمدددددد   ظظ:العقــــــدة

نعرددددددددهظ يتدددددددد ث ظإ دددددددد ظن دددددددده يظ دددددددد ف  ظنعه  دددددددددظففدددددددده ظثظف  ددددددددقظادددددددد ظ،ه  دددددددد  ظوثظ  دددددددد ةظإ دددددددد ظنع دددددددد ظوم يدددددددد ظا دددددددد ظ

 (24)  .ي ظ ظ ي ع  حظن     ظيلع ح ظن   تظ ي عه، ظو  هتظ ي  ه ظوي   هظ   ع  ظ عاه، 

ويعددددددد ظندددددددهب  ظي دددددددهظ يدددددددقظ،ح  ددددددد ظاددددددد ظ يع دددددددح ظ ي ددددددد ظ هفددددددد ظ ددددددد ظي ددددددده ظن  ددددددد  ظال ددددددد ظ ي ددددددد ث ظإ  ظ  ددددددد  ظ 

ظفلددددددددقظ يع ددددددددح ظوظل لدددددددد ظ يددددددددقظ ي ع  ددددددددحظ  يدددددددد ظ ــــــــي  ﴿  :  عدددددددده  وندددددددد ظ يددددددددحي  ظا دددددددد ظل ظ ظ عدددددددده  ظ،دددددددد   ــــــــَرْ   ِّ
ْ

ِّ اش
َرب 

ْمرِّي ( 22)َصْدرِّي 
َ
ي أ ْر  ِّ ِّ

ي ( 22)َوَيس  َسانِّ ْن لِّ  مِّ
ً
َدة

ْ
ْل ُعق

ُ
ي( 22)َواْحل ْو ِّ

َ
ُهوا ق

َ
ق

ْ
 ( 25) .﴾َيف

نعدددددددد وقظ يع لدددددددد ظندددددددد ظبدددددددد  ظ  عدددددددد و هتظ ي دددددددد ظ  دددددددد ع لرهظ عادددددددده، ظ يحثيدددددددد ظا دددددددد ظإ،ددددددددح ظلندددددددد  لظظ:العقلــــــــة

ظلف ددددددددددهظإ  ظ معدددددددددد هظ  يددددددددد ظ
 

  دددددددددد  ظي ددددددددددهظل ظظ(26)   "   دددددددددده ظ دددددددددد ظي دددددددددهف ظا لدددددددددد ظإ  ظ ع دددددددددد ظال ددددددددد ظ يتدددددددددد ث"  يلغ كددددددددد ظإث

ظ ن  دددددددددددده ظاهلدددددددددددد  ظ دددددددددددد  ظل ظ يع لدددددددددددد ظهدددددددددددد ظ. نعدددددددددددد وقظ يع لدددددددددددد ظ  كدددددددددددد ظ ددددددددددددًح ظندددددددددددد ظنعدددددددددددد وقظ يع ددددددددددددح ظال ددددددددددددةظل  

هظيواوال 
ً
  (27) .     سظ ي   ظاهن ظن ظال ةظ  ع  ظط   ظنع  ظيع  ظهن ظ ل ظلف ظ  ع حظن    

   ظوفتددددددد   ظل ددددددد   ظ ي ددددددد ظو  تظا ددددددد ظي ددددددده ظ عاددددددده، ظفددددددد   ظبددددددد  ظ ي   ددددددد  ظفدددددددح ظا ددددددد ظفددددددد  ثطدددددددقظل ظظ:الفأفـــــــأة

  دددددد ظ دددددد ظ دددددد ظ ي   دددددد   ظ ت ف ددددددهظ ددددددحظ  عدددددد ظ دددددد ظ ظو ددددددحظا ددددددةظ عادددددده، ظا دددددد ظ يددددددقظ دددددد   ظنددددددهظ،فدددددد "  ي دددددده "ي دددددد ظ

  (28) .      ظ  ظل لظا  ظي ه ظو ،ح

و  ظ ددددددددد ظي ددددددددده ظ يعددددددددد سظ ددددددددد ظنددددددددده  ظي ددددددددد ظ يل غددددددددد ظل ظ عدددددددددح ظ ع ددددددددد  ظإ ددددددددد ظ،ددددددددد  ظال دددددددددةلظو يل ددددددددد ظ يدددددددددندظثظظ:اللثغـــــــــة

ددددددد ظ يددددددد   ظ ددددددد ظاددددددد  ظي دددددددهف  ظوك عددددددد ظ يعددددددده ظ دددددددهلظو  ددددددد ظهددددددد ظ ي ددددددد   يظل ظ ددددددد فلهظبدددددددهي    ظو  ددددددد ظهددددددد ظ يدددددددندظ ع 

 (21) ... .   م  ظي هف ظا ظ ي   ظإ  ظ ي ه   يند

لندددددددددهظ عادددددددددده، ظ  ددددددددددحظادددددددددهع ظهددددددددددن ظ  دددددددددد لظ يلغدددددددددد دظنعهعاددددددددد ظال  دددددددددد ظ    دددددددددد ظولن لددددددددد ظ دددددددددد ظهددددددددددن ظ   ددددددددددةظ 

هلظ  دددددددددد ظ ع دددددددددد و ظ ي دددددددددد ظفددددددددددحيلرهظ يل غدددددددددد ظو دددددددددد ظ ددددددددددح   ظبدددددددددد  ظففدددددددددد  ظندددددددددده  ظ يعدددددددددد ظيرددددددددددهظ عادددددددددده، ظبهبددددددددددهظ دددددددددد  

ظ(31) يل دددددددددددقظ  ددددددددددد ظثظن ددددددددددده ظظphonologieيلعددددددددددد ف هتظ  ظإ   ىظ عاددددددددددده، ظ يهدددددددددددهظ  رددددددددددد ثظ ي ا  ددددددددددد ظ ع    ددددددددددد ظ

 (31)  . ي ه ظو ي   ظو ي ثظو ي   :   ظفحيلرهظ يل غ ظ  ظفظ ظ عاه، ظ  ظل صع ظل،   هع  و ظ ي

 صدددددد ظ ت ددددددد ثظلصدددددد ظ ت دددددد ثظو  ددددددهظ   يدددددد  ظبىددددددة ظوظبددددددد هظ  ظإ  ظل   وظ" فل دددددد ظيدددددده ظ  دددددد يرهظ: اللثغــــــة بالســــــ   -(1

 .ط   ظوص هظ 
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ل ظ  ددددددددد  ظ لددددددددد ظيددددددددد ظ ددددددددده ظظ عددددددددد ظ ددددددددده،عههظ  عددددددددد ظ ي ددددددددده ظ ددددددددده  ظ ددددددددد   ظل   :اللثغـــــــــة اللـــــــــ  تعـــــــــر  للقـــــــــا  -(2

 (32)  . ل ظي  ظوإ  ظل   ظل ظ    ظ ه ظ  ظ ه ظ ه ظ  

إال  دددددددد ظو ددددددددح ظ، دددددددد ظ،بدددددددد ظ/  دددددددد  ظندددددددد ظلهلرددددددددهظندددددددد ظ  عدددددددد ظالاثظ دددددددده ظ  دددددددد  ظبددددددددح ظإال للدددددددد : اللثغــــــــة  ــــــــي يم -(3

و يدددددد و ظ  علدددددد  ظلثظ ه دددددده ظا دددددد ظلصدددددد ظهدددددد  ظ  فدددددد ظ دددددده ظإ  ظل   ظل ظ  دددددد  ظنددددددهظ يعلدددددد ظ دددددد ظ يددددددق ظ دددددده ظنتغتددددددد ظ

 (33)  .  ظهن 

 دددددددد  ظاددددددددح ههظ  ددددددددعوظا دددددددد ظاددددددددح ظي غدددددددد ظلثظ يددددددددندظيعدددددددد لظيرددددددددهظل صعدددددددد ظ  دددددددد ههظإ  ظل   ظظ:اللثغــــــــة  ــــــــي الــــــــزا  -(4

 ظ  ددددددد  ظا ددددددد وظ دددددددده ظا دددددددنظ   عددددددد ظ يدددددددد   ظه ظا دددددددد ظ   عددددددد ظ يددددددد   ظال ً دددددددده ظونددددددد ههظإ  ظل   ظل دددددددا ددددددد وظظل ظ  ددددددد   

 
ً

 (34) . الا

 اللثغة" يوضح هذا املر  اللغوي  واملخطط التا ي

 

 

 

 

        

 

  

                                                                                                                  

  

   

 

 ا                                       ل ظظظظظظظظظظ ا لل ظظظظظظظنهظ يعل ظظظ                                        لص                 

 

  ا يظظظظا ن       اب ظ               علنتظظ        ا    ظظظظظظظظ ل ظظظظظظظ                   لص ظ ت  ثظظظظظظظظظ             

 .إ  ظهن ظ ي مل  ظ  حظ   ظ عاه، ظ يل غ ظإ   هاً هظإ ه  ظ

 

 

 

 

 

 لي  ه ظ    هاً ه     ل، ظو   ظا  ظل  ظظظظظظظظظظظظظل،  ه ظ    ها هظظظظظظظظظظظظظظظظظ   
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و  ددددددددده ظا ددددددددد ظندددددددددهظ ددددددددد  ظ  تددددددددد ظ ي ددددددددد  ظل ظ عاددددددددده، ظفمدددددددددح ظاددددددددد ظل ددددددددد هسظ ي دددددددددهب  ظيع ددددددددد سظ ي  ددددددددد ظ 

و ددددددد ظن ف  ددددددد ظل هً دددددددهظبهي مددددددد ظ يل ددددددده  ظ ي  سددددددد   ظيدددددددهظل  طظل ددددددد هسظليددددددد  ظفهف ددددددد ظاددددددد ظالاي   دددددددهتظ يلها ددددددد ظ

 ( 35) .     ظب  ظلاه هيلغ ظ يع

 :عيوب النطق الناتجة عن تأث ر اللغات ألاعجمية واللهجات العربية

 ظ ي  دددددددد ظو اددددددددفظ يل دددددددد  ظ، دددددددد ظثظوهدددددددد ظنعدددددددد وقظي دددددددده  ظ   دددددددد ظ عادددددددده، ظا دددددددد ظلفدددددددد ظف عدددددددده ظ دددددددد ظ يدددددددد :الحكلــــــــة

ظبهث ددددددددد حث ظ
 

و ددددددددد ظ  دددددددددهسظ ع  دددددددددد   ظ  ددددددددد وظ عاددددددددده، ظ  ددددددددده ظ ددددددددد ظي دددددددددهف ظ، دددددددددد   ظإ  ظظ(36)  عددددددددد  ظنعهف ددددددددد ظإث

 ددددددده ظ ددددددد ظي دددددددهف ظي دددددددد ظ   عددددددد ظنددددددد ظ ي  ددددددده  ظ دددددددد   ظ ددددددده ظ ي  ددددددد ظ يددددددددندظ ددددددد ظي دددددددهف ظنددددددد ظ  دددددددد ظ ي ا  ددددددد ظ  ددددددد ظ دددددددد ظ

 هع فلدددددد ظ ددددددد ظفظدددددد ظ عادددددده، ظفهف دددددد ظفددددددد ي ةظيغدددددد ظل ا  دددددد ظا دددددد ظ  ددددددد فلهظ، دددددد ظل ظ يتدددددد ثظ   ددددددد ظ( 37)  ي ددددددهف ظ،فلدددددد 

 .ال  

ه ظطدددددددددددددد   ظ  يدددددددددددددد ظفدددددددددددددده ظ عاددددددددددددددظ دددددددددددددد   ظ: الرطانــــــــــــــة         لفددددددددددددددهظو ظ يع صدددددددددددددد ظث ظوثظل، دددددددددددددد ظ" ه، ظادددددددددددددد ظلصدددددددددددددد ظ يددددددددددددددن  

ظ ع  ددددددةظ دظن  ددددددده ظاهلدددددد  ظ دددددددح ظا دددددد ظندددددددهظ عدددددد  ظ ي  ددددددد ظ يع صدددددد ظنددددددد ظ  ي  هفدددددد  ظ  عدددددد وقظ ي  هفددددددد ظا دددددد ظ،دددددددح 

 ( 38) .. فم   ظنفه طظ ع  و  ظو ي   ظل    ههظب  ي ةظيهاهتظل ا   ظال ك  ظا ظ يلغ ظ يع    

 . هي  هف ظا حظ عاه، ظه ظا  ظ  ظ ي   ظ    ظ ي  ظيغ ظ ي ل ظا  ظي ه ظا ص  

ي دددددددددددد فحثظ عادددددددددددده، ظهددددددددددددن ظ  عدددددددددددد وق ظيلحثيدددددددددددد ظا دددددددددددد ظف دددددددددددد ظ يعدددددددددددد سظلوظلادددددددددددده هظ يلغدددددددددددد ظ يع   دددددددددددد ظظ:اللكنــــــــــــة

فت ددددددددد  ظبت ددددددددد  ظ  لددددددددد ه ظ ر دددددددددهىظيت ددددددددد ظ ون ددددددددد ظوليددددددددد  ظو ددددددددد ظظ ي  ف يددددددددد    ي عددددددددد   ظويه ددددددددد ظا ددددددددد ظن ددددددددد   ظ

 ( 31).،    ظ

وا  دددددددحظ ظبددددددد ظمكددددددده ظ  فضدددددددقظو ددددددد ظهدددددددن ظ  ددددددد  ظ عاددددددده،  ظو دددددددر  ظبددددددد ظ ددددددد ه ظ  فضدددددددقظيت ددددددد ظ ون ددددددد ظ 

 (41) . يت  ظ ه    

 عادددددده، ظ  يدددددد ظوك دددددده ظ دددددد ظي ددددددهف ظيت دددددد ظإ  ظل يدددددد ظطعدددددداظ،دددددد و ظظ   ددددددقظي ددددددهظ يلت دددددد ظا ددددددح ويعدددددد ظندددددده 

 (41)  . يع سظو نب ظي هف ظ يعه  ظلو  ظإ  ظ  ف طظلو  

فن دددددددد ظ عادددددددده، ظإ دددددددد ظل ظ يلت دددددددد ظ دددددددد عههظ يلغدددددددد ظ ي   ع دددددددد ظ ي دددددددد ظ  دددددددد ظاليهددددددددهظ ي دددددددد   ظ  عدددددددد حظنلتدددددددد ظ دددددددد ظ 

ظ  . ع  ةظ ب ظيلحو  ظو   هظ علهظيغ ظل     ظلي  ظن  مك ظيلغ  ف   ظا  ظ،ح 

وهدددددددددددددد ظ  عدددددددددددددد  ظا دددددددددددددد ظ  عدددددددددددددد وقظيغدددددددددددددد دظ"  عادددددددددددددده، "ندددددددددددددد ظ  عدددددددددددددد و هتظ ي دددددددددددددد ظف  ددددددددددددددوظا ددددددددددددددحههظظ:اللحــــــــــــــن

linguistiqueيلحثيددددددد ظا ددددددد ظ ع دددددددد وطظا ددددددد ظلو دددددددده ظ يع   ددددددد ظ ي حوكددددددد  ظلوظا   دددددددد ظ يعددددددد سظ دددددددد   ظ ددددددد ظ يعدددددددد تظلوظظ

 ( 42) .  يع  ظ ي م ظلوظ يحثي 

  ت ددددددده   ظوهددددددد ظ يددددددددندظ عددددددد يظبت  دددددددد ظو  دددددددحظ  دددددددد ظظلا  صدددددددد   ددددددد  ظ عادددددددده، ظ ددددددد ظهددددددددن ظ  عددددددد وقظوظظ:التشـــــــد 

ثظي ظليفثنهثظي     لظله ظل سظن ظي  ه ظله ظ  ح ظ   ظففلوظ يقظن ته ظ
 
 . ر ظلا  ظو ين

هددددددددد ظ  ك ددددددددد ظ ددددددددد ظ يتددددددددد ثظننن نددددددددد ظو يت ددددددددده  ظيع  دددددددددةظنددددددددد ظلهدددددددددهظ"  يت دددددددددح "   دددددددددهظ   عددددددددد  ظب عددددددددد وقظ 

ا ددددددددد سظ ي  ددددددددد ظ ع  دددددددددهص ظ ددددددددددهي ع ةظو ي  ع ددددددددد  ظو ي   ددددددددد  ظوك  دددددددددهاوظ  هدددددددددد ظإ  ظ ددددددددده،   ظا ددددددددد سظليدددددددددد  ظ

 ( 43). ث   هظ يو  



222222  

 

خلضر قدور قطاوي                             39 

ظ ع ددددددددددددددد ظو يت دددددددددددددددح حظو ي   ددددددددددددددد  ل ددددددددددددددد حظ يو ددددددددددددددد ظع ددددددددددددددد ظل ددددددددددددددد هسظ ي  ع دددددددددددددددةظو ي ع"و ددددددددددددددده ظ عاددددددددددددددده، ظ 

 (44) . و عار   ظو ي  ف ه

 دددددددحظ فددددددد  ظ   عددددددد  ظب عددددددد وقظ ي  فددددددد هظا دددددددحظ عاددددددده، ظفضددددددد  ً هظوففلً دددددددهظ ددددددد ظ ي  ددددددد  ظيتددددددد ظهدددددددن ظظ:التفخـــــــيم

 (45) .  يع  ظ ي   ظ ف  ظلطحظ   ت  ههظإ  ظ ه،  ظ يو  

  ك ددددد ظ ددددد ظ ي  دددددد ظف ددددد ثظا ددددد ظ ي  فدددددد ه ظوف  ددددديظإ ددددد ظهددددددن ظ يع ددددد ظا  دددددهظ يدددددد ظهددددد ظ يىةيددددد  ظوظ  ددددددرهسظظ:التفهيـــــق
لطغ ددددددددددددددددتهظإ دددددددددددددددد ظ يىةيدددددددددددددددده و ظ" وك ضددددددددددددددددقظهددددددددددددددددن ظ  عدددددددددددددددد وقظندددددددددددددددد ظ دددددددددددددددد  ظ ي بدددددددددددددددد ظ دددددددددددددددد  ظ ظال دددددددددددددددد ظو ددددددددددددددددلهظ( 46) 

 (47).    ر     

ظلفددددددد ظ    دددددددد ظبه ددددددد ح   ظ ي ددددددددهظو ي ددددددد : الـــــــتقع 
 

هلظا ددددددددحظ ي  دددددددد ظ  دددددددد ثظهدددددددن ظ يع دددددددد ظا ددددددد ظ هاددددددددح ظ يت ددددددددح   ظإث

 . ر ظ  ك  ظ  ظ يت ثظننن ن ( ...)

ظل ظ ي   دددددددد  ظا ددددددد ظل  ددددددددقظهددددددد ظ ي عدددددددد يظظ:التمطـــــــيط
 

الهيً دددددددهظنددددددددهظ  ددددددددة ظنعدددددددد وقظ ي   ددددددد  ظندددددددديظ يت دددددددح  ظإث

 ( 48).   ظ ي    ظيها ظ  حظ  ظ ي  ةظوف غ هظ ع  و ظو يفل هت

 :نتائج

  ددددددددد ع  ظ عاددددددددده، ظنعددددددددد وقظا ددددددددد سظ ي  ددددددددد ظو ددددددددد ظ  دددددددددهسظ ي  ددددددددده ظو ي  ددددددددد  ظل  طظ  دددددددددهتظ يل ددددددددده ظيدددددددددهظ 

 ( 41) . اه ظإ  ظ ي   ظلو ظ   هظيعدةدظ يل ه ظن ظ  وسظل هت

 دددددددده ظا دددددددد ظبدددددددد ظا ددددددددحظ ظبدددددددد ظ يع ددددددددهلظ: "  ددددددددحظلو  هددددددددهظ عادددددددده، ظ دددددددد ظ يدددددددد  ظل دددددددد "  ع لدددددددد " نعدددددددد وقظ 

ن  دددددديظ دددددد ظي ددددددهف ظا ددددددحظ،ددددددحلظ ظ ل دددددد  ظوندددددد ظيددددددهظي دددددد   ظندددددد ظيددددددهظ  ددددددحظندددددد ظ عاردددددد ظ دددددد ظا لدددددد ظو  ظ  ععدددددد  ظ دددددد

ظيع    ( 51).     ظا ظ ك    ظ ل  ظنظن ظ،ح 

 : الفر  ب   مصطلح   عيوب النطق وعيوب الكالم

اددددددددهه  ظاهندددددددد ظف ددددددددح طظ يهددددددددهظادددددددد  ه ظ   ددددددددة ظندددددددد ظب  هددددددددهظاددددددددحثظ ي  دددددددده ظو يو دددددددد ظبفدددددددد ظادددددددد  ه لظظ:عيــــــــوب الكــــــــالم -أ

 .وا  سظ ي   

 ددددددددد ظادددددددددهه  ظيه ددددددددد ظيردددددددددهظا  ردددددددددهظ  عددددددددد   ظو  دددددددددف ظ دددددددددفً ظنددددددددد ظادددددددددهه  ظاهنددددددددد ظيدددددددددن ظ ددددددددد هظظ:عيـــــــــوب النطـــــــــق -ب

 . ي   ك ظب  ظ  ع و   ظ ه و ظاهثظو ي ه  ظيه ظون    ظ يح    

لطددددددددددده ظ يلغ كددددددددددد  ظ يعددددددددددد سظ دددددددددددح  هظإ ددددددددددد ظادددددددددددهه  ظا ددددددددددد سظ ي  ددددددددددد ظو،دددددددددددهوي  ظف  ددددددددددد ةههظ: نعددددددددددده  ظا ددددددددددد سظ ي  ددددددددددد 

لب مهدددددددهظ  ددددددد ظ ي  الددددددد ظ ظ ددددددد ظنعددددددده  ظن عدددددددح  ظنددددددد ظ  ددددددده  ظ ي ددددددد ظف هويددددددد ظا ددددددد سظ ي  دددددددظف دددددددهي توف  ددددددد مرهظو دددددددحظ

و ي  دددددددده  ظولي دددددددده ظو  ف دددددددده  تظل ب دددددددد ظو  دددددددد ظ  عدددددددده هظب  ايهدددددددده ظ  عدددددددده هظ يل ظ دددددددد ظونعدددددددده هظ  عدددددددده   ظوندددددددد ظ

 يت دددددددددددددد ظ ي دددددددددددددد ظ ه  دددددددددددددد ظل  ددددددددددددددهظ هددددددددددددددنلظ يظددددددددددددددهه  ظ يت دددددددددددددد ظ ي دددددددددددددد ظو دددددددددددددد  ظ رددددددددددددددهمظ ي  دددددددددددددد ظو  دددددددددددددد ظ ي دددددددددددددد    تظ

 . عخ... ي   ف  

 . يل غ ظ    ظ يت حدظ  هبهظ  هلظ  هي  

ندددددددد ظبدددددددد  ظنعدددددددد و هتظا دددددددد سظ ي  دددددددد ظ ي دددددددد ظ  دددددددد ع لرهظ عادددددددده، ظ ع فلدددددددد ظو دددددددد ظف عدددددددده ظ يدددددددد ظ ي  دددددددد ظ 

 (51) .بهث  حث  ع  ظنعهف  ظإثظ و افظا ظل   ظ يل   ظ،  ظث

 (52) .   ه ظا ظ يندظي ظ،   ظ  ظي هف ظن ظي  ظ  ن ظ:الحبسة 
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فعدددددددد  ظ يل دددددددده ظ   عدددددددد ظ ي  دددددددد ظبددددددددهيت ثظا دددددددد ًة ظوك مدددددددد  ظ يتدددددددد ثظإ دددددددد ظف دددددددده  يظ دددددددد ف  ظثظظ:العقــــــــدة 

 ( 53). ففه ظف ره

إ  ظيدددددددهظ تددددددد ظ  ددددددده يظ: "ل ظو دددددددوظ عاددددددده، ظا ددددددد ظنعددددددد وقظ يل غددددددد ظلطددددددده ظإ ددددددد ظا  ردددددددهظو يدددددددقظب  يددددددد ظطعدددددددح 

إثظهددددددددددن ظ يعدددددددددددن ظ ل دددددددددد ظلطدددددددددددقظلفدددددددددددقظيدددددددددد ظ ،  لددددددددددد ظهدددددددددددن ظ ي فلددددددددددوظو ي ت ددددددددددديظطدددددددددددر  ظو ،ددددددددددح ظل ظي دددددددددددهفقظ ددددددددددده ظ

 (54) . ي    ه

و دددددددد ظلي ددددددددةظف دددددددد  ظل ظ عادددددددده، ظلال دددددددد ظ يدددددددددة  ظ يع صدددددددد ظ ي ددددددددح هظو ع ددددددددح  ظو يددددددددقظندددددددد ظيدددددددد  ظ ي  دددددددده ظ 

 ددددددددددد ظ ي  ددددددددددد ظ يهدددددددددددهظنددددددددددديظ   دددددددددددةظنددددددددددد ظ  عددددددددددد و هتظ ي ددددددددددد ظ  ددددددددددد ع لرهظ ي دددددددددددح ن ظويددددددددددد ظ هفددددددددددد ظطعددددددددددداظالاي   دددددددددددهتظ ي

 . ه ظ  م   ظو ،ح ي     ظ

 دددددددددددهه  ظ    دددددددددددهتظ عاددددددددددده، ظط دددددددددددف ظ   دددددددددددةظ ددددددددددد ظ يدددددددددددح لظ يل ددددددددددده  ظ ع دددددددددددح  ظيه ددددددددددد ظا ددددددددددد ظن ددددددددددد   ظ 

 ". يل غ " ي مل  ظ يلغ دظ ي  س  ظون ههظنع وقظ

إثظل ظ عاددددددددددددده، ظف تددددددددددددد ظنددددددددددددد ظ  ددددددددددددد   ظ يت  دددددددددددددةظنددددددددددددد ظ الدددددددددددددهظ   ددددددددددددده ظ ي  ددددددددددددده  ظ يعل  ددددددددددددد ظ ع ح  ددددددددددددد ظ 

 .لن  لظو يع  سظ ي     
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 دراسة في نماذج شعرية لعبد املجيد فرغلي –املقاربة اللسانية في الخطاب الصوفي 

 

ــــور   جمال سنوس ي: الدكتــ

    d.senouci@univ-chlef.dz 

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

 :امللخــص

غة، بعد أن وصلت ملرحلة الكمال والّنضج في أساليبها املتعارف عليه أن علم الّنحو ظهر في وقت متأخر من    
ّ
ظهور الل

وتراكيبها، واّتفاقهم على النموذج املوحد الذي ينبغي الاحتذاء به، والّسير على منهجه في إلافصاح وإلابالغ،وظهور بوادر الانزياح 

  عن ذلك الّنموذج املتكامل
ّ
غوية ال

ّ
غويين إلى استنباط القوانين الل

ّ
يخفضوا  تي ينبغي الامتثال لها في الكالم، ألن ل حّدا بالل

فكانت املدارس النحوية الضابط الشرعي في   ويثنون ويجمعون على غير قاعدة، وعلى غير منطق املرفوع ويرفعوا املنصوب

رَج الكالم عن مواضعه في أداء الدللة واملعنىالتأصيل للدرس النحوي فأصلوا لهذا العلم 
ْ
 . ، ألن ل َيخ

 .،ألاندلسالكوفة، البصرة النحو، تجديدعلم النحو، املدارس النحوية، : كلمات املفتاحيةال

 

 :املدارس النحوية وإشكالية الاسم -1

إّن كلمة مدرسة تعّبر لنا من الوهلة ألاولى عن ذلك الّرابط املعنوي والفكري الذي يجمع جماعة من الّناس  

تحت قبة واحدة، يتدارسون فيها موضوًعا من مواضيع العلم في شّتى املشارب والّتخصصات، ولعّل ظهور علم 

غة العربّية والقرآن الكر 
ّ
يم إلى إيجاد جامع يجمع العلماء واملريدين من الّنحو وتطوره دفع بالغيورين على الل

وجود جماعة من الّنحاة : "تالميذهم تحت لواء واحد،فنشأت بذلك ما يعرف باملدارس الّنحوية، فهي تعني

يصل بينهم رباط من وحدة الفكر واملنهج في دراسة الّنحو، ول بّد أن يكون هناك الّرائد الذي يرسم الخطة 

"ابعون أو املريدون الذين يقتفون خطاه ويتبّنون منهجه ويعملون على تطويره والدفاع عنهويحدد املنهج، والتّ 
1  

نا نجد مدرستين   
ّ
تي ذاع صيتها وانتشرت بين العامة والخاصة فإن

ّ
وإذا جئنا إلى املدارس الّنحوية العربّية ال

املعيار "صرة والكوفة، فقد كان الب: عريقتين تنتميان إلى رقعة جغرافية نسبت إليها وسميت باسمها، وهما

فق معظم  2"الجغرافي ألاساس الوحيد لهذا الّتقسيم، وهذا يوضح ملاذا حملت كل مدرسة اسم منطقة
ّ
، وات

ة القليلة منهم كأحمد مختار عمر حيث 
ّ
 القل

ّ
الّدارسين في تقسيم املدارس الّنحوية على أساس جغرافي، إل

عيار الجغرافي أساسا لتقسيم العلوم إلى مدارس فكرية مختلفة، ألّن وجود فنحن ل نوافق على اتخاذ امل: "يقول 

 . 3"جماعة من الّدارسين ل يكفي مطلقا لتشكيل مدرسة

درج العلماء على : "سعيد ألافغاني الذي يرفض املعيار الجغرافي أساًسا في تصنيف املدارس النحوية ويقول 

          فما معالم كل من املذهبين؟ هذه امليزات واملعالم ليست جامعة . أّن هناك مذهًبا بصريا وآخر كوفًيا

الكوفة، أو قال بها آخرون مانعة، فليس هناك قاعدة أجمع عليها نحاة البصرة وتوارد على معارضتها نحاة 

  4"وعارضها ألاولون جميًعا
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ائع املتداول عند الّدارسين، ول يكادون يختلفون فيه بينما اختالفهم " مدرسة"ورغم هذا فإّن اسم  
ّ

هو الش

رتي ضيف حيث صّنفها خمس مدارس هي علىهو في عدد املدارس الّنحوية، ونجمل هنا ما أورده شوقي 
ّ
 :بالت

يلي شيئا من  وسنعرض فيما ولم يذكر فيما ذكر املغربية واملصرية وألاندلسية، والبغدادية لكوفية،وا البصرية،

جاهاتها الّنحوية، ومرتكزاتها في تفسير القواعد والّتأصيل للّدرس  الّتخصيص ملميزات هذه املدارس،
ّ
وأهّم ات

لهاتين املدرستين من باع طويل في تقعيد الّنحوي العربي، مع تركيزنا على مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة؛ ملا 

غة العربية و ضبط ميزانها 
ّ
 .قواعد الل

 :املدارس النحوية -2

رقي م:  البصرة -2-1
ّ

وعرفت رقيا  ن بغداد، نشطت قديما في الّتجارةوهي مدينة عراقية تقع إلى الجنوب الش

والحديث عن مدرسة البصرة هو الحديث عن الّنحو العربّي منذ نشأته حّتى "حضاريا وعلميا زمن العباسيين، 

، فسبقت البصرة 5"عصرنا الحاضر، فالذي ل شك فيه أن الّنحو بصورته املعروفة نشأ بصرًيا، وتطور بصرًيا

 قصدوقد "خليل بن أحمد الفراهيدي، عالم جليل هو الإلى دراسة الّنحو العربّي ورسمت حدوده، وتفّرغ لهذا 

وكان من الوافدين على البصرة علي ... العلم من أمصار مختلفة، وفدوا عليه يقتبسون من علمه حلقته طالبو 

بن حمزة الكسائي املقرئ الكوفي، وقد وجد عند الخليل علًما غزيًرا، وعرف أن مصدر ذلك بوادي نجد والحجاز 

ألعراب، ويأخذ عنهم حتى أنفذ قدًرا كبيًرا من الحبر، ومأل صحائفه من أقوال ألاعراب باختالف فمض ى يتصل با

در له أن يصّنف كتاًبا عظيًما في علم العربّية، بناه "وكان من أتباع الخليل تلميذه سيبويه الذي   6"لهجاتهم
ُ
ق

 لعدد من عل
ً

ماء العربّية الذين صحبهم وأخذ عنهم، وقد على أقوال الخليل وأرائه وتأويالته، وزاد عليه أقوالا

بعلمه حتى ُيقرأه على شيخ من  أضحى كتاب سيبويه مرجع الّدارسين، فلم يكن أحدهم ليكون نحويا يعتّد 

فكان لعلماء البصرة سبق في دراسة و وضع قواعد العربّية وهذا ما أشار إليه ابن سالم  ،7"شيوخ العصر

 . 8"لبصرة في العربّية قدمة وبالنحو ولغات العرب والغريب عنايةوكان ألهل ا: "الجمحي حيث يقول 

درس الّسرياني واليوناني والهندي ليس لديه ما يثبته من  
ّ
ولعّل الّتأريخ للّدرس الّنحوي، ومحاولة ربطه بال

وكل ما  خاصة أن الّنحو العربّي يدور على نظرية العامل، وهي ل توجد في أي نحو أجنبي،"الّناحية العلمية، 

ه رّبما عرف نحاة البصرة ألاولون أن لبعض اللغات ألاجنبية نحًوا فحاولوا أن يضعوا نحًوا : يمكن أن يقال
ّ
إن

قافات 
ّ
للعربية راجعين في ذلك إلى ملكاتهم العقلية التي كانت قد رقيت رقًيا بعيًدا بتأثير ما وقفوا عليه من الث

ّتصل بها من املنطق مّما دعم عقولهم دعًما قوًيا، وجعلها مستعدة ألاجنبية، وخاصة الفلسفة اليونانية وما ي

 . 9"ألن تستنبط قواعد الّنحو وعلله وأقيسته

أبو إسحاق الحضرمي، والذي اعتبره شوقي ضيف أول الّنحاة البصريين : ومن علماء هذه املدرسة نذكر 

ه كان أول من بعج : وأستاذ املدرسة البصرية، وقال فيه ابن سراج
ّ
        الّنحو ومدَّ القياس وشرح ( فتق)أن

ن للّنحو وقواعده التي وهو الذي "العلل، ومن تالمذته عيس ى بن عمر، الذي مض ى على نهجه في القياس، 
ّ
مك

ا للخليل ... اعتمدها تلميذه الخليل ومن تاله من البصريين سواء في محاضراته وإمالءاته أو في مصنفاته
ً
تارك

                                                                            . 10"جهوده الّنحوية كي يتّم صرح الّنحو ويكمل تشيده
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عني بإقراء الّناس القرآن في املسجد الجامع "ن تالميذ أبي إسحاق الحضرمي أبو عمرو بن العالء، وقد وم   

 .11"وأشعارها وأيامها ووقائعها يبهارين، كما عني بلغات العرب وغر بالبصرة، وهو أحد قرائه الّسبعة املشهو 

 ويوسف بن (ه011ت)يل ،وعنبسة الف(ه98ت)اصم ومن شيوخ مدرسة البصرة نذكر أيضا نصر بن ع  

واملبرد  (ه102ت)، وألاصمعي (ه119ت)وسط ألا  وألاخفش ،(ه099ت)، وسيبويه (ه091ت)حبيب 

حّتى غدت البصرة مدرسة  ونما في مجالسهم وتأّصل على يدهم م كثير ممن حفوا بالّنحو وغيره 12...(ه192ت)

 :قائمة بذاتها، تقوم على أسس ومنهج خاص بها نجمله في آلاتي

شدد في فصاحة الرواة  -
ّ
 .التزام البصريين بالرواية املوثقة إلى درجة الت

ائع من كالم العرب،  -
ّ

أما من "الاعتماد على القياس في استنباط ألاحكام الّنحوية، فكانوا يقسون على الش

اذ ول يعولون عليه في قلي
ّ

       ل أو حيث الاطراد في القواعد فقد تشّددوا فيه تشّدًدا جعلهم يطرحون الش

أوه أو أولوه
ّ
ما اصطدموا به خط

ّ
 . 13"كثير، وكل

 .الاعتماد على القرآن الكريم وقراءاته، وإن وقف بعضهم بحذر شديد منها  -

ريف،  -
ّ

فكانوا ل يحتجون بالحديث الّنبوي ول يتخذونه إماًما لشواهدهم "عدم الاعتماد على الحديث الش

ه روي باملعنى
ّ
 . 14"وأمثلتهم؛ ألن

ة، وغالوا في ذلك إلى الّتأويالت الّتوس -
ّ
ع في القياس والّتعليل؛ فقد توسعوا فيهما إذ طلبوا لكل قاعدة عل

 .البعيدة 

زعة العقلية الفلسفية  -
ّ
 .الّتأثر بالعقل واملنطق، ففّسروا الظواهر الّنحوية بمقتض ى العقل ونزعوا الن

يس وتميم وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض نقلوا عن قبائل بعينها، ولم يأخذوا عن سواها، كقريش وق -

 .الطائيين 

حن  -
ّ
 .عدم الاستشهاد بأشعار املولدين؛ باعتبار شعرهم يحمل الّدخيل والل

اعتمادهم منهج الّسماع من أفواه ألاعراب ومشافهتهم في بيئاتهم، لذلك يمكن أن نقول أّن الّنحو العربي بدأ  -

غة، 
ّ
زول إلى مواطن الل

ّ
غوي الذي هو من أهم ركائز املنهج الوصفي وصفيا بالن

ّ
 .وارتبط الّنحو بالواقع الل

فقد كان "مدينة على نهر الفرات بالعراق، ول تكاد تذكر البصرة إل وتذكر في مقابلها الكوفة، : الكوفة  -2-2

بين املدرستين من تنافس  فضل تأسيس الّنحو وتطويره بل لعّل ازدهاره في مراحله ألاولى يرجـــــــــــــع إلى ما كان

          ، ولم تلبث الكوفة أن دخلت ميدان 15"شديد ارتفع إلى درجة الخالف حول كثير من ظواهر العربية

على أن هناك حقيقة معروفة هي أن الكوفة تعلمت الّنحو من البصرة، ثّم بدأت تتخذ لنفسها منهًجا "الّنحو، 

بصري :تكاد تجد مسألة من مسائل الّنحو إل وفيها مذهبان خاًصا فيه حّتى تشكلت لها مدرسة متميزة، وحّتى ل 

ه على ألاقل حّتى منتصف "ولم تشتغل الكوفة في بداية أمرها بالّنحو؛ بل . 16"وكوفي
ّ
كانت مشغولة عن ذلك كل

عر
ّ

اني للهجرة بقراءات الذكر الحكيم ورواية الش
ّ
وكانت في شغل عن الّنحو بالفقه ووضع  17"وألاخبار القرن الث

مما جعلها تحظى بمذهب فقهي هو مذهب أبي حنيفة وبثالثة من القراء الّسبعة الذين "بادئه وفتاويه، م

عاصم وحمزة والكسائي، وعنيت بجانب ذلك عناية واسعة برواية : شاعت قراءاتهم في العالم العربّي وهم

عر
ّ

 .18"ألاشعار القديمة وصنعة دواوين الش
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حط أنظار مقرئي القرآن، ولعل وجود ثالثة قراء ممن يعتد بقراءتهم إّن نشاط الفقه بالكوفة جعلها م  

وهو ل ... والقراءات علم يعتمد على الرواية ويعتمد على الّتلقي والعرض"جعلها مدرسة قرآنية لقراءة القرآن 

طرق  يقوم على منطق أو اجتهاد أو تأويل ولكنه يتوقف أول وآخرا على الرواية والّتلقي والعرض وهما أصح

غوي 
ّ
وقد أجمع القدماء على أن نحو الكوفيين يشكل مذهبا مستقال؛ أو كما نقول بلغة العصر " 19"الّنقل الل

راجم مثل ابن النديم في كتابه الفهرست، والزبيدي في 
ّ
مدرسة مستقلة سواء منهم أصحاب كتب الطبقات والت

غويين، أو أصحاب كتب املباحث الن
ّ
ورغم ما كان من خالفات بين نحاتها  ، 20"حويةكتابه طبقات الّنحويين والل

في مقدمة كتاب " كوتلد فايل"ول سيما بين الكسائي والفراء والذي تذّرع به بعض الّدارسين ومنهم املستشرق 

 أن شوقي ضيف اعتبر 
ّ
إلانصاف الذي نشره والذي رأى فيه أن الكوفة ل تشكل مدرسة نحوية خاصة بها، إل

لديه ما يؤسس عليه وهو دليل ناقص، واعتبر الكوفة مدرسة نحوية قائمة بذاتها لها  هذا الّزعم باطل ليس

غة، 
ّ
واستطاعت أن تشّق لنفسها مذهبا نحوًيا جديًدا له "مؤسسوها ومنهجها الخاص في الّتقعيد للّنحو والل

 . 21"طوابعه وله أسسه و مبادئه

روا ملنهجها وقعدوا   
ّ
وهو من أصل الكسائي : لقواعد الّنحو فيها نذكرومن أئمة مدرسة الكوفة الذين نظ

قات البصريين كعيس ى بن عمر وأبي عمرو بن العالء ويونس بن حبيب فارس ي تتلمذ على يد 
ّ
كثير من العلماء الث

أ منهجها، وفيه "وغيرهم كثير، 
ّ
ول ريب في أّن الكسائي يعد إمام مدرسة الكوفة فهو الذي وضع رسومها ووط

غوي يقول أبو الطيب 
ّ
ومن  22"كان عالم أهل الكوفة وإمامهم إليه ينتهون بعلمهم وعليه يعولون في روايتهم: الل

وكما كان سيبويه للخليل كان الفراء للكسائي ... والفراء في الكوفة مثل سيبويه في البصرة. "علمائها أيضا الفراء

ومن علمائها املشهورين نذكر ثعلب  .23"تتلمذ له وطور ما أخذه عنه وأنضجه حتى استوى مذهبا واضح املعالم

( ه122ت )وابن السكيت ( ه112ت )والقاسم بن سالم ( ه118ت )وهشام الضرير ( ه180ت )أحمد بن يحي 

 . وغيرهم كثير

وعلى يد هؤلء وأمثالهم من علماء الكوفة نشط الّنحو الكوفي ،واتخذ منهًجا خاصا نذكر من أهم أسسه  

 :مايلي

مما جعل بعض "ع حّتى أّنهم كانوا يأخذون عن ألاعراب الذين قطنوا حواضر العراق، الّتوسع في الّسما -

غة عن حرشة : البصريين يفخر على الكوفيين بقوله
ّ
البدو )الّضباب وأكلة اليرابيع؛أي ( أكلة)نحن نأخذ الل

 24"وأنتم تأخذونها عن أكلة الشواريز وباعة الكواميخ؛ أي عرب املدن( .الخلص

ائع. ي القياس وفي املقيس عليهالّتوسع ف -
ّ

 . فكانوا يقسون على القليل والكثير والّنادر والش

ما بسبب ما "؛ :الّتوسع في قبول القراءات القرآنية -
ّ
وذلك ليس نتيجة تقديسهم للقراءات وحسن تقبلهم لها وإن

غة وقياس على القليل واعتداد باملثال الواحد
ّ
 . 25"ُعرفوا به من توسع في أصول الل

اذة ول يشترطون أي نوع من الكثرة في تقعيد قواعدهم لذا قيل عنهم  -
ّ

لو "كانوا يعتّدون باألشعار وألاقوال الش

 وبوبوا عليه
ً

 "سمع الكوفيون بيتا واحًدا فيه جواز ش يء مخالف لألصول جعلوه أصال

 .البعد عن قوانين املنطق والعقل  -

 .البعد عن الّتأويل والّتقدير  -



222222  

 

خلضر قدور قطاوي                             46 

ه كانت هناك روابط بين الكوفة والبصرة  ومع هذا 
ّ
فالصلة بين املدرسة الكوفية واملدرسة البصرية في "كل

ت قائمة على مدار الّزمن، وأن من الطبيعي أن نجد دائما عند نحاة الكوفة تأثرات مختلفة باملذهب 
ّ
الّنحو ظل

ذوا إلى مذهب مستقل بهم له البصري، ولكّنهم مع ذلك استطاعوا أن يتبينوا شخصياتهم إزاءه، وأن ينف

تي تفرده عن املذهب البصري إفراًدا متميًزا واضًحا
ّ
 26"طوابعه وخصائصه ال

ه وكانت عاصمة للعباسين ومركز 022وهي عاصمة العراق شّيدها الخليفة املنصور سنة    :بغداد -2-3

فنشأ جيل من الّنحاة يحمل " الحضارة إلاسالمية طيلة قرون، قصدها نحاة العرب ممن تتلمذوا للمبرد وثعلب،

وكان من هذا الجيل من يغلب عليه امليل إلى آلاراء الكوفية ومن يغلب عليه امليل إلى آلاراء ... آراء مدرستيهما

البصرية فاضطرب كّتاب التراجم والطبقات إزاءه، فمنهم من حاول تصنيف أفراده في املدرستين الكوفية 

في طبقاته، ومنهم من أفردهم بمدرسة مستقلة كما صنع ابن الّنديم في  والبصرية على نحو ما صنع الزبيدي

وما كاد القرن الرابع يبدأ حتى أخذت مدرسة بغداد تتميز بمنهجها الخاص ولم يكن هذا املنهج "، 27"الفهرست

نه منهج ينبني على الانتقاء من املدرستين البصرية 
ّ
جديًدا من حيث ألاسس أو طرائق الاستنتاج ولك

 .                 28"لكوفيةوا

ف بعض أئمتها ميلهم إلى منهج على        
ْ
وقد سلكت بغداد منهج الّتقريب بين البصرة والكوفة، وإن لم ُيخ

 أّن هذا لم يمنع وجود مدرسة فعلية تسير وفق نهج علمي معين جاز لنا أن نطلق عليه اسم 
ّ
حساب آخر، إل

ز الجغرافي والّرقعة، وإن أنكر بعض الباحثين املدرسة البغدادية،إذ كان تصنيف املدارس قائًما على اعتبار الحي

باع علمائها 
ّ
 أن هذا ل ينفي ات

ّ
وجود املدرسة البغدادية على اعتبار نزوح بعض علمائها إلى البصرة أو الكوفة، إل

 .املنهج البغدادي القائم على الاختيار والانتخاب من أراء املدرستين الكوفية والبصرية

ابن : علمائها الذين نهجوا وأّصلوا للّنحو البغدادي الذي ل يخلو من تأثير املذهبين الّسابقين نذكر ومن  

وكان قد أخذ عن املبرد وثعلب وأتقن مذهبّي ... وهو يعد أول أئمة املدرسة البغدادية( "ه188ت )كيسان 

ها ما وافق فيه البصريين ومنها ما وافق فيه وتدور في كتب الّنحو أراء كثيرة من... البصريين والكوفيين في الّنحو

ومن كتبه املشهورة ( ه223ت )ومنهم أيضا الزجاجي  29"الكوفيين ومنها ما وصل إليه باجتهاده وبعد غوره

إلاعراب وابن جّني صاحب الخصائص وسّر صناعة (. ه223ت )إلايضاح في علل النحو، وأبو علي الفارس ي 

تي من أساسياتها جهدا متميزا بينبهذين الكتا الذي قدم للعربّية
ّ
لوا املدرسة البغدادية ال

ّ
 :وغيرهم كثير ممن شك

 .اعتمادهم طريقة الانتقاء  -

 .الاجتهاد في تقص ي الّنصوص وتحقيقها  -

 .استعمال الوسائل العلمية إلثبات الصحيح والفصيح وتميزه عن الرديء الخاطئ  -

 .إثبات املسائل بالّدليل  -

غوية  العودة إلى -
ّ
 .ألاصول خصوًصا في اختيار املادة الل

م العلوم العربّية وازدهر هذا مع قيام الدولة : ألاندلس -4 -2
ّ
حين دخل إلاسالم ألاندلس أقبل أهلها على تعل

،ورحل ألاندلسيون إلى املشرق رغبة في العلم، وارتحل بعض املشارقة واستقر ( ه211 -ه029)ألاموية باألندلس 

          وتوالى علماء ألاندلس " بالقراءات، االعلماء الّنحويين وأول ما عنيو  ونشأ بهذا طبقة كبيرة منباألندلس، 
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في ألاخذ عن مذاهب البصرة والكوفة وبغداد لكّنهم لم َيخضعوا خضوًعا كامال للّنحو املشرقي، بل أضافوا إليه 

ما صّبت عنايتها ويبدو أّن ألاندلس تأخرت في عنايتها بالّنحو "،" 30ما توصلوا هم إليه
ّ
أول بالّنحو البصري و إن

لكن لم تلبث أن التفتت للّنحو البصري واحتل عندهم  31"يها ألاول جودي بن عثمانالكوفي مقتدية بنحو 

رح والّتعليق والّتعليل، 
ّ

وأخذت دراسة الّنحو تزدهر "كتاب سيبويه الريادة في مجالسهم من حيث الّدرس والش

          الطوائف، فإذا نحاتها يخالطون جميع الّنحاة من بصريين وكوفيين  في ألاندلس منذ عصر ملوك

ويضيفون إلى ذلك  وبغداديين، وإذا هم ينتهجون نهج ألاخيرين من الاختيار من أراء نحاة الكوفة والبصرة،

 . 32"اختيارات من أراء البغداديين وخاصة أبا علي الفارس ي وابن جّني

  
ّ
نحو تقليدي وآخر : نا نجد نوعين من الّنحو قد ساد فيهاوإذا تتبعنا املدرسة ألاندلسية فإن

قوا 
ّ
تجديدي؛فالّتقليدي منه ما التزم فيه الّنحاة بمناهج املدرسة البصرية والكوفية والبغدادية فشرحوا وعل

          ودّرسوا والتزموا بما جاء في هذه املدارس فغاب عنهم الاجتهاد والانفراد بالرأي والاستقاللية في الّنهج 

أول من أدخل كتب الكوفيين وأول "وهو ( ه089ت )ذهب، و من بين هؤلء أوائل الّنحاة كجودي بن عثمان  وامل

شنيق محمد بن موس ى  33"من صّنف في الّنحو
ُ
والذي ولع بكتاب سيبويه وأقرأه لطالبه ( ه213ت )وألاف

راغه وشغله وصحته عن مطالعته في حال فوكان دائًما يضع كتاب سيبويه بين يديه وليني "بقرطبة 

صاحب كتاب طبقات ( ه238ت )والزبيدي محمد بن الحسين (. ه229ت )ومحمد بن يحي الّرباحي .34"وسقمه

غويين
ّ
وغير هؤلء كثير ممن تأثروا بالّنحو املشرقي ونسجوا على منواله في الّتدريس وإلاخراج . الّنحويين والل

 .والّتأليف

رقية ودعا فيه أصحابه    
ّ

وأما الّنحو الّتجديدي فهو الذي سلك فيه أصحابه منهًجا مخالفا للمدارس الش

يعّد ( ه222ت )إلى نبذ الّتقليد واملحاكاة الجافة للّدرس الّنحوي القديم وتعويضهما بالجتهاد ولعل ابن حزم 

الذي يأخذ بظاهر "أثًرا باملذهب الظاهري من أوائل دعاة الّتجديد النحوي، فقد كان ظاهري املذهب؛أي مت

 وأخيًرا ول 
ً

الّنصوص وينكر الّتقليد ويبيح الاجتهاد ملن يقدر على استنباط ألاحكام، كما يعود إلى الّنصوص أول

،وكان من نتائج هذا املذهب أن انفرد بمنهج خاص في الّنحو يدعو إلى إنكار الّتقليد ويشرّع 35"يبحث في العلة

جاه نلمسه عند ابن مضاء القرطبي الاجتهاد 
ّ
الذي شغل الّدارسين بكتابه الرّد ( ه281ت )في الّنحو، ونفس الات

على الّنحاة فكانت آراؤه في هذا الكتاب من أكثر آلاراء تأثيرا في الّدرس الّنحوي وتوجيهه الوجهة ألاصولية 

حاولت ألاندلس أن "دينية اجتهادية، فقد صبغة بالفقهية فاصطبغ بذلك الّنحو في ألاندلس مع هذين العاملين 

ل تدور في فلك البصرة والكوفة حيث نهجت نهًجا مخالفا، وظهرت فيها دراسات حرة تدعو إلى هدم الّنحو 

إلى عدم الّتقليد، بل تكون  جديد يقوم على أوضاع جديدة، فدعو القديم املوروث عن سيبويه، وبناء نحو 

جمع  ىفروع الكثيرة وحذف ما يستغنخليص الّنحو من الأحكامهم مما يؤديه اجتهادهم وت
ُ
عنه والتنبيه على ما أ

 36"على الخطأ فيه

جاه الّتجديدي فيها فيما يلي
ّ
 :ويمكن أن نحصر أراء املدرسة ألاندلسية وخصوًصا الات

 .رفض القياس وما يتصل به من علل  -

 .الاكتفاء بالظاهر من القرآن والحديث  -
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 .والّتأويالت رفض الّتقديرات  -

 .الاستكثار من رواية الحديث والاستشهاد به  -

جاه نحو الّتبسيط والّتيسير  -
ّ
 .الات

 .فتح باب الانتقاد والاجتهاد  -

جاه نحو املتون الّنحوية املنظومة  -
ّ
 .الات

نا ل نكون مبالغين إذا قلنا أن املدرسة ألاندلسية تركت فعال بصمتها في الّتأثيل للدرس 
ّ
الّنحوي فكًرا  ولعل

             صاحب ألالفية أندلس ي ( ه231ت )ن أن الّنحوي ابن مالك واجتهاًدا ومنهًجا، ول أدّل على ذلك م

تي 
ّ
اقبة لجهود ألاوائل من الّنحاة، وال

ّ
ألاصل، والذي سادت ألفيته تدريس الّنحو في املشرق نظير قراءته الث

 .37"ذليل مشاكله وصعابهتحرير مباحث الّنحو وأبوابه ومصطلحاته وت"استغلها في 

ويمكننا الجزم أن املدرسة ألاندلسية فتحت بابا كان مغلقا، واتجهت نحو الّنقد املمنهج القائم على إعادة   

قراءة الّنحو من منظور آخر هو املنظور الظاهري، والابتعاد عن إلاغراق في القياسات والتعليالت والتأويالت 

تي أثقلت
ّ
 .الّنحو العربّي وجعلته مستصعبا على الّدارسين واملدرسين أنفسهم  والّتخريجات الّنحوية ال

فكانت  سالمية،وخصوًصا الفترة العباسيةلقد كانت مصر ذات مكانة مرموقة في عهد الدولة إلا :  مصر -2-5

دراسات الّنحو في مصر مبكرة مع العناية بضبط القرآن "تغّص بالعلماء واملؤدبين وكان طبيعيا أن تنشط 

باب في  ؤدبين على غرار ما حدث باألندلسالكريم وقراءاته، مما دفع إلى نشوء طبقة من امل
ّ

كانوا يعلمون الش

عبد الرحمن : ونذكر من بين هؤلء ،38"ذكر الحكيمالفسطاط وإلاسكندرية مبادئ العربّية حتى يحسنوا تالوة ال

ه ( ه003ت )بن هرمز 
ّ
تلميذ أبي ألاسود الدؤلي ويعتبر ممن أذاع نقط إلاعراب ونقط إلاعجام في املصحف وإن

ة القراء، وكان قد أخذ القراءة عن عبد هللا بن العباس وأبي هريرة وعنه أخذها نافع مقرئ أهل 
ّ
كان من جل

الثغير "،39"املدينة
ّ
 في القرن الث

ّ
نا لنجد تأليفا في الّنحو بمعناه الحقيقي إل

ّ
، وأول نحوي حمل بمصر راية "40أن

البصري ألاصل الناش ئ بالفسطاط، وقد رحل إلى العراق فلقي الدقيق ولد بن محمد التميمي الّنحو بمعناه 

تي استفادها في العربّية من الخليل بن أحمد وأخذ عنه ولزمه وسمع منه الكثير، وعاد إلى مصر ومعه ك
ّ
تبه ال

وكان يعاصره أبو الحسن ألاعز الذي تتلمذ على الكسائي، وبذلك ... إمالءات الخليل،وأخذ يحاضر فيها الطالب

صلت الدراسات الّنحوية بمصر في زمن مبكر بإمامي املدرستين الكوفية والبصرية
ّ
                                                            41"ات

جه صوب ( ه198ت )كما نجد أيضا من الّنحويين املتميزين أحمد بن جعفر الدينوري          
ّ
     الذي ات

وقد رحل إلى (" ه201ت )وكراع النمل ( ه189ت )البصرة، وأخذ الّنحو عن املازني، وبن ولد بن محمد التميمي 

ين أرائهما وكان إلى أراء البصريين بغداد وأخذ عن الّنحويين البصريين والكوفيين وكان يمزج في مصنفاته ب

        وغيرهم كثير من العلماء النابهين في مجال ( ه221ت )،وأبو العباس أحمد بن محمد بن ولد  42"أميل

الّنحو، أّما في عصر املماليك فازدهر الّدرس الّنحوي في مصر ازدهارا عظيما بلغ أوّجه من الّتأليف وبلغت شهرة 

صاحب ( ه222ت)والعالم الكبير ابن الحاجب (. ه289ت )اء الدين بن النحاسبه: مؤلفيه آلافاق نذكر منهم

ثم انبرى للّدرس الّنحوي في مصر عالم جليل أّصل للّنحو العربّي تأصيال الكافية والشافية في الّنحو والّصرف، 

ه ومازلنا ونحن بامل: "وقد قال عنه ابن خلدون (. ه320ت )وأعاد قراءته وهو ابن هشام ألانصاري 
ّ
غرب نسمع أن
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، وقد تداول على شرح كتبه العديد من 43"ّية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويهظهر بمصر عالم بالعرب

 .صاحب شرح ألاشموني على ألفية ابن مالك ( ه818ت )ألاشموني : الّنحاة املصريين وغير املصريين نذكر منهم

جاهين وإذا تأملنا جهود علماء املدرسة املصرية فإّنها نحت 
ّ
جاه آخر عمد إلى قراءة : ات

ّ
جاه الّتقليد وات

ّ
ات

ه ضّم معظم الّنحاة ألاوائل 
ّ
جاه الّتقليدي هو الغالب ألن

ّ
جاه الّتجديد، والات

ّ
جه ات

ّ
جديدة للّنحو العربّي وات

ه وأئمته، الذين تبنوا أفكار املدرسة البصرية والكوفية والبغدادية وأعادوا اجترار الّنحو القديم بتبني نهج شيوخ

جاه التجديدي فكان مع الجيل املتأخر من العلماء الذين جمعوا بين أراء املدارس الّنحوية السابقة 
ّ
أّما الات

الذكر،وأبدوا جانب الّتجديد في الكثير من املسائل الّنحوية فجددوا وابتكروا أراًء نحوية جديدة شّرعت 

جاه أول و الرقعة للّدارسين إطالق اسم املدرسة على علماء مصر الّنح
ّ
ويين، والذي أهلهم لذلك هو الات

جاه الّتجديدي في املدرسة املصرية هو ابن هشام ألانصاري من خالل 
ّ
الجغرافية ثانيا، وأحسن من يمثل الات

هب في معرفة كالم العرب، وقطر الّندى وبّل الّصدى، وإلاعراب عن قواعد إلاعراب، ومغني : مؤلفاته
ّ
شذور الذ

ما بأعماله هذه قد نفخ في جسد الّنحو فأحيا بكتبه روحه وصبغ عليه صبغة  اللبيب عن
ّ
كتب ألاعاريب، وكأن

ه لم يلتزم مذهًبا نحوًيا معينا ولم يأخذ بشكل مطلق بأقوال املدرسة البصرية أو الكوفية أو 
ّ
الاجتهاد؛ ألن

فكار وإلاخراجات، وأتى باراء جديدة البغدادية،فقبل من أراء هذه املدارس ما رآه صواًبا ورفض بعض آلاراء وألا 

تي عالجها 
ّ
بما أتاحه لها من ملكاته العقلية النادرة، ومن إحاطته باراء الّنحاة الّسالفين له على "في املسائل ال

اختالف مدارسهم وأعصارهم وبلدانهم ومن قدرته البارعة في مناقشة تلك آلاراء،مع ما امتاز به من طرافة 

 . 44"باط وجمال العرض وألاداءالّتحليل والاستن

كّنا قد أشرنا سابقا أّن هناك اختالفا في تحديد عدد املدارس الّنحوية العربية وكثير من الكتب  :املغرب -2-6

ا ينبغي توفرها حّتى يصّح إطالق تسمية مدرسة 
ً
تسقط املغرب من حساباتها الّنحوية، وهناك من وضع شروط

ا مؤث"
ً
ًرا ،وتالميذ متأثرين وقد اجتمعوا على تحقيق غرض موحد ونهجوا للوصول فليست املدرسة إل أستاذ

الذي "" هويل"املغربية ومنهم املستشرق  ، غير أن هناك من الّدارسين من ثّبت املدرسة 45"إليه منهًجا جديًدا

 46"مدرستين أخريين في مصر واملغرب أضاف

ه لم يخرج عن قاعدة ألاندلسيين في احتضان الّدرس الّنحوي،وقد عمل على  
ّ
وإذا تأملنا املغرب سنجد أن

هذا علماء كبار نشروا الّنحو واشتغلوا على إيصاله لتالميذهم ونذكر من بين هؤلء ابن معطي 

لى الّنحو في املغرب، وإن وابن أجروم، وأبو موس ى الجزولي واملكودي وغيرهم ممن عملوا ع( ه222ت)الزواوي 

           رابطين كان نحو املغرب ل يختلف عن نحو ألاندلسيين بحكم الّتمازج الذي كان آنذاك في عهد امل

بعض الّدارسين إلى دمجهم في مدرسة واحدة هي مدرسة ألاندلس واملغرب، ولكن في واملوحدين، وهذا ما دفع 

املغربية من املدارس الّنحوية هناك من اعترف بصنيع مقابل الدعاوى الداعية إلى إسقاط اسم املدرسة 

وجميل بعض نحاتها،ممن طبعوا الّنحو العربي بشروحهم ومتونهم وحواشيهم وتعليقاتهم على املسائل الّنحوية 

: املختلفة، وممن دافع من املحدثين عن مدرسة املغرب وهم قلة قليلة جًدا نجد صالح بلعيد حيث يقول 

 يختلف كثيًرا عن ألاندلس وألاندلس أطلق عليها اسم املدرسة فطبيعي أن يطلق هذا املذهب املغربي ل "

ر 
ّ
 على املذهب الذي حاول أن ينظ

ّ
 املصطلح على الجهود التي قدمت في املغرب، ورأينا أن املدرسة ل تطلق إل
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غرب تتبع ألاندلس في كثير أو يخرج عن أنماط البصرة والكوفة، وهذا ما فعلته ألاندلس واملغرب وباعتبار أن امل

 47"املدرسة املغربية"من أرائها إذن تستحق هذا اللقب العلمي وهي جديرة به 

: وعليه فإّن الّدارسين على اختالف مضاربهم مّتفقون على ألاقل على وجود مدرستين في الّنحو العربّي هما 

الذي اعترف باملدرسة البصرية " ويل"رق البصرة والكوفة، ولم يشذ عن هذا إل القلة الّنادرة منهم كاملستش

ومنهم من اعتبر املدرسة البغدادية واملصرية وألاندلسية امتداد لهاتين املدرستين،نحت نحوهما  48"فقط

وأما ماقيل بعد ذلك عن مدرسة ألاندلس أو مدرسة مصر فضرب من "ونهجت سبيلهما في املسائل الّنحوية 

الّنحو العربّي في بيئاته املختلفة منهج واحد،له أصول ثابتة وأدوات معروفة الاختالف ل ينهض عليه دليل؛ ألّن 

تي يتوصل إليها في أجزاء 
ّ
 خالف في طبيعة استعمال هذه ألادوات والنتائج ال

ّ
وما الخالف الحاصل بين الّنحاة إل

 . 49"الّدرس ل في حقائقه الكلية

رس الّنحوية على اختالفها هو أّن الّنحو العربّي بدأ ن ما يلفت انتباهنا في عرضنا املوجز للمداإ :خاتمة

وبسبب سياس ي تمثل في  اظ على وحدة أبنائها بوحدة لغتهمبسبب قومي تمثل في حماية لغة ألاّمة والحف"

شريع الذي جاءت به الرسالة 
ّ
وبسبب اجتماعي يرمي إلى دفع ما  بلسان عربّي مبين إلالهيةالحرص على فهم الت

الداخل إلى إلاسالم من غير العرب من الّنقص والتقصير إذا هو لم يعرف لغة الّدين الذي اعتنقه  قد يشعر به

سان  "50على وجهها الصحيح
ّ
تي أصيب بها الل

ّ
فنشأ بذلك الّنحو نشأة وقائية لتحيد الغلط ودفع املضّرة ال

غة ألاصلية 
ّ
والّتأصيل لقواعدها وثوابتها العربّي،واملحافظة على نقائه وصفائه، وبدأت رحلة البحث عن الل

وأصبحت باكورة الّنحو العربّي تتضح على يد الخليل وتلميذه سيبويه ومن نحا نحوهما من العلماء، فإذا 

باملخطوطات تتكاثر في هذا الباب أو ذاك من أبواب الّنحو،ناهيك عن املجالس والحلقات العلمية، وانكّب 

م هذا العلم الج
ّ
ليل ورأوه ميزان العربّية الذي به تستقيم ألسنتهم فحظي علماء الخاصة والعامة في تعل

خذوا من بعضهم مؤدبين ألبنائهم، وما يلفت أيضا هو أن كثرة الخالفات 
ّ
العربّية عند امللوك والسالطين،وات

والّتعقيدات الّنحوية جعلت منه درًسا غامضا في كثير من حالته، حّتى اشتكى من صعوبته الكثير،فنهج في 

روح والّتبسيط، ولعّل أول محاولة إلعادة قراءة الّنحو العربّي قراءة ثانية كانت م
ّ

رحلة أخرى نحو التفسير والش

عند ألاندلسيين متمثلة في جهود ابن مضاء القرطبي من خالل كتابه الرّد على الّنحاة والذي أخضع دراسته إلى 

 أنكر الكثير من املسائل الّنحويةفي دراستها للغة كما معيار ديني ظاهري،وأتى بأشياء جديدة لم تألفها العرب 

ولم يبق مع الزمن إل مدرستين ثابتتين هما املدرسة الكوفية واملدرسة البصرية واختالف شيوخهما أدى إلى 

وكل هذه الجهود لم  تعليمه على الناشئة واملتعلمين ،فنظمت املتون النحوية لتسهيلاختالف أوجه النحو 

فنحت املدارس ألاخرى صوب التيسير والتجديد فسادت املتون  طالبه لم تلين منهجه واستوعرهه و تسهل درب

 .لغايات تعليمية مازال خيرها يعّم طالب هذا العلم إلى اليوم

 :الهوامش
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 ّالخلفي ملحمد زفزاف رواية الحيّ التمظهرات ألاسلوبية في 

ّ

 صابرة بن قرماز:ّةالدكتــــــوّرّّّّّّّ/ّّّّّسمية خربيش :ّالباحثة ّّ

ّالجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلفّّ
 

ّ:امللخــص

كيفية دراسة اختصت بشهدت الساحة النقدية أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تحوالت جذرية 

لتي آلياتها وأدواتها العلمية ا بواسطةاكتساحها الساحة النقدية و ، فبعد ظهور ألاسلوبية تجديديةدراسة  ألاعمال ألادبية

تتبع طبيعة  مسار هذه  الكيفيات ألاسلوبية  بحاجة إلى الباحث ألاسلوبي   نجحت في تحليل أي خطاب أدبي، أضحى

ول فعله مع ، وهذا ما سنحاةأو نثري ةشعري النصوصلنصوص إلابداعية سوءا كانت املستجدة  ومن ثمة  تجريبها على ا

لكشف مدخراتها الجمالية والتنقيب  "الحي الخلفي  "ف، حيث أننا سنقوم بدراسة رواية أعمال الروائي املبدع محمد زفزا

 . رائده ميكائيل ريفاتيرتحليل ألاسلوبي البنيوي لشروط التستوفي  أسلوبية بنيويةألاسلوبية في إطار مقاربة  عن منجزاتها

                                             .السياق ألاسلوبي .ألاسلوبية البنيوية، ميكائيل ريفاتير، محمد زفزاف، الحي الخلفي: الكلمات املفتاحية
Summary: 

The critical arena at the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century 

witnessed radical transformations regarding how to study literary works in a renewal study. This is 

what we will try to do with the works of the creative novelist Mohamed Zafzaf, as we will study the 

novel “The Back Neighborhood” to reveal its aesthetic savings and explore its stylistic 

achievements within the framework of a structural stylistic approach that meets the requirements of 

stylistic analysis The structuralist by pioneer Michael Riffaterre. 

Key words: structural stylistics, Michael Revater, Mohamed Zafzaf, The Back Neighborhood. 

Stylistic context 

ّ:ّتوطئة

  خصوصا ةعربي  عموما وال ةاملي  الع ةواياتجهت الر  
 
ب الكتابات سرت فيه قالنحو مسار فني جديد ك

عاملياتطور املناهج النقدية  الروايةشكل قد صاحب هذه التغيرات التي مست الكالسيكية التقليدية، و 

 .لزاما على الباحثين إيجاد طريقة مثلى لتنقيب عن مكنونات هته ألاعمال ألادبية املحللة لها، فكان

  ألاسلوبي ميكائيل ريفاتير موا إجراء تطبيقي موضوعي ساعد في دراسة ألاعمال ألادبية ممن قد   فكان

Michael Riffaterre"  من خالل كتابه"Essais De Stylistique Structurale" " محوالت في ألاسلوبية البنيوية" 

 .، فهذا ألاخير هو الاسم الشائع وسط الدارسين واملحللين"معايير تحليل ألاسلوب   أو 

من خالل هذا الكتاب ضبط القواعد واملقاييس التي يتمش ى عليها  "Riffaterre"وقد حاول ريفاتير

تمثلت موضوعيا، فقدم مجموعة من املبادئ واملعايير  ناوال لخطاب ألادبي تتناوله ل أثناءالدارس ألاسلوبي 

  " convergence"التضافر "Contexte stylistique "السياق ألاسلوبي  " L’archilecteur "القارئ النموذجي :في

 .وفيما يلي نبذة عن كل معيار باختصار

ّمعايير تحليل ألاسلوب حاولنا تطبيقها على رواية الحي الخلفي تقوم ألاسلوبية البنيوية على معايير أسلوبية :

بدءا بأول معيار وهو القارئ النموذجي  الذي يسهم في اخراج مظاهر ألاسلوبية من خالل الوقوف على املنبهات 
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والذكاء والثقافة وسعة والتي يجب التمعن في طريقة تركيبها بش ئ من التركيز .نص الألاسلوبية الكامنة في 

  .الاطالع على الدالالت الايحائية قبل الدالالت ألاصلية 

ّالنموذجيالقارئ  ّ-    "L’archilecteur"  عناية خاصة بقارئ أسماه القارئ النموذجي " Riffaterre "ريفاتيأول:

 : وقد عرفه على النحو التالي

 " L’archilecteur est une somme de lectures, et non une moyenne. C’est un outil à relever les stimuli 

d’un texte, ni plus ni moins.1 

القارئ النموذجي هو مجموع القراءات وليس  ": ذي ترجمه حميد لحمداني كاآلتيهذا القول ال

تحليله ألاسلوبي ينطلق ريفاتير في  2".إنه أداة إلظهار منبهات نص ما ال أقل وال أكثر " une moyenne"متوسطا 

زات ألاسلوبية املوجودة تجاه ذلك العمل فيكون بذلك مصدرا الستقراء التمي   القارئ ألاحكام التي يبديها من 

ولكن قد يتعرض هذا القارئ إلى . عن القراءة الفردية التي يقوم بها الباحث إلانطباعي يكون بديال ف فيه، 

مجموعة من ألاخطاء الناتجة عن مرور الزمن على تلك الوثيقة املراد دراستها مثال، وهي أخطاء باإلضافة أو 

 .التي تسهم في تحريف داللة النص .3النقص

يوظف معيار  ( Riffaterre) و محاذير هو ما جعل ريفاتيرولعل الخوف من الوقوع في هذه ألاخطاء أ

 لدوره  املهم في فهم سياق الكالم والوصول إلى ماهو مألوف طبيعي وغير طبيعي   هو السياق ألاسلوبي اآخر 

وقد نال هذا املعيار دراسة من قبل ميكائيل وتركيزا على أهميته ألاسلوبية  ألنه طريقة تعبيرية  تثير انتباه 

     .نطلق منها عملية البحث تراء وتجعلهم يبحثون عن خفايا النص الابداعية، وهو بمثابة الاشارة التي الق

 Contexte) ليصبح السياق ألاسلوبي              4مفهوم الانزياح( Riffaterre)ريفاتير طور : السياق ألاسلوبيّّّّ

stylistique )ويأتي التعبير بعنصرين عنصر لساني 5."متوقعنموذج لساني مقطوع بواسطة عنصر غير " وهو ،

ونجد هذا التعريف قد ورد في الكتاب ألاصلي طبيعي يقطع بواسطة عنصر لساني غير طبيعي أي غير متوقع ، 

 : بالصيغة التالية

"Le contexte stylistique est un pattern linguistique rompu par un élément qui est imprévisible, et le 

contraste résultant de cette interférence est le stimulus stylistique."6.  

عنصر غير متوقع ضمن السلسلة التعبيرية مما يؤدي إلى  إدراج من خاللتتمثل التقوية ألاسلوبية  

 .قع ال تظهر إالبالعنصر غير املتو  .تولد السياق والذي يعتبر محور التعرف على إلاجراءات ألاسلوبية

ّالتضافر -1 ، ضبط املنبهات ألاسلوبية املوجودة ( convergence)يحاول التضافر أو ما يقابله بالالتيني:

جراءات ألاسلوبية هو إركام جملة من إلا باإلركامات( Riffaterre)داخلة النص، وقد اصطلح عليه ريفاتير 

 .7املستلقية في نقطة معينة من النص

هذه هي إذن املعايير التي وردت في ألاسلوبية البنيوية وقد ذكرناها باختصار شديد حتى نلج مباشرة في  

 " الجدة واملوضوعية التي المسناها في ألاسلوبية البنيويةبها، ف "الحي الخلفي  "تحليل متن رواية 

Stylistique Structurale "  آلاليات عليها واستنطاق هذا  رواية عن طريق تطبيق هذهالدفعتنا إلى دراسة

          ختصت الرواية املغربية على غرار نظيراتها في العالم العربي والغربي بجملة النص من خاللها، فقد ا
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، من الخصائص واملميزات الفنية والجمالية التي داعبت ودغدغت شرود القارئ العربي وشدت انتباهه

 .وهذا ما سنراه في هذه الورقة البحثية

 :ملحمد زفزاف(ّالخلفي  الحيّ )ّألاسلوبي لرواية التحليل 

ّ:العنوان كلماتألاسلوبية وإبداعية جماليةال

فال يخلو أي عمل  النص منها متن العمل، فهو يعتبر مفتاحالنواة ألاصلية التي ينفجر  العنوان يشكلّ

أنه مركب من (  الحي الخلفي) ما يالحظ على عنوان الرواية ف ،أدبي منه تماما مثل الرواية التي بين أيدينا

من تكريس الوفاء لتقاليد العربية التي تبتدئ  اختيار زفزاف للجمل الاسمية نابع ولعل معرفين اسمين

  (قبور في املاء ) ،(محاولة عيش ) ، (رأة والوردة امل) أعمالها باسم، ونلمس هذا الوفاء في أغلب رواياته مثل 

 .ي محاولة منه إثبات شرعية وجودهاف

داخل املتن  يالحظ القارئ أن العنوان ارتبط باملتن الروائي ارتباطا وثيقا حتى أنه تكرر أكثر من مرة 

 ركز على املكان كثيراقد بأن الكاتب يرى لخلفي الحي افالذي يمعن النظر في عنوان .وهذا ما سنراه الحقا

باملمارسات الغير  مليئالحي الخلفي فضاء ويعد ا ، وأهميته مشار إليها من خالل ترسيخه وتثبيته في العنوان

 .الشرعية التي حاول أصحابها التستر عليها من خالل تواجدهم وعيشهم في هذا املكان

راقية الطبقات من ذوي الالحي ألامامي الذي سكانه : هنقيضداللة تشير إلى  الحي الخلفي يحمل 

غير الشرعية هم أيضا إال أنهم يتفاخرون بما ، مزيفون على الرغم من أعماله  عمالألا ثروة والوأصحاب 

وكأن العنوان يسعى إلى تسليط الضوء على ألاحياء الخلفية غير املرئية أو الظاهرة للناس .يمتلكون أمام العلن

 .فغاية الروائي تتجلى في لفت انتباه الناس إلى أحياء خفية مغمورة 

فالرواية تتكون من سبعة أجزاء أو فصول  ل عامداللة العنوان أما بنية النص بشك هذا بالنسبة إلى 

 .طة وقائع اجتماعية بطريقة سردية مبس   ى محمد زفزاف  في كل جزء منهامتقاربة في الحجم، حك

أول ما نقوم به هو قراءة سريعة و .ه وفق معطيات ومعايير أسلوبية بنويةلبتحلي نعرض املتن الروائي  

ا في دراسة أي عمل سردي، بناء على الدور مهم ابر هذا العمل جزءلشخصيات الرواية، فحسب اعتقادنا يعت

 .الفعال الذي تقوم به الشخصية في إدارة السرد والحوار أحيانا 

ّّ:السردأحداث في تركيب  الشخصية والدور الذي لعبته

ومن أبرز الشخصيات  تنوعت الشخصيات في رواية الحي الخلفي وجمعت بين فئات مختلفة في املجتمع      

 : التي أدارت السرد في الرواية نذكر 

ّاملعلم لم يذكر اسمه بصريح العبارة، فصل من مهنة التدريس ألسباب سياسية، هربت زوجته وخانته :

ّ.بسبب فقرفه، أخذت عند رحليها مع اليهودي ولد املعلم

ّالقائد                    روف على تخلي عن مهنة قبل أن يلتحق بسلك ألامن كان معلم هو آلاخر، أجبرته الظ:

ّ.التدريس، متزوج من ممرضة فصلها عن العمل وأب لثالثة أطفال يعيشون بعزلة عن العالم الخارجي

ّهراوّي رجل مشوه بضربة سكين، توفي والده في حادث سير، لديه أم واخت وهو كثير التردد على السجن :

ّ.والنزول فيه، يحب املعلم كثيرا ويعتبره صديقه
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ّمن شباب الحي الخلفي، أصدقاء املعلم، فقراء مقامرون :ّاوّيالعط/الطاهر

ّ.تحب املعلم، تزوجت في سن العشرين ولم تنجب، تعمل كعاهرة:ّخديجة

ّ.صديقة الطاهر،أم لطفلين ترعاهما امرأة أخرى في حي الساملية، تعمل مومس:ّحليمة

جهما بسبب عمتها التي تدخلت في صاحبة الهراوي، انفصلت عن زوجها بعد مدة ستة أشهرمن زوا:ّالضاوية

 .هؤالء هم أبطال حكايتنا املعنونة ب الحي الخلفي حياتها

غة البسيطة التي استعملها محمد زفزاف واملتسمة 
 
ونحننقلب صفحات هذه الرواية تصادمنا مع الل

قيمته بالوضوح، هذا البساطة والسهولة ال تنقص من قيمة هذا العمل ألادبي بل على العكس تزيد من 

 .ألاسلوبية، لكن تجعل الكشف عن مواطن الجمالية أمرا مستعصيا يكتنفه بعض املشقة والغموض

ّ:ّالسياقات املكسورة

تتشكل بنية هذا النص الروائي أيضا من إلانزياحات و السياقات املكسورة التي جعلت منه عمال نثريا 

متميزا فاملتجول بين صفحات هذا الكتاب ألادبي يتصادم مع مجموعة من النماذج اللسانية املقطوعة 

ي، والقطع النثرية التالية بواسطة متواليات وعناصر لسانية لم يتوقع القارئ رؤيتها خالل هذا العمل  ألادب

 : توضح ما نقول 

أرجوك سيدي، إني مريضة منذ ثالثة أيام، لقد جلبت معيالبطانية إذا أردتم أخذي إلى القسم "  

إلى خرق أسلوبي أفضت الجملة 8 "الجو بارد جدا سيدي القائد، هللا يخلي لك أوالدك، هللا يرحم والديك

  (هللا يخلي لك أوالدك، هللا يرحم والديك )باللهجة العامية تمثلت في عندما أقحم محمد زفزاف ملفوظات 

في نفس املتلقي الذي كان يتابع أحداث الرواية باللغة العربية  وهو ما أحدث عنصر املفاجأة والغرابة

ى تمازج وتعدد ألاصوات في الرواية، فالسارد أخذ املتلقي إلهذا الخرق ما هو إال تجسيد ل، ويعد .الفصحى

عالم بسيط يعيش أناسه في الفقر واملعاناة وهذه الكلمات جاءت هنا الستعطاف وتليين القلوب حتى 

 .يتعاطف معها املتلقي

إذا لم ترد أن تلعب فاسحب فلوسك أنا أستطيع أن ألعب ":  التالية ةفي الجمل الش يء نفسهوقد صادفنا      

نرى دائما بأن لسان شخصيات هذا ، 9 "ابن العريان؟معك مائة درهم أمام الشهود، هل تستطيع ذلك يا 

العمل الروائي يتميز بشتيمة ليكونوا أبناء بيئة فقيرة مهمشة وقد كسر السياق في هذا املقام حينما ختم 

وهو أسلوب من شأنه أن يثير انتباه القارئ  ألن عنصر الهجاء حاضر في  (.يا ابن العريان ) العطاوي كالمه بـ 

 .اية أحداث الرو 

إنهم يلدون مثل ": كالمه وكسر سياقه  حينما قال وفي مثال آخر نرى أن املعلم قد انزاح في

، شبه هنا النساء في حييه بالفئران التي تتناسل سنويا بسرعة دون أي تفكير، ولربما كان تشبيهه 10"الفئران

. دي وأخذته أوالده منه ورحلت هذا نابع من نفسيته السلبية اتجاه ما حصل له عندما خانته زوجته مع يهو 

 .قيميا سلبيا على جميع نساء حييهوهنا نرى أن املعلم قد أعطى حكما ت

 :وقال الطاهر للمعلم

 .ال يهم إذا لم تلتق بشنيولة في هذه ألايام ألاخيرة، هناك نساء كثيرات-
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 :وقال الجياللي

 .11هللا يخلي لك أمك العزيزة

هجة املغربيةتعد(ّشنيولة )ّما استوقفنا في هذا املثال هو اسم 
 
اسم البعوضة (ّشنيولة )ّّففي الل

السياق وقد تشير في داللتها إلى النحالة وحدة الطباع، هذا ما راعا انتباهنا من جهة، ومن جهة أخرى 

ّ.  والاستعطاف الذي يضفي إلى التسول ( هللا يخلي لك أمك العزيزة ) املكسورة املتمثل في 

وسمع صراخ أنثى في الطرف  " ،الحوارثقافات  وانصهار  نوعا من تمازجنرى في هذا املثال الذي أمامنا 

آلاخر من الحانة الواسعة خلف ألاجسام املتداخلة مثل يوم الحشر، وكانت تسمع كلمات مثل عوك عوك 

   12"ذلك من شتائم قاموس الغضب املغربيدين أمك، الحبس، البوليس الكوميسارية ولد كذا وكذا، إلى آخر 

استعمال الروائي ب القارئ  صطدميسليمة الفصحى البصغية  أسلوبية تثير الانتباه بطريقة فبعد سرد الكالم

فتكسر التعبير وتصبح الذي يدور في الحانات و من خلف طاوالتها،والغضب كلمات عامية تعبر عن الشتيمة ل

لربما كان هذا الشتم والصراخ محطة لترفيه  لقارئ  ويستمر في تفاعالت أحداثها ، و منبها أسلوبيا يثير انتباه ا

 .ه املرء في ذلك الحي الخلفييشداخلها، ليكون بذلك متنفسا عما يععن النفس وإخراج آلاهات القابعة 

ويهذي بكالم لم تكن تلتقط منه  ...":الجزء الرابع بالجملة التالية وفي محطة أخرى تصادفنا في بداية 

ولم تكن تعرف ما إذا كانت هي املقصودة أم امرأة أخرى . "سيري بحالك الحمارة سيري بحالك الخانزة "سوى 

يتضمن هذا امللفوظ الكالمي الذي جاء على لسان إحدى الشخصيات كسرا  ،13."ة وخانزة بالفعلحمار 

هذه العبارات التي أتت بلسان عامي مغربي " ري بحالك الخانزةسيري بحالك الحمارة سي "واملتمثل في  للسياق

مئة باملئة صورت املرأة بأقبح ألاوصاف فحمارة مثال التي تدل على عدم الفهم والبالدة تنعت بها املرأة دائما 

عند قيامها بأي عمل سواء كانت مغربية أو جزائرية أو تحمل أي جنسية أخرى، فباستحضار هذه العبارات 

 هذه بعض النماذج التي، و  بع رغبات الرجل وتلد له ألاطفالن املرأة عبارة عن آلة جنسية فقط تشتكو 

 .على لسان مختلف الشخصيات هنا سياقات مكسورة جاءتاقتطفناها باعتبارها 

 شد انتباهنا أيضاتقديم ش يء  الرواية سنحاول  في فبعد استعراضنا ملحطات ونماذج لكسر السياق

قام محمد زفزاف  املوجودة في هذا املتن الروائي، هو التالعب بالحروف للكلمة الواحدة ألادبي في هذا العمل

 :وهذا الشكل يوضح ما أقول  ، ا مرة وإنقاصه وتبدليه مرات أخرى باضافة حرف له

 : الخفي –الخلفي  –الحي

قدأضاف  الروائييرى أن صحيح أن الكلمات تختلف بعضها عن بعض، ولكن املتعمن فيهم جيدا 

       ليعود من جديد ويضيف حرف (  خفي ) ليكون كلمة ( الفاء ) ضاف له حرف أ( حي ) حرف لكل كلمة فالـ

وهو ( الحي الخفي الخلفي )لتتكون في ألاخير جملة  (   الخلفي) حتى يتحصل على كلمة  ( خفي ) لـ( الالم ) 

سدت فيه أحداث الرواية والتي كان أبطالها من س كانه، هذا الفضاء املعزول املهمش الذي الفضاء الذي ج 

يعج بالفقراء، اختاره محمد زفزاف مكان لعيش أبطاله اختار حيا خفيا خلفيا ليتستر على ألاعمال الغير 

 .بها التي قامواالقانونية 
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تضمنت رواية الحي الخلفي طرقا تعبيرية سردية نسجها الروائي بناء على خلفيات اجتماعية ساعدته 

إلى اجتماعيتها املألوفة لدى القارئ الذي يعايش ألاحداث فتصبح حداثها بكيفية تشد الانتباه رض أعلى ع

 .الرواية كأنها حقيقة يمكن للقارئ أن يغوص في أحداثها

فعلى الرغم من قصر  بامتياز  اجتماعيةرواية ( محمد زفزاف  )للمغربي( الحي الخلفي  ) بأن روايةنرى  

في تعرية وكشف حقائق املجتمع  كان جريئافيها أن الكاتب نرى ، صفحة  في سبع وثمانين تحبيرهاأحداثها و 

، وفي حقيقة ألامر أن جل املجتمعات العربية وما كان يعانيه من فساد و املتاجرة بالسم ألابيض ،املغربي 

 . تعاني من هذا ألامر

تميز بتمظهرات أسلوبية فنية تراوحت بين كسر ومن جملة ما الحظناه أثناء تحليلنا لهذه الرواية أنها ت    

، فالعنوان هو الذي يلفت انتباه القراء بطريقة .للسياقات وإبداعية  في تشكيل العنوان وغالف الصورة

تأليفه وتركيبه وبداللته ذات ألابعاد الجمالية التي تسهم في أقبال القراء برغبة في الاطالع على أحداث 

لكسور السياق ألاسلوبي  غذا يساعد هذا ألاسلوب على إحداث املفاجأة للقارئ الرواية باالضافة إلى ا

 .والحفاظ على نشاط قراءته 

استعمال محمد زفزاف للغة بسيطة وسهلة جعلتها رواية فريدة من نوعها، كما أننا نرى بأن الروائي قد      

ألن الراوية في مجمل  ،ن آراءها وأفكارها إلايديولوجية لتعبير عحرية الكاملة لشخصيات روايته أعطى ال

بطريقة تشد بكل أحداثه  يبرع الروائي في ادارة السرد ، انتاجها عبارة عن صناعة لغوية مستلهمة من الواقع 

انتباه القراء بالنظر إلى ألاسلوب الذي يعتمده الروائي والذي يستند إلى خلفيات فلسفية وايديولوجية 

 ونفسية 

       
 
صت في أساليب بانية ملسار السرد  تناولت رواية الحي الخلفي ملحمد زفزاف أحداثا اجتماعية  شخ

يغوص تفاعال في تلك ألاحداث من   وتجعله ، لى املتلقيإة اللغة التي تقرب صورة الاحداث بساط ةمعتمد

ز ، من كسر للسياقات السرد  الروائي خالل ما استعمله  في أسلوب سرد الراوية باالضافة مما نجم عنه تمي 

 . بكثافية والتي تحمل داللة الاجتماعية في الحياة إلى الشخصيات الحاضرة
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  املصطلح البيئي ونماذجهترجمة إشكالية 

 

      عاد قموميةس: لباحثةا

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

 

 :امللخــص

تعد مشكلة ترجمة املصطلح من أهم ما تعترض سبيل املترجم باعتبار أن املصطلح يتضمن شحنات ثقافية تقف في         

خلفية النص ألاصلي وتحيط به، وعلى املترجم حينئٍذ أن يترجم ليس فقط العناصر املختلفة لإلطار السيميولوجي، بل أيًضا 

خاصة إذا كانت هذه املصطلحات من بيئة ثقافية ومعرفية غير عربية عليه أن يترجم مكان هذا العنصر في املجتمع كله، 

ملعناه  مختلفة عن الفضاء الذي سوف يتداول فيه، حينئٍذ يتحتم على الباحث املستعمل ألي مصطلح أن يكون حذًرا بإدراكه

الترجمة أهميته في التعامل مع ، وبالتالي فإن لعلم آخر، يبد أن املصطلح يختلف من شعب إلى ألاصلي في لغته التي أخذ منها

 .املصطلح، بوصفه املرآة التي تعكس فهم املصطلح في لغته ألام، ثم تنقله إلى املتلقي في اللغة الهدف

إلى تحديد مفهوم الترجمة  ،هذج  انمو إشكالية ترجمة املصطلح البيئي : التي عنوناها بـ الورقة البحثية سعى هذهتومنه 

ومن هذا ألاساس ، وبالتحديد مفهوم املصطلح البيئي، وتخليص املفهوم مما ترسب حوله من تلك املصطلحات املتعالقة به

تكون ترجمة املصطلحات البيئية على تنوع  وكيفوماهي أهم أنواعها؟ ما مفهوم الترجمة؟ : تنبثق إلاشكالية التالية

 .؟بتنوع نماذجه في مجال الترجمة العمل املصطلحي ضور هذاح وكيف يجلى؟نماذجها

 :الكلمات املفتاحية

 .املصطلح، الترجمة، املصطلح البيئي، الترجمة الشفوية، الترجمة التحريرية، الترجمة املتتابعة
Summary:                 

The problem of translation of the ter mis one of the most important obstacles to the translator as the 

term includes cultural shipments that stand in the background of the original text,The translator must 

translate not only the different elements of the physiological framework , but also the translation of 

this element into the whole society, especially if these terms are from a different non arab cultural 

and cognitive,Then the researcher used for any term must be careful to understand its original 

meaning in the language from which itwas taken, The term appears to differ from one people to 

another, and so translation is important in dealing with the term as a mirror that reflects the 

understanding of the term in transmits it to the recipient in the target language. 

    From this paper, we seek the problem of translating the environmental term and its models, to 

define the concept of translation and specifically the concept of the environmental term and to rid the 

concept of what is deposited around it from those transcendent,From this basis arises the following 

problem : What is the concept of translation ? What are the most important types ? How can 

environmental terms be translated into their variety of models ? How does the presence of this term 

work manifest itself in the diversity of its translation models ? 

Key words :Term ,translation, environmental term, interpretation, translation,sequential translation . 

 : تقديم

وهي ه، التي تواجه الدارسين والباحثين في املجال ألادبي إشكالية ضبط املصطلح النقدي ونحت إلاشكاالتمن    

إشكالية ظلت ثابتة ومالزمة للفكر العربي املعاصر عموًما، والدرس النقدي خصوًصا، ومما يعّوص هذه 

وعي : في املنطقة العربية والخلل في الوعيينإلاشكالية أسباب داخلية ذاتية مرتبطة باللغة وشروط البحث 
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مرتبطة بانفتاح الدرس اللغوي العربي على نظيره الغربي، مما أدى إلى  املفهوم ووعي املنهج، وأخرى خارجية

 .والتفاعل بين الثقافات استيراده إلشكاالت أخرى مرتبطة بالترجمة

             يماته املهمة وهي فإننا اختصرنا بحثنا على أهم س ،"الترجمة"ونظًرا للتوسع الهائل لهذا املجال املسمى    

، وفي البداية البد من ضبط كل من مفهومي املصطلح والترجمة، منظرنين في آخر "ترجمة املصطلح البيئي" 

 .البحث إلى أهم النتائج التي تناولناها من دراسة هذا العنصر املصطلحي 

 :مفهوم املصطلح -1

السلم، وقد اصطلحوا : الصالح ضد الفساد والصلح:" العرب البن منظور أن ورد في لسان : املفهوم اللغوي -أ

 .1"وصلحوا وأّصلحوا، وتصالحوا، أّصالحوا

َح، َصالًحا وَصلوًحا: "أما املعجم الوسيط فيضيف   
ُ
زال ما بينهما من : زال عنه الفساد اصطلح القول : َصل

فقوا
ّ
 .2..."خالف وعلى ألامر تعارفوا عليه وات

حوا بمعنى واحد(: "صلح)ل ألازهري في مادة وقا   
َ
لَح تصالح القوم، واَصل  .3"الصُّ

كان هذا ألامر هو معنى لفظ ما، فإن  فإذاالنقطة الجوهرية في هذه التعاريف هي الاتفاق على أمر معين،    

 .موضوع الاتفاق هو تخصيص داللة لفظي بهذا املعنى، ولكل علم اصطالحاته على هذا الاعتبار

أحادي ( مفرد أو مركب) رمز لغوي : " املصطلح بـأنه يوسف وغليس ييعرف الباحث  :املفهوم الاصطالحي -ب

 .4"هذا الحقل املعرفي، أو يرجى منه ذلكالداللة، يعبر عن مفهوم نقدي محدد وواضح، متفق عليه بين أهل 

ويؤكد قوله هذا  بشكل دقيق، أن املصطلح عالمة لغوية خاصة تقوم على ركنين أساسيين، ال سبيل إلى     

، أو التسمية ((Formeالشكل : فصل دالها التعبيري عن مدلولها املضموني، أو حّدها عن مفهومها، أحدهما

(Dénomination ) وآلاخر املعنى(Sens ) أو املفهوم(Notion ) أو التصور(Concept ...) أو " التحديد"يوحدهما

 .5، أي الوصف اللفظي للمتصور الذهني(Définition)التعريف 

ا مما سبق يتبين لنا أن سبيل الوحيد لفهم املصطلح هو ربط داله بمدلوله أي بعبارة أخرى ربط    
ً
انطالق

عنصري الدال واملدلول بعيًدا  اللفظ باملعنى دون الفصل بينهما، فهو باختصار تيمة أو لفظة مفردة مركبة من

 .عن الغموض

 :مفهوم الترجمة -2

تعددت التعريفات اللغوية للترجمة لذلك نكتفي بعرض البعض منها على سبيل  :املفهوم اللغوي  - أ

 :التوضيح

يترجم الكالم أي ينقله من لغة إلى أخرى والشخص يسمى ترجمان وهو : "جاء في لسان العرب البن منظور    

 .6"الكالمالذي يفسر 

ترجم الترجمان قيل نقلُه من لغة إلى لغة أخرى، والفعل يدل على أصالة التاء، والتاء في : "وفي تاج العروس   

 . 7"إن الترجمة تفعله من الرجم  : قال ابن قتيبة( تفعالن)الكلمة أصلٌي وزنها 

رجمة هي النقل من لغٍة : يقال: " الصحاح في اللغة والعلوم وجاء في   
ّ
قد ترجم كالمه إذ فسره بلساٍن آخر والت

 .8"إلى أخرى 
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 :من هذه املعاني نتوصل إلى أن مصطلح الترجمة في مفهومه اللغوي ينشق إلى معاني متفرعة هي   

 .إلايضاح والتحليل: املعنى ألاول  -

خص: املعنى الثاني -
ّ

 .وأخالقه ونسبه ذكر سيرة الش

 .9الّنقل من لغٍة إلى أخرى : املعنى الثالث -

وهي )إلى اللغة الثانية ( هي لغة املصدر) الترجمة هي التعبير عن مكتوب في لغة أولى  :املفهوم الاصطالحي -ب

التعبير أي أن الترجمة هي التعبير عن فكرة واحدة أو عدة أفكار بواسطة الكلمات، وتقوم عملية ( لغة الهدف

 :هذه على عنصرين مترابطين ال ثالث لهما كما ال يمكن لألول أن يتواجد من دون الثاني، والعنصران هما

 .العنصر ألاول في عملية الترجمة هو الفكرة التي تنطوي عليها الكلمات في لغة الهدف أي معنى تلك الكلمات   

املصدر والهدف، ونعني بالشكل هنا تركيبة الجمل  لغتينأما العنصر الثاني فهو الشكل الخاص بالكلمات في ال   

 .10وّضروب الفصاحة والبالغة من تقارب وتناقض وتوازن وتقّيد بقواعد اللغة

رجمة هي عملية تحويل نص أصلي مكتوب    
َّ
من اللغة املصدر إلى نص مكتوب ( ويسمى النص املصدر)الت

مجرد نقل كل كلمة بما يقابلها في اللغة الهدف ولكن نقل في اللغة، وال تكون الترجمة بذلك ( النص الهدف)

، فتعد بذلك لقواعد اللغة التي توصل املعلومة ونقل للمعلومة ذاتها ونقل لفكر الكاتب وثقافته وأسلوبه أيًضا

 .الترجمة هي نقل للحضارة والثقافة والفكر مًعا

ا هي ذلك إلابداع الحيوي والتزاوج    
ً
الفكري والتبادل الثقافي والعطاء ألادبي واملشاركة ومنه فالترجمة إذ

العلمية، وظاهرة تدعو إلى التفاعل إلايجابي مع ثقافات الشعوب ألاخرى ومحاولة فهم ما لدى آلاخرين من 

 .أفكار ومعارف، ومن ثّم هي طريق إلى تعالق الحضارات واتقائها

 :أنواع الترجمة -3

نص مكتوب من لغة ألخرى مع الحفاظ على ألاساليب واملستويات  وهي عملية نقل :الترجمة التحريرية-1

اللغوية من اللغة املنقول منها إلى اللغة املنقول إليها من ترجمة للمؤلفات ألادبية والفنية وغيرها من النصوص 

 : يعد هذا النوع من أكثر ألانواع استخداًما في مجال الترجمة وهو ينقسم على عدة أشكال هيإلابداعية، و 

 .يعني بالترجمة هنا إعادة صياغة للنص بنفس لغة النص ألاصلي: ترجمة النص باللغة نفسها . أ

 .يعني ترجمة النص من اللغة ألاصلية إلى عدة لغات: ترجمة النص بلغات أخرى  . ب

 .11تعني ترجمة إلاشارة اللفظية إلى إشارة غير لفظية كاملوسيقى والصور : ترجمة إلاشارة . ت

تؤدي  وتبرز أهميتها في أنها،هي الترجمة بشكل فوري بين متحدثين من لغتين مختلفتين: الترجمة الشفوية-2

 في املعامالت واملنظمات الدولية في محاورات السياسيين، وتتفرع بدورها إلى الترجمة املتتابعة أو 
ً
وظيفة هامة

 .الترجمة التزامنية الفورية

سماعه، أي يترجم بشكل متتابٍع كل جملة أو كل فقرة على حًدا، هي الترجمة للنّص بعد : الترجمة املتتابعة -3

 ".الجمل –ترجمة الفقرات "لذلك يسمى هذا النوع من الترجمات 
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فوية : الترجمة التزامنية الفورية -4
ّ

هي التنفيذ آلاني لعمليات استيعاب الّنص ألاصلي الّسمعي والّصياغة الش

رجمة، تبرز خاصيتها ألاساسية في الق
ّ
يود الزمنية التي تفرض على أعمال املترجم وضرورة تحويل انتباهه للت

 .املستمر من موضوع آلخر

حريرية -5
ّ
صل يستخدم هذا النوع من الترجمة لغة الترجمة بشكل شفوي، ولغة ألا : الترجمة الشفوية الت

يكون في آن واحد أو وذلك تحقيق الترجمة مع قراءة ألاصل في النّفس،  مكانيةبشكل تحليلي، كما تميز بين إ

أما الضرب " الترجمة بدون استعمال قاموس"متتابعة بعد قراءة النص كله، حيث يسمى الضرب ألاول  بصورة

 ".الترجمة مع التحضير"الثاني فيسمى 

فوية -6
ّ

رجمة في هذا الّنوع : الترجمة التحريرية الش
ّ
أو الترجمة التحريرية للّنص الشفوي، تستخدم لغة الت

تحريري ولغة ألاصل بشكٍل شفوي، والّسرعة التي تتحقق بها عملية الّتحرير أقل بكثير من سرعة لفظ بشكل 

الترجمة الّنص الشفوي، والحالة الوحيدة الستخدام الترجمة التحريرية الشفوية بصورة عملية هي ما تسمى ب

 .12يريةر حالت

 :آليات ترجمة املصطلحات في اللسان العربي -4

 
 

 :الترجمةطرق : أول

 :يمكن أن نصنف طرق الترجمة على النحو التالي   

 

 الترجمة الاصطالحية ةالترجمة الحر 

 الترجمة كلمة بكلمة فية الترجمة الحرّ 

 الترجمة ألامينة الترجمة املعنوية

 ترجمة الّتصرف الترجمة املماثلة

 الترجمة التوسعية

أن الترجمة الحرة هي الترجمة املنفذة في مستوى أعلى من :"جورج مونان فيها"يقول : الترجمة الحرة -1

فهي الترجمة التي يعمد فيها املترجم ،13"املستوى الالزم لنقل جانب املضمون الثابت، مع مراعاة قوانين الترجمة

في الترجمة على ترجمة النصوص أو ألالفاظ دون مراعاة املعنى الذي تنحدر منه وتنطوي تحته النصوص أي 

ورة عشوائية لأللفاظ دون الاعتماد على قواعد اللغة، ويكمن عيب هذا النوع من الترجمة هو أن نقل بص

 .النص ال ينقل بدقة عامة، وإنما قسًما من املعلومات يضيع أثناء النقل الّحر للنصوص

في النص  الترجمة الحرفية هي الترجمة التي يلجأ إليها املترجم، واضًعا فوق كل كلمة: الترجمة الحرفية-2

في لغة الترجمة، دون أن يأخذ بعين الاعتبار قوانين اللغة املنقول إليها ودون أن يحافظ على ألاصلي ما يطابقها 

                جانب املضمون الثابت أي على املعنى الجوهري للكلمات، وهذا النوع من الترجمة مليء بالعثرات 

 .14اللفظية، وتخل باملعنى ومقاصد املؤلف

الطريقة املعنوية للنقل من لغة إلى أخرى، هي أن يقرأ الناقل  "يرى الدكتور عمر فروخ أن : املعنويةالترجمة -3

الّنص كله قبل أن يبدأ بالنقل، حتى يستطيع أن يعرف منحنى املؤلف ألاصلي واتجاه تفكيره ونوع ألفاظه 
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ا في ذهنه، حتى يوقن أنه قد فهم وصورة تراكيبه، فإذا عاد الناقل ليبدأ عمله قرأ كل جملة تامة ثم أداره

معناها ومرماها، بعدئٍذ يختار لها ألالفاظ التي تعبر عن مقصد الكاتب ال عن تراكيبه فقط، ويسرق الجملة في 

اللباس العربي املوافق، وليس عليه أن يكون عدد الكلمات في جملته مثل عددها في النص ألاصلي أو أكثر أو 

 .15"أقل

         ينتج مما سبق أن املترجم ال ينقل أثناء الترجمة املعنوية البناء اللغوي لألصل أو نسيجه اللغوي أو    

 
ً
 معنى النص ألاصلي عامة

ّ
 .شكله، إنه ال ينقل إال

هي إيجاد مضمون ألاصل وشكله من جديد بوسائل اللغة ألاخرى، وتعني املماثلة في : الترجمة املماثلة -4

 :الترجمة

 .الّنص من خالل الوظيفةمطابقة -

 .اختيار ألادوات املناسبة أثناء الترجمة -

الترجمة املماثلة إذا هي النقل الوافي ملضمون ألاصل املعنوي، واملطابقة الوظيفية ألاسلوبية ذات القيمة    

 .16الكاملة املعادلة له، أي القدرة على اختيار املطابقات املوافقة

أي  -لغة املتن –ترجمة تعمد إلى إيراد الرسالة التي يحتويها النص ألاصلي وهي : الترجمة الاصطالحية -5

مبالغتها في استعمال التعابير الاصطالحية، وهي تشتق املعاني عن طريق استعمالها املفرط للتعابير الاصطالحية 

 .التي ال يكون لها داعي

وترتيب الكلمات، إذ تترجم كل كلمة بمعناها وهي ترجمة كلمة بكلمة باحترام املنهج : الترجمة كلمة بكلمة -6

 .ألاكثر شيوًعا، والغرض منها هو فك غموض النص، أي أنها تشكل ترجمة بمعزل عن السياق

تسعى هذه الترجمة إلى عرض نفس املعنى السياقي املوجود في النّص ألاصلي، ضمن الحدود : الترجمة ألامنية -7

 .املستهدفة للغة املترجم لها التي تسمح بها التراكيب النحوية للغة

في هذا املنهج يأخذ املترجم كامل حديثه في آن واحد، ويعيد صناعة الّنص بعد أن يحول : ترجمة التصّرف -8

أو يعدل في املعطيات الثقافية في لغة املتن ألاصلية إلى اللغة املنقول إليها، ويكون املنهج غالًيا في املسرحيات 

 . 17والشخصيات

تسعى هذه الترجمة إلى إلاتيان باملعنى السياقي الدقيق للنص ألاصلي، بشكل يتوافق فيه : مة التوسعيةالترج -9

 .18املحتوى مع الشكل على نحو مقبول لدى القراء، وأن الترجمة التوسعية تستوفي كل شروط الترجمة

ا  : كيفية الترجمة: ثاني 

 :جه الصحيح ال بد من إتباع الخطوات التاليةإذا أراد املترجم أن يقوم بعملية الترجمة على الو   

 قراءة النص وفهمه جيًدا. 

  البحث عن مدلول املفردات غير املفهومة في لغة النص، والاستدالل بمختلف ألامثلة املوجودة في

 .القاموس، ملعرفة السياق الذي تستعمل فيه

 البحث عن أسماء العلم والكتاب. 

  وأزمنة ألافعال والروابط املنطقية، وأثرها في معنى النصالتركيز على التراكيب النحوية. 
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 إعادة صياغة مفهوم النص للتأكد من استيعاب مفهومه. 

 19إجراء مقارنة بين النصين املترجم وألاصلي، واستكمال النقائض إن وجدت. 

ا
 
 :أساليب الترجمة: ثالث

التعايش إلايجابي القائم بين مختلف اللغات عبر العصور "تكون من خالل : (Emprunt:)الترجمة بالدخيل -

التاريخية املختلفة، ووقع الاحتكاك بين هذه اللغات وتوفرت املسالك لدخول كلمات من لغات إلى لغة ما كما 

               من " قلم"عن الفارسية، و" ديوان"، و"وصور "، "بنفسج"، و"بستان"فعل العرب عندما اقتبسوا 

واملنشأ وهذا ما يصطلح عليه عند الالتينية، فبدت هذه الكلمات وكأنها عربية ألاصل ، عن "سجل"اليونانية، و

 .20"اللغويين العرب بـ الدخيل

 من لغات (: La calque) الترجمة بالنسخ -
ٌ
ما هي مستقاة

ّ
أي اللجوء إلى أساليب تعبيرية غير أصلية، وإن

رنسية، وتعني إعادة التكوين والتدريس الف( Recycler)في تونس من " رسكل: "، ومن أمثلة ذلك...أخرى 

لترجمة " خطر موت"هو يعمل كمهندس، أو : ، والكاف في مثل قول القائل...De la part" من طرف"و

"Danger de mort" إسطبل"، وكلمة "Etable. 

أحدهما سليم وآلاخر سقيم، أما الصحيح منها : وهي نوعان :La traduction littéraleالترجمة الحرفية  -

ي، وهو أمر نادر ألسباب 
ّ
فهو الذي تتطابق فيه اللغتان املنقول منها واملنقول إليها تطابًقا كلًيا أو شبه كل

تاريخية حضارية، كما في اللغتين إلانجليزية والفرنسية أحياًنا أو إلانجليزية وألاملانية النتمائهما إلى اللغات 

 .21ألانجلوسكسونية

 :22ينماذج حول ترجمة املصطلح البيئ

املصطلح 

 باإلنجليزية

 نوع املصطلح تعريف املصطلح مقابله بالعربية

Soil طبقة على سطح ألارض تنشأ من تفتت الّصخور  تربة

ل املواد العضوية، وتحوي على كائنات 
ّ
أو تحل

 
ً
 .مختلفة عادة

 ترجمة

Climate روف الجّوية الطقسية  مناخ
ّ
املجموع الكلي أو معّدل الظ

سنة أو )في فترة طويلة من الوقت ملنطقة معّينٍة 

، ويشمل درجة الحرارة والّضغط الجوي (أكثر

مس وغيرها
ّ

 ...وسقوط املطر وإشراق الش

 ترجمة

Solar 

energy 

 
ّ
طاقة ال

مسية
ّ

 الش

 من الشمس، وتتضمن الاستغالل 
ٌ
طاقة مستمدة

عتها إلنتاج الكهرباء، 
ّ

مس وأش
ّ

املباشر لطاقة الش

طريق طاقة الّرياح  والاستغالل غير املباشر عن

مس للغالف الجّوي 
ّ

 .الّناجمة عن تسخين الش

 

 ترجمة
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Ecology دارسة العالقة املتبادلة بين الكائنات الحّية  علم البيئة

والبيئة التي تعيش فيها فيزيائًيا وحيوًيا، تسمى 

كذلك البيولوجيا البيئية، ومّما تشمل عليه دراسة 

الكائنات وعلى أثر الفعاليات البشرية على باقي 

 .طبيعة البيئة

 ترجمة

Water ب من الهيدروجين وألاكسجين  املاء
ّ
، عديم (H2O)مرك

اللون والرائحة، سائل في درجات الحرارة والّضغط 

العاديين، يحتل غالبية كتلة الكائنات، إذ يعمل 

أيًضا كمذيب ناقل للكثير من كمذيب في الجسم و 

ديد، املواد، يتميز باالستقطاب 
ّ

والّتماسك الش

 .باإلضافة إلى قدرته على الالتصاق

 ترجمة

Agriculture  جميع العمليات املتعلقة بإنتاج الغذاء بطريقة  زراعة

منظمة، وتشمل استنبات الّنبات وتربية املواش ي 

 .وغيرها

 ترجمة

Balance of 

nature 

بيعة
ّ
الّتفاعل حالة الّتوازن في الطبيعة الناتجة عن  توازن الط

 .املتواصل بين الكائنات الحّية والبيئة املحيطة

 ترجمة

Lake 

 

 باألرض  بحيرة
ٌ
جسٌم مائي ذو حجم كبيٍر من املياه، محاط

من كل جانٍب، ويغطي انخفاًضا في القشرة ألارضية، 

والبحيرات تتميز بوجود مدخل مائي لها، إال أنّها قد 

 .تحتوي أو ال تحتوي على مخرج مائي

 ترجمة

Beach القطاع ألارض ي املحاذي لحدود الجسم املائي، والذي  شاطئ

بشكل دائٍم مّما يمنع نمو  يتعرض للموج واملّد 

 .النباتات عليه

 ترجمة

Farming  عملية قيام البشر باستغالل الحيوانات والّنباتات  فالحة

عام وغيره من 
ّ
املوجودة طبيعًيا للحصول على الط

وزراعة أنواع برية أو  الاحتياجات، إّما بتعهد

 .بتطوير سالالٍت جديدة

 ترجمة

Marine 

pollution 

تلوث البحار واملحيطات بامللوثات الّصناعية أو الّنفط  تلّوث بحري 

خاصة، نتيجة حوادث ناقالت النفط العمالقة 

ي يؤدي إلى إلاضرار بالعديد من 
ّ
وغيرها، والذ

البحرية الكائنات، ويؤثر على الشبكة الغذائية
23. 

 ترجمة
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نلحظ من خالل هذا الطرح للمصطلحات البيئية من خالل هذا الجدول املبين أعاله، أن ترجمة املصطلح    

البيئي خضعت هي ألاخرى ملجموعة من الاعتبارات العلمية، التي تتعلق بحق البيئة وكيفيات نقل مصطلحات 

 .هذا الحقل إلى اللغة العربية

إذ اعتمد املترجم في هذا القاموس على كمية من ألالفاظ املوجودة في اللغة العربية التي تتداول بكثرة في      

 وبالتالي فإنالوسط البيئي اللغوي وقابلها بما يتوفر من ترجمات لها تحمل نفس املعنى لها في اللغة إلانجليزية، 

  املصطلحات الواردة في الجدول بعلى ألاقل فيما يخص في الترجمة غير متوفر جديدة وأساليب اعتماد طرق 

، وهي مصطلحات في ...Water، ماء Climate، مناخ Soilتربة : لبوضع املصطلحات مثاملترجم فقد اكتفى 

قتصر جهده على األاساس متداولة في اللغة العربية وبذلك هو لم يأتي بما هو جديد في مجال ترجمة املصطلح و 

 .كل لفظة من لغة إنجليزيةتقديم ما يقابل 

ومما ذكرناه سابًقا عن الترجمة ومفهومها البد لها أن تتوفر على شروط حتى تكون الترجمة جديدة     

ومتخصصة وملمة بكل جوانب اللفظة املراد تحويلها من لغة إلى أخرى، ومن شروط الترجمة الجيدة أن تكون 

شرط الذي يعتبر أساسًيا تفقد الترجمة على وجودها املصطلحات واضحة الداللة، وفي ظل غياب هذا ال

مجموعة من الشروط " السعيد الخضراوي "ودورها في نقل املحتوى بأمانة ودقة، وفي هذا الصدد وضع 

 :املتعلقة بترجمة املصطلح، نعرض أهمها على الشكل التالي

 .مراعاة ظروف صياغة املصطلح ألاصل وعدم تجريده من سياقه -

 .اللغتين ألاصل والهدف وثقافتهماإلاحاطة ب -

ضرورة ألاخذ بعين الاعتبار تطور املصطلح، فهو ككائن حي يولد وينمو ويتطور وقد يموت وفي هذه الحالة قد  -

 .تتغير داللته

 .24أن يكون ذا ثقافة موسوعية -

  ول الخوارزميفاملصطلح بحد ذاته يعبر عن ثقافة آلاخرين وحضارتهم، مما يستوجب ترجمته، وعلى حد ق   

فإن لكل علم اصطالًحا إذا لم يعلم بذلك ال يتيسر للشارع فيه إال "فترجمة املصطلح هي مفاتيح كل العلوم، 

 
ً

 وال فهمه دليال
ً

 .25"الاهتداء سبيال

وهذا ما يوطد العالقة بين املترجم واملصطلح بشكل كبير حيث أن الترجمة كنشاط تواصلي ال تتم إال باإلملام    

باملصطلح الخاص باملجال املراد بالترجمة، ومن جهة أخرى فإن من أهم الوسائل التي تسعى لتطوير املصطلح 

والرقي به فن الترجمة، ولذلك يجب ترجمة املصطلح إلذاعة مختلف اكتشافات الدول الغربية وعلومها، ومن 

وتقليص املسافات بين املنتج  هنا تكمن حاجة املصطلح لتحقيق غاية التواصل الاجتماعي وكسر الحواجز 

 .واملستهلك في امليدان املعرفي والفكري 
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ّ
 

 القديمعرية في النقد العربي مالمح الش

ّ

ّصامت بوحايك أمينةّ:باحثةلا

sametbouhaikamina@gmail.com 

ّالجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

 :ّامللخص -

 أكثر الّنقاد على أّن  ينظر        
ّ

اطلحات تغيّ من أكثر املص( Poetice)عرية مصطلح الش
ً
ملا شهدته الّساحة الّنقدية من  ًرا واختالف

راسات ل في الّد من جّد هذا ألاخير يحمله ما   نتج عن القديم والجديد، وذلك في البحث النقدي  ضبط مفهومه حول  صراع

في  مما جعل ،ة عند العربصّ ع تعريفاته واكتنافه كثيًرا من الالتباس، وبخامعانيه وتنوّ تشاّبك  العربية، بسببالقديمة 

 .املّصاف ألاعلى في مجال الدراسة والبحث

 .سالم الجمحي الشعرية العربية، القديم، عبد القاهر الجرجاني، الجاحظ، ابن: الكلمات املفتاحية
Abstract: 

         Most critics consider the term poetic to be one of the most variable and different terms, when 

the monetary arena witnessed a struggle over controlling its concept in the old and new monetary 

research ,this resulted from what the latter bears of controversy in ancient arab studies, due to the 

intertwining of its meanings, the diversity of its definitions and its many ambiguities,Especially 

among the arabs, which made it the highest in the field of study and research. 

Key words:Arabic poetry, the old, Abd al-Qaher al jarjani, al-jahez, ibn salam al- jamhi. 

   :تقديم  -  

 تتبع مراحل تطور ل        
ّ

تحديد ال بد من قدي النّ  في البحث حضورهاوبالخّصوص في مجال عرية الش

متعددة غير متساوية من  والشعرية تتضمن معان  "ملا له من تسميات متعددة مفاهيم حول هذا املصطلح، 

 ) الاختالف حول طبيعة هذا املصطلحهذا وتعود طبيعة ، 1"حيث الحضور النقدي
ّ

إلى زاوية النظر ( عريةالش

درجة من  إلى العنصر الذي يحقق أكبر  بيالتي يرى من خاللها الشاعر أو الناقد أو املدرسة أو املذهب ألادّ 

، وأن الوزن (قدامة بن جعفر) على أنه وزن وقافية تعددت بذلك زوايا الرؤية إليه فاعتّبر فالتأثير في الشعر، 

 .2أو هو تلك الرسالة إلانسانية التي تؤدي وظيفتها الّتواصلية على أكمل وجهأهم عنصر من عناصره، 

 أما املفهوم فقد تنوّ        
ّ
البحث عن القوانين "تتمثل في ة ر في إطار فكرة عاّم ه، رغم أنه ينحصّ ع باملصطلح ذات

فت في الّنص 3"العلمية التي تحكم إلابداع
ّ
غة  التي وظ

ّ
ي جماليات وإبداعية الل ، الفّني من خالل تقص ّ

عري 
ّ

 .الش

 تدّل على ( املفهوم واملصطلح)هذه املّفارقات في        
ّ
عرية)لعملة واحدة ر وجتهي نظ

ّ
في  ىتمثل ألاولت ،(الش

ة قدي العربي ومفاهيم مختلّف ر يظهر بصورة جلية في تراثنا النّ ة وهذا ألاّم مختلّف مفهوم واحد بمصطلحات 

 بمصطلح واحد ويظهر هذا ألاّم 
ّ
 "قدي الغربي،راث النّ ر في الت

ّ
 وإن الجهة ألاولى تتلخ

ّ
عرية العام ص في مفهوم الش

 .البحث عن قوانين إلابداع

 يختلف مفهوم كما        
ّ

قاد العرب القدماء مما أدى إلى اسب لها بين النّ املنّ عرية وسبل وضع املصطلح الش

 
ّ

             عرية، ألنه مصطلح متبدل وغير مفارقات في آلاراء بينهم عن املفهوم الشامل والواضع ملصطلح الش

 مستقر، ويصعب إلاّح 
ّ
رجمة)نتيجة لعوامل منها  ية،اطة به وبجوانبه الكل

ّ
         من خالل فترة محددة  إال ،(الت
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 نة أو عند مدرسة معيّ 
ّ

في وهذا ما سوف نتطرق إليه  زمكانًياعرية مختلًفا أو ناقد ما، ولذلك كان معيار الش

 .القدماءقدي عند العرب تجلياته وحضوره النّ وصفنا التالي من خالل ترّصد 

ّبوادر ّ-
 

ّ:في التفكير النقدي العربي القديمعرية الش

         
ّ

عرية في النقد العربي القديم على عدة مصطلحات نقول عنها أنها باملدى القريب من املفهوم وردت الش

 "، أو "اعة الشعرصنّ ": العام لها، مثل
ّ
 "، أو"د الشعرو عّم "أو " م الكالمنظ

ّ
ومفهومها  "عريةألاقاويل الش

ر إلى آخر متزامًنا مع تغير ومرجعيتها ارتبط بالشعر باعتباره املقّدس لدى العرب، كما تميز بالتغير من شاع

         ومن باحث إلى باحث، ثم دون بعد  راو  إلى راو  بيئاتهم وشخصياتهم  مما جعله يصل إلينا عبر مراحل من 

 :ذلك، ونستطيع أن نميز في تاريخ رواية الشعر الجاهلي بين ثالث مراحل متعاقبة هي

  .مرحلة إلانشاد في العصر الجاهلي"  -1

 .في صدر إلاسالم والعصر ألاموي مرحلة التجميع  - 2

  . 4"مرحلة التدوين في العصر العباس ي  -3

في هذه املراحل كانت رواية الشعر والعناية به وتجميعه، وبذلك وصل إلينا قدر كبير من القصائد        

وف على واملطبوعات عنه، والتي استمد منها الشاعر قواعده ألاساسية التي أخذ بها وسار  على نهجها من وق

ألاطالل وخصائص املدح والهجاء وغير ذلك من الخصائص الشعرية  لكن مع مجيء إلاسالم تغيرت نظرة العرب 

وي، وأسس 
ّ
بعد انبهارهم بالنص القرآني ملا جاء به من لغة رزينة محكمة الحبك، مما غير في مسار البحث اللغ

تكن تكملة للجاهلية بل نفًيا فقد كانت تأسيًسا لم "لرؤية جديدة له عن سابقيها في الجاهلية وهذه الرؤية 

 .5"لحياة وثقافة جديدتين

وية التي جعلت القرآن محوًرا لها        
ّ
 وهكذا كان النص القرآني بمثابة التحول الذي مّس الدراسات اللغ

كان السؤال عن أسراره و  أدى بالبحث البالغي واللغوي إلى طرح مسألة إعجاز القرآن والسعي إلى الكشف"مما، 

 .6"الجوهري أيكمن إعجاز القرآن في لفظه أم في معناه؟

ومن هذا املنطلق الفكري بدأ البحث لدى القدماء في هذا املجال وجمعت وألفت فيه الكتب في مختلف        

غوية بين القدماء في هذا املجال ال بّد لنا من عرض ب
ّ
غة، وحتى تظهر لنا هذه املالبسات الل

ّ
عض ميادين الل

عرية وقضية اللفظ واملعنّى وأولوية 
ّ

النماذج لدى بعض النقاد والباحثين القدماء مما عنّيوا بكل من قضية الش

غوي لهذا املصطلح في املعاجم العربية
ّ
 .أي منهما، وقبل ذلك نتطرق إلى املعنى الل

- ّ
 
 :غويةالداللة الل

عرية اسم اشتق        
ّ

َعَر )من الجذر الثالثي الش
َ

  ، وإذا(ش
ّ
غوي الثالثي في املعاجم تأملنا في أصل هذا الجذر الل

 :التالية اتالعربية نجده على التيم

ْعًرا وِشْعًرا، وهو الاسم وسمي شاعًرا :"ان العربلّس معجم ورد في        
َ

ُعُر ش
ْ

ُعَر َيش
َ

َعَر فالن وش
َ

          يقال ش

ُعَر با
َ

ُعُر، واملتشلفطَنته، وما كان شاعًرا، ولقد ش
ْ

َعرُه ...الذي يتعاطى قوَل الِشْعر :اِعُر لضم، وهو َيش
َ

ش
َ
وشاعره ف

َعُر بالفتح أي كان أشعر منه وغلبه
ْ

 ...َيش
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ْعُر القريُض املحدود بعالمات ...والِشْعُر منظوم القول غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية        ِ
ّ

، وقال ألازهري الش

ْعًرا ال يجاوزها، والجمع أشعاٌر، وقائله شاِعٌر ألنه يشُعُر 
َ

ماال َيشُعُر غيره أي يعلم، وشعر الَرُجُل يشُعُر ِشْعًرا وش

َعراءُ 
ُ

ُعَر أجاد الِشْعَر، ورجل شاعر، والجمع ش
َ

َعَر قال الشعر، وش
َ

ُعَر، وقيل ش
َ

 .7..."وش

َعَر )املصباح املنير ذكر في مادة ُمعجم وفي        
َ

ه ما : الشعر العربي(:"ش ْوزوُن وَحدُّ
َ
ُم امل

ْ
ظ ًبا هو النَّ

ُّ
َرك

َ
َب ت

َّ
َرك

َ
ت

َما خال من هذه الُقيوِد أو من بعِضها
َ
ى موزوًنا مقصوًدا به ذلك، ف اَن مَقفَّ

َ
ى ِشْعًرا وال  متعاِضًدا، وك فال يَسمَّ

ِة موزوًنا فليس ِشْعر  لَعَدِم الَقْصِد أو التقفيِة، وكذلك ما  ى قائله شاعًرا، ولهذا ما َوَرَد في الِكتاِب أو السنَّ ُيَسمَّ

َعْرَت إذا فطْنَت وَعلْمَت وُسمي
َ

 من ش
ٌ
ه مأخوذ

ّ
، ألن اس من غير قصد  شاعًرا لفطنته : يجري على ألِسنِة بعِض النَّ

ه لم يشعر به ِمِه به فإذا لم يقصْده فكأنَّ
ْ
 .8"وِعل

َعَر ) مختار الصحاح وردت مادةُمعجم في و       
َ

َعَر بالش يء بالفتح يشُعرُ :"على هذه الصيغة( ش
َ

ِشْعًرا  يقال وش

هم
ُ
ِطن له، ومنه قول

َ
هم حذفوا الهاء كما : قال سبويه: لْيَت ِشْعري أي ليتني َعِلْمُت : بالكسر ف  لكنَّ

ٌ
ُه ِشْعرة

ُ
أصل

َعَراُء على غير 
ُ

اِعِر ش
ّ

رها وهو أبو عذرها والِشْعُر واحُد ألاشعار وجمع الش
ْ
هب ِبُعذ

َ
         حذفوها من قولهم ذ

، وقال ألاخفش ُعَر  الشاعُر مثُل : قياس 
َ

ش
َ
اعًرا لفطنِتِه، وما كان شاعًرا ف

َ
اِمر  أْي َصاِحُب ِشْعر  وُسمَي ش

َ
البن  وت

بُه 
َ
َع أي غل

َ
ط

َ
َعَرُه من باب ق

َ
ش

َ
اَعَرُه ف

َ
ُعُر، واملتشاعُر الذي يتعاطى قوَل الِشعْر وش

ْ
 وهو َيش

َ
ُرف

َ
من باب ظ

 .9"بالِشْعر

 من خالل هذه املعاني التي وردت في املعاجم ال       
َ
 عربية ن

ْ
 خ
ُ
  ُص ل

ّ
غوي إلى نتيجة مفادها أن ألاصل الل

 
ّ

َعَر "عريةللش
َ

، من خالل مجموعة من الذي يكون ذا وزن وقافيةوهو الكالم  ،، يدل على العلم والفطنة"ش

من هذه الشروط ال يعد  ومعايير، والكالم الذي ينقصه شرطوفق قواعد وعالمات ترتيًبا يكون ألالفاظ املرتبة 

 .ال يسمى قائله شاعًرا شعًرا، وكذلك

أن الشعر هو الكالم املحدود بعالمات ال وذلك ب، من معجم لسان العربهذا تحليلنا ألازهري قول كد ؤ يِ        

 .يمكن مجاوزتها وإال قيل عنه غير ذلك أنه ليس بشعر  

ذي يتعاطى قول الذي يصف لنا الشاعر بأنه ذلك الشخص الفطين ال رازي في مختار الصحاحكذلك قول ال      

 ما لم تكن فيه خصال قول الشعر  ،الشعر بسهوله وبفطنة
ً
من فطنة وعلم بقواعد     وإال ال يقال عنه شاعرا

 .هذا العلم

َعَر "مادة ومنه فإن        
َ

تدل على هي  توظيفها في املعاجم العربية  جاالتمفي أصلها اللغوي ومهما تعددت " ش

وأي كالم ال يحتوي على محكمة لغوية وفق ضوابط وقافية، تمد على وزن لكالم الذي يعواحد، وهو امعنى 

، وفق هذا معالم وضوابط محددة تستند إليها ، ومنه الشعرية لهاال يصنف ضمن الشعر الصفاتهذا 

 .املنظور الذي طرحته املعاجم العربية

1- ّ
 

 (ه232ت) :يعرية عند ابن سالم الجمحالش

إلى القول في الشعر، وذلك باعتباره أقدم النقاد العرب وأول من قام بينهم يذهب ابن سالم الجمحي        

بمحاولة جادة، تمثلت في جمع مختلف آلاراء من سابقيه ومعاصريه في النقد العربي، في كتابه طبقات فحول 

                يقول العربي وتوسيع آفاقه،  ة ألاساسية وألاولى في النقدمن وضع اللبنّ  الشعراء، وبذلك يكون هو أوّل 
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للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات منها ما تثقفه العين، ومنها ما  "ن إ

 .10"تثقفه ألاذن، ومنها ما تثقفه اليد، ومنها ما يثقفه اللسان

من حيث   صناعة، وهذه الصناعة ال تختلف عن أي صناعة أخرى هو سالم الجمحي الشعر عند ابن        

 ترتيب والصياغة الفنّ ال
ّ

   بيأول من نص على استقالل النقد ألادّ " عرية، وبذلك يكون ية الش
ْ
الناقد بدور  دَ رِ فأف

مثل ناقد الدرهم والدينار، الذي  يتقنها أهل العلم بها" اعةصنّ "خاص، حين جعل نقد الشعر والحكم عليه 

 .11"يعرف الصحيح من الزائف باملعاينة والنظر

معايير للحكم على الشعر والتمييز جيده من رديئه، وقواعد يميز بواسطتها الجميل من فوضع بذلك        

: فيه وأصحابك، قال عر أستحسنه فما أبالي ما قلت أنتإذا سمعُت أنا بالش: وقال قائل لخلف:" القبيح، قال

 .12"سانك إّياه؟إنه رديء، فهل ينفعك استح: إذا أخذت درهما فاستحسنته، فقال لك الصراف

طرق استحسان الشعر وكتابته للشاعر، باإلضافة إلى توضيح للناقد كيفية معرفة الجمحي بين ابن سالم        

 اي في الكتاملستوى الفنّ 
ّ

  وكيفية وصول الشاعر إلى صناعته، عريةبة الش
ّ

كما أشار إلى أن  عرية املتماسكةالش

أن يكون من أهله ج من أراد طريق ذو مسلك صعب املنال، ويحتاالوصول إلى هذا ألامر ليس بالهين بل هو 

بهذه باملصاحبة ألهل العلم ال يكون إال وهذا  وضع ألاوزان والقوافيعدة من العلم من حسن ترتيب ألالفاظ و 

 الصناعة وتتبع مسارهم
ّ

عرية املحكمة ، وهذا كله ما يحتاجه الشاعر على حد قوله للوصول إلى الصناعة الش

 
ّ
 .الجيدة املسمعم النظ

2-ّّ
 

 (ه222ت) :حظة عند الجاعريالش

ر الجاّحظ إلى الشعر ال تكاد تختلف         
ّ
                      الشعر  ، فهو يعّد نظرة ابن سالم الجمحيعن وجهة نظ

صوير" سيج، وجنٌس من التَّ
ً
، وَضْرب من الن

ٌ
ج ويقصد يقوم على حسن الصناعة والنّس الذي  ،13"صناعة

هذه الصناعة في أحسن   ، والشاعر هو الذي يقدمالكالم في تعابير وأوزان تركيبفي قوله بحسن بالصناعة 

 .حلتها

        
ّ
ولكل :"ى، وضرورة تناسب ألالفاظ مع ألاغراض التي تحيل إليها يقول فظ واملعنّ وتطرق باملقابل إلى قضية الل

القول هذا  كتعقيب على، ونجده 14"ضرب من الحديث ضرب من اللفظ، ولكّل نوع من املعاني نوع من ألاسماء

يوجه نقًدا الذًعا إلى أحد رواة الشعر وهو أبو عمرو الشيباني لفرط إعجابه بالبيتين آلاتيين ملجرد إعجابه 

 :بمعنى البيتين

َِجاِلّ
 ُسؤاُل الر 

ُ
وت

َ
ما امل

َّ
ِإن

َ
ى  ف

َ
 الِبل

َ
 مْوت

َ
ّال تحِسَبنَّ املوت

ا  ـــِكّـــــوٌت ولـــا مــــمــــالهـــــك
َ
ؤالنَّ ذ ِ السُّ

َع من ذاَك لذل 
َ
 15أفظ

            واملعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجميُّ "دد،لنصوص التي قالها في هذا الصّ ومن أشهر ا        

، والبدويُّ والقروي واملدني  16"والعربيُّ
ّ

عرية بين الشعراء، وال فضل لشاعر على ، املعاني ليست مقياًسا للش

لنقاد استحسانهم لدى الجميع من العامة والخاصة، وهو ما أعابه على كثير من ا شاعر فيها، ألنها معروفة

بإقامة الوزن وتخّير اللفظ وسهولة " الشعرّية النموذجية هي التي تقوم،، وحسب نظرته فإن للمعنى في شعرهم

بع وجودة الّسبك(وكثرة املاء)املخرج 
ّ
 .17"، وفي صّحة الط
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 أسس الجممثل من ذلك تتو         
ّ

 :ة العربية لدى الجاحظ فيعريالية الش

يريد من خالله إلايقاع الفني املوسيقي لألبيات الشعرية التي يضفي استحساًنا لدى السامع : الوزن -1

 .املتلقي

ير اللفظ -2
 
تختلف الصناعة الشعرية عن غيرها من الصناعات النثرية، فهو يحتاج بطبيعة الحال إلى : تخ

لة تكاد تؤمن من خاللها بأن هذا املكان خلقت له تلك اللفظة بعينها وأن ألفاظ من اللغة ذات دقة ودال

 .لفظة أخرى ال تستطيع أن تؤدي وضيفتها في املعنى

ما قصده الناقد  وهذا املرونة في ألالفاظ بحيث تكون سلسة في نطقها غير مكلفة الجهد: سهولة املخرج -3

 .على ضننا

ذا صناعة تختلف  يكون الشعر متالحم ألاجزاء سهل املخارجوهو بمعنى أن : صحة الطبع وجودة السبك -4

 .18عن سائر الصناعات ألاخرى 

3-ّّ
 

ّعريالش
 
 (ه171ت) :ية عند عبد القاهر الجرجان

  يعّد         
ّ
م التي حاول من خاللها أن يستنبط قوانين إلابداع ألادبي عبد القاهر الجرجاني مؤسس نظرية النظ

إلاعجاز القرآني أهو في  حول سرّ مختلفة عامة وإلاعجاز خاصة، وذلك ملا شهدته الساحة النقدية من آراء 

 
ّ
           ولقد كان النظم نظرية ناضجة لتفسير الظاهرة إلابداعية عموًما وإعجاز القرآن "فظ أو املعنى،الل

 وهو ب ،19"خصوًصا
ّ
فظ واملعنى املنحى الذي يشكل ظاهرة هذه النظرية جمع بين الرأيين وجعل من عالقة الل

 إلاعجاز القرآني، وبذلك تجاوز إشكالية البالغيين وا
ّ
 .فظلنقاد أصحاب املعنى وأصحاب الل

         
ّ
عرية، م حسب رأيه هي ونظرية النظ

ّ
والنسج في أي التأليف التي تمثل الخصائص الجمالية في ألاقوال الش

م الكِلم "ة فظية، ويقول في توضيح هذه النظر العملية إلابداعية التل
ْ
أن توالْت ألفاظها في   ليس الغرض ِبَنظ

 . 20"النطق، بل أن تناسقت داللتها وتالقت معانيها، على الوجه الذي اقتضاه العقل

 ف        
ّ
 م الكالم مجرد تتابعها في النطق كما هو ليس املقصود بنظ

ّ
م الحروف، إنما تناسق داللتها الحال في نظ

فإن الاعتبار في النظم للمعاني وليس لأللفاظ، بل ألالفاظ ي يقتضيه العقل، إذن وتالقي معانيها على الوجه الذ

 في ذلك تتبع املعاني فهي تترتب تلقائًيا بحسب الترتيب الذي تنشأ عليه املعاني في النفس، فإذا َح 
َ
املعاني  رْت ظ

 .تستحضر ألالفاظ من تلقاء نفسها مرتبة حسب ترتيب املعاني لهامرتبة 

إلى قوانين النحو وأصوله، يعود أما عن ترتيب املعاني في النفس، فيرى الجرجاني أن مرجع ألامر في ذلك        

يتحقق املعنى ، ال بد من اعتبار قواعد النحو حتى 21"توخّي معاني النحو وأحكامه فيما بين معاني الكِلم:" يقول 

 للمعاني النحوي
ً

ذلك في الوحدة الكالمية التي تظهر في  ة، ويظهرمن ألالفاظ، فالنظم ال يعدو أن يكون تمثيال

يعتريها من تقديم  وبين الفعل والفاعل وما قد  الجملة من عالقات نحوية كما هو الحال بين املبتدأ والخبر 

 تضع " وتأخير وحذف،
ّ

ُم إال
ْ
ظ         وتعمل على قوانينه " علم النحو"كالمك الوضع الذي يقتضيهليس النَّ

ِخلُّ بش يء منها
ُ
 الرسوم التي ُرسمت لك، فال ت

َ
هجْت فال تزيغ عنها، وتحفظ

ُ
 .22"وأصوله، وتعرف مناهجه التي ن

        
ّ
دعت م الجرجانية التي بهذا املفهوم توضح مدى العالقة بين علم النحو وعلم املعاني في تحديد نظرية النظ

 
ّ

 .عرية النص ألادبيإلى توخي املعاني النحوية والصرفية في تحقيق ش
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 كما نوّ        
ّ

            بغنى عنهم في تحقيق  عالقة بالوزن وال القافية بل هي عرية النص ليس لهاه إلى أن ش

فليس بالوزن ما كان الكالم "ويعود الفضل في ذلك إلى طريقة نظم الكلمات وتواليها في النص، ،إلابداعية

 .23"كالًما، وال به كان كالم خيًرا من كالم

 يسبفي ووضع أيًضا         
ّ

ثابت يحدد ألاول بأنه املعنى ال عرية معنيين، معنى عقلي وتخيلي،ل توضيح الش

ورد ي" أن الشاعر هنا ، ويعلل حكمه هذا بقوله"ليس للشعر في جوهره وذاته نصيب:" والصريح يقول عليه

في أصول كاألعيان الجامدة، ال تزيد وال تفيد كالحسناء العقيم، والشجرة  يتصرف"، وبأنه "معاني معروفه

 .24"الجميلة التي ال ثمار لها

 وما نفاه   الذي ال يمكن أن يقال أنه صدق، وأن ما أثبته ثابت "الجرجاني املعنى التخيلي بأنه ويحدد        

حصر إال تقريًبا، وال يحاط به تقسيًما وتبويًبا، ويقول أن مفتن املذاهب ، كثير املسالك، ال يكاد ينوبأنه  منفي،

 إلى أن يبدع ويزيد، ويبتدئ في 
ً

وبأنه يكون فيه، كاملستخرج  اختراع الصور ويعيدالشاعر يجد في التخيل سبيال

 .25"من معدن ال ينتهي

لى حسبه يكون   في رأيه قسم الجرجاني املعنى إلى نوعين تخيلي وعقلي، إذا قام النص على املعنى ألاو        

عرية عبد القاهر 
ّ

شعًرا، وإذا قام على املعنى الثاني ال يكون شعًرا وإن جاء موزون مقفى، وبذلك تتحدد ش

 .26"داخل الخط ألافقي الذي تتردد فيه مفردات معجمية تربطها عالقات نحوية"الجرجاني 

ّا -1
 

ّعريلش
 
 (ه124ت) :ية عند ابن رشيق القيروان

          اللفظ: الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء، وهي:"ابن رشيد القيرواني في مفهوم الشعر يقول        

والوزن، واملعنى، والقافية، فهذا هو َحدُّ الشعر، ألن من الكالم موزوًنا مقًفى وليس بشعر، لعدم القصد 

فارقة واحدة وهي إضافة عاملي هو ال يبتعد كثيًرا عن املفهوم الذي قدمه قدامه بن جعفر، إال في مو  ،27"والنية

 القصد والنيّ 
ّ
 ة، إلى الل

ّ
 عرية الكالم إذا غابا عن ساحةفظ والوزن والقافية واملعنى، الذي يعلل بهما انعدام ش

  .العملية التلفظية الشعرية

         
ّ

وهذا ما أعابه عليه ة، في التصور للجمالية عنده، عرية بوجود القصد والنيّ هو بهذا يربط وجود الش

         ألن الشعر بطبيعة الحال ال يقال عنه بأنه شعر إال إذا توافرت فيه كل شروط العديد من النقاد، 

 
ّ

م عرية، وإذا نقص شرط نقص العمل الشعري الش
ّ
القصد والّنية هما من "و ،من وزن وقافية وحسن النظ

 .28"ي مسألة تحديد جمالّية الشعرمصطلحات الفقهاء في السلوك الّتعبدي، فال مدعاة الصطناعهما ف

كما تطرق إلى قضية اللفظ واملعنى التي كانت تشغل كثير من النقاد العرب القدماء في عصره وقد تناولها        

اللفظ جسم وروحه " بالدراسة من حيث أنهما جزآن لقاعدة واحدة ال يتكامالن إال مع بعضهما البعض،

ل بعض  يضعف بضعفه، ويقوى بقوته: ح بالجسماملعنى، وارتباطه به كارتباط الرو  فإذا سلم املعنى واختَّ

 .29"وكذلك إن ضعف املعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ)...( اللفظ كان نقًصا للشعر

الكثير عليه    هعابأبالنية والقصد، وهذا ما من خالل ربطه إلى الشعر ابن رشيق القيرواني كمنت نظرة        

عريةمفهومة للجمالية الشعرية، و من النقاد في 
ّ

من النقاد وخاصة   محاكيا لغيره كان  بذلك بهذا الطرح للش

 .قدامه بن جعفر في مفهومه
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2-ّّ
 

ّالش
 
 (ه481ت) :يعرية عند أبي الحسن حازم القرطاجن

منهاج البلغاء وسراج "من منجزات الفكر النقدي والبالغي في تراثنا ما أنجزه حازم القرطاجني في كتابه         

عرية، وتجليها  في النص ألادبي تحديًدا "ألادباء
ّ

، بوصفه أحد أبرز النقاد القدماء الذين تعرضوا ملفهوم الش

م، فقد تعرض إلى مفهوم الشعر على أنه وتفسيًرا، وما حملته من خصوصية في النص الشعري العربي القدي

كالم موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها ويكره إليها ما قصد تكريهه، لتحمل "

بذلك على طلبه أو الهرب منه، ما يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن 

 .30"وة شهرته أو بمجموع ذلك وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من أغرابهيأة تأليف الكالم أو قوة صدقه أو ق

       فالتخيل هو املعتبر في صّناعة الشعر، وركنه ألاساس ي الذي ال يقوم إال بوجوده في أنساق نظمية         

من جهة : "موزونة، فا للشعر بما هو شعر ال يشترط فيه غير التخييل، والتخييل عنده يقع من أربعة أنحاء

إذا حصل التخييل واملحاكاة  وبالتالي 31"ملعنى، ومن جهة ألاسلوب، ومن جهة اللفظ، ومن جهة النظم والوزنا

        يتضمن من حسن تخييل "معا كان الكالم قوال شعريا وغير ذلك اليعد شعرا، وذلك ألن الشعر يقاس بما 

 .32"له، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو منصورة بحسن هيأة تأليف الكالم

ه بالنسبة إلى حقيقة التخييل فهو        
ّ
أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر املخّيل أو معانيه أو أسلوبه "أي أن

، وذلك يبرز في التصور الذي يتشكل في 33"ونظامه، وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها

خالل مشاهدة ش يء ويذكره بش يء  ذهن املتلقي للصنعة الشعرية ش يء عن طريق الفكر وخطران البال، أو من

آخر مخزن في النفس، مبرزا من خالل ذلك معاني متعددة من خالل هذه التخيالت الشعرية التي يوظفها 

أن تكون املعاني مما تشترك فيه العامة والخاصة، أو تنفرد فيه الخاصة "الشاعر في شعره، وال حرج في ذلك 

ا هو التخييل دون العامة، إذا كان التخييل في جميع ذل ك على حّد واحد إذ الـُمْعَتبر في حقيقة الشعر إنمَّ

 .34"واملحاكاة في أّي معنى اتفق ذلك

عرية على أنها مجموعة من القوانين        
ّ

أول ما يمكن الّتنبه إليه عند حازم القرطاجني أنه نظر إلى الش

لغوي ال يخضع إلى تلك القوانين والقواعد  والقواعد التي تضبط صناعتها وتكسبها خاصيتها ألادبية، وكل عمل

 .إنما هو كالم ليس فيه من الشعر إال الوزن والقافية

ح حازم إلى حقيقة شعرّيته، بأّنها ال تكمن في القول الشعري فقط بل تتعدى إلى أكثر من ذلك إلى        
ّ
وقد مل

فصناعة الشعر تستعمل "ن بنسب متفاوتة ألاقوال النثرية فهو ال ينفي إمكانية اشتمالها على شعرية ما، ولك

يسيرا من ألاقوال الخطابية، كما أن الخطابة تستعمل يسيًرا من ألاقوال الشعرية لتعتّضد املحاكاة في هذه 

، فهو يرى أن التعاضد بين العناصر الشعرية والعناصر الخطابية قول ال 35"باإلقناع، وإلاقناع في تلك املحاكاة

 .غاية الفّنية عند املتلقيبد منه حتى تتحقق ال

املرسلة  وهذا ما جسده القرطاجني من خالل رؤيته إلى مسألة تصنيف عناصر الرسالة اللفظية أو       

مواشجته مع ما  -إلى حد ما -ويجد هذا التصنيف "الشعرية وطبيعتها، وأدرك عناصر الاتصال التي تبّنى عليها، 

، وهذه أربعة 36"الحديثة من تصنيف لعناصر الرسالة التلفظيةتوصل إليه ياكبسون في مجال اللسانيات 

 :عناصر من عناصر جاكبسون مذكورة لدى القرطاجني نحددها كاآلتي
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 .الرسالة= ما يرجع إلى القول نفسه " -1

 .املرسل= ما يرجع إلى القائل  -2

 .السياق= ما يرجع إلى املقول فيه  -3

 .37"إليهاملرسل = ما يرجع إلى املقول له  -4

         ( املرسل)ذلك  ا في الوظيفة ألادبية، ويأتي بعديؤكد بعد ذلك حازم على التركيز على الرسالة في حّد ذاته       

الحيلة فيما يرجع إلى "كدعامات لها في رسم التوافق الوظيفي لتوصيل معناها الشعري، فيقول ( املرسل إليه)و 

ملا يرجع إليه هما عمودا هذه  بما يرجع إليه، أو بما هو مثاله القول وإلى املقول فيه وهي محاكاته وتخييل

 .38"الصنعة، وما يرجع إلى القائل واملقول له كاألعوان والدعامات لها

ومنه حازم القرطاجني استطاع بذلك أن يبلور نظريته في الشعرية العربية في إنتاج النصوص الشعرية         

 .     من ناحية ونقدها وتحليلها وكشف أبعادها من ناحية أخرى وإلاملام بكل قوانين الصناعة فيها

عرية في التراث النقدي عند وفيما يلي جدول يوضح بإيجاز أهم التسميات التي أطلقت على مصطل       
ّ

ح الش

 :ألاقدمون العرب 

ّاملرجعّالتي تمثله املقولةّالقائل بهّاملصطلح

 الصناعة

 

 

 

ابن سالم 

 الجمحي

للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم "

منها  : كسائر أصناف العلم والصناعات

تثقفه ألاذن، ما تثقفه العين، ومنها ما 

ما يثقفه  ، ومنهادومنها ما تثقفه الي

 ".اللسان

ابن سالم الجمحي، طبقات  -

 .50، صالشعراءفحول 

سيج، وجنٌس من " الجاحظ الصناعة
ً
، وَضْرب من الن

ٌ
صناعة

صوير  ".التَّ

عبد : تحالجاحظ، الحيوان،  -

 السالم محمد هارون

 .132ص

عمود 

 الشعر

 

حددها املرزوقي في سبع مبادئ وقد عاد  املرزوقي

حددها آلامدي ووضحها إلى العناصر التي 

 .الجرجاني من قبل

إحسان عباس، تاريخ : ينظر -

النقد ألادبي عند العرب، دار 

، 4الثقافة، بيروت، لبنان، ط

 .454، ص1893

م
ّ
 النظ

 

عبد القاهر 

 الجرجاني

توخّي معاني النحو وأحكامه فيما بين "

 ."معاني الكِلم

عبد القاهر الجرجاني،  -

 .450، صئل إلاعجازدال 
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 التخييل

 

 

كالم موزون مقفى من شأنه أن يحبب " القرطاجني

إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكره 

إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على 

طلبه أو الهرب منه، ما يتضمن من 

حسن تخييل له ومحاكاة مستقلة 

بنفسها أو متصورة بحسن هيأة تأليف 

الكالم أو قوة صدقه أو قوة شهرته، أو 

جموع ذلك، وكل ذلك يتأكد بما يقترن بم

 ".به من أغراب

أبي الحسن حازم  -

ء منهاج البلغا  القرطاجني

 .33، صوسراج ألادباء

 

 :خالصة القوّل 

عرية العربية القديمة في نظرتها العامة، هي أنها شعرية        
ّ

ما نتوصل إليه من هذه النظرة البسيطة عن الش

عن انتماءات الشعراء   رةوالتقليد، تحكمها النظرة التقليدية للنصوص الشعرية املعبّ شكلت في إطار املحاكاة 

عرية في صورتها املفاهيمية، بل غير ذلك تعدد املسميات التي 
ّ

واحتياجاتهم الفطرية، إذ أنه لم تظهر لنا الش

م أو تخييل، إلى غير ذلك من املفر 
ّ
دات التي تعبر عن خصال أطلقت عليها من ناقد إلى آخر من صناعة إلى نظ

وقواعد الشعر فقط، لكن هذا ال يعني إنكار مجهودات القدماء في رسم القاعدة البحثية التي تنطلق منها 

عرية العربية من خالل ما قدمته من مرجعيات انطلق منها الباحثون املحدثين في رسم رؤيتهم النقدية 
ّ

الش

عري
ّ

ة علما قائًما بذاته بمنهى عن كل القيود التي تحكمه والتي وتقديم دراسات تنظيرية وتطبيقية لجعل الش

 . تحيل به إلى مرجعية خاطئة

 :قائمة املصادر واملراجعّ-

 .2559لعرب، دمشق، سوريا، دط، خليل املوس ى، جماليات الشعرية، منشورات اتحاد الكتاب ا -

 ،1دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، طمشري بن خليفة، الشعرية العربية مرجعياتها وإبدالاتها النصية،  -

2511 . 

 .1884، 1، املركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط"دراسة مقارنة في ألاصول واملنهج واملفهوم"حسن ناظم، مفاهيم الشعرية -

 .1895، 2ربية، بيروت، لبنان، طإبراهيم عبد الرحمن محمد، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية واملوضوعية، دار النهضة الع -

 .1893، 4، ط1، دار العودة، بيروت، لبنان، ج"صدمة الحداثة" أدونيس، الثابت واملتحول  -

َعَر )، 1898 ،3ط ،9لبنان، مج طباعة والنشر، بيروت،ان العرب، دار صادر للابن منظور، لّس  -
َ

 (.مادة ش

َعَر ) ،2559، 1املنير، دار الحديث، القاهرة، مصر، مجأحمد بن محمد بن علي الفيومي املقّري، املصباح  -
َ

 (..مادة ش

َعَر ) ،1893، دط، 1محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، مج -
َ

 (.مادة ش

 .صر، دط، دتمحمود محمد شاكر، مطبعة املدني، القاهرة، م: ابن سالم الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح -

 .2559 دط، يمان للنشر والتوزيع، طنطا، مصر،، العلم وإلا "الخطوات ألاولى"محمد خضر، النقد ألادبي عند العرب -

 .1830 ،2ط ،3ج عبد السالم محمد هارون، مصطفى البابي الحلبي، مصر،: الجاحظ، الحيوان، تح -

 .محمود شاكر، القاهرة، مصر، دط، دتعبد القاهر الجرجاني، دالئل إلاعجاز، قرأه وعلق عليه   -
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بشير تاوريريت، الشعرية والحداثة بين أفق النقد ألادبي وأفق النظرية الشعرية، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق  -

 .2559، 1سوريا، ط

الحميد، دار الجيل للنشر محمد محي الدين عبد : ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق -

 .1891، 0ط، 1ج وزيع والطباعة، سوريا،والت

 3ط محمد الحبيب ابن خوجة، الدار العربية للكتاب، تونس،: أبي الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج ألادباء، تح  -

2559 . 

تاب العرب، دمشق، سوريا، نشورات اتحاد الك، من م"قراءة جديدة في نظرية قديمة"طراد الكبيس ي، في الشعرية العربّية  -

 .2554دط 

 :الهوامش

                                                             
 . 23، ص2511 1مشري بن خليفة، الشعرية العربية مرجعياتها وإبدالاتها النصية، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، ط -1
 .13سابق، صالرجع امل ،خليل املوس ى، جماليات الشعرية :ينظر -2
 .11ص 1884، 1، املركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط"دراسة مقارنة في ألاصول واملنهج واملفهوم"حسن ناظم، مفاهيم الشعرية -3
 .36ص 1895، 2إبراهيم عبد الرحمن محمد، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية واملوضوعية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط - 4
 .25، ص1893، 4، ط1، دار العودة، بيروت، لبنان، ج"صدمة الحداثة" أدونيس، الثابت واملتحول  - 5
 .63مشري بن خليفة، الشعرية العربية مرجعياتها وابدالاتها النصية، مرجع سابق، ص - 6
َعَر مادة )، 1898 ،3ط ،9لبنان، مج طباعة والنشر، بيروت،ان العرب، دار صادر للابن منظور، لّس  -7

َ
 98ص، (ش

َعَر ) ،2559، 1أحمد بن محمد بن علي الفيومي املقّري، املصباح املنير، دار الحديث، القاهرة، مصر، مج -8
َ

 .188، ص(مادة ش
َعَر ) ،1893، دط، 1محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، مج -9

َ
 .143ص( مادة ش

 .50محمود محمد شاكر، مطبعة املدني، القاهرة، مصر، دط، دت، ص: الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح ابن سالم - 10
 .146ص 2559 دط، يمان للنشر والتوزيع، طنطا، مصر،، العلم وإلا "الخطوات ألاولى"محمد خضر، النقد ألادبي عند العرب - 11
 .56، صسابقالصدر املم الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ابن سال  - 12
 .132، ص1830 ،2ط ،3ج عبد السالم محمد هارون، مصطفى البابي الحلبي، مصر،: الجاحظ، الحيوان، تح - 13
 .38، صاملصدر نفسه - 14
 .131املصدر نفسه، ص - 15
 .صفحة نفسها املصدر نفسه، - 16
 .132-131ص، الجاحظ، الحيوان - 17
 .126-123 -120ص ،املصدر نفسه :ينظر - 18
 .20، ص القاهر الجرجاني، دالئل إلاعجاز، قرأه وعلق عليه محمود شاكر، القاهرة، مصر، دط، دتعبد   - 19
 .05-48ص، املرجع نفسه - 20
 .450، صعبد القاهر الجرجاني، دالئل إلاعجاز - 21
 .91، صنفسه املرجع - 22
 .464ص  املرجع نفسه - 23
 .29، مرجع سابق، ص"واملنهج واملفهومدراسة مقارنة في ألاصول "حسن ناظم، مفاهيم الشعرية  - 24
  .28، ص"دراسة مقارنة في ألاصول واملنهج واملفهوم"حسن ناظم، مفاهيم الشعرية  - 25
، 1بشير تاوريريت، الشعرية والحداثة بين أفق النقد ألادبي وأفق النظرية الشعرية، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق سوريا، ط - 26

 .18، ص2559
وزيع والطباعة، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والت: ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق - 27

 .118، ص1891، 0ط، 1ج سوريا،
 .02عبد امللك مرتاض، قضايا الشعرّيات، مرجع سابق، ص - 28
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 .124دابه ونقده ، مصدر سابق، صابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآ - 29
 . 33، ص2559 3ط محمد الحبيب ابن خوجة، الدار العربية للكتاب، تونس،: أبي الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج ألادباء، تح  - 30
 .68ص، املصدر نفسه - 31
 .33ص ،املصدر نفسه - 32
 .68، صنفسه املصدر - 33
 .63، ص2554، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، دط "قراءة جديدة في نظرية قديمة"طراد الكبيس ي، في الشعرية العربّية  - 34
 .98صمصدر سابق، أبي الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج ألادباء،  - 35
 .35مرجع سابق، ص  ،"نهج واملفهومدراسة مقارنة في ألاصول وامل" حسن ناظم، مفاهيم الشعرية - 36
 .31-35ص ،املرجع نفسه - 37
 .313، صمصدر سابقأبي الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج ألادباء،  - 38



 


