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 باملجلة:قواعد وشروط النشر 
ّرحب مجلة "مقامات" 

ُ
 و ساتذة والباحثين قصد نشر بحوثهم للدراسات اللسانية واألدبية والنقدية بجميع مشاركات األ ت

 :الشروط املحددة على النحو اآلتي دراساتهم وفق

 .ـتنشر املجلة جميع البحوث والدراسات األكاديمية اللسانية واألدبية والنقدية باللغات : العربية والفرنسية واإلنجليزية 

  م للنشر في دورية أو مجلة أخرى.يشترط في  البحث املقدم للمجلة أن يكون أصيال وغير منشور أو مقدَّ

  على ورق  01ينبغي أن ال تزيد صفحات البحث عن( صفحةA4،) صفحات مع مراعاة العناوين الفرعية  01تقل عن  وال

 سنتم.  10بـ : في الفقرات يكون الفصل بين األسطر ، على أن للمقال

 ة هو : نوع الخط ة واإلنجليزيَّ  وحجمه في اللغتين الفرنسيَّ

 Times New Roman (00 للمتن و )Times New Roman (00 للهوامش ). 

 : 00تكون املصادر واملراجع في آخر املقال بخط sakkal majalla 

 00خط يكون ب: املقال عنوانsakkal majalla –باللغة االنجليزية + 

  00حجم باسم ولقب الباحث. 

  :البريد اإللكترونيTimes New Roman  00حجم 

  لكلية للجامعة والبلد لاالسم الكاملSakkal Majalla  00حجم 

 .ملخص املقال ال يزيد عن عشرة أسطر، يحدد فيه املوضوع واإلشكالية واألهداف 

 حجم ال تقل عن أربع كلمات، ي  :الكلمات املفتاحيةsakkal majalla 41 

 00حجم  sakkal majalla  :املحتوى 

  شترط في األشكال واملخططات أن تكون مجمعةي (Grouper). 

  ،ي املتن قام اآليات فوتعقبها أسماء السور وأر  ﴿﴾، خط غليظ وتوضع بين قوسين مزّهرينبتكتب اآليات القرآنية بخط املتن

 .[   ]بين معقوفين

 00حجم akkal majallaتكون في نهاية البحث  الهوامش:

خاتمة البحث ملخص ملا ورد في مضمون البحث، مع اإلشارة إلى أبرز النتائج املتوصل اليها، وتقديم اقتراحات ذات الصلة  خاتمة:

 بموضوع البحث.

 .تخضع املقاالت قبل إجازتها ـ للتقييم والتحكيم من قبل خبراء مختصيين، وقراراتهم غير قابلة للطعن أو االعتراض 

 ى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.ـاألعمال املقدمة ال ترد إل 

 .ما يرد من آراء وأحكام فيما ينشر في املجلة هي تعبير عن آراء أصحابها، وال تعّبر بالضرورة عن رأي املجلة 

  عبر املنصة الجزائرية للمجالت، عبر الرابط:ترسل  https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/697  

 ملزيد من املعلومات: االتصال بـ:

 +246111446312رئيس التحرير  : د. بن الدين بخولة ـ معهد اآلداب واللغات ـ املركز الجامعي بأفلو ـ الهاتف: 
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 وتأتي على قدر الكرام املكارم ***  على قدر أهل العزم تأتي العزائم    يقول أبو الطيب املتنبي:

لقد بدأت كلمتي بهذا البيت الذي يحمل حكمة وتجربة صاحبه في تعامله مع بني جلدته في عصره، وبقي يترّدد عبر 

 الزمن ليكون صدى لكل مجهود يبذله املرء لتحقيق األهداف النبيلة، والغايات السامقة. 

، خلصين من هيتهها التحريرية"التي استطاعت بفضل مجهود امل مقاماتوهذا ما تجّسد في مسار مجلتنا العلمية " 

وعلى رأسهم رئيس التحرير: األستاذ الدكتور بن الدين بخولة أن تحقق انتصارا في تموقعها في ميدان املجالت العلمية، 

لتشهد مرحلة جديدة في رحلهها نحو التألق، وتحقيق التواجد العلمي، والتسابق نحو إثراء الفكر والنقد، والتسامي بتقديم 

 في مجال تخصصها.األفضل 

إّن انضمام مجلة " مقامات" للبوابة الجزائرية للمجالت العلمية ال يعد محطة للوصول ونهاية الرحلة بل هو بداية 

بالوقود العلمي والفكري الذي يكفل لها البقاء  " مقامات"االنطالق في سفر طويل يمر بمحطات علمية تتزود فيه 

ؤولية يزيد من مس " مقامات"وهذا االنجاز الذي حققته  رسمهها لنفسها منذ والدتها. واالستمرارية، وتحقيق األهداف التي

القائمين عليها لألخذ بها نحو العاملية وذلك بالتزام الصدق والشفافية واألمانة العلمية لتكون أكثر مصداقية، فتكون 

 بذلك قبلة لكل باحث وقارئ.

من حيث توسع املشاركة العلمية العربية فيه إلى جانب املشاركة  عددا متميزا "" مقاماتويعد العدد الثامن من 

العلمية الوطنية، فنجد املشاركة العلمية العربية الجامعية من السعودية، وفلسطين، والعراق، وسوريا، وليبيا، وتونس، 

بلعباس، غرداية، سوق ومصر. أما املشاركة العلمية الوطنية فكانت من جامعات قاملة، برج بوعريريج، النعامة، سيدي 

هراس، تبسة، وغليزان ألساتذة باحثين ضمت بحوثهم موضوعات متعددة في األدب واللغة والنقد تعمل كلها على إثارة و 

غة العربية من 
ّ
غوية واألدبية بموضوعات لها صلة بالتراث ومقومات الهوية، وما تتعرض له الل

ّ
إثراء الساحة النقدية والل

ين عالمات الترقيم في النص اللغوي ب،االستقراء في الفكر اللغوي لشق اللغوي بحوثا تناولت :وتحديات فقد تضمن ا

ه، مقاربة تداولية–آليات الِحَجاج البالغي في الخطاب الترسلي الرستمي  ،النص األصلي والنص املترجم
َّ
جات عند الل

ة ي بين الوصفية واملعياريَّ
ّ
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 . القدس في الخطاب األدبي الجزائري  ،الحكيم
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 " بخالء الجاحظ أنموذجا"الحجاج باملغالطة  

The pilgrims fallacy" Bakhla Al-Jahiz as a model" 

  mahfoudi  salima د.سديمة محفوظي 

 جامعة محمد الشريف مساعدية  سوق أهراس 

Salima.mahfoudi66;@gmail.com 

 

يقوم الحجاج املغالطي على املقايسة الخاطئة والتي تتسبب في عيوب بنيوية أثناء تأسيس : ملخص

يصدر الخطاب عن تمويه في صورة مقدمات وهمية إما شبيهة بالحقيقة  األحياناملحاجة ففي كثير من 

بيهة باملشهور دون أن تكون كذلك ،وقد مّيز أرسطو في التبكيتات السفسطائية، لكنها غير ذلك أو ش

 املظهر، تلك التي توهم أنها صميمة والحال أنها ليست 
ّ
التبكيتات الحقيقية عن تلك التي "ليس لها إال

ز كذلك ويقرب أرسطو املسألة فُيمثل لها بأمثلة عديدة، فالتبكيتات الّصميمة تتمّيز عن الزائفة ت ميُّ

 ما ُيزّين به نفسه فإذا زالت عنه الّزينة لم تجد 
ّ
الجمال الحقيقي عن ذلك الذي ليس له من الجمال إال

 
ّ
هب والفّضة منها ما هو حقيقّي ومنها ما هو غير ذلك وال ُيمّيز بينهما إال

ّ
له في الجمال نسبا كذلك فإن الذ

 العارف و كذلك القياسات منها ما هوصحيح وم 1الخبير باملعادن"
ّ
نها ما هو فاسد وال يفرق بينهما إال

 .بأصول القول 

زم  الكشف عن مفهوم املغالطة من منظور حجاجّي، مع تبيان أنواع    
ّ

ومن هنا أضحى من الّل

املغالطات وكيفية بنائها وترتيبها وتفسير بنياتها في الخطاب وذلك من خّلل بعض الّنماذج املختارة من 

 بخّلء الجاحظ.

 املحاجج،التبكيتات،البخّلء،املغالطة،الحجاجمفتاحية: كدمات 

Abstract: 

 L’argumentation parle fallacies se construit sur de fausses règles 

c’est pourquoi elle mène vert des  raisonnements erronée ainsi 

L'œuvre d'Aristote contient plusieurs moutures de la théorie 

desparalogismes. Celle qui a sans doute connu la postérité la plus 

grande est celle des Réfutations sophistiques. L'ouvrage fait partie des 

textes les plus anciens d'Aristote, et peut être considéré comme un 

premier pas, sur un chemin qui mène à l'invention du syllogisme, vers 

la construction d'une théorie logique capable de rendre compte des 

échanges sophistiques,Certaines argumentations reposent sur des 
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techniques d'exploitation du flou et de l'ambiguïté de la langue 

naturelle. La notion de transformation argumentative permet d'exposer 

ce flou, et même inacceptable. 

Cet article est simplement descriptif, visant à travers des modèles 

représentatifs d'Al-Bukhala, al-Jahiz  a démontré que l’argumentation 

par "fallacies" ne se pose pas surdes bases fixes 

Keywords: argument; fallacies;  ;  modèles; L'ouvrage; erronée 

 مق مة: . 1

بالحركة الّسفسطائية وهي حركة فكرية واجتماعية (fallaciesارتبط مفهوم املغالطة )

نشأت وترعرعت في اليونان القديمة خّلل القرن الخامس قبل امليّلد،ورفعت شعار 

روف املتغّيرة، 
ّ
"اإلنسان مقياس كل ش يء ودافعت عن نسبية الحقيقة وارتباطها بالظ

جوء للحيل الخطابية واألالعيب القولية لتحقيق املصالح فانتهت إلى الّتأكي
ّ
د على أهمية الل

خصية"
ّ

 .             1الش

لم يكتف الّسفسطائيون بممارسة الّسفسطة وحدهم، بل تمكنوا من إقناع صفوة 

املجتمع آنذاك بضرورة تلقي دروس في هذا املجال إن كانوا يرغبون في تحقيق مصالح 

ومن أشهر  .اقتصادية،فتمكنوا بفضل ذلك من جمع ثروات عظيمةاجتماعية وسياسية و 

 كوراكس"نذكر"الّسفسطائيين الذين برعوا في مجال القول البليغ 

Corax"تيسياسو" Tisias"جورجياس"وGorgias2. 

اهتم أرسطو باملغالطة التي اعتمدها الّسفسطائيون في بناء خطابهم "بغية الّتمويه     

ك والّريبة 
ّ

غوية وهي ست: وبعث الش
ّ
في أذهان املستمعين وقد كشف عن مغالطتهم الل

كل الخاطئ 
ّ

رتيب املبهم للكلمات و القسمة املبهمة للكلمات والش
ّ
الغموض واالشتباه والت

غوية  3وصورة التعبير املستخدم وهي تحدث الوهم في القول واللفظ "
ّ
وهذه املغالطات الل

يتحّول إلى فتنة وإغراء... فمن املواضع التي تقوم على ركوب امللتبس في الخطاب الذي 

 pétition deيعتمدها الّسفسطائي أحيانا في بناء حجاجه موضع املصادرة على املطلوب

principe  واعتبرها أرسطو من أكبر األخطاء في بناء القياس وهو خطأ يتمثل في أن يجعل

وبين في  4ب ممن الّدور"القائس املطلوب نفسه مقدمة في قياس يراد فيه إنتاجه فهو ضر 
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كتاب" التبكيتات السفسطائية أن املغالطات بعضها يتعلق بالخطاب وبعضها األخر من 

 5خارجه"

ومن هنا فإن هذا البحث يسعى للكشف على بعض أنواع املغالطات التي يلجا إليها   

 لطية.املحاج لتمرير فكرته،كما يهدف إلى تسليط الضوء على مدى نجاعة هذه الحجج املغا

 املغالطات و تأثيرها على صيرورة الحجاج

 الّسفسطة لغة واصطالحا-0

ودومينيك مانغونو  (Patrick charoud)  عّرف معجم تحليل الخطاب ل"باتريك شارودو

 ((Dominiek Mangono  الّسفسطةSophisme  الخطاب املحرج والكاذب واملتّلعب الذي:

غة مصطلحكما نجد  6يخدم مصالح صاحبه وأهوائه 
ّ
الذي تّم  Paralogismeفي نفس الل

رجمة الفرنسية مقابل املصطلح االنجليزي 
ّ
وهو مصطلح Falacyاستعماله منقبل فريق الت

يعني:املغالطة،واملكر والخداع والحيلة. وهو يتكون من   Fallaciaمن أصل التيني 

وهي تعني Calcul-raisonnementوتعني  Logismosو Faux-à cotéوتعني   Paraجزئين

و  Sophismeكريستان بّلنتان بين مصطلح   Kristian Plantanوقد مّيز  7حجاجا خاطئا 

يكون الخطأ فيه بحسن نية أما في   Le Paralogismeحيث يرى أن   Paralogismeمصطلح 

Sophisme 8يكون فيه الخطأ متعمدا· 

طة و  نقرأ في لسان العرب البن منظور: "املغالطة من غالطه ُمغالطة 
ّ
ويقال املغل

ته حديثا ليس باألغاليط. 
ّ
األغلوطة :الكّلم الذي يغلط فيه ويغالط به، و منه قولهم: حدث

أن تقول للّرجل غلطت. وامِلغلطة واألغلوطة: ما يغالط به من املسائل، والجمع  :والتغليط

اني فيعّرفها أّما الجرج9"األغاليط... واألغلوطات... ويقال مسألة غلوط إذا كان يغلط فيها

في كتاب "التعريفات" بأّنها:" قياس فاسد إّما من جهة الّصورة أو من جهة املادة أما من 

جهة الّصورة فأال تكون على هيئة منتجة الختّلل شرط،بحسب الكيفّية،أو الكمّية أو 

كل األول جزئية،أو صغراه سالبة أو ممكنة،وأما من جهة 
ّ

الجهة كما إذا كان كبرى الش

ة فبأن يكون املطلوب وبعض مقدماته شيئا واحدا وهو املصادرة على املطلوب كقولنا: املاد

كّل إنسان بشر، وكّل بشر ضّحاك فكّل إنسان ضّحاك]...[ و قيل املغالطة:مركبة من 
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مقدمات شبيهة بالحق، وال يكون حقا ويسمى سفسطة أو شبيهة باملقدمات املشهورة 

من قضايا شبيهة بالقطيعة أو الظنية أو  وتسمى مشاغبة.وهي أيضا:قول مؤلف

 11باملشهورة."

كما اهتم ابن رشد بمسألة املغالطات وتجلى ذلك من خّلل ترجمته ألثار أرسطو والتي 

احتوت كتاب املغالطة، حيث عّرف املغالطة على أنها" القياس الذي يلزم عنه نتيجة 

محدودّية األلفاظ وتعدد  مرجعا ذلك إلى 11هينقيض الّنتيجة التي وضعها املخاطب"

 املعاني.

أما الفارابي فقد أرجع "أسباب تمرير املغالطات بين املتحاورين إلى الجهل بالّنظريتين    

تين وضعهما أرسطو سواء في القياس أوفي الجدل باإلضافة إلى عدم القدرة على تحديد 
ّ
الل

اآلالت الجدلية األربعة:آلة األجزاء كاملقدمات والحدود والجهل وعدم تمييز القوى األربع)

االقتضاب، آلة القدرة على تمييز االشتراك،آلة القدرة على تمييز الفضول،آلة القدرة على 

شابه
ّ
 12( "إدراك الت

حضيت هذه الّتقنية الخطابية باهتمام الّنقاد القدامى فمنهم من أجازها باعتبارها   

اعر استمال
ّ

ة املتلقي ومنهم من رفضها ألنها صورة وسيلة لغوية يتوسل بها املتكلم أو الش

من صور الخداع والكذب فقد"أجمعت العلماء وذو العقول من القدماء على تعظيم من 

أفصح حجته وبّين عن حقه،واستنقاص من عجز عن إيضاح حجته، وقصر عن القيام 

 13لحجته"

 أنواع املغالطات   -3

غة العربية،فقد  : إن الّتعدد الّداللي سمةااللتباس في املعنى-3.1
ّ
جاء من سمات ثراء الل

ه(:"و على قدر وضوح 255في كتاب البيان و الّتبيين في باب البيان قول الجاحظ )ت

الّداللة و صواب اإلشارة، و حسن االختصار، و دقة املدخل يكون إظهار املعنى، و كلما 

و أنجع، و الّداللة كانت الّداللة أوضح و أفصح، و كانت اإلشارة أبين و أنور، كان أنفع 

اهرة على املعنى الخفي هو البيان الذي سمعت هللا 
ّ
يمدحه و يدعو إليه و  -عّز وجل -الظ

ويبّين 13يحث عليه، بذلك نطق القرآن،و بذلك تفاخرت العرب،وتفاضلت أصناف العجم"

هـ( أن الغاية من الّنظم "ليس بنظم الكلم أن توالت 471عبد القاهر الجرجاني )ت
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في الّنطق، بل أن   تناسقت داللتها و تّلقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه  ألفاظه

 14."العقل

غوي الّداللي بصورة 818أما ابن خلدون )ت  
ّ
هـ( الذي أولى أهمية كبيرة للدرس الل

مستقلة عن باقي العلوم األخرى، يقول في مجال الّتعلم: "وهو معرفة األلفاظ و داللتها على 

 
ّ
م من مجاوزتك هذه الحجب كلها إلى الفكر في طلبك … هنيةاملعاني الذ

ّ
فّلبد أيها املتعل

داللة الكتابة املرصوفة على األلفاظ املقولة على املعاني املطلوبة ثم القوانين في ترتيب 

يمكن القول أن الّدراسات  15املعاني لّلستدالل في قوالبها املعروفة في صناعة املنطق"

ات أهمّية كبيرة ملا لها من التأثير في تمرير األفكار وخاصة فيما يتعلق القديمة أولت املغالط

 ·بالخطاب الّسياس ي أو الخطاب الّديني ألنّهما األكثر تداوال في ذلك الوقت

استثمر الجاحظ االلتباس الّداللي كلما أراد أن ينحرف باملعنى عن أصل موضعه ومن    

لية النوادر التي جمعها الجاحظ في كتاب النصوص التي ال تخلو من املغالطات الدال

البخّلء ويمكن أن نمثل بما جاء في نادرة "أهل خراسان" اذ يقول:"وحدثني عمرو بن نهيوي 

قال :تغديت يوما عند الكندي،فدخل عليه رجل كان له جارا وكان لي صديقا،فلم يعرض 

ييت منه ،فقلت:سبحان عليه الطعام ونحن نأكل و ـ كان أبخل من خلق هللا ـ قال :فاستح

هللا ! لو دنوت فأصبت معنا مما نأكل قال :قد وهللا فعلت . فقال الكندي ما بعد هللا 

ش يء.قال عمرو:فكتفه وهللا،كتفا ال يستطيع معه قبضا وال بسطا،وتركه ولو مّد يده لكان 

دورا في  . نّلحظ كيف لعب االلتباس الداللي16كافرا أو لكان جعل مع هللا جّل ذكره شيئا."

حرمان الرجل من املشاركة في األكل ،فقوله )قد وهللا فعلت ( قصد من خّللها االستجابة 

م -الكندي-إلى الدعوى في حين ألبسها الطرف اآلخر 
ّ
مفهوما مغايرا للمعنى الذي رامه املتكل

ة إلى ، ويصير الّرهان على كفاية املتلقي التأويلية، لفهم املعنى املقصود،والّدعوة الّصريح

التأويل "فامللفوظ الحجاجي محفوف بالغموض،ألنه يقوم على تعّدد الّدالالت 

مما يستدعي تعاون املتلقي للكشف عنها،ويكون من ثمة،الّرهان على كفاءاته  17والّتأويّلت"

ابع 
ّ
قافية،واإليديولوجية،حتى يرسو عند املعنى املقصود،ألّن"معرفة الط

ّ
سانية والث

ّ
الل

والجاحظ يعّول كثيرا  18ما يمر،بالّضرورة عبر مصفاة الكفاءة املوسوعّية" البّلغي مللفوظ
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على قدرة املتلقي في الوصول إلى املعنى املقصود،بل يحثه على إمعان العقل لفك دالالت 

 ·األلفاظ 

ومن صور االلتباس الّداللي ما ورد على لسان املروزي "الذي قال للزائر اذا أتاه  

جلوسه :تغديت اليوم؟ فان قال نعم، قال :لو أنك تغديَت لغّديتك ،وللجليس اذا أطال 

داء طّيب، و ان  قال: ال، قال: لو كنت تغّديت لسقيُتك خمسة أقداح فّل يصير في يده 
َ
بغ

 .19على الوجهين قليل وال كثير"

داء 
َ
حرص ااملزوريُّ على استخدام كلمات معّينة من قبيل" لو أنك تغديَت لغّديتك بغ

و" لو كنت تغّديت لسقيُتك خمسة أقداح "وذلك لخلق نوعا من الغموض  طّيب "

غة عن اإلحاطة باملعاني أفرز مجاال واسعا الستغّللها بطرق غير 
ّ
وااللتباس ألّن "قصور الل

فظ الواحد قد يدل على أكثر من معنى فيستغل السفسطائّي هذا 
ّ
شرعّية ذلك أن الل

عب على هذه الخاصّية ليتن
ّ
صل من بعض ما أدلى به أو يوهم أن املخاطب قد القصور لل

غوي يؤدي عادة إلى  21قصد أمورا معّينة وذلك بالوجه الذي يفيد مقاصده"
ّ
فالّتعتيم الل

بهة وقصور الفصل في األمور 
ّ

شويش على فكر املتلقي، مما ينجم عنه الش
ّ
سوء الفهم، والت

 ·املطروحة للنقاش أو البحث

 املغالطة باالست الل:-23.

كّل األدوات اإلجرائية تنشغل بسؤال البّلغة الذي يبحث في الخطاب من منظور األثر 

الذي يحدثه في املتلقي وكيفية تحّققه، فتّتخذه منارة إليها تصّوب األفكار، فالبّلغة تدمج 

في رؤيتها للخطاب أبعادا كثيرة، باعتباره نتاجا لتفاعّلت املقام الذي يمثل تربته التي نشأ 

 فتتعامل معه كيانا حّيا ووحدة عضوية ال انفصال بين مكوناتها. فيها ،

وقد بّين الجرجاني  أن "املصادرة على املطلوب هي التي تجعل الّنتيجة جزء القياس      

ر َضّحاك،ينتج أّن اإلنسان 
َ

ر،وكّل َبش
َ

،أو يلزم الّنتيجة من جزء القياس كقولنا اإلنسان َبش

حاد ضّحاك فالكبرى ها هنا واملط
ّ
لوب ش يء واحد إذ البشر واإلنسان مترادفان وهو ات

هذا يعني أّن املغالط يستخدم مقّدمة 21املفهوم فيكون الكبرى والّنتيجة شيئا واحدا."
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 املطلوب إثباته ثّم منها يستنتج ما يريد أن يثبته، فهي على هذا نوع من أنواع 
ً
تحوي ضمنيا

االستدالل بصورة مكثفة في بخّلء الجاحظ من  االستدالل الدائري.وقد ورد هذا الّنوع من

ذلك قصة أهل البصرة من املسجديين حيث اندفع شيخ منهم فقال: اشتكيت أياما من 

وأشار علّي آخرون بماء الّنخالة فأْحُسه حارا،  ،..…صدري،فأمرني  قوم بالفانيد السكري 

النا في كّل غداة نخالة؟ فحسوُت ،فإذا هو طّيب جّدا،...فقلت للعجوز :لم ال تطبخين لعي

فإّن ماءها جّلء للصدر وقتها غذاء وعصمة، ثم تجففين بعّد النخالة ،فتعود كما كانت 

 22،فتبيعينه اذا اجتمع بمثل الثمن األول .نكون قد ربحنا فضل ما بين الحالين"

 جاءت الحجة التي أوردها الشيخ على الّنحو الّتالي:

 وغذاء  املقدمة الكبرى:ماء النخالةشفاء

 املقدمة الصغرى: حسوته فشفيت من مرض ي أبعد عني الجوع

 النتيجة: النخالة دواء وغذاء غير مكلف

أكّد جون ستيوارت ميل أن"جميع صور االستدالل االستنباطي ترتكب مصادرة على      

بس هو الّسياق الّتداولي الذي يرد  23املطلوب"
ّ
والعامل الوحيد "الذي يمكنه أن يحسم الل

رف األخر بالقضية التي عرضها اعتبرت ف
ّ
يه الكّلم فإذا لم ينجح املحاور في إقناع الط

 24القضية مغالطة و إذا حدث اإلقناع كانت الحّجة منطقية"

...- 
ّ
 : فظيالعنف الد

ل لهذا األسلوب بما ورد على لسان "سهل بن هارون" في حق "محمد بن زياد من آل 
ّ
نمث

ي تميم ال تسرعوا إلى الفتنة، فإن أسرع الناس إلى القتال تميم" حيث قال: "يا معشر بن

هم حياء من الفرار، وقد كانوا يقولون :إذا أردت أن ترى العيوب جّمة فتأمل عيابا 
ّ
اقل

ما يعيب بفضل ما فيه من العيب ،وقبيح أن تنهى عن مرشد أو تغري بمشفق، 
ّ
،فإنه إن

 25إصّلح فسادكم...."  وما أردت بما قلنا إال هدايتكم وتقويمكم ،وإال 

م "سهل بن هارون ملحمد بن زياد" عنفا صريحا   
ّ
يحمل الخطاب الذي وّجهه املتكل

،واّتهاما واضحا كونهم أصحاب فتنة وعيوبهم ال تحص ى وال تعد وفسادهم ظاهر للعيان. 

فاملتكلم  مارس العنف اللفظي ليتمكن من التقليل من شأن الخصم والتغلب عليه 
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ل مهاجمته ورد حججه "إن الحجاج بالقوة هو حجاج يسعى صاحبه إلى وذلك من خّل

يستند إلى الّتهديد و يستمد منه ]···[حمل املخاطب إلى سلوك معّين أو على عمل معّين 

هذه  26الحجة وعلى أساسه يسهل االقتناع الذي يّتخذ في نهاية األمر شكل االّستسّلم"

ز على تغيير سلوك الخصم وف
ّ
م، دون مراعاة ملشاعر الحّجة ترك

ّ
ق ما يخدم مصلحة املتكل

املتلقي أو رغباته أو معتقداته، "فهذه الحّجة تحمل في صميمها فكرة القوة تصنع الحق، 

 27وهي مغالطة ألن الّتهديد يعمل على مستوى دافعي مغاير ملستوى القناعة الفكرّية"

آراءه ولكن لوقت معّين فقط  فالعنف أو الّتهديد قد يجبر املتلقي على تغيير سلوكه أو 

جبر على ذلك. 
ُ
 ولفترة محدودة ،ألن املتلقي لم يقتنع بضرورة الّتغيير إنما أ

خــص وأعماله املغالطة-.0.
ّ

 : بالش

خص أو اإلنسان حجة في حد ذاتها، ذلك أن مفهوم اإلنسان    
ّ

تتحّول أفعال الش

فالفعل هو ما يكشف لنا 28خرومفهوم عمله مفهومان مترابطان ال فكاك ألحدهما عن اآل 

خص و قيمته، ولهذا فإن معرفة النتائج التي توصل الفرد تدفع بالّسامع إلى 
ّ

مكنون الش

االنقياد واالعجاب ،ومن شأن هذا الّنوع من املغالطة أن يحث الّسامع وينشطه ، "والواقع 

اقة الحجاجية فإذا أردنا دفعها ب
ّ
خطاب معارض أن هذه الحجة كثيرة الشيوع ثابتة الط

وتّتضح هذه املغالطة من خّلل قصة "مريم الّصناع" التي 92أتينا بأحداث تفندها "

يوخ فقال: هل شعرتم بموت 
ّ

أصبحت محل اعجاب العام والخاص حيث يروي أحد الش

 مرم الّصناع؟ فإنها كانت من ذات االقتصاد، وصاحبة اصّلح قالوا: فحّدثنا عنها .

تها الذهب الفضة وكستها  قال: و ما هي؟ قال: زّوجت
ّ
ابنتها هي بنت اثنى عشرة سنة فحل

ى لك هذا ا 
ّ
ي......ورفعت من قدرها عند األحماء .فقال لها زوجها أن

ْ
املروّي  والوش 

مريم؟قالت هو من عند هللا قال دعي الُجملة وهات الّتفسير ،وهللا ما كنت ذا مال قديما 

لدتها كنت أرفع من دقيق كل عجنة حفنه ،فاذا وال رثته حديثا قالت :اعلم أني منذ يوم و 

وك بعته قالزوجها :ثّبت هللا رأيك وأرشدك......فنهض القوم بأجمعهم 
ّ
اجتمع من ذلك مك

 31الى جنازتها، وصلوا عليها. ثم انكفأوا إلى زوجها فعّزوه على مصيبته. وشاركوه حزنه."

موذج يقتدى به في حسن التدبير تحّولت "مريم الّصناع" من امرأة شديدة البخل إلى ن   

،وما كان لهذا األمر أن يستقيم  على هذا الّنحو لوال طريقة تلقي القوم للخبر، معنى هذا 
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أن النموذج أو املثال يمكن أن يكون له طرائق متعددة في االستقبال تختلف باختّلف 

جحة وعند ا املتلقين، فهذه القصة تأخذ منحنيين مختلفين فهي عند بعضهم ُمدّبرة نا

 اآلخر محل سخرية واستهزاء وهنا تكمن املغالطة.

 املغالطة باألقوال-5.3

اني من الحجج التي يعتبرها أرسطو ركيزة من ركائز الحجاج     
ّ
اهد الجنس الث

ّ
يمثل الش

ال يخلو الخطاب الحجاجي من شواهد تدعم أطروحته ،وتعّد حجة الّسلطة من الحجج ،و 

اقة التي تنتمي إلى صنف الح
ّ
يوع ثابتة الط

ّ
جج القائمة على بنية الواقع وهي"كثيرة الش

تناول أرسطو أنواع  ال سّيما في خطاب األخّلق والعادات والّتقاليد.وقد31الحجاجية"

اهد 
ّ

اهد االحتمالي،و بّين أن الش
ّ

عري والش
ّ

اهد الش
ّ

اهد الّتاريخي والش
ّ

اهد وذكر"الش
ّ

الش

اهد الّتاريخي هو الذي يعتمد على الحقيق
ّ

ة ولذلك يعتبر األكثر إثارة للّتصديق أما الش

  -وهو ما يعرف بالّتمثيل- 32املبتكر فيقوم على تخّيل شبيه مماثل للحالة املطروحة للنقاش"

اهد قوال أو تجربة أو معرفة والذي يوّحد 
ّ

وقد خالف بيرملان ما جاء به أرسطو واعتبر" الش

ّلث هو مصدرها الحقي
ّ
فاالحتكام للواقع يساعد على استمالة  33قي"هذه املتغّيرات الث

 املتلقي وإقناعه. 

اهد في الخطابة العربية ركيزة أساسية يتوسل بها الخطيب إقناع املستمع،   
ّ

واعتبر الش

فقلما يخلو خطابا من تضمين آليات قرآنية أو مثل أو حكمة أو شعر باعتبارها "حجج 

بيد أن مثل هذا  34لّناس عليها و تواترها "جاهزة تكتسب قوتها من مصدرها ومن مصادقة ا

الّنوع من الحجاج قد "يّتخذ أشكاال استعبادية ويقتل القدرة على الخلق واالبتكار لدى 

صاحبه،مادام يجعله  يقف عند مستوى ما يقوله القول املستشهد به دون أن ُيسائله أو 

له الشديد فقد  حدث ومن ذلك ما ورد في" قصة أبي عيينة" وبخ "35يعمل على تجاوزه

جعفر ابن أخت واصل قال: قلت ألبي ُعيينة :قد  أحسن الذي سأل امرأته عن اللحم، 

فقالت أكله السّنور، فوزن السّنور ،ثم قال :هدا اللحم فأين السّنور؟ قال وكأنك تعّرض 

نك وهللا أهل ذلك .شيخ قد قارب املائة ،وغلته فاضلة ،وعياله قليل، وأنت بي قال ،قلت :إ

رجل لك في البستان ،ورجل في أصحاب الفسيل، ورجل في السوق....تطلب من هذا وقر 



 (0404) 40:  دعـــال/   40 لجد امل
                  مقاماتجلة م

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

  
21 

ِجّص ،ومن هذا قطعة ساج، ومن هذا كذا، ما هذا الحرص؟ قال :وأما ما ملتني عليه 

ة ثم قيل لي إّن القيامة تقوم الّساعة، لبادرتها فإنما ذهبت إلى قوله: لو أن في يدي فسيل

فغرستها ،وقد قال أبو الدرداء في وجعه الذي مات فيه: زّوجوني فاني أكره أن ألقي هللا 

عزبا ،والعرب تقول :"من على دماغه في الصيف غلت ِقدره في الشتاء"وقال عمر بن 

 ال اكتم بن صيفّي الخطاب رض ي هللا عنه: "إياكم والّراحة، فإنها ُعقلة" وق

"ما أحب أني مكفّي كل أمر الدنيا"  أفتراني أدع وصايا األنبياء وقول الخلفاء وتأديب 

 العرب 

 .36 وآخذ بقولك "

م في حث املتلقي على املقارنة بين الحاالت املتشابهة وذلك من خّلل توظيف 
ّ
تكل

ُ
يرغب امل

م بها املتلقي وتدخل في املروث الج
ّ
واهد التي يسل

ّ
معي، و ما كانت هذه الشواهد لتمرر الش

بسهولة لوال الّسلطة التي تتمتع بها وهي سلطة فوقية، تجبر املخاطب على فعل ش يء أو 

 تركه.

 االستفهام املغالطي -63.

اإلشكال في ذهن الّسامع حّتى يتمثل عناصر املسألة يعتبر الّسؤال من األساليب التي "تثير 

من ذلك قصة أحمد بن 36بكيت للسامع وقياس مغالطة"ومواطن الخّلف وفي االستفهام ت

هونه ولم يشكوا أنه سيدعوهم 
ّ
لونه ويفك

ّ
خلف الذي كان ال يفارق إخوانه، واخوانه يدل

زهة ونشوة وملا طال تغافله وطالت ُمدافعته، وعرضوا له بذلك 
ُ
مّرة، وإن يجعلوا بيته ن

عيما خفيفا شهيا فتغافل ،فصّرحوا له، قالوا: اجعلها دعوة ليس لها أخت
ُ
،....فاتخذ لهم ط

مليحا ،ال ثمن له ،فلما أكلوا وغسلوا أيديهم ،أقبل عليهم فقال :أسألكم بالذي ال شيئا 

شُك أنك
َ
ْبل أن تأكلوا طعامي؟ قالوا: ما ن

َ
نى أو ق

ْ
ْيسُر وأغ

َ
حين كنت -عظم منه ،أنا الّساعة أ

إلى الفقر ،أم تلك الّساعة؟  أغنى وأيسر، قال :فأنا الّساعة أقرب-والطعام في ملِكك

قالوا :بل أنت الّساعة أقرب إلى الفقر ،قال :فمن يلومني على دعوة قوم قّربوني من الفقر 

ما دعوتهم أكثر ،كنت من الفقر أقرب ومن الغنى أبعد؟"
ّ
 37وباعدوني من الغنى، وكل

اليب بناء تغلب صيغ االفتراض عبر التركيب التّلزمي الشرطي وهو من أسفي هذه القصة 

األطروحة وعرض الفكرة ثم يرد أسلوب االستفهام " فمن يلومني على دعوة قوم 
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ْبل أن تأكلوا طعامي؟ وهو من أساليب الحجاج 
َ
نى أو ق

ْ
ْيسُر وأغ

َ
قّربوني ..؟" "أنا الّساعة أ

التي تثير اإلشكال في ذهن السامع حّتى يتمثل عناصر املسألة ومواطن الخّلف وفي 

 س مغالطة يمكن التمثل له على النحو التالي:االستفهام قيا

 مقدمة كبرى:كّل من يستضيف القوم يقترب من الفقر   

 مقدمة صغرى: دعوتكم فنقص مالي 

 الّنتيجة :استضافة القوم تقرب من الفقر

املّلحظ أن القياس في هذه القصة، يتجاوز مستوى الجملة ليشمل الّنص، ليّتخذ 

جة "عن توليف بين مكونات مختلفة، تتعلق بمقام ذي هدف السؤال بهذا صيغة نصية نات

 .نحو قوله:"38إقناعي، فهذا النص كله أو بعضه، سيكون باإلمكان ظهوره في شكل حواري"

ْبل أن تأكلوا طعامي؟
َ
نى أو ق

ْ
ْيسُر وأغ

َ
 أسألكم بالذي ال شيئا عظم منه..... ،أنا الّساعة أ

شُك أنك
َ
أغنى وأيسر.." يتبّين من خّلل هذا -ملِكك حين كنت والطعام في-قالوا: ما ن

جاه نحو املسار الذي 
ّ
املثال أن الّسؤال املغالطي قد يربك املتلقي ويفرض على املتلقي االت

م سلفا.
ّ
 حدّده املتكل

 مغالطة إدمـاج الكّل في الجزء: -73.

تقوم قاعدة هذه الحّجة كما هو واضح من اسمها على اعتبار أن جميع ما يصدق على 

 من 
ً
 إليها عادة

ً
الجزءيصدق على املجموع و"تكون العّلقة في إدماج الجزء في الكّل منظورا

 لذلك فهو أهم منه"
ً
ولكن ما يقال عن الجزء  39زاوية كمية، فالكل يحتوي الجزء، وتبعا

قد ال يعبر بالضرورة عن الكّل. ونقف على ملمح منها من ذلك ما جاء على لسان ثمامة 

ّدام الّدجاجة فقال ":لم أر ا
ُ
 وهو الفط ، يأخذ بمنقاره ،ثم يلفظها ق

ّ
 إال

ّ
لديك ف بلدة قط

  ديكة مرو، فإني رأيت دكة مرو تسلب الّدجاج ما في مناقيرها من الحّب .قال: فعلمُت 
ّ
،إال

 41أّن بخلهم ش يء في طبع البّلد وفي جواهر املاء، فمن ثّم عّم جميع حيوانهم."

م عينة واح    
ّ
دة وعّممها على  الكّل لينسحب القول على جميع حيوانات أهل أخذ املتكل

مرو وبالّتالي يوهم املتلقي أن كّل حيوانات تلك البّلد بخيلة، وهي من املغالطات التي عادة 
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م ليعمم الحكم،
ّ
و هذا الّصنف من املغالطات مقنعا في ظاهره لكن في ما يلجأ اليها املتكل

 دائما عن الكّل  حقيقة األمر أن األجزاء ال تعبر 

ويمكن أن نستدل أيضا على هذا الّنوع من املغالطات املبطنة ماورد في القصة التي  

رواها "أحمد بن رشيد" قال: "كنت عند شيخ من أهل مرو،وصبّي له صغير يلعب بين 

يديه، فقلت له، إما عابثا وإما ممتحنا:أطعمني من خبزكم ،قال ال تريده ، ه مّر 

مائكم،قال: ال تريده، هو مالح ،قلُت:هات لي من كذا وكذا،قال:ال تريده  فقلت :فاسقني من

هو كذا وكذا....فضحك أبوه وقال :ما ذنبنا؟هذا من علمه ما تسمع!يعني أّن البخل طبع 

 41فيهم وفي أعراقهم وطينتهم".

ك يحاول املحاج اقناع املتلقي "أّن ُحكما ما، ينطبق على جزء من أجزائه ينطبق تبعا لذل

 إذا كان املتلقي على دراية تامة 24على الكّل"
ّ
وهي من املغالطات التي ال يمكن االنتباه إليها إال

م يجزأ الحكم ثم يعممه وهنا تكمن املغالطة .
ّ
تكل

ُ
 بموضوع الحديث ،ألّن امل

فكانت نتيجتها أن البخل طبع في أهل مرو وفي أعراقهم وطينتهم وهي طبعا مغالطة ، فّل   

حاج  نتصور أن
ُ
البخل صار القاسم املشترك بين أهل مرو وحيواناتهم وطينتهم ولكن امل

 يحاول االلتفاف حول املوضوع.

 مغالطة رجل القش-83.

حاج يلجأ
ُ
  ذلك ومن  متنّوعة إستراتيجيةاعتماده" خّلل من الخصم حجج دحض إلى امل

 وبيان نقضه اليسير  من يصير  نحو  على  بنائه بإعادة ،ولك املقابل الحجاج تهوين يتعّمد أن

 ما ذلك من43" سريعا يتهاوى  الذي القش كرجل املقابلة األطروحة  صاحب فيمس ي تهافته

  هارون" بن "سهل رسالة في  ورد

 ليبطل عليه وينقض والتبذير  السرف في املعتدل خصمه شأن من يقلل ان أراد حين

 لم الرخيص املوجود يف الّسرف مواقع يتعرف لم قولي:من عليّ  "وعبتم فقال: حججه

 عن حجمها بدل بكيلة الوضوء ماء من أتيت الغالي،فقد املمتنع في االقتصاد مواقع يعرف

 التوفير  وإلى األعضاء على أجزائه تفريق الى صرت الكفاية،فلما من الكفاية،أشف مبلغ
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 موهوشنعت بذلك املاء.....فبعتموني على فضّل  االعضاء في وجدت املاء، وظيفة من  عليها

 والكل  املاء املاعونين: في ليكون  :إنه الّسرف ذكر  عند الحسن قال وقد وقبحتموه. بجهدكم

 44بالكل.." أردفه حتى املاء، في بلك يرض .فلم

صد، عن منه يقتطُع  و  محاوِره، كّلِم  بتحِريف يُقوم كيف نّلحظ  
َ
 يحتمل ال  ما يؤول و  ق

م اهذ على فيرد خْصمه، إلى ينسُبه و  الّتـأويل
َ
ع املحّرف، ) الكّل

َ
 إلى املنسوب أو  املقتط

ت ومنه الحقيِقي. الكّلم على يردّ  أن بدَل  املَحاور(
َ
ة أخذ

َ
الط

َ
ش رُجل" اسم املغ

َ
 فكأن "الق

ش من فّزاَعة يصنُع  الخْصم
َ
 حقيقي. شخص مهاَجَمة بدل يهاجمها و  الق

 الخاتمة-4

إلى نتيجة معّينة ، وهو يتمثل في انجاز  يتمثل الحجاج في تقديم البراهين واألدلة املؤّدية  

تسلسّلت استنتاجية داخل الخطاب تفض ي إلى إثبات صدقه والتأكد من يقينيته واقتناع 

املستمعين، وينبغي التمييز بين الحجاج املبني على قواعد وأسس سليمة والحجاج ااملغالطي 

 . غير سليمة ائجالذي يقوم على مقدمات خاطئة واستنتاجات ضعيفة ويترتب عنه نت

و املغالطة هي شكل من أشكال الحجاج الباطل ومن القياس الناقص، الذي يؤدي إلى  

خلل في بناء االستدالل في مستوى صيغته املنطقية وفي ترتيب املقدمات وفي استخّلص 

النتائج وفي إصابة الحد األوسط بحيث تصير العملية التفكيرية غير مستقيمة وتسقط 

 
ّ
 . غوية برمتها في الرعونةالتجربة الل

في هذا اإلطار يتنزل البحث في فن املغالطة بما هو بناء استدالل يبدو في الظاهر متماسكا    

ومشروعا ولكنه في الواقع مختل من جهة صياغته املنطقية والغرض من هذا التّلعب هو 

لقياس املنطقي هو فعل مضاد ل  paralogismeاإليقاع في الخطأ وخداع اآلخرين. واملغالطة

 . يحاول فيه املتكلم  أن يبرهن على وجاهة رأيه

و املغالطة هي التفكير باستعمال املكر والغدر واالحتيال مع دراية بالقوانين املنطقية 

والتفنن في استعمالها من أجل إنتاج الكذب وإيقاع اآلخر في الزيف وقلب الحقيقة إلى وهم 



 (0404) 40:  دعـــال/   40 لجد امل
                  مقاماتجلة م

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

  
25 

بهار والدهشة واستخراج الحقيقة من اإلحراج وتتعمد إيجاد اإلقناع عن طريق اإل

 . واملعضلة التي يقع فيهما املحاور 

وعليه فاملغالطة تقوم على منطق تضليلي ألنها ناتجة عن إرادة نحو الخطأ ورغبة في     

التزييف. كما ترتكز املغالطة على محرك التغليط والذي يفيد التفنن في إنتاج ما هو مخادع 

من الكّلم بغية إقناع املستمع والتأثير في الغير. من هذا املنطلق يتم وصناعة ماهو ظني 

استعمال القياسات الكاذبة لغايات بيداغوجية تعلمية ولغايات اجتماعية مثل الهيمنة 

 . وكسب املنافع املادية

على هذا الّنحو ينبغي الّتمييز بين البراهين الّصحيحة واملغالطات وذلك من خّلل الّتعرف 

 . أنواع املغالطات والكشف عن األقيسة الفاسدةعلى 

 املصادر واملراجع

طو: ابن رشد محمد بن أحمد بن محمد، كتاب السفسطة، ضمن كتاب تلخيص منطق أرس-1

 . 1986، 2تحقيق: جيرار جهامي، بيروت،املجلد

ودومنيك منغونو،معجم تحليل الخطاب ،تر:عبد القادر املهيري وحمادي صمود،دار  باتريك شارودو -2

 ،.2118سينا ترا،املركز الوطني للترجمة،تونس،

 16باتريك شارودو، الحجاج بين النظرية واألسلوب ،تر: أحمد الوردني . -3

البيان و التبيين، تحقيق و شرح عبد السّلم محمد هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان/ الجاحظ، -4

 .1ت( ج-)د

 . 1991، 7الجاحظ، البخّلء تح :طه الحاجري ،دار املعارف، ط-5

حمو النقارى ،من منطق مدرسة بوررويال في سوء النظر والتناظر ووجوه الغلط والتغليط فيهما، -6

 ومجاالته ،منشورات كلّية اآلداب، الرباط، املغرب. ضمن كتاب التحاج طبيعته

رشيد الراض ي، الحجاج واملغالطة من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار، دار الكتب الجديدة -7

 . 2111، 1املتحدة، ط

رشيد الراض ي ،السفسطات في املنطقات املعاصرة ،التوجه التداولي الجدلي :ضمن كتاب الحجاج -8

 .2111جاالته، عالم الكتب الحديث،مفهومه   وم

سامية الدريدي ،الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة بنيته -9

 م.  2118، 1،اربد،األردن،ط2118وأساليبه ،عالم الكتب الحديث،
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وزيع، أدبية النص النثري عند الجاحظ، دار سعيدان للطباعة والنشر والتصالح بن رمضان،-11

 م. 1991،  1سوسة، تونس،ط

ومنطلقاته، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو  أطرهعبد هللا صوله ،الحجاج  -11

إلى اليوم" فريق البحث في البّلغة والحجاج ،إشراف حمادي صمود ،كلية اآلداب والفنون، منوبة، 

 تونس

 .2117، 1على للثقافة، القاهرة، طعادل مصطفى، املغالطات املنطقية، املجلس األ -12

التعريفات، تحقيق :محمد صديق املنشاوي، دار ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني  

 م1983-1،1413الكتب العلمية، ط

املقدمة ،تحقيق: عبد هللا محمد الدرويش، دار ،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولي الدين -13

 م2113الكتب العلمية،بيروت،

عبدا -14 لنظريةا بين وهابي،الحجاج لرحيم  البناء) والتطبيق،  ،مجلة(الجاحظ رسائل في الحجاجي   

2111الخطاب،املغرب، وتحليل البّلغة  

عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،تحقيق: محمود محمد شاكر أبو -15

 م1992-ه 3،1413فهر ،مطبعة املدني القارة مصر ،ط 

علي محمد الصّلبي، فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب، أمير املؤمنين عمر بن -16

 .2112الشارقة،-4،مكتبة الصحابة اإلمارات، 1الخطاب،ط

 256،ص2111الشرق ،لبنان، قنيني ،إفريقيا القادر عبد:والّسياق، تر دايك، الّنص فان-17

بنكراد،  سعيد النفس،ترجمة حاالت إلى ألشياءا حاالت من: األهواء ،سيمائيات وفونتانيي كريماس-18

 ،.2111 ،1الجديدة، ط  الكتاب دار

« حجج»محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري جمال الدين أبو الفضل ،لسان العرب ،مادة -19

 إعداد وتصنيف :يوسف خياط، تقديم: الشيخ عبد هللا العّليلي ،دار لسان العرب ،بيروت، دت.

 م.2112، 2،إفريقيا الشرق،املغرب،ط ري، في بّلغة الخطاب االقناعي،محمد العم-21

ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في  محمد النويري، األساليب املغالطية مدخّل في نقد الحجاج،-21

 التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، اشراف حمادي صمود.

 - http://saidbengrad.free.fr/al/n5/8.htmمحمد الولي، البّلغة والحجاج،-22

ناصر بن دخيل هللا فالح السعيدي، االحتجاج العقلي واملعنى البّلغي، رسالة دكتوراه في البّلغة -23

 261، ص ه1426-1425والنقد، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 
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ليد الغربية ينظر:هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقا-24

 من أرسطو إلى اليوم، إشراف حمادي صمود ،كلية اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية، منوبة، تونس .

25-Ruth Amossy,l’argumentation dans le discours ,Amand colin,2 

édition ,belgique2006,p138. 

 الهوامش

ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في  محمد النويري،األساليب املغالطية مدخّل في نقد الحجاج،-1

 414التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم،اشراف حمادي صمود، ص

حجاج في التقاليد الغربية ينظر:هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب أهم نظريات ال-2

من أرسطو إلى اليوم، اشراف ،حمادي صمود، فرقة البّلغة البحث، كلية اآلداب والفنون ،منوبة، 

 54تونس، ص 

 55املرجع نفسه ، ص -3

ينظر: رشيد الراض ي ،السفسطات في املنطقات املعاصرة،التوجه التداولي الجدلي :ضمن كتاب -4

 211،ص 2111م الكتب الحديث،الحجاج مفهومه   ومجاالته،عال
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 "شعرا ونثرا" نماذج مختارة  القدس في الخطاب األدبي الجزائري 
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 : ملخص

شغلت القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها عقول الشععرا  ااددبعا  معل أعل ر طعار الععالا، عرمعا ا  معا، 

انصععرا ا بالسععنان اال،نععان، اعت،ععوا علكععا مععا الفليععر مععل املجابععل العرميععة اادجنبيععة،     ععا  ضععية ا  ر ععة 

لفلسعععطين اريقونعععة   ر اكعععا بمعععا ادالعععوك اأعععان للقعععور معععل موبعععور معععل العنايعععة اا  تمعععا ،    أانعععت رمععع ا 

تملله مل خصائص تار خية ادينية امضار ة اغير اك امل رشهر مل عتب بيكا: شعرا  ا   ائر اردباؤ ا، 

مل رملال مجمو العيو آل خليفة امجمو البشير اإلبرا يمي ععععم  يمللعون ا   ائعر آنع اك، بفت،عوا ععل 

تشععمله مععل  ععيا اتععار خ امضععارس ا وميععة  سععطا بلسععطين االقععور، انالععت القععور عرمعع  لفلسععطين بمععا 

مل ا  تما  عنو ا ما  صائو ا امقا تكا التي أانت تنشر ما الص ف ا   ائر ة االعرميةك بما الع   

ميععع  ا اطععاد اددبععي ا   ائععر  عععل غيعععرل مععا تناالععه للقععور عرمعع  لفلسععطينئ، ا ععل ابعع  شعععرا  ا   ائععر 

اُبَكا ما الفتابة عل   ا املو  تَّ
ُ
ضوع، أل   ا اغيرل سنتعرض له معا  ع ا ال،جعمل املوسعو  بععع:  القعور معا اع

 ا اطاد اددبي ا   ائر  "شعرا انثرا" نما ج مختارس ددبا  ج ائر ينك

 .القور، ا اطاد اددبي، ا   ائر ، الشعر، النثر :يةألمات مفتام

Abstract:  

The Palestinian case occupied poets and writers from all over the world, Arab and Ajman 

wrote about it and supported it in many Arab and foreign forums, as it is the first issue of 

freedom. al quds  was fortunate to be a symbol of Palestine and an icon of its freedom with 
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its historical, religious, cultural and other characteristics. Some of the most famous writers 

are: Algerian poets and writers, such as Mohammed al-Eid al-Khalifa and Mohammed al-

Bashir Brahimi as prominent figures representing Algeria at the time, they wrote about 

Palestine and al quds. As a symbol of Palestine, with its values, history, civilization and 

nationalism, it received a lot of attention in their poems and articles that were published in 

the Algerian and Arab newspapers. What distinguishes the Algerian literary discourse from 

others in dealing with al quds as a symbol of Palestine? Did Algerian poets and writers 

succeeded in writing on this subject, all this will be exposed in this research entitled : al quds 

in the Algerian literary discourse "poetry and prose" selected models of Algerian writers. 

Keywords: Jerusalem, literary discourse, Algerian, poetry, prose.Keywords: keywords; al 

quds, literary discourse, Algerian, poetry, prose.   

  ك مقومة: 1

شغلت القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها عقول الشعرا  ااددبا  مل أل ر طار العالا، 

ا، انصرا ا بالسنان اال،نان، اعت،وا علكا ما الفلير مل املجابل العرمية عرما ا  م

اادجنبية،     ا  ضية ا  ر ة ادالوك بكان لها مل موبور مل العناية اا  تما  ما 

 صائو الشعرا  ادااا لكا،    أانت رم ا لفلسطين اريقونة   ر اكا بما تملله مل 

  اكخصائص تار خية ادينية امضار ة اغير 

ا ن ضمنت ما لفل بشكلت القور موضوعا  ائما ب اته ما القصائو ااملوانات، 

بلسطين، بفليرا ما يطل  الشعرا  بلسطين علو القور را القور علو بلسطين، 

شكلت رم ا مل رموز القومية العرمية اادمة اإلسممية، بفتب شعرا  عثر  صائو عل ب

اتعلقها بكا، ملا تجتو ه مل خلفيات امعاني القور اعل بلسطين عكل، اعبراا عل مبكا 

يعشقها الشعرا ؛ بهي مه،ط الوحا، امنزل الرسالة، اثالمل ا  رمين، اأانت موطل الفلير 

 مل ادنبيا  ااملرسلين، امقاما   ضارات ع،يرس من  عهود  ويمةك
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مول معاني بواية رردنا اإلشارس  لو معنى القور ما اللغة اد لاكا، بهي توار ما العرمية  

الطهر االبرعة االتنزيه االتعظيا، اجا  ما القرآن الفر ا مل ألمات   ل املفردس:  وار، 

 ور، القور، نقور، مقور(، اا سا القور يجمل   ل املعاني د لة الطهر االتطهير 

 االبرعة، باهلل تعالو بارك   ل ادرض بعنواع مل البرأات املادية ااملعنو ة، بما ررسل  ليكا

رض هللا امل،ارعة امه،ط ك ا ا ر1مل الرسل، ابعمل بيكا مل النبيين ارن ل الفتب الهادية

الوحا بارعها هللا ما عتابه الفر ا ما سورس اإلسرا :" س،جان ال   رسر  بع،ول ليم مل 

 ك 2املس و ا  را   لو املس و اد ص ى ال   بارعنا موله لنريه مل آياتنا"

عرا  ا   ائر اردباؤ ا،  ويما امويلا مل رملال عمر راسا امل رشهر مل عتب بيكا: ش

)ا ن تكلموا عل بلسطين ابعض القضايا املرت،طة بكا خاصة ملكا  مجمو السعيو ال ا ر ،

مجمو العيو آل خليفة، الشاعر الفجل  ا  ،ابل باديس الشيخ العممةالصهيونية اخطر ا(،

، بفت،وا عل ير مل ردبا  اعلما ا   ائراعل مجمو البشير اإلبرا يمي، ،االشيخ العممة 

بلسطين االقور، انالت القور عرم  لفلسطين بما تشمله مل  يا اتار خ امضارس 

ا ومية  سطا مل ا  تما  عنو ا ما  صائو ا امقا تكا التي أانت تنشر ما الص ف 

 ا   ائر ة االعرميةك

اا تار خها، اطابوا بنا ما القو تغنى بالقور علير مل اددبا  االشعرا  بالقور امجو

مغانيكا اطر اتكا امقوساتكا، ادابعوا علكا بالكلمة ما ريا  مجناكا، من  ا  ممت الصليبية 

التي أانت القور غاياكا، امجواا انتصارات املسلمين، اانتصار القور علو رعوائكا، 

مطين  اموموا ادبطال ال يل ب لوا دما  ا ارراامها ما سبيل القور، من  رمجاد

اتجر ر القور،  لو زمل ا متمل ال،غيض ريل امتل اليكود ررض بلسطين، بكان اددد 

 ك3صوت ادمة الغاضب اا    ل االلائر، االواعا  لو تجر ر القور

براح عود ع،يعر مل ردبا  العالا العربي ااإلسممي ينودان ب لك، بما استطاعوا  ليه 

 ما الصهيونية املعساس ربعاد ملست ا   ائر بعن القول  ا دعا   ،يل مل اليسسبيم، 

 املو ف بلفور بإن شفتي علو اعوا تلتئا رن ا ،ل ادالو، خيوطها مل العربي املشرق 
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 ابل بادمس، ا  اله  مة ابل ليس القضية، مل ال،و  ا   ائر تقفه ال   الصلب الواضح

 4...رائوس  ومية ارصالة ،عميقة بفر ة ج ار   لو يترع مو ف الفنه ادمس، بعمس النف،ة

 ( مل راائل مل تكلا ما القضية الفلسطينية عكل، بوعا 1191 -1881) 5عمر راساب 

براح بر و مل نوعه، ميمل شل مرما علو اليكود االصهاينة اعشف مخططاتكا ار عيبكا، 

يفتب ما ا  رائو التي رسسها اا  رائو التونسية التي أان يفتب بيكا مج را مل خطر 

هيونية اضرر ا علو القضية الفلسطينية ميمل عتب مقا  ما جر وس "مرشو ادمة" الص

التونسية؛ ردا علو ألمة يكودية نشرت مفاد ا ان استعمار بلسطين بات رمرا ااج،ا علو 

اليكود للا شملها اجمع شتاتكا، ا  ل ألمة خ،يلة ماعرس دبعت "عمر راسا" رممه هللا 

ه بنشر مجموعة مقا ت ملكا: صناعة السلب، استعمار للوباع عل بلسطين بما يستطيع

ك اع لك ادديب ادر ب مجمو السعيو ال ا ر  6اليكود لفلسطين، اغير ا مل املقا ت

املقال رممه هللا نالت القضية الفلسطينية  سطا مل ا تمامه بفتب ما جر وته 'ال،عرق' 

، رما املقال 1/2 ، ص 1121و لية ج 22ا ثنين  22 ، ما العود(الصهيونية) ادال بعنوان:

جوان  22، بتار خ 19اللاني بكان بعنوان:' ريل ت  ب رموالنا" اتا نشرل ما العود 

، 2/1 ، ص1121جو لية  11، ما مين نشر ت الرسالة ما العود 1 ، ص1121

بعنوان :) رسالة مفتومة  لو املعلا بر ومان رئيس الطائفة اليكودية ما الشمال ا بر قي(ك 

بكان ال ا ر  مل الس،ا ين لل ويمل عل بلسطين االوباع علكا من  رن أان طال،ا ما 

ا ف ا درد ردبا  ا   ائر يوابعون عل بلسطين االقور ما مقا تكا ك 7ال  تونة

ا صائو ا، الئن أانت بلسطين ماضرس ما طيات املقا ت، بإن القور بعرا اكا ارم  ا 

نعرض بيما يلا نما ج مل مضور القور ما العظيا  و نال مظا مل  لك أله، اس

 عتابات ا   ائر ينك 

ا  ا عممة ا   ائر الشيخ اإلما  ع،و ا  ميو بل باديس رممه هللا  و سال مبرل ف 

مقا ت عويوس عل القور ابلسطين اعتب موابعا علكا امعبرا عل شعورل العمي  

الصهيوني امساعوال، بنشر بجراح بلسطين االقور الغائرس، التي س،بكا لها ا متمل 

 ا ا: 8ابل باديس رممه هللا ما "الشهاد" ا"ال،صائر" نصوصا ننقلها مل آثارل
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 ما نشرت ا و  ، 1111 لسنة بلسطين تقسيا علو ا متجاج بر ية نص -

 ه، 1191 اللانية جمادى 12 ا  معة: بتار خ ،11 اللانية، العود السنة ال،صائر،

 العلما  جمعية اماسا باسمه ايش ب بيكا يستنفرا  ككك   1111 رات 22 املواب 

 شعب علو اعتوا  أون التقسيا بلسطين، تقسيا علو ا   ائر ين املسلمين

 أل علو مقوسات شنيعا اعتوا  -ريضا – اأونهكككمقو ه عل يوابع  ب ضعيف

 ...بفلسطين ادديان

 بمصر نعقوامل البرملاني املؤتمر  لو ا  معية اماسا باديس ابل باسا بر ية نص -

 رعتومر 12 املواب  ه، 1191 شع،ان 22 ا  معة: بتار خ بلسطين، ا لك رجل مل

 صوت  لو صوت اإلما  اا  معية يضا البر ية   لاما  ككك 119 العود  ، 1118

 ...بلسطين  ضية يخو  رن شعنه مل ما أل مؤ ويل امل أور  املؤتمر

 بين  سنطينة لفتنة اصف هبي تقر ر عل ع،ارس  ا التي"  سنطينة باجعة" نص  -

 مل عشران  تل ا املسلمين مل اثنان ضعجياكا راح التي ا ا اليكود، املسلمين

 استمرت  و املصلين ا علو" خليفي  ليا و اليكود  اعتوا   ثر  لك ا اليكود،

نشر   و ا ككك   1112 رات 11 يو   لو   1112 رات 22 يو  مل ريا  س،عة الفتنة

 جمادى غرس :بتار خ العاشر الو العاشر، ا    " الشهاد" بمجلة التقر ر   ا

 ا     ما النص   ا ط،ع  ، ا و 1112 ديسمبر 11 ه، املواب  1191 اللانية

 مل ا     ادال  ما عليه السابقان النصان ط،ع مين ما اللاني، الو مل اللاني

 ...اللاني العود

 بلسطين عل باديس بلا عتب ما رمسل بهعي 9"الشهيوس بلسطين" مقالة ارما -

 الرابع العود السادر، ا     الشهاد مجلة ما نشرت راق، ا و ردبي بعسلود

امما جا  بيكا  .  1118 رات املواب  ه،1357اللانية  جمادى غرس: بتار خ عشر،

 وله رممه هللا عل القور:" رماد القور الشر ف ملل رماد مفة ااملوينة، 

د ص ى ما سورس اإلسرا :" ال   بارعنا مول"، ا و  ال هللا تعالو ما املس و ا

ليعربنا بفضل تلك الرماد، بكل ما  و اا ع بكا ععنه اا ع برماد املس و 
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، ا واصل  وله رممه هللا ما بيان ا اصومة مع الصهاينة 10ا  را  امس و طي،ة"

" بليست ا اصومة بين أل عرد بلسطين ايكود ا، ا  بين أل االيكود الغاص،ين:

ايكود  علو اجه ادرض، بل ا اصومة بين الصهيونية اا ستعمار مسلا 

اإلنكليز  مل جهة ااإلسم  االعرد مل جهة، االض ية بلسطين االشهوا  مماس 

 ك11القور الشر ف"

مل  نا نلمس مضور القور ما خطابات ابل باديس اما سياق الوباع االتنويو لكل 

ن خصومته مع الغاص،ين مل اتجاد مظا ر الطغيان االغطرسة الصهيونيةك را بيا

الصهيونية اا ستعمار اإلنكليز ، ارن ا  رد بيننا نجل العرد ااملسلمين ما أل ا طار 

 املعمورس امين  ؤ  ك

 ا  ا علا آخر مل رعم  ا   ائر ا و الشيخ مجمو البشير اإلبرا يمي عليه رممة هللا

القضية الفلسطينية،  و اإلبرا يمي  اال   يعت،عر سيو عتاد املقالة السياسية ما موضوع

رممه هللا ال   رعمل  لمه، ارعنت بفرل مول   ل القضية متى لا يفو يغادر شيئا 

 ك12مولها     اله مفصم مطن،ا"

اته عل  ِّ اردبيَّ
ِّ ملقا ت اإلبرا يمي 

مل خمل الرَّصو ال    ا  به مرع  اإلعم  العربي 

ة ما عتاد "بل ة الفلسطينيَّ  اتصر ًجا امياًنا  11سطين"؛ نجو رنَّ الفتاد يضاُّ القضيَّ
ً
مقا 

اكا لوى العرد ااملسلمين،  يَّ ِّ
ة مل ميمل ر م  ة الفلسطينيَّ ِّ للقضيَّ

ْت رؤى اإلبرا يمي 
َ
تناال

ة بمختلف رطيابها اشعوبكا ما مواجهة املشراع  مَّ
ُ
امكاناكا لويكا، ااملطلود مل اد

ِّ ما بلسطين، ااإلطار ا 
هيوني  ة، ا و الصُّ ة الفلسطينيَّ  ضار  اداسع ال   يجتو  القضيَّ

رق االغرد
َّ

 .الصراع بين الش

ٍة؛ ا ا  :ا مفل تصنيف   ل املقا ت ما رربعة ت،و ،اٍت رئيسيَّ

ة بلسطين .1     ضيَّ
ْ
ل
َ
ل ما خ ل: عل ا ستعمار اَدار  سا اداَّ  .الق 

اني: َدار العرد ااملسلمين ما ضياع بلسطي .2
َّ
سا الل  .ن االواج،ات املطلومة ملكاالق 

ف،ة بلسطين عا   .3
َ
ِّ مول ن

المل: ُرؤى اإلبرا يمي 
َّ
سا الل  . 1128الق 

ة  .4 ِّ  زا   ضيَّ
ة ما موا ف اإلبرا يمي  واحا العمليَّ ابع: النَّ سا الرَّ  ك13نبلسطيالق 
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ما ا و تكلا البشير اإلبرا يمي عل القور ما ثنايا عممه عل بلسطين، ا سال م،عرل عليرا 

الوباع علكما، ايعو اإلبرا يمي مل رعلعر اد م  النثرية التعي دابعت عل القضية 

الفلسطينية، بقو عتب مقا ت عليرس ملكا ما نشر ما ص فه املكا ما نشر ما غير ا، تعو 

مل راائع ال،يان العربي، توبقت بيكا مشاعر اإلبرا يمي اإلما  مسرس ارسفا علو بلسطين 

 كملسلمين االعرداضياعها مل يو ا

 ،"اإلسممية ادخوس" ما )مجلة منشور "  ال،نيان ي،لغ متعى" عنوانهبمل تلك املقا ت مقال 

ال 11 بغواد، اللانية، السنة عشر، ا  اد  العود  1192 جوان 18لعععع املواب  ه 1111 شوِّ

 ،جملل 1191 ديسمبر 1 ما بالقور انعقو ال   ادخير اإلسممي املؤتمر  امش  (، علو

 علو دمنا ما تط،يقها  لو ااصلون  ا ا ألمة علو رمر ا بنوا اليكود  ن"  بلسطين  ضية

ا  ن عفسها علو رمرنا نجل بلنبن   ا  الة،   ل   عنِّ
ً

ك متسانويل تجقيقها علو انعمل رجا 

 تجت املطمور  الهيكل بوان  للقور معنى ا  القور بوان  لفلسطين معنى  : يقولون   ا

 املو ف،   ا ملكا را فتنا  و اد وار دامت ما القضية لها نجل بلنعفس اد ص ى،

ر ا مجل لة صر جة النقلها  القور، بوان  ااد ص ى الصارس ما لنا بائوس  : العمل يفسِّ

  ،لنا بإ ا ثمثة، الوامو اليس اامو باللمثة بلسطين، بوان  القور مل لنا بائوس ا 

ل   ا
ِّ
كا عل ر لعوا مناتصمي اليكود اعرف بالتصميا ا رنا نَّ : {رسمبها  ال ما ا الوا غيِّ    

يَكا ْوًما ب 
َ
ار  َل    ا علموا   ا رما ،}َج،َّ  - - اسيعلمون  علموا ا و القصيرس ادنظار   ل عنِّ

ا ي  وان    بإنكا ًسا،    بنا ي دادان  ا  امتقاًرا    منِّ  ما التففير يستسيغ عقل ار  تمرِّ

 سها رمية العوا امين امينه مين أل ما النسف  اطر ضمعرِّ  ملس و ااإلصمح الترميا

ك بنل ل مضور القور بقوس ما خطاد اإلبرا يمي ا مساسه الصادق 14"الوتر مسترخا

اميان رنكا رسالة املسلا السامية التي ين،غا رن يوابع علكا، ارن القور ليست  ا 

 بلسطين ألهاكالصارس را بعض رموز املكان  ناك ا نما القور بكل  لك مجموعا 

 التي ا ستعمار ة الواائر مل تعتي التي اا  لول  االضمانات املقترمات أل ما التشفيك

 املال ينضح، بيه بما  نا  أل دن بلسطين، ررض  بتعرار العاملية الصهيونية سانوت

  يعس"  اسا ا  رائو بعض ما آن اك عليه رطل  ملا امشا وس دراية عل تشفيفه  لك
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بكا  نؤمل ا  نعربها،    ننا"  علكا ا ال - "ال  رس" جر وس  عرتكا التي"  سم اإل  - برنسا"

رِّ  بهي موجودس أانت بإن
َ

ش  رن نعتقو ا ننا ،لنفعه   به الإلضرار  ايرل،   اإلسم  ل 

ن لا التي الهيعس   ل  ن خيرئ العواِّ  مل يعتي ا ل لإلسم ، عواِّ  رعبر برنسا  - اآلن  لو نت،يِّ

ُل  لا جويوس" توجيلة" مقيقاكا
ْ
 ال يل املستشر ين بعض ابتفر ا رش،ا ها، مل َزمل   - َيخ

ْكَوا  ا ستشراق  ريعة يجعلون  ون  مل املفتونين  سا 
ِّ
ط

ُ
 ضرااس به لها الشر يين، ايغ

اج، ج "بطرااس ا َح ِّ
ِّ

 ا، علو لها ا ،كون  ،"ا َ م
َ

ْيم
َ
 يربع ، ثا15ك" تلو ا ال يل ا ا ل

 يو )ماسينيون  لو   )ا قصو املستشرق    ا أان ريل"  امستفسرا صارخا موا ا صوته

 التقسيا، علو بموابقاكا ملكا، اإلسم  بلسطين، ا خراج جر مة ما دالته شارعت

 سكوت ساعًتا أان  نه اآلنئ  لو القضية ُالوت يو  لليكود مل املفضومة اممساعواتكا

 الفرنس ي،  مساسه  و  اك    بيه هاملتن،ِّ  اإلمسار دن ادثيمة، بتلك ادداار املغت،ط

ت  مًعا ادالته دينه علو املسالك َسيعخ ان  اليكود رن اعلا نكاياكا، املغت ادداار، بلما تمِّ

ه َّ،
َ
ن
َ
 تع  ة البسطا  املسلمين يُع    اجا  اليكود، علو ا  ان  - املسيحا  مساسه ت

ه الشامت، ِّ
 ،
ُ
ا  ناك رن  لو دالته ا ن

ً
  ا و بلسطين، ما رص،عها منه توخل منف 

ُ
ف

ْ
 ربي َا 

 تسترجع  ناك ارن ،"ا   ائر  " مويل
ً
  ضية ادغرار، ا و املسلمين عطف بيه ميوانا

ديل،      لك ارن املشرِّ
ِّ

يل رن عيف هللا رممه بين ثاك  16ك "القور بتوامل يتاِّ     املست،وِّ

ون  امكان زمان أل ما االطغاس
ِّ
  ضايا عبر الوينية اعواطفها الشعود س اجة يستغل

ه   لا املستشرق    ا بفعن" هللا: رممه  ال شيئا، ا    عل تغني   ثانو ة اج ئية ف 
ْ
 َيف

َر  لألميا  دالته استغمل
َ
ا باْبَتف   لها منِّ

ً
ْموى   ل ا نَّ  ادموات،  ستغمل طر قة

َ
 بوائو إل

ْو  بهو مال أل اعلو النا،ككك ا ستشراق لها
َ
َر  ما ارصاد الش،فة، َرَمى   و 

ُ
 الرزق مل له  

 رن بعو القور توا ل علينا يجو  ما ا! شعر   ليت كعلو نفسه يضل بإنما ضلِّ  امل

ديل عل تغني اما ا ألهائ بلسطين ضاعت  بقواا رن بعو املمنونة الصو ات   ل املشرِّ

 ك17اديار ائ ررضها

ر اإلبرا يمي يفتع   عبرى  دالية جر مة بلسطين اغتصاد  ن (
ِّ
 املجالس مختلف عبر ي ع

   ا بعو العرد ُيم  بهل"ككك   ائم  لك عل ا فشف بامتياز، صليبيا عواانا تملل كارن

 ارنكا اليكود، رسل اكا بعض - صليبية، مرد رنكا اعتقواا   ا ارائكا - مل ااملسلمون 
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 املارشال ألمة ا ن نعا اإلسم ؛ علو ااملصلود الصالب الوينين مل مفشوبة ممادس

 رنيلكا ي ال ا  مشهورس، معثورس ت ال   ادتراك يو مل القور انتع ع  يو   الها التعي اللم،عي

 
ً

 بلسطين  ن! املسلمون  ريكا العرد، ريكا .اد  ان ما متجااًما اصوا ا اآل ان، ما مجل م

تنا، ما عمر ارمانة عنونا، مجمو اديعة  اليكود رخ  ا بلئن رعنا نا، ما اإلسم  اعهو  مِّ

ا    نا عص،ة انجل منِّ
ً
مل  نا نرى ا  ضور القو  للقور ما عتابات  18". ااسران ا  

اإلبرا يمي رممه هللا اعيف شكلت موضوعا رساسا دان بيه اإلبرا يمي بيانا سامرا 

موابعا بيه امنودا بالوضع السائو  ناك، ارابضا اناعرا لكل صور ا ستعمار الصهيوني 

اإلبرا يمي رممه هللا عل بلسطين الغاشا علو مه،ط ادنبيا ، امل  و معربة بما عت،ه 

االقور بلينظر عتاد )ب ل الوسع ما شرح مقا ت بلسطين التسع( ملؤلفه ع،و ا  ميو 

 بل بشير دمان املقر ك

 العيو مجمو مع – ادربعينيات مل ا   ائر شعرا  لوى مهمة، خلفيه القور عما شكلت

 اتار خية، امضار ة دينية بعادر مل تجمله ملا اليو ،  لو -الشعرا  مل اغيرل خليفة آل

النص  ات  ين لها ا  رما بال عر يفتفي   شعر ، القور، عرم  يوظف عنوما االشاعر

  يمته، لي،عرز  بل دينية، بلقابة امتسلح ادمة، برموز  مرت،ط الشاعر رن القارئ  ليظل بكا

 املجيو، بتار خه طامرت، القارئ لي،قى ا  ااإلسممي، العربي االتار خ ادمة مرعية ما اتعثيرل

 املادية الشراط توبرت  ن ثانية، مرس للتجود ا ابم له ماب ا الرائعة، ا جعله امضارته

 ك19ل لك ااملعنو ة

 يقول مجمو العيو آل خليفة مخاط،ا بلسطين:

 بليععععععععععععععععععععععععععت بكععععععععععععععععععععععععععا صععععععععععععععععععععععععععهاينة جياعععععععععععععععععععععععععععا

 

 بسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع قا للصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععهاينة ا  يعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاع 

 اعيععععععععععععععععععف يصععععععععععععععععععادف العبععععععععععععععععععر  ن  ععععععععععععععععععا 

 

 امعععععععععععععععععععععععععععععععععععا رخم عععععععععععععععععععععععععععععععععععه غيعععععععععععععععععععععععععععععععععععر ا اعععععععععععععععععععععععععععععععععععواع 

 و اشعععععععععععععععععععاكر اليكعععععععععععععععععععود بكعععععععععععععععععععل  طعععععععععععععععععععر ععععععععععععععععععع 

 

 20بعععععععععععععععععععععععععععععععن ط،ععععععععععععععععععععععععععععععاعها شععععععععععععععععععععععععععععععر الط،ععععععععععععععععععععععععععععععاع 
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بمجمو العيو آل خيفة  نا يرى الصهاينة املغتص،ين للقور  ئابا جياعا تلكب ميراث 

القور ا  ضار  االكوني االويني، بحجج استعمار ة بغيضة، ا ا  ف ا اشاكراا ما أل 

  طر، بعنكا شر ا اليقة ما ادرضك

االوجود  اإلنجليز  ورس الفلسطينية, اأادت تقض ي علو النفو     امت الل 1111اما عا  

الصهيوني؛ بورت اللورس بإعمن اإلضراد العا  ما جميع رنجا  بلسطين العرمية تع،يًرا عل 

ساط الشعب الفلسطيني عل ا نتواد البريطاني االوالة اليكودية املقترمة, اسرعان ما 

ابو املتطوعون مل ال،مد العرمية املجاارس, تجول اإلضراد  لو ثورس علنية مسل ة, اتو 

اا تاج الرر  العا  العربي ما مختلف اد طار العرمية, اشعرت السلطات البريطانية 

با اطر, باستخومت الوبابات االطائرات ما  مع اللوار, ارخ ت تنكل بادمرار مل ربنا  

لوطل العربي اردرك بلسطين بعمس مجمو العيو آل خليفة با اطر علو   ا ا     مل ا

رنَّ يو بر طانيا ارا  أل مؤامرس تعرضت لها بلسطين خفية مرس اعلنية رخرى, بفتب 

 ,22التي يكاجا بيكا ا نجليز, ا تجسر علو ما ملَّ بعالو الق،لتين" 21 صيوته )بني التايم (
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  ل الوبقات الشعور ة ما  صيوس مجمو العيو تنِئ عل  مساسه العمي  بقيمة  

القور ابلسطين، امعربته الشويوس  لو  ول ما ا ع ما م  مه،ط الوحا بلسطين 
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ملؤامرس اادطماع الصهيونية ما املنطقة االقور، امخاصة بعو رن اتض ت خيوط ا

 آن اكك

امل ادمواث التي تفاعل معها مجمو العيو آل خليفة رممه هللا، اعتب بيكا دجل القور 

 صيوس  1111 ضية تقسيا بلسطين بما بيكا القور، بقو عتب ما جر وس ال،صائر سنة 

 يقول بيكا: 23بعنوان: "تقسيا بلسطين"

 يععععععععععععععا  سععععععععععععععمة القععععععععععععععور انععععععععععععععت ضيععععععععععععععع ى 

  

 لعععععععععععععععععععععععععا يععععععععععععععععععععععععععول القاسعععععععععععععععععععععععععمون بيعععععععععععععععععععععععععك 

 مضععععععععععععععععوا علععععععععععععععععو ا  يععععععععععععععععف لععععععععععععععععا ي،ععععععععععععععععالوا 

 

 بمععععععععععععععععععععععععععععا جععععععععععععععععععععععععععععرى مععععععععععععععععععععععععععععل د  سععععععععععععععععععععععععععععفيك  

 القعععععععععععععععععععععععععععور للععععععععععععععععععععععععععععرد معععععععععععععععععععععععععععل زمعععععععععععععععععععععععععععان 

 

 لعععععععععععععععععععععل يق،لعععععععععععععععععععععوا بيعععععععععععععععععععععه معععععععععععععععععععععل شعععععععععععععععععععععر ك 

  ععععععععععععععععععععععععععو سععععععععععععععععععععععععععامه ادجن،عععععععععععععععععععععععععععي خسععععععععععععععععععععععععععفا 

 

 ا ععععععععععععععععععععععععععععععوَّ مععععععععععععععععععععععععععععععل رعنععععععععععععععععععععععععععععععه السععععععععععععععععععععععععععععععميك 

ون بيه شر كا بمجمو العيو آل خليفة  نا يرى رن القور للعرد مل زمان  ويا   يق،ل 

آخر، خاصة ارن   ا الشر ك  و املجتل الغاصب، الصهاينة ادشرار املفرس، الل يق،لوا 

الو تناز  بسيطا علو شبر ملكا مهما أانت الظراف اادموال، ا  ا يول علو اعا آل 

خليفة بقيمة بلسطين االقور اما لها مل ميراث مضار  اديني ع،ير ما  لود النار 

 جميعا، 

 اربض القور ا   ائر  غاثة مل مطولة طلب  صیوس رلقى (،1111) نفسها لسنةا اما

 : 24التقسيا، سما ا "استوح شعرك"

  ععععععععععععععععم رغلععععععععععععععععت القععععععععععععععععور منععععععععععععععععك بلفتععععععععععععععععة 

 

 غيعععععععععععععععععععععععرى علععععععععععععععععععععععو شعععععععععععععععععععععععب  نععععععععععععععععععععععاك يععععععععععععععععععععععراع 

 الق،لععععععععععععععععععععععععة ادالععععععععععععععععععععععععو تضععععععععععععععععععععععععج اتشعععععععععععععععععععععععععتكي 

 

 معععععععععععععععععععععععععععععل  سعععععععععععععععععععععععععععععمة املسعععععععععععععععععععععععععععععتعثر املسعععععععععععععععععععععععععععععتنفع 

 ضععععععععععععمي امتجاجععععععععععععك  متجععععععععععععاج مماتكععععععععععععا 

 

 تقطعاااسعععععععععععععععععععععععععععععععتنفر  تقسعععععععععععععععععععععععععععععععيمه ااسععععععععععععععععععععععععععععععع 

 ايعععععععععععععععععععععه بلسععععععععععععععععععععععطين الشعععععععععععععععععععععقيقة   تنععععععععععععععععععععععي 

 

 ععععععععععععععععععععععععععععععل رد ععععععععععععععععععععععععععععععواان اليكعععععععععععععععععععععععععععععود ا شعععععععععععععععععععععععععععععنع 

بيتوجه مجمو العيو آل خليفة لنصرس القور رغا الظراف امللة با   ائر مل ا مت  

ا ستعمار، ا جضها علو ب ل الواجب معها ا و التنويو اا ستنكار بما آل  ليه اضع 
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و أانت الظراف اادموال مناس،ة لترجا القور ا و رضعف اإليمان ل،عو ما بيلكما، ال

 لك التنويو بعم امو فا ما ميوان الوغو، ا ن أانت ا   ائر تعاني  ا ريضا مل رجل 

 استقملهاك 

 :25 ·متوعوا الصهاينة مج را خليفة آل العيو مجمو  اله ما  لك امل

 بععم تجععر اغتعععررت صععهيون   بععل  ععل

 

 لللععععععار نععععععا ض يععععععرد ابعععععل  ن 

 موليعععا السعععم  طخطععع ععععل رعرضعععت 

 

 النعععععععار خطعععععععوط ملكعععععععا بو ععععععععت 

 طعععععالع صععععع،جك بعععععان تجسعععععبن   

 

 للسار   خعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععادع -ا جك -بال،ور 

 اتكشععععععيو التعععععععي رمانيععععععك سععععععترى 

 

 الععععععملكعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععار عععععععععكرعنععععععع مع منعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععهارس 

 ملشععععرد   القععععور  بععععل القععععور

 

 غعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوار مهعععععععععععععععععععععععععععععععععاجر ا متصعععععععععععععععععععععععععععععععععهين 

أان للقور مضور ما الشعر ا   ائر  بقوس، بقو نشر امتى  ،ل انو ع اللورس ا   ائر ة 

 صيوس ملكا مول بلسطين،  1128مجمو العيو آل خليفة ما جر وس "ال،صائر" سنة 

  ول بيكا: 26بعنوان: " يجت اجو "

 ررت بععععععععم تجععععععععرع ععععععععل  بععععععععل صععععععععهيون اغتعععععععع

 

  ن ابعععععععععععععععععععععععععععععععععل يععععععععععععععععععععععععععععععععععرد نعععععععععععععععععععععععععععععععععا ض لللعععععععععععععععععععععععععععععععععار 

  رعرضعععععععععت عععععععععععل خطععععععععععط السععععععععععم  موليععععععععععا 

 

 نععععععععععععععععععععععاربو عععععععععععععععععععععععت ملكععععععععععععععععععععععا مععععععععععععععععععععععا خطععععععععععععععععععععععوط ال 

    تجسعععععععععععععععععععععبن بععععععععععععععععععععععن صععععععععععععععععععععع،جك طعععععععععععععععععععععالع 

 

 بال،عععععععععععععععععععععععععععععععور ا جعععععععععععععععععععععععععععععععك خعععععععععععععععععععععععععععععععاح للسعععععععععععععععععععععععععععععععار   

 تكاسععععععععععععععععععععععععععترى امانيععععععععععععععععععععععععععك التععععععععععععععععععععععععععي شععععععععععععععععععععععععععيو 

 

 ملكععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععارس معععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع رعنععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععك امللكعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععار 

 القععععععععععععععععععععور  بععععععععععععععععععععل القععععععععععععععععععععور   ملشععععععععععععععععععععرد 

 

 متصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععهين امهععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاجر غععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوار 

به ل ادبيات التي بثكا مجمو العيو آل خليفة يعبر بيكا عل غيرس العربي املسلا عل  ور  

يكا الصهيوني النجس املتشرد بع  مكان بيكا    د لها، ا بشرل بعن العرامة، مخاط،ا ب

ص،جه ارمله لل يطلع ص،جه دن الص،ح ص،ح ا ستقمل اا  ر ة  و د ل بلسطين 

 اسكان القور الع   سك

 ال   ا     رمبكا، بهي ا صيوس اأواعب نجمة ز وان، مسين ا   ائر   الشاعر عنو  اا 

 عم  مل الشاعر انطل  اامو، االتار خ اامو الوطل ادن اغوا، اليو  الكل، يجسو
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  لو ادارار مل  صائو"ديوانه  عبر الشعر ة رسائله لها ابعمل القور،  لب  لو ادارار

 رسا ا و بكوال    تار خه يتشكل الا القور بش ى معطر ادارار بتار خ ،"القور

نكا شعر ا، هل مبكا اجسو مخيلته ما ا  قيقية صورتكا للقور الشاعر
ِّ
 :27منه ج   د

 تنعععععع،جس لععععععا نجمععععععة عيععععععوني مععععععا 28 ععععععو

 

عععععععععتُش  عطشععععععععع ى اأواععععععععععب   سعععععععععويا ععععععععععل تفِّ

   ععععععععععععو 
ُ
 رشععععععععععععَر ت الوجععععععععععععوان ملععععععععععععا ملسععععععععععععة

 

س   عظععععععععيا  لععععععععب يفشععععععععها لععععععععا ا صععععععععيو 

س برمتععععععععععععععي رصعععععععععععععابع   معععععععععععععا  عععععععععععععو   رنشعععععععععععععود 

 

  لععععععععععععععب الكلعععععععععععععععيا را عععععععععععععععت عععععععععععععععا ارسععععععععععععععالة 

عععة  ععو   ال نعععاد شعععفة علعععو اضعععت  ،ض 

 

 29اعظعععععععععععي لغعععععععععععو رععععععععععععودُتكا اطلقعععععععععععة 

بالقور  و تجولت  لو رم  ديني اتار خا عنو الشاعر ا   ائر ، اعنو الشاعر العربي  

عامة، ارضعجت مصور  لها  شعر ، يوابع الشاعر علكا ما ثنايا  صائول ا مجو ا لتص،ح 

رم ا للطهارس االقواسة، يجنون  ليكا دنكا برداسها املفقود بعو امتملها مل طرف 

 الصهاينة الغاص،ينك

أانت  ناك عتابات لشعرا  ش،اد ظلوا ينشران  صائو ا ارشعار ا ما املجمت  عما

التي أانت جمعية العلما  تصور ا، خاصة جر وس الشهاد التي أان موير تجر ر ا 

عتَب شاعر   ارئيسها العممة الرامل ع،و ا  ميو بل باديس رممه هللا، امل رمللة  لك ما

ئ  لا ي عر اسمه خوب ا مل ر ابة ا ستعمار الفرنس ي ال،غيض املتصهين, ج ائر ٌّ ناش  

 , ميمل نشر ا آن اك بمجلة " الشهاد "  1112 صيوس شعر ة عل بلسطين ما سنة 

ا   ائر ة التي أان يوير ا العممة الشيخ ع،و ا  ميو بل باديس رئيس جمعية العلما  

ر بيكا مشاعرل النابضة نجو القور اساع نيكا, ايعبر بيكا عل املسلمين ا   ائر ين, يصوِّ

تعاطف الشعب ا   ائر  أله مع الشعب الفلسطيني الشقي  انطم ا مل  مساسه 

 : بخطر ا متمل الصهيوني علو  ور العرامة, يقول 

عععععععععععععععععععععععععْوَر الُعراَمععععععععععععععععععععععععة   
ُ
َك هللَا يا 

ُ
ْوت

َ
 ناشععععععععععععععععععععععععع

 

َيكعععععععععععععععععععععا  ْمو 
َ
ععععععععععععععععععععععْو َراَ  ت

َ
عععععععععععععععععععععْل  

َ
سعععععععععععععععععععععاًبا, مل  قعععععععععععععععععععععْا م 

ُ
 ت

ععععععععععععععععرْ  
َّ

مععععععععععععععععوُح َيُكعععععععععععععععععود  الش
ُ
َمععععععععععععععععا ط

َ
ُعُهاب

َ
 ق  َيععععععععععععععععْنف

 

يَكا  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععو 
ْ

ش
َ
ْقعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععَت ت

َ ْ
 امل

َّ
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوَن   

ُ
 َيَنال

َ
 َا 

َمُجُهعععععععععععا 
ْ
ععععععععععَك َمط

ْ
ن ,   ُيْج   ُقعععععععععععْور 

ْ
 ال

َ
ععععععععععة مِّ

ُ
 يععععععععععا ر

 

يَكعععععععععععععععععععععععععا  ععععععععععععععععععععععععععا, ُ عععععععععععععععععععععععععَو َيْجم  ْور  َرم 
ُ
قعععععععععععععععععععععععععع

ْ
ل  ل 

عععععععععععععععععععععععععإنَّ
َ
 ب
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ا 
ُ
ف عععععععععععععععععْل ُمصععععععععععععععععععاب  هعععععععععععععععععي م 

َ
ُر, ب َ عععععععععععععععععع ائ 

ْ
عععععععععععععععععا ا   رمَّ

 

يَكععععععععععععععععععاعَمععععععععععععععععععر  نععععععععععععععععععار  ادَسعععععععععععععععععع مععععععععععععععععععا  َ،ار  و ل 
ُ
ععععععععععععععععععك

ْ
ش

َ
 ى, ت

عععععععععععععععو 
َ
ْت  آٍل َعل

َ
عععععععععععععععي َبَسعععععععععععععععط ت 

َّ
ُقعععععععععععععععْور  ال

ْ
ععععععععععععععععة  ال مَّ

ُ
 ر

 

ريَكععععععععععععععععععععععععععا  ي  ْل ُمج 
َ
 ععععععععععععععععععععععععععار   ْمَسععععععععععععععععععععععععععاَنكا, ارسععععععععععععععععععععععععععع

ْ
ل  ل 

عععععععععععععععععععععُفها 
ُ

ْرش
َ
, َا عععععععععععععععععععععَا ت ٍ

لِّ
ُ
ر   

ْ
ع
َ
عععععععععععععععععععععو ععععععععععععععععععععععع

َ
 آٍل, َعل

 

يَكا  قععععععععععععععععععععععععععععععاس 
ُ
ار  ععععععععععععععععععععععععععععععع باٍت ت

َ
عععععععععععععععععععععععععععععغ  30اَععععععععععععععععععععععععععععععْل ص 

ا ا  صيوس تنضعح باملشاعر ا  ياشة لفلسطيعل ااإليجا ات القومية التي يتميز بكا أل  

طين امقور لقضياكا، عتبكا شابع متش،ع باللقابة العرمية ااإلسممية، عربي مجب لفلس

 عما  ا عادت جمعية العلما  اتعليمها اثقاباكا مع تممي  ا اطل،اكاك

امع تطور ادمواث، ت ايو ا  تما  انشاط اد ا ا   ائر ين للقضية الفلسطينية، بقو 

ت الفرنسية يطال،ونكا ربع العلما  بيانا ضو تونيس مائط اد ص ى  لو السطا

، عما دعا 32، اتابعت ا  ر وس مقاطعة العرد ا  تصادية لليكود ما بلسطين31با متجاج

ا   ائر ون )عمجمو السعيو ال ا ر  اعلا مرمو ( لوعا الفلسطينيين بادبعال اليس 

 ك  33باد وال بقط اغير ا علير

مجعرد التع،ير عل تضعامنه مع ال اتعييول  الفلسطينية،قضية الا يفتف مجمو العيو ب 

ر له ته مل  ابر قيا،لقضعايا ادمعة العرمية ألها سعوا  ما بلسطين را ما شمعال  بل غيِّ

كا  االوعيو،التضعامل  لو الاكعويو  ااصف رخعمق اليكعود اط،عاعها الشعر رس التي عربعوا ب 

 بلسطين العع   س " يقعول مجمو العيو ما  صيوته " ،34اسعوا اأا اعواع اا  بن االغعرار 

كا اليكود،رخمق  ع، بيصف  1111ي نظعمها سنة عالت  :، بيقول اط،اعها التي عربوا ب 

ْ،عععععععععععععععععععع  الع 
ُ

ف  ُيصععععععععععععععععععععاد 
َ

ْيععععععععععععععععععععف
َ
ْج عاع

ُ
 ًجعععععععععععععععععععععاعر ُّ ن

 

ْيععععععععععععععععععععععععععععععععععع 
َ
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععُه غ

ُ
 
َ
عم

ْ
خ

َ
 عَاَمعععععععععععععععععععععععععععععععععععا ر

ْ
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععَواع  عَر ال  خ 

عععععععععععععععععععععرٍ  
ْ
ط

ُ
   

عععععععععععععععععععععلِّ
ُ
ك عععععععععععععععععععععَاَكر الَيُكععععععععععععععععععععععوُد ب 

ْ
  عععععععععععععععععععععو اش

 

َ،عععععععععععععععععععععععععععععععععععععاع   
ِّ
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععرُّ الط

َ
َ،عععععععععععععععععععععععععععععععععععععاَعُها ش نَّ ط 

َ
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  ب 

َصاُبععععععععععععععععععععععوا 
َ
َمعععععععععععععععععععععا ر َيُكععععععععععععععععععععععوُد ب 

ْ
عععععععععععععععععععععرَّ ال

َ
ت
ْ
عععععععععععععععععععععو  اغ

َ
  

 

ع   
َ
عععععععععععععععععععم ق 

ْ
عععععععععععععععععععْل َبْععععععععععععععععععععض  ال ُقعععععععععععععععععععْور  م 

ْ
ْرض  ال

َ
عععععععععععععععععععع  ب 

َيُكعععععععععععععععععععععوُد جُنععععععععععععععععععععوَد َمععععععععععععععععععععرٍد  
ْ
ععععععععععععععععععععاَن ال

َ
 َمَتععععععععععععععععععععى أ

 

ععععععععععععععععععععععععععععععراع    ألعععععععععععععععععععععععععععععععار د  معععععععععععععععععععععععععععععا الصِّ ُفعععععععععععععععععععععععععععععًؤا ل 
ُ
 35َاع

ا  ا شاعر اللورس املجيوس مفو  زعر ا يفتب لفلسطين االقور، ايعبر عل مشاعرل  

ة ااإلع،ار مله،ط الوحا، االغضب يجيط به بعو رن ضاعت ابرط بيكا املفعمة باملج،

 سوس ا  رح الفلسطيني ابوامة  املسلمون، بجر ا   ينومل    باسترجاعها، العل

النف،ة أانا مل ارا  مرارس النغا ال   شوا به   ا الشاعر املو ود املر ف ا  س 
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بنوا   36ته "بلسطين علو الصليب"ادصيل ا نتما ، ا و يفتتح ا     ادال مل  صيو

 ، ميمل يقول:جياش موجع يلير أل املواجو

 بلسعععععععععععععععععععععععععععععععطيُنككك يامه،ععععععععععععععععععععععععععععععععط ادنع،عيعععععععععععععععععععععععععععععععع 

 

 ا ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا  ،لعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة الععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرد اللانعيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععه 

عععععععععععععععععععععععععععععة هللا بعععععععععععععععععععععععععععععي ررضععععععععععععععععععععععععععععععه   ا عععععععععععععععععععععععععععععععا   ِّ

 

 الساميعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععه ادزل،ا ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا  ،ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة  

،ا عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا  
ً
 بععاععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععُه آد   ععُوسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا

 

 عمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا بععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاع جنتعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععه العاليععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععه 

 بععععععععععععععععععععععععين  خوانععععععععععععععععععععععععه -رضععععععععععععععععععععععععحو ابنععععععععععععععععععععععععه ا  

 

،ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععه  
ِّ
 با  عاليعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععه العععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععْرُد،يلقع

 االُععععععععععععععععععععععرد مععععععععععععععععععععا سععععععععععععععععععععفرس بلسطيعععععععععععععععععععععُل، 

 

  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععو انجععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوراا بعععععععععععععععععععععععععععععععععععععك للهعاا عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععه 

 رمععععععععععععععععععععععععععععععاك  ال معععععععععععععععععععععععععععععان بفعععععععععععععععععععععععععععععل لئيعععععععععععععععععععععععععععععععٍا  

 

 مععععععععععععععععععععععععععععععععععععل الفئععععععععععععععععععععععععععععععععععععة ال،اغيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععه زنيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٍا، 

 ا ا  و ريضا شاعر ج ائر  مجيو ا و: "مجمو بلقاسا خمار" ف  صيوس له بعنوان:  

 بمناس،ة املهرجان الوطني اللاني لألغنية القومية الفلسطينية لل  ائر يو : 37قور"" لو ال

 28-12-1181:  

 متععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععى نععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععستلها الفرسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععان

 

 انسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععقي اردس القععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععور 

 متعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععى نعهتععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  يععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا عرمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععان 

 

   خطعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب ا  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرر 

 ان معععععععععععععععععععععععععععععععععععف مللمعععععععععععععععععععععععععععععععععععا الشععععععععععععععععععععععععععععععععععععجعان 

 

 انلععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععلا صعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععخرس القععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععور 

 متعععععععععععععععععععععععععععععععععععععى يععععععععععععععععععععععععععععععععععععا رمععععععععععععععععععععععععععععععععععععة الر ،ععععععععععععععععععععععععععععععععععععان 

 

 نؤجععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععل آيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة الفرسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي 

 انقعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرر سعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععورس الرممعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععان 

 

 انعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوعو هللا معععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا القعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععور 

 متععععععععععععععععععععععععععععععععععى نجيعععععععععععععععععععععععععععععععععا بعععععععععععععععععععععععععععععععععم  مسعععععععععععععععععععععععععععععععععان  

 

 بععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععم عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععار بععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععم بععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععؤر 

 بعععععععععععععععععععععععععععععععععععم مقعععععععععععععععععععععععععععععععععععو بعععععععععععععععععععععععععععععععععععم رضعععععععععععععععععععععععععععععععععععغان 

 

 بعععععععععععععععععععععععععععععععععععععم: ككك يعععععععععععععععععععععععععععععععععععععا ضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععيعة القعععععععععععععععععععععععععععععععععععععور 

بفي   ل ادبيات نرى بلقاسا خمار متشو ا لتطع ا وامه ررض القور، مع برسان الفتح  

ين للقور الع   س، بيزمفون الصاد ين لنصرس القور، ا و يصور لنا   ا الفتح امل،

أالش عان االفرسان الغطار ف، بينعمون بالصمس ما بيت املقور االوعا  بيكا، االعيش 

 بم عار ا  بؤرك 
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رما الشاعر مصطفى الغمار  ال   انطل  مل القور امل تار خها ليفضح ا  اضر 

 ااا عه مين يقول: 

 ضيا ا  رؤى مواك ما بهاموا بيكا اإلبواع منابع ت بجر

 الوبا  لك د بر ر ت القلو انسيابا بيك منيلكا ارق

 ارا  بنا ن ال ما عاد ا و ما ائ القور جمل يا بما ا

  تجطمت
ُ
 عيا  يطو نا الصمت ااجه شكوى  بيك اليراعة

   ما يلملا جرمنا
 38الشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتا  لياليه ناد ا قبس مل ألِّ

آخر اسمه رممو شنة، يوعو لربع الظلا عل القور االوعوس  لو تجر ر ا،  ا ا  و شاعر 

أي تتظابر ا  هود ما ألمة ااموس عنوانكا استقمل القور، متى تستيقل الضمائر 

ال،اردس االضمائر املغي،ة ما رموع العالا العربي ااإلسممي بيك،وا للعمل مل رجل استقمل 

 اا  ر ةك ميمل يقول: القور، ا رجاعها  لو منى اإلسم  

لا
ِّ
 .. تك

   كك   ننا ا ل
ُ

 اليكود  نخاف

 رمية خيا  مل سُنخرجها

 ادنبيا  مه،ط مل خيبر، رمل   مل

قكك  تمهْل  الفل  
 !الوجول ما معا اموِّ

  39يكود كك صارت الق،ائل   بكلُّ 

 ،مراملها ارطوار األ راب  القضية الفلسطينية ما  ال  مجمو بوز و   شاعر آخر ا و 

 صائو عويوس ملكا  ان يستغل أل مناس،ة لتعييو ا اتمجيو ا علو نجو ما َاَرَد مااأ

قيت ما اإل اعة ا   ائر ة ما بو  صيوته 
ْ
ل
ُ
معرعة  املوسومة بع"جيش العرد ينتصر" ا و ر

عاعُر نفسه يخعاطب الفلسطينيين بقصعيوس 1111جوان  12اما  ،  1111جوان 
ِّ

  ا ف الش

اجتمع نوا  الشاعر بمشاعر الفلسطينيين ارغ،اكا ما , ا و 40" موسعومعة بع "الفلسطيني

  : الميمل ا  هاد االوباع عل اطلكا ا وسها 

ْعنعععععععععععععععععععععععععع  
 تودِّ

َ
ععععععععععععععععععععععععععَوداعُ ع 

ْ
ععععععععععععععععععععععععععْو معععععععععععععععععععععععععععاَن ال

َ
 ي َا 

 

اع 
َ
ب عععععععععععععععععععععععععععو 

ِّ
ل  ااجعععععععععععععععععععععععععععُب الُععععععععععععععععععععععععععععْرد  ُيَنعععععععععععععععععععععععععععاد  ل 
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ععععععععععععععععععععععععععععععععععى
َّ
ظ

َ
َتل

َ
يعععععععععععععععععععععععععععععععععواَن نعععععععععععععععععععععععععععععععععاًرا ت

َ ْ
ععععععععععععععععععععععععععععععععب  امل ه 

ْ
 رل

 

قعععععععععععععععععععععععععاع   ،
ْ
عععععععععععععععععععععععععواَر ال

ْ
 

َ
ر  الُقعععععععععععععععععععععععععْور  ار  

 َمعععععععععععععععععععععععععرِّ

  
َ
عععععععععععععععل  

ْ
ك

َ
 ث

َ
عععععععععععععععْوف

َ
ا خ ُقعععععععععععععععْل سعععععععععععععععالْت ُدُمعععععععععععععععوع 

َ
 ت

 

ُقعععععععععععععععععْوَر َضعععععععععععععععععاع 
ْ
َمعععععععععععععععععا َدْمععععععععععععععععععا ُيَنعععععععععععععععععاد   ال   نَّ

يععععععععععععععععععععععٍب   لععععععععععععععععععععععو َم، 
ْ
غ

َ
لو امليعععععععععععععععععععععععوان َيعععععععععععععععععععععععا ر ععععععععععععععععععععععإ 

َ
 ب

 

ععععععععععععععععععععععععععععععْر مععععععععععععععععععععععععععععععا اللكععععععععععععععععععععععععععععععالو اا  يعععععععععععععععععععععععععععععععاع  ف 
َ
ف

ُ
 ت

َ
  

عععععععععععا 
َ
عععععععععععاَن َجَ،ان

َ
ْجعععععععععععو  َمعععععععععععْل أ

َ ْ
عععععععععععْش معععععععععععا امل عععععععععععْا َيع 

َ
 ل

 

اح  بععععععععععععععععععععععاع  ععععععععععععععععععععععالرُّ ععععععععععععععععععععععْل ب 
َ
ْجععععععععععععععععععععععُو مل 

َ ْ
مععععععععععععععععععععععا امل  41 نَّ

  

يشير بيكا  لو مضارس القور اعراماكا املجيوس، ارن ترابكا يمتو  لو  اما  صيوس رخرى 

عظامه ادمائه، دنه د  عربي رصيل، اج     يتج ر ملكا امل أل مجب لفلسطين 

 اللقور العر قة، يقول:

عععععععععععععععععععععع ْوس 
ُ
ععععععععععععععععععععععيعرْرُض  

ِّ
اَن ا ن

َ
 ي رْرُض َعععععععععععععععععععععععْون

 

ي  َمعععععععععععععععععائ  معععععععععععععععععي َاد 
ْ
ُقعععععععععععععععععْور  َعظ

ْ
عععععععععععععععععراد  ال

ُ
عععععععععععععععععْل ت  م 

عععععععععععععي َيعععععععععععععا  ْ م 
َ
ْنعععععععععععععك   ْسطيععععععععععععع م 

َ
ل
َ
ععععععععععععععاعب  ُل َاُراح 

 

ععععععععععععععععععععيا   ْرَض الضِّ
َ
ْنععععععععععععععععععععك يععععععععععععععععععععا ر ععععععععععععععععععععا ُجعععععععععععععععععععععْ    م 

َ
 رن

َيعععععععععععععععععععععوَ  َمععععععععععععععععععععععْرًما 
ْ
َراك ال

َ
ْسعععععععععععععععععععععطيُن ر

َ
ل
َ
 َيعععععععععععععععععععععا ب

 

ععععععععععععععععععععععععععععوا  
ِّ
ععععععععععععععععععععععععععَوار  الل

ْ
 

َ
 َاُصععععععععععععععععععععععععععموًدا َمعععععععععععععععععععععععععععْوَل ر

عت،وا  صائو ا اعبراا بيكا عل القور، اجعلو ا رم ا لللورس ا ناك شعرا  آخران  

بفلسطين ادابعوا علكا بما استطاعوا مل  اا  ر ة االقواسة االطهارس، بشوا اشعار ا

الكلمة املوا ة، اابتخراا بففاح ربنائكا اابطالها، بعبراا بكلمة الشاعر ا   ائر  املجب 

لفلسطين االعاش  للقور، بترى ما  صائو ا م،ا جاربا امشاعر طابجة مج،ة 

مل رالئك لفلسطين االقور، ا  ترض ى بما آلت  ليه رموالها مل امتمل اغير  لك، ب

  كاغير ا، رممو س نون امجمو ادخضر السعائحا الشعرا : موس ى ادممو  نو وات،

 خاتمة:

مما س،  نل ل رن  سهامات اددبا  ا   ائر ين أان مظها اابرا ما ا  ويمل عل القضية 

الفلسطينية ا ضية القور بالتجويو، بل مل بوايات القضية رصم، عما رنكا أانوا مل 

مل ت،عات ا ستعمار الصهيوني االصهيونية علو اجه ا اصوص، رغا  راائل مل م ر 

بعو ا عل بلسطين اعل القور خاصة، عما ملسنا جهود ا ا  ليلة مطال،ين با  ر ة 

اا ستقمل للقور ابلسطين، اشارأوا مل رجل  لك ما املجابل العاملية، مللما بعل ابل 
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ى  سهامات شعرا  ا   ائر ريضا عمجمو باديس ااإلبرا يمي عليكما رممة هللا، ا  ننس 

العيو آل خليفة امفو  زعر ا اغيرل مل شعرا  ا   ائر ال   تقاسموا مع القور راجاعها 

عما  ال )سيف اإلسم  يممل اآ مها، انوداا با ستعمار الغاشا ال   طالها، امما 

  الشعرا  أانوا دن  ؤ  ؛غير متكلف ،رنَّ شعر ا   ائر ين صادق العاطفةبوبم ة(: 

يؤمنون بعوالة القضية الفلسطينية ا جرصون علو اللورس ضو املغتص،ين الصهاينة 

بكانوا يكوبون,   ن,  لو التع،ير عل شعور ا عل   ل القضية التي يعتبراَنكا  ضياكا, 

الا يكونوا يستغلون   ا ا  ويمل عل اللورس للوصول  لو ر واف رخرى أاملوح ملم, عما 

بعض الشعرا  املغارمة, اغير اككك الفلكا عت،وا   ا الشعر عنوما عنا ا  أان يفعل

ى ادبئوس ما عاملصاد ارثارتكا اللوعة, بع، اا بجرارس اصوق عاطفة, عاطفة شعرا  مكلوميِّ رِّ

الغالب, عانوا مل بطش ا ستعمار الفرنس ي عما عانى الفلسطينيون مل جبرات 

 .ا ستومار الصهيوني

 الهوامش:
 

 
 ك12-11مجمو دااد، اللغة ما مجراد القور، شر ك املقاامة اس ل ا  قائ ، دار الهمل، القا رس، مصر، ص  - 1

 ك21اإلسرا  سورس  -2

 ك92ص  مرجع ساب ، مجمو دااد، اللغة ما مجراد القور، شر ك املقاامة اس ل ا  قائ ، - 3

صعع يفة ا تمعععت  ك لإلشععارس بععإن رال 118 ، ص 1111، 22ابتنا االصععهيونية"، مجلعععة اللقابععة، ع صععا ح خرمععا، "صعع  - 4

 ، لصعععامبكا سعععليمان بنقعععي 1812بكععع ا الشععععن ه صععع يفة "ا  ععع " التعععي صعععورت معععا موينعععة عنابعععة بالشعععرق ا   ائعععر  سعععنة 

 اخليل  ائو العيون، ما طليعة عود ا السابع عشرك

( خطععععععاط اصعععععع في ج ائععععععر  مععععععا القععععععرن العشععععععر ل 1191ببرايععععععر  1 - 1882نععععععاير ي 3) عمــــــر عمــــــي را ــــــ عمععععععر راسععععععا:  - 5

امليمد /اللالمل عشر اله ر ، اشاكر بخطه العربي امقورتُه ما رسا املنمنمات اال   رسعس مورسعة املنمنمعات ا   ائر عة 

 ائعر انشعع اتعلعا بكعا ثعا بعا   ائرك العو بموينعة ا   عصعر اللكضعة ا و مل رااد اإلصمح معا مجمو راسا مع شقيقه 1111ما 

اعتمععو علععو نفسععه بععتعلا العرميععة االفرنسععيةك عععرف منعع  صعع،ال بعبكععارل اإلصععممية، اأععان مععل راائععل ا   ائععر ين املعتنقععين 

اأعععععان اسعععععمه  1111معععععا   ا الفقعععععار ثعععععا 1128معععععا  ا   ائعععععر ملععععع  ب مجمعععععو ع،عععععول اإلصعععععمحا، االعععععواعين  ليعععععهك رنشعععععع جر عععععوس

عت،عععه معععا سععع نه  تفسعععير القعععرآن الفعععر ا سععع نه الفرنسعععيون معععا ا  عععرد العامليعععة معععل آثعععارل .جاربعععو املنصعععور الصعععلكا املسعععتعار

امقعععا ت عليعععرس معععا ا جتمعععاع االسياسعععة االفعععلك تعععوما معععا مسعععقط ررسعععه ادبعععل بمقبعععرس سعععيو  ع،عععو  اتعععراجا علمعععا  ا   ائعععر

 ينظر ز ير  موادن، عمر راسا ص في ارسا ك .الرممل

-212، ص 2219، 12مععع  السعععادر، ع  سعععا معععل ا  رععععة الصعععهيونية، مجلعععة ال،امعععمل،مو عععف عمعععر را ،نفسعععية را عععوس - 6

 ك 211

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85
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الحس الوطني والثوري والقومية العربية في شعر عبد املجيد فرغلي ''لحن العبور'' 

 و''العمالق الثائر'' أنموذجان.
The sense of patriorism, revoloutionary and Arab nationalism in Abd 

Al Madjid Farghali poetry ''Lahn Al Obor'' and ''Al Imlak Athair'' 

are two models.  
.ط.د. حاتم زيدان  

zidane hatem.  

.مخبر النقد ومصطلحاته  

.قسم األدب واللغة العربية  

.كلية اآلداب واللغات  

ورقلة )الجزائر(.-جامعة قاصدي مرباح  

zidane.hatem@univ-ouargla.dz 

 :ملخص

الشااا ر عع  ااد ا فيااد 'رشااا عع رااا ر العروبااة والاااحرة  اغقااي  الحراادة والقحميااة العربيااة  وتفسااد 

ذلك ف  رعره 'شا ت نصحصاه الشاعر ة وينياا وقحمياا ريا   را  راعره الصاريه الألرر اة واألد ياة 

  وبااا لك جاااا ت محشاااح ات راااعره فااا  الااااحرة الحاملاااة للقااايم اة ساااانية الن يلاااة الاااار ء سااام   اااا الشاااعرا 

والعروبااة واتنيءااا  وال ح اااة والقاايم اة سااانية والحااا، واللااار... لا  'الشااا ر  ذة كااااة ءرياا، ماا  قنا اااة 

 ءءانية و وينية ميف رة ت ءءر  اقيال  ا  وم  ه ا  كاة اخييارنا فا  ها ه الحرقاة ال ةاياة منصا ا  اا  

واخترنا    ا رعره مركز     لك  ا  الح  الحيقر والقحمي  ال اتتلك القضاءا وا حشح ات الار رءل

الحااا  الاااحيقر والااااحري والقحمياااة العربياااة فااا  راااعر   اااد ا فياااد 'رشاااا  أة ءكاااحة محشاااحت دراوااا نا هاااح  

  ععلح  الع حرعع و ععالعءالق الاائرعع أنءحذجاة.

  :يةكلمات مفتاح

 ا فيد 'رشا . القحمية العربية /   دالح  الاحري//الحيقر الح  

Abstract:  

The poet Abd Al Madjid Farghali, the poet of Arabism and 

revolution, praised arab unity and nationalism, which is embodied in 

his poetry and his poetic texts are popularized nationally and 

nationalistic where his peotry reflected his intellectual and literary 
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personality carrying the noble human values that characterize poets, 

where the themes of his poetry in revolution, arabism, belonging, 

identity, human values, love and goodness, Therefore, the poet was 

writing from a deep-rooted and deep-rooted faith and patriotism that 

cannot be uprooted, and from this research paper our choice was 

focused on those issues and topics that his poetry carried, focusing on 

the national and nationalistic sense of the same, and we chose to have 

the theme of our study: the national, revolutionary and Arab 

nationalism of ''Abd Al Madjid Farghali'' poetry, "Lahn Al Obor" and 

"Al Imlak Athair", two models. 

Keywords: 

 Patriotism/ Revolionary sense/ Arab nationalism/ Abd Al 

Madjid Farghali.  

  :مقدمة .1

 رك أة ك  أماة ما  األمام تةءا  فا  تاجل ا تار خاا راا'ال  اةنفااسمات  اا  ا سايح  ت 

الألردي والجءاع  وه ه اةنفاسمات أو األرادا  العييءاة ت ءءرا  للياار م م ءاا كااة دوره أة 

رااد   يايم وايخلده اليااار م  ووا يةد   ناه األجياااذ  األمار الا ي ءفعاا  »ءيفاهل اا 'كا  

  و األراادا  الااار  ر'ا ااا الاااحرات العربيااة فاا  كاا  ربااحت 1«نع لااهمناه مألخاارة ماا  صاانعه  أو صاا

الحي  العربي م  مشرقه  ل  مغرباه وايي  مةألح اة ومخلادة فا  ذاكارة ها ه األمام العربياة 

ماااا  خااااالذ تار خ ااااا األدبااااي نشااااقيه الشااااعري والنلااااري  ومااااا رااااد  فاااا  الاااااحرة الجزائر ااااة ء قاااا  

ة  و ة الااااحرة ا صااار ة والحرااادة العربياااة صاااحرة رسااانة ترواااء ا وتيااا كرها األجيااااذ ا يعاق ااا

شااد العاادواة اةواارائيا   ااا  مصاار دلياا  وا ااش  ااا   طااحتت الشااع، ا صااري  كاا  أييا'ااه 

ودلي   ارسم  ا  اتةاد األرقا  واةخحة العرب شد أي  دواة ءء  كيااة أي دولاة ما  ها ه 

د 'رشاا  ما  الشاعرا    والشاا ر   اد ا فياة يع     ح  نا وقحمي نا العربيةالدوذ و ةاوذ أ

                                           

 
  3العاادد   لقاضاا ر  اا   ااحدة  تءي اارات الاااحرة الجزائر ااة فاا  الشااعر اليح جاا ر ععدراوااة نءاااذ،عع  مفلااة كيا ااات  حر ااة  -1 

 . 951منشحرات مخيبر صحرة الاحرة الجزائر ة ف  األد اة العربي والعالمر  ويدي  لع اس  الجزائر  ص
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ا صر اة ال ء  كي حا    الااحرة والقحمياة العربياة فا  العدءاد ما  دواو ناه الشاعر ة  لا لك 

     راولنا أة نالم  ه ا الجان، م  رعره  

 الحس الوطني والثوري والقومية العربية في الشعر العربي الحديث: -0

ياااادها ماااا  خااااالذ الريا ااااة واسااااارت الشااااعرا  العاااارب  لاااا  كيا ااااة  طااااحتت رااااعح  م وتءف

الشااااعر ة ومااااا   اااااة الشاااااعرا  العاااارب الااااا ء  اغنااااحا  دمفااااااد الاااااحرة الجزائر اااااة خاصااااة  نفاااااد 

الشااعرا  ا صاار اة وقااد أ طااحا الراااار ل اا ه الاااحرة 'ءفاادوا  طحته ااا واغنااحا  رمحسمهااا الاا ء  

 قادوها  وه ا ما نةاوذ أة نص   لياه  الدراواة ما  خاالذ اواين ار راعحر الشاا ر الحجا ر

والقحمي ف  دءحا ي ععلح  الع حرعع و ععالعءالق الااائرعع للشاا ر الا ي رءا   اا   اتقاه قضااءا 

الاااااحي  العرباااااي عع  اااااد ا فياااااد 'رشاااااا عع وهاااااح مااااا  الشاااااعرا  ا صااااار اة الااااا ء  ءةءلاااااحة تار خاااااا 

رااعر ا رااا'ال  اةنفااااسمات وماا  القالئااا  الاا ء  كااااة ل اام ذلاااك الحاا  الااااحري والااحيقر  ومااا  

وذلاك  ءةاولاة كيا اة   ال ء  نعاات 'ام م روح القحمياة العربياة فا  أراعارهم أولئك الشعرا 

رااااعرا 'لاااام ءاااان   طااااحتت أي أمااااة  ربيااااة ولاااام ءاااان  'ضاااا   -لألماااام العربيااااة-اليااااار م الاااااحري 

ميخاا ا فاا  ذلااك   الاادوذ العربيااة فاا  تحراادها مااع الشااع، ا صااري شااد العاادواة الاال ااي  ليااه

وباا لك   مااع الاااحرات اليةرر ااة فاا  العااالم  دكءلااه هاا ا ا حشااحت الشااعري الجدءااد الاا ي   اار 

 اااا  شاااح  هااا ا كلاااه تةاااددت  اااا  نةاااح »أصااا ةت هااا ه القضااااءا تءاااا  محشاااح ات للشاااعر و

راوم معاة كاارة  معقي الااحرة معقاي الشاعر الااحري  معقاي الشاا ر الااحري  ماد  العالقاة 

وااااائ  النضاااااذ أو  اااااة ا اضاااا ر والحاشاااار  مااااد  الرد ااااا ا ساااايق لية  مااااد   ءءاااااة الشااااا ر  ح 

 .    2« ءسارب ال رب

والشا ر عع'رشا    اد ا فيادعع تةاد  كااارا فا  دواو ناه أو لنقا  فا  راعره  ا  الحرادة 

العربياااااة  ةضاااااحر مفءح اااااة مااااا  ال لاااااداة الشاااااقيقة مئ اااااا واااااحر ة  ل نااااااة  األردة  الجزائااااار  

العاااااااراق ولااااااام ءألاااااااحت  اااااااا  نألساااااااه رااااااار  الحااااااادء   ااااااا  'لساااااااطاة أو  ءاااااااا يعااااااار   القضاااااااية 

                                           

 
 .50م  ص1009  3 رساة   اس  اتفاهات الشعر العربي ا عاصر  دار الشروق للنشر واليحسميع   ءاة األردة  ر  -2 
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أللساطينية الااار ت ءءرا  ا ي ارهااا قضاية تخااط  ءصار 'قااد  ةرام الحاادود وا فااورة  اا  ال

ه  قضية ك  العرب  'ةضحر 'لسطاة لم ءر  ف  الشعر ا صري 'قد    تناول ا العدءاد 

ما  الشاعرا  العاارب كيا ااه م الشااعر ة أل  اا رماز العروبااة والحرادة العربيااة  وتةارر 'لسااطاة 

ي والقااادس رمااازاة دءنيااااة تار خيااااة ت ءءرااا  للعااارب ولجءياااع هاااح تةااارر كااا  العااارب  'األق ااا 

 ا سلءاة أة ءخ لحا 'لسطاة.

لقااد أصاا ه  أل ااحم األدءاا،  ناادنا مأل حمااا »و قااحذ  الشااا ر الجزائااري عع لقاواام خءااارعع 

 حر ا... ورقا لر  ف  ه ا أي  جحا  لألدب  ا  ما أ يقد ألة ي يعة واقعنا تألار   ليناا 

اوة  حرتنا تةيم  لينا أة نصر، ال د   ك  صارارة و خاالص   ة أة نكحة واقعياة  وشر 

الااااا ي راااااارب  ععمألااااادي سمكر ااااااعع  وكااااا لك كااااااة الشاااااعرا  ءألعلاااااحة ومااااائ م 3« رصاصاااااة أو  كلءاااااة

 القلم وأمااله كلر ف  الجزائر ومصر وتح   وا غرب وف   ااي  الادوذ العربياة األخار   وهرا ا 

ي فااا   لاااده الصاااغار قالاااه فااا   لاااده الر اااار الااا ي هاااح الشاااا ر العرباااي  ة لااام ءقااا  الشاااعر الااااحر 

ءنيمااار  ليااااه  ربيااااا و وااااالميا  وبااا لك ءصاااا ه الشااااعر ءءااااا  انيءاااا   للشااااا ر 'الكلءااااة الشااااعر ة 

مفلجا  النبارة »لرست مرت طة  الحدود السياوية 'هر ت اعتر    لك  وراعر الااحرة راعر 

ر، تةا ااااااا ا  الغااااااة والا ح اااااا  قااااااحي اةءقااااااات ءقاااااارت األذاة  دلألا ااااااه الجزلااااااة واعااااااا اره الااااااار تنااااااد

 ا ي اااااااره يعيءااااااد  ااااااا  أواااااالحب الج اااااار أكلاااااار ماااااا  أصااااااحات ال ءاااااا  الااااااار اعباااااار  اااااا  ا حاقاااااا  

 .4«الروما سية

 اااش رااا رنا  رو'ااا صااع ة مااع العاادواة و اااش أصااع، األوقااات مااع رااع ه وهااح ءاار  

اااد لدءاااه ذلاااك الحااا  الااااحري والاااحيقر  ريااا  نطااا  راااعره 
ل
ويناااه فااا  رالاااة رااارب وهااا ا ماااا ول

وشاد اتوايعءار الا ي سم ازت كيااة الادوذ العربياة    ضا  اا  العادواة الاال اي  اا  مصارتةر 

األخر   ومئ اا الجزائار و حره اا ا فيادة الاار دا'عات 'م اا  كا  أا ر  ما  أجا  أة ءةياا الاحي  

 نااادما قامااات  اااحرة اليةر ااار الربااار   كناااا » ععواااليءاة العرجااا يععرااارا مسااايقال  ءقاااحذ  الشاااا ر 

                                           

 
(  منشااااحرات جامعااااة  اتنااااة  د.ر  د.ت  9191-9195الحاااادء  ) ءاااار  ااااحقرورة  الغربااااة والحناااااة فاااا  الشااااعر الجزائااااري  -3 

 .119ص

 .119ا رجع السا    ص -4 
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عاااد أنألسااانا مااا  الااااحار  و ة لااام  شاااتر  فااا  الااااحرة أو نيانع اااا ءاااحم  ياااحم 
ف
ومعركاااة  ءعركاااة  و 

نكااااحة فااااا  الج ااااااذ مقاااااتلاة  لرااااا  لااااام ءاااايه لناااااا أة نةءااااا  السااااالح 'حجااااادنا أنناااااا  سااااايطيع أة 

 ساااهم فاا  هاا ه الاااحرة  اادة ننقاا  لغااة ا نألاا   لاا  لغااة األم  و'ررنااا قلاايال ووجاادنا أة أرساا  

خااااحة العاااارب  ااااا  مااااا ءقااااحم  ااااه  خحاننااااا فاااا  الجزائاااار خدمااااة ءءراااا  تقاااادءء ا ل اااا ه أة نطلااااع اة 

  'الشاااااا ر مااااا  خاااااالذ ماااااا ءريااااا، ءةااااااوذ أة يعطاااااي 5«د'ا اااااا  اااااا  األر  والقضاااااية والحر اااااة

الاحرة دتلة وبعدا ملحءيا ءصحر  ه ا عقي الحقيقاي للااحرة ما  خاالذ تلاك اللغاة اةءةائياة 

ة رااعحر ا ماااا هااح محجااحد فااا  والرمز ااة الااار يساايخدم ا الشاااا ر فاا  قصااائده وتا ااات هاا ه اللغاا

ت يسااااامي الشاااااا ر راااااا را  ت  ذا خايااااا، النااااااس  اللغاااااة الاااااار »الحاقاااااع أو فااااا  ا ياااااداة لااااا لك 

 .6«ءأل ء ا  ةي  تنزذ  ا  قلح  م ند  الص اح  ا  الزهرة ال اوقة

و  اااا ا ءكااااحة الشااااا ر ملتزمااااا فاااا  نقاااا  قضااااية رااااع ه  يصااااح ر  تم اااام و مااااال م  باااار لغااااة 

وراملااة أللألاااع ومعاااة  حر اة ل ااا قدوااية خاصااة ت ءياا وق ا  ت ماا  راعر ة محريااة  اادتتت 

كاااااة لااااه ذلااااك اةرساااااس  اتنيءااااا  تفاااااه وينااااه  وكاااا لك 'عاااا  الشااااا ر عع'رشااااا عع خاصااااة فاااا  

دءحانااه ععالعءااالق الاااائرعع رياا  نلحااو ذلااك اليصااح ر الشااعري  باار اللغااة اةءةائيااة والرمز ااة 

ي ار ذلاك الحا  لأللألاع وا ألردات الار و أل ا ف  معيم نص
ف
حصاه الشاعر ة والاار  ادورها ت

 الحيقر والاحري للشا ر نألسه.     

 ودراوذ التركاز ف  ه ا الش  م  الدراوة  ا   ال ة نقار رئرسة ه  

 القضية الفلسطينية والقومية العربية: -0-1

أخااا ت القضاااية الأللساااطينية مساااارة ك اااارة مااا  الشاااعر العرباااي  وقاااد كااااة الشاااعرا   

 طحتت أ نا  'لسطاة ور دائ ا و   األماك  وا دة وقداواا ا 'كانات القادس ءري حة    

وا سااااااجد األق اااااا ي وريألااااااا و ا'ااااااا أماااااااك  مقدوااااااة تةءاااااا  دتتت وأنعاااااااد تار خيااااااة ودءنيااااااة  

                                           

 
م  1005وااا د العلااحي   اادر الاادء   اا  تر اادي  ا خيااار فاا  األدب والنصااحص  الاادءحاة الااحيقر للءط ح ااات  الجزائاار   -5 

 .999ص

 .99م  ص1002الرشاءة  الجزائر  مألدي سمكر ا  الل ، ا قدس  ا ؤوسة الحينية للألنحة ا ط عية   -6 
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اعاد قضاية 'لساطاة   راد  أهام »'أللسطاة رماز ما  رماحسم القحمياة وال ح اة العربياة لا لك 

الشااعرا  )...( وأخاا ت رااازا ك ااارا ماا   نياااج م   ااد ا وأ اارسم القضاااءا القحميااة الااار انألعاا    ااا 

م  ووصاحت  لا  وقيناا الحاشار  وها  قضاية 9192م مارورا  نرساة وانة 9191م  نر ة ونة 

 .7«رع،  ربي ولي، تةت ويدة يغياة واو  داد ص يح ي  الم

وقد تناوذ الشاا ر عع  اد ا فياد 'رشاا عع القضاية الأللساطينية فا  راعره دءاحاة ععلحا  

حرعع و قااحذ فاا  قصاايدته الااار كيه ااا شااء  هاا ا الاادءحاة و نح  ااا  ااا  ععت صاالش وت ا تاارا  الع اا

    و  ة ا ارد العربيعع

حْذعع
ف
اااااك

ْ
ر

َ
 َمْ َءاااااا ادَعااااا  ععَدَءااااااْةعع أو ععأ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وذ  اااااااااازف
َ
 ت

َ
ااااااااااْدَواة  َوااااااااااْح  ا العف

َ
ااااااااااارف ذ

َ
   

اااااااة   
َ
َدْول    

 
اااااااَرا  اااااااا ت اْ ت  ااااااالش ءحم   ت صف

 

عع   َيااااااة  ااااااحذف ععَهَءف  فف
َ
ااااااَرا   ت

َ
اااااا  الأل اااااا  ف   ه 

ااااااااَ ا  و 
ْ
َرأ    

ورف اااااااارف
ف
ااااااااَ، الغ ع 

َ
 ل

 
ااااااااة

َ
اااااااا  َدْول  ه 

 

ااااااااحذ   قف طاااااااار ف  ف
َ
َ ا ت َساَواااااااااف

َ
 َوَبااااااااَدْت ل

  
 
اَهة

َ
اااااي ف َواااااأل أل 

َ
اااااات  ت

َ
اااااْ  َ َيان اااااْم م 

َ
 ك

 

َ ااااااااااا ععدءاااااااااااةعع أو ععأرااااااااااكحذعع  اااااااااا    
َ
 أْدل

اااااااحا  
ف
اااااااْد تن

َ
حَة أَة الَعاااااااَرَب ق َوَ ْةَسااااااا ف

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْم   ف
َ
 ل

 

ح   يف حذ أو أَة َصاااااااابَر جف
ف
م َوااااااااَيط اااااااا    ر 

ااااااد    ائ 
َ
ااااااْ  ق اااااااَرة  م 

َ
اااااا  انييااااااار  ر ااااااْم ف   هف

 

ياااااااااااا ..  أل 
َ
م  ك الَنْصااااااااااار  الَعيااااااااااااي     

 وهللاف

 الحقاااااااااااااااات راااااااااااااااااة لح  ااااااااااااااااة   ربيااااااااااااااااة 

 

 للنصااااااااااار 'م اااااااااااا ماااااااااااا هناااااااااااا   ااااااااااادء  

َماااااااااااااااااااة    حف اااااااااااااااااااة  َمْز ف
َ
  ة الَ اااااااااااااااااااال ف لدول

 

 

وذ   اادف ر  اا    ف
َ
ا الط

َ
 .8َمااا 'يااه  َ ااْ  َهاا 

الصارياة هاامياة فا  تاار م العادواة اةوارائيا   ف   داءة ه ه القصيدة ذكار الشاا ر  

وهءااااا ععأرااااكحذعع رئاااار  الااااحسمرا  اةواااارائيا  الاالاااا  ونائاااا، وسم اااار الااااد'ات ععدءاااااةعع ووياوااااا ءا 

ررء ءااا لراا  اآل ااار الااار تركاهااا رساا، قااحذ  رة'تااالعنصاار ة شااد الشااع، الأللسااطيقر األبااي 

تقااااااحم  ااااااا  أرشاااااانا الطاااااااهرة الشااااااا ر ريءااااااا وااااااتزوذ ألة هاااااا ه الدولااااااة اليا ااااااة ت ءءراااااا  أة 

ل اام  ت أة الجيااحش  وأذ نااحا'لسااطاة  وم ءااا ت اااة لالراايالذ الغاراام  اادة العاارب قااد تنااحا 

                                           

 
رساة     شحرة  الح  الحيقر والقحمي ف  دءاحاة أشنياات نضاالية  ةءاد الصاالش  او اة  مفلاة  لاحم اللغاة العربياة  -7 

 .910م  ص1090و دا  ا  كلية اآلداب واللغات  جامعة الحادي  العدد الاا ي  

ر ة  اا  نصاار أكيااحبر    ااداد وتقاادءم   ءاااد الاادء    ااد ا فيااد   ااد ا فيااد 'رشااا   دءااحاة لحاا  الع ااحر مخيااارات رااع -8 

 .19م  ص1091  9'رشا   يسطروة للط ا ة والنشر واليحسميع  ر 
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يدخ  ليةر اار هاا ه األر  وتخليصاا ا ماا  العاادواة الغاصاا، وااالعربيااة لاا  ءطااحذ انييارهااا و 

لا لك  ألة 'لسطاة تءاا  اتنيءاا  العرباي 'هار الارا د الا ي ءفءاع األماة العربياة اةواالمية 

تن اد الشااا ر  الح  ااة العربياة الااار واايقحدها القائاد الاا ي ءفءع اام  اا  كلءااة واراادة والنصاار 

والنباارة   قااد د اا  أكلاار ماا  أي وقاات مالاا ي  هاا ا اتنيصااار الاا ي ويقالاا ر  ااا  دولااة  واارائي 

الااار تاادذ  ااا  ذلااك هااح قااحذ الشااا ر )وااح  نةألاار للغاازاة ق ااحرهم( وهاا ا الح يااد ا ساايق ا  

. و حاصاا  الشااا ر قااائال فاا  نألاا  القصاايدة مااع صااعحد نباارة الرااره واليةاادي لاا  ءطااحذ كاااارا

 للعدواة 

اااااااَنا ش 
 َجرل

ف
اَشاااااااة

َ
د  اااااااهف انيأل

َ
د
ف
اااااااْم ت

َ
 َوَماااااااْ  ل

  ِ  ِ  د 

ااحذ   صف
ف
َءااة '

َ
ا
َ
اا  '

َ
ااة  األول

َ
اا  الَجْحل  ف 

ْءَياااااااااااااااَدة     َ ااااااااااااااا  مف
 الرل

ف
اااااااااااااااَرة  َوالَحاااااااااااااااْربف َدائ 

 

ي   َ ادف  وااااااااااااااااااااَرائ 
ف
َهااااااااااااااااااااا َواااااااااااااااااااا  َنار   َوب 

ااااااااااااااااااا  ااااااااااااااااااااردف الَعربل
َ
 يف َهاااااااااااااااااااَ، مزمفاااااااااااااااااااراا 

 

 وواااااااااالره الصاااااااااارو  وال تاااااااااروذ 

اااااااااااااااا  
َ
ااااااااااااااااْره لي  

فل
َ
اااااااااااااااايف ' َ ااااااااااااااااا الَعَرب   َءااااااااااااااااا أ ف

 

يااااااه  دخيااااااْ     فاااااا  كاااااا  راااااابر  َرااااااَ  ' 

ااااااااْم   َدهف َة ورف ال اااااااا   اش 
َ
َءاااااااااَح الغ  واكاااااااا ه ج 

 

َصاااااااااارَع  الاااااااااااَدَمار  وععجح ساااااااااااحةعع  

 ا ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائحذ 

 

 
 
َماااااااااااااااااة

ف
ْياااااااااااااااااه  أ

َ
اااااااااااااااااهف اْواااااااااااااااااَيْدَع  َ ل

ف
ْدَوان   ف

 

َ ا  هف ْره 
حذ ت الضغد ءف

ف
ْواط

ف
 ا وت األ

 أ نادهاااااااااااااا قاااااااااااااد أقساااااااااااااءحا  فالل اااااااااااااا.. 

 

 .9أة يسحقحا أ ادا ها و ز لاحا  

رساا، قااحذ الشااا ر فاا  هاا ا الشاااهد 'ااسة الحاارب  ااا   واارائي  لاا  ءكااحة 'م ااا 'صاا      

واراااد ماااا لااام ءر ااالحا. والحااارب  ااااة الريااااة الصااا يح ي والجااار  العرباااي رااارب ك اااارة راااه  ا 

ت تتااااار  أااااا ر   ت وقضااااات  لياااااه  وال رااااات الاااااداذ  اااااا  وينياااااة  و  اااااالر   الاااااار الشاااااا ر  الناااااار

الشااا ر ورسااه الاااحري هااح قحلااه  )ا ااارد العربااي هاا، مزمفاارا.. ووااالره الصااارو  وال تااروذ( 

وقد أمر ععالعربيعع أة ءألفر ف  ك  رابر را  'ياه دخيا  ما  دخاال  العادواة  وباالرشم ما  أة 

ئر  األمر كااي ععجح سااحةعع  ناا ا   ت أة أمر كااا رليألااة للعاادواة لاا لك ذكاار الشااا ر اواام الاار 

 ز ءااة و صاارار الشااع، العربااي لاا  ءصاادها أي كاااة  ت نسااالره وت  قحتااه راااي و ة تفاوسمونااا 
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فااااا  العااااادة والعيااااااد  ت أة هللا هاااااح الناصااااار ا عااااااة  اااااا  الطغااااااة ا عاااااادء  ل واااااالم والعروباااااة 

 واتنيءا         وال ح ة والقحمية العربية  و حاص  الشا ر قائال ف  العروبة

  َ  
ل
ااااااااااااااااااَد  ااااااااااااااااااْ  ءف

َ
وَبااااااااااااااااااة  ل رف أر ف العف

ْ َرَهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ف
 ي

 

 أر  جناااااحد هللا تةمااااار قدوااااا ا

 

ااااااااحذ  
ف
ل َذ رف اااااااحف

ف
ااااااااْ  َءط

ف
اااااااَزاة ول

ف
 ر ْجااااااا ف الغ

 

 و قاااااااااااااحد جااااااااااااار  خالصااااااااااااا ا جبرءااااااااااااا 

 

 ليعااااااااحد  ائاااااااادها ألر  جاااااااادوده

 

 وبااااااااااااااااااه واااااااااااااااااا نعم ععشاااااااااااااااااازةعع وجلياااااااااااااااااا  

وَبااااة  للعروبااااة  َوْرااااَدَها  رف ْر ف العف
َ
 أ

 

اااااااااااااااااااا 
َ

ش يااااااااااااااااااا ت أْة يف ااااااااااااااااااااَ  َدخ 
َ
َ ا الَ ق

َ
 ر ك

اااااااا  سَمْمَفااااااااَرْت    ه 
ْ
اَصااااااااه ا  ذ

َ
غ اااااااا   ل   َو ل

 

ياااااااااااااااااااااا ف   َ اااااااااااااااااااااا ه اااااااااااااااااااااي  ش  د    
اااااااااااااااااااااحف  أو لألوف

  
 
َنَصااَ ة َياااذ َصااَحا   مف اا  الق  ااْم ف   هف

 

ي   ْرَسااااااااا ف َصااااااااال 
َ
َ اااااااااا أ

َ
و  ل

اااااااااحَق الَعااااااااادف
َ
' 

نراااااْت نغااااازو 'ااااااجر    اااااْ  مف
ف
ر

َ
اااااَْة ت

َ
ل
َ
' 

 

يااااا عع  ااااااَر ععالن 
َ
اااااهف َو 

َ
عع ل اااااَراتف َضاااااَ، ععالألف

َ
 ش

اااااااااااَر َصااااااااااَحا      
َ
اااااااااار ععاألردةعع ن فل

َ
أل

َ
 َوت

 

اااااحَق العااااادا عع زر ااااا عع 
َ
َ اااااا '  .10َ ْ اااااح ي   

  

     

 

ءةااااوذ الشاااا ر ا صاااري عع'رشاااا عع فااا  هااا ه األ ياااات أة ء ااااة  ااادة أر  'لساااطاة أر    

مقدوااااة يااااااهرة ت ءءراااا  للغااااازاة أة ءد ساااااحها وجااااا  خطا اااااه راااااامال لقاااايم الحر اااااة وم شااااا ع 

  الاااحري ودا يااا ماا  خااالذ هاا ا اللطاااب  لاا  القحميااة العربيااة  ألة  ااالروح الحينيااة والحاا

'لساااطاة كءكااااة وقضااايا م كء ااادأ ت اعقااار الأللسااااطينياة لحرااادهم   ااا  تخاااط كااا  العاااارب 

أل  ااااا رمااااز العروبااااة واةوااااالم  لاااا لك كاااارر الشااااا ر قحلااااه )أر  العروبااااة( 'هاااار أر  مقدوااااة 

ال  مااا  أواااحدها  ذا سممفااارت  ريااا  ءءاااا  تار خ اااا تاااار م كااا  ا سااالءاة والعااارب  'ح ااا  للااادخ

و ضارب لناا الشاا ر أمالاة رياة نانعاة   ر ه الشا ر أ نا  'لسطاة  األواحد واألر   االعر  

ماااا  وجدانااااه راااااة قاااااذ  اااادة الغاااازو الاااا ي ءةااااد  فاااا  'لسااااطاة ويغضاااا، لااااه الألاااارات و اااااحر 

العربياة   و يألفر له األردة وه ا دلي   ا  اتنيءا  و اترت ار العربي ال ي ءاربد كا  الادوذ 

'العروبااااااة والقحميااااااة ت اعتاااااار  فاااااا  قامحواااااا ا  ءااااااا يعاااااار   الحاااااادود السياوااااااية الااااااار تروااااااء ا 

 الكحلحنيالية. و قحذ أءضا ف  القصيدة نألس ا 

َها يااااااااااااااااااادف   
ااااااااااااااااااااَد ءف

َ
ااااااااااااااااااايف ك اااااااااااااااااااار دف الَعَرب 

َ
 ا 

 

ااااااحذ   صف اااااايَه وف ت 
ف
ااااااْح أ

َ
اااااا   ل

َ
اااااا   '

ف
ااااااْ  ك  !!م 

َ اااااا 
َ
ا ل اااااْد أ ااااار  ف 

َ
اااااْم ت

َ
 ل

ف
يَعاااااة د 

َ
اااااح ت الل

َ
 ل

 

ْضاااااااااالي َوْ اااااااااا 
َ
الق ااااااااااْم ت ءَ  خ   

ل
 هف الاااااااااا 
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َ اااااااااااا  اااااااااااْم   
َ
ااااااااااايَه ل ت 

ف
ااااااااااا  أ

َ
ل وف

َ
 األ

ف
 الَضاااااااااااْرَبة

 

َ ز  اااااااااااااااااااا  
َ
ااااااااااااااااااااحهف و نااااااااااااااااااااه ل قف

َ
 َمااااااااااااااااااااا َرق

ااااااا  رب 
ْ
اااااا ف َمد َةق  ا ءف ْصاااااار 

َ
ااااااْ  ن

ف
ااااااْم َءر

َ
ااااااح ل  هف

 

ليااااااااا  
َ
اااااااااحد  ذ جف َعااااااااازف َ اااااااااا  الحف ااااااااه  يف  و   

اااااااااااااااااااااحهف و َناااااااااااااااااااااهف   قف
َ
اااااااااااااااااااااْدر  َرق

َ
غ  ن 

ْصااااااااااااااااااااار 
َ
 ن

 

 َوهااااااااااااااام   ااااااااااااااادا أييا'اااااااااااااااه واااااااااااااااتزوذ 

 ععدءااااااااةعع  ااااااااهم ءاااااااا تءاءااااااا 
ف

اااااااا 
ْ
   َ ط

  

 .11صااااااالألا وتااااااااه  نيلاااااااه ععأراااااااكحذعع 

فاااا  هاااا ا الشاااااهد ءيةااااد  الشااااا ر و قااااحذ  اااادة ععا ااااارد العرباااايعع لااااح أتيةاااات لااااه 'رصااااة  

لحتهاااااا  ااااااا  و  الحصاااااحذ 'ساااااي يد  وااااارائي   والعااااادواة الصااااا يح ي  ااااادواة مءاااااا   لللديعاااااة

ر وهمااار واااازوذ ييألاااه انيصااروا وتقااادمحا 'ااا لك النصااار الاا ي رققاااحه كااااة نغااادر  لرنااه نصااا

ر   ا  انتزا  ا وريعا ليعحد األر   ل  أهل ا  و ضي  الشا ر قائال     
صل  ألة ا ارد العربي مف

ااااْد َ ااااَدا
َ
َك ق ْصااااءف

َ
اااايف خ َعَرب 

ْ
ل
َ
َ ااااا ا  َءااااا أ ف

 

وذ   اااااااادف َرْ ااااااااَك وف ا  
َ
ْت َ ااااااااْ  ن

َ
ااااااااأل

ل
ش

َ
ر

َ
 َوت

 اللصام أمر كااا و ة تاك قااد  اادت 

  

 فاااااااااااا  مساااااااااااارح العاااااااااااادواة  واااااااااااارائي  

  
َ

اااااااااااااا  ش 
ف
َناااااااااااااااة   ك

َناااااااااااااااتف َ ااااااااااااااْ  الجف الق 

ْم  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايعف ف  َجء 

 

سااااااااااااي  
َ
ما   ا الااااااااااااد   َوَ اااااااااااادف الَجر  َءااااااااااااة    

ا 
َ
ااَدن ااؤ  ش 

ف
َءَراتف الَيَحاي

َ
ت
ْ
ااؤ ْت مف

َ
ااأل ش 

ف
 ك

 

يااااااااااااا   حب  َدل  اااااااااااااعف
ف

اااااااااااااَزاَح َ ْئَ اااااااااااااا للش
َ
 وان

 هااا  فااا  الحقيقاااة قصاااة قاااد مالااات 

 

خألااااااااااا  اليءايااااااااااا  
ف
 ولاااااااااااح أناااااااااااه قاااااااااااد أ

َ اااااااااا د  
َ
حي يف

ف
اااااااااْربف َدَ َرَهاااااااااا َوَرااااااااااَ  خ

َ
 الغ

 

اااااي     ععصااااا يحَةعع َ اااااَدا الَيأْلص 
ل

ااااا 
َ
ر  َوب 

 فاااااااااا  مصاااااااااانع هااااااااااح للياااااااااا مر مخاااااااااادت 

 

 وباااااااااااااااه ءااااااااااااااادار الرياااااااااااااااد واليضااااااااااااااالي  

ا 
َ
ااااَدن ااااا ف َ ااااَه الَدَوااااا   ف ش  ةف

ف
اااار  ت

ْ
 َوك

 

 و  ااااه اشاااا  الحاااارب شااااد رااااعحبنا

                      

اااااااااااااااااااَدَ رف اةرهااااااااااااااااااااب واليقييااااااااااااااااااا    .12َو ف

 

 كااااام 'ياااااه للغااااارب الغااااادور  ءيااااا  

 

ف  ه ه األ يات م  القصيدة  ل  دور اليةاال  اةوارائيا  األمر كاي شاد يشار الشا ر 

-الدوذ العربياة خاصاة 'لساطاة  وتلاك ا اؤتءرات ا ز ألاة الاار د ات فا   اهرهاا  لا  الحر اة 

لرااااا   ايئ اااااا  رااااا  ذلاااااك  'الريااااااة  -ورقاااااحق اة سااااااة ورااااا  الشاااااعحب فااااا  تقر ااااار مصاااااارها

وفاااا  نعاااا  األراااااءاة 'ر سااااا   ا ااااد ر أمر كااااا الصاااا يح ي ءكااااحة فاااا  الحاج ااااة لراااا  ورا ه العقاااا 
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وبر طانياااا مالءاااا راااد  فااا  العااادواة الاال اااي  اااا  مصااار 'دمر كاااا ومع اااا نعااا  الااادوذ الغربياااة 

الاار تااد حا  لا  راا  الحاروب شااد الشااعحب العربياة وهااد' ا فا  ذلااك اةواالم  'ةساا، قااحذ 

ةير ا الغرب ريءا ويعء   ا  تءايل ا  ناح  صا يحة  لرا  تألاادذ الشا ر 'سة القصة الار ءف

     الشا ر ف   خر القصيدة كاة تألادت  ءفا يا  قحله 

 َصاااااأْلَةة  
َ
ْواااااَحأ

َ
ْعَءارف أ  َوليطاااااح  اتْواااااي 

 

ياااااااااااا   َ ااااااااااااا الَيْنر  هل 
َ
د اااااااااااااَح   

َ
 َواااااااااااْحَداَ  ي

 ولترجاااااااااااااع األر  الح ر اااااااااااااة راااااااااااااارة 

 

 ععوالياااااااا  خألاااااااااق الاااااااارواق  لياااااااا عع 

طف  
ف
ااااااااااْرق

َ
 دوح القاااااااااادس  ت

ةف ااااااااااحف صف
ف
َوش

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَحة  
ْ

ش
َ
  

 

يف  
ْ
ء َول ْحااااااااَ  الَجءيااااااااَ  َهااااااااد 

َ
اااااااْ  الل ل 

ْ
 ط

ولاااااااااااايع  أرشااااااااااااك ءااااااااااااا 'لسااااااااااااطاة  

 الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانا

 

 و ليااااااااااااك تقااااااااااااارت للساااااااااااااالم ي اااااااااااااحذ  

ياااك نشااااعرهم  اااَعَرا ف ' 
ف

 الش
ْ

ااا  م ي 
ْ
 َول

  

اااااااااااااااااارح  للألخاااااااااااااااااار أ ياااااااااااااااااا   ااااااااااااااااابَة ص  يف
ْ
 ول

 ءاااااااا أواااااااحد أميناااااااا أتااااااااكم نصاااااااركم 

 

 و ااااااااا  اليقااااااااااة ترشااااااااا  ا ف اااااااااحذ  

ااااحَدهف   نف ااااْد الَ اااااَ  الَجَ اااااةف جف
ف

َيْةش
ْ
ل
َ
' 

 

ااااااااااااااااااااااااا 
َ
حذ أ 

ف
ااااااااااااااااااااااااال

ْ
   أراد 'رياااااااااااااااااااااااااده َمش

 )...(   

كااااااااااااا   جناااااااااااااحده   َيااااااااااااادت  ععدءااااااااااااااةعع   
ْ
ل
َ
' 

 

اااااااااااااااااااارات يح  اااااااااااااااااااا    و ياااااااااااااااااااااده   َة الص 

اااااا  
َ
ااااااَ ْت لي

َ
لَ ااااااا ر

ف
روَبااااااة  ك  أر  العف

ااااااااااااااااااااَ ا ش 
رل
َ
ْقَ ااااااااااااااااااااي ي ي   ف ااااااااااااااااااااَ   ْوااااااااااااااااااااَرائ 

ْ
َيل

ْ
ل
َ
' 

 

 'ليلاااااااا   واااااااارائي   ق ااااااااي يرشاااااااا ا 

 

 وأتااااااااااااااااااااااااه ءاااااااااااااااااااااااحم للقاااااااااااااااااااااااا  م اااااااااااااااااااااااحذ  

 .13جاااااااااار  العروبااااااااااة هاااااااااا، وهااااااااااح  جااااااااااحذ 

 

 روبااااة َهااااَ، وهااااح  جااااحذ جاااار  الع

 

طااايل صاااألةة اتوااايعءار و اااحدة األر  ا غصاااحبة ة تألاااادذ الشاااا ر فااا  هااا ه األ ياااات     

نكااااا   دهل اااااا سممناااااا ياااااح ال  'الحر اااااة الاااااار وااااايةقق ا هااااا ا  و ترااااارة مسااااايقلة نعااااادما اشيصااااا 

الشع، ويعيد ك  أ ر  جءي   لا  القادس  لا لك را ه الشاا ر اة سااة  األشصااة  نادما 

وهاا ه الحر ااة الااار ويالاا ر  أر  'لسااطاة  وفاا  هاا ه األ يااات   ا اتنيصااارتاارقط 'ررااة   اا 

د ااااحة صاااار ةة ماااا  الشااااا ر ءاااادمر 'م ااااا الطغاااااة ال غاااااة واليااااا اة ا ساااايغلاة ا ساااا  دء  ل اااا ه 

األر  أة ءةشادوا جناحدهم ألة القااحة العربياة  تيااة ما  كاا  'ا  ليةر اار ها ه األر   ويعااحد 

كر  الالصاااااية ععدءااااااةعع وهااااا
ل
 ا اليرااااارار دليااااا   اااااا  أة الشاااااا ر ءرااااا  كرهاااااا ل ااااا ا الشاااااا ر ليااااا 

كره  قحتناااااااا العربياااااااة 
ل
الطاشياااااااة الصااااااا يح ي  ودليااااااا  أءضاااااااا  اااااااا  أة الشاااااااا ر يسيةضاااااااره ليااااااا 
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وميح اادا  ءاااه و مااره فاا  الحقاات نألسااه  اادة ءاادت  كاا  جنااحده ألة أر  العروبااة اراايعلت نااارا 

  اتخ وا م  اليضحية رعارا ل م.   قد ليةرق ال غاة  والألدائيحة 

 و قحذ ف  قصيدة ععت ءا ر اة ال قرعع 

ااااااااااااااْر 
َ
 الَ ق

َ
َ ااااااااااااااة ْم َءااااااااااااااا رف

ف
ر ْساااااااااااااَحقف

َ
 َون

  

اااااااااااااااااااااااااَرْر  
َ

يااااااااااااااااااااااااا،  الش   
َ
ل ْم   

ف
ر

ف
ْةااااااااااااااااااااااااار ق

ف
 َون

رْم   ااااااااااااااااااااااا  
َ
ذن

َ
ْم َمااااااااااااااااااااااَع أ

ف
ر ْسااااااااااااااااااااااَحقف

َ
 َون

 

ْعَيَباااااااااااااااااااااااااااااْر  
ف
 ا 

 
ْباااااااااااااااااااااااااااااَرة فَعلرااااااااااااااااااااااااااااام   

َ
 َون

 'ءااااااااا نرسااااااااة األماااااااا   ت تااااااااحاب 

 

 تقشاااااااااااااااع  ااااااااااااااا  أ'قناااااااااااااااا وانةسااااااااااااااار 

اااااااَم اْوااااااايَ  
ف
ْةااااااا ف  

َ
ا القاااااااح  َوَهاااااااا ن

َ
 َعْدن

 

ر  ْسااااااااااااااااااااااااااَيع 
َ
ااااااااااااااااااااااااااة  أوراااااااااااااااااااااااااارْت ا

َ
عَرك

َ
   

ا الَضاااااااااارَباْت  
َ
ااااااااادن وف

ف
 رشااااااااادنا ل اااااااااا أ

  

اااااااااااااا  أو 'فاااااااااااااار 
َ
 

َ
ااااااااااااااا ي ْساااااااااااااَحَ  نغي 

َ
 ل 

 وتلاااااااااااااااااااااااااااااك معاااااااااااااااااااااااااااااداتنا للقيااااااااااااااااااااااااااااااذ 

 

 أ ااااااااااادت لساااااااااااح  ال غااااااااااااة الغااااااااااادر 

ااااحا الااااَدَماَر  
ف
وق

ف
حَة ذ ْنااااَد َصاااْ يف َياااا جف

َ
' 

 

كر 
َ
اااااااْع،  َجليااااااا   الااااااا 

َ
ْر   ر

َ
ااااااا  أ

َ
 َ ا

  رمويقالاااااااااا ر  ااااااااااا  كاااااااااا  أيءااااااااااا 

 

 14وتةطاااااااااايءرم لاااااااااار  منااااااااااه مألاااااااااار 

ت ادأ ها ه القصايدة  الح يااد  يرارار لألياة ععونساحقرمعع فاا  ال ريااة األوذ والااا ي ماا   

ق اااا  الشااااا ر  واللطاااااب هنااااا محجااااه ةواااارائي  وأمر كااااا ألة هاااا ه القصاااايدة قيلاااات  ءناواااا ة 

ا ما  م  وقاد نعاات أمر كاا  دواطحل ا قر  ا9192ررب السية أءام  اة العارب و وارائي   اام 

رااحايس واارنا  وكاناات ال ارجااة ععليبرااايعع تنقاا  الشااألرة ا ي ادلااة  اااة القااحات العربيااة وتتاارجم 

رمحسمهااااا ةواااارائي  مءااااا أد   لاااا  وقااااحت النرسااااة  ااااا  الاااارشم ماااا  أة العاااارب اواااايعادوا قااااحه م 

'يءااااا نعاااااد  لاااا لك جاااااا ت هااااا ه القصاااايدة نح اااااا ماااا  الح ياااااد ا حجاااااه  لاااا   وااااارائي  وأمر كاااااا  

م  اااادة ءاااا وقحا العاااا اب ألة الجاااار  العربااااي ويقالاااا ر  لاااام م ولاااا  تاااانألع م 'الشااااا ر ءخااااايه 

قحه م وت  يادهم  وتةطيء م لر  منه مألر كءاا قااذ الشاا ر  و حاصا  فا  ها ه القصايدة 

ا لحءيااااة الشااااااهدة  ااااا  انيصاااااار العااااارب والقضااااية الأللساااااطينية وا  اااازام الريااااااة الصااااا يح ي 

 ميح دا  قحله 
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ْم 
ف
ْباااااااااااااااَرك

َ
ااااااااااااااَنا ق ْرش 

َ
ااااااااااااااا  أ

َ
ْم َ ا

ف
ااااااااااااااْرت

َ
 َرأل

 

ااااااااااْر  
َ
ط

َ
ااااااااااَيات  الل اص 

َ
اااااااااا  ن

َ
ْم َ ا ْءاااااااااايف  َورف

ْم  
ف
ر

َ
اااااااااااااْم َماااااااااااااْحت

ف
ر أل 

َ
ااااااااااااا  ك

َ
م َ ا ااااااااااااايف

ْ
 َرَءل

 

َصااااااااااااااَر النيااااااااااااار  َيااااااااااااااْ  َءاااااااااااااا ق    
ْ
ش

َ
 أءاااااااااااااا أ

صاااااااااااار حة  
ف
 أتراااااااااااايم  ااااااااااااا  أرشاااااااااااانا ت

 

 وقاااااااااااااد وااااااااااااااقرم لل اااااااااااااال  القااااااااااااادر 

ْم فااااااااااااااااااااااااااااااا  'لساااااااااااااااااااااااااااااااطينا 
ف
ر َرااااااااااااااااااااااااااااااايف  َمن 

 

 و'م اااااااااااا لرااااااااااام قاااااااااااد أ ااااااااااادت واااااااااااقر 

ااااااااااااي اااااااااااااجات اااااااااااا     ءااااااااااااد رااااااااااااع، أبل

 

 كيائ اااااااااااااااااااااااااااااه سمرأل اااااااااااااااااااااااااااااا قاااااااااااااااااااااااااااااد سمأر.. 

اااااااااااااااااااااات الل يااااااااااااااااااااا، 
َ
ق اااااااااااااااااااااهف َران  عف  َمدا' 

 

 تااااااااااااااااااااد ف قااااااااااااااااااااالت العاااااااااااااااااااادو القاااااااااااااااااااا ر 

سااااااااااااااااااااايْه  
َ
َءااااااااااااااااااااااَر ا  ْناااااااااااااااااااااهف د  ااااااااااااااااااااارف م   

 ل
َ
ط

ف
 ت

 

ااااااااااااااار  اااااااااااااااَ ا َءْنَةس  ا ر جسف
َ
اااااااااااااااَح ذ  َوَهاااااااااااااااا هف

َءاَ َ ااااااااااااااااااا 
ْ
ي

َ
اااااااااااااااااادف ف ععصاااااااااااااااااا يحَةعع أ

َ
 َوت

 

ْةَيَضااااااااااااااااااااْر  
ف
َ ااااااااااااااااااااَددف أو رور ااااااااااااااااااااا ت

ف
 .15ت

الشااااااعري ءحاصاااااا  الشااااااا ر تصااااااح ر ا لحءااااااة العربيااااااة الأللسااااااطينية وفاااااا  هاااااا ا الشاااااااهد  

 اا لك القااحة العربيااة فاا  اتةادهااا ولاار  فاا   او حاصاا  ردءاااه  ضااءار الجءااع ععالاانة عع قاصااد

خضح  ا وتألرق ا وف  ه ا نرسة وريات  'الشاا ر تح ادهم  ادة ق احرهم وايةألر هناا  اا  

عااااد ماااا  ذلااااك راااااة ءين ااااد ل اااام هاااا ه األر  وأة مااااحه م واااايكحة فاااا  'لسااااطاة  و اااا ه،  لاااا  أن

ععنساااقرعع وهناااا اشااا يه مااا  الشاااا ر  ااادة الطغااااة وااايلقحة  ااا ا ا أرشااايا رااادءدا  'ااادي  ااا اب 

اي الا ي وايد  كيائ اه ومدا'عاه قاالت  ويلح  هؤت  ال غاة  ا  أرشانا وما  ق ا  راع نا األبل

 العدو  و قحذ ف  نأل  القصيدة  

ااااااااااااحدْ   الَم ف
َ
بف َرااااااااااااو ْنااااااااااااد 

َ
 وععمااااااااااااائارعع ت

 

اااااااااااسمَ  
َ

ْر َوععر
َ
َعااااااااااْاة  الَحاااااااااا  ااااااااااح ن 

ف
عع َءْرن  ارف

اااااااا  َرْاااااااااَرة     وععمحأاااااااا ر  اااااااا  داءاااااااااةعع ف 

 

ْناااااااهف ال صااااااااْر    م 
َ
 وععرا ااااااااةعع قااااااااد سَما 

اة   ْرَوااااااااااااااال 
ف
 ا 

ف
ْعَناااااااااااااااة

َ
اااااااااااااااْت   اااااااااااااااْم ل

َ
 َوَرل

 

ْت    اااااااْم واواااااااَعاتف الألرااااااار 
َ
 َوَشااااااااق

  )...( 

 

  

اب  
َ
ااايم  الَعااا  ااا  َجح  حا ف 

ْصاااَ ةف
َ
اااْد أ

َ
ق

َ
 ل

 

ساااااااااااااااااااااي  مااااااااااااااااااااادا'عنا ا ئ ءااااااااااااااااااااار   !!ن 

 وقااااااااااااااااد أمطااااااااااااااااره م  نااااااااااااااااار ا نااااااااااااااااحة  

 

َجاااااااْر    ودكااااااات  لااااااام م واااااااقح  ال ف

ااااااااااْت  
َ
َ ق

ْ
ي

َ
ااااااااااْد أ

َ
وَبااااااااااة  ق رف ااااااااااحشف العف يف جف

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامل ْم 
َ
 َ ل

 

 'اااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ي وأءااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ا ألااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  
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   لاااااااااام م رصااااااااااار  
 'ءاااااااااا  كاااااااااا  'اااااااااا ل

 

اااااااااااا   قياااااااااااااذ أَرااااااااااااْر  
ْ
ك   رف

اااااااااااا ل
ف
ااااااااااااْ  ك  َوم 

اااااااااااااااااااااااحدْ   ْساااااااااااااااااااااااَيعَءَرات الَم ف رف مف اااااااااااااااااااااااَدم   ءف

 

 .16تلااااااااحح ووجااااااااه الااااااااَح  مرأل اااااااار 

  

 

 . 

 
شاااا ر فااا  هااا ا الشااااهد الشاااعري أءضاااا  ااا  نعااا  الالصااايات الألا لاااة فااا  ءيةاااد  ال

السياوااااة اةواااارائيلية وأكلاااارهم كااااانحا فاااا  مناصاااا، وسمار ااااة و ساااارر ة وماااائ م ععرا اااااةعع و ةاااااوذ 

 اا كره ل اا ه الالصاايات أة ء عاا  ل اام  روااالة مألادهااا أة القااحة العربيااة وجيااحش العروبااة 

يعءرات الم احد و ءطاارهم  ناار ا نااحة كءااا قاد أي قاات  اا  العاادو  وها ا الحصااار وايدمر مساا

قااااذ الشااااا ر  لاااا لك ' ااااح فاااا  كاااا  ماااارة ءيح ااااد الم ااااحد وأمر كااااا وأة جيحراااا م لاااا  تكااااحة  قااااحة 

 و ءءاة الجر  العربي ل لك ءقحذ ف  ما ت ق  م  القصيدة ه ه  

م عع ءاااااااااااااااادناعع
ف
ر

َ
ااااااااااااااااْ ل

َ
ااااااااااااااااحا ق ءف

َ
 أَمااااااااااااااااا َرط

 

 و ة كاااااااة ععولسااااااحةعع لاااااام يعيبااااااْر  

 ع للاااااااااااااادمارلقااااااااااااااد قاااااااااااااااده ععولسااااااااااااااحةع 

 

 وععمااااااااااائارعع جااااااااااا ت  ااااااااااه ءنيةااااااااااْر  

ْم  
ف
ر ااااااااااااااااااااااااااااااااَحات  قف ْم   

ْراااااااااااااااااااااااااااااااايف
َ
ت
َ
َءااااااااااااااااااااااااااااااااا أ َء ل

َ
' 

 

رااااام مناااااادرْر   اااااَنا َجْءعف ْرش 
َ
اااااي أ أل 

َ
' 

 رشاااااااااااااااااااادتم أواااااااااااااااااااااييلرم رحلنااااااااااااااااااااا  

 

 وجااااااار  العروباااااااة لااااااا  ءنرساااااااْر  

َسااااااااااااَءْت  
ْ
ق

َ
ااااااااااااْد أ

َ
َعااااااااااااَرب  ق

ْ
ل
َ
 ا

َ
َمااااااااااااة

ف
َر  أ

َ
 أ

 

 الَ قااااااااااْرعع 
َ
َ اااااااااااة ْم ععَءااااااااااا رف

ف
َيااااااااااْدَرَرك  ل 

 )...( 

 

  

دْ َواااااااااااااااااااااااااااااائَ  ااااااااااااااااااااااااااااااحف ياااااااااااااااااااااااااااااادف الَم ف   
َ
ْم َون

ف
ر   ز مف

 

 .17وننقاا  ماانرم رااعحب ال شاار 

ءيفا  ف  ه ه األ يات كره الشا ر للعدواة وقادته  وها ه القصايدة ما  أول اا آلخرهاا  

رااااهدة  اااا  انيصاااارات العااارب  والااادرس الااا ي وااارناله الم اااحد ورلألاااادهم فااا  هااا ا ات  ااازام  

كره أءضا ف  ه ه األ يات ا
ل
ألخاارة خاصاة   ا  زامااه م الساا قة وا ييالياة ري   ة الشا ر ء 

'ء ءااا جءعااحا ماا  قااحة و ااا  الاارشم ماا  اتةاااد أمر كااا مع اام  ت أة اةصاارار العربااي وااايكحة 
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أقااح  ألة القضااية تيعلاا   اااألر  واتنيءااا  'ءصاار واألردة و'لسااطاة أر  وانيءااا  وقحميااة 

 واردة  ل لك أقسءت أمة العرب  ا  مةح هؤت  الطغاة.

 الوحدة العربية )مصر، سوريا، لبنان، األردن، الجزائر، فلسطين(:  -0-0

تياا كر تلااك الحينيااة الااار كياا،   ااا  عع  ااد ا فيااد 'رشااا عع ناادما تقاارأ قصااائد الشااا ر 

الشااعرا  العاارب وماائ م  ااا  واا ي  اليءاياا  ععأرءااد رااحي عع الاا ي كياا،  اا  األماااك  ا صاار ة 

ا ااااازة  نااااد الشااااا ر عع'رشااااا عع  ت أنااااه تفاااااوسم  اليار خيااااة وكاااا لك األ ااااالم  ونفااااد كاااا لك هاااا ه

الحاادود ا كانيااة اللاصااة  دوليااه األم  وكيا يااه  اا  الاااحرة ا صاار ة وأ الم ااا ماا  مااا   أنااحر 

الساااادات وجءااااذ   اااد الناصااار ليريااا،  ااا   اااحرات  ربياااة كااااة  صااار رااادة ك اااار فااا  قيام اااا  

  ءقحذ الشاا ر عع'رشاا عع فا  وكي،    أ رسم أ الم ه ه الاحرات واتنيألاشات الشع ية  ري

 قصيدة ععف   يد الحردةعع 

ااااااااْم َءءاااااااا   َ ااااااااام ..
َ
َهااااااااا ل يالد  اااااااا  م 

َ
 َ ا

 

َ ااااااااااااااا َواااااااااااااااَد الَسااااااااااااااالمف   ح   بف َة رف  َوَبااااااااااااااال

ااااااااااااااااااطر َ ا اتَةاااااااااااااااااااد  
َ

 َ اااااااااااااااااااَة ر
َ

اااااااااااااااااا 
ل
ل
َ
 َوأ

 

ااااااااااااااااااااامف  
َ
 والحئ

ف
ااااااااااااااااااااَم الياااااااااااااااااااا ل 

َ
ااااااااااااااااااااه  ت    

صاااااااار ..  ااااااااَر    م 
ْ
ط ييااااااااة القف

َ
ْصااااااااَ َه '

َ
 َوأ

 

  
ْ
َءااااااااااااااااااااا ا  ءف ف ااااااااااااااااااااحرَ ا َيعف ااااااااااااااااااااَجامف َووف  س 

صااااااااااااااااااَدات رأس  ا   
َ
ااااااااااااااااااك

َ
ا  ة ر

َ
َ اااااااااااااااااا 

َ
' 

 

ااااااااااااااااه أخااااااااااااااااحه ا سااااااااااااااااا امف   َرااااااااااااااااَ    
َ
 أ

ااااااااااااااااااااااااااحري َدا    ف السف
َ
ااااااااااااااااااااااااااَرَق األ

َ
 و ة ي

 

هف ا ناااااااااااااااااامف   ااااااااااااااااارف اااااااااااااااااَر ا صاااااااااااااااااري َءْ جف
َ
 ن

ح  سااااااااااءف
َ
َة ا ااااااااااال  ر 

ف
اااااااااحة

ف
خ

ف
اااااااااَك هاااااااااا  األ

ْ
ل  َوت 

 

 

 

ااااااااااااحم  كاااااااااااارامف  
َ
 َ  ااااااااااااَدَها ق

ف
 َوَ ةألااااااااااااو

  شاااااااااادنا الحراااااااااادة الرباااااااااار  'يءاااااااااات 

 

ساااااااااااااا  اااااااااااااده ا خطااااااااااااا، ج   مف ونااااااااااااااذ  ف

 )...(   

اااااااااات
َ
ان

َ
ْبااااااااااَر  َوك

ف
ا الحْرااااااااااَدة الر

َ
شااااااااااَدن

َ
  

 

ي ف  اااااااااالامف   َواااااااااااي 
َ
ا أ

َ
ن اااااااااارف َةاص 

ف
 .18ت

ءيةد  الشا ر ف  ه ه القصيدة    الحردة العربياة أو الجء حر اة العربياة ا يةادة     

 ااااة مصااار وواااحر ا وهااا  ا  اااادرة الاااار جاااا    اااا الااارئر  ا صاااري جءااااذ   اااد الناصااار والااارئر  

                                           

 
م  1091  9  د ا فيد 'رشا   العءالق الاائر رائد القحمية العربية    داد وتقدءم   ءاد الدء  'رشا   القاهرة  ر  -18 
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م  'الشااا ر هنااا فاا  قصاايدته هاا ه ءفسااد لنااا دور هاا ه 9151فاا   ععري القااحتا راارععالسااحري 

  الحردة  اة ال لدء   و ءفا ياه ا  ا  ا سيح  اةقليمار والادول  ألة فا  اتتةااد قاحة وأخاحة

وال رت الداذ  اا  قاحة ها ه الحرادة العربياة هاح  راارة الشاا ر  ادة الادا  الا ي ءصار، األ  

وكااادة الااادا   ااه هاااح وهناااا دتلاااة  لاااة ات ساااجام واليااا ل    ا صاااري  السااحري 'اااسة ا ناااام ء جااار 

 اة الشاع اة 'للحرادة العربياة دور ك اار فا  رءاءاة مصاالش ال لادء   و قاحذ فا  قصايدة ععلا  

 ننج ي  طلة الجزائر جءيلةعع 

ه ذكاااااااااااااااااااااااااااااااَر  ععجءيلاااااااااااااااااااااااااااااااةعع  َهاااااااااااااااااااااااااااااا  

  

ة 
َ
صااااااااااااااااااااااايل

َ
 َ ناااااااااااااااااااااااتف عع اااااااااااااااااااااااحراردعع األ

ي  نجاااااااااااااااااااااااااااااا َ
َ
نَساااااااااااااااااااااااااااااااَها َون

َ
 ن

َ
ياااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
 ك

 

  
َ
 ك

 
اااااااااااااااااااااااااااااة

َ
اااااااااااااااااااااااااااااة َوقأل

َ
 يل

َ
 اناااااااااااااااااااااااااااااْت .. ن

َ ااااااااااااااااااااااااا    َ ئل
ااااااااااااااااااااااااحةف

َ
ااااااااااااااااااااااااي الك قل

َ
غ

َ
ااااااااااااااااااااااااد ا

َ
 ق

  َ 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
َ
ليل

َ
َءااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام  ق

َ
 أ

ف
ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   مف

َنا   َساااااااااااااااااااااااااااارل
َ
ْة   ي   

نجاااااااااااااااااااااااااااا َ
َ
 ن

َ
يااااااااااااااااااااااااااا 

َ
 ك

 

ااااااااااااااااااة  
َ
يل اماااااااااااااااااات .. َجء 

َ
 َمااااااااااااااااااا  ااااااااااااااااااه  ق

اااااااااااااااااااااااااااااااا  حم  جف ينَءاااااااااااااااااااااااااااااااا رااااااااااااااااااااااااااااااانت  ف  ر 

 

ااااااااااااااااااااااااااااهْ  
َ
ااااااااااااااااااااااااااااحات  ... َدخيل

ف
ااااااااااااااااااااااااااااَد ق  ش 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْت ت أَ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال   
َ
ال

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَم ق

ف
  

 

اااااااااااااااااااااااااااهْ  
َ
ييل

َ
اااااااااااااااااااااااااااا .. ق ماااااااااااااااااااااااااات َءْحم 

َ
  ة أ

رضاااااااااااااااااا َ  
َ
سااااااااااااااااااتف أ

َ
يل ااااااااااااااااااالد   ي َ ااااااااااااااااااْ    

 

اااااااااااااه )...( 
َ
ليل

َ
اااااااااااااا .. ذ   ة تااااااااااااار  .. َءحم 

'َياااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  َ ا 
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  أ و   رف  َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    

 

ااااااااااااااااااااااااااهْ  
َ
يل اااااااااااااااااااااااااا  الَن   خالي 

َ
لااااااااااااااااااااااااااَك أ  .19ت 

ءيةااد  الشااا ر  اا  مناشاالة ماا  مناشااالت الجزائاار الالاااي وقألاا  فاا  وجااه اتواايعءار  

 قاوماة الألر ج ر وم  الالاي واهء  نشك  م ارر فا  الااحرة اليةر ر اة  وها  رماز ما  رماحسم ا

الجزائر ااااة  وقألاااات فاااا  وجااااه اتواااايعءار   'القاااات  ااااا  ءااااده أرااااد أنااااحات اليعاااا ء،  لرئ ااااا لاااام 

ناشالة ووقح' اا ماع 
ف
كر  دصا  ها ه ا 

ل
تر ا ولم اس سلم ل ام والشاا ر فا  ها ه القصايدة ءا 

أ ناااا   لااادها شاااد الطغااااة الألر ساااياة 'كانااات تااازرت األلغاااام فااا  يااار ق م ولااام ت ااااذ  اليعااا ء، 

 ويعءار   ا  وكانت أمنيا ا هح أة تر   الدها ررة مسيقلة.  ال ي ألحقه ات 
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ولاام ءااان  الشاااا ر  طلاااة األردة ععنادءاااةعع فاا  قصااايدة  نحا  اااا ععوهااا  ننجااا ي  طلاااة األردة 

نادءةعع  قال ا الشا ر ف  ه ه ال طلة الار قامت  نس  مركاز اتوايعالمات البرءطاا ي  ااألردة 

 ل لك قاذ 'م ا ه ه األ يات تخليدا ل كراها وأصدر ععا لك رساةعع ررءا  س دام ا 

ادَءاااااااااااااااااااة
َ
ااااااااااااااااااا  ن

َ
ا َ ا ا رو اااااااااااااااااااد   رو اااااااااااااااااااد 

 

اشَيااااااااااااااااااة 
َ
َ ااااااااااااااااااا الط َ ااااااااااااااااااا أ ف اااااااااااااااااا   

'ق   َور 

َ ا ..    ْ ااااااااااااااااااااااااَدام 
ف
نألياااااااااااااااااااااااا 

َ
 َو َءاااااااااااااااااااااااااَ  ت

 

ااااااااااااااااا  الَ اوَ اااااااااااااااااة 
َ
ي

َ
ائَ اااااااااااااااااا فااااااااااااااااا  ل

َ
لق  و  

ااااااااااااااااااَ اب 
َ

اااااااااااااااااا  َربيااااااااااااااااااع  الش ءااااااااااااااااااة ف  َناد 
َ
' 

 

َياااااااااااااة  اااااااااااااَ ا الَزْهااااااااااااارف الَنام  ااااااااااااا  َروش   َوف 

 )...( 

 

  

اااااااااااامف الَحَياااااااااااااة
ف

ش
َ
حَهااااااااااااا ا حَهااااااااااااا َد ف  َد ف

 

ورَ اااااااااااااااا الَعالَياااااااااااااااة  خءااااااااااااااادوا رف
َ
 َوت ت

ا  ااااااااااااات منرااااااااااااار 
َ
عل

َ
اااااااااااااْد '

َ
َءاااااااااااااا هااااااااااااا  ق

َ
' 

 

ااااااااااااااااااااااااَية   َ اص 
 
َمااااااااااااااااااااااااة فر   وت هاااااااااااااااااااااااا  مف

  منااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات  
 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَرة  َولرَئَ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رف

 

َية   َ اااااااااااااااااا الَساااااااااااااااااام  وَبا  رف    ف
َةااااااااااااااااا ل   

20. 

ردنياااة  و ةااا ر 'الشاااا ر هناااا ءةااااور ذلاااك الساااألاح الااا ي أراد   ااادام هااا ه ا ناشااالة األ     

ععا لااك رساااةعع ماا  تنألياا  رراام اة اادام فاا  رق ااا  لاا لك ءااد حهم الشااا ر نعاادم قيل ااا وهاا  

فااا  ربياااع رااا ا  ا 'خسااااره ا ك اااارة  لااار  للشاااع، األرد اااي 'قاااد و نءاااا للشاااعحب العربياااة ككااا  

 أل  ا  ل  جان، عع حراردعع اعيبار رماز ما  رماحسم ا قاوماة والقحمياة العربياة  خاصاة وأة النساحة

اااة  والقصااايدة الاااار كيه اااا الشاااا ر فااا  عع اااحراردعع وفااا  ععنادءاااةعع تي ااار 
ل
أماال اااا فااا  ذلاااك الحقااات قل

ذلااااك الحاااا  القااااحمي والنضاااااذ الشااااعري الاااا ي ءءيلرااااه الشااااا ر  وهااااح الاااا ي لاااام ءاااان  رمااااحسم 

 لااااداننا العربيااااة ولاااام ءرياااا،  اااا  رمااااحسم مصاااار 'قااااد و نءااااا كياااا،  اااا   دءااااد الرمااااحسم العربيااااة 

 ععأخ  ف  الجزائرعع  األخر . و قحذ ف  قصيدة

ْر  اااااااااااااا  
َ
ْه َو  ااااااااااااا' 

َ
ااااااااااااْر ك اااااااااااا  الَجَزائ  خاااااااااااا  ف 

َ
 أ

 

ْر   ااااااااا  
َ
ك
َ
ااااااااحَد  َرشااااااااَم ا  يف

ف
ااااااااْم ق  

ل
 َوَرط

ْر   اااااااااااا   َجااااااااااااائ 
ف
ااااااااااااْ  ك ااااااااااااالَدَ  م  ْر     

 َوَراااااااااااارل

 

ْر   ه و اااااااا   ااااااار كاااااااا'  ااااااا  الجزائ  ااااااا  ف  خ 
َ
 أ

 أخااااااااا   ااااااااا  رءاااااااااا  تدهااااااااا، ودا'اااااااااع 

 

 وت ءره نااااااااااك قصاااااااااا  ا اااااااااادا'ع 

َةااااااااام    اااااااا  اقي  َقااااااااي ف 
ف
اااااااا ف ا  َنيل

َ
ْع ' َعاااااااااام 

َ
 ا 

  

ْر   ه و اااااااا   ااااااار كاااااااا'  ااااااا  الجزائ  ااااااا  ف  خ 
َ
 أ
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 أدرهااااااااااااااااا  ااااااااااااااااا  اليااااااااااااااااا اة ال غاااااااااااااااااة

 

 وخااااااير  روراااااك ءاااااا ا ااااا  األ ااااااة 

َ اااااااات   
َ
ااااااا  الا  ف 

 
  َمااااااااال

َ
ااااااا  الاااااااَحَ اااااااْ  ف 

ف
 َوك

 

ْر.  ااااا  
َ
ْه َو  ااااا' 

َ
اااا  الَجَزائااااْر ك ااا  ف   21أخ 

وهاااااح  هاااا ه القصااااايدة كيه اااااا الشااااا ر تءفيااااادا لرماااااز ماااا  رماااااحسم الااااااحرة اليةر ر ااااة أءضاااااا 

م  ءااد حه 'م ااا  لاا  السااار قاادما 9151الحكحمااة الجزائر ااة ا ؤقيااة فاا   رئاار  عع'ررااات   اااسعع

وا ااااا رة ليةطااايم القياااحد الاااار ك لااات الجزائااار ردراااا مااا  الااازم   'الحر اااة ت تاااداي مااا  'ااارا   

لاا لك ءااد حه الشااا ر  اادة ءيدهاا، و اادا'ع وأة ءخاااير  رورااه ماا  أجاا  أة ءةيااا الااحي  راارا 

 ااااار مااااا  خاااااالذ هااااا ه القصااااايدة قااااحة الشاااااا ر الشاااااعحر ة والحساااااية فااااا  الريا اااااة مساااايقال  و ي

الشااااعر ة  وكاااادة الشااااا ر هنااااا جزائااااري األصاااا  راااااي و ة كاااااة مصاااار ا فاااا  انيءائااااه  وهاااا ه هاااا  

 القحمية الار ت اعتر   الحدود السياوية أو الجغرا'ية. 

 أزمة قناة السويس: -0-3

ا  ناااد الشاااعرا  ا صااار اة خاصاااة  اتخااا ت قضاااية قنااااة الساااحي  أو وااارنا  راااازا ك اااار 

'اليةااد   اا  هاا ه القضااية فاا  الشااعر ا صااري الحاادء  ءاا كرنا  قضااية األوراس فاا  الشااعر 

 ما  ا الرام العربياة الاار لام ءنسااها الياار م'ا لحءة األول  والاانياة    معا الجزائري والعربي

ري   ااااا ل ءااااا ماااا  ا صااااري والجزائاااا الاااااحرة للشااااع اة الشااااقيقاة  ز رماااا تءاااااالةرياااا    العربااااي

ومئ ااااا انطلقاااات  فاااا  الجزائاااار  أهءيااااة ك ااااارة فاااا  اغيااااار أرااااحاذ الشااااع اة 'اااااألوراس رمااااز الاااااحرة

وراااااد ت 'م اااااا العدءاااااد مااااا  ا عاااااار  الطارناااااة  ااااااة ا فاهااااادء  واتوااااايعءار الألر جااااا ر  وقنااااااة 

الساااحي  كااا لك هااا  نقطاااة 'اصااالة فااا  تاااار م مصااار  د'عااات 'م اااا مصااار الرااااار مااا  أ نائ اااا  لااا  

ناااااا  العروباااااة الااااا ء  ل اااااحا النااااادا   سااااااندة اةخاااااحة األراااااقا  فااااا  مصااااار  لااااا لك كيااااا، جانااااا، أ 

الشاااعرا  تءفيااادا وتخليااادا ل ااا ه ا لحءاااة ا صااار ة العربياااة  ومااا  القصاااائد الاااار تةاااد  'م اااا 

 الشا ر عع'رشا عع    ورنا  هح قصيدة نعنحاة عع ل  مايعع و قحذ 'م ا 

 ءا صحا،ف ذا واااااااااااااالرناا

 

 

 

 

 محقع.. حقع.. حقع.م  
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َد واويعد للقياذ جندنا   
ف
 ءا صح،ف لل غاة والغزاة قاتلحا أ

رءة.. لشبر وأودنا  م  وارة لدف

ْصر   و ها هح ا فاذ
َ
   ن

ف
 نأل   ك   َزة وك

 'ا هللا قاهر العدا. ف  جه ة القياذ

 وناصرف ال ء  قاتلحا وناشلحا تةألزوا للحش ا ءا أخحاي  نا

    رقحق م و رش  م ررروا ل  القياذ 

 .22وقدمحا أروار م ألرش م 'د  وي روا ورنا  م  ق    دونا

 م  ك   قعة ومحشع

 

 

 

ءد ح الشا ر ف  ها ه األ ياات الجناحد العارب  لا  القيااذ   ساالة ليةر ار وتط اار وارنا  

ة مااا  العااادواة و قاتلاااة ال غااااة والطغااااة  وتط اااار كااا  محقاااع  ااا  كااا  رااابر مااا  أولئاااك الغاصااا ا

الغاازاة الاا ء  ءر ااادوة أخاا  هاا ه األر  الاااار لرساات ل اام  وهللا ناصااارهم مااا دامااحا ءااادا'عحة 

    أر  يي ة ياهرة وه ا د'ات    الح  والعر  ف   ة.    

 ف  قصيدة عع ل  ماي الصءت عع   و قحذ 

عع
َ
ااااااااااااااَزة

َ
اااااااااااااا  ععش عع َوف  ااااااااااااااْدس  ااااااااااااااي ععالقف أل 

َ
' 

 

َدا   اااااااااااااايل
ف

ااااااااااااااْم ر
َ
اااااااااااااا ف لل  اااااااااااااا  ك  َمَعاق 

اااااْ  َراااااْحذ    ااااااالتَ َوم   ععواااااارنا عع َماااااَد الق 

 

َ ااااااااااااااااااااااااا َوااااااااااااااااااااااااْرَمَدا  اااااااااااااااااااااااااَ    
َ
 َوَراَم الَ ق

ْسااااااااَيعءرات  اااااااا  َوااااااااأله جااااااااحتة مف  َوف 

 

ااااااااااااااااااااااااااااَدا 
َ
ااااااااااااااااااااااااااااَيَدَها للااااااااااااااااااااااااااااَرد  َمْرق

َ
 ر

 )...(   

ااااااااااااااَزاذف 
َ
َنا ت ن ي  اااااااااااااا  َصااااااااااااااءل

َ
ةاااااااااااااا ف َ ا

َ
 َون

 

شَءااَدا  
َ
 ماا  أ

ف
شَءااَد الَسااي 

َ
ااد أ

َ
 َوق

اااااارَ  الَساااااا يل ف  
َ
َنَءااااااا الَصااااااءتف ل  أت   

 

يل   
َ
َدا لاااااااااااا  ن ااااااااااااؤدف  !!نااااااااااااا ا فااااااااااااد والسف

اااااااااااااااااااااايف األبااااااااااااااااااااااي  َ ااااااااااااااااااااااا الَعَرب   ف
َ
اااااااااااااااااااااا  أ خ 

َ
 أ

 

ااااااَدا   َياااااااذ  الع  ق  ااااااْم ل 
ف
اااااااَ  َوق

َ
أل

َ
 .23 !!ك

ماااااا نالرياااااه فااااا  هااااا ه األ ياااااات هاااااح ذلاااااك الااااايالرم ا كاااااا ي  ااااااة  ااااادة أمااااااك  مااااا  مصااااار  

و'لساااطاة وواااحر ا وهناااا د اااحة صااار ةة  لااا  القحمياااة العربياااة مااا  الشاااا ر  'ااا كره للقااادس 
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والجحتة معاا دتلاة  اا  أناه ءءلاك ذلاك الحا  الااحري والاحيقر  وقحلاه أءضاا وشزة وورنا  

 اااادة شاااازة والقاااادس كاناااات معاقاااا  لل غاااااة والطغاااااة  وهااااح رااااز    ااااا  'قاااادا  ءا مااااع الجااااحتة 

غضاااا، الشااااا ر هااااح أة العاااارب لاااام ءيةركااااحا لنصاااارة أماااااكئ م ا قدوااااة وياااااذ  وواااارنا   ومااااا يف

ياا  ا فااد  لاا لك ءااد ح ععالعرباايعع فاا  ال راات صااءا م  'الصااءت لاار  واا يال رساا، قحلااه  لاا  ن

األخااااار   لاااا  القيااااام والقياااااذ ماااا  أجاااا  تةقياااا  النصاااار  وهاااا ه القصاااايدة كيه ااااا كءااااا قاااااذ هااااح 

 نااادما تراااررت ا يااادا ات العااادو اةوااارائيا   اااا  جه اااات ا حاج اااة العربياااة وبخاصاااة ل نااااة »

 .24«ءر د  رشام ا  ا  ال سليم وق حذ األمر الحاقع  ووحر ا ومصر

 ءقحذ ف  قصيدة ععمعجزة الع حرعع 

ااااااااااااااحا  ف
َ
ااااااااااااااْد َو 

َ
ْناااااااااااااادف هللا ق َباااااااااااااارف جف

ْ
 هللا أك

 

َفاَ ااااااااااْت  
ْ
 الَنْصاااااااااارف َ ْئَ ااااااااااا ان

ف
َعااااااااااة

ْ
ل
َ
َوي

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا،ف  جف  ال ف

 

)...(   

 سمر  م  الح  قد هز الحجحد لاه

 

وماااااااااادت األر  ورارااااااااات جناااااااااده  

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا،ف   تث 

 

ي   اااااااااا َ
ْ
ق

َ
ااااااااااْ  أ ااااااااااْرب  م  ااااااااااْ  َجهَ ااااااااااة  العف م 

َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ع   َمحاق 

 

ااااااااااا ف َهَ اااااااااااْت لساااااااااااح  ا 
ف
لعااااااااااادا واأل'

َا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا،ف 
ْ
ل  مف

 

)...(   

 
 
ااااااااَزة ْعج  ااااااااه  مف يل َيَءااااااااْت ' 

َ
ااااااااحرف ' ااااااااْم العف ف

َ
 ت

 

 ياراات  دوااطحرة فاا  يم ااا كاا ب 

أوااااااطحرة الجاااااار  الاااااا ي مااااااا كاااااااة  

 ءق ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره

 

 جاااار  وااااحاه  ذ مااااا جااااا  ءةتاااارب 

َها  اارف
ف

ش
ْ
اا   َءن  الَز ل

ااَ  َ ااحقف
َ
  

 
حَرة

ف
ْوااط

ف
 أ

 

 راي أتاها ن ءر الح  'انصد ت

ليضااااااااااااااااااااااااااااااااااااالي  وبالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااد اءات وا 

 .25تفيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ب

 

،ف  قف
ف
زقت ن  و   أشاليل ا قد مف

فاا  قصاايدة ععمعجاازة الع ااحرعع ءي اار الشااا ر ميةءسااا ألة الجاار  العربااي رقاا  الع ااحر 

جناااحد هللا لنصااارة و  اااال  كلءاااة الحااا   ومااا  ج اااة  تنيصاااار  اااا  العااادو  وبااا لك قاااد سمرااا وا

الاااا ي أ الهاااااا أخاااار  اسااااقد أوااااطحرة ال اياااا  الااااار قاااااذ  ئ ااااا الشااااا ر أة  ااااحق الز اااا  هااااح 

                                           

 
 99لح  الع حر  ص -24 

 .13لح  الع حر  ص -25 
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 الااااد اءات واليضاااالي   'ااااال ملجااااد للعاااادو اليااااحم ماااا  جنااااحد هللا الاااا ء  و  ااااحا لنصاااارة الحاااا   

 و قحذ ف  نأل  القصيدة 

أكياااحبر  09 أناااه فااا  العارااار مااا  رمضااااة ا حا'ااا  لاااا »ءقاااحذ  الشاااا ر فااا  هااا ه القصااايدة 

م  تلقااااااات قحاتناااااااا  راااااااارة ال اااااااد   اااااااالع حر ألكبااااااار ماااااااا ع ماااااااا ي هاااااااح قنااااااااة الساااااااحي  9123 اااااااام 

واوااايطا ت مألاجااادة العااادو اةوااارائيا  فااا  أ ااااي محاقعاااه وأ  ااا ي محا عاااه فااا  خاااد عع اااارلي عع 

الاا ي  نااه العاادو األوااطحرة الااار ت تق اار 'ااسذا  قحاتنااا العربيااة تااد  هاا ه األوااطحرة وتةقاا  

 .27«لدة.. معجزة الع حر.. ف  ررب العارر م  رمضاةا عجزة اللا

ءصاااحر الشاااا ر فااا  قصااايدته هااا ه خساااائر العااادو الجساااءانية وا ادءاااة 'يعطيناااا صاااحرة 

رياااااة  ااااا  أراااااال  القياااااا  وبقاءاااااا د ا ااااااه م ا يناااااا رة فااااا  واااااارة الاااااَح   ورااااااي الطاااااائرات الاااااار 

الطاااهر  وكاا لك  اريءاات  السااءا  كاناات ه ااحي وتلا اا، واسااقد  ااا  أر  الجااحتة السااحري

محقاااع واااارنا  وباااا لك تر ااااد العاااادو خسااااائر ك اااارة ماااا  ق اااا  الجيااااحش العربيااااة ا يةاااادة  ونباااارة 

الشاااا ر وا اااحة فااا  هااا ه األ ياااات الاااار ءصاااحر 'م اااا ملحءاااة مااا  ا الرااام الرااااارة الاااار خاشااا ا 

ي اار انيءااا  الشااا ر القااحمي ورسااه  العاارب  باار محاقااع راااي فاا  مصاار و وااحر ا خاصااة  وهنااا ءف

ف  تصح ر ا عار  ود حته للجيحش العربية لنصرة الحا  وتةر ار األر  العربياة ما  الاحري 

 أءدي الطغاة الغاص اة.

 خاتمة: -3

                                           

 
 .13لح  الع حر  ص -26 

 .13لح  الع حر  ص -27 

اااااااااااااااَرْت  ل 
ف
راااااااااااااااال ف َدَ اَ ااااااااااااااااه م ن

َ
اااااااااااااااَك أ

ْ
ل  َوت 

 

 والطااااائرات  اااادت ه ااااحي وتلا اااا، 

َ اااااااااااا،ف الناااااااااااااراة ءلحأل اااااااااااااا 
َ
 وخلأل ااااااااااااا ل

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااق   
َ
ْر   واآل'

َ
ْةااااااااااااااااااااااااااااااااااَت األ

َ
َوت

 تصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطة،

 

 
ف
ااااااْ  ذ ْقاااااا ' اَوم 

َ
ااااااحتة ت َءاااااام  الجف  َر  ق 

 

اااااا،ف   ْنَية   ماااااادا'ع صااااااحه ا  النااااااار مف

  ةاااااااااار ماااااااااا  النااااااااااار ألقيااااااااااه قاااااااااا ائألنا 

 

 ووااارة ماا  قياااذ  اااللي  تثااا، 

ااااااْ  محاقع ااااااا  اااااارناَ  م   و 
ف
ااااااَك َجْهَ ااااااة

ْ
ل  َوت 

 

يسااااااااا نط  اليااااااااالر  ءاااااااااا 'ياااااااااه  

 .26ءةيفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا،
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ماا ءءرا  أة نالريااه فا  خياام هاا ه الدراواة هااح أة الشاا ر   اد ا فيااد 'رشاا  رااا ر 

أة  قحمي م ش ع  الحينية لم تءنعه الحادود السياواية والجغرا'ياة وت انيءااده ا صاري ما 

ءرياا،  اا  الاااحرات والرمااحسم العربيااة فاا  مصاار 'قااد   اا  كياا،  اا  وااحر ا والجزائاار  وباا لك 

كر القاااارم  األمفاااد واألمااااك  واأل ااالم الاااار  قياات خالااادة فاا  الااا اكرة الألردءااة والجءا ياااة 
ل
ءاا 

 لك  الشعحب العربية معا. 

 الهوامش:
الشااااعر اليح جاااا ر ععدراوااااة نءاااااذ،عع  مفلااااة كيا ااااات   لقاضاااا ر  اااا   ااااحدة  تءي اااارات الاااااحرة الجزائر ااااة فاااا  -9

  منشحرات مخيبر صحرة الااحرة الجزائر اة فا  األد ااة العرباي والعاالمر  وايدي  لع ااس  3 حر ة  العدد 

 . 951الجزائر  ص
  3 رساااة   اااس  اتفاهااات الشااعر العربااي ا عاصاار  دار الشااروق للنشاار واليحسميااع   ءاااة األردة  ر  -1

 .50م  ص1009
(  منشااحرات جامعااة  اتنااة  9191-9195 ءاار  ااحقرورة  الغربااة والحناااة فاا  الشااعر الجزائااري الحاادء  ) -3

 .119د.ر  د.ت  ص
 .119ا رجع السا    ص - 9
وااااا د العلااااحي   اااادر الاااادء   اااا  تر اااادي  ا خيااااار فاااا  األدب والنصااااحص  الاااادءحاة الااااحيقر للءط ح ااااات   -5

 .999م  ص1005الجزائر  
 .99م  ص1002لل ، ا قدس  ا ؤوسة الحينية للألنحة ا ط عية  الرشاءة  الجزائر  مألدي سمكر ا  ا -9
رسااااة  ااا   شاااحرة  الحااا  الاااحيقر والقاااحمي فااا  دءاااحاة أشنياااات نضاااالية  ةءاااد الصاااالش  او اااة  مفلاااة  -2

 .910م  ص1090 لحم اللغة العربية و دا  ا  كلية اآلداب واللغات  جامعة الحادي  العدد الاا ي  
 د ا فيد 'رشا   دءحاة لح  الع حر مخيارات رعر ة    نصر أكيحبر    داد وتقدءم   ءاد الدء    -1

 .19م  ص1091  9  د ا فيد 'رشا   يسطروة للط ا ة والنشر واليحسميع  ر 
 .19لح  الع حر  ص -1
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 .12لح  الع حر  ص -99
 .11-12لح  الع حر  ص -19
 .11ص لح  الع حر  -39
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 الجهود التربوية والتعديمية ومرجعياتها في الجزائر عن  البشير اإلبراهيمي
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 : ملخص

لقد طمح الشيخ البشير اإلبراهيمي  إلى تأسيس نهضة فكرية  تقوم على ركائز   قوامها  األخالق  و العلم 

والتربية مركزا على فئة الشباب ألنها العنصر الفعال في هذا ، إذ اعتبر أن   التربية  تنجح بالتكوين  ، 

 أو أديب وإنما تجاوز ذلك  إلى غيرته عن وطنه  ودينه ، فهو املعلم    فهو ال يعتبر مصلحا اجتماعيا

 و املربي  وموجها للمعلمين واملربيين .

 ولقد اختار البشير اإلبراهيمي  في نشاطه  اإلصالحي التعليم  ألنه يعد أسلوبا  من أساليب املقاومة  

ل  على تفتيت  الوحدة  وطمس املعالم  و التحدي ، واتخذه سالحا  ملواجهة املستعمر  الذي كان يعم

الثقافية  ومسخ القيم الدينية،  من أجل  الفصل  بين املجتمع  عما تربطه بثقافته ودينه حتى تنشأ 

 أجيال ممسوخة من كل ش يء .

وعندما نتكلم عن الشيخ البشير اإلبراهيمي  هو أننا نتحدث عن الجزائر أصالة وحضارة  ونهوض 

أن الغاية من التربية  هي توحيد  الناشئة  الجديدة  في فكره ، فهو يعد من الرجال  وتحرر ، إذ يعتبر 

الذي كانوا يتمتعون باللسان  البليغ و البيان الفصيح ، وكان إسهامه  في توعية  الشعب  الجزائري من 

 خالل مرجعياته للتعليم .
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براهيمي  من خالل كتاباته  مركزة على سأحاول في هذا البحث  أن أقدم  تحليال لفكر الشيخ البشير اإلإ

 الجانب التربوي.

 يئر ــ  عند   "البشير اإلبراهيمالكلمات املفتاحية : الجهود ـ التربوية ــ والتعليمية ــ ومرجعياتها ــ في الجزا

 

Abstract: Sheikh Bashir Brahimi aspired to establish an intellectual 

renaissance based on the pillars of ethics, science and education, 

focusing on the category of youth because it is an effective element in 

this, as he considered that education succeeds training, he is not 

considered a social reformer or writer, but exceeded that to other 

jealousy of his country and religion, It is the teacher and educator and 

directed to teachers and educators. 

In his reform activity, Bashir Brahimi chose education because it was 

a method of resistance and challenge, and he took it as a weapon to 

confront the colonizer, who was working to break up unity and 

obliterate cultural monuments and the denial of religious values, in 

order to separate society from its culture and religion until generations 

abominated from everything. . 

When we talk about Sheikh Bashir Brahimi is that we are talking 

about Algeria authenticity and civilization and the rise and liberation, 

as he considers that the purpose of education is to unify the new 

emerging in his thought, he is one of the men who enjoyed the 

eloquent tongue and eloquent statement, and his contribution was to 

educate the Algerian people through His references for education. 

In this paper I will try to provide an analysis of the thought of Sheikh 

Bashir Brahimi through his writings 

Focused on the educational aspect, Key words: educational efforts and 

their references in Algeria, according to "Al-Bashir Al-Ibrahimi" 
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إمقدمة:  1

تعتبر مسألة التعليم من أهم املسائل التي ركزت عليها جمعية العلماء املسلمين ، وهذا 

بدافع إيمانهم القوي ، وبأن العدو األكبر للشعب الجزائري وهو " الجهل " و"ضعف الدين 

يس و التأليف و جد أن كل جهودهم قائمة على التدرإ" و" انتشار الخرافات " ، لهذا ن

ي املساجد والنوادي ،  يعتبر العالمة محمد البشير اإلبراهيمي واحد من الرجال إلقائها ف

الذين زعموا إلى محاربة الجهل و العمل على تحريك املجتمع نحو العلم واملعرفة وهذا ما 

 : 10الملحق رقم
 الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي
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يظهر من خالل مؤلفاته التي تدور حول قضايا التربية والتعليم وخصوصا ما جاء في كتاب 

إلى ضرورة التفتح و اليقضة  وحث على واجب التعليم و الذي  " عيون البصائر "ودعا

تباع مناهج التربية و التعليم وبدراسة األخالق و إاعتبره مفتاح كل تقدم ونهضة ، و 

إالنهوض إلى التعليم الجيد وتلقينهم مختلف املعارف  

ل  كل  لقد حرص اإلبراهيمي على تبيان  سبل تحقيق النهضة  املنشودة  التي  هي  أم 

مواطن ،  ومن املؤكد أن نهضة  األمة متربطة ارتباطا وثيقا  بالجهود الفكرية  و التربوية   

التي يبذلها  العلماء واملعلمين  في مجال التوجيه  و اإلرشاد  والبناء الفكري  ومن بين 

جة  املرجعيات الفكرية التي  يلجأ إليها البعض من أجل ضبط  نشاطاتهم التعليمية   وبرم

العمليات  التربوية في املساجد واملدارس   هو البد من النظر  إلى التربية والفلسفة  

وانطالقا من هذا   نحاول أن نستعرض بعض جهود البشير اإلبراهيمي   و الخطة التي 

إرسمتها جمعية العلماء املسلمين بحيث تطرقوا  إلى    بعض مسائل التعليم.

إتالية :ومن هنا نطرح اإلشكاليات ال

إما هو مفهوم التربية  و التعليم ؟

إوما هي أركان التعليم عنده ؟

إما هي مرجعيات الفعل التربوي عند البشير اإلبراهيمي ؟

إ. تحديد بعض املفاهيم واملصطلحات : 2

إ

إ

إ

إ

إ

 مفهوم الرتبية

 مفهوم التعليم

 مفهوم املنهج
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إ

 مفهوم التربية:1.2

بة هي مجموعة العمليات التي بها يستطيع املجتمع أن ينقل معارفه وأهدافه املكتس

ليحافظ على بقائه، وتعني في الوقت نفسه التجدد املستمر لهذا التراث وأيضا لألفراد 

الذين يحملونه. فهي عملية نمو وليست لها غاية إال املزيد من النمو، إنها الحياة نفسها 

خرى للتربية استمّر العلماء في طرح تعريفاٍت حديثة ملفهوم أتعريفات  .بنموها وتجددها

بحسب وجهة نظره، ولكن التعريفات مهما تطوّرت وتعددت فهي جميعها تشير  التربية كل إ

قّي والكمال والنمو والتنشئة والتطّور لألفضل، كما أنها ال تقتصر  إلى معاني التقّدم والرُّ

 معه، ومن التعريفات 
ٌ
 مستمرة

ٌ
على فترٍة زمنيٍة معّينٍة من عمر اإلنسان، بل هي عملية

إ1ة     بيالحديثة ملصطلح الترإ

إذن فهي عملّية تضم األفعال والتأثيرات التي تستهدف نمّو الفرد في جميع جوانب  

شخصّيته، وتسير به نحو كمال وظائفه عن طريق التكّيف مع ما يحيط به، ومن حيث ما 

ق املقصود  تحتاجه هذه الوظائف من أنماط سلوك وقدرات ، إّن التربية هي العمل املنسَّ

إاملعرفة، وخلق القابليات، وتكوين اإلنسان، والسعي به . الهادف إلى نقل

تعتبر التربية في نظر البشير اإلبراهيمي املثال األعلى وهذا من أجل غرس تعاليم الدين  

وتنوير عقول الناشئة ، ومقاومة التيار الفرنس ي الذي أراد أ ن يجرد الشعب الجزائري من 

إ2هويته العربية واإلسالمية

إ

 ديم :مفهوم التع

ه عبارة عن معلومات، 
ّ
التعليم هو عبارة عن نقل للمعلومات بشكل منسق للطالب، أو أن

تلّقي بطرق  معينة  ،   فالتعليم 
ُ
ومعارف، وخبرات، ومهارات يتم اكتسابها من ِقَبل امل
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ه 
ّ
 أو صنعة معينة، كما أن

ً
 محددا

ً
م علما

ّ
ق على العملية التي تجعل الفرد يتعل

َ
مصطلح ُيطل

تلقي على إحداث التغيير الذي يرغب فيه من خالل علمه، وهو  تصميم
ُ
يساعد الفرد امل

العملية التي يسعى املعلم من خاللها إلى توجيه الطالب لتحقيق أهدافه التي يسعى إليها 

إ3وينجز أعماله ومسؤولياته.

 ذن فهو  عملية يتم فيها بذل الجهد من ِقَبل املعلم ليتفاعل مع طالبه ويقدم علإ 
ً
 مثمرا

ً
ما

 من خالل تفاعل مباشر بينه وبين الطالب، وقد يحدث التعليم داخل املؤسسة 
ً
وفعاال

التعليمية أو خارجها، وهو عملية شاملة؛ فيشتمل على املهارات، واملعارف، والخبرات، 

كالسباحة، وقيادة السيارة، والحساب، والكيمياء، والشجاعة، واألخالق، وما إلى ذلك، 

طلح التعليم على كل عملية تتضمن تعليم األفراد سواء كان ذلك بطريقة كما يطلق مص

إمقصودة أو غير مقصودة.

 مفهوم املنهج :  .3

شراف املدرسة   من أجل إخططة التي  يمارسها الطالب تحت فهو كل الخبرات  امل

إمساعدتهم  على النمو الشامل  وتعديل  سلوكهم  ألهداف تربوية 

العلمية واألدبية القومية في بالد الشام ورجع إلى الجزائر ، بعد أن لقد شارك في النهضة 

م ، حامال معه أفكار ونظريات إصالحية جديدة ، وأخذ 1222وضعت الحرب أوزارها سنة 

في نشر العلم واألدب من أجل اإلصالح اإلسالمي و اإلجتماعي ، وكتابة املقاالت ونشرها على 

إ4" العلمية واألدبية و التربوية واإلصالحية " أعمدة الصحف في مختلف املوضوعات

و حمل اإلبراهيمي على عاتقه مهمة ثقيلة تمثلت في تصحيح العقيدة وتربية أفراد املجتمع 

، ودعوتهم إلى التمسك بكتاب هللا ونشر الوعي بين الناس وتزويدهم بالعلم النافع و 

اإلبراهيمي لم تقف كتاباته عند الفطنة وأساليب مواجهة التحدي ، إال أن الشيخ البشير 
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املجال اإلصالحي بل تعدته إلى مختلف مناحي  الحياة من بينها قضية التربية والتعليم 

إ5وإعداد الناشئة لتحمل املسؤولية و الرقي بها

دماج والفرنسة ، ء املسلمين الجزائريين مواجهة اإلإن من وسائل جمعية العلماإ

ة من الوسائل الحديثة من أجل تثقيف وتعليم استخدمت التربية  والتعليم واحد

الجماهير وكان هذا بإلقاء محاضرات أخالقية وتوسيع دائرة الوعظ واإلرشاد بطرق علمية 

إمن بينها ، التعليم املدرس ي  والتعليم املسجدي :  6حديثة

إ

إ

إ

إ

إ

إ

 امل رس ي :  .3.3

طفال لتعلم لغتهم ودينهم لقد تم بناء مدارس وتجهيزها بطرق حديثة مما أقبل عليها األإ

وهذا كله بدافع الرغبة منهم ، فكانت هذه املدارس تنافس الدارس الفرنسية الرسمية ، 

إ7إال أنهم تعرضوا ملضايقات وهذا بسبب إقبال الشعب على بناء مدارس الحرة

وعندا أشئت الجمعية لم يكن هناك إال ثالث مدارس فرنسية إسالمية تشرف عليها 

ين تشرف عليهما الجمعيات الثقافية ، مثل املدرسة الراشيدية سنة فرنسا، مدرست

م ، وبعد إنشاء الجمعية أنشئت جمعية التربية 1291م و املدرسة التوفيقية سنة 1292

إ8م1291والتعليم اإلسالمية والتي أسسها عبد الحميد بن باديس سنة 

التعليم 
 المدرسي  

م التعلي
المسجد
  ي
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ن بإشراف الشيخ أما فيما يخص املدارس اإلسالمية فكانت مدرسة الحديث بتلمسا

البشير اإلبراهيمي ، ومدرسة الشبيبة اإلسالمية في العاصمة بإشراف الشيخ الطيب 

العقبي ، ومعهد ابن باديس في قسنطينة ت بلغ عددا عشية أول إندالع الثورة نوفمبر 

طفل يدرسون اللغة ومبادئها وأصول الدين  99999"مدرسة تحتوي على 199م ،"1291

إ9خ الجزائري و اإلسالمياإلسالمي و التاري

فبمجرد ظهور الجمعية ألح الشعب الجزائري على التعليم ، مما أستدعى العلماء لوضع 

خطة للتعليم و العقيدة ، وقد حثوا الناس على تعليم الصغار والكبار و البنين والبنات ، 

 حيث ركز على ضرورة تعليم املرأة 

إ

 املرأة والتعديم : .0.3

أشد من قبل السلطات االستعمارية التي كانت تحارب  التعليم   لقد واجهت  صعوبات

التعليم الغربي بهدف فتيات إلى املدارس الفرنسية حيث العربي ، وتحبذ توجيه  ال

إإدماجهن في املجتمع األوروبي .

براهيمي  يرى أن الخطوة األولى لتحرير املرأة الجزائرية هو تعليمها وكان  الشيخ  البشير اإلإ

ا دينيا وطنيا ، كما اعتبر  أن الحجاب ال يقف عائقا أمام تطورها ، وهذا ما دهب تعليم

إليه الشيخ عبد الحميد بن باديس أيضا إذ يقول " إن أردتم إصالحها )يقصد املرأة( ... 

إ10فإن حجاب الجهل هو الذي أخرها ، وأما حجاب الستر فإنه ما  ضرها في زمان تقدمها "

يدعو  إلى ضرورة  تعليم املرأة فإنه يشترط أن يقوم هذا التعليم على وإذا كان اإلبراهيمي 

أساس من املثل الدينية والقومية  و األخالقية  فيكون تعليما إسالميا قويا بروحه وقائما 

إ11بفضيلته
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وكما أشار أدباء جمعية  العلماء املسلمين إلى فضائل التعليم  على املرأة وعلى األسرة ، 

اعتبار أن املرأة  مدرسة إن أعدتها أعدت أمة ، ولقد  استطاعت جمعية  وعلى املجتمع ب

العلماء  وبفضل مجهوداتها ورجالها القائمين عليها  أن ترفع نسبة تعليم النساء 

الجزائريات برغم من كل الضغوطات والصعوبات لكنها حققت نسب البأس بها  في تعليم 

إاملرأة  .

إ

 التعديم املسج ي : .3.3

أن البشير اإلبراهيمي كان رجل من رجال الذين أسسوا جمعية العلماء املسلمين ، بحكم 

نجد أن الجمعية اتخذت املساجد أداة فعالة لتربية العامة وتعليمها ، ونقطة إلتقاء قادة 

ومختلف طبقات املجتمع الجزائري املسلم ومن بين هذه املساجد ، الجامع األخضر 

إ12م واقترن املسجد بالتعليم من أجل تحسين التعليم1291طالب سنة 999يحتوي على 

 

 

 

 

 

املعدم                       املتعدم                    املادة العدمية                              

 الطريقة 

 

 املعدم :  .3.0.

 أركان التعليم
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فس به يعد املعلم أحد الركائز األساسية  في عملية  التربية  وقد اهنم به علماء الن

إإلهتمامه باملتعلم 

هذه الطائفة املجاهدة في سبيل تعليم أبناء »قصد الشيخ  البشير اإلبراهيمي باملعلمين 

األمة لغتهم وتربيتهم على عقائد وقواعد دينهم وبما أن املعلمين هم حجر الزاوية في 

إ13«وطبعهم على قالب من آدابه وأخالقه

نتم حراس هذا الجيل و املؤتمنون عليه و كما نجده أيضا يوجه خطاب للمعلمين " أ

القوامون على بنائه ، فابنوا عقوله على أساس من الحقيقة ...وربوهم على استخدام 

إ14املواهب الفطرية

فهو يعد محور العملية التعلمية  ، ونجد أن  الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي  قد اعتنى  

لهذا نجد أنه فند  أعمالهم النبيلة  ، وقد  بهم ألن بهم يتم  إصالح املنظومة التربوية  ،

واعلموا »جعلهم مسؤولون عن أعمالهم يقول في مقاله "إلى أبنائنا املعلمين األحرار" :  

أنكم عاملون، فمسؤولون عن أعمالكم فمجزيون عنها من هللا ومن األمة ومن التاريخ ومن 

إ15 «إالجيل الذي تقومون على تربيته كيال بكيل، ووزنا بوزن

فقد حثهم على أداء واجباتهم التعليمية التي كلفوا بها على أكمل وجه، وقد عد التقصير  

إن التقصير في الواجب يعد جريمة من جميع »في الواجب جريمة، يقول في هذا املوضوع : 

الناس... وقد نهى ديننا اإلسالم عن التقصير في الواجبات، ونهى التفريط في الحقوق، وبين 

إ16«واقبه، وحض على األعمال في مواقيتها، وقبح الكسل والتواكل واإلضاعة...آثاره وع

فهو يذكرهم في هذا القول بواجباتهم مستشهدا رأيه من القرآن الكريم الذي ينهى عن  

 :التفريط في الحقوق والتقصير والتكاسل في أدائها وقد شبههم بعروش املمالك، قائال لهم

دارسكم عروش ممالك، رعاياها أبناء األمة وأفالذ أكبادها، ها أنتم هؤالء تربعتم من م»

تديرون نفوسهم على الدين وحقائقه وألسنتهم على اللسان العربي وتسكبون في آذانهم 
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نغمات العربية... وتقودهم بزمام التربية إلى مواقع العبر من تاريخهم، ومواطن القدوة 

إ17«أجدادهم األولين... الصالحة من سلفهم ومنابت العز واملجد من مآثرإ

يعني كان همه الوحيد هو إنشاء جيل صالح قائم على التربية والتعليم ، والتركيز على 

إاملربيين ، وهذا كان كله بسبب ما خلفته فرنسا.

فهو في هذا القول يذكر املعلمين بواجباتهم نحو املتعلمين املتمثلة في تعليمهم أسرار اللغة  

لة وأن يعلموهم كيفية اإلقتداء بأمجادهم العلماء األولين وأن العربية واألخالق الفاض

كل الحرص على أن تكون التربية قبل »إيسيروا على منوالهم داعيا إياهم إلى أن يحرصوا 

إ2918 التعليم

 أي أن يقتدو بمن سبقوهم من أجل حمل مبادئ و السير على النهج الصحيح .

 مميزات املعدم الكفء : 

ي باألإ- 1
ّ
ال يضيركم ضعف حظكم من العلم إذا وفر حظكم »خالق الفاضلة، يقول: التحل

من األخالق الفاضلة، فإن أمتكم في حاجة إلى األخالق والفضائل، إن حاجتها إلى الفضائل 

أول ش يء البد أن يتوفر في املربي أو املعلم هو األخالق  19«أوكد من حاجتها إلى العلم أشد و

 بادئ و التربية الحسنة وضياع أمة بأكملها. ، فإن غابت األخالق ضاعت امل

فالجمعية تشترط في املعلم كفاءته العلمية »الكفاءة في التدريس: يقول في هذا الشأن: - 2

البد من توفر الكفاءة ، وعرفا بعوائق  20«إ.إإواألخالقية أو تزكية جمعية العلماء له

 لها اإلتصال التي تحدث داخل حجرة التدريس ليسعى  إلى تذلي

لكل فلتة ولكل كلمة تصدر منكم أثرا في »ــ حسن اختيار الكلمات أثناء التعليم، ألن  9

ن املعلم أن تكون لديه طريقة أي أنه البد م«إنفوس تالميذكم، ألنكم محل القدوة عندهم

يصال املعلومة و كذا األسلوب الراقي وانتقاء األلفاظ  الحسنة حتى يكون قدوة إفي 

إاملجتمع .
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ا كان العالمة البشير اإلبراهيمي يدعو املعلمين إلى  الفهم والتحليل، فإن هذا ما تدعوا فإذ

إليه التعليمية التي جعلت الفهم وقدرة الربط بين الظواهر العلمية أمر ضروري للفهم 

تعتمد على الدرجة األولى على املعلم املؤهل تربويا وعلميا، »العميق. ففنيات التدريس 

اصفات التربوية والنفسية واالجتماعية والفعلية والخبرة التي تقرر صالحيته والحامل للموإ

وعلى هذا املعلم أن  ...أن يكون مربيا، إضافة إلى استعداده ملمارسة التعليم وحبه لها

 «يتلقى التدريبات لضمان مواكبته للتطورإ

التالية حسب أما شروطهم تلجاه املتعدمين وواجباتهم نحوهم، فإننا نوجزها في النقاط 

 21ي ما ذكرها محم  البشير اإلبراهيم

إنقاذهم من األمية وجعلهم يحبون العربية؛هنا الشيخ يؤكد ويركز على اللغة العربية - 1

 ألن املستعمر كان همه طمس الهوية العربية .

تربيتهم على الفضيلة اإلسالمية كحب الخير والتعاون والتآخي... وتعويدهم على ممارسة - 2

ائر الدينية وهم صغار السن لتترسخ في نفوسهم عند الكبر؛ وهذا كله اقتدءا بالنبي الشع

 عليه أفضل الصالة والسالم ، ألنه اليخفى علينا أن العالمة متشبع بالثقافة الدينية .

أن يجعل املعلم التالميذ يحبون العلم واملعلم والوالدين مع حب بعضهم - 3

 لتلميذ أن يحب املعلم .البعض؛فتحبيب املادة تجعل من ا

تقوية عزائمهم وإرادتهم وتعويدهم الصوم على الشهوات؛أي أنه يصر على مبادئ الدين - 4

 والحرص عليهم ، وأن ال يتأثروا بمن حولهم وهذا يكمن في العزيمة واإلرادة .

ه؛ أي أنه البد من تفتح أعينهم على وطنهم - 5
ّ
تربيتهم على ما ينفعهم وينفع الوطن كل

 املحافظة عليه ، بسبب ما دمرته فرنسا وإ

تربيتهم على حسن استخدام مواهبهم الفطرية من عقل وفكر وذهن وتعليمهم صحة - 6

 اإلدراك ودقة املالحظة؛
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عدم املبالغة في مدح املجتهدين، ألنه حتى وإن كان املدح  للنشاط فإنه في الوقت ذاته - 7

ط يعود؛ينبه هنا إلى أمر ضروري وهو االبتعاد يدعو إلى الغرور، والغرور ال يزول والنشا

 عن الغرور ألنه أمر سيئ وال يمكن التخلص منه .

 22تربيتهم على العيش بروح اإلسالم وآدابه وتاريخه واالقتداء برجاله العظام؛"-1

مزج العلم بالحياة والحياة بالعلم وعدم االكتفاء بالقواعد ألّنها تحتاج إلى بناء، -2

شير اإلبراهيمي يدعو إلى ضرورة مزج الحياة بالعلم، ألنه من متطلبات العلم فالعالمة الب

يجب على املعلم أن يواجه املتعلم باملشكالت أو يدمجه »املفيد، يقول مجد عزيز إبراهيم: 

إفي خبرات لها 

جذورها في الحياة اإلنسانية اليومية املستمرة كما يجب أال يطلب املعلم من املتعلم أن 

إلى املشكالت الواردة في الكتب املقررة التي قد تكون بعيدة كل البعد عن  -فقط –يصغي 

 23«مجاالت اهتمامات املتعلم

الصفات »فالشيخ البشير اإلبراهيمي كان مربيا وحكيما ومدركا  ملهنة التعليم إذ اعتبر  

اإلرشاد عن البارزة التي يعرفها العاملون والعامالت في ميدان التربية والتعليم والوعظ وإ

إمامهم وقائدهم اإلمام اإلبراهيمي أنه كان يحنو ويعطف عليهم عطف األب على أبنائه 

ويبذل أقص ى ما في وسعه إلرشادهم وتوجيههم إلى أحسن السبل ألداء مهمتهم على الوجه 

األكمل، مع حرصه الشديد على حل مشكالتهم املادية واألدبية مع الجمعيات املحلية 

 ةاملدارس واملساجد والنوادي والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم أمام السلط القائمة بشؤون

إ24»االستعمارية الباغية 

لتأكيد »فهو يدعو إلى حسن املعاملة بين املسؤولين والسيما عالقة املعلمين باملتعلمين و

العالقة الحيوية بين املعلم واملتعلم يجب أن يمتلك املعلم قدرات خاصة يستطيع عن 
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أن يجعل املتعلم يثق وذلك مثل الصدق، واألمانة، وااللتزام، وقبول اآلخر، طريقها 

إ25والتضحية بكثير من وقته لصالح املتعلم والتعامل بإنسانية...

 يقول الب  أن يكون املعدم مدما بأربع  جوانب :

 الجانب الثقافي 1 .

 الجانب الدغوي 0

  الجانب التربوي  3

 أن ألخصها في ثالث  نقاط : ــ الرغبة في التعديم ويمكن 0

إـ حسن النية  تترك تشعر باألجر العظيم 1

إــ التحدي من أجل العمل  ، يجب على املعلم تحدي املشكالت التي تواجهه 2

ــ البذرة التي تحسن زرعها أكيد تنمو باذن هللا ، كذلك الطالب الذي تدرسه وتعمل على  9

 تربيته سيكون لك قدوة في املجتمع  

ادا إلى ما سبق نقول، إن املعلم محمد البشير اإلبراهيمي يدعو إلى مهارة املعلم من استن

جهة وحسن عالقته مع املتعلمين من جهة أخرى، وهما بعدان تربويان فعاالن، والبعدان 

ذاتهما ذكرهما مجدي عزيز إبراهيم الذي يرى أن األصول التربوية الفاعلة تقوم على 

درس وبراعته في خلق اإلثارة العقلية والفكرية لدى التالميذ تؤثران مهارة امل -»إبعدين هما:

الصلة االيجابية بين املدرس والتالميذ وأنماط العواطف  –إيجابا في نوعية التعليم 

والعالقات التي تثير دافعية التالميذ لبذل أقص ى ما في وسعهم في الدراسة، لها دور في 

إ26.«جعل التدريس أكثر كفاية وإنتاجية 

إضافة إلى واجبات املعلم وحقوقه التي تحدث عنها البشير اإلبراهيمي تحدث أيضا على  . 

يجب توفير أرزاق املعلمين حتى ال تطمح نفوسهم إلى » :الجانب املادي  قوله في هذا الصدد
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هجر التعليم...أما وهللا لو استطعت ألعطيت املعلم جما ثم ألوسعت العطاء ذما، حتى 

إ27«زعة الكرامة وشرف العلم... تقوى فيه ن

  املتعدم: .0.0

يعتبر املتعلم  هو الهدف األساس ي  الذي تقوم عليه  عملية التعليم  ، وهو من يتلقى  

الخبرات  و املعلومات  بطريقة  ما من املعلم  وبذلك  يتم تغيير  في السلوك  واكتساب 

إاملهارات تمنحه القدرة على الدخول  في املجتمع .

ونخش ى أكثر منه على هذه الطائفة املقبلة على العلم املنكبة على تحصيله...هذه »يقول: 

الطالئع التي هي آمال األمة، ومناط رجائها والتي ال تحقق رجاء األمة إال إذا انقطعت إلى 

العلم وتخصصت في فروعه، ثم زحفت إلى ميادين العمل مستكملة األدوات تامة التسلح 

ثر ألمتها من الجهل باملعرفة، تأم، وتحسن اإلدارة بنظام العلم فتبإرشاد العلتتولى القيادة 

إ28«ومن الفقر بالغنى، ومن الضعف بالقوة ومن العبودية بالتحرير...

فطالب العلم هم الشمعة التي  تنير للشعب  لهم دروبهم وتحررهم من عبودية االستعمار 

الفهم القدامى الذين كانوا يقطعون البراري الغاشم. ولقد قارن اإلبراهيمي بينهم وبين أس

والقفار من أجل تحصيل العلم، وقد كانوا ينقطعون عن ديارهم لسنوات طويلة عكس ما 

هم عليه الطلبة اليوم إذ يزورون ديارهم في كّل موسم وعطلة، وقد أراحتهم املطابع من 

إ29ة.الكتابة التي كان أسالفهم يكتبون الحروف حرفا حرفا، كلمة، كلم

ولم يرد هذه املقارنة عبثا، وإنما أوردها عس ى وأن يهتدوا بأسالفهم ويأخذوها عبرة يهتدون 

منها، فيعودون محملين بزاد علمي معرفي واسع يضاهي الزاد الذي كان يرجع به أسالفهم 

العلماء من رحالتهم العلمية فيسهمون بعلمهم في تطوير بالدهم. وبين لهم أن الحياة 

ة علمية وحياة عملية موضحا لهم كيف أن الحياة العلمية تؤثر على الحياة قسمان، حيا

إ30العملية، فقوة الحياة العملية وضعفها مرهونان بقوة الحياة العلمية وضعفه
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الذي كان سائدا في تلك  –طالب العلم  –حاول تصحيح الخطأ السائد بين املتعلمين 

لون أن الحياة العملية راحة ورفاهية قائال لهم الفترة، والذي ال يزال إلى اليوم الذين يتخي

ون من البالء »ناصحا: 
َ
ق

ْ
ل
َ
فادفعوا عنكم هذه الخياالت، ووطنوا النفوس على أنكم ت

ون منهما في الحياة العلمية
َ
ق

ْ
ل
َ
إ31«إإواملجهدة في الحياة العملية أضعاف ما ت

ة التي بوساطتها بعض املبادئ  التربوية وأسس املراجعة الصحيحة والخصائص التعليمي

يتم العلم النافع الصحيح وترسخ املعرفة العلمية التربوية في الذاكرة، التي ذكرها الشيخ 

 32 :12البشير اإلبراهيمي 

 االنقطاع للعلم، أي إنفاق كل الوقت، الدقائق والساعات في تحصيله- 1

 أخذ العلم من أفواه الرجال وبطون الكتب والرحلة في سبيل تحصيله؛- 2

 استثمار كنوز العلم بالبحث واملطالعة وكثرة املناظرة واملراجعة الدائمة؛- 3

 ضرورة تدوين العلم ألنه أكثر حفظا وبقاء؛- 4

 وجوب التعرف على الجديد من العلم، والطريف من اآلراء واملفيد من الكتب؛- 5

 لعلم؛عدم االكتفاء بالدروس وحدها، بل االعتماد على املذاكرة التي هي لقاح ا- 6

عدم االكتفاء بالكتاب املدرس ي املبرمج واملقرر للسنة الدراسية، وإنما يجب قراءة - 7

ومراجعة كتب أخرى في مختلف العلوم واملعارف كالتاريخ واألدب والحكمة واألخالق 

 والتربية ليتسع اإلدراك وتنموا امللكة اللغوية؛

 نفع صاحبه؛حسن استغالل أوقات الفراغ وعدم تضييعه فيما ال ي- 8

عدم االكتفاء بحفظ املتون وحدها، وحفظ كّل ما يقوي ويثري امللكة اللغوية البيانية، - 9

داعيا إياهم إلى حفظ القرآن الكريم وتدريب األلسنة عليه من خالل االستشهاد به في 

 اللغة والقواعد والدين واألخالق واستظهاره أثناء الحاجة إليه؛
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فلكّل وقت وحدثه، أي إنجاز املهام في أوقاتها وعدم التسرع  تجنب استباق األحداث،- 10

في إنجازها دون أن يحل وقتها لتأخذ بقوة واستحقاق أكثر. وما نريد اإلشارة إليه، أن 

في مجتمع »العالمة محمد البشير اإلبراهيمي قد دافع عن حق الجنس األنثوي في التعليم 

ادل اإلمام اإلبراهيمي جداال كبيرا عن حقها في كان يعتبر تعليم البنت إحدى الكبر، وقد ج

التعليم، بل عن واجبه عليها، إذ اإلسالم يجعل العلم فريضة على املسلم ذكرا كان أم 

م ليقفز إلى 1291بنت سنة  9121أنثى وبذلك وصل عدد اإلناث في مدارس الجمعية إلى 

العهد االجتماعية  م وهو عدد ضخم نظرا للظروف ذلك1299ثالثة عشرة ألف بنت سنة 

إ33«والنفسية واملادية

إن من يدقق النظر في املبادئ والخصائص العلمية التي ذكرها اإلبراهيمي، يرى مدى 

اهتمامه باملتعلمين ألنهم أساس بناء األمة ونهضتها، لهذا وجه إليهم تلك املبادئ العلمية 

والعلم وستفتح لهم آفاقه الثمينة التي وهللا إذا أخذوها بجد ستنير لهم دروب املعرفة 

وأبوابه وسترسخ مختلف معارفه في ذاكرتهم. وهي مبادئ وأسس ضرورية للتبحر في العلوم 

 34في وقتنا الراهن، فما أحوجنا اليوم إلى مثل تلك املبادئ والخصائص العلمية

  :املادة العدمية.3.0

يركز عليها في التدريس وهي رأى الشيخ البشير اإلبراهيمي أن املادة العلمية التي  البد أن 

إاللغة العربية 

نتعلم ديننا »اللغة العربية أساس التربية والتعليم، فهو يرى أن الرأي الصواب هو أن - 1

 35«ولغتنا وكّل ما يخدمها من علوم وفنون، من البدايات إلى النهايات

 للعصر، يقول: - 2
ً
العصر  19ايواألمة تريد تعليما عربيا يس»أن يكون املحتوى مسايرا

ذر املوت... 
ُ
 36«وقوته ونظامه ال تعليما يحمل جراثيم الفناء، وتحمله ن
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وقرؤوا غيره من الكتب السهلة املبسوطة في  ...» :أن تكون الكتب سهلة مبسوطة، يقولإ- 3

ذلك العلم... وسينتهي اإلصالح الذي تقوم به إدارات جامعاتنا إلى اختيار كتب سهلة 

 37«رض عليكم قراءتها ومطالعتهاممتعة في كّل علم تف

أساس العلوم هو القرآن الكريم، لذلك ينبغي حفظه واالستشهاد به في املحتوى - 4

 38«والقرآن القرآن تعاهدوه بالحفظ وأحيوه بالتالوة...»العلمي، يقول: 

 39؛بأن تكون املادة العلمية أصيلة مأخوذة من بطون الكت 5- 

بمختلف العلوم، بل ذكر علوما أخرى يرى أّنها ضرورية  تنوع املحتوى العلمي وإثرائه - 6

في املحتوى العلمي كالتاريخ والجغرافيا والرياضيات وعلوم الطبيعة واألدب والتربية 

 40والحكمة والطب.

إننا نجري على منهاج واحد »توحيد البرنامج واملنهاج في املحتوى العلمي، يقول في هذا : - 7

إ41«هدنا هللا على تنفيذهونسير على برنامج واحد عا

  :الطريقة.0ـ 4

إن التربويين الحقيقيين ال يكتفون باملادة العلمية التي تزخر بها رفوف املكتبات والتي 

ما يركزون أكثر على طريقة إيصالها إلى املتعلمين 
ّ
بإمكان أي متعلم الوفود إليها، وإن

واسع الثري بشتى أنواع بأسلوب واضح بسيط يفهمونه، وإال فما جدوى ذلك املحتوى ال

إ42املعارف؟ وما فائدة وجود املعلمين في الساحة العلمية؟ فهي طريقة

ال تنفصل عن املحتويات، وتتمثل في األساليب التي يتبعها املدرس في توصيل املعلومات »إ

إ43«إلى أذهان التالميذ

 

 

 

لبشير ند امرجعيات الفعل التربوي ع
 اإلبراهيمي
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 :املرجعية الّ ينية.3.1

األساسية في أي عمل  خصوصا عندما يتعلق األمر   يعتبر الدين اإلسالمي  هو املرجعية

جاء في الكتاب املقدس  الرجوع إلى ما ننساو األمة العربية البد من اإل بالقضية الوطنية

متبوعا بقول الرسول صل هللا عليه وسلم إذ نجد  الشيخ  اإلبراهيمي يقول   عن هذه 

نعمل على املحافظة على …إنحن قوم مسلمون جزائريونإ“املرجعية  الدينية  ودورها 

وفي املحافظة على هذه التقـاليـد، املحافظة …إتقاليد ديننا التي تدعو إلى كل كمال إنساني

على أهم مقومات قوميتنا، وأعظم أسباب سعادتنا وهنائنا، ألننا نعلم.. بأن الدين قوة 

 44 .عظيمة ال يستهان به

م للّدين باعتباره احد الركائز الروحية التي وال غريب في أن يولي اإلبراهيمي كل هذا االهتما

من شأنها تعيد للجزائري املقهور طاقته في فترة تراجع فيها وازعه الديني بفعل االستعمار 

قافة اإلسالمية، وحارب القرآن الكريم بشتى الوسائل وأبشع 
ّ
الذي هّدم كل مقومات الث

للوصول إلى مرحلة الكمال اإلنساني، األساليب واإلبراهيمي يجد في الّدين املتنفس األوحد 

خلق اإلنسان يتكّون ويتحّدد “والتي تنشدها التربية في عهودها القديمة والحديثة وحّتى 

بالتربية املبكرة إلى حّد أعظم بكثير مما كان يدور بخلد أكثر املربين تحّمسا في األجيال 

إ45املاضية

 :املرجعية القومية.0.1

ة المرجعية الديني ة المرجعية القومي  المرجعية  
 الوطنية 
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وع املميزات املؤسسة على ثوابـت األمة، ومشاعرها العميقة التي تعرف الـقـومية بأنها مجم

طرت عليها وعلى رأسها اللغة والعقيدة والتاريخ املشترك واملصير املشترك، وقد أوالها 
ُ
فـ

الشيخ أهمية بالغة فعاد إلى تاريخ العرب وأنصفهم بحجة ما اجتباهم هللا به حين خصهم 

إ46 ونسبابالقرآن لغة وتنزيال وبالرسول أصالإ

على كل من يدين باإلسالم، ويهتدي بهدي القرآن، أن يعـتـني بتاريخ العرب، “يقول:  

ومدنيتهم، وما كان من دولهم وخصائصهم قبل اإلسالم. ذلك الرتباط تاريخهم باإلسالم، 

 47ولعناية القرآن بهم، والختيار هللا لهم لتبليغ دين اإلسالم

ها انتماء ملن كان أصله عربيا بل منح اإلبراهيمي والقومية عند الشيخ ليس املقصود ب

الجنسية العربية لكل من يتخذ لغة القرآن لسانا له. ومعنى ذلك أن األمة العربية 

ينمو “اإلسالمية ليست مؤطرة بمكان وال بزمان؛ بل هي في اتساع دائم، أو كما قال الشيخ: 

ذلك كله تفسيرا لقوله عليه الصالة وإ…”.إعدد األمة العربية بـنمّو عدد من يتكلمون لغتها

م من أب وال أّم؛ وإنما هي من اللسا“والسالم: 
ُ
. فمن تكلم 48نليست العربية بأَحـِدك

فـليس الذي يكّون األمة، ويربـط أجزاَءها، “يقول الشيخ بهذا الصدد: ”إبالعربية فهو عربي

وإنما الذي يفعل ذلك  ويوّحد شعورها، ويوجهها إلى غايتها، هو هبوطها من ساللة واحدة.

 49هو تكلُمها بلسان واحد

غة والّدين، ال 
ّ
بقومية عربية “وهو بذلك يجمع تحت مصطلح القومية العربية بين الل

فهو الركيزة التي ينبغي التشّبث بنصوصها   مجسدة بالعرق وباللغة بعيدا عن اإلسالم

وبدورها ستتصّدى لكّل وأحكامها حتى يضمن كل مواطن عربي مسلم هويته وذاته الحّقة، 

إ50 .العوائق مهما كانت إمكاناتها وسلبياتها

البد من املحافظة على الوطن و التمسك باللغة العربية ألنها أساس الدين اإلسالمي ، 

 والتحلي بالعزيمة ، وتكون جاهزة لكل من يقف أمامهم أو طمس هويتهم .
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 :املرجعية الوطنية .3.1

ي تبناها البشير اإلبراهيمي وأعضاء الجمعية على الجزائريين ارتكزت الدعوة اإلصالحية الت

إ51 بآمالهم، وتطلعاتهم، وكان هذا لّب لباب جمعية العلماء املسلمين،

مبدأ جمعية العلماء يرمي إلى غاية جليلة فاملبدأ هو العلم “وفي هذا  يقول اإلبراهيمي  

سمان: تحرير العقول واألرواح والغاية هي تحرير الشعب الجزائري، والتحرير في نظرها ق

وتحرير األبدان واألوطان واألول أصل الثاني، فإذا لم تتحرر العقول واألرواح من األوهام 

في الدين وفي الدنيا، كان تحرير األبدان من العبودية، واألوطان من االحتالل متعذرا أو 

ـه بناء على غيرإ
ّ
أساس، واملتوهم ليس  متعسرا، حتى إذا تم منه ش يء اليوم، ضاع غدا ألن

له أمل، فال ُيرجى منه عمل، لذلك بدأت جمعية العلماء من بداية نشأتها بتحرير العقول 

 52و األرواح، تمهيدا للتحرير الّنهائي

فالوطنية بما هي عاطفة تعبر عن والء اإلنسان لبلده، وانتماء إلى دولة معينة، وكذا تعبير 

اإلبراهيمي بكل مضامينها، فوطنيته هي من عن واجب اإلنسان نحو وطنه، فقد آمن 

جعلته يعود إلى الجزائر ليكون مربيا ومصلحا ثائرا على االستعمار، وقد حاول ترسيخ هذه 

املرجعية في الجيل الذي رباه تحت لواء جمعية العلماء املسلمين الجزائريين ونجح في ذلك 

إ 53    االستعمار الفرنس ي نجاحا كّون للجزائر جيال رفع راية الثورة التحريرية ضد

إومن خالل ما سبق نحاول أن أعرض عليكم نماذج كم منهاج الشيخ البشير اإلبراهيمي : 

إ92امللحق رقم : 
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إ
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إ
 99امللحق رقم 
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 40امللحق رقم 
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 41امللحق رقم :

 خاتمة : . 7

إوما نخلص إليه في األخير :

نشر الفكر الجمعي أنه كان ينظم أن الخطب التي كان يلقيها هدفها  غرس اإليمان  و 

ألح الشيخ البشير اإلبراهيمي على اختيار ، و حلقات  في املساجد  تخص الوعظ  واإلرشاد 

البد لنا التشجيع على  دراسة ، و رجال التربية  من أجل القيام بأعمالهم بطريقة صحيحة 

بوية والتعليمية إدراج أعمال  الشيخ البشير اإلبراهيمي  ، واستنباط األسس العلمية  الترإ

إنصوص للعالمة بغية تناولها  في املسار الدراس ي وفي مختلف األطوار .

البد من املعلمين الجدد االستفادة من الفكر التربوي لدى البشير اإلبراهيمي و أنه 

 .وباألخص في منهاج تربوي جديد 

إقائمة املصادر واملراجع : . 8

،  دار 1،ط 1211والتعليم في األردن منذ العهد العثماني حتى عام  محمد حسن العمايرة ، التربيةــ  1

  1999املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن ،

عمان 2919، املناهج للنشر والتوزيع، 1د.محسن علي عطية ،املناهج الحديثة و طرائق التدريس ،طــ  2

إـ األردن

م(، دار الهدى ، الجزائر ، 1219مـ1212الجزائر ) ــ عبد الكريم صفصاف ، رواد النهضة والتجديد في9

إ2991

إــ يوسف العايب،تجليات ثقافة املقاومة في فكر محمد البشير اإلبراهيمي و أدبه ،جامعة الوادي  1

عبد الكريم بوصفصاف،جمعية العلماء املسلمين الجزائريين ودورها في تطوير الحركة الوطنية .9

إ، 1219ـ1291الجزائرية من 

، دار 1م،ط1291حتى ثورة نوفمبر 1199محمد الطيب العلوي ، مظاهر املقاومة الجزائريةمن عام  ــ1

إ 1219البعث، قسنطينة ، 

محمد طاهري،الحركة اإلصالحية في الفكر اإلسالمي املعاصر،دار األمة للطباعة والنشر،، الجزائر، .1

إ2919

إ
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ريين  و أثرها االصالحي في الجزائر ، املؤسسة ــ أحمد الخطيب ، جمعية  العلماء املسلمين  الجزائ1

إم 1219الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 

ـ عقيلة صخري ، فن املقال عند محمد البشير اإلبراهيمي ـ دراسة تحليلية ، ماجستير في األدب العربي 2

إ1229الحديث ، جامعة عين شمس ، جمهورية مصر العربية ، 

إ، 2991جل مؤتمر جمعية العلماء املسلمين ،دار املعرفة ، العلماء املسلمين ، س ةــ جمعي19

إ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ت 2محمد البشير اإلبراهيمي: عيون البصائر، طــ 11

ــ شهيرة بوخنوف، البعد التعليمي في كتاب "عيون البصائر" للعالمة محمد البشير اإلبراهيمي ، 12

إ2911جريدة البصائر ، 

https://elbassair.org                                                                

،عالم  1ـ مجد عزيز إبراهيم: تنمية تفكير املعلمين واملتعلمين، ضرورة تربوية في عصر املعلومات، ط19

  2991الكتب، 

،دار الغرب اإلسالمي،  2،ج 1آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي، طــ أحمد طالب اإلبراهيمي: 11

إ1221بيروت، 

إ 2992،دار هومة، الجزائر،  1صالح بلعيد: دروس في اللسانيات التطبيقية، طـ 19

، 9محمد البشير اإلبراهيمي، اآلثار، جمع وتقديم: أحمد طالب اإلبراهيمي، دار الغرب اإلسالمي، جــ 11

إ1221، 1ط

 اقلتا    امل
د.عبدهللا بن صفية،الفكر التربوي وسؤال املرجع عند محمد البشير اإلبراهيمي ، مجلة جيل . 11

 ، الجزائر 2911، 19الدراسات األدبية والفكرية ، العدد
 خال    ااملد
ر اإلصالحي عند محمد البشير اإلبراهيمي، مداخلة في ملتقى دولي القرضاوي يوسف ،مقومات الفك. 11

إم 2999ام البشير اإلبراهيمي بمناسبة الذكرى األربعين لوفاته ، دار الغرب اإلسالمي ، لإلم

 مواقع األنرتنيت   
فضيل عبد القادر ، التربية عند اإلمام البشير اإلبراهيمي دراسة تحليلية للمنهج الذي خطه .12

 يوم زيارته تمت http://www.ibrahimi.netلجمعية العلماء وعالج من خالله مسائل التعليم ، املوقع 

إ22/10/2019

 

https://elbassair.org/
https://elbassair.org/
http://www.ibrahimi.net/
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 املالحق   
 10،رقم 10،رقم10، رقم 10، رقم  10رقم 
 الهوامش : . 9

 

 
،  دار املسيرة للنشر 1،ط 1211تى عام محمد حسن العمايرة ، التربية والتعليم في األردن منذ العهد العثماني ح 1

 19، ص:  1999والتوزيع والطباعة، األردن ،
القرضاوي يوسف ،مقومات الفكر اإلصالحي عند محمد البشير اإلبراهيمي، مداخلة في ملتقى دولي لإلمام البشير  2

 11م ، ص : 2999اإلبراهيمي بمناسبة الذكرى األربعين لوفاته ، دار الغرب اإلسالمي ، 
عمان ـ األردن ، ص: 2919، املناهج للنشر والتوزيع، 1د.محسن علي عطية ،املناهج الحديثة و طرائق التدريس ،ط 3

219-211 
 11، ص : 2991م(، دار الهدى ، الجزائر ، 1219مـ1212عبد الكريم صفصاف ، رواد النهضة والتجديد في الجزائر ) 4
 129كر محمد البشير اإلبراهيمي و أدبه ،جامعة الوادي  ص : يوسف العايب،تجليات ثقافة املقاومة في ف 5
عبد الكريم بوصفصاف،جمعية العلماء املسلمين الجزائريين ودورها في تطوير الحركة الوطنية الجزائرية من  6

 11، ص :1219ـ1291
ار البعث، قسنطينة ، ، د1م،ط1291حتى ثورة نوفمبر 1199محمد الطيب العلوي ، مظاهر املقاومة الجزائريةمن عام  7

 111،119،ص : 1219
 19،ص : 2919محمد طاهري،الحركة اإلصالحية في الفكر اإلسالمي املعاصر،دار األمة للطباعة والنشر،، الجزائر،  8
 إ11املرجع نفسه ، ص :  9

الوطنية للكتاب ، أحمد الخطيب ، جمعية  العلماء املسلمين  الجزائريين  و أثرها االصالحي في الجزائر ، املؤسسة  10

 292م ، ص : 1219الجزائر ، 
عقيلة صخري ، فن املقال عند محمد البشير اإلبراهيمي ـ دراسة تحليلية ، ماجستير في األدب العربي الحديث ،  11

إ121، ص :1229جامعة عين شمس ، جمهورية مصر العربية ، 

 
 191،191، ص : 2991ن ،دار املعرفة ، جمعية العلماء املسلمين ، سجل مؤتمر جمعية العلماء املسلمي 12
 991،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ت ص 2محمد البشير اإلبراهيمي: عيون البصائر، ط 13
فضيل عبد القادر ، التربية عند اإلمام البشير اإلبراهيمي دراسة تحليلية للمنهج الذي خطه لجمعية العلماء وعالج  14

إ 22/10/2019يوم زيارته تمت http://www.ibrahimi.netيم ، املوقع من خالله مسائل التعل
 211املصدر نفسه ،ص :  15
 212املصدر نفسه ،ص :  16
 221املصدر نفسه ،ص :  17
 221املصدر نفسه ،ص :  18
 221املصدر نفسه ،ص :  19

http://www.ibrahimi.net/
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 292عيون البصائر ، املصدر نفسه ، ص :  20
 )بتصرف( 999إلى  221املصدر نفسه ، ص : ، ص : من 21
إ2911شهيرة بوخنوف، البعد التعليمي في كتاب "عيون البصائر" للعالمة محمد البشير اإلبراهيمي ، جريدة البصائر ،  22

https://elbassair.org                                                               إ
 2991،عالم الكتب،  1مجد عزيز إبراهيم: تنمية تفكير املعلمين واملتعلمين، ضرورة تربوية في عصر املعلومات، ط 23

 291،ص:
 11، ص :1221،دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  2،ج 1أحمد طالب اإلبراهيمي: آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي، ط 24
 291: تنمية تفكير املعلمين واملتعلمين، ص : مجد عزيز إبراهيم 25
 999املرجع نفسه ، ص :  26
 992عيون البصائر ، ص :  27
 12،99عيون البصائر ، ص :  28
 211:إاملصدر نفسه ، ص 29
 211:إاملصدر نفسه ، ص 30
 212املصدر نفسه ، ص :  31
 212املصدر نفسه ، ص :  32
 21: إآثار البشير اإلبراهيمي ، ص 33

إبوخنوف ، مرجع سابق ــ شهرة34 
 219: إعيون البصائر ، املصدر نفسه ، ص 35
 919: إاملصدر نفسه ، ص 36
 211: إاملصدر نفسه ، ص 37
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 االستقراء في الفكر اللغوي 

Induction into linguistic thought 

 د. ساملةصالح محمد العمامي

Salma saleh Mohamed alamamy dr. 

 جامعة طبرق  –كلية االداب 

salmanoor848@gmail.com 
 

 

 : ملخص

يسبب ا ستقببء است سيء الببم سيونهببق م مببر   بببحا عن بباس  ةساببي  لببه سيابب  ا  سي ببق  ن ع ببب         

 .ةيات ط به ، ةي ثا ستقء است سيصييح في سي ص ل ملخاج ت أكثم دقة ةمج لة، ستقء است

ب ضبببط أقبببب  لنبببب ا  سملسببببنقلم قببب ا سين  يبببب م سيوببببا  ة  عبببط ت بببب م سيونببب ا ةت ن م بببب  يبببح ة     

سين ة سيوابية ةسلءقحةس في ذيك للب   عب  ش  ب ير ب تقبء است سيونهبق م مبر  اصبح سياب  است 

ي يئ ت سين  ية سي ق قع  سين ب يه ياقبح وبحةد   ، كقب  أبب م س لبه  سيسب   ت حعر س ط    مل 

 سلبح ةسسواب ا سمل اقبة يءنبك سي ق أعك ت عه تت ط سيا  ا  سين  ية ي   ة ةضبط سسقب  ةسي 

 سيون ا.

سيوبا  ويبن م بش  سين ب يلم ليب  ل بحة أكثبم ة ةستقء است في سين ة أظ با عق مقبة تيصبينية       

ح سملبببببب  ش ةسملوبببببب يح ياصبببببح سين ببببببة  ةسيء ويبببببح ة  بببببب  يبببببب يك سين  يبببببب م قببببب ي  ع ببببببحدس ةسابببببببببببر 

   ستقء است.

 كلمات مفتاحية:

 ة اللغووة  الظاهر،  األحكام.بيئستقراء  اللغووو،  الححا،  الاال 

mailto:salmanoor848@gmail.com
mailto:salmanoor848@gmail.com


  (0404)40/ العـــدد:   40املجلد
                  جلة مقاماتم

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 

- 103 - 

Abstract: 

 Induction is preceded by scientific theorizing in that it provides a 

clear indication of the phenomenon that needs induction and is related 

to it, and the correct extrapolation influences the achievement of more 

accurate and effective outputs. 

    With the development of sciences and their crystallization among 

Arabs and Muslims, linguists laid the foundations of the sciences of 

the Arabic language and relied in this on an approach similar to 

scientific induction, as it monitors phenomena according to what is 

presented by the linguistic environments that linguists sought to draw 

their boundaries, and they also showed the ways that enabled the 

linguistic phenomenon to be traced to laying foundations and rules 

And the provisions governing those sciences. 

      The extrapolation in the language showed an authentic and more 

conscious practice of the Arab linguists, whereby the linguists adopted 

a specific, clear method and parameters for monitoring the language 

and constraining accordingly. 

Keywords: induction, linguists, Grammarians, The linguistic 

environment , phenomenon, Provisions. 

 

  :مقدمة .1

سمء ش سين  ي م ستقء است طاي    ياصح سيا  ا  سين  ية ثح  يتي بوح ذيك ةضط     

سليحةد ةسسوا ا سمل اقة ين ة سملاص د   يق   قكه أم يسهى بفكا ي  ي ع حد سيسق ت 

 ةع نم سملا  ا.

وين سمء نت سين ة له طاي ر عه عاونة سيا  ا  ستجءق لية إل  سيا  ا  سيونقية    

ي ق تنءاح ة ا ع ا عة عون عة سي  سلح ةسسق ؛ ي  س  إم ستقء است عنثا  في سين ة س

 سيااةف سي ق أو طت ب ين ة ولم ذسك.م مت ع ق  
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سقءوق  سين  ي م ستقء است ةقينة لجقط سين ة سيوابّية في سيوص م سإلق عية سسةل  

 يق  سص لح لنير ب ليح ةق ع س ، بء ح ح سي يئ ت سين  ية سيص لية ي  س ستقء است 

سملا ني ةسي ع ني لجقط سين ة، ثح ق ع س لل  إثا   س سلجقط ب ضط أق  سم ن  س عنه  

 ي صف سيا  ا  سين  ية سيوابّية، 

 لل : ةت  ا إ ا يية   ه سي مقة

    ستقء است سين  ي ل ح سين  يلم    ا لل  سسق  سي ق يح  سمل  ط ة. .1

   أة م قص .   م م ستقء است سين  ي ت ع .2

    سقءقا ستقء است سين  ي ع سك   ينا  ا  سين  ية. .3

 في مفهوم االستقراء: .0

 :االستقراء لغة واصطالحا 1.0

 ت كا عو جح سين ة عحي ل ستقء است في ع د )قاي( 
ً
ْاةس

َ
َد ق

َ
  ِ

ْ
َاْةُت سي

َ
 ق ر " قاةت ق

   
َ
ت
َ
َمْ ته  ةسْقَءْ َايته  ِإذس ت

َ
ت
ْ
 ةسق

ً
ْاي 

َ
َاْيُته  ق

َ
مض"ةق

َ
مض ِإل  أ

َ
ُاُج ِعْه أ

ْ
خ

َ
ةع ر أ ض  ق ل  (1)ْوَتَه  ت

 (2)سسصقعي: "قاةت سسمض قاية بوح قاية إذس تت وت م ق  بوح م س  يم  أقاة  "

ةسملونق  سين  ي عه سي صلم سيس يفلم    سيءت ط سي ي  اسد بر عونى سإلوص ت ةسليصا 

  ،  نكح   س ص وب سينس م  ب  ير:"
َ

 
ُ
َاْةت َبِنق  

َ
َمْ تهح ةسْقَءْ َايتهح: َعَاْمُت ِبِهْح ق

َ
ت
ْ
م ٍ ةسق

:"  عه؛ ة   ع  ج ت في  ق  سيون ا بيم ستقء است (3) َةسِوًحس َةسِوًحس، َةُ َ  ِعَه سإِلت  ع"

 قاية."
ً
و   قاية   

َ
ت
َ
 (4)سقء ا  سي  َد: أي ت

 ة ةإم م مت سملونق سين  ي قح ت  مت دتيءر كق  تا ا   س سيء  م عو جح سين

سملءيخا  سي ق أض  ت ي  س سملونى سي ي سمتك ت لنير عو جح سين ة في سيوص م سإلق عية 

سسةل  إل  عو ني أخا وفنت به  سملو جح سملو صا  عق   نكح ت ن م سملف  ا سيو ا ينفظ 

سقء اأه: طنب ستقء است بيمر:"  في عونى سين  ي ستقء است، ةقح ج ت في ععجح سيص س  

، ةأع  سقء ا    مد  يه  بقونى تت ط، ةيكه ذكا سملص  ح ةغلمه سقءوق ل إيير أم   اأ

سقء اأت سس ي ت: تت وت أ اسد   »سمل ق ز به س سملونى أ ض ،   ح ج ت  يه : « سقء اأ»

سقء ائ ذيك، ةتت ور في سسعح »، ةفي ع حعة سبه خنحةم: «ملوا ة أو سي   ةخ سص  
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يوابية أضيف ي  س سملونى عو م أخا ةهي: ب ن ، ، ةفي تكقنة سملو جح س(5)«"سيس ب ة

 ةسقءنءج.

ل ح  (قاي )ةع ق   كه عه أعا  إم دتية   س سينفظ كق  ت حي به   أص  سيانقة 

سي ي يسء في وحةد سيءت ط سمل ص د ةذيك إ  م  ص وب سينس م  سيءت طسملعجقيلم هي 

ط في مّ ِ أعاه."ةسوحس ةسوحس" كيمر   صح إل  سإلوص ت أة سلياص في  ب  ير :  ع واة سملءت  

 االستقراء في االصطالح:

سوءنفت دتية ستقء است ل ح سيونق ت سملسنقلم   لجاج ني  ضط  توايف  ي قء است 

ب  ير:" ستقء است:    سليكح لل  كلّي ٍ ب ج ده في أكثم ج ئي تر، ةإمق  ق ل: في أكثم 

 كه سقء اسًت، ب  قي ًق  ع سًق ، ةيسهى ج ئي تر؛ سم سليكح ي  م م في جقيط ج ئي تر يح 

  س: سقء است؛ سم ع حع تر ت ت ص  إت بءت ط سلج ئي ت، ك  ي  : م  وي سم   اك  كر 

سسقف  ل ح سملضغ؛ سم سإلنس م ةسيبه ئح ةسيس  ع ك يك، ة   سقء است م قص ت  فيح 

ةسلجاج ني  (6) ائ "سيي لم لج سز ةج د ج ئي يح يسء اأ، ةيا م وكقر عخ يًف  مل  سقء

إجاسئية ياصح سيا س ا أ   م م م ل   ب  ةيوقح   حد توايف  لنقي  ي قء است ب صفر أدس  

 إل  تصنيفر إل  ص فلم  ق : 

 ستقء است سيء ا أة سيكلي. .1

 ستقء است سي  قص أة سلج ئي. .2

ا ا ثح  قلز بلم ستقء است ةسي ي س ةذيك ي ي ا سيث ني لل  سسةل ةيء وية سسو   

 ين ي س سي  تج له ستقء است.

ةتوايف سلجاج ني توايف لنهق إجاسئي  نطا ي قء است ةي اح ع  جر، ة        

سيءوايف ذستر سي ي ق قر سيسي طي ولم ق ل:"  ستْقء اسُت: سليكح لل  كلي يُ ُج ده ِفي 

كثم ج ئي تر."
َ
 ةسيسي طي يح   ح له توايف سلجاج ني سيس يف قيح أمقنة. (7)أ

 فص  سيكف ي   س سيءوايف ستص  حي ةي حد ج ئي تر    تقء است ل حه بي ق       

ْ  : )م  
َ
ي م ِ

ّ
ل

ُ
ك

ْ
ْقت   يء ا ِعْ ُر: ُ َ  ستقء است ب لج ئي لل  سي

 
  :"  ُ َ  تت ط ج ئي ت سيش 

ِجْسح عه جق د ةوي سم ةم  ت ي جحته  
ْ
  سقء ايت َجِقيط ج ئي ت سل

َ
ُر ي ِإم 

َ
جسح عء لز(  

ْ ِيِ ح: 
َ
 

َ
ُ  م ك

ْ
ش

َ ْ
 َدسِئق  ِ يَق  ُ َ  سمل

َ
ِكه ت

َ
َيِ لم ]ي

ْ
ُيِفيح سي

َ
س ستقء است َدِيي    ينق  

َ
عء لز ؛ َةَ  
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َيِ لم["
ْ
 َي س ُ ِفيح سي

ْ
، ةيوح سيكف ي ستقء است ديي     ي   ، ةي سقر إل  ت ا ةم قص (8) سي

يانق ةت  فيح غلم سياه ، ةي  س م م ديي    ي  ، أع  سي  قص    سيحيي  س ،   يء ا ع 

اد ب سغنب  لي ر سيف   ت ب    سي ي س"
َ
ف

ْ
َي ق سي

ْ
َ  ت ِإل

َ
ُف 

ْ
، َةُيسهى سي   ِقص ِلْ ح سي

ة 
ّ
عا سعا ِفي ِلن

َ
ة أ

َ
 مك

َ
َ  ت ِقَي ق ، َةُ َ  ُعش

َ
ُف 

ْ
ير سي ْقِثي  ُيَسّقِ

َ
ةستقء است بج ئي لل  ج ئي ُ َ  ت

 .(8)"سليكح

 ي وق  ستقء است لل  ب   سسدية ةنسب ذيك ينف   ت عه ةي حة أم سيكف    

سسص ييلم، ب     عه ب   سلحج ج ل ح سمل  ط ة كق    كا   س سي كاي ب  ير:" ستقء است: 

ِ ق يْسَءحّل ِ يَه  عه سقء است 
 
ة سي حج 

ْ
ح سمل   يلم ُ َ  سل

َ
ة سيءف ص ةسيءت ط َةِفي سْصِ  

َ
 

ُّ
ِفي سين

ل ِ يَه  عه سقء است وكح َجِقيط سلج ئي ت وكح سلج ئي ت لل  و
َ

 َم سْقِءْحت
َ
ِإم م

َ
كح منيه   

ْيَ  لل  َقِ ي  ستمتج ل 
َ
 َم  ب تقء است ي

ُ
م

ْ
 
َ ْ
ة سمل حج 

ْ
ْسِقَية سل

َ
    قص َةت

 
 ّا َةِإت

َ
  تقء است ت

َق 
َ
َ  قَ ة ك

ُ ْ
ْ   ةع واة سمل َ  قَ ة ب  لل  َقِ ي  سي  

ُ ْ
ة سمل

َ
وا

َ
 ُع 

َ
ي ِب 

َ
  خفى"أ

َ
ةقح      (9)  ت

 ي كا سملونى سين  ي ينانقة ثح  يتي ب ليّح  جقط سيته م ي مث م   ه سسق سل ةسليحةد 

سي ي   : " ةل ح سمل   يلم ق ل عنيف عه قض    تشءق    سمل   ي ي   ل ح سمل   يلم

ي. ةق ي ح ستقء است    سليكح لل  
ّ
ي لل  سليكح لل  سلج ئي ت إلث  ت سليكح سيكل

ّ
كل

ي ت  خن  له 
ّ
ي ج ده في أكثم ج ئي تر، ةك س ق ي ح    تصّفح سلج ئي ت إلث  ت وكح كل

   عه ع حع ت تشءق  لل  ذيك 
ّ
سيتس عح سم ستقء است قسح عه سيحيي   يا م عاك

سليكح ةسيءصّفح،   سةل توايف ب ي   ة سملتمت ة لنير، ةسيث ني توايف ب يس ب، ةسملاسد 

إلض في. ثح ستقء است قسق م: ت ا ةيسّهى قي ق  ع ّسق  بتشح ح سيسلم ب لج ئي سلج ئي س

سملكس م ، ة   أم يسءحل بجقيط سلج ئي ت ةي كح لل  سيا  ة   قني  ستقءوق ل ... ة   

 فيح سيي لم. ةم قص ة   أم يسءحل بيكثم سلج ئي ت   ط ةي كح لل  سياّ  ة   قسيح 

 (10)ةت سبور، ة    فيح سياه "سي ي س، ةي س لّحةه عه ي سوا سي ي س 
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 ةستقء ص ت و ل  إم ستقء است    سيءت ط  ي اض سي  ن ةسإلوص ت  ةةلل  أ     

لم ذي جحة  ي  س أكح سملعجقي م لل  ت ضيح مقط  يءت ط ةوحه غ ءوايف ستقء است ب

قة   س سيءت ط ب ين  ا م   ع      يش ر سإلجاست سإلوص ئي سي ي   ّح، ب جر ع ، لل  د

 في سياصح ةسملء بوة.

سملحي ل  ةقح أب مت أ ض  ت  مس علي ظ  في دتية يفظ ستقء است سي ي أ ض ى إل      

سمل   ي ير عه م مر أص ح ةقينة ياصح سيا  ا  إع  مصحس مني  أة مصحس ج ئي   إم م مت 

 است سياصح مني  تات ت لنير سوا ا ل عة ةأخا  أكثم سخءص ص ؛ أّع  إذس :سم   س ستقء

ج ئي  أة م قص   إمر يش ر سي ي س ةيص ح سقء است ق صاس ت  ندي عند  ستقء است 

 .سيا ع  

 مفهوم االستقراء في الفكر اللغوي اإلسالمي: 0.0

، ق سيا  ا  سين  ية ةي م ا خ ي   ت ص ّ   سقءوق  سين  ي م ستقء است ةقينة      

ح ج ئي ت  ثح سي ي س ةةضط ي مني ت ثةسإلض  ة إييه  له طايا مصح   ثح ماق   ف

سسوا ا   ح ذكا أب  وي م عق مقة ستقء است عه ق   سين  يلم  بقحسمق ح سملخءنفة 

   ل:" ةقح سقء ا    س سينس م سي صاي م ةسيا  ي م،   جب سملصلم إل  ع  سقء اةه، 

، ةقح مد لل  سبه خاةف ق ير بوق  سيث ين في (11)ةعه وفظ حجة لل  عه يح   فظ"

سيء  زع  بيم صنيور ذسك م تج له سقء است م قص عق   حي   لل  عوا تهح أقس ا ب   

 ستقء است ةت  ي  ح ير.

ةأ  دت كثلم عه سي ص ص سي ق م نت له بوض سين  يلم ت ظيف ح  ستقء است في 

 ق ي  سليص ل لل  أوا ا ل عة أة خ صة في قض    ةعس ئ  ي  ية,

  ي م    ا لل  تت ط سيا  ا  سملاص د  ثح ةضط ةم م ت  يا ستقء است ل ح سين     

سقءن  ط سسوا ا ق ست أم مت تنك سسوا ا ج ئية أا منّية ،   تقء است    ديي  ةحجة 

يسءوقن   سين  ي ي ضط وكح أة يا ضر؛ ةي قء است  ق سمي ر سمل   ية سملءون ة بر إجاسئي  

ي م سيوا  عق  أكح  بهة سيءيثا ةهي عش بهة ي  سملم ستقء است سي ق سقءوقن   سين   

، ةسيسنسل    :    ستقء است سين  ي ق ئح لل  (12)ب مل  ا سيي م ني ل ح  بوض سي  وثلم

سي    سسمق ي كق  زلح سي وض أا أم ستقء است سين  ي سيوابي ير أق يي ر ةةق ئنر 
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فكا سين  ي سي  ئح لنيه  ةسملءون ة بر؟ ة     س سيءيثا سمل   ي  أق ح في تجح ح سي

ةسإلض  ة إيير بح ت   غ  لل  سسدةست  سي  يوية سملسءوقنة في ت ويح لن ا سيوابّية كق  

 في غلم   عه سين  ت سإلنس مية؟

سين ة ظ  ا  ط يوية ي   ج مبه  سليس ق سي ي  جو  عنه  ع د  ص لية ينءت ط       

ين  ت ب  ميب، ةمل  م مت ةضط ق سملم ي   ة  س أعا تشتمك  ير م  س     ةسيف ص ي   ة 

 ين غي، أ ض ، أم تا م ي   ق سمينه  سلخ صة سي ق تفاض   سيوابّية أوح   ه سين  ت 

ط يوته  سي ق ةضوت لنيه  ةيا  ي ة ع      ع ق  تهييت ي   أق    سيءيثا ب لم   عه 

مل  ا سين  ت ةسيون ا سي  يوية، ةقح  م م ستقء است سين  ي ل ح سيوا  ق ب   يتمجقة س

سسمق ي " أي ق   تاجقة كءب أمق   سمل   ّية لل   حي سبه سمل فط بببببب إم صّح سلخبم ببببببببب 

تحوض إوح  دل ة  سسثا سيي م ني في سيحمس سي   ي عه خ ل سيفاق سي عنق سي ساح  

  (13)بلم سيوقنلم"

سين  ي سيوابي ةإذس م م سسعا ذسك    سخءنفت سي اسئا سملسءخحعة في ستقء است     

 ةل ا سلءقحت؟

عه سي اآم ’ و ي ة م م سين  ي م ،ةأع ا  كا  قحسقة سين ة سي ق سقءقحته  سيوابّي     

سيكايح،   ااةم ين ة بينه  سيس ي  يف ح سي اآم سيكايح ةسيّءف ر  ير، ةم م تزع  لنيهح 

ل سإلو طة بن  ت تت ط عو مير ةغاي ر ةعشانر ةعج زه ةيح  كه  ن غي ي ح ذيك إل  عه خ 

سيوا  م  ة ةتت و   ةت ي م ع   يه  عه ظ س ا ة اةق؛ ةي ح م مت سلي جة سي  يوية  

 ياي يس   تفسلمه ةعوا ة عو مير، يحمسقة سين ة يءت ط غايب سي اآم

ق س   ح        
ّ
 لقا به سلخ    ،مض ق هللا ل ر، لل  تونح سيوابية ب  ير:" تون

ّ
ون

إذس خفي لنيكح ش قت عه " ةمد له سبه ل  س ق ير:، كق  (14)سيوابية  إنه  عه د  كح" 

  س سي  ل سي ي م م بقث بة سليض لل   (15)" سي اآم   بء  ه في سيشوا  إمر د  سم سيوا 

تت ط سين ة ةسقء اسئه  ة   ع  ق ا بر سين  ي م عه سيوا  ةسملسنقلم وينه ، عق   نكح أم 

د نية  في ب دئ سسعا ثح ت  م   س ستقء است  ستقء است سين  ي سيوابي دلت إيير و جة

 ولم س ءح سين  ي م ب ين ة م نه  ي ة ييص ح سقء است غ  ءر سينوة في ذسته .
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ح سيوابّية  سي ق  انن   سإل ق م ب يح ه سلجح ح  سم نا عفساة      
ّ
ةأع ا سياغ ة في تون

ت عو ميه  ة   ع   قكه سي اآم سيكايح ةسي است ين  ن له تفسلم آلي سي اآم سي ق أ ان

ع واءر في كء   كقو ني سي اآم ينفاست أة إلاس  سي اآم ين ج ج أة إلاسبر ين   س، ةقح 

م  ت سينس م وحد سين  ي م ق  ئ  بوينه    يخ ةم عنه  سين ة مل  لا  س بر عه ق   سملنكة ة 

 عق  يش بر ا ستخء ط سي ي  ندي إل  سيليه.

  ي ل ح سيوا   عات     في بحس ءر ب مل  ا سسمق ي ةإمق   نح  كه ستقء است سين    

  ح عو مير ةسقءج ت دتية غاي ر، ةيجب دلت إيير سلي جة إل  تفسلم سي اآم سيكايح ة 

سيءفايا بلم ع  ا سين ة ةسمل  ا سسمق ي؛  ق  ا سين ة   :" سيءفكلم سمل اح في ت  ةل 

أع  سآلخا  ي صح بر سملص لح سسةمةبي عا  ا   ةل صا   ةتفصي   ص ئن   ةأم سل  ، 

logic   سسةل ع   ل ؛ سمر ةقينة ي  ية أصينة، ةسآلخا عا  ض سمر ت ف  خ مجي، سسةل

 ح ر سيء ضيح ةسإلب مة، ةسسخلم  ندي إل  ستض اس  ةسلجحل سي  نق، سسةل عفيحس م  ط 

 .(16)ك سيحمسقة"في دمسقة سين ة، أع  سآلخا      ئح   ير ة ت مفط ع ر في تن

ع ق   كه مأي دكء م ع قح ليح عجيف   تج ه ت  يا سمل  ا سسمق ي لل        

سين ة سيوابية  إمر ت  ق ط عه ستتف ق عور أم سين  ةم سقءوقن س سمل  ا سي  يعي ين ة في 

بحس ة ةضط أق  لنح سيوابّية و ى ت  م عو ح   ح سيون ا ةتيثا لن ا سين ة ب مل  ا 

 كق  تيثات بقو ي تر سيوح ح عه سيون ا.  سسمق ي

تت و س ظ س ا سيوابّية ةعو ميه  ةعس ئن   ب يشا    إم سين  ي م  ةلل  أ ة و ل     

سي ي  نكح  سقءوق ي ح ي قء است في ص متر سي  يوية سسةيية ق   أم   حد ع ع ر 

 ةق سمي ر سي اا سمل   ي، ةأ ح أق    س ستقء است:

 ةيقكه أم تا م شخص  أة ق ينة أة عا م.سي يئة سين  ية ، 

 . ت ح ح سملسيية سين  ية أة سيا  ا  سملسء اس 

 .ةصف سيا  ا  سين  ية ة ا مء ئج   س ستقء است 

 :وجمع اللغة العربيةاالستقراء  .3
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م م سسوا  أم م لل  ظ  ا  ستقء است سين  ي جقط سين ة ة بوض سي  وثلأطنا       

سي    في   :"  س   سي ي ذكاه سي     في وح سي    ولم ق ي  سي ّ   نا لنير سقء است لل  

ستص  ح   : سيونح ملسءخاج ب مل   ي  سملسءن  ة عه سقء است ك ا سيوا  سمل صنة إل  

، ةيح تشا سملص دم لجقط سين ة ق   بقص لح (17)عوا ة أوا ا أج سئر سي ق سئءنف عنه "

يئة سين  ية سي ق تشا  تقث  لي ة ستقء است، ةجو  سياونة إل  سي  د ة سي ق تشلم إل  سي 

ماا ي   سين  ي م لل  أنه  عنثا سين  ي م سي  د ة سيوابية ع ص ة ضح ظ  ا  سيليه سي ق 

قنبق في مء ئج ستقء است ةأع ا   ه سي اا  سم صا ستقء است في بيئ ت ي  ية عوي ة ب  

 سي ع ني ةسملا ني لجقط سين ة. ةوحد ي  س ستقء است زع م   يق  أطنا لنير سليح

في إ  م    (18)ذكا سيف مسبي في كء بر سلياةف سليح سي ع ني ةسملا ني تقء است سين ة     

سيسي طي في  ل  بيئ ت سي    سي ق تح سقء است سين ة عنه ، ة  س سي ص ذكاه ع ر  إ

ل تت ور ين سقط ي  صف و ية ستقء است سين  ي ةذيك عه خ بمس م سيفةم  ، (19)ستقتمسح

  س سليح، سي ي ذكاه، متيجة تنك سملء بوة ب     ةصف  مسين  ي عه عنيف ت ةلنق ت ةم 

، ةسي ساح أنه  بيئ ت ع حد   آم سكسي ق سقءقح لنق ت سين ة عنه   سين  ية   يئ تدقيا ين

 سخءلمت يشاةط تء  ا  يه  عنه :

 .(20)ي ّحِ سيءّ  .1

   ينوا .سملج ةم  سسعح  سي وح سلج اسفي له  .2

 م  ت سملنا ت ةصف ؤ  . .3

ع ت وص مة ل ح سين  يلم عه ةسكتس ت   ه سي يئ ت بء س ا   ه سمل  ّ              

سلخ ي ةسيليه ب  أص ح    ك أل ا  بيلينهح  ءت و نهح ةييخ ةم لنهح قح لقحةس إل  

نتت أبي خلم   عا م  ت حي ق  أ ض  ةعه  أتجابتهح في سوءف ظ ح ب    سملنكة إ  م  عنهح إل  

سي ي ذكا خبمه سبه جنق في عسيية مصب سملنمن    ل:" قنسل أبي لقاة أب  خلم  له 

ق ي ح: سقءيص  هللا لاق تهح,   صب أب  خلم  سيء ت عه "ِلاق تهح ",    ل ير أب  لقاة: 

، ةقح  سا سبه جنق   س سيء حل ةسيضوف سي ي ةصفر  أب  (21) يه ت أب  خلم  تم جنحك"

به سيو ت ب ينلم ب  ير:"  ةذيك أم أب  لقاة سقءضوف سي صب بوح ع  م م ققو   لقاة 
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ع ر ب لجا ق ل: ثح مةس    يق  بوح أب  لقاة ب ي صب ةسلجا  إع  أم  ا م ققط سي صب 

عه غلم أبي خلم  عقه  اض ى لابيءر ةإع  أم  ا م ق ي في مفسر ع  ققور عه أبي خلم  

م قح أق ا سيضوف في مفسر   اى سي صب لل  سلء  ده عه مصبه ، ةيج ز أ ًض  أم  ا  

ضوفر، ةذيك أم سسلاسبي قح    ا ب يانقة يوء ح أم غلم   أق   في مفسر عنه  أت تا  

َه ِم{ ب ي صب, ق ل أب   ْيُ  َق ِبُا سين 
 
 سين

َ
أم أب  سيو  س واى له لق م  أمر م م   اأ: }َةت

سينه َم,   نت ير     قنءر    ل: ي  قنءر يا م  سيو  س:   نت ير ع  أمدت؟    ل: ق با  

أةزم أي أق  . ةقح ذكام    ه سليا  ة يلي جة إييه  في ع ضط آخا، ةت تست كا إل د  

 .(22)سليا  ة,  ابق  م م في سي سوح  لح  أع كه عخءنفة   ء ج  يه  إييه "

مص مي ولم ق ل:"  ةأخ  ح سين ة له مج ل لا  س ب    سملنكة ع ر ع  ذكاه سس      

لح أب  زيح ٍ ق ل ق ل ع ءجط كحت ةسوح ةكقي  يلجقيط, ةق ل أب  خلم  كقي  ين سوح  ةكحت ز 

 (23)يلجقيط  قا مؤبة به سيعج ج  سيي ه    ل كحت ةكقي  كق  ق ل ع ءجط"

بشا   نكح أم سي     توا  س لنير ةط   ه    س سليّح  ي    كثلم عه س ةيح   كا        

  ةجح في عنيف تهح ةيكه م مت ي ح إ  مست إل  سي   ئ  سي ق أخ  لنه  كق  سين ة في سقء است

ة   سسعا سي ي   ء ج سقء است ا سي  وثلم،  سي  ير عث  بح  يت لل  ذكا ي  ينة )لخح( 

،أع  لخح   ح (24)ةةمد ذكا )ج سا( في عسيية صاف سملنمن سملج زي إذس م م لنق  ي  ينة

يلياف      في عسيية سيء  ت سيس ك لم ةم   واكة سلياف سيس كه ةمد ذكا   في كءب سي

سيس كه سي ي يس  ر ينحتية لل  سلياكة سمل  ة ة ةي ة لخح سي    إل  سملء اك ة   ق ل 

 سيش لا: 

ُحُه(
َ

ْح م 
َ
ْ قْح عَس لير ةُيْون

ُ
صُحُه ... ت

َ
 .(25))عْه  يتِقْا يلي ا ِ يَق  ق

له سبه ع يك ة قح أكح سيسي طي ذيك ب  ير:" ةم    ة   ق ل م نر أئقة سي          

ذيك أب  وي م في ) اح سيتس ي ( عوتمض  بر لل  سبه ع يك وين لنق في كء ر ب    ي ة 

، ةيح (26)لخح ةخ سلة ةقض لة ةغلم ح ةق ل: " يي  ذيك عه ل د  أئقة   س سيشيم "

نة )ت نب(   ح  ج ت في أع  ق يأ ة ي ة ق   ق ي ح في سينس ة إييه ،  (مقا)     له 

 إم ةييت ق كً   غلم سيي ت ضقت م  : ع ر ةل ر، ةعه  ستمتش ف في ي  ت )يحم( ق ير:"

يحمر، ةيح  ضابر، ةك يك في سيءثنية ةسلجقط م  : عنهق ، ةيح  ضابهق  ةعنهح، ةيح 
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  ضابهح، ةعنهه ةيح  ضابهه، ةب   ت نب    ي م: عنهح بكسا سي  ت، ةع  أدم       ادةم 

ذيك في م  : ع ر، ةعنهق  ةعنهه، ةت إذس م م ق كً   غلم سيي ت ةق ل سيفاست: هي ي ة 

،ةذكا أ ض :" ةسيفو  سمل نق  ينقفو ل ث ثي ةأزيح، سيث ثي صييح ع نً  ، (27)عا  ضة

ةعوء  ةعضوف: سيصييح ع ض ةغلمه، سمل ض ق  ضح أةير، ةع  ق   آخاه عكس م م  : 

ي  لصا ع ر سي  م ةسملسك  :م  ء  ل ضا  كق  ت  ل ضا ، ةيج ز تسكلم سملكس  

، عط (28)ةهي ي ة له تقيح، ةق ل سلخف ف:    ية في ي ة ت نب بنت ةسئ " سنوصا

  قكه سلج ا بينه  في ع سضط ي  ية يلي جة تقء است عث    س.سقتش  د ح بشواسئهح ةت 

 يك ع  م   له أبي ةك(29)سيي ت جيق   ن س ي تهح سيعجعجة ةهي قنب مةله قض لة    

لقاة عه ق ير:" ق ل أب  لقاة: ةي ة قض لة تجو  عا م سيسلم ت ت ت  ل: أل ذ با  

، ةم   أب  وي م عه ي  تهح ق ير:" (30)سي  ت عنك سي  ت، سم عخاج سيسلم ةسيء ت ةسوح"

 ةق ي س: أم  ب سيف في سي قف، ةأمر ب ي  ت، ةأج ز بوض ح في سي قف أم تسكه سي  م، قي :

ةيح يسقط سي قف لل  أم  بسا م سي  م يونق في ي ة عه  ءح سي  م ةإم م م ذيك في ي ة 

أع  كق  سقتش حةس بشواسئهح أ ض ،  (31)قض لة    ي م: أم ق ئح ةص ، ةي ف م لنير أم"

غس م   ح ذكاةس ي   عسيية في أي سمل ص ية ة   ع  مةسه أبي لقا سلجاعي ب  ير:" خاجت 

قط أوحس    ل ضابت أيهح أ ض  قن     س  حل لل  أمر ع  ققط أيهح عه سلخ حق  نح أق

  ب يضح ةقح ققور غلمه

ةسي ي  حل لل  صية   ه سين ة ع  وا ه أب  لقاة سيشي  ني له غس م ة   أوح  

  عه تنخ  ل ر سين ة عه سيوا  أمر أنشح:

 

سسم  مي ب يصية ،  ةةصفر  (32)) إذس ع  أتيت بنق ع يك ...  سنح لل  أيهح أ ض  (" -

 .(33)عه وين سين ة ب  ير:" با ط أيهح  حل لل  أنه  ي ة ع   ية صيي ة ت ةجر إلما م  "

ةإم م م أعا ستقءحتل به ه  سي   ئ  ةسقو  لل  قنءر   ملاجح أم سين  ي م سقءحي س 

بهح ل ح ذكا ظ س ا ل عة في ي ج تهح كعجعجة  قض لة عس ةس  ي   ب ي   ئ  سي ق أخ ت 

لنهح سين ة كءقيح سي ق لا ت ، ةمبق  م مت سملش ة في سيتمو ل ع نوة ين  يلم أم يسء اةس 
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، ةسي  يب أم سيو ع   يحيهح حهتا يس ة  واسئه  ت   ج ت لل  أ ي ة تنك سي   ئ  إت ع 

 سلج اسفي م م ق    في قنة سقء است ي  تهح أة محمتر.

كا سين  ي م أمر آخا سملستش ح بر عه ذ (34)لل  أم   س سليح سمت ط ب به  اعة     

سيشواست إذ  قث  سليح سي ع ني ةسملا ني ي قتش  د ةص م عه أتى  بوحه عه سيشواست ع يحس 

 .تنكحه عء م سين ة ة   ع 

ا   س سليح ، كثلمس، في ستقء است ةمصح ت  م سقءوق ل سين ة  مل  ستضح عه سيتزسا 
ّ
ةأث

هح ةك يك سين  يلم سي  ه يح يهءق س ق   باصح سين ة كثلم عه سي     بر عه خ ل عنيف ت

  س  ةيح  كه سملسق لة في بيئ ت قح وحدت به س سليّح ةذيك في سي اةم سسمبوة سسةل ،

في سيوص م سملء حعة إذ أ صيت كثلم عه سملنيف ت له واص سين  يلم  سسعا لل  إط قر

ةسي     لل  تت ط سين ة ةمصح ع  طاأ لنيه  عه ظ س ا م يحخي  ةسملوّا  ذيك في كءب 

سي ق توح عاآ  تقء است غلم  ةكءب ت  يح سينس م سس و ل  ليه سيو عة ةكءب سيفاةق

 م قص.

 :املعجميي،االستقراء عحد  1.3

ص  لة سملو جح لل  سقء است ق ا بر سملعجقي م عه سين  يلم كق  ج ت في  ق عت

ة   ع حع ت كءبهح   ي عخشاي ع ي   عص دم كء بر أق س سي  غة  ةسصف  إ  ه ب  ير:" 

كء   يح ت ل نو ا سي ن   إيير ز   ة، ةمب ح سآلع ل و ير  ف  ة، ةلي م سس  ض  م  ه 

نيت ير سيوابية ةع   صح عه ي  ته ، ةعلح عه ب غ ته ، مةسعا، ةأيس تهح بءق ير م سطا،  

ةع  ققط عه سسلاس  في ب سديه ، ةعه خ   ت سلين  في م سديه ، ةعه قاسض ة تجح في 

أك ئه  ةعاستو  ، ةعه قق قا  ته عة في أق سق   ةعجقو  ، ةع  تاسج ت بر سيس    لل  

ةع  ت  مضءر  واست قي  ةتقيح في أ  سه قنبه ، ةتس جوت بر سيال   لل   ف ه لنبه ، 

ق ل ت سملق ت ة، ةع  ت سعنت بر قفاست ث يف ة     في أ  ا سملف ت ة؛ ةع  ط يط في ب  م 

 .(35)سيكءب ةع  م سيح  تا عه مةسئط أيف ظ عفء ة، ةج سعط منح في أوش ئه  عجء ة"

ي ثح  ضيف إل  خص ئص سيكء   ق ئ :" ةعه خص ئص   س سيكء   تخلم ع  ةقط ف

ل  مست سمل حللم ةسم    ت ت سقءوق تت سملفن لم، أة ع  ج ز ةق لر  يه ، ةسم  سؤه 
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ت ته ، عه سيتمسكيب سي ق تقلح ةت سه، ةت ت  يض لنه  سسيسه، لجايه  مق ت لل  

 (36)سسق ت، ةعاةم   ل ب ت لل  سيو ب ت"

 دم ستقء است ل ح سملعجقيلم:  عص

 ملعجقيلم  ةيكنه  أجقوت لل  سآلتي:سخءنفت عص دم ستقء است ل ح س

 . سيسق ع له سيوا 

 .سملء م ةسملنيف ت سين  ية ل عة 

 .كءب سملو جح  سيس ب ة 

يكنهح ذكاةس عص دم م ن ح ةهي ك ا بنفار  ستقء است غ يب  سملعجقلم كا يح         

ت، ث،  سيوا :"   س ع  أيفر سلخني  به أوقح سي صاّي موقة هللا لنير  عه واةف: أ،  ،

ت  ، بر  ا م عحسم ك ا سيوا  ةأيف ظ ح،     خاج عنه  ل ر ش قت. أمسد أم 
َ
ن عط ع  تكق 

ْقت عه ذيك"
َ

 ل ر ش 
ُّ
 بر سيواُ  في أ و م   ةأعث ي   ةعخ ط  ته     يش 

َ
ْوِاف

َ
، ةي  ل (37)ت

سلج  اي في خ  ة كء بر:" أع  بوح  إني قح أةدلت   س سيكء   ع  صح ل حي عه   ه 

ن ة، سي ق  اف هللا عنزيته ، ةجو  لنح سيح ه ةسيحمي  ع  ط  بقوا ته ، لل  تاتيب يح سي

أق ا إيير، ةته  ب يح أغنب لنير، في ثق مية ةلشايه ب ب ، ةم  ب   عنه  ثق مية ةلشاةم 

ب س  جن  عه سيفص ل، بوح عجح ةتاتيبه ، إت أم يهق  عه سس  ص : لل  لحد واةف سمل

مةس ة، ةإت  نه  دمس ة، ةعش  تهق به  سيوا  سيو مبة، في د  م ح ت صين   ب يواسق 

، ةسملش   ة ل ح ح هي سي    أة ستقء است سي ي ق ا سملعجقي م سيوا  في (38)"ب ي  د ة

 مونتهح إل  سي  سدي يسقو م عه أ ن  .

س       
َ
ةقح ذكا سسز اي تت ور ةت صير ي  ت سيوا  في ععجقر   ح جقط:" ِفي َ  

 
ْ
نت ِعْنَه ، ةستقتش  د سي ط ٍ َع  وص 

َوَا  ةأيف ظ  ، ةسقء صيُت ِفي تت ُّ
ْ
 ت سي

َ
 

ُ
كء   عه ي

ْيَه ، 
َ
ة سملنتق  م َلن

َ
وا 

ْ
ِ ق سوءج  بَه  أ   سمل

 
ة يفصي ت  واسئه ، سي

َ
ْوُاة 

َ ْ
بش س ح أ و م   سمل

وَ 
ْ
َ سه سي

ْ
 

َ
ْ ِييح مكت ٍ وفاُته  ةةليُته  َله أ

َ
، ِعْنَه  ت

 
  ه    حتهح ةأققت َبلم خ ل  ث ث

 
َا  سي
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ف   ، ةسي  سدم 
ّ
ِ ق أي

 
كءب سي

ْ
ة ِفي سي

َ
 

ُّ
 َم َع  أث َءر كثلم  عه أئقِة أ   سين

َ
 م

ْ
ظ اسميهح قني  ت، ِإذ

َو َد "
ْ
مبة َةسي  ا سيحُّ

َ
    ا ع 

َ
  َح ، َةت

َ
ش

ُ ْ
    ُ  ع  َ  سمل

َ
ِ ق جقو    ت

 
 .(39)سي

 :عحد الححا،االستقراء  0.3

ذكا سي     سي     أم سي    لنح م بط عه سقء است ك ا سيوا  ةلنير ةضوت        

أقيستهح سي ق ق ا لنيه ، ةوين أم سي    لنح يح  كءف  ير ب ي    له سيوا  ب  سمت ط 

ةتيثا بر في ت  يا أوا عر  ،ب سدية ةسيبم  ة ةسي ي س  يمر  يم سيف ر  ا م قاي   ينق  ا

؛ ب   ةص م في عاونة عه عاسو  (40)   ة  مو   يكثلم عه غ سعضر ص م سمل  ا عكق  ين 

 سيءيييف ع يق   لنير.

ا سي     ستقء است سي  قص في عس ئ  م ية  ءجح سي   ي  صاح ةط ّ       

يسء ايه  ع فاد  ب سته  عق    حي ب ج د مق لم عه ب قءوق ير ستقء است في عس ية بوينه  

ي ق ا بر ي  ي م عه أعث ل سبي لقاة به سيو ت ةسسصقعي ةأبي ستقء است سسةل سقء است كل

زيح سسمص مي سقء است م قص ق ا بر ي  ي  م م  ي م في سقءوق ل ستقء است في عس ئ  

، ةقح صاح سين  ي م ب ج د ستقء است في كءبهح ق ست في وح أ انت ةغقضت لنيهح 

  ة عه سقء است ك ا سيوا ، أة ب مل   ي  سملسءنبيمر لنح  ،سي ي ق ا ذكاه،سي ج  

سيءصايح بر في ع سضط أخا   في ب   سي  ل لل  إجق ع أ   سيوابّية ع ى  ا م حجة 

   ل سبه جنق:" سلنح أم إجق ع أ   سي نح ه إمق   ا م حجة إذس أل  ك خصقك  حه أت 

ح  خ يف سمل ص ص. ةسمل ي  لل  سي ص ص  يع  إم يح يوط  حه ب يك     ا م إجق ل 

حجة لنير، ةذيك أمر يح  اد عقه    ع أعاه في قاآم ةت ق ة أنهح ت  جءقو م لل  

سلخ ي كق  ج ت سي ص له مق ل هللا صل  هللا لنير ةقنح عه ق ير: "أع ق ت تجءقط لل  

 .(41)ض ية" ةإمق     لنح ع تزع عه سقء است   ه سين ة"

   عوق ت بر ق ل أب  وّي م:" ةقح ي حة أم ستقء است م م عون ع  ي  يب سي  ة       

سقء ا    س سينس م سي صاي م ةسيا  ي م،   جب سملصلم إل  ع  سقء اةه، ةعه وفظ 

، ةعّلز  أب  وّي م بلم  انلم عه أ ا ل ستقء است ب  ير:" (42)حجة لل  عه يح   فظ"

به ع يك أمر ةإذس ت  زع ث ثة، ة   أكثم ع  ققط في   س سي   ، ةزلح سبه خاةف، ةت ور س

 ا م سيوق  ينث ين، ةينغ  سسةل ةسيث ني، ةسدع  سبه خاةف أمر سقء ا  ذيك في سيك ا 
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  جحه عث  ع  ق ل، ةسقء اسؤه سقء است م قص، ةقح ج ت إلق ل سسةل، ةسإلضق م في 

 (43)سيث ني، ةسيث ين"

ف ةقح تا م سإل  م  ي قء است  نفظ   ص ى ة   ق ل سسم  مي له و ف وا      

م ، ةإمق  ُو  ت سيونة:"  ح 
َ
  ف سيي ت يلج ا ب ا ُع 

ُ
ق ير: "تفِح مفسك /م  مف " يح ت

ى" ، (44)سيي ت ينضاةم ، ةسجتزست ب يكسا  له سيي ت، ة   في ك ع ح أكثم عه أم ُ  ص َ

ةتسءوق  منقة "ع  ت   ص ى" عاسد ة ملونى سيكثم  أ ض  ةع ر ق ل سملبمد:" ألاس  ةأل ميب 

 
َ
س عصحمس َةَع  م

َ
 َم عه َ  

َ
َضا َةَع  م

ْ
خ

َ ْ
َ سِوح    يك: قحةس ين ينس م سس

ْ
َم لل  ) و ل( ين

 ًت "
ُ
 ًق ، َةقكت قا

ُ
ست ُجن

َ
ْ  : قوحت قُو دس، َةَجن

َ
م ُ ْ ص ى؛ م

َ
كثم عه أ

َ
 .(45)أ

 االستقراء عحد الححا،: أشكال

ب  ير:" أخ س  أةت: سقء است كلّي ق ئح لل  سقء است ك ا سيوا  ةع ر ع  ذكاه سياض ق

ةهي ل  م  تكامت في م  يءر، أة    ل:"   س    سملون ا عه ،  (46)عه سقء است ك ع ح"

 .(47)سقء است ك ع ح"

ث مي : سقء است ج ئي ق ئح لل  سقء است عسيية بوينه  ة   ق ل سي   ي :" سقء ايت" 

   ةكي ه تا م ع ءحأ ، ةيح تجيت في سي اآم، ذكا   س أب  وّي م ق ئ :"
ً
إت ع ءحأ ، أة ق ئ 

 يه  سي صب لل  ست ء  ل ةقح سقء ايت جقنة عق  ةمدت  ير ع ءحأ ،   جحت خبم   ت 

 ا م إت جقنة  ونية عصحم  بق ض، أة بقض مع، أة ج ًمس ةعجاةًمس ةيح أقف لل  م م 

 .(48)خبم    ا م سقًق  عفاًدس، ةت جقنة سققية، ةت  ونية عصحم  بقسء   "

ه ستقء است سلج ئي ع  ج ت له سبه ع يك في أم سع سيء سبط  هق:" سي وت،  ق      

، ة       (49)ةسيء كيح، ةل ف سي ي م، ةل ف سينسا، ةسي حل, ةديي  سليصا ستقء است"

 جونر ديي  لل  صية ع  ذ ب إيير غي ت سيح سيء بط، ةك يك   و  ولم لّحد واةف 

سمر أق ط سيص د ةسي سي ة ق  عه واةف  ةق ل سبه سلي جب: ة   ة ح؛ سإلبحسل "

ا، في صاسط ةص ا، ةزسد سيسلم ةييست عه واةف سإلبحسل، 
ْ
سإلبحسل، ك  ي ح: ِزَمسط ةَزق

نح"؛ سمر عه ب   سإلدغ ا، ت عه ب   سإلبحسل سملجاد، 
ّ
كا ةسظ

ّ
 إم أةمد "سققط" ةمد "سذ

و   في ق ير: سقت جحه جقق ل سبه سلخ  ز: ةتت وته  في كءبهح  نح تج ةز خقسة لشا ، ة 
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  ا ص ل زط، قنت: ت طايا إل  وصا   إل  ستقء است، ةقح ت حا أنه  سث  م ةلشاةم 

 (50)"وا  ""

ةسقبببءوق  سياضببب ق ستقبببء است سلج ئبببي  ب  يبببر: "ةأعببب  أقبببق ت سي   ئببب  ةسي نبببحسم  بببإم        

، ةت نبببببب، مبببب م  يهبببب  عبببببط سيونقيببببة قببببب ب ظبببب  ا بشببببباةطر  بببب  كبببب ا فبببببي ع ببببط صبببببا   ، ك   نببببة

 .(51)ةب حسد، ةخاسق م ةم   ذيك ، ةإم يح  كه   سص   يه  ستقء است"

 ق   يه  سياض ق ستقء است ديي :وةعه سملس ئ  سلي سقء

،" ةقبب ل سيا  يبب م: إلقبب ل ستةل أةلبب  سمببر أةل سي بب ي لم، ةسوءي جبببر ببب   سيء بب زع .1

ت أم إلقبب ل سيثبب ني أكثببم فببي إلبب  ذيببك سمل نبب   أقببحا عببه سوءبب ج سيثبب ني، ةت  ببك عببط ستقببء اس

 (52)ك ع ح."

سقببءخحا ستقببء است ديببي  فببي عسببيية مي بببة سليبب ل لببه سيابباف سي بب ئح ع بب ا سلخبببم  .2

فببببي ق يببببك: ضببببابي زيببببح إذس مبببب م ق ئقبببب " ة بببب  ق يببببر:"  بببب م قيبببب : يببببح ت تابببب م " مبببب م " سمل ببببحم  

صبحم سملضب  ط م قصة، ةق ئقب  خبم ب  ؟ قيب : تم عثب   ب س سمل صب  ، أي سيب ي  جب  بوبح سمل

ب يض سبط سمل م م  ت  ا م إت مكا ، يح يسقط عط كثمتر إت كب س  نب  مب م خببم " مب م " لجب ز 

ةقب ل أ ضب   .(53)توايفر ةيسقط ذيك عط ط ل ستقء است،  ب س عب  قيب ، ة يبر تانفب ت كثلبم  "

ح(، أمر يح يسبقط عبط ستقبء است م ب : أيهبح جب تك   ضبا ، ب صبب )أيهبله أي سمل ص ية:"   

ةإم قن بببب  سم وببببباف سيشببببباط ع ببببحم ق ببببب  منق تبببببر، كقببببب   بببب  عببببب  ب قبببببي  ير،  انق تبببببر، إذم، 

عوق يببببة يفوبببب  ع ببببحم  فسبببباه عبببب  بوببببحه أبببببحس، قبببب ست م مببببت عا  لببببة، أة ع صبببب بة، إذ وبببباف 

سيشبببباط ت  ببببحخ  إت للبببب   وبببب  ظبببب  ا أة ع ببببحم، كقبببب   ج بببب  فببببي قسببببح سس وبببب ل، ةذيببببك ل ببببح 

 .(54)سي صايلم"

 م  إل  سمت ب ط سيسبق ع باب  ا  ستقبء است ة ب  سيصب س  مب م سيسبق ع ةفي مّصير إ      

يِفببببببت 
ُ
 ببببب  ةقبببببينة ستقببببببء است ل بببببح سين ببببب يلم فببببببي مونبببببتهح لجقببببببط عبببببه سي ببببب سدي سيوابّيببببببة سي بببببق أ

، ةستقء است ل ح ح يس ا مّ  أدية سي    ةسيف ر في أصب ل سي  ب :" ةمب  عبه ةتو م  س لنيه 

عبببببه سيسبببببق ع كقببببب   قببببب  فبببببي سيف بببببر كببببب يك, ةدةنهببببب   سإلجقببببب ع ةسي يببببب س ت ببببببح يبببببر عبببببه عسبببببت ح

 (55)ستقء است ةستقء س م, ةلحا سي الم, ةلحا سيحيي "
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سيء سبيح سيث ثبي ينانقبة وبلم أمكبا ةجب د ةجو  سيسبي طي ستقبء است ديبي  للب    .3

ذكبببببباه أببببببب  ويبببببب م فببببببي ستمتشبببببب ف ةنسبببببب ر سلخ يفببببببة عصبببببب لح ،(56)قسببببببح مسبببببببط قببببببق ه سلخ يفببببببة

ب ، ينقءيخايه عه سي     
ً
، ةت واة 

ً
"ذ ب بوض سملءيخايه إل  أنهب  ييسبت أقبق ت، ةت أ وب ت

 . (57) إنه  خ مجة له قسقة سيانقة سملش  م ، ةيسقيه  خ يفة"  

سين  يب م   يهب  ةعق  ق ا  ت ّلم أم ستقء است في سين ة عّا بقاونءلم   سةل : قب ا         

سيث ميببببة: قبببب ا  ةفببببيفببببي عءبببب م ةعنيفبببب ت، بجقببببط سين ببببة فببببي سقببببء است لبببب ا كلببببي ثببببح دةمببببت سين ببببة 

سين  يببببببب م بحمسقبببببببة سملببببببب د  سملجق لبببببببة ةسي ابببببببا  يهببببببب  ةةضبببببببط أوا ع ببببببب  سلج ئيبببببببة  يقببببببب  لببببببباف 

ب تقبء است سلج ئببي، ةيببح  ء قببف ستقبء است فببي تنببك سملاونببة   بح  لجببي سي  بب ي أة سين بب ي إلبب  

  د ببببة ةكءببببب خنببببا كقبببب  بببببحأ ستقببببء است ب ياونببببة إلبببب  سية  ستقببببء است وببببلم تببببحل  سلي جببببة إييببببر

  ببببببب س سقبببببببءقا سإلنسببببببب م ةسسمببببببب ست ةغلم ببببببب  و بببببببى سقبببببببء   ستقبببببببء است ب ملوببببببب جح سين  يبببببببة   بببببببح 

وين توّح عنيف ت عث : دم  سي ّ سص في أة  ا سلخ سص، ةإص ح سمل  با  ستقء است سين  ي 

، ةكءب سس و ل ككء   سس وب ل تببه سي  طيبة ةغلم ب   بك  آخبا عبه أ با ل  تبه سيسكيت

    است.ستقء 

 خاتمة:   -0 

لاف سيوا  ستقء است ب صفر طاي   لجقط سين ة ةم ن      مت ع عح   س      

 ستقء است سي  يعي سي ي ة في عء م سين  ي م ةأ صيت له ةج د:

 انلم عه ستقء است سسةل سقء است كلي نشي عط نشي  لن ا سين ة، ةسيث ني ج ئي  .1

ي ق م م تبح عه سقء اسئه  ي ضط سسوا ا سين  ية سمت ط ب قء است سيا س ا سلج ئية س

 بو عة.

سمت ط ستقء است ب ّح عا ني ةزع ني طّ  ر سين  ي م دةم ذكاه ع   ا  يكه  .2

 أ صيت ل ر إ  مست ل عة في كءب سين ة ةعء نه .

سقءقا ستقء است ل ح سيوا  ي اةم تج ةزت   س سليح في كءب سملو جح ةسملو ني  .3

 ةكءب   ر سين ة سي ق ت ب  له سقء است جح ح يح تسءبم ع ع ر بوح.، ةسسخ  م ةسسد 
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م تمح أم ةمي  ت   س سي  ن    ءقنر ي ت سي ةأع ا   س سيكّح عه سيتمسث سين  ي     

تسءكق    ه سيحمسقة بقء بوة ت  م ستقء است في بوح سي ام سياسبط سي جاي،  ةدمسقة 

 \ م.ستقء است في كءب سسد  ةسي  غة ةسسخ 

 املراجع واملصادر

       

أب  وي م ،ع قح به   قف به للي به   قف به وي م أثلم سيح ه سسمحيس ق  .1

 ب(، سمتش ف سيضا  عه يس م سيوا ، ت  يا ة اح ةدمسقة: مجب لثق م  547)سملء ف : 

 - ب  1411، 1ع قح، عاسجوة: معض م ل ح سيء س ، سي   ا: عكء ة سلخ مجي ب ي   ا ، ط/

 .ا 1991

أوقح عخء م لقا، ععجح سيص س  سين  ي ديي  سملث ف سيوابي ،سي   ا: ل يح  .2

  2001 - ب  1429سيكءب، سي   ا ، سي  وة: سسةل ، 

 ب،  616سإلقتمسب ذي، سيشيخ مض ق سيح ه ع قح به سليسه سإلقتمسب ذي سي   ي  .3

ن ة سملحمس في تخصص منية سي- اح سياض ق لل  سيا  ية، ت  يا: ع قح م م سليسه 

 -سملحمس في منية سين ة سيوابية، ع قح ع  ى سيح ه ل ح سليقيح -سيوابية، ع قح سي   سف 

 ي   م. –سملحمس في تخصص منية سين ة سيوابية، سي   ا: دسم سيكءب سيونقية بلمةت 

 ب(، ته  ب 350سسز اي، ع قح به أوقح به سسز اي سي اةي، أب  ع ص م )سملء ف :  .4

بلمةت، سي  وة:  –ل ض عالب، سي   ا: دسم إوي ت سيتمسث سيوابي سين ة، ت  يا: ع قح 

 ا.2001سسةل ، 

سسم  مي، ل ح سياوقه به ع قح به ل يح هللا سسمص مي، أب  سيبمم ت، كق ل سيح ه  .7

 ب(،  أقاسم سيوابية، سي   ا: دسم سسمقح به أبي سسمقح، سي  وة: سسةل  755سسم  مي )سملء ف : 

 .1999 - ب1420

،  -سسم  مي، أب  سيبمم ت ل ح سياوقه سسم  مي ،سإلمص ف في عس ئ  سلخ ف  .6

 دعشا. –سي   ا : دسم سيفكا 
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سسمص مي ، أب  زيح سسمص مي، سي  سدم في سين ة ، ت  يا ةدمسقة: سيحكء م/ ع قح  .5

 ا. 1911 - ب  1401ل ح سي  دم  أوقح، سي   ا: دسم سيشاةق، سي  وة: سسةل ، 

 ب(ب سلخص ئص، سي   ا: 392ب  سيفءح لثق م به جنق سمل صلي )سملء ف : سبه جنق، أ .1

 . 4سي يئة سملصاية سيو عة ينكء  ، ط/

 ب(، سلخص ئص، سي   ا: 392سبه جنق، أب  سيفءح لثق م به جنق سمل صلي )سملء ف :  .9

 سي يئة سملصاية سيو عة ينكء  ، سي  وة: سياسبوة.

به ق   سي   ي سملواةف ب به  سبه سيساسج، أب  بكا ع قح به سيساي  .10

 ب(، سسص ل في سي   ، ت  يا: ل ح سليسلم سيفءلي، سي   ا: 316سيساسج )سملء ف : 

 بلمةت. –عنقسة سياق ية، ي   م 

سبه ع ا م، ع قح به عكاا به لل ، أب  سيفض ، جق ل سيح ه سبه  .11

 –ي   ا: دسم ص دم  ب(، يس م سيوا ، س511ع ا م سسمص مي سياةيفع  سإل اي ي )سملء ف : 

  ب. 1414 -بلمةت، سي  وة: سيث يثة 

ه، سمل ا ، ت  يا: أوقح ل ح سيسء م 669سبه لصف م، للي به عنعه  .12

 ا.1953، 1سلج سمي، ل حهللا سلج  مي، ط/

سبه قءي ة، أب  ع قح ل ح هللا به عسنح به قءي ة سيح   مي )سملء ف :  .13

  ب. 1411بلمةت، ت ميخ سينشا: –يونقية  ب(، لي م سسخ  م، سي   ا: دسم سيكءب س256

سيته م ي، ع قح به للي سبه سي  ض ق ع قح و عح به ع ّقح ص با  .14

 ب(،ع ق لة كش ف سص  و ت سيف  م 1171سيف مةقي سلي في سيته م ي )سملء ف : بوح 

ةسيون ا، ت ح ح ةإ اسف ةعاسجوة: د. م يا سيعجح، ت  يا: د. للي دواةج، م   سي ص 

سيوابية: د. ل ح هللا سلخ يحي، سيتمجقة سسج  ية: د. ج مج زي  ني، سي   ا:  سيف مس ق إل 

 ا.1996 -بلمةت، سي  وة: سسةل   –عكء ة ي   م م  اةم 
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سلجاج ني، للي به ع قح به للي سي يه سيشايف سلجاج ني )سملء ف :  .17

 ا،  ب(، كء   سيءوايف ت، ت  يا: ض  ر ةصحير جق لة عه سيونق ت بإ اسف سي  116

 ا.1913- ب 1403ي   م، سي  وة: سسةل  –سي   ا: دسم سيكءب سيونقية بلمةت 

سلج  اي ، أب  مصا إقق لي  به وق د سلج  اي سيف مسبي )سملء ف :  .16

 ب(، سيصي ح ت ج سين ة ةصي ح سيوابية، ت  يا: أوقح ل ح سي ف م ل  م، سي   ا: 393

 ا. 1915 - ب 1405بلمةت، سي  وة: سياسبوة  –دسم سيونح ينق  لم 

سي عخشاي، أب  سي  قح ع ق د به لقاة به أوقح، ج م هللا )سملء ف :  .15

  ب(أق س سي  غة، 731

ي   م،  –ت  يا: ع قح ب ق  لي م سيس د، سي   ا: دسم سيكءب سيونقية، بلمةت 

 ا . 1991 - ب  1419سي  وة: سسةل ، 

ب  بشا، سملن ب قي  ير، لقاة به لثق م به ق بم سلي مثي ب ي تت، أ .11

 ب(، سيكء  ، ت  يا: ل ح سيس ا ع قح   مةم، سي   ا: عكء ة 110قي  ير )سملء ف : 

 ا. 1911- ب  1401سلخ مجي، سي   ا ، سي  وة: سيث يثة، 

سيسي طي، ل ح سياوقه به أبي بكا، ج ل سيح ه سيسي طي )سملء ف :  .19

. ع ق د  ج ل، ةقهى  اور  ب(، ستقتمسح في أص ل سي    ةجحير، و  ر ة اور: د911

 ا. 1919 - 1409)سإلص  ح في  اح ستقتمسح(، سي   ا: دسم سي نح، دعشا، سي  وة: سسةل ، 

سيسي طي، ل ح سياوقه به أبي بكا، ج ل سيح ه سيسي طي )سملء ف :  .20

 ب(، سمل  ا في لن ا سين ة ةأم سل  ، ت  يا:  نسد للي ع ص م، سي   ا: دسم سيكءب 911

 ا.1991 ب 1411بلمةت، سي  وة: سسةل ،  –سيونقية 

سيسي طي ، ل ح سياوقه به أبي بكا، ج ل سيح ه سيسي طي )سملء ف :  .21

 ب(،  سيكء  : ععجح ع  ييح سيون ا في سليحةد ةسياق ا، ت  يا: أ. د ع قح إباس يح 911

 ا. 2004 - ب 1424سي   ا  / عصا، سي  وة: سسةل ،  -ل  د ، سي   ا: عكء ة سآلدس  
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سيسي طي، ل ح سياوقه به أبي بكا، ج ل سيح ه سيسي طي )سملء ف :  .22

 ب(،   قط سي  سعط في  اح جقط سلج سعط، ت  يا: ل ح سليقيح   حسةي، سي   ا: 911

 عصا. –سملكء ة سيء  ي ية 

سملبمد، سمل ءضب، ع قح به   يح به ل ح سسكبم سيثق ل  سسزدي، أب   .23

 ب(،ت  يا: ع قح ل ح سلخ يا لايقة، سي   ا: 217ء ف : سيو  س، سملواةف ب ملبمد )سمل

 بلمةت.  –ل يح سيكءب. 

سملاسدي، أب  ع قح بحم سيح ه وسه به ق قح به ل ح هللا به للّي سملاسدي  .24

 ب(، ت ضيح سمل  صح ةسملس يك بشاح أيفية سبه ع يك،  اح 549سملصاي سمل ياي )سملء ف : 

 ذ سين  ي ت في ج عوة سسز ا، سي   ا: دسم سيفكا ةت  يا: ل ح سياوقه للي قنيق م، أقء

 ا.2001- ب 1421، 1سيوابي، ط/

سيكف ي، أ    به ع س ى سليسينق سي ايهق سيكف ي، أب  سي   ت سلي في  .27

 ب(،سياني ت ععجح في سملص لي ت ةسيفاةق سين  ية، ت  يا: لحم م دمةيش 1094)سملء ف : 

 بلمةت. –ع قح سملصاي، سي   ا: عنقسة سياق ية  -

ع قح ليح، أص ل سي    سيوابي في ماا سي     ةمأي سبه عض ت ةض ت  .26

 ا.1919لنح سين ة سليح ن، سي   ا: ل يح سيكءب، سي   ا ، 

مكاي، سي  ض ق ل ح سي بق به ل ح سياق ل سسوقح مكاي )سملء ف : ق  .25

قية:  ب(، دقء م سيونق ت = ج عط سيون ا في سص  و ت سيف  م، لا  ل  مستر سيف م 12

 ب 1421ي   م / بلمةت، سي  وة: سسةل ،  -وسه   ني   ص، سي   ا: دسم سيكءب سيونقية 

 ا.2000 -

سيف مسبي، أب  مصا سيف مسبي، كء   سلياةف، ت  يا: ع سه ع حي، دسم  .21

 ا.1990، 2سملشاق، بلمةت، ي   م، ط/
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سيفاس يحي، أب  ل ح سياوقه سلخني  به أوقح به لقاة به تقيح  .29

 ب(، كء   سيولم، ت  يا: د ع حي سملخ ةعي، د إباس يح 150ي سي صاي )سملء ف : سيفاس يح

 سيس عاسئي، سي   ا: دسم ةعكء ة سي  ل.

 ب(،  ق  سيون ا 753سييقنق ، نش سم به قويح سليقلمي سييقنق )سملء ف :  .30

ع  ا به للي  -ةدةست ك ا سيوا  عه سيان ا، ت  يا: د وسلم به ل ح هللا سيوقاي 

ي   م(، دسم سيفكا  -د   قف ع قح ل ح هللا، سي   ا: دسم سيفكا سملو صا )بلمةت  -مي ني سإل 

 ا. 1999 - ب  1420ق مية(ب سي  وة: سسةل ،  -)دعشا 

 

 الهوامش واالحاالت

 

 
 175، ص17سبه ع ا م، سينس م، ج/ 1)( 

 175، ص.17سملصحم مفسر، ج/ (2) 

 175، ص17سملصحم مفسر، ج/ (3) 

 .7461، 1سليقلمي،  ق  سيون ا، ج/ (4) 

 117،ص1أوقح عخء م لقا، ععجح سيص س  سين  ي، ج/ (5) 

 11 ني، سيءوايف ت، صسلجاج (6) 

 .126سيسي طي، ععجح ع  ييح سيون ا في سليحةد ةسياق ا، ص (7) 

 .106،ص 1( سملصحم مفسر، ج/(8) 

 .52، ص1( دقء م سيونق ت، ج/(9) 

 .152، ص1(سيته م ي،  كش ف سص  و ت سيف  م، ج/(10) 

 .514، ص2(أب  وي م، سمتش ف سيضا  عه يس م سيوا ، ج/(11) 

 .(   اا(12) 

 .142( أد ح وق ية، سسق  سمل   ية ي قء است سي   ي، ص(13) 

 .412،ص1( سبه قءي ة، لي م سسخ  م، ج/(14) 

 .261، ص2( سيسي طي، سمل  ا في لن ا سين ة ةأم سل  ، ج/(15) 

 .60،61( ع قح ليح، أص ل سي    سيوابي، ص(16) 

 .47، ص 1(سبه لصف م، سمل ا ، ج/(17) 

 .145كء   سلياةف، ص( سيف مسبي، (18) 
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 .91(سيسي طي، ستقتمسح، ص(19) 

 .147،146،135(   اا: سيف مسبي، كء   سلياةف، ص(20) 

 .317، ص1(سبه جنق، سلخص ئص، ج/(21) 

 ." مص ط ي  ق   ه ينف ئح "317، ص1( سبه جنق، سلخص ئص، ج/(22) 

 . 714( سي  سدم في سين ة، ص(23) 

ةذيك ق ل سيش لا: م   سلخ ُّ له مةح ةأمكا جنحه...ةعّجت عجيج  عه  241،ص 3، ج/(     اا : قي  ير، سيكء  (24) 

 ج سا سمل  مف. 

 ، ةسيش لا:   :437، ص3(   اا: سيسي طي،  قط سي  سعط، ج/(25) 

 . 93( سيسي طي، ستقتمسح في أص ل سي   ،ص(26) 

 .911، ص2(أب  وي م،  ستمتش ف، ج/(27) 

 .1340ص ،3( سملصحم مفسر، ج/(28) 

 .331، ص1( سملصحم مفسر، ج/(29) 

 .322، ص1سملصحم مفسر، ج/(30) 

 .124، 2( سملصحم مفسر، ج/(31) 

 .517،ص2(سسم  مي، سإلمص ف في عس ئ  سلخ ف، ج/(32) 

 . 517، ص2( سملصحم مفسر، ج/(33) 

 (    إباس يح  به  اعة   لا عخضاا ل صا سيحةيءلم سسع ية ةسيو  قية. (34) 

 .17، ص 1(سي عخشاي، أق س سي  غة، ج/35)( 

 .17، ص1( سملصحم مفسر/ ج/(36) 

 .45، ص1(سيفاس يحي، سيولم، ج/(37) 

 .33، ص1(سلج  اي، ت ج سين ة ةصي ح سيوابية، ج/(38) 

 .5، ص1(سسز اي،  ته  ب سين ة، ج/(39) 

 ( ت اا كءب سبه سلي جب سيا  ية ةسيش  ية. (40) 

 .190، ص1ئص، ج/(سبه جنق، سلخص (41) 

 .514، ص2(أب وي م، ستمتش ف، ج/(42) 

 .2146،ص4( سملصحم مفسر، ج/(43) 

 .229(سسم  مي، أقاسم سيوابّية، ص(44) 

 .329، ص3(سملبمد، سمل ءضب، ج/(45) 

 .255، ص 122، 115، ص1(  اح سياض ق لل  سيا  ية، ج/(46) 

 .239، ص3(   اا: سملصحم مفسر، ج/(47) 
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 .591، ص2 م، ستمتش ف، ج/(أب  وي(48) 

 .947، ص2(سملاسدي، ت ضيح سمل  صح ةسملس يك، ج/(49) 

 .1763، ص3(سملاسدي، ت ضيح سمل  صح ةسملس يك ، ج/(50) 

 .139، ص1(سسقتمسب ذي،  اح سياض ق لل  سيا  ية، ج/(51) 

 . 207، ص1( سملصحم مفسر ،ج/(52) 

 .259، ص1( سملصحم مفسر، ج/(53) 

 .163، ص3مفسر، ج/ ( سملصحم (54) 

 .26(سيسي طي، ستقتمسح في أص ل سي   ، ص(55) 

 .27، ص1(   اا: سيسي طي،  قط سي  سعط، ج/(56) 

 .2219، ص7أب وي م،ستمتش ف،ج/(57) 
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 هاجس الوح ة العربية ومقتضياتها في أدب الشيخ محم  البشير اإلبراهيمي

Obsessed with Arab unity and its requirements in the 

literature of Sheikh Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi 

 

 saoudi ahmed -سعودي أحم  

 األغواط الجزائر -جامعة عمار ثليجي

 العلوم اإلسالمية والحضارة / قسم التاريخكلية العلوم اإلنسانية و 

University of Ammar Thleidji - Laghouat, Algeria 

College of Humanities, Islamic Sciences and Civilization / Department of History 

 a.saoudi@lagh-univ.dzاإليميل : 

 ملخص :

م  ،وسعيه املتواصل لفصل 0381رغم خضوع الجزائر  لالحتالل الفرنس ي البغيض منذ                

، من دين الجزائر عن بعدها العربي اإلسالمي، ومحاربة كل ما من شأنه أن يؤكد تلك الرابطة أو يدعمها

ولغة بل وحتى املبادالت العلمية والتجارية ، فقد بقي الجزائريون عامة ونخبتهم املحافظة ذات التكوين 

اإلسالمي يتواصلون  مع الوطن العربي والعالم اإلسالمي  ولو سريا ، واعتمدوا في  -والتوجه العربي 

لعربية ، والكتابة في الصحف  ذلك التواصل على العديد من الوسائل، مثل الهجرة إلى البالد ا

الجزائرية ذات اللسان العربي حول قضايا و اهتمامات البالد العربية ، بل واستخدموا حتى شعيرة 

الحج للتنقل إلى البالد العربية، دون أن ننس ى البعثات العلمية وهجرة العديد من الشباب الجزائري 

د الحجاز وبالد الشام، ورغم ظروفهم الصعبة بقي لطلب العلم ، في القرويين والزيتونة واألزهر وبال 

الجزائريون يؤمنون بوحدة الوطن العربي القومية ، ومصيره املشترك، وأن ما حل به من استعمار 

رتفعت أقالم وأصوات جزائرية اوهوان هو نتيجة لفرقته وتجزئته التي غرسها املحتل  مشرقا و مغربا، ف

مية، داعية لقيامها، يعد الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي من أكبر تدافع عن الوحدة العربية واإلسال 

 دعاتها واملنافحين عنها.

 الوحدة العربية ، الوطن العربي ، البشير اإلبراهيمي ، اإلستعمار ، التجزئة . : كدمات مفتاحية
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Abstract: 

     Although Algeria has been subjected to the hateful French 

occupation since 1830 AD, and its continuous endeavor to separate 

Algeria from its Arab-Islamic dimension, and to fight everything that 

would confirm or support that bond, from religion, language, and even 

scientific and commercial exchanges, the Algerians in general and 

their conservative elite of Arab formation and orientation remained 

The Islamic communicates with the Arab world and the Islamic world, 

even if secretly, and in that connection they relied on many means, 

such as immigration to the Arab countries, and writing in Algerian 

newspapers with an Arabic tongue on issues and concerns of Arab 

countries, and even used the ritual pilgrimage to travel to the Arab 

countries, Without forgetting the scientific missions and the migration 

of many Algerian youths to seek knowledge, in the villagers, 

Zaytouna, Al-Azhar, the Hijaz countries and the Levant, despite their 

difficult circumstances, the Algerians continued to believe in the 

national unity of the Arab nation and its common destiny, and that 

what befell it of colonialism and dishonor is the result of its division 

and fragmentation that the occupier planted In the East and the West, 

Algerian pens and voices rose to defend Arab and Islamic unity, 

calling for its establishment. Sheikh Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi 

is one of the biggest advocates It is lost and its supporters. 

Key words : Arab unity, the Arab world, Bashir Ibrahimi, colonialism, 

fragmentation. 

 مق مة : -1

رغم الواقع األليم الذي كانت تعيشه الجزائر تحت النير  والظلم االستعمـــــــــــــاري الفرنس ي إال 

أن ذلك لم يمنع الجزائريين وخاصة نخبتهم اإلصالحية ذات التوجه العربي اإلسالمـــــــي من 

ـج االرتباط معهما وتحطيـــما االهتمام بقضايا العاملين العربي واإلسالمي ،تأكيدا لوشائـــــــــــ
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م أن تضعه بين الجزائريين  وامتدادهم العربي 0381للحاجز الـــــذي سعت فرنســــا منـــــــذ 

 اإلسالمـــــي وفق شعار فرنسا املعروف : " الجزائر جزء ال يتجزأ من فرنسا".

ضور البارز  اإلسالمي وذات الح –تلك النخبة ذات التوجه العربي  بين رموز  ومن    

يتجلى لنا اسم الشيخ محمد البشير االبراهيمي، كأقوى الحاضرين املنافحين على قضايا 

العروبة والحامين لبيضة اإلسالم مشرقا ومغربا متجاوزا ما كان يعيشه بلده من احتالل 

بغيض آثم ،ومدركا أن نضال الجزائريين ضد االستعمار وتوابعه ال يجب أن يخضع لحدود 

مل الشيخ في كتاباته الهم الفلسطيني واملراكش ي)املغربي( و الطرابلس ي )الليـــــبي( ضيقة،فح

واملصري والباكستاني والهنـــــــــــدي وغيرها من البــــــــالد العربيــــــــــة و االسالمية، ومن أبرز 

بارها في القضايا التي شغلت الشيخ البشير اإلبراهيمى ،تبرز قضية الوحدة العربية باعت

نظره صمام أمان العرب واملسلمين والسالح األقوى في مواجهة االستعمار الغربي الذي 

 جثم بكلكله على صدورها.

فما هو تصور الشيخ لضرورة قيام الوحدة؟وما هي فوائدها ومنافعها على مختلف     

 األصعدة؟وما هي آليات وخطوات تحقيقها عربيا ؟

للتعريف بشخصية هذا العلم اإلصالحي البارز من القطر   والشك أننا في البداية بحاجة

 اإلسالمية في حينه. –الجزائري ،وأبرز املؤثرات في بناء شخصيته العربية 

 التعريف بالشيخ محم   البشير اإلبراهيمـي : -0

لبشير اإلبراهيمي بن محمد السعدي بن عمر بن محمد بن السعدي بن هو محمد ا     

م  بقبيلة " أوالد براهيم "بقرية"  0331جوان  08عبد هللا بن عمر اإلبراهيمي ولد يوم 

راس الوادي" بدائرة سطيف، وهي قبيلة عربية النسب تنتمي في أصولها إلى األشراف 

يت، توارث أفرادها العلم أبا عن جد منذ أكثر األدارسة، نشأ في عائلة جزائرية ذائعة الص

 من خمسة قرون ، يقصدها طالب العلم من مختلف أنحاء البالد للتعلم والتلقين.

http://www.univ-setif2.dz/revue/index.php?id=301#tocfrom1n2
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م إلى املشرق العربي لالستزادة في طلب العلم و املعرفة و مكث هنالك 0100هاجر سنة     

في التربية و التعليم  م،و بعد عودته إلى الجزائر بذل جهودا كبيرة 0191إلى غاية سنة 

 السيما بعد لقاءه مع زميله الشيخ عبد الحميد بن باديس.

كانت فلسفته في تكوين النشء  ترتكز على تربيته على األفكار الصحيحة واألخالق    

اإلسالمية الحسنة ومحاربة الشعوذة واالبتداع في الدين ، كما كان من األعضاء البارزين 

م، في نادي 0180ء املسلمين الجزائريين في الخامس من ماي املؤسسين لجمعية العلما

"الترقي" بمدينة الجزائر العاصمة التي كانت تهدف إلصالح املجتمع ومواجهة املحتل 

 بالتنوير و التعليم.

م، ثم نفته إلى منطقة 0191أفريل 09اعتقلته السلطات الفرنسية في تلمسان يوم     

يا والية األغواط(. تم اختيار اإلبراهيمي رئيسا لجمعية "آفلو"  بالجنوب الوهراني )حال

 م.0191افريل  01العلماء خلفا للشيخ عبد الحميد ابن باديس الذي وافته املنية يوم 

م،ليقيم بعدها في العديد من أقطار املشرق العربي 0191أعتقل إثر أحداث الثامن     

م، طالبا املساعدة من  0119 –م 0119وبعض الدول اإلسالمية، خالل الفترة املمتدة بين 

األشقاء العرب و املسلمين، لدعم النهضة العلمية والثقافيـة الناشئـة في الجزائر، ولحشد 

م ،حيث لعب 0119الدعم املادي و املعنوي للثورة التحريرية بعد اندالعها في أول نوفمبر 

كثير من قادة البالد العربية دورا بارزا عن طريق محاضراته وندواته واتصاالته الحثيثة بال

واإلسالمية ومثقفيها، حتى ارتبط اسم البشير االبراهيمي بالثورة الجزائرية والحركة 

 اإلصالحية في املشرق العربي والبالد اإلسالمية.

ين م  عن عمـــــــر يناهز الســــــــادسة و السبع 0111تـــــــوفي يوم التــــاسع عشــــر مـــــــــاي     

عــــــــاما،تاركــــا وراءه الكثير من املقــــاالت و الخطب، واألحاديث والدروس و املحاضرات، التي 
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جمعت تحت عنوان "آثارالشيخ البشير اإلبراهيمي"، وهي ذات قيمة أدبية و لغوية، وفكرية 

 .1وسياسية كبيرة

 ضرورة الوح ة وبواعثها ل ى االبراهيمي : -3

ر االبراهيمي عندما يتطرق لبواعث الوحدة  وما يمكن أن يجنيه يقول الشيخ البشي    

العرب من ورائها :"أفكر في قومي العرب فأجدهم يتخبطون في داجية ال صباح 

لها،ويفتنون في كل عام مرة أو مرتين،ثم ال يتوبون وال هم يذكرون،وأراهم ال ينقلون قدما 

أنفسهم من األمم منزلة األمة الوكعاء من  إلى أمام إال تأخروا خطوات على وراء،وقد أنزلوا

 2الحرائر."

فإن أكبر ما رزيت به األمة العربية ،هي انقسامها إلى دويالت ، ولوال هذا التمزق ما تجرأ     

االستعمار على  احتالل بلدانها،وفي تلمسه ألصل هذا الداء الخطير الذي نخر جسد األمة 

ل اختالفات دينية ومذهبية ،لينتقل إلى الشؤون يذكر االبراهيمي أنه بدأ بسيطا في شك

الدنيوية،ثم ليتشعب في كل نواحي ومجاالت الحياة من سياسية وثقافية و اقتصادية 

 وغيره،ومن أبرز مظاهر هذا االنقسام حسب الشيخ اإلبراهيمي ما يلي :

 تعدد الزعامات السياسية و الدينية في العالم العربي و اإلسالمي -

 زعامات فيما بينها و إستقوائها باألجنبي على حساب أبناء جلدتها.تصارع هذه ال -

 مقابلة القضايا املصيرية لألمة بكثير من املباالة واالستهزاء. -

 بيع الذمم والضمائر والتفريط في املصالح القومية. -

غياب وحدة عربية ،السيما على املستوى الرسمي تكفل توحيد املواقف تجاه  -

    القضايا املصيرية.

ويعلق اإلبراهيمي على ذالك تعليقا جميال فيقول:"ولو كان أجدادنا فهموا شيئا من     

التضامن اإلسالمي ،ملا ترك املراكش ي والتونس ي الجزائر تتخبط وحدها في املقاومة ،و 
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لنبهتهم ضمائرهم أن هذا الغول ان تغذى بالجزائر فسيتعش ى بتونس ومراكش،ولكنه كان 

 3مين ،حتى انتهى األمر إلى الغاية املحـــــزنة."مستيقظا وكانوا نائ

أما بالنسبة لتناول موضوع الوحدة فنجد أن كثيرا من كتابات وتصريحات البشير     

االبراهيمي ،كانت تستهجــــــــــــــــــــن التساهل في أمرها واعتبار البعض  لها عنها على أنها مجرد 

لشعراء وأغاني املغنيين وهتافات املتظاهرين،بل عاطفة ال تصلح إال أن تغذي قصائد ا

على العكس من ذلك  يجب أن تكون هاجس العربي من حكامه إلى مثقفيه إلى عامته 

بشكل يومي ومتواصل، و أن يجعلها من أكبر غاياته وأهدافه،فقد جاء في مقالة لإلبراهيمي 

عدده السابع عشر،لسنة مجلة "األخوة اإلسالمية،في  تحت عنوان"حالة املسلمين"نشرتها

،ما يلي:"ال أحمق منا ،نلقن أبناءنا الخالف في الدين والدنيا بأعمالنا ونقول لهم  م0118

اتحدوا،و إن صالحة يأخذها االبن من أبيه بطريق القدوة ،خير من ألف نصيحة بألسنتنا 

 4باللسان."

براهيمي في التربية ويمكن بوضوح أن نتبين من خالل املقولة تلك أسلوب الشيخ اال      

والدعوة وهو الذي يدعو إلى اعتماد  مبدأ األفعال ال األقوال ففي كثير من كتاباته 

ومحاضراته وخطبه القيمة، نجده يستنكر على األمة كثرة شعاراتها البعيدة عن 

التطبيق،وأن الغرب ما تفوق علينا إال عندما أعمل العقل وقرن األقوال باألفعال،ومن 

كثير من املثقفين والحكام يكثرون من الحديث عن الوحدة العربية ،إرضاء ذلك أن ال

واستمالة لسامعيهم فقط من أبناء األمة العربية ولكنهم في واقع األمر ال يبذلون الجهد 

املطلوب من أجل ذلك في الواقع ، وعليه فإن خلل األمة ليس في قلة قيمها وندرة مبادئها 

قيم التي هي من صميم التاريخ واملجتمع العربي وعلى رأسها ،بل في كيفية تفعيل تلك ال

نصرة العربي ألخيه في كل الظروف ،ولكن ما ينقص األمة العربية بدأ بقادتها ونخبهما هو 

تفعيل تلك املبادئ والقيم الداعية للوحدة على أرض الواقع في البالد العربية واإلسالمية 

ئيس املصري جمال عبد الناصر على إعالن قيام ،ولذلك نجده بمجرد أن سمع بتوقيع الر 

م حتى انتش ى فرحا وهلل للحدث وأرسل برقية 0113الجمهورية العربية املتحدة في فيفري 
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هذه األيام التي كنا ننتظرها ونستبطئها،وهذا هو األمل تهنئة للرئيس املصري جاء فيها :" 

،وهذا هو الحدث الذي كان يترقبه الذي قطعنا أعمارنا فيه أماني بالنهار وأحالما بالليل

املصلحون والهداة إلى الحق والدعاة إلى الخير،وهذا هو الرجاء الذي بقي مترددا في لهوات 

، ونجده أيضا في حديث  5الزمن إلى أن وجد الهمم التي تفل الحديد فأصبح حقيقة واقعة

ن األوان ألن تجتمع م يصرح قائال :"آن األوان ألن نتعارف،وآ0119له إلذاعة بغداد سنة 

هذه األجزاء املتنافرة من الجسم اإلسالمي الكبير ووجب على كل مخلص لدينه أن يسعى 

 6في جمع هؤالء اإلخوة املتقاطعين في مصلحة غيرهم

كما جاء في تقديم له ألحد الكتب قوله:"لم يمر على العرب عهد كانوا فيه أحوج إلى      

هد،ألن املصائب التي جرها عليهم التفرق كانت املواقع االتحاد وجمع الكلمة من هذا الع

متباعدة األزمنة،بحيث ال يحس بوقعها املؤلم جميع العرب إلى أن وقعت واقعة فلسطين 

وسود عارها وجوه العرب كلهم،وزاد في افتضاحهم بها أن حلت بهم القارعة وهم 

 .7ن العرب جميعا."مجتمعون،فكانت صرخة خرقت اآلذان ونفذت إلى مواقع اإلحساس م

كما يتضح لنا فان الشيخ اإلبراهيمي أدرك خطورة تلك املرحلة املظلمة من مراحل     

التاريخ العربي اإلسالمي،التي تمكن فيها االستعمار األوروبي ثم الصهيوني من البالد العربية 

م ووصوال إلى ضياع فلسطين بعد وعد بلفور 0381اإلسالمية ،منذ حتالل الجزائر 

 م.0101املشؤوم سنة

وعنــــــد تشخيص الشيخ  ألسباب هذا االعتالل ،تحفل كتاباته ومحاضراته الشيخ     

بذكرها ووضع اليد عليهـــــــــــــــــا،بدءا من االبتعاد عن قيم الدين اإلسالمي الحنيف ووصوال إلى 

بة لتجاوز هذا التمزق و التشتت، ثم ليقوم بوصف مجموعة من الحلول التي يراها مناس

الوضع الصعب وتحرير العالم العربي اإلسالمي من االستعمار ،بهدف الوصول به إلى أسمى 

الدرجات،وبذلك فهو يولى إلتحاد العرب واملسلمين بالغ األهمية ،بل يعتبر أن كل الحلول 

يه املتبقية األخرى ال قيمة لها إن لم تكن فعال عربيا إسالميا موحدا ومجتمعا ،تستخدم ف
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إمكانيات األمة البشرية واالقتصادية والحضارية،حتى أن اإلبراهيمي اعتبر وحدة األمة 

كفارة للذنوب :"إن وحدة مصر وسوريا هي كفارة ماحية ملا اقترفه العرب من مآثم التفرق 

 8واالختالف،وسيكون لحاق املتخلفين به عمال صالحا كله ،فيا بشرى للسابقين."

 لعربية في فكر الشيخ البشير االبراهيمي:آليات تحقيق الوح ة ا -9

الشك أن تحقيق الوحدة العربية في ذلك الظرف العربي الصعب مابين استعمار يجثم     

على أنفاس دوله ، وجهل  يفتك بأبنائه وتخلف اقتصادي يرهن مستقبله،يعد مهمة 

جهود بين شديدة الصعوبة،غير أنها ليست باملستحيلة  إذا حسنت النوايا وتكاثفت ال

القادة العرب وشعوبهم،و يحدد الشيخ البشير اإلبراهيمي من أجل تحقيق ذلك مجموعة 

 من اآلليات والوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف  كما يلي:

 تقارب العرب بشير إتحادهم :  -أ

جفاء والصدود من شيم األعداء وإن أول ماي ذهب ريح األمة ويفشلها تفرقها و إن ال    

انقسامها ،وما وجد االستعمار يوما منفذا للسيطرة على العرب واملسلمين كما وجد في 

 تفرقهم و تجزؤهم وفق سيادة )فرق تسد(.

 0118مصر سنة حيث صرح في كلمة له بمناسبة زيارة األمير عبد هللا الجابر الصباح إلى    

م قائال : "التقارب بريد االتحاد والتزاور دليله، والتحاور بشيره ، والتشاور مفتاح بابه،وكل 

هذا يقع في هذه األيام بين رؤساء العرب وأولي الرأي فيهم ويتكرر وتصاحبه مبشرات 

مؤذنة بقرب تبلج فجر من االتحاد تعقبه الوحدة الشاملة التي ترهب أعداء العرب و 

فال غرو  أن الزيارات 9قول عنها صهيون عن جزيرة العرب:إن فيها قوما جبارين."ي

والتواصل الشعبي مابين أبناء األمتين العربية و االسالمية على مستوى الشعوب لم ينقطع 

في يوم من األيام ،بين من يطلب العلم ،أومن يحج للبقاع املقدسة ،حتى من يفر من 
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لوطن وامللة، كما فعل الجزائريون بعد احتالل بالدهم بطش املحتل لحضن أخيه في ا

 م نحو بالد الشام ومصر والحجاز.0391وفشل مقاومتهم السيما بعد

ولكن الشيخ يلمح إلى أهمية العالقات الرسمية مابين الحكام من رؤساء وملوك عرب     

ن كان ومسلمين التي تعد مقياسا حقيقيا للتواصل والتقارب بين الدول والشعوب،وإ

ينتقد إمكانية قيامها على الطقوس الرسمية والدبلوماسية فقط،فالعالقات مابين أبناء 

األمة الواحدة بقدر ما تحمل بعدا دبلوماسيا ،فيجب أن تكتس ي أيضا طابع صلة الرحم 

والتآخي ،فما كان يحدث سابقا في مثل هذه الحاالت يقوم على املجاملة والنفاق بدل 

وعلى الرهبة والتملق بدل الرغبة والصدق. وختم كالمه بالقول إن هذا اإلخالص واملحبة، 

السلوك الحسن الذي بدر من الحكومة املصرية، باستقبالها الحار لشخصية عربية 

مرموقة، هو في حقيقة األمر: "وصل ألرحام كانت مجفوة، والرحم إذا تنبهت أسبابها تأتي 

وما كان يغطي عليها من عقوق  بكل عجيب، وتجرف كل ما كن يحجبها من حجب،

 .10وقطيعة"

وعلى هذا األساس اعتبر  اإلبراهيمي أن مصر أكثر البلدان العربية أهلية لقيادة العرب،     

فهي التي احتضنت العروبة ونبت في أرضها لسانها، وتفتقت فيها حضارتها و آدابها، ولكل 

سبق، فيقر لها بالقيادة و ذلك فمن الوفاء لها أن يعترف كل عربي بهذا الفضل و ال

 . الزعامة

وقد برر ترشيحه ملصر لتكون قائدة ومتزعمة للوحدة العربية، بقوله إنه ينبع من     

التجربة، كونها أكثر من غيرها من األقطار العربية وحتى اإلسالمية القادرة على لعب هذا 

يها لقيادتهم و لم الدور، فكل أمال العرب بصفة خاصة واملسلمين بصفة عامة معلقة عل

 شتاتهم .
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و ال شك أن في هذا الحكم كثير من الصحة، ففي تلك املرحلة كانت مصر هي البلد     

العربي الوحيد الذي يملك من املقومات خاصة السياسية و الفكرية  وحتى الجغرافية 

 التي تجعله األكثر قدرة على لم شتات العرب، ومن ثمة تزعم الوحدة العربية .

 إزالة الفوارق االجتماعية وضرورة توحي  الرأي العام العربي :  -ب

لم يقصر الشيخ البشير االبراهيمي  في التنديد وكشف مدى الضعف والهوان الذي     

ن قلة عدد،بل لهوانها على نفسها وقبولها لحق باألمة العربية اإلسالمية جراء تشتتها،ال م

اإلثم بوضعها ،وقبولها بأن تكون تابعة ال متبوعة ومسودة ال سيدة فيقول :"إن املسلمين 

صيرهم قليال مستضعفين في األرض،يشقون إلسعاد غيرهم ،ويموتون كثير ،ولكن التفرق 

في سبيل إحياء عدوهم،وإنها لخطة من الهوان يأباها الحيوانات العجماء  فكيف الخالئق 

 11العقالء."

ولذلك يرى اإلبراهيمي أن من  أولى خطوات و أهم شروط الوحدة، تضافر الجهود من     

بين الشعوب العربية ومن تلك النزاعات الفردية التي تعبر أجل إزالة أقوى أسباب التنافر 

عن االنحطاط في مستوى البعض الذي ينس ى بأنه ينتمي إلى أمة ضاربة في التاريخ ،صنع 

أمجادها أجيال وأجيال من القادة والعلماء والفاتحين ،ال بفرديتهم بل بإخالصهم للجماعة 

رد أو قطر من البالد العربية اإلسالمية أن يفكر واألمة ونبذهم لألنانية والفردية وعلى كل ف

في إخوته األصعب منه واقعا وظروفا: "يجب أن تتضافر الشعوب العربية على إلحاق أخر 

قافلتهم بأولها،فإن بين الطرفين بعدا بعيدا في الثقافة والتفكير واالتصال بالعصر وأسباب 

 12اعد هو أقوى أسباب التنافر بينهم"الثروة وفهم الحياة وأوضاع االجتماع،وأن هذا التب

والشك أن أول مظاهر اللحاق والتقارب ،تقارب األفكار و اآلراء وتوحيدها السيما في     

القضايا املصيرية التي تهم األمة بأسرها ،أو تلك التي تضمن مواجهة موحدة ملا تتعرض له 

ما يفكر عربي املغرب من عدوان خارجي على كافة الصعد ،فعلى عربي املشرق أن يفكر ك
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العربي وعلى مسلم آسيا أن يشعر كما يشعر مسلم إفريقيا:" ويجب عليهم أن يجتهدوا في 

تكوين رأي عام في كل شعب عربي ليسهل عليهم تكوين رأي عام أعم يوجه ويرشد وينشأ 

ويخاف ويرجى،فإن بعض الشعوب العربية لم يتكون فيها رأي عام إلى اآلن ،ومازالت 

عليها النزعات الفردية التي هي عالمة التفكك وأساس التخاذل ،وبعض شعوبهم تسيطر 

فيها رأي عام ولكنه لم ينضج بعد، والرأي العام ال ينضج إال في ظل االستقرار والثقافة 

.وفي ذلك من الشيخ إدراك سابق لعصره لقيمة األمن االجتماعي 13الهادئة املوحدة "

ة التقدم ،وتوفير الجو الصحي الخصب الذي تزهر فيه واالستقرار السياس ي لتحريك عجل

 الثقافة ويبدع فيه املبدعون.

و في متابعة لكتاباته وتصريحاته يبدو لنا أيضا أن اإلبراهيمي كان من املؤيدين لفكرة     

أن الوحدة العربية يجب أن يكون منطلقها شعبيا وليس فئويا، تشارك فيها جميع شرائح 

وطبقاتها ومختلف أطيافها، فضال عن كل التيارات الفكرية  املجتمعات العربية

والتنظيمات السياسية واالجتماعية واالقتصادية املوجودة في كل قطر، والوسيلة في ذلك 

 هي الجهد الثقافي الذي يتولى التوعية و تكوين رأي عام في اتجاه التوحيد .

 ال وح ة عربية بال تعريب لدظاهر والباطن :  -ج

إن تحقيق الوحدة العربية في نظر الشيخ االبراهيمي يستلزم بعض البديهيات التي ال     

مفر منها و ال يمكن تجاوزها بأي حال من األحوال على جميع األصعدة سواء لدى العامة 

و لدى السلطة الحاكمة  ،فإن عامل اللغة يعد بال منازع املحرك أو لدى النخبة املثقفة أ

أنه عامل ربط ، ليس بين الدول العربية وحدها بل وبقية دول العام باعتبار األول، 

اإلسالمي باعتبار أنها لغة القرآن  التي يتم تداولها على مستوى العبادات الرئيسة في 

احي الحياة في املجتمع العربي أصبح ضرورة أصقاع العالم اإلسالمي ، وإن تعريب كل من

البد منها."نحن معشر العرب أصبحنا في حاجة ملحة للتعريب في كل عالئقنا 

بالحياة،فنحن في حاجة إلى تعريب ألسنتنا وأفكارنا وعقولنا وأذهاننا وتصوراتنا ،وأكاد 
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اث بيوتنا،فقد عم أقول ولباسنا ونعالنا وأساليب معاشنا،وهيئات أكلنا وشربنا ونومنا،وأث

حياتنا كلها املسخ والقلب ورمانا االستعمار بالناقرة وهي فساد األخالق فينا،فلم يبقى من 

 .14صفات العرب شيئا"

ويضيف االبراهيمي موضحا بان التعريب الشامل هو اكبر غايات كل من يعمل     

وإن بلغنا فيه بإخالص للعروبة، إذ ال يتم على وجهه املطلوب إال بالعلم وحده، حتى 

درجات متقدمة جدا، فال فائدة من العلم وحده، إذا لم يتطعم في كل خطوة منه بتربية 

وتفان في   نفسية، على ما للعرب من شمائل وهمم وبطوالت، ووفاء وصدق في القول 

العمل، وتضحيات وإباء و إيثار وكرم وشجاعة. وهذه قيم التربية الحقيقية في الدين 

 ارة العربية اإلسالمية.اإلسالمي والحض

وإن نجاح هذا التعريب بشقيه الجزئي والكلي يجعلنا:"نكون قد حصلنا على نتيجة     

عجز عنها من قبلنا من الدعاة املصلحين،وأدينا حق هللا وحق العروبة على أكمل وجه 

ات من ،وقمنا باألمانة والعهد كما أمر هللا،ومهدنا للقومية العربية الكاملة بإزاحة العقب

 15سبيلها، وجمعنا ما فرقت السياسة والسياسيون منا و األجانب وأنفهم راغم"

 استقالل األمة العربية يب أ في فكرها وأدبها قبل اقتصادها :  -د

ملؤتمرات األدبية واملنتديات الفكرية واللقاءات كان الشيخ البشير اإلبراهيمي، خالل ا    

العلمية،شديد الحرص إلى دعوة األمة على ضرورة استقاللها أدبيا وفكريا ولغويا، أكثر من 

حرصه على الجوانب السياسية و االقتصادية، التي ال تبرز على نحو كاف خصــــائص 

ـــرضــــها أكثر أمــــــــــام األمــــــــــــم األخـــــــــرى، األمـــــــــــــم  ومميزات الشعـــــــوب، ألن الـــ ـــذي يبرزها ويستعـــــــ

 .16آدابهــــــــا وأفكارها و لغاتها "

ومنه نرى كيف أن الشيخ البشير االبراهيمي يصر على تفعيل كل الوسائل التي من     

دب العربي "وقضية القومية شأنها تحقيق الوحدة العربية والتي من أبرزها حقل األ 
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العربية تستمد أقوى حججها من واقع األدب العربي وسلطانه ،ووحدة األمة العربية 

تتمثل في وحدة  هذا األدب بصورة عملية ... وقضية القومية العربية ليست ميدان سالح 

كة أو حرب،وإنما هي ميدان عقل و فكر، واألديب في ميدان الفكر كالقائد بين يدي املعر 

 17،يوجهها بخبرته ويديرها بحكمته"

وعلى ضوء ذلك، نستنتج أن الشيخ اإلبراهيمي قد راهن كثيرا على دور األدب واألديب     

العربيين في إحياء القومية العربية وتمتين أواصرها من جهة، وفي الدفع بمشروع الوحدة 

ا أنه إذا كان األدب من جهة أخرى إنطالقا من مسلمة مفاده  العربية في مساره الصحيح

يمثل : "املرآة العاكسة التي تنعكس عليها حضارة األمة بجميع مقوماتها النفسية والعقلية 

و االجتماعية" فان األديب هو الذي يتحمل مسؤولية الحفاظ على الصورة الخالدة 

 18المته .

 الوح ة الشامدة عالج ناجع لكل األمراض : -ه

إن أسوا ما يمكن أن يصيب أمة بعينها هو تمزقها إلى كيانات صغيرة وضعيفة ،تخدم     

أهواء داخلية لطالبي السلطة الضيقة واملصالح الفردية واألسرية كما هو الشأن لدى 

شك أن هذا التجزؤ والتفتت هو بعض األنظمة العربية على حساب املصلحة القومية ،وال 

من خدم املحتل عندما استفرد بهذا الوطن العربي عند تحوله إلى كيانات قطرية صغيرة 

 . يوضعيفة يستقوى بعضها على البعض باستدعاء االجنب

ولذلك لم تكن العروبة لدى االبراهيمي مجرد جنسية يحملها الفرد :"ففي كثير من     

د التعبير الفطري عن االنتماء الشخص ي والوطني واملغربي إلى األحيان نجده يتجاوز مجر 

العروبة  مع التشديد على وحدة املشرق و املغرب،و ضرورة تضامن األمة العربية في 

السراء والضراء  و تناديها في امللمات وتجاوبها مع بعضها البعض في الظروف العصيبة... 

 حيث يقول منوها بهذه األخوة العربية:
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  من عرب املشارق أخوة    تنادوا فدوى صوتها في املغاربرعى هللا

 توافوا على داع من الحق مسمع    ووفوا بنذر في ذمام األعـارب

 هموا رأسمالي،ال نضار وفضة    وهم ربح أعمالي ونجح مـــــآربي

 19وهم موردي األصفى املروى لغلتي   إذا كدرت)أم الخيار( مشاربي

شير اإلبراهيمي من الداعين إلى نبذ االنقسام القاتل للعرب و و قد ظل الشيخ الب    

املسلمين، و ضرورة استبداله بالوحدة الشاملة لجميع أباء األمــــــــــة الواحدة، وفي هذا 

يتساءل كيف يتسنى ذلك، وقد افرز ذلك التقسيم أوضاعا جديــــــــدة وممالكا وملوكا؟، 

 من األصعب حرمان امللوك من لذة امللك ؟.فمن الصعب جدا تغيير املمالك، و 

ثم يتعجب الشيخ االبراهيمي من عجز األمة العربية عن التوحد و هي التي تملك الكثير     

من املقومات الحضارية والبشرية واالقتصادية والجغرافية،فيتساءل عن املانع من أن 

غالبيتها إلى ما قام به اليهود  تكون دولة واحدة ؟، في وجود األمة الواحدة التي ال تحتاج في

من جمع لشتاتهم من مختلف أنحاء العالم املتباينة أعراقهم وأفكارهم و ميوالتهم، وال 

تحتاج إلى وسيط محتل للتعمير، كلجوء الصهاينة إلى االستعمار البريطاني، فمن املمكن 

زيمة الالزمين جدا تحقيق الحلم في أقصر زمن، شريطة وجود قادة يتحلون باإلرادة والع

 لذلك .

ثم نجده يجيب على تساؤله بالقول إن البداية تكون بما هو ميسر و متوفر، وهو     

توحيد التعليم ومناهجه والتجارة وشؤونها، وإزالة الحدود الفاصلة بين أجزاء الوطن 

هو الواحد، واعتبار املعتدي على جزء منها معتديا على كامل األجزاء، وعدو الشعب العراقي 

عدو الشعب املغربي، وهكذا مع أخذ العبرة من ايطاليا في ضم أجزائها و أملانيا، وفرنسا 

التي لم يهدأ لها بال في قضية " األلزاس و" اللورين" ، وأيضا من انجلترا الشبيهة بجزيرة 
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العرب، والتي لو أن دولة اعتدت على جزء منها لتسارع االنجليز في كل مكان السترداده، 

 ال يفعل العرب مثل ذلك ؟فلما 

ومن املنطقي بالنسبة إليه أن يكون لهذا الوضع من التشرذم والتفرقة،آثار سيئة     

وعميقة على املجتمع،"حيث اتسعت الفجوة بين العالم العربي اإلسالمي و بين العالم 

واحد ال  الغربي الذي أضحى رائدا في العلوم والتكنولوجيا ،بينما مازالت العروبة بين اثنين

تتجاوز لسانه و أخر يستحي من االنتساب لها مفضال عنها جنسيات الغرب وأوطانه،وحتى 

العروبة كلغة باتت مهددة بالرطنات األعجمية التي غمرتها ، واللهجات التي مزقتها و 

 .20اللهجات األجنبية التي نافستها عن طريق أبناءها من ضعفاء الهمم و العزائم."

البشير االبراهيمي طيلة حياته املليئة بالجهاد والنضال،عن خيار الوحدة وهكذا دافع     

العربية باعتبار أن العصر الذي نعيشه عصر التكتالت واالتحاد وال عيش فيه إال لألمم 

القوية،وأن حتمية طرد االستعمار البد وأن تمر عبر توحيد األمة ملواقفها وجهودها أمام 

أمريكية  -أوربية  بعد الحرب العاملية األولى، والصهيو–هيو هذه الهجمة االستعمارية الص

بعد الحرب العاملية الثانية فهاهو يؤكد:"إذا كان االستعمار على درجة كبيرة من القوة ،كما 

يتصور العرب فإنهم في الحقيقة إنما يزيدونه قوة بتخاذلهم وتفرقهم وتطاحن 

يهات أن يحي وطن أو يستقل بالهتافات هيئاتهم،وإضاعة أوقاتهم في الجهل الفارغ...وه

 21املترددة من الحناجر ،بين يحيا فالن ويسقط فالن."

 خـاتـمـة :  -5

مما سبق ال نجد إال أن نصف االبراهيمي بأنه كان من أكثر املثقفين والعلماء      

ائريين والعرب املنافحين واملدافعين عن العروبة الحقة ، كيف ال وهو القائل في مقال الجز 

له تحت عنوان )فلسطين ،واجباتها على العرب مايلي :"كاتب هذه السطور عربي ،يعتز 

http://www.univ-setif2.dz/revue/index.php?id=301#tocfrom1n8
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بعروبته إلى حد الغلو، ويعتد بها إلى حد التعصب، ويفخر بأبوة العرب له إلى حد 

 22اإلنتخاء"

لقول :"على أن التأكيد على اللحمة القومية ووحدة املصير بين املشرق كما يجدر بنا ا

واملغرب هي املحور األساس ي لكل كتابات االبراهيمي،إذ قل ما نجد مقاال من مقاالته ال 

يؤكد على هذه الناحية أو يشير إليها من قريب أو بعيد،سواء في كتاباته التي تتناول 

اباته التي تعالج الشؤون العربية بصورة عامة ،مما حدا القضايا الجزائرية املحلية أو كت

ببعض املستشرقين االستعماريين ومن يواليهم في نزعتهم  أن يوجهون إليه تهمة الشعوبية 

والتعصب العرقي والتطرف الديني في محاولة لتشويه املقاصد النبيلة التي كرس لها قلمه 

في قوله :"هذا القلم ليس شعوبي  وفكره وجهاده وهي تهمه دفعها الكاتب عن نفسه

 23اللسان،وال غمس شفاهه في منكر،و ال تحلبت ريقته منكر التفريق".

غير أن ما يميز البشير االبراهيمي عن غيره في هذا املجال هو اعتباره أن الوحدة العربية  

والقومية العربية تختلف كثيرا عن القوميات العربية والوحدات التي شهدتها  بعض 

م( والتي قامت بالقوة وحد السيف، 0310-0311ول األوربية مثل إيطاليا أو أملانيا )الد

فإن الوحدة العربية يجب أن تتحقق  بشكل أكثر حضارية عبر مجاالت اللغة العربية 

واألدب العربي وبأيدي أبناء األمة من طليعتها املثقفة الواعية التي يجب أن تقود الجماهير 

 توحد العرب واملسلمين.نحو األمل الكبير ب

ومن الواضح أن االبراهيمي يجعل من الوحدة الحل األفضل لكل املشاكل والتحديات 

الكبرى التي تواجه األمة العربية في عصره،بدأ باالستعمار ومرورا بالجهل والتخلف ، حتى 

أنه أقسم أن الحل االنفرادي ال جدوى منه فقال :"أما وهللا لن  نفلت من مخلب 

تعمار فرادى ولن نفلت منه إال يوم نصبح أمة واحدة تلقى عدوها برأي واحد وقائد االس

 24واحد وقلب واحد،فإن لم نفعل فال نلم االستعمار ولنلم أنفسنا."



  (0404) 40:  دعـــال/   40 لجد امل
                  مقاماتجلة م

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          

 
  

 

 

- 142 - 

 املصادر واملراجع :

 .0138،م و ك ، الجزائر ،0عبد هللا شريط ،تاريخ الثقافة في املشرق واملغرب،ط -0

 .1رية العربة املتحدة،األثار،جمحمد االبراهيمي،ميالد الجمهو  -9

 .19محمد البشير االبراهيمي ،اتحاد املغرب العربي الكبير،األثار ،ج -8

محمد البشير االبراهيمي ،معنى العيد ،آثار محمد البشير االبراهيمي،جمع وتقديم  -9

 .0111،دار الغرب االسالمي،بيروت،0،أحمد طالب االبراهيمي،ط

 1،ص9سالم"،األثار،جمحمد البشير االبراهيمي، أخوة اال  -1

 .9محمد البشير االبراهيمي،"تعارف املسلمين مدعاة لقوتهم وعزتهم"،االثار،ج -1

 .11،ص1محمد البشير االبراهيمي،االستعمار والشيطان ،االثار ،ج -1

 .9محمد البشير االبراهيمي،تقارب العرب بشير إتحادهم،األثار ،ج -3

 .1آلثار ،جمحمد البشير االبراهيمي،حرية األديب وحمايتها ،ا -1

 .1محمد البشير االبراهيمي،مشكلة العروبة في الجزائر ،األثار،ج -01

 .1محمد البشير االبراهيمي،ميالد الجمهورية العربة املتحدة،األثار،ج -00

 .1براهيمي، إلى مؤتمر التعريب بالرباط،اآلثار،جال ا محمد البشير -09

 .9محمد البشيراالبراهيمي، أخوة االسالم"،األثار،ج -08

 .0131جوان-،ماي31االبراهيمي، من أنا ، مجلة الثقافة ،عددمحمد البشير  -09

 .9محمد البشيراالبراهيمي،كلمة ملجلة االذاعة املصرية ،االثار،ج -01

 .8البراهيمي ،فلسطين واجباتها على العرب ،األثار،جامحمد البشير  -01

 .9البراهيمي،اتحاد املغرب العربي الكبير،االثار،جامحمد البشير  -01

العربي،)مواقف االمام االبراهيمي(،عالم االفكار محمد دراجي ،املشرق  -03

 .9111،الجزائر

 31محي الدين صابر،محمد البشير االبراهيمي والدعوة القومية ، الثقافة ،عدد -01

 .0131جوان -،ماي



  (0404) 40:  دعـــال/   40 لجد امل

                  مقاماتجلة م

 
ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          

 

 

- 143 - 

 

 
 

 
  1- للمزيد  أنظر،االبراهيمي، من أنا ، مجلة الثقافة ،عدد31،ماي-جوان0131،ص00. 

،دار 0نى العيد ،آثار محمد البشير االبراهيمي،جمع وتقديم ،أحمد طالب االبراهيمي،طمحمد البشير االبراهيمي ،مع -2 

 939،ص0111الغرب االسالمي،بيروت،

  3- االبراهيمي ،اتحاد املغرب العربي الكبير،األثار ،ج19 ،ص819.

 .019ص ، 9111محمد دراجي ،املشرق العربي،)مواقف االمام االبراهيمي(،عالم االفكار ،الجزائر ، -4 

  5-محمد دراجي ، نفسه،ص091.
  6 - االبراهيمي،"تعارف املسلمين مدعاة لقوتهم وعزتهم"،االثار،ج9،ص6.11

  7-محمد دراجي ،مرجع سابق ،ص091.

  8- االبراهيمي،ميالد الجمهورية العربة املتحدة،األثار،ج1،ص901.

  9- االبراهيمي،تقارب العرب بشير إتحادهم،األثار ،ج9،ص998.

  10-  ، اإلبراهيمي ، تقارب العرب ، مصدر سابق.

  11 -االبراهيمي، أخوة االسالم"،األثار،ج9،ص11. 

  12- االبراهيمي،كلمة ملجلة االذاعة املصرية ،االثار،ج9،ص811

  13- نفسه.

  14- االبراهيمي، إلى مؤتمر التعريب بالرباط،اآلثار،ج1،ص911.

  15-نفسه. 

  16-مقدمة محمد الهادي الحسني للكتاب ،االثار ،ج1،ص91. 

  17- االبراهيمي،حرية األديب وحمايتها ،اآلثار ،ج1،ص900. 

  18 -عبد هللا شريط ،تاريخ الثقافة في املشرق واملغرب،ط0،م و ك ،الجزائر،0138م،ص91.

  19-محي الدين صابر،محمد البشير االبراهيمي والدعوة القومية ، الثقافة ،عدد31 ،ماي- جوان0131،ص009. 

  20- االبراهيمي،مشكلة العروبة في الجزائر ،األثار،ج1،ص011.

  21 -االبراهيمي،اتحاد املغرب العربي الكبير،االثار،ج9،ص819.

  22- االبراهيمي ،فلسطين واجباتها على العرب ،األثار،ج8،ص919. 

  23- محي الدين صابر،محمد البشير االبراهيمي والدعوة القومية ،مجلة الثقافة،عدد31،ماي-جوان 0131م ،ص008.

  24-االبراهيمي،االستعمار والشيطان ،االثار ،ج1،ص11.



 (0404)40/ العـــدد:   40املجلد
                  مجلة مقامات

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 

- 144 - 

 أنموذًجا( والتواصل دخيل في اللسان الغزي )وسائل االتصالال

The Intruder in the Invasive Tongue Ghazzi ( Means Connection & 

Communincation Models) 

  1(Daya-Dr. Raed Mosbah AL) د. رائد مصباح الداية
  غزة -جامعة فلسطين  -العربية والنقد األدبي املساعد عميد املكتبات وأستاذ البالغة  1

 (Dean of Libraries, Professor of Arabic Rhetoric and Assistant Literary Criticism , University 

of Palestine – Gaza) 

 (r.aldaya@up.edu.ps) 

 (r.aldaya@up.edu.ps)اإليميل:         (Dr. Raed Mosbah AL-Dayaد. رائد مصباح الداية )

 : ملخص

 مووووو  الت يووووو ات ا جتماعيوووووة إنَّ ا
 
ا جملوووووة

 
 حوووووا التمووووودد  م ووووود 

ا
 ن ووووور

 
ٌون االيووووواة ثافوووووة لتطوووووعر العل وووووا حوووووا ةووووو

والسياسووووية واملاديووووة وغي اووووا  واوووود ا اووووت  العووووالا أمووووار الكئيوووو  موووو  ميووووادي  التطووووعر ع وووو  وسووووائل ا  صووووا  

أن  تسواير موع اورا والتعاصل  اللتين تعدد ا وا تشر ا  ولا تستطع األمة العربيوة واإلسوالمية ألسوباا موا 

التطووعر د وودن املناسووف  وتووعا  ضعووي حووا وتووع سياسووة  منووع موو   انوولا أسووما  امل   عووات موو  ال وو ام  

والعسائل وغي اما دل اتها العربية  وما استطاع   تبعو،  مموا  وت رت حوا  رجموة الكئيو  مو  املصوط لات 

عاوع  أموار ذلوو  واات ولي االوا  العلمية ابل ت علها حوا اللسوان العربوي  ضعوي صوار مو  العسوي  اليوعر ال

ا  وارا الب ث يرصود للدارسوين الكئيو   ا واسع  مسايرة ذلو ضعي دل    لو األسما  واملصط لات ا تشار 

موو   لووو األسووما  العووا درجوو  حووا اللسووان ال ووز   ولووا يتعاوو؛ عنوود اسووتعمالها ف سووف  دوول  ووا  دمئنااووا 

ووا أ وورت  واوود يتعافوو  ذلووو مووع  ووا  وبعمعهووا أضيا   اعاعوود العربيووة  واوود ي الاهووا  ممووا يتتبووع الباضووث أضيا  

ا دمعاجا الل ة العربية.  د  ت  لو األسما  واملصط لات مستعين 

 ا  تشار.التعاصل  الد يل  اللسان ال ز   ا  صا    :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

The scientific development in all affairs of life is expanding, bringing about a 

number of social, political, material and other changes, and the world has opened 

up to many fields of development through the means of communication and 

communication, which have multiplied and spread, and the Arab and Islamic 

nation was unable for some reasons to keep pace with this development. By its 

appropriate limit, it weakened even in setting a policy that prevents the names of 

inventions from programs, means, and others from spreading in their Arabic 
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languages, and what it was able to follow, as it was late to translate many 

scientific terms before they vanished in the Arabic tongue, until it became 

difficult today to stand in front of that, and the situation demanded keeping pace 

That is until those names and terms reached a wide spread, and this research 

monitors many of those names that were included in the tongue tongue, and it did 

not stop when they were used only; Rather, it comes in its fold at times, and in its 

collection at other times, and this may be compatible with the rules of Arabic, and 

may be in violation of it, as the researcher tracks the meanings of those names and 

terms using the Arabic language dictionaries. 

Keywords: The Intruder,  TheTongue gaza, Connection, Communincation,Spread 

  :مقدمة .1

ا إنَّ الكلمات الد يلة العافدة م    الل ات إلى العربية حا مستعيات االياة امل تلاة  عاوزت دكث تها ضدَّ

ا  فقد ا تشرت حا البلدان العربية  وسيطرت على ألسنة أالها  ولا يعد القاط  دينها أن يسمع 
 
م عف

ا  ويتهاون بعض املئقاين حا ذلو العافد  لدرجة أنَّ منها َم  يرت ذلو ة ا يسي   ا دكلمة عربية إ   زر  ت  

ا واع  طي   ومنها َم  سك  ع  ذلو  ولك  ما يتعجف فعل، اع العاع  أمار ارا السيل  طبيعي 

ٌ ر زيادة على فعل حا اللسان العربي  ملا حا ذلو م   طعرة دال ة  اد يشعر  املتكا ر م  الد يل  لئال ي

ا ما  ولكنها حا مستقبل األيار لع استمرت حا  كا ر  اا فهرا يعنا البعن الشاسع بها العربي اليعر ةععر 

 لتعزيز الل ات العافدة على ضساا 
 

دين العربية والعااع  وعندئر سيلتمس الكئي  م  العرا سبال

ا  و تقعاع حا  الوة الكتاا املقدس  وبعض النصعص 
 
ا و مزا العربية  و زداد العربية الاصحى ا  سار 

ألمة ليس على ضين غالة م  أالها  وجا ت والدروس الدينية  وارا اع ااخطر بعين، الر  يعتاح ا

 لو الدراسة  لتكش؛ ع  زاوية م  زوايا الكلمات الد يلة  وها زاوية أسما  وسائل ا  صا  

واملعاصالت  وما يتعل  بهما  ليظهر حجا ااخطر    سيما أنَّ األمر   يتعا؛ على استقبا  الد يل  

للسان العربي دعج، عار  ومن، ال ز   منها: املئني  وااجمع  دل يتعدان إلى َدْرِج  صرياات للد يل على ا

وبعض املشتقات األ رت لبعض  لو األسما   وإن رأت بعض الل عيين فْت  دعادة الد يل واسعة  

لكعن الكلمات  د ل إلى العربية فتت ر مكانها م  اإلعراا  فتدع علا الاارسلا يقع : "إذا ال : طاا 

(  مما  عدن اد أفصح 1العرا  أل و دإعرادو إيان اد أد لت، مالر العرا") ااخشكنان  فهرا م  مالر

ع  أنَّ "العرا اةتق  م  األعج ا النكرة  مما تشت  م  أصع  مالمها... يقا : درام  ااخباز   

    (.2أ : صارت ثالدرااا  فاةت  م  الدراا  واع اسا أعج ا  وضكى )أدع زيد(: رجل ُمَدْراا...")
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إنَّ دراسة الكلمات العافدة  ومعرفة مدت ا تشاراا  و صري؛ ثلماتها  يساعد  بحث:أهمية ال

الباضئين حا ضصراا  والتعر  إليها  والب ث ع  املقادل العربي لها  مما يعطي الارصة ألصلاا 

ِ منها  ومعامبة التطعرات العلمية االاد ة حا العالا الر  
ة ل لد  ا  تصاص أن يضععا سياسة جادَّ

ِ ي
ٌولية على عا   األمة دكل  تكلا دل اٍت م تلاة  و ضع ارن الدراسة وغي اا م  الدراسات املس

مر ثل،. 
ُ
 ضكعماتها ومٌسساتها إزا  ما ذ

ا  صا  و الكش؛ ع  الكلمات األجنبية ااخاصة دعسائل التعاصل يهد  الب ث إلى  أهداف البحث:

د التصرياات العا نشتت ي دلعربي واإلسالمي  و شاراا حا العسط االعافدة  ومدت نسبة ةيععها وا ت

التعر  إلى عافقتها أو م الاتها لل ة الاصحى  و م  ةيعع  لو الكلمات حا اللسان ال ز   وبيان م

 معاني األسما  واملصط لات املنتشرة  العا يست دمها الكئي  م  ال زيين  اجهلها دمدلع تها.

 تعريف الدخيل:. 0

يل حا دنا فالن إذا ثان م  غي اا  ومرلو الضي؛  لد عل، على املضي؛  أو الد يل ل ة: فالن د 

(  "ويقا  فالن د يل دين القعر أ  ليس 3الضي؛ النزيل  ود ل اعر وا تسف إليها واع ليس منها)

ا ومناسبة و  م  نسبها  دل  زيل دينها  ومن، ايل ارا الارع د يل حا الباا   ومعنان أ ، ذمر استطراد 

: اع ما د ل العربية م  ماردات وألااظ أجنبية سعا   حا ( وحا ا صطالح4)علي، عقد الباا" يشتمل

ذلو استعملها العرا الاصلا  حا ااجاالية واإلسالر وم  جا وا بعداما م  املعلدي  وما يست دم، 

مععة م  وجا  حا العجا الاصل حا فق، الل ة: " اع مع ( 5الناس حا عصر ا االديث ضعي يعمنا ارا")

ا  األلااظ والصيغ العافدة على ل ة أ رت م  دون أن يتا التعديل فيها د يث تستعمل صياغة و طق 

ويرت الباضث أنَّ الد يل اع ثل ما د ل إلى العربية م   (6)مما ثا   تستعمل و نط  حا ل تها األر"

 ل ات أ رت  حا أ  عصر م  العصعر سعا  واف  اعاعد العربية أو  الاها. 

 استعمال العربية للدخيل: .3

ا لقا عن  الل ة العربية واضدة م  الل ات البشرية العا أ رت حا غي اا  و ت رت ها مرلو ب ي اا  بع 

التت ي  والتت ر فها ليس  دمعز  ع  ارا القا عن  ضيث" إن  باد  التت ي  والتت ر دين الل ات اا عن 

ض ظاارة إنسا ية أاار عليها فقها  الل ة امل د عن اجتماعا إنساني  وإن اف  اض بعض الل ات م  بع



 (0404)40/ العـــدد:  40 املجلد
                  جلة مقاماتم

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 

- 147 - 

ا  تباد  التت ر  ا م  الل ات اإلنسا ية  فها جمع  أدلة     صلي. والعربية حا ارا املضمار ليس  ددع 

ا  ارض غي اا و ا  ض منها  معي  عاوزت أو ا صل بعضها دبعض على أ  وج،  والتت ي   وها جميع 

 (7وبت  سبف  وأل  غاية")

 وابط العلماء ومعاييرهم في تحديد اللفظ الدخيل: ض. 0

: "فإن وردت عليو ثلمة رباعية أو 
 

سجل ااخليل أولى  لو الضعادط العا  ميز  الد يل ع  العربي اائال

 ماسية معراة م  ضرو  الرل  أو ةاعية  و  يكعن حا  لو الكلمة م  ارن االرو  ضر  واضد أو 

(. ويقسا اد  مما  8الكلمة م د ة مبتدعة ليس  م  مالر العرا") ا نان أو فعق ذلو فاعلا أن  لو

داةا اللاظ األعج ا الد يل إلى أربعة أاسار فيقع : " فعملة أاسار الكلمة األعجمية املستعملة حا 

مالر العرا أربعة  و اصيل  لو األاسار أن  لو الكلمة     لع م  أن  كعن م ي ة دنعع م   صر  

)واع ما  عاطئعا ضرمة)واع ما يس ي املعرا الصعتي(  ي  م   بديل ضر  وت
 

  أو    كعن م ي ة أصال

ا(  وعلى ثل م  التقديري      لع م  أن  كعن م لقة دتدنية مالر   صع ي 
 

على تسميت، د يال

(. ويرت الل عيعن امل د عن أن اناك 9العرا)املعرا الصرحا(  أو    كعن م لقة بها)الد يل الصرحا(")

ا م   اللها يعر  الد يل  وي كا علي، دتعجميت،  فالل ع  عبد العزيز ي خص  لو الضعادط مع ايي  

 حا التالا: 

 النقل: دتن ينقل اللاظ الد يل أضد أئمة الل ة. -

ائتال  ضرو  اللاظ العا اد    عتمع حا مالر العرا حا لاظ واضد إ  ما  در ثائتال  ااجيا مع  -

جيا  والسين مع الدا   والطا  مع ااجيا... أو ممجا  الرا  بعد النعن  والزا  القا   والصاد مع اا

 بعد الدا   والشين بعد اللا  والرا  بعد الدا .

ااخروج على أوزان األسما  العربية  وم  ارن األوزان الد يلة: فاعيل   ع ااديل  وفاُعل   ع ثاُدل   -

ْعِلل   ع  رجس.
َ
عاِلل   ع سرادق  وف

ُ
 وف

 مث ة الل ات: فنعد الد يل العاضد على صعرة عدة   ع فالعذ  وفالعذج  وفالعذق. -

 10فقدان األصل حا العربية: فالد يل ليس ل، أصل حا العربية يشت  من،  دل يعجد حا ل ت، األصلية -
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 الدخيل من اللغات األخرى: )أصله واستعماالته(. 5

اة  فالل ات  ت ر م  جاراتها  وم  الل ات العا  تصل م  الطبيعا أن يتا التدا ل دين الل ات امل تل

بها  ألسباا وأغراض عدة  ثالتعارة  والسياسة  والسياضة  دما   تاج إلي، م  ثلمات و راميف  

والعربية واضدة م   لو الل ات العا أ رت و ت رت ب ي اا  فقد ثان معظا الد يل حا العصر ااجاالا 

ة واليع ا ية  وحا بعض العصعر اإلسالمية مث ت الكلمات الد يلة م  م  الل ات الاارسية والسريا ي

ا عصر ا ارا  فعا  أمث  د يل، م  الل ات األوربية  ثاإل عليزية   الل تين ال  مية والاارسية. أمَّ

(  ويرت 11والارنسية  واإليطالية  مما جا ت ثلمات م  الل ة األردية وب اصة حا لهجات ااخلي )

ا حا ضياة أصلاا الل ات األ رت    الباضث أن  وف عد الكلمات الد يلة يتتي م  الل ات األمث   ت ي  

سيما الكلمات الد يلة العا   ص االاجات البشرية الضرورية العا منها وسائل ا  صا ت 

ت ضرمة الدو  األوربية ا ستعمارية  واملعاصالت  مما أنَّ ذلو يسها حا   ديد سعة ا تشاراا  فقد أدَّ

  –وأادافها حا نشر ل تها  وطمس العربية  فارت  فرنسا 
 

ل تها حا ااجزائر وإيطاليا حا ليبيا   –مئال

وبريطا يا حا مصر وغي اا م  الدو   مما ظهرت بعض األلااظ الع  ية الد يلة حا فلسطين على ألسنة 

ت على اللسان ال ز  (  والكلمات الد يلة حا وسائل ا  صا  واملعاصال 12أدنا  الشعف الالسطينا)

ٌ ر األاعت واع الهيمنة ا اتصادية على الشرق األوسط  في  د معظمها إلى الل ة اإل عليزية  داعل امل

ا  مع وجعد ثلمات د يلة أ رت ذات أصع  فارسية و رمية وفرنسية وإيطالية وغي اا. وإنَّ  عمعم 

عية  وامل تصين منر العقعد األولى م  ألااظ االضارة االديئة ددأت  الضقها ااتمامات املعامع الل 

القرن العشري   واد واع العن  والصععبة حا طري   لو ا اتمامات العا لا  ك  يسي ة د ا  م  

ت معمع الل ة العربية حا القاارة إلى اضية ألااظ االضارة حا دور ، الئا ية عشرة  األضعا   فقد  صدَّ

ثعر عند  عليت، رئاسة املعمع أنَّ "ألااظ االضارة تراا ر(  ضيث أعل  د. إدراايا مد1491 – 1491)

ن ر م  املصط لات الل عية  واد  كعن معااجتها أعسر م  معااجة املصط ح العل ا  واإلجماع عليها 

ن") ِ
(  وثا   املقادالت العربية للكلمات العافدة الد يلة تش  طريقها على يد   بة 13ليس داألمر الهي 

 أللااظ االضارة دالل ة  م  امل تصين ن راك 
 

ا ثامال م  أدرزاا: )معرو  الرصاحا(  الر  نشر معجم 

ان )اآللة واألداة وما يتبعهما م  املالبس واملراف  والهنات(  حا عار ) ر(  ابيل إنشا  1414العربية سمَّ

 عليزية أو  معمع عربي ددمش   مما نشر )م معد  يمعر(  اعائا دتلااظ االضارة االديئة دالل ة اإل 
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امل را   –ومقادالتها دالل ة العربية حا عدد م  الدوريات العربية  مئل: معلة )اللسان العربي( دالرباط 

(  وبين و دة القرن العشري  ونهاية العقد الئاني 14 ا نشر معجم، ااخاص دتلااظ االضارة فيما بعد)

  والعلعر التطبيقية  ثاآل ار  م  القرن العاضد والعشري  صدرت معاجا م تصة حا العلعر الصرفة

وا جتماع  واإلدارة  واألعما   واألدا  والنقد  واألزيا   واإلعالر... واملكتبات  واملعسيقى  واملعاصالت  

ٌلاات  تعل  15وغي اا مما يع   ع  ضاجة املعاصري ) بر  حا إ راج إصدارات وم
ُ
(  وما زال  ااجهعد  

 ات امل تلاة إلى العربية.دالكلمات العافدة الد يلة م  الل 

  أبرز تغيرات الكلمات الدخيلة:. 6

ٌ ر حا الكلمات الد يلة حا مئي  م  األضيان  فتبدو الكلمات اريبة أو  إنَّ عملية التدا ل دين الل ات  

متنها م  ذات الل ة العا د ل  إليها  فال يكاد املتلقي ي سُّ داارق دينها وبين ثلمات ل ت،  فقد  بدوان 

ا م  بعضهما  ولرا يعدُّ بعض الباضئين عملية دك ياية دنائية صع ية وصرفية ود لية اريبة جد 

اا  اض ل ة م  أ رت بعض الكلمات عملية طبيعية  وم  الظعاار الصلية املعروفة  واد يكعن 

لا  مما اناك  ما ل مما اد يكعن الت ي  حا النظار الصعتي  والبنا  الصرحا  وبالتالا اد ي دث ت ي  د 

جعل ا ا  اض دين الل ات م  ععامل  ث ية الل ة حا مارداتها  وعدر ا ا  اض يعنا  قا  الل ة من، 

(  وفيما يلا م  رصد للكلمات الد يلة ستتا اإلةارة إلى أدرز الت ي ات العا 16دليلا على افتقاراا)

تغيرات تغيرات صوتية، وصرفية، ومن تلك ال  ل  الكئي  م  الكلمات  لتقريبها م  القعاعد العربية  

  وتركيبية، وكتابية، مما يشعر العربي أنها من كلمات لغته، منها:

: التغيرات الصوتية 1.6
ً

 أوال

: ضيث  ميل الات ة إلى الكسرة  أو األل؛ إلى يا   مئل: )دعفي،(  )ديسو(  ومنط  الضمة اإلمالة -1

 اعن(.ممالة إلى غي  اإلةباع  واليا  مرلو  مئل: ) لي

: ضر  صعت أو أمث   مئل ثلمة )دطارية(  ضيث  نط  )دطرية(  وثلمة )دكالعريعس(  نط  الحذف -2

)دكلعريعس(  وثلمة )ديعامة(   نط  )دعامة(  وثلمة )دلع عث(   نط  )دلتعث(  وثلمة ) امسلا(   نط  

 ) كسلا(  وثلمة )سينما(   نط  )سنما(.

  وبعضها (Group)جروا  تصل ثلمة(  فمعمععة) جروا  مما حا ثلمة تغير جنس الصوت -3
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 يطلقعن عليها )اروا( دالقا .

: م  املعلعر أن بعض الل ات ثالل ة اإل عليزية  بدأ بسام   دينما العربية   البدء بصوت متحرك -9

 بدأ إ  دمت رك  لرا يت ع  الصعت األو  السام  م  الكلمة الد يلة إلى صعت مت رك  مما حا 

 تعديع(  فتصي  )استعديع(  أو )استديع(  واكرا.ثلمة )س

 ثانًيا: التغيرات الصرفية 0.6

: إددا  صعت دصعت ن ر  مئل ثلمة )دنزي (   نط  )دلزي ( و)دنزيا/دلزيا(  وثلمة اإلبدال -1

 ) رمتعر(   نط  )طرمطعر(  وثلمة )دبلعغرافيا(   نط  )دبلعجرافيا(  وثلمة )جراج(   نط  )مراج(.

كنعلعجيا(  ومرلو )ِ ِل را (  ر الحركةتغي -2
ُ
  مئا : األصل مسرة التا  )ِ كنعلعجيا(   ت ي  إلى تمة ) 

ِ را (  واكرا.
 
ل
َ
  ت ي  إلى فت ة ) 

 : مئا : )معتسكل(  و)متعسيكل(  و)اليعثعب  (  و)ايلعثعب  (.القلب املكاني -3

 : مئا : )سلا د (  و)د  حا د (.النحت -9

ا: التغ 3.6
ً
 يرات التركيبيةثالث

: ا سا الد يل اد يئني على اعاعد العربية  مئا  ثلمة )ديسو(   صي  دالتئنية التثنية والجمع -1

)ديسكين(  وبااجمع )ديسكات(  وثلمة )ممبيع ر(   صي  )ممبيع ري (  و)ممبيع رات(  وثلمة 

ن(  و)دنعك(  واد  عمع )دروجيكتعر(   صي  )دروجيكتعري (  و)دروجيكتعرات(  و)دنو(   صي  )دنكي

بعض املاردات دزيادة  ال ة أضر   ها: )اات(  مما حا جمع ثلمة )راديع(   صي  )راديعاات(  وثلمة 

)سلا د (  عمع على )سيديهات(  و كتف مرلو )سديهات/سديات(  ومارد )فيديع(  يعمععنها  

ا التئنية فتكعن دزيادة  ال ة أضر   ها: )اين( مما حا ثلمة )فيديعاين(   فيقعلعن: )فيديعاات(  أمَّ

 واكرا.

 وفي،:  اإلضافة -2

   مئا : )ديسو(  صي  )الديسو(  و)دطارية(  صي  )البطارية(.اإلضافة بأل التعريف -أ

  مئا : )سستا الكمبيع ر(  و)سستا الكمبيع رات(  و)سنما اإلضافة ملضاف اسم ظاهر -ا
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 ااجال (  و)فيديع البي (.

  مئا : )سست ا(  أ : ) ظامي(  و)سستم،(  أ : ) ظام،(  و)سستمها(  ضميراإلضافة ملضاف  -ت

 أ : ) ظامها(  و)سستمها(  أ  ) ظامها(.

   مئا : )سستا ممتاز(  و)ممبيع ر ضديث(  و) لياعن مباةر(.الوصف -ث

أصعات  : دما أنَّ الكلمات د يلة  فقد ثان األيسر على اللسان تسكينها  لكعنها    مف م التسكين -3

ا  أو  نتقل مما ها م  ل تها إلى العربية  فال  كاد  عد ثلمة د يلة  مر بة على غي  البنية العربية أضيا  

إ  وي لف تسكين ن راا ضعي لع ثا   حا وسط ال  ميف  مهما ثان معاعها م  اإلعراا  مئل: ثلمة 

ل  
َّ
  البطارية  ل   عد أ َّ )دطارية(  فلع النا: ارن دطارية  أو اة  ي  دطارية  أو تعط

َّ
ك

ُ
البطارية  أو ف

عالمة م  العالمات األصلية )االرثات( منطعاة مع االر  األ ي  م  الكلمة وف  معاعها اإلعرابي  دل 

 يسك  ن راا حا ثل ضالة.

 رابًعا: التغيرات الكتابية 0.6

ا(   كتف مرلو ل: )سينما(  كتف مرلو )سنما(  وثلمة )فع عةع ية  مئعدد األةكا  الكتادت 

)فتعةعا(  واكرا  فتارة يكعن دزيادة ضر  حا الكلمة  أو ضر  ضر   مئا : ثلمة )سيديهات(  

ا ضر  ضر  م    كتف مرلو )سديهات/سديات(  و)فيديع(  يعمععنها  فيقعلعن: )فيديعاات(. أمَّ

لها العامة الكلمة  فمئا : ثلمة )إيميل(   كتف )إميل(  وثلمة ثاوةعك )إطار مطاطي(  يستعم

ا  فاالر  مئا : ثلمة  )ثعةعك(  و ارة أ رت يكعن دت يي  ضر   مع ضر  ن ر  أو دم  ثلمت ن مع 

ا دم  الكلمات واألصل فصلها   )إستعديع(   كتف بهمزة وصل  وضر العاو األولى  فتصي  )استديع(. أمَّ

 مئا : ثلمة ) ا  عا(   كتف ) دتعا(.

 : غة العربيةمآل استعمال الدخيل في الل. 7

 :(17يتشعف الد يل د سف مآ  استعمال، حا الل ة إلى أربعة ةعف  ها)

: واع ما  عا ر استعمال، دكث ة وةاع دون وجعد مقادل عربي دخيل شائع مترسخ في اللغة العربية -1.7

د  نشت   وال،  أو على ضساا البديل العربي املقادل مما أزاح استعمال، وأدت إلى إاما  األ ي  أو مع ،
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لهرا الد يل مشتقات واد    نشت  مئل: ثلمة دلع  وما اةت  م  أفعا   مئل:  بلعر  واملصدر: 

 التبلعر.

ا إلى جنف مع دخيل متذبذب االستعمال في اللغة العربية -2.2 ا حا الل ة جنب  :  عد استعمال، وارد 

العاضد  أو اد يكعن بسبف ا تال   مقادل، العربي  واد  كعن  نائية ارا ا ستعما  حا الزمان واملكان

 يستعملها البعض دكث ة مع استعما  البعض اآل ر للاظة املرياع. األمكنة  فلاظة مئل: الراديع 

: واع ما  عدن حا مئي  م  األلااظ الد يلة العا ثا   مستعملة حا دخيل آيل للزوال واإلهمال -3.2

ا يشي  إلى أنها حا طري  اإلاما   والسبف حا ذلو أصب   حا عصر ا اليلة ا ستعما  مم وا  ما دكث ة

يععد إلى إيعاد املقادل العربي لها وةيعع استعمال،  أو أن ذلو الد يل ثان يع   ع  مدلع ت ال  حا 

 .عصر ا

: واع  ا ستعما ت الد يلة العا سادت حا مرضلة م  دخيل مهمل االستعمال في اللغة العربية -9.2

ا  وعند ا تاا   لو الععامل أامل استعما  مراضل الل ة العربي ة داعل ععامل م تلاة ذمرت سادق 

 على استعمالها حا 
 

ا حا ل تنا غي  أ ، دقي ثالرثار حا معاجا الل ة دا  ا  ولا يعد وارد    ام 
 

الد يل إاما 

 زم  ما  فهع دمئادة املست ا ات أو اآل ار املع قة  لعجعداا حا الساد .

 املستعملة على اللسان الغزي: ال والتواصلوسائل االتص. 8

ل دعهاز اإلذاعة أو   والهعائي: (: إ عليزية Aerial)إيريا  أصل ثلمة :(هوائي) إيريال 1.8 سلو ُيعصَّ

ِ أو    ا ُيشد  إلى سارية فعق مكان عاٍ    التلااز
ِ اإلذاعا 

 
عرة   اط للبث عت و علية الصُّ لتقعية الصَّ

ةاجهاز إلرسا  واستقبا  األمعاج الكهروم نئي:   وايل اعاالتلازيعني   (  ويستعمل عامة 18)طيسي 

راِيل(.
َ
 ال زيين املئني )ِإْرَيِلين(  وااجمع )أ

 ية دمعني  ا( اليع Tala) (: فرنسية مرمبة م Talavision) لازيعن  أصل ثلمة :(تلفاز) تلفزيون  0.8

عر  واألصعات    واع ع  لاازاتجم: ِ لاازو  ( الارنسية دمعني الرؤية.Visionالبعد  و) جهاز  قل الص 

ة) ة  أو األمعاج الهر زي  ا عامة ال زيين فيستعملعن املارد )ِ ِلِاْزُيعن(  (19دعاسطة األمعاج الكهربي  . أمَّ

ِاْزُيع ات(.
ْ
ِاْزُيِنْين(  ويعمعع ، على )ِ ل

ْ
 ويثنع ، على )ِ ل

عليزية مت عذة ع  اليع ا ية  ومعنان : إ Telephone)) لياعن  أصل ثلمة :(هاتف) تليفون  3.8
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لياعن والها ؛:  الصعت ع  بعيد. ِ
(  وتستعمل عامة 20)نلة  نقل الكالر واألصعات إلى بعيد  وها الت 

ال زيين ثلمة )ِ ِلُاعن(  ويهملعن املقادل العربي )اا ؛(  ويثنعنها على )ِ ِلُاعِ ين(  ويعمععنها على 

ِاُنعن(.)ِ ِلُاع ات(  مما يت عن من، دالا
ْ
ِا   ِدَتل

ْ
ِاُنعن  ِدْيَتل

ْ
ِا   ُيَتل

ْ
 عل )ُيَتل

(  وأصل معنااا الطب   dishأصل ثلمة ِدش: إ عليزية ) ِدش )هوائي استقبال القنوات(: 0.8

ِ وسمي  دالهعائي  لكعنها على ةكل طب  مبي   يلتقط املعجات الهعائية. وال
طب  استقبا  : شد 

ْين(   (. وعامة21)لإلرسا  التليازيعني   ِ
 

ال زيين فيستعملعن املارد من، )ِدش(  ويثنع ، على )ِدة

ات(  ويهملعن استعما  املقادل العربي. 
َّ

 ويعمعع ، على )ِدة

)رادوس(  وتعنا  ص؛ اطر  ومن، التسمية    ينا (:Radio)راديو  : أصل كلمة(مذياع) راديو 5.8

ياعو     ال ال  ااجع  على ايئة دوائر. نطب  على اإلرسا  اإلذاعا ضيث  بث املعجات الصع ية ع
ْ
: ِمر

ا  ميكروفعن  أداة  كعن أمار ااخطيف  اسا نلة م  ذاعَ   جمع َمراييع ِ
ريع  أو امل ن 

ُ
أو القارئ   أو امل

ا ، و ريع، على الناس ُمك َّ  
َ
اديع  جهاز مهربي  ُيعد   ستقبا  الرَّسائل    وايل املرياع:لتلتقط صع  الرَّ

ة امل ا عامة ال زيين فيستعملعن املارد )راديع(  ويثنع ، 22)رسلة دطري  أجهزة اإلذاعةالالسلكي  (  أمَّ

 على )راْدُيعِاْين(  ويعمعع ، على )راْدُيعاات(  ويهملعن استعما  املقادل العربي.

ُا ِحا (  و remote controlأصل ثلمة ريمعت: إ عليزية ) ريموت )جهاز التحكم عن بعد(: 6.8
ُّ
َ ك التَّ

ْاِ :ا
َّ

ُ  ِمْن،ُ  لنل
ُّ
َمك ُ، َوالتَّ

ُ
نظيمات (  و 23)َتْبط ة يتاُّ ع  طريقها  قل أو   عيل التَّ ا: نلي 

ُّ
َ ك جهاز التَّ

، مسار املرمبة ِ
ة أو العجلة أو أ  جز  ن ر ُيعج 

 
ف عجي، إلى الدَّ مات التَّ

ُّ
ة دت ك ا عامة 24)ااخاص  (  أمَّ

على )ِرْيُمِتْين(  ويعمعع ، على )ِريُمتات(  ويهملعن ال زيين فيستعملعن املارد )ِريُمعت(  ويثنع ، 

 استعما  املقادل العربي.

اعة أو مكبر صوت) ميكرفون  7.8  . و (: إ عليزيةMicrophone)ميكرفعن  أصل ثلمة :(سمَّ
ُ
اَعة مَّ : السَّ

اع مَّ ث السَّ َّ ٌ   ايلو   م
ُ
اَعة مَّ ِف و  عن :السَّ

ْ
بيُف  بَض القل

َّ
  ايلو   نلة يسمُع بها الط

ُ
اَعة مَّ نلة حا  :السَّ

 ويسَمع
ُ

ُ  (. و 25)التلياعن ُيرسل بها االديث ِ
  
َ
ا  ُمك ُ، َمْسُمعع 

ُ
ْعَت وَيْعَعل ُا الصَّ ِ

 
ْعِت: ِجَهازا ُيَضخ الصَّ

ا عِ ْين(  ويعمعع ، على 26)ِجدًّ
ُ
َرف

ْ
ا عامة ال زيين فيستعملعن املارد )َميكرفعن(  ويثنع ، على )َمْيك (  أمَّ

ع ات(  و 
ُ
َرف

ْ
 . يقل استعمالها املقادل العربي)َمْيك
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ِكي  أصل ثلمة م شي : ع  ية. وال مخشير )جهاز اتصال السلكي(: 8.8
ْ
ِسل

َ
ِة ُدوَن  :ال

َ
َراَسل

ُ ْ
ْرَساِ  َوامل ِ

ْ
ِجَهازا ِلإل

 الَ ِ يِد 
ُ
ِدُمُ، ِإَداَرة

ْ
ْسَت 

َ
ِك ت

َ
ْسال

َ
ى األ

َ
ا عامة ال زيين فيستعملعن املارد )َم 27)ا ْعِتَماِد َعل ِشْي (  (  أمَّ

ْ
 

ِشْي ات(  ويهملعن استعما  املقادل العربي.
ْ
ِشْيِ ْي (  ويعمعع ، على )َم 

ْ
  ويثنع ، على )َم 

/ . و)(: إ عليز  Mobile معبايل) أصل ثلمة محمول(: -موبايل )هاتف خلوي  9.8 الهاِ ؛ ااخلع  

ا :(الهاِ ؛ امل مع   خص يعمل  سلكيًّ
َّ

لياعن امل مع   جهاز ي مل، الش ِ
ة  الت  نة  وبكميَّ وف  ةارة معي 

ا ق  ة يتا  شلنها مسبَّ ا  :(جعا ) معبايل. و 28))مهربي  الة: مئي  التعع    دائا : جعَّ العن  وجع  جمع جع 

ل م  مكان آل ر) اِلين(  ويعمععنها (29التنقُّ ا (  ويثنعنها على )جعَّ   وتستعمل عامة ال زيين ثلمة )َجعَّ

ا ت(  ويهملعن ثلمة )معب  ايل(  واملقادل العربي )اا ؛ اعائي(. على )جعَّ

: أصل ثلمة )اعاو (: صينا  وتعنا: اإل عاز  والعمل الرائع  و نقسا حا الصينينة إلى هاواوي 14.8

مقطعين  األو : دمعني الزارة  والئاني: دمعني اإل عاز  ومالاما دمعني: اإل عاز الصينا  وها اسا ةرمة 

 (.30ر)1492ا صا ت  تسس  عار 

: أصل ثلمة ) لسكعا(: إ عليز   وها نلة دصرية  أو ِمنظار  يقرا األةيا  البعيدة  تلسكوب 11.8

عا(  ويثنع ، على 31ويستعمل لرصد الكعامف والنععر)
ُ
ا عامة ال زيين فيستعملعن املارد )ِ ِلْسك (  أمَّ

ِلْسكعبات(  ويقل استعمالها للمقادل العربي )مِ 
َ
زار(.)ِتْسكعِبْين(  ويعمعع ، على ) 

ْ
 نظار(  وينطقع ، )ِمن

ميكروسكعا: أصل ثلمة )ميكروسكعا(: إ عليز   دمعني معهر  واع جهاز  لتكبي  األجسار الص ي ة  

العا   يمك  رؤيتها دالعين املعردة  إلظهار التااصيل الدايقة لألةيا  بهد  امتشا   كعينها 

ا عامة ال زيين فيستعملعن املارد )ميك32ودراستها) ُروْسكعِبين(  (  أمَّ
ْ
روسكعا(  ويثنع ، على )َمْيك

 ويعمعع ، على )َميكروسكعبات(  ويقل استعمالها للمقادل العربي )ِمْعهر(  وينطقع ، )َمعَهر(.

ا فيلم10.8 : أصل ثلمة )فيلا( فرنسلا  وتعنا: غشا  طبقي راي  ةاا  م  البالستيو  ي مل صعر 

لى القصة أو مضمعن العمل الانا القصصلا على دطريقة ما  ولها استعما  معاز   ضيث  طل  ع

 إلى االاو  للقصة)
 
عر  حا العربية دمعني )ةريط(  إةارة

ُ
ا عامة 33ا تال   عع القصة في،  وت (  أمَّ

ِمْين(  ويعمعع ، على )أفالر(  ويقل استعمالها 
ْ
ال زيين فيستعملعن املارد )ِفِلا(  ويثنع ، على )ِفل

  ي رج ع  معنان األصلا إلى معني منائي عنداا مما حا ثلمة )فيلا(.للمقادل العربي )اةريط(  و  
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: أصل ثلمة )ميكروفيلا(  فرنسلا  وتعنا: ةري ة رايقة ةاافة م  البالستيو  ميكروفيلم13.8

ا عامة ال زيين فيستعملعن املارد )ميكروِفِلا(  و  يثنع ، و  34لتصعير املستندات  وضاظها) (  أمَّ

 ستعمالها للمقادل العربي )ةري ة(.يعمعع ،  ويقل ا

ْمرة  وتعنا: ال رفة املظلمة العا يتعسطها كاميرا10.8
ُ
: أصل ثلمة )ثامي ا( عربي  واللاظة األصيلة: ا

ةباك  وأو  م  استعملها )االس  د  الهيئا(  عالا علا البصريات  واد استعحى معنااا م  ظلمة 

َمر   ا ا تقل  الكلمة على الال ينية 
َ
(  وها نلة  صعير 35فصارت )ثامي ا(   ا ا تقل  إلى اإل عليزية)الق

األةيا   وعامة ال زيين يستعملعن املارد )ثامي ا( ضسبما جا  حا اللاظ الال ينا  ويثنع ، على 

َمَرات(.
َ
 )مَمْرِ ْين(  ويعمعع ، على )م

ُيست در للعرض  : أصل ثلمة )دروجكتعر( إ عليز   وتعنا: امِلْسالط  اع جهاز بروجوكتور 15.8

البصر  للصعر الصامتة أو املت رمة م   ال  عبعر تع  ساطع دا عان عدسات ةاافة ص ي ة   تها 

(  وعامة ال زيين يستعملعن 36ةرائ   ويقعر دتسليط الضع  على سط  الشرائ   إلظهار صعرتها)

  ويهملعن استعما  املارد )دروجكتعر(  ويثنع ، على )دروجكتعرْي (  ويعمعع ، على )دروجكتعرات(

ط( استعما ٍت عدة.
َّ
 املقادل العربي )املسالط(  مع أنها يستعملعن الاعل )َسل

: أصل ثلمة )فامس( إ عليز   وتعنا: جهاز استقبا  وإرسا  الرسائل ع  ُبعد  و  مل فاكس16.8

إةارة إلى (  دمعني: )مزي؛/غي  ضقيقي(  وحا ارا املعني fake(  وأصل الكلمة )37معني )الناسعخ()

وجعد نسخة غي  أصلية مستنسخة ع  األصل  وعامة ال زيين يستعملعن املارد )فامس(  ويثنع ، على 

ِسْين(  ويعمعع ، على )فامسات(  ويهملعن استعما  املقادل العربي )الناسعخ(  مع أنها 
ْ
)فام

 يستعملعن الاعل )نسخ(  وبعض مشتقا ، استعما ٍت عدة.

)ممبيع ر( إ عليز   وتعنا: االاسعا  واع نلة إلك  و ية   ستقبا   : أصل ثلمةكمبيوتر17.8

(  وعامة ال زيين يستعملعن املارد )ممبع ر(  ويثنع ، على 38البيا ات واملعلعمات  و  زينها  ومعااجتها)

رات(  ويقل استعما  املقادل العربي )ضاسعا(  مع أنها
َ
ْمْبُيع 

ُ
ِرْي (  ويعمعع ، على )م

َ
ْمْبُيع 

ُ
 )م

 يستعملعن الاعل )ضسف(  وبعض مشتقا ، استعما ٍت عدة.

: أصل ثلمة ) ا  عا( إ عليز   وتعنا: االاسف النقا   أو االاسف امل مع   وثلمة الب توب 18.8

) ا  عا(  تكعن م  مقطعين  األو : ) ا(  دمعني: ِحْجر  والئاني: ) عا(  دمعني: فعق  واملقصعد: 
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(  وعامة ال زيين يستعملعن املارد ) ا  عا(  ويثنع ، 39جر املست ِدر)االاسف الر  يعتع فعق ِح 

ات(  ويقل استعما  املقادل العربي )ضاسعا  قا / م مع (. ْين(  ويعمعع ، على )لبَّ ِ
 على ) د 

: أصل ثلمة )ديسو  عا( إ عليز   وتعنا: االاسف الئاد   أو االاسف املكتبا  ديسك توب 19.8

 تكعن م  مقطعين  األو : )دسو(  دمعني: املكتف  والئاني: ) عا(  دمعني: فعق  وثلمة )دسو  عا( 

(  وعامة ال زيين يستعملعن املارد )ممبيع ر(  ويثنع ، 40واملقصعد: االاسف الر  يعتع فعق املكتف)

 على )ممبيع ري (  ويعمعع ، على )ممبيع رات(  ويقل استعما  املقادل العربي )ضاسعا  اد (.

: أصل ثلمة )دطارية( إ عليز   وتعنا: أاراص ُصلبة مليئة دطااة مهربائية  أو معمععة طاريةب 04.8

(  وعامة ال زيين يستعملعن 41م  ااخاليا الكهربائية يتعلد عنها التيار الكهربائي م   ااعالت مميائية)

ات(  و   ريَّ
َّ
اِرْيِتين(  ويعمعع ، على )دط

َّ
 يعجد لها مقادل عربي م  ثلمة املارد )دطارية(  ويثنع ، على )دط

 واضدة  ويقل استعما  املقادل العربي )أاراص طااة مهربائية(.

: أصل ثلمة )اارد ديسو( إ عليز   وتعنا: ارص  اد   أو ُصلف  أو غي  متنقل  يقعر هارد 01.8

(  وعامة ال زيين يستعملعن املارد )اارد(  ويثنع ، على )ااْرِدْي (  42دت زي  البيا ات واملعلعمات)

 ويعمعع ، على )ااردات(  ويقل استعما  املقادل العربي )ارص صلف(.

: أصل ثلمة ) ل را ( إ عليز   وتعنا: ال  اية  واع جهاز ا صا  )إرسا  واستقبا ( تلغراف 00.8

رافْين(  و عمع، (  وعامة ال زيين يستعمل43الرسائل القصي ة)
ْ
 ِ

 
عن املارد ) ل را (  و ئني، على ) ل

 على ) ل رافات(.

: أصل ثلمة )إ     (  إ عليز   و تكعن م  مقطعين  األو : )إ   (  ويعنا: َدْيِنا  والئاني: نترنتإ 23.9

ة  أو )  (  ويعنا: الشبكة  وبرلو فاملقطعان يعنيان: الشادكة دين ةبكات  و لقف دالشبكة العنكبع ي

العاملية  أو املعلعمات  وها ةبكة ا صا  تعمل وف  أ ظمة إلك  و ية  اصة  وتسم  دتسجيل 

 )إ      ثلمة(. و 44املعلعمات  و بادلها  ع   أجهزة ا  صا  امل تلاة  منها: االاسعا  والها ؛ النقا )

Internet) ها ا تصار (International Network(االديث )45.)  َبكة:و
َّ

متدا ل متشادو  ثل  الش

َبوا  وِةباك)
َ

 الكهربا   و  ع ذلو  وااجمع: ة
ُ
ة

َ
 املعاَصالت  وةبك

ُ
ة

َ
َبك

َ
(  والشبكة 46يقا : ة

ة تهد  إلى ربط العالا 47العنكبع ية: ةبكة اإل     ) (  وايل ةبكة اإل     : ةبكة معلعمات عاملي 

  وعامة ال زيين يرمرون (48وجعل، مقرية ص ي ة  ويمك  الد  ع  إليها م   ال  جهاز االاسعا)
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لاظة )إ     ( بعرفة دت  التعري؛  ولكنها   يثنعنها  و  يعمععنها  و تتي منها العامة دصيغ الاعل  

نا(..
ْ
ت تَّ

َ
 (  ) ْ ِ

ت 
َ
ْ (  )ِدْتن ِ

 
ْ (  )دنت ِ

 
ت
َ
ْ (  و) 

َّ
ت
َ
 ااخ. .منها: ) 

قائي  يعمل روبعت( اع جهاز  ل: أصل ثلمة )روبعت( تشيكي  وتعنا: العمل الشاق  و)الروبوت 00.8

 ا )روبعرِ ْين(  ويعمع على )روبعر ات(. وف  أ ظمة  اصة  ويئني

ة ة( عربي  وتعنا: ما يعمع وُيشدُّ على الظهر م  طعاٍر و ياا)كارَّ ها 49: أصل ثلمة )ثارَّ (  ويرت الباضث أنَّ

و روح  و كرر االعر  م  مادة )ثعر(  أو مادة )مرر(  وسمي  درلو  لكعنها  دور و  عر و تتي

. ِ ومر 
 والدوران حا األمام   فكتنها عندئٍر دين مر 

( إ عليز   وتعنا: دراجة د ارية أو MOTOR - CYCLA: أصل ثلمة )مع عسكل موتوسكل 05.8

ِسِقل(  ويثنع ، على )ُمعْسِتْقِلْين(  ويعمعع ، على 50 ارية)
ْ
(  وعامة ال زيين يستعملعن املارد )ُمعت

 الت(  ويقل استعما  املقادل العربي )دراجة  ارية/د ارية(.)ُمعْسِتْق 

(   ينا   ا إ عليز   وتعنا: لعلبا ااجناح  وحا العربية HALICOPTAR: أصل ثلمة )اليكعب   هليكوبتر

 (  و  يثنعنها  ولكنها يعمععنها على 51دمعني: االعامة)
َ
ْب 

ُ
(  وعامة ال زيين يستعملعن املارد )ِايلعم

بْ 
ُ
ا.)ايلعم    ات(  و  تستعمل املقادل العربي )االعامة( مطلق 

(  وعامة ال زيين يستعملعن املارد )ِونش(  52: أصل ثلمة )ِونش( إ عليز   وتعنا: رافعة)ِونش 06.8

شات(  ويقل استعما  املقادل العربي )رافعة(.
ْ
 ويثنع ، على )ِونِشْين(  ويعمعع ، على )ِون

 (: إ عليزية  وها دم  لكلمةInstegram)أنست رار  أصل ثلمة أنستغرام )برقية فورية(: 07.8

(Instantوتعنا فعر   مع ثلمة ) (Telegramوتعنا دراية ) ا  ولا
 
  ودرج  ثلمة )أنست رار( ضديئ

نسمع استعما   ئنية أو جمع لها مما حا ثلمات أ رت  ويقل استعما  املقادل العربي )دراية(  ومئنااا 

ات()دْرِاْيِ ن(  وجمع  .ها )درِايَّ

ة العا   مل   و إل عليزيةا(: Email)إيميل  أصل ثلمة :تلقائي(بريد ) إيميل 08.8 ادَّ الَ ِ يُد: أصل، الدَّ

ِ منزلين م  مناز  الطري   وها أميا  
الرسائل  وايل الَ ِ يُد: الرسع   وايل الَ ِ يُد: املسافة دين ثل 

 حا َعدِداا  وايل الَ ِ يُد: الر 
َ

قا   واع ما  (.53َسائل  وااجمع: ُدُرد)ا ُتِل؛
ْ
: اسا منسعا إلى ِ ل قائي 

ْ
وِ ل

  وعامة ال زيين يستعملعن املارد (54يجا   تيعة استعادة مباةرة وبشكل عاع   ددون إلزار وإمران)

 . )إيميل(  ويثنع ، على )إيِميِلْين(  ويعمعع ، على )إيميالت(  ويقل استعما  املقادل العربي )دريد(
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(: د مارمية نسبة إلى امللو ايزلد Bluetooth)دلع عث  أصل ثلمة :(تقنية إرسال) بلوتوث 09.8

ة حا إ عاز عمل  أو و  دلع عث  وتعنا الناا األزرق. يَّ ِ
 قنية: مصدر صناعا  م  ِ ْق   واع أسلعا  أو فن 

) د ث عل ا  و  ع ذلو  أو جملة العسائل  واألساليف  والطرائ  العا   تص دمهنة أو    وتهمل (55ف  

 . العامة استعما  املئني وااجمع م  )دلع عث(  مما تهمل استعما  املقادل العربي لها

ِك:. و (: إ عليزيةGoogle)جعجل  أصل ثلمة :(محرك بحث) جوجل 34.8
داعث أو دافع  وايل  ُم ر 

لُّ جهاز ُيعطي
ُ
: مئي  الا ن  وايل: ث ر 

َّ
ِك الش

ِمة: دافعة  وايل م ر 
ة م ر   حا نلة م  اآل ت  اع 

َ
االرمة

( ِك مهربائي 
: 56م ر 

ُ
ُ  ااجهد حا معتعع ما  وجمع املسائل العا  تصل د،  وايل الَبْ ث

ْ
: در

ُ
(  والَبْ ث

)م رك د ث إتاحا(: أصل ثلمة جعجل دلس: أمريكية  جعجل دلس  (57 مرة ارا ااجهد و تيعت،)

(Google plus امل رك: حا  )ز ارا ة أو متادة البيا ات على وضدة   زي  )االاسبات واملعلعمات( جها

ُ  ااجهد حا معتعع ما  وجمع املسائل العا  تصل د،(  و 58)ثالقرص املرن 
ْ
: در

ُ
إتاحا: (  و 59)الَبْ ث

(. وتهمل العامة استعما  املئني وااجمع م  )جعجل(  مما تهمل استعما  املقادل 60)مكمل  متما

 .العربي لها

ا عان  اسلا  (  وا اتمار: Pinterestأمريكية ) أصل ثلمة دينتي يس : :)كن مهتًما( بينتيريست 31.8

ن إ ارة ا اتمار: إ ارة املر  دالاكرة ااجديدة د يث يرغف حا   وايل إلى  رميز ا  تبان ضع  معتعع معي 

م   (. وتهمل العامة استعما  املئني وااجمع61)التعرُّ  على داائقها  ويسعى إلى  نمية معلعما ، بشتنها

 .)دين  يس (  مما تهمل استعما  املقادل العربي لها

(  أ  درا التبا ة Galaksias) (: إغريقية اديمةGalaxy)جالكسلا  أصل ثلمة :(مجرة) جالكس ي 30.8

 م  األجرار السماوية    ا ت م  األرض ثعةاح و  ( أ  لبنا.Gala) املت عذة م 
ا
: معُمععة مبي ة

ُ
ة َعرَّ

َ
امل

َبِناَّ  أديض يع  ض السما
َّ
ا ة  وتس ي حا الل ات األوروبية: الطريَ  الل بَّ    ويسميها العامة سكة التَّ

ْعاا: أرَّ النععر) نُّ
َ
ا فك   وتهمل العامة استعما  املئني  لكنها تستعمل (62وعرفها العرُا م  الِقَدِر  ععم 

 . ااجمع )جالكسيات(  وتهمل استعما  املقادل العربي لها )معرة(

جمع َسلادات : َسلاَدة  و (: إ عليزيةDrive)دراي؛  أصل ثلمة :(سحابة تخزينية) فدراي 33.8

لااةغيموها وَسلاِئُف وَسلاا وُسْلف   َسلادة وايل سلادة الليل: طعل،    وايل   اطعة م  الس 

(  وعامة ال زيين يستعملعن املارد )دراي (  ويثنع ، على 63)َصْي؛: أمر عادر  أو سريع الزوا 
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 ْين(  ويعمعع ، على )دراياات(  ويقل استعما  املقادل العربي )سلادة   زينية(.)دراياِ 

(: ثعرية  وتعنا النععر Samasung)سامسع    أصل ثلمة :(شركة إلكترونيات) سامسونج 30.8

 و  الئال ة.
ا
ة

َ
ِرَك : ِةْرم

َ
َعازِ    ويقا مصدر ة

ْ
: َعْقدا َيْعَمُع َدْيَنُهَما إِل 

ا
ة

َ
َ ٍك  َدْيَنُهَما ِةْرم

َ
 
ْ

(  وتهمل 64)َعَمٍل ُمش

 العامة استعما  املئني وااجمع لها.

(: عبارة ع  ثلمتين: األولى Sony)سعني  أصل ثلمة :(مجموعة لصناعة اإللكترونيات) سوني 35.8

(  ثا   تست در حا ااخمسينيات لدت Sonny) الصعت  والئا ية (  وتعنا جرور Solaus)   ينية

:و  الصبا الص ي . األمريكان  وتعنا مناداة
ُ
ناَعة ِ

 الصاِنع الص 
ُ
    وايلضرفة

ُ
ناَعة ِ

و ف    :الص 
َ
ثلُّ ِعلا أ

 .(  وتهمل العامة استعما  املئني وااجمع لها65)مارَس، اإلنسان ضعي يمهر في، ويصب  ضرفة ل،

َهُد: االضعُر وا (: فرنسية.Flash)فالش  أصل ثلمة :(مشهد سريع، أو مصباح كهربي) فالش 36.8
ْ

ش
َ
  مل

َهُد  ايلو 
ْ

ش
َ
اَاُد  :امل

َ
َهُد  ايلو   ما ُيش

ْ
ش

َ
مشااد مكة: املعاط  العا ثا عا ايل و   املعتَمع م  الناس :امل

ْرعة  عكس دطي  واع  َسِريع جمع ِسراع وُسْرعان (  و 66)يعتمععن فيها (  وعامة 67)ةديد السُّ

)فالةات(  ويقل استعما   ال زيين يستعملعن املارد )فالش(  ويثنع ، على )فالِةْين(  ويعمعع ، على

 املقادل العربي )املشهد(  مما يستعمل، ال زيعن  للد لة على )ةري ة الت زي (.

ْتَعُر:و  (: إ عليزية.Play )دال  أصل ثلمة :(متجر للتطبيقاتبالي ) 37.8
َ
دا  امل

َ
عارة  ويقا  َدل ِ

َمكان الت 

: ُروج  وااجمع: َمَتاجُر  َمْتَعرا
َ
طِبيُ : إ ضاع املسائل والقضايا  لقاعدة  ( 68)أ   كث  في، التعارة و  والتَّ

و اا ع ية  أو   عاا)
َ
ا م  69علمية  أ

 
(  وايل التطبي : إجرا  تعلي ا  يهد  لت ايز التعل

 املئني وااجمع لها.   وتهمل العامة(70التعارا)

 :مواقع التواصل االجتماعي. 9

ل ال  اية  أو املكاملة  أو   عاما م  جهة إلى عملية  قاإلرسال:  أنستغرام )إرسال صور فورية(: 1.9

(  وصعرة: جمع صعر  وايل صعرة: ةكل  وايل صعرة: وج،  وايل صعرة: ثل ما يصعر  71أ رت)

ْعر: عاجل  دون  ت ي   وايل 72وايل  صعرة: صاة  وايل صعرة:  عع)
َ
ْعر   اسا منسعا إلى ف

َ
(. وف

ة:  تا  حا أ نا  املراسلة. وتهمل العامة استعما  املئني منها  ولكنها تستعمل ااجمع لها    رجمة فعري 

ِ  ال ين إلى اا   فتقع : 
ا لها.)أنستقرامات(، و  ع   عربي 

 
 و  تستعمل مقادال
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(  وها عبارة ع  تعبي  ع  Twitإ عليزية مت عذة م  ) (:Twitterتويتر )املغرد(: أصل كلمة )تويتر  0.9

ِد: صعت  اع صعت العصاعر. و
ر 
َ
،ا ِدالِ َناِ   وايل ُمغ

َ
: َراِفعا َصْع  ِدا

ر 
َ
اِئرا ُم 

َ
َد  وايل ط رَّ

َ
اسا فاعل ِم  غ

 ِدِ،)
ُ
ا ُيِ يط  َعمَّ

ا
َتِل؛

ْ
ْ  ُم 

َ
ارَِج ِسْرِبِ،: أ

َ
ِدا  

ر 
َ
(  وتهمل العامة استعما  املئني وااجمع لها  و  73ُم 

ِد(   تستعمل العامة ا سا )امل رد( املقادل العربي  لكنها تستعمل الاعل
د  ي رُد  ن ر  فتقول: )غرَّ

  )وغرد فالن على مواقع التواصل بكذا... (.

 (: Social Mediaسوشيال ميديا )مواقع التواصل االجتماعي(: أصل تركيب )سوشيال ميديا 3.9

ْوِقُع:  إ عليزية.
َ
َع النلاُ  معِاَع،  وااجمع: معااُع  وايل معااُع القتاوامل

َ
 : مكاُن العاعع  ويقا : َوا

َعاُصُل ااَلِديِث: 74معاتُع،)
َ
اٍر  وايل  

َ
َااٍق َوِوئ ِ

 
ِر ِحا ا 

َ
 أَضِدِاَما ِلآل 

ُ
ة

َ
َعاُصُل ااَلِبيَبْيِن: ُمَعاَصل

َ
(. وايل  

َعاِليِ،)
َ
ى مُ 75 

َ
ِميُل ِإل

َ
  

ا
َرة

ْ
ُ، ِفط

َ
ْبِعِ، أ  ل

َ
ى ا ْجِتَماِع  ويقا  ُاَع اْجِتَماِعا  ِدط

َ
ُسعاا ِإل

ْ
َرِة (  وِاْجِتَماِعا  َمن

َ
َعاة

ِط ِبِهْا)
َ
ِتال

ْ
ْعَتَمِع وا  

ُ ْ
اِس ِحا امل  (  وتهمل العامة استعما  املئني وااجمع لها. 76النَّ

اُب:  و(Facebook) أمريكيةفيسبوك )كتاب الوجه(: أصل كلمة فيسبوك:  0.9
َ
  الِكت

ُ
ل؛ الصُّ

(
ُ
ِسالة

ُد القعر وةري77املعمععة  وايل الِكَتاُا: الر  ِ
اها  وايل الَعْجُ،: ما يعاجهو م  (  والَعْجُ،: سي 

 ؛)
َ
س  وفي، العينان والاا واأل

ْ
ْين(،والعامة تستعمل املئني (  78الرأ ِ

 
ات(،وااجمع  )ِفيسبوك

َّ
 )فيسبوك

ا يستعمل البعض الكلمة األولى دون الئا ية  فيقعلعن:  واد يستعملعنها معرفة دت   )فيس(،وأضيا  

ا أ رت ويستعملع )الفيس(، التعري؛  فيقعلعن: 
 
، منها: )فسفس، يفسفس، تفسفس(، ن صي 

 نفسفس...(.

ْوُصوُل:  و((LinkedIn أمريكيةأصل كلمة لينكد إن:  لينكد إن )موصول في(: 5.9
َ
 على ةكل  امل

ا
ة داد 

، غيُ  أدي،) م 
ُ
ُز على أ

ْ
: الر  لا َين ِ

واا  ْعُصعُ  م  الدَّ
َ
ْدر سعداُ  وضمراُ   لَسع الناس  وايل امل همل   وت(79الدَّ

 العامة استعما  املئني وااجمع لها.

، Amazon) أمريكيةأمازون )املرأة املسترجلة املحاربة(: أصل كلمة أمازون:  6.9
ٌ
ة
َ
جمعها: (. وِاْمَرأ

ْاِظها)
َ
ْيِ  ل

َ
  ِنْسعانا ِمْ  غ

ا
(  وايل اس  جل  املرأة: عمل  عمل الرجل و  لق  80ِنسا ا  ِنْسَعة

ة: ُم 81دت الا،) ة)(  و ُمَ اِربا
ا
اِ ل

َ
مما تهمل  )أمازون(،  وتهمل العامة استعما  املئني وااجمع م  (82ق

  .استعما  املقادل العربي لها
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: و (.Wikipedia) أمريكية ويكيبيديا )املوسوعة السريعة(: أصل كلمة ويكيبيديا: 7.9
ُ
ْوُسوَعة

َ
امل

و حا ميداٍن منها  مر ب
َ
ا)متااا يعمع معلعماٍت حا ثل ميادي  املعرفة  أ ا هجائيًّ   ر يب 

 
(  وسريع: مسرع  83ة

لكنها   تهمل  )ويكيبيديا(،وتهمل العامة استعما  املئني وااجمع م  (  84معجل  معد حا منلا أو عمل)

 .استعما  املقادل العربي لها  فتقع : معسععة  ومعسععات  ومشتقات أ رت م  الاعل وسع

اء: My space) يةأمريكماي سبيس )فضائي(: أصل كلمة ماي سبيس:  8.9
َ
ض

َ
سع م  (، والف

َّ
ما ات

األرض  وايل الَاَضاُ : ااخالا م  األرض  وايل الَاَضاُ  م  الدار: ما اتسع م  األرض أمامها  وايل 

 هللا)
َّ
  وتهمل العامة استعما  املئني (85الَاَضاُ : ما دين الكعامف والنععر م  مسافات   يعلمها ِإ 

نها   تهمل استعما  املقادل العربي لها  فتقع : فضا   وفضائي  لك )ماي سبيس(؛وااجمع م  

 . وفضا ات  ومشتقات أ رت م  الاعل تاي

ل: plark) أمريكية بالرك بالي )مشغل موسيقى(: أصل كلمة بالرك بالي: 9.9 ِ
 
جهاز تش يل (، وُمشغ

 يع انىُّ يطل  على86أو جهاز يساعد حا إدارة م ر ك)
ا
ى: لاظ

َ
عِسيق

ُ
فنعن العز  على ن ت  (  وامل

 )مشغل موسيقي( ويت لف استعما  املقادل العربي )بالرك بالي(،(  ويقل استعما  ال  ميف 87الطرا)

 علي،. 

استاهامية  وااخ  :  بت  (. ما: WhatsApp) منديةواتساب )ما األخبار(: أصل كلمة واتساب:  14.9

ا ع  أضداث ما ُيَع َّ  د، ع  وااعة ما  ما ينقل م  معلعمات ويُ   وتع    غالب 
 
 أو متادة

 
ث بها اع  ت دَّ

ا  وتهمل مقادلها (  88جديدة متلو املرثعرة حا الصل؛ واإلذاعة والتليازيعن) وتستعملها العامة مئي  

صد د، )
ُ
 (  والعامة    ثنيها  و   عمعها.موقع التواصل االجتماعيالعربي حا ضا  ا

 أمريكيةة، أو سريعة(: أصل كلمة سناب شات: سناب شات )محادثات قصيرة مفاجئ 11.9

(Snapchat :واملحادثة .)(صا  ع   الها ؛ ِ
 
ة: ا  (  والقصي : 89ُمنااشة أو مباضئة  وايل م اد ة  لاع ي 

ٍع)90اليل املدة)
َّ
ْيُ  ُمَتَعا

َ
ا  غ ر 

َ
ْ  ُمْنَتظ

ُ
ْا َيك

َ
: ل َ  ا ُمَااِ ئا

َ
(  والعامة تساو  دينها وبين املقادل 91(  وايل  

 العربي حا ا ستعما   و   ثنيها  و   عمعها. 

: Viber) أمريكية فايبر )اهتزاز(: أصل كلمة فايبر: 10.9
ُ
از

َ
 (. واالْهِتز

 
ِك ضرمة

 ااجسا املت ر 
ُ
ضالة

ة) ديَّ
ُ
 (  والعامة  كث  م  استعمالها  ولكنها    ثنيها  و   عمعها.  92 ردر
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: Blackberry) أمريكيةالك بيري: بالك بيري )توت العليق(: أصل كلمة ب 13.9
ُ

وت
ُّ
جنس شجر (. والت

 عاع، مئي ة)
َ
زَّ  وأ

َ
ى علي، دود الق و لعرا، يربَّ

َ
ثلُ، اإلنسان  أ

َ
ة  يزرع لئمرن يت (  93م  الاصيلة التع ي 

يقية)
َّ
ُ  على جنف م   با ات الاصيلة العردية  ومرلو على لبالا الاصيلة العل

َ
ي : يطل

َّ
(  ويكث  94والُعل

 ويت لف على استعما  املقادل العربي.  )بالك بيري(،عما  ال  ميف است

ُسوُل:  إ عليزية. (:Messengerماسنجر )الرسول(: أصل كلمة )ماسنجر 10.9 ْرَسل  وايل والرَّ
ُ
امل

ُسعُ  )   وايل الرَّ
ُ
ة

َ
ِسال

ُسعُ : الر  غ ع  هللا)املالئكة منالرَّ
َّ
ا  وت95(: م  يبل همل (  وتستعملها العامة مئي  

صد د، )
ُ
َجِرين(،(  و ثنيها العامة على موقع التواصل االجتماعيمقادلها العربي حا ضا  ا

ْ
 )ماِسن

  )ماسنجرات(.و عمعها على 

 :نتائج البحث وتوصياته -01

 
ً

: إنَّ الكلمات العا تس ي بها وسائل ا  صا  والتعاصل وال  ام  املدرجة تمنهما جرت على اللسان أوال

ا م  لهجت،.ال ز   ضعي صار  ا أساسي   ت جز  

 : اد ا قسم  الكلمات الد يلة م  ضيث ا ستعما  واإلاما  حا العصر االديث إلى أاسار  ها:ثانًيا

ثلمات د يلة ا تشرت   و ثلمات د يلة مستعملة ا تشرت ضعي غلب  املقادل العربي حا ا  تشار والريعع

ثلمات د يلة الَّ ا تشاراا واستعمالها دل العربي  و وتساوت حا ا ستعما  وا  تشار دالتقريف مع املقا

 مقادل ا تشار املقادل العربي.

ا
ً
: ار دَّ معظا الكلمات الد يلة إلى أصل إ عليز   أ  إلى الل ة اإل عليزية  والقليل منها ار دَّ إلى ثالث

 الارنسية والال ينية  وغي اما.

الد يلة حا صي ة املارد  واملئني  وااجمع  والَّ : استعمل عامة ال زيين الكئي  م  الكلمات رابًعا

 استعما  صيغ أ رت لبعض الكلمات  مصي ة الاعل )ماضلا/مضارع/أمر(.

: استعمل  عامة ال زيين املئني م  الكلمات الد يلة دزيادة يا  و عن )ي ( حا معظا االا ت  خامًسا

ِ العامة داألل؛ والنعن.مع مسر االر  العااع ابل اليا   و ط  اليا  داإلمالة   ع 
 األل؛  ولا  ثن 

: استعمل  عامة ال زيين بعض صيغ ااجمع دزيادة األل؛ والتا  )ات( حا معظا ضا ت ااجمع  سادًسا
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 )دناِةر  فال ر/ مااِعل(  و)أفعا /أفالر  أايار( والقليل جمع دصيغ أ رت  منها:

د يث يتا جمع الكلمة األولى م   : استعمل  عامة ال زيين بعض صيغ ااجمع لل  اميف سابًعا

ات( ال  ميف  أو جمع الكلمة الئا ية من،  مئا :  ا يتا ضر  إضدت   ) ا  عا(   صي  ) ا  بَّ وأضيا  

ات(  و)اارد ديسو(   صي   الكلمتين م  ال  ميف   ا يتاُّ جمعها  مئا : ) ا  عا(   صي  )لبَّ

 .)ااردات(  و) يع فايل(   صي  )فيالت(... ااخ

ا
ً
: استعما  بعض الصيغ دإتافة ضر  الها  على ااجمع  مئا : )استعيعاات  فيديعاات  ثامن

 سيديهات(

 :التوصيات.11

 
ً

 : تعزيز مكا ة الل ة العربية  وإدراز  اعاها على استنبات الكلمات وف   طعرات العصر.أوال

ا ومعني  : إدراز املقادالت العربية لكئي  م  الكلمات األجنبية العافدثانًيا
 
ة والد يلة  لكعنها مناسبة لاظ

.
 
 ومتادة

ا
ً
ِ مستعت  ممكٍ  م  ا  تشار والريعع  لئال ثالث

:  حجيا الكلمات األجنبية العافدة الد يلة إلى أال 

 نتشر على ضساا الل ة العربية  أو  طغى على املقادالت العربية  وذلو م   ال  ا ستعا ة دعسائل 

 ةعي.

مقادالت عربية مناسبة لكئي  م  الكلمات األجنبية العافدة الد يلة    سيما حا  : الب ث ع رابًعا

 وسائل العصر التعاصلية امل تلاة واالديئة.

 :املراجع. 10

   د.ت.يبيا  القبة  جامعة عمر امل تار  لاملعرا والد يل عند العلما   إدراايا م مد عئمان

 .ر(1491 – 1491مع الل ة العربية  القاارة  )ملع  (12حا الدورة )م اترة إدراايا مدثعر 

اد  مما  داةا  رسالة حا   قي  تعريف الكلمة األعجمية    قي : م مد سعاعا ااجاان وااجابي 

 .1441شر  ا  ص  للطباعة والن

  دار الاكر  دي وت  1 ل  طأضمد د  م مد الايعمي  املصباح املني  حا غريف الشرح الكبي   مادة: د

2001 

 ر.2009  1  القاارة  عالا الكتف  طمعجا الل ة العربية املعاصر  مد م تار عمرأض
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 دمش   معلة معمع الل ة العربية.  معجا االضارة االديئة  أضمد مطلعا

 .2  طر2001  دي وت  دار العلا للماليين  الرائدمعجا   ج  ان مسععد

 ر. 1443العلا للماليين  دار دي وت    اامعس املعرد عربي إ عليز    البعلبكيروحا 

  رسالة ماجستي  غي   -دراسة حا األساليف املعاصرة–مظاار الد يل حا الل ة العربية   سليمان ضشاني

 2012بسكرة  ااجزائر  -منشعرة  جامعة م مد  يضر

 2009  11صبحا الصااح  دراسات حا فق، الل ة  دار العلا للماليين  دي وت  ط

 ر.2011  معاع معاجا صخر  ال ناجا مع  عبد ال نا أدع العزر

     قي : علا النعار  دي وت.ااخصائص  عئمان د  جنا

  .ر2011  1لا  طقالل ة العربية االديئة ولهجاتها  دمش   دار المعجا الد يل حا    . عبد الرضيا

ئقافة ااخليل د  أضمد  العين    قي : مهد  امل زومي وإدراايا السامرائي  وزارة الالاراايد   

 1ج.1491واإلعالر العرااية  ب داد  

  ر1440  التعريف حا القديا واالديث  دار الاكر العربي  القاارة  م مد ضس  عبد العزيز

 ر. 2012  مصر  دار النعادر  ومرمز إيعان للنشر والتعزيع  معجا املعاني ااجامع  مروان العطية

دار الكتف العلمية  دي وت    1ادة: د ل  طمشتاق عباس مع   املعجا املاصل حا فق، الل ة  م

2001 

معجا ال نا  عبد ال نا أدع العزر  معاع )وا ا(  ااجمعية الدولية للم  جمين والل عيين العرا. معاجا 

 .ر2011صخر  

 www.almaany.comمعجا املعاني  

 معجا العسيط  معمع الل ة العربية  القاارة  مكتبة الشروق الدولية. 

ب داد  دار الرةيد للنشر    واملراف  والهناتاآللة واألداة وما يتبعهما م  املالبس   صاحامعرو  الر 

 ر1490

 .www. Translation.club.com اد  ال  جمة  

  www.Wikipedia.orgويكيبيديا  املعسععة االرة  

http;droob.ahlamontada.net"t350-topic. A pure Language is poor Language  
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هعامش واإلضا ت:ال  
 

 
 . 1/319( ااخصائص  عئمان د  جنا    قي : علا النعار  دي وت  1

 . 1/319( ااخصائص  اد  جنا  2

( لسان العرا  مادة د ل  واملعجا معجا العسيط  معمع الل ة العربية  القاارة  مكتبة الشروق الدولية. مادة 3

 د ل. 
 .1645، 5002، دار الفكر، بيروت، 1في غريب الشرح الكبير، مادة: دخل، ط( أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير 4 

 . 20( املعرا والد يل عند العلما   إدراايا م مد عئمان  ليبيا  القبة  جامعة عمر امل تار  5
 .98، 5001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1(  مشتاق عباس معن، المعجم المفصل في فقه اللغة، مادة: دخل، ط6 

 .311-319  2009  11( صبحا الصااح  دراسات حا فق، الل ة  دار العلا للماليين  دي وت  ط 7

الخليل بن أحمد، العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، وزارة الثقافة واإلعالم العراقية، بغداد، ( الفراهيدي، 8 

 25، 1ج1892

كلمة األعجمية، تحقيق: محمد سواعي الجفان والجابي للطباعة والنشر، قبرص، (ابن كمال باشا، رسالة في تحقيق تعريب ال9 

1881 ،64 

 46-69( محمد حسن عبد العزيز، التعريب في القديم والحديث، 10 

 . 2ر  2011  1( معجا الد يل حا الل ة العربية االديئة ولهجاتها   . عبد الرضيا  دمش   دار الالا  ط11

12 )http;droob.ahlamontada.net"t350-topic  

 ر(  1491 – 1491( ملعمع الل ة العربية  القاارة  )12( م اترة إدراايا مدثعر حا الدورة )13

ر  1490( اآللة واألداة وما يتبعهما م  املالبس واملراف  والهنات  معرو  الرصاحا  ب داد  دار الرةيد للنشر  14

 ر.1414منقعلة ع  طبعة 

 . 101  ل ة العربية.  أضمد مطلعا  دمش   أضمد مطلعا  دمش   معلة معمع ال( معجا االضارة االديئة15

16 )A pure Language is poor Language.  
جامعة سليمان حشاني، رسالة ماجستير غير منشورة،  -عاصرةفي األساليب المدراسة –( مظاهر الدخيل في اللغة العربية 17 

 89 ،5015بسكرة، الجزائر،  -محمد خيضر

 ر. ثلمة اعائي.2009  1معجا الل ة العربية املعاصر  أضمد م تار عمر  القاارة  عالا الكتف  ط( 18

 ( الساد   ثلمة  لااز.19

 ( الساد   ثلمة اا ؛.20

 ( الساد   ثلمة ِدش.21

 ( الساد   ثلمة مرياع.22

 عيين العرا. معاجا صخر  ( معجا ال نا  عبد ال نا أدع العزر  معاع )وا ا(  ااجمعية الدولية للم  جمين والل23

 ر  ثلمة   كا.2011

 ر.  ثلمة   كا.2009  1( معجا الل ة العربية املعاصر  أضمد م تار عمر  القاارة  عالا الكتف  ط24

 ( معجا العسيط  معمع الل ة العربية  القاارة  مكتبة الشروق الدولية. ثلمة السماعة.25
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وا ا(  ااجمعية الدولية للم  جمين والل عيين العرا. معاجا صخر  ( معجا ال نا  عبد ال نا أدع العزر  معاع )26

 ر.  ثلمة مك  .2011

 ( الساد   ثلمة  سلكي.27

 ر. ثلمة اا ؛.2009  1( معجا الل ة العربية املعاصر  أضمد م تار عمر  القاارة  عالا الكتف  ط28

 ( الساد   ثلمة جعا .29

 ( ويكيبيديا  املعسععة االرة. 30

 ر.   لسكعا. 2009  1لل ة العربية املعاصر  أضمد م تار عمر  القاارة  عالا الكتف  ط( معجا ا31

 ( ويكيبيديا  املعسععة االرة.32

 ( اامعس املعاني  فيلا.33

 ( اامعس املعاني  ميكروفيلا. 34

   أصل ثلمة )ثامي ا(.  جمين والل عيين العرا( معاع )وا ا(  ااجمعية الدولية للم35

 21/1/2020روجع دتاريخ ملعسععة االرة. ( ويكبيديا  ا36

 ( اامعس املعرد  البعلبكي  دي وت  لبنان. 37

 ( معجا العسيط. 38

 ااجمعية الدولية للم  جمين والل عيين العرا  أصل ثلمة ) ا  عا(.( معاع )وا ا(39

 ( الساد   أصل ثلمة ) ا  عا(.40

مكتبة الشروق الدولية. والل ة العربية املعاصرة  ومعجا ( املعجا معجا العسيط  معمع الل ة العربية  القاارة  41

 املعاني ااجامع. 

 ر. 1443( اامعس املعرد عربي إ عليز   روحا البعلبكي  دار العلا للماليين  42

 ( معجا املعاني ااجامع. 43

 ( اامعس املعاني.44

 ر. ثلمة فعر .2009  1( معجا الل ة العربية املعاصر  أضمد م تار عمر  القاارة  عالا الكتف  ط45

 ( العسيط ثلمة الشبكة.46

 ر. ثلمة عنكبع ية.2009  1( معجا الل ة العربية املعاصر  أضمد م تار عمر  القاارة  عالا الكتف  ط47

 ( الساد   ثلمة ةبكة.48

 ( املعجا معجا العسيط  معمع الل ة العربية  القاارة  مكتبة الشروق الدولية. ثعر. 49

 . 11  (  اد  ال  جمة50

 . 12الساد   ( 51

 . 14الساد   ( 52

 ( معجا العسيط  معمع الل ة العربية  القاارة  مكتبة الشروق الدولية. ثلمة دريد.53

 ر. ثلمة  لقائي.2009  1( معجا الل ة العربية املعاصر  أضمد م تار عمر  القاارة  عالا الكتف  ط54

 ( الساد   ثلمة  قنية.55
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 ر.  ثلمة م رك.2009  1اصر  أضمد م تار عمر  القاارة  عالا الكتف  ط( معجا الل ة العربية املع56

 ( العسيط ثلمة الب ث. 57

 ر.  ثلمة م رك. 2009  1( معجا الل ة العربية املعاصر  أضمد م تار عمر  القاارة  عالا الكتف  ط58

 ث.( معجا العسيط  معمع الل ة العربية  القاارة  مكتبة الشروق الدولية. ثلمة الب 59
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ااألدبيرواية كوثاريا اختيار  - الرمز في الخطاب  

Symbol in literary discourse Cutharia's novel as a choice 
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 امللخص :

يحتللللر ا أهللللك يرة للللأل ب اللللئي ،لللله اساه ا أ الللللال   ديدلللل    لللل ر  ،لللله   لللل  ا      يلللل ي 

ا نضللي  ا لل   تهل   لىللث لءللأام ا لةللر ا أ اللال    لءلل يي املتلللأل ،لله دنلليل ا  لأام   هلل   لل   

 .ا شخص     الحيايا  اا ر ا لةر تخ    ،ه اا  ه  حي  ا  ت     لش يت  لىث يفل  

 قلل  رهللأ  ا أهللي  ليللير  الله ،لله ي ايللأل اديء يعلل  :   ي تللم ا لأا لله  للل   ا  ه لل فأ   

 
ً
   ا ح   ت اإل  بأل عاث سؤا  هن اه : ه  هه ا أهي  ا تي تح ر ل يه  ر ه ا أ ايأل ؟ هتت ل 

رللل ه ا أهلللي  هلللل   يحلللأل ا إللل    ا لتللللياا لىلللث عه يللللأل هللل ا ا أ ايلللأل  . سلللل ع   لىلللث لرهلللل ي 

 ا ل ه   ا تي تأت ط بأهي  تيائ لىث اإللل ا ا ث  ف أل  ا  تة ع أل ،ه هح ط ا أ ايأل .

 ا أهك   ا شخص      ا لتياا   املي ا   ديء يع . الكدمات املفتاحية :

Abstract: 

Occupying a figure of great importance in fiction, as contributing to 

the creation of new semantics designed to enrich the fictional work, 

fun and excitement in the hearts of readers, through curiosity they 

create in their minds about the significance, and I do Referring to the 

characters and dialogues within the work. 

Icons clearly has appeared in the novel "Kotharia:Of the novelist 

naeem al msafer , so I tried to answer the question that: What are the 
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symbols that refer to this novel? Retracing these icons of the cover 

plate and the title to the end of the board of the novel. Seeking to show 

signs that It is associated with symbols refer to the cultural and social 

dimensions in the vicinity of the novel. 

Key words: symbol, characters, address, place, Cutharia 

 ق مة :م

يحتللللر ا أهللللك يرة للللأل ب اللللئي ،لللله اساه ا أ الللللال   ديدلللل    لللل ر  ،لللله   لللل  ا      يلللل ي 

تهل   لىللث لءللأام ا لةللر ا أ اللال    لءلل يي املتلللأل ،لله دنلليل ا  لأام   هلل   لل   ا نضللي  ا لل   

  .ا شخص     الحيايا  اا ر ا لةر تخ    ،ه اا  ه  حي  ا  ت     لش يت  لىث يفل  

ليللير  الله ،لله ي ايللأل اديء يعلل  :   ي تللم ا لأا لله  للل   ا  ه لل فأ     قلل  رهللأ  ا أهللي  

 
ً
  ا ح   ت اإل  بأل عاث سؤا  هن اه : ه  هه ا أهي  ا تي تح لر ل يهل  رل ه ا أ ايلأل ؟ هتت لل 

ر ه ا أهي  ه   يحأل ا إ    ا لتياا لىلث عه يلأل هل ا ا أ ايلأل  . سل ع   لىلث لرهل ي ا ل هل   

 ث اإللل ا ا ث  ف أل  ا  تة ع أل ،ه هح ط ا أ ايأل .ا تي تأت ط بأهي  تيائ لى

 :فة  امللأ   يا ا أهك ا نني    هح اا   ة   أل ء ءأل    هه

      يتخ ل  
ً
اس ىث : ))لّا ا أهلك ي ل ي هل  ا ياقلت   تهل   ه   صل   يبءلئ جلن م  تهأعل ا

 . ر ا امل تيى ا تهأع   ل  بتت  أل ا أهك ه  تخيم امل اي  تنص  ته 

   ياقت بر ري تكث ف     ،ه ر ا ه  يأبط  ب سح م هل  ا 
ً
ث د أل :لّا ا أهك  يس تح   

ح ث ه ر د يهة  لىث اإلاه ج بح   للل  اس لكام املأهلي ه ي  ا بتنل م هل  هأب  تهل  بهلكم 

 احللللل  ف لللللط   ي  اإليةللللل م ب  صلللللييي املأب لللللأل لىلللللث عت جلللللأ  ا  سلللللة   هيللللل ئبأل   للللللر رللللل ا 

 . ا أهللللللللللك هلللللللللل  اةللللللللللي  تتللللللللللل ا ف لللللللللل  ه للللللللللتيع   ا ت  عللللللللللرا كث للللللللللف رللللللللللي  يام هلللللللللل  ،لللللللللله 

ا ث  ثللللأل :لار ا أهللللك هلللل   صلللل نص اسسلللل يه   لللليس هلللل   صلللل نص ا ي ةلللل     ي  رللللي ق ةللللأل 
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 ل ا دلحلأ يار ا ي تللم ادط ل  هلل  ا ياقلت ا لأا لله    1)سل  ق أل تأب ي لأل   لليس ق ةلأل لفأاايللأل   

 ل  يد     ينت  ب  ياقت بر ح   ،ه فض م ا    أل ا أهكعأل .

 يهكعأل ا لتياا   يحأل ا إ   :

 العنوان : 

 هللل  يبلللياه ا  ياسللل   ا ت  يلللأل الح يثلللأل ا تلللي  أقهللل  ا ت للل ا 
ً
 ههةللل 

ً
تيلللير ا لتيدلللأل ب بللل 

 
ً
بللللل  أا  يق ههللللل  فتن للللل  ل يهللللل  يفلللللح ه ا تصلللللًي اساب لللللأل  ف جللللل حت ،للللله دصيجللللله  فتللللل 

هللل    جللت عأل للللل  يا دلل ا ا لتلللياا    لطلل  ت للل  اسرة للأل هللل  ق للر هن للل   رلل ه ا تصلللًي

 هأل  ه  ا ت  ا ه   هأل ي أى   فص ي   ي لر يرة لأل هل  ا لتص دن ل  ))بيجلن  املل  ر 

ي  ا لت لللللللأل ا تلللللللي يهلللللللأ  ا تنللللللل    ع يهللللللل   كيلللللللف هخ للللللليما  ا لللللللتص ا للللللل   يت  هللللللل    للللللل  

  2)ا لتياا   

 قللل  يجللل   دت هلللأل  للل    بةث بلللأل ا  يابلللأل اس ىلللث ا تلللي تيللل يم   ت قللل    أع للل  ،للله سلللي ر 

 ا تلللأ  عاللث   ايلل ه ا إ هضللأل  فهللي هنتلل ه ت نللي يهللس بلل  دلل   ا لل  ي  لىللث علل    ا للتص 

ا لللللللللتص  ته ع للللللللل ه   تأسللللللللل  ت  ا  ن يعلللللللللأل  تض ي  للللللللل  ا  ئب ي لللللللللأل عالللللللللث امل لللللللللتيعاا ا للللللللل  ىه 

 .  3) ا أهك  

 ل ا ية يل ا لتياا فل   ا   ب  ،ه لض مي ا تص  ا كيلف عل  ي حل  بلت لأل ي   لأل 

 ،لله فهلل  ي ىلله   تصللًي ا تللي يت لل
ً
 د احلل 

ً
يي ع يهلل   فهللي هلل    دللم س للأ يةلل يل فلللر  هنت حلل 

.  ا تصلللللل ي ا للللللتص ا لللللل   يت  هلللللل  علللللل   أعلللللل  ا قتصلللللل ا   4)اإلالللللليام  ا تل للللللاا  ا يجللللللف 

ا  إللي  ا لل   يتةتللت بلل   فللتح  عتلل ه  د للأي عتيادلل  يتيلليا هلل   نذللأل ي   نذتللاا ف دلل   هلل ه 

يلل ه هلل  الخ جلل أل  املاللسي   للتط ت يا يصللف ي  يختصللأ  تلل  ا طأعلل  لىللث   لل  ا للتص    تح 

 ا ض  ع  ع م ا تح ي  ،ه  ر  املت  ال.
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يةكلللل   جللللف ا لتللللياا ب  قتصلللل ا ا  إللللي  ي  ا تكث للللف امللتللللي    فلللل    هلللل    للللت  ر 

ا  للل يل ا لتلللياا   رللل ه ا صلللنأل عالللث قللل ي ب الللئ هللل  اسرة لللأل   ل  لّعهللل  ،للله امل  بلللر سلللتن ئ  

لللل   يشلللل  ح
ً
أعللللأل ،لللله ادت   هلللل  هلللل  يعاللللث فل   للللأل ت للللّ ن هةكتللللأل ل  لار حأبللللأل ا لللل ا  يبءللللئ ادط ق

ا لتياا لىث ا ل       ا لتياا   كت ه د  سل     ل يم   ي  رلي يشل   ب    ضلأل املخصل أل ا تلي 

ست   ف ة  لل   ت نه  ا ل     ين للع عنهل  للل يعنلي ا لتص للل  ا ل   يلأت ط بةصل يه ا لتلياا 

دطي ي  للأل لل قلل    إيعللأل ب ي ي  للأل  تت جلل أل    بلل ا ا للتص ،لله تييعتلل  يتطللي   ع للئ  ف لل  ي

ا لتياا     ير يايم  ري يضت عتياًد  ملتت  اسابال ية يل ههةيعأل هل  ا يرل نف ا نكأعلأل 

 الجة   للللأل  اإليصللللل   أل   فهللللي يحللللل  ي دصلللل    يلللللؤ   ه  جللللل ه ا ي  للللأل   ءللللل  يحي هلللل  لىلللللث بن لللللأل 

هخ س للللأل  هختصللللأي   ع للللئ ا  ئب للللم  لعلللل اي ا  ئب للللم هلللل  هتذلللليي ء ةلللل تال   ةلللل ىه    صلللل  األ 

ي  شللللل   هطلللل ب    ةحتلللليى ا تغللللل ي   ي  هللللأا ي  لللل ى ا  للللل حثاا علللل   ة   لللللأل  عتللللياا هطلللل ب 

 .  5) ا تت فأ  ا تةيع 

لّا ا يقللي  عتلل  عت للأل ا لتللياا  لط تلل  ا كثاللئ هلل  املنلل ت   ا تللي تنلل   تلل  يبللياه ا لةلللر 

ا  أا  ف مللأ   يّا ديء يع  ه يتأل عأاق أل ق يةأل يت  فيهل  جلت عأل اسجلت م عالث يل  )) س ي 

 أار    د    ا ت يعخ ه  ي اي   ت   عاث     .      لب

 لّا رلللل ا ا لتللللياا يعطلللل  ا للللتص ء ةللللأل  يللللتإر ع يهلللل  هتةث للللأل ب  صللللتة أل  يءأرلللل  ا ن عللللر ،لللله 

اسدةللللل ي الح  ت لللللأل عالللللث ا للللللت   ي يلللللجاه  هةللللل   للللللر ا ي تللللللم يؤسلللللس  تللللل  ه يتلللللأل تلييلللللله  

خ للللأل بته   تهلللل  اسجللللت م  تللللتحك  بة  ايأرلللل       لللل  هلللل   لللل   يبللللط يحلللل ا  ا صللللت  ا ت يع

الح ضللأي ))هلل  ا  هللأا س يتت سللر ،لله دنيسللت   ي لل  اسجللت م ت للي اسجللت م  فيللر هلل  تتلليفأ  لل  

فأجلللأل ا ت للل ط  يذهلللأ ا صلللت  ا  للل لت ،للله اا  للل   يصلللائ ابتللل تييا ً يحللل    يا ييللليا هأا  للل  ً 

 (6(()س أ . د ت  س ي  ر ه ا   ا د ه  ديء يع    ي    ت  بإبأار     ي ؟

  هلل  يءأرلل  ،لله ا لةللر ا  للأا  للللّ ر  هنلل ت     للتص ف  لتيدللأل  ا
ً
 إلل   بةلل  يشللأد  سلل ب  

فكةللللللل   لأفللللللليا ا لتيدلللللللأل يّعهللللللل  : )) ييل ا لللللللتص   سللللللل  أل   كيلللللللف عللللللل     لتللللللل   هضلللللللةيد  
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  7 اإلع ا ع  ا  ت   لش يت  املل تلأل  املك يتلأل  هت   تل     ن تل  ا ث  ف لأل  ا تن ل أل   )

 هلللللل  ا لت جللللللأ    بلللللل    يجلللللل   ا لتللللللياا ،لللللله ا  ياسلللللل
ً
   الح يثللللللأل )) عت للللللأل قأان للللللأل  عتصللللللأا

   8امليا دللللأل ا تللللي ت لللله  ،لللله ت  للللال ا تصللللًي  فهةهلللل   ت  ع هلللل  اا للللر فلللللر قأالللللال شللللةيىه    )

 علل رم س للأ لىللث  لللر ا لتللياا دذلل م ا ىلله ياهللكي  لل  بتيتلل  ا  للطح أل  ه للتياه ا لة لل  هث لل  

( 
ً
  .9هثر ا تص تة ه 

هي ين   ت  شنأا  بثائي اا ر ا تص    دلأى ته  ل    ر ا ه  ده ه ،ه عتياا ديء يع  ف

 بل  عل  ا صلتة أل ا تلي 
ً
 هل لئا

ً
ا لتياا ه      ايت     بل  تص   في ليل  تل  ا ي تلم هيله ا

يجللل   ع يهلللل  املهتةللللت ف  للللي  : )) يا ي ،للله ع لللليا هلللل يتتي امللللل  يي فللل  ي لللل ر    جلللليي ا لللل ه  

يعللل  ه يتلللأل   للل ه  ؟ رلللر جللل ي تح طنلللي هللل  دلللر الجهللل   . يتلجلللم هللل    للل  رلللر جللل ي  ديء 

الجة لللت هلللكعناا ؟ يم جللل ي هللل  بللل ا اه هللل  جللليي يلللتلكس لهللل هال فللل  ييى ا للل  ا  الح    لللأل 

 هثاه   
ً
 .  11) ف ص   در ش يم هكعن 

 ا لتيدلللللأل ب سلللللاه   يللللل   عالللللث ا صلللللأاع ا للللل يني ا  للللل ي  بلللللاا 
ً
 ركللللل ا دهللللل  ا ي تلللللم هللللللك ا

  تلل  
ً
قصلأل تحطلل   اسجللت م عاللث يلل  ا تمللي لبللأار   ا  ي دلأل ا تيح  يللأل  ا  ي دللأل ا يءن للأل سلل ياا

)) قللأه امليقلل  بتللت ا  للم هلل  يبللال يا يحلل ءني ب صللأل ا تمللي لبللأار     هلل  بللاا دللر قصللص 

  .11) اسدي  م ا تي يحنذه   عأ يه   ت  ،ه ا طني أل   

 رللل  ا صلللأاع ا للل يني   تحطللل   اسجلللت م د دلللت حللل فكا   أ اللللال   ا لللأا   امليللل ي )) د دلللت 

سللأ ال ه   للتت اسللتإأه حتلله لحذتللي رلل ه   يا  ل لل  لبللأار   ا نلل ل ،لله عتلل  رلل ه ا  صللأل ت 

 ه  تحط ة  بة  اسجت م اس لأى   
ً
   فل  تمي لبلأار   لللّ ه ا  اع لأل   ي دلأل 12)  هأا س ب  

ا تيح للللل  يياا اإلفللللل   هللللل  ا ل للللل اي ا صلللللتة أل  ا تحلللللأي هللللل  ت للللل  اس  للللل ل ا يءن لللللأل ف  تللللل ي 

 ايه بال   
ي

ري ا    تةثر بلل)) ا لتلف ا تضل ىه ا ثليي  امللأت ط ب إل  ل ا ا تحط   ي ا   عتف

  .13)  ا ث نأ ه  ي ر تحأعأ ا ل    ه  ا ن أ  ا ط   أل   

ر ا لتلللياا ))ديء يعللل    ا  لللأل سللل ة  ن أل هصلللإأي ملحتللليى ا أ ايلللأل   فهلللي  يللل  
ر
قللل  شلللي

 ا   يل دحي ا    يح    يا  لأ  سأ هكتيد ته  . 
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 لوحة الغالف :

  ا لللللأه هتلللل  ا  لللل م ا ل قللللأل بللللاا ا أسلللل   ا كلللل م فهلللل ا الجلللل حأ يللللأى ،لللله   لللل  ياي 

للل  )) ضلللأه هللل  ا نيللل    لللنس هللل  ا تصللليعأ          هللل  دللل ا هللل  14) تلأعنللل    يللللأ عالللث يدر

 ل  يا يت لر هل  يلأاه  ب دل  يأسلة  يهل م املت  لال  فيل ا ا تيلي   ا ل   
ً
ا ي عأ ا لأبال قل ية 

 يسه يسللللة     لللل يم هلللل  ا نتلللليا ا تللللي د
ً
  للللت ا رتةلللل م  لللل ى ا يلللللأام  ا ت لللل ا  ع لللل  ا  لللل  ب بلللل 

 ،للله ع للل  ا   للل ا يحللل ا هلتللل ه    عللل بأ ييد دللل    ع لللاا فتيدللل   حتللله ق لللر عتللل  ب دللل  )) 
ً
 اسلللل 

    فهل م  ا  ل يي 15) جنأل  ا   يم بة  ق يب   ش د     هل   هلأل  احل ي ي   هل   بثالئ   

  ت لل ي  ا يللل عأ عاللث ب  للأل ا يلللأا
ً
م    بللل ا ب  يلل عأ يأسلل  بي ة تلل  هللل  عاللث ل  اتلل  ههلل  

 عجك عت  ا أس  ا      يه  ه  ذأ ف  ا   ئ أل . 

ل  يار ا لصللأ الحلل يث قلل  حةللر هلل  حةللر هللل  هلل  ءللييي هلأف للأل  ل للت هلل  ا أسلل   

ي  ا تصللليعأ هي دلللأل هتةالللسي  لىلللث   دلللم ا تصلللًي اإلب اع لللأل   هةللل   للللر ا أ اللللال ي  ا  للل ً 

 يتلل    ،لله ا ت لل ي  يحتلل  املصلل ح 
ً
 هيا علل 

ً
أل إلب اعلل  ا ننللي    تيلليا ،لله بثاللئ هلل  اسح لل ا دصلل 

 
ً
 هيا علل 

ً
 هلل  ارللت   هلل  اسابلل م للللّ ر  دصلل 

ً
ملتتلل  ،لله ي ايتلل  ي  ههةيعتلل  ا  صصلل أل    لل ا بثاللئا

يتن علر هل   لل   هييد تل    تل الئ علل  ا    ا لتص . هلت  يحللأل تحةلر قصل يأل املؤ للف ي  

ؤ للف  جللييت  ا شخصلل أل ا لتللياا ا للأنيس عاللث رهللأ   تحة هلل     ع للف لىللث   دمهلل  اسلل  امل

ا إل    ااي ا نيللأ  سللتأل ا ط  علأل . هللت ا للت    ضلت رلل ه ا ل هلل   ،له ا إلل    هلله يبةلل  

تحةر ،ه  ة ت يشي  ه  لش يا  هل تلأل ))ي لي  بلييل : ا لل    هنلل  ب إلشل يا    رل ا ل ا 

     .11   يك  هييد  ف ط ه  اإلش يا    )

ل   تل  ا ط  ل   ا  تة ع لأل ا تلي   ا تلك   ا لتيد أل بصييي ا إ   املخت يي   ا تلي تهّ د

د دت تليش ،ه ه يتأل ديء يع   ف   د ا     ا إ   يحتي  عاث ء ءأل يجلت م يحل ر  ب الئ 

  ط  للللأل 
ً
 دلللل ا يةثللللر املهلللل ة   امل لللل طأ ا لللل   يللللتحك  بة لللل ايأ املهتةللللت  ي  قلللل  ييلللليا تةللللث 

يار دللر املهتةللل   تت  لل  عالللث ء ءللأل يق لل م      لللأل  ا يلل خي أل  ي  ب لل ي ا  لل  فللل مللأ  
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ب للللل ي ا  للللل        لللللأل فت لللللأل شللللل  ب أل هأار لللللأل       لللللأل د شللللل أل   يّهللللل  ا ط  لللللأل ا يسلللللط   هللللله 

ا ط  أل ا نت أل ف   تةث ت ب  صت  اس سط  ري  ىه ا له   ا ييعث  ط  لأل ا يل خي أل يّهل  

   ت ش أل ا  ي  يت  ته  ته
ً
   إله     ه م اسهيي ف ة  لل  .ا صت  ا صإائ ف   د ا هث  

يّهللللل  ا يا هلللللأل الخ ن لللللأل   إللللل   ف دتللللل  دهللللل  امللللللأيي ح ضلللللأي هتةث لللللأل بصلللللت  يدثلللللي  فيللللل ا 

  ه   ف ا  ل ه  بخ ن لأل ا إل   يل   عالث اقصل ن اه   دذلأي املهتةلت ا لأبلال 
ً
اإلقص م هأاف  

ت  أرلل   طليي عتلل    ع هلأل  ا لأا له   جللأل لىلث املللأيي ب عهل  اقللر هل  ا أ للر   رل ا هلل  ياى لىلث 

 يدتل  دهل  ا أ لر 
ّ

 عاث ا أا  ه  ت  ائر   ا قص ن أل املي ل   هل    ل هل  بخ ن لأل ا إل   ل 

  ه  حته ب قص ن اه  .
ً
  ه   ق ج  

ً
 هي يد 

 رموز الشخصيات :

 ههةل  ً هل  ييدل ا ا لةلر ا  لأا      احل ي هل  عت جلأه اسس سل أل .     
ً
تل  ا شخص أل يبت 

ه  اسح ا     تتضح اسفي ي  تتخ   ه      ش كأل ع ق ته  ح ل ي   جلأل تتهاث ع ئ يفل  

تيلللّيا هللل اي رللل ا ا لةلللر   فعلللي تةثلللر)) ا لتصلللأ ا يح للل  ا للل   تت للل  ت عتللل ه د فلللأل ا لت جلللأ 

  ا تللللي     للللتط ت 17ا يللللي  أل اس للللأى بةلللل  فيهلللل  اإلحلللل اء    ا كهت للللأل  املي د للللأل ا ضللللأ يعأل   )

هصللللائ اإل  لللل ا  تحللللي   ته يبلللل  ل  هلللل     هلللل     هلللله  ا لةللللر ا تل اللللئ علللل  هنهيه تلللل  علللل 

تضلللللط ت بللللل ا اي هلللللؤءأي هؤايلللللأل )) هخت لللللف اسفلللللل   ا تلللللي ت لللللئابط  تتي هلللللر ،للللله ههلللللأى الحيلللللال 

  لا  تيير    ج ا  أا  اتص   ح   تل  هل ليا لىلث اي لأل ب الئي بةل  يةالس  خصل  ت  18  )

هللللللل   ا لللللللت   هياقلهلللللللل  هللللللل   يللللللل ي  هللللللل  يلللللللت  عنهللللللل  هلللللللل  يفلللللللل    حللللللليايا  تت للللللل ي  هحةي ت

 ه للتيع ته    هل للئي بلل    علل  ت لل ي  ا لةللر ا  للأا     تللل ا ه للتيع ت     علل م  ضلليع  

  هلله 
ً
 ي  تن لل   حليايا

ً
 ي  تلل يأ جلأاع 

ً
مل لي   ي  ح ل ن  تلجللك هلهل  ا شخصلل أل يا تتًلي حل ء 

ت لللل    لللل   ع ق تهلللل  هللللت سلللليار  هلللل  ا شخصلللل       هللللت عت جللللأ ا لةللللر ا  للللأا     رلللل ه 

 ا شخصل  
ً
   ي للت ب  ضللأ يي )) ل  لل د أل ي  دةي  ل  ليللأع    بللر قلل  تل   عاللث فكللأي ي  يهللكا

  يت   هل  بةنهليم 19ي  يس  ،ه الح  ي  ا  تة ع أل ي  ا نكأعأل   )
ً
  )) لا ا شخصل أل   ت لل 

ا ير نأل   تتحي  لىث يهك   عت ه  تح    ا تل ائ ع  هن ر     ي  يفيل ي   ي  يىى  ل يج هل ا 
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ب  ستل دأل ب إلش يا  ا ياياي ف   .    ع ر  ،ه     ق يي ت ل  اإلشل يا  عالث ا تص اسابال 

   .21     ح ا  ا   أل هتل اي ا ت  عر   )

 هلللللل  يشللللللي   ا تشللللللخ ص ا )
ً
 هلللللل  لضلللللل فأل اسلللللللل ا عاللللللث 21 تللللللل  ا ت للللللة أل ا شللللللك 

ً
   ديعلللللل 

هلت ا يه  ا شخص    . ل  يا   س  ا يا ،ه تنل لر   سل ة  حلاا يتطل ب  ي  يخت لف ا سل 

،ه ا تص ا أ الال   ر ا   عتةثر هنهيم اسل  ا ل ل  ا شخغل ي ،له ههل   ا أ ايلأل ب دل  تل لاا 

  نلللللللللأا      للللللللل  تطللللللللل ب  بلللللللللاا اسلللللللللة    ح  تللللللللل  ا تن للللللللل أل  ا يجلللللللللن أل  ا  تة ع لللللللللأل بر لا 

املل يهل   ا تلي ي لل هه  ا أ اللال عل  املذهللأ الخل يةه   شخصل أل  علل     سله      للهل   حتلله 

د هلل   تللل ع  ت لل  ا يحللل ي ا تللي يؤشللأ ع يهللل  ا سلل  ا شخغللل ي  بح للث تيلللير  علل  سيااهلل  تللل تال

بلللر قلللل  ” هلهللل  شلللل كأل هللل  املل يهلللل   تتي هلللر هللللت للضللله    ت لللليا ا  للل يل ،لللله قأامتللل    أ ايللللأل

يهلل   ا أ الللال هلل   يام ا ت لل ي اسسللة م اإلح  للأل عاللث ا     يلللل ا  ه  جلل       لل  إلءلل يي 

  ي  تحأعكهللل   عللأى ي  ا بللل ي  بللل ا اسلل  ا ل للل   ل ا  للل   املت  للال  اسلللتنكا ه   تلل  م اسحللل ا 

ا تل ائ  يهائ ا   ا   ليح مات  ات أل  لعه  ا تة ع أل  يهكعلأل . ف يليا ا سل  يشل   ب إلي يدلأل 

ا  ا أل عاث ه  ج  ا شخص أل    ايت ل ي   ل  ب فلل   ا شخصل أل ،له ا لةلر ا أ اللال    ا تلي 

إلعةلل   ا تللي ت لليم  هلل  ا شخصلل أل   ل  اا هلل   لل م تلةللر عاللث لءلل يي املت  للال    هلل  ءلل  ت  للر ا

 ،ه ي ايأل )ديء يع   ه  يسة م هن يقأل ملل ديه  امللجة أل    ه  ء  ا ص هأل     يل .

 شخصية الراوي :

اشلللتإر ا أا للللال عالللث ت ت لللأل ا لللأا   ا ل للل   امليللل ي  ،للله يحللل ا  ا أ ايلللأل   رلللي ا  طلللر ا للل    

ا شخصلللللللل أل يةكلللللللل  يا تتط لللللللل  عاللللللللث يّ ن  تأبلللللللل  هلللللللل  ا ا ت للللللللة      للللللللي ه    لللللللل يل يا رلللللللل ه

 خص أل هت    فعي  خص أل هتةي أل  ا    يه ع ي ي ))بتتت ي م   خص تي ا ضلل نأل 

الخ ننأل املهك  ي    ف ا شخص أل ا تي ييع  يا ادتح ه   سديا عاث شل د اه   سبل   عالث االئ 

ث ا شللخص ا لل   فصللأ ت يتحللي  ،لله ييللأل لحذللأل  لىلل هلل  يدلل  ع  لل   هلل  ا للير  ،لله ع لليا ا  للس م...

 ييع  يا يديد .
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جأ ت د ة  اعتني ا ضأ يي  دتح   ي   خص أل  يقيم ب    عاث يبةر    . حته تحي لت  

  22لىث ههةيعأل ه  ا شخص     يدتحرت ي   اح ي هنه   هته شئت  بةتتعه ا  هي أل.   )

ف  رلل ا ا تحللي   ا سللت ه  لللر ا شخصلل أل ،لله ح  للأل هلل  ا ضلل  ع   للأه اسسلل  أل ))رلل ا يقلل

بثالللئا يهللل م امللللأسي  يبحلللث ،للله ا صلللييي ا تلللي تلللتلكس ،للله   ههللل   عللل   اتلللال املن لللياي  فللل  ييارللل . 

  كثاللئ هلل  ا شخصلل    ا تللي ادتح اهلل   احلل ي ت للي اس للأى. يبةلل  د دللت تذهللأ جللييتال 
ً
ييى جلييا

  23   )   الح   أل هله    كني    اع  يهاسر ! 

 

أل بتلل ا ا شخصل     بتصليي  هله ف   طر ه  ا ا اس   ا س  ريعلأل  ا شخصل أل هصل ب

تةثر هلذ  ا للأاق اا فيلر هتل  ينت ل  ا تذل م ا  ل ب    كل   لليش ا ل  ي دن ل  هل  ح لث 

 قل  ا تل ي ا أ اللال يا يهللر    ل        ه  ا ا اا دخطلي  طليا   تح  ل  ههتةلت سهل  

بط لللللل  بلللللل  اسلللللل  ا  للللللأل عاللللللث ضلللللل  ع  خصلللللل أل ا نللللللأا سا ا سلللللل  ين للللللأ    لللللللأل ا شخصلللللل أل 

  )) تةهللللأ 24 لللأل   عحلللل ا هيقلهلللل  ،لللله ا  لللل   ا  تةلللل له   عكيللللف ه سعهلللل  اإليلللل يي يةه)ا أ ان

جلللللللللل حمه  بحلللللللللل    ف ةلللللللللل  تأعلللللللللل  ا أ ايللللللللللأل الخللللللللللي   لللللللللله قضلللللللللل أل ا هيعللللللللللأل بةتلللللللللل ى علللللللللل  ه لللللللللل ي 

    .25ا ت ة أل  ييعه  تطة  لىث استكي   ح  أل ء  فّ أل  )

تللت يعلل     للف ))عتلل ر  بلل ا ىلله الحصللي  عاللث جللييتال الح   للأل يشلل   ب مل للتح ر   ي للال ب

ت  تلللللت ي لللللال  للللل  ي للللل   اتلللللال  سلللللأاه ،للللله فلللللحأام ش سللللللأل  د ةللللل  اق ئبلللللت هتللللل     تللللل   رةللللل  ً.

  .21املن ياي ،ه     ا نأاي  ه اام سةائ  يهث    ي    ا حاسا ً ف     )

  خصلل أل ه للت  أل هثللر رلل ه  تلل فت ءةلل   للأان   لل  تأتكمهلل   هلل  ءلل  حلل      للر ،لله ع ا للأل 

 لللللل م تحطللللل   هلللللأا س   ضلللللت ا نللللل ل ،للللله عت للللل . يبةللللل  دللللل ا  املهتةللللت . ))ا للللل   اعللللل  لبلللللأار  

ابأار   يأعل  اإليحل م  تل  بل ا ههةلأل تحطل   اسجلت م  ي لت ههةتل   حل ه  بلر ههةلأل الجة لت  

  ب   ير هت  تحط   يجت ه  ا  ا   أل بتن   حته يحاا الخ ً. 

 يبةللل  د دلللت ف عللل ي تللل عي ال هتللل  ا   ايلللأل   تحطللل   ي   هلللأا س ا ت  للل  ،للله اإلجللل ح
ً
 أل  هتةلللث 

ل للللةائ   كللللل    نللللي  ت  عاللللل ي  ل  لللللال يتح شلللل ه بإدتحللللل ىه  خصللللل    عاللللث شللللل د ت . سجلللللائ 
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بللل    س ي   يللل  هثلللر الجة لللت   جللل  ره ا   نللل  ا ضلللأ يي  االللئه هللل  ا ضلللأ يا  ا صلللإ ي.    

فعلللللي  خصللللل أل ف للللل   ح  سللللل اه  ب لح للللل ي ف جللللل حت اسشللللل  م هللللل  حي هللللل  هلييسلللللأل    27)

ه ههلل    خصلل أل هلله لىللث ا لك للأل يقللأه هنهلل  لىللث ا تياجللر.لعه  تللل  ال ا    للأل فلل  ه لل ي   تهلل ي ي

اسللللت ه ا هيعللللأل بيجللللن  رللللل رأي ل  لللل د أل . فتثاللللئ ا أ ايللللأل لشخصللللل أل ا للللأا   املههللللي  ء ةلللللأل 

نلللأل ا تلللي تخت لللئ   للليا اإل  للل ا بيجلللن  ا يللل ن    28ا  طلللر اإلشلللي ىه)
ّ
بحةي تللل  ا     لللأل املكث

ه       تط ت يا يتهي هنه    )ا يح   ا   )) ره يا   ياه هيي أل ع    
ر
  .29يا يح 

 شخصية سمير= القائ  الضرورة 

اسلللل  سللللةائ هلللل  اسسللللة م الجة  للللأل امل للللتح أل ا تللللي تلنلللله ا  للللةأ ي  ا  للللح أل  اانةلللل  دهلللل  اا 

اسللل  سلللةائ يللل   عالللث الحللل يث الجة لللر  للل   ي  ا ت للل هأ  للل    ا سللل  يللل   عالللث اا جللل ح أل 

:  .ا  ةليه  ا ه ل م عل ىهيةت ل  هح لأل املح طلاا ب ل   رلي ل  ل  ائن للةد   ل م ،له   ل ا ا للأه )سر

  س أرلللللل   )
ر
ائر ا   لللللل ىه ي للللللةد  فل لللللل  سر

ر
أت فيهةلللللل .    للللللةر دلللللل   ت ع

ر
  حللللللاا دتذللللللأ اىللللللث 31ا   للللللرت  ا نهلللللل يت س

 خصلللللل أل سللللللةائ ،لللللله ا أ ايللللللأل دهلللللل ر  هإلللللل يأي  هلللللل ه املللللللل  ال   يهللللللكا س للللللأا  شخصلللللل أل ا   نلللللل  

 تخت لللف عللل    للل  ا   نللل  ا للل   رللل ة  ا ضلللأ يي   خصللل أل ه يسلللت ا لتلللف بيلللر لشلللي      

  للث  ة للت ا  للئاهج  عاللث ه    لل  الحكلل  ،لله ا لللأال  )) يللتإص ع لليه  ت لل  ا  للهأا  ... 
ت
ح للث ت

ا  يه لللأل  اسسللل يع أل   تنيلللإر ا  تللل ي ا يح للل ي لللللأ   ع ياتللل    ط ب تللل   ا تلللي ت لللتةأ حتللله 

 هللللللل  سلللللللهأته    )
ً
  رللللللل ه 31 قلللللللت هتللللللل  أ هللللللل  ا   لللللللر.     سللللللله  هللللللل  الخللللللل ً ب تلللللللت  لللللللكما

ا شخصلللل أل د دللللت هحللللط اعجلللل ه   للللةائ هتلللل ءأا  هلللل  ايةلللل  تلللل ءائ ))  مللللل  تةنلللله يا ييلللليا هث لللل    

 يا اتل  ت لل  اسهت لأل حتلله ،لله يحل م ا  للحي. ت ةللص  خصليت  ،لله يي هلل  ا طيع لأل ،لله ا نلل    

   ا  لل ع   ا للث  ف  حنللأ فللحكت  ،لله يي هلل  املة تللأل ا تللي اسللتةأ  ءةلل ا سللتيا ... يأفللت 

  ح    هأايا اا يلتل   )) فل  الحل يث  هل ه 32عاث  عخنضهة  يءت م ت اياه    )هتن   دحي اس 

ب للف تحصللر عاللث رلل ه اسهلليا  ا ط ن للأل؟ رللر ع لل  دن لل  بتن لل     ا ن للئي ا  صللائي  ي لل اه؟

اسللللتل ااا  هلللل ا ا يضللللت ا نيضللللي  املتن للللت؟ رللللر حصللللرر عاللللث اسهلللليا   ا  في لللل ه؟ د دللللت 

يىه...  يبةلل  ا للر ا يي سللأ لأل هكثنللأل  عتلل  شلل ط ا يسلل  أل  ل  بلل   االلئ د ف للأل  إلقتلل ع فضلل
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ي لللللل    ي هةلللللل  فلللللل  الحلللللل يث  فلللللل  ا   لللللل اي  ا لللللل اا ه يسللللللهة  ديعلللللل  هلللللل  ييلللللل م ا يللللللج .  رلللللل ا 

ا يللل ط ا رللللي ا لللل   يعطللل ه رلللل ه ا ءللللئ ي ا ه ن لللأل  هلللل  ا لةلللل   ا ت  يلللأل الخضللللأام  ا تللللي يياه 

 يي عه  عاث يت  ع  امل أباا بكأم... 

 كلللل   ا  هللللل   عاللللث ييلللل   جلللل  ل    ف ةلللل  ا  لللل  يةلللللت   الحلللل ؟رللللر ت ةللللص ا ضللللأ يي  هلللل ا 

بلللل ا ر سللللةائ؟  بلللل  يا شللللل ح  هلللل  ا  هي للللياا ً   يبةلللل  رلللللي هلتلللل  ا ا  ييشللللي  ،لللله ي د للللل   

هيلل ه  ب  للت ر  لل  ،لله    لط لل  ا تل  ةلل      للائه. ي  يةكلل  ا للتخ ص هلل    لل  ا ضللأ يي؟!

لل   تلل  الخلل ً؟   دللل ا سللةائ يحلل    ت   للل ه بيللر
ّ
شلل يم  هللل  شلل ر ه ي   هللأي عالللث  اسي    ي 

 ا ت ن      ا  ت ي ا ياح ي  ،ه بيت في عأل. د ا يتصيي يد  ي  ر هل  ،ه ا ي شأل    ائت 

 

  33  ن   يه ه   ينلر در ه  ينل  ... يتحي  لىث رلرن  ل   يلك ي هلل  ا  طلل    ا  طلل ا  )

   ا
ً
  يتنصل  ب لح ل ي در فلر  در فكأ   در ع  نأل ه  عيا ف اإل   ا  تأت ط ايت   ل 

 بصلللأاع   املهتةلللت  ي  تلللأت ط ب     سللل أل لللل  سللليام يدللل ا ا ييلللأ يدن للله   اعلللاا بللل     يم 

االلئ  اعللاا بلل  يم يحلل   يا ا هللأ ه هتلل   فللإا يفللل  ه   يفيلل ير   علليا نه  تت للت عاللث ا للأا  

   ت ةللل  ا أ ايلللأل ،للله   للل  لىلللث    للللأل 34هللل    للل  هيضللليع   ً هللل  ا    سلللأل  هللل  يلللأت ط  هللل )

 طأل اس ىللث ا تللي ت للحم   اي ا نللأا  تتلليىث تيللك    هةلل  يتي لل  عتلل  رلل  س  لل ى سللةائ ا  لل

بي لليا قلليي هلل  تح طهلل   ت لل طأ ع يهلل    هلل  ا ا ا  لل يي عاللث تيجلل ف    لاهلل    فعللي تةثللر 

 هللل  سلللطيي ا  لللأع   تنيقهلللل    
ً
 د للللل 

ً
 هلييللل 

ً
  للللر رللل ا ا دحلللأا   شخصللل أل    يللل  سللل يد 

سللأ    للةائ فهللي  للي ع بللي هةتاللل ب لخ  لل    الخلل  ا  ،لله يسللأي سللةائ يأشلل د  ل  لل  الجللي اس 

تة يل ا ي    الجنا ي ف ه  هث    د دت )) ا لئام   الئي ،له اجلط  ا ا إ لئا ا  ا ضلل ن   

 
ً
  ت ئبص  ه  بلتك ي  ه رأ ي ئبص بنأ  لت  ءل  يط ل  ع يهل  هلأي  احل ي    يل ع  هل  ههل  

 تللللللأ  هللللليا   ا ضللللللف    ئا لللللت  هللللل  تضلللللل  ،للللله ق نةلللللأل فلللللح ي ر    ي
ً
ةكللللل  يا يتهلللللي يبللللل ا

 
ً
 اإلءللل يي عتللل  ي  ا لللئام  ب لللف تثائرللل   تخةللل ر    فعلللي ا لللئام  تللللأ  هيللل عأ هث  تهللل    للل ا

  .  هلل   لل   ا للأبط 35 هتيللمهأل بلل احس تللت   ا يه بيللر جلله ر ا لل دييي الجلل ه  فيهلل     )
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ح لث ا لتلف ا سلأ  باا ا شخصيتاا لل سل ةأ  ا ضلأ يي للل دأارةل  ين لل ا هل   ل  ي  احل ي 

 ا تيلللللللأا  ا ضللللللل  ع ا للللللل     للللللل  هنهةللللللل   للللللل ا تاا  للللللل   للللللللأ  ا تللللللل يعخ هثللللللل    هةللللللل  . ))حتللللللله 

 بلللللر د دلللللت تل ةللللل  31اإلسلللللتحة م ا للللل   بأرتللللل  ،للللله  نلللللي تي ل للللليم  أع لللللأل يهلللللال ا لت نلللللأل  )

 بةل  يه  ل  يبليه هل  ح يعل    رل اي  
ً
ا  أقأل هت  جإأه في دت))تأس     أقأل ضلأتيه   بل ما

ي. لللل  تةأسلل  جلل ي يهاهلل  يبءللئ     للأل هلل  عتلل ر  هلل  د لليا  هصلليا    ر  للأل  ييلل م اإل لل   

    37 لطيه  سه  لهل د  هت  بإيض اه   )

ر ه ا تي أل    ت هت  جييي هط ب أل  صت  ب ائ حته  ،ه ا يج  س طأي  )) هط  لأل فهلي 

  قياديتل  ابت تيي جإائ يةكت  يا ينلر ه   ي م ب   يح  هنه   ح ءني هت  ا  يم اس ر  ع

ا تلللي شلللأعه  رتللل     ي  لللئ الجة لللت عالللث ا   لللسام  هللل    تيعللل  ال بللل ا تيللليا ييللل هال ،للله ا يلللج  

   يطلل ل   لا  ل  ي  للسم  هل  بةلل  ا  للأع     )
ً
ل    لائ املهتةللت بلي ه هلل  تصللييات    38اح ةل 

 امل ضيعأل   ،له اانلأي سل طأل ا تذل م ا ل بت تيي  ا ت ل طال  ا ل   هل تكا  سياىه امل  سلأل هأبل
ً
كا

   للأاي ا  لل طي  ،لله ههتةللت ا أ ايللأل   هلل   لل   ا يتهلل ا  تةط للأل ا تة ع للأل   حلل ا  هصللائ 

ح  د أل  ل ه  دة  ج ت  ئه ه  يس فه ..)    هت
ً
   39اسفأاا س ن 

 ينلللر هلل  
ً
 فهللي ب  نلل  ا ضللأ يي بةلل  تةنلله يا يصلل    رلل  رللي هه ةتلل 

ً
 ف تيلل 

ً
 قلل ت 

ً
يجلل   سللةائا

ج حم ا   ديا ري ه      ا   ا بةل  اعتل ا  ديء يعل  ي   ي م   يي   ق ديا يض ط  ري 

لإ اا ي  ا للأال ع هلأل يجل   ه يل   ت ل  املهل ه ت هنهل   ل يهل  فةل  )) ا لجلم ،له يا تنلتج هثلر 

 بللكع     ي هللأ   علل   قلل ام هلل  املههللي  ب  ن لل أل لىللث ا تلل ل 
ً
سللةائ ا لل   يجلل   دنللي ه ب اللئا

 ر ه    للأل اسدذةلأل ا  ل ن ي ،له املهتةلت   .41  ) املخت ناا ،ه ه ض    ،ه ه  ي يم ب  ا ا

  يل  
ً
 ي ح ا

ً
  .41) ا لأبال   ا تي يص   فيه  ا كع   هةث 

 ع    ف ا )سةائ  ري اهتل اا  لل )ا   نل  ا ضلأ يي   تكة ل  لجيادلم  خصليت   سل يب  للل  

  يا جلل ي ،للله هيقللت ا   للل اي   ركلل ا تتةللل ا ر ةتلللأل رلل ه ا شخصللل أل  تطلل   دلللر هلل  ،للله ا يلللج
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   ي للل    اسهلللأ ا للل   يللل عيه لىلللث هح   لللأل فهللل  الحللل  ا بلللاا )ا للل ا  اسجللل  أل  سلللةائ    ا  

 ا لأض أل املتةث أل بل )ا   ن  ا ضأ يي .

 هث ة  ه يل ا   ن  ا ضأ يي ا لتف هت در ا طيانف ه يست  خصل أل سلةائ ا لتلف  اتل  

هللل  ا ا سللليم ))يه للل ر لحللل ى ا نيرللل   املل د لللأل ا  للل ياي   فهلللي ي تلللر دلللر هللل  ي لللف له هللل 

تي   دحي لح ى ا إلأ  ا تلي تذل  ههةيعلأل هل  املخطليفاا.  بضلإطأل  احل ي هل  سل  بت   

 ل هللل  تةطلللأر   ابللل  ً هللل  بلللأا  د يعلللأل    تةالللس بلللاا يعةللل ير    يسلللة اه   يايللل عه   هللل ارمه   

    قلت ع يه  قطأا  ه  امل م. قيه  ته . ت  فك ا ب طأا  سة  هإاه ،ه جن   س   

لللللل  يا يجلللل حت فيرللللأل املللللي  سلللل  تأل  بيللللخيدأل سلللليان ه  الحةللللأام  تيقنلللليا علللل  ا ت لللل فك 

 الحأبللللأل  اجللللط إت ييضلللل أل ا إأفللللأل بت لللل  ا  لللليانر  رلللل ي  ء نأتلللل   ف  تنللللت لىلللله ب بت لللل هأل 

  42هأع للللللأل:    تيتللللللئس... فهلللللل ه ا  لللللليانر امل يدللللللأل  ت للللللتح  يا تهللللللأ  ركلللللل ا تحللللللت قلللللل هال.)

ذهأ ا تييع  ا  تة له   ع ئ عأ   يأانح   ع ق ته     هه ت ل ي بةيقلف يفل   هل  هل   ف 

ق للللر   دت هللللأل إل ن قلللل  ،لللله عة  للللأل ا تياجللللر هللللل    فلللل ملهتةت   يةثللللر ب  ن لللل أل  لللل  يبءللللئ هلللل  

ع قلللل   تتةللللل ط   ت  للللئه هللللل  جلللليي ا ل يايلللللأل امل  شللللأي  ا ت للللل ط   هلللله تل للللل  عاللللث ا للللل  ام 

 كائه  س يب  . ادط ل ا نأا    تت ق  تن

 شخصية نبيل

قللل   للل م عالللث جللل إأل ا صلللنأل امليلللمهأل هللل  رللل ا ا سللل   الجةلللت الخللل ً بللل  رلللي دللل  م         

 رللي ا يلأعف  اسجل ر  ا ته للم  دل ا ا تي للر  .  لتخ م ا سل  ،لله جلييي الجةلت د سلل  ع ل 

 بةللل  يحةلللر رللل ا ا سللل  هلللل  ال ي
ً
  للللأ  ب دللل  هللل  ا  يلللت امل  للل  ،للله امل ك لللأل قللل ية 

ً
 لللأى قللل ية 

لر  " .هثر الح  ل  ا  دال  ا ل قلر  ا نأعل   ا صل ي   جل حم اسجلر  ا ن لم ا يلأعف ا تُّ ع

لللر    رلللي  ر
ر
ن
ر
   لللأل  ت

ر
  د

ً
للل ع 

ت
لللرر د  ت

ر
ه بلللأل    قللل  د د مت  ا تر

ر
يد لللري    ب  ضللل  : ا للل 

ر
 ع لللأل    د

ر
دبللله د

ت
لللري    اس  ع

ر
 د

 ر أل
ر
ري   ب  تحأع     د  ر

ر
ضد  أل .) ا تر  .  الجةت دد   ي   ب  ك أ    د

ر
   43يد  أل : ا ن
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 رلي بةل   بأدل  سدنل  هإل يأ  ياقلت ا شخصلل أل ا أ ان لأل  فتي لر ،له ا لتص ا أ اللال  تةكل  هتلل   

) هأا س    ق ت ،ه اا     يج   املحأ  ا أنيس   ةؤس أل ا  ين لأل  يلأع  عتلف ا  ل طأل 

ليللي   ا للييا   ع للئ  يفل  هلل  فهللي يااي تللتحك  بلل  ا  لل طأل بةلل    للأاه ا للأا    تلل  : )) دي للر 

الجة للللر  بةلللل  يأت يلللل  هلللل  ه لللللس ب ضلللل م دذ نللللأل   بلح تلللل   ه لللل حت  ا طلللليع تاا يهللللم ياع 

ل  هكعلف فهللر  دصل ق  دحل  د للف   نل  ،له ا كثاللئ هل  امل ل نر   بللر دتل م   نل     لاع ق للت لدر

ت للللتط ت ا تة اللللس بيتلللل   بللللاا هلللل  رللللي ح   للللال ،لللله رلللل ا ا كلللل  ا ه نللللر هلللل  ي لللل   ا لللل ي  ا لللل ي  

ايع  يهلل ب  ا ل لل اي  ا  لليااي . ا لل د   قلليااي ب اللئي  عهللم يا دتل هللر هلهلل  بةلل  يةللن ا ا يللي 

  .44دتل هر هت ا  يااا    )

صم دي ر ج حم ا ت يعخ ا طيعلر عالث  هل م يهليي املؤس لأل ا  ين لأل  يلأع  يفلل   
ت
فهك ا د

  ف ل  ا   طأل    لّيل  هل  يفل  هل    فلل) سلةائ   عالث اتصل      ل  بللل) دي لر   هل  ييل م ا يلج

دللل ا دي لللر )) يلللأقص حتللله ا صللل  ه  عت للليى   لللة  ا أشللل   بللل دياع ا لللأقص ا يلللأ ه  ا إأبلللال 

ختت  ب ا  ال يؤايه  س م    ) 
ت
  .45 ت

رك ا د ا ت يعخ ا صت  ا  يني الج ي  ا    دصم بص ح أل ه  ا   طأل ا تي ية ل   ه ههل  

بيللللر  يلللليع ،لللله  ) سللللةائ   بةلللل  دهلللل    لللل  ،لللله هيلللله    لللليق  ا ي تللللم )) يييللللت دي للللر يه للللس

للال   لللت ،للله ح للل     دللل بيل   هلل   للل    كلللكي سلللةائ ،للله 
ّ
املحللأاه   صلللاه بللل   أع   عأفلللت ل 

 رهأ  ب د  قأي ه  ي  ي بخ    : 

 ه  ت ه   ت ه هللا ع    .

   .41هللا ... ؟!   )

يج حت سطيي دي ر عاث  ه م املؤس لأل ا  ين لأل ب الئي   ل  يجل   ا لكه  ))  هل  دي لر  كل  

ت لللللر ل للللل يم ب لللللف ت لللللنه  للللل  دلللللر رللللل ه ا  لللللطيي  ا  للللل ط ا عالللللث يقللللل ه ا تللللل ل رلللللر يةلللللت   

  47 هص نأر    )
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 لىللللللث  ا لللللل ي    رللللللي هلللللل  يللللللتحك  ب  صللللللأاع   ا  تة ع للللللأل ي  ا ط نن للللللأل 
ً
 اين لللللل 

ً
للللللللّ ه يهللللللكا

 امل ر  لللأل ف للل  دللل ا )) دي لللر ينتللللر امللللل ي   عطنشهللل  هتللله شللل م بلللأر  لشللل يت    فهلللي اضللللف 

احل  دلر شل يم عتل ه يةكل  يا يت ل ع   يل ئ  ف لي حكل  ع  ل  ب مل يلت ا  س م  يقيا ه  ،له سان   

 علللل  
ً
 د لللل ي 

ً
بضلللللأل   لللل ىه عتلللل  لحلللل ى املهيعلللل   اس للللأى  دلللل ا   يأاللللم بلللل      يلللل فت بلللل  

ا ل يبللأل  للكع   ت لل  املهةيعللأل   لا  لل  تنلللح ه لل  ه ت   يلل ئ  يحلل  اسشلل  ه هلل  ههةيعتلل  

 ع
ً
تللل  ه  بلللر  ه  لللض املللل   ييضللل  فللل   ياداا ي  هللل  ههةيعلللأل ي لللأى    يللل ي ت للل  ا ل يبلللأل بللل  

 ه ي تللللل  امليلللللهييي   ا  لللللياداا 
ً
ت لللللة  بللللل     رلللللي يةت للللل  املللللل    ا للللل ر م ا يللللل ،ه يلللللأاا اانةللللل 

 . رلل ه اسفللل   جللييي هإلل يأي   سلل  تحلل   ا صلل هأل 48 ضلللت  تط لل  عاللث ا ضلللن م   ) 

  ل  يجل   ا لكه  يج حت سطيي دي ر عاث  ه م املؤس أل ا  ين لأل ب الئي   املن يقأل     يل .

    فهللي املللتحك  اس ر  ا تلل لت    لل ط ا ا لل   يللتحك  بة لل ايأ ا تلل ل )) ي  ييل   49)  هتلل 

   .51) يةتثر س اهأر  ي طت   

 

 

رللللل ا يللللل   عالللللث ا نتللللل  ى امل لللللتخ هأل    تلللللر  الجهللللل ا    الحلللللث ع يهللللل  ا تلللللي شللللل عت بلللللاا 

 حت بةل  اشلأد  دلر   ننلأل ت لرث ا  ي د   عاث ا ت فه   ب    باا ا  ي  ا ياح   ل  يجل

 سقص ن أل ا  أ ر ا هة      عتف ايني عصيم .

 شخصية سالم 

أ عأبلللللال   رلللللي اسللللل ي هللللل  ا ت للللل     ا تح لللللأل  ا ست للللل م         
ر
للللل ب  رلللللي اسللللل  ع للللل  هؤدلللللث  عت

رر  للللل ت  ت ست
ر
اد للللير للللتر يدضع لللل د اتر ر للللل ت هر

ر
لللل د ا   لللل د  بد هع ا ط عللللأل  الخلللل ً هلللل  دللللر ع لللللم  ب ي لللل  تللللل ىث: بير

ا اامل نللل ي: هللل  ا يلللأل للل مد [.  قلللل  تكلللأي  بلللأ ا  للل م ،لللله ا  لللأسا   هلذللل ت امللللل  ال تح للللأل 11ا  ر

 اإلس م   ا   م ه  جن ت  تل ىث.
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 رللللي ،لللله ا للللتص  خصلللل أل تةثللللر ا ي لللل  ا  للللأ    لللل طأل ا  ين للللأل : )) قطللللت استنيلللل  ه  للللأ ان  

  ةكتلللم   جلللي   ا   نةلللأل ته لللؤ الجة لللت  ت ايلللأل ا صللل ي  جلللي  ين للللث هللل  ا   علللأل املهللل  يي

  يللل   جلللي  سللل م هإنلللي ا يلللج     للل  يت لللاا ياامه ،للله ا   ايلللأل لاع دللل ا 
ً
ي للل   بللل ا ىلللهر ه  يفللل 

 يم ات ًم    )
ً
  .51ته   

رك ا يج حت  ه م يهيي ا    سأل ا  ين أل ب ل  ياقلص  هإنلي   هةل  يل   عالث تلأا  ا لتةط 

. بلللاا ا  لللأ ا للل يني  ا  لللأ ف للل  بيلللف املهتةلللت عللل  ايت للل ي  للل ىه  ا للل يني  ادح  للل   تنككللل ت

   تصللييا   ا  لل   ا تللي تيللةر ا تهأبللأل ا   لل د أل  تلل يعخ 
ً
ا    علل ي   سا ا لل ي  يةثللر دذ هلل 

 
ً
املهةيعلللأل ا ييلللأعأل   ضلللة  ءت ن لللأل )امل للل ل  املللل  س    فهلللي يلللؤءأ ،للله ا  للل     ب عت للل يه ديعللل 

  .52) هنه  اا ر تتذ   املهةيعأل ا ييأعأل

    ا تلللي تهلللأ  رتللل   ف  شلللج ي عتللل ر  يخت لللف عةللل  بتلللت )) جللل هت بةيللل ر ي ) املضللل يب 

يياه  ل يج ا يلج  . ح لث ي ل ي ليللير عنلي  ت ل    ب  ي ةل   بلل ّ د  لج ين س لأ  ءل  يتيقللف 

عتللل  رلللل ا الحللل  ا ا ا ت لللل    ب شللل  م ي للللأى  ا شلللت    ب سيلللل   ي  بللل   س للللأل ي لللأى هةتلللليع 

   .53ق ع   ا لك  ...    )  ل قم هأتكمي ب لحيس ا دنأاا  ي  ا ت ر عّ ي يي م لىث 

لللل اي ،لللله ا يللللج  شلللل يهأل بت لللل  املللللل ي  ا ط نن للللأل ا تللللي د دللللت 
ت
لار رلللل ه املضلللل يب   ا تللللي د دللللت ت

تحللل   ،للله املهتةلللت ا لأا للله  قللل  تيللليا بلللاا   ننلللأل  ي لللأى  ي  بلللاا ا ط ننلللأل دن للله    ل للليم 

 ضلللإ تأل ا لللت   تي ه تهللل  فةللل  يا تللل  ي ا ت  شللل   ي  الحللليايا  حتللله ي للل ي   للل  ا لتلللف  ا

 عاث س ي  ا نأا    ق  تصلر امليل اا  ا ك ه لأل لىلث لياقلأل ا ل ه م 
ً
تطن  لىث   يج ه تي  أل

يح  دللل   دللللر رلللل ا هأ للللل  لىللللث ا ك للللت ا لللل    لييلللل  املهتةللللت  ا تنلللليي ا صلللل هت هلللل  ا ه ةتللللأل 

 ا   طيعأل .

 أل فهلل ه املضلل يبأل  امليلل اي ا ك ه للأل تتحللي  ف ةلل  لللل  )) لىللث  للج ي هةللت   ب دلل   ل للأل يع ضلل

 هلل  قياد نهلل    للةيعه  ) املضلل يبأل   يتن لليا عاللث هيعلل  هحلل ا إلق هاهلل   عاللث ا نه يللأل املن ئضللأل 

 رللي ا نلل نك    اا 
ً
 هل  بلل ا ت للتةأ حتلله ي لت يحلل  ا طللأفاا عاللث اسي   عيلليا ا ل   ب للال  اقنلل 
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تنتعي املض يبأل بيجي  اح رة  لىث اإلاة م شلأي يا   ت ل ر ا ل ه م هل  احل  ا طلأفاا    

م بك لللأ ا لذللل م  ا يقللل ل ي  احةلللأاي ي   لللكم هللل  ي لللكام الج للل  ا ذللل رأ هللل  امل للللس تت لللي

(  54  

 فوزية 

  بلل    ا لتللف  ت لل  ا  لل طيعأل  هلل  ا  ي ئةللث ت لل  ا ثللييي ا إ ن للأل     
ً
هلل  ا ) سللةائ    ه  لل ا

يا تتتي   ه   اقل  ا  هي  هتةث أل لشخصل أل )في علأل   ))   ل  ي ل  ا لةلأ هل  ي ل ه هتل  

   هلل ًم ادكىلله هلل  ا  لليي  تللل ىه  يلل  في عللأل
ً
 هلل  ا  لل ب     كتلل  يبءللئ  ةلل  

ً
  يجلل حت يقللر ي  لل 

 
ً
لىللث  للل دمي اع نلللي ييعلل  هللل  فل للل  فأاقللل   هلل  فل للل  شلللي ه ل  للل  تحللت ه لاللل ي ا صلللنأام دللل يا

حةلللللأام تحلللللأل ق ملللللي امل هلللللي  ع  للللل  ... رلللللر تل ةلللللاا يا لجللللل ه اسحللللل ا   يبلللللي اأعلللللم  بيدللللل  

 ؟ يسلةت  عال
ً
   ح ةلت بل   فكلأ  بل  ،له عه ياتهل  ...  لأفيد    ل ا

ً
ث  ل ياعه   بك تل  بثالئا

  .55 كنه  ح  ت ،ه ا نض م ا ن    ...  )

 يّعهللل  تليللل  يبللل  عةهللل  ) 
ّ

ف للل  د دلللت تةلللث   الحأعلللأل  ا ثلللييي تكةللل  لشخصللل أل ) في علللأل   ل 

 در ا  ت  
ً
      حةيا   تأع ه بأ ر ج ه  ب ي  امللأبأل بأ ر  ت   إليه ه ا نه ي هخت ن 

 

 ف للل   عللل تني بللل    رلللر   للليت يدنلللي 
ً
عللل  ) سلللةائ     )) ل ا ح للل  يا تلللي اس الللئي  عللل  سللل مل 

ادتذأتللل  هتللل  ا طني لللأل ؟ هللل  د دللل  يبيادللل  يلللأاااا في علللأل لحةللليا  حةللليا  ني علللأل   تل للل  دلللر 

ش يم ب    ي  ه    ق مي    هي عأ  ... ستليا س ال ا  ت   ن  عتل  ا تح قل  لىلث الجليش 

 ه  ح    ي  دي  ...    ) س أ هأي   سأل
ي
  51ه من  ق ضأل

لا  ة ت ا شخصل    تلليش ا  ا ا  لأل ))ي ل   لا الجة لت هلّ عيا هثاله!  عحل   يا ل نل م 

 خصلللللللل  ته  الح    للللللللأل   للللللللف ا شخصلللللللل    ا تللللللللي يللللللللّ عيعه . حتلللللللله ا   نلللللللل  ا ضللللللللأ يي دلللللللل ا 

 خصلل أل يا ي لل   عاللث  لل   هلل  رللي ع  لل  ح   للأل ً. الجة للت هكعنلليا   ي للت رتلل    يحلل    

ح    أل    تت املكعف ا يح  . ملل  ا ي ليم دنال ي  يىدمهل ؟  لي اا الجة لت رهلأ ا لشخصل  ته  
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؟ رللر ست للتةأ ح لل ته  
ً
للأى رللر سلليتةكتيا هلل  ا للليش هللل 

ت
الح    للأل يهلل م ا لل ل  ا  للأ  ت

 . فعللللي  خصلللل    تللللليش ا ا ا  للللأل هنتل للللأل  تح  لللل  يرلللل افه  ا تللللي   للللليا 57ركلللل ا؟   )

 ل يه  

دلللك   ت للل  ا  طلللأا  امل لحلللأل  حتللله  جلللي ه  اس نللل ا  يعهللل  هللل  ا يا ليلللأا ً   )) يللللأ ا لحذلللأل

  58 بةهأا ع يي ت   ا لحذأل  ليا ا لىث  حي اه  ا   ب أل  )

 رمزية املكان :

لّا اسهكتللأل ا تللي تصلليير  ا أ ايللأل  يا د دللت يهكتللأل  اقل للأل ل  يعهلل  يهكتللأل فت للأل   سا  

 تة لسج فيهل  ال
ً
جيادلم امل ايلأل ب  تن ل أل   فهلي هحكل  بةل  يحةلر هلل  ا أ اللال ي ل م  تل  جلييا

هيلل عأ اته رلل    ف مليلل ا يللأت ط هللت ا شخصلل    ،لله ع قلل   هتللل اي د  تتلل فأ ي  ا دتةلل م 

  . 59ي  الح  ا)

اا )ديء يعلللل    هلللل  امللللللأ  ا أ ايللللأل تنللللأ  هي دلللل       لللل  ف لللل  هلللل  ا أهكعللللأل ا  لللل يم ا ك اللللئ    

  نجلللت م فيهللل    ب  تللل ىه ه يتلللأل   اي ا تملللي لبلللأار  .  هللل  امل
ً
للل  س ي دللل ا جللل  ل  للللأ   يا عةر

   قلل  اسللتط ع ا أ الللال اا يخ لل  لللل ا  فعللي تللل  ه يتللأل جللت عأل اسجللت م ،لله ا لللأال ا  لل ي 

يهكع  س أ حاا  ل ه  ه  يي   ييائ لىث لإ اا الح   أل  ))رل ه امل يتلأل املل  يي  بت رل  ضلأ يي 

نأاأل .   ر ت تتت لر بإ د لأل  بلاا يل   ابتل تيي  س لأ س ب    رر سي عه  ي  ي ا ،ه ح  أل هت

 )ا يياي املكرلأي ي  ر لأل هللا   ل  استنيل  
ً
   ر ع يه  ق ية 

ت
هت      الحاا...   ياي  ب ف ي

 هلل  يانحللأل سلليى يانحللأل املللي   الحللأه  ا لل ه ي. يبةلل     يلل  عطأرلل  املكعلليم يحلل   
ً
فيهلل  ييهلل 

 رلل ا ا تيللةر ا ط للف ا لأا لله ليللير علل م .   ا لإلل ا11سليى دللر ق نلل  ضللأ يي   يت  علل    )

هللللل  يلللللل   عاللللللث يّا امللللللل ا ا لأاق للللللأل يجلللللل حت هللللل ا   صللللللت عأل ا صللللللتة أل ا تللللللي تهللللللت   نللللللأ  

سللللل طأته  عالللللث ه للللل ايأ ا تللللل ل ه لللللتخ هأل دلللللر  سللللل نر ا للللل طش  ا  للللليي  ا لتلللللف دلللللال تثيلللللت 

 ينكللأ .  تيلليا ديء يعلل    لإلل اا يهللكا     لليي ))،لله ديء يعلل  ه يتللأل جللت عأل اسجللت م     سلل ط عه 

  .11املأم ،ه سيم اعت      بر ،ه ب ن أل  أ    ه  امللت ر ح    )
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 تأسلللللل    ق للللللللأل بلللللل  اته   عتلللللل  ا للللللي ه  
ّ

في دللللللت سلللللل يب    اإلفللللللأاا عت نللللللأل هلللللل  هلللللله ل 

ا يللج  سلل ع ر  اس اللئ عاللث دةيرلل   لره يرلل  لىللث ا ل لل    ف لل  يجلل   املهتةللت هت  لل  عللر 

اين للأل ي  قيه للأل ف لل  يجلل حت )) رلل ه املهةيعللأل  ههلل ه ت تت  بللر ف ةلل  ب نهلل  سسلل  ه   نن للأل

 تللر   دللال تللل ا   ت  تللر املهةيعللأل ا تللي تنتًللي 
ت
هلل  ا لصلل فائ تنتًللي لىللث ا تخ للر   ف هللم يا ت

لىللللث ا  ئت لللل     ت لللل  تنتًللللي لىللللث ا   ايللللأل   ف هللللم يا ت  تللللر املهةيعللللأل ا تللللي تنتًللللي    صللللم   

  ا ثلج لللأل حتللله ه لللتت ل ت  ل لللت ا هللل  شلللة    حتللله  تيبللل  هللل  شلللأق  لىلللث اأبللل    هللل  قةةللل

  لللللل  ب  للللل ه م    ثلللللث 
ً
 ب  ايتللللل  ا إأب لللللأل حتللللله سللللله   ا أسللللليبال   جللللل ي ههللللل ب 

ً
امللح لللللأل   هلللللأ يا

  ع يى سه  ب سل ي هخت نأل   ح م اسرة أل   
ت
  .12) ا لص فائ ب تت تةن اسعه ي  املكابر ت

ملهل ه ت رك ا يج حت  إأاف أل ا لأال ه  ةأل عالث رل ه ا ت  ل ة   ه  لةأل عالث ضليم ا

ا ط نن لللأل ه  لللةأل ح لللم املهللل ه ت ا تلللي ي يارللل  سلللةائ  دي لللر  عت ع للليا  هللل    يابلللط ب لللنه  

سليى ا تتل حأ سليى سللن  ا ل ه م  ا كأار لأل   هلياي   يحةللأل   رل ا هل  ييااه سلةائ  يت  علل  

 بللل    املهللل ه ت املإللل يأي  هللل  دلللال يت لللنه  للل  اسلللتإ   رللل ا ا يضلللت ا د  للل هال  علللتةك  هللل  

ف لل   عاللث ه لل ايأ ا تلل ل  عت لل  ر    دللال يط لل  هلل  دلل ا يتلليل لىللث تط   لل  . فللأ  سلل طأت 

))ا لللت ط الح بلللر ب  ت بلللر ،للله ديء يعللل    يدصللل يب  ،للله دلللر هيللل ا  حتللله ،للله املن جلللر الح  سلللأل 

   تذ م الج ي . يح   يا  عكعأل ء أل ا ت ل ب     ط اسهيي.   ه ا س ضطأ ا كثائ ا 

 

ا للللللياي هللللل    يللللل  ب سلللللة م  شلللللل يا    يللللل ي  تةنلللللي علللللياي امل  للللل ي  فت لللللت   كللللل  فأجلللللأل 

ه للللتن  ي  هلللل  تهلللل يبك  ا  لللل ب أل   تهللللأبتك  الح   للللأل  ،لللله ا  لللل طأي  علللل م  عللللكعتك  لىللللث 

دلللر هلللأي يحصلللر هةث للليب  ،للله ا تذللل م الج يللل  عالللث هي سلللم   يللل ي   ب للل ديا ا تذللل م  اسبللل .

 اه  فللللل لحأه تن للللل  اسشللللل  م  صيجللللل   13الج يللللل  دن للللل     للللل  ب تلللللت علللللياتك   شللللل كأل.   )

 تح  ه  لىث د  ضه   تكيع ا أعم ،له سل يي ي  أل اإل  ل ا حلاا تإتصلم  خصليت   ريعتل  

 ب  تللل ىه   ياه.سعهللل  رللل رأي ع  اد لللأل تخنلللال ا كثاللللئ هللل  ا لللل ام  الخلللي    ت للله  ،للله يسلللل  أل 

 ا شخص أل  تنتكس  ه ر ه  امل د أل هي   اإل   ا .
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أل علل  دلليي  هه  إلليي   ط قلل   عاللث هللأ ا لصلليي هيلل ه    ذ ةللأل املتةخضلل  هللت اا ا يللجيا 

املخ سدلللأل  ا صلللأ    ا  ا   لللأل  ا  اعهللل  ،للله ا أ ايلللأل  للل م  يهلللكا   ةهتةلللت ا لأا للله  ا تييللل ي 

))ييليا ا  لس م يليم املضل يبأل هت  لةاا لىلث هلأاق اا ا    حصر ف   حته ،ه اا لر ا يلج  

علللاا تلللكااا   للل ه ا   علللأل   هشلللجلاا ي  هتنلللأ اا  بيتةللل  يلللكااا ا للللأا  ق للليي   حيللل أل.  اس 

  اس ااج ادتن  لللل   ا ا يا يحةللللأ ي  ينللللتنخ اائرلللل  هلللل  يعضلللل م الج لللل . ا إأعللللم ،لللله 
ً
احةللللأايا

  ي  ضلللللإ تأل ً ،للللله دنيسللللله ! ح لللللث  لللللليا ا 
ً
اسهلللللأ يا تنتعلللللي )املضللللل يبأل   ا ا يا ت لللللئ  ح للللل ا

  للللل  يكللللل !   )
ً
  اعهللللل  ح للللل ي هصلللللإأي  ييء يعللللل    14للللللل ر    تحللللل     اسدلللللر هلللللل  ً   بللللل ا شلللللي  

   ا لأال .لإ اا 

 الرموز ال ينية :

تيلللير ا أهلللي  يىعللل  ه ئابطلللأل عةللل   للللأ  اإل  للل ا   لت للل  بللل  ح لللم يي  بلللأديس سللل ي     

 رلل ا  لنللي ب عهلل  تتضللة  ح لل ن   هلت لل ا     تتةثللر ت لل  ا أهللي  هلل  ق  للر اسم ا لذ ةللأل 

ليللللير   .  هلللل  امللللللأ   اا  ي ايللللأل ديء يعلللل   سلللل  ق ته  تيللللائ 15) بيجللللنه  املت للللت  يللللر ح لللل ي 

 افح ،ه ا تت ً هت قصأل لبأار   ع    ا   م   هح    اا يهلر در  خص هتل  ،له قليي 

دمللي هللا لبللأار      لل ا   لل   خصلل أل االلئ هحلل اي فلل    لل  يصللأه  هيعللأل ا للأا   فهل لل  هلل   

ا ا اسللل  ه لللت م ا هيعلللأل هتييللل ي بلللاا ا شخصللل     تللل يي حكللل  هضللل يب      تللل يي  سللل ط 

يللللتحك   هلللل  سللللةائ    تلللل يي يتخلللل  ا ي اإلدصلللل   ف للللط )) فصللللأ   بللللاا املهلللل ه ت    تلللل يي اه للللأل

  .   صر ب  لل    ل  مليقلف بطليىه  ا ت ل ي  أعل  11) اه أل يحأبه  ا   ي بخ يي سةائ   

فحلللاا دكّ لللأ اسجلللت م ادةللل  رلللي تك لللائ يحةلللر يهكعلللأل ل ا لللأل يهلللي  دذللل م قهلللأ  قهلللأ امليا هلللأل   

حطلل   الج لل  امللل ا    صللت    فت   م ا ا تلل ل عاللث  ءتيتلل    هللتله  هلل  اا  ل لل  ا هلل   يلل

ي ت لللللل  ل  هلللللل  املةكلللللل  اسللللللت  ا     كلللللل   ضللللللت فلللللل ل ا  للللللؤا  ،لللللله عت لللللل  سلللللل حط    للللللة  

ف  أ ايلللللأل يبةللللل  هللللله فللللل ل ا  لللللؤا  ا للللل    ضلللللت ،للللله يق لللللأل )هلللللأا س    للللللأ  ا  للللل      ا  هللللل ا 
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 لللأل ف  أ ايلللأل يياا  ا  للليه ي  تللل  بضلللأ يي يا دخطلللط ،للله ب ن. ا  ه ايلللأل ا تلللي تصلللتت يجلللت هت 

 .  ا اس ائ ري ا    يتنتج يجت ه  جإائي ا  ض م عاث ا صت  ا ك ائ

 صادر :امل 

 2118يسس ا   ة  ن أل   ااد    تي د  أ   تأ : ا.      ر     املتذةأل ا لأب أل    ئ ةأل   بائ      -1

 1998اسسطييي  الح اءأل : بي  ه .ايك يا    تأ :    ر د نت   امله س اسعاث   ث  فأل    -2

هت ل  ا ه شلًي .     ايي  اإل   ا ه  ا ر  ات  بحلث ،له سل يي ي  أل اس ل ل فلأ م  ليعل  تأ: هحةليا 3

 2111ا ث  فأل ل اهي   

ا شخصللللل أل  ح للللل  بحلللللأا    املأبلللللك ا ث للللل ،ه ا لأبلللللال   بالللللئ   1ا لللللكه 1بن لللللأل ا يلللللير ا أ الال)ا نضللللل م -4

 .1991 ا  اي ا   ض م  

حة للللل  لحةللللل ا ال املأبك ا ث للللل ،ه ا لأبلللللال   ط  علللللأل 1ابن لللللأل ا لللللتص ا  لللللأا  هللللل  هتذللللليي ا ت للللل  اسابلللللال  -5

 2111ا  اي ا   ض م  – ا نيأ  ا تي  ت 

ته ا ا ست  اا ،ه ا     ا لأب أل  ا ي ا هتيقأا  أل   ح  ي لبأار   بأد     ه  بت ه اا ست  اا  -1

 ،ه دذ  الحك  ا لأب أل املل جأي.

 :ا د  حة   ق  ي  2113تةث   ا لتف ،ه ا أ ايأل ا لأاق أل لل   -7

-أل الج هل أل    ياس    ا نيأ  ا تي  ت  بائ  ا ستيا ب ش ي  املؤس  .1لل 5 ة      املي ا : -8

 1984  ت ا  ا ط لأل ا ث د أل  

  2الح ياا  الج حأ    شأه  تح   : ع   ا   م هحة  ر ي ا  عيا ه ا   بال الح مي   ا   رأي ي -9

1915 

ت ه ل ا ه  أل املصأعأل ا ل هأل   ك  اياس   ،ه ا ياقل أل اس يب أل   ييج  يد تش  تأ: يهائ اسكت ي . -11

 1972ا   رأي  
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ا  أل اسة م ا شخص    ،ه ي ايأل))حيبأل  يح أل ا  حث ع  امله   املتتذأ     بي قأ هأل حك ةأل  -11

 2112  12 هج الخط ه ع

 2115ا أهك ،ه الخط ه اسابال   ح   بأع  ع تال   ااي ا أ س    لإ اا   -12

 1984ااي املل ي    ا   رأي     لأل  ا أهك  ا أهكعأل ،ه ا يلأ املل جأ  ا. هحة  فتيه يحة    -13

 .2114ي ايأل ديء يع : ل   س  ه  فأ لإ اا   -14

  املؤس أل ا لأب أل 1ا  أا ا ن ي  ا.لبأار   ع   هللا  ا ث  فأل اسبيعأل  ا هيّعأل اسدثيّعأل  الج    ي -15

 2111   ياس    ا نيأ ل بائ    

 1997  يت يأ ه يل  3  ع) 25    ا نكأ م) ة ر حة ا   هه أل ع-س ة ي       ا لتيدأل  ا - 11

 1981لإ اا  –فح  د   ي م لاي س ا ت قيي  ااي ا يؤ ا ا ث  ف أل ا ل هأل  -17

 0442  1عت     ائاي   نت  ه  ا تص لىث املت ً  ع   الح  ب ل ب   هنيييا  ا  ت    ي -18

ت  : هحة  هحيي ا  ي  ع    ا لة ي ،ه هح س  ا يلأ  ياب   د  ه   اب  يش   ا  ائ ا ال   -19

 1972   4الحة     ااي الج ر   بائ     ي

  هنيييا  ا  ت     1ا لتياا ،ه ا ث  فأل ا لأب أل   ا تيك ر  ه     ا ت  عر   هحة  ب      ي -21

 ا  اي ا   ض م

س أل ،ه ا لتياا ،ه ا يلأ ا لأا ه املل جأ  ض  م ا ث هأ   يدة      ر نن   هه أل   هلأل ا   ا -21

 ا ااه  ا ل يم ا  ئبيعأل

ف ع  أل ا   طأل ،ه ا أ ايأل ا لأب أل   فؤاا ا تكأىه يدةي     هحة  ع   الح اا   يس  أل ه   تائ  -22

 2111    هلأل ا  صأي ا ااه   
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،ه دذأعأل ا لتياا )هإ هأي ت  ع  أل ،ه شؤ ا ا لت أل ا تص أل   ا.     ح اا  ااي ا تييع    -23

 2117ي 

  ا  ن أل الحي ن أل ،ه ا  ائي ا يل  أل  سل   ي طاا  املأبك ا ث  ،ه ا لأبال   ا  اي ا   ض م  ق   ا أا  

1997   

 1997    ر   ف  كس اّت ي   تأ:هط ع جن   هأبك ا دة م ا  يهال ل    بائ    1ه هه ا ن  نأل ي -24

 الهوامش : 

 . 138 – 131:  1984ا أهك  ا أهكعأل ،ه ا يلأ املل جأ  ا. هحة  فتيه يحة    ااي املل ي    ا ا   رأي     لأل    1) 

   هه لأل   هللأل ا   اسل أل ،له ا ااه  ا ل ليم ا لتياا ،ه ا يلأ ا لأا له املل جلأ  ضل  م ا ثل هأ   يدة  ل    ر ننل   2)

 .13: 2111  2  ع )9ا  ئبيعأل م )

 .91: 1997  يت يأ ه يل  3  ع) 25 ة ر حة ا   هه أل ع    ا نكأ م)-س ة ي       ا لتيدأل  ا  3)

 .71: 0442  1عت     ائاي   نت  ه  ا تص لىث املت ً  ع   الح  ب ل ب   هنيييا  ا  ت    ي  4)

  هنيللييا  ا  للت     ا لل اي ا   ضللل م   1ا لتللياا ،لله ا ث  فللأل ا لأب للأل   ا تيللك ر  ه لل    ا ت  عللر   هحةلل  بلل      ي  5)

2112:7. 

 .31  ي ايأل ديء يع  :1)

تذأ: تةث   ا لتف ،ه ا أ ايأل ا لأاق أل لل    7)   .48:ا د  حة   ق  ي    2113يت

 .15  2112  ا ت  عر  هحة  ب     هنيييا  ا  ت    ي  ا لتياا ،ه ا ث  فأل ا لأب أل  ا تيك ر  ه    8)

تذأ: ،ه دذأعأل ا لتياا )هإ هأي ت  ع  أل ،ه شؤ ا ا لت أل ا تص أل   ا.     ح اا  ااي ا تييع   ي   9)  .317   2117يت

 81:.  2114ي ايأل ديء يع : ل   س  ه  فأ لإ اا   11)

 .5م.ا :  11) 

 .5م.ا:  12)

 .9: 2113ه ا أ ايأل ا لأاق أل لل  تةث   ا لتف ،  13)

: 1915  2  الح للللياا  الجلللل حأ    شلللللأه  تح  لللل : ع للللل  ا  لللل م هحةلللل  رللللل ي ا  عيالللل ه ا  للللل بال الح مللللي   ا  للللل رأي ي14)

3 128. 

  ا لة ي ،ه هح س  ا يلأ  ياب   د  ه   اب  يش   ا  ائ ا ال   ت  : هحة  هحيي ا  ي  ع   الحة     ااي الج لر   15)

 281  1: 1972   4بائ     ي
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 .374:  2118  يسس ا   ة  ن أل   ااد    تي د  أ   تأ : ا.      ر     املتذةأل ا لأب أل    ئ ةأل   بائ     11)

ا شخصللل أل  ح للل  بحلللأا    املأبلللك ا ث للل ،ه ا لأبلللال   بالللئ    ا للل اي ا   ضللل م  1ا لللكه 1 بن لللأل ا يلللير ا أ الال)ا نضللل م17)

1991:21. 

 .78:  1997لحي ن أل ،ه ا  ائي ا يل  أل  سل   ي طاا  املأبك ا ث  ،ه ا لأبال   ا  اي ا   ض م    ق   ا أا   ا  ن أل ا18)

 .194: 1981لإ اا  –فح  د   ي م لاي س ا ت قيي  ااي ا يؤ ا ا ث  ف أل ا ل هأل   19)

   21: 2115  ا أهك ،ه الخط ه اسابال   ح   بأع  ع تال   ااي ا أ س    لإ اا  21)

  تللل ا  -ا سلللتيا ب شللل ي  املؤس لللأل الج هل لللأل    ياسللل    ا نيلللأ  ا تي  لللت  بالللئ   .1للللل 5امليللل ا :    ة   للل  21)

 1984ا ط لأل ا ث د أل  

 .74  ي ايأل ديء يع  :22)

 79  م.ا: 23)

ا  لللأل اسلللة م ا شخصللل    ،للله ي ايأل))حيبلللأل  يح لللأل ا  حلللث عللل  املهللل   املتتذلللأ     بلللي قأ هلللأل حك ةلللأل  هلللج   24)

 11: 2112  12الخط ه ع

  املؤس للللللأل ا لأب للللللأل 1  ا  للللللأا ا ن للللللي  ا.لبللللللأار   ع لللللل  هللا  ا ث  فللللللأل اسبيعللللللأل  ا هيّعللللللأل اسدثيّعللللللأل  الج لللللل   ي25)

 2111:114   ياس    ا نيأ ل بائ    

 .91  ي ايأل ديء يع  :21)

 .119  م.ا. : 27)

ً .1997ا  يهال لل    بالئ         ر   ف  كس اّت ي   تأ:هط ع جن   هأبك ا دة م1  ه هه ا ن  نأل ي   يتذأ:28) 

  ه لل ر 77

اإل  للل ا هللل  ا لللر  اتللل  بحلللث ،للله سللل يي ي  أل اس للل ل فلللأ م  ليعللل  تأ: هحةللليا هت للل  ا ه شلللًي .     ايي ا ث  فلللأل لللل   29)

 2111:75اهي   

      ا ا لأه : ه اي )سةأ  31)

 .13  ي ايأل ديء يع  :31)

 .14  م.ا. : 32)
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 .23 م.ا. :33)

ا ه  للأل املصللأعأل ا ل هللأل   كتلل ه للل ا  لل رأي      ،لله ا ياقل للأل اس يب للأل   للييج  يدلل تش  تللأ: يهاللئ اسللكت ي .  يتذللأ :اياسلل 34)

 .31ل 31: 1972

 .51  ي ايأل ديء يع  : 35)

 .13  م. ا.  :31)

 .83  م . ا:  37)

 .19  م .ا: 38)

الح للللاا   يسلللل  أل ه   للللتائ     هلللللأل ف ع  للللأل ا  لللل طأل ،لللله ا أ ايللللأل ا لأب للللأل   فللللؤاا ا تكأىلللله يدةي  لللل   هحةلللل  ع لللل     39)

 .117. :2111ا  صأي ا ااه   

 55  ي ايأل ديء يع  : 41)

  يتذللأ : ) س   تهلل ا ا سللت  اا ،لله ا لل    ا لأب للأل  ا ي ا هتيقأا  للأل   ح لل ي لبللأار   بأدلل     هلل  بتلل ه اا سللت  اا ،لله 41)

ا ال تط لر عةلأ اسدذةلأل ا سلت  اايأل   بلأع  هلأ ي   هل  .) ه   ي هأل ا  ل ير ا ل ية أ  191دذ  الحك  ا لأب أل املل جأي ا  

 59 – 57بت ه ا ي هأل ا تذ م ا لأبال  لشي   أل ا نهضأل ا 

 .33  ي ايأل ديء يع  : 42)

     ا ا لأه ه اي )د ر  43)

 .41  ي ايأل ديء يع  : 44)

 .71  م.ا: 45)

 .21  م. ا: 41)

 .22  م.ا: 47)

 . 73لل 72  م .ا: 48)

 .22  م.ا: 49)

 .22  م.ا: 51)
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 .21  م .ا: 51)

 21  يتذأ ا   طأل  ا    اي :52)

 .73  ي ايأل ديء يع  : 53)

 .73  م   ا:  54)

 .52  م.ا:  55)

 .32  م .ا: 51)

 .59  م.ا: 57)

 .71  م .ا: 58)

ا نيأ  ا تي  ت حة   لحة ا ال املأبك ا ث  ،ه ا لأبال   ط  عأل   1ا  يتذأ بن أل ا تص ا  أا  ه  هتذيي ا ت   اسابال 59)

  ه لل ر . 53: 2111ا  اي ا   ض م  –

 .43 ي ايأل ديء يع  :11)

 .94  م.ا: 11)

 .11 م.ا: 12)

 .117  م.ا: 13)

 .74  م.ا: 14)

 .27: 1998  يتذأ : اسسطييي  الح اءأل : بي  ه .ايك يا    تأ :    ر د نت   امله س اسعاث   ث  فأل   15)

 .78  ي ايأل ديء يع  :11)
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م في ضوء إصالحات املنظومة التربوية الجزائرية
ّ
 بناء املشروع الشخص ي لدمتعد

Building the personal project of the learner in light of the reforms of 

the Algerian educational system 

 makdad imene.مق اد إيمان،د

 املركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريس ي تيسمسيلت 

Centre universitaire tissemsilt 

makdadimene38@gmail .com 

ز العصر الذي نعيش فيه بتحديات مختلفة، فهو عصر شملته جملة من التغيرات ييتم     :خلخ امل

لوقوف والتطورات املتتالية التي تفرض نفسها فرضا على املجتمعات؛ حيث تعمل هذه األخيرة على ا

أمام هذه التحديات وذلك عن طريق املواكبة واالنفتاح على جميع التغيرات التي طرأت على مستوى 

جميع األصعدة بما فيها التعليم الذي شهد الكثير من التغيرات التي تجلت في تزايد املعارف املنبثقة 

توجيهية وإرشادية للمتعلم بشراهة وبكافة أنواعها وكافة ينابيعها، األمر الذي تطلب من وجود عملية 

ومن  حتى يستطيع االستعداد الستقبال هذا الكم من املعارف سواء على املستوى الدراس ي أو املنهي.

خالل هذا نجد أن املتعلم يعد أهم عناصر العملية التعليمية التي يجب التركيز عليه وإعطائه فرصة 

لتحقيقه ال بد أن يكون بتقديم خدمة إشرافية اتخاذ قراراته وبناء مشروعه الشخص ي وهذا األمر 

مختصة تعمل على توفير بيئة تعليمية جيدة تمثل وسطا خصبا ملختلف النشاطات العلمية 

 والتعليمية.

م ، التغيرات واملستجدات الكدمات املفتاحية: 
ّ
املشروع، خصائصه، أسسه، املشروع الشخص ي للمتعل

 الحاصلة.

    Abstract: 

       The era in which we live is characterized by various challenges. It 

is an era that has been encompassed by a series of successive changes 

and developments that impose themselves on societies. The latter is 

working to stand up to these challenges by keeping pace with and 

being open to all the changes that have taken place at all levels, 

including education, which has witnessed many changes that were 

evident in the increase in knowledge emanating vigorously of all kinds 

and all its sources, which required the existence of a directive process. 

And indicative for the learner so that he can prepare to receive this 

amount of knowledge, whether on the academic or professional level. 
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     Through this, we find that the learner is the most important element 

of the educational process that must be focused on and given the 

opportunity to make decisions and build his personal project, and this 

matter to achieve it must be by providing a specialized supervisory 

service that works to provide a good educational environment that 

represents a fertile medium for various scientific and educational 

activities. 

Key words: the project, its characteristics, its foundations, the 

personal project of the learner, the changes and developments that 

took place. 

  :مق مة .1

لقد عرفت املنظومة التربوية جملة من التغيرات واإلصالحات التي جعلت من      

م العنصر األساس ي في العملية التعليمية والتربوية ككل، وذلك بمساعدته على 
ّ
املتعل

ملناسب والتخصص الدراس ي املالئم له، بناء مشروعه املستقبلي باختيار التوجيه ا

م 
ّ
فهذا املشروع ُصنف كأحد معايير نجاح أو فشل املدرسة الحديثة القترانه باملتعل

الذي البد له من معرفة ذاته من ناحية ومعرفة متطلبات محيطه من ناحية أخرى 

لتكيف والعمل على إيجاد التوافق بينهما، فكلما كان اتخاذ القرار مناسبا كلما كان ا

م الذي يعطيه نوعا من الرضا على ذاته. 
ّ
 النفس ي واالجتماعي محققا لدى املتعل

 ومن هذا املنطلق تبادرت في أذهاننا جملة من التساؤالت وهي:  

 ما مفهوم املشروع عامة؟-

 ما هي خصائصه وأنواعه وأسسه؟-

 ما مفهوم املشروع الشخص ي للمتعلم؟-

 عه الشخص ي في ظل هذه التغيرات والتطورات؟كيف يمكن للمتعلم أن يبني مشرو  -

ولإلجابة عن هذه التساؤالت اتبعنا منهجية بحث انطلقنا فيها من مقدمة، عرض       

تفصيلي خاص باملشروع الشخص ي وكيف يتم في ظل اإلصالحات التي عرفتها املنظومة 

يها في هذه التربوية في الجزائر وخاتمة عبارة عن جملة من النتائج التي توصلنا إل



 (0404) 40:  دعـــال/  40 لجد امل
                  مقاماتجلة م

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 

- 197 - 

الورقة البحثية التي حاولنا أن نبرز فيها مدى أهمية هذا املوضوع الذي أضحى أحد 

 هواجس املنظومة التربوية.

 مفهوم املشروع:- .0

 (1)لقد جاء في "املنجد" معان مختلفة لكلمة املشروع وهي:لغة:--1.0

 ماسوغه الشرع من الفعل شرع بمعنى:سن شريعة.-

 معنى شرعت الرماح أي سددها وصوبها فتسددت وتصوبت.مشتق من الفعل )شرع( ب-

 ما بدأت بعمله وهو من الفعل شرع أيضا.-

 اصطالحا: - 0.0

لقد خضع مفهوم املشروع حسب "الطاهري" لعملية التحويل حيث تمت إعارته من     

 حقل الهندسة املعمارية واملقاوالت الصناعية والتجارية والخدماتية إلى املجال التعليمي

 (2)التربوي.

كما يرى "أوزي" أّن االشتقاق اللغوي لهذه الكلمة في اللغة الالتينية تؤدي معنى إلقاء     

 (3)(. Projectionأو رمي موضوع أو ش يء ما إلى األمام )

ه عبارة Huteauويعرفه"    
ّ
عن خطة يعتمدها الفرد لتحقيق أهداف وأغراض »" أن

 (4)«ئل الالزمة لبلوغها.محددة عن طريق توقعها وتوفير الوسا

  خصائ  املشروع: 1.1

 (5)للمشروع جملة من الخصائص وهي:   

" في اتجاه مستقبل jet en avant de soiذو طابع تطلعي:يقصد به رمي الذات إلى األمام "-1

مرغوب فيه ألن مشروع الفرد هو تسجيل لنشاطه أو أفعاله في إطار نظرته الخاصة 

 بالزمن.

:املشروع عملية تطلعية تتشكل أوال على مستوى الذهن كتصور ثم نتاج تصورات-2

تتوجه نحو هدف مستقبلي، وبما أّن الزمن مهم وضروري في املشروع في املشروع؛ ألن هذا 

األخير يبنى على املاض ي والحاضر ويسعى إلى تحقيق املستقبل فان التصورات تلعب دورا 

 هاما في هذا البناء. 
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" أّن املشروع يسجل ضمن األفعال أكثر منه Boutinetائي":يرى"ذو طابع عملي"إجر -3

ه تصور إجرائي ملستقبل ممكن، وبهذا ال يتوقف املشروع عند مستوى 
ّ
ضمن األقوال؛ ألن

 التصور بل يتعداه إلى الفعل واالنجاز.

 أسس بناء املشروع:0.1

 (6)من أسس بناء املشروع التي يجب توفرها وهي كاآلتي:    

: تكمن خصوصية املشروع في كونه يعبر عن نية خاصة أو طموح معين يراد يةالخصوص-أ

 تحقيقه ويختلف من شخص إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى.

ما الواقعية-ب
ّ
ه خيالي بعيد عن الواقع إن

ّ
:كون املشروع نتاج تصورات معينة ال يعني أن

يات املادية والبشرية يجب أن يتسم بالواقعية، انطالقا مما هو موجود من خالل اإلمكان

 املتوفرة حقا.

:إلنجاز أعمال ناجحة وتحقيق طموحات املستقبل يتطلب األمر إعداد خطة التخطيط-ج

 محكمة تقوم على منهجية التدرج مبنية على قواعد عمل واضحة ومستقرة.

 آليات تحقيق املشروع:-0

ن خالل العنصرين يمكن تحقيق آليات املشروع الشخص ي للتلميذ وتنفيذها م          

 (7)اآلتيين:

 مهمة املستشار في التوجيه: -أ

أن يتوفر تلميذها على مشروع شخص ي فهذا يعني انخراطه في سيرورة الزمن املستقبلي -1

 وكل ما يرتبط بهذه السيرورة من رهانات تتعلق بمكانته االجتماعية وهويته الشخصية.

 ء مشاريعهم الشخصية الدراسية واملهنية.تكمن وظيفته في مساعدة املتعلمين على بنا-2

والحقيقة أّن هذه املساعدة التي عادة ما تتم عبر استخدام استراتيجيات التكيف  -3

 والتالؤم مع خصوصيات الواقع.

يتحدد دور مستشار التوجيه في مساعدة التلميذ على التقويم الذاتي ألوضاعه وإيجاد -4

لشخصية،األسرية،االجتماعية واملهنية، بمعنى الدور الحلول املناسبة ملشاكله الدراسية،ا
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الذي يتحدد من الناحية السيكولوجية في توفير الظروف املالئمة، وخاصة ظروف املحفزة 

الباعثة على الديناميكية واملبادرة والوعي بالواقع ومتطلباته وإكراهاته وتحدياته وآفاقه، 

 لكي ينخرط التالميذ في املشروع.  

 األساسية لدم رسة:الوظيفة -ب

 تتميز في الغالب إستراتيجية تعبئة املعارف وتجنيدها على عنصرين:-1

 األولى:تتعلق بعدم التخلي عن الهدف املنشود، وبالتالي تحديد الوسائل الالزمة لبلوغه.

الثانية:ترتبط باتخاذ النجاح الدراس ي كوسيلة من وسائل تحقيق الهدف املبتغى املتمثل في 

مين املشروع ا
ّ
ملنهي، وبهذا أصبح االعتقاد يقول بإمكانية تسخير عملية تمدرس املتعل

 لخدمة مستقبلهم املنهي بصورة خاصة.

م ينخرط بشكل فعال وإيجابي في -2
ّ
تتحدد الوظيفة الشمولية للمدرسة في جعل املتعل

 األنشطة الدراسية.

كولوجية وكفاءاته ال يتوقف بناء التلميذ ملشروعه املستقبلي على صيرورته السي-3

املعرفية ومهاراته االجتماعية، بل يبنى في جانب كبير منه على كيفية وعيه وإدراكه لسوق 

الشغل ونسقه اإلنتاجي عبر النشاط املنهي، فبمعزل عن مقاصده واتجاهاته،قد يصبح 

سري مهندسا أو طبيبا أو أستاذا، بناء على املكانة التي يتوقعها لنفسه في إطار املحيط األ 

 والروابط االجتماعية التي ينشأ فيها ويترعرع في أحضانها.

من أجل التحقيق الفعلي ملشروع التلميذ املستقبلي البد من تفعيل مسألة الروابط بين -4

تحفيزه الدراس ي وتوقعه املستقبلي وذلك بمحورة التفكير الجماعي حول رهانات مشروع 

يمكن للمدرسة أن تقوم بوظيفتها الشمولية التعلم واالكتساب، ففي إطار هذه الروابط 

بما في ذلك مهمتها في تحقيق االندماج ألبنائها عوض االكتفاء بتحفيزهم على التكيف مع 

 سوق الشغل وتقلباته.

 أنواع املشاريع في مي ان التربية:-5

 (8)ومن هذه املشاريع نجد مايلي:      

ى شكل غايات تعبر عن فلسفة املجتمع، هو ميثاق التربية، يكون علاملشروع التربوي: -1

 وهو محدد بالزمان واملكان ويسعى لتحقيق قيم تربوية.
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هو تطبيق ملا هو مسطر في املشروع التربوي، فهو ترجمة فعلية املشروع البي اغوجي: -0

م".
ّ
ه يمارس بين طرفين "املعلم واملتعل

ّ
 للغايات التربوية يكون أكثر دقة وتحديدا؛ ألن

يتمثل في العمل الجماعي الذي يضم كل أفراد الجماعة املدرسية املؤسساتي: املشروع -1

 وذلك من أجل تطوير العالقات بينهم.

يمكن التلميذ من نيل استقالليته عن اآلخرين ويسمح له املشروع الشخص ي لدتدميذ: -0

ميذ بلعب دوره االجتماعي ويحقق له االندماج املنهي؛إذ يتخذ املشروع الفردي لدى التل

 شكلين:

مشروع التوجيه املدرس ي:يتم من خالل اختيار نوع الدراسة أو التخصص املالئم له، -أ

 ويرتبط بميوله واهتمامه وكذا تطلعاته املستقبلية.

مشروع التوجيه املنهي:يهدف إلى االندماج االجتماعي واملنهي للفرد، ويكون من بداية -ب

ية تحقيقه دون إغفال الوسائل واإلمكانيات تحديد الهدف املعبر عنه باالختيار إلى غا

 الالزمة لتنفيذه.

وعليه فهذا األخير هو موضوع ورقتنا البحثية الذي أردنا أن نسلط الضوء عليه          

ملعرفة الجديد الذي طرأ عليه انطالقا من مفهومه إلى غاية أهدافه وكذا غايته 

 البيداغوجية في املنظومة التربوية.

 الشخص ي لدتدميذ:املشروع  -6

 مفهوم املشروع الشخص ي لدتدميذ:-6-1

قبل التطرق ملفهوم املشروع الشخص ي للتلميذ البد من معرفة بدايات ظهوره كأول      

مرة، وهذا ما بّينه أحمد فرح؛ إذ يقول أّن فكرة هذا املشروع تعتبر مفهوم حديث جاء 

لتي كانت تعتمد قياسات مرقمة ليعوض إفالس التوجيه في صبغته التقليدية املتسلطة ا

أساسها حصيلة النتائج املدرسية وتوجهات املخططات الوطنية للبلد املعني؛ حيث تضبط 

نسب توجيهه إلى كل شعبة بعينها حسب حاجة البلد إلى متخرجين من هذه الشعبة أو 

 تلك، وغالبا ما يكون التلميذ ضحية هذا الصنف من التوجيه االعتباطي، فكان أن لقي
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هذا االعتباط وما انفك يلقي معارضة شديدة من لدن العائالت والتالميذ والهيئات 

التربوية واملجتمعية بحجة أنه ال يمكن للتلميذ أن ينجح في مسار دراس ي لم يكن له في 

قنع به من قبل سلطة تربوية أو اجتماعية لم تكن 
ُ
اختياره ضلع بل فرض عليه أو أ

، األمر الذي جعل من املختصين أن (1)في كثير من املجتمعات لتنافس في السابق وحتى اآلن

م فرصة أخذ قراره في اختيار 
ّ
يجدوا بديال آخر يستطيعون من خالله إعطاء املتعل

 تخصصه الذي يعد نقطة انطالق لبناء مشروعه الشخص ي. 

" كيان فكري وشكل من R .Etienneومن هنا يعتبر املشروع الشخص ي للتلميذ حسب "    

لتمثالت التي تدمج ما يعرفه التلميذ عن نفسه)معرفة الذات( وما يعرفه عن العالم ا

ه يمثل تنبؤ لنتيجة مستقبلية لتحقيق التلميذ 
ّ
الخارجي )النظام املدرس ي،عالم الشغل...(إن

 (10)ملقاصده ومطامحه ورغباته وحاجاته.

خص ي ينتج عن عالقات " فترى أّن املشروع الش Bernadette Dumoraأّما الباحثة "     

 (11)قوة بين ثالثة أقطاب وهي:

" حول Représentations":هو قطب التمثالت"Le pole motivationnelالقطب الدافعي"-أ

 الذات )إّن املبالغة في التركيز عليه تغرق الفرد في األوهام.(

ول " حReprésentations":هو قطب التمثالت"Le pole professionnelالقطب املنهي"-ب

املحيط السوسيو اقتصادي وحول املهن)إّن املبالغة في التركيز عليه تغرق الفرد في املبالغة 

 " والخضوع للطبقات السائدة اجتماعيا.(Conformismeفي اإلمتثالية " 

":يتعلق هذا القطب بالعالم املدرس ي Le pole d auto-évaluationقطب التقويم الذاتي"-ج

ز عليه يؤدي إلى كبح جماح كل املحاوالت املتعلقة بإسقاط الذات في )إّن املبالغة في التركي

 مستقبل منهي وكل دينامية ميول.(

ه      
ّ
دفع التلميذ ألن يتحمل »في حين يعرف "آيت موحى" املشروع الشخص ي للتلميذ بأن

املسؤولية ويعطي أهمية للتفكير في مستقبله باعتباره مشروعا شخصيا، وذلك بتحريضه 

ضفاء داللة شخصية على املدرسة والتعليم، وهكذا يتحول مشروع التلميذ إلى على إ

استثمار تدرجي مستقبلي يخول له إمكانية اختيار نوع الدراسات التي سيتابعها وكذا 
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، وبهذا يصبح للتلميذ له القدرة على اتخاذ قراراته للوصول إلى  (12)«مستقبله املنهي.

 لية.أهدافه وتحقيق مشاريعه املستقب

 أه اف التوجيه امل رس ي واملنهي:-6-0

لقد تبّين لنا أّن مفهوم التوجيه املدرس ي واملنهي بصبغته التقليدية هو مفهوم املشروع       

ه في حقيقة األمر ال يزال املفهوم التقليدي 
ّ
 أن

ّ
الشخص ي للتلميذ بصبغته الحديثة، إال

عى املنظومة التربوية تحقيقها في معمول به كمصطلح، وعليه نذكر أهم األهداف التي تس

 حياة الفرد واملجتمع وهي:

الهدف الرئيس ي للتوجيه هو العمل مع الفرد)التلميذ( لتحقيق ذاته تحقيق الذات:-1

والعمل معه حسب حالته سواء كان عاديا،متفوقا أو ضعيفا ومساعدته في تحقيق 

  (13)ذاته.

طاقات الفرد املراد توجيهه وإكسابه يتطلب تحقق هذا الهدف تنمية تحقيق التوافق:-0

مهارات التعامل مع املواقف وخاصة املواقف الضاغطة والنهوض بعملية اتخاذ القرارات 

 (14)لديه، ويتضمن تحقيق التوافق أربعة مجاالت وهي كاآلتي:

 تحقيق التوافق الشخص ي= ربط جيد بين رغباته وأهدافه وقدراته الذاتية.-أ

التربوي= ربطه الجيد بين املواد الدراسية وميوله وقدراته وبذل الجهد املناسب التوافق -ب

 الذي يكفل النجاح.

 التوافق املنهي= يتضمن االختيار املناسب للمهنة بما يتالءم مع كفاءته وقدرته.-ج

التوافق االجتماعي= القدرة على مسايرة املعايير االجتماعية واألخالقية وتقبل التغيير -د

 جتماعي والتفاعل السليم وتحمل املسؤولية االجتماعية.اال 

 تحقيق الصحة النفسية:-1

وذلك بمساعدة التلميذ في حل مشكالته بنفسه والتعرف على األسباب إلزالتها وإزالة       

 (15)أعراضها.

 تحقيق نمو وتحسن لدعمدية التربوي:-0
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لعملية التعليمية؛ حيث أّنها في أمس يهدف إلى تحسين العملية التربوية وبالتالي تحسين ا   

الحاجة إلى خدمات التوجيه وذلك بسبب الفروقات بين الطالب واختالف املناهج وازدياد 

املشكالت االجتماعية، ويعتمد التوجيه املدرس ي واملنهي إلنجاح العملية التربوية إلى عدة 

 أمور منها: 

 امللجال ال راس ي:-أ

 بة في التحصيل الدراس ي.إثارة الدافعية وتشجيع الرغ-1

إدراك وحساب الفروق الفردية للتالميذ والتعرف على املتفوقين ومساعدتهم على النمو -2

 التربوي في ضوء قدراتهم.

إعطاء كم مناسب من املعلومات حول مشكالت التلميذ التعليمية وكيفية حلها -3

اق من جراء املذاكرة، بنفسه، من ذلك طرق املراجعة الفعالة وآليات االسترجاع، اإلره

 التحضير لالمتحانات.

تعليم التالميذ مهارات املذاكرة والتحصيل السليم بأفضل طريقة حتى يحقق أكبر درجة -4

 ممكنة من النجاح.

 (16)مساعدته على االختيار التربوي للتخصص املالئم لقدراته.-5

 امللجال املنهي:-ب 

لتلميذ في الوسط املنهي ومساعدته على تحقيق يهدف التوجيه إلى املساهمة في إدماج ا    

 الرضا والتكيف وذلك من خالل مايلي:

 قبول املهنة واالقتناع بها وتحمل مسؤولية اختيارها.-1

 (17)االلتزام باملهنة واالهتمام بها واالنتماء إليها.-2

 (18)وهذا الجدول يوضح أهداف التوجيه املنهي في جميع املراحل التعليمية:

 املرحدة الجامعية املرحدة الثانوية املرحدة املتوسطة دة االبت ائيةاملرح

زيادة وعي ومعرفة 

التالميذ باألدوار 

املهنية املختلفة، 

مساعدة التالميذ 

على تكوين مفاهيم 

عن املهارات 

االستمرار في تعريف 

التالميذ باملهن 

والتعرف على 

مساعدة الطلبة على 

ترسيخ اختياراتهم 

املهنية وعلى تطوير 
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ودور العمل في 

املجتمع وبالسلوك 

االجتماعي والسلوك 

 املسئول.

 

األساسية وتعلم 

مهارات صنع القرار 

والتعرف على عالم 

العمل واالنتماء 

 النفس ي إليه.

البدائل املهنية 

واالستعداد للدخول 

في عالم العمل أو 

التخصص العلمي 

لالستعداد ملهنة 

 معينة.

مهارات معينة 

وعلى  ومتخصصة،

إعادة تقييم ميولهم 

واستعداداتهم، 

وعلى التخطيط 

للدخول إلى حقل 

 منهي معين.

 

الغاية البي اغوجية من املشروع ال راس ي واملنهي في ضوء إصالحات املنظومة -6-1

 التربوية:

يعد الفرد في هذا البرنامج أو املشروع مشارك فعال في تحديد مسار مستقبله؛ حيث       

األساسية من نشاطات التوجيه هو تمكين الفرد أو التلميذ من الوصول تدريجيا أّن الغاية 

إلى بناء املشاريع الخاصة به من خالل بناء تصورات حول املحيط املدرس ي واملنهي وتوسيع 

املعارف واإلدراكات املكتسبة حول هذا املحيط من جهة، وباملقابل يعمل الفرد على بناء 

زيز ثقته بنفسه والتقليل من مخاوف عالم الغد املدرس ي التصورات حول الذات وتع

 (11)واملنهي.

 خاتمة:

وفي األخير نجد أّن بناء مشروع الشخص ي للتلميذ أصبح من أهم املواضيع التي البد       

من التركيز عليها وإعطائها حقها في املنظومة التربوية باعتبار أّن التلميذ عنصر هام وركيزة 

ية التعليمية والتربوية ككل،لذلك أكدت الدراسات الحديثة على ضرورة أساسية في العمل

مشاركة التلميذ في مشروع توجيهه مما يجعله أكثر تحفيزا وأكثر انفتاحا على مستقبله 

متحمال مسؤولية اتخاذ قراراته من جهة وحل املشكالت التي تواجهه بنفسه من جهة 

 أخرى.



 (0404) 40:  دعـــال/  40 لجد امل
                  مقاماتجلة م

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 

- 205 - 

 قائمة املصادر واملراجع:

اإلرشاد املدرس ي باملرحلة الثانوية في ظل املقاربة بالكفاءات،فنطازي كريمة،مجلة العلوم اإلنسانية -1

 ماعية،عدد خاص،ملتقى التكوين بالكفايات في التربية.واالجت

آليات تفعيل التوجيه في النظام التربوي الجزائري،ترزولت عمروني حورية،كلية العلوم اإلنسانية -2

 واالجتماعية،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،الجزائر،)د.ت(.

 (.1191،)2نشر،الجزائر،طالتعليم القومي والشخصية الجزائرية،رابح تركي،املؤسسة الوطنية لل-3

التكيف املنهي ملستشاري التوجيه في ظل اإلصالحات التربوية الجديدة،إع:زعبوب سامية،إش:زرارقة -4

 (.2212/2211فيروز،رسالة ماجستير،جامعة منتوري قسنطينة،)

 (.1192،)2التوجيه واإلرشاد النفس ي،حامد عبد السالم زهران،عالم الكتب،القاهرة،ط-5

لتوجيهية واإلرشادية ملستشار التوجيه ومساهمتها في بناء مشروع املدرس ي واملنهي من وجهة الخدمة ا-6

نظر تالميذ السنة األولى ثانوي"دراسة وصفية إحصائية لبعض الثانويات مقاطعة 

سعيدة"،إع:خلف فتحي،إش:عثماني نعيمة،رسالة ماستر، جامعة موالي 

 (.2215/2216طاهري،سعيدة،)

جيه التربوي وعالقته باملشروع املنهي لدى متعلمين سنة الثالثة الثانوي"دراسة الرضا عن التو -7

بوالية سعيدة"،إع:مرسلي فاطيمة زهرة،إش:بن معاشو -ارتباطية فرقية بثانوية عبد املؤمن

 (.2215/2216مهاجي،رسالة ماستر،قسم العلوم االجتماعية،جامعة موالي الطاهر،سعيدة،)

كما يتمثله طلبة اإلرشاد والتوجيه،إع:حياة قليدة وسعيدة داودي،إش:علي  محددات املشروع املنهي-9

 (.2214/2215خرف هللا،رسالة ماستر، جامعة حمة لخضر،الوادي،)

 .13/25/2212املدخل إلى التوجيه واإلرشاد النفس ي،ليلى بنت جابر عبد هللا آل غالب،-1

 (.1117املغرب،)د.ط(،)-ار البيضاءمشروع املؤسسة،نور الدين الطاهري،دار االعتصام،الد-12

-املشروع والتربية،محمد آيت موحى،سلسلة علوم التربية،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء-11

 (.1116، )11املغرب، ع

املعجم املوسوعي لعلوم التربية،أحمد أوزي،منشورات علوم التربية،مطبعة النجاح الجديدة،الدار -12

 (.2226املغرب، )د.ط(،)-البيضاء

 (. 1196، )27املنجد في اللغة واإلعالم،لويس معلوف،دار املشرق،بيروت،ط-13

 وامش البحث:ه
 . 393،392( ،ص:1196، )27للغة واإلعالم،لويس معلوف،دار املشرق،بيروت،طينظر:املنجد في ا-(1)
 .39(،ص:1117املغرب،)د.ط(،)-مشروع املؤسسة،نور الدين الطاهري،دار االعتصام،الدار البيضاء-(2)
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املغرب، -املعجم املوسوعي لعلوم التربية،أحمد أوزي،منشورات علوم التربية،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء-(3)

 .235(،ص:2226)د.ط(،)
محددات املشروع املنهي كما يتمثله طلبة اإلرشاد والتوجيه،إع:حياة قليدة وسعيدة داودي،إش:علي خرف هللا،رسالة -(4)

 .25(،ص:2214/2215ماستر، جامعة حمة لخضر،الوادي،)
ي كريمة،مجلة العلوم اإلنسانية ينظر:اإلرشاد املدرس ي باملرحلة الثانوية في ظل املقاربة بالكفاءات،فنطاز -(5)

 .162واالجتماعية،عدد خاص،ملتقى التكوين بالكفايات في التربية،ص:
 .161ينظر: اإلرشاد املدرس ي باملرحلة الثانوية في ظل املقاربة بالكفاءات،فنطازي كريمة ،ص:-(6)
الثالثة الثانوي"دراسة ارتباطية فرقية الرضا عن التوجيه التربوي وعالقته باملشروع املنهي لدى متعلمين سنة ينظر:-(7)

بوالية سعيدة"،إع:مرسلي فاطيمة زهرة،إش:بن معاشو مهاجي،رسالة ماستر،قسم العلوم -بثانوية عبد املؤمن

 .42-42(،ص:من2215/2216االجتماعية،جامعة موالي الطاهر،سعيدة،)
اءات،فنطازي كريمة،مجلة العلوم اإلنسانية ينظر: اإلرشاد املدرس ي باملرحلة الثانوية في ظل املقاربة بالكف- (9)

 162،163واالجتماعية،عدد خاص،ملتقى التكوين بالكفايات في التربية،ص:
ينظر:آليات تفعيل التوجيه في النظام التربوي الجزائري،ترزولت عمروني حورية،كلية العلوم اإلنسانية -(1)

 .12واالجتماعية،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،الجزائر،)د.ت(ص:
ينظر:الخدمة التوجيهية واإلرشادية ملستشار التوجيه ومساهمتها في بناء مشروع املدرس ي واملنهي من وجهة نظر تالميذ -(12)

السنة األولى ثانوي"دراسة وصفية إحصائية لبعض الثانويات مقاطعة سعيدة"،إع:خلف فتحي،إش:عثماني 

 .44(،ص:2215/2216نعيمة،رسالة ماستر، جامعة موالي طاهري،سعيدة،)
 .45،44املرجع نفسه،ص:-(11)
، 11املغرب، ع-املشروع والتربية،محمد آيت موحى،سلسلة علوم التربية،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء-(12)

 .11(، ص:1116)
 .74(،ص:1191،)2ينظر:التعليم القومي والشخصية الجزائرية،رابح تركي،املؤسسة الوطنية للنشر،الجزائر،ط-(13)
 .36(،ص:1192،)2التوجيه واإلرشاد النفس ي،حامد عبد السالم زهران،عالم الكتب،القاهرة،ط-(14)
ينظر:التكيف املنهي ملستشاري التوجيه في ظل اإلصالحات التربوية الجديدة،إع:زعبوب سامية،إش:زرارقة - (15)

 .143(،ص:2212/2211فيروز،رسالة ماجستير،جامعة منتوري قسنطينة،)
تكيف املنهي ملستشاري التوجيه في ظل اإلصالحات التربوية الجديدة،إع:زعبوب سامية،إش:زرارقة فيروز، ينظر: ال-(16)

  144ص:
ينظر: التكيف املنهي ملستشاري التوجيه في ظل اإلصالحات التربوية الجديدة،إع:زعبوب سامية،إش:زرارقة فيروز، -(17)

 .144ص:
 .55،ص:13/25/2212يلى بنت جابر عبد هللا آل غالب،املدخل إلى التوجيه واإلرشاد النفس ي،ل-(19)
 .13ينظر:آليات تفعيل التوجيه في النظام التربوي الجزائري،ترزولت عمروني حورية،ص:-(11)
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 وفيق الحكيمفي مسرحية أهل الكهف لتالح ث ال رامي  سياق              

The context of the dramatic occurrence (event) in the cave owners 

play by Tawfiq Alhakim 
 بسكرة-جامعة محمد خيضر-مخبر اللسانيات واللغة العربيةأ.د نعيمة لخضر سع ية  1

naima.sadia@hotmail.fr 

 Dr . Hani Ebrahim Mohammad Assisi د.هاني إبراهيم محم  السيس يأ. 0          

 مصر –أستاذ األدب العربي 

 :ملخص البحث
راد توفيق احلكيم هبذه املسرحية أن ينظر إىل أساطرينا اإلسالمية بعني الرتاجيديا اإلغريقية من أجل هذا التزاوج أ

 بني العقليتني واألدبني.
ورد قصة أهل الكهف حتت عنوان " النيام السبعة" يف أدبيات الرتاث املسيحي، وهي من أكثر األسطري  -

  القديسني وأعاامهم انتاارا  وأددها إمتاعا .اليت تتناول سري

واحلدث الدرامي أو الدراما هي سلسلة أحداث وحاالت تنطوي على تضارب وصراع عنيف بني قوى  -
 وعناصر خمتلفة.

 والدراما من أهم صور األدب التاثيلي الذي يعتاد على اإلبداع الفردي، فهي فن صناعة األحداث. -

عن التضارب بني فكرتني أو عاطفتني، فهذه التناقضات مها دأن يف خلق  واحلدث الدرامي صراع يتولد -
 صراع.

املااهد اليت وردت يف اآليات اليت قدمت قصة أهل الكهف يف القرآن صيغت باستخدام وسيلة درامية  -
 يلعب فيها احلوار الدور الرئيس.

للقصة والذي حيال يف طواياه ويبدو أن احلكيم قد استهواه احلوار البادي يف النظم القرآين الرائع  -
 إمكانات درامية هائلة.

 وهناك كذلك حوار خفي ميكن أن يتحول إىل مونولوجات مؤثرة. -

ونلحظ وجود تفاصيل متااهبة للقصة يف كل من تفسري القرطيب والروايات املسيحية، وإىل جانب  -
 بعض األمور املهاة.اخلطوط العريضة للقصة اليت تبدو تقريبا  متطابقة، توجد نقاط اتفاق يف 

 ال يتواىن توفيق احلكيم عن االعرتاف بتأثري االعتقادات املصرية القدمية عليه يف اختيار موضوعه. -

mailto:naima.sadia@hotmail.fr
mailto:naima.sadia@hotmail.fr
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يرى بعض النقاد والباحثني أن الكاتب أقحم أسطورة أورادياا اليابانية، باعتبارها أسطورة موازية لقصة  -
حياكي ويازي يف السحر واخليال جو قصة  أهل الكهف على الرغم من جوها اخليايل الفنتازي الذي

 أهل الكهف.

تقوم املسرحية على فكرة صراع اإلنسان مع الزمن أو ما يعرف مبسرح األفكار، حيث يلعب املوضوع ال  -
 الاخصيات أهم األدوار.

من أهم خصائص مسرح األفكار أو املسرح الذهين احلوار التحليلي الذي ياقق الفكرة ويستقطرها،  -
لصراع يف املسرح الذهين من خالل تصارع األفكار يف الذهن من خالل األداء التاثيلي على ويتولد ا
 املسرح.

وتنتهي املسرحية يف غارة من التخبط بني احللم واحلقيقة حيث ميوت أهل الكهف داخل كهفهم الذي  -
 يغلق عليهم. 

 أهل الكهف -التراجيديا–الدراما –الحدث كدمات مفتاحية: 

Abstact                                              

Tawfiq Alhakim in this play wanted to have a look to our Islamic 

legends (myths ) by eye of grecian tragedy , in order to overlap 

between the two mentalities and the two literatures. 

The story of cave owners responded under the little(the seven 

sleepers) in the literatures of Christian heritage; this is one of the most 

myths that deals with the saints resumes and their (works ) which are 

the most wide spread and most enjoyable myths . 

The dramatic events, or the drama is a series of events involves 

violent struggle between different sterengths. 

The drama is one of the most important pictures of 

representative literature which depends on indvadual creativity in the 

art of making events. 

The dramatic event is a conflict generated by the conflect 

between two ideas or two emotions, so these contradications have a 

bearing in creating this conflict . 
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The views that are mentioned in verses, and presented the story 

of the cave owners formuted using a dramatic method, in which the 

dialogue plays the main part. 

It seems that the apparent dialogue in the Queranic system 

appealed Alhakim and which carries a huge dramatic potential there is 

a hidden dialogue that can transform into influential monologues. 

There are a similar details in both Alqurtubi interpretation and 

Christian narratives in some of the important matters. 

Tafig Alhakim said that ancient Egyptian beliefs affected him 

when he wanted to choose this subject. 

Some critics believe that the writer inserted the Japanese legend 

of urashima , as a myth parallel to the story of the cave owners. 

The play is based on the idea of the human struggle with the age; 

what is known as ideas plays. 

The most important properties of play’s ideas is the analytical 

dialogue that breakdown the idea. 

The struggle in the mental play is coming from the struggle of 

ideas is the mindfulness via the acting performance on the stage. 

This play ended in the middle of confusion between dream and  

truth , and  the cave owners died inside their cave that closed on them. 

 

   :مق مة .1

: تعندددم  مدددا يدددد   الحكددديت التراجيدددديا نمعااهدددا ا ارقددددي الددددديت الددد   ا ت  ددد  نددد 

الصدددراي ندددسا ا بسددداا وبدددسا فددد إل خ يدددة تدددي اددد م ا بسددداا و ر ددد   أ  الحكددديت    دددي أا 

ك ا مابعد    أسدارسر الي نداا ندل رالددرإار ادصا اعدصد د  ادد  لدت يكد  مةدرد أخد  فصدة ي

مددددد  الكتددددداب الكدددددرقت ووثدددددعها ندددددد  فالدددددإ ىمأي ددددد  ندددددل  ددددداا الهددددددد  هددددد  الا دددددر   دددددي أسددددددارسرنا 

ا سددددددديمية بعدددددددسا رالتراجيدددددددديار ا ارقديدددددددة مددددددد  أجدددددددل   دددددددداث هددددددد ا التددددددد او  ندددددددسا العدليتدددددددسا 

 واألدنسار.
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أو  الايام السبعة  واردة ن  أدنيات التراثسا اعسيح  وفصة  أهل الكهف  

وا سيمي وم  ثت  ند م   رض م جز ووا  لها  ما ذ رت ن  مصادرهما فبل الشروي 

تسا واألدنسا و  نسا العدليان  ىحليل اعسر ية التم أراد بها مؤل ها أا ىك ا مة   للت  

 theاعسيحية تعد فصة  الايام السبعة  اعصادر التراثيةنةد أن  ن   ا ارقدي وا سيمي

seven sleepers م  أ ثر األسارسر التم ىتااو  سسر الدديسسا وأ مالهت انتشارا وأشدها  

 متا ا وىتا ي ه ه اعصادر نسا نص ص شرفية وأخرإل اربية تعكس الروانط الأدااية 

 نسا الشرم والغرب.

وصراع تنطوي على تضارب وحاالت سدسدة أح اث  ال راما :الح ث ال راميمفهوم  .0

صراع فكري هي ، وقوة ضغط بين قوى وعناصر مختدفة، بأسدوب تشويقعنيف 

  يستشرف مستقبال. ما، يمكن أن يؤسس لواقع

أو  بشاء نثر  أو شعر  يعرض ن   يماء  ام   COMPOSITION  :رىأليف أو ىك ق وت  

PAMTONIME للعرض  ةبا ما ىك ا مصمم ر ات و   ار فصة ىتضم   را ا واال و ، أ

، االدراما اعل أو سل ك ينبع م  ا بساا، ىدتض م وج د مسرح ن  1  ي خشبة اعسرح ر

 ا وجمه ر لكي يخلق ن    ممأل
 
 ا الجمه ر.    مم  ا ثارة والتش قق يت وفه ا

تعد الدراما م  أهت   ر األدب التمأي   ال   يعتمد   ي ا نداي ال رد ، اهم ا      

األ داث، لك  ال عل أو الحدث الدرامي   يشتمل ادط   ي الحر ة أو السل ك   اا ة

الجسمابي،  نما يص ر أيضا األبشطة ال هاية والا سية التم ىداع ا بساا   ي السل ك 

ربيعة الحدث ت  اعدخل  وتعد، خلق الدرامااألساس ن   اه  اة، وم  هاا نطرقدة معي

 األو  لدراسة ه ا الشكل ال نم.

 ذ ، 2ار و العزلة "يعمل فني يقوم في أساسه على االختالح ث ال رامي كأي  ذلكر أا

ما ه   الح لعمل  وما يعبر    اكرى  وهدا ، امعالت الحدث الدرامي ت  اعبدي يختار 

اع ارفة الدرامية التم يترىإ  ليها الصراي ال   ينتمم نالضرورة   ي ا نديب أو التط ر أو 

شررا أا يك ا الحدث فد  دث اعي، نل يكت ي نأا يك ا ممك  العكس، وليس 
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ا لدان ا ا  تما  والضرورة نالددر ال   يسمح للبطل أا دالحدوث، وفد يتط ر رب

 .ينتدل م  السعادة   ي الشداء أو م  الشداء   ي السعادة 

الحدث  نص   ي أا األ ل ايها ه   "فن الشعر"اعادما  ر  أرسط  الدراما ن   تان      

ه بعضها مع بعض ؤ ، "وإنما ال راما محاكاة لح ث واح  تترابط أجزاو ليس الدصة

ما يعاي  أرسط  ، ا 3بحيث لو حذف بعضها أو تغير مكانه تغير الح ث كده أو انع م "

 .نهايةلحدث نداية و الحدث الكامل ه  أا يك ا ل حديأ    ن

 رامي، فالح ث بالنسبة ألرسطو هو ليس ملجرد ناحية من نواحي البناء ال" أن  ما     

البناء ال رامي بنفسه، و هذه حقيقة غائبة عن أذهان الكثير بع  أرسطو ، وهي تؤك  

،  يث تعنم ه ه األخسرة أن  يمك  أا ىتعدد 4حقيقة أخرى هامة وهي وح ة الح ث "

بعدة أاعا  ومع ذلك   ن س  األ داث مع شخص وا د ن  الدصة أو يد م الشخص 

 مع ه ه األ داث و األاعا  لتشكل  دثا دراميا وا دا .ةتى

 ولدد  دد أرسط    ات للحدث الدرامي وت  ىتمأل ن :    

ه نالضرورة الحتمية؛ ما يعنم أا الكل ؤ أا الحدث الدرامي  ائ   ض   ىرىبط أجزا -1-

يد م   ي الجزء والجزء يستمد ف ى  م  الكل، أ  أن    يمك  ال صل نسا العاا ر 

  دهما، اكل منهما يكمل اآلخر. أأجزاء الحدث أو     

ادد نص أرسط    ي أا  ، ما سلف ال  ر أا الحدث الدرامي ه  نداية و وسط ونهاية    

يمك  أا    ه ه البداية ت    ة م    ات الحدث الدرامي، وه ه الص ة األخسرة 

 ادط وت   ا  اع ارفة.  ا  وا دةىتحدق    ن  

فة ت  األ ل و البداية ن  الحدث الدرامي اليس نالضرورة أا ىك ا ىضادا أو ااع ار     

 اختيا
 
نل ت   ،و ذلك  ا  الد   و الضعيف أيضا ؛ااألنيض واألس د،   يك ناا م ارفة ا

م  فائمة   ي  يفات نسا ا بساا واسره أو نيئت  أو نيا  و نسا ن س ، اي ند للم ارفة 

 .5  ي الصراي رراسا ىد دهما نالضرورة

أما الص ة الأالأة : اهم ن    ا الحدث الدرامي يتطلإ  س ا مااسبا، وفد أورد ذلك     

عود ن" ن  ف ل : " نظرية ال راما من أرسطو إلى اآلن " الد ت ر رشاد رشد  ن   تان  

 -صفه أرسطو بأنه حيز مناسب...أي كائن يبع  ذلك الى ثاني أوصاف الح ث والذي 
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يتكون من أجزاء مختدفة و لكن ال يكفي أن تكون هذه األجزاء مرتبطة  -ويقول أرسط

 
 
شغل حيزا يجميال بل يلجب أن  اترتيبا معينا أي لها ب اية ووسط ونهاية لكي يكون كائن

 . 6مناسبا...ألن الجمال إنما يكون في الحيز والترتيب معا"

فهي تعني في بساطة و كدنا نعرف ال راما،  زالدي   سما يل ن  تعرق   للدراما ر

إيلجاز الصراع في أي شكل من أشكاله، والتفكير ال رامي هو ذالك الدون من التفكير 

الذي يسير في اتلجاه واح ، وإنما يأخذ دائما في االعتبار أن كل فكرة تقابدها فكرة، وأن 

كل ظاهر يستخفى وراءه باطن وأن التناقضات وإن كانت سدبية في ذاتها فإن تبادل 

 يخدق شي بما ركات بينهاالح
 
من ثم كانت الحياة نفسها إيلجابا يستفي  من و  ا.موجب   ئا

 .7هذه الحركة املتبادلة بين التناقضات"

 ز الدي   سما يل ربط الدراما نالصراي أ  أا الت كسر الدرامي يةسد 

اعتاافضات ن  األاكار، وتعارثها اتنتج  ر ة م  وراء ىلك الصرا ات والتاافضات، 

بأن العمل ال رامي يلجب أن تتوفر فيه عناصر: اإلنسان ضيف  سما يل فائي :روق

 اا ر أساسية  تعتبر نمعنى أا الصرا ات ن  الحياة ، 8والصراع والتناقضات والحياة "

 ن  العمل الدرامي.

 الح ث ال رامي والصراع:-3

م فف يت لد    التضارب نسا اكرىسا أو  ار تسا أو نسا   راي ميدراالحدث ال

–؛   ا الدراما و إخر ن  الحياة، اكل ه ه التدانيت والتاافضات لها شأا ن  خلق  راي

تقدي  أدبي يختدف عن املأساة واملدهاة وتعالج )ال راما( مشكدة من ت   -ن  األساس

تعارض مع الغنائي م وال رامية نزعة تالزمية، بنية عمل تخيلي ما، ،مشاكل الحياة

 .9امللحمي"

م  السهل دائما وثع ن ام يةمع ه ه الاص ص اعبكرة ن  أبسام  ولك  ليس

محددة ىكشف    ى اىرها مستدلة    بعضها البعض أو متأثرة نبعضها البعض نص رة 
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فارعة و اسمة ومع ذلك اصا العاا ر اعشتر ة والشائعة نينها ىضع الدصة   ي الاح  

 اآلتي:

  Ephosus  ي  اس س  Dieciunsر جاء اعلك دفيان سر 
 
وأ يا  بادة األوثاا إمرا

الجميع وخا ة اعسيحيسا أا يددم ا الدرانسا لها وارىد بعض اعسيحيسا    دينهت   ي 

ف ن  أسمائهت 
َ
 سا استمسك إخروا و بروا   ي البيء والع اب ومنهت سبعة اتية مختل

سرا ناعسيحية  وى  ر روايات  نهت ثمانية   ان ا يعيش ا ن  فصر اعلك و ان ا يديا ا 

الما أ ضروا أمام دفيان س راض ا ىدديت الدرانسا لألوثاا وأمهلهت اعلك   ي أمل أا 

يه ا  زمهت واادر ه  اعدياة ن  مهمة وق ر ال تية م  اعدياة وقختبئ ا ن   هف نةبل 

خ ي أ دهت وه  دي ميدس  أو مليخ س  ن  أسما  نالي  وق هإ   ي اعدياة تانخيل س وق

 ع األخبار ويشتر  رعاما و اا اعلك فد  اد   ي ااس س وأمر نأا يأى ا نال تية  لي .يستطل

وسمع ال تى نأمر اعلك ايع د ليخبر أصحانة وىضرب العااية ا لهية   ي إذانهت 

اياام ا ن ما  ميدا ر قي، و سا عجز دفيان س    العأ ر   ي ال تية أمر نص ضار 

أناائهت وأفروا ناختبائهت ن   هف بس ح جبل أنخلي س اأمر  إنائهت ال ي  ىبرءوا م  ارار 

 اعلك نأا يسد مدخل الكهف نالحجارة الضخمة  تى يدا  ال تية أ ياء.

يكتإ مسيحياا هما ىبردور وروايا س فصة الشهداء ال تياا   ي أل اح معدنية 

ك ى ثع ىح  الحجارة التم تسد الكهف وبعد سبع وثيثمائة ساة ون   هد اعل

ىي دوس س الأابي ىاطلق م جة م  الهرردة يت  مها األسدف ىي دور ىاكر بعث اع تى 

 يعيش بسببها اعلك ن  هت   يت.

و ادئ  يلهت الرب أدولي س  ا إ األرض التم يدع ايها الكهف أا يبنم   سرة 

ح ألااام  ويستخدم العما  الحجارة التم تسد مدخل الكهف ن  نااء الح سرة وم  ثت يا ت

نهت نام ا ليلة وا دة ثت يأخ وا ن   ث بعضهت أف وق فظ الرب ال تية ال ي  ظا ا الكه

بعضا   ي ىدبل ا ستشهاد  ذا لزم األمر   ي يد دفيان س و العادة ي هإ دي ميدس   ي 
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 اس س ويعتري  العجإ  ذ يرإل الصليإ   ي ن انة اعدياة ايسأ  أ د اعارة     ديدة 

الدلق للع دة   ي أصحان  به ه األخبار    أن  يشتر  رعاما نما يحمل اعدياة ويستبد ن  

م  ند د ثرب  ن   هد دفيان س و سا يرإل البائع ورواد الس م ه ه الاد د الدديمة 

 اأخ وا يساوم ن    ي مشار ة الكن  وقت اهروا ن  ن  
 
ي ا ا أا ال تى فد أ اب  ن ا

خلق  أسر يتمع  ال تى ن  وج ههت  ل  يةد ش اري اعدياة مهددي  ومت  دي  ايةتمع 

 نينهت م  يعر  ولك  ني جدوإل.

ويستة ب األسدف و ا ت اعدياة ال تى ال   أخ  يدص  ليهت الخبر وقد  هت 

  ي الكهف لرؤقة أصحان  أ ياء لت يتغسر م هرهت وقخبر اعلك ىي دسي س نما  دث 

يميلياا  أو أخيليس أو اسره  ايأتي   ي  اس س والكهف وقدص  لي  أ دهت وه  مكس

نأا الرب أراد أا يأب  لهت  ديدة البعث نأا أماتهت ن  ن م ر قل وأ ياهت فبل 

 وبعد ذلك يرفد ال تية وقم ى ا وىبنى   ي مكانهت نيعة.، الحساب

أما ن  مصادر التراث ا سيمي اصا فصة  أصحاب الكهف  ىرد ن  الدرإا الكرقت 

التم ىحمل است اعكاا  يث وفع  اعأساة وفد نزل  إياتها بعد ن  الس رة الأاماة  شرة 

 –ما أارإل أ بار اليه د بعض أهل مكة  ي يتأ دوا م  صحة نب ة الرس    لي  السيم 

 أا يسأل ه    أم ر م  نينها سؤا     اتية ذهب ا ن  الدهر األو .

 شرة  ما  اا أمرهت؟ اصن   اا لهت أمر عجيإ ... ومكث الرس    ص  خمس

ليلة   يحدث هللا ن  ذلك  لي  و يا و  يأىي  جبريل  تى أرجف أهل مكة و تى أ زا 

رس   هللا ُمكث ال ح   ا  وشق  لي  ما يتكلت ن  أهل مكة ثت جاءه جبريل م  هللا نخبر 

 أصحاب الكهف ... وه ه اآليات نا مها الدرإبي ال رقد تي:
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  ر11 

لة وم  اعي ظ أا اعشاهد التم وردت ن  ه ه ا يات فد  يغ  ناستخدام وسي

درامية يلعإ الح ار ايها الدور الرئيس  يث نرإل ال عل رفا ر نمشتداى  اعختل ة  يد   

  ىد ل   يبنم مشاهد الدصة ن   رار   ار  نحيث  ناا ل   –سيد    –فل  –فائل  –

ه ا اعشهد الح ار  نسا  –  ي سبيل اعأا   –ىخلياا    اعل الد   لخر   لياا 

 الشخصيات:
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 يتمطى  :  ت لبثتت؟األو :  وه  

 الأابي: لبثاا ي ما أو بعض ي م

 الأالث:  ن  هدوء  ربكت أ لت نما لبثتت.

األو   وفد أ س نالج ي : ابعأ ا أ د ت ن رفكت ه ه   ي اعدياة اليا ر أيها أز ى رعاما 

 اليأىكت نرزم ما .

 الأابي  مح را : وليتلطف و  يشعرا نكت أ دا.

هت  ا ي هروا  ليكت يرجم  ت أو يعيدو ت ن  ملتهت ول  ى لح ا الأالث  شارد ال كر :  ن

 أندا.
 
  ذا

وقبدو أا الحكيت فد استه اه الح ار الباد  ن  الا ت الدرإبي الرائع للدصة وال   يحمل 

ن  ر اياه  مكانيات درامية هائلة و  لك ما يخ ي  أيضا م    ار خ ي  تى يمك  أا 

داع    ي  تانة اعسر ية  سا استمع ألو  مرة الس رة  يتح     ي م ن ل جات مؤثرة مما

 رة عجيبة:ئما يةعل الدصة نأ داثها ىخلق دا ىت ي ن  أثااء  ية الجمعة ن  اعسجد.

 

 

 

 الحدث

 

 

 

 

 
 

 مستدبل أهل الكهف

رظاه  نار  

 الدصة 

  راي

مرجعية          العبرة

 أخالق

أفكار  مرجعية  
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والرسالة الدرإنية الكاماة ن  إيات  أصحاب الكهف  ىرمي   ي ااية أخيفية 

  بسبية الزم  وثبات اعؤماسا ن  وج  وليس  مةرد تسجيل ىارقخ  للحدث:  نها ىتااو 

ا ثطهاد الدينم و ديدة البعث و لها أم ر ىر ز  ليها الدصة الدرإنية ن   جما  معجز 

و شدت ل  الت ا يل التارقخية واأل داث  ،دارت   ل  الت اسسر الكأسرة بعد ذلك

امة يدف ى سسر الجانبية وأسماء اعدا واألشخاص وم  نسا  ل ىلك الت اسسر الدرإنية اله

م  ليس لثرائ  نالت ا يل ال اية واعادة اعرىبة احسإ 1111 -هد 111ا مام الدرربم  ت 

و نما ألا الحكيت فرأه فراءة مست  بة وجمع ما  مختارات بشرها ايما بعد ن  مةلد 

 بعا اا  مختار ى سسر الدرربم .

ايات اعسيحية  اتة والت ا يل اعتشابهة للدصة ن   ل م  ى سسر الدرربم والرو 

للا ر اص ي جانإ الخط ط العرقضة للدصة التم ىبدو ىدرقبا متطاندة ى جد نداط اى ام 

ن  بعض األم ر الهامة مأل: اعكاا ال   جرت اي  األ داث ن  مدياة ررس س التم  ان  

تسمى راايس سر فبل ا سيم وأسماء ال تية  ما أوردها محمد ن  جرقر الطبر  ن  

 ى سسر 
 
ه  يمليخا  – ما جاء  -ه واست ال تى ال   أرسل   ي اعدياة ليبتاي رعاما

  يمليخ س .

 –و ا  ان    ي فدر  بسر م  األهمية  –اضي   ي أا هااك   ادث  غسرة 

الحكيت  ألهم وتي أ داث  -  ي  د  لمم -مدص رة   ي الرواية ا سيمية للدصة 

اع  يمليخا  ا إ الكلإ رفطمسرر وفد ىبعا بعض الت ا يل اعسر ية مأل  ادثة الر 

 ال تية   ي الكهف ومكأا معهت هااك.

وه  الحدث األساس ال   ىنبع ما  ناق  األ داث  :في املسرحية الح ث الرئيس-1   

،  ذا االحدث الرئيس ه  ال   يبنم 10القصة" "التي ت خل في تشكيلالأان قة األخرإل 

 اىإ  يصالها للدارئ.اع ث ي أو الرسالة التم يرقد الك

واع ث ي اعح ر  ن  الرواية اعسيحية للدصة يبتغ  ىأ يد  ديدة اععجزة 

الدينية للبعث ن   ها إية ى حت م  يحاو   نكارها واع ث ي   ي ه ا الاح   ما نرإل 
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يدخل ىدرقبا ن   داد اعسائل الك نية التم تشترك اي  ثدااات و ضارات  ديدة ما  

ش اهد وا  تدادات ن  ىزخر الحضارة اعصرقة الدديمة نص ة خا ة نالفديت الزماا و 

مسألة البعث وخل د اع تى ونةد ذلك مسجي ن    تاب اع تى  ولك  اص   ه ا الكتاب 

  ىتااو  احسإ بعث أوزوريس وأثر فرانسا الدا  ن   ملية البعث ولكنها أيضا ىصف 

 رد س ذلك وبخا ة ن  راصل ال   بعأ ار و راصل ال ي  فام ار.

لكاىإ اعسرح  ى ايق الحكيت   يت ابي    ا  ترا  وم  وافع و ي  ن لك اصا ا

 1991نتأثسر ا  تدادات اعصرقة الدديمة  لي  ن  اختيار م ث     سا  تإ ن  ساة 

 دإ بشر  أهل الكهف : ر ملنم   ي ذلك ش مء وا د: الرابة ن   تانة مأساة مصرقة 

رر ه  ذلك الاضا    ي أساس مصر  أنك تعلت أا أساس اعأساة ا ارقدية ه  رالدد

الهائل نسا ا بساا والددر اهل تعلت ما أساس اعأساة اعصرقة  ما أىص رها؟ أساسها 

ذلك الاضا  الهائل نسا ا بساا والزم . افرأ   تاب اع تى  ىحس ذلك لل  ر:  اد 

 ا ارقق ه  رالدضاء والددرر و اد اعصرقسا ه  رالزماا واعكاار.

وىرإل  داث، وه ا م   مق استسراىيةية اعضمر،ادد أثمر العديد م  األ 

ا اعضمر يتصف بش مء م  اع ارفة  ذ يتطلإ استخرا  اعحت إل  ك  
َ
أور ي بي: ر أا ى

اعضمر ما  ا يتكبد الشخص ال   ي ك الترمس  اائضا م  العمل التأوق  ، ومع أا األسرار 

ن  الددرة   ي ى سسر وافع أناا  ىكتاف م ا يل ،    أنها ىبدى أ يدة، ن را   ي   نها ىا رد

 . 11 سهل   ي الجميع ما ند ل  بشكل مباشر أمع أا ذلك  اا ليك ا  ؛  ندصد دائما

ولك    ي الرات م  ه ا اعس غ الا ر  البليغ ومسحة الأدة البادية ن  ر ايا 

  ي   يملك اعرء    أا يعتر  نضآلة ىأثسر الحضارة اعصرقة الدديمة  ،تيالحكمد لة 

نل وربما دخيلة   ي مصر الدديمة وردت   ي لساا  –اعسر ية ذاتها    ن   شارة  انرة 

رمرن شر أ د اتية الكهف  ذ يضيق م  ال هت ال   راا  لي  اترة:   اائدة م  نزا  

الزم . لدد أرادت مصر م  فبل محاربة الزم  نالشباب الت يك  ن  مصر ىمأا  وا د 

ة  ما فا     ي ما فائد جاد  اد م  مصر  ل   رة ايها تي يمأل الهرم والشيخ خ
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للشباب م  إلهة ورجا  و ي اا  ل ش ئ شاب ولك  الزم  فتل مصر وتي شانة وما ىزا  

 ول  ىزا  ... ول  يزا  الزم  ين   بها اع ت  لما شاء،  لما  تإ  ليها أا ىم ت.

قرمز و  ،الخل د والبعث ما أا ج هر الحضارة اعصرقة الدديمة ال   يد م   ي 

اآلخر   ي شعسرة م  الطد س الدينية التم  ان  جزءا م  وجداا اعصر  الدديت  ه ا

وم  ثت ىأثسرها   ي اعؤلف   يتعد  ىأثسر الأدااة واآلثار اعسيحية، ولدد أراد اعؤلف أا 

يؤ د   نية م ث    نأا فدم أسط رة يانانية م ازقة لدصة أهل الكهف ىدور     

الصياد الشاب رأوراشيمار ال   خر  بشبا   للصيد ذات ي م وعا لت ي  ر نهاره بش مء 

 اد ن  إخره  زقاا األ ى ن  ررقد  سلح اة نحرقة وافعة ن  شرك وعا  اا يعتدد ن  

 فدسية ه ا الكائ  اصن  يخلص السلح اة ويعيدها   ي اعاء.

رب  ن  لجة البحر بهدوء  تى وأخ ت ال تى ساة م  الا م وجر  اعاء واله اء فا

أيد ت  اادة جميلة ذات شعر ر قل تي نن  ملك البحر اشكرى    ي  نيع  ود ت    ي 

 فصر أنيها ن  الجزقرة السحرقة التم   يم ت الصيف ايها أندا.

وقت و  الصياد الشاب نن  ملك البحر ويعيش ن  هااء ريلة ثيث سا ات أو  

ورا  يح   ليهت ايت سل لل هاب   ي زقارتهت وتسمح ل  هك ا  سإ؛ و سا يت  ر أهل  و 

امرأى    ي مضض م  ية  ياه أ  ي تح  لبة أ طت   ياها  ذا أراد الع دة وو ل   ي نلده 

 الت يعر  ررفاتها و  أهلها والااس ن  عجإ م  أمره  تى  ذا 
 
ا جدها فد تغسرت ىماما

ل أسط رة رأوراشيمار ال تى ال   سأ  شيخا مساا    أسرى  تعجإ الشيخ م  أن  يةه

خر    ي الصيد ما  أربعمائة  ام ولت يرجع واختلط األمر   ي ال تى وذ ر العلبة الصغسرة 

التم  ملتها ل  امرأى  ا تحها بعد ىردد ومراودة ولت يةد س إل دخاا أنيض ىصا د  تى 

ا سعادى  فد  ار سحانة  يف ..  ادئ   ر  أا   دى    ي جزقرة األ يم مستحيلة وأ

  امل ال ااء اسدط  أساان  و ار شعره  الألج  –ن  الحا   –ىيش  .. وأسر    لي  

نياثا وثدل جسده و ار ن  لح ة شيخا هرما يرزح ىح  وفر أربعمائة  ام وفد انبطح ن  

 انت ار اع ت   ي سا ل البحر األزرم الصام  ال   لت يتغسر.
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نية   ي الرات م  ج ها الخيا   ال اتاز  ه ه األسط رة اليانا  فحامنيد أا 

ال   يحا ي وق از  ن  السحر والخيا  ج  فصة أهل الكهف لت يك  ل  أ  مس غ درامي 

، اللهت    لتأ يد اع ث ي ال لس ي اعح ر  للمسر ية وه  الصراي نسا ا ريم   ي 

ت الدرإنية: راضرباا سا م  اآلياتنةد ه ا اع ث ي ن  اثنأا ا بساا والزم  وم  السهل 

  ي إذانهت ن  الكهف ساسا  ددا ثت بعأااهت لاعلت أ  الحزبسا أ ص ى عا لبأ ا أمدار. 

يح   أصحاب الكهف   ي رمز عصسر ا بساا ن   را   مع الزم  وه ا الت سسر ال لس ي 

  لها ه  ال   نةده  اماا ن  د لة اآليات وى ح  ن  الدصة اع   رة ن  الدرإا وما يدور 

أب  ىدبل اعؤلف له ا ىم  تعليدات اع سرق  نل  ا الش اهد األخرإل ن  اعسر ية التم 

الت سسر ا سيمي  أسرة منها:  اصر رل ي الشمس واروبها   ي الكهف ذات اليمسا وذات 

 مةاايا للحديدة والبحث العلمم
 
وم   ،الشما ، والكلإ وه  ما أنكره أدوارد جيب ا انكارا

ما ذ رت الت اسسر الدرإنية    اعدة الزماية التم فضاها أهل الكهف و  ة  ذلك أيضا

اعكاا وأسماء ال تية وما  ان ا يشغل ا فبل ارارهت والراع ، وا م ه ا وذلك نحس ه ه 

اللمسة التم يخلدها الا ت الدرإبي للحكاية   ي   ار اعسر ية وه  ال   أسر مسامع 

أا  ل ه ه  – ذا  – ما ذ رنا م  فبل، اليس م  شك الحكيت  سا استمع  لي  ىيوة 

الد ئل وا شارات ىؤ د ما ن هإ  لي  م  أا الرؤقة اعسر ية للمؤلف تستاد   ي الدرإا 

 وتستمد مد ماتها م  رؤقة  سيمية أ ثر م  أ  ش مء إخر.

 أهل الكهف   ذا تي مسر ية ىد م   ي اكرة  راي ا بساا مع الزم  أو ما 

سرح األاكار  يث يلعإ اع ث ي   الشخصيات أهت األدوار و يث يك ا يعر  نم

اع ث ي ه   بكة اعسر ية وىصسر الشخصيات متحدثة نأاكارها وما  ة لها، وم  ثت 

اصا شخصيات اعسر ية   ي هروا أماماا ن   هت أارادا ذو  ه قات محددة وربائع 

ل لس ي    الزم  ومعنى التارقخ و  ي معياة نل ن   هت ضحايا وشهداء ع ه م الكاىإ ا

ه ا نجح  اعسر ية نةا ا م هي ن   رثها اعكأف وىص قرها اعر ز للم ث ي وف ة 

 التعبسر اعدهشة ن   تانتها.
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ولكي ن ضح األهمية التم   ى بها اع ث ي وسبق  ل العاا ر الدرامية األخرإل 

لأيثة شخصيات أساسية ادط م  ن  اعسر ية، اصناا نحيل   ي مغزإل اختيار اعؤلف 

أدنيات التراث ا سيمي وهت: مشلينيا ومرن ش ال زقراا ن  نيط اعلك ديسي س وقمليخا 

الراع  ال   ذ ر أن  ىبع أصحاب الكهف   ي مصسرهت مع  لب  ر فطمسرر؛ ونتج    فصر 

ر س    ي شخصيات الدصة   ي ثيثة أا أىيح للكاىإ اعسرح  التر س    ي اع ث ي والت

 دور الشخصيات ن  تشكيل الحدث الرئيس وىحديد مساره.

و شف نااء اعسر ية    صحة ه ه الد  إل الاددية  ذا أخ نا ن  ا  تبار 

ال صل األو  م  لدا نداية أ داث اعسر ية؛  ذ يستيدظ أصحاب الكهف ن  ظيم   

اا ال   ي رد ن   أسر م  يدسا اي  اسر األريا  ن  جابات الكهف نالرفيت  وه  است اعك

الت اسسر  بعد ن مهت فرونا  ديدة وهت   يعرا ا   ي ا ريم، ون  ال صلسا الأابي 

والأالث ي اج  الحاثر اعاض م وىاحسر اع اجهة اعؤعة    ىدهدر اعاض م وانحداره، 

 وسر اا ما ياكشف لاا أا أهل الكهف  ان ا ضحايا وشهداء ورم زا   ي تعاسة ا بساا

 وثع   ن  وج  الزم  ال     ىا ع مع  مصابعة أو أوساط  ل  .

ون  ال صل الرابع ىتأ د  تمية اكرة الكاىإ اعسرح   سا ىةعلهت ينسحب ا 

  ي أن سهت ن  فهر   يت وا دا وراء اآلخر   ي ظلمات الكهف  يث  اعهت اعحت م 

 لسرفدوا رفدة اع ت األخسر.

 سرحي:البع  الفكري في الح ث امل-0

وم  أهت خصائص مسرح األاكار أو اعسرح ال هنم  ما يحل  للكاىإ أا يطلق 

ال   يشدق ال كرة ويستدطرها وربما  ان   Analytical Dialogue لي  الح ار التحلي   

ه ه الخصيصة تي التم اجت ن  الحكيت   ي الدصة ورأإل ايها نحاسة الكاىإ الدرامي ما 

ار ال نم ال لس ي:ر  ا هدن  الي م ه  أا أجعل للح ار فيمة ىاط    ليها م   مكاا الح  
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أدنية نحتة ليدرأ   ي أن  أدب. ه ا العمل   ي  ل  ا    يخر       ن  مةرد استلهام 

 لس رة فرإنية ىت ي ن  اعسجد ي م الجمعة. transposition artesianأدبي انم 

ر ن  ال ه ، م  خي  وقت لد الصراي ن  مسرح ال كر م  خي  ىصاري األاكا

األداء التمأي     ي اعسرح وم  ثت رأياا الشخصيات ن  نداية ال صل األو  تستدع  

األ داث اعاثية التم  دث  ر ا  مدة لبثهت ن  الكهف ري ما أو بعض ي مر  ما ظ  

 مرن ش.

تعرااا   ي الشخصيات وسبإ  –  م  خي  مسار األ داث  –وم  خي  الح ار 

م  نيء وال رو  التم أ ار  نحياتهت الساندة:رمشلينيا ال   ولد مسيحيا  ماهت اي 

وخالف أمر اعلك دفيان س وا تاد  ر نريسكار اناة مليك  دي  اعسيح   ي يدي  وأ بها 

و اا   ي و د نلدائها، ورمرن شر أ ثر الشخصيات وافعية وارىبارا نالحياة يت  ر  يف 

ا    ايان ، و يف ا تاق اعسيحية   ي يد زوجت   أا زوجت  وولده ينت راا أوبت  أو خبر 

اعؤماة وه  وزقر خطسر لدفيان س. ريميليخار الراع  الساذ  البسيط ن  ى كسره ليس نيا  

وبسا العالت الخارج  م   يت س إل أا أااام  ىرعي الكأل إماة و  يعلت أ د أنها 

، اصا ه ه ا سدارات اعاثية   ي درجة عسيح ، وعا  ان ا   يع ا شيئا    مرور ال ف 

 بسرة م  األهمية   م   يث  نها ىلدي الض ء   ي الشخصيات احسإ و نما لك نها 

ى مئ   ي ن ر الكارثة أو اعأساة التم ىنت ر الرجا ، وربما نلمح بعض  اا ر الصراي 

اف  مرىا ا مما ا يةابي ن  مسار الحدث  سا ي هإ ريلميخار لشراء رعام ثت يع د   ي را

 وأا الشمس ىميل 
 
 أنهت مكأ ا شهرا

 
 الكهف   ي نح  عجيإ.   رأ  وشاهد معتددا

و سا يتددم الحدث أ ثر وأسري ن  ال صلسا الأابي والأالث:  يث يستدع  

اعاض م   ي الحاثر؛ ماض م  أصحاب الكهف    ي  اثر لت يأل  ه ولت يعيش ه ولك  شب  

بر سلسلة م  اع ارفات اعت لدة    س ء ال هت نينهت وبسا لهت. ىاة    ارثة ال تية  

  رجا  الدصر.
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اع ي  سا يراهت رجا  الدصر فديسسا بعأ ا م  مرافدهت ليدتاع الك ار 

واعلحدوا نالبعث ي  ر رالباسر مؤدب األمسرة نريسكا رشبيهة األمسرة األو ي وسميتها 

ر ال   اخت ى ثت  اد ليخت ي بعد فليل راألسط رة اليانانية    ال تى الصيادرأوراشيما

  ي األند وىأخ  الحديدة البشعة ن  ال ه ر ن  الكهف شيئا اشيئا لنرإل يمليخا أبسط 

الرجا  أو  م  يدبض   ي الحديدة لدد ذهإ ليا ر أااام  ورأإل ما ا ترإل اعدياة م  

معاملة الكيب  التغيسر وما أ اب الحياة والااس م  ىبديل س اء ن  معاملتهت ل  أو ن 

 األخرإل لكلب  ر فطمسرر وم  ثت يحمل   ي أصحان  األخبار:

 يمليخا:   ي الكهف ثيثتاا وفطمسر معاا  ما  اا.

 مرن ش: عاذا يا يمليخا؟ أجإ.

 يمليخا: ه ا العالت ليس  اعاا ه ا ليس  اعاا.

 مرن ش: ماذا تعنم؟

 يلميخا: اىدر   ت لبثاا ن  الكهف؟

  يلميخا يضحك ضحا    صبية هائلة .مرن ش: أسب  ا 

 شهرا   ي  سانك الخران ؟

 يمليخا:    ي نح  مخيف  مرن ش  نا أشباح

 مرن ش: ما ه ا الكيم يا يمليخا؟

 يمليخا: ثيثمائة  ام ىخيل ه ا، ثيثمائة  ام لبثااها ن  الكهف.

 مرن ش: مسكسا أيها ال تى.

 ....يمليخا: ه ا ال تى  مره نيف وثيثمائة  ام 

وعا استيأس م    مبا ة أصحان  وسخرقتهت فرر الع دة   ي الكهف ال   يعد 

نالنسبة لهت  ما فا : ر ل ما نملك ن  ه ا ال ج د الكهف ه  اعاطدة التم ىصلاا بعاعاا 

 اع د د.
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ثت يلح مرن ش ن  ال       ي الحديدة  سا يع د م  اعدياة  زقاا مده را وفد 

  وأا ولده استشهد ن  س  الستسا بعد أا جلإ الاصر لجي ش  لت أا زوجت  ماى

 الروم وأا من ل  فد اخت ى و ل محل  س م للسيح.

أما وفد ىدطع  ن  وبعاع  ال   يعر  أسباب البداء، اصن  يراض ىص ر  ا ب  

رمشلينيار نأا يبدى ليبدأ  ياة جديدة فائي:  ياة جديدة! ما ن عها؟  ا مةرد الحياة   

ة لها،  ا الحياة اعطلدة اعةردة     ل ماض و    ل  لة و    ل سبإ لهى أفل فيم

العدم و   ياة مطلدة، وم  ثت يع د ه  اآلخر   ي    م  العدم نل ليس هااك فط  دم. 

 الكهف ليلحق نصا ب  ريمليخار.

وقبدى مشلينيا مستعصيا   ي اهت  ديدة الزم   يث يتعلق نخيط وهمم يربط 

اثر ليس ما  ن  ش ئ وقتمأل ه ا الخيط ن  فصة  ب  لألمسرةر نريسكار التم ماثي  نح

تشب  رنريسكار األو ي اسما ورسما وىحمل الصليإ ال   أهداه ر مشلينيار لحبيبت  ن  

األيام الخ ا   وال   إ  اليها  رثا، وىةاوب  األمسرة ندااع التعارف والش دة  لي ،   أنها 

مشب ب او ىتدبل اسرى  الشديدة  سا ظ  والدها ال    ان  ىدرأ  ىأبى أا ىةاوب  ن  ارام

 إخر ن   ياتها، وم  اعؤلت أا ىك ا ه ه الادطة نال ات تي لح ة 
 
ل  ن  مخد   رجي

التا قر أمام البطل اع ه م  ذ يتبسا ل  أا نريسكا اناة دفيان س ماى  ما  ثيثمائة  ام 

، ويشعر ن  نهاية ال صل الأالث أا  ائط   راء فديسة محاا ة   ي  هد الحإ مع 

التارقخ الهائل ي صل نينهما وأنهت جميعا  اروا رملك التارقخر لدد أردنا الع دة   ي الزم  

 ولك  التارقخ ينتدت.

وم  ثت ي د ها ليع د   ي الكهف، وقنبغ  أا نضيف ن  ه ا اعدام أا ه ه 

د  اا لها ىأثسر درامي   ي ااية ا ثااة الدرامية اعمألة ن  فصة  إ  بسانية، ف

اعسر ية ال لس ية م   يث  نها نددت جهامة اع ث ي بعض الش مء و مد  م ه م 

 اج  البشر ن   را هت مع الزم  اضي    أن   زز الدصة التراثية ياعأساة ال   

 نالجمع نسا العاصر ال لس ي والعاصر ا بسابي معا.
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سر  يث أصحاب الكهف و لبهت ن   ا  م  األ ياء ون  ال صل الرابع واألخ

والسك ا العميق يدخل ا ن  مر لة م  السبات تسبق ا  تضار، و  يعرا ا  ا  اا ما 

خاث ه م  ىةربة  ديدة وافعة أو أنهت  ان ا يحلم ا وقصل بهت ال هت   ي  د ا  تداد 

وه ه أفس ى درجات ال هت. نأنهت ربما  ان ا يحلم ا نأنهت يحلم ا، أو نحلت داخل  لت، 

 وأنهت ليس ا   ي يدسا ىام م  أا   دتهت   ي الكهف للم ت أو عةرد استكما  ن مهت:

 مشلينيا: اا لت يك  ما رأيااه  لما ااح  اآلا ن   لت.

 مرن ش: ولت   نك ا اآلا ن   لت؟

 بعت.. بعت يا رب! ما الحد ال ا ل نسا الحلت والحديدة؟ يمليخا:

  د   ر ماك أيها اعسيح!لدد اختبل  

...... .............................. 

    ا  اددت نريسكا   ي األند. مشلينيا: أ مد هللا   ي أن   لت و 

 مرن ش: بعت وا ار تاه! وأنا ..   لك ..

 وأنا أيضا ..  ذا اامم لت ىز  ىرع  الكأل ن  م ثعها يمليخا:

...... .............................. 

ملأساة ا  صراع مع الزمن  

 األمل البحث عن
اخلناس ( االنسان  

 تطهري الروح

بلاستاراف املستق  

كرة/ففلسفة احلدث  



 (0404) 40:  دعـــال/   40 لجد امل
                  مقاماتجلة م

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 
226 

 مشلينيا: أ س ثع ا هائي ..  ن  الج ي ... عاذا   نبعث أ دا يشتر  لاا رعاما؟

 مرن ش: بعت .. بعت .. ويستطلع لاا الخبر .. اذهإ يا يمليخا.

 لدد اختبل  د   ر ماك أيها اعسيح! 

...... .............................. 

 ل  ان   ياتي  لما أم  ديدة؟اشهد هللا واعسيح أبي أم ت و  أ ر  ه يمليخا:

ون  امرة التخبط نسا الحلت والحديدة يم ى ا وى هإ نريسكا   ي الكهف لتم ت ن  

اىحاد مع رمشلينيار ىحديدا لحلت  ان  فد رأى ، أنها ستم ت فديسة ويغلق الكهف  ليها 

 و  ي اع تى.

ح ار التحلي   لدد سبق أا ذ رنا أا أ د اعيمح ا بسانية للمسرح ال هنم ه  ال

نت فع م   اىإ مسرح  ندأ  ياى  و يي  أاوه  ملمح نارز ن  ه ه اعسر ية وم  الطبيع  

للايانة أا يطرح جانبا مما يتصف ن   دل  وذها  م    ات الحجا  والجدا ، وم  ثت 

لت يت اا    ى ظيف  ل فدرات اللغة والكلمة اعاط فة ند  م  األداء التمأي   ن   فامة 

حدث وىط قره، وجاء   اره ممتلئا نالحي قة وال ث ح، والد ة والتا يع،   يضاهي  أ  ال

 اىإ مسرح   تى اآلا و كس  شخصيات مسر يت  ه ه الص ات ا جدنا  ل شخصية 

س اء  ان  متعلمة أو جاهلة تعر  ما ىرقد وىد   ما تشاء و  ى تدد ىلك الددرة   ي 

ها ليس  م   نداي  دلية  ية ى يض نكل معابي الله  التعبسر    ن سها ن  أ  م فف ألن

 ال  ي احسإ نل تي   رة له ه العدلية ال  ة.

و  ي الرات م  أا   ار مسر ية  أهل الكهف    ي ىلك الدرجة م  الحي قة 

ال ياثة واعتدادة اصا ه ه ال صا ة ذاتها تي التم أدت أ يانا   ي أا ىتحدث 

ىكاد نمس  نينها م  خي  الح ار  ذا جردناه م   ا ب ،  الشخصيات نطرقدة متشابهة اي 

وأا ىدع ه ه الشخصيات ضحية ن  شرك لبافة اعؤلف وسر ة خارره، و اا م  نتائج 

ذلك ادرات ر قلة رىيبة ا ترت الح ار دوا أ  مس غ يتطلب  البااء الدرامي وربما فعد 



 (0404) 40:  دعـــال/   40 لجد امل
                  مقاماتجلة م

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 
227 

تمر ر قي   ي خشبة اعسرح ه ا السبإ ناعسر ية    أا ىحدق نةا ا  بسرا أو أا تس

 وسريعا وم عما نالحي قة ن  أثااء العرض.
 
  يث ي ضل الجمه ر الح ار فصسرا

ا ن  أا يحكت ر   سسا   ي اعسر ية نأنها  وربما  اا ه ا العيإ أيضا سبب 

 أ لح للدراءة منها للتمأيل   ي اعسرح.

ومأسرا للجد  اصا ر با  –م  الاا ية ال لس ية  –وعا  اا م ث ي اعسر ية 

الت سسرات التم  اول  أا ىض ئ ج انب   ديدة: اأمة رؤقة نددية ىتااو  اعسر ية 

ن   ها  رارا مرجعيا سياسيا ليد ة مصر ونهضتها الحديأة ىح  ا  تي  البريطابي 

و  ي ذلك يدفر الكهف شاهدا   ي ماثيهار وىددم أهل الكهف يمليخا ومرن ش 

ليل   ي استيداظها بعد ليل  أمابي ر قل ارت ما  لتةد ومشلينيا ثت ىدهدرهت د

البريطانيسا الغرباء نالددر ن س  م  السخرقة التارقخية يتحكم ا ايها ون  مصسرها نحيث 

 يصبح التعايش معهت ثربا م  اعستحيل.

وثمة ى سسر إخر يتااو  اعسر ية ن  ث ء ال رو  واععطيات التم عج  بها 

، والتم اندسم  بسببها خيارات اعأد سا نسا السل ية والتغرقبية السا ة ن  مصر إن اك

وال سطية والتم ىر   إثارها   ي الاتا  األدبي لتلك ال ترة وقبدو أا الحكيت فد ارىاح   ي 

ذلك الت سسر األخسر ن  مدانلة صح ية  يث فا :ر ا مع ت أ ما   نبع  م  ال رو  

دة س اء ن ع  أو م  اسر وع  امسر ية  أهل واألوثاي ا جتما ية والسياسية السائ

ألنهت لت  ،الكهف  مأي نبع  م  م فف السل يسا ال ي  أرادوا أا يعيش ا ن  اعاض م

يستطيع ا التأفلت مع اعةتمع الجديد ونتيةة ل لك اصنهت أنكروا وأجبروا   ي الع دة   ي 

 ظيم اعاض م.

 مكتبة البحث:
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 سورة الكهف.  –تفسير القرطبي  -3
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عالمات الترقيم في النص الدغوي بين النص األصلي والنص املترجم دراسة تقابدية تطبيقية 
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 murad_abd2001@yahoo.comاإليميل:

 : ملخص

تتميززززل اللفززززات مزززز  العززززالو يززززاو ل ززززا زصززززانظ وميززززلاتل وسزززز  مززززا تميل ززززا  زززز    ي   ززززا يالتززززا   سززززت  ك   زززز   

 ملا تتميل يهل فاللفتيو العربية واال جليلية لكل من ما ميلات وسزمات تتتلزف مز  هع ز ا تزارة
ً
 لاللفات وفقا

متالك مزززا لفزززة  الماتيزززة إيزززرا مزززا  شزززاا ا ا زززا  اتزززاو اللفتزززاو ىتزززارة ىززززرلل ولعزززل مززز   وتتشزززايه مززز  هع ززز ا

زز   إضزز ا ى  تززاا املع ززع العززا  للززيظ اللفززه ل و زز   إت األ ززو نها ززا  بزز و هشززكل مبا ززر مزز  لي مززا سززمة   

 
 
 نها ززززا  بزززز و مزززز  جززززال  املع ززززع هشززززكل وا ززززال وبفياا ززززا يتبزززز   اللفززززة ى

ً
طلززززي  لي ززززا مصززززوزا  لفززززةس تجززززهاا

 
 
سززميا مزز  عبززل  لمززا  اللفززة العززرت ياسززو   المززات ال زز عيوسل مزز   ززيو فقزز او جززز  كبيزز  ميززهل مزز   ززيو ى

 
 
سل فاللفتزاو تملكزاو املبز ى   بزه مز   يز  Punctuation Marksصوزا  لي ا م  اللفة اإل جليلية ياسو ى

ل و ززه مززا وومي ت ززا يييمززا  جزز  االزززتال  ينزز ا يين مززا مزز   يزز  ومي ززة نززل  المززة ومكاا ززا لالشززكل العززا 

 سيتياوله البح  هش ي  م  الت صيل املقت  

 ا جليليةل تقايلية.  ربيةل ل المات تقايلل :يةكدمات مفتاح

Abstract: Languages have idiosyncratic features, so languages are 

structured according to these idiosyncratic features. Arabic and 

English have their own features that set them apart though there are 

similar aspects of the two languages. The language of marks is among 

those similar features that distinguish these two languages. 

Punctuation in both languages affect the meaning of the linguistic text. 

It is called a language since it clarifies meaning where its absence 
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results in losing a great part of the text. Arab scholars called it 

"Punctuation Marks". Both languages possess this feature but 

differences appear in their functions and position. Thus, this study 

tries to examine the important punctuation marks and their functional 

implications. It also sheds light on the reasons of committing mistakes 

on the part of translators when they translate from Arabic into English 

and vice versa. A translator should be qualified enough in this aspect 

so as to spot the intended meaning. It is found out that any change in 

the position of these marks lead to a difference in meaning. This 

contrastive study tries to identify the correspondences and 

discrepancies of these marks to help students avoid such problems and 

there are suggestions of solutions to avoid misuse 

  

Keywords: Contrastive; linguistics; Arbaic; English; Studies. 

 

  :مق مة .1

ى ىسرة  ع  اللفة العربية م  ىع   اللفات م  العالول وس  إ  ل اللفات الحية وتنتمي إ 

ل و يو فتشيا كت  اللفة    نشأة     (Semitic Languagesاللفات البامية  

  ربيةل فأغل  الكتايات العربية الق يمة لعلما  اللفة واألدت 
ً
العالمات لو  ج  ل ا ىصهال

 
ً
والعله  األزرل نا ا م  دوو ىية إ ارات ل    العالماتل إذ نا ا الكتاية العربية ع يما

عات  لي ا  ال فرجة يين ا وال ا اية لجمل ال وال فهاصل تح  ال  ي 
ً
 رصا

ً
ىو نلما  ا مرصهصة

مما نشأ  ن ا ت ازل م  ىجزا  الجمل هع  ا م  هعضل وإضورات م  تح ي  معاني الجمل 

 كما  ه  ليه اليه  
ً
 تيجة ل  ا الخلط والت ازل زاصة واو  كل الكتاية لو يك   ائعا

لو  عر    ا التيهع م   المات ال  عيول م   يو ى ار هع  و  ل فالكتاية العربية الق يمة

إ ى ىا ا نا ا  شي  إ ى ا اية الجملة وب اية جملة ج ي ة وذلك  ن  وضع دانرة هع  ا اية 

 ىزرل 
ً
    ىو هعض الكتات نا ها ي عهو  قوة دازل     ال انرة وا يا ا

ً
الجملة ف ال

 يترا م  ال انرة ل م   يو يال 
ً
   ىو كتاية املححف القرنني ع  ضميا ي عهو زوا
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املعاني الهمي ية ل    العالمات لك  م  دوو ىية مالمح ترسو ذلكل فيلمح  المات 

للهعف تح د ا اية الجملة ىو املع ع ال   يج  ىو يجها الهعه   ي   ىو يبتحب  ذلكل 

ات وذ   إ ى وذ   ى   البا ثيو ىو العرت واملبلميو ع  سبقها م  إستعمال     العالم

ى ه إذا ناو للبايقيو ف ل الببي فاو الال ي له ف ل التكميلل و  ا ما ال ات ي فيه 

مع البا   إذ له ىو العرت نا ها  لى دراية كبي ة م  فصا ة اللفةل ومثل   ا األمر لو 

يك  ليمر  لي و مر الكرا  هع  ىو درسها القرنو الكريو وت يروا نياته وتبحروا م  إعجاا  

 و ب  اإلستقرا ل ىا و ىصحات يالغة وفصا ة نا ها ا
ً
للفه ل إال ىو العرت ع يما

يعرفهو هشكل جي  ىي  يتهع هو وىي  يهصلهو م  زالل اال تماد  لى التيفيو الصه ي 

للقرا ةل و  ا ما ىملته  لي و سليقت و اللفهية التي ول ت مع و م  البهاد  ل لك لو يك  

ال م  هعي  وال م  عري  سهل ىو القرنو الكريو ع  تياول  للعرت الببي م    ا األمر 

    ال الالت الهمي ية للعالمات لك  م  دوو ىو يح د ا كما س  م   كل ا اليه ل 

 وبالتا   ال يمك  القهل ياو العرت  و ىول م  وضع     العالمات.

 نشاة عالمات الترقيم عن  العرب:

سل فكاو  ه ىول م  ا ت ل إ ى وضع Roman ع  نشأة  المات ال  عيو نشأة رومية 

سل و ه م   لما  اليحه الرومي م  Punctuation Marksعها   وا كال  المات ال  عيو 

س وع   اش م  القرو الثاني عبل امليالد وع  Aristovanالقبويوينية وي عى  ارسوهفاو 

  إ ى الفايزة  از   هع   تالم ته والعلما  م  هع   وطهروا م  افكار  و بيها من ا
ً
وصهال

 ت تقر إ ى مثل     1التي وصلها إلي ا م   صر ا الحاضر
ً
ل وملا نا ا اللفة العربية ع يما

العالمات نشأت الحاجة إ ى وضع عها   تي و الكتاية العربية لتجي  الت ازل م  ىجزا  

ا م   الكتاية العربية هع  ا يبعض ال    تج  يه غمهض املع عل فقا  العالمة املصر  

الترقيم وعالماته في اني يا ا  ن  االستعا ة يج هد الفرت م  وضع كتايه ال   اسما  

ل م   يو ذ   إ ى ىو 2س ويع    ا الكتات ىول محاولة جادة م    ا املجالالدغة العربية

سر ازتيار نلمة ترعيو يقهله:  وع  اصوزحا  لى  بمية   ا العمل يال  عيو الو     

ى العالمات واال ارات واليقهش التي تهضع م  الكتاية وم  توريز املنبهجاتل املادة ت ل  ل



 (0404) 40:  دعـــال/   40 لجد امل
                  اتمقامجلة م

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 

- 232 - 

ل ثو اعر 3ومن ا از   لما  الحبات ل  ة رعو وارعا س لل اللة  لى الرمها املتصهصة...سس

 .4  ا االصوالح مجمع اللفة العربية م  القا رة

 ماهية عالمات الترقيم في العربية:

عجو العربي ىو ال  عيو  ه الرعو وال  عيو  عجيو الكتات ورعو جا  م  املاملعنى الدغوي: 

 اعجمه وبييهل وكتات مرعه  ى  ع  يينا  روفه هعالما  ا م  
ً
الكتات يرعمه رعما

 .5التيقيط وعهله  عا ى: كتات مرعه س وعهله  عا ى: وكتات مكتهتس

 ية تهاضع  لي ا س  ه  بارة     المات اصوال Punctuationال  عيو  املعنى االصطالحي: 

 لما  اللفة لت ل  لى معاني ومي ية مح دة لتيهت    التعبي ات التي تصا   الكات  

م  ىثيا   قل افكار  وارننه ومشا ر   ن  اليظ إ ى القارئ واعيا ه ا ال فهي  ملية ترجمة 

س واالضورايات التي تنتات الكات  م  Translation of True Feelings قيقية للمشا ر 

ىثيا   ملية الكتايةل وتهضع     العالمات م  ىثيا  الكال  ىو م  نزر ل لتؤد  ىغراض 

تتصل يتيبي   ملية ال  و م  طر  الكات  و ملية االف ا   لى القارئل ألو الكات  ال 

يبتويع م  زالل الكتاية ىو يبتعمل الهسانل التي  ع  يه وعا االلقا  للتعبي     

س ىو تب يل  ن ات الصهت وتيهيع ا ييو ارت اع وا ت اض ىو Face Featuresمالمح الهجه 

إستها ل ىو  عم  الكات  إ ى هعض الحرنات الي وية ىو التفيي  م  تقبيمات الهجه لي يف 

 م  ال عة م  التعبي ات 
ً
سلوص ق إيصال املشا ر Accurate expressionsإ ى كالمه  ه ا

مع فتكهو ي لك تلك العالمات ما س  إال وسيلة وال اللة االيحانية  ما يري  ييا ه للبا

ل  جمة تلك التعبي ات واملشا ر  لى الهرق لفرض الهصهل إ ى تحقيي ىعص ع الفايات 

 .  6املرتبوة ا ا وب وا ا اضوربا  ملية القرا ة و ات ال  و هعض الل س والفمهض

 عالمات الترقيم...االسباب وال واعي:

ة م  وسانل إيصال املع ع إ ى املتلقيل وتكم  ا ميت ا م   ع   المات ال  عيو وسيلة  ام

ومي ة نل من ا  لى ىدا  مع ع معيو والتي  ب و هشكل فا ل م   ملية ال  و واالف ا ل 

ولعل م  ى و األسبات التي د ا ا م  اني يا ا إ ى اتتاذ القرار هشأو     العالمات  ه 

 ولفرض إي اح املع ع هشكل جل  وذلك ما ملبه م  زلط املعاني م  كتايات العرت ع ي
ً
ما
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 ن  تقويع ىجزا  اليظ هع  ا    هعض إ ى جمل متكاملة املع ع ليتمك  القارئ م  

 الهصهل إ ى عرا ة مشاا ة ال باس الكات ل 
ً
 ملا يري   الكات  محاوال

ً
تيهيع صهته تبعا

 ه   القارئ ىضف إ ى ذلك او م  ى و األسبات التي د ا الحاجة لهضع     العالمات 

 رغو ا  ه إ ى التعث  والتبكع  لى ال وا  وا ى مراجعة 
ً
ياللباو العربي فال يزال م ورا

 م  العرفاو... رل ا ه م ما يلفا درجته م  العلو ال 
ً
  به يي بهل ىو ناو ع  او ي  يئا

يتنس ع له م  ىكث  األ ياو ىو يتعر  مهاعع فصل الجمل وتقبيو العبارات ىو الهعه   لى 

املهاضع التي يج  البكهت  ي  ا ف ه يصل م  الفال  رىس الجملة الال قة ي يل الجملة 

 م  مهضع نزر 7البايقة و حه ذلك مما يش   يه الحس ويؤي   العياوسس
ً
ل وىضا  ىي ا

 ل    العالمات التي  عزا ال  و التا  للمع ع 
ً
و ه يبتعرض  اجة املبتمع ىي ا

االزتبار  لى ىو البامع والقارئ يكه او  لى ال وا  م   يقهله:   دلا املشا  ة و زا ا

ا   اال تياا إ ى  ن ات زاصة م  الصهت ىو رمها مرمهعة م  الكتاية يحصل ا ا  ب يل 

ل ل لك د ا الحاجة ن  اك إ ى 8ال  و واالدراك  ي  سماع الكال  ىو عرا ة املكتهتسس

تجي  متكلمه اللفة ىال  زلط وضع لفة يتهافي  لي ا ىصحات ال راية والعلو  تع ي

 ذلك يقهله:   إ يا له 
ً
املعاني  ي  القارئ الو الحال وصل إ ى ىسهى مرا له إذ يقهل واص ا

 لهج  ا  يحب  القرا ة يلفة ىجي يةل ىكث  مما يتهصل إليه مع الك  
ً
  ربيا

ً
ازتن  ا ط ال

 9والج  فيما يحاوله م  عرا ة العبارات املكتهبة يلفة امه واييهسس
ً
ل ل لك ع  ال  ا وفقا

لتجربتي الشخصية مع  علو اللفة اإل جليلية ىو معلو اللفة يركز؛ يل ويحاس  الوال  

    ذلك فاا و يش دوو  تع  لى 
ً
 لى معرفة املكاو الححيح لعالمات ال  عيول ف ال

ىييا  اللفة ىال  م  ضبط مهاضع العالمات ىثيا  الكتايةل  تع ىو التهميف الححيح ىو 

ملتالف يكهو له تق ير  ي  املعلو يالتا   يكهو الوال  ملزما ًيمرا اة ذلك والعمل يج  ا

 
ً
 لى وضع ا م  مكاا ا الححيحل فيج  ىو متكلو اللفة اإل جليلية األصل  وزصهصا

ل ونل   ا يرجع إ ى 10األط ال ال يتلعثمهو وال ي  ددوو م  القرا ة يل يكه ها مماثليو للعالو

 التعليو املبك
ً
ر لتهميف     العالمات هشكل صحيح والتي س لا القرا ة  لي و ىوال

.
ً
 م  النبي املهسيقي  لي ا ثا يا

ً
 وىض ا  ه ا

 أهمية عالمات الترقيم في النص الدغوي:
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 شكل  المات ال  عيو م  اليظ اللفه  وسيلة  امة م  م  وسانل ال  و املبا  ة م  

ارئ واملتلقي هشكل  ا ل إذ ت ق  اللفة املكتهبة إيصال املع ع املراد هشكل سلس إ ى الق

الهسانل التعبي ية التي  ج  ا م  اللفة امليوهقل إذ  زات االزتبارات التوبيقية التي 

جريا؛ يإو البامع والقارئ يكه او م  ى   الحاجة إ ى  ن ات زاصة م  الصهت والتي 
 
ا

ال  و واالدراك  ي  عرا ة  عن   ن ا مجمه ة م  العالمات تهمف دازل اليظ لتب يل 

ل فمرا اة وضع     العالمات يجي    ر الهعا م  ىثيا  القرا ة ييو 11اليظ املكتهت

تردد الي ر وبيو ا تفال ال    م  ت  و  باراتل إذ ناو م  ىيبر األمهر ادراك معا ي ا له 

 مل  ل12نا ا تقبيما  ا واجزاؤ ا م صهلة ىو مهصهلة لبياو معا ي ا وتهضيح مرامي ا
 
فله ا

زوأ م  وضع ا ياملهضع الححيح وجعل ى   ا مكاو األزرلل 
 
وضع  المات ال  عيو ىو ا

كأو ي ع  قوة هع      الجملة:  ما ا  و الييل.س  ي  ا سيلت س املع ع العا   لى 

القارئ ويتوئ م  عرا ة الجملة وضبط ال ام ا ويتحي  القارئ م  ادراك ما يقص   الكات  

است  ا  في فع اسو الت  يل  ى  وس  لى ا ه زن   ماس االست  امية ويجر  ل  ه ىسلهت 

نلمة  الييلس  لى ىا ا م ا  إليهل ى  ى ه ىسلهت  عج  في تح نزر نلمة ا  وس  لى ى ه 

فعل ماض ي للتعج  وي تح نزر نلمه  الييلس  لى ى ه م عهل يه ل عل التعج  

 إذا ازوأ الكات  م  ازتيار العالمة ل ويح ث مثل   ا الخلل م  املع ع ىي13 ى  وس
ً
 ا

س سي  و 
ً
املياسبة فله كت :  سا ت  ال االسرة هع  مهت  انل ال أل ه لو ي زر  يئا

القارئ م  الجملة ىا ا جز  م  التعبي     مع ع معيو وز يا  ليه العالعة الحقيقية 

 
ً
ىو يبتعمل ال اصلة  ييو  اتيو الجملتيو وس  ىو الجملة التاهعة س   لالو ىل فكاو لزاما

 م  ال اصلةل ألا ا ستجعل القارئ ي رك العالعة الحقيقية ييو الجملتيو
ً
ل 14امليقهطة ي ال

فاملعاني إذو تتتلف يازتال  العالمة ومكاو الهعف وال صل الححيحيول  الوة  لى 

 م   ملية التيفيو الصه ي م  ارت اع وا ت ا
ً
 وثيقا

ً
ضل ذلك  ج  ىو املعاني تتصل اتصاال

 م  تصنيف الجمل إ ى ى ماط ا املتتل ة والتي Toneإذ يع  التيفيو الصه ي 
ً
  اما

ً
س  امال

 
ً
تتهاع ما ييو جملة است  امية ىو  عجبية...إلخل إذ يكهو لكل  مط من ا سياعا

 يتتلف    اآلزرل م   يو ىو الكتاية ال تؤد    ا اليهع م  التيفيو 
ً
ونفما ًمهسيقيا
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يصا   رمها الكلمات الكتاييةل ل لك استعاو  لما  اللفة ا    الصه ي يرمز كتابي 

ل لك   لى الرغو م  االت اق  لى     15العالمات محاولة للهعه   لى تلك املعاني

العالمات إال ىا ا ي ت عاصرة    ىدا  نافة ى هاع املشا ر اإلنبا ية ألا ا  المات ال 

ة وس   المة االست  ا  لت ل  لى تتجاوا االثنتيو والتي  بتعمل م  األغراض ناف

 
ً
االست  ا  الحقيقي واالست  ا  اال كار  والتقرير  وبقية ى هاع االست  ا  األزرلل ف ال

 
ً
 ىو متأملا

ً
 ىو  زييا

ً
 ىو متعجبا

ً
   ذلك  المة التعج  التي  شي  إ ى ا  عال الكات  مبتهجا

 ونل املشا ر اإلنبا ية األزرل الت
ً
 ىو مي  شا

ً
با   م  ادراك وف و املع عل ىو راضيا

 
ي  

 ىزرل  تع يتو استي ا  نافة ى هاع 
ً
ل لك يج   لى  لما  اللفة ىو يحاولها إضافة رمهاا

 املشا ر اإلنبا ية األزرل وترجمت ا  لى الهرق.

لو ا    العالمات  تعلو اللفة ىو يحاول ىو ي  وم  ج ة ىزرل يج   لى الكات  ىو م 

ىثيا  الكتاية الي اح معاني الكال  وتمييل هع ه    هعضل وي او   لى استعمال ا م  

    ىو ل    العالمات ى مية يالفة م  إف ا  املعاني وتهضيح ال  اكي  وبياو 
ً
ف ال

االسالي  وتي يو املهضهع وتجميله ونل   ا يتو  ن  الت ري  املبتمر  لى استعمال ال 

لجب ية و ن اته الصهتية املتتل ة التي ألا ا تيهت     رنات الكات  الي وية وا  عالته ا

ل ل لك 16تصا   املتح ث م  ىثيا  كالمه لي يف إلي ا دعة م  التعبي  وص ق م  ال اللة

  لى ال ي  يمارسهو  ملية الكتاية و تع ال  جمة م  
ً
 ال   ىو م  املؤسف  قا

 يبالهو ا ال اإل جليلية إ ى العربية ال ي ق هو املهاضع الححيحة ل    العالماتل يل ال 

        معرفت و إ ى ما ت ل اليه هعض     العالماتل ولعل ذلك يرجع إ ى 
ً
ف ال

ا باس  ؤال  يأا ا ليبا ذات ى مية ت كر والتحمل ىية دالالت ىو معاني ومي ية يل 

ل ل لك يج   لى نل نات  ىو يراع  يأو اللفة 17يع وا ا مجرد  المات تزينية فقط

تكهو كتايتيا وا حة  ه ي ة ييو الكات  وبيو القارئ ل لك يج  ىواملكتهبة س  الصلة ال

ِعيية  لى متاهعة االفكار وف م ا و عرفيا يمهاعع  لفي  ا ىميية م   قل ىفكار ا ومشا ر ا م 

 .18فصل الجمل وتقبيو العبارات والهعه   لى املهاضع التي يج  البكهت  ي  ا

 أهم عالمات الترقيم في العربية:
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ربية  لى مجمه ة م   المات ال  عيول التي تي و  ملية الكتاية م  تحته  الع

اللفة العربيةل و    العالمات وضعا لتتبع الكتاية العربية فقطل وال تيوبي  لى ىية لفة 

 :19ىزرلل ولكل  المة من ا  روط يج  اتبا  ا  ي  تهمي  ال وا و     العالمات س 

ملقلهبة   ل سل وت ل  لى الهع ة القصي ة ويرسو رمز ا نالهاو ا(: Commaالفاصدة) -1

التي يقف القارئ  ي  ا وع ة ز ي ةل وذلك لتمييل وفصل هعض ىجزا  الكال     

 
ً
 م  الكال  املتصل ع  ا تهع جزنيا

ً
 .20هعض  تع يشعر القارئ يأو جز ا

 مواضع استعمالها:

 تهضع ال اصلة م  اليظ اللفه  املكتهت ييو األجزا  اآلتية:

ل التي ي  ك  م  مجمه  ا كال  م ي  تا  املع ع؛ ى  تكهو ييو ىجزا  ييو الجم -ى

ل وال يؤزر 
ً
الجملة الها  ةل  حه عهليا: ىو طال  العلو محبهتل ف ه ال ي زر ج  ا

.
ً
ل وال يؤذ  ى  ا

ً
 واجبا

تهضع ييو الكلمات امل ردة املتصلة يكلمات ىزرل تجعل ا  بي ة يالجملة م  طهل ال  -ت

 عبل ال يييما ي  ك مبافة هع  ال  حه عهليا: ييا  االمة و ي  كتاية ال اص
ً
لة ال ي  ك فراغا

: العامل م  املصيعل وال الح م  الحقلل والوال  م  امل رسةل الجي  ل 
ً
مبئهليتيا جميعا

 واملهمفل وربة البيال والرؤسا  م  ى  مهععل واملرؤسيول ال فرق ييو صفي  وكبي . 

مهل ىو ت صيالتهل ىو ىعبا  املجملل  حه: فصهل تهضع ييو ى هاع الش ي  واعبا -ت

 البية ىربع:  تا ل زريفل صيفل ربيعل و حه عهليا: الكلو: اسول وفعلل و ر .

تهضع هع  امليادل  حه عهليا: يا ي يل اتي هللال واطع وال يكل وا     معلميكل  -ث

ت املبتشاري ل واجت   م  درسكل و حه عهليا: سعادة امل يرل ارجه...ل و حه عهليا:   را

 إ  ي...

 إذا طالا  -ا
ً
ييو الشرط وجهايهل  حه عهليا: إو تجت   م  طل  العلول ت زل وزصهصا

 جملة الشرط كما م  عهل الشا ر:

 
ً
  لى  يل ا الجار ل فما ى ا م  مصر  إذا كيا َ م  مصر ولو تك  ساكيا

 ييو القبو وجهايهل  حه عهليا: وهللال إ كو ال انزوو. -ح
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ل وى ا فرح... و حه  تهضع ال اراة -خ
 

عبل الجملة الحاليةل  حه عهليا: دزلا الصف

 عهليا:

 عبل الجملة الهص يةل  حه عهليا: اار ا رجلل ثيايه مرتبة... و حه عهليا:  -د
ً
وتهضع ىي ا

ل مالهبه   ي ة...و حه عهليا: رجع القان  م  املعركةل و ه ميتصر.
ً
 رىيا  ايا

  مر ال اروقل الخلي ة العادل. ييو الب ل واملب ل ميهل  حه عهليا: -ذ

ييو املعوه  واملعوه   ليهل  حه عهليا: ذ   محم ل وا م ل و ل  إ ى البهق...  -ر

 و حه عهليا: جلس الوال  م  الصف وىز  يكت ل ويقرىل وي رس.

ييو الجمل الرنيبةل كما م  عهليا: ال يي   فا ل الخي   لى فعلهل وال كريو  لى  -ا

  ته.كرمهل وال شجاع  لى شجا

ييو الجمل القصي ةل  حه عهليا: صالح ال ي  االيهبيل عان   بكر ل وبولل  -س

 إسالميل  ارت الصليبيول وا تصر  لي ول و رر الق س من و.

عبل الجمل الش يه يالجمل املع  ضةل  حه عهليا: املعلو املتلظل  بة م  هللال يع   -ش

 ا   ا م ة الح ارة والتق  .

الهعف القصي   ي  ال اصلة يحي  يميح البامع ويراعى  ي  القرا ة وجهت  

 ال رصة لبما  ا هشكل وا ا ونامل.

وترسو  ك ا  ؛س وت ل  لى وعف متهسط وتهضع  (:Semicolonالفاصدة املنقوطة )-0

 م  سكتة ال اصلة.
ً
 ييو الجمل لتشي  يأو القارئ يج  ىو يقف  ي  ا وع ة ىطهل عليال

 صلة امليقهطة م  املهاعع اآلتية:وتهضع ال ا استعماالتها ومواضعها:

 م  األو ىل  حه عهليا: محم  مجت  ؛ ل لك ييجا  -ى
ً
 يو تكهو الجملة الثا ية من ما س با

م  دروسه. وعهليا: الشمس مشرعة؛ ول لك سيتحب  الجه. وعهليا: لو ي ز   ا ال ريي؛ 

 أل ه لو يك   لى ىتو االستع اد.

 لألو ىل  حه عهليا: ت هق ىخ  م  تهضع ييو جملتيو تكهو الجملة الثا ية  -ت
ً
في ا س با

 االمتحاو؛ فيال الجانزة  

هع  الجملة املراد ت بي  ال  حه عهليا: م  الشتا  يشت  الن د؛ ألو الشمس تكهو مانلة  -ت

  حه الجيهت ويقصر الن ار.
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ييو الجملتيو إذا نا ا األو ى  تيجة للثا يةل  حه عهليا: لو ييجا الكبهل؛ أل ه لو  -ث

. ي رس
ً
 جي ا

تهضع ييو الجمل الوهيلةل يتألف م  مجمه  ا كال  تا  ال ان ةل وذلك ليتمك   -ا

القارئ م  التي س م  ىثيا  القرا ةل وليتمك  م  تمييل الجمل و    الخلط يين ا هب   

تبا   ال  حه ذلك عهليا: إو العقال  ال ي تمهو يم  ر الرجل ال   يتو  اييت و؛ وإ ما 

 دييه.ي تمهو يأزالعه و 

وتهضع اليقوة م  ا اية الجملة التامة واملبتهفية لكل مكمالت  (:Full stopالنقطة )-3

الجملة الل  ية واملعيهية فهي ت ل  لى وعف تا  وا ت ا  الكال ل ويكهو مع ا سكهت 

طهيل للمتكلو ىو سكهت تا  مع اس  ا ة الز  الي س  ي  القارئل   حه عهليا: م  التأني 

 العجلة الي امة. البالمةل وم 

س التي  شمل  لى   ة جملل Phraseس ىو العبارة Paragraphكما تهضع م  ا اية ال قرة 

ويب ى الكال  هع  ا م  سور ج ي ل فاليظ ال   يحته   لى   ة فقرات ىو مهضه ات 

يج  ىو تنتهي نل فقرة يجملة هع  ا تكهو اليقوةل لتب ى ال قرة الثا ية م  ىول البور 

مبافة  باو  مق ار نلمة لتبمع مبافة ايت ا  وتكهو الجملة التي جا ت  هع  ترك

 م  ال قرة البايقةل  حه ذلك 
ً
 غي  ال   تو  رضه مببقا

ً
هع  ا تحمل مع ع ج ي ا

 عهليا: 

يبمع   ا ال  : عها   اإلمال  والكتايةل والخطل ورسو الحرو ل والهجا ل كما يبمع 

 اإلمال ل و  ا ى  ر اسمانه.

و بتعمالو م  سياق التهضيح والت ييو لفرض تهضيح ما نقطتان الرأسيتان ) : (: ال-0

هع  ما وتمييل  ويصا ب ما تهعف متهسطل ويكث  استعمال     العالمة م  املهاضع 

 اآلتية:

ييو القهل والكال  املقهل ى  املتكلو يهل  حه عهليا:  دزل املعلو الصفل وعال: إو  -ى

س
ً
 درسيا اليه  م و ج ا
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يو الش ي  املجمل وىعبامه ىو ى ها هل  حه عهليا:  ىصاهع الي  زمس: االا ا ل ي -ت

 الببايةل والهسوىل والبيصرل والخيصر.س.

هع  الل  ة التي تت م  مع ع التمثيل ىو االستش اد ىو االمثلة التي ته ا عا  ة  -ت

...ل معييةل وعبل الكال  ال   يه خ ما عبلهل  حه عهليا:  كما يل :...ل والشا  :

يياو ذلك: ...س هعض الحيها ات تأنل الزحو: ناألس ل واليمرل وال ن . وبع ه 

 يانل اليبات: نال يلل والبقرل والفيو.س 

  ي  ا رات الجملل  حه:  بلو ال انزاو جانزتيو. -ث

  بلو: فعل ماٍض.

 ال انزاو: فا ل مرفهع

 جانزتيو: م عهل يه. 

 ل الف ي ر: األس ل جع ر: الن ر الصفي .سعبل ت بي  الكلماتل  حه ذلك  اليو: البحر -ا

: ...إلخ. -ح
ً
: ل ثا يا

ً
 تهضع ييو الع د املكتهت واملع ودل  حه: ىوال

تهضع عبل القهل امليقهل ىو املقت سل  حه عهليا: م  االعهال املأثهرة:  ي  الش ان   -خ

عر  االزهاوس   ي 

هد كال  مح و   ي ما وتهضع     اليقاط الثالثة لت ل  لى وجالنقاط الثالث)...(:  -5

يقه  الكات  ييقل  ظ لكات  نزر وي ور ييو الحيو واآلزر لح   هعض م  جمله ىو 

فقرات ميه لفرض االزتصار م  ال كرة امليقهلة ىو     الرغبة م  وضع كال  غي  الني؛ 

 م  عبل هعض الشعرا  املح ثهو لل اللة  لى 
ً
ال ه يت ش الحيا ل و بتعمل ى يا ا

 لى عهل ال يري  ىو ي حا  يهل  في ع ي ل   ا الكال  املح و      البكهت ىو 

العالمة لل اللة  لى وجهد كال  تو   فهل  حه عهليا:  ىما ى ا...فقصاصك كبي س ىو يتو 

وضع ا م  ا اية ال قرة ىو الجملة ال يري  الكات  اتمام ال كما م  عهليا:  ثو جلس املعلول 

و  ياك ىمر معرو  ل ل القارئ فيعم  إ ى استعمال ا وب ى يشرخ ال رس...سل ىو يكه 

لتنتهي يكلمة  إلخس وس  ازتصار لكلمة  إ ى نزر سل  حه عهليا:  ىيا  االسبهع س  ستة ىيا : 

 الب ال اال   االثييو...ل إلخس.
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: ويهضع يين ما األل اظ التي ي بر ما عبل ال وتلك (Bracketsالقوسان الكبيران)...()-6

با م  ارناو الكال  األساسيةل و بتعمل     االعهاس م  املهاضع اآلتية األل اظ لي

 لحصر:

الكلمات امل برة؛ ى  لشرح نلمة ما ىو  بارة م  دازل اليظل  حه عهليا: دزل     -أ

و حه عهليا: س  امرىة  رنهلة . املعلول ثو هبمل  عال: هبو هللا الر م  الر يوس وجلس

 يا هثت ا  تع وإو تيقبا وى  ا محاسن ا.   خمة الهركيوسل  بتبي الرجال 

ت  ي تح ال الس مح   .  -ب  ال اظ اال   اسل  حه عهليا: املؤد 

ال اظ و بارات يراد ل ا الي ر إلي ال  حه عهليا: لق  نب َا إ    الك تل  ولبا   -ت

 يكاذتسل فأرجه ىو تيتبه ملا تقهل.

 م  Lightا  نلمة  لحصر الكلمات االجي يةل  حه: وم  الخليج يكث  استت   -ث
ً
سي ال

 ال ه .

 س.052لحصر األرعا ل وزاصة  ي  زه  االلتباس يحر  ال ا ل  حه:   د    -ج

ويهضع ييو عهسي ا املزدوجتيو نل كال  ييقل  صه و رفه عالمة التنصيص ))...((: -7

ل  حه:  كى    اال يف ي  عيس ى ه عال: 
ً
وال يفي  ميه ش ي ل ويكهو ذلك م  اليث  غالبا

ما  اداني ى   عط إال ىز ت م  ىمر  يإ  ل ثالث زصال: إو ناو ى لى م ي  رفا  له    

 ع ر ل وإو ناو دوني رفعا ع ر   يهل وإو ناو   ي   ت  لا  ليهسس.

ويبتعمالو  ي ما يكهو الكات  م  معرض  قل كال  ياليظ القوسان املعقوفان]...[: -8

ي لك إ ى تححيحه و صر  ييو   ي   وورد زوأ  ي  م  اليظ األصل  امليقهل فيعم 

القهسيول  حه عهليا:   عال اي : إ ما ال   يهصل الوال  إ ى اليجاح  ه الَجزززّ  

    ذلك يعم  محقهعه املتوهطات إ ى 
ً
]والححيح الِجّ  يكبر الجيو[ واال تبا سسل ف ال

قه وينتج   ي  القهسيو لحصر الزيادات التي يرا ا ساعوة م  اليظ األصل  ال   يحق

    ذلك الزيادة ىو اليقصاو م  إ  ل النسخ ال االكتمال م  اليظ الن ائي املحقي.
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: ويبمياو القهسيو العزيزي ل ويبتعمالو م  الفال  لحصر القوسان املزهران ﴿...﴾-9

اآليات القرن ية الهاردة م  اليصهص لالستش اد ا ال  حه عهله  عا ى: ﴿الحم  هللا رت 

   الر يو مالك يه  ال ي  اياك نعب  واياك نبتعيو﴾ ال اتحة. العامليو الر م

و بتعمل     العالمة  ي  ا اية نل (: Question Markعالمة االستفهام...؟ )-14

ل  حه عهليا: ماذا 
ً
    ىمر مح د ويول  ا ا جهايا

ً
 ىو استعالما

ً
جملة تحمل است  اما

 تري ؟

ت  ا  ال يحه   لى ى  م  ىدوات وع  يعم  هعض الكتات إ ى استعمال ىسلهت اس

االست  ا  املعروفةل ول لك يصع   لى القارئ تمييل ذلك إال م  زالل املع ع العا ل ىو 

االدا  الصه يل ل لك يج  وضع  المة االست  ا  م  ا اية     الجملل  حه عهليا: ت هق 

 محم ؟

 وتت 
ً
م  مع ع م  املعاني التي م   يو ال تحتاا جملة االست  ا  التي ال يول  ا ا جهايا

يت من ا االست  ا  املجاا ل فاألغل  ال  بتعمل هع  ا  المة االست  ا ل  حه عهل 

 املتيبي:

س: وتهضع م  نزر الجملة التي يعن  ا ا    Exclamation mark!  عالمة التعجب-11 

ال   يصي  عانل ال سها  يالحزو ىو يال رح ىو د شة ىو  عج  ىو  اال  عال والتأثر 

 استفاثة ىو د ا ل  حه عهليا م :

 ال رح: يا هشرا !

 الي ية: وا ىس ا !

 التعج : ما ىجمل   ا ال بتاو!

 التح ير: اليار اليار! إياك م  مصا بة اال رار!

 ال  ا : ر مه هللا! اجت   وفقك هللا!

    ا العا !   التم ي: ليت ي ا جا 

 االغرا : االجت اد االجت اد!

 يما مض عل ى  يأمر ٍفيه تج ي   يٌ  يإ   ال    ت  يا  ي 
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 االستفاثة: وا إسالما !

 إم ار ال يي والضجر: يئس ما فعلا!

 لك!
ً
 ال  ا   لى: تبا

 امل ح: نعو الوال   ل !

 ال  ج : لعلك تيجا   ا العا !

 ال  : يئس الص يي ص يي البه !

 الت مر: ط ح الكيل!

الجمل لل اللة  لى املبالفة م  التعج  وع  تتكرر  المة التعج  م  ا اية هعض 

واال  عالل  حه عهليا: ضاع الحي ييو الياس!!ل م   يو ع  تتبع  المة التعج  هعالمة 

االست  ا  لي ل  لى االست  ا  االستيكار : كيف  صل   ا معك؟! ىتبتل ياملال 

 والياس جياع؟!

 ضع اآلتية:وس   بارة    زط افقي صفي  يهضع م  املها (:-الشرطة )-10

 املعلو. –وهللا  –تهضع م  ىول الجملة املع  ضة وم  ا ايت ال  حه عهليا: لق  جا    -أ

  ر . -3فعلل  -0اسول  -1ييو الع د واملع ودل  حه عهليا: الكلمة ثالثة ىعبا :  -ب

ل صل كال  املتحاوري ل إذا اري  االستفيا     اإل ارة إ ى اسمي ا يمثل: عالل ىو  -ت

 ىجات ىو رد.

 كيمياويات.  -و  قي املصوزحات الح يثة املركبةل  حه: الب  ويي -ث

 

 

 املبحث الثاني

 عالمات الترقيم في الدغة اإلنلجديزية

 نشأة عالمات الترقيم في النص اإلنكديزي: 

سرة اللفات ال ي و
 
ىوربيةل والتي يرجع - ع  اللفة اإل جليلية م  اللفات التي تنتمي إ ى ا

هع  شر امليالد ل و يو تتبعيا نشأة  المات ال  عيو م  اللفة تاريت ا ا ى القرو الرا
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اإل جليلية وج  ا او نشأ  ا يرجع ا ى ىهع  م  تاريخ اإل جليلية   ب ال فهج  ا او 

ج ور ا  عهد ا ى اهع  م  ذلكل فأ  مة الكتاية األو ى نا ا إما مقوعية او ميوقيةل 

ة الصييية الق يمة التي  شي  ا ى ا اية فق  تو اثبات استعمال هعض م  الرمها م  اللف

    وجهد املبافات  ن  استعمال اليقاط ييو 
ً
الكال ل واال ارة ا ى التهعف التا ل ف ال

س ىصبحا إضافة     Songالكلمات وا تماد اال ر  الكبي ةل لك  م      سهنغ  

 للعلما  للمبا  ة م   ملية ف و ال
ً
يصهص املكتهبةل الرمها ا ى اليصهص املكتهبة ملزما

ل 21س والتي  عهد ا ى القرو التاسع عبل امليالدMeshasteleل لك    ت وثيقة ميشاستيل  

س فيج  او مع و  (Western Antiquityواذا ما ا تقليا ا ى العصهر الق يمة الفربية 

اليصهص الق يمة نا ا مكتهبة هشكل مبتمر ومتصل دوو ى  فاصل ييو الكلماتل 

يبتعلمهو  المات ال  عيو هشكل متقوع وا و العالمات س  اليقاط  فق  ناو االغريي

سل وم  القرو Tricolonس ىو ثالثية  Dicolonاملرتبة هشكل رىس ي وس   ادة ما تكهو ثيانية 

الخامس عبل امليالد استعملا هعض الرمها م  إيصال اليصهص    طريي اليويل وىول 

ال راما املكتهبةل  و الكتات املبر يهو م  استت   الرمها لتمييل ا اية الجمل م  

سل فق  اع  ح  لى Aristophanesس واريبتهفاو  Euripides اليه ا يهو مثل يهري ي س 

عبا  الكتات او يبتعلمها ثالث ى هاع م  اليقط وذلك لتح ي  التهعف الححيح ييو ا

الكال  الرنيبةل فاليقوة األو ى تكهو م  األس ل لتشي  ا ى الهع ة القصي ة مثل ال اصلةل 

واليقوة املتهسوة التي تكهو لهع ة متهسوة لتكهو مثل ال اصلة امليقهطةل و قوة م  

س و  ا سيبا   القارئ ملعرفة متع Full stop  القاع وتكهو للتهعف الوهيل مثل اليقوة

م  الهعا سيتهعف لينتج  يه االستيعات وال  و الكامل لليص ق  سا   يتهعف  وكو 

ذلك املمثليو  لى معرفة متع يتهع هو ومتع يب ىوو الحهارل واستمر ذلك االستعمال  تع 

ق. . وىضافها الي ا  المة اليقوة الها  ة والتي وضعا 0222از  ا من و االغريي  ا 

و ا تقلا هع  ذلك ا ى الروماو م  القرو األول ث لى ارت ا ات مت اوتة ل  ميل الخو ل 

س Medievalل واذا ما وصليا ا ى القروو الهسوى 22ق. . ومن ا  المة الهعف املؤعا

توهرت م  زالله  المات ال  عيو هشكل كبي   ي ما ي ى ينسخ ا  اد كبي ة م  الكتات 

 ليقرى يصهت  ا  ل ل لك ي ى مجمBibleاملق س 
ً
ه ة م  النبازهو س وال   ناو مكتهبا

https://en.wikipedia.org/wiki/Euripides
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يتق يو مجمه ة م  العالمات ملبا  ة القرا  يما م  ذلك املبافات البادنة و المات 

ال  عيو املتتل ة. وم  القر يو الباهع والثام  ىضافا الكييبة األيرلي ية واال جله 

ساكبهني ال ي  لو تك  لفت و اال  مبتم ة م  الالتينية مجمه ة م  الرمها واال ارات 

 وبع  ذلك ع   األيرلي يهو توبيي  مل  ل صل املرن
ً
ية لجعل اليصهص ىكث  وضه ا

الكلمات    هع  ال وم  ىونزر القرو الثام  م ر   ا  متتلف م  فرنبا لإل ارة م  

األصل ا ى كي ية  ع يل الصهت  ي  تردي  الق اسل م   يو    ت العصهر املتأزرة 

 إضافة  رطة مانلة ىو  رطة مانلة ييقوة.

  م  القر يو الراهع  شر والخامس  شر 1052وبع  از  اع الوبا ة م  اوروبا  ا  

ىصبحا الحاجة مزحة إليجاد   ا  ترعيو عياس يل فق  تو  ع يل   ا  ترعيمي ا ى 

املواهعل فق  استعملها ن  اك اليقوتاو الراسيتاو وال اصلة امليقهطة واليقوة 

 ل لك  لو ته    المات ال  عيو اال هع  واالعهاس وايت اع ال اصلة هشكل ا الح ي

  م  عبل املواهع االمريكية التي ال  ا ى مية     العالمات 1885از  اع الوبا ة  ا  

 .23م  الكتاية

وم  الج ير ياملال  ة وم  زالل تتبعيا التاريخ  لعالمات ال  عيو فأ يا  ال   او 

غي  ا لو تك  ت ا  لفرض  المات ال  عيو املألهفة م  فهاصل وفهاصل ميقهطة و 

وا   فقط و لى طهل تاريخ اللفة املكتهبةل يل إضافة ا ى ومي ة التهعف والتهعف 

املؤعا والتأكي   ياك ومانف يح د ا سياق الكال ل فالع ي  م  اليصهص التي  قرى ا 

    
ً
االو ع  اكتب ا     العالمات هع  عروو م  كتايت ا دوو     العالماتل ف ال

عها   كتاية  المات ال  عيو تتتلف م  لفة ا ى ىزرل وم  ثقافة ا ى ىزرلل  ذلك فأو

  تع 
ً
يحي  نل   ا  ال يتياس  مع   ا  ال  عيو م  اللفات األزرلل فاستفرق االمر عرو ا

 اكتب ا اللفة اإل جليلية عها   ا الثايتة ل  عيو اليصهص.

 ب ايات استعمال عالمات الترقيم

التاريتية ا ى وجهد هعض م  الرمها التي ىصبحا فيما هع  وع  ى ارت املصادر  

 المة م   المات ال  عيول وايرا ا اليقوة التي  شي  ا ى التهعف الكامل ويتو وضع ا م  



 (0404) 40:  دعـــال/   40 لجد امل
                  اتمقامجلة م

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 

- 245 - 

ا اية الجملة  لى الرغو م  استت ام ا ملجمه ة م  األغراض املتتل ة  ن  تاريخ اللفة 

 ا م  زالل م هر املواهع ن  اكل املكتهبة اال او     ال   ة اكتب ا استت ام

  لى ي  ال وس ما هتيهس 
ً
س وال   يع  م  اع   الواهعييو Aldus Manutiusوزصهصا

 م  إيجاد  المات ىزرل 
ً
واليا ري  م  إيواليا م  القرو الخامس  شر وله ال  ل اي ا

ضافة ا ى وم  ى م ا ال اصلة امليقهطة التي ادزل ا لتشي  ا ى التهعف املؤعا م  اليظل إ

الشرطة املانلة وصهال ا ى ال اصلة التي يرجع  بميت ا ىي ا ا ى  الكهماس اليه ا ية 

 κόμμα :سل ثو ي ى  شجيع الكتات ال رنبييو م  القر يو البادس والباهع  شر مثل

 Francis ل وفرانبيس ييكهو  Ben Jonsonل وب  جهنبهو  ,William Tyndaleويليا  تيي ل

Bacon    المات ال  عيو م  اللفة اإل جليلية م  زالل االستت ا  املن ج   لى ته ي

 للكتاية.

م  جا   ازر نا ا  المة التعج   شي  ا ى امل اجأة والتي نا ا  بمع م  األصل  م كرة 

س والتي  ع ي loس واكتب  اسم ا م  األصل الالتي ي  Note of Admirationاالعجاتس  

س لتكهو  المة oس فهق الحر  lال ثو تحهل رسو الحر    ال رحس م  االستعمال األصل  ل 

  شبه  المة التعج  املبتعملة م  الهعا الحاضر.

ىما  المة االست  ا  فيعهد تاريت ا ا ى القرو الخامس امليالد  ونا ا معروفة يز   هية 

االستجهاتس   قوة االستجهاتس م  الالتينية م   يو ارجع هعض العلما  ىصل  كل 

االست  ا  ال   ي ى ييقوة و المة  .~س ل وم  القرو الثام  امليالد  م ر مصوزا  المة 

س والتي  ع ي البؤالل ثو Quaestiaج ي  وال   يرجع  بميته ا ى املصوزا الالتي ي  

 .24سQسل ثو تحهلا م  ا اية االمر ا ى الرمز الح ي  Qoازتصار ا إ ى نلمة  

هد استعمال ما األول ا ى القرو البادس  شرل ىما اليقوتاو وال اصلة امليقهطة فيع

والتي نا ا ال اصلة امليقهطة  شي  ا ى تهعف ىكث  م  ال اصلة وىعل م  التهعف التا ل 

ال اصلة العليا  لى  واق واسع ي ى م  القرو س Apostropheيييما ناو استعمال  

العالمة ألول البادس  شرل والتي نا ا  بتعمل لفرض الح  ل فق  تو استعمال     

س Slash ل اما الخط املانل 1501س ياللفة ال رنبية  ا  Geffrey Troyمرة يهساطة  



 (0404) 40:  دعـــال/   40 لجد امل
                  اتمقامجلة م

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 

- 246 - 

س ثو توهر مع مرور الزم  ليبتقر م  الن اية ا ى Boncampango Disglaوال   ع مه  

زط مع البور يا تبار  يعمل  مل ال اصلة م   صر ا الحاضرل اما االعهاس يأ ها  ا 

الزاويةس فق  دزلا ا ى اإل كليلية م  القرو الراهع  -املعقهفة -املربعة -ة االعهاس الكبي  

الهجر ل  تع وصل االمر ا ى  صر الوبا ة م  االربعييات م  القرو العشري  ال   

سا و هشكل فا ل م  توهر وتح ي   المات ال  عيو م  زالل ا تاا الكثي  م  اليصهص 

 . 25ي املوبه ة التي ثبتا العالمات هشكل كب

 أهمية عالمات الترقيم 

ع   المات ال  عيو م  ى و املي همات التي يبتعيو ا ا الكات ل نها ا تحمل معاني 
 
 

ودالالت  با   الكات  م  إيصال ما يري  إيصاله م  مشا ر وإ  عاالت  ع  يه ىثيا  

م  الهعا  ملية الكتايةل فلكل لفة ل ا   ام ا ورمها ا وعها   استعمال ا الخاصة ا ال و

    اله و م  إعتياص 
ً
  به؛  با   املتلقي م  ف و اليظ املكتهت هشكل ىدق هعي ا

املع ع املراد م  اليظ املكتهتل فتبا و     العالمات م  تأثي  اليظ املكتهتل فاليظ 

ال   ال يملك  المات ترعيو فاو القارئ سيج  صعهبة م  تح ي  معاني العبارات 

     التأويل م  معاني الجملل فلو تك   المات ال  عيو جز  والجمل هشكل س ل وبعي

م  الي ا  اللفه ل لكن ا اليه  س  جز  ىساس ي م  الي ا ل وليس   ا فحب  يل او 

 عارئ اليظ هشكل ميوهقل إذ تميحه القهة والثبات واليفو 
ً
 المات ال  عيو  با   ىي ا

ا تمك  القارئ م  املهاصلة م  القرا ة ىثيا   ملية القرا ةل فلهال تهميف     العالمات مل

     صهل التشهيش 
ً
ألا ا تميحه مهاط  االس  ا ة والتهعف التا  واملؤعا ف ال

الكامل م   ملية  قل املع ع ا ى املتلقيل والصعهد والنلول واالستها  م  اليفو الصه يل 

س لعالمات وال   يب و ذلك نله م  إيصال املع ع املراد م  اليظل فالفرض االسا

    ما تري  التح ث يهل ل لك 
ً
 ملا تري  كتايتهل ف ال

ً
ال  عيو  ه جعل املع ع اكث  وضه ا

 ج  او ارت اع اليفو الصه ي وا ت اضه والتهعف وال  دد الز  الي س ال يكهو اال  ن  

 م  املتلقي 
ً
تهميف  المات ال  عيو التي تت   مجمه ة م  الكلمات لكي تكهو اكث  تأثي ا

يصال ما يري   هشكل مؤثرل ي ا  ا ى ذلك التاثي ات التي ت  ر  لى وجه املتكلو مثل ال 
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وال   يكهو ىكث  يالغة م   المة اإلست  ا ل  ارت اع الحاج  ال   يعن     االست  ا 

ل لك يكهو استعمال  المات ال  عيو لب بيو  ما: االول: الو املع ع يول  يتول  

تت ا  التقلي   للفة يتول  ذلكل فعالمات ال  عيو تكهو استعمال ال والثاني: االس

ل
ً
فيكهو واملع ع يعتم   لي ا ويمك  او  مالصقة للكلمات والعبارات والجمل وال قرات معا

  لى التفيي  م  مكاو     العالماتل ل لك يمك  او نبمي ا لفة 
ً
يتفي  يالكامل ا تمادا

ريي وايبر  وال يبتف ي  ن ا الكات  وال زاصة  با و م  إيصال املع ع املراد يأعصر ط

القارئ  لى    سها ل وال تقتصر ى مية  المات ال  عيو  لى اليظ اال جليل  فحب ل 

يل تكهو ى ميت ا م  ىغل  اللفات امليوهعة  لى االطالقل أل ه الي  م  إ ارات و المات 

ر ال صل لبياو تقه  ي ور الربط والجمع ييو العبارات والجمل م   ظ وا  ل ىو ي و 

 .26وضه  ا وتأدية املع ع املقصهد من ا

 

 أهم عالمات الترقيم في النظام الكتابي اإلنلجديزي:

 عر   المات ال  عيو ياا ا رمها  با   القارئ  لى الهصهل للمع ع هشكل سلس م  

ل تتألف  المات ال  عيو م  اللفة اال جليلية م  مي همة متكاملة م  27زالل الكتاية

ودالال  ا وطرق استعمال ال فلكل م      العالمات ومي ة معيية تؤدي ا م  تلك  الرمها 

الجملةل و ياك  روط مح دة تي و استعمال     العالماتل ف ال    ذلكل  ياك 

 روط ميعا م  استعمال     العالماتل فكا ا وسيلة  امة سا ما م  تي يو الكال  

  لى  ملية ع
ً
را ة وتي يم ا هشكل متياسيل وم  ا و     املكتهت ال   انعكس ايجايا

 العالمات وس :

 شي  ا ى التهعف م  دازل الجملة التي يبتعمل في ا  :28(,) (Commaالفاصدة) -1

الكلمات الرايوة او ال  بتعملل كما  بتعمل اي ا م  اماك    ة وبورق من ا فصل 

ويع  استعمال الكلمات م  القهانو وال صل ييو العبارات ىو دازل الجمل   ب ال 

 واو  ياك الكثي  م  
ً
ال اصلة م  اكن  التح يات التي تهاجه الكات  زصهصا

ل 
ً
االستعماالت ل ا متتل ة  ع  ال اصلة م  ا و  المات ال  عيو واكث  ا استعماال
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ل لك فهي  بتعمل هشكل رنيس ييو مجمه ة م  الكلمات التي تكهو مع هع  ا 

 ى م ا:  لل صل يين ال ول ا استعماالت   ة

 بتعمل ال اصلة مع التعبي  ال   يعاد مع الجملة املهصهلة م  الجمل االست  اميةل  -ى

 مثل ذلك: 

?, didn’t heHe came early today  

ت صل ال اصلة الكال  االست ال   م  ي اية الكال     الكال  ال عل  م  الجملةل كما م   -ت

 عهليا:

is what I want” said, “ThisHe  

كلمات ىو التعايي  اال تقالية ىو االست اللية ىو الشرطية ىو ال رفية    الجمل ل صل ال -ت

 .Therefore, we should stay away                                                   اآلتيةل كقهليا:

By the way, we should visit them soon.  

  يةل مثل: بتعمل ال اصلة ل صل االسما     الجمل الخواي -ث

Well, do your best, Ali! 

Dorric, you must get ready for school.  

س ىو Phrases  ىو العبارات سWords   بتعمل ال اصلة ل صل سلبلة م : الكلمات -ا

 س م  سلبلة لتجي  تكرار لحر  العوفل مثل:Clauses  الجمل

esticide.and shrubs with pgrass, trees, The gardener sprayed the  

 breath, depthyou can control its  your life, butYou cannot control the length of 

and height. 

ت صل ال اصلة ا با  الجمل املجرورةل ىو الجمل االسميةل ىو ال رفية ىو ال علية ىو  -ح

 املهصهلة ىو الخالية م  االفعالل كما م  عهليا:

John Brown, the chairman of the council, was one of the great writer. 

 ل صل سلبلة م  الكلمات املتباوية ىو غي  املرتبوة يحرو   وفل  حه عهليا: -خ
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When wealth is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, when 

character is lost all is lost. 

س لربط الجمل مع and, nor, but, or, yet, so, for   بتعمل ال اصلة مع الروايط مثل -د

 هع  ا ت ا  ال اصلة عبل ال مثال ذلك:

You finished your work early, so you can go home now. 

The sun is shining brightly, yet raindrops are starting to fall. 

س مع الجملة Because, Since, Although, After, Unlessو ي ما  بتعمل ادوات الربط  -ذ

ل 29س فا ه يج  او تهضع ال اصلة هع  ا اية العبارة االو ىSubordinate clauseالتاهعة  

 مثال ذلك: 

Because she has saved money, Betty will fly to the Bahamas this weekend. 

س وس  التي Parenthetical Expressions بتعمل ال اصلة ل بط الجمل اال   اضية   -ر

ت يف معلهمات ج ي ة ا ى الجملةل فتبتعمل ال اصلة لتعريف القارئ ياو     الجمل 

 تحمل معلهمات اضافيةل مثال ذلك:

Scuba diving, I understand, is an exhilarating activity.  

The race was, indeed, a magnificent one.   

 ها ات واالمكية والتهاريخ واالرعا ل مثال ذلك:  بتعمل ال اصلة ييو االسما  والعي -ا

Mr. S. Stallone, CEO, will attend the banquet. Mathew, 1997. 

Minneapolis, Minnesota.    Vancouver, BC, Canada. 

  3.000,000,000 كما يجهر فصل نل ثالثة ارعا  يال اصلة مثل:

ل اصلة امليقهطة ىعهل م  وتكهو ا :30(;()Semi Colon) الفاصدة املنقوطة -0

و اكث ل أال اصلةل لكن ا ليبا ىعهل م  اليقوةل و بتعمل م  ىجل ربط جملتيو 

ترتبواو يال كرة   ب ال وال يمك  او  بتعمل لربط جمل غي  متكافئة العياصرل 

لكن ا  بتعمل ل صل العياصر م  القانمة الوهيلة ضم  الجملة الها  ةل و بتعمل 

  :م   االت ثالث وس
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لل صل ييو ى با  الجمل الوهيلة املتباوية م  األ مية والتي ال تربط يين ا ى ر   .أ

 العوف وتؤد  مع ع الجملة الكاملةل كما م  املثال اال ي: 

is a state of mind.  of life; itYouth is not a time  

is none. company, threeTwo is  

الجملة والتي ت صل ا م  االصل ال هاصلل تحل ال اصلة امليقهطة لل صل ييو  ىجزا   .ب

 مثل عهليا:

second, material. intellectual; theMan is made of two elements: the first,  

 Coordinatingو بتعمل ل صل جملتيو رنيبتيو لو تربوا يهسيلة ربط  .ت

Conjunction سل ويج  او تكهو ال اصلة امليقهطة عبل ال ر  الرايط لزجملتيو

ل كما م  املثال اآل ي: 
ً
 معا

the bank is offering me an  ,bargain; FurthermoreThe car I want to buy is a read 

excellent financing rate. 

و ي  ربط الجملتيو ي اصلة ميقهطة عبل ال ر  الرايطل فا يا يج  وضع ال اصلة 

 ل رو  س : اال تيادية هع  ال ر  الرايط مبا رةل وم  ى و     ا
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Beside consequently Nonetheless Indeed Also 

Likewise Certainly Meanwhile Similarly Instead 

Then Moreover Finally Subsequently Still 

Furthermore Therefore However Next – Thus Nevertheless 

جملة متكه ة م   : ت ل اليقوة  لى ا اية فكرة ىو 31().(Full Stopالنقطة ) -3

 Subject+ Predicate س وس  تتن  القارئ للتهعف هع  فكرة وا  ة عبل اال تقال إ ى

ال كرة الال قةل وس   ادة ما ت ل  لى التهعف التا  و بتعمل م  ا اية نل جملة ال 

تت م  مع ع االست  ا  ىو التعج ل وال يمك  الهصل املبا ر ييو فكرتيو ىو ىكث  ا ى 

 جمل مثل:

I saw him at the airport.           

 كما و بتعمل اليقوة هع  الرعو مبا رة او  رو  التع ادل مثال ذلك: 

List of presidential Candidates: 

1.Donald Duck 

2.Scooby Doo 

3.Betty Boop 

 م  االزتصاراتل مثال ذلك:  
ً
         ,Mr. Barrymore, Dr. Jekyllكما و بتعمل اليقوة اي ا

    

ويكهو استعمال اليقوتاو هشكل ىكث   ():(:Colonالنقطتان الرأسيتان) -0

سل وس   شي  وتؤك  ا ى او  ياك عانمة  رح عاد  هع  ال او  ياك Formalرسمية 

 ل و بتعمل     العالمة م  الحاالت اآلتية: 32 ظ مقت س سيتله ال ل وك لك

 لرنيبةل مثال ذلك:هع  جملة رنيبة يتبع ا  رح م صل مل مهو الجملة ا .أ

Mr. Walid is a good English teacher: he is now working as a translator.  
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 Theتهضع اليقوتاو عبل ذكر عانمة موهلة او ج ولل والتي  ادة ما تب ى هعبارة:   .ب

following:س كما املثال اال ي 

The days of the week are the following: Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday, Sunday.   

 سل كقهليا:Direct Speechللتق يو ا ى الكال  املبا ر  .ت

The policeman asked: “did any one see how it happened”? 

 بتعمل هع  الجملة الرنيبة لتق يو نلمة او  بارة او جملة والتي  شي  ا ى مثال  .ث

 .33زاص او ىمثلة

Rick writes soap opera scripts for one reason: money. 

 ييو النب ل مثل:  -ا
ً
                                         .The ratio was 2:1 بتعمل اليقوتاو ىي ا

   

 Seattle, WA: Royalلمثال ذلك:34APAيبتعمل ييو مكاو الوبع واليا ر م  تصنيف -ح

Pacifica 

لة  لى تقوع الكال  م  جملةل ىو لل اللة و بتعمل لل ال ()...(:Dotsعالمة الحذف) -5

 لى او  ياك كال  تاهع لليظ ولو يرد ذكر ل وتكهو     العالمة  بارة    ثالث 

 قاط فقطل والتي  شي  ا ى او  ياك كال  مح و  م  االعتباسل فمع و الكّتات 

يبتعملهو  المة الح   لال ارة ا ى االعتباس القصي  ل لك يمكن و استعمال 

ج  الج ز  ال   يري و هل مع اضافة  المة الح   م  اليظ املح و  اييما و 

 :35الح  ل كما م  املثال اآل ي

apace…HisMan’s conquest of nature is proceeding  conquest of the land has 

his great struggle with the air began  of years…Butoccupied him for thousands 

only recently.   

كما يتو استعمال     العالمة م  ا اية اليظ املقت س لل اللة  لى وجهد تكلمة لليظ 

 ل كما م  املثال اآل ي: 36ولو ت كر فيه
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“Yet, the leadership of congress still remains overwhelmingly male…” 

حصر ويبتعمل   ا اليهع م  األعهاس ل :37()(Parenthesesاالقواس الهاللية ) -6

 العياصر املراد  صر ال والتي تكهو  لى الشكل اآل ي:  

 لحصر املعلهمات االستثيانية    الجملة االساسيةل وذلك مثل:  .أ

You can’t imagine my last word, that made me happy for the result of the 

meeting. (a decision to put an end to the confusion). 

 االر اديةل كما مه ا م  املثال: لحصر املال  ات  .ب

The blackboard (see the picture on page 50) is used for teaching student in 

schools.  

س Nonessential ي ما تري  اضافة  عليي جا بي ىو مال  ة  رضية غي  الجه رية   .ت

 ل مثل: والتي يمك  لزجملة االساسية او  بتف ي  ن ا وال تؤثر م  ادا  املع ع

Louise Rodriguez (you remember her) has been elected president of the 

women’s Action Council. 

 . مثل عهليا:38 بتعمل االعهاس لحصر االرعا  والحرو  م  عانمة م  الكلمات -ث

The citizens’ Coalition has three reservations about Smith for mayor: (1) she is 

inexperienced, (2) she opposes increasing city taxes, and (3) she has no clear 

position on minority hiring practices. 

ل APA بتعمل االعهاس ال اللية لحصر اال االت او ارعا  الص حات دازل تصنيف  -ا

 مثال ذلك: 

Jack and Carter (1999) demonstrated. 

The author found that, “The effect continued” (Lopez, 1993, p.311) but she…   

ل مثل:  -ح
ً
 The University of Texas Austin بتعمل االعهاس لحصر املتتصرات ىي ا

(UT) 

  k -(g)/(1-392( بتعمل االعهاس لحصر املصوزحات الخاصة يالرياضياتل مثل:  -خ

 العهاس وس   لى الشكل اال ي: ياك مال  ات كتايية يج  مرا ا  ا  ي  كتاية ا 
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 ال تهضع ال اصلة عبل الكلمات املحصهرة ييو االعهاس مثل:  -1

30 of us) felt the test was too long to complete in a  class, (easilyMost of the 

hour  

 بتعمل اليقوة والحر  الكبي  مع الجملة الكاملة املحصهرة ييو االعهاس  ي ما ال  -0

 طع الجملة مع جملة ازرلل مثال ذلك:تتقا

NO: After three days (Most of us wondered what took so long.) the winners were 

announced. 

Yes: After three days the winners were announced. (Most of us wondered what 

took so long.)  

 ملفلقةل مثل:تهضع ال اصلة او اليقوة زارا االعهاس ا -3

The teacher asked: (who can spell the word DEVELOPMENT). 

و بتعمل     االعهاس م  اجل  :40"(-()"Quotation marksعالمات اإلقتباس ) -7

 صر نلمات مح دة التي تح ث ا ا شخظ معيو او كتب ا شخظ مال وتو  قل ا 

 هشكل  رم ل كما م  املثال اآل ي: 

They are aggressive, they should remember the proverb: “Do not throw stones 

on houses made of glass, if you live in a house like them”. 

 لل اللة  لى الكال  املبا رل  حه عهليا:
ً
 و بتعمل اي ا

The man said to the beggar: “do not be angry with me, brother I have nothing 

with me”. 

 لحصر العيها ات ال مال موبه ة عصي ة مثل القصان  والقصظ 
ً
و بتعمل اي ا

القصي ة واملقاالت وفصل م  كتاتل ىو  يهاو ال مال طهيلة مثل الكت  واملجالت 

 والححف والتي  ادة ما تكهو هشكل مانلل مثل ذلك 

“To His Coy Mistrees” is my favorite poem, and “The Sun Also Rises” is my 

favorite novel.    
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 و بتعمل م   االت معيية وس : :41()]...[(Bracketsاالقواس املربعة) -8

  بتعمل االعهاس ا ى او املعلهمات التي ضمن ا ليبا م  اصل اليظل مثل:  .ى

Tito Golo and Carla Morass are famous Opera singers] They are on stage now in 

the last act of ‘la Boheme’[ 

ل مثل: .ت
ً
 اضافيا

ً
 اليراا  ر ا

When he saw us, he made] a whine a long complaining cry [, but when we saw 

him, every one of us made] a squall a loud cry of pain or fear [. 

و بتعمل     العالمة م   الة نا ا : 42()؟(Question Marlsعالمة االستفهام) -9

 Are you readyهبؤال  قيقي مبا رل يراد ميه االجايةل كما م  عهليا: الجملة تنتهي

to go with us ?  
ً
ك لك  بتعمل  المة االست  ا  م   الة نا ا الجملة تت م   كا

  هل نلمة ىو معلهمة مال و ادة ما تحصر العالمة ييو عهسيو  الليول 
ً
ىو غمهضا

 مثل عهليا: 

They lived in Beirut (?) for three years ago, but they are now living in Kuwait. 

 كما  بتعمل مع الجمل التي تحته   لى سلبلة م  االسئلةل مثل:

what shall we eat for dinner? Pasta? 

و بتعمل     العالمة م  ا اية نل جملة  :()!(Exclamation Markعالمة التعجب) -14

 Godواالستفرات ىو اال  عالل مثل عهليا:         والتي  عن      الة  عهرية نامل اجاة

Forgive us!          

 و بتعمل م  الحاالت االتية:  :43(-()Dashلخط الفاصل)الوصدة الطويدة()ا -11

     I shall give you-“ were his last words“لل اللة  لى الح   املقصهدل  حه عهليا:  .أ

            

ضية الضافة معلهمة ج ي ة لزجملةل وس   لى الشكل  ي  اال ارة ا ى جملية ا   ا .ب

 اآل ي:

You can’t imagine my last word – a decision to put an end to the confusion – that 

made me happy for the results of the meeting. 
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 لل اللة ا ى  فيي  م اجئ ىو غي  متهععل مثل:  .ت

We played throughout road – and when we came, they were away.  

 م  الكال  املتقوع ىو امل  ددل مثل عهليا:  .ث

If you – I mean, you can do it for us. 

 عبل نلمة مكررة م  جملة مال مثل:  .ا

I couldn’t take the decision – the decision that could be the solution. 

تأثي  ال راميل ويمك   او تحل الهصلة و بتعمل لتشي  ا ى التهعف للتأكي  ىو ال .ح

الوهيلة محل ال اصلة او ال اصلة امليقهطة ىو اليقوتاو الرىسيتاو ىو األعهاسل 

 ل مثل:44و  ا يعتم   لى التأثي  ال   يري  الكات  او يتلقه م  اليظ املكتهت

Sack told me – I can’t believe it – that he would rather stay at home than go to 

Las Vegas. 

 و بتعمل م  الحاالت االتية:  :45()ـــ(Hyphenالوصدة القصيرة) -10

 تهضع م  ا اية البور لال ارة ا ى تكملة الكال  م  البور الثانيل مثل:  .ى

I slept and dreamt that life was beauزززز  

Ty; I work and found that life was duty. 

  Anti-warس لال ارة ا ى او االسو مرك ل مثل: Prefixتهضع ييو اسو العلو والبايقة  .ت

 لال ارة ا ى تركي  م  نلمتيو ي صل يين ما  ر  جرل مثل:  .ت

Mother- in- law , out – of – date, up – to – date.  

 ستنتهي يي س الحر  ال   تب ى يه الكلمةل مثل: Prefix بتعمل ل صل سايقة  .ث

Co-ordination, Re-elect  

 ,Thou-sand, Trans-par-entلتقبيو الكلمة ا ى مقاطع ل  ية صفي ةل مثل:   بتعمل .ا

        

 : 46 بتعمل للربط ييو نلمتيو لتشكيل تركي  م  نلمة وا  ةل مثل .ح

Hard – Hearted, Heart – broken, Flower – power, Grand – mother.  
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 ة:و بتعمل م  الحاالت االتي :(’()Apostropheالفاصدة العديا) -13

سل وذلك Possessionلل اللة  لى امللكية   سS بتعمل ال اصلة العليا مع  ر   .ى

 كقهليا: 

The man’s car تملك امل رد 

The princess’s smile  تملك امل رد ال   ينتهي ىصال

 سSيحر  

Moses’ laws  اسو العلو امل رد امليتهي تSس 

Girls’ dresses  الجمع امليتهي يزSس 

Women’s Jobs  الجمع الشاذ 

 لل اللة  لى الح   ىو ال مجل مثل: .ت

  Do not= Don’t, Does not=Doesn’t فعل وىداة   ي

 I am= I’m, She is= she’s, I have= I’ve ضمي  وفعل 

 Let us= let’s, they are= They’re فعل وضمي 

 ال اآل ي: بتعمل ال اصلة امليقهطة مع لجمع اال ر  ىو االرعا ل كما م  املث .ا

In the 1970’s, there are two 7’sin the number.  

 بتعمل ال اصلة العليا الم ار ترايط التملك لش ي  وا   فتبتعمل ال اصلة العليا  .ح

 الم ار امللكية ال ردية والتي  بتعمل مع نل اسول مثل:

Janson’s & Helen’s financial problems can be solved with better money 

management.   

 بتعمل ال اصلة العليا م  اللهجات ىو الكال  غي  الرسمي فاا ا ت ل  لى      ر   .خ

 add them up = add’em up, sugar ‘n’ spice= sugarىو اكث  معيية م  الكلمةل مثل: 

and spice  

س فا ه يج  استعمال ال اراة فقط مع -الم ار التملك مع الكلمات ذات الهصلة  .د

   chief’s salary was cut in    –in  –The editor حه عهليا:  ل47الزي  كو الكلمةالجز  ا
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 املبحث الثالث

 التقابل الدغوي بين عالمات الترقيم في الدغتين العربية االنلجديزية

يع  مهضهع  المات ال  عيو م  اللفتيو العربية واال جليلية م  املهضه ات التي لو تح  

عرتل  تع وصل االمر ا ى ا مال استعمال ا م  عبل الكّتات يا تما  ال ارسيو ال

والبا ثيول و تع وصل االمر ا ى امل و يو وغي  ول ل لك فق ت اليصهص جزً  م  ع ر  ا 

 لى التأثي  م  املتلقيل ولو يقتصر ذلك  لى اليصهص العربية يل ا تقل ذلك اال مال ا ى 

العربية وبالعكسل فب ى ا هعملية وصف  اليصهص العربية امل  جمة م  اإل جليلية إ ى

متكاملة ليي ر ا ى املهضهع م  جا بيول االول  المات ال  عيو م  العربيةل والثاني  المات 

 ال  عيو م  اال جليليةل فهصليا ا ى تقبيو  تانج املقايلة ا ى عبميو رنيبيو  ما:

 ية واالنلجديزية:القسم االول: أوجه التشابه في عالمات الترقيم بالدغتين العرب

م  ى و مهاضع الشبه ييو العربية واإل جليليةل إو اللفتيو تملكاو   ا  العالمات    

س ياللفة اال جليليةل ال   Punctuation Marksاملبمع هعالمات ال  عيو ياللفة العربيةل و 

 يبا و هشكل كبي  م   ملية تهجيه معاني الجمل والعباراتل و تع وصل االمر إ ى وجهد

  شايه كبي  م  العالمات   ب ا وطريقة إستعمال ا م  ىغل  تهمي ات العالمات.

ومي ية  وى مية  المات ال  عيو م  اللفة العربية ترجع إ ى إ تهائ ا  لى معاو ودالالت

مح دة لتيهت    التعبي ات التي تصا   الكات  م  ىثيا   قل افكار  وارننه ومشا ر   ن  

ا ه ا ال فهي  ملية ترجمة  قيقية للمشا ر واالضورايات التي اليظ إ ى القارئ واعي

تنتات الكات  م  ىثيا   ملية الكتايةل وتهضع     العالمات م  ىثيا  الكال  ىو م  نزر ل 

لتؤد  ىغراض تتصل يتيبي   ملية ال  و م  طر  الكات  و ملية االف ا   لى القارئل 

و يبتعمل الهسانل التي  ع  يه وعا االلقا  ألو الكات  ال يبتويع م  زالل الكتاية ى

ل يييما  ج  او اللفة اال جليلية للتعبي     مالمح الهجه ىو تب يل  ن ات الصهت وتيهيع ا

ع   المات ال  عيو م  ى و املي همات التي يبتعيو ا ا الكات ل 
 
نها ا تحمل معاني  

 ثيا   ملية الكتاية.ودالالت  با    م  إيصال ما يري   م  مشا ر وإ  عاالت ى
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 او     العالمات م  اللفة العربية  ب و م  الح اظ  لى التهااو اليفمي 
ً
ويال   ىي ا

والصه ي ىثيا   ملية القرا ة املتهاصلةل فالبامع والقارئ يكه او م  ى   الحاجة إ ى 

 ن ات زاصة م  الصهت والتي  عن   ن ا مجمه ة م  العالمات تهمف دازل اليظ 

  لتب يل
ً
 وثيقا

ً
ال  و واإلدراك  ي  عرا ة اليظ املكتهتل فيج  ىو املعاني تتصل إتصاال

 Toneم   ملية التيفيو الصه ي م  إرت اع وإ ت اضل إذ يع  التيفيو الصه ي 
ً
س  امال

 م  تصنيف الجمل إ ى ى ماط ا املتتل ة والتي تتهاع ما ييو جملة است  امية ىو 
ً
 اما

 يتتلف    اآلزرل م   يو ىو  عجبية...إلخل إذ يكهو ل
ً
 ونفماً مهسيقيا

ً
كل  مط من ا سياعا

الكتاية ال تؤد    ا اليهع م  التيفيو الصه ي يرمز كتابي يصا   رمها الكلمات 

 جليلية تتشايه م  الكتاييةل ل لك إستعاو  لما  اللفة ا    العالماتل م   يو  ج  او اإل 

 ملية القرا ة وتهميف العالمات الححيحةل ال  كيل  لى ى مية اليفو الصه ي ىثيا  

عالمات  با   القارئ وتميحه القهة والثبات واليفو ىثيا   ملية القرا ةل فلهال فال

تهميف     العالمات ملا تمك  القارئ م  املهاصلة م  القرا ة ألا ا تميحه مهاط  

     صهل التشهيش الكامل م 
ً
 ملية  قل  اإلس  ا ة والتهعف التا  واملؤعا ف ال

املع ع إ ى املتلقي م   ال     مرا ا  ال والصعهد والنلول واإلستها  م  اليفو الصه يل 

 وال   يب و ذلك نله م  إيصال املع ع املراد م  اليظ.

لعل م  ايرا ىوجه الشبه ييو اللفتيو العربية واإل جليلية س  العالمات   ب ال فيال     

س    ب ا مهجهدة م  اللفتيول وى و     العالمات س : ىو ىغل  العالمات م  اللفتيو 

ل اليقوتاو Full stopل اليقوة= Semi colonل ال اصلة امليقهطة= Comma ال اصلة= 

ل  المة mark  exclamationل  المة التعج =Dotsل اليقط الثالث= Colonالرىسيتاو= 

ل االعهاس parenthesesة=ل االعهاس ال الليdashل الشرطة= question markاالست  ا = 

 س.Bracketsاملربعة= 

ال اصلة م  العربية واال جليلية تكهو الجل وع ة االس  ا ة م  اثيا   ملية القرا ةل كما 

وتكت  مالصقة للكلمة التي عبل ا مع ترك مبافة هع  ال اضافة ا ى ذلك  بتعمل 

يلية فاا ا  بتعمل لل صل ييو الجمل القصي ة غي  املرتبوة يحر   وفل ىما اال جل

 ل صل مجمه ة م  الكلمات املتباوية غي  املرتبوة يحر   وف.
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 ييو الجمل املعوهفةل م  جا   ازر  ال   او اال جليلية 
ً
كما  بتعمل م  العربية ىي ا

 .س لربط الجمل هع  ا يبعض…and, but, or بتعمل ال اصلة مع الروايط العو ية 

ل اصلة مع الجمل اال   اضيةل م   يو  ج  ذلك ي ا  إ ى ذلك او العربية تهمف ا

 م  اللفة اال جليلية ل بط الجمل اال   اضية.
ً
 وا حا

اما ال اصلة امليقهطة فهي  ش  ك ييو اللفتيو نها ما ي الو  لى وعف اعصر م  وع ة 

 ال اصلة اال تيادية واعصر م  وعف اليقوةل كما وي  ك هع  ما مبافة.

فأا ما يتشاا او م  ومي ة نل من ما وال  كاد   رق ييو ومي ة  ىما اليقوة م  اللفتيول

    نها ا 
ً
العالمتيو م  داللة  لى ا ت ا  ال كرة االساسية واال تقال إ ى فكرة ج ي ةل ف ال

 ال ت ل  لى او الجملة غي  مت مية مع ع االست  ا  ىو التعج .

تؤدياو ومي ة مش  كة نها ما او اليقوتاو الرىسيتاو م  اللفتيو العربية اال جليلية 

    
ً
 شي او ا ى تهضيح الكال  و ر ه وت صيل الكال  املجمل ال   يأ ي هع  مال ف ال

اا ما يأتياو عبل ذكر عانمة معيية ىو ج ول ىو تمثيل لش ي  معيول و ادة ما تأ ي هع  

ملة مقهل سل وتأ ي اي ا هع  جthe following -كما يأ ي -اآل ي -نلمات مح دة وس :  مثل

 القهل او الجمل التي تحته   لى عهل ال   الشخصيات.

وم  العالمات التي  ش  ك ومي ت ما ييو اللفتيو العربية واال جليلية؛ س   المة الح   ىو 

والتي ت ل م  اللفتيو  لى وجهد  ظ مح و   ي   قل الكات  مقهلة  سDotsما يبمع يالز 

 لالزتص
ً
ار ىو االيتعاد    ذكر كال  غي  النيل و  ا ما معيية وال يري  اكمال ا عص ا

 م  ت بي      العالمة ياللفة اال جليلية.
ً
 وج  ا  ىي ا

ىما األعهاس م  اللفتيو ف ياك ى هاع   ة ا   كا م  هع  ا وازتل ا م  هع  ا اآلزرل 

لية م  فاالعهاس التي ا   كا في ا اللفتيو س  االعهاس الكبي او م  العربية واالعهاس ال ال

سل ف ي العربية  بتعمل األعهاس لحصر املعلهمات امل برة Parenthesesاال جليلية  

لكلمات غام ة يمك  االستفيا   ن ا الا ا غي  اساسيةل و ه مشايه ملا مهجهد م  

اال جليلية  ي  تهضيح مال  ة  رضية غي  جه رية والتي يمك  االستفيا   ن ا فال تؤثر م  
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 لحصر األرعا  وبياو الل اظ و بارات يراد في ا ل ا املع ع العا  لزج
ً
ملة.و بتعمل ىي ا

 اال تبا  وك لك  صر املعلهمات االستثيانية    الجملة االساسية م  اللفتيو.

س م  اإل جليلية Bracketsىما األعهاس املعقهفة م  العربية والتي تقايل ا األعهاس املربعة  

 ىو  صر الخوأ فل ما الهمي ة   ب ا م   صر الكال 
ً
  غي  امل نهر م  اليظ امليقهل  رفيا

 ويكتشف البا   يهجهد زوأ يعم  ا ى 
ً
ال   يحصل  ي   قل  ظ معيو  رفيا

 تححيحه و صر  ييو القهسيو املربعيو.     

ىما  المتا االست  ا  والتعج  م  اللفتيو فاا ما تحمالو الهمي ة   ب ا م  اإل ارة إ ى او 

ع ع االست  ا  الحقيقي ال   يول  ميه اإلجاية ىو اإلستيكار  ىو الجملة تحمل م

التقرير ل ىما التعج  فتكهو م  ا اية جملة تحمل م  طيا  ا إ  عال معيو كأو يكهو  زو 

  ىو فرح ىو د شة... الخ.

ف ما يت قاو م  نها ما   سDashوتأ ي الشرطة م  العربية والتي تقايل م  اال جليلية  المة الز 

بتعمالو م  الجمل اال   اضية والتي تهضع م  ي اية الجملة املع  ضة وم  ا ايت ا و  ا ي

 .
ً
   يشبه ما مهجهد م  اال جليلية ىي ا

 القسم الثاني: أوجه اإلختالف بين الدغتين العربية واإلنلجديزية.

ع  ىوجه االزتال  م  ال راسات التقايلية الور  الثاني واأل و م  اللبا يات ال
 
تقايليةل  

والتي يركز  لي ا ىغل  البا ثيول فم  ى و مهاط  األزتال  م   المات ال  عيو ييو 

 هعالمات 
ً
 مقايلة

ً
اللفتيو؛ نشأة     العالمات م  اللفة العربية س  نشأة   يثة ج ا

ال  عيو م  اللفة اال جليليةل إذ وكما مه ا م  م و البح  او العربية لو  عتم   لى     

م  ت وي  اللفة يل نا ا معروفة نها ا لفة سليقةل فبالتا   لو ي تو ا ا فجا ت  العالمات

 م  املعاني م  كتايات العرت الق امى 
ً
 كبي ا

ً
متأزرة ا ى العربية الا و ملبها او  ياك زلوا

ولفرض اي اح املع عل يييما  ال   او اإل جليلية ع  سبقا العربية يقروو   ة والتي 

 نا ا مقتصرة  لى 
ً
 المات مح دة ا ى او وصلا الييا االول ويب و او تأثي  ا ي ا وا حا

  ي  العرت هع  ال رنبية واألملا ية.
ً
 نهو او اللفة اال جليلية م  اللفات األكث  ت اوال

وع  رص  ا او  ياك  المات استعملا م  العربية ولو  بتعمل م  اال جليليةل وبالعكسل 

صر اآليات القرن ية م  العربيةل وىما م  اال جليلية فال  يا مثل االعهاس املز رة والتي تح
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ت تقر الي ا العربيةل م  ج ة ىزرل تحته  اال جليلية  لى  س’او  المة ال اصلة العليا 

ولكن ا ت ل م  الهعا   به ما ت ل  ليه  المة الشرطة م  العربية م   سHyphen المة  

تكهو متشاا ة مع  المة الشرطة م   ي    يو دلا     العالمة  لى استعماالت تكاد

ربط نلمتيو لتؤد  لتشكل نلمة وا  ةل لك  اإل جليلية عبما     العالمة إ ى عبميو 

 يييما م  العربية إ ت  ا هشكل وا  .

م  جا   نزر ال  يا او  ياك إزتال  م   كل العالمة يييما تؤد  ال اللة   ب ال وس  

ية  ...سس والتي ت ل  لى  صر الكال  املقت س يالحر ل  المة ىعهاس التيصيظ م  العرب

يييما م  اإل جليلية  ج  او العالمة ع  ازتل ا وبقيا تحمل املع ع   به فكا ا  لى 

 الشكل اال ي: "..."التي تؤد  الهمي ة   ب ا.

ىما فيما يتظ استعمال ال اصلة م  اللفتيو العربية واال جليلية فا يا هع  او تحققيا م  

هاضع استعمال     العالمةل فا يا سيال   او رسو العالمة م  العربية يكهو ا  ا م

 ملا  ه م  اال جليلية وال   يكهو 
ً
سل اما م   ي  االستعمال فكاو لليفو ,الشكل لس متال ا

زصهصية  عكس طبيعة اللفةل فكاو استعمال ا م  مهاضع ال يتياس  مع املهاضع   ب ا 

ربية تهضع ال اصلة ييو: القبو وجهايهل وبيو الشرط وجهايهل م  لفة ىزرلل ف ي الع

وبيو الب ل واملب ل وتهضع هع  امليادلل وعبل جمل الحال والجمل الهص يةل و  ا ما لو 

  ج   م  اال جليلية.

ىما ال اصلة امليقهطةل ف ي العربية تكت  لال لى ؛س يييما تتتلف كتايت ا م  اال جليلية 

سل ىما مهاط  استعمال ا ف ي العربية تكهو ومي ت ا ييو جملتيو ; نها ا تكت  لالس ل

لبياو الب   ى   مال و تيجة األزرلل يييما م  اإل جليلية يكهو إستعمال ا عبل ال رو  

 الرايوة مبا رةل وفصل ا با  الجمل الوهيلة املتباوية م  األ مية.

 رات وت بي  معاني هعض ىما اليقوتاو الرىسيتياو ف ي العربية استعلما  ي  اال 

الكلمات وبيو الع د املكتهت واملع ود وعبل االعهال املقت بةل وىما اال جليلية لو  لمح 

 س.2:1  ا االستعمالل يل وج  ا استعمال ا ييو النب  
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ىما القهساو الكبي او وال اللياو ف ي العربية استعملا لحصر ال اظ اال   اس والكلمات 

ال جليلية فق  ازتلف استعمال ا لت ل  لى  صر املعلهمات االر ادية االجي يةل يييما م  ا

 و صر اال االت وارعا  الص حات واملتتصرات واملصوزحات الخاصة يالرياضيات.

والقهساو املربعاو استعمله املحققهو العرت لتحقيي اليصهص العربية الق يمة لحصر 

ل و  ا غي  مبتعمل م  اال جليلية يل املعلهمات التي تهج  م  نسخة وال تهج  م  الثا ية

 و صر  
ً
 ج  اا ا  بتعمل ا الجل اضافة  صهص غي  مهجهدة م  اليظ املقت س  رفيا

 ييو عهسيو معقهفيو.

ْرطة م  العربية فق  استعملا ل صل الع د    املع ودل وفصل كال  املتحاوري  
َ

وىما الش

س يل  ج   ياك (Hyphen المة وال صل ييو الكلمات املركبة و  ا ما لو  ج   تحا 

م   سمع عصر يبي Dashس والثا ية  Hyphenس االو ى  بمع  - المتيو يي س الشكل 

 االزي ة.

 

 توظيف عالمات الترقيم في النص املترجم عن  طدبة قسم الترجمة بلجامعة البصرة:

هشكل  لق  تو ازتيار مجمه ة م  طلبة املر لة الراهعة م  عبو ال  جمة يجامعة البصرة

 شهائي لقياس ع رة الولبة  لى تهميف  المات ال  عيو م  اليظ امل  جول فق  تو 

ازتيار  صا  ربيا و صا إ جليليا ال  لى التعييول وتو ا الم و ي رورة ترجمة اليظ دوو 

ا الم و ي رورة تهميف  المات ال  عيول وال    م      إ الم و ي لك رغبة ميا 

لبة أل مية     العالماتل  لى الرغو م  اا و عامها ي راست ا للتعر   لى م ل وع  الو

سل وتو ازتيار  شروو طالبا Compostion  م  املر لة االو ى م  دراست و م  مادة اإلنشا 

كعيية لالزتبارل وج  ا ياو مع و الولبة عامها ي  جمة اليظ  لى ىتو ما يكهو م   ي  

تل ولكييا  يو ت حصيا اليصهص امل  جمة وج  ا املع ع العا  لزجمل وال  اكي  والعبارا

ياو ىغل  الولبة ع  إ تم   لى  المات ال  عيو م  اليظ األصل ل وتو  قل     العالمات 

م  اليظ األصل  إ ى اليظ امل  جول ولو يال  ها او لكل لفة عها ين ا م  الكتاية والقرا ة 

    العالمات ى  ى مية ت كرل ف ال    طريقة تهميف     العالماتل ف و لو يهلها 

يق ر ما ىولها لعملية ترجمة ال  اكي  والجمل والعباراتل متياسيو ما ل    العالمات م  
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ى مية م  تهجيه داللة هعض العبارات والجملل و  ا الكال  ا وبي  لى اليصيو العربي 

ةل ف و يج لهو ال   ترجمه  إ ى اإل جليليةل ىو اليظ اإل جليل  ال   ترجمه  إ ى العربي

تماما إستعمال  المات ترعيو اللفة املبتعملةل  تع وصل االمر إ ى مال  ة تاثي  ذلك  لى 

رسو العالماتل ف و يعتم وو م  رسو ال اصلة اإل جليلية م  ترجمة اليظ العربي التي 

م   يو يج  ىو تكهو ا  ا الشكل  لسل إضافة إ ى ذلك يال   ىي ا   س,تكهو إ ى األس ل  

ىو إستعمال  المات األعهاس دانما ما يبتعملهو االعهاس اال جليلية م  اليظ العربي 

س  ي ال م  األعهاس اإل تيادية  سسل م   يو ال  يا كث ة إستعمال اليقوة ي ال م  ” “وس  

 المة ال اصلةل فال  يا     ت ريق و ييو ومي ة  المة اليقوة والتي  ع ي يا ت ا  ال كرة 

وبيو ال اصلة التي ت ل  لى معاو   ة  ب  مهضع الكال  وسياعهل ف ال  ىو الكال ل

       معرفت و يالوريقة الخوية التي يج  او تكت  في ا     العالمات والتي يج  ىال 

ي  ك امل  جو ىو الكات  مبافة عبل العالمة مع وجهت ترك مبافة هع  ال ل لك ف و 

ي  نهو مبافة عبل ا ومبافة هع  ا ىو ي  نهو مبافة  يكتبها ا تارة مالصقة ملا عبل ا وتارة

 عبل ا وال ي  نهو مبافة هع  ا. 

 املصادر واملراجع:

  .1113إيرا يول  ب  العليول اإلمال  وال  عيو م  الكتاية العربيةل مصر: دار املعار ل 

دار يافا العلميةل ىيه مفل ل سميحل ال ليل الالا  م  عها   اإلمال  وال  عيو واملعاجول األردو: 

0220.  

ل 1يا ال ا م  انيل ال  عيو و الماته م  اللفة العربيةل مكتبة املوبه ات اإلسالمية يحل ل ط

1110.  

ل 3ل طEIGAالباعج ل مصو ى محم ل ىصهل الكتاية العربيةل مالوا: منشهرات  ركة ايجا

1111.  

  .0222سبة الح يثة للكتاتل يورسل ا وه يهسل مهسه ة اإلمال  العربيل لبياو: املؤ 

ل 3يي قل محم  محمهدل الكتاية العربية والقها   اإلمالنيةل القا رة: مكتبة ا را  الشرقل ط

0220.  
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  .0220ل 1الحم ل غا و ع ور ل  لو الكتاية العربيةل األردو: دار  مار للنشر والتهايعل ط

 .1188ل 5ل القا رة: مكتبة املن لل طالخه  ل فتح ل دليل اإلمال  وعها   الكتاية العربية

  .0223الشافع ل ىمل  ويةل اإلمال  امل بطل األردو: دار يافا العلمية للنشر والتهايعل 

ل 1فر اتل محم  زليلل املر   ا ى اإل جليليةل يي وت ر اد يرس للوبا ة والنشر وال لويعل ط

0221.  

مالنية: نشأ  ا وتوهر ال االمارات: دار القلو ال يهميل محم   كر  ى م زل عها   الكتاية اإل 

  .1188ل 0للنشر والتهايعل ط

محم ل  مر سليماول اإلمال  الهمي ي للمبتهل املتهسط م  غي  الياطقيو يالعربيةل 

  .1111البعهدية:  مادة  ؤوو املكتباتل جامعة امللك سعهدل 

  .1112ار علول مصو ىل  ب  هللا  ل ل الكتاية وعها   اإلمال ل دبي: د

ل 1مصو ىل  ب  هللا  ل ل الكتاية وعها   اإلمال ل القا رة: دار العلو للنشر والتهايعل ط

1112.  

  .0225ل 1 اروول  ب  البال  محم ل عها   اإلمال  و المات ال  عيول دار الوالئع للنشرل ط

اسامة للنشر والتهايعل    ي ل مهس ع  ب ل مهسه ة الشامل م  الكتاية واالمال ل األردو: دار 

  .0223ل 1ط

ل 1 به ل  ب  العزيزل م  اساسيات اللفة العربيةل القا رة: مؤسبة املتتار للنشر والتهايعل ط

0221.  

  .0223ياعهتل محمهد سليماول ف  الكتاية الححيحةل القا رة: دار املعرفة الجامعيةل 

واالمال ل مصر: دار البال  للوبا ة  يهسفل  ب ي  ب  الجليلل  لو كتاية اللفة العربية

  .0222ل 1والنشر: ط

A  stgrammar of contemporary English, Randolph Quirk, Longman group limited, 1

edition, 1972. 

Grammar Handbook, Capella University. 

6.edition 200 thHill, 7-The student writer, Barbara Fine Clous, McGraw 

edition,  stA University Grammar of English, Randolph Quirk, Sidney Greenbaum, 1
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Longman,1973. 

A history of punctuation in English, Ashley Timms on December, 

https://unravellingmag.com/articles/history-punctuation-english/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/PunctuationPunctuation,  

-s/aword-https://www.altalang.com/beyondA Brief History of English Punctuation, 

 punctuation/-english-of-history-brief 

 

 
 

 
 . 0 ل ص1110ل 1مكتبة املوبه ات اإلسالمية يحل ل ط ،الترقيم وعالماته في الدغة العربيةا  ر: يا ال ا م  انيل  -1

 .22 ل ص0225ل 1ل دار الوالئع للنشرل طقواع  اإلمالء وعالمات الترقيما  ر:  اروول  ب  البال  محم ل  -2

 .13ل صالترقيم وعالماته في الدغة العربيةيا ال ا م  انيل  -3

 ل 0221ل 1القا رة: مؤسبة املتتار للنشر والتهايعل ط في اساسيات الدغة العربية، ا  ر:  به ل  ب  العزيزل -4

 . 83ص

 سمادة  ر ق   ا  ر: اي  مي هرل لباو العرتل -5

ل وا  ر: 15ص  ل1113مصر: دار املعار ل م في الكتابة العربية، ، اإلمالء والترقيا  ر: إيرا يول  ب  العليو -6

 .125-15 ل ص1111ل 3ل طEIGAمالوا: منشهرات  ركة ايجاأصول الكتابة العربية، الباعج ل مصو ى محم ل 

 .0ل صالترقيم وعالماته في الدغة العربيةيا ال ا م  انيل  -7

 .3املص ر   بهل ص -8

 .5املص ر   بهل ص -9

 .0ر: املص ر   بهل صا   -10

 .153 ل ص 0223القا رة: دار املعرفة الجامعيةل فن الكتابة الصحيحة، ا  ر: ياعهتل محمهد سليماول  -11

  .22 ل ص0223األردو: دار يافا العلمية للنشر والتهايعل اإلمالء املبسط، ا  ر: الشافع ل ىمل  ويةل  -12

 ل ص 0220ل 3القا رة: مكتبة ا را  الشرقل ط لوالقواع  اإلمالئيةالكتابة العربية  ا  ر: يي قل محم  محمهدل -13

113 . 

 .12صاإلمالء والترقيم في الكتابة العربية، ا  ر: إيرا يول  ب  العليول  -14

-32 ل ص1112ل 1القا رة: دار العلو للنشر والتهايعل طالكتابة وقواع  اإلمالء، ا  ر: مصو ىل  ب  هللا  ل ل  -15

31. 

البعهدية:  مادة اإلمالء الوظيفي لدمستوى املتوسط من غير الناطقين بالعربية، محم ل  مر سليماول ا  ر:  -16

 .335 ل ص1111 ؤوو املكتباتل جامعة امللك سعهدل 

https://en.wikipedia.org/wiki/Punctuation
https://www.altalang.com/beyond-words/a-brief-history-of-english-punctuation/
https://www.altalang.com/beyond-words/a-brief-history-of-english-punctuation/
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ل 1األردو: دار اسامة للنشر والتهايعل طموسوعة الشامل في الكتابة واالمالء، ا  ر:   ي ل مهس ع  ب ل  -17

 .012ص،  0223

 .22-25صاإلمالء املبسط، : الشافع ل ىملل ا  ر -18

ل وا  ر: 032 ل ص0222لبياو: املؤسبة الح يثة للكتاتل موسوعة اإلمالء العربي، ا  ر: يورسل ا وه يهسل  -19

ل 00-32 ل ص0220األردو: دار يافا العلميةل ال ليل الالزم في قواع  اإلمالء والترقيم واملعاجم، ىيه مفل ل سميحل 

ل 1مصر: دار البال  للوبا ة والنشر: طعدم كتابة الدغة العربية واالمالء، ل  ب ي  ب  الجليلل ا  ر: يهسف

ل ا  ر:  ي ل مهس ع  ب ل 123-11صعدم الكتابة العربية،ل وا  ر: الحم ل غا و ع ور ل 102-101 ل ص0222

مالء والترقيم في الكتابة العربية، ، اإل ل ا  ر: إيرا يول  ب  العليو018-011صموسوعة الشامل في الكتابة واالمالء، 

 ماو: دار ال كر للوبا ة والنشر والتهايعل ، قواع  الكتابة والترقيم ل ا  ر: الشهايكةل داود غوا ةل120-12ص 

 .122-152صفن الكتابة الصحيحة، وا  ر: ياعهتل محمهد سليماول ، 20-25  ل0222ل 1ط

االمارات: دار القلو للنشر  لكتابة اإلمالئية: نشأتها وتطورها،قواع  اا  ر: ال يهميل محم   كر  ى م زل  -20

ل 1األردو: دار  مار للنشر والتهايعل طعدم الكتابة العربية، ل وا  ر: الحم ل غا و ع ور ل 33 ل 1188ل 0والتهايعل ط

 .  11 ل ص0220
21 Punctuation, https://en.wikipedia.org/wiki/Punctuation.  
22 A history of punctuation in English, Ashley Timms on December, 

https://unravellingmag.com/articles/history-punctuation-english/.  
23 Punctuation, https://en.wikipedia.org/wiki/Punctuation.  
24 A Brief History of English Punctuation, https://www.altalang.com/beyond-words/a-brief-history-of-

english-punctuation/  
25 A history of punctuation in English, Ashley Timms on December, 

https://unravellingmag.com/articles/history-punctuation-english/.  

  0221ل 1يي وت ر اد يرس للوبا ة والنشر وال لويعل ط يي ر: فر اتل محم  زليلل املر   ا ى اإل جليليةل 26

 .322ص
27  Grammar Handbook, Capella University, p47 
28 The student writer, Barbara Fine Clous, McGraw-Hill, 7th edition 2006. P643. A grammar of contemporary 

English, Randolph Quirk, longman group limited, 1st edition, 1972, P1058-1060 

 

 322فر اتل محم  زليلل املر   ا ى اإل جليليةل صويي ر: 
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 .] البكاء [ للشاعر  محمود درويش نظام الحجاج بالعواطف في قصيدة
Système d’argumentation par des émotions dans le poème  

du poète  Mahmoud Darwish. [Elbokae ] 
  Hassan Bouijellaben ،  د. الحسن بواجالبن 

 جامعة القاض ي عياض/ مراكش.مختبر الترجمة وتكامل املعارف، 

 elh_bouijelabn@yahoo.fr        :يميل الباحث إ

Laboratoire de Traduction et Interdisciplinarité, Université Cadi 

 Ayad / Marrakech.  

 Emotional argumentation system in poem  [ Elbokae ] by poet 

Mahmoud Darwish.  

By Dr. Hassan Bouijellaben 

Cadi Ayyad University - Marrakesh 
 

 

                 ملخص:

استهدفُت من خالل هذه الدراسة رصد معالم النظام الذي ينتظم فيه الحجاج 

درويش، ومن أهدافها معرفة نموذج بالعواطف في قصيدة ] البكاء [ للشاعر محمود 

تحليلي للحجاج بالعواطف. وقد عّرف أرسطو الباتوس وعرض النوازع، فبادرُت إلى إثارة 

 اإلشكالية اآلتية: كيف تشتغل العواطف حجاجيا في حنايا متن إبداعي تخييلي ؟    

 L’argumentation dansووقع اختياري على دراسة " كريستيان بالنتان" : 

l’émotion) ) .وحللُت نظام الحجاج  ؛ ذلك ألنه قّدم نموذجا منهجيا لتحليل الباتوس

بالعواطف في قصيدة ] البكاء [  ملحمود درويش، واتضحت استراتيجية الحجاج 

بالعواطف إلقناع املتلقي بمشروعية القضية الفلسطينية كما اتضحت شاكلة اشتغال 

 العواطف حجاجيا في الشعر. 

  نظام، حجاج بالعواطف، قصيدة، محمود درويش. ملفاتيح:ا –الكلمات  -

https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/Emotional
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/argumentation
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/system
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/in
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/poem
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/Elbokae%5bby
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/poet
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/Mahmoud
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/Darwish
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Résumé : 

Système d’argumentation par des émotions dans le        

du poète  Mahmoud Darwish.     [Elbokae ]   poème     

J'ai ciblé à travers cette étude vigie les caractéristiques du 

système dans lequel l’argumentation par des émotions est organisée 

dans le poème [Elbokae] du poète Mahmoud Darwish, l’un des        

objectifs de cette étude est de connaître un modèle  analytique de 

l’argumentation par des émotions.       

Aristote a défini le Pathos et il a présenté des tendances, J'ai 

donc pris l'initiative de poser la problématique suivante: Comment les 

émotions fonctionnent-elles dans un corpus créatif imaginatif?  

J'ai choisi l'étude de "Christian Plantin": ( L’argumentation dans 

l’émotion); car il a fourni un modèle méthodique pour l'analyse du 

Pathos. Et J'ai analysé le système d’argumentation par des émotions 

dans le poème [Elbokae] de Mahmoud Darwish, et La stratégie de 

l’argumentation par des émotions a été clarifiée pour convaincre le 

destinataire de la légitimité de l’affaire palestinienne et la manière de 

fonctionnement des émotions dans la poésie a été clarifiée aussi. 

- Mots - clés: système, argumentation par des émotions, poème, 

Mahmoud Darwish. 

                                                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

Abstract: 

 Emotional argumentation system in poem  [ Elbokae ] by poet 

Mahmoud Darwish.  

Through this study I have targeted the characteristics of the 

system in which argumentation by emotions is organized In the poem 

[Elbokae] of the poet Mahmoud Darwish, One of the objectives of this 

study is to know an analytical model of emotional argumentation. 

Aristote defined the Pathos and he presented  tendencies, so I took  the 

https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/Emotional
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/argumentation
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/system
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/in
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/poem
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/Elbokae%5bby
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/poet
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/Mahmoud
https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/Darwish
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initiative to pose the following problematic: How do emotions  work 

in an imaginative creative corpus?   

I chose the study of "Christian Plantin": (The argument  in 

emotion); because it  provided a methodical model for the analysis of 

Pathos. And I analyzed  the emotional argumentation system in  

Mahmoud Darwish's  poem, and the strategy of emotions                  

argumentation has been clarified for to convince the recipient of 

the legitimacy of the Palestinian affair and how emotions work in 

poetry too.  

- Keywords: system, argumentation by emotions, poem, 

Mahmoud Darwish. 
 

 تقديم:

في املتلقي، وعّرفه    الحجاج هو خطاب مبني، وموجه، وهادف يتغيى التأثير واإلقناع

ْسِلُم ملا ُيطرح  «" بأنه:  Chaim Perelman" شاييم برملان" " 
َ
ْست

َ
جعل العقول تذعن وت

عليها من األقوال، أو يزيد في درجة ذلك اإلذعان وذلك الخضوع. فأنجع الحجاج ما حالفه 

في جعل حدة اإلذعان تقوى لدى السامعين بشكل يبعثهم على إنجاز املطلوب  التوفيق

ونشأ  .                                                                                1 »منهم 

الحجاج في املجتمع اليوناني في حضن الخطابة، وقد ميز أرسطو بين قسمين من الحجج 

 هما:

الصناعية: وهي الحجج الجاهزة، والتي ال يكون للخطيب دخل فيها.         الحجج غير  -

والحجج الصناعية: وهي الحجج غير الجاهزة، وقسمها أرسطو إلى ثالثة أقسام؛ حيث  -

فمنها ما يكون بكيفية املتكلم وَسْمِتِه، ومنها ما يكون بتهيئة للسامع واستدراجه  « قال: 

 .  2 »الكالم نفسه قبل التثبيت نحو األمر، ومنها ما يكون ب

 يتبين من هذا النص أن الحجج الصناعية عند أرسطو ثالثة أقسام، هي: 

  " éthos" ما يتصل بَسْمِت الخطيب وأخالقه: -

https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/affair
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 " pathos" : بأحوال السامعينما يرتبط  -

 "  logos"ما يتعلق بكالم املتكلم وبما تضمه اللغة من حجج منطقية: -

(؛ أي: مراعاة pathosوال السامعين ونفسياتهم، هو ما أطلق عليه: )ما يتعلق بأحف

املتكلم عواطف الجمهور وانفعاالته. وهو حجة الحجاج بالعواطف، وثانية الحجج 

وأما « بهيئة السامعين عندما يثير الخطاب انفعاالتهم، قال أرسطو:   الصناعية، وترتبط

ء من اآلالم املعترية، فإنه ليس إعطاؤنا بتهيئة السامع، فحين يستميله الكالم إلى ش ي

. وعّرف أرسطو الباتوس بأنه 3 »األحكام في حال الفرح والحزن مع املحبة والبغضة سواء 

كل ما يجعلنا نتغير، فنغير أحكامنا. وتكون متبوعة باأللم واللذة، مثل الغضب  «هو: 

.                                      4 » والشفقة والخوف وجميع االنفعاالت األخرى واملشابهة وأضدادها

يبدو أن الباتوس حالة نفسية قابلة للتغيير، ويشمل كل ما له صلة بنوازع املتلقي، لذا 

يجب على املخاِطب أن يعرف أقدار مستمعيه، وما يحركهم ويؤثر فيهم أكثر من غيره. وهذه 

د عرضها أرسطو في الفصول وق النوازع واالنفعاالت نتيجة وقع الخطاب على السامع.

الغضب والسكون، والصداقة  «العشرة األولى من املقالة الثانية من كتاب الخطابة، وهي: 

. 5 »والكراهية، والخوف واألمن، والخزي والوقاحة، والشفقة والنقمة، والحسد والغبطة 

نسبة إلى ولكل حالة انفعالية نقيض. ويلزم التمييز في كل حالة بين ثالثة مظاهر؛ فبال

الغضب، نلفي الِغضاب، ومثيري الغضب، ودواعي الغضب، وفي هذا الشأن قال أرسطو: 

فإذا كان هذا هو الغضب، فالبد أن يكون الذي يغضب إنما يغضب على واحد من  «

الناس فردا، أي على فالن، وليس على اإلنسان، وذلك لش يء فعله به أو أحد ممن هو منه 

العواطف، إذا، استيفاء ثالثة شروط؛ فإذا تعلق األمر بعاطفة  تستلزم معرفة.  6  »بسبب

الغضب، يجب تعّرف الحالة النفسية التي تدفع اإلنسان إلى الغضب، والذين نشعر 

بالغضب نحوهم، واألشياء التي تثير الغضب. وتحظى حجج العواطف بتأثير خاص على 

خصص أرسطو للباتوس مجاال املتلقي؛ بحيث تدفعه إلى اإلذعان وإنجاز املطلوب، لذا 

 كبيرا في مصنفه الخطابة. 

 في تحديد املوضوع: -أ
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اهتممُت بالحجاج بالعواطف نظرا النصراف عناية الباحثين إلى أقسام الحجاج 

الذي  اللغوي والخطابي والبالغي. واستهدفُت من خالل هذه الدراسة رصد معالم النظام

] البكاء [ للشاعر محمود درويش، فبادرت الحجاج بالعواطف في قصيدة     ينتظم فيه

إلى إثارة اإلشكالية اآلتية: كيف تشتغل العواطف حجاجيا في حنايا متن إبداعي تخييلي ؟ 

يبدو التعارض قائما بين الشعر والحجاج بين التخييل واإلقناع، لكن كانت تحذوني الرغبة 

 -                                       في إنجاز  هذه الدراسة لتحقيق مجموعة من األهداف من ذلك:

الكشف عن  -                                                تعّرف نموذج تحليلي للحجاج بالعواطف، 

وألجل تحليل هذه                                   اآلليات الحجاجية التي يعتمدها الحجاج بالعواطف.

عن منهجية كفيلة بتحليل الحجاج بالعواطف في هذا املتن القصيدة عمدُت إلى البحث 

 ".   Christian Plantinفترجمُت دراسة ل " كريستيان بالنتان" "

 اإلطار النظري:  -ب 

 وقع اختياري على دراسة " كريستيان بالنتان" :

L’argumentation dans l’émotion). )  ؛ ذلك ألنه قّدم نموذجا منهجيا لتحليل

  إثبات العواطف. -1 « : حيث قال الباتوس؛

 مواضع نفسية، وألفاظ، وملفوظات العاطفة.  .1-1

يرتكز تحليل الخطاب املعبر عنه على ثالثة مفاهيم لسانية: مفاهيم مرتبطة 

بمواضع نفسية، وبألفاظ العاطفة، وبملفوظاتها. ونحدد ألفاظ العاطفة انطالقا من 

التي تكون عائالتها االشتقاقية ) الحسد،  أسماء العواطف. ونضيف إليها مجموع األلفاظ

يحسد، حسود(. ويمكن أن نستعمل الئحة األلفاظ التي تكون حقل االنفعاالت التي تجمع 

 بين العواطف، واألحاسيس، والحاالت.

 تعيينات مباشرة وغير مباشرة للعواطف.   .1-2

 بإمكان إسناد العاطفة الى موضع نفس ي أن يكون مباشرا أوغير مباشر. 

 تلف  كموضع نفس ي: امل .1-3
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فيما يتعلق باملواضع النفسية، فهي متعددة. ويمكن للنص أن يسند عدة عواطف 

الى عدة فواعل. ويمكن أن ُيعين املوضع النفس ي باسم علم، غير محدد، أو باسم إشارة، أو 

 بوصف محدد أو غير محدد. 

 إثباتات العاطفة: .1-4

من املواضع النفسية يرد املسعى الذي سيتيح الحصيلة العاطفية لكل موضع 

 كاآلتي: 

كّون نماذج  -
ُ
كّون املواضع النفسية املحتملة. و ن

ُ
تحديد فواعل النص التي ت

 التعيين، ومجموع التعابير التي تحيل على هذا الفاعل.

تحديد ملفوظات العاطفة املعينة مباشرة، وملفوظات العاطفة املعينة بشكل غير  -

 مباشر.

طفة: اختيار عواطف مرتبطة بالسياق، إسناد العواطف الى تكوين ملفوظات العا -

مختلف املواضع النفسية. ونحصل حينئذ على إثباتات العواطف، جزئيا أو كليا وقد أعيد 

 بناؤها. 

 موضع العاطفة.  -0

َسّمي موضع العاطفة 
ُ
مجموع القواعد التي تكيف عملية توجيه ملفوظ واقعي  «َسن

لفوظات بإمكانها أن تستثير العاطفة بدون أن تتضمن . هناك م»صوب إثبات عاطفة 

 لف  عاطفة.

 مثال: أطفال يموتون جوعا وعطشا في الصحراء.

ليس من السهل أن نجعل هذا النمط من امللفوظات موضوعيا. لكن إذا أخضعنا 

هذا امللفوظ الختبار بسيط بإدخال الرابط الحجاجي عليه. حينئذ سيتجه هذا امللفوظ 

 ر عن عاطفة الشفقة:صوب التعبي

 أطفال يموتون جوعا وعطشا في الصحراء، لكنه هو ال يكترث لذلك. 

وحدها مساعداتكم هي  «يمكن أن نؤسس على هذا امللفوظ طلبا من قبيل: 

 . وهدفنا هو وسم العمليات الخطابية التي تكون الشفقة. »الكفيلة بإنقاذهم 
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هناك مواضع تبرر هذه العاطفة. ومصادر عاطفة الشفقة أربعة، يتعلق األمر 

 بأطفال، أطفال يموتون، يموتون في الصحراء، وسبب موتهم هو الجوع والعطش. 

 عن أطفال.  عمن ُيتحدث؟

 موت أطفال جوعا. ما هو الحدث؟

 في الصحراء. أين ماتوا جوعا؟

 الجوع والعطش.  ما هو سبب وفاتهم ؟

 يمكن تجنب هذا الحدث ؟ أال 

 يعمل هذا امللفوظ  كحجة تتيح أن يعلل الشفقة. 

يرتكز موضع العاطفة على أعمال علماء النفس، ومحللي الخطاب، وتداوليين، 

 أعرضها بهذا التفصيل:  وبالغيين كالسيكيين. هذه األسس النظرية

 تحديد طبيعة الحدث وإحالته. »ماذا ؟  «

الحدث؛ بحيث تتفاوت تبعا لهوية ذلك الشخص موضوع طبيعة املعني ب»من ؟  «

 العاطفة.

 املماثلة وسيلة مهمة لبناء العاطفة. »مثل ماذا ؟  «

 تؤثر ظروف الزمان واملكان في العاطفة. »أين ؟ « و »متى ؟  «

 يؤدي مبدأ الكم والكثافة دورا مهما في مضاعفة وقع العاطفة. »كم ؟  «

؟ هل هناك عامل مسؤول ؟ فالقول إن السبب هو  ماهو سبب الحادث »ملاذا ؟ « 

سكر السائق، سيحول الحدث من حادث محزن )انجراف التربة( إلى حادث مثير للغضب 

« 7. 

 ] البكاء [ ؟ فما عس ى أن يكون نظام الحجاج بالعواطف في قصيدة محمود درويش

  للشاعر محمود درويش حيث قال:] البكاء [  قصيدة

    حضن فقدتهليس من شوق إلى   «

 ليس من ذكرى لتمثال كسرته

            ليس من حزن على طفل دفنته
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 ! أنا أبكي

 ي أن دمع العين خذالن...وملح           أنا أدر 

 أنا أدري ،

 و بكاء اللحن ما زال يلح

ي من مناديلك عطرا
ّ

 ال ترش 

 لست أصحو... لست أصحو

 ! ودعي قلبي... يبكي

                ***** 

 شوكة في القلب مازالت تغّز 

  ينّز  قطرات... قطرات... لم يزل جرحي

 أين زّر الورد ؟

 هل في الدم ورد ؟

 ! يا عزاء امليتين

 ! هل لنا مجد و عّز 

 ! أتركي قلبي يبكي

 خّبئي عن أذني هذي الخرافات الرتيبة

 أنا أدرى منك باإلنسان ...باألرض الغريبة

 ..و ال رايات مأساتي الخضيبةلم أبع مهري .

ي أحمل الصخر وداء الحّب 
ّ
  ...و ألن

 و الشمس الغريبة

 ! أنا أبكي

 أنا أمض ي قبل ميعادي ... مبكر

 عمرنا أضيق منا ،

 عمرنا أصغر... أصغر
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 هل صحيح ، يثمر املوت حياة

 هل سأثمر

ر ؟
ّ
 في يد الجائع خبزا ، في فم األطفال سك

    .8  »  !أنا أبكي 

 :[ البكاء] نظام الحجاج بالعواطف في قصيدة محمود درويش  -ج

 إثبات العواطف. -1

 :العاطفة ألفاظ  -

 وتتجلى في قول الشاعر محمود درويش:  

 ليس من شوق إلى حضن فقدته  "

  ليس من ذكرى لتمثال كسرته

  ليس من حزن على طفل دفنته

 !  أنا أبكي 

   و بكاء اللحن ما زال يلح

   !   ي قلبي... يبكيودع 

 " ! أتركي قلبي يبكي

هذه مجموعة تعيينات مباشرة وتتجلى التعيينات غير املباشرة للعواطف في قول  

 الشاعر محمود درويش من القصيدة نفسها:  

     يا عزاء امليتين !

ونضيف إلى ألفاظ العاطفة مجموع األلفاظ التي تكون عائالتها االشتقاقية كقول 

 مود درويش:الشاعر مح

 !  أنا أبكي " 

  ". و بكاء اللحن ما زال يلح

ويمكن أن نستعمل الئحة األلفاظ التي تكون حقل االنفعاالت التي تجمع بين 

 العواطف، واألحاسيس، والحاالت:
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 " خذالن ... و ملح دمع العينأنا أدري أن  "

  شوكة في القلب مازالت تغز   "

 لم يزل جرحي ين... قطرات... قطرات
 
  ز

  أين زر  الورد ؟

  هل في الدم ورد ؟ "

فالعواطف تتجلى في بكاء الشاعر محمود درويش وشدة حزنه على تقتيل العدو اإلسرائيلي 

                                               ."خذالن ... و ملح  دمع العين "بني وطنه: 

                   ل النكبة في وطنه فلسطين:  واألحاسيس تنحصر في إحساس الشاعر بالكآبة نظرا لحصو 

  شوكة في القلب مازالت تغز   "

".... قطرات... قطرات
 
  لم يزل جرحي ينز

                                    والحالة تظهر في استشعار الشاعر محمود درويش الضياع إزاء هذه املصيبة الكبرى:    

  " أين زر  الورد ؟

  ورد ؟ "هل في الدم 

 موضع العاطفة.  -

هناك ملفوظات بإمكانها أن تستثير العاطفة بدون أن تتضمن لف  عاطفة. يتعلق 

 األمر بشعب عربي ُيقتل وهو في أرضه. 

عن الشعب الفلسطيني ومعاناته من جراء احتالل   عمن ُيتحدث؟ -

 الجيش اإلسرائيلي أراضيه.

فلسطينيين ليقيموا عليها استعمار إسرائيل أراض ي ال  ما هو الحدث؟ -

 دولتهم، وتشديد سلطاتها الخناق على الشاعر محمود درويش.

 بتهجير الفلسطينيين. 1441قامت إسرائيل سنة   متى تّم الحدث ؟   -

 داخل وطنهم األم: فلسطين .  أين تّم الحدث ؟ -

 طينيين.استبداد الجيش اإلسرائيلي واغتياله األهالي الفلس ما هو سبب معاناتهم ؟ -

 اغتيال الجيش اإلسرائيلي أعدادا كبيرة من الفلسطينيين. كم عدد الضحايا ؟   -
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 ملاذا ؟  ماهو سبب الحادث ؟ ألن إسرائيل تريد أن تستوطن أرض فلسطين. -

مثل ماذا ؟  إبادة إسرائيل السكان الفلسطينيين وهم أهل الوطن يشبه إبادة  -

 األصليون. األمريكيين الهنود الحمر وهم السكان

 أال يمكن تجنب هذا الحدث ؟ يمكن تجنبه بتدخل نزيه للمنتظم الدولي. -

يش ي عنوان القصيدة سيميائيا بمركزية عاطفة البكاء. وفعل بكى يمّت بأوثق 

الصالت إلى الحجاج بالعواطف؛ ذلك ألنه يحرك إرادة التأثير في اآلخر. وقد سيطر فعل 

وإذا  " ! أنا أبكي" لشاعر محمود درويش فعل البكاء: بكى في القصيدة؛ إذ تعدد تكرار ا

استحضرنا هذه الهيمنة، اتضحت قدرتها على استمالة العواطف واستدعاء كل الجوارح 

ب خاللها إلى 
َ
إلعالن الثورة على العدو اإلسرائيلي. وتلي البكاء عملية تقويمية، يعمد املخاط

 اء الحرية.تصنيف ذلك العدو في خانة األشرار األراذل أعد

ومن املالح  أن الشاعر محمود درويش، بما هو ذات شاعرة، قد استغل القافية 

" فقدته " و " دفنته ". فما تعقده القافية من بشاكلة ملفتة؛ وهو ما يتضح من قوله: 

معاقد صوتية مع اسم العلم: محمود شاعر القضية على صلة وثيقة بنفسية املتلف  

"،  !" يا عزاء امليتين  قيمة املرثي وهو الشعب الفلسطيني:  وبمشاعره كأنه بذلك يؤكد

ويرسخ تلك القيمة في اآلخر ) الرأي العام، واملنتظم الدولي، ومنظمة األمم املتحدة( كي 

يشاركه في نظرته إليه، فيكون رهان هذه الوضعية الرثائية هو إقناع اآلخر بأحقية املرثي 

رويش. وينضوي هذا اإلجراء الفني في استراتيجية محمود دفي كل ما قاله عنه الشاعر 

الحجاج بالعواطف إلقناع املتلقي بمشروعية القضية الفلسطينية، وضمه إلى صف 

   الشعب الفلسطيني.

 خاتمة:

اتضح نظام الحجاج بالعواطف في قصيدة الشاعر محمود درويش ] البكاء [  

قي. وأجبُت عن إشكالية هذه والتأثير الذي يخلفه هذا النمط من الحجاج في املتل

 الدراسة؛ حيث بينُت شاكلة الحجاج في متن تخييلي هو الشعر.

يمكن أن أعتبر هذه القصيدة خطابا سياسيا اعتمادا على حجاجيتها بالعواطف  

 وعلى الوظائف السياسية التي أنجزتها وهي:
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 لفت انتباه الرأي الدولي العام إلى القضية الفلسطينية. -

لرؤى وتوحيدها حول قضية محددة هي االعتداء اإلسرائيلي على تجميع ا -

 الفلسطينيين.

بين يتبنون تصورا مشتركا بشأن مصير معين للشعب الفلسطينيي من  -
َ
جعل املخاط

 اإلسرائيلي. جهة وبشأن عدو  لدود هو الجيش

اث ونظرا ألهمية الحجاج بالعواطف يلزم رد االعتبار له؛ ألنه تّم إهماله في األبح

 « العواطف في شعر الشعراءوالدراسات الحجاجية، وأقترح أن ُيدرس نظام الحجاج ب

؛ حيث نجد لديهم أحاديث عن ثيمات الشجاعة والحب والكراهية والخوف... » الصعاليك

الشنفرى وتأبط شرا وعروة بن  كرهوهي أهم املنازع العاطفية في الحجاج بالعواطف فقد 

همالقبيلة وأعلنوا الورد والسليك بن السلكة  ملجتمع الحيوانات الضارية كالذئب  حب 

والضبع وانتماءهم إليه والتجاءهم إليه فرارا من ظلم األهل وأعراف القبيلة وعبروا عن 

من اإلنسان  وخافوامن خالل اقتسامهم طعامهم مع الذئاب واستئناسهم بها  شجاعتهم

  وجوره.
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 و " التراث"  "
ّ
 الثقافة و " والثقافة الشعبية

  - مفاهيم وتقاطعات -
 د, مساع ية نسيبة             ، د. أمينة بدهاشمي

 walhassiya@gmail.com: البري  اإللكتروني - النعامة –املركز الجامعي الصالحي أحمد 1
 sibamess@yahoo.frاإللكتروني: البري  -خنشلة  – جامعة عباس لغرور 2

 

 ملخص:

بات التوجه في اآلونة األخيرة إلى االهتمام بالدراسات البينية وتفعيل البحث فيها على 

على اعتبار أن املعارف تّراكمية ومتقاطعة فيما بينها فاملشترك بينها املستويين النظري والتطبيقي، 

نظر عن اختالف التوجهات واالختصاصات، فالتكامل املعرفي يزيد من اإلنسان بوجه عام، بغض ال

 عمق الخبرة املعرفية ويربطها بسياقات متنوعة.

من بين املعارف املتّداخلة فيما بينها نلفي حقل الدراسات الشعبية، فهو مترامي املرجعيات 

زخزون الضااري املادي واملوضوعات واملناهج، ال يقتصر على موضوع دون اآلخر فكل ما يتعلق بامل

واملعنوي هو محور الدراسات الشعبية، فيتداخل مع األنثربولوجيا واإلثنوغرافيا، واإلثنولوجيا وعلم 

اإلجتماع وعلم النفس إلى غير ذلك من العلوم، وتتفرع عنه أطر بحثية مزختلفة نحو التراث الشعبي، 

 الثقافة الشعبية، األدب الشعبي.

كال التالي: هل يمكن تحديد تقاطعات مصطلضات الدراسات يؤسس ما سبق لطرح اإلش

الشعبية؟ تتفرع عنه األسئلة اآلتية: ما هي أهم مصطلضات الدراسات الشعبية؟ فيما تتّمايز مفاهيم 

تلك املصطلضات؟ سنجيب عن اإلشكال بالتركيز على ضبط املصطلضات املهّمة ومنها: التراث الشعبي، 

  شعبي، األنثربولوجيا.الثقافة الشعبية، األدب ال

 .تراث ، ثقافة، أنثربولوجيا، أدب شعبي، مفاهيم: كدمات مفتاحية

Abstract: 
In recent times, the tendency to focus on inter-studies and activate 

research in the theoretical and practical levels has become of great 

importance , since  that knowledge is cumulative and cross-cutting. What is 

common between them is man. Regardless of the different orientations and 

mailto:walhassiya@gmail.com
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specializations, is that knowledge integration increases the depth of 

knowledge experience and links it to various contexts. 

Among the intertwined knowledge  is that of popular studies, as it is 

a reference,  topic and curricula.Furthermore,it is not  restricted to a topic 

without the other,because all what  focus of popular studies  relates to 

material and moral stock.So, Popular studies interfere with anthropology, 

ethnography, ethnology, sociology, psychology, and other sciences . 

The above establishes the following problem: Can the intersections 

of folk studies be identified? The following questions are subdivided into it: 

What are the most important terms for popular studies? What are the 

concepts of these terms differentiated? We will answer the problem by 

focusing on controlling important terms, including: folklore, popular 

culture,  popular literature, anthropology. 

Keywords: folklore - popular culture - popular literature, 
anthropology. 

   

 في مفهوم الثقافة:  - 1

الثقافة مفهوم واسع النطاق في داللته. فهي في عرف األنثروبولوجيون، وبصفة 

ب الذي يشتمل على املعرفة، والعقي ة، والفن، » خاصة "إدوارد تيلور 
ّ
الكّل املرك

ي ، وأّي نوع آخر من الق رات، والعادات التي اكتسبها املرء واألخالق، والقانون، والتقال

 في امللجتمع
ً
 1.«بوصفه عضوا

، غير مقتصرة 2هي بذلك "تشمل العلوم واملعارف والفنون التي ُيطلب الضذق فيها"

في ذلك على داللتها التي تحظى بالشهرة والذيوع بوصفها االستنارة العقلية وسعة االطالع، 

لى الّنحو الذي ترعاه به وزارة الثقافة ومؤّسساتها،... بل تتجاوزها إلى وتذّوق الفنون ع

 .3التعبير عن القاايا العاّمة

 » فقد
ً
استقّرت الدراسات اإلنسانية املعاصرة على اعتبار مفردة" ثقافة" مصطلضا

ى فيها 
ّ
يدلُّ على منظومة من الخبرات التي حّصلتها جماعة من الجماعات البشرية ، تتجل

قة هذه الجماعة في الضياة ، وتتحّدد أنساقها القيمية واملعتقدية واملعرفية والجمالية،  طري
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والتي تعّبر عن تظرتها للوجود االجتماعي والطبيعية. وحّددت املوضوعات التي يشملها 

املصطلح بأّنها: القَيم واملعارف والّتصّورات والعادات واألعراف والتنظيمات، والتعبيرات 

وأساليب العمل واإلنتاج وأدواته وعالقاته، وأّي قدرات أخرى يكتسبها الفرد الفنية، 

 في املجتمع
ً
 .4«بوصفه عاوا

 في مفهوم  الثقافة الشعبية : -0

 من الثقافة 
ً
 آخر ُيحّدد صنفا

ً
إّن وصف الثقافة "بالشعبية" يصوغ مصطلضا

أّنها تزيد عليها بمقومات  تسري عليه املقومات التي أشرنا إليها في مفهوم " الثقافة"، إال 

خاّصة. فإذا ما استعملنا مصطلح "الشعبية" باملعنى العلمي الدقيق مستبعدين 

 على 
ًّ
استزخداماته السياسية واإلعالمية السائبة، يكون مصطلح" الثقافة الشعبية" داال

 بينهم 
ً
مكّونات صنف الثقافة التي تتواتر بين عاّمة جماعة شعبية، وتصير مشاعا

 -لونها على أّنها من نتاج الخبرة الجمعية املشتركة لهميتداو 
ً
والضّق نفسه في -جميعا

استعمالها واستثمارها،كونها  ثقافة يجري تداولها عن طريق التناقل " الشفهي، الذي يعني 

ما املقصود به "التواصل الشخص ي املباشر"في كّل صورة التدّرج 
ّ
مجّرد التلّفظ بالكالم، وإن

رسات بأعيانها على املستوى الضركي واألدائي في املقام األّول، ويأتي بعده في احتذاء ممما

التوجيه اللفظي وحقيقة األمر، أّن التناقل هنا وظيفة أدائية للضالة الشفهية، على نحو 

 . 5ما يأتيه املهنيون واملزارعون والرعاة والصّيادون على سبيل التمثيل ال الضصر

 التراث، ومكوناته:مفهوم  -3

التراث لفظة اصطلح عليها الباحثون العرب كمقابل للفظة فولكلور االنجليزية التي ظهرت 

في أواسط القرن الثامن عشر بمعنى العادات والتقاليد واألمثال واألغاني والضكايات 

مرادفا للتراث  smith thomsonالشعبية، وقد عده العالم االمريكي سميث طومسون 

نه ش يء انتقل من شخص الى شخص آخر، وجرى حفظه إما هو التراث إ»الشعبي قال 

 .6«عن طريق الذاكرة أو املمارسة أكثر مماحفظه عن طريق السجل امل ون 

وجاء في التقرير األول ملجلس جمعية الفولكلور االنجليزية :"أن الفولكلور يمكن أن يطلق 

وال التاريخ ،ولكن  على مايشمل جميع ثقافة الشعب التي ال تدخل في نطاق الدين الرسمي
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تنمو دائما بصورة ذاتية، ويتفق جل املزختصين على تحديد عناصر التراث الشعبي في 

 أربعة أبواب :

/ العادات 3/ الثقافة املادية والفنون الشعبية 2/ املعتقدات واملعارف الشعبية 1

 / األدب الشعبي .4والتقاليد الشعبية 

 املعتق ات واملعارف الشعبية :/ 1

تقدات ويقصد بها تلك األفكار التي يؤمن بها الشعب فيما يتعلق بالعالم الخارجي، وما املع

وراء الطبيعة وهذه املعتقدات قد تكون في األصل نابعة من نفوس أبناء الشعب ذاته عن 

طريق الكشف أو اإللهام، أو أنها  كانت معتقدات دينية وتتميز هذه املعتقدات كما يقول 

أنها خبيئة في ص ور الناس وهي تدقن من اآلخرين، ولكنها تختمر في ب»  محم  الجوهري 

ص ور أصحابها وتتشكل بصورة مبالغة فيها أو مخففة ، يدعب فيها الخيال الفردي 

دوره ليعطيها طابعا خاصا، وهي مع تمكنها في أعماق النفس االنسانية موجودة في كل 

كما عن  الذين بدغوا مرتبة عالية  مكان سواء عن  الريفين  والحضر، وعن  املثقفين

 .7«من العدم والثقافة

ويدخل في نطاق هذه املعتقدات كل األفكار واألحاسيس التي يكونها الناس إزاء الظواهر 

الطبيعية العادية أو الشاذة، كما تعتمد املعارف والتي هي عبارة عن آليات  وطرائق 

قصد التكيف وايجاد حلول املشاكل   يستقيها اإلنسان ويبتدعها، خالل مساره الضياتي

التي تعترضه، وإلشباع حاجاته األساسة اعتمادا على تجاربه املتواصلة واملتراكمة، فمثال 

الفالح ينوع من أساليب الزراعة تبعا للتغيرات املناخية وكذا امكاناته املادية، فنجده 

محصوله رغم أنه لم  يبتدع كل مرة طريقة مثلى تراعي وضعية األرض، وكذا تحسين جودة

يكن خريج معهد أو تكوين، وبهذا بلغ الفالحون من جهتهم  درجة قصوى في معرفة فصائل 

النباتات ومزختلف أساليب الزراعة وفصول اإلنتاج، ولهم في ذلك رزنامة مابوطة تفوق 

 أحيانا في دقتها ما يدرس في املعاهد املزختصة .

 / الثقافة املادية والفنون الضرفية :2

وهي كل املمارسات اليدوية واالنتاج التقليدي امللموس واملتجذر في ثقافة املجموعة، 

وتسمى صناعات تقليدية إذ أخذنا باالعتبار البعدين الجمالي واالقتصادي لهذا االنتاج 
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وأياا فنونا حرفية، حينما نركز على األساليب والطرق الفنية التي تستزخدم في تلك 

 الصناعة. 

افة املادية هنا ذو دالالت متجددة تنمح لتلك األشكال املادية الديمومة فمصطلح الثق

واالستمرارية، خالل حقب مزختلفة وذهنيات منوعة ولها وظائف عدة؛ كالوظيفة النفعية 

لألواني الفزخارية املستعملة لألكل والشرب، وأخرى كالوظيفة الجمالية مثال األواني 

 النحاسية تستعمل للزينة.

 عناصر الثقافة املادية اعتمادا على معيارين اثنين : هذا وتصنف

 األول :هو طبيعة املادة الخام وتقنيات الصنع .

 8الثاني : الوظيفة التي يؤديها الش يء في نطاق تلبية حاجيات اإلنسان.

وتمارس الفنون الضرفية في الجزائر إما فب نطاق العمل املنزلي الذي تقوم به املرأة كنسج 

ريزا ملالبس، أو في أسواق كانت قديما مزختصة في بيع تلك األدوات يعرض فيها السجاد وتط

حرفيون نشاطاتهم وهم مناوون إلى طوائف مهنية لها قوانينها وأعرافها، التي تابط 

واصفات املنتوجات وطرق الصنع وتعاطي الضرفة، وكل ذلك يساعد في الضفاظ على هوية 

 املوروث الثقافي .

ك نجد املوسيقى والغناء والرقص واأللعاب وغيرها من األشكال الفنية، باإلضافة إلى ذل

التي تتسم بالضركة أو الصوت واملالحظ أن هذا النوع من التراث سجل اهتماما واضضا 

من جل باحثي ثقافات الشعوب، فوضعوا لها مفاهيم خاصة تحدد أطرها ،فبوبوا هذه 

، كما رتبوا املوروث املوسيقي حسب األجناس املادة وفقا النتمائها الجغرافي واالجتماعي

 واألشكال املعروفة محليا اعتمادا على االيقاعات واملقامات .

 : 9ويمكن رصد أشكال الفنون الشعبية فيما يأتي

 / املوسيقى الشعبية:1

املوسيقى املصاحبة  -املوسيقى املصاحبة للرقص  -أ /املوسيقى املصاحبة لألغاني :

 االت للنداءات واالبته

 املوسيقى البحتة -املوسيقى املصاحبة لإلنشاد -
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 آالت ايقاع -آالت وترية  -االت النفخ  -ب/ اآلالت املوسيقية :

 فئات خاصة -ذكر / صوفي -/ الرقص الشعبي واأللعاب :/ الرقص جماعي /فردي2

 ب /األلعاب : غنائية/ أطفال / منافسة/ تسلية 

 / فنون التشكيل الشعبي:3

 التوشية أ / أشغال 

 ب/ الضلي 

 ج/ أدوات الزينة                         

 د/ األثاث 

 ر/ العمارة الشعبية 

 ه/ الدمى 

 و/ الوشم 

 ي/ الرسوم الجدارية 

 

األدب امللجهول املؤلف، العامي »األدب الشعبي على أنه  محم  املرزوقيعّرف الباحث 

، يتحدد من هذا التعريف أن األدب 10«الدغة، املتوارث جيال بع  جيل بالرواية الشفوية

الشعبي بحسب املرزوقي كل أدب ال يعرف مبدعه األصلي فيتداول ضمن نطاق املجموعة 

على أساس أنه أديمها، وهو األدب الذي يتوسل اللغة العامية للتعبير عن قااياه وهذا 

لى اللغة األمر ليس دائما فكثير من اإلبداعات األدبية لم تقتصر في عملية إنتاجها ع

العامية بل اللغة الفصحى نحو ألف ليلة وليلة وبزخالء الجاحظ، املقامات كلها مكتوبة 

باللغة العربية الفصحى ومع ذلك تشترك في مجموعة خصائص ينبني عليها األدب الشعبي 

من بينها شديد الصلة بالواقع والتعبير عن رؤى وتصورات كافة أطياف املجتمع أو 

 املجموعة الشعبية.

األدب الشعبي رباط وثيق بكل »في كتابه روح األدب عب  الحمي  محم  أما الباحث 

أمة، يول  معها ويترعرع بلجوارها ويتربى في تربتها ويرضع ث يها، ويلجتر كل الحياة حدوها 

ومرها، بال تباطؤ، فإذا هو بع  ذلك أدب شعبي متين باإللتصاق بهذه األمة، مكين في 
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 ،11«قاع تها، غائص في أعماقها، فيصير ترجمة لها وعنوانا روحانياتها، متشبث في

يعتبر الباحث أن األدب الشعبي متين الصلة بكل أمة من األمم، ُيعبر عنها ويمثلها فهو مرآة 

عاكسة لكل ما يتعلق بالضياة اإلنسانية، يترجم مشاعر الفرح والضزن والتصورات التي 

 يعكس الواقع واملواقف  واملشاعر اإلنسانية. تكونها األمة حول الضياة، فاألدب الشعبي

 الخاتمة:

ق فيها، غير 
َ
لئن كانت "الثقافة" تشمل العلوم واملعارف والفنون التي ُيطلب الضذ

مقتصرة في ذلك على داللتها التي تحظى بالشهرة والذيوع بوصفها االستنارة العقلية وسعة 

ه وزارة الثقافة ومؤّسساتها، بل تتجاوزها االطالع، وتذّوق الفنون على الّنحو الذي ترعاه ب

 على مكّونات 
ًّ
إلى التعبير عن القاايا العاّمةـ لذا كان مصطلح" الثقافة الشعبية" داال

 بينهم يتداولونها على 
ً
صنف الثقافة التي تتواتر بين عاّمة جماعة شعبية، وتصير مشاعا

اق الثقافي" يشمل االعتقادات أّنها من نتاج الخبرة الجمعية املشتركة لهم، كون "السي

املشتركة بين أفراد البيئة اللغوية واملعلومات التاريزخية ،و األفكار واألعراف املشاعة بينهم، 

ومّما هو مرتبط بالضياة االجتماعية  أْو لُه صلة بثقافة املجتمع الدينية أو السياسية أو 

صطلح الذي ُيعّد من بين أهم االجتماعية بوجه عاّم،وهو ما يعرف عادة بالتراث، هذا امل

محاور الدراسات الشعبية واالجتماعية واألنثروبولوجية تشكيال للجدل، كونه تتجاذبه 

عدة مرجعيات ينطلق منها الباحثون في تحديد هويته وحدوده واألطر التي تنتظم تحته، 

  .كون التراث هو محصلة خبرات السلف يشمل على جوانب مادية وأخرى معنوية.

  :صادر واملراجعامل

 .، سوريا1111أحمد زياد محبك ،حكايات شعبية "قصص" منشورات اتحاد الكتاب العرب ، .1

 .1/19أنيس وآخرون، املعجم الوسيط، دار الفكر، بيروت، دت،  .2

سايمون ديورنغ، الدراسات الثقافية "مقدمة نقدية"، تر ممدوح يوسف عمران، املجلس الوطني  .3

 .155ص ، الكويت،2510للثقافة والفنون واألدب ،

 م.2552، دار ميريت، القاهرة،1صالح قنصوة، تمارين في النقد الثقافي، طينظر:  .4

عبد الضميد حّواس، املادي في الثقافة الشعبية )رؤية عربية(، مجلة الثقافة الشعبيبة،يصدرها  .0

 . 1أرشيف الثقافة الشعبية للدراسات العدد 
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 م. 2554، يونيه، )51لثقافي، مجلة محاور، العدد) عّز الدين إسماعيل، مقدمات في النقد ا .6

 ، مصر.2556محمد الجوهري، مقدمة في دراسة التراث الشعبي املصري ، .2

 الهوامش:
 

 
 .26-20م، ص 2554، يونيه، )51عّز الدين إسماعيل، مقدمات في النقد الثقافي، مجلة محاور، العدد)  -1 

 (.مادة)خلق 1/19أنيس وآخرون، املعجم الوسيط، دار الفكر، بيروت، دت،  - 2 

 .13م، ص2552، دار ميريت، القاهرة،1ينظر: صالح قنصوة، تمارين في النقد الثقافي، ط -3 

عبد الضميد حّواس، املادي في الثقافة الشعبية )رؤية عربية(، مجلة الثقافة الشعبيبة،يصدرها أرشيف الثقافة  -4 

  .12، ص 1الشعبية للدراسات، العدد 
 ..12،صاملرجع نفسه،  -5 

 .00، ص، سوريا1111زياد محبك ،حكايات شعبية "قصص"، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  أحمد -6 

سايمون ديورنغ، الدراسات الثقافية "مقدمة نقدية"، تر ممدوح يوسف عمران، املجلس الوطني للثقافة والفنون  -7 

 . 155ص ، الكويت،2510واألدب ،
 .33ص، ، مصر2556املصري ، محمد الجوهري، مقدمة في دراسة التراث الشعبي -8 

 . 22، تونس، ص2550ناصر البقلوطي ،مقوالت في التراث الشعبي ،تبر الزمان ، -9 
 .41، تونس، ص1162محمد املرزوقي، األدب الشعبي في تونس، الدار التونسية للنشر، -10

 .13سودان، صعبد الضميد محمد، روح األدب، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، د ت، ال-11
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 أخطاء كتابية" من منظور التخطيط اللغوي  تبوكنا بال "

 زكي السيد علي أسامة

-معهد تعليم اللغة العربية  -قسم علم اللغة التطبيقي–األستاذ املشارك   

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

Tabukna without written errors 

Osama Zki EL-Sayed Ali 

Associate Professor –Applied linguistic Dep., -  

Arabic Language Institute 

Imam Muhammad bin Saud Islamic University- Riyadh 

uzaki2000@yahoo.com 

  ملخص: 

.. التخطيط اللغوي من منظور مبادرة " تبوكنا بال أخطاء كتابية" سعى البحث إلى تقويم 

على الفتات املحالت التجارية  ةاملكتوب األخطاءعالج  استهدفتتجربة محلية سعودية  وتعد املبادرة

تأثير ؛ أي إنها مبادرة ذات ةواملؤسسات العامة، ولوحات اإلعالنات داخل املدارس الحكومية واألهلي

مت .األيكولوجية اللغويةعلى  ِّ
ي 
ُ
التنظيري : التأطير املبحث األول تناول املبادرة من خالل مبحثين،  ق

استعمل ، اإلطار العملي وفيه أجيب عن أربعة أسئلة بحث الاايياملتناول  بوصفه تأسيًسا للمبادرة.

 الباحث منهجية البحث الوصفي. 

 انتمت إلى تخطيطمحلية لغوية ج إلى أن "تبوكنا بال أخطاء كتابية" مبادرة أشارت النتائ 

املتعارف عليها في األدبيات العلمية مراحله التخطيط اللغوي، و  بأهدافاملكانة اللغوية، مستبصرة 

بوصفه علًما يدرَّس في الجامعات املرموقة، كما أشارت النتائج إلى أن املبادرة تضمنت بعض نقاط 

شت هذه النتائج،  القوة يغت مجموعة من اوبعض نقاط الضعف، وقد نوقِّ  .لتوصياتوفي ضوئها صِّ

تنقية  -مبادرة لغوية -التخطيط اللغوي   -الكتابية  : األخطاء اللغويةالكلمات املفتاحية

 .اللغة

Abstract:   
The research sought to evaluate the "Tabukna Without Written 

Errors" initiative from the perspective of planning the Language 

mailto:uzaki2000@yahoo.com
mailto:uzaki2000@yahoo.com
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planning. The initiative is a local Saudi experiment that aimed to 

treat the written errors on the signs of shops and public institutions, 

and billboards inside public and private schools. That is, it is an 

initiative that has an impact on the linguistic ecology and the 

initiative was evaluated through two topics. The first topic dealt with 

the theoretical framing of this individual initiative as a foundation for 

it. Because it was an initiative without this foundation, the second 

topic dealt with the practical framework and in which four questions 

were answered. To achieve the research objectives, the researcher 

used the descriptive research methodology. 

 The results indicated that “Tabukna without Written Errors” is an 

initiative that belonged to the planning of the status planning, 

enlightening the goals of language planning, its procedures and 

mechanisms ... which are recognized in the scientific literature as a 

science taught in prestigious universities, and the results indicated 

that the initiative included some strengths Some weaknesses, and 

these results were discussed, and a set of recommendations emerged 

from them. 

Keywords: Written Errors - Language planning 

  

 مقدمة  .1

 التواصل بين ناطقيها، لتحقيقأيكولوجًيا اللغة حدث اجتماعي يستهدف توافًقا 

كتوبة على امل  -أو الكلمات العامية أو األجنبية-األخطاء اللغويةعكر صفو هذا التواصل يُ 

الفتات املحالت التجارية أو بعض املؤسسات الحكومية، أو بعض اللوحات داخل 

هذا  وضعوالريب أن  مما يوسم املشهد اللغوي بوهٍن مبيٍن.الحكومية، و املدارس األهلية 

يتعارض مع السياسة اللغوية للمملكة ومضمونها: اللغة بمحافظة تبوك املشهد اللغوي 

خب املثقفة واملعنيين العربية الفصحى هي اللغة األم، وهي لغة التعليم أيًضا!! وألن الن  

باللغة يضعون على عاتقهم إيجاد الحلول إلشكاليات املجتمع أطلقت األستاذة "خلود 

تبوك مبادرة "تبوكنا بال محافظة النازل" مشرفة اللغة العربية بإدارة تعليم البنات ب

هـ( ، 9331-9341أخطاء كتابية" في صبيحة الثاني من شهر ربيع األول من العام الدراس ي)
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في اللوحات الكتابية بهدف دعم اللغة العربية الفصحى، وتصحيح األخطاء اللغوية 

الفتات املؤسسات الحكومية بمدينة تبوك؛ و املحالت التجارية اإلعالنية في املدارس و 

ضرورة املجتمع إلى ، وتوجيه وتنقيتها من العامي والدخيلالعربية صيانة اللغة بهدف 

 .استعادة مكانة اللغة العربية بمحافظة تبوك من منظور التخطيط اللغوي 

 مشكلة البحث:  .2

فردية ال تلق زخًما إعالمًيا، وال أتت مشكلة البحث من أن املبادرات العربية ال

ن توثق علمًيا فُيغض عنها الطرف
ُ
َتَدارس بين املتخصصين، أو كأنها لم تك

ُ
، فال ت

يستوعبوها بوصفها تجربة عربية محلية في اململكة... لطالب الدراسات العليا يستقصيها 

لغربية، وال وهذا ما ملسه الباحث لدى طالب الدراسات العربية إذ يدرسون املبادرات ا

يعلمون شيًئا عن املبادرات العربية وكثيًرا ما يشيع بينهم سؤال: ملاذا ال توجد لدينا نحن 

دت؟ األمر الذي  نشر املبادرات العربية إن وجِّ
ُ
 دفعالعرب مبادرات لغوية؟ وملاذا ال ت

العربية من  تنقيةساعية إلى ال -"تبوكنا بال أخطاء كتابيةمبادرة  تقص ي إلىالباحث 

الشوائب اللغوية املتمثلة في شيوع األلفاظ األجنبية واألخطاء الكتابة، وهي مبادرة 

...لذا سعى البحث الحالي لتقويمها علمًيا من خالل علم التخطيط اجتهاديةشخصية 

   وأحسب أن الكتابات العربية قليلة في هذا املوضوع. ،املنهج الوصفي باستعمالاللغوي؛ 

  أهمية البحث 1.9

" من منظور علم التخطيط كتابية الضوء على مبادرة "تبوكنا بال أخطاءإلقاء  .1.9.9

اللغوي املوسوم باملنهجية العلمية الذي ينطلق من التركيز على القضايا العملية 

 التي تتضمن اللغة في العالم الواقعي.... بهدف إحداث تأثيرات اجتماعية مرغوبة

 .هـ(9331) هولت و جونسون، 

التخطيط اللغوي ليطالعها ضمن مقرر كنا بال أخطاء كتابية" مبادرة "تبو إدراج  .1.9.1

طالب الدراسات العليا في مرحلة الدكتوراة في كليات اللغة العربية ومعاهد تعليم 

 
ً
  العربية السعودية. اململكةملبادرة عربية محلية باللغة العربية... بوصفها مثاال
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ن لعلهم يتناولونها بأطر مغايرة عرض مبادرة تبوكنا بال أخطاء كتابية على الباحثي .1.9.4

 ملا تناوله البحث الحالي.

 

 أهداف البحث:  2.2

مبادرة" تبوكنا بال أخطاء  املتسق معتحديد مفهوم التخطيط اللغوي  .1.1.9

 .املتعارف عليه علمًيا اللغوي تخطيط الضوء في تابية" ك

مبادرة" تبوكنا بال أخطاء نوع التخطيط اللغوي الذي تنتسب إليه تحديد   .1.1.1

 علمًيا.اللغوي املتعارف عليه في ضوء تعريفات التخطيط بية" تاك

في ضوء نوع التخطيط  تابية"كمبادرة" تبوكنا بال أخطاء أهداف  تحديد .1.1.4

 اللغوي الذي تنتسب إليه.

مبادرة استعراض املراحل اإلجرائية للتخطيط اللغوي؛ لتقييم مدى مراعاة  .1.1.3

 اإلجراءات. كتابية لهذهبال أخطاء  تبوكنا

للخروج بتوصيات قد تفيد في إعادة ...شة نتائج تقويم مبادرة تبوكنامناق .1.1.2

 تنفيذ املبادرة في مشروع وطني باململكة العربية السعودية.

، النظري مبحثين: األول: يستعرض اإلطار  تناول فإن البحث يفي ضوء ما سبق 

  .والثاني: يستعرض اإلطار العملي الذي سيجاب فيه عن أربعة أسئلة

 األول: اإلطار النظري:املبحث  .3

 هل يمكن تخطيط اللغة؟ .3.3

ره جون روبين ا"ورد هذا السؤال بوصفه جزءً  وبجون  Joan Rubinمن كتاب حرَّ

م( من جامعة هواوي...وأكد املحرران على 9199صدر عام) ،Bjorn Jenuddجرونود

مه إينار  أن اللغة ليست عصية على التخطيط.. وقد سبق هذا الكتاب بحث قدَّ

ضمن أدبيات اللغويات التطبيقية ناقش فيه اإلشكاليات  Einar Huagenهوجن

م(، وقد 9121اللغوية في النرويج، والجهود املبذولة في التقييس اللغوي عام )

تواترت هذه املساعي البحثية من منطلق أن "اللغة ليست بمنأى عنه ففي كثير من 
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اللغوي، نجح بعضها، البيئات شهدت القضايا اللغوية عدة محاوالت للتخطيط 

 . (1192)املحمود و البغدادي،  وأخفق اآلخر، وتفاوت بعضها بين هذا وذاك.."

 ؛1199؛ بن نجي، 1193؛ دربالة، 1194)سعيداني، ويشير العديد من الباحثين  

إرهاصات التخطيط اللغوي ظهر في بداية إلى أنه  . (1191؛ قرفة، 9341املحمود م.، 

اة مصطلح الهندسة اللغوي
ً
في الخمسينيات من القرن  باللغويات التطبيقية مرتبط

املاض ي، ثم شاع مصطلح التخطيط اللغوي الذي ارتبط باللغويات االجتماعية، وقد 

األكثر شيوًعا واستعماال بدال من  فأضحىاستقر املعنيون على مصطلح التخطيط اللغوي 

في بداية  -لًمابوصفه ع-واشتد عود التخطيط اللغوي  .مصطلح هندسة اللغة

وقد  للدراسةالستينيات امليالدية من القرن العشرين ثم تحول في وقت الحق إلى ميدان 

 إلى وضع أطر وإستراتيجيات ملبادرات التخطيط اللغوي التي تنطلق من باحثوه ادع

  .االجتماعية اللسانيات

 عرَّف املتخصصون التخطيط اللغوي بأنه: :اللغوي مفهوم التخطيط  .4.1

الذي يتخذه مجتمع ما لتحقيق أهداف وأغراض تتعلق باللغة النظامي ر القرا .4.1.9

 .(1111) القحطاني،  التي يستخدمها ذلك املجتمع

 (.1194الجهود التي تبذل لتحقيق السياسة اللغوية ) البريدي،  .4.1.1

تحديد أنشطة ذات أهداف وسياسات ومراحل زمنية محددة لتنظيم وتعديل  .4.1.4

ط اللغوي بكل طبقات وأساليب اللغة املنطوقة وتحسين اللغة، ويرتبط التخطي

واملكتوبة واألصوات وقواعد اللغة، وتراكيب الُجمل... واملفردات، بهدف حل 

 (.1192اإلشكاالت اللغوية ) ساملة، 

 وبناء اللغة، الكتابة، وتقعيد وتقنين ووظائفها، وأصواتها اللغة بنية إصالح .4.1.3

 األمم بين التواصل ودعم وتحديثها، وإصالحها اللغة، مفردات املعاجم، وحماية

لغته )بن  نحو ما مجتمع يتبناها التي السياسة القرارات وأن بلغة موحدة، الناطقة

 (.1199نجي،
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التدخالت اإلدارية الهادفة واملخططة واملنظمة التي تجرى من قبل الحكومات أو  .4.1.2

وتاريخها، املنظمات اإلدارية في ظل ظروفها الثقافية، وعاداتها، وتقاليدها، 

وهويتها للتأثير على اللغة املكتوبة واملقروءة في املجتمع، لتقديم حلول للمشاكل 

)تشن  .اللغوية التي تظهر في لغة التواصل، من أجل خدمة املجتمع

 (.1192، في: ساملة، 1112تشانغ،

الجهود الحثيثة للتأثير على سلوك اآلخرين بما يتعلق ببنية اللغة وتحديد  .4.1.2

ق في الواقع، وظيفتها، ي طب 
ُ
تضمن ذلك دراسة الواقع اللغوي القائم على نظرية ت

ا لغوًيا  -غير عشوائي -وهو عمل مؤسس ي منضبط اإلجراءات
ً
وهو ليس نشاط

ا بل تتداخل فيه عوامل مختلفة سياسية واقتصادية وإدارية، يحمل رؤى 
ً
صرف

)املحمود  تمعمستقبلية للغة، تتمثل أهدافه في حل اإلشكاالت اللغوية في املج

 .هـ(9341م.، التخطيط، 

دراسة املشكالت التي تواجه اللغة سواء أكانت مشكالت لغوية بحتة، كتوليد  .4.1.9

املفردات وتحديثها وبناء املصطلحات وتوحيدها، أم مشكالت غير لغوية ذات 

 (.1111مساس باللغة واستعمالها )الزبون، 

بل الحكومات أو الهيئات  .4.1.3 هة من قِّ الرسمية وما شابهها أو األفراد؛  الجهود املوجَّ

للتأثير على السلوك اللغوي للمجموعات اللغوية الكبيرة أو الصغيرة، فيما يتعلق 

خربوش، )باكتساب اللغة، أو بنيتها، أو وظيفتها، أو مكانتها داخل مجتمع ما

1111  .) 

 من التعريفات السابقة ما يلي: ُيستخلص    

هود تبذل جهو التخطيط اللغوي أن ى إل  أشار( 4.1.1ذو الرقم ) التعريف

هدف التخطيط في ( 4.1.2)التعريف ذو الرقم  وحصر  ،لتحقيق السياسة اللغوية

اللغوي قرار  فأشار إلى أن التخطيط( 4.1.9)خدمة املجتمع، أما التعريف ذو الرقم

ذا أن ه( 4.1.4ذو الرقم )التعريف وحدد  نظامي يتعلق باللغة املستعملة في املجتمع،

  النظامي القرار 
ُ
ذ مراحل زمنية محددة تشمل كل ما خطة تشغيلية ذات ل وفًقاينفَّ

.. بهدف إيجاد حلول ملا الشفهية واملكتوبة متضمنة مهاراتها وعناصرهايتعلق باللغة 
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لها، تعانيه من إشكاليات ( في بنية اللغة، وأصواتها 1.1.3)الرقم التعريف ذو  فصَّ

أشار و  ة، واملعاجم، وحماية املفردات من الدخيل وتحديثها...ووظائفها، وتقنين الكتاب

ن  (4.1.9-4.1.2)الرقمالتعريفان ذو  عوامل غير إلى أن التخطيط اللغوي قد يتضمَّ

سياسية الو  داريةاإل جتمعية  و املؤثرات في امل وتتمثلاللغوي، لتخطيط تؤثر في ا لغوية

( فقد 4.1.3أما التعريف ذو الرقم) ،التي تتآزر إلنجاحه في شكليه الكتابي والشفهي

 يتخذلخص مضامين التعريفات السابقة، وزاد عليها في أن التخطيط اللغوي قد 

طلق عليها مبادرةفردية الجهود الصيغة 
ُ
، مثل املبادرة التي يتناولها التي يمكن أن ن

  .البحث الحالي

فالتغيير اللغوي  التخطيط اللغوي ليس تغييًرا لغوًيا فقط؛أن  تجدر اإلشارة إلى

 غير قصدي، وغير ُم  عشوائيفهو قد يكون غير مؤسس ي، وغير منضبط منهجًيا، 
َّ
ط خط

ا لغوًيا صِّ  له،
ً
ا،وقد يكون نشاط

ً
ال تتداخل فيه عوامل إدارية، وال يحمل رؤى  رف

اللغة على قد َيضر التغيير اللغوي  وهذا. هـ(9341)املحمود م.، التخطيط،  مستقبلية

. مثل تغيير كتابة الرسائل اإللكترونية باللغة الفرانكوأرب املتداولة بين املدى البعيد

 .املتعددة عبر وسائل التواصل االجتماعي شبابنا العربي

  gaaLnaLP egaaanaLأنواع التخطيط اللغوي  .3.3

 ؛1192املجيول، ؛هـ9341، املحمود م.؛1193هولت وجونسون،)اتفق املختصون 

 التخطيط اللغوي ينحصر فيما يلي: على أن أنواع (1111الزبون، 

أو اللغات املوجودة  ينطلق من دراسة واقع اللغةالذي : تخطيط الوضع اللغوي  .4.4.9

في املجتمع، والتنبؤ بمستقبلها بناء على معطيات الواقع ومتغيراته، ومحاولة التأثير 

راد. 
ُ
يتمثل الوضع اللغوي في تخطيط كما في هذا املستقبل وتوجيهه نحو امل

ات الرسمية نحو إقرار لغة ما في املجتمع، وجميع ما يترتب على ذلك األمر السلط
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من مقتضيات،مثل إقرار اللغة اإلنجليزية في املرحلة االبتدائية في بعض البلدان 

 .العربية

 ، وهذا النوعداخل بنية اللغة ومتنهايختص بالتغييرات و  :تخطيط املتن اللغوي  .4.4.1

ملتخصصين، وُيعد تخطيط النظام الكتابي من التخطيط يعتمد على اللغويين ا

واإلمالئي للغة وإصالحه، وإثراء ذخيرة اللغة من باملفردات، وتغييرات البنية 

 ، مثلما حدث للغةللغة، وتقييس النظام الكتابي، وتخطيط املصطلحاتالتركيبية 

 .(1192)عبد املقصود، اليابانية 

التخطيط اللغوي بالجهود ُيعَنى هذا النوع من  :تخطيط االكتساب اللغوي  .3.3.3

املنظمة لنشر اللغة من خالل النظام التعليمي، فهو ُيحدد األسس التي تجعل 

. فقد نص نظام اململكة أن لغة التعليم هي اللغة هي لغة التعليم -املختارة-اللغة 

 العربية.

يستهدف هذا نوع من التخطيط اللغوي الصورة  :تخطيط املكانة اللغوية .4.4.3

األفراد ودراستها والتأثير فيها بما يخدم واقع اللغة  ي أذهانالنمطية للغة ف

 اللغةوأبرز دليل  .ومستقبلها، ويزيد في نفوذها داخل وخارج مجتمع متحدثيها

العبرية،" فقد أثمرت جهود هذا التخطيط اللغوي أن أصبحت اللغة العبرية لغة 

)املحمود شير وي. (1192)حسين، اللغة الرسمية هناك" وأضحت  ،حية لكل ش يء

لم يلق االهتمام الكافي الذي "من التخطيط إلى أن هذا النوع  هـ(9341م، 

، واملواقف واالتجاهات النمطيةيستحقه من الباحثين. فعادة ما تكون الصورة 

والقناعات نحو اللغة مؤثرة بشكل كبير في واقع اللغة، ومن ثم يمكن قراءة 

 .مستقبلها"

ِّ و هو تخطيط يُ تخطيط الخطاب  .4.4.2
ه الخطاب اإلعالمي إلى التأثير في الحالة ج 

 والتوجهات... ألفراد املجتمع. الذهنية، والسلوكية والقناعات

 مراحل التخطيط اللغوي وآليات تنفيذه .4
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أن التخطـــيط اللغـــوي يوســـم بأنـــه عمليـــات إلـــى ( 11، صـــفحة 9341)املحمـــود م.، أشـــار     

علــى أن  بــاحثو التخطــيط اللغــوي  وقــد اتفــق  .منظمـة تســتهدف حــل مشــكلة لغويــة معينــة

 إجراءات التخطيط اللغوي تنحصر في أربعة عمليات رئيسة هي:

: التي ترتكز على جمع البيانات والحقائق حول الوضع اللغوي، ملرحلة التحضيريةا .3.9

 م املنهج املسحي الوصفي.باستخداوتحديد املشكلة بدقٍة، 

ستعرض مرحلة التخطيط اللغوي:  .3.1
ُ
االستراتيجيات املقترحة، في هذه املرحلة ت

وآليات تنفيذها مع الجهات ذات  ...واملفاضلة بينها، واختيار األفعل واألفضل

واختيار االستراتيجية  -وهنا تبرز الجوانب اإلدارية في التخطيط اللغوي  -العالقة

 األنسب وفق السياق الذي ُينفذ فيه التخطيط اللغوي املستهدف.

في هذه املرحلة تطبق اإلجراءات املنهجية التي ي: التخطيط اللغو تطبيق مرحلة   .3.4

 اتفق عليها.

فاللغوي: مرحلة تقويم تجربة التخطيط  .3.3 ستهدِّ
َ
جوانب القوة هذه املرحلة تعرف  ت

عف  والتقليل نقاط الضعف في  القوة،من أجل دعم جوانب وجوانب الضَّ

 . التخطيط

تكون بمعزل عن  تجدر اإلشارة أن العمليات اإلجرائية للتخطيط اللغوي ال  

 :عدة عوامل مؤثرة يجب أن تؤخذ في ُحسبان القائم على التخطيط اللغوي، مثل

الوضع االقتصادي، والوضع السياس ي، والثقافة السائدة، باإلضافة إلى َعد  جميع 

األطراف ذات العالقة في املجتمع. إذ تكتنف عمليات التخطيط اللغوي تعقيًدا ناتًجا 

فيها؛ لذا يجب أن يتسم التخطيط اللغوي بش يء من املرونة عن تداخل عوامل عدة 

 مراعاة للعوامل التي تؤثر فيه.

بناء على ما سبق فإن البحث قد انتهى من املبحث األول، وهو املبحث النظري،       

 لتقييم مبادرة تبوكنا بال أخطاء كتابية:املبحث الثاني اإلطار العملي  يتناول ومن ثم 

 نطلق املبحث الثاني من سؤال عام مضمونه:  ي املبحث الاايي: .2
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 ؟هل تنتمى مبادرة تبوكنا بال أخطاء للتخطيط اللغوي املتعارف عليه علمًيا    

 تالية:الأسئلة  ربعةاأل ويتفرع عن هذا السؤال     

 السؤال األول: .1.3

 مبادرة تبوكنا بال أخطاء كتابية؟املتسق مع ما مفهوم التخطيط اللغوي 

تاج تحليل مضامين تعريف التخطيط اللغوي الواردة اإلجابة  عن هذا السؤال تأتي نِّ

ن الخروج بتعريف ومن ثمَّ من اإلطار النظري،  (4.1.3 -4.1)الرقم في املبحث ذي  ُيمكِّ

 أنه:ب إجرائي للتخطيط اللغوي املتسق مع املبادرة

-ملؤسسية لجهود اوااملتمثلة في مبادرة األستاذة خلود النازل، جهود الفردية ال    

خطة في أنشطة ذات املخططة  -محافظة تبوكب تعليم البناتاإلشراف التربوي إلدارة 

الالفتات األهلية تصويب األخطاء اللغوية املكتوبة على  بهدف محددة زمنًيا، تشغيلية

؛ إعالًء ملكانة اللغة العربية بمحافظة ، وتنقيتها من الكلمات العامية واألجنبيةوالحكومية

 (.1191، وعرض هذه الجهود في اليوم العالمي للغة العربية في ديسمبر عام )تبوك

 يستنتج من التعريف السابق ما يلي: .1.2

مخططة تستهدف تفعيل فردية وحكومية جهود تخطيط لغوي يتمثل في املبادرة  .2.1.9

 .(4.1.3؛ 4.1.9)راجعالسياسة اللغوية في مدينة تبوك باململكة العربية السعودية

كما  بزمن محدد منهجي ذو خطة تشغيلية موقوتةلغوي ادرة تخطيط املب .2.1.1

 .(4.1.4)راجع،  سيتضح عند الحديث عن مراحل تخطيط هذه املبادرة

ا تتداخل فيه عوامل مختلفة إدارية املبادرة ليست ن  .2.1.4
ً
ا بل نشاط

ً
ا لغوًيا صرف

ً
شاط

 .(4.1.2ومجتمع محافظة تبوك)راجع ذو رؤية مستقبلية للغة واقتصادية

تستهدف تحسين مكانة ال تستهدف تغييرا لغوًيا عشوائًيا بل  املبادرة  .2.1.3

  (.4.1.2)راجعاللغة

ما نوع التخطيط اللغوي الذي توسم به مبادرة تبوكنا بال  :السؤال الاايي .1.3

 أخطاء كتابية؟

تاج مراجعة أنواع التخطيط اللغوي   في املراجع  اإلجابة عن هذا السؤال تأتي نِّ

ن أن 4.4)الجزئية ذي الرقمرد بعضها في ذات الصلة، والوا (، فبعد املراجعة تبيَّ
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دون غيره من أنواع التخطيط األخرى؛ ألن هذا املبادرة تنتمي لتخطيط مكانة اللغة 

التخطيط  ُيبرز الصورة النمطية للغة العربية في الالفتات الحكومية واألهلية... 

تكون لغة عربية فصيحة وفًقا  املكتوبة في مدينة تبوك، والتي تستوجب ضرورة أن

يللسياسة اللغوية للمملكة العربية السعودية. كما أنها  ِّ
نق 

ُ
الكلمات من اللغة العربية  ت

، وتصون لغة الالفتات العامية والكلمات األجنبية بكلمات عربية فصيحة في الالفتات

 .مما ُيعلي من قيمة العربية لدى مجتمع محافظة تبوك ؛املكتوبة من الخطأ

 السؤال الاالث:  .1.4

املكانة ما أهداف مبادرة تبوكنا بال أخطاء كتابية املتوافقة مع أهداف تخطيط 

 اللغوية؟

باستعراض أهداف التخطيط اللغوي نجد أن املبادرة حققت بعض ما 

 واملتمثلة فما يلي: هـ(9341مذكور في محمود،، Nahireناهير  استخلصه )

تهدف إلى الحفاظ على  التيLanguage Purification التنقية اللغوية  .2.3.9

من الشوائب والدخيل واالنحراف اللغوي، وهما نوعان: التنقية  اللغة

الخارجية، أي حماية اللغة من اللغات األخرى. أما التنقية الداخلية فتتمثل 

في الحفاظ على البنية اللغوية من االنحراف، أي من األخطاء اللغوية 

ت لغة  فاملبادرة؛ الصوتية والكتابية من األخطاء الكتابية، وهي  الالفتاتنقَّ

 ، والقواعد التركيبية النحويةية أي متعلقة بالقواعد اإلمالئيةتنقية داخل

 للغة العربية
َ
ومن ، من الكلمات العامية الالفتات تِّ قَّ ، كما أنها ن

 تنقية خارجيةال وهذا من ،للكلمات األجنبيةالكتابة الصوتية  )النقحرة(وهي

 أيًضا.

مراعاة الكتابية خطاء األ من  :Language maintenanceصيانة اللغة .2.3.1

-lA) القواعد اإلمالئية والتركيبية، وتخليصها من شوائب الخطأ اللغوي 

inaB & hboS-5boS  1192 ) وهذا جوهر املبادرة. 
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 السؤال الرابع  .6

  ؟، وآليات تنفيذها إجرائًياما مراحل تخطيط مبادرة "تبوكنا بال أخطاء

املشار إليها اللغوي مراحل التخطيط اتبعت تبين أنها املبادرة طالع على وثائق باال 

 على النحو التالي:الواردة في اإلطار النظري  (9.4.4 -9.4)في الجزئية 

بـــدأت األســـتاذة خلـــود  (9339) شـــهر محـــرم منتصـــف  بـــدأت: املرحلـــة التحضـــيرية .2.9

النــــازل تعــــرض فكرتهــــا علــــى زميالتهــــا بقســــم اإلشــــراف التربــــوي، وعلــــى املعلمــــات 

باملــــــــدارس الســــــــتطالع آرائهــــــــم حــــــــول املبــــــــادرة؛ تحفيــــــــًزا لهــــــــم، ووجــــــــدت تجاوًبــــــــا 

دت جمــــــــع البيانــــــــات واستحســــــــاًنا لتنفيــــــــذها، ومــــــــن ثــــــــمَّ  ِّ
، املشــــــــكلة بدقــــــــٍة وُحــــــــد 

  .التخطيط لعالجهاكتابية يجب  طاءوجود أخوخلصت نتائج هذه املرحلة إلى 

 اطمأنـــــــــته( بعـــــــــد أن 9331، صـــــــــفر)شـــــــــهر  بـــــــــدأت مرحلـــــــــة التخطـــــــــيط اللغـــــــــوي: .2.1

األســــتاذة خلــــود النــــازل مــــن تهيئــــة امليــــدان بــــدأت املكاتبــــات النظاميــــة بينهــــا وبــــين 

مسؤولي إدارة اإلشـراف التربـوي بتعلـيم البنـات، وتمـت املوافقـة، وحـدد التصـور 

تشـــــــغيلية مبدئيـــــــة، وأعـــــــدت املخاطبـــــــات الرســـــــمية  املبـــــــدئي للعمـــــــل وفـــــــق خطـــــــة

ملديرات املـدارس، ومعلمـات اللغـة العربيـة ومعلمـات األنشـطة.... لتهيئـة املـدارس 

وعقــــــــدت اجتماعــــــــات كمـــــــا جهــــــــزت املكاتبــــــــات التــــــــي ســــــــتوجه لــــــــذوي الطالبــــــــات، 

للعصــــف الــــذهني الختيــــار اإلســــتراتيجيات األمثــــل التــــي تتفــــق مــــع بيئــــة محافظــــة 

اختيار إستراتيجية فرق العمل، وإعداد رابط إليكترونـي، وعـدم  تبوك، نتج عنها

اإلثقال على املـدارس، بـل الترغيـب للمشـاركة فـي املبـادرة، وتـدريب املعلمـات علـى 

لتصــــــويب األخطــــــاء اإلمالئيـــــــة و  فصــــــول تعلــــــيم اللغـــــــة العربيــــــةكيفيــــــة توظيــــــف 

ى إدارة علـــــــ ُعرضـــــــتاملبدئيـــــــة.. ثـــــــم  ُعـــــــدلت الخطـــــــة التشـــــــغيليةكمـــــــا التركيبيـــــــة.. 

 اإلشراف التربوي للمتابعة   

الجوانــب  بــروز يالحــف فــي هــذه املرحلــة وآليــات تنفيــذها مــع الجهــات ذات العالقــة، 

وهـــــي جوانـــــب غيـــــر لغويـــــة روعيـــــت فـــــي تخطـــــيط تبوكنـــــا بـــــال  اإلداريـــــة فـــــي التخطـــــيط اللغـــــوي 

 أخطاء..
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 كـــوبر عـــن التخطـــيط مـــن خـــالل اإلجابـــة عـــن ســـؤالينذكـــره مـــا جـــدير بالـــذكر إيـــراد 

؟ هما: 
ُ
ط

َّ
ن ُيخط

َ
 .(9341املحمود م.، )املذكور في:  كيف يكون التخطيط؟ومل

؟  :سؤال كوبر األول واإلجابة عن 
ُ
ط

َّ
ن ُيخط

َ
هة نجد أن  مل للمجتمع املبادرة موجَّ

ُحثت فيه األطراف التعليمية املحلي بمحافظة تبوك، وهو تخطيط آني ومستقبلي، 

جزء من املجتمع  نذوي الطالبات.. وجميعهو  لباتاملمثلة في املعلمات واملشرفات والطا

ا لغوًيا بإبراز األخطاء اللغوية 
ً
راك .. وأشار بصورة الفتاتالاملكتوبة على املحلي أوجد حِّ

ماعي إيجابي اجتلغوي وهذا جانب .. علنية وضمنية أن اللغة العربية تعاني وهًنا كتابًيا

لكون اللغة والثقافة وجهين لعملة  ةالثقافة والهوي ينعكس علىحققته املبادرة، مما 

 . واحدة

؟ فإجابته كما ذكر كوبر: كيف يكون التخطيطوهو:  سؤال كوبر الثانيأما 

من أن التخطيط اللغوي مبني على نظرية  تنطلق األولىتتمثل في وجتهي نظر مختلفة، 

ق على الواقع اللغوي، في حين أن  طبَّ
ُ
الواقع مبنية على دراسة  وجهة النظر الثانيةت

بين أن مبادرة تبوكنا بال أخطاء وفي ضوء ما ذكره كوبر يت. (9341)املحمود م.،  ابتداًء!

وجهة النظر الثانية التي تنطلق من الواقع املتمثل في األخطاء الكتابية كتابية تنطلق من 

 وفًقا للغة املعيارية والكلمات العامية واألجنبية على الالفتات... مما يستوجب تصحيحها

التي تدرسها الطالبات في املدارس بمحافظة تبوك، "ووفًقا للتقييس اللغوي توصف 

)دربالة، "بالوضوح، واالقتصاد في البنية التركيبية، واملسحة الجماليةاملعيارية اللغة 

1193) ! 

شــــهر ربيــــع  -)شــــهر صــــفر مــــن منتصــــفبــــدأت التخطــــيط اللغــــوي: تنفيــــذ مرحلــــة  .2.4

الـذي تـوزع إلـى املسـح الوصـفي  مسـتندةة وضعت الخطـة التشـغيلي( 9339األول 

نـــــت بـــــين فـــــرق العمـــــل إذ  بهـــــدف مســـــح األخطـــــاء مـــــن الطالبـــــات عمـــــل  فـــــرق  تكوَّ

األخطـــاء الكتابيـــة الفتـــات مســـح الكتابيـــة داخـــل املدرســـة، وفريـــق عمـــل وظيفتـــه 

مســــح الفتــــات املؤسســــات  وظيفتــــهوفريــــق عمــــل املحــــالت التجاريــــة، فــــي الفتــــات 
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ــــقت الجهــــود مــــع ذوي الطالبــــات الالئــــي ديةالحكوميــــة ولوحاتهــــا اإلرشــــا ِّ
س 

ُ
.. كمــــا ن

تواصــــلن مــــع املعلمــــات ملعرفــــة كيفيــــة املســــاهمة لت ــــجيع بنــــاتهن علــــى تصــــحيح 

وحصـــــــر تنســـــــيق ل. ولتيســـــــير العمـــــــل أعـــــــد رابـــــــط إليكترونـــــــي لاألخطـــــــاء الكتابيـــــــة..

وتصــنيفها وفًقــا النتمائهــا لالفتــات محــالت تجاريــة، أو لوحــات مدرســية، األخطــاء 

ء الكتابيــة فــي نطاقهــا فــي املــدارس التــي تقــع األخطــاحــات مؤسســات عامــة...  أو لو 

بعد حصر األخطاء الكتابية وظفـت املعلمـات حصـص اإلمـالء وقواعـد  .الجغرافي

فـــــي تصـــــحيح األخطـــــاء الكتابيـــــة علــــى الالفتـــــة، كمـــــا اســـــتبدلت الكلمـــــات  ...النحــــو

از استيشــــــن، والكلمــــــات األجنبيــــــة بكلمــــــات عربيــــــة فصــــــيحة مثــــــل: "قــــــ–العاميــــــة 

نفت املـــــدارس بنـــــاء علـــــى عـــــدد مشـــــاركتها إلـــــى ُصـــــ كمـــــااســـــتبدلت بمحطـــــة وقـــــود. 

الفتات(ومـــــــدارس فضـــــــية )توثيـــــــق ثمـــــــاني الفتـــــــات(  91مـــــــدارس ذهبيـــــــة ) توثيـــــــق 

 ومــدارس برونزيــة )توثيــق خمــس الفتــات(
ُ
منــع مشــاركة املــدارس األقــل ، كمــا لــم ت

ِّ مــــن هــــذا العــــدد. وُ 
 
فــــي  -ء الكتابيــــة وبعــــدهاقبــــل تصــــحيح األخطــــا-الالفتــــات  قــــتِّ ث

ر  وقـــد  مطبـــوع يحمـــل شـــعار إدارة اإلشـــراف التربـــوي بتعلـــيم البنـــات. دليـــل مصـــوَّ

( مدرســــة داخــــل مدينــــة تبــــوك وخــــارج مدينــــة تبــــوك 41شــــارك فــــي هــــذه املرحلــــة )

وفًقـا  -تابعة اإلشراف التربوي بقسم تعليم البنات، وجمعت خـالل فتـرة التنفيـذ

 ها في فصول تعليم اللغة العربية.بت جميعُ و لوحة صُ  (22)للخطة التشغيلية 

لتقــويم املبــادرة صــاح الباحــث ســؤالين لعــرض  مرحلــة تقــويم التخطــيط اللغــوي: .2.3

 اإليضاح:وفيما  في املبادرة الضعفالقوة وجوانب جوانب 

 ؟كتابية ما جوانب القوة في مبادرة تبوكنا بال أخطاءالسؤال األول:           

 نقاط التالية:تمثلت جوانب القوة في ال .6.4.3

بحيــــث تنفــــذ ملــــدة ه( 9334 -9331)علــــى مــــدى ثــــالث ســــنواتاملبــــادرة  اســــتمرار  .2.3.9.9

، دراســـــ ي( مـــــن شـــــهر )ربيـــــع األول حتـــــى ربيـــــع الثـــــاني مـــــن كـــــل عـــــامشـــــهرين بدايـــــة 

بالفتـات  كتـابي خطأ آخر القضاء على واستهدفت الخطة االستراتيجية الثالثية 

 قسم البنات بتبوك!!  حثيثة من إدارة اإلشراف التربوي  تبوك بمتابعة



 

 (2020) 02/ العـــدد:  04املجلد
                  جلة مقاماتم

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 

- 304 - 

ا لغوًيا ردية الفاملبادرة أوجدت  .2.3.9.1
ً
راك نتج حافظة تبوك، بمحلي املجتمع املفي حِّ

 . واملعنيين بوجود إشكالية لغوية يجب حلها عنها تبصير الطالبات

 -املتعارف عليها بين املتخصصين اللغوي تخطيط المراحل اتبعت املبادرة  .2.3.9.4

من  اجزءً  نبوصفه ذوي الطالباتالتعليمية و  هيئت البيئةفنتائج مرحلتها األولى: 

: املجتمع املحلي، وقد استقر الجميع على وجود مشكلة لغوية، وفي مرحلة الثانية

 ، وفي املرحلةملكاتبات اإلدارية النظاميةاملتمثلة في الغوية الغير برزت الجوانب 

ثم تصنيفها،  رق العمل في حصر األخطاء،فِّ  بدأت ) التنفيذية التشغيلية( الثالثة

 وفي مرحلتها 
ُ
ِّ الرابعة ق
الضعف. ونتج  وجوانبالقوة  جوانبة من حيث ر املباد متِّ ي 

-9331في خطة إستراتيجية ثالثية )إجماع اآلراء على استمرار املبادرة  هاعن تقييم

 لقضاء على آخر خطأ كتابي في مدينة تبوك. ه(؛ ل9334

: ة تبوك جميعهاالجهات املشاركة ممثلة في مدارس محافظ ةحماس .2.3.9.3

ر على  وهذا االبتدائية واملتوسطة والثانوية، وإدارة اإلشراف التربوي... ِّ
 

ُيعد مؤش

الهيئة التعليمية بإدارة تبوك قسم تعليم البنات لتبنيها مبادرة األستاذة خلود وعي 

في نفوس تها كانمل ارفعً النازل لتنقية اللغة العربية وصيانتها من األخطاء الكتابية؛ 

 .وتالشيها من املشهد اللغوي في تبوك نشء،ال

 نحماسة املتعلمات في تعقب الالفتات التي فيها أخطاء لغوية، وت جيع ذويه .2.3.9.2

بأهمية مكانة اللغة  نألهمية الفصحى؛ وهذا انعكاس لوعيهن مؤشر على إدراكه

 العربية؛ لكونها لغة القرآن الكريم.

ن مهارات القواعد حس  ة دمج الالفتات... في فصول تعليم اللغة العربي .2.3.9.2

إضافة إلى أن املبادرة  .في املبادرة اإلمالئية لدى طالبات املدارس املشاركة

 املكتوب على الالفتة الخطأ اللغوي فاملتعلمات يدركن استثمرت التعلم الضمني 

وهذا تعزيز  بناء على ما درسنه من قواعد اإلمالء أو قواعد النحو... صوبنهتثم 

 الالفتةأن نصوص ملا سبق اإلمالئية أو النحوية عملًيا. أضف  ملمارسة القاعدة
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ٌص أصيل حيوي 
َ
ا لغوًيا كما أنه ينمي لديهن الكفاءة  ن

ً
يكسب املتعلمات دخال

وهذا توجه محمود تدعو إليه اللغويات التطبيقية في تعليم اللغة  املعجمية،

   (.1111العربية، بعد أن ثبت جدواه في تعليم اللغات األجنبية )علي،

الوقت، توفر التجريب األولي لهذه املبادرة ُيمكن أن ُيقدم تغذية راجعة  .2.3.9.9

شروع وطني مخذ قرار مؤسس ي بتطبيق هذه املبادرة في إذا ما ات  والجهد واملال 

  باململكة العربية السعودية.  

 ما جوانب الضعف في مبادرة تبوكنا بال أخطاء؟ .6.4.2

 ة:تمثلت جوانب الضعف في النقاط التالي

يست بعدد قلة  .2.3.1.9  ( مدرسة14املدارس املشاركة )الالفتات املصوبة إذا ما قِّ

؛ واملؤشر على هذا الضعف أن املعنيين مدوا فترة تنفيذ املبادرة حتى بنات

 االنتهاء من آخر الفتة بها خطأ كتابي.

لكونها الشئون البلدية والقروية  عدم التنسيق بين إدارة التعليم بتبوك ووزارة  .2.3.1.1

، كما أنها جهة لالفتةتضع الضوابط اللغوية املسؤولة )تشريعًيا( فهي  الجهة

 
ُ
ِّم املخالفين الذين ال يلتزمون بالضوابط اللغوية تنفيذية ت

. أيًضا لم لالفتةغر 

وتهيئة مجتمع  -الجماهيري  اإلعالم-الوعي اللغوي يشارك اإلعالم بدوره في نشر 

يئة للتخطيط اللغوي أمر فاعل في تبوك بأهداف املبادرة وأهميتها؛ فتهيئة الب

 نجاح التخطيط اللغوي بأنواعه كافة. 

أو كلمات  ضعف االستجابة لتغيير الالفتات التي ثبت فيها وجود أخطاء لغوية .2.3.1.4

، وهذا أحد العوامل االقتصادية املؤثرة في االستجابة عامية أو كلمات أجنبية

ييرها سيكلفه مادًيا، للمبادرات اللغوية، فصاحب الالفتة الخطأ يرى أن تغ

 ولهذا ُيحجم عن تغييرها!

د وزارة التربية والتعليم بتفعيل هذه املبادرة  .2.3.1.3 ُجهد مشكور لكنه غير كاف تفر 

تحتاج مؤازرة الجهات  في مجتمع تبوك، فهي إلنجاح تخطيط املكانة اللغوية

 . لتحقيق هدف املبادرة وهو هدف لغوي ووطنيالتنفيذية والتشريعية 

 : هنتائجمناقشة لبحث و خاتمة ا .7
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نت النتائج .9.9  ما يلي: بيَّ

تنقيــة  بضــرورة تبــوكمحافظــة قســم للبنــات ببإدارة اإلشــراف التربــوي ترجمــة وعــي  .9.9.9

اللغـــــــــة العربيــــــــــة وصــــــــــيانة الفتاتهــــــــــا املكتوبـــــــــة علــــــــــى املحــــــــــالت التجاريــــــــــة واملــــــــــدارس 

ة ة تبوكنا.... التي حققت ر واملؤسسات العامة واألهلية بمباد  نية.ميدانجاحات عدَّ

اإلخفاقـات نتيجـة أن البيئـة املجتمعيـة لـم تلـ ، ولـم تجـد  تعرضت املبادرة لـبعض .9.9.1

عــــزز أهــــدافها، فنتيجــــة غيــــاب نشــــر الــــوعي الجمــــاهيري 
ُ
قاعــــدة إعالميــــة يمكــــن أن ت

املنـــــوط بـــــه اإلعـــــالم أدى إلـــــى وجـــــود بعـــــض اإلخفاقـــــات، وهـــــذه النتيجـــــة تتفـــــق مـــــع 

فيها أن تهيئة البيئـة أمـر ضـروري  التي أوضحا (1192)املحمود والبغدادي،  دراسة

مـن خـالل اإلعـالم الــوطني الـواعي املـؤازر للتخطـيط اللغــوي، فقـد نجحـت التجربــة 

التركيـــــة فـــــي تخطـــــيط املـــــتن اللغـــــوي مـــــن خـــــالل اإلعـــــالم، وتهيئـــــة املجتمـــــع بصــــــورة 

 مكثفة. 

عــــدم اســــتجابة بعــــض ألــــحاب املحــــالت التجاريــــة لتغييــــر الالفتــــة، وهــــذا يســــتلزم  .9.9.4

َبـــلِّ وزارة الشـــئون البلديـــة والقرويـــة فيمـــا ضـــرورة تكثيـــ ف الرقابـــة امليدانيـــة مـــن قِّ

 يخص الضوابط اللغوية لالفتات، وإلزام املخالف بضرورة تغييرها.

بينــــــت النتــــــائج أن املبــــــادرة اســــــتهدفت تنقيــــــة العالمــــــات أو الالفتــــــات مــــــن الكلمــــــات  .9.9.3

 منهــــا، وفــــي هــــذا تعزيــــز أيًضــــا ملكا
ً
نــــة العربيــــة التــــي األجنبيــــة، إلشــــاعة الفصــــحى بــــدال

باتــت تتــوارى بــين الكلمــات األجنبيــة او األهجميــة، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة 

التــــي خلــــص فيهــــا إلــــى أن املشــــكلة ليســــت فــــي الالفتــــات التجاريــــة  (1112)برهومــــة، 

بحــد ذاتهــا بــل فــي توجهاتهــا التــي ترءــخها فــي أبنــاء العربيــة، فاملســمى األجن ــي يعمــل 

 علــى بنــاء تصــور عــن العــا
َ
م ونمــط مــن الوجــود تقــوم مرجعيتــه األساســية وأحكــام ل

قيمتــه علــى التمــاهي مــع حضــارة اآلخــر دون النظــر إلــى مــا يســتنبطه هــذا الــنهج مــن 

انعكاســـــــات ســـــــلبية علـــــــى اللغـــــــة والثقافـــــــة والهويـــــــة العربيـــــــة. وال ريـــــــب أن الالفتـــــــة 

ن تحـــاول األجنبيـــة تعبـــر عـــن االزدواجيـــة اللغويـــة، التـــي قـــد تبـــرز صـــراًعا بـــين ثقـــافتي
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أحــداهما أن تط ــى علــى األخــرى، والغلبــة للغــة األجنبيــة لعلــو مكانتهــا علــى العربيــة 

التــي ال يلتـــزم بعــض العـــرب بــأن تكـــون نقيــة... وهـــذا انعكــاس لضـــعف مكانــة اللغـــة 

  العربية مقارنة باللغة األجنبية!

أن  اللغويـــــة املكتوبـــــة علـــــى الالفتـــــات التـــــي اســـــتهدفتها املبـــــادرة ناتجـــــة عـــــنخطـــــاء األ  .9.9.2

القــــائمين بكتابتهــــا ليســــوا عرًبــــا بــــل أجانــــب يعملــــون فــــي وكــــاالت الدعايــــة واإلعــــالن، 

هـــــؤالء العـــــاملون األجانـــــب يعتنـــــون بتـــــزيين الالفتـــــة ســـــيميائًيا)األلوان واألشـــــكال أو 

و الخاصــــــة...(، وال أالرســــــومات التــــــي تعبــــــر عــــــن هويــــــة املحــــــل أو املؤسســــــة العامــــــة 

علــــى ضــــعف اللغــــة العربيــــة لــــديهم؛ ممــــا يعتنــــون بالصــــحة اللغويــــة، وهــــذا مؤشــــر 

يســـتوجب ضـــرورة تعلـــيمهم القواعـــد اإلمالئيـــة العربيـــة، وقواعـــد التركيـــب اللغـــوي 

ُرُز دور معاهـــــد تعلـــــيم اللغـــــة يبـــــ لـــــذا الالفتـــــاتمكمـــــن األخطـــــاء فـــــي  لكونـــــهالعربـــــي، 

العربيــة فــي تصـــميم بــرامج تعلـــيم اللغــة ألغــراض الدعايـــة و اإلعــالن، وهـــو أمــر ُملـــٌح 

مكانة اللغة العربية في عالمات املشهد اللغوي في تبوك خاصة واململكـة  لتخطيط

 العربية السعودية عامة.

ى بما يلي: البحث الحاليبناء على نتائج : توصيات البحث .9.1  ُيوص َ

 باململكــة كلهــاتجريــب املبــادرة فــي صــيغة مشــروع وطنــي لتنقيــة املشــهد اللغــوي  .7.2.3

ك فيـه وزارات الـوطن ومؤسسـاته من شوائب األخطـاء اللغويـة املكتوبـة، تشـار 

 التشريعية والتنفيذية املعنية بالتخطيط اللغوي.

الكتابــــة العربيــــة عبــــر عقــــد دورات تدريبيــــة للخطــــاطين األجانــــب لتــــوعيتهم بقواعــــد  .9.1.1

بمعاهـــد تعلـــيم اللغـــة العربيـــة لغيـــر النـــاطقين ج تعلـــيم اللغـــة العربيـــة املســـائية بـــرام

 بها..

يـــــة والقرويــــــة فـــــي مراجعـــــة الضـــــوابط اللغويــــــة تكثيـــــف جهـــــود وزارة الشـــــئون البلد .9.1.4

الخاصــــــة بالالفتــــــة وإلــــــزام املخــــــالفين للضــــــوابط اللغويــــــة فــــــي الالفتــــــة بتغييرهــــــا فــــــي 

 محافظة تبوك.

دريس مبـــادرة "تبوكنـــا بـــال أخطـــاء كتابيـــة" فـــي مقـــرر التخطـــيط اللغـــوي فـــي مرحلـــة تـــ .9.1.3

 املحلية.بية العر من التجارب التخطيط املكانة اللغوية املقرر  الدكتوراه؛ لخلو 
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ياسة الل س 
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https://worldconferences.net/home/
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اق في الحّب واالشتياق ملحّمد بن ابراهيم
ّ

 الحقول الّداللية في حكاية العش

he semantic fields in the tale of lovers in love and longing for T
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 : ملخص

عبّية  في هذا البحث
ّ

سيكون الحديث حول الحقول الّداللّية في قصة من القصص الش

اق في الحّب واالشتياق لألمير مصطفى بن الجزائرّية وه
ّ

براهيم، وهي حافلة باملفردات اي حكاية العش

الحضارّية املستمّدة من قصص ألف ليلة وليلة، من مآكل ومشارب ولباس وزينة وطرب، وبيئة هذه 

غة واألسلوب، غير أّن ما يهّمنا هنا هو البحث عن الحقول ال
ّ
ّداللّية شبيهة ببيئة تلك، مع اختالف في الل

ق األمير مصطفى في توظيف األلفاظ الحضارّية في 
ّ
انطالقا من اإلشكالّية الّتالية: إلى أّي مدى وف

 حكايته؟

ف تصوير األجواء الحضارّية لحكايته 
ّ
ولإلجابة على ذلك نتصّور الفرضّية الّتالية: استطاع املؤل

تمّد لغته من قصص ألف ليلة وفق ما يقتضيه املقام انطالقا من جنس الحكاية نفسه، الذي يس

ف ليجعل من حكايته 
ّ
فها املؤل

ّ
وليلة، وبذلك فإّن الهدف من البحث استجالء الحقول الّداللّية التي وظ

ق في ذلك تنبض بالّرومانسّية والحركة، 
ّ
بوصفها عزاًء له فيما فقده من األهل والولد واملال، وقد وف

 انطالقا من حافظته القوّية ولغته البسيطة.

 طرب ،أنس  ، حقلمدام ،  حكاية ، :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

In this paper, the discussion will be about the semantic fields in one of the Algerian 

folk stories, which is the tale of lovers in love and longing for Prince Mustafa bin Brahim,  
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and it is full of civilizational vocabulary derived from the stories of a thousand and one 

nights, including food, drinks, clothes, decorations and entertainment, and an environment 

similar to that, with Difference in language and style, but what interests us here is to search 

for semantic fields based on the following problem: To what extent Prince Mustafa 

succeeded in employing civilized expressions in his story?  

We envision the following hypothesis : The author was able to portray the civilized 

atmosohere of this story. Therefire, the aim of the research is to elucidate the semantic fields 

that the author has employed. 

Keywords: tale; civilizational; fields; entertainment; semantic. 

  :مقدمة .1

اق في الحّب واال 
ّ

شتياق، تحاول هذه الّدراسة استخراج بعض الحقول الّداللّية في حكاية العش

ايع مع زهرة األنس بنت الّتاجر، وهي قّصة شعبّية كتبها محّمد بن ابراهيم بن 
ّ

وما جرى البن امللك الش

م، وهو من أعيان مدينة الجزائر إّبان فترة االحتالل، وهو من بين حضر 8181مصطفى باشا، سنة 

د كتب حكايته بعدما فقد حمدان بن أمين الّسكة وابن العّنابي وغيرهم، وقاملدينة كحمدان خوجة، و 

 
ً
كّل ما يملك هو عائلته، مّما يوحي بأّنها إسقاط أدبّي لسيرته، باعتباره ابنا ألحد أعيان املدينة، وحفيدا

للّداي، وما زهرة األنس سوى حياته التي عاشها في رغد وسعة، قبل أن تتحّول إلى ماض ال سبيل إلى 

 عودته.

عبّية لها، وقد حفلت الحكاية بكّم هائل من األ
ّ

لفاظ والعبارات الحضارّية، التي تبرز األصول الش

ل في األمثال والحكم، وقصص ألف ليلة وليلة، وجاءت 
ّ
راث العربّي املتمث

ّ
ن صاحبها من توظيف الت

ّ
وتمك

ف، وذلك من خالل تكرارها عّدة 
ّ
بعض املشاهد في القّصة بشكل يوحي بالحسرة التي يشعر بها املؤل

ه ي
ّ
ريد أن يعّزي نفسه فيما فقده من جاه ومال، جّراء املضايقات التي تعّرض لها، من قبل مّرات، وكأن

لة في الّتعابير 
ّ
الّسلطات الفرنسّية، وسنقوم بتحليل القّصة ضمن إطار الحقول الّداللّية املتمث

رب والغنا
ّ
ة على الط

ّ
يب وكذا العبارات الّدال

ّ
زهة، مّما الحضارّية كاأللبسة واألطعمة والّزينة والط

ّ
ء والن

إلى  -في الجانب الّنظرّي  –سنبسط فيه القول، عبر األمثلة املستخرجة من الّنّص، وقبل ذلك سنشير 

  .نظرّية الحقول الّداللّية

  نظرّية الحقول الّداللّية .0
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الحقول الّداللّية أو املعجمّية هي مجاالت أو عائالت، تضّم كّل منها طائفة من األلفاظ أو 

دات التي تستعمل عادة ضمن سياق واحد، وقد عرف العرب هذا الّنوع من الحقول، وإن لم املفر 

 ورسائل متخّصصة، ومن أمثلة ذلك رسائل 
ً
فوا في ذلك كتبا

ّ
يطلقوا عليه مصطلح الحقل، وأل

اء والفرق والخيل والوحوش وغيرها، يضاف إلى ذلك رسالة الخيل ألبي 682األصمعّي )ت: 
ّ

ه( كالش

بأ ألبي زيد األنصارّي )ت: 682: عبيدة )ت
ّ
ه(، والكرم ألبي حاتم الّسجستانّي )ت: 682ه(، واملطر والل

م )ت: 622
ّ

ه(، يضاف إلى ذلك معاجم املوضوعات، مثل الغريب املصّنف ألبي عبيد القاسم بن سال

عالبّي )ت: 668
ّ
رس ّي  ه(، واملخّصص البن سيدة864ه(، وفقه اللغة وسّر العربّية ألبي منصور الث

ُ
امل

 األندلس ّي وغير ذلك

ن أنللللله:  مجموعلللللة ملللللن »ولعلللللّل أقلللللرب تعريلللللف للحقلللللل اللللللداللي هلللللو تعريلللللف جلللللورج مونلللللان اللللللذي بلللللي 

    1«الوحدات املعجمية التي تشتمل على مفاهيم تندرج تحت مفهوٍم عاّمٍ ُيحدد الحقل

وإن كللان الللبعض أّمللا فيمللا يخللّص الحقللول الّداللّيللة كنظرّيللة، فللليس هنللال قللول مللرّ ح فللي ذلللك، 

سلانّيةل ألن  قولله: إن  الللدليل اللسلاني يخضلع لنلوعين مللن 
ّ
يلرى أّنهلا نشلأت ضلمن دراسللة سدي سوسليرس الل

 العالقات:

عالقلللة مبنيللللة علللللى معللللاييرل صلللوريٍة مثللللل: كلمللللة )تعللللليم( فهللللي تلللوحي بكلمللللاٍت أخللللرى ُمشللللتقة منهللللا،  -8

اللي مثل: علم، نعلم.  وتنتمي إلى نفِس املجال الد 

م، تكوين. -6
ُّ
 عالقة مبنية على املعايير الداللية فكلمة تعليم توحي بكلماٍت أخرى مثل: تربية، تعل

ا لقللللوِل القائللللل: 
ً
عللللدُّ مصللللداق

ُ
بللللذلك وضللللع )سوسللللير( اإلطللللار العللللام الللللذي »إن  العالقللللات السللللابقة ال ت

 اللغوية
ُ
درس فيه األدلة

ُ
      2«يمكن أن ت

 تريلللر(ر الّنظرّيللة وتبلورهللا قللد تحقلللق علللى يللد العللالم األملللاني )م بللله أّن تطللوّ ز غيللر أّن مللا يمكللن الجلل

(Trier الللث
ّ
لاني عشلر والث

ّ
( اللذي صلب  جهلده عللى مفلرداِت اللغلة األملانيلة الخاصلة باملعرفلة فلي القلرنين الث

عشللللر، وقللللد جعللللل املللللرحلتين مللللوزعتين علللللى حقلللللين، فوضللللع فللللي حقللللل املرحلللللة األولللللى الصللللفات الجيللللدة، 

لجيللللدة، وفللللي حقللللل املرحلللللة الثانيللللة جمللللع الكلمللللات املرتبطللللة بللللالخبرة الدينيللللة، واملعرفللللة، والصللللفات غيللللر ا

 منلللله مصللللطلحات: الحقللللل 3والفللللن
ً
، لكنلللله لللللم يسللللتعمل مصللللطلح الحقللللول الدالليللللة، وإنمللللا اسللللتعمل بللللدال

( هللو أول مللن A. Storاملعجمللي، الحقللل املفهللومي، الللدائرة املفهوميللة...، ورأى بعللض البللاحثين أن سللطور)

    4ستعمل هذا املصطلحا

ر لها، فأوملان  ِ
ّ
نظ

ُ
 قسلمها إللى  (Ullmann)وقد تعددت أسماء الحقول العامة، بحسب العالم امل

ً
مثال

 ثالثة أنواع:

الحقلللللول املحسوسلللللة املتصللللللة: ويمثلهلللللا نظلللللام األللللللوان فلللللي اللغلللللات، فمجموعلللللة األللللللوان امتلللللداد   -8»
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 متصل يمكن تقسيمه بطرٍق مختلفة.

ا يمكلن الحقول امل -6 
ً
حسوسة ذات العناصر املنفصلة: ويمثلهلا نظلام العالقلات األسلرية، وهلي أيضلل

ف وفق معايير مختلفة.  أن تصن 

الحقول التجريديلة: ويمثلهلا ألفلاظ الخصلائص الفكريلة، وهلذا النلوع ملن الحقلول ُيعلد أهلم  ملن   -3

     5«ت التجريديةالحقلين املحسوسين، نظًرا لألهمية األساسية للغة في تكوين التصورا

غوّيلللة إللللى حقلللول معّينلللة تفيلللد املع للل  فنظريلللة الحقلللول الدالليلللة   
ّ
قائملللة عللللى تصلللنيف الوحلللدات الل

العام لكّل صنف أو مجموعة من املفردات التي تنتمي إلى سياق معجمّي وداللّي واحد، بناًء على عالقلات 

 أّن )املللوز 
ً
للي   –البرتقللال  –الفراولللة  -شللم امل –لغوّيللة ومعنوّيللة قائمللة بينهللا، فنقللول مللثال

ّ
الجللزر  –البط

الفلفللللل ...( تنتمللللي إلللللى حقللللل واحللللد هللللو حقللللل الخضللللر والفواكلللله، والللللذي يقّسللللم بللللدوره إلللللى  –البصللللل  –

 –رضلللا  –عملللر  –(، كملللا نقلللول علللن كلملللات )عا شلللة 6(، والفواكللله ) 8قسلللمين فلللرعيين هملللا: الخضلللر ) 

مصللللطفى ...( أّنهللللا تنتمللللي إلللللى حقللللل واحللللد هللللو  – إيمللللان –سللللعاد  –مختللللار  –محمللللد  –مللللريم  –خديجللللة 

رة ) 
ّ
ثة ) 8األسماء، والذي يمكن تقسيمه إلى قسمين فرعيين: أسماء مذك

ّ
 (، وهكذا.6(، وأسماء مؤن

له لكللي تفهلم مع لل  كلملة يجلب أن تفهللم كلذلك مجموعللة »يقلول مختلار عمللر: 
ّ
وتقلول هللذه الّنظرّيلة إن

للا، أو كمللا  : يجلب دراسللة العالقللات بللين املفللردات داخللل الحقللل أو Lyonsيقللول الكلملات املّتصلللة بهللا دالليو

للّي، ولهللذا يعللّرف  لله محّصلللو عالقالهللا بالكلمللات األخللرى فللي داخللل  Lyons املوضللوع الفّر
ّ
مع لل  الكلمللة بأن

 6«الحقل املعجميّ 

وقد أبدى األوربيون اهتماًما بهذا النوع من املعاجم في القرن التاسع عشر، فظهر معجم روجيه 

(Roget)  للغة اإلنكليزية، ثم معجم دورنزايف(Dornsief) 7للغة األملانية 

اق محّمد بن ابراهيم .3
ّ

 وكتابه "حكاية العش

 :8ترجمة محّمد بن ابراهيم أو األمير مصطفى3.3

محّمللد بللن ابللراهيم بللن مصللطفى باشللا، مللن أعيللان مدينللة الجزائللر وأمرا هللا، فجللّده مصللطفى كلللان 

 على الجزائر )
ً
ا في حكوملة خالله اللّداي حسلن، بينملا يعتبلر 8122 – 8542دايا م(، وكان قبل ذلك خزناجيو

 أثنلللللاء الفتلللللرة األوللللللى  9واللللللده إبلللللراهيم ملللللن أعيلللللان الحضلللللر
ً
 بلللللارزا

ً
أو البرجوازّيلللللة الجزائرّيلللللة التلللللي لعبلللللت دورا

 لحمدان بن عثمان خوجلة
ً
لفرنسل ي ، وقلّدم معله عريضلة إللى رئليس اللوزراء ا10لالحتالل، وقد كان صديقا

ه لم يغادر الجزائر كما فعل حمدان 8133جوان  3)
ّ
(، عن الوضع في الجزائر، زّج به في الّسجن، ذلك أن

ي في سجنه بعّنابة سنة 
ّ
 .118185هل / 8426خوجة، وفّضل البقاء حيث توف

للاقس فقللد ولللد سللنة 
ّ

للف سحكايللة العش
ّ
، بمدينللة الجزائللر، وال نللدري هللل الّتللاري   للحي  أم ال 8122أّمللا مؤل

له شلاهد االحلتالل الفرنسل ّي 
ّ
لد أن

ّ
ألّن سّن والده آنذال كان ال يزيد عن عشر سنوات، وعلى كّل فملن املؤك
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 ورأى ما حّل بعائلته جّراء الّتضييق عليها، إضافة إلى فقده ثالثة من أفراد أسلرته، فلي علام واحلد، 
ً
عيانا

يللت زوجتلله فاطمللة فللي شللهر املحلل 8185-8182هللل /  8626وهللو 
ّ
ّرم، وابنلله أحمللد فللي صللفر، ووالللده فقللد توف

للاني، ويظهللر ملن خللالل لللجرة العائلللة أّن للله إخلوة ثالثللة، عمللر الللذي ملات فللي تركيللا، التللي هللاجر 
ّ
فلي ربيللع الث

 .12م(8112م(، وحنيفة )ت: 8185هل، وخديجة )ت: 8622إليها منذ 

ر ملا تبّقلى ملن أملالل العائللة، 
ّ
 بلذ

ً
ر أموالله فقلط بلل وللم يبل»ورغم ما حدث لوالده، فلإّن محّملدا

ّ
ذ

، فقللد رهللن حلللّيهم لللدى إحللدى املؤّسسللات ولكللّنهم لللم يجللدوا الّنقللود السللتعادة الحلللّي 
ً
أمللوال إخوتلله أيضللا

صللوذ قللد سللطوا ذات يللوم، سللنة 
ّ
، علللى منللزل هللذا األميللر، وجللّردوه 8122فبيللع فللي املللزاد ... )كمللا أّن( الل

هب والفّضللللة، كمللللا جللللّردوه مللللن الجللللواهر مللللن كسللللوته وأثاثلللله وأسلللللحته وبنادقلللله التللللي كانللللت مطّعمللللة با
ّ
لللللذ

  13«والخواتم واألساور والخالخل،ومن سيفين، أحدهما ذهبا، واآلخر فّضة ...

للت علللى األميللر مصللطفى هللي التللي أوحللت للله بكتابللة حكايتلله تسلللية للله عّمللا 
ّ
ولعللل املصللائب التللي حل

ه عاي  بداية االحتالل الفرنس ي بكل مرارته وبطشه، وت
ّ
غّير حالله ملن السلعة والغ ل  إللى فقده، سيما وأن

 بعللد اسللتيالء الفرنسللّيين علللى أمالكلله وأمللالل عائلتلله، دون وجلله حللّق، 
ً
وال »البللؤس والحرمللان، خصوصللا

لللا، وتلللدهور أحوالللله هلللو املعنويلللة واملاّدّيلللة، قلللد  ا وماّديو شلللّك أّن ضلللياع مجلللد األسلللرة ومعانلللاة واللللده سياسللليو

للاقس
ّ

للف نفسلله. ومللن  دفعتلله إلللى كتابللة قّصللته سحكايللة العش
ّ
للّيقة، التللي تعّبللر ... عللن مأسللاة أميللر هللو املؤل

ّ
الش

ه 
ّ
كر أن

ّ
فإّن األمير مصطفى  –وبالّرغم من وفاة والده وهجرة أخويه، ووفاة إحدى زوجاته  –الجدير بالذ

 .14«ظّل بالجزائر إلى أن مات

اق في الحّب واالشتياق 0.3
ّ

 حكاية العش

ة(، تسلرد لنللا حكايلة البللن املللك مللع زهلرة األنللس بنللت صللفح 832عبلارة عللن حكايلة طويلللة )حلوالي 

الّتاجر، وهي شبيهة في أجوا ها، إلى حّد كبير، بقصلص أللف ليللة وليللة، حيلث امللدام والقلدا  والجلواري 

لللرب وليلللالي الوصلللال، وهلللي تلللنّم علللن ثقافلللة واسلللعة لصلللاحبها 
ّ
والّنلللدماء، وملللا يصلللاحب ذللللك ملللن أجلللواء الط

هللا العديللد مللن الّنصللوذ واألمثللال واأللفللاظ الحضللارّية، التللي اسللتقاها مللن األميللر مصللطفى، الللذي أورد في

مطالعاتله املختلفلة، الّدينّيلة واألدبّيلة والّتاريخّيلة، والتلي اسلتطاع بفضللها ملن إخلراج نلّص شلّيق فلي غمللرة 

 لخصلللّية األميلللر 
ّ

لللايع ملللا هلللي إال
ّ

 مأسلللاته هلللو كأحلللد أعيلللان مدينلللة الجزائلللر، ولعلللّل لخصلللّية ابلللن املللللك الش

م.  والكتلاب 8184ه 8622كتبها في مدينة الجزائر سلنة »نفسه، الذي تغّير حاله، وفقد عائلته وأمالكه، 

عبارة علن قصلة تلروي مغلامرات عاطفيلة جلرت بلين فتلاة جميللة ملن طبقلة عاليلة، وأميلر شلاب ملن أسلرة 

صلللي  والشلللعر أحلللد دايلللات الجزائلللر، وهلللي مكتوبلللة بأسللللوب رقيلللق جملللع بلللين الن لللر الصلللافي القريلللب ملللن الف

 .15«امللحون 

 األ .0
ّ
 ابير الحضارّية في القّصةعلفا  والت
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براهيم في حكاية العشاق في الحب واالشتياق محاكاة قصص ألف ليللة وليللة، رغلم احاول سمحّمد ابن  

راثين العربّي القديم 
ّ
ركيبّية،  وقد مزج فيها بين الت

ّ
لغته البسيطة املصحوبة ببعض األخطاء اإلمالئية والت

، والحكايلللللللة فلللللللي مجملهلللللللا متماسلللللللكة األجلللللللزاء، تعتملللللللد عللللللللى الّسلللللللرد الّتصلللللللويرّي، عبلللللللر الحلللللللديثوالجزائلللللللرّي 

 لخوصها التي تتضافر للوصول إلى الّنهاية، وهنال طرفان في الحكاية: 

له لخصّيات زهرة األنس 
ّ
رف األّول تمث

ّ
 العجوز. -جناتة   –خّفاشة  –خريفة الّصيف  –الط

انّي: ابن
ّ
رف الث

ّ
 مجموعة من الخدم.–حسن  –امللك  الط

للار الللذي يقللوم 
ّ
للي  العط

ّ
 ثانوّيللة لكّنهللا ذات تللأثير إّمللا باإليجللاب كالش

ً
وهنللال لخصللّيات تلعللب أدوارا

 البن امللك، والعجوز امللذكورة التلي 
ً
رفين، وإّما بالّسلب كالبربرّي الذي يعتبر غريما

ّ
بدور الوسيط بين الط

لف. وهلذه تعمل على إفساد العالقة، وال ننس 
ّ
  صاحب الحديث، وهو الذي يدير القّصلة عللى لسلان املؤل

 بعض الحقول الواردة في الحكاية:

 :حقل املآكل واملشارب 3.0

اق بمفردات من الحقل املذكور، وذلك ملناسبة الكالم عن ليالي الوصال بلين 
ّ

حفلت حكاية العش

للللب املآكلللل واملشلللارب ملناسلللبته املعنوّيلللة، ابلللن املللللك وزهلللرة األنلللس بنلللت الّتلللاجر، وجلللاء هلللذا ا إلحلللا  فلللي ط

، كمللا هللاجر الّتللاجر، ولللم يعللد منللذ 
ً
لللة فللي فقللد كللّل منهمللا ألبيلله، فقللد مللات امللللك وبقللي ا أميللر وحيللدا

ّ
واملتمث

لللن منهملللا، وللللم يعلللد باسلللتطاع هما صلللبر عللللى 
ّ
خروجللله فلللي تجلللارة قبلللل سلللنوات، سللليما وأّن العشلللق قلللد تمك

لا فللي أجللواء البعلاد، ومللن املعلروف أّن املللدام مل لعبّية، وهللذا ملا يظهللر جليو
ّ

ن لللوازم العشلق فللي الحكايللات الش

أللللف ليللللة وليللللة، ويلللدخل فلللي حقلللل املآكلللل واملشلللارب تللللك األوانلللي التلللي تسلللتعمل فلللي الّتقلللديم، وملللن ذللللك: 

شلت  –الحالوات  –مائدة املدام 
ّ
 –اللّدجاج املح ل ّي  –وليملة  –القطعلان –آللة امللدام  –اإلبريلق  –الط

ر  –ل املواك
ّ

ر  –طشت بال
ّ

ر  –عتيق املدام  –طبق صي ّي  –إبريق بال
ّ
يمون  –املسك  –العنبر  –الّسك

ّ
الل

الخملللر امللللللوان. وقلللد وردت مفللللردة  –الكيسلللان  –األبللللارق  –اللللوّز املقللللّي  –الفواكلللله  –لحلللم الخرفلللان  –

 املدام بشكل في الّنّص وهو يشير إلى الخمرة، 

ضمنها املفردات املذكورة، مع مالحظلة أن بعلض الكلملات امللذكورة قلد تي وردت وهذه بعض العبارات ال

 تذكر مع غيرها من الكلمات في الجملة أو السياق الواحد:

 املدام:  

للاني: الخمللر، وهللو املللراد، جللاء فللي لسللان العللرب: 
ّ
واملللدام »للمللدام معنيللان: األّول: املطللر الللّدائم، والث

للله للللي
ّ
 هلللي، وقيلللل: إلدام هلللا فلللي اللللّدّن واملداملللة الخملللر، سلللّميت مداملللة ألن

ّ
سلللتطاع إداملللة شلللربه إال

ُ
س شللل يء ت

 حّت  سكنت بعدما فارت
ً
 16«زمانا

 قال أبو نّواس:
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دام    فال تك ر مالمة مس هام
ُ
 17أعاذل ما غّنيت عن امل

 وقال املعّري:

 18إّن كؤوس املدام تشيهها الّسللللللللل     لللللليوف، واملوت في مضاربها

اق:ومّما ورد في حك
ّ

 اية العش

  :(.36فأقبلو ]كذا[ عليه أ حابه يوسعون خاطره بالكالم، ويسقونه املدام )ذ 

  ريلللق يتفّرجلللو ]كلللذا[ وينشلللدن )يقصلللد الجلللواري ملللع زهلللرة األنلللس( األشلللعار
ّ
وأقبللللوا عللللى زاويلللة الط

 (.33)ذ: 

  :(.34وهو يشرب املدام، إلى أن أصب  هللا بخير الصبا  )ذ 

  :(.82وأخذوا يتحّدثوا ]كذا[ ويتنادمون املدام )ذ 

  :(.85والّنديم يسقيه املدام، ويلهيه بالكالم )ذ 

  :(.28وبات ليلته في شرب املدام، ونشد األشعار )ذ 

  :(.26وأخذوا في شرب املدام وسماع العود ونشد األشعار )ذ 

  :(.53انصبي آلة املدام )ذ 

  :(.88جاء الخّدام بمائدة املدام )ذ 

  :(.86قال له: أتشرب املدام )ذ 

  :(.25نصبوا مائدة املدام بحالوة وفاكهة )ذ 

عام:
ّ
  مائدة الط

عام تارة أخلرى، وقلد وردت نملاذج ملن 
ّ
نالحظ أّن كلمة سمائدةس في الحكاية ترد مقرونة باملدام تارة وبالط

انية:األولى، 
ّ
 وسنورد نماذج من الث

 ودخلوا ]كذا[ الخ 
ّ

عام )ذ: فما بعد ساعة إال
ّ
 (88ّدام بمائدة الط

  :عام )ذ
ّ
 (.26ودخلوا ]كذا[ الخّدام بموائد الط

  :(.26وجلس ابن امللك مع حبيبته على صدر املائدة )ذ 

  :(.26وجلسوا على مائدة أخرى باقي الجواري مع باقي أ حابه )ذ 

شت واإلبريق: 
ّ
  الط

  :(.26وقّدموا لهم طشت ]كذا[ وإبريق وغسلوا أيديهم )ذ 

  (.52فت األبارق وملوا الكيسان )ذ: وصّف 

  :ر فغسلوا أيديهم وتنّضفوا ]كذا[ )ذ
ّ

 (.18وقّدموا لهم طشت بال
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  :ر فغسلوا وجوههم )ذ
ّ

 (.13وقّدموا لهم الجواري طشت ]كذا[ وإبريق بال

 : وليمة / دجاج / لحم

  :وى من لحم الخرفان، والدجاج املح  ي، والوّز املقلي )ذ
ّ

 (.864والش

  الفواكه:الحالوات و 

  :(.24ونصبوا لهم مايدة املدام بحالوة وفاكهة )ذ 

  :(.22وننصبوا ]كذا[ مائدة املدام، وما يناسب من الحالوات واملشروبات )ذ 

  :(.52ثّم قّدموا لهم مائدة املدام، منّوعة من الفواكه والحالوات )ذ 

يب 0.0
ّ
 :حقل املالبس والّزينة والط

للللللاق 
ّ

 آخللللللر ذو صلللللللة وثيقللللللة بالبيئللللللة  –ة مللللللع الحقللللللل الّسللللللابق بللللللاملوازا –عرفللللللت حكايللللللة العش
ً
حقللللللال

لللف 
ّ
يلللب، وهلللي كثيلللرة فلللي الحكايلللة، حيلللث يصلللف لنلللا املؤل

ّ
الحضلللارّية، ونع لللي بللله حقلللل املالبلللس والّزينلللة والط

مختلللللف األلبسللللة والّزينللللة املناسللللبة ألبنللللاء امللللللول مللللن فللللي طبقلللل هم، وهللللذا الحقللللل مسللللتمّد هللللو اآلخللللر مللللن 

لللللعبية ألللللللف 
ّ

ليللللللة وليللللللة، واألجلللللواء الّرومانسلللللّية، التلللللي بلللللال  فلللللي وصلللللفها، لدرجلللللة تكلللللرار بعلللللض األجللللواء الش

ة عللى هلذا الحقلل املعجملّي نلذكر: العلود 
ّ
يلاب  –البدللة  –العنبلر  –الّتعابير، ومن األلفاظ الّدال

ّ
أفخلر الث

حلللاف  –عقلللود الجلللواهر  –
ّ
ملسلللك ا –الّتطّيلللب  –خزانلللة  –الفلللّل والياسلللمين  –الجلللواري  –الحّملللام  –الل

ثام  –19األذفر
ّ
 الّروائ ،  –سّرة دراهم  –غسل اليدين  –ماء الورد  –الل

الي:
ّ
 وسنورد بعض األمثلة على ذلك ضمن الجدول الت

روا املكان بالعود والعنبر العود والعنبر
ّ
 824ذ  بخ

 12ذ  بدلة تناسب نساء امللول البدلة

يللللللللللللللللللللللللاب / عقللللللللللللللللللللللللود 
ّ
أفخللللللللللللللللللللللللر الث

 الجواهر

دت بعقود جواهرهاتزّينت ولبست أفخر ثياب
ّ
 25ذ  ها وتقل

حاف / الجواري 
ّ
 21ذ  تلّحفت وخرجت مع جواريها الل

 33ذ  تم  ي إلى الحّمام مع والدلها وأقاربها الحّمام

ثام
ّ
 28ذ  جذبها إليه وفّك لثامها الل

  غسل اليدين
ً
 26ذ  غسلوا أيديهم جميعا

ّيبات الّروائ 
ّ
 26ذ  وتطّيبوا بروائ  الط

 22ذ  فتحت خزان ها وأخرجت صّرة فيها خمسون دينارا خزانة /صّرة

وا عليها ماء الورد حّت  أفاقت ماء الورد
ّ

 822ذ  رش
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 823ذ  رائحته مثل املسك األذفر املسك األذفر

 882ذ  الفّل والياسمين يتساقط من أطرافها الفّل والياسمين

زهة 3.0
ّ
رب والن

ّ
 :حقل الط

زهلة، من البديهّي، أن تحفل حكايلة الع
ّ
لرب والن

ّ
لاق، عللى مفلردات وعبلارات تلدخل فلي سلياق الط

ّ
ش

 
ً
 ونجلد حلديثا

ّ
وقد ورد من ذلك الكثير، إذ ال يخلو جّو من أجواء الوصل بين زهرة األنس، وابن امللك إال

عن املوسيقى والعود ونشد األشعار، وكانت تقلام الحفلالت إّملا فلي قصلر زهلرة األنلس رفقلة جواريهلا، وإّملا 

للف بعلض األبيلات التللي فلي قصلر ابل
ّ
ن امللللك ملع ندمائله، وإّمللا حلال اجتماعهملا، وهلو األغلللب، وقلد ذكلر املؤل

زهلة نصليب ملن ذللك، فقلد كلان ابلن املللك يخللرج 
ّ
كانلت تغّ ل  رفقلة اآلالت املوسليقّية، كملا كلان لجانلب الن

للار، املق
ّ
للان العط

ّ
ابللل لقصللر زهللرة مللع ندمائلله إلللى القللنص والّصلليد، وعللادة مللا يجلسللون لالسللتراحة عنللد دك

وملللن األلفللاظ التللي تللدخل ضلللمن األنللس، هللذه األخيللرة التلللي كانللت تتنللّزه بللين الفينلللة واألخللرى مللع جواريهللا، 

لرب  –اآلللة والّسلماع  –األشلعار  –األوتلار  –الّربلاب  –هذا الحقل نذكر: العلود 
ّ
الّتنلّزه  –البسلتان  –الط

 مهرجان.  –الغريب والّزدان  -القنصالّصيد و  -الغناء –خرقة ديباج  -جّر القوس –والفرجة 

زهة:
ّ
رب والن

ّ
ف مفردات الط

ّ
 وهذه بعض العبارات التي ضّمنها املؤل

  (.25أحضروا أ حاب العود والّرباب )ذ 

  (38أحضروا له من يضرب األوتار، وجواري ينشدن األشعار )ذ 

  (.82أحضروا له أ حاب ا آلة والّسماع )ذ 

 رب والّسماع وما ي
ّ
 (.28ناسب ذلك )ذأحضر آلة الط

  (.36تخرج إلى البستان للّتنّزه والفرجة )ذ 

  عر مع جواريها )ذ
ّ

عت بشرب الخمر ونشد الش
ّ
 (.64تول

  رب )ذ
ّ
 (.62جّس العود والط

  (.36خرج مع أ حابه للّصيد والقنص )ذ 

  (.64زهرة األنس تحسن ضرب العود، مولعة باألشعار )ذ 

 (51)ذ  20نطق العود والّرباب بماية وذيل. 

  ،وأشللارت إلللى جاري هللا، فأت هللا بعللود فللي خرقللة ديبللاج ...  وأحسللنت وتللاره ... وخبلللت فيلله صللوابعها

 21(.52وأنشدت )ذ 

 :حقل املنازل ولوازمها 0.0

مللن األثللاث  أّمللا فيمللا يخللّص حقللل املنللازل فللإّن األميللر مصللطفى قللد صللّور لنللا بعللض مللا فللي قصللر ابللن امللللك
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وازم، 
ّ
نس، كما وصف الّدار التي جّهزها ابن امللك للقاء زهرة األنلس، وقلام وكذا ما في قصر زهرة األ والل

للف بوصلللف بعللض ملللا فللي الغلللرف واملقصللورات ملللن
ّ
، إضلللافة إلللى نوافلللذها التلللي أفرشلللة وسللتائرو  أسللّرة املؤل

ر التلي تضلّم مختللف أنلواع األزهلار، وهلذه بعلض املفلردات التلي 
ّ

تطّل عللى البسلاتين واألللجار، وآنيلة اللبال

 –وسللائد  –سللتور  -فللراش –مقصللورة  –شللّبال  -قطعللان  –دار  –الحقللل املللذكور: قصللر  تللدخل ضللمن

  –خرقة ديباج  –شموع  –نّوار  –غرف  -بناء  –حيطان  –أقفاذ  –طيقان )نوافذ( 

 ومن العبارات التي وردت فيها هذه األلفا  نذكر:

  (.22عس   أن يكونابن امللك في شّبال مقصورته )ذ 

 (.38حة، وزّينها بالفراش امللي  )ذ اختار مقصورة ملي 

  (.44أرخت عليها الّستور )ذ 

  (.886أنواع الفراش األفخر )ذ 

  موع )ذ
ّ

 (.832أوقدوا الش

  (.882تفري  الغرف والّسوان ]يقصد الّسلوان[ )ذ 

  ك مريض )ذ
ّ
 (.88لهّيأ على سريرل ونام ]كذا[ كأن

 يقان، عالية البناء وا
ّ
 (.62لحيطان )ذ دار بديعة املنضر ]كذا[ والط

  (.38دار مقابلة ]صط [ دارها، ونجعل فيها فراشا وكّل ما يصلح )ذ 

  (.864دخلوا القصر وجلسوا يتفّرجون في األلجار )ذ 

  (.886مّتكئة على الوسايد )ذ 

  (.22وطلعت مع الجارية إلى أعلى الّصط  ]كذا بالّصاد[ )ذ 

 خاتمة .3

اق في ا
ّ

، يلحظ تناّصها بعض الّنصوذ لحّب واالشتياق لألمير ال شّك أّن املتصّف  لحكاية العش

 من األلفاظ والّتعابير 
ً
 معتبرا

ً
عبّية، وبخاّصة حكايات ألف ليلة وليلة، وقد تضّمنت عددا

ّ
راثّية الش

ّ
الت

 -إبريق   –طشت  –مائدة  –طاس  –طبق الحضارّية، من ذلك األلفاظ الّدالة على األطعمة واألشربة )

زهة،  – لحم –دجاج مح  ّي 
ّ
رب والن

ّ
يب، والط

ّ
ة على املالبس والط

ّ
مدام ...(، إضافة إلى األلفاظ الّدال

ار والّتجارة والخدم والحشم وغير ذلك 
ّ
وكذا ألفاظ أخرى تنتمي إلى حقل البيئة العاّمة كحانوت العط

 مّما يمكن مالحظته في ثنايا القّصة، ومن الّنتائج املتوّصل إليها ما يلي:

اق في الحّب واالشتياق لألمير مصطفى وحكايات ألف ليلة وليلة. هنال تناّذ  -
ّ

 واضح بين حكاية العش
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ى ذلك في الحقول الّداللّية املستعملة في الحكاية والتي تجعل منها قّصة ذات بعد شعبّي في املقام  -
ّ
يتجل

 األّول.

ة على حقل املآكل واملشارب في الحكاية نجد: طشت  -
ّ
 –الوّز املقلّي  –إبريق  –من املفردات الّدال

يمون ... –الحالوة والفاكهة 
ّ
 العنبر والل

يبس العود  -
ّ
ة على حقل املالبس والّزينة والط

ّ
ياب الفاخرة  –من املفردات الّدال

ّ
حاف  –الث

ّ
ماء  –الل

 الحّمام ... -الفّل والياسمين  –الورد 

زهة: العود وا -
ّ
رب والن

ّ
ة على حقل الط

ّ
رب  –لّرباب من املفردات الّدال

ّ
جّر  –جص األوتار  –آلة الط

عر ... –البستان  –القوس 
ّ

 نشد الش

ة على حقل املنازل ولوازمها: الّستور  -
ّ
 الفراش ... –الوسائد  –الّسط   –الّدار  –من املفردات الّدال

 املصادر واملراجع 

 .8441، 2عالم الكتب، القاهرة، طأحمد مختار عمر، علم الداللة،  - 8

 .8412جامعة املستنصرية، بغداد، باملر، علم الداللة، ترجمة، محمد عبد الحليم املاشطة،  - 6

اق في الحّب واالشتياقحبن ابراهيم محّمد،  - 3
ّ

عالم املعرفة  ،سعد هللا، أبو القاسمت :  ،كاية العش

 . 6282، 6الجزائر، ط

 .86: دوم(، دار صادر، بيروت، جابن منظور، لسان العرب، ماّدة ) - 8
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الورقححححة العلميححححة ل ححححة تألححححاوا نححححاهرة اةلححححال  ححححة الأل ححححو  ال   يححححة  حححح   حححح ا درا ححححة  تطمححححه هحححح  : خــــ مل

 قارنححة لهححح   ال ححاهرة بحححين الأل ححو  ااق  حححة والحححألع الحح   ذ الق عحححاذ، يحح تألا  حححة  لحح  العهححح  القححح  ال 

ين توصححلت ال را ححة ل ححة ت حححوالعهحح  ادي  حح  والقححررن العححرسال ويححرالس اابححالس للثعليححذ الأل سححابور   وقحح  

وتقعححححاذ أ عححححاد هحححح   ال ححححاهرة  ححححة الأل ححححو  اليححححذ اي محححح نا ويقحححح   قارنححححة بي نححححا نححححوال اةلححححال ونحححح   اا ونححححة أ

للوقوف يأل   عاق  ال سح  و حوا   ات ح  ف  وتو حلألا  حة  لح  ااحألقر ات ح قرال  وااحألقر ااقحارن  ي حة 

 صعوب ه 

يححححرالس  -القححححررن العححححرسال  –  العهحححح  ادي  حححح –العهحححح  القحححح  ال  –الأل ححححو  ااق  ححححة : الكلمــــاف املحــــا ي 

 اةلال   –اابالس 

                     
Abstract: 

 This scientific paper aims to study the pain phenomenon in the 

religious texts, through a comparative study of this phenomenon 

between sacred texts and the religious narrative text. And that is by 

means of the Ancient Testament, New Testament, Holy Coran, and 

the book of “3araaiss-al-majaliss” for “Atha3labi- Annisaburi”. So 

this study showed the types of pain in the blog and found out the 

dimensions of this phenomenon in the texts that we relied on and 

made a comparison between them, to distinguish the points of 

similarities and differences. And we used the inductive and 

comparative approach despite its difficulty. 

Keywords: 

sacred texts – Ancient Testament – New Testament – Holy Coran – 

“3raaiss –al –majaaliss” – Pain. 
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 مقدمة البحث

ت ش  أن اةلال هو ق ر اإلنسان ال   ت  فر له  أله  أل   عث ي ة وجه البسيطة، فم  

 ألا    ور حياة ه ا الكائ     غير ألال أو وجع أو أنين أو ي اب  فاإلنسان يس حيل أن 

أو من ألم أسنان أو خدش أو احتراق "وجع في الظهر أو من صداع في الرأس  ألفلت    

"يتسلط على املرء بشكل عابر أو ، فاةلال هو القضاء ال   1"أو اصطدام بباب أو سقطة

وحياة اإلنسان بط عها رحلة    الع ابات وتئحة    ، 2بشكل مزمن حسب الظروف"

 اآلتم    ااه  ل ة اللح   

لط  وال حليل الألفساذ الل    واةلال ك اهرة يا ة نلت ولسألوات ي   ة  وضويا ل

"حتى كشف الدرس السوسيولوجي واألنتروبولوجي عن ح را اةلال  ة  ع   العضو  

فألأى ب ل  اةلال ي  أن  كون  .3عمق  جذره في البنية االجتماعية والثقافية للمجتمع"

ناهرة فيز ولوجية أو تشرسحية، وأضحة كما   كر  وريس  ة ك ابه "ثقافة اةلال" ناهرة 

"فمحاهيمنا عن األلم والضعف والعجز وثيقة ال لة بال  ية اتج مايية والثقافية 

 . 4 تضمن عوامل اجتماعية ال  قل في أهميتها عن العوامل العضوية"

واا أ ل  ة الأل و  ال   ية  لحظ أن اةلال و ا تألا ل حوله     فردات ت  مذ ل ة نفس 

ة الأل و  ال   ية ااق  ة، و ل  ترت اط ادحقل ال ت ة،    أكثر اافاهيال حضورا  

ادحياة باةلال والأل   والشقاء ولويي  اإلله    ي ابه اةليال  ة اآل رة  ل ل  كان اةلال 

حاضرا  ة تبار ب اةنبياء و ة  عض الطقوس ال   ية كاح فاا الشيعة  ث   عاشوراء    

الأل و  ال   ية وتقعاذ  ونروم      ا ه   الورقة العلمية تألاوا ناهرة اةلال  ة

أنوايها ي تألا  ة  ل  العه  الق  ال والعه  ادي    والقررن العرسال ويرالس اابالس 

للثعليذ الأل سابور   لن  أل هى  ا ن  و لليه لنما هو رص  أشكاا ال حوا  ة ناهرة اةلال 

 يأل  الرحيل الثقا ة    الثقافة الينو سيحية ل ة الثقافة اإل   ية 

 بر  ة الأل و  ال   ية اليذ اي م نا ليلحظ أن اةلال هو ي   الع ابة، وهو ولن اا  

اا اد ال   أرسقت به ه   الأل و ، وهو  بمع بين اةلال الألفساذ واةلال العضو   فأنت 

لن قل ت الأل ر  ة ه   اا ونة توقفت يأل  ألوان شيى    اآلتم والع ابات  فق   كون 

ه ق ة ردم وحواء، وق   كون أاا ناجما ي  ادحزن  ثلما اةلال يقابا للهيا  ثلما تبلي
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ت  أله ق ة يعقوب  ع ابأله  و ف الفقي   وق   كون اةلال  ب ه اتضطهاد الألفساذ 

ك اك اةلال ال   ياشه لبراهيال  ع قو ه و وساى  ع شع ه  كما  مع  أن  كون اةلال 

و ف وشيلو يث  ع  ليمان  أ ضا  رد  العشق كما  لوح لألا  ة تبربيذ ا رأة العزسز  ع  

وق   كون اةلال أ ضا  رد  الشعور بال ن  وو ز الضمير كما هو بين  ة ق ة اق  اا 

اة وس  قابيل وهابيل   ي ة أنألا نعثر ي ة أنماط    اةلال العضو  تز ر ونا الأل و  

ر  ع ال   ية اليذ يولألا يلينا كألال أ وب جراء اارض وألال لبراهيال  ع ادخ ان وألال هاج

 ادخفض وألال  رسال يأل  ااخاض وألال اب  لبراهيال يأل  ال به وألال ااسيه يأل  ال ل   

-في محهوم األلم 

يغ و ادحفر  ة   لوا   طلح اةلال أ را ضرورسا ةن الوقوف يأل  ح ود اا طلح    

 ق ضيات العلال   واا قف  ةثر كلمة "ألال"  ة   اننا ااعيمية  لحظ أننا تفي   ع ى 

ِلَم الرجل أملا لوجع، فق  جاء  ة لسان العرب قوله: ا
َ
"األلم الوجع والجمع آالم، وقد أ

ْسِمِع"
ُ
ِلٌم، واألليم املؤلم واملوجع مثل السميع بمعنى امل

َ
وجاء  ة ال عرسفات . 5فهو أ

إدراك املنافر من حيث أنه منافر، ومنافر الش يء هو مقابل ما لليرجان  أن اةلال هو " 

 . 6يالئمه"

مقابل اللذة ..واأللم واللذة من أ ا صاح  ااعيال الفلسف ، في كر أن اةلال هو "

ويليه ل ا . 7األحوال النحسية األولية فال يعرفان، بل  ذكر خواصهما وشروطهما"

فاةلال  ة ن ر جميل صلي ا   أبى ي  ادح ر، ل ل  ا مأن ل ة تعرسف اب    ألا  ة 

اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند املدرك إن اإلشارات ال   جاء فيه قوله: "

كمال وخير، من حيث هو كذلك، واأللم إدراك ونيل لوصول ما هو عند املدرك آفة 

ويرض صلي ا ل ة تعارسف كثيرة لأللال    وجهة ن ر فلسفية، ولعأله ا  قر ي ة . 8وشر"

صدر محدود "ينشأ عن إحساساف جسمانية ذاف م ألال جسمان توزيع اةلال ل ة نويين: 

"ينشأ عن  أثير امليول واألفكار  وألال نفساذ 9كاحتراق اليد وضرب الضرس ووجع العين"

واالعتقاداف واآلراء كمن يسقط في االمتحان فيتألم لعدم بلوغه غايته، وكمثل من 

  وس  هذ صلي ا ل ة حقيقة  ؤداها أن اةلال 10"يسمع بموف صديق له فيغمه خبر مو ه

   11سمان لنما   شأ ي   لل ج
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وسحاوا ال احث "حس ذ لبراهيال ي   الع يال" أن   قعاى  فهوم اةلال  ة اللغة اإلنبليز ة 

"إلى املحردة املنتمية إلى العصر ( لنما يعود painفيرى أن   طلح اةلال )

م(، وكانت تعني العقاب والتعذيب واأللم. والكلمة peine( )0224-0044الوسيط)

( التي تعني الجزاء واأللم. والكلمة poena ينية )دورها مشتقة من الكلمة الال

( التي تعني الجزاء. poin( مشتقة أيضا من الكلمة اليونانية القديمة )poenaالال ينية)

( خاصة ذلك punishmentلتعني العقاب ) 0221( في عام painوقد استخدمت كلمة )

الحالة التي يشعر بها  استخدمت لإلشارة على 0044العقاب املتعلق بالجريمة. وفي عام 

( ويتضح pleasureالحرد بسبب أذى لحق به. ويقال لها مصطلح البهجة أو اللذة)

( و م on pain of deathاملعنى املبكر لأللم في اللغة اإلنجليزية في عبارة في ألم املوف )

م، حيث أن الوسائل 0044( ألول مرة عام inflict painتسجيل الحعل يلحق األلم )

خدمة للعقاب املحض ي للموف كانت بالغة القسوة في العصور الوسطى، وصارف املست

   ويس طرد ه ا ال احث 12 "الكلمة بعد ذلك تعني العقاب ذا ه. والتأثير البدني للعقاب

( لنما American Heritage Dictionaryليضيف أن كلمة ألال  ة  عيال التراث اة رسك  )

 تحيل ي ة ااعان  ال الية:

حساس غير السار الذي يحدث بدرجاف متحاو ة من الشدة نتيجة للجرح أو املرض اإل -"

 أو االضطراب العاطحي. 

 املعاناة أو الشدة.-

 ( بصيغة الجمع مخاض الوالدة.painsاآلالم )-

 .13مصدر لإلزعاج."-

ويستشف    ه   ال عارسف اليذ  كرنا أن   طلح اةلال يعاذ ي  ال ح   ، فهو ق  

  ا طلح الل ة أو هو  حيل ي ة  عان    باورة و ترادفة كالوجع يرف بأنه ض  

، ل ل  ت ا  ت 14والع اب والعقاب  با   ار لق  نل اةلال لغزا ي ة ح  تع ير لوبرتون 

زوا ا الأل ر  ة ه ا اا طلح بين الط  التشرسحة ال   اي بر اةلال ن اجا لإلحساس 

، وبين الفعر الفلسف  ال    ه  15رح"الع يذ باديرح وأن "ح ة اةلال تقاس  عمق ادي
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  غير أنألا نميل ل ة التسليال بأن اةلال هو يمق اإلحساس 16 ة تعرسف اةلال   اه  شيى

 بالوجع وق   كون نفسيا كما  مع  أن  كون يضوسا 

-في ضروب األلم في النصوص املقدسة 

قوا هال وشعوونال ةن    و أن اةلال كان الق ر اا زم لألنبياء  ة تبارونال ادحيوسة  ع أ

األلم معطى من معطياف الحياة البشرية وال أحد ينحلت منه في لحظة أو أخرى، ألن "

حياة من غير ألم أمر ال يتصور. إنه يتسلط على املر ء بشكل عابر أو بشكل مزمن 

ل  لال  ع     الهين ي ة الأليذ ت ليغ ر ال ه وال مود  ة وجه قو ه ، 17حسب الظروف"

ة ااق س    دون أن   ألال أو   ع ب أو  ضطه  أو  برح أو  ألعسر أو    أجل  رضا

 مرض أو  ق ل ولن اا مع   ة ه   ال بارب الأل وسة  لحظ أن ه ا اةلال توزل ل ة صألفين: 

 ألال نفساذ ور ر يضو  

 األلم النحس ي وأنماطه -1 -2

 ألال العقاب للهذ-*

يذ تلخع ناهرة اةلال با  ياز،  ل  أن تع بر ق ة ردم وحواء    أييى الألما ج ال  ئية ال

اا  بر  ة  فر ال كوس   لحظ أن اةلال  أتا  ال مرد ي ة يرش ااق س حين يعاى ردم 

الرب وأكل    الشيرة ااحر ة   فالرب ق  ن ه ردم     غ ة اةكل    شيرة ااعرفة 

معرفة "كل ما تشاء من جميع أشجار الجنة، ولكن إياك أن  أكل من شجرة قائ : 

لع  ردم ا ترق ادح ر بإيعاز    ، 18الخير والشر ،ألنك حين  أكل منها حتما  موف"

ا رأته اليذ زس ت له اةكل    ثمر ه   الشيرة، فكان العقاب جزاء ه ا ااروق، وكان 

اةلال ق ر ردم وحواء ي ة ح  السواء  وهو ألال جس   باة اس ل ا ا  حاا ردم وزوجه 

لشعور ادخيل جراء انعشاف يورة كلينما  ل ل   اريا ل ة  جس    ثق يين حا لين

. 19أدركا أنهما عريانان خاطا ألنحسهما مآزر من أوراق التين"التستر بأوراق ال ين ل  اا "

ون حظ ههألا أن الل اس كان أداة الزوجين ل رء اةلال ال    رد  الشعور بال ن  ةن 

 ااق س   الزوجين ق  أتيا أ را فرسا  ة رحاب الفضاء

فكانا جس     تنمين، بل لن الرب ق  أ ع   ة تع    ردم وزوجه، فأدحق ونما رت ا 

فكان ألال  جس  ة أ رى حين تحوت    الفضاء ااق س ل ة الفضاء اةرضاذ اا نس 
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"أكثر  كثيرا أوجاع ااخاض أوا الوجع بال س ة ل ة حواء فق  جاء قوا الرب لها: 

لضافة ل ة اشتياقها ل ة قرس نا وي شها تئن تحت نير  .20أوالدا"مخاضك فتنجبين باآلالم 

  أ ا ردم فق  توي   بضأل  الع ش والشقاء  ة كس  21ي ود  ه ل  هو أب ا  تسلط يلينا

القوت و رد     العالال السماو  ااق س نحو العالال اةرضاذ اا نس ةنه  ألب ه 

 نفساذ ل ة ألال جس   يضو     ف حوا اةلال  ة تبربة ردم وحواء    ألال 22اةص ة

أ ا  ة القررن العرسال فاةلال  ة ق ة ردم  أتا  ااروق ي   لطة اإلله واقتراف ااح ور 

باتقتراب    الشيرة اليذ نهى هللا ي نا، فألعث ردم ب ل  العه   ع الرب، وكان    

ورثه   وتملعه وجع الأل م ال   أ23ال ااين  ثلما توي   هللا ب ل   ة  ورة اةيراف

الشعور بادخي ة أو قل ألال الأل م  ما اقترفت   ا ، ل ل   فق هو وزوجه " خ فان 

،  ل مسين اتي  ار  ة نبرة ت تخلو    شعور باارارة ةننما كانا 24يلينما    ورق اديألة"

   25 خشيان يألف اإلله وغض ه فيكونا    ادخا رس 

شعور باةلال  ف  رام      له و ا حركة ادخ ف  ة ادحقيقة لت و يلة تع ير ة ي  

ردم  حاولة العودة ل ة وضعه ال  ل  حين كان ت يعرف وكان اإلله وح   يعرف، وحين 

كان جس ا نمو جيا  اهرا ت اي  ا فيه وت فساد وت يورة ق   خيل   نا ردم، وق  

ق  أدحق  خ ل  س بنا الأل ام  ة العالال السماو   ول ا كان الرب  ة اارجعية الينود ة 

بآدم وزوجه صألوفا ي   ة    اةلال اديس   فإن ردم القررن لال  لحق به هللا لت اةلال 

الألفساذ ل   رد     اديألة وتوي   بأن  كون الع اء ق ر  ال     حقه ي ة وجه 

   26البسيطة

وأ ا  ة نع الثعليذ فيلحظ اا  بر له أن صاح ه نل وفيا اا أفصح يأله القررن ل  اةلال 

  ي يان اة ر اإللهذ القاضاذ بات  ألال ي  اةكل    الشيرة ااحر ة، و رد   رد

الشعور بادخز  اروق ردم وزوجه ي   لطة هللا، و رد  أ ضا تفف  ال ات اإللهية  ة 

تع    ردم بطرائق وصور ر مها  ياا القا   شكل عيي ،     ل  أن هللا  ام ردم 

يق ة الشعور بال ن  دا له حيى هزئ به العالال  الع اب بأن فضحه أ ام ااإل ويمق   

 27"فتحير آدم وصار هاربا في الجنة، فتلقته شجرة العناب، فأخذف بناصيته"   حوله 

  .28ظهرف عور ه .. فزجر ه أشجار الجنة"و"
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فألال ردم الق عاذ لنما  أتا  ال مثيل به واإل عان  ة اح قار  وات تنزاء به،  ما  عث فيه 

  والعار  ما اقترفت   ا   با   ار لنه شعور باةلال أضمر  ردم جراء الشعور بادخز 

 لوك  اد   ازوشاذ أتا  العالال ااحيط به وهو ألال اش   أوار  اا توي   هللا بأن  فرق 

ه ا  29ب أله وبين زوجه، وسخلق الف ألة والع اوة بين أبألائه بأن يسلط الع و ي ة أوتد 

ا حواء فع اونا  رد  ألال نفساذ ناجال ي  نق ان يقلها لضافة لشقائه باةرض وتع ه  أ 

وقلة ح ها  ة اايراث وت عيتنا للرجل ل  هو قوام يلينا، وحر اننا    حق الط ق واديهاد 

، وي اونا أ ضا  رد  ألال جس   تمثل 30والأل وة وادحعال والسفر واديمعة والتسليال يلينا

  31 ة ادحيض وثقل ادحمل ويسر الوتدة 

 زن ألال ادح*

وتبليه شخ ية الأليذ يعقوب اا فق   و ف أح  أبألائه لليه  ل  أورث غياب  و ف  ة 

"شق ثيابه اارجعية الينود ة يعقوب ادحزن الش    والعم ، بل اديزل حيى أن ه ا اةب 

وال فت ل نت ا  أن ألال . 32وار دى املسوح على حقويه، وناح على ابنه أياما عديدة"

ل ة تمزسق ثيابه وارت اء ااسوح ي ة حقوسه ل  انا بموت  و ف  ة ادحزن ق  دفع يعقوب 

ن ر أبيه ال   يس ع  ل أب أله ولقا ة  را ال دفأله  وأو ة ه   اارا ال تمزسق الثياب 

ووضع ااسوح كفرا باديس  وزس  ه ةنه ر ز لل نيو   فاةلال  ضحة  ة تبربة يعقوب 

اع ل رغ ة  ة  عانقة الروحان  السر    و يلة    و ائل ال طهر    ال نيو  الزائل ا

"اآلالم  ر حع باإلنسان إلى مستوى الطهارة القلبية الحقة .. واأللم إنما يعني العزلة ل  

 وس ه  اة ر بيعقوب ل ة ح   ل  ااوت . 33الروحية والحياة الباطنية العميقة"

و ف، وك ال ه ا أ ا  ة نع الوحة اإل     فق  انفطر قل  يعقوب حزنا ي ة غياب  

، وصار يس ع ب اةلال ةنه أضحة جس ا  ثخألا ببراح الفراق  34ادحزن حيى ابيضت ييألا 

دائم ال فكاك منه .. وحزن جواني ال بيان  فالال يعقوب صار غ  ا وكم ا ةن حزنه "

  بل لن اةلال ق  أفق  يعقوب ب ر  حيى ت  بيل ل ة ا ترداد  لت بإلقاء قميع 35"عنه

  أ ا نع يرالس اابالس فإن يعقوب اا يلال بموت  و ف اازيوم 36جهه و ف ي ة و 

"ولم يشق له جيبا، وال خرق له شقا، وصاح صيحة، وخر مغشيا، فلم بكى بكاء ش   ا 

يحق إال بعد ساعة طويلة فلما أفاق بكى بكاء شديدا ثم أخذ القمي  وجعل يشمه 
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قطع أن الثعليذ ق  حر  ي ة وج ة  ة ه ا اا .37ويقبله ويضعه على وجهه وعينيه"

أ لمة  طابه بأن انزاح به ي  اارجعية الينود ة و قوس تأبين اايت فأ رج يعقوب  ة 

صورة ااؤ   اا ألال ال   رضاذ بقضاء هللا وق ر  واك فى بال كاء ولال يشق له جي ا    

 لوى فرط اديزل ي ة فق ان ابأله وا تسلال ة ر هللا   خ ا    شال القميع وتق يله 

ي  ادحزن ال   أورثه ل ا  غياب  و ف وال فت ل نت ا  أن حا ة الشال ههألا كانت 

  وا ئة  ع اةلال ل  كانت ترجمانا لعمق ادحزن وللع قة ادحميمية اليذ ربطت اةب بابأله 

       واا ألال بفقي    

ألال اتضطهاد الألفساذ: 

الألما ج الق  ية ااعبرة ي   تع بر ق ة لبراهيال  ع قو ه و وساى  ع شع ه    أييى

ه ا ال ألف    اةلال با  ياز  فاا  فه لق ة لبراهيال  ة  فر ال كوس   لحظ أن ألال 

لبراهيال لنما  أتا  ترحيله    أور ل ة أرض كألعان ةن صرايه  ع قو ه كان ي ة أش   

أرض حيى أننال لعألو   فكان أن أ ر  الرب بترك  سقط رأ ه بحثا ي  اة ان وبحثا ي  

 ق  ة   اركها الرب وسق ر فينا لبراهيال لتمام نشر ر ال ه  قوا الرب  خا  ا نبيه: " 

ا رك أرضك وعشير ك وبيت أبيك واذهب إلى األرض التي أريك، فأجعل منك أمة 

كبيرة، وأباركك وأعظم اسمك، و كون بركة لكثيرين، وأبارك مباركيك وألعن العنيك، 

ف قيير لبراهيال لنما  أتا  ه ا ال  ام الفعر  ب أله . 38و تبارك فيك جميع أمم األرض"

وبين قو ه وال   جعل  أله كائألا شا ا  ة ن رهال ل ل  لعألو  واللعألة فينا اح قار وكر  

ون   لآل ر  وه   الأل رة اإلق ائية  وجعة إلبراهيال  ؤاة ل ا  ةننا ق  تورثه شعورا 

 بالغربة الألفسية و ط قو ه 

رسال فيلوح لألا يمق  عاناة لبراهيال ي ة لثر ثورته ي ة واقع الوث  ال   أ ا  ة القررن الع

شي   قو ه وباركه أبو  رزر  ل ل  انبرى نا فا له ا الواقع ال غيض،  ألبنا أبا      غ ة 

     ا ، 39أ  تخذ أصناما آلهة وقومك في ضالل مبين"ات  مرار  ة غيه وكفر  قائ : "

، فه  ها  ما أثار حفي ة قو ه، ل ل  40 عي  أصألا هال لض ا قو ه   وي ا ل اهال بأن

فعروا  ة أن يسو و  أش  الع اب، و ل  بحرقه  وادحرق  ة ادحقيقة  لوك  اد  رام 

     له ي  ة اةصألام    قوم لبراهيال ال ل   بإدحاق اة ى واةلال به وبوا طة الألار 
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يال فعرا وجس ا لوت أن ت  لت اليذ تس حيل   حا وو يلة ل طهير واقع القوم    لبراه

   هللا فانقل ت الألار بردا و   ا ي ة لبراهيال  وادحرق و ال أرس  به تشوسه جس  لبراهيال 

 وهو رلية    رليات العقاب ه فها تطويع جس  لبراهيال وتروسضه 

أ ا  ة نع الثعليذ ف س وقفألا  قطع  رسف تفنن فيه القوم  ة تع    لبراهيال وق  جاء 

كانوا يجمعون الحطب شهرا، حتى إذا كثر الحطب وجمعوا منه ما أرادوا : "فيه قوله

وأشعلوا النار في كل ناحية بالحطب، فاشتعلت النار حتى أن الطير ليمّر بها، فيحترق 

من شدة وهجها. ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه السالم، فرفعوه على رأس البنيان، 

لعنه هللا تعالى، حيث لم يتمكنوا من إلقائه  وقيدوه، ثم ا خذوا منجنيقا بإشارة إبليس

في النار من شدة حّرها، فا خذوا املنجنيق ووضعوه فيه مقيدا مغلوال صلواف هللا 

وسطالعألا لبراهيال  ة ه ا ااقطع  اتا نكل ونا أ ما تألعيل و اتا  ثل ونا تمثي  . 41عليه"

ي ة ه ا الألحو لنما  أتا  ش يعا حيى أننا قي ت وك لت و ط نار حارقة  فألال لبراهيال 

تفنن قو ه  ة تع   ه ل ا   ة  شه  اح فا ة  اد ، رام      له هؤتء تطويع جس  

لبراهيال وتروسضه ةنه  ارق ي   لطة قو ه شا  ي  نوا  سها  فاةلال لنما كان و يلة 

   القوم لتشوسه هوسة لبراهيال جس ا وكيانا ود ألا وفعرا   

ذ  ة ق ة  وساى  ع قو ه فمرد  وصمه باديألون ال   غاب  ة أ ا ألال اتضطهاد الألفسا

اارجعية الينود ة، لعأله حضر حضورا تف ا ل نت ا   ة اارجعية اإل   ية ن ا تأ  سيا  

إن رسولكم فاا  فه لق ة  وساى  ع شع ه  ة القررن العرسال   وقف يأل  ر ة ن ها " 

ألال ي  لرادة ل طويع جس   وساى و ل  واتتنام باديألون  . 42الذي أرسل إليكم ملجنون"

يبر اتنا ه  ة يقله حيى تسقط ن وته  فوجه اةلال ل ن لنما   ار  اغ  اب العقل  غا ة 

اإل فاف    وحة  وساى و عيزاته  وتل  لعمر   رسقة     رق اتح قار والأل   وادحر  

ه بوصال ي ة يزا اديس  ااو و  ةنه  ارق ي  ن ام فريون  ولال  ع ف فريون وقو 

 وساى باديألون وحس ، بل اتنمو  بالسحر، وهو اتنام نع م وجود   ة الألع ال ورات  

ولقد أرسلنا لعألألا نلفيه حاضرا  ة نع القررن العرسال حيث تس وقفألا اآل ة ال الية: "

، 43موس ى بآيا نا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب"

إن هذا لساحر فينا فريون ةت ايه  ة تح  اوساى قائ : "وتس وقفألا ر ة أ رى   وجه 
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أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا ثال يس طرد  ة  وضع ر ر قائ : "، 44عليم"

، وه ا الوصال 46والسحر فيما   كر اب   أل ور  ة لسانه    يمل الشيطان. 45موس ى"

 فيه ا  قيان بموساى وحط    شأنه نبيا وا  خفاف بر ال ه 

  اتضطهاد أ ضا تع     وساى فف   فر ادخروج نب  فريون   ح ى  وساى و   وجو 

من هو الرب حتى أطيع أمره، وأطلق إسرائيل؟ أنا ال أعرف  ألعرا للهه قائ  لشع ه: "

ونفس اة ر نعثر يليه  ة ت فيف القررن العرسال حين . 47الرب ولن أطلق بني إسرائيل"

، هازئا بإله  وساى 49،   ييا تفرد  بالربوبية48ن تساءا فريون  ة ا  ع ار ي  رب العااي

أوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى  رددا  ة اف خار وغرور: "

ولال  ب  الثعليذ  ا جاء به القررن بل نل وفيا . 50إله موس ى وإني ألظنه من الكاذبين"

لم يزده ذلك إال عتوا  ملا عاين من أمر موس ى ما عايندخطابه ل    كر أن فريون "

واستكبارا، وعلم من قومه الرعب والخوف فخاف عليهم أن يؤمنوا بموس ى ويجعلوه 

مكانه فاحتال لنحسه وعزم على بناء صرح يقوي به سلطانه ويشيد أركانه فقال 

لوزيره: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ األسباب أسباب السماواف فأطلع إلى إله 

ق ارى القوا ل ن لق  أ ع  فريون  ة شط  جس   وساى . 51كاذبا"موس ى وإني ألظنه 

ونسف كيانه ل ا بوصمه باديألون أو السحر أو الع ب و ل  ةنه  ارق ي  ن ا ه  ما 

     أورث  وساى الأليذ أاا نفسيا  ا كان له أن    فا  لوت  عونة اإلله 

 : ألال العشق-*

عاذ تبرب ان  أ ا اةو ة ف   ل با رأة وتبليه  ة الأل و  ااق  ة ونع الثعليذ الق 

العزسز/ زوجة فو يفار   وي قتنا بيو ف وأ ا الثانية ف  علق  شيلو يث وصلتنا 

 سليمان  فاا  بر لق ة زوجة فو يفار / ا رأة العزسز  ع  و ف  واء  ة ال قلي  

اف ألان ه   اارأة الينود  أو اإل  م     ه ل ة أن اةلال  ة ه   ال بربة العشقية لنما  رد  

ح  الهوس بموضول رغ تنا  و ف وعيزها ي  بلوغ  أرونا  حيى ا  حاا  و ف السقال 

ال سلطان لها على يوسف وال سلطان ال   ت برء لها  أله ل   ل  يلينا كياننا فأص ه "

 . 52لها على نحسها ألن آية هللا هذا الجمال املالئكي والنور اإللهي أقوى من أن يرد"
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 اب ه   اارأة العاشقة اليذ و ألت نفسها ي ة ضرورة اتل حام بموضول رغ تنا فكان ي

"إال بِاندغام الجسد في الجسد ةننا ت ش  اا عة  بيل   صها    ه ا اةلال، وت   عة 

ل ل  كان ادحل أن . 54 الشيا وضياعا وذوبانا في اآلخر"ةن اا عة ل ست لت " 53اآلخر"

ةنه أ   بمبا ع قلبنا، فب  جألوننا  55طبال  ع  و ف ل ت زوجة فو يفار اتض

 وأ سع ه    ردائه، ةنه ت  بيل للشفاء    ه ا اةلال لت باقتراف ادي س ادحرام 

ةنه شغفها  56أ ا  ة القررن العرسال فق  راودت ا رأة العزسز  و ف ي  نفسه وهمت به 

نه ت        ه ا اةلال ح ا وغلقت دونه اةبواب واا ا  ع ال ق ت قمي ه    دبر ة 

" ال لت ب عرسة جس   و ف ب افع الغلمة وبالعشف ي  ااس ور ااح ب  ةن اإل روس 

والطرسف  ة ه   ال بربة الغرا ية . 57يوجد إال عند عتبة الداخلي حيث  دوي كل لذة"

دي " يؤ  ة ا   ا  اةلال والتن ئة    رول العاشقة ةن اللمس  أن الي  لع ت دورا  هما

إلى التهدئة واألمان والتقارب العاطحي وإذا هو لم يخترق مأوى األلم فهو يساهم في نزع 

"لترميم با   ار لق  كانت الي  و يلة زوجة فو يفار / ا رأة العزسز . 58فتيله باإلبعاد"

 . 59الذاف في حالة العذاب"

ر متنا وت تكاد صورة راييل  ة نع الثعليذ الق عاذ تخ لف ي  ن يرتنا اليذ ت

الأل و  ااق  ة يه ا ق  ما وقررنا كرسما، لع  القارئ له ا الألع يس وقفه  قطع 

 رسف  عشف فيه صاح ه   اهر ي اب راييل اا ها ت يشقا بيو ف اديميل حيى 

" يا يوسف ما أحسن شعرك، قال: هو أول ش يء يبلى إذا مت، قالت يا راحت تردد: 

أنحلت ورني في الرحم، قالت: يا يوسف قد يوسف ما أحسن وجهك، قال: ربي تعالى ص

بصورة وجهك، قال: الشيطان يعينك على ذلك، قالت: يا يوسف الجنينة قد جسمي 

قم فأطحئها، فقال: إذا أطحأتها فمنها احتراقي، قالت: يا يوسف الجنينة قد  التهبت نارا

، قالت: يا قم فاسقها، قال: من كان املحتاح بيده فهو أحق مني أن يسقيها مني عطشت

يوسف بساط الحرير  قد بسط لك قم فاقض حاجتي، قال: إذا يذهب نصيبي من 

الجنة، قالت: يا يوسف ادخل معي  حت الستر  فأسترك به، قال: ليس ش يء يسترني 

من ربي تعالى إن عصيته، قالت: يا يوسف ضع يدك على صدري تشحني بذلك، قال: 

 .  60سيدي أحق بذلك مني"



 (2424) 42/ العـــدد:   40 املجلد
                  مجلة مقامات

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 

- 335 - 

اةلال    ق يل "أنحلت  ي ارات ت  مذ ل ة  عيال وسلفت انت اهألا  ة ه ا ااقطع الق عاذ

جسمذ" و"التن ت نارا" و"يطشت"، وهة ي ارات تحيل ي ة أن راييل كيان     ل 

بال ا ل يليل أننعه الشغف بااعشوق ال   أورثه حرقة أنحل ه فراح  رعة الشهوة 

ببس   و ف وال وبان فيه ةن ص اها ل ة ادي س ودفعت به الغلمة ل ة  ل  اتل حام 

ق  اش   حيى صارت ت ط  نارا بين جواننما ل  هة  ا يادت ت طبر ي ة  وضول رغ تنا، 

، 61( تخف   ة فرجها دفء الألار Bachelardفهذ ا رأة ياشقة ،واارأة كما  قوا باش ر )

 اء  كر   ة فرجها وهة ت عطش لا ادي س ةننا ت أ ل أن تكون حرثا ليو ف ف سع  

يساى أن ترتو  وتول     ج     با   ار لق  جعل اةلال راييل  اتا غرس ة ي  نفسها 

ةنه حطمها    ال ا ل فأنشأها كيانا  ثخألا باديراح جراح الهيام وكيانا   برل  رارة 

 اةلال الألاجال ي  عيز  ي ة ا   ك  وضول رغ  ه 

 

 

ألال الشعور بال ن  وو ز الضمير 

"النموذج ضح  ا  كون  ة ق ة قابيل وهابيل أو اب ذ ردم، ه   الق ة اليذ تشكل وهو أو 

األول لطقس القربان، كما  حكي العالقة القائمة بين الرب واإلنسان و ظهر إلى جانب 

بل لننا الألمو ج . 62ذلك جانبا من العنف الذي مورس من قبل قابيل على هابيل"

 ة ت فيف  فر ال كوس  أو بين   واء ر  ة ه   الق ةال اهر ةلال الضمير وي ابه  فاا  ب

 يات القررن العرسال  لحظ أن الأل م والشعور بال ن  لنما  أتا  فعل الق ل  ل  أن 

أ ا  ة ، 63"هجم على أخيه هابيل وقتله"قا ين  ة ال وراة ت اهر بالود ة يه هابيل ثال 

يه فقتله فأصب  من "طوعت له نحسه قتل أخنع الوحة اإل     فإن قابيل ق  

 . 64الخاسرين"

ول ا كان الألع ال ورات  غير صرسه  ة العشف ي   شاير قا ين اديان  ي ة لثر اقترافه 

ديرسمة الق ل ل  ت ن فر  ة ه ا الألع لت بو أة اإلحساس بالعقاب اإللهذ حين  خا   

الألحو    ، ل ا كان اة ر ي ة ه ا 65""عقوبتي أعظم من أن  حتملقا ين ربه قائ : 

ال ع ال والغموض  ة ال قلي  الينود ، فإن القررن العرسال ب ا  ة ه ا ااس وى واضحا ب ألا 
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ل  ن م قابيل يما اقترفت   ا      ن  وأب ى عيزا ي   واراة  وءة أ يه أ ام ق رة 

يا ويلتي أعجزف أن أكون مثل هذا الغراب الغراب ي ة  ل ، ل ل  ردد  ة انعسار قائ : "

  .66سوءة أخي فأصب  من النادمين" فأواري 

أ ا الثعليذ الأل سابور  فق  ب ا وفيا اتن ادخطاب القررن   ق فيا أثر   ؤك ا ي ة يمق 

شعور اةخ اديان  قابيل بمرارة الأل م وصحوة الضمير  ويليه ل ن فالشعور بال ن  

نقة ااق س وادخي ة وو ز الضمير اليذ كان  ضمرها قابيل لنما  أتاها السعة ل ة  عا

الدين ال يستقيم في عالم القرابين إال و ل  يبر القربان ال   لال  ح ث لت بالعألف ةن "

  .67في ظل العنف"

 األلم العضوي وأصنافه-2-2

 ألال اارض-*

تطالعألا ق ة أ وب يأل  الرحيل الثقا ة    ال  انة الينود ة ل ة اإل  م ال بربة اة يز ت 

وهو   ي ا ي اب  68"العذاب هو الصدى الحميم لأللم"ن  ة اةلال بل  ة الع اب ة 

، أ ا  ة العه  70والع اب 69اارض، وهو  فهوم  بليه  ة القررن العرسال   طلحا الضر

قد يقوم اإلنسان على مضجعه وباألوجاع الق  ال فيوضحه ااقطع ال ا ة ال   ن ه: "

كل، يبلى لحمه فيختحي الناشبة في عظامه حتى تعاف حيا ه الطعام وشهيته لذيذ املأ

عن العيان، و نبري عظامه التي كانت خافية من قبل  دنو نحسه من الهاوية وحيا ه 

 .71من زبانية املوف"

ول ا كان ه ا الع اب  ة نع الوحة اإل      لغزا غير بين ةن القررن لال  فسر ، فإنه  

اؤ  بأنه   ن   ة حق  ة  فر أ وب ب ا جليا أصل ه  حاكمة أ وب لألفسه اا اتنمه أص ق

الرب  ارق ي   لط ه  ففق  أ وب الضحية ب اهة الوجود تنعسار دا  ة ألال به أورثه 

الع اب ال   اق لعه     اته حيى أضحة جسمه غرس ا يأله ل  هو ب يان  ريعا  ا تناوى 

 ةنه  ثقل باةوجال اليذ أفق ته شهية اةكل  ف وى ونحل حيى ب ة  أله اللحال ون أ الع ال

وأشرف ي ة اله ك وااوت  والطرسف  ة تبربة أ وب اةليمة أن الع اب كان قا يا حيى 

"كلما زادف حدة العذاب كلما صار  أفق  الضحية الق رة ي ة ات  مرار بادحياة ةنه

ف ار أ وب العليل ت  قوى ي ة  قوى ي ة ادحراك ةن قوا  ق  . 72عجزا واحتالال للذاف"
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ل حمل ةن الع اب د ر ق راته ي ة ااقاو ة، ل ل  أشرف ي ة  ارت وت  قوى ي ة ا

ااوت وكاد أن  لقى ح فه ةن هوس ه صارت  ه دة ور لة ل ة ال  شاذ واتن ثار ل  الع اب 

  73"" حطيما وإحساسا بالضياعل س لت 

ول ا كان القررن العرسال ق  تع ال ي  وجه ي اب أ وب، فإن نع الثعليذ ق  أبان يأله 

ح لألا جس  أ وب كيانا  تنالكا، ت شت هوس ه وبلغ فيه أوار الع اب كل   لغ، حيى ت 

وتب ة جس ا غرس ا ي  صاح ه ةنه تآكل    ال ا ل وانحلت  ادته بفعل الشيطان 

" فنحخ في منخريه نحخة اشتعل منها جسده فذهل ال    لطه هللا ي ة جس  أ وب 

الغنم. ووقعت فيه حكة ال يملكها وال وخرج به من فرقه إلى قدمه ثآليل مثل ألياف 

يتماسك عن حكها، فحك بأظحاره حتى سقطت كلها، ثم حكها باملسوح الخشنة حتى 

قطعها، ثم بالحخار والحجارة، فلم يزل يحكها حتى نزل لحمه، و قطع وتغير وأنتن. 

وال    بليه ه ا . 74فأخرجه أهل القرية فجعلوه على كناسة وجعلوا له عريشا"

أن الع اب ق  ف   بأ وب حيى ا  ع هال ه وفع  جس   فأضألا  حيى أفق    ااقطع

 ع ى ادحياة ل  ا  حاا جس ا  ثق  بالثآليل، و ثخألا باديروح، وب يانا هزس  وه   أله 

الع ال وفس  اللحال  با   ار لق  صير الع اب أ وب غرس ا ي   اته، حيى فق  اإلحساس 

  وب حيى حطمه ور ى به الوضع اة ول        باةلال  لق  تمع  الع اب    جس  أ

 أاا ادخ ان وادخفض-*

ق  ت يعثر القارئ اا  فه للقررن العرسال ولعرالس اابالس للثعليذ الأل سابور  ي  أ ر 

   باا   علق ون ا ال ألف    اآلتم ةن ادخ ان لال  ع  قضية  طروقة باة اس  ة ه ا 

ضا، لعأله   وقف ي ة أ ور  ات  غزى  اصة  ة الألع ال أ  ساذ و ة الألع الق عاذ أ 

ثألا ا الألع ال ورات   فاا  بر للعه  الق  ال  لفت انت اهه اه مام الينود بطقس ادخ ان 

اه ما ا ي يما ناهي  أنه كان  قس ي ور ضرور  ل  وا الأليذ  وساى ل ة الق يلة 

وهو شرط شاوا  ة  ،75الينود ة، وكان شر ا ت ب   أله إلقا ة الفصح  ث   ة يه   وساى

زواج داود    اب  ه  يكاا، ولعأله  ة تبربة لبراهيال كان و يلة لل قرب    الرب وكان 

أ ارة ي ة العه  ال   قطعه الرب  ع لبراهيال، حين وي   بأن يعطيه ونسله اةرض 

ااويودة أرض كألعان  قابل أن  قطع غلف ه وغلفة كل  كر    نسله وي ي    جاء  ة 
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أقيم عهدي األبدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك قوا الرب إلبراهيال: "  فر ال كوس 

جيال بعد جيل، فأكون إلها لك ولنسلك من بعدك وأهبك أنت وذريتك من بعدك 

أما أنت فاححظ عهدي، أنت وذريتك من ثال يس طرد قائ : ، 76جميع أرض كنعان"

ريتك من بعدك الذي بعدك مدى أجيالهم، هذا هو عهدي الذي بيني وبينك وبين ذ

عليكم أن  ححظوه: أن يختن كل ذكر منكم  ختنون رأس قلحة غرلتكم فتكون عالمة 

العهد الذي بيني وبينكم،  ختنون على مدى أجيالكم كل ذكر  فيكم ابن ثمانية أيام 

 .   77سواء كان املولود من ذريتك أم كان ابنا لغريب مشترى بمالك ممن ليس من نسلك"

 ا الألع غا ض ل  هو ت  عشف ي  حقيقة ألال لبراهيال  ة  قس ادخ ان والواضح أن ه

ب ورة  اد ة واضحة ولعألألا ن ه  ل ة أن ه ا اةلال لنما هو ألال ر ز   ل  أن ادخ ان هو 

جرح لليس  وقطع للحال ولراقة لل م ةن الرب  ة اا  ور الينود    عطش دو ا له ا 

سي ن ال م  ةنه  طل  للهذ وادخ ان وشال ي ة السائل العيي ، ف  قرب    اإلله لت  

"الدين ال يستقيم اديس  وتضحية باديزء ب ا الكل، لنه شكل    أشكاا القربان ةن 

ولبراهيال ا ت اح لراقة د ه واق طال جزء    جس    شية   .78إال في ظل القرابين"

مل ألال ادخ ان    يألف الق ساذ، با   ار لن الأليذ لبراهيال  ة ال قلي  الينود  لنما تح

أجل نيل رضا الرب و عانقة رحاب ااق س  وكأنألا بادخ ان وهو وجه    وجو  تق  ال 

 ال م ل س لت ثمألا للغفران 

أ ا ي  ق ة  فض هاجر فألع م وجودها  ة نع الوحة الينود  و ة نع الوحة 

 ث اإل     لعألألا نلف  الألع الق عاذ ق  أفسح ااباا له ا ادح ث وأفاض  ة ادح 

يأله  عوت  ة  ل  ي ة العيي  اا هش  فادخفض  أتا  غيرة  ارة    هاجر ةننا لقيت 

ما يأخذ النساء من الغيرة فحلحت هة واب نا ادح وة يأل  لبراهيال، ل ل  أ    ارة "

وأ  ة يلينا لبراهيال  فض هاجر قائ : ، 79لتقطعن بضعة منها ولتغيرن خلقها"

وج ة ههألا أن ألال هاجر لنما  أتا  ادخفض ةنه . 80ذلك"واثقبي أذنيها فحعلت  اخحضيها"

، ل   أل هى  ا كانت تنفو لليه  ارة هو جعل جس  هاجر جاه  81وجه    وجو  اإل تا

و أل هى  ا تم ذ ، 82"قدرة أنثوية استثنائية وهي الخصوبة واإلنجاب"لل ة ادي سية ةننا 

  بادخ   والوتدة  وادخفض  ارة نفسها به لنما هو شط  جس  هاجر ةنه كيان واي
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وشال ي ة اديس  أرس  به تغيير كيان هاجر و سخه ةننا رحال  أل ج واي  بادخلق وةننا 

أنثى  ثيرة و حركة لغلمة ال كر لبراهيال  ل ل  باتت هاجر اديس  الضحية  ة تبربة 

 ادخفض اةليمة 

 ألال ااخاض-*

 ألف    اآلتم  و  شأ ه ا اةلال أن  ثلت ق ة  رسال وح لها ال  و ة  ثات باهرا له ا ال

ح ل  رسال كان غير  ألوف و ارقا يما يه   ااب مع الينود  واإلنسان ب فة يا ة، ل  هو 

ح ل بألفخة    الروح الق س ت بألفخة    الرجل اإلنسان و اك  ا أورث  رسال 

  84فق  قالت  رسال  خا  ة اا ك: "كيف  ح ث ه ا وأنا لست أيرف رج " 83ادخوف

فمرسال كانت ت ط  أاا دا ليا  حأتا  ادخوف     لطة ال    وااب مع واةيراف، ل  ادح ل 

"موضوع تهمة ي ة ه ا الألحو وبأ ر ألهذ ق   حوا  رسال  ة ن ر  ب معها ل ة كائ  نبس و

ةن  رسال لنسان ت  مل  غا  ه  ة  اته بل هة ، 85يقتض ي التصدي له وشرعنة ذلك"

 طة بمحيطها وبااب مع ال   ت حرك فيه  فاةلال ال   تضمر  تحيا  ع اآل ر وهة  رت

 رسال بين جوانحها لنما   أتى    هو ها اافرط بقيمة الطهارة  هارة ال م و هارة ال سل 

 ةننا الو يلة ل لوغ ااق س السر     

ولع  ه ا اةلال  يزداد ح ة ي ة أرض الواقع حين  ضطه  ااب مع الينود   رسال 

، ف ضطر ل ة هير    ألتنا بحثا ي  اة ان وت 86وس وي ها بق ل اب نا ال   أنب تفي حقها 

تعود للينا لت حين  موت اال  هيرودوس ةن  أ اة  رسال أننا جس   ارق ي  الأل ام ف  

وجود لفرد دون نس  بل ت  كان للي س ادحرام والفاحشة )الزنا( ةننا فوضاى تن د 

 الأل ام ااب معة  

ألال  رسال  ة اارجعية الينود ة  رد  ادخوف    ااق س     لطة ال     ول ا كان

واةيراف ااب معية، فإن اةلال ك ل   ة اارجعية اإل   ية و ة ه ا ااس وى  مثل 

ا   ادا لأل ير   ة الينود ة ل  ان اب ادخوف  رسال  ة القررن العرسال اا فاجأها اا ك 

، فكان وقع ادخبر يلينا ش   ا، ل ل  أنعرت ه ا 87 ا زكياوأحا ها  برا بأنه  ين  لها غ  

فأش   ا كان  ؤلال . 88"أنى يكون لي غالم ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا"ادح ل  رددة: 
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 رسال أن تكون ق  زنت ف ضحة ب ل   ارقة ي  ااق س وي  ااأل و ة القيمية اة  قية 

 ت بوصفها كيانا  اهرا  اليذ ت تؤ   لت بالشرف والعفة وت تؤ   بمرسال ل

 شية أن  ألت ه  90، و ألت نفسها بااوت89وق  بلغ اةلال بمرسال   لغا ك يرا ف ملعها ادحزن 

للينا قو ها فيف ضح أ رها  وتحوا الشعور باةلال ل ة  لوك  اد  حاولت      له 

خاض  رسال أن تع ب نفسها ةننا ا تألعرت ح لها اا اغت وا  ع م ه ل ل  اا فاجأها اا

، ورلت ي ة نفسها ال مت ل عانا  ة شط  جس ها ال   91انت  ت لألفسها  كانا ق يا

تراءى لها و ة ن رها جس ا  تنما وتأكي ا لسحر ااعيزة وص ق ال يان، ل  ت  يار لها لت 

 أن تليال نفسها ي  الع م حيى تبره  ي   ايتنا للق ساذ ول ماننا باهلل ال   ا  ح نا  

فلال تع  تخ لف كثيرا ي  ن يرتينا  ة العه  ادي    والقررن العرسال ل   أ ا  رسال الق ع

تحت لألا كيانا  هزوزا    ال ا ل وأش   ا  ؤاه  وفه    ه ا ادح ل ال  و ة وال      

شأنه أن  بعل  رسال  وصو ة بالزنا  ارقة ي   لطة ال    و طوة اةيراف وال قالي  

لال ادخارجة وانت  ت  كانا ق يا  شية أن  ألكل ونا ااب معية  ل ل  قطعت صلتنا بالعا

إنك إن ولدف بين أظهر قومك أو تق ل هة واب نا  ثلما أوحة هللا حين أ بر ها قائ : "

فمرسال ق  أضألاها . 92عيروك وقذفوك وقتلوك وولدك فأطغي من عندهم أي فاخرجي"

كياننا لق  أص حت اةلال ةن ي اب ق ف اآل رس  لها وتوي هال ل اها بالق ل ق   ع  

ثال لن   رسال تواجه  س قا فعرة ااوت ةن ح لها أضحة  حألة ت       نا لت بااوت 

 ننائية اإلنسان وأن الألف  ق رها ت  حالة  اةلال جعل  رسال ت  كر دو ا

 اةلال  قس د  ذ-*

 وهو أوضح  ا  كون  ة تبربيذ اب  لبراهيال ال بيه وااسيه   ل  أن اا أ ل  ة ق ة

القربان اإلبراهيمذ يس قر ل  ه أن اب  لبراهيال  واء  ة ال قلي  الينود  أو اإل  م كان 

الضحية اليذ هال اةب لبراهيال ب ق  مها لإلله ح ا فيه  ة اارجعية اإل   ية، أ ا  ة 

الينود ة ف به لسحاق كان ت ب   أله ت   ا  غض  ينو  واح وائه  ةن أ شاى  ا 

بر  يألف ااق س  وال فت ل نت ا   ة كل ا ال برب ين أن اب  لبراهيال  خشا  لبراهيال الع

ا  بيه جس   ليكون نمو جا األ هى الف اء فق  كان ه ا اةب  ب    ي  ادحيوان    

أجل  رضاة اإلله وكان ب    ي  القربان ادحيوان     أجل اا ادحة وااواء ة بين 
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هيال ت ب   أله حيى تع مل  را ال الطقس ال   ذ  أ ا اإلنسان واإلله  لق  كان ألال اب  لبرا

 ة نع الثعليذ فأللف  اتب  الضحية   اركا لطقس ال به     ا شياية ل حمل ألال اا  ة 

وهو  ضعها اةب ي ة رق  ه، بل لنه يم  ل ة تألبيه أبيه ل ة ضرورة لحكام وثاقه يأل  ال به 

دد رباطي حتى ال أضطرب، واكحف عني يا أبت اش وا يا ل ا   ة فق انه فهو القائل: "

ثيابك حتى ال ينتضح عليها دمي فينق  أجري و راه أمي فتحزن واشحذ شحر ك 

وسلوح لألا . 93وأسرع بمر السكين على حلقي ليكون أهون للموف علي، فإن املوف شديد"

 اتب  ال بيه  ة   خيل الق ع ال   ذ كيانا يس ل  شعيرة ال به بل   اركها وس يو ل ة

ضرورة اتلتزام بطقو ها    ش  للرباط وكف للثياب وشح  للشفرة ةن الضحية ههألا 

 ت ط  الل ة ت اةلال واا عة ت الع اب  

أ ا ي  ق ة ألال ااسيه ي   رسق ال ل  ف  نكاد ن فر ونا لت  ة ال قلي  ااسيحة ةن 

ع فق  جاء قوله  ة اإل  م نسف ه   ااقولة    ج ورها ونفاها  س عيضا ي نا بالرف

وما وقولهم إنا قتلنا املسي  عيس ى ابن مريم رسول هللا وما قتلوه  ورة ال ساء: " 

غير أنألا نلف  الثعليذ الأل سابور   ة ن ه الق عاذ   رح أن . 94ولكن سبه لهم" صلبوه

  واا  فه دحيثيات صل  ااسيه  ة  فر  يى 95ال   صل  هو    ألق  يليه ش ه ي ساى

فكان املسي  كبش الحداء ل ل  كان ت ب   أله لرفع ادخطا ا ي  البشرسة " لحظ أن ا

وكان أاه ضرورة ت ، 96الذي البد أن يموف حتى يزول ما أصاب املجتمع من  صدع"

طقسا من طقوس العبور  ّم في عالم العنف الشديد ولكنه مكن  حي  ي نا ةنه كان "

 .97اإلنسان من املرور إلى عالم اإلله"

رسف أن ي ساى  ة اارجعية ااسيحية ب ا  ق   ي ة حادثة ال ل  رغال أننا  وك  والط 

رهي  ق    عث  ة الألفس التني  وادخوف والوجل والتردد، ل  ال ل  كان  اتمة أح اث 

العشاء الربان  والق ض ي ة يسول و حاكمة الينود له وتسليمه ل ة اال  بي  س ال   

يمبمة والسخرسة  أله  وهألاك  يلقى ح فه  وااسيه لال أ ن ب ل ه ثال اق ياد  ل ة اد

إن  ع   تني  ه ا ااشه  ةنه ا ت اح د ه  ة  بيل شع ه وح ا  ة اآلب فهو القائل: "

. 98هذا هو دمي الذي للعهد الجديد والذي يسحك من أجل كثيرين ملغحرة الخطايا"

أجل     شع ه والعفارة با   ار لق  كان ألال ال ل  الف  ة اليذ جاد ونا ااسيه    



 (2424) 42/ العـــدد:   40 املجلد
                  مجلة مقامات

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 

- 342 - 

اليذ كان تب    نا اب غاء  رضاة الرب فكان أن أه ى ااسيه جس   لألكل ود ه 

  99للشرب

 خا مة البحث

لق  أ لمألا ال حث  ة الأل و  ال   ية اليذ اي م نا ل ة أن اةلال كان ال وابة اليذ نف نا 

  اديس   ة ال بربة   نا ل ة قراءة دوا لألا وادحميمذ فيألا وقراءة جان   طموس  

الأل وسة هو اديان  اتنفعا ة  ف ح لألا أن اةلال نفسيا كان أم يضوسا لنما كان  ة 

الأل و  ااق  ة ونع يرالس اابالس للثعليذ الأل سابور  الو يلة اليذ كشفت لألا 

  ا ا ه ا اديس  االغز وأ رار ه ا العيان ااعق  وال    ازاا  فرض نفسه يليألا  و ا 

(  وانتنيألا ل ة أن اةلال كان اا اد David Le bertonر ر ي ة ح  تع ير دافي  لوبرتون) ع  

ال   أرسق به ادخطاب ال   ذ بل هو اآللية اليذ تو لها الأليذ اعانقة ااق س  با   ار 

لق  كان اةلال  قسا د  يا وتبربة كان تب  للأليذ أن  حياها حيى  أ   يألف ااق س  

ع ب وس أو  وس برل  رارة الع اب ل ا بفعل اارض أو  وء ااعا لة أو فكان   ألال وس 

قسوة ااق س اليذ تبعله كيانا ضعيفا غير قادر ي ة ااقاو ة حيى ليكون ااوت أقرب لليه 

   ح ل الورس   لق  كانت تبربة اةلال  ة حيوات اةنبياء ال    يرضألا لهال    ه ا 

ء    ال ا ل لع نا  ع ه    ج    حين صادحت ال حث تبربة قا ية حطمت  ات اار

 ب أله وبين ااق س فكان اةلال يودة ل ة ادحميميى وال  ل  فيألا 

 قائمة املصادر واملراجع املعتمدة

:املصادر 

 هح,1041القررن العرسال، اليما ة للط اية وال شر وال وزيع، الط عة السا عة -

  1811الع اب ااق س، ك اب ادحياة، ترجمة تفسير ة، -

 ت الأل سابور  )الثعليذ(، يرالس اابالس، ااع  ة الثقافية بيروت، د -

:املراجع  

 اب   أل ور، لسان العرب، دار ادر  ل، د ت -1

أنزسو)أن (، اارأة  عي ا ي  صفاتنا: رؤسة لجمالية  لألنوثة    زاوسة ال حليل الألفساذ، ترجمة   ا -2

  1882حرب، ااؤ سة اديا عية لل ر ات وال شر وال وزيع، بيروت، الط عة اةو ة 

  1810ساذ للألار، ترجمة نناد  يا ة، دار اةن لس، الط عة اةو ة باش ر)غا  ون(، ال حليل الألف-3
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  2441ب  ح يرة)صوفية السحير (، اديس  وااب مع، دار  حم  ي ة ادحا  ، تونس، الط عة اةو ة -0

   2443ب     ة)رجاء(، العشق والع ابة،   شورات اديمل، كولونيا/ أاانيا، الط عة اةو ة -1

لعشق  ة الأل و  ااق  ة، دار  سكليان  لل شر، تونس ودار الراف   ، العراق، الثابت)زهرة(، ا-6

  2418الط عة اةو ة، 

 اديرجان ، ال عرسفات، دار الفضيلة، القاهرة، د ت -7

حما)ادحس (،  قس القربان  ة اةد ان الوضعية والسماوسة، ااركز الثقا ة العرب ، ال ار ال يضاء/ -1

  2410ح ود، بيروت/ ل ألان، الط عة اةو ة، ااغرب و ؤ ألون ب  

السعف )وحي (، العيي  والغرس ، اةوائل لل شر وال وزيع،  ورسا/ د شق، الط عة اةو ة، أ ار  8-

2446   

  2443السعف )وحي (، القربان  ة ادياهلية واإل  م، تبر الز ان، تونس، -14

  1812ألان ، بيروت/ل ألان، صلي ا)جميل(، ااعيال الفلسف ، دار الع اب الل -11

 11(، ب ارسخ manaي   الع يال)حس ذ لبراهيال(، اةلال اإلنسان ، رؤسة  غا رة،  قاا ص ر بموقع)-12

  2418 ارس، 

  2411،  ب مبر/ أك وبر/ نوفمبر/  رسف 2أنتروبولوجية،  بلة نق  وتألوسر، ي د-اةلال  قاربة  و يو،  -13

بين ال حطيال واتن عاث، ترجمة فرس  الزاهة، دار توبقاا لل شر، لوبرتون)دافي (، تبربة اةلال - 10

   2417ااغرب، الط عة اةو ة، 

 ,2442 حمود)لبراهيال(، الش ق ااحرم، رساض الريس للع  ، الط عة اةو ة -11

ل عمق  ة الوها يذ )ااأل ف(،اديس  اارل ، اديس  اا خيل  ة شعر أدون س: قراءة تألاصية، بحث لأليل شهادة ا-16 

  1817أفرسل، تونس، السألة اديا عية 8ال حث، لشراف توفيق بكار، كلية العلوم اإلنسانية 

17-  -Morris (David), The culture of pain, 2010. 

 الهوامش:

                                           
  14دافي  لوبرتون، تبربة اةلال،   -1 

 اارجع نفسه، وال فحة نفسها -2 

  2418 ارس  11سخ (، ب ار manaحس ذ لبراهيال ي   الع يال، اةلال اإلنسان : رؤسة  غا رة،  قاا صادر بموقع  ع ى )-3 
4 - Morris David, The culture of pain, 2010, p.133. 

 اب   أل ور، لسان العرب،  ادة )ألال( -5 

  32اديرجان ، ال عرسفات،   -6 

  123جميل صلي ا، ااعيال الفلسف ،  ادة )ألال(،   -7 
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 اارجع نفسه، وال فحة نفسها -8 

 اارجع نفسه، وال فحة نفسها -9 
 ع نفسه، وال فحة نفسها اارج-10

  123/120اارجع نفسه، صع-11 
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  17-16: 2ال كوس  -18 
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  27الثعليذ الأل سابور ، يرالس اابالس،   -27 

 اا  ر نفسه، وال فحة نفسها  -28 

  21اا  ر نفسه،   -29 

  28اا  ر نفسه،   -30 

  28اا  ر نفسه، -31 
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  10: 12ان ر  و ف -34 
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 3و2و1: 12ال كوس  -38 
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 اارجع نفسه، وال فحة نفسها -54 

  12و 7: 38ان ر ال كوس  -55 

   20-23: 12 و ف-56 
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  141-140الثعليذ الأل سابور ، يرالس اابالس، صع-60 
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  34: 1ااائ ة -64 

  13: 0ال كوس  -65 
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 استدهام املوروث الشعبي في السرد الجزائري املعاصر

Inspiration of popular heritage "folklore" in the Algerian modern 

narration 
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 : ملخص

التفت األدب عموما والسرد منه بخاصة إلى عوالم املوروث الشعبي، ولثراء هذا األخير وتنوعه في 

الثقافة الجزائرية كان حاضرا أيضا في الكتابات السردية رواية وقصة، مامدى حضور ذلك؟ وما 

مستواه؟ وما الذي أضافه إلى املنجز اإلبداعي السردي، تلك وغيرها من األسئلة حاول أشكاله وما 

  املقال أن يجيب عنها من خالل رواية ملحمد مفالح ومجموعة قصصية لحسين فياللي

 الشعبي، السرد الجزائري، محمد مفالح، حسين فياللي. املوروث :يةكدمات مفتاح

Abstract:  

Literature in general and narration in particular turned to the realms of 

the popular heritage Because of its richness and its diversity in the 

Algerian culture, it was obviously present in the narrative writings 

both in a novel and story. But to what extent was that presented ? 

What are its forms and what is its level? What did it add to the 

narrative creative achievement. This article tries to answer a lot of 

questions through a novel by Muhammed Miflah and a collection of 

stories by Hussein Fillali. 

Keywords: the popular tradition; the algérien narrative;  Muhammed 

Miflah; Hussein Filali. 
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  :مق مة .1

لم تعد الكتابة في أيامنا هذه مجرد نزهة، يتكئ فيها صاحبها على موهبته، 

ولكنها صارت عاملا زاخرا باملعرفة تسعى دوما إلى النحت في الذات اإلنسانية، 

ستمرة إلى طرح األسئلة، وزرع الحيرة في والغوص في مجاهل الحياة، والدعوة امل

نفس املتلقي، ومعنى ذلك أنها تمردت على املتعة الساذجة، وأحلت مكانها متعة 

من نوع أعمق، وهو ما يفرض أن يكون املبدع والقارئ كالهما مزودا بسالح 

 املعرفة.

دية تسعى هذه الورقة البحثية إلى تتبع حضور املورث الشعبي في التجربة السر    

بالجزائر، من خالل نموذجين سرديين، يمثل األول القصة، ويمثل الثاني الرواية، 

للوقوف على مدى وعي الذات املبدعة بهذا التحدي الحداثي، ماذا استلهمت؟ 

وملاذا؟ وكيف؟ غير أن توطئة عجلى لفهم املسند النظري تعد ضرورية، وهو ما 

 نبدأ به. 

 ه:املوروث، أهيته وطريقة توظيف .2

 
َ
: من الفعل ورث: "َوِرث

ً
ا، ومنه، وعنه التراث لغة   فالًن

َ
ا،  َوِرث

ً
ْرث ا، وَو

ً
ث ه( ِوْر

ُ
ِرث )َي

ُه بعد موته، ويقال
ُ
: صار إليه مال

ً
، وِوراثة

ً
ة

َ
ث ا، وِر

ً
ْرث   : وِإ

َ
  َوِرث

َ
املجَد وغيَره، وَوِرث

ه عنه،
َ
ث ه ومجَده: وِر

َ
باُه مال

َ
  أ

ٌ
اث رَّ  وُو

ٌ
ثة ، والجمع: َوَر

ٌ
، وبمثل ما يكون 1فهو وارث

املعنى بين األفراد يكون في املجتمعات والشعوب واألمم، فالتراث بمفهومه العام 

هو ما يصل الخلف من السلف سواء أكان ماديا أم معنويا، قال الزمخشري: 

 .2والوراث" الورثة بینهم... وهم متوارث مجد، واملجد في إرث وهو"

عنى الذي ذكرناه سلفا، غير أن املعنى ولقد وردت اللفظة في القرآن الكريم بامل

ْيَماُن َداُوودَ املعنوي فيها أظهر وأبين، ورد في القرآن الكريم: "
َ
 ُسل

َ
 ، و:"3"َوَوِرث

ُ
ِني َوَيِرث

ُ
َيِرث

ا، و"4"ِمْن آِل َيْعُقوَب 
َ
ْيَنا ِمْن ِعَباِدن

َ
ف

َ
ِذيَن اْصط

َّ
ِكَتاَب ال

ْ
َنا ال

ْ
ْوَرث

َ
مَّ أ

ُ
ْرَض َيِرُثَها و"  5"ث

َ ْ
نَّ األ

َ
أ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura27-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura27-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya105.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya105.html
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اِلُحوَن  َك 6"ِعَباِدَي الصَّ
ْ
ِتي ، و" ِتل

َّ
 ال

ُ
ة َجنَّ

ْ
  ال

ُ
وِرث

ُ
ا ِمْن  ن

َ
ا" َمن ِعَباِدن ِقيًّ

َ
اَن ت

َ
، وإذا كان املعنى 7ك

في اآليات الثالث األولى ينصرف إلى وراثة الرسالة، ووراثة القيم السماوية، فإنه في 

 ينهما معا.النصين األخيرين يجمع ب

والشك أن املفهوم قد حظي بتوسع كبير في هذا العصر، بعد توجه الدراسات 

إلى املاض ي في كل مناحيه، وتوكيد تأثيره في حاضر الناس ومستقبلهم، وبعد أن 

راحت الشعوب تكافح لصونه واالعتزاز به حفاظا على هويتها وتميزها، وقد سعى 

حصرها في كل ما تركه السلف للخلف،  الباحثون إلى ضبط مفاهيمه، التي يمكن

 من معارف وفنون وعادات وتقاليد.

فإذا أضفنا إليه كلمة شعبي نكون قد عممناه على كل طبقات املجتمع، وبالتالي 

جماعي،  الحياة بشكل عفوي  وطريقة واملجتمع الناس فهو أوسع وأشمل، معبرا عن

الحياة  بشؤون منه اتصل ما سواء ...ثابتة بصورة الشعوب تمارسه ما إنه "كل

 األشياء، صنع عليها يجري  التي الفنية والقواعد االجتماعية...، اليومية... والعالقات

 8واملعتقدات" املناسبات بطقوس يتعلق ما أو

وقد أدركت الفنون وعلى رأسها األدب قيمة ذلك، فعملت على إحياء هذا 

لم ينحصر األدباء في تراث املوروث وتمجيده وتأويله، بل وطرح األسئلة عليه، و 

شعوبهم وأممهم، بل انفتحوا على موروثات الشعوب املختلفة، إيمانا منهم 

بإنسانية املتوارث، فهو ملك للبشرية جميعا، أو استالبا وتبعية لسطوة الغرب 

ز، على اعتبار أن املغلوب مولع بتقليد الغالب. 
َ
رك

َ
 امل

ثير على نفوس الجماهير وفي وللموروث داخل النصوص قدرة كبيرة في التأ

وجدانياتهم، ألنها تحيا في أعماق الناس، محاطة بكثير من القداسة واإلكبار، ال 

فكاك لإلنسان من شروطه الزمانية واملكانية ومحتوياتهما ومن تاريخه الشخص ي 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya105.html
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 أي من ذاكرته، فأساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم. 

املختلفة من السمات البارزة في األدب العربي  ولقد كان حضور التراث بأشكاله

الحديث، ويتفاوت األدباء في تعاملهم مع املوروث بين إعادة بعث، يشبه إلى حد 

كبير السعي للحفاظ عليه، وبين إعادة تشكيله من جديد لتكون له رؤى أخرى، 

 انطالقا من واقع املبدع وواقع الناس من حوله.

، هو: ماهي أشكال املوروث املستلهمة في النص والسؤال الذي نطرحه ونتقصاه

 السردي الجزائري؟ وكيف تعامل معه املبدع؟ وماهي مصادره، وأشكال استلهامه؟

انتقيت لذلك نصين، األول مجموعة قصصية لألديب القاص الدكتور حسين 

، والثاني رواية شبح الكليدوني للروائي 9فياللي رحمه هللا، بعنوان ما يشبه الوحم

 . 10مد مفالحمح

 استدهام املوروث في امللجموعة القصصىة ما يشبه الوحم لحسين فياللي:3.

نهض املشروع القصص ي الفياللي على هاجس التجريب باألساس، والذي كان 

من أهم خصائصه معانقة النص التراثي، وكأن حسين فياللي ما كان يحلو له 

أن كثير من األدباء في النص القصص ي إال إذا كان عبقا بشذا املاض ي، وهو ش

الجزائر وفي العالم العربي، على اعتبار أن استلهام املوروث من أهم مسالك 

  11التجريب، قصد تجاوز املستهلك

ويمكن حصر هذا املاض ي لدى حسين فياللي في منبعين أساسين األول هو 

لثاني هو املصدر القرآني الذي ال يتوانى الكاتب في االستلهام منه ما الن له ذلك، وا

النص التراثي الشعبي وقد انحصر لدى حسين في السيرة الهاللية، التي حضرت في 

مجموعته القصصية ما يشبه الوحم في قصتين اثنتين، زمن الزناتي، والصورة، 

وال عجب في ذلك فإن بني هالل حين قدومهم إلى الجزائر انتشروا على نطاق واسع 
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لجنوب الغربي الجزائري، والدليل باق في جدا، ولعلهم وصلوا أيضا إلى أقص ي ا

لغة السكان وعاداتهم وتقاليدهم، وفي موروثهم الشعبي الذي مازالوا يتداولونه، 

ومنه باألساس سيرة بني هالل، وهو ما يشير إليه محمد املرزوقي "إن دخول 

اة الهالليين إلى املغرب العربي وما قاموا به من حروب... كان له أثر كبير على الحي

وما يذكره عبد الحميد بورايو يقوله  ،12الثقافية والفكرية في املغرب العربي"

"عرفت مناطق القطر الجزائري التي استقرت فيها قبائل بني هالل منذ القرن 

الحادي عشر امليالدي السيرة الهاللية، ومازالت ذاكرة مجتمع القص تحتفظ 

الي الصيف، ويتحلق حولهم سكان بذكرى أولئك الرواة الذين كانوا يتجولون في لي

القرى ومضارب الخيام لينشدوا قصصا تتعلق بهجرة الهالليين من املشرق إلى 

 13املغرب، واستقرارهم بشمال إفريقيا"

ولعل حسين فياللي قد تلقى السيرة صغيرا من أفواه الكبار من خالل أفراد 

الل مطالعاته فيما أسرته، أو من خالل الراوي في األسواق األسبوعية، بل ومن خ

بعد، فتشبعت بها نفسه، مما جعله يعيد استحضارها في كل مرة، مركزا على 

مجتزءات منها ما يقتضيه فن القصة القائمة على التلميح، بل ما اقتضته السيرة 

الهاللية ذاتها التي كانت "نهاية القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين 

يات املكتملة للسيرة الهاللية، ومنذ هذا التاريخ كبداية الختفاء مثل هذه الروا

بدأت السيرة تنحل إلى مجموعة من األقاصيص تروى مستقلة عن بعضها 

 14البعض"

وال يورد حسين فياللي من السيرة الهاللية إال أسماء شخصياتها األعالم يمكن 

رها إلى أن نذكر منهم، سعداء، زناتي، الجازية، ذياب، أبو البركات، وهو ال يستحض

لتتقمص أدوارا أخرى يتخيلها الكاتب في واقع معاصر، ويولي الزناتي أهمية كبرى، 
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حتى أنه يختاره في عنوان قصة "زمن الزناتي" ما ترويه السيرة الهاللية أن الزناتي 

قد كان ملكا لتونس حيث املاء والخضرة والوجه الحسن، تقوم بينه وبين الهاللين 

 ي معارك طاحنة تنتهى بقتل الزناتي على يد ذياب لهالليبقيادة أبي زيد الهالل

إذا كان الزناتي في نظر الهالليين رمزا للشر، فلن يكون إال كذلك لدى الكاتب، 

 ولن يكون زمانه "زمن الهاللي" إال زمن نحس.

يصور الكاتب الزناتي ملكا عظيما، تخرج املظاهرات ضده، فيعجل إلى جمع 

، مما يجعله أشبه بفروعون، بل ما 15فين والدجالين""السحرة والكهنة والعرا

يؤكد ذلك هو خطابه فيهم "افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، إني رأيت 

 16نفس ي أجلس على كرس ي خشبي معلق بحبل بين السماء واألرض"

ولم يزد السحرة على أن دلوه لتأويل الرؤيا على النظر من النافذة ملشاهدة 

ين من شباب املدينة خاصة، ليسرع إلى اقتراح حل بسيط، هو جموع املتظاهر 

اإلغراء بالهجرة وإغراق املدينة في اللهو واملجون لينصرفوا عن مطالبهم السامية 

"افتحوا منافذ املدينة ليرحل عنها من يشاء، وفروا اللهو واملجون ولننتظر لعلهم 

ظم األنظمة العربية ، وهو السبيل الذي تتخذه اليوم مع17إلى رشدهم يرجعون"

للتخلص من معارضيها، وتتحول البلد في هذا الزمن، زمن الزناتي إلى مخامر 

ومراقص "كتاب السير قالوا: في عهد الزناتي صار بين الخمارة والخمارة خمارة، 

وبين املرقص واملرقص مرقص، وأصدر الزناتي مرسوما ملكيا يقض ي بإعدام كل 

شاشين وكل من يبلغ عن السراق وقطاع من يعترض طريق الخمارين والح

  18الطرق"

ينحرف الكاتب عند هذا عن مسار القصة، ليحول الصراع الذي كان بين 

الزناتي ورعيته إلى الصراع بين الزناتي و"أبو البركات" األسود ويقصد به "أبو زيد 
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الهاللي"، منتقال من زمنهم القرن الحادي عشر امليالدي، إلى القرن العشرين، 

يحيل على الصراع الطائفي في دعوى البعض بترحيل الهالليين ليعودوا من حيث ل

جاءوا "قاتلهم حيث ثقفتموهم، شردوهم وأعيدوهم من حيث جاءوا إلى صحراء 

 .19نجد"

هذه الصراعات التي كان سببها إحياء النعرات، وتأجيج الفتن النائمة، والثارات 

ربي لم يكن أبدا في نظر الكاتب طبعا الهامدة، وهو ما يحدث اآلن في الوطن الع

بسبب أحفاد الزناتيين وأحفاد الهالللين بقدر ما هو مخطط طبخ في مخابر 

الغرب، ونفذ بأيدينا "اشتبكت الرعية مع رجال الزناتي وأمطرت السماء دما 

غزيرا، مؤرخو املدن قالوا: إن زلزاال عميقا ضرب املدينة، تعدت قوته درجات 

  20مركزه على بعد أميال من بلدة تقع وراء البحر" سلم رشتير، حدد

وفي قصة }الصورة{ يصير الهالليون من خالل رمزهم خاصة أبو زيد الهاللي 

صين من واقع مأفون، فالبطل حين يفر من الظلمات التي كان بها،  ِ
 
ل
َ
والجازية مخ

اتي يسأل عن أبي زيد الهاللي "أسأل عن أبو زيد، يقولون لقد هرب من سجن الزن

واتخذ سبيله في البحر وهم وال يعرفون وجهته، اسال عن الجازية فيقولون: منذ 

أن التقمك لم تغادر الشاطئ ظلت عيناها مشدودتين إلى جبل الجودي وفرسها لم 

، وال يكتفي البطل بهذا بل يصر على البحث عن 21يسترح ظل عليه سرجه ولجامه"

امتزت به في السيرة الهاللية من ذكاء  الجازية عله يجد لديها املخرج املخلص ملا

ودهاء وحنكة "أهرع إلى الشاطئ أسأل الجازية: متى أقلعت السماء وغيض املاء 

واستوى الحوت على الجودي، تشيح بوجهها عني تمتطي صهوة فرسها أحاول أن 

، وتنتهي 22أمسك لجام فرسها فتهرب مني كشعاع ضوء فأقبض الريح بين يدي"

طل ملحاكمة بسبب الصورة التي رسمها للرئيس ونقل فيها القصة بتعرض الب
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حقيقة تفاصيل مالمحه، ولم تعجب املحققين والزبانية واعتبروها تعد على حرمة 

فخامته التي يريدونها دائما أنيقة لتخادع الناس، وينتهي األمر بتشويهه تحت آالت 

 العذاب الجهنمية. 

 .ني ملحم  مفالحاستدهام املوروث في رواية شبح الكدي و -4

يعد محمد مفالح أحد أكبر الروائيين الجزائريين األكثر حضورا في الساحة 

الوطنية، بغزارة إنتاجه الروائي الذي ربا على الخمس عشرة رواية، وإلى جانب 

ذلك فإن الرجل قد خاض غمار البحث في مجال التاريخ والثقافة الشعبية، وهو 

حلي، بل ومحلي املحلي، حيث ركز جل اهتمامه في كل ذلك يركز على الهامش وامل

على منطقته غليزان، كما سعى إلنارة ما بقي مظلما لم يلتفت إليه الباحثون 

 واملؤرخون.

املتتبع للمنجز الروائي املفالحي يالحظ إغراقه في نصوصه األولى في واقعية 

بدأ ينفتح  طاملا نسب نفسه إليها، وهو إن بقي كذلك في نصوصه املتأخرة إال أنه

شيئا فشيئا على ارتياد عوالم جديدة ترتبط بالتاريخ أصال وتتدثر باملوروث 

الشعبي املحلي، مما يجعل نصوصه أكثر ارتباطا بالذاكرة، وأكثر معانقة للحداثة، 

على اعتبار أن امليل إلى استلهام التراث "يكشف عن وعي كتابه بكون التراثي يمثل 

 .23السبيل إلى الحداثة"

ود مفالح في نصه الروائي األخير "شبح الكاليدوني" إلى السنوات األولى يع

للمقاومة الشعبية ضد االستعمار الفرنس ي، ليذكر باملجازر الشيطانية التي 

ارتكبتها فرنسا ضد الجزائريين، من إبادة جماعية ونفي قسري ألقاص ي األرض، 

د هؤالء في رحلة نفيه من ومنها باألساس كايان، وكاليدونيا، ويتتبع الروائي أح

الجزائر إلى كاليدونيا، ومشاركته السكان األصليين في انتفاضتهم ضد التواجد 
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الفرنس ي، ثم رحلة العودة بعد فراره من رقابة املحتل، عبر سفينة أقلته إلى 

 الحجار للقيام بفريضة الحج، ثم العودة إلى أرض الوطن.

أخرى، تعرض للواقع االجتماعي والكاتب يلتفت على هذه الحكاية بحكاية 

اليوم، ورغم ما يكشف عنه من مآس تشرنق املجتمع، وتدفعه نحو اليأس، إال أن 

شخصية امحمد شعبان ظل يسعى لتحقيق حلم أبيه قبل أن يرحل إلى العالم 

اآلخر في الكشف عن قبر الجد املنفي إلى كاليدونيا، والذي سطر في يوم من األيام 

االستعمار، غير أن الذاكرة الشعبية الخربة، أو التي أريد لها  أسطورة في مقاومة

أن تكون كذلك، تنس ى جرائم االستعمار، وتنس ى الرموز التي صنعت ملحمة 

 املقاومة.

في لحظات احتضار األب يعود ابنه الشاب ليخبره أنه توصل إلى مكان القبر، 

ف يكون قد رمم الكاتب ليموت الوالد وقد حقق حلما طاملا راوده، وبهذا االكتشا

الذاكرة الشعبية، وأعادها إلى الحياة، لكن الرواية تنتهي بنفي من نوع آخر، إنه 

نفي اختياري يقوم به امحمد شعبان الذي لم يعد يطيق البقاء في وطن فقَد قيم 

عى لتعود بعده في حياتك، ثم اإلنسان وقيم املواطنة، وشتان بين نفي إحباري تس

تنصب بطال بعد مماتك، وبين نفي اختياري تتجرع بعده مرارة الغربة واملذلة 

 وتموت نسيا منسيا.

وقد سعى الكاتب إلى تأثيث نصه بكثير من نصوص الثقافة الشعبية، املتنوعة 

كالشعر امللحون )محمد بلخير، منظومة الشاعر بلوهاني( وكاألغنية البدوية 

هرانية والشعبية )عبدالقادر بوراس، العنقى(. وكالتراث الديني من زوايا، الو 

وأضرحة، سيدي عبدالقادر، سيدي أمحمد بن عودة، وسيدي عبدالعزيز، 

والشيخ أمحمد املنفي الكليوني، وسيدي قدور بن عمار، وزاوية البوشعيبي، ومن 
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ليته، العثمانيين(، ربط العائالت بماضيها، كاالنتساب إلى العرش والقبيلة، )ف

واعتماد أسماء الشخوص من مثل أمحمد، شعبان، بصافي، النبية، عمار، 

التوتي، البودالي، واعتماد تقاليد مختلفة كمراسم العزاء والجنارة، واملقابر، 

واملالبس كالعمامة، البرنس، العباية، واألمثال الشعبية السائرة كقوله: "يا 

يْن"الحاجة.. لكل ش يء نهاية. املك ، وهو انفتاح 24توب في الجبيْن ما تمحيه يِد

للرواية على غيرها من أشكال اإلبداع الشفوي على اعتبار أن "التعامل مع التراث 

  .25على اختالف مراجعه وتشكالته أحد مسالك التجريب الروائي"

غير أن أكثر ما حضر في النص الروائي هو الشعر الشعبي، الذي يغتنم الكاتب 

يراده، على لسان الشخصية الرئيسة في الرواية، وهي شخصية كل فرصة إل 

"امحمد شعبان"، وفي تفاصيل الرواية نفهم أن اسم الشخصية مكون من اسمين 

األول "اْمحمد" نسبة إلى سيدي الولي الصالح امحمد بن عودة من فليتة وهي 

بان" نسبة ، والثاني "شع11قبيلة هاللية نسبة الى زغبة قاوم اإلسبان في القرن 

للمقاوم التركي الذي قتله اإلسبان، وأتصور أن هذا التركيب يحيل أوال على 

التمازج الحاصل في املجتمع الجزائري الذي هو مزيج بين األتراك والعرب واألمازيغ 

واألندلسيين، كما يشير إلى عادة شعبية يلجأ بموجبها أحيانا إلى تسمية الولد 

 جهة أبيه، ويشير الثاني إلى جهة أمه. باسم مركب، يشير األول إلى 

يورد الكاتب الشعر مغنًى على لسان شخوصه، بالطابع البدوي، الشعبي، وهو 

طابع شائع في منطقة الكاتب، ينوع فيه بين أغان قديمة مما ترنم به الفنان أكلي 

 يحياتين وعبدالقادر بوراس، والعنقى، أو حتى مما ترنم به املغنون الشباب.

ها ذات مسحة حزينة، يمكن أن نرصد فيها الكلمة املركز الدالة على وهي كل

ذلك: ما تبكيش، املنفي، خاف، جمرة، حقرة، تعبيرا عن ألم لتذكر الظلم الذي 
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تعرض له املنفيون، مما يكاد يجعل من لفظة املنفي هاجس النص، أو النقطة 

 خرى.البؤرة والكلمة املركز التي تنداح حولها عشرات الدوائر األ 

نالحظ أن الرواية تبدأ أساسا بسؤال تطرحه الشخصية الرئيسية عن أصل 

لقب املنفي الذي تحمله، مما جعلها تستدعي منذ البداية أغنية املنفي فترددها 

 باستمرار:

يْش... يا املنفي"  ِك ْب
َ
وا ألِمي ما ت

ُ
ول

ُ
 "ق

يـْش... يا املنفي"  ِل
َ
َدْك ما ْيخ

ْ
  26"ربي َول

املقطع بالذات، والذي هو أغنية شهيرة عن املعتقلين في إن استدعاء هذا 

السجون الفرنسية، أداها الفنان أكلي يحياتين يعكس حالة االغتراب التي تعيشها 

الشخصية، واإلحساس الفضيع بالنفي داخل الوطن، وهو ما تسعى إليه 

 الشخصية في البحث عن وطن في غير الوطن، وهروب من منفى إلى املنفى، وشتان

بين نفي جسدي كان يعاني منه أسالفه، ونفي روحي صارت تعاني منه الشخصية، 

ولعله بالتالي حالة تتملك الكاتب ذاته، على اعتبار كما ترى الدراسات النفسية 

أن كل شخصية متخيلة في العمل اإلبداعي لها ما يقابلها في حياة املبدع، يمكن 

الكاتب أن يصفه باملغيب ال  أن نثبت ذلك من ربط حالة املنفي الذي يصر 

الغائب، كأن هناك من يعمل على طمس الهوية وتمزيق الذاكرة عن قصد 

وإصرار، ربطها بحالة الشخصية الرئيسية التي تعيش وضعا اجتماعيا ونفسيا 

رهيبا "إنه يريد أن يعرف تاريخه املغيب، وما كان يشقيه أيضا، منذ طفولته، هو 

ت، جمعته مع والديه، وأربع أخوات وجدته من سكنه في شقة ذات ثالث حجرا

أبيه الله نبية الفليتية، وال يزال هو إلى حد اآلن في هذه الشقة الصغيرة املعلقة 

، إن هذا الحشد 27في الجهة اليمنى من العمارة الخامسة لبنايات حي ديار الورد"
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لى من اإلحساس بالنفي في طليعة الرواية، مدعوما باستحضار التراث يدل ع

 األهمية القصوى للتيمة من جهة، وللموروث ذاته من جهة ثانية.

واألمر ال يختلف حتى وهو يستمع ألغاني الحب، إن اختياره ألغنية الشيخ 

العنقى توكيد على حالة الشعور بالنفي أيضا، تتبدي شخصية أمجمد شعبان 

ين يطرحون متقززة مما يشاهده على التلفاز من صراع كرنفالي بين معارضين وهمي

موضوع الغاز الصخري، واليجد مهربا من ذلك إال األغنية الشعبية التي ستعمق 

 إحساسه بالغربة. 

"أخرس جهاز التلفزة فاختفت صورة منشط البرنامج والرجلين املتخاصمين لم 

يعد قادرا على االستماع إلى جعجعة السياسيين، ثم... راح ينصت إلى أغنية 

 الحمام، 

ه في أْرسامي.الْحماْم الل
ُ
ْسَمْع صوت ى َي

َ
ق  ي ربيته مش ى علي  ** ما ْب

 وردد بأس ى:

  28مش ى علي.. مش ى علي.. يا غربتي"

إنه نفي آخر تحسه الشخصية تجاه املحبوب، كما أحسته من قبل في التاريخ 

والواقع االجتماعي والسياس ي، واستحضارها لألغنية ليس أكثر من تلمس للعزاء، 

قول إن التراث الشعبي مازال طافحا بالعواطف واملشاعر، وبالتالي يمكن أن ن

 ومازال يقولنا ويعبر عن ذواتنا، إنه ليس ماض منتٍه، بقدر ماهو حاضر متجدد. 

ويستمر هذا اإلحساس حتى في عالقة الشخصية باملجتمع، ولنسمع المحمد 

 شعبان وهو يردد بصوت حزين:

لـ ي تْع ِ
 
ـان هللا يا لطيف وأنت الل ـ ـ ْم" "سبحـ

َ
 ـ

"
ْ
ـاف

َ
َحاُهْم يُقولوا خ اْس من اْسَت

َ
ْن ش ي ن   29"كاَي



 (2424) 42: دعـــال/  40 لجد امل
                  مقاماتجلة م

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 

- 359 - 

بيت شعري يستحضره امحمد شعبان حين يأمره مديره قادة الشريق بالتحضير 

إلعداد مهرجان ثقافي ستحضره معالي الوزيرة شخصيا، وال يراه امحمد إال كرنفاال 

 تقالة.وغوغاء ال يمت للثقافة بصلة، مما يدفعه إلى التفكير في االس

ورفضا للهبوط الفني الذي عصف باملجتمع، يحيل الكاتب على مغن تخترعه 

مخيلته ويعطي له اسما فيه الكثير من السخرية، الشاب كادير النسناس، وينسب 

 إليه كلمات تدل على هذا االنحطاط الذي بلغه املجتمع، يقول: 

ــــَره  َبْقرة  **"في قلبي َجْمـــ
ْ
ــــْب"  بال  **أنِت كــــــال ــــ ــ ــ  حليــ

ــــــِت ُحْقَره  ـ
ْ
ل
ُ
َرة  **"ما ق

ُ
غ

ْ
ــــــي حبيْب" **يا َوْحــــــْد ال كــ

ْ
  30مال

عما صار يعانيه من االغتراب عن الواقع الفني  -وبالتالي من الكاتب-منه  تعبيرا

والجمالي، وهو أيضا نفي روحي ونفس ي آخر، ال يقل البتة عن أشكال االغتراب 

لدرجة أن امحمذ شعبان يصاب بالدوار وهو يعود من حفلة مرهقا  األخرى،

 مستاء من هذا الهبوط.

لقد تجسدت من خالل املقاطع السابقة كل أشكال غربة الكاتب، غربة عن 

املجتمع، وغربة عن الفن، وغربة عن الحب، وغربة عن الوطن، ال يجد من سند 

، يستحضره من حين آلخر، كأنما له في كل هذه الغربة إال الشعر امللحون املغنى

 ليشحنه بطاقة املواجهة. 

يورد الكاتب أيضا مقاطع كثيرة من الشعر الشعبي، لفحول امللحون، منهم 

مثال: الهاشمي بن سمير، ومحمد بلخير وهو شاعر شهير، شارك في ثورة الشيخ 

بوعمامة، ونفي إلى كالفي بجزيرة كوسيا، والشيخ بلوهراني وهو من معسكر، 

تلميذ املؤرخ الشيخ بوراس الناصري، وهي في معظمها تذكير بفعل املقاومة، وبكاء 

على األسرى واملنفيين، وما لحق الشعب الجزائري من ويالت مست كل شرائحه، 
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 منها هذه البكائية التي تصف حال املنفيين، وهم يرفلون في سالسل األعداء:

ْد الجْم  قى في صْه
ْ
وْر  **ُهوْر "لو كاْن ْبكيِت ْبطاْل تل

ُ ْ
 بي  ضاْق امل

تـادْ  ْع
ُ ْ
ُدوا في اليوْم امل

ْ
وك ْضيوْم ُي

َ ْ
 هما عْز امل

ــوْر  ـ ـ ـ ـ ُق ْح ْعَرة اللي َم
ُ
وْر  **لو كان بكيِت ْبطاْل ن

ُ ْ
 بي  ضاْق امل

ـاْد  ـ ـ ـ ـ ـ ي ُحس 
 
ُدو والل ِفية قبالة الْع ْن  َيْمشوا ُع

ــوْر  ـ ـ ُج
ْ
ما َبْسالْح ت

ْ
وْر  بي   **لو كان بكيِت بطاْل ظل

ُ ْ
 ضاْق امل

ـادْ  ـ ـ ـ
َ
ك ْن بوْه كُيوْس الَت  ويح اللي عداُهْم شر 

ــوْر  ـ ـ ـ ُدوُهْم في باُب
ْ
كيِت اْبطاْل رف وْر  **لو كان ْب

ُ ْ
 بي  ضاْق امل

ـادْ  ـ ـ عـ ْرهم يْن َب
ْ
ْق البحوْر داْرقيْن وخ

َ
 راُهْم ش

 ْبحــوْر 
ْ
وْر  **راهم مْسُجونيْن في ْجزيَرة في وْسط

ُ ْ
 بي  ضاْق امل

ـادْ عليهم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ ْد تْع َم َع  الباب والقفْل ْم

ــوْر  ـ ـ ـ ـ ـ
ُ
وا بالك

ُ
َسليْن يْتمش

ْ
َسل وْر  **عْيطة ناْس ْم

ُ ْ
 بي  ضاْق امل

ـادْ  ـ ـ ري حقَّ
ْ
ْن َبك ُهم َم وْم معذْب   31جيْش الرُّ

إنها كما تضيف الرواية "أبيات مؤملة، تصور الجزائريين املنفيين وهم يجرون 

قدامهم بعدما كانوا أبطاال أحرارا يحملون السالح وهم السالسل الثقيلة املقيدة أل

 .32على خيولهم العربية يقاومون الفرنسيين الغزاة"

وال يجد امحمد شعبان من مؤنس في ليله املوحش وهو يركن سيارته في طريق 

البحث عن املنفي، إال قصيدة )سالك املغبون( للشاعر محمد بلخير، يستمع إليها 

 من مسجلته:

ـاْر سلكنا ي ـ  ا خالقي من جاْر الجـ

لي َمْسلْم فيه
َ
خ

ْ
 حْبْس الُرومي ال ت
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 تْفكاْر 
َّ
 ويولي الحْبْس عندي اال

ـْه  ـ ليـ
َ
خ

ْ
ْل ن

َّ
جيـْه والذ

ْ
 33وطْن العْز ن

يها بأخرى، يبث فيها الشاعر شكواه وهو في  ن 
َ
وال يكتفي بهذا فحسب، بل يث

لبا منه تفريج كربته، منفاه، مكسور الخاطر، حزين القلب، يستغيث باهلل طا

 يقول: 

 ثم استمع إلى قصيدته )يا سايلني( ومنها:

ــول  في( مجـ
ْ
يْن  **راني في )كال  أنا والشيخ )بن دوينه( مْرُهوِن

ـَوْل  عـ
ْ
قي ت

ْ
ـال ـْن  **فيَوْك يا خـ فْك من البْحريـ

ْ
 34من بْر الُروْم ت

ذكر وال شك أن امحمد شعبان يورد كل هذه النصوص لتحفزه أكثر على ت

املنفيين، واإلحساس بآالمهم، كما هي في اآلن ذاته استئناسا له فيما يعانيه من 

 اغتراب نفس ي ونفي روحي.

 خاتمة:5.

إذن هما نموذجان "فياللي، ومفالح" ارتأينا اتخاذهما عينة على حضور املوروث 

في املشهد السردي الجزائري عموما، وهو حضور تجلى بشكل أعمق وأخصب في 

بن هدوقة "ريح الجنوب، الجازية والدراويش" ووطار "الالز، الزلزال، كتابات 

شمعة ودهاليز" وواسيني "نوار اللوز مثال، ورمل املاية، وفاجعة الليلة السابعة 

بعد األلف"، واستمر مع الكتاب الجزائريين بعد ذلك إيمانا منهم بأن "التراث ليس 

بل هو الفكر الحاضر يعيد نصوصا جامدة تحفظ في أمهات الكتب القديمة، 

 35الحياة للنص التراثي ويزرع فيه روحا جديدة"

تنوع هذا الحضور، فقد المس الشعر والنثر الشعبيين، كما المس أشكاال 

مختلفة من الثقافة الشعبية، كاألسماء واملالبس وإحياء املناسبات، وارتاد 
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في املوروث الشعبي مستويات مختلفة أيضا، فإن انحصر في رواية شبح الكليدوني 

الجزائري، فإنه في قصص حسين فياللي انفتح على املوروث الشعبي العربي من 

 خالل سيرة بني هالل.

لم تحضر نصوص املوروث الشعبي في العملين لذاتها، وإنما حضرت محملة 

بأبعاد أعمق، ففي ما يشبه الوحم ال يستحضر حسين فياللي شخصيات السيرة 

رموزا يختفي وراءها من أجل أن يمارس حقه في النقد  الهاللية إال لتكون 

السياس ي، وليسقط عليها الواقع العربي املتشظي في أيامنا هذه، وقد منحته 

السيرة الهاللية ذلك بما امتلكته من خزان لإلسقاط واالستلهام، في حين يستلهم 

األول لغرضين في تصوري،  -36وهو الشغوف بجمعه وتحقيقه-مفالح النص التراثي 

هو الحفاظ عليه وإعادة بعثه حيا ناطقا من خالل استحضاره على لسان 

الشخصية الرئيسية، والثاني هو اإلسقاط النفس ي، إذ أن الشعور باالغتراب وجد 

له في التراث معادال موضوعيا، وقد استطاعت شخصية امحمد شعبان أن تعبر 

 من خالل الشعر الشعبي.عن كل ما يختلج في نفسها من خالل املوروث وبالضبط 
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هجات
َّ
ي ابن عند الل

ّ
ة الوصفية بين جن  واملعياريَّ

Descriptive and Prescriptive Dialects according to Ibn Jinni 

 الحميد وصال. د

 اللغة العربية  قسم  -اآلداب والعلوم اإلنسانية كلية -البعث جامعة

Wesal.alhameed@gmail.com 

 

 مللخص:ا

  دراسة في يجن   ابن منهج عن الكشف إلى البحث يهدف
 
وازن  إيجاد ومحاولته هجاتالل  عصر   في الت 

  دراسة في مرضية نتائج إلى توصل ال التي ارمةالص   ةاملعياري   عليه سيطرت
 
 هاستقيس ألنها هجاتالل

  بميزان
 
  ظواهرها على وستحكم القياسية، غةالل

 
 لن فهي والشذوذ، القاعدة على بالخروج ةبيعي  الط

  .دراستها قبل املعد القالب توافق

هجات وحق  
 
دَرس أن الل

ُ
، ت

ً
، يكون  أن فحاول  الحقيقة هذه أدرك قد جني ابن أن   ويبدو وصفيا

ً
 معتدال

  عن حديثه في فكان
 
 معتد هجاتالل

ً
 في املعيار وما املعيارية، إلى منه ةالوصفي   إلى يكون  ما وأقرب ال

قل قبيل من إال اللهجي اإلبدال على كالمه  في مهاراته إظهار سبيل على أو األقدمين، عن واالقتباس الن 

واهر تفسير
 
  الظ

 
 . غويةالل

ي. :الكلمات املفتاحية  اللهجات، املعيارية، الوصفية، ابن جن 

Abstract: 
The paper aims to uncover Ibn Jinni’s approach in studying 

dialects and his attempt to find balance in an era dominated by strict 

prescriptiveness that does not reach satisfactory results in the study of 

dialects because given that it will measure the same with the balance 

of the prescriptive language, and it will judge its natural phenomena 

by deviating from the rule and perversion. It will not be consistent 

with the form made prior to the study thereof.  

Dialects shall be studied descriptively. It seems that Ibn Jinni 

realized this fact and tried to be moderate, so in his discussion about 

dialects, he was moderate and closer to the descriptive approach than 

to the prescriptive. The criterion in his speech on dialectal substitution 

mailto:Wesal.alhameed@gmail.com
mailto:Wesal.alhameed@gmail.com
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is only for transmission and quotation from the ancients, or in order to 

show his skills in explaining the linguistic phenomen 

Keywords : Dialects Prescriptive- Descriptive- Ibn Jinni. 

 مقدمة: . 1

 
َ

ف ون  تلق  ساني  ِّ
 
  ضاقوا أن بعد بشغف   الوصفي   املنهَج  املحدثون  العرُب  الل

ً
 ذرعا

ارساتِّ  أصاَب  الذي بالجمودِّ  ِّ
  الد 

َ
غوية

 
  الل

َ
ة راثي 

 
  طغتِّ  إذ املتأخرين، أيدي على الت

ُ
 املعيارية

 
ُ
ارمة عنى ال التي الص 

ُ
، بتطبيقِّ  إال ت واب الخطأ عن والبحثِّ  القاعدةِّ  ُعرِّف وقد ،والص 

ابُع  القرُن  ة، بهذه الهجري   الر  أثرِّ  املعياري  ِّ  باملنطقِّ  وبالت 
فكير عن نتج وما األرسطي   الت 

 ِّ
ةِّ  أصولِّ  من الفلسفي 

لل   من املعياري  ي وابُن . ذلك إلى وما... وقياس   عِّ  هذا لغويي   أهم من جن 

ه القرن،    منهج   عن برهن ولكن 
غات أصل في حديثه ذلك من موضع؛ من أكثر في علمي 

 
 الل

ِّ  ومناقشته
ظريات لكل  ل في الن 

 
غات تشك

 
ة الل  ذلك، في املحدثين منهَج  قارب حتى اإلنساني 

  قدم وقد
ً
هجي لإلبدال دراسة

 
  الل

ً
   إلى مختلفة

  أقرانه عن بعيد   حد 
ً
 املواضع معظم في بعيدة

  األحكام إصدار عن
ُ

ف صِّ
َ
  الحقائَق  ت

َ
غوية

 
ه إال. هي كما الل ة من يسلم   لم أن   املعياري 

ة مظاهر ندرس أن فرأينا املواضع، بعض في التأويالت وافتعالِّ  والقياسِّ  ة املعياري   والوصفي 

ه في هجات، درسِّ
 
ي ابن به امتاز على لنقف لل ابع القرن  علماء من جن  ة   من الر  ة   منهجي   علمي 

د    إلى أشبَهت   بها تفر 
عيلِّ  رجالِّ  من األوائل لعلماءِّ ا أعماَل  كبير   حد  لِّ  الر 

غويين من األو 
 
 .   الل

راسةِّ  هذه في الوصفي   املنهَج  واتبعنا ِّ
ي ابُن  فيها تناول  التي املواضَع  استقرأنا إذ الد   جن 

، هجاتِّ
 
فناها الل دَرج التي الفئة فئتين؛ في وصن 

ُ
، املنهج في ت ِّ

 في تقع التي والفئة الوصفي 

نا. البحث نهاية في النتائج إلى خلصنا ثم   ة،املعياري   نطاق ن لم لكن  ِّ
  نضم 

َ
 ما كل   البحث

 . املقام لضيق األمثلة بإيراد اكتفينا  بل واستقرأناه، جمعناه

 :واملعيار الوصف ةثنائيَّ . 2

 :  تاريخي   مدخل  . 2.2

راساُت  شهدتِّ  ِّ
  الد 

ُ
ة غوي 

 
  الل

ً
را   تطو 

ً
  اكتشافِّ  بعد كبيرا

 
 نهاية في نسكريتيةلس  ا غةالل

  القرن 
 
غات  ومالحظةِّ  ،عشر امنالث

 
 عالقاتها بعدد  من الل

 
ة، وأبرز ة واإلغريقي  تيني  مثل الال

طور ظهور املنهج املقارن الذي يرمي إلى فهم صالت القرابة بين لغتين أو ما أفرزه هذا الت  
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 ة  لغوي   أنها تنحدر من حالة  ُيفتَرض  شقيقة   أكثر وتحديد الخصائص املشتركة بين لغات  

 سم   واحدة  
 
 اها علماء الل

 
ِّ س هذا املنهج لظهور املنهج الت  ". وقد أس  غة األم  غة بـ "الل

في  اريخي 

اسع عشر الذي يدرس ظواهر مطلع ال  قرن الت 
 
اريخ، وظل  غة عبر الل  اريخي  الت   املنهُج الت 

 ِّ
 على الد 

ً
 مسيطرا

 
 اسع عشر. ة طوال القرن الت  بي  غوية األور راسات الل

 تنب  "و 
 
  ون في مطلع القرن العشرين إلى أن علَم غويون األوربي  ه الل

 
 غة املقارن وعلَم الل

 
 
ِّ غة الت  الل

  اريخي 
َ
  ال يتيحان دراسة

 
 غة الحي  الل

 
 حظة الر  ة املنطوقة في الل

ً
اهنة بل ينظران دائما

 
 
  جديد   وا بالحاجة إلى منهج  من املاض ي، وشعر غة في الز  إلى الل

 
غة يتيح دراسة لدراسة الل

 
 
 غات الحي  الل

 
 جديد   هجات املنطوقة ويكشف عن طبيعتها ونظامها ومن هنا ظهر منهج  ة والل

 
 
 (1)." غة هو املنهج الوصفي  لدراسة الل

 ِّ
 فرديناند دي سوسيرويسري إلى العالم الس   يرجع الفضل في ظهور املنهج الوصفي 

ِّ الذ
ِّ والت   ي أجرى مقارنة بين املنهجين الوصفي 

 من خالل إنشاء ثنائي   اريخي 
 
زامن ة الت

 (2)عاقبوالت  
 
ِّ ، فالت

 
 زامن يمث

َ
  ل وصف

 
  غةِّ الل

ً
ِّ والت   ،عرضيا

 
 عاقب يمث

َ
  ل وصف

 
 أي  غةِّ الل

ً
طوليا

في إقامة رها، وانتقد املنهج املقارن الذي لم ينجح _برأيه _ وصفها عبر التاريخ ووصف تطو  

ل إلى أن ، وتوص  (3)العلم الحقيقي لعلم اللغة، إذ فشل في تلمس موضوعها في الدراسة

حيحة والحقيقة الوحيدة ها هي الص  ائدة أو املسيطرة ألن  الس  ة هي ظر الوصفي  وجهات الن  

 
 
  .(4)مينلجماعة املتكل

ِّ  شكَل  وأخذ املنهج الوصفي  
الذي نحا  سابير لم األمريكي  ة على يد العاراسات الحقلي  الد 

ِّ وج  في الت   فرانز  بوعزنحو 
ِّ ه بالد 

  راسة إلى الكالم الفردي 
 
 ال إلى الل

ً
 غة بوصفها واقعة

 
ً
 عام   اجتماعية

ً
سوسير، ألن كالم الفرد هو الذي يمكن رصده وبحثه من  كما فعل دي ة

 ِّ
قرب البحث اللغوي من "والشك أن الدراسة الحقلية جعلت ت، (5)ةراسة الحقلي  سبيل الد 

مناهج البحث العلمي ألنها تقوم على االتصال املباشر باللغة املنطوقة كما هي، وألنها 

 (6)تعتمد على املالحظة والتصنيف والتحليل ملا هو واقع." 

 ِّ
 descriptive) وظيفة املنهج الوصفي 

ُ
  ( وصف

 
 الظ

 
 في فترة   كما هيغوية واهر الل

قوم باستنباط قوانينها منها من دون الحكم عليها بمعيار يسبق إذ ي ؛منمن الز   محددة  

 ِّ
 , فُتدرَ (7)راسةالد 

 
 س الظ

 
 اهرة الل

 
ج من دراسة ستنتَ واهر ثم يُ غوية مع ما يشابهها من الظ
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 هذه الظ

 
 واهر القانون الل

 
 ،(8)_حسانغوية( _كما يسميها  الدكتور تمام غوي )أو القاعدة الل

 أغل ولذلك فـ "إن  
 
غويون )قوانين( لغوية ليس في جوهره إال خالصات ب ما يطلق عليه الل

 
 
 الحكم على مرك

ً
زة تصف ما كان أو ما هو كائن في جانب من الجوانب, وال يتضمن مقدما

 
 

." روطنفس الظاهرة لو توفرت فيها  نفس الش
ً
 (9)مستقبال

ه ألصب   عد 
ُ
 أ

ً
 أو قالبا

ً
ا يعترض دراستي من ظواهر فيه كل م وهذا القانون ليس معيارا

 
 
ل القانون الل غوي إلى معيار أقيس لغوية في الحقل نفسه أو الباب نفسه. وعندما يتحو 

 
 
 عليه كل الظ

 
واهر التي استنتجت منها القانون أكون قد انتقلت من واهر املشابهة للظ

 ِّ
يعني "القول بأن مهمة (؛ و prescriptive) يقابله هو املنهج املعياري   إلى منهج   املنهج الوصفي 

 الن  
 
ِّ حوي فرض قيود على استعماالت الل

 غة ووضع معايير ثابتة للص 
 
أو  (11)غوية"حة الل

 
 
 "القول بأن مهمة الل

 
 (11)غة كما يجب أن تكون."غوي وصف الل

  ة هو أن املعيار في املنهج املعياري  ة واملعياري  فالفرق األساس بين الوصفي  
 ض علىُيفرَ  قانون 

 
 
 الظ

 
  غوية من خارجها أما في املنهج الوصفي  اهرة الل

 
ج من داخل ستنتَ غوي يُ فالقانون الل

 
 
 الظ

 
 غوية ال من خارجها.اهرة الل

 :   أسس املنهج الوصفّي . 2.2

  يتخذ األساس العلمي    
 
 للوصول إلى الحقيقة الل

ً
هذا  غوية، ومحدداُت سبيال

 مااملكان والز   :األساس العلمي  
 
 ن واملستوى الل

 
  غة الوصفي  غوي، إذ  يتناول علم الل

ً
 لغة

 
ً
  واحدة

ً
  أو لهجة

ً
   ومستوًى  واحد   وزمان   واحد   ويدرسها دراسة علمية في مكان   واحدة

 لغوي 

  (12)واحد
 
ِّ  ينضاف إليها جملة

 دها الد  دات التي حد  من املحد 
 
؛ غة الوصفي  ارسون في علم الل

 : (13) نجملها باآلتي

 _ ج1
 
 عل الل

 
 غوي. غة املنطوقة هدف البحث الل

 _ ربط الد  2
 
غوي باالستعمال الواقعي للغة عن طريق االعتماد على املسموع، من رس الل

 
 
 غة.خالل االتصال املباشر بمتكلمي الل

 للغة. _ االعتماد على املتكلم األصلي  3

4 
 
 الستنباط الحقائق الل

ً
 ة العامة.غوي_ اتخاذ االستقراء العلمي منهجا
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5 
 
غة في ضوء _ رفض القياس املستند إلى الفلسفة واملنطق األرسطي، وتأكيد دور الل

  القياس الطبيعي  
 
 غة . املعبر عن منطق الل

6 
 
غة، واالبتعاد عن فرض _ الحرص على املوضوعية في إطالق األحكام املستقراة من الل

  آراء مسبقة ال
 
 غة. عالقة لها بالل

 هج املعياري: أسس املن. 2.2

ِّ  يرى دي
 سوسير أن الد 

 
ِّ راسة الل

ة، فقد ة تنقصها الطريقة العلمي  غوية املعياري 

 قامت على األسس املنطقي  
ً
  ة وكانت منفصلة

 
 عن الل

ً
ة عن املالحظة الفعلي   غة نفسها بعيدة

 والت  
ُ
 للت   قواعد   ها الوحيد وضَع حديد، وكان هدف

 
 (41) .خاطئةحيحة والراكيب الص  مييز بين الت

 د أسس هذا املنهج باآلتي: يمكننا أن نحد  

 (15)ات وينتهي بالجزئيات.على فرض القاعدة، أي يبدأ بالكلي   _ يقوم املنهج املعياري  1

أويالت، أو يحكم عليها ى الت  شت   ل ملا خرج عن القواعد التي يصوغها بإحكام  _ يتأو  2

 
 

 بالش
 
 رورة إن لم ة أو إلى الض  ذوذ أو القل

ً
 مناسبا

ً
 ( 16).يجد فيها تأويال

 (17) .في استخالص القواعد _ االبتعاد عن االستقراء الطبيعي  3

  _ اتخاذ القاعدة4
 
 له ال املادة الل

ً
 (18)غوية أو الكالم املنطوق. أساسا

 (19) من األحكام. ة في كثير  _ غياب املوضوعي  5

 له.  ةسفي  ة والفلواملقوالت املنطقي   القياس األرسطي   ذا_ اتخ6
ً
 (21)أساسا

 القديم:  رس العربّي ة في الدَّ ة واملعياريَّ مظاهر الوصفيَّ . 0.2

 ة واملعياري  تتداخل الوصفي  
 
 ة في منهج البحث الل

 
 يصعب معه أن غوي الت

ً
راثي تداخال

 
ً
ِّ  نسم مرحلة

 ما من مراحل نشوء الد 
 
ة املحضة ة بالوصفي  غوية في البيئات العربي  راسة الل

 ما أنه كان وصفي  املعياري   أو 
ً
فا

 
 في كل مسائله أة املحضة، أو نصف مؤل

ً
 معياري   و ا

 
 فيها كل

ً
ها، ا

 
 
 لعقل؛قل واحو_ كان يجمع بين الن  طلق عليه في تراثنا علم الن  _والذي يُ  غة العربي  فعلم الل

 إأي 
 
م العقلية كعلم ة كعلم الحديث والفقه وبالعلو ر منذ بداياته بالعلوم اإلسالمي  نه تأث

ه لم يستغنِّ في معظم مراحله عن الكالم، وأخذ في مراحل منه من املنطق األرسطي، لكن  

 حتى  ماع واملشافهة عن األعراب واستمر  قل وعن أبرز مظاهره وهو الس  الن  
ً
هذا تقريبا

ستمع ابع الهجري، وابن جني أورد في كتاب الخصائص أنه كان يلتقي باألعراب ويالقرن الر  
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 ِّ
 من الر 

ً
 إليهم وأورد كثيرا

 
ة التي أن في غير موضع، ومن مظاهر الوصفي  وايات في هذا الش

 
ً
ِّ  نجدها ظاهرة

 راسات العربي  في الد 
 
 ة االعتماد على االستقراء؛ راثي  ة الت

 
واهر أي جمع الظ

 
 
 بزمان  محد  هذا االستقراء كان  غوية وتصنيفها واستنتاج القوانين التي تنظمها، لكن  الل

ً
 دا

 يعد   ومكان  
ً
 ضي  تحديدا

ً
 إذ قصروا الجمع على قبائل دون ه الوصفيون اليوم تحديدا

ً
قا

 مصادرهم في الن  
ً
ِّ أخرى، وحددوا أيضا

 
ثر في قبائل عر والن  قل عن القرآن والحديث والش

   بعينها، وهم بذلك جعلوا العمل على مستوًى 
 وهو املستوى الفصيح من ال واحد   لغوي 

 
غة ل

 
 

ذوذ، وهذا ما يرفضه الوصفيون إذ الذي جعلهم يحكمون على ما يعرض لهم بعده بالش

 
 
ِّ والز   ،غة كما هييجب أن تدرس كل مستويات الل

راسة ال يجعالن مان واملكان محددان للد 

 للوصف في دراسة وصفي  
ً
 بل قابال

ً
ة أخرى. ولذلك وجب علينا أن ما خارجهما مرفوضا

 ة؛ وقد جعلناها  أربع:ة واملعياري  حو ونحدد فيها مساحة كل من الوصفي  لن  ل نحدد مراحَل 

: مرحلة ماقبل سيبويه
ً
 .أوال

 
 
: مرحلة سيبويه وتمتد حتى نهاية القرن الث

ً
 .الث الهجري  ثانيا

: مرحلة القرن الر  
ً
 .ابع الهجري  ثالثا

: مابعد القرن الر  
ً
 .  ابع الهجري  رابعا

بعد  سليم   وكان غرضه قراءة القرآن على نحو   ة  إسالمي   في بيئة   ي  حو العربنشأ الن  

 
 

 أن تفش 
 
 ى الل

 
حاة من علماء البصرة والكوفة بقة األولى من الن  حن على األلسنة، وكانت الط

، فقد عملهم  أن نعد   ماع، ولذلك يصح  قل والس  يتكئون على الن  
ً
 علميا

ً
 وصفيا

ً
عمال

 
 
من البوادي، ويرى الدكتور عبده الراجحي أن هذا املنهج في الجمع غة انتهجوا جمع الل

  
   على ما فيه من تحديد مكاني 

ِّ  وزماني 
 
 باالستعمال اللغوي ل اتيمث

ً
 مباشرا

ً
 .(21)صاال

 انتقل الن   
ً
 نوعي   حو نقلة

ً
 ه أو  مع سيبويه ألن   ة

 
 ،غة في كتاب  ل من جمع علوم الل

 ة وصفي  ائل كانت سماعي  وأغلب أمثلة سيبويه وعرضه للمس
َ
 العرب في بيئاتهم ة تصف لغة

  ة  الكتاب ال يخلو من معياري   وإن كان، املختلفة
 
بب في الس  لعل لت في بعض األحكام، و تمث

  ظهور مثل هذه األحكام أن  
 
 الل

ُ
  س لذاتها وإنما ألهداف  درَ غة لم ت

 
ِّ تتعل

 ق بالص 
 
غوية حة الل

 أحكام   اهتمام العرب بمسألتي الفصاحة والبالغة فللعربوالحفاظ على لغة القرآن، و 



 (2424) 42/ العـــدد:  40 املجلد
                  جلة مقاماتم
ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          

 

 

- 371 - 

 حوبهذا الشأن حتى قبل ظهور الن  
 
ان بن ثابت خيمة النابغة وقصة حس  نا يذكر ، فكل

 والخنساء، ونذكر ما قاله الوليد بن املغيرة حين سمع القرآن. 

 
 
يخرج عن اإلطار د ال يكاد الث فكتاب املبر  استمر تأثير سيبويه حتى نهاية القرن الث

 .ده سيبويه في كتابه لعظيم األثر الذي تركه الكتاب في النفوسالعام  للمنهج الذي حد  

القياس وصرنا نسمع ابن  صرنا في مرحلةِّ  ابع الهجري  فإذا انتقلنا إلى القرن الر   

 فارس يقول: "وليس لنا اليوم أن نخترعَ 
ً
لم  ، وال أن نقول غير ما قالوه، وال أن نقيس قياسا

فقد "انتهى عصر االستشهاد،  ،(22)ي ذلك فساد اللغة وبطالن حقائقها"يقيسوه، ألن  ف

 
 
 وكان على الل

 
 غة دون أن تتجد  غويين أن يستمروا في دراسة الل

 
واهد في أيديهم، وجدوا د الش

لف من قواعد، فجعلوا اضطروا فيه إلى أن يدوروا حول ما وضعه الس   أنفسهم بموضع  

 كالمهم 
 
 الس   لالستقراء، ألن   ة مكان  غة، ولم يعد ثم  عنها ال عن مادة الل

َ
في نظرهم قد  لف

  (23)"وا هذه العملية...أتم  
ً
صحيح أن  مالمح االستقراء غابت في هذه الحقبة لكن شيئا

 من مالمح الوصفي  
ً
   ة استمر  يسيرا

ُ
األعراب ممن وفدوا  في هذا القرن، فقد بقيت مشافهة

قة الحدود فابن جني كان يلتقي ة، لكن تلك املشافهة كانت ضي  واضر العربي  على الح

ن له إن بر حتى يتبي  باألعراب ويسمع منهم، ولكنه كان يخضع كالم األعرابي للمحاكمة والس  

 بقي هذا األعرابي على الس  
 
وهذا ليمة القويمة، غة الس  ليقة األولى أم انحرفت فطرته عن الل

 الوصفي  آخر عهدنا ب
 

وكثرت  قَل الن   ة وفاق العقُل حقة غلبت املعياري  ة ففي القرون الال

 
 

 الش
 
غوية القالب الجاهز الذي يحكم بصحة الكالم أو عدم روح، وصارت القاعدة الل

 صحته.    

 ابن جني ودراسة اللهجات:. 2

 . مصطلح "لهجة": 3.2

غويون العرب القدماء _ومنهم ابن جن   
 
اللة على ما استعمل الل ي_ مصطلح "لغة" للد 

هجة" في اصطالحاتنا اليوم، وقد آثرنا االبتعاد
 
عن استعمال املصطلح العربي  ُيعَرف بـ "الل

بس بين مصطلح "لغة" القديم، ومصطلح لغة في عصرنا 
 
ل: خشية الل القديم لسببين؛ األو 

هجة "Languageالراهن "
 
اني: إن  العرب لم يطلقوا ". والثDialect" في مقابل مصطلح الل

طلق في مواضَع كثيرة  لتعبر عن عيوب النطق أو 
ُ
هجة فحسب بل كانت ت

 
كلمة "لغة" على الل
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لنا استعمال  ثغة، أو لتعبر عن حاصل ما جمعوه عن القبائل العربية. ولذلك فض 
 
الل

 
ُ
غة الذي ق

 
هجة"، وما سندرسه عند ابن جني مقتصر على معنى الل

 
د فيه مصطلح "الل صِّ

هجة.   
 
   الل

هجة لغةا
 
َهج بهذا األمر  لل

 
ع به واعتاده، وفالن ُمل َهَج: أولِّ

 
ل
َ
َوج، وأ ه 

َ
، ول

ً
َهجا

َ
: يقال لهج باألمر ل

جة  ه 
 
صاله أي رضعت. والل هج الراعي إذا لهجت فِّ

 
ج بالش يء: الولوع به. وأل ه 

 
ع  به، والل

َ
أي مول

َهجة: طرف اللسان.
 
  (24)والل

  
 
 الل

ً
ِّ : هجة اصطالحا

هجة بأنها: "مجموعة من الص 
 
ِّف الدكتور إبراهيم أنيس الل

فات يعر 

 
 
ِّ ة  خاص   غوية التي تنتمي إلى بيئة  الل

  (25) فات جميع أفراد هذه البيئة."، ويشترك في هذه الص 

 ِّ
 فها آخرون بأنها طريقة معي  ويعر 

 
ات من بيئ ة  خاص   غوي توجد في بيئة  نة في االستعمال الل

 
 
 (26)غة الواحدة.الل

 بأن  
ً
َعر ف أيضا

ُ
 أكبر من الن   من مجموعة   قليلة   ها: العادات الكالمية ملجموعة  وت

 
م اس تتكل

 
ً
 (27)واحدة. لغة

 
 
 (28)نة.معي   في بيئة   للغة   خاص   هجة استعمال  وقيل الل

ها عريفاتوالت  
 
  كل

 
 ترك

 
 من عام   ، أو هي خاص  من كل   هجة جزء  ز على أن الل

 
هجة تمتد في ، فالل

 أوسع وتشمل عد   في بيئة   محتواة   بيئة  
ُ
 سم  ة لهجات ت

 
  .غةى الل

 
العالقة بين املعنى  وواضحة

 
 
  غوي واملعنى االصطالحي فلغة قوم  الل

ُ
ِّ ما كانت ت

 
 عرف بالل

 
ِّ سان، والل

 
ما هي اعتياد هجة إن

  كالمية   على عادات  
 
  .غويةتتواضع عليها الجماعة الل

 إذا أردنا أن ندرس تناول ابن جن  و 
 
هجات يجب أن ندرسها ضمن ثالثة ي لقضية الل

  دات؛محد  
 
 ها علماء التر  أول

 
ة ثانيها طبيعة العالقة بين العربي  ، هجاتاث ونظرتهم إلى الل

 
 
 ة القديمة، وثالثها ما اختلف فيه ابن جني عن سابقيههجات العربي  ولهجاتها وخصائص الل

هجاتفي تنا
 
حقة أن نقف . وله لهذه القضية وفي نظرته إلى الل

 
وسنحاول في الفقرات الال

ي،  هجات عند ابن جن 
 
ه سيكون من خالل الحديث عن الل

 
على هذه القضايا، لكن ذلك كل

ة ولهجاتها ودراسة األقدمين لها، إذ املقام ال  قرات  للحديث عن العربي  ص فِّ ولن نخص 

فصيل في هذه ي.   يتسع للت   القضايا، ولكننا سنعر ج عليها في ثنايا حديثنا عن ابن جن 

2.2 
َّ
 . أسباب نشوء الل

ّ
 ي: هجات عند ابن جن
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 غة العربي  جاءت دراسة الل

ً
  ة متأخرة

 
 عن نشوء الل

ً
غة، وقد درسها العلماء جدا

 
ً
  األوائل معزولة

 
ِّ عن باقي الل

 
ة في ية العربي  هنغات املشابهة أو املجاورة، ولذلك غابت عن الذ

 العام   البحث القوانيُن 
ُ
  ة

ُ
رة  في نشوء للغات ولهجاتها، فمن أهم القوانين املقر   الناظمة

 
 
 الل

 
  واسعة   غة إذا انتشرت في بقاع  هجات أن  الل

 
غة واختلطت بغيرها وانعزلت عن موطن الل

 
 
 من الل

ً
 جغرافية

ً
  غات وعايشت ظروفا

ً
  وبيئية

ً
جمع بينها انقسمت لهجات ت مختلفة

ل عليه عند أغلب الباحثين أمران هما: إمكانية خصائص وتفرقها خصائص أخرى، واملعو  

رف منها في الص   وأن يكون أغلبها في األصوات وأقل   فاهم، وأن تكون االختالفات قليلة  الت  

  منها في املفردات، إذ إن   وأقل  
ً
أخرى.  كثرة املفردات املختلفة ينحو بها إلى أن تكون لغة

  العرَب  ولكن  
 
غة وفي نشوء لهجاتها وجاءت تفسيراتهم غريبة، فابن جني حاروا في نشوء الل

 
 
 الذي تكل

 
غة يقطع بصواب ما نقله عن أبي الحسن األخفش الذي م على املواضعة في الل

ع على  ل ما وضع منها ُوضِّ َبل أن  أو  "ذهب إلى أن  اختالف لغات العرب إنما أتاها من قِّ

ة وقياس، ثم أحدثوا من بعُد أشياء كثيرة للحاجة خ  على صح 
ً
الف وإن كان كله َمُسوقا

 من 
ً
، وإن كان كل واحد آخذا

ً
ع في األصل مختلفا إليها، غير أنها على قياس ما كان ُوضِّ

، ثم رأى من جاء 
ً
 واحدا

ً
 أن يكون املوضوع األول ضربا

ً
. ويجوز أيضا

ً
ا
 
صحة القياس حظ

ن  فهو بذلك  ،(29)قياس األول إلى قياس  ثان جار  في الصحة مجرى األول" ن خالفبعد َم مِّ

 
 
تقيس، وغاب عنه أصحابها مجموعات لغوية تتواضع وتقرر ثم  هجات على أن  ينظر إلى الل

 
 
 أن الل

 
 وأن املتكل

ً
 وسماعا

ً
 هجات تؤخذ تواترا

ً
، وأن   م يقيس فطرة

ً
األعرابي ال  ال اكتسابا

  ،ما دفعته إلى نطق ما أو إعراب   يستطيع تفسير أسباب  
 
م اللغة عن أهله؛ يقول ألنه تعل

 كالصبي العربي يسمع أبويه وغيرهما، فهو يأخذ اللغة 
ً
 اعتيادا

ُ
ابن فارس: "تؤخذ اللغة

واة الثقات ذوي   من الر 
ً
ن، وتؤخذ سماعا  من ملق 

ً
نا ِّ األوقات. وتؤخذ تلق 

عنهم على َمر 

قى امل  (31)ظنون"الصدق واألمانة، وُيت 

  ي الحظ أن الفروقاتِّ لكن ابن جن   
 
في هجات لم يكن في األصول وإنما بين الل

أن العرب تجتمع على لغتها فال تختلف فيها، وقد نراها  الفروع؛ يقول: "فإن قلت: زعمت

ة، وإلى الحكاية في  ة، والتميمي  ظاهرة الخالف؛ أال ترى إلى الخالف في )ما( الحجازي 

ر االستفهام ع د 
َ
ة، إلى غير ذلك، قيل هذا الق ة، وترك ذلك في التميمي  ن األعالم في الحجازي 
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، وإنما هو في ش يء من  ه، وال َمعيج عليهِّ ل بِّ
َ
ر غير ُمحتف

َ
ه، ُمحتق ته ونزارتِّ

 
قل من الخالف لِّ

ا األصول وما عليه العامة والجمهور، فال خالف فيه، وال َمذَهب للطاعن  الفروع يسير. فأم 

 (31)" .بهِّ 

 
 
 ما ذهب إليه الل

ً
 أن  من  _كما ذكرنا قبل قليل_غويون في العصر الحالي وهذا يماثل تقريبا

 
 
 الفروقات بين الل

 
بين أبناء  فاهمر في مسألة الت  هجات ينبغي أن تكون في األمور التي ال تؤث

غة الواحدة
 
 الل

 
 غة حتى ال تنتقل ا، وأال تكون في القضايا األساسية في الل

 
 هجة إلى مرحلة  لل

 من البعد الذي يجعلنا نعد  
ً
 أخرى. ها لغة

 . مظاهر الوصفيَّ 2.2
ّ
 ي للهجات:ة في دراسة ابن جن

 عندما نذكر كلمة وصفي  
 
ل ما يأتي على الخاطر "دراسة الظ  ة فأو 

 
غوية كما اهرة الل

 الز  في مسألة  ا ين"؛ فأم  دَ محد   ومكان   هي في زمان  
 
االحتجاج  قضيةغويين في مان فمعايير الل

 
 
 ، ألن  زامنية التي تحدث عنها دي سوسيروزمنه ال تخرج عن الت

 
اهرة هم لم ينظروا إلى الظ

نو رة بفعل الز  ها متغي  على أن   من من الز   دة  محد   دوها بمنزلة نقطة  ن التي حد  مان، فكانت الس 

ة قابلة للمالحظة ت طبيعة متغير  ة ليست ذاافترضوا ثباتها، يضاف إلى ذلك أن العربي  

ت بها املراحل التي، فهي في جل  راسةوالد   بخالف كثير من  ثابتة املعالم، ن و تكاد تك مر 

ِّ إذ يمكن أن نحد  لغات العالم، 
 د لها حتى تاريخ بدء الد 

 
 راسات الل

 
اني غوية في القرن الث

اإلسالم وما أحدث من تغيير الهجري مرحلتين فقط؛ مرحلة ما قبل نزول القرآن، ومرحلة 

، جديدة   لغوية   وما خلق من مصاحبات   ة  بياني   وتوليد لبعض األلفاظ، وما أدخل من صور  

 أما املرحلة الس  
 
  ابقة ملرحلة الجاهلية فمجهولة

 
غات قد نعرف بعض خصائصها بدراسة الل

 ِّ
ِّ السامية، والعرب _كما نعلم_ لم يعنوا بالد 

اريخية كما هو راسة الت  راسة املقارنة وال بالد 

 راسة.دوه للد  من الذي حد  طور في الز  وذلك لعدم قدرتهم على مالحظة الت   ؛واضح

وا اللهجات الواقعة في هذه البقعة عد  قد  أما املكان فهو جزء من جزيرة العرب و  

  في مستوًى  ةمن الجغرافي
 
 في االستشهاد واالحتجاج، ما خال بعض الظ

ً
واهر واحد تقريبا

 
 
 ال ينبغي لشاعر أو راجز أو خطيب أن يدخلها في هجية املذمومة التي عد  الل

ً
وها عيوبا

  (32)، فهي عندهم "أقبح اللغات وأنزلها درجة"كالمه
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مان غويين ممن سبقوه أو عاصروه في هذين األمرين _الز  وابن جني يتفق والل

  واملكان_ وقد عد  
 
  هجاتِّ الل

 
بها في "باب اختالف  من حيث االحتجاُج  حد  وا ها في مستوًى كل

 
 
 الل

 
ة"غات وكل ق قريش على باقي اللهجات، فهو وإن كان يعتها حج  في مسألة خلوها  رف بتفو 

"حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى  ؛من عيوب اللهجات

يعة، وكسكسة ثعلب قال: ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم، وكشكشة رب

ة، وتلتلة بهراء. "  ال يكاد  (33)هوازن، وتضجع قيس، وعجرفية ضب 
ً
إال أنه يقف موقفا

 
 
، فلم يحرم غويين التر  يشركه فيه أحد من الل

ً
 أو قل موضوعيا

ً
 وسطا

ً
اثيين، وهو يعد موقفا

 
 

 اعر أو الن  على الش
 
 لو ا هجي: "اثر أن يستعمال االستعمال الل

ً
ستعملها لم يكن إال أن  إنسانا

 ألجود اللغتين، فأما إن احتاج إلى ذلك في شعر 
ً
 لكالم العرب، لكنه يكون مخطئا

ً
مخطئا

  عليه، وكذلك إن قال: يقول على قياس من لغته 
ه مقبول منه غير منعي 

 
أو سجع، فإن

كذا، ويقول على مذهب من قال كذا وكذا. وكيف تصرفت الحال، فالناطق على قياس 

د ه حد  كن  لو  (34)العرب مصيب غير مخطئ، وإن كان غير ما جاء به خير منه." لغة من لغات

 وقصره على الض  
ً
 .رورةلذلك شروطا

 ي في هذا امليدان هو أن  لكن ما يمتاز به ابن جن  
 
هجات في كتابه )سر ه درس الل

، ولم يسم    كما هيصناعة اإلعراب( 
ً
هجه في ها، فقد كان منمن غير أن يصدر عليها أحكاما

 من املرور باإلبدال د  هذا الكتاب يقتض ي منه أن يقف على مسألة اإلبدال، ولم يجد بُ 
ً
ا

 
 
 الل

ً
 (سر صناعة اإلعراب)من األمثلة مما ورد في كتاب  هجي. وسنعرض في هذا املوضع جملة

ِّ بلنقف على التزام ابن جني 
ِّ  الوصف العلمي 

 . الذي انتهجه املنهجي 

اء ق  من السين في موضع آخر، قرأت ورد في حرف الت 
ً
ول ابن جني: " وقد أبدلوا التاء أيضا

                 على محمد بن الحسن، عن أبي العباس أحمد بن يحيى:  

اتِّ  راَر الن  ــــعالةِّ                َعمُرو بن يربوع  شِّ ِّ
 يا قاتــَل هللُا بنــــي الس 

اَء وال                          أكياتِّ  غيَر أعف 

ملوافقتها إياها في الهمس والزيادة وتجاور  يريد الناس، وأكياس، فأبدل السين تاءً 

غويين  (35)".املخارج
 
اهرة ولم ينسبها إلى قبيلة بعينها بخالف الل

 
ولم يسم  ابن جني هذه الظ

غات املذمومة وأطلقوا عليه لقب "الوتم".
 
وها من الل   (36)الذين عد 
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م في باب
 
ماع من غير  وتكل  على الس 

ً
اء والفاء معتمدا

 
اء عن تبادل اإلبدال بين الث

 
حرف الث

 اإلبدال 
ً
، كما ورد عن العربإطالق أحكام  واصفا ثاث 

َ
: أ ثاف 

َ
، فقال: "فأما قولهم في أ

ثاث  بدل 
َ
فاه يثفوه، فالثاء الثانية في أ

َ
ُعولة، وأخذها من ث

 
ف

ُ
ة: أ ي  فِّ

 
ث
ُ
بالثاء، فمن كانت عنده أ

ة من الفاء في يثفوه، ومن كانت عنده ي  فِّ
 
ث
ُ
 من الفاء، أ

ً
ة، فجائز أن تكون الثاء بدال ي  لِّ

ع 
ُ
: ف

 لقول النابغة: 

دِّ 
َ
ِّف
َك األعداُء بالر 

َ
ف

 
ث
َ
أ
َ
 ...................................                               وإن  ت

: إذا ثبت وإطمأن 
 

ث  َيئِّ
 

ث
َ
، ألنهم يصفون األثافي بالخلود والركود. وجائز أن تكون من أ

ة. " ي  ِّ
 
ث
ُ
، ألننا لم نسمعهم قالوا أ

ً
 من الفاء أيضا

ً
،وتبادل  (37)والوجه أن تكون الثاء بدال

اء إبدال  لهجي  وقد روي عن تميم أنها كانت تقول لثام وثوم
 
، وأن (38)اإلبدال بين الفاء والث

هجة قريش والحجازيين وردت في القرآن في سورة الحجازيين كانوا يقولون لفام وفوم، وبل

ِّ 61البقرة "فومها")البقرة، آية
غوي وأن لكل 

 
ه من قبيل اإلبدال الل غويين عد 

 
(، وبعض الل

ناُعها على أنفها  ة قِّ
َ
ثاُم: َرد  املرأ ِّ

 
، ورد في لسان العرب: "الل استعمال  تخصيص  ملعنًى مختلف 

بة. أبو زيد قال: تميم ورد  الرجل عماَمته على أنفه،.
َ
ن ر 
َ
فام على األ ِّ

 
ثاُم على األنف والل ِّ

 
.. الل

ثام،  ِّ
 
ُت؛ قال الفراء: إذا كان على الفم فهو الل م  ف 

َ
ل
َ
ُت على الفم، وغيرهم يقول ت م 

 
لث

َ
تقول ت

فام." ِّ
 
  (39)وإذا كان على األنف فهو الل

 على الس  
ً
ي عن إبدال الجيم من الياء متكئا م ابن جن 

 
ي هذه وتكل ماع من غير أن يسم 

هجية
 
اهرة الل

 
غويين من قبله أمثال األصمعي (41)الظ

 
اهرة كما وصفها أوائل الل

 
 الظ

ً
، واصفا

 إلى بني سعد؛ يقول: 
ً
"وأما ناس من بني وأبي عمرو بن العالء. وردت عند سيبويه منسوبة

ة فأب دلوا من موضعها أبين سعد فإنهم يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف، ألنها خفي 

... وحدثني من  ج يريدون علي  ، وهذا َعلِّ الحرفين، وذلك قولهم هذا تميمج  يريدون تميمي 

 سمعهم يقولون:

 ِّ
ج   وأبو َعلِّ

 
ف  خالي ُعَوي 

 ِّ
ج  َم بالَعشِّ ح 

 
مان الش عِّ

 
ط

ُ
 امل

. ِّ
ج  نِّ ق الَبر 

َ
ل  وبالغداة فِّ

، فزعم أنهم أنشدوا هكذا. ي  نِّ ي  والَبر   (41) "يريد:  بالَعش ِّ
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وها   اهرة إلى قضاعة وسم 
 
هجي ونسبوا هذه الظ

 
م اللغويون في هذا اإلبدال الل

 
وقد تكل

"العجعجة" وهي عندهم من اللغات املذمومة.  وكذا األمر في حديثه عن إبدال كاف املؤنث 

 مما سماه غيره كشكشة
ً
، ولم يخرج عن هذا املنهج في حديثه عن إبدال العين (42)شينا

من سورة  35حاء في قراءة من قرأ "عتى حين" وهو يقصد "حتى حين" من اآلية من ال

غويين "فحفحة" وتعني  (43)يوسف
 
اهرة عند الل

 
د الصوت في الحلق ،  وتدعى هذه الظ ترد 

ة. . (44)شبيه بالُبح 
ً
نسب هذه الظاهرة إلى هذيل، وهي قلب الحاء عينا

ُ
 (45)ت

 يقر "
ً
ه سمع رجال

 
أ: "عتى حين"، فقال : من أقرأك؟، قال: ابن مسعود، ُروي عن عمر أن

، وأنزله بلغة قريش، فأقرئ 
ً
فكتب إليه: إن هللا عز وجل أنزل هذا القرآن، فجعله عربيا

   (46)"الناس بلغة قريش، وال تقرئهم بلغة هذيل، والسالم.

 (47)يلويبدو أن هذا اإلبدال خاص بحاء حتى وليس ظاهرة عامة في كل حاء عند قبيلة هذ

 
 
 في "حين" في قراءة ابن مسعود. جاء في اإلبدال ألبي الط

ً
قلب الحاء عينا

ُ
يب: "ُيقال: إذ لم ت

 (48)اصبر حتى آتيك وعتى آتيك"

 
ً
ماع منتهجا  على الس 

ً
  بين األصوات متكئا

ي في كل إبدال  لهجي  وعلى هذا املنهج يسير ابن جن 

غويين، عل
 
 في ذلك أوائل الل

ً
ة وإن كانت الوصف متبعا نا النعدم بعض مظاهر املعياري  ى أن 

 قليلة بل قل نادرة. وسنقف على أمثلة ذلك في الفقرة اآلتية. 

 مظاهر املعياريَّ  .0.2
ّ
 ي للهجات:ة في دراسة ابن جن

ة في دراسات األقدمين في االتكاء على القياس، واملفاضلة بين  تتمظهر املعياري 

أوي هجات، وافتعال الت 
 
رين في الل ِّ

 
الت وإطالق األحكام نتيجة لذلك كالشذوذ وغيره، متأث

 بعض ذلك باملنطق األرسطي.

ز وما  ي عن الهمزة تحقيقها وتسهيلها، فافتعل تأويالت لكل ما ُهمِّ م ابن جن 
 
تكل

ل، ورفض القياس على من نبر في نحو جأن ِّ
، يقول في تأويل تسهيل الهمزة في "املراة" (49)ُسه 

"وقد أجرت العرب الحرف الساكن إذا جاور الحرف املتحرك مجرى املتحرك، و"الكماة": 

أة، ولكن امليم  م 
َ
أة، والك ر 

َ
َماة" يريدون: امل

َ
َراة" و"الك

َ
وذلك قولهم فيما حكاه سيبويه: "امل

والراء ملا كانتا ساكنتين، والهمزتان بعدهما مفتوحتان، صارت الفتحتان اللتان في 

ا الهمزتين كأنهما في ال
 
راء وامليم، وصارت الراء وامليم كأنهما مفتوحتان، وصارت الهمزتان مل
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فتا،  ِّ
ف 
ُ
ة، ثم خ

َ
َمأ

َ
ة، وك

َ
رت حركتاهما في غيرهما كأنهما ساكنتان، فصار التقدير فيهما: َمَرأ

د 
ُ
ق

س 
 
َماة، كما قالوا في َرأ

َ
بدلت الهمزتان ألفين لسكونهما وانفتاح ماقبلهما، فقالوا: َمَراة وك

ُ
فأ

س ملا و 
 
أ
َ
فتاف ِّ

ف 
ُ
اهد:  (51): راس وفاس"خ

 
بر الذي روي في الش ؤق والن  بر في الس  ر الن  ِّ

 ، ويفس 

ى           ............................ نِّ إلي  ُمؤس َ
َدي  قِّ

 
ؤ
ُ
َحب  امل

َ
 (51)أ

فيقول: "ووجه ذلك أن الواو وإن كانت ساكنة، فإنها قد جاورت ضمة امليم،  

َد" فصارت الضمة كأن عِّ
ُ
ُجوه" و"أ

ُ
﴾، و"أ َتت  ِّ

 
ق

ُ
ها فيها، فمن حيث ُهمزت الواو في نحو ﴿أ

" و"موس ى"، على ما قدمناه من أن  النضمامهما، كذلك جاز  همز الواو في "املوقدينِّ

أي القائل  (52")الساكن إذا جاور املتحرك صارت حركته كأنها فيه.  ى الر  ويبدو أنه يتبن 

بر في بعض املوا ضع، ورفض القياس عليها : "حكى أبو العباس عن أبي عثمان، بشذوذ الن 

 ﴾ ن 
َ
نس  وال جأ ه إِّ بِّ

 
ن
َ
ُل عن ذ

َ
أ عن أبي زيد، قال سمعت عمرو بن ُعَبيد يقرأ: ﴿فيومئذ  ال ُيس 

ة. قال أبو العباس: فقلت ألبي  ب 
َ
ة، وَدأ ب 

َ
أ

َ
فظننته قد لحن حتى سمعت العرب تقول: ش

، وهو نبر  ورد عن العرب كما ينص  هذا (53)أقبله."عثمان: أتقيس ذلك؟ قال: ال، وال 

ليم أن ُيروى   إلى القبائل التي نطقت به.  كما هو االقتباس، وكان املنهج العلمي الس 
ً
منسوبا

ة   وأهل الحجاز بعام 
ً
ومن املعروف أن تحقيق الهمزة لتميم وبه نزل القرآن وأن قريشا

لون؛ قال أبو زيد: "أهل الحجاز وهذي ِّ
ل وأهل مكة واملدينة ال ينبرون، وقف عليها يسه 

عيس ى بن عمر فقال: ما آخذ من قول تميم إال النبر، وهم أصحاب النبر، وأهل الحجاز إذا 

 ( 54)اضطروا نبروا "

هجات ويقايس
 
ي يفاضل بين الل غم من أنه جعل  كان ابن جن  بينها، على الر 

ة، ومن ينطق بإحداها مصي ها حج 
 
هجات كل

 
ب  غير مخطئ للغة العرب، و"لم يكن الل

يفاضل بين اللهجات بقياس واحد، وإنما كان هناك أكثر من سبب يدعوه إلى تقوية لهجة 

أو تضعيف أخرى، فقد يكون السبب أن إحدى اللهجتين هي لغة القرآن أو لقريش أو 

 مع القو 
ً
، أو قد تكون أكثر اتفاقا

ً
اعد العقلية للحجاز، وقد تكون إحداهما أكثر استعماال

  (55)التي استنبطها العلماء من كالم العرب، وقد يجتمع في إحداهما أكثر من سبب."

عر وقراءة القرآن؛ وقد  ِّ
 

ة معينة في الش فتراه في مواضع يرفض نطق أصوات لهجي 

جعلها في ثمانية أحرف وهي عنده فروع  غير مستحسنة، وال تكاد توجد إال في لغة  مرذولة  
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، وهي: الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف، والجيم التي غير متقبلة

كالشين، والضاد الضعيفة، والصاد التي كالسين، والطاء التي كالتاء، والظاء التي كالثاء، 

والباء التي كامليم، فهذه األصوات وأصوات ستة صنفها في الحسنة التي يؤخذ بها في 

مع واملشافهة.القرآن وفصيح الكالم ال تصح    (56)عنده إال بالس 

ويذهب الدكتور حسام النعيمي إلى أن الراجح أن هذه األصوات جاءت من تأثر 

الناطقين بها بمن جاورهم أو خالطهم من غير العرب، ولذلك فإن ابن جني _بحسب 

النعيمي_ لم يرخص بها كما فعل في بقية اللهجات بقوله عن الناطق على قياس لغة من 

   ( 57)العرب مصيب غير مخطئ بل منع األخذ بها في القرآن والشعر.  لغات

 

     

 خاتمة ونتائج:

ة الوصفي  تناول البحث مظاهر   ي للهجات العربي  ة في دراسة ابن جن  ة واملعياري 

قديم الت     القديمة، فكان البد  من الت 
 على  اريخي  لكل 

ً
من الوصف واملعيار، والوقوف سريعا

 ِّ
ي للهجات، ثم إيراد األمثلة  أهم  ة، ثم  الخوض في نظرة ابن جن  ة واملعياري  أسس الوصفي 

هجي، وخلص البحث إلى 
 
 لعرض اإلبدال الل

ً
ي سبيال خذه ابن جن  دليل على املنهج الذي ات  للت 

تائج اآلتية:   الن 

ة على1  ، فاملعيار  فرض  للغة القياسي 
ً
درس إال وصفيا

ُ
هجات ال ت

 
هجات،  _ الل

 
ة الل طبيعي 

ق لهجات  وبشذوذ غيرها.   غويين القدماء، فحكموا بتفو 
 
 وهذا ما انتهجه معظم الل

2 _ 
ً
ِّدة

 متفر 
ً
ة  علمي 

ً
ي حالة ل ابن جن  ِّ

 
 يمث

ً
من حيث املنهُج، إذ استطاع أن يجد لنفسه طريقا

ب للقاعدة ال عص  رامة والت   في حقبة  غلبت عليها الص 
ً
 متوازنا

ً
غوية.معتدال

 
 ل

هجي عند 3
 
اثر االستعمال الل اعر والن 

 
ها، ولم ينكر على الش ِّ

 
هجات كل

 
ص باالحتجاج بالل _رخ 

رورة.  الض 

هجات تكون في الفروع ال األصول، وهذا ما يتفق مع 4
 
ي أن الفروق بين الل _ الحظ ابن جن 

غة.
 
هجة، وتمييزها من الل

 
 املحدثين في تحديدهم ملفهوم الل
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ة التي  _ 5 ، وما املعياري  هجي في مواضَع كثيرة 
 
 إلى دراسة  اإلبدال الل

ً
خذ الوصف سبيال ات 

واهر.
 
ي في تفسير الظ  ملوهبة ابن جن 

ً
 عن اآلخرين، أو إظهارا

ً
 واقتباسا

ً
 ظهرت عنده إال نقال

غوية الناطقة 6
 
هجات يشوبه االضطراب، فكان يعد  الجماعة الل

 
بلهجة  _ تفسيره لنشوء الل

هجات. 
 
غة اليوم تجتمع وتقرر وتقيس، وهذا مناف لحقيقة الل

 
 ما كمجامع الل

 املصادر واملراجع:

 ..م1996، 1عة قار يونس، طأحمد، د. نوزاد حسن، املنهج الوصفي في كتاب سيبويه، بنغازي، جام*  

 .13م، ص1952، 2أنيس، د. إبراهيم، في اللهجات العربية، لجنة البيان العربي، ط* 

  م.1969دار املعارف, ، دراسات في علم اللغة, القاهرة، د. كمال  ،بشر* 

تيمور ، أحمد، لهجات العرب،  القاهرة: املكتبة الثقافية، الهيئة املصرية العامة للكتاب، * 

  م.1973هـ/1393

 الخصائص، بيروت، دار الهدى _  ابن جني، أبو الفتح عثمان* 

 م. 1985هـ/ 1415، حسن هنداوي، دمشق، دار القلم، ط سر صناعة اإلعراب، _ 

املحتسب في تبيين  وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، علي النجدي ناصيف ود. عبد الحليم نجار  _  

شبلي، القاهرة، لجنة إحياء كتب السنة، املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية،  و د. عبد الفتاح إسماعيل

 . 1/343م،  1994هـ/1415وزارة األوقاف، 

الشركة الجديدة, دار ، حسان, د. تمام, اللغة بين املعيارية والوصفية، الدار البيضاء )املغرب(* 

 الثقافة.

ان، دار عمار،  لفصحى،غانم قدوري، أبحاث في  العربية اد.الحمد، *   م.2115َعم 

الخولي، د. محمد علي، معجم علم اللغة النظري )عربي ـ إنكليزي وانكليزي ـ عربي(، بيروت، مكتبة * 

 .لبنان

دي سوسير، فيرديناند، فصول في علم اللغة العام، ترجمة د. أحمد نعيم الكراعين، اإلسكندرية، دار * 

 م.  1985املعرفة الجامعية، 

د.عبده، النحو العربي والدرس الحديث: بحث في املنهج، بيروت، دار النهضة العربية،  الراجحي،* 

زوين، د. علي، منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، بغداد، دار الشؤون  .م1979

 م.1986، 1الثقافية العامة، ط

  .ار النهضة العربيةالسعران، د. محمود, علم اللغة )مقدمة للقارئ العربي(, بيروت، د* 
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أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، عبد السالم هارون، القاهرة، مكتبة الخانجي، الرياض،  سيبويه،* 

 .م1982هـ/1412، 2دار الرفاعي،ط

السيوطي، عبد الرحمن جالل الدين، املزهر في علوم اللغة وأنواعها، محمد أحمد جاد املولى بك * 

  .3علي محمد البجاوي، القاهرة، مكتبة دار التراث، طومحمد أبو الفضل إبراهيم و 

أبو الطيب، عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي، اإلبدال، عز الدين التنوخي، دمشق، مطبوعات * 

  .2/295م، 1961هـ/1379املجمع العلمي العربي، 

، 2ر الرفاعي، طعبد التواب، د. رمضان، فصول في العربية، القاهرة، مكتبة الخانجي ،الرياض، دا* 

 .م1983

ابن فارس، أحمد، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كالمها، أحمد حسن بسج، بيروت، * 

  .م1997هـ/ 1418، 1منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ط

 .م1966محمد أحمد، مقدمة لدراسة فقه اللغة، بيروت ،  أبو الفرج، د.* 

 .ل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادرابن منظور، أبو الفض* 

ت النعيمي، حسام سعيد، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، العراق، دار الرشيد، منشورا* 

  .م1981وزارة الثقافة واإلعالم، 

، القاهرة، مكتبة وهبة،  هالل، د.* 
ً
عبد الغفار حامد، اللهجات العربية نشأة وتطورا

 .م1993هـ/2،1414ط

_David, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, edited by David Crystal, six edition, 

published by Blackwell publishing LTD, 2008, p 139.    ’ Crystal 

 الهوامش: 
ان، دار عمار، 1)  .264م، ص 2115( الحمد، غانم قدوري، أبحاث في  العربية الفصحى، َعم 

ر:2)
َ
، اإلسكندرية، دار املعرفة دي سوسير، فيرديناند، فصول في علم اللغة العام، ترجمة د. أحمد نعيم الكراعين ( ُينظ

 ومابعدها. 143، صم1985الجامعية، 

ر: املرجع السابق، ص 3)
َ
 .21( ُينظ

ر: املرجع السابق، ص   (4)
َ
 .158ُينظ

م، 1979والدرس الحديث: بحث في املنهج، بيروت، دار النهضة العربية،  النحو العربي ،ينظر : الراجحي، د.عبده (5)

 .34،33ص

 .34 ، صاملرجع السابق( 6)

ر:  7)
َ
 David, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, edited by David Crystal, six edition, published by ( ُينظ

Blackwell publishing LTD, 2008, p 139.    ’Crystal 

 .19م, القسم األول, ص: 1969دراسات في علم اللغة, القاهرة: دار املعارف ،بشر, د. كمال و 
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 .18، صالشركة الجديدة, دار الثقافة ،الدار البيضاء )املغرب(، حسان, د. تمام, اللغة بين املعيارية والوصفية (8)

 .12، صدار النهضة العربية، د. محمود, علم اللغة )مقدمة للقارئ العربي(, بيروت ،السعران (9)

 .225، صمكتبة لبنان ،ليزي وانكليزي ـ عربي(، بيروتمعجم علم اللغة النظري )عربي ـ إنك ،د. محمد علي الخولي،( 11)

 .225( املرجع السابق، ص 11)

، و أسس 12محمود فهمي، علم اللغة بين التراث واملناهج الحديثة، القاهرة، دار غريب، صد. ( ينظر: حجازي، 12) 

 .37م، ص 2113علم اللغة، القاهرة، دار الثقافة، 

ر:  أحمد، د. نوزاد حس13)
َ
 25م، ص 1996، 1ن، املنهج الوصفي في كتاب سيبويه، بنغازي، جامعة قار يونس، ط( ُينظ

 وما بعدها.

ر: دي سوسير، فيرديناند، فصول في علم اللغة العام( 14)
َ
 .17، صُينظ

، 1( زوين، د. علي، منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ط15)

 .23م، ص 1986

ر : الراجحي، د.عبده، النحو العربي والدرس الحديث: بحث في املنهج، ص، و 23( املرجع السابق، ص 16)
َ
 .49ُينظ

ر:  أحمد، د. نوزاد حسن، املنهج الوصفي في كتاب سيبويه، بنغازي ( 17)
َ
 .31، ص ُينظ

ر:  زوين، د. علي، منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم الل( 18)
َ
 .23، صغة الحديثُينظ

ر:  أحمد، د. نوزاد حسن، املنهج الوصفي في كتاب سيبويه، بنغازي، ص (  19)
َ
 .31ُينظ

ر : الراجحي، د.عبده، النحو العربي والدرس الحديث: بحث في املنهج، ص( 21)
َ
 .47،46 ُينظ

ر : ( 21)
َ
 .54املرجع السابق، صُينظ

نن العربية في كالمها، أحمد حسن بسج، بيروت، منشورات محمد ( ابن فارس، أحمد، الصاحبي في فقه اللغة وس22)

 .36م، ص1997هـ/ 1418، 1علي بيضون، دار الكتب العلمية، ط

 .4، صحسان, د. تمام, اللغة بين املعيارية والوصفية( 23)

 ( ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر، مادة )لهج(.24)

 .13م، ص1952، 2في اللهجات العربية، لجنة البيان العربي، ط ،د. إبراهيم ،أنيس( 25)

، القاهرة ،هالل، د.عبد الغفار حامد( 26)
ً
 .33م، ص1993هـ/1414، 2مكتبة وهبة، ط، اللهجات العربية نشأة وتطورا

 .93م، ص1966مقدمة لدراسة فقه اللغة، بيروت ،  ،أبو الفرج، د.محمد أحمد (27)

م، 1973هـ/1393لهجات العرب،  القاهرة: املكتبة الثقافية، الهيئة املصرية العامة للكتاب ، ، أحمد ،تيمور ( 28)

 .7التعريف من مقدمة الكتاب بقلم الدكتور إبراهيم مدكور، ص

 .2/29( ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، بيروت، دار الهدى، 29)

 .34فقه اللغة وسنن العربية في كالمها، ص ابن فارس، أحمد، الصاحبي في( 31)

 .1/244،243 ،ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص( 31)

( السيوطي، عبد الرحمن جالل الدين، املزهر في علوم اللغة وأنواعها، محمد أحمد جاد املولى بك ومحمد أبو 32)

 .1/221، 3الفضل إبراهيم و علي محمد البجاوي، القاهرة، مكتبة دار التراث، ط

 .2/11الخصائص، ،  ابن جني، أبو الفتح عثمان( 33)

 .2/12( املصدر السابق، 34)
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 م،1985هـ/ 1415، 1حسن هنداوي، دمشق، دار القلم، ط ،ابن جني، أبو الفتح عثمان، سر صناعة اإلعراب (35)

1/156,155. 

 .1/222، ( السيوطي، عبد الرحمن جالل الدين، املزهر في علوم اللغة وأنواعها36)

 .173/ 1 ،( ابن جني، أبو الفتح عثمان، سر صناعة اإلعراب37)

ر : ( 38)
َ
أبو الفضل جمال  لسان العرب،، ، وابن منظور، 465/ 1املزهر، السيوطي، عبد الرحمن جالل الدين، ُينظ

 .لثم()مادة  الدين محمد بن مكرم، 

 مادة )لثم(. بن مكرم، أبو الفضل جمال الدين محمد  ابن منظور، لسان العرب،( 39)
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 أدب الرحالت لدى أبي القاسم سعد هللا بين الدراسة التاريخية واإلبداع األدبي 
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Abstract: 

Voyageliterature in Abul Kacem Saad Allah reveals the most 

pertinent, distinguishing features of his scientific personality in both 

its historical and literary dimensions. In the field of history, wefound 

out that Saad Allahis characterized by erudition, by the use of the 

scientific methodology in analysis, processing and documentation, by 

 ملخص :  

يكشف أدب الرحالت لدى أبي القاسم سعد هللا عن أبرز املالمح املمّيزة لشخصّيته العلمية في 

الع، بعديها: التاريخي واألدبي. ففي مجال الدراسة التاريخية، تبّين لنا أّن سعد هللا 
ّ
سم بسعة االط

ّ
يت

واملنهجية العلمية في التحليل واملعالجة والتوثيق، إلى جانب الدقة والوضوح في اللغة العلمية، مع 

 .استدعاء ثقافته األدبية والنقدية في املواضع التي تقتض ي ذلك

 أما في املجال اإلبداعي، فإن أدب الرحالت عنده يبرز بعض السمات املتعلقة بهذا النمط من

 الكتابة لديه كدقة املالحظة، والقدرة على استيعاب املشهد املوصوف، أو املوضوع املعّبر عنه،

باإلضافة إلى الشجاعة األدبية املتمثلة في تسجيل الوقائع، وإبداء الرأي بشكل موضوعي على  

الرغم من حساسية بعض املواقف أحيانا خصوصا من الناحية السياسية، إلى جانب امتالكه 

ّل ِظلُّ الباحث املؤرخ مالزما لسعد  .اصية األسلوب األدبي الجميل كلما اقتض ى األمر ذلكلن
َ
ولقد ظ

 .هللا حيثما حّل أو ارتحل من خالل ولعه البالغ باملكتبات وما فيها من وثائق ومراجع ومخطوطات

 .اإلبداع األدبي ؛الدراسة التاريخية؛ أبو القاسم سعد هللا ؛أدب الرحالت:  كلمات مفتاحية
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his accurate and clear scientific language, and by his abilityto recall 

literary and critical culture when necessary. In the field of creativity, 

voyageliterature in Saad Allah shows some features related to this 

type of writing likethe accurate observation, the ability to assimilate 

the scene being described or the topic under discussion. In addition to 

his moral courage namely in recording facts, expressing objective 

opinions despite the sensitive situations, especially, political ones.  As 

well as, his ownership of beautiful literary style when needed. Saad 

Allah’s historical background has been always present wherever he 

goes. This is clearly revealed by his extreme fondness of libraries and 

its documents, references and manuscript 

Keywords:  Abul Kacem Saad Allah,history,literary 

creativity,voyageliterature 

 

 . مقدمة: 1

علمي عام يعرف في الدراسات األدبية بمصطلح "أدب الرحلة"، أو يندرج هذا املقال ضمن إطار      

"أدب الرحالت". وقد كتب فيه القدماء واملحدثون. وهو جنس أدبي يتمّيز بموضوعه الخاص املرتبط ـ 

أساسا ـ بوصف الرحلة وما جرى فيها، كما يتمّيز بخصائصه الفنية التي يستقّل ببعضها، ويتقاطع في 

 ناس أدبية أخرى كالقصة واملقالة األدبية.بعضها اآلخر مع أج

وأدب الرحالت حقل معرفي مشترك يعنى به دارسو التاريخ، والجغرافيا، وعلم االجتماع،     

 واالنثروبولوجيا وغيرها.

 

أما اإلطار العلمي الخاص لهذا املقال، فيتعلق بمقاربة أدب الرحالت لدى الباحث املؤرخ، واألديب     

من خالل كتابيه: "تاريخ الجزائر الثقافي ـ الجزء الثاني"،و"تجارب خصوصا قاسم سعد هللا الناقد أبي ال

 في األدب والرحلة".

 واإلشكالية الجوهرية التي تقوم عليها هذه الورقة البحثية يمكن صياغتها على النحو اآلتي:  
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إلى أّي مدى عكس أدب الرحالت عند أبي القاسم سعد هللا أبرز املالمح املمّيزة لشخصيته العلمية  

 في بعديها: التاريخي واألدبي؟

وفي ضوء هذه اإلشكالية، يفترض البحث أن الدراسة التاريخية التي قام بها أبو القاسم سعد هللا  

لتاريخية التي يبحث فيها في إطار مشروعه الكبير: لعدد من الرحالت املدّونة بوصفها مصادر للمادة ا

"تاريخ الجزائر الثقافي"، قد كشفت عن أهّم السمات العلمية للباحث املؤرخ سعد هللا كسعة االطالع، 

والتزام املنهج العلمي في التحقيق والتدقيق والتوثيق، كما يفترض أن الثقافة األدبية والنقدية التي 

رزت ـ بشكل أو بآخر ـ من خالل بحثه التاريخي في الرحالت املدونة بحكم الطابع عرف بها سعد هللا قد ب

 الثقافي للمادة التاريخية محّل البحث.

ويرّجح البحث أن االهتمام التاريخي كان له النصيب األوفر لدى املؤرخ سعد هللا حتى في رحلتيه 

ي كان هو األساس في الرحلتين كلتيهما. بيد أن املكتوبتين إلى املغرب وإلى الحجاز، ذلك أن الدافع التاريخ

ذلك ال يمنع من حضور بعض السمات املمّيزة ألدب الرحالت لدى سعد هللا األديب باعتبار موهبته 

 املعروفة في اإلبداع األدبي.

أما منهج البحث في هذا املقال فهو املنهج الوصفي؛ حيث كان هو األساس عند تناول أدب الرحالت 

 ت سعد هللا التاريخية، وأدب الرحالت في إبداعات سعد هللا األدبية.في دراسا

 وبخصوص أهداف البحث، فلعّل من أهّمها ما يأتي:

 إبراز أهم الخصائص الفنية ألدب الرحالت. ـــ

 بيان أهمية أدب الرحالت بوصفه عابرا للتخصصات. ـــ

 يها: التاريخي واألدبي.الكشف عن أبرز السمات العلمية لشخصية سعد هللا في بعد ـــ

 .ـ معرفة بعض آراء سعد هللا ومواقفه حيال بعض القضايا املهّمةـ      

 

 مفهوم أدب الرحالت وأهمّيته:      .0

شاع في العصر الحديث مصطلح " أدب الرحالت "، أو " أدب الرحلة " للداللة على أحد أنماط 

خذتها موضوعا محورّيا لها.فنون القول التي ارتبطت تحديدا بالرحلة، 
ّ
 وات
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ولقد آثر بعض الباحثين مّمن كتبوا في هذا الفّن إطالق مصطلح آخر عليه، وهو مصطلح "األدب 

انطالقا من هيمنة البعد الجغرافي عليه منذ العصور القديمة؛ فهو يصف طبيعة األرض  1الجغرافي"

انها، وأنماط معيشتهم، و 
ّ
أوجه نشاطهم الزراعي والصناعي والحرفي وتضاريسها، ومناخها، وتوزيع سك

 والثقافي، وأبرز عاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم... إلى غير ذلك مّما يعنى به الجغرافيون. 

وقد نّوه بعض الدارسين لهذا الفّن عند العرب بهذا الفضاء الواسع املتنّوع الذي يصّوره أدب 

ضه لجميع نواحي الحياة أو يكاد. يقول أحد هؤالء الرحالت بما يجعله يتمّيز عن بقّية فنون القول بتعرّ 

الدارسين: "إذا قلنا أّن فّنا من فنون القول العربي يعرض في مضمونه إلى ناحية أو إلى أخرى من نواحي 

ر فيه مادة وفيرة 
ّ
نا نقول أّن نمط الرحالت يتعّرض إلى جميع نواحي الحياة أو يكاد، إذ تتوف

ّ
الحياة، فإن

   .2 ّرخ والجغرافي وعلماء االجتماع واالقتصاد ومؤّرخي اآلداب واألديان واألساطير"مّما يهّم املؤ 

وفي ضوء ما تقّدم، ومادمنا بصدد بيان مفهوم أدب الرحالت، آثرنا أن نختار من بين العديد من    

سم به من شم
ّ
لعنا عليها بخصوص هذا الفّن من القول التعريف اآلتي ملا يت

ّ
د التعريفات التي اط

ّ
ول يؤك

ما أوضحناه آنفا. جاء في نّص هذا التعريف ما يأتي: "أدب الرحالت... نوع من األدب الذي يصّور فيه 

عّد كتب 
ُ
الكاتب ما جرى له من أحداث، وما صادفه من أمور في أثناء رحلة قام بها ألحد البلدان. وت

الكاتب يستقي  املعلومات والحقائق  الرحالت من أهّم املصادر الجغرافية والتاريخية واالجتماعية، ألّن 

من املشاهدة الحّية والتصوير املباشر، مّما يجعل قراءتها غنّية وممتعة ومسلّية. عدد كبير من الروايات 

والقصص يمكن أن يندرج بصورة ما تحت مسّمى أدب الرحالت؛ فهذا املسّمى الواسع كما ترى قادر 

و وتشارلز داروين وأندريه جيد، وأرنست همنجواي ونجيب على استيعاب أعمال ابن بطوطة وماركو بول

محفوظ وغم التباين الكبير فيما بينهم، ألّن الفكرة التي تجمعهم هي فكرة الرحلة نفسها، الرحلة 

   .3 الزمانية، أو املكانية، أو النفسية "

 من خالل التعريف السابق بعض جوانب األهمية التي يكتسيها   
ّ

أدب  ويمكننا أن نستشف

الرحالت، األمر الذي جعله يحتضن في يسر ومرونة العديد من الحقول املعرفية في قالب فّني وجمالي 

يجمع بين اإلمتاع واإلفادة. ومّما ال ريب فيه أّن هذه األهمّية التي نجدها في أدب الرحالت مستَمّدة في 

د هذا األمر إذا كان جانب كبير منها من الرحلة نفسها وما تتيحه للرّحالة من ألوان امل
ّ
تع والفوائد. ويتأك
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الرحالة أديبا أريبا بارعا في تذّوق الجمال ونقله إلى اآلخرين بريشة الفّنان املبدع وما يتمّيز به من مهارات 

 فائقة في التصوير والتعبير والتأثير.

الغة التي يجدها ولقد أشاد املؤّرخون والشعراء والكّتاب وغيرهم على مّر العصور باألهمية الب   

اإلنسان في األسفار والرحالت باعتبار الفوائد الجّمة التي يجنيها املسافر املرتحل خصوصا إذا كان من 

أهل العلم، أو الفّن واألدب. وفي هذا السياق، يقول املؤّرخ الرحالة أبو الحسن علي املسعودي صاحب 

 كتاب "مروج الذهب ومعادن الجوهر": 

طنه وقنع بما نهى إليه من األخبار من إقليمه كمن قّسم عمره على قطع "ليس من لزم جهة و 

 ".منهمكيق من معدنه، وإثارة كّل نفيس من األقطار، ووّزع بين أّيامه تقاذف األسفار، واستخراُج كّل دق

ل أكثر  
ّ
ويقول " سافاري " وهو أحد الكّتاب الفرنسيين في القرن الثامن عشر: "إّن الرحالت تشك

 . 4 رس تثقيفا لإلنسان"املدا

 8111وفي السياق ذاته، يقول الشاعر والكاتب االنجليزي األمريكي املولد "توماس سترنس إليوت " ) 

: "ارتحلوا... انطلقوا أّيها الرّحالة، فأنتم لستم نفس 8691(  الحائز على جائزة نوبل عام 8691ــ

  . 5 األشخاص عند بدء الرحلة "

سفار والرحالت من أهّم العوامل التي تسهم في تكوين اإلنسان، وتثقيفه، من أجل ذلك، كانت األ 

 وله نصيب من 
ّ
ما تجد في كتب السير والتراجم عاملا أو أديبا إال

ّ
وتوسيع مداركه، وصقل مواهبه. وقل

نسانية األسفار والرحالت ــ قّل أو كثر ــ كان له دور كبير في تكوينه العلمي أو األدبي، وفي بناء شخصيته اإل

ه وترحاله من معارف وخبرات وتجارب حّصلها باملالحظة واملعايشة 
ّ
املتمّيزة من خالل ما اكتسبه في حل

 .واملخالطة والتبادل

 أنماط أدب الرحالت:ـــ 2.0     

تتحّدد أنماط أدب الرحالت بحسب الدوافع واألغراض التي تقف من وراء الرحلة من ناحية،      

 وبحسب اهتمامات الرحالة من ناحية ثانية. 

قة بالرحلة، فهي متعّددة ومتنّوعة. ولعّل من أهّمها وأبرزها ما يأتي:   
ّ
 فأّما الدوافع واألغراض املتعل

 حّج، والدعوة إلى هللا، والجهاد...الخ.ـــ الدوافع الدينية: كرحالت ال 

 ـــ الدوافع العلمية والتعليمية: وذلك لطلب العلم، أو نشره في شّتى مجاالت املعرفة اإلنسانية. 
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ام، وتبادل السفراء والوفود، واملصالح، وغير ذلك من  
ّ
ـــ الدوافع السياسية: إلبالغ املراسالت بين الحك

 الشؤون السياسية.

 فع االقتصادية: لغرض التجارة، وتبادل السلع، وطلب العمل، وغيرها.ـــ الدوا 

ـــ الدوافع السياحية والثقافية: لغاية االستمتاع بجمال الطبيعة، وتغيير األجواء، ومعرفة طبائع البشر،  

وأحوال الناس، وأنماط معيشتهم، وعاداتهم وتقاليدهم، وزيارة املعالم األثرية، إلى غير ذلك من 

 راض.األغ

ـــ الدوافع الصّحية: كالسفر لطلب العالج، واالستشفاء، وإراحة النفس من أسباب الكدر والعناء كما 

  . 6 جاء في القول املأثور: " سافروا تصّحوا "

وبناء على هذه الدوافع، تتمّيز اهتمامات الرحالة من حيث الجوانب التي ُيعنون بها أكثر من غيرها 

 ا الفن إذا اقتض ى األمر ذلك وفقا ب، وتحليال وتعليال في بعض النماذج من هذوصفا وتصويرا في الغال

 لرؤية كّل رحالة، وطبيعة اهتماماته، واألغراض التي من أجلها كتب رحلته.

 وعلى العموم، فإّن أبرز اهتمامات الرحالة ال تكاد تخرج عن الجوانب اآلتية:     

 بد، متاحف، آثار تاريخية...الخ(. ــ املعالم الحضارية )مساجد، كنائس، معا

 ــ وصف األماكن جغرافيا.

ام والسالطين.
ّ
صال بالحك

ّ
 ــ االت

 ــ العلم والعلماء واملكتبات واملخطوطات.

  . 7 ــ الطبقات االجتماعية وأحوالهم االقتصادية، وعاداتهم، وتقاليدهم، وأفكارهم

كر من دوافع واهتمامات، يبرز      
ُ
نمط الرحلة، ويتحّدد طابعها؛ فتكون رحلة دينية، أو وبناء على ما ذ

 علمية، أو سياسية، أو سياحية...الخ.

وأّيا كانت الدوافع واألغراض املّتصلة بالرحلة، واالهتمامات الغالبة على الرحالة مّما يمنح الرحلة     

ر في الرحالة نمطها املمّيز، وطابعها الخاص ؛ فهناك جملة من الشروط واملواصفات ينبغي أن ت
ّ
توف

ع، و يقظة الحواس، وحّب املحاورة، 
ّ
السّيما إن كان أديبا، لعّل أهّمها قوة املالحظة، وحّب التطل

  . 8 والرغبة في التحصيل، والحرص على التدوين والتسجيل، وعدم االكتفاء باالعتماد على الذاكرة

 ـــ أبرز خصائص أدب الرحالت:  0.0
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الرحالت" ال يندرج في إطار األجناس األدبية املعروفة كالشعر، والقصة، على الرغم من أّن "أدب 

ه اكتسب نوعا من الخصوصية بسبب ارتباطه الوثيق بموضوع محّدد هو 
ّ
واملسرحية، واملقالة؛ بيد أن

سب إليها، وُعرف بها.
ُ
 الرحلة، فن

سم ب
ّ
ه يت

ّ
 أن

ّ
قدر كبير من املرونة يسمح ولئن صعب تصنيفه ضمن األجناس األدبية املذكورة آنفا، إال

له باالنفتاح على تلك األجناس جميعا، فينتقي منها ما يناسب موضوعه، ويخدم أغراضه. لذلك يتبّدى 

أدب الرحالت بفسيفساء أسلوبية بديعة تغري القّراء بجمالّياتها املتنّوعة؛ فهو ال يكاد يخلو من بعض 

ا هو نفسه إن كان يقرض الشعر، كما يأخذ هذا الفّن األشعار التي يختارها الرحالة األديب، أو يبدعه

من القصة طابعها السردي والوصفي، ومن املسرحية طابعها الحواري إذا اقتض ى األمر ذلك، ويأخذ 

 من املقالة ما تتمّيز به من تحليل وتعليل إلى جانب الوصف كما في فّن املقالة األدبية. 

شار إليها الباحثون الذين درسوا هذا الفّن. يقول أحد تلك إذن أبرز خصائص أدب الرحالت التي أ

سم به أدب الرحالت من تنّوع في األسلوب من السرد 
ّ
هؤالء الباحثين في هذا السياق: "وبرغم ما يت

القصص ي إلى الحوار إلى الوصف وغيره، فإّن أبرز ما يمّيزه أسلوب الكتابة القصص ي املعتمد على السرد 

دها باحث آخر إذ ذكر  .9 ن متعة ذهنية كبرى"املشّوق، بما يقّدمه م
ّ
وهي الخصائص ذاتها التي أك

"وضوح الحّس القصص ي في سرد األحداث واختيارها، وامتالك ناصية السرد والرواية، وبراعة 

  10 الوصف، والقدرة على جذب انتباه القارئ، وحسن ختام كّل موقف بشكل ممتع ومثير"

أّن أدب الرحالت ــ بناء على الخصائص املذكورة آنفا ــ يندرج في  بقي أن نشير في هذا املقام إلى

القالب النثري. وهذا هو القالب الذي عرف به منذ العصور القديمة. بيد أّن هذا ال يمنع من وجود 

بعض االستثناءات املتمثلة في بعض النصوص الشعرية التي كانت الرحلة محورا أساسيا لها. و يغلب 

ق منه بموضوع الرحلة الدينية  وجود هذا النوع
ّ
من النصوص في مجال الشعر الشعبي السيما ما  تعل

كالرحلة الخيالية إلى الحّج على جناحي طائر )الورشان( أي القمري التي أبدعها الشاعر الشعبي 

الجزائري التلمساني "محمد بن مسايب" في القرن التاسع عشر امليالدي. وقد بلغت قصيدته هذه مائة 

 11(. بيتا 821رين بيتا )وعش

 

 أدب الرحالت في آثار أبي القاسم سعد هللا:  .3
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ل صلب املقالة أدب الرحالت في أعمال أبي القاسم سعد             
ّ
سنتناول في هذا املحور الذي يمث

ق بهذا األدب في دراساته التاريخية، والثاني يّتصل بهذا الفّن 
ّ
ضمن هللا من جانبين اثنين: األّول يتعل

ط بعض الضوء على الرحالت عند سعد هللا املؤّرخ من ناحية، 
ّ
كتاباته األدبية. وبعبارة أخرى، سنسل

وعلى فّن الرحلة عند سعد هللا األديب من ناحية ثانية. ذلك أّن هذا الفّن يجمع بين التاريخ واألدب 

 كما يجمع أبو القاسم سعد هللا بين املؤّرخ واألديب.

 :اسات سعد هللاالرحالت في در  2.3

تشغل الرحالت حّيزا معتبرا في الدراسات التاريخية لدى أبي القاسم سعد هللا؛ فهو يعّدها من أهّم 

م 
ّ

املصادر والوثائق التاريخية التي يعتمد عليها املؤّرخ في أعماله. من أجل ذلك، كان سعد هللا يتجش

ته الش يء الكثير كي يعثر على مخطوط أعباء السفر، ويبذل جهودا علمية مضنية تأخذ من صّحته ووق

رحلة من الرحالت التي كتبها الرحالة الجزائريون خالل القرون املاضية لحاجته املاسة إليها خصوصا 

أثناء تأليفه ملشروعه الكبير: " تاريخ الجزائر الثقافي". وفي هذا الكتاب وتحديدا في جزئه الثاني، قّدم 

د معتبر من الرحالت التي وقعت بين يديه، بل ألفيناه يخّصص املرحوم جملة من الدراسات حول عد

 . 12 مصّنفا كامال لتحقيق ودراسة بعض الرحالت كرحلة عبد الرّزاق بن حمادوش

وفيما يأتي عرض مختصر ألبرز ما في تلك الدراسات من مالحظات واستنتاجات، وأفكار وآراء 

ي كان يتمّتع بها املؤّرخ الكبير أبو القاسم تكشف بعض الجوانب املشرقة في الشخصية العلمية الت

سعد هللا. ولكن قبل ذلك، نوّد أن نورد له في هذا السياق فقرة يبرز من خاللها أهمية الرحالت 

 بالنسبة لجملة من التخّصصات إذ يقول عن الرحالة:

الطابع  " وكان هؤالء يسجلون انطباعاتهم كّل حسب مشربه وتكوينه، فمنهم من غلب على كتاباته

الديني، ومنهم من اهتّم بالعلم ورجاله، ومنهم من تحّدث عن املدن ووصف " املسالك واملمالك " . 

 .13 ولكّن أعمالهم جميعا أصبحت ال غنى عنها للمؤرخين والجغرافيين واألدباء وعلماء االجتماع "

تاريخ الجزائر الثقافي ".  أفرد سعد هللا للرحالت مبحثا خاصا في أواخر الجزء الثاني من كتابه: "   

في البداية، تحدث عن هذا املوضوع بوجه عام، فبّين اإلسهام الواضح للجزائريين في كتابة الرحالت 

قة 81السيما في القرن الثاني عشر) 
ّ
م(، كما بّين أهّم الرحالت عندهم وهي الرحالت الحجازية املتعل

ه أشار إلى أّن الجزائريين كانوا أقّل إنتاجا في هذا بالحّج، والرحالت العلمية لغرض طلب العلم. بيد أ
ّ
ن

الفّن من إخوانهم املغاربة. ويرجع ذلك إلى كون بعض العلماء الذين توّزعوا في العالم اإلسالمي لم 
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يعودوا إلى الجزائر لكتابة رحالتهم من أمثال عيس ى الثعالبي ويحي الشاوي وأحمد املقري وأحمد بن عمار 

ذكر أّن بعضا من تلك الرحالت كان مطّوال والبعض اآلخر مختصرا. أّما من حيث  وأضرابهم . ثّم 

تب بعضها شعرا فصيحا أو ملحونا ، وبعضها جاء نثرا مسجوعا أو مرسال. وبعض 
ُ
القالب، فقد ك

الرحالت وصلتنا كاملة، وبعضها لم يصل إلينا منه إال القليل، وبعضها اآلخر ال نعرف إال أسماءها. 

لباحث بعد ذلك إلى قلة احتفال الجزائريين بالرحالت حتى خالل العهد السابق للعثمانيين. ومن وأشار ا

أقدم الرحالت التي تنسب إلى ذلك العهد ) رحلة التوجيبي( التلمساني في عدة مجلدات، كما أورد أحمد 

 . 14 ابن خلدون املقري في " أزهار الرياض "  حديثا عن رحلة لجّده محمد املقري التلمساني أستاذ 

أما في العهد العثماني، فقد قّسم الرحالت إلى علمية وحجازية؛ ففي العلمية ذكر رحلة مسموعة 

ه(. وقد كان أديبا جّم املعارف ذكّيا  8109لصاحبها عاشور بن موس ى القسنطيني) توفي بعد سنة 

ع له تالميذ شديد الفطنة والحفظ، كما كان رحالة دامت رحلته عشرين سنة، وهو مدرس بار 

ومعجبون . وهناك رحلة علمية أخرى مكتوبة هي رحلة عبد الرزاق ابن حمادوش الذي عاش في القرن 

الثاني عشر، وقد خرج من الجزائر إلى تطوان ومكناس وفاس لطلب العلم والتجارة ثم عاد إلى الجزائر، 

 . 15 دية للمغرب في تلك الفترةوكتب رحلته واصفا فيها جوانب من الحياة العلمية والسياسية واالقتصا

ومن هذه الرحالت غير الحجازية رحلة الحاج بن الدين األغواطي إلى الصحراء التي كتبها سنة 

ه، وقد جمع فيها بين الحديث عن الصحراء وواحاتها ومسالكها وعادات أهلها، وبين وصف لجزء 8292

اد األروبيون واألمريكيون مما جاء في من الجزيرة العربية وجربة وقابس وشنقيط ونحوها. وقد استف

 هذه الرحلة أثناء اهتمامهم بالصحراء ومحاولة اكتشافه. 

أما الرحالت الحجازية، فقد أجمل القول فيها في مواضع، وفّصله في مواضع أخرى من كتابه " تاريخ 

ه قد تناوله في بحث مطّول بعنوان: " 
ّ
الرحالت الجزائرية الجزائر الثقافي"، وأشار في الهامش إلى أن

الحجازية خالل العهد العثماني " قّدمه إلى الندوة العاملية األولى ملصادر تاريخ الجزيرة العربية التي 

م، وأضاف أّن هذا البحث منشور في كتابه: " أبحاث 8600انعقدت بالرياض خالل شهر أبريل من سنة 

أن ننتقل إلى هذا الكتاب األخير الستكمال هذا  . من أجل ذلك، آثرنا هاهنا 16 وآراء في تاريخ الجزائر "

ق بالرحالت الحجازية لدى الرحالة الجزائريين.
ّ
 الجانب املتعل



 (0202) 20/ العـــدد:  20 املجلد
                  مجلة مقامات

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 

 

- 393 - 

ذكر سعد هللا أّن هذه الرحالت بعضها مكتوب بالشعر، وبعضها اآلخر مكتوب بالنثر، وأّن هذا 

م األول أيضا. فمن الرحالت األخير هو األهم في موضوعنا، ولكن البّد من التعريج ولو قليال على القس

املنظومة ما اشتملت عليه تلك القصيدة الطويلة التي تعرف ) بالعقيقة (، وهي من نظم شاعر الفصيح 

 م(.8900ه )  8111وامللحون سعيد املنداس ي سنة 

وموضوعها مدح الرسول ووصف البقاع املقدسة وآثار الحجاز ومنازله وذكرياته الغابرة. وهي من 

 لحون، وقد تناولها الكثيرون بالشرح والتعليق، كما ترجمت إلى الفرنسية. الشعر امل

ومن هذا النوع رحلة محمد بن مسايب الشعرية خالل القرن الثاني عشر للهجرة. وقد أشرنا إليها    

فيما سبق من صفحات في آخر حديثنا عن خصائص أدب الرحالت. ولكن البّد لنا هاهنا من وقفة 

لة الشعرية البن مسايب؛ فالباحث عمر بن قينة فيما نقلناه عنه في الصفحات بخصوص هذه الرح

د أّن تلك الرحلة الشعرية كانت خيالية صرفة حتى أنه جعل عنوان دراسته لها: " رحلة 
ّ
السابقة يؤك

على جناحي طائر " ، بينما يرى سعد هللا خالف ذلك مقّررا أّن ابن مسايب قد تنّقل فعال من تلمسان 

مكة املكرمة. " ... كما وصف األماكن التي مّر بها سواء املؤدية إلى الحجاز أو داخل الجزيرة العربية  إلى

د هذا الخبر بصريح العبارة حين قال: " وقد قام ابن 17 نفسها " 
ّ
. وفي كتاب " تاريخ الجزائر الثقافي " يؤك

، بينما كان الذين يأخذون طريق مسايب برحلة برية مّر فيها بعد املدن املذكورة بطرابلس ثم مصر

. فما الذي  دفع الباحث عمر بن قينة إلى التأكيد 18 البحر يركبون من تونس وينزلون في االسكندرية "

على خيالية الرحلة وأّنها تّمت على جناحي طائر الورشان ) القمري(، وراح يجتهد في تحليل ذلك 

 .   19 وتعليله؟

 د في ذلك على ظاهر ما يفهم من مطلع القصيدة القائل:لعّل الباحث ابن قينة قد اعتم  

 ياالورشان اقصد طيبة ***** وسلم على الساكن فيها

والحّق أّن هذا التأويل اليقوم على أساس متين؛ ذلك أّن مخاطبة طائر الورشان على هذا النحو 

ى بن إبراهيم في تعّد من التقاليد املعروفة في الشعر الشعبي. وكمثال عن ذلك قول الشاعر مصطف

 مطلع قصيدة بعنوان: " الورشان":

 أنت عند حمايمك زاهي تنقمر ***** ما دركك مازار قلبي ياورشان

 ليقول في موضع آخر من تلك القصيدة مترّجيا الورشان أن يصل حبيبه النائي املختفي: 
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 هلل ياورشان دير جميل ***** توصل من درقوا شّق الجبال

 . .20 *****  ماترى شدة وال تهوال يحفظك الخالق الجليل

 األشواق من خالله إلى الحبيب أمر    
ّ

يّتضح مّما تقّدم أّن مخاطبة الورشان على هذا النحو، وبث

مألوف في الشعر الشعبي كما أشرنا إلى ذلك آنفا. وهذا ال يعني بالضرورة أّن الشاعر لم ير حبيبه قط، 

ر عليه األمر حينئذ، وقد يتاح له  تارة أخرى  في فقد يكون رآه من قبل، ثّم تمّنى رؤيته 
ّ
ثانية فتعذ

مستقبل األّيام. وكذلك الشأن مع الشاعر ابن مسايب؛ فمن املحتمل أّن الحنين إلى طيبة وساكنها قد 

عاوده بعد عودته من الحّج، وعلم أّن زيارة البيت العتيق ثانية ليست ميسورة، فاكتفى بتبليغ دار 

لى جناحي طائر الورشان، ثم أغرت األشواق خياله وذاكرته فوصف ما رآه في رحلته الحبيب السالم ع

األولى ببراعة واقتدار. ويقوى هذا االحتمال إلى درجة الرجحان في ظّل تأكيد سعد هللا بحّسه التاريخي 

ع خيالي واألدبي معا على أّن الرحلة قد تّمت فعلّيا من دون أدنى إشارة إلى احتمال أن تكون ذات طاب

صرف، مع إشارته في كتاب "  آراء وأبحاث في تاريخ الجزائر " إلى أّن الرحلة الحجازية قد تكون روحية أو 

خيالية. كما أوضح أّن بعض قصائد املديح النبوي التي يحّن أصحابها إلى الرسول الحبيب والديار 

لديار، أو زاروها قبل أو بعد قرض الشريفة يمكن أن تدخل في هذا الباب حتى لو لم يزر أصحابها تلك ا

. ولعّل تأويل الباحث عمر بن قينة كان قد بناه على هذا االحتمال األخير أي: القيام 21 هذا الشعر

 بالزيارة بعد قرض الشعر فتتحّول األمنية الخيالية إلى حقيقة واقعية.

بعد ذكر النماذج السابقة من الرحالت املنظومة، يدخل سعد هللا في صميم الرحالت املقصودة 

بالدراسة، وهي الرحالت الحجازية املنثورة التي ينتقل صاحبها بدنيا  " من موطنه إلى الحجاز وغيره من 

علمية في مزاره، أو مناطق الجزيرة العربية ثم يصف لنا الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية وال

يكتفي بوصف بعض املظاهر من ذلك. ومن املصطلح عليه أيضا أن تكون هذه الرحالت نثرية، يتحدث 

 فيها أصحابها بلغة واقعية أو قريبة من الواقع". 

  الرحالت الحجازية النثرية خالل العهد العثماني: نموذجين من تلك وفيما يأتي ملحة مختصرة عن

 الناصر: ـــ رحلة أبي راس

وهو من علماء الجزائر في القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر، وهو كثير التأليف والترحال. 

ه. من تآليفه الكثيرة رحلته التي أطلق  8229ه، والثانية سنة 8219حّج مرتين على األقل: األولى سنة 
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ومنها: " فتح اإلله ومّنته في التحّدث بفضل عليها عّدة أسماء منها: " عّدتي ونحلتي في تعداد رحلتي " ، 

ه قد ضّمنها أيضا حديثا 
ّ
رّبي اونعمته ". ولقد ضّمن رحلته أخبارا عن شيوخه باملشرق واملغرب.  " ولعل

لعنا على هذه الرحلة 
ّ
نا كّنا اط

ّ
عن مشاهداته ومعايشاته في الجزبرة العربية.ونحن نقول) لعّل( ألن

ق بالجزائر، ولكننا غير واثقين اآلن مخطوطة في املغرب األقص ى و 
ّ
أخذنا منها أثناء زيارة قصيرة ما يتعل

ق بالجزيرة العربية وأخبار الحّج عاّمة لبعدها عّنا في الوقت الراهن "
ّ
 .22 من محتواها ملتعل

 

 

   ـــ رحلة الورتالني:      

ل سعد هللا في بداية حديثه عن هذه الرحلة سبب تأخيرها في ال     
ّ
تناول بالرغم من تقّدمها الزمني يعل

على رحلة أبي راس بكون رحلة الورتالني هي الوحيدة املطبوعة في شكلها الكامل، كما أنها الوحيدة فيما 

م (.  81وصل إلينا، التي تتحدث بإسهاب عن أحوال الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري) 

أطول مما سبقها. والرحالة هو الحسين بن محمد السعيد  ولهذه االعتبارات وغيرها، وقف عندها وقفة

ه، وهو  8861ه وتوفي بها سنة  8821الورتالني ) نسبة إلى بني ورتالن بالجزائر( ولد بالجزائر سنة 

مرابط ترقى في طريقته حتى أصبح شيخ الطريقة الشاذلية. حّد ثالث مرات على األقل في سنوات: 

رة. وفي حّجاته الثالث كان يزور املدن والزوايا في الجزائر وخارجها في للهج 8806، و  8899، و  8811

 تونس ومصر والحجاز، ويأخذ العلم والطريقة على مشائخها وعلمائها، وقد سّجل ذلك في رحلته.

وقد أصدر الورتالني في رحلته حكما قاسيا على النظام السياس ي في الجزيرة العربية في تلك     

أّن الحّج كاد يسقط في نظره بسبب األوضاع السيئة هناك الزدياد الظلم، وكثرة  الفترة إلى درجة

اع الطرق، وغياب األمن. ولم تسلم األوضاع الدينية من ذلك التدهور العام، حيث ذكر 
ّ
اللصوص وقط

أنه رأى في خليص مسجدا ينسب إلى الرسول " قد تهدم وامتأل أوساخا وصار اصطبال للدواب ". 

تالني املدن والقرى واألماكن واآلبار ونحوها، كما تحدث عن عادات وتقاليد أهل مكة ووصف الور 

 .  23 واملدينة. وقد اهتّم أيضا بالناحية العلمية التي أشرنا إلى جانب منها آنفا
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واآلن بعد هذا العرض املختصر للرحالت العلمية والحجازية املنظومة منها واملنثورة التي تناولها 

ه أبرز السمات املمّيزة لشخصيته سعد هللا ب
ّ
الدراسة، نحاول فيما يأتي أن نستخلص من ذلك كل

 العلمية في بعديها: التاريخي واألدبي.

 ـــ أّوال/ البعد التاريخي:

 يمكننا أن نجمل الحديث عن هذا البعد في ثالث سمات أساسية:   

ى هذه السمة في متون دراساته كما ف 8
ّ
ي هوامشها على حّد سواء؛ فالرجل ــ سعة االطالع: وتتجل

ن من فّنه، راسخ القدم في علمه، محيط بمادته املدروسة إحاطة قّل نظيرها. يظهر ذلك بوضوح 
ّ
متمك

في استقصائه للمصادر واملراجع بشتى أنواعها، ولغاتها ما استطاع إلى ذلك سبيال. كما يتبّدى ذلك في 

ع العميق للوثائق والنصوص واملصادر التي يتناولها شروحه وتعليقاته الوافية، وفي تحليله الواس

بالدراسة والتحقيق. كما يكشف أحيانا عن حرقته العلمية في حال ضياع بعض املصادر، أو عدم 

 تمكّنه من الوصول إليها كقوله عن بعد مخطوط رحلة أبي راس: " ... ولكن قاتل هللا البعد..."  .

لسمة عنده في عدة جوانب كطريقة الطرح، والتحليل، واملعالجة، ــ املنهجية العلمية: وتبدو هذه ا 2

والتوثيق من خالل ضبط املصادر واملراجع بياناتها الكاملة، واعتماد آليات منهجية ذات طابع منطقي 

وتسلسلي أثناء الطرح واملعالجة كالبدء باإلجمال ثم التفصيل، وتنويع طرق التحليل والتعليل 

د على ذلك كله كثيرة ولكن ال يتسع املجال إليرادها في هذا املقام املحدود. ومن واالستنباط ، والشواه

ذلك حّسه النقدي كقوله عن رحلة الورتالني: " ولم يكتب الورتالني رحلته بيده ولكنه أمالها إمالء 

لى على تالميذه، كما جرت عادة املشايخ عندئذ، ولذلك تعددت نسخها وكثر فيها الخطأ، كما افتقرت إ

. كما ذكر مصادره وطريقة أخذه منها ونقد بعضا من 24 املنهج القويم، وامتألت باالستطرادات والتكرار"

ذلك. بيد أنه بروح الباحث وما ينبغي أن يكون عليه من اإلنصاف واملوضوعية يقول في خالصة دراسته 

بر موسوعة أخبار عن جزء كبير لرحلة الورتالني: " وهكذا يتضح أن رحلة الورتالني  رغم كّل مافيها، تعت

. 25 م(. فهي من املراجع التي ال غنى عنها في هذا املجال" 81من العالم اإلسالمي في القرن الثاني عشر) 

 وال غرو في كّل ما ذكرنا وما لم نذكر عن صرامته املنهجية، فالرجل باحث أكاديمي من الطراز األّول.
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سم لغة سعد  1
ّ
هللا في بحوثه ودراساته العلمية بالدقة والوضوح، واالقتصاد في ــ اللغة العلمية: تت

التعبير دون اقتضاب مخّل أو إطناب ممّل، مع البعد عن التكلف في الزخرفة األسلوبية بالرغم من كونه 

 أديبا جميل األسلوب في الشعر والنثر على حّد سواء. وهذه هي اللغة املطلوبة في البحث العلمي.

 بعد األدبي:ـــ ثانيا/ ال

ه 
ّ
 أن

ّ
على الرغم من أن دراسة سعد هللا للرحالت السابقة كانت لغاية تاريخية في املقام األول، إال

كان في بعض املواضع يستدعي ثقافته األدبية والنقدية بإصدار بعض االنطباعات واألحكام النقدية 

لة في التحليل أو التعليل ألّن العامة بشكل عابر سريع يأتي عرضا في سياق العرض التاريخي دون إطا

املقام ال يسمح بأكثر من ذلك في معرض البحث التاريخي. من ذلك حديثه عن القالبين: الشعري والنثري 

للرحالت عند وصف األشواق الروحية التي تسبق زيارة البقاع املقدسة. يقول في هذا السياق: " كما أّن 

الرحالت النثرية في وصف األحاسيس الدينية والروحية، الرحالت الشعرية تشترك في ذلك إن لم تفق 

 وقد كّنا ذكرنا قصيدة عبد هللا بن عمر البسكري التي مطلعها:

 دار الحبيب أحّق أن تهواها ***** وتحّن من طرب إلى ذكراها

 وعندما حّل محمد بن عبد الكريم املغيلي بالحرم اهتّزت نفسه ونطق بقصيد مؤثر افتتحه بقوله:

 يا قلب هذا سّيد األمم ***** وهذه حضرة املختار في الحرم بشراك

أما في العهد العثماني، فقد كانت املوشحات والقصائد تسبق الزيارة الواقعية. ولكن روح الشعر 

عندهم قد ضعفت نسبيا فعمدوا إلى الوصف بالنثر كما فعل ابن عمار والورتالني" . وفي موضع آخر 

ه، فقال عن  8892ة ملحمد بن منصور العامري التلمساني فرغ منها سنة أشار إلى رحلة شعرية فصيح

هذه القصيدة: " وهي قصيدة همزية متوسطة الجودة وصف فيها مراحل رحلته من تازة حيث كان 

 يقيم إلى الحرمين الشريفين ثم منهما إلى الشام. والقصيدة تبدأ هكذا:

 26 هو الدواء "أزمع السير إن دهت أدواء ***** لشفيع األنام ف

 :أدب الرحالت في إبداعات سعد هللا 0.3.

تعّرفنا فيما سبق على أدب الرحالت في الدراسات التاريخية التي كتبها أبو القاسم سعد هللا املؤرخ. 

ق األمر هاهنا 
ّ
ونتعّرف فيما يأتي على هذا األدب في الكتابات اإلبداعية لدى سعد هللا األديب. ويتعل

 . 8600ة إلى الجزيرة العربية سنة ، والثاني8601برحلتين اثنتين في املقام األول: األولى إلى املغرب سنة 

 ــــ رحلة سعد هللا إلى املغرب: 
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ت هذه الرحلة أكثر من ثالثين صفحة من الكتاب املذكور آنفا. ولضيق املقام، سنكتفي في هذا 
ّ
غط

الرحلة، وكذلك سنفعل مع الرحلة السياق بالحديث عن أهّم األفكار واآلراء التي أبداها الكاتب في هذه 

، ثم نختم حديثنا باستخالص أبرز الخصائص األسلوبية املمّيزة ألدب الرحالت عند أبي القاسم  الثانية

 سعد هللا.

ة الرحالت الجزائرية القديمة إلى املغرب واألندلس، ذلك أّن االتجاه 
ّ
أشار الكاتب في البداية إلى قل

لب العلم أو الهجرة. كما أشاد العام للرحالة الجزائريين واملغاربة أيضا كان إلى املشرق للحج أو لط

 غنى عنها ملن أراد 
ّ
دا أال

ّ
بالرحالت التي كتبها املغاربة كالعبدري والعياش ي والزياني والدرعي وغيرهم مؤك

 الكتابة عن تاريخ الجزائر املاضية. ثم ذكر رحلة ابن حمادوش الجزائري إلى املغرب التي يقوم بتحقيقها .

ادته في كّل رحالته يوميات يودع فيها مشاعره ومشاهداته وقراءاته سّجل الكاتب في هذه الرحلة كع

 بعد 
ّ
ولقاءاته بشكل عفوي أوال. وبعد العودة، وجد في تلك اليوميات ما يصلح للنشر، وما ال يصلح إال

انقضاء جيل. من أجل ذلك، فّضل التركيز على الحادثة نفسها دون التقّيد بكّل ما في اليومية مقتصرا 

حداث واملناسبات الثقافية و املتصلة بها.  وهذا الكالم يفهم منه أّن في جعبته الكثير من هذه على األ 

 الرحلة، ولكن الظروف لم تسمح بنشر كّل تفاصيلها.

وأوضح الكاتب أّن الغرض األساس ي لرحلته جمع مادة جديدة نادرة لكتابه " تاريخ الجزائر الثقافي ". 

عدد من رجاالت املغرب الحديث من كل األعمار واالنتماءات الفكرية ولكّنه تعّرف خالل ذلك على 

والسياسية. وقد عّبر عن سروره وإعجابه بكثير مما شاهده خالل جوالته منّوها بحريته املطلقة في 

الكتابة بقوله: " إذ لم أكن مدينا بالوالء ألحد، فال الجزائر أوفدتني حتى أشعر بالّدين لها، وال املغرب 

 عاني حتى أتقّيد بدعوته " .استد

ابا من األقطار الثالثة 
ّ
بدأ الكاتب تسجيل انطباعاته من أجواء الطائرة التونسية التي كانت تقّل رك

األمر الذي استثار في نفسه الشعور بالوحدة املغاربية. يقول في هذا الصدد: " وشعرت عندئذ أّن 

ثة، فقد تجّمع فيها الجزائريون واملغاربة الطائرة كانت حمامة سالم ووحدة بين األقطار الثال

والتونسيون، واندمجت فيها طبائعهم املتكاملة: لطافة التونس ي وإنسانية الجزائري وشهامة 

املغربي" .وعند الوصول، تحّدى التعب وتجّول في مدينة الرباط ليال، ثم عاد إليها في الصباح الباكر، 

ناياتها ومنشآتها وحدائقها. وكان مما لفت انتباهه وزاد في وعّبر عن إعجابه بجمالها في شوارعها وب
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إعجابه تسمية عدد من شوارعها بأسماء مدن عربية عتيقة وعواصم عربية حالية كالقاهرة ودمشق 

وعمان وبيروت وحمص والقدس وجدة وحلب والطائف " وهو تقليد أجاد فيه املغاربة وهو بال شك 

على التراث العربي اإلسالمي القديم" . كما تحدث عن جامع السنة  مظهر من مظاهر العراقة واملحافظة

م وموقعه املتميز الذي حاول الفرنسيون بناء 8011املبني على الطراز املغربي األندلس ي الجميل سنة 

 كنيسة مكانه دون جدوى ملعارضة املغاربة لهم.

كتبة الوطنية وهي مقصده األساس ي ومن األماكن التي وصفها وتحدث عنها الخزانة العامة أو امل     

من الرحلة السيما قسم املخطوطات والوثائق مشيدا بالتسهيالت التي لم يكن يتصورها، وبكفاءة 

القائمين عليه. وقال في هذا السياق: " بدأت أطلب املخطوطات الجزائرية التي وجدت منها هناك ثروة 

ذة الجزائريين واملغاربة من أبرزهم األستاذ محمد .وفي املكتبة التقى ببعض األسات27 ال تقّدر بثمن "

إبراهيم الكتاني رئيس قسم املخطوطات بالخزانة العامة الذي كان مهتما بالحركة اإلصالحية في الجزائر 

م. وذكر 8611وله صور تذكارية مع ابن باديس واإلبراهيمي وأعضاء آخرين من جمعية العلماء سنة 

ر من خطط ابن باديس لو طال به األجل وعن اإلبراهيمي يجهلها الكثي الكتاني لسعد هللا أسرارا عن

 .الجزائريين

ومن أبرز القضايا التي تحدث عنها الكاتب في هذه الرحلة في أكثر من موضع قضية التعريب التي     

ضاري. يبدو أنها كانت تشغل باله كثيرا باعتبارها مسألة استكمال للسيادة الوطنية وتعزيز لالنتماء الح

فهو يشيد بتجربة املغرب في ميدان التعريب الذي قطع فيه أشواطا كبيرة على مستوى التعليم 

بمختلف أطواره، وعلى مستوى الكتب املطبوعة واملجالت والجرائد، وفي مجال املعامالت اإلدارية، وفي 

صعوبات والعراقيل التي الحياة العامة على نطاق واسع. والكاتب خالل اإلشادة بذلك يلّمح ضمنيا إلى ال

يواجهها التعريب في الجزائر آنذاك إذ يقول على سبيل املثال بعد تعداد مظاهر التعريب في املغرب: " 

وليس هناك عقد وال حساسيات كتلك التي تركها االستعمار في بعض البلدان األخرى". وعند حديثه عن 

لتصريح بدال من التلميح بخصوص تعثر التعريب التعريب الجامعي وبوادر نجاحه في املغرب، يعمد إلى ا

في الجزائر إذ يقول: " ولكن هذه الخطوة املغربية في ميدان التعريب ستكون بدون شك دعما لتجربة 

. ويرى الكاتب أّن نجاح 28 التعريب الجزائرية التي مازال بعضهم يحاول محاصرتها والتضييق عليها"
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ر منه إلى غيرة املثقفين  املغاربة على لغتهم العربية مشيدا بذلك التعريب في املغرب يعود في جانب كبي

عه 
ّ
 . 8601مثقف دعما للتعريب سنة  111البيان التاريخي الذي وق

 ــــ رحلة سعد هللا إلى شبه الجزيرة العربية:

م للمشاركة في ندوة دولية بالرياض حول مصادر  8600تّمت هذه الرحلة في شهر أبريل من سنة     

راسات تاريخ الجزيرة العربية. وقد شارك الكاتب في تلك الندوة ببحث عنوانه: " الرحالت الجزائرية د

الحجازية خالل العهد العثماني ". وبعد عودته، كتب رحلته التي بلغت عشرين صفحة. وقد عّبر في 

إلى أّن ما سّجله في هذه بدايتها عن تمّيز السفر إلى الجزيرة العربية بخاصية االستعداد الروحي. ثم أشار 

الرحلة من اليوميات واالنطباعات واملشاهدات لم يسبق له مثيل في كّل رحالته ألهمية الحادث في 

حياته كونها أول زيارة إلى هذه البقاع املتميزة من ناحية، وألهمية الجزيرة العربية في تاريخ العرب 

في حجم مجلد وسط، ولكنه اكتفى في هذه الرحلة  واملسلمين من ناحية ثانية. ولو نّقح ذلك وطبع لجاء

بجوانب محددة أهمها موضوع الندوة وما يمت إليه بصلة من زيارات وحفالت ومشاهدات وأحاديث 

 وقراءات.  

بدأ الكاتب حديثه باإلعراب عن تذّمره  من التفتيش الدقيق الذي تعّرض له في مطار الجزائر،    

ا الجزائر من إحراجات مماثلة في هذا املطار تذّمروا هم أيضا منها وذكر بعض ما حدث ملثقفين زارو 

كثيرا. بعد ذلك، تحدث عن الوفود املشاركة في الندوة واألقطار التي قدموا منها؛ فالحظ وفرة املشاركين 

من العالم االنكلوسكسوني، وغياب علماء الشرق األقص ى، وتمثيل تركيا وإيران، وغياب عدة دول 

يا وموريطانيا ولبنان واليمن الجنوبية والصومال. وكانت  حصة األسد ملصر فيما مثلت عربية كليب

سوريا بعالم واحد هو الدكتور كامل عياد. أما دول املغرب العربي، فقد مثلت املغرب بستة مشاركين، 

ويعلل  وتونس بخمسة، أما الجزائر، فقد مثلها اثنان فيما وّجهت الدعوة إلى آخرين ولكن لم يحضروا،

الكاتب ذلك الغياب فيقول: " ...ولكن يبدو أّن أهّم سبب... هو الكسل العقلي الذي يعاني منه الجزائري 

والذي يحرمه من املساهمة في الندوات واملؤتمرات العاملية وتمثيل بالده فيها أحسن تمثيل". وأشاد بعد 

على عكس ما يشاع من أّن العرب ال  ذلك بالتنظيم الجّيد للندوة، وشدة االنضباط في احترام الوقت

قيمة للوقت عندهم. وعّرج على بحوث الندوة التي تفاوتت مستوياتها منّوها في ذات الوقت بحرية 

النقاش خالل أيام الندوة. وذكر بعض العلماء السعوديين الذين التقى بهم، ومن أبرزهم الشيخ حامد 
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اللغة العربية بالقاهرة. كما وصف العاصمة  الجاسر صاحب مجلة ) العرب ( الشهيرة وعضو مجمع

الرياض التي تجعلك تحّس أنك في أعظم عواصم العالم الحديثة. وقد أشاد بمكتبة جامعة الرياض 

 . 29 وبمتحفها الوطني. وعند زيارة الحرمين الشريفين عّبر عن بالغ تأثره إلى درجة العجز عن التعبير

باختصار أبرز الخصائص األسلوبية ألدب الرحالت في وقبل ختام هذه املقالة، نستعرض      

الكتابة اإلبداعية عند أبي القاسم سعد هللا. وقد أشرنا في البداية إلى أهّم تلك الخصائص في فّن 

الرحالت بوجه عام، وهي دقة الوصف وبراعة التصوير، والسرد القصص ي الجميل واملتدفق، وختام 

ة حضور هذه الخصائص في رحالت سعد هللا؟ ونبادر باإلجابة املواقف بشكل ممتع ومثير. فما نسب

فنقول: إّن هذه الخصائص حاضرة في تلك الرحالت في عدة مواضع بقدر كبير من الجمال الفني البديع 

سع إلى اإلكثار من التمثيل، فسنكتفي في هذا 
ّ
بالرغم من صغر حجم تلك الرحالت، بيد أّن املقام ال يت

يشتمل على تلك الخصائص جميعها. يقول سعد هللا في رحلته املغربية: " كانت  السياق بنموذج واحد

الشمس قد غربت ولم يبق في األفق إال الشفق. وطلع من الشرق القمر الذي أخذ يكبر، وظهرت 

النجوم في السماء واملصابيح في األرض، هنا في الرباط وهناك في سال التي يفصلها ) عن الرباط ( وادي 

. وظهرت مياه املحيط تغمرها حمرة الشفق... وعلى بعد رأينا القطار كأنه خيط من الضوء بورقراق

يتحرك وسط الظالم الذي بدأ يلف األفق البعيد، قال صاحبي: إنه قطار طنجة قادما إلى سال. هكذا 

لتصوير بدت لي الطبيعة وأنا واقف أمام املحيط...". ففي هذا املقطع اإلبداعي يتعانق جمال الوصف وا

مع السرد القصص ي الرشيق املتدفق في تناغم بديع  وبيان ساحر. أما ختم املواقف بشكل ممتع 

ومثير، فنلمسه في آخر هذه اللوحة الفنية الناطقة: " ...تذكرت املاض ي والحاضر، فاغرورقت عيناي 

إّن املرء هناك وصمت في وجوم، والحظ صاحبي ذلك فقال: إنك لم تنظر شيئا. لو رأيت قصر الحمراء. 

 !انظر هنا، انظر هناك  !قلت: هذا يكفي   !يتفطر كبده ويصاب بالخرس. لقد أضعنا أشياء ال تعّوض

   .30 "!إنني أعيش في عصر آخر. دعني أتأمل دعني

 

 خاتمة:   

تناول البحث في البداية أدب الرحالت من الناحية النظرية ببيان مفهومه، وأهم خصائصه    

جانب أهمية الرحالت لدى العلماء واألدباء، وأبرز أنواعها، ثّم تطرق البحث إلى موضوعه الفنية إلى 

 31 الرئيس املتعلق بأدب الرحالت لدى سعد هللا من الجانبين: التاريخي واألدبي.

صها فيما يأتي:   
ّ
 وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج نلخ
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املؤرخ عن سعة اطالعه، والتزامه باملنهج العلمي في كشف أدب الرحالت التي درسها سعد هللا ــ   

التحقيق والتوثيق والتحليل في لغة علمية واضحة دقيقة، مع استدعاء ثقافته األدبية والنقدية كلما 

 اقتض ى األمر ذلك.

أسفر أدب الرحالت لدى سعد هللا األديب عن سمات الفتة كدقة املالحظة، واستيعاب املشهد  ــ

ملوضوع املعّبر عنه بمهارة ظاهرة، إلى جانب شجاعته األدبية في تسجيل الوقائع، وإبداء املوصوف، أو ا

الرأي بموضوعية بالرغم من حساسية بعض املواقف. يضاف إلى ذلك أسلوبه الجميل الذي يؤكد 

 موهبته اإلبداعية.

بواعثها التاريخية من اتضح رجحان كفة االهتمام التاريخي لديه حتى في رحالته التي كتبها باعتبار ــ 

قه البالغ بمصادر املادة التاريخية كالوثاق واملراجع واملخطوطات من 
ّ
ناحية، وما أبانت عنه من تعل

 ناحية ثانية.

وفي الختام يقترح الباحث أن يكون " أدب الرحالت " محورا للدراسات املشتركة بين عدد من ــ 

 يق نوع من التكامل املعرفي فيما بينها.التخصصات كاألدب والتاريخ وعلم االجتماع لتحق

 ت قائمة املراجع:

 الكتب : 

أبو القاسم سعد هللا : -8  

ية للنشر والتوزيع،أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، القسم األول، الشركة الوطنـ   

.8618، 2الجزائر، ط  

.8611الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر، ،2ـــ تاريخ الجزائر الثقافي ج  

6118ملؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، تجارب في األدب والرحلة، ا ـــ  

، ترجمة، صالح الدين هاشم، 8" تاريخ األدب الجغرافي العربي"، قسم ، أغناطيوس كراكتشوفسكي -2

بعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.ط  

 1- التلي بن الشيخ،دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة، الشركة الوطنية للطباعة و النشر والتوزيع، 

8611الجزائر،  

8611،  2د حسين، أدب الرحلة عند العرب، دار األندلس، بيروت، لبنان، طو حسني محم -9  

، املجلس الوطني للثقافة والفنون  811حسين محمد فهيم، أدب الرحالت) سلسلة عالم املعرفة،  -1

 .8616واآلداب، الكويت، 

 2116، 2ورّحالون في النثر العربي الجزائري الحديث، دار األمة، الجزائر، طعمر بن قينة، رحالت  -9



 (0202) 20/ العـــدد:  20 املجلد
                  مجلة مقامات

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 

 

- 403 - 

 املجالت : 

علوم، رض ي الرحمن القاسمي، الرحلة وأدبها في اللغة العربية، دراسة تاريخية، مجلة الداعي، دار ال -0

.10،سنة 0ـ ـ9، ع 2181ه، أبريل 8919ديوبند، رجب   

 املواقع االلكترونية : 

  www.ruouaa.com2181 /11 /11أمة هللا الواحد، أدب الرحالت، 

Saleh4.blogs pot.comصالح شرف الدين، أدب الرحالت.    11  /11  /2181.  

https:/ ar: wikipedia,org/ wiki   11 /11  /2181 

 

  ش:وامهلا
 

 
، ترجمة، صالح الدين هاشم، طبعة لجنة 8ينظر، أغناطيوس كراكتشوفسكي ،" تاريخ األدب الجغرافي العربي"، قسم 1 

 .التأليف والترجمة والنشر

 .9، ص 8611،  2حسني محمود حسين، أدب الرحلة عند العرب، دار األندلس، بيروت، لبنان، ط 2 

 3 -https:/ ar: wikipedia. Org/wiki  :2181/ 11/   11تاريخ الولوج  

، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،  811سلسلة عالم املعرفة، ـــ ينظر، حسين محمد فهيم، أدب الرحالت) 4 

 .9، ص 8616الكويت، 

 71المرجع نفسه، ص 5 

رض ي الرحمن القاسمي، الرحلة وأدبها في اللغة العربية، دراسة تاريخية، مجلة الداعي، دار العلوم، ديوبند، رجب  6 

مة في النسخة االلكترونية(. ير . )الصفحات غ10،سنة 0ـ ـ9، ع 2181ه، أبريل 8919
ّ
 مرق

 .Saleh4.blogs pot.com  11  /11  /2181صالح شرف الدين، أدب الرحالت.  7 

 8  https:/ ar: wikipedia,org/ wiki  11 /11  /2181 

 .6، 1د حسين، املرجع السابق، صو محم حسني 9 

  www.ruouaa.com2181 /11 /11 10   أمة هللا الواحد، أدب الرحالت، 

 
 .11، ص2116، 2عمر بن قينة، رحالت ورّحالون في النثر العربي الجزائري الحديث، دار األمة، الجزائر، ط 11

 والتوزيع،ية للنشر أبو القاسم سعد هللا، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، القسم األول، الشركة الوطن12 

 228ص،8618، 2الجزائر، ط

 211، ص8611أبو القاسم سعد هللا، تجارب في األدب والرحلة، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 13 

  14سعد هللا،تاريخ الجزائر الثقافي ج2،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر، 8611، ص169.

  15المرجع نفسه، ص833،833.

  16 نفسه، ص918

  17أبو القاسم سعد هللا، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، القسم األول،  ص811 

http://www.ruouaa.com/
http://www.ruouaa.com/
http://www.ruouaa.com/
http://www.ruouaa.com/
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    18ينظر، تاريخ الجزائر الثقافي، ص911. 

  19ينظر، عمر بن قينة، املرجع السابق. 

النشر والتوزيع، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة، الشركة الوطنية للطباعة و التلي بن الشيخ، 20

 .118،112،ص8611الجزائر،

  21ينظر، أبحاث وآراء...، ص811، 818

  22 المرجع نفسه، ص 737  ـ731        

  23نفسه، ص 810ـــ 869

  24نفسه، ص 731ــ  733      

  25 تاريخ الحزائر الثقافي، ص274.   

  26 نفسه، ص204.   

  27 تجارب في األدب والرحلة، ص402 ـــ 403.  

 28 نفسه، ص480 ــ 487 . 

  29 نفسه، ص 481 ــ  423 .

  30 نفسه، ص418، 412
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 جهود عماء التراث ودقائق الفروق الدغوية في القرآن الكريم )نماذج من القرآن الكريم(

The efforts of heritage scholars and the nuances of linguistic 

differences in the Noble Qur’an (examples from the Noble Qur’an) 

 د.بدقاسم عيس ى

  Belkacem Aissa 

لنحوية والدغوية بين التراث والح اثة في الجزائرمخبر  ال راسات ا  

)الجزائر(تيارت-ابن خد ون جامعة -قسم الدغة واألدب العربي   

soudisalah20@yahoo.fr 
ص:

ّ
 ملخ

املنّزل على سّيد الخلق عليه الصالة والسالم واملعجز بتالوته،  ،القرآن الكريم كالم هللا جّل وعال   

اتر، عجائبه ال تنقض ي، وإعجازه ال ينضب، وقد أولى علماء التراث العناية والتعّبد به، واملنقول بالتو 

فاق وكّل مدّونة للعلماء القدامى واملحدثين له 
ّ
القصوى الستالل املعنى من ألفاظه، بين التباين واالت

حّجته وبراهينه، ال سيما عالقة الفروق اللغوية بكتاب هللا، ليكشف العلماء املراد والقصدية من 

 للفظ، ومعانيه املتعّددة في القرآن الكريم.ا

ص املقال الذي نتناول فيه عالقة الفروق اللغوية بكتاب هللا تعالى، وأقو 
ّ
ل علماء التراث في اهذا ملخ

خاذ نماذج متعّددة للوصول إلى املقصدية من آي القرآن الكريم.
ّ
 اآليات القرآنية مع ات

 يل، مشكل القرآن الكريمالفروق اللغوية، التأو الكدمات املفتاحية:

Abstract: 

The Noble Qur’an is the word of God, the Exalted and the Exalted, 

revealed to the Master of Creation, may God’s prayers and peace be 

upon him, and the miraculous one through his recitation, devotion to 

him, transmitted repeatedly, his wonders do not expire and his 

miracles are inexhaustible. His argument and proofs, especially the 

relationship of linguistic differences to the Book of God, so that 
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scholars reveal the meaning and intent of the word, and its multiple 

meanings in the Holy Qur’an. 

This is a summary of the article in which we deal with the relationship 

of linguistic differences with the Book of God Almighty, and I say 

heritage scholars about the Qur’anic verses while taking multiple 

models to reach the intention of the verses of the Noble Qur’an. 

      key words: Linguistic differences, interpretation, the problem of 

the Holy Quran 

 

 الفروق الدغوية في القرآن الكريم: -1

 .الفرق بين الكبر والتيه 

الكبر من كبر: "الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خالف الصغر، يقال هو كبير، 

ّبار، قال تعالى: و 
ُ
اًرا ﴾كّبار، وك بَّ

ُ
ًرا ك

ْ
ُروا َمك

َ
﴿ ، والِكْبُر، معظم األمر، قوله عز وجل: 1﴿ َوَمك

ى ِكْبَرُه ﴾
َّ
َول

َ
ِذي ت

َّ
  2َوال

ُ
بر بضم أي معظم أمره، ويقولون: كبر سياسة القوم من املال...فأما الك

النسب، وهو األقرب إلى األب  الكاف فهو الُقعد، يقال: الوالء للكبر، يراد به أقعد القوم في

 3األكبر"

 
ً
"ومن الباب: الكبر، وهو الهرم، والِكْبر العظمة، وكذلك الكبرياء، ويقال: ورثوا املجد كابرا

ِبر، ويقال: أكبرت 
َ
 ِكْبرة، إذا ك

ً
ت فالنا

َ
 عن كبير في الشرف والعز، وَعل

ً
عن كابر، أي: كبيرا

  4الش يء: استعظمته"

 5تحير فيه"والتيه "من األرض ما ي
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ْرِض ﴾وفي القرآن الكريم: 
َ ْ
ْرِض ﴾فــ  7"أي يتحيرون" 6﴿ َيِتيُهوَن ِفي األ

َ ْ
أي:"  ﴿ َيِتيُهوَن ِفي األ

يسيرون فيها متحيرين ال يهتدون طريقا أربعين سنة والوقف على "عليهم " وإنما عوقبوا 

ون حيث بالحبس الختيارهم املكث فكانوا مع شدة سيرهم يصبحون حيث أمسوا ويمس

   8أصبحوا في ستة فراسخ..."

قال ابن عباس: " يتحيرون في أرض التيه وهي سبع فراسخ ال يقدرون أن يخرجوا وال 

"
ً
وقال الطبري: "يترددون فيها، وال يخرجون منها، وكان قدر موضع التيه  9يهتدون سبيال

ا هم في الدار ستة فراسخ، فكانوا يسيرون كل يوم جادين، ليخرجوا منها، فإذا نزلوا إذ

 10التي منها ارتحلوا"

ْرِض وقد سبقت: )يتيهون(، بقوله تعالى: 
َ ْ
 َيِتيُهوَن ِفي األ

ً
ْرَبِعيَن َسَنة

َ
ْيِهْم أ

َ
 َعل

ٌ
َمة َها ُمَحرَّ ِإنَّ

َ
اَل ف

َ
﴿ ق

أي: "استجاب هللا دعاءهم وعاقبهم في التيه أربعين سنة، واملعنى: قال ملوس ى إن األرض  ﴾

خولها مدة أربعين سنة يتيهون في األرض وال يهتدون إلى الخروج املقدسة محرم عليهم د

 11منها"

حينما رأى قومه يصرون على  -عليه السالم–استجاب لسيدنا موس ى  -جال وعال–فاهلل 

املخالفة، وقالوا: يا موس ى، إنا معتزمون أال ندخل هذه األرض أبدا، ما دام فيها الجبارون، 

لطان، واذهب أنت وربك فقاتال الجبارين، فإننا في فدعنا نحن، فليس لك علينا من س

 يا رب ليس لي سلطان عليهم إال 
ً
هذا املكان مقيمون...حينها فزع موس ى إلى ربه يدعوه قائال

على نفس ي وأخي فاقض بعدلك بيننا وبين هؤالء املعاندين، فاستجاب هللا ملوس ى، وحرم 

عاما، يضلون في الصحراء ال يهتدون  على أولئك املخالفين دخول هذه األرض طيلة أربعين

  12إلى جهة...
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فالفرق بين الكبر والتيه، أن "الكبر هو إظهار عظيم الشأن وهو في صفات هللا تعالى مدح 

ألن شأنه عظيم، وفي صفاِتَنا ذمٌّ ألن شأننا صغير وهو أهل للعظمة، ولسنا لها بأهل، 

تعظيم ويستحيل مساواة األصغر له والشأن ههنا معنى صفاته التي هي في أعلى مراتب ال

فيها على وجه من الوجوه، والكبير الشخص والكبير في السن، والكبير في الشرف والعلم 

يمكن مساواة الصغير له أما في السن فيتضاعف مدة البقاء في الشخص تتضاعف 

 13أجزاؤه، وأما بالعلم فباكتساب مثل ذلك العلم"

 على وجه التشبيه بالضالل أما التيه: "أصله الحيرة والضالل 
ً
وإنما سمي املتكبر تائها

 14والتحير وال يوصف هللا به، والتيه من األرض ما يتحير فيه"

 الفرق بين الكبر والكبرياء 

الكبر كما أسلفنا هو إظهار عظم الشأن، يعد منقبة في صفات هللا تعالى، ومثلبة إذا     

ال ينازعه فيها أحد، أما نحن فشأننا  اتصف بها اإلنسان، ألنها صفة في هللا سبحانه

صغير، ويختلف الكبرياء عن الكبر فهي: العز وامللك، وليست من الكبر في ش يء لقوله تعالى: 

ْرِض ﴾
َ ْ
ِكْبِرَياُء ِفي األ

ْ
َما ال

ُ
ك

َ
التي تعني امللك والسلطان والعزة، أما الكبر فهي من املتكبر  15﴿ ل

َما فقوله تعالى:   16عن ظلم عباده. وهي صفة من صفاته تعالى أي أنه متكبر 
ُ
ك

َ
وَن ل

ُ
ك

َ
﴿ َوت

ْرِض ﴾
َ ْ
ِكْبِرَياُء ِفي األ

ْ
ون بالكبرياء  17ال

ُ
قال عنها النسفي: "أي امللك ألن امللوك َمْوُصوف

 19وقال ابن عباس في الكبرياء جاءت بمعنى "امللك والسلطان"  18والعظمة والعلو"

لك وألخيك هارون العظمة وامللك  وأن "يكون  20وقال الطبري: "الطاعة والسلطان"

فقوم فرعون حينما دعاهم موس ى عليه السالم إلى الحق  21والسلطان في أرض مصر"

أجابوه بأنك جئت لنا بهذا السحر لتسحرنا عما وجدناه عليه آباءنا من الدين، ويكون لك 
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رسلتما أنت وحدك وألخيك امللك، وما نحن لكما يا موس ى وهارون بمقرين بأنكما رسوالن أ

  22إلينا.

 الفرق بين االستكبار واالستنكاف. 

استنكف من نكف: "النون والكاف والفاء أصالن أحدهما يدل على على قطع ش يء 

وتنصيته ...والنكف: تنحيتك الدموع عن خدك بإصبعك،...واستنكف: من نكف من األمر 

ْحيه، واستنكف: إذا أنف منه...معنى القياس في هذا أنه ملا أنف أعرض عنه، 
َ
وأراه أصل ل

ه عارضه، وترك مواجهته، واألنف من هذا، كأنه شمخ بأنفه 
َّ

كما يقال: أعرض إذا وال

 23دونه..."

 َعْن ِعَباَدِتِه ﴾قال تعالى: 
ْ

ْنِكف
َ
فما معنى يستنكف عند املفسرين؟، قال  24﴿ َوَمْن َيْست

ْنِك وقوله تعالى:   25النسفي: "يترفع ويطلب الكبرياء"
َ
ْن َيْست

َ
ِه ﴿ ل

َّ
وَن َعْبًدا ِلل

ُ
ْن َيك

َ
ِسيُح أ

َ ْ
 امل

َ
ف

ُبوَن ﴾ رَّ
َ
ق
ُ ْ
 امل

ُ
ة

َ
ِئك

َ
ال

َ ْ
 امل

َ
قال الزجاج: " لن يستنكف أي لن يأنف، وأصله في اللغة من  26َوال

 27نكفت الدمع إذا نحيته بأصبعك عن خدك"

  فتأويل "
َ

ْنِكف
َ
ْن َيْست

َ
: " أي لن يتنغص ولم يمتنع، وقال األزهري: سمعت املنذري يقول ل

سمعت أبا العباس وقد سئل عن االستنكاف فقال: هو من النكف، يقال ما عليه في األمر 

، والنكف أن يقال له سوء، واستنكف إذا دفع ذلك السوء عنه"
َ

ف
َ
 28من نكف وال َوك

قال صاحب التفسير الكبير في قوله تعالى:  واملعنى: "أن من استنكف عن عبادة هللا 

رهم إليه أي يجمعهم إليه يوم القيامة حيث ال يملكون واستكبر عنها فإن هللا يحش

  وفي قوله: " 29ألنفسهم شيئا"
َ

ْنِكف
َ
ْن َيْست

َ
﴿ وقوله:  31قال الكلبي: " لن يأنف كذلك" 30" ل

 َعْن ِعَباَدِتِه ﴾
ْ

ْنِكف
َ
  32َوَمْن َيْست

  وقال ابن عباس: " 33جاء في املختصر: "ومن يأنف عن عبادته"
ْ

ْنِكف
َ
 34أنف"" "يَوَمْن َيْست
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 َعْن ِعَباَدِتِه ﴾وجاء في التفسير امليسر في قوله تعالى : 
ْ

ْنِكف
َ
: "ومن يتكبر ويترفع ﴿ َوَمْن َيْست

وجاء في مدونة  36وقال الطبري: يستنكف: يأنف"  35عن عبادة هللا فلن يفلت من عقابه"

ب الصابوني: "ومن يأنف ويتكبر عن عبادة هللا سبحانه فسيبعثهم يوم القيامة للحسا

 37والجزاء"

﴿ فاالستنكاف جاء بمعنى األنفة، وأما االستكبار طلب من غير أنفة، ففي اآلية الكريمة 

 َعْن ِعَباَدِتِه ﴾
ْ

ْنِكف
َ
أي يستنكف ويتعالى عن اإلقرار بالعبودية ويستكبر عن  َوَمْن َيْست

 .38اإلذعان بالطاعة، وهذا هو الفرق بينهما

 :الفرق بين الخشوع والخضوع 

خاء والشين والعين أصل واحد، يدل على التطامن يقال: خشع: إذا تطامن خشع: "ال

وطأطأ رأسه، يخشع خشوًعا، وهو قريب املعنى من الخضوع، إال أّن الخضوع في البدن، 

ْبَصاُرُهْم ﴾قال تعالى:  39واإلقرار باالستخذاء، والخشوع في الصوت والبصر"
َ
 أ

ً
اِشَعة

َ
 40﴿ خ

ْحَمِن ﴾وقال تعالى:  41كين والراكع"قال ابن دريد: "الخاشع املست ْصَواُت ِللرَّ
َ ْ
َعِت األ

َ
ش

َ
 42﴿َوخ

وقال ابن  44وقال النسفي: "وسكنت" 43قال البطري: "صوت داعي هللا إلى موقف القيامة"

وقال الصابوني:  45عباس "وخشعت األصوات" ذلك األصوات، )للرحمان( لهيبة الرحمان"

، وفي التفسير امليسر: 46رحمان جل وعال""أي ذلت وسنت أصوات الخالئق هيبة من ال

وفي املختصر: "وسكتت  47"سكنت وذلت أصوات الخالئق رهبة وهيبة وخشوعا هلل"

 48األصوات للرحمان رهبة، فال تسمع في ذلك اليوم إال صوًتا خفيا"

فالخشوع على ما قيل "فعل يرى فاعله أن من يخضع له فوقه وأنه أعظم منه، والخشوع 

ة، ... وقيل هو من أفعال القلوب...، وعند بعضهم ال يكون الخشوع إال مع في الكالم خاص

 49خوف الخاشع املخشوع له، وال يكون تكلفا، ولهذا يضاف إلى القلب فيقال خشع قلبه"
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أما الخضوع: "هو التطامن والتطأطؤ وال يقتض ي أن يكون معه خوف، ولهذا ال يجوز 

يجوز أن يخضع اإلنسان تكلفا من غير أن  إضافته إلى القلب، فيقال: خضع قلبه وقد

يعتقد أن املخضوع له فوقه وال يكون الخشوع كذلك، وقال بعضهم الخضوع قريب املعنى 

 50من الخشوع إال أّن الخضوع في البدن، واإلقرار باالستجداء والخشوع في الصوت"

 الفرق بين املكر والحيدة 

تباينتان: إحداهما: املكر: االحتيال والخداع، قال ابن فارس: "امليم والكاف والراء كلمتان م

 51ومكر به يمكر، واألخرى: املكر: خدالة الساق، وامرأة ممكورة الساقين"

اِسُروَن ﴾قال تعالى: 
َ
خ

ْ
ْوُم ال

َ
ق

ْ
 ال

َّ
ِه ِإال

َّ
َر الل

ْ
َمُن َمك

ْ
 َيأ

َ
ال

َ
فما معنى املكر في اآلية الكريمة،  52﴿ ف

القوم الذين خسروا عقولهم وإنسانيتهم فصاروا  قال الصابوني: "فإنه ال يأمن ذلك إال 

 54وقال الطبري: "مكر هللا": استدراج هللا عز وجل" 53أخسر من البهائم"

وفي تنوير  55وقال صاحب التسهيل: "أي: استدراجه وأخذه للعبد من حيث ال يشعر"

 و "استدراجه لهم بالنعمة 56املقياس من تفسير ابن عباس: يفسرها: بــ "عذاب هللا"

 57والصحة من غير أن يشعروا"

فاملكر ال يكون نفًعا... يقدر ضرر الغير من غير أن يعلم به، ففي اآلية الكريمة أن املاكر 

ينزل املكروه باملمكور به من حيث ال يعلم، فلما كان هذا سبيل ما توعدهم به من العذاب 

، واملكر في اللغة التدبير سماه مكًرا، ويجوز أن يقال سماه مكًرا ألنه دبره وأرسله في وقته

 من ورق الشجر غير منبسط، أما الحيلة: 
ً

على العدو، وأصلها الفتل وهو ما يكون مفتوال

فمنها ما هو ليس بمكر و هو أن يقدر نفع الغير ال من جهة فيسمى ذلك حيلة مع كونه 

 58نفًعا، واملكر ال يكون نفًعا كما أسلفنا.

  الفرق بين الحسن والجمال 
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صل واحد مركب من "الحاء والسين والنون، فالحسن ضد القبح، يقال: رجل الحسن أ

حسن وامرأة حسناء... واملحاسن من اإلنسان وغيره، ضد املساوي، والحسن من الذراع: 

النصف الذي يلي الكوع، وأحسبه سمي بذلك مقابلة بالنصف اآلخر، ألنهم يسمون 

هو "ما يشهر ويرتفع به اإلنسان من  بينما الجمال 59النصف الذي يلي املرفق القبيح"

ِريُحوَن قال تعالى:  60األفعال واألخالق ومن كثرة املال والجسم"
ُ
ْم ِفيَها َجَماٌل ِحيَن ت

ُ
ك

َ
﴿ َول

ْسَرُحوَن ﴾
َ
ْم ِفيَها َجَماٌل ﴾ ﴿قال ابن عباس مفسًرا لقوله تعالى:  61 َوِحيَن ت

ُ
ك

َ
"منظر  َول

وفي التفسير امليسر جاءت بمعنى: "ولكم  63وقال الكلبي: "الجمال حسن املنظر" 62حسن"

 64فيها جمال وسرور"

  65وقال الطبري: يقصد بها األنعام.

وقال صاحب  66وفي املختصر يفسرها بقوله: "ولكم فيها زينة حين تدخلون في  املساء"

وقال الشعراوي:  67ال..."عنقود التفاسير أي: "ولكم في هذه األنعام واملواش ي زينة وجم

 68"ونلحظ هذا الجمال في لحظات سروح البهائم ولحظات رواحها"

فالفرق بين الحسن والجمال، أّن الجمال هو ما يشتهر ويرتفع به اإلنسان من أفعال 

يفعلها ومن أخالق يتصف بها، ومن كثرة املال والتمتع بالصحة في الجسم، وليس هو من 

ْم في األمر جمال وال تقول فيه حسن، فاآلية الكريمة:  الحسن في ش يء، فنحن نقول 
ُ
ك

َ
﴿ َول

ْسَرُحوَن ﴾
َ
ِريُحوَن َوِحيَن ت

ُ
، يعني الخيل واإلبل، والحسن في األصل 69 ِفيَها َجَماٌل ِحيَن ت

الصورة ثم استعمل في األفعال واألخالق والجمال في األصل لألفعال واألخالق واألحوال 

ور، وأصل الجمال في العربية العظم ومنه قبل الجملة ألنها الظاهرة ثم استعمل في الص

 لعظم خلقته، ومنه قيل 
ً

أعظم من التفاريق والجمل الحبل الغليظ، والجمل سمي جمال

 للشحم املذاب جميل لعظم نفعه.
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 70هو في الصورة ثم استعمل في األفعال واألخالق. -كما أسفلنا-أما الحسن

 الفرق بين األسف والحسرة والغم 

الهمزة والسين والفاء "أصل واحد يدل على الفوت والتلهف وما أشبه ذلك، يقال أسف 

ا َرَجَع قال هللا تعالى  71على الش يء يأسف أسفا مثل تلهف، واألسف: "الغضبان"
َّ َ
﴿ َومل

ِسًفا ﴾
َ
ْضَباَن أ

َ
ْوِمِه غ

َ
ى ق

َ
ى ِإل  72 ُموس َ

الجمل األسف، وهو الذي ال يكاد ويقال: "إّن األسافة األرض التي ال تبت شيًئا... وكذلك 

 73يسمن"

ِسًفا ﴾فما معنى األسف في اآلية الكريمة: 
َ
ْضَباَن أ

َ
ْوِمِه غ

َ
ى ق

َ
ى ِإل ا َرَجَع ُموس َ

َّ َ
 74﴿ َومل

وفي املختصر  76وقال الطبري: "حزينا"  75قال ابن عباس: "حزينا حين سمع صوت الفتنة"

 77فسرت: "أسفا" بالغضب والحزن 

وفي التسهيل فسرت بــ: "شديد الحزن على ما فعلوه، وقيل  78حزينا.وقال النسفي: أسفا، 

قال  80وفي التفسير امليسر جاءت بمعنى : "شديد الغضب أو حزينا"  79شديد الغضب"

 81صاحب صفوة التفاسير: أسفا: "أي شديد الحزن"

فاألسف ها هنا: هو الغضب واألسف ألنهما عملية نفسية فيها حزن وسموها باملواجيد  

 82نفسية.ال

 -عند أبي هالل العسكري  -واألسف في اآلية الكريمة حسرة معها غضب أو غيظ واألسف

هو الغضبان املتلهف على الش يء ثم كثر ذلك حتى جاء في معنى الغضب وحده، في قوله 

أي أغضبونا، واستعمال الغضب في صفات هللا تعالى  83تعالى: "فلما آسفونا انتقمنا منهم"

 84اب العقاب للمغضوب عليه.مجاز وحقيقته إيج
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هذا في معنى األسف، أما الحسرة فهي "غم يتجدد لقوات فائدة، فليس كل غم حسرة، 

 85واألسف حسرة معها غضب أو غيض"

 :الفرق بين الجهر واإلظهار 

  ﴿لقوله تعالى:  86الجهر على العموم هو اإلظهار واملبالغة فيه
ً
َه َجْهَرة

َّ
ا الل

َ
ِرن

َ
فالجيم  87 ﴾ أ

والراء "أصل واحد، وهو إعالن الش يء وكشفه وعلوه، ُيقال جهرت بالكالم: أعلنت والهاء 

به، ورجل جهير الصوت أي: عاليه ... ومن هذا الباب: جهرت الش يء إذا كان في عينك 

اِفْت ِبَهاوقال تعالى:   88عظيما، وجهرت الرجل كذلك"
َ
خ

ُ
 ت

َ
ِتَك َوال

َ
ْجَهْر ِبَصال

َ
 ت

َ
أي:   89 َوال

وقال الكلبي: "وقيل املعنى ال تجهر بصالتك كلها وال تخافت بها  90صالتك""بقراءتك في 

 91كلها، واجعل منها سًرا وجهًرا حسبما أحكمته السنة، وقيل الصالة هنا الدعاء"

وقال صاحب صفوة التفاسير: "أي ال تجهر يا محمد بقراءتك في الصالة فليسمعك 

ّسر 
ُ
وقال  92بقراءتك بحيث ال تسمع من خلقك"املشركون فيسبوا القرآن ومن أنزله وال ت

 93ابن عباس: "يقول وال تجهر بصوتك بقراءة القرآن في صالتك لكي ال يؤذيك املشركون"

وفي التفسير امليسر جاءت بمعنى: بقراءتك، فيسمع املشركون القرآن، وال وتخافت ال عن 

فال الجهر حتى  . فكال "الطرفين مذموم وخيًرا األمور أوسطها،94أصحابك فال يسمعون"

 95يسمع املشتركون، وال التخافت حتى ال يسمع املؤمنون وأنت تصلي بهم يا محمد"

فالفرق بين الجهر واإلظهار، الجهر رفع الصوت وأصل الجهر إظهار املعنى للنفس، وإذا 

أخرج الش يء من وعاء أو بيت لم يكن ذلك جهًرا وكان إظهاًرا، وقد يكون الجهر نقيض 

 96املعنى يظهر للنفس بظهور الصوت.الهمس، ألنه 

 خاتمة:
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سق، واملستلهم لروح اإلعجاز فيه واستكشاف الفروق 
ّ
إّن املدّبر لكتاب هللا يرى النظم املت

اللغوية في القرآن الكريم، وملح ظالل كّل لفظة من ألفاظه، وأثره في إيصال املعنى 

ث العناية واالهتمام بالدراسة للمتلّقي، وكّل آية من آيات هللا أولى لها عالء الترا

والتمحيص، وعليه فإنَّ نقل أقوالهم من مدّوناتهم دليل قاطع على أّن علماءنا لم يّدخروا 

 جهدا في استكشاف ألفاظ القرآن الكريم وعالقتها بالفروق اللغوية.

 قائمة املصادر واملراجع:

 القرآن الكريم  .1

هـ، 1111، 1ابن جزي الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط .0

 م1991

  .2112، 1ط ، لبنان  ،ابن عباس، تنوير املقياس من تفسير ابن عباس، دار الكتب العلمية .3

 .6مج، 1999،د ط  ،سوريةنشر، دار الفكر للتوزيع والابن فارس،مقاييس اللغة، .0

دار العلم والثقافة، ،تح:محمد إبراهيم سليم أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، .5

 .القاهرة_مصر،)د.ط(، )د.ت(

 19الرازي، التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، املكتبة التوقيفية، القاهرة، مصر )د.ط(، )د.ت( ج:  .6

 .م2113هـ، 1121رية، بيروت، لبنان، الصابوني، صفوة التفاسير، املكتبة العص .7

 الطبري، تفسير الطبري، دار ابن الهيثم، القاهرة_مصر، .8

 ،11مصر، ج: _النسفي، تفسير النسفي، املكتبة التوفيقية، القاهرة .9

 ،مركز تفسير للدراسات القرآنية،جماعة من علماء التفسير، املختصر في تفسير القرآن الكريم .14

 ه.1136، 3سعودية، طالرياض_اململكة العربية ال

 2004 ، املكتبة التوفيقية للطبع والنشر والتوزيع،محمد متولي الشعراوي، زبدة التفاسير .11

 لهوامش:ا

 .22نوح، - 1
 

 
 

  .11النور، -2 
 .999ص: ،، د ط،سورية6،مج1999دار الفكر للتوزيع والنشر، ابن فارس، مقاييس اللغة، -3
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191. 
 .62املائدة، -6
 .191، ص: املصدر السابق -7
 .321، ص: 11ج:، املكتبة التوفيقية، القاهرة، مصرالنسفي، التفسير النسفي، -8
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  .191-199أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص: -13

  .191املصدر نفسه، ص: -14 
 .91يونس،-15
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 .211، ص: 2النسفي، تفسير النسفي، ج:-18
 .922ابن عباس، تنوير املقياس من تفسير ابن عباس، ص: -19
  .219الطبري، تفسير الطبري، ص: -20
  .161الصابوني، صفوة التفاسير، ص: -21
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  .192النساء، -24

  .311، ص: 11النسفي، تفسير النسفي، ج:-25 
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 .91، ص: املصدر نفسه-28
 .111، ص: 11الرازي، التفسير الكبير، ج:-29
 .191النساء، -30
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 ءوالسيميا غةال إدراك العالمة البصرية بين الب

 مقاربة للجوكاندا الغامضة

Recognition of the visual sign between rhetoric and semiotics 

 An approach to the mysterious Monalisa 
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 : ملخص

ينزززززنس ا دسزززززا  دظمزززززا جازززززك  تزززززه لحوزززززات بااحازززززى بقزززززغ بتا زززززيل ا  ظ زززززد ي زززززعر بالحاجزززززة جازززززك ن ل زززززا لغ زززززر   

ا ج ا فيسززتع   بالو ززل ظالسززرد  ظلززيس  زز ا  ززل    لنّرززى ي ززب  يسزز ر  ّه التعززغ بززال ّ   علززك الن  ززر مززن املر

ناززز بالت ززويرن ظمززن  زز ا املر لززو ب ززب  ال ززوحب غ ابززا ال ي ززغ بياززة عززن أي غ ززا  ّززيميا ي  غززر  
ُ
أ

 فيست  ب شريحة كب رب من املتل   ن

ززت بال ا  ظ زززد باعززغ مرززى  احئززا  ززا ب  ززّدا ال ززوحب جاززرار  كب ززرا يازز   املتل ززي اّل
ُ
بأظيززغم مززا ج ت بمّتززز   ب

بحزززّسم ّزززيميا ّيم  ظيزززأغي  ززز ا ا ازززرار مزززن غا زززّيت   أّاّزززّيت  : أظال مزززام  زززت  ا ا نيزززة ال ززز  بتما ززز   مززز  

تعجالية ال   فرض ا ع ر السرعة  ظثاني مام التن يل البيغي ال ي بامعى  دظد  أفضلية ال رارب ااّل

ظج ت كبزززرتن ظبزززتّم  زززرارب ال زززوحب مزززن مر ل ززز    بلزززل ال زززوحب علزززك الزززّرام مزززن مسزززا   ا ال ززز  بب ززز  ضزززّي ة

اثر  م مقّونات ال وحب ظعي ات ا الّداغلية  ظالسياق الخاحجي ال ي د أت فيى  ظ ز ا مزا ياعزغ ال زاح  

ي مز  جاززك البحززب فزي بياززة ال ززوحب مزن ج ززة  ظعي ززة عيمات زا بززالورظأ الخاحجيززة مزن ج ززة أغززر   ظال 

 بتوافر املراهج ال
ّ
سيميائية علك اغتيف ا  ظ  ا ما ّتدظح  ولى     الوح ة البح ية  ال ز  يتّم  لل جال

 ن غستع   بلو ة الجوكاندا للتم يغ

mailto:mokhtaria.benkablia@univ-mosta.dz
mailto:mokhtaria.benkablia@univ-mosta.dz
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ية   نية  جوكاندا  مونال نان :يةكلمات مفتاح
ّ
  وحب  بياة  ّيميائية  غ 

Abstract:  

The human tend to memorise each detail in every moment of his experience, and he 

feels the urge to translate it to others by narrating and describing it, that process is difficult to 

many people, but it becomes easy when it is pictured. As a consequence the image turns to 

be as significant as any other semiotic discourse, so it attracts a lot of recipients. 

The image attracts the recipient and try to turn him into a critic in case he got a 

semiotic sense, this attraction comes from two important things: first; its synchrony that 

matches with the speed era, second; the deep meaning that it has, which is shown in a 

limited space. The image can be analyzed using two ways; by viewing the relation between 

the different compositions of the image, along with its context that it was painted for, which 

makes the critic wants to search about its content, the link between its signs and the external 

circumstances,  all of that can be done using the different semiotics methods. So this is our 

topic that we will discuss about, employing the Monalisa painting as an example.  

Keywords: Image; rhetoric; semiotics; linear; syncronic; Joconda; Monalisa. 

 

  :مقدمة .1

 
َ
 أ  ن

ُ
ا ما َيحُدث َر ك  ر 

َّ
ث
َ
حوة  ظنتمّن   في بلل  بسى جاك ن ُعر بالحاجةف عاي را   بمو ل َتأ

ّ
الل

 ن ا بدأت الحاجة جاك  نا رنا م  د احكى أظ ألنتسرا بامل  د كامي فرحتته أ  يتو ل الزمن 

في التاحيخ الب ري  فقا  نم ا من أنماط النتابة في ع وح فائتةن ظاالّرام من ب ّوح أنومة الت وير 

النتابة بب   بلل الننعة  ائمة  ظبوّغ  اجترا جاك الت وير مستمّرب في موا ل عديدب  من م غ: 

الدحاّات التوثيو  ظالترو  الب رية  ظالتوا غ االجتماعي ا لنترظدي ظا ر ان ظل لل ظجب أ  ت تّم 

البياية ظالسيميائية ب  ا الّروس الخاص من أنواس الخ ا ن ظيب   السؤال امل رظح  را  و:  غ ينتي 

مرهج ظا د الكت اأ أّراح ال وحب ظأاراض ا؟ أا أّ  األمر يحتاج جاك بقامغ املراهج بحسب الحاجة؟ 

ّرا
ُ
غز الجوكاندا ظااألغّص ج  ك

ُ
 نأماا لغز كب رم كل

 :لبصريةا الماتعال .0
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 :الصورة بين الداللة والتواصل 1.0

بدأت الدحاّات السيميائية األظاك للخ ا  الب ري بأغ  طاب  الجّدية في مؤلتات حظال  باحت  

ا لل اح   لنن ّرعا   يًّ
ّ
ل ة كل م السُّ

ّ
سل

ُ
ل   يب غ

ّ
ظكانت م احاابى بميغ في البداية جاك فنرب موت املؤل

غ جليى ظحّالة ظشيترب ظ راب ما ظ رت الحاجة جاك دحاّة عرا ر الت َّ غ ظُمر وا غ بقامل ا  من مّر

ظمرج   ظلم ينن  لل عرد التوا لّي   ظ د م ظ سب  بغ حظال  باحت حائد ّيميار الداللة نتسى 

م  لل  يرما ا تّم بت عيد اللغة أظ ما يسم  بامليتالغة ال   ال يتح و جدحاك ا جال بدّق أبوا  امليادين  ف ه

افية املختلتة  كالعادات ظالت اليد ظالّديانات ظالتاحيخ ظا ر ان ظ  ا ما  ّر  املسافة ب   العلمية ظال  

املرهج   املتباير   ظا رّيا  فبعد برافر طويغ  أ ب  بإمقانن ا اليوا أ  نتّب  املرهج   في الدحاّة 

أيضا عن الدحاّات الوا دبن أّما عن الجانب البيغي ال ي ا تّم بى الداللّيو  ف و ليس بالغريب 

 نحظما  جاكوبسو  علك ّبيغ امل ال التوا لّية ال   ا تّمت بال عرية ظال يترب م لما ناد  في دحاّات

ية التأويل 0.0
ّ
ي إلى خط

ّ
 :الصورة؛ من آنية التلق

را 
ّ
رنر أن

ُ
ائغ الب رية من  ضوح ا النب ر في  يابرا  فرحن "ال ن جارت الحاجة جاك دحاّة الّر

ى من املعرظأ أّ  املعركة  دعيش في ع ر 
ّ
ث افة ما بعد املنتو   ع ر ال وحب  ظاملاتم  الترجوي  ظجن

ال   بدظح ح ا ا اليوا ب   الدظل ال راعية النبر   ظ يمر  ا علك الدظل الت  ربن هي معركة السي رب 

 لى ظ دحبى ن ظج ت كا  ا دسا  كائرا مختلتا بتضغ ع1علك ال وحب ب ّ   أشقال ا  ظمختلل معاني ا"

ى متمّ ن بتضغ غ ائص أغر  ك  رب  من بين ا  دحبى علك التوا غ ظالتدليغ بالت وير 
ّ
علك النيا  فإن

ا مّر بالسوق فر   الّراس ماتمع   علك  وحب حجغ ظأّد »علك اغتيأ أنواعىن ظ   أّ  شخ  
َ
مّما ُيحق

د  ف  ب فل ي أّدا فأغبر  بما حأ   ف ا د يعرأ الت وير غعاحكا فغلب الّرجغ اأّل ل لى: "لو كا  اأّل

 ن2«لرأيت ما يتعغ  ظ يب ال يعرفى  فلي وح كغ ظا د ما شار"

حّاما كانت الغاية األظاك من الت وير بوا لية ب قغ كب ر  م  أّ  التوا غ ال يتحّ و جال بالداللة 

ى  ال كّغ    رن  ال   بقو   ا  را ظاضحة ظجلّية  ظم غ     ال وح ال يحتاج جاك  رارب ّيميائية 
ّ
ألن

غ  اح غ ابى بليغا ال شّل  ظفي     الحالة ّراد بعض  فإ ت أ بحت الداللة هي ال ّم األّظل للمّر

الغموض التّن  ال ي يستدعي التو ل ظالتأّمغ  ظ  ا  و الخ ا  السيميا ي الراجح ال ي ياعلل 

 ّوحظ   علك ّبيغ امل
ُ
 ال  ظاقغ ما يملقو  من ب رية عالية  ت تّم بىن ي ول حظال  باحت: "ل د ج د امل

ج دظا في ال بض علك أندح لحوات الحركة  جاك  ّد ا األ ص    كتحليو العب كرب  دا  أظ  تزب 

ج د  الرياضيات أظ ب اير األاراض في مننل مسقو  بالعتاحيتن لنن  را أيضا  ظم  أّ  امل  د مباشٌر 

ى يوغُّ مب
ّ
الغا في برائى: فاعت ال اللحوة التريدب فيى يبدظ ماانيا  ظال يتقّو  من عرا ر متضادبن فإن
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ظم  ودا  ظناباا عن حابة في بقوين لغة مزعجةن ظيب   بأث ر     ال وح الراجحة فيرا معدظما  

  ر فيرا 
ُ
ظاال تماا ال ي يمنن أ  نبديى  يال ا ال يتااظز زمن  رارب  نية: ألّن ا بخلو من ا ي اس  ظال ب

ا علك عيمة بحتةن امل رظئية القاملة للم  د ظجغراجى يعتيرا من االض را   فير غلو ب بلرا ّريع 

ت بال العميو لل وحب بما في ا من فضيحة"  ن3ااّل

 :4ظلدحاّة ال وحب البّد للبا ب أ  يض  ن ب عينيى ماموعة من الر اط املوجزب فيما  و  تم 

 ال وحب غادعة في معوم األ يا ن (1

و ر ل (2
ُ
م كما أحاد لى  ا ب ا أ  يو ر برضج ظعلمنال وحب ظثي ة ب

َ
 را العال

 راك عامغ م ترك ب   أنواس ال وح الب رية علك اغتيأ أنواع ا  جّن ا الت ريات  (3

 اليدظيةن

ائغ الب رية عن املعاحأ ظال  افات  ات ال اب  التاحيخي  (4 ال ُيمنن عزل الّر

 ظاال ت ادي ظاالجتماعي ظالرتس  ن

ائغ الب ريةنيغلب املاال ا يديولوج (5  ي للسن  ظالعادات ظالت اليد علك الّر

كثريا ما نتحّدث عن ميزة الصورة اليت جتعلها خمتلفة عن أنواع اخلطاب األخرى، إّّنا الصفة 
اآلنية اليت جتعل استقباهلا سهال وسريًعا، لكّننا ننسى أحيانا أّن إرساهلا ال يكون كذلك بالضرورة، 

من الوقت ساعات أو رّّبا سنوات لتكون جاهزة لإلرسال. وكذلك  -المث-فقد تأخذ اللوحة الزيتية 
التصوير الضوئي الذي حيتاج أحيانا إىل التدقيق يف كل تفاصيل املشهد ومكّوناته وزواياه، وقد حيتاج 
بعد ذلك إىل ملسة املصّمم فُيعّدل ويُرّكب وحيذف وُيضيف تفاصيل مل تكن موجودة يف النسخة 

ل يأخذ وقتا طويال يف الكثري من األحيان، لكّننا ال نشعر به بسبب آنية األصلية. فاإلرسا
 االستقبال.

نأيت إىل آنية االستقبال ونتساءل، هل ميّر كل املتلّقني على الرسائل البصرية مرور الكرام 
ومنهم دائما بعد حلظِة استقباهلا؟ احلقيقة أّن املتلقني ال يتشاهبون، فمنهم املتسرّع ومنهم املتأّمل 

الفضويل ومنهم الفّنان وهكذا، ومن هنا مُيكن التمييز بني املتلقي املستعجل الذي يكتفي بلحظة 
االستقبال )إدراك العالمة(، واملتلّقي القارئ الذي ال يكتفي هبا، بل جيعلها متتدُّ وتطول لُيصبح 

 رة آينٌّ وتأويلها خّطيٌّ.)تأويل العالمة(. ومن هنا نقول: إّن استقبال الصو  إدراك العالمة خطّيا
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جّ  ّرعة بل ي ال وحب ال ي ياعغ اّت بال ا ّ ي   و نتسى السبب ال ي ياعل ا غستعص   

ا أا م ّمما  فعلك ال اح   ح  اما أا م ّوه ّّ ام ّوار كا  ح الة فّران  غ الّر ظبتمّرد علك الرُّ ادن ظج ت كا  مّر

س د يو املي وةن ل لل ال أ ت يقو   و ا غر  ّظا ا للتن ج ت لم نُ غ فّرا  ُمر ل الّحه
 
ا ُمتأّمي ا  م ّ ت  ن 

ُيحبَّ  اّتس ال م احاة األدساق الب رية ظالتسّرس في بأظيل ا  غاّ ة أّن ا ال ب ول كّغ    ر ب را ة  

سادين ل  ا فإّ  الّ وحب ال   ب ول كّغ    ر بوضوح هي 
ّ
تة بعنس النسو الل

ّ
زب ظُمن 

ّ
ظبقو  دالالت ا ُمَرك

تعاحات  و  حب فاشلة ّيميائّيا  ظا ر  الحة للم احاةن كما أّ  ال وحب الغامضة املبنية علك ااّل

ع يل دسبة داللية كافية لت م 
ُ
ب رك أّظال  ثم غ

ُ
ابرك علك اكت اأ أّراح ا  بغ ب

ُ
ظاملتضاّدات ال ب

تعاحات موضوع ا  ظبترك لل االغتياح بعد  لل ليّتمراح في ال رارب ظالو ول جاك مر لة اّت خراج ااّل

ظاملتضاّدات ظا ر ا من العرا ر البياية أظ االكتتار بما ّبوم     هي ال وحب الراجحة ال ابلة 

تأّمغ  احئا ّيميائيان
ُ
 للم احاة ظالتأظيغ  ظهي ال   باعغ من املتلّ ي امل

 :مقاربة الجوكاندا .3

 :الرمز في الجوكاندا 1.3

ت الجوكاندا مر   رظ  غس  وي أ غ
ّ
التّن ظعاّمة الّراس  ظغ غغ بال علمار الّرتس  ظل

ن  ؤالر َمنت  اظل  ظالبا     من مختلل امليادين العلميةم ا دسانية ظالبحتة علك  دم ّوار  ظمه

يا  ا الخاحجي  لنّن  ك ل ّّر ا من بتا يل ا الداغلية  ظمن م من ال و مساح ب ّوح ا التاحيخي ّظ

د بعض الحل ات املت ودب ال   لم ينن من الس غ الو ول جلي ا نتائا م لم بنن دائما مرضية لوجو 

 نكما ّيتضح في ب ية البحب جال بتوافر ماموعة من املراهج ظك ا املااالت العلمية ظاملعرفية

  ب العامة جاك املبالغة في ظ ل عيو  املونال نا ال   بو م بالحركة  م  أّن ا ال بتحّركن ظاّدعك 

  ظ د  واغ حأيى با نقاح لقونى 5جورج إزاريوك حأّ م ا عيمي املختّص في التن بعض م أّن ا حجغ  ظعل

س علك   ائو باحيخيةن ظ  ب فرظيد جاك أّ  ابتسام  ا ليست ّو  ابتسامة كابرين ظالدب  ا ر مّؤ

  ظحاح البعض يتسر ّّر ابتسام  ا الغريبة ال   يخال  ا    ر من الحز  مّما يام  الّضدين 6دافينش ي

اس ف ي موض  ظا د )فم املونال نا(ن ظما يمنن  ولى  ا  را   و أّ  م غ     ال رارات اعتمدت في اأّل

لى لعبة األضداد  
ّ
تعاحب  أظ الت نيغ البديعي ال ي بم  غ في ااّل

ّ
علك مي  ة الت وير البيادي املتم 

دلة أظ بإمعا  الخيال  ظم غ     املحاظالت ببدأ عادب بترضيات   د يسعك أصحاب ا جاك بأكيد ا باأل 

 فينته  التأظيغ جاك نتائج ا ر د ي ة م لما فعغ فرظيدن

بب   محاظلة جدحاك ظبأظيغ العيمة الب رية ظفو املرهج البيغي  ا رب ج   ما دامت معزظلة 

عن ظا ع ا  فدافينش   لم ُيخبرنا أّ  ابتسامة ظالدبى هي ّّر الجوكاندا علك أّي  ال  ظادظ  ظجود   ا 
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لدليغ التاحيخي يب   حأي فرظيد ا ر م ر   ظير بو األمر نتسى عن أّي محاظلة أغر  مرعزلة عن ا

السياقن ظفي  لل ي ول عبد ال ادح ال يبادي: جّ  "التحّول بالتحليغ من املوضوس املباشر جاك املوضوس 

و ة"
ّ
 ن 7الديرامي يتترض التمو   ضمن السياق العاا لل

ملقّونات لو ة املونال نا بب   غ وب أظاك غستلزا دحاّة أغر  بضمينية  جّ  الدحاّة التعيينية  

ظ    األغ رب ال بتم جال بالو ول جاك اللغة االدعقاّية للو ة )امليتالغة(ن فاملقونات التعيينية في م الرا 

بتمحوح  ول ميم  املرأب ظ"الوضعية  ظاللباس  ظغسريحة ال عر  ظغلتية اللو ة  ظطري ة بوزي  

  ظم غ     املع يات  د يو لرا جاك دحاّة بضمينية ف  رب ظف ا للمرهج البيغي  8األلوا  ظا ر ا"

لرا جاك  و ه
ُ
 يب ن رأ ما ظحار املتضادات: " ز /فرح"  "يأس/أمغ"  " ّوب/ضعل"  ظما شابى  ظ د ب

تعاحات ال   ال يس غ الو ول جلي ا في كّغ األ وال  فال وحب هي غ  ا  متمّرد  اكت اأ بعض ااّل

ّرائ ان
ُ
ة ثابتة ظظاضحة  ظ  ا  و ّبب غعّدد ال رارات بتعّدد  

ّ
 ي عب ا مساك بسّر  ظفو غ 

ألّن ا االبا ما بترك الن  ر من  -في حأيرا-جّ  محاظلة ا مساك بالّرمز في الجوكاندا لم بنن م مرب 

ل ال اح  بتنرب ظجود حم تت اا غلت ان ظال شّل أّ  بمسُّ ز في ال وحب ياعلى ي ّ ر ك  را في عيمات ااّل

بتا يغ أغر  ببدظ أكثر أ مّية  غاّ ة أّ  الخ ا  ال ي ب   أيديرا ظا عي كيّيقي  ظدسبة الخيال 

 فيى ضئيلةن

ال ورا أثرار مراجعترا لبعض امل احاات املوج ة نحو أنمو جرا املدحظس  أّن ا ادسا ت في 

غ جو ر معوم ا نحو الجانب الرتس   للّرّاام ير  
ّ
م 

ُ
عبد هللا ثادي أّ  لو ة ليوناحدظ دافينش       ب

اا ظفو م غ أعلك  حظ انّية التّرا  الر يتة  ظ  ا ظاضح في ابتسامة املونال نا الر ي ة  ظ د عاش الّر

ة األّا  يال ابن ا في كّغ 
ّ
يم غ  را  األّا الضا   ال ي ُيس  ى بي ن اية علك الوجو  ال   ل ا  لة بر 

وماب را برورب فرظيد للمونال نا  ظ  ا  ّو م رظس ل ا ب امل احاةن 9ىّح
ّ
ن ظنحن نر  في   ا الرأي بأث

باال تراس بى  ظبب   محاظلة الع وح علك الرمز بالنسبة لرا م ّمة ا ر  -علك أّي  ال-ظلسرا م الب   

  ا رنجلزامية  فمن املمنن جدا أ  بقو      اللو ة الترية نا لة ملوا تات  ا ب  ا ال 

را جاك  ّد ا   جاك أّ  البحب عن الرمز ليس  و متتاح ّّر املونال نا  ظال بد من البحب ا   
ت
ظ ل

في بتا يغ أغر  ظاأدظات مختلتةن ظال بأس أ  نترك فنرب الرمزية جانبا ألّن ا أّالت الن  ر من الحبر 

 في دحاّات ك  رب عبر  رظ  مضتن

ي تض   االنت ال من ال رارب التعيينية جاك ال رارب التضمينية انت اال من السؤال: ما ا  الت 

 بن غ من 
 
 ميتالغوية

 
ال وحب؟ جاك السؤال: كيل  الت ال وحب ما  التى؟ ظغستدعي     العملية حؤية

ا النيميار عّدب مااالت  كالتاحيخ  ظالترو  الب رية  ظعالم األزيار ظالتاميغ ظالحي ة  ظحّام

 ظالتنرولوجيا  م لما  دث في ح لة الن ل عن ّّر الجوكاندان



      

 (0440) 40/ العـــدد:   40املجلد
                  ة مقاماتمجل

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          

      

 
426 

يتسارل الن  ر عن ّبب اال تماا النب ر ال ي  ويت بى الجوكاندا  م  أّن ا ليست املرأب 

م ا ليوناحدظ  ظليست باملرأب امل  وحب أيضا  ظظّغ   ا التساؤل  ائما جاك أ  ب ّوحت  الو يدب ال   ّح

 مرت نتائا ا في مساح الن ل عن   ا السّر الغامضن ظنورا العلوا ب قغ 
ُ
كب ر في ع رنا   ا  ظاّت

لتضاح  ا حار في   ا املوضوس ا تنمرا جاك منتبة السمعي الب ري  ظحأيرا االشتغال علك ما  و د يو 

 Le mystère de la jocondeظظاضح ظمدعوا بالدليغ املادي  ظلم ناد أدّق من التيلم الوثائ ي: 

révélé )يب اشتغلت العيمة األنمو ج بن اط داغغ اللو ة ظغاحج ا  10)ك ل لغز الجوكاندا   

ا   يب بااظز  الن  ر من  لة ّ رظحب ال بقاد بنته ن ظلم يعد البحب عن الرمز في لو ة املونال نا ُم مًّ ه
ّ
م ق

 البا     لي تماا بالدحاّة السيا ية ال   حأظا في ا متتاح اللغزن

 :سيرورة املوناليزا 0.3

ير  ليوناحدظ دافينش   أّ  فّن الت وير يحتّغ املرببة األظاك ب   الترو  ظ و  ادح أكثر من ا ر  

ا كا  11علك غ نيغ ال وحب ظاملضمو   ظير  أّ  ال عر ب وير أعم   ظالت وير شعر أبنم
ّ
ن ظمل

يما ج ا كانت االشتغال علك شنلّي التعب ر ظاملضمو  ك يتا  كا  السيميوزيس في   ّمة د اطى  اّل

ن
 
 ال وحب غ نيلية

م ا ليوناحدظ علك لو تى الغامضة جاك أشقال  جّ  محاظلة االنت ال من أشقال التعب ر ال   ّح

رجع ا جاك ظرظف ان ل لل ظجب في البداية أ  
ُ
ر في ا  د ببور بالت غ ج ا لم ن

ّ
املضمو  ال   كا   د فن

م اللو ة؟ ظمن هي املونال نا؟  غ هي امرأب دسأل: ما هي الورظأ ال   عاش ا دا فينش    بغ ظأثرار ّح

م ا م  أّن ا امرأب عادية  في     كا   م ا؟ ظملا ا ا تته باللو ة لرتسى؟ ظملا ا ّح   ي ية؟ ملا ا ّح

صُّ ابتسام  ا 
ُ
 بخ

 
م يمنن االنت ال جاك بعض أشقال التعب ر  لر رح أّئلة َم الربير؟ ظمن ثمَّ يرفض ّح

حة شعر ا  ظميبس ا  ظبتا يغ أغر ن ظج  حأيرا أّ  االنت ال من أشقال التعب ر جاك أشقال ظغسري

 ما ُيسّم  بالسيميوزيس 
 
لة ه

ّ
املضمو  يتّم بسيّةم يمنررا ال ول  ين ام جّ  العيمة غ تغغ بن اط ُم ق

يمابينيةن  ظف ا للرورية الغلّو

ر من جديد في كغ ما  جّ  الجديد ال ي  ّدمى التيلم الوثائ ي )ك ل لغز 
ّ
الجوكاندا( ياعلرا نتن

برا لتى النتب  ول املوضوس  لراد أّ  الن  ر من املعلومات كانت جّما مغلوطة  أظ مبنّية علك فرضّيات  

 :12ظغي ة ما ظ لت جليى أّرب   ا العمغ الجّباح هي

  كتب (1503)أكتوار  فلورونتانش ادب  هايدلبارغا: اكت ل با ب من جامعة 2002في  

 في ا عن م ا دبى للو ة عرد دافينش  ن
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  زاحت أّرب العمغ مقا  مييد ل نا ظاي  ا أيضا  فاكت توا أّ  البيت امل ابغ كا  لوالد

ى كا  يعرأ املرأب ب قغ جّيدم جّن ا 
ّ
ليوناحدظ  ظكا    ا األغ ر يزظح ظالد  باّتمراح  مما يدّل علك أن

 ببساطة جاحبىن

 )كا  من زاائن ظالد ليوناحدظن زظج ل نا ) ا ب البيت 

  ت ُ وّية املونال نا ما ولة ل رظ  عديدب  ظظّن الن  ر أّن ا شخ ّية غيالية  لنّن البحب
ّ
ظل

املستمّر ك ل أّن ا كانت موجودب فعي  جّن ا ل نا دال جوكوندظ ال   ُعثر مؤغرا علك ش ادب ظفات ا 

 من ش ادب ظفابنا  ال يوجد    ر ظا عي أكثر 15/00/1542املؤحغة في 

  ى شا د اللو ة عرد ليوناحدظ في ألونتونيو دو بيياتيسبعد البحبم ُظجدت ش ادب
ّ
  ي ول جن

اان ظ كرت ال  ادب ظجود أعمدب في 1512 ّّ ا  أي أّن ا لم بنن  ت ة م  زظج ل نا  بغ هي ملل للر

رن  د بقو      أدلة علك الجوكاندا  ظ  ا ا ر م ابو للو ة ال   دعرف ا ظهي املوجودب في متحل اللوف

اان ظظحد أيضا أّ  الربيغ  جوليان دو ظجود لو ت   لل نا  ظا دب أغ  ا زظج ا ظاألغر  ب يت عرد الّر

م اللو ة لزظجتى ظليس دال جوكاندظن فلراما كانت  راك عّدب  مي دي سيس  و من طلب ّح

 جوكاندات في  ياب دافينش  ن 

 ّرا ظابتسام  ا أكثر جشرا ا  مما ظض   ُعثَر علك لو ة ُيرّجح أّن ا أ لّية ّه لل نا  جّن ا أ غر 

اس لترضية جديدب   د بقو      هي النسخة األ لية األظاك ال   امتلن ا زظج ا  أظ حاما  راك  اأّل

دسخة أ لية أغر  في مقا  ما أظ حاما ضاعت  ظالنسخة ال انية املعرظفة هي املوجودب  اليا في 

وفرن
ّ
 الل

  سّم  اللو
ُ
 جاك مديرة ب   ار  لرد   ظ سب غ

 
  دسبة

ت
ث ُوحت

ت
َزل يت

َ
ة ال   ُعثر علي ا باوكاندا أ

أ د الخبرارم     اللو ة ال ُيمنن أ  بقو  ب ليدا  ألّ  الت ليد ي تض   أ  بقو  م اب ة للو ة 

ي ا اللوفر  ظالح ي ة ليست ك لل  ظالدليغ  و األعمدب الواضحة بعنس لو ترا ال   رب ال   ال يو ر ف

ا اللو ت   بالو ل ال ي  كر  حافاييغ 
ّ
جال جزر بسيط من  اعدغّي العمودين الجانبّي  ن ظج ا  احن

م التوضيحي ال ي أضافى ب لم الر اص  ناد أّ  دسخة أيزلوحث هي  عا ر لدافينش  ( ظالّر
ُ
)امل

 األ ر  من األ غن 

 غضعت للتحاليغ املخبرية  ظكا
ُ
غ ت عّيرات من لو ة أيزلوحث ظأ

ُ
نت الرتياة أّ  ال بغات أ

من مقونات  91ن28املستعملة كانت م اب ة لتلل ال   يعتمد ا ليوناحدظ في لو ابى  كما أّ  دسبة 

عادت جاك التترب  02ن25ا  ظدسبة 1201ا جاك 1483اللو ة عادت مخبريا جاك التترب املمتدب من 
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ى ُيعّزز ا  ظ    التترات بتضمن الع د ال 1252ا جاك 1215املمتدب من 
ّ
ي عاي ى دافينش  ن ظ  ا كل

راا من الح ي ةن
ُ
 الترضية امل رظ ة  ظياعل ا األكثر  

  ظ د يعود  لل جاك اّتعجال  ا ب ا ال ي أغ  ا  
 
لم بنن لو ة جوكاندا أيزلوحث منتملة

 فوح ظ وح ميم  زظجتىن

 لوفر  لنن عاد فريو العمغ جاك باحيس  كمال ح لة البحب عن ّر الجوكاندا في لو ة ال

تغرار عن النيميار ا    ظ ا  ظ ت التنرولوجيا   يب عادظا جاك      املّرب ب ري ة أكثر ب ّوحام بّم ااّل

و ات 
ّ
ى باسكال كوت الخب ر العالم  للتحليغ العلم  لل

ّ
ال ي اّتعا  بى اللوفر ملعايرة الجوكاندا  جن

يتية  ظال   غعتمد علك  لة ب وير مت ّوحب جدا مخترس الت رية الجديدب ال   عاين ب ا أش ر اللو ات الز 

 ّدا لرا     الت رّية ميي   
ُ
را ب دد ف غ طب ات  بة الب غ  ظب

ّ
بن ل كغ طب ات اللو ة  ظكأن

م اللو ةن غ مرا غ ّح
ّ
م 

ُ
 ال وح ال   ب

  ك تت الت رية الجديدب عن غغّ ر كب ر طرأ علك ميم  ظجى املرأب   يب أ ب  حأّ ا أ غر

 بغ  ظك لل التم ظاألنل ظاليدا نمن  ي  
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  12بّم اكت اأ  

ُ
ا غ غ مع  دبّو

ّ
 ا باج   ق

ّ
اا محا ا كل ّّ  انا فوق حأس املرأب  لنّن الر

  ظجدظا ظج ا مختلتا في طب ة من ال ب ات األظاك  موا تات  ا بتى ب ابو ما ظ تى

ام ل ا  اجبا  ظشعر ا مترظد جاك الخللن فالّرّم ج   1503ظحّمى حافاييغ في ش ادبى ال   دّظن ا في 

  و المرأب   في لو ة ظا دبن

 تعانة بأغ ائية في الحي ة  بعيدا عن التنرولوجيا  ظلدعم الترضيات الساب ةم بمت ااّل

ظاملوضة  ادحب علك ب نيل كغ غسريحة ظجحجاع ا جاك ع ر ان ظكا  حأي ا أّ  غسريحة املرأب املختية في 

 لم بنن النسار بترد  شعر ن 
ت
تغ ) ات ال عر املترظد جاك الخلل( هي املراّبة لع ر ليوناحدظ  ج  اأّل

 ر  األغ ائية  كما أّ  الوشاح ال ي بضعى جاك األماا  ين ان أما غسريحة الجوكاندا ال   دعر 
ُ
ف ا فلم ب

 علك كتتي ا لم ينن مخّ  ا للنسار في بلل التترب  بغ للّرجال  ظ  ا أمر محّ رن

  دعود من جديد جاك النيميار  لراد أّ  الوشاح نتسى ال يعود مخبرّيا جاك ع ر دافينش   من

اس  أي أّ   راك من أضافى جاك اللو ة فيما بعد    مما ُيعّزز فرضية أغ ائية الحي ةناأّل

  ظف ا ملا ّبو ظظثائو أغر  عديدب  بوّ غ فريو العمغ جاك أّ  اللو ة كانت في البداية لل نا

م دافينش   امرأب أغر  فو  ا  ظهي  جوليان دومي دي زظجة  تشيفيكا بروندانوـاپدال جوكاندظ  ثّم ّح

ا أبدانال   بوفيت ظهي بض  طتلي ما  ظهي ليست ل  سيس  نا األكبر ّرًّ

  ما لو ة جوليان دومي دي سيس ظال  فرونشيسكو دال جوكوندوفي الن اية ال
ّ
غسل

ت اللو ة ملقا لدافينش  ن
ّ
 زظجتي ما  ل د ظل

  ظ لت أّرب التيلم الوثائ ي في الن اية جاك أّ : الجوكاندا املوجودب في اللوفر كانت لو ة

 ب  لو ة المرأب أغر ن
ُ
الجوكاندا في األغ ر: هي أكبر من أ  بقو  ماّرد لو ة  جّن ا  المرأب  بغ أ  ب

 بحمغ فلستة  ا ب ا ظنوربى للحيابن

 

 خاتمة:   -0             

 في غتاا     الوح ة البح ية  نخلص جاك ماموعة من الرتائج  ال   ن كر من ا:
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 ائغ الب رية هي  دفرا األّظل من امل احاة  بغ ُيتترض  ال ياب أ  بقو  مي  ة الّرمز في الّر

أ  نبدأ بالدحاّة التعيينية  ثم ننت غ غ وب غ وب جاك الدحاّة التضمينية ظف ا للمع يات  ظب    

اسن  ال ري ة ُيمنررا أ  ن غ جاك الرمز ظُيمنن أ  يب   ما وال    ا ج  كا  موجودا من اأّل

  را ملسرا   ا اال تماا في لم ينن  دفرا في     الدحاّة الو ول جاك الرمز في الجوكاندا  أل
ّ
ن

الن  ر من الدحاّات الساب ة  بغ كانت     اللو ة ماّرد م ال حّي عن غ ا  جم  من  ولى 

ماموعة من املراهج ظالعلوا ظاملعاحأ لت مى بال قغ ال ي ينبغي لى  ظ د حأيرا في     الُوحي ات 

يميار باغتيأ ظج ات ا الداللية ظالتوا ليّ  ة  ظال ورا بقابل النيميار ظبنرولوجيا بقامغ البياة ّظ

الت وير ا اي املت ّوح ظعالم املوضة ظالتاميغ ظك ا علم التاحيخ ظالتوثيو ا داحي ظالر د التن ننن ظكانت 

 نتائج كّغ ماال ب ب في َمع   ا غر  ظ  ا ما ينبغي أ  يقو  في أّي دحاّة أظ م احاة أّيا كا  ميدان ان

 م في مساح ال اح   ظبدفعى بل ائيا جاك غغليب جّ  طبيعة ال وحب ظم
ّ
قّونات ا هي ال   بتحن

مرهج علك ا غر  لنّرى ّيحتاج في كّغ األ وال جاك الجم  ب   املع يات التوا لية ظاملع يات الداللية 

تقو   اجتى جلي ا بدحجات متتاظبةن   ظالبياية  ّظ

 سيميائّي    مّما ياعلى م ابي للمرهج جّ  املرهج البيغي  و نتسى املرهج الدالاي عرد ال

 السيميا ي التوا لين

 اط ر املعا رب  ظعلك حأّ ا الب رية  ال غست يم جال بتقامغ املراهج البياية   رارب اأّل

 ظالتوا لية ظبي   العلوا ظاملعاحأ علك اغتيف ان

  قائمة املراجع: -5

 النتب:

 ن2012حظال  باحت  أّ وحيات  بر:  اّم امل داد  داح نيرو   دم و  ّوحية   ن1

أّس ا ظمتا يم ا  من وحات االغتيأ   –عبد ال ادح ف يم شيبادي  السيميائيات العامة  ن2

 ان2010 ز/1431  الجزائر  الداح العراية للعلوا ناشرظ   ب رظت  لبرا   1ط

 ان2015  الي  ية  ّوحية  1فريد الزاهي  ال وحب ظا غر  داح الحواح للن ر ظالتوزي   ط  ن3

اليات الب رية في  دظح عبد هللا ثادي  ّي ن4 ميائية ال وحب _ مغامرب ّيميائية في أش ر ا ّح

 ان2005العالم  داح الغر  للن ر ظالتوزي   ظ را   الجزائر  

 (:20/08/2020املوا   ا لنترظنية )باحيخ  غر زياحب:  ن5
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6. Vincent Delieuvin, 24h avec… Léonard de Vinci : Mais qui est la Joconde 

19/07/2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=2uybwAQsB28&feature=share&fbclid=IwAR3khbGMz

1-aw6PAnaDJBkc3Tq_VzN4GazY0fHGUZEpRBi972gnTto_kIFM 

7. Le mystère de la joconde révélé, 30/01/2017, 

https://www.youtube.com/watch?v=RzgksqyNx-A 

 

 التهميش: -6
 

 
اليات الب رية في العالم  )داح الغر  للن ر  1   دظح عبد هللا ثادي  ّيميائية ال وحب _ مغامرب ّيميائية في أش ر ا ّح

 ن18ا  ص 2005ظالتوزي   ظ را   الجزائر  

 ن80ا(  ص 1520  1فريد الزاهي  ال وحب ظا غر  )داح الحواح للن ر ظالتوزي   الي  ية  ّوحية  ط  2 

 ن120(  ص 2012حظال  باحت  أّ وحيات  بر:  اّم امل داد  )داح نيرو   دم و  ّوحية   3 

اليات الب رية في العالم  ص يراج :  4    153 دظح عبد هللا ثادي  ّيميائية ال وحب _ مغامرب ّيميائية في أش ر ا ّح

 ن154

    ّية: بتاب  العيمات ظفو بربيب مع
ّ
 عبر الزمن  في شقغ ي بى الخ ا  اللسادين ن  د بالخ 

5 24h avec… Léonard de Vinci : Mais qui est la Joconde 10/11/2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=2uybwAQsB28&feature=share&fbclid=IwAR3khbGMz1-

aw6PAnaDJBkc3Tq_VzN4GazY0fHGUZEpRBi972gnTto_kIFM 

أّس ا ظمتا يم ا  )من وحات االغتيأ  الجزائر  الداح  –يراج   عبد ال ادح ف يم شيبادي  السيميائيات العامة  6 

 ن153ا(  ص 2010 ز/1431  1لبرا   ط  العراية للعلوا ناشرظ   ب رظت 

 ن152نتسى  ص  7 

 ن151نتسى  ص  8 

اليات الب رية في العالم  ص يراج :  9   ن339 دظح عبد هللا ثادي  ّيميائية ال وحب _ مغامرب ّيميائية في أش ر ا ّح
10 Le mystère de la joconde révélé 10/11/2019: 

 https://www.youtube.com/watch?v=RzgksqyNx-A 

اليات الب رية في العالم  ص  11   ن222يراج :  دظح عبد هللا ثادي  ّيميائية ال وحب _ مغامرب ّيميائية في أش ر ا ّح
12 Le mystère de la joconde révélé 10/11/2019: 

 https://www.youtube.com/watch?v=RzgksqyNx-A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2uybwAQsB28&feature=share&fbclid=IwAR3khbGMz1-aw6PAnaDJBkc3Tq_VzN4GazY0fHGUZEpRBi972gnTto_kIFM
https://www.youtube.com/watch?v=2uybwAQsB28&feature=share&fbclid=IwAR3khbGMz1-aw6PAnaDJBkc3Tq_VzN4GazY0fHGUZEpRBi972gnTto_kIFM
https://www.youtube.com/watch?v=RzgksqyNx-A
https://www.youtube.com/watch?v=RzgksqyNx-A
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 الجزائرية الثورية تداخل األجناس األدبية في الرواية 

 )وأخير تتألأل الشمس( ملحمد مرتاض أنموذجا 
The overlap of literary races in the Algerian revolutionary novel 

finally the sun rises by Mohamed Murtaad 

 د. فتوح محمود

 يلودقردان امل د.

 تيسمسيلتجامعة 

Université de Tissemsilt 

mahmoud.fettouh@gmail.com  

mouloudradwane@hotmail.com 

 

التي دارت أحداثها في  يعالج هذا املقال قضية تداخل األجناس األدبية في الرواية الجزائرية: ملخص

ذلك، ألن ل أنموذجافترة الثورة التحريرية، وكان اختيار  رواية وأخيرا تتألأل الشمس ملحمد مرتاض 

انفتح الكاتب على جميع  ومن خاللها صاحبها يروي وقائعها بصورة واقعية عاشها وتذوق ظروفها،

فسيفساء  فنية مشكلة في صورة اعلهليج كل األطر الفنون األدبية داخل نص سردي واحد ليتجاوز به 

الفنون األدبية  الكثير من إلى تسجيل في ذلك وقد توصل البحث ،هات منحوتة من وحيمن االقتباس

بمختلف أنواعه من  الحظ األوفر كان نصيب الشعر و التي امتزجت بالنص السردي من الشعر والنثر، 

حكمة والعادات والتقاليد، ومنها األجناس غير الشعبية وال الفصيح والعامي، وكذلك األغاني واألمثال

من الخطاب التاريخي واستدعاء الشخصيات الدينية واألدبية، وذكر األحداث التاريخية الوطنية  األدبية

 والعاملية واألماكن وأسماء القبائل العربية القديمة.

 ض.محمد مرتا ،التحريرية الثورة. الرواية، األجناس األدبية :يةكلمات مفتاح

Abstract: This article addresses the issue of the overlap of literary 

races in the Algerian revolutionary novel, The applied model is a 

novel: finally the sun rises by Mohamed Murtaad, The author 

realistically recounted its events, which lived through the colonial 

period, In this work, the writer mentioned all the literary arts And try 

it in one narrative text He made the text in a beautifully artistic form 
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of multiple quotations from different texts, The research found that a 

lot of literary arts were recorded which mingled with the narrative text 

of poetry and prose, The most present poetry in the novel was of all 

kinds of eloquence and colloquialism, As well as popular songs and 

proverbs, wisdom, customs and traditions, among them are the non-

literary races of historical discourse and the summoning of religious 

and literary figures, He mentioned national and world historical events 

And places and the names of the ancient Arab tribes.  

Keywords: Gender; novel; Editorial Revolution; Mohamed Murtaad. 

 

إن الدارس للرواية الجزائرية املعاصرة يجد أن هذا الفن اإلبداعي جنس هجين  :قدمةم .1

منفتح على األجناس األخرى، فقد استطاع من خاللها الكاتب املبدع والروائي الجزائري 

احتضان الكثير من النصوص والعديد من الفنون داخل النص الواحد، فأصبحت 

، فشكلت لنا 1نتاجنا الخاص للغة ضمن ال نهائية اللغة"الرواية لديه وكأننا "نضع لغتنا وإ

"فضاء للتنوع االجتماعي والتعدد اللغوي املشخص لتنوع امللفوظات واملستحضر لخطاب 

، وكل هذا جاء نتيجة التفاعل والتداخل في النصوص مع خطابات مغايرة وبأنماط 2اآلخر"

وغيرها التي تسربت إليها عبر الكثير  متنوعة من الكتابة كالدينية والتاريخية والصوفية...

من النصوص السابقة إلى النص الحاضر لتتفاعل معه فتشكل لنا خطابا منسجم 

األطراف، وهذا االنصهار في الخطابات يثبت مدى استيعاب هذا الفن اإلبداعي من 

مختلف الخطابات األدبية وغير األدبية، ومن هنا فإن تداخل النصوص والخطابات داخل 

نص الروائي املعاصر عنصر مهم يزيد القارئ تشويقا وبهاء، زيادة على ذلك يستدعي ال

الكثير من النصوص املختلفة من الشعر واألمثال والحكم والحكايات واألساطير... التي تزيد 

 من روعة وجمال العمل األدبي.

وت وإن املتأمل في قضية الحدود بين اللغة النقدية واألدبية يجد أنها قد تها

لتظهر نظرية النص لتهدم الحدود بين األجناس األدبية، بحيث ألغت الفروقات بين النص 

النقدي واألدبي، ألن النص ليس نسقا مغلقا على ذاته، بل هو "نسيج من االقتباسات 
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واإلحاالت واألصداء، وأعني من اللغات الثقافية السابقة أو املعاصرة التي تخترقه 

لخطاب الروائي املعاصر ليشكل مساحات خصبة تتعارك فيها ، ولهذا جاء ا3بكامله"

 النصوص األدبية وتتعالق وتتداخل، وتكفل بتوضيح هذه األعمال املتداخلة. 

ومعلوم أن العمل الروائي الجزائري املعاصر تميز بالعديد من األعمال 

األدبية اإلبداعية التي اتسمت بتفاعل وتداخل النصوص فيما بينها مع مختلف األجناس 

لتشكل فسيفساء من االقتباسات منحوتة من وحي املبدع الجزائري، وكلها تحاكي الواقع 

 املعيش وما عاناه وعاشه الفرد الجزائري خالل فترات عصيبة من حياته.

يجد أن تداخل  4وإن املتمعن في الخطاب الروائي لدى الكاتب محمد مرتاض

ال تفارق إبداعاته، ألنه يعتبر تداخل النصوص مع  األجناس األدبية في أعماله الروائية ميزة

غيرها سندا مهما في العمل اإلبداعي والتي تسهم بدوها بخلق جو مميز يزيد من جمالية 

الخطاب الروائي التي يقع بها على نفسية املتلقي باإليجاب والراحة، ألنه يعتبر هذه 

تواصلي والحجاجي بين الكاتب الخاصية من أساسيات اإلقناع ووسيلة مهمة في الخطاب ال

 واملتلقي.

وقد جاءت هذه املحاولة لتكشف اللثام عن مجموعة من األجناس األدبية 

ل في روايته ﴿
ّ
التي تشكل وحدة كلية  وأخيرا تتألأل الشمس﴾وغير األدبية التي تتخل

 متناسقة داخل الخطاب الروائي.

جناس األدبية داخل عمله االبداعي استدعى الكاتب العديد من األ  أوال: األجناس األدبية:

سواء كان من الشعر العربي أو مختلف الفنون النثرية األخرى، ومما جاء منها في الرواية 

 نذكرها فيما يلي:

كان نصيب الشعر العربي الفصيح حاضرا في الكثير من محطات الشعر العربي:   .1

مة ملقاصد املؤلف في نصوص الرواية، بحيث كانت هذه املقاطع الشعرية املدمجة خاد
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تكسير أحادية اللغة، منها في مقام سرد الكاتب وضعية شخصية البطل توفيق الذي ذهب 

لخطبة فريدة، فعندما فتحت له الباب ألول مرة ووجدته أمها )رحمة( صدفة معها 

فحدثته وهي غلقت الباب وكانت تسرق النظر خلف خلل الباب وتسغي للحديث الدائر 

أن يستطرد الحديث معها حتى تطمئن حبيبته وتخرج، ففتح الباب وإذا به بينهما، فأراد 

يصادف نظره والدها )مبارك( يقف أمامه بلباس عربي أصيل ذا جلباب صوفي أبيض 

وعمامة، فارتعشت فريسته وتذكر بيت شعري قديم، قال الكاتب:"فتح الباب، ال لتظهر 

في األبيض املرقع، مرتديا عمامة بيضاء فريدة، ولكن ليبدو الشيخ مبارك في جلبابه الصو

على رأسه، قد لفها في شكل دائري دونما نظام، فتذكر البيت العربي القديم، وأمل أال 

ينطبق على الشيخ مبارك، ترنم بالبيت في مكمن نفسه: أنا ابن جال وطالع الثنايا، متى 

فه ع5أضع العمامة تعرفوني" لى أهل بيته بما فيهم ، لكن الشيخ قابله بلطف وأكرمه وعرَّ

البنت التي أحبها، وكذلك في هذا النص السردي استدعى الكاتب بيت شعري قديم 

للشاعر املخضرم: ُسَحْيم بن َوثيل الرياحي أحد بني حميري، الذي قال هذا البيت في مطلع 

 :6قصيدته

وني
ُ
ْعِرف

َ
 ت

َ
ع الِعماَمة

َ
ض

َ
ى أ

َ
نايا       مت

َّ
الُع الث

َ
نا ابُن َجال وط

َ
 أ

م حينما رثى هذا األخير 2391وكذلك ذكر بيت الشاعر املصري أحمد شوقي ت

نفسه عندما كان يتوجس من األقدار أن تدهمه، وهو تشبيه بالحالة التي كانت تعيشها 

زوجة البطل توفيق من مأساة طول فترة غيابه وانقطاع أخبارة، فأصبح حالها مشؤوم، 

الكاتب حالها بقوله:"تقلبت على سريرها مرات وباألخص عند مرور ذكرى زواجهما، فصور 

ومرات، وكأنه كان مليئا حجرا وشوكا ال صوفا وتبنا، ثم نهضت وطفقت تناجي 

نفسها: ...فقد مض ى على ذهابه اذن عام كامل، وهذه ذكرى زواجنا مرت منذ شهر، فيالها 

ويأس، ثم راحت  ذكرى مشؤومة مليئة أحزانا وأشجانا، ...وهل الدنيا إال شر وشؤم، ووبال

 تردد بصوت متهّدج النبرات: 

 7هـو الدهـر مـيالٌد فشغٌل فماتـٌم        فذكٌر كما اتقى الصدى ذاهب الصوت"
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الذي أرسله في رثاء الشيخ محمد عبده  8ومصدر هذا البيت ألحمد شوقي

م ضمن ثالثة أبيات ليلقى على مسامع الحضور حينما وقف سبعة شعراء على 2391سنة 

 ه يرثونه، ومطلع البيتين املتبقيين هما:قبر 

 مفسـر آي اللـه باألمس بيننـا          قـم الـيوم فسر للـورى آيـة املوت

 رحمت، مصير العاملين كما ترى         وكّل هـناٍء أو عزاٍء إلى فـــوت

ْقد رفيق دربه وتأسفه عليه، شبيه باملشهد الذي أحضره 
َ
فحسرة الشاعر لف

ْقد الزوجة فريدة لزوجها وانقطاع أخباره والفراغ الرهيب الذي الكاتب في ن
َ
صه من ف

تركه في القلب، وصنع من وراءه الشؤم والنفور من الحياة بعده وذهاب حالوة الدنيا 

 بأكملها.

 املمثل في:األدب الشعبي:  .2

استدعى الكاتب الكلمات العامية في نصه الكلمات العامية في اللهجة املحلية:  .أ

من أجل املحافظة على التراث الجزائري والسعي لبقائه على لسان املثقف في  السردي

البيئة، وبخاصة الكلمات املتعلقة بالِحَرف وما تنتجه اليد العاملة بالوسائل التقليدية من 

النسيج والخياطة، وقد استدعى هذه الكلمات في مقام تعّرف شخصية البطل توفيق على 

كانت "تلزم البيت ال تريمه، وأن أختيها ووالدتهما يقضين معظم عائلة عشيقته فريدة التي 

الموضة، بورابح، أوقاتهن في الخيمة يقمن بنسيج الحصر أو الفراش املختلفة ﴿

، فداللة هذه الكلمات 9...﴾ ، وكان العمل لديهن متواصال من غير أناة وال توان"الحشايش ي

متعلقة ببيئة خاصة، ومعانيها متعلقة ال يعرف معناها الكثير من الجزائريين، ألنها 

 بالفراش وأنواعه تختلف مسمياتها من بيئة ألخرى في اللهجات املحلية داخل بيئة الجزائر.

ركز الكاتب على األغاني الشعبية في عمله الروائي، ألن الفترة  األغنية الشعبية: .ب

ن األغاني واألمثال التي كان يحاكي فيها السرد مرتبط أشد االرتباط باملوروث الشعبي م

الشعبية واأللغاز وغيرها، وبخاصة خالل فترة الثورة التحريرية، ألنها كانت السند املعين 

في الترفيه واالستئناس ومحاولة نسيان الظروف االجتماعية وأحوالها، وقد استدعى 

ت الكاتب األغنية الشعبية في الفترة التي توجه فيها شخصية البطل توفيق إلى بيت البن
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فريدة التي سلبت عقله وأخذت قلبه فأصبح يتبع هواها ويستنشق أخبارها، وأراد أن 

يراها ليتقدم لحطبتها، وقد ذكر الكاتب األغنية الشعبية املعروفة في أوساط البيئة 

( حينما وصل إلى بيتهم و"طرق الباب مرتعشا، سمع خطوات من بعيد حبيتكالجزائرية )

ذكر أغنية )من بعيد حبيتك( لكنه هو اآلن بقربها، أوحى إليه من بعيد مقبلة من حوله، فت

غرامه الجارف أنها هي، فتقدم إليها وصافحها على بغتة، حتى ال تجد هي بدورها بدا من 

رّد التحية بأحسن منها، وسخر من نفسه، ألنه ال يقدر على فعل ذلك، وعزم على الفرار، 

لى املنزل مصادفة لتأخذ بعض الصوف، فما كان لوال أنه ملح عن بعد أمها العجوز قادمة إ

منه إال أن لزم مكانه وطفق يوبخ نفسه، ويلعن شيطانه على اإليقاع به في هذا املأزق 

 .10الذي ال مخرج منه"

وبعد أن تحررت الجزائر من العبودية واالستعمار أصبح اللسان الشعبي 

ن األغاني التي استشهد بها الكاتب في الجزائري يردد األغاني املفرحة بهذا االنتصار، ومن بي

روايته ما جاء على لسان فريدة، قال:"لم تذكر فريدة شيئا مما أتته في حلقات األفراح، 

ولم تع شيئا مما كانت العذارى والحسان يتغنين به، ولم تحفظ ذاكرتها إال هذه األبيات 

 التي كان لها فضل هي أيضا في تأليفها:

 خضوضرت،بالدي تحررت، وسهولي ا

ت وأعالمي رفرفت
ّ
 جبالي ازين

 الجنود قد ارتاحوا وجهودهم اثمرت

 فاهدوا الورود ثم الزهور لكل فرد من الثوار

 وانشروا الوئام كما الطيور 

 .11"وطني اهنأ بأبنائك األحرار

ومثل هذه األغاني تكثر في البيئة الجزائرية وال تزال على ألسنة بعض 

ون في الكتب واملقاالت املتعلقة بالتراث الشعبي الجزائري املجاهدين الثوار، وبعضها مد

 ابان الثورة التحريرية.

يعّد املثل الشعبي عالمة الزمة للحديث عن الواقع االجتماعي املثل الشعبي:  .ت

وقد استدعى الكاتب في روايته  للفرد؛ ألنه يستجيب ملقتضيات التواصل بين الشخصيات،
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(، ومعناه: من قصر في الزيارة عندنا كان مكانه ز مكانوألي قصرت رجلو عاملثل الشعبي:)

عزيز لدينا، وهذا التوظيف جاء مناسبا في مكانه، نظرا لتهافت الكثير من الناس على بيت 

والد حبيبته فريدة لخطبتها، وكان هو أول حضور له، وقد قيل له هذا املثل في الحوار 

ينما وجدتهم يتحدثان صدفة على عتبة الذي دار بينه وبين أم فريدة اسمها: )رحمة( ح

باب منزلها، وقد عرفته أنه جارها، وكانت دوما تفكر في التعرف عليهم، ألنهم جاءوا جيران 

جدد، ولكن البيت لم يفرغ من حركة الناس، فقالت:"كان بودي أن أقدم للتعارف معكم، 

أي اتصال، وحاولنا  بيد أني ارتأيت باالتفاق مع عمك مبارك أن ندعوكم إلى منزلنا قبل

عبثا أن يفرغ البيت في أمسية من األمسيات، وكأن الناس في زماننا هذا لم يعودوا يعون 

 .12("ألي قصرت رجلو عز مكانواملثل السائر: )

هي الكالم ذات معنى الصائب يصيب الهدف متى كان سياقه، وقد وظف الحكمة:  .ث

الصمت عالمة »ة أو كالم، وهي:الكاتب حكمة املعروفة عن الرضا دون اصدار أي حرك

في مقام خطبة البطل توفيق لحبيبته فريدة من أهلها، وما كان من عشيقته التي « الرضا

استرقت الخبر أن تحرك ساكنا من ردة الفعل أي حركة من الخبر املفرح، وقد وصف 

، الكاتب املشهد بقوله: "لم ترقص أو تزغرد كما تفعل كثيرات من مثيالتها املخطوبات

، وهذه الحكمة متداولة كثيرا 13« "الصمت عالمة الرضا»ولكنها التزمت الصمت، وإن كان 

لب.
ُ
 في أوساط البيئة الجزائرية على طلب املوافقة والرضا بما ط

كذبة نيسان، وهي كذبة أبريل أو نجد في هذه الروية عادة العادات والتقاليد:  .ج

ديد من الدول حول العالم في كل عام من مناسبة تقليدية معروفة عند الكل، تقام في الع

الفاتح من شهر أفريل، يعمل فيها على خداع اآلخرين بقضية تجلب انتباهه وتثري 

انشغاله، فأصبحت عادة جارية ومتوارثة عبر األجيال، وقد أخذ الكاتب هذه العادة 

من  ووظفها في روايته في مقام النفس الجوانية التي كانت تحدث زوجة البطل توفيق

وصول أخباره بأنه استشهد، ةهذا الخبر لم تصدقه وعّدته من الكذب الذي يتراود على 

األلسن من كل شهر أفريل تيمنا بالعادات، قال:"كانت توطئ نفسها على الصبر، وتحدثها 

 .14بأن االستقالل ملا يظل أوانه بعد، وأن هذا الخبر كذبة أبريل، وأن زوجها حي يرزق"
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 ير األدبية:ثانيا: األجناس غ

  :هو ذكر النصوص التاريخية املنتقاة من النص األصلي الخطاب التاريخي

 ، وتمثل في الرواية األنواع التالية:15مؤدية غرضا فنيا أو فكريا أو كليهما معا

تكثر الشخصيات التي استدعاها الكاتب في عمله الروائي  استدعاء الشخصيات: .1

يها، منها ما تعلق بجانب الوعظ واالرشاد ومثلت هذا، وتتعدد بتعدد الدور الذي جسده ف

بشخصيات دينية، وأخرى بالصالبة املوقف وقوة البأس والتغلب على الصعاب بالقلم 

بالشخصية األدبية، والتاريخية التي أعطت درس وسجلت أثارها وأصبحت مثاال يقتدى 

 بها، وهي كالتالي:

 الشخصيات الدينية:   .أ

 :لكاتب شخصية النبي زكريا حينما سرد الجلسة ذكر ا شخصية النبي زكريا

 -الحميمية بين والد حبيبته وعشيقها توفيق، فعّرفه بعائلته املكونة من الشيخ الهرم 

وثالث بنات، وهنا انتابته حصرة أنه لم يرزقه هللا بولد ذكر  -زوجته-وعجوز  -يقصد نفسه

ن بطل يضحى به في سبيل حتى يكون له سند يتكأ عليه في العائله ويرثه بعده، ويكو 

الجزائر، لكن هللا لم يكتب له ذلك بعد دعوته، وهذه الرغبة كل الناس يتمنونها منذ أزل 

قديم، وهنا استذكر الكاتب قصة النبي زكريا في ذلك فقال:"أنا آسف ألنني لم أرزق ولدا 

إال الضعفاء: ذكرا وإال اندفعت به إلى الجهاد في سبيل هللا والوطن، إن عائلتي ليس فيها 

شيخ وعجوز وبنات، إنها إرادة هللا يا بني وهو الفعال ملا يريد واغرورقت عيناه بالدموع ثم 

التفت إلى توفيق والعبرات تخنقه، وقال بصوت متهدّدج: اللهم ال اعتراض على قضائك، 

 أن من هللا النبي زكرياولكنها رغبة االنسان في الخلف منذ األزل إلى الزوال، ألم يلتمس 

 .16يرزقه غالما يرثه ويرث من آل يعقوب؟"

  :لقد تحدث القرآن الكريم عن قصة قابيل وهابيل، والتي شخصية قابيل وهابيل

، 17تعّد أول قصة قتل حدثت في تاريخ  القصة البشرية وما جاء من وراءها من ندم وحرن 

ل توفيق والكاتب استدعى هذه القصة وأحزانها ليسقطها على دور شخصية زوجة البط

الذي سمعت أنه استشهد وقد مض ى عام عليه وال تزال الزوجة فريدة حزينة عليه ونادمة 
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على موافقته لاللتجاق بصفوف جيش التحرير الوطني، وهنا "بادر الناس إلى الحماة  وإلى 

األب طالبين يد فريدة، وهم متظاهرون بالبصيرة النافذة والعقل املتزن والتفكير الرزين: 

كان، املاض ي ال يعود والحاضر ال حيلة لنا في تغييره، كما أننا ال نملك تغيير طبيعة ماكان 

وجودنا في الحياة، إن التغيير ال يتم بمجرد أن نقيم الحداد على الفقيد ملدة طويلة... 

واألحزان لم يعرف عنها أنها غيرت من ناموس هذه الحياة شيئا، فلم ترّد منذ أن كانت 

، 18"حزن قابيل وهابيلولم ترجع عزيزا أو غائبا، ولو كان األمر كذلك ألرجع قريبا أو حبيبا 

فاملشهد في النص السردي حول الحزن والندم يتشابه مع القصة القرآنية في الندم واأللم 

 الذي تبع عملية القتل وما خلفه من آثار نفسية سلبية.

في روايته لحمى املتنبي ومرضه بااستدعى الكاتب شخصية الشخصيات األدبية:  .ب

التي صور لنا فيها املجاهد الكهل الذي كان في صفوف جيش التحرير الوطني واصابته 

وشبهه باألثر الظاهر عليه واملرض الفاضح، مما أدى بهم لالستغناء عنه  بالسعال الشديد

من رفقائه وأحالوه إلى املعاش، وهنا ميزه الكاتب وقال عنه لو كان شاعرا لوصف سعاله 

ا فعل املتنبي مع حمته، فقال عنه:"ملا الحظوه من ضعفه املطرد على الرغم من مثلم

عزيمته الفوالذية واقدامه املستبسل، ورأوا أنه في اآلن ذاته خطر عليهم، طاملا بقي ضمن 

صفوفهم، ألن السعال اللعين لم يكن يفارقه لحظة واحدة، ولو كان شاعرا ملسخه 

، والتي قالها بمصر وعرض بالرحيل منها 19املتنبي الحمى"بقصيدة على غرار التي وصم بها 

 :20هـ، يقول في مطلعها943وذلك في ذي الحجة 

ـالِم 
َ
 الـك

َ
ـوق

َ
َعاِلـِه ف

َ
َمـا َيِجـلُّ َعـِن الـَمـالِم       َوَوقـُع ف

ُ
وُمك

ُ
 َمل

 ِبـال َدلـيـٍل        َوَوجهـي َوالَهجيـَر ِبـال ِلثـام
َ
ـالة

َ
َرانـي َوالف

َ
 ذ

 شخصيات التاريخية:ال .ت

  :هي في األصل مسرحية ألفها اإلنجليزي شكسبير عن ِقصة األمير شخصية هاملت

هاملت الدانماركي، تدور أحداثها حول هاملت الشاب الذي ُيعاني من سلوك أمه التي 

تزوجت من عمه بعد شهر واحد من وفاة والده، وعندما يظهر شبح األب لهاملت ويخبره 

تل على يد 
ُ
، واستدعاء هذه 21عمه يبدأ هاملت في التحضير لالنتقام من قاتل والدهأنه ق
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الشخصية التاريخية في عمله الروائي ناتج عن الفرحة العارمة التي أصابت زوجة البطل 

فريدة برؤية حبيبها بعدما تكلمت عنه األلسن وقالوا عنه أنه قد استشهد، ليظهر أخيرا 

عثر في نطقها، "ولم تتمم العبارة فقد سقطت امامها، فتكلمت بحروف لكن لسانها ت

مغشيا عليها، تخيلت أن هذا شبحه بعث ليزورها، أو طيفه أقبل ليداعبها، وكأنها على 

، فاملشهد مستدعى من القصة التاريخية القديمة ليعطي من 22"هاملتدراية بقصة 

قصص التي خالله للقارئ مدى الخيال الواسع للكاتب في استحضار األحداث ومشاهد ال

 كان لها صدى في تاريخ األدب العالمي، لتشابههما في املشهد.

 األحداث التاريخية:  .0

وهي في األصل اتفاقية ايفيان، استدعى الكاتب حدث مفاوضات ايفيان:  .أ

بين القادة الوطنيين من الحكومة املؤقتة الجزائرية  2391مارس  23مفاوضات جرت في 

( بمدينة ايفيان الفرنسية، من أجل وقف ديغول نرال )وبين املوفد الفرنس ي في عهد الج

اطالق النار والتفاوض في جعل حل مرض للطرفين للحرب الطاحنة بينهما، وهذا املشهد 

استنبطه ووظفه الكاتب في الرواية بعدما وصل خبر للزوجة فريدة من أن البطل توفيق 

الجزائري وال يستطيع الحضور  على قيد الحياة وأنه يجاهد في املنطقة الثامنة في الجنوب

بسهولة لبعد املسافة، غير أن الزوجة لم تصدق هذا الخبر، وازداد ولعها بتذكر حبيبها 

فأصبح الحزن والكدر حليفها، وهنا لم تصدق أحد فيما يقال عنه، فأردات حماتها أن 

يقول، ثم  تطمئنها "فقربت إليها مذياعها الصغير، وقالت لها: باهلل عليك أال أصغيت ملا

أوضحت لي ما لم أحط به فهما! انه صوت الجزائر املجاهدة، يلّمح إلى املفاوضة بين جبهة 

 .23التحرير، وبين قادة االستعمار الفرنس ي في ﴿افيان﴾"

م، وهو تاريخ إعالن 2391مارس  23هو اليوم املصادف لـ عيد النصر للجزائر:  .ب

ية، وقد جاء كنتيجة اللقاء ملفاوضات ايفيان وقف إطالق النار في الثورة التحريرية الجزائر 

بين الحكومة الجزائرية املؤقته وفرنسا، وهذا التاريخ كان مشهد مميز في سرد الكاتب، 

بحيث سرد الفرحة العارمة التي أملت بقلب الزوجة فريدة التي طال حزنها املرير واشتد 

اريد وعبرت عن فرحتها بكل صبرها الطويل، فبمجرد اإلعالن أطلقت العنان لنفسها بالزغ

فأعلنت  2391الطرق والسبل، قال:"دقت ساعة منتصف نهار التاسع عشر من مارس 
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دقاتتها نهاية القتال في الجزائر بين املجاهدين واالستعماريين، فدق قلبها مع عقربي الساعة 

قت وصفقت يداها وارتفعت حنجرتها الساحرة بزغرودة، بل بزغاريد دّوت في الفضاء، وش

 .24عنان السماء، كما كان رصاص زوجها يزمجر فيبيد األعداء"

تكثر األماكن التي استدعاها الكاتب في روايته لتمثل الواقع الحي ملا فعله األماكن:  .3

املستعمر الفرنس ي في أرض الجزائر من نهب خيراتها وتدمير مستثمراتها وغرس أراضيها 

عنصر البشري فيها، وقد ذكر الكاتب بلدة ألغاما وأسالك شائكة من أجل القضاء على ال

وهي في األصل بلدية تقع في أقص ى الغرب الجزائري، وهي تابعة اقليميا إلى دائرة مسيردة، 

مرس ى العربي بن مهيدي التابعة لوالية تلمسان، وهي في األصل بلدية مسقط رأس الكاتب 

ئ املعاناة التي عايشها وموطنه إلى مرحلة شبابه، وقد وظفها في الرواية ليوضح للقار 

َل لها بشخصية البطل توفيق 
َّ
الكاتب وكان يعيشها الشعب الجزائري آن ذاك ، وقد مث

الذي كان يسكنها، لكن مستدمرات االستعمار أرغمته على الرحيل مع عائلته منها، وقد 

لية ﴾ هذه البلدة الغامسيردةقال عنها الكاتب:"توفيق يعلم ما فعله االستعمار في بلده ﴿

التي بعد أن كانت بساتين نضيرة وحقوال خضراء جميلة، غدت حقول ألغام مهولة، 

وامتألت هذه األرض الطيبة أشواكا ونتوءات وأسالكا شائكة ومكهربة، هدمت بيوتها 

 .25فصارت دارسة، وعفت طرقها فلم تعد معلومة وال معروفة"

التراب الجزائري، في مقام تتبع  واستدعى كذلك العديد من املناطق واألماكن املوجودة عبر 

زوجة البطل فريدة أخبار زوجها توفيق الذي التحق بصفوف جيش التحرير وانقطعت 

اخباره، فأصبحت تتحسس وتسمع األخبار في املذياع وتقرأ في الجرائد الناطقة باسم جبهة 

و هاجموا التحرير الوطني، قال:"كانت تقرأ أن املجاهدين استولوا على املركز الفالني أ

مواقع حصون العدو التي كانت متواجدة عبر التراب الوطني، ... لذلك لم تكن فريدة في 

حاجة إلى ذكر مدينة معينة، وبوساطة املعارك اليومية تمكنت من أن تعرف كل املدن 

زندل، جبال األوراس، السواعل، جبال تقريبا وبعض القرى الجزائرية، فكانت تسمع﴿

﴾، وكانت تطمئن نفسها وتعزيها أن مجيعة، وهران، عنابة، ...جرجرة، جبل عصفور، 

، فكل هذه األماكن موجودة في التراب الجزائري، وقد 26زوجها قد يكون مازال حّيا يرزق"
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استدعاها الكاتب في النص السردي ليثبت مدى األثر الفّعال الذي حققه الثوار من 

 انتصارات في هذه األماكن.

الغربية نصيب من الحضور، فقد استدعى الكاتب قصة بعض  وقد كان كذلك لألماكن

التي تحتفظ بعض نسائها بالود واملحبة والوفاء لزوجها، وفي حالة وفاته أقاليم الهند، 

ستحرق نفسها من أجله، واستحضر الكاتب هذا املشهد في روايته في مقام الحب الذي 

بالرغم من توافد –ه بعده عقدته فريدة لزوجها بقلب صاف وأعلنت أن ال يدخل غير 

اب ألهلها
ّ
، لشدة ايمانها بمعتقدها، وهنا قال عنها:"ولوال أنها شديدة اإليمان -الخط

لصنعت كما تصنع النساء في بعض أقاليم الهند، فأحرقت نفسها، لتكون هناك إلى جوار 

ل له حبيبها الذي ال تبغي به بديال، ثم طلبت إلى حماتها وأبيها أن يمنعا أي شخص تسو 

، فالوفاء والود واإليمان بالحب الصادق جعل من الكاتب يستحضر 27نفسه خطبتها"

 بعض عادات نساء أقاليم الهند للتعبير عن الحب الصادق والعفاف والوفاء للحبيب.

لقد وظف الكاتب القبائل العربية القديمة في مقام استدعاء أسماء القبائل:  .4

فيق إلى والد فريدة التي كان يعشقها في وصف الُسبل والحيل لوصول شخصية التو 

صمت رهيب دون علم أحد، حينما أراد التقدم إلى عائلتها، لكن الخوف واالرتباك وشدة 

الخجل عّقد من شخصيته وأصبح يناجي نفسه، ألنه ال يعرف والدها جيدا وأصبح يفكر 

عزم على ثقة  كيف يتجرأ ويفاتحه في خطبة ابنته؟، وبعد شّد ومّد تجاوز كل الصعاب و 

نفسه من أنه جزائري والبنت التي يريدها من أصل جزائري، واقتنع بفكرة أنه ال يهمه من 

أي قبيلة جاء، فقد مر وقت التفكير في مثل هذا النزاع  التي كانت القبائل العربية القديمة 

مكانة  التي كانتا لهما بقبيلة األوس والخزرجمتناحرة عليه آن ذاك، وشبه الكاتب قبيلته 

في الجاهلية، ألنهما قبيلتان انسجمتا وتجاورا في يثرب باملدينة املنورة وأصبحوا يعرفوا 

استدعى وأصحابه من املهاجرين وأووهم، والكاتب  باألنصار الذين نصروا رسول هللا 

القبيلتان في مقام توافق وانسجام عائلة توفيق مع عائلة محبوبته، فقال:"ثم إني جزائري 

وهي أيضا جزائرية بالرغم من أننا متباعدان أصال ومنشأ، أواه، هذا ال يهم، حسبي أنني 

جزائري، بعد اندالع الثورة لم يبق مكان لتلك الفوارق التي كانت كثيرا ما تؤدي إلى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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ة والخصام بين القبائل، بدعوى أن ذلك ال ينتمي إلى القبيلة الفالنية، وأن هذا املشاحن

ليس من القبيلة الشريفة، وكأن قبيلتي األوس والخزرج الجاهليتين قد بعثتا إلى الوجود، 

، 28فألذهبن اآلن وألختلقن مشكلة ذات بال على األقل، حتى ال يقال عني أني سخيف!"

 دم إلى أهلها.وقد تجاوز كل الصعاب وتق

وفي الخاتمة نقول: إن هذه الرواية قد حفلت بالكثير من النصوص املتداخلة 

بغة فنية جمالية صداخل العمل اإلبداعي، وقد أعطته من مختلف األجناس األدبية 

كست خطابه الروائي، وتعّد هذه الخاصية من أساسيات اإلقناع لديه ووسيلة مهمة في 

ألحداث بين املبدع واملتلقي، واملتأمل فيها يجد تنوع تداخل ربط جسر التواصل في سرد ا

نصوص األجناس األدبية في الرواية ين النصوص:األدبية والتاريخية، ففي النصوص 

األدبية قد تنوعت بين الشعر العربي الفصيح واألدب الشعبي املمثل في األغنية الشعبية 

ات الشعبية، أما غير األدبية تمثلت في واألمثال والحكم وتوظيف الكلمات العامية والعاد

الخطاب التاريخي الذي ركز فيه الكاتب على استدعاء الشخصيات الدينية مثل شخصية 

النبي زكريا واألدبية كشخصية املتنبي والتاريخية كشخصية هاملت، وذكر كذلك األحداث 

ليا في بيئة الجزائر التاريخية كمفاوضات ايفيان وعيد النصر للجزائر، واألماكن املوجدة حا

وبعض أسماء القبائل العربية، وقد شكل هذا التداخل بين النصوص من مختلف 

األجناس األدبية تفاعل نص ي شكل فسيفساء من االقتباسات أعطت جماال للنص 

  الروائي.
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عربية تغريب الدسان العربي وأثره على الهوية الدغوية واألمن الدغوي لدملجتمعات ال

 واإلسالمية

 د. محم  مق م املركز الجامعي بغديزان1،

mokeddem.med1976@gmail.com 

 :ملخص

لم يعد مفهوم األمن مقتصرا على البعد العسكري االستراتيجي بل تعداه في زماننا ليصبح مدلوله  

سع حتى شمل العديد من املناحي ، وألجل ذلك فإن مفهوم األمن ينسحب على جميع أعمق وأو 

الجوانب الحياتية التي تتحقق بها الحياة الكريمة واالستقرار املجتمعي، من هذا املعطى ظهرت العديد 

من املصطلحات على غرار األمن القومي، األمن االقتصادي، األمن الثقافي، األمن الروحي، األمن 

لغوي...، هذا األخير محور دراستنا إذ نسعى لتسليط الضوء على املفاصل األساسية التي يقوم عليها ال

األمن اللغوي للمجتمعات العربية في ظل الهجمات الشرسة على لغتنا ووصفها بالعجز والقصور في 

اجز وفتح الباب مواكبة الراهن والواقع، السيما ونحن في عصر العوملة الذي قرب املسافات وأغلى الحو 

على مصراعيه نحو ثقافات أممية ولغات عاملية تتصارع فيما بينها لبسط النفوذ والهيمنة اللغوية 

 والعلمية.

 اللغة ، العوملة، التغريب، الهوية اللغوية، األمن اللغوي.كدمات املفتاحية :  

Abstract:  

The Westernization of the Arabic Tongue and its Impact on the 

Linguistic Identity and Linguistic Security of Arab and Islamic 

Societies 

Abstract 

The concept of security is no longer limited to the strategic military 

dimension but has gone beyond it, in our time, to become deeper and 

broader in its meaning to include many aspects, and for that, the 

concept of security applies to all aspects of life  that provide a decent 
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life and societal stability. Accordingly, many terms emerged, such as 

national security, economic security, cultural security, spiritual 

security, and linguistic security. The latter is the focus of our study as 

we seek to shed light on the basic joints upon which the linguistic 

security of Arab societies are based upon  in light of the fierce attacks 

on our language  which described it as a deficit and a failure to keep 

up with the current reality, especially as we are in the era of 

globalization, which has removed  distances and barriers and opened 

the way        towards international cultures and languages:  A global 

struggle that compete fiercely to extend its linguistic and scientific 

influence and dominance over other languages. 

Key words: language, globalization, westernization, linguistic 

identity, linguistic security. 

  :مق مة .1

والشةةةعوب  ،يةةةةإّن اللغةةة العربيةةةة عةةةي العةةةروة الةةةوثقىن التةةي تجمةةةع بةةةين الشةةةعوب العرب

اإلسةةيمية، وعةةي التةةي شةةاركه فةةي ازدهةةار الثقافةةة العربيةةة اإلسةةيمية.  ومةةن هنةةا تبةةدو األهميةةة 

النةاققين بهةا  الكبةر  لتةدعيم منانةة اللغةة العربيةة، والعمةل علةى نشةرها وتعليمهةا، حتةى لغيةر

 مةةةةةةن الشةةةةةةعوب اإلسةةةةةةةيمية. ألّن فةةةةةةي ذلةةةةةةةك حمايةةةةةةة ل مةةةةةةةن الثقةةةةةةافي الحضةةةةةةةاري، ل مةةةةةةة العربيةةةةةةةة

اإلسيمية وهذا يؤكد لنا بأّن اللغة العربية عي قضية وجود، وقاعةدة كيان،ودعامةة النمةام 

فهةةةي وعةةةاء الثقافةةةة، واألداة املثلةةةى ملعرفةةةة مبةةةاد  الةةةدين  ضةةةافة إذةةةى ذلةةةكالعربةةةي اإلسةةةيمي، إ

علةةى مةةد  أربعةةة عشةةر  1الحنيةة ، وفهةةم أحنامةةه. وعةةي إذةةى ذلةةك لغةةة التةةرا  العربةةي اإلسةةيمي

 ونيةة 
و
م فةةي املةةدارت والجامعةةات علةةى امتةةداد الةةوقن العربةةي، وعةةي قرنةةا

ّ
، ولغةةة التعلةةيم والةةتعل

لغةة الكتةب واملجةيت، ونشةرات األخبةار، واملةةؤتمرات، واملنةاظرات والذطابةة، لةذا فةإن إتقا هةةا 

ن ضةروري مةن أجةل التماسةك الثقةافي ل مةة العربيةةن ول بةداع 
و
 وكتابةة

و
 وقراءة

و
 وتحّدثا

و
استماعا

 .2تمّي الفكري امل
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 ة الدغـة العربيـةـعاملي

وبحكةةةم توسةةةةع اللغةةةة العربيةةةةة وانتشةةةارها وك ةةةةرة املتحةةةدثين بهةةةةا، فهةةةي إحةةةةد  اللغةةةات العامليةةةةة 

"حيةةةةت باتةةةةه تحتةةةةل فةةةةي نمةةةةر جمةةةةاهير الشةةةةعوب منانةةةةة االحتةةةةرام والقداسةةةةة، وأصةةةةبحه هةةةةذه 

لغةةةةةة  العامليةةةةةة تنفةةةةةرد بهةةةةةا هةةةةةذه اللغةةةةةة مةةةةةن بةةةةةين جميةةةةةع لغةةةةةات األمةةةةةم األخةةةةةر ، حيةةةةةت أصةةةةةبحه

الثقافةةةة، واإلدارة، والتجةةةارة، واملراسةةةيت، ووسةةةيلة االتصةةةاالت الدوليةةةة. ويتجلةةةى صةةةد  هةةةذه 

.
و
ن ولغويا

و
ن وتاريخيا

و
ن ودينيا

و
 العبارة، إذا نمرنا إليها استراتيجيا

وبةةةةةالنمر ملةةةةةا تتمتةةةةةع بةةةةةه اللغةةةةةة العربيةةةةةة مةةةةةن مزايةةةةةا، ومةةةةةا تنفةةةةةرد بةةةةةه مةةةةةن خصةةةةةا  ن سةةةةةواء فةةةةةي  

و فةةةةي القةةةةدرة علةةةةى التعبيةةةةر عةةةةن املعةةةةاني، واسةةةةتيفا ها، أومةةةةن حيةةةةت املفةةةةردات أو فةةةةي التراكيةةةةب،أ

 علةةةةى 
ّ

تأثيرهةةةةا فةةةةي لغةةةةات أخةةةةر  كثيةةةةرةن تسةةةةتحق بنةةةةل املعةةةةايير أن تنةةةةون لغةةةةة عميمةةةةة تسةةةةتحت

مها.
ّ
 تعليمها وتعل

 الدغـة العربيـة والعوملـة

صةةةةار بيةةةد أن هةةةةذه املنانةةةةة التةةةي تحةةةةةنى بهةةةةا العربيةةةةة وامل  لةةةة التةةةةي تتبو هةةةةا بةةةين لغةةةةات العةةةةالم 

فةةةي العصةةةر الحاضةةةر اتجاهةةا سةةةا دا تتحةةةر  فةةةي ضةةةوءها  3يتهةةددها خطةةةر العوملةةةة التةةةي أصةةبحه

جميةةع ديناميكيةةات هةةذا العصةةر الشةةتى مجاال هةةا، وبةةدون اسةةتاناء. وأصةةبح  ةةل مةةا ينشةةغل بةةه 

إنسان هذا العصر ممن يريد التطور والتقدم سعيا إذةى مواجهةة تحةديا ها وتلبيةة متطلبا هةا، 

 تقدم في ضوء ذلك على مد  القدرة على تلبية متطلبات العوملة. ويقات التطور وال

ورغم أن العوملةة  انةه فةي البدايةة تعوةي عوملةة االقتصةاد الرأسةماذي، إال أن الحةديت 

عنها اليوم بدأ يتوق  كثيرا على منمور ثقافي. ذلك ألن العوملة الثقافية كما يراه الكثيةر قةد 

 البشري منها إيجابية ومنها سلبية. تركه آثارا كبيرة على حياة الجنس 
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: فمنهةةةا تةةةوفير الوسةةةا ل الحديثةةةة لةةة س فقةةةط لنشةةةر  أمةةةا آثةةةار العوملةةةة اإليجابيةةةة ثقافيةةةا

الثقافةةات املحليةةة واملحافمةةة عليهةةا فةةي حةةدودها، وإنمةةا أيضةةا للتعامةةل عبةةر الثقافةةات املختلفةةة 

     الثقافات. بين األمم مما يترتب عليه تبادل االستفادة واالحترام بين أبناء

فمنهةةا اختفةةةاء الحةةدود الثقافيةةةة  أمةةا مةةا يترتةةةب مةةن العوملةةة الثقافيةةةة مةةن آثةةةار سةةلبية:

بين األمم حيت أن اإلنسان في هذا العصرلم يعةد ينتيةي إذةى ثقافةة أرضةه ودينةه، إنمةا ينتيةي 

ر  إذةةةى الثقافةةةة السةةةا دة دوليةةةا وعةةةي كمةةةا يتفةةةق عليةةةه الكثيةةةر الثقافةةةة الغربيةةةة. إنةةةه العبةةةارة أخةةة

علةى أسةات الحةدود الجغرافيةة والدينيةة وإنمةا علةى أسةات   يعوي أن االنتماء الثقافي لم يعةد

السةةةةةيادة الثقافيةةةةةة فةةةةةي ضةةةةةوء تيةةةةةار العوملةةةةةة. وبمةةةةةا أن الثقافةةةةةة الغربيةةةةةة فةةةةةي ذلةةةةةك عةةةةةي الثقافةةةةةة 

املهيمنة التي تدعم العوملة وتدعمها العوملة فبدأ االنتماء الثقافي على املسةتو  الةدوذي يتجةه 

 ليها. إ

العوملـــــــة ولعةةةةةل أبةةةةةةرز أشةةةةةةنال العوملةةةةةة الثقافيةةةةةةة التةةةةةةي يشةةةةةةهدها العصةةةةةر الحاضةةةةةةر عةةةةةةي 

قةةةد فتحةةةه بابةةةا ووفةةةرت جميةةةع الوسةةةا ل لنةةةل لغةةةة  -مةةةن ناحيةةةة-. ولةةةكن  انةةةه العوملةةةة الدغــــوية

قةةةةد أدت إذةةةةى مةةةةا يمكةةةةن  لتجةةةد سةةةةبيلها إذةةةةى خةةةةوي التواصةةةل الةةةةدوذي. لكنهةةةةا مةةةةن ناحيةةةةة أخةةةر  

الهويةةةةةة اللغويةةةةةةة"، حيةةةةةت أن أبنةةةةةةاء هةةةةةذا العصةةةةةةر لةةةةةم يعةةةةةةودوا  اإلقةةةةةي  عليةةةةةةه مصةةةةةطل  "أزمةةةةةةة

يع شةةةةون اللغةةةةة التةةةةي تنتيةةةةي إليهةةةةا ثقةةةةافتهم وأرضةةةةةهم وإنمةةةةا تنتيةةةةي هةةةةويتهم اللغويةةةةة إذةةةةى اللغةةةةةة 

 املهيمنة في التواصل الدوذي. فكما اختفه هويتهم الثقافية اختفه هويتهم اللغوية. 

لهويةةةةة اللغويةةةةة فةةةةي ظةةةةل العوملةةةةة، قةةةةد تعةةةةد أك ةةةةر مةةةةا يعةةةةاني مةةةةن أزمةةةةة ا والدغـــة العربيــــة

لنو ها لغة للثقافة اإلسيمية من جانب، ولغة أجنبيةة دوليةة مةن جانةب آخر.ففةي حةين يةر  

الةةبعأ أن العوملةةة قةةد جةةاءت بنةةل مةةا تحتةةاغ إليةةه هةةذه اللغةةة إلثبةةات  و هةةا لغةةة دينيةةة مةةن 

 اللغة.  ن العوملة تأتي لذدمة هذهإجانب ولغة أجنبية من جانب آخر بل يمكن القول 
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إال أن الةةبعأ ارخةةر يةةر  مةةا يخةةال  ذلةةك ويزعمةةون أن اللغةةة العربيةةة بةةدأت تصةةبح 

معزولةةة داخةةل أرضةةها وخارجهةةا، ومنسةةية لةةد  النةةاققين بهةةا والنةةاققين الغيرهةةا. وأن االنتمةةاء 

لهةةةذه اللغةةةة الةةةذي يتمثةةةل فةةةي الرغبةةةة فةةةي تعلمهةةةا وتعليمهةةةا واسةةةتخدامها، يةةةنق  شةةة  ا فشةةة  ا 

ه فقةةةةط خارجيةةةةة مثةةةةل هيمنةةةةة اللغةةةةة الغربيةةةةة واسةةةةتيي ها، وإنمةةةةا أيضةةةةا وذلةةةةك ألسةةةةباب ل سةةةة

 داخلية مثل انعدام املنهج اللغوي والسياسة اللغوية لدعم هذه اللغة. 

ولكةن ال تقةةوم العوملةة دا مةةا ضةد هةةذه اللغةةة. هنةا  مةةن ظةواهر العوملةةة مةا تنتفةةع بهةةا 

التةةي اتخةةذت العربيةةة فيهةةا منانةةا  العربيةةة ولعةةل أهمهةةا تةةوافر الوسةةا ل التكنولوجيةةة اإلعيميةةة

 للتداول. 

وعلةةى صةةعيد آخةةر إن العةةأ ردود فعةةل علةةى العوملةةة قةةد تةةأتي ملصةةال  اللغةةة العربيةةة. 

ومن ذلةك ظهةور رغبةة مت ايةدة فةي العةأ الةدول فةي تطبيةق نمةام االقتصةاد اإلسةيمي ردا علةى 

اللغةة العربيةة ألغةراي  االقتصاد األمريني الرأسماذي. هذا قد أدي إذى رغبةة مت ايةدة فةي تعلةم

اقتصةادية. فبةدأ املعنيةةون باالقتصةاد اإلسةةيمي العنايةة باللغةةة العربيةة لنو هةةا وسةيلة وحيةةدة 

 .  4للرجوع املصادر االقتصادية اإلسيمية

إن العوملةة باعتبارهةا أحةد ابةةرز التحةديات التةي تواجةه اللغةةة العربيةة  لكنهةا سةةاهمه 

غربيةةةة إذةةةى حصةةةون املجتمعةةةات اإلسةةةيمية  ولةةةم تعةةةد بطريةةةق قةةةوي وفعةةةال فةةةي نقةةةل الثقافةةةة ال

املجتمعةةات العربيةةة واإلسةةيمية فةةي معةةزل عةةن العةةالم بةةل صةةارت تغةةز  ثقافيةةا وفكريةةا ولغويةةا 

عنةةةةوة عنهةةةةا وال أدل علةةةةى ذلةةةةك مةةةةن حركةةةةة التغريةةةةب التةةةةي وإن  انةةةةه قديمةةةةة المهةةةةور غيةةةةر أ هةةةةا 

ة زحفةةةةا غيةةةةر مسةةةةبو ، وممةةةةا ركبةةةةه أمةةةةواغ العوملةةةةة العاتيةةةةة وزحفةةةةه علةةةةى مجتمعاتنةةةةا الشةةةةرقي

تجةةةةةدر اإلشةةةةةةارة إليةةةةةه أن مسةةةةةةألة تغريةةةةةب املسةةةةةةلمين لةةةةةةم تكةةةةةن  متروكةةةةةةة ملجةةةةةرد االحتنةةةةةةا  بةةةةةةين 



 (2020)02:  دعـــال/  04 لجد امل
                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 
451 

الثقةةافتين اإلسةةيمية والغربيةةة، ثةةم متاالعةةة آثةةار هةةذا االحتنةةا  علةةى اإلسةةيم واملسةةلمين، إنمةةا 

ى  انةةةه سياسةةةة موجهةةةة ومدروسةةةة تسةةةتند إذةةةى تنميةةةر خةةةاه ، يعتمةةةد فةةةي جةةةزء كبيةةةر منةةةه علةةة

تجةارب االحتنةةا  بةةين اإلسةةيم والغةرب فةةي املا ةةني ، وعلةةى تجربةة الثةةورة الصةةناعية ومةةا تيهةةا 

مةةن آثةةار علةةى البنةةاء االقتصةةادي واالجتمةةالي والتقوةةي الغربةةي ، ثةةم علةةى تحليةةل مسةةألة اتسةةاع 

الهةةةةةةوة بةةةةةةةين هةةةةةةاتين الثقةةةةةةةافتين العةةةةةةد الثةةةةةةةورة الصةةةةةةةناعية  السةةةةةةبب االسةةةةةةةتقرار الثقةةةةةةافي فةةةةةةةي بةةةةةةةيد 

 تلك التراكمات التي أخذت منا ها في الغرب.املسلمين، و 

ولنةةي نقةة  علةةى حقيقةةة ذلةةك سةةأحاول بدايةةة التعريةة  بهةةذه الحركةةة مبةةرزا أهةةدافها 

ووسةةةةةةةا لها وأثرهةةةةةةةا علةةةةةةةى اللسةةةةةةةان العربيةةةةةةةة وكةةةةةةةذا علةةةةةةةى األمةةةةةةةن اللغةةةةةةةوي للمجتمعةةةةةةةات العربيةةةةةةةة 

 واإلسيمية.

 املبحث األول : التغـريب  مفهـومه وأبعـاده وآثـاره

 

 التغـريب:تعـريف 

الةةةةذي يأخةةةةذ فةةةةي ناحيةةةةة  -بكسةةةةر الةةةةراء-الغةةةةرب خةةةةي  الشةةةةر ، واملغةةةةرب التغريــــب لــــي الدغــــة: 

ب القةةةوم ذهبةةةوا فةةةي املغرب،وأغربةةةوا أتةةةوا الغةةةرب، وتغرب:أتةةةى مةةةن قبةةةل الغةةةرب،  الغةةةرب، وغةةةرو

 5وأغرب إذا دخل في الغربة ، واإلغراب: إتيان الغرب  التغريب"

 لمةةةةةة مسةةةةةتحدثة فةةةةةي العربيةةةةةة، واسةةةةةتخدامها sationoccidentali :لـــــي ا  ـــــ ال  التغريـــــب

حةديت العهةد لةد  الكتةةاب واملفكةرين العةرب الةذين سةةلموا بتفةو  اإلر  الحضةاري والثقةةافي 

 للغرب.
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هةةو"رجر الةةذات ممةةةا لهةةا وممةةا حولهةةا ولجوءهةةا إذةةى مةةةا  التغريــب فهنةةا  مةةن يةةر  أن

بةةةةدافع نقمةةةةة نزقةةةةة علةةةةى للغريةةةةب عنهةةةةا تتلةةةةبس بةةةةه وتتقمصةةةةه بةةةةدافع جهةةةةل أو بةةةةدافع دونيةةةةة أو 

   6املحيط سياسيا  ان أم دينيا أم اجتماعيا."

   7""أو هو االقتبات من الغرب الذي تسعى إليه الشعوب النامية للسير في قريق الحداثة

وهنةةةا  مةةةةن يةةةةر  أنةةةةه" مجمةةةةوع ارراء التةةةةي تنطةةةوي عليهةةةةا الةةةةدعوة ل خةةةةذ عةةةةن األجن ةةةةي 

أن هةةةذه الحلةةةول أو الطةةةر  التةةةي اسةةةتخدمها حلةةةوال أو قةةةر  حلةةةول ملشةةةكيت قا مةةةة، باعتبةةةار 

الغيةةةةةر  انةةةةةه سةةةةةببا فةةةةةي تقدمةةةةةه ونجاحةةةةةه. والهةةةةةد  مةةةةةن ورا هةةةةةا التحةةةةةرر مةةةةةن الشةةةةةعور بةةةةةالنق  

 8والدونية والسير في ركب الحضارة والحداثة"

ب نمةةةةةةةا يعرفةةةةةةةه األسةةةةةةةتاذ أنةةةةةةةور الجنةةةةةةةدي بأنةةةةةةةه:" حركةةةةةةةة  املةةةةةةةة، لهةةةةةةةا نممهةةةةةةةا وأهةةةةةةةدافها 

باإلشةةةةةةةةةرا  عليهةةةةةةةةةا، تسةةةةةةةةةتهد  احتةةةةةةةةةواء ال ذصةةةةةةةةةية  ودعا مها،ولهةةةةةةةةةا قاد هةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةذين يقومةةةةةةةةةون 

 9اإلسيمية الفكرية، ومحو مقوما ها الذاتية، وتدمير فكرها،وتسميم ينابيع الثقافة فيها"

و"التغريب تيار كبير ذو أالعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية،يرمي إذى: صةب  حيةاة األمةم 

أسةةةةةر  التبعيةةةةةةة الناملةةةةةة للحضةةةةةةارة العامةةةةةة، واملسةةةةةةلمين بخاصةةةةةة، باألسةةةةةةلوب الغربةةةةةي لينونةةةةةةوا 

 10الغربية"

 نشـأة التغـريب:

بةةدأ التغريةةب منةةذ بدايةةة عصةةر االسةةتعمار الحةةديت للعةةالم اإلسةةيمي مةةن قبةةل أوربةةا، 

م  فقةد انتقةل الصةراع مةن صةراع عسةكري إذةى 8971وبالتحديد من غةزو نةابليون مصةر عةام 

الغربةي بالسةيطرة املطلقةة  صراع فكري ثقافين وعسكري نواقتصةادي حيةت يكتفةي االسةتعمار 

علةةةةى مقةةةةدرات الشةةةةعوب اإلسةةةةيمية بل اهةةةةتم بزعزعةةةةة عقا ةةةةد املسةةةةلمين، وتبةةةةديل أخيقهةةةةم، 

وربةةةةط مصةةةةيرهم بةةةةالفكر الغربةةةةي الةةةةذي بةةةةدأ يقةةةةوده فةةةةي تلةةةةك الفتةةةةرة مجموعةةةةة مةةةةن املسةةةةتغربين 

أمثةةةةةال: رفاعةةةةةة رافةةةةةع الطهطةةةةةاوي، ثةةةةةم سةةةةةيمة مودةةةةةنى، وقةةةةةه حسةةةةةين، ولطفةةةةةي السةةةةةيد، وأدبةةةةةاء 
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وغيةةةرهم   لةةةذا تعةةةد هةةةذه الحملةةةة عةةةي بدايةةةة حركةةةة التغريةةةب، واالسةةةتيب الحضةةةاري،  املهجةةةر،

 وتض يع هوية األمة.

إن التغريب، في أحةد أوجهةه، لة س إال اللبةات الثقةافي للتصةنيع. لكةن تغريةب العةالم 

الثالةةةةت ل والةةةةذي تتنةةةةون معمةةةةم دولةةةةه مةةةةن الةةةةدول العربيةةةةة واملسةةةةلمة   هةةةةو أوال، عمليةةةةة محةةةةو 

ى أ هةةةةا تةةةةدمير بةةةةي قيةةةةد وال شةةةةرو للبنيةةةةات االقتصةةةةادية واالجتماعيةةةةة والعقليةةةةة للثقافةةةةة، بمعوةةةة

التقليديةةةةةة، لنةةةةةةي ال يقةةةةةةوم مقامهةةةةةةا فةةةةةةي حينةةةةةةه سةةةةةو   ومةةةةةةة كبيةةةةةةرة مةةةةةةن الذةةةةةةردة، مصةةةةةةيرها إذةةةةةةى 

عةري علةى سةنان العةالم الثالةت، لنةي يحةل محةل هةويتهم الثقافيةة  الصدأ ... إن هةذا الةذي ير

نيةةة عابثةةة، ذات انتمةةاء خةةّداع إذةةى مجتمةةع عةةاليي الضةةاةعة، إنمةةا يتضةةمن صةةنع  ذصةةية وق

ل هو الغرب   ... إن ضياع الهويةة الثقافيةة الةذي ينةت  عةن ذلةك، أمةر ال يقبةل الجةدل، وهةذا 

يسةةةةاهم بةةةةدوره فةةةةي عةةةةدم اسةةةةتقرار ال ذصةةةةية الوقنيةةةةة سياسةةةةيا واقتصةةةةاديا. ومةةةةا يتبقةةةةى العةةةةد 

بةةةةةةةدو لهةةةةةةةا أجنبيةةةةةةةة، وإ هةةةةةةةا ذلةةةةةةةك مةةةةةةةن اإلبةةةةةةةداع الةةةةةةةوقوي، يكمةةةةةةةن فةةةةةةةي حالةةةةةةةة تبعيةةةةةةةة إزاء ثقافةةةةةةةة ت

  .  11كذلك

 أهـ اف التـغريـب:

بالصةةةةةبغة الغربيةةةةةة،  -العربةةةةةي اإلسةةةةةيمي– هةةةةةد  حركةةةةةة التغريةةةةةب إذى"صةةةةةب  املجتمةةةةةع 

ومحةةةةو الهويةةةةة اإلسةةةةيمية، حتةةةةى يصةةةةبح املجتمةةةةع نموذجةةةةا للمجتمةةةةع الغربةةةةي، ولةةةةذا فلةةةة س مةةةةن 

ده، وإيجةةاد الحلةةول أهةةدا  حركةةة التغريةةب خدمةةة املجتمةةع والرفةةع مةةن مسةةتواه والر ةةي بةةأفرا

ملشةةةا له، ألن حركةةةة التغريةةةب ال تحمةةةل فةةةي  أهةةةدافها هةةةذه املضةةةامين الجميلةةةة، وال تضةةةم بةةةين 

ولقةةةةةةد دأب الحر ةةةةةةات االسةةةةةةتعمارية والتبشةةةةةةيرية منةةةةةةذ قةةةةةةديما 12قيا هةةةةةةا هةةةةةةذه املعةةةةةةاني الطيبةةةةةةة"

" تدمير املجتمعةات اإلنسانية،وخاصةة املجتمةع اإلسةيمي العربةي عةن قريةق قةر  وحديثا على

ديةةةةةةد مةةةةةةن النمريةةةةةةات واملةةةةةةذاهب الوثنيةةةةةةة واملاديةةةةةةة املتصةةةةةةلة بةةةةةةالنفس اإلنسةةةةةةانية، واألخةةةةةةي  ع

والعقا ةةةةد والتةةةةةاري  واللغةةةةةة، ومقارنةةةةات األديةةةةةان والتربيةةةةةةن وقةةةةةد قصةةةةدت هةةةةةذه املخططةةةةةات إذةةةةةى 
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محاولة تغريب العرب واملسلمين وتفري  الفكر اإلسيمي العربةي مةن مقوماتةه وقيمةه وذات تةه 

 .13عاليي الوثوي املادي"في بوتقة الفكر ال

 ويمكن إجمال أهدا  حركة التغريب في هدفين ر  سيين هما: 

أوال: "تشةةةكيك املسةةةلمين فةةةي ديةةةنهم، الةةةذي اكتشةةة  رواد هةةةذه الحركةةةة أنةةةه أكبةةةر عقبةةةة فةةةي 

قريةةةةق سةةةةيطر هم علةةةةى الةةةةبيد، ولتحقيةةةةق ذلةةةةك قةةةةام الغةةةةرب بحملةةةةة كبةةةةر  لغسةةةةل الةةةةدما  

 14من أهل البيد"اإلسيمي، وكسب املريدين واألتباع 

ثانيا: "إيهام املسلمين أن الحضارة الغربية حضارة عاملية، وأ ها ثمرة تجةارب اإلنسةانية، 

وعلةةةى هةةةذا فةةةي منةةةاه ملةةةن أراد التقةةةدم أن يتبوةةةى مفاهيمهةةةا، ويقتةةةبس نممهةةةا،وأن يةةةربط 

 . 15مصيره بمصيرها"

 أسـاليـبه:

 ت عملية التغريب على ثيثة عناصر:اعتمد

 ل من اإلسيم.تفري  األجيا - -8

 ملىء الفرا  باألفنار الغربية. - -2

 تجنيد العأ أبناء املسلمين لتنفيذ مآربهم. - -3

 عوامـل انتشـار حركـة التغـريب:

يمكن أن نرجع عوامل انتشار حركة التغريب في وسط املجتمعات اإلسيمية إذةى سةببين 

 أساسين:

 -صةةلى ج عليةةه وسةةلم-رسةةوله  : أن هةةذا هةةو قضةةاء ج عةةز وجةةل النافةةذ فيمةةا أخبةةر بةةهاألول 

صةةلى ج عليةةه  –ممةةا سةةبق فةةي علمةةه ، فعةةن أبةةي سةةعيد الذةةدري، ر ةةني ج عنةةه، أن الن ةةي 

نو من  ان قبلكم، شةبرا الشةبر وذراعةا بةذراع، حتةى لةو   سةلنوا  حةر  –وسلم 
و
قال: لتتبعن سو 

 .  16ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول ج! اليهود والنصار ؟ قال: فمن؟!!
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ل ابةةن رجةةر العسةةقيني فةةي شةةر  هةةذا الحةةديت: " ضةةب ": دويبةةة معروفةةة ... والةةذي يمهةةر قةةا

القتفةةا هم  -أن التخصةةي  إنمةةا وقةةع لضحةةر الضةةب لشةةدة ضةةيقه ورداءتةةه. ومةةع ذلةةك فةةإ هم 

 . 17لو دخلوا في مثل هذا الصغير الرديء لتبعوهم  –آثارهم وإتباعهم قرا قهم 

سةةبحانه وتعةةاذى فقةةد ضةةمن نصةةر دينةةه وحزبةةه وأوليا ةةه : ضةةع  إيمةةان املسةةلمين  بةةا  الثــاني

 ، يقةةةول ابةةةن القةةةيم رحمةةةه ج فةةةي ذلةةةك: 
و
 وعمةةةي

و
فةةةإذا ضةةةع  اإليمةةةان »القةةةا مين بدينةةةه علمةةةا

صار لعدوهم من السبيل بحسب ما نق  من إيما هم فهةم جعلةوا علةيهم السةبيل بمةا تر ةوا 

فةي  مةدفوع عنةه بالةذات أيةن  ةان من قاعة ج تعاذى ، فاملؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مو 
ْ
ك

.. وقةةةد 
و
 وباقنةةةا

و
، ولةةةو اجتمةةةع عليةةةه مةةةن بأقطارهةةةا ، إذا قةةةام بحقيقةةةة اإليمةةةان وواجباتةةةه ظةةةاهرا

، وقةةةال  18قةةةال ج تعةةةاذى للمةةةؤمنين للوال  هنةةةوا وال تحزنةةةوا وأنةةةتم األعلةةةون إن كنةةةتم مةةةؤمنين  

 .19معكم ولن يتركم أعمالكم   تعاذى: للفي  هنوا وتدعوا إذى السلم وأنتم األعلون وج

 مـظاهـر التـغـريب

تتعةةةدد ممةةةاهر التغريةةةب فةةةي مجتمعاتنةةةا العربيةةةة واإلسةةةيمية لتأخةةةذ أشةةةناال متعةةةددة فةةةي شةةةتى 

منةةةاحي الحيةةةاة سةةةواء منهةةةا العمليةةةة أو التواصةةةلية أو فةةةي امتةةةدادا ها االجتماعيةةةة أو الثقافيةةةة أو 

 ع شة وقرا ق التعامل االقتصادية وهذا  له تأثرا بالغرب في أنماو امل

ل س من الصعب التةدليل علةى تلةك املمةاهر فحيةت مةا قلبةه بصةر  تجةد ملسةة أو أثةارة تةنم 

 على هذا التأثر البال  حدا اليطا  أحيانا.

الذطيةةةر مةةةن اإلعينةةةات إن املتجةةةول فةةةي األسةةةوا  واملحةةةيت والشةةةوارع يلفةةةه نمةةةره ذا  الكةةةم 

مكتوبةةةةةة باللغةةةةةة  –وهةةةةةو األمةةةةةّر  -للغةةةةة العربيةةةةةة أو التةةةةي تحمةةةةةل أسةةةةةماء أجنبيةةةةةة، إمةةةةةا مكتوبةةةةةة با

األجنبيةةة علةةى حسةةب الثقافةةة األجنبيةةة السةةا دة فةةي ذلةةك املجتمةةع والتةةي غالبةةا مةةا ورثناهةةا عةةن 

املسةةةتدمر.والتي تثبةةةه فعةةةي مةةةا أكةةةده ابةةةن خلةةةدون فةةةي مقدمتةةةه مةةةن أن املغلةةةوب مولةةةع بتقليةةةد 

ين ل سةيم النةاققين بلغةة القةرآن الغالب ، بل إن تعجب فعجب أنك تر  كثيرا من املنتسةب
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يتنافسةةةون فةةةي تقليةةةد الغةةةرب فةةةي ممهةةةرهم بةةةل أحيانةةةا حتةةةى فةةةي مخبةةةرهم وهةةةذا  لةةةه مةةةن تبعةةةات 

السةةعي وراء وهةةم الحضةةارة الغربيةةة الزا فةةة، التةةي تجةةرد املسةةلم العربةةي عةةن أصةةوله العريقةةة 

ملتطرفةةةة واألفنةةةار وثوابتةةةه املت نةةةة لتلقةةةي بةةةه فةةةي مسةةةتنقع آسةةةن مةةةن األفنةةةار الشةةةاذة واملةةةذاهب ا

 السامة.

وفي أسلوب الحوار، تجدهم يحاولون إقحام  لمات باللغة األجنبية أثناء الحةديت، 

حتى يبدو املتنلم وكأنه " مثق  "!! فةي يخلةو الحةديت مةن  لمةات مثةل " أوكيةه " أو " هةاي " 

املتةةةأثرين بهةةةذا أو " بةةةاي بةةةاي " أو " آلةةةو " أو " بةةةون جةةةور " ... الةةةع.  وكثيةةةرا مةةةا نجةةةد عنةةةد العةةةأ 

النهج إحساسا باالحتقار للغتهم وير  في الكيم الغير العربيةة أو فةي تحريةر الوثةا ق واملراسةيت 

أو حتى في تصفح الجرا د واملجيت والصح  وكةذا املواقةع األجنبيةة يجةد فةي  ةل ذلةك متعةة 

ا ويعتقةةةد أنةةةه بةةةذلك قةةةد واكةةةب التطةةةور وقةةةد سةةةاير حركيةةةة العصةةةر، وفةةةي ذلةةةك رجةةةران للغتنةةة

وتقليةةةةل مةةةةن شةةةةأ ها، خاصةةةةة مةةةةع وجةةةةود البةةةةدا ل لنةةةةل تلةةةةك النلمةةةةات والعبةةةةارات فةةةةي ديننةةةةا وفةةةةي 

 ثقافتنا.

لةذلك  ةان مةن أوذةةى أولويةات دعةاة هةةذا التيةار تحقيةر الهويةة فةةي ال ذصةية العربيةة اإلسةةيمية 

وذلةةةةك عةةةةن قريةةةةق " إنشةةةةاء عقليةةةةة عامةةةةة تحتقةةةةر  ةةةةل مقومةةةةات الحيةةةةاة اإلسةةةةيمية وتنفةةةةر مةةةةن 

علةةةى إالعةةةاد العناصةةةر التةةةي تمثةةةل الثقافةةةة اإلسةةةيمية عةةةن مراكةةةز التوجيةةةه...ومن  الةةةدين وتعمةةةل

 أبرز معالم التغريب عي غرت مفاهيم ثقافية وتربوية في نفةوت املسةلمين تخلةق فةيهم نزعةة

االحتقةةةار لقةةةيمهم واالعتةةة از بقةةةيم الغرب....وتشةةةويه مبةةةاد  اإلسةةةيم وثقافتةةةه وانتقةةةاه الةةةدور 

افةةةة اإلنسةةةانة ومحاولةةةة خلةةةق شةةةعور بةةةالنق  فةةةي نفةةةوت املسةةةلمين الةةةذي لعبةةةه فةةةي تةةةاري  الثق

يحملهم على الرضا والذضةوع لل  عةات واملةذاهب الغربيةة، وكةذلك العمةل علةى تةوهين القةيم 

اإلسيمية والغأ من اللغة العربية وتغي ب هذه القيم وإحيل قيم أخر  بدال منهةا بحيةت 

   20تصبح هذه القيم الجديدة معتقدات عامة"
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ممةةةاهر التغريةةةب التةةةي كثيةةةرا مةةةا نصةةةادفها فةةةي الشةةةارع، تقليةةةد سةةةلوكيات الغةةةرب  ومةةةن

وعادا هم شبرا الشةبر وذراعةا بةذراع. فةي امللةبس واملأ ةل وقرا ةق الكةيم ومختلة  جانةب حياتنةا 

إذةى  -فةي ظةل العوملةة–املع شية ولم يقتصر املد التغري ي في توسعه على هذا الحد بةل تعةداه 

البيةةةةةةةوت عةةةةةةن قريةةةةةةةق مةةةةةةا يةةةةةةتم عرضةةةةةةةه فةةةةةةي شاشةةةةةةةات التلفةةةةةةاز مةةةةةةةن   غةةةةةةزو ثقةةةةةةافي وفكةةةةةةةري داخةةةةةةل

املسلسةةيت أو األفةةةيم التةةي تبةةةت القةةيم الغربيةةةة البعيةةدة أو املنافيةةةة ل سةةيم، زيةةةادة علةةى أ هةةةا 

وسةةيلة مةةن وسةةا ل هةةدر الوقةةه وتضةة يعه فةةي غيةةر النةةافع إذ غالبةةا مةةا تتعةةاري أوقةةات إذاعتهةةا 

 في سبيل إتمام املشاهدة واملتاالعة.مع مواقيه الصية، فتجدهم يهدرون الصية 

وفةةي املأ ةةةل واملشةةةرب. وضةةع لنةةةا اإلسةةةيم آدابةةا تةةةنمم قريقةةةة األ ةةل والشةةةرب. ولكننةةةا رجرناهةةةا 

واسةتعرنا مفةاهيم الغةرب عوضةا عنهةا. فانتشةرت فةي شةوارعنا ثقافةة محةيت تقةديم الوجبةات 

لسةةون فةةي تلةةك املحةةال السةةريعة والسندوتشةةات والتةةي يمنةةني النةةات يأ لو هةةا فةةي الشةةارع. أو يج

 فيأ لون على أنغام املوسيقى الصاخبة واألغاني الهابطة. 

 ةل هةةذه املمةةاهر عةةي مجةةرد نمةاذغ ملةةا أصةةاب هويتنةةا فةةي مقتةل. ذلةةك أن أهةةم  ةةنيء فطةةن إليةةه 

أعةةةدا نا هةةةو مةةةا تضةةةيفه إلينةةةا هويتنةةةا مةةةن عةةةزة وفخةةةار. فنانةةةه محةةةاوال هم الدءوبةةةة واملتكةةةررة 

ور ها. وارن وبعةةةةةةةد وضةةةةةةةو  هةةةةةةةذه املخططةةةةةةةات وآثارهةةةةةةةا علةةةةةةةى ملسةةةةةةةع تلةةةةةةةك الهويةةةةةةةة وتشةةةةةةةويه صةةةةةةة

مجتمعاتنةةةةا، فإمةةةةا أن نمةةةةل ملتةةةة مين بهويتنةةةةا اإلسةةةةيمية، وإمةةةةا أن ننجةةةةر  مةةةةع التيةةةةار فيبتلعنةةةةا 

 و هلك وتنون الهاوية.

 وسـائل حركات التغـريب:

اسةةتخدم الغربيةةون وأتبةةاعهم مةةن املسةةتغربين عةةدة وسةةا ل وأسةةاليب لتغريةةب املسةةلمين، مةةن 

 ها:أشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهر 

يةةةةةةات والجامعةةةةةةات الحنوميةةةةةةة والذاصةةةةةةة: حيةةةةةةت  ةةةةةةانوا  -8
ّ
منةةةةةةارج التعلةةةةةةيم فةةةةةةي املةةةةةةدارت والنل

يتسةةةلمون الطفةةةل منةةةذ الحضةةةانة، ويقومةةةون العمليةةةة تغريبةةةه وسةةةلذه عةةةن قةةةيم إسةةةيمه، عةةةن 
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قريةةةةةةةةةق املقةةةةةةةةةررات الدراسةةةةةةةةةية والكتةةةةةةةةةب املدرسةةةةةةةةةية واخةةةةةةةةةتيو الطةةةةةةةةةيب بالطالبةةةةةةةةةات، والقيةةةةةةةةةام 

 ملختلطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.بالنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاقات املدرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية والجامعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا

وسةةةةةةةا ل اإلعةةةةةةةيم املختلفةةةةةةةة: حيةةةةةةةت اسةةةةةةةتخدموا النلمةةةةةةةة املقةةةةةةةروءة املسةةةةةةةموعة واملنمةةةةةةةورة،  -2

ووظفةةةةةةةةوا العةةةةةةةةاملين فةةةةةةةةي املؤسسةةةةةةةةات اإلعيميةةةةةةةةة املختلفةةةةةةةةة لتحقيةةةةةةةةق هةةةةةةةةدفهم التغري ةةةةةةةةي، مثةةةةةةةةل 

 الصحيفة واملجلة واإلذاعة، ثم جاء التلفاز والشريط والفيديو الكمبيوتر واإلنترنه!

، البعثةةةات الدراسةةةةي -4
و
ة إذةةةةى بةةةيد الغةةةةرب: التةةةةي  ةةةانوا يختةةةةارون لهةةةةا الطلبةةةة املتفةةةةوقين دراسةةةةيا

ويرسةةةلو هم إذةةةى جامعةةةات الغةةةرب، وهةةةم فةةةي مرحلةةةة املراهقةةةة، وهنةةةا  يمارسةةةون علةةةيهم عمليةةةة 

 "تغريب" مدروسة، يعودون العدها مستغربين ليفسدوا أبناء املسلمين.

املسةؤولية والقيةادة، التخةاذ القةرارات تمكةين "املسةتغربين" فةي بةيد املسةلمين، وتسةليمهم  - 4

املحققة لذلك الهد ، فصار املستغربون قةادة سياسةة، ورواد أدب، وزعمةاء حكةم، وخبةراء 

 اقتصةةاد، وواضةةعي خطةةط وبةةرام  ومنةةارج، فاسةةتخدموا  ةةل ذلةةك فةةي تغريةةب أبنةةاء املسةةلمين.

واملشةةةاركة فةةةي تغريةةةب  املتبنيةةةة للثقافةةةة الغربيةةةة، –العلمانيةةةة  –إنشةةةاء األحةةةزاب اليدينيةةةة  -5

 أبناء املسلمين، وتوجيه نشاقات هذه األحزاب ألبناء املسلمين.

تنةةةةةةةةةةةوين االتحةةةةةةةةةةةادات والجمعيةةةةةةةةةةةات واملؤسسةةةةةةةةةةةات الثقافيةةةةةةةةةةةة واألدبيةةةةةةةةةةةة والفنيةةةةةةةةةةةة والذيريةةةةةةةةةةةة  -6

والنسةا ية، التةةي تتبوةةى النمةةرة الغربيةةة، وقيةةام تلةةك املؤسسةةات بالنشةةاقات املختلفةةة لتغريةةب 

 الفكر الغربي، ومهاجمة الفكر اإلسيمي.املسلمين، والتبشير ب

التةةةةروي  للقةةةةيم والثقافةةةةات واألفنةةةةار الغربيةةةةة بةةةةين املسةةةةلمين، وتسةةةةويق السةةةةلع االسةةةةتهيكية  -9

الغربيةةةةة، والةةةةةدعوة إذةةةةى األزيةةةةةاء والتقاليةةةةةد واملوضةةةةات الغربيةةةةةة، وتةةةةزيين املةةةةةأ والت واملشةةةةةروبات 

 فية املستغربة.واملمارسات الغربية، وإيجاد املراكز واملؤسسات الثقا

 عوائـق أمـام حركـة التغـريب:
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ال شةك أن انتشةةار التغريةب فةةي املجتمعةات العربيةةة اإلسةيمية بةةات ظةاهرة تةةأر  جميةع مةةن لةةه 

نخةةوة وغيةةةرة علةةى دينةةةه ولغتةةه وحضةةةارته ، ولةةذلك كثيةةةرا مةةا تواجةةةه موجةةات التغريةةةب العوا ةةةق 

هةذه التحةديات ولعلةه يمكةن تق  في قريةق توسةعها  انةه وال تةزال تشةنل صةمام أمةان أمةام 

 إيجاز هذه العوا ق في النقاو ارتية:

 خصو ية امللجتمعات اإلسالمية ومكانتها ال ينية -1 -

" إن لنةةةةل أمةةةةة مةةةةن أمةةةةم األري خصوصةةةةية تخصةةةةها تنبةةةةع مةةةةن دينهةةةةا وثقافتهةةةةا ولغتهةةةةا،  -

واألمةةم القويةةة تحةةافه علةةى هةةذه الذصوصةةية مةةن عاديةةات التغييةةر وم  ةةرات التبةةديل، 

 من االنصهار أو الذوبان. وتصو ها

هةةذه الذصوصةةية التعوةةي رفةةأ التقةةدم العليةةةي أو التطةةور التقوةةي وال عيقةةة لهةةا  بةةةه  -

 أصي، وإنما ترفأ األفنار املعادية، والثقافات الوافدة.

حركة التغريب في املجتمع ترفأ خصوصية املجتمع أل ها تر  فيها عا قا عةن قبةول  -

 21 لذوبان في حضارته."ثقافة الغرب وفكره، وحا ي دون ا

" ومةةادام املسةةلمون والعةةرب مستمسةةكين بمقومةةات فكةةرهم التةةي اسةةتمدوها مةةن القةةةرآن 

كمةةةةا  جةةةةزت مةةةةرات علةةةةى قةةةةوال التةةةةاري  -أساسةةةةا، فةةةةإن أي قةةةةوة غازيةةةةة أو مسةةةةيطرة تعجةةةةز

عةةةةةةن أن تقةةةةةة  فةةةةةي وجههةةةةةةم، وإ هةةةةةةم إذا عةةةةةةادوا إذةةةةةى مصةةةةةةادرهم ومناالعةةةةةةه فةةةةةةإ هم  -اإلسةةةةةيمي

 .22صمود في وجه أعتى قو  األري ومواجهتها وسحقها"سينونون قادرين على ال

 

تنــــــــامي العمــــــــل الخيــــــــ ي والــــــــ عوي وتيــــــــار التــــــــ ين  لــــــــي موا هــــــــة  حــــــــف حركــــــــة  -2 -

  التغريب: 

إذ يعتبةةةةةر النشةةةةةاو الةةةةةدعوي واألعمةةةةةال التحس سةةةةةية التةةةةةي تةةةةةدعو إذةةةةةى العةةةةةودة إذةةةةةى األصةةةةةول 

انةةةه هةةةذه األنشةةةطة واحتةةةرام الهويةةةة مةةةن بةةةين أشةةةد العوا ةةةق أمةةةام هةةةذا التيةةةار خاصةةةة إذا  



 

 (2020)02:  دعـــال/  04 لجد امل
                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 
460 

متبنةةةةاة مةةةةن قةةةةر  هي ةةةةات رسةةةةمية أو جهةةةةات مسةةةة ولة ألن دعةةةةم العمةةةةل الةةةةدعوي وتمويةةةةل 

 من شأنه أن يضع  نشاو حركة التغريب.23النشاو الذيري في الداخل والذارغ،

 قدة شعبية هذا التيار وع م اتساع نشاطه:  -3 -

لتيةةار وحملةةة هةةذا بةةالنمر إذةةى قبيعةةة املجتمعةةات العربيةةة اإلسةةيمية فةةإن دعةةاة هةةذا ا 

الفكةةةر يشةةةنلون أقليةةةة بةةةالنمر إذةةةى عمةةةوم املجتمةةةع وهةةةذا وإن  ةةةان ال يقلةةةل مةةةن خطةةةور هم 

غيةةةر أنةةةه يشةةةنل دافعةةةا معنويةةةا يرسةةةع مةةةد  ارتبةةةاو الشةةةعوب العربيةةةة اإلسةةةيمية العناصةةةر 

هويتهةةا علةةى الةةرغم مةةن محةةاوالت التغريةةب لةةذا" ملةةا  ةةان التيةةار التغري ةةي ورمةةوزه أقليةةة فةةي 

يكةةةةن ملشةةةةاريعهم زخةةةةم وال لبةةةةرامجهم تأثي ر.ولعةةةةل هةةةةذا أحةةةةد أسةةةةباب ضةةةةع   املجتمةةةةع لةةةةم

   24تأثيرهم في املجتمع رغم اإلمنانات التي يملنو ها خاصة في مجال اإلعيم".

 بين التغريـب والتفـاعل الحضـاري:

 يتعلةةةق  
و
 حضةةةاريا

و
فةةةي ظةةةل التطةةةورات العلميةةةة الراهنةةةة نجةةةد أن العةةةالم يعةةة   تقةةةدما

الطبيعيةةةةةةةة، والتطبيقيةةةةةةةة، واإلنسةةةةةةةانية، وهةةةةةةةذه املنجةةةةةةةزات حةةةةةةةق ل نسةةةةةةةانية بالتقنيةةةةةةةةنوالعلوم 

جمعةةةةةةاء، وعمةةةةةةل  للبشةةةةةةرية  لها،ويشةةةةةةتر  النةةةةةةات فةةةةةةي صةةةةةةناعتها واالسةةةةةةتفادة منهةةةةةةا، وإن  انةةةةةةةه 

مصةةادرها غربيةةة، وأ ةةحاب اإلبةةداع فيهةةا فةةي كثيةةر مةةن األحيةةان هةةم الغربيةةون. وعلةةى هةةذا فةةإن 

الشةةةةةر ي، واالسةةةةةتفادة منةةةةةه، وتوظيفةةةةةه وفةةةةةق مةةةةةنهج نقةةةةةل اإلبةةةةةداع التقوةةةةةين واملعرفةةةةةي الغربةةةةةي أو 

اإلسةةيم وقيمةةه لةة س مةةن التغريةةب فةةي  ةةنيء  بةةل هةةو عمةةل إيجةةابي لتحقيةةق النمةةو الحضةةاري، 

 وملحاولة الوصول إذى مستو  التحدي والقوة الذاتية.

ولكةةةةةةةةةةةن التغريةةةةةةةةةةةب املةةةةةةةةةةةذموم هةةةةةةةةةةةو نقةةةةةةةةةةةل القةةةةةةةةةةةيم الدينيةةةةةةةةةةةةن واالجتماعيةةةةةةةةةةةة الذاصةةةةةةةةةةةة املتعلقةةةةةةةةةةةة 

بخيرهةةةةا وشةةةةرها  لبةةةةذرها فةةةةي األري العربيةةةةة واإلسةةةةيمية، وإن  ةةةةان فةةةةي  بالهويةةةةة نواستنسةةةةاخها

ذلةةةةةةك مخالفةةةةةةة للثقافةةةةةةة اإلسةةةةةةيمية والثوابةةةةةةه الدينيةةةةةةة، والذصوصةةةةةةية االجتماعيةةةةةةة نوالهويةةةةةةة 
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الذاتيةةةةةةة هةةةةةةذا هةةةةةةو التغريةةةةةةب الةةةةةةذي ينباةةةةةةي الحةةةةةةذر منةةةةةةه، وحمايةةةةةةة املجتمعةةةةةةات اإلسةةةةةةيمية مةةةةةةن 

 مخاقره.

 قسمين اثنيين : وعليه يمكن تقسيم  تيار التغريب إذى

محمود وهو  ل ما من شأنه تحقيق نفع أو دفع مفسدة أو جلةب مصةلحة وإن  ةان  أحدهما

فيها اعتماد على ترا  الغةرب فةإن ذلةك يصةب فةي مصةلحة األمةة امتثةاال لهةدي سةيد البشةرية 

ؤمن فأنى وجدها فهو أحق بها"  في قوله:"الحكمة ضالة امل 

ر ل صةةةول والقةةةيم والهويةةةة الحضةةةارية ل مةةةة العربيةةةة مةةةذموم وهةةةو الةةةذي يكةةةرت التنكةةة والثةةةاني

 اإلسيمية بل يمكن أن نعتبره أحد أبرز مماهر محاربة املرجعية الثقافية اإلسيمية.

 الشخـصية اإلسالمـية بين التقدـي  والتلج يـ  :

لقةةةةد اتصةةةة  العقةةةةل اإلسةةةةيمي بةةةةالتحرر فةةةةي دا ةةةةرة اإلقةةةةار الشةةةةرلي وكثيةةةةرا مةةةةا وجةةةةدنا  

ية أو األحاديت النبوية تذم التبعية املقيتة أو التقليد األعيى الةذي ال يقةوم النصوه القرآن

 على أسس  حيحة ولذلك حره 

دعةةةاة التغريةةةب إذةةةى غةةةرت ثقافةةةة التقليةةةد تغي بةةةا لل ذصةةةية اإلسةةةيمية  " ولقةةةد وقةةة  الفكةةةر 

 اإلسيمي من التقليد موقفا واضحا في كي مجاليه : تقليد القديم، أو تقليد الوافد:

 تقليد القديم الغير برهان.

 تقليد الوافد األجن ي الغير ضرورة.

وكيهمةا يجةةب أن تتحةرر منهمةةا األمةم التةةي بلغةه مرحلةةة الرشةد الفكةةري وتسةقط فيهمةةا األمةةم 

الضعيفة، وأخطر األمور أن تدلى األمم إذى التحرر من تقليد قديمها لتقع في تقليد األجن ةي 

ولنةةةةةةةل أمةةةةةةةة ثقافتهةةةةةةةا وقيمهةةةةةةةا ومزاجهةةةةةةةا النف ةةةةةةةني  عنهةةةةةةةا وكيهمةةةةةةةا يفسةةةةةةةد ال ذصةةةةةةةية والةةةةةةةذات،

واالجتمةةةةةةةةةالي فةةةةةةةةةي تحتةةةةةةةةةاغ إذةةةةةةةةةى تقليةةةةةةةةةد أمةةةةةةةةةة غيرهةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةي أسةةةةةةةةةلوب تفكيرهةةةةةةةةةا أو تعتنةةةةةةةةةق قيمهةةةةةةةةةا 

 .25ومفاهيمها"
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ولقةةةد حةةةذر اإلسةةةيم مةةةن خطةةةر التقليةةةد فةةةي حةةةديت الن ةةةي ه " لتتةةةبعن سةةة ن مةةةن قةةةبلكم حةةةذو 

ج: اليهةةةود والنصةةةار . القةةةذة بلقةةةذة حتةةةى لةةةو دخلةةةوا  حةةةر ضةةةب لةةةدخلتموه "قةةةالوا يةةةا رسةةةول 

 قال : فمن؟.

يقول الدكتور محمد أحمد الغمراوي:" إذا  ان املسلمون يطلبةون النجةاة فليطلبوهةا داخةل 

اإلسةةةيم الخارجةةةه، وهةةةم يخط ةةةون قريةةةق الرشةةةد إذا قلةةةدوا الغةةةرب فةةةي نممةةةه االجتماعيةةةة. إن 

د هةةو أداة االنحطةةاو. التقليةةد ر  وقةةد حةةرر اإلسةةيم منةةه اإلنسةةان إذةةى األبةةد، ذلةةك أن التقليةة

وأن أخةةة  خصةةةا   التقليةةةد : هةةةو اإلتبةةةاع مةةةن غيةةةر رويةةةة و ال فهةةةم واالقتنةةةاع ال عةةةن تفكيةةةر 

 .26ولكن عن ثقة السا ل باملس ول، والتاالع باملتبوع"

وإذا تحةةةرر العقةةةل مةةةن قيةةةود التقليةةةد فلةةة س معوةةةى ذلةةةك الوقةةةوع فةةةي حبا ةةةل االنفتةةةا  

ور أو التجديةةد أو املعاصةرة بةل البةةد مةن التريةت فةةي األعيةى علةى الثقافةات الغربيةةة بةدالي التطة

الوافةةةةةد والوقةةةةةو  منةةةةةه موقةةةةة  نقةةةةةد وتمحةةةةةي  بحيةةةةةت النقبةةةةةل إال مةةةةةا يتما ةةةةةنى مةةةةةع عنلصةةةةةةر 

ال ذصية اإلسيمية وندفع ما يعري ذلك أيا  ةان مسةماه الةذي يتسةيى بةه، ولعةل هةذا هةو 

ة بحيةت تقةةني علةى السبب الذي حمل التغريبيين على  الدعوة إذى " توسيع مجال املعاصةر 

األصةةةالة أو تةةةذيب القةةةيم األصةةةيلة للفكةةةر اإلسةةةيمي فةةةي بوتقةةةة األمميةةةة. ولقةةةد  ةةةان اإلسةةةيم فةةةي 

تاريخةةةه  لةةةه قةةةادرا علةةةى تحقيةةةق االلتةةة ام بالعصةةةر والتقةةةدم والتجديةةةد دون أن يفقةةةد األصةةةالة. 

 ول سةةةةه األصةةةةالة تشةةةةبثا باملا ةةةةني أو تعصةةةةبا لةةةةه، ول سةةةةه عةةةةي تقةةةةديس للتةةةةاري  ولكنهةةةةا إيمةةةةان

 27بالقيم الثابتة  وتأكيد للوجود الذاتي ومحافمة على كيان األمة في أصالة فكرها"

"أمةةةا إذا  انةةةه العصةةةرنة تعوةةةي دفةةةع اإلسةةةيم والفكةةةر اإلسةةةيمي والثقافةةةة العربيةةةة إذةةةى مواجهةةةة 

الحيةةاة العصةةةرية وااللتقةةةاء بالحضةةةارة العامليةةةة والفكةةةر البشةةري أخةةةذا وعطةةةاء، فةةةإن ذلةةةك أمةةةر 

يومةةةا مةةةا، فقةةةد  ةةةان الفكةةةر اإلسةةةيمي دومةةةا فكةةةرا مفتوحةةةا قةةةادرا علةةةى األخةةةذ قةةةا م لةةةم يتوقةةة  

والعطاء و ان له آفاقه املنمورة ما يمكنةه مةن االلتقةاء بمختلة  النمريةات الحديثةة البنةاءة 
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التقدميةةةة فةةةي مجةةةال االقتصةةةاد والقةةةانون واالجتمةةةاع.ولم يكةةةن اإلسةةةيم بقيمةةةه الثابتةةةة عةةةاجزا 

والعطةةةاء، بةةةل إن هةةةذه القةةةيم األساسةةةية مةةةن عقيةةةدة وشةةةريعة يومةةةا مةةةا عةةةن الحركةةةة والتقةةةدم 

وأخةةةي   انةةةه عةةةي أقةةةو  الحةةةوافز إلعطةةةاء البشةةةرية قيمةةةة إنسةةةانية أعلةةةى مةةةن مفهومهةةةا املةةةادي 

 .28الذال "

 املبحـث الثـاني : تغـريب الدسـان العـربي وأثـره على األمـن الدغـوي 

 تغـريب الدسـان العـربي

بةةه لخصةةا   الجزيةةرة العربيةةة  ، فةةي معةةري ذكةةره للضةةامنات قةال الشةةي  بكةةر أبوزيةةد فةةي كتا

التةةي يجةةب القيةةام بهةةا لحفةةه خصةةا   الجزيةةةرة : " تعريةةب لسةةان األمةةة مةةن رقانةةة األعةةةاجم 

إذى شعار اإلسيم ، ولغة القرآن لسان العرب ألن الدين فيه أقوال  وأعمةال، ففقةه العربيةة 

ريةق إذةى فقةه أعمالةه " ، فلةذلك يجةب علةى هو الطريق إذى فقه أقواله ، وفقةه السةنة هةو الط

من السةط ج يةده بالسةلطان علةى هةذه الجزيةرة أن يقةوم بحمايتهةا مةن غا لةة األعةاجم ، وأن 

يحفه لسا ها من العجمة ، وأن يتبوى قواعد لغة القرآن ، فةإن التةاري  لنةا فيةه عبةر أي عبةر 

ب ناظريك يا رعا  ج تجْد أن أول مةا قمسةه الهوية
َّ
ة اإلسةيمية فةي كثيةر مةن البلةدان ، فقل

 علةةى لسةةةا ها ، وإشةةاعة العاميةةة فيهةةا ، وال يخفةةةى مةةا فعلةةه دانلةةةوب ، 
و
املسةةتعمرة بالقضةةاء أوال

وجهود قه حسين في تغريب اللسان العربي في مصر ، واستبداله بالعجمة والعاميةة لتةذوب 

 . 29معالم الدين ، وتقطع العيقة بين املرء ولسان دينه"

عمار الشةةةتى أنواعةةةةه وأسةةةاليبه يعتبةةةر الحاضةةةةن األول للفكةةةر التغري ةةةي" ألن االسةةةةتعمار إن االسةةةت

قةةةةةد عمةةةةةل علةةةةةةى تحطةةةةةيم الحصةةةةةةانة النفسةةةةةية والروحيةةةةةة التةةةةةةي  انةةةةةه تحيةةةةةةي الةةةةةنفس العربيةةةةةةة 

حةةةةةين ألاةةةةةى دراسةةةةةة اإلسةةةةةيم والعربيةةةةةة والقةةةةةرآن مةةةةةن منةةةةةارج التعلةةةةةيم  -اإلسةةةةةيمية مةةةةةن الغةةةةةزو 

بها تدرت بلغة املستعمر: اإلنجلي ية في مصةر والسةودان املفروضة والتي  انه جميعها أو أغل

والفرنسةةةةةية : فةةةةةي املغةةةةةرب  لةةةةةه وسةةةةةوريا ولبنةةةةةان. فقةةةةةد اسةةةةةتطاعه قةةةةةو   -وفلسةةةةةطين والعةةةةةرا 
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االسةةةتعمار حةةةين سةةةيطرت علةةةى منةةةارج التعلةةةيم أن تفرغهةةةا مةةةن مفةةةاهيم اإلسةةةيم الصةةةحيحة، 

 .  30تربوي واالجتمالي"وأن تباعد بين الشباب املتعلم وبين منهج القرآن الفكري وال

ةه لغةةة شةعب إال ذّل ، وال انحطةةه إال 
َّ
قةال األديةةب مصةطفى صةةاد  الرافعةي: ومةةا ذل

 علةةةةةى األمةةةةةة   ةةةةةان أمةةةةةره فةةةةةي ذهةةةةةاب وإدبةةةةةار ، ومةةةةةن هةةةةةذا يفةةةةةري األجن ةةةةةي
و
املسةةةةةتعمر لغتةةةةةه فرضةةةةةا

املستعمرة ، ويرعبهم بها ، ويشعرهم عممته فيها ، ويستلحقهم من ناحيتها ، فةيحكم علةيهم 

ا ثيثة في عمل واحد :  أحنامو

. 
و
 مؤبدا

و
 أما األول : ف سجن لغتهم في لغته سجنا

. 
و
 ونسيانا

و
 وأما الثاني : فالحكم على ماضيهم بالقتل محوا

 .31: فتقييد مستقبلهم باألغيل التي يصنعها فأمرهم من العدها ألمره تبعوأما الثالت 

فكيةة  إذا زاد علةةى ذلةةك عةةدد مةةن املبتعثةةين الةةذين رضةةعوا مةةن صةةلب االسةةتعمار فةةأنت  مةةنهم 

 ليخدم املستعمر ، ويضيع خصا   بلده وأمته.
و
ا هزيي  نتاجو

بةي شةةعار اإلسةةيم وأهلةةه : إن اللسةةان العر  -رحمةةه ج -قةال شةةي  اإلسةةيم ابةن تيميةةة  

، واللغةةةات مةةةن أعمةةةم شةةةعا ر األمةةةم التةةةي بهةةةا يتميةةة ون"  و  دّر الرافعةةةي حينمةةةا قةةةال فةةةي وحةةةي 

ةة ...  فإْن " القلم:
ّ
ر وظهةرت فيةه ذل

و
ّيي األجن ّي بلغتهم القومّية نقة و معنةاه عنةدهم وتصةاغ سر

 ينتخةةون لقةةةومّيتهم فةةي يله
ْ
تهةةةا ، إذ

ّ
ر نفوسةةهم وذل

و
ةةةغ  مةةةن لغةةتهم مةةةا ومةةا ذا  إال ص 

ر
هةةةم الحةةر  مر

لهمهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  األجن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيّ   . ير

ةةةة ، ومنهةةةا جةةةاءت مشةةةا له أو أك رهةةةا
ّ
 مبتلةةةى بهةةةذه العل

ولةةة س فةةةي العةةةالم أمةةةة عزيةةةزة  ، والشةةةر ر

 إال مةن 
و
الجانب تقدم لغة غيرها علةى لغةة نفسةها ، وبهةذا ال يعرفةون ل شةياء األجنبيةة موقعةا

  -نحةةن الشةةرقيين -وراء حةةدود األشةةياء الوقنيةةة ، ولةةو أخةةذنا 
و
 حاسةةما

و
بهةةذا لنةةان وحةةده عيجةةا

ةةةةةةيو  ه 
و
عقلةةةةةةي فةةةةةةي الشةةةةةةعوب التةةةةةةي  -وج  اخةةةةةةتيل-ألك ةةةةةةر مشةةةةةةا لنا ، فاللغةةةةةةات تتنةةةةةةازع القوميةةةةةةة ول



 (2020)02:  دعـــال/  04 لجد امل
                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

 
465 

ضةةةةعفه عصةةةةبيتها ، وإذا هانةةةةه اللغةةةةة القوميةةةةة علةةةةى أهلهةةةةا أثةةةةرت اللغةةةةة األجنبيةةةةة فةةةةي الذلةةةةق 

 .32وأقام فيه " القوي ما يؤثر الجو األجن ي في الجسم الذي انتقل إليه

إن االرتبةةةةاو باللغةةةةة العربيةةةةة هةةةةو ارتبةةةةاو ذو أالعةةةةاد روحيةةةةة قبةةةةل أن ينةةةةون ارتباقةةةةا ذا 

أالعةةةاد تواصةةةلية ، وإن التنكةةةر للغةةةة األم وعةةةدم إبي هةةةا املنانةةةة املسةةةتحقة تحةةةه أي قا ةةةل يعةةةد 

تنكةةرا ل صةةل واسةةتخفافا بةةاملورو  الحضةةاري ل مةةة اإلسةةيمية،     ولقةةد عةةاب الرافعةةي علةةى 

ل ةةك املةةولعين بلغةةات الغةةرب املبهةةورين بنةةل مةةا يةةأتي مةةن الغةةرب علةةى حسةةاب أصةةولهم ،قةةال أو 

قةةةةةون 
ّ
 حةةةةةال أول ةةةةةك القةةةةةوم :" والةةةةةذين يتعل

و
أديةةةةةب العربّيةةةةةة مصةةةةةطفى صةةةةةاد  الرافعةةةةةي مصةةةةةّورا

 
و
ةةةق إْن لةةم تكةةن عصةةةبيتهم للغةةتهم قوّيةةةة

ّ
 ي  عةةةون إذةةى أهلهةةا بطبيعةةةة هةةذا التعل

و
اللغةةات  األجنبيةةة

بو   من ق 
و
مة ةه فةيهم هةذه العصةبية ي جلةون مةن مستحك  ل الدين أو القومية ، فتةراهم إذا وهنو

ذون من تاريخهم ، وتقوم بأنفسهم الكراهةة للغةتهم  هم ، وينسل  ف 
و
قومّيتهم ، ويتبر ون من سل

، وآداب لغةةتهم ، ولقةةومهم وأشةةياء قةةومهم ، فةةي يسةةتطيع وقةةنهم أن يةةوحيو إلةةيهم أسةةرارو روحةةه 

 ال يوافق منهم اس
ْ
 في الطبيعة ، وينقةادون بالحةّب لغيةره ، فيتجاوزونةه وهةم فيةه ، ، إذ

و
تجابة

ةةّم تصةةةبح 
و
ويرثةةون دمةةاءهم مةةن أهلهةةةم ، ثةةم تنةةون العواقةةة  فةةي هةةذه الةةدماء ل جن ةةةّي   ومةةن ث

عندهم قيمة األشياء بمصدرها ال بنفسها ، وبالذيال املتةوّهم فيهةا ال بالحقيقةة التةي تحملهةا 

ذهبهم أجمةةةلو وأثمةةةنو ، ألّن إليةةةه امليةةةلو وفيةةةه اإلكبةةةارر واإلعمةةةام     فينةةةون  ةةةنيء األجن ةةةّي فةةةي مةةة

ه أو أجملو منه "
و
 . 33وقد ينون الوقويُّ مثل

 أثـر التغـريب على الخا ـة والعامـة

إن املتأمةةةةل فةةةةي واقةةةةع اللغةةةةة العربيةةةةة فةةةةي املجتمعةةةةات العربيةةةةة يجةةةةد أن ممةةةةاهر تغريةةةةب 

تةه ، ولةم يعةد خطةر الحركةة التغريبيةة يطةال اللسان العربي قاله املجتمع العربي بأغلب ف ا

العةةةةةةوام الةةةةةةذين أد  بهةةةةةةم االحتنةةةةةةا  باملجتمعةةةةةةات الغربيةةةةةةة إذةةةةةةى محاولةةةةةةة محا ا هةةةةةةا فةةةةةةي أنمةةةةةةاو 

املع شةةةةة أو التعةةةةاميت اليوميةةةةة، بةةةةل امتةةةةد هةةةةذا الزحةةةة  إذةةةةى صةةةةميم املجتمةةةةع حةةةةين تةةةةأثر بهةةةةذا 
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ر يسةةةةتدلي تضةةةةافر التيةةةةار أ ةةةةحاب الشةةةةهادات مةةةةن ذوي املسةةةةتويات العلميةةةةة ،ممةةةةا ينةةةةذر بخطةةةة

جميةةةةع جهةةةةود  الذيةةةةرين مةةةةن أ ةةةةحاب اإلرادة الصةةةةادقة فةةةةي املحافمةةةةة علةةةةى كيةةةةان املجتمعةةةةات 

 العربية اإلسيمية.

ةةل ضةحايا التغ
ر
ريةب فإننةةا نجةد علةةى و إذا نحةن أمعنةا النمةةر فةي أ ةحاب مشةةاريع التغريةب أو ق

 الفور صنفين:

بين تبنةةةةةةوا شةةةةةةعارات القةةةةةةيم الغربيةةةةةةة بقو  - ةةةةةةةرَّ
و
ةةغ البهةةةةةةا و جةةةةةةذورها الفلسةةةةةةفية و راحةةةةةةوا مثقفةةةةةةين مر

ةةةةةة 
و
يبشةةةةةروا بهةةةا كمةةةا لةةةو أ هةةةم أ ةةةحاب مشةةةاريع إنقاذيةةةة ، فةةةي حةةةين ل سةةةوا فةةةي الحقيقةةةة إال حمل

نمةةةةةط ثقةةةةةافي تغري ةةةةةي مختلةةةةة  فةةةةةي مرجعيتةةةةةه عةةةةةن أسةةةةةس التفكيةةةةةر اإلسةةةةةيمي األصةةةةةيل ، و هةةةةةةذا 

ربةةي علةةى حضةةارتنا و القطةةاع التغري ةةي اسةةتنفر  ةةل إمناناتةةه الذاتيةةة لت  يةةل نمةةوذغ الذيةةار الغ

أراد لةةةةةه السةةةةةيادة فةةةةةي شةةةةةتى جوانةةةةةب الحيةةةةةاة بةةةةةةدءا مةةةةةن نمةةةةةم السياسةةةةةة إذةةةةةى أنمةةةةةاو العةةةةةة   و 

  العيقات البينية

عةةاميون سةةا رون فةةي جوقةةة التغريةةب بمةةا يمنةةون أنفسةةهم أ ةةحاب ر يةةة ، و غالبيةةة هةةؤالء  -

مهم الةةةةةنمط مةةةةةن النةةةةةات ممةةةةةن عايشةةةةةوا أسةةةةةاليب العةةةةة   فةةةةةي الغةةةةةرب فةةةةةانبهروا بنمةةةةةامهم و قةةةةةي

الدهريةةةةة حتةةةةى وجةةةةدنا مةةةةن يحةةةةةا ي نمةةةةامهم فةةةةي  ةةةةل  ةةةةنيء ، و قةةةةةةةد زاد فةةةةي التغريةةةةب عنةةةةد هةةةةةذا 

القطةاع مةن النةةات مةا  ةةانوا عليةه فةةي بلةدا هم األصةةلية مةن جهةةةةل و حرمةان و سةةوء تربيةة فلمةةا 

رو لهم معايشة الغرب في ديارهم لم يعودوا منها إال أشباه رجال في القيم اإلسيمية . ةةّد 
ر
 ق
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على هذا صار البد من تبوةي خطةط مدروسةة فةي الحةد مةن هةذا الذطةر املحةد   وبناء

للحفةةةةةةاه علةةةةةةى هةةةةةةذا اإلر  -قصةةةةةةيرة وقويلةةةةةةة األمةةةةةةد–باللسةةةةةةان العربةةةةةةي ووضةةةةةةع اسةةةةةةتراتيجيات 

 العميم للحضارة العربية اإلسيمية وتحقيق األمن اللغوي املنشود.

 األمـن الدغـوي 

األمةةة التةةي تنتيةةي إليهةةا، ومةةد  حةةةره إن اسةةتمرار اللغةةة وديمومتهةةا يعتمةةد علةةى ولةةي 

 مةةن اللغةةات 
و
أهلهةةا علةةى رعايتهةةا وحمايتهةةا ونشةةرها والعمةةل علةةى تقةةدمها، فالعربيةةة ل سةةه بةةدعا

تتبةةةةادل التةةةةأثر والتةةةةأثير، وعةةةةي تقةةةةري غيرهةةةةا وتقتةةةةري منهةةةةا، وفقةةةةا لنةةةةوام س   اإلنسةةةانية، فهةةةةي

املعرفةةي بةةين الثقافةةات  النةةون فةةي التواصةةل واملثاقفةةة، وال بةةأت مةةن أن يسةةتمر هةةذا التواصةةل

ةةةع ارتباقنةةةا بجةةةذورنا لنضةةمن عةةةدم الةةةذوبان فةةةي زمةةةن  رّس  ةةةت هويتنةةةا وفةةةق ولةةي ير  
ّ
شةةريطة أن نؤث

انصةةهار الهويةةةات واختفةةاء الذصوصةةةيات القوميةةة والثقافيةةةة. فمطالبتنةةا بةةةأمن لغةةوي نحفةةةه 

ر فةي تربتنة
َّ
ا العربيةة، فيه لوننا وكياننا ضرورة تقتضةيها السياسةة اللغويةة التةي يجةب أن تتجةذ

أسةةةةةةةةةوة باملنونةةةةةةةةةات الحياتيةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةي توليهةةةةةةةةةا الحنومةةةةةةةةةات رعايتهةةةةةةةةةا  الغةةةةةةةةةذاء واملةةةةةةةةةاء والصةةةةةةةةةناعة، 

د ملعةةار  األمةةة وعلومهةةا، إ هةةا نسةةي  الهويةةة  واالسةةتثمار،... فاللغةةة تتجةةاوز دور الوسةةيط املجةةرَّ

حمتها.
ر
 ول

لحفةةاه علةةى إن األمةةم فةةي العصةةر الةةراهن تتةةدالى بالتكتةةل وتعمةةل بنةةل مةةا أوت ةةه مةةن وسةةا ل ل

عناصر هويتها وعوامةل ديمومةة مجتمعهةا .ولةم يعةد األمةن اليةوم يقتصةر علةى األمةن السيادةني 

 أو االقتصادي، بل تعداه إذى األمن اللغوي.

 مفهـوم األمـن الدغـوي 
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واألمن ال يتعلق بالحرية في اختيةار  .إن لنل إنسان الحق أوال وقبل  ل  نيء في األمن اللغوي 

داع ولكةةةةةن فةةةةةي احتةةةةةرام الفضةةةةةاء العةةةةةام للتواصةةةةةل اللغةةةةةوي  الةةةةةذي يعصةةةةةم لغةةةةةة التواصةةةةةل واإلبةةةةة

املجتمةةةةع مةةةةن تسةةةةلل العاميةةةةة أو اللهجةةةةات ،أو يعمةةةةل علةةةةى إضةةةةعا  اللسةةةةان العربةةةةي أو غةةةةرت 

وترسةةةي  فكةةةرة  جةةةز اللغةةةة العربيةةةة عةةةن مواكبةةةة رو  العصةةةر وعةةةدم التةةةأقلم مةةةع املسةةةتجدات 

ات املغرضةةةة التةةةي يةةةدعوا لهةةةا أعةةةداء الحاصةةةلة والتطةةةورات الراهنةةةة، إذةةةى غيةةةر ذلةةةك مةةةن الةةةدعو 

العربية ومع األس  الشديد يسةاندهم فةي مسةعاهم أحيانةا أبنا هةا مةن الةذين يحسةبون علةى 

 اإلسيم والعرب.

وال يتعلةةق مسةةيى األمةةن اللغةةوي بتةةوقين للعربيةةة فةةي فضةةا ها بةةل بةةالتركي  علةةى احترامهةةا تةةداوال 

ءات حقيقيةةةةة تمةةةةةس الحيةةةةاة الثقافيةةةةةة وقواعةةةةد واسةةةةةتعماال فةةةةي مراكةةةةةز القةةةةرار مةةةةةن خةةةةيل إجةةةةةرا

للمةةواقن وتعيةةد االعتبةةار للغتةةه الةةوقوي والرسةةمية . ولنةةا فةةي التجربةةة الفرنسةةية خيةةر مثةةال مةةن 

خةةةيل املناقشةةةات الجاريةةةة بالبرملةةةان الفرن ةةةني حةةةول ضةةةبط االسةةةتعمال العةةةام للغةةةة التةةةي تعةةةد 

فصةار البةد مةن قضية دولة في نمام الجمهوريةة الذامسةة ول سةه مجةرد لغةة تواصةل عةادي 

الدعوة إذى تحقيق أمةن لغةوي ، علةى غةرار األمةن الروحةي املرتكةز علةى وحةدة والعقيةدة واألخةذ 

 من املصادر األصيلة في التشريع والتي تجتمع عندها  افة املذاهب اإلسيمية.

واملقصود هنا القواعد األساسةية ولة س القواعةد الذيفيةة  -إن احترام قواعد اللغة العربية

في مجال التعليم والتخاقب واإلعيم واملراسيت والهي ات الرسةمية وفةي املتةاجر   -عية والفر 

وفةةةي لوحةةةةات اإلشةةةةهار وسةةةةا ر املنةةةاحي الحياتيةةةةة املختلفةةةةة يجةةةةب أن ال يقةةةل أهميةةةةة عةةةةن احتةةةةرام 

   .قوانين السير وقوانين األحوال املدنية وقوانين االست جار وسا ر القوانين النافذة
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   قيق هذا األمن إال بجملة من الوسا ل املعينة على ذلةك نوجزهةا فيمةا يلةي:وقد ال يتأتى تح

                         

 وسائـل تحقـيق األمـن الدغـوي:

ثمةةةة جملةةةة مةةةن الوسةةةا ل إذا تحققةةةه  ةةةان ذلةةةك كفةةةيي بتحقيةةةق األمةةةن اللغةةةوي الةةةذي تنشةةةده 

يةةةةة املنانةةةةة الحقيقيةةةةة التةةةةي املجتمعةةةةات العربيةةةةة والسةةةةتطاعه العةةةةد إذن أن تتبةةةةوأ اللغةةةةة العرب

 جعلتها خير لغات العامين والحاملة للذكر الحكيم 

 وضع سياسات لغوية موح  وفعالة:   -8

إن اللغة أهم مقةّوم مةن مقّومةات الدولةة الحديثةة، فهةذه البلبلةة اللسةانية فةي الةوقن العربةي 

م، ثةةةةةةم وسةةةةةةا  -والفو ةةةةةةنى فةةةةةةي اسةةةةةةتعمال اللغةةةةةةة 
ّ
ل اإلعةةةةةةيم فةةةةةةي أخطةةةةةةر أماكنهةةةةةةا التعلةةةةةةيم والةةةةةةتعل

 الجةةةةةةةةةةاّدة مةةةةةةةةةةن علمةةةةةةةةةةاء اللغةةةةةةةةةةة واملثقفةةةةةةةةةةين  -املكتوبةةةةةةةةةةة واملسةةةةةةةةةةموعة واملر يةةةةةةةةةةة
و
تحّتمةةةةةةةةةةان الوقفةةةةةةةةةةة

، 34واملؤسسةةات علةةةى اختيفهةةةا أن تنةةةون واعيةةةة للذطةةةر املرعةةةب الةةةذي يجتةةةا  وقننةةةا وألسةةةنتنا

فضةةةةةي عةةةةةن أن هنةةةةةا  مشةةةةةروعات خطيةةةةةرة منهةةةةةا : اسةةةةةتبعاد اللغةةةةةة العربيةةةةةة مةةةةةن بةةةةةين اللغةةةةةات 

األمةةم املتحةةدة واملنممةةات التاالعةةة لهةةا ، ومشةةروع ت ةةجيع اللهجةةات العاميةةة العامليةةة فةةي هيةةأة 

فةةةةي الةةةةوقن العربةةةةي ، ومشةةةةروع تعلةةةةيم مةةةةواد املعرفةةةةة باللغةةةةة االننلي يةةةةة فةةةةي املةةةةدارت الذاصةةةةةة 

والجامعات الذاصة في دول الذلي  العربي ، ومشروع ا هام اللغةة العربيةة بالصةعوبة وعةدم 

علةةةةةوم املعاصةةةةةرة ، والةةةةةدعوات التةةةةةي  هةةةةةاجم عمةةةةةود الشةةةةةعر مواكبةةةةةة رو  العصةةةةةر واسةةةةةتيعاب ال

   35العربي وتخلي  املنارج منه ووضع الشعر الحديت منانه في الكتب املدرسية

بيةةةةد أن هةةةةذه السياسةةةةات البةةةةد أن تتضةةةةافر فيهةةةةا الجهةةةةود وأن يعةةةةم  افةةةةة القطاعةةةةات الفاعلةةةةة 

ينباةةةي أن ينةةةون والحساسةةةة  وقةةةد أوضةةة  الةةةدكتور زهيةةةر غةةةازي زاهةةةد "أن الّتخطةةةيط اللغةةةوي 
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، ينةةةةةون فةةةةةي مجةةةةةال التعلةةةةةيم علةةةةةى اخةةةةةتي  مراحلةةةةةه، ثةةةةةم علةةةةةى نطةةةةةا  اإلعةةةةةيم 
و
 ال جز يةةةةةا

و
شةةةةةامي

ووسا له، ثم على نطا  اإلدارة وأجهز ها، ثم على نطا  الجامعةات والتعلةيم العةاذي، ثةم علةى 

حةةادات األدبةةاء واملعلمةةين والنقابةةات املختلفةةة ، وهةةذا التخطةةيط يشةةر  عليةةه علمةةا
ّ
ء نطةةا  ات

قةةةديرون يعملةةةون بةةةرو  اإليثةةةار، ال التحيةةة  إذةةةى أي شةةةنل مةةةن أشةةةنال الفرقةةةة التةةةي تنخةةةر األمةةةم 

وتفّر قهةا  ألن الذطةر ال يفةّر   بةين قطةر وقطةر وال بةةين قا فةة وقا فةة، إنمةا الجميةع تحةه حةةّد  

. وأشةاد بقةوانين أو قةرارات التةي صةدرت فةي 36السي  سواء، وقوة األمة ورفعتها فخر للجميةع

عربيةةةةةة دعةةةةةه إذةةةةةى العمةةةةةل علةةةةةى سةةةةةيمة العربيةةةةةة كقةةةةةانون الحفةةةةةاه علةةةةةى سةةةةةيمة اللغةةةةةة  أقطةةةةةار 

، ومةةةةا صةةةةدر مةةةن قةةةةرارات بهةةةةذا الذصةةةوه فةةةةي تةةةةونس وليبيةةةةا، 8799العربيةةةة  فةةةةي العةةةةرا  سةةةنة 

وقةةانون التعريةةب فةةي الجزا ةةر ، غيةةر أنةةه ذكةةر أ هةةا  تبقةةى جز يةةة مةةن جهةةة ومقصةةورة علةةى ذلةةك 

التنفيةةةذ لحاجتهةةةا إذةةةى الوسةةةا ل املناسةةةبة لتطبيقهةةةا القطةةةر مةةةن جهةةةة أخةةةر ، ثةةةم عةةةي محةةةدودة 

ه عليها ونسيتها
ّ
، هذا إذا لم تكن األحدا  قد غط

و
 شامي

و
 .37تطبيقا

والهةةةةد  مةةةةن هةةةةةذه السياسةةةةات " لنشةةةةةر عربيةةةةة سةةةةليمة علةةةةةى ألسةةةةن النةةةةةاققين بهةةةةا، ال نقصةةةةةد 

ةةةم اللغةةةات الحيةةةة، فةةةإن إملةةةام املثقةةة  العربةةةي بلغةةةة حيةةةة أو أك ةةةر 
ّ
صةةةار ذا  الوقةةةو  فةةةي وجةةةه تعل

أهميةةة كبيةةرة فةةي هةةذا العصةةر الةةذي تتسةةارع فيةةه خطةةى العلةةم واألدب فةةي مختلةة  مجاال همةةا، 

إنمةةةا نريةةةد املحافمةةةة علةةةى وحةةةدة العربيةةةة وفصةةةاحتها علةةةى ألسةةةن النةةةاققين بهةةةا باعتبارهةةةا لغةةةة 

 .  38عقيدة وحضارة واسعة والعمل على تطويرها بالوسا ل الحضارية"

ة، فل سةةه املشةنلة وال القضةةية فةي املعرفةةة النمريةة لقواعةةد "فاألمةة تحتةةاغ إذةى سياسةةة لغوية

اللغةةة وأصةةولها، بةةل الةةذي يحتاجةةه عمةةوم النةةات واملتنلمةةون هةةو الكفةةاءة اللغويةةة فةةي النطةةق 

والكتابة والتعبير، نحتاغ إذى سياسة لغوية تنسق عمل املؤسسات املعنية باللغةة، وخطةاب 
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بمنارجةه وقرا قةه فتنةون الفصةملى امل سةرة عةي  النات، وال سيما اإلعيم بوسا له، والتعليم

الهةةةةد  املنشةةةةود التحقيةةةةق، وحين ةةةةذ ال تنةةةةون اللغةةةةة مةةةةادة دراسةةةةية مجةةةةردة مفةةةةردة معزولةةةةة، 

محصةةةورة بةةةين حيطةةةان قاعةةةات الدراسةةةة فةةةي سةةةاعات محةةةدودة، بةةةل يجةةةب أن تنةةةون عةةةي لغةةةة 

، فةةةةي األقسةةةةام الحيةةةةاة فةةةةي  ةةةةل ميادينهةةةةا. مطلةةةةوب  االهتمةةةةام الذةةةةاه باللغةةةةة فةةةةي التعلةةةةيم العةةةةاذي

ا وكتابةةة. مطلةةوب  الغيةةرة الصةةادقة علةةى 
و
ةةا وتحةةدث العلميةةة والنمريةةة، وإلةةزام االلتةة ام بهةةا تدريسو

اللغةةة فةةي الوقفةةة الصةةارمة أمةةام هةةذه األسةةماء التجاريةةة والصةةناعية الوافةةدة، التةةي ال تعكةةس 

 .39سو  اال هزام والتبعية، والشعور بالذلة والدونية

 تختدفة :تعريب التعديم والعدوم امل -2

والتعريةةب يعوةةي  اسةةتعمال اللغةةة العربيةةة فةةي مختلةة  فةةروع املعرفةةة كيمةةا و وكتابةةة ون دراسةةة و 

 .  40وترجمة و وتأليفاوتدريسا وبحثا 

" للتعريةةب فةةي عصةةرنا الحةةديت فوا ةةد تةةتلذ  فةةي غوةةى اللغةةة بةةذخيرة مةةن النلمةةات التةةي تعبةةر 

مةةن املصةةطلحات العلميةةة الحديثةةةة  عةةن  ةةل ظةةيل املعةةاني اإلنسةةانيةن كمةةا أنةةه يمةةدنا بفةةيأ

 41" التي ال نستغوي عنها في  هضتنا العلمية

ولقةةةد أوضةةة  الةةةدكتور زهيةةةر غةةةازي زاهةةةد أن العربيةةةة صةةةلحه فةةةي العصةةةور املاضةةةية السةةةتيعاب 

التغييةةةةر والجديةةةةد فيهةةةةا ، ففةةةةي العصةةةةر اإلسةةةةيمي اسةةةةتوعبه التغييةةةةرات الجديةةةةدة فةةةةي املجتمةةةةع 

أمةةةةم أخةةةةر  تقبلتهةةةةا وتعلمتهةةةةا راضةةةةية، وفةةةةي العصةةةةر األمةةةةوي  والفكةةةر والعقيةةةةدة، ثةةةةم امتةةةةّدت إذةةةةى

صةةةلحه لتعريةةةب الةةةدواوين وتنمةةةيم اإلدارة وقضةةةايا املجتمةةةع عامةةةة، وقةةةد أفةةةادت مةةةن تجةةةارب 

سةةةع لنةةةل 
ّ
األمةةةم األخةةةر  الروميةةةة والفارسةةةية والهنديةةةة ، وفةةةي العصةةةر العبادةةةني نجةةةد العربيةةةة تت

بةة أو العربيةة عةن قريةق املستجّدات مةن العلةوم والفلسةفة واألدب وظهةور املصة طلحات املعرَّ

االشتقا  أو القيةات أو التعريةب أو النحةه أو االقتةراي العةد ترويضةها وجعلهةا منسةجمة مةع 
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نمةام العربيةةة، وظهةرت كةةذلك األسةاليب الجديةةدة فةي االسةةتعمال علةى ألسةةن الشةعراء وأقةةيم 

ةةاب والذطبةةاء اب التغييةةر والجديةةد . ويتضةة  مةةن ذلةةك أن العربيةةة غيةةر قاصةةرة فةةي اسةةتيع42الكتَّ

 في العصور . 

 توحي  املص لح:-3

إن تعريةةب املصةةطلحات وتوحيةةدها يعةةد مةةن األمةةور التةةي تحةةافه علةةى األمةةن اللغةةوي العربةةي  

بةةةةةدال مةةةةةن  الفو ةةةةةنى املصةةةةةطلحية التةةةةةي تعةةةةةّم العربيةةةةةة فةةةةةي أقطارهةةةةةا العربيةةةةةة فتك ةةةةةر التسةةةةةميات 

 لةةذلك: 
و
علةم اللغةةة وفقةه اللغةةة واللسةةانيات للمسةّيى الواحةةد، ويحةد  االخةةتيو، وأورد مثةاال

واأللسةةةنية تسةةةتعمل فةةةي كثيةةةر مةةةن األحيةةةان لداللةةةة واحةةةدة، و الهينليةةةة والبنيويةةةة والبنا يةةةة، ، 

 عةةةن املصةةةطلحات فةةةي ألقةةةاب الشةةةهادات العلميةةةة الجامعيةةةة والعليةةةا  ةةةل ذلةةةك نةةةات  عةةةن 
و
فضةةةي

ع لر يةة فرديةة ، مؤكدا أن قضية املصطل  اللغةوي ينباةي لهةا أن ال تخضة43غياب التخطيط

أو حزبيةةةة أو قطريةةةة ، املهةةةم أن يةةةدخل االجتهةةةاد فةةةي ضةةةمن الجهةةةد الجمعةةةي الختيةةةار املصةةةطل ، 

فمةةةا يفيةةةد اللغةةةة وثبةةةةات املصةةةطل  فيهةةةا هةةةو الةةةةذي ينباةةةي لةةةه أن يشةةةيع، واإليثةةةةار مهةةةم فةةةي هةةةةذا 

 44املجال

خةةةاذ القةةةرار السيادةةةني الةةة
ّ
ذي يحةةةّدد كمةةةا أشةةةار الةةةدكتور إذةةةى ضةةةرورة تةةةوفر اإلرادة السياسةةةية الت

الذطةة اللغويةةة علةةى مسةةتو  الةةوقن العربةةي مةةن خةةيل مؤسسةةات الجامعةةة العربيةةة وتنفيةةذه 

. إذن 45العةةةد معالجةةةة املصةةةطل  عةةةن قريةةةق اتحةةةاد املجةةةامع العلميةةةة ومكتةةةب تنسةةةيق التعريةةةب

 فتعريب املصطلحات وتوحيدها سيحقق األمن اللغوي .

 الدغة ومناهج ال راسة:  -4

اهةةد أن اسةةتعمال العربيةةة لغةةة قوميةةة فةةي مراحةةل الدراسةةة أكةةد الةةدكتور زهيةةر غةةازي ز 

، فةي 
و
التي تسبق الجامعة وتعريب موادهةا العلميةة ومصةطلحا ها، مطلةب مهةم وملةّ  خصوصةا

صه من السيطرة الفرنسية ومن فري لغتها عليها.
ّ
 36الدول التي تخل
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ةةةةةة مةةةةةن جهةةةةةة وإذةةةةةى اال وبةةةةةّين أن املنةةةةةارج الدراسةةةةةية  
ّ
سةةةةةتعانة بةةةةةالذبراء مةةةةةا زالةةةةةه تفتقةةةةةر إذةةةةةى الدق

املتخصصةةين وتةةر  املحسةةوبيات فةةي تةةألي  لجةةان املنةةارج ، وكةةذلك فةةي الجامعةةات فمةةا زالةةه 

ةةةة  منةةةارج التةةةةدريس فيهةةةةا، ومةةةةا زالةةةةه الكتةةةةب القديمةةةةة 
ّ
أقسةةةام اللغةةةةة العربيةةةةة تشةةةةنو مةةةةن تخل

 وقراءة ، علةى الةرغم مةن شةيوع مةنهج علةم الل
و
 ودرسا

و
 شرحا

و
 نادرا

ّ
عر  غيرها إال غةة تقّرر وال ير

فةةةة، التطبيقةةةي بنةةةل فروعةةةه وإمنانيةةةة اإلفةةةادة منةةةه فةةةي  ةةةل مراحةةةل الدراسةةةة ، 
َّ
أمةةةا الكتةةةب املؤل

 31فما زاله تشنو الفقر املنهجي، ويغلب على مؤلفيها الرو  التجارية أك ر من العلمية

وأثةةار الةةدكتور زهيةةر غةةازي زاهةةد قضةةية تةةةدريس اللغةةة العربيةةة لغيةةر االختصةةاه موضةةحا أ هةةةا  

ةةرة وضةةعيفة السةةبب: أ هةةا تو ةةل ملدرسةةين غيةةر مةةاهرين فةةي غالةةب األحيةةان، أو أ هةةا مةةا زالةةه مت
ّ
ع 

ؤدَّ  لتكملةة األنصةبة دون أن تنةال مةن العنايةة الةيزم، ثةم عةدم اكتةرا  الطلبةة فةي النليةات 
ر
ت

العلميةةة واألقسةةام غيةةر املتخصصةةة  لعةةدم وجةةود الحةةوافز التةةي ت ةةّجع علةةى اإلقبةةال لدراسةةة 

الطلبةةةةةة العةةةةةدم الّر ضةةةةةا أو الفا ةةةةةةدة مةةةةةن هةةةةةذه الةةةةةدروت، فضةةةةةي عةةةةةةن أن العربيةةةةةة أو إلحسةةةةةات 

املنةةةارج لةةةم توضةةةع العنايةةةة علةةةى وفةةةق تخطةةةيط واضةةة  املعةةةالم وواضةةة  األهةةةدا . موضةةةحا أن 

 تتناسةةةب والقسةةةم 
و
 سةةةهلة

و
، عامةةةة

و
العربيةةةة لغيةةةر املتخصصةةةين ينباةةةي أن تنةةةون مفردا هةةةا منهجةةةا

ةةدرَّت فيهةةةا، وذكةةر أن التةةةدريس غيةة
ر
ر نةةةافع إذا  ةةان التأكيةةةد علةةى تلقةةةين القواعةةةد والنليةةة التةةةي ت

ارجةةةةة، بةةةةل ينباةةةةي لةةةةه أن يك ةةةةر الحةةةةوار مةةةةع  النمريةةةةة، وإذا خاقةةةةب املةةةةدّر ت قلبتةةةةه باللهجةةةةة الدَّ

قات في املادة املعروضة، وقةد تحتةاغ  طة عيوة على املشّو  الطلبة باستعمال الفصيحة املبسَّ

ملختبةةةرات اللغويةةةة لزيةةةادة إتقةةةان النطةةةق إذةةةى وسةةةا ل اإليضةةةا  والعةةةروي املر يةةةة أو األجهةةةزة وا

 .  46واألداء

 :  العربية والعامية-5
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إن مةةن الوسةةا ل التةةي تحقةةق األمةةن اللغةةوي عةةي تقريةةب العربيةةة الفصةةيحة مةةن اللهجةةات عةةن 

قريةةةةق التمةةةةازغ والتةةةةداخل اللغةةةةوي لنخةةةةرغ العربيةةةةة معاصةةةةرة لهةةةةا مسةةةةتويان الفصةةةةيح والةةةةدارغ 

 عربية لينون لسانا عربيا مفهموما .فضي عن توحيد النطق في  ل البيد ال

البةةد مةةن اتخةةاذ الوسةةا ل التةةي تضةةمن توحيةةد اللهجةةات وتغليةةب لغةةة فصةةيحة سةةليمة عليهةةا ، 

 .  47وقد حدد الشي  محمد رضا الشبي ي وسلتين لتوحيد اللهجات هما

لغةةة األوذةةى : نشةةر التعلةةيم املنهجةةي ومنافحةةة األميةةة ، وك ةةرة سةةواد املتعلمةةين املةةدركين ملنانةةة ال

مةةةةن الدولةةةةة واملجتمةةةةع والقوميةةةةة . واألخةةةةر  : توحيةةةةد الةةةةتلفه وإصةةةةي  النطةةةةق علةةةةى أن تقةةةةوم 

بةةةةةةذلك مراجعةةةةةةة فنيةةةةةةة مختصةةةةةةة . وذكةةةةةةر الةةةةةةدكتور زهيةةةةةةر غةةةةةةازي زاهةةةةةةد أن املؤسسةةةةةةات اللغويةةةةةةة 

والتربويةةةةة واإلعيميةةةةة إذا تعاونةةةةه بةةةةدعم السةةةةلطات السياسةةةةية يمكةةةةن توحيةةةةد النطةةةةق فةةةةي  ةةةةل 

 يفهمةةةةةةةةه العرا ةةةةةةةةي والسةةةةةةةةوري واللي ةةةةةةةةي الةةةةةةةبيد العربيةةةةةةةةة   بحيةةةةةةةةت إذ
و
 أدبيةةةةةةةةا

و
ا قةةةةةةةةرأ املصةةةةةةةةري نّصةةةةةةةا

والجزا ةةةري، وأوضةةة  أن توحيةةةد النطةةةق ال يعوةةةي انعةةةدام العةةةأ الفةةةرو  اللهجيةةةة فةةةي النبةةةرة أو 

قريقة األداء، فهذه الفرو  ال يمكن أي لغة أن تسلم منها ، وذكةر أن هةذه الفةرو  يتكّفلهةا 

 الةةزمن وانتشةةار وسةةا ل االتصةةال والتفةةاهم 
و
والتةةداخل االجتمةةالي، بحيةةت تةةذوب الفةةرو  شةة  ا

 ويسود التوّحد أو التشابه في النطق . هذا هةو الهةد  املنشةود الةذي ينباةي أن نسةعى 
و
فش  ا

  .48إليه لتحقيق أمن لغتنا

  ا تساع الدغوي: 

قصةةد الةةدكتور زهيةةر غةةازي زاهةةد بهةةذا املفهةةوم داللتةةه الشةةاملة الةةذي تقتضةةيه اللغةةة العربيةةة 

رة مةةن السةةيل العةةاتي مةةن املصةةطلحات واألسةةاليب الجديةةدة ، وأوضةة  أن هةةذا السةةيل املعاصةة
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يحتةةاغ اذةةى جهةةد لغةةوي السةةتيعابه وترويضةةه فةةي رحةةاب اللغةةة وينةةون ذلةةك عةةن قريةةق التنميةةة 

 فةةةةةي مجةةةةةال املعجةةةةةم باسةةةةةتعمال وسةةةةةا ل التنميةةةةةة املختلفةةةةةة مةةةةةن االشةةةةةتقا  
و
اللغويةةةةةة خصوصةةةةةا

أن هنةةةا  عوامةةةةل ومةةةن الجةةةةدير بالةةةذكر . 49قتةةةرايوالترجمةةةة والتعريةةةب فضةةةي عةةةةن وسةةةيلة اال

تساعد على تنمية املصطلحات تنقسم على عوامةل لغويةة ل االقتةراي اللغةوي ، والترجمةة ، 

والتعريةةةةةب ،  والنحةةةةةه ، والتركيةةةةةب ، واالشةةةةةتقا ، والقيةةةةةات   و عوامةةةةةل اجتماعيةةةةةة ل اإلعةةةةةيم 

ديثةةةةةةةةة والتقةةةةةةةةدم العليةةةةةةةةي واالتصةةةةةةةةال الجمةةةةةةةةاهيري ، واالقتصةةةةةةةةاد ، والسياسةةةةةةةةة ، والتقنيةةةةةةةةة الح

التعلةةةةةيم ، واالتصةةةةةال مةةةةةع الغةةةةةرب، والفةةةةةن   ، وعوامةةةةةل دينيةةةةةة ، وعوامةةةةةل نفسةةةةةية ، وعوامةةةةةل 

 أدبية.

تلكةةةم عةةةي ابةةةرز الوسةةةا ل التةةةي قةةةد تحقةةةق مفهةةةوم املةةةن اللغةةةوي إذا مةةةا أحسةةةن التعامةةةل معهةةةا ، 

ولكةةةةةن يبقةةةةةى الرهةةةةةان األكبةةةةةر أمةةةةةام املجتمةةةةةع العربةةةةةي هةةةةةو حرصةةةةةه علةةةةةى الةةةةةتخل  مةةةةةن  النمةةةةةرة 

السةةةلبية والدونيةةةة للغتةةةه وأن يتطلةةةع إذةةةى النهةةةوي بهةةةا وتطويرهةةةا ألن ج اليغيةةةر مةةةابقوم حتةةةى 

 يغيروا ما بأنفسهم.  

 

 الخـاتمـة

إن حمايةةة اللسةةان العربةةي مةةن ممةةاهر التغريةةب تبةةدأ مةةن العةةودة السةةريعة إذةةى روافةةد 

لتشةةريعية التةةي بن ةةه وينةةابيع الثقافةةة العربيةةة اإلسةةيمية متمثلةةة فةةي الةةوحيين وسةةا ر املصةةادر ا

علةةةةى هةةةةذين املصةةةةدرين ، كمةةةةا تكمةةةةن فةةةةي ضةةةةرورة االعتةةةة از بانتما نةةةةا لهةةةةذه الثقافةةةةة وهةةةةذا اإلر  

العميم ألننا نتنلم بلغة القةرآن العمةيم ولةو لةم يكةن للغتنةا العربيةة مةن مزيةة إال تلةك لكفةى 

ة للةةةةةوحي بهةةةةةا ، فهةةةةةي لغةةةةةة القةةةةةرآن ولغةةةةةة أهةةةةةل الجنةةةةةة ، وعةةةةةي التةةةةةي ارتضةةةةةاها رب العةةةةةاملين حاملةةةةة

 الكريم وفضلها على سا ر لغات العاملين.
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وفةةي األخيةةر أود أن أشةةير إذةةى جملةةة مةةن التوصةةيات لعلهةةا تنةةون كفيلةةة بتحقيةةق مةةا نصةةبوا إليةةه 

 جميعا وهو األمن اللغوي ملجتمعاتنا.

 :  التـو يـات

غةةةرت ثقافةةةة االعتةةة از بالةةةذات وبثوابةةةه الهويةةةة لةةةد  عامةةةة أفةةةراد املجتمةةةع وبخاصةةةة الف ةةةات  -

الطيبيةةة إذ أن شةةباب اليةةوم هةةم حمةةاة الغةةد وعلةةى  ةةل صةةاحب ضةةمير ح ةةي يقةةه أن يفةةةوت 

 الفرصة على أعداء اإلسيم في تغريب قيمنا وثقافتنا اإلسيمية األصيلة.

تحفيةة  اسةةةتخدام اللغةةةة العربيةةةة وتوظيفهةةةا فةةةي شةةتى امليةةةادين سةةةواء لةةةد  األفةةةراد أو الهي ةةةات  -

بهةةةا أبنا هةةةا، ولةةةم يقةةةدروها حةةةق قةةةدرها، ويعطوهةةةا املنانةةةة واملؤسسةةةات ألن اللغةةةة إذا لةةةم يعتةةة  

 التي تستحق فكي  يطلب ذلك من غير الناققين بها فضي عمن يتربصون بها الدوا ر.

الةةةةدعوة إذةةةةةى العةةةةةودة إذةةةةةى تعةةةةاليم ديننةةةةةا الحنيةةةةة  ومبةةةةةاد  اإلسةةةةيم السةةةةةمحة واالبتعةةةةةاد عةةةةةن  -

 لحقد الدين. الثقافات واألفنار املصدرة إلينا والتي ال تحمل إال ا

الةةةةدعوة إذةةةةى الحفةةةةاه علةةةةى اللغةةةةة العربيةةةةة علةةةةى اعتبةةةةار أن الحفةةةةاه عليهةةةةا  هةةةةو حفةةةةاه علةةةةى  -

 الهوية العربية اإلسيمية حيت أن العربية عي لغة القرآن الكريم .

إن مفهةةوم األمةةن تطةةور الشةةنل الفةةه فلةةم يعةةد يقتصةةر علةةى األمةةن الغةةذاةي واالقتصةةادي أو  -

مةةن اللغةةوي ممةةا يةةدفع بالقةةا مين علةةى شةةؤون املجتمعةةات العربيةةة السيادةةني، بةةل تعةةداه إذةةى األ 

 الحفاه على األمن اللغوي ملجتمعا هم انطيقا من املسؤولية امللقاة على عاتقهم.

الحةةد مةةن ظةةاهرة التغريةةب  دفعةةا ملفسةةدة إفسةةاد اللغةةة علةةى أفةةراد املجتمةةع غيةةر أن هةةذا ال  -

ر الحاصةل عنةةد الغةةرب بةل البةةد أن نتعامةةل يعوةي عةةدم االسةتفادة مةةن ثقافةةة الغةرب أو التطةةو 

 مع الترا  الغربي بانتقا ية انطيقا من أصولنا العربية واإلسيمية.

إن املحافمةةةة علةةةى اللغةةةة العربيةةةة لةةة س معنةةةاه االنكفةةةاء علةةةى الةةةذات واالنطةةةواء علةةةى الةةةنفس  -

عةةالم وأن وعةةدم االحتنةةا  بةةارخر بةةل البةةد أن تشةةهد العربيةةة وناققوهةةا انفتاحةةا علةةى لغةةات ال
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ينون التأثير بين هذه اللغات فيما بينها إيجابيةا يخةدم مصةال  الشةعوب  لهةا  ألن اللغةة إر  

 إنساني والنات  لهم فيه شر اء.

النهةةةوي باللغةةةة العربيةةةة فةةةي شةةةتى املجةةةاالت العلميةةةة الحديثةةةة سةةةواء عةةةن قريةةةق التعريةةةب أو  -

للعصةةةةر وال توصةةةة  بأ هةةةةا لغةةةةة  عةةةةن قريةةةةق الترجمةةةةة... إلةةةةع حتةةةةى تبقةةةةى اللغةةةةة العربيةةةةة مواكبةةةةة

 عاجزة أو ترمى بأ ها لغة قاصرة .

معرفةة أهةةدا  أعةةدا نا ومخططةةا هم والعمةةل علةةى التصةدي لهةةا. ذلةةك أن معرفةةة أن  ةةل مةةا  -

يحد  من حولنا إنما هو بتخطيط واٍع وتدبير مدروت من القو  الغربيةة والصةهيونية التةي 

عرفةة ذلةك والةولي بةه يضةعنا جميعةا أمةام الطريةق ال تريد لراية اإلسيم أن ترتفع أبدا، إن م

 الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحيح للعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيغ.

 مرا ـع البحـث 

ان، عبدج ، برنام  تعليم املحادثة باللغةة العربيةة الفصةملى، ةة مركةز الضةاد للتةدريب ةة مصةر    8
ّ
الدن

 . 2006القاهرة 

ة فةةي دورتةةه كمةةال الشةةر، اللغةةة العربيةةة بةةين العروبةةة والعوملةةة، مقالةةة مقدمةةة فةةي مةةؤتمر مجمةةع اللغةة  2

 م.2002من أبريل سنة  8هة املوافق 8423من املحرم سنة  81الثامنة والستين يوم االثنين 

 ، دت.8لسان العرب،البن منمور، دار صادر، بيروت، و  3

، 8أفةةةةرام البعلبنةةةةي منهجيةةةةة فةةةةي النقةةةةد : مةةةةدخل إذةةةةى تةةةةاري  الفكةةةةر العربةةةةي، بيةةةةروت ، دار الحداثةةةةة و  4

8714. 

لعصري محتواه وهويته في التةرا  وتحةديات العصةر فةي الةوقن العربةي، قسطنطين زريق،النهج ا     5

 .8715بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،

حسةةةةةةين سةةةةةةعد، بةةةةةةين األصةةةةةةالة والتغريةةةةةةب فةةةةةةي االتجاهةةةةةةات العلمانيةةةةةةة عنةةةةةةد العةةةةةةأ املفكةةةةةةرين العةةةةةةرب   6

 بيةةةةروت8483،8773، 8املسةةةةلمين فةةةةي مصةةةةر، املؤسسةةةةة الجامعيةةةةة للدراسةةةةات والنشةةةةر والتوزيةةةةع، و

 لبنان.
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 2أنةةةةةةور الجنةةةةةةدي،  شةةةةةةةبهات التغريةةةةةةب فةةةةةةةي غةةةةةةزو الفكةةةةةةةر اإلسةةةةةةيمي، ، املكتةةةةةةةب اإلسةةةةةةيمي، بيةةةةةةةروت، و  9

 هة.8403،

 املوسوعة امل سرة ل ديان واملذاهب املعاصرة .    1

،دار الفكةر العربي،بيةروت، 8محمد املبار ، الفكر اإلسيمي الحديت في مواجهة األفنار الغربية،و  7

 م.8761هة،8319سنة

االعتصةةةةةةةةةةةةةةةةام ،  لجنةةةةةةةةةةةةةةةةدي ، تصةةةةةةةةةةةةةةةةحيح املفةةةةةةةةةةةةةةةةاهيم فةةةةةةةةةةةةةةةةي ضةةةةةةةةةةةةةةةةوء الكتةةةةةةةةةةةةةةةةاب والسةةةةةةةةةةةةةةةةنة ، ،و دار أنةةةةةةةةةةةةةةةةور ا  80

 م.8713هة،8403القاهرة،

 . 8770لواء أحمد عبد الوهاب التغريب: قوفان من الغرب ، مكتبة الترا  اإلسيمي،     88

عبد العزيةز بةن أحمةد البةدا  ، حركةة التغريةب فةي السةعودية تغريةب املةرأة أنموذجةا، املركةز العربةي   82

 .م2080دراسات اإلنسانية، القاهرة مصر ،لل

 .8792هة 8372أنور الجندي، مشكيت الفكر املعاصر، ،مجمع البحو  اإلسيمية،   83

 أنور الجندي، عقبات في قريق النهضة، ،دار االعتصام.  84

 هة. 8409الحافه  ابن رجر العسقيني ،فتح الباري الشر   حيح البخاري، ، املكتبة السلفية،   85

علةةةى املةةةذاهب الفكريةةةة املعاصةةةرة جمةةةع وإعةةةداد علةةةي بةةةن نةةةاي  ال ةةةحود مةةةن موقةةةع  موسةةةوعة الةةةرد  86

 املكتبة الشاملة على شبكة اإلنترن ه.

 .30ه3مصطفى صاد  الرافعي ،وحي القلم ، ،غ  89

 م .2000زهير غازي زاهد ، العربية واألمن اللغوي ، مؤسسة الورا  للنشر والتوزيع ، األردن   81

  3  ، والجةةزء ل15ة ، مجلةةة املجمةةع اللغةةة العربيةةة دمشةةق ، املجلةةد لمحمةةود السةةّيد، اللغةةة والهويةة  87

 م .2080

-4 -22خطبةة الجمعةة فةي املسةجد الحةرام بمكةة املكرمةة بتةاري  : ألمةن اللغةوي، صال  بن حميةد، ا  20

 هة.8422

، عمةةةةةةةةر هزايمةةةةةةةةه ،املصةةةةةةةةطلحات والتنميةةةةةةةةة اللغويةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة ، مجلةةةةةةةةة العلةةةةةةةةوم اإلنسةةةةةةةةانية ، السةةةةةةةةنة   28

 األردن . 2009، 35دد الذامسة، الع

 إبراهيم أن س ، من أسرار اللغة ، دو، دت .     22
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توحيةةةةد اللهجةةةةةات ، نشةةةةةر فةةةةي كتةةةةةاب اللهجةةةةةات العربيةةةةة لبحةةةةةو  ودراسةةةةةات ،  محمةةةةد رضةةةةةا الشةةةةةبي ي،   23

 .م 2004بإشرا  الدكتور كمال الشر ، القاهرة 
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 3ه
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 : ملخص

يتطـــرذ  ـــحا الى ـــع الــــا اســـتعمال املعـــاجم فــــي تعلـــم اللغـــات فـــي الــــيمن، مت ـــحا طـــالب كليــــة 

امعــــة ذمــــار عيســــة للدراســــةا ة ــــدي معراــــة امللاغــــة الاــــ  ي تل ــــا امل  ــــم اللغــــ   فــــي  يــــا  اآلداب بج

الطــالب اليمسيــواإل هامســ اح فــي ل مــوا تعلــيم اللغــات فــي  ــحا الىلــدإل هقــد اعتمــد الىا ــع فــي دراســت  

طالىـــا هطالىـــة مـــن متعلمـــر اللغـــات العرايـــة هال رقمـــية هامغجلو يـــة، هقـــد  04علـــا عيســـة من غـــة مـــن 

سؤاال   ل اسـتعمال املعـاجمإل هقـد الىـب الىا ـع فـي  ـحا  31ا بامجابة عن استىاغة من غة من قام  

الى ع دراسة مىنية علا ال صف هالت ليل، هقد ل صل الا جملة من الستائج مـن ببره ـا با ببلـ  

طـــالب اللغـــات األجستيـــة ممـــتعمل ا معـــاجم حسائيـــة هالـــىعك ب اديـــة اللغـــة، هبا ب  ـــ  للـــ  املعـــاجم 

نت هغية، همعظم م ي اج  ا صع اات  ثو   عسد استعمال م املعاجم ب ادية اللغةإل هاالنمىة الا ال

 طالب اللغة العراية اإا ببلب م ال ممتعمل ا معاجم ال ب ادية هال حسائية اللغةإل 

 هسيلة لرا يةإل ،اللغة، حسائر اللغةإل م ردات كلمات م تا ية: م  مإل ب اد 

Abstract:  

The current study deals with the use of dictionaries in learning 

languages in Yemen, taking the students of the Faculty of Arts at 

Dhamar University as a sample for the study to know the position of 

the linguistic dictionary among the Yemeni students. The current 

study aims at improving language learning in this country. The 

researcher relied in his study on a sample of 60 male and female 

mailto:alagra2007@yahoo.fr
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students who are students of Arabic, French and English languages. 

They answered a questionnaire comprising of 14 questions about the 

use of dictionaries. The researcher has followed a description and 

analytic approaches. The study has reached a set of results, the most 

prominent of which are that most foreign language students use 

bilingual dictionaries and some are monolingual, and that most of 

these dictionaries are electronic, and most of them face many 

difficulties when using monolingual dictionaries. For the Arabic 

language students, most of them do use neither mono nor bilingual 

dictionaries. 

Keywords: Dictionary, Monolingual, Bilingual, Vocabulary, 

Educational Aid..  

1. Introduction  

Un dictionnaire de langue est considéré comme l'un des outils 

pédagogiques les plus importants qui contribuent à former la capacité 

de l'apprenant et à enrichir ses connaissances scientifiques et 

culturelles. Le besoin de consultation du dictionnaire ne se limite pas 

aux apprenants en situation d'apprentissage d'une langue qu'elle soit 

maternelle ou étrangère mais à toute personne qui a parfois besoin de 

se référer à un dictionnaire pour chercher le sens d'un mot inconnu, 

son synonyme, son antonyme, ou son orthographe ...etc. car personne 

n'a l'usage naturel et spontané de tous les mots de sa langue 

maternelle. Selon Marcel de Grève et Frans Van Passel, (91 : 1973), 

"à l'exception-peut-être ! - de quelques philologues ou linguistes, bien 

peu de gens sont capables de reconnaître ou d'identifier tous les mots 

de leur langue maternelle, c'est-à-dire d'en deviner le sens et d'en 

comprendre la signification, plus ou moins exacte, quand ils les 

rencontrent dans un texte. Il est évident que personne n'a l'usage 

naturel et spontané de tous les mots".  

De même pour les apprenants de langues étrangères, l'usage du 

dictionnaire est un vrai besoin surtout si les langues apprises sont tout 

à fait différentes de leurs langues maternelles. Dans le cas de notre 
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public, ils sont arabophones yéménites apprenant de langues 

étrangères comme l'anglais et/ou le français. Ces deux dernières sont 

d'origine latine alors que leur langue maternelle arabe est d'origine 

sémitique ayant une structure différente aux  niveaux orthographique, 

syntaxique, phonologique, lexical etc. Cette différence rend 

l'apprentissage de ces langues sans l'aide du dictionnaire, soit bilingue 

ou monolingue, très difficile. Dans le cas de la maîtrise de 

l'orthographe français, par exemple, ce n'est pas du tout une tâche 

facile pour un apprenant arabophone car, selon Alsabri 2010 : 72, "il 

se trouve confronté à une écriture tout à fait différente de la sienne 

(des signes graphiques d'origine distincte). De plus, l'orthographe du 

français est très difficile même pour les natifs, car il existe souvent des 

mots contenant des lettres qui s'écrivent sans être prononcées ; 

l'expérience montre que les enseignants eux-mêmes n'hésitent  pas  à  

recourir  à  des  aides  (dictionnaire  par  exemple)  lorsqu'ils doivent 

écrire des mots peu souvent employés».  

La problématique 

Les spécialistes dans le domaine de l'éducation ont accordé au 

dictionnaire un rôle important dans l'enseignement/apprentissage des 

langues. Il est pédagogiquement indispensable à l'enseignant et à 

l'apprenant pour surmonter les difficultés de compréhension des 

contenus des différents programmes enseignés, du vocabulaire, de la 

terminologie et des concepts dans les matières scientifiques et 

sociales. Cependant, l'idée de comprendre le rôle du dictionnaire et 

d'exploiter ses contenus est toujours un des sujets négligés pas 

seulement dans notre réalité cultuelle et sociale yéménite mais aussi 

dans la réalité de nos établissements scolaires.  

D'après notre expérience, d'abord comme apprenant puis comme 

enseignant, et suite à nos contacts avec plusieurs écoles et enseignants, 

nous avons observé que les connaissances de l'utilisation du 

dictionnaire ne sont pas assez appliquées ni encouragées car elles ne 

font pas partie du programme d'étude offert dans les établissements 

scolaires et les cours offerts.  
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Au niveau de l'enseignement supérieur, par exemple, toute 

université a une grande bibliothèque universitaire et d'autres 

bibliothèques pour chaque faculté mais la plupart de ces bibliothèques 

ne possèdent pas de dictionnaires de langues malgré la présence de 

l'enseignement de l'arabe et de l'anglais dans tous les départements 

comme matières obligatoires. Les dictionnaires que l'on trouve dans 

les bibliothèques de certaines facultés telles que la faculté des lettres, 

la faculté de l'éducation et dans celles des départements comme la 

bibliothèque du département de français sont à consulter sur place par 

les enseignants et/ou les étudiants.  

Etant enseignant au département de français à la faculté des 

lettres à l'université de Dhamar depuis 2002, nous avons observé que 

la majorité des étudiants de français et d'autres départements de 

langues comme l'arabe ou l'anglais ne consultent pas les dictionnaires 

en bibliothèque ni en salle durant les cours. De plus certains étudiants 

n'utilisent les dictionnaires que durant les cours de traduction ou 

pendant les examens de cette matière. Cela nous a amené à cette étude 

intitulée " L'usage des dictionnaires dans l'apprentissage des langues 

au Yémen, cas des étudiants de la faculté des lettres de l'université de 

Dhamar", afin de trouver les réponses aux questions suivantes : 

- Est-ce que les étudiants de langues utilisent les dictionnaires 

durant leur apprentissage ou non?  

- Quels types de dictionnaires utilisent-ils? 

- À quelle fréquence consultent-ils les dictionnaires? 

- Quelles sont les difficultés rencontrées pendant leur utilisation 

des dictionnaires ? 

- Quels autres supports utilisent-ils le plus souvent pour leur 

apprentissage du vocabulaire? 

L'objectif et l'importance de l'étude   
Etant donné qu'il est très important de maîtriser les règles d'une 

langue pour pouvoir communiquer. Il est aussi primordial d'avoir une 

bonne connaissance de son lexique. Ainsi, comme le dictionnaire est 

un outil d'apprentissage important d'une langue maternelle ou 
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étrangère, nous avons décidé de réaliser cette étude dans les buts 

suivants :  

1- Aider à l'amélioration de l'enseignement et/ou de 

l'apprentissage des langues dans notre pays,  

2- Découvrir la place accordée actuellement à la compétence des 

apprenants pour l'usage des données du dictionnaire dans le processus 

d'apprentissage des langues au Yémen. 

Nous ajoutons que notre présente recherche a une grande 

importance pour les raisons suivantes ;  

- il s'agit, à notre connaissance, de la première étude abordant le 

sujet d'usage du dictionnaire dans le domaine de 

l'enseignement/apprentissage des langues dans notre pays.  

- cette étude attire l'attention des apprenants et des enseignants 

sur la nécessité d'utiliser le dictionnaire comme un outil 

d'enseignement et/ou d'apprentissage.  

- elle ouvrira la voie pour de nouvelles recherches sur l'utilisation 

du dictionnaire et son importance dans l'enseignement des langues au 

Yémen. 

Public 

Notre public se compose de 60 étudiants1 de la faculté des lettres 

de l'Université de Dhamar divisé en trois groupes différents ; le 

premier groupe2  comprend 20 étudiants du département d'arabe, le 

deuxième groupe se compose de 20 étudiants du département d'anglais 

et le troisième groupe est formé de 20 étudiants du département de 

français3. 

Le choix de ce public a été fait pour trois raisons principales ;  

1- Notre qualité d'enseignant de français langue étrangère dans 

cette faculté depuis l'année 2002. 

2- Notre qualité de chercheur ayant pour but d'aider à 

l'amélioration de l'enseignement des langues dans notre pays. 

3- Les étudiants représentent un public spécifique car ils ont reçu 

une formation générale durant 12 ans à l'école, aux collèges et en 

lycées. Ils ont choisi de poursuivre leur apprentissage des langues 
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comme domaine de spécialité à l'université. Cela justifie que ces 

derniers soient concernés par l'usage du dictionnaire durant leur 

apprentissage.  

Supports de l'étude  

Le support principal de notre étude est un questionnaire composé 

de 13 questions distribuées aux étudiants interrogés des trois 

départements d'arabe, d'anglais et de français, à la fin du deuxième 

semestre de l'année universitaire 2018/2019. En ce qui concerne  

l'élaboration du questionnaire, les questions posées sont formés de 

trois types différents ; des questions fermées, des questions à choix 

multiples et des questions ouvertes.   

Avant d'analyser le questionnaire et de découvrir la place du 

dictionnaire dans la biographie langagière des étudiants de langues au 

Yémen, nous pensons qu'il est nécessaire de commencer par une 

présentation théorique du dictionnaire et de son importance dans le 

domaine de l'enseignement/apprentissage des langues. Cette 

présentation sera effectuée à travers des textes théoriques et des 

documents de référence pour le processus 

d'enseignement/apprentissage. 

 

 العنوان الرئيسي األول  .2

2. Présentation théorique 

 

 :العنوان الفرعي األول 2.2

2.1. Définition du dictionnaire  
 

 عنوان فرعي ثاني 2.2

2.2. L'importance des dictionnaires  

 

 العنوان الرئيسي األول  .3

3. La place du dictionnaire dans la biographie langagière des 

étudiants de langues au Yémen 
 

 اليمن -طالب كلية اآلداب بجامعة ذمار  استعمال المعاجم في تعلم اللغات لدى العنوان / -2
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L'usage des dictionnaires dans l'apprentissage des langues chez les 

étudiants de la faculté des lettres de l'université de Dhamar – 

Yémen  

  

ساعد ورئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية اآلداب جامعة عزيز األقرع استاذ علوم اللغة الم د.
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Dr. Aziz Al-Agra, Professeur assistant de sciences du langage, 
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 الملخص : -2
Résumé: Cette recherche porte sur l'usage des dictionnaires dans 

l'apprentissage des langues chez les étudiants de la Faculté des Lettres 

de l'Université de Dhamar au Yémen. L'objectif de cette étude est de 

découvrir la place du dictionnaire dans la biographie des étudiants 

yéménites. Elle vise à contribuer à l'amélioration de l'enseignement 

des langues dans ce pays. Dans cette recherche, nous nous sommes 

appuyé sur un questionnaire écrit comprenant 13 questions adressées à 

un échantillon de 60 étudiants des langues : l'arabe, le français et 

l'anglais. Nous y avons adopté une démarche descriptive et analytique. 

Cette étude se conclut par un ensemble important de résultats parmi 

lesquels : la plupart des étudiants de français et d'anglais utilisent des 

dictionnaires bilingues alors que d'autres consultent des dictionnaires 

monolingues. La plupart de ces dictionnaires sont électroniques. La 

majorité de ces apprenants rencontrent de nombreuses difficultés 

lorsqu'ils utilisent des dictionnaires monolingues. Pour les étudiants 

d'arabe, la plupart d'entre eux n'utilisent ni dictionnaires bilingues ni 

monolingues. 

Mots clés: dictionnaire, bilingue, monolingue, lexique, outil 

pédagogique. 

 

 :العرض   -3              

2. Présentation théorique 
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2.1. Définition du dictionnaire  
Dans presque toutes les langues, nous trouvons une grande diversité 

d'ouvrages qui portent le titre de dictionnaire mais ce mot est 

généralement accompagné d'une détermination soit un adjectif ou un 

complément du nom qui précise le contenu du dictionnaire ou le 

public visé. Par exemple en français, il en existe plusieurs tels que : 

dictionnaire général, dictionnaire encyclopédique, dictionnaire 

étymologique, dictionnaire médical, dictionnaire du français 

contemporain, dictionnaire des débutants, etc. De même, il arrive 

parfois que le dictionnaire soit désigné par le nom de son auteur : le 

Littré, le Larousse, et même, que soit précisée la dimension de 

l'ouvrage ; on a ainsi le Micro Robert, le Petit Robert, le Grand Robert, 

etc. Mais qu'est-ce que signifie "un dictionnaire"? 

En cherchant la définition du mot dictionnaire dans les écrits de 

nombreux auteurs et écrivains, nous avons observé que le dictionnaire 

a été définit de différentes manières. Nous en citons certaines :  

1- le dictionnaire "est le livre par excellence. Tous les autres livres 

sont dedans : il ne s'agit plus que de les en tirer. " (A. France).  

2- le dictionnaire "est un outil accessible pour obtenir des informations 

et un moyen de recherche et d'étude" ( Ibrahim Maḏkour (1975), cité 

par Al-Našwan A., (1427 H: 521). 

  3- le dictionnaire "est une référence pour l'utilisateur compétent ou 

instruit [...] et le dictionnaire est l'une des manifestations de l'intérêt 

qu'un groupe humain attache à sa langue et est un support 

d'enseignement et de culture en développement continu" Ahmad Al-

εayd (1993: 341).  

4- Les dictionnaires de langues sont le recours auquel l'étudiant, 

l'enseignant, l'érudit et l'apprenant se réfèrent quand le sens d'un mot 

lu ou entendu leur échappe (Al-ḍamen, 1989 :79). 

5- le dictionnaire "est un répertoire du lexique d'une langue donnée 

qui fournit, pour chaque lexie, une description selon un patron 

relativement rigide (définition, étymologie, prononciation, exemples 

d’emploi, etc.)" (Polguère, A., 2002 : 176). Il ajoute que le terme 

dictionnaire est habituellement utilisé pour désigner les dictionnaires 
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commerciaux comme le Petit Robert ou le Larousse illustré, qui sont 

avant tout des produits destinés à la vente. 

D'après ces définitions, nous pouvons définir le dictionnaire comme 

un livre qui comprend tous les livres. Il s'agit d'un répertoire du 

lexique d'une langue donnée ou d'un recueil de mots rangés par ordre 

alphabétique, utilisé comme un outil, un moyen et une référence pour 

la recherche et pour l'étude.   

2.2. L'importance des dictionnaires  

La plupart des études indiquent qu'il y a une relation positive entre 

l'utilisation du dictionnaire et l'acquisition de compétences 

linguistiques chez les apprenants de langues étrangères. Scholfield, en 

1982 a indiqué que " l'utilisation du dictionnaire contribue 

positivement à enrichir les compétences linguistiques de l'apprenant, 

surtout si ce dictionnaire est riche en vocabulaire et en structures 

linguistiques différentes".  

D'après Gouws 2000, Le dictionnaire, comme instrument pratique, 

répond  à  une pratique de communication  au  niveau  du  décodage  

et il  satisfait un type bien défini d'usagers :  des étudiants,  des élèves 

et  tous ceux  qui  se trouvent en situation d'apprentissage d'une langue 

étrangère. (Cité par Guy-Modeste Ekwa Ebanéga (2010 : 212-213).  

Selon Robert J-P., le dictionnaire est un "instrument indispensable" 

pour favoriser le développement des compétences linguistiques de 

l'apprenant. Son utilisation permet d'améliorer les activités de 

réception et celle de production. L'utilisation d'un dictionnaire ne se 

limite pas à enseigner aux apprenants l'alphabet français comme le 

font nombre de méthodes mais les enseignants "doivent apprendre à 

leur élèves à utiliser le dictionnaire par des jeux qui sont autant 

d'exercices de repérage, d'anticipation, de production, portant sur le 

classement alphabétique, sur la prononciation, sur l'étymologie, sur les 

abréviations, les sigles, sur les homonymes, synonymes, antonymes, 

sur les dictons, proverbes, sur les registres de langue, etc." Robert J-P., 

(2008 :67). L'auteur voit aussi qu'il revient aux enseignants le devoir 
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de montrer aux apprenants que le recours très tôt dans leur 

apprentissage à un dictionnaire monolingue est de leur intérêt. 

Ahmed Al-NaŠwan (525: 1427) a indiqué que le dictionnaire est "la 

première source pour corriger le vocabulaire et expliquer ses 

significations et ses utilisations, et, à partir de là, il est un pilier 

principal dans le domaine de l'enseignement de la langue seconde". 

L'importance d'utilisation  du dictionnaire  comme  outil 

d'enseignement /apprentissage de langues "reposerait sur le fait que le 

dictionnaire répond à un besoin de communication aux niveaux du 

décodage (réception) et de l'encodage (production)" (Guy-Modeste 

Ekwa Ebanéga, 2010 : 221). 

Jean-Pierre Cuq (246 : 2003) mentionne que "il existe des relations 

sémantiques entre les mots composant le vocabulaire d'une langue. 

Elles désignent des relations de sens privilégiées (opposition, 

équivalence, inclusion par exemple) entre des mots différents ou entre 

les différents sens d'un même mot. D'un point de vue didactique, la 

maitrise de ces relations est essentielle dans l'apprentissage de la 

langue, qu'il s'agisse de la langue maternelle ou étrangère. Les 

dictionnaires recourent d'ailleurs largement à elles pour préciser ou 

expliciter le sens des mots". 

D'après Polguère, A., (2002 : 177), les dictionnaires ont aussi une 

importance sociale considérable. En effet, en décrivant le lexique 

d'une langue donnée, le dictionnaire se présente en même temps 

comme un reflet de la société dans laquelle cette langue est parlée. On 

peut donc affirmer l'existence même d'une société, d'une culture, en 

entreprenant la rédaction d'un dictionnaire de sa langue. Les états sont 

souvent impliqués dans la rédaction de dictionnaires (Dictionnaire de 

l'Académie française, etc.), qu’ils peuvent encourager, financer ou 

même, pourquoi pas, décourager pour des raisons politiques. Cela est 

particulièrement évident dans le cas de la rédaction de dictionnaires 

décrivant une variante dialectale d'une langue.  

Le rôle indispensable du dictionnaire et/ou l'importance de son 

utilisation dans l'apprentissage des langues occupe une place 

importante dans le CECR où le terme "dictionnaire" apparaît à de 
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multiples reprises et/ou dans 10 pages différentes. Cela peut signifier 

que le dictionnaire, selon GRABOWSKA, M., (2016 : 57), y jouit 

d'une pluralité de statuts : 

a) il est un important ouvrage de référence pour l'apprentissage, une 

"aide", notamment pour la compréhension écrite, la prononciation et 

l'enrichissement du vocabulaire, un texte, au même titre qu'un 

document authentique ;  

b) la consultation du dictionnaire est classée parmi les savoir-faire, les 

tâches ou les stratégies.  

Le dictionnaire est donc considéré comme un outil pédagogique et un 

instrument pratique indispensable à l'apprenant d'une langue étrangère 

pour résoudre les difficultés de compréhension des contenus des 

différents programmes enseignés, du vocabulaire et de la terminologie 

inconnue. De même le fait d'utiliser le dictionnaire permet à 

l'apprenant de développer ses compétences linguistiques et d'améliorer 

les activités de réception et celle de production.  

3. La place du dictionnaire dans la biographie langagière des 

étudiants de langues au Yémen 
Dans cette partie de notre étude, nous allons tenter de cerner la 

pratique d'utilisation du dictionnaire dans l'apprentissage de nos 

étudiants des trois langues : le français, l'anglais et l'arabe.  

1- Connaissez-vous le sens de tous les mots que vous utilisez ou lisez ? 

 Français Anglais Arabe 

Oui 00 10 % 5% 

Non 100 % 90 % 95 % 

Le tableau N° 1 montre que 100% des étudiants de français, 90 % des 

étudiants d'anglais et 95 % des étudiants d'arabe ne connaissent pas le 

sens de tous les mots qu'ils utilisent ou lisent. Cela justifie leur besoin 

d'utiliser un dictionnaire pour résoudre leur lacunes au niveau de la 

connaissance lexicale.  

2- Utilisez-vous le dictionnaire pour découvrir le sens ou l'utilisation 

du mot inconnu ?  
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 Français Anglais Arabe 

Toujours 100% 25% 35% 

Quelquefois 00 50% 25% 

Rarement 00 15% 20% 

Non, je n'utilise pas de 

dictionnaire 

00 10% 20% 

Concernant l'utilisation du dictionnaire, le tableau nous montre que 

tous les étudiants interrogés du département de français consultent 

toujours  le dictionnaire pour chercher la signification du vocabulaire 

inconnu. Le taux de consultation du dictionnaire chez les étudiants 

d'anglais et d'arabe est varié. Pour les apprenants d'anglais, 25% le 

consultent toujours, 50 % quelques fois, 15 %  rarement et 10% 

n'utilisent jamais le dictionnaire. De même pour les apprenants de 

l'arabe, 35% le consultent toujours, 25% quelquefois, 20 %  rarement 

et 20% n'utilisent pas de dictionnaire.  

3- Est-ce qu'un de vos enseignants vous a déjà proposé des activités ou 

des exercices qui vous invitent à utiliser le dictionnaire.  

 Français Anglais Arabe 

Toujours   40% 35% 25% 

Quelquefois 55% 45% 45% 

Rarement  5% 5% 20% 

Non jamais  00 5% 10% 

Sans réponse 00 10% 00 

4- Est-ce qu'un de vos enseignants vous a conseillé d'acheter un 

dictionnaire ou vous a expliqué la manière de le consulter ou de 

l'utiliser ?  

 Français Anglais Arabe 

Oui  90% 85% 55% 

Non  10% 15% 45% 

Nous constatons dans les deux tableaux ci-dessus que la majorité des 

apprenants dans les trois départements confirment que leurs 

enseignants leur proposent des activités qui les poussent à utiliser les 

dictionnaires. Malgré le fait que ces activités ne sont pas 
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régulièrement  proposées, nous constatons aussi que la plupart  des 

enseignants des trois langues sont conscients du rôle du dictionnaire et 

de son intérêt pour le développement des compétences lexicales de 

leur étudiants. Il nous apparaît clairement que les conseils et les 

explications des enseignants ont une influence capitale sur l'utilisation 

ou non des dictionnaires de la part des étudiants. De même nous avons 

observé que certains étudiants n'ont jamais reçu ni conseil ni 

explication sur le dictionnaire de la part de leur professeurs. Cela 

pourrait être dû à la croyance de ces derniers qu'un apprenant de 

langue  n'a pas besoin d'explication ni de conseils concernant le 

dictionnaire surtout à l'université car il a déjà étudié à l'école la langue 

arabe et au moins une langue étrangère.    

5- Quels dictionnaires de langue maternelle arabe ou de langue 

étrangère possédez-vous actuellement ? 

Dictionnaire Françai

s 

Dictionnair

e 

Anglai

s 

Dictionnaire Arab

e 

’lmwHyt 

arabe/françai

s 

10% Longman 

and oxford 

35% Lsa'n Alεrb + 

T'ǧ ’lεrws 

+’lmHyt 

20% 

’lwsyt 

et ’lkamel en 

français 

20% Dictionnaire 

d’anglais 

20% Mxt’r ’lṣyH’

H + ’lwsyt 

10% 

Dictionnaire 

de poche 

arabe/ 

français et 

français/ 

arabe 

45% Oxford 

arabe/anglai

s 

30% Dic de l’arabe 10% 

’lkamel 25% Oxford 

application  

10% ’lmwnǧyd 5% 

--- --- Je n’ai pas 5% Je n’ai pas de 55% 
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de 

dictionnaire 

dictionnaire 

Pour la possession des dictionnaires, le tableau ci-dessus montre que 

100% des étudiants de français, 95% des étudiants d'anglais et 45 % 

des étudiants d'arabe possèdent des dictionnaires chez eux, tandis que 

la plupart des étudiants d'arabe (55%) ne possèdent pas de 

dictionnaires. Cela signifie que ces derniers soit n'ont pas besoin de 

posséder des dictionnaires car ils comptent sur d'autres supports4 que 

les dictionnaires soit ils en empruntent à leur collègues ou ils en 

consultent à la bibliothèque au cas de besoin. Nous constatons d'après 

les titres de dictionnaires mentionnés dans le tableau que tous les 

dictionnaires possédés sont bilingues surtout ceux qui appartiennent 

aux apprenants de langues étrangères le français et l'anglais. En ce qui 

concerne les dictionnaires possédés par les étudiants d'arabe, ils sont 

tous monolingues arabes. 

6- Utilisez-vous (ou avez-vous utilisé) des dictionnaires bilingues pour 

les langues étrangères que vous apprenez actuellement à l'université 

(ou que vous avez apprises à l'école) ?  

 Français Anglais Arabe 

Sous forme papier 40% 30% 20% 

Sous forme d'application sur 

portable 

65% 75% 30% 

En ligne 25% 15% 5% 

Non 20% 00 45% 

Le tableau ci-dessus concernant l'utilisation de dictionnaires bilingues 

montre que la majorité des étudiants de langues étrangères le français 

(65%) et l'anglais (75%) utilisent des dictionnaires électroniques (sous 

forme d'une application sur portable). Seulement 40% des apprenants 

de français et 30% des apprenants d'anglais utilisent encore les 

dictionnaires sous forme papier. De même 25% des étudiants de 

français et 15% des étudiants d'anglais utilise des dictionnaires en 

ligne. Nous constatons que malgré la possession de dictionnaires sous 

forme papier (Cf. tableau n°5) que la plupart des apprenants de 

langues étrangères préfèrent se référer aux dictionnaires électroniques. 
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Nous avons remarqué aussi que le taux d'utilisation des dictionnaires 

bilingues chez les étudiants de langues étrangères est plus élevé que 

chez les étudiants d'arabe où 45 % d'entre eux n'utilisent pas de 

dictionnaire bilingue malgré l'étude d'une première langue étrangère 

"l'anglais" soit à l'école soit à l'université.  

7- Utilisez-vous (ou avez-vous utilisé) des dictionnaires monolingues 

pour les langues étrangères que vous apprenez actuellement à 

l'université (ou que vous avez apprises à l'école) ?  

 Français Anglais Arabe 

Sous forme papier 30% 25% 15% 

Sous forme d'application sur 

portable 

90% 65% 20% 

En ligne 10% 10% 5% 

Non  10% 15% 55% 

Le tableau ci-dessus concernant l'utilisation des dictionnaires 

monolingues pour les langues étrangères montre que la majorité des 

étudiants de langues étrangères le français (90%) et l'anglais (65%) 

utilisent des dictionnaires électroniques (sous forme d'une application 

sur portable). Seulement 30% des apprenants de français et 25% des 

apprenants d'anglais utilisent encore les dictionnaires sous forme 

papier. Nous constatons que la majorité des apprenants de langues 

étrangères préfèrent se référer aux dictionnaires électroniques. Ainsi le 

fait que 10% des étudiants de français, 15% des étudiants d'anglais et 

55% des étudiants d'arabe n'utilisent pas de dictionnaire monolingue 

pour les langues étrangères pourrait être dû à une des causes suivantes : 

1- la difficulté de ce type de dictionnaires car une grande majorité de 

ces apprenants n'ont pas le niveau qui leur permettent de comprendre 

la signification des mots en langue étrangère. 

2- l'absence d'une culture de la lecture dans la société arabe en général, 

car la culture de la lecture dans le monde arabe a malheureusement 

connu un grand déclin ces dernières années. Selon des statistiques 

récentes de l'UNESCO, "le moyen de lecture chez le citoyen arabe par 
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rapport aux citoyens dans le monde ne dépasse pas un quart de page 

par jour c'est-à-dire que le taux de lecture chez le citoyen arabe ne 

dépasse pas une demi-heure par an et que 75% des diplômés des 

universités arabes finissent leur études universitaires sans emprunter 

un seul livre à la bibliothèque de l'Université" (AL-Dlimy Abdelrazaq, 

2019 : 53). Ce déclin au niveau des moyens de lecture pourrait être 

une des causes de la négligence des dictionnaires par les citoyens 

arabes en général car très peu de personnes possèdent des 

dictionnaires chez eux. De même le déclin de cette culture dans la 

société a peut-être influencé négativement la fréquence d'utilisation de 

dictionnaires chez certains étudiants de langues dans notre faculté.  

8- Avec quelle fréquence consultez-vous les dictionnaires 

monolingues de langues étrangères et les dictionnaires bilingues 

 Français Anglais Arabe 

Sous forme papier Toujours 20% 5% 5% 

Quelques fois 50% 40% 40% 

Rarement 10% 20% 25% 

Sous forme 

d'application sur 

portable 

Toujours 80% 70% 30% 

Quelques fois 15% 30% 15% 

Rarement 5% 15% 25% 

En ligne Toujours 5% 5% 5% 

Quelques fois 25% 40% 10% 

Rarement 40% 25% 35% 

Le tableau ci-dessus montre qu'un grand nombre d'étudiants des trois 

langues consulte les dictionnaires soit sous forme papier soit sous 

forme d'application sur portable ou en ligne. Mais le taux d'utilisation 

des dictionnaires sous forme d'application sur portable est beaucoup 

plus élevé par rapport aux deux autres types ; sous forme de papier et 

en ligne. De même ces deux derniers ne sont consultés que quelques 

fois ou rarement par les étudiants des trois langues l'arabe, le français 

et l'anglais. Pour la baisse de fréquence de consultation des 

dictionnaires en ligne par rapport aux dictionnaires sous forme 

d'application sur portable, c'est que ces derniers peuvent être consulté 
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sans connexion au réseau Internet, alors que ceux en ligne ne 

fonctionnent qu'avec une connexion au réseau Internet. Ainsi comme 

le réseau Internet n'est pas toujours accessible, les étudiants ne 

consultent des dictionnaires en ligne que quelques fois ou rarement.  

9- La consultation d’un dictionnaire monolingue est-elle indispensable 

pour vous dans l’apprentissage de la langue ? oui □ non □. Si oui 

depuis quand ? 

Depuis Françai

s 

Depuis Anglai

s 

Depuis Arab

e 

1ere année à 

l'université 

50% Le 

secondaire  

20% Le 

secondaire 

10% 

3e année à 

l'université 

10% 7e de 

primaire  

5% 2e année à 

l'université  

10% 

2eme année à 

l'université 

5% 1ere année à 

l'université  

15% Sans réponse 20% 

Oui 

indispensabl

e (sans 

mentionner 

depuis 

combien du 

temps) 

25% Oui 

indispensabl

e (sans 

mentionner 

depuis 

combien du 

temps)  

40% Oui 

indispensabl

e (sans 

mentionner 

depuis 

combien du 

temps) 

30% 

Non 

indispensabl

e 

10% Non 

indispensabl

e 

20% Non 

indispensabl

e 

40% 

Concernant la consultation du dictionnaire monolingue dans 

l'apprentissage de la langue en général, 90% des étudiants de français, 

80% des étudiants d'anglais, et 60% des étudiants d'arabe déclarent 

que la consultation d'un dictionnaire monolingue est indispensable. Et 

ce malgré le fait que certains d'entre eux n'ont commencé à en 

consulter qu'á l'université. Seulement 25% des étudiants d'anglais et 

10% des étudiants d'arabe ont commencé la consultation d'un 

dictionnaire monolingue depuis l'école. Nous constatons que les 10% 
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des étudiants du français, les 20% d'anglais et les 40% d'arabe 

considèrent que la consultation d'un dictionnaire monolingue n'est pas 

indispensable. Ils sont soit satisfaits dans leur apprentissage par la 

consultation des dictionnaires bilingues, soit ils utilisent d'autres 

supports que le dictionnaire monolingue.  

10- Pourquoi, à votre avis, la consultation d'un dictionnaire 

monolingue est indispensable dans l'apprentissage d'une langue 

étrangère comme par exemple le français ou l'anglais ? 

Pour Françai

s 

Pour Anglai

s 

Pour Arab

e 

Faciliter 

l'apprentissag

e et 

l'utilisation de 

la langue  

35% Aider à 

comprendre le 

sens des mots 

inconnus  

35% Aider à 

mémoriser 

beaucoup 

de  

vocabulaire

s et 

comprendre 

la langue  

10% 

Chercher des 

termes 

inconnus  

10% Connaître 

beaucoup de 

vocabulaire 

pour 

s'exprimer 

15% Connaître le 

sens des 

mots  

20% 

Connaitre la 

signification 

exacte des 

mots  

40% Faciliter la 

traduction  

10% Parce qu'on 

y trouve 

tous les 

mots  

15% 

Connaitre le 

contexte du 

mot  

5% Connaitre le 

sens des mots 

et leur 

utilisation  

15% Parce qu'on 

y trouve le 

mot et ses  

dérivés   

5% 

Chercher le 

sens du mot et 

son synonyme  

5% Faciliter 

l'apprentissag

e de la langue 

15% Je ne sais 

pas 

comment et 

10% 
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pourquoi 

s'en servir  

Sans réponse 5% Apprendre 

des termes 

anglais  

5% Sans 

réponse  

40% 

  Sans réponse  5%   

D'après les réponses des étudiants interrogés, mentionnées dans le 

tableau ci-dessus, concernant la consultation d'un dictionnaire 

monolingue dans l'apprentissage des langues étrangères, nous 

constatons que la grande majorité sont conscients de l'utilité de ce type 

de dictionnaires et de leur importance. Le dictionnaire monolingue est 

pour eux un outil qui facilite l'apprentissage et l'utilisation de la langue 

et de la traduction. Ils y cherchent le sens des termes inconnus et le 

sens du mot, son synonyme et ses dérivés. Ce type de dictionnaire les 

aide à connaître la signification exacte des mots et du contexte. Il les 

aide aussi à comprendre la langue et à mémoriser de nombreux mots. 

11- Lisez-vous l’avant-propos et le mode d'emploi d'un dictionnaire 

avant de l'utiliser ?  

 Français Anglais Arabe 

Oui  55% 35% 60% 

Non  45% 65% 40% 

Le tableau ci-dessus montre que 55% des étudiants de français, 53% 

des étudiants d'anglais et 60 % des étudiants d'arabe lisent l'avant-

propos et le mode d'emploi des dictionnaires avant de les utiliser alors 

que le reste des étudiants dans les trois départements ne le font pas. 

Cela signifie que ces derniers ne sont pas conscients à l'importance de 

la lecture de l'avant-propos et le mode d'emploi d'un dictionnaire et 

que personne ne leur a expliqué les démarches de la bonne 

consultation d'un dictionnaire. Nous constatons que la non lecture de 

l'avant-propos ou du mode d'emploi et les pages qui se trouvent 

généralement au début du dictionnaire entraînent une difficulté de 

compréhension de son contenu. Normalement pour mieux comprendre 
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l'organisation et l'architecture d'un dictionnaire, il vaut mieux lire les 

pages consacrées aux termes, aux signes conventionnels, aux sigles, 

aux acronymes et aux abréviations utilisées.    

12- Utilisez-vous des dictionnaires bilingues (arabe/français, 

français/arabe, anglais/arabe, arabe/anglais) oui □ non □. Si oui, y 

trouvez-vous toutes les informations que vous cherchez ? toujours □, 

quelques fois□, rarement □. 

 Français Anglais Arabe 

 

Oui 

Toujours 55% 45% 15% 

Quelques fois 35% 50% 40% 

Rarement 5% 5% 10% 

Non 5% 00 35% 

Le tableau ci-dessus montre que 55% des étudiants de français, 45% 

des étudiants d'anglais et seulement 15% des étudiants d'arabe 

trouvent toujours dans les dictionnaires bilingues les informations 

recherchées. Tandis que 40% des apprenants de français, 55% des 

apprenants d'anglais et 50 % des apprenants d'arabe ne les y trouvent 

que quelques fois ou rarement. De même 35% des apprenants d'arabe 

et 5% d'apprenants de français ne trouvent pas toutes les informations 

recherchées. D'après ces statistiques concernant l'utilité de ces types 

de dictionnaires, nous constatons que les dictionnaires bilingues sont 

peut-être utiles pour les étudiants débutants qui n'ont pas encore le 

niveau qui leur permet de consulter un dictionnaire monolingue. 

Certains étudiants d'un niveau avancé les consultent pendant les 

activités de traduction. Les autres étudiants préfèrent consulter des 

dictionnaires monolingues ou d'autres supports. Nous constatons que 

la plupart des dictionnaires bilingues ne sont pas assez utiles pour les 

informations recherchées par nos apprenants car la grande majorité de 

ces dictionnaires sont des formats de poches édités au Liban qui ne 

contiennent ni la prononciation des mots ni leur utilisation, ni leurs 

synonymes, ni même d'exemples d'utilisation. De plus, selon notre 

expérience, tous les dictionnaires bilingues présentent de graves 

lacunes au niveau de la sélection du mot et de la combinaison des 

unités lexicales qui posent des difficultés de consultation.    
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13- La consultation d'un dictionnaire monolingue de langue étrangère 

(français /français ou anglais/anglais ) est-elle pour vous source de 

difficultés ? oui □ non □. Si oui quelles sont les difficultés que vous 

rencontrez (ou que vous avez rencontrées) pendant votre consultation 

de ce type de dictionnaire ? 

Difficultés Françai

s 

Difficultés Anglai

s 

Difficultés Arab

e 

La 

multiplicit

é du sens 

me rend 

incapable 

de préciser 

ce qui est 

convenabl

e  

25% Quelques 

fois je ne 

comprends 

pas le sens 

car tout est 

en anglais  

10% Etant étudiant 

d'arabe je trouve 

une grande 

difficulté à 

comprendre les 

mots pour cela 

je préfère 

utiliser les 

dictionnaires 

bilingues 

5% 

Quand je 

ne connais 

pas le sens 

équivalent 

en arabe  

15% Oui (sans 

commentaire

) 

35% La plupart du 

vocabulaire est 

incompréhensibl

e 

10% 

La petite 

taille 

d'écriture 

dans ce 

type de 

dictionnair

e  

10% Je suis 

incapable de 

chercher 

dans ce 

dictionnaire  

5% Sans réponse  85% 

Non  50% Ça m'ennuie  10%   

  Non  40%   

Le tableau ci-dessus montre que 50% des étudiants de français et 60% 

des étudiants d'anglais déclarent que l'usage du dictionnaire 
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monolingue de langue étrangère (français/français ou anglais/anglais) 

est une source de difficultés. Pour ces étudiants, les difficultés 

s'expliquent comme suit :  

- La multiplicité des significations qui rend l'étudiant incapable de 

préciser le sens convenable du mot recherché. 

- L'ignorance du sens équivalent en langue arabe de la majorité des 

mots,  

- La plupart des mots sont difficiles à comprendre,  

- L'ennui causé par la consultation du dictionnaire,  

- La petite taille de l'écriture dans ce type de dictionnaires, 

- L'incapacité de chercher dans ce dictionnaire,  

Nous constatons que toutes ces difficultés susmentionnées sont dues à 

la méconnaissance d'une bonne méthode de consultation d'un 

dictionnaire monolingue. Cette dernière peut résulter des problèmes 

suivants : 

- l'absence de consultation régulière de ce type de dictionnaire par les 

apprenants,  

- La rareté des activités proposées par les enseignants qui poussent 

l'étudiant à recourir au dictionnaire monolingue,  

- L'absence de l'orientation des enseignants à l'utilisation du 

dictionnaire monolingue dès les débuts d'apprentissage. 

- L'absence d'explication des enseignants en ce qui concerne la 

consultation pratique du dictionnaire, 

- La non lecture de l'avant-propos et le mode d'emploi des 

dictionnaires par l'apprenant, 

- La consultation permanente des dictionnaires bilingues. 

Pour les étudiants de l'arabe, 85% d'entre eux n'ont pas répondu à cette 

question concernant les difficultés de consultation du dictionnaire 

monolingue de langue étrangère. Cela signifie que ces étudiants ne 

consultent jamais de dictionnaire monolingue de langue étrangère 

durant leur apprentissage depuis l'école jusqu'à l'université. Ainsi pour 

les 15% des étudiants d'arabe qui consultent le dictionnaire 

monolingue de langue étrangère constatent que la grande difficulté 

rencontrée est l'incompréhension de la plupart des explications en 
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langue étrangère. Pour cela certains (5%) préfèrent consulter des 

dictionnaires bilingues.  

 

4- Conclusion  
Le dictionnaire, la source de tous les livres, il s'agit d'un répertoire du 

lexique d'une langue donnée, utilisé comme un outil ou une référence 

pour la recherche et/ou pour l'étude. En effet, en décrivant le lexique 

d'une langue donnée, le dictionnaire se présente en même temps 

comme un reflet de la société dans laquelle cette langue est parlée. De 

plus, l'importance du dictionnaire réside dans son rôle indispensable 

dans l'apprentissage des langues. Le dictionnaire est un outil 

pédagogique nécessaire à l'apprenant d'une langue étrangère pour 

résoudre les difficultés de compréhension des contenus des différents 

programmes enseignés, du vocabulaire et de la terminologie inconnue. 

De même son utilisation permet à l'apprenant de développer ses 

compétences linguistiques et d'améliorer les activités de réception et 

celle de production.  

Les données que nous avons recueillies et analysées dans cette étude, 

concernant l'usage des dictionnaires dans l'apprentissage des langues 

au Yémen, nous amènent aux conclusions suivantes :  

- La grande majorité des étudiants des trois départements ont besoin 

d'utiliser un dictionnaire pour résoudre leur lacunes au niveau de la 

connaissance lexicale.  

- Le taux de consultation du dictionnaire n'est pas le même d'un 

département à l'autre, les apprenants de français le consultent toujours 

alors que la majorité des apprenants d'anglais et d'arabe ne le 

consultent que quelques fois ou rarement et certains ne l'utilisent 

jamais.  

- La conscience des enseignants des trois langues du rôle du 

dictionnaire amènent la plupart d'entre eux à conseiller à leurs 

étudiants d'utiliser le dictionnaire et à leur proposer des activités qui 

les poussent à le consulter mais malheureusement ces activités ne sont 

pas régulièrement proposées.  
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- Pour la possession des dictionnaires, presque tous les apprenants de 

français et d'anglais possèdent des dictionnaires bilingues chez eux. 

Tandis que la majorité des étudiants d'arabe ne possèdent ni des 

dictionnaires bilingues ni monolingues.  

-  Concernant l'utilisation des dictionnaires bilingues et monolingues 

pour les langues étrangères, la majorité des étudiants de français et 

d'anglais utilisent des dictionnaires électroniques (sous forme d'une 

application sur portable). Le taux d'utilisation des dictionnaires 

bilingues et monolingues de langues étrangères chez ces étudiants est 

généralement plus élevé que chez les étudiants d'arabe où 50% d'entre 

eux n'en utilisent aucun malgré leur étude de la première langue 

étrangère "l'anglais" soit à l'école soit à l'université.  

- La plupart des étudiants de français et d'anglais et la moitié des 

étudiants d'arabe sont conscients de l'utilité et de l'importance d'un 

dictionnaire monolingue de langue étrangère (français/français ou 

anglais/anglais) dans leur apprentissage.  

Il est pour eux un outil qui facilite l'apprentissage et l'utilisation de la 

langue et de la traduction. Néanmoins l'usage de ce type de 

dictionnaire, pour ces étudiants, reste une source de plusieurs 

difficultés (cf. tableau n° 14). Ainsi afin de développer la culture 

d'usage du dictionnaire chez les apprenants et de les aider à résoudre 

les difficultés rencontrées, nous adressons aux enseignants de langues 

dans notre pays les conseils suivants :  

- Intégrer le dictionnaire dans tous les programmes d'enseignement de 

l'école à l'université, 

- Encourager la pratique permanente de la lecture des œuvres 

littéraires et historiques, 

- Expliquer aux étudiants l'importance de l'usage du dictionnaire et la 

manière d'en profiter, 

- Transmettre la culture et le savoir qu'ils ont sur l'usage du 

dictionnaire à leurs étudiants pour enrichir leur connaissances,  

- Conseiller et orienter les étudiants à l'utilisation du dictionnaire 

monolingue dès les débuts de l'apprentissage,  
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- Montrer aux apprenants que le dictionnaire monolingue, grâce à sa 

richesse, est un outil qui facilite non seulement l'apprentissage de la 

langue mais aussi la compréhension de la culture du pays qui la parle, 

- Toujours proposer des activités qui obligent l'étudiant à recourir de 

façon régulière au dictionnaire monolingue, 

- Former les étudiants sur la bonne consultation d'un dictionnaire 

monolingue, 

- Conseiller aux étudiants d'éviter la consultation permanente de 

dictionnaires bilingues,  

- Demander aux apprenants de lire l'avant-propos et le mode d'emploi 

du dictionnaire avant de le consulter, 

- Essayer à chaque fois de répondre à toute question concernant la 

difficulté de consultation du dictionnaire en classe devant tous les 

étudiants. 

- Évaluer régulièrement les besoins des apprenants, 

- Orienter les apprenants vers le choix de bons dictionnaires qui 

répondent à tous leurs besoins car "Rien n'importe au progrès de 

l'esprit humain autant qu'un bon dictionnaire qui explique tout" 

(Anatole France). 

5- Notes  

                                           
1 Il s'agit de 5 étudiants par niveau de la première à la quatrième année de licence 

des trois départements de langues. 
2 Nous considérons le premier groupe représentatif de la société yéménite qui nous 

renseignera sur l’utilisation des dictionnaires  monolingues arabes dans leur 

apprentissage de l'arabe langue maternelle à l'école et à l'université. 
3  Le deuxième et le troisième groupe nous renseigneront sur le passage 

d’utilisation du dictionnaire monolingue arabe aux dictionnaires bilingues et 

monolingues en langues étrangères (Français /arabe, arabe/français, anglais/arabe, 

arabe /anglais, français/ français et anglais/anglais). 
4 Nous pensons que la plupart des apprenants de la langue arabe comptent sur 

l'explication de leurs enseignants pour les mots inconnus ou sur les glossaires qui 

suivent chaque leçon dans les méthodes d'enseignement surtout à l'école. Dans la 

plupart des manuels de l'arabe et d'autres matières comme le Coran et l'éducation 

islamique etc. les textes de compréhension écrite sont suivies d'un petit glossaire 
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en forme de tableau comprenant les mots nouveaux ou inconnus et leur 

signification. 
  ع
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