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 النرش ابجملّل : قواعد ورشوط
الباحثني قصد جبميع مشاراكت الأساتذة و  والنقدية والأدبية تُّرحب جمّل "مقامات" لدلراسات اللسانية     

 نرش حبوهثم  و دراساهتم وفق الرشوط احملددة عىل النحو الآيت :

والنقدية ابللغات : العربية والفرنس ية  والأدبية ـ تنرش اجملّل مجيع البحوث والراسات الأاكدميية اللسانية

 والإجنلزيية.

 ـ يشّتط يف البحث املقدم للمجّل أأن يكون أأصيال وغري منشور أأو مقَدم للنرش يف دورية أأو جمّل أأخرى.

 ( ، مع مراعاة العناوين الفرعية للمقال.A4صفحة )عىل ورق  20ـ ينبغي أأن ل تزيد صفحات البحث عن 

للهوامش وقامئة traditional arabic 14ـ و  traditional arabic 16:  وجحمه يف العربية ـ نوع اخلط

يف اللغتني الفرنس يَة والإجنلزييَة  وجحمه ونوع اخلط سنمت. 01املصادر واملراجع، ويكون الفصل بني الأسطر بـ : 

 : هو 

 Times New Roman (14 للمنت و )Times New Roman (12 للهوامش ). 

ثبات الهوامش والإحالت يف أأسفل لك صفحة ابلأرقام العادية وابلطريقة الآلية التلقائية ، عىل أأن  ـ ينبغي اإ

آخر املقال خبط :  traditional arabic 14تكون املصادر واملراجع يف أ

 ـ جيب أأن ليقل عدد الصفحات املقال عن امخلس ول يتجاوز العرشين.

ة اإىل س بعة أأسطر ابلعربية اإن اكن املقال بلغة أأجنبية ، والعكس كذكل ـ وجوب وضع ملخص للمقال من مخس

 .. ويآأيت يف بداية املقال.

جازهتا ـ للتقيمي وقراراهتم غري قابّل للطعن أأو  والتحكمي من قبل خرباء خمتصيني، ـ ختضع املقالت ـ قبل اإ

 الاعّتاض.

 رش.مل تن  أأوـ الأعامل املقدمة ل ترد اإىل أأحصاهبا سواء نرشت 

آراء أأحصاهبا، آراء وأأحاكم فامي ينرش يف اجملّل يه تعبري عن أ   ابلرضورة عن رأأي اجملّل.ول تعرّب  ـ ما يرد من أ

املراسّل : تقدم املقالت والراسات الأاكدميية ـ اإىل رئيس التحرير يف نسخة ورقية للبحث مصحوبة بنسخة 

لكّتونية عىل قرص مضغوط     cua.makam@gmail.com كّتوين :أأو ترسل عىل الربيد الإل CDاإ

+213662407317: الهاتف رئيس التحرير ـ معهد الآداب واللغات ـ املركز اجلامعي بآأفلو ـ
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 كلمة العدد 

 وعلى آله حممد انوالصالة والسالم على الرمحة املهداة سيدواحلمد هلل رب العاملني  ن الرحيمبسم هللا الرمح

.وصحبه أمجعني  

.أما بعد  

شيب حيك نسجه من خيوط علمية ومعرفية قيف عددها الرابع حبلة جديدة ولباس  "مقامات "لةينا جمل علتط    
 تنوعت ألواهنا فزادهتا نضارة وهباء تسر املتلقني.

وما يالحظ يف هذا العدد أهنا وحبمد هللا جتاوزت احلدود احمللية والوطنية إىل احلدود العاملية فقد ضمت يف     
من جامعة بوشهر  من مجهورية إيران اإلسالمية  يدور  ني من خارج اجلزائر، أحدمهاعلمي نيمقال نسجها الرابع

واآلخر من جامعة قفصة بتونس، ، الفنتازية يف شعر سليمان العيسى موضوعه حول البنية السردية للشخصيات
يف  لميا يضاف إىل رصيد اجمللةمكسبا عويعد ذلك .  التأريخ يف كتابة التاريخ عند العربعن يتحّدث ابلفرنسية 

ة يده الدور هلو تشجيعا للقائمني عليها يف سريهم خبطى اثبتة حنو الغاية املنشودة اليت سطرت سريها حنو التألق ، 
 العلمية.

زت على قضية املفاهيم من كّ ر أما بقية مقاالت العدد فقد تنوعت بني الدراسات النقدية والدراسات اللسانية و      
ال النظرية التوليدية التحويلية ومقال الدرس اللساين املعاصر بني مفهوم األسلوبية ونظرية أفعال الكالم،  خالل مق

كما احتوى هذا العدد على مقاالت تناولت إشكالية املناهج يف الكتاابت اللسانية املعاصرة ومسألة االفتقار 
الرابع مبقاالت نقدية أدببة  أبرزها مقال موسوم ب"  واالستفتاء بني العناصر اللغوية يف العربية. وقد حظي العدد

ال آخر موسوم ب " لغة احلوار الروائي بني قوم 54لشعري اجلزائري قري نوفمرب مالمح الثورة يف اخلطاب ا
 الفصحى والعامية.

من خالل هذا التنوع يف موضوعات العدد حتافظ " مقامات " على خطها الذي رمسته لنفسها خدمة للبحث و 
 وهي تسعى حنو األفضل واألجود واألفيد. لعلمي وللثراء املعريف الذي تعرفه الساحة األدبية والنقدية واللغوية.ا

 د. زرارقة الوكال أ.:  مدير اجملّلة                                                          
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 وإشكاليات املناهج . املعاصرة الكتاابت اللسانية العربية

                                                                              
                                                عون هللا خدجيةد .  -                                                                                  

      بومرداس جامعة أحممد بوقرة                                                                                 

 :ملخص البحث

لقد ظّلت فكرة االحتكاك بني احلضارتني العربية والغربية هاجسا يؤرق الفكر العريب لفرتة طويلة من الّزمن، 
القداسة على اإلرث احلضاري العريب، ظّنا أّن هذا االختالط مع الغرب قد  حبكم الّنظرة التعصبية اليّت أحاطت هالة

هذه الّنظرة مل تستحوذ على ذوي البصائر من الباحثني العرب ومل تؤثر   أنّ إاّل  ،يذيب اهلوية العربية ويفقدها مقّوماهتا
 ،عطاءالخذ و األنتج عن تو  ،من احتكاك م كانوا يدركون متام اإلدراك أّن احلضارات بطبها تتفاعل ويقع بينهاألهنّ ،فيهم

التفاعل مع الغرب  ومن الواضح أنّ ،ساين العريب املعاصرلكبري يف تشكل اخلطاب الّ سامهت هذه اخلطوة بشكل  قد و 
مسألة املنهج هي عماد البحث وأساسه يف كل اجملاالت  ألنّ ،ة العربية العديد من املناهج الغربيةالّلغويأوفد الدراسة 

فااللتزام ابجلانب املنهجي يف جمال  ،واختيار املنهج يرتبط أوال وأخريا بطبيعة املوضوع حمل البحث،والعلمية املعرفية
 ،ألنّه يهيئ أرضا صلبة ميكن الوقوف عليها لإلسهام بشكل فعال يف بلوغ األهداف،املعارف اإلنسانية أمر ضروري

 لساين.املناهج واجتاهات البحث الّ  ويف هذا البحث حماولةًّ للكشف من خالل وصف وحتليل أهم

 أزمة املناهج. -الفكر العريب املعاصر –لسانية الة الكتاب –هج اللساين ن: امل الكلمات املفتاحية

Abstract 

friction between the Arab and Western civilizations has been a The idea of 

f time. This is because of the eriod oconcern for Arab thought for a long p

fanaticism that surrounded the aura of holiness over the Arab cultural heritage, 

thinking that this mixing with the West might dissolve Arab identity and lose its 

hey were fully components. The Arab scholars did not influence them because t

aware that civilizations interacted and interacted with each other, and resulted in 

each taking. This step contributed significantly to the formation of contemporary 

to the  Arabic linguistic discourse. It is clear that interaction with the West led

study The choice of curriculum is linked first and foremost to the nature of the 
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subject in question. The commitment to the systematic aspect in the field of 

human knowledge is necessary, because it creates solid ground that can be 

ntribute effectively. In achieving the goals, and in this research an identified to co

attempt to reveal through the description and analysis of the most important 

approaches and trends of linguistic researc . 

 

 تــــــــوطئة: 

تتصدر اللسانيات منذ أزيد من نصف قرن مكانة مرموقة ومتميزة يف سلم العلوم اإلنسانية، واالجتماعية، ولعل 
وترّد  الّلغة،أال وهو موضوع  من أهم العلوم اليت تؤكد هذه األمهية ارتباطها أبهم موضوع يف حياة اإلنسان ووجوده،

صوى لدى اإلنسان للتعبري والتبليغ بوساطة الكلمات عن األفكار واألحاسيس فهي أمهية هذا املوضوع إىل احلاجة الق
عن جتسيد العامل املثايل واملمكن يف الواقع اإلنساين بكل متظهراته املادية والروحية، ومن انحية أخرى  الّلغةأي ،املسئولة

رة منهجية يف صعيد النظر إىل الظاهرة شكلت اللسانيات يف احلقبة األخرية وحتديدا مع بداايت القرن العشرين ثو 
 وتفعيلها ماداي مث تطوير آفاق البحث فيها ة، وكيفية التعامل معها ابعتبارها وسيطا فعاال لنقل اخلربة العلمية،الّلغوي

ابلكتاابت اللسانية العربية املعاصرة وإشكاليات ويف ضوء هذا السياق املعريف تتنزل دراستنا هذه املوسومة:  
قصد إثراء احلصيلة العلمية واملعرفية للمناهج اللسانية وقيمتها اإلجرائية لدى القارئ العريب الذي حيتاج اليوم هج املنا

لالستضاءة هبا يف تقومي الفكر  أكثر من أي وقت مضى إىل إدراك واٍع للنظرية اللسانية بكل تفاعالهتا وتعدديّتها،
 الّلغةوصيف لغوي عريب حديث ينهض أبعباء املسؤولية اجلماعية اجتاه لساين العريب قدميه وحديثه، والتأسيس لتالّ 

إذ غدت احلاجة إىل تعمق هذه املعرفة اجلديدة القدمية  ،وتفاعالهتا الثقافية الراهنة،العربية مبخزوهنا الرتاثي الضخم
العربية يف واقعها  لغةالّ وهناك فاعلية حال  ،مطلبا حضاراي ابلدرجة األوىل يف وقت تتعاىل فيه األصوات من هنا

العربية وثقافتها ما مل يفتح البحث يف قضاايها اببَُه على  الّلغةبل رمبا زعمنا هنا استحالة عوملة  ،اإلستعمايل والبحثي
استحضارها يف الكتاابت اللسانية العربية املعاصرة على وعي مّنا  اليت تّ  إشكاالت املناهج اللسانيةمصرعيه ملراعاة 

 ة العربية.الّلغوية الثقافية،واحلمولة الرتاثية اليت تتأسس عليها النظرة ابخلصوصي



  . املعاصرة وإشكاليات املناهج الكتاابت اللسانية العربية                                        م    2018 – 04العدد  –جملة مقامات 

3 

 

 

I. مفهوم املنهج : (la Methode) : 
  : املنهج لغة  (1

، فاملنهج (1)وانتهج الرجل: طلب املنهج أي الطريق الواضح ،وهَنَج الطريق سلكه،من هنج األمر: أاَبنه وأوضحه
هو الطريقة أو  املنهج، وقد أمجعت جّل املعاجم على أّن (2)التعليم وحنومها هو اخلطّة ومنه، منهاج الدراسة ومنهاج

ويستخدم هذا املصطلح أيضا للّداللة على طريقة البحث عن املعرفة واالستقصاء، مبعىن األسلوب الّذي  ،األسلوب
 ث.وابلتايل املنهج هو طريقة يف البح.(3)يقود إىل هدف معني يف البحث والتأليف أو الّسلوك

 :اصطالحا   املنهج (2
، فهو بوجه عام وسيلة (4)هو: طائفة من القواعد املصّوغة من أجل الوصول إىل احلقيقة يف العلمويقصد به 

حمدّدة توصل إىل غاية معينة العتباره خطة منّظمة لعّدة عمليات ذهنية أو حسية بغية الوصول إىل كشف حقيقة أو 
ث الطرق اليت يسري عليها العلماء يف عالج املسائل واليت يصلون بفضلها إىل ما ، ويراد مبناهج البح(5)الربهنة عليها

 .(6)يرمون إليه من أغراض

وحجز الزاوية يف هذا اخلالف  ،املنهج احلديث والّدراسة القدمية لّلغةفهناك اختالفات عديدة و حامسة بني 
استعمال  الّلغةعملية علم  )scientifiness(، واجلانب اهلام يف)scientific(تلخصه  كلمة واحدة هي العلمية

، والذي يتمثل يف إقامة )Method scientific(األساليب العلمية اليت يعتمد عليها املوضوع أي املنهج العلمي 
كما يهتم بوضع أصول نظرية   ،الغرض النظري الذي يفحص بعد ذلك منهجيًا عن طريق التجريب وحتقيق الفروض

 ة احلديثة.الّلغويوهذا ما تقوم عليه الدراسات  ،(7)بت وواضحعلمية، ومصطلح علمي اث

                                                           
 .2/383لسان العرب،مجال الدين أبو الفضل ابن منظور، دار صادر، بريوت، د.ت، 1
 ،مادة )هنج(.2معجم الوسيط،جممع الّلغة العربية،القاهرة، 2
 .02،ص:2006؛2لقاهرة،طمباحث يف علم الّلغة ومناهج البحث الّلغوي، نور اهلدى لوشن،جامعة الشارقة،ا 3
 .03،ص:1963مناهج البحث الّلغوي،عبد الرمحان بدوي،دار النهضة العربية،القاهرة؛ 4
 .20،ص: 2006؛1النظرية الّلغوية يف الرتاث العريب، حممد عبد العزيز عبد الدامي،دار السالم للنشر والتوزيع،مصر،ط 5
 .33،ص:7219؛7علم الّلغة،علي عبد الواحد وايف،دار النهضة،ط 6
 .175،ص :1786؛2مقدمة يف علم الّلغة،زهران البدراوي،دار املعارف،مصر،ط 7
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II. مناهج اللسانيات احلديثة وفروعها : 
احلديث جمموعة من املناهج  الّلغةوقد وضع علم  ،املنهج من أهم مسات الدراسة العلمية كما سبق وأن أشران

، وكل منهج من (1)لدراسات العربية القدميةفيها تصورات مماثلة أو مشاهبة بعض الشيء للمناهج يف ا الّلغةلدراسة 
 ،للغة موضوع الدرس الّلغويفبعضها يكشف عن أسرار النظام  الّلغوي،هذه املناهج يسد حاجة يتطلبها الواقع 

إىل  الّلغاتوتصنيف  الّلغويعرب الزمن وبعضها اآلخر ينهض هبدف التأصيل  الّلغويوبعضها يرصد حركة التغرّي 
 ؛ فأمهها:( 2)الّلغاتها أييت لتحقيق غاايت تربوية يف جمال تعليم وبعض،أسرات لغوية

 :(Descriptive Method(:  املنهج الوصفي (أ
د ومكان حمّدد، دون اعتبار للخطأ والصواب فيها، ة( يف زمن حمدّ د) لغة حمدّ الّلغةيقوم هذا املنهج على وصف 

دي "اعتمده  ،(3)ةالّلغويويل الظواهر حبيث يصف احلقائق ويناقشها دون إقحام املنطق يف تفسري وأت
فيعتمد  ،كما هي وليس كما جيب أن تكون  الّلغةيف دراساته ؛ حيث دعا إىل وصف  )D.Saussure F.("سوسري

؛ حيث الّلغوياملنطوقة ابلرتكيز على طبيعة املتكلم وشخصيته العلمية والثقافية أو على الراوي  الّلغةهذا املنهج على 
 .(4)رة كمصدر منهجه الوصفييدرس هلجة معاص

ابلّدراسة الشاملة أو اجلزئية ألحد جوانبه تعّد  الّلغةإّن كلّ البحوث اليّت تتّناول مستوى واحدًا من مستوايت 
وأية دراسة صوتية أو صرفية أو حنوية أو ،الوصفي، حبيث جماالت البحث الوصفي كثرية الّلغةمن موضوعات علم 

 .(5)ية قدميا أو حديثا تعّد دراسة وصفيةداللية ألحد مستوايت العرب

ة كما هي يف الواقع، يصفها ويوضح خصائصها اعتمادا على اختبار الّلغويفيتميز هذا املنهج بدراسة الظاهرة 
عّينة ممثلة للمجتمع على أساس معيار مميز ميكّننا من التعميم، وتربز أمهيته يف أنّه يسمح جبمع املعلومات احلقيقية 

 والتفصيل لظاهرة موجودة فعال يف جمتمع، فيضع النقاط على حروف املشكلة املوجودة، كما ميكّننا من معرفة  والتدقيق

                                                           
 .10،ص:1986؛1منهج البحث الّلغوي بني الرتاث وعلم الّلغة احلديث،علي زوين،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،ط 1
 .95،ص: 2001العربية وعلم الّلغة احلديث،حممد حممد داود،دار غريب،مصر؛ 2
 .95املصدر نفسه،ص : 3
 .127، ص2002؛ 1علم اللسانيات احلديثة،عبد القادر عبد اجلليل، دار صفاء، األردن، ط 4
 .22مدخل إىل علم الّلغة، حممود فهمي حجازي،دار قباء للطباعة والنشر،القاهرة،د.ت،ص 5

 



  . املعاصرة وإشكاليات املناهج الكتاابت اللسانية العربية                                        م    2018 – 04العدد  –جملة مقامات 

5 

 

تعمّيمها يف  ما يفعله األفراد يف مشكلة ما، فيستفيد من ذلك آبرائهم وخرباهتم ابختاذ القرارات املناسبة اليت يتمّ 
 مشاكل ذات طبيعة مشاهبة هلا.

 ( istorical Method)Hاملنهج التارخيي : (ب
ابلتغري الّداليل  الّلغاتعرب الّزمن، حيث يعىن املنهج التأرخيي يف دراسة  الّلغويخيتّص هذا املنهج  ابلّتطور 

، وتوصل (1)عرب مسريهتا ومظاهر هذا التطور وأسبابه ونتائجه الّلغاتللغة، ومراحل تطور لغة واحدة أو جمموعة من 
ن املاضي وأوائل هذا القرن إىل جمموعة من األسس واملفاهيم والقواعد ممّا هيأ إىل بروز علم ون الغربيون يف القر الّلغوي

التارخيي(،وكان من أهم األسس اليّت اعتمد عليها يف التحليل هو مفهوم )احلركة( أو )الفاعلية  الّلغةيدعى )علم 
عرب الّزمان واملكان خاصة فطرية يف  الّلغةوتغري من خالل تغرياهتا املختلفة،  الّلغةفهو يدرس   (Dinamic) املستمرة(

والنحوية، واملفردات(  ،، كما أن التغرّي حيدث يف كل االجتاهات )النماذج الصوتية، والرتكيبية، والصرفيةالّلغةداخل 
مل ة تعتمد على جمموعة من العواالّلغويوهذه التغريات ،وال طبقا لنظام معني اثبت ،ولكن ليست على مستوى واحد

 .(2)التارخيية

فعلى سبيل املثال ميكن لّنا تناول  ،يعتمد املنهج التارخيي على املنهج الوصفي الّذي أييت ممهدا للدراسة التارخيية
أو بني العصر اجلاهلي والعصر  ظاهرة لغوية ابلبحث التارخيي بني العصر اجلاهلي والعصر اإلسالمي)فرتتني متقاربتني(،

حتديد املستوى، حتديد  ،فتأيت الدراسة الوصفية بكل أبعادها )حتديد الزمن، حتديد املكان ،تني(احلديث )فرتتني متباعد
أييت بعد ذلك  مثّ  الّلغوية، التزام املنهج العلمي وما يتطلبه من دقة وموضوعية(؛ إلجناز وصف الواقع الّلغويالظاهرة 

 .(3)الّلغويدور الدراسة التارخيية اليت ترصد التغرّي 

 Comparative Method)ملنهج املقارن :)اج( 

السنسكريتية اليّت كانت حافزا للدراسات املقارنة، ويقوم على الدراسة  الّلغةاّتضح هذا املنهج مع ظهور 
كالفصيلة السامية مثال فتهتم   ،الّنحوية والصرفية والداللية مبقارنة جتري بني لغتني أو أكثر من فصيلة لغوية واحدة

                                                           
 .36علي زوين، ص: منهج البحث الّلغوي بني الرتاث وعلم الّلغة احلديث، 1
، 1914،2تض  من ألس  س البالغ  ة وعل  وم حق   ائق اإلعج  از،العلوي، دار الكت  ب اخلديوية،مطبع  ة املقتط  ف، الق   اهرة ؛راز املالط   2

 .152ص:
 .97العربية وعلم الّلغة احلديث،حممد حممد داود، ص:  3
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وقد ازدهر البحث املقارن يف  (1)"األصوات وتشكيالهتا وبناؤها وخمارجها وصفاهتا ووظائفها "يث :بدراستها من ح
األكادية يف  الّلغاتالسامية يف فرتة كانت الكشوف األثرية قد أظهرت لغات قدمية مكتوبة على النقوش وهي  الّلغات

السامية يف القرن العشرين  الّلغاتالشام، وأضيف إىل العراق والعربية اجلنوبية يف اليمن، والفينيقية يف منطقة ساحل 
األجريتية اليّت اكتشفت يف ساحل الشام، فالبحث املقارن يتناول أسرة لغوية كاملة أو فرعا من أفرع هذه األسرة  الّلغة
 .2الّلغوياملقارن فرعا مستقال من أفرع البحث  الّلغةة، ولذا يعّد علم الّلغوي

، فيبحث من الّناحية الصوتية األصوات املوجودة يف هذه الّلغةملقارن اجملالت املذكورة لعلم ا الّلغةيتناول علم  
املنتمية إىل أسرة لغوية واحدة حماوال التوصل إىل قواعد مطردة تفسر التغريات الصوتية اليّت طرأت على مدى  الّلغات

  ،ما يتعلق ابألوزان والسوابق واللواحق ووظائفها املختلفةاملقارن كل  الّلغةومن اّنحية بناء الكلمة يتناول علم  ،الّزمن
ا من الّناحية الّداللية يف أمّ  ،كما يعّد دراسته من حيث بناء اجلملة جماال اثلثا من جماالت البحث يف املنهج املقارن

 .3السامية كل ما يتعلق بتاريخ الكلمات وأتصيلها الّلغات

 thod)( Contrastive Meد/املنهج التقابلي :

 ،فميدانه تطبيقيا حبت يهدف إىل املقابلة ،يعترب من أهم وأحدث مناهج دراسات اللسانيات التطبيقية احلديثة
، وظهرت يف اآلونة األخرية دراسات 4موظفا نتائج  حبوثه يف جمال علم الّلسان التطبيقي ،ويعتمد على املنهج الوصفي

التقابلي هو املقابلة  الّلغة، فموضوع علم 5تطبيقية اخلاصة هبذا املنهج يف العربية تعترب بداايت مهمة يف الدراسات ال
للغة املنشودة، وقد جتنبنا هنا  الّلغويوالنظام  ،للغة األوىل الّلغويبني نظامني لغويني خمتلفني مها ابلتحديد النظام 

املنتمية إىل أسرة  الّلغاتفاملنهج املقارن يقارن املقارن،  الّلغةالتقابلي وعلم  الّلغةاستخدام كلمة املقارنة لئال خيتلط علم 
أّما علم  ،فهدفه اترخيي الّلغاتاليّت خرجت عّنها كّل هذه   الّلغةويهتم ابالستخدام األقدم للوصول إىل ،لغوية واحدة

ذلك فالدراسة ، ولالّلغاتالتقابلي فال شأن له هبذه االهتمامات التارخيية ودراساته ذات هدف تطبيقي يف تعليم  الّلغة

                                                           
 .08،ص 2005؛2اللسانيات النشأة والتطور،أمحد مومن،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،ط 1
 .20 علم الّلغة،حممود فهمي حجازي،ص: مدخل إىل 2
 .21-20ينظر : املصدر نفسه، ص: 3
 .132علم اللسانيات احلديثة،عبد القادر عبد اجلليل،ص:  4
 .1ينظر :علم الّلغة التطبيقي يف اجملال التقابلي، زهران البدراوي، دار اآلفاق العربية، ط 5
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التقابلية ممكنة بني لغتني من أسرة واحدة أو من أسرتني خمتلفتني هبدف التعرف على الفروق الصوتية والصرفية 
 . 1نيالّلغويوالنحوية والداللية بني النظامني 

الفصحى داخل لغة واحدة هبدف تيسري تعلم الفصحى وتذليل  الّلغةكما يشمل دراسة هلجة حملية و و 
، يضاف إىل هذا إمكانية اإلفادة من املنهج 2اليّت تواجه من يتعلمون الفصحى من أبناء هذه اللهجةالصعوابت 

وأهم اخلصائص لكل من اللغتني موضوع الرتمجة ممّا  ،وتقدمي أهم أوجه الشبه واالختالف ،التقابلي يف جمال الرتمجة
 . 3يساعد يف إجياد املكافئ يف حالة الرتمجة

III. الكتاابت العربية املعاصرة : واقع اللسانيات يف 
تسمية حديثة نسبيا ملعرفة قدمية ضاربة يف جذور احلضارة  ) linguistics–Linguistique(للسانيات 

يف بناها  الّلغاتة ابحثة ومستكشفة خصائص الّلغويوالفكر اإلنسانيني، فقد ارتبطت ابلتفكري األّول يف املسألة 
تطورت هذه املعرفة مكتسبة طرائق  مثّ  ،4ردات خدمة ألغراض اجتماعية أو دينيةالصوتية والصرفية والرتكيبية واملف

مع هناية القرن التاسع عشر يف أورواب وبداية القرن العشرين أطلق  الّلغاتمنهجية يف التعامل مع ظواهر متعددة يف 
فردينان دي "فت مع كتش  ا،لسانيات يعىن بدراسة اللسان البشري دراسة علمية موضوعيةمصطلح عام عرف ابلّ 

 ،صفة املثولية (Louis Almsilv")لويس يلمسلف"وتالمذته من أعالم البنيوية الشكلية خباصة  "سوسري
فغذت علما واصفا للنسق اللساين ابعتباره معطى بشري خارج عن عرف  ،واالستقاللية عن سائر العلوم األخرى

ابللسانيات علم املهم إىل فضاء التفكري العريب احلديث أو ما يعرف ا إذا انتقلنا إىل مسار هذا الأمّ  ،5التاريخ وحتميته
ينبغي أن يقتصر على مجلة من املؤلفات والدراسات اللسانية العربية اليّت ألفها لسانيون عرب منذ منتصف  العربية

 .6وفيها تبنوا مناهج الّنظر اللساين الغريب احلديث ،األربعينيات من القرن العشرين

                                                           
 25ص: ينظر : خمل إىل علم الّلغة، حممود فهمي حجازي، 1
 .101ة وعلم الّلغة احلديث، حممد حممد داود، ص: العربي 2

 .76، ص: 1976،وزارة اإلعالم اجلمهورية العراقية ؛ حنو علم الرتمجة، يوجني نيدا، تر: ماجد النجار 3
جامع     ة م    دخل إىل عل     م اللس     ان احلديث،عب    د الرمح     ان احل     اج ص    اي،جملة اللس     انيات،مركز البح     وث وترقي    ة الّلغ     ة العربية، 4

 .31،ص:1972؛2، جممع 1اجلزائر،ع
للمنه     اج اللس     انية -دراس     ة وص     فية أتص     يلية يف ض     وء التلق     ي الع     ريب-الدراس     ات اللس     انية يف اململك     ة العربي     ة الس     عودية 5

 .14،ص:2011احلديثة،نعمان عبد احلميد بوقرة، عامل الكتب احلديث،األردن؛
 .12،ص:2004؛1ي بكوش،ايرتاك للنشر والتوزيع،مصر،طنشأة الدرس اللساين العريب احلديث،فاطمة اهلامش 6
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صال ابحلضارة الغربية يف العصر احلديث بدأ من عصر النهضة يف البداايت ترجع إىل بداية االتّ  نّ أ وال شكّ 
ابلذات أاثر  الّلغويبعد رحلته إىل أورواب، ففي اجملال  "رفاعة الطهطاوي"بالد الشام ومصر على وجه التحديد مثّلها 

 الّلغةالّذي نشر كتابني يف  "جورجي زيدان"ة إىل كتاابت ابإلضاف الّلغاتة يف مستوى االهتمام بدراسة الّلغوياملسألة 
العربية كائن حي( حماوال فيهما عرض آراء علماء اللسان الغربيني عن  الّلغةو ) ة(الّلغوية واأللفاظ الّلغويمها)الفلسفة 

تظهر صّور النشاط  بدأت ، مثّ 1العربية الّلغةو وظيفتها وطرق حتليلها واالستفادة من ذلك يف دراسة  الّلغةطبيعة 
العربية يف ضوء الدراسات  الّلغةاللساين من خالل حركة التأليف اليّت تنوعت بني مصنفات عنيت بدراسة مستوايت 

مث تلك اليت كرست لنقد النحو العريب من ،لسانيات الغربية للقارئ العريبوأخرى حاولت تقدمي الّ  ،اللسانية احلديثة
 .2كة الرتمجة اليّت مل تكن واسعةوجهة الّنظرة احلديثة وبني حر 

لسانية العربية املعاصرة إّما  الكتاابت الّ  وهذه كّلها تصنيفات ال تكاد ختتلف يف مضموهنا حيث جتمع على أنّ 
العريب موضوعا  الّلغوياث تتخذ الرتّ  لسانيات تراثيةتعرف ابللسانيات واجتاهاهتا وأعالمها،أو  لسانية متهيدية كتاابت

، وعلى الرغم من املسامهة الفعالة يف جمال البحث اللساين 3وتدرسها الّلغةتتخذ ظواهر من  لسانيات عربية هلا،أو أهنا
إىل عاملني اثنني مها:  "مصطفى غلفان"وعوائق تواجه اخلطاب اللساين العريب، وكتاابته رّدها  ،إىل أنّه يوجد عقبات

ابإلضافة إىل العقبات املنهجية  ،4حياتنا الفكرية والغري هنا الغرباث على العقلية العربية وحضور الغري يف هيمنة الرتّ 
 لسانية العربية.اليت عرقلت الكتاابت الّ 

 أزمة املناهج يف الكتاابت اللسانيات العربية املعاصرة:

إّن اإلشكالية احلديثة ليست البحث عن خلفيات املناهج اللسانية فقط كوهنا تقوم على سند فلسفي قبل أن 
لسانية العربية، دومنا شرحها له أو ضمن الكتاابت الّ  للقارئبل اإلشكال هو كيفية تقدميها  ،جمرد إجراء عملي تكون

هذا ما جعل قضية املناهج تعّد من القضااي الشائكة اليت   إلقاء الضوء عليها وليس على تطبيقاهتا ونتائجها، ولعلّ 

                                                           
 .139،ص:1998العربية وعلم الّلغة البنيوي،حلمي خليل،دار املعرفة اجلامعية،  1
 .22نشأة الدرس اللساين العريب احلديث،فاطمة اهلامشي بكوش،ص: 2
، 2009؛ 1ورات االختالف، اجلزائر، طينظر: قضااي ابستمولوجية يف اللسانيات،حافظ إمساعيل علوي وأحممد املالخ،منش 3

 .283-282ص:
،مصطفى غلفان، جامعة احلسن الثاين عني -دراسة نقدية يف املصادر واألسس النظرية واملنهجية–اللسانيات العربية احلديثة  4

 .21، ص: 4الشق،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 
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د اإلشكالية يف عدم وعليه ميكن أن تتحدّ  ،1ية يف جمال البحثكانت، وما تزال حتظى ابهتمام الكثري من أهل الدرا
لسانيون العرب تصفية هذا املنهج من شوائب انتمائه لرتبته األصلية حني االستعانة به ملقاربة نصوص يف تربة حماولة الّ 

مة غربية األصل صنفت وفق املناهج املستخد جيد أنّ  ،ثقافية عربية، لذا فاملتتبع للسانيات يف الكتاابت العربية احلديثة
 ثالث اجتاهات:

 : اجتاه بنيوي وصفي  (أ
بدأت بواكري املنهج الوصفي يف الظهور إىل ساحة الثقافة العربية يف فرتة اتصال العرب ابلغرب كما سبق 

 مجلة ون العرب أتليف كتب يف هذا االجتاه من أجل نشر ما تعلموه يف البالد الغربية وتقدميالّلغويوأشران، حيث حاول 
م  أهنّ ومهدي املخزومي إاّل  ،، ومتام حسان"إبراهيم أنيس"، وأهم أعالمها 2من املفاهيم اليت قدمتها اللسانيات البنيوية

سيبويه :"اث أمثالوجدوا صعوبة يف توضيح أفكارهم نظرا لعدم تقبل بعض الدارسني هلذه املناهج ابعتبار ما قّدمه الرتّ 
نتج عن هذا الصراع املعريف اجتاه جديد ميكن تسميته لسانيات  مثّ  ،قراءة أو تصويب ال حيتاج إلعادة "اجلرجاين"و"

توفيقية تتبىن أمنوذجا وصفيا ميزج املقوالت النظرية الغربية احلديثة مبقوالت نظرية النحو العريب وكان املوقف األساس يف 
 :يةلكن أهم اإلشكاالت اليت واجهت الكتاابت الوصف ،3اللسانيات العربية

 عدم حتديد املصادر وأسس النظرية واملفاهيم املنهجية توضيحا كافيا -1
 االنتقائية يف التعامل مع النظرايت اللسانية الوصفية -2
 4السطحية يف تداول املفاهيم واملبادئ اللسانية الوصفية -3
 اجتاه توليدي حتويلي : (ب

لك يف بداية السبعينيات من القرن وذ ،انتبه إىل أمهية هذه الدراسات أكثر من واحد من املثقفني العرب
د مصادرها اليت واكبت بعض التطورات اتسمت بتعدّ  ،5لسانية التوليدية العربيةالعشرين فظهر ما يعرف ابلكتابة الّ 

ونتج عن هذا التعدد مجلة من  ،العربية الّلغةوأصوهلا واختالف النماذج التوليدية اليّت ّت من خالهلا النظر إىل قضااي 

                                                           
، 2005اخلط     اب النق     دي الع     ريب املعاص     ر،عبد الغ     ة ابرة، اهليئ     ة املص     رية العام     ة للكت     اب؛ إش     كالية أتص     يل احلداث     ة يف 1

 .133ص:
 .23نشأة الدرس اللساين العريب احلديث،فاطمة اهلامشي بكوش،ص: 2
 .117الّلغة العربية واللسانيات احلديثة،حيدر سعيد،جملة األديب املعاصر،بغداد،ص: 3
 ..284يات،حافظ إمساعيل علوي وأحممد املالخ،ص:قضااي ابستمولوجية يف اللسان 4
 ..284قضااي ابستمولوجية يف اللسانيات،حافظ إمساعيل علوي وأحممد املالخ،ص: 5
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، كما 1وحماولة مازن الوعر "عبد القادر الفهري"وأبرز هذه احملاوالت  ،العربية توليداي الّلغةيل اليت تتبىن وصف التحال
ا كانت كتاابت تعاين النقص  أهنّ ا أثرت البحث اللساين العريب من خالل التحليل العميق والشامل للغة العربية، إاّل أهنّ 

 .2دم تقدمي حبث توليدي كامل للغة العربيةمن خالل اخللط بني النماذج اللسانية وع

 :اجتاه تداويل وظيفي  ج( 

لسانيات الوظيفية وعرض ملصادرها األساس، فوجد تلك املصادر موزعة بتتبع مسرية الّ  "مصطفى غلفان"اهتم 
ب أي ة وبعض النظرايت احلديثة ومن خالل عرضه لتلك املصادر واألسس استنتج غياالّلغويبني املنطق والفلسفة 

الّذي اهتم  "طه عبد الرمحان"اهتمام حقيقي ابلدراسات التداولية العصرية يف الثقافة العربية واحملاولة الوحيدة هي 
ابلقضااي التداولية من وجهة نظر منطقية وفلسفية مستمدا وسائله النظرية واملنهجية من علمني حققا نتائج ابهرة مها 

 .3ذه النظرية رؤية منهجية انقدة تتم عن وعي كبري أبمهية املنهج العلميوهذا ما أكسب ه ،لسانيات واملنطقالّ 

 خــــــــــــــــــــامتة:

والتطرق إليه يف هذه املداخلة أّن اهتمامنا ابملنهج اعتبارا لنتائجه خلق أزمة للكتاابت  ،يتبنّي لنا مّما سبق ذكره
ي مباهية املنهج، وليس إمهال خلفياته سانيات العربية املعاصرة كانت يف أساسها عدم الوعلالّ 

 ،فقط، حيث كانوا يعتمدون املنهج كأدوات إجرائية أو وسائل تتاح للدراس (Épistémologie)بستيمولوجيةاإل
فهو مبثابة القالب الّذي يؤتثر به لوضع الّنص بداخله بغرض جتريبه، ولذلك كانت هذه الدعوة  ،ولكنه أدوات إجرائية

ية لالنفتاح غري املشروط على اآلخر، فتهافت الدارسون العرب على املناهج واكبه إمهال اخللفية من املظاهر السلب
 االبستمولوجية اليّت تقف وراءها بدعوى أهنا جمرد إجراءات مستقلة عن الفضاء الفكري الذي نشأت فيه.

نيا على استخدام منهج هناك ضرورة منطقية جترب صنفا لسا إذ أنّ  ،فتحديد املنهج يقتضي حتديد املوضوع
ومن هذا املنطلق ربط الدارسون بني اجتاهات البحث  ،وهو يتناّول ابلدراسة املوضوع الّذي ارتضيناه ،خمصوص

                                                           
، 2007حب  وث ودراس  ات يف اللس  انيات العربية،عب  د الرمح  ان احل  اج صاي،املؤسس  ة الوطني  ة للفن  ون املطبعي  ة،اجلزائر،)د.ط(؛ 1
 ..229ص:/1
 .235،مصطفى غلفان،ص: -دراسة نقدية يف املصادر واألسس النظرية واملنهجية–ة احلديثة اللسانيات العربي 2
 .292قضااي ابستمولوجية يف اللسانيات،حافظ إمساعيل علوي وأحممد املالخ،ص 3
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طبيعة املوضوع هي اليّت  لساين العريب، وبني مناهجها فكان عمله بذلك يف صميم البحث االبستمولوجي القول أبنّ الّ 
 د املنهج.حتدّ 

أبّن العمل املنهجي الّناتج عن احلضارة الغربية نعاين من شيء يف تطبيقه على الّنصوص ويف األخري نقول 
العربية إذ ال توجد هناك عوامل تؤطر هذا التحليل؛ ويف نفس الوقت هذه التحاليل اّليت تقارب الّنص ال توجد له 

وهّي أهّنا مشكلة  ،كلة أكثر وأعم من هذاآليات وطرق خاصة نستطيع االستعانة هبا يف املقاربة الّنصية؛ كما أن  املش
لسانيات يف الثقافة العربية وتقوميها نظراي فيجب أن تتضافر اجلهود للنهوض مبستوى الّ  (Idéologie)إيديولوجية

 لسانيات العربية لسانيات صامتةلساين يف ثقافتنا ضراب من األصداء وحت ال تبقى الّ  ال يبقى البحث الّ ومنهجيا حّت 

هذا التحليل املقدم ابإلضافة إىل ما تستفيض به قرائح األساتذة اّلذين استطاعوا مقاربة هذه الّنصوص  ولعلّ 
بتعّددها بني القدمي واحلديث واملعاصر تكسب الطالب إجراءات جزافية للتحليل، ومتنحه طريقة معاجلة جريئة، وهنا 

 ه من مقاربة الّنص وفك شفراته.دة متكنيصب اهلدف كّله يف منح الطالب اجلامعي آليات متعدّ 

 :مصادر و مراجع البحث ثبت ❖
اهليئة املصرية العامة  ،عبد الغة ابرة إشكالية أتصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر،. 1

 .2005للكتاب؛
 ،اجلزائر ،ةاملؤسسة الوطنية للفنون املطبعي عبد الرمحان احلاج صاي، ،حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية. 2

 .2007)د.ط(؛
للمنهاج اللسانية -دراسة وصفية أتصيلية يف ضوء التلقي العريب-الدراسات اللسانية يف اململكة العربية السعودية. 3

 .2011األردن؛ عامل الكتب احلديث، نعمان عبد احلميد بوقرة، احلديثة،
مطبعة املقتطف،  ،دار الكتب اخلديويةالعلوي،  تضمن ألسس البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز،الطراز امل. 4

 .1914،2 القاهرة ؛
 .2001مصر؛ دار غريب، حممد حممد داود، العربية وعلم الّلغة احلديث،. 5
 .2002؛ 1ار صفاء، األردن، طعبد القادر عبد اجلليل، د،علم اللسانيات احلديثة. 6
 .1ط ،ار اآلفاق العربيةالتطبيقي يف اجملال التقابلي، زهران البدراوي، د الّلغةعلم . 7
 .1972 ؛7ط ،دار النهضة ،علي عبد الواحد وايف الّلغة،علم . 8
؛ 1ت االختالف، اجلزائر، طقضااي ابستمولوجية يف اللسانيات،حافظ إمساعيل علوي وأحممد املالخ،منشورا. 9

2009. 
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جامعة  ،مصطفى غلفان،-نهجيةدراسة نقدية يف املصادر واألسس النظرية وامل–اللسانيات العربية احلديثة . 10
 .4احلسن الثاين عني الشق،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 

 .2005 ؛2ط اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اللسانيات النشأة والتطور،أمحد مومن،. 11
 ت.د. دار صادر، بريوت، ،مجال الدين أبو الفضل ابن منظور،لسان العرب. 12
 .بغداد ،جملة األديب املعاصر،العربية واللسانيات احلديثة،حيدر سعيد الّلغة. 13
 . 2006 ؛2ط القاهرة، ،، نور اهلدى لوشن،جامعة الشارقةالّلغويومناهج البحث  الّلغةمباحث يف علم  .14
 الّلغةوث وترقية جملة اللسانيات،مركز البح،مدخل إىل علم اللسان احلديث،عبد الرمحان احلاج صاي. 15

 .1972؛2، جممع 1،جامعة اجلزائر،عالعربية
 .د.ت القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر، ،حممود فهمي حجازي الّلغة،مدخل إىل علم . 16
 .2القاهرة،،العربية الّلغةجممع ،معجم الوسيط. 15
 .1786 ؛2مصر،ط،دار املعارف زهران البدراوي، ،الّلغةمقدمة يف علم . 16
 .1963دار النهضة العربية،القاهرة؛،،عبد الرمحان بدويالّلغويمناهج البحث . 17

 بغداد، ،دار الشؤون الثقافية العامة علي زوين، احلديث، الّلغةبني الرتاث وعلم  الّلغويمنهج البحث . 18
 .1986 ؛1ط

 .1976؛ عراقيةزارة اإلعالم اجلمهورية الو  ،تر: ماجد النجار ،حنو علم الرتمجة، يوجني نيدا . 19
 2004 ؛1ط مصر، ايرتاك للنشر والتوزيع،،نشأة الدرس اللساين العريب احلديث،فاطمة اهلامشي بكوش. 20
 ؛1ط مصر، دار السالم للنشر والتوزيع، حممد عبد العزيز عبد الدامي، النظرية الّلغوية يف الرتاث العريب، . 21

2006. 
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 ت   الّتأسيس إىل الّّتسانة املفاهيمية.الّنظرية الّتوليدية الّتحويلية:من بدااي

 
 د. حممد حدوارة          

تيارت.   –جامعة ابن خلدون   

 ملخص البحث:
لتصنع امسا معروفا بني املدارس اللسانية،كما حظيت مبكانة مهّمة بني  جاءت النظرية التوليدية التحويلية،      

لتعطينا نظرة مشولية على بنية اللغة  نب الّتحليلي والّتفسريي،بعيدا عن الوصف، رّكزت على اجلا املدارس احلديثة.
  .وميزاهتا اإلنسانية وعالقتها ابلفكر والعقل اإلنساين

Résumé :  

    La théorie générative Transformationnelle est venu pour  faire un nom 
connu entre les  école linguistique .Elle a un statut important entre les 
autres écoles  moderne .Hors la description, elle a concentré sur l’aspecte 
analytique et explicatif, pour donner une vision globale, sur la structure de 
la langue et sec caractéristiques humain avec ses relations par la raison et la 
pensée humaines. 

 توطئة:

اللساين األمريكي الشهري نعوم  -من القوة إىل الفعل -لقد استطاعت النظرية التوليدية التحويلية،اليت أخرجها    
أن تستفيد من الدراسات اللسانية السابقة، اليت اهتمت  Avram Noam Chomsky تشومسكي

مرورا على  Ferdinand de saussure (1913-1857 ) ابلدرس اللغوي.بدءا من لسانيات دوسوسري
 Leonardاملدرسة السلوكية النفسية، اليت تزعمها اللسان األمريكي ليوانرد بلومفيلد 

Bloomfield(1887-1949؛)  وصوال إىل املدرسة التوزيعية ،اليت تزعمها أستاذه الرائد زيليغ
ة ،وهي تعاجل النظرايت، اليت جاءت هبا املدارس اللساني إن كلZellig Harris(1909-1992.)هاريس

 اللغة كبنية و نظام تواصلي، غربلها نعوم تشومسكي ونقدها، ليخرج لنا نظرية جديدة ومغايرة للنظرايت السابقة،
 سنتطرق إليها يف هذه الورقة البحثية.  متتلك ترسانة مفاهيمية،
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I)-:التعريف بشخصية نعوم تشومسكي 
 املولد والنشأة: -(1

، املؤسس واألب الروحي هلذه النظرية،ولد يف Avram Noam Chomskyيعد أفرام نعوم تشومسكي    
يف مدينة فيالدلفيا بوالية بنسلفانيا ابلوالايت املتحدة األمريكية، لوالد كان يدعى  1928السابع من ديسمرب عام 

م بغية التهرب 1913م(، هاجر من روسيا عام 1897-1976) Chomsky William وليام تشومسكي
صفوف اجليش القيصري،ليصبح فيما بعد العامل البارز يف جمال اللغوايت.تلّقى تشومسكي تعليمه يف  من جتنيده يف

إحدى مدارس ديوايت، اليت كانت تشتهر بتقدمها يف أساليب التعليم.كان صبيا غضًّا يف فرتة الكساد االقتصادي 
حيث أتثّر عظيم التأثري مبا شاهدة من ،1939-1929الكبري، الذي اجتاح الوالايت املتحدة األمريكية بني عامي 

عمليات القمع، اليت مارستها السلطات احلكومية إلفساد اإلضراابت، اليت قام هبا العمال،فضال عن االمتهان واليأس 
 والقنوط، الذي كان العمال يتجرعونه وطاملا أفضى هبم إىل التهّور.

أستاذ  Zellig Harris(1902-1992)اريستتلمذ تشومسكي يف جامعة بنسلفانيا على يد زيليج ه    
اللغوايت،الذي كان من شأن آرائه التحررية، اليت كانت تصطبغ بصبغة شبه فوضوية أن تركت آاثرها الواضحة على 

.تزوج من اللغوية كارول سكاتز (1)انتماءات تشومسكى ،حيث نبتت أعمال تشومسكي األول يف حديقة هاريس
"دراسة الّتكيب الصويت للوحدات الصرفية يف اللغة  اليت كانت حتمل عنوان م،وكتب رسالة خترجه،1949عام 

،حيث كانت مبثابة حماولة لبناء قواعد النحو التوليدي،وحصل على درجة دكتوراه الفلسفة يف  العربية احلديثة"
"قسم ه اآلن ،ت تعيينه أستاذا جامعيا بقسم اللغوايت واللغات احلديثة، الذي أصبح امس1955اللغوايت عام 

م نظم جلنة من املواطنني 1965. يف عام  1961"،مبعهد ماستشوس للتكنولوجيا عام اللغوايت والفلسفة
مث نشر أول كتاب سياسي له حيمل  األمريكيني العاديني وأعلنوا رفضهم دفع الضرائب احتجاجا على احلرب يف فيتنام،

شهرة تشومسكي اآلفاق، كناقد للظلم االجتماعي يف كافة  طبقت " القوة األمريكية واملانداريون اجلدد".عنوان
 مظاهره وأشكاله.

 األعمال واملؤلّفات: -(2
جّسد تشومسكي أفكاره و أحباثه اللغوية يف مقالته وكتب، نشرها يف أزمنة متقاربة، أثرت و أفادت اللسانيني يف     

 :(2)جماالت عدة،واليت نذكر منهانذكر منها
 

                                                           

 .13-9ص:، 1979؛1السعودية،ط -حممد حممود غايل.أئمة النحاة يف التاريخ.دار الشروق،جدة (1)
   .129، ص: 2003دارس اللسانية العاصرة.مكتبة اآلداب،القاهرة،دط؛نعمان بوقرة.امل (2)
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 سنة التأليف ــــــــــــــابعنوان الكت الرقم
 1957 البىن الرتكيبية أو الرتاكيب النحوية. 01

 1965 مالمح النظرية الرتكيبية . 02

 1966 .1966اللسانيات الديكارتية  03

 1966 اللغة والفكر . 04

 1968 األمناط الصوتية يف اللغة االجنليزية.     05
 1971 مشاكل املعرفة واحلرية. 06

 1972 دراسات الداللة يف القواعد. 07

 1975 البنية املنطقية للنظرية اللسانية. 08

 -جدول توضيحي ألهم مؤلّفات تشومسكي -
II)- :أصول ومبادئ املدرسة التوليدية التحويلية 
 أصوهلا املعرفية: -(1

"الّتاكيب به املوسوم ب  : من الواضح أّن تشومسكي، أقام هذه النظرية مرتكزا على أسس عقلية منذ أن نشر كتا    
،حيث سعى إىل إقامة نظرية عامة للغة،تصدر عن اجتاه عقلي؛ألن اللغة عنده عمل عقلي، 1957سنة النحوية" 

-René Descartes(1596يتميز به اإلنسان عن احليوان.وقد أتثّر ابلفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت
بع اإلبداعي واخلالق يف اللغةأثناء تفريقه بني اإلنسان ( يف القرن السابع عشر،و الذي أصّل فكرةالطا1650

واحليوان،و على ها األساس يقول:"ال يوجد كما هو جدير ابملالحظة أي إنسان مهما بلغت درجة بالدته أو غباوته 
إال ويستطيع أن يركب كلمات متنوعة يف تركيب واحد،وأن يؤلف خطااب يعرب من خالله عن أفكاره،وعلى العكس 

 .(1)لك ال يوجد آي حيوان آخر يقوم بذلك"من ذ
إن نظرة تشومسكي العقلية للغة، وأهنا خاصة ابجلنس البشري فحسب،تسري  بنا إىل نقطة مهمة ،وهي قضية     

اكتساب اللغة وتعلمها. لكن تشومسكي ال يسلم ابلنظرية السلوكية يف اكتساب اللغة،حيث يرى"أن النظرية السلوكية 

                                                           
 .130املرجع نفسه، ص:  (1)
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درة على تفسري هذه القضية،وتقف عاجزة عن تفسري هذه القدرة، اليت متكن الطفل من بناء مجل لالكتساب غري قا
 .(1)حنوية"

كما يذهب أبن اإلنسان قد وهب ملكة لغوية أو قدرة لغوية.ويرى أبن الطفل يولد مزودا بقدرة دقيقة من األصول 
رتدد من حوله،وهذه األصول  اللغوية الكلية هي النحوية الكلية، اليت متكنه من التعرف على ما يسمعه من كالم ي

"العقل وعلم جزء مما نسميه العقل،وقد ظهرت هذه الفكرة واضحة جلية يف كتاابته الفلسفية وخباصة يف كتابه املوسوم
 اللغة الديكاريت،ومالمح النظرية النحوية".

ف األملان فيلهلم فون وكما أتثر تشومسكي أبفكار ديكارت، فقد أتثر كذلك أبفكار الفيلسو     
( صاحب فكرة اجلانب اخلالق يف الغة ،حيث 1767-1835) Wilhelm Von Humoldtمهبلوت

يرتبط اجلانب اخلالق ابلعقل، الذي ميتلكه اإلنسان فحسب،على عكس العمل احليواين، الذي نعته ابآليل إذ يرى أن 
أن هذه اللغة ذات شكلني:داخلي اللغة عمل العقل ، البد أن تصدر من الداخل وليس عن السطح،و 

وخارجي؛فالشكل الداخلي عضوي متالحم، وينتج عما يسمى ابلبنية العميقة للغة،وهذه النظرة انبعة من نظرته إىل 
الطبيعة اإلنسانية واحلرية الفردية،فالطبيعة اإلنسانية ليست خاضعة للعوامل اخلارجية إمّنا تتطور من داخلها،وهذا 

 ل اخلارجية يقود إىل العمل اخلالق، الذي يصدر بدوره من الداخل أي من البنية العميقة للغة.التحّرر من العوام
وكما كانت اآلراء الفلسفية والعقالنية هي املصدر الذي ارتكز عليه تشومسكي، فإنه أيضا قد أتثّر ابلنحو     

لغة،ومما ال شك فيه استفادته من بعض أفكار التقليدي؛ألنه يف رأيه أكثر اقرتااب من الطبيعة اإلنسانية يف دراسة ال
،مع 3 2أن النحو التحويلي قد انسدل من النحو التوزيعي"(:"2011-1918متام حسان)املدرسة البنيوية،ويرى 

التنويه إىل أن تشومسكي قد وزان بني تعاليم بلومفيلد،ومهبلوت، ودي سوسري، ومنطقية بورايل، واملنطق الرمزي، وعلم 
 يا ابلعقالنية يف فهم اللغة.النفس، منته

ورمبا يكون تشومسكي، قد أتثّر بعلماء العربية والسيما بربط اللغة ابجلانب العقلي، فإن من أبرز علماء العربية     
هـ(، 471عبد القاهر اجلرجاين)تو هـ(،392ابن جين)تالذين ربطوا اللغة ابجلانب العقلي 

 البالغة والنحو عبد القاهر اجلرجاين.  وكان األبرز فيهم إمامهـ(.538والزخمشري)ت
 أسس النظرية التحويلية:-(2

 قامت نظرية التحويلية لدى تشومسكي وأتباعه على عدة أسس، ولعّل أمهها:    
 .(4)التفريق بني القدرة واألداء -أ(

                                                           
 .78ص: ،1ط1995القاهرة،-جون ليونز.نظرية تشومسكي اللغوية.تر:حلمي خليل،دار املعرفة اجلامعية،اإلسكندرية  (1)
 .120املرجع نفسه، ص:  (2)
 .120:املرجع نفسه،ص - 3

 .90ص: ،1978ادة وصف اللغة العربية. ألسنيات. ندوة اللسانيات واللغة العربية،تونس،متام حسان.إع (4)
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لنحوي املسموع هي الرتكيب افالبنية الظاهرة أو السطحية:التمييز بني البنية السطحية والبنية العميقة، -ب(
 "كان حممد قائماً"وهي الرتكيب األصلي املخفي للجملة املسموعة املنطوقة،فمثال: مجلة والبنية العميقة:للجملة.

إىل هـ( 471عبد القاهر اجلرجاين)ت وقد أشار العالمة "حممد قائم"،بنية سطحية حمولة من بنية عميقة هي 
 .(1)هذا النوع من البنية قبل علم اللغة احلديث

 .(2)اعتبار اجلملة الوحدة اللغوية األساسية-ج (

 القدرة اللغوية هي من طبع اإلنسان وليست مكتسبة. -د(

III)- :الّتسانة املفاهيمية لالجتاه التوليدي 

تسعى كل نظرية جديدة إىل إثبات مكانتها ضمن الساحة املعرفية ،اليت تشتغل فيها،وذلك بتبة مجلة من املفاهيم     
دة، اليت متنحها التفّرد والتمّيز من جهة،وتشكيل سند تقوم عليه ويكسبها مقبولية علمية من جهة أخرى.وهذا اجلدي

ما فعلته النظرية التوليدية، اليت استطاع مؤسسها وضع جهاز مفهومي ضخم،يعد مرجع يف الدرس اللساين، ومن هذه 
 املفاهيم جند:

 :Competenceمفهوم القدرة/الكفاية  -(1

لقد حّدد العامل الّلغوي نيكوال رويت الكفاءة قائال:"كل إنسان ابلغ يتكلم لغة ما،قادر يف كل حلظة أن يصدر     
بشكل تلقائي،أو أن يتلّقى ويفهم عددا ال متناهيا من اجلمل الرتكيبية مل يسبق له فقط أن نطق مبعظمها أو مسع 

من خالل هذا .(3)جدا، اليت أن نسميها كفاءة"بعضها،كل إنسان يتكلم، ميلك إذن بعض القدرات اخلاصة 
واليت تسمح له  املستمع املثايل الضمنية بلغته منذ الطفولة، -القول،يظهر جليا أن الكفاية/القدرة: هي معرفة املتكلم

م جمرد بتوليد مجل جيدة مل يسبق له أن مسع هبا ، فتشومسكي ينعتها أبهنا مفهوم جمرد،قائم يف الذهن،إذ تعد مبثابة نظا
 مكون من قواعد حتّدد الشكل واملعىن األصلي، لعدد غري متناه من اجلمل املمكنة. –

إّن اهلدف الرئيس من دراسة القدرة اللغوية يف وضع منظومة من العناصر املرتابطة )نسق( من القواعد تساعد على     
د،يقوم على ثالث ركائز:املستوى الرتكييب، توليد واستنباط كل العبارات أو اجلمل يف اللغة.وهذا النسق من القواع

 واملستوى الفونولوجي، و املستوى الداليل.

                                                                                                                                                                                           
 
 .242عبد هللا أمحد جاد الكرمي.الدرس النحوي  يف القرن العشرين.ص: (1)
 .34ص:1997؛1لبنان،ط-بريوت مكتبة لبنان انشرون، ،ياد حنا،معجم اللسانيات  احلديثةسامي ع (2)
 .422املرجع نفسه، ص:  (3)
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 :Performanceاإلجناز اللغوي/األداء الكالمي -(2

يقصد ابألداء/اإلجناز:مدى أمانة الرتمجة الفعلية لتعليمات القواعد أثناء إنتاج الكالم احملقق او فهم املسموع من 
مي هو االستعمال الفعلي للقدرة اللغوية،أي حتقيق الكفاءة اللغوية يف مجل وأقوال ميكن الكالم. إن األداء الكال

مالحظتها بكيفية مباشرة ملموسة،غري أن هذا اإلجناز يبقى نسبيا الختالفه من شخص آلخر حسب اختالف 
عن نطاق اللغة،  موضوع الكالم ومكانه،وثقافة الفرد،وحميطه االجتماعي والنفسي،كما يتأثر بعوامل خارجة 

 كاالنتباه،التعب،االنفعال،والذاكرة.
 :structure superficielle et structure profonde البنية السطحية والبنية العميقة -(3

 structure من بني املصطلحات اليت استخدمها تشومسكي ،مصطلحي البنية السطحية   
superficielle والبنية العميقة structure profonde  وكالمها يشكل مفتاحا من مفاتيح التوليدية،

 التحويلية:
 :structure superficielle البنية السطحية -أ(
أي أهّنا البنية الظاهرة للعيان عرب توايل الكلمات  ،(1)تعرف البنية السطحية أبهّنا ذلك التمثيل الصويت للجملة 

للفظي املشاهد اخلاضع ،لتسلسل حنوي معني .يقول من حيث النطق.فهي الرتكيب ا (2)وانتظامها يف سلك اجلملة
املالحظة اليت  التهامي الراجي:"هي يف اصطالح التوليديني بنية اجلملة كما هي منجزة فعال،هي إذن البنية املرئية،

يف  ميكن أن توصف مثال أبلفاظ"املكوانت االولية".نسنشف مما سبق أن البنية السطحية متثل احلالة النهائية واألخرية
 التاريخ التحويلي للتوليد.

 :structure profonde البنية العميقة  -ب(
مما ميّيز البنية العميقة أهّنا موحدة ،و بل ويظهر جليا للمتلقي،sens هي البنية اليت يتحّدد يف مدارها املعىن    

 ومشرتكة بني مجيع اللغات البشرية،وهي وهي جمرد  إنعكاس ملا ينطوي عليه الفكروهي:
 بنية موّلدة يف قاعدة الرتكيب بواسطة إعادة الكتابة والقواعد املعجمية. -
 بنية متثل التفسري الداليل للجملة. -
 .(3)بنية ميكن هلا أن حتول بواسطة القواعد التحويلية إىل بنية سطحية -

 الكليات اللغوية: -(4
                                                           

 ؛1ط لبنان، -بريوت قضااي إبستيمولوجية يف اللسانيات.الدار العربية للعلوم انشرون، حافظ إمساعيلي علوي وأحممد املالخ. (1)
 .96ص: 2009

؛  2 ط ،بريوت للدراسات والنشر والتوزيع،ينظر:ميشال زكراي.األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية.املؤسسة اجلامعية   (2)
 .163ص: ،1986

 .164ينظر املرجع نفسه، ص:  (3)
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حسب  –أن اهلدف من االجتاه التوليدي عامة  ذلك يعد هذا املفهوم،املرتكز الذي تستند عليه النظرية التوليدية،    
معرفة اآلليات والعالقات اجلامعة واملوحدة بني األحناء اخلاصة والرابطة فيما بينها يف إطار ما يسمى  -تشومسكي  

الذي يفيد وجود عالقة واثبت مشرتك بني مجيع األحناء املختلفة، وقد قّسم تشومسكي  "النحو الكلي"،ب 
لِّّيات مادية ديدهنا معرفة السمات املشكِّلة للمادة لوصف اللغات، وكلِّّيات شكلية تتعلق أبمناط الكليات إىل :ك

وظواهر القواعد النحوية،وإمكاانت ربطها حت نتمكن من الوصول إىل اجلملة النووية احلاوية للقاعدة النحوية املشرتكة 
 بني مجيع األحناء.

IV)- دي )البىن الّتكيبية(:طرق حتليل اجلملة يف النحو التولي 
أقصى ما ميكن أن تطمح إليه أي نظرية لغوية، هو أن تقدِّم لنا معيارا  :"إنّ John Lyonsيقول جون ليونز    

أو إجراء تقومييا ميكن عن طريقه أن خيتار من بني اإلجراءات أفضلها يف التحليل اللغوي، ومعىن هذا أنّنا ال نستطيع 
ادة لغوية هو الوصف بشكل مطلق، وإمّنا نستطيع القول، أبّن هذا الوصف أفضل أو أكثر احلكم أبّن وصفا معينا، مل

 .(1)صّحة من أي وصف آخر، لنفس املادة الّلغوية ال أكثر وال أقل"
وهذا ما أّكده الدكتور عبده الراجحي بقوله:"ليس هناك صواب مطلق يف طريقة حنوية معينة، ولكن هناك طريقة     

وعلى هذا فإّن تشومسكي اقرتح طريقة لتحليل اجلمل، وحينما قام بتطبيقها  . (2)من طرق أخرى،"أصح أو أفضل 
وعّن له قصور فيها طو رها يف طريقة أخرى؛ معاجلا فيها للقصور الذي عن  له يف الطريقة السابقة،إىل أن انتهى 

،متثِّّل مرحلة األوىل من مراحل النظرية التوليدية تشومسكي ابقرتاح ثالثة مناذج لتحليل اجلملة، وهذه النماذج الثالثة 
 التحويلية، وسوف نتطر ق هلا بشيء من التفصيل فيما يلي:

  (3)النموذج األول:-(1
،وبدأت هذه   Finite State Grammarيسمى هذا النموذج )منوذج القواعد النحوية احملدودة(    

؛وهذه الطريقة عبارة عن شكل شبيه ابآللة، اليت متّر  نحوية""الّتاكيب الالطريقة مع ظهور أول كتاب لتشومسكي 
بعدد حمدود من احلاالت الداخلية املختلفة،ولنفرض أن  هذه اآللة تتحو ل من حالة إىل أخرى عن طريق توليد رمز من 

ت، تنطلق من الرموز )ليكن كلمة من الكلمات(. وهذه اآللة تتضمن حالة أوليةوحالة هنائية،وبينهما عدد من احلاال
فتعطي عند كل حتوُّل من حالة ألخرى كلمة، حت  تصل احلالة النهائية،فالتتابع املنتج من الكلمات  احلالة األولية،

يها مجلة، وكل آلة من هذه اآلالت، حتدِّد لغة من اللغات أو جمموعة من اجلمل، اليت ميكن أن تولد هبذه  الناجتة، نسمِّّ

                                                           
 .278حافظ إساعيلي علوي وأحممد املالخ.قضااي إبستيمولوجية يف اللسانيات، ص: (1)
 .111، ص:1986؛1التهامي الراجي اهلامشي.توطئة لدراسة علم اللغة التعاريف.دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد، ط( 2)
 .81شومسكي اللغوية ،ص:جونز ليونز،نظرية ت (3)
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أن تولد من هذا النوع نسميها ابللغة ذات احلالة احملدودة ،وميكن التمثيل لنظام القواعد الطريقة.وكلُّ لغة ميكن 
 احملدودة ابجلملتني اآلتيتني:

 الَوَلُد قـََرَأ قِّصًَّة. -
ْيَدًة. -  الرَُّجُل قـََرَأ َقصِّ

 ابملخطط التايل:  

 قصة                           ولد                                                                    

 ال                                                       قرأ                                                    

 5ح                  4ح                            3ح                   2ح                             1ح  

 رجل                                                 قصيدة                                            

 -خطاطة توّضح القواعد النحوية احملدودة احلاالت واملولِّّدة جملموعة من اجلمل احملدودة -                   

 ت.حالة هنائية،وتتوّسطها ابقي احلاال = 5حالة أوىل،ح =1ح

 إّن اخلطاطة السابقة، متثِّّل القواعد النحوية احملدودة احلاالت، واليت ال  تولِّد سوى اجلمل اآلتية :    

 الَوَلُد قـََرَأ قِّصًَّة. -
يَدًة. -  الَوَلُد قـََرَأ َقصِّ
 الرَُّجُل قـََرَأ قِّصًَّة. -
يَدًة. -  الرَُّجُل قـََرَأ َقصِّ

ا مجال أخرى، إبضافة حلقات مغلقة إىل املخّطط السابق على كما ميكن متديد إنتاج تلك القواعد، لتعطين     
 النحو اآليت:
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 ولد                                                                 قصة                  

قرأ                                 املثق ف                                                                                  
 مفيدة                   

 5ح              4ح                                            3ح         2ح          1ح                

 قصيدة  رجل                                                                                        

 -خطاطة توّضح القواعد النحوية احملدودة احلاالت واملولِّّدة جملموعة من اجلمل احملدودة -                   

 إّن اخلطاطة السابقة، متثِّّل القواعد النحوية احملدودة احلاالت، اليت ال تنتج سوى اجلمل اآلتية:    

 الَوَلُد اُلمثـَقَُّف قـََرَأ قِّصًَّة ُمفِّيَدًة. -
يَدًة ُمفِّيَدًة. -  الَوَلُد اُلمثـَقَُّف قـََرَأ َقصِّ
 الرَُّجُل املُثـَقَُّف قـََرَأ قِّصًَّة ُمفِّيَدًة. -
يدًة ُمفِّيَدًة. -  الرَُّجُل املُثـَقَُّف قـََرَأ قِّصِّ

 وقد وجد تشومسكي أن هذه الطريقة ال تصلح للتحليل الغوي لسببني مها:   
 نما اللغة تقدِّم مجال ال هناية هلا.بي اجلمل املتولِّدة عن هذه الطريقة حمدودة، -
 .(1)أن  هذه الطريقة، قد تولد مجال غري صحيحة حنواي -

 .(2) ويرى أنه البد  من البحث عن طريقة أخرى لذلك مل يعتد تشومسكي هبذه الطريقة،    

 :          (3)النموذج الثاين -(2

ا تسمى هذه الطريقة "قواعد بنية العبارة"، وهي تتمي       ز عن سابقتها بقدرة أكثر على التحليل،كما أهن 
حتلِّّل العبارات واجلمل ابلعودة إىل مؤلفاهتا املباشرة مثلما كان سائدا يف املدرسة البنيوية السلوكية من 

                                                           
 .128،ص: 1979دط؛ الراجحي عبده.النحو العريب والدرس احلديث.دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بريوت، (1)
 .111- 103املرجع السابق،ص: (2)
 .107جونز ليونز.نظرية تشومسكي اللغوية، ص: (3)
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واستخدام األقواس يف  ،ل يف هذا النموذج يف هذا التحليلقبل.وهناك شبه واضح بني أقواس التحلي
 :(1)الرايضيات فمثال

 ع( عملية اجلمع تسبق عملية الضرب.+س)ص

 أّما إذا كانت املعادلة على الصورة اآلتية:    

ع فإن عدم وجود أقواس، يعة أن عملية الضرب، تسبق عملية اجلمع وبناء على ذلك فإن  +ص  س 
اليت حنصل   العمليات، اليت سيتّم هبا اجلمع والضرب يف مثل هذه املعادالت، ستؤدِّّي إىل اختالف النتائج،

 عليها.

  مثال على ذلك:

 4=،وع3=،و ص2=إذا كانت س

 ع(+فإن املعادلة األوىل:س)ص

= 2)ص+ع( 

=2(3+4) 

= 27 

= 14 

 ص + ع على حني أن املعادلة الثانية:س 

=2 3+4 

=6+4 

=10 

                                                           
 .103املرجع نفسه، ص:  (1)
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الغموض،  ويرى تشومسكي أّن هذه الطريقة، تساعد على فهم كثري من الرتاكيب النحوية، اليت يكتنفها    
ال نستطيع حتديد موصوفها أهو  "الكبري"فإن صفة  "جملس البيت الكبري..."ومثال على  ذلك قولنا: 

 ولكن عن طريق األقواس، نستطيع التحديد كما يلي: اجمللس أم البيت؟

 )البيت الكبري(...جملس -
 )الكبري(...جملس البيت -

( للمجلس.وقبل نشرع يف عرض هذه 2( للبيت ويف اجلملة  )1وبناء على ذلك فإن صفة )الكبري( يف اجلملة )    
الطريقة جيدر بنا أن حندد معىن السهم      ،الذي استعمله تشومسكي فيما يلي:)       (،هذا السهم ،يشري إىل 

  A      B+C إعادة كتابة الرمز الواقع على اليسار من السهم، بواسطة الرموز املتتابعة الواقعة على اليمني منه مثل
والعكس يف اللغة العربية، فإن علينا أن نعكس  ، B+Cعبارة عن   Aومعىن ذلك أن    B+Cإىل  Aأي حتول  

اجتاه السهم؛ألن طريقة الكتابة يف اللغة اإلجنليزية من اليسار إىل اليمني.أّما يف اللغة العربية، فهي من اليمني إىل 
عادة كتابة الرمز الواقع على ميني السهم، بواسطة الرموز املتتابعة الواقعة ( يشري إىل إ اليسار،وعليه فإن السهم )    

 مثل مجلة             مركب امسي + مركب فعلي. ،(1)على يساره

 وميكننا حتديد قواعد بنية العبارة، وهي كما يلي:
 (             مركب امسي + مركب فعلي.Sمجلة ) -
 عريف +اسم.(             أداة تNPمركب امسي ) -
 (            فعل + مركب امسي.VPمركب فعلي ) -
 (              ال.Tأداة التعريف ) -
 (               رجل،كرة ،شجرة ...اخل.Nاسم) -
 (               ضرب،أخذ،كتب...إخل.Vفعل ) -

ملستوايت اللغوية العليا،والقواعد من ( قواعد تفريعية، تفرِّع املستوايت اللغوية الدنيا من ا3( إىل )1فالقواعد من )     
( قواعد معجمية، تقوم بتزويد املستوايت اللغوية ابملفردات املعجمية.وميكن تطبيق هذه القواعد على مجلة 6( إىل )4)

 مثل )املعلم شرح الدرس( كما يلي:

 اجلملة                                            )املعلم شرح الدرس( 

 ب امسي                                                                         مركب فعليمرك     

                                                           
 .136 -132الدرس احلديث، ص:الراجحي عبده.النحو العريب و  (1)
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 )املعلم(                                                                           )شرح الدرس(       

 

 فعل                                   مركب امسي                      تعريف            اسم                                        

 س()ال(              )معلم(                                                           )شرح(                                )الدر 

                                                                                              

 اسمتعريف                                                                                                                              

 -مشّجر توضيحي -

 كما ميكن متثيل املشّجر السابق عن طريق االشتقاق اآليت:

 َعلُِّم َشَرَح الدَّْرَس. اجلملة: املُ   -
 مركب امسي + مركب فعلي. -
 تعريف + اسم +مركب فعلي -
 ال + اسم + مركب -
 ال + معلم + مركب فعلي. -
 ال + معلم + فعل + مركب امسي -
 ال + معلم + شرح + مركب امسي -
 ال + معلم + شرح + تعريف + اسم -
 ال +معلم +شرح+ال+اسم -
 ال+معلم + شرح+ال+درس -

(، 2( مشتقة من القاعدة )3(، والقاعدة )1( مشتقة من القاعدة )2القاعدة)وهكذا جند أن     
(، ويستمر هذا االشتقاق، حت نصل إىل املكوِّانت النهائية للجملة، 3( مشتقة من القاعدة)4والقاعدة)

جز عن فتتكو ن لدينا سلسلة لغوية هنائية.ويرى تشومسكي أن  هذه الطريقة، تتمي ز ابلبساطة لذا فإهنا تع
 ،(1)حتليل اجلمل الغامضة أو املعق دة.وكذلك اجلمل، اليت بينها عالقات متبادلة كاجلمل املبنية للمجهول

واجلمل املشرتكة يف املعىن واملختلفة يف املبىن،ورأى كذلك عدم صالحيتها لوصف مجيع اللغات.كل هذه 

                                                           
 .119-117املرجع السابق، ص:  (1)
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وصف اللغات وصفا دقيقا يتجنب  األسباب دعت تشومسكي إىل التفكري يف طريقة أخرى ذات قدرة على
 فيه مظاهر الضعف والقصور اليت ظهرت يف الطريقتني السابقتني.

 النموذج الثالث: -(3
وترمي   Transformaytional Grammarوتسمى هذه الطريقة ب  )النموذج التحويلي(     

بنية السطحية ابعتبارها اجلانب إىل حتليل البنية العميقة للغة أي اجلانب العقلي هلا،كما ترمي إىل حتليل ال
املادي احملسوس للبنية العميقة،ومن مث فهي حتاول الوصول إىل عامل )احلدث( عند صاحب اللغة.وتقوم 

 Surface إىل البىن السطحية    Deep Structuresالقواعد التحويلية بتحويل البىن العميقة 
Structures (1)كلم، ويسمعها السامعوهذه البىن األخرية هي اليت يتكلمها املت. 

والقواعد التحويلية نوعان،قواعد اختيارية ميكن تطبيقها أو عدم تطبيقها مبعىن أن اجلملة تكون صحيحة حنواي 
بدوهنا كقواعد البناء للمجهول والنفي واالستفهام،وقواعد إجبارية البد من تطبيقها،وال تكون اجلملة 

تتم املطابقة هبا بني الفعل والفاعل،واملبتدأ واخلرب،وقواعد النوع صحيحة حنواي بدوهنا،كقواعد العدد اليت 
 )التذكري والتأنيث( اليت تتم املطابقة هبا بني الفعل والفاعل ،واملبتدأ واخلرب والصفة واملوصوف...إخل.

ونشري هنا إىل أن  القواعد النحوية، اليت استعملها تشومسكي يف هذه الطريقة، هي نفسها، اليت     
مع شيء من التوسُّع وبعض التغريات الطفيفة،وذلك على  "قواعد بنية العبارة"،استعملها يف الطريقة السابقة

 النح اآليت:
 اجلملة               مركب امسي + مركب فعلي. -
 املركب الفعلي              فعل+ مركب امسي. -
 املركب االمسي                      مركب امسي مفرد. -

 مركب امسي مجع.                                                                
 مركب امسي مفرد                   أداة تعريف + اسم. -
 مركب امسي مجع                   أداة تعريف + اسم + عاملة اجلمع. -
 أداة تعريف              ال. -
 ...إخل. االسم               رجل .كرة.كلب -
 الفعل               فعل مساعد+الفعل. -
 الفعل             حدث +زمن )ضرب.حصل.أكل..إخل(. -
 الفعل املساعد            كان. -

                                                           
 .130-129جونز ليونز.نظرية تشومسكي اللغوية، ،ص:  (1)
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 زمن الفعل            مستقبل.ماضي.حايل. -
 صيغ الفعل                )قاتل.اقتل.قتل.اخضر أدخل( -

 
لية ،اليت تتّم يف حتليل اجلملة، بصناديق تتبع طريقة حتويل اجلمل من الرتكيب وقد مث ل تشومسكي العمليات الّتحوي   

 :(1) اآليت العميق إىل الرتكيب السطحي كما يف الشكل

 العنصر األصلي)مجلة(                                                      

Initial element                                                               

 

                                     مكون الرتكيب األساسي                                         
                            Phrase structure component    

 
 
 
 

 املكون التحويلي                                                 
                                 Transformational component        

 
 
 

 املكون الصريف                                                  
Morpho phonemic component                                                                                                                                                      

 
 

 التمثيل الصويت للجملة                                                     

                                                           
 .165 -135املرجع نفسه، ص:  (1)
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Phonemic representation of sentence                          

ح العمليات التحويلية اليت تتم أثناء حتليل اجلملة -   -خطاطة توضِّّ

لصندوق األّول عبارة عن العناصر األولية، اليت يتول د منها جمموعة السالسل التحتية.أّما الصندوق الثاين، إّن ا    
فيمثل قواعد الت حويل االختيارية واإلجبارية،والصندوق الثّالث يقوم بتحويل اجلمل من صورهتا الرتكيبية،كسلسلة 

. فتظهر على الصورة األخرية يف (1)مكونة من فونيماتمكونة من كلمات ومورفيمات إىل الفونولوجية،كسلسلة 
 الصندوق الرابع وميثل الصندوق اخلامس الصورة الصوتية للجملة.

IV)- :مواضع اخلالف بني التوليديني التحويليني والبنيويني السلوكيني 

 ويلية،نوجزه يف النقاط اآلتية:ورواد األلسنية التوليدية التح إّن االختالف الذي جنم بن رواد البنيوية السلوكية،    

ولكن التوليديني التحويليني اختذوا كفاءة املتكلم ومقدرته  اختذ البنيويون النصوص اللغوية موضوع لدراستهم، -1
.ما اجته التوليديون التحويليون يف حتليلهم (2)اللغوية على إنتاج اجلمل، اليت مل يكن مسعها من قبل موضوع لدراستهم

دث اللغوي اخلاص مبتكلم اللغة،مبعىن أهنم يستقون مادة حبثهم من خالل مساءلة املتكلم خبالف البنيويني للغة إىل احل
الذين اعتمدوا،كما ذكران.على النصوص اللغوية؛ألن اجلمل اليت تتكون منها اللغة غري حمدودة،ولكن اجلمل اليت 

 .(3)تتكون منها النصوص اللغوية حمدودة

ولكن التوليديني  أي دراسة الفونيمات واملورفيمات، لتحليل الفنولوجي للرتاكيب اللغوية،اهتم البنيويون اب -2
التحويليني اهتموا بدراسة الرتكيب اللغوية نفسها)اجلمل(، ذلك ألّن الفونيمات واملورفيمات، اليت تتكون منها أية لغة 

. ولذلك فإن البنيويني ينطلقون يف حتليالهتم (4)ةمن لغات العامل حمدودة.أّما الرتاكيب اللغوية )اجلمل( فغري حمدود
ولكن التوليديني التحويلني، ينطلقون يف حتليالهتم  اللغوية من املورفيمات بوصفها اصغر وحدة لغوية، مث الكلمات.

 اللغوية من الرتكيب)اجلملة(ويعدونه قاعدة كل حتليل.

ولكن التوليديني التحويليني، يرون أن اللغة ليست جمموعة اللغة يف نظر البنيويني جمموعة من العادات الكالمية  -3
من العادات الكالمية، لكنها تتميز ابخللق واإلبداع وهلا خصائصها، اليت متيزها عن لغة احليوان. لذا كان البنيويون 

ن أن اإلنسان مقلد، السلوكيون يفسرون املقدرة اللغوية عند اإلنسان تفسريا آيل قائم على مبدآ املثري واالستجابة، فريو 
                                                           

 .20جونز ليونز،نظرية تشومسكي اللغوية،ص: (1)
 .151-150املرجع نفسه،ص (2)

 .  187، ص:198؛2ج البحث اللغوي.مكتبة اخلاجني،القاهرة ،طرمضان عبد التواب.املدخل إىل علم اللغة ومناه (3)
 .85ميشال زكراي. األلسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، ص: (4)
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. لكن التوليديني التحوليني رفضوا هذه املفاهيم؛ ألّن اإلنسان خيتلف (1)فهو كاآللة يردد ما عرف من الرتاكيب والصيغ
 .(2)وهو قدرته اللغوية اخلالقة )اإلبداع اللغوي ( عن احليوان يف أهم جانب من جوانب نشاطه،

اللغوي، انتج من أتثري البيئة على الطفل.لكن التوليديني التحويليني، يرى البنيويون السلوكيون أّن االكتساب  -4
يرون أن االكتساب اللغوي، يكون عن الطريق امتالك اإلنسان ملعارف لغوية تتضمن قواعد كلية،وأن الطفل يكون 

بغض النضر  قواعد لغته بصورة خالقة من خالل ما يسمعه من بيئته، واألطفال يتعلمون أية لغة بشكل تطوري سريع
عن البيئة واجلنسية لذا"تربز أمهية خاصة لقدرة األطفال على بناء مجل حنوية صحيحة منتظمة ، واشتقاقها من خالل 
ما يسمعونه من آابئهم ممن حوله ممن الناس حبيث يستغلون نفس القواعد املنتظمة اليت يسمعوهنا يف بناء والرتكيب 

نسان عند التوليديني التحويليني " خيلق اللغة وهو يسمعها شيئا فشيئا ، وخلقه .فاإل(3)مجل مل يسمعوا هبا قط من قبل"
هلا مرده أنّه يتمّثل بواسطة جوهره املفكر نظام من القواعد املنسجمة املتكاملة، وذلك النظام هو النمط التكوية لتلك 

ة الرتكيبية، اليت أفرغ فيها، فكان لكل اللغة، وهو الذي يسمح إبدراك حمتوى الكالم دالليا مهما كانت جّدة الصياغ
 .(4)متكّلم معرفة خفية ابلّنحو التوليدي للغته "

يرى البنيويون السلوكيون أن لكل لغة بنيتها اخلاصة وقواعدها، اليت تتمّيز وتنفرد هبا عن غريها.لكن التوليديني  -5
 .(5)عن هذه التشاهبات الكلّية التحويليني، يرون أن اللغات تتشابه يف قواعدها،وهم حياولون الكشف

يهدف البنيويون السلوكيون إىل تصنيف املدونة اللغوية وحتليلها إىل مؤلفاهتا النهائية..لكن التوليديني التحويليني ال -6
يكتفون ابلوصف للمادة اللغوية، وإمنا يتعدون ذلك إىل تفسري الرتاكيب اللغوية، وقد جعلوا تعيني القواعد النحوية 

. والقواعد التوليدية التحويلية؛ قواعد لغوية صرفة تتعامل مع املقدرة اللغوية عند (6)تتحكم يف بناء اجلمل هدفا هلماليت 
ولكن املادة اللغوية اليت يتعامل معها البنيويون السلوكيون ، هي مزيج من مؤثرات لغوية ونفسية واجتماعية  املتكلم،

 ذي يتأثر هبذه العوامل.،حيث إهنا ترّكز على األداء اللغوي، ال

ركز البنيويون السلوكيون على الشكل اخلارجي يف دراستهم للغة عن طريق التصنيف والتوزيع والوصف،وأغفلوا  -7
أهم وظيفة للغة وهي االتصال، ونقل املعىن على أساس أن املعىن ال خيضع للمنهج العلمي؛ألن املنهج العلمي.يف 

                                                           
 .188املرجع السابق، ص:  (1)
 .58-12:، ص1980، 12جملة آداب املستنصرية، العدد .البحث اللغوي وصلته ابلبنيوية يف اللسانيات.رشيد العبيدي (2)
 .112النحو العريب والدرس احلديث، ص: .عبده الراججي  (3)
 .31ص: جون ليونز. نظرية تشومسكي اللغوية،  (4)
 .17ينظر: املرجع نفسه، ص:  (5)
 .13-12ص:  ميشال زكراي،األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، (6)
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وعليه فهم يرّكزون على العوامل اخلارجية يف التعبري اللغوي.ولكن التوليديني نظرهم يهتم ابجلانب املادي فقط،
التحويليني، رفضوا أن يتعاملوا مع اللغة على هذا األساس دون أن يتعّدى ذلك إىل تفسري املادة اللغوية، وإدراج املعىن 

ه الفعال يف شرح املالبسات، اليت تكتنف يف الدرس اللغوي، ألّن املعىن يعد أمرا ضروراي يف التحليل الغوي،نظرا لدور 
 . وذلك مثل:(1)العالقات بني بعض اجلمل،و اليت تعود إىل تركيب عميق واحد،لكنها ختتلف يف تركيبها السطحي

 الّتكيــــــب)اجلملة( الرقـــم

 صّلى حممد الفجر. 01

 حممد صّلى الفجر. 02

 الفجر صالّه حممد. 03

 -ض اجلمل املختلفة يف الّتكيب السطحي واملشّتكة البنية العميقةجدول توضيحي لبع-       

واملنهج البنيوي  تؤّدي معىن عميقا واحدا على الرغم من اختالف تراكيبها السطحية، فاجلمل الثالثة السابقة،    
املنهج ال يقدم لنا أّي وسيلة لشرح هذا املثال.إاّل أنّه يعطي كل مجلة من هذه اجلمل شرحا مستقال.لكن 

التوليدي التحويلي، يشرح هذا املثال ابستخدام عناصر التحويل املختلفة من أتخري، وتقدمي، وحذف، وزايدة، 
 واستبدال، وغريها من عناصر التحويل.

وتفسري العالقة بني اجلمل السابقة وفقا للمنهج الّتوليدي الّتحويلي كاآليت:إّن هذه اجلمل الثالثة السابقة     
( مجلتان متحّولتان من اجلملة 3و 2ن مجلة واحدة يف البنية العميقة، ورغم ذلك فاجلملتان )متحّولة م

(: ّت فيها إجراء حتويل هو تقدمي 2( عن طريق عناصر التحويل.فاجلمة رقم )1النواة)األصل أو التوليدية( رقم)
املفعول به)الفجر(،كما ت إجراء  (: ت فيها إجراء حتويلي وهو تقدمي3الفاعل)حممد( على الفعل.واجلملة رقم)

حتويلي آخر وهو إحلاق ضمري)اهلاء(ابلفعل، ليعود على املفعول به املتقدم،وبذلك ميكننا فهم أصل اشتقاق هذه 
 اجلمل.

ال يستطيع البنيويون النفسيون تفسري العدد الالهنائي من اجلمل الصحيحة يف أي لغة على الرغم من كون -8
عدد حمدود من األصوات والقواعد،كما أنّه ليس إبمكاهنم إجياد تفسري ملا يقوم بني بعض  هذه اللغة، تتكون من

اجلمل من عالقات، كتشاهبها يف الشكل واختالفها يف املعىن،أو اختالفها يف الرتكيب الشكلي على الرغم من أهنا 
ضااي تفسريات يف منهجهم؛ألهنم ترجع إىل تركيب عميق واحد.ولكن التوليديني التحويليني، جيدون لكّل هذه الق

                                                           
 .24-25ة ومناهج البحث اللغوي، ص رمضان عبد التواب.املدخل إىل علم اللغ (1)
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والثاين  يعتمدون يف دراستهم للجملة على مستويني:األول ظاهر)سطحي(يتناول الشكل اخلارجي،
 .(1)مسترت)عميق(، يتناول الشكل الداخلي مبا فيه املعىن،ويربط بني هذين املستويني عمليات حتويلية

 ري اجلمل ذات العالقات امللتبسة مثل:وعلى هذا ميكن للقواعد التحويلية القدرة على تفس    

 الّتكيــــــب)اجلملة( الرقـــم

 طلب حممد من علي أن يرجع 01

 قابلت عليا ضاحكا 02

 كان ضرب حممد شديدا. 03

 استنكرت وزارة الزراعة إمهال الفالحني 04

 جنح يف االمتحان عشرون طالبا وطالبة. 05

 -ية على إزالة اللبسجدول توضيحي لقدرة القواعد التحويل-

 فاألوىل ال نعلم فيها من الذي سريجع أحممد أم علي؟ فكل مجلة من هذه جلمل، حتتمل معنيني خمتلفني،    
ويف  ويف الثالثة ال نعلم فيها أحممد ضارب أم مضروب؟ والثانية ال نعلم فيها من الضاحك أهو املتكلم أم علي؟

ويف  أم اإلمهال هو إمهال الفالحني يف عملهم؟ ني من جانب وزارة الّزراعة،الرابعة ال نعلم فيها هل اإلمهال للفاحل
فالقواعد الّتحويلية، تستطيع أن  اخلامسة ال نعلم فيها عدد الناجحني ابلضبط أهم عشرون أم واحد وعشرون؟

لعالقة بني مجلتني تفّسر مثل هذه اجلمل، بتحديد معناها يف الرتكيب العميق، اليستطيع املنهج البنيوي أن يفسر ا
 خمتلفتني يف الرتكيب السطحي، ولكنهما ترجعان إىل معىن واحد يف الرّتكيب العميق، كما يف اجلملتني اآلتيتني:

 َشَرَح املَُعلُِّّم الدَّْرَس. -
 ُشُرح الدَّْرُس. -

العميق،فاجلملة األوىل  هااتن اجلملتان خمتلفتان يف الرتكيب السطحي إال أهنما، ترجعان إىل معىن واحد يف الرتكيب    
مبنية للمعلوم،واجلملة الثانية مبنية للمجهول،واملنهج البنيوي، يعطي لكل مجلة منهما تفسريا خمتلفا عن اآلخر على 
اعتبار أّن كاّل منهما مجلة مستقلة عن األخرى.ولكن املنهج التحويلي يرى أن اجلملة املبنية للمجهول ليست مجلة 

                                                           
 .188املرجع نفسه، ص: ( 1)
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لة حمّولة من مجلة أصلية )نواة( بعد أن مّرت بسلسلة من القوانني الرّتكيبية، والداللية، والصوتية، أصلية)نواة( ولكنها مج
 ( وتبدو العالقة بني هاتني اجلملتني على النحو التايل:2( ملة نواة أصلية اشتقت منها اجلملة رقم )1فاجلملة رقم )

 (2(+اسم)1فعل مبة للمعلوم + مورفيم املعلوم + اسم) -
 (2ل مبة للمجهول + مورفيم اجملهول + اسم )فع -

 
وقد استبدل يف أثناء عملية التحويل مورفيم البناء للمجهول مبورفيم البناء للمعلوم،كما حذف الفاعل)االسم رقم     

ورفيم ( إىل انئب فاعل.كما ّت استبدال مورفيم انئب الفاعل مب2( من اجلملة النواة،وّت حتويل املفعول به)االسم رقم 1
(.فهنا استخدمنا أكثر من عنصر من عناصر التحويل )احلذف،واالستبدال،وإعادة 2املفعول به على آخر االسم رقم)

 .(1)ترتيب املكوانت(

v)- النظرية التوليدية التحويلية يف ميزان النقد : 

ليه فمن مجلة االنتقادات اليت وع ال يسلم أي حبث علمي مهما بلغ صاحبه من العلم من االنتقادات املوّجهة إليه،    
 وجهت ألصحاب هذه النظرية:

فكثرُي من العلماء يرون أّن احلدس شيء غري علمي،وال خيضع صاحبه  للمالحظة  االعتماد على احلدس،  -
 .(2)املباشرة،ابإلضافة إىل أّن الظاهرة املدروسة متغرية وغري جديرة ابلثقة

مكوانته  اء يرون أنّه من االستطاعة أن نستبطن أشجار الرتكيب السطحي.فبعض العلم االعتماد على االستبطان، -
 .(3)املرتبطة جبملنا، لكننا ال نستطيع أن نستبطن تراكيبها العميقة،وممن ذكر ذلك العامل اللغوي)سامبسون(

مجلة،فال بد له  حيث جند  من الصعوبة قدرة  املتكلم صياغة صعوبة تطبيق املستوايت األربعة للقواعد التحويلية، -
أن يبدأ يف تطبيق القوانني األساسية،مث القوانني املفرداتية،مث تطبيق القوانني التحويلية، وينتهي به املطاف بعد ذلك إىل 
تطبيق القوانني املورفيمية الّصوتية ،وهذا ابلطبع، يستغرق وقتا طويال إذا طبقته مع كل مجلة، وقد ال تتكّون لديه مجلة 

 .(4)ألزمناه بتطبيق هذه املستوايت صارت القواعد الّتحويلية معيارية إطالقا،وإذا

                                                           
 .190-189رمضان عبد التواب،املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي،ص:  (1)
 .242-241،ص: 1998؛ 1كرمي حسام الدين.أصول تراثية يف علم اللغة.وكالة األهرام للتوزيع، القاهرة،ط  (2)
 .266املرجع السابق،ص: (3)
 
 .52اخلويل حممد.دراسات لغوية،ص:( 4)
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 .(1)ذلك ألّن هذه القواعد هي يف أساسها فرضية قائمة على احلدس والتخمني عدم وجود قواعد حتويلية للغة، -  

 خـامتة:

لغوية، يدرك مدى األثر إّن الدارس، لسرية اللساين الكبري نعوم تشومسكي، وملنجزاته يف حقل الدراسات ال     
كيف استطاع أن يساهم يف دفع عجلة البحث اللغوي  إىل األمام.كما يدرك   اإلجيايب، الذي تركه على ساحتها،و

 كشوف هامة، تتضّمن جمموعة من املبادئ تطرقنا إليها سابقا،ويف ختام حبثنا ،نصل إىل النتائج اآلتية: أبنه توّصل إىل

ت من الفراغ،بل متّخضت عن دراسات سابقة، ومناهج لغوية متعدِّدة،انطلق منها من سبقه النظرية التوليدية مل أت -
 من العلماء أثناء دراستهم للغة كظاهرة بشرية.

وهو  استفادت هذه النظرية من جّل الدراسات، اليت قدمها رائد املدرسة التوزيعية اللساين األمريكي زيليغ هاريس، -
 يه انعوم تشومسكي. األستاذ الذي تتلمذ علي يد

 لتربز للمتلّقي أبن اللغة تصدر عن اجتاه عقلي؛ألهنا عمل عقلي، ميتاز به اإلنسان عن احليوان. جاءت هذه النظرية،-

نظرا لكفاءته،  رّكزت هذه النظرية على قدرة املتكلم على إنتاج عدد ال متناهي من اجلمل، اليت ال يسمعها من قبل،-
 على التحكم يف النظام اللغوي وعناصره عن طريق الّتوليد والّتحويل. اليت تعمل عقليا وفطراي

 :مع اإلحاالت قائمة املصادر واملراجع

 .1979؛1السعودية،ط -حممد حممود غايل.أئمة النحاة يف التاريخ.دار الشروق،جدة - 
 .  2003نعمان بوقرة.املدارس اللسانية العاصرة.مكتبة اآلداب،القاهرة،دط؛ - 2
 . 1ط 1995القاهرة،-ليونز.نظرية تشومسكي اللغوية.تر:حلمي خليل،دار املعرفة اجلامعية،اإلسكندرية جون-3
 .1978انيات واللغة العربية،تونس،متام حسان.إعادة وصف اللغة العربية. ألسنيات. ندوة اللس -4
 عبد هللا أمحد جاد الكرمي.الدرس النحوي  يف القرن العشرين.   - 5
 .1997 ؛1ط لبنان،-،مكتبة لبنان انشرون،بريوت1997، 1معجم اللسانيات  احلديثة،ط حنا، سامي عياد - 6
 -لوم انشرون،بريوتحافظ إمساعيلي علوي وأحممد املالخ.قضااي إبستيمولوجية يف اللسانيات.الدار العربية للع - 7

 .2009؛1لبنان،ط

                                                           
 .142:عبده الراجحي.النحو العريب والدرس احلديث،ص (1)
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العربية.املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت  ميشال زكراي.األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة 8
 .1986؛  2،ط 

 .278حافظ إساعيلي علوي وأحممد املالخ.قضااي إبستيمولوجية يف اللسانيات، ص: - 9
 .1986؛1التهامي الراجي اهلامشي.توطئة لدراسة علم اللغة التعاريف.دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد، ط -10
 .1979ية للطباعة والنشر،بريوت،دط؛اجحي عبده.النحو العريب والدرس احلديث.دار النهضة العربالر  11
 .2رمضان عبد التواب.املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي.مكتبة اخلاجني،القاهرة ،ط 12

 .1980، 12لعددآداب املستنصرية، اجملة  .البحث اللغوي وصلته ابلبنيوية يف اللسانيات.رشيد العبيدي 13
 .1998؛ 1كرمي حسام الدين.أصول تراثية يف علم اللغة.وكالة األهرام للتوزيع، القاهرة،ط  14

 .دراسات لغويةاخلويل حممد. 15
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 54قبيل  نوفمرب اجلزائري ب  الشعري امالمح  الثورة يف اخلط
                                                                              

 د. ميهوب جعرين                                                      

 غواط .األ-عمار ثليجي جامعة                                                            

رة املسلحة يف إن مالمح الثورة ومعانيها تظهر جلية يف اخلطاب األديب اجلزائري الذي سبق انطالق الثو 
.فالشعر كنموذج لذلك اخلطاب جتلت يف الكثري من أغراضه وموضوعاته أشكاال من املقاومة والرفض 1954

للمستعمر بل وصلت تلك املعاين إىل حد درجة التحريض املباشر على املقاومة، فاملتتبع لنماذج ذلك اخلطاب الذي 
اية هناية االربعينات من القرن العشرين، أي قبيل إعالن الثورة زادت نربته الثورية خاصة يف فرتة العشرينات اىل غ

 .54املسلحة يف 

املتتبع حلركة الشعر اجلزائري إابن هذه احلقبة التارخيية املهمة يف حياة الشعب اجلزائري، تفيد أبّن الظروف 
لدى الشاعر، يضاف إليها الداخلية سياسيا واجتماعيا كانت حافزا مهما رسخت كثريا من الوعي الوطة والسياسي 

احلوادث املهمة يف العامل واليت مست وضع اجلزائر املستعمرة الفرنسية بشكل مباشر خاصة هناية احلرب العاملية الثانية 
 .1945وجرائم فرنسا 

 هذا اجلو املضطرب حمليا وعامليا ساهم كثريا يف ارتفاع الوعي لدى اجلزائريني، فتحملت الطبقة املثقفة مسؤولية
شحذ اهلهم والدعوة اىل رفض الواقع االستعماري املعيش ، فتجلت هذه احلركة التوعوية يف مظاهر نشاط متعدد 
االشكال منه السياسي البحت ومنه الدية الوطة ومنه االبداع األديب املقاوم امتزج فيه االبداع الفة والنضال 

شعراي عرب بصريح الكلمة عن انتماء اىل املكان الوطة السياسي واإلصالح االجتماعي والوعي الدية، فنشأ نصا 
"اجلزائر" فتغىن الشعراء بوحدته و عربوا عن متسكهم به والتصدي لكل من يسيئ إليه وحتسروا على وضعه اآلين فكان 

بعض الشعور ابالنتماء الوطة هو الدافع األساس يف كثري النماذج الشعرية اليت ظهرت يف هذه الفرتة وسنعرض اىل 
منها حيث تربز روح املقاومة ومالمح الثورة. ألّن"الشعر هو خروج من سكون الالاتريخ اىل حركة التاريخ وهو هبذا 

إن العالقة الصارمة واملتينة اليت ربطها العامل اخلارجي مع النص وهو حياول ان 1املعىن فعل ثوري من الطراز األول "
من خارطة إبداعية تبحث عن الذات القابعة يف املكان متفاعلة مع يبحث عن مساره الطبيعي ويؤسس ملستقبله ض

معطياته جعلت النص يبدو وكأنه يرضخ لقوانني فوقية تفرض عليه االلتزام بقواعد معنوية وتعطيه مربرات وجودهفي 
 عالقته املنطقية مع الواقع.

                                                           
     80ص1974 1عز الدين امساعيل ، الشعر يف ايطار العصر الثوري، دار القلم لبنان ط1
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 1934:1ف ال ابكي( نشرها سنة ويف هذا الفعل الثوري قول حممد العيد اجلباري يف قصيدة له بعنوان )كي

 كيف ال ابكي دما

 وبالدي يف عنا

 تتنــادى أملا

 من عذاب وضنا

 اان جزء من ثراها

 قد تبدى بــشرا

 فإذا ازداد عنــاها

 ازداد جسمي ضررا

.فلغة التعبري الشعري رسالة ذات دالالت مكثفة، ومن أبرز 2"إن أماكن اإلبداع الشعري لغوية ابلضرورة"
يف رسالة اجلباري مفهوم االنتماء للمكان، فالذات الشاعرة قد بلغت أقصى درجات األمل من السائد يف الدالالت 

لذا كان لواجب االنتماء والروح الوطنية اثر يف نفسه ملا يكابد أخا  يتنــادى أملا... من عذاب وضنا(املكان، فوطنه )
ساس اىل احساس الشاعر الوطة اببن مكانه وابن جمتمعه، له يف الوطن من جور وظلم،  فروح االنتماء هي الدافع اال

 هذي الروح االنتمائية الوطنية تدفعه  إىل د رجة التماهي بني ذاته وثرى الوطن،  ويف هذا املعىن إحالة إىل مفهومني :

قة تعة ، استعانة الشاعر حبقيقة العقيدة اإلسالمية اليت تقول كلكم من آدم وآدم من تراب، هذه احلقياألّول
االمتزاج الكلي بني الذات واملكان، فالذات عضو من املكان واملكان عنصر من الذات، وابلتايل التفاعل والتأثر 
والتأثري حاصل بني االثنني نتيجة االلتصاق العضوي بينهما. وهي إشارة ايضا اىل تشبع الشاعر اجلزائري بروح العقيدة 

  التوعية الوطنية.االسالمية اليت لطاملا كانت سند مهم يف

فيعكس درجة الروح الوطنية والشعور ابالنتماء فالذات تعترب نفسها عنصر وجزء من  الثاين،أّما املفهوم 
الوطن وابلتايل جزء من جمتمع الوطن وعضو غري مستقل عن اجملموعة اليت يدين هلا ابلوالء إىل درجة املشاركة يف األمل 

 سد الواحد.       واملعاانة، ألّن أبناء الوطن كاجل
                                                           

 305حممد صاي اجلابري . األدب اجلزائري املعاصر ص. 1
 ewiters.net-www.arabن يف اإلبداع الشعري صفحة الويب:مجالية املكاعبد الرزاق املساوي . 2
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إّن قوة االنتماء ودرجة الوطنية، قد تتحدد أكثر حينما يتعرض الوطن للخطر وحتدق به األهوال، ففي هذا  
الوضع تقاس مهة الوطنيني ودرجات والئهم، هذه املبادئ محلهاالنص الشعري اجلزائري احلديث فعرب عنها مع بداايت 

األجنيب على الوطن حبيث كانت رغبة اآلخر ونواايه هي تغيري معامل املكان، صبغه األحداث املؤملة املتمثلة يف استيالء 
 بصبغة جديدة تتوافق ومزاجه كمسيطر له حق التصرف والتغيري.

هذا ما أحدث ردة فعل رافضة عرب من خالهلا النص الشعري اجلزائري عن إصرار اتم على املقاومة ألن   
اقدس ما متلك هذا ما جعل الشاعر اجلزائري مثله مثل غريه من الوطنني  سلوك اآلخر اعتدى على الذات بل مس

الذين آملهم وأحزهنم الوضع اجلديد، فبكوا واستبكوا بطريقتهم ، فالعني ال تبكي اال عزيزا هذا العزيز هو الوطن رمز 
واالستيالء عليه قهر للذات  االنتماء والكربايء، ففقده فقد ملعىن احلياة، وسلبه سلب للحرية وضياعه ضياع للكرامة،

 واستيالء على مقوماهتا.  

، الذي هّيجه شعور االعتداء على اهلوية رمضان محودمن هؤالء الشعراء املتأثرين  واملتفاعلني مع احلدث  
 1واملكان فكان ذلك مربرا  للنحيب والعويل فحسب ،يقول:

 ينبكيت ومثلي ال حيق له البكاء  على امة خملوقة للنوازل وا

 بكيت عليها رمحة وصبابـة   علـى ذاك البـكا غري نـــادم

 ذرفت عليها ادمعا من نواظري  تساهر طول الليل ضوء الكواكب

 بكيت عليهم ال أاب لك يف البكا  طيب يبل الصدر عند املـصائب

 ــــلومل ابك جبنا او خمافة انطــق فلي مهة منتامة للــــــــــــــــــــجـالئــــــــــــــ

 متر على املكروه وهي طليقة وتلبس ثوب الصرب عند العـظائم

 ولكنما ابكي نفوسا ضعيفة رأت خدمة األوطـان ليس بـواجـب

الصورة اليت رمسها رمضان محود تكاد تغري مدلول البكاء املألوف يف النص الشعري العريب القدمي حيث عهدان  إنّ 
 األحبة ومعاانة اهلجر ، ويكون الشاهد املاثل آاثر درست أو داير عفت . الشاعر يبكي ويستبكي على املكان  فراق 

لكن محود يف وقفته الباكية، جتاوز الذايت اخلاص إىل العام، فبكاؤه هو بكاء الكل)النحن( من يشاركونه احملنة من      
ال حيق له البكا..( ما السبب   أبناء الوطن ، فقد اقر منذ البداية ان فعله هذا غري مشروع، لكنه فعل)بكيت ومثلي

                                                           
 .99ص، 1، جنقال عن يوسف انوري ،الشعر احلديث يف املغرب العريب 165. صانصر ، رمضان محود حياته وااثره محدأ -1
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يف ذلك؟ اجلواب قد يفهم على ضوء ما قال يف عجز البيت ، انه سليل  )..امة خملوقة للنوازل ( أي انه من امة يزخر 
ماضيها ابلعزة والكرامة والشرف فمن يتصل بنسلها  ال جيوز له أن جيزع وال أن  يبكي أي كانت الصواعق و األهوال 

اليت كان هلا الصدر أضحى وجودها  مهددا، ألّن اآلخر قد استوىل على املكان ، ومن مث كان  ، لكن هذه األمة
الضياع ، واحلالة هاته مل تكن لتحدث لوال ضياع الروح اجلهادية بسبب الوهن الذي أصاب النفوس اليت صارت ترى 

فرطوا يف املكان هتاوان وضعفا وجبنا خدمة الوطن)مكان العزة( ليست واجبة وتلك إشارة مباشرة من الشاعر إىل من 
 وختاذال وحت آتمرا.

ويف مناذج أخرى من الشعر اجلزائري احلديث قبل اندالع الثورة، تدعمتاملالمح اجلديدة للمكان وترسخت   
يف خميلة واعتقاد الشاعر حيث ارتبط االنتماء إىل املكان مبفهوم الوطن والوطنية ، ومن جراء ذلك تعددت أشكال 

والء وتوثقت يف األساس عند كثري من الشعراء بفكرة اإلصالح ، فكان من الوطنية ومن أشكال الوالء للمكان، أن ال
يقف الشاعر موقف الناصح الواعظ لتكون الغاية من ذلك مكافحة كل أمراض اليت تفشت يف اجملتمع بفعل فاعل  

االستعمار وأذانبه زرعها بني اجلزائريني لتخديرهم وشغلهم عن كالالمباالة والتهاون، وانتشار املفاهيم اخلاطئة اليت أراد 
أساس الصراع الذي هو يف احلقيقة صراع وجود جوهره السيطرة على املكان ومن مث بسط السيطرة على مقومات 

 األفراد.

اع حركت فمن مجلة الوسائل اليت جلأ إليها املستعمر بث الفرقة بني اجلزائريني وإذكاء روح الصراع ،تلك أوض 
غربة الذات يف الوطن فإخفاؤه ملعامل املكان يف ظاهر النص تكشفها  الشاعر عبد الرمحن بن العقون الذي صور قرحية 

ليعرب عن االنصهار بني دالالت االنتماء إىل أبناء املكان حبيث يربط ذاته بذات الوطن فيتحدث بصيغة ال )حنن( 
جلمعية واملكان من جهة أخرى مثلما صورها قدميا الشاعر "لقيط بن يعمر ال )أان( وال )حنن( من جهة، وبني الذات ا

 1األايدي" يف عالقته بقومه إذ أوضح هلم أن هذه الصراعات ال تزيُدُهم إال غربة يف عقر دارهم : 

 أمسعـــوين َما أان إالَّ َصدىً 

 ردََّدتــه مـن َحَناايكـم عِّـرَبْ 

 هـذهِّ األمراُض يف َجـْوَهـرَها

                                                           

   60-59: ص  ديوان ابن العقون ) أطوار(1
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 ورُث األُمَـَّة قَــّتاَل األَثـرْ تُـ 

 وتريُنا الــذُّلَّ عــزًّا قَـّيماً 

 وتُذيُق الشَّعَب َموُسوَع الّضـََررْ 

ــاان ُغَربـَاءَ   جَعَلْتـنا يف محِّ

 وَأرَتَنا كـيَف تـَْنهـاُر اأُلَسـرْ 

ت الشاعرة يف النص دعوةللتآلف والوحدة وهذا وتفاعل مع واقع يسعى للتفرقة والتشتت، لكن الذا
تشعر خبطورة املوقف لذا تستعمل لغة التحذير النابعة من شعور وطة قومي أتىب من خالله الرضوخ واالستسالم بل 

وهي رغبة الذات املنتمية اليت تشعر ابخلطر احملدق، فتدعو إىل حتفز على املقاومة، وتلك نصيحة للحفاظ على كيان،
ن ابعتباره رمزا للبقاء الشريف. الّن نتائج اخلصام واخلالف ضياع للمكان وذلة املخاطر اليت هتدد املكاالتنبه ومواجهة 

 أهله.

إّن استالب املكان يولد الشعور ابلغربة وضياع القصد ألّن اإلحساس ابلكيان وابأللفة ال يتأتى إال 
لقيمة واحدة ، هي عند الشعور مبلكية املكان وخصوصيته جتاه الذات سواء )األان ( أو )النحن( ألهنما وجهان 

استقالل املكان وضمان حرية منتسبيه ، ما عدا ذلك تكون الغربة وتكون املعاانة ويكون املسخ ويكون االنقراض، 
اان ُغَربـَاَء.....(والشاعر مدرك هلذه احلقائق بل قد عايشها يف واقع اآلين )   جَعَلْتـنا يف محِّ

فيه روح التضحية يف قول الشاعر حممد العيد آل املعىن نفسه نستشفه من النص الشعري الذي تبدو 
 1خليفة:

 وهبتك روحي اي جزائري فامري

 كما شئت اين خاضع لك خادم

 وقرابك هم قرابي لست مباليا

 أعاريب هم يف جنسهم أم أعاجم

                                                           
 915بو القاسم سعد هللا . شاعر اجلزائر حممد العيد آل خليفة صأ1
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 فخذ من دمي ايبن اجلزائر إنين

 اخ لك يف كل احلظوظ مقاسم

العيد إىل الوحدة بني أبناء اجلزائر مهما اختلفت أصوهلم، ويف إّن الوالء للمكان دون حتفظ حتمله دعوة حممد 
ذلك حماولة لقطع الطريق أمام الذين يرّوجون إىل فكرة الرببر والعرب من اجل شق صفوف الوحدة يف املكان الوطن 

 الذي هو اجلزائر، وهي الدعوة اليت ساهم املستعمر يف تغذيتها من مبدأ فرق تكون سّيدا.

عر أبّن احملافظة على وحدة املكان هي حمافظة على وحدة أهله، ففي داللة على وحدة املصري، فقد أكد الشا
حبيث يكون االنتماء للوطن صمام للبقاء، هذا االدراك يربر جتاوز الذات لكل االعتبارات، لتؤكد ان الوحدة بني ابناء 

 قائها.  الوطن وشعورهم ابالنتماء إليه هي االساس يف احلفاظ على وجودها وب

 1وتتواصل املعاين الشعرية يف السياق نفسه تبني شعور الذات بقيمة الوحدة والّتكتل ضد كل أنواع التفرقة :

 وما حنن إال امة ذات نسبة

 مساوية األسباب لن تتقطع

 وذرية لألطلس الفخم لو به

 تصدت لنا )ذرية( ما تتصدعا

 إذا ما دعايف)توقر(ابن أجابه

 ذل من دعا)جبرجرة( ابن ليس خي

وحدة املكان إذن، من وحدة الشعب، فابن منطقة االوراس)توقر( استصرخ طالبا للنجدة فلن يتواىن ابن 
ألّن جغرافية املكان وجغرافية اإلنسان هي كل متكامل،  جرجرة لنجدته، وهذا يعة ان املكان اجلزائري واحد موحد.

 إذا اشتكى منه جزء تداعى له البقية وهبوا للنجدة.

                                                           
  159املرجع السابق والصفحة  1
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فالذات تكون غائبة الوجود اذا ما نزعت من وسطها الطبيعي وهذا الوسط الطبيعي يف احلياة هو املكان  
واملقصود من الوسط  1االنتماء"فما دام اجلسم حيا يف هذا الوسط فهو ال يذوب، اما إذا نزع من هذا الوسط فيموت"

 ت حمافظة على متاسكها األصيل. هنا مكان االنتماء فالذات حية ال تذوب يف الوسط الطارئ ما دام

وهكذا تتخذ جغرافيا املكان دالالت جغرافيا اإلنسان، فقد شكل هاجس الوحدة، وحدة الشعب، مطلبا  
 أساسيا لوحدة املكان، ألّن تقسيم املكان هو انشطار للذات الوطنية وهو سببا يف ضعفها ووهنها.  

وي الذي آل إليه حال الشعب ، من جراء استيالء ويف موقف آخر صور شعراء اجلزائر الوضع املأسا  
املستلب على خريات البالد ، فكان هلذا اللون من الشعر دالالت وطنية حتدد موقف الشاعر من املكان فالدعوة 
حتمل معىن االستنهاض ، من خالل كشف احلقائق، أي كشف أساليب املستعمر تصرفاته جتاه الشعب ، بل جتاه 

 2ض للخراب، وقد كان حملمد العيد شعر مشهود يف هذا الباب منه قوله مواسيا البائسني:الوطن برمته املعر 

 يناغي البائسني كما يناغي

 لعمري العندلـيب العنـدليبا

 وحييي يف راثئهم الليايل

 وينهض يف مصارعهم اخلطيبا

 بقلب يلفــــظ األنفاس حرى

 وعني تذرف الدمـع الصبـيبا

خص وضعا غري طبيعي، عكس حالة استالب املكان ومدى أتثريه على حال هذه الصورة املأساوية تش
اإلنسان الن"أي تغريات قسرية تلحق ابلفضاء املكاين عند الكائنات اإلنسانية واحليوانية، من شأهنا إحداث تشويش 

اجع إىل الوجود الفطري يف احلياة الطبيعية اليت يوفرها املكان يف احلاالت العادية ، فالتأقلم مع شروط املكان ر  3.."

                                                           
 234ابختني الزمان واملكان يف الرواية . ترمجة يوسف حالق .  ص مكائييل1
  35جممد العيد ديوانه . ص 2
 64خالد حسني . شعرية املكان ص  3
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الذي يصنع فردا مبقومات أتلف مكان املهد وتطمئن إليه خبالف غريه من األمكنة الغريبة، كما أهّنا ال أتلف الدخيل 
 املنافس ألنه يشوه العالقة ابملكان األليف.

رجة رسم النص أنني التعساء الذين يتأملون بسبب بطش اآلخر املسيطر على املكان بغري حق يؤّكد د
التشويه الذي حلق أبهل املكان؛ إذ التعاسة واحلرمان سببهما الدخيل، فالشعور ابلقهر والظلم جعل الذات الشاعرة 
تنتفض لتجدد نفسها حت ال يتسلل اليأس واإلحباط اىل حسها الوطة فهي تتجدد كل حاول املستدمر القضاء على 

والدفاع وفضح دانءة املغتصب من خالل اغتصابه للوطن واهانة وجدها جتدد وتتفاعل مع الواقع لكن بروح املقاومة 
 الذات وحماولة القضاء على أسباب وجودها.

إذن الشاعر اجلزائري تعامل مع املكان من خالل ربطه املباشر، بني مأساة الشعب ، وبني ممارسات  
تقالل املكان . فاالستعمار معاانة املستعمر، فصار التالزم بني املعاانة واالستعمار، وبني العيش الطبيعي و اس

 واالستقالل عيش طبيعي.

 مكان مستلب =معاانة 

       مكان مستقل= عيش طبيعي       

فداللة املكان يف هذه احلالة تعّدت احليز الرتايب والبقعة اجلغرافية، ذات احلدود املعلومة، وارتبط املكان حبرية 
قناعة لدى اجلزائري مفادها : كلما متكن اآلخر من األرض كلما داس  اإلنسان وبعيشه وبوجوده الكرمي. هذا رسخ

العرض، واغرتبت الذات، وتشوشت العالقة بني الفرد ومكان اإلقامة ، بل قد تسود البلبلة وينحرف مفهوم الوالء 
ك سياسة يعتقد فتداس قيم الوفاء للمكان وتطغى الروح االنتهازية فتتخلخل البىن االجتماعية وتفسد العالقات، وتل

املستلب أهنا انجعة جتنبه مواجهة األوفياء لقيم املكان.فهو يسعى دوما اىل تدمري االميان ابلذات وفصل اهلوية 
 وتشويهها.

إذن الدالالت متبادلة بني أن يوحي املكان مبأساة أهلة أو أن توحي معاانة إنسان املكان مبصريه، هذه  
هيم ودالالت غري متناهية يف النص وتؤدي اىل مفاهيم زئبقية ميكن رؤيتها لكن اخلصوصية الشعرية تعطي للمكان مفا

 يصعب اإلمساك هبا .

فظاهرة تدمري الذات اتيت من جناح املستعمر يف شق صفوف املنتسبني اليه واملؤمنني ابالعراف والعقائد  
يف استمالة البعض ومناصرهتم  نفسها فدرجة االميان بوحدة الوطن واالنتساب اليه متفاوتة وقد ينجح اآلخر

الطروحاته. لذا نلفي شعراء اجلزائر قد التفتوا للظاهرة وحذروا من نتائجها، ألّن أصحاب النفوس الضعيفة من اخلونة 
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واجلبناء، قد يتخلون عن املكان ويركبون بساط الغريب ويتربؤون من القريب، هؤالء يشكلون خطرا على الوطن وأهله، 
 1ومن هؤالء حيذر الشاعر حممد اجلباري: ون يف التخلي عن القيم اليت تربط األفراد مبكان مسرتقهم،ألهّنم ال يتوان

 بـين وطـين ال حتســبوا الناس

 ذوي عزة من ساكين السهل والنجد

 فكم كنت مغّتا بقوم أعدهم حصوان

 تقي الشـعب النـبيـل مـن الضد

 فلما اتى اليوم الــشديد وهـو له

 ـن العـزم والـجدوجدهتم خـلو م

إّن الذات الشاعر ترفض اخلور والعجز، إهّنا تواقة إىل البطولة وكل قيم الشجاعة واإلقدام ، يف هذه الثنائية حيدد     
الشاعر هوية أهل املكان واحلري هبم الدفاع عنه، وهم اهل الشجاعة الذين ال خيافون جربوت العدو وال ينجرون وراء 

يني يوجه هلم اخلطاب، وحيذرهم من الفئة املتخاذلة املتقاعسة العميلة، فيبدو أّن اجلابري  قد إغراءاته، هؤالء الوطن
 وظف التجربة واستعان ابحلكمة: يف الوحدة قوة.

فهو على أساسهما متكن من الفرز والتحديد ملن هلم شرف الدفاع عن املكان ومن ال يعول عليهم، وابلتايل  
من جراء درجة الشعور ابالنتماء إليه. اليت تضع اإلنسان يف ميزان القيم االجتماعية فعلى  عالقة اإلنسان ابملكان حتدد

ضوئها يصنف الناس وحتدد طبائعهم. هذا التفاعل اإلجيايب يف حدود شعرية املكان واالميان ابلقيم يعد حافزا مهما يف 
اليت حتدد املسار mode d’emploiل"حتديد مستقبل الوطن. ألن"حتليل املتلقي للنص يشبه "طريقة االستعما

 2الذي جيب ان يتبعه يف اكتشاف "شعرية النص "وتفرض عليه التعامل معها."

                                                           
 76حممد صاي اجلابري . األدب اجلزائري املعاصر ص1

 يف األبيات خلل يف الوزن °

 131ص2003دار الغرب للنشر والتوزيع  1در راحبي .جوالتقعيد.عبد القا .النص2
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إّن درجة االنتماء قد تصل إىل حالة من غياب الذات اإلنسانية اليت تتماهى يف الذات الوطنية، 
واحدا موحدا كالمها يعكس وجه اآلخر  فتتحلل املشاعر وتنتفي األعضاء، فيتداخل املكان مع األان، فيصبحا نسيجا

 1يف متازج فيزيقي املعامل والتوجهات، فقد قال موسى األمحدي نويوات يف هذا املعىن:

 أنــا جزء اي بـالدي من ثـراك

 أان جزء اي بـــالدي من هواك

 ليس يف ذا الكون حمبوب سواك

 أنت كنزي ، أنت اي اتج املـلوك

ند كل وطة جزائري يشعر بقوة االنتماء للوطن األم، فقد كان هذا الشعور تكاد تكون هذه الصورة مكررة ع
مبثابة الوقود الذي يغذي الذات ويشحنها ابلروح املقاومة غري املستسلمة مهما تعددت أساليب املستعمر، فكأن 

 االرتباط ابملكان يدل على مدى القدرة على الصمود واملقاومة.

فيا املكان بكل تضاريسه املتنوعة."لكن املكان يف اإلبداع الشعري ليس فالذات قد تكتسب قوهتا من جغرا
وامنا جغرافيته حتددأشكاهلا تفاعالت الذات مع حميطها يف الداخل 2صورة فتوغرافية او شكال مرسوما هندسيا "

 واخلارج.  

 1933:3أما امحد توفيق املدين فيؤكد يف نظرة تفاؤلية شدة االرتباط ابملكان يقول سنة 

 لسنا مبـوتى، إمّنا هـي نـومة

 من بعدها فجر النهوض سيسطع

 ونرى البالد تعيد سالف مـجدها

                                                           
 135محد دوغان شخصيات من األدب اجلزائري املعاصرأ 1

من تالمذة الشيخ عبد احلميد بن ابديس من أعماله املتوسط الكايف يف علم 1903أديب جزائري ولد سنة  موسى األمحدي نويوات،
 ( 130،  129دب اجلزائري ص دوغان شخصيات من األ العروض والقوايف، ديوان شعر خمطوط .)نقال عن امحد

 www.awfaz.comعبد الرزاق امليساوي .مجالية املكان يف اإلبداع الشعري صفحة ويب : 2
 303حممد صاي اجلابري . األدب اجلزائري املعاصر ص3
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 ولعصر نوم اخلــاملني نودع

 ابنوا اىل املستقبل الزاهي جـدا

 را أّسه يف األرض ال يتزعزع

 شيدوا املدارس حرة عــربية

 بلباهنا غذوا البنني وارضعوا

اخلالص للمكان، املكان الرامز للهوية واالنتماء، فتمتزج روح التفاؤل، بقوة  تتجلى نشوة الشاعر التفاؤلية أبمل
البقاء يف املكان من خالل الدعوة إىل تثبيت دعائمه ابلوحدة والتعلم والتخطيط للمستقبل، وهي صفات ترغب من 

 خالهلا الذات إىل اسرتجاع توازهنا.

ة مهم       ة يف اتري       خ اإلب       داع الش       عري ال       ذي ويف اخلت       ام نلف       ي ال       نص الش       عر اجلزائ       ري ق       د مث       ل مرحل        
جس      د تفاع      ل ال      ذات م      ع واقعه      ا ورس      م ح      دود ذل      ك التفاع      ل الص      دام املنطق      ي ب      ني اهلوي      ة واالس      تالب، ب      ني 
الوج       ود واالن       داثر، ب       ني البق       اء واالنق       راض. فك       ل جزائرييحم       ل يف ذات       ه ش       اعرا مقاوم       ا وك       ل ش       اعر حيم       ل يف 

لب      ه ويف ذات      ه. فق      د ينطب      ق عل      ى إنت      اجهم م      ا ذه      ب إلي      ه بش      الر مؤش      رات ابداع      ه مواطن      ا ش      ريفا. ال      وطن يف ق
أّن ص       ورة الوج       ود تكتس       ب عن       د ه       ؤالء الش       عراء مفهومه       ا اخل       اص ...ال       ذي يتج       اوز احلي       ز حينم       ا يش       ري اىل 

فلق        د ك        ان املك        ان يف ال        نص الش        عري اجلزائ        ري احمل        ور االول يف  1اجلغ        رايف للمك        ان اىل دور وأص        ل املك        ان.
: تط     ور املفه     وم املك     ان م     ن الزم ف     ة اىل ض     رورة ش     عرية اس     توعبها الش     اعر وش     كلت عر.اس     تنطاق مش     اعر الش     ا

 م      نح أمكن      ة ظ      الال أغ      ىن وطاق      ات أوس      ع. ل      ه وس      يلة تعبريي      ة ال ختل      و م      ن الش      عرية واجلمالي      ة والرمزي      ة، فلق      د
ل     ى الثب     ات،  ش     كل املك     ان مع     ادال موض     وعيا للش     اعر اجلزائ     ري ف     رتة املقاوم     ة، فاس     تعمله للدالل     ة عل     ى الق     وة وع

كم      ا ش      كل ل      ه مع      ان خاص      ة جلبه      ا م      ن اتري      خ األص      يل بك      ل تنوعات      ه وقداس      ة أحداث      ه، فاستحض      ر الت      اريخ 
 وأنسن املكان. 

                                                           
 136ينظر غاستونبشالر . مجاليات املكان . ترمجة غلب هلسة  ص   1
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 يمان العيسیات الفنتازيّة يف شعر سلالسرديّة للشخصيّ البنية 
 قراءة يف ديوان "أراجيح تغين لألطفال" أمنوذجا

A Narrative Study of Fantastic Characters in Suleiman Isa’s “Swings that Sing 

forChildren” Series Using Vladimir Prop’s Model 

(مهتاب دهقان )طالبة ماجستري                                                                               

 .أ.م.د. انصر زارع /أ.م.د. رسول بالوي                                                                    

. يرانإ –جامعة خليج فارس، بوشهر                                                                  

 امللّخص:
عّد من العلوم اجلديدة اليت ظهرت خالملنتصف القرن العشرين، وقد دخل جمال الّنقد األديب إّن الّسرد يُ  

احلديث بقّوة؛ إذ جند كثريًا من الّنقاد والباحثني يف جمال األدب تطرّقوا إىل دراسة الّنصوص املختلفة من منظار الّنقد 
لّشكالين الّروسي الذي يف دراسته املورفولوجّية الّسردي. ومن بني هؤالء الباحثني نرى فالدميري بروب الباحث ا

فالشخصّية إبعتبارها إحدى عناصر الّسرد اهلاّمة  فحسب؛ للقصص العجائبّية تطّرق إىل دراسة الّشخصّيات ووظائفها
الّشعراء شّد املتلّقي. ومن بني يمجيل  ُتستعمل أحيااًن يف الّنصوص النثريّة والشعريّة املختلفة بشكٍل فنتازّي وخيايلّ 

الذين استخدموا هذه الّشخصّيات الفنتازيّة يف نصوصهم، نستطيع أن نذكَر الّشاعر السورّي الكبري، سليمان العيسى، 
 الذيله كثرٌي من اجملموعات الشعريّة الطفولّية.

ا إىل حنن يف هذه الّدراسة وفقًا للمنهج الوصفّي التحليلي واعتمادًا على منهج بروب املورفولوجي، تطرّقن 
سرديّة الّشخصّيات الفنتازيّة يف شعر سليمان العيسى وابلتحديد يف جمموعته "أراجيح تغّة لألطفال"؛ وبعد ذكر 
املباحث النظريّة حول الّسرد والفنتازاي وما يتعّلق مبنهج بروب املورفولوجي من العناصر املتغرّية )الّشخصّيات( والعناصر 

إىل حياة الشاعر، بدأان بدراسة وحتليل مورفولوجي يف سبع قصائد من هذه اجملموعة  الثّابتة )الوظائف( ونظرة قصرية
الشعريّة. وحاولنا من خالل دراستنا أن نقّدَم منوذجاً مناسبًا من البناء الّسرديلهذه القصائد. وأهّم النتائج اليت توّصلت 

ة الّشاعر انُتخبت من عامل الطّبيعة وما خيتّص هبا، إليها هذه الدراسة هيأّن الّشخصّيات الفنتازية املوجودة يف جمموع
حياول الّشاعر أن يعطي الّطفَل أفَق تفكرٍي واسعًا وجيعَله  حيث وجد الشاعر هلذه الطبيعة انتداب يف خميال األطفال.

أّن املنهج يقة. وأخريًا متحّرراً؛ فعالوة على تعّرف املتلّقي/ الطفلعلی الواقعّيات املعهودة ينقله إىل عامل طفويل وراء احلق
 التعّرف على بنية القصائد الّسرديّة.إمكانّياٍت نستطيع إبستخدامها اّلذي وظّفه بروب يكون أسلوابً منتظماً يعطينا 

 الّسرد، الفنتازاي، الّشعر الطّفويل، الّشخصّية، سليمان العيسى، بروب. الكلمات املفتاحية:
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Abstract 
Narrative is among the most recent and most important sciences that has entered in to thefield of 

literature and literary criticism in the second half of the 20th century. Many scholars in the field 

of literature have also examined various texts from a narrative critical perspective. Among these 

scholars is Vladimir Prop, the Russian structuralist, who in his morphology ofthe Russian tales, 

has examined the characters and their functions. Character, which is amongthe most important 

elements of narrative, has sometimes been used in different prose and versetexts in a fantastic 

and imaginative way. Among the poets who have employed these fantasticcharacters in their 

literary works, is Suleiman Isa, the great Syrian poet, who has writtenplenty of works in the field 

of children’s literature. 

In this study, by focusing on Prop’s morphology and using a descriptive-analytic method,we 

have investigated the narratology in the fantastic characters of Isa’s poems in “Swings that Sing 

for Children” series. After a short glance on the life of the poet, and bringing aboutthe theoretical 

discussions like that of narrative, fantasy and what is related to Prop’s theory, such as the 

dynamic elements (characters) and the stock elements (Functions), we examinedseven odes in 

Isa’s series using Prop’s model and tried to present an appropriate model ofnarrative structure in 

his poem. The results of this study reveal that the fantastic characters inSuleiman Isa’s series 

have mostly been selected from the elements that exist in nature whichconsist of a great deal of 

his children’s poems. Giving the child a vast viewpoint, the authortries to familiarize them with 

the common realities and also to lead them to a world beyond thereality. The method that Prop 

has employed to investigate the characters in the tales and theirfunctions, is a very precise, 

organized and perfect structure that provides us with facilities thatwe can use to get familiar with 

the narrative structure of the odes. 

Keywords: Narrative, Fantasy, Children’s poem, Character, Suleiman Isa, Prop. 
 املقدمة .1

يف النصوص النثرية والشعرية احلديثة ملا له من دور هاّم يف بناء النص  1لقد اهتّم الباحثون بدراسة الّسرد 
وخلق دفقات شعورية، وثيمات داللّية جتعل النص يف حالة متحرّکة تشّد املتلقي حنوها.يُعّد مصطلح الّسرد من 

نقدي حتت أتثري البنيويّة وقد حنت هذا املصطلح تزفتان تودوروف املصطلحات احلديثة اليت دخلت دائرة التوظيف ال
ال حيصر العقود األخرية من القرن العشرين، و . علم الّسرد يُعّد من العلوم اجلديدة اليت ظهرت يف 2م1969يف سنة 

واحلکاايت جمال درسه وموضوعه بلوٍن من ألوان األدب، بل إّن داللة درسه اّتسعت لتشمل فّن الرواية والقصة، 
الشعبّية، واألساطري، والنصوص الشعريةوغريه. فالّسرد طريقة أساسّية "للّتفكري" أو أداة معرفية عناصره تكاد تكون 
واحدة: كاحلبكة واحلدث واملكان والزمان والشخوص واحلوار بشقيه الداخلي واخلارجي والبوليفونية )تعّدد األصوات(. 

عتبارها إحدى عناصر الّسرد األصلّية، تعترب جزءًا هاّمًا يف سرديّة الّنصوص. فال من بني هذه العناصر، الشخصّية اب
ُتستثة الّنصوص الّشعريّة الطّفولّية من هذه القضّية؛ وهذا الّنوع من الّشعرالّسردي يعترب من األنواع اليت جيب أن يكون 

                                                           
1Narration.  
 . 51مدخل إىل نظريّة الّسرد، ص علم الّسرد:انفريد، . اين م2
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ألّن العالقة اليت حتدث بني الّنص وعقل الطّفل يف  الشاعر ذاعناية فائقة يف اختيار أنواع شخصياهتا من اخلري والّشر؛
األغلب تكون بواسطة الّشخصيات؛ الّشخصيات اليت ميكن أن تكون أصلّية وواقعّية أو غريواقعّية وفنتازيّة. 
الّشخصيات األصلّية كاألب واألّم أو املعّلم أو كّل شخص ميكن للطّفل أن يتفاعل معه يف عامله احلقيقّي. 

ت الفنتازيّة كاملالك واملارد واألشياء أو احليواانت الّناطقة أو غري الّناطقة اليت أتيت يف قالب فنتازي مجيل والشخصّيا
هو نوع من أنواع القّص الذي حيّبه الطّفل ويستطيع أن حيسن  1وخارج عن حدود العامل احلقيقّي. بعبارة أدقّالفنتازي

لواقع يطلق الفنتازاي علي جزء من األدب الذي حتضر الوقائع واألماكن يف ا»العالقة بينه وبني خياالته الطّفولية. 
، والعناصر املوجودة يف النص الفنتازّي تكون من 2«واألزمنة والّشخوص القصصّية خارجًا عن إطار املعتقدات

 عجائب ما يتصّور الطّفل يف خياالته.
 األدب العريب احلديث بشكل خاص حتّوالت لقد مّرت على الّشعر الطّفويل يف األدب العاملي بشكل عام ويف

وتطّورات كثريةيف العقود األخرية اّليت سّببت التحّول والّتغيري يف أفكار األطفال. فالفكرة الفنتازية يف الّنصوص الّشعريّة 
وة، تكون من إحدى الّتحوالت اليت حظيت ابلقبول من جهة األطفال والكبار وابلّتعبري األفضل اسُتقبلت بكل حفا

إّما يف األدب العريّب وإّما يف أدب األمم األخرى. ففي األدب العريب نرى بعض الكّتاب والّشعراء يستخدمون هذا 
الّنوع من األدب الذي يستطيع أن يساعد الطّفل يف مواجهة الّصعوابت والّضغوط اليت حدثت يف العامل العريب الرّاهن 

 الطّفل ذكّيًا أمام تلك الّتحداّيت املوجودة. ونشاهد يف طليعة ويستخدمون هذه الّنظرة اجلديدة اليت تعترب
هؤالءاملؤلفني، الّشاعر الّسوري سليمان العيسى الذي ُعرف بشاعر األطفال يف البلدان العربية، الّشاعر الذي إذا 

اجيح تغّة لألطفال" هي اطلقنا نظرة على نتاجاته الّشعرية جنده من املهتّمني أبدب األطفال بعناية فائقة. جمموعة "أر 
من نتاجاته الّشعريّة اليت يتطّرق فيها إىل احلكاايت الطفولّية بلون فنتازّي جديد ويستخدم الّشخصيات الفنتازية اليت 

 تناسب عقلّية األطفال.

يف حبثنا هذا يف هذا املقال إنّناحناول أن نظهر صورة دقيقة من الّشخصيات الفنتازيّة املوجودة يف اجملموعة املذكورة و 
نستمّد من منهج  بروب الّسردي الذي يستند إىل دراسة الّشخوص ووظائفهم.بناًء على هذا، هذه الّدراسة األدبّية 
الفانتاستيكّية )متعّلقة ابخليال اخلارق(تعة الّطالب والباحثني يف جمال الّسرد والّسرديّة واملتحّمسني ألدب األطفال.إنّنا 

تطّرق إىل دراسة الّسرد وسرديّة الشخصّيات الفنتازيّة جبانب منهج بروب الّسردي وندخل يف يف هذا البحث أواًل ن
الّتحليلي. ومن  -صلب البحثحول شعر العيسى الطفويل يف جمموعته "أراجيح تغة لألطفال" وفقًا للمنهج الوصفّي 

لعيسى هندف إىل دراسة كيفّية استخدام خالل دراستنا هذه فضاًل عن تعريف األشخاص الفنتازيّة املوجودة يف شعر ا

                                                           
1. Fantasy 
 .32صفانتزى در ادبيات كودكان، اد، ژ . حمبوبة فيض ن2
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الشخصّيات يف حكاايته الّشعريّة واثنيا إىل وظائف تلك الّشخصّيات وفق اإلمكانّيات اليت يقدم لنا منهج بروب 
 الّسردي لدراسة تلك الّشخصّيات.

 أسئلة البحث .1.1
 أّما األسئلة اليت ُتطرح يف جمال حبثنا هذا فهي:

فنتازيّة املوجودة يف جمموعة "أراجيح تغّة لألطفال"؟ وكيف اسُتعملت يف بناء قصائد أواّلً: ما هي الّشخصّيات ال
 العيسى الطّفولّية؟

اثنياً: ما هي اإلمكانّيات اليت يعطينا منهج بروب الّسردي يف معرفة الّنصوص الّشعريّة، خاّصة الّشعر الطّفويّل 
 الّسردّي احلديث؟

سى يف استخدام الّشخصّيات الفنتازيّة يف نقل الفكرة األصلّية إىل املتلّقي واثلثاً: ما مدى توفيق سليمان العي
 الصغري؟

 خلفّية البحث .1.2
الّسرد يعّد من العلوم اجلديدة اليت لفت إنتباه الكثري من العلماء واألدابء يف جمال األدب احلديث وفتح آفاقًا جديدًة 

ين اهتّموا بدراسة هذا الّلون من ألوان األدب نستطيع أن نشري إىل أمام البحوث األدبية املتداولة. من بني الباحثني الذ
م( يف كتابه "نظراّيت الّسرد احلديثة" الذي يتطّرق فيه إىل نظراّيت الّسرد وبنيته وتقاليده يف 1998)واالس مارتن

إىل نظريّة الّسرد(" من الّتأريخ وبعض املقارانت بني التخييل والّسرد وما إىل ذلك؛ وأيضا كتاب "علم الّسرد )مدخل 
م( الذي يضع بني يدي الدارس والباحث تعاريف خاّصة ابلنظريّة 2011)اين مانفريد أتليف الّناقد اإلنكليزي 

 يف على عناصر الّسرد. والّدراسة اهلاّمة اليت سيستند إليها هذا املقال هوتطبيق عملّي ألعمال أدبّية متنّوعة مع التعرّ 
كاايت احلم(الذي يتطّرق يف هذا الكتاب إىل دراسة 1996)فالدميري بروبمنظّر الّسردي لل"مورفولوجيا القّصة" 

اخلرافّية الّروسّية من وجهة الّنظر الّشكلي ومن بني عناصر الّسرد يرّكز على الّشخصّيات ووظائفها وما يّتصل هبا يف 
 عملّية القّص.

، يعة الفنتازي والبحوث الفانتاستيكّية، مبا أّن هذا املوضوع يعّد من أّما ابلّنسبة إىل القضّية الرّئيسّية يف هذا اجملال
املوضوعات اجلديدة، نكاد مل نعثر على دراسة معّمقة وشاملة إاّل عّدة حبوث متفرّقة يف جمال الّنصوص األدبية 

ت اثمر معيوف" يبحث يف حبثه حتت عنوان "الّسرد وفنتازاي الواقع يف سردايّ م( 2008)احلديثة. حممد جاسم جّبارة 
يف قصص معيوف القصرية واعتماده على شخصية )الرّاوي( البطل؛ يدور حبثه حول اجياد العالقة بني الّسرد وصناعة 

هاي فانتزي سازي نتزي وشيوهفام. "2008الفنتازاي ويتناول جمموعة من الّسرداّيت يف مرحلة الثمانينات حت سنة 
فنتازاي وطرق الفنتزة لشاهنامة يف أدب الطّفل واملراهق" هو عنوان حبث يف جمال  /شاهنامه در ادبيات كودك ونوجوان

م(، أواًل إىل التعّرف ابلفنتازاي واهلدف من 2010أدب الطفل واملراهق الذي تطّرقت فيه الكاتبتان، بورخلقي وجاليل )
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كالشخصّيات والثيمات وأساليب الدخول إىل عناصر هذا الّنوع  مث التخّيل يف قصص شاهنامة األسطوريّة وامللحمّية، 
 يف الفنتازاي وما إىل ذلك.

مجهوريّة اجلزائر،  خلضر يفوأّما ابلّنسبة إىل شعر سليمان العيسى فنستطيع أن نشري إىل رسالة يف جامعة احلاج
م( 2011سعود )عنواهنا "الّتشكيل املوسيقي يف شعر سليمان العيسى ديوان اجلزائر منوذجا" إعداد الطالب بوعيسى م

الذي يتطّرق يف رسالته إىل البنية املوسيقّية يف شعر العيسى يف "ديوان اجلزائر" الذي ليس من نتاجاته الطّفولّية. بناء 
دراسة حّت اآلن، وهذا البحث  مل نعثر علىعلى هذا ابلّنسبة إىل شعر سليمان الطّفويل ودراسة شخصياته الفنتازية 

 ستتطّرق إىل اجلانب الفنتازي من شعر العيسى الطّفويل.يكون أّول دراسة خمّصصة 

 الفنتازاي .2
ذُكرت ملصطلح الفنتازي أو الفنتازاي معاٍن خمتلفٍة يف القواميس اإلجنيليزية. منها اخليال أو قّوة اخليال، الوهم، 

رسطو، وعنه انتقل إىل فلسفة مصطلح قدمي استعمله أ». إذا ما راجعنا مصطلح الفنتازاي جند أنّه 1ال تصّور، الّنزوة و...
. الفنتازي هو جزء 2«القرون الوسطى للّداللة على الّصور احلسّية يف الّذهن، وحّل حمّله اآلن "املخّيلة" مبدلوهلا األوسع

من األدب الذي حياول أن خيرج الوقائع عن إطار املعتقدات وحياول كسر العادّي وكسر الرّتابط املنطقي يف العالقات 
ة بني األشخاص وحت بني األشياء وهبذه الطّريقة حياول أن تبقى القّصة خالدة يف خيال املتلّقي.شيال اغف املوجود

أّن الفنتازاي هو أدب الّتناقض؛ هو كشف الواقع من ابطن ما ليس »الّناقد الكندي يف جمال أدب األطفال يعتقد: 
عقول من ابطن ما ليس معقواًل. املبدعون يف جمال الفنتازاي واقعياً؛ وكشف املقبول من ابطن ما ليس مقبواًل؛ وكشف امل

ميكن هلم أن يستفيدوا من الصّوراخليالّية ما هو أكثر خيااًل وغرابًة وما هو أبعد عن الذهن ولكّن اإلنتباه وإهتمامهم 
 .3«األصلي يرجع إىل صّحة روح اإلنسان

لقضااي اليت تعّد من املشاكل األصلّية وبعبارة أخرى من عادة الكاتب الفنتازي حياول من خالل نتاجاته أن يطرح ا
املعضالت الرّئيسّية اليت يواجهها اجملتمع البشري؛ فيوّظف الفنتازاي لطرح أيديولوجياته/أدجلته من أجل إصالح 

رورة، ألنّه يعاجل األخطاء اإلجتماعّية والّتارخيّية يف اجملتمعات البشرية. فنرى أّن كاتب الفنتازاي هو كاتب أخالقّي ابلضّ 
. يف الواقع علماء الّنفس 4مسائل الواقع بنمط من الّتخييل اجملازي الذي يعيد صياغة البىن املعرفّية للواقع وللمجتمع

 .5يرون الفنتازاي دفاعاً أمام احلقائق الكريهة يف حياة البشر ويعتربونه كدواء لعالج الفشل واحلرمان املوجود يف حياته
                                                           

 .198، صفرهنگ معاصر کوچک. سليمان حييم، 1
 .278، صمعجم املصطلحات العربّية يف الّلغة واألدب. جمدي وهبة و كامل املهندس، 2

 

 
 .67، صوفنتازاي الواقع يف سرداّيت اثمر معيوف الّسردحممد جاسم جبّارة، . 4
 .32، صفانتزى در ادبيات كودكان، نژاد. حمبوبة فيض5
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 الّسرد .3
دائرة نقد األدب احلديث ،دخلت علم الّسرد أو الّسرديّة من العلوم اجلديدة اليت تستوحي أسسها من البنيويةيعترب 

م يف كتابه "قواعد الديكامريون" وبعد ذلك إضافة إىل األدب، اسُتعمل يف 1969من قبل تزفتان تودوروف سنة 
يقول مانفريد يف تعريف الّسرد: كّل سرد يعرض لنا قّصة وأّن اجملاالت الّتارخيّية واملذهبّية وحت السياسّية والّصحافة. 

القّصة هي تتابع أحداث تستلزم شخصيات. فالّسرد هو وسيلة إّتصال تعرض تتابع أحداث تسببت فيها أو جرّبتها 
ن واحد متثيل حدثني أو موقفني على األقل يف نطاق زمة حمّدد على أاّل يكو ». عّرف برينس الّسرد أبنه 1الّشخصيات

احلديث أو اإلخبار »جاء يف معجم مصطلحات الّسردي يف تعريف الّسرد: . و 2«يستلزم أو يستنتج واحدًا آخر
)كمنتج وعملية وهدف وفعل وبنية وعملّية بنائّية( لواحد أو أكثر من واقعة حقيقّية أو خيالّية )روائّية( من قبل واحد 

ن الّساردين وذلك لواحد أو اثنني أو أكثر )ظاهرين غالباً( من املسرود أو اثنني أو أكثر )غالبًا ما يكون ظاهراً( م
. فالّسرد بلغة بسيطة يكون قّصة أو قضّية حتدث يف مكان وزمان معنّي والّسارد أو الرّاوي ينقله إىل القارئ 3«هلم

 والسامع. 

 منهج بروب املورفولوجيّ  .4
طرزبورغ يف روسيا من عائلة أملانية. كان طالبًا يف فقه بسانم مبدينة 1895سنة 4ولد ولودميري ايكف لويج بروب

الّلغة الروسية واألملانية. بعد ختّرجه من جامعة سان بطرسربج أصبح معلمًا لّلغة األملانّية والروسّية يف املدرسة الثّانويّة. 
الّدراسات املنهجّية  م نشر أّول كتابه حتت عنوان "مورفولوجيا القّصة".العمل الذي يعّد من أّول1928يف سنة 

 ّسرديّة البنيويّة تقوم عليه.واألسبقّية األصلّية واهلاّمة لل املنتظمة يف دراسة السرد؛
يبحث بروب يف كتابه "مورفولوجيا القّصة" يف مائة قّصة من القصص العامّية )العجيبة( الّروسيةألفاانسيف 

غرّي من قّصة إىل قّصة أخرى فيقوم أّواًل بعزل األجزاء . هو يعترب هذه القصص بناًء منتظمًا اليت5م(1826-1871)
؛ يعة 6املكّونة للقصص العجيبة مّث يقارن بني القصص حسب أجزائها املكّونة وتكون نتيجة عمله دراسة يف الّشكل

يذكر  . هو أيضا7وصفًا للقصص تبعًا ألجزائها املكّونة وعالقة هذه األجزاء بعضها ببعض إضافة إىل عالقتها ابلكل
                                                           

 . 12مدخل إىل نظريّة الّسرد، صعلم الّسرد: . اين مانفريد، 1
 .10شكل و كاركرد روايت، صروايت شناسى: رينس، پ. جرالد 2
 .145، صاملصطلح الّسردي. جرالد برنس، 3
4r Yakovlevich Propp. Vladimi  
(، الباحث يف الفولكلور الّروسي واّلذي قام Alexander Nikolaevich Afanasievألكسندر نيكواليفيتش أفاانسيف ). 5

 (.19م: 1996جبمع القصص العجيبة يف جمموعة حتتوي على ما يقرب من ستمائة نص )بروب، 
6Une Morphologie .  
 .35، صقّصةمورفولوجيا ال. فالدميري بروب، 7
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العناصر الثّابتة والعناصر املتغرّية؛ األبطال املوجودة يف القّصة )وصفاهتا يف الوقت نفسه( تكون من العناصر املتغرّية أما 
فمعرفة ما تقوم به الّشخصيات هو السؤال الوحيد املهم يف »أعماهلم ووظائفهم التُغرّي فتكون من العناصر الثّابتة. 

. فمن هنا نعرف أّن املهّم  1«قوم ابلّشيء وكيف يقوم به فإهّنا أسئلة التطرح إاّل بشكٍل اثنويٍ دراسة القّصة، فأّما من ي
» يف دراسة بروب املورفولوجي تكون معرفة الشخصّيات وما يتعلق هبم من األعمال والوظائف. ألنّنا نرى من جهة

الّشخوص حتمل القسم الرّئيسي يف »ى ومن جهة أخر  2«وظائف الّشخصّيات متّثل األجزاء األساسّية يف القّصة
 . سنتحدث حول هذه الّشخصّيات ووظائفهم يف الفقرات الّتالية. 3«القّصة

 الّشخصّيات 4وظائف .5
. يقول بروب يف تعريف 5وظائف شخصّيات القّصة تكون من األجزاء األساسّية األصلّية يف بناء النص احلكائي

هو يف دراسته . 6«خصّية من فعل حمّدد من منظور داللته يف سري احلبكةنعة ابلوظيفة، ما تقوم به الش»الوظيفة: 
ستسمح إبجراء مقارانت مبسطة يف »يعنّي واحدة وثالثني وظيفة أصلّية وجيعل لكلٍّ منها عالمة إصطالحّية خاّصة 

. املانح 2ير . املعتدي أو الشر 1. تتشّعب منها وظائف فرعّية لسبعة أشخاص: 7على شكل الّتصويرة «بنية القصص
البطل .6. الطالب )هو الذي يرسل البطل( 5. األمرية )أو الّشخصّية موضع البحث( وأبوها 4. املساعد 3أو املزوِّد 

. البطل املزيف؛ ويعتقد أّن عدد الوظائف املوجودة يف القّصة حمدودة والتزيد عن واحدة وثالثني وهي مستقّلة عّمن 7
ظائف الّشخصّيات أاّيً كانت هذه الّشخصّيات وأاّيًكانت الطريقة اليت تؤّدي هبا يفعلها وكيف يؤّديها؛ يعة هي و 

 .8هذه الوظائف؛ ألّن الوظيفة كما قلنا وسيأيت، هي اجلزء املكّونة األساسّية للقّصة

 العيسى شاعر األطفالسليمان  .6
من توابع أنطاكّية سنة شاعر سورّي ولد يف قرية النعرّييّة  -الذي عرف بشاعر األطفال-سليمان العيسى 

م. تلّقى ثقافته األوىل على يد أبيه الشيخ أمحد العيسى يف القرية. حفظ القرآن، واملعّلقات، وديوان املتنيّب، 1921

                                                           
 .37، صم.ن. 1
 .38، صم.ن. 2
درآمدى بر داستان نويسى و نياز، نقاًل عن فتح هللا يب 171ص شناسى داستان ليلى و جمنون جامى،رخيتزهره وند وآخرون، . 3

 .70ص روايت شناسى،
4. Functions 
 .38ص مورفولوجيا القّصة،. فالدميري بروب، 5
 .38، صم.ن. 6
7.Scheme  
 .98-38، صم.ن. 8
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وآالف األبيات من الّشعر العريب. بدأ كتابة الّشعر يف الّتاسعة أو العاشرة وكتب أّول ديوان من شعره يف القرية وحتدث 
مهوم الفالحني وبؤسهم. يف بداية أمره شارك بقصائده القومّية يف املظاهرات والّنضال القومي الذي يف ديوانه عن 

خاضه الّشعب ضد اإلستعمار الفرنسّي. واصل دراسته يف املرحلة الثّانويّة يف محاة والالذقّية ودمشق. وُسجن أكثر من 
علّمني العالية ببغداد. رجع إىل سوراي وبقى يف حلب مدة مرّة بسبب قصائده القومّي. أهنى دراسته العالية يف دار امل

م. ومنذ ذلك 1967م. فبدأ بكتابة الّشعر لألطفال بعد نكسة حزيران 1967م حت سنة 1947عشرين سنة من 
العام إهتّم ابلّشعر الطّفويل إهتمامًا خاّصاً. وكتب عدة جمموعات شعريّة لألطفال منها: "ديوان األطفال"، "أان 

الطّفولّية املتناثرة يف أعماله األخرية وجمموعته اليت سندرسها يف هذا اجملال ه قدس"، "الّنعرييّة قرييت"، وبعض قصائدوال
م من منشورات ديب الثّقافّية. ترجم عدد من اآلاثر 2009"أراجيح تغّة لألطفال" اليت نشرت يف يوليو من سنة 

م حصل 1982ة جمموعات قصصية ومسرحّية. يف تشرين األّول من عام األدبّية، منها آاثر الكّتاب اجلزائريني وعد
م انتخب عضوًا يف جممع الّلغة العربّية 1990على جائزة "لوتس" للّشعر من احتاد كتاب آسيا وأفريقيا؛ ويف عام 

تسعني د مضي اثنتني و بعم شاعر األطفال الّسورّي، بعد حتّمل فرتة من املرض، و 2013. وأخريًا يف سنة 1بدمشق
 سنة من عمره ترك دنيا األطفال ومات بدمشق.

أان أعتقد أّن الّشجرة العظيمة بنت الغرسة العظيمة. وأّن الّصغري »يقول سليمان العيسى عندما يغّة لألطفال: 
ما زالوا خيجلون من وضع  -حفظهم هللا–الذي حيمل يف طفولته فكرة كبرية  هو الذي خيلق الوطن الكبري. شعراؤان 

مة املالئكة على شفيت طفل، أعة من كتابة نشيٍد للّصغار.. خيجلون أو يرتّفعون أو يتهّيبون..ال أدري.. تظّل بس
.كما تقول عنه زوجته الدكتورة ملكة أبيض، حتو ل 2«الّنتيجة واحدة.. ويظّل أطفالنا حمرومني من األانشيد اجلميلة

ع إىل الّشعر الطفويّل بصفته وسيلة لربط األطفال إىل مستقبل م حتّواًل ملحوظًا ونز 1967شعره بعد نكسة حزيران 
 .3مشرق وأاّيم زاهية

 العناصر املتغرّية )الّشخصّيات( .7
يوجد يف عملّية كّل قّصة عدد من الّشخصّيات اليت تساعد يف حتقيق األهداف املوجودة يف القّصة. كما يعتقد 

ٍل معنّيٍ لسبع أشخاٍص. حقل عمل املعتدي أو الّشرير، بروب يف منهجه الّسردّي، لكّل قّصة، سبعة حقول عم
واملانح، واملساعد، واألمرية أو الشخصّية موضع البحث، والطالب، والبطل، ويف الّنهاية حقل عمل البطل املزيف. 

لبطل وميكن هلا أن تتغرّي؛ فمثاًل ميكن أن تكون شخصّية ا-سنناقشها فيما يلي-ولكّل هذه الّشخصّيات وظيفة معّينة

                                                           
 .480و479، ص1األعمال الّشعرية. سليمان العيسى، 1
، غّنوا اي أطفالنقالً عن مقّدمة جمموعة العيسى  69و68منشد العروبة واألطفال، صسليمان العيسى: ي، اميان يوسف بقاع. 2

 .17-14ص
 .5صالّنعرييّة قرييت، . سليمان العيسى، 3
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يف قّصة أو طائرًا مجياًل أو حيوااًن يف قّصة أخرى أو كّل شخصّية ميكن هلا أن تقوم ابألعمال البطولّية. تتغرّي  طفالً 
( ومثله E( ورّد الفعل على مطالب املانح )↑Cشخصّية البطل ولكن عمله البطويّل كالّرحيل من أجل البحث )

 اصر، العناصر املتغرّية. ألهّنا تتغرّي وختتلف من قّصة إىل قّصة أخرى.اليتغرّي. فلهذا الّسبب يُطلق على هذه العن
العناصر املتغرّية أو الّشخصّيات اليت تكّلمنا حوهلا تنعكس يف شعر العيسى ويف جمموعته "أراجيح تغّة لألطفال" 

يف قالب النثر وإّما يف قالب بلوٍن فنتازيٍّ مجيٍل يناسب عقلّية األطفال. ومبا أّن األطفال حيّبون الفنتازاي إّما 
الّشعر،فيحاول الّشاعر من خالل أعماله الّشعريّة الطفولّية أن جيذب الطفَل إىل الفكرة اليت يراها مناسبة لتقّدم الوطن 

. 1«إيقاد مشعة يف الّظالم العريب الّدامس»العربيوجللب اجليل اجلديد إىل الفكرة الّليربالّية اليت تساعد يف 
 قنيات الفنتازية والّشخصّيات الفنتازيّة اليت هلا جّذابّية خاّصة ابلّنسبة إىل فكر املتلّقي الّصغري.فيستخدمالت

بطبيعة احلال الميكن أن نرى مجيع الّشخصّيات السبعة اليت ذكرانها، يف قّصة واحدة؛ كما النرى مجيع الوظائف 
خب سبع قصائَد من نتاجات العيسى يف ديوانه املوجودة لشخصّية واحدة يف نفس الوقت. حنن يف هذا القسمننت

ها الفنتازي وشخصّياهتا الفنتازيّة "أراجيح تغّة لألطفال" وبعد ذكر ملخص من كّل قصيدة نتطّرق إىل دراسة بناء
اعتماداً إىل منهج بروب املورفولوجي. أّما قبل أن ندخل يف دراسة الّشخوص،فيجب أن نذكر أّن شعر العيسى خالفاً 

يتمحور حول قضااي أخالقّية وعندما احتاجت القّصة يف -اليت يلعب فيها البطل دورًا حمورايًّ -آفاانسيف لقصص
دائمًا والتقوم ابألعمال  البطلمسار حركتها إىل البطل يستعني به. فالّشخصّية الرّئيسّية يف شعر سليمان ليس 

 البطولّية؛ بل تبحث عن حتقق قضّية أخالقّية.

 "قصيدة "املنزلق .7.1
األطفال مشغولون ابلّلعبة ويتسابقون على املنزلق؛ فجأًة تشرق الّشمس وتذوب املساحات املكسوة ابلّصقيع؛ 
فيحزن املنزلق وينشد أنشودته ابحلزن واألمل ألنّه خال من األطفال؛ فيتكّلم عن سعادته ابألطفال: كنت سعيداً 

ملرح الّشالل/ صرَت بعيداً ويطلب من الّشمس أن يرّد ربيعه ابألطفال/ كنُت سعيداً وخياطب الّشالل املرح: اي صوت ا
. الشخصّية الفنتازيّة 2وسعادته ابألوالد: اي ضوَء الّشمس الوقّاد/ ذاب صقيعي/ كنُت سعيدًا ابألوالد/ رد  ربيعي
ّصة حوهلا. مّث شخصّية األصلّية يف هذه القصيدة تكون "املنزلق" الّذي يُهمهِّم ويغّة األنشودة ابحلزن واألمل وتدور الق

ابلّنسبة إىل ما حدث "ل لمنزلق"؛ ألهّنا سطعت وأذابت املساحات املكسوة  املعتدية أو الّشريرة"الّشمس" اليت تكون 
. الطّفل يعرف املساعدون(. و"األطفال" هم األصدقاء و7Aابلّصقيع، فخال املنزلق من األطفال؛ فسّببت اإلخفاء )

اليتكّلم ولكّنه بطبيعة طفولته يرغب فيه ويستحسنه وحيّب أن يسمع أنشودته، كما سنرى يف أّن "املنزلق" الحيّرك و 
 القصائد الّتالية.

                                                           
 . 5صأراجيح تغيّن لألطفال، . سليمان العيسى، 1
 . 33، صم.ن. 2
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 قصيدة "ملياء واحلمل" .7.2
يف يوم من األاّيم حضر موزّع الربيد رسالًة يف ظرف أزرق للمياء الّصغرية؛ رسالٌة من صديقها احلمل الّصغري الذي 

عى مع القطيع. بعد أن كرب احلمل وأصبح خروفاً،كتب رسالته للمياء ومسّاها يف الّرسالة رعته مث تركته يف املزرعة لري 
منحة الّسماء له. وحيكي هلا أبنّه كرب وأيكل من العشب األخضر؛ يلهو ويطفر يف احلقول. حيكي أبنّه اشتاق هلا 

أحّب أن تزورين صديقيت ملياءألهّنا أعطته  وحيّب أن يلقاها يف الّصباح واملساء: أحّب أن ألقاكِّ يف الّصباح واملساء/
األمان واحلنان حينما افتقد أّمه: أنت اليت أعطيتِّة األمان/ والّدفء واحلنان/ وكنتِّ أّمي احللوة الّصغرية/ حني 

ا ألهنّ بطل. القّصة حُتكى على لسان "احلمل الّصغري" اّلذي يبحث عن صديقته "ملياء" ويعتربها ك 1افتقدُت أّمي الكبرية
تقم ابألعمال البطولّية لكّنها ابلّنسبة إىل "احلمل" تكون بطلة صغرية اهتّمتبه اهتماماً اتّماً وربّته يف املزرعة.و"ملياء" إن مل

( اليت املساعدلقالب اّلذي يعرضه بروب ف "ملياء" ابلّنسبة إىل "احلمل" تكون صديقته )احتميه دائماً. ولكن موّجهاً إىل 
(. كما يظهر يف القصيدة، "احلمل" هو الّشخصّية الفنتازيّة اليت يستخدمه Kساءة أو سّد احلاجة )تقوم إبصالح اإل

الّشاعر إللقاء فكرة الّصداقة إىل عقل متلّقيه الّصغري. فيتصّور الطّفل يف عامله الطّفويّل "احلمل" الذي يلعب مع 
 األطفال، يتكّلم وحّت يكتب الّرسالة. 

 ء"قصيدة "صديق الفقرا .7.3
األحجار املسكني يضرب الّصخرة بفأسه وهو يشكو عمله الّشاق املرهق وحيلم ابلرّاحة والعيش الّرغيد. كان قاطع

فجأًة أجابه صوٌت من أعلى اجلبل. فريى قاطع األحجار أن  جّنيًا يطري فوق اجلبل وينشد أبن ه جّة ذوالقلب الّرحيم 
/ وهذا الّشامخ العايل ختومي. يطري وحيّلق يف ويعيش يف هذا اجلبل العايل وتلك الصخرة ب يته: أان اجلّة ذوالقلب الّرحيمِّ

الفضاء ويقول الشعر ويكتبه أبجنحة الغيوم. يساعد الّناس وينجدهم حينما أيتونه هاربني من اهلموم ويصاحب 
. الّشخصّيتان 2خف  من الّنسيمِّ الفقراء وجييئهم أينما كانواأخّف من الّنسيم: أان اجلّة والفقراُء صحيب/ أجيُئهُم أ

و"اجلّة" والّشخصّيات الفرعّية يف إطار هذه القصيدة هم "الفقراء".  األحجار"األصلّيتان يف هذه القصيدة مها "قاطع
يف مسار القّصة. ف "اجلّة"  املساعدو"اجلّة" هو شخصّية  البطل،األحجار" يكون الّشخصّية األصلّية أي "قاطع

وحياول إلصالح اإلساءة أو سّد احلاجة لبطلمن الّشخصّيات الفنتازيّة يف القصيدة، يف حقل عمله يتربّع ل الذي يعّد 
(K ويظهر على البطل )-الّذي ميكن له أن يتغرّي يف قضّية أو مغامرة أخرى- ( إلجناز املهّمات الّصعبةN .) 

 قصيدة "جنّـّية الّلهب" .7.4
لّلهب املشتعل وهو يرتاقص أمامه. كانت "جنّ ّية الّنار" تظهر له من فوق كان جابُر جيلس أمام الّنار، يتأّمل ا

الّلهب وتالطفه وتقّص له القّصة. ذات يومٍ اختفت صديقته اجلنّ ّية فجأًة ومل جيد هلا أثرًا فراح يناجيها ويغّة هلا 
                                                           

 . 139و138، صم.ن. 1
 .162، صم.ن. 2
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نتِّ اي جنّ ّييت أليفة رقيقة/إيّن أنشودته: صديقيت اجلميلة جنّ ّية الّلهب/ أين اختفيت فجأًة لو أعرف الّسبب؟/ قد ك
. يف هذه القصيدة لدينا شخصّيتان أصلّيتان، مها "جابر" الّشخصّية اليت ميكن لنا 1نسيُت وحديت مذ صرتِّ يل رفيقة

. وأّما شخصّية موضع حبث البطلأو املساعد و"جنّ ّية الّنار" الّشخصّية الفنتازيّة اليت تلعب دورالبطل أن نعد ها 
ة فنتازيّة أم غريفنتازيّة أخرى يلزم وجودها، ألهّنا تسّبب يف إختفاء "جنّ ّية الّنار"، ورغم أنّنا النرى هذه هناك شخصيّ 

 الّشخصّية مباشرة، لكّنها موجودة يف ابطن القّصة.

ترتك يف يوٍم من األاّيم هّبت عاصفة شديدة، حّطمت األغصان واقتلعت األشجار، ومل قصيدة "أّم الّريح" .7.5
الرّيح" لكي تعوّضه عن هذه اخلسارة  يذهب ملقابلة "أمّ  نبهان أن حدة يف حديقة العّم نْبهان. قرّر العمّ شجرة وا

الشديدة. فحينما اقرتب من منزل "أّم الرّيح"، رآها جالسة على ابب الّدار وهي تنشد أنشودهتا اجلميلة بصوت مرٍح 
طاب لساكنه سكُن...،حتّب الّناس وتروي هلم القصص واحلكاايت. طروٍب؛ وتصرّح أبن : لوالي ملا اهتّز الغصُن/ أو 

متّر على القمم وعلى الّسهول اخلضراء ورغم عصفها الّشديد طّيبة القلب والتؤّمن إاّل ابحلّب: ال أدري كيف أثور/ 
القصيدة توجد  .كمانشاهد يف هذه2من منكم ليس يثور؟/ أان أّم الرّيح؟/ لكّة طّيبة القلب/ ال أومن إاّل ابحلبّ 
الباحث اّلذي يبدأ ابلّرحيل من  البطلشخصّيتان أصلّيتان مها "العّم نبهان" و"أّم الرّيح". يقع "العّم نبهان" يف موضع 

(؛ و"أّم الّريح" اليت تعّد من الّشخوص الفنتازيّة املستعملة يف القّصة الّشعريّة وتقع بداية يف موضع ↑Cأجل البحث )
. ألن  ذُكرت هلا صفاٌت كاقتالع األشجار وحتطيم األغصان ومثلها من الّصفات الّسلبّية. ولكّنها يرالّشرّ أو املعتدي 

بنوٍع ما، ألهّنا تقوم إبجنازِّ املساعد ابلبحث تُبّدل إىل شخصّية فنتازيّة أخرى اليت ميكن أن تكون  البطلبعد أن يبدأ 
 . املعتديكّنها توّضح حقَل عملها وتفصله من وإن تكن مهّمتها سهلة وبسيطة ول البطل؛مهّمٍة جتاه 

 قصيدة "الّشمس اليت أتّخرت" .7.6
تعبت الّشمس ذات يومٍ فقّررت أن تسرتيح، وظّلت انئمًة خلَف األفق ساعاٍت طويلًة من الّنهار. حزن األوالد 

شد يف فرٍح وهبجٍة: جئت والطّيور واألزهار وأخذ اجلميع يطالبوهنا ابلعودة والّشروق. فأجابت نداءهم وعادت وهي تُن
إليكم اي أطفال/ جئُت إليكم /أُلقي نفسي اي أطفال/ بني يديكم /جئُت إليكم اي أوالد/ ملَء الّساح/ سوف نكون 
على ميعاد/ كّل صباح/ لن أأتّخر اي أطفال/ لن أأتّخر/ إيّن قادمة يف احلال/ تربًا أصفر.وتستمر: انتظروين يف 

. لدينا شخصّية فنتازيّة أصلّية يف هذه القصيدة وهي 3م أحلى الّساعات/ انتظروينالّساحات/ انتظروين/ يل معك
"الّشمس" اليت يوض ح حقل عملها يف العالقة بسائر الّشخوص املوجودة يف القّصة وهم األطفال والطّيور واألزهار. 

ٍة خاّصة. بل هي تسمع نداًء وتبدأ ، ولكن كما يبدو التقوم أبعماٍل بطوليّ (↑)يبدأ ابلّرحيل بطل فتظهر "الّشمس" ك 
                                                           

 . 93و92ص م.ن، . 1
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 (.1Bيبدأ ابلّنداء ويطلب املساعدة )طالب ابلّشروق جواابً ملا يُطلب منها.فيظهر األطفال ك 

 قصيدة "رسالة اعتذار" .7.7
ذات يومٍ التَ َهم الّظيُب الّصغري شادٌن شجرَة صديقتها عفراَء خطًأ. فأرسل رسالته الّشعرية إىل عفراء ليحّييها ويعتذر 
هلا عن التهام شجرهتا اجلميلة ويدعوها إىل زايرته يف الربّيّة. فأخذ يغّة أنشودته وكتب هلا يف األنشودة أنّه قضَم 
الّشجرة سهواً وطلب منها أن تقبَل معذرته: سهواً قضمُت الّشجرة/ هل تقبلني املعذرة؟وكتب أبنّه يعيش على األوراق 

ائه؛ فدعاها إىل عامل الظّباء وإىل حّبهم اّلذي يؤّدي إىل الّسعادة وإىل الّشمس واألعشاب الطّريّة الغّضة مع سائر أصدق
. هنا يكون الّظيب الّصغري، الّشخصّية األصلّية والفنتازيّة اليت حْتدث احلكاية حوله وخيلق فضاًء فنتازاّيً. 1)الّنور( واحلرّيّة

(. فيبعث الّرسالة لدعوة B) البطلذي ينادي أو يرسل الّ  الطالب. هو ابلّنسبة إىل "عفراء" يعّد البطللكّنه ليس 
( ويُكمل K↑Cيقوم بسّد احلاجة )يبدأ ابلّرحيل و اّلذي 2البطل املساعدصديقته. أّما "عفراء" يف قّصتنا هذه تكون 

  ما يطُلب منه. حقل عمله بَردِّّ 

 العناصر الثّابتة )الوظائف( .8
اصر متغرّية وعناصر اثبتة. تطرّقنا إىل العناصر املتغرّية وحّددانها يف كما رأينا يف الفقرات الّسابقة، لكّل قّصة عن

عدة قصائد من نتاجات سليمان العيسى. أّما العناصر الثّابتة اليت جئنا بتعريفها سابقاً، وقلنا أن  هذه العناصر تكون 
املهّمة يف دراستنا هذه. فالعناصر الثّابتة من األجزاء األصلّية األساسّية يف بناء الّنص احلكائّي، أيضا تكون من املواّد 

يف منهج بروب املورفولوجي هي الوظائف اليت تتكّرر للّشخصّيات اليت ختتلف من قّصة إىل قّصة أخرى. فيصنِّّف 
إّن العناصر الثّابتة الّدائمة يف القّصة هي وظائف الّشخصّيات أاّيً  » .1بروب مالحظاته حول العناصر الثّابتة هكذا: 

نت هذه الّشخصّيات، وأاّيً كانت الطّريقة اليت تؤّدي هبا هذه الوظائف. فالوظائف هي األجزاء املكّونة األساسّية كا
. إّن تتايل الوظائف هو نفسه على الّدوام. 3. إّن عدد الوظائف اّلذي حتتوي عليه القّصة العجيبة حمدود. 2للقّصة. 

. فهو يعّرف عدداً حمدوداً من الوظائف )واحدة 3«ىل نفس الّنمط. فكّل القصص العجيب ينتمي من حيث بنيته إ4
 وثالثني وظيفة( للّشخوص الّسبعة وقبل هذه الوظائف يذكر احلالة البدئّية.

يتصّور بروب لكّل قّصة حالة بدئّية معّينة ويعتقد أهّنا التُعّد وظيفة ولكّنها متّثل عنصراً مورفولوجّياً مهّماً، فيحّددها 
. مث أييت ابلوظائف وينتخب لكّل منها عالمة معّينة. حنن يف هذا اجملال نتطّرق إىل دراسة وظائف αابحلرف 

شخصّيات القصص السبعة اليت درسناها من حيث العناصر املتغرّية؛ مث أنيت بتصويرةكّل قّصة. أّما هناك مالحظتان 
                                                           

 . 31و30ص  م.ن،. 1
. يف حال غياب املساعد تنتقل هذه الّصفة )صفة املساعدة( إىل البطل فتكون النّتيجة صورة "بطل منتبٍئ" )فالدميري بروب، 2

 (.101، مورفولوجيا القّصة
 .40-38ص مورفولوجيا القّصة، . فالدميري بروب، 3
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أّن يف منهج بروب املورفولوجي يف بناء قصص البّد أن نشري إليهما قبل أن ندخل يف دراسة الوظائف. ومها أّوالً 
( أو بشرارة املعتدي أو الّشرير، δ1آفاانسيف، عادة بعد ذكر احلالة البدئّية تبدأ القّصة بتجاوز احلظر)نقض الّنهي/

ة موّجهة إىل لكّنه يف قصائد العيسى الطّفولّية النرى هذا احلكم دائماً؛ واثنياً جيب أن ننتبه أن  قصائد سليمان الطّفوليّ 
 حتّمل متلّقيه الّصغري، عادًة تكون قصريًة؛ فلذلك ستكون "تصويرة" القصائد أو القصص، قصرية أيضاً.

 قصيدة "املنزلق" .8.1
(. فجأًة تشرق الّشمس وتذوب αاألطفال مشغولون ابلّلعبة ويتسابقون مع بعض على املنزلق)احلالة البدئّية 

(؛ فيحزن املنزلق )البطل خيضع لفعل 7Aمّث سبب اإلخفاء  3Aاتالف شيٍء املساحات املكسوة ابلّصقيع )سرقة أو 
( ألنّه خال من األطفال؛ فيتكّلم 3θ( وينشد أنشودته ابحلزن واألمل )البطل يستجيب آليًا خلدعة املعتدي 2θاملعتدي 

 aوالد )احلاجة عن سعادته ابألطفال وخياطب الّشالل املرح ويطلب من الّشمس أن يرّد ربيعه وسعادته ابأل
 (. فتكون تصويرة القصيدة هكذا:a6وأشكاألخرى للحاجة 

6a3θ 2θ7A3 A α 

 قصيدة "ملياء واحلمل" .8.2
، مّث وضع األداة حتت تصّرف البطل Dيف يوم من األاّيم حضر موزّع الربيد رسالًة )الّتحضري لنقل شيٍء إىل البطل 

(؛ رسالٌة من صديقها احلمل الّصغري الذي αة )احلالة البدئّية ( يف ظرف أزرق للمياء الّصغري 1Fوتداول األداة إليه 
(. بعد أن كرب احلمل وأصبح 5Eفاإلستجابة لإلسرتحام Eرعته مث تركته يف املزرعة لريعى مع القطيع )رّد فعل البطل 

العشب األخضر؛ يلهو خروفاً، كتب رسالته للمياء ومسّاها يف الّرسالة منحة الّسماء له. حيكى هلا أبنّه كرب وأيكل من 
*احلدث احلسن[ ويطفر يف احلقول)الّزواج وإرتقاء سّدة العرش ]

*W حيكي أبنّه اشتاق هلا وحيّب أن يلقاها يف .)
 الّصباح واملساء ألهّنا أعطته األمان واحلنان حينما افتقد أّمه.

سب أهّنا خالف األصل، لكّنها ، فُيح1Fاليت تتعّلق ابلبطل، يف بناء القصيدة بعد 5Eكما نشاهد تُذكر وظيفة 
 يف احلقيقة حتدث قبل الوظيفة اليت تتعّلق برّدة فعل البطل. فتكون تصويرة القصيدة هكذا: 

*
*W 1F5 D E α 

 الفقراء" صديققصيدة " .8.3
كان قاطعاألحجار املسكني يضرب الّصخرة بفأسه وهو يشكو عمله الّشاق املرهق )احلاجة إىل مساعد سحرّي 

a2 1الرّبط والّنداء لطلب املساعدة  مّث مرحلةB  7ونشيد انئحB)  وحيلم ابلرّاحة والعيش الّرغيد )احلاجة إىل املال أو
فريى قاطع ( Kإصالح اإلساءة أو سّد احلاجة [. فجأًة أجابه صوٌت من أعلى اجلبل )α(]احلالة البدئّية a5الطّعام

(وينشد أبن ه جّة ذوالقلب الّرحيم ويعيش يف هذا 4Kة األحجار أن  جّة يطري فوق اجلبل )إصالح اإلساءة مباشر 
اجلبل العايل وتلك الصخرة بيته. يطري وحيّلق يف الفضاء ويقول الشعر ويكتبه أبجنحة الغيوم. يساعد الّناس وينجدهم 
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فضل استعمال حينما أيتونه هاربني من اهلموم ويصاحب الفقراء وجييئهم أينما كانوا أخّف من الّنسيم )معاجلة الفقر ب
 (. التصويرة اليت حتصل لنا من هذه القصيدة ستكون هكذا:6Kاألداة الّسحريّة من قبل املساعد 

6K 4K 7B 1B 5a 2aα 

 "جنّـّية الّلهب" قصيدة .8.4
(. كانت "جنّ ّية الّنار" αكان جابُر جيلس أمام الّنار، يتأّمل الّلهب املشتعل وهو يرتاقص أمامه )احلالة البدئّية 

مّث اإلخفاء λمن فوق الّلهب وتالطفه وتقّص له القّصة. ذات يومٍ اختفت صديقته اجلنّ ّية فجأًة )إساءة أّولّية  تظهر له
7A )اإلعالم ابإلساءة حتت أشكاٍل شّت  وسبب اإلخفاء اّلذي مل يُذكر( ً4ومل جيد هلا أثراB فراح يناجيها ويغّة هلا )

هو سبب اإلختفاء؟ أان نسيُت وحديت مذ صرَت رفيقيت وأمرييت  أنشودته: أين اختفيتِّ صديقيت اجلميلة وما
 (. فتكون الّتصويرة هكذا:7Bاجلميلة)نشيد انئح 

7B 4B 1
7A7 A λ α 

 "أّم الّريح" قصيدة .8.5
[. حّطمت األغصان واقتلعت α( ]احلالة البدئّية λيف يوٍم من األاّيم هّبت عاصفة شديدة )اإلساءة األّولّية 

يذهب ملقابلة  نبهان أن (.قرّر العمّ 3Aشجرة واحدة يف حديقة العّم نْبهان )سرقة البذار أو اتالفها  ترتكاألشجار، ومل
(. فحينما اقرتب من منزل "أّم ↑Cالرّيح" لكي تعوّضه عن هذه اخلسارة الشديدة )الّرحيل من أجل البحث  "أمّ 

ابب الّدار وهي تنشد أنشودهتا اجلميلة بصوت مرٍح  (، ]يبّدل الّشرّير إىل املساعد[: رآها جالسة على1θالرّيح" )
(؛ وتصرّح أبن  لوالها ملا اهتّز الغصُن...، حتّب الّناس وتروي هلم القصص 9Rsطروٍب )الّتخّلص من الّتلف 

واحلكاايت. متّر على القمم وعلى الّسهول اخلضراء ورغم عصفها الّشديد طّيبة القلب والتؤمن إاّل ابحلّب )إجناز 
 (. تصويرة هذه القّصة هكذا:Nهّمة أو حّلها امل

N 9Rs 1θ ↑C 3A λ α 

 "الّشمس اليت أتّخرت" قصيدة .8.6
، وظّلت انئمًة خلَف األفق ساعاٍت طويلًة من (↑تعبت الّشمس ذات يومٍ فقّررت أن تسرتيح)رحيل البطل 

( وأخذ اجلميع يطالبوهنا ابلعودة Bالرّبط[. حزن األوالد والطّيور واألزهار )الوساطة مرحلة αالّنهار]احلالة البدئّية 
(: ↓( وعادت وهي تُنشد يف فرٍح وهبجٍة )عودة البطل 2E(. فأجابت نداءهم )جواب لطيف 1Bوالّشروق )الّنداء

جئت إليكم اي أطفال وألقي نفسي بني يديكم. ففي كّل صباٍح سوف نكون على ميعاد ولن أأتّخر أبداً. انتظروين يف 
*مّث احلدث احلسن 7Eون معكم أحلى الّساعات )استجابة للطّلبات الّساحات لكي أك

*W فتصويرة القّصة .)
 ستكون هكذا:
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*
*W 7E ↓ 2E 1B ↑ α 

 قصيدة "رسالة اعتذار" .8.7
(. فأرسل رسالته الّشعرية إىل αذات يومٍ التَ َهم الّظيُب الّصغري شادٌن شجرَة صديقتها عفراَء خطًأ )احلالة البدئّية 

( ويدعوها إىل زايرته 5D( ويعتذر هلا عن التهام شجرهتا اجلميلة )اإلسرتحام 1B(ليحّييها )الّنداء 2Bل عفراء )اإلرسا
( وكتب هلا يف األنشودة أنّه قضمت 7B(. فأخذ يغّة أنشودته )نشيد انئح 7Dيف الربّيّة )طلبات أخرى ]الّدعوة[ 

كتب أبنّه يعيش على األوراق واألعشاب الطّريّة الغّضة   (.5Dالّشجرة سهواً وطلب منها أن تقبَل معذرته )اإلسرتحام 
 .مع سائر أصدقائه؛ فدعاها إىل عامل الظّباء وإىل حّبهم اّلذي يؤّدي إىل الّسعادة وإىل الّشمس )الّنور( واحلرّيّة

ّرحيل بدُء ال)C↑Kتوجد يف القّصة صورة مسترتة أيضا من الوظيفة للبطل املساعد؛ تكون عالمتها اإلصطالحّية 
 فتصويرة قصتنا الّشعريّة تكون هكذا:لسّد احلاجة(. 

K↑C7D 5D 7B 2B 1B α 

 الّنتيجة .9
توّصلت الّدراسة لسرديّة الّشخصّيات الفنتازيّة يف جمموعة "أراجيح تغّة لألطفال" من منظار الّشكاليّن الّروسي 

 يلي: فالدميري بروب، إىل عدد من الّنتائج اليت ميكن لنا أن نلّخصها يف ما
توجد يف قصائد العيسى الطّفولية عّدة شخصّيات فنتازيّةمنها املنزلق، والّشمس، واجلنّ ّية، وجنّية الّلهب،  -

واحلََمل، وأّم الرّيح والّظيب و.. . اسُتعملت هذه الّشخصّيات أحيااًن ك البطل وأحيااًن أخرى ك املساعد أو شخصّية 
ال نرى شخصّية البطل املزيف يف بناء هذه القصص الشعريّة كما نراها يف موضع البحث أو الطالب أو املانح؛ ولكن 

 قصص موضع دراسة بروب.
انُتخبت الّشخصّيات الفنتازية املوجودة يف جمموعة الّشاعر من بني احليواانت وما يتعّلق ابلطّبيعة كاألشجار  -

 والّنبااتت، ألّن للطّبيعة مدًى واسعاً يف شعر العيسى الطّفويل.
مع أنّنا ال نرى تشاهبًا ملحوظًا بني كيفّية رواية قصائد العيسى والقصص العجائبّية الّروسّية،لکن من خالل  -

دراستنا هذه، تبنّي لنا أاّنملنهج املورفولوجي اّلذي وظّفه بروب يف دراسة تلك القصص يكون أسلواًب منتظمًا كامالً 
 يناسب دراسة الّنصوص الّسردية نثراً وشعراً. 

مع أّن بروب يف منهجه املورفولوجي يعّرف واحدة وثالثني وظيفة فقط لشخصّيات القصص، لكّنه يعطينا  -
 إمكانّياٍت نستطيع إبستخدامها أن نستورد عدداً من الوظائف اجلديدة يف دراسة بناء القصص األخرى.

تبدأ بشرارة املعتدي حتی حتتاج إىل ال   -خالفاٌ للقص املدروسة يف مشروع بروب–إن  قصائد العيسى الطّفولية -
البطل وإلی العمل البطويّل لدفع الّشرارة؛ بل أهّنا تبدأ عادة حبركة الّشخصّية األصلّية اليت تبحث عن حتّقق قضّية 

 أخالقّية وتوصيل املتلّقي إىل الفَكرة اإلجيابّية.  
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سعًا وجيعله متحّرراً؛ فعالوة علىتعّرف األطفال حياول الّشاعر من خالل قصائده أن يعطي الطّفَل أفَق تفكرٍي وا -
 ابلواقعّيات املعهودة يوّظف الّشخصّيات الفنتازيّة لنقلهم إىل عامل طفويل وراء احلقيقة.
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 . بني الفصحى والعاميةلغة احلوار الروائي 

  
 دحماني شيخد.                                                                    

 سعيدة. -جامعة موالي الطاهر                                                       
 ملخص البحث:

ه  ي لغ  ة ح  وار شخص  يات ه  ذه الرواي  ة .وكي  ف  و  ،تتعل  ق ابلرواي  ة العربي  ة احلديث  ة يع  رض البح  ث إش  كالية مهم  ة
أابلفصحى أم ابلعامي ة الدرج ة أم بلغ ة وس طى ؟ ه ذا ماح اول البح ث اإلجاب ة عن ه ش كل موض وعي م ن  ييكتبه الروائ

 خالل عرض اآلراء ومناقشتها . 

 عامية. ،فصحى ،شخصيات ،حوار،لغة ،الرواية    الكلمات املفتاحية :-

Abstract : 
     The essences of recearch is important related to the moderne arabic novel,the 

language of the dialogue of the characters of this novel and how the novelist writs 

with a classical or a colloquial language or a middle language, this is what the 

research sougth to ancwer objectively by presenting and discussing the views . 

 the  novel, dailogue, language, characters,the classical  : The keywords 
 language , the colloquial languag .  

 متهيد:
لغوية إبداعي ة، ق ادرة عل ى  ةأسلوبية وأداعظيمة، بوصفه خاصية  أمهيةيشكل احلوار يف عملية اإلبداع القصصي 

بث احلياة وضخها يف اهلياكل اخليالية اليت يقوم بتشكيلها املبدع يف إبداعه األديب، فتتخلف هذه الشخص يات يف رح م 
ن اإلبداعي املمتلئ ابلنضارة واجلدة، حت لتبدوا كأهن ا ش خوص حقيقي ة لتعمر هذا الكو  -خالل احلوار -اإلبداع وتولد

 فإذا كان احلوار هبذه اخلصوصية اإلبداعي ة، وه ذا اخلط ر يف تش كيل اإلب داع األديب س يما القص ة والرواي ة وممتلئة ابحلياة.
فيخي ل إلين ا أنن ا نق رأ مث ل     ع.! فالبد أن تكون لغته على هذه الدرجة من الرقي والنضارة اليت تص ل إىل ح د اإلي دا  !

ه ذه األلف اظ ألول م رة، وك أن ه ذا األدي ب ه و أول ع ذرها وه و أول م ن اس تعملها وافرتعه ا، م ع أنن ا كن ا نع رف ذل  ك 
ولك ن الس  واء معرفت ك لفظ ا قابع  ا يف املعج م، واس  تعمالك ل ه ، فتحول ه إىل ع  روس جمل وة، وإىل ش  هد "اللف ظ م ن قب  ل، 

بداعي ة قابل ة للتغي ري حبك م زئبقي ة اخلي ال الع امل إة تعبق الش ذى، وإىل ك ائن يطف ح ابحلي اة... لغ ة عسل مشتار، وإىل ورد
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ا، وحبكم احلرية الفني ة ال يت يتمت ع هب ا األدي ب ح ني يلع ب بلغت ه، وه و ي نفخ فيه ا م ن روح ه مع اين جدي دة، وحيمله ا هفي
 .1طاقات داللية مل يعهدها أحد فيها من قبل''

لغة احلوار الروائي والقصصي وما دار حوله من خالف وجتاذب وأراء ب ني داع إىل كتابت ه ابللغ ة وقبل اخلوض يف 
خر إىل كتابت ه ابلعامي ة اليومي ة واثل ث إىل كتابت ه بلغ ة وس طى اله ي فص حى وال ه ي عامي ة، ن ود أن آالعربية الفصحى و 

س فة وعلم اء على وجه اخلصوص وما أاثره حوهل ا الفالنقدم لذلك مبقدمة نبني فيها أمهية اللغة عموما، واللغة اإلبداعية 
 . ءاللغة والنقاد من أرا

I.  اللغة واللغة اإلبداعية : 
م  ن: س  قراط، وأفالط  ون، وأرس  طو ط  اليس  بت  داءا ت  ربح املس  ألة اللغوي  ة تش  غل الفالس  فة واملفك  رين من  ذ األزل، مل

وما ذلك إال ألن اللغ ة ه ي التفك ري، وه ي التخي ل،  إىل هيدجر ، مرورا اببن جة وابن سينا، وعبد الرمحن بن خلدون،
ل ه  ي احلي  اة نفس  ها، إذ ال يعق  ل أن يفك  ر امل  رء خ  ارج إط  ار اللغ  ة، فه  و ال يفك  ر إذن إال ب  ب  ل لعله  ا املعرف  ة نفس  ها، 

داخله  ا، أو بواس  طتها، فه  ي ال  يت تت  يح ل  ه أن يع  رب ع  ن أفك  اره فيبل  غ م  ايف نفس  ه، ويع  رب ع  ن عواطف  ه فيكش  ف عم  ا يف 
إن اللغ ة هل ي املعرف ة، .لبه... احلب دون لغة يكون هبيمي ا، واإلنس ان دون لغ ة يس تحيل إىل ال ك ائن،  ب ل إىل ال ش يءق

وإهنا هلي اخلصوصية واالختالف يف الوقت ذاته. فأان عريب ألين أتكلم اللغة العربية، فالعربية ه ي ال يت حت دد خصوص ييت 
ك  ون اللغ  ة عظيم  ة الش  أن، رفيع  ة الق  در، كرمي  ة املكان  ة، عالي  ة القيم  ة: ت "وه  وييت احلض  ارية.من أج  ل ك  ل ذل  ك جي  ب أن

لدى كل األمة، ألهنا هي مضطرب اترخيها وحضارهتا وجراب رقيها واحنطاطها. ومن أجل ك ل ذل ك كل ه جي ب أن نع ري 
ال إال ابللغ  ة وال أمهي  ة ابلغ  ة للغ  ة اإلب  داع، وذل  ك عل  ى أس  اس أهن  ا ه  ي م  ادة ه  ذا اإلب  داع ومجال  ه وم  رآة خيال  ه، ف  ال خي  

مج  ال إال ابللغ  ة، وال ص  الة إال ابللغ  ة، وال ح  ب إال ابللغ  ة، وال حض  ارة إذن إال ابللغ  ة... فه  ل بع  د ك  ل ه  ذا ميك  ن أن 
. إن األدب ال  ذي ميث  ل اجل  نس الروائ  ي في  ه امل  ادة األدبي  ة األوىل 2"ن  دبج كتاب  ة، أو نكت  ب أداب، أو نق  رأه خ  ارج اللغ  ة ؟ 

واحل وار يف الرواي ة)) ويف ك ل ن وع أديب ي رد في ه يتع دى كون ه لغ ة إىل أن يك ون،   هو اللغة نفس ها.على عهدان هذا، إذن 
كم  ا ي  رى ال  بعض، ج  زءا م  ن الس  رد، وأحي  اان وس  يلة تقني  ة، تس  هم يف تط  وير احل  دث والس  ري ابخل  ط الروائ  ي إىل األم  ام، 

فاللغ  ة . 3عل ى األق ل يبق ى أن أه م مافي ه لغت ه((ولكن ه... يبق ى لغ ة ورمب ا نع ده ج زءا م ن عنص ر اللغ ة أو األس لوب، أو 
أداة أو وسيلة أو واسطة لتوصيل معىن غ ري أهن ا حب د ذاهت ا ومبع زل ع ن ص احبها ال تش تمل عل ى ه ذا املع ىن، ب ل تش تمل 
عليه إبرادة صاحبها الواعي وغري الواعي ويف ما خيتاره هلا، فه و ال ذي يض ع ذل ك يف م ا يس مى عموم ا )كالم ا( ونظم ا 

ليفا)خط    ااب( جبم    ع وح    داهتا)املفردات( إىل بعض    ها. لك    ن لك    ل م    ن ه    ذه الوح    دات)معىن( أو )م    دلوال( جم    ردا أو وأت
)إش ارة( أو)عالم  ة( غ ري ذات فائ  دة حقيقي ة ب  ذاهتا ملتلقيه ا. ل  ذلك فه ي ليس  ت لغ ة ألهن  ا غ ري ق  ادرة عل ى التوص  يل. إذ 

                                                           

  - عبد امللك مراتض، يف نظرية الرواية،حبث يف تقنيات السرد، دار الغرب للنشروالتوزيع ، وهران ، اجلزائر 2004، ص: 1.141 
 .145املرجع السابق، ص:  - 2
 10ص: ،  2012، 1ط، لكتاب احلديث ، األردن عامل اجنم عبد هللا كاظم، مشكلة احلوار يف الرواية العربية،  - 3
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تك  ون لغ  ة موص  لة وب  دون أن يفهمه  ا املتلق  ي فإهن  ا ال ب  دون مج  ع األلف  اظ بعض  ها إىل بع  ض ال تك  ون لغ  ة، وب  دون أن 
يق  ول عب  د الق  اهر اجلرج  اين يف ه  ذا الس  ياق:)) األلف  اظ ال تفي  د ح  ت  .1حتق  ق الفائ  دة، إذ ه  ي هب  ذا اجلم  ع فق  ط تفي  د

وم ن هن ا سيكتس ب الرتكي ب  .2هبا إىل وج ه دون وج ه م ن الرتكي ب والرتتي ب(( مدتؤلف ضراب خاصا من التأليف، ويع
زئي ات أو الوح دات ال يت كوهن ا اجل  عابلطب حلوار أمهية أكثر مم ا تكتس به املف ردات م ع ع دم جت اوز أمهي ة ه ذه املف ردات يف ا

، خصوص  ا إذا عرفن  ا أن الكث  ري منه  ا ال تك  ون هل  ا الدالل  ة نفس  ها أينم  ا وردت، ي  ل ه  ي ال تكتس  ب دالل  ة ه  ايتش  كل من
إذا فاللغ  ة يف الرواي  ة مب  ا فيه  ا احل  وار)) ه  ي أه  م م  ا ي  نهض علي  ه  3مقص  ودة إال ع  رب وروده  ا يف الرتكي  ب وتعلق  ا بص  ائغه

بناؤه      ا الف      ة، فالشخص      ية تس      تعمل اللغ      ة، أو توص      ف هب      ا، أو تص      ف ه      ي هب      ا، مثله      ا مث      ل املكان...والزم      ان 
س  ا واحل  دث...فما ك  ان ليك  ون وج  ود هل  ذه العناص  ر، أو املك  وانت، يف العم  ل الروائ  ي ل  وال اللغ  ة ومل  ا كان  ت الرواي  ة جن

فاللغ ة كان ت . 4فق د ك ان منتظ را منه ا أن تص طنع  اللغ ة األدبي ة ال يت جتعله ا تعت زي إىل األجن اس األدبي ة ابمتي از(( أدبيا
، وفيم   ا خي   ص العم   ل اآلخ   رينومازال   ت وس   يلة اإلنس   ان لرتمج   ة مش   اعره وبي   ان حاجات   ه، أي أهن   ا وس   يلة للتواص   ل م   ع 

ربة مت حتققت هلا ص حتها اللغوي ة ومتاس كها العض وي ومجاهل ا غ ري املب الغ القصصي '' فاللغة فيه كانت ومازالت أداة مع
في  ه، ومالئمته  ا لألش  خاص وأتثريه  ا الطي  ب أمك  ن أن تق  دم ع  ن طريقه  ا التجرب  ة القصص  ية، ول  ذلك وج  ب أن تك  ون 

ة عل  ى إيص  ال عام  ل بن  اء يف الف  ن القصص  ي وعام  ل تعب  ري ع  ن اآلراء واألفك  ار، فاللغ  ة إذن يف القص  ة ه  ي اللغ  ة الق  ادر 
واقف إىل املتلقي بك ل س هولة ويس ر، وال س يما أهن ا ح ني  ت دور عل ى لس ان الشخص ية تص بح وع اء يع رب املو احلوادث 

عن الذات اإلنسانية  يف حلظة انفعاهلا ابحلدث أو الواقعة أو املوقف، ويكشف عن مشاعرها ويظه ر حقيقته ا الباطن ة، 
وكم  ا كان  ت . 5الش  عر أو القص  ة أو الق  راءة أو الرواي  ة ... فه  ي لغ  ة الن  اطقني ب  ه''وعلي  ه ف  إن لغ  ة احل  وار أينم  ا متثل  ت يف 

اللغ  ة ه  ي أداة الس  رد فه  ي أيض  ا أداة احل  وار، ومب  ا أن احل  وار ق  ول فه  و لغ  ة، وم  ن مث فه  و خيض  ع مل  ا ختض  ع ل  ه اللغ  ة م  ن 
عتم د عل ى أن هن اك رس الة ي راد م ن قوانني وأهداف واهلدف الذي تسعى إليه اللغة ه و التواص ل أو التوص يل، وكالمه ا ي

ف    احلوار'' من    ط تواص    ل: حي    ث يتب    ادل ويتعاق    ب األش    خاص عل    ى اإلرس    ال .6اللغ    ة نقله    ا م    ن خماط    ب إىل خماط    ب
. ليبلغ كل منهم رسالة لألخر، ومن مث يبلغ ه ؤالء م ن خ الل ح وارهم رس الة ملتلق ي ذل ك احل وار، وبن اء عل ى 7والتلقي''

                                                           
 .10املرجع نفسه، ص:  - 1
، ص: 1991: عب  د الق  اهر اجلرج  اين، أس  رار البالغ  ة، حتقي  ق حمم  ود حمم  د ش  اكر، دار امل  دين، ج  دة، اململك  ة العربي  ة الس  عودية، - 2

04. 
 .01جنم عبد هللا كاظم، مشكلة احلوار يف الرواية العربية، مرجع سابق، ص:  - 3
 .164عبد امللك مراتض، يف نظرية الرواية، مرجع سابق، ص:  - 4
 .267، ص: ،جامعة املوصل  4/2011جملة الرتبية والتعليم ، العددفادية مروان أمحد الونسة، احلوار يف مقامات اهلمذاين،   - 5
 .267املرجع نفسه ، ص:  - 6
 .78، ص:  1985ة املكتبة اجلامعية ،الدار البيضاء ، املغرب ،مطبع، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة،شسعيد علو   - 7
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مب ا  -ط رف احل وار األول لطرف ه الث اين، واألخ رى خارجي ة يبلغه ا احل وار يبلغهادامها داخلية ذلك يبلغ احلوار رسالتني أح
 .1إىل املتلقي -فيه من حديث متبادل بني أطرافه

 : العربية إشكالية ازدواجية لغة احلوار يف الرواية (1
 –ر ه  ذا الف  ن ابلطب  ع وه  و ق  د دخل  ه م  ن حلظ  ة ظه  و  -أن دخ  ل الف  ن الروائ  ي يف اآلداب العاملي  ة ن  ذإن احل  وار م

أدخ  ل مع  ه إش  كالية كان  ت دوم  ا مث  ار حب  ث وأتم  ل م  ن النق  اد واملنظ  رين وال  روائيني أنفس  هم، ولكن  ه مل يك  ن ليتح  ول إىل 
مش  كلة حقيقي  ة، ب  ل ك  ان دوم  ا عنص  را فني  ا تبح  ث بع  ض جوان  ب اإلب  داع م  ن خالل  ه، وإذا ك  ان ه  ذا عل  ى املس   توى 

بس   بب ع   دم ام  تالك الع   رب لتجرب   ة  :أواليف الرواي   ة العربي   ة. أم  ا مل   اذا؟ فرمب  ا،  الع  املي ، فإن   ه ص  ار مش   كلة ورمب   ا عائق  ا
مل ميتلك    وا أص    ال فن    وان أو أجناس    ا أدبي    ة تعتم    ده عنص    را ض    من عناص    رها كالرواي    ة  التعام    ل فني    ا م    ع احل    وار، إذ ه    م

وأظ ن أن ذل ك ميتل ك نس بة م ن  -رمب ا بس بب م ا يق ال :اثلثـابسبب جدة التجربة الروائية العربية، و :اثنياواملسرحية... 
عن االنفصام والفجوة الناشئة بني لغة الكتابة الفصحى ولغة الكالم الي ومي احمللي ة، فص حيح أن هن اك غالب ا  –احلقيقة 

ما ميكن أن نسميها لغتني أو طريقتني الس تخدام اللغ ة، ل دى ك ل أم ة تقريب ا، إال أن انفص اما حقيقي ا مل يك ن دوم ا ه و 
لغات األخرى، كالذي ظهر لدى العرب يف االستخدامات احلديثة هل ا، ورمب ا خ الل الق رون القليل ة األخ رية الشائع يف ال

 لهج ةومع إقراران مبا يسمى انفصاما حقيقيا ب ني اللغ ة الفص حى وال. 2خاصة بسبب توايل اهليمنات غري العربية املختلفة
ص  ارت كتاب  ة احل  وار يف األدب الع  ريب، وحتدي  دا يف الرواي  ة  اليومي  ة الدارج  ة أو احمللي  ة ك  ان ه  و بش  كل أساس  ي وراء أن

األجنبي   ة توج   د فيه   ا اللغ   ة الفص   حى  بدااألخ   رى، فم   ن املعل   وم أن اآل ابدنراه   ا ع   ادة يف اآل واملس   رحية مش   كلة ال
يوظفه ا  غ ري أن الف رق ب ني الع رب والغ رب أن ه ذا األخ ري ال، واللهجات احمللي ة فل يس ه ذا األم ر خ اص ابللغ ة العربي ة 

العامي  ة، فض  ال أن ي  زعم أن العامي   ة  م  ع يف أدب  ه الفص  يح، والي  دور يف خل  د واح  د م  نهم يوم   ا أن لغ  ة األدب يف ص  راع
ويف ه  ذا الس  ياق  أق  در عل  ى تص  وير الواق  ع م  ن الفص  حى كم  ا ي  زعم الكت  اب والنق  اد عن  دان حن  ن الع  رب يف ه  ذا الزم  ان.

ع من نعرف من األمم اليت تعىن بلغتها األدبي ة والعلمي ة، يع يش األدب يقول الدكتور حممد غنيمي هالل:'' ... ويف مجي
حتف    اظ لك    ل منهم    ا بطبيعت    ه وجمال    ه. ونظ    ري اللغ    ة العامي    ة عن    دان الفص    يح م    ع األدب الش    عيب عيش    ة س    ليمة م    ع اال

جنليزي  ة م  ثال. يف اال slangيف الفرنس  ية و  argotاللهج  ات احمللي  ة عن  د الش  عبني الفرنس  ي واإلجنلي  زي، مم  ا يطل  ق علي  ه
وطبيعي أن هذه اللهجات أكثر استعماال يف شؤون احلياة اليومية... على الرغم من أن اهلوة بني تل ك اللهج ات واللغ ة 
الفص  حى والعامي  ة... ف  الفرق ب  ني لغتن  ا العامي  ة والفص  حى...له م  ا مياثل  ه أو يق  رب من  ه يف اللغ  ات األدبي  ة واللهج  ات 

 3اللغة الفصحى اليت هي لغة األدب...'' احمللية يف تلك اآلداب أصلح من
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ب   ني اللغ   ة الفص   حى والعامي   ة مل يك   ن وح   ده وراء أن ص   ارت كتاب   ة احل   وار مش   كلة ب   ل هن   اك  نفص   اماالإن ه   ذا 
مل يك    ن وح    ده كم    ا قلن    ا س    ببا يف  نفص    اماالأخ    رى س    نذكرها يف البح    ث، ولع    ل م    ن األدل    ة عل    ى أن ه    ذا  أس    باب

 ةغ   لقش   وا مايش   به ه   ذه القض   ية ح   ت ح   ني مل يك   ن هن   اك م   ا نس   ميه انفص   اما ب   ني ال'' أن الق   دماء ق   د ان كمااملش   كلة،
الفصيحة واللغة الدارجة، كما جاء يف ما نقله املؤلفون والرواة ومجاع الشعر واللغويون العرب م ن وق ائع وطرائ ف ون وادر 

تنق    ل هب    ا تل    ك الوق    ائع  وحك    اايت تق    ع ألانس أو يرويه    ا أانس ع    اديون، إذ ط    رح ذل    ك قض    ية اللغ    ة ال    يت تكت    ب أو
ه( م  ثال أج  از بش  كل واض  ح كتاب  ة احل  ديث كم  ا يس  معونه، س  واء 254فاجل  احظ). 1والطرائ  ف والن  وادر واحلك  اايت''

بن  ادرة م  ن ك  الم  -حفظ  ك هللا –لبي  ان والتبي  ني'': م  ت مسع  ت اأك  ان ه  ذا احل  ديث فص  يحا أم غ  ري فص  يح، فق  ال يف''
رة من ن وادر الع وام، وملح ة م ن مل ح دا وخمارج ألفاظها ...وكذلك إذا مسعت بنااألعراب فإايك أن حتميها إال مع إعراهب

احلش  وة والطع  ام، ف  إايك أن تس  تعمل فيه  ا اإلع  راب، أو تتخ  ري هل  ا م  ن في  ك خمرج  ا س  راي، ف  إن ذل  ك يفس  د اإلمت  اع هب  ا 
 .2وخيرجها عن صورهتا، ومن الذي أريدت له ويذهب استطابتهم إايها واستالمهم هلا''

ال   رأي مل يتف   رد ب   ه اجل   احظ وح   ده ب   ل اتف   ق ال   بعض مع   ه يف ذل   ك واق   رتب كت   اب آخ   رون من   ه، فه   ذا اب   ن  وه   ذا
ه( يق  ول يف مقدم  ة كت  اب ''عي  ون األخب  ار'' وب  وعي أيض  ا ومنهجي  ة:'' اللح  ن إن م  ر ب  ك يف ح  ديث م  ن 176قتيب  ة)

ا س لب بع ض احل ديث حس نه، وش اطر النوادر ف ال ي ذهع علي ك أان تعم دانه وأردان من ك أن تتعم ده، ألن اإلع راب رمب 
، أكثر ص راحة ودق ة وطراف ة 4ه( أو غريه337ورمبا كان مؤلف كتاب'' نقد النثر'' قدامة بن جعفر). 3النوادر حالوهتا''

يف ذلك، إذ حيدد املوضع الذي أجاز لنفيه في ه اس تخدام م ا مس اه'' اللف ظ الس خيف''، ح ني يق ول:'' وللف ظ الس خيف 
ن يس   تعمل في   ه غ   ريه، وه   و حكاي   ة الن   وادر واملض   احك وألف   اظ الس   خفاء والس   فهاء، فإن   ه م   ت خ   ر ال جي   وز أآموض   ع 

حكاه ا اإلنس  ان عل ى غ  ريه م ا ق  الوه ، خرج ت ع  ن مع ىن م  ا أري د هب  ا، وب ردت عن  د مس تعملها وإذا حكاه  ا كم ا مسعه  ا 
وهك ذا مل  5يف س خافة لفظه ا''وعلى لفظ قائلها، وقعت موقعها وبلغت غاية ما أريد هبا، ومل يكن عل ى حاكيه ا عي ب 

ش كلة عن د الع رب الق دماء، لكنه ا ص ارت ك ذلك يف العص ر احل ديث، وحتدي دا م ع دخ ول الفن ون اجلدي دة متصر ه ذه 
اليت تشتمل على احل وار، نع ة املس رحية أوال، مث الرواي ة فالقص ة القص رية يف ف رتة م ابني الق رن التاس ع عش ر وبداي ة الق رن 

 العشرين.
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طيع الق  ول إن م  ن أس  باب م  ا يكم  ن وراء أن ص  ارت مش  كلة وموض  ع خ  الف ش  ديدة ب  ني الكت  اب، ولعلن  ا نس  ت
وإض افة إىل م ا ذك ران ، م  ا ن تج ع ن ختل ف الع  امل الع ريب وخض وعه يف الق رون األخ  رية للهيمن ات األجنبي ة امل ؤثرة س  لبا يف 

 .1ثقافته ولغته
م     ابرزت عن     د مرتمج     ي املس     رحيات وال     رواايت  لوإذا تتبعن     ا بداي     ة ظه     ور ه     ذه املش     كلة جن     د أهن     ا ب     رزت أو 

حي ث ق ام برتمج ة  مـارون النقـاش(وق د واج ه املش كلة ألول م رة يف أدبن ا احل ديث ) .والقصص، مث عند كتاهبا بعد ذل ك
ملوليري، فقد ح اول أن يص ل إىل ح ل ق د يدهش نا  -البخيلم وهي مسرحية: 1847أول مسرحية إىل لغتنا العربية سنة 

ان  ت حماول  ة طبيعي  ة م  ن أدي  ب يل  تمس ألول م  رة ح  ال هل  ذا اإلش  كال ابس  تخدام أكث  ر م  ن لغ  ة يف العم  ل الي  وم، لكنه  ا ك
زدواجي  ة( يف إلوالواق  ع أن مث  ل ه  ذه )ا وذل  ك أبن جع  ل شخص  يات ت  تكلم الفص  حى وأخ  رى العامي  ة. ،2األديب الواح  د

ل هي أمر طال آخرين م ن روس أمريك ان اللغة اليت كانت أساسا وراء ذلك مل تقتصر يف جنسها على األدابء العرب. ب
:'' حممــد منــدوروإجنلي  ز وفرنس  يني خاص  ة خ  الل الق  رنني األخ  ريين، غ  ري أن األم  ر عن  دان خيتل  ف عم  ا عن  دهم يق  ول د. 

فإذا أردان أن نستأنس بتجارب األمم واللغات الكبرية األخرى كالفرنسية واإلجنليزية مثال، فإننا نالح ظ أن لغ ة احل ديث 
تل   ف ع   ن لغ   ة الكتاب   ة ذل   ك االخ   تالف الكب   ري ال   ذي ح   دث يف ب   الدان ح   ت وص   ل إىل م   ا يش   به االزدواج فيه   ا ال خت

وم ع ه ذا ال ذي قال ه حمم د من دور ف إن هن اك ب ال ش ك ف روق م ابني لغ ة احل ديث الفرنس ية أو اإلجنليزي ة م ثال . 3اللغوي''
:'' قب  ل أكث  ر م  ن مائ  ة ع  ام، ك  ان والن ابرتر ولغ  ة الكتاب  ة وخاص  ة ل  دى املثقف  ني والكت  اب، ويف ه  ذا الس  ياق يق  ول 

ه ي  بروسـت جيهل الكتاب بصورة عامة أنه يوجد عدة ضروب شديدة التباين من التكلم ابلفرنسية... ورمبا كانت فرتة
ال  يت مكن  ت م  ن أن حيق  ق االلتح  ام الكل  ي ب  ني أبطال  ه ولس  اهنم، ف  ال يق  وم ه  ؤالء األبط  ال إال ص  نوفا ص  افية، وحجوم  ا  

، ال عل ى أهن ا اه الف رتة ب دأ الكات ب يقتف ي أث ر األلس نة احملكي ة حق ذه ي ص نوف الك الم وحجوم ا... يف ه  كثيفة ملونة
 .4كل مضمون اجملتمع''  ذمستظرفة ، بل على أهنا موضوعات أساسية تستف

وللول   وج يف ص   لب املش   كلة ومعرف   ة أراء النق   اد والكت   اب وأدل   تهم نق   ول:'' فبع   د أن كان   ت س   يادة الفص   حى يف 
برزت)العامية( فجأة لتلع ب دورا غ ري  -مع استثناءات معينة ومعروفة -دب العريب عموما، ولقرون طويلة شبه مطلقةاأل

ه ني يف بع  ض أن واع الكتاب  ة األدبي ة احلديث  ة وابلتحدي  د يف الفن ون القصص  ية وبش كل أكث  ر حص را يف ح  وارات األعم  ال 
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ن العش رين، ورمب ا ك ان ه ذا أكث ر وض وحا يف آداب أقط ار املكتوبة ض من الفن ون، خاص ة خ الل النص ف األول م ن الق ر 
 .1عربية معينة مثل: مصر والعراق، خاصة يف أعمال االجتاهني الواقعي والرومانسي''

ولعل'' رشاد رشدي'' ينفرد برأي خاص يربر به بروز مشكلة اخل الف ح ول كتاب ة احل وار ب ني الع امي الفص حى، 
ا نكتفي به دون اآلراء األخرى حت ندخل إىل مناقشة أراء النقاد والكت اب ح ول وهو يرصد كتابة بوصفه ظاهرة، ولعلن

هذه املشكلة واحللول املقرتحة هل ا. يق ول رش اد رش دي يف ه ذا الس ياق:'' والعجي ب أن الظ اهرة ينف رد هب ا كت اب القص ة 
يب ة ه ي أن كتابن ا مل يتخلص وا بع د خر يف العامل، ولع ل الس ر يف ه ذه الظ اهرة الغر آعندان دون كتابة القصة يف أي مكان 

م  ن املفه  وم الق  دمي ل  ألدب ال  ذي يق  وم عل  ى الص  ياغة اللفظي  ة، وه  و خيتل  ف متام  ا املفه  وم ال  ذي قام  ت علي  ه القص  ة يف 
 .2اآلداب الغربية، وهي القصة اليت حياول كتابنا تقليدها''

الفص حى مقتنع ني ومقنع ني الق راء  وهكذا ظهرت وبرزت إش كالية أن يس تخدم القصاص ون والروائي ون العامي ة أو
بذلك يف النتيجة، األمر ال ذي جعله م يف موض ع اخ تالف وأحي اان مف رتق ط رق فيم ا بي نهم، ولق د ت وزع ه ؤالء الكت اب 

خ ر مي ارس أو داع أو مؤي د لكتابت ه آكتابة احلوار ابلعامي ة، و لداع أو مؤيد و ومعهم النقاد وال يزالون مابني فريق ممارس أ
، دواعي   ه وأس   بابه ودوافع   ه، فإنن   ا فري   ق ب   ني الف   ريقني، وألن لك   ل وس   طاواثل   ث حي   اول أن جي   د ل   ه طريق   ا ، ابلفص   حى

س  نعرض لك  ل فري  ق وم  ا ي  راه، ولع  ل م  ن الطبيع  ي أن نب  دأ بفري  ق املس  تخدمني أو ال  داعني للعامي  ة ك  ون مواق  ف الف  ريقني 
 هن ا احل وار اخل ارجي ال ذي ي دور ب ني شخص يات اآلخرين أو بعضها هي غالب ا م ا تك ون ردود أفع ال علي ه،  وحن ن نع ة

الرواي  ة بعض  ها م  ع ال  بعض، ال احل  وار ال  داخلي فان  ه غالب  ا م  ا يتطل  ب لغ  ة فص  حى مع  ربة ع  ن ك  امن ال  نفس وهواجس  ها 
 وطموحاهتا وأحالمها وأألمها.

 : احلوار الروائي وموقف الكتاب والنقاد العرب منها لغة (2
 احلوار  عاميا:( 1.2

عل    ى اس    تخدام العامي    ة يف األدب الع    ريب احل    ديث، إن مل نق    ل األول عل    ى  عمل    واوائ    ل ال    ذين عرفن    ا أن م    ن أ
اإلطالق هو'' مارون النق اش'' أواس ط الق رن التاس ع عش ر ح ني جع ل بع ض شخص يات ومس رحيات ترمجه ا إىل العربي ة 

مج ي املس رحية وكتاهب ا حتدي دا، مث ل'' تتكلم ابلعامية وهذا األمر مل يقتصر على مارون النقاش، بل تعداه إىل غريه م ن مرت 
. ومع هذا االس تعمال للعامي ة إال أهن م مل يس لموا هب ذه التجرب ة تس ليما مطلق ا، وم ا 3فرج أنطون'' يف بداية القرن املاضي

وبعد هؤالء جاء كت اب آخ رون س واء ك انوا يف املس رح أم  ذلك إال ملا كانت متثله اللغة العربية عندهم من مكانة وحرمة.
يف الكتاب     ة الروائي     ة والقصص     ية، ك     انوا يف ذل     ك أكث     ر قناع     ة ابلعامي     ة يف احل     وار، وابلت     ايل أكث     ر ج     رأة وحس     ما يف 
اس   تخدامها، وم   ن ه   ؤالء'' يوس   ف الس   باعي'' ص   احب رواي   ة'' الس   قامات'' ال   يت كت   ب حواره   ا ابلعامي   ة وه   ي عامي   ة 
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اس  تخدامه للعامي  ة يف احل  وار فق  ال:'' ولس  ت  س  خيفة وس  اخرة، وق  د كت  ب يف مقدم  ة ه  ذه الرواي  ة م  ا يوض  ح ب  ه س  بب
أشك أننا يف فرتة صراع ب ني العامي ة والفص حى، وأن الكت اب يف ه ذا اجلي ل ح ائرون بينهم ا... وه ذه القص ة يب دوا فيه ا 

ن م ن املس  تثقل املمج  وج أن للعامي  ة، أل -يف احل  وار –ه ذا الص  راع  ب ني الفص  حى والعامي  ة، وال ج دال هن  اك أن الغلب ة 
 .1ول إنطاق أشخاص القصة ابللغة الفصيحة. وهم ال ميكنهم يف حياهتم الطبيعية أن ينطقوا هبا''حنا

ة، وق د أاثرت إش كالية عن د كت اب يومن خالل ه ذا التق دمي نالح ظ أن ه ذه املش كلة أول م ا ظه رت يف املس رح
ين،  مث انت  ق ه  ذا اجل  دل ، وق  د أخ  دت حظه  ا م  ن العناي  ة والنق  اش والزال  ت مث  ار خ  الف وج  دل كب  ري 2املس  رح الع  رب
القصة والرواية حتت نفس املربرات والدوافع اليت احتج هبا أنصار العامي ة يف املس رح، وس نعرض يف حبثن ا  إىلواالستعمال 

فنق  ول: إن ه  ذه الظ  اهرة ال  يت  ه  ذا إىل ه  ذه ال  دوافع وامل  ربرات ونناقش  ها م  ع ذك  ر الق  ائلني هب  ا م  ن كت  اب رواي  ة ونق  اد.
ة العربية وعظم أمرها حت أصبحت مشكلة تؤرق الكتاب والنقاد على ح د س واء مل أتت م ن ف راغ، ب ل  تفشت يف الرواي

ب  رزت مث  ل ه  ذا التوج  ه وجعلت   ه أم  را واقع  ا يف األعم  ال الروائي  ة والقصص  ية العربي  ة يف العص   ر أكان  ت ولي  دة أطروح  ات 
عب د  -توريقول ال دك عا حت وإن أجاد فيه.احلديث، بل أصبح الذي ال يكتب رواية على هذا النمط ال يعد عمله مقن

ع ب  ني الن   اس، وفيم  ا كن  ا نتلق  ى ذل  ك عن   د أس  اتذتنا يف اجلامع  ة، أحس  ن هللا إل  يهم، أن لغ   ة املل  ك م  راتض:'' ولق  د ش  ا 
الكتابة الروائية ضرابن اثنان:... ومن مرق عنها مرق عن اجلادة، وحاد عن الطريق الس وي، الض رب األول س رد، ولغت ه 

جي   وز كتاب   ة الس   رد ابلعامي   ة، فإن   ه ال جي   وز كتاب   ة احل   وار ال خ   ر ح   وار، ولغت   ه العامي   ة. وكم   ا أن   ه الض   رب اآلفص   حى، و 
ابلفصحى، هذه املعادلة الفنية اليت إن وفرت ل نص م ن النص وص الروائي ة اغت دى مقب وال يف األذواق، ومرض يا عن ه ل دى 

ح ه  ذا ج  نح، ش  ائعة يف النق د الروائ  ي الع ريب املعاص  ر، وإمن ا .تل  ك إذن ه ي األطروح  ة النقدي ة ال  يت كان ت والت  رب 3النق اد''
النق  د إىل تب  ة العامي  ة يف احل  وار، ابتغ  اء املالئم  ة ب  ني مس  توى امل  تكلم، ومس  توى اللغ  ة ال  يت يس  تعملها، وإذن م  ن أج  ل 

 حتقيق املقدار األعلى من'' واقعية'' األدب والفن.
د الروائ ي ل  ه أنص اره م  ن كت اب رواي  ة ونق اد يق  ول األس تاذ ''أن  ور وه ذا ال  ذي ذك ره م  راتض ه و اجت  اه ق ائم يف النق  

املع  داوي'': وحن  ن يف اجتاهن  ا النق  دي ال  ذي نن  ادي ب  ه، ن  رى أن تك  ون عملي  ة الس  رد يف القص  ة ابللغ  ة الفص  حى عل  ى أن 
 ب نيي دور  تكون مبسطة، حبيث ال يصعب فهم تعبري معني على رجل الشارع أو أنصاف املتعلم ني... أم ا احل وار ال ذي

ص يات يف الواق ع الشخصيات سواء أكان ذلك يف قصة أو مسرحية فيجب أن يكتب بنفس اللغ ة ال يت تنط ق هب ا الشخ
خر، بلغة احلياة اليومية، ولنا من وراء ذلك هدف مزدوج، هو أن نضمن س المة املفه وم الف ة لعملي ة آ املعاش أو بتعبري

فعل   ي لظ   اهرة التج   اوب اجلمه   وري م   ع مض   مون األدب م   ن جه   ة التص   وير القصص   ي م   ن جه   ة، وس   المة التحقي   ق ال

                                                           
 .5-4ص:  –، ص 1987يوسف السباعي، السقامات، جلنة النشر للجامعيني، مصر،  - 1
 غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ويف النقد املسرحي للمؤلف نفسه.: حممد  أنظر تفصيل هذا اجلدل وما دار حوله من نقاش - 2
 .167عبد امللك مراتض، فقي نظرية الرواية، مرجع سابق، ص:  - 3
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وانطالقا من هذه األطروحة النقدية فقد'' القت هذه الدعوى صدى لدى كثري م ن مب دعينا، س يما عن د م ن  .1أخرى''
عل ى من ابر اإلب داع وأص بح هل م تواج دهم الفاع ل يف تش كيل حرك ة اإلب داع وتوجيهه ا  -يف مطلع عص ر النهض ة -تربعوا

يف ومب  ا أن ه  ذه النهض  ة كان  ت  .2و حتقي  ق أه  دافهم ال  يت تتص  ادم م  ع حركي  ة ال  رتاث الثق  ايف واإلب  داعي لألم  ة العربي  ة''حن  
مصر، فإن هذه األطروح ة كان ت هت دف ض من م ا هت دف ل ه'' إىل هتم يش الفك ر الع ريب يف مص ر خاص ة، قل ب العروب ة 

عالقته   ا ابألم   ة العربي   ة، فنج   د م   نهم '' ل   ويس ع   وض'' يف الن   ابض، وب   ؤرة إش   عاعها الثق   ايف واإلب   داعي والتش   كيك يف 
فك  راي،  هابلعامي  ة املص  رية وك  ان منطلق   هاف  أجرى حواره  ا وس  ردرواي  ة'' طال  ب بعثت  ه'' ميع  ن يف رفض  ه لإلب  داع ابلفص  حى 

 ومن رؤية معينة للغ ة مص ر وحلض ارة مص ر، وعالقته ا م ع اآلخ رين، م ن منطل ق ص دامه م ع احلض ارة اإلس المية، خاص ة
اليت روجت للغة العربية، وجعل ت تعليمه ا فرض ا، ال تص ح العب ادات واملناس ك اإلس المية إال هب ا، ومل يك ن للف ن األديب 

توظيفها فيه قد يكون لغرض مجايل للوص ول و .إن الكتابة ابلعامية يف اخلطاب السردي 3ومذاهبه عالقة بتوجيهه هذا''
. وهذه الظاهرة إمنا وج دت يف الرواي ة ك م 4تكلم أو مناسبة لوضعية املتلقيإىل واقعية احلدث، وقد يكون مراعاة حلال امل

ي  ة ألهن ا حت  دث اجلم  اهري وئيق ول أنص  ارها لتحقي ق واقعي  ة األدب وتعبريه ا ع  ن ص دق التجرب  ة، ولتك ون الرواي  ة أكث ر مقر 
مبالغ ة يف ودون ولكن ابس تحياء حوا إىل هذا االجتاه جنبلغتهم اليومية، ونالحظ أن كتاب الرواية ومنذ عصر الرواد قد 

رائ   د القص  ة الفني   ة يف اإلب  داع األديب يف مص   ر يف العص   ر  -حمم  د حس   ني هيك  ل –اس  تخدام العامي   ة.'' فنج  د الروائ   ي 
لك  ن املتتب  ع حل  واره يف ه  ذه الرواي  ة، جي  ده متحرج  ا م  ن التعب  ري  -زين  ب -احل  ديث، جي  ري حوارات  ه ابللغ  ة العامي  ة يف رواي  ة

نجده ال يفرط يف احملاورة هبا، يقينا منه بقصورها عن اإلفضاء مبكنوانت النفس، والعج ز ع ن اإلحي اء مب ا ابلعامية، حت ل
 .5يرمي إليه اإلبداع الفة احلقيقي، من قيم مجالية مبهرة''

 : دوافع استعمال العامية كلغة للحوار( 2.2
ية وك ذلك النق اد ي دعون إىل اس تخدام العامي ة ت كتاب الروالوإذا ما أردان البحث عن املربرات والدوافع اليت جع

 يف حوارات الرواية جند أهنا تنحصر يف النقاط التالية:
 حيقق للرواية واقعيتها، ألنه ينطق شخصيات الرواية بلغة الواقع املعاش وهي العامية. -

                                                           
. نق ال ع ن حمم د مص ايف، فص ول يف النق د األديب اجلزائ ري احل ديث، 142أنور املعداوي، لغة األداء يف القص ة واملس رحية، ص:  - 1

 .70، ص: 1972نشر والتوزيع، اجلزائر، الشركة الوطنية لل
 .191، ص: كتاب منشور يف موقع جامعة أم القرى بدون دار طبعكمال سعد خليفة، اللغة وتقنية البناء القصصي،    - 2
 .)مقال(.1417/1997، ذو القعدة245وار القصصي، جملة الفيصل، العدد حلصاي بن إبراهيم احلسن، الفصحى يف ا - 3
ي، العامي  ة يف اخلط  اب الس  ردي اجلزائ  ري، عب  د املال  ك م  راتض والس  ائح احلبي  ب كنم  وذجيني، جمل  ة دراس  ات جزائري  ة، حمم  د حترش   - 4

 .79، ص: 2007، جامعة وهران، اجلزائر، 4/5عدد
 .192كمال سعد خليفة، اللغة وتقنيات البناء القصصي، مرجع سابق، ص:   - 5
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ه العامي ة وال تت  وفر الص ادق ال ذي متلك  اإلحي اء أوالق وة التعبريي ة  إىلجيع ل الشخص ية أكث ر إقناع ا وذل ك راج ع  -
 عليه الفصحى.

 ويعيشونه يف حياهتم اليومية. هية ورواجا ألهنا ختاطب اجلماهري مبا يفهمونوئجيعل الرواية أكثر مقر  -
وفيما يتعل ق هب ذه امل ربرات وال دوافع ويف خض م ه ذا اجل دل الق ائم، فإنن ا وبعك س التوق ع جن د أن النق اد أكث ر م ن 

اع  ا وم  يال إىل كتاب  ة احل  وار ابلعامي  ة يف القص  ة والرواي  ة، وقب  ل ذل  ك ابلطب  ع يف املس  رحية، الكت  اب املب  دعني أنفس  هم اقتن
فنج   د أهن   م راح   وا ينظ   رون، وكث   ريا م   ا ك   ان ذل   ك حبماس   ة وحس   م ال جن   ده ح   ت عن   د املب   دعني أنفس   هم يف تص   رحياهتم 

ال  ذي  ''رشــاد رشــدي''ء النق  اد وم  ن ه ؤال ه ذه املس  ألة. و أم  ر يالحظ  ه ك ل م  ن حب  ثومق ابالهتم الفكري  ة والنقدي  ة وه 
ى هل ؤالء اءوال ميلك ون أن ينطق وا الشخص يات يف الرواي ة والقص ة ابللغ ة الفص حى كم ا ي رت  ايرى أن الكتاب ليسوا أحرار 

الكت   اب، ف   إهنم م   ن الب   ديهي أن أي قص   ة حت   اكي ح   داث، وأن أي ح   دث حي   اكي الواق   ع، واق   ع احلي   اة ال   يت ميثله   ا ه   ذا 
أح دا م ن كت اب القص ة عن دان أو يف الع امل أص بح ينك ر أن ه واقع ي، ف إن كي ان القص ص إمن ا يق وم احلدث، وال أعتقد أن 

على هذه الواقعية، ولذلك فالكاتب الذي جيعل شخوص قصته تتكلم وتفكر بلغ ة غ ري اللغ ة ال يت تفك ر وت تكلم هب ا يف 
يق  وم عل  ى األش  خاص وتف  اعلهم بعض  هم  احلي  اة يه  دم م  ن أساس  ها الواقعي  ة ال  يت ه  ي الس  بب يف كيان  ه، ألن احل  دث إمن  ا

إن كتاب  ة احل  وار  . 1م  ع بع  ض، ف  إن ج  اءت حماك  اة األش  خاص انقص  ة ج  اء احل  دث انقص  ا وابلت  ايل انع  دمت الواقعي  ة''
ابلعامي  ة جيع  ل الشخص  ية كم  ا يق  ول ه  ؤالء النق  اد أكث  ر واقعي  ة وق  راب م  ن احلي  اة اليومي  ة، وأن  ه م  ن غ  ري املقب  ول أن جنع  ل 

لم بلغة فصيحة وتفكريا راقيا ألنه يفقد الشخصية واقعيتها وجيع ل الق ارئ غ ري مقتن ع مب ا تقول ه مل ا ي راه يف فالحا أميا يتك
مب ا يناس ب مس تواها يف الواق ع  حياته الواقعية أن الف الح ال ي تكلم مبث ل ه ذه اللغ ة وال ينط ق هب ا، ف ان إنط اق الشخص ية

 أنصار هذا القول.واحلياة االجتماعية حيقق واقعية األداء كما يقول 
والق   ارئ للرواي   ة ال يع   رف الشخص   ية اعتم   ادا عل   ى وص   ف الكات   ب هل   ا ب   ل يتع   رف عليه   ا م   ن خ   الل حواراهت   ا 

''فم   ن املع   روف أنن   ا يف الف   ن القصص   ي ال نع   رف  وكالمه   ا، فاعتم   ادا عل   ى لغته   ا املس   تعملة يف الرواي   ة يتع   رف عليه   ا.
اللغ ة م ن ب ني ه ذه التص رفات ال يت تع رب ع ن شخص ية ص احبها، الشخصية عن طريق الوصف بل عن طريق تصرفاهتا. و 

ونالح  ظ ك  ذلك أن  .2فنس  تطيع أن نتع  رف عل  ى أخالقه  ا أو بيئته  ا م  ن جمم  وع األلف  اظ واللهج  ات ال  يت نس  تخدمها''
حمم  د من  دور يق  رتب م  ن ه  ذا ال  رأي يف حديث  ه ع  ن موض  وعية احل  وار ال  درامي ولكن  ه ال يس  لم ب  ه فيق  ول:'' وموض  وعية 

ر ال  درامي يث  ري مفهومه  ا بع  د ذل  ك خالف  ات ومناقش  ات عدي  دة ب  ني النق  اد، فم  نهم م  ن ي  رى أن تل  ك املوض  وعية، احل  وا
خباص  ة يف األدب ال  واقعي، ال تتحق  ق إال إذا أنطق  ت شخص  يات املس  رحية بلس  ان مقاهل  ا، ومس  توى إدراكه  ا ب  ل ولغ  ة 

ه  ا مراع  اة الواق  ع اللغ  وي للشخص  يات ال  يت جي  ري بينه  ا فلغ  ة احل  وار يش  رتط في .3حياهت  ا اليومي  ة املختلط  ة مبش  اعرها...''
                                                           

 .100ص:  رشاد رشدي، يف القصة القصرية، مرجع سابق، - 1
 .187يوسف الشاروين، دراسات أدبية، مرجع سابق، ص:  - 2
 .116 -115ص:  -وفنونه، مرجع سابق، ص األدبحممد مندور،  - 3
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ن إنطاقه ا ابللغ ة الفص حى، خي ل هب ذا إاحلوار، ومبا أن الواق ع االجتم اعي تع يش في ه شخص يات ال ت تكلم ابلفص حى، ف 
رج ل الش ارع ية وأتثريه املباشر على املتلق ي ال ذي م ا ه و يف احلقيق ة الواقعي ة إال نالشرط ويفقد العمل الروائي واقعيته الف

ن الف ن عن دهم إن ه و إال خ ادم للجم اهري، وأنصاف املتعلمني. وهذا مفهوم م ن ه ؤالء النق اد واألدابء االش رتاكيني، أل
رج ل الش ارع وأنص اف املتعلم ني'' ف إن الواقعي ة تقتض ي م ن  ومبا أن هذه األخ رية يف البل دان العربي ة تت ألف يف األع م م ن

املس رح أو القص ص م ن القي ام  عينساق وراء األساليب والرتاكيب اللغوية اليت ق د متن الكاتب املسرحي والقصصي أن ال 
 .1بوظيفتها اليت هي خدمة اجلماهري و توعيتها يف قضاايها املعاشية واالجتماعية والسياسية''

امي ة يف ح وار فالسعي وراء واقعية األداء كما الحظنا هو امل ربر األك رب هل ؤالء الكت اب والنق اد يف اس تخدامهم للع
تعم  م الروائي  ة. غ  ري أن واقعي  ة األداء ليس  ت ه  ي ال  دافع الوحي  د ب  ل هنال  ك دواف  ع وم  ربرات أخ  رى لع  ل م  ن أبرزه  ا أن 

عل  ى تص  وير بع  ض احل  االت النفس  ية، مل  ا تت  وفر علي  ه العامي  ة م  ن ق  وة التعب  ري والت  أثري  ق  درأاس  تخدام العامي  ة يف احل  وار 
فر علي ه يف اللغ ة العربي ة الفص حى، ويف ه ذا الس ياق جن د حمم د من دور حي اول أن يعل ل املباشر على التلقي وه و م اال يت و 

امليل الكبري نسبيا الذي أظهره الكتاب واملس رحيون خاص ة إىل اس تخدام العامي ة إذ رأى'' ق درة اللغ ة العامي ة احلي ة عل ى 
ى التعبري عنها ب نفس الدق ة واإلجي از. وم ن التعبري أحياان على ضالل من املعاين واألحاسيس اليت قد ال تستطيع الفصح

املؤكد أن اإلحس اس هب ذه احلقيق ة ه و ال ذي دف ع كث ريا م ن األدابء إىل تفض يل العامي ة يف كتاب ة بع ض أن واع املس رحيات 
ويف ه ذا  .2بل ويف كتابة األجزاء احلوارية بني الشخصيات الشعبية يف كثري من القصص الطويلة والقصرية عل ى الس واء''

لس ياق أيض ا يق ول الروائ ي'' ف ؤاد التك ريل'' ص احب رواي  ة'' الرج ع البعي د'' وه و ينتص ر هل ذا ال رأي:'' يف رأي كقصص  ي ا
جن   د مث   يال هل   ا يف مجل   ة  أنأن الق   وة التعبريي   ة ال   يت تكم   ن يف عب   ارة تق   ال ابلعامي   ة يف ظ   رف ومك   ان معين   ني، ال ميك   ن 

. وإبض افة إىل ه ذين امل ربرين جن د أيض  ا 3ك قض ية إحس اس ف  ة''ابلفص حى مهم ا ب ذلنا م ن جه د ... والقض  ية بع د ذل 
أن اهل دف م ن اس تخدام العامي ة يف احل وار الروائ  ي يع ود إىل رغب ة الكت اب يف حتقي ق ع  دد أك رب م ن الق راء وجع ل الرواي  ة 

ل  يت يتح  دث هب  ا أكث  ر األجن  اس األدبي  ة مقرؤي  ة ورواج  ا حبك  م أهن  ا مكتوب  ة بلغ  ة س  هلة تتض  من حواراهت  ا اللغ  ة العامي  ة ا
 الناس يف حياهتم اليومية وهذا على املستوى احمللي وكذلك على املستوى اخلارجي إن أمكن.

 احلوار  فصيحا:  (3
تك  اد مواق  ف الل  ذين م  الوا إىل الفص  حى أو اقتنع  وا هب  ا لغ  ة حل  وار العم  ل األديب اإلب  داعي تنطل  ق م  ن ال  رد عل  ى 

ها على واقعية العم ل والشخص ية واحل وار، ئمن تسفيهها، وخاصة يف اتكا املواقف السابقة الداعية الستخدام العامية أو
وس  نكتفي هن  ا ب  ذكر ثالث  ة م  ن اآلراء ال  يت نراه  ا فيم  ا حنس  ب أش  د رفض  ا الس  تخدام العامي  ة يف احل  وار الروائ  ي، وأكث  ر 

                                                           
 .71حممد مصايف، فصول يف النقد األديب اجلزائري احلديث، مرج سابق، ص:  - 1
 -ن دور: املس رحية ب ني العامي ة والفص حى والش عر. نق ال ع ن: حمم د م208يوسف الشاروين، دراسات أدبي ة، مرج ع س ابق، ص:  - 2

 .61، القاهرة، مصر، ص: 1961، ديسمرب، 9العدد -جملة الكاتب
 .28 -27جنم عبد هللا كاظم، مشكلة احلوار يف الرواية العربية، مرجع سابق، ص:  - 3
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حمم  د غنيم   ي  ل م  ن:الروائي  ة ونقص  د ك   اإلبداعي  ة األعم  الوض  وحا يف رأيه  ا ال  رافض ملث  ل ه  ذا االس  تخدام للعامي  ة يف 
ل   ك م   راتض. وم   ن خ   الل تتبعن   ا مل  ا ق   الوه وج   دانها ردا عل   ى ك   ل احلج   ج وامل   ربرات ال   يت اعب   د امل ،ظو جني  ب حمف   ،هالل

 أوردها أنصار العامية يف احلوار.
ب  رز م  ن انقش  وا مبوض  وعية طروح  ات أولئ  ك ال  ذين حتمس  وا للعامي  ة ال  دكتور'' حمم  د أن م  ن إوكم  ا أس  لفنا الق  ول ف  

! ل'' ح  ني ق  ال ض  من م  ا قال  ه ع  ن املس  ألة:'' وه  ذه املس  ألة ه  ي لغ  ة احل  وار: أيك  ون ابلفص  حى أم ابلعامي  ة غنيم  ي ه  ال
وهي مسألة حملية، كان الس بب املباش ر يف إاثرهت ا الف رق الشاس ع ب ني الفص حى والعامي ة يف لغتن ا، مم ا تك اد تنف رد ب ه يف 

لة وض عا خاطئ ا أيف لغتنا لدى اجلمهور، وم ن مث وض عت املس  اآلداب العاملية، مع الضعف املطبق يف الفصحى والعامية
ج    ل النهض    ة أيف نظ    ران، عل    ى أس    اس الواق    ع ومس    ايرته، ال عل    ى أس    اس مطال    ب األدب، وم    ا ينبغ    ي أن يك    ون م    ن 

ابألجن  اس األدبي  ة فف  ي احل   ق ال ص  راع ب  ني الفص  حى والعامي   ة، فلم  ن ش  اء م  ن الكت   اب أن خيت  اره مجه  وره، ويف األم   م 
يع   يش األدب الفص   يح م   ع األدب الش   عيب عيش   ة س   ليمة م   ع االحتف   اظ لك   ل منهم   ا بطبيعت    ه  -من   ذ الق   دمي -مجيع   ا

ين  تج أداب ش  عبيا أن يكت   ب  أن.ويق  ول أيض  ا:'' ونك  رر م  ا قلن  اه س   ابقا م  ن أن ال حن  رم عل  ى الكات  ب إذا أراد 1وجمال  ه''
تس هم يف أن حى م ن حي ث ه ي أبهن ا تعج ز ع ن ملهاة ابللغة العامية. ولك ن ال ذي حنارب ه ه و احلك م ابت داء عل ى الفص 

هذا اجملال. فإىل مايف هذا احلكم من إغفال لطبيعة األشياء، فيه كذلك اعرتاف بعجز األدب العريب ع ن جم اراة اآلداب 
 .2األخرى يف غنائه هبذا اجلنس من األدب، ويتبع ذلك حتما النيل من هذا اجلنس األديب نفسه من انحي ة الرق ي فني ا''

خالل هذا القول نالحظ أن الدكتور غنيمي هالل ال يرفض استخدام العامي ة مطلق ا ب ل يف رق ب ني جم الني : جم ال  ومن
ورواي  ة وغريه  ا، ،األدب الفص  يح وه  ذا كم  ا نالح  ظ حي  رم في  ه اس  تخدام العامي  ة يف مجي  ع أجناس  ه م  ن مس  رحية، وقص  ة 

ن ح رج في ه ب ل ينبغ ي أن يك ون ابللغ ة العامي ة وذل ك أل الوجمال األدب الشعيب والفلكلور، وهذا كما يرى ال دكتور أن ه 
أما فيما يتعلق ابلواقعية وواقعية األداء، فهو يرفض ه ذا ال ربط اخل اطئ ب ني األدب والص دق الف ة  له مجهوره اخلاص به.

ال واقعي ة اللغ  ة  والواق ع فه و يتف ق م  ع ال دكتور حمم د من  دور م ن أن املقص ود ابلواقعي ة يف الف  ن ه و واقعي ة ال  نفس البش رية 
كم ا يق ول األس تاذ   -إىل اس تخدام العامي ة لتحقي ق الواقعي ة يف األدب فيق ول:'' ... وم ن املس لم ب ه ىكما يراها من دع

أن ص   دق التص   وير ال يس   تلزم مراع   اة لغ   ة األداء كم   ا ه   ي يف الواق   ع . فالواقعي   ة يف األدب ال  -ال   دكتور حمم   د من   دور
عي  ة ال  نفس البش  رية، وواقعي  ة احلي  اة واجملتم  ع، وم  ن املتف  ق علي  ه أن األدي  ب ال يس  تنطق يقص  د هب  ا واقعي  ة اللغ  ة، ب  ل واق

لس  ان مق  ال شخص  ياته الروائي  ة أو املس  رحية ب  ل يس  تنطق لس  ان حاهل  ا... ولألدي  ب أو الكات  ب بع  د ذل  ك أن يع  رب عم  ا 
غ ري ع امل الواق ع، ف ال ب د يف ع امل  وهذا قول صادق ابلغ املدى قي الصدق، ذلك أن ع امل الف ن .3يفهمه أبية لغة يشاء''

                                                           
 –لنق د املس رحي، مرج ع س ابق، ص . وانظ ر للمؤل ف: يف ا670احل ديث، مرج ع س ابق، ص:  األديبحممد غنيم ي ه الل، النق د  - 1
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الف  ن م  ن االختي  ار والتعم  ق يف ال  وعي، والنف  وذ يف التعب  ري إىل م  ا ي  وحي مب  دلوالت األح  داث وب  واطن الشخص  يات... 
على أن األدب القصصي واملسرحي مل يتجاوز كثريا لدينا دور الطفولة، ومم ا ي دفع ب ه إىل النه وض، والرق ي أن يكث ر في ه 

يك   ون ك   ذلك يف التعل   يم  أنغ   ة األدبي   ة، ليك   ون جم   ال دراس   ات يف اجلامع   ات واملعاه   د العالي   ة، ب   ل جي   ب النت   اج يف الل
الع  ام... و أخط  ر ش  يء عل  ى األدب القصص  ي واملس  رحي أن جن  اري وق  ائع األم  ور، أو نتب  ع أيس  ر الط  رق، أو جن  ايف م  ا 

 .1سارت عليه اآلداب يف األمم اليت عنيت بلغاهتا العاملية

انتقلن  ا إىل رأي جني  ب حمف  وظ وه  و فيم  ا حنس  به رأي ل  ه وزن  ه وثقل  ه ابعتب  ار أن جني  ب حمف  وظ م  ن كب  ار  أم  ال إذا 
ب رز الكت اب ال ذين وقف وا ض د اس تخدام العامي ة يف الرواي ة أ'' يع ده م ن روجـر ألـنين املستشرق'' إكتاب الرواية العربية ف

عدد كبري من الروائيني، مقرين ابنتش ار اس تخدام العربي ة  ويرى أهنا مرض من أمراض األمة ورجعية مثبتة يقول: '' اختار
يف الكتاب  ة، كتاب  ة رواايهت  م وح  ت احل  وارات هب  ذا املس  توى م  ن اللغ  ة الفص  يحة . ابلطب  ع أب  رزهم جني  ب حمف  وظ ال  ذي م  ن 

اايت  ه وجه  ة نظ  ري لس  وء احل  ظ ق  د وص  ف اللهج  ات العامي  ة املختلف  ة. أبهن  ا )م  رض( العربي  ة، والزال كاره  ا لتض  مني رو 
تعبريات من املفردات احمللية يف مصر، واتفق معه عدد كبري من ال روائيني، وم ن أكث رهم ش هرة: ج ربا إب راهيم ج ربا، وعب د 
الرمحن منيف. وبرغم ما تضمنه هذا االختيار ملستوى اللغة العربية من سهولة الفهم يف ك ل ال دول العربي ة، فثم ة ص عوبة 

 .2نص  ر ال  درامي يف الكتاب  ة األدبي  ة بواس  طة لغ  ة غ  ري مس  تخدمة يف احل  وار الي  ومي...''ابتدائي  ة يف التعب  ري م  ن خ  الل الع
والواقع أن جنيب حمف وظ ق د ع رب ع ن ش يئ م ن ه ذا يف مناس بات ع دة، ب دا فيه ا متش ددا يف رف ض العامي ة، فم ن ذل ك 

اعت  رب  وأانحتم  ا ح  ني يرتق  ي،  ال  يت يع  اين منه  ا الش  عب وال  يت ي  تخلص منه  ا األم  راضقول  ه:'' إن اللغ  ة العامي  ة م  ن مجل  ة 
وإذا ك ان ه ذا ال رأي ق د ج اء رمب ا ولي د امل د الق ومي ال ذي  .3العامية عيبا من عيوب جمتمعنا مثل اجلهل والفقر وامل رض''

شهدته مصر واألمة العربية يف هناية اخلمس ينات والس تينيات وم ا فرض ه م ن اعت زاز ش ديد ابلعربي ة، إذ ه و ع رب عن ه س نة 
:'' اللغ ة العامي ة حرك ة 1956شد وأكثر حدة إذ يق ول يف بداي ة أقد كان لنجيب حمفوظ قبل ذلك رأي نه إ، ف1962

رجعي  ة، والعربي  ة تقدمي  ة، فاللغ  ة العامي  ة احنص  ار وتض  ييق وانط  واء عل  ى ال  ذات ال يناس  ب العص  ر احل  ديث ال  ذي ين  زع 
أعمال  ه الروائي  ة، ب  دليل أن  ه كت  ب ح  وارات  للتوس  ع والتكت  ل واالنتش  ار وه  ذا ال  ذي قال  ه جني  ب حمف  وظ جن  ده جمس  دا يف

رواايته بلغة عربية فصيحة واضحة سهلة، وفوق ذلك غري ممتنعة عن تقبل بعض املفردات العامية ليجعلها مالئم ة للف ن 
 .4"القصصي
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نع  ده م  ن أكث  ر النق  اد والكت  اب رفض  ا الس  تخدام العامي  ة  يف األعم  ال الروائي  ة، ب  ل  انإل  ك م  راتض ف  اأم  ا عب  د امل
أش  دهم عب  ارة وأكث  رهم إنك  ارا هل  ذا الفع   ل ال  ذي ي  راه م  ن عج  ز الكت  اب يف الع   امل الع  ريب، ب  ل م  ن ك  رههم للغ  ة العربي   ة 

ل ك م راتض يف ه ذا الس ياق:''  إن الكتاب ة الروائي ة عم ل ف ة مجي ل يق وم ايق ول د عب د امل ورغبتهم يف أهانته ا وت ذويبها.
تلك اللغة... وإذا كان ت غاي ة بع ض ال روائيني الع رب املعاص رين ه ي يوجد خارج  ءيشعلى نشاط اللغة الداخلي، وال 

يد وجهه ا، وتعف ري خ دها، وتلط يخ جل دها، س و أن يؤذوا اللغة)ليس ابملفهوم الفة، ولكن ابملفه وم ال واقعي لإلي ذاء(. بت
متتط  ي ركائبه  ا، ومتض  ي عل  ى وأهانته  ا جبع  ل العامي  ة هل  ا ض  رة يف الكتاب  ة... فل  م يبق  ى للغ  ة العربي  ة إال أن ت  زم حقائبه  ا، و 

وجهه   ا س   ائرة يف األرض لعله   ا أن تص   ادف كت   ااب حيبوهن   ا م   ن غ   ري ب   ة جل   دهتا..وأمام ك   ل ه   ذا، فإنن   ا ال نقب   ل ابخت   اذ 
العامية لغة يف كتابة احلوار ...ونؤثر أن يرتك للغة احلرية املطلقة لتعم ل بنفس ها ع رب العم ل اإلب داعي... ف ال واقعي ة، وال 

 .1جمتمع، وال هم حيزنون... وإن هي إال أساطري النقاد اآلخرين...''اتريخ، وال 
ويف س  ياق رده عل  ى دع  وى الواقعي  ة وأهن  ا ال تتحق  ق إال م  ن خ  الل اس  تخدام العامي  ة يف احل  وار يق  ول:'' لك  ن ال  روائيني 

ن أال ارع  واء، وك  الع  رب ج  اءوا إىل العامي  ة، مث ش  رعوا يغرتف  ون منه  ا دون حتف  ظ، وال ح  س لغ  وي لطي  ف. وال إش  فاق و 
م وا، هذه العربية ملك مشاع هل م وح دهم يفعل ون ب ه م ا يش اءون، ويعيث ون في ه فس ادا أاين يش اءون، فركم وا، أو ق ل: ركّ 

العامية على الفصحى، ابسم التعبري ع ن الواق ع... ف أن ه ذا الواق ع املزع وم ه و واق ع اترخي ي بك ل م ا حتمل ه التارخيي ة م ن 
يكتب رواية، فكأنه إمنا يكتب اترخيا دقيقا لألحداث واألش خاص، ال ان ه ينش ئ عامل ا أدبي ا معىن أي كان الروائي حني 

ون ؤ قوام  ه اللغ  ة، وحلمت  ه اخلي  ال، وشخص  ياته ورقي  ة... ف  أين ه  ذا الواق  ع مث  ل ه  ذا؟ وم  اذا بق  ي ألنص  ار العامي  ة، وه  م ميل  
ي ة لعم ل أديب يق وم عل ى الف ن أساس ا؟ وه ل ميك ن أن أرض العامل العريب يف هذه األايم...وما معىن إدع اء الواقعي ة التارخي

تلح  ق الرواي  ة ابلت  اريخ، ومت  رق ع  ن جل  د األدب مروق  ا؟ وم  ا ه  ؤالء ال  ذين يش  قون عل  ى أنفس  هم يف كتاب  ة رواي  ة ال ت  ربح 
يق ر هب ا تلهث وراء التاريخ، فإذا هي ال التاريخ يعرتف هبا ألهنا ال ترقى إىل مستوى دقت ه وص رامته وواقعيت ه، وال األدب 

''وهل يعق ل أن تنش أ لغ ة مس توحاة م ن الواق ع ويقول أيضا:.2ألهنا ال ترقى إىل مستوى مجاله وخياله، والعمل بلغته...''
لعامل من ورق؟ إن الكتابة الروائية تشكيل لغوي قبل كل شيء، والشخصيات واألحداث والزمان واحليز هي بنات للغ ة 

عامل حقيقي يتصارع فيه أشخاص متثلهم شخصيات ضمن أحداث بيض اء... فل و  اليت بتشكيها، ولعبها، تومهنا بوجود 
ك  ان أم  ر الكتاب  ة الروائي  ة هب  ذا اليس  ر ، أبن يعم  د ش  خص م  ا إىل حك  ي حكاي  ة س  اذجة ملفق  ة يس  جل أح  داثها بلغ  ة 

واألفك   ار  عامي   ة س   اقطة متخلف   ة قاص   رة ع   ن أن تع   رب ع   ن املش   اعر الرقيق   ة، واإلحساس   ات اللطيف   ة، واملع   اين العميق   ة،
ك  ل م ن ه ب ودب، وك  ل م ن ش  د وف ذ: عل ى األرض روائي  ا وإمن ا أم  ر الكتاب ة ق ائم عل  ى العم ل الب  ارع   العت دىالرفيع ة، 

ابللغ ة، والنس  ج أبلفاظه  ا، يف دائ  رة نظامه  ا، ول  يس ه  ذا النس  ج الرفي  ع الك  رمي إال يف مق  دور الفن  انني املت  ألقني، والكت  اب 
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لة رواج الرواي   ة وانتش   ارها وكث   رة قراءه   ا، وه   ي م   ا يتمس   ك ب   ه دع   اة احل   وار أيتص   ل مبس   أم   ا فيم   ا  .1الب   ارعني املت   أنقني''
ن إإقب ال ع  دد ال حيص  ى م ن الق  راء ف  ،و ابلعامي ة، حبج  ة أن ق رب اللغ  ة العامي  ة م ن اجلم  اهري والق  راء جيعله ا أكث  ر رواج  ا 

وطلب  ة اجلامع  ة ال  ذين يف  رض عل  يهم البح  ث  ون الرواي  ة ه  م الطبق  ة املثقف  ة وخاص  ة النق  ادؤ الواق  ع املش  اهد أن الل  ذين يق  ر 
كوا هبذه األعمال الروائية. يقول الدكتور عب د املل ك م راتض يف ه ذا الس ياق:'' وأاي م ا يك ن الش أن، ف إان تالعلمي أن حي

ن   ه ال ض   رر يف ه   ذه املس   ألة وال ض   رار ، كم   ا يق   ول الفقه   اء، أي ال ينبغ   ي أن يكت   ب الكات   ب بلغ   ة مقام   ات أنعتق   د 
من جهة، وال بلغة يوسف الس باعي، وإحس ان عب د الق دوس م ن جه ة أخ رى... ولك ن بلغ ة أنيق ة، وم ع ذل ك احلريري 

وم ع ذل ك تك ون يف متن اول  -مادمن ا طالبن ا بش عريتها -تكون مفهومة، وشعرية ومع ذلك تك ون بس يطة ورفيع ة النس ج
أهن    م ه    م ال    ذين يش    كلون الس    واد األعظ    م  عام    ة الق    راء اجل    امعيني، وق    د قص    ران الق    راءة عل    ى اجل    امعيني، ألنن    ا نعتق    د

الس  تهالك األدب بعام  ة، واألدب الروائ  ي خباص  ة فع  ال...ودع عن  ك أولئ  ك ال  ذين اليزال  ون يغ  الطون جبماهريي  ة الق  راءة 
...، ف  إن ه  ؤالء وج  دوا ح  ال ملش  كلة ض  عفهم يف اللغ  ة العربي  ة العالي  ة ه  ذا القم  يص العثم  اين  يلوح  ون ب  ه يف احملاف  ل، و 

يف املأقط، زاعمني أن الكاتب إذا كتب بلغة عالية ال يفهمه مج اهري الق راء، وذل ك عل ى ال رغم م ن أهن م يعلم ون  يرفعونه
 . 2أن القراء هم من الصفوة حتما مقضيا، بل رمبا مل جندهم إال يف صفوة الصفوة...''

األعمال الروائي ة ه م القل ة وحنن نضم صوتنا إال صوت الدكتور مراتض ألننا نالحظ أن الذين يقبلون على قراءة 
من اجملتمع العريب وعلى وجه اخلصوص طلبة اجلامع ة وأه ل البح ث العلم ي، وال ني يعلق ون أم اهلم عل ى اجلم اهري العربي ة 
ظن  ا م  نهم أهن  ا تش  به اجلم  اهري الغربي  ة فه  م يف احلقيق  ة خيلط  ون ب  ني واقع  ني وجمتمع  ني خمتلف  ني ك  ل االخ  تالف فف  رق كب  ري 

وغ    ة وجمتم    ع متخل    ف وفق    ري ومل    يء ابملش    اكل واحل    روب واجله    ل املطب    ق يف خمتل    ف اجمل    االت،  ب    ني جمتم    ع متط    ور
خيلطون بني اجلماهري يف اجملتمعات املتعلمة املتط ورة، واجلم اهري يف الع امل املتخل ف حي ث البح ث  فأصحاب هذه الدعو

م ور ال يت تس تأثر ابلس لوك الي ومي عن الق وت، وع ن امل اء، وع ن املس كن، وع ن ح ل مش اكل األطف ال الكث ر... ه ي اال
هل  ذه اجلم  اهري املس  كينة احملروم  ة... إن نظ  رة ه  ؤالء النق  اد إىل اجملتمع  ات العربي  ة نظ  رة مثالي  ة، ال واقعي  ة... إذ ل  و كان  ت 
الق  راءة األدبي  ة مجاهريي  ة الع  دد ...الرتف  ع ع  دد النس  خ املطبوع  ة م  ن ك  ل رواي  ة خص  وص، إىل املالي  ني ...م  ع أن الرواي  ة 

لواح    دة، يف الوض    ع ال    راهن للكات    ب الع    ريب، ق    د ال يطب    ع منه    ا إال بض    عة أالف إذا ك    ان س    عيدا، وإال فس    بيله إىل ا
مخس مائة نس  خة... وق  د تظ  ل معروض  ة يف واجه ات املكتب  ات ح  ت ت  ذبلها أش  عة الش مس وي  رين عليه  ا الغب  ار... ف  أين 

ولس ان ح ال ه ؤالء ال داعني  -ت دعوا إىل اس تعمال لغ ة بس يطة اجلماهري اليت ال تق رأ؟ ومل إذن ه ذه املغالط ة الثقافي ة ال يت
 .3يقرءون الكتب ليسوا إال جامعيني يف الكتابة الروائية، وهم يعلمون أن مجهرة الذين -يقول: لغة عامية أو سوقية

 مساعي اخلروج من املشكلة واللغة الوسطى:  (4
                                                           

 .169 -168ص:  –عبد امللك مراتض، يف نظرية الرواية، مرجع سابق، ص  - 1
 .175 -174ص:  -ة، مرجع سابق، صعبد امللك مراتض، يف نظرية الرواي - 2
 .176 -175ص:  -عبد امللك مراتض، يف نظرية الرواية، مرجع سابق، ص - 3
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يس  مى  . وج  ل ه  ذه احلل  ول متح  ورت يف م  اعض إىل حماول  ة إجي  اد حل  ول للخ  روج م  ن ه  ذه اإلش  كالية بس  عى ال  
حلوال وسطى وضمنها مانسميه لغ ة وس طى، وه ي عل ى أي ة ح ال ليس ت واح دة متام ا، لكنه ا حم اوالت عل ى اخ تالف 

.إن ه ذه احمل اوالت ليس ت جدي دة يف الكتاب ة ىخر من العامية ومن الفصحأشكاهلا تشرتك يف كوهنا أتخذ بشكل أو آب
ود إىل بداايت القرن العشرين، ومن أوائل من حاوهلا أو ح اول أش كاهلا'' عيس ى عبي د'' ال ذي  القصصية والروائية، إذ تع

ك  ان يف قصص  ه القص  رية'' يس  تخدم الفص  حى أساس  ا، لكن  ه يب  يح اس  تخدام بع  ض الكلم  ات أو التعب  ريات العامي  ة يف 
يف الرواي ة '' حمم د حس ني هيك ل''  مت رأى ضرورة ذلك، وكان رائد هذا االجتاه -بل يف السياق نفسه أحياان –احلوار 

يف روايته''زينب'' ... وقد وضح هذا االجتاه لدى كاتب مثل إبراهيم عب د الق ادر امل ازين، فه و يعلن ه يف مقدمت ه لروايت ه'' 
فهذا الشكل يعتمد عل ى تفص يح الكلم ات العامي ة أي كتابته ا بلغ ة عربي ة فص يحة وه ي يف أص لها  .1إبراهيم الكاتب''

 ذا الشكل األول من احللول الوسطى.عامية فه
ولكن ليس كليا مع هذا الذي يلجأ إلي ه كت اب  -أما الشكل األخر من أشكال احللول الوسطى، والذي يتلتقي

فه و ال ذي اخت اره'' توفي ق احلك يم'' يف بع ض مس رحياته ، مث ل '' الص فقة''، إذ جعله ا يف  –مثل هيكل وعبيد وأخرين 
ص    حى إذا أعرب    ت، أو عامي   ة إذا أمه    ل إعراهب    ا. وح   اول ش    يئا م    ن ه   ذا القبي    ل '' يوس    ف لغ   ة ميك    ن أن تتل    ى كأهن   ا ف

اخل، أي أن ه ألغ ى إع راب الفص حى،  ..غصوب'' يف مسرحيته '' يوم أحد يف الضيعة'' إذ ألغى التن وين وحتري ك األواخ ر
ن جترب  ة توفي   ق احلك  يم جت   ارب  وتق   رتب م   .2فجع  ل اللغ  ة، إال يف بع   ض احل  االت أق   رب إىل ك  الم املثقف  ني الع   رب الي  وم

س  عى فيه  ا إىل تف  ادي  كت  اب آخ  رين، م  نهم الروائ  ي '' العراق  ي عب  د ال  رزاق املطل  يب'' يف روايت  ه '' األش  جار وال  ريح'' ال  يت
جرب  ت  "االنقي اد وراء لغ  ة فص يحة ق  د ال تك ون مقنع  ة، وجتن ب الوق  وع يف مص يدة لغ  ة عامي ة ق  د ال تك ون راقي  ة، ق ائال:

تق  رأ فص  حى عن  د التحري  ك وعامي  ة عن  د التس  كني... واعتم  دت هل  ذه التجرب  ة عل  ى انتق  اء كلم  ات معين  ة الكتاب  ة بلغ  ة 
 .3( ''ي) امش          تس   تخدم بش   كل ش   ائع يف العامي   ة ويف نف   س الوق   ت كم   ا ه   ي فص   حى مث   ل)أروح( و )أري   د( و 

نظ  رهم حاج  ة الق  ارئ وم  ا يطلب  ه  فه  ؤالء الكت  اب ح  اولوا أن جي  دوا ألنفس  هم ح  ال وس  طا خي  رجهم م  ن املش  كلة ويل  يب يف
م  ن الكات  ب م  ن بس  اطة ووض  وح، غ  ري أن  ه ينبغ  ي أن نش  ري إىل أن ه  ذه الطريق  ة ق  د الق  ت رفض  ا ش  ديدا م  ن كث  ري م  ن 
النق   اد مل   ا حتمل   ه م   ن س   لبيات كث   رية إن م   ن الناحي   ة الفني   ة اجلمالي   ة وإن م   ن الناحي   ة اللغوي   ة الص   رفية، أم   ا م   ن الناحي   ة 

ا إبراهيم جربا موقفا رافضا هلذه الطريقة، أو الطريقتني نعة طريقة توفيق احلكيم ال يت اتبعه ا كت اب اجلمالية فنجد أن جلرب 
ي لغ ة دآخرون مثل'' يوسف غصوب'' و'' عبد الرزاق املطليب'' إذ يقول :'' يل انتقاد على كلتا الط ريقتني، فكلتامه ا ت ؤ 

شخص   ية أو ال تنس   جم معه   ا مت   ام االنس   جام إذا اعت   ربت مص   طنعة ... وهب   ذا تص   بح اللغ   ة يف األغل   ب غ   ري متص   لة ابل

                                                           
 .142يوسف الشاروين، دراسات أدبية، مرجع سابق، ص:  - 1
 .94، ص: 1979، 2جربا إبراهيم جربا، الرحلة الثامنة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، ط - 2
. نق ال ع ن: عب د ال رزاق املطل يب، رس الة خاص ة إىل الباح ث، بغ داد 52م عبد هللا كاظم، مشكلة احلوار يف الرواية العربية، ص: جن - 3

 .1982العراق، أب، 
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ويتن   اول حمم   د غنيم   ي ه   الل ه   ذه التجرب   ة ب   ذكاء ودق   ة  .1حمكي   ة، وال حتظ   ى بقدس   ية امل   وروث إذا اعت   ربت فص   حى''
تش  خيص، ق  ائال:'' وتغي  ب ه  ذه احلقيق  ة ع  ن دع  اة اللغ  ة الوس  طى م  ن نق  ادان وكتابن  ا، يقص  دون اللغ  ة ال  يت تكت  ب عل  ى 

ء الفصيح مبف ردات تتف ق فيه ا العامي ة والعربي ة، لينطقه ا م ن يش اء ابلعامي ة أو العربي ة، وال ب د هل م يف ه ذه حسب اإلمال
احل  ال م  ن إغف  ال ال  دالالت اجلمالي  ة للرتاكي  ب، ذل  ك أن تراكي  ب اللغ  ة الفص  يحة مرن  ة، بس  بب وج  ود اإلع  راب فيه  ا، 

ر اخلص  ائص اجلمالي  ة، وكث  ري م  ن ال  دالالت الوض  عية، عل  ى ه املرون  ة، تتمث  ل أكث  ه  ذأهنا يف ذل  ك ش  أن الالتيني  ة، ويف ش  
حني فقدت العامية هذه املرونة إبسقاط اإلعراب، فأصبح لكل لفظ موضعه يف اجلملة ال يتعداه، ش أهنا يف ذل ك ش أن 

لعربي ة، ف إذا ذه ب اإلع راب م ن اللغ ة اوجند عبد املالك مراتض ينتصر لرأي ه الل فيق ول :.2اإلجنليزية والفرنسية بعامة''
ذهب ماؤها، ورونقها، وتوقفت عن النمو والتطور، وهذا ما أحسبه يسعى إلي ه مث ل ه ؤالء م ن دع اة العامي ة، ألن ه ذا 
الص  راع ب  ني اللغ  ة األدبي  ة واللغ  ة الش  عبية مل تش  هده لغ  ة م  ن قب  ل مثلم  ا ه  و ق  ائم يف اترخين  ا اللغ  وي، وح  ت ه  ؤالء ال  ذين 

م  ن أن ين  الوا م  ن مش  وخ لغتن  ا العربي  ة الف  ذة، ول  يس ل  ديهم م  ن الق  وة واجله  د يبعث  ون مبث  ل ه  ذه ال  دعاوي، فه  م أض  عف 
ماميكنهم من أن يفعلوا مافعل الالتية عندما دأب الفرنسيون أو اإلجنلي ز عل ى أن جيعل وا م ن ه ذه اللهج ات ال يت تتف رع 

عي ة خال دة، اس تطاعت أن تس موا لغات حي ة، لغ ات عاملي ة، عن دما ش ادوا هب ا أعم اال أدبي ة وإبدا  -الالتينية -عن األم
بلهج  اهتم ه  ذه إىل مص  اف اللغ  ات العاملي  ة الي  وم، فل  يس مبق  دور ه  ؤالء أن يع  ريوا م  ن وجه  ة احلض  ارة اللغوي  ة، أو لغتن  ا 

وأاي ما يكن الشأن، فإن لغة احلوار يف رأينا، ل يس ينبغ ي هل ا أن تبتع د كث ريا ع ن لغ ة الس رد، ح ت ال يق ع  3 احلضارية...
بشع يف نسج مستوايت اللغ ة الس ردية، وح ت يظ ل االنس جام اللغ وي قائم ا ب ني األش كال اللغوي ة الثالث ة، م ع النشاز ال

 ي.التزام الذكاء االحرتايف يف تقدمي احلوار حبيث يكون مقتضبا وقصريا وقليال يف هذا املستوى من البناء الروائ
 خامتة:

 الفص حى والعامي ة مش كلة تتطل ب احل ل، ب ل أن تك ون وإنه ملدعاة أسف أن يصبح الصراع يف جمال األدب ب ني
جي ب أن تع اجل ال عل ى  -كغريه ا م ن مس ائل  -جمال تساؤل، ملا له م ن دالل ة خط رية أش ران إليه ا، ون رى أن ه ذه املس ألة

وال على أساس التيسري أو الرواج التجاري، ب ل عل ى م ا ه و طريق ة النه وض ، أساس ماهو كائن بل ما ينبغي أن يكون 
ألدب واجل     نس األديب موض     وع الدراس     ة. ويكش     ف لن     ا ع     ن طري     ق الرش     د م     ا انتهجت     ه وتنتهج     ه اآلداب العاملي     ة اب

الدراس  ات ص املعاص  رة... وتف  تح ه  ذه املش  كلة عيونن  ا عل  ى م  ا جي  ب أن تتخ  ذه م  ن إج  راءات عاجل  ة حامس  ة فيم  ا حي  
سات متخلفة حقا ع ن نظريهت ا يف األم م األخ رى ال يت ن هذه الدرااللغوية واألدبية يف معاهد التعليم العام واجلامعات، أل

تع  ىن ك   ل العناي  ة بلغ   ة األدب والعل  م فيه   ا.ومن خ   الل ه  ذا الع   رض امل  وجز ملش   كلة لغ   ة احل  وار داخ   ل الرواي  ة يتب   ني لن   ا 
                                                           

 .94جربا إبراهيم جربا، الرحلة الثامنة، مرجع سابق، ص:  - 1
 .673حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، مرجع سابق، ص:  - 2
 .177عبد امللك مراتض، يف نظرية الرواية، مرجع سابق، ص:  - 3
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خط  ورة وأمهي  ة احل  وار يف تش  كيل ورس  م وتكمي  ل بني  ة العم  ل الروائ  ي م  ن جه  ة، وم  ا أاثره م  ن تس  اؤالت ونقاش  ات ب  ني 
نقاد من جهة اثنية، وإن كنا منيل صراحة إىل عدم إقحام اللهجة العامي ة يف األعم ال اإلبداعي ة عام ة والس ردية خاص ة ال

ن هذه األجناس لو كتبت ابللغة الفصحى كانت هلا الدميومة بعكس ما يكتب ابللهجة العامي ة احمللي ة، وذلك إلمياننا أب
كم   ا أهن   ا إذا وظف   ت بش   كل كبي   ري جتع   ل الق   ارئ ال   ذي ال يفه   م ه   ذه   فإن   ه عرض   ة لل   زوال والتغي   ري م   ن قط   ر إىل أخ   ر،

 اللهجات ينفر عن قراءة هذه األعمال.
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 ة ـ حقيقتها وأهدافها ـهاب اإلصالحيَّ ة الشِّّ دوريَّ               

 أفلو ـ -الوكَّال زرارقة ـ املركز اجلامعي  د.أ.                                         

م يف إطار احلركة التغيريية املقاومة لسياسة االحتالل الفرنسي يف 1925سنة  "الشهابنشأت صحيفة "
. فهذه الصحيفة نشأت "عبد احلميد ابن ابديس"اجلزائر، وهي حمطة من حمطات العمل املقاوم الذي قام به الشيخ 

ا على مواقع أخرى من يف أعقاب احلرب العاملية األوىل حبوايل مخس سنوات وخروج فرنسا منها منتصرة ابسطة نفوذه
العامل العريب ومسيطرة عليها، فزاد ذلك من جربوهتا وعنجهيتها، واستمرارها يف تطبيق سياستها االستبدادية ضد 

م، واليت 1847الشعب اجلزائري وقمع حريته وإخضاعه لقوانني األندجيينا اإلرهابية اليت فرضت عليه ابتداء من سنة 
 م.1944ظل معموال هبا حت سنة 

م الذي خفف بعض الشيء من اإلجراءات 1919وقد استغل الوطنيون اجلزائريون قانون الرابع فيفري 
الظاملة للسلطات االستعمارية يف تكثيف عملهم السياسي واإلعالمي، فنشطت احلركة اإلعالمية إبصدار عدة 

كما شهد احلقل السياسي   صحف بعد توقف دام مخس سنوات بسبب املنع الذي فرضته السلطات الفرنسية عليها.
، الذي تزعم اهليئة الوطنية يف اجلزائر وشكل واجهة جزائرية قوية أخذت "األمري خالد"نشاطا متميزا بظهور حركة 

تدافع عن حقوقها دفاع البطل املستميت وتقوم حبملتها يف فرنسا ويف اجلزائر بواسطة اخلطب والصحف، وبواسطة 
إال أن هذه احلركة أخفقت حتت وطأة التضييق الذي وقع عليها من قبل السلطات ،  (1)الدعية والنشرايت املختلفة

االستعمارية اليت سخرت كل ما كانت متلك من وسائل للتخلص منه بسبب مواقفه املطالبة ابملساواة املطلقة بني 
، إال أن امتداد حركته بقي (2)اجلزائريني والفرنسيني يف مجيع احلقوق جبزئياهتا الصغرية، ويف جماالت احلياة املختلفة

 يسري يف اجلسم اجلزائري، وظهر فيما بعد يف تشكيل جنم مشال إفريقيا.

ويف هذا املناخ وهذه األجواء كان هناك شخص يعمل بصرب وأانة، وخبطة اثبتة ومنظمة يف إصالح ما أفسده 
ادفة إىل إبعاد الشعب عن هويته ولغته ودينه. االحتالل، وإعادة ما سلبه واغتصبه، والوقوف أمام سياسته اإلرهابية اهل

م بعد 1913" عمله املقاوم لسياسة احملتل عام املنتقد" وقبلها "الشهابر "دِّ صْ مُ  "عبد احلميد بن ابديس"فقد بدأ 
دد سببه إبحداث عملية تغيري جذري لإلنسان اجلزائري الذي استهدفه حما شخص السقم الذي يعاين منه الشعب، و 

ذ البداية وركز عليه كل الرتكيز يف حتويله عن دينه ولغته وشخصيته وجعله قابال لالنقياد والقابلية ملا يفرض احملتل من
يف ثورته التغيريية، فاختذ من العمل الرتبوي  "ابن ابديس"عليه من سياسات، فكان هذا اإلنسان هو حمور اهتمام 

                                                           

 1.، ص1م، اجلزائر، ط1983  عبد امللك مراتض، فنون النثر األديب يف اجلزائر، 1
 14.عبد امللك مراتض، فنون النثر األديب يف اجلزائر، ص  2
 .101.، ،ص3م، اجلزائر، ط1997، 1ج وآاثرهحياته ابن ابديس    عمار طاليب، 3



 ( اجلامعات على الوقف منوذج)  احلضاري والّنهوض العلمي البحث يف الوقف أثر        م .    2018 – 04العدد  –جملة مقامات 

89 

 

هي الوسيلة إىل تغيري الذات اإلنسانية  "عند ابن ابديس"ية وسيلته لإلصالح الثقايف واالجتماعي والسياسي، فالرتب
يف هذه املرحلة أبن  "ابن ابديس"ورأى  (1)وتوجيهها وإىل حتويل الباطن البشري الذي هو العامل األخالقي األساسي.

دة، وثبات املعركة احلقيقية مع االستعمار لن تكون إال بعد أن تكون األجيال تكوينا صحيحا مبنيا على صحة العقي
األفئدة ووحدة الصفوف، ووحدة السبيل واهلدف، لتتمكن من مقاومتها حملتلها بقوة وعزم وإصرار يف مجيع اجملاالت، 

قبل  "ابن ابديس"وحت تستطيع جة مثارها وهي قادرة على احملافظة عليه والتمسك به، وعدم التفريط فيه. وقد درس 
يع أبعاده، فحدد أهدافه واختار منهاجه بدقة، وأدرك أن األمر فصل وما هو بدء مقاومته لالستعمار امليدان وقدر مج

ابهلزل وأن املعركة ستكون شرسة، وأن اخلصم لن يتساهل بعد أن كاد يصل إىل أهدافه مبا وضع من خمططات وسخر 
  (2)من طاقات لتشويه الدين، وترهيب النفوس، وتفريق السبل، وتشتيت الصفوف.

، فقد متكن فيها من حتقيق "البن ابديس"" مثرة من مثرات املقاومة الفردية الشهابة "ويعد ميالد صحيف
م حلما من أحالم العلماء واملصلحني يف ميادين الرتبية والتعليم واإلعالم. ولقد 1913مكاسب عظيمة كانت قبل 

في لتحقيق ما يطمح إليه بعد سنوات من التدريس أبن حلقات الدرس يف اجلامع األخضر ال تك "ابن ابديس"أدرك 
" وبعد توقيفها أصدر جريدة املنتقدم صحيفة "1925لذلك أسس سنة ، (3)من تغيري وما يصبو إليه من جتديد

" األسبوعية العدد األول مشيدا املنتقديف أول افتتاحية كتبها يف جريدة " "عبد احلميد بن ابديس"". يقول الشهاب"
قيق األهداف والوصول إىل الغاايت:"بسم هللا مث بسم احلق والوطن ندخل عامل ابلعمل الصحفي ومبينا أمهيته يف حت

الصحافة العظيم شاعرين بعظمة املسؤولية اليت نتحملها فيه، مستسهلني كل صعب يف سبيل الغاية اليت حنن إليها 
 (4)ساعون..."

بعد اجتاهه إىل عامل  "ديسعبد احلميد بن اب"" هي الصحيفة الثانية اليت أنشأها الشيخ الشهابوجملة " 
 12الصحافة واختاذه وسيلة من وسائل مقاومته لسياسة احملتل الفرنسي يف اجلزائر.وقد صدر العدد األول منها بتاريخ 

                                                           
 

 
 .12.، ص1م، اجلزائر، ط1985، 3  عبد الرمحان شيبان، مقدمة آاثر اإلمام ابن ابديس، وزارة الشؤون الدينبة، ج 4
 .119.،ص1م ، بريوت،ط1999  رشيد زروقة جهاد ابن ابديس، 5
 .12.، ص2م، اجلزائر،ط1980  حممد امليلي، ابن ابديس وعروبة اجلزائر، 6
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اإلصالحية والرتبوية والصحافية، وكانت أول األمر جملة  "ابن ابديس"مركز حركة  قسنطينةم يف مدينة 1925نوفمرب 
م إىل جملة شهرية.وقد صدرت "الشهاب األسبوعية بعدما 1929تداء من شهر شباط عام أسبوعية مث حتولت اب

"، ألهنا كانت حارة األسلوب ، ملتهبة املنتقد"" ابن ابديس"منعت سلطات االحتالل أول جريدة أصدرها 
بعد ظهور مثانية الوطنية،شديدة االنتقاد إلدارة االحتالل وعمالئها وصنائعها من بعض اجلزائريني، وغريهم وذلك 

 (1)عشر عددا فقط منه.

عبد احلميد بن "وتعد "الشهاب الصحيفة الرمسية للمدرسة اإلصالحية يف اجلزائر اليت كان يتزعمها 
وهي من أشهر اجملالت يف املغرب العريب يف النصف األول من هذا القرن، وأطوهلن عمرا، وأعظمهن  (2)"ابديس

دة ونفعا، فقد كانت تتناول الفكر اإلسالمي يف عمقه وأصالته، وكانت كثريا ما خطرا، وأبعدهن أثرا، وأغناهن فائ
. وقد كان هلذه الصحيفة بفضل استمرارها واملكانة (3)تنصب أثناء ذلك على الفكر اإلنساين مبا فيه من سعة ومشول

رية املثقفة ابلعربية، فقط اليت كان يتمتع هبا رئيس حتريرها يف نفوس اجلزائريني أتثري ضخم على األوساط اجلزائ
وتعد  (4)استطاعت خالل أربعة عشر عاما أن حتدث أتثريا عميقا يف الصحافة العربية ابجلزائر يف فرتة ما بني احلربني.

، وما كانت يوما ملكا جلمعية العلماء املسلمني أو أي هيئة حزبية أخرى، فهي عمل "البن ابديس"" ملكا الشهاب"
" عن اجلمعية ملؤسسها ومصدرها ان ينشر فيها الشهاب،وقد أاتح استقالل "(5)ن مفاخرهمن أعماله، ومفخرة م

                                                           
 

 
  املرجع السابق ،  8   .183يد بن ابديس، رائد اإلصالح اإلسالمي والرتبية يف اجلزائر، ص.  تركي رابح، الشيخ عبد احلم7

 .260.ص
 37، ص.1م، اجلزائر، ط1985  عواطف عبد الرمحان، الصحافة العربية يف اجلزائر،  9

 .99.عبد امللك مراتض، هنضة األدب العريب املعاصر يف اجلزائر، ص 10
 

 
 

 
 .37، املرحع املذكور سابقا، ص.   عواطف عبد الرمحان11
 .15.، صاملرجع املذكور سابقا      عبد امللك مراتض،12
 .181.، صاملرجع املذكور سابقا   رشيد زروقة، 13
 .12.، صاملرجع املذكور سابقا   حممد امليلي، 14
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" الشهاب. ويوحي عنوان هذه الصحيفة"(1)اآلراء والنداءات ما قد يعارض فيه بعض أعضاء اجلمعية أو أغلبيتهم
ويف املستقبل، وإىل إانرة الطريق ابلطموح إىل إضرام النار يف القدمي البايل امليت، الذي يريد أن يتحكم يف األحياء، 

 (2)للجيل الصاعد، نظرا ملا للشهاب من معاين النار والضوء.

أشد احلرص يف احلفاظ على هذا املكسب اإلعالمي الثمني، الذي هو ابلنسبة إليه  "ابن ابديس"وقد حرص 
نيف، من خالل اصطناع لغة لينة سالح من أسلحة بعث األمة وتذكريها مباضيها األصيل، ولغتها املشرقة، ودينها احل

مع سلطات االحتالل وعدم الدخول معها يف مواجهة مباشرة تفقده هذا السالح، وتذهب مبجهوداته وتبعده عن 
أهدافه القريبة والبعيدة، ويدل ذلك على مدى شجاعته وثباته على اجلهر ابحلق، ومتسكه ابملبادئ والعمل على 

ه على املبادئ العليا، أبيا عليه أن يستسلم للواقع، ويرضى بقرار سلطة االحتالل وثبات "ابن ابديس"فشجاعة  .صوهنا
, فال عجب إذا رأيته يسارع إىل إصدار جريدة أخرى أسبوعية كانت على االستعمار   )يف توقيف جريدة املنتقد(

ني ترى الثورة كالشرر الذي يرمي بلهب، وكالشهب اليت حترق كل شيء، ولكنها ثبتت وصابرت، فكانت تثور ح
 (3)مالئمة، وتتقي حني ال جتد غري التقية سبيال تسلكها، فلم يستطع االستعمار أن يصنع هلا من أجل ذلك شيئا.

على غالف اجلريدة وحتت عنوان  "عبد احلميد بن ابديس"أما ابلنسبة لشكلها وحمتواها فقد كتب الشيخ  
بية انتقادية شعارها "احلق فوق كل أحد والوطن قبل كل جريدة سياسية هتذي -" مباشرة هذه العبارة:الشهاب"

شيء". وكتب يف أعلى الغالف على اليسار مالحظة حول طبيعة املراسالت وعنوان املكاتبات وعنوان اجلريدة 
ابللغتني العربية والفرنسية، وعلى اليمني مثن االشرتاكات داخل الوطن وخارجه وطريقة نشر اإلعالانت وعنوان اجلريدة 
ابألحرف الالتنية. وقد احتوت اجلريدة خالل األربع سنوات من صدورها على موضوعات سياسية واجتماعية ودينية 
وأدبية، منها ما يتصل ابألوضاع الوطنية، ومنها ما يتصل ابألوضاع اإلقليمية والعاملية، ابإلضافة على احتوائها على 

مث اختفت يف بقية األعداد ومنها " مالحظايت، جنوم أو رجوم،  أبواب ثبتت يف السنة األوىل وبداية السنة الثانية
لالعتبار، خطرات األسبوع، روضة األدب ".إال أن الباب اخلاص ابألدب بقي مستقرا وإن تغري عنوانه واختص 

 خاصة يف نشر الشعر
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" من جريدة إىل جملة شهرية بسبب ما القته من الشهابم حتولت "1929وابتداء من شهر فيفري 
شهرية تبحث يف   –مضايقات، وحصار وأزمة مالية. وكتب منشؤها على الغالف اخلارجي هلا: جملة إسالمية جزائرية 

كل ما يرقي املسلم اجلزائري، مث كتب يف نصف الغالف مبدأ اجمللة يف اإلصالح الدية والدنيوي الذي تسري عليه 
إال مبا صلح به أوهلا". وحتت هذه املقولة مباشرة كتب "ال يصلح آخر هذه األمة  "مالك بن أنس"وهو قول اإلمام 

من  "فابن ابديس""احلق والعدل واملؤاخاة يف إعطاء مجيع احلقوق للذين قاموا جبميع الواجبات."  -الشعار اآليت:
عل ذلك خالل هذا الشعار يرى أن املواطن الصاي الكامل املثايل، هو الذي من يقوم بواجبه حنو وطنه ومواطنيه فإذا ف

إمنا يشري هبذا الشعار إىل املرحلة السياسية اليت كان  "ابن ابديس"كما أن   (1)فله احلق يف أن ينال حقوقه موفورة.
 (2)يطمع فيها اجلزائريون أن تقدر فرنسا مساعداهتم اليت قدموها هلا إابن احلرب العاملية األوىل.

-األخوة-العدالة-حلريةا-د كتب الكلمات األربع اآلتية:أما أركان غالف اجمللة األربعة يف صفحتها األوىل فق
كلمة   "عبد احلميد بن ابديس"الثورة الفرنسية وقد أضاف إليها الشيخ  والكلمات الثالثة األوىل هي شعار ،-السالم

العدالة " لكي يوضح أن شعار الثورة الفرنسية املعروف والذي يتمثل يف "احلرية واألخوة و السالمرابعة من عنده وهي "
أو املساواة إذا طبق يف اجلزائر على اجلزائريني كما هو مطبق على املستوطنني األوربيني حقيقة فإنه بدون شك سوف 
يساوي السالم.أما إذا بقي عبارة عن شعار نظري فإن هذا السالم لن يتحقق يف اجلزائر حت وإن بقي سيف 

ويف الصفحة الداخلية األوىل كتبت هذه  (3) بكل قوة وعنف.اإلرهاب املادي والنفسي مسلطا على رقاب اجلزائريني
 عُ اْد  ﴾. ﴿ من املشركنيا أانَ ومَ  هللاِّ  انَ حَ بْ  وسُ ينِّ عَ بَـ ن اتَـ  ومَ أانَ  ة  صريِّ لى بَ عَ   هللاِّ وا إىَل عُ ي أدْ يلِّ بِّ ه سَ ذِّ هَ  لْ قُ اآلية: ﴿...

 ﴾.ن...سَ أحْ  يَ  هِّ ليتِّ م ابِّ هلُْ ادِّ وجَ  نةِّ سَ ة احلَ ظَ وعِّ واملَ  مةِّ كْ حلِّ ابِّ  كَ بِّّ ل رَ بيِّ  سَ إىَل 

م وبعد رجوع وفد مجعية العلماء من فرنسا بدون أن حيصل من السلطات 1937وابتداء من شهر سبتمرب 
لنعول  شعار اجمللة املكتوب يف أسفل الغالف اخلارجي وعوضه ابلعبارة التالية""ابن ابديس"املسئولة على أي حق غري

 ".على أنفسنا، ولنتكل على هللا

  -م على األبواب التالية:1929" منذ سنة الشهابجملة "واحتوت 
                                                           

 .99.، صاملرجع املذكور سابقا   عبد امللك مراتض، 15
 .102.،صاملذكور سابقا املرجع   عبد امللك مراتض، 16
 .60ص.، 1، اجلزائر، ط1980م، 1939م إىل 1847الصحف العربية اجلزائرية من  حممد انصر،   17

 

 
 

 



 ( اجلامعات على الوقف منوذج)  احلضاري والّنهوض العلمي البحث يف الوقف أثر        م .    2018 – 04العدد  –جملة مقامات 

93 

 

: واختص بتفسري آايت القرآن الكرمي،واحلديث الشريف وتوضيح مسائل يف أصول جمالس التذكري -1
 العقائد أو أصول األعمال ابالعتماد على علم أئمة السلف وأئمة اخللف لتبصرة العقول وهتذيب النفوس.

على ما كان يرد اجمللة من مقاالت ورسائل العلماء واألدابء من خمتلف أرجاء : واحتوى رسائل ومقاالت -2
 الوطن.مما هو موافق خلطة اجمللة يف ترقية املسلم اجلزائري.

: ويعرض هذا الباب ألهم ما يكتبه املفكرون واملصلحون يف البالد جمتنيات من الكتب والصحف -3
األمة ، و""لرشيد رضا"" املنارالصحف اإلصالحية الكربى مثل " العربية بصفة خاصة وأكثره مقاالت منقولة عن

وغريها من الصحف املشرقية واملهجرية  "حملب الدين اخلطيب"" الفتح،و""لألمري شكيب أرسالن" "العربية
 ، كما ينشر مقاالت كبار الكتاب واألدابء.(1)األخرى

كي سرية أبطال من التاريخ اإلسالمي أو : ويهتم هذا الباب بنشر قصص واقعية منتقاة حتقصة الشهر -4
 موقفا من املواقف اإلنسانية اخلالدة قد تشفع بتعليق أو تصدير يزيد القارئ خربة مبا فيها من فائدة وعربة.

: وهو ابب لتبادل اآلراء واألفكار، وللبحث واملناظرة فيما يتصل ابملسائل الفقهية أو املباحثة واملناظرة -5
 وية، مما يكون موافقا خلطة اجمللة والستجالء احلقيقة من طريق الدليل.احلضارية أو اللغ

 للفتاوى الشرعية. "ابن ابديس": وهو ابب مل يكن منتظم الصدور خصصه الفتوى واملسائل -6

: وخصص لنشر ما تكتبه اجمللة حول ما يردها من مؤلفات وصحف ابلبيان والنقد مثار العقول واملطابع -7
 أو التقريظ.

: وينشر فيه ما يتعلق ابلوطن اجلزائري من مجيع نواحيه، وما جيد فيه من جمرايت يف اجملتمع اجلزائري -8
 أحواله، مع ما يتبع ذلك من بيان ابحلق ومعاجلة ابحلكمة واإلنصاف.

اسية العاملية الشهرية، وقد قسم إىل عنوانني ي: وهو ابب سياسي يتضمن أهم األحداث السنظرة عاملية -9
  الشمال اإلفريقي، والشهر السياسي يف عاملي الشرق والغرب"."يف

 :  واختص بنشر األخبار املختصرة يف شت ميادين الثقافة والفكر اإلنساين.أخبار وفوائد -10

: واختص هذا الباب بنشر اإلنتاج األديب شعرا ونثرا لألدابء العرب يف املغرب واملشرق حديقة األدب -11
 دابء املهجر.العربيني، وحت أل

                                                           

 .262تركي رابح، املرجع املذكور سابقا، ص.   18
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ومن خالل أبواهبا يتضح لنا االجتاه الفكري هلذه الدورية اإلعالمية ، فهي جملة فكرية إصالحية سياسية، فقد  
كانت حبكم اجتاهها اإلصالحي،  حتارب الطرقية يف شت مظاهرها، من زايرة القبور، وإقامة الطقوس الفلكلورية، 

( وإىل جانب 1ما كانت تعىن عناية شديدة ابإلصالح االجتماعي.)واملظاهر املعتقداتية من حول الضرائح...ك
اهتمامها ابالجتاهني اإلصالحي واالجتماعي فقد اهتمت كذلك ابجلانبني السياسي واألديب وأولتهما اهتماما كبريا، 

بدأ، وهي يف كل ذلك نشدت اإلصالح، وسعت إىل التغيري إبرجاع األمة إىل منابعها األصيلة، فهي إصالحية امل
( ومن خالل اهتمامها بكل هذه األبواب، وتفتحها على مجيع هذه املواد 2سلفية العقيدة، مالكية املذهب.)

الثقافية،ومعاجلتها هلا أبشكال أدبية متنوعة، ومسايرهتا لألحداث ابختالف موضوعاهتا، وصمودها أمام املؤامرات 
ية االجتاهات: دينية إصالحية، وسياسية متحررة، وفكرية املستهدفة وجودها، تعد حبق مدرسة فكرية إصالحية رابع

متطلعة، وتربوية متأصلة. فكأن هذه االجتاهات األربعة، أبوصافها، هي اليت تكون االجتاه املركزي لفكر ابن 
 (3ابديس.)

 

 

 

                                                           

 .59.، صاملرجع املذكور سابقا. حممد انصر،    19
 .276م, اجلزائر،ص.2003 ،2   عبد امللك مراتض،أدب املقاومة الوطنية يف اجلزائرج 20
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 ) منوذج الوقف على اجلامعات (أثر الوقف يف البحث العلمي والّنهوض احلضاري 

                                                         
 .املركز اجلامعي آبفلو -حممَّد احلبيب منَّادي أ. 

 
 مقّدمة : 

إذا أردان إجياز غاية اجلامعات الوقفي ة فهي أن يقرأ اإلنسان ما حُيّب ، يف الوقت الذي حُيّب ، على األستاذ الذي      
 ف اإلسالمي ة يف املساجد واجلامعات واحلواضر العلمي ة ... وهذا ما كانت عليه معظم األوقا ! حُيّب ...

يكاد يشمل كّل مناحي احلياة ، وكّل خملوقات هللا . فهو تطبيق ( 2)، ونفعه عام  (1)والوقف نظام إسالمي حمض 
 من الوقف ، َعَملي للص دقة اجلارية ، وُصور رائعة من ُصور الّتكافل االجتماعي . وقد عرف املسلمون أنواعًا شّت 

يكاد البعض ال ُيصدِّق ُوجودها ، إلغراقها يف أدّق تفاصيل احلياة االجتماعي ة ، فقد ك ان هن اك وق  ف لألواين 
املنكس  رة ، والثياب املت سخة ، ووقٌف للمرضعات ، وُمؤنسي املرضى ، وقائدي العميان ، وُمزوِّجي العرسان ... ، 

ها ، ووقف للخيول اهلَرَِّمة ، ووقٌف لرصف الطُُّرق وإانرهتا ... فضاًل عن األوقاف ووقف لتطبيب احليواانت ومتريض
املعروفة مثل : وقف املساجد واملصاحف واآلابر واألسبِّلة واحلدائق واجلسور والطُّرق واحلّمامات ، وكذا وقف 

 اس إالّ وكان للمسلمني فيها وقف ...  املكتبات واملدارس واملستشفيات ... فلم َيَدعوا بذلك شيئاً ممّا فيه خدمة للنّ 
خدمة االحتياجات الر اهنة للت قدُّم العلمي ، والعجز عن وأماَم عجز العديد من الدُّول العربي ة واإلسالمي ة عن      

ظهرت احلاجة ة للجامعات ، فات العاملي      امعاهتا من الت صني     خروج جاق على الت عليم " اجمل اين " و     رار يف اإلنف   االستم
إىل ) الوقف على البحث العلمي ( ومتويل اجلامعات ومراكز البحث ، وكذا الباحثني ، من خالل الوقف ، مبا حُيّقق 

و الوقف على )     لألم ة اكتف    اءها ال  ذ ايت ، ويعم   ل عل  ى تع   زيز استق   اللي تها ، وح   رِّي تها ، وذلك عن ط   ريق الت    وجُّه حن
( ذات الت خصُّص    ات احليوي ة اليت تنفع األم ة ، وتشجيع املبادرات لتمويل الّتعليم يف اجلامعات احلكومي ة ، اجلامعات

التوّسع يف االستثمارات الوقفي ة يف اجملاالت الت نموي ة ، ويف مقّدمتها ) اجلامعات ( ، لتحقيق جودة الت عليم الذي و 
عالج بعض مشكالت على  -وى اجلامعات       يف مست -ل الوقف    إذ يعمّدي إىل جودة احلياة يف شت جوانبها . يؤ 

                                                           
ا حبس أهُل اإلسالم » قال اإلمام الش افعي :  – (1) الفقه الّزحيلي ، وهبة :  ، انظر :« مل حيبس أهل اجلاهلية ، فيما علمت ، إمن 

تها البشري ة قبل اإلسالم ، ومنها أوقاف سيِّّدان ( . وهناك من قال إن  الوقف ظاهرة إنساني ة عرف 291/  10) ،  اإلسالمي وأدلَّته
ا إحدى أشهر األوقاف اليت عرِّفت يف مرحلة ما قبل اإلسالم ...  إبراهيم اخلليل ، اليت ُوصِّفت أبهن 

. (  014 – 399،  3/  392: الدّر املختار ورّد احملتارانظر : ) وهو مباح بدليل صح ته من الكافر، كما يقول احلنفي ة ،  – (2)
  ( . 294/  10) ،  الفقه اإلسالمي وأدلَّتهنقالً عن : الّزحيلي ، وهبة : 
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الت عليم اجلامعي مثل ) ضعف الّتمويل للن شاطات البحثي ة ، اكتظاظ الطال ب يف الُفُصول ، تديّن مستوى العملي ة 
ليم بسوق العمل واحتياجات اجملتمع ، نتيجة تعدُّد أشكال الوقف ، وتنوّع يعمل على ربط الت عو الّتعليمي ة ... ( ،  

جماالته ، إضافًة إىل إسهامه يف جمال الن شر العلمي العاملي ، وتصنيف الكثري من اجلامعات الوقفي ة ضمن اجلامعات 
 العاملي ة املتقد مة . 

ابستقالل فلسفتها ومتويلها وإدارهتا  -يف الغالب  –احلكومي ة ( إذ تتمّيز ) اجلامعة الوقفي ة ( عن ) اجلامعة        
واسرتاتيجي اهتا ... ، ممّا يفتح أمامها آفاق اإلبداع والّتطوير ، على أن  غايتها هي الّنهوض احلضاري ابألم ة ، انطالقاً 

تاجها اجملتمع وتلّبية حاجات سوق من خدمة اجملتمع وترقيته من خالل دعم الّتخصُّصات احليوية والن ادرة اليت حي
 العمل فيه إببرام الّشراكات الفاعلة ، وكفالة طلبة اجلامعة واالرتقاء مبستوى خّرجييها . 

ومن هذا املنطلق قامت إشكالي ة البحث على معرفة : أثر الوقف يف البحث العلمي والّنهوض احلضاري ، وذلك 
   ) مناذج الوقف على اجلامعات ( ، وبيان أثرها يف اجملتمع . ببيان ماهية الوقف ، وأركانه ، مع عرض ل 

وغ  اية البحث أن نرى ج   امعاتنا تع   ود لتك   افلها إبحياء ُأسِّّ الّتكافل االجتماعي وهو ) الوقف ( ، وإعادة جمد       
عة ، وهذا ما يت ضح من نّص رسالة احلضارة ، كالذي كّنا نسمعه عنها حني كانت أوراّب يُغطّيها اجلهل من أركاهنا األرب

امللك جورج الثّاين ) ملك إجنلرتا ( حني أرسل ابنة أخيه " األمرية دوابنت " ورئيس ديوانه على رأس بعثة مكو نة من 
مثاين عشرة فتاة من بنات األمراء واألشراف إىل " إشبيلّية " ملا كان املسلمني حيكمون األندلس لدراسة نظام الد ولة 

من جورج الث اين ملك إجنلرتا » حلكم وآداب السُّلوك اإلسالمي ، وكّل مايؤدِّّي إىل هتذيب املرأة . يقول فيها : وا
والسُّويد والن رويج إىل اخلليفة ملك املسلمني يف مملكة األندلس صاحب العظمة هشام الث الث اجلليل املقام  ( 1)والغال

ناعات يف بالدكم ، وبعد الت عظيم والت وقري : فقد مس عنا عن الرقّي العظيم الذي تتمت ع بفيضه الص ايف معاهد العلم والصِّّ
لنشر أنوار العلم يف بالدان اليت العامرة فأردان ألبنائنا اقتباس مناذج هذه الفضائل لتكون بداية حسنة يف اقتفاء أثركم 

ة " دوابنت " على رأس بعثة من بنات أشراف ، ولقد وضعنا ابنة شقيقنا األمري يسودها اجلهل من أربعة أركان 
اإلجنليز تتشر ف بلثم أهداب العرش والتماس العطف لتكون مع زميالهتا موضع عناية عظمتكم ، ومحاية احلاشية 
الكرمية وحدب من اللوايت سيتوافرون على تعليمهن . ولقد أرفقت مع األمرية الص غرية هدي ة متواضعة ملقامكم اجلليل 

  .( 2)«  من خادمكم املطيع جورج ملك إجنلّتاالتكّرم بقبوهلا مع الت عظيم واحلبِّّ اخلالص .  أرجو
 ماهية الوقف وأركانه :  - 01

ار  الوقف لغةً  -أ  : مص   در وق    ف ، ومعناه احلبُس واملنع . مث  اشتهر املصدر يف الش يء املوقوف ، فقيل هذه الد 
ي ات ، فُيقال : وقفت عن الس ري ، إذا  وقف . أي : موقوفة . وكما ت يُطلق على احلسِّّ يُطلق الوقف على املادِّّاي 

                                                           
 الغال : تطلق على أجزاء من بالد فرنسا احلالي ة .  – (1)
. كتاب " العرب عنصر الّسيادة يف القرون  14 – 13اجملل د األو ل ، ص :  -البن عبد الرب   كتاب االستذكاراملصدر:  – (2)

 " للمؤرّخ اإلجنليزي الّسري " جون دوانبورت " . الوسطى
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م . وقد امتنعت عنه . وُيستعمل أيض    اً ف    ي األشي     اء املعن     وي ة ، فُيقال : وقف فالٌن حياته على العلم والدِّراسة والت علي
 .  (1)ية به ، فُيقال : وقفت على حقيقة األمر يُطلق أيضاً على معرفة الش يء والدِّرا

حبس العني . » (2): هو حبُس اململوك وتسبيُل منفعته مع بقاء عينه ودوام االنتفاع ويف االصطالح الفقهي  -ب
. أي هو حتبيس األصل وتسبيل ( 3)« على ملك الواقف والت صّدق ابملنافع على الفقراء مع بقاء العني كالعارية 

هو حبس العني عن متليكها ألحد من الن اس » وف    ي تع   ريٍف آخر للوقف يقول " وهبة الزُّحيلي " : .   ه منفعت  
وصرف منفعتها إىل املوقوف عليه . فالوقف يفيد متليك املنفعة للموقوف عليه ، وله استيفاء املنفعة بنفسه ، أو بغريه 

« م االستغ    الل أو منع        ه الع   رف من ذلك ، فليس له االستغالل إن أجاز له الواقف االستثمار، فإن نص  على عد
. ويف سياق عرض " وهبة الّزحيلي " ألمثلٍة عن " االلتزام إبرادة واحدة يف الفقه اإلسالمي " أورد تعريفًا للوقف ( 4)

الوقف حبس املال عن الت صّرف ،  »ينصُّ على أن  من بينه الوقف على ُدور العلم واملرافق االجتماعي ة  فقال : 
َهات اخلري كاملشايف واملدارس واملصانع  ، تق  ّراًب إل  ى هللا تعاىل ، كالوقف على ُدور العلم وجِّ وختصيص ريع  ه جله   ةِّ ب  رٍّ

يغة . للوقف أركان أربعة : هي الواقف ، واملوقوف ، واملوقوف عليه ، وال: » ( 6). وقال اجلمهور ( 5)« احلربي ة  صِّّ
 . (7)« ابعتبار أّن الرّكن : ما ال يتّم الش يء إال  به ، سواء أكان جزءاً منه أم ال 

وعلى ما سبق من تعريف الوقف وأركانه مُيكن القول إن  الوقف يتحق ق حببسِّ الواقفِّ عيًنا من أعيان ماله ،      
 إىل هللا تعاىل . وهي تقوم على خروج املال من عند وجيعل منافعها وفوائدها وريعها كوجه من وجوه اخلري، تقرابً 

اهلدف صاحبه إىل ملك هللا الّدائم ، وأن يُتصد ق به يف وجٍه من ُوُجوه الرّب ، وتبقى العني على شرط الواقف . و 
االقتصادي املباشر الستثمار أموال الوقف هو توليد دخل نقدي ُمرتفع بقدر اإلمكان يسمح لألوقاف بتقدمي 

                                                           
/  02:  املعجم الوسيط،  256م ، ص :  1987، مكتبة لبنان ، املصباح املنريانظر : الفيُّومي ، أمحد بن حمّمد بن علي :  – (1)

1051  . 
 .  340، ص :  التَّوقيف على مهمَّات التَّعاريفانظر : املناوي ، حمّمد عبد الر ؤوف :  – (2)
معجم ، وانظر :  197، ص :  : أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء انظر : القونوي ، قاسم – (3)

 وما بعدها .  474، نزيه محاد ، ص : املصطلحات املاليَّة واالقتصاديَّة 
 ( .  416/  4) ،  الفقه اإلسالمي وأدلَّتهالّزحيلي ، وهبة :  – (4)
 .  املصدر الّسابق – (5)
مغين وما بعدها ،  4/101: الشَّرح الصَّغري  وما بعدها ، 369: ص :  القوانني الفقهيَّة ، 3/395: رّد احملتار انظر : – (6)

  . 2/111: الفروق  ، 4/279:  كشاف القناع،  5/547:  املغين،  2/299:  غاية املنتهى،  383،  2/376:  احملتاج
 ( .  296/  10) ،  الفقه اإلسالمي وأدلَّتهلي ، وهبة : الّزحي نقالً عن :

  ( . 296/  10) املصدر الس ابق ، انظر:  – (7)
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ماهتا للمجتمع يف أفضل ُصورة . وقد اعترب الفقهاء أن  الوقف يفقد شرعّيته لو كان مرتافقًا مع املعصية أو مع خد
 . ( 2)، كما اشرتطوا يف الواقف أن يكون واجداً ألهلي ة التربُّع ( 1)اإلضرار ابآلخرين 

 ماهية الوقف العلمي :  - 01 – 01
من أشك   ال الوق    ف " العصري ة " واليت تعمل على استقبال التربُّعات أو األوقاف ال  وقف العل   مي ه   و شكٌل      

ارها يف اجلانب العلمي ) متويل األحباث العلمي ة ، وتكوين األساتذة والطّلبة ، دعم املشاريع     الن قدي ة والعيني ة واستثم
على خدمة اجملتمع من خالل أنشطة وبرامج مبتكرة هتدف إىل البحثي ة ... إخل . ( واإلنفاق من عوائد هذه األوقاف 

ت واحتياجات اجملتمع  ي ة والبيئي ة وفق أولواي  تنمية اجملتمع يف خمتلف اجملاالت العلمي ة واالجتماعي ة واالقتصادي ة والصحِّّ
 . ( 3)يز ابلّسعودي ة واألم ة ، ومم ن تبىّن هذا التوجُّه الوقفي ما رأيناه يف جامعة امللك عبد العز 

ووصفنا ملاهية الوقف العلمي أبن ه " عصري " فيه الكثري من التحفُّظ ألن  فكرة األوقاف على املؤس سات      
إىل اخلليفة العب اسي املأمون ، وذلك ظاهٌر فيما أنفقه من  –حبسب ما يذهب إليه أكثر الباحثني  –الت عليمي ة تعود 

ومل يشأ أن يكون نشاط بيت احلكمة متوقِّّفًا على سخاء اخللفاء » ى إنشاء " بيت احلكمة " ، أم واٍل طائلة عل
واالُمراء ، فهي أ للعلماء أرزاقًا سخي ًة يتقاضوهنا يف أوقات حمد دة من وقٍف اثبٍت يفيُض ريُعها عن الت كاليف املطلوبة 

يفة املأمون ، فأصبح من َضرورات إنشاء معهد أو مدرسة علمي ة أن هلذه املؤس سة العظيمة ، ومن مث  انتشرت فكرة اخلل
 . ( 4) «يُعنيِّّ هلا وقفاً اثبتاً يفي بنفقاهتا 

والوقف الت عليمي هو ما يوّفر الد عم لربامج وأنشطة اجلامعات ، مبا يف ذلك املساعدات املالي ة لطلبة اجلامعات ،      
لبة املهنيِّّني ، واملقاعد املمنوحة ، والبحوث اجلامعي ة ، واملراكز األكادميي ة ، وبرامج أتهيل وطلبة الدِّراسات العليا ، والط  

الط الب ، ومقتنيات املكتبة ... وتعترب متويالت الوقف حامسة لتحقيق الن جاح على األمد البعيد للبحوث األكادميي ة ، 
 ..  .ومبادرات أتهيل الط لبة اجلامعيِّّني 

 ماهيَّة اجلامعة الوقفيَّة :  - 02 – 01
                                                           

 .  09، ص :  .ه 1375، بغداد ، الش ركة اإلسالمي ة للطّباعة ،  أحكام األوقافحمم د شفيق العاين :  – (1)
 .ه 1354، جمل ة األزهر ، اجملل د الس ادس ، سفته أسرار الّتشريع اإلسالمي وفلعب اس طه احملامي :  – (2)
واليت تقوم رؤيتها للجامعة ( .  www.waqf.kau.edu.saانظُر : موقع جامعة موقع جامعة امللك عبد العزيز )  – (3)

و) استثماراته الن اجحة ( ركيزة يف  أن يصبح الوقف العلمي ) أبصوله الثابتة واملتغرية ( و) ضوابطه الش رعي ة املعتمدة (الوقفيَّة على : " 
االقتصادي ة تطوير ودعم املشروعات البحثي ة ومتويل الدِّراسات العلمي ة والت طبيقي ة والربامج اخلاص ة اليت ختدم اجملتمع وتعاجل مشكالته 

  .والعلمي ة واالجتماعي ة والصحي ة وتسهم يف تنميته " 
، د . سامي الص الحات ، ص :  دور الوقف يف جمال الّتعليم،  14للش يخ مصطفى الز رقا ، ص :  أحكام األوقاف انظر: – (4)

، ورقة عمل مقد مة ملؤمتر  استثمار أموال األوقاف على التَّعليم وأساليب إدارهتا. نقاًل عن : ضمريي ة ، عثمان مجعة :  11 – 01
مايو  10و  09ه  املوافق ل   :  1432مجادى اآلخر  07و  06ة املنعقد جبامعة الش ارقة يف أثر الوق   ف اإلسالمي يف الن هضة الت عليمي  

 م . 2011
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الوظائف الت دريسي ة ) نقصد ابجلامعة الوقفي ة ما يتّم حبُسه من أعيان املال يف إقامة اجلامعة وآدائها لوظائفها :      
حملبسة يف حفظ األصول او) للجامعة الوقفي ة ( فوائد كبرية تتمث ل نشر املعرفة ( ، والبحثي ة ، وخدمة اجملتمع . 

واستمرار عطائها يف األجيال املقبلة ، حبفظ أجزاء من أعيان األموال لنفع الطّلبة واألساتذة اجلامعيِّّني ، ونفع 
وذلك بتمويل العملي ة الت عليمي ة برم تها ، إذ تعمل ) اجلامعة  املستحقني إبعانتهم على تلبية احتياجاهتم املعرفي ة ...

 رواتب األساتذة ومَِّنح الط لبة والربامج الت عليمي ة ، وكذا نسخ الكتب وكّل ما يتعل ق ابلت عليم . الوقفي ة ( على متويل 
، جامعة األزهر ابلقاهرة ، جامعة الزّيتونة بتونس ( 1)وم   ن من    اذج ه    ذه اجلامعات العربي ة جند جامعة القرويِّّني بفاس 

  ، ستانفورد ... إخل .   ( A & M، ييل ، تكساس )  (2)هارفارد ... ومن مناذج اجلامعات الغربي ة 
 ومُيكننا إمجاهلا يف العناصر األربعة اآلتية : ُأُسس إدارة الوقف : 

ويُلزم بتنفيذها انظر الوقف ، وذلك ألمهِّّي ة الش رط ، حت  قيل يف بيان أمهِّّي ت ه : ) شرُط تنفيذ شرط الواقف :  – 01
الش ارع ( . ومع هذه األمهِّي ة يف التزام تنفيذ شرط الواقف إال  أن  الفقهاء جعلوا للمتويلِّّ خمالفة شرط الواقف كنّص 

 الواقف استثناًء يف بعض احلاالت ، إذا توافَ َر شرطان ، ومها : 
 قيام املصلح   ة املعتب     رة الت     ي تقتضي خم    الفة ش   رطِّه .  - 01
 ىل القاضي لُيصدر اإلذن ابملوافقة على هذه املخالفة ، ابعتبار واليته العام ة . رفع األمر إ - 02

إذ جيب  » بغرض توجيه استثمارات الوقف مبا خيدم احلاجة البحثي ة -غالبًا  –وتكون هذه املخالفة لشروط الواقف 
لح ، فإن كانت األم ة حمتاجة إىل اإلنتاج توجيه االستثمارات الوقفي ة للبحث العلمي إىل ما هو أهمُّ وأوىل وأمثل وأص

ناعي  الزِّراعي أو احليواين ُروعي أن تكون األولوي ة يف استثماراهتا هلذا القِّطاع ، وإن كانت حاجتها إىل القِّطاع الصِّّ
ناعات الث قيلة أعظَم توج هت األولوي ة إىل ذلك ، وإن كانت احلاجة أبلَغ إىل فُ َرص عم ل تقضي على احلريب أو الصِّّ

 . ( 3) «البِّطالة أو خُتفِّف من حجمها ، جعلت املشاريع االستثماري ة مواتية لتحقيق هذا اهلدف ... إخل 
لعل  من أهّم واجبات متويلِّّ الوقف القيام بعمارة العني املوقوفة ، ألن  إمهال عمارة الوقف عمارة الوقف :  – 02

وذهابه ، وابلت ايل إىل فوات االنتفاع به ألن  عمارته تؤّدي إىل دوام االنتفاع به ، وصيانته وصالحه قد يُؤدِّّي إىل خرابه 
 وعدم تفويت أي ة منفعة من منافعه . 

حبسب شرط  –ذك    ر الفقه    اء أن  لن    اظر الوق  ف ش    رعًا احل     ّق يف إج     ارة أعيان الوقف إجارة الوقف :  – 03
ا رأى مصلحة الوقف يف ذلك ، وانتَفت املوانع . وذلك ملا حُتقِّقه إجارة املوقوف من ريع وإيراد إذ –الواقف عليها 

                                                           
 أو ل جامعة وقفي ة يف العامل ، ) وسيأيت احلديث عنها ( .  – (1)
 أعظم اجلامعات الوقفي ة يف العامل اليوم ، ) وسيأيت احلديث عنها أيضاً ( .  – (2)
 . 16، مرجع سابق ، ص : استثمار أموال األوقاف على التَّعليم وأساليب إدارهتا ي ة ، عثمان مجعة : : ضمري انظر – (3)
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يانته ، أو مصلحة  يصرفه املتويلِّّ يف املصارِّف اليت حد َدها الواقف ، أو مبا حُيقِّق مصلحة الوقف كعمارته وصِّ
 . ( 1)املستحقِّني 

ب على انظر الوقف أداء حقوق املستحقِّني يف الوقف من املوقوف جيأداء حقوق املستحقِّني يف الوقف :  - 04
عليهم ، وعدم أتخريها ُمطلقًا إاّل ملوجٍب يقتضي أتخري حقُوقهم ، كحاجة إىل الت عمري واإلصالح ، أو الوفاء بدين 

 على الوقف ، ألن  هذه األمور مقّدمة على اإلعطاء للمستحقِّني . 
 ف ابجلامعات ) الوقف اجلامعي ( :  الّدوافع إلنشاء الوق - 02

إلقامة الوقف على اجلامعات والعمل على تشجيعه ، ومُيكننا إجيازها يف  –يف عصران هذا  –هناك دوافع عديدة 
 الّنقاط اآلتية :

يت التخّلف الذي تعرفه اجلامعات العربي ة ، ويكفي يف ذلك االّطالع على أّي إحص   ائي ات مع    اصرة ، وال - 01
تشمل : ) ترتيب اجلامعات ، مستوى الت عليم اجلامعي ، ترمجة األحباث ، مستوى القراءة ، البحث العلمي ، براءات 
االخرتاع ... إخل ( ليظهر من خالهلا قوائم جامعاتنا العربي ة اليت أتيت يف ذيل الرّتتيب ، إذ ) ال توجد جامعة واحدة يف 

( طيلة سنوات   QS Top University جامعة يف العامل يف تصنيف ) 100العامل العريب ضمن الئحة أفضل 
 عديدة ( . وهو ما يفرض تشجيع الوقف على اجلامعات للنهوض مبستواها ، وحتقيقها لغاايهتا وأهدافها . 

ّتكنولوجيا ، عيُشن   ا ف   ي ما ُيسم ى ب " عص    ر الث ورات السّت " : ) املعلومات ، االّتصال ، الفضاء ، ال – 02
البي    ولوجيا ، واجلينات ( . وهي كلُّها جماالت يف ) البحث العلمي ( . ولألسف الّشديد األّمة اإلسالمي ة مل تُواكب 
هذه الّثورات ، وكّل واحدة منها حتتاج إىل متويٍل كبري ، تعجز معظم احلكومات عن حتقيقه ، لُيفتح بذلك اجملال 

 فجوة اإلنفاق على هذه الث ورات ... للوقف على اجلامعات لسّد 
من العناصر األساسي ة لنظام متويل البحث العلمي ، عنصر املصدر أو " املورد املايل " الالزم للص رف ، والذي  - 03

اتي ة املستدامة . وعنصرَا الثّبات والّدميومة مها م ا يتوف ر عليهما ينبغي أن يكون مورًدا اثبًتا وقاباًل للنمّو والت نمية الذ 
 الوقف ، وال يتوف ران يف غريه . 

صة يف  - 04 احلاجة لتجهيز املعامل أبحدث األجهزة واملعد ات العلمي ة ، وكذا احلاجة إلنشاء املكتبات املتخصِّّ
علمي ة البحث العلمي ، اليت تعتمد على تقني ات االّتصال املنتظم مع قواعد املعلومات املتخصِّّصة يف اجملاالت ال

، وكّل هذا يتطل ب ضّخ أموال كبرية ومستقر ة اإلنفاق لُيؤيت البحث العلمي أكله ، ويتيس ر نشره وتعميمه  (2)املختلفة 
 .  (1)« ما تصد ق الن اس بصدقة مثل علم ينشر» وصدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني قال : 

                                                           
 .   53، ص :  اإلسعاف يف أحكام األوقافلط رابُلسي : انظر: ا – (1)
الرّتاسل وثورة االّتصال ومثاهلما : وال خيفي على أحد أنّنا نعيش فيما ذكرانه يف العنصر الث اين ممّا يُعرف بعصر ثورة املعلومات  – (2)

( ،  E- chatting( ، الّتحاور عن بعد )  Commerce électronique( ، التجارة عن بعد )  E-mailsاإللكرتوين ) 
 Banques des( ، تبادل املعطيات الطبّية عن بعد )  Télé-médecineالطّب عن بعد ) تشخيصا وعالجًا ( ) 
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لعمل العربي ة أن  املنطقة العربي ة تعاين من ارتفاع معد الت البطالة ، يشري تقرير منظمة ا» مواجهة البطالة :  - 05
وأن   ( % 14حيث يعترب املعد ل األعلى مقارنة ابملعد الت الس ائدة يف املناطق األخرى من العامل إذ يتجاوز ) 

) ... ( ومن املقد ر أن حتتاج ( % 25املعد الت األعلى للبطالة كانت بني الش باب ، إذ يتجاوز هذا املعدل ) 
م للقضاء على البطالة ، مم ا يعة مضاعفة  2020مليون وظيفة إضافي ة حبلول عام  100املنطقة إىل توفري أكثر من 

مليون وظيفة إضافي ة إلبقاء معد الت  4املستوى احلايل للت شغيل . كما أن  دول املنطقة حتتاج سنواّيً توفري أكثر من 
. واملالحظ على بعض اجلامعات الوقفي ة أهّنا أَْوَلت قضي ة توظيف اخلرِّجيني عنايتها ( 2)« الة عند مستواها احلايل البط

من خالل تكوينهم العلمي والفةِّّ واملهاري مبا يواكب مستجد ات العصر، وهو ما يُتيح للخرِّيج أن حيصل على وظيفة 
على ما يذُكره الدّكتور أمحد  -مثاًل  – و م    ا تعرفه الكثري من اجلامعات الوقفي ة الرتُّكي ة وه     –ضمن جم    ال خت    صُّصه  –

ا أسهمت يف حلِّّ مشكلة البطالة للحاصلني على املاجستري والدّكتوراه من خالل » علي سليمان إذ يقول عنها :  إهن 
عالن احلقيقي واملنافسة احلقيقي ة ، وتفرّغ غالبي تهم للعمل استيعاب معظم أعضاء هيئة الت دريس األتراك ، عن طريق اإل

يف اجلامعة ، واالستغناء عن الس فر لإلعارة للّدول األخرى ، السيما بعد رفع مرت باهتم مبا يضمن هلم حياة كرمية ، 
  .( 3)« وميكِّنهم من إجنازاهتم العلمي ة والّتقني ة العالية 

الوقف يفتح الباب أمام ظهور مجاعة من املتخصِّّصني يف األعمال ، فمن » ديدة : استحداث ختصُّصات ج - 06
املبادئ االقتصادي ة واملشهورة أن  " الت خصُّص يرفع اإلنتاجي ة ويزيد االبتكار" ، وبقدر ما جند أوقافاً خمص صة لإلطعام ، 

صني يف توفري الغذاء وآخرين وأخرى لإليواء ، واثلثة للت عليم ، ورابعة للعالج الطيبِّّ وه كذا ، بقدر ما جند أانساً متخصِّّ
 . ( 4)« يف توفري اإلسكان وغريهم يف تقدمي اخلدمات الطبِّّي ة 

 : لو ُكلِّّفُت شراء بصلة ما تعل مت مسألة .  -رمحه هللا  -التفرُّغ لطلب العلم ويكفي لبيان ذلك قول الّشافعي  - 07
ابق ذكرُها هي من أكرب الد وافع إلقامة الوقف على اجلامعات ملا يُدرّه الوقف من أموال حلّل وال شّك أن  العناصر الس  

معظم إشكاالت البحث العلمي القائمة ، فضاًل عّما فيه من مراعاة ملصلحة األجيال القادمة ، فإنشاء وقف هو 
 مبثابة إنشاء مؤس سة اقتصادي ة دائمة ملصلحة األجيال القادمة ... 

                                                                                                                                                                                           

données médicales ملنتدايت احلواري ة وامللتقيات عن بعد ) ( ، اNews-groups  ( احلكومة عن بعد ، )E- 
governing  ( الت صويت عن بعد ، )E- voting  ( وأخرياً وليس آخراً الّدراسة أو الّتعليم عن بعد ، )E- learning   )

 ... وكّلها تتطّلب معّدات ووسائل اّتصال يُنفق علها من ريع األوقاف .
   رواه الط رباين عن مسرة بن جندب . وقال عبد هللا املبارك : ) ال أعلم بعد النبو ة أفضل من بثِّّ العلم ( .   – (1)
  .  دور مؤسَّسة الوقف ىف مواجهة البطالةانظر: حبث األستاذ "حسني عبد املطلب األسرج " :  – (2)
، ) دكتوراه ( ، إشراف : أ. د . زينب  كيا وإمكانيَّة اإلفادة منها يف مصرخربة اجلامعات الوقفيَّة بّت أمحد علي ُسليمان :  – (3)

بية حسن حسن سيد ، د. آمال حممد حسن عتيبة ، جامعة عني مشس ه  /  1434، ختصُّص أصول تربية ( ، مصر ،   )  كلّي ة الرت 
 م ( .  20/8/2013 -ه   www.alukah.net  ( )13/10/1434موقع األلوكة : ) م ، نقالً عن :  2013

  ، مرجع سابق .  دور مؤسَّسة الوقف ىف مواجهة البطالةانظر: حبث األستاذ "حسني عبد املطلب األسرج " :  – (4)
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 الّتفاعل بني الوقف العلمي واجلامعة :  - 03
تتجل ى مثرة الّتفاعل بني الوقف العلمي واجلامعات يف حتقيق خمرجات اجلامعة ، من جهة ، وإحياء فكرة الوقف      

 على البحث العلمي ، من جهٍة أخرى ، وعلى الّتمايُز املوجود بني أصل اجلامعة وأصل الوقف إال  أن  كليهما يهدف
دمة اجملتمع ، وعلى هذا سنعرض لبيان أثر اجلامعة يف النُّهوض ابلوقف واجملتمع ، وأثر الوقف يف النُّهوض  إىل خِّ

 ابجلامعة واجملتمع ، وهو ما يُبيُِّّنه املخط طان اآلتيان املمّثالن لعالقيت الّتفاعل والّتكامل : 

 
معة واجملتمع والوقف وأثر كّل واحدة يف األخرى ) الّتفاعل : ( يُبنيِّّ الّتفاعل القائم بني اجلا 01الشَّكل رقم ) 

 التَّأثري والتَّأثُّر ( .
فاملالحظ أن  اجلامعة تُوّفر الكفاءات البشريّة املختلفة ) اخلرِّجيون ( الذي يقومون خبدمة اجملتمع ، هذا األخري الذي 

 مر ة أخرى يف حلقة دائمة من الّتأثري والّتأثُّر . يُعترب أساس متويل كّل األوقاف ، والذي يعود عليه ابلن فع 

 
 ( يُبنيِّّ اجملاالت املشّتكة بني اجلامعة واجملتمع والوقف ) تكامل الّنشاطات ( . 02الشَّكل رقم ) 

، إال   ( 01ورغم سلسلة الّتفاعل الّدائمة بني العناصر الث الث ) اجلامعة ، واجملتمع ، والوقف ( املبّينة يف الش كل ) 
أنّنا نلحظ الّتفاعالت بني العناصر الث الث ، مع مالحظات أن  العالقات املمث لة هنا هي عالقات ) انعكاسي ة ( ، أي 

 )  اجلامعة / الوقف = الوقف / اجلامعة ( ، واليت مُنثِّّل هلا ابألمثلة اآلتية : 
 اجلامعة / الوقف ( = )الوقف  / اجلامعة ( : )  – 01
ه : الوقف على تدريس الطّلبة ، وطباعة كتبهم ، وتوفري حاجياهتم . واملالحظ أّن هذا ال عالقة له ) مباشرة ( ومثال

وكان  -ابجملتمع . وهو ما يُذّكران بقّصة " اجلاحظ " مع أّمه عندما قّدمت له طبقًا فيه ُكتب عندما سأهلا طع   امًا 
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ن ه ال عالقة ) مباشرة ( بني الّتحصيل ) قراءة الكتب ( وواقع الن اس وكان فعلها ذاك العتقادها أ -شغوفًا ابلكتب 
 املعيش . 

 اجلامعة / اجملتمع ( = ) اجملتمع / اجلامعة ( : )  – 02
ومثاله : خدمة اخلّرجيني يف وظائف اجملتمع املختلفة ...  واملالحظ أّن هذا ال عالقة له ) مباشرة ( ابلوقف ] إاّل إذا  

 [ .  ! قفونكان منهم وا
ومثاله : الوقف على الطُّرق ، وبناء اجلسور ، وقف األواين الوقف / اجملتمع ( = ) اجملتمع / الوقف ( : )  – 03

 املكسورة ....  واملالحظ أّن هذا ال عالقة له ) مباشرة ( ابجلامعة . 
 أثر اجلامعة يف النُّهوض ابلوقف واجملتمع :  - 01 - 03

َء أبَثَرِّ اجلامعة يف النُّهوض ابلوقف ، ألّن هذا هو اخلُطوة األوىل املنوطة ابلباحثني ، وألن  هذه وقد آثرُت البد     
ا  -لألسف الش ديد  -اخلطوة يف عالقتها ابلواقفني  َا  ُمنبَ ت ة ، ومت ما كانت ُمْنبَِّتة فإهن  نٍي إبِِّّْذنِّ َرهبِّّ تُ ْؤيتِّ أُُكَلَها ُكل  حِّ

 ول : . وهللا تعاىل يق  ِّ ائَُة  َكَمَثلِّ َحبَّة  َأنـْبَـَتْت َسْبَع َسَنابِّلَ َمَثُل ال ذِّيَن يُ ْنفُِّقوَن أَْمَواهَلُْم يفِّ َسبِّيلِّ اَّلل بُ َلٍة مِّ يفِّ ُكلِّّ ُسن ْ
ٌع َعلِّيٌم  ضل املنفقني يف سبيل . وقد قال بعد بيان ف (1)[  261] البقرة :  َحب ٍة َواَّلل ُ ُيَضاعُِّف لَِّمْن َيَشاُء َواَّلل ُ َواسِّ

ُ َغةٌِّّ َحلِّيٌم  قـَْوٌل َمْعُروفٌ  هللا :  بَ ُعَها أًَذى َواَّلل  ْن َصَدَقٍة يَ ت ْ  -[ . وكّل ما منلكه حنن  263] البقرة :  َوَمْغفِّرٌَة َخرْيٌ مِّ
) ففي البدء كانت هو ) القول املعروف ( ، فبالكملة يبدأ الوقف وهبا ينتهي ، وابلكلمة تقوم كّل ُشؤوننا :  -اآلن 

الكلمة ( ، والكون ُخلق بكلمة ] ُكْن فَ َيُكوْن [ ، وحنن ندخل اإلسالم بكلمة ، وخيرُج سواان منه بكلمة ، ونتزّوج 
بكلمة ونُطلِّّق بكلمة ، ونتمّلك الرّقاب بكلمة ونُعتقها بكلمة ، ومُنضي العقود بكلمة ونُنهيها بكلمة ، وَنشّن احلروب 

، وتوحيُدان هلل كلمُة ) ال إله إالّ هللا ( وأعظِّم هبا من كلمة ... ومن هنا كان أهّم ما مُيكن أن  ! مةبكلمة ونَضعها بكل
يتجل ى من آاثر اجلامعة يف النُّهوض ابلوقف هو ب   ) الكلمة ( اليت يُعر ف من خالهلا ابلوقف وأمهِّّي ته ، وآاثره على 

، واحليوان ، واحلياة كّلها .. وذلك أبن َتعقد اجلامعاُت الن دوات ، وتُقيم اجملتمع ، وعوائده على الن اس ، والبيئة 
 الد ورات ، وتعقد احملاضرات ، وتنشر األحباث ، وحُتيي املخطوطات ... 

ولبيان هذا األثر نذكر جهود اجلامعات يف حتقيق نفائس الرّتاث املتعلِّّق ابلوقف وإعادة نشره ، ونذكر الدِّراسات 
 : ( 2)ال سيما ما تعل ق منها بدراسة العالقة بني اجلامعة والوقف ، وهي كاآليت  –ي ة اليت تناولت الوقف األكادمي

                                                           
والحظ ما بعد هذه اآلية من تكثيف اآلايت يف األمر ابإلنفاق بشّت األشكال والرّتغيب فيه بشّت الطُّرق ] البقرة : اآلايت من  – (1)

 [ . 276 إىل 261
مكتبة امللك فهد وما استفاده من بعض اجلامعات واملراكز البحثي ة ، منها : )  -مثاًل  –انظر ما كتبه " يوسف أمحد احلسن "  – (2)

ة حول الوقف قـــائمة ببلـيــوغرافيَّ ( يف كتابة مق     ال بعن     وان :  مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية( و)  الوطني ة ابلّرايض
اث والثّقافة واألدب يف اخلليج العريب ( ، العدد : ) كتب ورسائل جامعيَّة (  ،  28، ) جمّلة الواحة ( ، ) جمّلة فصلّية تُعىن بشؤون الرتُّ

 .(  www.alwahamag.comم ، موقع : )  2011/  03/  11يف 
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 الكتب والّدراسات األكادمييَّة اليت تناولت عالقة الوقف ابجلامعة والبحث العلمي :  – 01
 ستار إبراهيم اهلييت " . ، للدّكتور " عبد ال(1)«اجلامعة الوقفّية اإلسالميَّة : »  01الّدراسة 
للدكتور " حمم د ( 2)«املعاصرة للوقف يف اجلامعات : جامعة الريموك منوذجًا  بعض التطبيقات: »  02الّدراسة 

 موّفق األرانؤوط " .
للمهندس " عبد اللطيف حمم د  ،( 3)« دور الوقف اإلسالمي يف تنمية القدرات الّتكنولوجيَّة » :  03الّدراسة 

 يخ " .الّصر 
للدّكتور حسن حمم د الرِّفاعي «  -كليَّة الّتكنولوجيا منوذجًا -الوقف على املؤّسسات الّتعليميَّة »  : 04الّدراسة 

 . 
أمحد علي  ، للدّكتور :( 4)«  خربة اجلامعات الوقفيَّة بّتكيا وإمكانيَّة اإلفادة منها يف مصر» :  05الّدراسة 

 سليمان ، ) دكتوراه ( . 
، ل   " علي أمحد في اض ضرغام " د . «  الوقف اإلسالمي وأثره يف الّنمو التَّعليمي واالجتماعي» :  06راسة الدّ 

 .ت، ) دكتوراه ( 
،  ل   "  «دور الوقف اإلسالمي يف احلياة العلميَّة والتَّعليميَّة ابملدينة املنوَّرة يف العهد السَّعودي » :  07الّدراسة 

بية ابملدينة املنو رة ، سحر عبد الر محن  ه  ، ) ماجستري ( ) إشراف : عبد الر محن 1422مفيت صديقي " ، كّلية الرت 
 الن قيب ، مىن علي الس الوس ( . 

 ومن املخطوطات احملقَّقة يف الوقف :  – 02
ه  /  982عمادي ) ت أبو السُّعود ، حمم د بن حمم د بن مصطفى ال« : رسالة يف إثبات صحَّة وقف النُّقود »  -

 م ( .  1574
وقد نشرت بعض وزارات األوقاف أحبااًث تُعىن ابلوقف وعالقته ابلبحث العلمي خاص ًة، وعالقته ابلعملي ة الّتعليمي ة 

 بشكٍل عام ، ونذكر منها : 
ؤون اإلسالمي ة ، وزارة الشُّ « الوقف يف خدمة البحث العلمي  »الّتومي ، انصر بن إبراهيم : » :  01الّدراسة 

 ه  ، مك ة املكر مة .  1420واألوقاف ، وكالة الوزارة لشؤون األوقاف ، 

                                                           
حت  89م ، من ص :  2002ه  / 1423،  2اف ، ابلكويت ، العدد انظر: جمّلة أوقاف الصادرة عن األمانة العام ة لألوق - (1)

 .  107ص : 
 .89إىل ص  83، من ص 7انظر: جمّلة أوقاف ، العدد  - (2)
 م . ] نقاًل عن :  [ 2003وهذا الكتاب صادر عن األمانة العامة لألوقاف ابلكويت ،  - (3)
بية حسن عتيبة ، جبامعة عني مشس إبشراف : أ.د. زينب حسن حسن سيد ، د. آمال حممد - (4) ، ختصُّص أصول   )  كّلي ة الرت 

 م . 2013ه  /  1434تربية ( ، مصر ، 
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ل   " حمسن بن علي فارس احلازمي " ، وزارة الشُّؤون ، «  الوقف والبحث العلمي كاستثمار»  : 02الّدراسة 
 ملكر مة . ه  ، مك ة ا 1420اإلسالمي ة واألوقاف ، وكالة الوزارة لشؤون األوقاف ، 

، ل   " مانع محاد  «حبث اإلفادة من التجارب املعاصرة لبعض الدول اإلسالمية يف جمال الوقف » :  03الّدراسة 
 ه  ، مك ة املكر مة .  1420وكالة الوزارة لشؤون األوقاف ،  ، اجلهة " ، وزارة الشُّؤون اإلسالمي ة واألوقاف

، ل   " عبد هللا بن عبد العزيز املعيلي " ، وزارة الشُّؤون «  ليَّة التَّعليميَّةدور الوقف يف العم» :  04الّدراسة 
 ه  ، مك ة املكر مة .  1420اإلسالمي ة واألوقاف ، وكالة الوزارة لشؤون األوقاف ، 

 1997يت ، ، صادرة عن األمانة العام ة لألوقاف ، الكو «  وثيقة اسّتاتيجيَّة الّنهوض ابلوقف»  : 05الّدراسة 
 م.

" قد م الدّكتور سليم هاين منصور حملة عن الد ور األساسي دور اجلامعات يف الّنهوض ابلوقف  وحتت عنوان : "
للجامعات يف الّنهوض ابجملتمع ودورها احملّدد يف ثالثة أمور رئيسي ة هي : تقدمي املعرفة ونشرها ، والبحث العلمي يف 

  .ي ة ، وخدمة اجملتمع عن طريق تقدمي اخلدمات االجتماعي ة والت وعية العام ة خمتلف جماالت املعرفة اإلنسان
ابإلضافة إىل تدعيم االجّتاهات االجتماعي ة والقيم اإلنساني ة املرغوب هبا ، كما تطر ق إىل تقصري اجلامعات يف تفعيل 

 األحباث والّرسائل العلمي ة ، وتطر ق إىل الت قصري الوقف أكادميّيًا وعمليًا ، وأك د عدم وجود مواضيع عن األوقاف يف
ع بيان كيفي ة تعاطيها مع يف طرح الوقف كنموذج للمجتمع األهلي ، مث  طرح أمنوذًجا جلامعات إسالمي ة يف لبنان ، م

ونشاطات تتالءم ، وقد م رؤيته لدور اجلامعات يف تفعيل الوقف من خالل إشراك الطال ب يف مبادرات وقفي ة الوقف
مع مقدراهتم ، فيمكنهم تفعيل دور الوقف من خالل : وقف الكتب ، ووقف األدوات اليت يستخدموهنا إذا استغنوا 

  .لتدريس زمالئهم ، وهذا ما يعترب رؤية جديدة ومعاصرة يف اجملال الوقفي   "عنها بعد ختّرجهم ، ووقف " الوقت
 امعة واجملتمع :أثر الوقف يف النُّهوض ابجل - 02 - 03

 : ( 1)ومُيكن إجياز هذا األثر ابلن ظر إىل عوائد الوقف على اجلامعة واملتمثِّّلة يف 
 ويعود هذا إىل حفظ اأُلُصول املنتجة وعدم الت صُرف فيها واإلنفاق من ريعها.  مصدر متويل اثبت ومستقّر : – 01
ويتمث ل يف استغناء املؤس سات الت عليمي ة عن الد عم املايل من  :حتقيق االكتفاء الّذايت للمؤسَّسة التَّعليميَّة  - 02

الد ولة . ويؤّدي هذا االكتفاء إىل حتقيق نوع من حرِّي ة الت عليم واستقاللي ة العلماء فيما يقومون بتدريسه دون وِّصاية من 
بعلماء املسلمني إىل تعظيم الوقف ، وحرصِّ    هم الد ولة إال  من الشُّروط اليت وضعها الواقف ، وهو األمر الذي دفع 

 على بقائه واستمراره ، ومحايته ، والوقوف يف وجه من حُياول الت عدِّي عليه ، وإمجاعهم على حترمي إلغائه . 

                                                           
، مرجع  استثمار أموال األوقاف على التَّعليم وأساليب إدارهتا: ضمريي ة ، عثمان مجعة : انظر تفصيل هذه العناصر عند  – (1)

 سابق . 
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أو  من خالل تلك االشرتاطات اليت يضعها الواقفون حت  مُيكن القول إن  وثيقة الوقف تطوير نظام التَّعليم :  – 03
كتاب الوقف كان أشبه ما يكون ب  ) النِّّظام الد اخلي ( للمؤس سة . وذلك مبا تتضم نه تلك االشرتاطات من تنظيمات 

 مالي ة وإداري ة ) ُشروط القبول ، الكتب املعتمدة يف الّتدريس ، الّتمويل الالزم وكيفي ة تسيريه ... ( . 
ئمًا ما جند أن  توفري املبىن الّتعليمي سابٌق للوقف الذي يُوقف عليه ، إذ جرت وداتوفري املباين التَّعليميَّة :  - 04

العادة أن يقوم الواقف إبنشاء املؤس سة الّتعليمي ة وإعدادها للعمل الّتعليمي ، ومن مث  وقف األوقاف املدر ة على هذه 
ا ابمساء واقفيها ، وهذا أفضل تكرمي هلم املؤس سة مبا يضمن استمرار نشاطِّها ) كما جرت العادة على تسميته

 ولعطائهم ، وتشجيع لغريهم ... ( . 
وحدة اجملتمع اإلسالمي وتكاتفه على بعد الّداير واختالف األمصار، فكانوا كاجلسد الواحد ، ومن أمثلة  - 05

لُقدس الش ريف ... أو ذلك األوقاف اليت كانت ابجلزائر وريعها الذي كان يوقف خلدمة احلرمني الّشريفني ، أو ا
 غريمها. 

ياق أيضاً قد م الدّكتور حمم د حمم د سويلم ، حبثاً حول " دور اجلامعات يف نشر ودعم األحباث العلمي ة من  ويف هذا السِّّ
خالل الوقف " بني  فيه أمهّية وقف املكتبات والكتب العلمي ة ، ووقف أدوات البحث العلمي ) املختربات ( ، ووقف 

 .املوسوعات العلمي ة ، ووقف الكراسي العلمي ة ..
م ( ابلت عاُون مع  2002ت جربة الر ائدة لرُجل األعمال األرُدين مسري مش ا ) تويّفِّ ومن جتارب الوقف الفردي ة يف اجلامعة ال

م بتأسيس " كرسي مسري  1985جامعة الريموك األرُدني ة يف جمال املسكوكات اإلسالمي ة . فقد بدأ الوقف املؤّسس يف 
مش ا للمسكوكات " الذي انطلق أو اًل بتدريس ماد ة " املسكوكات اإلسالمي ة " يف قِّسم الت اريخ مث  أصَبح بعد ذلك ن   واة 

     ة " الريموك للمسكوكات " لب   رانمج م    اجستري يف املسك    وكات اإلس    المي ة ، ابإلض     افة إىل إص     داره للمج     ل ة العلمي  
 .( 1)م  1996م وأتسيسه ل   " متحف املسكوكات اإلسالمي ة " يف  1989يف 

 منافع الوقف على البحث العلمي :  - 04
للوقف منافع جتّل عن احلصر ، وأييت يف مقدِّمتها دعم اجلامعات احلكومي ة ابلت وجه حنو الت خصُّصات احليوي ة      

» قد جاء يف كتاب زالة العوائق املالي ة اليت تعرتض سبيل تطوير اجلامعة . و درة اليت يتطل بها سوق العمل ، وذلك إبالن ا
، للمهندس عبد اللطيف حممد الّصريخ ، بعض الّنماذج ملا ( 2)« دور الوقف اإلسالمي يف تنمية القدرات الّتكنولوجي ة 

» ) ات اخلريي ة يف دعم القدرات التكنولوجي ة ؛ كما هو احلال ابلّنسبة ل   : مُيكن أن تقوم به . اهليئات واملؤّسس
م ، والذي يدعم  28/3/1995الذي أنشأته األمانة العام ة لألوقاف بتاريخ « الصُّندوق الوقفي للت نمية العلمي ة ( 
                                                           

، قسم الت اريخ ، جامعة آل  وقف الّنقود ودوره يف النُّهوض ابلتَّعليم ما بني املاضي واحلاضرم د : انظر حبث : األرانؤوط ، حم – (1)
 البيت ، األردن . 

منوذجاً ملا تقوم به األوقاف من  -أيضاً  –م ، ولعل ه مُيثّل  2003وهذا الكتاب صادر عن األمانة العامة لألوقاف ابلكويت ،  - (2)
 ي .خدمٍة للبحث العلم
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وُجهوده يف دعم القدرات الّتكنولوجي ة « صندوق الوقف ابلبنك اإلسالمي للت نمية ( » ) الّتعليم الّتكنولوجي ، و
 م .  1997للدُّول اإلسالمي ة والذي أنشئ يف ماي عام 

وإبقاء اجلامعة مستقّلة عن ُسلطة الّدولة وذلك بتمويلها  تكثري مؤس سات اجملتمع املدين ، وتتجل ى فوائد الوقف يف
يف اإلنتاج احلضاري ويقود إىل الّنهضة حّت يف حاالت لزايدة اإلبداع  وهو ما يفتح اجملالاخلاّص من الش عب ... 

ياسي ، أيَن كان للوقف دوٌر يف إطالة عمر الّدولة اإلسالمي ة ، وأد ى إىل زايدة احلرِّي ة الفكري ة بوضع مناهج  الفساد السِّّ
 الّتعليم املناسبة واختيار جمالس الّتعليم حبسب حاجات الّناس وإمكاانهتم ...

 تمع يف النُّهوض ابلوقف واجلامعة :أثر اجمل -
لتحقيق أثر الوقف يف اجلامعة عملت بعض اجلامعات على حتديد قنوات اإلسهام يف ) الوقف العلمي ( مبا خيُدم 

 البحث العلمي ، ونذكر منها : 
حمّل  -طعة أرض ق -إذ ابإلمكان املسامهة أبّي نوع من األصول العيني ة مثل : ) بيت  املسامهة العينيَّة : - 01

ممتلكات ... إخل ( ، ويقوم الوقف العلمي ابستثمارها وتنميتها والص رف من عوائدها على أنشطة  -سي ارة  -جتاري 
 البحث العلمي . 

حيث يقوم ) الواقف ( بتحديد مبلغ معني  يساهم به شهراًي للوقف ، وتتّم فيه  :( 1)االستقطاع الشَّهري  - 02
 ل تفويض البنك اخلاص الستقطاع مبلغ اثبت شهرايًّ وحتويله ألحد حساابت الوقف العلمي .املشاركة من خال

للمشاركة يف  -أو جزءًا منه  –إذ ميكن ل  ) الواقف ( أن يقف نفسه ووقته  وقف العلم واخلربة والوقت : - 03
 وقف واحلّث على دعمه ...دعم أنشطة الوقف وحتقيق أهدافه الط موحة . وكذا وقف اجلهد يف الت عريف ابل

 آفاق ) اجلامعة الوقفيَّة ( :  - 05
إىل تطوير مستوايهتا البحثَية وخمرجاهتا  -على اختالف ُشروط وقفها واسرتاتيجّياهتا  -تسعى ) اجلامعات الوقفي ة (    

ر عليه من حرِّي ة يف ، لضمان أعلى مستوايت اجلودة . وتسعى ألن تكون بدياًل للجامعات احلكومي ة ، ملا تتوف  
الّتمويل واإلنفاق مبا يتواءم وشروط وقفها ، وعصرنة آدائها ابالهتمام ابجلوانب الت طبيقي ة ، وتطوير خدماهتا للمجتمع 
يف اهتمامها ابجملاالت الّتكنولوجي ة املتطوِّرة والن ادرة ، ممّا يدفعها لعقد اتفاقيات شراكة مع ُكربى اجلامعات ، 

سات البحث العاملي ة . وهو ما يتطل ب دعم تبادل األساتذة والطال ب مع هذه اجلامعات ، وذلك بغرض رفع ومؤس  
مستوى األداء العلمي والفةِّّ واألكادميي ، وال يتحق ق ذلك إال  بتطوير مقر رات تعكس الّرغبة احلقيقي ة يف النُّهوض 

يس ؛ وحتسني مستوايهتم ، حبيث يكونوا متميِّّزين يف ختصُّصاهتم ، وإاتحة احلضاري . وتطوير كفاءة أعضاء هيئة الت در 
 الدِّراسة للطال ب يف جّو من احلرِّي ة واإلبداع ... 

 
 عوائق ) اجلامعة الوقفيَّة ( :  - 06

                                                           
 وهو برانمج للوقف العلمي طُرح يف جامعة امللك عبد العزيز وهو موجه ملنسويب اجلامعة ) أساتذة ، طاّلب ، موظفني ( .  - (1)
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ذا ما        ل  ه      له ، ولعوقف ، ونواز       ال الّتشريع ملا يتعل ق بُنُصوص ائق      عامعة الوقفيَّة ( ـــــ) اجل وائق     م   ن أول   ى ع     
أو ل مدو نة يف العامل اإلسالمي جتمع إىل وضع ) مدو نة وقفي ة ( قيل عند إنشائها أهّنا  –مثاًل  –( دفع ) املغرب

اإلدارة ، أو ومن العوائق أيضًا تضييع األوقاف ابإلغراق يف الّتوجيهات ، وُسوء أحكام األوقاف يف قالب عصري . 
فبعض املتشّرعة ضي عوا » استغالل القائمني على هذه األوقاف ألموال الواقفني والت صرُّف فيها ألغراض شخصي ة 

األوقاف بتوجيهاهتم ، بل وأحيااًن ابستنباطاهتم ؛ وإن ه ليتسىن  جلميعنا أن نرى يف بعض األحيان االستضعاف والفقر 
شان يف منطقٍة ما على الّرغم من وفور أوقافها وكثرهتا . وقد سّجل لنا الت اريخ مثل هذا الن وع من  الش ديد واملدقع يُعشِّّ

حتت  -قدميًا  -كانت أوقاف طهران » وعلى سبيل املثال ، . ( 1) «سوء اإلدارة أو فَ ُقل : من سوء االستغالل 
ال  " علي الكة " ، مث  انتقلت بعد وفاته 

ُ
هره الذي كان إماماً  -من انصر الدِّين شاه  وأبمرٍ  -تصرُّف امل إىل صِّ

للجمعة ، والذي كان َكَسَلفِّهِّ يستخدم عوائد هذه األوقاف يف مصارفه الش خصي ة ، مم ا جعل الطال ب يف حالة 
 . ( 2) «شكوى دائمة منه 

فقهاء قاعدة عام ة تُبنيِّّ أمهِّّي ة هذا ومن بني عوائق ) اجلامعة الوقفي ة ( عدم احرتام شرط الواقف ، وهلذا وضع ال     
الش رط ، وهي أن  ) شرط الواقف كنّص الش ارع ( فال جيوز على ضوئها تغيري شرط الواقف . وجند الّتشديد على من 
خالفه . وأمام مثل هذه العوائق واملخالفات ظهرت دعاوى إللغاء الوقف ، بدعوى تعارضه مع املصاي االجتماعي ة 

 . ( 3)العدالة والّرشد االجتماعي ني ومع 
وإذا كانت حرِّي ة الّتمويل هي ما يصنع التميُّز يف اجلامعات الوقفي ة يف حتقيق استقاللّيتها عن الد ولة ، فإهّنا تغدو     

ئيسة على أحيااًن من العوائق لتقدُّم اجلامعة ، ملا يكون عليه من تذبُذٍب يف هذا الّتمويل ، الذي يعتمد بصفة ر 
سة للجامعة املوقوفة عليها ، وختتلف ابختالف طبيعة األمر املوقوف عليه وُشروطه .  عائدات األوقاف املؤسِّّ

 التَّجربة اإلنسانيَّة يف الوقف على البحث العلمي :  - 07
ما بشريعة خاص ة ، أو إن  بروز الوقف بوصفه أمرًا إنسانيًا أشّد وأوضح بكثرٍي من بروزه بوصفه أمرًا له ارتباط      

ابتكره الش رع واستحدثه بعد أن مل يكن ، ولذلك جند أن  املناطات والط رائق اليت ينبغي أن تكون حاكمًة عليه إمنا هي 
رية العالئقي ة وطرائق العرف ال غري . وفيما أييت عرض لبعض الّتجاُرب الوقفي ة العاملي ة .    مناطات السِّّ

 معات العربيَّة واإلسالميَّة : اجلا - 01 -  07
 جتربة اجلامعات الّتُكيَّة :  - 01 - 01 -  07

                                                           
موقع " ُنُصوص " ) ،  إشكاليَّات مقاصديَّة جاّدة –مـقال : الوقف اإلسالمي واحلياة املعاصرة انظ    ر :  – (1)

www.nosos.net  ( )17  ترمجة : الش يخ علي حمسن . ،  م ( ، إعداد : أ. حممد نوري 2014أغسطس 
 املرجع الس ابق . ضمن  4/763 - 2،  اتريخ اجتماعي إيرانراواندي ، مرتضى : انظر :  – (2)
 – 19مي : ، ندوة مؤس سة األوقاف يف العامل العريب اإلسال مشروعيَّة الوقف األهلي ومدى املصلحة فيهالكبيسي ، حمم د :  – (3)

49 .  
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عرفت تُركيا تطوُّرًا كبريًا يف توسيع جماالت الوقف ، وانعكس ذلك على مستوى جامعاهتا ، إذ تكاد تتوف ر على     
، وتسعى هبا حنو ختصُّصات (  1)جامعة (  82جامعة واحدة يف كّل مدينة ، وصلت فيه اجلامعات الوقفي ة إىل ) 

ا ، وكان ذلك نتيجة وعي الد ولة أبمهي ة الّتعليم اجلامعي الذي ينّص دستورها  حديثة ، تشمل جماالت حبثي ة متطوِّرة جدًّ
على ) ُوجوب توفريه لكّل مواطن ( وأمهِّّي ة الوقف ، الذي يقوم على تشجيع رجال األعمال لدعم البحث العلمي 

 ») جامعات وقفي ة ( ، تتحق ق فيها ُشروط اجلودة العالية ، وتغطِّّي ما قد تعجز عنه اجلامعات احلكومي ة شاء إبن
 ة ؛ وذلك ابلت وجُّه حنو الت خصُّصات احليوي ة الن ادرة اليت يتطل بها سوق العمل ، واليت تفتقر إليها اجلامعات احلك    ومي     

، والبي      وتكن      ول   وج     ي ) (  Nanotechnologyا الع         الية ، مث    ل : الن      انوتكن     ولوجي ) بسب     ب ُكلفت        ه
Biotechnology  ) ( واحلاسبات الفائقة ،Super-computers  ) ( وعلوم الفضاء ،Space 

Science  ) ( والط اقة الن ووي ة ،Energy Nuclear  ... ) ( 2)« ها وغري ... 
فيما ُعرف ب   ) وقف الد راهم ( ، وكان هذا  -أيضاً  -ومل يُكن هذا ابألمر اجلديد يف ) تُركيا ( بل كان هلا الس بق     

سنة ) قد ظهر ألو ل مر ة يف ) تُركيا ( يف مدينة ) أدرنة (   -الذي شك ل ثورة يف فقه الوقف  –الن وع من الوقف 
وتضم ن وقف عد ة دكاكني وعشرة آالف أقجة لإلنفاق على ثالث قُ ر اء للقرآن الكرمي يف » ( ، م  1423ه  / 827

حمبوسًا على ) اجلوامع ( املختلفة خدمًة  –ومنذ بدايته يف تُركيا  –. فكان الوقف بذلك ( 3)« جامٍع أنشأه الواقف 
ملأوى ... وكّل ما مُيكن أن حيتاجه طالب العلم ، لتتنقل من للعلم وطلبته ، بتوفري ما حيتاُجونه من الط عام والش راب وا
جامعة منها )  ( 42، إذ يوجد مبدينة إسطنبول وحدها ) الوقف على ) اجلوامع ( إىل الوقف على ) اجلامعات ( 

صات أمام جامعة وقفية ( ، وكّل جامعة هلا ميزة تنافسي ة ، فهناك تنوّع يف الّتخصّ  33جامعات حكومي ة ( ، و)  09
لتصبح  الطّالب ، وقدرة اجلامعات على أتمني احتياجات الّسوق احملّلي ة من اخلّرجيني يف كّل اجملاالت تقريبًا ...

اجلامعات الوقفي ة جزءا مهمًّا وركيزة أساسية من منظومة الت عليم العايل يف تركيا ، ومنوذًجا جديًدا للت عليم احلديث ، 
حيث إن ه يُنّشط الّتجارة بتمويله للتج ار » ( ، اليت كان وقفها وقف النُّقود عمليٌّا أكثر  بفضل ) وقف الد راهم

عليم واحلرفيِّّني يف اجملتمع احمللِّّي ويُؤّمن دخاًل اثبتًا للمنشآت اليت تقدّم اخلدمات االجتماعي ة اجمل اني ة للسك ان ومنها الت  
 »(4 ) . 

                                                           
، ) دكتوراه ( ، إشراف : أ. د . زينب  خربة اجلامعات الوقفيَّة بّتكيا وإمكانيَّة اإلفادة منها يف مصرأمحد علي ُسليمان :  – (1)

بية حسن حسن سيد ، د. آمال حممد حسن عتيبة ، جامعة عني مشس ه  /  1434، ختصُّص أصول تربية ( ، مصر ،   )  كلّي ة الرت 
 م ( .  20/8/2013 -ه   www.alukah.net  ( )13/10/1434موقع األلوكة : ) م ، نقالً عن :  2013

 املرجع الّسابق .  ،خربة اجلامعات الوقفيَّة بّتكيا وإمكانيَّة اإلفادة منها يف مصر  أمحد علي ُسليمان : – (2)
، جامعة آل البيت ، )  لّنقود ودوره يف النُّهوض ابلتَّعليم ما بني املاضي واحلاضروقف ااألرن     اؤوط ، حمم     د : انظ   ر مق     ال :  – (3)

 .  02قسم الت اريخ ( ، األردن ، ص : 
 .  03املرجع الس ابق ، ص :  – (4)
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م ، مبوجب  1984، بدءًا من سنة  اجلامعات الوقفيَّة () فع ابحلكومة الرتُّكي ة إىل إنشاء ولعل ه األمر الذي د     
ائم  130املاد ة رقم  من الّدستور ، الذي جاء يف ديباجته ما يطمح إليه االتراك من ) احلفاظ على الوجود الد 

يري احلضارة املعاصرة بوصفها عضوًا مشرّفًا متمّتعا واالزدهار والر فاه املاّدي والرُّوحي جلمهورية تركيا ، وحتقيق معا
تيب العاملي ألفضل  ابحلقوق املتساوية مع أسرة دول العامل ( ،  500وهذ املسعى الوقفي أدَخل تركيا يف نطاق الرت 

ضاري وممّا ساهم يف الّنهوض احلجامعة على مستوى العامل ، وهو ما يدّل على ارتفاع مستوى جودهتا وفاعلي تها . 
فعند إنشاء ( 1)  "احللول املتزامنة املتعدِّدة اخلال قة "لرُتكيا ، املواءمة بني خمرجات الوقف وخمرجات اجلامعة بتطبيق مبدأ 

جامعة جديدة ، يتّم وضع سياسة وخطط حلّل عد ة مشكالت ، وحتقيق عد ة أهداف حمّلي ة وقومي ة وثقافي ة وعلمي ة ؛ 
ة يعة الت خطيط العلمي ألن تكون اجلامعة معتمدة على نفسها ، حبيث توّفر متطل باهتا املاّدي ة فإنشاء جامعة جديد

بنفسها ، وتفتح اجملاالت قبل إنشائها لتعيني خرجييها يف عمل منتج بعد ختّرجهم . وهذا يعة على سبيل املثال أن  
، وآخر لصناعة األخشاب ... إخل ؛ وغالبًا ما يتّم  قرار إنشاء جامعة يف موقع ما ، يسبقه إنشاء مصنع للطُّوب

اختيار موقع اجلامعة يف املناطق اليت خيّطط لتنميتها والّنهوض هبا أو حت  يف املناطق الن ائية جلذب العمران إىل جوارها 
آالف  6تشغيل أكثر من ... وهذا يعة أن ه بعد إمتام بناء اجلامعة يكون قد ت  إنشاء أكثر من عشرة مصانع ، وت  

عامل وموظ ف ، والت خطيط إلجياد جمال حيوي لعمل اخلّرجيني . والعمل على عالج مشكالت الت خّلف الت عليمي 
 واالقتصادي والبطالة والفقر؛ من خالل استثمار الوقف وإدارته بطريقة رشيدة تواكب متطل بات العصر. 

بوي داخل معظم اجلامعات الوقفّية الرّتكي ة أبن ه مناخ حمّفز للبحث والت عليم والت عّلم ، يف ويت سم املناخ الت عليمي والرت       
ظّل وجود أعضاء هيئة التدريس املؤه لني بدرجة عالية ، فضاًل عن وجود املعامل واملختربات اليت ّت جتهيزها جتهيزاً  

انت على مستوى العامل . ابإلضافة إىل مراكز للت وثيق كاماًل أبموال الوقف أبحدث الوسائل ، وأبفضل اإلمكا
األك    ادميي ، وقواع     د البياانت واجملال ت ، ومكتبات تعّد من أفضل األماكن اجمله زة خلدمة الباحثني والقر اء يف تركيا ،  

  .كّل ذلك يف حرم جامعي آمن ، ويف بيئة خضراء وليست مزدمحة 
، وهي أو ل جامعة تركي ة يف العصر احلديث يتم الت دريس فيها « حممد الفاتح » الوقفي ة جامعة ومن أمثلة اجلامعات 

نور ابنو سلطان » وقاف السّيدة ضمن جمموعة من أاجلامعة تقع " ، و  ابللغ   ة العربي     ة كم   ا يقول " شعبان عبد الرمحن
 امعة من تلك األوقاف . ، أّم الّسلطان حمم د الفاتح ، ويتّم متويل اجل«

ويف مجيع اجملاالت تقريبًا يف تركيا جتد وقفًا خاصًا ، بل إن  أي  شيء خيطر يف ابلك جتد يف اجملتمع الرّتكي وقفاً     
خاصاً به . واهلدف من إنشاء هذه األوقاف هو يف األساس خدمة عباد هللا وخملوقات هللا ، ابتغاء مرضاة هللا سبحانه 

  وتعاىل .
 

                                                           
 املرجع الّسابق . أمحد علي ُسليمان :  – (1)
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 جتربة اجلامعات املغربيَّة ) جامعة القرويِّّني بفاس ( :   - 02 - 01 -  07
) جامعة القروّيني مبدينة فاس املغربية أو ل جامعة عرفها العامل ، أنشأهتا فاطمة الفهرية ) أّم البنني ( يف عهد دولة  

  .دريسي حيىي األو ل م ، إبذن من العاهل اإل 859يونيو  30ه  ، 245األدارسة يف رمضان عام 
عاماً  191وق   د سبقت جامعة القروّيني جامَع الز يتونة بتونس واجلامع األزهر مبصر، بل سبقت جامعات أورواب بنحو 

م يف إيطاليا ، مث  أصبحت معروفة مبدرسة  1050، حيث أتس ست أو ل جامعة يف أورواب وهي جامعة سالرين سنة 
، مث   1180امعة بولونيا للحقوق ، مث جامعة ابريس ، وقد اعرتف هبا لويس الس ابع سنة انبويل ، مث  أتس ست ج

،  1284م ، مث  جامعة كمربدج سنة  1249م ، مث  جامعة أكسفورد سنة  1222أتس ست جامعة ابدوا سنة 
ه  ، ومل  360لي سنة م ، وكذا اجلامع األزهر، فقد بناه جوهر الصق 1243وجامعة ساالمانكا يف إسبانيا سنة 

عام  302عاماً ، وأقدم منه جامعة ب 125أقدم من األزهر ب  « القرويِّّني » ه  ، ف  547يت خذ معناه اجلامعي إال  سنة 
)(1). 

وقد لعبت أوقاف القرويِّّني يف أوقات الّضيق االقتصادي ة دوراً تكافليًّا ابرزاً داخل اجملتمع ، فشملت مشاريع اإلحسان 
بطريقة أو أبخرى : وقف « جامعة القرويِّّني »  يف كّل الن واحي اإلنساني ة ... ومن بني األوقاف اليت سامهت فيها والربّ 

لتزويج الش باب ، وأوقاف العرائس ) الفقريات ( ، ووقف الدُّيون ) القرض احلسن ( ، والبيمارستاانت ، ووقف 
ى ذلك إىل بعض الكمالي ات ، ومنها : وقف املوسيقى ) األندلسي ة ( ، للد واب املرضى ، ووقف احلم امات ، بل تعد  

  .(2) .. إخل.ووقف األواين ) للخدم الذين كسروا آنية من الفخ ار ليأخذوا بدهلا ساملة ( ، ووقف الطُّيور
 ، رجااًل ونساًء ، وذلك ويف اجملال العلمي كانت جامعة القرويِّّني تعمل على تقدمي دروسها للجميع صغاراً وكباراً      

وكان تعيني هيئة التدريس يتّم أبوامر سلطاني ة ، وتقوم إدارة الوقف ) إدارة احلبوس ( وفق ُأُصول املذهب املالكي ، 
بتمويل كّل مستلزمات الّتعليم ، وكذا رواتب املوظ فني ، ومل يقتصر التدريس فيها على العلوم الش رعي ة ، بل ات سع 

قي علوم احلياة والعلوم العقلي ة والطبي ة ، وانتشرت يف أرجاء القرويِّّني كراسي العلم وُخصِّّصت هلا أوقاف ، ليشمل اب
  .واعترب كرسي العلم يف جامعة القرويِّّني والية حكومي ة عليا كالوزارة والقضاء والفتوى 

اه      إىل خمتلف جوانب احلياة املغربي ة ، الس ياسي ة ، ومل يقتصر أثر هذه اجلامعة على اجلانب  الّتعليمي بل تعد 
واإلصالحي ة ، وذلك ابلث ورة على الظُّلم ورّد املستعمر ، وهو ما دفع اجلنرال االستعماري الفرنسي " ليويت " إىل نعتها 

  .( 3)« مت سيغلق هذا البيت املظلم ؟ » ابلبيت املظلم ، وكان يتساءل حسب املصادر الت ارخيي ة : 
وبذلك فقد عملت جامعة القرويِّّني على احلفاظ على هوي ة اجملتمع املغريب وغرس روح الوطني ة فيه ، وبعد استقالل 
املغرب مباشرة ت  إدخال بعض اإلصالحات على نظام هذه اجلامعة هبدف أتهيلها لتؤّدي دورها العلمي ، ففي سنة 

                                                           
 ( . 85 – 84، ص :  532) العدد : ، جمل ة الوعي اإلسالمي  يف طور جديد« القرويِّّني » جامعة  – (1)
 املرجع الس ابق .  – (2)
  املرجع الس ابق . – (3)
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بعة هلا وهي : كّلي ة أصول الّدين بتطوان ، وكّلي ة اللغة العربي ة مبراكش ، م تعز زت اجلامعة بثالث كّليات ات 1963
 .م ت  إحلاق نظام الت عليم العتيق ابلت عليم الر مسي العام .. 2004وكلي ة الش ريعة بفاس ، ويف سنة 

ب وخاص تهم ، ومن مّث توس عت مصرفًا من مصارف اخلري واإلنفاق لعموم أهل املغر « جامعة القروّيني » وقد مثّلت 
وتطو رت حت  صارت مؤس سة مستقل ة عن خزينة الد ولة ، بل تنافس ميزانية الد ولة . حت  إن  الد ولة اقرتضت من 
خزينتها يف كثري من األحيان عند األزمات الد اخلي ة ، وعند ظروف احلرب اليت فرضت على البالد ، وعند بناء املرافق 
واجلسور احليوي ة ، وفاضت أوقاف القروّيني على سائر مساجد فاس ، بل وصلت أوقافها الز ائدة إىل املسجد األقصى 

 . ( 1)ابلقدس ، واحلرمني الش ريفني مبك ة املكر مة واملدينة املنو رة 
مبدينة َمر اكش ، وهي ملجأ ( 2)ة وهو مؤس سة وقفية ُتسمى " دار الدُّقوخنتم احلديث عن أوقاف املغاربة بوقف طريف 

تذهب إليه الّنساء الاليت يقع بينهن وبني أزواجهن نفور وبغضاء ، فلهّن أن يُقمن آكالت شارابت إىل أن يزول ما 
  ! . وهو ما تعجز عن حتقيقه كّلي ات علم االجتماع يف جامعاتنا اليوم( 3) ! بينهن وبني أزواجهن من نفور

جزى هللا خريًا من تسامت مه ته يف مثل هذه املواقف إاّل أن يقول ما قال ابن بّطوطة يومًا : "  وال يسع اإلنسان يف
 .( 4)اخلري إىل مثل هذا " 

 جتربة اجلامعات املصريَّة :  - 03 - 01 -  07
وقف يف احلياة م على استعادة الد ور اهلام لل 2012 عمَل الّدستور املصري الذي مت ت املوافقة عليه يف ديسمرب   

( وإنشاء اهليئة العليا لشؤون لوقف يف  25،  21العام ة ويف تنمية اجملتمعات ومعاجلة مشك   الهتا من خالل ) املاد تني 
رمحه  -( . ومن أشهر الس الطني الذين َأْحيَ ْوا ُسن ة الوقف العلمي ، الّسلطان " صالح الّدين األيّويب  212) املاد ة 

 ن أهمِّّ وقوفاته يف مصر أن ه "بىن مدرسة ابلقاهرة يف جوار املشهد املنسوب إىل اإلمام احلسني بن علي؛ فم -هللا 
، ووقف عليها  (5)، وجعل على ذلك وقًفا جّيًدا ، وجعل دار سعيد الّسعداء خادم املصريِّّني خانًقا رضي هللا عنه "

وعليها وقف جيٌد أيًضا ، واملدرسة اليت مبصر املعروفة ب  "  في ةوقًفا طائاًل ، وجعل دار عب اس بن الّسالر مدرسة للحن
 . (6) "زين النج ار " وقًفا على الش افعي ة وقًفا جيًدا أيًضا ، وله مبصر أيًضا مدرسة للمالكي ة 

                                                           
 ( . 85 - 84، ص :  521، جمل ة الوعي اإلسالمي ) العدد :  يف طور جديد« القرويِّّني » جامعة – (1)
ى يد الز وج الظ امل املسيء يف معاملته لزوجه ، حت  توقفه عند الدق ة : التوابل املخلوطة ابمللح ، واملقصود هنا : الد ار اليت َتُدقُّ عل – (2)

 .حدِّه 
  . 337،  336ص :  احلضارة العربيَّة اإلسالميَّة ،شوقي أبو خليل :  – (3)
 .  100، ص :  رحلة ابن بطوطةابن بطوطة :  – (4)
/  25، ) ماد ة خنق ( ،  اتج العروسفي ة . انظر : الزّبيدي : : هو اخلانقاه بقعٌة يسكنها أهل الص الة واخلري والصُّو  اخلانق – (5)

270. 
 . 351/  3، مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة حوادث الزَّمان اليافعي :  – (6)
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ي وأثره يف البحث العلمي يف مصر ما جنده من أوقاف خدمت البحث العلم -يف عصران هذا  -ومن أمثلة الوقف 
( . وهو مُيثِّّل ذروة الّتفاُعل بني الوقف  57357املتعلِّّق ابلس رطان وذلك مبسامهة الواقفني يف أحباث مستشفى ) 

 والبحث العلمي يف مصر ... 
يِّّ منذ القرن      ي ة ابألمر اجلديد فللوقف دور ابرز يف اجملال الصحِّّ حِّّ ي واألحباث الصِّّ وليس الوقف على جمال الصحِّّ
ذ البيمارستاانت للمرضى هو اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك ؛ حيث بىن بيمارستااًن األو   ل اهلجري ، فأو ل َمنِّ اخت 

وقد أبدى الوليد اهتماًما خاصًّا مبرضى اجلذام ، وَمنَ َعُهْم من سؤال الناس، وأَْوَقَف عليهم  . (1)بدمشق وسب  َله للمرضى
ولقد بلغ االهتمام ابلبيمارستاانت  . (2)، كما أمر لكل ُمْقَعٍد خادًما ، ولكلِّّ ضرير قائًدا بلًدا يَدِّرُّ عليهم أرزاقًا 

َلًغا عظيًما من الرُّقِّيِّّ واالعتناء والت  َقدُّم ؛ حت وجدان أن بعض الناس كانوا يتمارضون رغبة منهم يف الّدخول  املوقوفة َمب ْ
عاية ومأكوالت شهي ة ، وكان بعض األطباء يَ ُغضُّون الطرف أحيااًن عن هذا إىل البيمارستان ؛ لَِّما جيدونه من عناية ور 

ه  / 831أن ه زار أحد املستشفيات يف دمشق عام )  . (3)الت حايل ؛ فقد ذكر املؤرِّّخ خليل بن شاهني الظ اهري 
شفى فكتب له الط بيب بعد م ( فلم ُيشاهِّد مثله يف عصره ، وصادف أن  شخًصا كان متمارًِّضا يف هذا املست 1427

م م من دخوله : أبن  الض يف ال يُقيم فوق ثالثة أاي    . (4) ! ثالثة أاي 

يف بغداد  ومن أهمِّّ البيمارستاانت اليت أُوقفت يف بغداد البيمارستان العضدي ، فقد أنشأه عضد الد ولة البويهي    
طبيًبا ؛  24يب من مدينة بغداد ، وكان البيمارستان يضمُّ م ( ، وكان ذلك يف اجلانب الغر  976ه  /  366سنة ) 

مم ا يدلُّ على اتِّساعه ، وتعدُّد خَتَصَُّصاته ، ووقف عضد الد ولة هلذا البيمارستان وقوفات كثرية ؛ فكان العالج جَم ااًن 
تَ َنوِّعة ، جلميع املواطنني ، وكان املريض يلقى العناية الفائقة يف املستشفى من الثّياب اجلدي

ُ
دة الن ظيفة ، ومن األغذية امل

ته ليستطيع العودة إىل بلده   . (5)واألدوية الالزمة ، وبعد شفاء املريض ، كان يُ ْعَطى نفقة سفراي 
العتبار لدور الوقف يف حماوالت الباحث يف االقتصاد اإلسالمي واملهتّم إبعادة اومن األوقاف الش خصي ة املعتربة 

م على شكل  2004 –م  1981د . حمّمد شوقي الفنجري ، وهو العِّصامي الذي أوقف ثروته خالل  .اجملتمع أ
ل إىل أربعة ماليني ُجنيه مصري ، منها مخس وقفي ات ُموَدعة يف بنك فيصل اإلسالمي )  وقفي     ات نق     دي ة بقي    مة َتصِّ

                                                           
 . 248، ص :  نظام الوقفانظر: الزهراين :  – (1)
  . 65 ، ص : ، وابن دقماق : اجلوهر الثمني 292/  4 الكاملانظر: ابن األثري:  – (2)
م ( ، يعرف اببن شاهني : كان من املولعني ابلبحث ،  1468 – 1410ه  /  873 – 813خليل بن شاهني الظ اهري )  – (3)

/  2 األعالم وله تصانيف ونظم ، اشتهر مبصر ، من تصانيفه : زبدة كشف املماليك وبيان الطرق واملسالك . انظر : الّزركلي :
318  . 

  . 30،  29، ص :  التمريض يف التاريخ اإلسالمي عكرمة سعيد صربي :انظر:  – (4)
، ص:  اتريخ العرب واملسلمني، وحمم د حسني علي :  67/  1،  عيون األنباء يف طبقات األطبَّاءانظ     ر: ابن أيب أصي    بعة :  – (5)

  . 34،  32، ص :  العلوم عند العرب واملسلمني ، وقدري حافظ طوقان : 196
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و  % 10.50استثمار ) بعائد مضمون يرتاوح بني ( والبقي ة ابسم شهادات  % 20 – 14بعائد يرتاوح بني 
َنح دِّراسي ة للط لبة املسلم     ها لتق    ائد من   ( ، على أن خُيص ص الع % 17.50 ة يف مصر      دين للدِّراس     ني الواف   دمي مِّ

 .( 1)ومَِّنح للط لبة املِّصريِّّني احملتاجني 
  جتربة جامعات اجلزائر : - 04 - 01 -  07

ابلّرغم من الّتأثريات الّسلبي ة اليت تركها الّتنظيم العقاري على أصناف امللكي ة قبل االستقالل بصفة عام ة ، أو على      
االوقاف بصفة خاص ة إال  أن  األمالك الوقفي ة بقيت متواجدة ، وكانت تتوز ع على أوقاف حبست على املدارس 

در بعيد االستقالل سنة .  وكان أو ل قانون ص( 2)ب ابإلضافة إىل األوقاف األهلي ة "والز وااي واملساجد والكتاتي
م  1964سبتمرب  17ه  املوافق ل    1384مجادى األوىل  10مؤر خ يف  283 – 64: " مرسوم رقم م هو 1962

م  1991جمال الوقف ما جاء يف سنة ويتضم ن نظام األمالك احلبسي ة العام ة . والقانون الذي يعّد خدمة للت عليم يف 
منه : الوقف العام ما حبس على جهات خريي ة من وقت إنشائه ، وخُيّصص ريعه للمسامهة يف  06وجاء يف : املاد ة 

سبل اخلريات وهو قسمان ، قسم حيّدد فيه مصرف معني  لريعه فال يصّح صرفه على غريه من وجوه اخلري إاّل إذا 
ويصرف ريعه يف نشر يعرف فيه وجه اخلري الذي أراده الواقف فيسعى وقفًا عاّمًا غري حمد د اجلهة استنفذ . وقسم ال 

 .  العلم وتشجيع البحث فيه ويف سبل اخلريات
م يوّجه ريعه إىل نشر العليُقرِّر أّن ما كان وقفًا غري حمد د وجه اخلري املراد به ، فإن ه  06فالقسم الث اين من هذه املاد ة 

ويف هذا تشجيع من الّدولة للوقف يف جمال العلم والّتعليم ... يف أوائل الوقف ُصدوراً  والبحث وكّل ما يتعلَّق بذلك
ابجلزائر. اليت كانت املساجد فيها هي مراكز العلم والبحث ، وهي تعّد حبسب القانون اجلزائري أمالكًا وقفي ة  فقد 

:  08ما يلي : " املاد ة  10 – 91م قانون رقم  1991الّصادر سنة  من قانون األوقاف 08جاء يف املاد ة 
 األوقاف العامة املصونة هي :  

 األماكن اليت تقام فيها الش عائر الدِّيني ة .  – 01
 العقارات أو املنقوالت الت ابعة هلذه األماكن سواء كانت مت صلة هبا أم كانت بعيدة عنها " .  – 02

م (  " فحسب  19م إىل بداية القرن  15انتعش الوقف وتزايَد يف الفرتة ) من أواخر القرن  اجلزائر فقدأّما يف اتريخ 
ومشلت هذه األوقاف مجيع  . (3)م "  1600م تضاعفت ُعُقود األوقاف اثة عشر مر ة مقارنًة بسنة  1750سنة 

نذُكر األراضي الزِّراعي ة والفنادِّق واألفران والبُ ُيوت واحلدائق األمالك املالي ة أو العقاري ة ، ومن هذه اإلمدادات الوقفي ة 
 والبساتني وغريها من اإلمدادت اليت كانت تُغذِّي مصاريف الوقف ومتنحه االستمرار يف العطاء . 

                                                           
 ، مرجع سايق .  وقف الّنقود ودوره يف النُّهوض ابلتَّعليم ما بني املاضي واحلاضرانظر : األرانؤوط ، حمم د :  – (1)
 .  83، ص : األوقاف اجلزائريَّة ، نظرة بني املاضي واحلاضر  – (2)
قاف : التَّاريخ واحلاضر واملستقبل ، نقاًل عن : التَّجربة اجلزائريَّة يف إدارة األو انظر : مس  دور فارس ، كمال منصوري :  – (3)

 دور الوقف يف نشر العلم خالل التَّواجد العثماين يف اجلزائر . غرابة ، زكية منزل : 
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يتعارض وسياساهتا  –يف نظرها  –وقد عرفت جهود الوقف تضييقًا كبريًا من قبل االستعمار الفرنسي ألن ه  
ياسة االستعماري ة وتتناىف مع املبادئ ستعماري ة حيث اال يقول أحد الكّتاب الفرنسيِّّني " إن  األوقاف تتعارض والسِّّ

االقتصادي ة اليت يقوم عليها الوجود االستعماري الفرنسي يف اجلزائر " وهلذا ابلّذات عملت اإلدارة الفرنسي ة جاهدًة 
 . ( 1)ت تنصُّ على نزع صفة املناعة واحلصانة عن األمالك الوقفي ة " على إصدار سلسلة املراسيم والقرارا

أّما يف جتسُّد ) الوقف العلمي ( يف الواقع فقد بدأ إبنشاء املدارس الّتعليمي ة ، واستمر  بوقف الكتب واملكتبات 
نقة ومدرسة مازونة وتُنَسب مدرسة ومن أشهر املدارس الوقفي ة مدرسة اخلواملخطوطات للجامعات اجلزائري ة املختلفة . 

سها " أمحد ابلن اصر " لذلك ُتسم ى ابلن اصري ة . وقد اشتهرت بعلوم الن حو والفقه واحلديث وكانت  اخلنقة إىل ُمؤسِّّ
فة مقصد طلبة الزِّيبان ووادي ُسوف واألوراس وحت  قسنطينة وعن ابة ) ومن خرِّجيي مدرسة اخلنقة أمحد الّتليلي وخلي

بن احُلسني الغماري أم ا مدرسة مازونة فقد كانت على درجة من األمهِّّي ة يف الن واحي الغربي ة من البالد وكان هلا نظام 
لتها ابلت عليم يف تلمسان واألندُلس واملغرب األقصى . وهي أيضاً من أقَدم املدارِّس  خ وتقاليد متينة استمد هتا من صِّ راسِّ

َست يف ا لعهد العثماين وقد اشتهرت ابخُلُصوص يف الفقه واحلديث وعلم الكالم واستمر ت املدرسة ُتشّع اليت أُسِّّ
   . (2)ابملعرفة حت  بعد انتقال العاصمة اإلقليمي ة من مازونة إىل معسكر مث  إىل وهران ( 

اليت بنيت يف أغلب مُدن الُقطر اجلزائري وأصبح املواطنون يتنافسون على إرسال أبنائهم إىل الت عليم يف املدارس الوقفية  
م ، وأصبح املتخرِّجون من الس نة اخلامسة يتوج هون إىل املعاهد التُّونسي ة  1946مدرسة يف سنة  130وفاق عددها 

 واملغربي ة إلمتام تعليمهم الث انوي فما فوق يف علوم اللغة العربي ة .
دريس أبناء الش عب اجلزائري قواعد الدِّين ولغته والعلوم األخرى يف مستوايت وبعد وقف املدارس اليت تكف لت بت     

الّتعليم األوىل ، حاولت مجعي ة العلماء املسلمني اجلزائريِّّني إنشاء معهد للّتعليم الث انوي ، وكان يُعترب امتدادًا جلامعة 
عَلم حلمًا للش يخ ابن ابديس وقد حق  

َ
قه له رفاقه بعد وفاته وعلى رأسهم الش يخان حمّمد البشري الزّيتونة وكان هذا امل

  اإلبراهيمي والعريب التبّسي وكان مقّر هذا املعهد قد اشرتي بتربُّعات احملسنني وقفاً هلل تعاىل على العلم وأهله.
 .  (3)وكان العزم منعقداً على تعميم جتربة املعهد يف كّل عواصم القطر اجلزائري ) شرقاً وغرابً ( 

وألّن الكتب واملكتبات هي عماد البحث العلمي فقد كان للجزائر منه احلّظ الوافر ، إذ تُعترب اجلزائر يف هذا      
اجملال يف طليعة الُبلدان اليت تزخر ابلُكُتب واملخطوطات ، فقد كانت ُمُدهُنا ُمزدهرًة مبُختلف الُكُتب أتليفًا ونسخاً 

م كانوا ُمندهشني من كثرة الُكُتب اليت وجدوها يف ومَجعًا ، يشهد لذلك الفرنسيُّ  ون عند احتالهلم اجلزائر ، حيُث إهن 

                                                           
 .  165، العهد العثماين ، ص :  دراسات وأحباث يف اتريخ اجلزائرسعيدوين ، انصر الّدين :  – (1)
م ، ص :  1998،  01، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، ط  01، ج  ريخ اجلزائر الثَّقايفاتانظر : أبو القاسم سعد هللا :  – (2)

284 – 285  . 
، ص :  01، مقال بقلم حمّمد البشري اإلبراهيمي ، جريدة البصائر ، م  معهد عبد احلميد بن ابديس ما له وما عليهانظر :  – (3)

 م .  1948سنة  44، العدد  344
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خمتلف مكتبات ال ُمُدن  ونذُكر على سبيل املثال " البارون ديسالن " و " أدراين بريبروجر " و " شارل فريو " . ومن 
د واملدارس وا لز وااي نذُكر على سبيل املثال ال احلصر : مكتبة أشهر املكتبات اليت كانت يف العادة ُملحقًة ابملساجِّ

املدرسة الكت اني ة بقسنطينة ومكتبة املدرسة احملم دي ة يف معسكر ومكتبة اجلامع الكبري ابجلزائر العاصمة ومكتبة زاوية 
يخ الت ازي بوهران ومكتبة زاوية القيطنة وهي اليت تثّقف األمري عبد القادر من ُكُتبها .   الشِّّ

وكان وقف الُكُتب يتّم بنفس الط ريقة اليت تتّم هبا األوقاف األخرى فالواقف عادًة يُنصُّ على أن  الكتاب موقف يف 
، كما يُنصُّ على منع إخراج الُكُتب من املؤس سة  (1)سبيل هللا على طلبة اجلامع أو الز اوية أو املدرسة اليت يوجد فيها 

أيضًا بعد عبارات الوقف الش رعي ة يضع ختمه الذي حيمل اتريخ الوقف وخط ه الش خصّي املوجودة فيها وكان الواقف 
. وكانت الكتب هبذه اخلزائن موقوفًة على الط لبة والعلماء ختتلف من حيث كمي تها حبسب " أمهِّّي ة الوقف الذي ( 2)

 .( 3)َعَدد السُّك ان يف املدينة املعني ة " تتغذ ى منه ، وتَبعاً ألمهِّّي ة اجلامع وأمانة الوكيل وَضخامة 
( 4)املسؤولة على اجلانب اجلزائري يف مشروع دويل عن الوقف  -ومن املش    اريع احل    ديثة ما نشرته األستاذة زكية زهرة 

   يف نط       اقم حول مؤس سة أوقاف ُسُبل اخلريات يف اجلزائر خالل العه    د العثم     اين ، وذلك  2007يف سنة  -
 كت      اب مشت     رك بعن   وان '' الد ولة اجلزائري ة احلديثة ومؤس ساهتا '' . 

ويوجد بقسنطينة جمموعة من املكتبات اليت أوقفها أصحاهبا على طلبة العلم . وهي كلُّها موجودة جبامعة األمري عبد 
عتبار أن  جامعة األمري هي أكرب قطب علمي للعلوم الش رعي ة القادر للعلوم اإلسالمي ة بقسنطينة وقد مجعت هناك اب

عنواانً  6555مكتبة جمموع الكتب املوجودة هبا  14جيتمع فيه طال ب العلم فتكون االستفادة أكرب ، ويبلغ عددها 
كتبة اجلامعي ة لكوهنا خمطوطاً وُتسم ى هذه املكتبات يف اجلامعة مبكتبات الشُّيوخ وتعترب من أزخر أقسام امل 621منها 

تضّم زبدة ما مجعه مشايخ وعلماء أفنوا أعمارهم يف خدمة العلم واملعرفة ويعترب الش يخ حمّمد خري الّدين انئب رئيس 
 م .  1989مجعي ة املسلمني اجلزائريِّّني هو أو ل من وضع اللبنة األوىل هلذه املكتبة الوقفي ة سنة 

اء واملشايخ من خمتلف ربوع هذا الوطن املفد ى أن حيبسوا مكتباهتم هلذه اجلامعة . ومن وهذا شج ع العديد من العلم
 عنواانً .  1144هذه املكتبات مكتبة الش يخ حمّمد الّشريف بدوي ، وعدد كتبها 

يخ وخنتم هنا بنموذج لوقف املكتبات على اجلامعات لغرض البحث العلمي ، حيث جاء يف حمضر استالم مكتبة الش  
 2008أكتوبر  05ه  املوافق ل   1429من شهر شّوال  05إبراهيم جاو جبامعة قسنطينة ما نصُّه : ) يف يوم األحد 

م ت  تسليم  2009 –م  2008م وجبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمي ة مبناسبة حفل افتتاح الس نة اجلامعي ة 

                                                           
 .  298، املرجع الس ابق ، ص :  اتريخ اجلزائر الثَّقايفسعد هللا :  أبو القاسم – (1)
 .  298املرجع الس ابق ، ص :  – (2)
  . 296املرجع الس ابق ، ص :  – (3)
سا واجلزائر، املشروع الد ويل تشارك فيه بلدان كثرية مثل ماليزاي ، اإلمارات العربي ة املت حدة ، فلسطني ، الياابن ، تونس ، فرن – (4)

 .ويعود اإلشراف على هذا املشروع الد ويل لألستاذة الباحثة '' راندي ديكلهان '' وهو اتبع للمركز الوطة للبحث العلمي بفرنسا 
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يخ : إبراهيم جاو . املقّدمة هبًة إىل جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمي ة واستالم املكتبة اخلاص ة ابألستاذ الش  
 وقفاً على طلبة العلم واملعرفة وذلك حسب القائمة املقّدمة ( . 

 جتربة الوقف يف اجلامعات الغربيَّة :  - 02 – 07
كّلّيًا أو جزئّيًا أبموال الوقف ، ويصل حجم   ( من اجلامعات الغربي ة تُدَعم % 90ميكن القول إّن أزَيد من )       

مليار دوالر ( ، ويف جامعة كيوتو فقط يف الياابن يصل  118.6الوقف يف مؤس سات الت عليم العايل األمريكي ة إىل ) 
 10مليارات دوالر ( ، ويصل الوقف يف  5مليار دوالر ( ، بينما يبلغ وقف اجلامعات الكندي ة )  2.1إىل ) 

مليار دوالر ( . ويُغطِّّي العائد من األوقاف يف جمال الت عليم ابلوالايت املت حدة األمريكي ة ،  30عات بريطاني ة ) جام
 .( 1)مليار دوالر (  1.1ثلث نفقات تشغيل اجلامعة ، وهو ما يعة أكثر من ) 

الت ربُّع من انحية ، وامليادين األكادميي ة وبرامج وقد رّسخت اجلامعات الوقفي ة األمريكي ة ، عالقة وطيدة بني ثقافة     
البحث العلمي من انحية اثنية ، حبيث ال ميكن اآلن تصّور البنية الت حتي ة العلمي ة يف الوالايت املت حدة األمريكي ة بدون 

ربجمة ومدروسة لتطوير برامج الوقف . وهلذا جتتهد كّل اجلامعات األمريكي ة ، مبا فيها احلكومي ة ، يف عملي ات م
أكادميي ة جديدة ، بغرض متويلها من الت ربّعات بشكل عام ، من هنا كانت اسرتاتيجي ة املؤس سات اجلامعي ة يف تنمية 

 .( 2)األصول تعتمد ابلد رجة األوىل على الد عوة إلنشاء وقفي ات جديدة من خالل الت ربُّعات 
ات احلاصلة منذ بداية الس بعينات يف الت طوير يعتمد العمل اخلريي يف ا لغرب بشكل أساسي على االستفادة من الت غريُّ

 اإلداري واالستثماري ودخول الفكر االسرتاتيجي كمعطى أساسي لألعمال اخلريي ة والوقفي ة .
، حيث بلغ عدد املؤس سات اخلريي ة  امللفت فيها هو املستوايت القياسي ة يف حقل الت ربُّع والعمل الت طّوعي بشكل عام

بليون  316( ، وتربّع األمريكيُّون يف نفس الس نة حبوايل )  1.238.000م ، )  2011مبخت    لف أنواعها سنة 
 من الن اتج احملّلي اإلمجايل .  ( % 02دوالر ( ، أي ما يعادل ) 

اجلامعات األكثر متيُّزاً يف العامل  هي أن   –على أكادميي ة الوقف املشرف  -ويؤكِّد الدّكتور " إبراهيم بن حمم د احلّجي " 
اجلامعات الوقفي ة اخلاص ة ، إذ مل تَ ُعد هذه اجلامعات عبئًا على الدَُّول بل أصبحت مستقل ة مبيزاني اهتا الوقفي ة ، وعوائد 

نفس اجلامعة سواء يف األحباث أو الباحثني ،  على -إن مل يكن كلها -استثماراهتا الوقفي ة ، اليت جعلت مصاريفها 
 .( 3)احملاضرين ، األجهزة ، األنشطة ، املنافسات واملناهج وغري ذلك من منافع اجلامعة 

 أم ا عن آلي ة ختصيص الوقف للت عليم أو جلامعة معي نة فيتم عن طريق : 

                                                           
وار ل موقع : " حوار مع األكادميي اإلمارايت طارق عبد هللا يف حالتَّجربة الوقفيَّة ودورها يف دعم املشاريع البحثيَّة والتَّعليميَّة :  – (1)

 موقع ) مناء ( للبحوث والّدراسات :م .  2014 – 05 – 24بتاريخ : مناء " : حاوره : ايسر املختوم . 
 (www.nama-center.com  . ) 

  املرجع الس ابق . – (2)
 .   02، ص :  الوقف على الّتعليم يف الغرباحلّجي ، إبراهيم بن حمم د : انظر :  – (3)
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 حتديد اجلهات املاحنة بشكل عام ؛  - 01
 ت    ّم علي       ه اإلنف      اق . الغ   رض الذي ي – 02

والغرض ميكن أن يكون إنشاء مقعد ابلقسم ، أو دعم منحة األستاذي ة ، أو شراء كتب للمكتبة ، أو متويل احملاضرات 
 أو املنح ، أو يكون من أجل االستخدامات العام ة على حسب اجلامعة .  

قوم كّل من اجلهات املاحنة واجلامعة بتنفيذها . كما تعمل اجلامعة ويتّم توثيق الوقف ضمن اتفاقي ات خاص ة حيث ت
  .على الت أّكد من استقاللي ة الت مويل ، وفعالي ة توزيعه مستقباًل ، ممّا يضمن هلا أكرب حرِّي ة ممكنة يف اإلنفاق 

ري ة إدارة الوقف وفقًا لشروط االتّفاقي ة وختضع اجلامعة اللتزامات قانوني ة وأخالقية حنو اجلهات املاحنة من أجل استمرا 
َنح الطاّلب ، ومتويل الّدراسات  .) شروط الواقف (  وقد شك ل الوقف العلمي دعمًا لربامج اجلامعات مبا يف ذلك مِّ

الطال ب ،  العليا ، والطال ب املهنّيني ، واملقاعد املمنوحة ، وأحباث الكلي ات ، واملراكز األكادميي ة ، وبرامج أتهيل
ومقتنيات املكتبة . وتعترب متويالت الوقف حامسة لنجاح طويل األمد ابلبحث األكادميي ، ومبادرات أتهيل الطال ب 

   :وفيما يلي ترتيب للجامعات العاملي ة وفقاً للمبالغ الوقفي ة املخص صة هلا  .ابجلامعة 
 املبلغ ابلفئة املليونية املؤسسة الّتتيب

 30،435  هارفارد جامعة 01
 19،345  جامعة ييل 02
 18,623  جامعة تكساس 03
 17,036  جامعة ستانفورد 04
 16,954  جامعة برنستون 05
 10,150  معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 06
 7,691  جامعة ميشيغان 07
 7,654  جامعة كولومبيا 08
 A&M  7,639 جامعة نظام تكساس 09
 7,119  ّتنجامعة نورث وس 10

 جتربة جامعة هارفارد األمريكيَّة :  - 02 – 07
ة مؤّشرات كّمي ة ونوعي ة تعكس من خالهلا ما وصلت إليه من تطوُّر ،      عملت جامعة هارفارد على حتقيق عد 

به إىل  وارتقت ، األنظمة اليت حتميه وجتعله مستقالً  الذي عملت على تطويره بوضعوذلك بتبنِّّيها لنظام الوقف 
عليم عليم الوقفي منوذج للت  الت   أن   جتربة جامعة هارفارد بنيِّّ تُ و مستوى العمل املؤّسسايت ، البعيد عن العفوي ة واالرجتالي ة . 
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التزال يف عاملنا العريب  ة اليتعليمي  ة الت  رفع من مستوى وجودة العملي  عليم مُيكن أن يالت  ، وأن  الوقف على م املتقدِّ 
 .  ريعبح الس  الرّ  -الغالب يف  - ، وتعليم خاص يبتغيورة بني تعليم حكومي متأزِّم صواإلسالمي ، حم

م ، لتصبح  1639مارس  13م ، ومسِّّيت كّلي ة هارفارد يوم :  1636وقد أتس س وقف هذه اجلامعة عام      
املهاجر من إجنلرتا ، الذي أوقف كل  ثروته  م ، ومسِّّيت ابسم " جون هارفارد " ، القسّ  1780جامعة هارفارد سنة 
م حتو لت إىل جامعة خاص ة تعتمد على األوقاف ،  1870جمل د لكّلي ة هارفارد ، ويف سنة  400ومكتبته اليت تضّم 

ألف وقف . مث ابإلضافة إىل التربّعات األمريكي ة ،  11مليار دوالر، مكو نة من  34.9وبلغت أصول أوقافها 
اعت اجلامعات األمريكي ة أن متّول العديد من الكراسي العلمي ة من واقفني أجانب ، إلنشاء العديد من الكراسي استط

د يف جامعة هارفارد من أن  مثانية من » ذات العالقة ابإلسالم .  وليس أدل  على جناح الوقف على الت عليم املتجسِّّ
من احلاصلني على جائزة نوبل هم من خرِّجيي جامعة هارفارد  % 16من رؤساء أمريكا هم من خرِّجيي اجلامعة وأكثر 

 .( 1)« والعاملني هبا 
 

 خامتة : 
سعى هذا البحث إىل اإلجابة على اإلشكالي ة املتمثِّّلة يف معرفة أثر الوقف يف البحث العل   مي والّنهوض       

ماذج الوقف على بعض اجلامعات العربي ة واإلسالمي ة احلضاري ، وذلك ببيان ماهية الوقف ، وأركانه ، مع عرض ل ن
والغربي ة ، وبيان أثرها يف اجملتمع ... على أن غاية اجلامعات الوقفي ة أن تكون جمااًل للحرِّي ة واإلبداع والنُّهوض 

 ! احلضاري ، حبيث يقرأ اإلنسان ما حُيّب ، يف الوقت الذي حُيّب ، على األستاذ الذي حُيّب ...
ويكفي لبيان أثر الوقف على اجلامعات إسهامه يف حلِّّ مشكلة البطالة ، وخاص ة للحاصلني على املاجستري والدّكتوراه 

فسة احلقيقي ة ، والتفرّغ ، وذلك من خالل استي    عاب مع   ظم أعضاء هيئة الت دريس ، عن طريق اإلعالن احلقيقي واملنا
 جرة والتغرُّب ... ، وابلّتايل االستغناء عن اهلللعمل
أّما األثر املادِّّي للوقف على اجلامعات فيظهر فيما يُدرّه الوقف من أموال حلّل معظم إشكاالت البحث العلمي      

القائمة ، فضاًل عّما فيه من مراعاة ملصلحة األجيال القادمة ، فإنشاء وقف هو مبثابة إنشاء مؤس سة اقتصادي ة دائمة 
 لقادمة ...ملصلحة األجيال ا

تسعى  –على اختالف ُشروط وقفها واسرتاتيجّياهتا  -مع ما أشران إليه يف ثنااي البحث من أن  ) اجلامعات الوقفي ة ( 
إىل تطوير مستوايهتا البحثَية وخمرجاهتا ، لضمان أعلى مستوايت اجلودة . وتسعى ألن تكون بدياًل للجامعات 

رِّي ة يف الّتمويل واإلنفاق مبا يتواءم وشروط وقفها ، وعصرنة آدائها ابالهتمام ابجلوانب احلكومي ة ، ملا تتوف ر عليه من ح
 الت طبيقي ة ، وتطوير خدماهتا للمجتمع يف اهتمامها ابجملاالت الّتكنولوجي ة املتطوِّرة والن ادرة ، ممّا يدفعها لعقد اتفاقيات

لعاملي ة . وهو ما يتطل ب دعم تبادل األساتذة والطال ب مع هذه شراكة مع ُكربى اجلامعات ، ومؤس سات البحث ا
                                                           

 .   03املصدر الس ابق ، ص :  انظر : – (1)
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اجلامعات ، وذلك بغرض رفع مستوى األداء العلمي والفةِّّ واألكادميي ، وال يتحق ق ذلك إال  بتطوير مقر رات تعكس 
مستوايهتم ، حبيث يكونوا  الّرغبة احلقيقي ة يف النُّهوض احلضاري . وتطوير كفاءة أعضاء هيئة الت دريس ؛ وحتسني

 متميِّّزين يف ختصُّصاهتم ، وإاتحة الدِّراسة للطال ب يف جّو من احلرِّي ة واإلبداع ... 
 وليحّقق هذا البحث بعض نتائجه نسوق يف ختامه بعض الت وصيات واملقرتحات ... 

 التَّوصيات واملقّتحات  : 
 ئية ( بغرض إعمارها . إقامة اجلامعات ابألوقاف يف مناطق جديدة ) ان -
 إقامة الش راكة بني اجلامعات الوقفي ة لتبادل اخلربات وجتاوز العقبات ، واالستفادة من الّتجاُرب الوقفي ة .  -
 إقامة الل قاءات العلمي ة والد ورات الت دريبي ة للت عريف ابلوقف وأهدافه الّتنموي ة .  -
 للوقف العلمي وتنويع جماالت البحث والّتطوير اليت توّجه هلا عوائد الوقف . الد عوة لتطوير أوعية جديدة  -
 الد عوة لرفع املخص صات واملعوانت واملنح املالي ة الالزمة للبحث العلمي ، ورصد املبالغ واملعوانت الكافية له .  -
 منها املشاريع العلمي ة . تعميم فكرة ختصيص صناديق وقفي ة لتمويل خمتلف املشاريع اخلريي ة ، و  -
 إدماج نظام الوقف وتعليمه يف مراحل الّتعليم املختلفة ، والّتعريف به إعالمّياً .  -
فاألنظمة يف كثري من البالد املتقدِّمة مطالبة احلكومات بدعم األعمال اخلريي ة ابقتطاعها من الض رائب املفروضة  -

ضمن الّتكاليف الض ريبي ة وتسقط قيمتها من حساب الض رائب املفروضة على حتسب التربُّعات للجهات اخلريي ة من 
ُعها على املبادرة ابلتربُّع .  األفراد واملؤس سات فُتشجِّّ

 فكرة البنك اخلدمي ( اليت رأيناها عند البعض : جتسيد األفكار الوقفّية اإلبداعّية .مثل )  -
يدة للمجتمع عدد ساعات يستقطعها وقفًا لألكادميي ة وله احلّق أن وتقوم الفكرة على إيداع كّل صاحب مهنة مف

يستعيض ما أوقفه من ساعات بساعات أخرى من مهن أخرى إذا دعت حاجته إىل ذلك . ومثاله : أن خيّصص 
ثالث ساعات بعد عصر اخلميس من كّل أسبوع ، ويف هذه الث الث ساعات يكون قد قام  -مثاًل  –دكتور 

مثن هذه الكشوفات ، فيكون له رصيد يف البنك اخلدمي مببلغ  -بعد ذلك  –عدد من املرضى ، يقّيم  ابلكشف على
ملنزله يت صل ابألكادميي ة فرتسل له السب اك ، مث   -مثاًل  -تلك الكشوفات ) عبارة عن خدمات ( ، فإذا احتاج سّباكاً 

 ك رصيد يف البنك اخلدمي هبذا املبلغ ، وخُيصم من رصيد الدّكتور.يقّيم عمل السب اك ) أبجرة املثل ( ، فيكون للسب ا
 وهو ما جُيّسد قول الش اعر : 

 الن اس للّناس من  بدٍو وحاضرٍة = بعٌض لبعٍض وإن مل يشعروا خدمُ 
           الِّ م              ن استزادا . هذا : ول            وال أن يُظ           ن  بن                   ا ُغُلوٌّ = لزِّداَن ف       ي املق

 وصّلى هللا وسل م وابرك على سيِّّدان حمّمد وآله وصحبه .                                                 
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 املراجع  : املصادر و 
 املطبوعات :  – 01
م ، دار القلم  2008 -ه   1429، الط بعة األوىل ، هاء معجم املصطلحات املاليَّة واالقتصاديَّة يف لغة الفقمحاد ، نزيه :  – 01

 ، دمشق ، سورية . 
الش امل لألدلّة الش رعي ة واآلراء املذهبي ة وأهّم الن ظراي ت الفقهي ة وحتقيق األحاديث ، )  الفقه اإلسالمي وأدلَّتهالّزحيلي ، وهبة :  - 02

 ، دار الفكر ، دمشق ، سوري ة .  الن بوي ة وخترجيها ( ، الطّبعة الرّابعة
 م .  1998 -ه   1419، الطّبعة الثّانية ، دار عم ار ، عم ان ، األردن ،  أحكام األوقافطفى أمحد :    الز رقا ، مص – 03
عة هنديّة ، مطب،  كتاب اإلسعاف يف أحكام األوقافالط رابُلسي ، برهان الّدين إبراهيم بن موسى بن أيب بكر ابن علي :  – 04

 م .  1902 -ه   1320، مصر
 .  1987، مكتبة لبنان ، بريوت ، لبنان ،  املصباح املنريالفيُّومي ، أمحد بن حمّمد بن علي :  – 05
، حتقيق: د. أمحد بن أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء القونوي ، قاسم بن عبد هللا بن أمري علي :  - 06

 ه  .  1406الرزاق الكبيسي ، الط بعة األوىل ، دار الوفاء ، عبد 
) اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضم نه  كتاب االستذكارابن عبد الرّب، أبو عمرو يوسف بن عبد هللاَ :  - 07

ق أصوله : عبد املعطي أمني قلعجي ، دار الوعي ، حلب / املوطّأ من معاين الر أي واآلاثر وشرح ذلك كلِّّه ابإلجياز واالختصار ( ، وث  
 القاهرة . 

عبد اخلالق  38، الطّبعة األوىل ، عامل الكتب  التَّوقيف على مهمَّات التَّعاريفاملناوي ، زين الدِّين حمّمد عبد الر ؤوف :  – 08
 م . 1990 -ه 1410ثروت ، القاهرة ، مصر ، 

 ، دار الد عوة .  املعجم الوسيطلقاهرة : جممع اللغة العربي ة اب – 09
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، جامعة آل البيت ، ) قسم الت اريخ ( ،  وقف الّنقود ودوره يف النُّهوض ابلتَّعليم ما بني املاضي واحلاضراألرانؤوط ، حمم د :  - 10

 األردن . 
   .  البطالةدور مؤسَّسة الوقف ىف مواجهة األسرج ، حسني عبد املطلب :  - 11
 ، جامعة سلجوق ، كلِّّي ة اإلهلي ات .  التَّجربة الّّتكيَّة يف الوقفجاليش ، خالد :  – 12
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اث والثّ  م ، موقع : )  2011/  03/  11، يف   28قافة واألدب يف اخلليج العريب ( ، العدد : فصلّية تُعىن بشؤون الرتُّ
www.alwahamag.com . ) 

 .  دراسة لتجارب حيَّة ملشاريع مهتمَّة ابلوقف العلمياحللييب ، غادة عبد اللطيف :  - 14
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بية حسن حسن سيد ، د. آمال حممد حسن عتيبة ، جامعة عني مشس ه  /  1434ي    ة ( ، مصر ، ، ختصُّص أص     ول ترب  )  كلّي ة الرت 
 م ( .  20/8/2013 -ه   www.alukah.net  ( )13/10/1434موقع األلوكة : ) م ، نقالً عن :  2013
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 أثر القواعد اللغوية يف استنباط األحكام الشرعية عند األصوليني

 
 املركز اجلامعي آبفلو.–أ. سليمان حرفيف 

أثر القواعد اللغوية يف استنباط األحكام الشرعية عند  نسعى من خالل هذه الورقة البحثية املعنونة ب:"       
األصوليني" إىل تسليط الضوء على املباحث اللغوية عند األصوليني واملنهاج اللغوي الذي انتهجه األصوليون مربزا فيه 

والقواعد األصولية، مدى التأثري والتأثر بني علمي النحو وأصول الفقه والتمييز بني القواعد اللغوية، والقواعد الفقهية، 
ونظرة األصوليني إىل هذه القواعد اللغوية وتطبيقاهتا. مع ذكر بعض القواعد اللغوية كنموذج تطبيقي على سبيل الذكر 

 ال احلصر.

               According to this research paper which is titled by : « The Effect of the 

Linguistic Rules in Understanding the Religious Provisions of Fundanmentalists » 

we try to highlight on the linguistic   chapters of Fundamentalists, the extent of the 

influence, and the Affect between Grammar and Philology origins and also, to 

distinguish between Linguistic rules, philology’s rules, fundamental rules, and 

Fundamentaists’s view to this linguistic rules and their practices, with mentioning 

some linguistic rules as one example of many. 
لقد كان اهتمام علماء األصول ابللغة عموما وابملباحث اللفظية خصوصا انبعا من أن النصوص االسالمية 
هي نصوص عربية يف املقام األول، ومن مث البد لفهما واستنباط ما فيها من معاين واحكام وان يكون املستنبط عاملا 

صده النص من معاين حقيقية وأخرى جمازية لذلك كله بلسان العرب، عارفا بدقائقها ومرامي العبارات فيها، وما يق
 1اختلفت وظيفة اللغة عندهم.

وما هلا من دور رئيسي يف التواصل بني البشر للتعبري عن  غري ان االصوليون مل ينكروا تلك الوظيفة التواصلية للغة،
ا خلق حبيث ال ميكنه أن يستقل مفادها أن االنسان الواحد مل حاجاهتم وأغراضهم، فقد أدركوا يف أذهاهنم حقيقة،

يه إلحت يتم لكل منهم ما حيتاج  وحده إبصالح مجيع ما حيتاج اليه فال بد من مجع عظيم إلعانة يعضهم البعض،
 2،فاحتاج كل واحد منهم أن يعرف صاحبه مايف نفسه من حاجاته

                                                           
 81،االصدار  من قضااي النحو عند علماء األصول .تقدمي :حسني حممد نصار .جملة الوعي اإلسالميأمحد عبد الباسط حامد :1

 .214.ص 2014، 1.ط
  215املرجع نفسه . ص 2
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ر اىل ألفاظ اللغة من منظور ما تدل فوظيفة األصويل مع األلفاظ ختتلف اختالفا واضحا مع النحو الن األصويل ينظ
عليه تركيباهتا املختلفة من معاين كلية يستنبط منها احلكم الفقهي أما النحوي فنظره متوجه بشكل رئيسي اىل االلفاظ 

 من حيث إعراهبا وحملها االعرايب.

ال اللغوي على أساس يقول الدكتور مصطفى مجال الدين: "وميكن أن نقوِّم مجهور األصوليني والنحاة يف هذااجمل
فنجد أن حصيلة حبث األصوليني هو ما نستطيع أن تسميه )حنو الداللة( وحصيلة  الدراسة، اختالفهم يف اهداف

 1حبث النحويني هو ما تسميه )حنو االعراب(".

داللة مبا يتفق وضبط هذه ال فاجلانب اللغوي يف األحباث األصولية قوامه العناية ابأللفاظ، والرتاكيب حبثا عن الداللة،
حت يستطيع األصويل حتديد طريق منضبط ميكن استجاب احلكم الصحيح عليه يف املسائل  وقصد الشارع،

 .2املعروضة

 ويقول الدكتور على عبد الغفار:"كما تكَشف يل أيضا أن األصوليون يف تناوهلم للغة عرضوا للكثري من فروع البالغة،
والتعريف والتنكري واالستغراق من انحية املفرد واجلمع إال اهنم قد توصلوا اىل  ،ويظهر ذلك يف تناوهلم للعام واخلاص

 3فوضعوا للمجاز عالمات هبما وهو تناول مل يطرقه علماء البالغة أنفسهم". ادق من ذلك،

لفقهمن ولتوضيح وحتديد العالقة الرابطة بني النحو وأصوله والفقه وأصوله يقول ابن النجار: مبينااستمداد أصول ا
 .4اللغة العربية حيث يقول "اومن أحكام تركيبها فعلم النحو أو من احكام إفرادها فعلم التصريف"

واالسم وما يتعلق به والفعل وما  ومن أهم املسائل النحوية على سبيل الذكر ال احلصر الكلم والكالم وتقسيماهتما،
 .5واالستثناء صائص النحوية ومجوع السالمة، والتكسري،يتعلق به واحلرف وما يتعلق به وتناوهلم احلروف من حيث خ

اعتمد أصحاب هذا املذهب أي املتكلفني يف أتصيل القواعد واستخراج القوانني األصولية على مدلوالت األلفاظ 
قة ، وهذه هي احلقي6واألساليب يف اللغة العربية فتأملوها بصورة جتريدية حسبما تدل عليه يف أصول اللغة،وعند العرب

اليت قررها القرايف بقوله يف مقدمته "أن الشريعة احملمدية اشتملت على األصول وفروع، وأصوهلا قسمان أحدمها 
                                                           

 .218ه .ص 5140، 2.دار اهلجرة ،قم ايران .ط البحث النحوي عند األصولينيمصطفى مجال الدين :1
 .116.ص 1996،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية، مصر ، التصور اللغوي عند علماء األصولعبد الغفار أمحد ،2
 175.ص التصور اللغوي عند علماء األصولعبد الغفار أمحد ،3
.تح ،حممد الزحيلي لتحريرشرح الكوكب املنري املسمى خمتصر ابن النجار )حممد بن أمحد بن عبد العزيزبن علي الفتوحي ( : 4

 .48.ص 1993:مكتبة العبيكان .الرايض السعودية.د ط ،
 .79، تح: حممد حسن هيتو، د ط، د ت، ص املنخول من تعليقات األصول الغزايل أبو حامد حممد بن حممد، 5
 447.ص 1983، 1ودية . ط.دار الشروق ،جدة السع الفكر األصويل دراسة حتليلية نقديةعبد الوهاب :ابراهيم أبو سليمان :6
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املسمى أبصول الفقه وهو يف غالب أمره ليس فيه إال قواعد األحكام الناشئة عن األلفاظ العربية خاصة،وما يعرض 
والنهي للتحرمي، والصيغة اخلاصة للعوم وحنو ذلك وما خرج  لتلك األلفاظ من النسخ والرتجيح وحنو األمر للوجوب

على هذا النمط إال كون القياس حجة، وخرب الواحد وصفات اجملتهدين،والقسم الثاين قواعده كلية فقهية جليلة كثرية 
 العدد عظيمة املدد مشتملة على أسرار الشرع،وحكمه لكل قاعدة من الفروع يف الشريعة، ماال حيصى...وهذه

 .1القواعد مهمة يف الفقه عظيمة يف النفع،ويقدر االحاطة هبا يعظم قدر الفقه..."

 املباحث اللغوية اليت انفرد هبا األصوليون:

انفرد األصوليون مبباحث لغوية كثرية أغفلها اللغويون،مثل مباحث األوامر والنواهي، والعموم واخلصوص،واالطالق 
 .2والتقييد..."

 يف الربهان:"واأللفاظ فال بد من االعتناء هبا،فان الشريعة عربية ولن يستكمل املرء خالل يقول اإلمام اجلوية
االستقالل ابلنظر يف الشرع مامل يكن رايان من النحو واللغة، ولكن ملا كان هذا النوع فنا جمموعا ينتحى ويقصد،ومل 

ى ذلك الفن، واعتنوا يف فنهم مبا أغفله أئمة يكثر منه األصوليون مع مسيس احلاجة إليه، وأحالوا مضان احلاجة عل
العربية، واشتد اعتنائهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان، وظهور مقصد الشرع، وهذا كالكالم على األوامر 

ومايتصل هبذه األبواب،وال يذكرون ما ينصه أهل اللسان إال قدر 3والنواهي والعموم، واخلصوص،وقضااي االستثناء"
 املاسة اليت ال عدول عنها. احلاجة

ن كالم إف يقول اإلمام السبكي:"ان االصوليني دققوا يف فهم أشياء من كالم العرب مل يصلوا إليها النحاة وال اللغويون،
فكتب اللغة تضبط األلفاظ ومعانيها الظاهرة دون املعاين الدقيقة اليت حتتاج  العرب متسع جدا والنظر فيه متشعب،

 .4يل واستقرار زائد على استقراء اللغوي"اىل نظر األصو 

 القواعد اللغوية يف املصنفات األصولية:مناذمجنالقواعد اللغوية يف بطون املصنفات االصولية

                                                           
 .6ص1.ج1998، 1. دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان .ط الفروقالقرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدريس :1
.تقدمي: سعد بن انصر الشرتي  استدالل االصوليني ابللغة العربية دراسة اتصيلية تطبيقيةماجد ابن عبدهللا لع انصر اجلوير : 2

 .28ه .ص 1432، 1.ط
، تح عبد العظيم الديب، طبع على نفقة صاحب الربهان يف أصول الفقهة )أبو املعايل عبد امللك بن عبدهللا ابن يوسف(: اجلوي3

 178-177ص  1ه .ج139، 1السمو خليفة بن أمحد آل اثين أمري دولة قطر .ط
.تح، د. أمحد مجال الزمزمي  م األصولاالهباج يف شرح املنهاج .شرح على منهاج الوصول اىل علالسبكي )علي بن عبد الكايف( :4

 8.ص1.ج2004، 1.دار البحوث، ديب االمارات العربية .ط
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اذا دار اللفظ بني التأسيس والتأكيد تعني محله على التأسيس،ومن مث فقدا اتفقوا على أن التأكيد على  (1
 منا هو إفهام السامع ما ليس عنده.خالف األصل،ألن األصل يف وضع الكالم إ

 اإلنشاءات يرتتب معناها على ترتيب ألفاظها. (2
أنه مشرتك بني احلال واإلستقبال -وهو ظاهر كالم سيبويه -الفعل املضارع املثبت فيه مخسة أقوال،واملشهور (3

الث عكسه، والرابع أنه يف ورجح ابن مالك احلال عند التجرد، والثاين: انه حقيقة يف احلال جماز يف اإلستقبال، والث
 احلال حقيقة وال يستعمل يف اإلستقبال أصال ال حقيقة وال جمازا واخلامس عكسه.

املضارع املنفي ب )ال( يتخلص إىل اإلستقبال عنه سيبويه وقال األخفش: انه ابق على صالحيته لألمرين،  (4
صل النفي ب )ليس( أو)ما( أو)إن( مضارعا كان واختاره ابن مالك يف التسهيل، فإن دخلت علية )الم( االبتداء،أو ح

 .1اوغريه،ففي تعيينهللحاملذهبان األكثرون على التعيني مث صحح ابلكالم على )ما( احلجازية خالفه
إطالق املشتق كاسم الفاعل واسم املفعول ابعتبار احلال حقيقا بال نزاع،وإطالقه ابعتبار املستقبل جماز  (5

ي ففيه مذاهب،وأصحها عند اإلمام فخر الدين وإتباعه: انه جماز، سواء أمكن مقارنة له قطعا،وان كان ابعتبار املاض
أوال، والثاين: أنه حقيقة مطلقا، والثالث: التفصيل بني املمكن وغريه،وتوقفااآلمدي وابن احلاجبفلم يصححا يف 

 األول أو يضاده، وإال فإنه يكون املسألة شيئا،وحمل احلالف فيما اذا مل يطرأ على احملل وصف وجودي يناقض املعىن
 جمازا اتفاقا.

اذا امتنع اجلمع بني مدلويل املشرتك مل جيز استعماله فيهما معا،كاستعمال لفظ )افعل( يف األمر ابلشيء  (6
 ألن األمر يقتضي التحصيل، والتهديد يقتضي الرتك. -جعلناه مشرتكا بينهما-والتهديد عليه اذا

ا وقع بعد نفي،ومثاله )وهللا ألكلم موالك( فإنه حينث بكالم املوىل األعلى املشرتك ال عموم له إال اذ (7
 واألسفل.

 استعمال اللفظ يف حقيقة وجمازه ويف جمازية حكمه حكم استعمال املشرتك يف حقيقته. (8
اجملاز ال يدخل يف احلروف،فال يعرب حبرف عن حرف وال ابسم عن اسم، وال ابلعكس،إذ احلرف ليس  (9

 سه، وإمنا هو اتبع لغريه،وهلذا يعرفونه أبنه الذي يدل على معىن يف غريه.مقصودا يف نف
فمجاز النقصان أوىل ألن احلذف يف كالم العرب  -زايدة أو نقصان -إذا مل ينتظم الكالم إال ابرتكاب اجملاز (10

 أكثر من الزايدة.
نتخب فال يرتجح أحدمها على اذا تعارض اجملاز واإلضمار استواي فيكون اللفظ جممال كما يف احملصول وامل (11

االخر إال بدليل،الستوائهما يف االحتياج إىل القرينة ويف احتمال خفائها وذلك ألن كل منهما حيتاج إىل قرينة متنع 
 املخاطب عن فهم الظاهر، وتردد يف املعامل، فجزم أوال أبن اجملاز أوىل لكثرهتا، مث عاد فاعتربها سواء.

                                                           

 1.ديب االمارات .ط  اللغة العربية يف نظر األصوليني دائرة الشؤون االسالمية والعمل اخلرييعبد هللا حممد البشري :-1
 .68.ص2008،
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 حلكم بني العطوف واملعطوف عليه.الواو العاطفة تشرتك يف ا (12
واو العطف مبثابة الف التثنية مع االثنني ومبثابة واو اجلمع مع الثالثة فصاعدا،حت يكون قول القائل قام  (13

 الزيدان كقوله قام زيد وزيد.
ه الفاء تقتضي تشريك ما بعدها ملا قبلها يف حكمه واجلمهور على أهنا تدل على الرتتيب بال مهلة، ويعرب عن (14

 ابلتعقيب،وقال الفراء جيوز أن يكون ما بعدها سابقا.
اذا دار اللفظ بني احلقيقة واجملاز،جاز ان يكون كالمها مرادا عند الشافعي،وقال ابوحنيفة ال جيوز ارادة   (15

 احلقيقة واجملاز يف حالة واحدة.
عن اإلمهال، ويعرب عن  يصرف اللفظ إىل اجملاز بظهور قرينه وكذلك عند تعذر احلقائق الثالث صوان للفظ (16

 ذلك ابنه إعمال اللفظ أوىل من إلغائه.
إذا ورد أمر أن متعاقبان بفعلني متماثلني،والثاين غري معطوف،فإن منع من القول بتكرار املأمور به مانع  (17

مثله،وقيل عادي محل الثاين على التأكيد،واال فقيل:يكون الثاين توكيدا أيضا، عمال برباءة الذمة،ولكثرة التأكيد يف 
ال،بل يعمل هبما لفائدة التأسيس، وقيل ابلوقف للتعارض، فان كان الثاين معطوفا كان العمل هبما أرجح من 
التأكيد، فإن حصل التأكيد رجحان بشيء من األمرين العاديني،تعارض هو والعطف، فإن ترجح أحدمها قدمناه،واإل 

ا يف هذا القسم أيضا، إال أن الرازي فرض ذلك يف رجحان توقفنا، واختيار االمام الرازي واآلمدى العمل هبم
 التعريف،وقال اآلمدى:ان اجتمع األمران يف معارضة احلرف فالظاهر الوقف.

اجلمهور على أن العرب وضعت للعموم صيغا ختصه، فإن استعمل للخصوص كان جمازا، وعكس  (18
وقيل ابلتوقف يف االخبار، والوعد، والوعيد دون  مجاعة:وقال القاضي اللفظ مشرتك بينهما،واختار اآلمدي التوقف،

 االمر والنهى.
صيغة كل عند االطالق من الفاظ العموم الدالة على التفصيل،اي ثبوت احلكم لكل واحد، وقد يراد هبا  (19

 اهليئة االجتماعية بقرينة .
علم وغريهم، وشرط )من( عامة يف أويل العلم و)ما( عامة يف غريهم، وأوهم نص سيبوية أن )ما( ألويل ال (20

إفادهتما العموم: ان تكوان شرطيتني أو استفهاميتني،فأما النكرة املوصوفة واملوصولة فإهنما ال يعمان،وكذلك اذا كانت 
 )ما( نكرة غري موصوفة.

اجلمع اذا كان مضافا او حملى ب  )ال( اليت ليست للعهد يعم عند اجلمهور،إذا مل تقم قرينه تدل على عدم  (21
 العموم .

 اذا احتمل كون )ال( للعهد أو لغريه كاجلنس أو العموم فإان حنملها على العهد، ألن تقدمه قرينه ترشده إليه. (22
النكرة يف سياق النفي تعم سواء ابشرها النفي أو ابشرها عاملها، وسواء كان النايف )ما( أو)مل( أو)لن(  (23

 أو)ليس( أو غريها.
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ا ب )من( فمقتضاه االجياب،من كل نوع مل يقم الدليل على املأمور به اذا كان اسم جنس جمموعا جمرور  (24
 اخراجه.

النفي املضاف اىل جنس الفعل جيب العمل مبقتضاه وال يعد من اجملمالت عند الشافعية،وذهب احلنفية اىل  (25
 امتناع العمل به ودعوى اإلمجال.

 و هنيا.املتكلم يدخل يف عموم متعلق خطابه عند األكثرين سواء كان خربا أو أمرا أ (26
حقيقة االستثناء اخراج بعض اجلملة عن اجلملة حبرف )إال( أو ما يقوم مقامه،وعند أيب حنيفة أن االستثناء  (27

 لفظ يدخل على الكالم العام فيمنعه من اقتضاء العموم واالستغراق.
 االستثناء من العدد جائز،وال فرق بني أن يكون من معني أم ال. (28
 ل الكالم،ولو تقدمه حرف نفي فاملنع أيضا ابق.ال جيوز تقدمي املستثىن يف أو  (29
ختصيص احلكم بصفة من أوصاف الشيء يدل على نفي احلكم عما عدا حمل تلك الصفة عند أصحاب  (30

 الشافعي ومنع أصحاب أيب حنيفة من ذلك.
األمر ابلشيء هل هو نفي عن ضده؟ فعند الشافعي ليس هنيا عن ضده ،وكذا العكس ،وذهب احلنفية اىل  (31
 .1ف ذلكخال

وقد تكلم األصوليون مثال عن األدلة املتصلة من أدلة التخصيص العموم كاالستثناء معناه،صيغه،اقسامه،وصحة 
واجلمل املتعاقبة حبرف العطف )الواو(،  االستثناء من غري اجلنس واختالفهم يف ذلك،وامتناع االستثناء املستغرق،

 2و ذلك من املباحث النحوية اليت ال غىن لألصويل عنها.واالستثناء من االثبات نفي ومن النفي اثبات وحن

 منوذج تطبيقي

 القواعد اللغوية املستدل هلا ابللغة العربية

إن األصوليني قاموا بتفصيل احلديث عن كثري من القضااي النحوية،وأظهروا ما بة عليها من أحكام فقهية وأصولية، 
ظواهر النحوية اليت نثروها يف أتليفهم، والبحث يف هذا األسلوب وكان أسلوب االستثناء النحوي من أجلى تلك ال

، فالنحو قانون يوصل به 3لدى األصوليني يظهر وجها جديدا من أوجه الرتابط القائم بني الشريعة وبني اللغة العربية
 اىل كالم العرب، وكالم العرب قانون يتوصل به اىل فهم األحكام الشرعية.

                                                           
 76.ص لينياللغة العربية يف نظر األصو عبد هللا حممد البشري. 1
تح : حممد حسن عواد ،دار عمار الكوكب الدريو فيما يتخرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية  األسنوي )مجال الدين (:2

 45.ص 1985، 1للنشر ،عمان األدرن .ط 
 231ص  2006، 28.ع  االستثناء النحو عند األصوليني ، جملة جامعة قطر لآلدابعبدالقادر عبد الرمحن أسعد السعدي :3
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 قهأثر النحو يف أصول الف

أثر النحو يف أصول الفقه أتثريا كبريا ابلغا على النحو الذي أثرت فيه أصول الفقه يف أصول النحو،وذلك ألن علم 
أصول الفقه إمنا هو علم أدلة الفقه، وأدلة الفقه إمنا هي الكتاب والسنة، وهذان املصدران عربيان، فإذا مل يكن الناظر 

سرارها وقوانينها، تعذر عليه النظر السليم فيهما، ومن مث تعذر إستنباط األحكام فيهما عاملا ابللغة وأحواهلا، حميط أب
الشرعية منهما ولذلك صار النحو شرطا يف رتبة اإلجتهاد، وصارت معرفة اللغة والنحو والصرف فرض كفاية، فمعرفة 

و مقدور للمكلف، فهو األدلة متوقف على معرفة اللغة والنحو والتصريف، وما يتوقف على الواجب املطلق، وه
 .1واجب، فإذا معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبة

وسبب املكانة اليت أعطيت للغة والنحو يف الثقافة العربية كانت مصنفات األصوليني تؤكد أن علم العربية هو أحد 
 املصادر الثالثة اليت يستمد منها أصول الفقه.

فعلم الكالم والعربية واألحكام الشرعية... وأما علم –أصول الفقه أي علم–يقول األمدي: "وأما ما منه استمداد 
العربية فلتتوقف معرفة دالالت األدلة اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل احلل والعقد من األمة على معرفة 

واملنطوق،  موضوعاهتا لغة من جهة احلقيقة واجملاز والعموم، واخلصوص، واالطالق، والتقييد، واحلذف،واإلضمار،
 .2واملفهوم،واالقتضاء، واالشارة، والتنبه، واإلمياء وغريه مما ال يعرف من غري علم العربية

القاعدة يف اللغة أصل األس،والقواعد األساس،وقواعد البيت أساسه ويف التنزيل ))وإذ يرفع إبراهيم القواعد من  -
 .26وفيه أيضا ))فأتى هللا بنياهنم من القواعد(( النحل  -128البيت وإمساعيل(( البقرة 

 والقاعدة الواحد من البيت،والواحدة من قواعد النساء قاعدة.

قوال العلماء جيدهم يتفقون على أن معىن القاعدة يف اللغة األساس فقاعدة الشيء أساسه، واصله الذي والناضر يف أ
ينبة عليه،والقواعد الفقهية هي األصول واألسس اليت ينبىن عليها فروع الفقه ومسائله اجلزئية، وأتيت مبعىن األمر 

 3صموخ بيوض(. الكلي الذي ينطبق على جزئياته مثل قوهلم)كل أذون ولود وكل

                                                           
تح : حممد حسن عواد ،دار عمار الكوكب الدري فيما يتخرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية  األسنوي )مجال الدين (:1

 42.ص1985، 1للنشر ،عمان األدرن .ط 
.دار الصميعي  ، تعليق :عبدالرزاق عفيفي اإلحكام يف أصول األحكام: )سيف الدين ابو احلسن علي بن علي بن حممد(اآلمدي2

 9,ص1.ج2003، 1:السعودية .ط
املؤسسة اجلامعية للدراسات القاعدة الكلية إعمال الكالم أوىل من إمهاله وأثرها يف علم األصول. حممود مصطفى عبود هرموش :3

 19.ص1،1987والنشر ،بريوت لبنان .ط 
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أما يف االصطالح فقد خيتلف معناها يف اصطالح األصوليني والنحاة عنه يف اصطالح الفقهاء فالقاعدة عند 
األصوليني والنحاة هي حكم كلي ينطبق على مجيع جزئياته لتعرف أحكامها منه، فمن أمثلة قواعد األصوليني )األمر 

قواعد النحاة )الفاعل مرفوع واملفعول به منصوب(أما القاعدة يف  اذا جترد عن القرائن أفاد الوجوب( ومن أمثلة
 1اصطالح الفقهاء فقد عرفها احلموي:"هي حكم أغليب ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه".

 القواعد اللغوية عند األصوليني:

ب يعرف مدلوهلا ابستقراء كالمهم، وهذه والقواعد األصولية اللغوية مصدرها أدلة لغوية، مبعىن أهنا موجودة يف لغة العر 
القواعد هي أكثر القواعد األصولية، ولبحث هذه القواعد ظهرت عبقرية األصوليني اللغوية مبا فاقوا به اللغويني يف 

إىل األصوليني مقرين هلم  -مع أهنا لغوية–عدد من املواضع، حت أصبح اللغويون يرجعون يف حبث هذه القواعد 
 2يف هذا امليدان. السبق والفضل

وهناك قواعد لغوية عقلية مدركها اللغة والعقل من أمثلتها داللة أمساء الشرط واالستفهام والنكرة يف سياق النفي على 
العموم عند بعض األصوليني،ومثل هذه القواعد تفسر لنا ما نراه من وجود استدالالت عقلية مع االستدالالت 

 3اللغوية يف مباحث األلفاظ.

اك قواعد لغوية شرعية أي أن مدركها لغوي شرعي، حبيث ال تثبت إال ابجتماع املدركني معا، ومن أمثلها قاعدة وهن
 داللة صيغة األمر على الوجوب،فإهنا ال تؤخذ من اللغة فقط أو من الشرع فقط وإمنا تؤخذ منها معا.

 و مدرك لغوي عقلي أو مدرك لغوي شرعي.واملهم يف هذا أن مدار األستدالل كان معظمه لغوي سواء مدرك لغوي أ

 :منوذج تطبيقي

 من القواعد اللغوية املستدل هلا ابللغة يف املباحث التخصيص )االستثناء(.

دأبت العرب على تلوين كالمهم وتنويعه،واألستثناءلون من ألوان ذلك التعبري فأسلوب اإلستثناء النحوي من أجلى 
صوليون يف أتليفهم،والبحث يف هذا األسلوب لدى األصوليني يظهر وجها جديدا تلك الظواهر النحوية اليت نثرها األ

                                                           
 20نقال عن املرجع نفسه ص 1
.تقدمي : سعد بن انصر الشرتي  ل االصوليني ابللغة العربية دراسة اتصيلية تطبيقيةاستدالماجد ابن عبدهللا لع انصر اجلوير :2

 38ه .ص  1432، 1.ط
 39املرجع نفسه.ص  3
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الرتابط القائم بني الشريعة وحنو اللغة العربية الن النحو قانون يتوصل به إىل كالم العرب،وكالم العرب قانون  من أوجه
 1يتوصل به إىل فهم األحكام الشرعية.

ام األصولية الفقهية على مسائل األستثناءعلى سبيل الذكر ال احلصر ومن ولعرض أهم القضااي اليت تربط بناء األحك
 أمهها األستثناء من النفي إثبات ومن اإلثبات نفي.

 االستثناء من النفي إثبات ومن اإلثبات نفي:

ل حمكوم عليهم هذه املسألة يعة هبا ما يفهم من األستثناء، فإذا قال قائل: قام القوم إال زيدا،فإن القوم يف هذا املثا
 ابلقيام، وزيد هل حيكم عليه بعدم القيام،من اجل أن األستثناء من اإلثبات نفي أوال؟

 وإذا قال قائل: علي عشرة إال درمها،فهل يكون هذا القول منه إقرار تسعه،من اجل أن األستثناء من اإلثبات نفي؟.

 2من أجل أن األستثناء من النفي إثبات أم ال؟ أو إذا قال: ليس له على شيء إال درمها،فهل يكون مقدرا بدرهم

 اختلف األصوليون يف ذلك على قولني: -

 القول األول:

 3أن األستثناء من النفي إثبات وابلعكس، وهذا قول مجهور األصوليني،وهو ما عليه بعض احلنفية.

ت نفي،ومن النفي إثبات،وحجة يقول ابن النجار يف شرح الكوكب املنري:"وخالف احلنفية يف كون املستثىن من اإلثبا
اجلمهور يف أن األستثناء من النفي إثبات،ومن اإلثبات نفي يقول "واستدل لقول اجلمهور ابللغة،وأن قول القائل )ال 

 .4إله إال هللا (توحيد،وتبادر فهم كل من مسع قول القائل: ال عامل إال زيدا،وليس لك علي إال درهم، إال علمه وأقراره"

 5تور: ماجد بن عبد هللا بن انصرويقول الدك

 واستدل اجلمهور بثالث أدلة لغوية وهي:
                                                           

(، 28، جملة جامعة قطر لآلداب، العدد)اإلستثناء النحوي عند األصولينيعبد القادر عبد الرمحان، أسعد السعدي،   1
 .231،ص 2006

 596.ص  استدالل االصوليني ابللغة العربيةصر. ماجد ابن عبدهللا بن ان2
، 1،ضبطه وصححة عبد هللا حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طفواتح الرمحوتحمب بن عبد هللا الشكور، 3

 334، ص2002
 335نفس املرجع، ص 4
 337ص استدالل االصوليني ابللغة العربيةماجد ابن عبدهللا بن انصر. 5
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القول األول: إمجاع أهل العلم على أن كلمة )ال إله إال هللا( تعة توحيد هللا عزوجل وأن املتلفظ هبا ممن كان كافرا 
 يدخل اإلسالم،وما ذاك إال أن اإلستثناء من النفي إثبات.

 :ونوقش هذا الدليل بوجهني

أن داللة كلمة التوحيد على إثبات االلوهية هلل سبحانه وتعاىل ليست مأخوذة من داللة اللفظ وإمنا دل  الوجه األول:
على ذلك عرف الشارع أن املتكلم هبذه الكلمة يعد موحدا، وأجيب عن هذا أبن الكفار الذين خوطبوا هبذه الكلمة 

فهم داللتها وهذا يدل على فهمهم إلثبات األلوهية من داللة  وأدركوا معناه ومغزاها،ومل حيصل بينهم خالف يف
 اللفظ.

إن قرائن األحوال دلت على أن الناطق بكلمة التوحيد يريد إثبات األلوهية هلل عزوجل بعد نفيه عن الوجه الثاين:
 ذاته.سواه،ولذلك حكم إبسالم القائل لتلك الكلمة من اجل داللة تلك القرائن ال من أجل داللة اللفظ 

 ونوقش هذا أبن األصل عدم القرائن وان السماع ال جيد إال اللفظ اللغوي.

 الدليل اللغوي الثاين:

 النقل عن أهل اللغة،وهم العمدة يف مدلوالت األلفاظ وقد ذكروا أن األستثناء من النفي إثبات وابلعكس.

ألستثناء من النفي إثباات حقيقة وال ونوقش هذا أبن قول أهل العربية هذا هو على سبيل اجملاز وإال فليس ا
 العكسكذلك ،ورد أبن كالم أهل العربية يف هذا حممول على احلقيقة وال يتحمل التأويل.

 الدليل اللغوي الثالث:

أن املتبادر إىل التهم عند مسع قول القائل ال عامل يف املدنية إال زيد، إثبات كونه عاملا، ونفي العلم عن غريه،وتبادر هذا 
 .1عىن إىل افهامنا يدل على الوضعامل

 واستدل اصحاب القول الثاين )األحناف( بدليلني لغويني:

 الدليل اللغوي األول:

صحيح مسلم، رقم .1أنه لوكان األستثناء من النفي اثبات لكان قوله))ال تقبل صالة بغري طهور وال صدقة من غلول((
 الة.، الباب الثاين: ابب وجوب الطهارة للص224احلديث 

                                                           
 455.صاالستثناء النحوي عند االصولينيلقادر عبد الرمحن أسعد السعدي. عبدا1



  أثر القواعد اللغوية يف استنباط األحكام الشرعية عند األصوليني                                      .  م 2018 – 04العدد  –جملة مقامات 

133 

 

داالعلى عدم صحة الصالة عند خلوها عن الطهور وعلى صحتها عند اقرتاهنا به، وليس األمر كذلك،فإن الصالة قد 
 تكون غري صحيحة مع اقرتاهنا ابلطهور،لفقد شرط من شروطها األخرى.

 الدليل اللغوي الثاين:

خال عن  ومعىن هذا أن األستثناء لباقي بعد الثنيا،ن األستثناء عبارة عما وراء املستثىن أو تكلم ابأهل اللغة ذكروا أأن 
 .2إفادة حكم معارض حلكم املستثىن منه،فهو مسكوت عنه عندهم

إن الناظر يف كالم األصوليني واستدالهلم إلثبات القاعدة األصولية اللغوية يتبني أهنم يسريون وفق ضوابط رغم تفاوهتم 
 الذي يؤدي إىل االختالف يف إثبات البعض منها.  يف العمل هبا ألجل اختالفهم يف بعضها األمر

 :3ومن بني هذه املباحث اليت تعد ضابطا نذكر منها ما يلي

 ثبوت اللغة ابلنقل. -1
 ان يكون املنقول عن عرب حقيقة يف معناه. -2
 ان يكون املنقول عن العرب قطعي الثبوت. -3
 مراعاة العرف اللغوي. -4
 مراعاة اإلعتبار الشرعي. -5

الزمان يكمل أحدمها األخر، فالدين هو املصدر الذي اخلصب الذي ميد اللغة أبسباب النمو والرقي اللغة والدين مت
وعوامل االزدهار واالنتشار، ولألمهية البالغة للغة اشرتطوا يف املفسر عدة علوم من العلوم اللغوية هي اللغة والنحو 

 والصرف واالشتقاق واملعاين والبيان والبديع.

االهتمام ابلعالقة بني اللغة والقرآن الكرمي من خالل الوقوف على بعض القضااي اللغوية مثل  من هذا كله جاء
 القواعد اللغوية وأثرها يف األحكام الشرعية عند األصوليني.

 فدراسة املعىن عند األصوليني دراسة سابقة لعصرها، إهنم وضعوا منهجا علميا دقيقا لدراسة املعىن سبقوا به غريهم.

                                                                                                                                                                                           
، 2006، 1دار طيبة للنشر والتوزيع، الرايض، السعودية، ط صحيح مسلمالنيسابوري)أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي(،1

 .122ص
، 1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط،ضبطهوصححة عبد هللا حممود حممد عمر، فواتح الرمحوتحمب بن عبد هللا الشكور، 2

 .338، ص 2002
 60ص استدالل االصوليني ابللغة العربيةماجد ابن عبدهللا بن انصر. 3
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 :خامتة

ستخلص من هذا أنه من الواجب إعادة دراسة البحث اللغوي يف الرتاث الشرعي وذلك ملا امتاز به من تطبيقات -
 لغوية ال توجد يف كتب النحو أو كتب اللغة.

مداىلرتابط أن التداخل أو التفاعل بني العلمني علم أصول الفقه وعلم اللغة العربية من حنو وصرف واشتقاق وبالغة  -
 ها من معاين وبيان وبديع.مبا في

عدم استقاللية هذه البحوث اللغوية عند األصوليني استقالال اتما من الناحية الدراسية وذلك جبمع هذه املسائل  -
 مجعا لغواي منفردا.

 البحث يف هذه املواضيعيتيح املعرفة يف منهاجهم اللغوي. -

 ي أوبقول آخر هي ثلث الدراسات األصولية لغوي.جل املباحث يف علم األصول الغالب عليها اجلانب اللغو  -
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 مفهوم األسلوبية ونظرية أفعال الكالم بنياملعاصر الدرس الّلساين 

 
 د. عمرحدوارة                                                                                   

 جامعة ابن خلدون.                                                                                      
 تيارت 

 ملخص البحث:
يعاجل هذا البحث بني دفتية أحد االجتاهات اللسانية اليت متتد جذوروها للدرس اللساين القدمي و املتمثلة يف 

هذه النظريه اليت تعرب عن مقصديه الكالم. بطرق ملتويه ابعتبار أّن الكالم العادي يرجع إىل إجراءات  ،النظرية التداولية
يت خيرج فيها مستعملو اللغة العادية مبلفوظاهتم عن املعىن الصريح إىل املعىن الصياغه الغري مباشره لألفعال الكالميه ال

 .اإلضايف اخلفي الذي هو حباجة إىل أتويل للوصول إىل مقصدية املتكلمني
 الكلمات املفتاحية:

 . األسلوبية، اللسانيات، املنهج، النظام، االنزايح
: Résumé 

La présenteétude examine l'un des courants linguistiques, dont les premiers 

traits apparaissentdansl'anciencourslinguistique. C'est la pragmatique qui a pour 

objectif de chercher les finalités de parole d'unefaçonindirecte, vu que la parole 

normale se réfère aux procédures de reformulation indirecte des actes de paroles, 

dont les utilisateurs de la langue écartent par leursprononcés du sens direct explicite 

au senssecondaireimplicite, qui nécessiteuneinterprétation pour cerner le vouloir 

dire des interlocuteurs. 

les mots clés:  

Stylistique. Linguistique. Méthode.Système.L'écart . 

 
 مدخل البحث:

تنّوعت مصادر الدرس الّلساين املعاصر، إذ كان لكل مفهوم من مفاهيمه حقل معريف يستمّد منه مادته 
 العلمية، فاألفعال الكالمية مثال: مفهوم تداويل منبثق من مناخ فلسفي هو الفلسفة التحليلية.

عن مجلة من اإلجنازات العلمية والفكرية احلديثة تُنسب إىل الغرب، وهي  وسنحاول يف هذا العمل الكشف
قد  ممتّدة اجلذور إىل أعماق الرتاث العريب، ولكن كالمها يسعى للكشف عن آليات التواصل اإلنساين ابستعمال الّلغة

التالية: ما مدى مالءمة  تكون فاكهة البحث هنا هي االنطالقة اليت تبدأ من طرح اإلشكال واملتمثلة يف التساؤالت
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تطبيق نظرية األفعال الكالمية على الّلغة العادية )الطبيعية(؟؛ وما مدى قدرة الّلغة العادية )الطبيعية( على عملية 
 التواصل؟؛ وهل ميكن لقابلية التعميم أن تشمل نظرية األفعال الكالمية يف مستوايت أخرى أعلى من الّلغة.

 اإلطار املنهجي :أوال:
I. رية أفعال الكالم:نظ 

أّول ما ظهرت أثر نظرية االستعمال،كان يف مدرسة كمربدج وخاصة يف أعمال 
صاحب نظرية أفعال  (John Searleجونسريل")(،ويضاف هلا أعمال فيلسوف الّلغة"Austin)أوستني""

ابلتقسيم التقليدي  وستني"أ، وال يقوم"1الكالم،وجبهودمها حتّولت الفلسفة الّلغوية إىل جمال يبحث يف مشكالت الّلغة
للقضااي واجلمل إىل خربية وإنشائية، وابلتايل االحتكام إىل معيار الصدق والكذب، وإمّنا ينطلق من موقف جديد، 
وهو أّن الوحدة األساسية لّلغة هي األفعال الكالمية، وإذا اعتربان األقوال أفعاال فإهّنا تسعى لتحقيق شيئ ما، وابلتايل 

 .2ال تتعّلق ابلصدق والكذب فقط، وإمّنا ابلسياق واملناسبة اليت ّت فيها ابلفعل أيضا فإّن املسألة
 مفهوم الفعل: (1

(اليت كثُر استعماهلا من قبل الباحثني العرب، Speechجنليزي)إّن مصطلح األفعال الكالمية ترمجة للمقابل اإل
لألفعال اليت حتمل معىن اإلنشاء واالبتكار،  وحني نتحدث عن الفعل نقصد به احلدوث والوقوع، ومن مّث اإلجناز

، فنحن ننجز أوستني"وعليه فاإلنشاء ما حيصل مدلوله يف اخلارج ابلكالم وهذا املعىن لإلنشاء هو الذي يقّدمه "
. ومن الضروري أن ال يغيب عن البال أّن فعل الكالم 3األشياء ابلكالم، أي خنرجها من حّيز العدم إىل الوجود

، وعلى مستوى الدراسات الّنصّية  فإّن الفعل الّلغوي ميّثل التأكيد على 4منجز الكالمي واملنجز الكتايبالشامل لل
أشياء، أو إعطاء أوامر، أو إاثرة أسئلة، أو القيام بوعود أو غري ذلك من األفعال التداولية اليت ترّكز على أتويل 

، واالستفهام والطلبات، ألّن تعبري املتكّلم عن قصده هو إجناز الّنصوص ابعتبارها أفعاال لّلغة كالوعود، والتهديدات
يل إىل التأثري يف املخاطب، حبمله على فعل أو ترك، أو تقرير 

َ
فعل وترمي األفعال إىل صناعة مواقف ابلكلمات مع امل

 حكم أو إبرام عقد، أو إفصاح عن حالة نفسية.
يف اخلمسينات، خضعت لدراسة نقدية مكثّفة، شارك فيها  "أوستنيوتبدو النتائج األولية اليت توّصل إليها " 

أّن األقوال قد تكون أحياان  أوستني". ويرى "سّتاوس"، "كوهني"، "سريل"، و"فاندرفكن"فالسفة كل من: "
أفعاال، أو مؤدية إىل أفعال، وأمهيتها ترجع إىل إثبات أّن تلك األقوال ليست خالية من املعىن، وإىل حتديد السمات 

                                                           
 .104، ص2005، 1ينظر، الزواوي بغورة، الفلسفة والّلغة، دار الطليعة، بريوت، ط -1
 .106ينظر، املرجع نفسه، ص: -2
 .73م، ص:2011، 1احلواري يف التداول الّلساين، منشورات االختالف، اجلزائر، طينظر، العياشي أدراوي، االستلزام  - 3
 .193، ص:2006ينظر، نعمان بوقرة، حماضرات يف املدارس اللِّّسانية املعاصرة، منشورات جامعة ابجي خمتار، عنابة،  - 4
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املمّيزة هلا، وأهم تلك السمات هو: ارتباطها ابملتكّلم وابملوقف الذي تُقال فيه، ومن مّث حنكم أبهّنا مالئمة أو غري 
 .1مالئمة

يوّسع املفهوم ليشمل مجيع اجلمل، حت تلك اليت تقبل الصدق والكذب. فأنتج بذلك  أوستني"لقد راح "
من العبارات اإلخبارية ال يصف شيئا يف الواقع اخلارجي وال حيتمل . ومضى يثبت أّن هناك نوعا 2فلسفة عامة لّلغة

الصدق أو الكذب لكنها إنشائية، فمثال إذا قيل لك: سّم مولودك، قلت: مسيته حيي، أو يف مجلة أخرى: أوصي 
لقي قوال، بنصف مايل للجمعيات اخلريية، أو يف عبارة زّوجتك ابنيت. فهذا النوع من اجلمل إذا نطقت به فإّنك ال ت

وجعل  *(performativeعلى هذه األفعال مصطلح: األفعال اإلجنازية )أوستني". فهنا أطلق "3بل تنجز فعال
ميزهتا أهّنا ُتستخدم إلجناز فعل )كالتسمية، الوصية، التزويج، االعتذار، الرتحيب، أو الّنصح ...وغريها( فهي ال 

ذا راعى املتكّلم شروط أدائها، وكان أهال لفعلها، فقول: توصف بصدق أو كذب، بل تكون موفّقة أو خائبة، إ
فُتحت اجللسة ال تكون له فاعلية إاّل إذا صدر من شخص مؤّهل، ويؤدي خرق الشروط إىل فشل الفعل اإلجنازي. 

( فإّن األفعال اإلجنازية مؤسسة على مواضعات من النوع القضائي، حيث ترتتب على Decro)ديكرو"وبتعبري "
. "ألّن ما وضع حتت اإلنشائيات هو مُجل تقال ال 4م، وللمستمع حقوق وواجبات، مها مطالبان اباللتزام هبااملتكلّ 

أّن هذه األفعال يف الّلغة اإلجنليزية يستخدم  أوستني". لذا الحظ "5لوصف، إمّنا التلّفظ هبا هو جزء من القيام بفعل
يغة املضارع املبة للمعلوم، حيث إذا قلت: أعدك بكذا، كان فعال معها غالبا ضمري املتكّلم مسندا إليه، والفعل يف ص

يقّسم األفعال أوستني". ومن هنا جند "6أدائيا. لكنك إذا قلت: وعدتك بكذا، مل يكن أدائيا، ألهّنا تدل على اخلربية
وتنحصر  :يف إنشائيات صرحية مثل قولنا: آمرك أن تعرض عن اجلاهلني؛ األوىلاإلجنازية إىل نوعني:تتمثل

أّن الفعل الكالمي مرّكب من  أوستني". هنا وجد "7يف:إنشائيات ضمنية أولية مثل قولنا: أعرض عن اجلاهلنيالثانية
ثالثة أفعال تؤدي يف وقت التلّفظ ابلفعل وهي:) فعل القول، فعل متضّمن يف القول، فعل انتج عن القول(، وهي 

. وأّما النوع الثاين )أي 8ا واحدا تلو اآلخر، بل هي جوانب لفعل واحدليست أفعاال ثالثة يستطيع املتكّلم أن يؤديه

                                                           
 .324م، ص:2009، 1حممد حسن عبد العزيز، علم الّلغة االجتماعي، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط -.1
 .04م، ص:1994ينظر، طلب هاشم الطبطبائي، نظرية األفعال الكالمية، مطبوعات جامعة الكويت،  - 2
 .62ينظر، حممود حنلة، مرجع سابق، ص: -3
 .81م، ص:2006جانفي /17ينظر، نصرية غماري، نظرية أفعال الكالم عند أوستني، جملة الّلغة واألدب ع  -4

5- Austin .J . L. How to do things with words Oxford University Press 1975. P 5. 
 .66ينظر، حممود حنلة، مرجع سابق، ص: -6
 .137م، ص:2004خريف  65ينظر، حممد العبد، تعديل القوة اإلجنازية، جملة فصول ع/ -7
 .67ينظر، حممود حنلة، مرجع سابق، ص: -8
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الفعل املتضّمن يف القول( هو الفعل اإلجنازي احلقيقي، إذ أنّه عمل يُنجز بقول ما، وهذا القسم هو املقصود من نظرية 
 .1األفعال الكالمية برّمتها

والذي يرى مبشاركة أوستني"،بدأه أستاذه زميله": فقد جاءت لتكمل ما (Searleسريل)وأّما ما يتعلق جبهود 
( أّن الفعل اإلجنازي هو وحدة االتصال اإلنساين ابلّلغة، فالفعل اإلجنازي هو الوحدة Vanderfkin)فاندرفكن""

"لألفعاالإلجنازية، أوستنيالنظر يف تصنيف " سريل". وقد أعاد "2األولية ملعىن اجلملة، وهو الوحدة األولية لالّتصال
 بنّي ما يشوهبا من ضعف، وقّدم تصنيفا بديال. وقد جعله مخسة أصناف هي كاآليت:ف

 م واقعة ما من خالل قضية.(: والغرض اإلجنازي فيها هو نقل املتكلّ Assertivesاإلخبارايت )التقريرايت() -1
 يف املستقبل (: وغرضها اإلجنازي هو التزام املتكلم بفعل شيءCommissivesالوعدايت )االلتزاميات() -2
(: وغرضها اإلجنازي حماولة املتكّلم توجيه املخاطب إىل فعل شيء Directivesالتوجيهيات )األمرايت() -3

 ما.
 (: وغرضها اإلجنازي هو التعبري عن املوقف النفسي.Expressivesالتعبريايت )البوحيات() -4
 ث تغيري.(: والغرض منها إحداDeclaratives اإلعالنيات )اإليقاعيات() -5

II. : األفعال الكالمية عند العرب 
يف  طه عبد الرمحن"لقد تبىّن الباحثون العرب مصطلح التداولية، وأّول من اقرتح مصطلح التداولية العامل املغريب "

وهبذا لقيت استحسان املخّتصني، وجتدر اإلشارة إىل أمحد املتوكل"، وقد تبّناه الدكتور بعده"3كتابه: يف أصول احلوار
. وأّما 4(Pragmatiqueاستعمل مصطلح بيل هلا ك  )االستعمال( مقابل ل مصطلح) عبد الرمحن حاج صاحل""أن 

املصادر العربية الرتاثية اليت تناولت التداولية فنذكر منها: )دالئل اإلعجاز، البيان والتبيني، اخلصائص، تفسري الرازي، 
وبصفة خاصة كتب األصول ومنها )أصول السرخسي،  الكشاف، مفتاح العلوم للسكاكي، اإليضاح للقزوية(،

( عند العرب تتبنّي األدوات اخلرب واإلنشاءوالرسالة للشافعي(.فقد نقبوا وحفروا يف أرشها بداية من دراستهم لنظرية )
نشاء املنهجية لدراستهم لظاهرة )األفعال الكالمية( اليت تندرج ضمن مباحث علم املعاين، وقد كانت ظاهرة اخلرب واإل

حقال مشرتكا بني علوم الفلسفة والبالغة، والنحو، واألصول. وتتجلى تطبيقاهتا يف كتبهم وشروحهم مرّكزين على 

                                                           
م، 2008، 1لم    اء الع    رب، دار التن    وير للنش    ر والتوزي    ع، حس    ني داي، اجلزائ    ر، طينظ    ر، مس    عود ص    حراوي، التداولي    ة عن    د الع -1

 .56ص:
 .65حممد العبد، تعديل القوة اإلجنازية، ص: -2
 .28م، ص:2000، 2ينظر، طه عبد الرمحن، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، املركز الثقايف العريب، ط -3
 .08م، ص:2006، جانفي 17سانية، جملة الّلغة واألدب، عينظر، الطاهر لوصيفي، التداولية اللّ  -4
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، خاصة عرفية االستعمال وقصدية املتكّلم. وأدرجوا هذه املباحث حتت مفهوم األغراض البالغية 1أبعادها التداولية
 لألساليب اليت تقابل األفعال الكالمية.

 ة اللغوية للفعل الكالمي :الصيغ (1
لقد انقش الفقهاء واألصوليون الصيغ اليت تتّم هبا عقود البيع مثال، إذ الفعل البيعي ال يصّح إاّل أبلفاظ خاصة 

أبّن صيغتها  ابن رشد"تواضع عليها أهل الّلسان العريب، لتؤدي هذا الفعل الكالمي، وهي األلفاظ اليت وصفها "
فالفعل الشهاهد على سبيل املثال: قد يتحّول إىل إنشاء صريح،  ،2بائع قد بعتك هذا الشيءماضية، مثل: أن يقول ال

، فإذا القرايف"فيصبح مقابال لظواهر كالمية كاخلري والرواية، فيكتسب صفة اإلنشائية ويعامل معاملة اإلنشاء عند "
. وكل 3بصيغة املاضي( مل يكن إنشاءقال الشاهد: أشهد عندك أيها القاضي بكذا. كان إنشاء، ولو قال: شهدت )

يقّرر أن فعل البيع  القرايف"هذا بسبب الصيغة الّلغوية اليت تعرّب عن فعل الشهادة، وهي ميزة عامة يف نظائره، ألّن"
)بعتك( وفعل الطالق ) أنت طالق( تؤثّر صيغها يف إيقاعها اإلجنازي، ومن مّث فهو ال يقول بتوحيد صيغ األفعال 

أن العكس يقع يف الفعل البيعي فيقول: "وعكسه يف  القرايف". ويقّر "4واملعاصرينيأوستني"ما يذهب إليه "الكالمية ك
البيع، لو قال أبيعك مل يكن إنشاء للبيع، بل إخبار ال ينعقد به بيع، بل وعد ابلبيع يف املستقبل، ولو قال: بعتك،  

العقود ابملاضي، ويف الطالق ابملاضي، واسم الفاعل حنو: أنتِّ كان إنشاء للبيع، فاإلنشاء يف الشهادة ابملضارع، ويف 
طالق، أنت حر، وال يقع اإلنشاء يف البيع والشهادة ابسم الفاعل، ولو قال أان شاهد عندك بكذا، وأان ابئعك بكذا 

 ".5مل يكن إنشاء
 خالصة اآلراء ومناقشتها: ✓

العالقة بني الّلغة واالّتصال، إاّل أهّنا واجهت نقدا  تُعترب نظرايت أفعال الكالم من النظرايت اليت حاولت حبث
" جوانب من هذه النظرية، ولكنهم أّكدوا مجيعا على بول ريكور"، و"ميشيل فوكو"، و"بورديوواسعا، ولقد انتقد "

( ليست نظرية كاملة، Anglo-Saxonطابعها اإلجيايب. ويرى غريهم أّن هذه النظرية يف الفكر "األجنلوسكسوين")
حممود ل هي حباجة إىل تعديل مع اإلبقاء على جوهرها. أّما الّدارسون العرب ممّن كتبوا يف هذا احلقل املعريف أمثال:"ب

                                                           
 .324م، ص:2009، 1ينظر، حممد حسن عبد العزيز، علم الّلغة االجتماعي، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط -1
 .1988، 1، دار القلم، بريوت، ط2/170ينظر، ابن رشد، بداية اجملتهد وهناية املقتصد  -2
 .04/1190محد سراج وعلي مجعة، دار السالم للطباع والنشر والتوزيع، القاهرة. ص:القرايف، الفروق، تح  حممد أ -3
م، 2008، 1ينظ    ر، مس    عود ص    حراوي، التداولي    ة عن    د العلم    اء الع    رب، دار التن    وير للنش    ر والتوزي    ع، حس    ني داي، اجلزائ    ر، ط -4

 .176ص:
، 1وس، البالغة واألسلوبية، مقّدمات عامة، األردن، طيوسف أبو العد -22 4/1189ينظر املرجع السابق القرايف، الفروق، ص -5

 .37، ص:1989
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وغريهم فإهّنم حناة"،و"حممد حسن عبد العزيز"، و"هاشم الطبطبائي"، و"حممد العبد"، و"مسعود صحراوي"...
 غوية، وينبغي االهتمام به واستثماره يف احلقل اللِّّساين والرتبوي.يعتربون هذه الدراسة فتحا جديدا. وإثراء للفلسفة اللّ 

ومّما يبدو لنا أّن هذا االجتاه قد طرح إشكاالت لغوية، وعاجلتها الفلسفة التحليلية كإشكالية: كيفية عمل 
لّلغوية االّتصالية. هي اإلنشائيات، وإجنازية الصيغ امللتبسة، وحماولة إلغاء ثنائية اخلرب واإلنشاء، واستبدال الوحدة ا

السبكي"، "الدسوقي"، "القرايف"،و"ابن سينا"، و"الرضي اإلسّتابذي"، ، "الفارايب"نفس اإلشكاالت اليت طرحها "
: فهو ال يقول بتوحيد القرايف". بل قد سبقهم هلذا اإلمام "و"اجلرجاين"، و"السكاكي"، و"ابن ابجة"، و"اآلمدي"

 واملعاصرين. أوستني"هب إليه"صيغ األفعال الكالمية، كما يذ
ومّما هو مالحظ أّن املنطلق يف الفلسفة التحليلية هو الّلغة العادية، ولكن احلذر مطلوب كما يقول 

يف كتابه"الّلغة العادية"، ألهّنا حمّملة ابألحكام املسبقة وابألخطاء واألوهام، وهي معّدلة ابملبالغة. وقد  الزواويبغورة""
أبهّنا عبارة عن ألعاب، واليت يصطلح عليها الدارسون العرب (Fetgensteinفتجنشتاين")"أصبحت الّلغة عند 

إىل سوء استخدام  فتجنشتاين"ابسرتاتيجيات اخلطاب، ألّن عدم االنتباه إىل قواعد األلعاب الّلغوية يؤدي كما قال "
 الّلغة.

 حبث األسلوبية: (2
 (  مفهوم األسلوبية:1.2

ّور األسلويب، ينبغي اإلشارة إىل العالقة اليت تربط بني مصطلحي األسلوب قبل اخلوض يف دراسة التط
(قد lestyleواألسلوبية.فإذا نظران إىل الرتتيب التارخيي ملصطلح األسلوب واألسلوبية، جند أن مصطلح األسلوب )

 العشرين، ودلّ ( فقد ظهرت يف بداية القرن lastytiqueظهر منذ القرن اخلامس عشر، أّما مصطلح األسلوبية )
على ذلك املعاجم التارخيية يف الّلغة الفرنسية، وكان يقصد به )النظام والقواعد العامة( مثل األسلوب املوسيقي أو 
األسلوب الكالسيكي)...(وغريها. لذا تعترب األسلوبية ذات ارتباط وثيق ابألسلوب، فهي ُتطلق على مجلة املبادئ 

ها يف األسلوب وحتليله، فهي أوسع من األسلوب، ومن مجلة األساليب تتكّون واملعايري الكربى اليت حتتكم إلي
األسلوبية، ومع ذلك خيتلف استخدام املصطلحني القرتاهبما وتداخلهما، غري أّن األسلوب حتّدد دائرته ووظيفته اليت 

 سامهت يف حتويل األسلوبية إىل علم خاص بدراسة األساليب.
نجد هناك من صرّح أبّن مصطلح )علم األسلوب( مرادف ل  )األسلوبية( ومنهم رغم هذا التعّدد املصطلحي ف

من فّرق فقال:) علم األسلوب يقف عند حتليل الّنص بناءا على مستوايت التحليل وصوال إىل علم أبساليبه، أّما 
من مناهج الّنقد  األسلوبية فهي تتجاوز الّنص احملّلل إىل نقد تلك األساليب املتوّصل إليها بناءا على منهج

شارل : "يعّد "( Graham Huffغراهام هوف").فاألسلوبية يف املفهوم الغريب حسب قول "1املعروفة

                                                           
 .37، ص1989، 1يوسف أبو العدوس، البالغة واألسلوبية، مقّدمات عامة، األردن، ط -1
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أبنّه هو املبدع احلقيقي ملصطلح علم األسلوبية، ولكنه مل يقصد به دراسة األسلوب (Charles Palleyابيل")
 ية يف لغة الشخص العادي".األديب، فقد حبث يف عالقة الّلغة ابلفكر واجلوانب العاطف

يف دراسته أن "لألسلوبية على أساس لغوي رصني، ورثه عن أستاذه، فاألسلوبية الزالت  شارل ابيل"كما يشري"
، تعة شارل ابيل": يعترب أّن " أسلوبيات"(guireauبيري جريو). يف حني 1تعتمد يف اآلن على معطيات ألسنية"

يت يستفيد منها يف التفكري، ليعرّب عن السمات اخلاصة ملختلف أدوات التعبري دراسة القيمة األسلوبية لألدوات ال
داخل الّلغة، أّما فيما خيص احلالة الثانية فهو ينظر إىل هذه األدوات من خالل عالقتها ابلفرد نفسه والطريقة اليت يعرّب 

ة من زاوية املتعّلم، أو من زاوية املخاطب حني أنّنا سواء نظران إىل الّلغشاريل ابيل". تبدو أّن رؤية "2هبا عن أفكاره"
تعرّب عن فكرة معينة، فهي متّر مبوقف وجداين، كاألمل، أو الرتّجي أو الصرب، أو األمر. فهنا األسلوبية من منظوره هي 

ة بذاهتا، تلك القدرة العاطفية والتعبريية اليت تتجّمع وتتشّكل يف معطى متآلف، بواسطة األداء الكامن يف بنية الّلغ
حيث تتشّكل طاقتها املبعثرة وتتواجد عناصرها، ومن مجيع ذلك تصبح العالقات الّلغوية يف الّنص كله جمّسدة ملعىن 

 األسلوب. إذن فأسلوبيتةقد أعطت قيمة للجانب الوجداين وأمهلت احلقل األديب.
سلوبية حتّلل وظيفة ( إىل أّن األleospizer()1887-1960) ليوسبزر"ومن هذا املنطلق فقد ذهب "

وصل إىل اتريخ األدب، فقد توّلد على 
ُ
العناصر الّلغوية، كما يكثفها االنزايح وابلتايل يرى أّن علم الّلغة هو اجلسر امل

( فكل قواعده العملية منها impressionismمنهج أسلويب ميكن أن نطلق عليه تيار اإلنطباعية ) ليوستزر"يد "
تية التحليل وابتعدت عن علماتية البحث األسلويب، ابلتايل لقد انلت األسلوبية املكانة والنظرية قد أُغرقت يف ذا

الالئقة بفضل هؤالء رغم تعّدد وتشّتت اآلراء يف حتديد مفهومها وال تكتمل نظرتنا إىل هذا املصطلح إاّل ابإلشارة إىل 
 مفهومها عند الّنقاد العرب.

بتغري آخر يف الرّتاث العريب، أصبح من الصعب ضبط مفهوم دقيق هلذا أّما األسلوبية يف املفهوم العريب أو 
يعّرف "فعبد السالم املسدي"املصطلح، وذلك لكثرة الباحثني والنقاد الذين سامهوا يف تطويره،

( انطالقا من حماور ثالثة: املخاطب أي "صاحب األدب" واملخاطب متلقي األدب Stylistiqueاألسلوبية)
ألديب، وقد انطلق يف تعريفه لألسلوبية من مفهوم الغربيني، فقد كانت تعريفاته حمالة إىل مصادر واخلطاب الّنص ا

. فتعريفه هلا يراها أبهّنا :"هي علم حتليلي جتريدي يرمي إىل إدراك موضوعي 3الغربية، وهبذا فقد بدأ تعريفه بداية لسانية
.وهلذا يعّد 4ل السلوك األلسة ذا مفارقات عمودية"يف حقل إنساين عرب منهج عقالين يكشف البصمات اليت جتع

من الرعيل األّول من الباحثني األوائل الّلذين أوجوا ملصطلح األسلوبية، واملالحظ على طريقته عبد لسالم املسدي""
                                                           

 .286سامي حممد عبانبة، التفكري األسلويب، رؤية معاصرة يف الرتاث النقدي والبالغي يف ضوء علم األسلوب احلديث، ص -1
 .52بوحوش، األسلوبيات وحتليل اخلطاب، منشورات جامعية، عنابة، د ط، د ت، ص رابح -2
 .2007ابراهيم خليل، اللِّّسانيات وحنو النص، دار املرية، عمان، األردن، -3
 .33ص: 1993؛04عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسوب، دار سعاد الصباح، ط -4
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يف  يف التعريف ابملصطلح، فإهنا مليئة ابلزخم املعريف والعمق الفلسفي، ما يستوجب البحث عن معجم يفّسر كل كلمة
 التعريف.

ومن جهة أخرى جند "منذر العياشي" يرى أبهّنا هي:"علم يدرس الّلغة ضمن نظام اخلطاب، ولكنها أيضا علم 
يدرس اخلطاب موّزعا على مبدأ األجناس، ولذا موضوع هذا العلم متعّدد املستوايت، خمتلف االهتمامات، متنوّع 

مل ينحصر عند هؤالء الّنقاد العرب، بل جتاوزه إىل أدابء ونقاد  .وعليه فإّن مفهوم األسلوبية1األهداف واالجتاهات
 آخرين عاجلوا املفهوم األسلويب آبراء خمتلفة.

 (   نشأة األسلوبية:2.2
تعود نشأهتا واكتماهلا إىل التطّور الذي طرأ على علم الّلغة منذ بداايت القرن العشرين، إذ البداية احلقيقية لعلم 

الذي أّسس علم الّلغة احلديث وفتح اجملال أمام أحد تالمذته  (f.dessousurسوسر") دياألسلوب كانت مع "
مؤّسس علم األسلوب الفرنسي من خالل كتابة حبث يف  (chorlesbollyشارل ابيل")ليؤّسس هلذا املنهج "

د أجنبت ق دي سوسري"ألسنية ". ومبا أّن (1902سنة) (destylistiquefroncaistrate) األسلوبية الفرنسية
فإّن هذه األلسنية نفسها قد ولدت اهليكلة اليت احتّكت ابلّنقد األديب فاحصا معا شعرية  ابيل"أسلوبية "

. ومبا أّن إدراك حدود الدائرة األسلوبية نّبه إىل أمهية (todorov) تودوروفوإنشائية  (Palsonابلسون")"
ومارييل   (Jules Marozoجول ماروزو"):"من أمثال شارل ابيل"األسلوب وفتح الطريق أمام تالميذ "

لدراسة األسلوب األديب، ألّن األسلوبية نشأت من خالل البحث عن الطرائق اخلاصة للمتعّلم (m.cressotكرسو)
 . 2يف بناء اجلمل والربط بينهما، والصيغ املستعملة، وإختيار أدوات لغوية معّينة دون غريها

مئناان إىل شراء البحوث األلسية وإقناعا مبستقبل حصيلتها عندما إط األلسنيون إزداد (1965) سنة  يفو 
.  وعليه فإن نشأة األسلوبية  3أعمال الشكليني الروس مرتمجة إىل الفرنسية   t.todoton)(تدوروف اتزفيانأصدر 

 كانت يف ظّل الدراسات الّلغوية والّلسانية، وهي ذات إرتباط وثيق هبما.
 ( مبادئ األسلوبية:3.2

( يف ظّل املعىن املفهومي للعدول والتوّسع واالّتساع، ولعّل حديث L'écartعرف علماء العربية االنزايح) لقد
عن فاعلية االستعارة كان قريبا من مصطلح االنزايح، فيكون األسلوب بذلك انطق األفكار قاطبة، يبعث  اجلرجاين""

صالح  مفهومه عند العرب املعاصرين فنجد أاّنالنزايح عند ". أّما االنتقال إىل4هبا القارئ حت تصري حمال تنتسب إليه
فرتى: أّن االنزايح هو االحنراف ابجتاه االختالف)...(  ميين العيد": هو االنتقال املفاجئ للمعىن. أّما الناقدة"فضل"

                                                           
 .27، ص2002، مركز اإلمناء احلضاري، منذر العياشي، األسلوبية وحتليل اخلطاب -1
 .37ه ، ص1427، 1، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، ط–الرؤية والتطبيق–يوسف أبو العدوس، األسلوبية  -2
 .240يوسف أبو العدوس، املرجع السابق، ص -3
 .192يوسف أبو العدوس، املرجع السابق، ص - 4
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ّما اخلروج على النظام أسلوب ابلنظر إىل العالقة الكامنة بني الّلغة واملعيار، وإّما خروج على االستعمال املألوف وإ
 .1الّلغوي

فقد إعتمد على مفهوم االنزايح يف حتديد الظاهرة األسلوبية، فهو يعرّفه أبنّه انزاح (m.roffeterريفاتري)أّما 
عن النمط التعبريي املتواضع عليه أو أنّه تقّيد وتصنيف هلذا املعيار ابالستعانة بقول ُعّد إضافيا. فمن خالل هذه 

ضح أاّنالنزايح أو االحنراف هو اخلروج عن املألوف املعتاد يف الكالم العادي بني األفراد يف اجملتمع، التعريفات يتّ 
واالجتاه حنو صيغة كالمية تبعث اإلحياء وحتت علة التأويل، وابلتايل خلق التوتّر واالستغراق يف حالة التأثر وحماولة 

 . 2على املستوى العام الذي عليه االستعمال العادي لّلغة الشرح، وكما يسّميه بعض الباحثني ب :مواطن اخلروج
 ( مبدأ اإلختيار:1.3.2

يعّد مبدأ االختيار من أهم علم األسلوب، إذ أنّه يقوم على حتليل األسلوب عند املبدع، وهي العملية اليت يقوم 
ه، فاستخدام هذه الّلفظة من بني هبا هذا األخري، عندما يستخدم لفظة من بني العديد من البدائل املوجودة يف معجم

. 3سائر األلفاظ هو ما يسمى اختيارا، كما يسمى استبداال، أي أنّه استدل كلمة بغريها ملنسبتها املقام واملوقف
ويّتصل هبذا املبدأ شيء آخر هو ما يسمى ب : حمور التوزيع، أو العالقات الرتكيبية ويقصد هبا تنظيم وتوزيع األلفاظ 

إسقاط حمور االختيار  جاكسون"قوانني الّلغة وما تسمح به من تصّرف، وهذه العملية هي اليت يسّميها " املختارة وفق
على حمور التوزيع.ومن هنا ميكننا القول أاّنالختيار مرتبط ابملبدع والتغيري، فهو ترمجة لقدرة املؤلف على انتقاء ما 

 يناسب تغيريه يف سبيل نسخ الرتاكيب.
 كيب:( مبدأ الّت 2.3.2

لقد اعترب النّقاد العرب األسلوب تركيبا لغواي ذا قيمة مجالية وفنية، وهذا الرتكيب حيّول اخلطاب األديب إىل 
عمل فة من خالل وحدته وانسجامه الداخلي، وهذا ليقف مع مفهوم األسلوب املبة على أساس لسانيات الّنص 

يقول:  فعبد القاهر اجلرجاين"بفكرة أمهية الرتكيب، " وطريقة لبناء الّنص. وقد اعتىن علماء العرب القدامى
أّن:"الكالم ال يستقيم وال يتحصل منافعه اليت هي عبارة عن دالالت تعرّب على املقاصد إاّل مبراعات أحكام النحو يف 

 .4اإلعراب والرتتيب اخلاص
والتقارب بني العناصر املتجاورة، وكما يتّم الرتكيب أو ما يُعرف ابلتأليف على أساس التشابك بني املتواليات 

واهلدف من التأليف النحوي أن يتّم التوافق بني املعاين النفسية املراد التعبري عنها، وطريقة األداء الّلغوي هلا عن طريق 

                                                           
 . 316يوسف أبو العدوس، املرجع السابق، ص -1
 .09،ص1983، 3إبراهيم حممد،الضرورة الشعرية،دراسة أسلوبية،دار األندلس،لبنان،بريوت،ط- 2
 .134،ص1993؛04عبد السالم املسدي،األسلوب واألسلوبية، دار سعاد الصباح،ط-3
 .61،ص1998 ،2عبد القاهر اجلرجاين،أسرار البالغة يف علم البيان،حتمحمد اإلسكندري،م مسعود،دار الكتاب العريب،ط -4
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غة مث القيم النحوية اليت تراعى خالل أتليف العبارة، وابختبار املتكّلم أو الكاتب ألدوات تعبريية من الصيد املعجمي لّل
 .1تركيبه هلا تركيبا تقتضي بعضه قوانني النحو وتسمح ببعضه اآلخر سبل التصّرف عن االستعمال

 (  اجتاهات األسلوبية:3.2
تنّوعت املدارس األسلوبية وتفّرغت مباحثها واجتاهاهتا حّت ابت من الصعب حصر فروعها، ومع ذلك حتّدث 

عديد من املدارس واالجتاهات األسلوبية مها: االجتاه اجلماعي الوضعي أو الدارسون عن اجتاهني كبريين يندرج حتتهما ال
 أسلوبية التعبري واالجتاه الفردي أو األسلوبية التأصيلية.

 (  األسلوبية التعبريية:1.3.2
( كما اعتمد هذا 1947-1865) شارل ابيل"لقد ارتبط مفهوم األسلوبية التعبريية أو الوصفية ابلعامل "

 سوسري" يف تشكيل أسلوبيته التعبريية على أرضية معرفية ميكن استجالء معاملها يف النقاط التالية:السويسري" 
 .2اعتماده على املنجزات الكبرية اليت حّققتها اللِّّسانيات الوضعية، واللِّّسانيات السويسرية يف دراسة الّلغة •
ختلفت رؤى كل منهما يف ذلك، إذ اعتاد يف تفريقه بني الّلغة والكالم، وإن ادي سويسراعتماده على مبدأ  •

 بدراسة الّلغة املشرتكة كممّثل للنظام الّلغوي. دي سوسري""
اعتماده على النظرة الّلسانية احلديثة يف توّجهاهتا املنهجية حنو إضفاء صفة العلمية على دراسة الظواهر  •

. وقد جلأ إىل 3ضفاء تلك الصفة على أسلوبيتهاستثمار هذه النظرة وإ شاريل ابيالّلغوية أبشكاهلا كافة، حيث حاول 
تبويب أسلوبيته على نوعني: األسلوبية اخلارجية أو املقارنة، واألسلوبية الداخلية، فاألوىل دراسة اخلصائص العامة لّلغة 

 مع.ومقارنتها خبصائص لغة أخرى، أما الثانية فتعة دراسة العالقة القائمة بني القول والفكر لدى القارئ والسا
 األسلوبية اإلحصائية: (2.3.2

وهي امتداد لألسلوبية التعبريية، وقد استحسن  هذا كثريون دخول الدراسة اإلحصائية إىل علم األسلوب بوجه 
عام ابعتبار البعد اإلحصائي يف أي علم يعّد أحد املعايري املوضوعية، وترجع أمهية اإلحصاء إىل كونه منهج حيّقق بعدا 

. كما أّن من 4حتديد املالمح األساسية لألساليب، والصفات اليت ترد يف الّنص ورودا عشوائياموضوعيا بواسطته ميكن 
الدوافع الرئيسية الستخدام اإلحصاء يف الدراسات األسلوبية هو إضفاء موضوعية معينة على الدراسة نفسها، وكذلك 

  خيصه.أو حت تش حماولة ختطي عوائق تصّنع من استجالء مدى رفعه أسلوب معنّي،
 (األسلوبية البنائية:3.3.2

                                                           
 .30أماين سليمان داوود،األسلوبية والصوفية،ص - 1
 ..23، ص1985، 1شكري حممد عياد، اجتاهات البحث األسلويب، دار العلوم للطباعة والنشر، الرايض، ط -2
 .125، ص1999جورج مونيهن، األسلوبية، تر بسام بركة، مؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، د ط،  -3
 .152ه  ، ص1427، 1، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، ط–الرؤية والتطبيق–سف أبو العدوس، األسلوبية يو  -4
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تؤمن املوضوعية أبنّه ال وجود للموضوع يف األدب إاّل من خالل البىن اليت تظهر يف ثوب لغوية وصورية 
وعالمايت، عكس األسلوبية اليت تؤمن بوجود املوضوع يف الّنص األديب، لكنها تسلم مبشروعيته من خالل نسيجه 

(، ومن Structureوبية من هذا البنيوي إنطالقا من اهتمام البنيويني مبصطلح البنية). وهنا استمّدت األسل1الّلغوي
وغريهم من الشكاليني من الروس، وبكل هذه اجلهود ( R.JAKBSONرومان جاكسون) هؤالء البنويني جند

 فقد ساعدوا على أتسيس األسلوبية البنائية. وقد رّكزت هذه املدرسة على النقاط التالية:
 هذه املدرسة من مبدأ أّن األسلوبية تتطلب القارئ النموذجي والسياق الذي يفاجئه.تنطلق  ✓
ال ميكن إنكار أي قيمة أسلوبية لبنية الّنص مهما كانت بسيطة القيام بعملية اإلختيار أثناء التحليل األسلويب  ✓

 . 2جبمع ذوات السمات األسلوبية
 بية التأصيلية على أهم اجتاهني ومها:وقد اشتملت األسلو (  األسلوبية التأصيلية:4.3.2

منأبرز رواد هذا ( H-MOURIERهنري مريبو )يعد الباحث الفرنسي األسلوبية اإلجتماعية: و -
(إىل اكتشاف رؤية امللف اخلاصة للكون 1959االجتاه، حيث سعى يف كتابه سيكولوجية األدب الذي نشره سنة)

ؤية على مخسة تيارات كربى وهي القوة، اإلبداع، الرغبة، احلكم، من خالل أسلوبه، وقد استند يف اكتشاف هذه الر 
 .3والتالحم، وهي األمناط اليت تشّكل نظام الذات الداخلية

وتلميذه العامل ( leospitzetليو سيبتزر ) ومّما يعدقطب هذه املدرسة العامل النمساوياألسلوبية األدبية:  -
( 1928اسهمت كتبه أمهها: دراسات يف األسلوب عام ) وقد( K.VOSSLERكارل فوسلر)الّلغوي األملاين 

 .ومنأهم ما ميّيز حبوث هذه املدرسة:4واألسلوبية والّنقد األديب يف بلورة االجتاه النفساين يف البحث األديب
 أهّنا تتجاوز البحث يف أوجه الرتكيب الّلغوي ووظائفه يف النسيج الّلغوي. -
 وليس من مبادئ مسبقة يسقطها الناقد على الّنص. املنهج النفساين ينبع من اإلنتاج -
 اإلنتاج األديب نسيج متكامل والبحث ينصب االلتحام الداخلي يف نفس الكاتب. -
ليو .وقد استطاع"5حتكيم احلدس يف البحث عن حمور العمل األديب، وهذا احلدس يستند إىل املوهبة والتجربة -
 اي يف اتريخ اللِّّسانيات والّنقد..برؤيته هذه أن حُيدث انقالاب فكر سيبتزر"
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 ثنائية االفتقار واالستغناء بني العناصر اللغوية يف العربية
 مقاربة يف متاسك بناء اللغة العربية

 
 د. سليمان بوراس                                                                         

   املسيلة -جامعة حممد بوضياف                                                                        
                                                                                     

اللغة العربية لغة تزخر بكثري من الظواهر اليت تستدعي توقف الدارس ليدرس و يستمتع، وبعض هذه الظواهر 
الصوت، و يتعلق بعض آخر مبستوى الكلمة يف حني يتعلق جزء آخر مبستوى الرتكيب، ففي اجلانب  يتعلق مبستوى

الصويت تستوقفنا ظواهر التنغيم والنرب والوقف واإلمالة، وغري ذلك مما ال يسع املقام للحديث املفصل فيه، وأما 
وكلها مما لقي عناية كبرية يف الدراسات اللغوية الظواهر الصرفية فمنها ظاهرة القلب وظاهرة اإلبدال وظاهرة اإلدغام، 

قدميا وحديثا، أما الظواهر الرتكيبية فمنها ظاهرة االفتقار وظاهرة االستغناء وظاهرة النيابة و هذه الظواهر تناوهلا 
تلك األقدمون مفرقة يف األبواب النحوية ويف املسائل الصرفية، ونود يف هذه الوقفة العجلى أن نلفت النظر إىل 

العالقات والروابط اليت تتصف هبا العناصر اللغوية،و كيف ان يف العربية هذه الثنائية الضدية بني االفتقار واالستغناء  
 أخرى تدعوان للتوقف ولالستمتاع بلغتنا الفريدة النظم  ةكما أن فيها ظاهر 

املواضع النحوية جند أن العناصر  من الظواهر اليت تزخر هبا العربية ظاهرة األوىل ظاهرة االفتقار، فكثري من
اللغوية حيتاج بعضها إىل بعض من أجل أن يتم تركيب الكالم وفق النسق الذي تريده اللغة وترضاه، وهذا األمر دليل 
قاطع على صورة التالحم والتضافر اليت توجد بني عناصر اللغة، ومن خالل ذلك ميكن لنا أن نقول: إن هذا األمر 

دا من املؤشرات الدالة على التماسك النصي أو على األقل على االتساق اللغوي للنص، إذا ميكن أن يكون واح
جتاوزان احليث عن مستوى اللغة إىل مستوى اللسانيات النصية، واالفتقار بني العناصر اللغوية العربية نوعان متأصل 

لغوية اليت ال ميكن أن ترد مف ردة معزولة يف وغري متأصل، فاالفتقار املتأصل يتجلى يف أشكال عدة ويتعلق ابلعناصر ال
الرتكيب اللغوي، لكننا عند ما نريد أن ندرس هذه األلفاظ جاز لنا أن نفردها، ونعزهلا عن الرتكيب فهو إذًا يتعلق 

ىل ابلعناصر اللغوية اليت ال يصح إفرادها  يف االستعمال، وإن صح ذلك عند إرادة الدراسة والتحليل "كافتقار اجلار إ
، ومنه االفتقار اجلملة الواقعة خربا إىل رابط، إذ إن الضمري الرابط للجملة مبا (1)اجملرور وحروف العطف إىل املعطوف"

تعود إليه أمر حنوي الفت للنظر، جنده يف اجلملة الواقعة خربا، ويف أنواع أخرى من اجلمل ذوات احملل وغري ذوات 
ط حت ال يبدو أبدا أن املبتدأ واخلرب منفصل بعضهما عن بعض، وال يتبادر إىل احملل، وإمنا اشرتط النحاة هذا الرتاب

                                                           

 .2006النشر اإلسكندرية مصر ، الطبعة األوىل، دار الوفاء لدنيا الطباعة و 23ان النجار، أحباث حنوية وبالغية، ص:اندية رمض - 1



  ثنائية االفتقار واالستغناء بني العناصر اللغوية يف العربية                                      . م 2018 – 04العدد  –جملة مقامات         

149 

 

وخشية ذلك  (1)الذهن أن اجلملة اخلرب مستقلة عن املبتدأ ولوال هذا الضمري الرابط لكان يف الكالم شيء من التفكك
ا، "فكان أن ال بد يف اجلملة التفكك، وحت ال يكون الكلم متقطع األوصال، أوجبت العربية هذا الضمري ليكون رابط

" اللهم  (3)و" الواجب يف مجلة اخلرب أن يكون فيها ضمري عائد على املبتدأ" (2)الواقعة خربا من ذكر يرجع إىل املبتدأ" 
ففي هذه احلال تستغة  ( 4)إال أن تكون اجلملتان بينهما امتزاج معنوي وتكون الثانية موضحة لألوىل مبينة هلا "

الرابط، ومن االفتقار أيضا افتقار اجلملة الواقعة حاال إىل رابط،فاحلال اجلملة تركيب لغوي أييت بعد معرفة اجلملة عن 
ودوره تبيني هيئة هذه املعرفة حني مالبسة الفعل، والنحاة اشرتطوا للجملة الواقعة حاال أن تكون مشتملة على رابط 

"  (5)" ولوال الرابط لكانت اجلملتان منفصلتني ال صلة بينهما"  يربطها بصاحبها ليكون املعىن متصال بني اجلملتني،
" ولو انعدم هذا الضمري أساسا أو افتقد  (6)فال جتد بدا من الواو، كما ال جتد بدا من الضمري...من أجل الربط"

ذلك قال ويف  (7)شرط املطابقة بينه وبني صاحب احلال الحنلت عرى الرتكيب وأصبح مفكك األجزاء غري مفهوم" 
السيوطي مؤكدا هذه احلقيقة ومؤيدا هذه النظرة :" ال بد للحال اجلملة من رابط يربطها بصاحبها، ورابطها إما الواو 

،و"اجلملة حينما يكون رابطها بصاحبها هو الواو، فإن ذلك إمنا جاز من قَِّبلِّ أن الواو  (8)أو الضمري أو كالمها "
، ومنه افتقار اجلملة الواقعة صفة إىل رابط، فقد (9)بلها، فلم حتتج إىل ضمري"أغنت عن ذلك بربطها ما بعدها مبا ق

أكد النحاة القدماء منهم واحملدثون أن مجلة الصفة البد هلا من الضمري الرابط وال يربطها غريه، فابن يعيش يقول: 
، (10)منه يف اجلملة إذا وقعت صفة""ألن الصفة كاخلرب فكما ال بد من عائد إىل املبتدإ إذا وقعت خربا، كذلك ال بد 

فهو يوجب هلا الربط وحيدد الرابط  (11)وقال السيوطي يف األشباه والنظائر: "مجلة الصفة ال يربطها إال الضمري"
جيعل الكالم واملعىن ( 12)ابلضمري فقط، وقال ابن عقيل : "البد للجملة الواقعة صفة من ضمري يربطها ابملوصوف"
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ا يسمى الرابط، ويكون الضمري ظاهرا ،ألن اجلمل إذا وقعت موقع الصلة أو الصفة ال بد هلا متماسكني متصلني ولذ
من ضمري رابط يعود منها إىل صاحبها ،"يوثق العالقة بينه وبني الرتكيب الوصفي كله، ولو انعدم هذا الضمري الرابط 

رابط، فجملة الصلة هي اجلملة اليت يسبقها  ، ومنه افتقار اجلملة الواقعة صلة إىل(1)ما صحت العبارة و ال فهمت" 
اسم موصول، يفتقر إىل مجلة أتيت بعده  لتزيل إهبامه، "وال بد يف كل مجلة من هذه اجلمل من عائد يعود منها إىل 

، ومجلة الصلة ال يربطها غالبا (2)املوصول وهو ضمري ذلك املوصول لريبط اجلملة ابملوصول، ويؤذن بتعلقها ابملوصول
 ، هذه صور االفتقار يف اجلمل.( 4)وهذا الضمري يسمى العائد أو الرابط (3)الضمري  إال

ولالفتقار املتأصل حضور يف األمساء أيضا ومن صوره  افتقار الضمري إىل مفسر، فالضمري يف احلقيقة ما هو إال 
لضمري فإن املستمع أو القارئ سيكون إحالة إىل املسمى احلقيقي املوجود يف الكون ولذلك فإننا إذا استعملنا التعبري اب

ر، "فالضمري ابعتبار اخلصائص الداللية اسم انقص  مرغما على البحث عن املرجع، ألن هذا الضمري مفتقر إىل املفسِّ
، وملا كان الضمري دليال (5)يفتقر إىل اسم اتم يفسره، إذ يقرض للضمري الذي يطابقه ما له من اخلصائص الداللية" 

ملرتوك، فإن الواجب أن يكون بينه وبني املرجع تطابق من حيث النوُع والعدُد، فال جيوز أن يكون التنافُر على اللفظ ا
بني هذين أبدا، وهذا ما يؤكده حممد األوراغي يف الوسائط اللغوية قائال: " الضمري بوصفه عالمًة على االسم املرتوك 

، ومن االفتقار املتأصل يف األمساء أيضا افتقار (6)املعود عليه" إظهاره بياان واختصارا يلزمه أن يكون مطابقا لالسم
األمساء املوصولة إىل الصلة فاملوصول " هو ما افتقر إىل الوصل جبملة خربية أو ظرف أو جمرور اتمني أو وصف صريح 

صله به ليتم امسا، فإذا ت و"  املوصول االمسي ما ال يتم املعىن بنفسه، ويفتقر إىل كالم بعده، ت (7")وإىل عائد أو خلفه
ويف سبب تسمية )الذي واليت ومن وما( أمساء صالت  يقول ابن  (8)مبا بعده كان حكمه حكم سائر األمساء التامة"
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شبه االسم للحرف يف االفتقار  (1)األنباري :" ألهنا تفتقر إىل صالت توضحها وتبينها ألهنا مل تفهم معانيها أبنفسها 
، ومنه افتقار الصفة إىل املوصوف فالصفة لفظ (2")اء األمساء املوصولة ألهنا مفتقرة دائما إىل الصلةالالزم وذلك حنو بن

اتبع السم سابق تطلق حكما حنواي عليه، ولذلك فمن غري املعقول أن تكون الصفة دون وجود املوصوف، أي أنه ال 
الصفة، اليت تعد أمرا طارائ على الرتكيب،  بد من وجود أصل الوصف الذي هو االسم املعة مث بعد ذلك يبحث عن

وعدم وجود املوصوف يف الرتكيب يعة حتول الصفة إىل عمدة يف الكالم، واألصل أهنا ليست كذلك، قال سيبويه 
(، ومنه افتقار البدل إىل 3وهو يتحدث عن النعت اجملرور:" فصار النعت جمرورا مثل املنعوت ألهنما كاالسم الواحد ")

نه، فإذا كنا قد ذكران يف ابب الصفة حاجة الرتكيب إىل املوصوف أوال ألنه األصل، كذلك نقول عن البدل، املبدل م
إذ ال بد من وجود املبدل منه أوال مث وجود البدل، ألن املبدل منه أصل والبدل فرع  عن أصل،  والبدل حمتاج يف 

ففي قولنا :أعجبة الكتاب  (4)ن اتبعا له يف اإلعرابالرتكيب النحوي إىل ما يبينه أو يؤكده أو ينوب عنه، و يكو 
موضوعاته، كانت كلمة )موضوعاته ( بدل اشتمال من الكتاب، ووجود هذه الكلمة مرتبط أصال بوجود كلمة 
)الكتاب(، فكانت بذلك مفتقرة إليها، ومن صوره افتقار املميز إىل التمييز : ذلك ألن "املميز مبهم ال حيقق الفائدة 

، يقول ابن السراج : " اعلم أن األعداد كاملقادير حتتاج إىل ما مييزها  (5)بريية إال إذا كان له  معمول يعني نوعه" التع
أي إن األعداد وهي املميَ ُز مفتقرة حمتاجة إىل التمييز الذي يزيل عنها إهبامها كحاجة ألفاظ املقادير  (6)كحاجتها " 

" وملا كان الغرض ابلتمييز رفع اإلهبام، وكان اإلهبام بعد العدد والوزن والكيل من كيل أو وزن أو مساحة إىل التمييز 
 (  7)واملساحة أكثر منه بعد ما سوى ذلك قوي داعي التمييز مع هذه فوقع بعدها أكثر من وقوعه بعد غريها" 

يف التعدية فاألفعال كما أن لالفتقار املتأصل حضورا يف األفعال و من صوره افتقار الفعل القاصر إىل احلرف 
يف العربية نوعان الزمة ومتعدية، والفعل الالزم هو ما اكتفى ابملرفوع ومل حيتج إىل املنصوب  أما الفعل املتعدي فهو ما 
مل يكتف مبرفوعه واحتاج إىل املنصوب، غري أن األفعال املتعدية ليست هلا  القدرة مجيعا للتعدي بنفسها بل حتتاج إىل 
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ومن صور االفتقار يف  ( 1)ينة ابحلرف، وقد صنف بعضهم يف ذلك ما مجع األفعال املتعدية ابحلرف أن تكون مستع
األفعال افتقار الفعل إىل الفاعل فاالسم أصل يف تركيبنا، موجود يف الذهن قبل وجود فعله، ولذلك أعطته العربية صفة 

ال يوجد دون وجود االسم مذكورا أو مقدرا، وملا  التقدم بل أعطته قدرة وجوده دون وجود الفعل، لكن الفعل أبدا 
فقولك : صلى  (2)كان االسم هو األصل، ويستغة عن الفعل، والفعل فرع عليه، ومفتقر إليه كان االسم مقدما عليه

حممد؛ فوجود حممد كان قبل أن يوجد الفعل يف الواقع، وملا جاء متأخرا عنه لفظا فليس ذلك إال لنظم الكالم وحسن 
ه، غري أن هذا السبق ال يعطي للفعل واالسم االستغناء أبدا عن بعضهما يف اجلملة الفعلية، قال البطليوسي: سبك

، ومن صوره افتقار األفعال إىل اتء التأنيث للداللة على أن (3)وكذلك الفعل والفاعل ال يستغة أحدمها عن صاحبه 
، (4)غري حقيقي لزم التاء يف فعله كنحو هند ضربت " الفاعل مؤنث فالفاعل " مت كان ضمري مؤنث حقيقيا أو 

، غري أنه إذا تقدم الفاعل جاز أن يكون الفعل غري مقرتن هبذا الضمري حنو قوله (5)لتؤذن أن املسند إليه الفعُل مؤنثٌ 
ان بعالمة فعلى الرغم من أن لفظ البينات مؤنث إال أن الفعل مل يكن مقرت  (6)تعاىل: ﴿ من بعد ما جاءهم البينات ﴾

التأنيث، "ويذكر النحاة أن اتء التأنيث تلزم يف موضعني: أحدمها أن يسند الفعل إىل ضمري مؤنث متصل سواء أكان 
املؤنث حقيقيا أم جمازاي مثل: هند قامت والشمس طلعت واآلخر أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث غري 

 (7)نيث فال تلزمه التاء مثل: طلعت الشمس وطلع الشمس "مفصول من الفاعل مثل: قامت هند أما اجملازي التأ
ولالفتقار املتأصل أيضا حضور يف احلروف و الظروف ومنه افتقار الظروف املضافة إىل مجل فاملضافات منها 
ما يضاف إىل املفرد ومنها ما يضاف إىل اجلملة، ويف العربية ألفاظ الزمة لإلضافة وال تضاف إال إىل مجلة وهي: 

 ث وإذ و إذا و يوم و ملا (، فأما حيث فتضاف إىل اجلملة االمسية وإىل الفعلية وشذ إضافتها إىل املفرد كقوله :)حي
 (8)أما ترى حيث سهيل طالعا      جنما يضيء كالشهاب المعا          

إليها ويؤتى  وأما )إذ( فتضاف أيضا إىل اجلملة االمسية وإىل اجلملة الفعلية و جيوز حذف اجلملة املضاف  
، وتفتقر إذا إىل (1)ابلتنوين عوضا عنها، " وأما )إذا( فال تضاف إال إىل مجلة فعلية وال جيوز إضافتها إىل مجلة امسية" 
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معىن الشرط الذي ال بد له من جواب، كما إن الزمن الذي يرافقها هو الزمان املستقبل، قال عنها اهلروي :" وتكون 
، ومنه افتقار حرف اجلر إىل ما يتعلق به يكون فيه (2)معىن اجلزاء، وال بد هلا من جواب"ظرفا للزمان املستقبل يف 

معىن احلدث فاجلار واجملرور "ال بد من تعلقهما ابلفعل أو ما يشبهه أو ما يشري إىل معناه، مثال األول والثاين 
إله ويف األرض إله، ألنه مؤول (، ومثال الثالث: وهو الذي يف السماء 3:أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم)

واجلار واجملرور من أكثر الوظائف النحوية ارتباطا ابلفعل وتعلقا به، مثله يف ذلك مثل الظرف، وقد  (4)مبعبود"
خصهما الدرس النحوي مبصطلح يدل لفظه على قوة هذا االرتباط ومتاسكه وهو التعلق، ومنه افتقار حروف العطف 

جلامعة ألن حروف العطف من ذوات مرتبة التوسط، أي إهنا ال بد واقعة بني لفظني من إىل املعطوف وإىل اجلهة ا
جنس واحد، فقد يكون حيز حرف العطف مشكال من امسني، عطف أحدمها على اآلخر كما قد يكون احليز 

طوف عليه مشكال من فعلني عطف أحدمها على اآلخر، وحرف العطف ال يوجد أبدا إال إذا تواجد له املعطوف واملع
فوجودمها ضروري له، غري أن وجوده ليس ضروراي لألول وهو ضروري للثاين، ومن زاوية قريبة فإن العطف أسلوب 
بالغي حيتاج إىل أن يكون بني املتعاطفني وجه ترابط واجتماع إذ لوال ذلك لكان الكالم جمرد رصف لأللفاظ، وحينها 

ومن (، 5)ال بد أن يكون بني املعطوف واملعطوف عليه جهة جامعة يفقد معناه الذي من أجله جاء، ومن أجل ذلك  
صور االفتقار يف احلروف أيضا افتقار اجلوازم لفعلني إىل حدثني، فجوازم الفعل املضارع نوعان منها ما جيزم فعال 

ابطان مسبب أحدمها واحدا حنو: مل وملا، ومنها "ما جيزم فعلني بينهما ترابط حدثي واجلوازم لفعلني متطلبها حداثن مرت 
فالبد من وجود حدثني، ولو مفرتضني أي غري حادثني فعال، ومن هذه  (6)عن اآلخر قطعا حقيقة أو افرتاضا"

األدوات )إن( وأمثاهلا، ومن الصور أيضا افتقار ال  التعريف إىل االسم النكرة فلفظ )ال ( لكي يكون للتعريف ال بد أن 
 وهذا حت منيز بينها وبني )ال (املوصولة اليت تلحق األفعال . (7)رة حمتاجا إىل التعريف يكون اللفظ الوارد بعده امسا نك

، واملبتدأ (8)أما االفتقار غري املتأصل فنجده يف موضعني: األول افتقار املبتدأ إىل اخلرب، فاملبتدأ البد له من خرب
 سياق معني يوجب بينهما تضاما معينا فقولنا مثال، ال حيتاج إىل اخلرب من حيث مها لفظان منعزالن بل ألهنما وردا يف

السماء صافية مبتدأ وخرب، املبتدأ فيها هو لفظ السماء واخلرب هو لفظ صافية، وهذان اللفظان قبل أن يردا يف هذا 
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عىن الرتكيب مل يكن لفظ السماء مفتقرا إىل لفظ صافية ولكن ورودمها فيه جعل املبتدأ يف حاجة إىل ما يكمل له امل
الذي يريده املتكلم، ومن هنا كان االفتقار غري أصيل، لذلك قلنا إن االفتقار املتأصل هو الذي يكون بسبب اللفظ 
ذاته أصال أما غري املتأصل فهو الذي يكون بسبب السياق الذي وقع فيه اللفظ، ولو خرج منه ملا كان حمتاجا، وال 

إىل املضاف إليه فمن املعلوم أن "مفهوم املضاف مرتبط مبفهوم املضاف إليه مفتقرا إليه، واملوضع الثاين افتقار املضاف 
ارتباطا وثيقا، ألن كل واحد منهما يكون ركنا أصليا من ركة اإلضافة، وعالقتهما هي عالقة تضاهي عالقة األلف 

 فال نستطيع أن نتصور أحدمها دون أن نفكر يف اآلخر . (1)والالم ومصحوهبا يف التعريف"
ه الظاهرة ليست الوحيد يف العربية فقد رأينا العناصر اللغوية حيتاج بعضها إىل بعض احتياجا متأصال أو هذ

احتياجا غري متأصل بل جند يف العربية ظاهرة نقيضة هلذه اليت حتدثنا عنها وهي ظاهرة االستغناء،و ذلك حني يستغة 
استغناء البدل املطابق وعطف البيان عن الرابط، فإذا كنا  العنضر اللغوي عن غريه أو عن حاجة ما يف الرتكيب، ومنه

يف حديثنا عن ارتباط اجلمل املتعلقة مبا قبلها قد اشرتطنا هلا الرابط فإن بعض الرتاكيب تستغة عن الضمري الرابط، إال 
ن ال حيتاج إىل رابط ذلك الذي يدلنا على تعلق الثاين ابألول كالعالمة اإلعرابية، فمثال البدل املطابق وعطف البيا

، ومن االستغناء استغناء الصفة عن الرابط ابملوصوف، وكان عبد القاهر اجلرجاين قد ( 2)لفظي غري العالمة اإلعرابية
تناول هذه النقطة فقال : اعلم أنه كما كان يف األمساء ما يتصل معناه ابالسم قبله  فيستغة بصلة معناه له عن واصل 

ومن ذلك نقول:  إن ( 3)وذلك كالصفة اليت ال حتتاج يف اتصاهلا ابملوصوف إىل شيء يصلها بهيصله ورابط يربطه ، 
الصفة تستغة عن الربط ابملوصوف، ومنه استغناء إذا الفجائية عن اجلواب فإذا كانت )إذا(الظرفية تفتقر إىل اجلواب 

ذ ال حاجة هلا فيه فهي حني تكون للمفاجأة ألهنا تفيد الشرط فإهنا إذا كانت حرفية فجائية تستغة عن اجلواب، إ
 .(4)ختتص ابجلملة االمسية وال حتتاج إىل جواب، وال تقع يف االبتداء 

وليس هذا فقط بل إن بعض العناصر اللغوية ترفض أن يقرتب منها عناصر لغوية أخرى، أو أن تكون فيها 
ضام السليب، فقد يتنايف احلرف وأن يوجد فيه عالمة صفة معينة، وذلك حني  يكون التنافر والتنايف أو ما نسميه الت

من عالمات االسم أو الفعل فإذا كانت عالمة االسم كما مجعها ابن مالك هي : اجلر والتنوين والنداء وال التعريف 
ام مع واإلسناد، فعالمة الفعل :هي قبوله اتء فعلت، واتء أتت وايء افعلي، ونون التوكيد، فإن احلرف ميتنع له أن يتض

واحد من هذه املذكورات، فال يكون جمرورا ألنه ال يدخل احلرف على احلرف، وال يكون منوان ألن ذلك صفة األمساء 
من أجل التمكني وغريه، وال ينادى وال تلحقه )ال ( التعريفية وال يسند إىل غريه كما أنه ال تلحقه عالمات األفعال 

                                                           

 169صاي الكشو ، مظاهر التعريف يف العربية ، ص  :   - 1
 190حممد محاسة عبد اللطيف ،  بناء اجلملة العربية  ، ص :  - 2
 .2003، حتقيق : ايسني األيويب ،املكتبة العصرية بريوت لبنان، 242عبد القاهر اجلرجاين،   دالئل اإلعجاز  ، ص:   - 3
، الطبعة األوىل حتقيق :حنا الفاخوري ، دار اجليل بريوت 153، ص :   1ابن هشام ،  مغة اللبيب عن كتب األعاريب ،  ج - 4

 .1991لبنان 
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اعل املتحركة ، وال اتء التأنيث، وال ايء املخاطبة، وال نون التوكيد، إذ هذه اليت ذكرها ابن مالك، كاالتصال بتاء الف
عالمات لألفعال، ومن الصور أن ال جيمع العوض واملعوض، فال جيتمع العوض واملعوض عنه ففي قوهلم: اللهم فيه 

فال جيوز إذا أن نقول:  (2)ويف قوهلم:  اي أبت اي أمت التاء فيهما عوض عن ايء اإلضافة  (1) عوض من حرف النداء
، ومن صوره أن ال يقع اإلعراب يف (3)اي اللهم، و يكون العوض إما عن مجلة حنو يومئذ وإما عن مفرد حنو كل وبعض

أحرف املعاين، فاحلروف أحرف كلها مبنية، وال يعتورها اإلعراب أبدا، وهذا أصل فيها بل إن النحاة نظروا يف بناء 
 متأت من شبهها للحرف، فكيف يكون احلرف معراب .األمساء فقالوا إن ذلك 

إن هذه الصور العجيبة خاصة يف ظاهرة االفتقار تدعوان إىل أن نعلم أن هذه اللغة عجيبة يف صوهتا عجيبة يف 
صرفها عجيبة يف تريبها، وكل ذلك مل حيرم هذه اللغة من أن تكون مطواعة تتشكل مع كل حال اجتماعية أو نفسية 

ستعمل، فما يبدو من صرامتها تتنازل عنه مرات فتجري استعماالت تدعوان أيضا إىل تلمس مرونتها ومن للمتكلم امل
ذلك ظاهرة الفصل بني املتضامني، ومنه الفصل بني املضاف واملضاف إليه فعلى الرغم من أننا جند أن أغلب حناتنا 

ضاف إليه، ألن املضاف إليه منزل من املضاف منزلة القدامى كسيبويه واملربد ال جييزون هذا الفصل بني املضاف وامل
إال أننا جنده واقعا يف الشعر العريب، بل جند أيضا أن بعض النحاة املتأخرين على  (4)اجلزء منه، ألنه يقع موقع تنوينه 

بني سيبويه جيعلون كالم صاحب قرآن النحو غري جامع إذ يقول ابن هشام : زعم كثري من النحويني أنه ال يفصل 
 :(5)املتضايفني إال يف الشعر، واحلق أن مسائل الفصل سبع منها ثالث جائزة يف السعة 

إحداها : أن يكون املضاف مصدرا واملضاف إليه فاعله و الفاصل إما مفعوله كقراءة ابن عامر  " قتُل أوالدِّهم 
ك وهواها   شركائهم ...وإما ظرفه كقول بعضهم : ترُك يوما نفسِّ

يكون املضاف وصفا واملضاف إليه إما مفعوله األول والفاصل مفعوله الثاين كقراءة بعضهم " فال الثانية: أن 
 حتسع اَّلَلَ خملَف وعَدُه ُرُسلِّهِّ 

 الثالث : أن يكون الفاصل قسما كقولك  : هذا غالم وهللا زيدٍ 
 واألربع األخرى ختتص ابلشعر،

                                                           

م إبراهيم : إبراهي، انظر أيضا175، ص:اللمع يف العربية ، انظر: ابن جة،160، ص: 1السيوطي، األشباه والنظائر، ج  - 1
 39، ص4يب،ج بركات، النحو العر 

 160، ص : 1ج  السيوطي ، األشباه والنظائر، - 2
 .2006، عمان األردن ، الطبعة األوىل ، دار دجلة187: ، صة العربيةداللة اللواصق التصريفية يف اللغأشواق حممد النجار،  - 3
 397ص ، 4إبراهيم بركات ، النحو العريب ، ج  إبراهيم  - 4
وما بعدها، حتقيق : حممد حمي الدين عبد احلميد ،  226، ص :  2إىل ألفية ابن مالك ، ج  ابن هشام ، أوضح املسالك - 5

 .1980الطبعة السادسة دار إحياء الرتاث ، بريوت لبنان،  
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ي الدكتور حممد محاسة عبد اللطيف: ولعل الذي خنلص ولعل أفضل ما ميكن أن نقوله يف هذا الباب رأ     
إليه أن الفصل بني املضاف واملضاف إليه، أو إهدار قرينة التضام بينهما، مما يسمح به لغة الشعر، وقد اختلف 

ومنه   (1)النحاة حول ذلك ألن بعضهم أراد أن يفرض لغة الشعر على غريها، وبعضهم اآلخر حاول أن يفعل العكس
  دحيه النمريي: قول أيب

 (2)كما خط  الكتاَب بكفِّ يوماً      يهودّي يقارُب أو يزيُل              
و قد يكون الفصل بني احلرف و الفعل كالفصل بني لن ومنصوهبا ، " فحينما تضام لن الفعل املضارع ال 

 ومنه قول دعبل: )كامل( ( 3)يفصل بينهما إال يف الشعر
 (4)يزيد مقاتال      أدَع القتاَل و أشهَد اهليجاَء لن ما رأيُت أاب        

وقد تفصل من جمزومها  (5)ومنه الفصل بني مل و جمزومها حني تضام مل جمزومها وال تفصل عنه إال يف الشعر 
 للضرورة ابلظرف كقوله )وافر (:

            (6)إذا حنن امرتينا     تكن يف الناس يدركك املراء –فذاك ومل                 
ومنه الفصل بني أداة الشرط و جمزومها، وال جييز النحاة الفصل بني أداة الشرط وفعل الشرط ما عدا يف 

 ، ومنه الفصل بني األعداد و التمييز ، ومنه قول جرير : ) كامل (    (7)الشعر
                                ليلًة      ال استطيع على الفراش رقادا            -من مجادى  -يف مخس عشرة     

(  :  8)ومنه الفصل بني اجلار واجملرور ، فالفصل بني اجلار واجملرور أقبح من الفصل بني املضاف واملضاف إليه ومنه

      )طويل(
 سبيل  -منها النزول  –خملقة ال يستطاع ارتقاؤها       وليس إىل          

" وأجل (  9)﴿ ولوال كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ﴾ومنه الفصل بني املتعاطفني حنو  " 
، (10)مسمى عطف على لفظ كلمٌة أي لوال أجل مسمى ألعمارهم أو حلساهبم يوم القيامة ملا أتخر عذاهبم أصال

                                                           

 .1979، مكتبة دار العلوم ، مصر العربية 342حممد محاسة عبد اللطيف، الضرورة الشعرية يف النحو ،  ص:   - 1
 257، اللمع يف العربية ، ص : انظر: ابن جة  - 2
 347حممد محاسة عبد اللطيف ،  الضرورة الشعرية يف النحو ، ص:   - 3
 .1980، حتقيق السيد إبراهيم حممد ، الطبعة األوىل ، دار األندلس  201ابن عصفور ، ضرائر الشعر  ، ص :   - 4
 .345 حممد محاسة  عبد اللطيف ،  الضرورة الشعرية يف النحو ، ص : - 5
 .455، ص :   1ابن هشام ، مغة اللبيب عن كتب االعاريب ، ج  -  6
 .345حممد محاسة عبد اللطيف ،  الضرورة الشعرية يف النحو ، ص :  - 7
 201ابن عصفور ، ضرائر الشعر  ، ص :  - 8
  129سورة : طه اآلية  - 9

 .1997دار املعرفة اجلامعية ، مصر العربية  45:  السيد أمحد عبد الغفار ،  من علوم القرآن دالالت النص ،  ص -10
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رها يف النثر ومنه الفصل بني كم وجمرورها إذا اختري جر االسم الواقع بعد كم اخلربية فال جيوز أن يفصل بينها وبني جمرو 
   (1)وقد جيوز يف الشعر أن جتر وبينها وبني االسم حاجز

هذه بعض الظواهر الالفتة يف العربية واليت تدعو الدارسني إىل التوغل والتعمق يف دراستها كما تدعو املستعمل 
ثيل ال من ابب احلصر إىل االعتزاز هبا، واحلقيقة أن مثل هذه الظواهر كثري ولكننا أردان أن نطرق هذه من ابب التم

 ومن خالل ذلك نفتح للدارين جمال الزايدة واإلفادة 

                                                           
 347حممد محاسة عبد اللطيف ،  الضرورة الشعرية يف النحو ، ص :  - 1
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 .من منظور أمحد خمتار عمر ة القراءات القرآنية الشاّذة يف التصحيح اللغوييفاعل

 جامعة الشلفنورالدين درمي د. 

 

تعّد القراءات القرآنية معينا ال ينضب، لكّل ابحث لغوي مهما كان ختصصه، فهي وإن كانت مصدرا يعني ملخص: 
ام الشرعية، فإّن هلا دورا فاعال يف التصحيح اللغوي، الذي غدا قضية تشغل ابل الدارسني الفقيه على بيان األحك

اليوم؛ ملا أصاب أهل العربية من وهن على مستوى االستعمال، بسبب ضعف امللكة اللغوية والنحوية لديهم، 
ة أن نقف على أثر ، حناول من خالل هذه الدراس-وإن كانت صحيحة–فاستحدثوا أساليب مل تعهدها العربية 

 القراءات يف توجيه هذه االستعماالت اللغوية.    

 التصحيح اللغوي، األساليب اللغوية، امللكة اللغوية، امللكة النحوية الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

The Qur'anic readings are an important source for every linguist, regardless of his 

specialty. They help the Faqih to explain the legal rulings and have an active role 

in the linguistic correction, which is an issue of concern to the scholars today. The 

linguistic and grammatical queen, and they have developed methods that have not 

been fulfilled by the Arabic language. If this is true, we try to follow the readings 

in guiding these linguistic uses. 

Keywords : Linguistic correction, linguistic methods, linguistic competence, 
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 مقّدمة:

هتا )هلجاهتا ( ، فكان لكل قبيلة لغتها اليت أَلفت النطق هبا، وتنّوعت لغا –قدميا  –دت القبائل العربية تعدّ   
وجرت على ألسنة أبنائها ألفاظُها ، وبنزول القرآن وتوسع دائرة اإلسالم يف تلك القبائل ، مل يفرض على العرب 

طت عليهم ؛ وليسهل على من تسلّ  وا كلمات القرآن على وجه واحد ، ولو كان ذلك حاصل لُشقّ ؤ مجيعهم أن يقر 
عليه لغته من العرب قراءة القرآن، أقرأَ الرسول صلى هللا عليه وسّلم أصحابه القرآن على غري وجه ، طلبا للتيسري على 
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الناس من غري أن يؤدي ذلك إىل تناقض يف األحكام أو املعاين اليت أراد هللا بياهنا للّناس " فلو أّن كل فريق من 
انشئا وكهال، الشتّد ذلك عليه ما جرى عليه اعتياده طفال و أن يزول عن لغته و  أُمر –يقصد القبائل العربية  -هؤالء

فه أن جيعل ، وتذليل للسان، وقطع للعادة فأراد هللا برمحته ولطكنه إال بعد رايضة للّنفس طويلةوعظمت احملنة فيه ومل ميُ 
، مجعت هذه بعد اكتمال نزول القرآنو ، 1سريه عليهم يف الدين"ي، كتهلم مّتسعا يف اللغات، ومتصرفا يف احلركات

، واصطلح عليها يف ميدان الدراسات  -يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسّلم  -الوجوه املختلفة اليت قرئ هبا القرآن 
القرآنية ب  " القراءات القرآنية "، إالّ أّن املالحظ على الدراسات اليت اهتمت ابلقراءات، هو عدم تسّليطها الضوء على 

الشاّذة تعّد كنزا ات القرآنية بنوعيها املتواترة و ب مهّم فيها، أال وهو استثمارها يف جمال التصحيح اللغوي، فالقراءجان
ى ابل ، فال يغيب عل-خاصة يف هذا اجلانب –لغواي،مل يعط حّقه الالزم من الدراسة العلمية الفاحصة والعميقة 

من مناء وخصوبة تفكري لدى علماء العربية  ه القراءات القرآنية،احلوار الذي اختصت بابحث ما خّلفه ذاك اجلدل و 
ابختالف مشارهبم، كان نتاجه زخم من املؤلفات، أضِّف إىل ذلك أّن القراءات القرآنية قد زّودت اللغوي مبعني ال 

، كما أّن وجود احتليل مستوايهتينضب وزاد ال ينفد، يلجأ إليه كّلما دعته احلاجة إىل ذلك؛ ألجل فهم تراكيب اللغة و 
، فاختذ علم الفقه علم الفقه، وعلم النحوالقراءات القرآنية كان له األثر الواضح يف علوم شت منها: علم التفسري، و 

، وإن كانت القراءات الشاّذة ليست قرآان، وإمنا هي أخبار ة مصدرا الستنباط األحكاممن القراءات املتواترة والشاذّ 
ر فرأى أّن كل قراءة هي فقيه ابلشاّذ رأى أّن كل من القرآن واخلرب يوجب العمل، وأّما املفسّ تفسريية، وملّا احتج ال

واألحكام، وأّما النحوي فاختّذ من القراءات دليال إلفحام خصومه،   ،مبثابة آية مستقلة يستفاد منها الستخراج املعاين
فالعربّية كانت وال تزال لغة القرآن الكرمي مصداقا لقوله كما استفاد منها يف بيان الوجوه اللغوية والنحوية والصرفية، 

تدور  هبامس واليوم، فالفصحى ترمجان الفكر، و ، وهي لغة أبنائها ابأل2تعاىل" إِّان  أَنزَلَناُه قُرآاًن َعَربِّيًّا َلَعل ُكم تَعقُِّلوَن "
؛  -يف حاضرها  –عض ألفاظها وتراكيبها ، وملّا كانت كذلك وجب متحيص بأقالم الكّتاب واملؤلفني واملثقفني عامة

إلدراك ما قد يشوب استعماهلم اللغوي من شوائب جيب أن تنّقى وأخطاء ينبغي أن تصّحح؛ لنبعث بعربّيتنا من 
على مجيع تراكيبها املختلفة؛ إلحياء   –قدر اإلمكان  –حندث هنضة يف املدارك واألذواق، وذلك ابلوقوف مرقدها و 

، فكل ذلك ال حمالة يؤذن ابنتعاش اللغة من  ا فّن الكتابة يف خمتلف امليادينة الكّتاب ممن امتهنو كثري منها بني عام
، لذلك آثرت أن أجل اباب دها إىل قدمي رونقها وسالف عهدهاكبوة الزمتها حينا من الدهر، كما أنّه حيي اآلمال يف َعوْ 

                                                           
 .39، ص 1973ابن قتيبة ، أتويل مشكل القرآن ، حتقيق السّيد أمحد صقر ، دار الرتاث ، القاهرة ،  1
 .02سورة يوسف ، اآلية  2
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ي " ففكرة هذا املقال، تقوم على حماولة توظيف من أبواب اللغة هو" التصحيح اللغو  –ولست أول من يطرقه  –
 القراءات القرآنية الشاّذة يف جمال التصحيح اللغوي .

ال شك أّن القراءات القرآنية أبنواعها مورد ضخم لكثري من االستعماالت اللغوية، واليت يدّل بعضها ظاهراي أنّه        
الباحثني على ختطئة كثري من االستعماالت اللغوية يف ارسني و ليم، وهذا ما محل بعض الدبعيد من البناء اللغوي الس

يومنا هذا، ولكن مع وقفة متأنية، طابعها التدقيق والتحقيق، يظهر لنا جلّيا أّن هذه االستعماالت اليت رموها ابلبعد 
 نظائرها كثرية متعّددة يف القراءات الشاّذة.يسندها من القراءات القرآنية، و  أو اخلطأ هلا ما

منهجي يف هذا املقال أن أقف وقفة مقتضبة للحديث عن القراءات القرآنية الشاذة، وما يتعلق هبا، مث أنتقل        
معتمدا يف ذلك على  -واليت ظّن بعضهم أهّنا خاطئة  -بعدها إلثبات صحة االستعماالت اللغوية اليت قمت جبمعها 

 جهها يف اللغة.        القراءات القرآنية الشاّذة كدليل لغوي على بيان و 

 . مفهوم القراءة القرآنية -1

 . 1: القراءات مجع قراءة و القراءة مصدر الفعل قرأ يقرأ قراءة قرآان فهو قارئ و هم قراّء وقارئون لغة  

قال ابن فارس يف مادة " قرى " : القاف و الراء و احلرف املعتل ، أصل صحيح يدل على مجع واجتماع ، من  -  
لقرية مسيت بذلك الجتماع الناس فيها و يقولون قريت املاء يف املقراة : مجعته ... و قال يف موضع آخر يف ذلك ا

الناقة سلى قّط  أي مل  حديثه عن مهز احلرف الثالث من " قرى " ، أّن قرى و قرأ سواء ، يقولون : ما قرأت هذه
، وغري بذلك جلمعه ما فيه من األحكام والقصص كأنه مسي،  منه القرآن، وقالوا: و 2مل تضم رمحا على ولدحتمل قّط، و 

 . 3ذلك

ه، َقرءا، وقراءة، وقرآان فهو مقروء ومعىن القرآن معىن اجلمع، ومسي القرآن ئه، ويُقر أقال ابن منظور " قرأه، ويقرَ  - 
 .   5أي قراءته ، 4إَِّذا قَ رَأاَنُه فَاتّبِّع قُرآنَُه "، وقوله تعاىل : " فَ ألنه جيمع السور فيضمها بذلك

                                                           
 .101، ص 1،ج1966واهر القاموس ، حتقيق علي اهلاليل،الكويت، اتج العروس من ج الزبيدي ،  1
 . 74، ص 5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، ج 2
 .79، ص5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 3
 .18سورة القيامة، اآلية  4
 . 128، ص 1،ج1990صادر، بريوت، ابن منظور، مجال الدين بن مكرم، لسان العرب، دار  5
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، وليس يقال ذلك لكل لكلمات بعضها إىل بعض يف الرتتيلالقراءة ضم احلروف واقال الراغب األصفهاين: " و  -
القرآن مسّي و  ،ه ال يقال للحرف الواحد إذا تُفّوه به قراءةل على ذلك أنّ ، ويدّ رأت القوم إذا مجعتهممجع، ال يقال ق

، كما أشار تعاىل إليه بقوله " َما 1جامعا لثمرهتا، بل جلمعه مثرة مجيع العلوم" بذلك من بني الكتب السماوية لكونه
يَل ُكّل َشيٍء"  . 2َكاَن َحدِّيثًا يُفرَتَى َو َلكِّن َتصدِّيَق الذِّي َبنَي يََديهِّ َو تَفصِّ

الل ما ورد يف من خ عليه فإذا ما تتبعنا الداللة اللغوية ملادة قرأ ابهلمز أو ابعتالل احلرف الثالث منهاو   
وهو أال يقال  ،د به األصفهاينغري ما تفرّ  واالجتماع، ،، جند أهنا تدور حول أصل واحد هو اجلمعمعجمات اللغة

 قرأت القوم إذا مجعتهم. 

، إال أّن الشيء املتأخرين منهم ملفهوم القراءات فقد تعرض علماء التفسري وعلماء القراءات وخاصة: أّما اصطالحا
ها هو اختالفها اختالف تنوع وتغاير، ال اختالف تناقض وتضاد، وإذا ما تتبعنا كتب املتقدمني ممن املالحظ علي

، فال ابن جماهد وال ابن خالويه وال أبو علي الفارسي وال مكي بن  نكاد جند مفهوما هلااشتغلوا بعلم القراءات، فال
، وميكن أن ، تعرض ملفهوم القراءات -اج هلا حتجوهم أشهر ممن برزوا يف ميدان مجع القراءات أو اال -أيب طالب 

 وانتشارا اعتمد فيه على الرواية والدراية يف ذلك الزمن. ،نرجع السبب يف ذلك ملا القته القراءات من شهرة

لّعل أبرز تعريف هلا من جهة االصطالح، ما أتى به ابن اجلزري بقوله هي " علٌم بكيفية أداء كلمات القرآن و        
 ؛ لقد بنّي ابن اجلزري أمرين ُمهّمني من خالل تقدميه هلذا التعريف، ومها:3تالفها بعزو الّناقلة "واخ

 أّن القراءات جّلها تعتمد على السماع واملشافهة. -

 النقل مشافهة بسند يتصل يف آخر املطاف ابلنيب صلى هللا عليه وسّلم. -

يفياهتا من ختفيف وتشديد كاملذكور يف احلروف و   وعرّفها الزركشي بقوله " هي اختالف ألفاظ الوحي 
 .4" ألن القراءات القرآنية أشياء ال حتكم إال ابلسماع واملشافهة ؛من التلقي واملشافهة ، وال بدّ وغريها

                                                           
 .402ص الراغب األصفهاين احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، حتقيق سيد كيالين، دار املعرفة، بريوت، دت، 1
 .111سورة يوسف، اآلية  2
 .   3، ص1980 ،علمية، بريوتابن اجلزري، منجد املقرئني ومرشد الطالبني، مراجعة حممد الشنقيطي وأمحد حممد شاكر، دار الكتب ال 3
 .  49ص ،1، ج2006الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بريوت،  الربهان يف علوم القرآن، حتقيق حممد أيب، بدر الدين الزركشي 4
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أم ا أبو حّيان األندلسي، فرأى أهّنا" الوجوه املختلفة اليت مسح الّنيب صلى هللا عليه وسلّم بقراءة نّص املصحف 
 .1قصدا للّتيسري، واليت جاءت وفقا للهجة من اللهجات العربّية " هبا

ا" الّنطق أبلفاظ القرآن كما نطَقها الّنيب صلى هللا عليه وسّلم، أو   وذهب الدكتور عبد اهلادي الفضلي إىل أهن 
 . 2كما نُطَِّقْت أمامه فأقّرها "

أو البنائي ) رآنية تعتمد على األداء اللفظي )الصويت ( يتبنّي من خالل التعريفات السابقة أبّن القراءات الق      
 ، الذي ُأجيَز أن تقرأ به بعض اآلايت القرآنية .الصريف ( أو النحوي

 أقسام القراءات القرآنية . -2

متواترة ومشهورة  3، فهي عند السيوطيالقراءات القرآنية تنوعت أقسامهاانطالقا من الشروط اليت توفرت يف    
القاضي اذة وموضوعة وشبيهة ابملدرجة، وقد فصل السيوطي القول وبسطه يف بيان هذه األنواع، وهي عند وآحاد وش

والقراءة هبا  ،إىل ثالثة أقسام ابعتبار قبوهلا 4، وقّسمها مكي بن أيب طالبجالل الدِّين البُ ْلقيّة متواترة وآحاد وشاذة
 متواترة وصحيحة وشاّذة.     ، إىل ثالثة أقسام:5وعدم ذلك، وقّسمها ابن اجلزري

رمبا يرجع ذلك الختالفهم يف أركان ، و والشيء املالحظ هو أّن العلماء اختلفوا يف بيان أقسام القراءة
 القراءات الصحيحة، ولكن على الرغم من تعدد هذه األقسام ميكن أن تصّنف إىل صنفني أساسيني: 

                                                           
 أبو حيّان األندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، حتقيق رجب عثمان حممد، مراجعة:د. رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني 1

 . مقدمة التحقيق .47، ص1، ج 1998ابلقاهرة، الطبعة األوىل ، 

 . 63ص ،1979عبد اهلادي الفضلي، القراءات القرآنية اتريخ وتعريف، دار اجملمع العلمي، جدة، الطبعة األوىل،  2

 .215ص ،1ج، 1951، 3السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، مصطفى البايب احلليب، مصر، ط 3

 .39/40ص ه ،1399 ،طالب القيسي، اإلابنة عن معاين القراءات، حتقيق حمي الدين رمضان، دار املأمون للرتاث، دمشق، الطبعة األوىل مكي بن أيب 4
 .27/28، ص2004ابن اجلزري، تقريب النشر يف القراءات العشر، حتقيق إبراهيم عطوة عوض، دار احلديث، القاهرة،  5
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 الصنف األول : القراءات املتواترة .  -2-1

القراءات اليت نقلها مجاعة مستفيضة ميتنع تواطؤهم على الكذب، عن مجاعة مثلهم، من أول السند  هي "
 .1إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم و ذلك بطريق املشافهة والسماع"

ندها، هي عند ابن اجلزري " كلُّ قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت رسم أحد املصاحف، ولو احتمااًل، وصح  سو 
 .2فهي القراءة الصحيحة "

، واختار هلا سيبويه واألخفش القراءات العامة، ومس اها الفرّاء أبمساء منها: القراءات املقبولة وقد اصطلح عليها
، وهي وإن تعد دت أمساؤها، فمعناها واحد، وهو الصحيح املشهور من أم ا ابن ساّلم فوصفها ابلكثرة قراءات القرّاء،

 .3القراءات

 الصنف الثاين : القراءات الشاّذة .   -2-2

ورأى ابن جّة أن  الّشذوذ يف كالم العرب " هو  ،4: ما انفرد عن اجلمهور وندر، والّشاذ املتنحي "والّشاّذ لغة
 ، واخلروج على القاعدة والقياس واألصول.  5التفّرق والتفّرد والّندرة "

الّثالثة، أي اليت  كّل قراءة خرجت عن مقياس ابن اجلزري وأركانهالقراءة الشاّذة هي  والّشذوذ اصطالحًا: 
، وهي " مم ا صح  نقله عن اآلحاد، وصح  وجهها اءة املتواترة اليت بّينها سابقااختل فيها ركن من أركان القر 

 .6العريب،وخالف لفظها خط املصحف

رويه يف الغالب أحد اثنني عن قارئ من السبعة، ويرى ابن جماهد أن  القراءة الشاّذة، " هي كّل ما خرج عّما ي
وهم:  قالون وَوْرش عن انفع، والبزي وقنبل عن ابن كثري، والدوري والسوسي عن أيب عمرو، وهشام وابن ذكوان عن 
ابن عامر، وشعبة وحفص عن عاصم، وأبو احلارث والدوري عن الكسائي، أو ما يرويه غريمها عنهم مّمن عرفوا ابلضبط 

                                                           
 .07، ص1999لشاذة وتوجيهها النحوي، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، حممود أمحد الصغري، القراءات ا 1
 . 9، ص1ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر ، راجعه حممد علي الضباع، دار الكتاب العريب، مصر، دت، ج 2
 . 80حممود أمحد الصغري، القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي، ص 3

 .ابن منظور ،لسان العرب، شذذ  4
       .96ص ،1أبو الفتح عثمان بن جة  اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار، املكتبة العصرية، الطبعة األوىل، بريوت، دت، ج 5

 .14، ص1ابن اجلزري، الّنشر يف القراءات العشر، ج 6
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، 3بنصب غِّشاوة 2من ذلك رواية املفضل الضيب عن عاصم قوله تعاىل  " وعلى أبصارهم غِّشاَوًة "، و  1قان"واإلت
غُضوبِّ َعليهم"

َ
 .5بنصب )غري( 4ورواية بكار بن عبد هللا عن ابن كثري"غرَي امل

مطعن، حيث  أم ا أبو جعفر النحاس، فريى أهّنا كّل قراءة خرجت عن إمجاع احلّجة أو العامة و كان فيها 
 .6قال:" وقل ما خيرج شيء عن قراءة العامة إال  كان فيه مطعن "

، فلم يستثن ابن جة بقوله هذا 7ويرى ابن جة أّن القراءات الشاّذة: هي كّل ما شّذ عن قراءة القرّاء الّسبعة
رة، ألجل ذلك آخذ بعض العلماء حت القراءات الثالثة اليت أضافها ابن اجلزري للقراءات السبع وأكّد على أهنا متوات

 ابن جة على هذا. 

عند  –يّتضح من خالل هذه األقوال اليت ساقها العلماء يف القراءة الشاذة، أّن كل قراءة مل تصل حّد التواتر    
ول ألّن األصل يف قَب ؛فهي قراءة شاّذة –من تبعه كما قال ابن اجلزري و   -أو مل تكن مشهورة أو مستفيضة  –اجلمهور 

، فإهنما ُجلَِّبا لالستئناس، فمن غري املمكن أن تكون دومنا النظر إىل الشرطني اآلخرينالقراءة أن تصل إىل درجة التواتر 
، وعلى العكس من ذلك ما وجد يف مجيع القراءات سم املصحف أو وجها من وجوه اللغةهناك قراءة متواترة ختالف ر 

 الشاّذة.

وا ، فالفقهاء واألصوليون وحّت القرّاء نظر إىل القراءات القرآنية -مشارهبم الف ابخت -اختلفت نظرة العلماء    
صدر األحكام التشريعية  ، وسبيل تقرُّب إىل املوىل عّز وجّل ، وهبا تصح الصالة، كما أهّنا مإليها ابعتبارها وسيلة تعبُّد

ت سبعية أو فالقراءة عند اللغوي سواء كان حرامها، وأّما اللغويون فقد اختلفت نظرهتم عن نظرة هؤالء،حالهلا و 
تكون القراءة مروية  ، متواترة أو آحاد، إمّنا هي وسيلة إلثبات حكم لغوي أو بالغي شرط أنعشرية أو أكثر من ذلك

. وهذا ابن جة يرى يف القراءة الشاّذة أهّنا واملتواترة سيان من جهة االستدالل اللغوي، يقول بعد أن عن قارئ ثقة
انزع ابلثقة إىل قرّائه حمفوف  –يقصد القراءة الشاّذة  –م القراءة إىل متواترة وشاّذة " إال أنّه مع خروجه عنها قسّ 

                                                           
  . 88، ص1972أبو بكر بن جماهد، الّسبعة يف القراءات، حتقيق شوقي ضيف، دار املعارف، مصر،  1

 .07سورة البقرة، اآلية  2
 .130أبو بكر بن جماهد، الّسبعة يف القراءات، ص 3
 .07سورة الفاحتة، اآلية  4
 .112أبو بكر بن جماهد، الّسبعة يف القراءات، ص 5
 .302، ص1، ج 1980أبو جعفر النحاس، إعراب القرآن، حتقيق زهري غازي زاهد، مطبعة العاين، بغداد،  6
 .102، ص1، ج1998، ن جة، احملتَسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، حتقيق حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىلأبو الفتح عثمان ب 7
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، ورأى أّن سند القراءة الشاّذة 1، ولعّله، أو كثري منه، مساٍو يف الفصاحة للمجتمع عليه "ورائهابلرواايت من أمامه و 
ال هتمته، يقول " ومعاذ هللا  ، ال يصح الغض منه و ، ضارب يف صحة الروايةمي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلّ ينته

 .  2كيف يكون هذا والرواية تنميه إىل رسول هللا صلى هللا عليه و سّلم"
وتقف  ،وعلى هذا ميكن أن " تدخل القراءات القرآنية جبميع درجاهتا ومستوايهتا يف الدرس اللغوي واألديب

، والشعر اجلاهلي اإلسالمي، ومأثور النثر من حكم وأمثال احلديث الشريفلقرآن الكرمي، و على قدم املساواة مع ا
وخطب ... يف صحة االستشهاد هبا، واالستناد إليها يف إثبات سالمة التعبري، ويف إمكانية اخّتاذها مرتكزا لتحقيق 

، 3ليت يتحرج املتشّددون عن استعماهلا "التيسري ودليال لتصحيح كثري من العبارات واالستعماالت الشائعة اآلن، وا
جترّأ بعضهم على رميها  وفيما أييت مجلة من االستعماالت اليت رآها بعض اللغويني أهّنا خارجة عن النهج العريب، بل

اخلطأ والبعد عن العربّية، لتأيت القراءات القرآنية الشاّذة مؤكدة خطأهم ال خطأ هذه األساليب ابللحن و 
 اللغوية. واالستخدامات

 االستدالل على صحة بعض االستخدامات اللغوية احلديثة ابلقراءات القرآنية الشاذة: -3 
، مّث أبنّي فيه موطن اخلطأ الذي رآه بعض اللغويني، وبعد ذلك أثبت صحة هذا سأذكر االستعمال اللغوي   

  االستعمال وفقا ملا جاءت عليه القراءة القرآنية الشاّذة. 
 .بفتحة مقدرة بدال من فتحة ظاهرة ألول : نصب االسم املنقوصاالستعمال ا

اإلضافة   ، فإذا جّرد من األلف والالم )ال ( و ، آخره ايء الزمة، مكسور ما قبلهااالسم املنقوص اسم معرب
 حذفت ايئه يف الرفع واجلر إبمجاع النحويني، وظهرت احلركة على آخره يف حال النصب سواء كان معرفة أو نكرة،

ولكن هناك بعض اللغويني خطّأوا مجلة من االستعماالت اللغوية احلديثة؛ واليت استعمل فيها االسم املنقوص منصواب 
 : 4بفتحة مقدرة ، ذكر منها أمحد خمتار عمر مايلي

 للسالم .حتدٍّ بناء مستوطنة جديدة يعة  -غامضة .  معانٍ انصرفت عن قراءة القصيدة ألّن فيها  -
 كانت تشغلها إدارة املخابرات .  مبانٍ  دّمرت -سنوات .  مثاينلعمر تبلغ من ا -
يها قامت بطرد العدو الذي احتل  -الرامية إىل حتقيق السالم .  مساعِّيهِّ  سيواصل -  .أراضِّ
 عشرين سنة .و  مثانٍ  قضى يف الغربة -العاصمة ابلصواريخ .  ضواحيَقَصف  -
 أخرى . مآسٍ جيب أن نتكاتف حّت جنّنب العراق  - الطعام . إىل أيديهممّدوا  -إلخوتك. معاٍد ال تكن  -

                                                           
 .103، ص 1أبو الفتح عثمان بن جة، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها،ج 1
 .103، ص 1احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها،جأبو الفتح عثمان بن جة،  2
 . 143، ص2006أمحد خمتار عمر، دراسات لغوية يف القرآن الكرمي وقراءاته، عامل الكتب، القاهرة، الطبعة الثانية،  3
 .899، ص2ج ،2008أمحد خمتار عمر، معجم الصواب اللغوي، عامل الكتب، القاهرة ، الطبعة األوىل،  4
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ية رفض كثري من احملدثني هذه االستعماالت وما شاهبها يف الرتكيب، ولكن جاءت بعض القراءات القرآن  
"  1منها قراءة جعفر بن حممد لقوله تعاىل " مِّن أَوَسطِّ ما ُتطعُِّموَن أَهلِّيُكم "لتثبت صحة هذه االستعماالت، و 

أسكن بن جة وجهها يف اللغة بقوله " و ، بنّي ا-هي قراءة شاّذة و  -، ، بفتحة مقّدرة على ايء املنقوص 2" أهالِّْيكم
 .3الياء من أهاليكم يف موضع النصب تشبيها هلا ابأللف "

 ماعة.االستعمال الثاين : إسناد الفعل املعتل األخري ابأللف سواء كان ثالثيا أو غري ثالثّي إىل واو اجل
تبقى الفتحة واو اجلماعة، فإّن األلف حتذف و ، وأسند إىل ثالثيا أو غري ثالثي خمتوما أبلفإذا كان الفعل   

اليت تسبق واو اجلماعة دالة على حذفها، وعلى هذا األساس خطّأ بعض اللغويني لغة من ضم احلرف الذي يسبق واو 
ذكر منها أمحد خمتار عمر ما ن االستعماالت اليت رموها ابخلطأ، و م ، وإسناد الفعل املعتل هلذا الضمري اجلماعة عند

 : 4أييت
 علينا.  اعتُدوا -أصحاهبم.    استدُعوا -يف اخلري.  يسُعونإهّنم  -قتيال .  أرُدوه  أبصواهتم .  أدُلوا -
 الكرة.    رُموا بونالالع -للمداولة. خُلواالقضاة  - يف املصنع بعد مواعيد العمل الرمسية. سيبُقون العّمال -
 هبزمية كربى. سيمُنون -أنفسهم مصلحني.  مسُّوا -يف الضحك.  متاُدوا -فرحني أكثر من أي وقت مضى.  بُدوا -
اآلالم يف  قاُسوا -أوامر رئيسهم.  عُصوا -من احلادث.   جُنوا عشرون شخصا -أخاهم من أجل املال.   عاُدوا -

 املعركة.
يف مصر  أجُروهاهذه احملاداثت  -    ينُسوه.لّقنهم درسا لن  -فرصة أخرية.   أعطُوه لقد  -حتفهم.    الُقوا -

 ابلقليل من املال . يرُضون -ودمشق. 
كة احلرف الذي رفض كثري من اللغويني احملدثني هذه االستعماالت وغريها، بسبب اخلطأ الواقع يف ضبط حر     

من تلك تقويه، وتثبت صحته من جهة اللغة و ا االستعمال و ناك قراءات تدعم هذ، ولكن هيسبق واو اجلماعة
 :القراءات

، بضم الالم يف " 6، لقوله تعاىل" فَ ُقل تَ َعاَلوا نَدُع أَبَناَءان "- 5وهي قراءة شاّذة ذكرها صاحب احمليط –قراءة احلسن 
، قرأها احلسن فيما رواه عنه قتادة بضم الالم " 7لِّ "ذلك قوله تعاىل " تَعاَلوا إِّىل َما أَنَزَل اَّلل  و إِّىل الر ُسو كتعاُلوا "و  

وّجهها ابن جة بقوله " وجه ذلك أنّه حذف الالم من تعاليت استحساان وختفيفا،  –و هي قراءة شاذة  -تعاُلوا " ، 

                                                           
  .  89سورة املائدة ، اآلية  1
 .326، ص 1أبو الفتح عثمان بن جة ،احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ج 2
 .326، ص 1أبو الفتح عثمان بن جة ،احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ج 3
 .498، ص 2أمحد خمتار عمر ، معجم الصواب اللغوي ،ج 4
 .479، ص 2، ج 1983أبو حيان األندلسي ، البحر احمليط ، دار الفكر ، مصر ، الطبعة الثانية ،  5
 .61سورة آل عمران ، اآلية  6
 .61سورة النساء ، اآلية  7
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تعاىل "  . وقراءة بكر بن حبيب الس همّي لقوله1فّلما زالت الالم من تعاىل ضمت الم تعال لوقوع واو اجلمع بعدها "
. فقياسا على هذه 4: َلَغا يَلُغوقول أحدهمك  ، وقد خرّج ابن جة هذه القراءة على أهّنا لغة،3، بضم الغني2والُغوا فيه "

"  ورأى أمحد خمتار عمر تعميم القاعدة يف هذا النوع من األفعال، القراءات تعّد االستعماالت السابقة صحيحة.
ان املقّدر ا ورد يف بعض القراءات القرآنية من ضم ما قبل واو اجلماعة حّت إذا كأليس من األجدر بنا أن نستأنس مب

، مبعىن ال نراعي يف ذلك أواخر األفعال، فيكون ضم ما قبل واو  5جنعلها تّطرد بصورة واحدة "ألفا فنعمم القاعدة و 
 اجلماعة يف مجيعها سواء ختمت أبلف أو واو أو ايء.

 زم الفعل املضارع الواقع يف جواب الطلب .االستعمال الثالث : عدم ج
أهّنم ال جيزمونه يف  ، ومن استعماالت احملدثنيعوامل منها وقوعه يف جواب الطلب جيزم الفعل املضارع بعّدة          

 :، ومثال ذلك، ألجل هذا خطّأهم بعض اللغوينيهذا املوضع
 .من النار تنجو ال تشرك ابهلل -

وُت "ونظري هذا الرت          
َ
، برفع الكافني "  6كيب قراءة طلحة بن سليمان لقوله تعاىل " أَيَنَما َتُكونُوا يُدرِّككُّم امل

. ففي اآلية 7يُدرُكُكم " ، قال ابن جة يف توجيه هذه القراءة " ذلك أنّه على حذف الفاء، فكأنّه قال : فُيدرُكُكم "
اب غري جمزوم، وعلى هذا جيب أن حُيمل هذا الرتكيب وما وقع الفعل يف جواب الطلب ولكّن القارئ نطق به معر 

 شاهبه.
 االستعمال الرابع : التبادل الواقع بني الصيغ الصرفية ) فـََعل مبعىن َأفَعل ( .

العدول عن صيغة من األلفاظ إىل صيغة أخرى من خصائص العربّية، وهذا االستعمال جاٍر على ألسنة الكّتاب      
لكن هناك بعض اللغويني خطّأ بعض األساليب اليت أتيت على هذا النحو، ومن تلك االستعماالت واملؤلفني اليوم، و 

 :8اليت مجع بعضها أمحد خمتار عمر، ما أييت
الوادي ) بدال من  جدب -امَسه يف الديوان ) بدال من أثبت (  ثبت  -دبيب النمل ) بدال من حتُِّس (  حَتُسُّ إهّنا  -

إىل الراحة ) بدال  خلد -الشك بيته ) بدال من أخرب (  خرب -ريح ) بدال من أجهز ( على اجل جهز -أجدب ( 
هللا )  سعده -مبلغا لبناء مسجد )بدال من أرصد (  رصد -هللا عليك ) بدال من أخلف (  خلف -من أخلد ( 

                                                           
 .293، ص 1أبو الفتح عثمان بن جة، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ج 1
 .26سورة فصلت ، اآلية  2
 .295، ص 2أبو الفتح عثمان بن جة، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ج 3
 .295، ص 2ينظر : أبو الفتح عثمان بن جة، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ج 4
 .156أمحد خمتار عمر ،دراسات لغوية يف القرآن الكرمي و قراءاته ، ص 5
 .78ورة النساء ، اآلية س 6
 .297، ص 1أبو الفتح عثمان بن جة، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ج 7
 .874، ص 2أمحد خمتار عمر ، معجم الصواب اللغوي ، ج 8
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الرجل ) بدال من  حفل -الباب )بدال من أغلق (  غلق –علّي األمر ) بدال من أشكل (  شكل -بدال من أسعده ( 
عليه يف السؤال  يّ  -األمر عنه ) بدال من أكّن (  كنّ   - مئة راكب ) بدال من تُ ّقُل ( تَقِّلُّ كانت الطائرة   -أفلح ( 

الرجل وعده  جنز -الشرطّي ابللص ) بدال من أمسك (  مسك -مبال كثري ) بدال من أمّده (  مّده -بدال من أيّ( )
 تَفلِّتَ جيب أاّل  -ابلعقاب  ) بدال من أوعده ( وعده  -يف العمل )بدال من أهلكه (  ههلك -) بدال من أجنز ( 

 مثار الشجرة ) بدال من أينعت ( .يَنَعت  -الفرصة من أيدينا ) بدال من تُفلَِّت ( 
 هذه االستعماالت اللغوية وغريها كثري، ممّا رفضه احملدثون من أهل اللغة اليوم؛ حبجة أّن األفعال فيها

أّن هناك تبادال بني  لكن ابلعودة إىل القراءات القرآنية جندصيغة فَ َعل بدال من صيغة أفعل، و استخدمت على 
فَ َعَل وأَفَعَل( وعلى هذا جيب أن نسّلم بصحة هذه االستعماالت، ومن القراءات اليت وقع فيها التبادل بني الصيغتني )

نُهم حتِّسُّ فَ َعل وأَفَعل قوله تعاىل" َهل  ، قرأها أبو حيوة وأبو جعفر املدين " حَتُسُّ " بفتح التاء وضم 1مِّن َأَحٍد " مِّ
 .تعماالت السابقةدّلت على صحة االس –وإن كانت شاّذة  –، فهذه القراءة  2احلاء

 االستعمال اخلامس: اجلمع بني عالميت التأنيث يف الصيغة الواحدة )بني اتء التأنيث ونون النسوة عند اإلسناد(.
ع النحاة على عدم اجلمع بني نون النسوة واتء التأنيث يف الفعل عند احلديث عن مجاعة الغائبات، فال أمج

يقال النساء حتملن بل حيملن، ويف يوم الناس هذا كثر اجلمع بني العالمتني يف الفعل يف كثري من الرتاكيب اللغوية اليت 
عض ، وعلى عدم جواز ذلك خطّأ بلعالمتني يف لغة عصرانجلمع بني اتضمنت هذا النوع من األفعال، فشاعت لغة ا

 : 3، ذكر منها أمحد خمتار عمر ما أييتاللغويني مجلة من االستعماالت
يف  تلععالبنات  -مصر   تزرناثنتان وأربعون سّيدة من أملانيا   -قضااي املرأة  تبحثن أربعون وزيرة من دول العامل -

الطالبات  -على الطاّلب تتفوقن الطالبات -احلقيقة املؤملة  تواجهنمن العقم  تشكونالسّيدات الاليت  -احلديقة
 . اخلري لوجه هللا تفعلناملؤمنات -املراكز األوىل يف االمتحان  تكتسحن

املضارعة وإمّنا رفضت هذه االستعماالت وما شاكلها؛ حبجة اجلمع بني اتء التأنيث ونون النسوة يف األفعال 
، وابلعودة إىل القراءات القرآنية جندها تصحح ما خطّأ أولئك اللغويون من استعماالت لغوية غائباتاملسندة لضمري ال

، 4داعمة إاّيها ومن القراءات اليت مجعت بني العالمتني، قراءة يونس ع ن أيب عمرو لقوله ت عاىل " يَ تَ َفطرَن مِّن َفوقِّهن  "
؛ ألّن العرب مل جتمع بني ذه القراءة قائال " هذا حرف اندريه  على هابلتاء و النون أي " تنفطرن " ، وعّلق ابن خالو 

وكان أبو عمرو الزاهد روى  ،الوالدات يرضعن وال يقال ترضعنقمن و لكن يو  ، التأنيث ال يقال النساء تقمنعالميت

                                                           
 .98سورة مرمي ، اآلية  1
 .884، ص 2أمحد خمتار عمر، معجم الصواب اللغوي ، ج 2
 .897، ص 2جم الصواب اللغوي،جأمحد خمتار عمر، مع 3
 .05سورة الشورى، اآلية  4
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ويه أنّه أنكر اجلمع بني ، فيّتضح من قول ابن خال1يف نوادر ابن األعرايب اإلبل تسمن  فأنكرانه فقد قّواه اآلن هذا "
استدرك وأثبت  -و هي قراءة شاّذة  –العالمتني يف بداية األمر، و لكّنه عندما وقف على قراءة يونس عن أيب عمرو

هذا النوع من االستعمال يف اللغة العربّية، وهبذا صححت القراءة الشاّذة تلك االستعماالت اللغوية وأثبتت هلا وجها 
 يف العربّية.

 من اإلضافة(.ة )أي اجملرد من األلف والالم و مال السادس: أتنيث أفعل التفضيل يف حال النكر االستع

، تدّل على اشرتاك شيئني يف معىن  ، صفة مشتقة على وزن أَفَعلَ أفعل التفضيل و يسّمى أيضا اسم التفضيل
كما يلحقه التعريف ابأللف    ،2نحاةيزيد أحدمها على اآلخر فيه، وال يصاغ إاّل من الثالثي وفق شروط قد حّددها ال

ابإلضافة، والتنكري، فإن كان نكرة وجب له حكمان أحدمها: أال أييت إاّل مفردا مذكرا، وبناء على هذا احلكم الالم و و 
 :3خطّأ بعض اللغويني جمموعة من االستعماالت اللغوية اليت ورد فيها اسم التفضيل مؤنثا، ومنها

                    ُعلَيا. هذه سياسة  -يف عمل اخلري.     ُطوىَل له يد  -    ُجل ى.م مكرُمة قدّ  -      ُصغَرى.دائرة  -
 .ُفضَلى هذه فتاة  -     ُكربَى.هذه صحيفة   -

هذه االستعماالت وغريها ممّا جاء على هذا النحو رفضها بعض علماء اللغة احملدثني، ألّن اسم التفضيل  
ويف القراءات ما يثبت صحة هذا االستعمال، نّص األخفش على أّن بعضهم قرأ قوله  ؤنثا.اجملرد من التعريف جاء م

قرأ عبد أي على وزن فعلى مؤنث أفعل، و ،  5" يؤنثها ومل ينوهناُحسىَن ، " قولوا للّناس 4تعاىل  " َوُقوُلوا لِّلن اسِّ ُحسًنا "
القراءتني ابن  هاتني" ، و قد نّص على ُحسىَن نَزِّد َلُه فِّيَها  ، "6ا "الوارث عن أيب عمرو قوله تعاىل " نَزِّد َلُه فِّيَها ُحسنً 

 .ةأفعل التفضيل نكرة مؤنثصيغة ، فالقراءاتن الشاّذاتن تثبتان صحة استعمال 7خالويه أيضا

                                                           
 .199ابن خالويه، القراءات الشاذة ، ص 1
 .114، ص 2007أسعد النادري، حنو اللغة العربّية، املكتبة العصرية، لبنان،  2
 .898، ص 2أمحد خمتار عمر، معجم الصواب اللغوي ،ج 3
 .83سورة البقرة، اآلية  4
 .98، ص2002سعدة، معاين القرآن، حتقيق إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، األخفش سعيد بن م 5
 .23سورة الشورى، اآلية  6
 .22ابن خالويه، القراءات الشاذة، ص 7
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 االستعمال السابع : حتويل الفعل الثالثي الناقص من َفعَِّل إىل فـََعَل .

، منها الناقص املعتل على أنواعمعتل، و : صحيح و االعتالل إىل قسمنية و م الفعل الثالثي ابعتبار الصحينقس 
ل، أي بكسر عني الفعل، ويف عوهو ما كان آخره ) المه (حرف عّلة، ويرد ماضي هذا النوع من األفعال على فَ 

بعض  لسبب خطّأهلذا االفعل من َفعَِّل إىل فَ َعَل ؛ و  عصران ُوجدت بعض االستعماالت اللغوية اليت تغرّي فيها ضبط
 : 1منهااللغويني هذه االستعماالت و 

َلَقيُته يف  –َرَقى إىل الدرجات العال.   -َخَشيُت هللا.   -حفظ شعرا مث َنَساُه.   -بَ َقى معي عشرون دينارا.   -
 الطريق.

 هذه عنيمثيالهتا مرفوضة عند بعض اللغويني احملدثني؛ ألّن الضبط املشهور يف هذه االستعماالت اللغوية و 
 ، ولكن هناك بعض القراءات القرآنية صححت ضبط الفعل ابلفتح، ومنها:األفعال هو الكسر ال الفتح

َن الرِّاَب " بَقِّيَ َذَروا َما ، لقوله تعاىل " وَ  2قراءة أيّب بن كعب ، أي قرأها: بَ َقى فهذه القراءة، ، بفتح القاف من بقي 3مِّ
ها مرتكزا لتصحيح ، ميكن عدُّ  -رضوان هللا تعاىل عنهم –د كبار الصحابة وإن كانت شاذة إاّل أهّنا صادرة عن أح

 .الضبط املرفوض
 .مشتقات العدد ممّا جاء على فـُُعلاالستعمال الثامن: تسكني العني يف 

العليا، وممّا يلحق به كلمات منها: الربع، الثمن والعشر و ساوى نصف جمموع حاشيتيه السفلى  العدد ما
ها، ومجيعها أييت يف الوزن على فُ ُعل، وحديثا استعمله بعض الكّتاب واملؤلفني على وزن فُ ْعل بسكون واخلمس ...وغري 

 : 4العني؛ و هلذا خطّأ بعض اللغويني مجلة من االستعماالت يف هذا الباب، منها
سيأيت   -السبعني عشرة ُسْبع  -أعطيته ُسْدس املبلغ    -أخذ مُخْس حّقه    -أخذ اليتيم ُتْسع الرتكة ابلوصية    -

 كان نصيبها مُثْن الرتكة.  -قرأ ثُ ْلث الكتاب  -ُعْشر الدينار مئة فلس  -بعد رُْبع ساعة  
هذه االستعماالت رفضت عند بعض اللغويني احملدثني؛ وحجتهم يف ذلك تسكني عني " فعل " يف العدد، 

ة قد وردت ابلضبطني ) بسكون العني و فتحها (، ومن وابلعودة إىل القراءات القرآنية جند أّن هذه املشتقات العددي
نُهَما  ،5القراءات اليت جاءت فيها بسكون العني: قراءة احلسن ونعيم بن ميسرة ٍد مِّ ممِّ ا  السُُّدسلقوله تعاىل " لُِّكلِّّ َواحِّ

َمِّ  ُمِّهِّ  الث ُُّلثُ  هِّ تَ َرَك إِّن َكاَن َلُه َوَلٌد فَإِّن مَل َيُكن َلُه َوَلٌد َو َورِّثَُه أَبَ َواُه َفألِّ ي ٍة  السُُّدسفَإِّن َكاَن َلُه إِّخَوٌة َفألِّ مِّن بَعدِّ َوصِّ
َا أَو َديٍن " َا َأو َديٍن َوهَلُن   الرُّبُع، وقوله تعاىل " فَإِّن َكاَن هَلُن  َوَلٌد فلكم 6يُوصِّي هبِّ نَي هبِّ ي ٍة يُوصِّ ممِّ ا تَ رََكَن مِّن بَعدِّ َوصِّ

                                                           
 .899، ص2أمحد خمتار عمر، معجم الصواب اللغوي، ج 1
 .37ابن خالويه، القراءات الشاذة، ص 2
 . 278اآلية  سورة البقرة، 3
 .901، ص2أمحد خمتار عمر، معجم الصواب اللغوي، ج 4
 .48ابن خالويه، القراءات الشاذة، ص 5
 .11اآلية  ،سورة النساء 6
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َا أَو َديٍن َوإِّن َكاَن  الثُُّمنإِّن مَل َيُكن َلُكُم َوَلٌد فَإِّن َكاَن َلُكم َوَلٌد فَ َلُهن  ممِّ ا تَ رَكُتم َ  الرُّبُع ي ٍة تُوُصوَن هبِّ ممِّ ا تَ رَكُتم مِّن بَعدِّ َوصِّ
نُهَما  ٍد مِّ َأكثَ َر مِّن َذلَِّك فَ ُهم ُشرََكاُء يفِّ  فَإِّن َكانُوا السُُّدسَرُجٌل يُورُِّث َكاَلَلًة أَو امَرأًَة َو َلُه َأٌخ أَو ُأخٌت فَلُِّكلِّّ َواحِّ

 .و الثمن " بسكون العني يف مجيعهافقد قرآ " السدس و الثلث و الربع  1"الث ُُّلث
مُخُْسُه، فكل   ؛ أي 3، بسكون امليم و ضم السني يف مخسه 2وقراءة النخعي لقوله تعاىل " َفَأن  َّللِّ ِّ مُخَُسُه "

 شتق العدد ساكن العني؛ ممّا يثبت صحة االستعماالت اللغوية السابقة. ، ورد فيها مهذه القراءات شاّذة
 : مجع ما كان معتل العني ووزنه َفعَلة يف املفرد على فـََعاَلت يف اجلمع.االستعمال التاسع

، و إن كانت على وزن فعلة فتجمع على فَ ْعاَلتأتيت بعض الكلمات الثالثية املؤنثة يف العربّية معتلة العني 
ولكن بعض االستعماالت اللغوية وجد فيها اجلمع لفعلة معتلة العني على ، حة العني جتمع على فَ َعاَلتصحي

 ، ومنها:غويني على ختطئة هذه االستعماالتفَ َعاَلت، وهذا ما محل بعض الل
 قلبّية . نوابت -يف املدينة.        جوالتقام بعّدة  -تدريبّية.           دورات -

، 4هلذه االستعماالت اللغوية نظائر يف القراءات القرآنية ومنها: قوله تعاىل " َثالُث َعورَاٍت "و لكّنه ُوجد 
 –يقصد قراءة ابن إسحاق  -، قال ابن خالويه يف توجيه هذه القراءة " له 5قرأها ابن إسحاق بفتح الواو "َعَورَات "

، . فقراءة ابن إسحاق شاّذة6سائر العرب ابإلسكانات و َعَورَ ، بنو متيم تقول َرَوَضات وَجَوزَات و العربّيةمذهب يف 
 ولكن هلا مذهب يف العربّية، واعتمادا عليها ميكن لنا أن نصحح االستعمال احلديث هلذا النوع من اجلمع.

 .ع املؤنث السامل ابملفرد املؤنثاالستعمال العاشر: وصف مج
 والتأنيث ( والعدد ) لصفة املوصوف يف اجلنس ) التذكريمن التوابع الصفة واملوصوف، وال بد من أن تطابق ا     

، ومنها ت اليت خالفت فيها الصفة املوصوف، وعلى هذا خطّأ بعض اللغويني بعض االستعماال(التثنية واجلمعاإلفراد و 
 :  7ما ذكره أمحد خمتار عمر

 . زرقاءعالمات  -.               محراءراايت  -.                  خضراءإشارات  -
، ولكن عدم التطابق بني الصفة واملوصوف هذه االستعماالت رفضت عند بعض اللغويني؛ وحجتهم يف ذلك  

هناك بعض القراءات القرآنية اليت أثبتت صحة هذه االستعماالت، وبّينت أّن هلا وجها يف اللغة، ومنها: قراءة ابن 
يتِّ لقوله تعاىل " َو أُم َهاتُِّكم  8هرمز َأرَضعَنُكم " ابإلفراد " ، والتمس ابن جة هلا خترجيا بقوله  اليتِّّ ، " 9َضعَنُكم "أَر  الال 

                                                           
 .12اآلية  ،سورة النساء 1
 .41سورة األنفال، اآلية  2
 .83ابن خالويه، القراءات الشاذة، ص 3
 .58سورة النور، اآلية  4
 .155الشاذة، صابن خالويه، القراءات  5
 .155/156ابن خالويه، القراءات الشاذة، ص 6
 .1005، ص2أمحد خمتار عمر، معجم الصواب اللغوي، ج 7
 .285، ص1أبو الفتح عثمان بن جة، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ج 8
 . 23سورة النساء، اآلية  9
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، فحملها ابن جة على مذهب  1" ينبغي أن تكون اليت هنا جنسا فيعود الضمري عليه على معناه دون لفظه "
 اجلنسية.

 االستعمال احلادي عشر : تذكري و أتنيث كلمة " كربايء " .
وهم  ،والقرآن ويستدل على أتنيثها مبا جاء يف معجمات اللغة ،2ني أّن كلمة كربايء مؤنثةيرى بعض اللغوي 

: كربايؤه مينعه، ولكن جاء يف القراءات القرآنية ما يثبت أّن كلمة  ، فال يستقيم عندهم حنوبذلك خُيطئون من يذكرها
، " 4"الكِّربِّاَيُء َلُكَما  َتَكونَ وله تعاىل " َو ، ق3احلسن و ابن أيب ليلى، فقد قرأ ابن مسعود و كربايء تستعمل مذّكرة

 " ، فهذه و إن كانت قراءات شاذة إالّ أهّنا أثبتت صحة استعمال كربايء بصيغة املذكر. الكربايءلكما  يكونو 
 . ا مل يسّم فاعلهاالستعمال الثاين عشر : بناء الفعل توىّف إىل املعلوم أو مل 

الفعل من انحية احلركات والسكنات يف االستعمال احلديث له يف اللغة، جند أنه  إذا ما أتملنا ضبط هذا        
يّف " ببنائه ملا مل يسّم ولكن املصادر اللغوية ذكرت أن االستعمال الصحيح له هو " تُ وُ  ،يضبط ابلبناء للمعلوم " تَ َوىف  "

كن ابلعودة إىل القراءات القرآنية جندها قد ، ول5؛ وهلذا السبب خيّطئ بعض اللغويني حنو " َتوىف  فالٌن "فاعله
نُكم َويََذُروَن أَزَواًجا " ، يف رواية أيب عبد 6صححت االستعمال احلديث فقد قرئ قوله تعاىل " َوالذِّيَن يُ َتوَفوَن مِّ

يَن يَ َتوف وَن مِّنُكم " بفتح الياء، وهبا قر  يالرمحان الّسلم  7أ املفضل عن عاصمعن علي بن أيب طالب عليه السالم " والذ 

، فقال ابن جة" هذا الذي أنكره ابن جماهد عندي مستقيم جائز، وذلك أنه على قد أنكر ابن جماهد هذه القراءة، و 
يَن  8حذف املفعول أي الذين يتوفون أايمهم أو أعمارهم أو آجاهلم كما قال سبحانه " فَ َلم ا تَ َوفَيَتة " ،وقوله " الذ 

اَل 
َ
 .10، وحذف املفعول كثري يف القرآن وفصيح الكالم وذلك إن كان هناك دليل عليه "9ئَِّكُة "تَ تَ َوفَاُهم امل

                                                           
 .285، ص1يني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، جأبو الفتح عثمان بن جة، احملتسب يف تب 1
 . 269ص ،2009الطبعة األوىل،  ،حممود عبد الرزاق مجعة، األخطاء اللغوية الشائعة يف األوساط الثقافية، دار شرقيات، القاهرة 2
 .94ابن خالويه، القراءات الشاذة، ص 3
 .78سورة يونس، اآلية  4
 .271، ص2003الشائعة، مكتبة انشرون، بريوت، الطبعة الثانية، حممد العدانين، معجم األخطاء  5
 .234سورة البقرة، اآلية  6
 . 32ابن خالويه، القراءات الشاذة، ص 7
 .117سورة املائدة، اآلية 8
 .97سورة النساء، اآلية  9

 .215، ص1ابن جة، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ج 10
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، قرأها األعمش وابن عمرو وحكاها أبو 1مِّنُكم َمن يُ َتوىَف َومِّنُكم َمن يُ َردُّ إِّىَل أَرَذلِّ الُعمرِّ "وقوله تعاىل " وَ  
له وجوه يف تعمال الفعل توىف مبنيا للمعلوم صحيح وسليم و ، فدّلت القراءاتن على أن اس2حات " ومنكم من يَ َتوىَف "

 .اللغة

 االستعمال الثالث عشر: رفع االسم بعد ضمري الفصل ونصبه.
اخلرب، وكذا احلال يف اجلمل املبتدأ و  ويسّمى ضمري العماد عند الكوفيني، وال حمل له من اإلعراب يف مجلة

نعت، فإن كانت اجلملة منسوخة ب  " كان " ، فالواجب نصب االسم  املنسوخة، ويُؤتى به للفصل بني ما هو خرب أو
، ولكن يف : كان وسيم هو الناجحُ ، حنو3؛ وهلذا خيّطئ كثري من اللغوينيضمري الفصل على أنّه خرب للناسخ الواقع بعد
برفع  ،4ن َكانُوا ُهم الظ الِّمِّنَي "، فقد قرئ قوله تعاىل " َوَما ظََلمَناُهم َوَلكِّ لقرآنية ما يثبت صحة هذا الرتكيبالقراءات ا

 .5الظاملني؛ أي قرئت" َكانُوا ُهم الظ الُِّموَن "، وهي قراءة أبو زيد النحوي
 التشديد يف كلمة أمنية ومثيالهتا. االستعمال الرابع عشر: التخفيف و 
ت من أمثال: ن الكلماالباحثني استعمال كثري مالدارسني و أقالمهم من الُكّتاب و كثر على ألسنة املعاصرين و 

ليس بتشديدها " خالفا وهنا أو يكتبوهنا بتخفيف الياء و ، أضحية، أمسية ... وغريها، فهم ينطقأمنية، أغنية، أحجية
،كل من استعمل الكلمات 7، وعلى هذا األساس خطّأ كثري من اللغويني6ملا تذكره كتب اللغة من أّن وزهنا أفعولة "

تثبته، سواء يف استعمال الكلمة خمففة ة لتدعم ما ذهب إليه املعاصرون و القراءات القرآني السابقة خمففة الياء، وجاءت
ّ أَهلِّ الكَِّتابِّ ، و 8الياء بصيغة املفرد أو اجلمع، ومنها: قوله تعاىل "تِّلَك أََمانِّي ُُّهم " ََمانِّّيُكم َواَل أََماينِّ قوله تعاىل" لَيَس أبِّ

"9. 

. قال ابن جة يف توجيه القراءة يف 10حَلَكم بن األعرج ابلتخفيف يف اآليتنيقرأها احلسن وأبو جعفر وشيبة وا
 .11والتخفيف يف هذا النحو كثري وفاٍش عندهم " –أمايّن مجع أمنّية  -ه التثقيل اآليتني" أصل هذا كلّ 

                                                           
 .05اآلية  سورة احلج، 1
 .353، ص6أبو حيان، البحر احمليط، ج 2
 .260حممد العدانين، معجم األخطاء الشائعة، ص 3
 . 76سورة الزخرف، اآلية  4
 . 202ابن خالويه، القراءات الشاذة، ص 5
 .164أمحد خمتار عمر، دراسات لغوية يف القرآن وقراءاته، ص 6
 . 236حممد العدانين، معجم األخطاء الشائعة، ص 7
 .111سورة البقرة، اآلية  8
 .123سورة النساء، اآلية  9

 .177، ص1ابن جة، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ج 10
 . 177، ص1ابن جة، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ج 11
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فيتبنّي إذا ، 1وجيوز ختفيفهما فيهما " ،الياء مشددة يف الواحد واجلمعي "وواحد األمايّن أمنّية و رب لعكوقال ا
فاٍش يف لغة العرب؛ فما علينا إالّ أّن  من خالل ما تقّدم أّن التخفيف جائز يف املفرد واجلمع لكلمة أمنّية ومثيالهتا،

 حنكم على االستعماالت اليت تضمنت مثل هذه الكلمات ابلصحة ال أن نرميها ابخلطأ.

 خامتة : 

حة عن القيمة اللغوية للقراءات القرآنية الشاّذة، من خالل وختاما أرجو أّنة قد وفّقت يف تقدمي صورة صحي
 :هوهذه الدراسة  خلصنا إليه يف، وإّن أبرز ما من منظور أمحد خمتار عمر توظيفها يف حقل التصحيح اللغوي

ألّن وخاصة يف جمال التصحيح اللغوي؛  ،ينبغي االعتماد على القراءات القرآنية الشاّذة يف دراسة العربية الفصحى -
 ظواهرها الصوتية والصرفية والنحوية. ارواايت هذه القراءات تعّد أوثق الشواهد اليت تبنّي اللغة على ما كانت عليه

ال ينبغي أن نتحرج يف جّل االستعماالت اللغوية اليت خطّأها كثري من الباحثني صحيحة فصيحة ال غبار عليها، و  -
 لشاّذة.؛ ألّن هلا نظائر يف القراءات ااستخدامها

؛ ألّن احلكم األول ابلصوابإّن احلكم على كلمة أو استعمال لغوي ما ابخلطأ، أصعب بكثري من احلكم عليهما  -
عمال اللغوي يف إلثبات عدم ورود الكلمة أو االست -وهذا صعب يستحيل اإلملام به  –يستلزم االستقراء التام 

يكفي لتقريره اإلتيان بشاهد أو أكثر  –هو ممكن و  –لصواب ( كم الثاين ) احلكم اب، وأّما احلاألساليب الصحيحة
 يثبت صحة الكلمة أو االستعمال.

دليال لتصحيح كثري من  اجعله، و ميكن أن نّتخذ من القراءات القرآنية بنوعيها مرتكزا، الغاية منه حتقيق التيسري -
 االستعماالت الشائعة يف عصر عربّيتنا اليوم. 

، حبثا موضوعّيا هادفا؛ ألنّه يسهم يف خلق وعي لغوّي ة أو شاذةل القراءات سواء كانت متواتر يعّد البحث يف جما -
لألخذ مبا هو أفصح عن بّينة  ؛وصحفيني، وذوي األقالم عاّمة( وكّتااب، ، وابحثني،أساتذةيغري طبقة املثقفني )

 واقتناع .
ينضب، يعتمد عليه إلثبات صحة كثري من االستعماالت كانت القراءات القرآنية وال تزال موردا ضخما، ومعينا ال   -

 اللغوية يف يوم الناس هذا.
 ال ينبغي أن ننزع نزعة التشّدد يف مقياس التخطئة يف االستعماالت اللغوية، خاصة إذا جاءت به قراءة قرآنية. -
من كّتاب الوحي مها : عبد هللا ال ينبغي إغفال حقيقة مفادها: أّن ما رمي ابلشاّذ من القراءات يُنسب إىل اثنني  -

وقد أمر الرسول صّلى هللا عليه وسّلم ابألخذ عنهما وبعضها وصف  –رضي هللا عنهما  –بن مسعود وأيّب بن كعب 

                                                           
 . 47ص 2002بريوت، الطبعة األوىل،  ،اءات يف مجيع القرآن، راجعه جنيب املاجدي، املكتبة العصريةالعكربي، إمالء ما مّن به الرمحان من وجوه اإلعراب والقر  1
 



                                من منظور أمحد خمتار عمر ة القراءات القرآنية الشاّذة يف التصحيح اللغوييفاعل    . م 2018 – 04العدد  –جملة مقامات         
   

177 

 

عاصم ومحزة، وابن كثري، أبو عمرو، و  ،، كما أّن أسانيد القرّاء: انفع -صّلى هللا عليه وسّلم  -أبنّه قراءة النيّب 
  ، فلماذا يتحرج أهل اللغة يف االستشهاد هبا يف جمال اللغة. أبيّب بن كعبالكسائي متصلة و 

، تقعيداوتشرحيا و  أهلبت قرائحهم قروان عّدة، نقداالنحاة، و وختام القول إّن العربّية اليت شغلت اللغويني واألدابء و      
 كلغة حّية تواكب التطور احلضاري جتابه اليوم كل التحدايت مبا فيها صراع العامية؛ لتثبت مصداقيتها كّل حني

، فكان لزاما على أهلها من أن يسلكوا سبيل رض منطق اللغة اإلنسانية الراقيةاحلاصل على مجيع األصعدة حّت تف
التصويب اللغوي واستخدامه كرافد من روافدها؛ ليشتّد عودها، فتقطع الطريق أمام كل متحامل عليها، ويغيظ 

 حاسدوها.
 :اجعاملصادر واملر 
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discours de légitimation, profession de foi et profession de soi, sont en même 

temps porteuses d’une histoire.  

L’appartenance à une famille shérifienne se traduit en particulier par le recours 

systématique à l’écrit comme preuve du discours. Pour appuyer ses dires, on invoque 

couramment l’existence d’un ancêtre shérifien, d’une charte qui attesterait 

l’ancienneté et la noblesse de la famille. Ce document est le plus souvent sinon 

toujours invisible-« caché » ou « disparu »-, comme si la seule mention d’un écrit 

suffisait à faire preuve. Cette référence perpétuelle à la généalogie perdue exprime la 

quête d’une légitimité supplémentaire qui, par-delà la mémoire de la communauté, 

compenserait le déni de reconnaissance des autres groupes. La véhémence de cette 

quête est particulièrement manifeste dans le récit d’un lignage qui, de manière 

défensive, ne construit son histoire qu’en l’opposant implicitement à d’autres. 

En guise de conclusion, nous signalons que la mémoire collective  fondée sur 

des mythes invalides, oriente en effet la compréhension du réel. Il s’agit bien d’une 

tentative globale d’écrire l’histoire maghrébine dans laquelle les rapports 

mythe/histoire sont repensés à travers un raisonnement analogique qui montre leur  

ressemblance. Historiens, auteurs de manuels, professeurs, élèves mobilisent 

toujours la culture commune, les souvenirs etc. pour appréhender les faits historiques. 

C’est ainsi que la mémoire jette un pont entre le passé « oubli » et le présent  vécu et 

rétablit la continuité interrompue. 
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ses origines et la datation des grandes guerres de l’extension de l’islam. Les 

documents témoins relatifs à ansab (généalogie) et aux guerres prophétiques sont 

conçus jusqu'à nos jours comme des supports neutres conservant pour nous, à travers 

les âges, une information inchangée sur un événement du passé. En effet, la conquête 

arabe est souvent étudiée sous un seul angle c'est-à-dire sous son aspect religieux 

ainsi que militaire en mettant l’accent sur le critique externe (authenticité des 

témoins) reproché par Ibn Khaldoun. Or, Abdallah Laroui notait que « un récit 

historique qui se fonde sur un type de document obéit forcement à une temporalité 

spécifique »(51). Cela veut dire que les conditions changeantes des récits doivent être 

mis en lumière parce que l’historiographie en général évolue d’une génération à une 

autre et la conception de l’histoire de l’autrefois n’est pas comme celle d’aujourd’hui. 

En outre, les auteurs classiques que nous qualifions habituellement d’historiens 

avaient en fait d’autres occupations : ils étaient juges, secrétaires, hommes de lettres, 

théologiens, voyageurs-missionnaire, etc…  

Par conséquent, il est difficile de croire que leur formation n’ait eu aucune 

influence sur la manière dont ils exposent et expliquent les événements historiques. 

Les concepts et les méthodes, déployés pendant l’instauration de l’historiographie 

arabe, n’ont pas connu d’innovations particulières surtout en ce qui concerne l’étude 

de l’extension de l’islam jusqu’à nos jours. À cet égard Abdallah Laroui a remarqué 

que « Pourtant la leçon à tirer de l’examen de l’historiographie générale, celle qui 

détermine la pensée de la majorité des orientalistes, c’est qu’il y a un jeu continuel 

d’influences mutuelles et qu’il en résulte un certain éclectisme méthodologique et un 

certain relativisme dans les appréciations »(52). Il semble qu’une réflexion sérieuse sur 

les fondements de l’historiographie arabe et sa mise dans le cadre d’une 

problématique universelle, sans nous faire nullement oublier son cadre proprement 

islamique, pourrait nous conduire dans la mesure du possible à échapper au 

subjectivisme et à créer des méthodes adéquates à une conception plus globalisante 

de l’histoire.  

Conclusion  

Chaque récit est un parcours plus ou moins glorieux de la généalogie, du temps et de 

l’espace selon qu’il est plus ou moins riche en noms : noms d’ancêtres, saints ou 

guerriers, qui résonnent dans l’histoire, noms de villes prestigieuses, mais parfois 

aussi absence de ces noms… Si la raison d’être de ces récits est bien, comme le 

montre Lucette Valensi(53), l’affirmation d’une migration, l’origine géographique que 

l’on revendique n’est jamais indifférente. Ces légendes, qu’il faut prendre en premier 

lieu comme un précision scientifique et objectif aux chroniques de Malek, Ibnou Al 

Athir et IbnouAdhri»(48)  .ce qui a engendré une inconscience du changement d’une 
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époque à une autre et une carence au niveau de l’historicité des événements. Les 

tentatives de construction d’une histoire relative aussi bien au Maghreb qu’en Orient 

n’ont pas déployé aussi bien des outils de méthodologie fondés sur l’objectivité 

qu’une approche synthétique et problématisée. En effet, les historiens arabes exaltés 

par les triomphes de leurs ancêtres et l’historiographie de l’Orient, qui a mis l’accent 

sur les « dits » du Prophète Mohamed, auraient des impacts sur la façon de narrer et 

de raconter l’histoire maghrébine. A cet égard, Mohamed Salah Hermassi affirmait 

que certains historiens contemporains « sont allés jusqu’à représenter l’histoire de la 

conquête arabe d’une manière simpliste jusqu’à la naïveté scientifique. Ils l’ont 

présentée comme un conflit dur entre une nation arabe conquérante et une autre, 

berbère, qui se défendait et se soulevait contre l’envahisseur »(49). Certes, 

l’historiographie classique constitue une source fondamentale pour l’écriture de 

l’histoire maghrébine médiévale, notamment devant la sécheresse des informations 

de cette époque. Cependant, nous devons critiquer et analyser les textes anciens à la 

lumière de nos interrogations d’aujourd’hui. Bien que, nous croyons que l’émergence 

de l’identité maghrébine remonte à la période de la conquête arabe, il serait alors 

inévitable de solliciter les textes anciens mais par les méthodes historiques de 

l’histoire nouvelle entre autres l’esprit critique.    

3- l’influence de l’historiographie traditionaliste sur les conceptions de l’histoire 

Chaque conception de l’histoire est en grande partie déterminée par le type de 

document qu’elle met à contribution. Le début de l’historiographie arabe, en tant que 

mode de pensée, est souvent fondé sur deux genres de documents : l’ansab c'est-à-

dire la généalogie -La recherche des origines- et les guerres menées par le prophète. 

L’historien Hichem Djait notait à ce propos « Ce qui, dans la quête la plus ancienne 

du passé, représente la documentation la plus authentique se module en cinq genres 

différents ; les livres des ansab (généalogie), ceux de akhbar (faits historiques), ceux 

de maghazi (guerres prophétiques) de sira (vie du prophète), le genre de futuh 

(grandes conquêtes islamiques), le genre Tarikh al-khulafa (histoire des califes). Il est 

probable qu’à l’origine, et au niveau de la collecte arabe ou lors du balbutiement des 

tous premiers écrits omeyyades, les ansab puis les maghazi aient vu le jour en 

premier »(50). Ainsi, il en découle la méthode de vérification de l’authenticité des 

témoins c'est-à-dire la recherche nobiliaire de contenu des récits est un travail 

quasiment absent. Les travaux de Tabari et Baladhuri sont considérés comme des 

sources inévitables dans toute étude qui s’intéresse au moyen âge du monde arabe et 

notamment à la conquête arabe. En fait, ces deux auteurs ont rassemblé les récits 

arabes et sans eux l’histoire des arabes qui les aprécédés aurait pu disparaître. Ainsi, 
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Tabari et Baladhuri se sont manifesté comme des rassembleurs des événements 

historique et non pas comme des interprétateurs. En outre, ce deux auteurs n’ont pas 

vécu l’époque de la conquête arabe c'est-à-dire leurs informations étaient inspirées 

des récits transmis aussi bien écrits qu’oraux. L’historien Hichem Djait notait « Sur 

quoi se fondent Tabari et Baladhuri pour narrer, avec force les détails des événements 

vieux de plus de deux siècles (Baladhuri est mort en 279 H., Tabari en 309…) ? Sur 

d’autres récits écrits avant eux, et très rarement sur la tradition orale. Récits disparus 

maintenant et auxquels donc nous ne pouvons avoir recours si ce n’est par 

l’intermédiaire de Tabari et de Baladhuri qui auront ainsi été de remarquables 

conservateurs du matériel historique »(46). Donc, le contexte de l’écriture de l’histoire 

de la conquête arabe est caractérisé par le manque de témoins et par l’incertitude des 

informations. La conjoncture historique des événements ne constitue pas un souci 

pour les historiens classiques. Pour cette raison, le changement historique des faits 

était absent dans les récits relatifs à la conquête arabe. Les événements religieux et 

politiques caractérisent  l’écriture de l’histoire chez les historiens classiques au 

détriment du changement social et culturel engendré par la conquête arabe. Les 

fondements de l’historiographie arabe pourraient avoir une influence sur la manière 

de l’écriture de l’histoire de moyen âge chez les historiens contemporains puisqu’ils 

se réfèrent aux mêmes sources. De ce fait, le début de l’historiographie arabe s’est 

échelonné sur une grande période. Il est à noter que « Tabari et Baladhuri sont des 

historiens rassembleurs, alors que les historiens secondaires sont des synthétiseurs et 

des abréviateurs qui nous donnent un récit suivi des faits, mais résumé et incomplet 

»(47). Il semble que la fragmentation des récits a fait perdre le cheminement historique 

des événements ainsi que le changement d’une période à une autre.  

En guise de conclusion, le début de l’historiographie arabe est caractérisé par la 

prédominance des thèmes politiques et religieux et par le quasi absence des 

innovations dans les méthodes du travail historique. Ces difficultés exigent de nous 

beaucoup de précautions pour que nous puissions bénéficier des chroniques 

antérieures si nous voulons en tirer une matière historique. En effet, « si le résumé 

diminuait de l’importance des chroniques de ceux qui ont vécu à une époque proche 

de celle des conquêtes (VIIIe et XIVe siècle), l’amas de détails, sans citation des 

sources, enlèvent tout caractère de Le début de l’historiographie arabe est marqué par 

le retour vers les triomphes réalisés lors de l’extension de l’Islam. Cette période 

représente l’orgueil des arabes. En effet, l’historiographie musulmane est née d’un 

besoin de conserver deux types de traditions : d’une part, celle du prophète (ses 

combats, ses actes, ses paroles et les circonstances dans lesquelles ces derniers ont été 

prononcés); d’autre part, le passé pré-islamique des tribus arabes, leurs combats,  

38 
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leurs « jours » glorieux, et leurs généalogies. A cette seconde tradition s’ajoute 

l’enquête sur le patrimoine tribal arabe, poétique et linguistique »(43). L’essentiel pour 

les historiens arabes postérieurs est d’illustrer les succès de leurs tribus sans déployer 

une historicité dans leurs travaux. Ibn Khaldoun disait que « les historiens postérieurs 

sont tous conservateurs, à l’esprit lent, qui ne cherchent même pas à briller. Ils se 

satisfont de tisser sur le même métier que leurs devanciers. Ils ne tiennent aucun 

compte des changements que la marche du temps apporte aux circonstances et aux 

usages »(44).  

Ibn Kahldoun a été conscient du changement de son époque. Selon lui, 

l’importance de ce changement est qu’il est historique. En effet, Ibn Khaldoun est 

soucieux toujours de vérifier le contexte historique des événements. Dans « les 

prolégomènes » il prône de changer la manière de considérer l’histoire et 

d’enregistrer les nouvelles conditions du monde. Ceci révèle la prise de conscience 

historique chez Ibn Khaldoun qui se manifeste surtout dans la Mokaddima (les 

prolégomènes).  

En revanche, il semble que l’historiographie arabe classique n’a pas cessé 

d’influencer les conceptions des historiens modernes même après l’innovation d’Ibn 

Khaldoun. En effet, les méthodes ainsi que les techniques d’élaboration de la 

connaissance historique relatives à la conquête arabe restent, hormis quelques 

exceptions, fidèles aux démarches traditionnelles entre autres les collectes des 

informations sans les interpréter avec la réalité historique. A cet égard, Mohamed 

Arkoun notait « je dois le répéter : les savants européens ont introduit dans l’étude du 

fait islamique les conceptions, les méthodes, les problématiques et les techniques de 

la connaissance historique moderne. Nous savons comment la pensée historienne 

d’expression arabe a cessé d’innover après Ibn Khaldoun »(45). Cela peut être dû au 

contexte historique dans lequell’historiographie arabe s’est construite. Bien entendu, 

cette historiographie remonte à une époque (IIe siècle hégirien) où l’écriture de 

l’histoire est fondée sur la collecte des informations relatives aussi bien à la vie du 

prophète qu’aux grandes conquêtes islamiques. Cette procédure se base sur la critique 

externe des récits c'est-à-dire la vérification des ses auteurs. En revanche, la critique 

interne c'est-à-dire la critique du 

sont directement liés à des partis ou des tribus engagés dans les luttes politiques 

de leur époque. « Le travail historique de Ibn Awana, comme celui de Zuhri dans le 

domaine des Maghazi, a coïncidé avec la confirmation du pouvoir omeyyade. Le 

rapport de ces deux savants avec les Emirs de cette dynastie ne signifie pas seulement 

un renfort idéologique pour cette dernière, mais plus généralement une contribution à 
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la constitution de la Sunna (tradition) et de la Jamaa (consensus de la 

communauté), laquelle coïncide avec la victoire omeyyade »(40). 

En guise de conclusion, le passage entre les deux formes originelles précédentes 

de l’historiographie musulmane (orale et écrite) n’est pas suivi d’une évolution au 

niveau des démarches historiques dans la mesure où la méthode reste la même dans la 

construction de l’histoire. L’évolution de la tradition écrite se faisait, elle aussi, en 

liaison avec la confirmation d’un pouvoir politique. En outre, l’objet de l’histoire 

reste limité aux actes, aux paroles du prophète et aux combats des arabes musulmans. 

Ceux-ci ont suscité  le critique d’Ibn Khaldoun qui a signalé que « les principaux 

historiens musulmans ont déjà recueilli la totalité des événements historiques et ont 

fait, de ceux-ci, la matière de leurs ouvrages. Seulement, des scribes incompétents 

sont venus, ensuite, ajouter leur grain de sel, sous forme de considérations oiseuses 

ou imaginaires, pures inventions, embellissements ou mensonges. Leurs successeurs 

ont emboîté le pas et ont répété ce qu’ils avaient lu, sans chercher à s’intéresser aux 

causes ou aux circonstances, sans même rejeter les invraisemblances »(41). L’écriture 

de l’histoire, chez les arabes, a été profondément influencée par les récits notamment 

oraux qui dévoilaient les conquêtes des musulmans et enregistraient les principales 

batailles. Ces récits, qui sont présentés souvent d’une manière rigide et caractérisée 

par son autosuffisance où les événements sont juxtaposés et accumulés, auraient un 

impact sur les œuvres historiques modernes. AbdesselamCheddadi disait à ce propos 

que « subissant la pression des événements grandioses qu’ils vivaient, les premiers 

historiens musulmans n’auraient fait que les enregistrer mécaniquement en se servant 

de la forme familière et ancestrale du Khabar… Cette idée simpliste reste cependant 

prédominante, malgré les efforts qui ont été accomplis au cours des dernières 

décennies pour renouveler la réflexion dans ce domaine »(42).   
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2- Une historiographie qui reflète l’inconscience du changement historique 

Nous tenterons d’abord de clarifier le passage d’une histoire basée sur l’oralité à 

une histoire écrite dans l’historiographie arabe.  

Mohammad Ibn Muslim Ibn ShihabZuhri (676/754) a entamé cette transition. En 

effet, « Zuhri a entrepris une vaste enquête en vue de recueillir de la bouche même 

des témoins, la tradition du prophète. Mais l’importance de ce travail vient de ce que 

Zuhri fut le premier qui ait fixé par écrit le hadith (paroles et actes du Prophète). Ce 

traditionniste représente donc le moment de transition entre la phase orale et la phase 

écrite dans le domaine de la  tradition »(37).    

Nous constatons que la transition dans l’historiographie arabe de l’histoire orale 

à l’histoire écrite est encouragée par le pouvoir politique. « Il est important de 

constater que cette transition s’est faite en relation avec un pouvoir politique. Zuhri a 

eu des liens étroits avec deux Califes omeyyades, Abdulmalik et son fils Hisham »(38). 

C’est toujours les composantes politique et religieuse qui ont eu une influence sur 

l’historiographie arabe, dans la mesure où l’écriture de l’histoire avait des liens étroits 

avec les décisions des Califes. En outre, les actes et les paroles du prophète qui 

circulaient oralement ont constitué l’objet de l’histoire pendant cette période c'est-à-

dire avec les califes omeyyades. 

Comment se caractérise l’historiographie arabe pendant cette période ? Est-ce qu’on 

peut trouver dans la genèse de cette historiographie des  fondements 

épistémologiques d’une histoire scientifique  

Il est important de remarquer que la transition entre la phase orale et la phase 

écrite n’a pas changé les méthodes de l’écriture de l’histoire. Le « Taklid » 

(l’imitation des récits antérieurs) caractérise encore l’historiographie arabe. On 

pourrait croire que l’influence des hommes politiques et religieux a eu un rôle décisif 

dans l’essor de l’écriture de l’histoire. En effet, Mohammad Ibn Ishaq, célèbre 

disciple de Zuhri a travaillé beaucoup sur la Sira de maghazi (combats du prophète 

Mohamed). La composante religieuse a constitué l’objet de l’écriture de l’histoire et 

les hommes politiques étaient les décideurs de cette écriture. Ali Oumlil disait que « 

mais ce qui retient le plus notre attention, c’est lorsqu’on nous apprend qu’Ibn Ishaq a 

écrit ses maghazi pour le calife abbasside, Abû Ja`far al-Mansûr . L’on ne peut croire 

à l’innocence d’une telle écriture, d’autant plus qu’elle coïncide avec les débuts d’une 

dynastie, où les luttes idéologiques sont encore des plus violentes »(39).  

Le début de l’historiographie arabe est influencé par l’engagement des auteurs dans 

telle ou telle tendance politique. En fait, les auteurs qui ont participé à l’émergence de 

l’historiographie arabe, sont impliqués dans la vie politique, soit à cause de leur 

conviction politico-religieuse, soit parce qu’ils d’histoire chez les arabes : histoire qui 
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s’ignore, qui n’a d’autre but que de divertir ou édifier, moins Histoire que des 

histoires »(33). En outre, ces récits oraux portent souvent l’aspect d’une légende dans 

la mesure où les arabes de cette époque n’ont pas encore élaboré un esprit critique qui 

leur permettait de lier les événements selon un enchaînement temporel. Les 

compagnes militaires du Prophète ont été au début de l’islam le thème primordial des 

récits oraux dans un contexte lié à l’élaboration de l’Islam primitif. L’historiographie 

arabe pendant cette période c'est-à-dire le VIIe siècle était dans la première phase de 

sa genèse, période pendant laquelle les historiens arabes se contentaient de rédiger et 

de répéter quelques récits empruntés à la mémoire orale. On peut dire que l’oralité a 

été la référence inévitable pour les historiens arabes. Cependant, l’étude de l’oralité 

pourrait aussi être source d’erreurs si elle n’était pas critiquée et analysée à la lumière 

de confrontation de plusieurs témoignages  écrits entre autre l’archive. En effet, « 

pour écrire des ouvrages historiques, il faut disposer de nombreuses sources et de 

connaissances très variées »(34). 

Dans cette perspective, les informations transmises oralement sont des « récits à 

deux faces : histoire -véritables archives orales-, pour le peuple qui y reconnaît son 

passé et son identité ; légende enrobant et transformant des faits difficiles à saisir 

nettement, pour l’historien, ou dans la perspective de l’historien »(35). Le 

déclenchement de l’historiographie arabe était fondé sur des références fragiles, ce 

qui pourrait avoir une influence sur l’écriture des historiens arabes, vu que les récits 

oraux ne mettaient généralement pas en relief les contextes historiques dans lesquels 

les événements se sont passés. Cette carence au niveau de l’historiographie arabe et 

ce manque de témoignages écrits ont été aggravés aussi par les méthodes 

traditionnelles adoptées par les historiens postérieurs qui se sont fondés sur la simple 

répétition de ce qui leur a été transmis. « Ils parlent d’événements d’origine inconnue, 

et leur terminologie n’est ni logique, ni contrôlée. Ils se bornent à répéter des récits 

archi-connus, en imitant leurs prédécesseurs »(36). Ibn Khaldoun reproche aux 

historiens arabo-orientaux  de son époque leur esprit conservateur. En effet, ils se 

contentaient de tisser sur le même métier que leurs devanciers. Donc, il importe que 

la conquête arabe, aussi bien dans l’histoire savante que dans l’histoire enseignée, 

soit abordée en tant que récit historique fondé sur l’explication et la reconfiguration 

d’un temps révolu. 
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 1-4- Naissance d’une historiographie reposant sur des fondements politiques et 

religieux  

Khaldoun a essayé de faire une rupture avec l’historiographie arabo-musulmane 

qui repose sur la restitution des faits du passé comme telle dans les époques 

antérieures, dépourvues d’une démarche critique et d’une lecture globalisante. Mais, 

les traces de cette historiographie marquent encore son ampleur dans certains travaux 

historiques. Dans cette perspective, nous posons la question suivante : est ce que 

l’historiographie arabo-musulmane du VIIIe siècle a influencé aussi l’histoire à 

enseigner surtout que cette dernière est le produit d’un savoir savant transposé ?  

1-3- La tradition orale  

Dans un contexte caractérisé par l’analphabétisme, les conflits tribaux, et 

l’opposition entre arabes et non arabes, la mémoire constitue, avant l’islam, un outil 

favorable pour chercher l’honneur qui repose sur la noblesse de race. Afin de 

légitimiter son appartenance à une tribu qui a remportée des victoires, les individus 

d’une communauté ont tenté de maintenir leurs propres histoires et de les transférer 

oralement d’une génération à une autre. Jean Sauvaget a remarqué que « chez les 

arabes, l’historiographie s’est développée d’abord en partant de la tradition orale, non 

point seulement par une conséquence normale de l’analphabétisme, mais surtout pour 

des motifs en relation directe avec une structure sociale et une attitude psychologique 

particulières »(31). La tradition orale qu’alimente l’histoire d’une tribu constitue donc 

une sorte de documentation historique, mais cette histoire tribale ignore l’autre et ne 

dépasse pas les événements passés d’une communauté. Dans l’organisation sociale 

antéislamique, l’individu ne compte guère que comme membre d’une collectivité et 

dont la gloire trouve aussi sa source principale dans ses hauts faits. 

La substance historique réside donc dans le récit liminaire. Car « la manière dont 

l’histoire est écrite, pensée, fabriquée ou lue n’est pas indépendante des structures, 

forces et conflits de la société où se fait cette histoire »(32). La transmission des gloires 

des ancêtres d’une génération à une autre et la conservation dans la mémoire leur 

généalogie était les principaux caractères de l’histoire arabe avant l’avènement de 

l’Islam. Ainsi nous avons constaté que la tradition orale chez les arabes a abouti à des 

histoires moins qu’Histoire et à des récits collectifs moins que récits historiques. En 

effet, le but de l’écriture de ces récits est de révéler les triomphes d’une collectivité et 

la noblesse de race. Ils ne portent que sur des épisodes et des anecdotes qui manquent 

de profondeur et d’ampleur. Les récits oraux livraient des faits isolés les uns des 

autres, hors de la perspective historique qui leur conférerait leur intérêt. D’ailleurs, 

Jean Sauvaget a montré qu’ « on a toute raison de croire que c’est ce genre qui est à 

l’origine de la plus ancienne forme plus ancienne de sa production, l’encombrant et 
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souvent l’inutile usage des chaînes de garants (isnâd) dressent entre elle et nous une 

barrière d’étrangeté et d’incompréhension »(28). Par conséquent, on considère 

généralement qu’au moyen Age, il n’y aurait que des naïfs narrateurs, des 

chroniqueurs, mais pas d’histoire. La raison en serait que le moyen Age n’avait que le 

sens du passé, il était dépourvu de sens critique et ne prenait aucun soin d’expliquer 

la chaîne temporelle des faits. Ceux-ci pourraient avoir des retombées sur la façon 

d’écrire l’histoire, notamment dans les études récentes qui prennent comme thème la 

conquête arabo-musulmane. Cette dernière remonte au moyen Age où les sources 

historiques étaient rares et dépourvues d’une démarche critique qui met en cause la 

médiation entre les événements lointains dans le temps et la société actuelle. À cet 

égard AbdesselamCheddadi disait en parlant de l’historiographie arabe vers la fin du 

VIIIe siècle et le début du IXe  siècle que « la présentation des événements est faite 

sous forme annalistique, les notices historiques sont simplement juxtaposées, l’auteur 

ne s’embarque pas dans une critique formelle pour expliquer et interpréter le passé 

mais se contente de la détermination de l’ordre et de la chronologie des événements. 

Il ne prétend à rien d’autre qu’à compiler une information déjà existante »(29) . 

L’historiographie arabe est marquée jusqu’au VIIIe siècle par sa faiblesse au niveau 

de son contenu qui n’a pas atteint une lecture universaliste et au niveau de sa 

démarche qui s’est contentée de  restituer ce qui est passé sans aucune tentative de 

situer l’objet historique dans un processus continu. Cette historiographie musulmane 

aurait des implications même sur la pensée d’Ibn Khaldoun. Malgré qu’il prône 

l’étude des phénomènes historiques dans la longue durée, il a suggéré d’étudier 

l’histoire du Maghreb dans une perspective globale et universaliste, son projet restait 

dans quelques parties attaché à la tradition historiographique musulmane. En effet, 

l’intention d’Ibn Khaldoun est de penser l’humanité dans sa globalité, dans toute la 

profondeur du passé et dans toute l’extension de l’espace. Ainsi, « depuis les deux 

dernières décennies du XIX siècle, mais surtout à partir du début du XXe, on assista à 

un déplacement progressif dans l’usage d’Ibn Khaldoun : des aspects historiques de 

son œuvre, on passa aux aspects ‘sociologiques’, ‘économiques’, ‘géographiques’, et 

‘anthropologiques’. La Muqaddima prit définitivement le pas sur le reste du  livre des 

exemples. Elle fut intégrée dans la ‘pensée universelle’ et l’auteur, qualifié de 

‘rationnel’ et de ‘moderne’, fut reconnu comme un des ‘précurseurs’ des sciences 

sociales. On affirma l’existence d’Ibn Khaldoun et son travail d’historien proprement 

dit, qui serait resté tributaire de la tradition historiographique musulmane »(30). Ibn 

mettre en évidence les liens historiques entre l’avant et l’après des événements. 

C’est ainsi que « les indicateurs historiques sont rares dans le Hadîth, sans en être
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 absents… Des repères chronologiques sont également donnés parfois. Mais on 

ne trouve pas, dans l’ensemble, assez d’éléments concrets pour la reconstruction du 

milieu social, de l’espace géographique, des événements historiques. Les situations 

sont essentialisées et exemplarisées, le but étant de fournir, des précédents, des 

modèles pour des dispositions juridiques ou des règles morales ou politiques. De ce 

point de vue, le Hadîth apparaît plutôt anhistorique »(25). Ceci a suscité chez Ibn 

Khaldoun la conscience d’être sur un terrain brûlant et il va au-devant de l’objection 

en étudiant le récit lui-même, afin de reconnaître si les faits qu’il renferme sont 

possibles ou non.   

L’historiographie musulmane a été influencée par le Hadîth dans son contenu 

ainsi que dans ses méthodes. La fragmentation du contenu de récit en des unités 

cloisonnées et l’absence d’une temporalité qui a pour corollaire l’interprétation et la 

mise en relation entre le passé et le présent sont les principales caractéristiques de 

l’historiographie musulmane. Les récits historiques des premiers historiens arabes ne 

dévoilent pas la continuité temporelle des événements, ils apparaissent sous forme 

des contes séparés les uns des autres. En effet, « le plus apparent est la discontinuité 

du récit, qui se résout en une série de brèves anecdotes juxtaposées, sans autre lien 

entre elles que le personnage ou l’événement central, sans chronologie. Chaînes 

d’appui, répétitions, variantes, incidences de l’auteur, lacune émiettent le récit, 

empêchent de voir bien où l’on en est, tant qu’on n’a pas classé cet amas décousu de 

fiches »(26).      

Ceux-ci ont eu des liens étroits sur l’écriture de l’histoire surtout pendant la période 

de l’extension de l’Islam. Jean Sauvaget a constaté l’influence du Hadîth sur la façon 

de narrer les récits historiques chez les premiers historiens arabes. Il a affirmé que « 

chez nous, l’Histoire s’est constituée tôt en genre à peu près indépendant : 

poursuivant à leur manière la tradition antique, des clercs ont consigné à l’usage des 

générations futures les événements dont ils avaient été témoins ou trouvaient le récit 

dans des ouvrages antérieurs. Chez les arabes au contraire, l’Histoire est lente à 

acquérir son autonomie, en raison de la constitution plus rapide d’une <science> 

influente, celle du Hadîth »(27). L’historiographie arabo-musulmane était un objet 

d’étude pour les chercheurs modernes vu son approche générale qu’il entretient avec 

le passé des musulmans. « Mais l’organisation de l’œuvre avec la fragmentation du 

récit et la simple juxtaposition des informations, la sécheresse du Style, une 

prosopographie envahissante, l’usage pléthorique des vers dans la partie la 

intrinsèque du Hadîth, inscrite dans chacune de ses unités constitutives, n’est 

cependant pas exactement la nôtre. Son souci majeur est d’affirmer la réalité ou 

l’authenticité du fait, sans égard pour la temporalité, le processus d’évolution. Ce qui 
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compte pour elle, c’est d’assigner une origine et d’établir comme vraie. Ainsi, bien 

que les savants musulmans aient repéré dans le temps l’apparition progressive de 

divers genres d’écrits et de collections du Hadîth, aucune tentative n’a été faite pour 

une reconstitution historique du phénomène du Hadith dans son ensemble »(22).  

Quant à la question de l’authenticité dans le Hadîth c'est-à-dire la recherche de 

la vérité des récits par la simple juxtaposition des témoignages révèle l’absence de la 

démarche critique de tout ce qui a été transmis parce que le fait d’attribuer un récit à 

un personnage qui se présente comme témoin de ce qui a été passé bloque 

l’explication et l’interprétation des récits. « La notion d’authenticité est centrale dans 

la pensée religieuse et, sans doute, dans toute la culture musulmane. En se posant 

comme norme absolue, elle inscrit non seulement dans la pensée mais au cœur même 

de la pratique de débat entre le réel et le fictif, le vrai et le faux »(23). 

Sans doute le grand apport du Hadîth à la pensée historique musulmane réside-t-

il dans la façon de poser et de traiter le problème de l’authentification sur le modèle 

spirituel et moral du Prophète, de sa parole, élevée au rang d’une autorité originelle 

sacrée à côté de la parole divine elle-même, et dans la conception du vrai que cela 

entraîne. Selon cette conception, le Vrai est considéré comme un domaine ouvert, 

soumis aux assauts du faux, établi sur la base d’un effort humain de témoignage et de 

critique.   

Le Hadîth est apparu comme un récit constitué par la simple juxtaposition des faits et 

des témoignages, Ainsi la critique du contenu est quasiment absente dans la mesure 

où le Hadîth envisage une collection des citations comme elles ont été rapportées par 

les témoins. « La critique du contenu (qui constitue une des principales faiblesses de 

la méthode du Hadîth) est, dans ce cadre, nécessairement secondaire, puisque 

l’authenticité et la véracité du fait dépendent avant tout de celles du témoin qui 

rapporte. Surtout, la primauté du récit globalisant, enserrant toute une époque ou 

toute une vie, ressoudant en un tout, faits, événements, personnages, est radicalement 

mise en cause »(24). En outre, la mise en relation entre les différents récits du Hadîth 

ne dévoile pas une articulation rigoureuse et une cohérence parfaite entre eux. Il en 

résulte que le Hadîth se manifeste sous forme des fragments de citations cloisonnées. 

Quant à la temporalité du Hadîth, elle n’a pas été mise en œuvre puisque l’ordre 

chronologique était l’aspect dominant dans le contenu du récit d’une manière où les 

faits étaient constitués selon un temps linéaire sans 

méthode : le recours à la tradition orale est le seul moyen d’information dont 

disposent aussi bien les collecteurs de Hadith que les premiers historiens musulmans 

»(19).   
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Quand le corpus du Hadîth fut constitué dans sa forme quasi définitive à la fin 

du IX siècle, il se donnait comme le résultat d’une enquête systématique auprès de 

tous ceux qui avaient pu approcher de près ou de loin le prophète Mohamed, ceux qui 

avaient entendu directement ses paroles,  avaient observé ses faits et gestes. Il ne 

s’agit pas du récit d’une vie prise dans son déroulement chronologique mais d’un 

ensemble de notations, de courts récits, d’anecdotes, qui sont supposés rendre compte 

de situations réelles, de scènes prises sur le vif, et qui ne prétendent à rien d’autre 

qu’à la qualité de stricts témoignages. Mais, tandis que le Coran pose les bases d’une 

philosophie de l’histoire comme la dimension historique de l’homme et essence de 

l’histoire comme histoire du vrai, le Hadîth, tout en reprenant les idées coranique sur 

ces sujets, éclaire l’aspect méthodologique d’une approche historique qui va être 

déterminant dans l’historiographie et la culture musulmane. Le Hadîth est caractérisé 

par la fragmentation des récits rapportant la vie du prophète en petits unités où 

chaque unité remonte à un personnage qui était témoin des paroles du prophète, et la 

recherche de l’authentification des récits. « Deux traits importants caractérisent le 

Hadîth d’un point de vue formel : S’il est quasiment impossible d’établir 

rigoureusement la vérité d’un récit continu d’une certaine ampleur lorsqu’il prétend 

reconstruire une série d’événements ou une vie, la tâche ne paraît pas hors de portée 

si l’on s’en tient à des faits observables que rapportent des témoins dignes de 

confiance »(20).  

La fragmentation du Hadîth sous forme d’unités a posé le problème de la 

chronologie. Nous ajoutons aussi que l’authentification des récits par la simple 

juxtaposition des témoignages suscite la question de démarche critique dans la récolte 

des informations à propos de la vie du Prophète. C’est ainsi « le problème de la 

chronologie et de l’authenticité du Hadîth a donné lieu à âpres discussions à l’époque 

moderne. Les deux premiers siècles de l’Islam, faute de documents d’époque et de 

témoignages archéologiques en qualité suffisante, semblent décourager les plus 

patientes tentatives de reconstitution des faits tels qu’ils se sont passés »(21). 

L’absence d’une temporalité dans le Hadîth qui illustre l’enchaînement historique du 

récit revient à la diversité des témoignages qui racontent la vie du Prophète à travers 

ses propres contextes historiques. Cependant les tentatives d’ancrer le Hadîth dans 

une temporalité exacte sont quasiment absentes parce que l’écriture historique à cette 

époque se basait uniquement sur le rassemblement de tout ce qui révèle la vie du 

Prophète tout en négligeant la dimension temporelle. « Cette historicité 

seront en fait que des recueils de biographies de traditionnistes considérés 

uniquement pour les traditions qu’ils ont rapportées »(15). Bien entendu, les premiers 

essais de l’historiographie musulmane restent d’ailleurs assez mal connus, presque 
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rien ne nous est parvenu directement. Le seul moyen par lequel les informations de 

début de l’extension de l’islam ont été transmises, est l’oralité. C’est ainsi que 

l’Histoire de cette époque est apparu sous forme de récits fragmentés sans liens 

chronologiques entre eux. Jean Sauvaget a affirmé que l’instauration de l’histoire 

sous la forme d’un récit n’est apparue qu’au IXe siècle. « Dès le IXe siècle on voit 

apparaître des ouvrages historiques construits suivant une nouvelle formule, en ce 

sens qu’ils présentent les événements sous la forme d’un récit contenu, énumérant les 

événements puis, de plus en plus, s’attachant à les classer chronologiquement, en 

général en les répartissant par années »(16) . 

A cette époque, l’acte d’assemblage des récits s’appelle « Hadîth » c'est-à-dire la 

transmission des récits révélant la vie du prophète d’une génération à l’autre. 

Comment le hadith a influencé l’historiographie arabe ? Et quelles sont ses 

répercussions sur l’écriture de l’histoire ?  

1-2- L’apport du Hadîth à l’historiographie musulmane 

Le Hadith(17)  qui est l’ensemble des récits, rapportant les propos tenus par le 

prophète Mohamed et décrivant ses actes, a un rôle fondamental dans l’élaboration de 

la pensée historique musulmane. Le Hadîth constitue chez les musulmans la première 

tentative de l’écriture de l’histoire. Son élaboration est liée à la diffusion de l’Islam 

primitif, mais qui, bien qu’utilisé à cette fin dans un esprit tout différent de celui de 

l’Histoire, a également des relations avec celle-ci. Jean Sauvaget a défini le Hadîth 

comme « un récit presque toujours très bref rapportant ou censé rapporté une parole 

ou un acte du Prophète. La science du Hadîth s’est constituée pour remédier aux 

insuffisances du Coran en tant que source de prescriptions législatives concrètes »(18). 

Le Hadîth est transmis d’une génération à l’autre et pose la question de 

l’historiographie musulmane : celle des rapports entre vérité et histoire. En effet, la 

substance du Hadîth touche donc à la vie de Mahomet, à celle de son entourage, et de 

ses premiers successeurs : elle est donc identique à celle que recherche l’historien de 

cette même période. Par ailleurs, après l’extension de l’Islam les premiers historiens 

arabes ont diversifié leurs objets d’étude. Ils ne s’intéressaient uniquement à la vie ou 

aux actes du prophète mais ils ont étalé leur champ d’étude en mettant l’accent sur les 

triomphes arabes lors de la conquête. Cependant les outils de recherche et les 

méthodes de travail restent le même que celles du Hadîth. Dans ce contexte Jean 

Sauvaget disait qu’ « il y a aussi entre Hadith et historiographie, au début, une entière 

communauté de 

Une autre initiative de « Umar » qui a contribué à la naissance de 

l’historiographie musulmane est : la constitution du Diwan al-ata. Celui-ci est un
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 registre où sont répertoriées et classées selon une hiérarchie déterminée, en vue 

de rémunération, les tribus combattants et les familles selon leur mérite et leur 

ancienneté dans la communauté. En fait deux critères marquent ce registre qui sont 

les suivants : les liens de sang c’est-à-dire les liens lignagère entre les tribus, 

l’appartenance à une même famille arabe, et la religion c’est-à-dire en croyance à 

l’Islam. Être musulman et avoir des ancêtres arabes c’est la seule garantie qui permet 

aux individus d’occuper une place très importante dans la société et de bénéficier de 

plusieurs privilèges notamment l’exonération de payer les impôts. 

Dans cette perspective, c’est toujours les composantes politiques et religieuses 

qui marquent le début de l’historiographie arabe. La tradition historiographique 

musulmane a élaboré des récits et des faits selon des besoins qui lui étaient propres, 

d’ordre politique et d’ordre religieux : En premier lieu, les hommes politiques ont 

trouvé la nécessité d’avoir une histoire qui leur permet de mémoriser leurs triomphes 

et leurs forteresses. En deuxième lieu, la conservation des faits et des paroles du 

prophète. En fait, « les deux exils, en Abyssine et à Médine, ainsi que la bataille 

décisive pour le sort de l’Islam : Badr, occuperont une place prestigieuse dans la 

mémoire des musulmans. Il a fallu connaître exactement la position de chacun lors de 

ces événements. L’historiographie naît pour répondre à ce besoin… des antagonismes 

politiques ont surgi sur des idées religieuses, mais à travers lesquelles le fond tribal 

réapparaît. Ainsi on retourne au passé tribal, on le ressuscite et on le met en valeur 

pour appuyer des prétentions politiques et s’assurer de sa place dans le nouveau 

monde. De là est née la seconde forme originelle de l’historiographie musulmane"(14).  

La première tentation des arabes de s’intéresser à l’histoire remonte à la fin de IIIe 

siècle, à cette époque les musulmans commençaient à conserver les paroles et les 

gestes du prophète Mohamed par la collecte des témoignages pour restituer sa vie. 

Mais le début de l’historiographie arabe est marqué par la mise en évidence de la 

biographie des personnages. En effet, l’histoire est apparue comme une sorte de 

sauvegarde des héros militaires ou religieux. C’est ainsi les historiens du IIIe siècle 

s’intéressaient plus à l’examen du degré de solidité des rapporteurs qu’au contenu de 

leurs récits. Il en résulte « dès ses origines, l’historiographie musulmane restera 

toujours marquée. Même lorsqu’elle s’affranchira, elle gardera un goût prononcé 

pour les notices biographiques de toutes sortes, conséquence de la formation 

intellectuelle des auteurs. Certains ouvrages qui s’intitulent <histoire> ne 

construire une histoire par les arabes. En effet, le respect de la généalogie des 

tribus arabes et leur patrimoine poétique et linguistique constituent la condition 

essentielle de l’historiographie arabe. Selon Ibn Khaldoun cette méthode a abouti à 
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des erreurs méthodologiques. Parmi ces erreurs nous citons la répétition des 

événements antérieurs sans les reconstruire à la lumière des questions du présent. En 

outre, les auteurs antérieurs restent enfermés à une histoire légendaire qui illustre des 

préjugés politiques et idéologiques. A cet égard abdesalemCheddadi avait signalé que 

« c’est seulement alors qu’on peut disposer d’une histoire débarrassée des erreurs, des 

incongruités, des préjugés politiques ou idéologiques, et des légendes de toutes sortes 

qui s’y glissent. L’histoire ainsi obtenue est une histoire reconstruite, ou du moins 

réécrite sur la base de la confrontation des récits des historiens avec les réalités 

véritables qui sont censées sous-tendre ces récits, et qui ne peuvent être atteintes que 

grâce à la science de la société de la société et de la civilisation»(10). Néanmoins ces 

erreurs ont cessé d’apparaître comme fondement de l’historiographie arabe qu’en 

apparence. « Cette forme originelle de l’historiographie musulmane fut certes  

Ceci a contribué à l’émergence d’informations antithétiques, dans la mesure où 

les démarches et les méthodes pendant cette période ne se basaient pas sur un critique 

historique de ce qui a été transmis par les témoins antérieurs, mais par la restitution 

des grands événements qui illustraient les triomphes des tribus arabes dans leurs 

combats. Donc, les conditions politiques et culturelles ont crée une historiographie 

arabe dont l’émergence a été liée à un effort constant en vue de constituer une 

idéologie communautaire. « L’effort déployé pour connaître la vie, les combats et la 

tradition du prophète, qui est à l’origine de l’historiographie a, en fait, pour objectif la 

réalisation de la Umma le doit l’être, dans l’esprit et dans la pratique »(12).   

Par ailleurs, l’instauration du calendrier hégirien par le second calife Umar(13) est 

considérée particulièrement comme le point de départ de la tradition 

historiographique arabe. Ce calendrier a permis aux arabes de situer les événements 

dans une chronologie linéaire. En effet, la datation était quasiment absente dans les 

récits antérieurs. Mais, ce calendrier n’a pas résolu le problème de « Taklid » 

reproché par Ibn Khaldoun.      

récit à cette époque se présentait comme une simple succession d’événements 

dans un ordre chronologique dépourvu d’une historicité qui liait le passé et le présent. 

« Si toute chronologie rigoureuse est absente, les indications temporelles - âge des 

héros, durée des règnes et de certains événements important- sont nombreuses. Le 

déroulement historique est présenté selon l’ordre chronologique, aussi bien pour les 

époques les plus proches que pour les périodes fondatrices. L’antériorité et la 

primauté, connotant des valeurs positives, sont soigneusement marquées, de même 

que les successions et les étapes »(6). 
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1-1-  Origine de l’historiographie arabe: 

Pour conserver les actes et les paroles du prophète et mémoriser le passé 

prospère des tribus arabes, ces derniers ont senti la nécessité de construire leur propre 

histoire. Ces deux traditions constituent les origines d’une première forme de 

l’historiographie musulmane. Hichem Djaît remonte le passage de l’histoire orale à 

l’histoire écrite à l’époque abbasside, il notait « apparemment, l’âge de la 

consignation par écrit (tadwin) remonte aux abbassides (entre 130 et 140) : un siècle 

entier le sépare des faits qui nous sont narrés. Non qu’il n’y ait pas un effort de 

collecte du matériel et de mise par écrit à l’époque omeyyade, mais cet effort restait  

parcellaire, et les résultats de plus médiocre intérêt que ce qui allait s’écrire plus 

tard »(7). Par ailleurs, avant le XIIIe siècle, l’écriture de l’histoire est caractérisée par 

la récitation des événements relatifs au patrimoine tribal, poétique et linguistique, en 

suivant toujours une généalogie qui a justifié l’authenticité des récits. Alors, il ne 

s’agit pas d’une histoire scientifique basée sur l’analyse et la critique. « Ces origines 

ont donné lieu à la première forme de l’historiographie musulmane : l’histoire du « 

Kabar », récit d’un événement particulier par une chaîne de témoins selon une 

méthode particulière utilisée par les sciences religieuses : le Isnad (vérification de 

l’authenticité d’un récit au moyen d’une chaîne de garant) »(8). Dans son ouvrage 

intitulé « prolégomènes », Ibn Khaldoun a commencé par un préambule où il a 

précisé le sens de l’histoire et a identifié les erreurs de ses prédécesseurs. Selon lui les 

grands historiens de l’Islam ont recueilli exhaustivement les récits des jours glorieux, 

ils les ont regroupés et consignés dans leurs livres. Leurs erreurs sont de ne pas avoir 

observé les changements et les causes des événements, ils ne les ont guère pris en 

considération et ils n’ont même pas refusé les traditions les plus manifestement 

fausses.    

Le « Taqlid  »(9) c’est-à-dire l’acceptation des actes, des paroles ou des récits d’un 

autre comme faisant autorité, représente la seule démarche pour dépassés, à partir du 

IIIe siècle notamment, mais seulement en apparence. Une forme que les Maîtres par 

leur autorité ont conservé et perpétuée »(11)
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Le début de l’historiographie arabe est marqué par la collecte fidèle des paroles des 

personnages religieux et les héros militaires sans vérifier le contexte historique dans 

lequel elles sont dites.
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Introduction:  

Ibn Khaldoun, qui a analysé l’histoire des berbères, a proposé une étude globale 

de la réalité maghrébine, qui prend en compte le cheminement du temps entre le 

passé et son époque (XIV siècle). Claude Horrut notait que « Lorsqu’Ibn Khaldoun, 

dans les chapitres centraux de la Muqaddima, analyse tantôt les champs sociaux, 

tantôt l’espace du politique, tantôt l’espace économique ou culturel, il pense à 

l’histoire de tout le Maghreb, des temps les plus anciens jusqu’au XIVe siècle»(2). 

Ainsi, Ibn Khaldoun a essayé de rectifier l’historiographie arabe en préconisant 

l’interprétation des faits historiques et la nécessité de les replacer dans leur contexte 

du développement humain. La Muqaddima(3)  apparaît comme un régulateur des 

récits de ses prédécesseurs comme Ali ibn Alhoussein Al-Messaoudi (885-956) et 

mohamed Ibn Jarir Al-Tabari (839-922). L’histoire est une évolution perpétuelle dans 

le temps, l’historien dans ce sens serait soucieux de comprendre les événements en 

cherchant leurs origines dans le passé et leurs répercussions dans le présent. Ibn 

Khaldoun a souligné, à ce propos que « en fait, l’état du monde et des nations, leurs 

us et leurs coutumes, ne se subsistent pas d’une manière uniforme et ne suivent pas 

une voie rectiligne. C’est au contraire une suite de changements qui se succèdent au 

fil du temps, un passage perpétuel d’un état à un autre »(4). De ce fait, Ibn Khaldoun a 

réfuté la méthodologie classique de ses prédécesseurs, qui est basée sur la critique 

externe des chaînes de transmetteurs et propose une critique interne de ce qu’ils ont 

transmis. Dans ce contexte il a affirmé que « l’histoire n’est, en apparence, que le 

récit, la narration passive des événements politiques, des dynasties et des 

circonstances du lointain passé …cependant, vue de l’intérieur, l’histoire a un autre 

sens. Elle consiste à méditer, à s’efforcer d’accéder à la vérité, a expliqué avec 

finesse les causes et les origines des faits, à connaître à fond le pourquoi et le 

comment des événements. L’histoire prend sa racine dans la philosophie, dont elle 

doit être comptée comme une des branches  »(5).  

1- L’historiographie arabe jusqu’au XIVe siècle :   

L’historiographie arabe classique, à la veille de la conquête arabe, se caractérise 

essentiellement par la collecte de témoignages pour chercher l’authenticité des faits et 

des récits. Il semble que la juxtaposition des textes qui élucident la validité des 

événements marquants, distingue l’historiographie arabe mais cet assemblage de 

témoins n’était pas accompagné d’une mise en évidence de la temporalité des récits. 
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Résumé  

Bien entendu, Ibn Khaldoun a essayé de rectifier l’historiographie arabe en 

préconisant l’interprétation des faits historiques et la nécessité de les replacer dans 

leur contexte du développement humain. La Muqaddima(1) apparaît comme un 

régulateur des récits de ses prédécesseurs comme Ali ibn Al-Houssein Al-

Messaoudi(885-956) et Mohamed Ibn Jarir Al-Tabari (839-922). L’histoire est une 

évolution perpétuelle dans le temps, l’historien dans ce sens serait soucieux de 

comprendre les événements en cherchant leurs origines dans le passé et leurs 

répercussions dans le présent.   

Mots-Clés : Historiographie, récit historique, imitation, historicité. 

 

 التأريخ في كتابة التاريخ عند العرب

 ملخص
خّعنادّالعا دّةاعيااّإلاىّةا و  ّ  د ادّالنظا ّفاكّابا الّالباا  ّإعااة ّإلىماّالّشكّفيهّسعىّابنّخلدونّمّ 

(956ّّ-885البا  خكّللمقدمالّمخالاااّلمااّ اا ّ اهّالم اموة ّ ّّاألسلودلذلكّبداّّاإلطا ّالبا  خكّلألحداث.
إذاّاانّالبا  خّح الّةائمالّفاكّالاماانّفاالمم وّم اوومّ ا م ااّ احأااّعانّ  اول اّّ.(922ّ–839ّوّالطب  ّ 

ّ اة .فكّالماةكّومدىّ أثي هاّفكّال
 . كتابة التاريخ، القصة التاريخية، التقليد، التأريخ : الكلمات المفاتيح

       
The historicity of the Arabic historiography 

Abstract  

It is no doubt that ibnKhaldoun attempted to review arab writing oh history. He 

invited them to take into consideration the historical framework of the events. That’s 

why al-muquaddima, as opposed to Messaoudi’s (885-965) and tabary’swritings, 

seemed to devote much concern to history. Yet, if history is a continual movement in 

in the past and study its impact on the present.  

 Key words: Historiography, historical story, imitation, historicity.
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time, the historian’s role, therefore, is to understand it, dredge up for its origins in the 

past and study its impact on the present.  
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and speaking and each language embraces the way of thinking. And, translators have 

the choice to become closer to either the source language or the target language.The 

third approach stands between the first and the second. It emphasizes on the 

possibility to translate since each language has its individuality and its own way of 

expressing things.  

                   The leeway to translate,the unfeasibility to translate, and the translatability 

of meaning and words in any case are in  between translatability and culture. The 

extent  of the text is embraced in its culture and the distance which exists between the 

source text and the target audience. Snell-Hornby (1988: 44) says:The extent to 

which a text is translatable varies with the degree to 

which it is embedded in its own specific culture, also with the distance 

that separates the cultural background of source text and target audience 

in time and place 

6.Conclusion 

Poetry translation is too demanding form the translator , and very fruitful for the 

language.It is for demonstrating a special relationship between form and meaning and 

signifier and signified. Translation of poetry is by   critical thinking  abilities and 

special writing capabilities. As it is the most complicated sort of literature in 

translation. However, translating poetry to poetry needs a special talent. Translating 

literary works is  difficult, but translating poetry is the most difficult and 

demanding of all the types of literature
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Moreover, translating poetry requires judgment, taste, skill, rapidity of thought, 

and the most intense concentration of the attention. In reality, the scholars who 

emphasize on the impossibility of translating poetry depend on the difficulty of 

rendering connotative meanings which are the heart of poetry and a crucial part 

of the cultural meaning of the source language.In this vein, Baker (2001: 171) 

claims “Poetry represents writing in its most compact, condensed and 

heightened form, in which the language is predominantly connotational rather 

than denotational and in which content and form are in separably linked.” At 

this point, Baker highlights the difficulty of poetry translation Translating 

poetry is impossible because it is hard to communicate the culture and tradition 

of the source language in the target language. As the poem undertakes different 

implicit,explicit,denotative and connotative meanings, the translator is just a 

reader. 

 

4. Treachery and the Possibility of Translating  Poetry 

               Translatability is the ability to transfer meaning from one language to 

another without resulting with a radical change.Though, translatability is in the 

expressions of the source text and the meanings that exist in 

the source language which are a subject of translation. 

Pym (1992) and Turk (1991) add that translatability works in three ways : 

-The rationalists highlight on the universality of meaning, i.e., they believe that 

thinking and speaking are said to be loose. This implies that meanings and their 

representations are always translatable.- The relativists accentuate, on the other hand, 

on the bound relation between thinking



 Translation of Poetry: Trends and Perspectives                           م 2018 – 04العدد  –جملة مقامات          
 

18 

strategies which translators have recourse to when faced by a cultural gap or what 

some may call translation loss are recognized as sound translation mechanisms aside 

from translation practice which portrays that it is possible to translate.  

Translation poetry is an unattainable commission when the form of the source text is 

conserved rather than the content since translation can never be a copy of the source 

text in the target language. 

 

                 Translating poetry is an impossible mission, it disfigure the essence 

and beauty of poetry; Frost argues that “Poetry is what gets lost in translation.” 

This 

famous quotation implies that poetry and any literary form misplaces its 

meaning when translated. In fact, according to the followers of this trend, 

translation 

is an impossible necessity for which all the translators are confronted with 

irresolvable translation dilemmas.Osers(2011) explains the famous saying of 

Robert Frost differently  by proclaiming that tending to 

translate poetry is a kind of wisecracks; an opinion which was granulated by 

Oser 

who argued that if the translator opts for the different alternatives related to the 

poem 

he may gain in translation. Moreover, Barnstone differentiates 

between a writerly translation and a readerly translation since the first is 

creative, 

cautious, imaginative; it is not passive, rigid and literal.  

                It suggests that poetry by no means is translated as it has some textual 

features like meter,rhythm and rhyme which make it more difficult to be 

translated than prose without for getting its imagination, rhetorics, and 

succinctness. 
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3. Honesty and the Possibility of Translating Poetry  

                      Untranslatability   of poetry  is for denoting  the vicinity at which 

intercultural uniformity does not exist. For Catford (1969) intercultural non - 

equivalence is the foundation untranslatability because there are cultural features 

which are relevant to the Source Language ,but they are absent in the Target 

Language. It   is  where making bursting correspondent is  tough if not impossible. If 

an interpretation of translation as formulated in language, it  

does not exist in isolation, but as  a part and parcel of  this 

language, then its correlative and  cannot be isolated from the 

overall system of itself. Ricoeur (2006) 

states that the resistance to the work of translation is because the translator is 

confronted with a lot of difficulties in different stages even before he starts 

dealing 

with the text which leads to untranslatability. It entails that the translator is 

surrounded by barriers that are sprinkled all over the text he will 

translate. In this way, poetry represents to the trouble of isolating sense and 

vibrancy on . What's more, the source language and the target language have 

neither the same cultural legacie snor the connotative meanings. This may put 

the translator between two main controversies; faithfulnessand betrayal and in 

order to be free of this quandary, it is better to consider a good translation as 

the one which only aims at equivalence. Whether to translate the word or the 

meaning, the thought or the language, the spirit or the word are the problems 

which make some scholars perplexed. 

       The accord seems that unconditional untranslatability does 

not exist disregarding idiosyncratic elements of each language. The debate on 

translatability versus untranslatability loses part of its legitimacy, since the different
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1.Introduction 

           Poetry translation has been a subject of discussion for centuries. Scholars and 

translators point out to the difficulty of translating poetry. Some claim that it is not 

translatable and that the translator does not need to try because when it is not 

possible. Others emphasize the viability of poetic translation by using some 

strategies, and and also by oscillating between the two languages  , that is, strong 

adherence to the rules of source language, and the adaptation of the rules of source 

language to the language of the target language 

2. Translating poetry: text and context 

            Translating poetry is not  a standing maneuver of abstract language  in a null 

and void, but as a vibrant forthcoming affair taking place at a certain time and place. 

Similarly, a translator is not seen simply as a mechanical decoder and re-coder of 

messages, but as a communicator and a mediator, who is involved in a process of 

negotiating meanings in an effort to transfer information that may have been intended 

for different readers and purposes in a new social situation. Thus, transformations in 

form and function are an integral part of the nature of translation. The direction was 

directed towards the translation context. There is an escalating emphasis on the study 

of actual transitional manners, reception and impact of texts on the real world.
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Abstract: 

It is very complicated to find a comprehensive definition of translation, It is an art 

characterized by  creativity  to transfer a picture or word  to another word and word in 

a second language. This  applies also  to literary translation, especially poetic ones, 

contrary to scientific or political translation, it is possible to control the words 

according to the culture of the linguistic and grammatical translator. It is also 

necessary that the translator be familiar with the two languages translated from it and 

with modern techniques and advanced in the art of translation and b a high degree of 

culture in different   walks of life so that he can access the world and imagination of 

the poet or the writer to translate the text. This is what many critics and scholars have 

reached for this literary color, and it does not just convey words; literal translation 

does not give the translated text its right or artistic color, its extent and impact in its 

original language. Literary translation is perhaps one of the most difficult types of 

translations. It relies heavily on the taste and the imagination of the writer. He was a 

poet, a poet or a novelist, and this in itself requires  a creative spirit to be the image of 

translation and literary material. The latter depends on what he studied and read and 

what he studied in the stages of studying the language, but if he is a poet, too many 

images and meanings will change but without prejudice to the essence of the 

translated text 

Keywords : poetry, Literary translation, translation, languages, treachery and 

honesty   

  امللخص:

جند تعريفًا شاماًل للرتمجة ،فهي فن يتميز ابإلبداع لنقل صورة أو كلمة إىل كلمة أخرى او صورة   أخرى يف لغة  من الصعب  جدًا أن
اثنية. ينطبق هذا أيًضا على الرتمجة األدبية ، وخاصًة الشعرية ، على عكس الرتمجة العلمية أو السياسية ، فمن املمكن التحكم يف 

للغوي.  وانه ملن الضروري أيًضا أن يكون املرتجم على دراية ابللغتني املرتمجتني عنه ، ومع التقنيات احلديثة الكلمات وفًقا لثقافة املرتجم ا
واملتقدمة يف فن الرتمجة ، ودرجة الثقافة العالية يف خمتلف مناحي احلياة حت يتمكن من الوصول إىل  خيال الشاعر. أو الكاتب لرتمجة 

ط ؛ ال تعطي الرتمجة احلرفية النص املرتجم لونه املالئم أو الفة ونطاقه وأتثريه يف لغته األصلية ، ومن النص. ، وال ينقل الكلمات فق
الصعب معاجلة الرتمجة حيث أن صرامة القواعد قد تكون حاجزًا أمام بناء النص املرتجم. ورمبا تكون الرتمجة األدبية واحدة من أصعب 

ري على طعم وخيال الكاتب. كان شاعرًا أو شاعرًا أو روائًيا ، وهذا يف حد ذاته يتطلب روًحا خالقة أنواع الرتمجات. اهنا تعتمد بشكل كب
 .لتكوين صورة للرتمجة  دون املساس جبوهر النص املرتجم

: الشعر ، الرتمجة األدبية ، الرتمجة ، اللغات ، اخليانة واالمانةالكلمات املفتاحية
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A distinct labour group in Parliament who shall have their own whips and agree 

upon their policy, which must embrace a readiness to cooperate with any party 

which for the time being may be engaged in promoting legislation in the direct 

interest of Labour…1 

 

This committee was composed of two members from the I. L. P., two from the 

S. D. F., one member of the Fabian Society and several trade unionists. In the 

election of that year, the L. R. C. put up fifteen candidates and only two of them were 

elected to the House of Commons. Regarding its objectives, acting on labour’sbehalf, 

the Committee’s membership raised to 861,000 by 1903.2 In the 1906 general 

election, the L. R. C. put forward 50 candidates among whom 29 members were 

elected as MPs. The same year the L. R. C. was renamed the Labour Party. 

Conclusion 

This was how the Labour Party came into existence by establishing itself as the 

political voice of the working-class. Trade unions had played an important part first 

in leading the labour movement and determining its political objectives, and second 

in the formation of the Labour Party by sponsoring it. So, unlike the other British 

political parties, Labour appeared first as a political movement which originated 

outside Parliament. The Party had no well-defined programme and no ‘officially 

accepted socialist commitment’, but rather it represented the parliamentary 

expression of trade union aspirations to improve their legal position within capitalism 

and to protect and advance the immediate and tangible interests of the working class. 

These interests were also determined by the trade union leadership because for most 

of the Party’s members socialist causes were not of great urgency.

                                                           
1., p. 238.op. citH. Martin,  
2., p. 215.op. cit,The Origins of the Labour PartyPelling, H. 
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The emergence of such socialist societies in Britain encouraged the working class 

struggle to be politically independent because the socialists had become essential to 

their vitality.1 Indeed, because of the similarity of interests, trade unionists began to 

turn against liberal employers, particularly in the industrial centers, in the struggle for 

a living wage and improved rights and working conditions. In addition, the senior-

councils of the Liberal Party proved unresponsive to the trade union movement’s 

growing need for legal protection in the face of a hostile judiciary.2 Moreover, many 

voters and Liberals believed that working men did not fit to be MPs. The weakness of 

the Liberal Party, stemming from the internal dissention after Gladstone’s retirement 

as Prime Minister in 1894, was another reason for the unions not to depend on the 

Liberals to push forward labour interests. Accordingly, the political alliance between 

the trade unions and the Liberal Party that had begun to erode, broke down 

eventually. The unions drifted towards creating an independent working class 

political party, which sought “the public ownership of the means of production, 

distribution and exchange.”3On the top of these groups of men was KeirHardie, a 

miners’ leader who was determined to maintain his independence as a representative 

of the working class. He became an MP in 1892 and one year later he established 

with others the Independent Labour Party (I. L. P.). Socialists and trade unionists 

joined together aiming, in the first place, at forming a distinct class party which 

would be independent of the Liberal and the Conservative parties and which would 

be able to support its candidates at parliamentary and local elections. The I. L. P. did 

not have a large membershipand was defeatedin the 1895 general election. K. Hardie 

concluded that it would be necessary to join other left-wing groups (T. U. C. and the 

Fabians) in order to secure the majority of votes in the future parliamentary elections. 

Eventually, this was put into practice on 27th February 1900 when a special 

conference of all representative groups of the labour movement (the I. L. P., the S. D. 

F., the Fabian Society, trade union representatives) met in London’ s Memorial Hall 

to form a Labour Representative Committee (L. R. C.) with the aim of establishing:

                                                           
1, p. 9.op. cit.G. Phillips,   
28. , Cambridge University Press, 1975, p.ggle for SocialismTheLabour Party and the StruD., Coates,  
3., p. 9. op. citG. Phillips,   



                                                       The Origins of the British Labour Party    م 2018 – 04العدد  –جملة مقامات          
 

   11 

his pamphlet, T. Mann appealed for the trade unions to adopt another policy in order 

to help defend the workers’ interests. He stated: 

 

To trade unionists, I desired to make a special appeal. How long, 

how long will you be content with the present half-hearted policy of 

your unions?... None of the important societies have any policy other 

than endeavouring to keep wages from falling... in fact the average 

unionist of today is a man with a fossilized intellect, either hopelessly 

apathetic, or supporting a policy that plays directly into the hands of 

capitalist exploiter.1 

 

More important was H. H. Champion, a member who in 1888 launched a weekly 

paper; the Labour Elector, to advocate a policy of forming an independent labour 

party. 

The S. D. F. played a prominent role in the unemployment riots in London in 

the years 1886 and 1887, but this was doomed to failure when many of its members 

including Hyndman were arrested. In the 1890s, Mann and Burns with other trade 

unionists left the organization for they felt ignored. This reduced the S. D. F. to a 

small group. Nevertheless, it was considered as the first step in independent class 

politics and class struggle to form a political party proper to represent labour. 

Another organization that had an important part in spreading and developing 

the socialist ideas and also in paving the way later to the establishment of the Labour 

Party was the Fabian Society. It was formed in London in 1884 under the leadership 

of FrankPadmore. According to the view of its future secretary Edward R. Pease, the 

Fabian Society was set up against the revolutionary views expressed by the S. D. F.2 

Instead, it was for socialist change which could be attained through constitutional 

means. Immediately upon its conception, it began to attract many prominent middle 

class and intellectual figures like G. B. Shaw, Sidney Webb, Sydney Olivier, Annie 

Besant, and Ramsay MacDonald. They all aimed at setting up a democratic socialist 

state in Britain by trying to convince people and educating them along socialist lines 

by means of meetings, lectures, publishing books and pamphlets. Therefore, under 

their influence, the Fabian Society developed a distinctive policy of its own.3

                                                           
1itain, Penguin, Books LTD, 1963, p. 84., Great BrA History of British Trade Unionism, PellingH. 

2, p. 34. op. cit.,The Origins of the Labour Party, PellingH. 
3, p. 37.Ibid 
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The main point was the 1873 economic depression, the repercussions of which 

lasted till the end of the nineteenth century. The laissez-faire capitalism, that had 

permitted a steady increase of wealth to the country, was put into question as the 

industrial profits were reduced due to foreign competition. Economic prosperity 

became a thing of the past, and thus poverty prevailed. Henceforth, this period 

brought about widespread unemployment and great distress. The existence of bad 

living and working conditions could no longer be ignored despite the fact that it was 

not worse compared to the earlier times. This resulted in the fall of the popularity of 

capitalism. 

Influenced by the impacts of the “Great Depression”, the period was marked by 

a transformation in the economic thought. There was an advance towards socialism; 

the doctrine that promotes more state influence, social justice and cooperative 

progress in order to have a self-sufficient community. One of the most important 

ancestors of socialism in Great Britain and often considered as its pioneer was Robert 

Owen.1 The latter was the owner of the New Lanark cotton mills who believed that 

labour was at the basis of making good profits, and therefore providing better 

working conditions, wages and shorter hours would be productive. He tried to apply 

this into his industry in the 1820s and 1830s. Although his ideas did not emphasize 

public ownership of the means of production, they paved the way for the growth of 

socialism in the following decades. Indeed, the socialist revival in the 1880s came 

after realizing the need for labour to break up of the Liberal Party in favour of 

founding a new independent party, based on collectivism and which would secure 

direct parliamentary representation of labour.      

In order to address the social problems at home, various socialist organizations were 

established. One of these was the Socialist Democratic Federation (S. D. F.), founded 

in 1881 by H. M. Hyndman who was influenced by the writings of Karl Marx and 

Friedrich Engels.2K. Marx and F. Engels held the view that communism based on 

social equality would occur through revolution of the working classes against the 

controlling classes. The S. D. F. succeeded in exerting an influence on many young 

artisans in London due to its socialist programme, which included among other 

points, attention to labour interests and the common ownership of land.3 Among them 

were two members of the Amalgamated Engineers; Tom Mann and John Burns. In 

                                                           
1“Socialisme.ˮEncyclopédie Encarta, Microsoft with Encarta, 2009, (DVD).  

2p. 66.op. cit., M. Davis, 
3, p. 17. op. cit.,The Origins of the Labour Party, PellingH. 
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working class, which had been voiced since the 1860s, grew louder as the number of 

trade unions recruited in the T. U. C. increased rapidly.1 

3. The Birth of the Labour Party 

The creation of the Labour Party was the outcome of a long nineteenth-century 

tradition of working-class politics that had repeatedly struggled to defend the 

workers’ rights and improve their living conditions through organized trade unions 

and socialist societies.The idea of common class interest dominated the organized 

working class throughout the last quarter of that century.  

The widening of the franchise in 1867 and 1884 to city and countryside 

workers was expected to lead to great changes in government since workingmen 

constituted a majority of the electorate. However, labour was not yet represented in 

Parliament let alone being allowed to form an effective party acting in their name and 

interest. Even the few working people who stood in the 1868 election were heavily 

defeated at the polls.2 Parliament remained dominated by the existing political 

groups; the Conservatives and the Liberals. Despite the lack of financial backings and 

support, attempts were made later by some workers to put up in the parliamentary 

election working class candidates, however they were unsuccessful. Their failures 

were also due to the unwillingness of the Whigs and the middle class men to be 

represented by working men. Increasingly, activists in the trade union movement 

became convinced and more interested to move to the political field to defend their 

interests and to act on behalf of the whole social class. Consequently, the unions 

accepted political dependence on the Liberals. In 1874, the Liberal Party endorsed 

some trade union sponsored candidates; Alexander MacDonald and Thomas Burst, 

both of whom were miners. Later they were joined by other workers and were all 

known as Liberal-Labour or Lib-Labs. These MPs were expected to give loyal 

support to the Liberal causes and administrations.3In the same respect, they and the 

union movement from which they sprang believed clearly and consciously that the 

interests of the working men could be advanced within the Liberal Party. This was 

how the battles of trade unions became political. 

As far as the economy was concerned, considerable change took place in the course 

of the 1880s.  

                                                           
1London, Pluto Press,  ,1951)-Comrade or Brother? A History of the British Labour Movement (1789M. Davis, 

Second Edition, 2009, 115. 
2., p. 2.op.citG. Phillips,  

3., p. 5.Ibid 
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Responding to the T. U. C. activities, William Gladstone’s Liberal Government 

enacted two acts, in 1871, in favour of the trade unions which became more powerful 

to express their grievances. Under the Trade Union Act and Criminal Law 

Amendment Act, the trade unions were made legal and were given the right to protect 

their funds, but at the same time, they were prevented from picketing. Following this, 

the agricultural labourers and the railwaymen organised themselves to form their own 

unions. Moreover, in 1875 the Conservative Government gave the trade unions the 

legal protection they needed through two acts which allowed peaceful picketing and 

did not regard the breach of contract as a criminal offence. 

Coinciding with the trade depression that began in the late 1870s, the 

membership of the unions represented in the T. U.C. collapsed dramatically.1 

However, starting from 1888 mass new unionism of unskilled workers began to be 

founded. This was a transitional phase during which the T. U. C. was transformed 

from a body that had represented respectable skilled workingmen seeking to improve 

their status in the economy, to an organization actingfor the benefit of the whole 

working class. An example of this kind ofunions was the Gas workers and General 

Labourer Union that was formed in 1889. As the boundaries of trade unionism 

widened, the T. U. C. became stronger and in a position that allowed it to emphasize 

its demands. The T. U. C. expressed its supportfor the dockers when they held a 

strike in 1889 to protest against the low wages and the long working hours. 

Consequently, the strikers succeeded in getting their claims (working for eight hours 

per day) fulfilled and this was considered a great victory for them.                                                          

In fact, it was the need for social change that enhanced the rise of political 

consciousness among the working class men. The formation of the trade unions was a 

good example that showed how workers became aware that their rights could be 

achieved only by getting representation in Parliament. To this end, the leading trade 

unions set up some national bodies like the Labour Representation League in 1869 

and the Labour Electoral Association in 1889, whereby they might secure entry into 

Parliament for labour spokesmen, but neither body obtained the substantial backing 

of the movement.2 The demand for the parliamentary representation of the organized

                                                           
15.-p. 4Ibid., 

2p. 4.London, Routledge, 1992, , 1931-1893 The Rise of the Labour PartyG. Phillips,   
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This provided a good opportunity for the National Reform League, formed in 1864 to 

seek universal male suffrage, and reinforce its demands. The organization succeeded 

in agitating the popular support for reform. This in turn culminated in serious 

disturbances that caused widespread consternation, including the Hyde Park Riots in 

London in 1867 when demonstrators for reform were prevented from meeting in the 

Park. Meanwhile, the politicians had taken over the initiative to discuss how to settle 

the problem. Attempting to increase its popularity, the Conservative Government led 

by Lord Derby and Benjamin Disraeli came out in 1867 with a Reform Act that gave 

the vote to all borough householders. For the first time, workingmen in the industrial 

districts had the right to vote. Despite this, agricultural labourers were still 

disenfranchised. The deficiency of the Second Reform Act was corrected by the third 

Reform Act of 1884, which extended the term of the franchise to householders of the 

countryside and divided the country into constituencies equal in size. Eventually, the 

pressures imposed first by the Chartists and then by the workers to gain their 

democratic rights were contained. 

The extension of the franchise granted workers the right to vote, but other 

rights such as the right to strike still were not permitted. The second half of the 

nineteenth century saw more labour organizations claiming for their rights and 

enabling them to have their autonomy. During this period, the trade unions had made 

great progress. 

In 1851, the Amalgamated Society of Engineers was formed as the first of New 

Model Unionism. The latter was a merged union for skilled men organised at a 

national level. The aim of this union was to gain recognition for the status of its 

members and legal protection. This meant that the unions, or more specifically the 

workers, became more conscious that there was a need for a national organization, 

which would unite them and present their common interests. Effectively, in 1868 

thirty-four delegates representing 118.000 trade unionists met in Manchester and 

agreed that annual meetings should be held for the purpose of developing class 

solidarity among the workers and securing a say in the political matters that 

concerned labour as a whole.1 This body was established under the name of the 

Trades Union Congress (T. U. C) and was accepted as the mouthpiece of trade 

unionism that would take the lead in applying political pressure.

                                                           
1ord University Press, 1969, p. 4., Oxf, Great BritainThe Origins of the Labour Party, PellingH. 
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get rid of poverty. The working classes, in addition, were angry at the imposition of 

the workhouse system under the New Poor Law of 1834. Therefore, the main aim of 

Chartism was to achieve a system of government responsive to the needs of the 

working people, because it was argued that workers could not expect justice until the 

House of Commons represented their interests.1 

As a movement of general protest, Chartism had changed and developed 

through the course of time. In February 1839, the Chartist convention met in London. 

The attendants delivered their first petition to Parliament which was rejected by the 

House of Commons in July of the same year. Following this, a Chartist rising took 

place in Newport in November ending in a confrontation between the Chartists and 

the soldiers. Consequently, most of the movement’s leaders were arrested. Despite 

this, Chartism continued to exist throughout the economic crisis in 1841. In 1842, 

another petition with over 3,000,000 signatures was rejected by the Commons.2 As a 

result, people in the industrial areas rioted and struck. The years 1846, 1847 and1848 

saw bad harvests, high prices and a commercial crisis that hit the industry and it was 

in this period that Chartism was most active. After a great demonstration in London, 

a third Chartist petition was presented in 1848, but it was again rejected. 

This was the end of Chartism as a mass movement. It lost its strength for many 

reasons. One among these was the poor leadership and splits in the body of the 

movement over its aims. The lack of supporton the part of the middle class and MPs 

was also an obstacle in front of the movement’s progress. Besides, the late 1840s 

witnessed improving conditions for the working class, which meant less social 

discontent and bitterness. Though it failed to realize its goals, the Chartist movement 

was generally diverse and orderly and at the basis of generating some ideas that were 

later essential to the process of parliamentary reform. 

After 1850, Britain overcame its economic crisis and entered a period of prosperity. 

Most people enjoyed better conditions and thus the popular demand for parliamentary 

reform became a dead issue in the country. Generally speaking, no serious attempt 

towards reform was made until 1866. That year was the end of the economic boom 

and the beginning of another financial crisis that led to the collapse of important 

banks in England.  

                                                           
1, Great Britain, Routledge, 2006, p. 62.istoryHodern British Mictionary of DTheRoutledgePlowright,J. 

2.15˗214.pp ,.op. citH., Martin,  
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with rights and claims. As a result, political consciousness rose among the 

working class and this period was a period of political unrest in the industrial areas.  

Until 1832, workers and new middle classmen had been excluded from 

Parliament. This was an obstacle which prevented the workers from reforming their 

social conditions in Britain. For a long time, getting representation in British 

Parliament was limited to people who owned property worth forty shillings.1 

Moreover, the Tories who had been governing the country since 1815 were totally 

opposed to any reform of Parliament. However, unemployment and discontent on the 

part of middle class and working class reformers, stemming from the economic 

depression of 1829 and fearing that this would lead to revolutionary outbreaks, forced 

the Tories who had initially opposed the reform to give way. In 1832, the middle 

class got the vote, but no vote was granted to the working class. 

The 1832 Reform Act did not satisfy the working class radicals. Workingmen, whose 

support had helped to compel Parliament into passing the Act, were ignored. 

Consequently, they turned to politics to further the cause of parliamentary reform in 

order to solve their problems. One of the political movements that rose at that time 

was the Chartist movement. It was the first large scale organised working class 

movement that called for political equality and social justice. Its demands were 

enumerated in a Charter written in 1838 by William Lovett. The latter was the 

secretary of the London Working Men’s Association that was formed in 1836 with 

the aim of improving the economic conditions of the workers especially after the run 

of bad harvests. At a national convention of workingmen’s organizations in August 

1838, the Chartists agreed to adopt the Charter as its official paper. “Annual 

Parliaments, the vote for all men, equal electoral districts, removal of the property 

qualification for MPs, the secret ballot and payment of MPs” were the points 

included in the Chartist programme that generally called for changes in the 

parliamentary system.2 Although it was not a revolutionary movement, Chartism was 

a popular one among the working classes particularly in Northern England where the 

worst evils of industrialization occurred. Different groups of workers were engaged 

in this movement representing different interests. Improving the working conditions 

was the main concern of the factory workers. Handloom weavers, however, were 

struggling to overcome unemployment, whereas agricultural workers were fighting to 

                                                           
1p. 110. op. cit.,D. McDowall,   
2ain, B. T. Batsford LTD, 1968, p. 83.it, Great BrThe Coming of the Welfare StateBruce, M. 
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workhouse.1 It had also regarded the trade unions with increasing alarm and opposed 

their formation for it feared that they would become centres of political agitation. 

Hence, the 1799 and 1800 Combination Acts were passed to outlaw trade unionism in 

Britain. Under these laws, workmen could be imprisoned for joining together to claim 

for improving working conditions or wages. The ban lasted till the first quarter of the 

nineteenth century, and any attempt by the workers to demand better status was 

punishable. 

Meanwhile, the changes of the Industrial Revolution and the restrictions 

imposed by the government put many pressures on the working class people. These 

pressures, besides the fact that workers were not allowed to have access to Parliament 

to help advance their interests, had pushed the workers to react in different ways. 

Some workers resorted to violence and machine breaking through organizing 

underground movements. The worst of these outbursts was Luddism, which took 

place in 1811 in the Midlands and the North. Workers began to revolt when 

employers started to cut wages and increase frame rents as food prices went up. They 

broke into factories and destroyed machines and mills. However, the government, 

which declared frame-breaking as a capital offence, intervened to end this revolt by 

arrest and military action in 1812. Other workers found riots and strikes as another 

way to protest against their conditions. An example of that is the Peterloo Massacre 

of 1819. In an attempt to disperse a public meeting gathering to demand better 

working conditions and universal suffrage, the army killed eleven of the 

demonstrators and the event became known by this name.2 

Unrest continued and workers continued to express their discontent in other 

sectors of Britain. Such riots and uprising provided the background for political 

action and paved the way for the members of the working class to press their 

demands for reforms.  

2.The Rise of Working Class Political Consciousness 

             As the industrialization of Britain extended, its national wealth increased. In 

spite of this, the years following 1815 proved to be more difficult for the workers and 

their poor social conditions went largely ignored by the ruling class. The working 

class people were still regarded as merely means of production and not as individuals

                                                           
1., p. 151.Ibid 
2, London, Longman Group LTD, 1968, p. 204.Britain since 1700H. Martin,  
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the Industrial Revolution carried many advantages, its changes had some bad impacts 

on other sections of the society, mainly the workers for whom life became a hard 

struggle. New factories were set up, and provided a source of employment for 

ordinary people who were willing to work there. Nevertheless, the miserable working 

conditions and the long hours of work with low wages and irregular 

paymentcharacterized the effects of the Industrial Revolution. 

One main social effect of the Industrial Revolution was the new phenomenon 

of child labour. Children were forced to work in the coal mines and textile factories 

for 12-16 hours per day for their work was exceptionally valuable to factory owners.1 

Women also were sent out to work, because they represented cheap labour force for 

many employers. Accidents in factories with children and female workers were 

regular. As a result, the working class often associated the Industrial Revolution with 

poverty and misery. 

            Indeed, with the development of industrialization the new conditions brought 

new ideas and witnessed great changes in the political climate. Under the doctrine of 

laissez-faire, which became prevalent in the late eighteenth century, employers and 

industrialists were allowed freedom in controlling their workers without restrictions. 

The exploitation of workers was usually most intensive in the smaller factories where 

the owners were more haunted by the desire to accumulate capital.2 Under the 

capitalist system employment and wages were also controlled by the law of supply 

and demand. This aggravated the situation of the workers as their working and living 

conditions became worse. Therefore, the only way for the workers to defend their 

rights and protect their interests against the employers was by uniting together and 

forming trade unions. The latter were organizations of wage earners of any activity 

that were set up to undertake collective bargaining with employers to improve the 

working conditions and rates of pay of their members. These combinations were 

opposed by employers who regarded them as attacks on property and threats to their 

position. This hostility on the part of the employers presented a great obstacle in the 

development of trade unionism. The British government at that time supported the 

employers because ministers in most cases knew little about the lives and feelings of 

workers, and the government’s only answer for unemployment and poverty was the

                                                           
1, England, Pearson Education Limited, 2006, p. 26.A History of BritainF. Beddall,   
2p. 150.England, Penguin Books, 1963, , turyEngland in the Eighteenth CenJ. H. Plumb,   
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Introduction 

When the Labour Party was formed in 1900 as the Labour Representation 

Committee, it began as a loose federation that combined a number of trade unions 

and several socialist organizations for the purpose of increasing working class 

representation in Parliament in an attempt to improve their living and working 

conditions. Nevertheless, the emergence of Labour was not all of a sudden, but it was 

the product of evolutionary factors.  

The Industrial Revolution in Britain created the factory system, which was 

largely responsible for the rise of the modern city. Large numbers of workers were 

brought together in one place and had suffered great injustices from their employers, 

who were encouraged by the laissez-faire system in that it allowed them freedom in 

dealing with their employees. The new conditions led to the emergence of new ideas 

among the workers, who began to feel a sense of unity and common interests. 

Consequently, nineteenth century Britain was characterized by major changes in the 

political field. In the last part of the century, as the trade unions had already 

developed, leaders of the working class started to form different socialist 

organizations aiming at advancing their rights. It is in these struggles that the Labour 

Party had its roots.   

1. The Impact of the Industrial Revolution on the Working Class 

One of the important events in British history is the Industrial Revolution that 

covers roughly the period between 1760 and 1850. It transformed the country from 

being largely an agricultural nation, depending on manual labour, into an industrial 

one through machine-based manufacturing.1 The change was the result of the 

technological advances and the development of the steam-powered machinery that 

led eventually to vast changes in different fields such as agriculture, transport and 

mining. Its impact on society was considerable.2 

            During this era, different industries were developed besides other new ones 

which were brought into existence. Thus, life for the mass of the people became 

easier. However, this was not the case for the whole population in Britain. Although,

                                                           
1, Longman, 1989, p. 121.An Illustrated History of Britain, Great BritainD. McDowall,   

2., p. 123.Ibid 
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Abstract 

In most countries, political parties exist. They are organized groups with the 

aim of gaining and exerting power within the society in which they operate. Antonio 

Gramsci claimed that “to write the history of a party is to write the general history of 

a country from a monographic point of view.” However, this purpose cannot be 

obtained without reference to the context from which the Labour Party had evolved 

and developed later.When the Labour Party was formed in 1900 as the Labour 

Representation Committee, it began as a loose federation that combined a number of 

trade unions and several socialist organizations for the purpose of increasing working 

class representation in Parliament in an attempt to improve their living and working 

conditions. Nevertheless, the emergence of Labour was not all of a sudden, but it was 

the product of evolutionary factors. The new social conditions stemming from the 

Industrial Revolution led to the emergence of new ideas among the workers, who 

began to feel a sense of unity and common interests. Consequently, nineteenth 

century Britain was characterized by major changes in the political field. In the last 

part of the century, as the trade unions had already developed, leaders of the working 

class started to form different socialist organizations aiming at advancing their rights. 

It is in these struggles that the Labour Party had its roots.   
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