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 ئهضاء

 

عُت في الجامعاث... وإلى العلبت اإلاجتهذًً  إلى الباخشين وساء اإلاعشفت والعلم مً الهُئت الخذَس

ا على ما جلذمه مً دعم للمعشفت والفضُلت.. وإلى  ... وإلى الجامعت ؤلاظالمُت العاإلاُت بماليًز

 َزا الجهذ 
ً
م نهذي إليهم حمُعا الجمعي والعالمي مً مدبي اللغت العشبُت؛ لغت اللشآن الىٍش

   .أهداء العالم العشبي وؤلاظالمي
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 شنغ وجقضًغ

 

َزا الىخاب ألوساق اإلاؤجمش العالمي الخامغ لً ًيىن له وحىد بعذ هللا حعالى إال  بجهىد 

الباخشين الزًً هلذم إليهم أظمى آًاث الشىش والخلذًش، وإلى مشهض البدىر في الجامعت 

ا، وال ظُما ألاظخار اإلاشاسن د. سوضفه َاشُما مذًش اليشش في مشهض ؤلاظالمُت العاإلاُت بمالي ًز

عت على وشش الىخاب جدذ مشهض  العباعت واليشش في َزٍ الجامعت على جفضله باإلاىافلت العَش

 البدىر، والشىش مىضٌى هزلً إلى مً أظهم في 
ً
 ومشاحعت وجشجِبا

ً
 .إخشاحه جىضُذا
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 هظا النخاب...

برص لىا جلً الخىحهاث مً ًبدث الىخاب في  خ اللعاهُاث وألادبُاث في العالم العشبي ٍو جاٍس

ين الزي   مً الترار اللغىي اللذًم، ومً اللغٍى
ً
 ظلبُا

ً
الباخشين العشب الزًً اجخزوا مىكفا

مذخىا الترار اللغىي بئهخاحه وععابه وهظشاجه الشاكبت في كضاًا اللغت وألادب. ومفهىم 

ت وألادبُت اإلالاسباث في اللعاهُا ث وألادبُاث كطذ بها إبعخمىلىحُا الذساظاث اللغٍى

)الذساظت الىلذًت للعلىم( التي جذوس في الىخاباث اللعاهُت العامت التي جىلذ اللعاهُاث 

 دون جمُيز بين همارحها واججاَاتها؛ والىخاباث الىلذًت الخاضت التي حعتهذف 
ً
العشبُت عمىما

ت، والىخابت الىلذًت اإلاؤظعت أخذ اللعاهُين أو إخذي اللعاهُ اث أو إخذي اإلاذاسط اللغٍى

. وفي مجاٌ اإلالاسبت 
ً
 واضحا

ً
ت ومىهجُت جضمً للىاكذ جماظيا التي حعخمذ على مشجىضاث هظٍش

في ألادبُاث جىدى مىحى اللعاهُاث؛ بئبشاص اإلاىكف مً الخفعير في الىلذ ألادبي، والاَخمام 

ل وألاحضاء في فهم الىظ ألادبي، وجفعير العالماث بالىلذ ألادبي بفىشة العالكت بين الي

ت في الىظ ألادبي وعالكخه باألظلىب. َزٍ الجهىد التي كذمها الباخشىن في َزا اإلاؤجمش  اللغٍى

ذفه العام الزي ًبدث في اإلاىكف مً الترار واإلاعاضشة  حعبر عً مداوس اإلاؤجمش الشبِعت َو

ت وألادبُت، وهي مد اوالث جشهى إلى زلب حذاس اإلاعشفت، والعير كذما في ضىء الذساظاث اللغٍى

اث  م، وبُان مىكف الباخشين منها في اإلاعخٍى ش ودساظت العشبُت لغت اللشآن الىٍش هدى الخعٍى

ت والذساظاث الىطُت وألاظلىبُت والخذاولُت، والخعلُم عبر اظخخذام الخلىُت الحذًشت  اللغٍى

سبعت، واظدىياٍ الفىش اللغىي اللذًم في الخعلُم، في العلُم وجعُبُلاتها، وحعلُم اإلاهاساث ألا 

والخىحهاث الحذًشت في معاًير  حعلُم اللغت العشبُت لغير الىاظلين بها، وبىاء اإلاطعلحاث لغير 

الىاظلين بها، واظتراجُجُاث الخعلم للغت العشبُت، وأَمُت الخعلُم في اللطظ، ودوس 

ش الخعلُم.  الجامعاث واإلاعلم في جعٍى

غ هُئت ال  خدٍغ
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 مقضمت النخاب

الحمذ هلل وهفى والطالة والعالم على سظىله اإلاطعفى وآله وصحبه  الغش اإلاُامين أحمعين. 

 وبعذ؛

ىن  فشمت دساظت هلذًت للعلىم جذٌ على اإلابادا والفشضُاث والىخابج العلمُت؛ إر بدث اللغٍى

اإلاعاضشون في  اإلاىكف مً الترار العشبي اللذًم في اللعاهُاث وألادبُاث وفي مىاهج 

خ  كشاءجيهما  عبر اإلاىهج الفُلىلىجي للغت للىكىف على آلُاث الىلذ اللغىي وألادبي، وعبر جاٍس

خ اللعاهُاث وألادبُاث في العالم العشبي ألافيا س بئبشاص هُف جيشش اإلاعشفت. عىذ الىظش في جاٍس

هجذ أنها واحهذ إشيالُت الخجذًذ، وكذ ججذ الُىم مً ًداٌو أن ًتهم اللغىي العشبي بخلىٍ 

مً اإلاالخظاث واإلاىهجُت، وكذ سأي بعضهم أن الترار في مجاٌ اللعاهُاث؛ إما مععُاث 

اَُم وضفُت أو أضٌى وجأمالث، وسأوا أن الخعأ ألاٌو في جطىس الترار َى مىضىفت أو مف

اعخلاد خاظئ، وفي اإلالابل َىان دساظاث  جؤهذ على أن الترار العشبي اللذًم ًخىافش فُه 

ً في اللعاهُاث. وزمت كضاًا  ت لها جفاعل مباشش مع حهىد الغشبُين اإلاعاضٍش مبادا لغٍى

ً ًمىً جدبعها في الترار ؤلاظال  مي عً اللعاهُاث وألادبُاث جخيامل مع أظشوخاث اإلاعاضٍش

ت. َزا الىخاب جىاٌو في مىضىعاجه مداوس سبِعت  اث اللغٍى في مجاٌ اللغت وآدابها واإلاعخٍى

جذوس خٌى اللعاهُاث والخعلُم وألادبُاث؛ خُث هجذ في اللعاهُاث مىضىعاث بدث فيها 

 اإلاىكف مً الترا
ً
ىن اإلاعاضشون خاّضت ر العشبي اللذًم في اللعاهُاث وألادبُاث. اللغٍى

جىعلم اإلالاسباث في اللعاهُاث مً اججاَاث زالزت، وهي: الىخاباث اللعاهُت العامت التي جىلذ 

 دون جمُيز بين همارحها واججاَاتها؛ والىخاباث الىلذًت الخاضت 
ً
اللعاهُاث العشبُت عمىما

ت؛ أما الاججاٍ التي حعتهذف أخذ اللعاهُين أو إخذي اللعاهُاث أ و إخذي اإلاذاسط اللغٍى

ت ومىهجُت جضمً  الشالث فهى الىخابت الىلذًت اإلاؤظعت التي حعخمذ على مشجىضاث هظٍش

 للملاسبت في 
ً
. وأما في مجاٌ اإلالاسبت في ألادبُاث فخىدى مىحى مشابها

ً
 واضحا

ً
للىاكذ جماظيا

ً خُث الاَخمام بالىطىص اللعاهُاث؛ خُث جبرص اإلاىكف مً الخفعير في الىلذ ألادبي م

راتها، واَخمام الىلذ ألادبي بفىشة العالكت بين اليل وألاحضاء في فهم الىظ ألادبي، 
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والخفعيراث الفُىىمىلىحُت )الحذط الزَني(، وهزلً جظهش مىكف الىلاد مً الىظ ألادبي 

ت في الىظ ألادبي إلى ضشب مً  بين راجُت اللاسا ومىضىعُت الىظ، وجفعير العالماث اللغٍى

 مً 
ً
الخىخُذ الىدىي والترهُب البالغي، وعالكت رلً باألظلىب. ًخخز العلماء خالُا

الذساظاث الىلذًت مىاكف عذة؛ فمنهم مً ًشي أن حهىد الخفعير في الشلافت العشبُت في 

مجاٌ الهشمىُىظُلا اإلاعاضشة )جفعير الىظ( جخىافش فيها بعض اإلاىاهج التي يهخذي بها العلل 

ا بجهىد اللذامى والجشحاوي مشال، وفي خيز ألادبُاث زمت البششي  في العطش الحاضش، وسبعَى

ت ظىاء اللذًمت منها  ت عبر اللشاءة اإلاخعذدة لللطابذ الشعٍش الذساظاث العُمُابُت الشعٍش

يىن َزا عبر مخابعت خشهت الذواٌ في الىظ الظخىىاٍ اإلاذلىالث.  أم الحذًشت، ٍو

 : مداوع املإجمغ

 بدشُت للباخشين مً ول أهداء العالم العشبي وؤلاظالمي بشيل عام، َزا 
ً
الىخاب حمع أوساكا

 -وجذوس مىضىعاجه 
ً
 في زالزت مداوس سبِعت، هي: -هما رهشها آهفا

اللعاهُاث، مً خُث كشاءة الترار العشبي اللذًم في ضىء اإلاىاهج اإلاعاضشة  أولها 

خعذدة، والخذاولُت وعالكتها باإلاخيلم ومىضىعاث علم اللغت الىص ي ومعاًير الىظ اإلا

ت في ضىء الترار  واإلاخللي، والعُمُابُت ودساظتها في الىظ، وهلذ الذساظاث اللغٍى

ت  اث اللغٍى ت للمعخٍى واإلاعاضشة، وألاظلىب في الخعاب العشبي، ومىضىع الذسظاث الىظٍش

، والخع
ً
 وخذًشا

ً
شق إلى اللعاهُاث ألاسبعت في الذساظت الطىجُت والذساظت الطشفُت كذًما

 مً اللعاهُاث، والخعشق إلى فله اللغت ومىضىعاث اللهجاث 
ً
الخعبُلُت التي حعذ حضءا

ت اإلاخعللت بالتراهُب.   وعالكتها بالفطحى، واإلاىضىعاث الىدٍى

الخعلُم فُىظش إلى اظخخذام الخلىُت الحذًشت في العلُم وجعُبُلاتها، وحعلُم اإلاهاساث  جاهيهاو

م ألاضىاث لغير الىاظلين بها، وجىظُف الترحمت في الخعلُم، واظدىياٍ الفىش ألاسبعت، هخعلُ

اللغىي اللذًم في الخعلُم، والخىحهاث الحذًشت في معاًير  حعلُم اللغت العشبُت لغير الىاظلين 

بها، وبىاء اإلاطعلحاث لغير الىاظلين بها، واظتراجُجُاث الخعلم للغت العشبُت، وأَمُت 

ش الخعلُم.الخعلُم في اللط  ظ، ودوس الجامعاث واإلاعلم في جعٍى

الذساظاث ألادبُت  التي جخضمً مىضىعاث شتى جذوس في مداوس سبِعت، وهي: اإلالاسبت  جالثهاو

وجىاٌو الىلذ الىلذًت الحذًشت للترار ألادبي، وظُمُابُت الشعش بأهىاعه اللذًم والحذًث، 

ي والحذًث في العالم العشبي بخاّضت، ألادبي لىخب اللذامى في ألادب الجاَلي وألاهذلس 
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وجعشكذ ألاوساق البدشُت إلى مىضىع معاًير الىظ في ألادبُاث والخىاص في الشعش الحذًث 

واللذًم الجاَلي، ولغت العشد، وؤلابذاع في ألادب وكضاًاٍ والخجذًذ، والذساظاث البالغُت 

ً في العالم  ا الباخشىن ظىاء لللذامى أم للمعاضٍش  .ؤلاظالمي والعشبيالتي رهَش

 أهضاف املإجمغ:

 هزهش ألاَذاف التي داسث خىلها ألاوساق البدشت، واظخأوعذ بها لخدلم لىا الهذف   
ً
وأخيرا

ى أن وعير هدى البدث العمُم في كضاًا الترار واإلاعاضشة مً  الشبِغ مً اإلاؤجمش، َو

فها هلذ الذساظاث مىعللاث ؤلابعخمىلىحُا )الذساظت الىلذًت للعلىم( التي جأخز في  حعٍش

ين وألادباء منها؛ إما باإلًجاب أو بالعلب مً  العلمُت، وجدذًذ مىاكف العلماء واللغٍى

الترار. أما ألاَذاف الشبِعت لهزا فهي جخمشل فُما ًأحي: اإلالاسبت عبر اإلاىاكشاث والخداوس بين 

ف مً الترار اللغىي العلماء في اللعاهُاث وألادب؛ وبُان وحهاث الىظش اإلاخخلفت في اإلاىك

وألادبي اللذًم، ومداوالث الخجذًذ فُه؛ والبدث في كضاًا الحذازت في اللعاهُاث وألادبُاث 

ت واللشاءة اإلاخعذد فيها؛  ا الىىعي والىمي واللطابذ الشعٍش في اإلاىكف مً اللغت، وخيَز

ً. و  أما اإلاداوس وجدذًذ عىاضش العُمُابُت في دساظت اللغت وألادب لذي اللذامى واإلاعاضٍش

فخخمشل في اللعاهُاث؛ إر جبدث في اللعاهُاث العشبُت في الىخابت الىلذًت العامت والخاضت 

واإلاؤظعت أو  اللعاهُاث في الىخابت العشبُت والىضفُت والخىلُذًت والخذاولُت أو الذساظت 

ًم في ضىء الاظخىشافُت للعُمابُت بين الترار واإلاعاضشة أو إعادة كشاءة الترار اللغىي اللذ

ت؛ أما اإلالاسباث في ألادبُاث فترهض على ألادبُاث العشبُت في الىخابت الىلذًت  الحذازت اللغٍى

العامت والخاضت واإلاؤظعت أو ألادبُاث في الىخابت الىضفُت والىلذًت عبر الترهُب اللغىي 

للترار لألدب أو اظخىشاف الخدلُل العُمُاةي للىلذ البالغي أو إعادة اللشاءة الىلذًت 

اث الحذازت ألادبُت.  اللذًم وجيامله مع هظٍش

ش بخلعُم ألاوساق اإلالذمت إلى اإلاؤجمش إلى كعمين بعبب الخىىع في اإلادخىي  كامذ لجىت الخدٍش

وحعللها باإلاداوس، بدُث ًمىً لللاسا الىكىف على مىضىعاث عذة. وكذ كامذ َُئت 

ش بمشاحعاث  علمُت للبدىر اإلالذمت، وكامذ أخ ُاها بخعذًالث على البدىر بعذ الخدٍش

مشاحعتها وجدىُمها مً أعضاء اللجىت العلمُت، وإعادة جشجِب البدىر مشة أخشي وفم 

كىاعذ اليشش التي اشترظىاَا في اإلاؤجمش، وكذ ظاعذ اللجىت مجمىعت مً ظلبت الذهخىساٍ 

ت وألادبُت، وكامىا بترجِب الهىامش واإلاتن و  ين في الذساظاث اللغٍى فم الششوط؛ إر اإلاخميًز

م 
ّ
 مً الباخشين لم ًلتزمىا بلىاعذ اليشش، بل إن َىان مً وز

ً
وحذها أن وعبت هبيرة حذا

 وي هشاحع ول ش يء، وسفضىا بعض البدىر؛ 
ً
ال   ظٍى

ً
زا أخز مىا وكخا ، َو

ً
ا  ًذٍو

ً
البدث جىزُلا
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جمش. وزّم ألنها ال جخىافم مع مداوس اإلاؤجمش واللىاعذ العلمُت اإلاخبعت في هخابت وسكت اإلاؤ 

جلعُم مىضىعاث هخاب أبدار اإلاؤجمش الخامغ َزا في  اإلاجلذ ألاٌو إلى اإلاىضىعاث آلاجُت: 

 اللعاهُاث وكضاًا اللعاهُاث الخعبُلُت وعلم اللغت والىص ي والخذاولُت التي حعذ ولها 
ً
أوال

ا في كضاًا اللغت؛ و  ت وإبشاَص  مً اللعاهُاث، زم البدث في العُمُابُت اللغٍى
ً
 حضءا

ً
زاهُا

كضاًا حعلُم اللغت العشبُت لغير الىاظلين بها هخلىُت الخعلُم؛ أما اإلاجلذ الشاوي مً أبدار 

ت،  اإلاؤجمش فُخضمً اإلاىضىعاث آلاجُت: ألادبُاث بمىضىعاتها في الىلذ، والذساظت الىظٍش

 وجىظُف علم اللغت الىص ي في جدلُل الىطىص ألادبُت، وألاظلىبُت، والعُمُابُت.

 

  



 ل
 

 ؽالفهغ 
 

غ  ث .......................................................................................................  هُئت الخدٍغ

 ٌ ................................................................................................................  إلاهضاء

 و  ........................................................................................................  وجقضًغشنغ 

 ػ ..........................................................................................................  هظا النخاب

 ر .....................................................................................................  مقضمت النخاب

 القؿم ألاول: اللؿاهُاث
ت الحضًثت   3........................ قغاءة التراث اللغىي العغبي القضًم في ضىء املىاهج اللغٍى

عيمدمذ بً ظعُذ الذهخىس اإلاشاسن ألاظخار   الحٍى

 51............................. ..........  ؾُمُاء العالمت بين التراث الىقضي والضعاؾاث املعاصغة

 عبذ اللادس فُذوحالذهخىس ألاظخار 

 في الفنغ اللغىي عىض العغب القضامى
ً
 15 ...................  الافتراض املؿبق مفهىما جضاولُا

 عليعاصم شحاصة ألاظخار الذهخىس 

 عثمان حمُل قاؾم النىجالضلخىع 

ِت الِحىاع الِنخاِبّيِ 
َ
غ

ُ
 في ل

ٌ
ت َُّ  جضاول

ٌ
 15 ...................................................................  ُمقاعَبت

اٌالذهخىس   مدمذ بً مدمىد فجَّ

 51 ........................................  الخىاص ألاؾطىعي بين شنؿبير والحنُم: ألاصاة والغؤٍت

 عفاف ًماوي ةالذهخىس 

م التراث  51 .....................  الاهخداء الىعُفي في لخاباث الضلخىع جمام خؿان: هقض وجقٍى

وي الذهخىس 
ّ
 ضالح الذًً مال

 503 ................................. التراث اللغىي العغبي في عُىن الباخث اللؿاوي جمام خؿان

 عبذ اللادس كطاص ي لذهخىس ا

ا وعالقخه بالضعؽ اللؿاوي: صعاؾت وجدلُل ًً  555 ................  الخىاّص بىصفه معُاًعا هقض

 آظى ضبحي غضاةي

 ظشوٍ عبذ اإلاجُذ مدمىد

 



 م
 

اِجيِّ 
َ
ف

َ
ان الخ

َ
ًِ ِؾى ىِب في ِشْعِغ اْب

ُ
ْؾل

ُ
 ألا

ُ
الث َدىُّ

َ
ِت وج َُ  الِبيْ

ُ
قاُبالث

َ
 533 ..............................  ج

 إظالم ماَش عماسة

 511 .............   الترالُب إلاعالمُت في الىدى الىعُفي عىض أخمض املخىمل: صعاؾت جدلُلُت

اض ي بً ضالح الذًً  مىير الذًً الٍش

ت جضاولُت ت: صعاؾت هدٍى له بأعمال لغٍى  555 ..................  حعضص قغاءة القىل املىجؼ لخأٍو

 بذس ظالم اللعُعيالذهخىس 

 555 .................................. مقاعبت ؾُمُائُت لقصُضة "أها البدغ في أخشائه الضع مامً"

عُم َخىً
ُ
 و

ت الـمقترضت مً اللغت الـعغبُت: وشأتها   155 ..........  جطىعها-زصائصها -ألالفاظ املالًٍى

 عبذ الـدلُم بً ضالح الذهخىس 

 ًاظش بً إظــماعُلالذهخىس 

ت  111 ...............................   الىمىطج العملي في مماعؾت الترحمت مً العغبُت ئلى املاليًز

 مدمذ الباكش خاج ٌعلىب الذهخىس  ألاظخار اإلاشاسن

 113 ................................................................  الضعؽ الصغفي عىض الصاعمي الُعماوي

 مدبىب بً مدمذ الشخُلي

 115 ...............................  الضاللت الصغفُت عىض فقهاء العغبُت في القغن الغابع الهجغي 

 بىصٍذ ظاس ي َادف الذهخىس 

 151 ..............................   صعاؾت جدلُلُت مقاعهت في املضازل املعجمُت العغبُت الحضًثت

 خىفي دوله الذهخىس ألاظخار اإلاشاسن 

 فىصي أخمذ الذهخىس 

ت خاؾىبُت: الخدلُل الصغفي ملنىهاث الهلماث العغبُت  151 ........................  عاؾت لغٍى

 أخمذ ساغب أخمذالذهخىس  نألاظخار اإلاشاس 

غصًت
ُ
 305 ....................................................  عىامل الاخخهاك اللغىي بين العغبُت والن

 مىجض مصطفى بهجتألاظخار الذهخىس 

 ضابش مدمذ شٍشف ظاَش

 335 .................................................................... اللهجاث العغبُت وعالقتها بالفصحى

اد بً علي بً خامذ الحاسسيالذهخىس   ٍص

 



 ن
 

ينجأصُل لهجت العغب   315 .........................................  في ضىء التراث العغبي الىُجيًر

 علي الغىوي إدَسغ الىاًم

 خمذ خعً سحا خىاجمتأذهخىس ال

ت جدلُلُت ت: صعاؾت لغٍى  365 .............................................. مؿخقبل العغبُت وإلاهجليًز

 عادٌ الشُخ الذهخىس 

تالغص على اؾخيباط  ت مً ألاخاصًث الىبٍى  355 ...................................  القىاعض الىدٍى

 صالحت ٌعقىب ةذهخىس ال ة اإلاشاسهتظخارألا 

 155 ...................................................  الحظف في الضعاؾاث العغبُت التراجُت والحضًثت

 عاةشت سابع مدمذ

ينللقىاعض العغبُت للمبهدى وصف أفقي جغلُبي   115 ..............................  خضئين املالًٍى

 مدمض ئزىان عبضهللا

   خىفي صولهضلخىع ال املشاعك ؾخاطألا 

 111 ....................................................................  الحغماث الجؿمُت في الىدى العغبي

 الصاوي ٌؿغي ألاؾخاط الضلخىع 

 115  .............................  ُت وأهماطها في معلقت امغئ القِـصىع مً املصاخبت اللفغ

 الضلخىع مدمىص أبىبنغ غغب

ل( ت في مؿغخُت )العمُض املَبجَّ  165  ..........................................  إلاشاعاث اللغٍى

 أخمض شُش عبض الؿالم ألاؾخاط الضلخىع 
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 القؿم الثاوي: الخعلُم

 131. .. حعلُم مهاعة النالم باؾخسضام الىؾائط املخعضصةللضاعؾين الىاطقين بغير العغبُت

 الضلخىع مدمض صبري بً شهٍغغألاؾخاط املشاعك 

 صمضهىع عاعفت بيت 



 س
 

ا  111..  .............................  اؾخسضام جقىُت الحاؾىب في حعلُم اللغت العغبُت في هُجيًر

 أخمض ئبغاهُم مدمض مامامى

 165  ........  أهمُت صعاؾت الصىائت العغبُت في ئًضاح املعنى لضي الىاطقين بغير العغبُت

 شاعك الضلخىع ئؾماعُل خؿاهين املؾخاط ألا 

 الضلخىع شمـ الضًً مدمض هىع 

 155  ....................ي حعلُم اللغت الثاهُت ؾتراجُجُت جىعُف الترحمت فاؾخجابت الطلبت ل 

غي   ألاؾخاط املشاعك الضلخىع ألمل خٍؼ

 آؾُت بيت عباؽ

ت ربىٍّ
َّ
ت والت ُّ ؿاه ِ

ّ
مها  صوُع ألافهاِع الل

ّ
ت وحعل ُّ  603  ...............عىض ابً زلضون في حعلُم العغب

 الخىقاعي  مدمض صالحالضلخىع  ألاؾخاط املشاعك

 655  .....................مىقف التراجُين مً املعاًير الثقافُت لضي ألاوعبُين في حعلُم العغبُت 

 شمـ الجمُل بً ًىبالضلخىع  ألاؾخاط املشاعك

 مدمىص عبض الفخاح ئبغاهُم عِس ى

 635  .........................  العغبُت واملعجم لغير الىاطقين في العغبُتبىاء املصطلح في اللغت 

 هىال عبضهللا

صالّي وحعلُم ِ
ّ
مها للىاطقين بغيرهاا املضزل الاج

ّ
 615  .................................... لعغبُت وحعل

 الضلخىع فنغي عابضًً خؿً

 ألاؾخاط املشاعك الضلخىع صالح مدمض الخىقاعي 

ـ اللغت العغبُت لغير الىاطقين بها  661  ...............  الفهم القغائي ضغوعة خخمُت في جضَع

االضلخىع شاعك املؾخاط ألا   عبضالىهاب بً ػلٍغ

 خؿين أبى علي

 651  ..............................................  جِؿير حعلُم الىدى العغبي في ضىء املىهج الىصفي

 الضلخىع عبض الغخمً بً خؿً العاعفألاؾخاط 

ت  ُّ ت في ضىء ألالؿي ُّ اطقين بغير العغب
ّ
غىّي آلُاجه وئشهالُاجه لضي الى

ّ
صحُذ الل

ّ
 651  الخ

 ئبغاهُم أخمض فاعؽ مدّمض

 505..........................  ؟  ..................لُف ًخعامل الطالب املخفىقىن مع الشعغ العغبي

 فابُت جإلىبىك

 ويء فغخان مصطفى



 ع
 

م للغوائي الىُجيري صي أو فاغىىا  ُّ  515...........  ...العىصغ الخعلُمي في عواًت قصب املس

 معغوف الغاجي أووٍمي

 عثمان أخمض خاجخمت بيت ة الضلخىعة ع ألاؾخاط

 513.......  ..............................  الخطىط العٍغضت لىضع مىضىعاث صعاؾُت جطبُقُت 

 أًمً بً ئؾماعُل

ق مضزل الخهلُف باملهماث  565  ..................  صوع املعلم في حعلُم اللغت الثاهُت عً طٍغ

 الضلخىع مدمض الطُب ئبغاهُم

ا همىطحا  553  ................  الاججاهاث املعاصغة لخعلم وحعلُم اللغت العغبُت: صولت هُجيًر

 مىس ى ًديى صحؿىالضلخىع 

ا: جدضًاث وعالج  553  .................................  اللغت العغبُت بىصفها لغت أحىبُت بماليًز

  صىفي بً مان ألامت  الضلخىع ألاؾخاط املشاعك 

م لضي صاعس ي ماصة اللغت العغبُت املخقضمتئ
ّ
 503  .......................  ؾتراجُجُاث الخعل

 جىفُق بً ئؾماعُل الضلخىع 

 مدمض ألُف فهمي بً عبض هللا

 513  ...............................  إلاهخاج املخىاصل للمىاص الخعلُمُت أهمُت جفعُل مهاعة 

 رالضلخىع  عبضهللا مدمض آصم زي

 515 ...  مُت العاملُتاللغت العغبُت ألغغاض ؾُاخُت: ججغبت الهلُت الجامعُت إلاؾال 

 نال ؾو ع  ىنؿحلا ع ى ه

 غفعح بُجه ضمدم

 

Vocabulary Learning Through Traditional and Multimedia Among Intermediate Arabic 

Language Learners: Celpad, IIUM  …………………………………………………………………………..  853 

             Dr. Radhwa binti Abu Bakar 

Dr. Taufik Bin Ismail 

 

* * * 



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 1  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

 

 

 

 القسم األول

 )اللسانيات(
  



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 2  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

 

 

 

 

 

  



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 3  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

ت الحذًشت: اإلاىهج  ٜشاءة الترار اللٕىي الّشبي الٝذًم في لىء اإلاىاهج اللٍٕى

 
 
بي ؤهمىرحا  الخجٍش

 مدمذ بً ظُّذ الحىٍىي  الذ٠خىس ألاظخار اإلاؽاٟس 

ض            اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًتة، بجذ ٜعم اللٕت الّشبُت وآدابها، حامّت اإلال٤ ِبذالٍّض

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ملخق البدث

ت الخضًشت، و٢ض  ج٣ىم َظٍ الضعاؾت ٖلى ٢غاءة الترار اللٛىي  الٗغبي ال٣ضًم في يىء اإلاىاهج اللٍٛى

بي وممحزاجه  بي، ٞبضؤ الضعاؾت بخمهٍُض َوّضَر ُٞه مٟهىم اإلاىهج الخجٍغ ازخاع الباخض مجها اإلاىهج الخجٍغ

٤ ؤؾـ  ٍغ ٞو وزُىاث بظغاثه، زم اهخ٣ل بلى عنض ما ًخٗل٤ بظل٪ ٖىض ؤبي ٖمغو بً الٗالء وجدٍغ

بي، واؾخس غط الباخض مً ججغبخه ٞغيُتها، والىخاثج اإلاترجبت ٖلحها، ًٞال ٖما ًخٗل٤ اإلاىهج الخجٍغ

ت يابُت، زم زخم الباخض َظٍ بها مً مخٛحراث جابٗت  ت مخٛحرة ومجمٖى ومؿخ٣لت ومجمٖى

ب في الضعؽ اللٛىي مىظ ؤبي 1الضعاؾت بما جىنل بلُه مً هخاثج، ومً ؤَمها:  ( وظىص مبضؤ الخجٍغ

ىث ججغبت ؤبي ٖمغو بً الٗالء ٖلى ٖىانغ الخجغبت الغثِؿُت اإلاٗمى٫ بها في (  اخخ2ٖمغو بً الٗالء.

بي 3الضعاؾاث الخضًشت. ( لم ٨ًخ٠ ال٣اثم بالخجغبت في جإ٦ُض الٟغيُت ٖلى هخاثج بصزا٫ مخٛحر ججٍغ

بُت واخضة ؤو ؤ٦ثر،  ت ججٍغ بُت، بل بةصزا٫ ٖضة مخٛحراث ٖلى مجمٖى ت الخجٍغ واخض ٖلى اإلاجمٖى

( ؤْهغث الضعاؾت ؤن اإلاالخٓت والٟغيُت والاؾخيخاط هي ظؼء 4مً صخت الٟغيُت.  وطل٪ للخشبذ

بُت ٖىض بٌٗ ٖلماء الٗغبُت ال٣ضامى.  ( خغم ال٣اثم ٖلى الخجغبت ٖلى 5مً الضعاؾت الخجٍغ

جها ٦ما هي. وؤوصخى الباخض في جهاًت صعاؾخه ؤؾاجظة  ُت م٘ هخاثج الخجغبت، وجضٍو الخٗامل بمىيٖى

ٗه بما الجامٗاث بظ٫  ، وجَُى ت، وجُىٍٍغ بي في ؤبداثهم اللٍٛى خماص اإلاىهج الخجٍغ ٢هاعي ظهضَم اٖل

ًدىاؾب م٘ زهىنُت جسهههم؛ ٧ي جد٤٣ ؤبداثهم هخاثج وا٢ُٗت ملمىؾت، وخض َلبتهم ٖلى 

٤ إلاا له مً هٟ٘ ُٖٓم ٖلى اللٛت.  الؿحر في َظا الٍُغ
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 اإلاٝذمت

شحر مجها ياج٘ بحن مالًحن مً الؿُىع في آالٝ مً لٗلماء الٗغبُت ظهىص ٚحر ٌؿحرة في صعاؾتها، و٦

إل ٖلى  َمغُّ ٖلحها مغوًعا وال ًخيبه لها ؤخض، ل٨ً م٘ الَا ًُ ت، بل بن بًٗها  ت واإلاسَُى ال٨خب اإلاُبٖى

إل ٖلى مىاهج في ٖلىم ؤزغي، وصعاؾاث خضًشت، ًم٨ً للباخض الخيبه إلاا  الضعاؾاث البُيُت والَا

بُت ٖىض ٖلماء الٗغبُت. وج٣ىم َظا الضعاؾت  ٟٚل ٖىه ؾاب٣ًا في ٢غاءجه، ومً طل٪ الضعاؾاث الخجٍغ

بي.  ٤ ؤنى٫ اإلاىهج الخجٍغ بىن٠ وجإنُل لجهض ٖالم مً ٖلماء الٗغب في الضعاؾاث اللٛىٍت ٞو

٤ آلاحي:  و٢ض اؾخ٣غث زُت البدض ٞو

بي وممحزاجه وزُىاث  بظغاثه، زم اهخ٣ل بضؤ الباخض الضعاؾت بخمهُض َوّضَر ُٞه مٟهىم اإلاىهج الخجٍغ

٤ ؤؾـ اإلاىهج  ا ٞو َغ ت، وونٟها وجدٍغ بلى عنض ظهىص ؤبي ٖمغ بً الٗالء في الخجاعب اللٍٛى

بي، واؾخسغط الباخض مً الخجغبت ٞغيُاتها والىخاثج اإلاترجبت ٖلحها، ًٞال ٖما ًخٗل٤ بها مً  الخجٍغ

خَم البا
َ
ت يابُت، زم ز خض صعاؾخه بما جىنل مخٛحراث جابٗت ومؿخ٣لت ومجمىٖت مخٛحرة ومجمٖى

 بلُه مً هخاثج.

بي في صعاؾاتهم  اججه ٦شحر مً الٗلماء في مسخل٠ الخ٣ى٫ الٗلمُت بلى اٖخماص اإلاىهج الخجٍغ

ا للسغوط بيخاثج ما٦ضة،  ًُ ألؾباب ٦شحرة، مجها: ؤّن اٖخماص اإلاالخٓت ٣ِٞ في البدض الٗلمي لِـ ٧اٞ

ٍغ ٖلى ا بي ٌٗخمض في ظَى لخجغبت الٗلمُت ال٣اثمت ٖلى ٢ىاٖض اإلاىهج في خحن ؤن اإلاىهج الخجٍغ

ت الىؾاثل  الٗلمي، مما ًدُذ ٞغنت للخإ٦ض مً صخت اإلاالخٓاث والٟغيُاث والاؾخيخاظاث، ومٗٞغ

ت ٢ىاهُجها، والخإ٦ض مً جُاب٣ها م٘ خ٣ُ٣ت ما َى  ا، ومٗٞغ الصخُدت للخٗامل م٘ الٓىاَغ وجٟؿحَر

٤ وا٢٘ بىاؾُت ج٨غاع الخجغبت للىنى٫ بلى هخاثج  ُت، َظٍ الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها ًٖ ٍَغ مىيٖى

باجه ؤو ْىىهه.  الخجغبت جٟغى هٟؿها ٖلى الباخض ختى بن ٧اهذ جخٗاعى م٘ ٚع

اث الٗلمُت جمغ  مٗلىم ؤن السُىاث اإلاخبٗت في ٦شحر مً الٗلىم اإلااصًت لىي٘ الىٍٓغ

بت اإلاىهجُت وظم٘ بؿلؿلت مً السُىاث، ٞخبضؤ بمالخٓت الٓاَغة زم بىي٘ الٟغيُت، زم اإلاغا٢

البُاهاث، زم جدلُل البُاهاث، زم ازخباع الٟغيُت بةظغاء الخجاعب، ٞةن هجخذ َظٍ الٟغيُت بهظا 
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اتها، ؤما بن لم  م٨ً الخيبا بخهٞغ ت جٟؿغ الٓاَغة ٍو خ٩ىن مجها هٍٓغ الازخباع ٞةجها جهبذ ما٦ضة ٍو

لُه،  ٗاص ظم٘ البُاهاث جىجر في الازخباع، ٞالٟغيُت في َظٍ الخالت ٚحر صخُدت، ٖو ى٣ذ َو
ُ
بما ؤن ج

٨ظا صوالُ٪ بلى ؤن جشبذ صختها باالزخباع، وبال ٞةجها  مً ظضًض وجدلل زم جسخبر مً ظضًض، َو

ٌ جماًما. ٞغ
ُ
  1ج

بي في الٗهغ الخضًض مً ص٢ت ونغامت في الٗلىم  بن الهىعة التي ونل بلحها اإلاىهج الخجٍغ

غة ٢غون، ألن الٗلىم _ ٦ما َى مٗلىم _ جبضؤ في اإلااصًت مسخلٟت جماًما ٖما ٧اهذ ٖلُه ٢بل ٖك

ت ٖىض بٌٗ  اناث، جخُىع قًِئا ٞكًِئا ختى جىطج، ومشل طل٪ ٧ان في الخجاعب اللٍٛى نىعة بَع

ت إلاا  ؿم٘ مجهم لىي٘ ال٣ىاهحن اللٍٛى ٌُ ً ما  غاب وجضٍو ٖلماء اللٛت، بط لم ٨ًخٟىا بالؿمإ ًٖ ألٖا

غاب الٟصخاء، ولم ج٨ً جل٪ الهىعة الىخُضة ًُغص مجها، بل حٗضٍو بلى بظغاء الخجاع  ب ٖلى ألٖا

ا، ٧ل طل٪ ٧ي ًخإ٦ضوا مً صخت  ًً ت ٖىضَم، بل ؤظغوَا ٖلى ؤهٟؿهم ؤً إلظغاء الخجاعب اللٍٛى

، ؤو ال٦دكاٝ ؤمغ ظضًض. و٢ض ج٣ىيذ َظٍ الخجاعب في الٗهغ  ٢اٖضة ؤو ًشبخىا صخت ٞغى اٞتريٍى

ٖلى ؤن الباخض اإلاُضاوي ًجب ٖلُه ؤن ًجغي الخجاعب  الخضًض ٖىض ٖلماء اللٛت الٛغبُحن، وههىا

 2ٖلى الىا٤َ باللٛت مدل الضعاؾت بُغح ألاؾئلت ٖلُه لُخم٨ً مً الخهى٫ ٖلى اإلااصة الٗلمُت،

بي ٖلماء الٗغبُت بإ٦ثر مً ؤل٠ ؾىت _ ٦ما ؾُإحي في ججغبت ؤبي  و٢ض ؾب٣هم بلى َظا اإلاىهج الخجٍغ

باخض جإنُل ٖمله وونٟه عؤي الخمهُض لظل٪ بٗغى ؤَم ما ٖمغ بً الٗالء _، ول٩ي ٌؿخُُ٘ ال

بي في الٗهغ الخضًض ٖغًيا مسخهًغا ًخًمً ؤَم مهُلخاجه وممحزاجه  ًخٗل٤ باإلاىهج الخجٍغ

وزُىاجه و٦ُُٟت يبِ الخجغبت، ٧ل طل٪ ٧ي ٌؿخُُ٘ ال٣اعت جلمـ ما اج٤ٟ مً ؤٖما٫ ٖلماء 

بي مً ؤمىع، مً ٚحر اهخ٣ام لجهضَم ؤو جطسُم ػاث٠  الٗغبُت ال٣ضامى م٘ ما ًخُلبه اإلاىهج الخجٍغ

 له.

ت، ظاهب هٓغي، وآزغ ٖملي، ٞالىٓغي  بي في الضعاؾاث اللٍٛى َىا٥ ظاهبان للمىهج الخجٍغ

٩ًىن بىي٘ الاخخماالث والٟغوى ومداولت وي٘ ماصة جخىا٤ٞ م٘ ال٣اهىن الظي ٌٗخ٣ضٍ ٖالم 

ظي ٌٗخمض ٖلى نى٘ وا٢٘ للٛت زم مالخٓخه الجاهب ال اللٛت، ؤما الجاهب الٗملي مىه ٞهى طل٨ـ

بي الٗملي  م٨ً ال٣ى٫ بن نى٘ ْاَغة ما في اإلاىهج الخجٍغ وصعاؾت ؤؾبابه و٦ُُٟت الخد٨م ُٞه. ٍو

                                                           
1 Patrick mcneill & Steve chapman ,Research methods, (2005, Routledge, Third edition), p69. 

2 Claire Bowern, Linguistics fieldwork a practical guide, (2008, palgrave macmillan, first 

published), p5 
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ًسً٘ لكغوٍ الباخض هٟؿه، ِٞؿخُُ٘ بظل٪ ببٗاص ٧اٞت ألامىع التي ٢ض جدى٫ صون ٞهم خ٣ُ٣ت 

ت ما  ٦ما الٓاَغة والٗىامل ألاؾاؾُت اإلاازغة في ْهىعَا في خح ن ؤن اإلاالخٓت ٣ِٞ _ لٓاَغة لٍٛى

غاب _ ال جسً٘ لكغوٍ الباخض، وجخضازل مٗها ٖىامل ٖضًضة  َى الخا٫ في الؿمإ ٣ِٞ ًٖ ألٖا

 .، ألامغ الظي ًهٗب مٗها جمُحز الٗامل اإلاازغ ٞحها

تها َى مٟخاح ٞهمها، لظل٪ عؤي الباخض الخٍٗغ٠ بإَمها،  بن ل٩ل ٖلم مهُلخاجه، ومٗٞغ

 اآلحي:وهي ٧

: ما ًخّلٞ بالّىامل اإلاازشة في الخجشبت: 
 

 ؤوًل

ت مضي جإزحٍر ٖلى  (1 بي: َى الٗامل الظي ًخد٨م ُٞه الباخض ًٖ ٢هض إلاٗٞغ اإلاخٛحر الخجٍغ

بُت مدل الضعاؾت. ت الخجٍغ  اإلاجمٖى

بي ٖلى  (2 ب٤ الباخض اإلاخٛحر الخجٍغ
َ
ُ ًُ ْضِزل ؤو  ًُ اإلاخٛحر الخاب٘: َى الىدُجت التي جٓهغ بٗض ؤن 

بُت.اإلا ت الخجٍغ  جمٖى

ا: ما ًخّلٞ بمجمىِت الذساظت:    ُ  زاه

ت جإزحٍر ٞحها. (1 بي إلاٗٞغ ت التي جخٗغى للمخٛحر الخجٍغ بُت: هي اإلاجمٖى ت الخجٍغ  اإلاجمٖى

بي, وج٩ىن جدذ ْغوٝ  (2 ت الًابُت: هي اإلاجمىٖت التي ال جخٗغى للمخٛحر الخجٍغ اإلاجمٖى

ٞاثضتها في ؤجها جبحن للباخض ؤن الٟغ١ الظي ٖاصًت _ ؤي: ال ًُغؤ ٖلحها ؤي جضزل _، وج٨مً 

بي. خحن َى مً جإزحر اإلاخٛحر الخجٍغ  ًدهل بحن اإلاجمٖى

ا: ما ًخّلٞ بالٝاثم بالذاسظت:
 
 زالش

خبىاٍ في بضاًت الضعاؾت  (1 ه الباخض ٍو الٟغيُت: هي جسمحن ؤو اؾخيخاط ؤو جٟؿحر ما٢ذ ًهٚى

 . لُىضر ْاَغة ما

 جت مً زال٫ الخ٣اث٤ اإلاُٗاة.َى ٖملُت اؾخسالم هدُالاؾخيخاط:  (2

 ممحزاث الخجشبت الّلمُت
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ا مً ؤؾالُب اإلاالخٓت، ولٗل ؤبغػ  جخمحز الخجغبت الٗلمُت ببٌٗ السهاثو التي جىٟغص بها ًٖ ٚحَر

 َظٍ اإلامحزاث:

 ( ًم٨ً جهمُم السُت جهمًُما واضًخا ٢بل البضء في جىُٟظ الخجغبت.1

ت حؿمذ للباخض بمالخٓتها مالخٓت ص٣ُ٢ت، ٦ما ( ًم٨ً جدضًض خضور الٓاَغة في ْغوٝ مُٗى2

 حؿمذ له بةٖاصة الخجغبت مغاث مخٗضصة والخد٤٣ مً هخاثجها.

 ( بم٩اهُت حُٛحر ْغوٝ الخجغبت، ومالخٓت الخُٛحراث التي جدضر ظغاء حُٛحر الٓغوٝ.3

 ( جدُذ الخجغبت ٢ُاؽ ؤزغ الٗىامل التي جاصي بلى بخضار الٓاَغة.4

  1ت الٟغوى في الضعاؾت.( جسخبر الخجغبت صخ5

بي  خىىاث اإلاىهج الخجٍش

بي، مجها ما ًبضؤ بالٟغوى ٢بل اإلاالخٓت ألاولُت، ومجها ما ًبضؤ  َىا٥ ٖضة َغ١ للمىهج الخجٍغ

ب ًإحي مخإزًغا ٖجهما.  باإلاالخٓت ألاولُت ٢بل الٟغوى. بال ؤجهما ٌكتر٧ان في ؤن الخجٍغ

: اإلاالخٍت
 

 ؤوًل

بي ول٨جهما مخضازلخان  َىا٥ نلت بحن اإلاالخٓت والخجغبت ٞهما حٗبران ًٖ مغخلخحن في البدض الخجٍغ

مً الىاخُت الٗملُت، ٞالباخض في خا٫ اإلاالخٓت ألاولُت ًغا٢ب الٓاَغة التي ًضعؾها صون ؤن ًدضر 

لٓاَغة بٗض ؤن ٞحها حُٛحًرا ؤو ٌٗض٫ الٓغوٝ التي ججغي ٞحها، ؤما في خالت الخجغبت ٞةهه ًالخٔ ا

ضٍ،  ًىظضَا في ْغوٝ مهُىٗت بخٗضًلها ٢لُال ؤو ٦شحًرا، مما ًيهئ له صعاؾتها ٖلى الىدى الظي ًٍغ

ٟٓغ في َظا البدض بةقاعة بلى  ًُ ٞالباخض ًالخٔ زم ًجغب زم ًالخٔ هخاثج ججغبخه، وعبما ال 

غون ألاولى بهظا الترجِب ؤو اإلاالخٓت ألاولُت ٖىض مً ٢ام بالخجغبت، لٗضم اَخمام ٖلماء اللٛت في ال٣

                                                           
  .43-42م م(،1968ال٩اجب الٗغبي،  ، )ال٣اَغة: صاع 7، ٍؤـى٥ ِلم الىٙغاهٓغ: ٖؼث، ؤخمض، 1
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لٗضم بقاعتهم لها، بال ؤن َظا لم ًمىٗهم مً ط٦غ مالخٓاتهم بٗض الخجغبت ؤو ؤزىاءَا ٦ما ؾُإحي. 

ت وآلت  م٨ً ال٣ى٫ بن ال٣اثم بالخجغبت ال ٣ًىم بها بال بٗض ؤن ٩ًىن ٖىضٍ الخض ألاصوى مً اإلاٗٞغ ٍو

 .اإلاالخٓت ٧ي حُٗىه ٖلى ال٣ُام بخجغبخه

ا: ا  ُ  لٙشوكزاه

ج٩ىن في ٦شحر مً ألاخُان بٗض مالخٓت الٓاَغة، وطل٪ بخسمحن ألاؾباب ؤو الٗىامل التي ؤصث بلى 

 ْهىعَا.   

ا: الخجٍشب
 
 زالش

َى ؤَم مغخلت في البدض، ٞالٟغوى لِـ لها ٢ُمت ما لم جشبذ صختها، لظا ًجب بظغاء الخجاعب 

 ومالخٓتها مً ظضًض للخإ٦ض مً صختها.

 لبي الخجشبت

 ً ؤَم ما ًجب ٖلى الباخض ٞٗله لًبِ الخجغبت: بن م

ظا الٗؼ٫ ؤظغاٍ ٧ل مً السلُل بً ؤخمض وابً ظجي 1 ( ٖؼ٫ اإلاخٛحراث التي جازغ في هخاثج الخجغبت، َو

بي ٖلى  في ججاعب الى٤ُ بالخٝغ مىٟغًصا ًٖ ب٣ُت خغوٝ ال٩لمت، وطل٪ بةصزا٫ اإلاخٛحر الخجٍغ

ت بم٩اهُت الى٤ُ ب  ه في خا٫ ٧ىهه ؾا٦ىا ؤو مخدغ٧ا. َظا الخٝغ ٣ِٞ إلاٗٞغ

ا 2 ( جشبُذ اإلاخٛحراث مشل الىٕى ـ ط٦غ ؤو ؤهثى، الٗمغ ـ َٟل ؤو بالٜ ـ و مؿخىي الٟهاخت و ٚحَر

ا واخًضا ٖلى اإلاجمىٖخحن الًابُت  بدُض ٩ًىن ازخُاع ألاٞغاص مخجاوؿا، وطل٪ ٧ي ٩ًىن جإزحَر

بُت، ٦ما ؾُإحي في ججغبت ؤبي ٖمغو بً الٗالء  . والخجٍغ
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بي ٖلى اإلاخٛحراث الخابٗت.3   1( الخد٨م في صعظت جإزحر اإلاخٛحر الخجٍغ

اناث،  ٦ِغ ؾاب٣ًا ؤن صعاؾت الٗلىم _ ؾىاء ٧اهذ ماصًت ؤو بوؿاهُت _ جبضؤ ٖلى نىعة بَع
ُ
ط

ت ٖىض بٌٗ ٖلماء اللٛت بمٗؼ٫ ًٖ َظا  جخُىع قًِئا ٞكًِئا ختى جىطج، ولِؿذ الخجاعب اللٍٛى

اث الٗلمُت في الٗلىم اإلااصًت في الخُىع، ٣ٞض اخخىث ؤٖ مالهم ٖلى مٗٓم زُىاث وي٘ الىٍٓغ

الٗهغ الخضًض ٦ما ؾِخطر مً زال٫ َظٍ الضعاؾت، ٦ما اخخىث بٌٗ ججاعبهم ٖلى الٗىانغ 

بي _ ؤي اإلاؿخ٣ل _، واإلاخٛحر  ألاؾاؾُت وؤع٧ان الخجغبت الىاجخت في الٗلىم اإلااصًت وهي: اإلاخٛحر الخجٍغ

ت  ت يابُت.الخاب٘، واإلاجمٖى بُت، واإلاجمٖى و٦ظل٪ اخخىث ججاعبهم ٖلى قغوٍ ًجب  2ججٍغ

 مغاٖاتها ٖىض بظغاء الخجغبت، وهي: 

 ( ج٨غاع الخجغبت للخشبذ مً صخت هخاثجها.1

 ( ججىب الٗىامل الصسهُت مشل اإلاُى٫ الٗىا٠َ.2

ً الىخاثج اإلاخىنل بلحها ٦ما هي صون الخضزل ٞحها.3  .6 3( جضٍو

 لٕىٍت ِىذ ؤبي ِمش بً الّالءهمىرج مً الخجاسب ال

 

ت، وهي مى٣ىلت لىا في َُئت هو مد٩ي، لظل٪ عؤي  ٧ان ألبي ٖمغو بً الٗالء ججاعب لٍٛى

بُت  اث ججٍغ ٍغ ببُان ما اخخىاٍ مً ٞغيُاث ومجمٖى الباخض ه٣ل هو الخجغبت ٦ما َى، زم جدٍغ

 ويابُت ومخٛحراث مؿخ٣لت وجابٗت واؾخيخاظاث.

غابي مهما ُبظ٫ مً  ه٣ل ؤبى ال٣اؾم الؼظاجي ججغبت ألبي ٖمغو بً الٗالء ًٓهغ ٞحها ؤن ألٖا

ظهض ألن ًى٤ُ بٛحر لخً ٢ىمه ٞةهه ًإبى؛ ألن الؿل٣ُت هي اإلاىظهت لى٣ُه. ٢ا٫: )ط٦غ ؤبى مدمض بً 

ضي، ٢ا٫: ظاء ِٖسخى بً ٖمغ الش٣ٟي بلى ؤبي ٖمغو بً الٗالء وهدً ٖى ضٍ، ًخي بً اإلاباع٥ الحًز

                                                           
لم الىٙغاهٓغ: ٖباؽ، مدمض زلُل، وآزغون،  1 ، )ّٖمان: صاع اإلاؿحرة، 1، ٍمذخل بلى مىاهج البدث في التربُت ِو

 .17-171م(، م2007
2  Patrick mcneill & Steve chapman.  2005. Research methods, p70. 

اى: صاع اليكغ الضولي، 1، ٍالىٙغ التربىي ِلم اهٓغ: ٖبضالخمُض، مدمض ببغاَُم،  3  .145م(، م2004، )الٍغ
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ُُب بال  ِ
ّ
جي ؤه٪ ججحز لِـ الُ

َ
ٛ

َ
؟ ٢ا٫: وما َى؟ ٢ا٫: َبل ِجحٍز

ُ
٣ٞا٫: ًا ؤبا ٖمغو، ما شخيء بلٛجي ؤه٪ ج

ج الىاؽ، لِـ في ألاعى 
َ
ْصل

َ
َمغ وؤ ُٖ ضي: ٣ٞا٫ له ؤبى ٖمغو: ِهـْمَذ ًا ؤبا  ٘. ٢ا٫ الحًز اإلِاْؿُ٪ بالٞغ

 
َّ
ـِمُميٌّ بال

َ
ى ًىهب، وال في ألاعى ج  َو

ّ
ضي: زم ٢ا٫ ؤبى ٖمغو: حٗا٫ ؤهذ ِحَجاِػيٌّ بال ٘. ٢ا٫ الحًز ى ًٞغ َو

 ٠
َ
ل
َ
ضّي  _ وحٗا٫ ؤهذ ًا ز ٘  -ًا ًدحى _ ٌٗجي الحًز ْهِضّيِ ٞل٣ىاٍ الٞغ

َ
ََبا بلى ؤبي اإلا

ْ
ل٠ ألاخمغ _: اط

َ
لس

َبُذ 
َ
ضي: ٞظ ٘، واطََبا بلى ؤبي الـُمىَخج٘ الخمُمي ول٣ّىاٍ الىهب ٞةهه ال ًىهب. ٢ا٫ الحًز ٞةهه ال ًٞغ

ُب٨ما؟ ؤها 
َ
وزل٠، وؤجِىا ؤَبا اإلاهضّي، ٞةطا َى ًهلي، ... زم ٢طخى نالجه والخٟذ بلُىا ٣ٞا٫: ما ز

ُُب بال  ِ
ّ
ـَ الُ ِْ ٢لىا: ظئىا وؿإل٪ ًٖ شخيء مً ٦الم الٗغب. ٢ا٫: َاِجُا. ٣ٞلُذ له: ٠ُ٦ ج٣ى٫ لَ

ي! ٞإًً الجاصّي؟ ... ٞإًً َبىَّ  ْبرة ِؾّجِ
َ
ت ؤلابل الهاصعة؟ وؤًً اإلاْؿُ٪؟ ٣ٞا٫: ؤجإمغاوي بال٨ظب ٖلى ٦

َؿُل.  َٗ ل٠: لِـ الكغاُب بال ال
َ
ضي: ٣ٞا٫ له ز  ٦ظا؟ وؤًً ٦ظا؟ ٢ا٫ الحًز

ضي: ٞلما عؤًذ طل٪  ٢ا٫: ٞما ًهى٘ ؾىصاُن َهَجغ؟ ما لهم قغاب ٚحر َظا الخمغ. ٢ا٫ الحًز

 هللا والٗمُل بها. ٢ا٫: ٣ٞا٫: َظا ٦الم ال 
ُ
 َاٖت

ّ
ل ُٞه، لِـ مىه ٢لذ له: لِـ ِمال٥ُ ألامغ بال

َ
َصز

 هللا والٗمُل 
ُ
ضي: لِـ ِمال٥ُ ألامغ بال َاٖت  هللا والٗمَل به، ٞىهب. ٢ا٫ الحًز

َ
 َاٖت

َّ
مال٥ُ ألامغ بال

 َ٘ ًِ ٢ىمي. ٨ٞخبىا ما ؾمٗىا مىه. ... زم ؤجِىا الـُمىَخِج ـْد
َ
ـْدِجي وال مً ل

َ
بها، وعُٞٗذ. ٣ٞا٫: لِـ َظا ل

ل٠: لِـ ا
َ
اٍ الىهب وظهضها به في ٞإجِىا عظال ٣ٌٗل، ٣ٞا٫ له ز ٘. َول٣ىَّ ُُب بال اإلاؿَ٪، ٢ا٫: ٞٞغ ُِ ل

ىضٍ ِٖسخى بً ٖمغ لم  ضي: ٞإجِىا ؤبا ٖمغو ٞإٖلمىاٍ ٖو . ٢ا٫ الحًز َ٘ طل٪ ٞلم ًىهب وؤَبـى بال الٞغ

٣َْذ الىاؽ!(.
ُ
م، بهظا وهللا ٞ

َ
ْبرْح، ٢ا٫: ٞإزغط ِٖسخى زاجمه مً ًضٍ زم ٢ا٫: ل٪ الساج ًَ1  

غاببن الٟغيُت:   طل٪ ي الٟهُذ مهما ُبظ٫ مً ظهض ألن ًى٤ُ بٛحر لخً ٢ىمه، ٞةهه ًإبىألٖا

بُت ألاولى: ْهضي مً الدجاػ. اإلاجمىِت الخجٍش
َ
 ؤبى اإلا

ٗىن زبر لِـ اإلا٣ترن بـ  - بُت ألاولى: بىى جمُم؛ ألجهم ًٞغ ت الخجٍغ ت الًابُت للمجمٖى اإلاجمٖى

 بال.

ُُب  - ِ
ّ
ـَ الُ ِْ بي ألاو٫: ٠ُ٦ ج٣ى٫: لَ  بال اإلاْؿُ٪.اإلاخٛحر الخجٍغ

بي،  - ٘ ؤبى اإلاهضي الكاََض، واؾخجاب للمٗجى اللٛىي للمخٛحر الخجٍغ اإلاخٛحر الخاب٘ ألاو٫: لم ًٞغ

ي! ٞإًً الجاصّي؟ .... ْبرة ِؾّجِ
َ
 ٢اثال: ؤجإمغاوي بال٨ظب ٖلى ٦

                                                           
، )ال٣اَغة: م٨خبت 3، جد٤ُ٣: ٖبضالؿالم َاعون، ٍمجالغ الّلماءالؼظاجي، ؤبى ال٣اؾم ٖبضالغخمً بً بسخا١،  1

 .3م(، م1999الساهجي، 
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َؿُل.  - َٗ بي الشاوي: لِـ الكغاُب بال ال  اإلاخٛحر الخجٍغ

٘ ؤبى اإلاهض - ي، واؾخجاب مغة ؤزغي للمٗجى اللٛىي للمخٛحر اإلاخٛحر الخاب٘ الشاوي: لم ًٞغ

بي، ٢اثال: ٞما ًهى٘ ؾىصاُن َهَجغ؟ ما لهم قغاب ٚحر َظا الخمغ.  الخجٍغ

 هللا والٗمُل بها. -
ُ
 َاٖت

ّ
بي الشالض: لِـ ِمال٥ُ ألامغ بال  اإلاخٛحر الخجٍغ

  اإلاخٛحر الخاب٘ الشالض: ههب ؤبى اإلاهضي الكاََض، ب٣ىله: -
َّ
 هللا والٗمَل  لِـ ِمال٥ُ ألامغ بال

َ
َاٖت

 به.

 هللا والٗمُل بها. -
ُ
 َاٖت

ّ
بي الغاب٘ م٨غع: لِـ ِمال٥ُ ألامغ بال  اإلاخٛحر الخجٍغ

ًَ ٢ىمي. - ـْد
َ
ـْدِجي وال مً ل

َ
 اإلاخٛحر الخاب٘ الغاب٘: لِـ َظا ل

 الاؾخيخاط: صخت الٟغى في الخجغبت.  -

ىَخج٘ مً ٢بُلت جمُم. 
ُ
بُت الشاهُت: ؤبى اإلا ت الخجٍغ  اإلاجمٖى

بُت الشاهُت: ؤَل الدجاػ؛ ألجهم ًىهبىن زبر لِـ اإلا - ت الخجٍغ ت الًابُت للمجمٖى جمٖى

 اإلا٣ترن بـ بال.

ُب بال اإلاؿَ٪، م٘ ج٨غاٍع ٖضة مغاث. -
ّ
بي ٖلى ُٖىت الخجغبت الشاهُت: لِـ الُ  اإلاخٛحر الخجٍغ

ل٣ّىا -
َ
ُب بال اإلاؿُ٪، و٢ض ج٨غع ٖضة مغاث. وطل٪ في ٢ىله: ٞ

ّ
ٍ الىهب اإلاخٛحر الخاب٘: لِـ الُ

.٘  الٞغ
ّ
 وظهضها به ٞلم ًىهب وؤبى بال

 الاؾخيخاط: صخت الٟغى في الخجغبت.  -

 الخاجمت

 زبذ مً زال٫ البدض والضعاؾت ما ًإحي: 

ب في الضعؽ اللٛىي مىظ ؤبي ٖمغو بً الٗالء.1  ( وظىص مبضؤ الخجٍغ

٣ت ؤو مىهج واضر وص٤ُ٢ ٦ما َى مخب٘ 2 ب لم ٨ًً مىًٓما ؤو مدهىًعا يمً ٍَغ (  ؤن مبضؤ الخجٍغ

 في الٗهغ الخضًض ٧اؾخسضام ؤلاخهاء والازخباعاث اإلاٗملُت للخإ٦ض مً صخت الىخاثج. 

( اخخىث ججغبت ؤبي ٖمغو بً الٗالء ٖلى ٖىانغ الخجغبت الغثِؿُت اإلاٗمى٫ بها في الضعاؾاث 3

بي والخاب٘.الخضًشت بُت، واإلاخٛحران الخجٍغ خان الًابُت والخجٍغ  ، وهي: اإلاجمٖى



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 12  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

بي واخض ٖلى 4 ٣ه في جإ٦ُض الٟغيُت ٖلى هخاثج بصزا٫ مخٛحر ججٍغ ٍغ ( لم ٨ًخ٠ ؤبى ٖمغ بً الٗالء ٞو

بُت واخضة ؤو  ت ججٍغ بُت، بل ٖمضوا بلى بصزا٫ ٖضة مخٛحراث ٖلى مجمٖى ت الخجٍغ اإلاجمٖى

 مً صخت الٟغيُت. ؤ٦ثر، ٧ل َظا للخشبذ

بُت ٖىض بٌٗ 5 ( ؤْهغث الضعاؾت ؤن اإلاالخٓت والٟغيُت والاؾخيخاط هي ظؼء مً الضعاؾت الخجٍغ

 ٖلماء الٗغبُت ال٣ضامى. 

 ( الخٗامل بمىيىُٖت م٘ هخاثج الخجغبت، و٢بىلها ٦ما هي.6

ا ( جشبُذ اإلاخٛحراث مشل الىٕى ـ ط٦غ ؤو ؤهثى، الٗمغ ـ َٟل ؤو بالٜ ـ و مؿخىي ال7 ٟهاخت و ٚحَر

ا واخًضا ٖلى اإلاجمىٖخحن الًابُت  بدُض ٩ًىن ازخُاع ألاٞغاص مخجاوؿا؛ ل٩ُىن جإزحَر

بُت.   والخجٍغ

 الخىـُاث

ت والغؾاثل الجامُٗت في ؤ٢ؿام اللٛت الٗغبُت في الٗالم  بن اإلاُل٘ ٖلى ألابدار اللٍٛى

بي لسضمت اللٛت  الٗغبُت، بل الخا٫ ؤ٢غب الٗغبي ًجض هضعة قضًضة في جُب٤ُ اإلاىهج الخجٍغ

لالوٗضام، م٘ ؤن بظغاءَا لِـ باألمغ اإلاؿخدُل، ٣ٞض اؾخُإ باخض ٚحر مخسهو في الٗلىم 

م  ت ٖلى جالمُظ اله٠ الشالض اإلاخىؾِ إلاالخٓت ؤزغ خٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ ت بظغاء ججاعب لٍٛى اللٍٛى

خحن ألاولى  م في الخدهُل اللٛىي وبهخاظه، ٣ٞؿم ُٖىت الضعاؾت بلى مجمٖى لخٟٓت ال٣غآن ال٨ٍغ

والشاهُت لٛحر خٟٓخه، واؾدبٗض مجهما الٟغو١ التي جازغ ؾلًبا ؤو بًجاًبا ٖلى الىدُجت ٖضا خٟٔ 

م، واؾخُإ ؤن ٣ًِـ في ججغبخه ظاهب الخظ٦غ والٟهم م٘ التر٦حز ٖلى الجاهب  ال٣غآن ال٨ٍغ

ت ألاولى _ اإلا٣بىلت  1الخُب٣ُي، ا أل٦ثر مً زالزحن مخٛحًرا وؤزبدذ الىخاثج ؤن اؾخجاباث اإلاجمٖى لٛىًٍ

ت الشاهُت، وؤهه ٧لما اعجٟ٘  ت مً مشُالتها في اإلاجمٖى ا _ ٧اهذ ؤ٦ثر مً خُض الؿالمت اللٍٛى ًُّ ب ججٍغ

                                                           
ٟي، ًىؾ٠ بً ٖبضهللا بً مدمض،  1 م في الخدفُل اللٕى الٍٗغ ت ؤزش خَٙ الٝشان ال٢ٍش ي في مجا٥ الٝىاِذ الىدٍى

 .237م(، م1991، )بدض ماظؿخحر، ظامٗت ؤم ال٣غي، لذي جالمُز الفٚ الشالث اإلاخىظي
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ت لضي الخلمُظ ػاصث صعظت جدهُله اللٛىي وػاص بهخاظه ؾالمت، ولٗل مشاال _  ٖضص ألاظؼاء اإلادْٟى

ًىضر الٟاع١ ال٨بحر بُجهما بط ؤْهغث الخجغبت ؤن لضعظت ٢ُاؽ في ججغبت الباخض ٖلى الخالمُظ _ 

% ٖىض ٚحر الخٟاّ وهي 44%، م٣اعهت بـ 5.55ألازُاء ال٨خابُت للخٟاّ _ مما جم خؿابه _ هي 

 . 9 1وؿبت ٦بحر ظًضا.

خماص اإلاىهج  وفي يىء ما ؾب٤ ًغي الباخض ؤن ٖلى ؤؾاجظة الجامٗاث بظ٫ ٢هاعي ظهضَم اٖل

بي في ؤبداثهم اللٛى  ٗه بما ًدىاؾب م٘ زهىنُت جسهههم؛ ٧ي الخجٍغ ، وجَُى ٍت، وجُىٍٍغ

بي في  ج٨دؿب ؤبداثهم هخاثج وا٢ُٗت ملمىؾت، قإجهم في طل٪ قإن اإلاؿخسضمحن للمىهج الخجٍغ

لى  ٤ إلاا له مً هٟ٘ ُٖٓم ٖلى اللٛت ٖو الٗلىم اإلااصًت، وخض َلبتهم ٖلى الؿحر في َظا الٍُغ

 مخدضزحها مؿخ٣بال.

  

                                                           
 وما بٗضَا. 259اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
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 بحن الترار الىٝذي والذساظاث اإلاّاـشةظُمُاء الّالمت 

 ألاظخار الذ٠خىس ِبذ الٝادس ُ٘ذوح

 حامّت ٜىش

__________________________________________________________________________________ 

 ملسو البدض

و٢٘ ازخُاعها في َظٍ الضعاؾت ٖلى ْاَغة مخمحزة في جغازىا ال٨ٟغي، حكمل ٧ل ؤهماٍ 

الخ٨ٟحر الى٣ضي والبالغي باإلاٟهىم الخضًض، وحك٩ل في هٓغها م٨ىىهاث البىاء الظَجي للمغظُٗت 

حر اإلاخىاهي في الىو، يمً ؾُا١ ٖلم الٗالمت  في الش٣اُٞت، وحٗجى بالٗال٢ت الخالػمُت بحن اإلاخىاهي ٚو

 مىٓىع الضعاؾاث اإلاٗانغة. 

ولٗل نلت اللٟٔ بمضلىله مً الهٟاث اإلامحزة لخ٣ل الٗالماث التي لها َباج٘ في البىاء 

الماث ؾُمُاثُت، جخضعط لخمدىع الٗىانغ  التر٦ُبي إلاضلى٫ اللٟٔ، وما ًيخج مىه مً بقاعاث، ٖو

 الخ٩ىٍيُت للبىاء اللٟٓي.

ت وتهخم الؿُمُاثُاث بضعاؾت خُاة الضال   ثل صازل الخُاة الاظخماُٖت، وجدُلىا بلى مٗٞغ

تها، و٦ُىىهتها، ومجمل ال٣ىاهحن التي جد٨مها. ٞال٩ىن مغ٦ب مً صالثل، 
ّ
ل ٦ىه َظٍ الضالثل، ٖو

ُٟت َظٍ الضالثل وال٣ىاهحن التي  ىا ٖلى ْو وبظل٪ ٧اهذ الؿُمُاثُت بدؿب صي ؾىؾحر "ٖلم ٌٗٞغ

ٗمل ٖلى صعاؾتها ـ ب٩ل ؤب ٗاصَا، واؾخٗماالتها، وح٣ُٗضاتها ـ صعاؾت قاملت، ل٩ل جخد٨م ٞحها" َو

اًاتها، ومُامدها، في جد٤ُ٣  غ ما ًىضعط يمً ؤَضاٞها، ٚو ا الٗالمُت؛ ألن طل٪ ٌك٩ل ظَى مٓاََغ

ٗجي طل٪ ون٠  اإلاكغوٕ الؿُمُاجي الظي ًغمي "الى جإؾِـ وعي بيُىي لالؾخ٣غاء الضاللي، َو

ي ونٟا ص٣ُ٢ا"؛ وفي طل٪ مداولت لٟ٪ عمىػ السُاب، ال٣ىاٖض الٗامت إلهخاط اإلاٗجى ؤلاوؿاو

والاَخمام بسلُت الىو مً خُض ٧ىهه مىلضا إلاجمٕى مً الٗال٢اث والغمىػ، طاث مضلىالث ال ًم٨ً 

ال٨ك٠ ٖجها بال مً زال٫ الٗال٢اث الجضلُت ال٣اثمت بُجها؛ بط الُبُٗت الخ٣ُ٣ُت لؤلقُاء ال ج٨مً 

 ث التي ه٩ّىجها، زم هضع٦ها بحن ألاقُاء.في ألاقُاء هٟؿها، بل في الٗال٢ا
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 اإلا٣ضمت

 ؾُمُاء الىو  

مً الهٗب جدضًض مهُلر الؿُمُاثُت هٓغا بلى حكٗب اإلاىٓىع الضاللي لل٩لمت، ؾىاء 

مً خُض َبُٗتها ال٩لُت ؤو الجؼثُت، ٚحر ؤن َظا ال ًمى٘ مً ؤلاخاَت بمبدض صاللت ألالٟاّ في 

جض٫ ٖلُه مباخض اللٛت، مً زال٫ عنض صاثغة اإلاُاب٣ت في مدخىاَا اإلاى٣ُي والبالغي، يمً ما 

اث ٖضًضة في البىاء التر٦ُبي للىٓام  بٌٗ ما جخًمىه مً صالالث ال٩لمت، بىنٟها طاث مؿخٍى

اللٛىي، ؾىاء مً خُض همِ اإلاىانٟت، ؤو مً زال٫ الخضوص اإلاغؾىمت، ؤو ما ًىجؼ ًٖ طل٪ مً 

ا٧ي في ٦خابه ٩الخغوٝ واإلاٟغصاث، ٦ما ٖبر ًٖ طل٪ الؿؤصاء ونُاٚت ؤؾلىبُت، بما في طل٪ مٗاوي 

مٟخاح الٗلىم ب٣ىله: بن اإلاٟغصاث عمىػ ٖلى مٗاهحها، وبن ٧ان َظا ال ًىٟي وظىص ٞىاع١ نىجُت في 

 1.مٟغصاث الخغوٝ جسخو بها

بن نلت اللٟٔ بمضلىله مً الهٟاث اإلامحزة لخ٣ل الٗالماث التي لها َباج٘ في البىاء 

الماث ؾُمُاثُت، جخضعط لخمدىع الٗىانغ التر٦ُبي إلاضل ى٫ اللٟٔ، وما ًيخج ٖىه مً بقاعاث، ٖو

الخ٩ىٍيُت للبىاء اللٟٓي، طل٪ ؤن اللٟٔ اإلاٟغص بما ؤن ٩ًىن مٗىاٍ مؿخ٣ال باإلاٟهىمُت، بدُض ال 

   2.ًدخاط في ٞهم مٗىاٍ ؤلاعاصي بلى ٚحٍر ؤو ال ٩ًىن ٦ظل٪ "

ب الٗلىم  بُت، وهي تهخم ل٣ض ظاءث الؿُمُاثُت لخ٣ٍغ ؤلاوؿاهُت مً خ٣ل الٗلىم الخجٍغ

ى ألاهٓمت الؿُمُىلىظُت مً زال٫ الٗال٢اث بحن َظٍ 
ّ
بةهخاط الٗالماث واؾخسضامها، بدُض جخجل

 الٗالماث.

دُلىا الى  والؿُمُىلىظُت مىهج حهخم بضعاؾت خُاة الضالثل صازل الخُاة الاظخماُٖت، ٍو

تها، و٦ُى
ّ
ل ت ٦ىه َظٍ الضالثل، ٖو ىهتها، ومجمل ال٣ىاهحن، التي جد٨مها. ٞال٩ىن مغ٦ب مً مٗٞغ

ُٟت َظٍ الضالثل  ىا ٖلى ْو صالثل، وبظل٪ ٧اهذ الؿُمُىلىظُا بدؿب صي ؾىؾحر " ٖلم ٌٗٞغ

                                                           
م(، م 1987، )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، مٙخاح الّلىماهٓغ: الؿ٩ا٧ي، ؤبى ب٨غ بً مدمض بً ٖلي السىاعػمي، 1 

151. 
 .44، م6(، مج4م،  ٕ)1986، مجلت ٘فى٥  "،مٟهىم الٗالمت في الترار" اهٓغ: ٖبض اإلاُلب، مدمض، 2
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ٗمل مً ظهت ٖلى صعاؾتها ـ ب٩ل ؤبٗاصَا، وؤؾخٗماالتها، وح٣ُٗضاتها  1وال٣ىاهحن التي جخد٨م ٞحها"  َو

امت، ل٩ل مٓاَغ  غ ما ًىضعط يمً ؤَضاٞها، ـ صعاؾت قاملت، ٖو َا الٗالمُت؛ ألن طل٪ ٌك٩ل ظَى

اًاتها، ومُامدها، في جد٤ُ٣ اإلاكغوٕ الؿُمُىلىجي الظي ًغمي مً وظهت هٓغ ] َُىى [ " الى  ٚو

ٗجي طل٪ ون٠ ال٣ىاٖض الٗامت إلهخاط اإلاٗجى ؤلاوؿاوي  جإؾِـ وعي بيُىي لالؾخ٣غاء الضاللي، َو

لٟ٪ عمىػ السُاب، والاَخمام بسلُت الىو مً خُض ٧ىهه  وفي طل٪ مداولت  2؛ونٟا ص٣ُ٢ا "

مىلضا إلاجمٕى مً الٗال٢اث والغمىػ، طاث مضلىالث ال ًم٨ً ال٨ك٠ ٖجها بال مً زال٫ الٗال٢اث 

الجضلُت ال٣اثمت بُجها؛ بط " الُبُٗت الخ٣ُ٣ُت لؤلقُاء ال ج٨مً في ألاقُاء هٟؿها، بل في الٗال٢اث 

  3.حن ألاقُاءالتي ه٩ّىجها، زم هضع٦ها ب

حن اإلاٛامغة. ٞهى ٖلم مؿخدضر انُالخُا،   وم٘ طل٪ ما ًؼا٫ اإلاكغوٕ الؿُمُىلىجي َع

ى خ٣ل ٖلمي واؾ٘ ومخىٕى  ل٨ىه ٢ضًم ٢ضم ؤلاوؿان في ججاعبه واخخ٩ا٦ه بال٩ىن وبالُبُٗت، َو

لىم ٣ًاعب اإلاؿعى ال٨ٟغي في بصعا٥ الٗال٢اث بحن الٗالماث. وهٓغا بلى طل٪ ٞهى ٌؿدىض بلى ٖ

لخمـ مكغوُٖخه مً مجاالث ببؿدُمىلىظُت مخضازلت، ٦ما ؤهه لم ٌؿخ٣م بٗض ٦ٗلم  مسخلٟت ٍو

ُت السانت، وؤٍَغ وؤظهؼجه اإلامحزة. ولٗل ٖلم الىٟـ الٗام َى الؿىض ألا٦بر  زام له ؤصواجه اإلاٗٞغ

لؿىت " له، ل٩ىن َظٍ الضالثل طاث َاب٘ اظخماعي ـ  هٟسخي، ومً زم ٣ٞض جبجى صي ؾىؾحر " آصم ألا

م مً طل٪، ما ًؼا٫ َظا الخ٣ل  لى الٚغ ؾ٩ُىلىظُت اظخماُٖت لخضُٖم مىداٍ الؿُمُىلىجي. ٖو

ض  ى ًىدى بلى الخجٍغ مخًمىا في ٖلىم ؤزغي ما صمىا هٟخ٣ض بلى مٟخاح هضزل به بلى ٖاإلاه َو

ُاثُت والكمىلُت. وجٓل، بلى ظاهب طل٪، مٗٓم اإلا٣اعباث الخدلُلُت خى٫ اإلاٟاَُم وألابٗاص الؿُم

 حٗاوي ُٚابا للمىهج اإلاٗانغ في مىانلت البدض الؿُمُىلىجي الظي ًدىم خى٫ اإلاىيٕى وال ًضزله.

به بلى ألاطَان،  م مً اإلاداوالث الجاصة في الؿعي بلى جىؾُ٘ َظا الخ٣ل وج٣ٍغ لى الٚغ ٖو

بال ؤهه ْل ٌك٩ى ٖضم ال٣ضعة ٖلى جدضًض جىظهاجه. ومً ؤؾباب طل٪ ٖضم جم٨ىه مً ألاصاة 

                                                           
 .79)اإلاٛغب:  صاع جىب٣ا٫ لليكغ، ص.ث(، م دسوط في العُمُاثُاث، اهٓغ: مباع٥، خىىن، 1
ماؿ العشدًتاهٓغ: العجمي، مدمض الىانغ،  2 ت ٍٔش م(، 1990 ، )جىوـ: ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ،مذخل الى هٍٍش

 .80م
لم ؤلاؼاسة، اهٓغ: َى٦ؼ، جغوـ،  3 ت ِو م(،  1986، )بٛضاص: ؾلؿلت اإلااثت ٦خاب، 3ٍ ،جغظمت: مجُض اإلااقُتالبيٍُى

 .14م
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٣ضان ال٨ٟغ الضًال٨خ٩ُي الظي ًبض مً زال٫ ا ُت التي ًُغح بها بق٩االجه مً مىٓىع ظضلي، ٞو إلاٗٞغ

 عئاٍ.

ى صعاؾت خُاة الٗالماث صازل الخُاة  وبطا ٧ان اإلاهُلر ٢ض اجسظ مٟهىما مكتر٧ا َو

الاظخماُٖت، ٞةن ٦ُُٟت الُغح واإلاٗالجت جسخل٠؛ ألامغ الظي ؤٞطخى بلى حٗضصًت السُاب 

ي، ٞمجهم مً ًدُله بلى مجغص زُىٍ بُاهُت جدهغ ظضلُت الُغح في ؤَغ ؤو مشلشاث، ومجهم الؿُمُاج

ظا ما ُٚب الجاهب  حها، َو مً ٢لو ًٞاءٍ لُدُله بلى مٗاصلت زىاثُت ال جخٗضي الٗال٢ت ٞحها َٞغ

الضًىام٩ُي والخغ٧ي لهظا الخ٣ل؛ لُٓل َُلت الؿىىاث ألازحرة مجغص خ٣ل ججاعب ٌؿخمض زبراجه 

حٍر مً الٗلىم التي ؤخالخه مً م لم الىٟـ، ٚو ايُاث، واإلاى٤ُ، ٖو سخبر الٗلىم ألازغي بما ٞحها الٍغ

بلى مدٌ مماعؾت مجاهُت. بال ؤن َظا الجض٫ في الغئٍا والخٗضصًت في الُغح، ؤ٦ؿب الؿُمُىلىظُا 

ا، ٞاجسظث وظىصا مٛاًغا ومٟهىما مىا٢ًا لؤل٩ٞاع الؿاب٣ت في مُضان مماعؾاتها، ومجا٫ اؾخٗماالته

 مً اإلاماعؾاث الٟىُت ؤوؾ٘ ًٞاء لها. 

ول٣ض حٗضصث اإلاٟاَُم الؿُمُىلىظُت في ؤصبُاث الى٣اص، وألالؿيُحن، والٟالؾٟت، مما 

ؤٞطخى بلى ْهىع ؾُمُىلىظُاث مخىلضة ًٖ الخٗاعى في اإلاىُل٣اث والخهىعاث. وجخمشل َظٍ 

٣ُُت  اث الؿُمَُى ، واإلاٟترخت مً ٢بل 1اإلاخىازغة"ألازخالٞاث في الخٗاعى " مً خُض الىٍٓغ

ت ؾُمُىلىظُت، و٢ض هخجذ َظٍ ألازخالٞاث  ً، وفي البٗض الخهىعي إلاا ًم٨ً ؤن ًسل٤ هٍٓغ اإلاىٍٓغ

الث ؤُٖذ ؤبٗاصا وجهىعاث ظضًضة  مً حٗضصًت ال٣غاءة إلاٟاَُم صي ؾىؾحر، وما هجم ٖجها مً جإٍو

اث وؾُُغث ُٞه لهظا الخ٣ل، مً خُض الُغح والغئٍا وججاوػ الٗهض الظي َٛ ذ ُٞه اللٍٛى

الٗالمت. ٞمجهم مً ًمى٤ُ َظا الخ٣ل بدُض ًجٗله مغاصٞا للمى٤ُ، والغاثض في َظا بحرؽ الظي 

 .٣ً2ى٫: " بن اإلاى٤ُ في مٗىاٍ الٗام لِـ بال ٧لمت ؤزغي للؿُمُى٣َُا "

غوخاث الؿُمُاثُت جخسظ مً الٓىاَغ الاظخماُٖت ـ ٖلى   م مً ؤن مٗٓم ألَا لى الٚغ ٖو

٣ُا لخ٩ىن الٗلم الظي ًضعؽ  ا لها، ٣ٞض ظاءث " الؿُمَُى اٖخباع ؤجها صوا٫ لها مضلىالث ـ مىيٖى

                                                           
جغظمت ٖبض الغخمان َى٩ى٫،  ح. لخمُضاوي، م.  الاججاَاث العُمُىلىحُت اإلاّاـشة،اهٓغ: صاؾ٩ا٫، ماعؾُلى،  1

٣ُا الكغ١،  الٗمغي، م. الىلي، م. خىىن, )الضاع   . 18م(،  م1987البًُاء: بٍٞغ
٣ُا، مٟاَُم وؤبٗاص" 2  . 34م، م1981(، 1م ) مجلت الٙفى٥، ،عقُض، ؤمُىت، "الؿُمَى
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الث٣ها " ُت، و٢ضعاجه اإلاىهجُت،   1بيُت ؤلاقاعاث ٖو بال ؤن َظا الٗلم لم ٌؿخىٝ م٣ىماجه اإلاٗٞغ

اث الُغح ألاخاصي، وعبما ٩ًىن لخ اث ومؿخٍى د٤ُ٣ اؾخ٣اللُت َمىخت جسغط ًٖ صواثغ اللٍٛى

جىصوعٝو مً الظًً زاعوا ٖلى َُٛان ألالؿيُت التي ظٗلذ مً هٟؿها همىطظا ؾمُىلىظُا، ومً زم 

٣ُا ؤن جضزل ٖهضَا  ٣ٞض صٖا َظا الباخض بلى جدغع َظا الٗلم، وؤلر ٖلى ؤهه "ًجب ٖلى الؿُمَُى

. وفي اإلا٣ابل جُل 2لض الظي ًهبذ ُٞه الٗلم اإلاؿخ٣ل ال٣اثم ٖلى جمُحز الٗالماث والغمىػ"الشا

ؿدُٟا ًاؾخ٣غاء ال مدضوص لٗالم الغمىػ وؤلاقاعاث الالمدضوصة، وجىُل٤ مً ظضلُت الىو  ٖلُىا ٦َغ

اللٛت والظاث لخٗلً ؤن " الؿُمُىلىظُا هي لخٓت الخ٨ٟحر في ٢ىاهحن الخضلُل صون ؤن جب٣ى ؤؾحرة 

، وج٣هض باللٛت، َىا، اللٛت ألاصاجُت ؤو الىؾُُت، ؤو 3الخىانلُت التي جسلى مً م٩ان الظاث"

 الىا٢لت التي هي ٧اثىت مً ؤظل ؤلاًها٫ وخؿب، ول٨ً ما ٖؿاٍ ٩ًىن َظا الخضلُل؟

ؿدُٟا جىدكلىا مً الدؿائ٫ لخ٣ى٫ بن ج٨ُٟ٪ الضلُل، وزل٤ ًٞاء ظضًض،         بن ٦َغ

ئت ال جسلى مً عئٍا مً اإلاىا٢٘ ال ظٍ مؿاَمت ظٍغ ٣ابلت لل٣لب والخإلُب، طل٪ َى ًٞاء الخضلُل، َو

ً لٗلم الؿُمُىلىظُت ٢ض خ٣٣ذ  حن، والٟالؾٟت، واإلاىٍٓغ ظضًضة، وبطا ٧اهذ مداوالث بٌٗ اللٍٛى

٣ذ بُٗضا، مداولت ؤلاإلاام بمجاالث قتى في مماعؾاث ظمت، ٞةجها ؤز٣ٟذ في 
ّ
بٌٗ اإلاىجؼاث وخل

ا قاملت، حؿخىٖب الىا٢٘ والظاث. وما ٩ًاص َظا بلىعة مٟ ت ٖامت، وعٍئ اَُمها وجهىعاتها في هٍٓغ

٣ُي  ىم، وعبما مأ٫ طل٪ ما اهخهى بلُه ال٣امىؽ الؿُمَُى ٕؼ َضوئٍ اإلاٖؼ الخ٣ل ٌؿخ٣غ ختى ًتٖز

مً مهُلخاث، ٧اإلااقغ، وألا٣ًىهت، وؤلاقاعة، والضلُل، والخىانل، والكٟحرة، واإلااو٫، 

...بلض، بال ؤن زغاء ال٣امىؽ ـ وبن ٧ان ال ًاصي بالًغوعة الى خ٣اث٤ مؿلم بها ـ ما َى بال والٗالمت،.

هدُجت ل٨ثرة عواصٍ، وجباًً اججاَاجه؛ ألامغ الظي ؤؾهم في حٗضص ٞغوٕ الؿُمُىلىظُت وج٣اَٗذ 

، والخٟٕغ ٖلى مؿخىي الىٓغة والخدلُل والغئٍا ٞدؿب، بل و  ٖلى اججاَاتها، ولم ًٓهغ َظا الخىٕى

ظا ٨ٌٗـ ما طَبذ بلُه ظان مغجُجي في جدضًضَا  نُٗض اإلاٟهىم والخهىع، والاؾخٗما٫. َو

لالججاَاث الشالزت للؿُمُىلىظُت؛ ٚظ ًدىاولها "مىهان " في الاججاٍ ألاو٫ مً خُض الاجها٫، 

                                                           
 .9)صمك٤: صاع َالؽ، ص.ث(، م ِلم ؤلاؼاسة،اهٓغ: ظحرو، بُحر،  1
٣ُا، مٟاَُم وؤبٗاص" 2  .47م مٝا٥ ظابٞ، ،عقُض، ؤمُىت، "الؿُمَى
 .70، مؤلاججاَاث العُمُىلىحُت اإلاّاـشةصاؾ٩ا٫، ماعؾُلى،  3
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ؿخٗملها الشاوي ٖلى مؿخىي الضاللت "باعث"، بِىما ٌؿخسضمها الشالض " مىعَـ" في ظمُ٘  َو

ظا ما ؤزاع بق٩الُت الضاللت والاجها٫، ومً زم حٗضصث ؤق٩ا٫ الاجها٫، اؾخٗم االتها، َو

ت. ت  البكٍغ  وؤهماَه،وؤوناٞه، اهُال٢ا مً الؿلى٥ الاجهالي الخُىاوي الى ألاهٓمت  الترمحًز

 

 ماَُت الٗالمت في الترار الى٣ضي 

الظي حهخم جهب الؿُمُاثُت في اججاَاث ٦شحرة ، مجها الاججاٍ " الٗالماحي "  

ى ؾُمُاء الضاللت. وآزغ " بقاعي " ًبدض في ؤهىإ  الث٣ها، وؤهٓمتها، وعجبها، َو بضعاؾت الٗالمت ٖو

ى" ؾُمُاء  الخىانل ". بِىما حهخم الاججاٍ  ب٣اتها، وال٣ىاهحن التي جد٨مها، َو ؤلاقاعاث، وبيُتها، َو

ي يمً وخضة حٗال٤ جدضص البيُت الشالض باإلآهغ الش٣افي الظي ًُٟض مً ؾلى٥ الٟغص ووؿ٣ه الش٣اف

الضازلُت للىو في اعجباَه باليؿ٤ الش٣افي، و٢ض ؤَل٣ىا ٖلُه " "ؾُمُاء الش٣اٞت". في خحن حهخم 

الاججاٍ الخضاولي بالخهىع الكمىلي للٗالمت الالجهاثُت والتي اَل٤ ٖلحها قاع٫ ؾىضع بىعؽ 

ى " الاؾُمُاء الخضاولُت".semiosisبالؿُمُىػَـ "  "، َو

بطا ٧ان مىٓىع الاججاَاث الؿُامُاثُت اإلاٗانغة ٢ض حٗضي َظٍ آلاعاء بدؿب و  

ت اإلاٟٗى٫، بطا ٧ان ألامغ ٦ظل٪، ٣ٞض جمشلذ  ت ماػالذ ؾاٍع ما ٌؿخجض مً جهىعاث ومٟاَُم هٍٓغ

الظا٦غة الترازُت بضوعَا  في َظا الخًىع، اإلاغظعي، ٖلى اٖخباع ؤن اللٛت ب٩ل ججلُاتها وجمٓهغاتها، 

ا هي ال٣اؾم اإلاكتر٥ لهظٍ الخهىعاث، مً خُض ٧ىجها ؤصاة للتراؾل، وعمؼا مً عمىػ ومغ٦باته

 الىا٢٘، ومً زم ٣ٞض ا٦دؿذ الٗالمت َابٗا ؾ٩ُىلىظُا واظخماُٖا، مىظ ال٣ضًم. 

ؼ  
َ
بضو ؤن اَخمام ال٣ضامى باأللٟاّ ٧ان مدل اوكٛاالتهم الى٣ضًت، ومْغ٦ ٍو

ت، وؤَمها ؛ ألامغ الظي ؤ ٞطخى بلى جىؾ٘ َاثل في مسخل٠ ٖلىم اللٛت، وفي مٗٓم بدىثهم اللٍٛى

ؼاعة َِٖمَُمٍت، في مىاص اللٛت  ٍت، ٚو ًَ اِث
َ
ٍم ٞ َٗ ت، والهىجُت؛ مما ؤصي بلى ِو ظىاهبها البالُٚت، والىدٍى

 ؾىاء في الجاهب الىدىي، ؤوالهغفي، ؤوالبالغي.

ت خ  ى٫ مهُلر وبطا ٦ىا همُل بلى ال٣ى٫ بإن جغازىا الى٣ضي زغٌّ بمٟاَُم مخىٖى

ض ؤن ال وٛمِ ه٣اصها خ٣هم، وال هجخض ظهىصَم،  الضاللت في َابٗه اإلاىؾىعي الكمىلي، ٞؤلهىا هٍغ

لظل٪ ؤٞغصها لهم َظٍ اللٟخت في مجمل بٌٗ آلاعاء التي عؤًىا ٞحها الؿبُل بلى اإلاغاص ، مجها ٖلى ؾبُل 
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بلى الخٗبحر ٖجها ٦شحرة ظضا، ٞلى  اإلاشا٫ ما ظاء ٖلى لؿان ٞسغ الضًً الغاػي : بن اإلاٗاوي التي ًدخاط

ويٗىا ل٩ل واخض مجها ٖالمت زانت، ل٨ثرث الٗالماث بدُض ٌٗؿغ يبُها، ؤو و٢ٕى الاقترا٥ في 

ؤما ابً ٢ُم الجىػٍت ٣ٞض جبحن له ؤن الؿمت ٣ًهض بها   1".ؤ٦ثر اإلاضلىالث، وطل٪ مما ًسل بالخٟهُم

"...و٢ض مضح هللا ؾبداهه وحٗالى الٟغاؾت ؤزىاء خضًشه ًٖ الٟغاؾت في ٢ىله الٗالمت ٦ما ظاء طل٪ في

ِمحَن وؤَلها في مىاي٘ في ٦خابه، ٢ا٫ حٗالى : ُمَخَىّؾِ
ْ
اٍث ِلل ًَ

َ
ِلَ٪ آل

ََٰ
م اإلاخٟغؾىن الظًً  "2ِبنَّ ِفي ط . َو

ل بال ُٞما . في خحن هجض ٖىض اإلاخ٩لمحن " بن الضلُل ال ٌؿخٗم 3ًإزظون بالؿُما وهي الٗالمت"

ًىظب ال٣ُ٘ ٦ىو ال٨خاب والسبر اإلاخىاجغ وبظمإ ألامت وألاصلت ال٣ٗلُت، ٞإما ما ًىظب الًٓ ٞال 

٨ظا الكإن م٘  ؤلامام السُُب البٛضاصي الظي ٢ا٫: "  4.ٌؿمى صلُال، وبهما ٣ًا٫ " ؤماعة " َو

مٍى حجت وال٣ٟهاء ٌؿمىن ؤزباع آلاخاص صالثل، وال٣ُاؽ و٧ل ما ؤصي بلى ٚلبت الًٓ ؾ

وصلُال......ٞإما ما ًٟطخي بلُه بٛلبت الًٓ ٞلِـ بضلُل في الخ٣ُ٣ت، وبهما َى " ؤماعة. وبطا ٧ان ٖبض 

ال٣اَغ الجغظاوي ٢ض وضر مٗجى الؿمت، في ؤزىاء خضًشه ًٖ الٟغ١ بحن الٗالمت والضلُل، ٦ما ظاء 

لؿمت ختى ًدخمل الصخيء ما في ٢ىله : اللٛت ججغي مجغي الٗالماث والؿماث، وال مٗجى للٗالمت ؤو ا

مت الٟظ، ٞةهىا هىٓغ بلى مً جدضر ـ 
ّ
ظٗلذ الٗالمت صلُال ٖلُه... بطا ٧ان ألامغ ٦ظل٪ م٘ َظا الٗال

                                                           
ى٥ اهٓغ:الغاػي، ٞسغ الضًً،   1 )بحروث: ماؾؿت ، ، جد٤ُ٣: َه ظابغ ُٞاى الٗلىاوياإلادفى٥ في ِلم ألـا

 . 262، م1الغؾالت، ص.ث(، ط

  .75ؾىعة الدجغ، آلاًت   2

، 2م(، ط2010ال٨خاب الٗغبي، )بحروث: صاع بذاجْ الٙىاثذ، ابً ٢ُم الجىػٍت  مدمض بً ؤبي ب٨غ بً ؤًىب   3

ؿخُغص في مٗجى الؿُما ؤي الٗالمت  .116-115م بذاجْ . ؤلاؼاسة. ٦ما وي٘ ٞهال زانا  ًٖ في مىاي٘ ٦شحرة َو

 .336، م 1، طالٙىاثذ

ىلُحن،  بً مىسخى، مؿٗىص، اهٓغ: ا 4  .204م(،  م2003، )الجؼاثغ، م٨خبت الغقض، 1ٍالجذ٥ ِىذ ألـا
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ًٖ ألاماعة بىنٟها ٖالمت، ٖلى ؤجها هٓغة زا٢بت ماػالذ حك٩ل مىيٕى الضعاؾاث  1.مً ألانىلُحن

 الخضًشت . 

ضمت إلاباخض ؤٞاص مجها ٚحرها ؤ٦ثر مما بُض ؤن طل٪ ال ٌٗخبر هدُجت، ب٣ضع ما َى م٣ 

ؤٞضها مجها هدً، خحن اؾخلهمىا " اإلاا٢بل " التراسي بىعي ٖم٤ُ الؾدكغاٝ " اإلاابٗض" الخضاسي، مً 

ؤظل جد٤ُ٣ عئٍا ه٣ضًت جخماشخى واؾخدًاعاث ال٣ٗل الخضًض، وحٗاٌل اإلاغخلت الؾخ٨ما٫ قغوٍ 

ت، وح٣ٗب مىُٟٗاتها في  ٤ ما ًملُه الىا٢٘ الخجغبت ومُُٗاتها الخًاٍع ْل اإلاخٛحراث اإلاؿخجضة، ٞو

اإلاخُىع، خُض زىعة الاجها٫ ؤخض ؤَم ؤوكُخه اإلاٗانغة يمً ما جىنلذ بلُه الٗالمت مً جُىع، 

ت طاث َبُٗت ٚحر ماصًت، وما ؤخُُذ به مً اَخمام في ٖالم َى في خض طاجه  بىنٟها بيُت عمٍؼ

 ٖالمت. 

حن، واإلاىا٣َت، والٟالؾٟت الٗغب ال٣ضامى، ول٣ض اؾخ٣ُبذ الٗالمت ؤهٓاع ٦شحر مً ا للٍٛى

م ٞجٗلىا لها مغاجب وؤ٢ؿام  حَر ؤمشا٫ الجاخٔ، وؤبى َال٫ الٗؿ٨غي، وابً ؾِىا، وابً ٞاعؽ، ٚو

وؤهٓمت، واخخ٨مىا في طل٪ بلى ال٣ٗل، واإلاى٤ُ، والخـ، والسُا٫، واؾخ٣ىا بٌٗ اإلاٟاَُم 

ابً ؾِىا في ٢ىله :" مٗجى صاللت اللٟٔ ؤن ٩ًىن  الضاللُت مً اإلاٗاٝع الىٟؿُت ٖلى خض ما ظاء به

، اعحؿم في الىٟـ مٗىاٍ، ٞخٗٝغ الىٟـ ؤن َظا اإلاؿمٕى لهظا  بطا اعحؿم في السُا٫ مؿمٕى

ى مٗجى الضاللت." ٩ٞاهذ  2اإلاٟهىم، ٩ٞلما ؤوعصٍ الخـ ٖلى الىٟـ الخٟخذ الىٟـ بلى مٗىاٍ، َو

ي طًَ الؿام٘، و٢ض جىا٤ٞ مٟهىم اللٟٔ م٘ بظل٪ مٗاوي ألالٟاّ جخسظ صاللتها مما ًغحؿم ف

لخ٣ُها الخـ إلهخاط الضاللت  التي   Significationالهىعة الؿمُٗت، وهي صبلجت ج٣٘ في الىٟـ، ٍو

اث  3جىاولها ابً ٞاعؽ  بإؾلىب ج٩ُ٨ٟي ٠٣ً مً زالله ـ في جدضًضٍ إلاٗاوي ألالٟاّ ـ ٖىض مؿخٍى

                                                           
. 365] في مىاي٘ ٦شحرة [  الجؼء ألاو٫، بضءا مً م  اإلاعخفٙىوالٛؼالي :  ،الخلخُقبمام الخغمحن : ومجهم :   1

حر طل٪ ٦شحر مً َـ.  682وال٣غافي : ] ؤخمض بً ؤبي الٗالء الهجهاجي [ جىفي  ألاخ٣ام في ؤـى٥ ألاخ٣ام.آلامضي، و ٚو

 ًٖ مهُلر الؿُمُاء في مٟهىمه الخضًض. اإلاىا٠٢ التي ؤقاعث بلى مىيٕى الضاللت بما ال٣ًخًُه الخضًض 

 . 130، م18/19ٕ،  مجلت ال٢ٙش الّشبي اإلاّاـش،ال٣اضخي، ٖا٠َ، "ٖلم الضاللت ٖىض الٗغب"،  اهٓغ:   2
 . 182، م18/19ٕ،  ال٢ٙش الّشبي اإلاّاـش، "،اهٓغ: البؿخاوي، نبخي، "مٟهىم الضاللت ٖىض ابً ٞاعؽ  3
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اث الدك٩ل البيُىي زالر، وهي بدؿب عؤًه : اإلاٗجى، والخٟؿحر،  ل، بدُض جمشل َظٍ اإلاؿخٍى والخإٍو

 الظي ًىدهغ في ٞل٪ الضاللت، وال ًسغط ًٖ صاثغتها :

 ٞإما اإلاٗجى ٞهى مخًمً لُب٣اث صاللُت زالزت هي : 

مضث"، ومً زّم  ُذ بال٨الم ؛ ؤي ٢هضث ٖو ِْ َى َٖ ال٣هضًت، مً خُض ٧ىن " اإلاٗجى مً 

ىن، ؤو مكغوٍ ُٞه ال٣هض.  ٞاإلاٗجى مَغ

هاع ؛ ؤي ألاًًاح، وال٨ك٠.  ؤلْا

 ؤلاٞاصة  

 ومً زم ٞاإلاٗجى ٢هضي، ومباقغ ًخىؾل الٟاثضة. 

 وؤما الخٟؿحر ٞهى الخٟهُل ؛ ؤي ٦ك٠ الصخيء وجبُاهه، وقغخه، وؤلاٞهاح ٖىه. 

ل ٣ٞض زهه ابً ٞاعؽ باَخمام زام، مٗخبرا بًاٍ ًٞاء ؤوؾ٘ مً اإلاٗجى  وؤما الخإٍو

ل  والخٟؿحر، بدُض ال ًٟصر وال  غمؼ. وبالخالي ًٟٞاء الخإٍو كحر، ٍو ىحي، َو ًىضر، بل ًىمئ، ٍو

الالمخىاهي ال جدضٍ ٢هضًت، وال ٠٣ً ٖىض مجغص ؤلاٞاصة، بل َى ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪، ٦ما اٖخبٍر 

لي  خٗضاَما بلى بم٩ان جإٍو ابً ٞاعؽ، مؿخىي صاللُا، ًخجاوػ بباخُت اإلاٗجى، وجٟهُلُت الخٟؿحر، ٍو

حر مدضوص،  ت، مٟخىح ٚو ومً َىا ٧ان اهٟخاح الضاللت ٖىض الٗغب  ملخ٣ى لٗضة مٗاٝع ٨ٍٞغ

ت.  لؿُٟت، ولٍٛى  ٞو

ول٣ض اههٝغ اَخمام ال٣ضامى بلى صعاؾت اللٟٔ مً خُض صاللخه ٖلى اإلاٗجى،  

ولِـ مً ؤظل اللٟٔ لظاجه، واٖخبروا اللٛت ؤخض الغمىػ الجمالُت الخاملت إلاٗجى الىظىص، ٖلى 

اث جلٗب صوعا مازغا في البىاء التر٦ُبي، بدُض اٖخباع ؤن ألالٟاّ" صال الث لُباجٗها ٖلى مؿخٍى

وؿخُُ٘ مً زال٫ عنضَا الخٗٝغ بلى َبُٗت الىٓام اللٛىي الظي ٌؿُُغ ٖلحها ؾىاء في مؿخىي 

ضَّ الىٓام اللٛىي بمشابت 1ألاصاء ؤلازباعي، ؤو مؿخىي ألاصاء في الهُاٚت ألاصبُت" ُٖ . ومً َىا 

بُٗتها، ووُْٟتها، وبىنٟه ـ ؤًًا ـ اإلا٣ُاؽ الىخُض ا لظي بةم٩اهه ؤن ًدضص ماَُت الٗالمت َو

                                                           
 .72م(، م1985، )1، ٕ 6، مج ٘فى٥ مٟهىم الٗالمت في الترار"، " ٖبض اإلاُلب، مدمض، اهٓغ:  1
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ظا ما إلاؿىاٍ لضي صي ؾىؾحر الظي ظٗل  Ferdinand de Saussure الىٓام اإلاؿُُغ، والؿاثض، َو

 مً الىٓام اللٛىي هٓاما مُل٣ا و٧لُا إلاسخل٠ ألاهٓمت الؿُمُىلىظُت.

زخباعاتها، بدُض اهُل٣ذ مً بيُت واجسظث مباخض اللٛت مً ألالٟاّ ماصة ال  

ى اإلاىخى اإلاىعٞىلىجي اإلاٗانغ  اللٟٓت وما ًيخج مجها مً صاللت بلى ظؼثُاث البىاء، زم بلى التر٦ُب، َو

الظي جخىزاٍ الخدالُل الؿُمُاثُت إلصعا٥ صاللت اإلاٗاوي، ٣ٞض اٖخمض ال٣ضامى ٖلى زىاثُت اللٟٔ 

اث اؾخلؼامُت، مً مىٓىع ؤن الضاللت هي " ٧ىن الصخيء /اإلاٗجى إليٟاء ؤبٗاص صاللُت، وجىلُض ٖال٢

ويمً َظا الؿُا١ حٗم٣ذ ألابدار الترازُت في ماَُت  1بدالت ًلؼم مً الٗلم به الٗلم بصخيء آزغ."

ٗخبر ؤبى َال٫ الٗؿ٨غي ؤخض ؤٖالم َظٍ اإلاداوالث بخمُحٍز بحن الٗالمت والضاللت ؛ بط ًغي  الضاللت. َو

ًم٨ً ٧ل هاْغ ٞحها ؤن ٌؿخض٫ بها ٖلُه، ٧الٗالم إلاا ٧ان صاللت ٖلى  " الضاللت ٖلى الصخيء: ما

ٗلم له ومً قاع٦ه في 
َ
 ٖلُه ل٩ل مؿخض٫ به. ؤما ٖالمت الصخيء؛ ٞهى ما ٌٗٝغ اإلا

ً
السال٤، ٧ان صالا

خه صون ٧ّل واخض، ٞالدجغ ججٗله ٖالمت لضٞحن جضٞىه، ٩ُٞىن صاللت ل٪ صون ٚحر٥، وال ًم٨ً  مٗٞغ

ض، ٞال ٩ًىن لٛحر٥ ؤن ٌؿخض٫   بطا وا٣ٞخه ٖلى طل٪، ٧الخه٤ُٟ ججٗله ٖالمت إلاجيء ٍػ
ّ
به ٖلُه بال

ل ٖالمت الصخيء بِى٪ وبحن ناخب٪ ٞخسغط مً ؤن  طل٪ صاللت بال إلاً ًىا٣ٞ٪ ٖلُه، زم ًجىػ ؤن جٍؼ

ج٩ىن ٖالمت له. وال ًجىػ ؤن جسغط الضاللت ٖلى الصخيء مً ؤن ج٩ىن صاللت ٖلُه، ٞالٗالمت ج٩ىن 

مىمُت الضاللت، التي ججاوػث بالىي٘ و  ظا جإ٦ُض ٖلى زهىنُت الٗالمت،ٖو الضاللت باال٢خًاء.َو

ها بلى ويُٗت ٧اهذ ؤو ٣ٖلُت، ؤو  زىاثُت الٟٔ / اإلاٗجى بلى " اؾخ٣غاء ؤهىإ الٗال٢اث بدؿب هٖى

ت جدخ٨م 2َبُُٗت" ؛ طل٪ ؤن الٗال٢اث الضاللُت ٦ما ًبضو، ال جسلى مً م٣اًِـ مدم٨ت ومًبَى

بلى اإلاى٤ُ وال٣ٗل، ومً زم جمشل مٟهىم الضاللت الىيُٗت في " ٧ىن ال٣ٗل ًجض بحن الضا٫ بضوعَا 

واإلاضلى٫ ٖال٢ت الىي٘ ًيخ٣ل ألظلها مىه بلُه، ؤما الضاللت ال٣ٗلُت، ٧ىن ال٣ٗل ًجض بحن الضا٫ 

ظٍ الٗال٢اث اإلاؿخيبُت مً ظض٫ الُبُٗت  3واإلاضلى٫ ٖال٢ت طاجُت ًيخ٣ل ألظلها مىه بلُه." / َو
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ال٣ٗل، ظاءث ل٩ىن اإلاباخض الضاللُت له٣ُت باإلاى٤ُ خحن اؾدىضث بلى ال٨ٟغ، وخاولذ عبِ 

ىت ـ بالٗلم، والخُٗحن، واإلا٣اعهت، ؤو ما  الٓاَغة الضاللُت ـ مً خُض ٧ىجها ؤ٢غب بلى الخدلُل والبَر

ىت انُلر ٖلُه في الضاللت الترازُت بالىي٘، وا٢خًاء الُب٘، ؤو الٗلُت،ؤواإلاٗلىلُت، ؤ و بالٗلم وبال٣ٍغ

٨ظا ًب٣ى الخىاي٘ والانُالح  التي حٗٝغ في الخدالُل الؿُمُاثُت الخضًشت بالكُٟغة ؤو اإلااقغ، َو

ؤَم ما ًمحز َبُٗت الٗالمت، بىنٟها " طاث ق٣حن : ؤخضَما زٟي، وآلازغ باٍص، مدؿىؽ، والٗال٢ت 

ػم بُجهما مُل٣ا، وبهما َى جالػم بُجهما ج٣ىم ٖلى التراؾل، ولِؿذ َىا٥ عابُت َبُُٗت ججٗل الخال 

في مكغوٖه  Ferdinand de Saussureًا٦ض اٖخباَُت الٗالمت، وطل٪ ما ا٢ترخه ؾىؾحر  1ٖغفي."

 الؿُمُاجي ال٣اثل بصىاًت الٗالمت : صا٫/مضلى٫، والبٗض الؿ٩ُىلىجي لها. 

ول٨ً الؿاا٫ اإلاُغوح َى، ٠ُ٦ ٩ًىن َظا الصخيء بلى طا٥ الصخيء اإلاكاع بلُه  

ظا ما ؤظاب ٖىه اإلاىا٣َت الٗغب في جدضًضَم ؤهىإ  ؟ ؤي ٠ُ٦ ٨ًدؿب الصخيء صاللخه ؟ َو

ا بدؿب جهىعاتهم بلى :  2الضالالث   التي ؤخالَى

سخي ؤجها "   ا٦ض الَُى حها جُاب٤ اللٟٔ م٘ اإلاٗجى وهي انُالخُت، ٍو صاللت الخُاب٤ : ٞو

ت" جخمشل في صاللت اللٟٔ ٖلى جمام ما وي٘ له، وؤوظضوا لها ججؿُضا في الىا٢٘ ٦ضاللت  ويُٗت نٞغ

 ؤلاوؿان ٖلى ؤهه خُىان ها٤َ.

ضًض ماَُتها، "وهي صاللت الخًمً : وجخد٤٣ مكغوُٖتها باقترا٥ ال٣ٗل والىي٘ في جد 

 بإن ٩ًىن اإلاٗجى ظؼءا مً اإلاٗجى الظي ًُاب٣ه اللٟٔ"، ومشا٫ طل٪ صاللت البِذ ٖلى الجضعان. 

٩ىن اإلاٗجى ًلؼمه مٗجى   صاللت الالتزام : وهي " ٧ىن اللٟٔ صالا باإلاُاب٣ت ٖلى مٗجى، ٍو

"، و٢ض ٩ًىن الالػم زاعظُا ٧الؿىاص للٛغاب، و٢ض ٩ًىن طَىُا ٧الٗمى  للبهغ، و٢ض ٩ًىجهما ٚحٍر

كتٍر جد٤ُ٣ الٗال٢ت بحن الالواػم، ومً طل٪ الخالػم الظَجي الظي ًدُل بلى صاللت ٧لُت.  مٗا، َو

ُت،  ت طاث شخىت مٗٞغ م بيُت لٍٛى ٟٛل ال٣ضامى التراؾل ؤلاقاعي ؛ ألهه في هَٓغ ٌُ ولم 

اث  ووُْٟت بًهالُت، ؤو بٞهامُت، في ؾلؿلت مً الٗالماث، وجدمل صالالث مسخلٟت، ج٣٘ في مؿخٍى

مخٗضصة مً الخٗامل الُىمي بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ وظماٖاجه، بدُض جمشل ؤلاقاعاث بىظه ٖام، 
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ً ًٟهمىن الغمىػ  ا مً الخساَب اإلاىظه بلى آزٍغ وؤلاقاعاث الاظخماُٖت بىظه زام، هٖى

، ؤو البُان، اإلاؿخسضمت...وؤَم ما ًمحز ؤلاقاعاث الاظخماُٖت ؤجها ٖباعة ًٖ مداولت م٣هىصة لئلٞهام

، طل٪ ؤن الخىانل ؤلاقاعي، ؤو ما ٌؿمى 1ؤو الضاللت ٖلى مٗجى، ؤو ٢هض مٗحن بٛحر ؤلٟاّ"

بالخساَب ٚحر ال٨المي مً ال٣ُم البالُٚت والتي ٚالبا ما ٧اهذ جغا٤ٞ السُاب الٗغبي بك٣ُه الىثري 

 والكٗغي. 

" ؤلاقاعة " ؤو ال٣ُمت ولٗل الجاخٔ ؤخض الؿبا٢حن بلى َْغ١ َظا الباب وفي َغخه مؿإلت 

ل ع٦حزة مً 
ّ
ت في اإلاجخمٗاث، بال ؤن جىاوله لها ٧ان مً مىٓىع بالغي، ٚحر ؤهه في اٖخ٣اصها مش ؤلاقاٍع

با مً الغئٍت الؿُمُاثُت الخدلُلت في مٟهىمها  ع٧اثؼ ٖلم اللٛت الخضًض، ٦ما ٌٗض َظا الخهىع ٢ٍغ

" مهُلخاث الجاخٔ ٢غثذ بالُٚا، وؾاٖضث اإلاٗانغ، و٢ض ٩ًىن في َظا الا٢تراب ما ٌكحر بلى ؤن 

ا "  هٓغا بلى ُٚاب  البٗض الؿُمُاجي في الترار الٗغبي  2في في جُىٍغ البالٚت الٗغبُت، ولم ج٣غؤ بقاٍع

ت الترازُت، و٢ض ؤ٦ضث مٗٓم  وم٣هضًخه، بال ؤن ُٚابه ٦مهُلر لم ٣ًلل مً قإن اإلاباخض اللٍٛى

ن الجاخٔ ٧ان ؾبا٢ا في ببغاػ ؤَمُت ؤلاقاعة مً خُض الضعاؾاث الخضًشت اإلاٗىُت بهظا الكإن ؤ

بُٗتها، ووْاثٟها، وؤهىاٖها بهٟتها طاث نىعة مٗغوٞت.   بيُتها، وحك٩لها، َو

 

ول٣ض ٧ان اَخمام الضعؽ اللٛىي في الترار الٗغبي باإلقاعة ب٣هض بزغاء الجاهب البالغي 

بهظٍ اللٟخت ؤزاع ًٞى٫ بٌٗ الظي ْل ٌك٩ل ٖهب البيُت الى٣ضًت، بال ؤن اهٟالث الجاخٔ 

الم اإلاكخٛلحن باإلقاعة في بخاَخه بًاَا بإَمُت ٦بحرة، و٢ض  ً، واٖخبروٍ مً ألٖا الباخشحن اإلاٗانٍغ

ؤوعصث بٌٗ ألابدار الخضًشت في ٢غاءتها للغئٍت الجاخُٓت جهىعٍ في ؤنىاٝ الضالالث، ٞاجطر 

َا : اللٟٔ، وؤلاقاعة، وال٣ٗض، ؤن صاثغة الضاللت ٖىضٍ مهىٟت بلى زمؿت ؤنىاٝ هي ٦ما ٖضص

المت  ، ل٨ً 3والسِ، والخا٫. ؤما الغماوي ٣ٞض ازتز٫ َظا البُان بلى : ٦الم، وخا٫، وبقاعة، ٖو
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ال٣غاءة اإلاٗانغة للسُاب الجاخٓي والتي ؤزغتها الباخشت ٞاَمت مذجىب ، ٢ض ججاوػث م٣ىلت 

٣اعباث الخضًشت ل٣غاءة الىهىم الغماوي، وؤُٖذ الىو التراسي اللٛىي بٗضا ظضًضا في يىء اإلا

ُت خضازُت لضزى٫  وجدلُلها، و٢ض اٖخمضث َظٍ الباخشت " ٖلم الخغ٦ت الجؿمُت " ٦إصاة مٗٞغ

٣ا إلاباصت َظا الٗلم بدُض جغا٤ٞ ٧ل خغ٦ت صاللت مُٗىت. ومً زال٫ َظٍ  الىو التراسي، وطل٪ ٞو

ؤَمُت وعي ال٣ضامى ب٩ل جمٓهغاث الغئٍت الخدلُلُت للمٟهىم الجاخٓي لئلقاعة ًم٨ىىا بصعا٥ مضي 

ت. وإلبغاػ َظٍ ألاَمُت هظ٦غ ما ظاء في م٣اعبت الباخشت ٞاَمت مذجىب مشالحن  اللٛت وججلُاتها ؤلاقاٍع

حن مً الخغ٦ت مً خُض نلتها  ض مً ؤلاياءة،  ٞـ " ٖلم الخغ٦ت الجؿمُت ًدضص هٖى هىعصَما إلاٍؼ

وآزغ ٌكمل الخغ٧اث التي جاصي وخضَا وجدل بال٨الم، ٞىٕى ٌكمل الخغ٧اث التي جهاخب ال٨الم، 

٩ان، ووٗم الٗىن هي 1مدل ال٨الم" ، ٞالىٕى ألاو٫ مُاب٤ ل٣ى٫ الجاخٔ " وؤلاقاعة واللٟٔ قٍغ

له، ووٗم الترظمان هي ٖىه"، ؤما الىٕى الشاوي ٞهى ما ًخُاب٤، ؤو ما ٣ًابله ٢ىله :" ٞإما ؤلاقاعة 

ٗجي طل٪ بًها٫ ٨ٞغة ما، ؤو ٢ه ض مٗحن، ؤو صاللت ما صون الخلٟٔ، ؤو ؤلاصالء بصخيء ؛ ٞبالُض " َو

 ألن ؤلاقاعة خلذ مدل ال٨الم. 

ُٟت ؤلاقاعة مً خُض ؤَمُتها، بما في مهاخبت ال٨الم لخإ٦ُضٍ، ؤو بػالت  و٢ض جخجلى ْو

بالٚت السُُب ٖىه، وبما ؤجها جُٟض في الخىانل " مبلٜ ؤلاقاعة ؤبٗض مً مبلٜ الهىث " ٞهي حٗمل 

ىا ج٨مً ال٣ُمت باإلياٞت  بلى طل٪ ٖلى ج٣لُو اإلاؿاٞت الؼمىُت واإلا٩اهُت بحن البار واإلاخل٣ي، َو

ت في بًها٫ السُاب وبشه، ومً زمَّ جل٣ُه صون ؤن ٌكىبه ايُغاب ؤو زلل.   ؤلاقاٍع

م مً ؾلى٥ اإلاىهج البالغي الظي ؤؾـ السُاب الى٣ضي التراسي، بال ؤهه ًم٨ىىا  لى الٚغ ٖو

لؿُمُاثُت التي عا٣ٞذ البدض اللٛىي، وبالخالي ْهىعَا م٘ خًىع البٗض جلمـ بٌٗ الخجلُاث ا

ُابه ٦مهُلر. ولِـ  ما ًضٖم َظا الخهىع اإلاداولت الجاخُٓت ٣ِٞ،  الؿُمُاجي ٦هاظـ، ٚو

بهما ؤمشا٫ الجاخٔ ٦ثر في جغازىا الى٣ضي. ٣ٞض ٧ان الؿ٩ا٧ي ًغي ؤن اإلاٟغصاث عمىػ ٖلى مٗاهحها، 

م الٟىاع١ الهىجُت،  وجباًً ألابٗاص الضاللُت بال ؤن "اؾخسضامها بىنٟها ٖالماث ٌؿخدًغ بها ٚع

ٌٗجي اؾخدًاع الخهىع الظَجي الٛاثب ] اإلاضلى٫ [، وفي َظا ؤ٦ثر  2الخهىع الظَجي لضي اإلاخل٣ي"
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خه التي جخجاوػ آٞا١ اللٛت اإلادهىعة في زىاثُت  مً صلُل ٖلى ٢ضعة الىا٢ض ال٣ضًم الخإملُت، وعٍئ

ٗجى، بلى زىاثُت الضا٫ / اإلاضلى٫، بياٞت بلى ج٣ؿُم ال٣ضامى ال٨الم بلى ٦الم ٖامت اللٟٔ / اإلا

الىاؽ، و٦الم م٣خهغ ٖلى السانت مجهم، ٞإما ٦الم الٗامت ٞهى ٦الم ببالغي، ٚاًخه ؤلاٞهام ] البُان 

غاب ] الخدؿحن[.   [، وؤما ٦الم السانت، ٞهى ٦الم بالغي ٚاًخه، ؤلَا

ُٟت اللٛت الٗاصًت هي ؤلاًًاح، والخٟؿحر، والىن٠، والخٍٗغ٠، وؤلاٞهام،  وبطا ٧اهذ ْو

ُٟت ألازغي ٢ض ا٢خًذ وي٘ اإلاكتر٥ واإلاتراصٝ، وؤلابهام، وؤلاظما٫، والجىاؽ،  " ٞةن ْو

ا مً ؾماث اللٛت الٟىُت" حَر ، و٢ض ٩ًىن في َظا الخ٣ؿُم جإ٦ُض ٖلى وعي 1والخإ٦ُض، والخ٨غاع، ٚو

ا. وهجضَم بظل٪ ٢ض ؾب٣ىا الخ٣ؿُم الؿىؾغي ال٣ضامى بجمالُت اللٛت، وم٩ىه َغ اتها، وظَى

ً   Roland Barthesالكهحر ] ٦الم /  لٛت [، وججاوػوا باعث تهما الٗم٣ُت  Cuhen, Jم٘ ٧َى في مٗٞغ

تها.  ٍغ  بؿغ اللٛت وظَى

 

 الؿُمُاء اإلاٗانغة                           ؾُمُاء الترار " ؾمُاثُت الجاخٔ" 

 الضاللت                                       الضاللت = لٟٔ/مٗجىالٗالمت = 

 ؤلاقاعة = الخىانل                                     ؤلاقاعة = الخىانل 

 

 

                                           

 ال٣ضامى  صي ؾىؾحر                                                 

                  ٦الم / لٛت                                         ٦الم/ قٗغ = بٞهام/ بَغاب                                                  

 

بُٗتها، و٦ُُٟت   وبطا ٧ان ال٣ضامى لم ًضعؾىا ألالٟاّ لظاتها مً خُض بيُتها، َو

الث٣ها م٘ ظملت ألالٟاّ ألازغي، وما ًيخج مً الخىاٞغ، والدكا٧ل، والخ٣اعب، والخباٖض،  حك٩لها، ٖو

                                                           
 . 84م م،1986، 2، ٕ 6، مج ٘فى٥  "،عاضخي، ٖبض الخ٨ُم،  "الى٣ض اللٛىي في الترار اهٓغ:  1
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مً ظض٫ ظمالي، ٞلغبما ًغظ٘ طل٪ بلى ٧ىن الخٗامل م٘ اللٟٔ َى حٗامل ماصي زاعجي، في خحن ؤن 

ب ٦شحرا مً ؤلاق٩االث التي جًُٟ بلحها اإلاىهج الخٗ ُّ امل م٘ اإلاٗجى َى حٗامل خسخي/صازلي، مما ٚ

الؿُمُاجي اإلاٗانغ في يىء جغ٢به اللٛت، وجٟجحر م٨بىجاتها الجمالُت. ولٗل َظا ما ؤٞطخى بـ " ظىن 

ً  بلى الخإ٦ض ٖلى ما ٣ًىله الكاٖغ، واٖخباع ؤلابضإ ًٞاء لخجؿُض اللٛت بالىٓغ ب لى الهىعة ٧َى

اإلاٗهىصة، والخٗبحر ٖجها بك٩ل ٚحر مٗهىص، ولظل٪ ًسغ١ الكٗغ مبضؤ اللٛت الٗاصًت في م٣ىالتها 

اإلاٗهىصة ؾىاء ؤ٧ان طل٪ بال٣ىة ؤو بالٟٗل؛ لُخدى٫ الكٗغ بلى بعاصة جُٟٗل ال٩لمت السال٢ت، ؤو ٦ما 

 : "الكٗغ لٛت صازل لٛت ".  ٢Paul Valéryا٫ بى٫ ٞالحري 

 

 مت في الضعاؾاث الخضًشت ٞاٖلُت الٗال 

٣ُُىن بخهي٠ُ الٗالماث،      بطا ٧اهذ الؿُمُى٣َُا جبضؤ بالٗالمت ٣ٞض اَخم الؿُمَُى

٣ُي للٗالمت  ا، وحٗلُلها مً ؤظل بصعا٥ ؤوؾ٘ إلااَُتها، وجىنلىا الى ؤن الىٓام الؿُمَُى وجمُحَز

ُت ) ال٩لمت (، والٗال  حن مً الٗالماث : الٗالمت الٗٞغ مت ألا٣ًىهُت ) الهىعة (، ًخإؾـ ٖلى هٖى

ُت وصاللُت، ازخالُٞت واثخالُٞت، وال ًم٨ً ؤن ج٨دؿب صاللتها بال مً  ٞالٗالمت طاث او٩ٗاؾاث مٗٞغ

 زال٫ الخٗاعى والخ٣اَ٘ م٘ ٖالماث ؤزغي.

حن     ٗجى بماَُت 1والؿُمُى٣َُا حٗجى بالٗالمت ٖلى مؿخٍى : اإلاؿخىي ألاهُىلىجي، َو

ض صي الٗالمت، واإلاؿخىي البرا ّٗ ُٟها في الخُاة الٗملُت، وَُ ٗجى بٟاٖلُت الٗالمت وجْى ظماحي، َو

ؾىؾحر مً الغواص ألاواثل الظًً اؾخلهمهم ٌُٞ الٗالمت. ٞؿُمُىلىظُت صي ؾىؾحر حٗجى بالٗال٢ت 

٣ُُت، وج٨دؿب صاللتها مً زال٫ الغبِ بحن  بحن الٗالماث ٖلى اٖخباع ؤجها جمشل ال٣ُمت الؿُمَُى

(، ٞهي طاث َبُٗت اػصواظُت، ألاو٫ نىعة ؾمُٗت  ( Signifie( واإلاضلى٫  ( Signifiantالضا٫  

 جىلضَا ألانىاث، والشاوي  جهىع طَجي جشحٍر َظٍ ألانىاث

                                                           
: م٣االث مترظمت وصعاؾاث / ؤهٍمت الّالماث فى اللٕت والادب والشٝا٘ت : مذخل الى العُمُىوُٝا   اهٓغ:  1

ض ت ، . بقغاٝ ؾحزا ٢اؾم ، ههغ خامض ؤبى ٍػ ، )ال٣اَغة: صاع الُاؽ الٗهٍغ ض, ؾحزا ٢اؾم مكٝغ مً ههغ خامض ؤبى ٍػ

 . 19م(، م 1986
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 الٗالمت                                       

 

 صا٫                                               مضلى٫                

 ال٣ُمت الؿُمُى٣َُُت في الغبِ بُجهماج٨مً 

 

اث هٓاما ؤؾمى ل٩ل هٓام ؾُمُىلىجي، ولم ًخسظَا   ل٣ض اجسظ صي ؾىؾحر مً اللٍٛى

مجغص همظط بظغاجي. ٞاللٛت في جهىعٍ هي الىٓام الىخُض ألا٦ثر صاللت وبًداء، بل بن الؿُمُاء 

٣ُا ٦ما ٣ًى٫ صي ؾىؾحر مبيُت ٖلى اللٛت مً خُض  ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ لٛىي، طل٪ ؤن الؿُمَُى

ام الاظخماعي الظي ٣ًىم ٖلُه البدض الؿُمُاجي، وهي الخامل اإلااصي إلاٗجى الىظىص، ٧ىجها جمشل الىٓ

ؤما ال٨الم ٞهى مماعؾت ٞغصًت، لظل٪ اَخم صي ؾىؾحر بسلُٟاث الىا٢٘ الاظخماعي ال٩امىت وعاء ٧ل 

٣ُاٍ زانت بهظٍ الى٢اج٘ الاظخماُٖت  ) اللؿان ( وفي َظ ا وا٢ٗت " ٦الم " ٞغصًت. ومً زمَّ ٞؿُمَُى

بزًإ ألاهٓمت الؿُمُىلىظُت بلى ألاهٓمت ألالؿيُت  " وحٗمُم مٟهىم اللؿان لِكمل ٧ل وؿ٤ 

، ولخإ٦ُض ؤ٩ٞاٍع وجضُٖمها ًلر صي ؾىؾحر ٖلى ؤن الٗالمت ال ًم٨ً ؤن ج٨دؿب مٟهىمها 1صالثل

زاعط اإلاجا٫ ؤو الىٓام اللٛىي، وبظل٪ ٞال ًم٨ً ٞهم الٗالمت الؿُمُىلىظُت " بال مً زال٫ 

ظا ما صٞ٘ بضي ؾىؾحر بلى ؤن ًغسخي ٢ىاٖض خضًشت للؿاهُاث، و٧ان ؤو٫ مً ا ت، َو لٗالمت اللٍٛى

ؤخضر الٟهل بحن اللٛت وال٨الم، بال ؤهه ي٤ُ ؤ٤ٞ الؿُمُىلىظُت التي ؤلخذ ٖلى الُبُٗت 

ها واهُال٢ها مً مىٓىع لؿاوي ب٣ُذ جضوع في ٞل٨ه.  الاظخماُٖت إلاىيٖى

غخت الضي ؾىؾح ت ٢ض خهغث الٗالمت في وخضة زىاثُت اإلابجى، ٞةن بحرؽ وبطا ٧اهذ ألَا ًر

 ًخجاوػ الُغح ألاخاصي ُٞما ًداو٫ ؤن ٌُٗي جهىعا مٛاًغا بخ٣ؿُمه الشالسي للٗالمت.

ا نٟاث زانت جم٨جها مً ؤن ج٩ىن ٖالمت ٧الهىعة والغؾم  ( Iconألا٣ًىهت  ( جمحَز

ها مً زال٫ حكابه بحن الضا٫ واإلاك خطر مىيٖى اع بلُه. ل٨ً، َل ه٨خٟي بخٗلُلها مً البُاوي، ٍو
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، ؤم مً زال٫ انُالح ؾاب٤ ؟ ٣ًى٫ ؤ٩ًى " بن الدكاًه لِـ ٖلت  مىُل٤ الدكابه، ؤم الٗٝغ

ُت ز٣اُٞت " ، باإلياٞت بلى ؤن ببضإ الٗالماث وبهخاظها 1مُل٣ت ول٨ىه ٣ًىم ؤًًا ٖلى ٖال٢ت ٖٞغ

اهذ ـ ًخُلب قُٟغة مكتر٦ت بحن ؤٞغاص ًخُلب مغظُٗت اظخماُٖت " ٞالخٗٝغ ٖلى الٗالمت ـ ؤًا ٧

 2الجماٖت التي حؿخسضم َظٍ الٗالماث"

غ ماَُخه، ٞهى (Indexاإلااقغ 
ّ

٣ي ؤو الخجاوع ًد٤٣ اإلااق ( : مً زال٫ الاعجباٍ الٟحًز

بدؿب بحرؽ " ٖالمت جدُل بلى الصخيء الظي حكحر بلُه بًٟل و٢ٕى َظا الصخيء ٖلحها في 

غاى الُبُت، ومً اإلااقغ ما ٩ًىن مؼصوط الضاللت، بِىما ٞهل ،ولٗل ألامشلت ٖلى طل٪ 3الىا٢٘" ألٖا

 بحرؽ بحن اإلااقغاث خُض ظٗلها في ٢ؿمحن:

 : جمشل ٖالم اإلاىظىصاث.  Indexَبُٗت 

ُت ) م مً Surindixes) ٖٞغ لى الٚغ ت مً ٖالماث، ٖو : جمشل ما ًضزل في ٖٝغ البكٍغ

 . اجٟا٢هما في الىُْٟت بال ؤجهما ًسخلٟان في اإلااَُت

٤ الخضاعي. و٢ض (Simbolالغمؼ  ى هٕى مً الٗالماث اإلاجغصة جدُل بلى شخيء ًٖ ٍَغ ( َو

ت باإلياٞت الى ج٣ؿُمه الشالسي الى جىؾُ٘ مٟهىم الضلُل بدُض جخّٗضي  ذ جهّىعاث بحرؽ الىٍٓغ
ّ
ججل

حن بلى ؤ٦ثر، حٗمل بمىظبها الؿحروعة التي جى٣ؿم بلى زالزت ٖىانغ باإلياٞ ت بلى الٗال٢ت ُٞه الُٞغ

 الٗىهغ الغاب٘ الظي َى الصسو الكاعح:

 

 الضلُل                                                           

 

 

ه                                  ماوله                                                مىيٖى
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 .32م ،اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه اهٓغ:  2
 .33اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، م - 3



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 32  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

شسو ما، بمٓهغ ما، ؤو بم٩اهُت ٞالضلُل ؤو اإلامشل َى شخيء ًمشل قِئا ما باليؿبت بلى 

ت مً  ٠ًُ بحرؽ ٖىهغا زامؿا َى الؿُا١، بدُض حٗمل َظٍ الضالثل صازل مجمٖى ما، " ٍو

 الؿُا٢اث".

الٗالمت ٖىض صي ؾىؾحر طاث وظهحن، بِىما هي مخٗضصة ألاوظه ٖىض بحرؽ م٘ جإ٦ُضٍ ؤن " 

    1آزغ"الهىعة الظَىُت هي مغ٦ؼ الٗالمت ولِـ الصخىء الظي ًدُل الى شخىء 

ظا ما ًاصي الى جىلُض ما ال جهاًت مً الٗالماث، وبالخالي جخٗضص الٗال٢اث بدُض ج٩ىن  َو

ض؛ بط " هي  ت، ؤو مخىا٢ًت ُٞما بُجها، ٞالٗالمت ٖىض بحرؽ هؼوح الى الخجٍغ ت، ؤو جٟؿحًر بما جىاٍْغ

ت. ى َغح ابؿدُمىلىجي ًخجاوػ ؤخاصًت اإلاٗٞغ  طاث وظىص طَجي ؤو اٞتراضخي،" َو

ر وبط
ّ
ا ٧اهذ ؾُمُىلىظُا صي ؾىؾحر ج٣صخي الجاهب الٟغصي، ٞةن ؾُمُى٣َُا بحرؽ جل

ٖلى ج٣ضًم الاؾخٗما٫ الٟغصي للضلُل الظي ٌٗضٍ مً اإلاهام ألاؾاؾُت للخدلُل الؿُمُى٣َُي، ومً 

غوخخحن، وخُيئظ ٣ًترح بحرؽ ؤبٗاصا زالزت للؿُمُى٣َُا  .2َىا الٟاع١ بحن ألَا

 ٖلى الظاث اإلاخ٩لمت. الخضاولُت: ؤن ًىهب بدض ما

 خ٣ل ٖلم الضاللت: الاَخمام بخدلُل ٦الم البار.

 خ٣ل التر٦ُب اإلاى٣ُي: ٌٗجى بالٗال٢اث بحن الخٗابحر.

٣ها بىعي  واهُال٢ا مً َظا، حٗض مؿاَمت بحرؽ مً اإلا٣اعباث الؿُمُاثُت التي ق٣ذ ٍَغ

اث السُاب الخغ واإلا ٗانغ، وطل٪ ٖىضما خظا هدى ال٣ُُٗت ؤلابؿخىمىلىظُت، التي جاؾـ مؿخٍى

خظٍو ٦شحر ممً زايىا ٚماع َظا الخ٣ل، ؤمشا٫ " بىٟؿذ " الظي خاو٫ وي٘ الٗالمت في ًٞاءاث 

ظضًضة مً قإجها ؤن جىدى بها باججاٍ اؾخٗماالتها اإلاىهجُت والجضلُت، بدُض ًهٟها بال٣ضعة ٖلى 

ُٟتها في اؾخضٖائها الصخيء لخدل مدله، ٖلى اٖخب اع ؤن صوع الٗالمت َى ـ الضاللت خحن ًدهغ ْو

ا بضًال  بدؿب عؤًه ـ الخمشُل، بمٗجى ؤن جدل مدل شخيء آزغ؛ ؤي ؤن حؿخضعي َظا الصخيء باٖخباَع

الماث اإلاغوع،  الماث الخدُت، ٖو الماث ال٨خابت، ٖو مشل " بىٟؿذ " لظل٪ بٗالماث اللٛت، ٖو ٖىه، ٍو

الماث الٗباصاث، والكٗاثغ، وال٣ٗاثض،  الماث الًٟ ب٩ل ؤق٩الها. والؿمت والٗالماث الى٣ضًت، ٖو ٖو
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الٗامت ل٩ل َظٍ ألاهٓمت الاظخماُٖت هي ٢ضعتها ٖلى الضاللت وج٩ّىجها مً وخضاث صاللُت ؤو 

، وبطا ٧اهذ هي الخمشُل مً خُض ٧ىجها جدل مدل شخيء آزغ، ٞلِؿذ هي الصخيء، وال 1ٖالماث

ظاهبان: ألاو٫ ًضع٥ مباقغة،  الصخيء اإلاكاع بلُه، في خحن ال ٌؿدبٗض ظا٦بؿىن ؤن ٩ًىن للٗالمت

٤ ٞهمه.   بِىما ٌؿخض٫ ٖلى الشاوي ًٖ ٍَغ

وال ق٪ في ؤن ازخالٝ وظهاث الىٓغ والخٗاعى في الغئٍا والخهىع بكإن الٗالمت ؾ٩ُىن 

ظا ما ًشحٍر ؤًًا الؿُمُىلىظُىن  له ؤزٍغ ٖلى بيُت الىٓام الظي جدخ٨م بلُه الغمىػ وؤلاقاعاث، َو

ا، باإلياٞت بلى بق٩الُت الخىانل اللٛىي مً ظض٫ خى٫ ألاهٓمت ال ؿُمُاثُت والىىامِـ التي جضًَغ

والخىانل ؤلاقاعي، مما ؤٞطخى بلى وظىص ؤهٓمت لؿاهُت وؤزغي ٚحر لؿاهُت. ٞهل ٨ًدؿب الىٓام 

ُخه زاعط الىٓام اللٛىي، ؤم ؤن  اللٛت هي الىٓام الؿُمُىلىجي الىخُض ؟.  الؿُمُاجي صاللخه وقٖغ

ت ؤو ما َىا٥ ؤهٓمت ٖض  ًضة صالت في خُاجىا الُىمُت بياٞت الى بٌٗ ألاهٓمت ٚحر اللٍٛى

ًهاخبها مً بقاعاث نامخت، وما ًى٣ل مً ٖالماث ًٖ َباج٘ البكغ وؾلى٧اتهم مشل ال٣ُىؽ، م٘ 

م ؤن اللؿان لِـ ؾىي  طل٪ " ًم٨ً للؿاهُاث ؤن جهبذ اإلا٣اؽ الٗام ل٩ل وكاٍ ؾُمُىلىجي، ٚع

ت، وبالخالي ب٣ُذ ألاهٓمت . ٞضي ؾىؾحر 2وؿ٤ زام " ٌؿ٣ِ هٓامه اللٛىي ٖلى ألاوكُت ؤلاقاٍع

اث، وجىؾُ٘ اإلاٟاَُم،  ت، بال ؤهه وم٘ جُىع الىٍٓغ الؿُمُىلىظُت حؿخمض َىٍتها مً ألاهٓمت اللٍٛى

وججضًض الغئي، اجسظ الىٓام الؿُمُاجي ؤبٗاصا ؤزغي، ومٗاًحر مسالٟت، وجهىعاث مٛاًغة، مً 

٣ُي، وبظل٪ ٣ًلب آلاًت ؤَمها اه٣الب باعث ال ظي ًسً٘ ألالؿيُت بلى بيُت الىٓام الؿُمَُى

ت. وبازخحن الظي ًغي ؤن " الىٓام ًجب ؤن ًٟهم في بَاع مجغص؛ ؤي في بَاع ظضلي جخٟاٖل  الؿىؾحًر

، ٖلى اٖخباع ؤهه لِـ بيُت مٗىُت لها وظىص ملمىؽ ب٣ضع ما َى م٣ىلت 3صازله الٗالمت م٘ الىا٢٘"

م٣ُت ـ في ؤن ًهلىا طَىُت. و٢ض اظته ُت طاث ًٞاءاث م٨شٟت ٖو ً ـ ٖبر ؾبل مٗٞغ ض ٦شحر مً اإلاىٍٓغ

بُغوخاتهم الى مؿخىي بم٩اهُت بلٛاء خًىع اللؿاهُاث وحُُٛبها مً "البدض الؿُمُاجي الجضًض 

                                                           
 .4،1986، 6ٕ، مج مجلت ٘فى٥ ُٖاص، ق٨غي مدمض، "ؤهٓمت الٗالماث"،  اهٓغ: 1
ت، دسوط في العُمُاثُاث، مباع٥، خىىن،  اهٓغ: 2  .71م(، م1987)اإلاٛغب: ؾلؿلت جىنُل اإلاٗٞغ
 .46، م 1،1981، مج 3، اإلا٣ا٫ الؿاب٤، ٕ مجلت ٘فى٥  اهٓغ: 3
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، ٞاإلاٛامغة الجضًضة جىٟي ؤن جٓل اللٛت مُٗاعا ؤو 1الظي ًجب ؤن ًخإؾـ ٖلى ظشت ألالؿيُت"

الؿُمُاثُت، ل٨جها ال جلػي ظضلُت الخىانل مٗها خحن جا٦ض " ؤن اللٛت ٦ٗلم  م٣ُاؾا للبدىر

الظي ًخجه آلان بدمىلت ٞلؿُٟت  2مؿخ٣ل جضزل في بىاء ٖلمي واؾ٘ َى ٖلم الؿمُاثُاث "

ُت حٗجى بجضلُت الُغح وحٗضصًت الغئٍا، ومً ؤظل ٞ٪ عمىػ بق٩الُت ألاهٓمت الؿُمُاثُت،  ومٗٞغ

ُُٟت مهمتها جمُحز ألاهٓمت الؿُمُى٣َُُت ًٖ بًٗها مً ظهت،  ًهل "بىِٟؿذ" بلى وي٘ مٗاًحر ْو

ُٟخه، ومجا٫  ا مً ظهت ؤزغي، وجخمشل في " ٦ُُٟت جإصًت الىٓام لْى وجبُان ؤوظه ازخالٞها م٘ ٚحَر

ُٟه" ضصَا، وهىُٖت جْى بُٗت ٖالماجه، ٖو ، ٚحر ؤهه ًا٦ض نٗىبت جُب٤ُ َظٍ الخٗاًحر 3نالخُخه، َو

خحن ٌؿهل طل٪ ٖلى الىٓم ألازغي. ومً الباخشحن ؤًًا " لىجمان" الظي خاو٫ ٖلى الًٟ، في 

جىؾُ٘ َظا الخ٣ل بةياٞاجه وبياءاجه، بدُض طَب الى ج٣ؿُم الىٓام الضاللي وظٗله ٌكمل هٓاما 

ت ٌؿمحها ألاهٓمت الضالت  ىن، وهٓما زاهٍى ؤولُا ًخمشل في هٓام اللٛت الُبُُٗت التي ًضعؾها اللٍٛى

ت،  وتهخم في عؤًه بالًٟ، وألاصب، وألاؾاَحر، وألاصًان. الشاهٍى

غ الىٓام الؿُمُاجي  ول٣ض ججاوػث مٗٓم اإلا٣اعباث الؿُمُاثُت ـ بغئاَا الخضًشت في جٍُى

ت التي ؾُجذ ًٞاءاث  غوخت الضي ؾىؾحًر ُا ًستر١ البجى الخ٣لُضًت ـ ألَا وبُٖاثه بٗضا مٗٞغ

ٗض مىعَـ مً الظًً ٢ ضمىا همظظا ؾُمُىلىظُا ٞلؿُٟا، بدُض " اؾخُإ ألاهٓمت الؿُمُاثُت، َو

ب٣ا لغؤًه ٞةن  ُُٟت لئلقاعة. َو ؤن ًمحز بحن ألابٗاص الضاللُت، وألابٗاص التر٦ُبُت، وألابٗاص الْى

ت الاظخماُٖت هي ٖال٢ت صاللُت. والٗال٢ت بحن ؤلاقاعة وؤلاقاعاث  الٗال٢ت بحن ؤلاقاعة واإلاجمٖى

ُُٟت"ألازغي هي ٖال٢ت جغ٦ُبت، ؤما ال . وبظل٪ 4ٗال٢ت بحن ؤلاقاعة ومؿخٗملحها ٞهي ٖال٢ت ْو

قهضث الؿُمُىلىظُت ٖهضَا الظي لم ٌٗض بةم٩اجها ؤن جٓل مىهجا واخضا. و٢ض ؤصث ألابدار 

ت، وعبما ٧اهذ  اث الضي ؾىؾحًر الضاللُت ٖلى ٦ثرتها بلى ْهىع ٖضة مىاهج ه٣ضًت ججاوػث اللٍٛى

ت الىدى الخىلُضي لدكىمؿ٩ي ال٣ٟ ؼة التي ؤٖاصث نُاٚت مٟهىم الؿُمُاء الظي ْل ًضوع هٍٓغ

                                                           
 .344صاع الجُل، ص.ث(، م  )بحروث: الىٝذ البيُىي الحذًث،ؤبى مىهىع، ٞااص،  اهٓغ: 1
 .347اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، م اهٓغ: 2
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ُىٝ به صون ؤن ًلج ٖاإلاه الضازلي، وال ٌٗجي طل٪ جهاًت الغخلت الؿُمُاثُت التي  خى٫ الىو ٍو

بت ال٨شحر مً الباخشحن  ؤٖلىذ جمغصَا ٖلى ؾلُت اللؿاهُاث، ٣ٞض ؤ٣ًٔ جهىع حكىمؿ٩ي ٚع

ت واؾٗت لهظا الخ٣ل، طل٪ الؿُمُاثُحن وؤخالهم الى ًٞاءاث ظضًضة مً قإج ها ؤن جاؾـ مٗٞغ

ت الخىلُضًت والخدىٍلُت بحن  ت التي ج٣ىص ال٨الم، بدُض "جمحز الىٍٓغ ؤجها ج٣ىم ٖلى ال٨ٟاًت اللٍٛى

ت الًمىُت إلاخ٩لم اللٛت اإلاشالي، ب٣ىاٖض لٛخه التي جدُذ له بهخاط ٖضص ال  ت؛ ؤي اإلاٗٞغ ال٨ٟاًت اللٍٛى

ٍٍ مً الجمل وبحن ألاصاء ا ، وبالخالي ٞهى ال ًغ٦ؼ ٖلى السلُٟت الاظخماُٖت والىٟؿُت 1ل٨المي"مخىا

ٌ ؤن ج٩ىن اللٛت مجغص ؤصاة  ت. ومً زمَّ ٞهى ًٞغ ُت وال٨ٍٟغ لئلوؿان، بل ٖلى السلُٟت اإلاٗٞغ

ت ه٣لُت. و٢ض ؤوضر حكىمؿ٩ي الىٓام الظي جدخ٨م بلُه ال٣ىاٖض الخىلُضًت  جىانلُت بزباٍع

 .2مً زال٫ م٩ىهاجه الشالزت" والخدىٍلُت والظي ًخم جدلُله

ى زام ببيُت الى٤ُ اللٛىي.  اإلا٩ىن اإلاىعٞىلىجي: َو

 اإلا٩ىن التر٦ُبي: بخدضًض الجمل الٗم٣ُت وونٟها.

ت.  اإلا٩ىن الضاللي: حهخم بخٟؿحر مٗاوي ال٩لماث؛ ؤي صعاؾت صالالث الٗىانغ اللٍٛى

جه، مً خُض َى ٖمل ل٣ض جُىعث الؿُمُاثُاث لخيخ٣ل بلى ٖم٤ اإلاٗجى وجبدض في ماَُا

هاجج مً اجداص ٖىهغي الضا٫ واإلاضلى٫، بٗضما ٧ان اَخمامها مخمشال في البدض ًٖ جُىعَا 

لى عؤؽ َاالء: ٧اؾُحر، الظي ٧ان  ً مً طَب بلى خض ٞلؿٟت ؤ٩ٞاٍع ٖو ا، ومً اإلاىٍٓغ وحُٛحَر

ٌ ؤن ج ت جمشلذ في مى٢ٟه مً اللٛت التي ًٞغ ٩ىن مجغص ؤصاة بؾهامه ٞلؿُٟا في َغخه إلاباصيء لٍٛى

ُٟتها هي بًها٫ وا٢٘ ؤلاوؿان، بل زل٣ه باؾخمغاع، باإلياٞت بلى بياءجه ألهٓمت  ها٢لت، ٞلِؿذ ْو

ت ٧األؾُىعة والًٟ.  بقاٍع

ٌ ؤن ج٩ىن مىٓىعا للىا٢٘، ٞةن ؾُمُىلىظُا ٧اؾُحر  وبطا ٧اهذ ؾُمُىلىظُا باعث جٞغ

لى ع 
ّ
ئٍاٍ في َظا الُغح الظي ٌٛىُ٪ ًٖ ؤي جدبجى الغمؼ لخىٟظ مً زالله بلى َظا الىا٢٘، وجخجل

ؤلاوؿان خُىان صا٫. .  ٞالضالثل ملمىؾت، وهي ؤ٢غب بلى ٖالم ≠  حؿائ٫: ؤلاوؿان خُىان عامؼ 
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اء، بِىما الغمىػ طَىُت، وهي ؤ٢غب الى الخهىع الٟلؿٟي، ؤو ال٩ىن الغمؼي، والغمؼ وؾُِ  الٟحًز

ىلىجي َىا: ما َبُٗت َظا الىؾُِ؟ وما هي مٗغفي بحن ؤلاوؿان والىا٢٘، ولٗل الؿاا٫ ؤلابؿدُم

 خضوصٍ ؟.

ت                                                  َىا٥ وؾاثِ            َىا٥ ؤق٩ا٫ عمٍؼ

   

 

  

الضًً                  اللٛت                                                              

 ألاؾُىعة

 الغمؼي ماَُت الك٩ل 

هي بيُت مٟهىمُت ومى٣ُُت طاث ٖىهغ ظمالي حٗبحري، حُٗي بىاؾُخه جهىعا للىا٢٘.  

ومً زمَّ ٞةن مدخىي ال٨ٟغ مجغص، ومىٍح، وملٛؼ، وعامؼ؛ ؤي ؤهه مجمٕى صالثل مدؿىؾت، 

ى في ق٩ل مٗاٍن، وم٘ طل٪ ال ٨ًك٠ ال٨ٟغ ًٖ مدخىاٍ 
ّ
ٌؿخسضمها ال٨ٟغ ب٣هضًت الخٗبحر، وجخجل

٫ جمٓهغاجه، ٞىُْٟت الضلُل ال حٗمل في مجغص بًها٫ مدخىي ال٨ٟغ وخؿب، بل، بجها بال مً زال

باإلياٞت بلى طل٪ حؿهم في همٍى وجدضًضٍ ٧لُا. ًيبػي بطن ال٣ُام بخٗلُل مىٓم لجمُ٘ ؤهماٍ 

ت ِ٘ هدٍى " مٗحن للىُْٟت الغمٍؼ اث اإلاجغصة في ق٩ل صالثل مدؿىؾت، ووي .  1جمٓهغاث اإلادخٍى

ىا ًا٦ض ٧ا ت، لها ٢ىاهُجها َو ُٟت جغمحًز ُٟتها ؤلاًهالُت ٞةن للٛت ْو ؾُحر ٖلى ؤهه باإلياٞت بلى ْو

ت. ت للضالثل الغمٍؼ ت هدٍى  التي جد٨مها، و٢ىاٖضَا التي جاؾؿها، ولظل٪ ٞهى ًضٖى بلى هٍٓغ

 

ل٣ض ؤصث اإلا٣اعباث الؿُمُاثُت ٖلى ازخالٝ مىُل٣اتها، وجباًً جهىعاتها، وحٗاعى عئاَا 

اتها، اث ٚىُت بمغ٦باتها ومسخل٠  وهٍٓغ وج٣اَ٘ اججاَاتها، وجضازل مٟاَُمها ـ ؤصث بطن ـ  الى جٟٖغ

ا لها، ومً ٧ل  اتها، ول٩ل هٓامها السام واإلامحز. ٣ٞض اجسظث مً ٧ل مٓاَغ الخُاة مىيٖى مؿخٍى

                                                           
 .62م الاججاَاث العُمُىلىحُت اإلاّاـشة،اهٓغ:  1
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ت  ٗض الىو ألاصبي مً الًٟاءاث الثًر ؤق٩ا٫ الٟىىن ٧الؿِىما، واإلاؿغح، وألاصب، مؿغخا لها. َو

خىاث جمتزط ٞحها مسخل٠ الخمىظاث، مً خُض ٧ىهه بيُت طاث َب٣اث ٖم٣ُت / ؾُدُت، بص

الم جىلض ُٞه ألاؾُىعة  ٞى٢ُت / جدخُت، ٖلى اٖخباع ؤهه ٧ىن ًدمل ظض٫ الىا٢٘ والظاث، ٖو

ا هاظؼا وم٣ٟال... بهه ٖضؾت  اث حٗخلج ُٞه قغاًحن وؤوسجت " ولِـ هٓاما لٍٛى والخلم، ٞهى مؿخٍى

غة إلاٗاٍن  ّٗ ج٣٘ في خضوص مً الاخخماالث   1وصالالث مخٛاًغة، مخباًىت، م٣ٗضة في بَاع ؤهٓمت " م٣

ٌُ مً الدؿائالث الالمخىاَُت.  الالمدضوصة، ٞو

ل٣ض ؾٗذ ؾُمُىلىظُا صي ؾىؾحر بلى حٗمُم الىٓام اللٛىي ٖلى اٖخباع ؤهه اإلا٣ُاؽ 

الؿُمُىلىظُت، بال ؤن الُبُٗت الىخُض الظي ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖىه باليؿبت بلى مسخل٠ ألاهٓمت 

ضم بم٩اهُت عئٍتها، و٢ُاؾها، وبصعا٦ها، ظٗلها ملخ٣ى الٗلىم ؤلاوؿاهُت،  الالماصًت للٗالمت، ٖو

ىت، وؤؾلىب الخٗلُل،  لىم اللٛت، باإلياٞت بلى ؤجها جىدى هدى الٗلم، وحٗخمض ٖلى البَر واإلاى٤ُ، ٖو

ظ غ اإلاىيىعي، والاؾخضال٫، والاؾخيباٍ، َو ذ ٖجها َُمىت اللٛت، ومً زمَّ الاهخ٣ا٫ مً والخبًر ا ما ًٍؼ

ت م٘  الاخخىاء اللٛىي للضاللت بىنٟها بدشا في الهُٜ طاث اإلاٟاَُم، وججاوػ الغئٍا الضي ؾىؾحًر

ًجب  (Substances)مؿاًغة الخهىع اإلاٛاًغ والضاعي بلى " ؤن اإلاضلىالث ٖباعة ًٖ ماَُاث 

مً خُض ٧ىن ٖلم الضالالث ج٨ٟحر اؾخٟهامي واؾخ٣غاء ، 2اؾدبٗاصَا مً اللؿاهُاث البيُىٍت "

ت التي ال ًم٨ً ؤن ًدؿ٘ لها الىٓام ألالؿجي ؤو  صاللي إلاٗٓم ألاوكُت الخُاجُت والىٓم ؤلاقاٍع

بُت  ٌ الخجٍغ ًدخىحها، ولظل٪ ٞـ "بن ٧ل مداولت صعاؾت الضالالث جخمغ٦ؼ في اإلا٩ان اإلابخ٨غ مً ٞع

ت الخؿُت الضازلُت" ًا٦ض البٗض الخضاسي الخجاوػي لهظا الٗلم اإلااؾـ ٖلى الىٟي ، مما 3الٍٟٗى

اث السُاب اللٛىي ال٣ضًم، وججاوػٍ الى آٞا١ ظضًضة  الاؾدُٗابي والىعي الٗم٤ُ قي زغ١ مؿخٍى

ج٩ىن ٢اصعة ٖلى الاخخىاء والسل٤ والابخ٩اع، ختى ٩ًىن بةم٩اجها الاهخ٣ا٫ مً الخسخي والضازلي بلى 

البدض الؿُمُاجي ب٩ل ما َى ؤنُل، و٢ابل لئلهخاط، "و٧ل ظهض  الخغ٧ي؛ مً ؤظل جضُٖم ؾبل

                                                           
 .143)بحروث: صاع الجُل، ص.ث(،  مالىٝذ البيُىي الحذًث، اهٓغ: ؤبى مىهىع، ٞااص،  1
 .66م (،  م1987مدمض الب٨غي،  )اإلاٛغب:  وػاعة الش٣اٞت،   مبادت في ِلم الذًللت،باعث، عوالن،  اهٓغ: 2
ت، اًىى، آن اهٓغ: 3 ماؽ : جغظمت: ؤوصًذ بخِذ وزلُل ؤخمض ،  ج٣ضًم، مشاَىاث دساظت الذًلًلث اللٍٕى ظىلُان ٦ٍغ

 ,41م(، م1980وؤؾٗض ٖلي، )صمك٤: صاع الؿاا٫ للُباٖت واليكغ ،
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ّض، وحؿلؿل وخضاث اإلاٗجى بهىعة مىٓمت  َٖ اصٝ الى جمُحز وحؿمُت، و م٨غؽ لهظا الىعي َو

ُت" ؾُهى٠ يمً صاثغة البدض الضاللي الظي اجسظ في الىا٢٘ مؿل٩ا آزغ مٛاًغا إلاؿال٪  1ومىيٖى

ترا١ مٗها وجد٤ُ٣ اؾخ٣اللُت ٢ض ال ج٩ىن مُل٣ت وما٦ضة في اللٛت؛ ولظل٪ ٞهى م٣ىص ال مدالت لالٞ

ى  ت الٗالماث مً الٗلىم ألازغي، َو مىاظهت ظملت مً الدؿائالث، لٗل مً ؤبغػَا مى٢٘ هٍٓغ

حؿائ٫ البض ؤن ًجغها بلى اإلاغظ٘ ؤو الؿُا١ الظي وكإ ُٞه الخ٨ٟحر بماَُت الٗالمت، ووُْٟتها، 

بُٗتها، ومغجبتها، وال٣ىاهحن ال  تي جًبُها.َو

 الساجمت

وؾُمُىلىظُت صي ؾىؾحر جخطر مً زال٫ الخ٣ؿُم الشىاجي صا٫ / مضلى٫، ٦الم )ٞغص( / 

خه قإجها، قإن الٟلؿٟت الٛغبُت اإلااؾؿت ٖلى الشىاثُت مىظ  لٛت )ظماٖت (، ومً زم ٞىٍٓغ

ت هٟؿاهُت باإلياٞت بلى ؤجها ال حؿدبٗض الىا٢٘  ؤٞالَىن، و٦ما َى مٗلىم ٞةن الٗالمت الضي ؾىؾحًر

ي، بال ؤن الٗالمت البحرؾُت ؾىؾُىلىظُت مً خُض ٧ىجها جٟطخي بلى "ب٢هاء ٞاٖل الاظخماع

( َى الظي ًخ٩لم، ول٨ً ما ٣ًىله لِـ، وال ًيبػي ؤن ٩ًىن،  ( Le jeالسُاب، ببؿاَت ؤن ألاها 

ى اإلاٟىى، ؤو الىاثب الاظخماعي، ؤو اإلاخ٩لم بالىُابت. 2طاجُا، بن )ألاها( َى م٩ان الٗالماث"  َو

٘ الشالسي الظي ًبجي ٖلُه بحرؽ جهىعٍ خى٫ مٟهىم الٗالمت ٞهى ٌٗىص بلى هٓام ؤما ال خَٟغ

اإلا٣ىالث اإلاإزىط ًٖ ٧اهِ، ٚحر ؤن بحرؽ ٌؿدبٗض الخضؽ، ُٞما ًغي "ؤن الٗالمت هٟؿها جيخمي الى 

م٣ىالث وبلى  ؤهماٍ وؤ٢ؿام مً الٗالماث مسخلٟت بدؿب الىٓغ بلحها، ؾىاء بدؿب الىٓغ بلحها 

ها ٦ٗالمت زالشت"طاتها 
ّ
ها ٦ٗالمت زاهُت، ؤو باليؿبت بلى ماول ، ٦3ٗالمت ؤولى، ؤو باليؿبت بلى مىيٖى

غ، وم٘ طل٪ ًب٣ى  ىت والخبًر ومً زم ٞمكغوٕ بحرؽ الؿُمُاجي ماؾـ ٖلى اإلاى٤ُ ال٣ابل للبَر

. وهدً هدؿاء٫ َل اؾخُاٖذ ألابدار الضاللُت الخضًشت  ؾُالن ألاؾئلت ؤمام ٌُٞ مً اإلاٗاٝع

الث٣ها بكتى الٗلىم ألازغي، وما و  ت اؾدُٗاب الدؿائالث ال٨شحرة اإلاخٗل٣ت بسهاثهها ٖو اإلاخىٖى

                                                           
 .41اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، م اهٓغ: 1
 .116م( ، م1988، ) 3، ٕمجلت الّشب وال٢ٙش الّاإلايظحراعلىصا٫، "بحرؽ ؤو صي ؾىؾحر"،  ٓغ:اه 2
 .118اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، م اهٓغ: 3
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ت وؤ٦ثر خؿاؾُت، هي: ما مضي ا٢تراب ألاقٗت  ٍغ مى٢ٗها مجها؟ ومً هاخُت ؤزغي ٢ض ج٩ىن ظَى

غ الٗملُت ؤلابضاُٖت.  الضاللُت مً الىو الؾخ٣غاء ظَى
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ٚ  الا٘تراك اإلاعبٞ مٙهىما جذاولُا في ال٢ٙش اللٕىي ِىذ الّشب الٝذامى: ـو

 وجدلُل

 ألاظخار الذ٠خىس ِاـم شحادة ِلي

 ،ٜعم اللٕت الّشبُت وآدابها، ١لُت مّاٗس الىحي والّلىم ؤلاوعاهُت، الجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت

ا   مالحًز

 ال٢ىج ٜاظم حمُل ِشمان

 وصاسة التربُت والخّلُم، اإلامل٢ت ألاسدهُت الهاؼمُت

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث 

ى الاٞتراى اإلاؿب٤؛ بط ٌؿعى      حهضٝ َظا البدض بلى الى٢ىٝ ٖلى ؤخض مٟاَُم الخضاولُت، َو

الباخض بلى جىيُذ مٗالم َظا اإلاٟهىم في الضعاؾاث اللؿاهُت ٖىض اإلادضزحن؛ وطل٪ ببُان وكإة 

 مٟهىم الاٞتراى اإلاؿب٤ في الضعاؾاث الخضاولُت، وججلُت مٟهىمه وؤهىاٖه. ومً زم ٠٣ً الباخض

ٖلى مٟهىم الاٞتراى اإلاؿب٤ ٖىض الٗغب ال٣ضامى، وجلمـ ظظوع َظا اإلاٟهىم في ال٨ٟغ اللٛىي 

ٖىضَم في يىء اإلاٟاَُم البالُٚت، مً مشل: الاخخبا٥، وؤلاقاعة، والا٢خهاص، وؤلاًجاػ، والخجاوػ، 

والخلمُذ، وشجاٖت الٟهاخت. ومً زم ًدىاو٫ الباخض بابحن مً ٦خاب اإلاؿخُٝغ في ٧ل ًٞ 

ما: باب: ط٦غ الٟصخاء مً الغظا٫، وباب: ألاظىبت اإلاؿ٨خت م ؿخٓٝغ لكهاب الضًً ؤلابكُهي، َو

دللهما في  واإلاؿخدؿىت وعق٣اث اللؿان؛ بط ًيخسب الباخض ههىنا مً البابحن آلاهٟي الظ٦غ، ٍو

، الخٍٗغٌ، و ترخت حكخمل ٖلى الٗىانغ آلاجُت: اإلاسؼون السبروي ٖىض اإلاخل٣ييىء مىهجُت م٣

 .ؾىء الٟهم، و ُا١ الش٣افي والاظخماعيالؿو 
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 اإلاٝذمت

٠ الخضاولُت  ٟها ْاَغة نبإجها صعاؾت اللٛت في الاؾخٗما٫ اللٛىي بى  pragmaticsًم٨ً حٍٗغ

نلُت اظخماُٖت حؿعى بلى اإلاالءمت بحن الغمىػ اللٛىٍت والؿُا٢اث اإلاغظُٗت واإلا٣امُت جساَبُت جىا

بالٗال٢اث ال٣اثمت بحن اإلاغؾل واإلاغؾل بلُه في بَاع الٗملُت وتهخم الخضاولُت 1التي حكحر بلحها.

ت مضعظت في لُت ال٣اثمت بُجهما مشلما تهخم ؤًًا بالخضر اللٛىي بى نالخىا نٟه عمىػا حٗبحًر

ظا ٧له ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ مؿب٤ مً وظىص ؤبٗاص جغ٦ُبُت وصاللُت للٗملُت الؿُمُاثُت،  الخساَب، َو

ماص ٖملُت الاجها٫ َظٍ َى  الك٩ل الظي ٣ًىم اإلاغؾل ٖبٍر بةٞهام اإلاغؾل بلُه ٢هضًخه، وطل٪ ٖو

، deixisوجخًمً الخضاولُت مٟاَُم ؤعبٗت، وهي: ؤلاقاعة2بما ًلجإ بلُه مً ؾالؾل مً الٗالماث.

، وألاٞٗا٫ presupposition، والاٞتراى اإلاؿبconversational implicature٤والاؾخلؼامالخىاعي 

ؿعى الباخض في َظا البدض بلى الى٢ىٝ ٖلى ؤخض مٟاَُم الخضاولُت آلاهٟت َوspeech acts.3ال٨المُت

ى الاٞتراى اإلاؿب٤ ٖلى الىدى آلاحي:  الظ٦غ َو

 الا٘تراك اإلاعبٞ ِىذ اللعاهُحن اإلادذزحن

اث اإلاٗان صزل غة بؿبب ؤٖما٫ الُٟلؿىٝ مٟهىم الاٞتراى اإلاؿب٤ في ٞلؿٟت اللٛت واللٍٛى

جه ) مهخما في اإلا٣ام ألاو٫ بخُىٍغ ؤَمُت الىمىطط اإلاى٣ُي للجمل الظًم Frege1892)واإلاى٣ٍُُٟغ

ٟي  جه( ٞالكٍغ الخٍٗغ ا ٧اُٞا لبُان م٨ىىن ال٨الم. وباليؿبت لـ )ٍٞغ التي لم ٨ًً اإلاٗجى ٞحها قَغ

نت بخل٪ الجمل للجمل البُاهُت ججٗل ال٨الم ًدمل ُٞه مٗجى الخ٣ُ٣ت وؤلاخاالث ؤو ؤلاقاعاث السا

اث اإلاىاؾبت. و ًجب ؤن جىجر في  جه في ؤن مدخىي الخٗبحر ًٖ اإلاىيٕى ؤو اإلاىيٖى و٣ٞا لغئٍت ٍٞغ

                                                           
 ،الخىاع: صاع ابغ الخباقت، )ؾىعٍاجغظمت: ن 1ٍ ،الخذاولُت مً ؤوظتن بلى ٔى٘مان، ُٞلُب، بالوكُهاهٓغ:  1

 .19-18م، م(2007
: اإلااؾؿت الخضًشت للُباٖت ،)ؾىعٍا1جغظمت: ؾُٗض ٖلىف، ٍ، اإلاٝاسبت الخذاولُت، ؤعمى٩ُى، ٞغاوؿىاػاهٓغ:  2

 .14-13مم(،1997واليكغ، ، 
ت الجامُٗت، ، )ال٣اَغة، شآ٘اٛ حذًذة في البدث اللٕىي اإلاّاـ، مدمىص ؤخمض، هدلتاهٓغ:  3 : صاع اإلاٗٞغ

 .15مم(،2006
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ىيٕى الظي ظٗلخه مىاؾبا وخ٣٣ذ قٍغ الىجاح( ؤمغ ٌٗخمض ٖلى هاثو اإلاَظٍ الاٞتراياث )ز

ت للجمل.  1بيُت ألاخ٩ام الىدٍى

ت ًٟترى باإلاساَب ؤن  (Strauson)ًؾتراوؾوػٖم  ؤن اإلاخ٩لم خحن ٌؿخسضم الٗباعاث ؤلاقاٍع

تها  ى بظل٪ ال ًا٦ض وظىص اإلااصة، بل ًٟترى اإلاخ٩لم باإلاساَب مٗٞغ ًخٗٝغ بلى الصخيء اإلاكاع بلُه، َو

 2مؿب٣ا.

ت،      وؤقاع بٌٗ الباخشحن بلى ؤن الاٞتراى اإلاؿب٤ ٢ض ًغجبِ ببٌٗ ألالٟاّ والترا٦ُب اللٍٛى

 لت ٖلى طل٪ ٢ىلىا:  ومً ألامش

ض اٚخُل. -  ٍػ

ض ٢خل. -  ٍػ

ض( شس هُت ٞاالٞتراى اإلاؿب٤ الظي ًخًمىه الٟٗل )اٚخُل( في الجملت ألاولى ٌكحر بلى ؤن )ٍػ

ظا اإلاٗجى ال ًخًمىه الٟٗل )٢خل( في الجملت الشاهُت.  ؾُاؾُت باعػة، َو

 ومً ألامشلت ؤًًا ٢ىلىا:

ض.سلم ًخم٨ً ؤخض مً خمل الص -  غة ختى ٍػ

ض مً خمل اللم ًخ -  صسغة.م٨ً ٖمغو وال ٍػ

ضا ًخمحز ب٣ىة ٦بحرة  ٞاؾخسضامىا )ختى( في الجملت ألاولى ٌكحر بلى اٞتراى مؿب٤ مٟاصٍ ؤن ٍػ

٘ ال ٘ ألاز٣ا٫ بال ؤهه لم ٌؿخُ٘ ٞع ظا ومٗغوٞت لضي اإلاخل٣ي جم٨ىه جل٪ ال٣ىة مً ٞع صسغة، َو

ضااإلاٗجى ال جدخمله الجملت الشاهُت التي حكحر بلى ؤن  ٦ٛحٍر مً الىاؽ في ال٣ىة ال ًخمحز بصخيء  ٍػ

 3ٖجهم.

                                                           
1See, Jerrold J. Katz and Terence Langendoen, Pragmatics and Presupposition, Linguistic Society of 

America, Vol. 52, No. 1 (Mar., 1976), pp. 1 
ت، )نبري ببغاَُم الؿُضص جد٤ُ٣:  ،ِلم الذًللت بواس حذًذٝ.ع،،باإلاغاهٓغ:  2 ت الجامُٗت، ، ؤلاؾ٨ىضٍع : صاع اإلاٗٞغ

 .224مم(،1995
 .31-30ماإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه،اهٓغ:  3



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 44  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

 مٙهىم الا٘تراك اإلاعبٞ

غاٝ )اإلاخساَبىن( ٖلى مُُٗاث ؤؾاؾُت مٗتٝر      حٗخمض الٗملُاث الخبلُُٛت التي ًىُل٤ مجها ألَا

ظٍ اإلاُُٗاث حك٩ل  الاٞتراياث اإلاؿب٣ت ال ًهغح بها اإلاخ٩لمىن بُض ؤجها ج٩ىن  بها ومٗغوٞت، َو

ت لىجاح الٗملُت الخىانلُت.  1زلُٟت الخبلُٜ الًغوٍع

اصي الاٞخ٣اع بلى مجمٕى      الاٞتراياث اإلاؿب٣ت الالػمت للٗملُت الخىانلُت بحن اإلاخساَبحن بلى ٍو

 في بزٟا١ ٞٗل ال٨الم.
ً
 2ؾىء الخٟاَم ألامغ الظي ٢ض ٩ًىن ؾببا

 ؤهىاُ الا٘تراك اإلاعبٞ

حن مً ؤهىإ الاٞتراى اإلاؿب٤، ومحزوا بُجهما ٖلى الىدى آلاحي:  3ؤقاع الباخشىن بلى هٖى

ظا الاٞتراى مكغوٍ و٢ض الا٘تراك اإلاعبٞ الذًللي:  - ًُل٤ ٖلُه الاٞتراى اإلاى٣ُي، َو

هض١ بحن ٢ًِخحن، ٞةطا ٧اهذ ألاولى ناص٢ت لؼم نض١ الشاهُت، ومً ألامشلت ٖلُه بال

ذ ؤسملت٢ىلىا: ناص٢ت لؼم نض١ ٢ىلىا: . ٞةطا ٧اهذ َظٍ الجملت بن اإلاشؤة التي جضوحها ٍص

ذ جضوج ؤسملت  .ٍص

ظا الا٘تراك اإلاعبٞ الخذاولي:  - هض١ وال٨ظب؛ بط الىٕى مً الاٞتراى ال ٌٗخمض ٖلى الَو

ًم٨ً ؤن جىٟي ال٣ًُت ألاؾاؾُت في َظا الىٕى صون ؤن ًازغ طل٪ في الاٞتراى اإلاؿب٤، 

م ؤن ظُاسجُلِعذ حذًذة، زم ٢ىل٪: ظُاسحي حذًذةومشا٫ طل٪ ٢ىل٪:  . ٞٗلى الٚغ

ى ؤن ل٪ الجملخحن مخىا٢ًخحن بال ؤن طل٪ ال ًازغ في الاٞتراى اإلاؿب٤ ل٨ ال الجملخحن َو

 ؾُاعة.

ىض الخضًض ًٖ ؤهىإ الاٞتراى اإلاؿب٤ ٣ٞض ج٩ىن مغظُٗت الًمحر مشاال ٖلى الاٞتراى اإلاؿب٤؛  ٖو

، وؤ نبذ ؤمغا مٗغوٞا ٖىض اإلاخل٣ي، َظا ُٞما ألن اإلاخ٩لم ال ٌُٗض الًمحر بال ٖلى شخيء ؾب٤ ط٦ٍغ

اإلاخ٩لم ؤن ٌؿخسضم الًمحر للخضًض بٗض  ال ٌؿخُُ٘؛ بط ًخٗل٤ بدىاع ٢هحر بحن اإلاخ٩لم واإلاخل٣ي

                                                           
اث مذخل بلى اللعاهُاث الخذاولُتالجُاللي، صالف، اهٓغ:  1 ، جغظمت: مدمض ًدُاجً، )الجؼاثغ: صًىان اإلاُبٖى

 .34م، م(1986 ،الجامُٗت، 
 .35م، اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿهاهٓغ:  2
 .29-28م،شآ٘اٛ حذًذة في البدث اللٕىي اإلاّاـ، هدلتاهٓغ:  3
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هحر، ؤما الاٞتراى اإلاؿب٤ ٖلى ، َظا الاٞتراى اإلاؿب٤ ٖلى اإلاضي ال٣اهٟها٫ الخضًض واه٣ُاٖه

خماص ٖلى  ل ُٞخٗل٤ باإلاسؼون السبروي ٖىض اإلاخل٣ي، والؿُا١ الش٣افي والاظخماعي ٞااٖل اإلاضي الٍُى

َُم ز٣اُٞت واظخماُٖت ال ًى٣ُ٘ باه٣ُإ الخضًض، اإلاسؼون السبروي، وما ًستزهه اإلاخل٣ي مً مٟا

مخض لٟترة ػمىُت َىٍلت ختى  حها ُغؤ حٛحراث اظخماُٖت وز٣اُٞت جهبذ اٞتراياث ظضًضة ٌٗخمض ٖلجٍو

ذي ٞةهه ًبضو ؤ٦ثر زباجا ُٞما ًلجإ بلُه اإلاخ٩لم مً اٞتراياث  اإلاخ٩لم في زُابه. ؤما الؿُا١ الخاٍع

 ٖغيت للخٛحراث.مؿب٣ت ٌٗخمض ٖلحها ٞهي لِؿذ 

الاٞتراياث  بٌٗهُو ٚحر ؤن وألاهىإ الؿاب٣ت مً الاٞتراياث اإلاؿب٣ت حكمل اإلاخل٣حن صون جس

هىص جدمل بقاعة ؤو جلمُدا ال بُٗىه صون آزغ ٞخإحي إلاخل٤ٍ م٣ اإلاؿب٣ت ٢ض ٣ًهض بها اإلاخ٩لم مخل٤ٍ 

٩ىن السام َى ًهل بلُه ٧ل اإلاخل٣حن، ؤو ؤهه ًىُىي ٖلى ال٨الم مٗجى ٖام وآزغ زام،  ٍو

٦المه ٖلى اٞتراى مؿب٤ ٖىض اإلاخل٣ي مٗجى اإلا٣هىص ًٟهمه مخل٤ٍ م٣هىص؛ بط ًبجي اإلاخ٩لم 

، ل٨ً بطا ٧اهذ الٟاجغاياث اإلاؿب٣ت ال ًهل بلحها ٞهم اإلاخل٣ي  اإلا٣هىص ًهل بلى ٞهمه صون ٚحٍر

ىض اإلاخل٣ي ؾىاء ؤ٧ان م٣هىصا ؤم ٚحر م٣هىص، ٞةهه ٣ً٘ ما ٌؿمى بؿىء الٟهم ؛ بط ًخدهل ٖ

 مٗجى زاَئ، ؤو ؤهه ًُلب الخىيُذ وؤلاباهت مً اإلاخ٩لم.

 ؤظباب الا٘تراك اإلاعبٞ

هغح اإلاخ٩لم ببٌٗ م٣ضماث السُاب مٗخمضا ٖلى ما في يمحر الؿام٘، وما ًًمٍغ اإلاخ٩لم ال ً    

الاٞتراى ، ومً ألاؾباب التي ٢ض جضٞ٘ اإلاخ٩لم بلى اللجىء بلى ًٟترى مؿب٣ا ؤهه مٗلىم لضي الؿام٘

 اإلاؿب٤ ما ًإحي:

نُل ٢ض ججلب الؿأمت الاختراػ مً الخُىٍل: بن الخُىٍل في ال٨الم والسىى في الخٟا .1

واإلالل بلى هٟـ الؿام٘، وال ؾُما بطا ٧اهذ جل٪ الخٟانُل مما ًم٨ً بيماٍع لٗلم 

 الؿام٘ اإلاؿب٤ به.

هىص ل٨ىاًت ًٖ اإلا٣في بٌٗ ألاخُان ٢ض ٩ًىن ؤلاًجاػ في ال٨الم وا هض بلى ؤلاًجاػ:ال٣ .2

 ؤبلٜ ؤزغا في هٟـ اإلاؿخم٘ مما لى ٖمض اإلاخ٩لم بلى بؿِ السُاب والخٟهُل ُٞه.

اإلاؿخم٘: بيماع بٌٗ السُاب وجغ٥ ؤمغ ج٣ضًغ ما خظٝ للؿام٘ ججٗله ٌكاع٥ مكاع٦ت  .3

 ضًت السُاب.هاإلاخ٩لم في بىاء ٢
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به بال ما ٢ض ًدخاط الٗلم بالًغوعة باإلاًمغ: ال ًظ٦غ اإلاخ٩لم في بٌٗ ألاخُان في زُا .4

؛ وطل٪ بؿبب ويىح اإلادظوٝ  خه مٗخمضا ٖلُه في اؾخدًاع اإلادظٝو الؿام٘ بلى مٗٞغ

.  وقهغجه ٞال خاظت بلى ط٦ٍغ

ذ ببٌٗ م٣ضماث زُابه ختى ًى٢٘ مٛالُت الؿام٘: ٢ض ًخٗمض اإلاخ٩لم ٖضم الخ .5 هٍغ

٣ىصٍ بلى ؾىء الٟهم ما لم ٌٗترى الؿام٘ ٖلى ٦المه  ُلب مىه الؿام٘ في اللبـ، ٍو ٍو

 البُان والخىيُذ.

 الا٘تراك اإلاعبٞ في ال٢ٙش اللٕىي ِىذ الّشب الٝذامى

جىاو٫ الٗغب ال٣ضامى مٟهىم الاٞتراى اإلاؿب٤ ٖبر مٟاَُم بالُٚت، مجها: ؤلاقاعة، والا٦خٟاء،     

؛ بط ؾ٠٣ُ الباخض ٖلى َظٍ اإلاٟاَُم ها٫، والخجاوػ، والخلمُذ، وشجاٖت الٟهاختوالاهٟ

 ه٣اٍ الالخ٣اء بُجها وبحن الٟهىم الخضاولي الخضًض )الاٞتراى اإلاؿب٤(.وؤلاقاعة 

 ؤلاؼاسة

٣ًهض باإلقاعة َى ؤن ًخًمً ال٨الم ال٣لُل مٗاٍن ٦شحرة؛ وجخإحى جل٪ اإلاٗاوي بما ٌكخمله ال٨الم    

 وطَب ابً عق٤ُ بلى ؤن "ؤلاقاعة مً ٚغاثب الكٗغ وملخه، وبالٚت عجُبت،1مً بًماء ؤو إلادت صالت.

ٍغ اإلا٣ضعة، ولِـ ًإحي بها بال الكاٖغ اإلابرػ، والخاط١ اإلااَغ، وهي في ٧ل  جض٫ ٖلى بٗض اإلاغمى ٞو

 ومٗىاٍ بُٗض مً ْاَغ لٟٓه
ً
ذ ٌٗٝغ مجمال  2".هٕى مً ال٨الم إلادت صالت، وازخهاع وجلٍى

سخهغ؛ ٞةهه ها٫ اإلاٗاوي ال٨شحرة باللِٟ ال٣لُل وال٨الم اإلاواإلاخ٩لم ٖىضما ًلجإ بلى ؤلاقاعة إلً    

صون جُىٍل،  ٌٗخمض ٖلى الاٞتراى اإلاؿب٤ ٖىض اإلاخل٣ي والظي ًم٨ىه مً ٞهم اإلاٗاوي اإلا٣هىصة

ول٨ً بطا ٧اهذ جل٪ ؤلاقاعة لِؿذ ٧اُٞت لخبلُٜ اإلاٗجى ؤو ؤن اإلاخ٩لم ؤزُإ في ج٣ضًغ ٞهم اإلاخل٣ي وبما 

الٟهم الظي ٢ض ًضٞٗه بلى لضًه مً اٞتراى مؿب٤ ًم٨ىه مً ٞهم اإلاٗجى ٞةهه خُيئٍظ ٣ً٘ في ؾىء 

 نل بلى مٗجى ٚحر اإلاغاص.الؿاا٫ والاؾخٟؿاع ؤو ؤن ًخى 

 ومىه ٢ى٫ الكاٖغ:

                                                           
اص،اهٓغ: ابً ٢ضامت، ٢ضامت بً ظٟٗغ 1 ، جد٤ُ٣: مدمض ٖبض اإلاىٗم زٟاجي، )بحروث: صاع هٝذ الؽّشبً ٢ضامت بً ٍػ

 .155-154ال٨خب الٗلمُت،  ص.ث(، 

، جد٤ُ٣: مدمض مدحى الضًً ٖبض الخمُض، الّمذة في مداظً الؽّش وآدابهال٣حرواوي، ؤبى ٖلى الخؿً بً عق٤ُ،2

 .302 م، 1م(، ط1981، )بحروث: صاع الجُل، 5ٍ
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 وبحن ؾىاص إلاخه ٖظاعا ..."ظٗلىا الؿ٠ُ بحن السض مىه 

ا بقاعة لُُٟت صلذ ٖلى ٦ُُٟتها، وبهما ون٠  ٞإقاع بلى َُئت الًغبت التي ؤنابه بها صون ط٦َغ

 8ؤجهم يغبىا ٖى٣ه".

 الا٠خٙاء

ومً اإلاٟاَُم البالُٚت في ال٨ٟغ اللٛىي ٖىض الٗغب ال٣ضامى والتي جض٫ ٖلى الاٞتراى اإلاؿب٤ ما 

ى  "ؤن ٣ًخطخي اإلا٣ام ط٦غ قِئحن بُجهما جالػم واعجباٍ، ٨ُٞخٟي بإخضَما ًٖ ٌؿمىهه باال٦خٟاء، َو

 2آلازغ لى٨خت، وال ٩ًىن اإلا٨خٟى ٖىه بال آزغا لضاللت ألاو٫ ٖلُه".

 ؾحرث به الجبا٫ ؤو ٢ُٗذ به ألاعى ؤو ومً ألامش    
ً
لت ٖلى طل٪:"٢ى٫ هللا ٖؼ وظل: ﴿ولى ؤن ٢غآها

 بحن الهٟحن، ؤي: لغؤًذ 
ً
٧لم به اإلاىحى﴾، ٦إهه ٢ا٫: ل٩ان َظا ال٣غآن. ومشله ٢ىلهم: لى عؤًذ ٖلُا

 مً ؤهىإ البالٚت؛ ألن هٟـ الؿام٘ جدؿ٘ في الًٓ 
ً
، وبهما ٧ان َظا مٗضوصا

ً
ؤمغا ُٖٓما

 3ؿاب".والخ

و٢ىله ؤهه مٗضوص مً ؤهىإ البالٚت "ألن هٟـ الؿام٘ جدؿ٘ في الًٓ والخؿاب" ُٞه بقاعة بلى ؤن 

ٍغ الاٞتراى اإلاؿب٤ ٖىضٍ مً ج٨مُل للمٗجى.  اإلاخ٩لم ًخ٩ئ ٖلى ما في يمحر اإلاخل٣ي وطل٪ بما ًٞى

 الاهٙفا٥

ى "ؤن ٣ًى٫ ا      ًخىظه ٖلُه ُٞه ومً مٟاَُم الاٞتراى اإلاؿب٤ ما ٌٗٝغ ًاالهٟها٫ َو
ً
إلاخ٩لم ٦الما

ل ٣٦ىله   ًٓهٍغ الخإٍو
ً
 ؤو باَىا

ً
صزل بطا ا٢خهغ ٖلُه، ُٞإحي بٗضٍ بما ًىٟهل به ًٖ طل٪ بما ْاَغا

ىا في ال٨خاب مً شخيء  حٗالى: "وما مً صابت في ألاعى وال َاثغ ًُحر بجىاخُه بال ؤمم ؤمشال٨م ما َٞغ

ت خهل مً ظهت ؤن الُاثغ ًُحر بجىاخُه، ٩ُٞىن زم بلى عبهم ًدكغون " ٞةن ٖلى ْاَغ َظٍ آلاً

 ًٖ الٟاثضة، والاهٟها٫ ًٖ طل٪ َى ؤهه ؾبداهه إلاا ٢ا٫: " وما مً صابت في 
ً
ا ؤلازباع بظل٪ ٍٖغ

ألاعى " ؤوظبذ البالٚت ؤن ًغصٝ طل٪ ب٣ىله " وال َاثغ " في الؿماء ؤو في الجى " ًُحر بجىاخُه " 

                                                           
 .303-، م 302 م، 1هٟؿه، ط اإلاهضع الؿاب1٤
، 1، جد٤ُ٣: قا٦غ َاصي ق٨غ، ٍؤهىاس الشبُْ في ؤهىاُ البذٌْاإلاضوي، ٖلي بً ؤخمض بً مدمض مٗهىم الخؿجي، 2

 .71، م3م(،ط1968)الٗغا١: مُبٗت الىٗمان بالىج٠، 
 .251 م ،1، طالّمذةال٣حرواوي: 3
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لجملخحن بما في الؿماء ؤو ًُحر وما ٞحها مً الًمحر، وال ٞإعاص ؤلاًجاػ، ٞىظب ؤن ًدظٝ بخضي ا

ؾبُل بلى خظٝ الٟٗل، ألهه الظي ًخٗل٤ به الجاع واإلاجغوع الظي ًمغ بجىاخُه وط٦ٍغ مُلىب في 

ىا هالخٔ بإن اإلاخ٩لم ٌٗخمض ٖلى اإلاخل٣ي لخٗبئت ٞغاٚاث الىو وج٨مُل اإلاٗجى، وطل٪ 1آلاًت". َو

خماص ٖلى اإلاسؼون السبرو  ي ٖىض اإلاخل٣ي، وبما ًىٍٞغ ؾُا١ ال٨الم مً اٞتراى مؿب٤ لضًه.بااٖل

 الخجاوص 

ظ٦غ ما "هض بالخجاوػ ؤو ما ٌؿمى ؤًًا بالخخبُ٘ َى ٣ً     ض الكاٖغ ط٦غ الصخيء ُٞخجاوػٍ، ٍو ؤن ًٍغ

ىىب ٖىه في الضاللت ٖلُه، وؤو٫ مً ؤقاع بلى طل٪ امغئ ال٣ِـ ًه٠ امغؤة:  ًدبٗه في الهٟت ٍو

ًخى ٞخِذ اإلا  هاوم الًخى لم جيخ٤ُ ًٖ جًٟل ...ؿ٪ ٞى١ ٞغاقها ٍو

ًخى ٞخِذ اإلاؿ٪" جخبُ٘، و٢ىله: "هاوم الًخى" جخبُ٘ زان، و٢ىله: "لم جيخ٤ُ ًٖ  ٣ٞىله: "ٍو

ٟت  ه، والىٗمت، و٢لت الامتهان في السضمت، وؤجها قٍغ جًٟل" جخبُ٘ زالض، وبهما ؤعاص ؤن ًهٟها بالتٞر

وفي يىء اإلاشا٫ الؿاب٤ والظي جمشله ؤبُاث امغت ال٣ِـ في ون٠ امغؤة، هالخٔ  2م٨ُٟت اإلااوهت".

ؿخلؼمه، ٞهى ًه٠  ظ٦غ ما ًدبٗه َو بإن الكاٖغ ٢ض لجإ بلى الخجاوػ؛ وطل٪ ؤن ًخجاوػ ط٦غ الصخيء ٍو

ظٍ الهٟاث  امغؤة بإن ٞخِذ اإلاؿ٪ ٞى١ ٞغاقها، وؤجها هاوم الًخى، وؤجها لم جى٤ٓ ًٖ جًٟل. َو

الاظخماعي والش٣افي والتي حك٩ل اٞترايا مؿب٣ا ٖىض اإلاخل٣ي جٟطخي بلى مٗجى َى ؤن َظٍ  في ؾُا٢ها

مت م٨ُٟت اإلااوهت ٚحر ممتهىت في السضمت. ّٗ ت مى  اإلاغؤة متٞر

 الخلمُذ

ىت سج٘، بلى ٢هت مٗلىمت، ؤو ه٨خت      غاص بالخلمُذ َى "ؤن ٌكحر هاْم َظا الىٕى في بِذ، ؤو ٢ٍغ ًُ

ه في ٦المه ٖلى ظهت الخمشُل. وؤخؿىه مكهىعة، ؤو بِذ قٗغ  ، ؤو بلى مشل ؾاثغ ًجٍغ خٟٔ لخىاجٍغ

اصة في اإلاٗجى اإلا٣هىص. وؾماٍ ٢ىم: الخملُذ، بخ٣ضًم اإلاُم، ٦إن الىاْم ؤحى في  وؤبلٛه ما خهل به ٍػ

 بِخه بى٨خت ػاصجه مالخت، ٣٦ى٫ ابً اإلاٗتز:

 ٫ٖىض ؾحر الخبِب و٢ذ الؼوا ...ؤجغي الجحرة الظًً جضاٖىا 

 عاخل ٞحهم ؤمام الجما٫ ...ٖلمىا ؤهجي م٣ُم و٢لبي 

                                                           
ش الخدبحر في ـىاِت الؽّش والىثر وبُان بعجاص ابً ؤبي ؤلانب٘ الٗضواوي، ٖبض الُٗٓم بً الىاخض بً ْاٞغ، 1 جدٍش

لى للكاون ؤلاؾالمُت، الٝشآن ، )ال٣اَغة: اإلاجلـ ألٖا  .609ٌ(، م 1383، جد٤ُ٣: خٟجي مدمض قٝغ
 .314-313، م 1، طالّمذةال٣حرواوي: 2
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ؼ في ؤعخل ال٣ى نإ مشل   م وال ٌٗلمىن ما في الغخا٫ ...الٍٗؼ

َظا الخلمُذ ُٞه بقاعة بلى ٢هت ًىؾ٠ ٖلُه الؿالم، خحن ظٗل الهإ في عخل ؤزُه، وبزىجه لم 

 1ٌكٗغوا بظل٪".

 شجاِت الٙفاخت

مٟهىم ؤَل٣ت ابً ظجي ًض٫ ٖلى جم٨ً اللٛت الٗغبُت مً شجاٖت الٟهاخت ؤو شجاٖت الٗغبُت 

 2جد٤ُ٣ الخاظاث ؤلابالُٚت والبالُٚت م٘ اٖخماصَا ٖلى اإلاجاػ والخظٝ.

و٢ا٫ ابً مٗهىم: "َظا الىٕى لم ًظ٦ٍغ ؤخض مً ٖلماء البضٌ٘, وال هٓمه ؤخض مً ؤصخاب 

ى مً مؿخسغظاث الكُش ؤبي الٟخذ ٖشمان بً ظجي.٢ا٫:  ًٖ خظٝ شخيء َى ٖباعة البضٌُٗاث. َو

ت الؿام٘ به.٢ا٫ الكٍغ٠ الغضخي في ٦خاب اإلاجاػاث: ٧ان قُسىا ؤبى  مً لىاػم ال٨الم وزى٢ا بمٗٞغ

ئت  هاخخه ظٍغ الٟخذ ٌؿمي َظا الجيـ شجاٖت الٟهاخت, ألن الٟهُذ ال ٩ًاص ٌؿخٗمله بال ٞو

غة اإلاىاص.ومشاله ٢ىله حٗالى "ختى جىاعث بالدجاب" ؤي الكمـ  ولم ًجغ لها ط٦غ. و٢ىله الجىان ٍٚؼ

ا" ؤي اإلاضًىت, ولم ًجغ لها ط٦غ. و٢ىله "بطا بلٛذ التراقي" ؤي الغوح".  3"ولى صزلذ ٖلحهم مً ؤ٢ُاَع

 هق الخدلُل

ما:      ًدىاو٫ الباخض بابحن مً ٦خاب اإلاؿخُٝغ في ٧ل ًٞ مؿخٓٝغ لكهاب الضًً ؤلابكُهي، َو

إلاؿ٨خت واإلاؿخدؿىت وعق٣اث اللؿان؛ بط ًيخسب باب: ط٦غ الٟصخاء مً الغظا٫، وباب: ألاظىبت ا

دلل  زمؿتالباخض  في يىء مىهجُت  الىهىم السمؿتههىم مً البابحن آلاهٟي الظ٦غ، ٍو

والخلمُذ، م٣ترخت حكخمل ٖلى الٗىانغ آلاجُت: اإلاسؼون السبروي ٖىض اإلاخل٣ي، والخٍٗغٌ، ,

بٗىهغ واخض ٣ِٞ مً ٖىانغ ؛ بط ًسخو ٧ل هو والؿُا١ الش٣افي والاظخماعي، وؾىء الٟهم

 اإلاىهجُت.

 اإلاخضون الخبروي ِىذ اإلاخلٝيىق ألاو٥: ال

                                                           
اًت ألاسبب٨غ بً ٖلي بً ٖبض هللا، ابً حجت الخمىي، ج٣ي الضًً ؤبى 1 ، جد٤ُ٣: ٖهام ق٣ُى، خضاهت ألادب ٔو

 .406، م1م(، ط2004)بحروث: صاع الهال٫ وصاع البداع، 
ت الٗامت لل٨خاب، ص.ث(، ط4، ٍالخفاثقاهٓغ: ابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان بً ظجي، 2 ، 2، )ال٣اَغة: الهُئت اإلاهٍغ

 وما بٗضَا. 447وما بٗضَا، و م360م 
 .193-192، م5، طؤهىاس الشبُْ في ؤهىاُ البذٌْإلاضوي: ا3
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ىضٍ ٦شحر مً ؤَل الٗلم، ٞإخب الخؿً ؤن ًخ٩لم، " صزل الخؿً بً الًٟل ٖلى بٌٗ السلٟاء ٖو

 ٞؼظٍغ و٢ا٫:

ًا نبي جخ٩لم في َظا اإلا٣ام؟ ٣ٞا٫: ًا ؤمحر اإلاامىحن بن ٦ىذ نبُا، ٞلؿذ بإنٛغ مً َضَض 

 ِبِه﴾ؾلُما
ْ
ِدِ

ُ
ْم ج

َ
ُذ ِبما ل

ْ
َخُ

َ
، زم ٢ا٫: ؤلم 1ن وال ؤهذ بإ٦بر مً ؾلُمان ٖلُه الؿالم خحن ٢ا٫: ﴿ؤ

 2جغ ؤن هللا ٞهم الخ٨م ؾلُمان ولى ٧ان ألامغ بال٨بر ل٩ان صاوص ؤولى".

مشل َظا الىو  ى الخؿً بً الًٟل ومخل٤ واخض َى ؤخض السلٟاء ٍو ًخ٩ىن الىو مً مخ٩لم َو

والش٣افي ًٖ اإلاخل٣ي بىنٟه اٞترايا مؿب٣ا اهُل٤ اإلاخ٩لم في يىثه لبىاء  اإلاسؼون السبروي

السُاب واإلاسؼون السبروي والش٣افي ٖىض اإلاخل٣ي ق٩ل مُُٗاث و٢اٖضة ؤؾاؾُت اهُل٤ اإلاخ٩لم 

مجها لبىاء السُاب صون السىى في الخٟانُل وايٗا في الخؿبان ؤن اإلاخل٣ي ًمل٪ جل٪ اإلاُُٗاث 

 اء الكغح والخٟهُل. التي جىٞغ ٖلُه ٖى

ضوع السُاب في مجلـ ٖلم في خًغة ؤخض السلٟاء وؤخب الخؿً بً الًٟل ؤن ًخ٩لم      ٍو

ٞؼظٍغ السلُٟت لهٛغ ؾىه؛ بط ٢ا٫ له : "ًا نبي جخ٩لم في َظا اإلا٣ام؟"، ٞغص ٖلُه الخؿً ب٣ىله: 

  -ٖلُه الؿالم-"بن ٦ىذ نبُا ٞلؿذ بإنٛغ مً َضَض ؾلُمان
ْ
ِدِ

ُ
ْم ج

َ
ُذ ِبما ل

ْ
َخُ

َ
خحن ٢ا٫: ﴿ؤ

ِه﴾". و٢ض اٖخمض الخؿً بً الًٟل في َظا الغص ٖلى الخلمُذ الظي ٌك٩ل اٞترايامؿب٣ا ٖىض بِ 

خه ب٣هت الهضَض م٘ ؾُضها  ى مٗٞغ اإلاخل٣ي، وطل٪ بما ًخىٞغ ٖىضٍ مً مسؼون زبري وز٣افي َو

ٖلُه –خحن ج٣ٟض الُحر ولم ًجض الهضَض وإلاا ٖاص ٢ا٫ لؿُضها ؾلُمان  -ٖلُه الؿالم–ؾلُمان 

 ِبِه﴾، ٞاالٞتراى اإلاؿب٤ الظي ًٟتريه اإلاخ٩لم َى ؤن ًخىاٞغ ٖىض  -الؿالم
ْ
ِدِ

ُ
ْم ج

َ
ُذ ِبما ل

ْ
َخُ

َ
﴿ؤ

ت َظٍ ال٣هت ألامغ الظي ؤٚىاٍ ًٖ قغح جٟانُل ال٣هت وبُان اإلا٣هىص مجها  اإلاخل٣ي مٗٞغ

 -ٖلُه الؿالم–باالؾدكهاص ٖلى ؤن الهضَض ٖلى نٍٛغ ؤخاٍ بٗلم لم ًهل بلُه ؾُضها ؾلُمان 

 ظاللت قإهه وؾٗت ٖلمه. ٖلى 

ومشله ؤًًا خحن ؤياٝ الخؿً بً الًٟل ٢اثال: "ؤلم جغ ؤن هللا ٞهم الخ٨م ؾلُمان، ولى ٧ان     

ألامغ بال٨بر ل٩ان صاوص ؤولى". ٞاإلاخ٩لم اٖخمض ٖلى اإلاسؼون السبروي الظي ٌك٩ل اٞترايا مؿب٣ا ٖىض 

ت ٢هت ؾلُمان م٘ صاوص  ى مٗٞغ خحن ظاء بلحهما عظالن ًُلبان الىٓغ في  -ٖلحهما الؿالم-اإلاخل٣ي َو

،وآلازغ عاُٖا للٛىم و٢ض صزل الٛىم ٦غما ٢ض ؤهبذ ٖىا٢ُض٢ًٍُت لهما؛ بط ٧ان ؤخضَما ًمل٪ 

                                                           
 (.22ؾىعة الىدل، آلاًت )1
، )بحروث: صاع الجُل، ص.ث(، 1، ٍاإلاعخىٗش في ١ل ً٘ معخٍٗشؤلابكُهي، قهاب الضًً مدمض ابً ؤخمض، 2

 .84م
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ألاعى لُال وؤٞؿضجه، ٩ٞان خ٨م صاوص ؤن ًإزظ ناخب ألاعى الٛىم حٗىًٍا ٖما لخ٤ به مً 

ظ ناخب ألاعى الٛىم ًيخٟ٘ بها يغع، ٚحر ؤن ؾلُمان بً صاوص ٧ان له خ٨م آزغ، وطل٪ ؤن ًإز

 1وناخب الٛىم ًإزظ ألاعى لُهلخها ٞةطا اهخهى ناخب الٛىم مً بنالح ألاعى اؾخٗاص ٚىمه،

ِمِهْم ٣ٞا٫ حٗالى: ﴿
ْ
ا ِلُخ٨ ىَّ

ُ
٣َْىِم َو٦

ْ
َىُم ال

َ
ُِه ٚ ِٞ ْذ 

َ
ك َٟ  هَ

ْ
َخْغِر ِبط

ْ
َماِن ِفي ال

ُ
ْد٨ ًَ  

ْ
َماَن ِبط ُْ َوَصاُووَص َوُؾلَ

هَّ  َٟ َ
ٞ ًَ ِضً َِ ا

َ
َماَن ق ُْ ا ُؾلَ ََ  2﴾.ْمَىا

ا اإلاخ٩لم مٗخمضا ٖلى اإلاسؼون السبروي والش٣افي ٖىض اإلاخل٣ي بإن      ٩ٞل َظٍ الخٟانُل لم ًظ٦َغ

ؾلُمان ٖلى نٛغ ؾىه خ٨م بإخؿً مً خ٨م ؤبُه صاوص ٞاألمغ لِـ بالهٛغ وال٨بر، و٧ل َظٍ 

 اإلاٗاوي والخٟانُل جدهل ٖلحها اإلاخل٣ي ٖبر الاٞتراى اإلاؿب٤. 

 الىق الشاوي: الخٍّشن

ذ ٖلُه ؤن ٣ًىص ػمام البٗحر      ًد٩ى ؤن ٖبض اإلال٪ بً مغوان زُب َىض بيذ الىٗمان ٞاقتَر

اٝ ٢امذ َىض "ٞغمذ بضًىاع  الظي ًدملها الدجاط بً ًىؾ٠ وبِىما ٧ان الدجاط ٣ًىص مدمل الٞؼ

ٗه بلُىا، ٞىٓغ  م، ٞاٞع الدجاط بلى ألاعى، ٞلم ٖلى ألاعى، وهاصث: ًا ظّما٫ بهه ٢ض ؾ٣ِ مىا صَع

م ٢ا٫: بل صًىاع، ٣ٞالذ: الخمض هلل ؾ٣ِ  ًجض بال صًىاعا، ٣ٞا٫: بهما َى صًىاع، ٣ٞالذ: بل َى صَع

م، ٞٗىيىا هللا صًىاعا، ٞصجل الدجاط وؾ٨ذ، ولم ًغص ظىابا، زم صزل بها ٖلى ٖبض اإلال٪  مىا صَع

 3بً مغوان، ٞتزوط بها".

ٌ، ٞمً ٣ًىم بالخٍٗغٌ بصسو مٗحن بةقاعة ًمشل َظا الىو في يىء الاٞتراى اإلا ؿب٤ الخٍٗغ

زُٟت ختى ًلٟذ اهدباَه بلى شخيء مٗحن عبما ال ًًُٟ بلُه ٚحٍر البض ؤن ًً٘ في خؿباهه اٞترايا 

ضوع السُاب في  خدهل ال٣هض والٛاًت مً ال٨الم. ٍو مؿب٣ا ٖىض اإلاخل٣ي ختى جهل عؾالخه ٍو

ىٗمان ومخل٤ٍ ًمشله الدجاط بً ًىؾ٠. و٦ما ظاء في الىو الؿاب٤ بحن مخ٩لم جمشله َىض بيذ ال

ذ ٖلى ٖبض اإلال٪ بً مغوان ٖىضما َلبها للؼواط ؤن ٣ًىص مدمل  السبر ٞةن َىض بيذ الىٗمان اقتَر

اٝ الدجاط ٟٞٗل، وبِىما َى ٦ظل٪ عمذ بضًىاع ٖلى ألاعى، و٢الذ: "ًا ظما٫ بهه ٢ض ؾ٣ِ  الٞؼ

بضو مً َظا ا ٗه بلُىا" ٍو م ٞاٞع لسُاب ؤن َىض جداو٫ ؤن تهحن الدجاط ؤوال ٖىضما ظٗلخه مىا صَع

لبذ بلُه ؤن ٌُٗضٍ  اٝ وهاصجه ًا ظما٫، وزاهُا ٖىضما عمذ بضًىاع ٖلى ألاعى َو ٣ًىص مدمل الٞؼ

                                                           
ض بً ٦شحر، 1 غ بً ًٍؼ ل الٝشآناهٓغ: الُبري، مدمض بً ظٍغ ، 1ؤخمض مدمض قا٦غ، ٍ، جد٤ُ٣: حامْ البُان في جإٍو

 .475، م18م(، ط2000)بحروث: ماؾؿت الغؾالت، 
 (.79-78ؾىعة ألاهبُاء، آلاًاث )2
 .96، ماإلاعخىٗش في ١ل ً٘ معخٍٗشؤلابكُهي، 3
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ىضما هٓغ الدجاط وظض صًىاعا عص ٖلحها ٢اثال: "بهما َى  م ولِـ صًىاعا.  ٖو بلحها، ول٨ً اصٖذ ؤهه صَع

ظا الخىاع لم ًىنل اإلاخل٣ي صًىاع"، ٣ٞالذ: "بل َى صع  َم"، ٞغص مغة ؤزغي: " بل َى صًىاع"، َو

م بِىما  )الدجاط( بلى ٢هض اإلاخ٩لم )َىض بيذ الىٗمان( وما الٛاًت مً الاصٖاء بإن الظي ؾ٣ِ صَع

اًتها مً طل٪ بالخٍٗغٌ بالدجاط خحن ٢الذ:  َى صًىاع في ألانل، ل٨جها ٦كٟذ ًٖ ٢هضَا ٚو

م  ظٍ ؤلاقاعة والغمؼ بلى ما ٧ان مً خالها م٘ "الخمضهلل ؾ٣ِ مىا صَع ٞٗىيىا هللا ًضًىاع"، َو

الدجاط ٞاإلاخ٩لم ٖىضما وظه زُابه بلى اإلاخل٣ي اٖخمض ٖلى وظىص اٞتراى مؿب٤ ٖىضٍ؛ بط بن 

الدجاط ٧ان ػوظا لهىض بيذ الىٗمان ُٞل٣ها وؾم٘ ٖبض اإلال٪ بً مغوان ًٖ قضة ظمالها وخؿجها 

اٞها، وؤمٗىذ في ُٞلبها للؼواط؛ لظا اقتَر ذ ٖلى ٖبض اإلال٪ بً مغوان ؤن ٣ًىص الدجاط مدمل ٞػ

م" ٣ٞض لجإ اإلاخ٩لم بلى الاٞتراى  م ٞٗىيىا هللا بضَع . وؤما ٢ىلها: "ؾ٣ِ مىا صَع بَاهخه وجد٣حٍر

ى ؤمحر  ٤ الخٍٗغٌ ٞةطا ٧ان الدجاط ٢ض َل٣ها ٣ٞض ٖىيها هللا بسحر مىه، َو اإلاؿب٤ ًٖ ٍَغ

مغوان ٣ٞض ٞهم الدجاط حٍٗغًها؛ بط ظاء في السبر "ٞصجل الدجاط وؾ٨ذ  اإلاامىحن ٖبض اإلال٪ بً

 ولم ًغص لها ظىابا".

 الىق الشالث: الخلمُذ

، ٞٗلم  "وخ٩ي ؤن قاٖغا ٧ان له ٖضو، ٞبِىما َى ؾاثغ طاث ًىم في بٌٗ الُغ١ بطا َى بٗضٍو

خًغث، ول٨ً ؾإلخ٪ هللا الكاٖغ ؤن ٖضٍو ٢اجله المدالت، ٣ٞا٫ له ًا َظا: ؤها ؤٖلم ؤن اإلاىُت ٢ض 

اٖت، « . ؤال ؤحها البيخان بن ؤبا٦ما»بطا ؤهذ ٢خلخجي امٌ بلى صاعي و٠٢ بالباب و٢ل:  ٣ٞا٫: ؾمٗا َو

، وو٠٢ بالباب و٢ا٫: ؤال ؤحها البيخان بن ؤبا٦ما. و٧ان  زم بهه ٢خله، ٞلما ٞٙغ مً ٢خله ؤحى بلى صاٍع

لبيخان بن ؤبا٦ما. ؤظابخا بٟم واخض: ٢خُل زظا للكاٖغ ابيخان ٞلما ؾمٗخا ٢ى٫ الغظل: ؤال ؤحها ا

 1زم حٗل٣خا بالغظل، وعٞٗخاٍ بلى الخا٦م ٞاؾخ٣غعٍ ٞإ٢غ ب٣خله ٣ٞخله". -بالشإع ممً ؤجا٦ما

ى الخلمُذ؛ بط ٌٗخمض اإلاخ٩لم ٖبر الخلمُذ      ًمشل َظا الىو وظها مً ؤوظه الاٞتراى اإلاؿب٤ َو

ٚحٍر مً اإلاخل٣حن وطل٪ اؾدىاصا بلى اٞتراى مؿب٤ ٖىض  ٖلى مخل٤ٍ م٣هىص ًٟهم اإلاٗجى اإلاغاص صون 

ى الكاٖغ الظي حٗغى لل٣خل ٖلى ًض ؤخض  طل٪ اإلاخل٣ي. وجخ٩ىن ٖىانغ السُاب مً مخ٩لم َو

ى الٗضو الظي ٢ام ب٣خل الكاٖغ، ومخل٤ٍ زاٍن جمشله ابيخا الكاٖغ.   ؤٖضاثه ومخل٤ٍ ؤو٫ َو
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ٍ ٢اجله ال مدا٫ ٞخىؾل بلُه واؾخدلٟه ؤن بضؤ هو السُاب ٖىضما ؤصع٥ الكاٖغ ؤن ٖضو     

ًىنل عؾالت بلى ابىدُه بٗض ؤن ٣ًخله، ٣ٞا٫: "ًا َظا : ؤها ؤٖلم ؤن اإلاىُت ٢ض خًغث، ول٨ً ؾإلخ٪ 

ظٍ الغؾالت ال  هللا بطا ؤهذ ٢خلخجي امٌ بلى صاعي و٠٢ بالباب و٢ل:ؤال ؤحها البيخان بن ؤبا٦ما". َو

حر اإلا٣هىص، ٞهي ال جبضو طاث مٗجى ؤو صاللت مُٗىت؛ لظا ٞةن حٗجي قِئا بطا ما وظهذ بلى مخل٤ٍ ٚ

ًِ له قِئا ولم ًىظـ مجها زُٟت، ٩ٞان عصٍ بإن ٢ا٫: "ؾمٗا  ى ال٣اجل لم حٗ اإلاخل٣ي ألاو٫ َو

اٖت". وعبما َظٍ الاؾخجابت مً ال٣اجل لُلب الكاٖغ؛ ألهه اؾخدلٟه باهلل، ول٩ي ًد٤٣ له  َو

 . ونِخه وؤمىِخه ألازحرة بٗض مىجه

ىضما ؤونل ال٣اجل الغؾالت بلى ابىتي الكاٖغ؛ بط ٢ا٫ لهما: "ؤال ؤحها البيخان بن ؤبا٦ما" عصث      ٖو

ى  ٖلُه البيخان بٟم واخض: "٢خُل زظا بالشإع ممً ؤجا٦ما". ٧ان اإلا٣هىص بالغؾالت اإلاخل٣ي الشاوي َو

ٞتراى اإلاؿب٤ ٖىض ابيخا الكاٖغ؛ بطا اٖخمض الكاٖغ في ٞهم الغؾالت واؾخ٨ما٫ ههها ٖلى الا 

ى البيخان ٖبر الخلمُذ، لى ٧ان جدهل ال٣اجل الاٞتراى اإلاؿب٤ إلاا ٧ان ؤهٟظ  اإلاخل٣ي اإلا٣هىص َو

 ونُت الكاٖغ وؤونل عؾالخه بلى ابىدُه التي اٞخطر ٞحها ؤمٍغ و٧ان بها َال٦ه.

 الىق الشابْ: العُاٛ الشٝافي والاحخماعي 

ٖمغ عضخي هللا ٖىه، ٣ٞالذ: ًا ؤمحر اإلاامىحن بن ػوجي ًهىم  "و٢ُل: ظاءث امغؤة بلى ؤمحر اإلاامىحن

٣ىم اللُل، ٣ٞا٫ لها: وٗم الغظل ػوظ٪، و٧ان في مجلؿه عظل ٌؿمى ٦ٗبا، ٣ٞا٫: ًا ؤمحر  الجهاع، ٍو

 1اإلاامىحن: بن َظٍ اإلاغؤة حك٩ى ػوظها في ؤمغ مباٖضجه بًاَا ًٖ ٞغاقه".

١ الش٣افي والاظخماعي، وجخمشل ٖىانغ السُاب ًمشل َظا الىو الاٞتراى اإلاؿب٤ في يىء الؿُا

ى امغؤة جخدضر بلى ؤمحر اإلاامىحن ٖمغ بً السُاب  الظي ًمشل بضوعٍ  -عضخي هللا ٖىه-بمخ٩لم َو

اإلاخل٣ي ألاو٫ وعظل آزغ اؾمه ٦ٗب ٧ان خايغا إلاجلـ ؤمحر اإلاامىحن ومؿخمٗا بلى خضًض اإلاغؤة 

مشل اإلاخل٣ي الشاوي.  ٍو

مخٗل٣ا بٗباصة ػوظها؛ بط ٢الذ : ًا ؤمحر اإلاامىحن بن ػوجي ًهىم الجهاع،  و٧ان زُاب اإلاغؤة    

ظا السبر ٨ًك٠ ًٖ التزام الؼوط بالٗباصة لُال وجهاعا ٞهى صاثم الٗباصة مىاْب  ٣ىم اللُل" َو ٍو

ظا َى اإلاٗجى الظي ونل بلى ٖمغ بً السُاب  ٞغص ٖلحها ب٣ىله: "وٗم  -عضخي هللا ٖىه-ٖلحها، َو
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؛ بط ٞهم ؤجها جمضح ػوظها وجشجي ٖلُه بالتزامه َاٖت هللا واإلاضوامت ٖلى ٖباصجه. ٚحر الغظل ػوظ٪"

ؤن ٦ٗبا بىنٟه مخل٣ُا زاهُا ٞهم ٢هض اإلاغؤة واإلاغاص مً ٦المها، ٣ٞا٫: "ًا ؤمحر اإلاامىحن: بن َظٍ 

 اإلاغؤة حك٩ى ػوظها في ؤمغ مباٖضجه بًاَا ٞغاقه". 

ؿب٤ والؿُا١ الش٣افي والاظخماعي ؤن الغظل بطا ٧ان ًهىم ٣ٞض ٞهم ٦ٗب في يىء الاٞتراى اإلا    

حر اإلاهغح به والظي ًٟترى اإلاخ٩لم ؤن ٩ًىن اٞترايا  ٣ىم اللُل ٞةن اإلاٗجى اإلاخًمً ٚو الجهاع ٍو

لُه ٞةن اإلاغؤة لم ج٨ً  مؿب٣ا ٖىض اإلاخل٣ي ًُٟض بإن َظا الغظل مباٖض لؼوظخه ال ًإحي ٞغاقها، ٖو

عضخي هللا -ٖلى التزامه بها، بل ٧اهذ حك٩ٍى ألمحر اإلاامىحن ٖمغ بً السُاب جمضح ٖباصة ػوظها وجشجي 

خماص ٖلى الاٞتراى اإلاؿب٤  -ٖىه وحكحر بلى ج٣هحٍر بد٣ى٢ها بةقاعة زُٟت جٟطخي بلى اإلا٣هض بااٖل

 ٖىض اإلاخل٣ي.

وهالخٔ بإن ٞهم السُاب في يىء الاٞتراى اإلاؿب٤ ًسخل٠ بازخالٝ اإلاخل٣حن وبالغظٕى بلى     

الىو الؿاب٤ هغي ؤن ٞهم اإلاخل٣ي ألاو٫ ازخل٠ ًٖ ٞهم اإلاخل٣ي الشاوي ٞما جدهل ٖىض ٖمغ بً 

مً مٗجى ٧ان بمٗؼ٫ ًٖ الاٞتراى اإلاؿب٤ مما ؤصي به بلى مٗجى آزغ ٚحر  -عضخي هللا ٖىه-السُاب 

اإلاغاص مً السُاب، وظاء ٞهم ٦ٗب لسُاب اإلاغؤة م٣غوها باٞتراى مؿب٤ إلاا ٌؿخلؼمه السُاب؛ 

 لظا جدهل ٖىضٍ اإلاٗجى الظي ج٣هض اإلاغؤة.

 الىق الخامغ: ظىء الٙهم 

خه نٝغ ٖىه ؤصخابه، واهٟغص بىٟؿه، ٞةطا  ا ٞلما ٞٙغ مً هَؼ "خ٩ي ؤن الدجاط زغط ًىما مخجَز

ت، ٢ا٫: ٠ُ٦ جغون  َى بكُش مً بجي ِعْجل ٣ٞا٫ له: مً ؤًً ؤحها الكُش؟ ٢ا٫: مً َظٍ ال٣ٍغ

ؿخدلىن ؤمىالهم. ٢ا٫: ٠ُ٨ٞ ٢ىل٪ في الدجاط؟ ٖمال٨م؟ ٢ا٫: قّغ ٖما٫، ًٓل مىن الىاؽ، َو

٢ا٫: طا٥ ما ولي الٗغا١ قغ مىه، ٢ّبده هللا، و٢ّبذ مً اؾخٗمله، ٢ا٫: ؤحٗٝغ مً ؤها؟ ٢ا٫: ال، 

 ٢ا٫:

 ؤها الدجاط، ٢ا٫: ظٗلذ ٞضا٥ ؤو حٗٝغ مً ؤها؟ ٢ا٫:

٢ا٫: ٞطخ٪ الدجاط مىه وؤمغ  ال. ٢ا٫: ٞالن بً ٞالن مجىىن بجي ِعْجل ؤنٕغ في ٧ل ًىم مغجحن،

 1له بهلت".
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ًمشل َظا الىو في يىء الاٞتراى اإلاؿب٤ ؾىء الٟهم؛بط هالخٔ ؤن الدجاط والغظل ًمشل ٧ل 

مجهما مغؾال ومخل٣ُا في الى٢ذ هٟؿه ٚحر ؤن الٟغ١ بحن الدجاط والغظل َى ؤن الدجاط جخىاٞغ لضًه 

ا الغظل ٞلم ًخىاٞغ لضًه الاٞتراى اإلاؿب٤ اإلاُُٗاث )الاٞتراى اإلاؿب٤( ٖلى الىدى الصخُذ، ؤم

 الصخُذ مما ؤو٢ٗه في ؾىء الٟهم. 

ٓهغ الدجاط للغظل و٢ض      وجضوع ؤخضار َظٍ ال٣هت بحن الدجاط وعظل مً بخضي ال٣غي، ٍو

بهت ؤلاماعة وظال٫ 
ُ
نٝغ ٖىه خغؾه وزضمه وزال بىٟؿه ختى بضا عظال ٖاصًا ال جدُِ به ؤ

اا٫ الغظل، ٣ُٞى٫: "مً ؤًً ؤحها الكُش؟"، ٞغصَّ ٖلُه الغظل: "مً َظٍ الؿلُان ُٞباصع الدجاط بؿ

ت"، ٞٗاوص الدجاط ؾااله مغة ؤزغي ب٣ىله: "٠ُ٦ جغون ٖمال٨م؟"، ٞإظاب الغظل: "قغ ٖما٫  ال٣ٍغ

ى له ها٦غ، ٣ٞا٫: "٠ُ٦ ٢ىل٪  ؿخدلىن ؤمىالهم"، زم ؾإله ًٖ عؤًه بالدجاط َو ًٓلمىن الىاؽ، َو

ه، ولِـ لضًه الاٞتراى اإلاؿب٤ الصخُدالظي  بالدجاط؟"، والدجاط َىا ًضع٥ بإن الغظل ال ٌٗٞغ

ؾِبجي ٖلُه بظابخه، ومً َىا ظاءث بظابت الغظل: "طا٥ ما ولي الٗغا١ قغ مىه ٢بده هللا، و٢بذ 

مً اؾخٗمله". ٞالدجاط ٖىضما ؾإ٫ الغظل ٖىض ؤخىا٫ الىالة ٧ان مغؾال لضًه الاٞتراى اإلاؿب٤ 

ت يمحر اإلاخل٣ي، وؤن ًسهل ٖلى ظىاب ًٖ ؾااله صون  واإلاُُٗاث الصخُدت التي جم٨ىه مً مٗٞغ

ىضما ؤزظ الغظل صوع اإلاغؾل وؤبضي عؤًه بالىالة ٖامت  هٟا١ ؤو مىاعبت مً اإلاخل٣ي )الغظل(، ٖو

وبالدجاط زانت صون ؤن ٩ًىن لضًه الاٞتراى اإلاؿب٤ ألامغ الظي ؤو٢ٗه بما ٌؿمى بؿىء الٟهم؛ بط 

خل٣ي )الغظل( اإلاُُٗاث الصخُدت التي جم٨ىه مً بىاء زُابه بىاء ًخىا٤ٞ م٘ ما لم جخىٞغ ٖىض اإلا

ضٍ.   ًٍغ

والؿبب الظي ؤصي بلى و٢ٕى ؾىء الٟهم هي الخا٫ التي بضا بها الدجاط للغظل بط بضا عظال ٖاصًا 

لِـ لضًه نلت بالؿلُت وؤلاماعة، ولى عؤي الغظل مً خاله ما ًىحي بؿلُاهه لىي٘ في خؿباهه 

خطر طل٪ ٖىضما ّٖغٝ الدجاط الغظل بىٟؿه خحن  ظىابا ال ٌٗغيه لًٛب الدجاط وبُكه، ٍو

غ الدجاط ٢ا٫ له : "ؤحٗٝغ مً ؤها؟" ٞإظابه الغظل بالىٟي ٣ٞا٫ الدجاط: "ؤها الدجاط"، وبظل٪ ٞو

للغظل الاٞتراى اإلاؿب٤ الظي ٧ان ًجب ؤن ًبجي ٖلُه السُاب، ٞما ٧ان مً الغظل بال ؤن اخخا٫ 

لىٟؿه باصٖاءٍ الهٕغ والجىىن؛ بط ٢ا٫ للدجاط: "ٞالن بً ٞالن مجىىن بجي ِعْجؤلنٕغ في ٧ل ًىم 

ىا خاو٫ الغظل ؤن ًبجي لىٟؿه اٞترايا مؿب٣ا ال ًخىاٞغ ٖىض اإلاخل٣ي )الدجاط( ختى  مغجحن". َو

ًسغط طمه للىالٍ والدجاط ٖلى ؤهه ؾىء ٞهم؛بط بن الدجاط لى ٖٝغ ؤهه مٍغٌ بالهٕغ والجىىن 

لُه ٞلً ًداؾبه ٖلى ٦المه.وجإؾِؿا ٖلى ما ؾب٤ ٞةهه بطا لم ًخىاٞغ لضي اإلاخل٣ ي إلاا ؾإله، ٖو
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ى اإلاٗلىماث واإلاُُٗاث الالصخُدت ٞةهه ًيخج ًٖ السُاب ؾىء ٞهم ًٟطخي  الاٞتراى اإلاؿب٤ َو

 بلى هدُجت ٚحر التي ٣ًهضَا اإلاخ٩لم.

 الخاجمت

 وؿدىسل مً البدض ظملت مً الىخاثج مً ؤَمها:

لُت نتهخم الخضاولُت بالٗال٢اث ال٣اثمت بحن اإلاغؾل واإلاغؾل بلُه في بَاع الٗملُت الخىا .1

اثمت بُجهما وجخًمىمٟاَُم ؤعبٗت، وهي: ؤلاقاعة، والاؾخلؼام الخىاعي، والاٞتراى ال٣

 اإلاؿب٤، وألاٞٗا٫ ال٨المُت.

جه )هغ مٟهىم الاٞتراى اإلاؿب٤ ٖلى ًض ألاإلااوي ْ .2 ؛ ألهه م الظي صعؾهFrege1892)ٍٞغ

هض١ والظي ٧ان مضاع مك٩لت مً مك٨الث ٖلم الضاللت اإلاى٣ُي اإلااؾـ ٖلى ال

ى ؾتراوؾ جُىع َظا اإلاٟهىم ٖلى ًضزم  اَخمامه،  ًُٞلؿىٝ آزغ مً ؤ٦ؿٟىعص َو

((Strason 1952.م 

هي جل٪ اإلاُُٗاث ألاؾاؾُت التي حٗخمض ٖلحها الٗملُاث الخبلُُٛت ٌٗجي الاٞتراى اإلاؿب٤: .3

ظٍ اإلاُُٗاث حك٩ل  الاٞتراياث اإلاؿب٣ت ال  غاٝ )اإلاخساَبىن(، َو التي ًىُل٤ مجها ألَا

ت لىجاح الٗملُت الخىانلُت.ًهغح بها   اإلاخ٩لمىن بُض ؤجها ج٩ىن زلُٟت الخبلُٜ الًغوٍع

ما:  .4 حن مً ؤهىإ الاٞتراى اإلاؿب٤، َو الا٘تراك اإلاعبٞ الذًللي: ؤقاع الباخشىن بلى هٖى

ظا الاٞتراى مكغوٍ بال هض١ بحن ٢ًِخحن، ٞةطا ٧اهذ ألاولى ناص٢ت لؼم نض١ َو

ظا الىٕى مً الاٞتراى ال ٌٗخمض ٖلى الي: والا٘تراك اإلاعبٞ الخذاولالشاهُت،  هض١ َو

وال٨ظب؛ بط ًم٨ً ؤن جىٟي ال٣ًُت ألاؾاؾُت في َظا الىٕى صون ؤن ًازغ طل٪ في 

 الاٞتراى اإلاؿب٤.

هغح اإلاخ٩لم ببٌٗ م٣ضماث السُاب مٗخمضا ٖلى ما في يمحر الؿام٘، وما ًًمٍغ ال ً .5

ؾباب التي ٢ض جضٞ٘ اإلاخ٩لم بلى اللجىء ، ومً ألا اإلاخ٩لم ًٟترى مؿب٣ا ؤهه مٗلىم لضي الؿام٘

اإلاؿخم٘، والٗلم هض بلى ؤلاًجاػ، ومكاع٦ت بلى الاٞتراى اإلاؿب٤، الاختراػ مً الخُىٍل، وال٣

 بالًغوعة باإلاًمغ، ومٛالُت الؿام٘.

جىاو٫ الٗغب ال٣ضامى مٟهىم الاٞتراى اإلاؿب٤ ٖبر مٟاَُم بالُٚت، مجها: ؤلاقاعة، والا٦خٟاء،  .6

 .والخجاوػ، والخلمُذ، وشجاٖت الٟهاخت ها٫،والاهٟ



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 57  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

ها٫ اإلاٗاوي ال٨شحرة باللِٟ ال٣لُل وال٨الم اإلاسخهغ؛ في ؤلاقاعةًلجإ اإلاخ٩لم بلى بً -

 لظا ٌٗخمض ٖلى الاٞتراى اإلاؿب٤ ٖىض اإلاخل٣ُالظي ًم٨ىه مً ٞهم اإلاٗاوي اإلا٣هىصة

 صون جُىٍل.

جباٍ، ٨ُٞخٟي اإلاخ٩لم ٣ًخطخي اإلا٣ام ط٦غ قِئحن بُجهما جالػم واع وفي الا٦خٟاء  -

ٍغ الاٞتراى اإلاؿب٤ بإخضَما ًٖ آلازغ مخ٨ئا  ٖلى ما في يمحر اإلاخل٣ي وطل٪ بما ًٞى

 ٖىضٍ مً ج٨مُل للمٗجى.

وفي الاهٟها٫ ٌٗخمضاإلاخ٩لم ٖلى اإلاخل٣ي لخٗبئت ٞغاٚاث الىو وج٨مُل اإلاٗجى، وطل٪  -

ٍغ ؾُا١  خماص ٖلى اإلاسؼون السبروي ٖىض اإلاخل٣ي، وبما ًٞى ال٨الم مً اٞتراى بااٖل

 مؿب٤ لضًه.

ؿخلؼمه، مٗخمضا ٖلى ما  - ظ٦غ ما ًدبٗه َو وفي الخجاوػ ًخجاوػ اإلاخ٩لم ط٦غ الصخيء ٍو

ٖىض اإلاخل٣ي ؤو الؿام٘ مً اٞتراياث مؿب٣ت جم٨ىه مً الىنى٫ بلى ٢هضًت 

 السُاب.

وفي الخلمُذ ٌكحر اإلاخ٩لم  بلى ٢هت مٗلىمت، ؤو ه٨خت مكهىعة، ؤو بِذ قٗغخٟٔ  -

ه في ٦المه ٖلى ظهت الخمشُللخىاجغ  ىايٗا في خؿباهه ؤن ٍ، ؤو بلى مشل ؾاثغ ًجٍغ

 اإلاخل٣ي ٌٗٝغ طل٪ الخلمُذ.

ت ٣ًىم اإلاخ٩لم شجاٖت الٟهاختوفي  - ٗلى خظٝ شخيء مً لىاػم ال٨الم وزى٢ا بمٗٞغ

 الؿام٘ به.
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ِت الِحىاس ال٢ِخاِبّيِ 
َ
ٕ

ُ
 في ل

ٌ
ت َُّ  جذاول

ٌ
 ُمٝاسَبت

ا٥ الض٦خىع ألاظخار اإلاؽاٟس   مدمذ بً مدمىد ٘جَّ

 ظّىد اإلال٤ حامّت -في اللٕت والىدى

 اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث

صة، ٌؿخٗملىجها في   الخىاع ال٨خابّيِ بحن ألاظُا٫ الخضًشت بسهاثو مدضَّ
ُ
زْث لٛت مداصزاتهم جمحَّ

ا  حَر تر والىاحؿاب ٚو ومداوعاتهم في ؤظهؼة الخىانل الخضًشت وبغامجها ال٨شحرة، ٧الِٟـ بى٥ وجٍى

ون بلى  َجاُ
ْ
ل ىن ٧لماٍث ظضًضة، وٍَ ستٖر ت، وعؾىماث، ٍو ت، و٧لماث عمؼٍَّ َُّ ٦شحر، ِٞؿخٗملىن لهجت ٖام

ن ل٨شحر مً ال٩لماث. حَّ َٗ ٣ت عؾٍم ُم هُخُه لضعا ٍَغ ظا البدض زهَّ ت َو َُّ ؾت ْاَغة الخىاع ال٨خابيَّ بالٗام

غوٞها وجإزحراتها وؤنىلها. ؾم، وجبُحن ؤبٗاص َظٍ الاؾخٗماالث ْو  في ال٩لماث والترا٦ُب وؤزٍغ في الغَّ

 اإلاٝذمت

اهدكغث في َظا الٗهغ ؤظهؼة الخىانل الخضًشت مً الخىاؾِب بإهىاٖها اإلا٨خبُت واإلادمىلت 

هغث بحن الىاؽ بغامج الخىانل الاظخماعي واإلاىخضًاث، والجىالاث بإهىاٖها وبغامجها، واقت

خدضزىن في  ٣ىن ٖلحها، ٍو ِ
ّ
ٗل ًٗىن نىعَم ونىع ؤبىائهم وعخالتهم َو خداوعون ٍو ُٞخدضزىن ٍو

ىت، بلى ٚحر  الخُاة الاظخماُٖت وألازباع وألاخضار اإلاٗانغة والُغاث٠ واإلاىاؾباث الؿُٗضة والخٍؼ

اث الخُاة الاظخماُٖت  الٗامت. طل٪ مً مىيٖى

٣ت خضًشت جسخل٠  اص َظٍ اإلاىا٢٘ والبرامج بلى الخىاعاث والخٗل٣ُاث ال٨خابُت بٍُغ و٢ض لجإ ُعوَّ

ً ال٣ضًم، ِٞؿخٗملىن اللهجت الٗامُت واللٛاث ألاظىبُت والٟهخى  ًٖ ؤّيِ هٕى مً ؤهىإ الخضٍو

ىَ 
ُ
ُجها؛ ألَضاٝ ٦شحرة ج ىىن بُغاث٤ ال٨خابت وجٍؼ خٟىَّ َغَنها والغمىػ والغؾىماث، ٍو

ُ
َغ ؤظىاَءَا ٞو ِ

ّ
ٞ

ت اإلاباقغة. ، مما ال ًخىاٞغ في اإلاداصزت الكٟىٍَّ  الخىاع ال٨خابّيِ
ُ

 ْغوٝ
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ت ال٨خابُت باللهجاث الٗامُت  و٢ض زههذ َظا البدض لضعاؾت ْاَغة اإلاداصزاث الخىاِعٍَّ

ِت ا
َ
ٛ

ُ
 في ل

ٌ
ت َُّ  جضاول

ٌ
.اإلاؿخٗملت في بغامج الخىانل الاظخماعي، وؤؾمُخه ُم٣َاَعَبت  لِخىاِع ال٨خاِبّيِ

 وتهذٗ الذساظت بلى ما ًإحي:

 عنض ْىاَغ اؾخٗما٫ اللهجاث الٗامُت. -1

 صعاؾت بيُت ألالٟاّ وؤهىإ الترا٦ُب. -2

بحن. -3 َِ َخسا
ُ
ت الضالالث وألازغ الىا٢٘ ٖلى اإلا  مٗٞغ

و٢ض اٖخمضُث في ؤٚلب هماطط الضعاؾت ٖلى ٦خاباث اإلاخداوعًٍ في بغهامج الخىانل الاظخماعي 

 م.2010بى٥ وؤزىاجه، وبٌٗ اإلاىخضًاث، زال٫ زمؿت ؤٖىام جبضؤ مً الِٟـ 

جحن مً ؤ٢ؿام مخٗضصة، ؤو مً ألاؾاجظة، في الىًَ  وؤٚلبهم مً َالب الجامٗاث، ؤو السٍغ

٣ُا والؿىصان.  الٗغبي ٖامت، مً بالص الكام والسلُج وقما٫ بٍٞغ

ها وعؾمها، مً ٚحر وخغنُذ ٖلى عنض ال٩لماث والجمل اإلا٣خبؿت ٦ما هي، في هدىَا و  نٞغ

 حٗضًل ٞحها.

 وؤعبٗت مباخض، هي: «مٝذمت»و٢ض ؤصعُث البدض ٖلى 

 الخداوع ال٨خابي باللهجاث الٗامُت.  اإلابدث ألاو٥:

 الخداوع ال٨خابي بسلِ الٟهُذ م٘ الٗامّي. اإلابدث الشاوي:

 الخداوع باؾخٗما٫ زلُِ مً اللهجاث اإلاخ٣اعبت ؤو اإلاخباٖضة. اإلابدث الشالث:

ت. إلابدث الشابْ:ا َُّ ً باللهجاث الٗام  آزاع الخضٍو

حها الىخاثج والخىنُاث.الخاجمتزم :   ، ٞو

 ٜاثمت اإلاشاحْ.زم: 

 وهللا اإلاى٤ٞ والهاصي بلى ؾىاء الؿبُل.

 اإلابدث ألاو٥: الخداوس ال٢خابي باللهجاث الّامُت
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٨خب اإلاٗخاص في لٛت ال٨خابت ؤن ج٩ىن بالٟهخى، ؾىي بٌٗ ألامشا٫ الكٗبُت 
ُ
وال٣هو ٞةجها ج

ى ٦خابت   َظا اإلاىخى في ال٨خابت، َو
َ
ظ

َ
ز

َ
ا ؤ

ً
ىا٥ لىٌن مً ؤلىان ال٨خابت اؾخجضَّ خضًش لٟٔ، َو

ُ
٦ما ج

ر بها اإلاخداوعون.  الخىاع بدؿب اللهجاث اإلادلُت التي ًخدضَّ

 ومً ؤمشلت رل٤ ٠خابتهم: وػ ساًدغ بزا، اخباٟس ِلىمدغ، وساحغ ماِضمخُجن، وساحغ 

 حؽزًه، ؤظىي حعزا. 8ما همتي،

٪، ٖلىِم٪، وعاثِ٪. ًِ  ٞال٩لماث: عاًدـ، ٖلىمدـ، وعاحـ حٗجي: عؤ

 حٗجي: ٨َظا. وال٩لمخان: حكظًه، حؿضا

ً َظٍ  ة نٟاث للٟغ١ بحن الٟهخى والٗامُت في جضٍو ب َىا ؤهثى، وهلخٔ ٖضَّ
َ
ٞاإلاساَ

 جاًء وؾًِىا، و
ُ

لبذ ال٩اٝ
ُ
ا، و٢ ًٟ لبذ الهمؼة ؤل

ُ
في ٖلىمدـ ٢لبذ ال٩اٝ جاًء ال٩لماث، ٟٞي عاًدـ ٢

 
ُ

لبذ ال٩اٝ
ُ
 جاًء وؾحن، وفي حؿضا ُخظٞذ الهاء و٢

ُ
لبذ ال٩اٝ

ُ
 و٢

ُ
وؾًِىا، وفي وعاحـ ُخظٞذ الهمؼة

.
ً

 جاًء وؾًِىا و٢لبذ الظا٫ُ صالا

ظٍ الٓاَغة جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن:  ٞإبغػ نٟت َىا هي ٢لُب ال٩اٝ جاًء وؾًِىا في ِزُاب ألاهثى، َو

ٝ في آزغ ال٩لمت، ُٞخ٣لب بما جاًء وؾًِىا ؤو ؾًِىا ٣ِٞ، مشل: ؤ٦غمخِ٪، ِبِ٪، ألاو٫: ؤن ج٩ىن ال٩ا

ـ، 
ُ
د
ْ
َغٞ َٖ ٥، ٣ُٞىلىن: ؤ٦غمخ٨ـ، وِب٨ـ،  ٪، َظّضِ ِ٪، ؤبى٥، ؤم٪، زاِل٪، ّٖمِ

ُ
ُخِ٪، هٓغج ٖٞغ

ـ.
ْ
ـ، َظّضح

ْ
د ّمِ

َٖ ـ، 
ْ
، زاِلد ـْ مُّ

ُ
ُبىؽ، ؤ

َ
ـ، ؤ

ُ
ْغح

َ
ٓ

َ
 ه

ى ال٨ؿ٨ؿت، وهي لٛت ب٨غ وعبُٗت و  َؿمَّ
ُ
ؿخٗملها ؤَل ال٣هُم وؤَل هجض. 2مًغ،وح  َو

 الشاوي: ؤن ج٩ىن ال٩اٝ في ؤو٫ ال٩لمت ؤو وؾُها، ٞخ٣لب جاء وؾًِىا.

َمه، وَباحؿغ( في ٧لب، و٧ِلمت، وبا٦غ.  (٣ُٞىلىن:
ْ
ب، وحَؿل

ْ
 3حَؿل

ا حؿدؿت.
ً
ى َظٍ الٓاَغة خضًش ؿمَّ

ُ
 وهي لهجت ؤٚلب ؤَل ال٣هُم وهجض. 4وح

                                                           
 ألانل: همِذ. 1
تممحزاث لٕاث هان٠، خٟجي،  2 ج ما ًم٢ً مً اللٕاث الّامُت ِلحها ألامحًر ، ) 1، ٍ،الّشب وجخٍش ال٣اَغة: اٍل

 .12َـ(، م1304
ت الٗامت لل٨خاب، لهجاث الّشبباقا، ؤخمض جُمىع،  3  م(.1973 -، )ال٣اَغة: الهُئت اإلاهٍغ
ذبٗلب٩ي، عمؼي مىحر،  4  م(.1987، )بحروث: صاع الٗلم للمالًحن، 1، ٍحمهشة اللٕت ًلبً دٍس
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٢خبىن: حذولي سح ٢ًىن ًى  ْم، باخز ٠خابؾ.ٍو  م الازىحن، وػ اظىي، ًل َخّذ ًلّضِ

٩ٞلمت عح ٩ًىن ؤنلها: عاثذ ٩ًىن، زم ٢لبذ الهمؼة ًاًء للخس٠ُٟ ٞإنبدذ عاًذ، وبالٟهخى 

واح اؾم للى٢ذ مً ػوا٫ الكمـ  اإلاؿخٗملت: ؾىٝ ٩ًىن، ؤما عاثذ اؾم ٞاٖل مً عاح ًغوح، والغَّ

اعظت، واإلاٗجى اإلاؿخٗمل في بلى اللُل، َظا اإلاٗجى في الٟهخى، ل٨ىه ٚ حر مؿخٗمل في اللهجت الضَّ

ظا ٩ًىن في الهباح البا٦غ، ؤو في اإلاؿاء ٖلى  َب، ٣ُٞىلىن: عاح للضوام َو ََ َ
الضعاظت للٟٗل عاح َى ط

ة الؼمىُت ٧ىجها في الهباح ؤو الٓهغ ؤو الٗهغ ؤو٫ اللُل. ٤ في اإلاضَّ  ؾىاء، مً ٚحر جٍٟغ

م الٗامّيِ، مىدىجت مً ٖباعة ؤّي شخيء، وهي لهجت ٖمىم ؤما وف ٞهي بخضي نىع الاؾخٟها

ا في بالص الكام ومهغ ٞإَل الخايغة ٌؿخٗملىن بٌل، وبٌٗ ؤَل مهغ  غة الٗغبُت، ؤمَّ ؤَل الجٍؼ

 ٌؿخٗملىن بًه؟.

بلهجت ؤَل ؾاخل السلُج الٗغبي،  قىى ومشلها 1وبٌل اؾخٗملها ال٣ضماء في ٦المهم و٦خاباتهم،

 ً ِغ ال٩ىٍذ والبدٍغ ًَ ًْ َخ و٢ُغ وؤلاماعاث، وظحران ال٩ىٍذ ممً َم لِؿىا ٖلى ؾاخل السلُج ِم

ّمِ في الكحن والىىن زم 
ًَّ ا، لخىالي ال ِغ الباًَ، والؿىصان، واؾخٗما٫ قُىى هغاٍ ؤ٢لَّ مً ٚحَر ْٟ َخ

 الىاو اإلاٟسمت ُٞجٗلها ز٣ُلت في الى٤ُ، ُٞلجاون لـ بٌل.

لّؼِم ٞٗل مً ْذ وال خّض بمٗجى ال ؤخض. ٍو
َ
ل
َ
إع مً ؤلالؼام، ؤي: ؤلالخاح وؤلاظباع. وبازظ َصز

ت، ٣ُٞىلىن:  َُّ  ٨ًثر صزىلها ٖلى الٟٗل اإلاًإع في اللهجاث الٗام
ٌ
الباء ٖلى الٟٗل، وهي باٌء ػاثضة

ظ.
ُ
ض، َباز

ُ
از َُ ُخب، ِب

ْ
٨ ُِ ْب

َٖ ُخب، 
ْ
٨ ُِ  ِب

 في ؤما ٦خابل ٞخٗجي: ٦خاِب٪. واؾخٗما٫ الكحن م٩ان ال٩اٝ في زُاب اإلااهض ل
ٌ
 قاجٗت

ٌ
هجت

ى َظٍ الٓاَغة ال٨ك٨كت،  َؿمَّ
ُ
ًَ الؿٗىصًت والُمً، وح غة الٗغبُت ِم ال٩ىٍذ والجىىب الٛغبّيِ للجٍؼ

ّلِ بلٍض ًٖ ألازغي. 
ُ
ت ص٣ُ٢ت في ٦ك٨كت ٧ َُّ  و٢ض ج٩ىن َىا٥ ٞغو٢اث نىج

بض٫ ٧اٝ اإلااهض في الى٠٢ قًِىا؛ خغًنا ٖلى البُان؛ أل (٢ا٫ ابً ظجي:  ًُ ًَ الٗغب مً  ن ِم

ا قًِىا، ٣ٞالىا:  ال٨ؿغة الضالت ٖلى الخإهِض ٞحها جسٟى في الى٠٢، ٞاخخاَىا للبُان بإن ؤبضلَى

ا( ًً بض٫ ُٞه ؤً ُُ جغي الىنل ُمْجغي الى٠٢، ٞ ًُ ْل، ومغعث ِبْل. ومجهم مً 
ْ
ْل وِمي ِْ لَ َٖ2 

                                                           
 م(.1981، )ظضة: صاع الكغو١،   2، ٍمّاوي الحشوٗ للشماويقلبي، ٖبض الٟخاح بؾماُٖل،  1
 م(.1999، )ال٣اَغة:  وػاعة ألاو٢اٝ، اإلاددعب في جبُحن وحٍى ؼىار الٝشاءاث وؤلاًماح ِجهاابً ظجي،  2
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ذ اُبق ِؼما٥ 
ْ
ِمل ِ٘ ومً ؤمشلت ٠خاباتهم الحذًشت ٠زل٤: اها ِاًٍض اِٗش خاحه، واها 

م ْشَديٍو ًِ مالحن ًشهىلي، ٠ىذ ِاًٍض امص ي، ًلخعً ما خذػ  ا ِو ُّ لَ َِ ىا  ُبفُّ  8حن، واٜٙحن َبّشٍ ٍو

ًذخلني جاوي، و٠ىذ ِاًٍض امص ي واجخمِذ حذاااا مً الّذد و٠ىذ َااُِي، ل٣ل اللي ًدب 

٤ٝ َترظمه مّاها بإًذٟ وبإًذًىا َخاخذ وسؼت جمشُل وجخّلم  ٞ وٍش الخمشُل ومؾ ًلقي الىٍش

ظٍ لهجت ؤَل مهغ بىظه ٖام.جعذ والفىث للممشل واصاي.... لٕت ال  َو

ي،
ّ
ل ِٔ ّؾ  ِٙ ٤ َب

ُْ
َِ ٢خبىن: ؤها  ظٍ لهجت ؤَل ألاعصن. ٍو  َو

٢خبىن: اوص لحهى جشحمت، واها ـٕحرة وحاَلت وخى٢ىؼت، ٍو ظٍ لهجت  دٍ راجى ما جشار ِو َو

 ؤَل الؿىصان.

، ٢خبىن: وػ ١اٟس ظٍ لهجت ؤَل ال٣هُم. 3ؤٔىل٤، 2ٍو  َو

٢ اي، ِؼَحَرٍ، الُىم ًبخل٢م ١لماث حذًذةٍو ًَ ا٥، ِد ا٫ وصظاط وشجغة،خبىن: َسٍَّ ضون: عظَّ  4، ًٍغ

 وِظْبُذ ل٨م، ؤي: ؤخًغث.

ت بجي جمُم مً  ًْ َم ٖلى ؾاخل السلُج وؤَل خَى ظٍ لهجت السلُجُحن ٖمىًما ؤي: َم َو

ا 
ً
َل٤ ٖلحها خضًش

ُ
 الؿٗىصًت، ٞةجهم ٣ًلبىن الجُم ًاًء، وهي ٨ٖـ ْاَغة الَعْجَعَجت، وؤ

 5ًإًاة.

 ومما وعص مً قىاَضَا ٢ى٫ الكاٖغ:

لٌّ وال َظًجى ِْ  
ًَّ ُ
٨ُ ِٞ  

ًْ ُ
٨ ًَ ْم 

َ
َحَراِث   بطا ل

َ
ًْ  ق ًَّ  هللُا  ِم ُ

َض٦ َٗ ْب
َ
إ
َ
ٞ 

َجغاث.
َ

 ؤي: ش

                                                           
ت. 1 ظا مىظىص في بٌٗ اللهجاث اإلاهٍغ ، َو

ً
 )ًغصي( ب٣لب الًاص صالا

 ؤي: ال قإن ل٪ بي. 2
3 .٪

َ
 ؤي: ؤزُى٣

ه، ُٖـاع، ؤخمض ٖبض الٟٛىع،  4 )بحروث: صاع الٗلم للمالًحن، ، الُبٗت الشاهُتلِغ في ٠الم الّشب ًلبً خالٍى

 َـ(.1399
ا٫، مدمض بً مدمىص،  5  م.2001 – 1421، عؾالت ماظؿخحر، ٘شاثذ الٝالثذ في مخخفش ؼشح الؽىاَذ للُّنيٞجَّ
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٨خبىن: ٞدٝغ الباء ال ًضزل ٖلى ألاٞٗا٫ بال في  ،َظا الغابِ بخدهلىن ُٞه هماطط مدلىلت ٍو

مشل َظا الؿُا١ باللهجاث الٗامُت، و٢ض قإ َظا الاؾخٗما٫ في ٖمىم اللهجاث الٗغبُت، ٟٞي 

بْد٩ِ  ا ؾىعٍت ٣ًىلىن: ٞالن ٖب٨ُُخب، ٖو م، وفي الؿٗىصًت: ِخىَّ ِ
ّ
ل
َ
ِخب، وبِْخ٩

ْ
٨ ُِ ي، وفي مهغ: ٞالن ب

 بىجي ٖىضَم.

ًْ ؤلخ٤ َظا الخٝغ باألٞٗا٫، زم اهخ٣ل بلى لهجاث ؤزغي،  ٫ُ َم غَؽ َم ؤوَّ ُٟ غي بًٗهم ؤنَّ ال ٍو

 1ا{،وؤعي ؤنَّ َظٍ الباء جُٟض في الضاللت ما جُٟضٍ الباء الؼاثضة في مشل ٢ىله حٗالى: }و٦ٟى باهلل ههحر 

اصة الخإ٦ُض. 2و}وما هللا بٛاٞل ٖما حٗملىن{ ى ٍػ  َو

٢خبىن: وهي ٧لمت مىدكغة في ٦شحر مً لهجاث الضو٫ الٗغبُت، وحؿخٗمل اؾخٗماالث  ًالااا ٍو

ؼ ألّيِ ؤمغ والظَاب والخعجُل، ٣ُٞىلىن: ًله هظَب بلى الخض٣ًت، ًلله ًا  َجهُّ لب الخَّ ٦شحرة في الىضاء َو

 ، ًلله هخٛضي.ؤخمض حٗا٫ بلى الهالة

و ؾغَّح، ج٣ى٫ لؼمُل٪: ًلله بىا، ؤو جُغص شسًها ٞخ٣ى٫ له: 
َّ
وؤنلها ٞاعؾُت بمٗجى ؤْعدى زل

،ٍ له بغَّ
ْ
ل ها ألازحر. 3ًَ  و٢ض وعص عؾمها بٗضة ؤق٩ا٫، هي: ًال، ًله، ًلله، وؤصخُّ

٢خبىن: حاء والبحن، ومّهما بدشحن،  ظا ٨ٖـ لٛت مً ًلؼم اإلاشجى ألال٠، ٞهىا ؤلؼ ٍو مىا َو

ا ٖلى بمالت جمٍُم وؤؾٍض  ًل، ؤو َظْغًٍ
َ
ظ َُ غي بًٗهم ؤنَّ َظا مً باب الخىؾ٘ في لٛت  اإلاشجى الُاء، ٍو

٘ والىهب  4و٢ِـ وهجض ولهجت ٖامت ؤَل بالص الكام ومهغ والسلُج َى بلؼام اإلاشجى الُاء في الٞغ

 والجّغ.

٨خبىن: ٖخمان، حٗلب، حٗبان لِ  .ٍو
ُ
غي بًٗهم ؤي: ٖشمان سٗلب سٗبان.، ٣ٞض ٢ َبذ الشاُء جاًء، ٍو

م، الظًً ٣ًلبىن ُٞه 
ْ
اة الَىج ؿمَّ

ُ
 ؤجها ٢لبذ ؾًِىا زم ٢لبذ الؿحُن جاًء ٖلى لٛت ؤَل الُمً اإلا

                                                           
٨ُبُ 1 ت ٍو ت، مى٢٘ بل٨ترووي: مىؾٖى  .https://arz.wikipedia.org/wikiضًا اإلاهٍغ
ان، ْاٞغة ؾُٗض مؿٟغ،  2 ٧لُت الٗلىم وآلاصاب،  اللٕت الّشبُت في وظاثل الخىاـل الاحخماعي الحذًشت،آ٫ ٍػ

 بمداًل ٖؿحر، ظامٗت اإلال٪ زالض، )بدض ٖلمي(.
اء )ًلله(. 3  و٢ض ُعؾمذ ُٞه بُاء والمحن َو
 م.1980، )صاع ألاهضلـ، ًىاًغ 1ٍ لشاثش الؽّش ًلبً ِفٙىس ؤلاؼبُلي،مدمض، الؿُض ببغاَُم،  4

https://arz.wikipedia.org/wiki
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، و٢لُب الشاء جاء ؤو ؾًِىا مىظىص في اللهجت الؿىعٍت 1الؿحن جاًء، ٣ُٞىلىن في الىاؽ: الىاث

 .2اَء ؾًِىاالكمالُت، ٣ًىلىن: ٖؿمان، ؾٗلب، ؾٗبان، ٣ُٞلبىن الش

٨خبىن: )ص٦خىع نالر مخٛحرحل(. ت، ٞخسخلـ ؤل٠ ما الىاُٞت ٞال  ٍو ظا في اللهجت اإلاهٍغ َو

ظٍ الكحن ج٩ىن في ؾُا١  ًُٟىن قًِىا في آزغ الٟٗل، َو غؾم، ٍو
ُ
جٓهغ في الى٤ُ، ولظل٪ لم ج

 الىٟي ٣ِٞ.

ض، ولٗلها مإزىطة مً بضا  ٨خبىن: بضي اهؼ٫ ٖالكااام، ٞـ بضي بمٗجى ؤٍع ٣ا٫: ٍو ًُ له ألامغ ًبضو، 

 ًبضو لي ؤوي ؾإٞٗل ٦ظا، وحؿخٗمل في لهجت ؤَل خلب.

ض اًٟغ١ َظا البلض، وهللا ضخ٨خُجي مً ٧ل ٧لبي  ٨خبىن: هللا ًيخ٣م مً ٧ل ْالم اًٍغ عخمت  -ٍو

ً ل٨ُدُه ٖاقذ اًضط  ً  -ٖلى امج وابىط ٍو ص زالض ووالضًج ٚحر َاي ؾىالٟهً َؿه ٧امً ٌٗٞغ

ظا بلهجت ؤَل بٛضاص، ٣ُٞلبىن ال٣اٝ ًمه ٞ -البِـ ٞى٥  ضٍو للِٟـ َو ضٍو للعجاًؼ وحجاًاتهً ٞو

مت،  ا مجهىعة ُمٟسَّ
ً
ى٤ُ ٢اٞ

ُ
ا في الغؾم، مشل: ٧لبي، ل٨ُدُه ؤي: ٢لبي، ل٣ُدُه؛ ألجها في الى٤ُ ج

ً
٧اٞ

بت الهىث مً ال٩اٝ.  ٞخ٩ىن ٢ٍغ

٣لبىن ال٩اٝ ظًُما، مشل: امج، ابىط، اًضط، والضًج، حجاًاتهً ؤي : ؤم٪، ؤبى٥، ًض٥، ٍو

 والضً٪، خ٩اًاتهً.

ذ. ظا بلهجت ؤَل ال٩ٍى ٨خبىن: ًا ًبه، و)وال ظان ضخُذ ُٞ٪ اخحن، َو  ٍو

ظا باللهجت اللبىاهُت،  ٨خبىن: ًال خضصي ًىم بـ اها بلكذ قٛل بغ٧ي الؿبذ ال٣اصم، َو ٍو

ا مً اللهجت الخلبُت. بت ظضًّ  وهي ٢ٍغ

٨خبىن: امباعح ازخبرها ؤي: الباعخت.  ت الكغ٢ُت، ٞةجهم ال ٍو ظٍ لهجت ؤَل مهغ، بال مضًٍغ َو

وحؿخٗمل َظٍ ال٩لمت في ٦شحر مً اللهجاث الٗغبُت، ٟٞي ؾىعٍت ٣ًىلىن:  ٣ً3لبىن الالم مًُما،

 امبحرخت، وفي الؿٗىصًت ٣ًىلىن: امباعح. 

يؿب لِخْمحر
ُ
ا، وج ًٟ ماهُت، وهي ببضا٫ الم الخٍٗغ٠ ؤل

ُ
ْمُ

ُّ
ى الُ ؿمَّ

ُ
ظٍ الٓاَغة ح   1َو

                                                           
 م(.1957 -، )صمك٤: اإلاجم٘ الٗلمي الٗغبي، ؤظشاس الّشبُت ألبي البر١اث ألاهباسي البُُاع، مدمض بهجت،  1
 م(.1992 -َـ 1412بحروث: صاع ناصع،  اإلاالث٢ت للمّشي، )، سظالت الجىضي، مدمض ؾلُم 2
 م(.2005، الُبٗت ألاولى، )الالط٢ُت: م٨خبت باإلاحرا، ألالٙاً الّامُت العىسٍتؤخمض، ؤخمض صعوَل،  3
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ظًل، َُ ٠  2و ُب ٞحها الم الخٍٗغ
َ
٣ْل

ُ
وهي لٛت ؤَل ظحزان ظىىب الؿٗىصًت، وزمت ٧لماث ٢لُلت ال ج

مًُما في ٦المهم، مجها: الباعح، الٟجغ، الهباح، الًخى، الٓهغ، الٗهغ، اإلاٛغب، الٗكاء، وؤًام 

، ٟغ"، ؤي: لِـ مً ٖلُه الهالة والؿالم "لِـ ِمً امِبّرِ اْمهُاُم في امَؿ  ومجها خضًض الىبي 3ألاؾبٕى

ٟغ، ظا مىه  4الِبّرِ الهُاُم في الؿَّ مً باب بٞهام آلازغ وبًها٫ اإلاٗلىمت  -ٖلُه الهالة والؿالم–َو

غة  إلاا خىنغ  -نلى هللا ٖلُه وؾلم-بلُه بلٛخه، وألهه  ها، ومً ٦الم ؤبي ٍَغ ِ
ّ
م بلٛاث الٗغب ٧ل

َّ
ج٩ل

ْغُب وَخلَّ اْم -عضخي هللا ٖجهما-ٖشمان  ًَ  ؤي: َاب الًغُب وخلَّ ال٣خا٫. ٣ِ5َخا٫ُ(،: )َاب اْم

ت الضاعظت اهدكغث  َُّ والظي ًخهٟذ مىا٢٘ الكب٨ت الٗاإلاُت ًجُض ؤنَّ ال٨خابت باللهجاث اإلادل

٦شحًرا في اإلاضوهاث واإلاىخضًاث، ٞخ٨ثر ال٨خابت باللهجاث ٖىض الؿالم والترخُب والتهىئت، ٨ُٞخبىن: 

اا٥، وبًٗهم ًبالٜ في اؾخٗما٫ اللٛاث ٨ُٞخب: َال، َلىاث، مغاخب، مغخبخحن، ٦ُٟ٪، ٦ُٟ

ت  ت والٗبًر حر طل٪ مً ٖباعاث الترخُب، ِٞؿخٗملىن ؤلاهجلحًز َلىوو، قالىم، بىهجىع ٚو

َؾِغ التي جغي ؤجها عا٢ُت مخدًغة.
ُ
ظا ٖىض ألا  والٟغوؿُت، َو

ان بُجهم  ىضما ٩ًىن الُٞغ ٢غابت و٦ظل٪ ٖىض الخضًض في ؤمىع اظخماُٖت بًُٗضا ًٖ الٗلم، ٖو

٣ِلُّ ٦شحًرا ٖىض الخضًض في ؤمىع ٖلمُت ؤو صًيُت، ؤو 
َ
٦ةزىة ؤو ؤزىاث ؤو ؤبىاء ٖم، وبحن الُالب، وج

 ٖىضما ٩ًىن الخضًض بحن َالب وؤؾخاط، ؤو بحن ؤؾاجظة ؤو مش٣ٟحن.

 ُحْهَمل عؾُم َمؼة ال٣ُ٘ في 
ً

وهلخٔ ٦ثرة ؤلاَما٫ ألنى٫ الغؾم ؤلامالجي الانُالحي، ٞمشال

، امص ي، اهض٥، مشل: اها،  ت والازخهاع، و٢ض اِٗش ظا ؤلاَما٫ ٢ض ٩ًىن م٣هىًصا مً باب الؿٖغ َو

ًٍ ل٣ىاٖض ٦خابت الهمؼة.  جهضع ال٨خابت مً شسٍو ٚحر ُمخ٣

                                                                                                                                              
هَاعون، ٖبض الؿالم مدمض،  1  م(.1982، الُبٗت الشاهُت، )ال٣اَغة: الساهجي، ال٢خاب لعِبٍى
ي،  2 ا٫، وبظًله ؤلانباح في قغح الا٢تراح.1، ٍ ـى٥ الىدى وحذلهالاٜتراح في ؤالؿَُى  ، مدمىص بً ًىؾ٠ ٞجَّ
،  2، ٍاللٕت واإلاجخمْ: سؤي ومىهج الؿٗغان، مدمىص، 3 ت:  اٍل  م(.1963، )ؤلاؾ٨ىضٍع
ِن الّشب في ٠المهاابً ٞاعؽ،  4

َ
٤ ٖلُه ؤخمض خؿً، ٍالفاخبي في ٘ٝه اللٕت الّشبُت ومعاثلها وُظج

َّ
، 1، ، ٖل

 م(.1997)بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، 
 مى٢٘ بل٨ترووي:  مجمْ اللٕت الّشبُت الا٘تراض ي،الهاٖضي، ٖبض الغػا١ بً ٞغاط ،  5

http://almajma3.blogspot.com 
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٨ُبُضًا ت ٍو ظا همىطط مً مىؾٖى او  "ؾِىا او "ظبل م٨خىٌب بلهجت مدلُت: )ظبل مىسخى 1َو

متر ٞى١ ؾُذ البدغ،  2285اعجٟاٖه مهغ.  "ظبل الُىع" َى ظبل فى مداٞٓه ظىىب ؾِىا فى

الجبل  الىناًا الٗكٍغ ٧لم عبىا ٖلى الجبل صا واؾخلم مىسخى احؿمى بجبل مىسخى ٖكان الىبى

ى١  .والاؾالم واإلاؿُدُت الحهىصًت بُٗخبر م٣ضؽ ٖىض الاصًان الجبل بحزوٍع ٧ل ًىم الاالٝ الؿُاح  ٞو

غوب الكمـ. مبجى ٖلى الجبل خدكىٝ مىاْغ َبُُٗه ما جخىنٟل زهىنا ف ى ٞترة الكغو١ ٚو

 خلج بِكتى ٖلى ٢مت الجبل(.نٛحر. فى الكخا ال ظام٘الهٛحٍر و  ال٨ىِؿه ؾٟذ الجبل

ل الٗامُت، وهي  ّٗ ت في َظا الىو، ٞـ احؿّمى ٖلى نُٛت اجٟ ٞىلخٔ زهاثو اللهجت اإلاهٍغ

ل ال٣غآهُت َّٗ َّ
ضزلىن الباء  2حكبه نُٛت اٞ ، ٍو

ً
٣لبىن الظا٫ صالا دظٞىن مً اؾم ؤلاقاعة الهاء ٍو ٍو

ضزلىن الكحن في آزغ ال٩لمت في ؾُا١ الىٟي، مشل:  ٖلى ألاٞٗا٫، مشل: بُٗخبر، بحزوعوٍ، بِكتي، ٍو

ظٍ  الخاء  ، مشل: خدكىٝ، َو ٠ م٘ الٟٗل اإلاًإع ؿخٗملىن خاء الدؿٍى ما جخىنٟل، َو

٨ظا. ٍه، َو ُروح، َخَىّعِ
ْ
 مؿخٗملت ٦ظل٪ بلهجت ؤَل الدجاػ، ٣ُٞىلىن: َخج

 اإلابدث الشاوي: الخداوس ال٢خابّي بخلي الٙفُذ مْ الّامّي 

ت، وجسخلِ الجمل الٟهُدت ب٩لماث ؤو ٖباعاث ؤو ؤخٝغ ٨ًخُب اإلاخداوعون بلٛت ٞهُد

ى 
ُ
 ٧لمت طاجى ًى٣ُىجها بالٗامُت: ػاج

ً
غظ٘ طل٪ لخإزغ لٛت ال٨خابت بلٛت الخضًض، ٞمشال ٖامُت، ٍو

ْغَؾُم ٞحها ٨َظا: 
ُ
 بدؿب اللٛت الٟهخى التي ج

ً
٫َ طالا  ألاوَّ

َ
َل ال٩اجُب الخٝغ َٗ ىض ال٨خابت َظ بالؼاي، ٖو

ظا مً ال ُب الهاء واًوا في الغؾم ٞهى هاجٌج مً طاجه، َو
ْ
ل
َ
ٟىي وال٨خابي، ؤما ٢ خضازل بحن هٓامي الكَّ

ى، ولحُهى.
ُ
 بقبإ يمت الخاء في الهىث، مشل: ػاج

 و٢ض وعصث ؤمشلت في الترار ٞحها بقبإ للخغ٧اث الٟخدت، والًمت، وال٨ؿغة، مً طل٪:

ْغَمت: ََ  ٢3ى٫ ابً 

ا      ُم      ؤهَّ
َ
ل ْٗ ٌَ ِخَىا هللُا       ُّٟ لَ

َ
ْخباِبىا  ُنىُع   في       ج

َ
ْىَم  الٟغا١   بلى   ؤ ًَ 

غي الهىي َبَهغي 
ْ

ك ٌُ جي خُشما  هَّ
َ
ىُع   وؤ

ُ
ى ٞإهٓ

ُ
ْصه

َ
ما   َؾل٩ىا  ؤ

ُ
 مً  خُش

                                                           
ت، مى٢٘ بل٨ترووي:  1 ٨ُبُضًا اإلاهٍغ ت ٍو  .https://arz.wikipedia.org/wikiمىؾٖى
 ، )ال٣اَغة: اإلا٨خبت الٗلمُت، ص.ث(.الخفاثق ًلبً حنيالىجاع، مدمض ٖلي،  2
شاب ًلبً حنيبؾماُٖل، مدمض خؿً مدمض خؿً، ٖامغ، ؤخمض عقضي شخاجت ،  3 ، )بحروث: 1، ٍظش ـىاِت ؤلِا

 م(.2000صاع ال٨خب الٗلمُت، 

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://arz.wikipedia.org/wiki
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ت الٓاء، ٞيكإْث واٌو؛ لًغوعة الكٗغ.  ٣ٞض ؤقب٘ يمَّ

ئ في مٗجى ؤهٓغ ض بلى ؤنَّ ؤهٓىع لٛت َّحِ .  30،1وطَب ابً صٍع
ً
 ولِؿذ يغوعة

ً
وبظل٪ ج٩ىُن لٛت

مى طاٌَب  ه ًٖ الٗغب: ؤبَى حر طل٪ ٦شحر، ه٣ل ؾِبٍى َضًهي ما٫،  31،2ٚو
َ
و٦ظل٪: مغعث ِبِهي ٢بل، ول

ٍِ ٢بل.  3ومغعث بضاِع

ى ألاعى{. َُ ٣غئون: }ٞسؿٟىا ِبُهى وِبَضاِع َضْحُهى ما٫ٌ، ٍو
َ
 4وؤَل الدجاػ ٣ًىلىن: مغعث ِبُهى ٢بل، ول

 غ٦ت، ومشله ٦شحر.ٞهظا مً بقبإ الخ

حر الٗبسخي:  5ومً طل٪ ٢ى٫ ٢ِـ بً َػ

ْىِمي
َ
َباُء ج

ْ
ه
َ
ِجَُ٪ وألا

ْ
إ ًَ ُبىُن َبجي ِػٍاِ   ؤلم 

َ
ْذ ل

َ
 6ِبَما ال٢

 ٞهاعث: ًإجُ٪. ٣ٞ7ض ؤقب٘ ٦ؿغة الخاء في ًإج٪ لًغوعة الكٗغ، ٞيكإث الُاء،

خبذ ومً ؤمشلت زلِ الٗامّي بالٟهُذ في ال٨خابت: ازباع٥ ٖلىمدـ ٞال٩لمت ألا 
ُ
ولى ٦

ظا خانل في لهجت ؤَل  بضلذ ٧اٝ الًمحر بـ حـ، َو
ُ
ت، ٣ٞض ؤ ُّ ِخَبْذ بلهجت مدل

ُ
بالٟهخى، والشاهُت ٦

يؿب بلى ٢بُلتي عبُٗت وُمًغ.
ُ
ى ال٨ؿ٨ؿت، وج ؿمَّ

ُ
اى ٖامت، وح  8ال٣هُم والٍغ

و٦خابت هه٠ ال٩لمت بالٟهخى وههٟها آلازغ بالٗامُت عاظ٘ بلى الهغإ بحن الهىث والظا٦غة 

 بالٗامُت، 
َ

ر  ؤْن ٨ًخَب بالٟهخى، وؤْن ًخدضَّ
ً
الؿل٣ُُت للىاشخئ في بِئت ٖلمُت، ٣ٞض اٖخاص ؾل٣ُت

                                                           
ذ الٟخلي، ٖبض الخؿحن، ا 1

َ
٢

ُّ
 ، )بحروث: الغؾالت،ص.ث(.1، ٍالِحَعان في ؼشح ٔاًت ؤلاخعان ألبي خُان ألاهذلس يلى

اب الٗغب، صمك٤، الٗضص مجلت الىٜٚ ألادبيؤخمض، "ٖغبُدىا الُىم بحن الٟهخى والٗامُت"،  ،قامُت 2 خَّ
ُ
، اجداص ال٨

 م.2004، هِؿان، )396)
، )بحروث: صاع ال٨خب 1ٍ للمشادي، شوٗ اإلاّاويالجنى الذاوي في خ٢باوة، ٞسغ الضًً، ٞايل، مدمض هضًم،  3

 م(.1992الٗلمُت، 
 .81ؾىعة ال٣هو، آلاًت/  4
، )بحروث: صاع الٗلم للمالًحن، 4، ٍالصحاح جاج اللٕت وصحاح الّشبُت للجىَشي ُٖاع، ؤخمض ٖبض الٟٛىع،  5

 م(.1990

م، مدمض ٍعاى 6  م(.1996َىُا: مُبٗت التر٧ي،  ، اإلاٝخمب في لهجاث الّشب، )٦ٍغ
 م(.2001، )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، 1ٍاإلاٙفل للضمخؽشي ًلبً ٌِّؾ،  ؼشح٣ٌٗىب، بمُل بضٌ٘، 7
 ، )بحروث: صاع ناصع، ص.ث(.خضاهت ألادب ولّب لباب لعان الّشب للبٕذاديَاعون، ٖبض الؿالم ،  8
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ا بلى مؿاًغة  ًُّ ج ٫ جضٍع ىضما ج٩ىن ال٨خابت في البرامج ؤلال٨تروهُت ًبضؤ ال٨خابت بالٟهخى، زم ًخدىَّ ٖو

ً ٨ُٞخب بالٗامُت.  آلازٍغ

حر ؤصخابها ٞهمها، وختى ؤصخابها ممً و٢ض ٨ًخب اإلاخداوعون بالٗامُت التي ًهٗب ٖلى ٚ

خبؿمىن اؾخٛغاًبا ٖىض ؾماٖها ؤو ٢غاءتها.  ٌِٗل في بِئت مخدًغة ٌؿخٛغبىجها ٍو

ت اإلاخٝاسبت ؤو اإلاخباِذة َُّ  اإلابدث الشالث: الخداوس باظخّما٥ خلُي مً اللهجاث اإلادل

ت اإلادل َُّ اب بلى زلِ ما ٨ًخبىهه بلهجاتهم الٗام خَّ
ُ
ت ب٩لماٍث مٟغصة ؤو مغ٦بت ُٞلجإ ٦شحر مً ال٨ َُّ

، ؤو ٌؿخٗمَل ال٩اجُب   في ؾُا١ ٦المه السلُجّيِ
ً
ت  مهغٍَّ

ً
مً لهجاث ؤزغي، ٦إن ٨ًخَب زلُجيٌّ ٧لمت

 وؤزغي 
ً
ت ُّ ؤ٦ثَر مً لهجٍت في الىّوِ الىاخض، ٦إن ٌؿخٗمل السلُجيُّ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٧لماٍث قام

 
ً
ت وبًغاهُت، وال٨ٗـ ٦ظل٪، ؤو ٌؿخٗمَل لهجت ها وهي  مهٍغ ِ

ّ
 ٣ِٞ في مداصزخه ال٨خابُت ٧ل

ً
واخضة

ٍت ؤزغي. َُّ ِو شسه  لِؿذ لهجخه ألانلُت، وج٩ىن مً باِب ج٣مُّ

ت اؾخٗملها زلُجيٌّ في ؾُا١ مداصزخه  مشل: ؼىو ِم حعاوو، ؤو ِم حعاوي، َُّ  قام
ٌ
ٞهي ٖباعة

٣هض بها الؿاا٫ ًٖ الخا٫، وحؿاوو لسُاب الجم٘، وحؿاوي  ت، وٍُ َُّ  لسُاب اإلاٟغص. بلهجخه اإلادل

في جهاًت اإلاىيٕى حٗبحًرا ًٖ الك٨غ، وهي ٖباعة ٞاعؾُت اؾخٗملها  1ومشل ٖباعة: حك٨غ هي

ظا مً باب اإلادا٧اة والخ٣لُض.  زلُجيٌّ في ؾُا١ مداصزخه، َو

ت، التي اهدكغ  ٨م ٖاملحن اًه مً ٖباعاث الؿاا٫ ًٖ الخا٫ باللهجت اإلاهغٍَّ ومشل: اٍػ

 ٦شحٍر مً الكٗىب.اؾخٗمالها ٖلى ؤلؿىت 

٨خبىن: بؼاٝ، وهي ٧لمت مٛغبُت حٗجي ٦شحًرا، و٢ض عاظذ ٦شحًرا ٖىض السلُجُحن، ٌؿخسضمىجها  ٍو

اَت.
َ
٩ ُٟ  مً باب ال

ظي مىاصي مً بٗض الخظٝ  ٣٪ بضعاؾخ٪ وجغظ٘ بكهاصة اص الضهُا، َو ومشل: هللا ًٞى

ُ٪ قٛالث، ونغث آحٗلم وآؾخُٟض  .مً ٧ل خا٢ه 2وؤلاياٞت َو

                                                           
م٘ قغح قىاَضٍ،  ألاظتراباري،ؼشح ؼاُ٘ت ابً الحاحب لشض ي الذًً هىع الخؿً، مدمض، الؼ٢غاٝ، مدمض،  1

 م(.1982)بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، 
إ، مدمض، ٖلىان، خؿحن ،  2 َّٟ شش يه

ُ
ْشمت الٝ ََ اث مجم٘ اللٛت الٗغبُت، ص.ث(.ؼّش ببشاَُم بً   ، )صمك٤: مُبٖى
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ىض اؾخٗمالها ال ج٣ترن ومشل:  ل ًم٨ً، ٞالكحن َىا للىٟي بلهجت ؤَل ألاعصن، ٖو وهللا ما بٗٞغ

ل، ل٨ً ٖضم بج٣ان الكاب السلُجّيِ للهجت ألاعصهُت ظٗله ٣ً٘  بما الىاُٞت، ٣ُٞىلىن في الىٟي: بٗٞغ

 في زُإ ٖىض ا٢خباؽ ٧لمت مجها.

 

ا ت، ومشل: بضي مٗلمت بهجلحزي.. مهُلخاث مضعي اٌل جبٛا بٗمَغ ٍَ ، ٞـ بضي بلهجت ؤَل ؾىع

ِٗل في  وجبٛا بلهجت ؤَل السلُج الٗغبي، ومشل َظا الخضازل ًهضع ممً ج٩ىن له لهجت زانت َو

غ بلهجتها، ٞٗىضما ًخدضر ٌؿخٗمل ٧لماث مً لهجخه و٧لماث مً لهجاث 
َّ
بِئِت لهجٍت ؤزغي، ُٞخإز

يخ٣ل َظا بلى ال٨خابت، ٞٗىض الخىاع ال٨خابّيِ في ألا  ت جخضازل في ٦خابخه ؤزغي، ٍو َُّ مىع الاظخماٖ

 اللهجاث.

ظٍ الاؾخٗماالث والخضازل بحن اللهجاث هاجج ًٖ اهدكاع الش٣اٞاث واللهجاث، بؿبب اهدكاع  َو

ِغى البرامج ؤلاطاُٖت ٧األزباع واإلا٣ابالث  ْٗ َ
ت في البُىث واإلا٣اهي و٧ّلِ م٩ان، التي ح َُّ الم اإلاغث وؾاثل ؤلٖا

ا بلهجاث مخٗضصة، ٞإنبذ لضي الٟغص الىاخض في الضو٫ والخىاعاث والخمشُلُاث وا حَر اث ٚو َُّ إلاؿغخ

ت ٦شحرة مً اؾخٗماالث قٗىب الضو٫ الٗغبُت اإلاخهل  َُّ الٗغبُت معجٌم لٛىيٌّ ُٞه ٖباعاث لهج

ِغ صعاؾٍت ؤو ؾُاخٍت ؤو ٖمٍل ؤو ججاعة،  1بًٗها ببٌٗ،  ٞغٍص لكٍٗب ما، بؿبِب َؾَٟ
ُ
و٦ظل٪ مسالُت

ت. ومً ؤ٦ثر اللهجاث ً بها هي اللهجت اإلاهغٍَّ ُغ آلازٍغ
ُّ
 2التي َخَهَل جإز

غاٞت في ؤزىاء ال٨الم، ؤو اؾخٗما٫ ٧لماث قاٖذ 
َّ
الب َظٍ الاؾخٗماالث ظاءث مً باب الٓ ٚو

ٍت ؤو ٖلى لؿاِن ؤؾخاٍط ما، ٞحرصصَا الكباب باؾخمغاع،  َُّ في و٢ذ مً ألاو٢اث في مؿلؿٍل ما ؤو مؿغخ

ها ؤو ٚحر مد ِ
ّ
لت.ؾىاء في مدل  ٍَى

ً
ة ها، و٢ض ٌؿخمغُّ جغصاصَم واؾخٗمالهم لل٩لمت مضَّ ِ

ّ
 ل

ِت  َٗ و٧ان الٗغب ٌؿخٗملىن لهجاث لِؿذ لهم في ٧لماٍث للخاظت بلحها في ؤوػان الكٗغ وَؾ

 الخهّغٝ في ألا٢ىا٫.

 ٢ا٫ الكاٖغ:

                                                           
جاحي، بكحر،  1 اء العبّت ألبي ِلي الٙاسس ي، ٢هىجي، بضع الضًً، خٍى شَّ

ُ
ؼ عباح وؤخمض عاظٗه ٖبض الٍٗؼالحجت للٝ

٢ا١، ٍ  م(.1993، )صمك٤: صاع اإلاإمىن للترار،  2ًىؾ٠ الضَّ
ي،  2 ش في ِلىم اللٕت وؤهىاِهاالؿَُى ، الُبٗت ألاولى، قغح وحٗل٤ُ: مدمض ؤبى الًٟل ببغاَُم، مدمض ظاص اإلاَض

ت،    م(.2004اإلاىلى، ٖلي مدمض البجاوي، )بحروث: اإلا٨خبت الٗهٍغ
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ٍُ ٌُٖل  ْه   ؾا٫    واصحها  وؤقغُب اإلااَء ما بي هدَى
َ
ىه ُُ ُٖ  بال   ألنَّ   

 ٍُ ْه باإلؾ٩ان. ٞجٗل هدَى
َ
ُىه  باإلقبإ، ٖو

ى، 
ْ
ل ِٖ ى، ومً 

ْ
ل ُٖ ، ومً 

َ
ال َٖ ِل، ومً  َٖ  واخٌض، ٣٦ىلهم: ظئُذ مً 

ُ
و٢ض جسخل٠ الهُٛت واللٟٔ

ى، ومً ٖا٫ٍ، ومً ُمٗا٫ٍ، ٩ٞلُّ طل٪ لٛاٌث لجماٖاث، و٢ض ججخم٘ إلوؿاٍن واخض
ْ
ل َٖ  42.1ومً 

٣غ ٣ٞا٫ ؤخضَما: با : )ازخل٠ عظالن في الهَّ لهاص، و٢ا٫ آلازغ: بالؿحن، ٞتراَيُا ٢ا٫ ألانمعيُّ

لى َظا ًخسغَّط  غ، ٖو
ْ
٢ ٫ واعٍص ٖلحهما، ٞد٨ُا له ما َما ُٞه، ٣ٞا٫: ال ؤ٢ى٫ُ ٦ما ٢لخما، بهما َى الؼَّ بإوَّ

ُ٘ ما وعص مً الخضازل(.  2ظمُ

ٗغ ؤو ٚحر طل٪، ؤو الضاثم،  ِ
ّ

ا مً باب الاؾخٗما٫ الىاصع لًغوعة الك بطن الخضازل ًدهل بمَّ

ىن ال٩لمت الضزُلت ٖلى لهجٍت ما عا٢ذ إلاؿخٗملحها ِٞؿخٗملىجها باؾخمغاع، م٘ اؾخٗما٫ ٣ٞض ج٩

ا.  لٟٓتهم ؤو هجَغ

٣ى٫: ال ًجم٘ ٖغبيٌّ لٟٓحن ؤخضَما لِـ  ضٞ٘ َظا ٍو ًَ ٤ُ به 
َ
ىز ًُ ٢ا٫ الؿُىَي: )و٧ان بٌٗ مً 

 3مً لٛخه في بِذ واخض(.

ًُّ ؤهه حٗضص لهجاث ولٗلَّ الؿُىَي ٣ًهض ؤنَّ َظا لم ًغص في الترار ال٣ض َ
ٓ ًُ ًم، وما وعص مما 

َخَمٌض صاثًما في ٦المهم ال َاعت. وهللا ؤٖلم. ْٗ  َى صزُل ُم

ً باللهجاث الّامُت  اإلابدث الشابْ: آزاس الخذٍو

ة، مً ؤَمها ؤنَّ ال٨خابت  ضَّ ِٖ ت بؿماٍث  ت الكٟىٍَّ َُّ ً ال٨خابيُّ ًٖ اإلاداصزت الهىج ًسخل٠ الخضٍو

 
ً
ت ا جب٣ى مدْٟى ُغ جل٪ الجمَل وال٩لماث، في هدَى ِْ ٍ٘ لهٟدٍت ما ًغي الىا ٍذ ؾَغ ُّٟ ت، ٞبخَه َُّ َمْغِث

ٗخاُصَا َبَهُغٍ. ها وعؾمها ولٛتها، َو  ونٞغ

                                                           
مى٢٘ بل٨ترووي:  مجمْ اللٕت الّشبُت الا٘تراض ي،غاط ، الهاٖضي، ٖبض الغػا١ بً ٞ 1

http://almajma3.blogspot.com 
ِن الّشب في ٠المها، ابً ٞاعؽ 2

َ
 .53م ، الفاخبي في ٘ٝه اللٕت الّشبُت ومعاثلها وُظج

ي،  3 ش في ِلىم اللٕت وؤهىاِهاالؿَُى  .76، م اإلاَض
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 إلاىاَبهم 
ٌ

ت َظا اإلا٨خىب باؾخمغاع ُٞه بيٗاٝ ت وعٍئ َُّ ً بالٗام وبنَّ اٖخُاص ألاظُا٫ ٖلى الخضٍو

 ال٣ٗى٫ِ لٟهِم لِٛت الٗل
ُ
ت، وجغ٢ُت َُّ ِم الٟهخى واٖخُاِصَا ؤًُٞل مً الب٣اء ٖلى اللهجاث الٗلم

ت، ُٞخ٣ه٣غ الٗلم. َُّ  1الٗام

ت الٟهخى، وفي  َُّ ِهُغ ُوُظْىَص ظهىٍص ٚحِر ٧اٍُٞت في ظاهب الٗىاًت باللٛت الٗغب
ْ
ٓ ًُ والىي٘ اإلاٗانغ 

ة ٖلى الكب٨ت الٗاإلاُت، هغي ؤجها جدخ ت ُخغَّ ٨ُبُضًا، وهي مىؾٖى ت ٍو ىي بخهاثُت إلادخىي مىؾٖى

 بـ  35.675.653ٖلى 
ً

، وهي بظل٪ جدخلُّ  379.562لٛت، ههُِب اللٛت الٗغبُت مجها  291م٣اال
ً

م٣اال

 
َ
ت جدخلُّ اإلاغجبت ألاولى بـ 21اإلاغجبت   4.933.093، بِىما اللٛت ؤلاهجلحًز

َ
.الجضًغ بالظ٦غ ؤنَّ اللهجت

ً
م٣اال

 اخخلذ اإلاغجبت 
ً
ت َُّ  ٖٞغ

ً
ت ث لىٟؿها مىؾٖى  ؤٖضَّ

َ
ت . 14.286بـ  114اإلاهغٍَّ

ً
 م٣اال

ٍت الؾخٗما٫ اللٛت الٗغبُت في مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي ٧اهذ  َُّ وفي صعاؾت ٖلمُت بخهاث

غي  71الىدُجت ؤنَّ  % مً اإلاؿخسضمحن ؤنَّ َظٍ 52% مً اإلاؿخسضمحن ٨ًخبىن بلهجاث ٖامُت، ٍو

ِت اإلاغء.
َ
ٛ

ُ
 2الىؾاثل بها جإزحر ؾلبيٌّ ٖلى ل

% مً اإلاؿخسضمحن بلى ؤنَّ َظٍ اإلاىا٢٘ ٚحُر مهّمٍ الٗىاًت باللٛت 45وفي الضعاؾت هٟؿها، ًىٓغ 

غي  ت، ٍو َُّ ا ًجٗلهم ٌؿخٗملىجها 30ٞحها، ٞهي لِؿذ ٦خاباث عؾم % ؤنَّ قُٕى َظٍ ألازُاء واهدكاَع

ً وال ًدغنىن ٖلى جصخُدها. ؿاًغون آلازٍغ  3َو

ت،  َُّ ٣ٞض جمىث اللهجت بطا ب٣ُذ وال ًسٟى ما في طل٪ مً مؿاٖضة ٖلى اهدكاع اللهجاث الٗام

ُض ب٣اَءَا  َغّسِ ًُ جها  ى الؿاب٤، بِىما جضٍو سخَ
ْ
ي ر ًٖ ؤنلها، وٍُ ٖلى الىُا١ الكٟىي؛ ألجها ؾدخُىع وجخٛحَّ

 ؤَى٫ ب٨شحر.
ً
 مضة

، واهدكغْث الٗامُاُث، 
َ
ت َُّ  الٗام

ُ
٠ ٨دؿب وجغسض باإلاماعؾت، ٞةْن َماَعَؽ اإلاغُء اإلاش٣َّ

ُ
واللٛاث ج

ضع٥ُ  ًُ ِه ظاء ظٌُل ال  ُْ ٍُ ًٖ ماِي ي، ُٞى٣ُ٘ خاِيُغ راِر الٗغّبِ
ُّ
ِم ولِٛت الت قًِئا في لِٛت ال٣غآِن ال٨ٍغ

 وؤنِلِه.

                                                           
ؤلٙاً ومٙشداث لهجاث  –اإلاد٢ُت في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت ، معجم اللهجاث الضعؾىوي، ؾلُمان بً هانغ 8

 َـ.8433الٝباثل واإلاىاوٞ، 
ت، 2، ٍ ٘ٝه اللٕت وظّش الّشبُت للشّالبيألاًىبي، ًاؾحن،  2  م(.2000، )بحروث: اإلا٨خبت الٗهٍغ
 م(.1995 ، )بحروث: ماؾؿت الغؾالت، 1، ٍمعىذ ؤلامام ؤخمذ بً خىبلألاعهاوٍ، قُٗب، مغقض، ٖاص٫،  3
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اث اللٛت ٞال ق٪َّ ؤجها ؾخ٩ىن   َظٍ الٓىاََغ في ال٨خابت بدؿب مؿخٍى
َ

ا جهي٠ُ
َ
َعْصه

َ
وبْن ؤ

ا: و٢ض اعجٟٗذ م٩اهت لٛت ٢َغل؛ ألجهم  ألاصوى، ٣ٞض ٢ُل في مضح لٛت ٢َغل وجًُٟلها ٖلى ٚحَر

ْذ 
َ
ل
َ
، لظل٪ ناعوا ؤٞصر الٗغب، وز ٧اهىا ًإزظون مً اللٛاث ألازغي ؤظىص ما ٞحها وما اؾخدؿىٍى

لٛتهم مً مؿخبك٘ اللٛاث ومؿخ٣بده ألالٟاّ، مً طل٪ ال٨ك٨كت، وال٨ؿ٨ؿت، والٗىٗىت، 

م والعجعجت، والاؾدىُاء، والىجم، والكيكىت.  1والٟدٟدت، والى٦م، والَى

ّي في  2في ٦خابه الهاخبّي باًبا ؤؾماٍ: باب اللٛاث اإلاظمىمت،و٢ض ؤوعص ابً ٞاعؽ  وؤوعص الؿَُى

ت الغصيء اإلاظمىم مً اللٛاث. ا ظاء ُٞه: مٗٞغ
ً
غ ٖىىاه  3اإلاَؼ

وطَب ؤَل اللٛت ال٣ضماء لىن٠ بٌٗ اللٛاث بإجها مغطولت، وعصًئت، وزبِشت ٢لُلت، 

ْنِب٘ لٛت مغط 4ويُٟٗت، ٣ٞض ظاء في ؤمالي ابً الصجغي:
َ
ولت في ؤلِاْنَب٘، وفي قغح قاُٞت ابً ؤ

ٍ َظٍ لٛت مغطولت. 5الخاظب لغضخي الضًً الاؾتراباطي: غُّ
ّ
َ

َ
 ٢غاءة ابً مدُهً زم ؤ

٣ِْغ لٛت عصًئت. وفي ال٨خاب: 6وظاء في الٗحن: ٣ُْغ الخاظت، والَٟ   7الَٟ
َ
ْمَؿت

َ
ومً الٗغب مً ٣ًى٫: ز

ُغ٥، وهي لٛت عصًئت. وفي الججى الضاوي:
َ

ك  ا لٛت عصًئت في َعَمَخا.َعَماج 8َٖ

وػٖم ًىوـ ؤنَّ ٢ىًما مً الٗغب ٣ًىلىن: ؤما الٗبَُض ٞظو ٖبٍُض، وؤما الٗبَض ٞظو » 9وفي ال٨خاب:

ًَ الغظل(  ى ٢لُل زبِض. و٢ا٫ الؼمسكغي: وُخ٩ي في )ِم جغوهه ُمجغي اإلاهضع َؾىاًء. َو ًُ ٖبٍض، 

و٦ظل٪ ونٟذ بًُٟٗت و٢لُلت،  10ال٨ؿغ، وهي ٢لُلت زبِشت. قغح اإلاٟهل للؼمسكغي البً ٌِٗل.

                                                           
 .51، م اإلاٙفل للضمخؽشي ًلبً ٌِّؾ ؼشح٣ٌٗىب، بمُل بضٌ٘،  1

م،  2  .96م اإلاٝخمب في لهجاث الّشب، ٦ٍغ
جاحي، بكحر،  3 اء العبّت ألبي ِلي الٙاسس ي، ٢هىجي، بضع الضًً، خٍى شَّ

ُ
 340مالحجت للٝ

شاب بؾماُٖل، مدمض خؿً مدمض خؿً، ٖامغ، ؤخمض عقضي شخاجت ،  4  .67، م ًلبً حنيظش ـىاِت ؤلِا

 .53، ماإلاددعب في جبُحن وحٍى ؼىار الٝشاءاث وؤلاًماح ِجهاابً ظجي،  5
 .87م  لشاثش الؽّش ًلبً ِفٙىس ؤلاؼبُلي،مدمض، الؿُض ببغاَُم،  6
هَاعون، ٖبض الؿالم مدمض،  7  .64، م ال٢خاب لعِبٍى

إ، مدمض، ٖلىان، خؿحن ،  8 َّٟ شش يه
ُ
ْشمت الٝ ََ  .80، م ؼّش ببشاَُم بً 

 .69، ، م اإلاٙفل للضمخؽشي ًلبً ٌِّؾ ؼشح٣ٌٗىب، بمُل بضٌ٘،  9
 .53مؼشح ؼاُ٘ت ابً الحاحب لشض ي الذًً الاظتراباري، هىع الخؿً، مدمض، الؼ٢غاٝ، مدمض،  10
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َ
حر طل٪ مً ألاوناٝ التي ججٗل اللٛت مخ٣ه٣غة، وهي ٚحر نالخت لخ٩ىن لٛت و٧لها نٟاث طم، ٚو

ت. ًِ والٗلِم واإلاٗٞغ  الخضٍو

ت مهؼوػة، ٚحر واز٣ت بىٟؿها  َُّ ر ًٖ هٟؿ ّٗبِ
ُ
َضي الٟغص، ح

َ
 ل

ٌ
ت َُّ ها باؾخمغاٍع َى اجهؼام

ُ
واؾخٗمال

ا م ٣ت.ولٛتها الٟهخى، ْىًّ غ َى الظي ٨ًخب بهظٍ الٍُغ ِ
ًّ  1جهم ؤنَّ اإلاخد

 الخاجمت

ً الخىاعاث، مشل:  اَلٗىا في اإلاباخض الؿاب٣ت ٖلى بٌٗ الٓىاَغ ال٨خابُت الخضًشت في جضٍو

هحن. -1 ّوِ
َ
 ال٢خابت بدعب اللهجاث اإلادلُت للُمذ

ً خشوٗ ال٣لمت بحن الٙفُذ والّامي. -2  الخلي في جذٍو

 اللهجاث.٠خابت الحىاس بخلُي مً  -3

ومً زال٫ ما ؾب٤ هلخٔ ٦ثرة اللجىء في الخىاع بلى اؾخٗما٫ مٟغصاث ٖامُت، وؤزغي 

مىدكغة بؿبب الاهٟخاح الٗالمي ٖلى لٛاث الٗالم في ال٣ىىاث الًٟاثُت، ُٞسخلِ الىوُّ ب٩لماث 

 مً اللهجاث اإلادلُت وؤزغي مً زلُِ مً اللهجاث.

 باآلحي:ولزا ٘ةوي ؤوص ي الباخشحن وألا١ادًمُحن 

 الٗىاًت بيكغ اإلاداصزت باللٛت الٗغبُت الٟهخى في الجامٗاث واإلاغا٦ؼ الش٣اُٞت واإلاضاعؽ. -1

ب الُالب ٖلحها. -2  حصجُ٘ الُالب اؾخٗما٫ الٟهخى، بمماعؾت ألاؾخاطة لها، وجضٍع

ب الُالب ٖلى ال٨خابت بلٛت ٞهُدت جبخٗض ًٖ الٗامُاث واللٛاث ألاظىبُت. -3  جضٍع

ض الُالب ٖلى اؾخ -4 ؿخٗمل.حٍٗى
ُ
م واإلا

َّ
ل َٗ خ

ُ
ضم الٟهل بحن اإلا  ٗما٫ ما ًخٗلمىهه، ٖو

  

                                                           
 67، م ؤظشاس الّشبُت ألبي البر١اث ألاهباسي البُُاع، مدمض بهجت،  1
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 الخىاؿ ألاظىىسي بحن ؼ٢عبحر والح٢ُم .. ألاداة والشئٍت

 ٖٟاٝ ًماوي ةالض٦خىع 

ؼ بً ؾٗىص  اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  ،ظضة ،ظامٗت اإلال٪ ٖبضالٍٗؼ

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث   

بن ألاؾُىعة هي الك٩ل الٟجي الظي ًد٩ي ٞٗا٫ آلالهت، وؤبىاء آلالهت، وؤقباٍ آلالهت، والظي 

والٟىان الظي ًلجإ بلى ألاؾُىعة؛ ٞةهه  واإلا٣ٗى٫ بلى الساع١، ؤو اإلاعجؼ.جخجاوػ ألاخضار ُٞه اإلام٨ً 

ت ال٩ىن، ل٨ً ألهه ًداو٫ اعجُاص ٖالم ؤ٦ثر عخابت، وؤ٦ثر ًلجإ بلحها ال ألجها وؾُلخه الىخُضة ب لى مٗٞغ

ى ٖالم الىٟـ ؤلاوؿاهُت.ٚمىيا، وؤ٦ثر امخالء مً َظا الٗالم الس ومً الىؾاثل التي  اعجي: َو

٠ُ ألاؾُىعة في ؤبيُتهم اإلاؿغخُت، واٖخماصَا ٦مهضع جىام في  ؾاٖضث ٦ّخاب الضعاما ٖلى جْى

ثروبىلىظُت، وبدض ألاصب الضعامي ًٖ وؾاثل ٞىُت ظضًضة؛ ٞإنبدذ ؤخضاثها، عقي الضعاؾاث الى

الترا٦ُب والخٗبحراث، زال٫ َظا البىاء الضعامي الجضًض وؾاثل لخجؿُض ألاؾُىعة، ول٨ً مً 

الظي ال ٌٟٛل مىٓىع ٖهغي زام، ًدمل عئٍت ال٩اجب لدك٨ُل الىا٢٘ الُٗاوي الظي ًغنضٍ، و 

ل السهب، وما ًخدى٫ مٗىاٍ بلى وألاصًب ًسخاع  ُٞه بوؿاهُت الهضٝ. مً ألاؾاَحر ما ًدؿ٘ للخإٍو

جخُلبه مً ٧اجبها عمؼ ٞلؿٟي، ؤو اظخماعي. وجدىٕى َظٍ اإلاٗاوي ٖلى خؿب الٗهىع اإلاسخلٟت، وما 

وهدُجت لالزخالٝ ال٩اثً بحن ألاصباء؛ ٞةهه مً الُبُعي ؤن جسخل٠ ٢ضعاتهم في  مً آعاء ومشل. 

٣ت جىاولهم لها، وفي اؾخ٣غاء ما الاؾخٟاصة مً ماصة ألاؾُىعة ، ومً جٟهم ٞدىاَا، ومً زم في ٍَغ

جيخٓمه مً عمىػ وبًداءاث، ٧ٌل خؿب عئٍخه، وما حهضٝ بلُه مً الخٗبحر ًٖ الضالالث واإلاٗاوي 

وال٣ُم التي ظاقذ في هٟؿه؛ بدُض ٌؿدشحر في هٟىؽ اإلاخل٣حن ؤخاؾِـ  ومكاٖغ مكتر٦ت، تهؼ 

م بلى بىاء  الىظىص ؤلاوؿاوي. وظضاجهم، وجدَٟؼ

 

 اإلاٝذمت

سا م٣ضؾا، جغوي خضزا    بن ؤ٦ثر الخًاعاث جمل٪ ٢هو وكإة، ؤو ؤؾاَحر زل٤، ٞهي: جغوي جاٍع

ظغي في الؼمً البضجي، الؼمً السُالي، َى ػمً البضاًاث، بٗباعة ؤزغي، جغوي لىا ألاؾُىعة ٠ُ٦ 

ُا، ال ٞغ١ ؤن ج٩ىن َظٍ الخ٣ُ٣ت ظاءث خ٣ُ٣ت ما بلى الىظىص، بًٟل مأزغ اظترختها ال٩اثىاث الٗل

                     ٧لُت، ؤو ظؼثُت، ؤو مؿل٩ا ٌؿل٨ه ؤلاوؿان.                                                                                      
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ألاولى في  وحٗض ألاؾُىعة زاعط ألانىاٝ ألاصبُت الُبُُٗت ٖاصة، و٢ض اٖخمض اإلاؿغح مىظ وكإجه   

بالص الُىهان ٖلى الخ٩اًت اإلاؿخىخاة مً ألاؾُىعة، ٣ٞض اٖخمض ٖلحها ؤصباء اإلاأسخي )بسسُلىؽ، 

ت؛ مما مّهض  ىعبُضؽ( واإلاالخم ٝ )َىمحروؽ( مشال اؾخُإ ؤن ًدىاولها بدٍغ ى٧لِـ، ٍو وؾٞى

ا مً زال٫ ٢ىاٖاتهم و  ً الظًً ؤجىا بٗضٍ، واؾخُاٖىا ؤن ٣ًضمَى ٤ ؤمام آلازٍغ  ؤَضاٞهم.                                                   الٍُغ

ىالم ميؿُت، بل بجها حك٩ل ٦كٟا       لى َظا ألاؾاؽ لً ج٩ىن ألاؾُىعة خىِىا لؼمً مطخى، ٖو ٖو

لٗىالم ٚحر مؿبى٢ت، واهٟخاخا ٖلى ٖىالم ؤزغي حؿمى ٖلى خضوص ٖاإلاىا الٟٗلي واإلاؿخ٣غ؛ مما 

ًضَا ٞخبضو في وؿ٤ عمؼي ًاؾؿه السُا٫ والخلم، ٦ما ؤجها ٖىصة ًاصي بلى بخُاء اللٛت وججض

ال٦دكاٝ ؤهٟؿىا وؾِ الُبُٗت ألاؾُىعٍت، ٦ما ؤن ؤبُا٫ ألاؾاَحر ٦إجهم في خًىع صاثم؛ 

م هماطط ال ػماهُت للىظىص ؤلاوؿاوي، وعمىػا ج٣ترح الخ٨غاع الضاثغي للصخيء هٟؿه، ؤو  باٖخباَع

كابه في ػماهىا ًم٨ً ؤن ٌٗاف زاهُت ٦ضاللت ٖلى وي٘ ًضوم لؤلبُا٫ طاتهم، ؤو لىي٘ بوؿاوي م

زاعط الؼمان واإلا٩ان، م٘ ؤهه ٌٗبر ًٖ جٟانُل الصسهُت الٟغصًت التي حِٗل في ػمان وم٩ان 

مُٗىحن، ٦ما  جخمٓهغ مً زال٫ َظٍ ألاؾُىعة، وبك٩ل ظضًض الازخُاعاث التي ًٟغيها ٖهغها 

ما١ الضُٞىت لل ىٟـ ؤلاوؿاهُت التي حٗبر ًٖ صالالث جإزحر الؼمً، وبهظا وػماهىا، و٦ظل٪ ؾبر ألٖا

اإلاٗجى ٩ًىن زمت و٢ٟت للؼمً في ٖالم الهىع ألاؾُىعٍت، التي ح٨ٗـ ألاهماٍ الضوعٍت إلم٩اهاث 

ا وؿ٣ا ال ػماهُا، بم٣ضوعَا ؤن ج٩ىن عمؼا لك٩ل هىعي  الىظىص ؤلاوؿاوي الشاهُت، وألاؾُىعة باٖخباَع

ت ؤلاوؿاهُت.                                   للهٍى

والى٢اج٘ ألاؾُىعٍت هي وؾُلت مً وؾاثل الخٗبحر الٟىُت، مشلها في طل٪ مشل اؾخسضام ؤصواث   

ب،  الخإل٠ُ اإلاؿغحي ألازغي، ٞاألؾُىعة جم٨ً ال٩اجب مً السغوط مً الىمُُت بلى الخجٍغ

ت والسُابُت اإلاباقغة، بلى الٛمىى وؤلاًداء،  ٍغ ومً مؿخىي الغئٍت بلى مؿخىي والخدى٫ مً الخ٣ٍغ

 الغئٍا، وبالخالي الاهخ٣ا٫ بالىو مً هو مٛل٤ بلى هو مٟخىح.    

٨ٞغي بىاجي ووُْٟي  1ومما ًخهل باألؾُىعة، بٗض الخٗٝغ ٖلحها َى: َل َىا٥ اعجباٍ )جىام(،  

ن بحن ألاؾاَحر ٖمىما، وبحن الىهىم اإلاؿغخُت التي ونلخىا؟ ٞهىا٥ ٖملُت ال٨ك٠ ًٖ اإلاًامح

مىمه بإَغ ظمالُت وببضاُٖت،  ٤ مك٨الث الٗهغ َو ألاؾُىعٍت ال٣ضًمت، و٦ُُٟت جدضًثها ٖلى ٞو

٤ ٖىانغ الضعاما الخضًشت مً زال٫ ههىم جخٗا١ وجمخو عخ٤ُ ألاؾاَحر، ٦ما ا٦دؿبذ  ٖلى ٞو

                                                           
ا: َى صزى٫ هو في هو، ومٗىاٍ الى٣ضي: ٖال٢ت ما بحن هو خايغ مازل، وههىم   1 اهٓغ: مٗجى الخىام لٍٛى

)بحروث: صاع ال٨خاب اللبىاوي،  معجم اإلافىلحاث ألادبُت اإلاّاـشة، ؤزغي ؾاب٣ت ؤو مٗانغة ٖلىف، ؾٗض،

   .    215م(، م1985ؾىقبٌرـ، الضاع البًُاء، 



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 77  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

ض ألاصباء واإلا٨ٟغون ؤن ٌٗبروا ت وجُىعٍ، خؿب ال٣ُم التي ًٍغ ُّ ى ت ٚو ُّ  ٖلى مّغ الٗهىع صالالث خ

ُٟخه، وجالخمه م٘ الىو، واعجباَه بؿاثغ  ٖجها، بن ٢ُمت الخىام ج٨مً في ٢ضعجه ٖلى آصاء ْو

ا، ؤي ؤن ٩ًىن هٟؿه ٖىهغا م٩ّىها مً ٖىانغ الىو؛ ٞال ًبضو هاجئا ٦إهه  ٖىانٍغ اعجباَا ًٍٖى

ت، ؤو قاَضا لل٨ٟغة ؤو اؾخُغاصا ؤو خكىا. ىت لٍٛى       1خلُت ؤو ٍػ

                                                                               

ؤّما الض٦خىع الٛظامي ٞحري: ؤن الخىام ؤمغ البّض مىه؛ وطل٪ ألن الٗمل ألاصبي ًضزل في شجغة ؾب 

٣ت وممخضة، جماما مشل ال٩اثً البكغي، ٞهى الًإحي مً ٞغاٙ، ٦ما ؤهه ال ٣ًطخي بلى ٞغاٙ، بهه  ٍٖغ

ى بظعة زهبت جاو٫ بلى ههىم جيخج ٖىه. هخاط ؤصبي لٛىي ل٩ل م ا ؾب٣ه مً مىعور ؤصبي، َو

ت" ظضة، الىاصي الضبي الش٣افي، ٍ،  .       111، م1992، 2"ز٣اٞت ألاؾئلت م٣االث في الى٣ض والىٍٓغ

والخىام ٢ُمت ببضاُٖت حٛجي الىو، وجمىده ؤبٗاصا مدلُت ؤو جغازُت ؤو بوؿاهُت، وجىؾ٘ مً آٞا٢ه، 

ُت و٢ضعاجه الٟىُت ، وج٨ؿبه ال٣ضعة  ٖلى الخىانل م٘ اإلاخل٣ي، والخإزحر ُٞه ؛ ٞهي حؿدشحر ٢ىاٍ اإلاٗٞغ

ول٨ً َظا ٧له لِـ مً ٚاًت الخىام ألاؾاؾُت ، بهما ٚاًخه ؤن ٩ًىن اللٛت اإلا٩ّىهت للىو ، 

 .خلُت والٗىهغ اإلا٩ّىن للىو مشله مشل الٗىانغ ألازغي اإلا٩ىهت ، وبال ٧ان مجغص

اإلاخٟٕغ ًٖ ال٣هت ٦شحرا في اإلاؿٕغ الٗغبي، ٦ما َى ٦شحر في اإلاؿغح الٗالمي ، وبم٨ً ًبضو الخىام 

ال٣ى٫ ؤن ٦شحر مً مؿغخُاث الخ٨ُم ومجها" قهغػاص وؤَل ال٨ه٠ و بُجمالُىن وؤوصًب اإلال٪ " 

و٦ظل٪ ق٨ؿبحر مشل " عومُى وظىلُذ وما٦بض " مبُيُت ٖلى ٨ٞغة الخىام ، ل٨ً ألاصًب الًُٟ 

ل السهب، وما ًخدى٫ مٗىاٍ بلى عمؼ ٞلؿٟي ، ؤو َى الظي ًس خاع مً ألاؾاَحر ماًدؿ٘ للخإٍو

اظخماعي ، وجدىٕى َظٍ اإلاٗاوي ٖلى خؿب الٗهىع اإلاسخلٟت ، وما جخُلبه مً ٧اجبها مً آعاء ومشل 

با مً  سُا ، وججٗله ٢ٍغ .ٚحر ؤن َظا الىٕى مً الخىام َى ج٣اهت ٞىُت ج٨ؿب الٗمل بٗضا جاٍع

ل٨جها ال جمىذ الٗمل ؤي ٢ُمت ، وبهما جٓل ٢ُمخه في الخٗامل الٟجي م٘ ألاؾُىعة الجمهىع ، 

             2وؤؾلىب مٗالجتها.

وهٓغا لالمخضاص والكمىلُت لؤلؾُىعة في آلاصاب الٗاإلاُت ؛ لجإ بٌٗ ال٨خاب بلى الخىام مٗها ، 

م مً السالٝ ٖلى جدضًض ماَُتها ،، ل٨ً الغئي ؤلابضاُٖت التي  ُٟها في السُاب بالٚغ جّم جْى

ض مً الابخ٩اع؛ بط ججزاح في  اإلاؿغحي الٗغبي، ظٗل مٟهىم ألاؾُىعة ٖىض بٌٗ ال٨ّخاب، ٢ابال إلاٍؼ

                                                           
)بحروث: صاع الش٣اٞت، صاع بحروث، ص.ث(،  إلاعشح الّشبي: الؽُخ ؤبى خلُل الٝباوي،ااهٓغ: هجم، مدمض ًىؾ٠،   1

 .  12م
 .                   368م(،   م1956)بحروث: صاع بحروث،  اإلاعشخُت في ألادب الّشبي الحذًث،اهٓغ:  هجم، مدمض ًىؾ٠،   2
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ا ال٨ّخاب بُٗضا ًٖ  ؤخُان ٦شحرة ًٖ مى٢ٗها الغمؼي والضاللي، لخإزظ صالالث ظضًضة ؤزغي، ًبخ٨َغ

ُت لضي ألا٢ىام والكٗىب.    1صالالتها اإلاٗٞغ

غي جى٤ُٞ الخ ٨ُم ؤن اؾدُداء ؤؾاَحر الُىهان والغومان وؤمغت ال٣ِـ وقهغػاص ، َى الىٕى ٍو

ألاعقى في ألاصب .. في ٧ل ؤصب .. ال اإلااضخي وخضٍ ، وال في الخايغ ، بل في الٛض ؤًًا ، وبٗض آالٝ 

لى  ه الظَجي بسحر لم ًهبه ؤن ه٩اؽ . ٞاإلوؿان ألٖا ُّ الؿىحن ؛ ماصام ؤلاوؿان بوؿاها ، وماصام ع٢

دخٟٔ ُٞه بمخٗخه الظَىُت  َى  الظي ًهىن " الجما٫ الٟجي" ٖبر الاوكٛا٫ في ؤي نىعة، ٍو

 وز٣اٞخه الغوخُت.   

ًمه وجمشُله ؛      تراٝ مً الىب٘ ، زم بؾاٚخه َو ٞالخىام في مؿغخُاث الخ٨ُم ، جخمشل في الٚا

ا بُاب٘ ٣ٖاثضها ، ٨َظا ًجب ؤن ٩ًىن  ا بلىن ج٨ٟحرها، ومُبٖى لىسغظه للىاؽ مغة ؤزغي مهبٚى

غ ٖلى صعاؾتها بهبر وظلض ، زم هىٓغ بلحها بُٗىن ٖغب ٣ُت هخٞى ٍغ                                                                                                              2ُت.حٗاملىا م٘ التراظُضًا ؤلٚا

جاٍ له ما ًبرعٍ ؛ ٞاألؾاَحر ٖالم عخب مً    
ّ
و٧ان لجىء اإلاالٟحن بلى ٖالم ألاؾاَحر الخسُلي ، َى اج

ت ألاخضار ؤلاوؿاهُت ، التي جدؿم بهٟت الٗمىمُت ، و  التي ٌؿخُُ٘ ال٩اجب مً زاللها الخدغ٥ بدٍغ

، واؾخسضام ؤصواتها الٟىُت مً عمىػ، وبؾ٣اَاث ٖلى ٖاإلاه اإلاٗانغ ، الظي َى بُبُٗخه بالٜ 

السهىنُت ، ومدضوص اإلاجا٫ ، ًٞال ًٖ طل٪ ، ٞةن ألاؾُىعة هي ولُضة السُا٫ اإلااؾـ ٖلى 

بت الخهىع ال٣ٗلي ، وهي) ألاؾُىعة ( بمشابىت الابىت ا ُت لخلم ؤلاوؿاهُت ، ٦ما ؤجها ججؿض ٚع لكٖغ

ؤلاوؿان في الىنى٫ بلى ٖالم ًسلى مً السلل ، ومً اإلاهاصماث ، التي ًؼزغ بها الىا٢٘ في ٧ل 

 3لخٓت.

وهدً بطا بدشىا في جىاو٫ الخ٨ُم لؤلؾُىعة ٖمىما وألؾُىعة "ؤوصًب" و " ؤوػَـ" زهىنا ،     

بال ؤهه لم ًخٗامل مٗها حٗامال ؾلبُا، ٣ًىم ٖلى الاؾخيؿار ٞهي وبن ؤ٢امها  ٖلحها ) جىانا ( ، 

ُٟا ٞىُا، ٞجراٍ  ٟها جْى واإلادا٧اة ، صون حُٛحر ؤو بياٞت، بل حٗامل مٗها حٗامال بًجابُا، خُض ْو

ٟؿغ ما ٚمٌ مً مٗان في ألاؾُىعة جٟؿحرا ًخالءم م٘ ال٨ٟغ  ى٣و ؤزغي، ٍو ٠ًًُ ؤخضازا ٍو

. ٞهى ٢ض ه٣لها بلى ؾُا٢ه الش٣افي الٗغبي ؤلاؾالمي، ٖلى هدى اإلاٗانغ، وظى اإلاؿغخُت ومٛؼاَا

                                                           
                                                       .                       25م جدذ ؼمغ ال٢ٙشة،اهٓغ: الخ٨ُم،   1
ت الٗاإلاُت لليكغ(،  اإلافادس ال٢الظ٢ُُت إلاعشح جىُ٘ٞ الح٢ُم،اهٓغ: ٖشمان، ؤخمض،   2 )ال٣اَغة: الكغ٦ت اإلاهٍغ

 .15م
ُٝت، اهٓغ: ببغاَُم، مدمض خمضي،   3 ٍش ت الذساما ؤلٔا ت الٗاإلاُت لليكغ، 1ٍهٍٍش ، )ال٣اَغة: الكغ٦ت اإلاهٍغ

 .  23م(، م1994
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٨ًك٠ ًٖ خؿاؾُت ٞىُت ٖاإلاُت، ٦ما ؤبغػ زهاثهها التي ججاوػث اإلاٗخاص ،لخإؾِـ الجضًض 

ىه 
ّ
ؿمي الخ٨ُم اإلاىعور ؤلاوؿاوي وألاؾُىعة باألوعا١ الهٟغاء، و٢ض م٨ ا. َو ٨ٍغ واإلاٛاًغ ظمالُا ٞو

ؿمذ بالٗم٤، زالٞا لؤلوعا١ السًغاء ؤو الخجغبت الىا٢ُٗت، جىُْٟها مً مٗالجت ٢ًاًا بو
ّ
ؿاهُت اح

 1التي ؤجاخذ له مٗالجت مكا٧ل الخُاة اإلاٗانغة.

ى٧لِـ" " ؤوصًب مل٩ا " نغاٖا  ض وهدذ مً نغإ ؤلاوؿان وال٣ضع الظي بجى ٖلُه " ؾٞى
ّ
ٞهى ٢ض ول

عئٍاٍ السانت، التي بم٣خًاَا ظضًضا، ّٖضٍ الخ٨ُم مؿخدضزا ونيُٗت زاٍَغ وجإمله ؛ بط ٧اهذ له 

      ظّغص ألاؾُىع مً بٌٗ اإلاٗخ٣ضاث السغاُٞت، التي جإباَا ال٣ٗلُت ؤلاؾالمُت.                                                       

ى٧لِـ " نغاٖا بحن الخ٣ُ٣ت والضواٞ٘ ، بحن ماج٣ضٍع آلالهت ،  ٞةطا ٧ان الهغإ في ؤوصًب " ؾٞى

ٍضٍ البكغ ، ٞةهىا هغي الخ٨ُم ًىدذ نغاٖا ظضًضا ٌٗاهُه " البُل ألاؾُىعي : ؤوصًب " وبحن ماًغ 

بحن وا٢٘ وخ٣ُ٣ت : وا٢ٗه ػوظا لجى٧اؾخا وخ٣ُ٣خه ابىا لها ، وا٢ٗه ٢اجال لغظل ما وخ٣ُ٣خه ٢اجال 

خُض ألبُه ، وا٢ٗه ؤبا ألبىاثه وخ٣ُ٣خه ؤزا لهم ؛ ٞالخ٣ُ٣ت ٖىض الخ٨ُم اجسظث ؤ٦ثر مً بٗض ، و 

٣ي ، وؤوصًب  ٍغ لى َظا ألاؾاؽ ًخإ٦ض الٟاع١ بحن ؤوصًب ألٚا جد٨م في الىا٢٘ ؤ٦ثر مً عظل . ٖو

ُت الهغإ التراظُضي، بال ؤن الى٣ُت التي ًهالن بلحها : ؤن ؤلاوؿان ٖىضما حهغب  الٗغبي ، في هٖى

 مىه ؤهه ؾُٛحٍر ، بهما َى في الس٣ُ٣ت ًظَب بلُه . بن عئٍت الخ٨ُم
ً
وزلُٟخه السل٣ُت  مً ٢ضٍع ْىا

ه ل٣ىي مٟاع٢ت له ، وؤن بعاصة ؤلاوؿان خّغة   ُت ؤلاوؿان ، وبهما بسًٖى قغ٢ُت : ال جامً بإلَى

جٗه في ٚغوٍع  ول٨ً في خضوص زانت ، ٞةهه في مؿغخُخه ٖبض بترؾُاؽ وسسغ مً بعاصجه ٞو

مخ٘ بأًاث زل٣ه وهغظؿِخه وجإلهه ؛ لُشبذ له ؤهه لم ٨ًً ؾىي صمُت ال٣ضع ؛ خُض جغ٦ه الخ٨ُم ًخ

ؾب٘ ٖكغة ؾىت ، زم ن٣ٗه    بالخ٣ُ٣ت : ؤوصًب الظي ؤصزله بلى َُبت مل٩ا وبُال ؤؾُىعٍا ، َى 

هٟؿه ؤوصًب  الغيُ٘ الظي بالىبىءة اإلاكاومت ؤل٣اٍ بلى الهال٥ واإلاىث ؛ مً ؤظل جد٤ُ٣ ٚاًاجه 

ًٟي ٖلُه ٖٓمت الؿُاؾُت  عؤي الخ٨ُم ؤن ٖلُه ؤن  ًجغص ؤوصًب مً ٖٓمخه ألاؾُىعٍت؛ لُ

خه ؛ خُض ٣ًى٫ في "  ت ، وؤن ًدمله مؿاولُت ازخُاٍع وخٍغ ؤزغي ، ناصعة ًٖ ًُٞلخه البكٍغ

الخٗاصلُت " ًٖ البُل اإلاإؾاوي في مؿغخه : " ومهما ٨ًً مً وظىص ال٣ىي الساع٢ت التي جازغ في 

. وماصام ؤلاوؿان خغ بصاعجه، ٞةن َظا الخإزحر ال ًىٟي ٖىه نٟت ؤلاعاصة الخغة في ٦شحر مً ؤوياٖها

ت .                                                        ت؛ ٞهى بطن مؿاو٫ ألن اإلاؿاولُت جيب٘ مً الخٍغ                ؤلاعاصة ، ولى بٌٗ الخٍغ

٦ما ؤن شسهُت ؤوصًب ٖىض الخ٨ُم ؤ٦ثر ح٣ُٗضا؛ ٞهى صاثم البدض ًٖ خ٣ُ٣ت ؤنله ،         

م باإلاغى الظي ؤناب اإلاضًىت ، ٦ما ؤن بُىلخه ٖىض الخ٨ُم بهما هي ؤ٦ظوبت ٦بري مهمىم قضًض اله

                                                           
 .18م، م1983، )ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ الٗغبي،  3ٍ اإلاعشح ؤلاظالمي: مفادٍس وسوا٘ذٍ،اهٓغ: قىقي، ؤخمض،   1



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 80  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

، اقتر٥ ٞحها م٘ جغؾُاؽ خُض ٣ًى٫ :" بن ألهخٓغ الُىم الظي ؤَغح ُٞه ًٖ ٧اَلي ألا٦ظوبت 

                                           ال٨بري التي ؤِٖل ٞحها مً ط ؾبٗت ٖكغ ٖاما "                                                         

وؤوصًب الخ٨ُم ال ًامً بالىؾاَت بحن آلالهت والبكغ ٣ٞض ٢ا٫ له ال٩اًَ:" بن وحي الؿماء    

ٖىض٥ مىي٘ ٞدو وجى٣ُب " ، باإلياٞت بلى ؤن ؤوصًب الخ٨ُم َى ٞغص ٖاصي مً البكغ ، ولِـ 

ُت ؤ  وصًب للخ٨م .                                                                هه٠ بله الظي ًًٟي ٖىض ؾىٞى٧لِـ جإ٦ُض بكٖغ

و٢ض ٧اهذ للخ٨ُم عئٍخه السانت ُٞما ًسو ٢خل ؤوصًب ألبُه ؛ ٞهى ًغاَا ٚحر مخٗمضة ؛ خُض   

                        ٣ًى٫:" ول٨ً يغبت مً َغاوحي ُٞما ًبضو َاقذ ؛ ٞإنابذ عؤؽ مً ٧ان في اإلاغ٦بت "                    

ومً ؤمشلت عئي الخ٨ُم السانت في اإلاؿغخُت ، ما ًخٗل٤ بالجهاًت : ٣ٞض زال٠ في طل٪ 

ا ٨ًدك٠ ؤجها والضجه وػوظخه ، 
ّ
"ؾىٞى٧لِـ" خُىما ظٗل ؤوصًب ًخٗل٤ بـ " ظى٧اؾخا" ختى إلا

٣ى٫ ؤوصًب الخ٨ُم في ٍغ ؤن ؤبىاءٍ زغظىا مً البًُ الي زغط مىه َى ، ٍو
ّ
جمؿ٪ ؾمج  وجظ٦

ض ؤن ؤِٖل ًاظى٧اؾخا .. وؤن حِٗصخي معي. ما  بجى٧اؾخا:" َظا ٢لبي ماػا٫ ًيبٌ .. ٚجّي حّي .. بوي ؤٍع

َظٍ الهىة التي جٟهلىا آلان !! ماَظا الٗضو السٟي،  والسهم اإلاؿختر، الظي ٣ًىم بُيىا ٦ٗمال١ 

ا خاص اإلاسلب والىاب ل٣خلخه ؟؟!! الخ٣ُ٣ت؟! ماهي ٢ىة َظٍ الخ٣ُ٣ت     ؟؟!!لى ؤجها ٧اهذ ؤؾضا ي اٍع

."1 

غ   والخُٛحر ٞحها ، ٞةن  و٦ما ٧اهذ للخ٨ُم عئٍاٍ السانت في ؤؾُىعة ؤوصًب ، مما صٞٗه بلى الخدٍى

غ المـ ؤؾُىعة " بًَؼـ " في ظىاهب ٦شحرة؛ مً ؤبغػَا ؤهه ؤبغػ الجاهب ؤلاوؿاوي ٞحها ،  الخدٍى

 2وججاَل جهاثُا الجاهب الخإلُهي ؤو الضًجي.

اب و  ـ" ٖو ت ال٨بحرة، التي ٖالج بها الخ٨ُم ؤؾُىعة " بًَؼ ٢ض اهخ٣ض الض٦خىع ) لىَـ ٖىى(الخٍغ

ل  ٖلُه بياٞت ؤقُاء ال ؤنل لها في وا٢٘ ألاؾُىعة ، و٧اهذ صٖىجه ؤن ٣ًخهغ خ٤ الٟىان ٖلى جإٍو

ما َى مىظىص بالٟٗل، ٞال ٠ًًُ وال ًى٣و مً ؤخضاثها قِئا؛ ختى ال جسغط جل٪ الى٢اج٘ ًٖ 

 3مًمىجها ألانلي.

ت التي ٖالج بها ؤؾُىعة "بًَؼـ" ، ووا٣ٞه  ض الخ٨ُم في الخٍغ ًّ ؤّما الض٦خىع) مدمض مىضوع(، ٣ٞض ؤ

ت التي ٖالج بها الخ٨ُم ألاؾُىعة في مؿغخُخه:"  ٖلى طل٪ الض٦خىع )صواعة(الظي ٣ًى٫ ًٖ الخٍغ

                                                           
 1  ،٤ُ  .  167-166م اإلال٤ ؤودًب،اهٓغ: الخ٨ُم، جٞى
  . 30، م3، 2ٕمج  مجلت ٘فى٥،ىعة والىا٢٘ الؿُاسخي"، اهٓغ:  صواعة،  ٞااص، " بًَؼـ الخ٨ُم بحن ألاؾُ  2

ـ،   3 ت، 1ٍ دساظاث في ؤدبىا الحذًث: اإلاعشح، الؽّش، الٝفت،اهٓغ: ٖىى، لَى م(، 1961، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗٞغ

 .84-83م 
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ت في ٖالط ألاؾُىعة ، ٞخهٝغ ف ٤ُ الخ٨ُم َظٍ الخٍغ ي مًمىجها الٗام ، ول٣ض اؾخسضم جٞى

 بٗض 
ّ
وخظٝ ٦شحرا مً جٟهُالتها، وؤياٝ جٟهُالث ؤزغي مً ابخ٩اٍع ، ول٨ىه لم ًٟٗل طل٪ بال

صعاؾت ص٣ُ٢ت قاملت إلاسخل٠ عواًاث ألاؾُىعة ، وجٟؿحراتها في ٦شحر مً اإلاهاصع ، وازخاع مً ٧ل 

غ ألاؾُىعة، لٗض ؤن ؤي ٟى ٖلُه مٟهىما مهضع ما ًالثم مًمىهه الجضًض ، الظي اخخٟٔ بجَى

.
ً
 1ؾُاؾُا مٗانغا

ى ؤهه ًُٕى     ٠ُ اإلاىعور: َو غاث ٖىض الخ٨ُم، جا٦ض قِئا ؤؾاؾُا ٖىضٍ في جْى َظٍ الخدٍى

٤ الخىاع بض٫ الؿغص،  اإلاىعور ال٣ضًم للخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاع ظضًضة ، وال ٌٗجي ه٣ل ألاؾُىعة ًٖ ٍَغ

٘ ؤخضار ألاؾُىعة لسضمت ال٣ًاًا اإلاٗا نغة، وفي م٣ضمتها ٢ًُت الكٗب، ٞهى ٢ض اؾخُإ جَُى

ت حٛلٛال في وظضان الكٗب؛ إلاٗالجتها مىايُ٘  زانت وؤن َظٍ ألاؾُىعة هي ؤ٦ثر ألاؾاَحر اإلاهٍغ

                        طاث نلت مباقغة بدُاة الىاؽ مشل: الٓلم الاظخماعي والاؾخٗباص.                                                                  

    ٠
ّ
والخ٨ُم ًمؼط في اإلاؿغخُت بحن اإلاخسُل والىا٢٘؛ لجراَا جغجبِ بالىا٢٘  خُض بن الخ٨ُم ْو

ت، ٦ما بجى نغاٖه ٖلى الهغإ ؤلاوؿاوي، الظي ال ٌٗخمض ٖلى  شسىم ألاؾُىعة بؿماث بكٍغ

٠ُ معجؼاث، ؤو زىاع١ لخهُٗضٍ، وبظل٪ هما الخضر همىا َبُُٗا ووا٢ُٗا، اهُال٢ا مً جْى

                  الىا٢٘ ب٩ل مخىا٢ًاجه، ونغاٖاجه، ومخُلباجه.                                                                                   

ض ، ًخمحز بالسُا٫ والٗم٤، صون ح٣ُٗض ؤو ٚمىى،      ت والىا٢ُٗت ٖلى هدى ٍٞغ ٦ما ًمؼط بحن الغمٍؼ

خمحز الغمؼ في مؿغ  غا١ في ٍو ال١ ؤو ؤلٚا ضم اإلابالٛت في ؤلٚا خُاث الخ٨ُم ٖمىما بالىيىح، ٖو

ت هي مهغ اإلاخ٣ُٗت ألاونا٫، التي  ُّ الٛمىى ؛ ٟٞي ؤؾُىعة " بًَؼـ" ٞةن ؤقالء )ؤوػٍغوؽ( الخ

جم٘ ؤبىاءَا ٖلى َضٝ واخض.  جيخٓغ مً ًىخضَا، ٍو

الخغ٦ت، وؤن ًُىي  ؤّما في مؿغخُت " ؤوصًب" ٩ٞان ظهضٍ ؤن ًسٟي ال٨ٟغة في جالبِب 

اللب في ؤُٖاٝ اإلاى٠٢؛ لظا اٖخمض الغمؼ، الظي ٢ض ًبضو في ؤوصًب ماثال بلى ؤلابهام والٛمىى؛ 

ٞإقض ؤلٛاػ ألاؾُىعة ٚمىيا َى اللٛؼ الظي ًل٣ُه ؤبى الهى٫ ٖلى مً ٧ان ٣ًضم ٖلى )َُبت( )ما 

مصخي ٖلى ٢ضمحن في مى  الخُىان الظي ًمل مصخي ٖلى زالر في ٖلى ؤعب٘ في ؤو٫ الجهاع، ٍو خهٟه، ٍو

دل اللٛؼ بإهه  هم، ختى ؤ٢بل ؤوصًب، ٍو ؟ ولم ٌٗٝغ ؤخض مجهم خل اللٛؼ؛ ٩ٞان الىخل ًهٖغ آزٍغ

 مخإزغا، ؤهه بدله 
ّ
مىث، ولم ًضع٥ ؤوصًب بال ؤلاوؿان، ُٞل٣ي الىخل بىٟؿه مً ؤٖلى الهًبت ٍو

خه، ؤي خ٣ُ٣ت ٧ىهه اللٛؼ لم ٨ًك٠ بال ًٖ ماَُت ؤلاوؿان ٞدؿب، وؤهه لم ٨ًك٠ ًٖ خ٣ُ٣

ؤقض الخُىاهاث قغاؾت وبزما؛ بط ؤهه ًغج٨ب ؤٞٓ٘ الجغاثم، التي ال ًغج٨ب مشلها الخُىاهاث 

                                                           
غ الح٢ُم بحن ألاظىىسة والىاْٜ العُاس ي اهٓغ: صواعة، ٞااص، 1  .                                                                                     31، مبًَض
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ا. واللٛؼ بهظا عمؼ لجهل ؤلاوؿان لخ٣ُ٣ت هٟؿه وبطا هٓغها بلى الخىاو٫ ألاؾُىعي  اإلاٟترؾت بإؾَغ

ش وألاؾُىعي، ل٨ىه ؤي اٝ بلُه عئٍخه السانت، ٖىض ق٨ؿبحر، ٞةهىا هغاٍ وبن ٦خب مً وحي الخاٍع

ى في الى٢ذ هٟؿه مٗانغ لىا؛ وؿخُُ٘ ؤن ه٣غؤ طواجىا في  التي جيب٘ مً اهخماثه بلى ٖهغ الجهًت، َو

ببضاٖه، بما ٣ًضمه مً عئي بوؿاهُت، وؤخالم ومكاٖغ وؤ٩ٞاع جاع٢ىا " بهه ٖى٠ُ، ٢اؽ، ووخصخي، 

ب، ٦ما ٌؿدشحر ألاخالم والكٗغ، ناص ١ ظضا، وعا١ وظامذ، ٣ٖالوي ؤعضخي وظهىمي، ٌؿدشحر الٖغ

 1ومجىىن، جهاجي ووا٢عي".

بن مؿغخُت "ما٦بض" التي حٗض واخضة مً عواج٘ مأسخي ق٨ؿبحر، ج٣ىم في بٌٗ ظىاهبها ٖلى    

الخىام م٘ ؤؾُىعة ؾىٞى٧لِـ "ؤوصًب مل٩ا" : ٞمؿغخُت ؾىٞى٧لِـ جغج٨ؼ في ؤخضاثها ٖلى 

ًىؽ الظي ه٣ل بلُه ؤخض ال٨هىت ؤهه ؾُلض له الىبىءة الُىهاهُت، التي جد٩ي ٢هت مل٪ "َُبت" ال 

تزوط مً ػوظخه، و٢ض جد٣٣ذ جل٪ الىبىءة التي ؤعاصَا ال٩اجب ٢ضعا ال مٟغ مىه، وال  مىلىص ٣ًخله، ٍو

 خُلت لئلوؿان في مجابهخه ومٗا٦ؿخه، مهما ٧اهذ اإلاداوالث. 

ت، التي اؾدبض٫ ٞحها َظٍ الىُىءة الُىهاهُت، َىا٥ ما ًمازلها في مؿغخُت "ما٦بض" الك٨ؿبح   ًر

ق٨ؿبحر هبىئة ال٨هىت ٖىض ؾىٞى٧لِـ، بيبىءة الؿاخغاث الشالر، الالحي ْهغن إلاا٦بض في بضاًت 

ضزلً  ، والٗغف الظي ؾُهل بلُه، ٍو سبرهه باإلاجض الظي ًيخٍٓغ اإلاؿغخُت ًغ٢هً ؤمامه، ٍو

ًخٛلب ٖلُه ؤخض، بال بطا الُمإهِىت بلى ٢لبه بإهه لً ٣ًهغ، ولً ًىا٫ مىه "عظل ولضجه امغؤة" ولً 

مخه  ظا ما شج٘ ما٦بض العج٩اب ظٍغ ظا مً باب اإلاؿخدُل؛ َو ػخٟذ هدىٍ ؤشجاع ٚابت "بحرهم" َو

الث وال٩ىاعر، التي  الكيُٗت ب٣خله مل٪ اؾ٨خلىضا الُُب "صه٩ان" واخخال٫ ٖغقه؛ ماظغ ٖلُه الٍى

٣ت الج ذ له ٍَغ
ّ
مت، وؤٚغجه باإلال٪، زم اٖتراَا ٧ان ؤولها ظىىن ػوظخه: اللُضي ما٦بض"، التي ؾهل ٍغ

الىضم، الظي ؤّع١ مطجٗها، وؤ٣ٞضَا ٣ٖلها، وظٗلها حٛاصع ٞغاقها وحؿحر لُال تهظي ب٩لماث، بن 

 صلذ ٖلى شخيء ٞةهما جض٫ ٖلى ٖظاب الًمحر. 

وبطا ٧ان "ؤوصًب" ؾىٞى٧لِـ" في بدشه ًٖ طل٪ الغظل اإلاؿاو٫ ًٖ وباء اإلاضًىت، بضا له صلُل     

، ًلّمذ بل ى ؤهه طل٪ الغظل، ل٨ىه ًتهغب مىه، ختى بطا ما ججمٗذ ألاصلت، التي حكحر بلُه صون ٚحٍر

هغاٍ ٌؿدؿلم لؤلمغ الىا٢٘ والخ٣ُ٣ت، ؤّما "ما٦بض" ٞلم ًٟهم مً هبىءة ولٗبت الؿاخغاث الالجي 

ا، وب٣ي ٢انغا في بصعا٦ه لخ٣ُ٣تها ومدخىاَا، وما   ْاََغ
ّ
ٞحها زضٖىه، زضإ الكُُان لئلوؿان بال

                                                           

، )بحروث: اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ، 2جغظمت ببغاَُم ظبرا، ٍ ؼ٢عبحر مّاـشها،اهٓغ: ٧ىث، ًان،  1

 . 39م(، م1980
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مً ؤلٛاػ وجالٖب باأللٟاّ خحن ٢لً له "لً ٣ًخل٪ عظل ولضجه امغؤة" ًٞٓ ؤن ؤي عظل في الٗالم 

اب ٖىه لٛؼ الؿاخغاث، م٘ ؤن ألامحر الظي ٚؼاٍ و٢خله، لم جلضٍ ؤمه والصة َبُُٗت،  لً ٣ًخله، ٚو

َا بلُه، خحن وبهما ولضجه ٢بل ألاوان بك٤ البًُ، و٦ظا ألامغ باليؿبت للٛابت التي ػخٟذ ؤشجاع 

٨ظا، ًٓهغ ٖم٤  ؿحر وعاءَا َو ا٢خل٘ ٧ل ظىضي مً الجِل شجغة مً ؤشجاع الٛابت، ًدغ٦ها َو

 1زُاله في نُاٚت ؤخضار مؿغخُخه.

 مؿغخُت "عومُى وظىلُذ" لك٨ؿبحر، ٞهي ؤًًا ٢اثمت ٖلى الخىام م٘ ما وعص في    
ّ
ؤما

٣ُت في ؤؾُىعة "بحرامىؽ وحؿبي" وزال  ٍغ نتها ؤن بحرامىؽ الكاب ؤخب حؿبي اإلاُصُىلىظُاث ألٚا

الٟخاة، ٣ًابلها "عومُت وظىلُذ" لضي ق٨ؿبحر، و٢ض ٖاقا في بابل، و٧لما بًٗهما مً ز٣ب في 

الجضاع الٟانل بحن بُتهما؛ ألن ٖاثلتهما لم جىا٤ٞ ٖلى طل٪ الخب، وعًٞا ٨ٞغة اعجباَهما. وفي 

ؤوال، ل٨ً لبىة ٧اهذ جسًب قض٢حها  بخضي اللُالي عجبا ل٣اء ٖىض شجغة الخىث، و٢ض ونلذ حؿبي

ىضما ونل  الضماء ؤزاٞتها ٞهغبذ، ول٨جها في َغبها ؾ٣ُذ ٖباءتها؛ ٞمؼ٢تها اللبىة بلى هخ٠، ٖو

ثرث ٖلى  بحرامىؽ لم ًغ ؾىي الٗباءة اإلامؼ٢ت؛ ٣ٞخل هٟؿه، وخحن ؤجذ حؿبي بلى اإلا٩ان، ٖو

ظاهبه، ٞمًمىن عومُى وظىلُذ َى  بحرامىؽ مُخا، لم ٨ًً مجها بال ؤن ج٣خل هٟؿها؛ لخهحر بلى

مًمىن بحرمىؽ وحؿبي، بٌٛ الىٓغ ّٖما ؤصزله ق٨ؿبحر ٖلحها مً ؤخضار، وشسىم؛ ٞخل٪ 

خه السانت.  يغوعة ا٢خًتها خب٨ت اإلاؿغخُت؛ ختى جخىاءم م٘ ٖهغ ٧اجبها، وعٍئ

ت إلاؿغخُاجه، و٢ض ؤْهغث مؿغخُاجه ألاو٫ ا   وؿُا١ و٢ض ؤبضٕ ق٨ؿبحر في مالءمت اللٛت الكٍٗغ

ج  ً بالخضٍع
ّ
ق٨ؿبحر وعاء الجما٫ اللٛىي، وولٗه بالخالٖب بال٩لماث، والٗىاًت بال٣ىافي، ل٨ىه جم٨

ٗها إلاخُلباث ؤخضازه، و٧ان مٛغما بالهىع اإلااصًت الخؿُه، و٧ان  مً الؿُُغة ٖلى لٛخه، وجَُى

ض.   2هُا١ زُاله واؾٗا وقامال بك٩ل ٍٞغ

 

 الخاجمت 

خه، ؤنبذ همىطظا ًدخظي به ٢ابال للخىام، وؤن      بن الىو اإلاؿغحي السالض بجىصجه ومُٗاٍع

ل بٚغاء ل٨خاب اإلاؿغ؛ إلاداوعتها 
ّ
الصسىم اإلاؿغخُت في الىهىم اإلاؿغخُت ال٨الؾ٨ُُت، حك٩

لها، وؤن ال٩اجب اإلاؿغحي ًجض في الىهىم اإلاؿغخُت السالضة ٢اؾما مكتر٧ا مً الهم  وجإٍو

                                                           
 .   691م(، م1990، )بحروث: اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ، 2ٍ اإلاأس ي ال٢بري،اهٓغ: ق٨ؿبحر، ولُم،   1
 .  118-113م(، م1975)صمك٤:  مُبٗت َغبحن،  مدالشاث في جىىس ألادب ألاوسوبي،اهٓغ: السُُب، خؿام،   2
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ض  ؤلاوؿاوي، ت ومخُىعة، خؿب ال٣ُم التي ًٍغ ُّ ى ت ٚو ُّ ش صالالث خ ٦ما ؤجها ج٨دؿب ٖلى مّغ الخاٍع

 ألاصباء ؤن ٌٗبروا ٖجها.

والى٢اج٘ ألاؾُىعٍت هي وؾُلت مً وؾاثل الخٗبحر الٟىُت، مشلها في طل٪ مشل اؾخسضام ؤصواث    

ً ال٩اجب مً السغوط مً الىمُ
ّ
ب، والخدى٫ الخإل٠ُ اإلاؿغحي ألازغي. ٞاألؾُىعة جم٨ ُت بلى الخجٍغ

ت والسُابُت اإلاباقغة، بلى الٛمىى وؤلاًداء، ومً مؿخىي الغئٍت بلى مؿخىي الغئٍا،  ٍغ مً الخ٣ٍغ

 وبالخالي الاهخ٣ا٫ بالىو مً هو مٛل٤، بلى هو مٟخىح.

ٗض الغمؼ مً ألاصواث التي اٖخمضث ٖلحها الىهىم طاث الخىام ألاؾُىعي؛ وطل٪ ؤوال للخإ٦ُض     َو

٢ضعة ال٨ّخاب ٖلى اؾخسضامه مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي اؾخسضامه ٦ةخالت نىعٍت ؤو خّؿُت، ٖلى 

إزظ اؾخسضام الغمؼ مضًاث جدُذ لل٩اجب ٞغنت إلهخاط اإلاٗاوي،  ض وج٣ىي الىو مخاهت وظماال. ٍو جٍؼ

والغئي، والش٣اٞاث بك٩ل ّٞجي وظمالي، وفي الى٢ذ هٟؿه جدُذ ٞغنت إلاخل٣ي الىو لُٟ٪ َظٍ 

بت ؤو بُٗضة مما ٢هضٍ الغمىػ  ظٍ الكٟغاث؛ لُيخج َى آلازغ ؤ٩ٞاعا ومٗاوي، ٢ض ج٩ىن ٢ٍغ ، َو

ال٩اجب؛ وبظل٪ ٩ًىن َىا٥ هو ظضًض، َى هو اإلاخل٣ي ، طل٪ ٧ٌل خؿب مغظُٗاجه، وز٣اٞخه، 

 وهٕى ال٣غاءة التي ٌؿخسضمها. 
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م ُٙي في ٠خاباث الذ٠خىس جمام خعان: هٝذ وجٍٝى  الاهخداء الٌى

وي الذ٠خىس 
ّ
 ـالح الذًً مال

 ٜعم آلاداب واللٕت الّشبُت، ١لُت آلاداب واللٕاث، حامّت مدمذ خُمش، الجضاثش

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث

ُُٟت التي جىاصي بلحها الباخشىن ا ىا حؿعى َظٍ اإلاضازلت بلى ٞدو اإلا٣ىالث الْى إلادضزىن، ونٞغ

ًَ مً وعائها ججضًض ال٨ٟغ الىدىي الٗغبي، وجسلَُهه مّما عان ٖلُه ب٨غوع ألاًام  م؛ آّمُــ بلحها ؤهٓاَع

ٟلت الخغاؽ، وبزغاَءٍ بما اهخهى بلُه ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي اللؿاوي ٢ضًما وخضًشا. وال ظغم ؤّن ما ُبظ٫  ٚو

٤َ مً و٢ذ ل٣اٍى م ِٟ ه
ُ
ً اإلاد٣٣حن اإلاىهٟحن جمدَُهه ٖلى يىء ما في َظا الؿُا١ مً ظهض، وما ؤ

ؿ٠ٗ 
ُ
ببُان وظٍى ال٣ىة، ومىاًَ ال٠ًٗ ُٞما  -ٖىض الغظٕى بلحها -ج٣غع مً مٟاَُم لؿاهُت، ح

ُٟي الٗغب. وخغي ّ بالبُان ؤّن ه٣ض الخجغبت الىُُْٟت، ونٝغ الٗىاًت  نَضٕ به صٖاة الاهخداء الْى

الٗغبي ؤخغي وؤصعى بلى الجهىى بسضمت البدض الٗلمي في بلى بؾهامها في بٖاصة ٢غاءة الترار الىدىي 

الٗالم ؤلاؾالمي. ٞلً ج٣ىي قى٦ت َظا ألازحر بن لم ًهاخب اإلاىجَؼ اللؿاوي ُٞه ه٣ض بىاء، ًدمله 

 الٗىاًت بلى م٣ىماث 
َ
ا ٖلى الخُىع. ألظل طل٪ ٦خبىا ٖلى ؤهٟؿىا في َظٍ اإلاضازلت نٝغ ا ؤو ٦َغ َٖى

 ونُٟت الخ٨ٟحر الىدىي لضي الض٦خ
ً
مها؛ ٞهى ًىدى مىداة ىع جمام خؿان، ومداولت ه٣ضَا وج٣ٍى

ُٟي ٖغبي ظضًض، ٌؿخإه٠ الىٓغ في ؤنى٫  ؿخٟٙغ الجهض في ؾبُل ب٢امت ع٧اثؼ مىهج ْو ُُٟت، َو ْو

ت الٗغبُت، بخىؾل الجم٘ بحن ؤصواث مإنىلت وؤزغي مى٣ىلت، ٢ىامها اإلاؼاوظت بحن  ت الىدٍى الىٍٓغ

وما ؤخىط ٢ًاًاها بلى  ! نغة في ل٤ٟ واخض. ٞما ؤخىط مىجؼاجىا بلى اإلاغاظٗتألاهٓاع الترازُت واإلاٗا

وخغي بالبُان ؤن ما حؿى٢ه اإلاضازلت لِـ مجغص ٖغى وجىن٠ُ إلا٣ىالث الغظل، بل هي  ! اإلاغاٞٗت

ذ ٖلحها، ٧ي ًخطر مضزى٫ ألا٢ى٫ مً مىسىلها،  مداولت ظاصة لدؿلُِ آلُاث الى٣ض والدكٍغ

ذ. ىة مً الهٍغ  وحؿدبحن الٚغ

 

 اإلاٝذمت 

َىع، ٖلى ابدى ام و٦ّغِ الضُّ اء ظهاػ هدىّيٍ جٟؿحرّيٍ ٚاًٍت في حٗا٢بذ َىاِث٠ مً الىداة، بمّغِ ألاًَّ

ماُؾِ٪ والاهخٓام،  اهتهىا بلى الٛاًت التي ، خّتى ًٖ الخُٛحر ٍهىههًدٟٔ ٦الم الٗغب مً اللخً، و الخَّ

ٓام. َل وؤلٖا ٍٕ بلى الضَّ ؤّن َظا الجهاػ  بُض ؤّمىا، واَخضوا بلى اإلاُلب الظي ابخٛىا، بما َى صا

خه مشالب ٖلى ٦ّغ الضَىع، ٤ُٟٞ ؤبىاء الٗغبُت في الخٟؿحري  زالُخه قىاثب ٖلى مّغ الٗهىع، وهاٖػ
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طجغون ب٣ىاٖضٍ، وج٤ًُ نضوعَم بخدهُلها، ٞخٗالذ  الٗهغ الخضًض ًىٟغون مىه، ٍو

 بها، وجماألث ظهىص الضاعؾحن ٖلى بلُاٝ الىٓغ في ٖلم الىدى مً ظضًض، 
ً
الهُداث جتري خاه٣ت

ا مّما ؤػعي به وعان ٖلُه. ٞهضٖذ َاثٟت مً صاعسخي الٗهغ جغي ؤّن ؾغَّ ٖسخى ؤن ججض له مسغظ

َغ البدض في َظا اإلاًماع ًٖ  َٟ ُثها في اإلاباوي لخبٗثها زل٣ا ظضًضا. ٞإْؾ ْٟ الىجاة َى َْغ١ُ باب اإلاٗاوي وهَ

ت مً الضاعؾحن آمىىا ؤنَّ الٗغبُت لً جبرؤ مً ٖللها، ولً حؿلم مً مؼال٣ها ما لم جغؾم ل
َّ
ل
ُ
٤ٌ ز ها ٍَغ

 بلى اإلاٗجى والاؾخٗما٫. 

مي ص.جمام خّؿان؛ ٣ٞض ؾعى، ب٩ل ما ؤوحي  ومً ؤبغػ ؤ٢ُاب َظا الاججاٍ الىدىي الخ٣ٍى

مً ٢ىة، بلى اؾخئىاٝ الىٓغ وج٣لُبه في هخاثج ال٨ٟغ الىدىي الٗغبي ه٣ضا وبىاء. ٞغؤًخه ًشىع ببٌٗ 

ت  هضٝ ٖجها، م٣ترخا بضاثل لؿاهُت هدٍى ججهٌ بخدلُل السُاب، وحٛجي ًٖ ؤٖغاٝ الىداة،  ٍو

ل  ت الترازُت. بطن ما م٣ىماث َظا الخدلُل الىدىي؟ َو ؤلاظغاء اإلاضعوط ٖلُه في اإلاضوهت الىدٍى

ا ؤمتن مّما ابدىاٍ ؤؾالٞه زال٫ ٢غون مً  اؾخُإ ناخبه ؤن ًبجي، بما وي٘ وبه نضٕ، ظهاػا هدٍى

 بالظي َى زحر؟  بٖما٫ ال٨ٟغ وبَالت الىٓغ؟ ؤم َل اؾدبض٫ الظي َى ؤصوى

ٍغ ُٞما ًإحي:  بؿِ ال٣ى٫ وجدٍغ

 

 الجهاص الىدىي الىاـٚ ومٝىماث الخدلُل

ان ٖلى صعاؾت ٞغوٕ مسخلٟت مً اللٛت الٗغبُت عآَا بداظت بلى مٗاوصة الىٓغ، ًدشه   ام خؿَّ ؤ٦ّب جمَّ

ُٟي( الظي ؤٚغاٍ ٖلى ججضًض الىدى الٗغبي في  ا اإلاىهج الىنٟي )الْى ؼظُه هدَى ؾُا١ ًخالءم بلحها ٍو

م٘ مخُلباث البدض اللٛىي الخضًض. وهلمـ ؤزغ طل٪ في مٟخخذ ٦خابه، بط ٣ًى٫: "الٛاًت التي ؤؾعى 

ه مىبٗشا مً اإلاىهج 
ّ
وعاءَا بهظا البدض ؤن ؤل٣ي يىءا ظضًضا ٧اقٟا ٖلى الترار اللٛىي الٗغبي ٧ل

ُت للغمؼ بلى وكاٍ اإلاجخم٘،" 1".الىنٟي في الضعاؾت  2ومىُل٣ه في طل٪ ؤّن اللٛت "مىٓمت ٖٞغ

٢ىامها زالزت ؤظهؼة: ظهاػ نىحي، وظهاػ نغفي وظهاػ هدىي، ًخإل٠ ٧لُّ ظهاػ مً ػمغة مً اإلاٗاوي ؤو 

ت مً الٗال٢اث وال٣ُم السالُٞت  اث٠ ج٠٣ بةػائها ػمغة مً اإلاباوي ؤو ألاق٩ا٫، ومً مجمٖى الْى

اضخي للماصة الغابُت بحن  ؤٞغاص ٧ّل مً اإلاٗاوي ؤو اإلاباوي، ٩ًىن الخدلُل ؾبُال بلحها، ٞهى جىُٓم ٍع

ت الاهٟها٫ ًٖ بظغاءاجه مهما ٧اهذ نىعَا، و٦ُٟما  ت، ال ٩ًىن في مؿخُإ الضعاؾاث اللٍٛى اللٍٛى

ت التي جهضع ٖجها.  اث اللٍٛى  ٧اهذ اإلاىاهج والىٍٓغ

                                                           
 .10(، مم1998، )ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب، 3ٍ، اللٕت الّشبُت مّىاَا ومبىاَاخّؿان، جمام،  1
 .34هٟؿه، ماإلاغظ٘  2
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"ؤما زىابذ  1بلى الشىابذ مً زال٫ اإلاخٛحراث،" بن الخدلُل في اإلاىٓىمت اللؿاهُت "ونى٫ 

ض والخ٣ُٗض ؤو بٗباعة ؤزغي: هي م٩ىهاث ما ٌٗٝغ باؾم  اللٛت ٞهي مىاٍ الخبىٍب والخ٣ؿُم والخجٍغ

ه ؤن حهضَي بلى اؾخ٨كاٝ الىٓام اللٛىي ال٣اّعِ طي ألانى٫  2هٓام اللٛت؛"
ُ
بمٗجى: ؤنَّ ما ٧ان ؾبُل

 3الشابخت ٞهى بظغاء جدلُلي.

ى مشاع الاَخمام ومضاع البدض، وج جضع ؤلاقاعة بلى ؤّن الجهاػ الىدىي الىان٠ للٛت، َو

 4ًخإل٠ مً الٗىانغ السمؿت آلاجُت:

ما. .1 ت الٗامت، ٧السبر وؤلاوكاء وهدَى  َاثٟت مً اإلاٗاوي الىدٍى

ت السانت، ٧الٟاٖلُت واإلاٟٗىلُت. .2  َاثٟت مً اإلاٗاوي الىدٍى

اإلاٗاوي السانت، ٦ٗال٢ت ؤلاؾىاص والخسهُو َاثٟت مً الٗال٢اث التي جغبِ بحن  .3

 واليؿبت والخبُٗت.

 ما ٣ًضمه ٖلما الهٝغ والهىجُاث لٗلم الىدى مً مبان. .4

 ال٣ُم السالُٞت بحن ؤٞغاص ٧ل َاثٟت مما ؾب٤. .5

واهُال٢ا مً َظا الخهىع الٗاّم لبيُت الىٓام الىدىي، ًشىع جمام خؿان بالٗمىص ال٣ٟغي  

، ٞحراَا ؤقبه ما الظي ٢امذ ٖلى ؤؾاؾه الى
ً
ت ٢اَبت ت الترازُت، ُمؼعٍا بالٗىامل الىدٍى  الىدٍى

ُ
ت ٍٓغ

وؤّجها ق٩ل مً ؤق٩ا٫ اإلابالٛت ٢اص بلُه الخ٣لُض صون مغاظٗت الىٓغ وبلُاٞه في  5ج٩ىن بالسغاٞت،

اإلاىعور الىدىي، ٣ًى٫: "ًّخطر ؤّن الٗامل الىدىي و٧ّل ما ؤزحر خىله مً ضّجت لم ٨ًً ؤ٦ثر مً 

جـها."مبالٛت 
ّ
  6ؤّصي بلحها الىٓغ الؿُخي والسًٕى لخ٣لُض الؿل٠ وألازظ بإ٢ىالهم ٖلى ٖال

غابُت التي ٧اهذ ٢ُب الغحى في   لى يىء َظا اإلاٟهىم، ًّخجه بلى بدض الٗالمت ؤلٖا ٖو

غي اوكٛا٫ الىداة بها ٢هىعا في ٞهم الٗغبُت، ٞهي ال حٗضو ؤن ج٩ىن  الضعؽ الىدىي ال٣ضًم، ٍو

غابُت ؤ٦ثر مً  ظاهبا ٌؿحرا مً ظىاهب ٦شحرة تهضي بلى اإلاٗجى وجغقض بلُه، "ٞـلم ج٨ً الٗالماث ؤلٖا

ىت ٌؿخٗصخي الخمُحز بحن ألابىاب بىاؾُتها خحن ٩ًىن  هٕى واخض مً ؤهىإ ال٣غاثً بل هي ٢ٍغ

                                                           
م(، 1977، )ال٣اَغة: م٨خبت الساهجي، ؤٜعام ال٢الم الّشبي مً خُث الؽ٣ل والىٌُٙتالؿاقي، ٞايل مهُٟى،  1

 . ج٣ضًم جمام خؿان لل٨خاب.10م
  .9اإلاغظ٘ هٟؿه، م 2
 .16اهٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه، م 3
 .37-36، ماللٕت الّشبُت مّىاَا ومبىاَاهٓغ: خؿان،  4
 .189، ماهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ 5
 .207اإلاغظ٘ هٟؿه، م 6



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 88  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

غابُت في ٧ل واخضة مً َظٍ الخاالث لِؿذ  ُا ؤو بالخظٝ ألّن الٗالمت ؤلٖا
ّ
ا ؤو مدل غاب ج٣ضًٍغ ؤلٖا

غابُت بمٟغصَا ال ْاَغ  ة ِٞؿخٟاص مجها مٗجى الباب... و ال ؤ٧اص ؤمّل جغصًض ال٣ى٫: "بّن الٗالمت ؤلٖا

 1حٗحن ٖلى جدضًض اإلاٗجى  ٞال ٢ُمت لها بضون ما ؤؾلٟذ ال٣ى٫ ُٞه جدذ اؾم جًاٞغ ال٣غاثً."

وفي هٍٓغ حٛجي ال٣غاثً اإلا٣الُت ًٖ ٨ٞغة الٗامل الىدىي التي جمّؿ٪ الىداة ألاواثل  

 وخانُل مظَبه في طل٪ ًم٨ً جسلُهه ُٞما ًلي:  2بم٣ىلتها،

ت،   ٣هض به اإلاٗاوي الىدٍى ًمّحز جّمام خّؿان بحن زالزت ؤهىإ مً اإلاٗاوي: اإلاٗجي الىُْٟي، ٍو

٧الٟاٖلُت، واإلاٟٗىلُت، وؤلاياٞت، واإلاٗجى اإلاعجمي الظي جض٫ّ ٖلُه ال٩لمت اإلاٟغصة ٦ما في اإلاٗاظم، 

ا١، ؤو مٗجى ْاَغ الىو ٦ما ٣ًى٫ ألانىلُىن، وخهُلت اإلاٗىُحن ٌؿ ُّ اوي اإلاٗجى اللٟٓي للؿ

ى مٗجى  ظان اإلاٗىُان ٢غاثً م٣الُت، ؤي م٨خىبت ؤمامىا وهغاَا، ٖلى زالٝ اإلاٗجى الشالض، َو َو

غاُص به الٓغوٝ الاظخماُٖت التي ٢ُل ٞحها الىو. وبطا ؤيٟىاٍ بلى اإلاٗىُحن ألاولحن، هخج  اإلا٣ام، ٍو

ل اإلاال٠ للمٗاوي الشالزت بجملت ٢الها َالب في اإلاغخلت  3ٗٝغ باإلاٗجى الضاللي.ٖىضها ما ٌ
ّ
مش ٍو

ٖت؟
ّ
ضا بقٗا٫ ؾُجاعة، وهي: حؿمذ بالىال ت لىاْغ مضعؾت مٍغ  الشاهٍى

ت: ظاّع ومجغوع. ، وبالىاٖل ٕى ُٟي ؤو الخدلُلي للجملت: حؿمذ: ٞٗل مًإع مٞغ  ٞاإلاٗجى الْى

ت: آلت جسغط مجها قٗلت واإلاٗجى اإلاعجمي: حؿمذ: مً الؿما ح؛ ؤي: الاؾدئظان، والىاٖل

 نٛحرة مً الّىاع ًًِٛ ٖلى ظؼء مجها.

ى الىٓغ بلى ال٣غاثً الخالُت والاظخماُٖت التي جض٫ّ ٖلى ؾىء جغبُت  واإلاٗجى الضاللي: َو

ت ًُلب مً هاْغ اإلاضعؾت بقٗا٫ ؾُجاعة  ضم اخترام؛ طل٪ ؤّن َالبا لم ًؼ٫ في اإلاغخلت الشاهٍى ٖو

 4له.

ت   ت مً اإلاٗاوي الىدٍى واإلاٗجى الىُْٟي، خؿب ما ٌؿى٢ه جمام خؿان، "مجمٖى

ت مً الٗال٢اث التي جغبِ بُجها... ختى ج٩ىن نالخت ٖىض جغ٦ُبها لبُان  السانت... جدخاط بلى مجمٖى

ظٍ الٗال٢اث في  ال٢ت الخسهُو... واليؿبت...والخبُٗت... َو اإلاغاص مجها. وطل٪ ٦ٗال٢ت ؤلاؾىاص، ٖو

ت ٖلى مٗاوي ألابىاب الساّنت ٧الٟاٖلُت، واإلاٟٗـىلُت."   5الخ٣ُ٣ت ٢غاثً مٗىٍى

                                                           
 .207-205اإلاغظ٘ هٟؿه، م 1
 .231اهٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه، م 2
 .41 - 39اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
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 .178اإلاغظ٘ هٟؿه، م 5
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ت؛ ٞاإلؾىاص َى الٗال٢ت الغابُت بحن   و٢ض بؿِ ال٣ى٫ في َظٍ الٗال٢اث ؤو ال٣غاثً اإلاٗىٍى

ت ٦بري جخّٟغٕ ٖجها ٢غاثً  ىت مٗىٍى اإلابخضؤ والسبر، وبحن الٟاٖل ؤو هاثبه والٟٗل، والخسهُو ٢ٍغ

ت ؤ ىت الٛاثُت وحكمل اإلاٟٗى٫ مٗىٍى ىت الخٗضًت وجض٫ّ ٖلى اإلاٟٗى٫ به، و٢ٍغ زّو مجها، وهي: ٢ٍغ

ت وجض٫ّ ٖلى اإلاٟٗى٫ مٗه واإلاًإع  ُّ ىت اإلاٗ ألظله، واإلاًإع بٗض الالم و٧ي والٟاء ولً وبطن، و٢ٍغ

ىت الخدضًض والخى٦ُض، وجض٫ ٖلى ا ُت وجض٫ ٖلى اإلاٟٗى٫ ُٞه، و٢ٍغ ىت الٓٞغ إلاٟٗى٫ بٗض الىاو، و٢ٍغ

ىت ؤلازغاط وجض٫ّ  ىت الخٟؿحر وجض٫ ٖلى الخمُحز، و٢ٍغ ىت اإلاالبؿت وجض٫ّ ٖلى الخا٫، و٢ٍغ اإلاُل٤، و٢ٍغ

ىت اليؿبت،  ىت اإلاسالٟت وجض٫ّ ٖلى الازخهام، وبٌٗ اإلاٗاوي ألازغي. ؤّما ٢ٍغ ٖلى الاؾخصىاء، و٢ٍغ

ىت الخبُٗت، ٞ حراص بها الخىاب٘ ألاعبٗت: الىٗذ، ٣ُٞهض بها الجّغ باإلياٞت ؤو بدغوٝ الجّغ. وؤّما ٢ٍغ

  1وال٠ُٗ، والخى٦ُض، والبض٫.

غابُت، والغجبت، والهُٛت،   ت ج٣ابلها ٢غاثً لُٟٓت هي: الٗالمت ؤلٖا ٞهظٍ ال٣غاثً اإلاٗىٍى

ت واللُٟٓت َى اإلاضعى  2واإلاُاب٣ت، والّغبِ، والخًاّم، وألاصاة، والىٛمت. ومجمٕى َظٍ ال٣غاثً اإلاٗىٍى

ًَ الخٗل٤ُ، غاب، وهي  ٢غاث ُٟي ؤو ٖىض ؤلٖا وهي التي ًيبػي ؤن هىٓغ بلحها ٖىض  جدضًض  اإلاٗجى الْى

ت الٗامل الىدىي التي اخخٟل بها الىداة ٦شُـغا.    3حٛجي ًٖ هٍٓغ

ض ٖمغا، مٗخمضا ٖلى   و٢ض اؾخض٫ّ جّمام خّؿان ٖلى وظهت هٍٓغ بةٖغاب ظملت: يغب ٍػ

ت واللُٟٓت، خُض ًىٓغ  ِٗغب بلى ال٩لمت ألاولى ٢غاثً الخٗل٤ُ اإلاٗىٍى
ُ
، ُٞجضَا ظاءث ٖلى «يغب»اإلا

َل »نُٛت  َٗ َ
ها بةػاء  « ٞ

ُ
ت ٖلى الٟٗل اإلااضخي، ؾىاء في نىعتها ؤم مً خُض و٢ٞى

ّ
 -ًٟٗل »الّضال

ض»زّم ًىٓغ بٗضثظ بلى لٟٓت «. اٞٗل ت، «ٍػ ُٟخه الىدٍى ٤ ال٣غاثً بلى جدضًض ْو ، وحهخضي ًٖ ٍَغ

 خُض ًالخٔ ما ًإحي:

ىت الهُٛت(. اهخماءٍ بلى .1  الاؾم )٢ٍغ

غابُت(. .2 ىت الٗالمت ؤلٖا ا )٢ٍغ ٖى  ٧ىهه مٞغ

ىت الخٗل٤ُ(. .3 ٤ ؤلاؾىاص )٢ٍغ  اعجباَه بالٟٗل اإلااضخي ًٖ ٍَغ

ىت الهُٛت(.  .4  بىاء الٟٗل مٗه للمٗلىم )٢ٍغ

ىت الغجبت(. .5  اهخماءٍ بلى عجبت الخإزغ )٢ٍغ

ىت الغجبت(. .6 ت )٢ٍغ  عجبخه في الخإزغ عجبت مدْٟى
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ىت اإلاُاب٣ت(.بؾىاص ٞٗله بلى  .7  اإلاٟغص الٛاثب )٢ٍغ

ض»وبؿبب ٧ّل َظٍ ال٣غاثً ًهل بلى بٖغاب   ٞاٖال، زم ًىٓغ بٗض طل٪ بلى لٟٓت « ٍػ

 ، ُٞالخٔ: «ٖمغا»

ىت الهُٛت(. -1  اهخماءٍ بلى مبجى  الاؾم )٢ٍغ

غابُت(. -2 ىت الٗالمت ؤلٖا  ٧ىهه مىهىبا )٢ٍغ

ىت  -3  الخٗل٤ُ(.اعجباَه بالٟٗل بىاؾُت ٖال٢خه الخٗضًت )٢ٍغ

ىت الغجبت(. -4  ؤّن عجبخه مً الٟٗل، والٟاٖل عجبت الخإزغ)٢ٍغ

ىت الغجبت(. -5 ت )٢ٍغ  عجبخه في الخإزغ عجبت ٚحر مدْٟى

 1مٟٗى٫ به.« ٖمغا»وبؿبب َظٍ ال٣غاثً  ظمُٗا ًهل بلى ؤّن 

خماص ٖلى ال٣غاثً في الخدلُل الىدىي ؤجها جىٟي ٖىه الخٟؿحر الٓجي ؤو اإلاى  اثضة الٖا ٣ُي ٞو

 2لٓىاَغ الؿُا١، ٦ما جضٞ٘ ٖىه ما لجَّ ُٞه الىداة مً ظض٫ ٖاملي ال َاثل وعاءٍ.

هٝغ   غاب ال ًلخٟذ بلى الضاللت اإلاعجمُت، ٍو والىاضر مً ٧ّل َظا ؤّن اإلاال٠ ؤزىاء ؤلٖا

طر اإلاٗجى اإلاظ٧ىع ؤم٨ً بٖغاب الجملت صون خاظت بلى اإلاعجم ؤو 
ّ
ه "بطا اج

ّ
ٖجها الٗىاًت، و ًغي ؤه

ُٟي َى الشمغة الُبُُٗت لىجاح ٖملُت الخٗل٤ُ."اإلا و ألظل جُب٤ُ  ٣3ام. طل٪ بإّن ويىح اإلاٗجى الْى

ٗغبه بٖغابا مٟهال، ًبّحن  لضي -َظا الغؤي ًىعص بِخا مً جإلُٟه مً بدغ ال٩امل ال مٗجى له، َو

خماص ٖلى اإلاٗجى الىُْٟي في الخدلُل اللٛىي، -اإلاال٠ ُٟت  خُض  4بلى ؤّيِ خّض ًم٨ً الٖا جإحي ْو

ال٩لمت مً نُٛتها وويٗها، ال مً صاللتها ٖلى مٟهىمها اللٛىي. و لٗل َظٍ ال٨ٟغة ٢ض عاوصث 

اإلاال٠ مىظ ػمً بُٗض، خُض هجضٍ ًضلي بالغؤي هٟؿه ؾىت زمـ وزمؿحن وحؿٗماثت وؤل٠ في 

غاب واإلاٗجى الىُْ ٟي، ٦خابه )مىاهج البدض في اللٛت(، ُٞىّضر مضي الهلت الىز٣ُت بحن ؤلٖا

ى   بةًغاص هّو هثري مً ٖىضٍ ٖلى مشا٫ اللٛت الٗغبُت، وبن لم ج٨ً ٧لماجه جدمل مٗجى، َو
ّ
مؿخضال

 التّران و جدى٠٨ 
ّ

وُّ بؿ٣اخِخه في ال٨مٔ ّٞٗىَض التّران حٗىُضا زؿُال ٞلما ان٠٣ُ ِٗ ؿَخ
ُ
٠ اإلا

َ
"َخى٨

ِؼَب."
َ
ل بلُه ؤّن  5ق٣له اإلاؿخّٗو بدكله ٞاهد٨غ ُسخُال سخُال ختى ز ُّ س ال٣اعت ٢ض قٕغ في  ٍو

                                                           
 .182-181اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
 .233، 232الؿاب٤، م اإلاغظ٘اهٓغ:  2
 .182اإلاغظ٘ هٟؿه، م 3
 .184اهٓغ: هٟؿه، م 4
ت،  ،مىاهج البدث في اللٕتخؿان، جمام،   5  .227م م(،1990)ال٣اَغة: م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ
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ما ٌؿمٗه ٣ًى٫: خى٠٨: ٞٗل ماى، واإلاؿخّٗو: 
ّ
غابي ل٩لماث َظا الىو، و ٦إه الخىظُه ؤلٖا

غاب.  1ٞاٖل، بلى ؤن ًخمَّ له ؤلٖا

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤّن مهُلر "الخٗل٤ُ" ًغاٍ جّمام خّؿان مهُلخا ؤنُال في الترار  

خه في الخٗل٤ُ، ٣ًى٫  -ؤًًا–ه الٗغبي، ول٣ض ؤزظٍ مً ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي، ومى اؾخسلو هٍٓغ

ش الترار الٗغبي بلى آلان هي ما  في َظا اإلاٗجى: "ولّٗل ؤط٧ى مداولت لخٟؿحر الٗال٢اث الؿُا٢ُت في جاٍع

م  2طَب بلُه ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي ناخب مهُلر الخٗل٤ُ،"
ّ
٣ى٫ ؤًًا: "وؤّما ؤزُغ شخيء ج٩ل ٍو

ال١، ٞلم ٨ً ً الىٓم وال البىاء وال الترجِب، وبهما ٧ان الخٗل٤ُ، و٢ض ٢هض ُٞه ٖبض ال٣اَغ ٖلى ؤلَا

ت  ت بىاؾُت ما ٌؿّمى بال٣غاثً اللُٟٓت واإلاٗىٍى مي بوكاء الٗال٢اث بحن اإلاٗاوي الىدٍى به في ٖػ

 3والخالُــت."

و ٞحها، ُٞٛجي بًٗها ًٖ بٌٗ خاإلاا   ترزَّ ًُ ت ٢ض  وججب ؤلاقاعة بلى ؤّن ال٣غاثً الىدٍى

خد٤٣ الٟهم وؤلاٞهام. ٣ٞض ص٫ّ ٦الم الٗغب ؤّجهم ًترزهىن في بٌٗ ًامً اللبـ ٍو خطر ال٣هض ٍو

ال٣غاثً ؤلاياُٞت الؼاثضة ًٖ مُالب ؤمً اللبـ، ٣ُُٞٗىن الىٗذ وال ًُاب٣ىن بِىه وبحن مىٗىجه 

. مشلما ال 
ّ
ٗىن اإلاٟٗى٫ في قىاَض ّٖضَا الىداة قىاط ٞغ ىهبىن الٟاٖل ٍو غابُت، ٍو في الخغ٦ت ؤلٖا

ترزهىن في مبجى الهُٛت بطا ما اهضٞ٘ ؤلالباؽ، ًدٟٓى  ن الغجبت ٖىضما حٛجي ٖجها ٢غاثً ؤزغي، ٍو

وال ًجغون اإلاُاب٣ت في الىٕى الٗضص، وال ًجضون خاظت بلى الًمحر الغابِ، ُٞدظٞىهه، ٦ما 

ؿ٣ُىن الخٝغ والىٛمت ؤًًا.  ًدظٞىن اإلاًاٝ واإلاىنىٝ واإلابخضؤ والسبر والٟٗل وهدى طل٪، َو

ىن بمضي ويىح الضاللت واهضٞإ الخٗمُت ًٖ الٛغى.٧ّل طل  4٪ مَغ

ىعة بلى صعاؾت الؼمً الىدىي وظهاجه اإلاؿخٟاصة مً   ٦ظل٪، وّظه جمام خؿان ٖىاًت مٞى

٨ٞك٠ ٖجها في يىء اعجباَها ب٣غاثً م٣الُت وؤزغي خالُت م٣امُت. ٣ٞىل٪ مشال: ؤياعب  5الؿُا١،

لت ٖلى الخا٫ ؤو الاؾخ٣با٫؛ ٞةن ٧ان مهغوٞا بلى الخا٫ ػمُل٪ ؤزاٍ؟ ًترّجر ٞحها الؼمً بحن الضال

ىت  ىت م٣امُت؛ وبما ؤن جاقغ له ٢ٍغ ً: بّما ؤن ٣ًا٫ ؤزىاء و٢ٕى الًغب، ٞخ٩ىن ال٣ٍغ وظب ؤخض ؤمٍغ

ىت م٣الُت.  لُٟٓت، ٦إن ٣ًا٫ مشال: ؤياعب ؤزى٥ ػمُله آلان؟ ٞخ٩ىن ال٣ٍغ

                                                           
 .134، ماهٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه 1
 .186م، اللٕت الّشبُت مّىاَا ومبىاَاخؿان،  2
 .188اإلاغظ٘ هٟؿه، م 3
 .240-233الؿاب٤، ماإلاغظ٘  4
 .260-240هٟؿه، ماإلاغظ٘ اهٓغ:  5
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ىا للضاللت ٖلى الاؾخ٣با٫، ٞال   ُّ يخحن: ٦إن وبن ٧ان مخٗ ًىٟ٪ مً م٣خطخى بخضي ال٣ٍغ

ج٣ا٫ الجملت، مشال، و٢ض قإ في الىاؽ ٖؼم ألار ٖلى يغب ػمُله، ُٞخمّدٌ الؼمً للضاللت ٖلى 

غ للؼمً بضلُل لٟٓي مً ٢بُل الٓٝغ 
ّ

ٖلى ؾبُل « ٚضا»الاؾخ٣با٫ باٖخباع ؤصلت اإلا٣ام، و٦إّن ًاق

 1اإلاشا٫.

ٍ بلى صعاؾت الجملت، ٞجاءث في مهىٟه ًًاٝ بلى ما ؾب٤، ؤّن الباخض لم ٨ًً ٢هض

ه ٖجها اٖخضاصٍ بها 
َ
ٖغيا ال ٚغيا، ال حؿخ٣ّل لضًه بٟهل ٨ًك٠ نىعَا الك٩لُت، و٢ض َنَغٞ

ٟاُنل ُٞه بحن اإلا٣ا٫ واإلا٣ام. "٣ٞض اهخخى مىخى 
َ
ا خضزا ٦المُا، ؤي وكاَا اظخماُٖا ال ج باٖخباَع

اثُٟا ؤَمل ُٞه الىظه الك٨لي مً التر٦ُب الىدى  ٣ُٞؿمه ٖلى َظا الىظه ال باٖخباع  2ي،"ْو

اثٟي جاعة، ٞخ٩ىن الجملت: اؾمُت  مٟهىم البؿاَت والخ٣ُٗض، وبهما بالىٓغ بلى اإلابجى الخ٣ؿُمي الْى

ت وبوكاثُت، ُُٟت جاعة ؤزغي، ٞخ٩ىن: زبًر ٗلُت؛ وبالىٓغ بلى مٗاوي ال٨الم الْى وبن ٖض٫ ًٖ  3ٞو

ت" خه، َظا الخ٣ؿُم الشىاجي في "زالنخه الىدٍى بةياٞت الجملت  4التي ؤعاصَا صعاؾت جُب٣ُت لىٍٓغ

وبةزغاط الكٍغ مً ٢ؿم ؤلاوكاء وبٞغاصٍ ب٣ؿم زالض مً ظاهب آزغ،  5الىنُٟت مً ظاهب،

  6ٞإزظث الجملت، لضًه، الخىمُِ الخالي:

 

 

            

  

                                                           
 .253اهٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه، م 1
٠، "الىٓام اللٛىي بحن الك٩ل واإلاٗجى مً زال٫ ٦خاب جمام خؿان )اللٛت الٗغبُت  2 مدمض، نالح الضًً الكٍغ

 .214م، م1979(، ٧17لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت، الٗضص )، خىلُاث الجامّت الخىوعُتمٗىاَا ومبىاَا("، 
 .244و 190م اللٕت الّشبُت مّىاَا ومبىاَا،اهٓغ: خّؿان،  3
تخّؿان، جمام،  4  .7م(، م2000، )ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب، 1، ٍالخالـت الىدٍى
 .12هٟؿه، ماإلاغظ٘ اهٓغ:  5
 .137اإلاغظ٘ هٟؿه، م 6
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 ط

 
ت مىمُت ٖلى ما جٓهٍغ الس 1و٢ض ٧اهذ في مالٟه اللٛت الٗغبُت مٗىاَا ومبىاَا ُاَت الصجٍغ

 الخالُت:

 
  

                               

                                                           
 .190، 117، 89، 88اهٓغ: الؿاب٤، م 1

 ج

 إنشائية

 إفصاحية

 قسم التزام

 تعجب مدح وذم

 إخالة صوت

شرطية     

 امتناع إمكان

 طلبية   

 استفهام أمر

 هني عرض

 حتضيض متن

 ترج دعاء

 نداء

 خربية

إثبات   نفي توكيد  
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مه:3   .ه٣ض الجهاػ الىدىي الىان٠ وج٣ٍى

ُُٟت بلى الىدى الٗغبي، والؾُما في زىعجه ٖلى  -بطن–جل٪  هي خهُلت هٓغة جّمام خّؿان الْى

ٛت 
ّ
اإلاٟاَُم الخ٣لُضًت التي ًغاَا ج٣هحرا مً الىداة، بن لم ج٨ً ٢هىعا في جٟؿحر الىٓام الىدىي لل

 الٗغبُت هدُجت الىٓغ الؿُخي. 

ت،  بما لها وبما ٖلحها، حّٗض ؤط٧ى  ٞلٗلي ال ؤظاوػ ال٣هض بطا ٢لذ: بّن خهُلخه الىدٍى

مداولت خضًشت جغؾم ؤبٗاص اإلاٗجى الضاللي وج٣ضح قغاعجه في الىدى الٗغبي بلى طل٪ الٗهض، ٣ٞض خاػ 

بها ناخبها قٝغ الاظتهاص في مغظُٗاث الىدى الٗغبي؛ بط عبإ بىٟؿه ًٖ ألاوـ بمغاجب الخ٣لُض 

ا قامال ٌؿحر بالضعؽ  وحُُٗل َا٢ت ال٣ٗل. ٞهى مً ال٣الثل الظًً اؾخُاٖىا ؤن ٣ًّضمىا ظهاػا هدٍى

 الىدىي مً ؤق٩ا٫ اإلاباوي بلى ص٢اث٤ اإلاٗاوي. 

 –ٞاإلاالَخٔ  
ً
ؤّن اإلاىهج الىنٟي الظي ؾعى مً زالله جّمام خّؿان بلى صعاؾت ٞغوٕ  -بضاءة

ه لم ٌؿب٤ بلُه، 
ّ
مً ؤهٓمت اللٛت الٗغبُت مىهٌج مً هٕى زاّم، ٣ٞض َّب٣ه جُب٣ُا ظضًضا، لٗل

ت الىنُٟت مً خُض بّجها ج٣ىم، ؤؾاؾا، ٖلى صعاؾت اللٛت إلا سالٟخه ؤّو٫ مبضؤ مً مباصت الىٍٓغ

اإلاىُى٢ت واإلاؿخٗملت في خالت زباث، و لِـ مً مهاّمها مٗاوصة الىٓغ في هماطط ونُٟت ؤو جدلُلُت 

ّم، بِىما هجضَا ٖ 1ؾاب٣ت، لب ألٖا ت ق٩لُت ال جلخٟذ بلى اإلاٗجى في ألٚا ىض جّمام خّؿان ٦ما ؤّجها هٍٓغ

 جىلي اإلاٗجى ؤَمُت بالٛت جغنضٍ مً ظىاهب قتى،
ً
و ٢ض ج٩ىن َظٍ الٗىاًت ؤزغا باعػا مً آزاع  2ونُٟت

ظا ما ًضٖىها بلى وٗتها  اإلاضعؾت الىنُٟت اللىضهُت التي ؤّؾؿها الٗالم اللٛىي ؤلاهجلحزي ٞحرر، َو

ا بلى اإلاٗجى واهُال٢ها مىه. ٞم ا طَب بلُه ؤونل ٢غبى بما ؤلّم به بالىنُٟت الىُُْٟت الهجغاَع

دّضص ما   بالؿُا١ الاظخماعي ًصخبها ٍو
ّ
ت "التي ال جغي الضاللت م٨خملت بال ؤصخاب جل٪ اإلاضعؾت اللٍٛى

 3ٞحها."

ي مداولت جمام خّؿان ًجض ؤّجها ؤٞاصث الخ٨ٟحر الىدىي بخ٣ضًم   ً في ج٣صخّ ِٗ م
ُ
ولّٗل اإلا

ت حؿخُُ٘ ؤن جّٟؿغ الىٓا ت مًبَى ت لٍٛى م الىدىي للٛت الٗغبُت جٟؿحرا الث٣ا. ٨ٟٞغة "جًاٞغ هٍٓغ

ُُٟا. ومً الىاضر ؤّن َظٍ ال٨ٟغة  غابُت جٟؿحرا ْو ها ؤًٞل ؾبُل لخٟؿحر الخغ٦ت ؤلٖا
ّ
ال٣غاثً" لٗل

                                                           
ت،اهٓغ: الغمالي، ممضوح ٖبض الغخمً،  1 ت الجامُٗت، ) الّشبُت والىٌاثٚ الىدٍى ت: صاع اإلاٗٞغ (، م1986ؤلاؾ٨ىضٍع

 .50م
ى طل٪ في ج٣ضًم اإلاٗجى ٖلى اإلابجى. 2

ّ
خجل  بّن ٖىىان بدشه مىح بما ًىلُه للمٗجى مً ؤَمُت، ٍو

٠، "الىٓام اللٛىي بحن الك٩ل واإلاٗجى مً زال٫ ٦خاب جمام خؿان )اللٛت الٗغبُت  3 مدمض، نالح الضًً الكٍغ

 .200، ممٝا٥ ظابٞمٗىاَا ومبىاَا("، 
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َتها الىاؾٗت في  ُّ ه مً ؤُٖاَا بَٗضَا الكمىلي وؤَم
ّ
م مً ؤه لم ًبضٖها اإلاال٠ مً ٖضم، ٖلى الٚغ

حن، وبْن ٧ان ٌُٗبها، اؾخسالم اإلاٗاوي الىُُْٟت،  ٞهي ججض في اإلاىعور الىدىي الخٟاجاث مً الىدٍى

غاب ٣ٖب ازخٟاء  ىت ؤلٖا ٢ضًما، الىٓغة الجؼثُت والاخخٟا٫ بها في الضعظت الشاهُت ٖىض اهخٟاء ٢ٍغ

غابُت، ٦ما في الاؾم اإلابجي ؤو اإلاى٣ىم ؤو اإلا٣هىع، ؤو الجمـل.  الٗالماث ؤلٖا

ابً ٌِٗل في قغح اإلاٟهل: "بّن ٢غاثً ألاخىا٫ ٢ض حٛجي  ومً بحن جل٪ الالخٟاجاث ٢ى٫ُ  

ا لم  ىه خالُت ؤو ٚحَر ًٖ اللٟٔ و طل٪ ؤّن اإلاغاص مً اللٟٔ الضاللت ٖلى اإلاٗجى ٞةطا ْهغ اإلاٗجى ب٣ٍغ

ٟٔ اإلاُاب٤ ظاػ و٧ان ٧الخإ٦ُض وبن لم ًاَث به ٞلالؾخٛىاء 
ّ
ًدخج بلى اللٟٔ اإلاُاب٤ ٞةن ؤحى بالل

  1ٖىــه."

ر ؤّن الٟاع١ بحن الىٓغجحن ؤّن ابً ٌِٗل، ٖلى زالٝ جمام خؿان، ال ًخهّىع والىاض 

ا بطا ما زُٟذ ج٣ضًغا، ٦ما ًغي ال٣غاثً اإلاخب٣ُت  َو ٞحها، ٣ُّٞضَع
ّ
غاب، ؤو الترز ىت ؤلٖا ُٚاب ٢ٍغ

غابُت ما٦ضاث لها ال هٓاثغ.  الخالُت واإلا٣الُت م٘ وظىص الخغ٦ت ؤلٖا

جز  
ُ
غابُت مجزلَتها مً بحن ظملت ال٣غاثً ألازغي ولّٗل مً جمام الخد٤ُ٣ ؤن ج ٫ الٗالمت ؤلٖا

خىّظه بلحها  ًُ ُُٟت للىهىم بال بؾغاٝ وبال بجخاٝ، وؤن  التي حؿ٠ٗ بال٨ك٠ ًٖ اإلاٗاوي الْى

ُىّظه بلى مشُالتها ٖلى ٢ضع ؾىاء.
ُ
 بالٗىاًت ٦ما ج

بضو ؤّن جمام خّؿان ٢ض ؤماٍ اللشام ًٖ ظاهب مهّم مً الىدى َاإلاا حٛا  ٞل ٖىه ٍو

 خضًض زبحر ًلخٟذ بلى التر٦ُب ُٟٞدهه ٖلى 
ّ
الضاعؾىن. ٞما خضًشه ًٖ الؼمً الىدىي وظهاجه بال

ُٟت،  يىء اهضعاظه في َب٣اث م٣امُت مسهىنت. ٞلم ٌٗض الؼمً مدهىعا في هُا١ اإلاباوي الخهٍغ

٘ ًٖ اللٛت الٗ ٤ صخُدت جٞغ غبُت بل ناع ٌؿخٟاص مً الؿُا١ ٦ظل٪، ٩ُٞىن ٢ض ؾحر به في  ٍَغ

 ما ؤقُ٘ ٖجها، ظهال، مً ٢هىع في الخٗبحر ًٖ ظهاث الؼمً اإلاسخلٟت.

في يىء َظا الخىظُه، جبضو مداولت جّمام خّؿان لٟاخهها ؤ٦ثَر اإلاداوالث الى٣ضًت ٖم٣ا  

ىه، في ؤٚلب اإلاىاي٘، ؤن 
ّ
٨غ مبضٕ م٨ ومؿاؾا بإهٓمت اللٛت الٗغبُت. ٞلهاخبها هٓغاث زا٢بت ٞو

ي زهاثهه.ًىٟظ بلى الٗم٤ الضال ِ
ّ
َجل  لي للٛت الٗغبُت، وٍُ

ت ًجْض بحن ظىباث َظا الجهاػ الىدىي   ِ٘ البهغ في َظٍ الخهُلت الثًر َظا، ومً ًغظ

ى٣لب بلُه بهٍغ بجملت مً اإلاالخٓاث الى٣ضًت، جً٘ الضعاؾت ٖلى مدّ٪  ُىعا، ٍو جهّضٖا ٞو

 الازخباع.

                                                           
هاعؾه بمُل بضٌ٘ ٣ٌٗىب، )بحروث: صاع 1، ٍؼشح اإلاٙفل للضمخؽشي ابً ٌِٗل،  1 ، ٢ّضم له ووي٘ َىامكه ٞو

 .125، م1(، طم2001ال٨خب الٗلمُت، 
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 ج٣ 
ً
ٌُ آلاعاء وؿبُت  ال جغقى بلى مجزلت ال٣ُ٘، بدُض ٞم٘ ٧ّل اإلاؼاًا الٓاَغة، جّٓل بٗ

ً
بُت ٍغ

 حؿخى٠٢ الساَغ، وجدخاط بلى بٖاصة الىٓغ، إلاالخٓاث ؤٖغى بًٗها ُٞما ًلي: 

حن اإلاالخٍت ألاولى : ٧ان ؤولى بالباخض ؤن ال ٌٛلى وال ٌكخضَّ في ؤلاه٩اع والخٛلُٔ ٖلى الىدٍى

ت الٗامل. ٞدغيٌّ به ؤن  ٤ مىىالهم الىدىي بىٍٓغ
ّ
، ولِـ إلاجّغص حٗل َٕ ت، وال بض ًغاظ٘ َظٍ الىٍٓغ

ُت في شخيء ؤن  ببُٗض ؤن ٩ًىن مد٣ّا في مٟاع٢تها واإلاهحر بلى زالٞها. ل٨ً لِـ مً الٗلمُت واإلاىيٖى

 هللا ؤن ًبجَي ؤؾاَحُن الىدى وؤثمخه ظهاػا 
َ
جه، بالسغاٞت. ٞمٗاط

ّ
ًه٠ َظا الجهاػ الخٟؿحري، ٖلى ٖال

لت ٖلى ا ًدخ٨مىن بلُه خ٣با ٍَى ىا  جٟؿحًر
ّ
م وال٨ظب. ٢ض ٩ًىن َاالء اقخُ ؤؾاؽ مً الٖؼ

ا مً الخمدّل اإلام٣ىث. ٧ّل  ل ما ويٗىا سٛغاث واضخت ووظَى
ّ
واٖدؿٟىا ُٞما ويٗىٍ، و٢ض ًخسل

ىا هجض في 
ّ
م؛ أله حن ووٛمَؼ . ٚحر ؤّن الظي لِـ بالىظه ؤن هؼعي بالىدى والىدٍى طل٪ واعص وظاثؼ به٩اٍع

ض في ؤمغ الخٛلُٔ ٖلى ما ؤهٟؿىا خغظا مً بٌٗ ما جغ٧ىا، ٞاال  ٖتراٝ بًٟلهم واظب، والترًّ

 جىانٍٟى ؤوظب.

ٞىظه الٛلِ ؤّن ؤ٢ىا٫ الباخض جخضاٞ٘ بهظا الهضص؛ ٞهى ٨ًبر نيُ٘ ٖبض ال٣اَغ  

ه مٟهىم  ّٟ ّم جغاٍ، مً ظهت ؤزغي، ٌؿ
ُ
بلٜ في ؤلاقاصة به مبلٛا ُٖٓما، ز الجغظاوي مً ظهت، ٍو

٠ ُٞه مهّى٠ "الٗىامل اإلااثت." الٗمل الظي اعجًاٍ ؤثمت الىدى، و٢
ّ
ا٫ به الجغظاوي طاجه، وؤل

٩ىن في آلان هٟؿه ٚاع٢ا في وخل زغاٞاث اإلاباوي؟ ٣ٗل ؤن ٩ًىن الجغظاوي بماما في اإلاٗاوي، ٍو ٌُ  !ؤ

ت: الّضا٫ واإلاضلى٫ مٗا في  ًُٗىا الٗىاًت بُغفّي الٗالمت اللٍٛى ًُ  
ّ
حن خاولىا ؤال الصخُذ ؤّن الىدٍى

ِ في ظاهب اإلاٗجى. ٩ُٞىن وظحها ؤن يغب واخض مً الخ ى٤ُٞ، ٢ض ًيخهي بهم، ؤخُاها، بلى الخٍٟغ

ظا ؾبُل  همطخي بلى زالٝ ما مًىا بلُه، وؤن هً٘ ما لم ًًٗىا بن ٧اهذ لىا َا٢ت به، َو

 اإلاجتهضًً ال ؤلٟاٝ اإلاؿخًٟٗحن.

غابُت،  ُٟي للٗالمت ؤلٖا ٦بُر ما ؾل٨ه جمام خؿان مً جٟؿحر ْو
ُ
وؤظض في  ظملت ألامغ ؤهجي ؤ

٣ذ « ال٣غاثً والخٗل٤ُ»مٟهىم  ٤ به الىداة مً ق٨الهُت ؤؾاءث بلى الىدى، وؤَع
ّ
ضٞ٘ ما حٗل

َ
٢ّىة ج

ٓت مإزظا، ٧ان ؤولى ؤن ًغبإ الباخض بىٟؿه ٖىه؛ 
ّ
مؿخدهلُه. ل٨ىجي ؤظض في ألاخ٩ام ال٣ُمُت اإلاٛل

 ألّن الٗلم وؿبيٌّ ال مُل٤.

َٗ »: لِـ صخُدا ؤن نُٛت اإلاالخٍت الشاهُت
َ
جض٫ّ ٖلى الٟٗل بالًغوعة، بضلُل ؤن « َل ٞ

َغمَ »٧لمت 
َ
َغَم ؤزُ٪ ٞى١ ٧ل ٦غم، اؾم مٟٗى٫ به، ولِؿذ ٞٗال مايُا.« ٦

َ
 1في ظملت: عؤًذ ٦

                                                           
ماهٓغ: ؤخمض، ؾلُمان ًا٢ىث،  1 شاب في الىدى الّشبي وجىبُٝها في الٝشآن ال٢ٍش ت: صاع ٌاَشة ؤلِا ، )ؤلاؾ٨ىضٍع

ت الجامُٗت،   . 79(، الهامل، مم1994اإلاٗٞغ
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: مً السُإ ؤن وٗخ٣ض بم٩اهُت ٞهل اإلاٗاوي الىُُْٟت ًٖ اإلاٗاوي اإلاالخٍت الشالشت

مه ال٣اضخي اإلاعجمُت، بضلُل ؤّن ما ؤزبخه جّمام خؿان مً مشا٫ قٗغي ًضٞ غ إلاٖؼ
ّ
دى٨ ٘ مظَبه، ٍو

 بةم٩اهُت الٟهل. و ًخطر طل٪ ُٞما ًلي: 

: ٠ُ٦ هضع٥ ؤّجها ٞٗل ماى صون ؤن وٗٝغ مٗىاَا، ؤلِـ مم٨ىا ؤن ج٩ىن اؾم ٜاؿ"

 ٞاٖل مً ٢ها، ٣ًهى ؤي جباٖض؟ 

: زم ٠ُ٦ وٗغب َظا اللٟٔ ٞاٖال صون ؤن هضعي ما َى الخضر الظي ؤؾىض بلُه، الخجحن

 صون ؤن ًخّٛحر الىػن؟ « ٢ام الخجحن»ؤن ٩ًىن مًاٞا بلى ٢ام، ؤي  ؤلِـ مم٨ىا

، والًمحر «ِشَخا٫»: ٠ُ٦ هد٨م بإّجها ٧لمت واخضة، وبإّجها مىهىبت ٖلى اإلاٟٗىلُت شحاله

 ظاّع ومجغوع؟ « له»، «شخا»مًاٝ بلُه، ؤلِـ مً اإلام٨ً ؤن ج٩ىن زالر ٧لماث 

عه ٠ُ٦ وٗٝغ ؤّن الباء مً ؤنل ال٩لمت، زّم  !!: ظاّع ومجغوع والًمحر مًاٝ بلُه بتٌر

 بطا ٧اهذ ظاّعا ومجغوع ٞبإّي ٞٗل وٗل٣ها، وهدً ال وٗٝغ مٗىاَا ؤو مٗجى الٟٗل؟

٠ُ٦ ٩ًىن طل٪ صون ؤن وٗٝغ مٗىُحهما، ؤلِؿذ الهٟت  !: نٟت جَغـ مىنىٝالٙاخي

الخُىان  ظؼءا مً ماَُاث اإلاىنىٝ ؟ ٖىضما ه٣ى٫: "ؤلاوؿان خُىان ها٤َ " ٞىا٤َ َظٍ نٟت

ىا   بٗض ؤن ٖٞغ
ّ
غاب بال . و هدً لم وٗغبها َظا ؤلٖا ؤي ؤن الى٤ُ مً ماَُاث َظا الخُىان ؤو ظىٍَغ

باإلاىنىٝ والهٟت صون ؤن « الٟادي»و« التٌرـ»، ٠ُ٨ٞ هد٨م ٖلى «خُىان»ومٗجى « ها٤َ»مٗجى 

  1وٗٝغ مٗىُحهما."

 ؤقّض الاعجبا 
ٌ
ٛت ٞالىاضر مّما ؾب٤ ؤّن اإلاٗجى الىُْٟي مغجبِ

ّ
ٍ بالضاللت اإلاعجمُت؛ ألن الل

ما هي ظؿٌض عوُخه اإلاٗجى، وبطا 
ّ
لِؿذ مجّغص ٢ىالَب ق٩لُت وؿعى بلى جدلُلها بلى وخضاتها الضهُا، وبه

ؤَملىا ٞحها َظا الجاهب نّحرهاَا ظشت َامضة. ولٗل زُىعة اإلاٗجى اإلاعجمي وؤَمُخه هي التي 

وخملخه ٖلى جدىٍل ال٨ُان اإلاعجمي في هٍٓغ  ايُغث ص.جمام خؿان بلى حُٛحر هٓغجه بلى َبُٗت،

 2"مً ٧ىهه عنُضا مً اإلاٟغصاث بلى ٧ىهه هٓاما."

غابُت التي اإلاالخٍت الشابّت : ٧ان جمام خؿان، في مىاي٘ مً البدض، ؤؾحرا  للىٓغة ؤلٖا

ىت الخسهُو ٚاٞال ؤو  ؤهخى بالالثمت ٞحها ٖلى الىداة، ٞتراٍ ًً٘ اإلاىهىباث ظمُٗا جدذ ٢ٍغ

ال ًٖ ٧ىن ػمغة اإلاىهىباث جلخ٣ي بجام٘ مً الكغا٦ت اللُٟٓت ال الضاللُت. والخ٤ ؤّن ٧ّل مخٛاٞ

٦الم في اللٛت الٗغبُت َى جسهُو إلاٗجى، ٣ٞىلىا: ًظَب اإلاٍغٌ بلى اإلاؿدكٟى، جسهٌُو لجهت 

                                                           
 .83، 82الؿاب٤، م 1
 .89م(، م2011، )ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب، 1، ٍال٢ٙش اللٕىي الجذًذخؿان، جمام،  2
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ٞلِـ بممخى٘ ؤن جضزل  1الظَاب، و٢ىلىا: َظا ٦خاُب مدمٍض، ُٞه جسهُو إلال٨ُت ال٨خاب إلادمـض.

ىت الخسهُو ؤًًا.اإلا َظا، ًٞال ّٖما في ٢هغ ٢غاثً الخسهُو ٖلى  2جغوعاث في مجا٫ ٢ٍغ

ؿاص اإلاظَب؛ طل٪ ؤّن َغفي ؤلاؾىاص ًم٨ً ؤن جخلّبـ بهما خالت  اإلاىهىباث مً زُل الغؤي ٞو

 وؤزىاتها.« ٧ان»وؤزىاتها، وزبر « بّن »الىهب، ٦ما في اؾم 

ىت الخبُٗت   ا بها بلى ٦ظل٪، ما ًضٍٖى الباخض ب٣ٍغ هاع مغظٖى ًيبػي ؤن ًيخثر ٣ٖضَا، ٍو

، ال نلت له  ىت الخسهُو، والؾُما بطا ٖلمىا ؤّن مٟهىم الخبُٗت مٟهىم بٖغابي ق٨لّي نٝغ ٢ٍغ

ما ًخمّدٌ في الاؾخٗما٫ للضاللت ٖلى مُاب٣ت الخاب٘ للمخبٕى في مجاعي 
ّ
اثُٟت، وبه بالخابُٗت الْى

غابُت. ضها في خؿً الب 3الخغ٦ت ؤلٖا ٍؼ ُان ما هلُٟه في ؤ٢ىا٫ الىداة مً صالثل واضخت وبقاعاث ٍو

 ٖلى 
ّ
غاب بال الثدت بلى َظا اإلاٗجى، ٣ًى٫ الؼمسكغي في ط٦غ الخىاب٘: "هي ألاؾماء التي ال ًمّؿها ؤلٖا

ا وهي زمؿت ؤيغب." ٣ى٫ ابً مال٪ )ث 4ؾبُل الخب٘ لٛحَر  5َـ( في ؤلُٟخه:672ٍو

ْؾماَء 
َ
غاِب ألا ْٖ ُ٘ في ؤلِا َب

ْ
د  وَبَض٫ْ ًَ

ٌ
٠

ْ
ُ َٖ ٌذ وجى٦ٌُض و ْٗ َ

٫ْ***و وَّ
ُ
 ألا

ُه ٣ًى٫ ؤبى الخؿً ألاقمىوي )ث َـ(: "الخاب٘: َى اإلاكاع٥ إلاا ٢بله في بٖغابه الخانل 900ٞو

ا. 6واإلاخجّضص ٚحَر زبر."  مّما ًض٫ّ ٖلى ؤّن الخابُٗت لُٟٓت ال ؤزغ للمٗجى في جهىٍَغ

ت ٦  ما ظاء ٖىض جمام خّؿان، ول٨ًُ بطن، ججب مغاظٗت ج٣ؿُم ٢غاثً الخٗل٤ُ اإلاٗىٍى

م مً ظّضة َظا الخ٣ؿُم  الخ٣ؿُم مؿىضا بمى٤ُ الكغا٦ت الضاللُت ال اللُٟٓت. ٞـ"ـٗلى الٚغ

غاٞخه، ٞهى ال ًسلى مً زلِ وايُغاب وه٣و." ا٢ا َبا٢ا للمٟهىم الضاللي -ٞاألوظب  7َو ٞو

                                                           
مٌاًا٢ىث، ،: اهٓغ 1 شاب في الىدى الّشبي وجىبُٝها في الٝشآن ال٢ٍش  .85، مَشة ؤلِا
ت في الىدى الٗغبي 2 ٚحر ميكىعة، )الجؼاثغ، مخىىه -،سظالت د٠خىساٍاهٓغ: جىامت، ٖبض الجباع ، ال٣غاثً اإلاٗىٍى

 . 34م(، م1995-1994مٗهض ألاصب واللٛت الٗغبُت، ظامٗت الجؼاثغ، 
 .101اهٓغ: الؿاب٤، م 3
ل في قغح ؤبُاث »، بظًله ٦خاب مدمض بضع الضًً ؤبي ٞغاؽ الىٗاوي الخلبي اإلاّٙفل في ِلم اللٕتالؼمسكغي،  4 اإلاٟهَّ

ل ًً الؿُٗضي، )بحروث: صاع بخُاء الٗلىم، 1، ٍ«اإلاٟهَّ ٤ ٖلُه مدمض ٖؼ الّضِ
َّ
ل م له وعاظٗه ٖو  م(،1990، ٢ضَّ

 .136م
 .40(، مث: صاع ال٨خب الٗلمُت، ، ص.ث، )بحروألالُٙت في الىدى والفٗش ابً مال٪، 5
هاعؾه خؿً خمض، بقغاٝ بمُل بضٌ٘ ٣ٌٗىب، 1، ٍؤلُٙت ابً مال٤ؼشح ألاقمىوي،   6 م له ووي٘ َىامكه ٞو ،٢ضَّ

 .315، م2(، طم1998)بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، 
ت في الىدى الّشبيجىامت ،ٖبض الجباع،  7  .34، مالٝشاثً اإلاّىٍى
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ُٟي الظي اهُل٤ مىه جمام خؿان ؿحر بهضي مىه هدى بىاء ظه -الْى
َ
و ؤن و

ّ
اثٟي ًخسل اػ مٟاَُمي ْو

 مً ب٣اًا الىٓغة الك٩لُت للٛت.

ه ؤزظ مهُلر اإلاالخٍت الخامعت
ّ
مّما الح في ٢ى٫ ٖبض ال٣اَغ « الخٗل٤ُ»: ًهّغح جّمام بإه

ظا لِـ بصخُذ؛ ألّن الخٗل٤ُ ٖىض َظا ألازحر ال ًىٟهل ًٖ اإلاٗاوي اإلاعجمُت، وصلُـل  الجغظاوي، َو

ل٨الم ؤن جىالذ ؤلٟاْها في الى٤ُ، بل ؤن جىاؾ٣ذ صالالتها طل٪ ٢ىله: "لِـ الٛغى بىٓم ا

وجال٢ذ مٗاهحها ٖلى الىظه الظي ا٢خًاٍ ال٣ٗل... ولى ٞغيىا ؤن جىسل٘ مً َظٍ ألالٟاّ التي هي 

لٛاث صاللتها إلاا ٧ان شخيء مجها ؤخ٤ّ بالخ٣ضًم مً شخيء وال ًخهّىع ؤن ًجب ٞحها جغجِب ؤو هٓم. و لى 

ٓذ نبُا  قُغ ٦خاب ّٟ غ له قِئا مىه وؤزظجه بإن ًًبِ  خ الٗحن ؤو الجمهغة مً ٚحر ؤن جّٟؿِ

اصحها  ٦ما ًاصي ؤنىاٝ ؤنىاث الُُىع لغؤًخه ال ًسُغ له ببا٫ ؤّن مً  ُئتها ٍو نىَع ألالٟاّ َو

 ؤن 
ّ
ّٗض الجىػ، اللهّم بال ٣ضم آزغ. بل ٧ان خاله خا٫ مً ًغمي الخصخى َو غ لٟٓا ٍو

ّ
قإهه ؤن ًاز

ٓهغ بلى  1بها ٖلى خغوٝ اإلاعجم لُدٟٔ وؿ٤ ال٨خاب." حؿىمه ؤهذ ؤن ًإحي ًُ ه ؤن 
ُ
ظا الىو ؾبُل َو

 ؤّيِ مضي ًغجبِ هٓم ال٨الم باإلاٗجى اإلاعجمي ٖىض ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي، وال ًٟاع٢ه.

: في جهي٠ُ الجمل وجىمُُها سٛغاث واضخت، بُاجها في الى٣اٍ اإلاالخٍت العادظت

 الخالُـت:

اء ؤو ظٗله ٢ؿُما له وللسبر مؿإلت ٞحها هٓغ؛ ألّن الكٍغ ظُٗل الكٍغ ٢ؿما مً ؤلاوك

ى ألانل اإلاغظٕى بلُه في  ض ًٖ ٧ىهه مجّغص ٢ُض ٖلى الجىاب الظي ًغص زبرا ٦ما ًغص بوكاء، َو ال ًٍؼ

ه مد٩ىم بالجىاب، 
ّ
٣ىا ُٞه الىٓغ، ٞخبّحن لهم ؤه

ّ
الخهي٠ُ. ٣ٞض حؿاء٫ ال٣ضامى ًٖ الكٍغ وص٢

ٞةن ٢ُل: »َـ( بهضص طل٪: 745بن ٧ان زبرا، ٞسبر. ٣ًى٫ الؼع٦صخي )ث ٞةن ٧ان بوكاء، ٞةوكاء، و 

[؟ ٢لىا:...الٗبرة  ٞمً ؤي ؤهىإ ال٨الم ج٩ىن َظٍ الجملت اإلاىخٓمت مً الجملخحن ]ٌٗجي ظملت الكٍغ

ُت ظاػمت ؤٖجي  في َظا بالخالي ]ٌٗجي الجىاب[ بن ٧ان الخالي ٢بل الاهخٓام ظاػما ٧اهذ َظٍ الكَغ

ل٪ ظاػ ؤن جىنل بها اإلاىنىالث... وبن لم ٨ًً ظاػما لم ج٨ً ظاػمت، بل بن ٧ان زبرا مدًا ولظ

ٗخضَّ خحن  2«.الخالي ؤمغا ٞهي في ٖضاص ألامغ... وبن ٧اهذ عظاء ٞهي في ٖضاص الغظاء ٌُ ٞلى صّر ؤن 

                                                           
٤ ٖلُه مدمض عقُض عيا، دًلثل ؤلاعجاص في ِلم اإلاّاويالجغظاوي، ٖبض ال٣اَغ،  1

َّ
ل ، صدر ؤنله مدمض ٖبضٍ ٖو

ت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، 1ٍ    .52، 51، مم(1994، )بحروث: صاع اإلاٗٞغ
ان في ِلىم الٝشآنالؼع٦صخي،  2 ت، البَر ، 2، طٌ(1391، جد٤ُ٣: مدمض ؤبي الًٟل ببغاَُم، )بحروث: صاع اإلاٗٞغ
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خضاص بجمُ٘ الجمل الىا٢ٗت ٢ُىصا ٖلى ظمل ؾاب٣ت،  ، وظب اإلاهحر بلى الٖا الخ٣ؿُم بجملت الكٍغ

 لُت، والىنُٟت، واإلاٟٗىلُت. ٧الخا

ٞمً البّحن ؤّن ؤؾلىب الكٍغ مىخٓم مً ظملخحن: ظملت الكٍغ وظملت الجىاب، ألاولى  

 ٢ُض للشاهُت، ٞةن ٧ان الجىاب زبرا، لم ًؼص الكٍغ ًٖ ٧ىهه ٢ُضا الخ٣ا بالسبر، وال٨ٗـ صخُذ.

ٗلُت، وونُٟت ال ًخُاب٤ م٘ نحروعجه بلى ج٣ؿُم  ج٣ؿُمه الجملت مً خُض اإلابجى بلى: اؾمُت، ٞو

ٟي ج٣ؿُما ؾباُٖا. ٧ان ؤولى به مً َظا ؤن ًىّؾ٘ ج٣ؿُمه لِكمل ظمُ٘ اإلاباوي التي  اإلابجى الخهٍغ

، والسىال٠، والًماثغ، ٩ُٞىن الخ٣ؿُم ؾضاؾُا  ج٣٘ مؿىضا، ٧الٟٗل، والاؾم، والهٟت، والٓٝغ

ا في ؤلاؾىاص. ؤّما ؤن هجض الخ٣ؿُم مً خُض اإلابجى زالزُا،  بةزغاط ألاصاة، ٣ِٞ، التي ال ج٣٘ َٞغ

ض مً طل٪، ٞهظٍ مى٣هت ًيبػي ؤن ًهاع بلى زالٞها.  واإلاباوي التي جهلر لئلؾىاص ؤٍػ

غب٨ه. ٞاإلالخّى   -ؤّوال–في جىمُِ الجملت ؤلاوكاثُت ايُغاٌب واضر مً قإهه ؤن ٣ًل٤ البدض ٍو

لهما ط٦غ في الخهي٠ُ، م٘ ؤّن ُٚاُب بٌٗ اإلاٟاَُم ؤلاوكاثُت ٦ةوكاء الخ٨شحر والخ٣لُل، ٞلم ًغص 

ما اإلاخ٩لم  ه بلى طل٪. ٞمً الىاضر ؤّن الخ٨شحر والخ٣لُل مٗىُان ًيكَا َُ الباخض لم ًىّضر صاٖ

 بلى الساعط، وال ًدمالن ٖلى الهض١ وال٨ظب. ؤ٣ُٗٞل ؤن جًُ٘ بهما 
ٌ
٤ بهما وؿبت

ّ
بوكاء، ٞال جخٗل

  !الٗىاًت بهظا الك٩ل؟

غ لل 
ّ

ت اإلاٟاَُم ؤلاوكاثُت، م٘ ؤهه ال ٌؿخ٣ل ببيُت زّم ما الظي صٖاٍ ؤن ًاق ضٖاء ٖلى زاَع

ْاَغة؟ ؤ٩ًىن اإلاٗجى وخضٍ؟ بطا ٧ان، ٞلَم ال هجض للمٗاوي الشىاوي ألازغ ههِبا مٟغويا مً الظ٦غ؟ 

 ٞال ق٪ ؤّن في اإلاؿإلت زلال مىهجُا واضخا ًيبػي ؤن ٌؿّض. 

مً ظهت، والاؾخٛازت والىضبت مً لٟهله بحن الىضاء  1ؤّما ؤن ٌُٗبه ٖلُه بٌٗ الضاعؾحن 

ً بلى ٢ؿم ؤلاٞهاخُاث،  ظهت زاهُت، باؾخلخا١ الىضاء بالتر٦ُب الُلبي، وبزغاط ٢ؿُمُه آلازٍغ

ٞؿبُله ؤن ال ٩ًىن به اٖخضاص. طل٪ ؤّن جمام خؿان ًهضع في مىهجه الخهيُٟي ًٖ الكغا٦ت 

جَم٘ بىِخان 
ُ
. ٞلِـ بالىظه ؤن ج ُُٟت ال الخىاْغ اللّٟٓيِ زُابِخان ٖلى نُٗض واخض؛ بخضاَما: الْى

حؿخضعي مُلىبا ٚحر خانل و٢ذ الُلب، وألازغي: جٟصر ًٖ ص٤ٞ مً ألاخاؾِـ واإلاكاٖغ. ٞمً 

 ًىسضٖىا 
ّ
الىاظب ؤن جّٟغ٢ا ختى وبن جىاْغجا لٟٓا؛ ألّن الخدلُل الىُْٟي ٣ًخطخي مً الباخشحن ؤال

ما  ؾبُله بلى بال٣اؾم الك٨لي ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ مً الخىاْغ في اإلاباو
ّ
ي اإلاٟغصة ؤو اإلاغ٦بت، وبه

 الكغا٦ت الضاللُت، ٞخجٗل ؤؾاؾا في وؿبت بٌٗ الترا٦ُب بلى بٌٗ.

                                                           
، ظامٗت مىىبت ٧لُت آلاصاب، ظلعلت اللعاهُاث، اهٓغ: زالض مُالص، "ؤلاوكاء في الٗغبُت بحن التر٦ُب والضاللت" 1

 .26مم، ،2001(، 15مج ) 1421، 1واإلااؾؿت الٗغبُت للخىػَ٘، جىوـ، ٍ
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٦ظل٪، لِـ بالىظه ؤن حكمل ؤلاٞهاخُاث ؤ٢ؿاما جٟخ٣غ بلى الٗال٢اث التر٦ُبُت  

الؿُا٢ُت. ٞلِـ لسىال٠ الهىث ؤن جىًىي جدذ ؤٚهان الجملت ؤلاٞهاخُت ل٣ٟضاجها م٣ّىم 

التر٦ُب ؤؾاؾا. ٣ٞهاعاَا ؤّجها نُٜ حكّغبذ مٗجى ؤلاٞهاح ٖلى اإلاؿخىي الهغفي ال الىدىي، ٞال 

 ٢ها بهظا ألازحر. ٩ًىن وظحها اؾخلخا

غاء والخدظًغ باإلٞهاخُاث   ٦ما ال ٩ًىن ص٣ُ٢ا اؾخلخا١ ؤؾالُب الاؾخٛازت وؤلٚا

ـّ  الٞخ٣اصَا ؤقغاٍ اإلاٗجى ؤلاٞهاحي؛ ٞهي ؤله٤ بالىُْٟت الُلبُت وؤ٦ثر مالبؿت لها، و٢ض ؤخ

ت.  جمام خؿان بسُئه، ٞخضاع٦ه في زالنخه الىدٍى

ٓهغ بٌٗ 
ُ
الشٛغاث التي جسللذ الجهاػ الىدىي لضي جمام م٘ ؤّن َظٍ اإلاالخٓاث ٢ض ج

غ الىدى   ظاّصة في ؾبُل جٍُى
ً
خؿان، ٞةّجها ال جى٣و مً ٢ُمت الضعاؾت التي حّٗض، بد٤، مداولت

الٗغبي والجهىى به بىاؾُت بمضاصٍ بإصواث البدض اللٛىي الخضًض، وجؼوٍضٍ بألُاث صعاؾت اإلاٗجى 

ُٟي والضاللي.   الْى

بلى الىدُجت التي زلو بلحها ؤخمض ؾلمان ًا٢ىث خُىما عؤي  ٞلِـ نىابا ؤن هيخهي 

قِئا ؾهال مِؿىعا... وؤّن مً َظٍ  -بم٣اعهتها به-"٢غاثً الخٗل٤ُ مً ال٨ثرة بدُض ًبضو الٗامل 

ىت هي مضاع البدض... وؤّجها هي التي  غابُت، م٘ ؤّن َظٍ ال٣ٍغ ت الٗالمت ؤلٖا ال٣غاثً التي تهضًه إلاٗٞغ

ت ؤلا  ٖغاب ؟ ٦إهه ًبدض ًٖ شخيء، زّم ٌؿخٗحن بىظىص َظا الصخيء هٟؿه في بدشه. ؤلِـ تهضًه إلاٗٞغ

 1ؤؾهل مً ٧ّل َظا؟." -مغجبُا باإلاٗجى-الٗامل 

 ج٣ىم ٖىض َظٍ الى٣ُت مالخٓاث جاوؿجي بخـغ٥ الدؿـلُم بصخت الىدُجـت:  

ت، ٢ُاؾا بما ٌؿدىض بلُه الىدى الخ٣لُضؤّوًل ي، ال ًبُذ ٖلى : ؤّن ٦ثرة ٢غاثً الخٗل٤ُ اإلاٗىٍى

ما بطا ٧اهذ َظٍ  ُّ ت الٗامل الىدىي الك٩لُت ٖلحها، والؾ ال١ مً الىاخُت الٗلمُت جغظُذ هٍٓغ ؤلَا

 ًٖ الىا٢٘ اللٛىي، ولِؿذ مٟغويت ٖلُه. 
ً
 ال٣غاثً حّٗبر خ٣ُ٣ت

غابُت، زاهحها : ؤّن الىداة الٗغب ؤهٟؿهم ٌؿخُٗىىن بهظٍ ال٣غاثً خحن زٟاء ٖالماث ؤلٖا

ىه جىّضر ال٣هض، ٦ما في: ُٞمٗىىن، مش غاب وال ٢ٍغ ما زٟي ؤلٖا
ّ
ال، ج٣ضًم اإلاٟٗى٫ ٖلى الٟاٖل ٧ل

ت ؤو لُٟٓت،  ما ٧اهذ َىا٥ ٢غاثً مٗىٍى
ّ
يغب مىسخى ِٖسخى. و ًجحزون مسالٟت الغجبت ألانلُت ٧ل

                                                           
شاب في الىدى الّشبي ًا٢ىث، ، 1  .84، مٌاَشة ؤلِا
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هدى: ؤييذ ؾٗضي الخّمى، وؤ٧ل ال٨مثري مىسخى، ويغبذ ِٖسخى لُلى، ويغب مىسخى الٗا٢َل 

 1ِٖسخى.

ت التي هي مً ٢بُل : ؤزالثها ّن َظٍ ال٣غاثً بمؿخُاٖها ؤن جّٟؿغ ٦شحرا مً الٓىاَغ اللٍٛى

الث البُٗضة والخ٣ضًغاث اإلاخّٗؿٟت التي ال ًٌٗضَا صلُل  ت الخإٍو ، وججّىب الضعاؾت الىدٍى
ّ
الكاط

و الٗغب في 
ّ
ت الٗامل الىدىي، وبساّنت خُىما جترز لٛىي عاجر، ؾىي ٧ىجها مً ا٢خًاءاث هٍٓغ

ىت ؤلا   ٖغاب.٢ٍغ

 في الىٓغ الىدىي الخ٣لُضي. 
ّ
غاب ال ٌٗجي بالًغوعة  وظىص الٗامل الىدىي بال ىت ؤلٖا عابٗها: بدض ٢ٍغ

ُٟي، قإّجها قإن ب٣ُت ال٣غاثً ألازغي،  ىت ج٣ىص بلى اإلاٗجى الْى  مجّغص ٢ٍغ
ّ
ؤّما ٖىض جّمام خّؿان، ٞةجها

ا.وال جغجبِ، لضًه، بٗىانغ التر٦ُب اعجباَا لُٟٓا، بل جغجبِ   اعجباَا مٗىٍى

 الخاجمت

 ال٣ى٫ ومدهى٫ الخضًض ؤّن الجهاػ اإلاٟاَُمي الظي اهُل٤ مىه الخدلُل الىدىي في ٦خاباث 
ُ
ظملت

اللٛىي جمام خّؿان ٧ان ًاّم بط٧اء اإلاٗجى و٢ْضح قغاعجه.  ومً ٧ان ًترّؾم َظٍ الؿبُل، و٦خب ٖلى 

ُُٟحن في هٟؿه اؾخئىاٝ الىٓغ في الترار الىدىي، وظبذ ٖلُه الاؾخٟا صة مً ظهىص الىنُٟحن الْى

غ خٓا  حن: الىٓغي والخُب٣ُي. ولّٗل صعاؾت جّمام خّؿان ؤٞو بٖاصة ون٠ اللٛت الٗغبُت ٖلى اإلاؿخٍى

ُٟي والهضاًت بلُه.  مً ؾاب٣اتها في ال٣ىص بلى اإلاٗجى الْى

َظا، ولِـ بمؿخجاػ ؤن ًدملىا ب٦باع َظا الجهاػ الىدىي الخٟؿحري الىان٠ ٖلى 

ـ، الظي مً قإهه ؤن ًيؿِىا الشٛغاث التي جسللخه؛ ٣ٞض جبّحن مً ٚحر وظه واخض ؤّن بٌٗ الخ٣ضٌ

ما طَب بلُه الىداة ؤ٢ىم ٢ُال وؤَضي ؾبُال. ٞدؿب جمام خؿان ما ٢ّضمه مً اظتهاصاث في ؾبُل 

ُت ومىهجُت. ت الٗغبُت، وبنالح اٖىظاظها بما جإحى له مً ؤصواث مٗٞغ ت الىدٍى  ٞهم الىٍٓغ

  

                                                           
ي،ظال٫ الضًً، 1 بض الؿالم ، َمْ الهىامْ في ؼشح حمْ الجىامْ  اهٓغ: الؿَُى جد٤ُ٣ ٖبض الٗا٫ ؾالم م٨ّغم ٖو

 .260،259،م 2(، طم1987، )بحروث: ماؾؿت الغؾالت، 2مدمض َاعون، ٍ
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 الترار اللٕىي الّشبي في ُِىن الباخث اللعاوي جمام خعان

ُٙت في ٠خابه: اللٕت الّشبُت مّىاَا ومبىاَا  ٜشاءة لعاهُت ـو

 الذ٠خىس ِبذ الٝادس ٜفاص ي

ت الذًمٝشاوُت الؽّبُت، الجضاثش  حامّت ؤخمذ دساًت، ؤدساس، الجمهىسٍت الجضاثٍش

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث

اناث ألاولى لبزوٙ اللؿاهُاث  بن اإلاخإمل واإلاخٟدو للمكهض اللؿاوي الٛغبي ًضع٥ ؤن الاَع

ً ،وؤن مدايغاث ٞغصًىان صوؾىؾحر مشلذ زىعة  ٧ىبغه٨ُُت الىنُٟت ٧اهذ م٘ مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ

ت قُغ  سُت ،وجدىٍل اججاٍ الضعاؾاث اللٍٛى في مجا٫ الضعاؾاث اللؿاهُت بخجاوػ اللؿاهُاث الخاٍع

اللٛت مً الىظهت الك٩لُت الهىعٍت ،بالىٓغ بلى الهىع اللُٟٓت اإلاسخلٟت التي حٗغيها لٛت مً 

ال٩لماث في  اللٛاث ،وجهيُٟها ٖلى اؾـ مُٗىت لُسلو الباخض بلى ون٠ الٗال٢اث الىاقئت بحن

لى َظا ألاؾاؽ ج٩ىن الضعاؾت الىنُٟت مىُل٤ ٧ل بدض لضعاؾت  ، ٖو
ً
ُا  مىيٖى

ً
الجملت ونٟا

 مً 
ً
ُت لظاتها ومً ؤظل طاتها. بن َظا اإلاىُل٤ اللؿاوي الٛغبي ٧ان هابٗا اللٛت صعاؾت ٖلمُت مىيٖى

ت مٟاصَا ؤن صعاؾت اللٛت باالج٩اء ٖلى اإلاىهج الىنٟي جملي ٖلى ا ٍغ  ٢ىاٖت ظَى
ً
لباخض قغوَا

ت  ناعمت لٗل مً ؤبجضًاتها ججاوػ مباصت الىدى الخ٣لُضي اإلاُٗاعي، وبػالت بٌٗ الخ٣الُض اللٍٛى

٤ والتي  ٍغ ال٣ضًمت اإلا٨بلت باإلاىُل٣اث اإلاى٣ُُت والٟلؿُٟت اإلاخمشلت في ؤٖما٫ الُىهان والغومان وؤلٚا

ُخه ،واٚغا٢ه في الخٗلُل، والت ضم ؤًٞذ بلى طاجُت الىدى بض٫ مىيٖى ت، ٖو ر٦حز ٖلى الجملت السبًر

ال٣ضعة ٖلى الٟهل ؤو الخمُحز بحن اللٛت اإلاىُى٢ت ،واللٛت اإلا٨خىبت ،ًىًاٝ بلى طل٪ ٧له السلِ 

ضم الخمُحز بحن ما َى نغفي ،ؤو نىحي ،ؤو هدىي. وما بن  اث الخدلُل اللؿاوي ٖو الىاضر بحن مؿخٍى

ضٍ وؤظغومُخه الجضًضة ،وبٗض اهجاػاجه َٟى ٖلى ؾُذ الؿاخت اللؿاهُت الاججاٍ الىنٟي ب٣ىاٖ

ىن الٗغب ٖلى جل٣ي اللؿاهُاث الىنُٟت  التي خ٣٣ها ٖىض الٛغب، ختى ؤ٢بل الباخشىن اللٍٛى

 في ٦شحر مً ٢ىاٖضٍ التي لم جىا٦ب ؾحر الٗغبُت في 
ً
وجُب٣ُها ٖلى الىدى الٗغبي الظي ْل ظامضا

ا ٖبر ألاػمان والخ٣ب. وجمام خؿان ؤخض   باإلاىهج ؤو جُىعَا وحٛحَر
ً
الباخشحن اللؿاهحن الٗغب جإزغا

ٗض ٦خابه اللٛت الٗغبُت مٗىاَا  ت ،َو  في مالٟاجت اإلاخىٖى
ً
خطر ألامغ ظلُا اللؿاهُاث الىنُٟت ،ٍو

 مً اإلاالٟاث التي احؿمذ بى٣ض ٢ىاٖض الىدى ال٣ضًمت في يىء اللؿاهُاث الىنُٟت 
ً
ومبىاَا واخضا

ى ما هداو٫ بؿِ م٘ مداولت ج٣ضًم م٣ترخاث لٗالط مكا٧ل  الٗغبُت مً ظهت اإلاٗجى واإلابجى ،َو

 ال٣ى٫ ُٞه ٖبر َظٍ ألاوعا١.
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 اإلاٝذمت 

 بحن جغار ألامم الؿاب٣ت 
ً
ُت ٢ّل ؤن ججض لها هٓحرا ٨ًخجز الترار اللٛىي الٗغبي بدمىلت  ٖلمُت و مٗٞغ

ى ما صٞ٘ الباخشحن مىظ ٖهىع مخ٣ضمت بلى الاَخمام ال٨بحر واإلاخىانل باللٛت الٗغبُت  ؤو الالخ٣ت، َو

 إلاا جؼزغ به َظٍ الٗغبُت مً احؿا١ في مٗاهحها واوسجام في جغا٦ُبها وزغاء في مٟغصاتها ومعجمها. 

واػصاص اَخمام الٗلماء والباخشحن في ٖهغها الخالي، مً زال٫ مداوالث بٖاصة ٢غاءة َظا 

ت وكُت لجُل مً ال باخشحن الكبان، اإلاىعور اللٛىي، ٞٗٝغ اإلاكهض اللؿاوي بغوػ خغ٦ت لٍٛى

صعؾىا واخخ٩ىا باإلاضاعؽ اللؿاهُت الٛغبُت، و٢ضمىا مداوالث جغوم الخجضًض والخِؿحر والانالح، 

 وطل٪ ب٣غاءة َظا الترار بمىٓىع اإلاىاهج الٛغبُت الخضًشت.

كاع بلحهم بالبىان في َظا اإلاًماع، الباخض اللؿاوي الٗغبي  ٌُ جمام ومً الباخشحن الظًً 

ؤن ٣ًضم مداولت لؿبر ؤٚىاع الترار اللؿاوي، ٖبر ٦خبه وؤبدازه وم٣االجه  ، والظي خاو٫ خعان

غ الٗغبُت  ت والتي خاو٫ مً وعائها الى٢ىٝ ٖىض ٖضًض ال٣ًاًا التي ح٤ُٗ ؾبُل جٍُى ت والثًر اإلاخىٖى

 وحٗلُمها والبدض ٞحها.

بر َظٍ اإلاضازلت اإلاخىايٗت، ؾإخاو٫ ح٣ّٗب بٌٗ ال٣ًاًا اللؿاهُت الترازُت ال ٗغبُت التي ٖو

، بغئٍت جدلُلت ونُٟت ِبر مذوهخه اللٕت الّشبُت مّىاَا ومبىاَاَغ٢ها الباخض جمام خؿان 

 جبُان مالمذ الخجضًض في السُاب اللؿاوي الٗغبي.
ً
 مداوال

 ؤ ــ الىـُٙت والترار اللٕىي الّشبي:

٣ها نىب الخ٨ٟحر اللؿاو ي في بضاًاث ًم٨ً ال٣ى٫ بن بىاصع الاججاَاث الىنُٟت ؤزظث حك٤ ٍَغ

ً بٗض نضوع مدايغاث صي ؾىؾحر التي مشلذ زىعة ٧ىبحره٨ُُت في مجا٫ اللؿاهُاث،  ال٣غن الٗكٍغ

سُت، وجدىٍل مؿاع  و٢ض جغ٦ؼث اَخماماث الىنُٟحن ٖلى ه٣ض وججاوػ ه٣اثو اللؿاهُاث الخاٍع

ا لٛت مً صعاؾت اللٛت ٖلى ؤؾاؽ )ق٨لي ؤو نىعي ًىٓغ بلى الهىع اللُٟٓت اإلاسخلٟت التي حٗغيه

ا  ًٟ اللٛاث، زم ًهىٟها ٖلى ؤؾـ مُٗىت زم ًه٠ الٗال٢اث الىاقئت بحن ال٩لماث في الجملت ون

ا(، ًُ لى َظا ألاؾاؽ جهبذ الضعاؾاث الىنُٟت ؤؾاؽ ٧ل ٖمل لضعاؾت اللٛت والبدض  1مىيٖى ٖو

 ٞحها.

ىهج لم والىاْغ في مالبؿاث ْهىع اإلاىهج الىنٟي في الضعاؾاث اللؿاهُت، ًضع٥ ؤن َظا اإلا

٨ًً ولُض الهضٞت بل زمت ظملت مً الٓغوٝ التي َُئذ اإلاىار ليكإجه، ولٗل مً ؤَم الٗىامل 

التي ج٣٘ في م٣ضمت  جل٨م ألاؾباب ؤن الٗلماء ؤعاصوا ججاوػ مباصت الىدى الخ٣لُضي الظي ٧اهذ 

                                                           
ت، ِلم اللٕت مٝذمت للٝاست الّشبيالؿٗغان، مدمىص، 1  .270م(، م1962، )ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ الاؾ٨ىضٍع
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ىع التي ومً ؤَم ؾماث ال٣ه 1مىُل٣اجه ٞلؿُٟت ومى٣ُُت ٦ما جخمشل في ؤٖما٫ الُىهان والغومان،

 عنضَا الىنُٟىن في الىدى الخ٣لُضي هظ٦غ:

ظا ٌٗجي ؤن ال٣ىاٖض جخدضص جبٗا للضاعؽ هٟؿه  - جدضًض ٢ىاٖض بىاء اللٛت ٖلى ٞهم اإلاٗجى َو

.
ً
ُا ا، في الى٢ذ الظي ًجب ؤن ٩ًىن ُٞه مىيٖى ًُ  ،مما ًجٗل الىدى طاج

ٖلى اإلاالخٓاث التي ًغاَا  التر٦حز ٖلى الخٗلُل في ظىاهب الخٟؿحر واإلاٟغوى ؤن هٟؿغ بىاءً  -

 الباخض بػاء الٓاَغة.

ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخمُحز بحن اللٛت اإلاىُى٢ت ؤو الخمشُل الهىحي، واللٛت اإلا٨خىبت ؤو الخمشُل  -

ى جمُحز يغوعي اؾخُاٖذ الىنُٟت ؤن جغّسسه وججٗله مً مىُل٣اث الضعاؾت  الامالجي، َو

 اللؿاهُت.

اث الخدلُل،  - ضم الخمُحز بحن ما َى نىحي وما َى نغفي ؤو هدىي.السلِ بحن مؿخٍى  ٖو

٣ها قُغ الش٣اٞت  ُت واإلاىهجُت، حك٤ ٍَغ ان ما ؤزظث الىنُٟت، بترؾاهتها اإلاٗٞغ وؾٖغ

الٗغبُت وجل٣اَا الباخشىن الٗغب ب٣بى٫ خؿً وبساّنت بٗض الاهجاػاث الباَغة التي خ٣٣تها 

ذ الىنُٟت في الٛغب، ٩ٞان طل٪ مضٖاة مً ؤظل جُب٤ُ َ ٞغ ظا اإلاىهج ٖلى اللٛت الٗغبُت، ٖو

٠ بالىنُٟت  ا مغخلخحن مخباًيخحن: مغخلت ؤولى اَخم الٗلماء ٞحها بالخٍٗغ ًُ الىنُٟت في جل٣حها ٖغب

وبإَم مباصئها و٢ىاٖضَا، ومغخلت زاهُت احؿمذ بمداولت  بٌٗ الىنُٟحن الضٞإ ًٖ ال٨ٟغ 

 ًُ ا ومىهج  2ا.اللؿاوي الخضًض، وال٨ك٠ ًٖ بًجابُاجه هٓغًٍ

 ب ــــــ ججلُاث الىـُٙت في ٠خاب اللٕت الّشبُت مّىاَا ومبىاَا لخمام خعان:

ت مً  ل٘ ٖلى ؤ٩ٞاع جمام خؿان ٖبر مالٟاجه اإلاخىٖى
ّ
بن الباخض الخه٠ُ ال٣اعت ؤو ختى اإلاُ

ت لؿاهُت ظضًضة  ا هٍٓغ َغ ٦خب وبدىر وم٣االث، ًضع٥ المدالت ؤن َظٍ اإلاالٟاث جخًمً في ظَى

ا ظضًضة في الضعؽ اللؿاوي الٗغبي لؿبب بؿُِ وم٣ى٘ مٟاصٍ 
ً
ومخ٩املت باؾخُاٖتها ؤن جٟخذ آٞا٢

جمام خؿان ال ًضٖى بلى بخضار ٢ُُٗت مىهجُت م٘ اإلاىعور الٗغبي ال٣ضًم، ب٣ضع ما ًغوم مً ؤن 

ٍغ وبزًاٖه آللُاث الضعؽ اللؿاوي الٛغبي الخضًض ،ٞلِـ  وعاء ؤ٩ٞاٍع زضمت الترار الٗغبي وجٍُى

 ٖلى مىهج 
ً
 مً الترار الىدىي والبالغي، مٗخمضا

ً
 ظضًضا

ً
مً زمت باخض: )اؾخُإ ؤن ًُّىع مىهجا

                                                           
م(، 1979، )بحروث: صاع الجهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ، الىدى الّشبي والذسط الحذًثاهٓغ: الغاظخي، ٖبضٍ، 1

 .47م
اللعاهُاث في الشٝا٘ت الّشبُت اإلاّاـشة دساظت جدلُلُت هٝذًت في ٜماًا الخلٝي ٖلىي، خاٞٔ بؾماُٖلي، 2

 .226م(، م2009، )بحروث:  صاع ال٨خاب الجضًض، 1، ٍوبؼ٣اًلجه
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ى 1973مىاهج الضعؽ اللٛىي الخضًض، ٚحر الض٦خىع جمام خؿان في ٦خابه الظي ؤنضٍع ؾىت  م، َو

 1(.اللٕت الّشبُت مّىاَا ومبىاَا

 لالَخمام، بالىٓغ إلاا  اللٕت الّشبُت مبىاَا ومّىاَاو٦خاب 
ً
ؤ٦ثر ٦خب جمام خؿان ظظبا

، ٧ىهه ؤو٫ مداولت لخُب٤ُ اإلاىهج ؤخضزه مً ضجت ٦بحرة وؾِ الباخشحن واإلاهخمحن باللٛت الٗغبُت

 الىنٟي البيُىي ٖلى اللٛت.

ت الٗامت لل٨خاب، وبالىٓغ بلى 1973نضع ال٨خاب في َبٗخه ألاولى ؾىت  م، ًٖ الهُئت اإلاهٍغ

ُٖض َبٗه ّٖضة مغاث، وال٨خاب في صٞاجه ًجم٘ ؤ٩ٞاع جمام خؿان 
ُ
ُت الهامت، ٣ٞض ؤ ٢ًاًاٍ اإلاٗٞغ

ل مً بٖما٫ ى "هخاط ػمً ٍَى  2ال٨ٟغة ومداولت بزغاظها في نىعة م٣بىلت". َو

 وال٨خاب في مىهجه ٣ًىم ٖلى صٖامخحن ؤؾاؾِخحن:

ُت،  ت، الهٞغ ت: الهىجُت، الىدٍى ُت اإلاخىٖى ؤ ــــ الترار اللٛىي الٗغبي بدمىالجه اإلاٗٞغ

 والضاللُت.

ت الؿُا١ ٦ما عؾ ت اإلاٗجى ،وبسانت هٍٓغ م مالمدها ب ــــ الىٓغ بلى َظا الترار مً وظهت هٍٓغ

 3اللؿاوي ٞحرر.

، بال مغاء، ؤو٫ مداولت ٖغبُت ظاصة الؾدشماع آلُاث اللٕت الّشبُت مّىاَا ومبىاَاو٦خاب 

اإلاىهج الىنٟي، بط )٠٣ً في الهضاعة مً َظٍ اإلاداوالث ٦خاب ؤؾخاطها جمام خؿان اللٛت الٗغبُت 

ٍغ مٗىاَا ومبىاَا وله ٦خاب له ما بٗضٍ، ؤو ٨َظا ًيبػي ؤن ٩ًىن؛ ب ط َى ظهض بهحر ًباًً في ظَى

 في خحز هدى الجملت، بُض ؤهه 
ً
جمٗه بهظٍ الجهىص ؤهه الًؼا٫ مشلها وا٢ٗا ظمُ٘ ما ؾب٣ه مً ظهىص، ٍو

 العجُاص آٞا١ 
ً
٣ا  مٞى

ً
 عنِىا

ً
ت والخٗل٤ُ ألن ٩ًىن مىُل٣ا خه في ال٣غاثً الىدٍى ل، والؾُما بىٍٓغ مَا

 4في صعاؾت الىو(. ظضًضة ٩ًىن الىدى ٞحها ٢ُب الُغ١ الخدلُلُت

                                                           
م( 1988، )بحروث: صاع الجهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ، مذخل بلى دساظت الجملت الّشبُتهدلت، مدمىص ؤخمض، 1

 .81م
 .9-7م(، م1994، )اإلاٛغب: صاع الش٣اٞت، اللٕت الّشبُت : مّىاَا ومبىاَاخؿان، جمام، 2
٠، مدمض نالح الضًً، "الىٓام اللٛىي بحن الك٩ل واإلاٗجى مً زال٫ ٦خاب جمام خؿان اللٛت الٗغبُت مٗىاَا 3 الكٍغ

 .200م، م1989(، 17، الجامٗت الخىوؿُت، الٗضص )مجلت خىلُاثومبىاَا"، 
ؼ، 4 ٖالم ال٨خب، ، )ال٣اَغة: 1، ٍفي اللعاهُاث الّشبُت اإلاّاـشة دساظاث ومشاٜٙاثمهلىح، ؾٗض ٖبض الٍٗؼ

 .204م(، م2004
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 ٖلى ما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫: بن ٦خاب جمام خؿان اللٛت الٗغبُت مٗىاَا ومبىاَا 
ً
جإؾِؿا

ت الخضًشت، َى  ًدمل في زىاًاٍ مكغوٕ ٢غاءة ظضًضة للترار اللٛىي مً وظهت هٓغ الضعاؾاث اللٍٛى

ت بىظه ٖام في يىء ؤخض مىاهج البدض  بٖاصة نُاٚت ظضًض للىدى الٗغبي وجغجِب ألا٩ٞاع اللٍٛى

ى اإلاىهج الىنٟي.  اللٛىي َو

 ج ـــــ الترار الىدىي مً مىٍىس جمام خعان 

ت  بن جإزغ جمام خؿان باإلاىهج الىنٟي البيُىي ظٗله ًىُل٤ مً ال٣اٖضة اللؿاهُت الؿىؾحًر

والتي جغي ؤن اللٛت هٓام مً الٗالماث، مً ؤظل طل٪ الخٔ جمام خؿان وظىص زلل واضر في 

خباعي  ج٣ؿُم ال٣ضماء لل٩لم، لظل٪ ؤعجإي  ا٢تراح ج٣ؿُم ظضًض مبجي ٖلى اؾخسضام ؤ٦ثر ص٢ت اٖل

اتها. ى ج٣ؿُم ًىضعط يمً مكغوٕ َمىح لىن٠ ْىاَغ اللٛت الٗغبُت ومؿخٍى  اإلاٗجى واإلابجى، َو

ت مً اإلاٗاوي ج٠٣  1اللٛت مً مىٓىع الىنُٟحن وجمام خؿان هٓام، ى ًخإل٠ مً مجمٖى َو

ت مً الىخ ضاث الخىُٓمُت ؤو اإلاباوي التي حّٗبر ًٖ َظٍ  اإلاٗاوي، زم َاثٟت مً بةػائها مجمٖى

 بحن ٖىانغ ٧ل 
ً
 والٟغو١ ؤو ال٣ُم السالُٞت التي جغبِ ؾلبُا

ً
 اًجابُا

ً
الٗال٢اث التي جغبِ بُجها عبُا

ت اإلاباوي ،وطل٪ بةًجاص اإلا٣ابالث طاث الٟاثضة. ت اإلاٗاوي ؤو مجمٖى  مً مجمٖى

والىٍام ، الىٍام الفىحيجمام خؿان ًخإل٠ مً زالزت ؤهٓمت: بن الىٓام اللؿاوي بدؿب 

ّضٍ ٢اثمت مً والىٍام الىدىي ، الفشفي ، وبهظا الخ٣ؿُم ؤ٢صخى جمام خؿان اإلاعجم ؤو الضاللت ٖو

لُه ٞةن ٞهم الىٓام الىدىي ٣ًخطخي في ألاؾاؽ الاخاَت بهظٍ  ال٩لماث جُل٤ ٖلى مؿمُاتها، ٖو

م٨ً الخمشُل لظل٪ بال  2سُاَخحن الخالُخحن:ألاهٓمت، ٍو

  

                                                           
 .34اللٕت الّشبُت: مّىاَا ومبىاَا، ؿاهٓغ: خؿان، 1
ُٙت جدلُلُتبل٣اؾم، ، مىهىعي2 ت في ٠خاب اللٕت الّشبُت مّىاَا ومبىاَا، دساظت ـو ، عؾالت آلاساء الىدٍى

 .62م(، م2013ماظِؿخحر ٚحر ميكىعة، )الجؼاثغ: ظامٗت جحزي وػو، 
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 الىٓام الهــــــــــــــىحي

 

ت ت مً الٗال٢اث الًٍٗى  مُُٗاث ٖلم ألانىاث                                            مجٖى

 

 

ت الاًجابُت                                     ال٣ُم السالُٞت   ت الٗال٢اث الًٍٗى  مجمٖى

ت(  )البا ت وظهٍغ ضمها(         ء واإلاُم خغوٝ قٍٟى ضمها والكضًت ٖو  )جسخلٟان مً خُض ألاهُٟت ٖو

 

 

 وؤما الىٓام الهغفي ٞهى ٣ًىم ٖلى زالر صٖاثم خؿب السُاَت آلاجُت:

 الىٓام الهغفي      

 

 

ت مً اإلاٗاوي                    َاثٟت مً اإلاباوي              قب٨ت مً    الٗال٢اثمجمٖى

ُت/ اللىاخ٤/ الؼواثض(                                     )الهُٜ الهٞغ

 

 

٠                الٗال٢اث الاًجابُت         ال٣ُم السالُٞت      مٗاوي الخ٣ؿُم      اوي الخهٍغ

 

الهغفي ٞهى بن الىٓام الىدىي، بغؤي جمام خؿان، ٌٗخمض ٖلى الهٝغ وألانىاث، ؤما الىٓام 

ٌٗخمض ٖلى ألانىاث، واللٛت مً خُض بجها هٓام ججٗل مً َظٍ ألاهٓمت جترابِ في مؿغح 

غاى الخدلُل، هٗب الٟهل بُجها، بال أٚل ظا الىٓام الىدىي ٣ًىم ٖلى  1الاؾخٗما٫ اللٛىي، ٍو َو

 الضٖاثم الخالُت:

ت، بًٗها ٖام مً مشل مٗاوي ا - 1 ت ؤو َاثٟت مً اإلاٗاوي الىدٍى لجمل وألاؾالُب، مجمٖى

ى مٗاوي ألابىاب ٧الٟاٖلُت واإلاٟٗىلُت.  وبًٗها زام َو

                                                           
 .38-37، مُت مّىاَا ومبىاَااللٕت الّشباهٓغ: خؿان، 1
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ت ؤو َاثٟت مً الٗال٢اث التي جغبِ بحن اإلاٗاوي السانت مشل الٗال٢اث مشل ٖال٢اث  -ـ 2 مجمٖى

ت ٖلى مٗاوي ألابىاب السانت.  الاؾىاص، ؤو اليؿبت، ؤو الخبُٗت، وج٩ىن بمشابت ال٣غاثً اإلاٗىٍى

ُت مشل مباوي الخ٣ؿُم ومباوي َاثٟت مً ال - 3 ٣غاثً الهىجُت مشل الخغ٧اث والخغوٝ ؤو الهٞغ

ان ألاوالن مؿخمضان مً الهىجُاث  الخهٍغ٠، باإلياٞت بلى مباوي ال٣غاثً اللُٟٓت، والىٖى

.  والهٝغ

ُُٟت ال معجمُت، وهي ظؼء مً  - 4 ت التي هي مٗاوي ْو ت ال٣ُم السالُٞت، واإلاٗاوي الىدٍى مجمٖى

ضاللي، الظي ًخ٩ىن مجها، ومً اإلاٗجى اإلاعجمي لل٩لماث، ًىًاٝ بلحها صاللت اإلا٣ام، والىنى٫ اإلاٗجى ال

ىا ج٨مً  ا لخدضًض مٗىاٍ بىاؾُت اإلابجى، َو ٤ جدلُل التر٦ُب هدىًٍ ت ًٖ ٍَغ بلى اإلاٗاوي الىدٍى

 الخخما٫ ٧ل مً اإلاباوي مٗاوي مخٗضصة،
ً
٧ان مً وفي َظا اإلا٣ام  1الهٗىبت، بغؤي جمام خؿان، هٓغا

ت والخالُت، لخدضًض ؤي مٗجى ًغومه ؤو  الًغوعي اٖخماص الاج٩اء ٖلى ال٣غاثً اللُٟٓت واإلاٗىٍى

 ٣ًهضٍ اإلابجى.

غي جمام خؿان ؤن الىٓام الىدىي في الٗغبُت ًضوع في ألاؾاؽ خى٫ ٨ٞغة  ٜشاثً الخّلُٞ ٍو

غاب، ٟٞي عؤًه ؤن نُلر ٖلُه ٢ضًما باإٖل
ُ
ت في الىدى الٗغبي: )الخٗل٤ُ َى ال٨ٟغة ؤو ما ؤ ... اإلاغ٦ٍؼ

اع الًغوعي للخدلُل الىدىي(، ى الَا ت ٦بري ٌكخمل ٧ل مجها ٖلى  2َو ٣هض بها ؤعب٘ ٢غاثً مٗىٍى ٍو

ُت وهي:  ٢غاثً ٖٞغ

ىت ؤلاظىاد: - 1 ىت الاؾىاص الخانلت بحن َغفي الجملت الاؾمُت والٟٗلُت  ٍٜش وؤصعط يمجها ٢ٍغ

 .3وما ؾماٍ الجملت الىنُٟت

ىت ا - 2 ى ٖال٢ت ؾُا٢ُت ٦بري وقمل بها اإلاٟاُٖل.لخخفُقٍٜش  : َو

ىت اليعبت - 3 ُت، واليؿبت ٢ُض ٍٜش ىت ٦بري ٧الخسهُو، وجضزل جدتها ٢غاثً ٖٞغ : وهي ٢ٍغ

ىت اليؿبت  ، و٢ض قمل جمام خؿان ب٣ٍغ
ً
ٖام ٖلى ٖال٢ت الاؾىاص، ؤو ما و٢٘ في هُا٢ها ؤًًا

غاب، اإلاجغوعاث، بط ٣ًى٫: )اإلاٗاوي التي جضزل جدذ ٖى ىان اليؿبت، وجخسظ ٢غاثً في الخدلُل والٖا

 4وفي ٞهم الىو بهىعة ٖامت هي حؿمُت مٗاوي خغوٝ الجغ ومٗها مٗجى الاياٞت(،

                                                           
 .40، ماللٕت الّشبُت مّىاَا ومبىاَااهٓغ: خؿان، 1
 .189اإلاغظ٘ هٟؿه، م 2
ت والىـُٙت، خؿان، جمام، 3  .192-191م(، م2001، )ال٣اَغة: صاع ال٨خب، 4ٍاللٕت بحن اإلاُّاٍس
 .201م، اإلاغظ٘ هٟؿه4



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 111  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

ىت الخبُّت: - 4 ىت الخبُٗت وال٠ُٗ والتر٦ُب  ٍٜش ويمجها جمام خؿان ؤعب٘ ٢غاثً، هي ٢ٍغ

ا  ظٍ ال٣غاثً جخٓاٞغ مٗها ٢غاثً ؤزغي لُٟٓت ؤقهَغ ىت اإلاُاب٣ت.والابضا٫ ،َو  ٢ٍغ

بن ٨ٞغة الخٗل٤ُ ٖىض جمام خؿان جىهٝغ بلى الضاللت ٖلى الٗال٢اث الؿُا٢ُت، والتي جخجلى 

ُُٟت في  ت التي جلخدم بال٣غاثً اللُٟٓت، لل٨ك٠ ًٖ اإلاٗاوي الْى مً زاللها ال٣غاثً اإلاٗىٍى

ت، ٞٗىانغ التر٦ُب الىدىي جترابِ ُٞما بُجها في صازل َظا ال تر٦ُب مً ؤظل جإصًت الترا٦ُب الىدٍى

 اإلاٗجى.

ت، ٢ض ج٩ىن  جازظ مً الىو ؾىاء ؤ٧اهذ  مٝالُتَظا الترابِ ًخىؾل وؾاثل ٦شحرة ومخىٖى

ت ؤم لُٟٓت، ل ؤ٦بر خالُتؤو  مٝامُت مٗىٍى ظٍ الٗىانغ جٍؼ ، وهي التي جٟهم مً زاعط الىو، َو

٤ ٞهم اإلاٗجى الضاللي للتر٦ُب.  ٣ٖ1بت في ٍَغ

ت ح حى بجها حّٗض مً ٢غاثً  ؤما ال٣غاثً اللُٟٓت ٞلها ؤزغ مهم في الخّٗغٝ ٖلى ألابىاب الىدٍى

 بلى الٟهم مً ال٣غاثً اإلاٗىىٍت، و٢ض ؤظملها جمام خؿان في:
ً
ت، وهي ؤٌؿغ ونىال  ٞهم ال٣غاثً اإلاٗىٍى

شابُت:ــــ  1  مً الىٓام الهىحي في بىاء الىٓام الىدىي(،وهي حّٗض  الّالمت ؤلِا
ً
 2: )اؾهاما

ى ما  غابُت ال حٗحن بمٟغصَا ٖلى جدضًض اإلاٗجى بال بطا جٓاٞغث ال٣غاثً ألازغي مٗها، َو والٗالمت ؤلٖا

 3ًهض١ ٖلى ال٣غاثً ألازغي.

والغجبت ٖال٢ت بحن ظؼؤًً مً ؤظؼاء الؿُا١، ًض٫ مى٢٘ ٧ل مجهما مً آلازغ ٖلى  الشجبت: ـــ 2

٣هض بالغجبت ؤن ٩ًىن َىا٥ مى٢٘ مٗلىم با ليؿبت لهاخبتها ٦إن جإحي ؾاب٣ت لها ؤو مٗىاٍ، وٍُ

ت. حر مدْٟى ت ٚو ان مدْٟى  الخ٣ت، وهي هٖى

غابُت في اإلابيُاث، ًلؼم ٖلُىا الجىىح  ىت الٗالمت الٖا مً مىٓىع جمام خؿان، ٖضم وظىص ٢ٍغ

 4بلى الغجبت التي جغص م٘ ألاصواث والٓغوٝ زانت، والتي جهحر ناخبت ألازغ اإلاهم في جمُحز اإلاٗجى.

ىت لُٟٓت جض٫ّ ٖلى اجها٫ ؤخض اإلاترابُحن باآلزغ، وهي الٗال٢ت التي الشبي:  - 3 ى ٢ٍغ َو

خم بحن اإلاىنى٫  جاصحها بٌٗ الٗىانغ اللُٟٓت ٞخٗحن ٖلى ٞهم الجملت بغبُها بحن ؤظؼائها، ٍو

كمل يماثغ  خم الغبِ بالًمحر الٗاثض َو ، وبحن الخا٫ وناخبه، ٍو ونلخه وبحن اإلابخضؤ وزبٍر

                                                           
٠، "الىٓام اللٛىي بحن الك٩ل 1 (، 17، الٗضص )، خىلُاث الجامّت الخىوعُتواإلاٗجى"مدمض، نالح الضًً الكٍغ

 .214ص.ث.، م 
 .255، م1، طمٝاًلث في اللٕت وألادب،خؿان،  2
 .295، ماللٕت الّشبُت مّىاَا ومبىاَاخؿان،  3
 .205اإلاغظ٘ هٟؿه، م4
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ويماثغ ؤلاقاعة مً  1﴾،لٝذ ١ان في ًىظٚ وبخىجه آًاٌث للعاثلحندى ٢ىله حٗالى: ﴿ألاشسام، ه

﴿وظاء  والًماثغ اإلاىنىلت مً مشل ٢ىله حٗالى: 2﴾،الخٝىي رل٤ خحر ﴿ولباط مشل ٢ىله حٗالى:

غاب لُاطن لهم و٢ٗض الظًً ٦ظبىا هللا وعؾىله﴾.  3اإلاٗظعون مً ألٖا

٤ مباصت مما َى زابذ ومؿخ٣غ في ألا الخمام:  - 4 طَان ؤن مخ٩لم اللٛت بهما ًً٘ ٦المه ٞو

و٢ىاٖض، لُد٤٣ جل٪ الٟاثضة ومً بحن ما ًد٨م مٟغصاث التر٦ُب اللٛىي مً ؾب٪ وجغام، 

 آزغ 
ً
حن ٖىهغا ً الخدلُلحن الىدٍى جًامها ُٞما بُجها، ٞٗىض جمام خؿان: )ؤن ٌؿخلؼم ؤخض الٗىهٍغ

ؿمى َظا الخىافي(. ، ؤو ًدىافى مٗه ٞال الخالصمٌؿمى الخًام َىا   4ًخالقى به َو

وبلى ظاهب َظٍ ال٣غاثً اللُٟٓت جبرػ ٢غاثً ؤزغي ؤقاع بلحها خؿان وؤزًٗها ألنى٫ 

الاؾخ٣غاء اللؿاوي الىنٟي، مً مشل ألاصاة، والىٛمت ؤو الخىُٛم مما ًا٦ض ٖم٤ الخ٨ٟحر الىدىي 

اؾـ ٖلى الخ٨ٟحر اللؿاوي الظي اجمذ به ٦خاباث جمام خؿان وازًاٖها ألنى٫ البدض الٗلمي اإلا

 الىنٟي.

 د ــــ ٜماًا الخإـُل اللعاوي في ٠خاب اللٕت الّشبُت مّىاَا ومبىاَا:

اللٕت الخ٣ُ٣ت بيذ البدض ٦ما ًا٦ض الٗلماء، وبٖاصة البدض وال٣غاءة في ٦خاب جمام خؿان: 

َا َظا الباخض في يىء ًدُلىا بلى الاَخضاء بلى ظملت مً ال٣ًاًا التي ؤزاع  الّشبُت مّىاَا ومبىاَا،

 ظضًضة في الضعؽ 
ً
اث اإلاٗانغة وبسانت لؿاهُاث الىو والخضاولُت وهي بال ق٪ جٟخذ آٞا٢ا الىٍٓغ

 الىدىي للٛت الٗغبُت.

ٞالضاعؽ ل٨خاب جمام خؿان ًلٟي ُٞه مداولت ظاصة وعاثضة لخجاوػ هدى الجملت بلى هدى 

الىو، مً زال٫ صعاؾت الىو الٗغبي في يىء ٖىانغ اللؿاهُاث الىهُت، ٣ٞض عؤي خؿان ؤن 

اث٠، وبطا ايُغب  ت به،  العب٤الْى المُت اإلاىَى ُٟت ؤلٖا ؤو التر٦ُب اللٛىي ٞةهه ال ًاصي الْى

ً ؤؾاؾُحن مً مٗاًحر الىو َما الاحؿا١ والاوسجام، ٞال٣غاثً اللُٟٓت  ٣ٞض إلاذ جمام بلى مُٗاٍع

مً بٖغاب، وعجبت، ومُاب٣ت وجًام، باإلياٞت بلى ألاصاة والخىُٛم جىضعط ٖىض ٖلماء الىو يمً 

                                                           
 .7ؾىعة ًىؾ٠، آلاًت 1
غاٝ، آلاًت 2  .26ؾىعة ألٖا
 .90ؾىعة الخىبت، آلاًت 3
 .217، مُت مّىاَا ومبىاَااللٕت الّشبخؿان،  4
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ت مً بؾىاص وجسهُو، ووؿبت وجبُٗت يمً مُٗاع  مُٗاع الاحؿا١ ،في خحن جىضعط ال٣غاثً اإلاٗىٍى

  1ىو.اوسجام ال

ا جمام خؿان في ٦خابه مىيٕى بدشىا و٦خبه ألازغي  ومً ٢ًاًا اللؿاهُاث الىهُت التي ؤزاَع

سُت  ٨ٞغة اإلا٣ام ؤو اإلا٣امُت وؤَمُخه في ٞهم الؿُا١ اللٛىي للىو، وؤصعط في طل٪ ؾُا٢اث جاٍع

ابذ اللؿاهُاث وصًيُت لُا٦ض الٗباعة البالُٚت )ل٩ل م٣ام م٣ا٫(، وبلى ظاهب اإلا٣امُت التي حٗض مً زى 

ى ًمشل َضٝ  ى مُٗاع زام بالبار ؤو اإلاغؾل َو الىهُت ؤزاع خؿان ٨ٞغة ال٣هضًت ؤو اإلا٣هضًت َو

الىو، و٢ض نّضع خؿان ٦خابه بهظٍ الٗباعة خُض ٣ًى٫: )البض ؤن ٩ًىن اإلاٗجى َى اإلاىيٕى ألازو 

ها ألاو٫ وألازحر َى لهظا ال٨خاب ال في الٟهخى ٣ِٞ بل في ٧ل لٛاث الٗالم، البض ؤن ٩ًىن مىيٖى

و٢ض امخض هٓغ خؿان بلى ٨ٞغة ال٣هضًت لُٟغص  2اإلاٗجى و٦ُُٟت اعجباَه بإق٩ا٫ الخٗبحر اإلاسخلٟت(،

 في ٦خابه وؾمه بـ
ً
 مىظؼا

ً
٣هض به ٚاًاث الىهىم مشل الدصجُ٘ )ٔاًاث ألاداء( مبدشا ٍو

والخد٣حر والخُٗٓم  واإلاهاص٢ت والخمجي والترجي واللًٗ والٟسغ والخدضي والخدًٌُ والاؾخسٟاٝ

ا مً الٛاًاث التي حهضٝ بلحها الىو، ٦ما ًُٞ خؿان بلى مُٗاع اإلا٣بىلُت الظي  حَر والازباع ٚو

ًخٗل٤ بمى٠٢ اإلاخل٣ي مً الىو وما ٣ًضمه مً اهُباٖاث شسهُت، بط ٣ًى٫: )بدؿب َظا الٟهم 

 3الكامل ل٨ٟغة اإلا٣ام ٌٗخبر الىو ٚحر مىبذ ّٖمً ؾا٢ه ومً ؾ٤ُ بلُه(.

ً ال٣ًاًا الىهُت التي خٟل بها ٦خاب جمام خؿان، ٨ٞغة الخىام ؤو جضازل الىهىم وم

بط ٌكحر بلى طل٪ ب٣ىله: )بن مً اإلا٣ا٫ ما ًخه٠ بهٟاث مُٗىت، ؤو ما ًخىاٞغ لهلم مؼاًا مُٗىت 

 لالؾخدًاع في اإلا٣اماث التي حكبه م٣امه ألانلي الظي ٢ُل ُٞه، ُٞهبذ اإلا٣ا٫ 
ً
ججٗله نالخا

 مً 
ً
 4اإلا٣ام الجضًض، ُٞضزل في جدلُل َظا اإلا٣ام الجضًض(.ظؼءا

بجها إلادت صالت مً باخض ًضع٥ بٗم٤ آلُاث ٢غاءة الىو ويىابِ ال٣غاءة الٗلمُت الخهُٟت 

ت اللؿاهُت الٛغبُت مً ٚحر جى٨ب ؤو  الىاػهت م٘ مداوالث ازًإ الىو الٗغبي ألصواث الىٍٓغ

 تهمِل للمىعر اللؿاوي الٗغبي.

                                                           
ُٙت جدلُلُت، اهٓغ: بل٣اؾم، مىهىعي، 1 ت في ٠خاب اللٕت الّشبُت مّىاَا ومبىاَا، دساظت ـو آلاساء الىدٍى

 .108م
 .09، ماللٕت الّشبُت مّىاَا ومبىاَاخؿان،  2
 .351الؿاب٤ هٟؿه، م 3
 .403هٟؿه، م 4
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غاءة الٗم٣ُت ل٨خاب جمام خؿان اللٛت الٗغبُت مٗىاَا ومبىاَا بلى ؤهه لم ًلتزم وج٣ىصها ال٣

يىابِ اإلاىهج الىنٟي في مجمل ٞهى٫ ال٨خاب ومباخشه، بل جسُاٍ بلى ما ًم٨ً ؤن هُل٤ ٖلُه 

ٞمالمذ الىنُٟت ٖىض خؿان جبرػ بىيىح في َغ٢ه إلاؿاثل الىدى  1الىـُٙت الىٌُُٙت،مهُلر 

 ون
ً
ُُٟت جخطر في ٦خاباث الٗغبي جىاوال ل والخٟؿحر، وؾماث الْى  ًٖ الخٗلُل والخإٍو

ً
، بُٗضا

ً
ُٟا

 خؿان خحن ًإزظ هٟؿه ب٨ٟغة اظخماُٖت اللٛت.

ضَّ  ُٖ وال٣ى٫ باظخماُٖت اللٛت صٞ٘ الباخشحن ومجهم جمام خؿان بلى الاَخمام باإلاٗجى، ختى 

ؿخسضم ُٞه ألالٟاّ، وؤَمُخه في اإلاٗجى َى الاؾخٗما٫، وطل٪ في بقاعة واضخت بلى اإلا٣ام الظي ح

 مً الضَغ في الضعاؾاث الىنُٟت، والتي اٖخمضث ٖلى ون٠ جغ٦ُب 
ً
ٟٚل خُىا

ُ
ببغاػ اإلاٗجى الظي ؤ

 لِـ للمٗجى ُٞه ؤي ؤزغ.
ً
 ق٩لُا

ً
 الجملت ونٟا

ول٣ض اػصاص اَخمام الباخشحن الٗغب بهظا اإلاىخى اإلاتزاًض قُغ اإلاٗجى، و٢ضم جمام خؿان في 

اًت الضعؽ ٦خابه مىي٘ ب  للىدى الٗغبي، ظٗل اإلاٗجى ُٞه ٢ُب الغحى ٚو
ً
 ظضًضا

ً
دشىا جهىعا

ت ؾُا١ الخا٫ لضي ٞحرر، و٢ض ؤَل٤ ٖلُه  ى مخإزغ بىٍٓغ وظٗل الؿُا١ اللٛىي  اإلاٝام اللٛىي، َو

 له، وؾّماٍ 
ً
ا ٩ىن بظل٪ ٢ض ؤ٢غ ب٨ٟغة اإلاٝا٥، مىاٍػ والتي حؿخلؼم ؤن ٩ًىن  2احخماُِت اللٕت،ٍو

ُ  ٟت واؾخسضام. ال٨الم ْو

ٖىض جمام َى اإلاٗجى الخام ؤو الكامل للٗىانغ الاظخماُٖت التي  واإلاّنى اللٕىي ؤو الذًللي

 ًخ٩ىن مجها اإلا٣ام، ول٩ي ههل بلى اإلاٗجى الضاللي ٌؿخلؼم ٖلُىا ؤن هلم بـــاإلاٗاوي الخالُت:

ًم ه  اإلاّنى اإلاٝاليــــ  ؿمُه جمام مٗجى ْاَغ الىو ٍو حن مً اإلاٗاوي:ؤو مٗجى اللٟٔ :َو  ٖى

ُٟت ؤ ـ اإلاّنى الىٌُٙي      ى اإلاٗجى الظي ج٨ك٠ ٖىه اإلاباوي الخدلُلُت، ؤي مٗجى ْو : َو

 اإلابجى ٖلى مؿخىي الىٓام الهىحي والىٓام الهغفي والىٓام الىدىي.

ى مٗجى ال٩لمت اإلاٟغصة ٦ما في اإلاعجم.   ب ـ اإلاّنى اإلاعجمي:     َو

ى اإلاٗجى الظي ال ٨ًخٟي ـــ اإلاّنى اإلاٝامي: وال بمٗجى ال٩لماث ، بخدلُل جغ٦ُب اإلا٣ا٫ َو

 3اإلاٟغصة، وبهما ًخٗضاٍ بلى اإلا٣ام الظي َى ٖباعة ًٖ ْغوٝ ؤصاء اإلا٣ا٫ َبُُٗت ٧اهذ او اظخماُٖت.

                                                           
ًمىاهج الذسط الىدىي في اهٓغ: مىسخى، ُٖا مدمض، 1 ، )ٖمان: صاع ؤلاؾغاء 1،  ٍالّالم الّشبي في الٝشن الّؽٍش

 .313م(، م2002لليكغ والخىػَ٘، 
 .32، ماللٕت الّشبُت: مّىاَا ومبىاَاخؿان،  2
ُٙت جدلُلُت، اهٓغ: بل٣اؾم، مىهىعي، 3 ت في ٠خاب اللٕت الّشبُت مّىاَا ومبىاَا، دساظت ـو آلاساء الىدٍى

 .127م
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ت التي جغوم اللٛت جد٣ُ٣ها هي الخبلُٜ والخىانل بحن ؤٞغاص  ٍغ ُٟت الجَى وباٖخباع ؤن الْى

ُت، ٞةهه مً الًغوعي ؤن جخه٠ بالىيىح والبُان لخد٤ُ٣ ٚاًتها، وهي الاٞهاح البِئت الاظخماٖ

٩ىن الهىث وؾُلت لظل٪، وإلاا ٧اهذ ألانىاث مدضوصة، ا٢خًذ الًغوعة وسجها في  ًٖ اإلاٗجى، ٍو

ىا جبرػ ٢ُمت اللٛت وؤَمُتها في جد٤ُ٣ ٞٗل  ٧لماث وجغا٦ُب الؾدُٗاب اإلاٗاوي ٚحر اإلادضوصة َو

 ُٜ اللؿاوي.الخىانل والخبل

 

 الخاجمت 

ًم٨ً ال٣ى٫ وبٗض َظٍ ال٣غاءة العجلى في ٦خاب اللٛت الٗغبُت مٗىاَا ومبىاَا: بن جمام خؿان 

ت لؿاهُت ٖغبُت مخ٩املت ـىطل٪ بةٖاصة ٢غاءة الترار اللٛىي الٗغبي  خاو٫ ؤن ًغسخي مٗالم هٍٓغ

ت اللؿاهُاث الخضًشت، ولٗل ؤبغػ ما ًشحر ال٨خاب في ٢اعثه َى اخؿاؾه بٗم٤ ٨ٞغ  ال٣ضًم مً ػاٍو

جمام خؿان الظي لم ٠٣ً ٖىض خضوص ه٣ض اإلاؿاثل وبْهاع ظىاهب الى٣و ٞحها، وبهما ٢ّضم البضًل 

ت الٗغبُت ال٣ضًمت مجها ؤو الخضًشت، وبن َظٍ ال٣غاءة  ت اللٍٛى  لؿض ٞجىاث الىٍٓغ
ً
الظي ًغاٍ نالخا

ٗت تهضًىا بلى اؾخسالم بٌٗ الى٣اٍ التي و  ٗضصَا في آلاحي:الؿُدُت الؿَغ

ٌٗض ٦خاب جمام خؿان اللٛت الٗغبُت مٗىاَا ومبىاَا ؤظغؤ مداولت في ا٢خدام ُٚاَب  - 1

اإلاىعور اللؿاوي الٗغبي، لِـ مً هٓغ ناخبه ٣ِٞ، وبهما مً هٓغ ال٨شحر مً الضاعؾحن اإلاىهٟحن، 

والخمًٗ في  ٞلم ٨ًً ال٨خاب ولُض الهضٞت والاعججالُت، بل هدُجت ػمً َىٍل مً بٖما٫ ال٣ٗل

 ٢ًاًا اللٛت الٗغبُت.

ل٣ض ٧ان الىدى الٗغبي ؤبغػ ال٣ًاًا التي َغ٢ها ال٨خاب باالج٩اء ٖلى مباصت اإلاىهج  - 2

ت الٗامل، وا٢امخه لخ٣ؿُم ظضًض لل٩لم باٖخماص ٢اٖضحي اإلابجى  البيُىي الىنٟي، وولىط ٢ًاًا هٍٓغ

 واإلاٗجى.

في ٦خابه بط هغاٍ ًمض ًضٍ بلى الترار ِٞؿخ٣ي  ل٣ض خاو٫ جمام خؿان ؤن ًىاػن بحن ؤ٩ٞاٍع - 3

اث اللؿاهُت الٛغبُت وبسانت ؤ٩ٞاع  مض ًضٍ ألازغي بلى الىٍٓغ آعاء ال٣ضامى ومالخٓاتهم الض٣ُ٢ت، ٍو

ُاوي ٞحرر.  اللؿاوي البًر

ٌٗض ٦خاب جمام خؿان مداولت لغبِ هدى الجملت بىدى الىو، بط خاو٫ خؿان ؤن  - 4

٩ىن بظل٪ ٢ض هٟظ ٨ًك٠ ًٖ ؤصواث الغبِ في  ت ُٞه، ٍو الىو الٗغبي ٦ما جدب٘ الٗال٢اث اإلاٗىٍى

 مً ع٧اثؼ لؿاهُاث الىو.
ً
ضث الخ٣ا ُٖ  بلى ٢ًاًا الاحؿا١ والاوسجام والتي 
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، وهي ؤَمُت اإلاٗجى وصوعٍ  - 5
ً
خاو٫ جمام خؿان ؤن ًا٦ض ٖلى خ٣ُ٣ت ؤنبدذ عاسست الخ٣ا

اث اللٛت، ألانىاث والهٝغ والىدى، في التر٦ُب اللؿاوي، ٣ٞض بدض في ٧ل مؿخىي مً مؿ خٍى

 مغوعا بالؿُا١.

لى الٗمىم، ًب٣ى ٦خاب جمام خؿان  ئت  اللٕت الّشبُت مّىاَا ومبىاَاٖو مداولت ظاصة وظٍغ

ًدخاط بلى ٢غاءاث ظضًضة وواػهت مً ؤظل عبِ جغازىا الٗغبي بما ٨ًخجٍز مً مٗاٝع بدايغها وما 

اث، ألهه ال خايغ ألمت صو  ه مً هٍٓغ  ن مايحها. وؤن الخجضًض ٣ًخطخي ٖضم الخ٣لُض.ٌٗٞغ
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ُٙت جدلُلُت الٜخه بالذسط اللعاوي: دساظت ـو ا ِو  ً ا هٝذ ٙه مُّاس   الخىاّؿ بـى

 آظى ـبحي ٔضاجي

 -د٠خىساٍ لٕىٍاث -والب دساظاث الّلُا 

 ظشوٍ ِبذ اإلاجُذ مدمىد

 -ماحعخحر ؤدبُاث -والبت دساظاث الّلُا 

ا -مّاٗس الىحي والّلىم ؤلاوعاهُت ١لُت  -ٜعم اللٕت الّشبُت   الجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت بمالٍض

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث

اث الضعؽ اللؿاوي الخضًض وؤخض مباخض الى٣ض  ًدىاو٫ البدض الخىاّم بىنٟه ؤخض مىيٖى

والظي قٛل خحزا ٦بحرا في اإلاجا٫ الى٣ضي، بضًءا بةق٩الُت اإلاهُلر مٟهىما، الخضازىي الُىم, 

، واهتهاًء بةظغاءاتها وجُب٣ُاتها في ألاصب الٗغبي اإلاٗانغ، ومً زال٫ اإلاىهجحن الىنٟي 
ً
وجغظمت

والخدلُلي، ؾُدىاو٫ البدض الجاهب اإلاخٗل٤ بالضعؽ اللؿاوي الظي مىه اهبش٣ذ ٨ٞغة الخىاّم ؤوال 

لُه ج ت ٢بل ؤن ٩ًىن مُٗاًعا ٖو ال٢خه بالٗلىم اللٍٛى  ؤل٣اء الًىء ٖلى مٟهىمه؛ ٖو
ً

إؾؿذ، مداوال

ت ٖىانغ مكتر٦ت بُجهما وؤزغي مخباًىت، الؾُما في الجاهب الظي جىاوله  ه٣ضًا، وطل٪ ألن زمَّ

وؤلا٢با٫ ٖلُه جىاػي قضة  والٗىاًت بمهُلر الخىاّم  الباخشىن الٗغب وع٦ؼوا ظهىصَم ٖلُه.

ً الىّو وخ٣ى٫ بهخاظه الظي ٢اصجه الك٨الهُت الغوؾُت، لظل٪ اظتهض الٗؼو  ٝ ًٖ ْغوٝ ج٩ٍى

 خى٫ مٟهىم 
ً
ُا  مٗٞغ

ً
َض جطسما

ّ
٦شحٌر مً الى٣اص والضاعؾحن في البدض والخُب٤ُ والضعاؾت مما ول

الخىاّم، ألامغ الظي ظٗله ٌٗاوي مً ٖضم الاؾخ٣غاع؛ وطل٪ لٗضم ٦ٟاًت اإلاضة التي وكإ اإلاهُلر 

ال٦خما٫ الخىٓحر ال٩افي لٟلؿٟت الخىاّم مما ؤصي بلى حكٗب مجاالجه وجضازلها م٘ مجاالث ُٞه 

ما في اإلاىيى  ٕ َظا مً زال٫ مبدشحن ازىحن بدشُت ؤزغي. وؾُٗغى الباخشان وظهت هَٓغ

ت  ٖال٢ت الخىاّم بالضعؽ، و مٟهىمه في الى٣ض الٛغبي والٗغبيالخىاّم وكإجه و َما: اللؿاوي )البيٍُى

 زم ظاءث الساجمت وؤَم هخاثج البدض.، لُت(والخدىٍ

 

 اإلاٝذمت

اث ومهىٟاث ٦شحرة في ٧ل  هغث هٍٓغ ا ْو
ً
قٛل ٢ًاًا الىّو واإلاخل٣ي ؤطَان الى٣اص ٢ضًًما وخضًش

ُت اإلاجاوعة لها  ٣ها للىّو واو٩ٗاؾه ٖلى اإلاخل٣ي مخإزغة بالخ٣ى٫ اإلاٗٞغ ٖهغ جداو٫ ؤن ججض ٍَغ

اث اللؿاهُت والٟلؿُٟت و ا، والخىاّم بىنٟه مهُلًخا بل ٞلؿٟت مشل الىٍٓغ حَر الاظخماُٖت ٚو
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ًّ ٢ؿم مً الباخشحن  م مً ْ ً وماػالذ. وبالٚغ ؤصبُت خضًشت قٛلذ ال٨شحر مً الباخشحن واإلا٨ٍٟغ

ذ خضوصٍ، بال ؤّن َظا اإلاهُلر بداظت لضعاؾت  ٞغ ُٖ خُِ به وا٦خمَل مٟهىمه و
ُ
مً ؤّن الخىاّم ٢ض ؤ

ى نىعجه الجهاثُت. ٞاإلاهُلر جخجاطبه مجاالث ٖضة ه٣ضًت ؤٖم٤ ومً ظىاهب مخٗضصة ونىال بل

ه ال ًم٨ً الٟهل بُجهما، وبلى طل٪ ؤقاعث 
ّ
ولؿاهُت بال ؤن ٖال٢خه بالضعؽ اللؿاوي ٦بحر لضعظت ؤه

تراٝ بإن  ال٢خه باللؿاهُاث ٣ٞالذ: "ال مىام مً الٖا ؤخضي الباخشاث ٖىض خضًثها ًٖ الخىاّم ٖو

ظا ما ؤ٦ضها  البدض ٩ًاص ٩ًىن مؿخدُال بطا , َو ما هٓغها بىٓغة ؤخاصًت, ؤو خاولىا ججؼثت اإلاىيٕى

ت  ت-ٖلُت في بضاًت البدض ٖىضما ؤ٦ضها ٖلى الٗال٢ت ال٣ٍى بحن مىيٕى الضعاؾت  -بن لم ه٣ل الًغوٍع

م٣خه مً زال٫ جبُاجها ألَمُت  تها, ٖو ظا ما بيذ ٖلُه ٦غؾدُٟا هٟؿها ؤؾـ هٍٓغ والضعؽ اللٛىي, َو

ومً َظا اإلاىُل٤ بضؤ البدض  1للخىام, ٞهي اإلاجهل الخ٣ُ٣ي له واإلاىعص ألاؾاؽ".)ٖلم الضاللت( 

ظىلخه مً مٗجى الخىاّم ووكإجه ومٟهىمه ٖىض الٛغبُحن زم الٗغب، زم جىاو٫ ٖال٢ت الخىاّم 

 ٠ُ لُت وؤزغ ٧ّل مً صٌؿىؾحر وحكىمؿ٩ي ٖلى ظىلُا ٦غؾدُٟا، وبٗضَا جىاو٫ جْى ت والخدٍى بالبيٍُى

الىهىم الٗغبُت. و٢ض ع٦ؼ البدض ٖلى ؤٖالم َظا الاججاٍ مً ٚغبُحن مشل عوالن باعث، الخىاّم في 

بض هللا ٚظامي، وجمام خؿان،  غب مشل مدمض مٟخاح، ٖو وجُضعوٝ، وظىلُا ٦غؾدُٟا، وظىِذ، ٖو

همه، و٢ض زغط البدض بجملت مً الىخاثج والخىنُاث.  و٦ُُٟت جىاولهم للخىاّم ٞو

 

ا:  واـىالخ 
 
 الخىاّؿ لٕت

:  ظظٍع اللٛىي مإزىط مً الىّو والىّو ؤنله ")هَهَو( مً باب عّص, ومً مٗاهُه الخىاّؿ لٕت

ٗه بلُه, وههَو الصخيء ؤي خغ٦ه".  بلى ٞالن ؤي ٞع
َ

٘ ومىه ِمىّهت الٗغوؽ وهّو الخضًض ومىه  2الٞغ

دىامُّ  جىاًنا والخ٤ اإلاهضع ال٣ُاسخي )جىانو(، ٞى٢٘ بصٚام الّهاص ألاولى في الشاهُت ٣ُٞل جىامَّ ٍو

ت  ت في ؤعبٗت مٗاوي: -جٟاٖل-ؤن َظٍ الهُٛت اإلاهضٍع  3لها صالالث مسخلٟت في اللٛت مجمٖى

 اإلاكاع٦ت، وهي الٛالبت في اللٛت ٣٦ىلهم حكاع٥ ؤي اقتر٥ ٧ل مجهم م٘ آلازغ. -1

ت، وهي ال٣ُام بالٟٗل طاجُا ؤو ًٖ َىاُٖت ٣٦ى٫ بًٗهم باٖضث ٞالها ٞخباٖض. -2  اإلاُاٖو

                                                           
 .1027، م/www.dahsha.com/52970, مى٢٘ بل٨ترووي: , الخىاّؿ بحن الترار واإلاّاـشةاهٓغ: لىقً، هىع الهضي 1
ت, مخخاس الصحاحالغاػي، ؤبى ب٨غ،  2  -363م(، م1999, جد٤ُ٣, ًىؾ٠ الكُش مدمض, )بحروث: اإلا٨خبت الٗهٍغ

ت مً اإلاد٣٣حن, جاج الّشوط مً حىاَش الٝامىط, والؼبُضي، مدمض بً مدمض،، 364 )ال٣اَغة: صاع الهضاًت, , مجمٖى

 .179، م18ص.ث(، ط:
اى: م٨خبت الغقض، ص.ث(، مؼزا الّٗش في ً٘ الفٗشاهٓغ: الخمالوي، ؤخمض بً مدمض،  3  .34، )الٍغ
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ا ما ٢ض ًسُٟه صازلُا ٣٦ى٫ بًٗهم جماعى ٞالن ؤي ؤْهغ الخ -3 ٓاَغ، ؤي ؤن ًبضي اإلاغء ْاٍَغ

 اإلاغى.

غ بٌٗ. -4
ْ
 الخضعط، و٢ٕى ألامغ مخضعًظا ٣٦ىلهم: )جىاعص ال٣ىُم( بطا ظاء بًٗهم ِؤز

ؾخسضم مهُلر الىّو ٖىض ال٣ٟهاء واإلادضزحن بمٗجى: الضلُل الٓاَغ 
ُ
وفي الترار الٗغبي ؤلاؾالمي ا

َل٤ الىّو ٖلى ال٨خاب  ؤي
ُ
غ, و٦ظل٪ ؤ اإلاٗجى الضا٫ ٖلى الصخيء وال ًدخمل ٚحٍر ٞهى حجت في الخ٣ٍغ

ومىه ال٣اٖضة اإلاٗغوٞت )ال اظتهاص م٘ وظىص الىّو(. ولم ٌٗٝغ مهُلر الخىاّم بهُٛخه  1والؿىت،

ن مٗجى الخىاّم ومٗىاٍ ألاصبي بال في الٗهغ الخضًض؛ بال ؤّن َظٍ اإلاٗاوي اإلاعجمُت لها ؤَمُت في بُا

بضو  هم مًمىهه؛ بط ؤن ٧ل اإلاٗاوي الؿاب٣ت مىظىصة في الخىاّم ول٨ً بيؿٍب مُٗىت ٍو انُالخا ٞو

بط ؤن مٟهىمي )الخٗال٤,  2ؤن اإلاٗجى ألاو٫ )اإلاكاع٦ت( ؤ٦ثر اإلاٗاوي َُمىت ٖلى َظا اإلاهُلر,

ا لضي الباخشحن ًٖ الخىاّم ؤ٢غب اإلاٗاوي اإلاعجمُ  ت لها.والخضازل( ألا٦ثر قُٖى

( َظا اإلاهُلر الى٣ضي ألاصبي؛ مطخى ٖلى ْهىعٍ ؤ٦ثر Intertextualityالخىاّم)الخىاّؿ اـىالخا: 

ا، ًٗ ا، ماو ًٗ ا ظام ًٟ هٜ له حٍٗغ ًُ ًّ ًم٨ً ؤّن وؿخجلي اإلاٟهىم مً ٢ى٫  3مً هه٠ ٢غن ولم  ول٨

عوآصٍ؛ ٞالخىاّم ٖىض ظىلُا ٦غؾدُٟا، ٞؿُٟؿاء مً ههىم ؤزغي ؤصمجذ ٞحها بخ٣ىُاث 

ىض عوالن باعث "ًمشل الخىاّم جباصال, خىاعا، عباَا، اجداصا، جٟاٖال بحن ههّحن ؤو ٖضة  4سخلٟت.م ٖو

ما إلهخاظُت".
ّ
 5ههىم...ومً َىا ٧ان الخىاّم نىعة جًمً للىّو ويٗا، لِـ الؾخيؿار، وبه

سلو باعث بلى )الجهاثُت( الخىاّم ٢اهىن َظا ألازحر. الث  6ٍو ؤي ؤّن الىّو ًب٣ى مٟخىخا ؤمام الخإٍو

ا باظتهاصٍ الصسصخي ٣ُٞى٫:  ًٟ غِح ًٖ الخىاّم حٍٗغ
ُ
ؿخسلو مدمض مٟخاح مما َ الالجهاثُت. َو

 7"ومٗجى َظا ؤن الخىاّم َى حٗال٤ )الضزى٫ في ٖال٢ت( ههىم م٘ هّو خضر ب٨ُُٟاث مسخلٟت".

                                                           
 .311(، م1998، 1، )ال٣اَغة: صاع الُغابِصخي، ٍمعجم ؤـى٥ الٙٝهاهٓغ: خؿً، زالض عمًان,   1
ذ: صاع ؾٗاص الهباح, ٍالشئٍت وؤلاحشاء في الىٝذ ألادبيالخىاّؿ بحن اهٓغ: اإلاهٟاع،  مدمىص،  2 م(، 1992, 2, )ال٩ٍى

 .1م
، 2، )الضاع البًُاء: اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، ٍجدلُل الخىاب الؽّشي: بظتراجُجُت الخىاّؿ مٟخاح، مدمض ،  3

 .121م(، م1986
 اإلاغظ٘ الؿاب٤. 4
ي: جىبُٝاث ِلى هفىؿ مً الخىساة وؤلاهجُل والٝفت الٝفحرة باعث، عوالن، 5 ، جغظمت وج٣ضًم الخدلُل الىص ّ

 ،ً  .29م(.م2009ٖبض ال٨بحر الكغ٢اوي، )صمك٤: صاع الخ٩ٍى
 .215م( م1985، 1، )بحروث: صاع ال٨خاب اللبىاوي، ٍمعجم اإلافىلحاث ألادبُت اإلاّاـشةٖلىف، ؾُٗض،  6
 .121مٟخاح، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 7
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)جضازل الىهىم( ولم ٌّٗغٞه ول٨ً ون٠ ؤّما ٖبض هللا الٛظامي ٣ٞض ؤعجإي حؿمُت الخىاّم بــ

بإهه: "ًهى٘ مً ههىم مخًاٖٟت الخٗا٢ب ٖلى الظًَ ميسخبت مً ز٣اٞاث مخٗضصة الخىاّم 

ظا ألامغ ؾبب بق٩الُت ؤمام 1ومخضازلت ٞـي ٖال٢اث مدكاب٨ت مً اإلاداوعة والخٗاعى والخىاٞـ". َو

 الي اعبا٥ الٗمل الى٣ضي.الباخشحن في مىيٕى الخىاّم، وؤصي بلى جضازل آلُاجه، وبالخ

 

لعٙخه  الخىاّؿ مٙهىمه ووؽإجه ٘و

مهُلر الخىاّم ٢بل ؤّن ًهل لهظٍ الضعظت مً الىطج والٗم٤ الٟلؿٟي مّغ بمغاخل ٖضة، وؤٞاص 

اث ٦شحرة، ٧ان لها صوعَا في ؤهخاط َظا اإلاهُلر، ٞالبٌٗ ًغي ؤّن  ؤ٢ضم بقاعة ٍ إلاٟهىم " مً هٍٓغ

ٞغصًت الاه٩لحزي ث.ؽ.الُىث خُض ًغي ؤن ؤ٦ثر ؤظؼاء ٖمل الكاٖغ  الخىاّم وعصث في حٗبحر الكاٖغ 

هبهذ بأزخحن ُٞما بٗض َظٍ ؤلاقاعة  2هي جل٪ التي ًشبذ ٞحها ؤظضاصٍ الكٗغاء اإلاىحى زلىصَم".

اتها م٘ ٞىاصي بلى مٟهىم ظضًض في ألاصب ؾماٍ )ال ت( وهي حٗجي؛ جٟاٖل السُاب ٖبر ملْٟى خىاٍع

ت الخٟاٖل ؤلاوؿاوي  وصًىامُخه، وججاوػ الٗلمُت واإلاىيىُٖت التي ؾل٨تها اإلاضاعؽ الخضًشت، بلى خٍُى

ّٗض بأزخحن الغواًاث 3ؤلابضاُٖت والخل٣اثُت، ستزجها، *َو مؿخىصٖا مٟخىخا ًمخو زبراث الٗالم ٍو

ؿخىٖب ما ٌؿخجض. ٦ما ؤّن خغ٦ت الاجها٫ الخًاعي بحن ألامم وبغوػ ألاصب اإلا٣اعن في جل٪  4َو

ت بأزخحن( وهي اإلاغخلت التي ؾب٣ذ ْهىع الخىاّم بك٩له الخالي.  الخ٣بت ؾاٖض في بهماء )خىاٍع

ت والخدىٍلُت( ٦ما ؾِخطر في اإلابدض الشاوي  ؤٞاصث ظىلُا ٦غؾدُٟا مً الضعاؾاث اللؿاهُت )البيٍُى

ٍت بأزخحن ووْٟخه لهالر الخىاّم ختى ؤؾخىي بك٩له الخالي اإلاخضاو٫، ٣ٞض ؤٞاصة و٦ظل٪ مً خىاع 

ا مٛل٣ا بلى ٞٗالُت جىانلُت حؿدىض بلى اللٛت،  ت؛ التي ججاوػث الىّو مً ٧ىهه ٦ُاها لٍٛى مً الخىاٍع

ظا ٌٗجي ؤن الىو ؤنبذ طو بٗضًً، لٛىي مؿخ٣ل،  ت، َو وجخٗضاٍ بلى ؤَٝغ الٟٗالُت ٚحر اللٍٛى

ظا ألازحر ؤَل٤ ٖلُه بأزخحن ُٞما بٗض )السُاب( وبجى وجىان ىٓغ بلُه في ؾُا٢ه الاظخماعي، َو ًُ لي 

                                                           
ت الٗامت، ٍ، الخىُئت والخ٢ٙحرمدمض اهٓغ: ٚظامي، ٖبض هللا 1  .288م(، م1998، 4, )ال٣اَغة: الهُئت اإلاهٍغ
غ، ألاسك الُباب الؽاِش والٝفُذة، ث .ط . الُىثاهٓغ: لالاة،  ٖبض الىاخض،  2 ، )بٛضاص: ميكىعاث م٨خبت الخدٍغ

 .15م(، م1986، 2ٍ
ي اهٓغ: ؤًىب، هبُل،  3  .222(، م2011، 1، )لبىان: م٨خبت لبىان، ٍوجدلُل الخىابالىٝذ الىص ّ

خه ٖلى الغواًت. ت ٖامت في الخٗامل م٘ الىهىم بال ؤن بازخحن َب٤ هٍٓغ ت( ؤو )ال٨غهٟالُت(، هٍٓغ  * )الخىاٍع
 .222اهٓغ: ؤًىب، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
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ب٣ها ٖلى الغوٍاث، ٞهى ًغي ؤجها خىاعاث مغ٦بت، ؤوال، بحن الغواجي وشسهُاجه  خه، َو ٖلُه هٍٓغ

 وبٗضما ٞغ١ بازخحن بحن الىّو والسُاب ٢ؿمذ ٦غؾدُٟا السُاب ٖلى ٢ؿمحن:  1الؾُما البُل.

 ؤ٣ٞي، وج٣هض به اهخماء اللٟٔ بلى الظاث ال٩اجبت وبلى اإلاخ٣بل مً ظهت. -ؤ

 ٖمىصي، باٖخباع اإلالّٟى ًيخمي بلى ج٣اَ٘ ؤو خهُلت هّهّحن َما الىّو الؿاب٤ والىّو الالخ٤. -ب

دضص "الىّو ٦جهاػ ٖبَر لؿاوي ٌُٗض جىػَ٘ هٓام  ٞالخىاّم وبٗباعة ؤزغي  ًُ مً َظا اإلاىٓىع 

اث  اللؿان...بالغبِ بحن ٦الم جىانلي حهضٝ بلى ؤلازباع اإلاباقغ وبحن ؤهماٍ ٖضًضة مً اإلالْٟى

ى ما ٌٗجي:   الؿاب٣ت ٖلُه ؤو اإلاتزامىت مٗه، ٞالىّو بطن بهخاظُت، َو

ٖال٢ت بٖاصة جىػَ٘ )ناصمت بىاءة(؛ لظل٪ ٞهى ٢ابل ؤن ٖال٢خه باللؿان الظي ًخمى٢٘ صازله هي  -ؤ

 للخىاو٫ ٖبر اإلا٣ىالث اإلاى٣ُُت ال ٖبر اإلا٣ىالث اللؿاهُت السالهت.

اث ٖضًضة  -ب ي، ٟٞي ًٞاء هّو مٗحن جخ٣اَ٘ وجدىافى ملْٟى ؤهه جغخا٫ للىهىم وجضازل هصخّ

 2ُم٣َخُٗت مً ههىم ؤزغي ".

ت(، ٞالىّو ٖىضَا زاي٘ ل٣اهىهحن َما: ٢اهىن ا إلاى٤ُ الظي ًد٨م ٖلى اللؿان )اإلاىٓىمت اللٍٛى

ال٢خه بالىهىم ألازغي. و٢ض  و٢اهىن اللٛت الظي بىؾاَت ؤصواجه هخٗٝغ ٖلى ممحزاث الىّو ٖو

ت مً الى٣اص الٛغبُحن، ٣ٞض ا٢ ٟاجه ؤزظ َظا اإلاٟهىم ًخىؾ٘ ٖىض مجمٖى ترن مٟهىم الخىاّم وحٍٗغ

ٍت الىّو وخضوص بهخاظه؛ ٞىظىص الىّو لِـ وظىص ظامض ٦ما عؤًىا بالىّو ألن الخىاّم ًبدض في َى 

بل َى في الخ٣ُ٣ت ج٣اَ٘ وحٗضًل وجباص٫ ًخم بحن وخضاث ٖاثضة  بلى ههىم ٍ مسخلٟت. َظٍ هي 

ظا الخ٣اَ٘ والخٗضًل  والخباص٫  ىعَا باعث. َو  -٦ما ًغاَا  -ؤلاهخاظُت التي ع٦ؼث ٖلحها ٦غؾدُٟا َو

كّغب الىّو 
َ
ظا الدكّغب ؾُاصي بلى طوبان جل٪ باعث ؾُاصي بلــى ح الجضًض للىهىم ألازــغي, َو

 مً ال٩لماث ًيخج ٖىه مٗجى  3الىهىم وجىاَحها في الىّو الجضًض.
ً
ٞالىّو ٖىضٍ "لِـ ؾُغا

ؤخاصي ؤو ًيخج ٖىه مٗجى الَىحي ول٨ىه ًٞاء ألبٗاص مخٗضصة جتزاوط ٞحها ٦خاباث مسخلٟت وجدىإػ 

, ٞال
ً
ل٣ـض ٦ـان  4ىّو وؿُج أل٢ـىا٫ هاججت ٖـً ؤل٠ بـاعة مـً ُبـاعٍ الش٣اُٞت".صون ؤن ٩ًىن مجها ؤنلُا

 لٟـهـم الىّو و٦ك٠ مـىاَـً بهخاظه ٞالىهـىم ألازـغي ال بـض
ً
وؤن جٓهغ َّ الخىاّم لـضي بـاعث مـٟخـاخا

                                                           
 .233-232ؤًىب، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
ض الؼاهي, )الضاع البًُاء: صاع جىب٣ا٫ لليكغ, ٍ, جغظمت ِلم الىّق ٦غؾدُٟا، ظىلُا،  2 , واهٓغ: 21م(، م1997, 2ٍٞغ

 .  215م(، م1985، 1، )بحروث: صاع ال٨خاب اللبىاوي، ٍمعجم اإلافىلحاث ألادبُت اإلاّاـشةٖلىف، ؾُٗض، 
اى: صاع ألاعى، ٍ مىث اإلاالٚ هٝذ وخُٝٝتباعث،  عوالن،  3  .19م(، م1991، 1، جغظمت: ص. مىظع ُٖاشخي، )الٍغ
 .43باعث، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
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 مً اؾدكهاصاث ؾاب٣ت"،
ً
وبهظا ج٨ـىن  1بهىعة ما في الىّو اإلاىخج "٩ٞل هّو لِـ بال وؿُجا

ـظا ًـ٣اعب مٟهـىم  2ُت ٢ـضع ٦ـل هّو مهما ٦ـان ظيؿه ُٞخدـى٫ بظل٪ بلـى ظُىلىظُا ٦ـخابت.الخىاّن  َو

لُت للىهىم التي الجهاًت  ٦ـغؾدُٟا الخـي جـغي ؤن الىّو مبىـي ٖلـى َب٣اث م٘ جىؾ٘ في الغئٍا الخإٍو

ا مـً اإلاـ  ال جـلٛـي ٚـُـَغ
ً
ٗـاهـي الخـي جـهلـه بىّهـىم مـٛـاًـغة, لها ٖىضَا؛ ٞالٗبـاعة الخـي جخـبـ٘ مٗىـى ممـ٨ِىا

ـالء صوع ال٣ـاعت ٞـي الىّو وحـُِٛب   إٖل
ً
 ًٖ طل٪ ٣ٞض اجسظ باعث مـً مٟهـىم الخىاّم وؾُلت

ً
ًٞال

 3صوع اإلايصخئ، وظٗل للىّو ؤبٗاًصا ؤعبٗت وهي:

٣هض به وؿُج الىّو. -1  البٗض اإلااصي: ٍو

 بازخالٝ ألاػمىت.البٗض الؼمجي: ٞالىّو له نٟت الضوام والشبىث -2

 البٗض الاظخماعي: اإلاغاص مىه ؤن الىّو مغجبِ بماؾؿاث ال٣ًاء والضًً وألاصب والخٗلُم.-3

ظٍ ألابٗاص ألاعبٗت اؾخٟاص -4 ى )الٗالمت(. َو ى بصعاط الىّو في مٟهىم ؤوؾ٘ َو البٗض الؿُمُاجي: َو

ٍغ بضوعان الىّو واؾخمغاٍع ؤي الجهاثُت الىّو ٖى  ضٍ.مجها باعث في ج٣ٍغ

خ٤ٟ جىصوعٝو م٘ ٦غؾدُُٟا وباعث، في ٞهم الخىاّم ٖلى الىدى الظي ؤوضخىاٍ؛ بال ؤهه ٠ًًُ  ٍو

لهما جدضًض اإلاجا٫ اإلاُضاوي للخىام في اهدؿابه بلى السُاب ولِـ للىّو )اللٛت( وبن ٧ان ٢ض 

 4اؾخمض ظظوعٍ مجها ٦ما بِىا.

ٌؿهم ٞـي ججلي ؤصبُت طل٪ السُاب  ٞالخىاّم في عؤي جىصوعٝو "ٖىّهغ مً ٖىانغ السُاب الـظي 

 مخٗضصة, ألن "السُاب الـظي ال ٌؿخدًـغ ؤؾالَُب في ال٣ـى٫ ؾاب٣ـت زـُاب 
ً
ًٟي ٖلُه ٢ُما ٍو

 
ً
 ٞيؿمُه زُابا

ً
ذ وؿبُا خـاصي ال٣ُمـت... ؤما السُاب الـظي ٣ًـىم بهـظا الاؾخدًاع بك٩ل نٍغ

ُ
ؤ

ى ًدىاّم م٘ ؤؾالُب  5مخٗضص ال٣ُمت". واضر مً َظا الغؤي مضي ال٣ُمت التي ٨ًؿبها الىّو َو

 وحٛىُه بخجغبت 
ً
 واؾٗا

ً
ُا ؤزغي خُض جخٗضص وجخىاػي في وؿُجه ٢ُم ٖضًضة جًٟي ٖلُه ؤ٣ًٞا مٗٞغ

ا٦ض  بوؿاهُت مُىلت ٖلى ال٨ٗـ مً السُاب اإلاٟخ٣غ للخىاّم الظي ًب٣ى ؤؾحر نىعة واخضة. ٍو

ؤن جىُل٤ مً هّهىم َّ ٖضًضة خخمُت الخىاّم وؤن وكإة الىهىم ال بضجىصوعٝو في هّهىم 

  6ؤزغي.
ّ
 ٞال٨خابت ٖىضٍ لِؿذ بال

ً
ولِـ َظا م٣خهغ ٖلى ال٩اجب وخضٍ بل ٌكمل الىا٢ض ؤًًا

                                                           
 .43باعث، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
 .107باعث، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
 .43-42اهٓغ: اإلاهٟاع، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
تجىعوعصٝ،  4  .40، جغظمت : ق٨غي اإلابسىث وعظاء بً ؾالمت، )اإلاٛغب: صاع جىب٣ا٫، ص.ث(، مالؽٍّش
 .40جىصعوٝ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 5
 .43اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 6
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ان الىا٢ض واإلاال٠ وبن ازخل٠ مشا٫ ٧ل مجهما في طل٪. وال ج٣خهغ   ًلتزم به الُٞغ
ً
 هّهُا

ً
جضازال

ٝو يمً خ٣ل ؤلاهخاظُت ٣ِٞ بل ًخسظٍ مً يمً اللىاثذ التي ؤَمُت الخىاّم ٖىض جىصوع 

حؿخسضم في صعاؾت الىهىم، ٞدًىُع ؤو ُٚاُب ؤلاخالت ٖلى هّو ؾاب٤ ٌؿاٖضها ٖلى يبِ 

جىبىا مٛبت بَما٫ الٗملُاث التي ج٨مً وعاء وؿُج الىّو.  1ال٣غاءة ٍو

وبْن ازخلٟىا في بٌٗ ظؼثُاجه  مً َظا الٗغى ًدبّحن ؤّن الى٣اص الٛغبحن مخ٣ٟىن ٖلى ؤؾـ الخىاّم 

ُٟه في الى٣ض الٛغبي َى:  وزالنت مٟهىمهم للخىام و٦ُُٟت جْى

1-  ٤ ت. ًٖ ٍَغ ٌٗمل الخىاّم مً ؤظل اهٟخاح الىّو وم٣اومت الاوٛال١ الظي ظاءث به البيٍُى

ى ما ُؾمي بــــ)بٖاصة الخىػَ٘(.  الهضم زم البىاء الجضًض َو

ي ال٨ك٠ ًٖ خالت مً الٗال٢اث ا -2 ل٣اثمت بحن هّو وهّهىم ؤزغي, ومجا٫ الٗمل الىصخّ

 والسُابي.

لُه خخمُت الخىاّم في ٧ل هّو، وال ًىظض ظيـ مً الىهىم ًسلى مىه -3 بم٩اهُت جُب٤ُ . ٖو

ا مهما ٖال قإجها ٣ٞض َب٤ عوالن باعث الخىاّم ٖلى الخىعاة  ًٗ الخىاّم ٖلى الىهىم ظمُ

 2وؤلاهجُل.

   

 الّشبي:الخىاّؿ في الىٝذ ألادبي 

اع الظي جدضزىا ٖىه مً الٛغب, ٞبًٗهم ؤزظٍ ٦ما َى, وبًٗهم  جل٣ى الٗغب َظا اإلاهُلر باإَل

 جخ٤ٟ 
ً
ا وناٚها نُاٚت م٘ ؤؾـ اللٛت الٗغبُت في جدلُل السُاب ومً ؤمشلت  -في عؤًه-ٞؿَغ

ٞ الشاويا م ممً ؤظتزت الخىاّم وخاو٫ ؤن ًسغظه مً زىبه  *لٍٙش حَر جمام خؿان وؤخمض ُٖٟٟي ٚو

َه: "ٖال٢ت ج٣ىم بحن ؤظؼاء الىّو بًٗها وبٌٗ.٦ما ج٣ىم 
ّ
الُما ؾب٤، ٣ٞض ّٖغٞه جمام خؿان بإه

ال٢ت اإلاؿىصة  ال٢ت الخلسُو بالىّو اإلالسو, ٖو بحن الىّو والىّو, ٦ٗال٢ت الؿاا٫ بالجىاب, ٖو

ال٢ت اإلادخمل بما ًدضص مٗىاٍ".بالخبٌُِ, ٖو ال٢ت الٛامٌ بما ًىضخه, ٖو  3ال٢ت اإلاتن بالكغح, ٖو

                                                           
1  ، ضان، )بٛضاص: صاع الكـاون الش٣اُٞت الٗامت، ٍهٝذ الىٝذاهٓغ: جىصوعٝو م(، 1986، 2، جغظمت: ؾامي ؾٍى

 .137م
ي: جىبُٝاث ِلى هفىؿ مً الخىساة وؤلاهجُل والٝفت الٝفحرةاهٓغ: باعث،  2  .الخدلُل الىص ّ
٢ضمىا الشاوي ٖلى ألاو٫ ألهه ظاء بصخيء ظضًض مسال٠ إلاا ٖلُه الىٓغة الٛغبُت للخىاّم، بسالٝ ألاو٫ الظي الًخٗضي  *

 خضوص اإلادا٧اة للى٣ض الٛغبي.
غاء الكغ١, ٍ ,هدى الىّق اهٓغ: ُٖٟٟي، ؤخمض,  3 ى ما ًظَب بلُه ص. ؤخمض 83م(، م2001, 1)ال٣اَغة: م٨خبت َػ , َو

 ؿه.ُٖٟٟي في ال٨خاب هٟ
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ٟتر١ في ؤزغي،  اجه م٘ اإلاٟهىم الٛغبي ٍو ومٗلىم ؤن َظا الخىن٠ُ للخىاّم ًخ٤ٟ  في بٌٗ مجٍغ

غي ص. ؤخمض ُٖٟٟي ؤن لهظا الخٍٗغ٠ صوع في هدى الىّو خُض ًا٦ض وظىص عوابِ بحن الىّو,  ٍو

ؿخسضم لخ٣لُل وطل٪ بط ما  ٌُ ٟؿغ, ٦ظل٪ 
ُ
ؿغ باإلا َٟ ال٢ت اإلا الخٓىا ٖال٢ت الجىاب بالؿاا٫ ٖو

ؤلاخخماالث الضاللُت. ٞالٗال٢ت صازل الىّو الىاخض هي ؤخضي مٗاًحر جٟؿحر الىّو وجىيُده بط ما 

٨ظا ًضزل الخىاّم بلى مجا٫  ؤبهم في البضاًت حكغخه الجهاًت وما ٖمم بإصاة جسهو باؾخصىاء َو

( بال جظ٦غة إلاً 2لدك٣ى ) ﴿ما ؤهؼلىا ٖلُ٪ ال٣غآن ومشا٫ طل٪ في جىظُه ٢ىله حٗالى 1ّو(.)هدى الى

دخمل ؤن  2ًسصخى﴾ ٣ٞىله حٗالى: ﴿وما ؤعجل٪ ًٖ ٢ىم٪ ًا مىسخى﴾ ًدخمل ؤن ٩ًىن للخعجب. ٍو

ىا ًإحي صوع الخىاّم ل٣ُلل مً اخخمالُت اإلاٗجى ألن آلاًت التي بٗضَا جىضر  ٩ًىن لالؾخٟهام. َو

٨ظا ًسلو مٗجى آلاًت لالؾخٟهام  *الاؾخعجا٫ وبلى مً؟ ﴿..وعجلذ بلُ٪ عّبِ لترضخى﴾،ؾبب  َو

ا ؤم  ٨ظا ٢ا٫ اإلاٟؿغون وؾىاء ؤ ٧ان الاؾخٟهام به٩اٍع ولِـ للخعجب ألن الخعجب ال ظىاب له, َو

ضلل بها ؤن الخىاّم ؾاَم في  ٧3ان ٚحر طل٪. ا ٖلى الىدى الؿاب٤ ٍو ٟؿَغ زم ًىعص ؤمشلت ؤزغي ٍو

٨ظا ٩ًىن الخىاّم جٟؿ ٣ى٫ "لٗل ؾُا١ آلاًت و٦ظا الخىاّم ٢ض خضصا مٗجى اإلاغاص, َو حر الىّو, ٍو

ؤن ٌٗخمض ؤصخاب َظا الغؤي ٖلى " 4وؾُلت لغبِ ؤظؼاء الىّو الىاخض وبُاها للمٗاوي اإلاخٗال٣ت".

ما٫ ألاولى في جٟؿحر ال٣غآن خُض اٖخمضث مىهج  جٟؿحر ال٣غآن مٟهىم الخىاّم ٌٗىص بإولُاجه بلى ألٖا

 ٤  بحن ههىم ٢غآهُت لسضمت ٚغى واخض ؤو ٨ٞغة مُٗىت. َظا الٍٟغ
ً
ى ما ٣ًخطخي جضازال بال٣غآن َو

جُُب٣ه ٖلى ٦خاب هللا ّٖؼ وظل.  ًغي ؤن الخىاّم ؤنىله مىظىصة في الترار الٗغبي لظل٪ ٖمض بلى

ه ال ًسٟى
ّ
ال٣ى٫ بالخىاّم، وبحن ٖلى ال٣اعت الخاط١ والباخض اإلاخٗم٤ ٦م مً اإلاؿاٞت بحن  بال ؤه

ىا٥  اث مً َىا َو م لِـ ٦خاب ؤصب ؤو ٢هُضة جٟؿغ بىٍٓغ جٟؿحر ال٣غآن بال٣غآن! ٞال٣غآن ال٨ٍغ

ض الاؾخُغاص في َظٍ اإلاؿإلت ول٨ً ؤوعصها ٢ىال إلاٟؿغ  ًٞال ؤن ٩ًىن هّها باإلاٟهىم الٛغبي، والهٍغ

ط جمام خّؿان لآلًت وجٟؿحر ٖاف في ال٣غن الؿاصؽ الهجغي ٧ي ٣ًاعن ال٣اعت بحن جٟؿحر ألاؾخا

                                                           
 .83اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
 .84-83ؾىعة َه، آلاًخان/ 2
م ألؾباب ٦شحرة مجها السالٝ الخام في مٟهىم الىّو  * الباخشان الًىا٣ٞان الغؤي ال٣اثل بىظىص الخىاّم في ال٣غآن ال٨ٍغ

ى ما ًيبجي ٖلُه ٢اهىن الخىاّم ُٞ ما بٗض، ٦ما بهه ًدمل بحن اإلاىعور الٗغبي ؤلاؾالمي، والىّو باإلاٟهىم الٛغبي؛ َو

 في 
ً

تراياث لِـ َظا مىي٘ ؾغصَا لٗلىا هٟغص له بدشا مؿخ٣ال ا مً الٖا حَر الىهىم جٟؿحراث ؤ٦ثر مما جدخمله، ٚو

 ٢ابل ألاًام.
 . 84اهٓغ: الُٟٟٗي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
 اإلاغظ٘ الؿاب٤.  4
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ً، في اؾخجالء  1اإلا ٍٝ لبُان الٟغ١ بحن الخٟؿحًر ظا ال٣ضع ٧ا َو

٤ ؤجهم  ٢لضوا ال للٛغب الٛمىى، وويىح الضاللت، م٘ ٢لت الخ٩ل٠. وزالنت ال٣ى٫ في َظا الٍٟغ

م والؿىت  ْغمىن بلى ؤبَٗض مً طل٪، وال للؿل٠ اجبٗىا في جٟؿحر الىّو والؾُما ال٣غآن ال٨ٍغ ًَ ألّجهم 

 اإلاُهغة.

ٞ الاو٥: ٗٝغ مٟهىم الخىاّم في الضعاؾاث اللؿاهُت والى٣ضًت الٗغبُت بال في ال٣ٗىص  الٍٙش ٌُ لم 

غظمذ ؤٖما٫ الٛغبُحن, بالٚغ
ُ
م مً وعي الى٣اص الٗغب ال٣ضامى ألازحرة مً ال٣غن اإلااضخي بٗضما ج

 الخىاّم ٦ما ؤن الى٣اص الٗغب لم ٌؿخٗملىا  2لٗال٢اث الىهىم بًٗها م٘ البٌٗ آلازغ.

ا ٦بحرا في جغظمت مهُلر 
ً
٦مهُلر بال بٗض جغظمخه ًٖ الٛغبُحن, وم٘ طل٪ هجض زالٞ

(Intertextuality)  ي، و جضازل الىهىم، بحن )الخىاّم، والخىاّنُت، والىهىنُت، والخٗال٤ الىصخّ

ا(. حَر ت، والىّو الٛاثب، ٚو ظا الازخالٝ في اإلاهُلر هخج ٖىه ازخالٝ اإلاٟاَُم,  3والخىاٍع و٧ل له َو

 وظهت هٓغ ٌؿدىض بلى مُُٗاث وؤصلت اٖخمضَا في الُغح. 

                                                           
اٗ ًِ خٝاثٞ ٔىامن الؼمسكغي، ظاع هللا مدمض بً ٖمغو،  1

ّ
لال٢ؽ ، 3، )بحروث: صاع ال٨خاب الٗغبي، ٍالخجًز

 .80، م3َـ(، ط1407
م، 1994(، 10(، الٗضص )29، بٛضاص، اإلاجلض )ألاٜالم مجلتاهٓغ: لالاة،  ٖبض الىاخض، "الخىاّم م٘ الكٗغ الٛغبي"،  2

 .27م
حر ميكىعة , عؾالت ماظؿخحر ٚ، الخىاّؿ مُّاسا هٝذًا: ؼّش ؤخمذ مىش ؤهمىرحاؤخمض ٖباؽ،  اهٓغ: ٧امل 3

 .37-36م(،م2010)الٗغا١، ظامٗت ال٣اصؾُت، 
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لى عؤؾهم ظىلُا ٦غؾدُٟا وعوالن باعث، وظُىِذ،  1اٖخمض الى٣اص الٗغب ٖلى ما ٢اله الٛغبُىن ٖو

كغب وجدىٍل لىهىم 
َ
مً ؤن الىّو ٖباعة ًٖ  لىخت ٞؿُٟؿاثُت مً الا٢خباؾاث. و٧لُّ هّو َى ح

ؤزغي ؤو ؤن ٩ًىن َظا الخٗال٤ صازل الىّو الىاخض ٦ما مغَّ بىا. وبٌٛ الىٓغ ًٖ ص٢ت مخابٗتهم ؤو 

 ء:ٖضمه ٞةجهم ع٦ؼوا ٖلى جل٪ اإلاٟاَُم وخاولىا جُب٣ُها ٖلى الىهىم الٗغبُت ومً ابغػ َاال

اث٠ مخٗضصةمدمض  ه مال٠ مً  2".مٟخاح، الظي ًغي ؤن الىّو: " مضوهت خضر ٦المي طي ْو
ّ
ؤي به

 وبن ٧ان الضاعؽ ٌؿخٗحن بغؾم ال٨خابت 
ً
ا  ؤو ٖماعة ؤو ٍػ

ً
ال٨الم ولِـ مً نىعة ٞىجىٚغاُٞت ؤو عؾما

ىضؾتها في الخدلُل، والخضر وبن ٧ان هّها َى خضر ٣ً٘ في ػمان وم٩ان مٗ ًائها َو ُىحن ال ٌُٗض ٞو

اثٟه جىنُل اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع  ذي. مً ْو هٟؿه بٖاصة مُل٣ت مشله في طل٪ مشل الخضر الخاٍع

ُٟت الخىانلُت في اللٛت لِؿذ هي   ٢اثال: " جٟاٖلي: ٖلى ؤن الْى
ُ

٠ًُ وه٣ل ججاعب بلى اإلاخل٣ي. ٍو

ُٟت الخٟاٖلُت التي ج٣ اث٠ ؤزغي للىّو اللٛىي ؤَمها الْى ُم ٖال٢اث ٧ل شخيء، ٞهىا٥ ْو

ى مٛل٤: وه٣هض اوٛال١ ؾمخه ال٨خابُت ألا٣ًىهُت  اظخماُٖت بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ وجداٞٔ ٖلحها. َو

 مً 
ً
ت جىالضي: ؤي ؤن الخضر اللٛىي لِـ مىبش٣ا التي لها بضاًت وجهاًت، ول٨ىه مً الىاخُت اإلاٗىٍى

ت سُت وهٟؿاهُت ولٍٛى ت ؤزغي وجدىاؾل مىه ؤخ… ٖضم وبهما َى مخىلض مً ؤخضار جاٍع ضار لٍٛى

غي ؤهه "حٗال٤ ههىم م٘ هّو خضر ب٨ُُٟاث مسخلٟت". 3".الخ٣ت له لُه ًبجي ٨ٞغة الخىاّم ٍو  4ٖو

م مـً حؿلُمه  لـى الـٚغ  ٖلـى آعاء  الٛغبُحن. ٖو
ً
و٢ض ٖغى مدمض مٟخاح إلاٟاَُم الخىاّم اٖخماصا

ت ًهٗ ب يبُها وج٣ىُجها ألن ألامغ في بدخمُت الخىاّم ويـغوعجه للكاٖغ بال ؤهه ٣ًـّغ بإهه ْاَـغة لٍٛى

ا٦ض َظٍ الخ٣ُ٣ت الباخض ٖهام خٟٔ هللا بٗض ؤن ًى٣ل  ا بلـى ال٣اعت اإلاش٠٣، ٍو طل٪ ٌٗىص جمحَز

آلُاتها، ؤقاع بلى ؤجها ًٖ ظىِذ آلُاث الخىاّم ٣ُٞى٫: "وبٗض ؤن خضص ظىِذ َظٍ الاهماٍ و 

ظٍ  5ها ٦شحرا ما جخ٩امل وجخىخض".مخضازلت، ٨ًمل بًٗها بًٗا والًم٨ً الٟهل ال٣اَ٘ بُجها، ألج َو

 6آلالُاث هي:

                                                           
م(، 2010، 1, )ٖمان: صاع الُٛضاء, ٍالخىاّؿ التراسي في الؽّش الّشبي اإلاّاـشاهٓغ: وانل، ٖهام خٟٔ هللا،  1

 .20م
 .120مٟخاح، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
 مٟخاح، اإلاغظ٘ الؿاب٤. 3
 ، مً َظا اإلا٣ا10.٫َامل 4اهٓغ: م 4
 .20، موانل، اإلاغظ٘ الؿاب٤ 5
ى زالٝ ما ٢غعٍ ظىِذ مً  6 وانل، اإلاغظ٘ الؿاب٤، وؤياٝ مدمض مٟخاح الخمُُِ والاًجاػ بلى آلُاث الخىاّم َو

ي، اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  .19اجها مً اهماٍ الخٗال٤ الىصخّ
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 الا٢خباؽ  -1

 الؿغ٢ت -2

 ؤلاخالت -3

 ؤلاًداء -4

 

ؤّما ٖبض هللا ٚضامي، ٣ٞض وظه اإلاهُلر جىظحها آزغ ابخضاًء بالدؿمُت بط ؾماٍ )جضازل الىهىم( 

ى )الخضازل ؤو الخٗال٤( ٞالخىاّم ٖىضٍ "ًهى٘ مً  ههىم م٘ التر٦حز ٖلى ؤنل اإلاىيٕى َو

مخًاٖٟت الخٗا٢ب ٖلى الظًَ ميسخبت مً ز٣اٞاث مخٗضصة ومخضازلت ٞـي ٖال٢اث مدكاب٨ت مً 

 1اإلاداوعة والخٗاعى والخىاٞـ".

ذ الىّو زم بٖاصة جغ٦ُبه ونىال للمٗجى, ٢ا٫ في  ُه بال بدكٍغ
ّ
لظا ٞةن َظا الخضازل ال ًم٨ً ٨ٞ

دُا" "و٢غاءجىا لهظا الىمىطط الكا *جدلُله ألصب خمؼة شخاجه، مل ٧اهذ حؿخلؼم مّىا ههًجا "حكٍغ

دُت في الى٣ض بىؾاثل  ٣ًىم ٖلى ج٨ُٟ٪ الٗمل مً ؤظل بٖاصة جغ٦ُبه. ول٣ض ؤمضجىا اإلاضعؾت الدكٍغ

٘ ٖجها  ٣ا للخضازل ُٞما بُجها وهٞغ ت ٞىٟخذ لها ٍَغ ظا ظٗلىا هإزظ بالجمل الكاٍٖغ َظا الىهج ... َو

ت ٢ُىص خضوص الىّو. وبظل٪ جخدغ٥ الجملت الكا ت الىاخضة مً صازل ؤخض الىهىم الىثًر ٍٖغ

َظا ٨ًؿغ مٟهىم ٖؼلت ال٣هُضة ؤو ما ٌؿمى  .لخخٗاه٤ م٘ مشُلتها في هّو ٌٗض ٞىُا ٖلى ؤهه قٗغ

ًما بىخضتها  2".َو

ت مٟخىخت البضاًت ومٗل٣ت الجهاًت، ألن خضوزه  و٢ا٫ في مىي٘ آزغ: "الىّو ألاصبي َى بيُت لٍٛى

٣الهُت. ولظل٪ ٞةن ال٣هُضة ال جبضؤ ٦ما جبضؤ ؤي عؾالت ٖاصًت هٟسخي ال قٗىعي ولِـ خغ٦ت ٖ

جهضع بسُاب مىظه بلى اإلاغؾل بلُه، وجسخخم بساجمت ٢اَٗت الخٗبحر. بن ال٣هُضة جبضؤ مىبش٣ت 

 
ً
٧اهبشا١ الىىع ؤو ٦هُى٫ اإلاُغ وجيخهي جهاًت قبحهت ببضاًتها و٦إجها جخالشخى ٣ِٞ ولِـ جيخهي، وصاثما

ولى مً ال٣هُضة و٦إجها مض ل٣ى٫ ؾاب٤ ؤو اؾخئىاٝ لخلم ٢ضًم، بجها ل٨ظل٪ ألجها ما جإحي الجملت ألا 

ى بيُت قمىلُت لبجى  هّو ًإحي لُخضازل م٘ ؾُا١ ؾب٣ه في الىظىص. و٦ظل٪ ٞالىّو مٟخىح َو

                                                           
 .289، م(1985، 1, )ظضة: الىاصي ألاصبي الش٣افي، ٍ، الخىُئت والخ٢ٙحرٚظامي، ٖبض هللا 1
في م٨ت اإلا٨غمت وجإزغ بجماٖت الضًىان واإلاضاعؽ الخجضًضًت في الكٗغ  1910ؤصًب وقاٖغ مً ؤنل ؾٗىصي ولض ٖام  *

ت 1972بلى مهغ خُض ٢طخى ٞحها ب٣ُت خُاجه جىفي ٖام  1946عخل ٖام  اث ٣ٖل, ومجمٖى م. مً ؤقهغ ؤٖماله ٞع

ا. حَر ت ٧املت ٚو  قٍٗغ
 .116ٚظامي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
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صازلُت: مً الخٝغ بلى ال٩لمت بلى الجملت بلى الؿُا١ بلى الىّو زم بلى الىهىم ألازغي ل٩ُىن بٗض 

(".طل٪:)ال٨خا  للخٝغ
ً
 ٧امال

ً
 1ب امخضاصا

ت  ُّ ٤ الشاوي للخىظه الٛغبي بك٩ل ٦بحر ُٞما ٌؿمىهه باهٟخاح الىّو وخخم ٨ظا هغي مىا٣ٞت الٍٟغ َو

دت للىّو حؿخلؼم بلٛاء اإلاال٠ ؤو مىجه ٦ما  حٗال٣ه م٘ ههىم ؤزغي. بّن َظٍ ال٣ىاٖض الدكٍغ

 ٢ض الشا٢ب الغئي ؤو اإلاخل٣ي اإلاش٠٣.ٌؿمىهه وجهبذ الؿلُت للىّو مً زال٫ ال٣اعت الخاط١ ؤو الىا

 اإلابدث الشاوي: ِالٜت الخىاّؿ بالبيُىٍت والخدىٍلُت:

ٝغ مهُلر في مجا٫ الى٣ض ألاصبي ؤ٦ثر مً اإلاجا٫ اللؿاوي، وج٣ضم ؤّن  ُٖ م مً ؤهه  الخىاّم بالٚغ

ت بأزخحن، بال اّن ٖال٢خه باللضعاؾاث  اللؿاهُت عواصٍ ؤٞاصوا مً بقاعاث الكاٖغ ث.ؽ.ؤلُىث وخىاٍع

لُت حكىمؿ٩ي- وز٣ُت. ٞمً زىاثُت  -الؾُما مً ج٣ؿُم صٌؿىؾحر اللؿان بلى لٛت و٦الم وجدٍى

)اللٛت( و)ال٨الم(، اهُل٣ذ ؤٚلب ألابدار اللؿاهُت الخضًشت واإلاٗانغة، ًغي صٌؿىؾحر ؤّن اللٛت: 

ظي َى: ماؾؿت اظخماُٖت مً نى٘ اإلاجخم٘ وهٓام ًد٨م ال٨الم وله زباث وؿبي, و)ال٨الم( ال

ؤزظ حكىمؿ٩ي َظٍ ال٨ٟغة وناٚها في  2وكاٍ ٞغصي ٣ًىم به اإلاخ٩لم, وجُب٤ٌُ لظل٪ الىٓام.

ت  ت الخىلُضًت الخدىٍلُت، الظي مّحز بحن ال٨ٟاءة اللٍٛى ت ؤَل٤ ٖلحها الىٍٓغ  (Competence)هٍٓغ

ي في طًَ ؤبىائها ظمُٗا،  3(،Performanceوألاصاء ال٨المي: )
ّ
ٞال٨ٟاءة مهُلر ٌٗجي هٓام اللٛت ال٨ل

خمشله ألاٞغاص ظؼثُا ؤو يمىُا، وهي مل٨ت زانت ًمخل٨ها ؤبىاء اللٛت الظًً وكإوا وجغبىا ٖلحها، ؤما  ٍو

٣ت جىُٟظ الٟغص واؾخٗماله للٛت ٦هضٝ للخىانل في اإلاىا٠٢ اإلاسخلٟت،  ألاصاء ال٨المي ُٞٗجي ٍَغ

ت، وألاصاء وبمٗجى آزغ  ٞةن ال٨ٟاءة ججؿُض ٧امل لىٓام اللٛت ٖىض ظمُ٘ ؤٞغاص الجماٖت اللٍٛى

ت الجمل التي ًى٣ُها ألاٞغاص جبٗا لٓغوٝ ؤلاجها٫ الُىمُت. زم مّحز حكىمؿ٩ي  ال٨المي َى مجمٖى

( والتي حٗبر ًٖ ال٨ٟغ واإلاٗجى ال٩امً في الىٟـ، والبيُت Deep structureبحن البيُت الٗم٣ُت )

مشل  4( وهي ال٩لماث اإلاىُى٢ت للخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع التي في الظًَ.Surface Structureدُت )الؿُ

 ٢ىلىا:

 ٦خب الخلمُظ الضعؽ 

                                                           
 . 90اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1

 .37م(، م1985، جغظمت: ًىثُل ًىؾ٠، )بٛضاص، صاع آٞا١ ٖغبُت، ِلم اللٕت الّامؾىؾحر، ٞغصهُان،  اهٓغ: 2
ٙياهٓغ: ٖلي، ٖانم شخاصة،  3 ا: الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت, 1, ٍاللعاهُاث اإلاّاـشة اإلاِعشة مذخل ـو , )مالحًز

 .81-79م(، م2013
 .82م(، م2005، 1، )ألاعصن: صاع الغاػي، ٍمٝذمت في اللعاهُاثاهٓغ: ًٞل، ٖا٠َ،  4
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 الخلمُظ ٦خب الضعؽ

 الضعؽ ٦خبه الخلمُظ

ِخَب الضعُؽ 
ُ
٦ 

برة في الخ٣ضًم والخإزحر والخظٝ. زم مشل بجمل  َظٍ الجمل الؿُدُت ٧لها لها مٗجى واخض واٖل

 ا مشل:ؤ٦ثر ح٣ُٗض

غي زل٤ الٗالم اإلاغجي ًُ  هللا الظي ال 

 ٞهظٍ الجملت الؿُدُت جدمل مٗاوي طَىُت مجغصة ًم٨ً الخٗبحر ٖجها باآلحي:

غي   هللا الًُ

 الٗالم مغجي.

 زل٤ هللا الٗالم.

والٗال٢ت بحن َظٍ الُجمل جمشل الُجمل الخىلُضًت ٚحر اإلاىُى٢ت، ٞةطا ؤعاص ؤن ًى٤ُ بها ؤو ٌٗبر ٖجها 

مخخابٗت جدىلذ البيُت الٗم٣ُت بلى بيُت ؾُدُت، ؤي ؤن الُجمل مغث بمغخلخحن: ألاولى ب٩لماث 

ظٍ ٧لها مستزهت في  خه باللٛت َو ٌؿخسضم ٞحها اإلاخ٩لم ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت التي جغجبِ ب٨ٟاًخه ومٗٞغ

لُت، وهي ٖىضٍ ٢اٖضجان:  الظًَ، والشاهُت ًلجئ ٞحها اإلاخ٩لم بلى ال٣ىاٖض الخدٍى

ت، -ؤ وهي التي جصر الجملت بها وبضوجها مشل ج٣ضًم اإلاٟٗى٫ ٖلى الٟاٖل وظٗل الجملت مبيُت  اخخاٍس

ا. للمجهى٫  حَر  ٚو

ت,  -ب وهي التي ال جصر الجملت بال بها مشل مُاب٣ت الهٟت للمىنىٝ، وج٣ضًم ألاصاة ٖلى احباٍس

ت.ظملت الىٟي والاؾخٟهام في الٗغبُت ومىا٣ٞت الؼمً للٟٗل والٟٗل اإلاؿاٖض في   ألاه٩لحًز

م٨ً جىيُذ ألامغ بهظا  ٞبىؾاَت َاجحن ال٣اٖضجحن جخدى٫ البيُت الٗم٣ُت لبيُت ؾُدُت، ٍو

 اإلاسُِ.

             

 ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت    

 

ت             ت  اظباٍع  ازخُاٍع

 

      

عميقةالبنية ال  
 قواعد تحويلية

بنية سطحيةال  
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الخىاّم الؾُما ٖىض ظىلُا ٦غؾدُٟا وخضًثها ًٖ الىهىم اإلاخٗال٣ت وبطا ما ٖضها إلاٟهىم 

ت والخدىٍلُت؛ ا الىاضر بالبيٍُى في ؤّن ه٣ُت الالخ٣اء بحن الىهىم هي  1والٟؿُٟؿاء، وظضها جإزَغ

جها  ت  -اللٛت-)اللٛت( ولِـ )ال٨الم(، ٖو جهضع الىهىم اإلاخٗال٣ت في ؤي لٛت ما، واللٛت في البيٍُى

لُت ٖىض حكىمؿ٩ي، ٞةطا ما اجطخذ الهىعة لىا وؿخُُ٘ ال٣ى٫ حؿاوي البيُت  الٗم٣ُت في الخدٍى

لُت  بإن البيُت الٗم٣ُت هي الًٟاء الظي جخالقى ُٞه الىهىم ومً زم جخضزل ال٣ىاٖض الخدٍى

ت( لتهُئت الىّو للسغوط، ت، والاظباٍع و٢ض اؾخسضم ظىِذ اإلاهُلر هٟؿه ٖىضما عؤي بإّن  *)الازخُاٍع

٤ اإلادا٧اة )الىو الالخ (، Transformation( ؤو )٤Imitation ًخم بهخاظه مً هّو ؾاب٤ ًٖ ٍَغ

ل والتي مجها: ي ٖضة َغ١ للخدٍى  2وط٦غ ٖىض خضًشه ًٖ الخٗال٤ الىصخّ

ل ال٨مي، )  (Transformation quantitativeالخدٍى

 (Ttrasmodalisationوالخدىٍل الهُػي، )

 (Transvalorisationوالخدىٍل ال٣ُمي، )

ل( الٗال٢ت ألاؾاؽ في  ا٦ض مدمض ٞخذ هللا مهباح َظٍ اإلاؿإلت ب٣ىله: "ٌّٗض )الخدٍى ا ٍو حَر ٚو

ما ظضًضة". ُّ خسظ ؤق٩اال مسخلٟت... و٦ُٟما ٧ان ق٩ل َظا الخدىٍل ٞةهه ًيخج ٢  3الخىاّم ٍو

غي اللؿاهُىن ؤّن َظٍ )ؤلاهخاظُت الجضًضة( هي ألاصاء اللٛىي الظي َى بمشابت ؤلاو٩ٗاؽ اإلا باقغ ٍو

ت, بمٗجى آزغ َى زغوط اللٛت مً خحز ال٣ىة بلى خحز الٟٗل, م٘ مالخٓت الخٛحر  لل٨ٟاءة اللٍٛى

 4ألؾباب جخٗل٤ بمٓاَغ ؾُا٢ُت ؤو اظخماُٖت ؤو هٟؿُت جىدٝغ بها ًٖ ألانل.

ظا الخضازل  ت الخىاّم بحن الضعؾّحن اللؿاوي والى٣ضي. َو وبهظا اإلاٟهىم هغي جضازل اإلاٟاَُم لىٍٓغ

اِزغ ومً ٢اثم 
ُ
َخإزغ واإلا

ُ
ٖلى ؤلاٞاصة مً بٌٗ ؤو الخإزغ ببٌٗ لضعظت ؤّن البٌٗ ًسلِ ؤخُاها بحن اإلا

لُت  خه الخدٍى َاالء هىع الهضي لىقً التي جغي ؤّن حكىمؿ٩ي َى الظي ؤٞاص مً الخىاّم في بىاء هٍٓغ

ت َ ت لٍٛى ت الخىاّم ومىُل٤ )اللٛت، وال٨الم( اهبش٣ذ هٍٓغ امت ق٩لذ بط ٢الذ: "في يىء هٍٓغ

                                                           
 .19اهٓغ: مهباح، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
٤ ألاصاء اللٛىي، وبٖاصة بهخاط بةياٞاث ظضًضة  * لُت، جاصي ًٖ ٍَغ وهي البيُت الؿُدُت باليؿبت للمضعؾت الخدٍى

 باليؿبت إلاضعؾت الخىاّم.
 .19اب٤، موانل، اإلاغظ٘ الؿ 2
حري مهباح، مدمض،  3 , )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت بحروث، 1, ٍجىاؿ الؽّش الّشبي الحذًث مْ بشدة البـى

 .23م(، ، م2011
 .81اهٓغ: ٖلي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
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ت اإلاضعؾت الخىلُضًت". ت هي هٍٓغ وم٘ ؤّن  1مىهجا صعاؾُا باث مُٗىا لضعاؾاث مخٗا٢بت, َظٍ هٍٓغ

البدض ؤزبذ ٨ٖـ اإلا٣ىلت َظٍ بال ؤّن اإلا٣ىلت صلُل ٖلى قّضة الاهضماط بحن اإلاٟاَُم اللؿاهُت 

ال٢تهما ببٌٗ.  والى٣ضًت ٖو

 

 الخاجمت 

 

 وهي: ،جىنل بلحها البدض في زخام البدض هلسو ؤَم الىخاثج التي

الخىاّم مهُلر خضًض ٚغبي اليكإة ْهغث بةقاعة مً الكاٖغ ث.ؽ.ؤلُىث وجُىعث بلى  -1

ت ٖلى ًض ظىلُا ٦غؾدُٟا, وظىِذ جدذ اؾم )الخىاّم  ت م٘ بازخحن وجىؾٗذ الىٍٓغ ت الخىاٍع الىٍٓغ

ت ألا  ي(و ٧ل مجهما جإزغ بٟلؿٟاث ٖضًضة ناٚذ َظٍ الىٍٓغ  زحرة.ؤو الخٗال٤ الىصخّ

ض ؤّن ججم٘ بحن الترار واإلاٗانغة الؾُما في مىيٕى الخىاّم )والخٟؿحر  -2 بٌٗ اإلاداوالث التي جٍغ

ت الخضًشت   -٦ما هي-ال٣غآوي( هي مداوالث ٚحر مجضًت ألجها لم حؿدىض بلى الترار، ولم جُب٤ الىٍٓغ

 جاهب ال٣ٗضي.بق٩الُت ُم٣ٗضة جمـ ال -في عؤًىا -الؾخدالخه ٖلى الىّو ال٣غآوي ألّجها 

ت التي ؤٚل٣ذ الىّو  -3 م مً ؤهه زىعة ٖلى البيٍُى لى الٚغ خؿب عئٍت ال٣اثلحن -الخىاّم ٖو

ت والخىاّم  ه في الى٢ذ هٟؿه مؿدىض ٖلى ؤؾؿه، التي ؤعج٨ؼث الخدىٍلُت ٖلُه. -بالخىاٍع
ّ
 بال ؤه

ت صٌؿىؾحر، في الخمّحز بحن اللٛت، وال٨الم، وج -4 لُت حكىمؿ٩ي في ؤٞاص عوآص الخىاّم مً بيٍُى دٍى

ت بالضعؽ الى٣ضي؛  ٟه البيُت الٗم٣ُت، والؿُدُت والٗال٢اث الخدىٍلُت بُجهما وعبُذ الىٍٓغ حٍٗغ

ّٞٗضوا البيُت الٗم٣ُت بمشابت الًٟاء الظي جلخ٣ي ُٞه الىهىم الؿاب٣ت والالخ٣ت مد٣٣ت بهخاظُت 

 ظضًضة ٖبر ٖملُاث جدىٍل مخٗضصة.

 

 الخىـُاث

ة حكمل الخُاة ٧له ال ًم٨ً الىٓغ بلُه ٖلى ؤهه مهُلر ه٣ضي بدذ الخىاّم ٞلؿٟت م٣ٗض -

 ٖضة ُ زغاٝ ٍ مهًىمت(.
ّ
لظا ه٣ترح صعاؾتها  2ووؿدك٠ الٗم٤ مً م٣ىلت بى٫ ٞالحري )ٞما اللُض بال

 صعاؾت ٞلؿُٟت مٗم٣ت جغبِ بُجها وبحن اإلاٟاَُم ال٣ٗاثضًت اإلاؿدىضة ٖلحها.

  

                                                           
 .1029-1028لىقً، ماهٓغ:  1
 .٧26امل، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
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ُ
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ُ
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ُ
ًلث َدىُّ

َ
 وج

 بظالم ماَش ِماسة

 جش٠ُا -حامّت ؤلىدآ -١لُت ؤلالهُاث -ٜعم اللٕت الّشبُت 

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث

هٍغ وعنض ٖاإلاه ؤلابضاعي ب٩ل ػواًاٍ و٢ًاًاٍ  لِؿذ ٚاًت البدض صعاؾت خُاة ابً ؾىان ٖو

ت ومىاظهت الىو  ٞظل٪ ًغظ٘ بلُه في مٓاهه،ل٨ً البدض ًخىدى ج٣ضًم وظه آزغ لل٣غاءة الكٍٗغ

مىاظهت مباقغة  ال مً خُض الضاللت الىهُت ٞدؿب بل ًمخض بلى البيُت التي ؤخضزذ َظٍ 

ىُت وز٣اُٞت طاث َبُٗ ت ٞو ت زانت ،ُٞخٗاَى م٘ )البيُت الٗم٣ُت للىو( الضاللت،بإٖخضة لٍٛى

ت  ى ألامغ الظي ٨ًك٠ ًٖ زغاء اللٛت الكٍٗغ ٩ًىن الضاعؽ مخإزًغا ومازًغا ومىخًجا إلاا صوهه مجها،َو

اتها. هي بطن ٢غاءة جخجاوػ اإلاخٗت الٗابغة،وطو١ ألاها  بلى ظهض صئوب في  وسساء صالالتها وحٗضص مؿخٍى

لى الٗال٢اث ؤلا٣ًاُٖت والتر٦ُبُت وما جخًمىه مً بًداءاث ا٦خىاٍ ٖال٢اث البيُت ونىال ب

ى  ت،وبًماءاث هٟؿُت،ٞترج٣ي ٖملُت ال٣غاءة بلى مؿخىي الىٓغ اإلاجهجي ؤو "ًٞ جمُحز ألاؾالُب" َو ٨ٍٞغ

ٖهب مً ؤٖهاب الضعؽ ألاصبي الخضًض. ومً َىا جهبذ لٛت ال٣هُضة الجاصي صوًعا جىانلُا 

ُٟت ٦بري ٞخاصي صوًعا صاللُا جغجبِ ٞحها ؤلاقاعا ث  بمٗاهحها الىيُٗت ٦ما َى مٗغوٝ جًُل٘ بْى

ت  ا حٛضو مٗه مدغ٦ت ألص١ اإلاكاٖغ والاهٟٗاالث وما ًخىلض ٖجها مً ٖال٢اث جغ٦ُبُت زم جهىٍٍغ ًُّ بًداث

 مً 
ً

ت. واإلااصة التي اٖخمض ٖلحها البدض عيِذ مً جغار ابً ؾىان بالىمىطط بضال وعمٍؼ

ل٨جها جدغث في الىمىطط ٢ىة الخمشُل وويىح اإلاالمذ الضالت ٖلى الخهغ،وبالجؼء صون ال٩ل،

اإلا٣هىص.ولؿىٝ هُال٘ في البدض "ج٣ابالث البيُت" بحن الخىاػي بالخ٩امل،والخىاػي 

ُٟخه،ومضي اػصواظها  بالخىا٢ٌ،والاػصواط. زم في "جدىالث ألاؾلىب"ٞجرنض بن ٧ان زمت جدى٫ في ْو

اث٠،وهي الخدىالث ال ا مً الْى ؼلُاجه بٛحَر تي ًم٨ً في يىئها بٖاصة ٢غاءة مضاثده وونٟه ٚو

دخه ٢غاءة جٓهغ ٖال٢اث الخٟاٖل بحن الىخضاث الهٛغي وألاوؿا١ ال٨بري.  ومغزُاجه وما ؤبضٖخه ٢ٍغ

       

 اإلاٝذمت

م مً الخُىع الظي خ٣٣ه الضعؽ ألاصبي في جىاو٫ ال٨شحر مً الٓىاَغ ألاصبُت ٚحر ؤهه ٖىض  ٖلى الٚغ

ًضا مً البدض بحن بيُاث  ت ألاولى، ُٞىلحها مٍؼ مباقغة مٗالجتها ال ًٟخإ بال ؤن ٌٗىص بلى مهاصٍ اللٍٛى
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سُت  ت، وما ٌؿخدب٘ الىو، صون ؤن ًدٟل ٦شحًرا إلاا ٨ًخٔ به الٗمل مً ٢ُم اظخماُٖت ؤو جاٍع ؤو ٨ٍٞغ

ا،ؤو ٢ىلبت ببضاٖاتهم الٟىُت في  ًٟ طل٪ مً جهي٠ُ للمبضٖحن وبَال١ مؿمُاث اججاَُت مٗضة ؾل

 
ً
 ال٣ُم واضخت

ُ
٢ىالب ظامضة،٣ٞض جدغعث الىٓغة مً ٧ل جل٪ آلاناع،واعج٣ذ ختى ٚضث نىعة

 ًٖ ٖال٢ت جب
ً
اث بيُت الىو،هاظمت اصلُت جد٩ي نىعة لضي اإلاخل٣ي ٞال ًغاَا بال مؿخىي مً مؿخٍى

 ما باث ٌٗٝغ بجضلُت الخإزغ والخإزحر.

بن ٢غاءة الىو ٢غاءة جٟاٖلُت بحن اإلابضٕ واإلاخل٣ي ال ًم٨ً ؤن جيكإ مً ٞغاٙ بل البض مً ؾجن 

مكتر٥ بُجهما ختى جخم ٖملُت الخىانل بك٩ل مشمغ ومىخج وبىاء، طل٪ ؤن الىو مال٠ مً ٖضة 

ُٟتها ٞةجها جض٫ ٖلى الُب٣ت التي َب٣اث مً ألاصاءاث اإلاسخلٟت،و٧لما ج٣ ىم َب٣ت بإصاء ْو

بت في  اث٠ الُب٣اث وجخأػع ظمُٗها ٚع ُٟتها ٞدؿلم بلى الشالشت،لخخىالى ْو بٗضَا،لخاصي الشاهُت ْو

لُت بهما  ًُت ؤو جإٍو الىنى٫ بلى ال٨ما٫ وما ًَ ببالُٛه؛ألن ٧ل ٢غاءة ظمالُت ؤو مغظُٗت ؤو حٍٛغ

ص الٟهم،وحٗم٤ ال٨ٟغ،وج جّىِ
ُ
٨ك٠ ًٖ زبيء الضالالث،وما ًد٨م وؿُج الٗمل مً ٖال٢اث ج

خجضص الُٗاء م٘ ٧ل ٢غاءة.  ًخمسٌ بًٗها مً بٌٗ،ُٞضوم الٗمل،ٍو

ُض جل٪ ال٣ُم الضاللُت َى اإلآهغ الىخُض الػصواظُت الٗمل ألاصبي وح٣ُٗضٍ؟ بالُب٘ ال؛طل٪ 
ُّ
ٞهل جىل

خضازل ٞحها ختى ًإ اث الىو ٍو -ولى بضعظاث مخباًىت-حي ٖلحها ظمُٗاؤن الاػصواط ًىضاح في مؿخٍى

٩ٞل مؿخىي جٓهغ ُٞه آزاع طل٪ الاػصواط ومالمده،ٞلِؿذ َىا٥ نىعة طاث مٗجى واخض،بل بهه 

ى ما جغؾمه الهىعة الظَىُت اإلاخسُلت في ٣ٖل  لُجخم٘ في الهىعة الىاخضة الصخيء وه٣ًُه َو

 ن الخٗبحر.اإلاخل٣ي،ولِـ طل٪ في الكٗغ ٞدؿب بل بهه ًلخٔ في ٧ل ًٞ مً ٞىى 

 ما ٚاًتها ؟-ؤو بخٗبحر ؤص١-ل٨ً، ما ٢ُمت اػصواظُت الخٗبحر الكٗغي 

ا؛ألن لها ٚاًاث،ٞهي ؤوال،جد٤٣ لبيُت الىو  ا ٨ٞغًٍّ بن اػصواظُت الخٗبحر يغوعة لٛىٍت ولِؿذ جٞغ

ض مً ؤلاًداءاث وسساء الضالالث،ولىال طل٪  ت بمٍؼ ا، حٛظي الهىعة الكٍٗغ ًُ ٢ضًعا مً الخىاػن،وزاه

ا،ؤجها جمىذ اإلابضٕ ٞغنت ألن ًيخ٣ي الهُٜ وألاق٩ا٫ التر٦ُبُت ل
ً
ىًب مٗحن جل٪ الهىعة،وزالش

ى ما ؤَل٤ ٖلُه ؤعؾُى الض٣ٞاث  ىاػن بًٗها ببٌٗ،َو ألال٤ُ بىهه،ُٟٞايل بحن الهُٜ،ٍو

 1ال٣ىلُت ؤو ألاصواع اإلا٣ابلت.

                                                           
، ، 1، جغظمت : .ٖبضالغخمً بضوي، ٍالخىابتؤعؾُى،   1  .217-216م(، م1980)بٛضاص: اٍل
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ضَع٥ صون ٦ض ؤو مك٣ت؛ألجها مدضوصة في بض
ُ
ئها وزخامها،م٣ٗىلت في وخُجها ٞةن َظٍ ألاصواع ج

ا ؤو ؤصواًعا لخ٩ىن 
ً
ُن م٘ عنُٟاتها ؤوؿا٢ ّىِ

َ
٩

ُ
ألاؾلىب الضوعي الظي -خؿبما ًغي ؤعؾُى-حجمها،ج

ًبٗض ٖلى الغيا؛ألن -خؿب حٗبحٍر–٣ًىم ٖلى ؤؾاؾحن َما : الخ٣ؿُم والخ٣ابل."ومشل َظا الك٩ل 

ْذ  َٗ ضَع٥ُ بؿهىلت،الؾُما بطا ُوِي ًُ ا ألن لها مٗجى ألا٩ٞاع اإلاخ٣ابلت  ًً ها بلى ظىاع بٌٗ،وؤً ًُ ٨َظا بٗ

 1جإزحر الدجت اإلاى٣ُُت"

 جىاصن الفُٖ:

جىاػن الهُٜ ْاَغة مى٢ُٗت،جدُذ للمبضٕ الازخُاع مً بحن ألابِىت اللُٟٓت اإلاًٟلت لكٛغ 

م  ا،وؤص١ اوسجاًما مٗه،ل٨ً ٖلى الٚغ
ً
اإلاى٢٘،ُٞيخ٣ي مً الهُٜ ما ٩ًىن ؤ٦ثر مالثمت وؤقض احؿا٢

ا،لهلت ألاو٫ مً ؤجها ْا ًٗ ً َما ؤلا٣ًاعي والتر٦ُبي م حن آزٍغ َغة مى٢ُٗت بال ؤجها جخضازل م٘ مؿخٍى

ت بلى ؤزغي  بالىػن الكٗغي ونلت الشاوي بم٣خًُاث التر٦ُب،ومً َىا ٞةن الٗضو٫ ًٖ نُٛت لٍٛى

ال ٨ًمً في ص٢ت َظٍ ًٖ جل٪ ٞدؿب،بل ٢ض ٩ًىن اؾخجابت إل٣ًاٖاث اإلاىؾ٣ُا الضازلُت ؤ٦ثر مً 

ا،ؤو ال٨ٗـ،و٢ض ٩ًىن ؤبٗض مً طل٪ ًُُٞغ الكاٖغ بلى الترزو الٗغوضخي خظٞا اؾخ جابت ٚحَر

ؤو بياٞت ؤو حؿ٨ًُىا.ٞةطا جىا٤ٞ ؤلا٣ًإ والهُٛت وججاوبخا صوهما مٗاْلت ؤو ج٩ل٠ ؤزمغث مً ظما٫ 

ي اإلاىؾ٣ُى الضازلُت وسساء الضالالث ما ؤزمٍغ ٢ى٫ ابً ؾىان في مضح ألامحر ههحر الضولت ؤبي ٖل

 )ال٩امل( 2الخؿً بً ملهم:

َغي      
َ
ُض الِىنا٫ِ،وفي ال٨ ْٖ ىا١ُ  هَي في الَهَىي َو ِٖ  ِٕ  السُا٫ِ،وفي الىصا

ُ
٠َُ 

َهٌم(      
ْ
م )ُمل ٣ضَّ

َ
ْىِمي بلى َخَؿٍب ج ؼَّ ٖلى الىجىِم لَخا١ُ   ًَ  ُِٞه ٖو

     ٍُ حُر  ال٣ضًُم ٚو
ُ
ال١ُ   بٌِذ له الكٝغ

ْ
 مشِلِه بز

ُ
ة ِب ِظضَّ ِْ  ٧الكَّ

       ال
ٌ
ٌغ،وال٣ِباُب ٞؿُدت

ْ
ما١ُ   َبْر٥ُ َصز ِٖ ْمٌغ،والِجٟاُن 

َ
 والجىُص ٚ

                                                           
 .217-216اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
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خَل وُنِلَب:
ُ
َمِغّيِ إلاا ٢ ُٗ    1و٦ظل٪ ٢ىله في عزاء ٖلي بً مدمض بً ِٖسخى،ال٩اجب اإلاٗغوٝ بابً ال

 )ال٩امل(

ىاِثِه        
َ
ل
ُ
٫ٍ ظاٍع ٖلى ٚ

َّ
ظ َٗ ضاِثِه   َوُم ْٖ َ

ًْ ؤ َٖ  ٍُ ضا
َ
 ه

ُ
ْغَوي خضًض ًُ 

 في    
ُّ

ِس٠ ًَ ِت ال٣َىاِة  َُ ٗاِل
َ
ْضٍن ٦

َ
ىاِثِه       ل َْ مُُض في ؤ َؼَماِجِه وٍَ َٖ 

ِه      ِٞ ُا
ْٖ َ
ماِثِل، ما٫َ في ؤ

َّ
ِمُل الك

َ
اِثِه  ز

َ
٣

َ
ُِٗمِه، َوق

َ
،َوو ٍِ  َوِوصاِص

    ٍُ ىُص ُٖ ِخماِم َو
ْ
ُض ال ًَ ِه  ُْ لَ َٖ ْذ 

َ
َباِب َوماِثِه   َعِجل

َّ
ْمِغ الك

َ
ًْ ز اُن ِم  َعٍَّ

َما       ُغبَّ
َ
ُه َول

ُ
َىاج َٟ ََ ْذ  َٗ َخاَب

َ
ًْ عاِثِه   َوج َغٍة ِم

ْ
ُ

َ
ىَب ِبس

ُ
ُ

ُ
لَّ الس

َ
ٞ 

 ؤناَبُه  
َ

٠ ُْ َ
٠ِ ٦ ُْ ِٕ صوَن َمًاِثِه    َعَجًبا ِلَخّضِ الؿَّ ْو

ٍُ في الغَّ ُ
 َوَمًائ

      ٍُ ضًُغ ََ ماَن   الؼَّ
َ َ
ٍب َمال َٗ ْه

ُ
َض ِقماِؾِه َوِبَباِثِه   َوإلِا ْٗ ٍُ َب  ٢اصو

غْ  ًَ ِثِه     بْن 
َ

ال ِٗ ُىىا ِب
َ
ْض ٚ َ٣

َ
ٞ ٍُ ى ُٗ َ

َىاِثِه   ٞ
َ
ىا ِبص ُٟ ُ

ْض ٦ َ٣
َ
ٞ ٍُ ِهُغو

ْ
ك ٌُ ْو 

َ
 ؤ

           
ٌ
ت ُؿىَّ

َ
ُِه ٞ ِٞ َضاُء 

ْٖ ُٕ ألاَ ْبِض
ُ
ْو ج

َ
َغاِثِه               ؤ

َ
ٓ

ُ
ى ه

َ
ل َٖ  

ٌ
ت ِغ َظاِعٍَ َْ  ِللضَّ

اِمٍذ        
َ

ًْ ق ْم ِم
َ
٨

َ
َغُخىَن ِبها ٞ ْٟ ًَ ُه في َصاِثِه  ِبِدَماِمه ِ        ال 

َّ
ل َٗ

َ
 َول

ُه          
َ
ِب َوصوه ٍغ

َ
 في هاِثِه        ًا َناِخَب الَجَضِر الٛ

ً
ت

َ
ضُّ َمَؿاٞ َٗ ٌُ ٌغ 

َ
ُ

َ
 ز

   
ً
ت

َ
٢

َ
ال َٖ َغا٥َ 

َ
َماَم ٖلى ز

َ
ٛ

ْ
َغ ال

َ
٦

َ
ىاِثِه      ط

ْ
ًْ ؤه َبَراُث ِم َٗ

ْ
ْجغي ِبَها ال

َ
 ج

                 
ً
ت ًَ اُح َمِغٍ ٍَ َؿْذ ُِٞه الّغِ َّٟ َى

َ
ْو ِبُغَخاِثِه         َوج

َ
ُخْؼِن ؤ

ْ
اِع ال

َ
ًْ َخّغِ ه  ِم

َما   ُغبَّ
َ
 َول

ً
َبت َْ َ٪ َع

ُ
ْىج َٟ ٣َْض َظ

َ
ل
َ
اِثِه      ٞ

َ
ْخك

َ
َذ في ؤ

ْ
ه
َ
ض٤ًُ َوؤ  َهَجَغ الهَّ
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"وصاصٍ و"وُٗمه"و"ق٣اثه"،وفي  وبحن "ؤُٖاٞه" و "ؤٖضاثه" ر بحن نُٛتي "ٚلىاثه" وٞالخىاػن واض

" البِذ السامـ"السُىب  َغٍة" و "مً عاثه" ٖلى ٢لب"عؤي". وفي البِذ الؿاصؽ"مًاٍئ
ْ
بسُ

 ٘ ًم٨ً  -َىا-و"مًاثه".ولىخإمل ؤلاحهام في البِذ الشامً في خؿً الخ٣ؿُم،وفي لٟٓت"ٖالثه" ٞالٞغ

طخه..وفي البِذ الٗاقغ  ٍ به،ٞو ىاص.و"ٌكهغوٍ" بضاللخحها هىَّ َ٘ ٖلى ألٖا ٞ غ ؤو الغَّ
ْ
٦ ِ

ّ
٘ الظ ؤن ٩ًىن ٞع

ى  عمي بضاء اإلاىث ٖلى الكامخحن ٞلٗل مىث اإلاغِسّيِ ٩ًىن صاًء للكامذ،ٞهبًرا "الًٟغخىن بها" َو

ه" جإ٦ًُضا في صاللت ٖىصٍ ٖلى 
َّ
بوكاء في ٢الب زبر، ػاصٍ الًمحر في نُٛت "لٗل

ب"في البِذ الخاصي ٖكغ،و"هاء"مً الىإي ٖلى ال٣لب اإلا٩اوي،و"ؤهىاثه:في البِذ  الِخمام.وصاللت"٢ٍغ

 خحن ظٗل الٛمام ًب٩ي ٖلُه إلاا بُجهما مً ٖال٢ت ٨ٞالَما ًجىص بالسحر. الظي ًلُه

ل٨ً َظا الخىاػن ًبلٜ مضاٍ خحن وُٗض ٢غاءة ألابُاث الشالزت بسانت )الشامً والخاؾ٘ والٗاقغ( 

خُض ًخىا٦ب جىاػن الهُٜ وجىاػن ألا٢ؿام اإلاخمشل في)بْن( زم في ج٨غاع )ؤو(+الهُٛت)الٟٗل 

(+الٟاء،م٘ جىاػن ؤلا٣ًإ اإلاخمشل في جىاػن مٗاصلت ٧ل ٢ؿم بخُٟٗلت واخضة مً جُٟٗالث  اإلاًإع

 بدغ ال٩امل.

٠ُ بم٩اهاث الخىاػن الخٗبحري ٖلى َظا الىمِ ال ًخى٠٢ ٖلى هخاط  بن اؾدىٟاع الخىاؽ لخْى

م به،ل٨جها ؾمت باعػة لضي  السٟاجي وخضٍ بل بن زمت قٗغاء ٌؿتهىحهم طل٪ وجدٟل ؤقٗاَع

ذ خايغ في بىاثه الٟجي،وججلُاجه جُل ٖلى ال٣اعت بإ٦ثر مً نىعة،لخبضو ٖلى مؿخىي السٟاجي وملم

ت في ظملتها،ول٪ ؤن جخامل  الهُٛت ٦ما ؾب٤،ؤو جمخض ٞخًٟي ٖلى الهىعة جىاػن الترا٦ُب الكٍٗغ

ضاء ٖلُه: ها ألٖا  مً وقاًت صؾَّ
ً

 )ال٩امل(٢1ىله في الٗخاب والك٩ىي والٛؼ٫،و٢ض ٖاص جاثًبا مخىهال

اِثِب ََ 
َ
ًْ ج  ِم

ً
اَبت

َ
٣َْبلىَن ِبه

َ
اِجِب      ؤْو ج َٖ  ًْ  ِم

ً
اًت

َ
ىَن ِق٩ ُٗ ْؿَم

َ
 ْل ح

ْم في ظاِهِب 
ُ
ىُب٨

ُ
ل
ُ
ُم       في ظاِهٍب َو٢

ُ
٨ ُْ لَ َٖ ِض٤ًُ  لُّ َما ًْخلى الهَّ

ُ
ْم ٧

َ
 ؤ

ا  اِطِب ؤمَّ
َ
ْى٫ٍ ٧

َ
لَّ ٢

ُ
٤ُ ٧ ِ

ّٟ َى
ُ
ا ج

ً
ْم        ُؾى٢

ُ
ْىَض٦ ِٖ  ٣ٞض ؤنابىا 

ُ
 الُىقاة

ُخُم 
ْ
َمِلل

َ
ِب  ٞ ِٚ ُم في عا

ُ
ْضج ََ ٍغ،َوَػ َِ ُم             ًٖ ؾا

ُ
ضج

َ
ًْ ناِبٍغ،َوَع٢  ِم

ْى٫ِ الٗاِثِب 
َ
٢ ُٕ ُم      ُؾىُء ال٣ِلى وؾَما

ُ
٨ ُْ لَ َٖ ال٫ُ 

َ
َم اإلا

َ
لُّ ما َخ٨

َ
 َوؤ٢

                                                           
 .43و42، مالذًىانالسٟاجي:   1
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ض:
ّ
 )اإلاخ٣اعب(    1ؤو ٢ىله في مضح ألامحر ؾٗض الضولت ؤبي الخؿً ٖلي بً م٣ل

با  ْل َيلَّ َاصي الهَّ ََ ِ٘      زلُليَّ 
َ
ل
ْ
٣اِن ِبال َمُ

ُ
ٞ
ُ ْ
ِم ألا

َ
 ِح ؤ

 ِٕ ْهَض
َ
ْم ج

َ
ُل ل ُْ َٕ الل ْى ُنِض

َ
ل
َ
الَم      ٞ

َّ
َىا الٓ ُْ لَ َٖ حُن  ِٗ

ُ
ُمىٌم ح َُ 

 ِ٘ َحْرُم
ْ
ىا٦ِِب ِبال

َ
َٕ ال٩ غو

ُ
اُمُه           ٞ ًَّ

َ
ٟاِزُغ ؤ

ُ
ٌغ ج َْ  َوَص

م زلىنه مً الخضًض ًٖ اإلامضوح الٟغص ب ًٖ لى الخضًض والسٟاجي ًلر ٖلى حكُٗب ألاؾلىب ٚع

 ٢2ىمه،٣ُٞى٫:

َغِٕ 
ْ

ق
َ
ْم ؤ

َ
ٍُ ل ىال

َ
ًَ الُجىِص ل ى ِلَبجي ُمْى٣ٍِظ َمْجَهٌل       ِم

َ
 َبل

ْمَغِٕ 
ُ
َض ؤلاباِء       بلى ِزْهِب واِصحِهُم اإلا ْٗ ُم َظَىُبىِوَي َب َُ 

 ِ٘
ُهمَّ

ْ
ُخِب ال ًِ السُّ

َٖ ُذ 
ْ
َؼٞ َٖ َضَما        ْٗ ِتي َب

َّ
ل
ُ
ُذ ِبِهْم ٚ ْٗ َ٣

َ
 ه

الىماطط الؿاب٣ت ٖلى زغاء ؤلا٣ًإ الضازلي هدُجت جىاػن الهُٜ والترا٦ُب،ولِـ الخىاػن و٢ض صلذ 

ىٌن بخد٤٣ الخىاػن واو٩ٗاؾاجه ٖلى زغاء الهىعة  وخضٍ ٢اصًعا ٖلى نىٗه بل بن ٖلى هبرة ؤلا٣ًإ مَغ

ها بمشابت بٚغاءاث ججظب ال  باهضًاح الىٟـ الكٗغي،وهي في مجمٖى
ً
كاٖغ وجض٣ٞها،زم بن له ٖال٢ت

ت جظَب بغوه٤ الكٗغ  غاث مباقغة،ؤو جغا٦ماث حٗبحًر َغ٥ِ مجاػاث مُغو٢ت ؤو ج٣ٍغ
َ

٣ُٞ٘ في ق

 3وماثِخه.

ت:  اصدواج الشئٍت الؽٍّش

ه  هي او٩ٗاؽ لخىاػهاث الهُٜ وزمغة مً زمغاتها،ج٨ك٠ ًٖ ٦شاٞت الٗالم الكٗغي وؤوسجت زَُى

ب٣اجه اإلاخٗضصة،وؤلىاهه اإلاخماوظت،ٞال ٩ًا ص ًٓهغ نىث الكاٖغ بال ب٣ضع ما جخجاوب اإلاخضازلت،َو

ً بمداؾجها ومؿاوئها،بل ألانل ؤن الجبضو  مٗه ؤنىاث اإلاخل٣حن،وجخٟاٖل نىعجه م٘ نىع آلازٍغ

نىعجه ٦ُال ج٩ىن الىٓغة ؤخاصًت ٢ضع ما جبضو ججلُاث ألازظ والُٗاء.وهي نىعة ال جخإحى لل٣اعت 

                                                           
 .137، مالذًىانالسٟاجي:   1
 .137م، الذًىانالسٟاجي،   2
 .25م(، م1979، )بحروث: صاع الٗىصة، خش٠ُت ؤلابذاُ دساظاث في ألادب الّشبي الحذًثؾُٗض، زالضة،   3
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ىه وؤهاة؛ألجها جخضزغ بضزاعاث بًٗها ٞى١ بٌٗ بطا العِجِل مً الىٓغة آلاهُت بل بجها جخُلب نبًرا م

ْل مضخه في ألامحر ؾٗض الضولت: ْض ًغاَا.ول٪ ؤن جخإمَّ
َ
 )ال٩امل( 1هٓغ بلحها مً بُٗض لم ٨ً

غِ 
َ
س ْٟ ًْ َم ٍُ ِم ـَ َوَعاَء ِْ لَ

َ
ْذ ِبِه     َعَجٌل ٞ

َ
 ٞةْن ُوِنل

ٌ
َغٝ

َ
 في )ُمى٣ٍِظ(ق

ِض 
َّ
ًُ ُم٣َل َغ )اب ِ

ّ
ز

ُ
٨ِغاَم َوؤ

ْ
ِغ َؾب٣ىا ال ِ

ّ
ْب٤ُ للُمَخإز اَن الؿَّ

َ
٩

َ
جُهْم ٞ َٖ           ) 

َهِغ 
ْ

ك
ُ
ْم ح

َ
َها ل إجَّ

َ
٨

َ
ا ٞ ََ ِو

ْ
ُه              ًٖ قإ

ُ
ال َٗ

َ
ِهَغْث َمَىا٢ُِبُهْم َوػاَص ٞ

ُ
 ق

ِمِغ 
ْ
ش
ُ
ْم ج

َ
هىِجَها ل

ُ
ٚ ُٕ غو

ُ
ٞ 

َ
ْىال

َ
َغاُؾَها       ل

ْ
ٚ

َ
ْذ ؤ

َ
نى٫َ َوِبْن َػ٦

ُ
 ِبنَّ ألا

َداِجٌم في
َ
ٞ ٍُ ِغ  ِبْن َظاَوصو َٟ ْٗ اِمٌغ في َظ َٗ

َ
ٞ ٍُ اػلى

َ
ْو ه

َ
ٍء       ؤ ّيِ

َ
َ 

ِغ  ََ َجْى
ْ
ُخؿاُم ؤٞاَى ماَء ال

ْ
َما    ُن٣َِل ال

َّ
َىِذ الؼَماِن و٧ل َٖ ْبِضي ٖلى  ًُ 

ْذ 
َ
ِغ٢

َ
ِ٘ ألاْخَمِغ  2ق جُ

ىاِعِم بالىَّ َغ١َ الهَّ
َ

 َوْظِهِه ِبَدُاِثِه        ق
ُ
ة ِؾغَّ

َ
 ؤ

ُه    ال  َٖ ضي ٞإطا ِر وؤعاص بزٟاء الىَّ
َ
ْؿت ٌُ ْم 

َ
 ما ل

ُ
ُغوٝ ْٗ َهُغ اإلاَ

ْ
ٓ ًَ 

ا َب٣اث مً  ت والتر٦ُبُت للىو بال ؤهه ًدٟل بٗضًض الهىع التي حٗلَى م مً البيُت اللٍٛى لى الٚغ ٖو

لٟت جدبضي م٘ ٧ل ٢غاءة وؿخملر ٞحها اإلاؼاوظت بحن يماثغ الجم٘ الٛاثب واإلاٟغص الٛاثب،وؤن  ألٚا

٣ت في ألا  ٍغ صاء.و٢ض خغم الكاٖغ ٖلى ؤن ًغؾم نىعة طل٪ لِـ ؾىي ؤؾلىب في الٗغى َو

خمجى ب٣اءٍ. دُاٍ ٍو  ممضوخه في الىمىطط الظي ًخُٛاٍ ٍو

ىسة آلاخش:  الخٝابل الذُٜٞ بحن ـىسة الؽاِش ـو

٩ًىن طل٪ الخ٣ابل الظي ًمشل"آلازغ" في ؤق٩ا٫ مسخلٟت،ٞخاعة ًبضو بحن نىعة اإلابضٕ ونىعة 

٦ما بحن الكاٖغ وقاٖغ آزغ مىاٞـ له،ؤو بحن اإلامضوح  اإلامضوح،وجاعة ٩ًىن بحن ألايضاص اإلاخىاٞغة

شبذ الكاٖغ مً زاللها  ،وبهظٍ ألايضاص جٓهغ البيُت بخ٣ابالتها و٢ضعتها ٖلى الخإزحر وؤلا٢ىإ،ٍو ضٍو ٖو

ى ما ٖبر ٖىه  ا٢خه الٟىُت في ٣ٖض مىاػهاث اإلاٟاع٢ت بحن الٓىاَغ وال٩اثىاث،َو ت َو ظضاعجه اللٍٛى

                                                           
 .109، مالذًىانط٦غ في الخاقُت: )٢ا٫ ًمضح ألامحر ؾٗض الضولت ٖلي بً م٣لض بً ههغ بً مى٣ظ( اهٓغ:  1 

 ٦ظا في الضًىان، وؤعي ؤن ألاص١ مجها )قغ٢ذ(.  2



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 140  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

وصوعٍ في جدضًض ؤنالت اإلابضٕ و ججلُاث ببضاٖه،و٢ض ٧ان البً  1لٟغو١"ظىؾخاٝ الوؿىن بـ"خـ ا

ىع مً طل٪.  ؾىان ههِب مٞى

ٍل ٦شحرة،ولؿىٝ وؿى١ نىعة مً مضاثده ٣٦هُضجه في الكٍغ٠ ؤبي ٖلي 
ُ
ومشٌل ٌٛجي ًٖ ُمش

بضو في الهاقمي إلاا ٧ان السٟاجي ب٣لٗت ٖؼاػ،مً ؤبُاث جبضو ٞحها ج٣ابالث البيُت،والخ٣ابل الخ٩املي ج

 )اإلاخ٣اعب( 2َظٍ الهىعة،٣ًى٫:

 ًْ َم ُُٗض عؾىَم الّضِ ٌُ  ٌ٘ ًْ    َوَصْم  ٞااٌص حهُُم بظ٦غ الىَ

 ًْ يُّ الَىَؾ صخِ َٖ  ولٍُل ٦َما ٖلَم الؿاَغوَن    ؤؾحُر الهباِح 

 ًْ
َ
 بٗض الَى

ُ
ِغٝ ْٖ َ

با  وما ٦ىُذ ؤ ُذ ِبِه في الّهِ
ْ
َؼل

َ
 وحيٌّ ه

٤ُّ زلُليَّ ُٞه ال٣ضًُم      َٖ َ
ًْ ؤ َم

َ
ُع بزىاوَي اإلااج

ُ
ظ ْٖ َ

 ّوؤ

 ًْ َج
َ

َغاَم   و٢لٌب له ٧ل ًىٍم ش
َ
 حؿخمضُّ الٛ

ٌ
 ولي هٓغة

ْن 
َ
 وبْغٌح مً الخّبِ ؤزُُٟخُه     ٣ْٞض ؤ٦ثَر الىاُؽ ُٞه الٓج

 ًْ ًْ بَم  ٣ٞا٫ الىقاة ؾمٗىا به   ٣ٞلُذ نَض٢خْم ول٨

 ًْ بابِت في ٧ّلِ ٞ ىي الهَّ
ْ
٩

َ
ل ٖىض٦م ٚحَر ؤوي ؤَُُم    ِبك  َو

 ًْ  وؤط٦غ بًُاء مً ٖامٍغ    و٦م مً بجي ٖامٍغ في الُم

ْث بالبلُه واَمإْن   زلُليَّ ٢ض ٖاص ٢لبي بليَّ        و٢غَّ

 ًْ
َ
٨ ْىُذ ل٣ِٟض الؿَّ

َ
ـ      ـُذ ختى َؾ٨ ض ُٞمً ٖٞغ  وماػلذ ؤَػ

غ ٌُٗ غ(و)عؾىم(و)الىًَ(و)الضمً(ٞشمت صم٘ ٍٚؼ
ْ
ض والخ٣ابل واضر في )ٞااص حهُم( و)صم٘ ٌُٗض(و)ِط٦

با وعؾىم صًاع الخبِب،زم صاللت)لُل(في م٣ابل)الؿاَغون(و٦الَما  لىا ط٦غي الّهِ

                                                           
 .23م(، م1946، جغظمت ص.مدمض مىضوع، )بحروث: مىهج البدث في ألادب واللٕتالوؿىن، ظىؾخاٝ،   1
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ضع ؤلازىان.٦ما ؤن صاللت الٟاء ْاَغة ٞهي صازلت في ظىاب قٍغ  ٣ى١ السالن ٚو ؿحر.ٖو ؤؾحر.ٖو

٣ض  ُٗض.ولُل ؤؾحر.وحي هؼلذ به.ٞو ٌُ ه.واإلاٗجى ؤهه بطا ٧ان َظا قإوي)ٞااص حهُم.وصم٘ 
ُ
م٣ضع ٞٗل

ؤي ههج ؤعوم الؿغوع؟ بن ُٖىه ال جسُئ في عئٍت الكغ الىاٞض ٧ل ًىم،وبن في ٢لبه ٖظاًبا  ؤهاؽ(ٟٞي

ام ٖلى ؾبُل الاؾخضعا٥  ذ الكى١ ختى طَبذ في طل٪ الٓىىن وألاَو وخؼًها صاثمحن،و٢ض ؤزٟي جباٍع

 ٦ما ٌؿمُه البضٌُٗىن.

غون،ل٨ً ج٣ابل البيُت ٌؿخىظب خؿما ال  ٚى ػًبا في ؾاا٫ مجغص ل٨ً الىقاة ال ًٟخإون ًىمىن ٍو

ت مُٗىت،وبهما ٣ًهض الجما٫ الٗامغي  ٌؿترعي الاهدباٍ)بمً؟( و٦إهه ال ٌكبب بامغؤة ٖامٍغ

اإلاُل٤.و٢ىله)ؾ٨ىذ ل٣ٟض الؿ٨ً( بما ؤن ج٩ىن الالم للخٗلُل وبما ؤن ج٩ىن بمٗجى )بلى(وألازحر 

 1ؤوَظُه؛ألن الؿُا١ ٣ًخًُه،ولضاللخه ٖلى الخى٦ُض. بلى ؤن ٣ًى٫:

 ُ٘ ًْ  َمِىُ
َ
ُ َٗ ُ٘ ال ًاِع،وؾُ ُ٘ الّضِ ُ٘ اإلاىاِع      َمَغ ُ  الِجىاِع،ٞع

 ًْ
َ
ل َٖ ِؿغُّ ال٣ًاِء ٖلُِه 

َ
ىِب      ٞ ُُ  جلىُح له زاُٞاُث الُٛ

 ًْ
َ
ل َٗ ْٟ َخ

ْ
ل
َ
ْخُب ٞ ٍُ الِبالُص      ٞما قاءِث السُّ َهَبْذ ِبَىضا

ْ
 بطا ؤز

ضوح مىُ٘ في خمًى بحن ٢ىمه،ٖلم ٞالبِذ ألاو٫ ُٞه ججؼثت وج٣ابل في البيُت ٢هض بلحها ٢هًضا،ٞاإلام

حر.ل٨ً السٟاجي ججغؤ في البِذ الشاوي ُٞغ١ مٗجى ال ًُغ٢ه بال قُعي  ٖلى هاع،طو ما٫ ٦شحر،وزحر ٞو

 ولىخإمل  صاللت الىىن والٛىت وج٨غاع)خً( في البِخحن: 2ؤو مً ًمُل بلى الدكُ٘.

 ًْ ًَّ َخ ًْ َخ غاِث الخىحن   بلَُ٪ وما ٧لُّ َم ُذ مً ٞػ ًْ  وؤَض

ْن ق
َ
ٍ٘ َؾج  ىاعص في ٧ل نضٍع لها    ُمىاٌر وفي ٧ّلِ ؾم

وله مضاثذ في هانغ الضولت ؤبي ٖلي ابً هانغ الضولت الخؿحن بً ٖبضهللا،ٌك٨غ له ٖلى ظمُل ٞٗله 

مٗه ٖىض ؤَله، يمً ط٦ٍغ و٢ٗت ظغث له بىاخُت الهُٗض م٘ الٗبُض،اؾخٓهغوا ٖلُه ٞحها و٦بؿىا 

 لسُاهت مً ٧ان مٗه م
ً

ى ًهٙى طل٪ في مٟاع٢ت ًٓهغ ٞحها زىى ممضوخه ٖؿ٨ٍغ لُال ً الٗغب، َو

                                                           
 .234مذًىان، ، الالسٟاجي  1

هى    بلى  2  م مبالٛاث اإلاخىبي بال ؤهه ايُغ بلى الخل٠ُُ في مضح ؾ٠ُ الضولت ب٣ىله: ظاوػث م٣ضاع الصجاٖت والىُّ ٚع

 ٢ىٍم ؤهذ بالُٛب ٖالم.٢ى٫ 
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الخغب التي لم ًىاجه الخٔ ٞحها بالىهغ مٗخظًعا بلُه بإن ال ٖاع ًلخ٣ه،بط ال مٟغ مً ال٣َضع،٣ًى٫:لئن 

٥َ باهخهاعاث ؤخغػتها،وبٗض الاه٨ؿاع اهخهاع،وبٗض الٓالم ٞجغ  آإلا٪ الضَغ مغة ٨ٞشحًرا ما ؾغَّ

ل بلى الىاْغ حجبها،ٞإهذ الكمـ،ولم وجهاع،ولً ًذجب ال٨ؿ َُّ َ
س ًُ ىٝ خ٣ُ٣ت الكمـ،وبهما 

ًهب٪ ٦ؿىٝ بما خضر،ٞال جإبه له،وال ٖاع ٖلى الظاّبِ ؤن ُحهؼَم بطا ما ؤؾلمه ؤٖىاهه 

.٣ًى٫:  )البؿُِ( 1وزظلٍى

َضُع 
َ
ِض ال٣ ِٗ ْؿ

ٌُ  ُمىَخ٣ٌِم والَجضُّ مٗخِظٌع     وما ٖلَُ٪ بطا لم 
ُ

 الؿ٠ُ

 
َ
ل ُْ

َ
ُغ وبْن َصَظْذ ل

َ
ز

ُ
اُمُه ألا ًَّ ْذ ؤ

َ
َغ٢

ْ
ق

َ
ا ؤ

َ
اإلا

َ
ُ

َ
ٞ     

ٌ
َغ واخَضة  في الضَّ

ٌ
 ت

َمُغ  ىاِثِه ال٣َ
ْ
َ٘ في ؤز لَّ

َ
ُ

َ
ًْ ُٚاَبها    ختى ج ا ْالًما م

َ
ىه

َ
٩

َ
 وما ق

ُم الَبَهُغ  ُٖ ْؼ ًَ َى ُٞما  َُ ما  َتَها    وِبهَّ َٗ
ْ
ل
َ
ـِ َ ْم  الكَّ

ُ
ُؿىٝ

ُ
ىا٫ُ ٦ ًَ  وال 

َخُه    ٖا ل ٖلى البُِل الخاِمي خ٣ُ٣َ َضُعواَو
َ
ىاُن ؤو ٚ  ٌع بطا َظُبَن ألٖا

ُغ  َٟ
َّ
ْبِلِه الٓ ًُ ْم 

َ
ُم      ٖلى الُبَدْحَرِة ما ل َُ  ؤما ال٨ِغاُم ٣ٞض ؤبلى َوٞائ

َحُر  لىُم وجب٣ى َظٍ الّؿِ
ُ
ٟى ال٩ ْٗ َ

ْم والٗىالي في هٟىِؾِهُم       ح َُ  ما َيغَّ

ا وِيغاُم الخ ََ ُه      في ههِغ ُٟ هىَع مى٢ِ
ْ

ك
َ
 ْغِب ٌؿخُٗغ ًا هانَغ الضولت اإلا

َخ٨ُِغ  ْٗ ِب ُم
ْ
ُ

َ
س

ْ
الُم ال

َ
ْهُبَها َوْ

ُ
      َوق

ٌ
ت َُ ٌُ هاِث  ؤهخم َنىاِعُمَها،والِبُ

ِكُغ 
َ
ْىد

َ
ى َوج

ُ
ل ْٗ

َ
ُم ح

ُ
اِء ما َبِغَخْذ      ٖلى ِعماِخ٨ ًَ ِت البُ ًَ ا ى الغَّ

ُ
 وَخاِمل

ْىا وال  بَّ
َ
ْم ٞما ل

ُ
( و٢ْض     صٖا ِؾىا٦ ّيِ حَن ؤههاَع )الَىصخِ ِ

ّٟ ْىُخْم ِبِه
ُ
َهُغوا٦

َ
 ه

ِٕ جَٟخ٣ُِغ  ْو
ْم في الغَّ

ُ
٨ ا        بلى ؾُٞى ََ  ما ػالْذ مىابُغ

ُ
ت

َ
 ْٞهَي الِسالٞ

ُغوا
َ
٨

َ
لُّ ما ق

ُ
ُ٘ ٞحها ٧ َٟ ْى ًَ ـَ  ِْ ْذ    ؤْم لَ

َ
َغ٢

َ
َمى التي َ ْٗ َغُب الىُّ َٗ ْ

ُغ ال
ُ
٨

ْ
 َْل حك
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الخغب،و٢هاثضٍ مً واإلامضوح مىنىٝ بالُٗاء في ؾىىاث ال٣دِ،وبالصجاٖت وهباَت الظ٦غ في 

معجؼاجه،ولى لم ٨ًً الؿاب٤ بلى بضاجٗها لكبهها ٢ىم بسحر ما سخغوا به الىاؽ.وال ًسلى البِذ مً 

 1ح٣ُٗض في التر٦ُب واإلاٗجى.٣ًى٫:

ْهِب جْىَدِضُع  ىالي الكُّ          وناًٖضا ٖو
ٌ
ؼِن بازلت

ُ
ىاِصي اإلا  ًا واًَبا ٚو

      ٦م
ً
ت

َ
َ٪ ؾاب٣

ْ
ُغ ؤما ال٣ىافي ٣ْٞض ظاَءج ََ ًمِت الؼَّ َٕ ٢بَل الّضِ ىَّ ًَ َ

 ا ج

َخِثُر 
ْ
ي
َ
جىَم اللُِل ج

ُ
َذ ؤنَّ ه

ْ
َىي

َ
 بها        ْ

ُ
 ٞةطا ٞاٍ الغواة

ٌ
 مىٓىمت

ٌَ ما َسِخغوا ْٗ ْىٌم َب
َ
َه ٢ بَّ

َ
ِٗغ ق ِ

ّ
َها        في الك ُٗ ًْ ُمْعِجؼاحي التي لىال َبضاج  م

ْض  ُم         ٣َٞ
ُ
ْحِر٦

َ
َب ٚ ُْ ْبضي ٖ

ُ
ْم َوج

ُ
٨ ُْ جي ٖل

ْ
ش
ُ
غواج َٗ َ

ْىًما َوَما ق
َ
 َهَجْىُث ِبَها ٢

عة بحن وظهحن  بن ٦شحًرا مً مضاثذ ابً ؾىان ومغزُاجه ججهٌ ٖلى َظا اليؿ٤ مً اإلاٗاصلت اإلا٣ضَّ

ًخٟى١ ٧ل مجهما بما لِـ في آلازغ لخبرػ اإلاٟاع٢ت والخٟغص،ٞهظا مجض الؿلُان وطا٥ مجض ال٣ىافي 

 الخٟى١ والخٟغص.وفي ٧لحهما ٩ًىن الاهجظاب ومً زاللهما ًبضو 

 الخٝابل الخ٣املي:

ُه جخجلى الٗال٢ت الىمىطظُت بحن اإلااصح واإلامضوح،٩ٞلما ٧ان آلازغ)ؤ( ٞحها مىظًبا م٘ آلازغ)ب( ؤو  ٞو

ال٨ٗـ،ج٩ىن الهىعة بًجابُت،ٞدؿخضعي الىٓحر،وهي نىعة جٟغى ٖلى الكاٖغ بخؿاًؾا بالخضوي 

ا،ال ٌؿخٛجي ؤخضَما ًٖ آلازغ،وال ًهلر بال لخخم ٖال٢ت َغفي الهىعة ٖلى ؤ٦مل وظه مً الخ٩اٞ

 2به.٣ًى٫:

َجُغ 
َ

ُم     ٖلى الخ٣ُ٣ِت ال ماٌء وال ش َُ ْىَض ِٖ ـَ  ْىٍم لِ
َ
 ؤجا٥َ عاثُض ٢

َخُغ  ِغ السَّ َِ ْحِن الؿا َٗ ُغ٥َ في صاجي َمىِمِهُم    ٦ما ًلىُح ِل
ْ
 ًلىُح ِط٦

ِض  ْٗ ًِ َب َغَظَها      م
ْ
اِم ؤز ىَّ

َ
 الٛ

َ
ة غَّ

ُ
ُغ ٞاْؾَخْجِلَها ٚ

َ
٨ ِٟ ُه صوَجَها ال

ْ
َمَغج

َ
 ما ٚ
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َغُع 
ُ
َ٪ الٛ

ُ
ْهُب ؤو ؤزال٢ َ٪ الكُّ

ُ
ال َٗ

ْ
ٞ
َ
٣ََتَها      ؤ

ْ
َىي َوُعٞ

ْ
ش
َ
 اإلا

َ
ْغَبت

ُ
َخ٩ي ٚ

ْ
ك

َ
 ما ح

َخِهُغ 
ْ
َ٪ ؤزباعي ٞةنَّ لها         قْغًخا وبن ٦ىُذ ؤعوٍِه وؤز

ُّ
ْ٘ ؤُبش  واؾم

َبْذ مِ  ِ
ُّ     ما ُٚ

ٌ
ت

َ
ل َِ  مجها و٢ض َخًُغواظاصْث ِل٣َْىِمي َسخاٌب ِمْىَ٪ َا

ٌ
ت  ىَّ

وهلخٔ ؤن زمت صالالث ؾلبُت حٗتريىا لِـ في مىا٠٢ الهجاء ٞدؿب بل ؤخُاًها في وؿ٤ بٌٗ 

وجتراوح جدىالث ألاؾلىب بحن اإلاضح ألاقٗاع التي ًسخلِ ٞحها اإلاضًذ بٗاَٟت مكبىبت ْاَغة،

جه هٟؿه مً مىا٢ب والٛؼ٫،وبحن جهُٗض م٩اهت اإلامضوح مً خُض م٩اهخه اإلاؿخد٣ت للًٟل بما خاػ 

وم٩اعم،وجهىٍغ م٩اهه في ٢لب اإلااصح مً خُض َى مؿخد٤ للخب بظاجه،وهلخٔ الاػصواط بحن اإلااصح 

،مما ًًٟي ٖلى الٓاَغة 
ً

واإلامضوح،َظا بالكٗغ وطا٥ بالًٟل،وبهما ًٓل الخبل مخهال

جٗلها ٢ابلت للخ٨غاع لخ٩ىن ملمًدا باعًػا في مضاثده،م٘ ٞغو١ ؤصاثُت ٞ ،ٍو
ً
حها بدُض ًدؿم صًمىمت

 الخ٣ابل الخ٩املي بالجضة م٘ ٧ل ؤهمىطط.

ى ج٣ابل  ولئن ظاصث ل٣ىمه سخاب َاَلت مً ممضوخه ٞمىه الجىص،ومً ماصخه الخمض والك٨غ،َو

ا بإًٞلُت مً ٣ًا٫ ُٞه جماًما،ٞةهىا هجض  ىهً ػوصٍ بالضاللت ؤلاياُٞت خُض ؤنبذ ظما٫ ال٣ى٫ مَغ

ا ؤ ًٗ ًبا مىه في اإلاٗجى خُذ ًخىظه جل٪ الضاللت ؤلاياُٞت ج٨دؿب َاب ا في الهىعة و٢ٍغ ًٟ ا مسخل ًُّ صاث

 )ال٩امل(  1الكاٖغ بمضًده بلى الخؿً بً ملهم ٣ُٞى٫:

ـَ ؾىي الىصاِص َنَضا١ُ  َ٘ الخؿىاِث بن ٚغاثبي    ُتْهَضي ولِ   ًا ظام

جىُم ِهُا١ُ  اٌط والىُّ
َ
اِبَها    والبضُع ج

َّ
ُ

ُ
ْذ بلى ز

َّ
ْذ ُػٞ ِهَٟ

ْ
ه
ُ
 لى ؤ

 
َ
ت ْٗ

َ
َر الُبضوَع َمَدا١ُ لم ح

َ
لُّ ما َؾت

ُ
   ما ٧

ٌ
٣َُِهت

َ
 ِرْيَها بالِدَجاِب ه

هلخٔ ٠ُ٦ ًجىص الكٗغ ٧لما ا٢ترن بجىص ال٣ُمت التي ًمشلها الىمىطط اإلامضوح،ختى ل٨إهه ٌكٗغ 

ب٣ى حكى١ الجما٫ لغاثُه م٣ًُضا  ٌٕ له،ٍو مً وظهحن،مً خُض َى،ومً خُض بن َظٍ ال٣ُمت مىيى

 جخلى مً زالله.بجما٫ الىمىطط الظي ًُ 

 الىمي ألاخحر مً جٝابالث البيُت:
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حن بًجاًبا وؾلًبا،في مٟايلت مخخالُت،وم٣ابلت  ى الىمِ الظي هغي ُٞه ججلُاث الٗال٢ت بحن َٞغ َو

ى في ٧ل طل٪ ال ٩ًاص ًتهُإ  سلو بلى جهاًت مُاٞه،َو ظهحرة بحن ألايضاص،ختى  ًسخم ٢هُضجه ٍو

ًدا ؤو جلمًُدا،ل٨ىه ًدبجى نٟاث ال٨ما٫ خُض للخضًض ًٖ هٟؿه ختى ٌكحر بلى الُٝغ  آلازغ جهٍغ

 )ال٩امل(  1الىمىطط اإلايكىص،٣ًى٫:

ضوصُ 
ْ
٨
َ
٤َ اإلا َٟ ْ

ز
َ
ُذ وؤ ٍغ

ُ
َما     وَظَض اإلا الِب وُعبَّ ِ

ّ
َغْيُذ ًٖ ط٫ِّ الُ ْٖ َ

 ؤ

ْؿضوصُ 
َ
ًْ      ما٫َ الَبسُِل ِعجاُظُه اإلا ُه َُ ِت ٞلْ ََ ّلِ الجزا ِْ ْىُذ في 

َ
 َوَؾ٨

َؿُُٗض  وبطا َوَظْضَث 
َ
ُه ل َُّ ٣ِ

َ
َضًعا ٞةنَّ ق

َ
٦     ٍُ َى ْٟ ٣ُِب َن ْٗ ٌُ َل  ِْ َٗ  ال

٣ٌْغ،والشىاُء 
َ
ُل ٞ

ْ
ٌب          والُبس

َّ
ل
ُ
ٌم،واللُاِلي ٢

ْ
ْمُغ ُخل ُٗ  زلىصُ ال

مطخي في بط٧اء َظا الخ٣ابل بِىه  ً،ٍو ؤي -ٞما بن ًجٕز ًٖ هٟؿه جل٪ الهٟت ختى ًسلٗها ٖلى آزٍغ

ا،زم ًستز٫ اإلاكهض ٧له وبحن مً خىله في صهُا  -الكاٖغ ا ؾاص ؤق٣ُاَئ الىاؽ،ٞالخُاة ٧لما ػاص ٦ضَع

وما ُٞه مً مخىا٢ًاث ومٟايالث ٞالٗمغ خلم،واللُالي مخ٣لبت،والبسل ٣ٞغ،والشىاء زلىص،و٢ض 

ظم٘ بلى يمحر اإلاخ٩لم ما ٌؿخإزغ لظاجه بالهىعة ؤلاًجابُت، وبلى يمحر اإلاٟغص الٛاثب الهىعة 

ت اإلاىّظهت،ج٨ك٠ ٖجها نغاخت الؿلبُت.و٧ل َظٍ الضالال  َُّ ِم
ْ
ث والهىع حكبه الخضاُٖاث الِخ٨

 الٗباعة،وويىح التر٦ُب الظي ًٟصخه ملّٟى البِذ ألازحر في ج٣ابل بيُىي مىظؼ.

َظٍ إلاداث زاَٟت جىمئ بلى بٌٗ ج٣ابالث البيُت وجىاػن ػواًا الغئٍت،ًم٨ً جإملها وال٣ُاؽ 

الاػصواط ٢ض ٞغيذ هٟؿها في قٗغ السٟاجي ختى ٖلى ؤص١ ٖلحها،وهي حكحر بلى ؤن ْىاَغ الخ٣ابل و

ت.  م٩ىهاث البيُت الكٍٗغ

ا: جدىًلث ألاظلىب:  ُ  زاه

بُٗتها  ٣هض بها َىا ماصتها السام َو لٗل ؤو٫ ما ًدباصع بلى الظًَ في جدى٫ ألاؾلىب َى اللٛت،ٍو

ى ما ٖىاٍ والتر َُلخىن ب٣ىله:"اللٛت في خض طاتها حكبه اإلااء،  ٧ىجها لم  2باعصة وال َٗم لها"ألاولُت،َو
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جدك٩ل بُٗض في وؿ٤ حٗبحري طي هٓام وؤؾلىب ووُْٟت زانت،ختى بطا ما اؾخٗملذ ٖلى هدى ما 

ت،وبًداءاث هٟؿُت،ُٞهبذ للىٓام  في هٓام ٢ىلي مٛاًغ ا٦دسخى الٗمل ؤبيُت لُٟٓت وصالالث مٗىٍى

ضًم الُٗم طا مظا١ٍ اللٛىي الجضًض مً الؿماث والسهاثو الٟاع٢ت ما ًدُل الباعص صاٞ ًئا،ٖو

 مخمحٍز.

لُه ؤن  -مشل ؤي ظيـ ؤصبي-وألاؾلىب في الكٗغ ًً٘ اإلابضٕ ؤمام ظملت ازخُاعاث واخخماالث،ٖو

بٗض ججاوػ  -بالُب٘-ًيخ٣ي ؤ٦ثر الاخخماالث ص٢ت،وؤ٢غبها بلى َبُٗت الؿُا١ وبيُت الٗمل،وطل٪ 

ت ٦بضَُت ومؿلمت ؤولى،زم الاعج٣اء بلى مؿخ ىي ؤٖلى خُض الجما٫ الظي ًخُلبه الصخت اللٍٛى

بُٗخه،ووُْٟخه في  ى مىاٍ ٖمل صاعؽ ألاصب الظي ٣ًٟىا ٖلى ؾغ ازخُاع اإلابضٕ،َو الٗمل ألاصبي،َو

 الؿُا١.

ُٟت الٗمل ختى صازل ؤيغب  اثٟها،ٞاألمغ ٌٗىص بلى ْو ت جسخل٠ وجخٗضص بخٗضص ْو بن اللٛت الكٍٗغ

ُٟي ًسخل٠ ًٖ الكٗغ الخمشُلي واإلاؿغحي،بل  الجيـ ألاصبي الىاخض،ٞالكٗغ الٛىاجي له ؤؾلىب ْو

ت صازل الًغب الىاخض جسخل٠ ًٖ بًٗها،ٞاإلاضًذ ٚحر  بن الىاخُت الىُُْٟت لؤلٚغاى الكٍٗغ

الهجاء،والهجاء ٚحر الغزاء،و٧ل طل٪ ًسخل٠ ًٖ الٛؼ٫،ٞةطا ٧ان زمت جدى٫ في ألاؾلىب ٞةن طل٪ 

اث٠ ا مً الْى ُٟت بٛحَر  1.مٗؼو بلى اػصواط الْى

ىاء ٖلى ما ؾب٤ مً جٟؿحر مىظؼ لُبُٗت الٗال٢ت بحن ألاؾلىب ووُْٟخه ًم٨ىىا بصعا٥ ؾغ وب

الخدىالث في ٖضص مً هماطط قٗغ ابً ؾىان السٟاجي.ٞمً الخدى٫ ألاؾلىبي ؤهه خحن ًمطخي 

ا ًمضح به ؤبا ؾالمت مدمض  الكاٖغ بىٓمه ٖلى اليؿ٤ اإلاضحي اإلاٗهىص ٞةهىا هجض ؤؾلىبا همُُا مإلٞى

 )اإلاخ٣اعب(  ٣ً2ى٫: بً نالر بً مغصاؽ، بً ههغ 

َىا جى     َم مً هىع َوْظِهَ٪ ٞحها الؿَّ لُذ ؤن الىُّ ِ
ُّ ُ
ىَث ٞس

َ
ل َٖ 

َضي َ٪ الهَّ ُْ ى بلى عاَخَخ
ُ
٩

ْ
َما     َم ٌك

َ
ْمَذ ؤن الٛ

َ
ل ْٖ َ

 َوُظْضَث ٞإ

َجى ِٛ ُب مىَ٪ الِىصاَص     بطا خاو٫َ ال٣ىُم مىَ٪ ال
ُ
ُ

ْ
ز

َ
 َمَضْخُخَ٪ ؤ

                                                           
هالحزابِض، صعو   1 ، ، جغظمت : مدمض ببغاَُم ، الؽّش،٠ُٚ هٙهمه وهخزٜو  .76م(، م1961الكىف، )بحروث:  اٍل
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َهاولي في  َظا والؿُّ ٤ِ بضُع الضُّ
ْ
         وفي ألاٞ

ٌ
َٗبت

ُ
ُم ق

ُ
اع٦

َ
س

َ
ٞ 

٣َى
َ
ال      ولم ًب٤َ مً ٞى٢َِها ُمْغج ُٗ ْذ في ال َٖ اِمٌغ َٞغ َٖ  بطا 

َىا َُ اصي طا٥َ ال َٗ ْذ ِب
َّ
جاِع     َوَخل ِٝ طا٥َ الّىِ ِل٣َْذ بإَغا َٖ 

ضوِص     َوُظْضَث بها في ػماِن ال ًَ ؤه٣ُْٟتها في الهُّ ٍغ
ْ

َىي ِبٗك  ىَّ

ِ٘ الىَعي غٍُ ًٖ ظمُ
ُ
ز

ْ
ط
َ
ٌِ       أل غٍِ

َ
ي بال٣ ِٟ ى قٛ

َ
 وبوي ٖل

َٕ الَهَىي  َ٪ هاَصي به         ولم ًؼ٫ْ اإلاغُء َى ًَّ ُخبَّ  ول٨

ى ٣َخَٟ
ُ
 ج

ٌ
 و٢ض ظلَّ ٢ضُع٥َ ًٖ هِٓمِه       ول٨جها ؾىت

ُٞه،ٌٗبر ًٖ ل٨ىه ًخدى٫ ًٖ ؤؾلىبه ألاو٫ بلى ؤؾلىب مٛاًغ في طاث اإلامضوح  في هو آزغ ًمضخه 

ذ ًٖ  ا مً جىؤمت الغوح ومدٌ الىص ٞخجَز
ً
نلت الكاٖغ بممضوخه و٢ض بلٛذ ٖال٢تهما مبلٛ

ب التي جد٨م اإلاضًذ  ب والَغ الخ٣لُضي،ٞاؾخٗاع بٌٗ ؤهماٍ الهُاٚت الٛؼلُت في بىاٖض الٚغ

حن في الى و الىو الؿاب٤ لُىٟظ مً زاللها بلى مؿخىي ؤٖلى ًىحي بالخ٩اٞا والىضًت بحن الُٞغ

ى ًمضح ؤبا ؾالمت  الشاوي،ٞال ؾُض وال مؿىص،وال عاجر وال مغظىح،وال ؤصوى وال ؤٖلى،ولىخإمل ٢ىله َو

 : )ال٩امل(1مدمض بً ههغ بً نالر،ؾىت زالر وؾخحن وؤعبٗماثت،٣ًى٫ 

ُم  ِٗ َ٪ ُمْى
َ
جًى َٞدؿبي ؤن مشل ِٚ َىَضًي ٞدؿُبَ٪ ؤن مشِلي قا٦ٌغ      و

َ
ٞ 

ًَّ بطا ب٣ُُذ ِبَىا َ
ل ِٟ ْد

َ
ُم ال ج غاِث جُمُّ ُٟ ٤ٍ      ٚحري ٞلِـ م٘ ال َِ 

مُ  ىَّ
ُ
ُذ خؿغي وال٩ىا٦ُب ه ِٕ ال٨الَم إلاً ٌؿحُر زىاٍئ        والٍغ  وَص

ُهُم  ْٗ اَتُهْم       َمْضِحي ٞماجىا واإلاىاَُب َم
َ
 ٢ض ٧ان ٢بل٪ واَبىَن َوٞ

ُم  َرهَّ
َ
ت ًَ  َؾاثٌغ        ٞحها وال َخاٍص ِبَها 

ٌ
ُم خضًض َُ  لم ًب٤َ بَٗض

ُم ال  ِٓ ْى
َ
 ج

ُ
ت ُر،وألاِؾىَّ

ُ
ىث

َ
ٌُ ج      والبُ

ً
بت عي الٟصخاُء َُٞ٪ ٍٚغ  ًضَّ
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مىا
َّ
ل
َ
َخ٩ ًَ ٣َْذ ِبَمْضِخَ٪ ٢بَل ؤْن 

َ
ُ

َ
ىاَء ٞةجها         ه

َّ
ْخَؿُىىا ٖىَ٪ الش

َ
 ِبْن ؤ

ى ؤؾلىب ًهغر  اٚمغوي بىضا٥،وؤٚىجي بٛىا٥ ٞدؿب٪ ؤن مشلي قا٦غ،وخؿبي ؤن مشل٪ مىٗم،َو

ت،وال ًسٟ ًَّ ّضِ ى ما ُٞه مً جُاو٫ ٖلى اإلامضوح،ًىظهه بلُه مباقغة،٨َظا صون ؤ٢ىٗت،وال٣ًى٘ بالّىِ

به،بل ًمًٗ في الىضًت ُٞل٣ي بىهي في مٗجى ألامغ،ُٞجهاٍ ؤن ال ًدٟل بكاٖغ ؾىاٍ،ٞةطا خًغ خُغَم 

اهه ٖلى ؤلؿىت الؿماع في اللُالي الهاصثت.٨َظ1بوكاص ؤخض بال بًاٍ. ا ،وما ؤماعة ٖلى م٣ام قٍٗغ بال ظٍغ

ه مً  ا بكٍٗغ لحرسض الىضًت بمىاػهت قٍٗغ وقٗغ ٚحٍر ُٞٗغى بمٗانٍغ ًُ ًمطخي السٟاجي مدخٟ

الكٗغاء ٧ابً خُىؽ وابً ؤبي خهِىت اللظًً اؾخىلُا ٖلى اإلاغصاؾُحن،مساًَبا ممضوخه بإن مً 

م،وماجىا ٞماجذ مىاَب َُ ْض قُٗغ ٚحري ط٦َغ ِ
ّ
هم ٧اهىا  ٢بل٪ ؤمغاء واَبىن ل٨ً ٞاتهم مضحي،ٞلم ًسل

 مٗهم.

ًٗض طل٪ الكٍغ في البِذ  اصة الكٗغاء،َو والىهي في َظا اإلا٣ام ؤ٢غب بلى َبُٗت الكٗغ الٗغبي ٖو

في بقاعة بلى شجاٖت اإلامضوح وبإؾه،وألاؾىت  الؿاب٘ )بن ؤخؿىىا ٖى٪ الشىاء( ٞالبٌُ جىثر ال٨الم

ضاء ب٣هاثض جىٓم في بإؽ اإلامضوح،ُٞساَبه لئن ؤلهمَذ الٟ ب مً جستر١ ؤظؿاص ألٖا صخاء الٍٛغ

ال٣ى٫،ٞما ػاصوا ٖلى ؤن عصصوا ما هثر ؾالخ٪،وما هٓم في ؾاخاث الىغى ٢خال٪،ٞال صٖىي لهم 

ت وطا٥ جمحز بالؿلُان،ٞال   وحجًما، َظا جٟى١ بالكاٍٖغ
ً

ان م٣ترهان َىال بمضخ٪.٨َظا بضا الُٞغ

ا بلى العجب مً ؾبُل بلى اإلا٣اًِـ اإلاٗهىصة في الٗال٢ت اإلاضخُت "مضح"و"ُٖاء"،وال ؾبُل لى

الخ٩اٞا وجدى٫ ألاؾلىب في اإلاضًذ ؾىاء في الىضًت للممضوح ؤم في الاؾخُالت ٖلى الكٗغاء الظًً 

م ٞدؿب،٣ٞض ؤعبى ٖلحهم  ظمٗه الؼمان بهم ٞٛضوا ٢غهاَء نىٍٗت مخالخحن،ولِـ قٍٗغ ٞى١ قَٗغ

ا.وال ٚغو بٗض َظا ؤن ًغو١ البِذ الؿاصؽ والؿاب٘  َغ ت وظَى ًَ الهحرفي بد٣ُ٣ت الكاٍٖغ اب

.ٌ  لُىعصَما في ألاًٞلُاث قاًَضا ٖلى ملُذ الخىعٍت،وظمُل الخٍٗغ

ول٨ً ابً ؾىان ؤمًٗ في جدى٫ ألاؾلىب مً اإلاضح بلى الٗخاب بلى بًماءاث طم ختى بلٜ به ؤن نغح 

ًبا باليؿبت بلى ابً  ت بٗامت،ولِـ ٍٚغ ًبا ٖلى الهىٗت الكٍٗغ ظا لِـ ٍٚغ بالهجاء وبالٜ في الظم،َو

                                                           
ى قبُه بما ٣ًىله اإلاخىبي لؿ٠ُ الضولت:      1  َو

َضي    جي     ؤها الهاثُذ اإلاْد٩ِيُّ وآلازُغ الهَّ لَّ َنْىٍث ٚحَر نىحي ٞةهَّ
ُ
٧ ْٕ  َوَص
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اؾىا َغ ٤ُ لدكحر -٦ما ٣ًى٫ آعزغ بىالعص-ن بسانت"ٞبٌٗ ٖباعاث الاؾخدؿان ًم٨ً جدٍى بك٩ل ٞع

 1بلى بٌٗ الُٗىب".

 في قٗغ ابً ؾىان في َظا اإلاكهض الظي ًجم٘ بِىه وبحن ألامحر ؤبي الخؿً ٖلي 
ً

وهجض الخدى٫ مازال

بً مى٣ظ،الظي ٦خب بلُه ٌٗبر ًٖ قى٢ه له ٞغص ٖلُه بما اٖتراٍ مً الىخكت ولىاعج الكى١ وبٗض 

ل( 2الضًاع، ٣ٞا٫:   )الٍُى

ِض  ْٗ ِتي        ِلُب
َ

ِغ َوْخك
ْ
ُذ في ِط٦

ْ
ًٍ لى ٢ل يؤبا َخَؿ سخِ

ْ
و
ُ
ِغُب ًٖ ؤ ْٗ ٌُ ًغا ٧اَن  ْٗ  ٥َ ِق

 ِ
ـّ َجىي ٖاِػِب الِخ

ْ
ٍب ِبال

ْ
ل
َ
لٍُل َو٢

َ
ٍغ      ٧ َِ ُذ ِبسا

ْ
 َعَخل

ْ
 ؤَبى طا٥ بوي ُمظ

ـِ  ْم َ٘ الكَّ غوَع َم ُذ الؿُّ ْٟ لَ
َ
ي ز ِ

ّ
مىِمِه      ٦إو َُ َل ُؾىُص  ُْ يَّ اللَّ

َ
ل َٖ َالْذ 

َ
 ؤ

ُخُه      ُْ َٖ عي َما اصَّ ضَّ ًَ  ًْ َذ َممَّ
ْ
ه
َ
َهْل ؤ

َ
ٞ  ِ

ـّ ُ
٢ ًْ َصُر ِم

ْ
ٞ
َ
َض الَبْحِن ؤ ْٗ ْض ِنْغُث َب

َ
 َو٢

ـِ 
ْٟ ٫ِ الىَّ

َ
ُه       َوِنْض١ُ َمٗاِهُِه ٖلى َظظ

ُ
ال  وظاء ٦الٌم ِمْىَ٪ َص٫َّ ِن٣َ

ْغِؽ 
ُ
ًَ الس ُُٗض اإلاؿهبحَن ِم ٌُ ُه       َوَوْظٌض  ًُ ْٗ َغ َب

ْ
٨ ِٟ ٣ُِل ال ْٗ ٌَ َغاٌم 

َ
ٚ ًَ ًْ  ٞإ

ْذ  َ٣
َ
ل
ْ
َ٪ ؤَ

ُ
ْحهاَث لى ٧اهْذ ظٟىه ََ ـِ      و َىَ٪ في َخْب َْ َذ ِط ُْ َٟ

ْ
ل
َ
َها ؤ َٗ  َمَضاِم

 ِ
ـّ َ

ُذ َيْغًبا مً اإلا ُْ ْض ال٢َ
َ
ِض٥َ ٢ ْٗ جي       ِبُب لي ٞةهَّ

ْ
َذ ختى ِنْغَث ِمش

ْ
ْظِبل

ُ
 َوؤ

ْغسخي َِ خى 
ًُّ ـُ ال ْم

َ
سخي َوق ْٟ ظا هَ  في صخٍُٟت       ٦إنَّ الضُّ

ٌ
ْ٘ لي ؤخُغٝ ْجَخِم

َ
ْم ج

َ
ل
َ
ٞ 

ِض٥َ،ؤهَذ،  ٞٗبر ًٖ قى٢ه بلى ممضوخه بىضاثه ْٗ ب )ُب
َ
)ؤبا خؿً(وبًمحر اإلاساَ

َذ،نغَث( وج٨غاع)ُبِٗض٥َ(،زم مً اإلابالٛت بلى اإلا٣ابلت التي اجطخذ 
ْ
ْظِبل

ُ
مىَ٪،ظٟىهَ٪،ؤلَُٟذ،طَىَ٪، ؤ

ضٍ في يخى  -والخىاػي ًٟغى اإلاباًىت-في الخىاػي  بحن َمىم هاء بها َىا٫ لُل بهُم،وؾغوع مسل٠ ٖو

وما ال٢اٍ بٗض البحن مً وظٍض ؤيغ به ختى ل٨إهه ٢ض ؤنابه ً الجىي الجهاع،زم بحن خالت الكاٖغ م

                                                           
،  ، جغظمت: الهجاءآعزغ، بىالعص،  1   .33م(، م1979ٖبضالىاخض لالاة، )بٛضاص، اٍل
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اإلاـ ٞلم ٌؿخُ٘ ؤن ًجم٘ ٖلُه قخاجه وما جبٗثر مً هٟؿه،وخالت ناخبه التي ًخيبإ بإن ج٩ىن 

 ٦دالخه،مما حؿغب بلى هٟؿه مً نض١ مٗاوي ٦المه.

ٛاًغة م٘ طاث اإلامضوح ًبضو ٧ل َظا هغاٍ وال وٟٛله بل هجم٘ بلُه مكهًضا آزغ ٦إهه امخضاص لهىعة م

ا،٢ا٫ ابً  ًً ٞحها الخدى٫ في ألاؾلىب في ٢هُضة ؤزغي هي عص ٖلى عؾالت ؤعؾلها بلُه ألامحر ؤً

ل(  ؾىان:)الٍُى

ِغ  َْ ْضِع     وما ؤهَذ بال واخٌض مً بجي الض
َ
ٛ

ْ
 ٖلى ؤّيِ خا٫ٍ َُٞ٪ ؤعَجُب ِلل

ْعوي ٞما ؤَٖضْصُث بٗض٥َ ؾاِٖضي     ُمُٗجي وال نْضعي 
َ
 ؤمًُىا ٖلى ِؾّغِي  َوط

ْمغي  ُٖ ًْ    ًضي و٢ْض ؤه٣ُْٟذ في ٦ْؿبِه  َٕ م ٥َ يا نَّ ُوصَّ
َ
َجاوي ؤ

َ
ًْ ش  ول٨

غِ 
ْ

َ٘ في الخك َٟ
ْ

ك َِ ُه  بال ِل
ُ
ل ّمِ

َ
ا

ُ
ًْ     ج ُ

٨
َ
ْحِر٥َ لم ج

َ
ْذ هٟسخي ِبٛ ِل٣َ َٖ  ٞلى 

ضو ٖلى َهْجِغ 
ْ
ٛ

َ
ُغوُح بلى َوْنٍل َوح

َ
ٍت    ج

َ
لَّ لُل

ُ
َىاٝ الهَىي ٧

ْ
َ٪ ِمُ

ُ
ِهْضج َٖ 

َمْذ َُٞ٪ الٗهىُص ِػماَمها     ٞظلَ٪ ؤصوى ما ج٩ىُن بلى الْٛضِع 
َ
ْخ٨

َ
 بطا ؤ

ْمِغ 
َ
ٚ ًْ ُمَ٪ ٖ

ْ
،َوِخل ٌٍ

ْ
َ٪ في ُبٛ ُى٥َ في ٢ظًي    َوُخبُّ ْٟ ،َوَن ٍِ

ْ
 ِعيا٥َ ٖلى ُسس

ْجغِ  ًْ َوَضِر الَٟ لُّ َيْىٍء الح ِم
ُ
َغ ُٞه ًٖ الغضخى      وما ٧

ْ
 ووظٌه ًسا٫ُ الِبك

خاب ٌٗجي -ال٣هُضة ُٞه هجاء،ؤما الالخ٤ ُٟٞه َى٫ ٖخاب،و٢لت بٖخابواإلا٣ُ٘ الؿاب٤ مً  وؤلٖا

ذ،والهجاء الطٕ،ًبخضٍع بدؿائ٫ حهضم به الخىاظؼ.-بػالت مؿبباث الٗخاب  والٗخاب نٍغ

ظعي  ُٖ بي وال 
ْ
ه
َ
ُخُه     ٞلم ؤَع ُِٞه َوْظَه ط

ْ
ْخٍب َظِهل َٗ ْغمُجي ِب

َ
 ٞما لَ٪ ج

َخْذ  ىَّ
َ
ْخجي الهمىُم َوَ

َّ
ْظجي وال ؤصعي     و٠ُ٦ ؤَيل

َ
بي ختى ِنْغُث ؤ

ُ
 ِبل

غَّ ٖىَض٥ِ ٧الَجْهِغ  ْمُذ ؤنَّ الّؿِ ََّ َى
َ
َض ما      ج ْٗ ّلٍ يمحَر٥َ َب ِٚ ُذ ٖلى  ٍْ َى

َ
َ 

ْؼِع  ِغ الكَّ
َ
ٓ ِذ ألاخ٣اُص بالىَّ

َّ
َغٍة     بطا َبص

ْ
 ٞما ؤٖغبْذ ٖىَ٪ الجٟىُن بىٓ
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ٟاِء وججلى الِخ٣ْ  لُّ ٖلى الْٗخِب بحَن صالثِل الهَّ ِٛ
َ
ِغ ح

ْ
٤ِ الِبك

َ
 َض في َعْوه

 ل٨ىه ًهل بلى ٢مت الٗخاب بالخ٨غاع اإلاخمشل في نُٛت)ؤي( ب٣ىله:

ِغ  ْٖ ِب الَى
َ
ْغ٦

َ
ت الكىٗاِء واإلا

َّ
ُ

ُ
ُخُه      ٖلى الس

ْ
ي َخَمل َجّجِ

 ٞإيُّ زلٍُل بالخَّ

غي  ْٟ غي وال٣َىاِيُب ال جَ ْٟ ًَ ْض ٧اَن 
َ
ٍُ       َو٢ َ٪ َخضَّ ًُ لَّ َعاْ

َ
 وؤيُّ ُخؿاٍم ٞ

ُبَ٪ في نْضعي ٞلى 
ْ
ل
َ
ـَ ٢ ِْ ًْ ل ِتي   ٖلَُ٪ ول٨ِ

َ
ُذ َخُٟٓ ْٗ َ

َ
َ
 لم ؤع الُب٣ُا ؤ

ل٨ً ب٣ُت م٣اَ٘ ال٣هُضة ًبضو ُٞه ألاؾلىب ؤقض مٛاًغة خُض ؤياٝ بلُه ابً ؾىان ؤصواث 

اث٠ في البىاء الجضًض،وهي ؤصواث مؿخمضة مً  ٞاؾخٗملها في ٚحر ما ٖهض اؾخٗمالها ُٞه لخاصي ْو

اصة جىُْٟها لخ٩ىن يمً ؾُا١ اإلاضًذ والٗخاب،ٞجم٘ الكاٖغ َظا وطا٥ معجم الٛؼ٫  اإلاٗغوٝ إٖل

ىت ٖلى جدى٫ ألاؾلىب.  في ٢هُضة واخضة،ؤوعصهاَا بَغ

٣ْغي 
َ
ىاِجي ؤوضُر مً ٞ ِٚ       ٞهاَع 

ً
ت َُّ ًؿا ؤب ْٟ بُذ ٖلى َظْضوا٥َ هَ ًِ

َ
ٚ 

     ٖلَُ٪ ٦ما ظاص السخاُب مً 
ً

ال
ُّ
ْمخجي بظ٫َ الىىا٫ِ جى٦

َّ
ل  البدِغ ٖو

ِغ  ْٟ َ٪ ؤٌَل للخٗمِض والٛ        ٞةهَّ
ً
 ٞةن ٧ان بصالجي ٖلَُ٪ ظىاًت

ػي في وؾاثِلَها ِوْػعي 
ْ
ل
ُ
 ولْؿُذ بًُٗضا مً عيا٥َ وبُيىا     مىاز٤ُ ج

ال ؾبُل لىا بلى بًغاص ال٣هُضة ٧املت،ل٨ىا ؾيكحر بلى بٌٗ مىاصَا الٛؼلُت الٗخبُت الىاعصة ٞحها وبلى 

ؿغي)مغجان(-ؾغ)مغجان(-نضع)زالر مغاث(-( وؿبت جغصصَا:َىي)مغجان عيا)زمـ -ٖل٤َ)مغجان(-ٌَ

)مغجان(-مغاث( اءومىاز٤ُ)زالر -لب و٢لب)زالر مغاث(ٖهض)مغجان(-زُا٫)مغجان(-همَّ ٞو

ٖظع)مغة -طهب)مغة واخضة(ؤظجي ظىاًت)زالر مغاث(-ٖخب)مغجان(-مغاث(ٚضع)مغجان(

ٟٚغ -خؿض)مغجان(-)مغجان(خ٣ض-ٚل)زالر مغاث(–واخضة(خب)مغجان(بٌٛ)مغة واخضة( 

ق٨غ -٣ٞغ وزهانت)زالر مغاث(-ظاص)زالر مغاث(-سخاثب)ؤعب٘ مغاث(-هىا٫)مغجان(-ومىت)مغجان(

 وزىاء)زالر مغاث(



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 152  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

 في ؤؾلىبه ًٖ اليؿ٤ الؿاب٤ اإلاٗهىص مً ظهخحن: في مساَبت 
ً

٠ الكاٖغ بُجها ٞإلُٟىا جدىال
َّ
و٢ض ؤل

الهجاجي اإلاضحي الٗخبي الظي خٟلذ به ال٣هُضة  ممضوخه ًٖ ال٣هُضة ألاولى. وفي اليؿ٤ الٛؼلي

خضاص بالظاث والُإؽ والغظاء،ولئن ابخضٍع  الشاهُت لخجلى نىعة نض٤ً ًخإعجر مى٢ٟه بحن الٖا

ٗذ بِىه وبحن مً ًساَبه  بإؾلىب َى ؤ٢غب بلى الالمباالة)وما ؤهذ بال واخض مً بجي الضَغ(و٢ض ٞع

ت،ٞةهه ًدٟٔ إلا م نىاجٗه وسخاثب مٗغوٞه التي هاء بها جل٪ الدجب اإلااصًت اإلاإلٞى ساَبه ٦ٍغ

ؾِض٫َ بِىه وبحن 
ُ
،٣ٞض َى٢ه بجمُل ٌعجؼ ًٖ ق٨ٍغ ؤبض الضَغ،ل٨ً الخإعجر ْل ًالػمه،ختى ؤ ْهٍغ

ا.بن 
ً
ؤماهُه ؾخاع مٗىىي ٦ش٠ُ،ًجٗل الكاٖغ في خا٫ مً الخدغط وبن ٧ان ًبضي ججلًضا وجماؾ٩

غضخى مً ؤٖباء اإلاىص ة ما ٣ًُم ؤوص الىٟـ،زكُت ؤن ٩ًىن في ؤلا٦شاع مجها الكاٖغ ٣ًى٘ بال٣لُل ٍو

 مٓىت ؤلاز٣ا٫.

ِغ 
ْ
ُ واَء مً ال٣َ ضُّ وال ُعْمُذ الغَّ َٗ ٌُ ْيُذ هٟسخي لىاثٍل        و٢بلَ٪ ما َٖغَّ

ْؿِغ  ُِ ٍت        ؤُِٖل بها بحن السهانِت والْ َٖ ا ِب٣ىا ًُ  وال ٦ىُذ بال عاِي

 الخاجمت

ىا٥ بٌٗ ه ًٖ وظهه  في ؤُٖاٝ ألابُاث جىبض َىا َو ؤلاقاعاث التي ج٩اص جمُل بالؿُا١ وجهٞغ

الٛؼلي )ول٨ً خٓي مً سخاب٪ قُمت(،)والػلَذ ؤخلى في الجٟىن مً ال٨غي(،)وخبَ٪ ؤخلى في 

ال٣لىب( م٘ ج٨غاع )ؤخلى(في قُغي البِذ م٘ ما ًُٟضٍ ؤٞٗل الخًُٟل مً اإلاٟايلت بحن 

ً،وصاللت )ؤخلى( بمض الهىث في ألال٠ اإلا٣هىعة،خ غًنا مىه ٖلى بب٣اء الىص وصوام الىنا٫ ؤمٍغ

ؿاع. ُاء ٖلى ما ُٞه مً ؤلٖا م ٦ثرة الخؿاص،وب٢غاًعا ب٣ُمت ؤلٖا  ٚع

ْضعي 
َ
ُ٘ مً ٢ اصي وجٞغ ر ُخؿَّ ِ

ّ
ث
َ
٨

ُ
       ج

ٌ
ي مً سخاِبَ٪ ِقَُمت ِ

ّ
ًَّ َخٓ  ول٨

ْؿِغ  ُٖ َ٪ ما ؤَُُٖذ بال ٖلى  ِل ماِلِه      ٞةهَّ ًْ ٌم ظاَص مً ٞ  ٞظا٥َ ٦ٍغ

ل٪ ٧له ؾىي جدى٫ ألاؾلىب وجماوظه بحن الٛؼ٫ واإلاضح والهجاء والٗخاب في ص٢ت ال جٟؿحَر لظ

ُٟت ظضًضة،مما ًٟغى زغاء الضاللت وحٗضص مؿخىٍاتها.ٞالىمىطط اإلاضحي َىا ٢ُب  وبخ٩ام ججاٍ ْو

م مً ؤن الهىع اإلاضخُت الخ٣لُضًت  جخدغ٥ في مضاٍع طاث الكاٖغ بًجاًبا وؾلًبا،هغي طل٪ ٖلى الٚغ

َٓهغ الٗمل الكٗغي و٦إهه ًجهٌ بمٗاصلت ص٣ُ٢ت حؿىص،والك َُ اٖغ بحن الُٟىت وألازغي بلحها ٌٗىص،ٞ
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بحن جدى٫ ألاؾلىب خحن ٩ًىن اإلا٣ام م٣ام عنض لٗال٢ت الكاٖغ بممضوخه،وجصخُذ مؿاٍع بإصواث 

اإلاضح الخ٣لُضي خحن ٩ًىن اإلا٣ام م٣ام عنض لهظا اإلامضوح مً خُض َى.بن َظا اإلاىخى اإلاضحي 

اخت بٛحر ٢لُل  الخ٣لُضي ًَّ َى ما حٗىص بلُه ال٣هُضة في زخامها،ل٨جها مدصخت بٛاللت ٚؼلُت ع٣ُ٢ت،ه

 مً ال٣ىاٖت والغيا وجمام الدؿلُم.

جل٪ بٌٗ زىاَغ خى٫ قٗغ ابً ؾىان في ج٣ابل البيُت وجدى٫ ألاؾلىب،جد٩ي نىعة مما ٣ٖضٍ 

ممضوخُه،والًؼا٫ حٗاَحها ٖلى ممضوخه مً آما٫ ولٗل ٦شحرا مً السىاَغ عاوصث الكاٖغ ججاٍ 

٨ًك٠ الُٛاء ًٖ حٗل٤ الىظىص الكٗغي به والضوعان خىله،وال وٟٛل ًٖ ال٣ى٫ بإن جغصص الضواثغ 

ت وجدى٫ ألاؾالُب ال ٨ٌٗـ جىا٢ًا في ٖال٢اث الكاٖغ وهٟؿِخه،ؤو ايُغابا في مىا٢ٟه  ٍغ الخهٍى

ا وزغاء في اللٛت وحٗضًصا في مؿخ ًٖ اتها،وصًمىمت في الغئٍت مً ممضوخُه ب٣ضع ما ٨ٌٗـ جىى ٍى

 في ػواًاَا.
ً

 ؤلابضاُٖت وج٩امال
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ُٙي ِىذ ؤخمذ اإلاخى١ل: دساظت جدلُلُت المُت في الىدى الٌى  الترا٠ُب ؤلِا

اض ي بً ـالح الذًً  مىحر الذًً الٍش

الجامّت ؤلاظالمُت  والب د٠خىساٍ، ٜعم اللٕت الّشبُت،١لُت مّاٗس الىحي والّلىم ؤلاوعاهُت،

ا الّاإلاُت،  .مالحًز

__________________________________________________________________________________ 

 اإلالخق

المُت ) ( وهي مُٗاع Texualityمً الىو )1( ٖىهغ جىانلي ًغجبِ بـ"اإلاخى٢٘"Informativityؤلٖا

وهي مهُلر 2ًضعؽ مضي جٟاٖل اإلاخل٣ي م٘  ألاهماٍ ألاؾاؾُت، اإلاخى٢ٗت مً ٖىانغ الىو.

ضم الخى٢٘.  3ٌؿخٗمل للضاللت ٖلى ما ًجضٍ مؿخ٣بلى الىو في ٖغيه مً ظضة ٖو

المُت   ٗض ؤلٖا
ُ
ؿلغ لها  –وح ٗجي   -خؿب جدضًض صي بىظغاهض وصَع بخضي اإلاٗاًحر الؿبٗت للىهُت، َو

ها بى٢اج٘ الىو اإلاٗغوى في م٣ام ٖضم الخى٢٘، ؤو ما ما ٣ًابل اإلاجهى٫ مً اإلاٗلىماث.  4مىيٖى

غيه للمخل٣ي.ٌ وإلاا ٧ان بًها٫ اإلاٗلىماث َى  5ٗخجي بال٨ُُٟت التي ًجغي به بباٙل مدخىي الىو ٖو

المُت ججٗله ٢ابال لخٟاٖل اللٛت وال٣ٗل،واإلاجخم٘ بط هي  6ألاؾاؽ الظي حهضٝ بلُه الىو، ٞاإٖل

 (. Informatabilityؤخض ٖىانغ ٖلم لٛت الىو وهي اإلاٗغوٞت باإلبالُٚت )

 اإلا٣ضمت

المُت، وحٗتٝر َظٍ ٢ض ؾاَ ت ؤلٖا ٟاث مىاؾبت لىٍٓغ م ٦شحر مً ٖلماء اللٛت الخضًض في حٍٗغ

المُت ٖىهًغا ًخجلى الى٢اج٘ الىهُت اخخماال لىعوصَا  وجى٢ٗها. ٟاث ٧لها ب٩ىن الٖا  الخٍٗغ

                                                           
ت، خىان بؾماُٖل،   1 المُت في اللٕت الّشبُتٖماٍع م(، 2006، )ٖمان: صاع واثل لليكغ والخىػَ٘، 1، ٍالتر٠ُب الِا

 .33م
ا في جلٝي الىقببغاَُم، مدمض ٖبض الغخمً ،  2 المُت وؤزَش ا: الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت ، 1، ٍؤبّاد الِا )مالحًز

 .17م(، م 2010
ت والخىبُٞمدمض، ٖؼة قبل،   3  .67م(، م 2007، )ال٣اَغة: م٨خبت آلاصاب، ِلم لٕت الىق الىىٍش
 اإلاغظ٘ هٟؿه.  4
 اإلاغظ٘ هٟؿه.  5
 اإلاغظ٘ الؿاب٤.  6
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ب َظا اإلاهُلر، خُض بن اإلادضزحن الٛغبُحن  ًجضع بىا ؤلاهدباٍ بلى جباًً مكاعب الباخشحن ٖىض حٍٗغ

ت1ا ٖلُه ٖضة مهُلخاث مجها: ؤلازباعؤَل٣ى  الم2، وؤلازباٍع ، 3، وؤلٖا المُت، وؤلاباٙل ، وؤلٖا

وؤلابالُٚت،٦ما ؤل٣ى ٖلُه اللٛىٍُىن الٗغب ال٣ضامى مهُلخاث مً ٢بُل: الٗىاًت، وؤلاَخمام، 

٣حن ٖلى اؾخٗما٫ بٌٗ مهُلخاث، مشل الؼخلٟت، والخدبت،  والخى٦ُض والخىبُه، واج٤ٟ الٍٟغ

المُت" والخىلُض غجر مهُلر "ؤلٖا ًُ ا، ل٨ً  حَر  ، والخدىٍل، والبىِخحن الؿُدُت والٗم٣ُت، ٚو

حن ال٣ضامى واإلادضزحن ؤي   تي اللٍٛى جدمل َظٍ اإلاهُلخاث ٧لها هٟـ اإلاٗجى، ولم ٣ً٘ بحن هٍٓغ

ُٟت الخضاولُت،  المُت إلخخُاَها للْى غ ؤلٖا اهٟها٫ بال ؤن صعاؾت اإلادضزحن ٧اهذ ؤ٢غب بلى ظَى

ُالث الضاللُت للخ٣ضصًم والخإزحر. ل٩ىن ال٩لمت مٗىُت بخىػَ٘ اإلاٗلىماث في الىو بلى خّضٍ والخدل

  4ًجظب اَخمام اإلاخل٣ي.

 وؽإة ؤلاِالمُت

ً مً  المُت في ؾُا١ الخدى٫ مً هدى الجملت بلى ٖلم لٛت الىو في ال٣ٗضًً ألازٍغ وكإث ؤلٖا

ً، جُىٌع ؤنبدذ به مك٨الث الخدلُل الىصخي ت ٖلى الٗلىم  ال٣غن الٗكٍغ وؤَضاٞه اإلاىػٖو

ا لضعاؾت مخ٩املت ظضًضة ٖبر جسههُت، جخهضي إلاك٩لت جدلُل الىو وؤَضاٞه.  ًٖ اإلاسخلٟت مىيى

"Interdisciplinaire 5" وؤنبدذ ؤخض اإلاٗاًحر التي جخد٤٣ بها ٦ُىىهت الىو  

ُت الىهُت، ومً َظا اإلاىُل٤ حٛحرث مهمت الىو بلى ون٠ الٗال٢اث الضازلُت والساعظُت لؤلصب

ت  ُل٤ ٖلى َظا اإلاٟهىم الخضًض في ؤلاهجلحًز وجخمشل في قغح مٓاَغ الخىانل، واؾخسضام اللٛت، ٍو

"discourse analyses"6" وبالٟغوؿُت .Science du texte غظمذ بلى " ٖلم الىو" في اللٛت
ُ
" وج

ى )ٖلم لٛت الىو(.7الٗغبُت.  َو

                                                           
ت 2، ٍاإلافىلحاث ألادبُت الحذًشت: دساظت ومعجم بهجلحزي ِشبيٖىاوي، مدمض ،   1 ،)ال٣اَغة: الكغ٦ت اإلاهٍغ

 .116م(، م1997الٗاإلاُت لليكغ، 
ب: ٠خاب ِلم الىقبدحري، ؾُٗض خؿً،   2  .146،  م2م(، م1999، )ال٣اَغة: صاع ٍٚغ
ت الٗامت هدى ؤحشومُت للىق الؽّشي: دساظت في ٜفُذة الجاَلُتمهلىح، ؾٗض،   3 ، ) ال٣اَغة: الهُئت اإلاهٍغ

 .154لل٨خاب، ص. ث(، م
 اإلاغظ٘ هٟؿه.  4
ا في جلٝي الىقمدمض،   5 المُت وؤزَش  .17، م ؤبّاد الِا
لم الىقًٞل، نالح ،   6 ذ: مُابٗت الؿُاؾت، بالٔت الخىاب ِو  .247م(، م 1992، )ال٩ٍى
 اإلاغظ٘ هٟؿه.  7
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ـ )في مىخه٠ ال٣غن ال  لُج َاَع م ُٞه ٍػ ً( صعاؾخحن ؤنبذ بهما ؤو٫ لؿاوي ًخسظ و٢ضَّ ٗكٍغ

ُا للضعؽ اللؿاوي خه َظٍ 1 السُاب خ٣ال قٖغ ْر هٍٓغ ت. ل٨ً لم جىّضِ ، في ؾاخت الضعاؾاث اللٍٛى

ت صازل بِئت الىو. وطَب ٞان  ألاؾـ التي جهبذ بها الجمل مترابُت مً الىاخُت اإلاٗىٍى

بلى ؤن ٖلم لٛت الىو ًخٗل٤ ؤؾاؾا بغبِ ٢ُىص الترابُاث بحن ظمل  2م(1895 –م 1818صاً٪)

ت والٗالم الساعجي. ال٢اث ؤلاخالت بحن اإلاىُى٢اث اللٍٛى  3الىو ٖو

المُت ٢ضًما وخضًشا، ُٞضعؾذ ٢ضًما جدذ ؤبىاب الخ٣ضًم،  ل٣ض بدض ٦شحر مً الٗلماء في ؤلٖا

ا جدذ الجمل والخإزحر، وؤلاقخٛا٫،و الخى٦ُض، والبض٫، وال٣ؿم، والخ
ً
ىبُه، ٦ما ُصعؾذ خضًش

اث؛ مىسًٟت، ومخىؾُت، ومغجٟٗت.  4الجملُت ا ٖلى زالزت مؿخٍى والباعة، والظًل، واإلابخضؤ. وصعؾَى

اث  المُت م٘ مظاَب وهٍٓغ اث الشالر ؤزٌغ في جل٣ي الىو. وجخال٢ذ ؤلٖا ول٩ل مً َظٍ اإلاؿخٍى

ت، ومظاَب، واإلا٣ىالث الى٣ض اث اللٍٛى  5ًت.ؤلاجها٫، والىٍٓغ

 الخىاب في الىدى الىٌُٙي    

٦مغاصٞحن ًخٗا٢بان، في ؤصبُاث الىدى  (Discourse(،والسُاب)Textٌؿخٗمل مهُلخا "الىو" )

ُٟي، بال ؤن " السُاب" ها٫ ؤلازخُاع والخًُٟل ٖلى مىاٞؿه )الىو(، ألهه ًىحي ؤ٦ثر مىه. بإن  الْى

لضازلي) الهىجُت والتر٦ُبُت والضاللُت( اإلا٣هىص لِـ مجغص ؾلؿلت لُٟٓت جد٨حها ٢ىاهحن احؿا١ ا

غوٞه اإلا٣امُت.  6بل ٧ل اهخاط لٛىي ًغبِ ُٞه عبِ جبُٗت بحن هِخه الضازلُت ْو

ومً َظٍ ال٨ٟغة وؿخيبِ ٖباعجحن ازيخحن َما: "عبِ جبُٗت" و "٧ل بهخاط لٛىي" ٞالٗباعة ألاولى حكحر 

ًيخج ٞحها، ٖال٢ت مخِىت خُض ال ًخم بلى ؤن الٗال٢ت بحن بيُت السُاب والٓغوٝ اإلا٣امُت التي 

ُٟت ألاؾاؾُت التي جخىلض مجها باقي  ٣ا لخل٪ الٓغوٝ  اإلا٣امُت، ألن الْى جدضًض َظٍ البيُت بال ٞو

ُٟت الخىانل. و٦ما ٌؿتهضٝ الٗباعة الشاهُت ببغاػ ٧ل حٗبحر لٛىي في الىو. اث٠ هي ْو  الْى

                                                           
 اإلاغظ٘ الؿاب٤  1
2 ً َىالهضَي ألانل،   ى٥، مً ؤبٍى ى٥ في والًت هٍُى  َى مترظم ال٨خاب اإلا٣ضؽ، ولض في بلضة ٦ىضَع

http://www.calam  .٨ُت  /org/a/3313.1في الىالًاث اإلاخدضة ألامحًر
 .317بدحري،٦خاب ٖلم الىو، م   3
المُت في اللٕتخىان،   4  .35 - 33، مُتالّشب الترا٠ُب الِا
 33اإلاغظ٘ هٟؿه،   5
، التر٠ُبي-ٜماًا اللٕت الّشبُت في اللعاهُاث الىٌُُٙت، بيُت اإلا٢ىهاث ؤو الخمشُل الفشفياإلاخى٧ل، ؤخمض،   6

  10م (،1996)الغباٍ: صاع ألامان، 

http://www.calam/
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ؤهه ال بض مً مكاع٦ت اإلاخ٩لم واإلاساَب في ؤي ٖملُت جىانل، وجخم مكاع٦تهم  ؾُمىن صً٪ًٟترى 

 بما باإلاكاٞهت ؤو باإلا٩اجبت. وال ٌٗجي لِٟ " اإلاخ٩لم " وظىب ج٩لمه في ٖملُت الخىانل.

ؿتهضٝ  ت الجملت" َو ت "زُاب" ولِـ "هٍٓغ ُٟي، هجض ؤهه هٍٓغ بالغظٕى بلى بضاًت وكإة الىدى الْى

ت وزهاثهها الهىعٍت بغبِ َظٍ الٗباعاث بؿُا٢اتها وألاَضاٝ الخىانلُت ون٠ الٗباعاث الل ٍٛى

 التي حؿخٗمل لخإصًتها.

اث٠ الضاللُت، حٗخبر مٟاَُم ؤولى) اث٠ الخضاولُت، والْى اث٠ التر٦ُبُت، والْى (، Primitivesبن الْى

 مً بيُاث مغ٦بت مُٗ
ٌ
اث٠ ٧لها مكخ٣ت ٗجي َظا ؤن َظٍ الْى و٢ض  1ىت.خؿب الىدى الىَُٟي،َو

اث٠ ٟٞي مٗٓم مالٟاجه.    جدضر ؤخمض اإلاخى٧ل ًٖ َٟهىم َظٍ الْى

ٚ الباسة  حٍّش

كاع بلى ما ا٢ترخه ؾُمىن صً٪ ، ٧الخٍٗغ٠ الؿاثض في الىدى  ُٟت جضاولُت صازلُت.َو الباعة ْو

ُٟي للباعة ؿىض بلى اإلا٩ّىن " الظي ًدمل اإلاٗلىمت ألاَم ؤو 2الْى
ُ
ُٟت التي ح ألابغػ  . ؤن الباعة هي الْى

ٍن، والتي ٌٗخ٣ض اإلاخ٩لم ؤجها ؤخغي بإن جضعط في مسؼون مٗلىماث اإلاساَب " 3في مى٠٢ جىانلي مٗحَّ

كحر َظا الخٍٗغ٠ بلى ؤن اإلاٗلىمت الباعٍت جيخمي بلى الخحز الظي ٌك٩ل الٟغ١ بحن مسؼون اإلاخ٩لم  َو

 .ومسؼون اإلاساَب

ٛض " الىُْٟت ال دلل َظا الخٍٗغ٠ الض٦خىعة ؾُٗضة َػ تي حؿىض بلى اإلا٩ىن الظي ًدمل اإلاٗلىمت ٍو

ٍن، ٌٗخ٣ض اإلاخ٩لم ؤجها ؤخغي بإن جضعط في مسؼون مٗلىماث  ألاَم وألا٦ثر بغوػا في مى٠٢ جىانلي مٗحَّ

اإلاساَب، جخٗل٤ بالخُٛحراث التي ًىىي بخضاثها في مٗلىماث اإلاساَب، خُض بن َظٍ الخُٛحراث التي 

ها ال جسغط ًٖ ا  بلى ًىىي اإلاخ٩لم بخضاثَ
ُ
لُه جيخمي الباعة لٟاع١ بحن مٗلىماجه ومٗلىماث اإلاساَب، ٖو

 " 4اإلاٗلىماث ٚحر اإلاكتر٦ت بحن اإلاساَب واإلاخ٩لم.

ُٙت الباسة مً خُث وبُّتها ومجالها  ٌو

ُٟت الباعة، ت، وطَب ؤخمض  5ا٢ترح ؾُمىن صً٪ جمُحًزا صازل ْو ُتها، بحن ؤهىإ ؾخَّ مً خُض هٖى

ى اإلاخى٧ل بلى ؤن ألاًٞل جال ُٟت( ٧ي ًدؿجَّ اث٠ )ؤي حٗضص ألاهىإ صازل هٟـ الْى في حٗضص الْى

                                                           
 .10م(، م 1986، )البًُاء: صاع الش٣اٞت، ، 1، ٍدساظاث في هدى اللٕت الّشبُت الىٌُٙي، اإلاخى٧ل، ؤخمض  1
 .28م(، م 1985، )اإلاٛغب: صاع الش٣اٞت، 1، ٍالىٌاثٚ الخذاولُت في اللٕت الّشبُتاإلاخى٧ل، ؤخمض،   2
 .116، م ٜماًا اللٕت الّشبُت في اللعاهُاث الىٌُُٙت اإلاخى٧ل، ؤخمض،  3
٠ُ: ٢غاءة ظضًضة في جىمُِ ؤخمض اإلاخى٧ل"   4 ت الىدى الْى ٛض، "الباعة في هٍٓغ مجلت الخىاـل في اللٕاث ؾُٗضة َػ

 .135م، م 2012(، 31، ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت، ظامٗت باجي مسخاع، الٗضص )والشٝا٘ت وآلاداب
 .28اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   5
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ُٟي وهي  "ال٨ٟاًت الىمُُت"، ؤوبٗباعة  جد٤ُ٣ ؤخض ألاَضاٝ ألاؾاؾُت التي ٌؿعى بلحها الىدى الْى

ي" ِ
ّ
ى الىنى٫ بلى وي٘ "هدى ٦ل حن مً الباعة: )باعة الجضًض1ؤزغي، ٧ي ًدؿجَّ ز بحن  هٖى  Focus of ٞمحَّ

New  باعة اإلا٣ابلت( و( Focus of Contrast  و )ُٟت الباعة، وبحن )باعة اإلا٩ىن ( مً خُض َبُٗت ْو

ُٟتScope)باعة الجملت( مً خُض مجا٫ )  .( َظٍ الْى

وبما ؤن الباعة تهخم بما ًغاص ببغاٍػ في الجملت، ٞهظا ًخًمً ٧ىجها جغ٦ُبا بٖالمُا، و٦ما ٩ًىن 

الم في ٧لمت ؤو في ظملت، ٦ظل٪ جغص الباعة في ٧لمت وحؿمى باعة م٩ىن ظضًض، ؤو باعة َلب،  ؤلٖا

 2ؤوباعة جخمُم. ؤما بطا وعصث الباعة في ظملت ٞهي حؿمى باعة الجملت.

 New  Focus of باسة الجذًذ

هي الباعة اإلاؿىضة بلى اإلا٩ىن الخامل للمٗلىمت التي ًجهلها اإلاساَب.) اإلاٗلىمت التي ال جضزل في  

غي ؤخمض اإلاى٧ل يغوعة الخمُحز صازل باعة  ال٣اؾم ؤلازباعي اإلاكتر٥  بحن اإلاخ٩لم واإلاساَب(. ٍو

ُخحن، َما "بىعة الُلب" و"بىعة الخخمُم" ُٟخحن ٖٞغ   3الجضًض بحن ْو

ؿىض باعة 
ُ
ُلب مً ح الجضًض بلى اإلا٩ّىِن الخامل للمٗلىمت التي ال جخىٞغ في مسؼون اإلاخ٩لم ٍو

ٍُ بها ٞؿّماٍ اإلاخى٧ل:"باعة الُلب" ِمّض ًُ َٕ الشاوي:  5ؤو " باعة ألاؾدخمام" 4اإلاساَب ؤن  وؾّمى الىى

ُم مسؼون اإلاخ٩لم. 6"بىعة الخخمُم" َخّمِ
ُ
ن اإلاٗجى باألمغ ًدمل مٗلىمت ج  ألن اإلا٩ّىِ

الُلب :وحؿىض للم٩ىن الخامل للمٗلىمت التي ال جخىٞغ في مسؼون اإلاخ٩لم مشل "ماطا" و "متى"  باعة

 في الجملخحن آلاجِخحن.    

 

 

                         

                          

 باعة الُلب                باعة الُلذ                                                     

                                                           
 اإلاغظ٘ هٟؿه.  1
 .75، مِالمُت في اللٕت الّشبُتالترا٠ُب الا خىان،   2
ت الىدى الىٌُٙي،  اإلاخى٧ل، ؤخمض  3  .147، م م(1993، )لغباٍ: ٧لُت آلاصاب، آ٘اٛ حذًذة في هٍٍش
 .119، م ٜماًا اللٕت الّشبُت في اللعاهُاث الىٌُُٙتاإلاخى٧ل،    4
 اإلاغظ٘ هٟؿه.  5
 اإلاغظ٘ هٟؿه.  6

أعطاك املدير ؟ ماذا يدرِّسنا الدكتور؟ متى   
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باعة الخخمُم:  وحؿىض للم٩ىن الخامل للمٗلىمت التي ال جخىٞغ في مسؼون اإلاساَب. مشل  "ًٚضا" ؤو 

ا ظىاًبا ًٖ الؿاالحن الؿاب٣حن:   "ال قحئ" في الٗباعجحن الخالُخحن باٖخباَع

 

 

 

 باعة الَخخمُم                                       باعة الَخخمُم                    

 

 (Focus of Contrastباسة اإلاٝابلت  )

الىٕى الشاوي هي الباعة التي حؿىض بلى اإلا٩ىن الخامل للمٗلىمت التي ٌك٪ اإلاساَب في وعوصَا، ؤو بلى 

 الٗىهغ الظي ٣ًابل مٗلىمت ًجهلها اإلاساَب. 

ما: عاثؼ )ؾاا٫  1وا٢ترح ؤخمض اإلاخى٧ل ً ازىحن للخمُحز بحن باعة الجضًض واإلا٣ابلت، َو ظىاب(  -عاثٍؼ

ت لباعة الجضًض وعاثؼ )الخ٣ٗ  َبُُٗت لؤلؾئلت اإلادخٍى
ً
ُب( لباعة اإلا٣ابلت. ٞةطا ٧ان الجىاب ؤظىبت

ٖلى اؾم اؾخٟهام مشل "ماطا ؤ٧لَذ الُىم؟"  "ؤ٧لذ زبًزا" ُٞضزل في باعة الجضًض )باظض(. ؤما 

الخ٣ُٗب )لباعة اإلا٣ابلت( ٞهى بلخا١ الجملت باؾخضعا٥ ٖلى الٗباعة اإلاهضع بها ال٨الم، وطل٪ 

)ال( ؤو خٝغ ؤلايغاب )بل(. ٞىظىص الخ٣ُٗب ًض٫ ٖلى ؤن في الجملت بىعة اإلا٣ابلت، باؾخسضام الىٟي 

ٞهظا ًخًمً ٧ىجها جغ٦ُبا بٖالمُا، ألجها مىظهت بلى مسؼون اإلاساَب الظي في ؤمـ الخاظت بلى 

ل لباعة اإلا٣ابلت ُٞما ًلي:  ِ
ّ
 اإلاٗلىمت بك٩ل ؤٖلى وؤظلى. وهمش

         )
ً
ض )ال مجلت ض ٦خابا )بل مجلت("٦خاًبا ٢غؤ ٍػ ٣ابله       "ما ٢غؤ ٍػ

ُ
 وج

الم، ألجها جضاولُت ٣ًهض مجها جغ٦حز ؤلاَخمام في ظاهٍب  ٞالباعة بجمُ٘ ؤهىاٖها، وظه مً وظٍى ؤلٖا

 وهي: 2مدضٍص، وجخسظ الباعة ؤق٩اال للخٗبحر حؿمى "وؾاثل الخبئحر"

ض )بىبر ؤخض اإلا٩ىهحن ؤو ٧لحهما(  الخىُٛم: ػاعوي ٍػ

ض؟الغجبت:  ًضا ل٣ُذ، ؤمىُل٤ ٍػ  ٍػ

ض قاٖغ. ض بال َالب، بهما ٍػ  الخهغ: ما ٍػ

                                                           
 .145، مالّشبُتالىٌاثٚ الخذاولُت في اللٕت اإلاخى٧ل،  1
المُت في اللٕت الّشبُتخىان،   2  .76، مالتر٠ُب الِا

تميمبؤرة الت   كتابًاأعطاين املدير سنا الدكتور يدرِّ    
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1﴿٢ل َى الغخمً، آمىا به﴾ يمحر الكإن: 
                                  

 2ؤلازباع بـ)الظي( ؤو بـ )ؤ٫( : "الظي ل٣ُخه ؤزى٥"

الخٔ ؤهه ال ًم٨ً الٟغ١ بحن مسؼووي اإلاخ٩لم واإلاساَب في اإلاٗلىماث  الجضًضة بالىٓغ بلى مسؼون وٍُ

بل ٦ظل٪ في مٗلىماث اإلاساَب التي ال جُاب٤ وال جىا٤ٞ مٗلىماث اإلاخ٩لم. و٢ض  3اإلاخ٩لم ٞدؿب،

ّٗىى مٗلىماث في مسؼون اإلاساَب والتي 
ُ
ر، ؤو ح ٠ًًُ اإلاساَب مٗلىماث ؤزغي حّٗض٫، ؤو جصدًّ

ٌ، ٞمحَّ   للخٗضًل ؤو الخصخُذ ؤو الخٍٗى
ً
ز ؤخمض اإلاخى٧ل صازل باعة اإلا٣ابلت ٌٗضَا اإلاخ٩لم مؿخىظبت

 بما ًلي:

وهي التي حؿىض بلى اإلا٩ىن الخامل إلاٗلىمٍت مً مٗلىماث مسؼون اإلاساَب ٌٗضَا  4باعة الجخىص:

ِغُص باعة الجخىص في الؿُا١ الىٟي ٦ما ًبخحن ُٞما ًلي: 
ّ
 اإلاخ٩لم ٚحر واعصة. ّوج

 اٞغ الض٦خىع بلى لىضن""ؾاٞغ الض٦خىع بلى )لىضن("              "ال، )لم(ٌؿ

حؿىض بلى اإلا٩ىن الخامل إلاٗلىمٍت ًغاَا اإلاخ٩لم ٚحر واعصٍة، ُّٞٗىِيها بمٗلىمٍت  5باعة الخٗىٌٍ:

ٌ(، في هٟـ الجملت، ٦ما في :   ؤزغي،ٞبظل٪ جخىاعص الباعجان ) باعة الجخىص، وباعة الخٍٗى

 الض٦خىع بلى لىضن بل ؾاٞغ بلى م٨تلم ٌؿاٞغ                                                   

 

 لخٗىٌٍا عة الجخىص                  باعةبا    

 ل٨ً 
ً
، ؤهه جىاٞغث في مسؼون اإلاساَب مٗلىمت ٌٗضَا اإلاخ٩لم واعصة ًخطر مً الجملت الؿال٠ ط٦ٍغ

 ها٢هت، ٞإياٝ بلحها ما ٨ًملها. )بل ؾاٞغ بلى م٨ت(    

ِغُص باعة الخهغ في 6باعة الخهغ
َ
الؿُا٢اث التي ٩ًىن ٞحها مسؼون اإلاساَب مخًمًىا إلاٗلىمت : ج

واعصِة، ومٗلىمٍت ٌٗضَا اإلاخ٩لم ٚحر واعصة. مشا٫ طل٪: "ال، لم ٌؿاٞغ الض٦خىع بال بلى م٨ت" "ال، بهما 

 ؾاٞغ الض٦خىع بلى م٨ت"

                                                           
 29اإلال٪   1
 .114اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   2
ُُٟت، م   3  116اإلاخى٧ل، ٢ًاًا اللٛت الٗغبُت في اللؿاهُاث الْى
 120اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   4
 اإلاغظ٘ هٟؿه  5
 اإلاغظ٘ هٟؿه  6



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 162  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

ت م8ًباعة الاهخ٣اء اإلاٗلىماث  : حؿىض بلى اإلا٩ىن الظي ًدمل مٗلىمت ًيخ٣حها اإلاخ٩لم مً بحن اإلاجمٖى

ا؟"  "بلى م٨ت، ؾاٞغ  التي ًترصص اإلاساَب ٞحها.مشل: " بلى لىضن ؾاٞغ الض٦خىع ؤم بلى م٨ت,ؤم بلى هُجحًر

 الض٦خىع"

 (  (Predicationباسة الجملت 

ؤما الجمل آلاجُت ٞهي جدخىي ٖلى "باعة ظملت" ؤو باعة م٩ىن" بةٖخباٍع ؤن الباعة مؿىضة ٞحها بلى 

٣هض  ( مشالها:  (Predicationون ب٣ىلهم "باعة ظملت" باعة الخملالجملت بغمتها. ٍو

ض، ٖاص ؤبٍى مً م٨ت"          " ؤخًغ الًُىٝ )ؤم ال("  " ٍػ

 م٩ىن ؤم ٧اهذ باعة ظملت 
َ
جضزل "َمؼة ؤلاؾخٟهام" ٖلى باعة اإلا٣ابلت ،ؾىاء ؤ٧اهذ جل٪ الباعة باعة

 اإلا٣ابلت.

 بما بلى م٩ىن مً م٩ىهاث ج٩ىن باعة اإلا٣ابلت في الجمل 
ً
اإلاهضعة بإصاة الاؾخٟهام )الهمؼة( مؿىضة

الجملت، ٦ما في " ؤًٚضا جإجُجي )ؤو بٗض ٍٚض(" وج٩ىن باعة اإلا٣ابلت في الجملت بغمتها  ٦ما وعص في 

ظا ما ٢هضٍ الىداة الٗغب ال٣ضماء خحن ٢الىا: بن "الهمؼة" حؿخٗمل  )ؤخًغ الًُىٝ ؤم ال( َو

ا حؿخٗمل لُلب "الخهض٤ً".ؤما ؤصاة الاؾخٟهام "َل" ٞةجها جضزل ٖلى الجمل لُلب "الخهىع" ٦م

ها، وباعة ظملت مً خُض مجالها.  2التي ج٩ىن ٞحها باعة ظضًٍض مً خُض هٖى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 اإلاغظ٘ هٟؿه.  1
 .34، م الخذاولُت في اللٕت الّشبُتالىٌاثٚ اإلاخى٧ل،  2

بؤرة  بؤرة المقالة البؤرة
 الجديد

لطلببؤرة ا  

بؤرة اجلحود   بؤرة التعزيض 

التتميمبؤرة  احلصررة بؤ   بؤرة اجلملة بؤرة اإلنتقاء 
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 اإلادىس 

المُت.Topicاإلادىع ) ُٟت اإلادىع بلى اإلا٩ىن الضا٫ ٖلى ما ٌك٩ل  1( َى ؤخض اإلاىا٢٘ ؤلٖا وحؿىض ْو

ض الباعخت" (Prediction"اإلادضر ٖىه" صازل الخمل ) ض ؟"            "ؾاٞغ ٍػ  مشل:     "متى ؾاٞغ ٍػ

ض "  مدىع الجملخحن لضاللخه ٖلى الصسو اإلادمى٫ ٖلُه ب٣ُت الجملت. ٞهى ٌك٩ل اإلا٩ىن " ٍػ

اإلادمى٫ ٖلُه الٗباعة "متى ؾاٞغ" في الجملت ألاولى، ٦ما َى اإلادمى٫ ٖلُه الٗباعة )ؾاٞغ الباعخت( 

ض" َى م٩ىن الجملت بط َى "اإلادضر ٖىه"  في الجملت الشاهُت.ب طن؛ ٞــــــــ"ٍػ

ُٟت اإلادى  إزظ َظا اإلا٩ىن ْو ع بم٣خطخى الىي٘ الخسابغي ال٣اثم بحن اإلاخ٩لم واإلاساَب في َب٣ت ٍو

ض" في الجملخحن )ؤ  ض " في الجملت  –م٣امُت مُٗىت. ٞــــــــ"ٍػ ض٫ " ٍػ ب( ًض٫ ٖلى " اإلادضر ٖىه" ٍو

ض٫ في الجملت الشاهُت ٖلى الصسو الظي مدىع الاؾخسباعألاولى ٖلى الصسو الظي ٌك٩ل  . ٍو

 .مدىع ؤلازباعٌك٩ل 

دهل ٢  ض، ؤبٍى مؿاٞغ"ٍو ض ًلخبـ اإلا٩ىن اإلادىع اإلابخضؤ اإلاخهضع في الجمل التي مً ٢بُل "ٍػ

ض ماٌَغ"   ؤلالخباؽ زانت خحن ٩ًىن اإلادىع مخهّضًعا للجملت ٦ما َى الكإن باليؿبت للجملت " ٍػ

 مجهما "مدضر ٖىه" بال ؤهه، ٖ
َّ

اصي بلى الالخباؽ ؤن اإلابخضؤ واإلادىع ٌكتر٧ان في ؤن ٦ال م ٍو لى الٚغ

ً طوي زهاثو جضاولُت وجغ٦ُبُت مسخلٟت.  ْحِن مخماًٍؼ
َ
ه مً َظا الدكبابه، ًٓل اإلابخضؤ واإلادىع م٩ِىّ

م٨ً الٟغ١ ألاؾاسخي بُجهما في ؤن اإلادىع "مدضر ٖىه" صازل الخمل )ؤي ؤهه م٩ىن مً م٩ىهاث  ٍو

 ٖىه ز
ٌ

ُٟت جغ٦ُبُت( في خحن ؤن اإلابخضؤ مدَضر ُٟت صاللُت ْو  اعجي بالدؿبت للجمل.                            الجمل ًإزظ ْو

 بظىاد الىٌاثٚ في الىدى الىٌُٙي:

اث البيُت الخملُت التي  اث٠ الخضاولُت صازل الخمل بلى مىيٖى اث٠ التر٦ُبُت زم الْى حؿىض الْى

اث٠  اث٠ التر٦ُبُت والْى خم بؾىاص الْى اث٠ جضاولُت. ٍو دِمل، ٖلى مؿخىي َظٍ البيُت هٟؿها، ْو
َ
ج

ُُٟت. اث٠" التي جى٣ل البيُت الخملُت بلى بيُت ْو ٤ جُب٤ُ "٢ىاٖض بؾىاص الْى  الخضاولُت ًٖ ٍَغ

ُٟت اإلادىع   بؾىاص ْو

ُٟت  اث البيُت الخملُت الخامل لْى ُٟت اإلادىع، َب٣ا لهظا اإلابضؤ الٗام، بلى ؤخض مىيٖى وحؿىض ْو

..( واإلاؿىضة بلُه، ؤخُاًها بخضي صاللُت )"مىٟظ"، "مخ٣بل"، "مؿخ٣بل"، "مؿخُٟض"، "ػمان" "م٩ان" .

ُٟخحن التر٦ُبِخحن )الٟاٖل واإلاٟٗى٫(.  الْى

ُٟي  ٞالخالي جدضص ػمان اإلادمى٫ )مٌ= ماى( وم٣ىلخه التر٦ُبُت )ٝ)ٖل((، ٦ما جدضص ْو

حن )ؽ  ( الضاللخحن )مى٠ )ط(( و )ػم)ان(( .2( و )ؽ1اإلاىيٖى

                                                           
المُت في اللٕت الّشبُتخىان،   1  .78، مالتر٠ُب الِا
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اث٠  ُٟت 1التر٦ُبُت التي حؿىض بلى اإلاىيٕى )ؽوحك٩ل البيُت الخملُت صزل ٢ىاٖض بؾىاص الْى ( ْو

ٍظ، مشل :   "ؾاٞغ     مؼمل     الباعخت             ِ
ّٟ  الٟاٖل باٖخباٍع طا ألاؾب٣ُت، ٦مى

 (( ػم  باظض2: باعخت )ؽ2(( مى٠، ٞا  )ؽ1: مؼمل )ؽ1مٌ ؾاٞغ ٝ )ؽ           

: مؼمل(  "اإلادىع" )مذ( ألهه ًض٫ 1: )ؽ1في وؾٗىا عبِ َظا اإلاىيٕى بما ؾب٣ه ٢بل ٢لٍُل ٞى٣ى٫ 

ر ٖىه، و)ؽ  للمٗلىمت التي 2ٖلى الصسو  اإلاخدضَّ
ً

: باعخت( باعة الجضًض )باظض( ل٩ىهه خامال

ُٟخحن جضاولُخحن.    حن ْو ت اإلاكتر٦ت" بحن اإلاخ٩لم واإلاساَب.ٞىٗخبر اإلاىيٖى                  الجضزل في خحز "اإلاٗٞغ

 ؾاٞغ مؼمل الباعخت. 

 

 اإلادىع )مذ(             باعة الجضًض)باظض(                                     

ُٟت  ص في َظٍ الجملت ػمان اإلادمى٫ ) خا: خايغ( وم٣ىلخه )م )ٞت(( والْى "مؼمل ماٌَغ" اإلادضَّ

ؿَىض الىُُْٟت التر٦ُبُت "الٟاٖل" بلى اإلاىيٕى )ؽ Øالضاللُت=
ُ
. وبطا ح يخج 1التي ًدملها اإلاىيٕى ًُ   )

ُُٟت الجؼثُت مشل: مؼمل   ماَغ: خا= ماَغ م )ؽٖ ٞا.  Ø(( 1: مؼمل )ؽ 1ً طل٪ بىاء البيُت الْى

دضر ٖىه 1زم حؿىض الىُْٟت الخضاولُت )اإلادىع( بلى اإلاىيٕى )ؽ
ُ
( الضا٫ ٖلى الصسو اإلا

 للمٗلىمت الجضًضة باإلاٗجى 
ً

الظي والىُْٟت الخضاولُت )باعة الجضًض( بلى اإلادمى٫ باٖخباٍع خامال

ُُٟت مشل: "مؼمل ماٌَغ" صهاٍ، ُٞخم بظل٪ بىاُء البيُت الْى  خضَّ

 بٖغاب اإلا٩ىن اإلادىع 

٤ جُب٤ُ "  ُٟي، ًٖ ٍَغ ًخم ؤلاهخ٣ا٫ مً البيُت الىُُْٟت بلى البيُت اإلا٩ىهُت خؿب الىدى الْى

غابُت، و٢ىاٖض اإلاى٢ٗت، و٢ىاٖض  اؾىاص الىبر ٢ىاٖض الخٗبحر" التي حكمل ٢ىاٖض بؾىاص الخاالث ؤلٖا

ت ال٣ىاٖض َظٍ ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗلىماث اإلاىظىصة في البيُت. ٤ مجمٖى ُّبِ
ُ
 2والخىُٛم. وج

غابُت "اإلاجغصة" بم٣خطخى الىُْٟت  اإلاؿىضة بلحها في البيُت  جإزظ اإلا٩ىهاث خالتها ؤلٖا

غابُت بلى اإلا٩ىهاث خؿب اهخمائها ؤو ٖضم اهخمائها بلى سخل٠ بؾىاص الخاالث ؤلٖا ُُٟت.ٍو  الْى

اجه(، ٞاإلا٩ىهاث "الساعظُت" ٧اإلابخضؤ، واإلاىاصي، وبٌٗ ؤهماٍ الظًل جإزظ  الخمل.)اإلادمى٫ ومىيٖى

ُٟتها الخضاولُت )اإلابخضؤ، اإلاىاصي، الظًل هٟؿها(. ؤما اإلا٩ىهاث "الضازلُت"  غابُت بم٣خطخى ْو خالها ؤلٖا

ُٟتها التر  ُٟتها الضاللُت ؤو ْو غابُت بم٣خطخى ْو ٣ا للمبضب آلاحي:ٞةجها جإزظ خالتها ؤلٖا  ٦3ُبُت ٞو

                                                           
 .34، م الىٌاثٚ الخذاولُت في اللٕت الّشبُتاإلاخى٧ل،  1
 .75اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2
 اإلاغظ٘ هٟؿه  3
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ُٟت صاللُت ٣ِٞ )مخ٣بل، مؿخُٟض،ػمان، م٩ان...( ٞةهه ًإزظ الخالت  بطا ٧ان اإلا٩ىن خامال لْى

غبُت الىهب بن لم ٨ًً صازال ٖلى اإلا٩ىن  غابُت التي جسىله بًاَا. َظٍ الىُْٟت ) الخالت الٖا ؤلٖا

 خٝغ ظغ(.

ُٟخه ال -بطا ٧ان اإلا٩ىن خامال ُٟخحن التر٦ُبِخحن ) الٟاٖل  –ضاللُت باإلياٞت بلى ْو بخضي الْى

ُٟت  ٘ باليؿبت للْى ُٟخه التر٦ُبُت.) الٞغ غابُت التي ج٣خًحها ْو واإلاٟٗى٫( ، ٞةهه ًإزظ الخالت ؤلٖا

ُٟت اإلاٟٗى٫(.  الٟاٖل، والىهب باليؿبت للْى

غابُت بال باليؿبت للم٩ىهاث "الساعظُت" ؤو بٗباة ؤزغي بال ب طا لم ج٨ً للم٩ىن ال جدضص الخاالث ؤلٖا

اث٠ الخضاولُت في جدضًض الخالت  ٗجي َظا ؤهه الجإزحر للْى ُٟت )صاللُت ؤو جغ٦ُبُت( ؤزغي. َو ْو

غابُت  للم٩ىهاث الضازلُت في اللٛت الٗغبُت. ٞاإلا٩ىن اإلادىع ؤو )اإلا٩ىن الباعة( ًإزظ خالخه  ؤلٖا

ُٟخه التر٦ُبُت ُٟخه الضاللُت ؤو بم٣خطخى ْو غابُت بم٣خطخى ْو  خؿب اإلابضب الؿاب٤ الظ٦غ. ؤلٖا

طَب الىداة الٗغب ال٣ضامى بلى ؤن اإلا٩ىن اإلاخهضع للجمل اإلامشل لها في:"مؼمل ماَغ" مبخضؤ ًإزظ 

ُٟي َظا اإلاى٠٢،  ُٟت الابخضاء. ل٨ً زال٠ ٖلماء الىدى الْى َ٘ بم٣خطخى ْو غابُت، الٞغ الخالت الٖا

خباع  ًإزظ خالخه ب٣ىلهم ؤن اإلاخهضع لهظا الىمِ مً البِىاث م٩ىن صازلي  حؿىض بلُه، وبهظا ؤلٖا

ُٟت التر٦ُبُت الٟاٖل اإلاؿىضة بلُه. ٘( بم٣خطخى الْى غابُت )الٞغ  الٖا

 مىْٜ اإلادىس  

جسخل٠ ٢ىاٖض مى٢ٗت اإلا٩ىن )اإلادىع( وال٣ُىص الًابُت لها بازخالٝ هٕى الجملت، وجى٣ؿم الجملت 

 بلى ٢ؿمحن:  -خؿب م٣ىلت اإلادمى٫ التر٦ُبُت  –الٗغبُت 

 ظملت طاث مدمى٫ ٞٗلي، وحؿمى "ظملت ٞٗلُت" 

ب ْغفي، 
َّ
ب ونٟي، ؤو مغ٦بَّ خغفي، ؤو مغ٦

َّ
ظملت طاث مدمى٫ ٚحر ٞٗلي؛ وطل٪ ظملت مدمىلها مغ٦

 ٞهي "ظملت بؾمُت"

 
ٌ
 ؤزغي حكخمل ٖلى عابِ "٧ان" و )ما بلحها( وظملت

ٌ
وجخٟٕغ مً الجملت طاث اإلادمى٫ ٚحر الٟٗلي ظملت

 عابُُت" ال حكخمل ٖلى عابِ،
ٌ
اِن "ظملت َُّ َؿَم

ُ
 وح

 

 : Theme\Topic) اإلابخذؤ )

٠ اإلابخضؤ وزهاثهه في اللٛت الٗغبُت  حٍٗغ
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ٟه: الظي ٌٗخبر    Universe of discourse)ًدضص مجا٫ السُاب)  َى ماTheme) اإلابخضؤ، ) حٍٗغ

جدلُل بيُت الجملت (.وهٟهم َظا الخٍٗغ٠ مً relevant( باليؿبت بلُه واعَصا )Predicationالخمل )

{خمل  ٞالجملت جخ٩ىن مً ع٦ىحن َما: . الخالُت: مؼمل ٞاػ ؤزٍى = مؼمل مبخضؤ}ٞاػ ؤزٍى

(   )ب( -)ؤ( ى الظي ًدضص اإلاجا٫ الظي ٌٗخبر اؾىاص مجمٕى  -خمل ) ٞاػ ؤزٍى ومبخضؤ )مؼمل(  َو

 الخمل بلُه واعًصا.

اث٠ ال ُٟت مً الْى ىٍى َىا بإن اإلابخضؤ ًى٠ْ بإهه ْو بضو طل٪ واضخا مً زال٫ " ٍو ساعظُت، ٍو

الظي ًيخٓغ ظملت الخٗل٤ُ )ال٨خاب  topicاؾخٗغاى ؤهماٍ الجملت الجملُت، ٞضاثما َىا٥ اإلابخضؤ 

ت جغ٦ُب  –الخٗل٤ُ  –لىهه ؤخمغ(. واإلابخضؤ  ، ولظل٪ ًبضو ؤن ٣ًTopic-Commentابل في ؤلاهجلحًز

اث٠ الخضاولُت  ألاعب٘ ، ولِـ  Themeفي اللٛت، ٣ًابل اإلابخضؤ  ؤخمض اإلاخى٧ل في صعاؾخه للْى

Topic مٟٛال بظل٪ ؤهه بطا ٢ابلىا اإلابخضؤ باإلنُالح،Theme ٞةهه ًيبػي بٖاصة الىٓغ في الدؿمؿت ،

ظا مما ٌؿبب بعبا٧ا في Theme-Comment(، لخهبذ Topic-commentالتي ؾاصث وقاٖذ ) . َو

ت -ؤاإلاهُلخاث. مً الخغي ب٣اء الدؿمؿت الٗغبُت " اإلابخض  للدؿمُت ؤلاهجلحًز
ً
الخٗل٤ُ" م٣ابلت

Topic-Comment ٟه ػنُٟت صازلُت، ٣ُٞابله ت. Theme، وؤما اإلادىع بْى  "1باإلهجلحًز

 جضاولُت بٖالمُت
ً
ُٟت  اٖخباع اإلابخضؤ ْو

اث٠ الخخضاولُت ألازغي )٧اإلادىع، والظًل، والباعة....،( في السانُت التي  ٌكتر٥ اإلابخضؤ م٘ الْى

ا ًٖ  اث٠ التر٦ُبُت، وهي ؤجها مغجبُت  باإلا٣ام، ؤي جدضًضَا ال جمحَز ٧ل!ٍ مً ألاصواع الضاللُت والْى

ًم٨ً ؤن ًخم بال اهُال٢ا مً الىي٘ الخسابغي ال٣اثم بحن اإلاخ٩لم واإلاساَب في َب٣ت م٣امُت 

 2مُٗىت.

 وجخدضص َظٍ الٗال٢ت في بَاع مٗاٝع اإلاخ٩لم خى٫ الٗالم الساعجي. مشا٫ طل٪ في:

 "ؤما مغا٦ل،ٞةن مىاعتها مً آلازاع السالضة"                

 في جل٪ 
ً
ٌٗخبر خمل "ٞةن مىاعتها مً آلازاع السالضة" واعصا باليؿبت لـــ"مغا٦ل" ل٩ىن "اإلاىاعة" مىظىصة

 اإلاضًىت.

ا، ٞلظل٪ ال جصرُّ الجملخان الخالُخان:
ً
ٞ ـــغَّ َٗ  3بخالُت اإلابخضؤ: ٌكتٍر في اإلابخضؤ ؤن ٩ًىن م

، زُبها مؼمل"عظٌل 
ٌ
 ،  عؤًذ ؤباٍ       ٞخاة

                                                           
المُت في اللٕت الّشبُتخىان،   1  . 79-78، م الترا٠ُب الِا
 .116اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   2
 .118اإلاغظ٘ هٟؿه، م  3
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 8وفي م٣ابل ؾالمتهاي ه٣ى٫:       "مؼمل،  عؤًذ ؤباٍ"     "ٞاَمت، زُبها مؼمل"

ُٟي )وؤزو ؤخمض اإلاخى٧ل بالظ٦غ( اإلاُٗاع التر٦ُبي اإلاٗغوٝ    ول٨ً ٌٗخمض ٖلماء الىدى الْى

ى "بخالُت" اإلابخضؤ. )صزى٫ ألال٠ والام، ؤلاناٞت، ...( بل ٌٗخمضون مُٗاعا جضاولُا  َو

٣ترح ؤخمض اإلاخى٧ل ؤن ٖباعة "ما" ٖباعة "بخالُت" بطا ٧ان اإلاساَب ٢اصعا ٖلى الخٗٝغ ٖلى ما  ٍو

 ًجٗل اإلاساَب حهخضي بلى 
ً
جدُل ٖلُه الٗباعة ؤي إلطا ٧اهذ اإلاٗلىماث التي جدملها الٗباعة ٦ُٟلت

ٍت ٦ما َى في الجملت اإلادا٫ ٖلُه اإلا٣هىص، ؾىاء ؤ٧ان َظا اإلاجا٫ ٖلُه ٞغصا م ُٗىا مً مجمٖى

ا.  الؿال٠ ط٦َغ

ُت جضاولُت اإلاخخضؤ ؤن بخالُخه مغجبُت بــ " الىي٘ الخسابغي" بحن اإلاخ٩لم واإلاساَب،  ومما ًا٦ض مٗٞغ

ا في ون٘  ًُّ ت اإلاكتر٦ت" التي ًخ٣اؾماهه.ٞىٟـ الٗباعة ج٩ىن ٧اُٞت بخال ؤي بال٣ضع مً "اإلاٗٞغ

ا مً َظا، ًم٨ً اٞتراى َب٣ت جسابغي، وج٩ىن ٚحر ٧اُٞت بخا
ّ
ا في وي٘ جسابغي آزغ. واهُال٢ ًُّ ل

م٣امُت ج٩ىن باليؿبت بلحها ٧لمت " الصجغة" في:الصجغة ، حؿا٢ُذ ؤوعا٢ها ٚحر مدُلت ٞهي ٚحر 

ت" مً وظهت هٓغ نىعٍت  نٝغ )" مدلحها باألل٠  م مً ٧ىجها "مٗٞغ نالخت للمبخضثُت ٖلى الٚغ

 اَب ٚحر مخم٨ً مً ؤلاَخضاء بلى الصجغة اإلاُٗىت اإلا٣هىصة. والالم"(، وطل٪ بطا ٧ان اإلاس

 ببغاػ قٍغ بخالُت اإلابخضؤ

اهدبه الىداة الٗغب ال٣ضامى بلى ٖلت بخالُت اإلابخضؤ خُض ؤقاعوا في مٗغى خضًثهم ًٖ يغوعة 

٠ اإلابخضؤ بلى ؤن " ؤلازباع ًٖ اإلاجهى٫ ال ًُٟض" و٢ا٫ ؤخمض اإلاخى٧ل " ال ٌؿخلؼم َظا  ٠ حٍٗغ الخٍٗغ

بالًغوعة ، ٞةن ال٨ٟغة ألاؾاؾُت في الخٗلُل الظي ٣ًترخىهه جٓل واعصة باليؿبت للمبخضؤ، ٞمً 

م٣ىماث هجاح ٖملُت الخساَب هٟؿها ؤن ًخ٤ٟ اإلاخ٩لم واإلاساَب ٖلى مجا٫ الخساَب، وؤن 

 2ًخٗٝغ اإلاساَب ٖلى ما ًخدضر ٖىه ٢بل ان ًداصر"

ا هاجًجا ًٖ ٖضم اخترام مبضب ؤلاجٟا١ ٖلى مجا٫ وؤقاع بلى ؤن في الجملت الخالُت لخىَ   ًُّ ا جضاول

 السُاب الظي ًجب ؤن ًدهل في ٧ل ٖملُت جساَب، بحن اإلاخ٩لم واإلاساَب.

 

 

 

 

                                                           
 . 118اإلاغظ٘ هٟؿه، م  1
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 الزًل

ُٟي)  Functional grammarالظًل في الىدى الْى
ٌ
ُٟت جضاولُت جدمل  (Pragmatic Function)(، ْو

ُٟت جضاولُت ؤجها  ٗجي ٧ىجها ْو خها،َو لها ؤوجصّدِ ر مٗلىمت صازل الخمل ؤوحّٗضِ اإلاٗلىمت التي جىّضِ

 .1(focus)( والباعةtopic(واإلادىع، )themeحٗمل في الخمل ٦ــــ )اإلابخضؤ، )

ت للجملت، بشالزت ؤصواع؛ صوع جىيٍُذ ؤو حٗضًٍل ؤوجصخٍُذ، ٞب هظا ٣ًىم الظًل ٖلى البيُت ؤلازباٍع

 ًى٣ؿم بلى زالزت:

َى ؤن ًالخٔ اإلاخ٩لم ؤن اإلاٗلىمت التي ًغؾلها بلى مسؼون اإلاخل٣ي ٚحر طًل الخىيُذ: 

ض" ٞاإلاٗلىمت التي  واضخت،٠ًُُٞ بلحها مٗلىمت ؤزغي إلػالت ؤلابهام مشا٫ طل٪: "ؤبٍى مٗلم ٍػ

إلػالت ؤلابهام الًمحر  ًدملها اإلا٩ىن )الظًل( في َظٍ ال٩لمت ٚحر واضخت، ٞإحى اإلاخ٩لم ب٩لمت ؤزغي 

" جىيُدا للسُاب. كتٍر في طًل الّخىيُذ باٖخباٍع خامال إلاٗلىمت حؿتهضٝ اػالت ابهام  في "ؤبٍى َو

 واعص في الخمل )يمحر في ؤٚلب ألاخىا٫(.

طًل الخٗضًل: َى ؤن ًالخٔ اإلاخ٩لم اإلاٗلىمت التي ًغؾلها بلى مسؼون اإلاخل٣ي لِؿذ بالًبِ هي 

ا با ه"اإلا٣هىص بُٖاَئ
ُ
ض ؾلى٦ ٫ اإلاٗلىمت ألاولى.مشل: "ؾاثجي ٍػ  ؤزغي حّٗضِ

ً
 لسُاب، ٠ًُُٞ مٗلىمت

ا   ما، زم ًىدبه بلى ؤجها لِؿذ اإلاٗلىمت اإلا٣هىص بُٖاَئ
ً
طًل الخصخُذ: ٌُٗي اإلاخ٩لم مٗلىمت

يُٟذ ٖلى َظٍ الجملت 
ُ
ًضا، بل زالًضا" ؤ  ؤزغي جصخُدالها، "٢ابلُذ الُىم ٍػ

ً
٠ًُُٞ مٗلىمت

ظٍ ٧لها ًهٟها الىداة  اإلاٗلىمت التي ًضا".َو ًدملها )بل زالًضا(  لخصخُذ اإلاٗلىمت الٗباعة "٢ابلُذ ٍػ

ؿمُه  ُٟت اإلاًغب به" َو ُٟت البض٫" ؤو "ْو غ" ؤو "ْو
ّ
ُٟت "اإلابخضؤ اإلااز الٗغب ال٣ضامى بما بْى

 ٖلماء الىدى الىُْٟي "طًال"

ُٟخه  بٖغاب اإلا٩ىن الظًل:  ًإزظ اإلا٩ىن، خؿب الىدى الىُْٟي، خالخه غابُت بم٣خطخي ْو ؤلٖا

اث٠ في جدضًض  الزت في الْى
ّ
ُٟخه الخضاولُت. وجخٟاٖل ألاهىإ الش ُٟخه التر٦ُبُت ؤو ْو الضاللُت ؤو ْو

غبُت.  2الخاالث الٖا

ٌكحر الّىداة الٗغب ال٣ضماء بلي ؤن )البض٫( ًسال٠ )الخىاب٘( ألازغي )الّىٗذ(, )الّخى٦ُض( في ؤهه ال  

. وزالٞا لهظا، ا٢ترح ؤخمض اإلاخى٧ل: )ؤ( ؤن طًل ًُاب٤ يغوعة )اإلابّض٫ ٟه وجى٨حٍر ( مىه في حٍٗغ

                                                           
 .145اإلاغظ٘ هٟؿه، م  1
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الخٗضًل والخصخُذ ال ٌكتٍر ٞحهما زالٞا لظًل الخىيُذ ؤن ٩ًىها ٖباعجحن مدُلخحن. )ب(ؤن الظًل 

  1في البيُاث اإلاظًلت مؿخ٣ّل مً خُض بخالُخه ًٖ اإلا٩ىن اإلا٣هىص حٗضًله ؤو جصخُده.

زوا بِىه اج٤ٟ الىداة الٗغب ا ل٣ضامى ٖلى ؤن "مؼمل" مبخضؤ في الجملت "مؼمل ؤبٍى مؿاٌٞغ، ولم ًمّحِ

ُٟت  ا، ل٨ً طَب اإلاخى٧ل بلى ؤن "مؼمل" في جل٪ الجملت ْػ ا في ؤو٫ الجملت وبِىه آجُا في آزَغ ًُ آج

 الظًل" وجسخل٠ ٧ل ازخالٝ ًٖ اإلابخضؤ.

 الخاجمت

المُت في  ُٟي ٖىض ؤخمض اإلاخى٧ل،ول٣ض خاو٫ جىاو٫ َظا البدض جُب٤ُ الترا٦ُب ؤلٖا الىدى الْى

ٟاث ٌؿحرة  الم بٗغى حٍٗغ ُٟي باإٖل الباخض، ٢ضع الُا٢ت وؤلاؾخُاٖت، ؤن ًبرػ ٖال٢ت الىدى الْى

خحن.  ل٩لخا الىٍٓغ

ُٟت   ومً ؤَم هخاثج البدض ؤن اللٛت، بهٟتها وؾُلت الخٗبحر، ٞىُْٟتها الُبُٗت ألاؾاؾُت هي ْو

جب ٖلى مىخج ا ا و٢ضعاتها لُمل٩ىا ال٣ضعة الخىالُت الخىانل.ٍو ىا ٖلى ؤؾغاَع للٛت ومخل٣حها ؤن ًخٗٞغ

 في بًها٫ ألا٩ٞاع  بلى اإلاخل٣ي بالض٢ت.

اؾخُإ الباخض ؤن ًهىع الباعة، واإلادىع، واإلابخضؤ، والظًل بمٗىاَا الضاللي،ووْاثٟها الخضاولُت، 

ن زمت ٞغ٢ا بحن اؾخٗما٫ الىداة ٦ترا٦ُب بٖالمُت جىانلُت.ٞمً زال٫ َظا البدض ؤوضر الباخض ؤ

اث٠ الخضاولُت والتر٦ُبُت مً خُض بؾىاص  لماء الىدى الىُْٟي لخل٪ الْى الٗغب ال٣ضامى ٖو

غابُت. اث٠ والخغ٧اث ؤلٖا  الْى
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ت  حّذد ٜشاءة الٝى٥ اإلاىجض له بإِما٥ لٍٕى ت جذاولُت: لخإٍو  دساظت هدٍى

 بذس ظالم الٝىُىي الذ٠خىس 

 ظلىىت ِمان -الخىبُُٝت بالشظخا١ٛلُت الّلىم 

 ملخق البدث

ْغَنِت ما ؾٍُغ ٖلماء الٗغب ًدبحن       َٖ ؤجهم لم ٌٟٛلىا ًٖ  -مً ٚحر وظه-بن ٢غاءة مخإهُت في 

ت، ٞٗالجىا الترا٦ُب مً مؿا١ الخساَب،  تهم اللٍٛى ُٟي الخضاولي في هٍٓغ الخمشُل للم٩ىن الْى

ا ؛٧ىجها ؤصاة ال جخم الٟاثضة  ا، و٢ض ْهغث َظٍ وجىانَٟى ؤلابالُٚت صوجها، وال ًخد٤٣ بُاٌن بٛحَر

ت، وؤزٍغ في اهٟخاح صاللت الترا٦ُب،  ل ال٣ى٫ اإلاىجؼ بإٖما٫ لٍٛى الٗىاًت في بصعا٦هم ظمالُت جإٍو

ت ؤو بوكاثُت(؛  غابي. ل٣ض اٖخجى الىداة في ظؼء مً مىايُٗهم بىٕى الجملت )زبًر وحٗضص الخىظُه ؤلٖا

ت الخضاولُت  إلاا لها مً ؤَمُت في ت الىدٍى يبِ ؤخ٩امهم، وصوعٍ في جىظُه ؤؾالُبهم. مً َظا الؼاٍو

ت ؤؾابه، وبُان ؤزٍغ في اهٟخاح صاللت  ت، َاصٞحن بلى مٗٞغ ل ال٣ى٫ اإلاىجؼ بإٖما٫ لٍٛى جىاولىا جإٍو

غاب. نٛىا ل ال٣ى٫ اإلاىجؼ بإٖما٫ بق٩الُت البدض في ؾاالحن:  ألا٢ىا٫، وحٗضص ؤلٖا ما ؤؾباب جإٍو

ما٫ في ال٣ى٫ اإلاىجؼ؟ ٞجاء -ٍت؟  لٛى  ـ  ما ؤزغ جباًً َظٍ ألٖا )حٗضص ٢غاءة َظا الٗمل اإلاىؾىم بـِ

ت جضاولُت ت، صعاؾت هدٍى له بإٖما٫ لٍٛى ىا مؿاثله في  (ال٣ى٫ اإلاىجؼ؛ لخإٍو  ٖجهما، و٢ض ووٖػ
ً
بظابت

حنبابحن عثِؿحن. جدضزىا في ألاو٫ ًٖ  ت ٖىض ٢ضماثىا اللٍٛى ما٫ اللٍٛى ، ووضخىا مضي ؤ٢ؿام ألٖا

ت، زم زخمىا َظا الباب بظ٦غ ظملت مً الترا٦ُب  ما٫ اللٍٛى وظاَت ج٣ؿُمهم الشىاجي مً مىٓىع ألٖا

ت، مؼوصة بجملت مً الكاَض. ما٫ اللٍٛى ا الباب الشاوي  اإلاخٗضصة الضاللت؛ هٓغا لخٗضص ألٖا ؤمَّ

ت ٦شحرة. ل ال٣ى٫ بإٖما٫ لٍٛى      ٣ٞهغهاٍ ٖلى ألاؾباب الضاُٖت لخإٍو

    

 اإلاٝذمت

ت ًدبحن      تهم اللٍٛى ْغَنِت ما ؾٍُغ ٖلماء الٗغب في هٍٓغ َٖ ؤجهم  -مً ٚحر وظه  -بن ٢غاءة مخإهُت في 

ُٟي الخضاولي، ٞٗالجىا الترا٦ُب مً مؿا١ الخساَب،  لم ٌٟٛلىا ًٖ الخمشُل للم٩ىن الْى

ا؛ ٧ىجها ؤصاة ال جخم الٟاثضة ؤلابالُٚت صوجها، وال ًخد٤٣ بُاٌن  ا، و٢ض ْهغث َظٍ  وجىانَٟى بٛحَر

ت، وؤزٍغ في اهٟخاح صاللت الترا٦ُب،  ل ال٣ى٫ اإلاىجؼ بإٖما٫ لٍٛى  جإٍو
َ
الٗىاًت في بصعا٦هم ظمالُت

غابي. مً َىا ظاء ت     وحٗضص الخىظُه ؤلٖا ت مً الؼاٍو ل ال٣ى٫ اإلاىجؼ بإٖما٫ لٍٛى جىاولىا جإٍو
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ما٫ الل ت ألٖا ت الخضاولُت؛ بهضٝ الى٢ىٝ ٖلى هٍٓغ ا في الىدٍى ت ؤؾبابها، وبُان ؤزَغ ت، ومٗٞغ ٍٛى

 اهٟخاح صاللت ألا٢ىا٫، ٞهٛىا بق٩الُت البدض في زالزت ؤؾئلت:

ت؟  -1     ما٫ اللٍٛى ت ألٖا  ما هٍٓغ

ت ؟  -2     ل ال٣ى٫ اإلاىجؼ بإٖما٫ لٍٛى  ما ؤؾباب جإٍو

ما٫ في ال٣ى٫ اإلاىجؼ ؟  -3      ما ؤزغ جباًً َظٍ ألٖا

ت جضاولُت  )ظاء الٗمل اإلاىؾىم بـ     ت، صعاؾت هدٍى له بإٖما٫ لٍٛى  (حٗضص ٢غاءة ال٣ى٫ اإلاىجؼ؛ لخإٍو

 ًٖ َظٍ ألاؾئلت، و٢ض ٖالجىا ال٣ًُت في زالزت ؤبىاب، ؾى٠٣ في 
ً
ت  الباب ألاو٫ بظابت ٖلى هٍٓغ

، مىضخحن مضي وظاَت الخ٣ؿُم 
َ
ت ما٫َ اللٍٛى حن ألٖا ت، وج٣ؿُم ٢ضماثىا اللٍٛى ما٫ اللٍٛى ألٖا

 الشىاجي.

ت، الباب الشاويِبدض ؾ     ل ال٣ى٫ اإلاىجؼ بإٖما٫ لٍٛى وبٗض ٖغى ؤَم  في ألاؾباب الضاُٖت لخإٍو

َظٍ الضواعي ؾى٣هغ الخضًض ٖلى  الخىُٛم؛ ألن جٟهُل ال٣ى٫ في الضواعي ٧لها ًدخاط بلى قغح 

ا  اإلاؿاخت ال٩اُٞت لخُُٛخه. مٟهل، وال هجض  ؛ ٞؿُٗغى جغا٦ُب مخٗضصة الضاللت الباب الشالضؤمَّ

ما٫ في ال٣ى٫ اإلاىجؼ،  لخٗضص الٗمل اللٛىي ٞحها، مؼوصة بكىاَض جخمدىع خى٫ ؤزغ جباًً ألٖا

ت وؾُجغي طل٪ في زالزت ؤَغ،  ما٫ اللٍٛى ى: ما ؤزغ جباًً ألٖا  ًٖ ؾاا٫ َظا الباب، َو
ً
جمشل بظابت

 ؟ في ال٣ى٫ اإلاىجؼ

ل ال٣ى٫ اإلاىجؼ في بَاع      غ هي: حٗضص جإٍو ظٍ ألَا ت الجملت ال )َو  )، و(الجملت ؤلاوكاثُت  )، و(سبًر

وؾىمشل في ٧ل بَاع بمشالحن ألاو٫ همىطط حٗضص الٗمل اللٛىي  .(جغصص الجملت بحن ؤلاوكاء وؤلازباع 

مشل آلازغ همىطط حٗضص الٗمل اللٛىي صون حٗضص الخىظُه. غابي، ٍو  اإلاصخىب بخٗضص الخىظُه ؤلٖا

، ه٣ضم ٞحها زالنخه، وؤَم ما جىنلىا بلُه، وؤَم بلى زاجمت ٖامت -بٗض الٗغى  -ًٟطخي البدض     

ت ( لً ج٩ىن  )اإلاغاظ٘ التي ؤٞاص الٗمل مجها، وما ججب ؤلاقاعة بلُه ؤن صعاؾت  ما٫ اللٍٛى ألٖا

ٌ٘ ال ًداٍ ببدض  ت في ؤؾلىب اإلاخ٩لم، ولٛخه، واؾ  ٖلى مهغاٖحها؛ ألن مىىا٫َ َظٍ الىٍٓغ
ً
مٟخىخت

 بحن ٢ى 
ُ

ْبَدض ًُ ظا قإن مؿاثل اإلاٗجى؛ واخض؛ ٞاإلاٗجى َىا  ت. َو ُت، واؾخلؼامُت خىاٍع جحن: بوكاثُت خٞغ

ت، وألاصبُت، وال٣اهىهُت،  ألن َبُٗت اإلاٗجى وجدهُله جلخ٣ى خىله الضعاؾاث اإلاسخلٟت: اللٍٛى
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تراٝ بإهىا لً وؿخُُ٘ ؤن هدُِ بٗىانغ َظٍ  والاظخماُٖت، والٟلؿُٟت، ٞال ٚغابت مً الٖا

ت، ؤو وٗغى ٧ل ٢ًاًاَا لت والبدض ٢هحر، ٖلى َظا ال٣ى٫ ؾ٩ُىن َظا الىٍٓغ ، ٞالهىاٖت ٍَى

 
ً
 ؤعصهاٍ بياءة

ً
 م٣خًبت

ً
  -الٗمل مداولت

ً
َخت ِٞ ا

َ
ت -ولى ز ما٫  في مٗالم ؤلاظابت الًغوٍع ًٖ ٢ًُت ألٖا

ت، ولٗلها ج٩ىن ٦ظل٪.  اللٍٛى

ما٥ اللٕىٍت. ت ألِا  الباب ألاو٥: مذخل دساظت هٍٍش

ت مٟهىم خضًض اليكإة،      ما٫ اللٍٛى ت ألٖا وظض لبضاًاجه ميكإ زهبا في خًً ٞلؿٟت بن هٍٓغ

ت  ت الٗملُت، اللٛت، ٞهي ٖباعة ًٖ هٍٓغ ُٟي جضاولي ٌٗالج ٢ىة الىخضاث اللٍٛى جهضع ًٖ مجٕز ْو

ٗجى بإق٩ا٫ الخٗامل ال٣ىلي ٧اٞت، 
ُ
اوي ٧الُٟلؿىٝ ألاإلا 1و٢ض وكإث م٘ عواص الٟلؿٟت واإلاى٤ُ،وح

جه   ، Austin ؤوؾتن، و ماؾـ جُاع ٞلؿٟت اللٛت الٗاصًت Wittgenstein ُٞخٛيكخاًً،  و Fregeٍٞغ

 . Cyril ؾحر٫ و 

جه      َض ٍٞغ ت في عخاب الٟلؿٟت  - في مالٟه ؤؾـ ٖلم الخؿاب - Fregeَمهَّ ما٫ اللٍٛى والصة ألٖا

ُت ومىهجُت الٛغبُت، ٩ٞان َظا اإلاُالص مشابت اه٣الب ٞلؿٟي ظضًض، الخدلُلُت  ؤخضر ٢ُُٗت مٗٞغ

ُُٟحن مهمحن، َما: ؤلاخالت، والخضًشت،  بحن الٟلؿٟخحن ال٣ضًمت و٢ض عبِ بحن مٟهىمحن جضاولُحن ْو

  2. والا٢خًاء

ا   Wittgensteinٖم٤ ُٞخٛيكخاًً     ت، ٞىاصي بلى يغوعة اجساط اللٛت مىيٖى ما٫ اللٍٛى بدض ألٖا

الؿبُل بلى ٞهم ؤلاوؿان طاجه ٞهي  4 3ىن ومك٨الجه؛ؤي مكغوٕ ٞلؿٟي ًغوم ٞهم ال٩للضعاؾت في 

اإلاه  .ٖو

ا ؤوؾتن      ِجَي بلٛت الخضاو٫، ٞإوصخى بمغاٖاة الجاهب الاؾخٗمالي َب٣ا إلا٣اماث  Austinؤمَّ ُٖ ٣ٞض 

لِـ الجملت، وبهما بهخاط الخلٟٔ في م٣ام زُاب، ٞاللٛت  -ٖىضٍ  -الخساَب، ٞمىيٕى الضعاؾت 

لِؿذ مجغص ؤصاة لى٣ل ألا٩ٞاع، وون٠ ألاقُاء، وبهما هي مُضان هىجؼ ُٞه ؤٖماال ال جىجؼ بال في 

                                                           
ت عاؾل  1 ما٫ اللٍٛى ت ألٖا  .Carnap، و٦غهاب Strawson، وؾتراوؾً  Russellمً ؤَم الٟالؾٟت الظًً اٖخىىا بىٍٓغ
الخذاولُت ِىذ الّلماء الّشب دساظت جذاولُت لٍاَشة ألاّ٘ا٥ ال٢المُت في الترار اللعاوي صخغاوي، مؿٗىص،  2

 .20م(، م2005، )بحروث: صاع الُلُٗت، ، 1، ٍالّشبي
 .18اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
م(، 1987الش٣اُٞت الٗامت،  ، )بٛضاص: صاع الكاون1، جغظمت: ٖباؽ ناص١، ٍاللٕت واإلاّنى والعُاٛلُىهؼ، ظىن،  4

 .191م



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 174  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

اللٛت وباللٛت،     ٢ا٫ ظىن لُىهؼ:) ل٣ض ٧ان َضٝ ؤوؾتن في البضاًت ٖلى ألا٢ل ؤن ًخدضي ما ٧ان 

٨ٞغة ؤن الىُْٟت الىنُٟت الٟلؿُٟت اإلاهمت الىخُضة للٛت هي بهخاط ٌٗخبر مٛالُت ونُٟت، وهي 

لى هدى ؤص١، ٧ان ؤوؾتن ًخهجم ٖلى عؤي ٖالم الخد٤٣ ت ناص٢ت ؤو ٧اطبت، ٖو اإلاغجبِ  ٖباعاث زبًر

بالٟلؿٟت الىيُٗت اإلاى٣ُُت التي جُٟض ؤن الجمل ج٩ىن طاث مٗجى ٣ِٞ بطا ٧اهذ حٗبر ًٖ ٢ًاًا 

 1(. ٟىُضَاًم٨ً الخد٤٣ مجها ؤو ج

ت ٢ؿمحن: ؤن ٣ًؿم  Austinوؾتن بضا أل       ما٫ اللٍٛى  ألٖا

ا   -1     ٍغ  ، مجاله السبر الظي ًدخمل ٢ُمتي الهض١ وال٨ظب.٢Constatifؿما ج٣ٍغ

 ، ًىجؼ به اإلاخ٩لم ٖمال، وال ٣ًخهغ ٖلى مجغص ال٨الم به.Performatif   ٢ؿما بوكاثُا -2    

ٞهى ًغي ؤن ما  جىاُب ًٖ الؿاا٫: ) ماطا هٟٗل ٖىضما هخ٩لم؟ال Austinقٛل َاظـ ؤوؾتن     

اث٠ اللؿاهُت،  هٟٗله ًخجلى في زالزت ؤٖما٫، حٗض ظىاهب مسخلٟت لٗمل زُابي ٧امل جستز٫ الْى

 وهي: 

ٖمل ال٣ى٫  الظي ًمشل جغ٦ُب ألالٟاّ في ظمل مُٟضة، بمغاٖاة الجىاهب ) الهىحي،   -1    

 التر٦ُبي، الضاللي (. 

ى جإزحر الٗمل اللٛىي اإلاباقغ في اإلاساَب.  -2      ٖمل م٣هىص بال٣ى٫، َو

ٖمل الخإزحر بال٣ى٫، َى ؤزغ ٞٗل ال٣ى٫ في اإلاساَب، ٧اإل٢ىإ، والخًلُل، والخشبُِ، وهدى  -3    

 طل٪. 

ت  Searleجلمُظٍ ؾحر٫  Austinظاء بٗض ؤوؾتن       ، ٞؿعى ؾعي مٗلمه بلى ب٦ؿاب َظٍ الىٍٓغ

ت مد٨مت، ٧ان ؤبغػَا اه٣ؿام ٖمل ال٣ى٫ بلى ٖمل ه٣ُي، هطجا،  ويبُا، ٞهاٚها يمً هٍٓغ

مل ٢ًىي.  ٖو

ٞظَب بلى ؤن الٗمل اللٛىي ال  2جصخُذ ما و٢٘ ُٞه ؤؾخاطٍ مً ؤزُاء،  Searleخاو٫ ؾحر٫  

ما٫  ًدضصٍ ٢هض اإلاخ٩لم وخضٍ، بل ال بض مً جًاٞغ الٗٝغ اللٛىي والاظخماعي ؤًًا، ٞمحز بحن ألٖا

حر اإلاباقغة.ؤلا  ت اإلاباقغة ٚو ٞاإلاباقغة جُاب٤ م٣هىص اإلاخ٩لم، ولها صلُل ٚغيه بْهاع هٕى  هجاٍػ

                                                           
ت الجضًضة، 1، ٍآ٘اٛ حذًذة في البدث اللٕىي اإلاّاـشهسلت، مدمىص ؤخمض،  1 م(، 2002، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗٞغ

 .47م

 
ي، ظال٫ الضًً ٖبض الغخمً،  2 بض َمْ الهىامْ في ؼشح حمْ الجىامْالؿَُى ، جد٤ُ٣: ٖبضالؿالم َاعون، ٖو

ذ: صاع البدىر الٗلمُت، ، ) 1الٗا٫ م٨غم، ٍ  .34، م1م(، ط1975ال٩ٍى
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ت ٚحر اإلاباقغة ٞخسال٠  ما٫ ؤلاهجاٍػ ا ألٖا الٗمل ؤلاهجاػي الظي ًاصًه اإلاخ٩لم بٗض ه٣ُه الجملت. ؤمَّ

ت م٣هىص اإلاخ٩لم.   ٢ىتها ؤلاهجاٍػ

ما٫ اللٛى      ت ألٖا ْذ هٍٓغ
َ
ل
َّ
ـَمش

َ
 ظظوع ٖملُت ؤن بال ،ٍت ٖىض عواصَا في ال٨ٟغ الٟلؿٟي الٛغبي٨َظا ج

 َال٫ وؤبي وابً ٢خِبت، الجاخٔ، ٖىض الخىٓحري  الجاهب بلى حٗىص الٗغبي الضعؽ في الخىانل

اظجي، وخاػم الٗؿ٨غي، م. ال٣َغ حَر ا، َابٗا ؤزظث ل٨جها ٚو  الغؾالت اإلاباقغ، بإزغ مهخما مُٗاٍع

، السُاب ججٗل التي والكغوٍ
ً
ت ٌٗضم ال جغاثهم ًُال٘ ومً الخضاولُت، مالمذ َظا وفي هاجخا  لىٍٓغ

ما٫ ت ألٖا عمذ بُاجها في ؤوؾاٍ الضاعؾحن الٗغب، ٞةن  وبطا الٗغبي، اللٛىي  اإلاىعور في ؤزغا اللٍٛى

  .  اإلاضزل بلحها َى ؤلاوكاء والسبر، ؤو ما ٧ان ٌٗبر ٖىه، ٢ضًما بإ٢ؿام ال٨الم

ت، ٞبلٜ بها الؿُىَي ٖكغة،     ما٫ اللٍٛى ؤ٢ىاَا: ال٣ؿمت  1ل٣ض ازخل٠ ٖلمائها في ؤ٢ؿام ألٖا

؛ وبن ٧اهذ َىا٥ ٢ؿمت زالزُت ياَذ ال٣ؿمت الشىاثُت ٢ىة واهدكاعا، (السبر وؤلاوكاء  )الشىاثُت 

لب، و  َم ال٣ى٫َ زالزت ؤيغب: زبر، َو ؿَّ
َ
ا ابً َكام في ٦خابه قظوع الظَب، خُض ٢ بوكاء، بال ط٦َغ

لب، وبوكاء، وؤ٢ى٫: َظا  َن له زٍُا ٞٗض٫ ٖىه، ب٣ىله:) ٢لذ: َى زبر َو ؤهه ما لبض ؤن جبحَّ

الخ٣ؿُم جبٗذ ُٞه بًٗهم، والخد٤ُ٣ زالٞه، وؤن ال٨الم ًى٣ؿم بلى زبر وبوكاء ٣ِٞ، وؤن 

ما ًخإزغ خانل ٖىض الخلٟٔ به، ال ًخإزغ ٖىه، وبه (  ٢م ) الُلب مً ؤ٢ؿام ؤلاوكاء، وؤن مضلى٫ 

ى زاعط ًٖ مضلى٫ اللٟٔ (.  2ٖىه الامخشا٫، َو

ت      ٤َ ٖىض الضاعؾحن َى اهدهاع ال٣ى٫ في السبر وؤلاوكاء، وهي زىاثُت مدىعٍت في الىٍٓغ َد٣َّ
ُ ْ
بن اإلا

 في ظاهبها ال٣اع الشابذ، 
َ
ت، خُض ًمشل السبُر اللٛت ما٫ اللٍٛى الضاللُت الترازُت جخمغ٦ؼ ٖلى مٟهىم ألٖا

مشل ؤلا و٢ض مغ اإلاهُلر البالغي بمغاخل  3وكاء ٞحها الجاهب اإلاخدغ٥ الظي ٌٗغب ًٖ خُىٍخه،ٍو

ٞال ٚغو ؤن ًتهُإ للباخض في ظظوع  ٢4بل ؤن ٌؿخ٣غ ٖلى ؤؾـ واضخت اإلاٗالم ٖلى ًضي الؿ٩ا٧ي،

بلى اإلاٗاًحر التي  -ؤخُاها ٦شحرة   -َظٍ الٓاَغة الى٢ىٝ ٖلى ج٣ؿُماث ال٨الم، صون ؤن حهخضي 

                                                           
 .40- 39م (،م1998ال٨ٟغ،  صاع: ، )بحروث1ٍ ،الزَب ؼزوس  ؼشح ،، ابً َكامألاههاعي   1

-349م  (،م1981 الخىوؿُت، الجامٗت: ، )جىوـالؽىُٜاث في ألاظلىب خفاثق الُغابلسخي، مدمض الهاصي، 2

350. 

 
، ص.ٍ، الخٝىُت والخىىس ٘لعٙت البالٔت بحن ُٖض، عظاء،  3 ت: ميكإة اإلاٗاٝع  .29م(، م1979، )ؤلاؾ٨ىضٍع
ض،  4 .89، م3، جد٤ُ٣: مدمض ًُٖمت، )ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب، ص. ث (، طاإلاٝخمباإلابرص، ؤبى الٗباؽ مدمض بً ًٍؼ
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ل٣ؿمت؛ ألجها مىشىعة في ٦خبهم، لظا هداو٫ ٖغيها بصخيء مً ؤلاًجاػ، ولٗل ؤ٦ثر اإلاباصت جًبِ ا

 . مُاب٣ت وؿبت ال٨الم اليؿبت الساعظُت ( و) ،صوعاها في مهىٟاتهم: ) الهض١ وال٨ظب (

 الفذٛ وال٢زب. .1.1    

ت الٗغبُت ٖىض خضًشه ًٖ      ت اللٍٛى ًبضو ؤن اإلابرص ؤو٫ هدىي ٣ًدم الهض١ وال٨ظب في الىٍٓغ

و٢ض ٧ان مٟهىم الهض١   8،(  والسبر ما ظاػ ٖلى ٢اثله الخهض٤ً والخ٨ظًب باب الابخضاء؛ ٣ًى٫: )

جغصص وال٨ظب، ؤْهغ اإلاٟاَُم التي عسسذ في الضعؽ اللٛىي الٗغبي، بال ؤهه ْل مٟهىما ملبؿا؛ 

َ٘ ؤو ٖضُم  2ال٣ضامى ؤهٟؿهم في يبُه وبُان مغاصٍ،  ُخ٨م السبِر الىا٢
ُ
بحن ٢اثل: بهه مُاب٣ت

 ، َ٘ َبُه مسالُٟخُه الىا٢
ْ
، و٦ظ َ٘ مُاب٣ِخِه، ٞإصخاب َظا الغؤي ًغون ؤن نض١ ال٨الم مُاب٣ُخُه الىا٢

نىابا ٧ان ؤم زُإ، ؤو  صون الىٓغ لىُت اإلاخ٩لم واٖخ٣اصٍ. وبحن ٢اثل: مُاب٣ت خ٨مه اٖخ٣اَص اإلاسبر 

َبَر ِبِه، زم اؾدبان زالٞه، ال ًىن٠ بال٨ظب، وبهما ٣ًا٫: 
ْ
ز

َ
إ
َ
ٖضم مُاب٣خه، ٞمً اٖخ٣ض ؤمغا ٞ

 ؤزُإ. 

َظا ما ؤصي بالجاخٔ بلى به٩اع اهدهاع السبر في الًغبحن الؿاب٣حن، ٣ٞض هٓغ هٓغة ٞلؿُٟت     

زبر  )٣ٞؿمها بلى   3بالهض١ ؤو ال٨ظب،ٞجم٘ آلاعاء الؿاب٣ت، ٞإياٝ ٢ؿما ال ًىؾم ُٞه السبر 

ناص١ ( ًُاب٤ الخ٨م ُٞه الىا٢٘ واٖخ٣اص اإلاسبر. و) زبر ٧اطب ( ال ًُاب٤ الخ٨م ُٞه الىا٢٘ م٘ 

ى ؤن ًسال٠ اٖخ٣اص اإلاسبر ؾىاء  مُاب٣خه اٖخ٣اص اإلاسبر. و) زبر ال ًىن٠ بالهض١ ؤو ال٨ظب ( َو

م مً اإلاسبر.     َاب٤ الىا٢٘ ؤم زالٟه، ٞهى جَى

 الخاسحُت.. 2. 1    
َ
 مىابٝت وعبِت ال٢الِم اليعبت

                                                           
(، م  الٗلمُت، ص.ث، ) بحروث، صاع ال٨خب ؤلاًماح في ِلىم البالٔت اإلاّاوي والبُان والبذٌْال٣ؼوٍجي، السُُب،  1

18. 
 .19، ماإلاشحْ العابٞال٣ؼوٍجي،  2
 .171م (،م1983، )بحروث: صاع  ال٨خب الٗلمُت، 1، قغح وُٗم ػعػوع، ٍمٙخاح الّلىمالؿ٩ا٧ي، ؤبى ٣ٌٗىب،  3
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ت      ما٫ اللٍٛى بال ؤن ؤبا الخؿً  1ٖلى يغبحن: السبر، وؤلاوكاء، -اهُال٢ا مً َظا اإلابضؤ  -بن ألٖا

ضمها، ٞد٣ُ٣ت  الجغظاوي ٢ض ي٠ٗ مظَب الخمُحز بحن السبر وؤلاوكاء ٖلى ؤؾاؽ اإلاُاب٣ت، ٖو

ؤلاوكاء، إلاً َلبها، اخخماله الهض١ وال٨ظب بىظه مً الىظىٍ، ٞاعجإي ؤن ٌٗخض باليؿبت التي في 

ا ؤلاوكاء بإهه )٦الم لٟٓه ؾبب  ليؿبت ٚحر مؿبى٢ت ال٨الم مً خُض مُاب٣تها وؿبت ؤزغي، مٗٞغ

  2. بيؿبت ؤزغي (

ل ٖلى اإلاُاب٣ت وظض له ٢بى٫ ٖىض بًٗهم، ٢ا٫ ال٣ؼوٍجي:     ) ووظه الخهغ ؤن  بال ؤن الخٍٗى

ا ٩ًىن ليؿبخه زاعط جُاب٣ه ؤو ال جُاب٣ه، ؤو ال ٩ًىن ليؿبخه  ا بوكاء؛ ألهه بمَّ ا زبر وبمَّ ال٨الم بمَّ

) زم الجملت ؤلاؾىاصًت  ٢ا٫ ابً زلضون: 3(. ى ؤلاوكاءزاعط جُاب٣ه، ٞاألو٫ َى السبر، والشاوي َ

ت وهي التي لها زاعط جُاب٣ه ؤو ال، وؤلاوكاء وهي التي ال زاعط لها ٧الُلب وؤهىاٖه (،  4ج٩ىن زبًر

و٢ا٫ ألاؾىىي: )ؤلاوكاء َى ال٨الم الظي لِـ له مخٗل٤ زاعجي ًخٗل٤ الخ٨م الىٟؿاوي به باإلاُاب٣ت 

ضم اإلاُاب٣ت ُخِمَضا في جمدُو السبر مً ؤلاوكاء، وظضًغ  لظا 5( ؛ ٖو ْٖ ُ
ٌٗض َظان الغاثؼان ؤبغػ ما ا

بالظ٦غ ؤن زمت م٣ُاؾا زالشا، َى ال٣هض، ط٦ٍغ ابً ٣ٌٗىب اإلاٛغبي، ٣ًى٫: ) ٞظل٪ ال٨الم الظي له 

جل٪ اليؿبت، ٌٗجي اليؿبت الساعظُت اإلاُاب٣ت اليؿبت اإلاٟهىمت زبٌر، وبال ٩ًىن لخل٪ اليؿبت 

مً ال٨الم مٗجى زاعط في ؤخض ألاػمىت الشالزت، ٞةن ٧اهذ وؿبت ال٨الم جىظض باللٟٔ، ؤي:  اإلاٟهىمت

ُل٤ 6خا٫ خضور ال٨الم ٞهى بوكاء، ٣٦ىل٪: بٗذ، وػوظذ، ٖىض ٢هض بوكاء البُ٘، والتزوٍج (.  ٍو

                                                           
هاعؾه: ؤلاؼاساث والخيبحهاث في ِلم البالٔت، ؤبى الخؿً ٖلي بً مدمض، الجغظاوي 1 ، ٖل٤ ٖلُه ووي٘ خىاقُه ٞو

 .86م(، م2002، )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، 1ببغاَُم قمـ الضًً، ٍ
 .اإلاشحْ العابٞ 2
 .17ال٣ؼوٍجي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3

 .505(، مم2000)بحروث: صاع ناصع، ،  1، ٍاإلاٝذمت، ابً زلضون  4

ى٥ ألاؾىىي،  5   .161، م2ط  (،بحروث:  ٖالم ال٨خب، ص. ث، )نهاًت العى٥ في ؼشح مىهج الىـى٥ في ِلم ألـا
، )بحروث: صاع ال٨خب 1، جد٤ُ٣: زلُل ببغاَُم زلُل، ٍمىاَب الٙخاح في ؼشح اإلاٙخاحاإلاٛغبي، ابً ٣ٌٗىب،  6

 .142-141، م1م(، ط2003الٗلمُت، 
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ؤلاوكاء ٖلى ما لِـ ليؿبخه اخخما٫ للهض١ وال٨ظب، لٗضم ٢هض خ٩اًت جد٣٣ها في الساعط، وال 

٠ُ َظا اإلاٟهىم في الجملت.ق٪    1ؤن اإلاٛغبي مؿبى١ بلى جْى

ت، ٞالٗباعة الىاخضة بن      ألاهداء الىُُْٟت الخضاولُت جمحز بحن ٢ىجحن جىا٦بان الٗباعة اللٍٛى

مغشخت لخمل ٖضص مً ال٣ىي، ٞهي جخجاوػ مٗىاَا الخغفي اإلامشل له صازل البيُت، لخ٨دؿب 

، َما: ٢ىة صالالث بياُٞت ٖبر مؿا١ الخساَب، َ
َ
ت  اللٍٛى

َ
ان الٗباعة اجان ال٣ىجان اللخان جدىاٖػ

ُت  ت ( ح : ١ )بوكاثُت خٞغ  . ( م : ١ )، و٢ىة اؾخلؼامُت خىاٍع

 

 

 

 

ت ٞهي      ا ال٣ىة الاؾخلؼامُت الخىاٍع ُت ببيُت الٗباعة ونُٛتها، ؤمَّ ٌؿخض٫ ٖلى مضلى٫ ال٣ىة الخٞغ

اإلاخىلضة ٖجها، َب٣ا إلا٣خًُاث م٣امُت جضاولُت مسههت، ٞالٗباعة الىاخضة مغشخت لخمل ٖضص 

مؿا١ مً ال٣ىي، ٞهي جخجاوػ مٗىاَا الخغفي اإلامشل له صازل البيُت، لخ٨دؿب صالالث بياُٞت ٖبر 

إلاؼاولت  ( ط )مدؿاثال ًٖ اؾخٗضاص الُالب  ( ب )بلى ألاؾخاط  ( ؤ )الخساَب. ٦إن ٨ًخب ألاؾخاط 

ب ٦غة ممخاػ.  ( ط ): بن الُالب ( ب )صعاؾخه الجامُٗت في ٢ؿم الٟلؿٟت، ُٞجُب ألاؾخاط  اٖل

  2ًدمل مٗىُحن: ٞهظا الجىاب

ُا مٗجى  -1   ب الُالب )ال٣ًىي  اإلاًمىن  في ًخمشل  خٞغ   .(ممخاػ  ٦غة اٖل

                                                           
(، م1988، )بحروث: صاع الٛغب ؤلاؾالمي، 1، جد٤ُ٣: ٖبض اإلاجُض جغ٧ي، ٍؼشح اللمْ في ؤـى٥ الٙٝهالكحراػي،  1

 . 568م ،2ط

، وصخغاوي، اإلاغظ٘ 22م (،م1989، )الغباٍ: ميكىعاث ٩ٖاّ، الغباٍ، اللعاهُاث الىٌُُٙتاإلاخى٧ل، ؤخمض،  2

 .33الؿاب٤، م
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 في إلاؼاولت صعاؾخه اؾخٗضاص ؤصوى له لِـ الُالب)  ال٣ى٫، مالبؿاث مً ًٟاص يمىُا مٗجى  -2    

 . (الٟلؿٟت ٢ؿم 

م مً حٗال٣هما في ؤخاًحن      لِـ زمت جىاؾب َغصي بحن همِ الجملت و٢ىتها ؤلاوكاثُت، ٖلى الٚغ

 ٦شحرة.

لها،      اٖخجى ٖضص مً الباخشحن بمٗالجت َظٍ الٓاَغة التي حٗحن بوكاثُت الٗباعة، وحؿهم في جإٍو

ضُّ ٚغاٌـ  َٗ ٛلىا بًبِ اإلاباصت التي جخد٨م في ٦ُُٟت ٢ى٫ شخيء، وبعاصة آزغ،  Griceوَُ
ُ

ممً ق

هم ؾىاٍ، ٞىي٘  ت  -وؾمإ ٢ى٫ ما، ٞو  لهظا ؤلاق٩ا٫، و  - (1975)في ؤَغوخخه الخىاٍع
ًّ

َى ؤن َخال

، ل٩ىن Co - operation Principle جىن٠ ْاَغة الاؾخلؼام اإلاداصسي اهُال٢ا مً مبضؤ الخٗاون 

مبضؤ ال٨مُت، ومبضؤ ال٨ُُٟت،  مهضع الاؾخلؼام ًخجلى في السغ١ اإلا٣هىص ألخض اإلاباصت ألاعبٗت آلاجُت:

 1ومبضؤ اإلاالءمت، ومبضؤ الجهت.

غ١ ؤخض َظٍ اإلاباصت، جهحر الٗ    
ُ
باعة مغاصا بها ٚحر مٗىاَا الخغفي، و٢ض ٖبر اإلاخى٧ل ًٖ ٩ٞلما ز

بلى مٗجى  ( ؽ )جيخ٣ل الجملت مً الضاللت ٖلى مٗىاَا ألانل  )طل٪ بهٙى ال٣اٖضة اإلاى٣ُُت آلاجُت: 

 ( م )بلى ما ٣ًابله مً قغوٍ بظغاء  ( ؽ )، باالهخ٣ا٫ زغ٢ا مً ؤخض قغوٍ بظغاء ( م )آزغ 

).2 

الضعؽ اللٛىي الٗغبي ؤن ال٣ضماء ؾب٣ىا بلى ْاَغة الاؾخلؼام الخىاعي، ٞلم ًلخٔ الباخض في     

ٌٟٛلىا ًٖ جمشُل اإلاٗاوي اإلا٣امُت الشىاوي التي جسغط ًٖ ؤنل الىي٘، بضلُل ٢غاثً ألاخىا٫، وهي 

ا ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي بمٗجى اإلاٗجى، ٣ًى٫:  اإلاٗجى، ومٗجى اإلاٗجى، ج٣ى٫  ؤن وهي . . . )التي ًضَٖى

 مً ح٣ٗل ؤن اإلاٗجى: وبمٗجى واؾُت، بٛحر بلُه جهل والظي اللٟٔ، ْاَغ مً اإلاٟهىم باإلاٗجى: يحٗج

 3 .(آزغ  مٗجى بلى اإلاٗجى طل٪ ب٪ ًٟطخي زم مٗجى اللٟٔ

                                                           
ل، ٖضهان،  1 اثابً طٍع م(، 1981)صمك٤: ميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب ،  1،  ٍاللٕت والذًللت آساء وهٍٍش

غط، خؿام ؤخمض،  162م ت ِلم الىق سئٍت مىهجُت ؛ ٞو ، )ال٣اَغة: م٨خبت 1، ٍفي بىاء الىق الىثري هٍٍش

 .50م (،م2007آلاصاب، 

 .102م  (،م1986، ) الضاع البًُاء، صاع الش٣اٞت، 1، ٍ دساظاث في هدى اللٕت الّشبُت الىٌُٙيؤخمض،  ،اإلاخى٧ل2 

 .177م (،م2001، )ال٣اَغة: صاع ال٣ُحن، 1، جد٤ُ٣: ؾٗض ال٣ٟي، ٍدًلثل ؤلاعجاص ،الجغظاوي، ٖبض ال٣اَغ 3
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وال ؾُما 1لٗل الؿ٩ا٧ي زحر مً يبِ مؿإلت الاهخ٣ا٫ مً اإلاٗجى ألاو٫ بلى اإلاٗاوي الشىاوي،     

الُلبي بلى زمؿت ؤهماٍ ؤنى٫، وهي: الخمجي، والاؾخٟهام، وألامغ، خُىما قٕغ في جىمُِ ؤلاوكاء 

ُت لِـ لها جمشُل في  ا ٖلى ألانل، جىلض ٖجها مٗان ٖٞغ والىهي، والىضاء، ٞمتى امخى٘ بظغاَئ

ان: هٕى  2زهاثو البيُت، خُض جخدضص م٣اماث الُلب الخىانلُت ألانل بالىٓغ بلى ؤن الُلب هٖى

٩ ) ممخى٘ الخهى٫  ِض٫َ به بلى مٗجى زاهىي الخمجي ٍو ُٖ ى (ىن  ألاؾلىب  ،وهٕى مم٨ً الخهى٫، َو

لب  خهى٫ جهىع ؤو جهض٤ً (الاؾخٟهام  )٢ؿمان: َلب خهى٫ جهىع ؤو جهض٤ً في الظًَ  ، َو

في الساعط، ًخٟٕغ ال٣ؿمان، بىاء ٖلى زىاثُت الشبىث والاهخٟاء، ُٞلب الخهىع ؤو الخهض٤ً بالشبىث 

 )، وبن ٧ان َلب اهخٟاء خضور َلب ؤو جهض٤ً ُٞه (الىضاء  )اإل٢با٫ ٞـ ٞةن ٧ان الُلب ب (ألامغ  )

 .       (الىهي 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣ِحٌر : جإمل ٢ىله حٗالى    
َ
ْحٍر ٞ

َ
ًْ ز يَّ ِم

َ
َذ ِبل

ْ
هَؼل

َ
ا ؤ

َ
ي إلِا ِ

ّ
ُت ال٣ىةج٨ك٠  3﴾،﴿ َعّبِ ِبو الجاهب  الخٞغ

ل مىاصًا عبه،  ( ) ؤلازباعي في ٢ى٫ مىسخى  ِ
ّ
بٗض ؾ٣ُه البىتي الغظل الهالر، زم جىلُه بلى الٓ

ًَّ ٢ىة الخىاع الاؾخلؼامُت جىضر ؤن مىسخى  ) بدظٝ ألاصاة؛ لكُٕى َظا الًغب، ول٣غبه مً عبه. ل٨

                                                           
 .170-169اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
 اإلاغظ٘ الؿاب٤. 2
 .24ؾىعة ال٣هو، آلاًت/ 3
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 )  ٘م ٘ ض مً السبر جد٤ُ٣ ٞاثضجه، وبُان خاله، بل َى ًٓهغ يٟٗه، واه٨ؿاع ٢ىجه؛ لحٞر ال ًٍغ

 الىضاء خاظاث ال ٌٗلمها بال هللا، لٗل مجها، ألامان، والاؾخُٗام، والؼوظت.     

 1مشل َظا السغوط ًٖ ؤنل الهُٛت ما جلخٓه في ٢ى٫ الكاٖغ:     

 ُ٘ ُ ُِ ْؾَخ
َ
 ؤ

َ
ي ال ِ

ّ
 َعّبِ ِبو

ً
َباعا ُِ  اْن

 

اَعا 
َ
ش ِٗ

ْ
ُل ال ُْ ٣ِ ًُ  ًْ ا َم ًَ ي  ّجِ

َٖ  
ُ

٠ ْٖ ا
َ
ٞ 

 

ُت الكاَض  ال٣ىة الاؾخلؼامُت ال٣ىة الخٞغ

ا ِفي َيال٫ٍ ُمِبحٍن ﴾ ﴿ ََ َرا
َ
ج
َ
ا ل  اللىم، والخىبُش، وؤلاه٩اع  ؤلازباع 2 ِبهَّ

﴿ ﴾ 
ً
ُؾى٫ِ َؾِبُال َ٘ الغَّ ُث َم

ْ
ظ

َ
س َخِجي اجَّ ُْ ٣ُى٫ُ ًا لَ غ والىضم الخمجي 3 ًَ  الخدؿُّ

َىا ﴾ ﴿
َ
 ل

ْ
ىا ُٗ َٟ

ْ
ك َِ اء َٞ َٗ َٟ

ُ
َىا ِمً ق

َّ
َهل ل

َ
 الخمجي الاؾخٟهام 4 ٞ

ْم  ﴿
ُ
َض ِبًَماِه٨ ْٗ م َب

ُ
ْغج َٟ

َ
ْض ٦

َ
٢ 

ْ
َخِظُعوا ْٗ َ

 ح
َ
 الخِئِـ الىهي 5 ﴾ال

ِه 
َّ
َُذ ِفي َظىِب الل غَّ

َ
ى َما ٞ

َ
ى ٖل

َ
ا َخْؿَغح ًَ غ والىضم الىضاء 6 ﴾﴿   الخدؿُّ

ِه 
َّ
٤ُ الل

ْ
ل
َ
ا ز

َ
ظ ََ ُعوِوي﴿ 

َ
إ
َ
ًَ ِمً ُصوِهِه  ٞ ِظً

َّ
٤َ ال

َ
ل
َ
ا ز

َ
َماط

﴾7 

 الخعجحز ألامغ

ا ٖم٣ا وجٟهُال، ٣ًى٫ الجغظاوي:      ولم ٨ًً طل٪  )ازخل٠ الٗلماء بلى َظٍ اإلاٗاوي، وػاصَو

ب ٖلى ؤهاؽ ججاوػوا البدض في مؿخىي ها٤َ الٗغبي الهىابي، وؤو٧لىا مهمت البدض ُٞه  بٍٛغ

ت، وال ًغجاصٍ بال  للىداة، وجدغوا مجاال ؤعخب ًخىانٟه البلٛاء، ًهضع ٖمً له ًٞل جمُحز ومٗٞغ

ت في طو١ ال٨ غاب السلو، وألا٢ىام َبٗىا ٖلى البالٚت وؤجىا ٞىا مً اإلاٗٞغ  8، (الم َم بها ؤٞغاص ألٖا

                                                           
 (،م2006، )ال٣اَغة: ماؾؿت اإلاسخاع، 2، ٢غؤٍ و٢ضم له: ًدحى مغاص، ٍحىاَش البالٔتالهاقمي، الؿُض ؤخمض،  1

 .261م

 . 30ؾىعة ًىؾ٠، آلاًت/ 2
 .27ؾىعة الٟغ٢ان، آلاًت/ 3
غاٝ، آلاًت/ 4  .53ؾىعة ألٖا
 .66ؾىعة الخىبت، آلاًت/ 5
   . 56الؼمغ، آلاًت/ؾىعة  6
 .11ؾىعة ل٣مان، آلاًت/ 7
 .152الجغظاوي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  8
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وإلاا ٧ان ال٣غآن ؤٖلى مىاػ٫ البالٚت، وزمغاجه  مؤلي ال حًُٛها ال٣ُاٝ، ازخل٠ بلُه عظاالث 

غ خٓا مً  ا ٖلى اإلا٣انض اإلاؿخ٨ىت ُٞه، ٞٗضو٫ ؤؾالُب ال٣غآن ًٖ ألانل ؤٞو البالٚت؛ و٢ٞى

ا؛ الؾخ ان ٖلى م٣خطخى ألانل، ولىال زكُت الاؾخُغاص لٛهىا في بدَغ سغاط قِئا مً آللئها، الجٍغ

ـى الباب 
َّ
٣ىي الدجت، وبلى َظا ال٣هض َول ول٨ً خؿب البدض مً اإلاؿإلت مً ًٌٗض الغؤي، ٍو

 الشاوي مً الٗمل وظهه.

ل الٝى٥ اإلاىجض بإِما٥ لٕىٍت: الباب الشاوي  دواعي جإٍو

ُت، بلى بُان ٢ىة ال٣ى٫ الاؾخلؼامُت، مخسُُا في طل٪ ٢ىجه البدض ٌؿعى      ىٍجهاوج٩ الخٞغ

ل صواعي ؤَم ًٖ لُبدض السُابي؛ ت، بإٖما٫ ال٣ى٫  جإٍو ؾى٣هغ ؤَمها: الخىُٛم ) مً ولٗل لٍٛى

ذ ت، والخ٣ُ٣ت ال٣اٖضة في الىداة الخضًض ٖلُه(، والؿُا١، وحؿمُّ  واإلاجاػ ، وال٣غاءاث الىدٍى

 ال٣غآهُت.

٣ى٫ بى ٖمامت: 1،( اللٛت في ألاؾاؽ ؤنىاث)  بن اللٛت في ألانل زُاب، ٣ًى٫ ٧اع٫:     اللٛت ) ٍو

لهظا ًغي  3،(اللٛت ؤنىاث ٌٗبر بها ٧ل ٢ىم ًٖ ؤٚغايهم) و٢بلهم ٢ا٫ ابً ظجي: 2،(ْاَغة نىجُت

ها مكخ٣ت  ا اللٛت اإلا٨خىبت ٞخإحي زاهُا؛ ألجَّ  derivedٖلماء اللٛت ؤن مً البضهي ؤن ًإحي ال٨الم ؤوال. ؤمَّ

 التي جهضع ًٖ ؤًٖاء الى٤ُ  Range of Soundsمىه، ؤو بٗباعة ؤزغي ألن ؾلؿلت ألانىاث 

Speech organ  ا اللٛاث اإلا٨خىبت ٞهي هدُجت جدى٫ ال٨الم هي الىؾِ الظي جدك٩ل مىه اللٛت، ؤمَّ

 
ً
 مغثُت

ً
ىا٥ لٛاث ٖضة، لم ج٨ً Visualنىعة ، َو

ً
 مىُى٢ت

ً
، و٧ل اللٛاث اإلاٗغوٞت بضؤث ؤوال لٛت

ٟا٫ ًخم٨ىىن مً اللٛت اإلاىُى٢ت م٨خىبت مً ٢بل، زم زًٗذ بُٗض لل٨خابت، بل  ؤ٦ثر مً َظا، ٞاأَل

ب. م ًٟٗلىن طل٪ جل٣اثُا صون جضٍع ؿدُان: ٢بل حٗلمهم ال٣غاءة وال٨خابت َو حّٗغٝ ) ٣ًى٫ پى٫ و٦َغ

                                                           
 (،م2006، )ال٣اَغة: ماؾؿت اإلاسخاع، 2، جغظمت: ؾُٗض خؿً بدحري، ٍاإلاذخل بلى ِلم اللٕتبىهدىج، ٧اع٫،  1

 .58م
لم اللٛت الخضًضالهىث والضاللت صعاؾت "بى ٖمامت،  مدمض،  2 ، صمك٤، مجلت الترار الّشبي، "في يىء الترار  ٖو

 .1(، م85الٗضص )
، )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، 1، جد٤ُ٣: ٖبض الخمُض َىضاوي، ٍالخفاثقابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،  3

 .8، م 1ط (،م2001
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اللٛت بإجها اإلال٨ت التي حؿمذ للىاؽ بالخٟاَم بىاؾُت بقاعاث نىجُت، ٣ٞض ؤُٖذ ألالؿيُت ألاولُت 

 1.( الؿمت الهىجُت للٛت

ت في الضعؽ ٣ًابله لٛىي  ن الخىُٛم مهُلرب     ض٫ ٖلى حٛحر صعظت Intonation ؤلاهجلحًز ، ٍو

غجبِ َظا الاعجٟإ والاهسٟاى  الهىث، اعجٟاٖا ؤو اهسٟايا؛ إلاىاؾبت اإلاٗجى اإلاغاص حُِٗىه، ٍو

ً الهىجُحن اللظًً ًدضزان الىٛمت اإلاىؾ٣ُُت؛ الخىُٛم بهظا اإلاٟهىم ًض٫  ؤن ؤي: بخظبظب الىجٍغ

 2ى الٗىهغ اإلاىؾ٣ُي في هٓام اللٛت.ٖل

ضُّ الخىُٛم ؤو مىؾ٣ُى ال٨الم      َٗ مً الىؾاثل اإلاهمت اإلاُُٗت مٗاوي  3-٦ما ٌؿمُه ببغاَُم ؤهِـ -ٌُ

م٣امُت، ٩ٞان حُِٛبه وحُِٛب اإلاىاظهت واإلاكاَضة مً ألاؾباب الضاٞٗت بلى حٗضص مٗاوي الجمل؛ 

ٞالخىُٛم وؾُلت جخمحز بها  4في الخضًض اإلاىُى١ مِ ٧لمت لبُان اإلاغاص مجها، -ؤخُاها  -ألهه ٢ض ٨ًٟي 

ُٟت صاللُت في جدضًض  اللٛت السُابُت، ٞهى ٞحها ٧التر٢ُم في اللٛت اإلا٨خىبت، ٧ل مجهما ٣ًىم بْى

الخىُٛم في ال٨الم ٣ًىم ) لظا ظٗله جمام خؿان ؤَم مً ٖالماث التر٢ُم في ال٨خابت، ٣ًى٫: 5اإلاٗجى.

 ُْٟت التر٢ُم في ال٨خابت ٚحر ؤن الخىُٛم ؤوضر مً التر٢ُم في الضاللت ٖلى اإلاٗجى الىُْٟي للجملتبى 

ت؛ 6؛( ُٟت الىٛماث مً ألاؾاؽ جمُحًز ألنَّ ؾماٖ٪ الخىُٛم ؤو ٚحٍر مً ؤخىا٫ السُاب  7ْٞى

ؼو٫ اللبـ الخانل مً الاقترا٥ في حٗبحراث ٖضة،   ُم، ؤوٞالخىٛ) ٨ًك٠ ل٪ ال٨شحر مً اإلاٗجى، ٍو

ت وؤلاوكاثُت، ٣ٞض ج٩ىن  ٤ بحن مٗاوي الجمل ٧السبًر  في الخٍٟغ
ً
ً اإلاىؾ٣ُي ًاصي صوعا مهما الخلٍى

                                                           
ؿدُان،  ٞاًغ، 1 بت، مذخل بلى ألالعيُتپى٫. وباًلىن،٦َغ ، 1)بحروث: اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،ٍ، جغظمت: َال٫ َو

 .73م(،  م1992
ت في الترار الٝذًمالخمُمي، نبُذ،  2  .  163م (،م2003، 1،)بحروث: صاع ؤؾامت، ٍدساظاث لٍٕى
ت ؤهِـ، ببغاَُم. 3 ىاث اللٍٕى ت، ٍألـا  .176م (،م1975، 5، )ال٣اَغة: م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ
 . 176م (،م2008، 1وصعاؾاث ههُت، )ال٣اَغة: صاع ٍٚغب، ٍ، بدىر ٘خىت الىقٖبض الل٠ُُ، خماؾت.  4
 (،م1986، 2، )جىوـ: الضاع الٗغبُت لل٨خاب، ٍالخ٢ٙحر اللعاوي في الحماسة الّشبُت ،اإلاؿضي، ٖبض الؿالم 5

ى226م  (،م1998، 8، جغظمت وحٗل٤ُ: ؤخمض مسخاع ٖمغ، )ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب، ٍؤظغ ِلم اللٕت ،، وپاي، ماٍع

 .94م

 .226م (،م2006، 5، )ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب،ٍاللٕت الّشبُت مّىاَا ومبىاَاخؿان، جمام.  6
 .84م (،، جغظمت: ؾٗضي الؼبحر، )الجؼاثغ: صاع آلاٞا١، ص. ثمبادت اللعاهُاث الّامتماعججي، اهضعي،  7
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ت في اإلاٗجى، وهي جدخىي ٖلى ؤصاة اؾخٟهام في اللٟٔ، و٢ض ج٩ىن اؾخٟهامُت صون ؤن  الجملت زبًر

  1.( جدىي ؤصاة اؾخٟهام

ًْ  ﴿ ه حٗالى:ٟٞي ٢ىل     َٖ ِغْى  ْٖ َ
 ؤ

ُ
ىُؾ٠ اًُ

َ
ـظ خىُٛم جغ٦ُب آلاًت الىضاجي، ٨ًك٠ لىا ال 2،﴾ ََ

ُٞبُٗت الى٤ُ الظي جى٤ُ به الجملت جدضص صاللتها للىضاء، وهدى َظا في الىو ال٣غآوي ٦شحر، مىه 

  ﴿ما ظاء في ٢ى٫ الخ٤:
ً
ال َِ ظا َبا

ََ ٣َْذ 
َ
ل
َ
َىا َما ز ٞةن جىُٛمت التر٦ُب الضٖاثُت هي اإلادضصة  3،﴾ َعبَّ

 َظٍ الضاللت.

 بن مداوعة الىو بك٩لُه اإلا٨خىب واإلاىُى١ حؿخلؼم الغبِ بحن اإلاٗجى والهىث )  ٣ى٫ هان٠:ً    

ضث ال٣غاءة الهامخت ( صالالث الىبر والخىُٛم ) ُٖ ؛ ألن طل٪ ال ًىٟهل ًٖ ٖملُت الٟهم، لهظا 

لي ألجها بحن اإلاٗجى والهىث ت طاث َاب٘ جإٍو  للخٟؿحر، وال٣غاءة الجهٍغ
ً
ٞازخالٝ  4،( للىهىم مجاال

مىذ التر٦ُب  ال٨شحر مً مٗاوي الجمل،الخىُٛم وحٛحر الىٛمت في اللٟٔ ؤو الجملت اإلاىُى٢ت ٨ًك٠  ٍو

 ًجٗل ألاصاة والجملت اإلاغ٦بت مٗها ٌٗبران ًٖ ؤ٦ثر مً خالت، وبظل٪ 
ً
 مسخلٟا

ً
ىا اإلاهضع باألصاة جلٍى

ُت بلى ال٣ىة الاؾخلؼامُت. ٞى٤ُ ٧لمت ؤو ٖباعة بدىُٛم  ) ٣ًى٫ ٞغط: ًخجاوػ التر٦ُب ٢ىجه الخٞغ

مسخل٠ في ٧ل مغة ًيخ٣ل بها مً مجا٫ صاللي بلى مجا٫ آزغ، وهبر بٌٗ ال٩لماث ًىحي بلى اعجباَها 

ض اإلاخ٩لم بثها للمؿخم٘   5.( ب٨ٟغة مهمت ًٍغ

َم ؤبى ههغ الٟاعابي     ؿَّ َ٣
َ
ظي ًاصًه الخىُٛم في ال٨الم، ٞ

ّ
)  ؤصع٥ الٟالؾٟت الٗغب َظا الضوع ال

ل ألال ُّ خان ؤلاوؿاهُت بلى زالزت ؤنىاٝ نى٠ ٨ًؿب الّىٟـ لظاطة، ونى٠ ًُٟض الّىٟـ في الخس

ة ماطًت
ّ
ً ؤخىا٫ ملظ  6.( والخّهىع لؤلقُاء، ونى٠ ٩ًىن ًٖ اهٟٗاالث، ٖو

                                                           
ً للذساظاث  مجلتٖىى، ؾامي، ووٗامت، ٖاص٫ ٖلي، "صوع الخىُٛم في جدضًض مٗجى الجملت الٗغبُت"،  1 حامّت حؽٍش

 .93، م2006(، 1(،  الٗضص )28، ؾلؿلت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت، اإلاجلض )والبدىر الّلمُت
  .29ؾىعة ًىؾ٠، آلاًت/ 2
 .191ؾىعة آ٫ ٖمغان، آلاًت/ 3
لهان٠، مهُٟى،  4 ت الخإٍو  .11م(، م2000، 1، )الؿٗىصًت: ظضة، الىاصي ألاصبي والش٣افي، ٍهٍٍش
 .40، ماإلاشحْ العابٞض ٞغط، خؿام ؤخم 5
اص٫ ٖلي وٗامت،  6  .9، م مٝا٥ ظابٞ، "صوع الخىُٛم في جدضًض مٗجى الجملت الٗغبُت"ؾامي ٖىى، ٖو
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ت جباًً بلى ٚالبا ًاصي -ٖلُه اإلاخٗاٝع - الى٤ُ ًٖ الاهدغاٝ بن      ألاصاء َغ١  اإلاٗاوي، ٞمٗٞغ

ت ًٖ ؤَمُخه ٣ًل في ال الصخُذ، والى٤ُ ُٟخحن: ٢ىاٖض اللٛت؛ بن للخىُٛم مٗٞغ ُٟت ْو ؤصاثُت،  ْو

 ٤ُ
َ
ْىُ

ُ
ُت، وبها ج  ٣ًخًُه الٗٝغ ما وخؿب ٞحها، ألاصاء هٓم خؿب اللٛت في الجملت حٗغى ال٣ىة الخٞغ

بحن ٚحر واضخحن و٦المه ه٣ُه ًهبذ بها ًلتزم لم لى ألهه ؤصائها؛ بُغ١  الالتزام خُض مً ؤَلها ٖىض ٍغ  ٚو

 .ؤَلها ٖىض

ُٟت ألازغي َٞضاللُت،     ا الْى  وصالالتها ما وعاء البيُت الؿُدُت، جبحن ال٣ىة الاؾخلؼامُت، وجىضر ؤمَّ

ُُٟت صاللت للىٛمت )٣ًى٫ جمام خؿان: السُٟت،  الجمل نالخُت في جخطر الجمل مٗاوي ٖلى ْو

ت اإلاسخهغة ا !، ووٗم !، ال هدى: الخإزٍغ خٛحر مخٗضصة، ج٣ا٫ بىٛماث بلض؛ ألجها وهللا!، !، ؾالم ٍو  ٍو

 والٟغح، الخؼن، مشل: إلاٗاٍن  وؤلازباث والخى٦ُض، الاؾخٟهام، بحن وٛمت ٧ل م٘ والضاللي الىدىي  مٗىاَا

تراى، والخإهِب، والك٪، لم والخد٣حر، والٖا  الظي الىخُض الٗىهغ هي ج٩ىن الىٛمت خُض ظغا، َو

  1.(اإلاٗاوي  َظٍ جباًً ًٖ حؿبب

ُٟخحن بن َاجحن     ُٟت َىا ٌٗىِىا ما ولٗلمخالػمخان هما، م٘ ازخالٞ، الْى الخىُٛم الضاللُت في  ْو

ُت وبُاهه ال٣ىة الاؾخلؼامُت،  ل ًٖ مٗجى ال٩لمت،  ) :ُٞخٛيكخا٣ًًًى٫ جسُي ال٣ىة الخٞغ ِ
ّ
ال جٟد

٣ت التي حؿخٗمل ٞحها  ما ًٖ الٍُغ
ّ
ىت نىجُت ٧اقٟت ٢ىي الترا٦ُبٞ 2،(به ُت  الخىُٛم ٢ٍغ الخٞغ

ظٍ بٌٗ ألامشلت ٩ًىن ٞحها الخىُٛم طا  خه حؿاٖض ٖلى جدضًض اإلاغاص بالجملت؛ َو والاؾخلؼامُت، ومٗٞغ

 صاللت في ال٨الم، ًدضص مغاص الجملت:  

 هي ظمُلت.    -1    

 ﴿ ٢ا٫ حٗالى:  -2    
ً
ئا ِْ َ

ً ق
ُ
٨ ًَ ْم 

َ
ِغ ل َْ ًَ الضَّ

وَؿاِن ِخحٌن ّمِ ِ
ْ

ى ؤلا
َ
ل َٖ ى 

َ
ح
َ
ْل ؤ ََ 

ً
ىعا

ُ
٧

ْ
ظ  3﴾. مَّ

ْضَث َبِجي ِبْؾَغاِثَُل ﴿ ٢ا٫ حٗالى:  -3     بَّ َٖ ْن 
َ
يَّ ؤ

َ
ل َٖ َها  ُمجُّ

َ
 ج

ٌ
َمت ْٗ َ٪ ِو

ْ
  4﴾. َوِجل

                                                           
 .228، م اإلاشحْ العابٞجمام خؿان،  1
 .113م (،م1987 ،1، )ال٣اَغة: صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٍِلم اللٕت بحن الترار واإلاّاـشة ،ٖا٠َ، مض٧ىع  2

 .1ؾىعة ؤلاوؿان، آلاًت/ 3

 .22ؾىعة الكٗغاء، آلاًت/ 4
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ُت حكحر بلى ؤلازباع،  ( 8) اإلاشا٫  بن وٛمت     حُن ٖلى ال٨ك٠ ًٖ مٗىاَا اللٛىي، ٞال٣ىة الخٞغ ِٗ
ُ
ح

ول٨ً ٢ض حُٗي بىٛمت مغجٟٗت ٢ىة اؾخلؼامُت جُٟض الاؾخٟهام، ٞةن ه٣ُذ الجملت بىٛمت ناٖضة 

ت، ٦ظل٪ لى بضؤث  ت ٞهي ظملت زبًر ٞالجملت اؾخٟهامُت، بِىما بطا ه٣ُذ الجملت بىٛمت مؿخٍى

ت جى٦ُضًت.بىٛمت ناٖضة زم زخمت   )ألظل َظا ٧اهذ ظملت  ها بىٛمت َابُت ٞةجها ج٩ىن زبًر
ٌ
َبت

ْ
ظ َٖ

ِذ 
ْ
ه
َ
ت في ٢ى٫ ؤبي ال٣اؾم الكابي مً ٢هُضة: نلىاث في ٩َُل الخب؛ ألجها ج٣غؤ بىٛمت  (ؤ زبًر

ت:   مؿخٍى

ُٟ ــــــــــــَٖ 
ُّ
الُ

َ
ِذ ٧

ْ
ه
َ
 ؤ

ٌ
بت

ْ
ِم ــــــــــظ

َ
ْخال

َ ْ
األ

َ
ِت، ٧

َ
 ـىل

َم  الؿَّ
َ
ْمَغاِء اِء ـــــــ٧

َ
٣

ْ
ِت ال

َ
ل ُْ

َّ
الل

َ
ُخى٥ِ، ٧  الطَّ

 

ْخـ 
َّ
الل

َ
بَ ــــــــــ٧ الهَّ

َ
٧ ، ًِ ـَج ــــــــــ

ْ
 ِضًِض ـــــاِح ال

ــ
ْ
ال

َ
اْبِدَؿ ــــــــــــــــــ٧

َ
َىِلُـــــــــــــــَىْعِص، ٧

ْ
 ِض ــــــــــــاِم ال

٢ض هبضؤ ٢غاءة ال٣هُضة بىٛمت َابُت جيخهي بىٛمت ناٖضة ج٨ك٠ لىا الاؾخٟهام الخعجبي،     

ٞالكاٖغ ٌؿخٟهم: ؤٖظبت ٧الُٟىلت ؤم ؤٖظب مجها ؟ لهظا ج٩ىن ٢غاءة الاؾخٟهام ٧اؾُت ال٣هُضة 

ه ج٨غاع نىث ال٩اٝ الظي ٨ًك٠ خل٣اث مغخلت ٖاَُٟت مخخابٗت ٖاقها الكاٖغ،  ت ٣ًٍى خٍُى

ظٍ اإلاغاخ ٧الُٟىلت ؤو  )ل مخالخ٣ت مترابُت، حك٩ل في بىائها وخضة مىؾ٣ُُت وب٣ًاُٖت مؿخ٣لت  َو

َظا ؤلا٣ًإ َى ب٣ًإ هبًاث ٢لب الكاٖغ وػٞغاجه التي ٧ان ًىٟثها ججاٍ  (. . .٧الهباح الجضًض،

٣ت مباقغة، لهظا  جٗل الؿام٘ ٌؿدكٗغ اإلاٗجى بٍُغ مدبىبخه؛ ألن الهىث ًجؿض ؤلاخؿاؽ، ٍو

 ة ٖاَٟخه م٘ ٢غاءة الاؾخٟهام، ال ٢غاءة ؤلازباع الجامضة. جدـ بدغاع 

ا اإلاشا٫      ت  -بالىٓغ بلُه م٨خىبا  -ُٞبضو  ( 2) ؤمَّ ُّ ىت اللٟٓ ْل  )ؤهه اؾخٟهام، حًٗضٍ ال٣ٍغ ٞهي  ( ََ

ٖلى بابها، ول٨ً بطا ٖغيىا آلاًت ٖلى ألاؾمإ ؤو هٓغها بلحها في ؾُا١ اإلاٗجى ال٣غآوي، لم ٨ًً 

ىت التي ٧اهذ لها الٛلبت ٖلى  َى  (َل  )اؾخٟهاما؛ ألن الىٛمت الهىجُت حكحر بلى ؤلازباع، وال٣ٍغ

ْل  )الخىُٛم الظي ؾا١ بلى ظٗل  ُت  ، وبهظا ججّغصث الجملت مً( ٢ض )بمٗجى  ( ََ  )٢ىتها الخٞغ

ٗل ، ٞالخىُٛم ًمىذ التر٦ُب جلىٍىا مسخلٟا، ًج(ؤلازباع  )، للضاللت ٖلى ٢ىة اؾخلؼامُت (الاؾخٟهام 

َ٪ بِ صاللت مىٟخدت، ٣٦ىله حٗالى: ﴿ َل َعبُّ َٗ َ
ٞ 

َ
٠ ُْ َ

َغ ٦
َ
ْم ج

َ
ل
َ
ُِل ؤ ِٟ

ْ
ْصَخاِب ال

َ
ٞالخىُٛم ًى٣ل الاؾخٟهام  1،﴾إ

                                                           
 .1ؾىعة الُٟل، آلاًت/ 1
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ُت ( بلى ؤلازباع ) ال٣ غ. ًٌٗض َظا ما جىاجغ ه٣له، واإلاغاص ) ال٣ىة الخٞغ ىة الاؾخلؼامُت ( بٛغى الخ٣ٍغ

.
َ
 واإلاكاَضة

َ
 بالغئٍت َىا الٗلم اإلاد٤٣، ٞالٗلم الخانل مؿاو في ٢ىة الشبىث الغئٍت

٠ مٗجى اإلاشا٫     
ّ
له الىدىي، ٖلى جىُٛمه؛ ٞمٗىاٍ ًترصص بحن الاؾخٟهام وؤلازباع، ( 3) ًخى٢ ، وجإٍو

 
ً
ت َاصثت ت في ألاولى مؿخٍى ُّ مما ًاصي بلى حٗضص الخىظُه، بط ًجىػ ُٞه ٢غاءجان، ج٩ىن الىٛمت السُاب

 ٞلَِؿْذ ب
ُ
مَّ وٗمت

َ
ال ال اهٟٗا٫ ٞحها، ٞاإلاٗجى ٖلى ؤلا٢غاع، ٞهى زبر ٖلى ؾبُل الته٨م؛ ؤي: بن ٧اَن ز

 ل٪، ٞخ٩ىن 
ً
َذ ٢ىمي ٖبُضا

ْ
ل َٗ ٪ َظ ضثَّ َبِجي ِبْؾَغاِثَُل  )ؤهَّ بَّ َٖ ْن 

َ
 بةيماع ؤٖجي، ؤو هي زبر  (ؤ

ً
مىهىبت

ْضَث، والجملت مىٟهلت ًٖ ؾاب٣تها؛ إلاا بُجهما مً ٦ما٫ الاجها٫،  بَّ َٖ مبخضؤ مًمغ؛ ؤي: هي ؤن 

 ٞالشاهُت ظاءث بُاها لؤلولى.

َا  (  )دكحر بلى اظتزاء مً الؿُا١ البيُىي، ٨ٞإن مىسخى ٢ض جدمل آلاًت ٖلى ؤلا٢غاع ٞ     ٖضَّ

ِخجي ولم حؿخٗبضوي ٧اؾخٗباص٥ بجي  ؛ ِبط عبَّ
ٌ
َمت ْٗ اٍ، ولم ٌؿخٗبضٍ، واإلاٗجى: هي ِو  عبَّ

ُ
وٗمت؛ خُض

ْن  )ِبؾغاثُل؛ ٞـ
َ
ًغب بٌٗ ٖبُض٥ وجتر٥ آلازغ، ٣ُٞى٫  (ؤ

َ
، ٣٦ىل٪: ؤن ج جض٫ ٖلى اإلادظٝو

 وجغ٦خجي، زم جدظٝ ) وجغ٦خجي  اإلاترو٥: َظٍ وٗمت ٖليَّ 
ً
 ؛ ألن اإلاٗجى مٗغوٝ.  (ؤن يغبَذ ٞالها

 لهمؼة     
ً
ظا ٌٗجي ؤّن في ال٨الم خظٞا ، َو

ٌ
ت ٞحها مغجٟٗت ُّ ا ال٣غاءة ألازغي ٞالىٛمت السُاب ؤمَّ

ي الاؾخٟهام، وال٨الُم بوكاجيٌّ باالؾخٟهام، ٖلى السالٝ بحن الىداة في َظا اإلاىي٘، ٞالّخ٣ضًغ ٖلى عؤ

 ًُّ ، ٞدٝغ الاؾخٟهام مدظٝو لٟهم اإلاٗجى، ؤي: ٠ُ٦ جم ها ٖليَّ  جمجُّ
ٌ
َ٪ وٗمت

ْ
َوِجل

َ
ؤبي الخؿً ألازٟل: ؤ

٪ ِبليَّ بخٗبُض٥ ٢ىمي، 
ُ
، َٞدِبِ ِبخؿاه َّ٫

َ
َحن ٢ىُمه ٣ٞض ط

ُ
ٖليَّ بالتربُت و٢ض اؾخٗبضث ٢ىمي؟! ومً ؤ

ضثَّ َبِجي ِبْؾَغاِثَُل  ) ٞخ٩ىن ظملت بَّ َٖ ْن 
َ
ْضَث، ؤو هي بض٫ مً َاء مجغوعة بب (ؤ بَّ َٖ ْن 

َ
 )اء م٣ضعة، ؤي: بإ

ها ـُمـجُّ
َ
  1.(ج

ما٥: الباب الشالث  اللٕىٍت والٝى٥ اإلاىجض جباًً ألِا

ت ؤو بوكاثُت  )اٖخجى الىداة في ظؼء مً مىايُٗهم بىٕى الجملت      ؛ إلاا لها مً ؤَمُت في (زبًر

يبِ ؤخ٩امهم، وصوعٍ في جىظُه ؤؾالُبهم؛ ٞالخٗضص في ٢غاءة الٗمل اللٛىي ًيخج ٖىه حٗضص في 

ؾتر٦ؼ َظٍ اإلاباخشت ٖلى ؤزغ جباًً الٗمل اللٛىي في ال٣ى٫ اإلاىجؼ؛ لٗله ٨ًك٠ لىا الضاللت، لظا 

                                                           
، 2ط م(،1985، 1، جد٤ُ٣: ٖبض ألامحر الىعص، )بحروث: ٖالم ال٨خب، ٍمّاوي الٝشآنألازٟل، ؾُٗض بً مؿٗضة،  1

 .426م
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ل ال٣ى٫ زالقِئا مً ظمالُت اهٟخاح الضاللت، وؾىدىاو٫ الٗمل اللٛىي مً  زت ؤَغ، وهي: حٗضص جإٍو

ت  )اإلاىجؼ في بَاع:   .(جغصص الجملت بحن ؤلاوكاء وؤلازباع  )، و(الجملت ؤلاوكاثُت  )، و(الجملت السبًر

ت.. 8. 3 ل الٝى٥ اإلاىجض في بواس الجملت الخبًر  حّذد جإٍو

ل ال٣ى٫ بإ٦ثر مً ٖمل لٛىي؛ جغصصٍ بحن الخ٣ُ٣ت واإلاجاػ، ٢ا٫ هُضا       Nidaمً  ؤَم صواعي جإٍو

الخٗضص ٣ً٘ بؿبب حٗضص )جدلُالث اإلاٗجى الخ٩ىٍيُت، Componential analysis of meaningفي ٦خابه 

غب، ولها وهي ْاَغة قاجٗت في الىو ال٣غآوي، و٦الم الٗ 1،(مٗجى ال٩لمت هدُجت الاؾخٗما٫ اإلاجاػي 

ت اإلاسخلٟت، ومً ألامشلت ال٣غآهُت  ن  ﴿ ٢ىله حٗالى:ههُبها في ألالؿً البكٍغ
َ
ْؿَخخي ؤ ٌَ  

َ
َه ال

َّ
ِبنَّ الل

 
ً
ىَيت ُٗ ا َب  مَّ

ً
ال

َ
ِغَب َمش ًْ ًَ﴾.2 

ٗت بلى اإلاهضع اإلايؿب٪ في آلاًت هٓغة      ِغَب  )ؾَغ ًْ ًَ ن 
َ
جلخٔ ؤهه مترصص بحن جىظحهحن، اهخهابه  (ؤ

للٟٗل اإلاخٗضي، ؤو ٖلى هٕؼ الساٌٞ؛ وبُان َظا ٌٗىص بلى َبُٗت اؾخسضام الٟٗل  ٖلى اإلاٟٗى٫ به

ً، َما: اؾخٗماله ٖلى اإلاجاػ، ُٞخٗضي بلى مٟٗىله مباقغة،  ) ْؿَخخي (، بط َى ًترصص بحن ؤمٍغ ٌَ

 3واإلاٗجى: بنَّ هللَا ال ًسصخى ؤن ًًغب مشال، مشله ما ظاء في ٢ى٫ الكاٖغ:

ا َما اْؾَخَدْحَن 
َ
َؿهُ ِبط ْٟ ـِغُى هَ ْٗ ٌَ ـــــــاَء 

َ ْ
 اإلا

 

ًَ الــــــــَىْعِص   اٍء ِمـــــــ
َ
ًَ ِبَؿْبٍذ ِفي ِبه ْٖ َغ

َ
٦ 

 

ْؿَخخي  )ًجىػ في الٟٗل      اؾخسضامه ٖلى الخ٣ُ٣ت، ُٞخٗضي بلى مٟٗىله بدٝغ الجغ، ُٞجغي  (ٌَ

ه والٟغاء ؤجها في مدل ههب بجٕز الساٌٞ،  ُٞه السالٝ اإلاكهىع بحن الىداة، ٞمظَب ؾِبٍى

م وظىصٍ؛ ل٨ثرة اسسضامه، ٞإنبذ ٧اإلاىظىص،  ومظَب السلُل وال٨ؿاجي ؤجها في مىي٘ ظغ بخَى

ْؿَخخي ٌَ  
َ
َه ال

َّ
ال، ومً حٗضًه بدٝغ الجغ ٢ى٫ الكاٖغ: واإلاٗجى: ِبنَّ الل

َ
ِغَب َمش ًْ ًَ ْن 

َ
 4 مً ؤ

                                                           
اث الذًللُت الحذًشتالبهيؿاوي، خؿام،  1 غاء الكغ١، ٍ، )ال٣اَغة: م٨خبت ِلم الذًللت والىٍٍش  م(، 2009، 1َػ

 .186م
 .26ؾىعة الب٣غة، آلاًت/ 2
، 1، طم(1992، 1، اٖخجى به: نضقي مدمض، )بحروث: صاع ال٨ٟغ، ٍالبدش اإلادُي في الخٙعحرألاهضلسخي، ؤبى خُان،  3

 .98م
 .98، م1، طاإلاشحْ العابٞ ،ألاهضلسخي، ؤبى خُان 4
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٣ِــــــــي خَّ
َ
ــــــــى٥ُ وج

ُ
ل
ُ ْ
ا اإلا ْؿَخِدـــــــي ِمـــــىَّ

َ
ال ح

َ
ِم   ؤ ُم ِبالـــــــضَّ ُبــــــــــــــُا الـــــــــــــضَّ ًَ ا ال 

َ
 َمَدـــــــاِعَمىـ

 

ظٗل ال٣ى٫ خ٣ُ٣ت ًهحٍر مً ٦الم ال٨ٟغة، ٢الىا: ؤما ٌؿخدحى عب مدمض ؤن ًًغب مشال     

ى ًٞ  بالظباب والٗى٨بىث ؟! ٞخ٩ىن  ؤلاظابت ٖلى ؾبُل اإلاكا٧لت، وبَبا١ الجىاب ٖلى الؿاا٫، َو

 مً ال٨الم بضٌ٘.

ا  ﴿ :حٗالى ٢ىلهبالؿُا١،  الىدىي  الؼمًمً ألامشلت التي ح٨ٗـ ظمالُت اعتهان     
َ
ى ِبط ا َختَّ

َ
٣

َ
ل
َ
اهُ

َ
ٞ

َُىِت  ِٟ َها َع٦َِبا ِفي الؿَّ
َ
َغ٢

َ
غ   1،﴾ ز  ؤْهغ ظاهبي الخهٍى

ً
 معجؼا

ً
ا ٣ٞض جهٝغ ال٣غآن باألؾالُب جهٞغ

 آلاًت ول٨ً اإلااضخي، الالاؾخ٣با٫،   (بطا والٟٗل  ) ػمًواإلاٗجى في آن واخض، لظا ًغي الىداة ؤن 

ا َظا؛ زالٝ ٖلى ظغث َى  .(بط  ) مٗجى بلى ٞهٞغ

ذ الؼمً في      ىت الؿغصًت ٢ض نٞغ ا، )بن ال٣ٍغ َ٣
َ
ل
َ
ى  )بـ اإلااضخي، ٧اؾخضاللهم الؼمً بلى (َع٦َِبا  اهُ َختَّ

ً: طا ًهبذ مٗها والؼمً ألاخضار، حٗضص ٖلى الىو في ( ًيخهي في اإلاغخلت ألاولى  قُغ قُغٍْ

ع٧ىب  )ما بلى ػمً الشاوي اإلاخ٣ضمت، لُٓهغ الكُغ الشاوي في مغخلت الخ٣ت، بط امخض ػمً مؿحَر

ى  )ٞإُٖذ  (الؿُٟىت  ا  )الٟٗل  (َختَّ َ٣
َ
ل
َ
، ؤما الغ٧ىب وزغ١ الؿُٟىت ٞلم ًٟهل  (اهُ

ً
 ػمىُا

ً
امخضاصا

دخمل ؤن السغ١ ٧ان ٖىض الغ٧ىب،  بُجهما ٞانل ػمجي؛ ألن زغ١ الؿُٟىت جغجب ٖلى الغ٧ىب، ٍو

و٢بل اهُال١ الؿُٟىت؛ ألهه لم ٣ًهض بٚغا١ ع٧ابها بل حُُٗلها ًٖ الٗىصة لئال ًإزظَا اإلال٪ 

 لِكاَض ؤٖىان الٓالم الُٗب ُٖاها، ُٞخسلىا ًٖ الؿُٟىت. الٓالم،  وهغي ؤن السغ١ ٧ان في البدغ؛

ِلي، ٞهى ًغي ؤن جغ٦ُب      ُْ َه با١ٍ ٖلى ؤنله في  ( بطا والٟٗل )عص بٌٗ الىداة َظا الغؤي ٧الؿُّ

  -الؿغص الىاعص في ؤخضار َظٍ ال٣هت الضاللت ٖلى الاؾخ٣با٫، ٞ
ً
 مايُا

ً
 -وبن ٧ان ًى٣ل لىا خضزا

ا َع٦ِ  ) ػمًٞةن 
َ
ْمِل  ﴿صا٫ٌّ ٖلى الاؾخ٣با٫، ٣٦ى٫ الخ٤:  (َبا ِبط ى َواِصي الىَّ

َ
ل َٖ ْىا 

َ
ج
َ
ا ؤ

َ
ى ِبط ٣ًى٫  2،﴾َختَّ

ِلي:  ُْ َه ظا) الؿُّ م في ٢ىله حٗالى:  َو َها  ﴿هدى ما ًخَى
َ
َغ٢

َ
َُىِت ز ِٟ ا َع٦َِبا ِفي الؿَّ

َ
ى ِبط ا َختَّ َ٣

َ
ل
َ
اهُ

َ
ٞ﴾، 

م ؤن  م، بل هي ٖلى بابها والٟٗل  ؛ ألهه خضًض ٢ض مطخى،(بط  )بمٗجى  (بطا  )ُٞخَى ولِـ ٦ما ًخَى

                                                                                                                                              
 
 .71ؾىعة ال٨ه٠، آلاًت/ 1
 . 18ؾىعة الىمل، آلاًت/ 2
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 (ختى  )، ول٨ً مٗجى الٛاًت في . . . مؿخ٣بل باليؿبت لالهُال١ ألهه بٗضٍ والاهُال١ ٢بله، -بٗضَا  -

 1ص٫ ٖلى ؤن الغ٧ىب ٧ان بٗض الاهُال١(.

ل الٝى٥ اإلاىجض في بواس الجملت ؤلاوؽاثُت..  2. 3      حّذد جإٍو

َىا  ﴿ ٣ىله حٗالى:٦ الٗمل اللٛىي؛ لخىٕى ؤلاؾىاص ٢ض جىٟخذ صاللت     ُْ لَ َٖ  ٫َ ّزِ
َ
ج ًُ ن 

َ
َ٪ ؤ ُ٘ َعبُّ ُ ُِ ْؿَخ

ٌَ ْل  ََ

َماِء  ًَ الؿَّ
 ّمِ

ً
َ٪  2،﴾َماِثَضة ُ٘ َعبُّ ُ ُِ ْؿَخ

ٌَ بالُاء، ولٟٔ الجاللت َى الٟاٖل،  (٣ٞض ٢غؤ الجمهىع الٟٗل ) 

َ٪  )و٢غؤ ال٨ؿاجي الٟٗل بالخاء، وههب لٟٔ الجاللت، ؤي:  ُ٘ َعبَّ ُ ُِ ْؿَخ
َ
؛ ٖلى ؤهه مٟٗى٫ به، (َل ح

اٖل، واإلاٗجى: َل ٣ًضع عب٪ ؤو ًٟٗل،  )٣ًى٫ ال٨ٗبري في جىظُه ال٣غاءجحن:  بالُاء ٖلى ؤهه ٞٗل ٞو

٣غؤ بالخاء وعب٪ ٖلى الىهب، والخ٣ضًغ: َل حؿخُُ٘ ؾاا٫ عب٪ مدظٝو اإلاًاٝ، ٞإما ٢ىله ؤن  ٍو

 للؿاا٫ . . .  ؿخُُ٘،ًجز٫ ٞٗلى ال٣غاءة ألاولى َى مٟٗى٫ ٌ
ً
لى ال٣غاءة ألازغي ٩ًىن مٟٗىال ٖو

 3.( اإلادظٝو

ٞض٫ ازخالٝ ال٣غاءة في َظٍ آلاًت ٖلى ؤجهم ؾإلىا ًٖ بم٩اهُت اؾخجابت هللا لهم في َلبهم هؼو٫     

ى ؤخغي  (  )اإلااثضة، زم ؾإلىا ِٖسخى  ؤن ًُلب مً هللا طل٪ بطا ما وا٣ٞهم ٖلى َلبهم َظا، َو

غاب هخج مً جغصص الترا٦ُب بحن ؤ٦ثر مً مٗجى لٛىي لىبىجه م بالضٖاء مجه وج٣ىاٍ، ٞازخالٝ ؤلٖا

 بوكاجي.

ت      ما٫ اللٍٛى ْ٘  )ؾىاص الٟٗل بهاجج مً جباًً ال٣غاءاث ال٣غآهُت، ٦ما في  - َىا -بن حٗضص ألٖا ْغحَ ًَ

ْب  َٗ ْ
ل ٍَ ْب  ( ) بلى ًىؾ٠  (َو َٗ ْ

ل ٍَ ْ٘ َو ْغحَ ًَ  
ً
ضا

َ
َىا ٚ َٗ ُه َم

ْ
ْعِؾل

َ
لضاللت ٖلى الاَخمام،  4؛﴾في ٢ى٫ الخ٤: ﴿ ؤ

ُب، و٢ض ٢غت  غاء والتٚر ْ٘  )وػٍاصة ؤلٚا ْب هغحَ َٗ ْ
ل
َ
؛ ( )  ؾىاص الٟٗل بلى الجماٖت، بزىة ًىؾ٠بة ( َوه

 لضاللت ٖلى اإلاكاع٦ت.

                                                           
ت ًلبً َؽامالؿهُلي، ؤبى ال٣اؾم ٖبض الغخمً، الغوى  1 ، جد٤ُ٣: ٖبض الغخمً آلاهٚ في ؼشح العحرة الىبٍى

 .287-286، م1م(، ط1967، 1الى٦ُل، )ال٣اَغة: صاع الىهغ للُباٖت، ٍ
 .112ؾىعة اإلااثضة، آلاًت/ 2
، 1م(، ط1996، 1جد٤ُ٣: مدمض ٖؼوػ، )بحروث: ٖالم ال٨خب، ٍ ،بِشاب الٝشاءاث الؽىارال٨ٗبري، ؤبى الب٣اء،  3

 .232م

 .12ؾىعة ًىؾ٠، آلاًت/ 4
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ل ال٣ى٫ اإلاىجؼ في بَاع الجملت     ْم ؤلاوكاثُت ٢ىله حٗالى:  مً ؤمشلت حٗضص جإٍو
ُ
٨

َ
ىه ُٗ ْؿَم ٌَ ْل  ََ ا٫َ 

َ
٢ ﴿

ىَن  ُٖ ْض
َ
 ج

ْ
ٞاألنل ُٞه  ًٖ ؤنل ػمىه، ٞالكاَض َىا نالخُت الٗضو٫ بتر٦ُب )بط والٟٗل( 1.﴾ِبط

وجابٗه في طل٪ ظمهىع  2،إلاا مطخى مً الضَغ (  بجها ْٝغ)  ٣ًى٫ ؾِبىٍه: الضاللت ٖلى اإلاطخي،

ا م٘ ب٣ًاٖه في )الىداة، ٢ا٫ ؤبى ال٣اؾم الؼمسكغي مٗل٣ا ٖلى الىو الكٍغ٠:   (بط  )وظاء مًاٖع

ىجها ٞحها، و٢ىلىا:  ُٖ  التي ٦ىخم جضَّ
َ
غوا ألاخىا٫َ اإلاايُت ًِ ٖلى خ٩اًت الخا٫ اإلاايُت، ومٗىاٍ: اْؾَخْد

ْب٨ِ  ى ؤبلٜ في الخَّ ىا، َو ُٗ ْؾَم
َ
ى٦م ؤو ؤ ُٗ ِذ َل َؾِم ٘، والخٗى٠ُ، والخ٣بُذ، ٣٦ىله  3؛(ُْ ؤي: في الخ٣َغ

ا (  ) حٗالى في خ٩اًت ببغاَُم 
َ
ظ ََ ْم  َُ ِبحُر

َ
ُه ٦

َ
ل َٗ

َ
ِٞةهه ٢اله جب٨ُخا، وجىبُسا ٖلى ٖباصتهم  4؛ ﴾﴿ َبْل ٞ

 ألانىام.    

بط  )بلى ؤن  5ٖلى صاللت اإلااضخي، بط ؤقاع ابً ٞاعؽ (بط والٟٗل  )بن الاؾخٗما٫ الٟهُذ ال ٣ًهغ     

ى الظي ٢ا٫ ٖىه ابً مال٪ (بطا  )ج٩ىن بمٗجى  ( بهه اؾخٗما٫ ) ، ؤي: جض٫ ٖلى ػمً الاؾخ٣با٫، َو

حن ىَن  )ٞؼمً  6؛ ( صخُذ ٟٚل ًٖ الخىبُه بلُه ؤ٦ثر الىدٍى ُٖ ْض
َ
 ج

ْ
ًترصص بحن ألانل والٗضو٫،  ( ِبط

بطا، وبما ؤن ًخجاوػ في  :بط: ْٝغ إلاا مطخى، بما ؤن ًخجاوػ ُٞه ٩ُٞىن بمٗجى)  ٢ا٫ ؤبى خُان:

ُٟت  م ؟ ٞخ٩ىن ْو اإلاًإع ٩ُٞىن ٢ض و٢٘ مى٢٘ اإلااضخي، ٩ُٞىن الخ٣ضًغ: َل ؾمٗى٦م بط صٖىجمَى

                                                           
 .72ؾىعة الكٗغاء، آلاًت/ 1

ه، ؤبى بكغ ٖمغو بً ٖشمان،  2 م(، 1999، 1، جد٤ُ٣: بمُل ٣ٌٗىب، )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، ٍال٢خابؾِبٍى

 .229، م4ط

ىي، )بحروث: صاع ال٨خاب الٗغبي، ٍ، يبُال٢ؽاٗالؼمسكغي، مدمىص بً ٖمغ،  3 ، 3م(، ط2006، 1ه: آ٫ َػ

 .241م

 .63ؾىعة ألاهبُاء، آلاًت/ 4

، جد٤ُ٣ ٖمغ ٞاعو١ الفاخبي في ٘ٝه اللٕت وظجن الّشب في ٠المها ،ؤبى الخؿحن ؤخمض بً ٞاعؽ ،ابً ٞاعؽ 5

ٍ ،  .112م(، م1993، 1الُبإ، )بحروث: م٨خبت صاع اإلاٗاٝع

م(، 1967، 1، جد٤ُ٣: مدمض بغ٧اث، )ال٣اَغة: صاع ال٩اجب الٗغبي، ٍالٙىاثذ وج٢مُل اإلاٝاـذحعهُل ابً مال٪،   6

 .93م
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نُٛت ًٟٗل الؾخدًاع، وج٩ىن صالت ٖلى الؼمً اإلااضخي؛ ؤي: ؤعاص ٖلُه الؿالم جيبحههم بلى شخيء َم 

 1.( ٖىه ٚاٞلىن 

 

ل الٝى٥ اإلاىجض في .  3. 3      .بواس جشدد الجملت بحن ؤلاوؽاء وؤلاخباسحّذد جإٍو

ال٣اؾم اإلاكتر٥ بحن اإلابدشحن الؿاب٣حن ٧ىن اهٟخاح صاللت الجمل لم ًسغط ًٖ الٗمل اللٛىي     

ت وؤلاوكاثُت،  ًَّ الاهٟخاح في َظا اإلابدض هاجج مً نالخُت جغصص التر٦ُب بحن السبًر الىاخض، ل٨

 زم ٌٛحر  ٞاألؾلىب ٩ًىن بوكاء ؤو زبرا، ٞال ًجخمٗان
ً
في ٖباعة واخضة، ول٨ً الٗباعة ٢ض جهاٙ زبرا

ظا ؤمغ ًدضر في مىاًَ ٖضة؛ إلخ٩ام الهلت بحن  ٞحها ٞخهبذ بوكاء؛ ٞخترصص بحن ألاؾلىبحن، َو

اإلاسبر والسبر، واإلاساَب واإلاساَبحن، مما ٌؿى١ بلى اهٟخاح صاللت الٗباعة، و٢ض اَخم الىداة في ظؼء 

ت ؤو ) مً مىايُٗهم بىٕى الجملت إلاا لها مً ؤَمُت في يبِ ألاخ٩ام، والاهٟخاح  (بوكاثُت زبًر

ظا ما ؾىالخٓه في ٢ىله حٗالى َؿُهْم  :الضاللي، َو ُٟ ه
َ
ُمىا ؤ

َ
ل
َ
ا َوْ

َ
اِعه ْؾَٟ

َ
ْض َبْحَن ؤ ِٖ َىا َبا ىا َعبَّ

ُ
ال َ٣

َ
ٞ ﴿﴾،2 

ض  )٢غت  خُض ِٖ  مً اإلاٟاٖلت بمٗجى الشالسي، و (َبا
ً
ْض  )َلبا ِ

ّٗ ْحن َلبا وصٖاء (َب َٗ ، و٦إجهم بدكضًِض ال

ىا
ّ
 والخٗب.  ال٨ض ُٞلبىا وبُغوَا؛ الىٗمت، مل

َض  )٢ض ٢غت الٟٗل      َٖ غت  (َبا
ُ
َض  )ٖلى ؤلازباع، و٢ ُٗ ، الٟاٖل اإلاؿحر؛ ؤي:  (َب

ً
 مايُا

ً
بًم الٗحن ٞٗال

لى َض الـَمِؿْحُر، ٖو ُٗ م اؾدبٗضواو٦إجهم  السبر َب  ّمهم.  جىٗ لٍٟغ ا؛٢هَغ ٖلى مؿاثَغ

ُٟي،       ٦َِخاَبَ٪ ﴿  َظا ٢ىله حٗالى: هدىبن حٗضص ٢غاءة الكاَض هاجج مً حٗضص الاهخماء الْى
ْ
َغؤ

ْ
ا٢

َ٪ َخِؿًِبا ُْ لَ َٖ ْىَم  َُ ِؿَ٪ الْ ْٟ ى ِبَى َٟ
َ
ُٟت اإلا٩ىن  3.﴾ ٦ ى ) ٞخضازل ْو َٟ

َ
اللٛىي مخٗضصا، ظٗل الٗمل  ( ٦

ل صاللخه، ٣ٞض ازخل٠ ؤَل ٖلى ؤهه اؾم ٞٗل ؤمغ بمٗجى ا٦خ٠ بىٟؿ٪، والٟاٖل  اللٛت في جإٍو

ى )يمحر اإلاساَب، والجملت بوكاثُت، و٢ض ٩ًىن  َٟ َ
ٞٗال مايُا، والٟاٖل َى اإلاجغوع بالباء، وهي  ( ٦

ضة، ؤو ؤن ٩ًىن ٞاٖل  ى )ُٞه مٍؼ َٟ َ
لى  ( ٦ يمحر ٌٗىص ٖلى الا٦خٟاء، ؤي: ٦ٟى الا٦خٟاء، ٖو

ت، وهغي َىا ً الجملت زبًر ت ٖلى ؤلاوكاثُت؛ لٗلت الٟهل بُجهما  الخ٣ضًٍغ ا٢غؤ ٦خاب٪  )جغشر السبًر

ت بؿبب الىنل البالغي،  ( / ٦ٟى بىٟؿ٪ ظا ًض٫ ٖلى اإلاسالٟت بحن الجملخحن، ومً جغشر السبًر َو

                                                           
 .23، م7، طاإلاشحْ العابٞ ،ألاهضلسخي، ؤبى خُان 1

 

 .19ؾىعة ؾبإ، آلاًت/2 
 .14ؾىعة ؤلاؾغاء، آلاًت/ 3
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ْم  ﴿٢ى٫ هللا: 
ُ
َضاِث٨ ْٖ َ

ُم ِبإ
َ
ل ْٖ َ

ُه ؤ
ّ
 َوالل

ً
ِهحرا

َ
ِه ه

ّ
ى ِبالل َٟ َ

 َو٦
ً
ا ُّ ِه َوِل

ّ
ى ِبالل َٟ َ

ًَ : و٢ىله 1.﴾َو٦ ُل ِم ًْ َٟ ِلَ٪ الْ
َ
﴿ ط

 
ً
ِلُما َٖ ِه 

ّ
ى ِبالل َٟ َ

ِه َو٦
ّ
  و٢ىله حٗالى: 2.﴾الل

ُ
ت

َ
الِث٨

َ ْ
ِمِه َواإلا

ْ
ل ِٗ ُه ِب

َ
هَؼل

َ
َ٪ ؤ ُْ هَؼ٫َ ِبلَ

َ
َهُض ِبَما ؤ

ْ
ك ٌَ ُه 

ّ
ًِ الل ٨ِ

َّ
﴿ ل

 
ً
ِهُضا

َ
ِه ق

ّ
ى ِبالل َٟ َ

َهُضوَن َو٦
ْ

ك ٌَ﴾.3            

     
ً
ِه َخِؿِبا

ّ
ى ِبالل َٟ َ

ْحِهْم َو٦
َ
ل َٖ  

ْ
ِهُضوا

ْ
ق

َ
ْغ : . و٢ىله﴾٢ض ٣ًىي الىنُل ؤلاوكاَء، ٣٦ى٫ هللا: ﴿ ؤ

ُ
﴿ اهٓ

 
ً
ِبِىا  مُّ

ً
ما

ْ
ى ِبِه ِبز َٟ َ

ِظَب َو٦
َ
ِه ال٨

ّ
ى الل

َ
ل َٖ ُروَن 

َ
ت ْٟ ًَ  

َ
٠ُ

َ
  :و٢ىله  4.﴾٦

ً
ِه َو٦ُِال

ّ
ى ِبالل َٟ َ

ِه َو٦
ّ
ى الل

َ
ل َٖ ْل 

َّ
َى٧

َ
﴿ ج

﴾.5  

َذ ) ؤَل اللٛت في ما ؤظاٍػ  هدى َظا     ُْ َ٪ ﴾ ﴿ حٗالى: ٢ىله مً ( ََ
َ
َذ ل ُْ ََ ْذ 

َ
ال

َ
٧ىهه اؾم    6،َو٢

ْٕ )ٞٗل ؤمغ بمٗجى   ْؾِغ
َ
ِبْل  )، ؤو ( ؤ

ْ
٢

َ
ا٫َ  )، ؤو (ؤ َٗ

َ
َذ  )، والٟاٖل مستز٫ وظىبا، ج٣ضًٍغ (ح

ْ
ه
َ
، والجاع (ؤ

ْٕ ٞةعاصحي ل٪، والجملت (ل٪  )واإلاجغوع  ْؾِغ
َ
 َلبُت. بوكاثُت، لِؿا مخٗل٣حن باؾم الٟٗل، ٞاإلاٗجى: ؤ

ُث )  بمٗجى ماى ٞٗل اؾم ٧ىهه ؤو
ْ
إ َُّ ـَه

َ
:  مستز٫  والٟاٖل ،( ج ا)  ظىاػا، ج٣ضًٍغ

َ
ه
َ
َ٪ ) و ،( ؤ

َ
 ،( ل

ت. َظا ٖلى والجملت بٟٗله، ٦خٗل٣هما الٟٗل باؾم مخٗل٣ان  زبًر

 

 الخاجمت الّامت

له ال٣ى٫ اإلاىجؼ؛ ٢غاءة حٗضص )بـ اإلاىؾىم البدض ؾعى     ت، بإٖما٫ لخإٍو ت صعاؾت لٍٛى جضاولُت  هدٍى

 الجاهب الىٓغي  مدىعان: ٖىىاهه ا٦خى٠ و٢ضبلى صعاؾت الٗمل اللٛىي في جغا٦ُب الٗغبُت،  (

ت في الضعؽ اللٛىي،  م٣اعبت اإلاخمشل في  ما٫ اللٍٛى ت ألٖا  الضعاؾاث هٓغ وظهاث بحن بالخإل٠ُهٍٓغ

ٕ إلاا ٦خبىٍ، جمشُال الخإلُٟي ٖملىا ٞجاء اللؿاهُت، ىَّ م، وظهاث الاؾخضاللي ههجىا َو  ًدغ٦ه هَٓغ

  ألاؾاؽ.  الٗملُت خل٣اتها بحن اه٣ُإ صون  الٗلىم جغابِ َاظـ

ُه بدشىا صواعي حٗضص الٗمل اللٛىي، وؤزغ الخٗضص في ال٣ى٫      ا آلازغ ٞالجاهب الخُب٣ُي، ٞو ؤمَّ

 اإلاىجؼ.

                                                           
 .45ؾىعة اليؿاء، آلاًت/ 1

 .70ؾىعة اليؿاء، آلاًت  2
 .166آلاًت/ؾىعة اليؿاء،  3
 .50ؾىعة اليؿاء، آلاًت/ 4
 .81ؾىعة اليؿاء، آلاًت  5
 .23ؾىعة ًىؾ٠، آلاًت/ 6
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 في زالزت ؤبىاب، ملسهها في الى٣اٍ آلاجُت:مً ؤظل َظا الخإؾِـ     
َ
 ال٣ًُت

ُ
 ٖالج البدض

 مٟهىم  -    
َ
إ

َ
ك

َ
ما٫و ت ألٖا َض والصجه ألاإلااوي  اللٍٛى م٘ خضازخه في خًً ٞلؿٟت اللٛت، و٢ض َمهَّ

م٤ بدشه  جه، ٖو َغٍُ  ُٞخٛيكخاًً،ٍٞغ
َّ
ٓ

َ
ت مد َوه ٨مت، ٣ٞؿم ؤوؾتن، وناٚه ؾحر٫ يمً هٍٓغ

مل ٢ًىي.    ال٣ى٫ بلى ٖمل ه٣ُي، ٖو

ت ٖىض ٖلماثىا في ال٣غن الشالض  -     ت بلى الضعاؾاث الخىٓحًر ما٫ اللٍٛى حٗىص ظظوع صعاؾت ألٖا

 الهجغي، وما بٗضٍ. 

ُخِمَضا في  -     ْٖ ُ
ً ا  ؤَم عاثٍؼ

َ
 الساعظُت

َ
ضُّ مبضآ الهض١ وال٨ظب، ومُاب٣ت وؿبِت ال٨الِم اليؿبت َٗ ٌُ

 السبر مً ؤلاوكاء ٖىض ٖلماء الٗغبُت ال٣ضماء. جمدُو 

ُت، و٢ىة اؾخلؼامُت  -     ما: ٢ىة بوكاثُت خٞغ ت، َو زمت ٢ىجان بوكاثِخان جىا٦بان الٗباعة اللٍٛى

ت.  خىاٍع

ٖلماء الٗغبُت ًٖ جمشُل اإلاٗاوي اإلا٣امُت الشىاوي التي جخىلض مً امخىإ بظغاء ال٨الم  لم ٌٟٛل-    

 ٖلى ؤنله.

ت الخىُٛم، والؿُا١، وحؿمذ الىداة في ال٣اٖضة م -     ل ال٣ى٫ اإلاىجؼ بإٖما٫ لٍٛى ً ؤَم صواعي جإٍو

ت، وال٣غاءاث ال٣غآهُت، والخ٣ُ٣ت واإلاجاػ.   الىدٍى

ُٟت للخىُٛم بن -     ُٟخحن: ْو ُت، ووُْٟت ْو جبحن ال٣ىة  َصاللُت ؤصاثُت حٗغى ال٣ىة الخٞغ

 .الاؾخلؼامُت

ت بلى اهٟخاح صاللت ال٣ى٫ اإلاىجؼ  -     ما٫ اللٍٛى  بلى مما ٌؿى١  الٗباعة، بهالخُتًاصي جباًً ألٖا

غاب حٗضص  .ؤلٖا

َظٍ ؤَم الى٣اٍ اإلاٗغويت في البدض، وهي ال حٗضو ؤن ج٩ىن مداولت في البىاء ٖلى ؤنل،     

م ؤلاٞاصة مجها ٖلى ؤؾؿها في اإلا٣ام ما خىجه ٦خب الترار البالغي الٗغبي مً آعاء، ٞما ٧اهذ لخخ

ت الخضًشت، واإلاغاظ٘  الىظه ألامشل لىال هٓغجىا بلى ال٣ًُت مً مىٓىع خضاسي ؤٞاص مً اإلاىاهج اللٍٛى

به.   اللؿاهُت اإلاٗانغة مما ؾاٖض جٟاٖلها م٘ آعاء ٖلماثىا ٖلى نُاٚت َظا البدض وجبٍى
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ىصخي َظا     إل والخضًض؛ ال٣ضًم بحن الجؿىع  َمّضِ  بًغوعة البدض ٍو اث ٖلى بااَل  الخضًشت الىٍٓغ

 ومىاهج حٛىُه، بإبٗاص وعبُه بدشه، صاثغة وجىؾُ٘ اللٛىي، صعؾىا في الىٓغ لخجضًض باللٛت؛ اإلاخهلت

 ظضًضة. بلٟخاث جمضٍ

ب٣ى َظا     ا الٗمل ٍو  ٖمل مً ٞما اإلايكىص، ال٨ما٫ بلى ٖمٌل  ًهل ٣ٞلما بالى٣و، مخهٟا بكٍغ

ه و٢ض بال ، ه٣و ؤو ُٖب، ٌٗتًر َر، ؤو ٢لَّ
ُ
ث
َ
ب٣ى ٦  ومىه اج٨إها، ٞٗلُه الابخضاء ًٞل للؿاب٤ ٍو

ً حٗلمىا، والاؾخضعا٥، بن ؤنبىا ٞمً هللا وخضٍ، له الًٟل، واإلاىت،  ؤلا٦ما٫ ًٞل وللمخإزٍغ

 وال٨غم، وبن ظاهبىا الهىاب ٞدؿبىا ألاظغ والىُت. 
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 لحاَ٘ ببشاَُم "ؤها البدش في ؤخؽاثه الذس ١امًمٝاسبت ظُمُاثُت لٝفُذة "

ُّم َخى٤
ُ
 و

والب الذساظاث الّلُا، ٜعم الٙٝه وؤـىله،١لُت مّاٗس الىحي والّلىم ؤلاوعاهُت، الجامّت 

ا  ؤلاظالمُت الّاإلاُت بمالحًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث

َٗ  حهضٝ ٖلم الؿُمُاء ماجُت ٧اللٛت وؤلاقاعاثبلى صعاؾت اإلاٗاوي السُٟت إلاسخل٠ ألاهٓمت ال
َ

ٗخبر . ال َو

م مً ٖضم يبِ مٟهىمه الخام وبصعا٥ ماَُخه  ٖلم الؿُمُاثُت مً ؤَم الضعاؾاث الخضًشت بالٚغ

ٗخبر الهضٝ  وما ًغاص به. ل٨ً ٩ًاص ًجم٘ ؤٚلب الضاعؾحن له ؤهه مغجبِ بٗلم اللٛت واللؿاهُاث. َو

جدلُل الىو ؤو ؤلاقاعة بلى الىنى٫ للمٗاوي السُٟت ُٞه، وطل٪ مً زال٫ جىىٍغ الجىاهب مً 

اجه. و٦ما ٌكحر بلُه  ت والخؿُت بالخُغ١ بلى جغا٦ُبه ومدخٍى اإلآلمت وال٨ك٠ ًٖ ألاؾغاع اللٍٛى

د ىاو٫ ؤٚلب الباخشحن ٞةن الخ٣ىُاث الؿُمُاثُت ؤو ظلها جمغ بمغخلخحن َما: مغخلت الخدلُل ألا٣ٞي ٍو

ا. ؤما اإلاغخلت  حَر ٞحها اإلاٗاوي الٓاَغة مً الىو مشل الشباث ؤلا٣ًإ الضازلي والساعجي والدكا٧ل ٚو

لُت،  الٗمىصًت ُٞخم ٞحها الخُغ١ للمٗاوي الٗم٣ُت واإلاؿ٩ىث ٖجها، ؤو ماًُل٤ ٖلُه الضالالث الخإٍو

ٍ الىع٢ت البدشُت بلى ؾيؿعى في َظخُض ًهل الباخض ٞحها بلى ما ٌٗٝغ بالبيُت الٗم٣ُت للىو. 

حن  جلمـ الخىظه الؿُمُاجي الظي ًدىاو٫ الٗمل ألاصبي بالضعاؾت والخدلُل ٖبر َظًً اإلاؿخٍى

ت إلاٟهىم الخدلُل الؿُمُىلىجي ٢بل البضء للى٢ىٝ ٖلى اإلاٗاوي الٗم٣ُت.  خُض ؾىمهض بم٣ضمت هٍٓغ

٦ةظغاء  اإلا٣اعبت الؿُمُاثُت ازترها لهظٍ و٢ض بالضعاؾت الخدلُلُت، زم الضعاؾت الخُب٣ُُت للىو، 

ظا مً  جُب٣ُي لهظا اإلاىهج ٢هُضة: "ؤها البدغ في ؤخكاثه الظع ٧امً"، للكاٖغ خاٞٔ ببغاَُم، َو

إحي في مبدشحن: اإلابدض ألاو٫: اإلاؿخىي ألا٣ٞي  زال٫ ظملت مً الى٣اٍ جمشل ٩َُل البدض، ٍو

اث ألاعبٗت وهي: اإلاؿخىي ا : وؾيخُغ٢ه ُٞه بلىالؿُخي لهىحي، اإلاؿخىي اإلاعجمي، التر٦ُبي، اإلاؿخٍى

واإلاؿخىي الضاللي، خُض ؾيؿعى في َظا اإلاؿخىي إلبغاػ البيُت الؿُدُت لل٣هُضة. اإلابدض الشاوي: 

وهغ٦ؼ ُٞه ٖلى مداوع هي: البيُت الضاللُت، البيُت  (:اإلاؿخىي الٗمىصي )البيُت الٗم٣ُت للىو

 .الاهٟٗالُت، ألاؾاؽ الش٣افي، ألاؾاؽ ألاًضًىلىجي
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 اإلاٝذمت

خجاوػ مغخلت ؤلاخهاء والخهي٠ُ التي  حهخم ٖلم الؿُمُاثُت بالٛىم في زىاًا الىو الضاللُت، ٍو

جىٓغ للىو ٖلى ؤهه م٩ىهاث لٛىٍت جغبِ بُجها ٖال٢اث مُٗىت. ٞٗلم الؿُماًئُت حهضٝ بلى الٛىم 

اإلابضٕ َظٍ بال٣اعت، ل٨ُدك٠ الجمالُاث وألاؾغاع التي ؤوصٖها ناخب الىو ُٞه. ٨ٞما ؤوصٕ 

ظا ٢ض ٨ًك٠ ختى  ألاؾغاع في ههه، للىا٢ض ؤًًا الخ٤ ؤن ٌٗبر ًٖ عئٍاٍ مً زال٫ جدلُله، َو

.  لهاخب الىو ما لم ًٍغ

ت، وطل٪ مىظ ؤن بضؤ ؤلاوؿان الخىانل م٘ الٗباعاث  لم الؿُمىلىظُا ٢ضًم ٢ضم الخُاة البكٍغ ٖو

ا ًبدض ًٖ مٗجى الضاللت في الىو، اإلاىظىصة خىله والبدض ًٖ صاللتها، خُض ؤن ٖلم الؿُمىلىظُ

 وجُىع م٘ جُىع ٖلم اللؿاهُاث.

ُِمُاُء  ُماء والّؿِ  والّؿِ
ُ
ُمت  والّؿِ

ُ
ىَمت والؿُمُاء في اللٛت: الٗالمت ؤو الضلُل، ٢ا٫ في اللؿان: )والؿُّ

ُمت و٢ىله ٖؼ وظل  َم الٟغَؽ ظٗل ٖلُه الّؿِ ًْ {الٗالمت وَؾىَّ  ِم
ً
ْحِهْم ِحَجاَعة

َ
ل َٖ ْرِؾَل 

ُ
  ِلج

ً
َمت حٍن ُمَؿىَّ َِ

حن{، ِٞ ُمْؿِغ
ْ
َ٪ ِلل ْىَض َعّبِ ِٖ

مت ببُاى وخمغة(،1
َّ
ل َٗ جها ُم

َ
٦ما ظاءث في  ٢2ا٫ الؼظاط عوي ًٖ الخؿً ؤ

ْم{، َُ ْجِغُمىَن ِبِؿَُما
ُ ْ
 اإلا

ُ
َغٝ ْٗ ٌُ م بهظا اإلاٗجى في ٖضة مىاي٘، مجها ٢ىله حٗالى:} و٢ىله  3ال٣غآن ال٨ٍغ

َمِت َو  َؿىَّ
ُ ْ
ِل اإلا ُْ َ

س
ْ
َخْغِر{،حٗالى:}َوال

ْ
اِم َوال َٗ

ْ
و
َ ْ
ْىَض  4ألا ِٖ  

ً
َمت ىٍص ُمَؿىَّ ًُ ٍُل َمْى ًْ ِسّجِ  ِم

ً
و٢ىله ؤًًا:}ِحَجاَعة

.}٪َ َعّبِ
5 

ٟه بخٗضص ؤَضاٞه، مجها "ؤجها اهبش٣ذ مً ال٩لمت الُىهاهُت   Semeiomؤما انُالخا ٣ٞض حٗضصث حٗاٍع

ٖلم الٗالماث ؤو  Semiology مٗجى السُاب ؤو الٗلم، وبظل٪ جهبذ ٧لمتب Logosبمٗجى الٗالمت، و 

ٖلم الضالالث. ؤما الؿُمُاثُت ؤو ٖلم الاقاعاث، ُٞىظه اَخمامه هدى صعاؾت مسخل٠ ؤهىإ 

حر اللؿاهُت. ؤي ؤهه الٗلم الظي ًغوم صعاؾت الٗالمت بإهماَها اإلاسخلٟت في  الٗالماث اللؿاهُت ٚو

                                                           
اث1  .34، 33 /، آلاًتؾىعة الظاٍع
٣ي اإلاهغي، ا2  .314، م12، )بحروث: صاع ناصع(، ط1، ٍلعان الّشببً مىٓىع، مدمض بً م٨غم ألاٍٞغ
 .41 /ؾىعة الغخمً، آلاًت3
 .14 /آ٫ ٖمغان، آلاًتؾىعة  4
 .83 /ؾىعة َىص، آلاًت 5



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 199  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

ٟحن اللٛىي والا  1خُاة اإلاجخم٘. نُالحي، ٞهي الٗالمت والضاللت ٖلى والخىاؾب ْاَغ ظلي بحن الخٍٗغ

 الصخيء.

 ، حٍر ٩ّىن الىٓام اللٛىي ٚو
ُ
)ولٗل ؤبغػ ماًمحز الخدلُل الؿُمُاجي َى اٖخباع الٗالمت الىىاة التي ج

 .هٓغا بلى َبُٗتها الضاللُت وؤلابالُٚت الخىانلُت ٞهي مٟخاح الىو

ذ و٢ض  والغمىػ  وؤلاقاعث ألالٟاّ، ٞهىا٥ ؤلاوؿاهُت، والخاظاث اإلاٗاٝع لخىٕى جبٗا الٗالماث جىٖى

 .زانت( بٗالماث الؿُمُاثُت ألاهٓمت مً هٓام ٧ل وازخو واإلاكهضًاث. وؤلاًماءاث وآلازاع

ُٞم٨ً ال٣ى٫ ؤن الؿُمُاثُت بمشابت البدض ًٖ مٗاوي الٗالماث وصالالتها وعمىػَا، وطل٪ للىنى٫ 

. ٍغ  بلى ؤٖما١ الىو وظَى

زال٫ بيُت الازخالٝ ولٛت الك٩ل والبجى الضالت، وهي لظل٪ ال وجبدض الؿُمُاثُت ًٖ اإلاٗجى مً 

 .2تهخم بالىو وال بمً ٢اله،وبهما جداو٫ ؤلاظابت ًٖ حؿائ٫ وخُض َى ٠ُ٦ ٢ا٫ الىو ما ٢اله

 ؤما زُت الخدلُل الؿُمُاجي ٞخمغ بمغخلخحن ازيخحن َما:

دىاو٫ ٞحها الضالالث الٓاَغة مً ؤوًل: مشخلت الخدلُل ألا٘ٝي الىو مً الا٣ًإ الضازلي : ٍو

.  والساعجي للىو، والشىاًا الًضصًت والدكا٧ل، والشباث والخدى٫ بلى آزٍغ

ظا زاهُا: مشخلت الخدلُل الّمىدي : وفي طل٪ ًدىاو٫ اإلاٗاوي الٗم٣ُت للىو واإلاؿ٩ىث ٖجها. َو

لي جسخل٠ مً ٢اعت بلى آزغ، ل٨ىه ال ًخجاوػ مُُٗاث الىو بلى جسُالث جبٗض ٍ ًٖ ال٣ؿم جإٍو

.  اإلاٗجى الظي ؤعاصٍ ناخبه. وطل٪ مً زال٫ مضي هجاح ال٣اعت في جىاو٫ ؤؾغاٍع

ؤما الٛغى والهضٝ الظي ٌؿعى بلُه ٧ل مدلل لىو ؤو م٣ا٫ ما، بهما َى مداولت لٟهم طل٪ لىو 

، خُض ًهل في ألازحر بلى ٞغيُت ماَُت الغوابِ التي ج٣ُم هٓام  ؤو اإلا٣ا٫ والٛىم بحن ؤؾغاٍع

 لٗال٢ت التي جغبِ بحن ؤَغاٞه.الىو وما ا

                                                           
٣ُا الكغ١، 1، ٍماَُت العُمىلىحُابغهاع، جىؾان، 1  ،م(1994، جغظمت مدمض ه٠ُٓ، )الضاع البًُاء:صاع ؤٍٞغ

 .26م
ذ، اإلاجلض مجلت ِالم ال٢ٙشظمُل، خمضاوي، مضزل بلى اإلاىهج الؿُمُاجي، 2  ، وسست بل٨تروهُت.3، ال٩ٍى
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 جمهُذ: 

ٟه للٛت ٣ًى٫ ابً ظجي :)اللٛت ؤنىاث ٌٗبر بها ٧ل ٢ىم ًٖ ؤٚغايهم(. ُٟت  1في حٍٗغ وهي الْى

٣ى٫ ؤلامام ٞسغ الضًً الغاػي خى٫ َظٍ الىُْٟت:  ُت والخىانلُت للٛت. ٍو الاظخماُٖت واإلاٗٞغ

ٌؿخ٣لُّ بجمُ٘ خاظاجه بل ال بضَّ مً الخٗاون )الؿبُب في وي٘ ألالٟاّ ؤن ؤلاوؿان الىاخض وخَضٍ ال 

ٍّ جىي٘ بةػاء   بإؾباب ٦دغ٧اث ؤو بقاعاٍث ؤو ه٣ىف ؤو ؤلٟا
َّ
 بال

َ
ٗاٝع وال حٗاٝع  بالخَّ

َّ
وال حٗاوَن بال

غُى ألنىاٍث  ْٗ َ
اٌث ح َُّ ُٟ٦ 

َ
نَّ الخغوٝ

َ
ا ؤجها ؤٌؿغ ٞؤل ها ألالٟاّ، ؤمَّ َؿُغَا وؤُُٞضَا وؤٖمُّ ٌْ اإلا٣انض وؤَ

٠ ازخُاعي(.ٖاعيت لله
ُّ
بطا للٛت 2ىاء الساعط بالّخىٟـ الًغوعّي اإلامضوص مً ٢بل الُبُٗت صون ج٩ل

ت    ؤؾاؽ ٖملُِت الخ٨ٟحر وخًً اإلاٗٞغ
َ
ؤَمُت ٦بحرة في الخُاة الاظخماُٖت ل٩ل ٞغص، خُض ؤّجها

ظا ال٣ضع ال ًخسخل٠ مً لٛت بلى  وزؼاهخه، والىؾُلت الغثِؿتفي الخىانِل والخٟاَم والخساَب، َو

ؤزغي، بلهى م٣ضاع مكتر٥ بحن مسخل٠ اللٛاث. ل٨ً للٛت الٗغبُت م٩اهت ؤٖلى بط انُٟاَا هللا ٖؼ 

 وظل لخ٩ىن لٛت آزغ الغؾاالث ولٛت الضًً الظي ُخٟٓذ مً زالله.

ل٨ً وي٘ اللٛت الٗغبُت الُىم ٌٗاوي ؤػمت خ٣ُ٣ت هدُجت ألؾباب مخٗضصة، مجها هٟىع الىاقئت مً 

وؤمام اهدكاع الخٗامل باللٛاث ألازغي.ٝغ ؤبىائها في زًم ٖهغ اإلاٗلىماجُت و حٗلمها، وهجغاجها مً َ

َى٫ َظٍ الٟاظٗت و٠٢ الكاٖغ خاٞٔ ببغاَُم مى٠٢ الغاسي جاعة ًه٠ مٗاهاتها. ومى٠٢ اإلاٗاجب 

 جاعة وهي جلىم ابىائها.

 )البيُ
ً
مىصًا  )البيُت الٓاَغة(، ٖو

ً
ت الٗم٣ُت(.ولم وؾيؿعى بلى جىاو٫ الىو صعاؾت ؾُمُاثُت ؤ٣ُٞا

اث بك٩ل مخىاؾ٤، ول٨ً جىاولىا ٧ل مؿخىي بما ًخُلبه، وما  هىػٕ َظٍ الضعاؾت ٖلى اإلاؿخٍى

جدخاظه ال٣هُضة وجغا٦ُبها، وؤًًا ما ويٗه الكاٖغ مً ؤؾالُب ومٟغصاث في اله٩ُل البيُىي 

 لل٣هُضة.

 

                                                           
 .33، م1جد٤ُ٣ : مدمض ٖلي الىجاع )بحروث: ٖالم ال٨خب( ط، الخفاثقبً ظجي، ؤبي الٟخذ ٖشمان، ا1
ي،ظال٫ الضًً ٖبضالغخمً بً ؤبي ب٨غ،2 ش في ِلىم اللٕت وؤهىاِهاالؿَُى ،)بحروث: صاع ال٨خب 1، ٍاإلاَض

 .89م(، م1998الٗلمُت،
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اث ألاعبٗت: اإلاؿخىي ؤوًل: اإلاعخىي ألا٘ٝي ؼ ُٞه ٖلى اإلاؿخٍى
ّ
الهىحي، اإلاؿخىي اإلاعجمي، : وؾجر٦

التر٦ُبُىالضاللي.ومً َظٍ اإلاؿخىٍاث ؾىلمـ بىِخه الؿُدُت ٢بل مداولت الٛىم بلى بىِخه 

 الٗم٣ُت.

 اإلاعخىي الفىحي: -ؤ

بن الٛىم في ظمالُاث الىو ال ٨ًخمل بال بالخى٠٢ ٖىض البجى الهىجُت، التي جمشل ع٦حزة َامت في 

ت، وما طل٪ بال بىاء ال٣هُضة. وال ًسٟى ٖلى طي هٓ غ ؤَمُت الضعاؾت الهىجُت في ؤي صعاؾت لٍٛى

ٟه ٣ًى٫ عمًان ٖبض الخىاب: )َى الضعاؾت  ى الهىث. وفي حٍٗغ ألجها جدىاو٫ ؤنٛغ م٩ىن في اللٛت َو

الٗلمُت للهىث ؤلاوؿاوي مً هاخُت ون٠ مساعظه و٦ُُٟت خضوزه، ونٟاجه اإلاسخلٟت التي ًخمحز 

ا بًٗها بها ًٖ ألانىاث ألازغي، ٦ما ً ضعؽ ال٣ىاهحن الهىجُت التي جسً٘ الؤنىاث في جإزحَر

. بطا ٞهى ٖلى ق٣حن، ؤولها الضعاؾت الٗلمُت التي تهخم 1ببٌٗ ًٖ جغ٦ُبها في ال٩لماث ؤو الجمل(

ُٟت ألانىاث.  بمساعط ألانىاث و٦ُُٟتها، والجؼء الشاوي الظي حهخم بْى

ؤها البدش في ؤَمُت ٦بحرة. وفي َظٍ ال٣هُضة" اٖخجى الى٣ض الٗغبي مىظ ال٣ضم بالخجىِـ وؤولى له

ضُث -َخهاِحي)" ًٓهغ الجىاؽ بك٩ل ملخّى مىظ البِذ ألاو٫ ؤخؽاثه الزس ١امً
َ
ْصُث، -خُاِحي، َول

َ
َوؤ

  -ؤبلى
ً
ّؼا ِٖ بلى، 

َ
، َؾَغْث  -ج ؼَّ ُذ  -َٖ

ْ
(، وطل٪ ؤن الجىاؽ ًًٟي ٖلى ال٣غاءة خالت مً -َؾَغي، َبَؿُ ِِ َبْؿ

ب بال٣اعت في اججاَاث الٗاَٟت نٗىصا وهؼوال.و٢ض اَخم الى٣اص بالهىث ؤلاخؿاؽ والكٗىع جظَ

وؤولٍى ؤَمُت ٦بحرة، ومجها )الجىاؽ(. وفي الىو الظي بحن ؤًضًىا ظاءث وٛماث الهىث مخىاؾ٣ت 

سغط ما في هٟـ ال٩اجب مً اخؿاؽ باألسخى ٖلى ما حٗاهُت اللٛلت الٗغبُت. و٢ض ج٨غع خٝغ الخاء 
ُ
ج

اث. والخاء مً خغوٝ الكضة، ًم٨ىىا ؤن هإزظ مىه الكضة التي ًضاٞ٘ بها في ال٣هُضة ٖضة مغ 

ا. وطل٪ في مداولت للكاٖغ   جسلىا ٖجها وؤَملَى
ّ
الكاٖغ ًٖ اللٛت الٗغبُِت، واللىم الكضًض ألبىائها إلاا

٣ِمُذ  َٖ َؿْبُذ/ خُاِحي/
َ
ُذ/ اْخد ًْ همُذ/ َخهاِحي/هاص ُذ/اتَّ ْٗ / مً ازاعة إلاكاٖغ ال٣غاء، مجها:)َعَظ

ْصُث...(.وجخاَب٘ خٝغ الخاء في ؤٚلب ٧لماث الىو،
َ
ضُث/ َوؤ

َ
ضاحي/َول مغة في ؤبُاث  84خُض وعص ِٖ

ئت  ال٣هُضة، بمٗض٫ زالر بلى ؤعب٘ مغاث في البِذ الىاخض، وطل٪ بضالالث مسخلٟت جدمل قضة الَى

                                                           
م(، 1997، ، )ال٣اَغة: م٨خبت الساهجي3، ٍمذخل بلى ِلم اللٕت ومىاهج البدث الللٕىي عمًان، ٖبض الخىاب، 1

 .13م 
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بُجها جىاٚم  والخؼن و٦ظا اللىم ألَل اللٛت، ول٨ىه في وؿ٤ واخض لالخؿاؽ باألسخى وال٣هغ، ٦ما ؤن

 وا٣ًإ.

ت)ب، ٝ، م(، خُض وعص  نىجا، وهي جض٫ ٖلىش٣ل الهم  141ومً طل٪ ؤًًا ٦ثرة الخغوٝ الكٍٟى

ٟىلخه ؤمامهالظي  . ي٠ بلى طل٪ ٦ثرة بًغاص خغ٦ت ال٨ؿغة في ؤٚلب ٧لماث، والتي جىحي ًبىح به َو

هتها بحن لٛاث الٗالم. باه٨ؿاع هٟؿُت الكاٖغ مماعآٍ مً جغاظ٘ ٢ُمت اللٛت الٗغبُت وجىاي٘ م٩ا

وبالىٓغ بلى ٖباعاث الىو ومٟغصاجه جٓهغ ؤخاؾِـ الكاٖغ الباخشت ًٖ ٚظ ؤًٞل جؼصَغ ُٞه 

ٗلى قإجها.  اللٛت َو

واإلاالخٔ ٖلى ػمً ال٣هُضة ؤهه ظاء بحن الخايغ اإلاؿخمغ واإلاؿخ٣بل وبٌٗ مىه في اإلااضخي، 

ا ٌكحر ُٞه للمؿخ٣بل ونٟا لخالت ٞالكاٖغ ًه٠ الخالت الغاَىت واإلاؿخمغة مىظ ػمً مطخى. ٦م

ضا مً ألالم  السمى٫ والغ٧ىص، و٦إهه ًغي ؤن الؼمً ؾُُى٫ ٖلى َظٍ الخالت، ومافي طل٪ بال مٍؼ

 والخؿغة ٖلى الىي٘.

٦ما هجض ؤن الكاٖغ اؾخٗمل الىبر في بٌٗ ال٩لماث ٖغيا، مشل الدكضًض في بٌٗ ال٩لماث: 

، ؤما الىبر الا 
ً
ىا ىُّ َٟ

َ
، ج ؼَّ َٖ همُذ،  هٟٗالي وما ُٞه مً الًِٛ ٖلى ظؼء مً ال٩لمت خُض ًهاخب اتَّ

٣ٞض اعجبِ بٗىا٠َ الكاٖغ في اهٟٗاالجه زانت خحن ًبرػ ، اهٟٗاالث اإلاخ٩لم وحٗبحَرٍ ًٖ ٖىاَٟه

م مً ازخالٝ ٧لماتها ومٟغصاتها بال ؤجها ؤّصث الٛغى الظي  لى الٚغ مكاٖغالاؾدى٩اع والٗخاب. ٖو

ى الاؾدى٩اع  والخؿغة وألاؾ٠. عاعى ٞحها الكاٖغ ٢اُٞت البِذ م٘ مىاؾبت الهىث،  ؤعاصٍ الكاٖغ َو

 في مىُى٢ها ومٟهىمها وؤخاؾِؿها.تٞجاءث م٣ىٗ

 اإلاعخىي اإلاعجمي:

ٌٗخبر اإلامؿخىي اإلاعجمي ؤخض ألاؾـ التي ٣ًىم ٖلحها الىو ألاصبي، ومً ؤظل ؤن ج٩ىن اإلاداوع 

واضخت وظلُت، حٗخبر ال٩لماث التي ًًٗها ناخب الىو ُٞه ٢ىىاث مغوع إلاٗجى الىو. ول٩ل خ٣ل 

مً خ٣ى٫ السُاب ٧لماجه السانت التي ًخ٩ىن مجها معجمه، بدُض ًلخ٣ي في اإلاٗجى اإلاىاؾب م٘ 

 ىع ناخب الىو ومغاصٍ مىه. قٗ
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ت والضاللُت وبٗض اإلاٗجى في ال٩لمت  والخُغ١ بلى اإلاؿخىي اإلاعجمي ٩ًىن مً هىاحي ٖضًضة، مجها الىدٍى

وجإصًتها للٛغى الظي ويٗذ مً ؤظله. ٦ما ًىٓغ إلاىيٗها مً باقي ألالٟاّ ؤال وهي الىاخُت 

 التر٦ُبُت.

بحن َُاتها لٛت الخؿغة وألاؾ٠ والٗخاب و٦ظا  " جدملؤها البدشفي ؤخؽاثه الزس ١امًو٢هُضة "

ألالم، ٞاإلاعجم الكٗغي ظاء مىا٤ٞ ظضا للٛغى اإلاغاص مىه مً ال٣هُضة. و٦إن ال٣اعء لل٣هُضة 

٣ًغؤ لكاٖغ مً قٗغاء الٗهغ ألاصبي ألاو٫. وطل٪ مً زال٫ ظمالها وجىاٚمها. وال ًسخل٠ ازىان ؤن 

اجه اإلاخىاؾ٣ت اإلاخىاٚمت في عوه٤ ِٞؿخ٣بلها الؿام٘ ببغاَُم خاٞٔ ٌؿُهل الىنى٫ بلى معجم مٟغص

٦ٟاًء/ 
َ
ضاحي/ ؤ ِٖ  /

ْٕ بىٟـ مُغ٢ت، خُض اؾخٗملذ في ؾُا٢اث مسخلٟت مشل: خُاِحي /َخهاِحي/ ؤظَؼ

ُمىؽ. َغهِج/  الغُّ
ْ
ٌب/ ِوصاِصي/ الَخَؿغاِث/ ؤهاة / الاٞ ِٖ ع/ ؤؾاِحي/ ها ٓاِث/ الضُّ ِٖ ْصُث/ آٍي/ 

َ
 َوؤ

ٖغ لخإصًت ويُٟت الخؿغة والخضاص الظي ًالػمه بؿبب ما ونل باللٛت مً ٞهي مٟغصث ظٗلها الكا

ضاحي"  ِٖ ى٫ِ  ْٕ ل٣َ ،"ؤظَؼ مهِبت، ٞاؾخىعص مٟغصاث جض٫ ٖلى طل٪، مجها ٢غآهُت ٧الخٗبحر ًٖ الجٕؼ

ِدٍُو{{وطل٪ مً ٢ىله حٗالى:  َىا ِمً مَّ
َ
ا َما ل

َ
ْم َنَبْره

َ
َىا ؤ ْٖ َظِؼ

َ
َىا ؤ ُْ لَ َٖ غ ؤ1ََؾَىاٌء 

ّ
ظ٦ ًُ ل اللٛت باإلا٩اهت .زم 

م وما اخخىاٍ مً ٞهاخت وبالٚت،"ما  التي زهها هللا ٖؼ وظل لهظٍ اللٛت مً زال٫ ال٣غآن ال٨ٍغ

ٓاِث"، وؤزظ طل٪ مً ٢ىله حٗالى:  ِٖ ًْ {ِي٣ُْذ ًٖ آٍي به و  ِم
ٌ
ت

َ
ٓ ِٖ ْم َمْى

ُ
٨

ْ
ْض َظاَءج

َ
اُؽ ٢ َها الىَّ حُّ

َ
ا ؤ ًَ

م
ُ
٨ ض ؤن . ٞإٚلب اإلاٟغصاث مؿخمضة مً ال٣غآن ال2}َعّبِ ت ومدؿلؿتومخىاٚمت، ولٗله ًٍغ م مخىٖى ٨ٍغ

٣ًى٫ ألَل اللٛت الٗغبُت ؤال جدٟٓىا َظٍ اللٛت التي خٟٓها ٦خاب هللا ٖؼ وظل. واياٞت بلى طل٪ 

ل  ُْ َ٣ ُٗ غابي ل ؤزظ الكاٖغ مً معجم الكٗغاء ال٣ضامى مشل ٧لمت "الغمىؽ" ومشلها ما ؤوكض ابً ألٖا

 : 
َ
ت َٟ

َّ
ل ُٖ  بً 

ِل 
َ
ُِل بالَبل ِٖ

َ
ْخُاِن  وؤ ِٟ  ال

ُٕ ُمىَؽ َمهاِع نَّ الغُّ
َ
عي ؤ

َ
 ال٣َِلٍُل ... و٢ض ؤ

 

بياٞت بلى طل٪ لم ًسخٟي مً معجم ال٣هُضة مٟغصاث ال٣امىؽ الخضًض،والتي جبرػ مٗاوي 

م  لى الٚغ ّخاب. ٖو
ُ
ْغب/ ال٨

َ
غاَا في وا٢ٗه. مشل: الَجغاِثض/ الٛ ٌؿخُُ٘ ال٣اعت ؤن ًجى٫ ٞحها ب٨ٍٟغ ٍو

                                                           
 21 ًتآلا ؾىعة ببغاَُم، 1
 .57، آلاًت ؾىعة ًىوـ 2
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ؤجها ؤصث صوعا ٦بحرا في جىيُذ اإلاٗاوي التي ؤعاصَا الكاٖغ. و٦إن الكاٖغ ًإزظ  مً ٢لتها في الىو بال 

ال٣اعت مً لٛت ال٣غآن الجمُلت الغا٢ُت التي ج٨ٟل هللا بدٟٓها، بلى الىا٢٘ اإلاغ الظي بغػ خضًشا في 

ت. َظَالىؾاثل التي مً الٟترى ؤن الم والاجها٫ ومابها مً ظغاثم لٍٛى  الخ٨ىىلىظُا ووؾاثل ؤلٖا

 ج٩ىن ؤصاة لخماًتها ؤنبدذ وؾاثل لهضمها مً خُض ًٓىىن ؤجهم ًسضمىجها.

٦ما هجض في الىو ال٨شحر مً اإلاٟغصاث وألاؾماء التي زغظذ ًٖ مضلىلها اإلاٗغوٝ، مشل: 

الضواء/ٖغاجسخي/ بىاِحي/ نضٞاحي، ٞإيٟذ ٖلى الىو ظماال مً زال٫ الؿُا١ التي ويٗذ ُٞه 

سخى.ٞاحؿمذ ؤلٟاّ الىو باإلاىاءمت بحن اإلاىُى١ واإلاٗجى بلى خض وبن ٧ان الٛغى مجها الخؼن وألا

باعاجه.  بُٗض ٌؿخ٨كٟه ال٣اعت مً زال٫ الجى٫ بمكاٍٖغ في ٧لماث الىو ٖو

 اإلاعخىي التر٠ُبي:

وي مً الجاهب البالغي. ؤما الىدىي ٣ٞض ؾاع اوهدىاوله مً ظاهبحن ألاو٫ مً الجاهب الىدىي والش

، ُٞإزغ  حٍر حن في ألاؾالُب الٗغبُت، وطل٪ مً زال٫ الخ٣ضًم والخإزحر ٚو ٖلُه الكاٖغ مؿحر الىدٍى

٣ضم اإلابخضؤ،٦ما اٖخمض هٟـ الىهج في البالٚت.وظاءث ألاٞٗا٫ مىػٖت بحن ألاػمىت  اإلاٟٗى٫ به، ٍو

ر ًٖ اؾخمغاع خالت الغ٧ىص والتراظ٘ )ؤعي/ اإلاسخلٟت، ٞإٞٗا٫ اإلاًإع ظاءث للخٗبح

ا وفي طل٪ صاللت ٖلى  ىاصي ...(، وؤوعص ألاٞٗا٫ اإلاايُت ؤ٦ثر مً ٚحَر ًُ ُم/
َ
ؤؾم٘/ؤِي٤ُُ/ؤبلى/ ؤٖل

اؾخ٣غاع الٟجُٗت وزبىتها بحن ؤَل َظٍ اللٛت، بط ؤجها وا٢ٗت مىظ ػمً وحؿخمغ بلى الخايغ، و٦إن 

ُذ/ ه ْٗ ْغُث/ َؾَغْث...(، ؤما ؤٞٗا٫ ألامغ ٣ٞض ٚابذ خايغ الخا٫ ؤنبذ مايُا، )َعَظ
َ
ْصُث/ ٞاز

َ
ُذ/ َوؤ ًْ اص

ًٖ الىو، وطل٪ ألن الكاٖغ في مىي٘ ق٩ىي واؾخٛازت. ٞاللٛت حك٩ى خالها وجغظىا ههغتها، 

ىما جدمله نُٜ ؤٞٗا٫ ألامغ. وطل٪ مً ؤظل اؾخمالت  ٞخداو٫ ؤن جسٟي الخىجغ الظي بضازلها َو

 بدالها.  ال٣اعت واؾخُٗاٞه لٗله ًغؤٝ

وجىٕى ألاؾلىب في هو ال٣هُضة بحن ؤلاوكاء والسبر، وطل٪ في نُاٚت بالُٚت جسضم الهضٝ، مً     

ّخاِب في ِمهَغ )زال٫ الاؾخٗاعة واإلاجاػ والدكبُه، ٞمً اإلاجاػ:
ُ
ُ٘ لل٨ لم ؤِظْض لٗغاجسخي عظاال/ وؤؾَم

باِب(. ومً الاؾخٗاعة: )وِؾُٗذ ٦ِ 
َّ

٣ٍم في الك ُٗ ْغُث َضّجت/ َعَمىوي ب
َ
دحَن َوٞاحي/ ٞاز

َ
/ ج

ً
ٟٓا

َ
خاَب هللِا ل

ت 
َ
ىز

ُ
َغهِج ٞحها(. وؤما الدكبُه )ؤها البدغ/ َؾَغْث ل

ْ
ت الاٞ

َ
ىز

ُ
ًَ ِوصاِصي في الِبلى/ َؾَغْث ل ْ

ٓ ِٟ ْغِب/ َخ
َ
ََل الٛ

َ
ؤ

ٗت(. ل٣ض ظغي الكاٖغ مجغي 
ْ
ْىٍب َيمَّ ؾبٗحن ُع٢

َ
َغهِج ٞحها ٦َما َؾَغي لٗاب ألاٞاعي/ ٞجاَءْث ٦ش

ْ
الاٞ

ت في  ال٣ضماء في ازخُاعاجه البالُٚت إلًها٫ اإلاٗجى في نىعة خؿُت، ٩ٞاهذ مكٗت باألخاؾِـ ٢ٍى
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 ًَ ًهُجغِوي ٢ىِمي(. وألالم: )ِم
َ
٣ٍم(. وخا٫ الٗخاب: )ؤ ُٗ الضاللت، ص٣ُ٢ت في ون٠ خا٫ ألاسخى: )َعَمىوي ب

ُذ عظاِجي(.
ْ
 ال٣بِر ًضهُِجي(. والغظاء: )َبَؿُ

 اإلاعخىي الذًللي:-

لخٟاٖل الظي ًدضر بحن الىو و٢اعثه، ًم٨ً لل٣اعء ؤن ًهل بلى ما ؤعاصٍ خاٞٔ ببغاَُم مً زالال

برػ طل٨ٟي ما ويٗه الكاٖغ في ههه مً جغا٦ُب جض٫ ٖلى طل٪، ؾىاء  بر ٖىه. ٍو في ٢هُضجه ٖو

بالُٚت ؤو ظمالُت، ٞإبغػث ب٩ل ويىح الاخؿاؽ والكٗىع الظي ؤعاص الكاٖغ جىظحهه للمخل٣ي، في 

سخى والغظاء والخؼن وألامل. ُٞغح اإلااضخي اإلاؼصَغ و٠ُ٦ ٧اهذ الٗىاًت باللٛت ٖىض مً خالت مً ألا

ا مً لٛاث الٛغب. ٞبٗض ؤن ٢ضم عزاء  ا بلى ٚحَر ا وؾاعوا بها بلى ال٣مت. ومٗاجبا مً هجَغ خَٟٓى

للخا٫ ، ظٗل ال٣اعء ًخٟاٖل ب٩ل ٢ىة م٘ َظٍ ألاخاؾِـ مً زال٫ مساَبخه وجىظُه اإلاؿاولُت 

 وظٗل ٖلى ٖاج٣ه عص اإلاجض الًاج٘. بلُه،

وهغ٦ؼ ُٞه ٖلى مداوع هي: البيُت اإلابدث الشاوي: اإلاعخىي الّمىدي )البيُت الّمُٝت للىق(: 

ت والبيُت الاهٟٗالُت. ُّ  الضاللُت،البيُت الؿُاؾُت، بيُت الخىا٢ٌ، البيُت الخىان

 البيُت الذًللُت: -

ٝ بازخالٝ اإلاخل٣ي ؤو الىا٢ظ ؤو ال٣اعت، للمٗجى الؿُمُاجي للىو ٖضة ؤوظه، جسخل٠ بازخال 

ٞالخٗضص في ٢غاءة الىو الىاخض الٌٗخبر ُٖبا ؤو ججاوػا ألن اإلاخل٣ي الٌٗخبر مؿتهل٩ا ٣ِٞ بل مىخج 

لىو ظضًض. وفي طل٪ ٣ًى٫ باعث: )الىو بهخاظُت، ول٨ً طل٪ ال ٌٗجي بهه مىخىط ٖمل، ول٨ىه 

.ٞهظا الاهخاط الظي ًدهل مً زال٫ ال٣غاءة، 1ه(الؿاخت طاتها التي ًخهل ٞحها ناخب الىو و٢اعث

جازغ ُٞه ٖضًض مً الٗىامل مجها اظخماُٖت وؾُىلىظُت. والى٣ض الؿُمُاجي ال٠٣ً ٖىض ؾُذ 

، ُٞداو٫ البدض في زىاًاٍ ًٖ اإلاًمغاث والسٟاًا. وطل٪ مً  الىو، بل ًهل بلى ٖم٣ه وظىٍَغ

ي مخضازلت يمً ؾمٟىهُت بحن اإلااضخي زال٫ البدض ًٖ اإلاٗجى اإلاهاخب. و٢ض ؤجذ جل٪ اإلاٗاو

والخايغ ججؿض الىا٢٘ بحن ما٧ان وبحن ماَى ٖلُه، بحن الكٗىع بالخؼن وألاسخى والكٗىع بٗضم 

ال٣ُام بالىاظب ججاٍ اللٛت التي حٗض طزغ ألامت ومٟخاح خًاعتها. ٞىجض مىظ بضاًت ال٣هُضة بلى 

ا مً اللٛاث، ٨ٞإهه البِذ السامـ ببغاػ إلاا للٛت الٗغبُت مً ممحزاث ججٗله ا عاثضة وؾُضة ٚحَر

                                                           
ت الٗامت لل٨خاب، آ٘اٛ الخىاـُتباعث، عوالن، 8 م(، م 1998،جغظمت مدمض زحر الب٣اعى،)ال٣اَغة: الهُئت اإلاهٍغ

38. 
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ً. زم ًإحي  ب٢امت للدجت بضاًت ٢بل بل٣اء اللىم ٖلىمً ٢هغ في زضمتها وخٟٓها مً َُٛان آلازٍغ

في البِذ الؿاب٘ بضاًت الٗخاب واللىم، وطل٪ بظ٦غ ٠ُ٦ ؤن ٞىاء اللٛت ؾُاصي بلى ٞىاء ؤَلها. 

ًغب الكاٖغ ألامشا٫ مً الىا٢٘ ختى الًتر٥ مجا ت ً"، ٍو َٗ  وَمى
ً
ّؼا ِٖ غِب 

َ
ال للك٪، "ؤعي لِغظا٫ِ الٛ

لى عؤؾها اللٛت. والتي ال ٚجى  ت، ٖو خىاء بم٣ىماجه الخًاٍع ٞالٛغب بهما ؾاص واػصَغ مً زال٫ الٖا

م بها. زم ٌٗىص بٗض طل٪ بلى الٗخاب  ألًت خًاعة ٖجها.وما ٧ان طل٪ بال بخمؿ٨هم بلٛتهم واٖتزاَػ

كٗغ ال٣اع  ٌُ ت ؤهه ؤو٫ اإلاؿاولحن ًٖ جغاظ٘ اللٛت التي ٣ًغؤبها ال٣هُضة في َظا واللىم، يمً ٢الب 

ٌب". ُٞٓهغ ُٞه الخ٣هحر الىا٢٘ مً الىا٣َحن باللٛت  ِٖ غِب ها
َ
م مً ظاِهِب الٛ

ُ
ُِغُب٨ ًُ الى٢ذ. "ؤ

ب٣ى قٗىع الاؾدى٩اع واللىم ممؼوظا بالٗخاب والخؿغة الُاب٘ الٛالب ٖلى الىو في ظى  الٗغبُت. ٍو

ت باإلاباصعة الؾخضاع٥ ألامغ، والخسُحر بحن طل٪ وبحن الٟىاء الظي ال عظٕى ًسخخم بالخىظُ ه بلى الؿٖغ

 بٗضٍ.

 :البيُت العُاظُت -

م مً ؤن الىو طو نُٛت ؤصبُت بدخت بال ؤهه حٗضي طل٪ بلى ما ؾ٩ُىن مً هخاثج بٗض  ٖلى الٚغ

 اهدُاٍ ألاصب واللٛت، وؤن طل٪ ؾُازغ ال مدالت في الجاهب الؿُاسخي:"ؤعي 
ً
ّؼا ِٖ غِب 

َ
لِغظا٫ِ الٛ

ٛاِث"
ُ
ّؼِ ل ِٗ ؼَّ ؤ٢ىاٌم ب َٖ ت ً ... و٦م  َٗ  وَمى

غظ٘ بىا الكاٖغ بلى ؤًام ٖؼ الخًاعة ؤلاؾالمُت  وطل٪ إلِاا للٛت مً صوع ٦بحر في بىاء خًاعة ألامم.ٍو

ً الٗباسخي وألامىي. ًىم ٧اهذ الترظمت جلٗب صوعا  ومجها ٖؼ اللٛت. ومً طل٪ اػصَاع اللٛت في الٗهٍغ

الٛا في الجهىّ بالٗلم، خُض جغظمذ الٗلىم مً مسخل٠ اللٛاث بلى اللٛت الٗغبُت، والتي ٧ان ب

َـ(.ٞلٗبذ الترظمت صوعا ٦بحرافي الجهىى  298-215) 1عاثضَا الُبِب الُٟلؿىٝ: خىحن بً اسخا١

ً التي قهضث ألامت ٞحهما عبُٗها الخًاعي. ٞإقاع الكاٖغ بلى الٗ ؼ بالجاهب الٗلمُسال٫ الٗهٍغ

ضون جغاظ٘ م٩اهت ألامت ٌٗلمىن  ضاء الظًً ًٍغ الؿُاسخي لؤلمت الظي ج٨دؿبه باٖخىائها بلٛتها، وؤن ألٖا

ا، ِٞؿٗىن بلى الخِ مجها ب٩ل الىؾاثل:  ا وخًاٍع ؤن اللٛت الٗغبُت ؤخض م٣ىماث جهىى ألامت ٨ٍٞغ

ٌب". ِٖ غِب ها
َ
م مً ظاِهِب الٛ

ُ
ُِغُب٨ ًُ  "ؤ

                                                           
ال٨خب الٗلمُت، ، )بحروث: صاع بخباس الّلماء بإخباس الح٢ماءًىٓغ جغظمخه في:ال٣ُٟي، ظما٫ الضًً الكِباوي، 1

 .77، م1م(، ط2000
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زم ًتر٥ الكاٖغ بهُها مً ألامل، وطل٪ بظ٦غ ال٣ضوة التي ًجب الؿحر ٖلى ههجهم مً ؤظل عص      

ىاِحي. ٞال٨الم ًٖ ٖٓمتهم 
َ
ؼُّ ٖلحها ؤن جلحَن ٢ ِٗ

ٌَ  ...
ً
ما

ُ
ٓ ْٖ َ

ًِ الجِؼٍغة ِ ؤ
ْ
اإلاجض الًاج٘: "ؾ٣َى هللُا في َبُ

ىهج مىهجهم. و٧ل طل٪ ٞع م ٍو ٗا إلا٣ام ألامت الخًاعي والظي ًىعر الهمت ٖىض ال٣اعت لُدضو خضَو

البض له مً ؾُاؾت وجضبحر. وفي طل٪ ًبرػ بإلاام الكاٖغ بالهغإ الاًضًىلىجي ال٣ام بحن الٛغب 

والكغ١، واعجاب ال٠ًُٗ بال٣ىي والؿحر وعاء م٣ىماث الٛغب ووؿُان اإلا٣ىماث ألانلُت، 

٘ قإهه. مخىاؾُا ؤن له م٣ىماجه السانت ال تي الج٣ىم له ٢اثمت بال بها، ومجها ْىىامىه ؤجها هي مً جٞغ

 اللٛت الٗغبُت. 

 :بيُت الخىاٜن -

غة الظًً ٖؼ ٖلحهم لحن  جٓهغ وجىجلي في اإلاؼط بحن اإلااضخي والخايغ، بحن ٖؼ اللٛت ٖىض عظا٫ الجٍؼ

ً والتراظ٘ التي حٗاهُه  غة، وبحن الَى ٗىا قإجها ؤًام البالء، ٞٛضث مؼصَغة مَؼ ٢ىاة اللٛت، خُض ٞع

ى الُىم بحن  الم، وبحن مً جمّؿ٪ بلٛت الٛغب وبحن مً ًًٓ هٟؿه خامحها َو الصخاٞت ووؾاثل الٖا

 مٟؿضَا مً خُض الًضعي.

ت - ُّ  :البيُت الخىاـ

وظغي ُٞه الخىام في خىاع بحن اللٛت وؤَلها جساَبهم باالؾخٟهام والؿاا٫ وجغصُّ ب٩ل مافي ؤلاظابت 

ها بلى ألامت الٗغبُت، َل ٧ان لهم مً مغاعة، والًجض ال٣اعت ٚحر جل٪ ؤلاظابت. ُُٞغح  الؿاا٫ مً َٞغ

ظوبت.  ٗت الخًاعة والب٣اء بٛحر اللٛت التي ُخٟٓذ ب٨خاب هللا التي وؾٗخه ظماال ٖو قٝغ الٞغ

ها ماٖىضَم.زم  ٞخٗىص بهم بلى ػمً ؾاص ُٞه ؤَل اللٛت الٗغبُت ٖىضما بظلىا مً ؤظلها وؤَُٖى

هاع الغظٕى بلى اإلاؼال٤ التي ٣ً٘ ٞحها ؤَلها ا لُىم التي ٧اهذ ؾببا في الغصة بلى السلٟىمىاظهت ؤلٖا

 الٛغبي الظي لم ًتر٥ بضا ؤو ؾبُال بال وؾل٨ه إليٗاٞها.

ا للم٩اهت التي ًيبػي ؤن  غة الٗغبُت الظًً ؤونلَى واؾترظ٘ الكاٖغ طل٪ مً زال٫ ط٦ٍغ ألَل الجٍؼ

 ج٩ىن ٞحها

-  
ً
ما

ُ
ٓ ْٖ َ

ًِ الجِؼٍغة ِ ؤ
ْ
 ؾ٣َى هللُا في َبُ

 زم ٌٗىص بىا بلى ػمً الخايغ اإلاؿخمغ ٖلى طل٪ التراظ٘ والاجهُاع: 

-  
ً
٣ا

َ
 ؤعي ٧لَّ ًىٍم بالَجغاِثِض َمْؼل
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ًَ ال٣بِر ًضهُِجي بٛحِر ؤهاة -  ِم

ٗلىن قإجها، وػمً ؤَلها َم مً  ٌُ خُض ًٓهغ الخىا٢ٌ الخام بحن الؼمىحن، الظي ٧ان ُٞه ؤَلها 

ا بحن لٛاث بحن ألامم.ًى٣هىن مً قإجها وطل٪ بهجغاجها والبدض ًٖ   بضاثل ٚحَر

في ًٚم ٧ل طل٪ الخجاطب والخىا٢ٌ، ًٓل ألازغ ٖلى ال٣اعت والؿام٘ مً زال٫ ظٗل الضاللت بحن 

الٗباعاث وال٩لماث جىحي بمٗجى ٖم٤ُ، ب٣ضع ما ًىعر الخؼن وألاسخى، ب٣ضع ماًًٟي ٖلُه ظما٫ 

 بُاوي ًىنل اإلاٗجى بلى ٧ل مخل٤.

 البيُت الاهّٙالُت: -

ٟى مً زال٫ ؤبُاث ال٣هُضة اهٟٗا٫ الكاٖغ زال٫ حٗبحٍر ًٖ ألاسخى والخؼن الٗم٤ُ، خُض ال ًس

ٛذ ٖلى  ت ألاولى.َو ا زانت في اللىم والٗخاب، والظي بغػ مىظ ألابُاث الكٍٗغ ْهغ طل٪ الاهٟٗا٫ ٢ٍى

ع الىو مكاٖغألاسخى والٗخاب، و٧ان ألاسخى ؤقض بغوػا مً الشاوي، وطل٪ في نُٜ الاؾخٟهام وؤلاه٩ا

سا وخًاعة. ا جاٍع  التي ظاءث مساَبت ألامت الٗغبُت التي ّٞغَذ في ؤَم ما ًمحَز

ا  إة وحؿلِ الخًاعة الٛغبُت التي ًلجإ بلحها ؤبىاَئ ؤما الخؼن ٞٗلى لؿان اللٛت التي جإن جدذ َو

غظٗهم إلاجض يإ مجهم.  جاع٦حن وعائهم ما ًهلر خالهم ٍو

ٗاجب جاعة. بال ُٞما ٧ان ُٞه مساَبا ومىظها  ٨ٞإن الىو ظاء في خل٣ت الخؼن وألاسخى ًىعي جاعة َو

للخلى٫ والؿبل التي ًغظ٘ بها الخا٫ لؤلًٞل. وختى في طل٪ ب٣ي الاهٟٗا٫ باعػا في مٗٓم ؤظؼاء 

 ال٣هُضة.

 خاجمتال

بن ما جم جىاوله مً ؤ٩ٞاع مً َٝغ الكاٖغ، ؤ٩ٞاع ٚاًت في البُان ووْٟذ في ظىاهب ٖضًضة، 

ا في  الث ال٣اعت للىو بدُض ٧ان ٦ؿاَئ ٧ل مغة ًجاعي اإلاٗجى اإلاغاص مىه. ٞدتى وان ازخلٟذ جإٍو

مما ؤعاصٍ الكاٖغ بال ؤن اإلاجا٫ ًب٣ى مدضوصا. ال ٌؿخُُ٘  السغوط ٖىه ؤو الاهدغاٝ به بلى مٗاوي 

ظاهبُت، ختى وبن ظم٘ الكاٖغ في ٢هُضجه ٖضة مداوع جىاولذ اللٛت الٗغبُت وم٩اهتها وزضمتها، في 

الٗخاب. ًجٗل ال٣اعت ًدـ ؤن الكاٖغ ًساَبه ؤوال ومىه بلى ٚحٍر ممً ج٩لم اللٛت  ؤؾلىب مً

 الٗغبُت. ٣ُٞغ بإهه م٣هغ وبن ٧ان مً ؤخض الجىاهب صون ألازغي.

ت في َظٍ ال٣هُضة،  وزخاما ال حٗضو َظٍ ال٣غاءة بال مداولت الؾخسالم ال٣لُل مً الضالالث اللٍٛى
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ظا ال ٌٗجي ؤهه ٢ض ٞهل ال٣ى٫ ُٞه وهٓغ ٞحها مً ٧ل وطل٪ بما اؾخُٗىا مً الخدلُل وال ل، َو خإٍو

ظىاهبها، بل هي مداولت للىٓغ في قٗغ خاٞٔ ببغاَُم. زانت في َظٍ ال٣هُضة التي جىاولذ 

ا ظض خؿاؽ مً خُض اللٛت في خض طاتها ومً خُض عقي ألامت و٢ُام خًاعتها مً ظهت  مىيٖى

طو ظكىن، بطا خاولىا َغ١ باب ُٞه َغ٢ا زُٟٟا مً ؤزغي. ٞالىو طو ؤبٗاص مسخلٟت وال٣ى٫ ُٞه 

ؿخسغ نضٞاتها  زال٫ َظٍ ألاؾُغ، ٨ٞشحر مً ألابىاب الجؼا٫ ٖظعاء جدخاط بلى مً ٌٛىم ٞحها َو

 مً بدغ صالالتها ومٗاهحها.
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ت الـمٝترلت مً اللٕت الـّشبُت  ألالٙاً اإلاالًٍى

 جىىسَا -خفاثفها  -وؽإتها 

 بً بظــماُِل الذ٠خىس ًاظش 

 الذ٠خىس ِبذ الـدلُم بً ـالح

ٜعم اللٕت الّشبُت وآدابها، ١لُت مّاٗس الىحي والّلىم ؤلاوعاهُت، الجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت 

ا  بمالحًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث

ت اإلا٣تريت مً قاٖذ في اللٛت اإلاالًى  ٍت ْاَغة اؾخسضام ألالٟاّ واإلاهُالخاث والخٗابحر اإلاالًٍى

حن ًجهلىن ؤنى٫ َظٍ ألالٟاّ  اللٛت الٗغبُت في الخُاة الُىمُت، ٚحر ؤن بًٗا مً اإلاالًٍى

ٗخ٣ضون ؤجها مً لٛتهم ألانلُت، لظا ٞةن َظٍ الضعاؾت ؾىٝ جل٣ي الًىء ٖلى وكىء ألالٟاّ  َو

ت اإلا٣تريت م ً الٗغبُت، وبُان ؤَم الخُٛحراث الُاعثت ٖلى َظٍ ألالٟاّ  مً الىىاحي اإلاالًٍى

غي الباخشان ؤن اؾخٛال٫  ُت والضاللُت، ووا٢٘ جُىعَا في الٗهغ الخايغ. ٍو الهىجُت والهٞغ

ُٟها في الجىاهب الخٗلُمُت واإلاعجمُت لها جإزحر بًجابي في جإل٠ُ ال٨خب  الـجُض لهظٍ ألالٟاّ وجْى

ت الخٗلُمُت الٗغ  حن للٛت الٗغبُت، واإلاٗاظم اإلاالًٍى الٗغبُت. لظا ٞةن َظٍ  -بُت لضاعسخي اإلاالًٍى

ت الضعاؾت تهضٝ بلى بٖاهت مالٟي ال٨خب الخٗلُمُت الٗغبُت، و  بًجاص معجم زام لؤللٟاّ اإلاالًٍى

ت مً ؤنى٫ ٖغبُتاإلا٣تريت مً اللٛت الٗغبُت  ت اإلاٟغصاث اإلاالًٍى  .في ال٨ك٠ ًٖ ٍَى

 اإلاٝذمت

ت جإزغث ت وطل٪ بٗض ونى٫  1اللٛت اإلاالًٍى باللٛت الٗغبُت مىظ ال٣غون ألاولى مً الؿىت الهجٍغ

ت، وبؾالم ؾالَُجها مما ؤصي بلى اٖخىا١ الكٗب اإلاالًىي لضًً ؤلاؾالم،  ؤلاؾالم بلى ألاعزبُل اإلاالًٍى

                                                           
ا مً الجؼع اإلاجاوعة.   1 حَر غة اإلاالًى وفي ؾىمُغة وبىعهُى ٚو ت، ًى٤ُ بها في قبه ظٍؼ ٕٞغ مً ٞغوٕ اللٛت ألاوؾتروهحًز

ت  غة اإلاالًى وهي حٗٝغ باللٛت ؤلاهضوهِؿُت، واإلاالًٍى ؤَم لهجاتها اللهجت الضاعظت في الجؼء الجىىبي مً قبه ظٍؼ

ا، الخضًشت  ج٨خب بإبجضًخحن الجُيُخحن مسخلٟٟخحن بٌٗ الصخيء بخضاَما مؿخسضمت في بهضوهِؿُا وألازغي في مالحًز

ٗٝغ الخٝغ الٗغبي اإلاؿخسضم َىا٥ بالخٝغ  ٦ما ج٨خب بالخغوٝ الٗغبُت ؤًًا وبسانت في بٌٗ ؤهداء ؾىمُغة، َو

 الجاوي.

تالّشبُت  الخىىس الذًللي في ال٣لماث اهٓغ: ببغاَُم، ؤعؾل، صعاؾت في ٢امىؽ صًىان،  اإلاٝترلت في اللٕت اإلاالًٍى

ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، )٧ىالاإلابىع،٧لُت مٗاٝع الىحي والٗلىم ؤلاوؿاهُت، الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت ؤلاؾالمُت  عؾالت

ا،   28م(. م: 1994بمالحًز
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٘ ؤلاؾالم قإن اللٛت الٗغبُت في طل٪ ألاعزبُل خُىما ازخلِ الضٖاة مً الخجاع  الٗغب  خُض ٞع

حن َظٍ  ت، ومما ػاص ؤَمُت َظٍ اللٛت  اؾخسضام الٗلماء اإلاالًٍى بإَالي البالص في مٗامالتهم الخجاٍع

حن ٦شحًرا مً  ـ في اإلاؿاظض واإلاضاعؽ وؤًًا في مالٟاتهم، مما ؤصي بلى ا٢تراى اإلاالًٍى اللٛت في الخضَع

لذ َظٍ ألا ت، ْو ها بحن ألالٟاّ اإلاالًٍى   1لٟاّ مؿخسضمت ختى آلان.ألالٟاّ الٗغبُت، وقُٖى

ت ٢ض اؾخسضمىا اللٛت الٗغبُت في ال٣غن  غة اإلاالًٍى َظا و٢ض ؤقاع اإلااعزىن ؤن ؾ٩ان قبه الجٍؼ

غة  السامـ ٖكغ اإلاُالصي في حٗاملهم والاجها٫ ُٞما بُجهم، وطل٪ هدُجت الخهاَغ بحن ؤبىاء الجٍؼ

غة، زانت في ش  2مى٣ُت مال٢ا. وبٌٗ الٗغب الؿا٦ىحن في بٌٗ ألاما٦ً مً الجٍؼ والخ٣ُ٣ت ؤن جاٍع

ا ٢ض ؤصزل الش٣اٞت الٗغبُت وؤلاؾالمُت في قتى مجاالث خُاة  صزى٫ الٗغب وؤلاؾالم في مالحًز

ا وؤصبُا ٞإؾهم بلى خض ال ًى٨ٍغ حّي في الغبِ بحن  الكٗب اإلاالحزي صًيُا واظخماُٖا وز٣اُٞا ولٍٛى

ت.   3اللٛت الٗغبُت واللٛت اإلاالحًز

هضوع هغي في ٖهغها الخايغ ؤن ٦باع الضولت ووظهاء ال٣ىم ٌؿخسضمىن َظٍ ألالٟاّ ومما ًشلج ال

م في ٦خاباتهم  ت، خحن ٌٗبرون ًٖ ؤ٩ٞاَع ًٟلىجها ٖلى ألالٟاّ ؤلاهجلحًز الٗغبُت اإلا٣تريت ٍو

لى ؾبُل اإلاشا٫، ٦خاب مدايحر مدمض عثِـ الىػعاء الؿاب٤  Islam dan Umat― وزُاباتهم. ٖو

Islam‖هىاع ببغاَُم هاثب عثِـ الىػعاء الؿاب٤، و٦خاب ؤ ―Gelombang Kebangkitan Asia‖ ،

 Hadharah Islamiyyah Bukan Islam― و٦خاب ٖبض الهاصي ؤواهج عثِـ الخؼب ؤلاؾالمي اإلاالحزي 

Hadhari‖ ُما ًلي ، ال جسلى نٟدت مً نٟداث َظٍ ال٨خب مً ألالٟاّ الٗغبُت اإلا٣تريت، ٞو

 هماطط مجها:

Membina, ahli, fahaman, pengamal, dunia, akhirat, pemikiran, salib, di selamatkan, 

beriman, mustahil, dahsyat, rakyat, masyarakat, mengakibatkan, akhirnya, Islam, Arab, 

                                                                                                                                              
 178، اإلاجلض الؿاصؽ، م: مىظىِت اإلاىسداهٓغ: 

شة اإلاالًىاهٓغ: ُٞاوي، ٖبضالٛجي ٣ٌٗىب،   1 سُت والخدىالث الهجشاث الحمشمُت بلى ؼبت حٍض : السلُٟاث الخاٍع

ا، الٗضص  ت بمالحًز ىُت اإلاالحًز .2012، 34الىاججت، ؤلاؾالمُت، مجلت مد٨مت جهضع مً الجامٗت الَى  م بخهٝغ
ا، َغاوي ،٧ل1ُ، ٍمباخث في ِلم الذًللتٖبضهللا، مدمض بسحر الخاط ،    2 ت اللٛت الٗغبُت، ظامٗت ؤلاوؿاهُت بمالحًز

 17م، م: 2010اهخَٟغـ،  
ىىاجها:   3 مبىي و ظٟٗغ عاقض ٖبضالخمُض َو مدمض هجُب ، ٖو ت اإلاعخّاسة ٦حًر الىمارج الخىبُُٝت للمٙشداث اإلاالحًز

ت، باهجي، ؾالهجىع، ، ، ظامٗت الٗلىم ؤلاؾالمُت ا1: مضزل ظضًض لخٗلم اللٛت الٗغبُت، ٍ مً اللٕت الّشبُت إلاالحًز

 11م. م:2012
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kemarahan, wilayah, kuat, masalah, jumlahnya, aman.  (Mahathir Muhammad, 2003: 1-

3). 

Nahdah, membina, medan, keyakinan, kemakmuran, maknanya, yakni, tamadun, 

berilhamkan, zaman, akhlak, sifat, filasuf, berfikir, nasib, akal, akibatnya, sofis, misalnya, 

ilham, asas, menafikan, kerohanian, sewaktu, insan, pemikiran, ilahiah, alamiah, faham, 

dunia, akhirat, insan (Anwar Ibrahim, 1997: 1-3). 

Alam, selawat, salam, Nabi, sahabat, akhir, zaman, bersyukur, masyarakat, Islam, hadhari, 

dunia, faham, asalnya, Arab, kalimatullah, kalimah, maksud, hawa nafsu, akidah, dihayati, 

mentafsirkan, ibadah, waktu, difardukan, Israk dan Mikraj, Rasul, padahal, jin, 

mengabdikan, awal, terakhir, riba, aurat, hatta, kehormatan, zuriat, zina, mahram, 

hasilnya, rasuah. (Abdul Hadi Awang, 2005: viii-x)1 

 

  حمْ ألالٙاً اإلاالًىٍت اإلاٝترلت مً اللٕت الّشبُت 

ٌ( ؤَمُت اللٛت الٗغبُت ٞجم٘ ؤلٟاْها و٧لماتها في 170الٟغاَُضي )ث ؤصع٥ السلُل بً ؤخمض

معجمه الٗحن لخهبذ طزحرة معجمُت بلى ًىمىا َظا، ٦ما خغنذ الكٗىب ؤلاؾالمُت ٖلى ظم٘ 

ؤلٟاّ اللٛت الٗغبُت الضزُلت في لٛاتها ألانلُت، ومً الُبُعي ؤن حهخم الكٗب اإلاالًىي اإلاؿلم 

ا مً الكٗىب ؤلاؾالمُت ٧ىن َظٍ اللٛت ؤًًا بجم٘ ؤلٟاّ اللٛت ا لٗغبُت اإلاؿخٗملت في لٛتها ٦ٛحَر

لٛت صًجهم وقٗاثغ ٖباصاتهم، ٚحر ؤن الجهىص اإلابظولت في ظم٘ ألالٟاّ الٗغبُت لم ج٨دؿب الهٟت 

ت  الٗغبُت بلى ؤنى٫ ال٩لماث  -الٗلمُت، ٞلم ًلخٟذ ٦شحر مً الضاعؾحن ومالٟي اإلاٗاظم اإلاالًٍى

ت زان ت اإلا٣تريت مً الٗغبُت، وبُان زهاثهها اإلاسخلٟت مما ؤصي بلى اإلاالًٍى ت جل٪ ال٩لماث اإلاالًٍى

ت َظٍ ألالٟاّ.   2يُإ ٍَى

ا التي اَخمذ بجم٘ ألالٟاّ الٗغبُت،  ت وؤقهَغ ٗض ٢امىؽ )صًىان( مً ؤَم ال٣ىامِـ اإلاالًٍى َو

ا ختى الؿبُٗىاث ٚحر ٢امىؽ صًىان، ٞةن ال٣ىامِـ  ٞلم ٨ًً َىا٥ ٢امىؽ ؤخاصي اللٛت في مالحًز

                                                           
1 حكُ٪، ٖبضالغخمً ، ٖغب جاًمؼ   

http://portal.arabtime.com/article_preview.cfm%3FAction%3DArticle%26Preview%3DViewOnly%26Ar

ticleID%3D23026 

 بخهٝغ 18-17، ٧لُت اللٛت الٗغبُت، م: مباخث في ِلم الذًللتٖبضهللا، مدمض بسحر الخاط،   2 
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التي صوهذ ٢بله في ٖهض الاؾخٗماع ٧لها زىاثُت اللٛت، و٢ض َب٘ ٢امىؽ صًىان زالر مغاث، الُبٗت 

م، ومً ؤَم 1989م،  والُبٗت الشالشت ٖام 1984م، والُبٗت الشاهُت ٖام 1970ألاولى نضعث ٖام 

لل٩لماث طاث  Arا عمؼ ٧لمت مً ؤنى٫ ٖغبُت، مؿخسضم1177ممحزاث َظا ال٣امىؽ ؤهه ٢ض ظم٘ 

٧لمت ؤزغي ٖغبُت لم ٌكغ مالٟى  254و٢ض ؤقحر في صعاؾت ؤزغي ؤن َىا٥  1ألانالت الٗغبُت.

٢امىؽ صًىان بلى ؤنالتها الٗغبُت، ٩ُٞىن الٗضص الصخُذ لل٩لماث الٗغبُت اإلاؿخسضمت في اللٛت 

ت  َظا و٢ض ْهغث في آلاوهت ألازحرة صعاؾاث ٖضًضة ومسخلٟت تهخم بجم٘  ٧2لمت. 1371اإلاالًٍى

ت اإلا٣تريت مً اللٛت الٗغبُت وصعاؾتها، مشل:   ألالٟاّ اإلاالًٍى

ت 1983، ٖام  M.A.J Beg صعاؾت - ىىاجها "ألالٟاّ الٗغبُت اإلا٣تريت في اللٛت اإلاالًٍى  -م، ٖو

Arabic Loan words in Malay  ا باللٛت الٗغبُت مً "، ٢ام اإلاال٠ بضعاؾت ت وجإزَغ اللٛت اإلاالًٍى

ت وعجبها جغجِبا   هاخُت ألالٟاّ والضاللت. خُض خهغ ألالٟاّ الٗغبُت الضزُلت في اللٛت اإلاالًٍى

ها في  مجاال. ومً َظٍ اإلاجاالث: اإلاهُلخاث الضًيُت، وال٣اهىن والٗاصاث، والتربُت  26ؤلٟباثُا ووٖػ

ا.والٗلم، وظؿم الاوؿان، والخُىان حَر  ، والىباث ٚو

ت 1987صعاؾت ٖمغان ٧اؾُمحن ٖام  - ىىاجها " زغوة ألالٟاّ الٗغبُت في اللٛت اإلاالًٍى  -م.، ٖو

"Perbendaharaan Kata Arab dalam Bahasa Melayu ٣ٞض ظم٘ ألالٟاّ الٗغبُت اإلاؿخسضمت ،"

ت، ومالٟاث الٗلماء، واإلاجالث، ٖو ت مً ٖضة ٢ىامِـ مالًٍى ٧لمت.  1928ضصَا في اللٛت اإلاالًٍى

ت وبهما ازخاع الكاج٘  واٖتٝر بإن ٢اثمخه لِؿذ قاملت لجمُ٘ ألالٟاّ الٗغبُت اإلاىظىصة في اإلاالًٍى

جسخل٠ ٢اثمخه ًٖ ألاولى بإهه وي٘ اللٟٔ الٗغبي الصخُذ  مجها واإلاٗغوٝ لضي مٗٓم اإلاؿلمحن.

صخُدت ل٩ل لٟٔ ٖغبي ه٣ُا و٦خابت وم٣ابله الى٤ُ اإلاالًىي. وؤ٦ض يغوعة جىيُذ الضاللت ال

ٗت. ت ججىبا للبـ وازخالٍ اإلاٗجى زانت ما ًخٗل٤ بال٣ُٗضة والكَغ  مؿخسضم في اإلاالًٍى

ت في  - صعاؾت مدمض ػ٧ي ٖبضالغخمً، خُض ؤٖض ٢اثمت لؤللٟاّ الٗغبُت اإلاؿخسضمت في اإلاالحًز

غ، ٧لُت اللٛت الٗغبُت، ٖام  ىىاجها "ؤزغ 1990عؾالخه اإلااظؿخحر بجامٗت ألاَػ اللٛت الٗغبُت في  م، ٖو

ت مً زال٫ ٖضص  ت مً الىاخُت الضاللُت". ظم٘ ألالٟاّ الٗغبُت اإلاؿخسضمت في اإلاالحًز اللٛت اإلاالحًز

ت واإلاهاصع ألازغي. حٗض ألالٟاّ التي ظمٗها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ وهي   مً اإلاٗاظم اإلاالحًز

خحن: ؤولها: ألالٟاّ و٢ؿم  .ال٩لماث اإلاخضاولت في الٗهغ الخايغ ٖلى هُا١ واؾ٘ ألالٟاّ الى مجمٖى

ضصَا  ٧لمت(.  1005الٗغبُت الضزُلت التي ب٣ُذ وخاٞٓذ ٖلى مٗاهحها ألانلُت ؤو بخضي مٗاهحها )ٖو

                                                           
هٓغ: ؤعؾل ،   1

ُ
ت ا . 6-3، م، الخىىس الذًللي في ال٣لماث الّشبُت اإلاٝترلت في اللٕت اإلاالًٍى  بخهٝغ

تؤعؾل، الخُىع   2  183، م،  الذًللي في ال٣لماث الّشبُت اإلاٝترلت في اللٕت اإلاالًٍى
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ضصَا   الٗغبُت الضزُلت التي ٢ض حٛحرث مضلىالتها  زاهحها: ألالٟاّ ٧لمت(. ومحزة َظٍ ال٣اثمت  74)ٖو

ت بالسُحن ؤجها جدخىي ٖلى ألالٟاّ الٗغبُت الصخُ دت ومٗاهحها في الى٤ُ اإلاالحزي وال٨خابت اإلاالحًز

 الٗغبي والالجُجي. 

م، خُض ؤٖض ٢اثمت لؤللٟاّ الٗغبُت اإلاؿخسضمت في اللٛت 1990صعاؾت ؾىصاعهى، ٖام  -

(، خُض ظم٘ ٞحها ألالٟاّ الٗغبُت اإلاؿخسضمت في  Kata Serapan dari Bahasa Arabؤلاهضوهِؿُت )

ضصَا  اللٛت ؤلاهضوهِؿُت  ٧لمت.  2318اإلاٗانغة ٖو

ى  ، (Kamus Bahasa Melayu  Nusantara)صعاؾت ٖبض الغخمً قُ٪ لؤللٟاّ الٗغبُت في - َو

ت التي حؿخسضمها قٗىب صو٫ ظىىب  معجم مالًىي ٖهغي قامل ًدهغ ظمُ٘ ألالٟاّ اإلاالًٍى

ُاوي  ا وبهضوهِؿُا وبغوهاي صاع الؿالم وؾىٛاٞىعة ٞو بجىىب جاًلىض. ًدخىي قغ١ آؾُا مً مالحًز

وما  إلاىاص اإلاعجم  (٧Arلمت مً ؤنل ٖغبي، وطل٪ مً زال٫ الغمؼ السام ) 3303َظا اإلاعجم ٖلى 

 1لم ٌكمله الغمؼ.

 وهظ٦غ َىا بٌٗ الضعاؾاث الخضًشت اإلاخٗل٣ت بهظٍ اإلاجا٫ ٦ضعاؾت:

ىىاجها: ألالٟاّ الٗغبُت اإلا٣تريت مً اللٛت الٗغبُ - ت و٦ُُٟت ٖبضالغػا١ خؿً ببغاَُم، ٖو

ا.  2الاؾخٟاصة مجها في بغامج حٗلُم اللٛت الٗغبُت في مالحًز

ت صعاؾت في  - ىىاجها: الخُىع الضاللي في ال٩لماث الٗغبُت اإلا٣تريت في اللٛت اإلاالًٍى ؤعؾل ببغاَُم، ٖو

 ٢3امىؽ صًىان.

ا في ٖهغ الٗىإلا - ىىاجها: ألالٟاّ الٗغبُت اإلا٣تريت جُىعَا ومهحَر  4ت.مجضي خاط ببغاَُم، ٖو

ىىاجها: الىماطط الخُب٣ُُت للمٟغصاث  - مبىي َو مدمض هجُب ظٟٗغ، ٖو عاقض ٖبضالخمُض ٦حًر

ت اإلاؿخٗاعة مً اللٛت الٗغبُت   1.-مضزل ظضًض لخٗلم اللٛت الٗغبُت  –اإلاالحًز

                                                           
 حكُ٪، ٖبضالغخمً، ٖغب جاًمؼ   1

http://portal.arabtime.com/article_preview.cfm%3FAction%3DArticle%26Preview%3DViewOnly%26Ar

ticleID%3D23026 
اللٕت الّشبُت و٠ُُٙت الاظخٙادة مجها في بشامج حّلُم  ألالٙاً الّشبُت اإلاٝترلت مًببغاَُم، ٖبضالغػا١ خؿً ،   2

ا  م(.1996هىعالضًً،  ، )٧ىالاإلابىع: ؤ.ؽاللٕت الّشبُت في مالحًز
ت ،   3  .بدث ظابٞببغاَُم، ؤعؾل، الخُىع الضاللي في ال٩لماث الٗغبُت اإلا٣تريت في اللٛت اإلاالًٍى
ا في ٖهغ الٗىإلات،   4 مجلت اجداد الجامّاث ببغاَُم، مجضي خاط، ألالٟاّ الٗغبُت اإلا٣تريت جُىعَا ومهحَر

ت، الٗضصالّشبُت  م.2004ت الجداص الجامٗاث الٗغبُت، ألاعصن، ، ألاماهت الٗام44، مجلت هه٠ ؾىٍى
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ُت في اؾدُٗاب  - ىىاجها: بؾتراجُجُاث اإلاٗالجت اإلاعجمُت واإلاهاصع اإلاٗٞغ مدمض بزىان ٖبضهللا، ٖو

 2الٗغبُت اإلا٣تريت.ال٩لماث 

 مٙهىم ألالٙاً اإلاالًىٍت اإلاٝترلت مً الّشبُت 

ت جدضر في ؤي لٛاث بوؿاهُت، خُض ازخل٠ الباخشىن في  ٗض الا٢تراى اللٛىي ْاَغة لٍٛى ٌُ

 3مضلىالجه ٞهي:

ه ؤ٦ُسىٟالض بإهه: " ه٣ل محزاث ؤًت لٛت بلى ؤزغي هدُجت الاجها٫ اللٛىي". الىٝل -  خُىما ٖٞغ

ت ألاظىبُت بلى لٛت ألام إلاجخم٘ وطل٪ خُ الذمج - ه جىمؿً و٧ىٞمان: " صمج اإلاحزاث اللٍٛى ىما ٖٞغ

 لٛىي مٗحن بىاؾُت مخدضسي جل٪ اللٛت".

ى ما ٢هضٍ هٍى بحر٦مب:" بال٩لماث ألاظىبُت اإلاضعظت جدذ ؤلٟاّ اللٛت الشاهُت،  ؤلادساج - َو

ىن ؤنىلها". البا ما ٩ًىن اإلاخدضزىن ال ٌٗٞغ  ٚو

ه ؤص با٧ىؽ وصوعلُجً بإهه: "الٗملُت التي ًخم بىاؾُتها جغؾُش ال٩لماث  الترظُخ - خُىما ٖٞغ

 مً اللٛت اإلا٣غيت ختى جهبذ ظؼءا مً ال٩لماث الٗاصًت في اللٛت اإلاخل٣ُت".

ٟاث اإلاسخلٟت هجض ؤن ٖملُت الا٢تراى اللٛىي جإحي بمٗاوي مسخلٟت، ٞهي حٗجي:  ومً َظٍ الخٍٗغ

ٟاث جدمل زانُت واخضة وهي الخإزغ والخإزحر  الى٣ل، والضمج، وؤلاصعاط والترؾُش و٧ل َظٍ الخٍٗغ

ٖلى اللٛت ألانلُت. بطن بن ْاَغة "ال٣غى اللٛىي" ْاَغة َبُُٗت ل٩ل لٛت خُت ٞهي ٢اثمت ٖلى 

 4مبضؤ الخإزغ والخإزحر.

ٟا زانا لها، ت اإلا٣تريت مً الٗغبُت لم هجض حٍٗغ وما طل٪ بال  ٖىضما هإحي بلى مٟهىم ال٩لماث اإلاالًٍى

لىيىح اإلاٗجى اإلاغاص مىه واإلاٟهىم يمىُا، لظا ٞال خاظت للخٍٗغ٠، ٚحر ؤن َىا٥ مداوالث ٢ام بها 

                                                                                                                                              
مبىي و ظٟٗغ عاقض ٖبضالخمُض َو مدمض هجُب ،   1 ت اإلاعخّاسة مً اللٕت٦حًر  الىمارج الخىبُُٝت للمٙشداث اإلاالحًز

 مضزل ظضًض لخٗلم اللٛت الٗغبُت. –الّشبُت 
ُ٘ت في اظدُّاب ال٣لماث الّشبُت اظتراجُجُاث اإلاّالجت اإلاعجمُت واإلافادس اإلاّش ٖبضهللا، مدمض بزىان،   2

اث(، ٧لُت مٗاٝع الىحي والٗلىم اإلاٝترلت ، بدض مخُلب م٣ضم لىُل صعظت اإلااظؿخحر في الٗلىم ؤلاوؿاهُت )لٍٛى

ا،   م.2013ؤلاوؿاهُت، الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت ؤلاؾالمُت بمالحًز
  22- 21اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  3
 حكُ٪، ٖبضالغخمً ، ٖغب جاًمؼ،   4

http://portal.arabtime.com/article_preview.cfm%3FAction%3DArticle%26Preview%3DViewOnly%26Ar

ticleID%3D23026 
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ت اإلا٣تريت مً الٗغبُت وطل٪ مً زال٫ وي٘ ٖلى  بٌٗ الضاعؾىن للخٗٝغ ٖلى األالٟاّ اإلاالًٍى

ت، ف –وحٗجي ؤن ؤنلها ؤو ؤجها م٣تريت مً ال٩لمت الٗغبُت -  Ar-جل٪ ال٩لماث  ي مٗاظم اللٛت اإلاالًٍى

ٟا بدض طاجه، بال ؤهه ٣ًغبىا بلى ٞهم مٟهىم ال٩لماث اإلا٣تريت مً  ٚحر ؤن َظا ال ٌٗض ؤن ٩ًىن حٍٗغ

 1الجاهب الخهيُٟي ؤو الخ٣جي للمٗاظم.

ت اإلا٣تريت مً الٗغبُت خُىما  َظا و٢ض ؤقاع ؤخض صاعسخي اللٛت الٗغبُت بلى حٍٗغ٠ ألالٟاّ اإلاالًٍى

ت، ٢ا٫:" هي ال٩  –بإي وؾُلت ٧اهذ  -لماث طاث ألانالت الٗغبُت، اإلاى٣ىلت بلى اللٛت اإلاالًٍى

حن، بىاؾُت اللٛت  ت،  والغاسست في الاؾخسضام الُىمي للمالًٍى واإلاىضعظت جدذ اإلاٗاظم اإلاالًٍى

ت". حن وهي اللٛت اإلاالًٍى  بلى مٟهىم ؤلا 2الٛالبت لضي ألاٞغاص اإلاالًٍى
ً
٠ ٣ًغبىا ٦شحرا ظا الخٍٗغ ٢تراى َو

 اللٛىي ال٣اثم ٖلى الخإزغ.

 خفاثق ألالٙاً اإلاالًىٍت اإلاٝترلت مً  اللٕت الـّشبُت 

مً اإلاٗغوٝ ؤن ل٩ل لٛاث الٗالم زهاثو مجها ما حكتر٥ م٘ اللٛاث ألازغي ومجها ما ال حكتر٥، 

جخ٤ٟ  ؤما باليؿبت للٛت اإلاخ٣ٟت في ٧لماتها ٞى٣ى٫ بجها جهاصٝ، ولِـ َىا٥ اجٟا١ اللٛت، ألجها ٢ض

مً الىاخُت اللُٟٓت ٣ِٞ صون اإلاٗجى، لظا مً اإلاؿخدؿً ؤن ه٣ى٫ بن جل٪ اللٛت مكتر٦ت في 

  3اإلاٗجى، وبهما هي مكتر٦ت في السهاثو.

ت الكاجٗت واإلاؿخسضمت في الخُاة الُىمُت مكتر٦ت في زهاثهها م٘  ٞىجض ٦شحرا مً ألالٟاّ اإلاالًٍى

ت ما ظٍ ألالٟاّ اإلاالًٍى هي بال ٖباعة ًٖ ؤلٟاّ م٣تريت مً الٗغبُت، ٣ٞض ؤقاعث  اللٛت الٗغبُت، َو

ت، ٣ٞض ؤقحرث بلى ؤن جل٪  هخاثج الضعاؾاث بلى جباًً حجم ال٩لماث الٗغبُت اإلا٣تريت في اإلاالًٍى

با. ٞلم ج٣خهغ جل٪ ال٩لماث ٖلى اإلاجا٫  2000و  1300ال٩لماث اإلا٣تريت جتراوح ما بحن  ٧لمت ج٣ٍغ

 4ٖغبُت في مجاالث مخٗضصة ٧الٗلىم، والؿُاؾت، والاظخمإ.الضًيُت ٞدؿب بل هجض ٧لماث 

ظا  بن ٖملُت الا٢تراى اللٟٓي ؤمغ َبُعي جدضر في ؤي لٛاث، وحؿخٛغ١ مضة َىٍلت مً الؼمً، َو

ت ٖىضما ا٢تريذ ؤلٟاْا ٦شحرة مً اللٛت الٗغبُت ٚحر ؤن َظٍ ألالٟاّ ٢ض  ما خضر في اللٛت اإلاالًٍى

                                                           
ُت في اظدُّاب ال٣لماث الّشبُت ٖبضهللا،مدمض بزىان،   1 اظتراجُجُاث اإلاّالجت اإلاعجمُت واإلافادس اإلاّ٘ش

 25-24م  اإلاٝترلت،
 .26اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   2
 .19، ممباخث في ِلم الذًللت، ١لُت اللٕت الّشبُتٖبضهللا، مدمض بسحر الخاط ،   3
ُت في اظدُّاب ال٣لماث الّشبُتٖبضهللا، مدمض بزىان،   4  بظتراجُجُاث اإلاّالجت اإلاعجمُت واإلافادس اإلاّ٘ش

 بخهٝغ 1، م اإلاٝترلت



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 218  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

ت ؤو ال٩لُت مً زال٫ الى٤ُ، ؤو الهىعة، ؤو الضاللي. َظا و٢ض ط٦غث قابتها بٌٗ الخٛحراث الجؼثُ

ت اإلا٣تريت مً الٗغبُت ، وهي:   بخضي الضعاؾاث ؤَم اإلاٗاًحر لؤللٟاّ اإلاالًٍى

ذي.  .1  الترابِ الش٣افي والخاٍع

 . الدكابه الهىحي والتر٦ُبي بحن ال٩لمت ألانلُت وال٩لمت اإلا٣تريت.   .2

   1. الخ٣اعب الضاللي بُجهما. .3

ت اإلا٣تريت  وبالىٓغ الٗاملحن الشاوي والشالض ًم٨ىىا ج٣ؿُم ؤَم الخُٛحراث الُاعثت في ألالٟاّ اإلاالًٍى

 مً الٗغبُت بلى زالزت، وهي:

ُت  -  الخُٛحراث الهىجُت -  الخُٛحراث الضاللُت - الخُٛحراث الهٞغ

 الخُٕحراث الفىجُت -ؤوًل

بها، ٞىجض في بٌٗ اللٛاث ؤنىاث مدكابهت جخمحز ٧ل لٛت مً لٛاث الٗالم بإنىاتها السانت 

ىض خضور ٖملُت الا٢تراى مً لٛت بلى ؤزغي، هجض ؤهه  للٛاث ؤزغي، ومجها ما ج٩ىن مسخلٟت، ٖو

٣ت الى٤ُ التي جالثم ظهاػ ه٣ُه مً  مً اإلاإلىٝ ؤن ًى٤ُ ناخب اللٛت ال٩لمت اإلا٣تريت بٍُغ

ت خحن ا٢تراياَا ٖضصا مً ألالٟاّ ولٗل َظا ما خضر في اللٛت اإلا 2مساعط الخغوٝ ونٟاتها. الًٍى

الٗغبُت، وطل٪ بؿبب اهضٞإ الكٗب اإلاالًىي اإلاؿلم لخٗلم ٢غاءة ال٣غآن ٞإظبروا خُيئظ بلى حٗلم 

ت وم٘ مغوع الؼمً ؤنبدذ جل٪  بٌٗ ألانىاث الٗغبُت التي لم ج٨ً مىظىصة ؤنال في اللٛت اإلاالًٍى

 3ألالٟاّ قاجٗت ومكهىعة الاؾخٗما٫ ٖىضَم.

كغون ٞ ت ال٣ضًمت لم ج٨ً حٗٝغ مً ؤنىاث الٗغبُت البالٜ ٖضصَا زماهُت ٖو ىجض ؤن اللٛت اإلاالًٍى

ا نامخا ٣ِٞ، وهي: " ؤ،  ت حكتر٧ان في ؤعبٗتٖكغ خٞغ ا بال ههٟها، ٞاللٛخان الٗغبُت واإلاالًٍى خٞغ

ت لم ج٨ً حٗ ظا ٌٗجي ؤن اللٛت اإلاالًٍى ٝغ ب، ث، ط، ص، ع، ؽ، ٥، ٫، م، ن، ٌ، و، ي "، َو

الخغوٝ الٗغبُت آلاجُت:" ر، ح، ر، ط، ػ، ف، م، ى، ٍ، ّ، ٕ، ٙ، ٝ، ١". ول٨ً م٘ ْاَغة 

ت زالزت خغوٝ مً الٗغبُت،ويمتها بلى هٓامها الهىحي، وهي:" ػ،  الاخخ٩ا٥ اللٛىي ؤزظث اإلاالًٍى

                                                           
تفي ال٣لماث الّشبُت اإلاٝترلت في اللٕت  الخىىس الذًلليؤعؾل ،   1 .  76، م  اإلاالًٍى  بخهٝغ
ُتٖبضهللا، مدمض بزىان  2 ، م في اظدُّاب ال٣لماث الّشبُت اإلاٝترلت ، اظتراجُجُاث اإلاّالجت واإلافادس اإلاّ٘ش

 . بخهٝغ 28
حنخؿً، ٣ٌٗىب ،  3 ا ِلى مخّلمي اللٕت اإلاالًٍى ت وجإزحَر ا: اإلاٗهض اإلادمضي للبىحن ال٢خابت الجاٍو ٧لىخان(  -)مالحًز

ا، ؤهمىطظا،ع  . 21 – 20م(، م2015ؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، )٧ىالاإلابىع: الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

 بخهٝغ
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ي وؾىٝ هىعص بٌٗ الىماطط اإلاسخلٟت مً زال٫ الخٛحراث الهىجُت لؤللٟاّ الٗغبُت والت 1ف، ٝ".

 2َغؤث ٖلحها ؤزىاء ٖملُت الا٢تراى:

حن َؾَبر  .1 حٛحر نىث الشاء، والؿحن والهاص بلى نىث الؿحن، مشل: َنْبٌر  والهىث ٖىض اإلاالًٍى

(sabar) 

ب  .2 ِْ ِب
َ
حن ج  (tabib)حٛحر نىث الُاء بلى نىث الخاء، مشل: )َبِب( والهىث ٖىض اإلاالًٍى

َؼع  .3
َ
حن ه ع( والهىث ٖىض اإلاالًٍى

ْ
ظ

َ
 (nazar)حٛحر نىث الظا٫ والٓاء بلى نىث الؼاي، مشل: )ه

ل  .4
َ
حن ؤ٧ ٣ٌْل( والهىث ٖىض اإلاالًٍى َٖ  (akal)حٛحر نىث ال٣اٝ بلى نىث ال٩اٝ، مشل: )

حن َصَعب  .5  (darab)حٛحر نىث الًاص بلى نىث الضا٫، مشل: )َيْغٌب( والهىث ٖىض اإلاالًٍى

َمْل حٛحر نىث الٗ .6
َ
حن ؤ َمٌل( والهىث ٖىض اإلاالًٍى َٖ  (amal)حن بلى نىث الهمؼة، مشل: )

َغام  .7 ََ  (haram)حٛحر نىث الخاء بلى نىث الهاء، مشل: )َخَغاٌم( والهىث ٖىض اإلاالًىٍحن 

ْث  .8
َ
إ
َ
حن ج ت جاء، مشل: )َاٖت( والهىث ٖىض اإلاالًٍى    (taat)ببضا٫ ال٩لماث ا إلاىتهُت بالخا ء اإلاغبَى

حن، مشل: )خ٤ّ( ؤما الخًٗ .9 ا، ًدظٝ ؤخض الخٞغ ٠ُ ؾىاء ؤ٧ان في وؾِ ال٩لمت ؤو آزَغ

 
ْ
إ ََ حن    (hak)والهىث ٖىض اإلاالًٍى

( = (sebab)، مشل: )َؾَبٌب( = (e)وظٗله  (a)ببضا٫ الهامذ  .10
ٌ
ت

َ
  (sedekah) ، و )َنَض٢

٨ِْغ  .11 ِٞ ٌغ( = 
ْ
٨ ِٞ اصة الهاثذ ٖىض الخ٣اء الهامخحن، مشل: ) ًْ (fikir)ٍػ ُ

( = ُع٦ ًٌ ْ
      (rukun)، و )ُع٦

12.  = )
ٌ
الَمت َٖ حن للٟىهُم اإلامضوص(، مشل: ) ٣ت ه٤ُ اإلاالًٍى خظٝ الهىاثذ في ٧ل ٧لمت بها مض )ٍَغ

ذ 
َ َ
إلا
َ
ْذ (alamat)ؤ َُ َ

٨ َِ  = )
ٌ
ت ًَ ا

َ
    (hikayat)، و )ِخ٩

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ُت -زاهُا  الخُٕحراث الف٘ش

ؤزبدذ الضعاؾاث ؤن اللٛت الٗغبُت لٛت اقخ٣ا٢ُت وبلها٢ُت، خُض حكخ٤ مً الٟٗل مكخ٣اث 

اصة  ٦شحرة، و٧ل مجها جدمل مٗىا زانا به، وفي الى٢ذ هٟؿه ج٣بل الؼواثض اإلاخمشلت في خغوٝ الٍؼ

ت ٞهي لٛت بلها٢ُت بدخت، ٞال حكخ٤ مجها ٧لماث ٦ما الخا٫ في ؤما اللٛ 3)ؾإلخمىهحها(، ت اإلاالًٍى

                                                           
ت واإلابادتببغاَُم ،  1 ت الىٍٍش  بخهٝغ 81، م  الترحمت بحن الّشبُت واإلاالًٍى
ُت في اظدُّاب ٖبضهللا، مدمض بزىان،  2 ال٣لماث الّشبُت اظتراجُجُاث اإلاّالجت اإلاعجمُت واإلافادس اإلاّ٘ش

.33 -29، م اإلاٝترلت  . بخهٝغ
ت اإلاّاـشةاهٓغ: ؾمؿاٖت، ؤخمض الخؿً ،   3 ت والىدٍى ، )٧ىالاإلابىع:الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت الاججاَاث اللٍٕى

ا(، م .  بخهٝغ 6بمالحًز
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ُحن بحن اللٛخحن ٞال بض ؤن ٩ًىن َىا٥  غي بحن الىٓامحن الهٞغ اللٛت الٗغبُت. وهٓغا لالزخالٝ الجَى

ُت في اللٛت الٗغبُت، ومجها ما  ُت. مجها ما ج٩ىن  مُاب٣ت للهُٛت الهٞغ حُٛحراث في الضالاللت الهٞغ

ت اإلاُاب٣ت بضاللت  ج٩ىن  مسالٟت لها جماما.  وهظ٦غ َىا بٌٗ ألامشلت ٖلى الاؾخسضاماث اإلاالًٍى

ُت الٗغبُت.  1ألاوػان الهٞغ

 اؾخسضام وػن اؾم الٟاٖل. .1

ل (hakim)مشل:  ِٖ ا
َ
 = )َخا٦ٌِم( ٖلى وػن ٞ

 ٖلى وػن اؾم مٟٗى٫  .2

ْى٫   (makruh)مشل:  ُٗ ْٟ ( ٖلى وػن َم ٌٍ ُغْو
ْ
 = )َم٨

 اإلاكبهتٖلى ؤوػان الهٟت  .3

ل (fakir)مشل:   ُْ ِٗ
َ
٣ِْحٌر( ٖلى وػن ٞ

َ
ٞ( = 

(najis)     ٌل ِٗ
َ
( ٖلى وػن ٞ ـٌ ِج

َ
 = )ه

 اؾخسضام الاؾم الجامض .4

ٌب(،  (arnab)مشل: 
َ
ْعه

َ
َىان(،  (dewan)= )ؤ ًْ اؽ( (kertas)= )ِص

َ
 = )٢ِْغَ

 اؾخسضام اؾم اإلا٩ان .5

(،  (mahkamah)مشل: 
ٌ
َمت

َ
(،  (majlis)= )َمْد٨ ـٌ ٌؼ( (markaz)= )َمْجِل

َ
 = )َمْغ٦

 اؾخسضام اؾم الؼمان .6

ِغب(،  (maghrib)مشل: 
ْ
ْجغ( (fajar)= )َمٛ

َ
ٞ( = 

 اؾخسضام نُٛت اإلاٟغص .7

( (nasihat)مشل: 
ٌ
َدت ُْ ِه

َ
 = )ه

ُت الّشبُت. -  2بّن الاظخخذاماث اإلاالًىٍت اإلاخالٙت لألوصان الف٘ش

 اإلاهضع .1

ت ال ًُاب٤ م٘ اإلاهضع في  -  اللٛت الٗغبُت ألن له وػن زام به، وطل٪ ِبـ:اإلاهضع في اللٛت اإلاالًٍى

                                                           
ُت في اظدُّاب ال٣لماث الّشبُت  بزىان مدمض، ٖبضهللا  8 ، بظتراجُجُاث اإلاّالجت اإلاعجمُت واإلافادس اإلاّ٘ش

 بخفٗش 35 -34اإلاٝترلت، ؿ: 
ُت في اظدُّاب بظتراجُجُاث اإلاّالجت اإلاعجمُت واإلافادسٖبضهللا، مدمض بزىان ،   2 ال٣لماث الّشبُت  اإلاّ٘ش

 بخهٝغ 36 -35، م: اإلاٝترلت
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اصة الخ٣ت وؾاب٣ت  ْمً( = )anamanke( ، مشل:(ke…an)بٍؼ
َ
 )ألا

اصة الخ٣ت وؾاب٣ت    )الخٙعحر(=  )antafsirpen، مشل:  (pe…an) بٍؼ

 اؾخسضام اإلاهضع للضاللت ٖلى الٟٗل، وطل٪ بةصزا٫ الؿىاب٤ ؤو اللىاخ٤ ٖلى اإلاهضع

 ،  = ) ؤها ؤجٍغٌiadah)ber(saya )، مشل: (…ber)ؾاب٣ت ِبـ 

 = ) ؤها ؤجغظم ال٨خابnterjemah buku)me(saya  )، مشل: (…me)ؾاب٣ت ِبـ 

 = ) هصخىاkannasihatdi(kita  )(، مشل: (di…kan)والخ٣ت ِبـ  ؾاب٣ت

 = )ؤها ؤلٟٔkanlafazame(saya  )(، مشل: (me…kan)ؾاب٣ت والخ٣ت ِبـ 

 = )ؤها ؤمل٪imilikme(saya  )(، مشل: (me…i)ؾاب٣ت والخ٣ت ِبـ 

 = )لظة( (lazat)اؾخسضام اإلاهضع للضاللت ٖلى الهٟت، مشل: 

 اؾم الٟاٖل .2

 = )قاٖغ( (syair)اؾخسضام وػن اؾم الٟاٖل للضاللت ٖلى مٗجى الاؾم، مشل:  

 (menghasilkan) اؾخسضام اؾم الٟاٖل للضاللت ٖلى الٟٗل، مشل: 

اصة ٧لمت ؤزغي اإلاٗبرة ًٖ الٟاٖلُت، مشل:  اِلم( (orang alim)اؾخسضام اؾم الٟاٖل بٍؼ َٖ  = )بوؿان 

 اؾم اإلاٟٗى٫  .3

ُخْىب( (termaktub)اؾخسضام اؾم اإلاٟٗى٫ للضاللت ٖلى الٟٗل، مشل: 
ْ
 = )َم٨

 الهٟت اإلاكبهت .4

 ان(= )َخْحرَ  (hairan)اؾخسضام الهٟت اإلاكبهت للضاللت ٖلى مٗجى الٟٗل، مشل: 

 اؾم الخًُٟل .5

اصة ٧لمت ؤزغي للخٗبحر ًٖ اإلاٟايلت، مشل:  = )ؤ٦ثر  (lebih afdal)اؾخسضام اؾم الخًُٟل بٍؼ

 ؤًٞلُت(

 نُٛت اإلاٟغص .6

 = ) ٦غسخي ظمٗها ٦غاسخي( (kerusi-kerusi)اؾخسضام ج٠ًُٗ نُٛت اإلاٟغص إلاٗجى الجم٘، مشل: 

 نُٛت الجم٘ .7

( (huruf)ل: اؾخسضام نُٛت الجم٘ للضاللت ٖلى اإلاٟغص، مش  = )خغوٝ مٟغصَا خٝغ

 

 8الخٕحراث الذًللُت -زالشا

                                                           
ت في ال٣لماث الخىىس الذًللي، ؤعؾل،   1  . بخهٝغ103-79، م الّشبُت اإلاٝترلت في اللٕت اإلاالًٍى
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ت اإلا٣تريت مً الٗغبُت ٖلى الىدى آلاحي:  وحكمل الخُٛحراث للمٓاَغ الضاللُت في ال٩لماث اإلاالًٍى

 جخفُق الذًللت .8

ت   = )ؤزباع( (akhbar)ٞال٩لمت اإلاالًٍى

ى٣ل  ًُ ى ما  دّضر به ٢ىال ؤو ٦خابت، وازخو ٧لمت م٣تريت مً الٗغبُت )ألازباع( ظم٘ السبر َو ٍو

ضة. ٣ت زانت وهي الصخُٟت ؤو الجٍغ ت مً السبر مُل٣ا بلى السبر الظي ًى٣ل بٍُغ   اإلاٗجى في اإلاالًٍى

 حّمُم الذًللت .2

ت   = ) آًاث( (ayat)ال٩لمت اإلاالًٍى

ت مً ال٩لماث طاث مٗجى مُٟضة(، ومٗىاَا في الٗغبُت ال ت الجملت )مجمٖى ٗالمت، ومٗىاَا في اإلاالًٍى

بضو ؤن  مت، زم ٖمم اإلاٗجى ٖلى ؤي ٦الم له  (ayat)ٍو ت مإزىطة مً صاللت آلاًت ال٣غآهُت ال٨ٍغ اإلاالًٍى

 مٗجى مؿخ٣ل.

 هٝل الذًللت .3

  ت  = ) ألابض ( (abad)ال٩لمت اإلاالًٍى

ت ماثت ٖام، وفي الٗغبُت )ألابض( حٗجي السلىص ؤو الضوام ؤو الخسلُض، واهخ٣ل  اإلاٗجى في مٗىاَا في اإلاالًٍى

ت مً الضَغ والخسلُض بلى ٢ضع مٗحن مً الؼمً )ماثت ؾىت(، واقتر٥ اإلاٗىُان في َى٫ الؼمً.  اإلاالًٍى

 

 .8واْٜ ألالٙاً اإلاالًىٍت اإلاٝترلت مً اللٕت الّشبُت خالُا 

ت اإلا٣تريت مً الٗغبُت ٢ض جىاولذ ظمُ٘ اإلاىا٠٢ الاجهالُت، مً  بن اؾخسضام ألالٟاّ اإلاالًٍى

ت.الٗلىم  ت وال٣اهىهُت والتربٍى ولهظا 2والٟىىن والهىضؾت والا٢خهاص والكاون الاظخماُٖت وؤلاصاٍع

ت اإلا٣تريت مً الٗغبُت  ت باليؿبت لؤللٟاّ اإلاالًٍى ٞةن ٖملُت الا٢تراى اللٛىي في ألاوؾاٍ اإلاالًٍى

لم جخى٠٢ في ٖهغها الخايغ، بل ما ػالذ مؿخمغة، زانت بٗض ما اػصاصث ؤوكُت الخٗاون 

                                                           
 اهٓغ: حكُ٪، ٖبضالغخمً ، ٖغب جاًمؼ   1

http://portal.arabtime.com/article_preview.cfm%3FAction%3DArticle%26Preview%3DViewOnly%26Ar

ticleID%3D23026 
مبىي و ظٟٗغ، عاقض ٖبضالخمُض َو مدمض هجُب،    2 ت الىمارج٦حًر اإلاعخّاسة مً  الخىبُُٝت للمٙشداث اإلاالحًز

 .11، م اللٕت الّشبُت
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ا في اإلاُاصًً اإلاسخلٟت: الخٗلُمُت، والؿُاؾُت، و  الخباص٫ اإلاكتر٥ بحن الضو٫ الٗغبُت وصولت مالحًز

ت، والؿُاخُت.   والا٢خهاصًت، والخجاٍع

ت مىظت ظضًضة مً جض٤ٞ الؿُاح الٗغب ٖام  – م، 2000الؿُاخت: واظهذ الؿُاخت اإلاالحًز

ؾاثذ، ُٞما  21731اح الٗغب م ٧اهذ وؿبت ؾ1999ُؾبخمبر، ٟٞي ؾىت  11وطل٪ بٗض ؤخضار 

اقتهغث اإلاى٣ُت بمٗالم ظضًضة  َظا و٢ض 1ؾاثذ. 156000م 2004ونل وؿبت ؾُاح الٗغب ٖام 

تي، بى٪ الغاخجي،  ل ال٩ٍى ت، مشل: بى٪ الخمٍى مً بىى٥ وقغ٧اث ومُاٖم ومدالث ٖغبُت مخىٖى

ُٗم الغوقت، مى٣ُت "ٖحن ٖغبُت"، مُٗم زُمت الصخغاء، مُٗم حي الٗغب، مُٗم الُغبىف، م

ا مً اإلاُاٖم الٗغبُت  حَر مُٗم ألاَغاماث، واإلاُٗم اللبىاوي، ومُاٖم خًغمىث وؾبإ والٟغوط ٚو

 اإلاكهىعة. 

الم صوعا ٦بحرا في الا٢تراى اللٛىي اإلاٗانغ. و٢ض بغػ  - الم: ؤصث الصخاٞت وؤلٖا الصخاٞت وؤلٖا

ا مً زال٫ ال٣ىىاث الٗغبُت: بي ؤع حي الم الٗغبي في مالحًز غة، و٦ظل٪ اإلادُاث (ART) ؤلٖا ، والجٍؼ

ت ؤلاطاُٖت الخابٗت إلاٗهض الٟهم ؤلاؾالمي  ikim.fm التي جبض البرامج باللٛت الٗغبُت مشل: مدُت اإلاالحًز

ضة الؿُاخت والؿٟغ  ا خالُا ظٍغ اإلاالحزي. ومً الصخ٠ واإلاجالث الٗغبُت اإلاىظىصة في مالحًز

 للخيكُِ الؿُاحي "ؤَال وؾهال".

والخجاعة الٗاإلاُت: خُض ْهغث صواعي الا٢تراى اللٛىي وال ؾُما في اإلاهُلخاث الا٢خهاص  -

ت، ٞكاٖذ مهُلخاث ٖضًضة، مشل: مٗامالث،  اإلاخٗل٣ت بالبىى٥ واإلاٗامالث اإلاالُت والاؾدشماٍع

ا. ٞىجض  حَر ن٩ى٥، والبُ٘ بشمً آظل، ومكاع٦ت، ومًاعبت، ومغابدت، وججاعة، وج٩اٞل، وعًَ ٚو

ا باللٛت الٗغبُت، تهخم بالجاهب الا٢خهاصي ؤؾى١ ؤن َىا٥ مجلت زا ا صولت مالحًز  .2نت جهضَع

ألاهٓمت الخٗلُمُت الٗغبُت: اإلاىظىصة في البلض مً اإلاغاخل الخٗلُمُت اإلاسخلٟت في اإلاضاعؽ  -

والجامٗاث. ًبضؤ الخٗلُم ؤلاؾالمي الٗغبي مً الخًاهت بلى مغخلت الخٗلُم الٗالي م٘ ازخالٝ ٖضص 

وبغامج الخٗلُم ؤلاؾالمي  ،اإلاىاص. ٞهىا٥ ؤ٢ؿام مخسههت في اللٛت الٗغبُت وآصابهاالخهو وهٕى 

ت بحن اللٛاث الخضًشت في اإلاٗاَض الٗلُا  باللٛت الٗغبُت، ٦ما ج٩ىن اللٛت الٗغبُت ماصة ازخُاٍع

ُت والجامٗاث. ومما ػاصث مً ٢ىة الترابِ الخباص٫ في البٗشاث الٗغبُت الضعاؾُت في اإلاجاالث الٗلم

                                                           
ت، الٗضص صحُٙت ؤَال  1 ت، " اللٛت الٗغبُت في نىاٖت الؿُاخت اإلاالحًز  م.2011، ًىاًغ 82، صخُٟت الٗغب اإلاالحًز
ا والٗالم الٗغبي – ؤظىاٛ  2 ت، جهضع مىخه٠ ٧ل قهغ. -مالحًز  ، مجلت بالٗغبُت وؤلاهجلحًز
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و٦ظل٪ اإلااجمغاث اإلا٣امت بك٩ل  1اإلاسخلٟت خُض لم حٗض الٗغبُت ماصة مدهىعة في اإلاىاص الضًيُت،

 ٦بحر وواؾ٘. وبوكاء مضاعؽ ومٗاَض ٖغبُت ٧اإلاضعؾت الؿٗىصًت، وظامٗت اإلاضًىت بكاٍ ٖالم. 

٣ت ؤ           ت والؿُاخُت والؿُاؾُت ٧لها حؿهم بٍُغ و ؤزغي في بزغاء َظٍ الٗىامل الخٗلُمُت والخجاٍع

ت اإلاىظىصة وبياٞت الجضًض الظي  ت باأللٟاّ والخٗابحر الٗغبُت، مما ٌٗؼػ الثروة اللٍٛى البِئت اإلاالحًز

 جدخاط بلُه مخُلباث الخٗبحر الٗهغي.

 الخاجمت 

 ٤ ىن با٢تراى ألالٟاّ الٗغبُت في ألاعزبُل اإلاالًى مىظ و٢ذ مب٨غ، وطل٪ ًٖ ٍَغ بضؤ اإلاالًٍى

ؤقاعث َظٍ الضعاؾت وصعاؾاث ؤزغي في َظا اإلاجا٫ بلى وظىص ؤلٟاّ والخجاع، واإلاهاَغة. و الضٖاة، 

ت ٦شحرة م٣تريت مً الٗغبُت، وؤن َظٍ ألالٟاّ ٢ض حكتر٥ وجسخل٠ في بٌٗ السهاثو  مالًٍى

٠ُ َظٍ ألالٟاّ اإلا٣تريت في الخٗلُم ٌؿاٖض  ُت، والضاللُت ُٞما بُجهما. وؤن جْى الهىجُت، والهٞغ

ؾحن ٖلى حٗلم الٗغبُت، لظا هىصخي مً زال٫ َظٍ الضعاؾت بلى يغوعة جإل٠ُ معجم زام الضاع 

ت اإلا٣تريت مً اللٛت الٗغبُت. ا ػاَغ ؤزحرا هجض  لؤللٟاّ اإلاالًٍى ؤن مؿخ٣بل اللٛت الٗغبُت في مالحًز

حن اإلادبُحن للٛت  غ ٖىامل مخٗضصة حؿاٖض ٖلى جُىعَا، وبًٟل ظهىص ؤبىاء اإلاالًٍى بًٟل جٞى

 ٗغبُت.ال

 

 

 

  

                                                           
ت، الٗضص  صحُٙت ؤَال،اهٓغ:   1 ت، " اللٛت الٗغبُت في نىاٖت الؿُاخت اإلاالحًز ، ًىاًغ 82صخُٟت الٗغب اإلاالحًز

2011.  م بخهٝغ
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ت ت  :الىمىرج الّملي في مماسظت الترحمت مً الّشبُت بلى اإلاالحًز دساظت جىٍحًر

 جىبُُٝت

 مدمذ الباٜش خاج ٌّٝىبالذ٠خىس ألاظخار  اإلاؽاٟس 

ا ،الجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت١لُت مّاٗس الىحي والّلىم ؤلاظالمُت،  مالحًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث

ٌؿعى َظا البدض بلى صعاؾت ٢ًُت الىمىطط الٗملي في الىنى٫ بلى ص٢ت هخاط الترظمت وحصسُو 

ت. ومً َىا، ؾىٝ ًخطر  بق٩الُاتها وج٣ضًم خلىلها ممشلت بيخاط الترظمت مً الٗغبُت بلى اإلاالحًز

هبذ وؾُلت بلى بًجاص جل٪  الٟغ١ بحن الترظمت الض٣ُ٢ت م٣اعهت بالترظمت الكبحهت بالض٢ت، ٍو

ت. وؤما اإلاغاص بالىمىطط الٗملي َىا َى  الًىابِ ال٣ُاؾُت في مماعؾت الترظمت مً الٗغبُت بلى اإلاالحًز

ت الض٢ت والؿالمت والاهًباٍ في  ٖملُت ه٣ل اإلاٗاوي ل٩ل جل٪ الًىابِ الٗملُت ال٣اثمت ٖلى هٍٓغ

ت مٗجى اإلاٗجى.  لٟٓت مً ؤلٟاّ الىو اإلاهضع َب٣ا لؿُا٢ه وبًداءاجه، ؤو ما ًم٨ً حؿمُتها بىٍٓغ

اجه في ٖملُت ه٣ل  ت ؾىٝ ًجض اإلاترظم الًىابِ اإلادضصة التي جًبِ جهٞغ ومً زال٫ َظٍ الىٍٓغ

، وحؿاٖضٍ  مً الخشبذ ٖلى صخت
ً
ضم اهدغاٞه بُٗضا  مٗجى الىو ألانلي ه٣ال ٧امال ؾلُما ٖمله، ٖو

هبذ اإلاترظم الىاجر في مداولخه إلًها٫ اإلاٗلىماث التي  با ًٖ مغاص ناخب الىو، ٍو ؤم ٢ٍغ

ت مٗجى اإلاٗجى في  ًدخىحها هو الترظمت بلى مؿخسضمي الىو اإلاترظم. والٟاع١ الغثِـ بحن هٍٓغ

ت ألاولى ل ت جٟؿحر اإلاٗجى، للترظمت َى ؤن الىٍٓغ لترظمت َىا ج٣ىم ٖلى الجملت الترظمت وبحن هٍٓغ

ت الشاهُت ٞهي  مجخمٗت ال ٖلى ال٩لمت مىٟهلت ًٖ ؤزتها مً ال٩لماث الخالُت لها. وؤما الىٍٓغ

الترظمت التي ج٣ىم ٖلى ه٣ل صاللت اإلاٗجى اإلاٟؿغة ؤو اإلاؿخيبُت مً هو الترظمت بلى الىو اإلاترظم. 

ظٍ الضالالث مؿخسغظت مً جٟهم اإلاترظم للىو وبىاء ٖل ى طو٢ه السام، ولِـ ٢اثما ٖلى َو

الاهًباٍ بالهىعة الك٩لُت لل٩لمت ألاؾاؾُت التي وعصث في ٧ل ظملت مً الجمل الىاعصة في الىو. 

وفي جهاًت الضعاؾت، ؾىٝ حهخضي ال٣اعت بلى جل٪ الًىابِ الىمىطظُت في مماعؾت الترظمت مً 

ؿخُُ٘ ؤًًا ؤن ًخلمـ مالمذ ص٢ت ا ت، َو إلاٗجى وؾالمت الىو، وؤماهت اإلاترظم الٗغبُت بلى اإلاالحًز

 بمغاص ناخب الىو ألانلي في هخاط الترظمت الخُب٣ُُت. 
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 اإلاٝذمت

مً اإلاٗلىم، ؤن الترظمت حٗض مً اليكاَاث ؤلاوؿاهُت اإلاخىانلت في جد٤ُ٣ الخىانل والخٟاٖل 

ت. و٢ض اعجإًىا في َظا اإلا٣ام ؤن هغبِ ٖملُت  والخال٢ذ بحن اللٛاث اإلاسخلٟت والخًاعاث اإلاخىٖى

ت للىو.  وهي الترظمت بةق٩الُت جد٤ُ٣ ص٢ت اإلاٗجى ونٗىبت الاهًباٍ بالهىعة الك٩لُت واإلاٗىٍى

 الاق٩الُت التي هبخػي مً زاللها ؤلاظابت ٖلى الؿاالحن آلاجُحن: 

َل الترظمت ماػالذ حؿاَم خ٣ا في جد٤ُ٣ الخىانل والخٟاٖل والخال٢ذ بحن اللٛاث  .1

ا وز٣اُٞا التي ال  ا ٨ٍٞغ ا جٞغ حر، باٖخباَع والخًاعاث؟ ؤم هي مجغ وكاٍ لٛىي ٞلؿٟي اٚل

 لؿالمت؟ جمشل يغوعة خخمُت ٢اثمت ٖلى الض٢ت وا

بطا ٧ان الجىاب بىٗم، ٞما هي الًىابِ الٗملُت في الض٢ت والؿالمت في جل٪ اإلاؿاَمت  .2

 الش٣اُٞت الُٗٓمت؟ 

 

، حٗض ٢ًُت الترظمت مً ال٣ًاًا ألاؾاؾُت في بىاء الخًاعة وؾُلت مً الىؾاثل الهامت في 
ً
ٖمىما

ألاَضاٝ البىاثُت مً الض٢ت جد٤ُ٣ الىمى والخ٣ضم. وهي ٢ًُت جخُلب مً ٖملُت الترظمت ؤن جد٤٣ 

ال٩املت في ه٣ل اإلاٗجى والؿالمت الخامت في جهمُم الهىعة الك٩لُت للىو اإلاترظم، وهي ٢ًُت 

غ ٞحها الكغوٍ اإلاد٣٣ت ألَضاٝ الخإزحر الاظخماعي، والخُىٍغ الش٣افي، والخىمُت الا٢خهاصًت،  جخٞى

ُٟت اإلاغاص مً الىو ال ُٟت التي وجل٪ الكغوٍ ال٣اصعة في جد٤ُ٣ الْى هضٝ ؤن ًسضمها، وجل٪ الْى

ى ٞٗل اهخاط الىو اإلاترظم طي ص٢ت وؾالمت،  جد٤٣ الٛغى مً الٟٗل الخىانلي ٖبر الترظمت، َو

والظي ًغبِ اإلاغِؾل باإلاغَؾل بلُه. ومً َىا، جهبذ الترظمت اؾدُالبا ٖىضما ًخ٣لو صوع الخ٠ُ٨ 

 1ل واإلاغَؾل بلُه بٟٗل َُمىت الترظمت.اللٛىي والخُاب٤ الش٣افي في جد٤ُ٣ الخٗاٌل بحن اإلاغِؾ 

ٚ الترحمت لٕت واـىالخا:  حٍّش

حٗجي ماصة الترظمت في اللٛت بُان ال٨الم وجىيُذ مٗىاٍ وبؿُه وجٟؿحٍر وجبُِىه وجهُحٍر مٟهىما، 

. وؤما في  ؾىاء ؤ٧ان بىٟـ اللٛت ؤم بلٛت ؤزغي ٦ما هالخٓه مً الجملت جغظم ٦الم ٚحٍر ؤو ًٖ ٚحٍر

ي ٢ض جدضصث بلى مٗجى ه٣ل ال٨الم مً لٛت بلى ؤزغي، ؤو جدىٍل هو م٨خىب بلٛت ما الانُالح ٞه

ظا ٌٗجي ؤن الترظمت هي  ٖملُت ه٣ل ألالٟاّ واإلاٗاوي وألا٩ٞاع، بل  بلى هو مؿاو له بلٛت ؤزغي. َو

٧ل اإلاٗلىماث التي ًدخىحها الىو اإلا٨خىب بلٛت مُٗىت لخخدى٫ بلى لٛت ؤزغي. بهظا اإلاٟهىم، حٗض 

                                                           
ىن، عقُض ،   1  .78م(، م2003ُٞت، ، ) اإلاٛغب: م٨خبت ؾلمي الش٣ادسحت الىعي في الترحمتبَغ
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ُت واضخت في َظ ٍ الٗملُت ٞىا ٖلمُا ًٞال ًٖ ٧ىجها ٞىا ببضاُٖا، وطل٪ ألجها ج٣ىم ٖلى ؤؾـ مٗٞغ

ت الكاملت  ٖملُت ه٣ل ال٨الم مً لٛت ب٫ لٛت ؤزغي. ول٨ً الٗملُت هٟؿها ٢ض الج٨ٟي بمجغص اإلاٗٞغ

َبت ًٖ شخيء، وطل٪ ل٩ىجها ٞىا مً الٟىىن الٗملُت التي جخُلب اإلاهاعة والضعبت ًٞال ًٖ اإلاى 

الؿلى٦ُت. لهظا، لى اٞتريىا ؤن ٢ُٗت ما ههبذ بلى ٖضص مً اإلاترظمحن اإلاسخلٟحن في السلُٟت 

ُت واإلاهاعة والضعبت في مجا٫ الترظمت ٞؿىٝ هجض ازخالٞا ُٖٓما بحن جغظماتهم، ولِـ َىا٥  اإلاٗٞغ

ً جغظمت واخضة صخُدت والباقي زُإ، ول٨ً َىا٥ جغظماث ظُضة وؤزغي مخىؾُت ؤم يُٟٗت. وم

هاخُت ؤزغي، ٞةن الترظمت لِـ ٞىا زالها، وطل٪ ألن الٟىان السالو لِـ ٖلُه ؾىي ما ًملُه 

ٖلُه زُاله وببضاٖه، ؤما اإلاترظم ٞهى ملتزم بالىو الظي ؤبضٖه اإلاال٠ ومٗاهُه وؤؾلىبه بإماهت 

ٖملي،  وؾالمت. ٞالترظمت بطن، لِـ ٖلما ٞلؿُٟا ب٩ل جإ٦ُض ولِـ ٞىا ببضاُٖا زالها، بل هي ٖلم

ى٫ الضعبت وقضة اإلاٗاهاة وجدمل  مت و٦ثرة اإلاماعؾت َو ً جُب٣ُي منهي خغفي مبجي ٖلى نض١ الٍٗؼ ٞو

 1الهبر.

وهىظؼ ال٨الم َىا، ؤن ٖملُت الترظمت الج٩ىن في ألاؾاؽ مجغص ه٣ل ٧ل ٧لمت في الىو بما ٣ًابله في 

اللٛت الهضٝ مً صون ٢ىاٖض لٛت الىو التي جىنل اإلاٗلىمت الش٣اُٞت للىو وؤ٩ٞاع ٧اجب. و٢ض 

اث الٟلؿُٟت في َظا اإلاجا٫ التي جداو٫ مً زاللها ج٣ضًم يىابِ ٖملُت في ٖ ملُت جخٗضص الىٍٓغ

ُت  ه٣ل َظٍ اإلاٗلىماث مً اإلاهضع ألانلي بلى الهىعة الهضٝ، ومجها ما ٌٗٝغ بالترظمت الخٞغ

ظا الىٕى مً الترظمت لِـ  ا جغظمت ال٩لمت بال٩لمت مً صون ٢ُض وال قغوٍ ويىابِ. َو باٖخباَع

لىو م٣بىال لضي ال٣غاء اإلاٗانغة، وطل٪ ألجهم ًيخمىن بلى زلُٟاث مسخلٟت بُٗضة ٖلى زلُٟاث ا

بها  بىن زلُٟاث الىو ألانلي ٦ما اؾخٖى ألانل و٧اجبه. وحٗبحر آزغ، ؤن ٢غاء الترظمت ال ؾخٖى

ت قاملت للىمىطط الٗملي في مماعؾت الترظمت  اإلاترظم. ٞٗلى َظا ألاؾاؽ، هدً بداظت بلى مٗٞغ

ت باٖخباٍع يابُت ٢اصعة في مؿاٖضة اإلاترظمحن مً جد٤ُ٣ ص٢ت الترظمت وؾالمت الى٣ل والبراٖ

لِمُت مىخٓمت في ه٣ل ال٨الم مً لٛت بلى  ِٖ َملُت  َٖ الٟىُت في آن واخض. ومً َىا ؤًًا، جهبذ الترظمت 

٤ الخضعط اإلاغخلي والخدلُلي بضءا مً اإلا٩ىهاث الجؼثُت للٟٔ، زم الجمل واإلاٗاوي  لٛت ؤزغي ًٖ ٍَغ

خباع ؤًًا، جهبذ مماعؾت الترظمت بداظت ماؾت بلى مىهج  واضر في جد٤ُ٣ ص٢ت ال٩لُت. وبهظا الٖا

 اإلاٗجى وؾالمت الك٩ل. 

 

                                                           
 .10-9م(، م 1995، )ال٣اَغة: م٨خبت ابً ؾِىا، ؤظغ الترحمتٖؼ الضًً، هجُب، 2
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 ؤَمُت الترحمت:

ا ظؿغ الخىانل بحن اللٛاث اإلاخٗضصة والش٣اٞاث اإلاسخلٟت  ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الترظمت باٖخباَع

والخًاعاث اإلاخماًؼة حٗض مً آلالُاث التي اٖخمضتها اإلاجخمٗاث مىظ بضاًت حك٨التها ألاولى وبلى ًىمىا 

الترظمت مً ؤَم الىؾاثل اإلاؿخٛلت ٢ضًما وخضًشا في زل٤ الخال٢ذ الخًاعي بحن  َظا. لظل٪، باجذ

ألامم والكٗىب مً زال٫ مى٤ُ ألازظ والًٗاء، والا٢خباؽ وؤلابضإ، والاؾدُٗاب وؤلاهخاط...، 

اث للٗالم مخباًىت  ُت والش٣اُٞت التي حك٩ل جهىعاث مسخلٟت وعٍئ ت واإلاٗٞغ والتي جبرػ اإلآاَغ ال٨ٍٟغ

ؤصخابها. ومً هاخُت ؤزغي، ؤجها جمشل هدُجت خخمُت َبُُٗت مً جىانل الجيـ البكغي ٖىض 

بال٩ىن والبِئت اإلادُُت به. ومً َظا اإلاىُل٤، ؤنبذ اإلاترظم ًخٟاٖل م٘ الش٣اٞاث ال٣ىمُت 

ت بوؿاهُت ؤملتها قغوٍ الازخالٝ والخٗضص ال٣اثمت بحن  ا جٟاٖال يغوٍع والخًاعاث اإلاسخلٟت باٖخباَع

لُه، ٞةن ألام ت وال ختى مم٨ىت. ٖو م. ألهه لىال َظا الازخالٝ والخٗضص إلاا ٧اهذ الترظمت يغوٍع

وظىصَا وصًمىمتها م٣غوهت بهظا الىٕى مً الخٗضص والازخالٝ ٖلى مؿخىي اللٛاث والش٣اٞاث 

والخًاعاث. ٞهي ال تهضٝ، ٦ما ٣ًا٫ ٖاصة، بلى ؤن جُاب٤ ألانل وؤن جدا٦ُه وجمازله زالُت مً 

ز، بل ؤن ج٨غؽ ز٣اٞت الازخالٝ وؤن جهبذ اؾتراجُجُت لخىلُض الٟىاع١ اإلاُٟضة واإلاازغة. بهظا الخم حُّ

اإلاٗجى ج٩ىن الترظمت، ال ٖالمت ٖلى جبُٗت ز٣اٞت الىا٢ل اإلاد٩ىم ٖلُه بالخجمض والخسل٠، وبهما 

 1جضٞ٘ هدى الاهٟخاح والٛلُان والخال٢ذ والخُاة.

ت، وطل٪ ألجها ومما ؾب٤ مً ال٨الم، هالخٔ ؤن لل ترظمت ؤَمُت ٦بحرة في الىىاحي الٗضًضة اإلاخىٖى

ت والش٣اُٞت،  ظؼء مً خُاة ؤلاوؿان الاظخماعي، وؤجها ما جؼا٫ صٖامت مً صٖاثم الجهىياث ال٨ٍٟغ

ت بدُض ٧لما ٌكخٛلىن بالترظمت بضؤث الجهًت  ؾىاء ٧ان ٖلى مؿخىي ألاٞغاص و٦ظل٪ اإلاجمٖى

الٟغص ؤو جل٪ الكٗىب اإلاكخٛلت بها، وؤجها ظؼء ال ًخجؼء مً  الش٣اُٞت جدؿغب في صم ولخم طل٪

وكاٍ بوؿاوي، مباقغة ٧اهذ ؤم ٚحر مباقغة. َظا ٌٗجي، ؤن الترظمت خ٣ُ٣ت وؾُلت مً وؾاثل ه٣ل 

اإلاٗلىماث، ؾىاء ٧ان في اإلااضخي و٦ظل٪ في الخايغ. وهي خ٣ُ٣ت ال ًىٟحها ؤو ٌك٪ ٞحها ؤخض طو 

ن ًسخل٠ ُٞه الازىان ؤو ؤن ًخجاصالن. وطل٪ ألن الترظمت جازغ في بهحرة. وهي خ٣ُ٣ت ال ًيبػي ؤ

                                                           
، اإلاجلـ ال٣ىمي للش٣اٞت الٗغبُت، اإلاجلض مجلت الىخذةٖبض الٗالي، ٖبض الؿالم، "الترظمت واإلاشا٢ٟت"،  1

 .8، م 2004(،  62(، الٗضص )6)
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ت، ومىاظهت الخدضًاث  اإلاجخم٘ في ظىاهب ٦شحرة مشل جُٟٗل الخًاعة، وجد٤ُ٣ الخاظت البكٍغ

 1اإلاؿخجضة، ومؿاًغة الىا٢٘ الاظخماعي.

ال ٖىضما ًخىٞغ ومً َىا، هالخٔ ؤن الترظمت ال ج٩ىن ؤصاة ٞاٖلت في اإلاؿاَمت في خل مؿإلت اللٛت ب

قٍغ ٢بى٫ َظا الخٟاٖل الخًاعي، وبالخالي قٍغ ٢بى٫ الا٢خباؽ ًٖ آلازغ. وبالغظٕى بلى ٖهغ 

الاػصَاع الٗلمي الٗغبي ؤلاؾالمي ًدبحن لىا بإن ْهىع الترظمت وجُىعَا ٢ض جد٣٣ا في مىار قاٖذ 

ىا الا ت وقهض اهخهاع ؤههاع اإلاٗاٝع الخضًشت، الظًً قٖغ ت ال٨ٍٟغ ٢خباؽ ًٖ ألامم ُٞه الخٍغ

ألازغي، ٖلى ؤههاع اإلاٗاٝع الخ٣لُضًت، الظًً و٢ٟىا في وظه الٗلىم الضزُلت. وفي طل٪ الٗهغ، 

ى ؤمغ ؾاٖضَم ٖلُه وا٢٘ ؤن ػمام اإلاباصعة  اهٟخذ الٗغب اإلاؿلمىن ٖلى آلازغ مً صون ؤي جغصص، َو

سُت ٖلى الهُٗض الٗالمي ٧ان في َىع الاهخ٣ا٫ بلى ؤًضحهم. و٦م ا ٌكحر ألاؾخاط ب٩ىف، ٣ٞض الخاٍع

ؾاَمذ خغ٦ت الترظمت في جل٪ الٟترة، وبسانت الى٣ل ًٖ الٟالؾٟت الُىهاهُحن، ٚحر مباقغة في 

ىىن قتى. غ اللؿان الٗغبي، ٦ما ٧اهذ م٣ضمت الهخ٣ا٫ الٗغب بلى ؤلابضإ الظاحي في ٖلىم ٞو  جٍُى

 ؤَمُت الترحمت الجُذة ومىاـٙاتها:

ت، وهي الترظمت ٦ما جىاولىا  ؾاب٣ا، ٖملُت طاث ؤَمُت بالٛت في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ جش٣ُُٟت وخًاٍع

ٖملُت نٗبت مخٗبت زانت ٖلى اإلابخضثحن في َظا اإلاجا٫. وهي ًٞ ًجم٘ في اٖخباعاث اإلاترظم ٧ل 

خه في آن واخض. وؤن الىنى٫ بلى نىعة الترظمت الجُضة لِـ  حر لٍٛى ت الىو ٚو ٖىانغ بحن لٍٛى

ؤجها جخُلب مً اإلاترظم الالتزام بمخُلباث ٖضًضة. ٦ما هالخٔ ؤًًا مً بؿهىلت وال ٖكىاثُت، و 

ا الٗضًضة،  الى٣اف الؿاب٤، ٖلى ؤن الترظمت جمشل نىعة هاججت مً ٖملُت مخٟاٖلت بحن ٖىانَغ

خباعاث الٗضًضة  ظٍ الٖا ا. َو حَر مشل َبُٗت هو ألانل، وخالت اإلاترظم ٦ٟاءجه، وؤَضاٝ الترظمت ٚو

مت مً الجىصة ؤو عصاثه، ؤي ؤجها حٗىص بلى جل٪ اإلاىانٟاث التي جدملها الترظمت جازغ في نىعة الترظ

 2مً َُاتها. ومً ؤَم جل٪ اإلاىانٟاث ٦ما ًإحي:

 

 

                                                           
 .10ممٝذمت بلى ً٘ الترحمت،  خاط ٣ٌٗىب،  1

ت الٗامت، الترحمت ومؽ٢التهاىعقُض، ببغاَُم ػ٧ي، ز1  .45م(، م1985، )ال٣اَغة: الهُئت اإلاهٍغ



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 230  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

 ؤوًل: ؤماهت اإلاترحم في الىٝل.

اجهاٝ الترظمت باألماهت الخامت َى ؤن ٌُٗي اإلاترظم للىو اإلاترظم نىعة جامت وممازلت لؤلنل.  

)...وال بض للترظمان مً ؤن ٩ًىن بُاهه في هٟـ الترظمت في   ٦1خابه الخُىان: ٦ما ٣ًى٫ الجاخٔ في

يبػي ؤن ٩ًىن ؤٖلم الىاؽ باللٛت اإلاى٣ىلت واإلاى٣ى٫ بلحها، ختى ٩ًىن ٞحهما ؾىاء  ت، ٍو هٟـ اإلاٗٞغ

اًت، ومتى وظضهاٍ ؤًًا ٢ض ج٩لم بلؿاهحن، ٖلمىا ؤهه ٢ض ؤصزل الًُم ٖلحهما، ألن ٧ل واخضة مً  ٚو

ٛخحن ججظب ألازغي وجإزظ مجها، وحٗترى ٖلحها، و٠ُ٦ ٩ًىن جم٨ً اللؿان مجهما مجخمٗحن ُٞه، الل

ذ جل٪ ال٣ىة  ٦خم٨ىه بطا اهٟغص بالىاخضة، وبهما له ٢ىة واخضة، ٞةن ج٩لم بلٛت واخضة اؾخٟٚغ

لى خؿاب طل٪ ج٩ىن الترظمت لجمُ٘ اللٛاث، و٧لما  ٖلحهما، و٦ظل٪ بن ج٩لم بإ٦ثر مً لٛخحن، ٖو

ن الباب مً الٗلم ؤٖؿغ وؤي٤ُ، والٗلماء به ؤ٢ل، ٧ان ؤقض ٖلى اإلاترظم، وؤظضع ؤن ًسُئ ُٞه، ٧ا

 ولً ججض البخت مترظما ًٟي بىاخض مً َاالء الٗلماء ....(.

 زاهُا: دٜت الىٝل وخعً الاخخُاس.

م اإلاترظم للىو اإلاترظم ؤؾغاع هو ألا  نل اجهاٝ الترظمت بض٢ت الى٣ل وخؿً ازخُاع َى ؤن ٣ًّضِ

ب٩ل ص٢اث٣ها، مخمشال في ازخُاع اللٟٔ اإلاُاب٤ ؤو اإلاهُلر الصخُذ خؿب ويٗه ومىيٗه، 

ظٍ الهٟاث لً جخد٤٣ بال مً  و٦ظل٪ في ازخُاع الخٗابحر اإلاىضخت للمٗجى في الىو اإلاترظم. َو

ب لغؾالت الىو اؾدُٗاب  اإلاترظم اإلاخم٨ً في اللٛخحن اإلاى٣ى٫ ٖجها واإلاى٣ى٫ بلحها، اإلاؿخٖى

هو، الظي ًتزو١ صالالث الىو ز٣اُٞا واظخماُٖا وهٟؿُا. ومً َىا، هالخٔ ؤن الترظمت ٖلم الخس

ص٤ُ٢ مخىاهي الض٢ت بم٩ان م٨حن، بدُض ٌكبه ؤزٍغ قبها ناص٢ا ٧الغوح للبضن، ؤعصها ؤم لم هغص، 

حن في الترظمتً ُىا ؤم ظهلىا. وؤما ؤ٦ثر السبراء اإلادتٞر ىا، ٖو غون ؤن قئىا ؤم ؤبِىا، ؤخببىا ؤم ٦َغ

بت وصعاًت ٦بحرة باللٛت اإلاى٣ى٫ مجها واإلاى٣ى٫ بلحها، ؤي ال بض مً  الترظمت ًٞ ٖؿحر ج٣خطخي مَى

ال٫ اإلاٗاوي ٞحهما، بل  ٟا ألؾالُبهما ْو الخم٨ً جم٨ىا جاما بهما وبخاَت واؾٗت بمٟغصاتهما وجظو٢ا مَغ

ا ٌٗىص بلى جظو١ اللٛخحن مٗا. لهظا، ٞةن الترظم َغ ت ؤٖؿغ مً ؤلاوكاء الخغ، لىا ؤن ه٣ى٫ ؤن ظَى

وطل٪ ألن ه٣ل ؤ٩ٞاع الٛحر ؤٖؿغ مً الخٗبحر ًٖ آعاء اإلاغء ألانلُت، ٞال٩اجب الظي ًهٙى ؤ٩ٞاٍع 

                                                           
بت مؿٗض،   2 غ، مبادت الترحمت وؤظاظُاتهاؤبى ًىؾ٠، بًىاؽ، َو الم بجامٗت ألاَػ م(، 2005، )ال٣اَغة: ٧لُت ؤلٖا

 .23م
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٘ ألا٩ٞاع لخالثم اللٛت. ومً  ٘ اللٛت لخالثم َظٍ ألا٩ٞاع، بل وجَُى ت في جَُى السانت ًخمخ٘ بالخٍغ

مترظم خاص ًٖ ألانل ؤو ناع نىعة َظا اإلاىُل٤، وعب مترظم ًًاهي ألانل مٗجى ومبجى، وهي 

اء ٖىه.  1قَى

 اإلاترحم واإلاترحم مىه. –زالشا: جدُٝٞ الخىاـل والترابي بحن الىفحن 

ُُٟت  ؤما اجهاٝ الترظمت بالخىانل والترابِ بحن الىهُحن ُٞٗجي ؤن َظٍ الهٟت جيب٘ مً ٨ٞغة ْو

جد٤ُ٣ الخىانل بحن ٢غاء لٗملُت الترظمت، بدُض ٧ىن الترظمت بُبُٗت الخا٫ هي اإلاؿاولت في 

ُٟت ٧ل جإصًت وب٩ل  لحها ؤن جاصي َظٍ الْى الترظمت وز٣اٞاتها وبحن ٢غاء الىو ألانلي للترظمت، ٖو

ص٢ت مخىاَُت في ؾُا١ مدضص ومً زال٫ هخاط الترظمت التي ؤحى بها اإلاترظم. وال جمىذ َظٍ الهٟت 

ت ؤَمُت ظؼثُت للم٣اعبت بحن الىو ألانلي والىو الهضٝ ؤي الى و اإلاترظم، ؤو لالٖخباعاث اللٍٛى

حن  والك٩لُت، بل جً٘ الترظمت صازل الؿُا١ ألاعخب للخىانل اإلاخٗاون بحن اإلاترظمحن اإلادتٞر

ظٍ الهٟت ؤًٌ جخُلب  والٗمالء الظًً ًُلبىن الترظمت وال٣غاء اإلاؿخُٟضًً مً الترظمت. َو

اث ٖملُت الخىانل ٖبر خىاظؼ الش٣اٞاث، و٦ظل٪ جى  ن٠ُ السهاثو اإلادضصة جدضًض مدخٍى

في ٢لب ؾلؿلت  -باٖخباٍع زبحر جىانل–للٟٗل الترظمي اإلاترابِ. ومً َظا اإلاىُل٤، ًهبذ اإلاترظم 

ؼ ألانلي ؤو اإلادغ٥  ِ
ّٟ لت مً ٖملُاث الخىانل بضءا مً اإلاد َى طل٪ الصسو ؤو اإلااؾؿت التي -ٍَى

٨ظا واججهاء باإلاؿخ٣بل ب٨ؿغ الباء اإلاؿخُٟض ألا  -بضؤث بُلب الترظمت زحر لغؾالت الىو اإلاترظم، َو

اث٠ ٖضًضة يمً الؿُا١ الاظخماعي ألاعخب الظي ًًم ٧ل ؤولئ٪  جهبذ للترظمت الجُض ْو

، بياٞت  ً٘ اإلاترظم في اٖخباٍع ٧ل الٗال٢اث التي ججم٘ اإلاترظم م٘ الٗمُل في َٝغ ألاشسام، ٍو

ال٢ت اإلاترظم بال٣اعت. ول هظا ًخم حُٗحن الٟٗل الترظمي ٖلى بلى ٖال٢ت اإلاترظم بال٩اجب ألانلي، ٖو

غيه، مما ًدخم الخ٨م ٖلى هخاظه في يىء جل٪ اإلاٗاًحر. والٛغى مً ٖملُت  ُٟخه ٚو ؤؾاؽ ْو

الٟٗل الترظمي َى بٖاصة بهخاط مغؾل ظضًض بدُض ًم٨ً اؾخٟالله في جدضًض ق٩ل ألاٞٗا٫ التي 

 ال٣غاء للىو اإلاترظم.ج٣ىص وجد٤٣ الٟٗل الخىانلي الخٗاووي بحن ال٩اجب للىو ألانلي و 

 سابّا: جدُٝٞ الخ٣ا٘ا الؽ٢لي واإلاّىىي.

                                                           
ت الترحمت الحذًشت: مذخل بلى مبدث دساظاث ٖىاوي، مدمض، 1 ت الٗاإلاُت، الترحمتهٍٍش ، )ال٣اَغة: الكغ٦ت اإلاهٍغ

 .88م(، م2003
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كحر َظا اإلاهُلر بلى ٧ىهه َى   ظٍ الهٟت حٗجى ؤن جخه٠ الترظمت الجُضة بهٟت الخ٩اٞا. َو َو

ت ٧لماث مً لٛت اإلاهضع في ؾُا١ جام، ؤو بمٗجى آزغ  طل٪ الخُاب٤ اإلاىظىص في ٧ل ٧لمت ؤو مجمٖى

ى ٖلى ؤهىإ، ومً ؤَمها الخ٩اٞا الك٨لي والخ٩اٞا  1الترظمت.٧ل جُب٤ جام ألنٛغ وخضة في  َو

الضًىام٩ُي. ٞاألو٫ ٌكحر بلى وظىص الهىعة اإلاخمازلت ق٩لُا بحن الىهحن، بدُض هجر اإلاترظم في 

ج٣ضًم هو الترظمت َب٣ا للىو ألانلي ق٨ال ماصًا. ٞاإلاترظم ًداو٫ ٢ضع ؤلام٩ان الخٟاّ ٖلى 

ت ق٩ل ومدخىي الغؾالت ألانلُ ت. وجخُلب مشل َظٍ الترظمت بصزا٫ الٗضًض مً الخىاشخي اللٍٛى

مً ؤظل ظٗل الىو اإلاترظم مٟهىما ٞهما ٧امال. وؤما الشاوي ٞهى ٌكحر بلى وظىص الهىعة اإلاخازلت 

ا بحن الىهحن، بدُض هجر اإلاترظم في ٖغى عالت هو ألانل في زىاًا مًمىن هو الترظمت.  مٗىٍى

ها بلى ؤن جخد٤٣ في ٢غائها هٟـ الخإزحر الظي ؤخضزه الىو ألانلي في َىا، ٌؿعى اإلاترظم مً زالل

٢غاثه ألانلُحن. ٞالترظمت َىا ال تهخم ٦شحرا بم٩اٞإة ق٩ل الىو ألانلي بك٩ل الىو اإلاترظم، بل 

م٩اٞإتها بالٗال٢ت الضًىامُت التي عبُذ الىو ألانلي ب٣غاثه ألانلُحن وبخضار جل٪ الٗال٢ت 

ن الترظمت و٢غائها الظًً ٣ًغئون بلٛت اإلاى٣ى٫ بلحها، وطل٪ مً زال٫ عبِ نُٜ الضًىامُت هٟؿها بح

 2وؾلى٥ الىو ألانلي ببِئت ٢غاء لٛت الهضٝ وز٣اٞتهم.

ومً َىا، حٗض ٢ًُت الخ٩اٞا ؤو الخُاب٤ في الترظمت مً ؤَم ؤلاق٩الُاث التي البض مً  

ظٍ ؤلاق٩الُت جهبذ مٗى٢ا لٗملُت الترظمت ٖىضما ًدب٘ اإلاترظم في اهجاػ  الٟهم بها ٧ل الٟهم. َو

غة لضًه واٖخ٣اصا ٖلى ؤن ال٩لماث في ٧ل اللٛاث جخ٣ابل بًٗه ا ٖمله اجباٖا ٖمُاء للمٗاظم اإلاخٞى

ظا زلِ قضًض. ومً ؤَم مٓاَغ الازخالٝ ًم٨ً بصعا٦ها في جىٕى ْال٫ اإلاٗجى ل٩لمت  م٘ بٌٗ. َو

ا  ما م٣اعهت بال٩لمت اإلا٣ابلت لها في لٛت زاهُت. ومً هاخُت ؤزغي، ٢ض هجض بٌٗ ال٩لماث في َاََغ

ول٨جها في  universal termsًبضو ؤجها جمشل ال٩لماث الٗامت اإلاخضاع٦ت في ٧ل اللٛاث ؤو ما ٌؿمى بـ 

ت  واؾخ٣اللُت  ،equality، وؾىاؾُت freedomخ٣ُ٣تها لِؿذ ٦ظل٪. زظ مشال ٧لمت خٍغ

independence  ضالت  .justiceٖو

ظٍ ؤلاق٩الُت ًم٨ً بصعا٦ها ٖلى مؿخىي الهٝغ والىدى ٦ظل٪. بل بن ال٣ًُت ؾخ٩ىن ؤ٦ثر  َو

ح٣ُٗضا ٖىض جغظمت الىهىم اإلامتزظت بالخٗبحراث البالُٚت ٧الدكبُه واإلاجاػ ؤو ال٨ىاًاث. َظٍ 

                                                           
م(، 1976، جغظمت: ماظض الىجاع، ) بٛضاص: هدى ِلم الترحمت؛ هاًضا، 22، م ؤظغ الترحمتهجُب،  .1
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الخ٣ُ٣ت ج٩ىن واضخت في اإلاٗاوي اإلاجغصة واإلاهُلخاث السانت. ٞمجغصاث الٗغبُت مؿخمضة مً 

ش ابا وقٗغاء. لهظا ٖلى اإلاترظم ؤن ًجُض ٞىىن الهُاٚاث باللٛت التي  جاٍع خَّ
ُ
الؾٟتها ٦ خًاعتها ٞو

٨ًخب بها وؤن ًجُض ٞهم الىهىم التي ًترظم مجها، وال ٨ًٟي في َظا الهضص مجغص الاؾخٗاهت 

م ؤجهما ال ٚجى ٖجهما في َظا الباب، ول٨ً ٖلُه ؤًًا ؤن ًلم بٗلىم ال ٗهغ بال٣ىامـ ؤو الىدى، ٚع

ت مٗا، وؤن ًدُِ بمتن اللٛت الظي حٛحر بؿبب  سُت والجاٍع واإلاٗلىماث الىاؾٗت في الخ٣اث٤ الخاٍع

 صزى٫ ٧لماث ظضًضة صزُلت ؤو بؿبب ا٦دؿاب بٌٗ ال٩لماث ال٣ضًمت مٗاوي ظضًضة.

٨ظا، مً  ت مخىانلت. َو بُت وخٞغ لم ٖملي ومماعؾاث جضٍع ومً َىا، هالخٔ ؤن الترظمت ًٞ منهي ٖو

اث٠ ٖضًضة ج٣٘ يمً الؿُا٢اث ؤلاظخماُٖت زال٫ ا إلاىانٟاث اإلاظ٧ىعة ؤٖالَا، جهبذ للترظمت ْو

والىٟؿُت الىاؾٗت التي البض ؤن ٌٗحها اإلاترظم في ؾُٗه بلى جد٤ُ٣ َظٍ اإلاىانٟاث، بدُض ًً٘ في 

اٖخباٍع جل٪ الٗال٢اث اإلاىظىصة بحن اإلاترظم والٗمُل بياٞت بلى ٖال٢خه بال٩اجب وههه ألانلي 

 ٢غاءٍ.و 

 اإلاىىلٞ الىىشي إلاىهجُت الترحمت الجُذة

وؿتهضٝ بهظا الٗىىان بلى جدضًض ألابٗاص اإلاىهجُت في مماعؾت الترظمت. والبض ؤن وكحر َىا بلى ؤن 

الجاخٔ في ٦خابه "الخُىان" ٢ض خضص ماَُت الٗمل في الترظمت بحن الٟهم وؤلاٞهام م٘ قغوٍ 

اع، وٗخب ا وكاَا بوؿاهُا جخمحز بال٣ىاٖض ال٨ٟاءة والخم٨ً. ومً َظا ؤلَا ر ؤن ٖملُت الترظمت باٖخباَع

ت والخجاعب الٗملُت التي اؾخٛلذ في اإلاماعؾاث والخُب٣ُاث. ت لها مٗان  الخىٓحًر بن ٧لمت الىٍٓغ

ت بالخىاؾب م٘ اإلاىهجُاث وؾُا٢اث اإلاىا٢كت، ٟٞي الاؾخٗما٫  مخٗضصة في مسخل٠ مُاصًً اإلاٗٞغ

ت لخٗجي الغؤي اإلادضص ؤو الخإمل السام في مجا٫ زام، وفي الكاج٘ ٦شحرا ما وؿخسضم ٧ لمت هٍٓغ

ت بلى الخ٣اث٤ بالًغوعة، وبٗباعة ؤزغي ٞةن اإلاُلىب لِـ ؤن ج٩ىن  َظا الاؾخٗما٫ ال حؿدىض الىٍٓغ

ت جمشل ؤصاة لخٟؿحر ْاَغة  ت ميسجمت م٘ الىن٠ الخ٣ُ٣ي للىا٢٘. ؤما في الٗلم ٞةن الىٍٓغ الىٍٓغ

٣ت مى٣ُُت ت مً الٓىاَغ الُبُُٗت  ما بٍُغ ٣ت الخٟاٖل بحن مجمٖى واضخت، ؤو هي همىطط لٍُغ

ا ٢اصعا ٖلى جىيُذ بٌٗ الخى٢ٗاث ؤو الاخخماالث اإلاخٗل٣ت  جدذ الضعاؾت، وهي جمشل ٖىهغا مٗىٍى

، وهي جمشل ٢ُمت ٢ابلت للخشبذ ٖلى  باألخضار اإلاؿخ٣بلُت اٖخماصا ٖلى مالخٓاث مً هٟـ َظا الىٕى

ا مً زال٫ الخجغبت ؤو ٖلى ألا٢ل ًم٨ً صخًها ٖبر اإلاالخٓاث خ٣ُ٣تها ٖىضما  ًجغي ازخباَع

بُت.   الخجٍغ

ت الٗلمُت والىا٢٘ الٗملي اإلاُضاوي لِؿا مخٗاعيحن بالًغوعة. ٞٗلى  وزالنت ال٣ى٫ َىا، ؤن الىٍٓغ

ت هُىجً في الجاطبُت جٟؿغ م٣بى٫ لؿ٣ٍى الخٟاخت.  ؾبُل اإلاشا٫ ؾ٣ٍى الخٟاخت َى وا٢٘ وهٍٓغ
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ت في الٗلم حكحر بلى الٟهم اإلاٟؿغ لٗضة ؤخضار َبُُٗت والٟهم اإلاضٖىم بد٣اث٤ َو ٨ظا ٞةن الىٍٓغ

ت للٗلماء الباخشحن مً ال٣ُام بخى٢ٗاث  بُت جـم ؤزبتها ٖبر الؼمً، ٦ما جم٨ً الىٍٓغ ٖملُت ؤو ججٍغ

ٓغي لخل٪ جخٗل٤ بٓىاَغ َبُُٗت لم ًخم مالخٓتها ٢ضًما زم ا٦دكاٞها ُٞما بٗض ٖبر الخدلُل الى

 الٓاَغة.

ومً َىا، هالخٔ ؤهه ٢ض جىؾٗذ ججاعب اإلاترظمحن في َظا الٗهغ بما ٢ضمها الؿاب٣ىن مً 

اث اإلاخُىعة واإلاباصت اإلاخبٗت في ٖملُت  ذ اإلاىاهج ٖىضَم َب٣ا للىٍٓغ اث الٗلمُت ٞخىٖى الىٍٓغ

ت ال ُت، وؤزغي حؿمى بىٍٓغ ت الترظمت الخٞغ ت. الترظمت. مشال: َىا٥ ما حؿمى بىٍٓغ ترظمت اإلاٗىٍى

٣ت الترظمت التي ٌٗخمض ٖلحها اإلاترظم في ٖمله الترظمي. ومً  ٞاإلاغاص مً َظا اإلاىهج بطن، هي ٍَغ

ىا ؤن اإلاىاهج الؿاثضة في ٖملُت الترظمت َما الازىان الخالُان: إل ٖلى اإلاغاظ٘، ٖٞغ  زال٫ الَا

 اإلاىهج الحشفي. ؤوًل: 

ُت ٩ٞان ؤؾلىبا م ش، ول٨ً بمغوع الؼمان، ؤما مىهج الترظمت الخٞغ ا لضي اإلاترظمحن مضي الخاٍع إلٞى

ملُا–ؤنبدذ مهمت اإلاترظم  ا ٖو ا. -هٍٓغ في الٛالب،  1َى ه٣ل اإلاٗجى الصخُذ ه٣ال ص٣ُ٢ا مًبَى

ًٟهم َظا اإلاهُلر ٖلى ٧ىن اإلاترظم ًترظم الىو ٧لمت ب٩لمت، ؤي ًترظم ٧ل ال٩لماث الىاعصة في 

ُت ٧لمت بال٩لمت، وبضون ؤي اٖخباع للمٗجى الظي ٣ًهضٍ مال٠ الىو ألانلي مً  الىو ألانلي خٞغ

اؾخسضام جل٪ ال٩لمت ؤو اإلاٗجى ال٨لي للىو. ومً َىا، جهبذ نىعة الترظمت يُٟٗت وع٨ُ٦ت. 

ا  ها البٌٗ، ؤجها ه٣ل ؤلٟاّ مً لٛت بلى هٓاثَغ ظٍ الترظمت حٗخبر ؤؾىؤ ؤؾالُب الترظمت. و٢ض ٖٞغ َو

ىٓم مىا٣ٞا للىٓم  والترجِب مىا٣ٞا للترجِب. وبخٗبحر آزغ، ؤن مً اللٛت ألازغي بدُض ٩ًىن ال

٣غة  ٨ظا مىىاله في ٧ل ظملت ٞو الترظمت ٖلى َظا اإلاىهج ٢اثمت ٖلى جبضًل ٧لمت ب٩لمت ؤزغي، َو

مىظىصة في الىو. واإلاترظم الظي ًدب٘ َظا اإلاىهج ًغ٦ؼ ظل ظهىصٍ وج٨ٟحٍر ٖلى اإلاٗجى الٓاَغ للٟٔ 

ٞال اإلاٗجى الؿُاقي له مً زال٫ الىو.  وال ًسٟى ٖلى ؤخض ؤن ما لهظٍ ما في هو الترظمت مٛا

٣ت مً مداطًغ ٖضًضة ؤَما جًُِ٘ ظىَغ مٗجى الىو اإلاغاص ه٣له ٖلى َظا ألاؾاؽ، بياٞت  الٍُغ

بلى ما ًغا٤ٞ طل٪ مً اوٗضام ؤي جغابِ للجمل بًٗها بالبٌٗ الازغ، ؤو ٖضم وظىص اإلاغاصٝ 

متها بلى الٗغبُت، ألازغ الظي ًدخم ٖلُه اإلاترظم وؤوظبه في َظٍ الخالت ؤن لل٩لمت ألانلُت اإلاغاص جغظ

ًً٘ ال٩لمت ألاظىبُت ٦ما هي، مما ؾبب في مجيء ال٨شحر مً اإلاهُلخاث ٚحر الٗغبُت والتي ب٣ُذ 

ا مً  حَر ُت ٚو ٢ُض الاؾخٗما٫ ختى و٢خىا الخايغ، مشل ٧لماث: الٟلؿٟت واإلاىؾ٣ُى والجٛٞغ
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٣ت مً هاخُت ؤزغي ال٩لماث اإلاٗغبت ا ظٍ الٍُغ ٣ت. َو لتي حٗخبر مً اإلاؿاوت جىم ٖجها َظٍ الٍُغ

عصًئت لىظهحن: ؤخضَما ؤهه ال ًىظض في ال٩لماث الٗغبُت ٧لماث ج٣ابل ظمُ٘ ال٩لماث الُىهاهُت مشال. 

ب. والشاوي ؤن زىام اإلاتراصٞاث في  ولهظا ب٣ي ٦شحر مً ألالٟاّ الُىهاهُت ٖلى خالها مً زال٫ الخٍٗغ

 لٛت 

 

ا في لٛت ؤزغي صاثما، وؤًًا ٣ً٘ السلل مً ظهت اؾخٗما٫ اإلاجاػاث وهي  ما ٚحر مخُاب٣ت م٘ هٓحَر

 ٦1شحرة في ظمُ٘ اللٛاث.

 زاهُا: اإلاىهج اإلاّىىي.

ت ؤو اإلاىهج اإلاٗىىي ٩ٞان  ا لضي اإلاترظمحن ال٣ضامى، وحٗجي ٖىضَم مىهجا ؤما الترظمت اإلاٗىٍى مإلٞى

غ َظٍ  بُان مٗجى ال٨الم بلٛت ؤزغي مً ٚحر ج٣ُُض بترجِب ٧لماث ألانل ؤو مغاٖت لىٓمه. بن ظَى

٣ت  ٌٗخمض ٖلى اإلاٗجى الكامل ل٩ل ظملت في ؤي هو ًغاص  -و٦ما ًض٫ ٖلحها اؾمها ؤًًا–الٍُغ

لى عبِ اإلاٗجى ال٨لي للجمل بًٗها م٘ البٌٗ آلازغ، خؿب َظا ألاؾلىب، ًخ٩ىن  جغظمخه، ٖو

مًمىن الىو اإلاترظم قامال ومخ٩امال. ؤي ؤن الترظمت َىا ج٣ىم ٖلى الجملت مجخمٗت ال ٖلى 

ال٩لمت مىٟهلت ًٖ ؤزتها مً ال٩لماث الخالُت لها. لهظا، ًإحي هخاط الترظمت م٣بىال في الٛالب، وال 

ُٞه مغؾىمت عؾما صخُدا، وبلٛت ؾلُمت، ٞةطا  ًدخاط بلى ؤي بنالح ؤم بٖاصة نُاٚت. واإلاٗاوي

ُه َالوة  ٢غؤ اإلاُال٘ ٞحها ٞلم ًجضَا هها مترظما وبهما ٨ٞإهه ٣ًغؤٍ هها ٞهُدا بلُٛا ؤنُال، ٞو

٣ت ٢ض  وبخ٩ام واوسجام. ومً الجضًغ باإلاالخٓت َىا، ؤهه باإلياٞت بلى جل٪ اإلاحزة، ٞةن لهظٍ الٍُغ

لهظا، ٌؿمى َظا اإلاىهج –ٗجى مً مٗاوي اللٟٔ في هو الترظمت جاصي باإلاترظم بلى مداولت جٟؿحر إلا

ؤو جلسُو ؤو بظما٫. ومً َظا اإلاىُل٤، جٟٕغ َظا اإلاىهج بلى مىهج مٗجى اإلاٗجى و  -باإلاىهج الخٟؿحري 

مىهج جٟؿحر اإلاٗجى. وبخٗبحر آزغ، ؤن اإلاترظم ٢ض ًغ٦ؼ ٖلى اإلاٗجى الؿُاقي في جغظمت ألالٟاّ الىاعصة 

ت. وفي جُب٤ُ َظا اإلاىهج ٢ض ٨ًخٟي اإلاترظم باإلاٗجى الىو اللٟٔ ؤو ما ٌؿمى بمٗجى في هو الترظم

اإلاٗجى مً صون ؤن ًخهٝغ في طل٪ اإلاٗجى بالخٟؿحر مً وظهت هٍٓغ السام، ؤو بةصزا٫ اإلاٗاوي 

                                                           
 .23م(، م1990)بحروث: م٨خبت لبىان،  اإلاذخل بلى الترحمت الحذًشت،مُغ، ناٌٜ، وآزغون، 1
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٣خى٘ بها. ومً زال اإلاىا٢كاث اإلاٗغويت ؤٖالَا،  ت التي ؤعاص مً ٢اعت الترظمت ؤن ًٟهمها ٍو الخٟؿحًر

 سو ال٨ٟغة اإلاىهجُت ٦ما في الك٩ل البُاوي آلاحي:هل

 (: َبُٗت اإلاىهج وزهىنِخه في ٖملُت الترظمت1الك٩ل البُاوي الغ٢م )

 

الك٩ل البُاوي ؤٖالٍ ًبحن َبُٗت اإلاىهج وزهىنِخه في ٖملُت الترظمت. وؤن هىُٖت اإلاىاهج التي 

ُت واللُٟٓت ًخماعؽ ٖلحها اإلاترظم في ٚالب ألاخىا٫ جىُل٤ مً مىُل٣اث ؤ عبٗت؛ وهي الخٞغ

ت والخٟؿحرة ٦ما َى مىضر ؤٖالٍ. ومً زال٫ َظٍ اإلاىُل٣اث جىلض مىهج زام في الترظمت،  واإلاٗىٍى

بدُض ٖىضما اٖخمض اإلاترظم ٖلى ٖىهغ مً َظٍ الٗانغ ألاعبٗت ٞإنبذ طل٪ الٗىهغ َى مىهجه في 

غي ؤن اهجاػ جغظمخه. والٛالب ٖىض اإلاخماعؽ في الترظمت ؤن ٌٗخمض ٖ لى ظمُ٘ الٗىانغ الؿاب٣ت، ٍو

َظٍ اإلاىُل٣اث جترابِ بًٗها م٘ بٌٗ في الخُب٤ُ الٗملي. وؤن الهضٝ مً اؾخسضامها ٧لها َى 

جد٤ُ٣ الض٢ت في هخاط الترظمت. ومما ؾب٤ مً البُان، اجطر ؤمامىا، ؤن اإلاغاص بضعاؾت ق٩لُت اإلاٗجى 

خىاء ب إق٩ا٫ اإلاباوي اإلاسخلٟت للمٗاوي اإلاسخلٟت، وحٗخبر لل٩لمت في ٖملُت الترظمت هي الاَخمام والٖا

ُٟت البض ؤن حكحر بلى ظؼء مً اإلاٗجى، لهظا ٌٗٝغ ما  ؤن ل٩ل بىاء مٗىاٍ السام، ول٩ل خٝغ طي ْو

تراٝ بإن ٖملُت الترظمت ؤؾاؾا ج٣ىم  جىنل بلحها باإلاٗجى الىُْٟي، وفي َظٍ اإلاىاؾبت، ال بض مً الٖا

زم ج٩ىن الترظمت نىاٖت ٖلمُت ًٞال ًٖ ج٩ىن جظو٢ا ٞىُا ٞدؿب. ٖلى بصعا٥ ق٩لُت اإلاٗجى ومً 

خماص  وؤصع٦ىا ؤًًا ؤن الىنى٫ بلى اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي في نىعجه الكاملت لىو الترظمت البض مً ؤلٖا

٣ت في الخدلُل. وطل٪ ألن الخ٣اث٤ التي ههل بلحها بىاؾُت الخدلُل ٖلى ؤؾاؽ  ٖلى ؤ٦ثر مً ٍَغ

ظؼثُت باليؿبت بلى اإلاٗجى الضاللي. وؤن َظٍ الخ٣اث٤ بما ؤن ج٩ىن ق٩لُت اإلاٗجى مجغص خ٣اث٤ 

ُاب٤َ ٞحها بال 
َ
ُت اٖخباَُت جضاولُت ال ج ت ؤو ٖال٢اث ٖٞغ ُت ؤو هدٍى ت ٦هىجُت ؤو نٞغ اث٠ لٍٛى ْو
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ل. ومً َىا هضع٥ ؤن وا٢ُٗت الترظمت وصاللت الىهىم اإلاخجمت جمشالن ْاَغة مً  بالخٟؿحر والخإٍو

ظا الاعجباٍ َى الٓىاَغ الاظخماٖ ُت، وؤجهما قضًضة الاعجباٍ بش٣اٞت اإلاترظمحن و٢غاء الترظمت، َو

 الظي ًازغ في اإلاىا٠٢ الاظخماُٖت بًجابا ؤو ؾلبُا.

ت:  ٌاَشة الجىدة والذٜت في الترحمت مً الّشبُت بلى اإلاالٍض

اإلادُُت  ٦ما ط٦غها ُٞما ؾب٤، ؤن اإلاك٣ت والهٗىبت في الترظمت ؤؾاؾا جإحي مً جل٪ السلُٟاث

لٗملُت الترظمت، وطل٪ ألجها جغجبِ باإلاترظم والىو في آن واخض، خُض ٢ُض ٖلى ٢لمه ٢ُضا، ومى٘ 

شبذ ما ٌكاء، بل ًجب ٖلُه ؤلالتزام باألماهت  ٖلى مٗاهُه مىاو٘، الٌؿخُُ٘ ؤن ًمدى مجها ما ٌكاء ٍو

ا، هىٓغ بلى بق٩الُت ْاَغا وباَىا. لهظا ٞاإلاترظم في خاظت بلى خظع قضًض في اهجاػ ٖمله. َى

الخى٦ُضاث اإلاؿخسضمت في الىو ٦ىمىطط، بدُض ؤجها جخإزغ بالخ٣الُض الكٗبُت والؿلى٥ الاظخماُٖت 

ت. و٧ل مً ال٩لماث الخى٦ُضًت في لٛت  السانت، وؤهه في الٛالب ٌؿخسضم ألاصواث الخى٦ُضًت اإلاخىٖى

ُٟتها التر٦ُبُت والضاللُت ٦ما ج ت جسخل٠ ْو سخل٠ اؾخسضاماتها مً لٛت بلى لٛت. مً اللٛاث البكٍغ

 وم ؤبؿِ مشا٫ لهظٍ الخ٣ُ٣ت ٦ما في الجضو٫ آلاحي:

 

 

ت1الجضو٫ الغ٢م )  (: جغ٢ب مالمذ الض٢ت في الترظمت مً الٗغبُت بلى اإلاالحًز

 جدلُل مالمذ الجىدة والذٜت الىمىرج اإلاالحزي  الىمىرج الّشبي

. ؤخمض عؤي 1

 ألاؾض

. عؤي ؤخمض 2

 ألاؾض

عؤي  . ألاؾض3

 ؤخمض

1. Ahmad melihat saekor singa 

2. Ahmad (sahaja) melihat 

singa itu 

3. Ahmad melihat singa itu 

4. Cuma Ahmad melihat singa 

itu 

5. Ahmad Cuma melihat singa 

itu 

الترظمت ألاولى ؤ٢ل ص٢ت مً الشاهُت ألن 

ألاولى جض٫ ٖلى الى٨غة، والشاهُت جض٫ 

ت. ال ٟغ١ بحن الشاهُت والشالشت ٖلى اإلاٗٞغ

وظىص ٖىهغ الخى٦ُض. ومً َىا، 

وؿخُُ٘ ؤن وٗخبر الشاهُت والغابٗت 

جمشل جغظمت واخضة. ؤما الترظمت 

السامؿت هي الترظمت الصخُدت 

 للمشا٫ الشالض.
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 همىرج آخش:

٢ا٫ عؾى٫ هللا ٖلُه الهالة والؿالم "اإلاؿلم ؤزى اإلاؿلم ال ًٓلمه وال ٌؿلمه، مً ٧ان في خاظت 

ؤزُه ٧ان هللا في خاظخه، ومً ٞغط ًٖ مؿلم ٦غبت ٞغط هللا بها ٦غبت مً ٦غب ًىم ال٣ُامت، ومً 

 1ؾتر مؿلما ؾتٍر هللا ًىم ال٣ُامت" 

 2:همىرج الترحمت

―Orang-orang Islam ialah saudara kepada orang-orang Islam, tidak siapa boleh ia 

menzalimi dan menghinanya. Barang siapa berada pada (menunaikan) hajat saudaranya, 

nescaya Allah berada pada (menunaikan) hajatnya. Barang siapa melepaskan sesuatu 

kecelakaan daripada seorang Muslim, nescaya Allah menyelamatkan darinya satu 

kecelakaan daripada beberapa kecelakaan pada hari kiamat. Barang siapa menutupi 

kelemahan sesaorang Muslim, nescaya Allah menutup kelemahannya pada hari kiamat‖.  

ازخُاع ؤص١ اإلاٗجى للىو الٗغبي في  ومً زال٫ الىماطط ؤٖالَا، هالخٔ ؤن اإلاترظم اإلاالحزي ًخدحر في

ت.  جغظمخه بلى اللٛت اإلاالحًز

ت  المىابي الّملُت في جدُٝٞ الترحمت الجُذة مً الّشبُت بلى اإلاالحًز

ى اإلاداٞٓت واللؼوم   بن مهُلر الًىابِ َىا ظم٘ يابِ، ٞهى مإزىط مً الًبِ َو

ٟهم انُالخا، بإجها حٗجي الى٣ُت ال٩لُت التي ال  بض مً مغاٖاتها ٖلى الٟغوٖاث والخٟاّ وؤلاج٣ان. ٍو

ٖلحها. وبهظا اإلاٗجى ٞال ٞغ١ بحن ال٣ىاٖض والًىابِ. ومً ؤَل الٗلم مً ٞغ١ بُجهما بإن الًابِ 

ًجم٘ ٞغوٖا وظؼثُاث مً باب واخض، وال٣اٖضة ججم٘ ٞغوٖا مً ؤبىاب قتى. وبىاء ٖلى َظا 

ىة ال٩لُت التي البض ؤن ًلتزم بها اإلاترظم اإلاٟهىم، ًم٨ىىا ؤن وٗٝغ يىابِ الترظمت بإجها هي السُ

وبالجملت، ٞالىاظب ٖلى اإلاترظم ؤن ًخاب٘ السُىاث الخالُت في 16ٖىض ال٣ُام بٗملُت الترظمت.

                                                           
 .4677ع٢م الخضًض، ، صحُذ معلمـمؿلم،  1

2 Abdul Hayei Abdul Sukor, 2008, Manusia dan Kemanusiaan, DBP: KL, P. 17 
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ت صخُدت في ه٣ل الىهىم الٗغبُت  ت مٗجى اإلاٗجى للخهى٫ ٖلى جغظمت مٗىٍى اٖخماصٍ ٖلى هٍٓغ

ت. جل٪ السُىاث هي:  بلى اإلاالحًز

ت الكغوٍ ألاؾاؾُت في الترظمت، وبال ؾخ٩ىن هدُجت جغظمخه  البض ٖلى اإلاترظم .1 مً مٗٞغ

ُخه  ت الٞخ٣اصَا جل٪ الكغوٍ الالػمت، مً حصسُو الىو وجدضًض هٖى عصًئت مكَى

ت والش٣اُٞت ؤو الضًيُت.  وخاالجه اللٍٛى

ُت اللٟٔ بلى مٗجى اإلاٗجى. ومً زالله ؾىٝ ٌؿخُُ٘ ؤن  .2 ٖلُه ؤن ًخجاوػ مً مىهج خٞغ

همه للىو ٞهما ظُضا وص٣ُ٢ا، والخإ٦ض مً طل٪ الٟهم مضع٧ا ْالالث اإلاٗاوي ًخصبذ مً ٞ

 لل٩لماث الىاعصة ُٞه ......

هل بًٗها ًٖ  .3 ت، ٞو جدلُل الجمل الىاعصة في الىو ألانلي بلى ٧لماتها وعوابُها اللٍٛى

بٌٗ، لُٗٝغ ما ل٩ل مً مٗجى ومٟاص اؾخ٣اللي ؤو عابُي في لٛت ألانل، والخض٤ُ٢ ُٞما 

خإ٦ض طل٪ ًٖ  بطا ٧ان للىي٘ التر٦ُبي السام مٗجى ػاثض ٖلى ما لؤللٟاّ مً مٗاوي، ٍو

ت والبالُٚت للٛخحن مٗا، مشال ؤن  لُه ٦ظل٪ مغاٖاة َبُٗت التر٦ُب اللٍٛى بمٗان وصعاًت. ٖو

ألانل في اللٛت الٗغبُت َى بضء الجمل بالٟٗل، وال ًخ٣ضم الاؾم بال بطا ٧ان َىا٥ ؾبب 

٣خطخي طل٪ ت ٖىض الٗغب، وؤما مدمض زغط –، ٞٗباعة: زغط مدمض بالغي ٍو ٍغ ظملت ج٣ٍغ

ت، ٞالٛغى مجها َى جإ٦ُض ؤن مدمضا َى الظي زغط ولِـ ٖلُا مشال.–  ظملت بزباٍع

 الخاجمت

وؿخسلو مً اإلاىا٢كاث الؿاب٣ت، ؤن ٖملُت الترظمت ًجب ؤن ج٣ىم ٖلى ؤؾـ واضخت، وطل٪ 

ُا وبال لً وؿخُُ٘ ه٣ل الكٗغ ألجها ٖملُت ه٣ل اإلاٗجى للىو اإلاى٣ى٫، ول ِـ ه٣ل ال٩لماث ه٣ال خٞغ

ت، وؤجها لِؿذ ٖمال ٖكىاثُا بؿُُا ال يبِ وال ٢ىاٖض  ت والاؾخٗاٍع ؤو ألامشا٫ ؤو الدكبحهاث اإلاجاٍػ

اصة اللٟٔ في الخٗبحر البض مً مغاٖاة اإلاٗاوي وال٨ٟغة التي جىضعط وعاء جل٪  ا. بن ٍػ في اهجاَػ

اصاث، ؾىاء ٧اهذ ظىا هب هٟؿُت ؤػ ؤظخماُٖت ؤم ز٣اُٞت. وم َىا، ًجب ٖلى اإلاترظم ؤن ًلم الٍؼ

بإقُاء ٦شحرة ٖىضما ٣ًبل بلى ٖمل الترظمت، وؿخسلو مما ؾب٤، بإن الضعاؾت في ًٞ الترظمت 

ت  جدخاط بلى صعاؾت قاملت، وطل٪ بد٨م َبُٗتها الٗملُت التي ال جغجبِ ب٩ل الجىاهب اللٍٛى

ما مً الجىاهب اإلادُُت بالىو  ٞدؿب، بل جخجاوػ بلى الجىاهب حَر الىٟؿُت والاظخماُٖت ٚو

 اإلاى٣ى٫ مىه، واإلاى٣ى٫ بلُه ٖلى الؿىاء.
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ومً هاخُت ؤزغي، ؤن ال٣ُام بٗملُت الترظمت م٘ مغاٖاة الى٣اٍ الؿاب٣ت بالترجِب اإلاظ٧ىع ًجٗل 

ت اإلاى٣ى٫ ٖجها الترظمت في ؤص١ ما ًم٨ً. وؤن مً الكغوٍ ألاؾاؾُت في الترظمت هي الخم٨ً مً اللٛ

ت اإلاٗاوي ؤو ٚامًت، بل ؤن ؤَم  ت ؤو مكَى و٦ظل٪ اإلاى٣ى٫ بلحها. وال ج٣ىم الترظمت بطا ٧اهذ مدٞغ

الكغوٍ في بُان مخاهت الىو وبالٚخه وجمام مٗىاٍ، ًغج٨ؼ ٖلى ؤؾاؾحن مهمحن؛ َما: ألاماهت الخامت؛ 

 والض٢ت في ازخُاع ألالٟاّ اإلاٗبرة.

جخد٤٣ بال ب٨ما٫ الى٣ل هها وعوخا. وؤما ص٢ت ازخُاع اإلاهُلخاث  ؤما ألاماهت الخامت ٞهي لً

غ ٞحها ظمُ٘ بًداءاث اإلاٗجى الىاعصة في  والخٗابحر في ؤن ًدؿً اإلاترظم في ازخُاع ألالٟاّ التي جخٞى

ا  الىو ألانل. لهظا، ُٞيبػي ٖلى اإلاترظم ؤن ٩ًىن ملما باإلاهُلخاث والخٗابحر اإلاسخلٟت، ٖاٞع

اماتها، ماَغا بازخُاع اإلاىاؾب واإلاُلىب مجها، وبال، ؾُإحي الىو اإلاى٣ى٫ ع٩ُ٦ا بخٗضص َغ١ اؾخسض

ي٠ُٗ التر٦ُب ٞا٢ضا للمٗجى. ومً َىا، ًإحي مٗجى ٞىُت الترظمت بدُض ؤن اإلاترظم َى طل٪ الٟىان 

اثضة، ًٞال ًٖ ٩ًىن ؤمُىا ناص٢ا ُٞما ٖمل وؤهجؼ. جٗل له مٗجى ٞو  الظي ًبضٕ في ٞىه ٍو

ٟي  وهالخٔ ؤًًا ٤ اإلاىهج الخٍٗغ ؤن صاللت ال٩لمت في اللٛت ًم٨ً جدلُلها وجدضًضَا بما ًٖ ٍَغ

لخل٪ ال٩لمت الظي ٌٗخمض ٖلى ؤنل الاؾخسضاماث لخل٪ ال٩لماث في ؾُا٢ها ألانلي لضي الىا٣َحن 

بخل٪ اللٛت ؤو ما ٌؿمى باإلاٗجى الظي وي٘ له والظي اؾخٗمل ُٞه ؤنُال في جل٪ اللٛت، ؤم ًٖ 

٤ اإلاى ً ال٨ٟغة ؤو لخدضًض اإلاضلىلت السانت ٍَغ ضي بدُض ججغص مٗاوي ال٩لماث لخ٩ٍى هج الخجٍغ

ضي َى السحر والكغ. ٞلهظا وٗخبر صاللتهما  غ مشال: ٞمٗىاَما الخجٍغ
َ
ل٩لمت ما، ٩ٞلمت اإلاٗغوٝ و اإلاُى٨

ى مهُلر  صاللت بظخماُٖت طاث مٗاوى ججغصًضًت زايٗت لؿُا٢اث الاؾخٗما٫ ؤو الخا٫ َو

حر ٦المُت في مى٠٢ ما. وؤما صاللتهما اإلاغظُٗت ٞهي وؿبُت بحن مؿخسلو  مً ٖضة ٖىانغ ٦المُت ٚو

ه ؤلاوؿان،  ظمُ٘ الٗغب، ٞالبٌٗ ؤزظ اإلاٗجى الخسخي اللٛىي ال٣ضًم: ٞاإلاٗغوٝ َى ما ٌٗٞغ

ظٍ ٧لها حٗجي ؤن ألانل في ٖملُت الترظمت هبذ مى٨ِغا به بؿبب ظهالخه. َو ه ٍو غ َى ما ال ٌٗٞغ
َ
ى٨

ُ
 واإلا

ؤن ججغي ٖلى الؿجن اإلاٗغوٞت لضي ٢غاء هو الترظمت. ؤما بطا وعص الىو اإلاترظم في نىعة ٚحر 

امًا. ومً ألامشلت  ت لضي ٢غاثه، ٞةهه خُىظا٥ ٩ًىن بالُب٘ مُٗبا ٚو مٗهىصة ؤو ٚحر مإلٞى

اإلاٗغويت في َظٍ الضعاؾت جبحن ؤن ٧ل ما في ألالٟاّ مً جدضًض وج٤ًُِ ؤو جىؾُ٘ في اإلاٗجى هي 

ت التي جخُلب مً اإلاترظم ؤن ٌصسهها حصسُها م اث الضاللُت اإلاخىٖى ً هدُجت ؤلاعج٩اػ ٖلى اإلاؿخٍى

٧امال ٢بل الكغوٕ في جغظمت هو الترظمت لُخم٨ً مً مغاٖاتها. وؤخُاها، بٌٗ مٗاوي ألالٟاّ 

ت للٛت ما صون لٛت ؤزغي. َظٍ الٓاَغة واض خت جمشل ؤلاو٩ٗاؾاث الش٣اُٞت وؤلاظخماُٖت والخًاٍع

الؾٟت الٗغب  ش ٞو في اإلاٗاوي اإلاجغصة واإلاهُلخاث السانت. ٞاإلاجغصاث الٗغبُت مؿخمضة مً جاٍع
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٨ظا، بالق٪ ؤن ٞهم اإلاىهج ًمشل امخال٥ الىمىطط الٗملي في مماعؾت  و٦خابهم وقٗغاءَم. َو

ىاثضٍ ظما، ما صام الىمىطط ًيب٘ مً ص٢ت الٟهم لُبُٗت الترظمت، ونض ١ الترظمت، وله ؤَمُخه ٞو

مت في بهخاظها، ٞهى بالخإ٦ُض ٌؿاٖض اإلاترظم في جس٠ُٟ مك٣اجه، و في الخجاوػ مً الاهدغاٞاث  الٍٗؼ

 اإلاسغظت.
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ماوي )ٛ ُّ  م(87 –ٌ 88الذسط الفشفي ِىذ الفاسمي ال

 مدبىب بً مدمذ الشخُلي

مان ُِ  معٝي، ظلىىت 

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث

اؾدشمغوا   -قإجهم في طل٪ قإن ٦شحر مً ٖلماء الٗالم ؤلاؾالمي -اؾدشمغ الٗماهُىن اإلاخإزغون، 

٨ٞغة الكٗغ الخٗلُمي، بىي٘ مىٓىماث زلُلُت ألاوػان في ٞىىن ٖلمُت مسخلٟت، ؤجذ في م٣ضمتها 

ى اؾدشماع ًب٣ى  م ما ؤزحر ٖلىم اللٛت الٗغبُت، َو مت اج٣ضث، ٚع ىاء ؤه٤ٟ، َو ؤماعة ظهض بظ٫، ٖو

شاع ًٖ ٧ىن َظا ألاؾلىب وؤمشاله ؤخض مالمذ ال٠ًٗ ال٨ٟغي والهبىٍ الٗلمي لؤلمت ٖمىما.  ٍو

لت مً ؤؾماء الٗماهُحن الظًً اَخمىا بىٓم الٗلىم، و٢ض ٧ان مال٠ ال٨خاب  َىا٥ ٢اثمت ٍَى

طل٪ ؾلى٦ه ألاؾلىب هٟؿه في مالٟاجه ال٣ٟهُت، مىيٕى البدض واخضا مجهم بال ق٪، ًض٫ ٖلى 

٤ ٖلم الباخض. ٖلى ؤن الجضًض َىا  التي لم ًدٔ مجها شخيء بالضعاؾت ختى ٦خابت َظا البدض ٞو

م الباخض ؤن  ٖؼ ، ٍو ماهُت َى ٨ٞغة بٞغاص مال٠ هٓمي لٗلم الهٝغ ُٗ باليؿبت بلى اإلاىٓىماث ال

ماهُحن. وبطا ٧ا ُٗ َـ( اإلاىؾىم ب: )الآل٫  917ن ٦خاب الىاٖبي ) ث الهاعمي ؤو٫ مً ٞٗل طل٪ مً ال

٣ت الىثر  ماوي اؾخ٣ل بدىاو٫ ٖلم الهٝغ بٍُغ ُٖ خؿب ٖلم  -في جهٍغ٠ ألاٞٗا٫( ؤو٫ ٦خاب 

ماوي اؾخ٣ل بدىاو٫ ٖلم الهٝغ -الباخض  ُٖ ؛ ٞةن ٦خاب الهاعمي مىيٕى الضعاؾت َى ؤو٫ ٦خاب 

ؼصاص ٞهم ؤَمُت ٦خاب الهاعمي َظا  ٣ت الىٓم. ٍو ٖىضما وٗلم ؤن اإلااعر الٗماوي البُاشخي آزغ بٍُغ

مً اَل٘ ٖلى ٦خاب الىاٖبي اإلاكاع بلُه، ما ٌٗجي اخخما٫ ٣ٞضاهه، ٞةطا صخذ َظٍ الىدُجت اإلااإلات، 

٠ ٖماوي نغفي مىظىص ختى ٦خابت َظا 
َّ
صّر ؤن ٦خاب الهاعمي َظا مدلَّ الضعاؾت َى ؤ٢ضُم مال

ؤو٫ مداولت لدؿلُِ الًىء ٖلى الهاعمي و٦خابه في  البدض ٖلى ؤ٢ل   ج٣ضًغ. وحٗض َظٍ الضعاؾت

ً ٖلى الخضًض ًٖ جغظمت اإلاال٠، ومباخض ال٨خاب  الهٝغ اإلا٩ّىن مً اإلاىٓىمت والكغح، مغ٦ٍؼ

 ومهاصٍع وآعاء الهاعمي.

 

 اإلاٝذمت

سُت ٖلى ؤن ال٣غن الهجغي الخاصي ٖكغ الظي ًىا٣ٞه ال٣غن اإلاُالصي الؿاب٘  جخ٤ٟ اإلاهاصع الخإٍع

مان وبعؾاء ٖكغ ٧ا ُٖ ٤؛ ٞىجاح صولت الُٗاعبت في جىخُض  ماوي الٍٗغ ُٗ ش ال ن نٟدت مكغ٢ت مً الخإٍع
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 ٖلى اإلاؿاع الش٣افي والٗلمي، 
ً
ت والا٢خهاصًت او٨ٗـ بًجابا الؿلم وجمل٪ ؤصواث ال٣ىجحن الٗؿ٨ٍغ

ٞكهضث البالص خغ٦ت ٖلمُت ظُضة، ٨ًك٠ ٖجها ٖضص ٖلماء َظٍ اإلاغخلت ومالٟاتهم، وويٗهم 

ًالسُ ماهُت ألاولى التي اخخًجها خهً ظبًر ُٗ  1.ىة ألاولى لخٗلُم ماؾسخي مً زال٫ الجامٗت ال

وعبما ًخجه الًٓ بلى ؤن الخغ٦ت الٗلمُت اإلا٣هىصة ا٢خهغث ٖلى الٗلىم ال٣ٟهُت والضًيُت ٖلى 

اٖخباع ؤجها ألا٤ٞ الٗلمي الظي خٓي باَخمام الهٟىة اإلاخٗلمت مً الٗغب واإلاؿلمحن ٖمىما ٖبر 

ذي اإلاخالخ٣ت.مغ   اخل وظىصَم الخإٍع

ماوي زال٫ خ٣بت اإلاال٠ اإلاكاع  ُٗ م مً صخت ٢ضع مً َظا الًٓ بال ؤن الىا٢٘ ال٨ٟغي ال لى الٚغ ٖو

بلحها ججاوػ َظا الًٓ بد٣ُ٣ت عاجٗت ججلذ في اهٟخاح الٗماهُحن ٖلى ٖلىم مخٗضصة ٧الٗماعة والُب 

اج٘ مً اإلاالٟاث جىاو٫ الٗلىم ال٣ٟهُت وألاصبُت بلى ٦ّم ع  –بُبُٗت الخا٫  –والٟل٪، َظا باإلياٞت 

ا حَر ش وألاوؿاب ٚو ت والخاٍع   2.واللٍٛى

والاَخمام باللٛت الٗغبُت بمسخل٠ ٞىىجها ٧ان واخضا مً الاَخماماث الخإلُُٟت التي ٖجي بها الٗلماء 

ً ل مً –لٗغبُت الٗماهُىن ٢بل َظٍ اإلاغخلت وزاللها و٢بلها، ل٨ً ٚحر زاٝ ؤن جىاو٫ ؤ٦ثر اإلاخإزٍغ

م حَر اع الٗام إلاا ويٗه ألاواثل مً خُض الخىٓحر والخإنُل، بط  -الٗماهُحن ٚو لم ًسغط ًٖ ؤلَا

ٖمضوا بلى الكغح والازخهاع والىٓم صوعاها في ٞل٪ ال٣ضامى ه٣ضا جاعة وبعجابا جاعة ؤزغي، وال هبالٜ 

ه  ُت ؾىاء ؤ٧ان طل٪ في اإلاباخض الىدٍى -بطا ٢لىا: بن ما في ٦خاب ؾِبٍى لم ًسخل٠ ؤو  -ت ؤم الهٞغ

ً، و٧ان ظل قٛلهم قغح ما في ال٨خاب، ؤو بُان ٚىامًه،   ًخٛحر ٖىض الىداة اإلاخإزٍغ

 ؤو اؾخضعا٧ا
ً
٣ت ظضًضة، وبن ظاء ؤخض بجضًض ٞهى ٢لُل، بال بن ٧ان اٖترايا  ،ؤو ٖغى ماصجه بٍُغ

 ٖلى
ً
 مٗغوٞا

ً
 وزالزحن مالٟا

ً
ت هُٟا جإل٠ُ،  ألا٢ل، مسخلٟت في الك٩ل وجبلٜ اإلاالٟاث الٗماهُت اللٍٛى

ت في اإلاؿخىي اللٛىي  ، الىدى، البُان قغح، ازخهاع، هٓم، مخىٖى  3.الضاللت، الهٝغ

  -قإجهم في طل٪ قإن ٦شحر مً ٖلماء الٗالم ؤلاؾالمي -و٢ض اؾدشمغ الٗماهُىن اإلاخإزغون، 

اؾدشمغوا ٨ٞغة الكٗغ الخٗلُمي، بىي٘ مىٓىماث زلُلُت ألاوػان في ٞىىن ٖلمُت مسخلٟت، ؤجذ في 

مت اج٣ضث، ٚع ىاء ؤه٤ٟ، َو ى اؾدشماع ًب٣ى ؤماعة ظهض بظ٫، ٖو م م٣ضمتها ٖلىم اللٛت الٗغبُت، َو

                                                           
اوي، خمض بً مدمض،  1 )عؾالت ص٦خىعاٍ، ظامٗت جىوـ،  م،8748–م 8624الُّاسبت ِاثلت ببالُت خا٠مت الًٍى

 .33م(، م2004
ُت بلى ؤوازغ ال٣غن الٗاقغ الهجغي"آ٫ ملخان، مهضي بً ٖلي، "الترجِب الهغفي في اإلاالٟاث الىد 2 ت والهٞغ ، مجلت ٍى

ّت واللٕت الّشبُت وآدابها، حامّت ؤم الٝشي لّلىم  .56م، م2000(، 21(، الٗضص )13اإلاجلض ) الؽَش
مان مً الظَلي، خمض،  3 ُِ ت في  )ؾلُىت ٖمان:  عؾالت ماظؿخحر، صاع الاهدكاع َـ، 8397َـ بلى 8287الجهىد الىدٍى

 38-27م(،  م2009، 1الٗغبي، ٍ
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شاع ًٖ ٧ىن َظا ألاؾلىب وؤمشاله ؤخض مالمذ ال٠ًٗ ال٨ٟغي والهبٍى الٗلمي لؤلمت  ما ؤزحر ٍو

 ٖمىما.

ماهُىن الكٗغ الخٗلُمي بلى صعظت اؾخد٤ مٗها ألامغ ؤن  ولِـ مً اإلابالٛت ال٣ى٫  ُٗ ل٣ض ماعؽ ال

ً ٖلى ؤهه مىهج طو زهاثو جمحٍز  1،ًىن٠ بالٓاَغة ًٖ وؤن ًضعؽ مً ٢بل باخشحن مٗانٍغ

سُت مجغصة جدخم ألاماهت الٗلمُت   2،ٚحٍر ل٨ً ألامغ باليؿبت بلى الباخض الُىم َى خ٣ُ٣ت جإٍع

٠ُ، وال بإؽ بٗض طل٪ مً بقباٖها بالخدلُل  بزغاظها للىىع ٦ما هي ٖلُه، صون ًَم وال جٍؼ

 والى٣ض.

ماوي  –وم٘ طل٪ ٞةن وؿبت اإلاىٓىم في اللٛت الٗغبُت  ُٗ غ ال
ْ
باإلا٣اعهت باإلاىٓىم في ٢لُلت ظضا  -في ال٣ُُ

الٗلىم ألازغي، ومً َظٍ اليؿبت ال٣لُلت جبرػ مؿاخت يئُلت للمىٓىماث اإلاخسههت في اإلاؿخىي 

 الهغفي. 

لت مً ؤؾماء الٗماهُحن الظًً اَخمىا بىٓم الٗلىم، و٢ض ٧ان مال٠ ال٨خاب  َىا٥ ٢اثمت ٍَى

هٟؿه في مالٟاجه ال٣ٟهُت، مىيٕى البدض واخضا مجهم بال ق٪، ًض٫ ٖلى طل٪ ؾلى٦ه ألاؾلىب 

٤ ٖلم الباخض.  التي لم ًدٔ مجها شخيء بالضعاؾت ختى ٦خابت َظا البدض ٞو

 ، ماهُت َى ٨ٞغة بٞغاص مال٠ هٓمي لٗلم الهٝغ ُٗ ٖلى ؤن الجضًض َىا باليؿبت بلى اإلاىٓىماث ال

ماهُحن. ُٗ م الباخض ؤن الهاعمي ؤو٫ مً ٞٗل طل٪ مً ال ٖؼ  ٍو

ماوي اؾخ٣ل  917وبطا ٧ان ٦خاب الىاٖبي )ث  ُٖ َـ( اإلاىؾىم بالآل٫ في جهٍغ٠ ألاٞٗا٫ ؤو٫ ٦خاب 

٣ت الىثر  ؛ ٞةن ٦خاب الهاعمي مىيٕى الضعاؾت َى -خؿب ٖلم الباخض  -بدىاو٫ ٖلم الهٝغ بٍُغ

٣ت الىٓم. ماوي اؾخ٣ل بدىاو٫ ٖلم الهٝغ بٍُغ ُٖ  ؤو٫ ٦خاب 

ؼصاص ٞهم ؤَمُت ٦خاب الهاعمي َظا ٖىضما وٗلم ؤن اإلااعر ال بُاشخي آزغ مً اَل٘ ٖلى ٦خاب ٍو

الىاٖبي اإلاكاع بلُه، ما ٌٗجي اخخما٫ ٣ٞضاهه، ٞةطا صخذ َظٍ الىدُجت اإلااإلات، صّر ؤن ٦خاب 

٠ ٖماوي نغفي مىظىص ختى ٦خابت َظا البدض ٖلى ؤ٢ل 
َّ
الهاعمي َظا مدلَّ الضعاؾت َى ؤ٢ضُم مال

 ج٣ضًغ.

                                                           
 الظزغي، بضع بً مباع٥، 1

 
مٗهض الٗلىم  :ؾلُىت ٖمان(، الىٍم وؤزٍش في الٙٝه ؤلاباض ي: حىَش الىٍام ؤهمىرحا

ُت،  .35م(، م2010الكٖغ
ت الٗغبُت: 2 ت الٗماهُت بحن اإلاىٓىماث الىدٍى ش وه٣ض"،  ن٣غ، مدمض ظما٫، "اإلاىٓىماث الىدٍى مجلت الّلىم جإٍع

ً،، ظامٗت ؤلاوعاهُت  .87م، م2003البدٍغ



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 246  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

ى الهاعمي و٦خابه في الهٝغ اإلا٩ّىن مً وحٗض َظٍ الضعاؾت ؤو٫ مداولت ٖلمُت لدؿلُِ الًىء ٖل

ً ٖلى الخضًض ًٖ جغظمت اإلاال٠، ومباخض ال٨خاب ومهاصٍع وآعاء  اإلاىٓىمت والكغح، مغ٦ٍؼ

 الهاعمي. 

 

 اإلابدث ألاو٥: جشحمت الفاسمي

 ؤوًل: اظمه ولٝبه:

مال٠ اإلاسٍُى مىيٕى الضعاؾت َى مدمض بً مؿٗىص بً ؾُٗض بً مدمض بً ؤبي ؾبذ الهاعمي 

مان في ال٣غن الهجغي الخاصي ٖكغ/اإلاُالصي الؿاب٘ ٖكغ.الغ  ُٖ  ٍامي، مً ٖلماء 

 ولٗله ل٣ب له.  ،و٢ض ط٦غ الؿالمي ؤهه مٗغوٝ بهاخب ٖحن الؿىاص

ا: مىوىه:  ُ  زاه

ُان   ؤهه ًيخمي بلى امُي. -1وجابٗه ٖلى طل٪ معجم ؤٖالم ؤلابايُت –ظاء في ٦خاب جدٟت ألٖا

الهىاب بضلُل ٢ى٫ الهاعمي  لٗلهت ؾُما مً ؤٖما٫ والًت بػ٧ي، و في خحن ط٦غ البُاشخي ؤهه مً ٢ٍغ

ُت:   هٟؿه في زاجمت ؤعظىػجه الهٞغ

ان ؾُما بلِضي  ؾلُل مؿٗىص الٟتى مدمِض         له مً ألاَو

ا: ؼُىخه ومّاـشوٍ:
 
 زالش

بلى  بلى شخيء مً وكإة الهاعمي ومؿحرة َلبه للٗلم، وال  -خؿب اَالعي –ال حكحر اإلاهاصع اإلاخىٞغة 

ماهُحن، مجهم: ُٗ ت مً الٗلماء ال  قُىزه، بال ؤن اإلاغخلت التي وظض ٞحها الهاعمي جمحزث بىظىص مجمٖى

 الكُش زمِـ بً ؾُٗض الك٣صخي.

 َـ(.1050الكُش مؿٗىص بً عمًان الىبهاوي )ث

 َـ(.1020الكُش صعوَل بً ظمٗت اإلادغوقي )ث 

 َـ(.1073الكُش نالر بً ؾُٗض الؼاملي )ث 

 بً ؤخمض السغاؾُجي.الكُش ؾُٗض 

 َـ(.1047الكُش مدمض بً ٖمغ بً ؤخمض بً مضاص الىاٖبي )حي

 الكُش زلٟان بً ٖبضهللا بً زلٟان الصخاعي.

 الكُش زل٠ بً ؾىان الٛاٞغي.

 َـ(.1090الكُش زل٠ بً ؤخمض الغ٢ِصخي )حي

                                                           
  .73، م2اإلاغظ٘ الؿاب٤،ط1
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حر َاالء ٦شحر، ولٗل الهاعمي اؾخ٣ى مً بٌٗ َاالء في مغخلت حٗلمه.  1ٚو

 

ا:   ّ  مىاـبه:ساب

ماهُت وؾاؾتها في الٗهض الُٗغبي ألاو٫، ٣ٞض  ُٗ ٌٗض مدمض بً مؿٗىص الهاعمي ؤخض ٖلماء الضولت ال

 ٖلى مؿ٣ِ، و٢ض قاع٥ ؾىت  1091اجسظٍ ؤلامام ؾلُان بً ؾ٠ُ الُٗغبي )ث 
ً
َـ( والُا

غ بخت1655َـ/1066) ٣ُا مً ؾُُغة الاؾخٗماع البرحٛالي، و  2م( في جدٍغ ال ًبٗض الىا٢ٗت في قغ١ بٍٞغ

 م(.1649ٌ/1059ؤن ٩ًىن ٢ض ؤصع٥ ؤلامام هانغ بً مغقض الُٗغبي )ث

ا: مالٙاجه:  3خامع 

باإلياٞت للمسٍُى مىيٕى الضعاؾت هجض ؤن للكُش مدمض بً مؿٗىص الهاعمي ٖضة مالٟاث لم 

 4ٌؿب٤ ؤن َب٘ ؤو صعؽ شخيء مجها، وهي:

 ومُلٗها:ؤعظىػة ٣ٞهُت في ؤخ٩ام نالة الؿٟغ، جىظض بم٨خبت الؿُٟي، 

 ال٣اصع اإلا٣خضع اإلاىاِن     الخمض هلل ُٖٓم الكاِن     

 مجّز٫ آلاي ٖلى مدمِض     الىاخض الٟغص الُٗٓم الهمِض    

مهما     نلى ٖلُه عبىا وؾلما                    ض في الضجى َو ًّ ٖع  ما خ

 ما ٢لخه في ال٣هغ والخماِم       وبٗض َظا ٞاؾمٗىا هٓامي            

 والجم٘ ٞحها ؾىت ألاواِب         الهالة هو في ال٨خاِب         ٢هغ 

. 1788ؤعظىػة ٣ٞهُت في الؼ٧اة، جىظض بم٨خبت الؿُض مدمض بً ؤخمض جدذ ع٢م   /مجمٕى

 ب.1219/49ؤعظىػة ٣ٞهُت في اإلاحرار، جىظض وسست مجها بم٨خبت وػاعة الترار والش٣اٞت؛ ع٢م 

 وؤعبٗحن بِخ
ً
، مُلٗها:٢هُضة خاثُت جبلٜ واخضا

ً
 ا

 ٦كًٟ ًٖ جل٪ الىظٍى الهباْح        بط ػّمذ الِٗـ لُىم اإلاغاْح 

 ًبؿمً ًٖ صّعٍ ٧لىِن ألا٢اْح        وظئن ًسخلً ٌٗاجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىجي        

 بلى ؤن ٣ًى٫ في ون٠ مكهض اإلاٗغ٦ت:

                                                           
مانالؿالمي، ٖبضهللا بً خمُض 1 ُِ ُان بعحرة ؤَل  ؛ هانغ، مدمض نالر والكِباوي، 73، م2،  ط، جدٙت ألِا

، )ال٣اَغة: 1ؾلُان بً مباع٥، معجم ؤٖالم ؤلابايُت مً ال٣غن ألاو٫ الهجغي بلى الٗهغ الخايغ ٢ؿم اإلاكغ١، ٍ

 .428م(، م 2006ؤلاؾالمي، صاع الٛغب 

مانالؿالمي، ٖبضهللا بً خمُض، 2 ُِ ُان بعحرة ؤَل   .73، م2، طجدٙت ألِا
 166م(، م 2003، عؾالت ماظؿخحر، )الؿىصان: ظامٗت الىُلحن، معجم الٙٝهاء واإلاخ٣لمحن ؤلابالُتالؿٗضي،  3
مان،البُاشخي، ؾ٠ُ بً خمىص،  4 ُِ خ بّن ِلماء  ُان في جاٍس  .332م ،1ط بجداٗ ألِا
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 الهٟاْح ٞا٢خدمىا الؿىع ٦إؾض الٟال       واقخضث الخغب ويغب 

 مً ٞئت ؤلاٞغهج نغعى َغاْح     ٦إهما ال٣خلى بإعظائها             

اْح      ٦إجهم ؤعجاػ هسل بها              مى٣ٗغ مً ٖانٟاث الٍغ

ت، لىال ؤجها ونلخىا ملُئت بالخصخ٠ُ  وال٣هُضة ٢ُٗت ٞىُت عاجٗت ج٨ك٠ ًٖ مهاعة ؤصبُت لٍٛى

.٠  والخدٍغ

 وػاعة الترار والش٣اٞت بٌٗ مجها.٢ام بيسض بٌٗ ال٨خب، وفي م٨خبت 

اجه:  ا: ٘و  ظادظ 

ى ممً ٖاف في ال٣غن الهجغي الخاصي  اجه، َو ش ٞو ش مىلض الهاعمي، وال جاٍع ال ٌٗٝغ بالًبِ جاٍع

 بلى )
ً
 .م(1670َـ/1081ٖكغ اإلاىا٤ٞ لل٣غن اإلاُالصي الؿاب٘ ٖكغ، وظؼم البُاشخي ؤهه ٧ان خُا

 إلادت مىظؼة ًٖ اإلاال٠، وهي 
ً
جبحن ؤن الهاعمي ٖجي بالٗلىم ال٣ٟهُت ؤ٦ثر ما ٖجي، ٦ما جبحن َظٍ بطا

ى ؤؾلىب قإ في مسخل٠ ألا٢ُاع  ً الٗلىم، َو ٣ت الىٓم في جضٍو ؤهه مً الٗلماء الظًً ًٞلىا ٍَغ

ؤلاؾالمُت، في قتى ٞىىن الٗلىم، ولم ًازغ ًٖ الهاعمي جإل٠ُ هثري، ؤو مغاؾالث خؿب ٖلم 

 الباخض.

 ال٢خاب، ومفادس الفاسمي، وآساٍئاإلابدث الشاوي: مباخث 

 ؤوًل: مباخث ال٢خاب

ج٣ضم ؤن ال٨خاب مىيٕى الضعاؾت ٖباعة ًٖ ؤعظىػة م٩ىهت مً مئت وؾخت وزماهحن بِخا ويٗها 

 الهاعمي زم قغخها َظا الكغح الظي بحن ؤًضًىا.

ا آلاحي:  ظاء ٦خاب الهاعمي مدخٍى

 اإلا٣ضمت

 باب ؤهىإ ألاٞٗا٫ -1

 اإلاجغصة باب ؤوػان ألاٞٗا٫ -2

 باب مًإع الشالسي: -3

ل ِٗ  ٞهل في ٖحن مًإع ٞ

ل ِٗ ه مما ؤنله ٞ خذ ٖحن مًاٖع  ٞهل في ما ٦ؿغ ٞو

ل ِٗ ه مما ؤنله ٞ  ٞهل في ما ٦ؿغ ٖحن مًاٖع

ل ُٗ َ
 ٞهل في ٖحن مًإع ٞ

ل َٗ ه مما ؤنله ٞ  ٞهل في ما ٨ًؿغ ٖحن مًاٖع
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ل َٗ ه مما ؤنله ٞ  ٞهل في ما ًًم ٖحن مًاٖع

ل ٞهل في ما ًٟخذ ٖحن َٗ ه مما ؤنله ٞ  مًاٖع

ل َٗ ه مما ؤنله ٞ ٨ؿغ ٖحن مًاٖع  ٞهل في ما ًًم ٍو

ه مما ؤنله م٠ًٗ مٗضي ًم ٖحن مًاٖع  ٞهل في ما ٨ًؿغ ٍو

٠ الػم ّٗ ه مما ؤنله مً  ٞهل في ما ًًم ٖحن مًاٖع

٠ الػم ّٗ ه مما ؤنله مً  ٞهل في ما ٦ؿغ ويم ٖحن مًاٖع

َل  -4 َٗ َ
 باب بٌٗ مٗاوي ٞ

 ت مً ألاؾماء الجامضةباب ألاٞٗا٫ اإلاهٚى -5

ضة: -6  باب ألاٞٗا٫ اإلاٍؼ

ض  ٞهل في خغ٦ت ٖحن اإلاًإع مً الٟٗل اإلاٍؼ

 باب اؾم الٟاٖل واؾم اإلاٟٗى٫: -7

 ٞهل في اؾم الٟاٖل واؾم اإلاٟٗى٫ مً الٟٗل ٚحر الشالسي

 ٞهل في اؾم اإلاٟٗى٫ مً الٟٗل الشالسي

 باب اإلاهاصع: -8

 ٞهل مهاصع الٟٗل الشالسي

 مً اهٟٗل واؾخٟٗل ومً الٟٗل اإلابضوء بخاءٞهل اإلاهضع 

ل ّٗ  ٞهل اإلاهضع مً ٞٗلل ٞو

َل  َٖ  ٞهل اإلاهضع مً ٞا

ْي الٗحن
َّ
 ٞهل اإلاهضع مً ؤَٞٗل واؾخَٟٗل مٗخل

 باب اإلاهضع اإلاُمي واؾَمْي الؼمان واإلا٩ان: -9

 ٞهل اإلاهاصع اإلاُمُت الكاطة ًٖ ال٣اٖضة

 باب اؾم آلالت -10

 باب ظم٘ الخ٨ؿحر: -11

 ظم٘ الخ٨ؿحر مً الاؾم الشالسيٞهل 

ٗا٫ ِٞ ٗى٫ ؤو 
َ
ُٗل ؤو ٞ

َ
 ٞهل في ظم٘ الخ٨ؿحر مما ظاء ٖلى وػن ٞ

ل ظم٘ ج٨ؿحر َٗ  ٞهل في ظم٘ ما ظاء ٖلى وػن ؤٞ

 ٞهل في ظم٘ ما ظاء ٖلى وػن ٞاٖل ظم٘ ج٨ؿحر
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ُل ظم٘ ج٨ؿحر ِٗ
َ
 ٞهل في ظم٘ ما ظاء ٖلى وػن ٞ

 والسماؾُت والؿضاؾُتٞهل في ظم٘ الخ٨ؿحر مً ألاؾماء الغباُٖت 

ٗلت: -12 ِٞ ٗلت، و
ُ
ٗلت، ٞو

َ
 باب في ظم٘ ما ظاء ٖلى وػن ٞ

لت ْٗ
َ
 ٞهل في ظم٘ ما ظاء ٖلى وػن ٞ

 
ً
 ؾاإلاا

ً
لت ظمٗا ْٗ

ُ
 ٞهل في ظم٘ ما ظاء ٖلى وػن ٞ

 
ً
 ؾاإلاا

ً
لت ظمٗا ْٗ ِٞ  ٞهل في ظم٘ ما ظاء ٖلى وػن 

لت لالؾم وما ظاء مىه للهٟت، ْٗ
َ
وظم٘ الخ٨ؿحر مما ظاء ٖلى  ٞهل في الٟغ١ بحن ما ظاء مً ٞ

لت ْٗ ِٞ لت، و ْٗ
ُ
ٞ 

 جدلُل اإلادخىي:

 مً زال٫ جىػَٗها في ازجي ٖكغ 
ً
ل٣ض اظتهض الباخض في بهجاػ ج٣ؿُم اإلاباخض ٖلى الىدى اإلاظ٧ىع آهٟا

م مً جضازل بٌٗ ال٣ًاًا م٘ مباخض آزغي في ؤخُان ٢لُلت، م٘ الخظ٦حر بمك٩لت  ، ٖلى الٚغ
ً
بابا

ب التي ؾب٣ذ ؤلا   قاعة بلحها في مبدض ؾاب٤.الخبٍى

ُت اإلاهمت،  لخٔ ؤن الهاعمي جىاو٫ مجمىٖت مً ال٣ًاًا الهٞغ ًُ ومً زال٫ الىٓغ في َظٍ اإلاباخض 

ًيخمي بًٗها بلى نٝغ الٟٗل مخمشال في ألابىاب الؿخت ألاولى، وبًٗها بلى نٝغ الاؾم مخمشال في 

اث ٖلى  م٨ً جلسُو جىػَ٘ اإلاىيٖى ٖضص ألابُاث مً زال٫ الجضو٫ ألابىاب الؿخت الالخ٣ت، ٍو

 آلاحي:

 

 

 

 

 

 

 

ال٫  ، ٧اإلاحزان الهغفي، و٢ًاًا ؤلٖا ومً الىاضر ؤن اإلاال٠ جغ٥ جىاو٫ ٦شحر مً مباخض ٖلم الهٝغ

بت الكضًضة  ُىن ٖلى صعؾها، ولٗل طل٪ عاظ٘ بلى الٚغ ا مً ألابىاب التي صعط الهٞغ حَر وؤلابضا٫، ٚو

 وزالز
ً
ضم بعبا٥ الُالب، ًض٫ ٖلى طل٪ نٛغ حجم ال٨خاب الظي بلٜ هُٟا حن وع٢ت في الازخهاع ٖو

 ٞدؿب، ٦ما ًض٫ ٖلُه ٢ى٫ الهاعمي في الساجمت: 

 ٖضص ألابُاث اإلاىيٕى

 3 اإلا٣ضمت

 55 نٝغ الٟٗل

 105 نٝغ الاؾم

 11 ؤزغي 

 12 الساجمت
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؛ لئال ًلخبـ ٖلى اإلاخٗلم... (
ً
، ولم ؤقغح ُٞه ظمال

ً
 .)وؤلٟخه مسخهغا

 زاهُا: اإلافىلح الفشفي ِىذ الفاسمي:

ُت، صون ؤن ًبخضٕ  ت في جىاوله للمباخض الهٞغ اؾخسضم الهاعمي اإلاهُلخاث الكاجٗت اإلاإلٞى

ق٪ ؤن مهُلخاث ٖلىم الٗغبُت ٢ض اؾخ٣غث في ال٣غون ألاولى لؼمً مهُلخاث زانت به، وال 

ه وهدىٍ  الخإل٠ُ في الٗغبُت ٖمىما وفي الهٝغ زهىنا، و ل٣ض خٟل الضعؽ اللٛىي نىجه ونٞغ

اث وهخج ٖجها َظٍ اإلاهُلخاث التي  وصالالجه بمهُلخاث واُٞت وص٣ُ٢ت محزث َظٍ اإلاؿخٍى

ٖهىع الٗغبُت، ومما الق٪ ُٞه ؤن َظٍ اإلاهُلخاث ٢ض  وؿخٗملها الُىم والتي وعزىاَا مً ؤ٢ضم

ه الُىم في جغازىا ال٨ٟغي والخًاعي  ومً  1،مغث بٗهىع مسخلٟت ختى اؾخ٣غث ٖلى ما وٗٞغ

 للخايغ باإلااضخي، وحؿهُال ٖلى 
ً
الُبُعي خُيئظ الجغي ٖلى اإلاٗخاص الكاج٘ مً اإلاهُلخاث؛ ونال

 ألاولى مً جإل٠ُ ال٨خاب ٚاًت حٗلُمُت. اإلاخٗلم، ال ؾُما وؤن الهاعمي نغح ؤن ٚاًخه

ا الهاعمي، م٘ الخىبُه ٖلى ؤن بٌٗ َظٍ اإلاهُلخاث  ُما ًلي ؾغص ألبغػ اإلاهُلخاث التي ط٦َغ ٞو

 لم ًخٗغى لها بالكغح اؾخ٣الال، بل ظاءث في ؾُا١ خضًشه ًٖ ٢ًاًا ؤزغي، واإلاهُلخاث هي:

، الخهٍغ٠، الهٝغ  الخهٝغ

 الصخت

خال٫  الٗلت، الٖا

٠اإلاًا ّٗ  ٠ٖ، اإلاً

 اإلاشا٫

 اإلالخىي 

 الل٠ُٟ

 الىا٢و

 ألاظىٝ، الخجى٠ٍ

 الخجاوـ

 الىػن

، اإلاؿخ٣بل  اإلاًإع

                                                           
ُٙت ِىذ ِبذالٝاَش الجشحاويخؿً، ؾها ٖبض مدمض1 ، عؾالت ماظؿخحر، )ظامٗت بٛضاص، ، الجهىد الخفٍش

 .102-101م(، م ٧2004لُت التربُت للبىاث، آطاع 
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 الكظوط

 ال٣ُاؽ

 اللؼوم

 الخٗضي، اإلاٗضي

 خغوٝ الخل٤ 

 اللٛاث

 الجامض

 اإلاكخ٤، الاقخ٣ا١

 اإلاجغص

اصة  الٍؼ

ت  اإلاُاٖو

 اإلابالٛت

 اإلاهاصع

 الٟاٖل، اؾم الٟاٖل

 اإلاهضع

 اؾم اإلاٟٗى٫ 

 ٞٗل لىن 

 ٞٗل مغة

 ٞٗل ٞغاع، ٞٗل امخىإ

ت  ٞٗل ِخٞغ

 اإلاض

 ؤلاقبإ

 الٓٝغ اإلاُمي

ض
ّ
 اإلاشل

ض به اؾم اإلا٩ان  اإلا٩ان ًٍغ

 الاؾم اإلاُمي

 الاقخ٣ا١
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م
ّ
 الؿالم، اإلاؿل

 الخ٨ؿحر، اإلا٨ّؿغ

 الجيـ اإلاسلى١ 

 الجيـ اإلاهىٕى

 بظ اإلاٟازغ

 زالشا: مفادس الفاسمي، وآساٍئ

 ٖضم ا٦ترار 
ً
ُت التي اٖخمض ٖلحها في بن مً اإلااؾ٠ ظضا ت والهٞغ الهاعمي بخدضًض اإلاهاصع اللٍٛى

ت اإلاازغاث الٗلمُت التي ؤزغث في ؾبب ا٢خهاٍع ٖلى َظٍ ألابىاب صون  جإلُٟه، ما ًدغمىا مً مٗٞغ

ُت، ومضي بياٞخه ٖلى ما ًىا٢ل مً  ٣ت جغجِب اإلاباخض الهٞغ ت ؾبب ازخُاٍع لٍُغ ا، ومٗٞغ ٚحَر

ضم وظىص السالٞاث بحن الٗلماء.٢ًاًا، وبن ٧ان الُاب٘ ا ا الاجٟا١ ٖو  لٗام للمباخض التي ازخاَع

م مً طل٪ ٣ٞض ؤخا٫ في مىي٘ واخض ٣ِٞ ٖلى ٦خاب ال٣امىؽ، ولٗله ٌٗجي به:  لى الٚغ ٖو

 ال٣امىؽ اإلادُِ للٟحروػآباصي، وطل٪ ٖىض خضًشه ًٖ اإلاهضع اإلاُمي مً الٟٗل ػ٫ّ.

خضًشه ًٖ اإلاهضع اإلاُمي مً الٟٗل َل٘، وال هضعي ٖىض  ُٞما ؤبهم في بخالخه ٖلى بٌٗ ال٨خب

 خ٣ُ٣ت َظٍ ال٨خب.

و٢ض ججىب الهاعمي بزباث طاجه في جىاوله للمباخض، ٞلم ٌؿخسضم ٧لمت جض٫ ٖلى اؾخ٣الله بغؤي 

الن خُض ٢ا٫: َٗ َ
، وطل٪ ٖىضما جدضر ًٖ الىػن )ٞ

ً
 ُٞما ٖضا مىيٗا واخضا

ىضي ؤن َظا م٣ِـ مً ألاٞٗا٫ التي جض٫ ٖل(   .)ى الخ٣لبٖو

ولٗل ؤبُاث الساجمت التي ًُلب ٞحها الهاعمي مً الىا٠٢ ٖلى ٦خابه ؾض السلل ج٨ك٠ ًٖ 

ًمه لىٟؿه مً خُض بهه ٚحر يلُ٘ في الٗلم، ٣ًى٫:  جىايٗه َو

 بن زُإ ججْض بها ؤو ػلهْ       ًا هاْغا ٞحها ٞؿض السلْه 

غا وال هبحها      ألهجي لؿذ ٞتى ٣ٞحها   ولؿذ هدٍغ

الظي ويٗه  ضام الهاعمي للخٗبحر ٖما ٌٗٝغ بالل٠ُٟ اإلا٣غون مهُلَر الٟٗل اإلالخىي ل٨ً اؾخس

ت  َـ( في ٦خابه ص٢اث٤ الخهٍغ338٠الٗالمت ابً اإلااصب )ث ٨ًك٠ ًٖ اَإل واؾ٘ وبهحرة لٍٛى

 إلاا ٌكحر بلُه جىايٗه، ٦ما ؤهه ٢ض ٩ًىن بقاعة بلى اؾخ٣اء الهاعمي ًٖ ٦خب ابً اإلااصب؛ بط 
ً
زالٞا

ً ٧ابً مال٪ وناخب المُت ألاٞٗا٫ وابً َكام وابً لم ٌك ٘ َظا اإلاهُلر لضي ٖامت اإلاخإزٍغ

الخاظب الظًً ٢ض ًدباصع ؤن الهاعمي ؤزظ ٖجهم بؿبب اهدكاع مالٟاتهم في ألا٢ُاع ؤلاؾالمُت في 

اث ٦خاب ابً اإلااصب ًضع٥ بال  اع الخٗلُمي ٖلى وظه السهىم، ل٨ً اإلاخإمل في ٞهغؽ مىيٖى ؤلَا
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ب ا اث اإلاضعوؾت، ٞال ٍع لبىن الكاؾ٘ بِىه وبحن ٦خاب الهاعمي مً خُض مىهج الخإل٠ُ واإلاىيٖى

ٌٗجي اؾخسضامه لهظا اإلاهُلر اهتهاظه مىهج ابً اإلااصب بالًغوعة، بل لٗل الهاعمي ؤزظٍ ًٖ 

ٖالم ها٢ل آزغ؛ بط بن بحن ػمَجي جإل٠ُ ال٨خابحن ؤ٦ثر مً زماهُت ٢غون، وهي مضة ْهغث ٞحها 

٦شحرة ٦ما َى مٗلىم، وفي ٧ل ألاخىا٫ ال ًم٨ً الباخض الجؼم بىاخض مً الاخخمالحن لٗضم مالٟاث 

 1الاَخضاء بلى الضلُل.

وعٚم طل٪ ٣ٞض جىنل الباخض بلى وظىص مىخى ٖلمي اؾخ٣اللي واضر اإلاٗالم ًخٗل٤ بإَم ؤنى٫ 

، جم جلسُهه في اإلابدض آلاحي.
ً
 ال٨ٟغ اللٛىي الٗغبي ٖمىما

 لُٝاط ِىذ الفاسميسابّا: العماُ وا

ماث اإلاخ٣غعة ؤن ال٨ٟغ اللٛىي الٗغبي ٢ض ٢ام ٖلى مهضعي الؿمإ وال٣ُاؽ في عنض 
ّ
مً اإلاؿل

تهم بغؾىر  ٤ ما ؤعؾاٍ مىٓغو الٗغبُت ألاواثل الظًً ًلسو هٍٓغ ت اإلاخٗضصة، ٞو اث اللٍٛى اإلاؿخٍى

ه  2.ٖلم السلُل و٦خاب ؾِبٍى

ت ٢ضًمها وخضًثها م ً جغصاص الازخالٝ اإلاجهجي في مؿإلت ال٣ُاؽ ٖلى الىاصع وال جمل اإلاهاصع اللٍٛى

حن حكضصوا في ألامغ ومىٗىا ال٣ُاؽ ٖلى ٚحر  حن وال٩ىُٞحن، و٠ُ٦ ؤن البهٍغ وال٣لُل بحن البهٍغ

ت في اؾدباخت ال٣ُاؽ ختى ٖلى الىاخض صون خغط، ما ظٗل الض٦خىع  ال٨شحر، بِىما جىؾٗذ ال٩ٞى

اٌٗت ًه٠ ال٩ىُٞحن بإجهم   3.ًلٛىن خ٣ُ٣ت الكظوطخؿحن الٞغ

ت هخج ٖىه بغوػ مهُلخاث الؿماعي  وبطا صر طل٪ ٞةن قُٕى اإلاىهج البهغي في اإلاالٟاث اللٍٛى

ا، ه زحر مىعص وؿخ٣ي مىه  وال٣ُاسخي والكاط وهدَى ولٗل مً خؿً الُال٘ ؤن ٩ًىن مهى٠ ؾِبٍى

                                                           
ُٙت ِىذ ِبذالٝاَش الجشحاويخؿً، ؾها ٖبض مدمض 1 ، )عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت بٛضاص، ٧لُت ، الجهىد الخفٍش

 .163م(، م2004آطاع التربُت للبىاث، 

غ، 1 اث، 1ٍ ال٢ٙش الىدىي ِىذ الّشب ؤـىله ومىاهجه،الُاؾغي، ٖلي مَؼ ، )بحروث: الضاع الٗغبُت للمىؾٖى

 .206-176م(، م 2003

اٌٗت 1 غ لليكغ والخىػَ٘، 1، ٌٍاَشة الؽزور في الفٗش الّشبي خؿً ٖباؽ،، الٞغ م(، 2011، )ال٣اَغة:  صاع ظٍغ

  .62م

اٌٗت 2   .64، مالؽزور في الفٗش الّشبي، ٌاَشة الٞغ

ُٙت،ٖبض اإلا٣هىص، ٖبض اإلا٣هىص مدمض،  3 ُت في لىء اللعاهُاث الـى )بحروث: الضاع  ،1ٍ دساظت البيُت الف٘ش

اث،    .71م(، م2006الٗغبُت للمىؾٖى
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ً لل٨ٟغ الهغفي الٗغبي  1،ماصة الكظوط  لىن٠ اإلاٗانٍغ
ً
 عثِؿا

ً
ٖلى ؤن َظا ألامغ ٧ان ؾببا

ت  2.باإلاُٗاٍع

ت، ٞىجضٍ   وفي يىء َظٍ اإلاُُٗاث وؿخُُ٘ ٞهم مىهج الهاعمي في الخٗامل م٘ ال٣ًاًا اللٍٛى

ؿخسضم  11بخضي ٖكغة  ٌؿخسضم مهُلر ال٣ُاؽ وهٓغاءٍ ٢ُاسخي، م٣ِـ، م٣ِؿاث هدى مغة، َو

مغاث، في خحن اؾخسضم  6وهٓغاءٍ الؿماعي، الؿماُٖاث، ٚحر اإلا٣ِـ هدى ؾذ  مهُلر الؿمإ

 مغاث ٣ِٞ. 4مهُلر الكظوط هدى ؤعب٘ 

 ٖىض زخمه الخضًض ًٖ ؤوػان مهاصع الٟٗل 
ً
 بجى الهاعمي جإلُٟه ٖلى َظا الخ٣ؿُم، و٢ىله مشال

ً
بطا

دٟٔ الؿماعي وال ٣ًاؽ ٖلُه ٣اؽ ٖلى اإلا٣ِـ، ٍو ىح ًٖ َظا اإلاؿل٪ ٌٗبر بىي الشالسي: ٍو

 الغاٌٞ مً خُض اإلابضؤ ٨ٞغة ال٣ُاؽ ٖلى ٚحر الكاج٘.

ُت صون ج٣ُض باألوػان اإلا٣هىعة  وعٚم طل٪ ٣ٞض ٧ان الهاعمي ؤمُل للخىؾ٘ في َغص ال٣ىاٖض الهٞغ

ُت بما ًىؾ٘ مً  ى مى٠٢ الٞذ ٌٗبر ًٖ مغوهت في الخٗامل م٘ ألابيُت الهٞغ ٖلى ٧لماث بُٗجها، َو

ل:ؤ٤ٞ الاقخ٣ا١، ً ُٗ  ض٫ ٖلى َظا اإلاى٠٢ ٢ىله ٖىض زخمه الخضًض ًٖ اؾم الٟاٖل مً ٞ

ل ( ْٗ َ
ما، ومً ٖضم الؿمإ وظٗل الٟاٖل مىه ٖلى وػن ٞ ُٗل ال ٚحَر ل ٞو ْٗ وؤما اإلا٣ِؿاث مىه َٟٞ

ُٗل ٣ٞض ؤناب بن قاء هللا"، و٢ىله: "و٢ض ًجىػ ؤن ًهاٙ اؾم الٟاٖل مً ٧ل ٞٗل زالسي  ٞو

 ٖلى ٞاٖل: مًمىما ٧
ً
ان ؤو مٟخىخا ؤو م٨ؿىعا،ـ ومً اؾخٗمله ٖلى ٞاٖل ٣ٞض ؤناب بن مُل٣ا

،٦ظل٪ ٖىض خضًشه ًٖ ال٩لماث الكاطة في باب اؾم آلالت، ٞبٗضما خ٩ى ؾذ ٧لماث )قاء هللا

 وعصث بًم اإلاُم زالٞا لل٣اٖضة الكهحرة ٢ا٫:

 )...وؤما مً هىي بها الاقخ٣ا١ ُٞجىػ ٞحها مغاٖاة ال٣ُاؽ ب٨ؿغ اإلاُم...(

ظٍ الكظعاث لم ج٨ً ٧اُٞت في هٍٓغ لبُان مىهجه اإلاغن، ولظا هجضٍ ًسخم ٦خابه بهظٍ الٗباعة ولٗل َ

 الىاضخت:

و٦إهما ؤعاص نُاٚتها في ق٩ل مبضؤ  ،)...ومً ٖضم الؿمإ وؤزظ بال٣ُاؽ ٞمهِب بن قاء هللا حٗالى(

، والباخض ًغي في َظٍ ا ت اإلاخدغعة ٖام عاسض، ًم٨ً جُب٣ُه بال جغصص في ؾاثغ ؤبىاب الهٝغ لجٖز

زُىة عاثضة لخىؾٗت ؤ٤ٞ مجا٫ الاقخ٣ا١ اللٛىي، ولٗلها لبىت مهمت في الخ٨ٟحر اللٛىي لضي 

 في ٢ًُت ال٣ُمت الٗلمُت 
ً
 بياُٞا

ً
 ٖلمُا

ً
ماهُحن ٖلى وظه زام، ٦ما ؤجها ج٨ك٠ بٗضا ُٗ الٗلماء ال

 لل٨خاب مىيٕى الضعاؾت.
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 الخاجمت

ا خ٣ُ٣ا وزخاما وؿخُُ٘ ال٣ى٫: بن الٗالم  الٗماوي مدمض بً مؿٗىص الهاعمي ٢ضم ظهضا لٍٛى

بالخإمل والضعاؾت، ال في اإلاؿخىي الهغفي ٞدؿب بل في اإلاؿخىي الضاللي ؤًًا مً زال٫ 

ت ٖبر ؤ٦ثر مً زمؿمئت مشا٫، ٧ل طل٪ زال٫ مسٍُى لم  اؾخسضامه ؤ٦ثر مً ؤل٠ مٟغصة لٍٛى

ماهُت في البِذ اللٛىي الٗغبي، ًخجاوػ ٖضص وع٢اجه ألاعبٗحن، ٦ما ؤهه ًٟخذ ألاطَا ُٗ ن ٖلى الىاٞظة ال

ا ؾعي  وهي هاٞظة ال جؼا٫ مٛمىعة لضي ٦شحر مً صاعسخي الٗغبُت الُىم، ومً اإلاا٦ض ؤن مداولت ؾبَر

 .إلياٞت الجضًض في اإلا٨خبت الٗغبُت
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ُت ِىذ ٘ٝهاء الّشبُت في الٝشن الشابْ الهجشي   الذًللت الف٘ش

ُت   اإلاُٝذة ؤهمىرحا ـــــــ الىخذاث الف٘ش

 )دساظت ِلى لىء ِلم اللعاهُاث الحذًث(

 بىصٍذ ظاس ي َادٗ الض٦خىع ألاؾخاط اإلاكاع٥ 

 ٜاإلات ـ الجضاثش 8945ماي8ٜعم اللٕت وألادب الّشبي، ١لُت آلاداب واللٕاث، حامّت 

__________________________________________________________________________________ 

 البدث  ملخق

ُت ؾىاء ٧اهذ َظٍ  ٤ الىخضاث الهٞغ ُت جل٪ الضاللت التي جخد٤٣ مً ٍَغ ٣هض بالضاللت الهٞغ ًُ

 جٟصر بظاتها ًٖ اإلاٗجى ؤم ٧اهذ م٣ُضة اًل ج٣ىي بظاتها ٖلى جدضًض اإلاٗاوي وجىظحهها 
ً
الىخضاث خّغة

ُت ؤزغي. الىظهت ٞهظا الىٕى مً الضاللت جخد٤٣  الض٣ُ٢ت، بل جدخاط في طل٪ إلاؿاٖضة وخضاث نٞغ

 مً مٗاٍن، ؾىاء ؤ٧اهذ َظٍ الهُٜ ؤؾماَء ؤم ؤٞٗاال، وبما جاصًه 
ُ
ُٜ وألابيُت بما جاصًه الهُ

في   infixesؤو صوازل  Prefixesؤو لىاخ٤  Suffixes اللىان٤ُ بإهىاٖها اإلاسخلٟت ؾىاء ؤ٧اهذ ؾىاب٤َ 

الخغ٧اث البىاثُت في حك٨ُل َظا الىٕى مً الضاللت.  صوع جىظُه اإلاٗاوي وجسهُهها، صون بٟٚا٫ 

ُت ٖىض ٣ٞهاء الٗغبُت في ال٣غن  واهُال١ مً َىا عؤًذ ؤن ج٩ىن مضازلتي مىؾىمت بــــــ" الضاللت الهٞغ

ُت اإلا٣ُضة ؤهمىطظا"، خاولذ زاللها ب بغاػ ظهىص ٣ٞهاء الٗغبُت في الغاب٘ الهجغي )الىخضاث الهٞغ

٠ُ َظا الىٕى مً الىخضاث  ال٣غن الغاب٘ الهجغي في َظا اإلاُضان، مغ٦ؼا ٖلى ٦ُُٟت مٗالجت وجْى

ُت ٖىض ٧ل مً ؤخمض بً ٞاعؽ )ث ٌ(، وؤبي 392ٌ(، وؤبي الٟخذ ٖشمان بً ظجي )ث395الهٞغ

 ٌ(.429مىهىع الشٗالبي )ث 

 

 اإلاٝذمت

ُت هي جل٪ الضال ٤ نُٜ ألالٟاّ وؤبيُتها، ؾىاء ٧اهذ َظٍ بن الضاللت الهٞغ ؿخمض مً ٍَغ
ُ
لت التي ح

ألالٟاّ ؤؾماَء ؤو ؤٞٗاال ؤو خغوٞا ؤو خغ٧اث. ٞهي جخمشل ُٞما ًاصًه الجظع اإلاعجمي، وما جاصًه 

ؤو  préfixesؤو لىاخ٤  Suffixesاللىان٤ اإلاسخلٟت مً مٗاٍن، ؾىاء ؤ٧اهذ َظٍ اللىان٤ ؾىاب٤ 

٤ الؿىاب٤ ، )ٞالهInfixesصوازل  ٝغ ٌٗجى بالهُٜ ٦ما ٌٗجى بالخٛحراث ٞحها، ؾىاء ٧اهذ ًٖ ٍَغ
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ّٗغٝ الىخضة 
ُ
ؤو اللىاخ٤، ؤو الخٛحراث الضازلُت ٞحها، التي جاصي بلى حُٛحر اإلاٗجى ألاؾاسخي لل٩لمت، وح

ُت بإجها ؤنٛغ وخضة طاث مٗجى، ومجها اإلاىعُٞم الخغ اإلاخهل ؤو اإلا٣ُض(.  8الهٞغ

بُت في ال٣غن الغاب٘ الهجغي، وه٣هض بهم َىا ٧ل مً ؤخمض بً ٞاعؽ )ث ول٣ض ًُٞ ٣ٞهاء الٗغ 

م ؤواثَل 429ٌ( وؤبي مىهىع الشٗالبي )ث 392ٌ(، وؤبي الٟخذ ٖشمان بً ظجي )ث 395 ٌ( باٖخباَع

ت هاضجت لها مغظُٗاتها وبظغاءاتها و٢ىاهُجها السانت  مً ؤنبذ مهُلر )٣ٞه اللٛت( ٖىضَم مٗٞغ

ت. بها. وطل٪ ٦ما ًخطر ل  ىا ـــ مهُلخا ومماعؾت ــ في ٦خبهم وؤبداثهم اللٍٛى

ٞةط ؤزظها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ اللٛىي ألاإلاعي ابً ظجي هجضٍ ٌٗحر اَخماما ٦بحرا لهظا الىٕى مً 

 الضاللت، 

 والتي ؤَل٤ ٖلحها اؾم )الضاللت الهىاُٖت( ـ التي حٗجي ٖىضٍ صاللت البىاء ؤو الهُٛت ٖلى مٗجى ـ

في ٦خابه )السهاثو( بابا مىؾىما بــــ )باب الضاللت اللُٟٓت والهىاُٖت خُض هغاٍ ًسهو 

ت( ً ؤَمُتها بطا ما ٢ِؿذ بالضاللت  22واإلاٗىٍى جدضر ُٞه ًٖ مٟهىم َظا الىٕى مً الضاللت ٖو

ت، بط خاو٫ جدضًض مٟهىمها مً زال٫ بُٖاء ؤمشلت جىيُدُت، وهي مً خُض  الهىجُت والىدٍى

ـ في اإلاغجبت الشاهُت بٗض الضاللت الهىجُت، وجخ٣ضم مً خُض ال٣ىة وألاَمُت ألاَمُت جإحي ــ ٖىضٍ ــ

ه ؤخمض بً ٞاعؽ، وؤبي مىهىع الشٗالبي، مً  ت. وألامغ هٟؿه ًيسخب ٖلى مٗانٍغ الضاللت الىدٍى

ت ؤبىابا بُٗجها إلاٗالجت َظا مً صاللت للهُٜ بإهىاٖها اإلاسخلٟت،  زال٫ جسهُههما في ؤبداثهم اللٍٛى

 اهذ ؤٞٗاال ؤم مهاصَع ؤم مكخ٣اث بإهىاٖها اإلاسخلٟت.ؾىاء ؤ٧

ُت ٖلى ما جض٫  ول٨ً َل ا٢خهغ ٣ٞهاء الٗغبُت في ال٣غن الغاب٘ الهجغي في مٗالجتهم للضاللت الهٞغ

ُت الخغة بإهىاٖها اإلاسخلٟت مً مٗاٍن، ؤو ؤياٞىا بلى طل٪ ما جض٫ ٖلُه  ٖلُه الىخضاث الهٞغ

ُت اإلا٣ُضة بإهىاٖه  ا اإلاسخلٟت، مً ؾىاب٤ ولىاخ٤ وصوازل؟ الىخضاث الهٞغ

حن خى٫  لئلظابت ٖلى َظا الدؿائ٫ اؾخٗىذ باإلاىهج الىنٟي الخدلُلي في ٢غاءة ما ٦خبه َاالء اللٍٛى

 َظا الىٕى مً الضاللت، مؿخًِئا بما ٢ضمخه اللؿاهُاث الخضًشت في َظا اإلاجا٫.

ُت )اإلاىسُ٘ماث( اإلاُٝذة   :Bound Morphemsدًللت الىخذاث الف٘ش

بن الٗملُت ؤلالها٢ُت في اللٛت الٗغبُت جخمحز مً لٛاث ٦شحرة، وال ؾُما اللٛاث ألاوعوبُت، جل٪ التي 

حٗخمض ٖلى بلها١ ػواثض الهُٜ بإو٫ ألانل الشابذ ؤو بأزٍغ صون ؤن ًدضر ؤي حُٛحر في صازله. 

                                                           
ى باي،  44م(، م 1973، جغ: ؤخمض مسخاع ٖمغ، )َغابلـ: ميكىعاث ظامٗت َغابلـ، ؤظغ ِلم اللٕتماٍع 1  

، )بحروث: صاع الهضي للُباٖت واليكغ، ص.ث(،  2، جد٤ُ٣: ٖلي الىجاع، ٍالخفاثقابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،   2

ت   . 98/ 3باب في الضاللت اللُٟٓت والهىاُٖت واإلاٗىٍى
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ىاء ؤ٧اهذ ؾىاب٤َ جإحي في ؤو٫ وطل٪ بن الٗغبُت ــ في اٖخماصَا ٖلى اللىان٤ بإهىاٖها اإلاسخلٟت ــ ؾ

ُٟها لهظٍ  ا، ؤم م٣دماث جإحي في وؾُها، بط بن ال٣هض مً جْى الهُٛت ؤم لىاخ٤ جإحي في آزَغ

اصة في اإلابجى ًدب٘ بالًغوعة  اللىان٤ ٧ان صاللُا بالضعظت ألاولى، ٖمال بال٣اٖضة التي ج٣ى٫: )٧ل ٍػ

ظا الىٕى مً اللىان٤ َى ما ًُل اصة في اإلاٗجى(، َو ٤ ٖلُه في ٖلم اللؿاهُاث الخضًض " الىخضاث ٍػ

ُت التي ال صاللت  ُت اإلا٣ُضة " ؤو " اإلاىعُٞماث اإلا٣ُضة" ، والتي ٣ًهض بها جل٪ الىخضاث الهٞغ الهٞغ

ُٞماث ؤزغي، ؤي ع لها وهي مىٟهلت ؤو مؿخ٣لت بظاتها، وبهما جخد٤٣ صاللتها مً زال٫ اجهالها بمى 

ا مً اإلاىعُٞماث ألازغي. ٞما ًمحز ال ًجىػ اؾخسضامها مؿخ٣لت بل البض  ؤن ج٩ىن مخهلت بٛحَر

اإلاىعُٞم اإلا٣ُض: "ؤهه ال ًم٨ً اؾخسضاُمه مىٟغصا، بل البض مً اجهاله بمىعُٞم آزغ )خغ ؤو م٣ُض(، 

 مشل: 

 )ا ث( لجم٘ اإلااهض الؿالم، مشل: )مؿلماث(

 )ًً، ون( لجم٘ اإلاظ٦غ الؿالم، مشل: مؿلمحن، مؿلمىن(

ت . ٞاإلاىعُٞماث الخغة هي جل٪ 31ٖلى الخإهِض، مشل: )مؿلمت( )ــــت( للضاللت  الىخضاث اللٍٛى

ت جامت صون  ت بهىعة اهٟغاصًت مؿخ٣لت وبدٍغ ُت ؤو هدٍى ُٟت نٞغ الهٛغي التي جض٫ ٖلى مٗجى ؤو ْو

٣ؿم بلى ظؼؤًً َما )مؿلم( + 
ُ
اؾخٗاهت بمىعُٞماث ؤزغي. ٩ٞلمت )مؿلمىن( في اإلاشا٫ الؿاب٤، ج

ُت الخغة واإلاؿخ٣لت )ون(، ٞاإلاىع  ل٩ىهه    Free Morphemsُٞم )مؿلم( ًيخمي بلى الىخضاث الهٞغ

ض٫ ٖلى مٗجى بظاجه صون خاظت بلى مؿاٖضة مً مىعُٞماث ؤزغي، ا ؤما الالخ٣ت  ٌؿخ٣ل بىٟؿه ٍو

، ل٩ىهه ال ٌؿخ٣ل بظاجه وال ٌؿخٗمل بمٟغصٍ Bound Morphem)ون( ٞهى ٖباعة ًٖ مىعُٞم م٣ُض 

ُٟت وهي َىا الضالة ٖلى ظم٘ للضاللت ٖلى م ٗجى، ول٨ً باجهاله باإلاىعُٞم الخغ )مؿلم( ا٦دؿب ْو

 اإلاظ٦غ الؿالم. 

ول٣ض ًُٞ ٧ل مً ابً ٞاعؽ والشٗالبي وابً ظجي للضوع الظي جاصًه َظٍ اإلاىعُٞماث اإلا٣ُضة في     

في ٦المها" ٣ٞض ٣ٖض ابً ٞاعؽ في ٦خابه " الهاخبي في ٣ٞه اللٛت وؾجن الٗغب جدضًض الضاللت، 

لب ألا٦ثر(  ، و )باب الٟٗل الالػم واإلاخٗضي بلٟٔ 2بابحن ؤؾماَما )باب مٗاوي ؤبيُت ألاٞٗا٫ في ألٚا

، خاو٫ مً زاللهما ببغاػ ؤَم اإلاٗاوي التي جىهٝغ بلحها ؤبيُت ألاٞٗا٫ بهُٛها اإلاسخلٟت، 3واخض(

                                                           
لم اللٕت الحذًثصاوص، مدمض مدمض،   1 ب للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الّشبُت ِو م(، م 2002، )ال٣اَغة: صاع ٍٚغ

165. 
 .233، الفاخبي في ٘ٝه اللٕت وظجن الّشب في ٠المهاابً ٞاعؽ، ؤبى الخؿحن ؤخمض،   2
 .225 اإلاغظ٘ هٟؿه،  3
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ُا ما ظاء به ابً ٞاعؽ لظي ٚالبا ما هغاٍ ً 1والصخيء هٟؿه هغاٍ ٖىض ؤبي مىهىع الشٗالبي  ى٣ل خٞغ

 م٘ بٌٗ الاؾخصىاءاث وؤلاياٞاث ال٣لُلت.

٣ٞض ًُٞ بلى َظا الىٕى مً اإلاىعُٞماث اإلا٣ُضة التي جلخ٤ ألاٞٗا٫ لخسههها بضاللت ؤما ابً ظجي  

ُت مُٗىت   ٣ٞض الخٔ ؤن زمت جىاؾبا َغصًا بحن الهُٛت و مٗىاَا، ٞاألنل ؤن ل٩ل نُٛت نٞغ

اصة اصة ؤو حٛحر في اإلاٗجى، ٣ًى٫: )  مٗجى ، و ٧ل ٍػ في الهُٛت ؤو اهدغاٝ ؤو اؾدبضا٫ البض ؤن ٣ًابله ٍػ

اصة اإلاٗجى به ، و٦ظل٪ بن  ض ٞحها شخيء ؤوظبذ ال٣ؿمت له ٍػ ٞةطا ٧اهذ ألالٟاّ ؤصلت اإلاٗاوي ، زم ٍػ

ضًخه( ٧ان طل٪ صلُال ٖلى خاصر مخجضص له ، وؤ٦ثر طل٪ ؤن ٩ًىن ما  اهدٝغ به ًٖ ؾمخه )َو

ت ) ْاَغة ؤلالها١ ( صون 2له ػاثضا ُٞه ،ال مىخ٣ها مىه ( خضر ،  بال ؤهه ٖالج َظٍ الُاَغة اللٍٛى

ا مً ٦خبه  حَر ؤن ًسهو لها مبدشا زانا ، بط هغاَا مخىازغة َىا و َىا٥ في ٦خابه السهاثو ٚو

ت و بن ٧اهذ جدؿاوي في بٞاصة الخا٫ ؤو الاؾخ٣با٫ للٟٗل ا لظي جؼاص ألازغي ،  ٞمشال خغوٝ اإلاًاٖع

ُٟت صاللُت ؤزغي و هي الضاللت ٖلى الٟاٖل : ٞإيغب  ٖلُه ٞهي في هٍٓغ لها ٢ُمت ؤزغي ؤي لها ْو

مشال حٗجي ؤن الٟاٖل َى اإلاخ٩لم مٟغصا ، بضلُل وظىص الهمؼة ، و الىىن في هًغب صلُل ٖلى ؤن 

ثب ؤو مٟغص مظ٦غ الٟاٖل ظم٘ مً اإلاخ٩لمحن ،و الخاء في جًغب صلُل ٖلى ؤن الٟاٖل مٟغص ماهض ٚا

ظا واضر مً ٢ىله  مساَب خؿب الؿُا١ ، و الُاء في ًًغب جض٫ ٖلى ؤن الٟاٖل مظ٦غ ٚاثب، َو

ت في ؤو٫ الٟٗل بط ٦ً صالثل ٖلى الٟاٖلحن ،مً َم ،و ما َم  لى طل٪ ج٣ضمذ خغوٝ اإلاًاٖع : )ٖو

ٟٗل (   .3و٦م ٖضتهم ، هدى :ؤٞٗل ، و هٟٗل ، و جٟٗل ، ٍو

ا٫ ٖلى الضاللت هظ٦غ ٖلى    ّٗ ومً اللىان٤ الاقخ٣ا٢ُت التي ع٦ؼوا ٖلى مٗالجتها إلاا لها مً جإزحر ٞ

 ؾبُل اإلاشا٫:

ُت اإلا٣ُضة الؿىاب٤  ٣هض بها جل٪ الٗىانغ التي جًاٝ بلى ؤو٫ (Prefixes)ؤوال: الىخضاث الهٞغ : ٍو

٫ الٟٗل اإلاًإع )ؤخٝغ ال٩لماث، ومشل طل٪ في اللٛت الٗغبُت الٗىانغ التي جضزل ٖلى ؤوّ 

ت( ... ومً بحن اإلاىعُٞماث اإلا٣ُضة الؿىا١ التي ٖالجها ٣ٞهاء الٗغبُت في ال٣غن الغاب٘  اإلاًاٖع

 الهجغي هظ٦غ:

                                                           
جد٤ُ٣ ؾلُمان ؾلُم البىاب، ، ٘ٝه اللّت وظش الّشبُتالشٗالبي، ؤبى مىهىع ٖبض اإلال٪ مدمض بً بؾماُٖل،   1

 .426، 425م(، م 1989صمك٤: صاع الخ٨مت للُباٖت واليكغ، ، )2ٍ
ت الخفاثقابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،   2  . 98/ 3، باب في الضاللت اللُٟٓت والهىاُٖت واإلاٗىٍى
 .1/215 الخفاثق،ابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،   3
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ا مىعُٞما خغا ٖىضما ًإحي في ؤو٫ الهُٛت، ػاثضا ٖلى الجظع ألانلي  1 الهمؼة: بن )الهمؼة( باٖخباَع

اصي بلى حُٛحرPrefixesبلى اإلاىعُٞماث الخغة الؿىاب٤ وملخه٣ا به، ٩ًىن في َظٍ الخالت مىخمُا   ، ٍو

 صاللت جل٪ الهُٛت التي ٧اهذ جُٟضَا ٢بل صزى٫ َظا اإلاىعُٞم ٖلحها.

ُت   ل٣ض جيبه ٧ل مً ابً ٞاعؽ والشٗالبي وابً ظجي بلى وظىص ٞغو١ بحن ٦شحر مً الهُٜ الهٞغ

اصة مىعُٞم في ؤو٫ الهُٛت ؤو في وؾُها ٖلى الخغوٝ ألانلُت ؤو ٖلى الجظع ألانلي،  بؿبب ٍػ

دب٘ طل٪ بالًغوعة حٛحر في اإلاٗجى.  ٞالىػن الهغفي )ٞٗل( بطا ػصها الهمؼة في ؤوله ناع )ؤٞٗل(، ٍو

 ومً بحن اإلاٗاوي اإلاؿخٟاصة مً صزى٫ مىعُٞم )الهمؼة( ٖلى نُٛت )ٞٗل(، هظ٦غ: 

لخغ )الهمؼة( ٖىضما جإحي الن٣ت مً بحن اإلاٗاوي اإلاؿخٟاصة مً اإلاىعُٞم اؤ. الضاللت ٖلى الخٗضًت: 

)ججٗل الَٟٗل مخٗضًا بلى ؾاب٣ت لهُٛت الٟٗل اإلااضخي )ٞٗل(، ظٗل الٟٗل الالػم مخٗضًا، ٞهي 

، وبلى مٟٗىلحن بطا ٧ان مخٗضًا بلى 
ً
مٟٗى٫ واخض، بطا ٧ان الػما في ألانل هدى: ؤ٦غَم ٖبُض هللا زالضا

ض  ... وبلى زالزت مٟاُٖل بطا ٧ان مخٗضًا بلى مٟٗى٫ٍ واخض في ألانل، هدى: ؤُٖى ٖبُض هللا ٍػ
ً
ما  صَع

ً
ا

ضا ؤبا٥ ...( ظا ما جيبه بلُه ٣ٞهاء الٗغبُت في ال٣غن  8مٟٗىلحن في ألانل، هدى: ؤعي هللا بكغا ٍػ َو

)
ً
ضا ْبُذ ٍػ ََ ْ

ط
َ
ظا ما طَب بلُه ابً 2الغاب٘ الهجغي. ٣ًى٫ ابً ٞاعؽ )وج٩ىن ألال٠ للخٗضًت، هدى )ؤ . َو

٤ اإلاٗخاص اإلاإلىٝ، ظجي خُىما ط٦غ  ى الٍُغ ؤن مً َغ١ حٗضًت الٟٗل الالػم صزى٫ الهمؼة، َو

٣ُٞى٫: )اإلاٗخاص اإلاإلىٝ في اللٛت ؤهه بطا ٧ان )ٞٗل(ٚحر مخٗض ٧ان )ؤٞٗل( مخٗضًا، ألن الهمؼة ٦شحرا 

، ٞةن ٧ان )ٞٗل( 
ً
ضا و٢ٗض ب٨غ وؤ٢ٗضُث ب٨غا ض، وؤ٢مذ ٍػ ما ججيء للخٗضًت، وطل٪ هدى: ٢ام ٍػ

ض زبزا، وؤَٗمخه زبزا،  مخٗضًا بلى مٟٗى٫ واخض ٞى٣لخه بالهمؼة ناع مخٗضًا بلى ازىحن هدى: َٗم ٍػ

ما(  ما، وؤُُٖخه صَع ُا ب٨غ صَع ٣ى٫ في مىي٘ آزغ مً ٦خابه السهاثو، )...3ٖو ٞإٞٗل للى٣ل   . ٍو

 هدى صزل وؤصزلخه وزغط وؤزغظخه
ً
. ٞالٟٗالن )ؤصزل وؤزغط( ًسخلٟان 4(  وظٗل الٟاٖل مٟٗىال

مبجى ومٗجى ًٖ الٟٗلحن )صزل وزغط(، ٞةطا ٧ان الٟٗالن )صزل وزغط( ًضالن ٖلى ؤن الٟاٖل ٧ان 

٣ًىم بالٟٗل ـ ؾىاء ؤ٧ان صزىال ؤو زغوظا ـ بمدٌ بعاصجه، ٞةن الٟٗلحن )ؤصزل وؤزغط( ًضالن ٖلى 

ا صٞٗا بلى الضزى٫ ؤو السغوط، ٞ ظا ًض٫ ؤن الٟاٖل ٧ان مضٖٞى ًال ًٖ ظٗلها الٟاٖل مٟٗىال. َو

                                                           
ت الجامُٗت، ؤبدار في اللٕت، الذسط الذًللي ِىذ ابً حنيًا٢ىث، ؤخمض ؾلُمان،   1 ت: صاع اإلاٗٞغ ، )ؤلاؾ٨ىضٍع

 .58م(، م 1994
 .105، باب وظٍى صزى٫ ألال٠ في ألاٞٗا٫، م الفاخبيابً ٞاعؽ، ؤبى الخؿحن ؤخمض،   2
 .254، 3/253، باب في ٢ىة اللٟٔ ل٣ىة اإلاٗجى، طالخفاثق ابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،  3
 .268/ 3اإلاغظ٘ هٟؿه،ط  4
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اصة مىعُٞم )الهمؼة( في ؤو٫ نُٛت )ٞٗل( ٧ان له جإزحر ٖلى اإلاٗجى الهغفي    صاللت واضخت ٖلى ؤن لٍؼ

ُت.  والىدىي للهُٛت الهٞغ

٣هض بها  ُل٤ ٖلحها ؤًًا ؤل٠ اإلاهاصٞت واإلاىا٣ٞت، ٍو ب. الضاللت ٖلى الىظضان )ؤل٠ الىظضان(: ٍو

ي حؿب٤ نُٛت )ٞٗل( لخجٗله ًض٫ ٖلى ُوظضان الصخيء ؤو مهاصٞخه ٖلى نٟت جل٪ ألال٠ الت

ضا، ؤي: وظضجه بسُال ٣ًى٫ ابً ٞاعؽ: )والىظه الؿاب٘ ــ ؤن ٩ًىن صالا ٖلى  مُٗىت، هدى: ؤبسلذ ٍػ

ْخَمْضُث الغظَل( بطا وظضجه مدمىصا ...(
َ
٣ى٫ ؤي: وظضجه مخهٟا بالخمض 1وظىص شخيء بهٟت هدى )ؤ . ٍو

ه ؤبى مىهىع 
ُ
، وؤ٦ظبُخه ؤي: َوَظْضج

ً
ه َظَباها

ُ
ُخه ؤي: َوَظْضج

ْ
 الُىظضان ٣٦ىله: ؤْظَبي

ُ
الشٗالبي: )... وؤل٠

 
ً
ابا

ّ
ظ

َ
ُبىه٪{٦2 ِ

ّ
ظ

َ
٨ ًُ  

َ
ُهْم ال ِةجَّ

َ
ظا ما طَب بلُه ابً ظجي ٢اثال: 3.وفي ال٣غآن }ٞ ابا ،   َو

َّ
، ؤي: ال ًجضوه٪ ٦ظ

، وصزلذ بلضة ٞإزغبتها، ؤي وظضتها زغابا، )وخ٩ى ل٨ؿاجي: صزلذ بلضة ٞإٖمغتها، ؤي وظضتها ٖامغة

وهدى طل٪، ؤو ٩ًىن ما ٢اله السهم: ؤن مٗجى )ؤٟٚلىا ٢لبه(: مىٗىىا ونضصها، وٗىط باهلل مً طل٪( 
4.   

َ
وجإحي )ؤٞٗل( ٦ظل٪ بمٗجى اإلاهاصٞت واإلاىا٣ٞت، وفي يىء طل٪ ٞؿغ ابً ظجي  ا ٢ىله حٗالى :}وال

َبُه 
ْ
ل
َ
َىا ٢

ْ
ل َٟ

ْ
ٚ

َ
ًْ ؤ ْ٘ َم

ُِ
ُ
ا{ ج ٍُ َٞغ ْمُغ

َ
اَن ؤ

َ
، و٧ ٍُ َىا ََ  َ٘ َب ا، َواجَّ

َ
ِغه

ْ
ًْ ِط٦ ٣ى٫: " لً ًسلى )ؤٟٚلىا( َىا ؤن 5َٖ ، ٍو

٣ٞض ٖضَّ ابً ظجي الٟٗل )ؤٟٚل( في  ٩ًىن مً باب ؤٞٗلذ الصخيء بطا ناصٞخه ووا٣ٞخه ٦ظل٪ ...

 ثال:جٟؿحٍر لآلًت الؿاب٣ت مً باب )ؤٞٗل( الضا٫ ٖلى اإلاهاصٞت واإلاىا٣ٞت. زم ٌؿخإه٠ ٢ا

 ٣ًى٫ الكاٖغ:

 بأزغها وجيسخى ؤولُىا    ؤنم صٖاء ٖاطلتي جدجى          

 ؤي ناصٝ ٢ىما نما. 

 و٢ى٫ آلازغ:

 ًٖ الجىص واإلاجض ًىم الٟساع ٞإنممذ ٖمغا وؤٖمُخه               

                                                           
وظٍى صزى٫ ألال٠ في  باب الفاخبي في ٘ٝه اللٕت وظجن الّشب في ٠المها،ابً ٞاعؽ، ؤبى الخؿحن ؤخمض،   1

 .105ألاٞٗا٫، م
 .426م ، ٘ٝه اللّت وظش الّشبُتالشٗالبي، ؤبى مىهىع ٖبض اإلال٪ مدمض بً بؾماُٖل،   2
  33ؾىعة ألاوٗام، آلاًت   3
 .26، م3، طالخفاثقابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،   4
 28ؾىعة ال٨ه٠ آلاًت   5
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. ٞالهمؼة َىا إلاا صزلذ ٖلى نُٛت)ٞٗل( ؤٞاصث اإلاهاصٞت والُىظضان ٖلى 8ؤي ناصٞخه ؤٖمى( 

ٍ في باب اجهاٝ اإلاٟٗى٫ بما ص٫ نٟت مُٗى ظا ما ًم٨ً ٖضُّ ت، وهي َىا نٟخا )الهمم، الٗماء(، َو

ُىن اإلاهاصٞت، ؤو وظىص الصخيء ٖلى نٟت ما. ظا ما ٌؿمُه الهٞغ  ٖلُه الٟٗل، َو

و٢ض ًُٟض مىعُٞم الهمؼة ٖىضما ًضزل ٖلى بىاء )ٞٗل( ؤلازباع ًٖ مجيء ط. الضاللت ٖلى الخُىىهت: 

ُحن  ؤي: ُوظضان اإلاٟٗى٫ مؿخد٣ا إلاا ص٫َّ ٖلُه و٢ذ ما،  ظا ما ٌؿمُه بٌٗ الهٞغ الٟٗل، َو

ظا ما طَب بلُه ٣ٞهاء الٗغبُت في ال٣غن  الاؾخد٣ا١، ٖلى خحن ٌؿمُه بًٗهم آلازغ )الخُىىهت(، َو

بط ٣ًى٫ ؤخمض بً ٞاعؽ: )... والىظه الؿاصؽ ؤن ٩ًىن باألل٠ بزباعا ًٖ مجيء الغاب٘ الهجغي، 

ْدَهَض ...( و٢ذ، ه ًُ عٕ ُ( خان له ؤن  ٣ى٫ ابً ظجي2دى: )ؤخهَض الؼَّ ٩ىن ؤًًا للبلٙى هدى  . ٍو )...ٍو

ُٕ ولٛحر اصتها ؤن الصخيء ٢ض  3طل٪ مً اإلاٗاوي ( ؤخهض الؼعٕ وؤع٦ب اإلاهُغ وؤ٠ُ٢ الؼع . ٢ض جُٟض ٍػ

اصة ال خٝغ ونل ٚاًخه، ٞةطا ٢لذ: ؤخهض الؼعٕ ؤي ؤن الؼعٕ ٢ض هطج وخان و٢ذ خهاصٍ، ٍٞؼ

خطر طل٪ مً زال٫ ٢ىله  ؾضث مؿض ظملت مً هاخُت، ومً هاخُت ؤزغي ٚحرث صاللت الٟٗل، ٍو

٣ى٫ ؤبى  غ. ٍو ٩ىن ؤًًا للبلٙى هدى ؤخهض الؼعٕ   وؤع٦ب اإلاهغ وؤ٠ُ٢ الَؼ الؿاب٤ ٖىضما ٢ا٫ "ٍو

اث٠ اإلاىعُٞم اإلا٣ُض )ألال٠( ٖىضما ٌؿب٤ نُٛت )ٞٗل(: )وؤ ل٠ مىهىع الشٗالبي ــ بٗضما ّٖضص ْو

َب(
َ
غ٦ ًُ ْهُغ ؤي: خاَن ؤْن 

َ
َب اإلا

َ
ْع٦

َ
ْدَهَض، وؤ ًُ ُٕ ؤي: َخاَن ؤْن  ْع ا٫ُ: ؤْخَهَض الؼَّ َ٣ ًُ ٞالٟغو١   . 4الخُىىهت ٦ما 

اصة مىعُٞم في ؤو٫ الهُٛت ٖلى الجظع ألانلي.  ُت للهُٜ جخطر مً زال٫ ٍػ بحن الضالالث الهٞغ

دب٘ طل٪ بالًغوعة حٛحر في اإلاٗجى.ٞالىػن الهغفي )ٞٗل( بطا ػصها الهمؼة في ؤوله ناع )ؤٞ  ٗل(، ٍو

ل  ص. الضاللت ٖلى الؿلب )ؤل٠ الؿلب(: وهي جل٪ ألال٠ التي جضزل ٖلى نُٛت )ٞٗل( وطل٪ لتًز

ًٖ اإلاٟٗى٫ مٗجى الٟٗل، ٣ٞض جؼاص الهمؼة للضالة ٖلى مٗجى الؿلب وؤلاػالت، واإلاغاص به ؾلُب ما 

َل(، ٣٦ َٗ ْ
ٞ

َ
ُخ٤َّ مىه الٟٗل ًٖ مٟٗى٫ )ؤ

ْ
عجمُذ ال٨خاب بمٗجى: ؤػلذ عجمخه. ٞالضاللت ٖلى اق

َ
ىلهم: ؤ

ض، ٞةه٪ جشبذ ؤن له  ل َ ًٖ اإلاٟٗى٫ مٗجى الٟٗل، ٞةطا ٢لذ مشال: ق٩ا ٍػ الؿلب مٗىاٍ: )ؤن جٍؼ

٨ظا في: ؤعجمذ  ضا، ناع اإلاٗجى: ؤػلُذ ق٩ىاٍ. َو ، و٢لذ: ؤق٨ُُذ ٍػ
ً
ق٩ىي، ٞةطا ػصث الَٟٗل َمؼة

ظا ما ًُٞ بلُه ابً ظجي ٖىضما ظٗل نُٛت )ؤٞٗل( للضاللت ٖلى 5ال٨خاب ؤي: ؤػلذ ُعْجَمَخه ( . َو

                                                           
 .214، م2طبً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان، السهاثو، باب في ه٣ٌ الٗاصة، ا  1

، باب مٗاوي ؤبيُت ألاٞٗا٫ في الفاخبي في ٘ٝه اللٕت وظجن الّشب في ٠المهاابً ٞاعؽ، ؤبى الخؿحن ؤخمض،   2 

لب ألا٦ثر، م   .222ألٚا
 .254، 3/253ٖخ٣اصاث الضًيُت، ، باب ُٞما ًامىه ٖلم الٗغبُت مً الا لخفاثقابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان ا  3
 .385، م ٘ٝه اللٕت وظش الّشبُتالشٗالبي، ؤبى مىهىع ٖبض اإلال٪ بً بؾماُٖل،   4
 .32، )بحروث: صاع الجهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغص.ث(، مالخىبُٞ الفشفيالغاظخي، ٖبضٍ،   5
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ضا بطا ؤجِذ ما ظٗلخه ٌك٩ى مى٪ ؤو بطا ؤػلذ ق٩ىاٍ  ؾلب اإلاٗجى وبزباجه، ٣٦ىل٪ ؤق٨ُذ ٍػ

٤ جى٣ُُه وق٩له،  ضٍ مى٪ و٦ظل٪ ؤعجمُذ ال٨خاب، ؤي ؤػلذ ُعجمَخه مً ٍَغ وؤُُٖخه خ٣ه وما ًٍغ

ضا بطا ؤػلذ له ٖما ٌك٩ىٍ، ٦ما ؤجها حٗجي ببهامه ٦ظل٪ ح ٗجي بػالت ؤلابهام. بط ٣ًى٫: )ؤق٨ُذ ٍػ

 . 8وؤعجمذ ال٨خاب بطا ؤػلذ ٖىه اؾخعجامه، وؤق٩لذ ال٨خاب ؤي ؤػلذ ٖىه ؤق٩اله( 

ض  ػ. الضاللت ٖلى الخٍٗغٌ )ؤل٠ الخٍٗغٌ(: ل٣ض اهٟغص وػن )ؤٞٗل( مً بحن نُٜ الٟٗل اإلاٍؼ

ٌ، واإلاغاص  به: ظٗل ما ٧ان مٟٗىال للشالسي ُمٗغَّيا ألن ٩ًىن مٟٗىال بالضاللت ٖلى مٗجى الخٍٗغ

غث له ما ٌكغبه، ؤو ٖغيذ له الكغاب قِغب ؤو لم ٌكغب، 
َّ
ألنل الخضر، ٣٦ىلهم: ؤؾ٣ُخه: ٞو

٣َبُر ُٞه في الخا٫ ؤو الاؾخ٣با٫ ... ًُ ٣ًى٫ ابً ٞاعؽ في ط٦غ وظىٍ .2ومشله ؤ٢برجه: ؤي ظٗلذ له ٢برا 

ْغى وبٛحر ألال٠ إلهٟاط صزى٫ )ألال٠( في ألاٞٗا٫ َٗ ــ ؤن ٩ًىن باألل٠ بمٗجى ال : )والىظه السامـ ـ

ه، و "ؤبٗخه " بطا ٖغيخه لبُ٘( َٗ . ٞالهمؼة َىا إلاا صزلذ 3الٟٗل، هدى: "بُٗذ الٟغَؽ" بطا ؤمًُِذ بُ

لى ٖلى الٟٗل الشالسي )بإ( لم جازغ في ٖمل الٟٗل ــ ٦ما َى الخا٫ م٘ َمؼة الخٗضًت ـــ ل٨جها ؤزغث ٖ

خ٨م اإلاٟٗى٫ به، ألن الخضر م٘ الشالسي وا٢٘ ٖلى اإلاٟٗى٫، ٞةطا صزلذ الهمؼة ناع و٢ٕى الٟٗل 

َغَؽ( ٞهظا ًُٟض بجمام بُ٘ الٟغؽ وبهٟاطٍ،  مدخمال بٗض ؤن ٧ان مد٣٣ا. ٞٗىض ٢ىلىا :)بُٗذ الَٟ

غَؽ(، ٞهظا ٌٗجي ؤن الٟغؽ ٢ض جم ٖغُى للبُ ٘، ؾىاء جم ٞالبُ٘ مد٤٣ ٞٗال. ؤما ٢ىلىا )ؤبٗض الَٟ

ه ؤو لم ًخْم.  ُٗ  بُ

لى يضٍ،  َل( ٖو َٗ َ
ح ـــ الضاللت ٖلى اإلاٗجى ويضٍ: بمٗجى ؤن نُٛت )ؤٞٗل( ًإحي للضاللت نُٛت )ٞ

٣ًى٫ ؤبً ٞاعؽ في ط٦غ وظٍى صزى٫ )ألال٠( في ألاٞٗا٫: " والىظه الشالض ــ ؤن ًخًاصَّ اإلاٗىُان 

ِغَب" بطا اٞخ٣َغ، و" ؤجغ 
َ
اصة ألال٠، هدى: " ج ظا ما ًُٞ بلُه مٗانٍغ ؤبى 264ب" بطا اؾخٛجى (بٍؼ . َو

ها(
ّ
َها بطا خل

َ
ُ

َ
ك

ْ
َا، وؤو ، بطا قضَّ

َ
٣َْضة ُٗ  ال

َ
ِ

َ
ك

َ
 5مىهىع الشٗالبي طَب ٢اثال:)... و٢ض ًخًاّصان هدى: و

اصة مىعُٞم في ؤو٫ الهُٛت ؤو في وؾُها  ُت للهُٜ جخطر مً زال٫ ٍػ ٞالٟغو١ بحن الضالالث الهٞغ

دب٘ طل٪ بالًغوعة ٖلى الجظع ألانلي.  ٞالىػن الهغفي )ٞٗل( بطا ػصها الهمؼة في ؤوله ناع )ؤٞٗل(، ٍو

 حٛحر في اإلاٗجى.

                                                           
خ٣اصاث الضًيُت، ، باب ُٞما ًامىه ٖلم الٗغبُت الخفاثقابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،   1  .254، 3/253مً الٖا
ت ٜشآهُتال٩ىفي، هجاة ٖبض الُٗٓم   2 م(، م 1989، )بٛضاص: صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ؤبيُت ألاّ٘ا٥، دساظت لٍٕى

35. 
 .223، باب في ط٦غ وظٍى صزى٫)ألال٠( في ألاٞٗا٫، مالفاخبيابً ٞاعؽ، ؤبى الخؿحن ؤخمض،  3
 .223م اإلاغظ٘ هٟؿه،  4
 .425، م ٘ٝه هللا وظش الّشبُتالشٗالبي، ؤبى مىهىع ٖبض اإلال٪ مدمض بً بؾماُٖل،   5
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بن َظا اإلاىعُٞم اإلا٣ُض ٖىضما ًإحي الن٣ت في ؤو٫ نُٛت )ٞٗل( ألال٠ والؿحن والخاء )اؾخـ(:  2  

 ًض٫ ٖلى مٗاٍن ٖضًضة مجها: 

ى اإلا ٣ًى٫ ٗجى الٛالب في اؾخسضام َظا البىاء، ؤ ــ الاؾخضٖاء والُلب: ؤي َلب خهى٫ الٟٗل، َو

ب(  ٩ىن )اؾخٟٗل( بمٗجى الاؾخضٖاء والُلب هدى: اؾخَى ضٍ مٗانٍغ ؤبى 8ابً ٞاعؽ: )ٍو
ّ
ظا ؤ٦ . َو

َم مىهىع الشٗالبي ٖىضما طَب ٢اثال :) ... َٗ ْ
َل بمٗجى الاؾخضٖاء والُلب هدى اؾَخُ َٗ ٩ىن اؾخٟ ٍو

َب ...( ََ ْؿ٣ى واْؾَخْى
َ
ظا ما ط. 2واؾد ؤن مجيء الهمؼة والؿحن والخاء َب بلُه ابً ظجي ٖىضما عؤي َو

ضة في نُٛت )اؾخٟٗل( بهما ٩ًىن طل٪ في الٛالب للضاللت ٖلى الُلب، خُض ٣ًى٫: )... ؤجهم  مٍؼ

ب، واؾخمىذ، واؾخ٣ضم  ظٗلىا اؾخٟٗل في ؤ٦ثر ألامغ للُلب هدى اؾدؿ٣ى، واؾخُٗم، واؾخَى

ظا اإلا  .  3( ٖمغا، واؾخهغر ظٟٗغا شا٫ ٌٗض مً مؿاو٢ت الهُٛت للٟٗل، ٞخ٣ضًم الهمؼة والؿحن َو

لب الٟٗل والخماؽ ألامغ البض ؤن ٌؿب٤ الٟٗل  والخاء في نُٛت )اؾخٟٗل( لضاللتها ٖلى الُلب، َو

اإلالخمـ، ٞغجبذ الخغوٝ ٖلى ؾمذ جغجِب الخضر الظي حٗبر ٖىه. ٞضاللت )اؾخٟٗل( ٖلى الُلب 

 الث. هي ألاؾاؽ، ومجها جخٟٕغ ب٣ُت الضال

ى ؤن ٌٗاوي الٟاٖل الٟٗل لُدهَل له ؤنل   ٠: ؤي اّصٖاء الصسو قِئا لِـ به، َو
ُّ
ب ـ الخ٩ل

ظا ما  الٟٗل بخل٪ اإلاٗاهاة. بمٗجى ؤن الٟاٖل ُٞه ًداو٫ ؤن ًد٤َ٣ الهٟت التي ًُٟضَا الٟٗل، َو

٩ُٞىن بمٗجى ًُٞ له ٣ٞهاء الٗغبُت في ال٣غن الغاب٘ الهجغي. ٣ًى٫ ابً ٞاعؽ: " وؤما )اؾخٟٗل( 

ظا ما طَب بلُه ؤبى مىهىع الشٗالبي ٢اثال: )اؾخٟٗل( ٩ًىن 4الخ٩ل٠ هدى: حٗٓم واؾخٗٓم ...(  ، َو

َر ...( بَّ
َ
٨

َ
َبَر ؤي ج

ْ
َم، واؾَخ٨

َّ
ٓ َٗ َ

َم ؤي ح
َ
ٓ ْٗ ٠ هدى اؾَخ

ُّ
٩ل ٠ ألامغ وحٗاَُه. 5بمٗجى الخَّ

ُّ
ظا بمٗجى ج٩ل  ، َو

خدى٫ الٟاٖل بلى نٟت الٗحن الظي اقخ٤ ط ـــ الهحروعة، ؤو الخدى٫ مً خا٫ بلى خا٫، ٦

٩ىن )اؾخٟٗل( بمٗجى ناع هدى  مىه)اؾخٟٗل( ٖلى ؾبُل الدكبُه، ٣ًى٫ ؤبى مىهىع الشٗالبي: )ٍو

" 
ُ

َؿَغ الُبٛار
ْ
ْىَى١َ الَجَمُل، واؾَخي

َ
. ٞاؾدىى١ الجمل ، ؤي : ناع في َبإ اها٢ت ، و َى مشل 6اْؾد

                                                           
لب ألا٦ثر، م  الفاخبي، بابابً ٞاعؽ، ؤبى الخؿحن ؤخمض،  1  .225مٗاوي ؤبيُت ألاٞٗا٫ في ألٚا
 .403م  ، ٞهل في ؤبيُت ألاٞٗا٫،٘ٝه اللٕت وظش الّشبُتالشٗالبي، ؤبى مىهىع ٖبض اإلال٪ مدمض بً بؾماُٖل،  2
، باب في الغص ٖلى مً اصعى ٖلى الٗغب ٖىاًتها باأللٟاّ وبٟٚالها اإلاٗاوي، الخفاثقابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،  3

، اإلاددعب في جبُحن وحٍى ؼىار الٝشاءاث وؤلاًماح ِجها؛ واهٓغ: ابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،  224، 1/223

2/134. 
لب ألا٦ثر، م الفاخبي ابً ٞاعؽ، ؤبى الخؿحن ؤخمض،   4  . 225، باب مٗاوي ؤبيُت ألاٞٗا٫ في ألٚا
 .403، ٞهل في ؤبيُت ألاٞٗا٫، م ٘ٝه اللٕت وظش الّشبُتالشٗالبي، ؤبى مىهىع ٖبض اإلال٪ مدمض بً بؾماُٖل،   5
 .402اإلاغظ٘ هٟؿه، م   6



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 266  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

ؿغ ، ٦ما في ٢ىلهم " بنَّ الُبٛاَث بإعيىا ٌؿخيؿُغ" ، ًًغب للخدى٫ ، ؤما اؾخيؿغ : ؤي ناع ٧الي

ل ال٠ًُٗ ًضعي ال٣ىة .و٢ض ٞؿغ طل٪ ؤبى  ًغُب للهٍؼ ًُ ى مشل  الُبٛاث : َاثغ ي٠ُٗ خ٣حر، َو

ظغي مجغي  الٟخذ ب٣ىله: )ٞلما ٧اهذ بطا ٞجإث ألاٞٗا٫ ٞاظإث ؤنى٫ اإلاشل الضالت ٖلحها ؤو ما

ب ومىذ وؤ٦غم وؤخؿً، ٦ لها وظب ؤن  ظل٪ بطا ؤزبرث بإه٪ ؾُٗذ ٞحها وحؿببذؤنىلها هدى: َو

 ػاثضة ٖلى جل٪
ً
ا ألانى٫ ج٩ىن ٧اإلا٣ضمت لها  ج٣ضم ؤمام خغوٞها ألانى٫ في مشلها الضالت ٖلحها ؤخٞغ

  :  ألانى٫  وطل٪ هدى اؾخٟٗل ٞجاءث الهمؼة والؿحن والخاء ػواثض زم وعصث بٗضَا  .  واإلااصًت بلحها

٤ اإلاٗجى اإلاىظىص َىا٥(   .  الٟاء والٗحن والالم . زم هغاٍ ًىضر ٠ُ٦ لخ٣ذ 8ٞهظا مً اللٟٔ ٞو

( بالخغوٝ ألانى٫ ،و ٠ُ٦ ؤن َظٍ اللىاخ٤ ؤزغث جإزحرا واضخا ٖلى  prefixesالؼواثض ) اللىاخ٤ 

 زم وعصث بٗضَا الضاللت ، بط ٣ًى٫ :) وطل٪ هدى اؾخٟٗل ٞجاءث الهمؼة والؿحن والخاء ػواثض

٤ اإلاٗجى اإلاىظىص َىا٥  . الٟاء والٗحن والالم  : ألانى٫  وطل٪ ؤن الُلب للٟٗل   . ٞهظا مً اللٟٔ ٞو

ه ج٣ضمه ،  زم و٢ٗذ ؤلاظابت بلُه ، ٞخب٘ الٟٗل الؿاا٫ ُٞه  والخماؾه والؿعي ُٞه والخإحي لى٢ٖى

ه  جبٗذ خغوٝ ألانل الخغوٝ ٨ٞما جبٗذ ؤٞٗا٫ ؤلاظابت ؤٞٗا٫ الُلب ٦ظل٪  . والدؿبب لى٢ٖى

ب واؾخمىذ   . الؼاثضة التي ويٗذ لاللخماؽ واإلاؿإلت وطل٪ هدى اؾخسغط واؾخ٣ضم واؾخَى

 .2(  واؾخُٗى واؾخضوى

َل(، ًجٗالهه ًخدى٫ بلى  3 َٗ َ
ـ ألال٠ والىىن: بن ألال٠ والىىن )ا ن( ٖىض صزىلهما في ؤّو٫ نُٛت )ٞ

ت )ؤي:  هبذ اإلاٟٗى٫ بىاء )اهٟٗل( التي )جُٟض اإلاُاٖو اؾخجابت اإلاٟٗى٫ به في ٢بى٫ جإزحر الٟٗل، ٍو

َ٘ الخْبُل( ذ الخبَل ٞاه٣ُ ْٗ َ
ض: اهٟٗل( مشل: ٢ُ ا للٟٗل اإلاٍؼ  3به مُاٖو

ت والاه٣ُاص بط ٣ًى٫: )وؤما    ى اإلاُاٖو ل٣ض ٢هغ ابً ٞاعؽ بىاء الٟٗل )اهٟٗل( ٖلى مٗجى واخض َو

ت هدى: ٦ؿغجه ٞاه٨ؿغ،   ...4وقىٍذ اللخم ٞاوكىي()اهٟٗل( ٞهى ٞٗل اإلاُاٖو

ُه ٞاهَجَبر، و٢لبخه ٞاه٣لب، و٢ض ج٣ضم له ط٦غ في باب الىىهاث(
ُ
ُه ٞاه٨ؿغ، وَظَبرج

ُ
َؿْغج

َ
٦5 

                                                           
 .2/153باب في بمؿاؽ ألالٟاّ ؤقباٍ اإلاٗاوي،  الخفاثق،ابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،   1
 .2/154، اإلاغظ٘ هٟؿه  2
،ؤبى ُمٛلي، ؾمُذ ٖبض هللا،    3  .85م  م(،2010، )ٖمان: صاع البضاًت هاقغون ومىػٖىن، 1ٍ ِلم الفٗش
لب ألا٦ثر، م  الفاخبي،ؤخمض بً ٞاعؽ، ؤبى الخؿحن ؤخمض،   4  .233باب مٗاوي ؤبيُت ألاٞٗا٫ في ألٚا
 .233، م إلاغظ٘ هٟؿها 5
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ُت اإلا٣ُضة الضوازل )اإلا٣دماث() ٣هض بها جل٪ الٗىانغ التي Infixesزاهُا: وخضاث الهٞغ (: ٍو

ُت اإلا٣ُضة  جخىؾِ الجظع، مشا٫ طل٪ الخ٠ًُٗ في اللٛت الٗغبُت، ومً بحن الىخضاث الهٞغ

 الضوازل التي ٖالجها ٣ٞهاء الٗغبُت في ال٣غن الغاب٘ الهجغي، هظ٦غ:

ل( ًجٗل َظا البىاء ًخدى٫ بلى  ـ ألال٠: 1 َٗ َ
بن مىعُٞم ألال٠ اإلا٣ُض ٖىضما ًؼاص في وؾِ نُٛت )ٞ

اصة ــ في الخ٣ُ٣ت ــ لم ج٨ً ٖبشا، وبهما ظاءث للض ظٍ الٍؼ َل(، َو َٖ ا
َ
اللت ٖلى مٗجى، ومً بحن اإلاٗاوي )ٞ

َل، جُٟض  َٖ َ
التي ًض٫ ٖلحها ألال٠ ٖىضما ًإحي في ؾِ الٟٗل، هظ٦غ: الضاللت ٖلى اإلاكاع٦ت، )ٞا

ى ؤن ًى٢٘ ؤخُضَما ٞٗال ٖلى آلازغ ٣ُٞابله بمشله، مشل: ٧اجب  الدكاع٥ بحن ازىحن ؤو ظماٖخحن، َو

لشٗالبي وابً ظجي للضوع الظي ًاصًه اإلاىعُٞم ل٣ض ًُٞ ٧ل مً ابً ٞاعؽ وا 8و٢اجل، وَؾاَء٫ ...( 

اصة  اإلا٣ُض )ألال٠( ٖىضما ًلخ٤ ؤبيُت ألاٞٗا٫ في جىظُه الضاللت، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ الخٔ ؤن ٍػ

ل(، ال ٩ًىن ٖبشا وخكىا. ٣ٞض ط٦غ ابً ٞاعؽ لبىاء الٟٗل )ٞاٖل( زالزت  َٖ َ
ألال٠ في وؾِ بىاء )ٞا

 مٗان، ٖلى الىدى الخالي: 

غي ؤبى  2( الٟٗل ًٖ ازىحن، ٣ًى٫ ابً ٞاعؽ:" و)ٞاٖل( ٩ًىن مً ازىحن هدى: ياعبؤ ـ نضوع  ٍو

ُه.( مىهىع الشٗالبي ؤن بىاء )ٞاٖل(" 
َ
ل
َ
ٍُ وزاَنَمُه وخاَعَبُه و٢اج  . ٩ً3ىن بحن ازىحن هدى ياَعَبُه، وباَعَػ

اصة ألال٠ في الىؾِ ٞةهه للضاللوطَب ابً ظجي ؤن  ت ٖلى اإلاكاع٦ت ما ظاء ٖلى وػن )ٞاٖل( ؤي بٍؼ

في الٟٗل مً ازىحن ؤو ؤ٦ثر ال مً واخض مشل: ٢اجل، قاع٥، ؾاَم، خُض ٣ًى٫: )وؤما ٞاٖل ٞل٩ىهه 

ٌض ٖمغا، وقاجم ظُٟٗغ بكغا ( ظا ؤن الٟٗل خاصر مً . 4مً ازىحن ٞهاٖضا، هدى: ياعب ٍػ َو

ضا يغب  ، ٧ان مٗجى َظٍ الجملت ؤنَّ ٍػ
ً
ٌض ٖمغا الٟاٖل واإلاٟٗى٫ مٗا، ٞإهذ بطا ٢لذ مشال: يغَب ٍػ

ضا  ٌض ٖمغا. ٧ان مٗجى الجملت ؤن ٍػ ض وخضٍ. ؤما بطا ٢لذ: َياعب ٍػ ٖمغا، ؤي ؤن الًغب خاصر مً ٍػ

ضا، ٞالًغب خاصر مً الازىحن   يغب ٖمغا ٦ما ؤن ٖمغا يغب ٍػ

غ الٟٗل، ٣ٞالىا: ٦ؿغ، و٢ُ٘،  غ الٗحن في اإلاشا٫ صلُال ٖلى ج٨ٍغ ٣ى٫ ابً ظجي )ومً ؤجهم ج٨ٍغ ٍو

ل٤. وطل٪ ؤجهم إلاا ظٗلىا ألالٟاّ صلُلت اإلاٗاوي ٞإ٢ىي اللٟٔ ًيبػي ؤن ٣ًابل به ٢ىة  خذ، ٚو ٞو

                                                           
ت ٜشآهُت،ال٩ىفي،  1  .35م  ؤبيُت ألاّ٘ا٥، دساظت لٍٕى
لب ألا٦ثر، م الفاخبيابً ٞاعؽ، ؤبى الخؿحن ؤخمض،  2  .222، باب مٗاوي ؤبيُت ألاٞٗا٫ في ألٚا
 .402، ٞهل في ؤبيُت ألاٞٗا٫، م اللٕت وظش الّشبُت الشٗالبي، ؤبى مىهىع ٖبض اإلال٪ مدمض بً بؾماُٖل، ٣ٞه 3
باب في الغص ٖلى مً اصعى ٖلى الٗغب ٖىاًتها باأللٟاّ وبٟٚالها اإلاٗاوي  الخفاثق،ابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،  4

1/223. 
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ت بهما، ٞهاعا ٦إجهما ؾُلج  الٟٗل، والٗحن ؤ٢ىي مً الٟاء والالم، وطل٪ ألجها واؾُت لهما، وم٨ىٞى

 8لها، ومبظوالن للٗىاعى صوجها(.

ـ الخ٠ًُٗ: ل٣ض ًُٞ ٧ل مً ابً ٞاعؽ وابً ظجي والشٗالبي للضوع الٟٗا٫ الظي ًاصًه مىعُٞم               2

)الخ٠ًُٗ( في جىظُه الضاللت، ٣ًى٫ ابً ٞاعؽ مبرػا طل٪ )وؤو٫ طل٪ ٞٗلذ )بدكضًض الٗحن(، 

 ٣َ
ّ
ل
َ
٩ىن مًاصا لــ 2ِذ ألاْبىاَب{ ٩ًىن بمٗجى الخ٨شحر هدى }ٚ ، وبمٗجى ؤٞٗلذ، هدى: زبرث وؤزبرث. ٍو

ّغَذ: ٢ّهغث(  ذ: ظؼث الخض، ٞو  .3ؤٞٗلذ، هدى: ؤَٞغ

ظا ما جيبه بلُه مٗانٍغ ابً ظجي ٖىضما طَب بلى ؤن ج٠ًُٗ الٗحن في نُٛت )ٞٗل( ٢ض       َو

ل ٞللخ٨شحر َّٗ َ
٘ الخبا٫، ًإحي للضاللت ٖلى ج٨شحر الٟٗل، بط ٣ًى٫:) وؤما ٞ

َّ
٤ ألابىاب، و٢ُ

َّ
، هدى ٚل

غ الجغاع( غ )بدكضًض ٖحن 4و٦ؿَّ ٘ و٦ؿَّ
َّ
٣ى٫ في مىي٘ آزغ مً ٦خابه السهاثو: )...و٦ظل٪ ٢ُ ، ٍو

٧ل مجهما( ٞىٟـ اللٟٔ َىا ًُٟض مٗجى الخضر، ونىعجه جُٟض قِئحن: ؤخضَما اإلااضخي، وآلازغ 

 .5ج٨شحر الٟٗل(

ًا ؤو ؤػلذ ٦ظل٪ ٢ض ًإحي َظا الخ٠ًُٗ لُُٟض م   ٗجى آزغ، ٞمغيخه مشال: جُٟض ؤهجي ظٗلخه مٍغ

خه لحزو٫ مغيه و٢الىا ؤًًا عجمذ  الجخه.  ٣ًى٫ ابً ظجي: )مّغيذ الغظل: ؤي صاٍو ٖىه اإلاغى ٖو

ما في الؿلب وؤلازباث 6ال٨خاب، ٞجاءث ٞٗلذ للؿلب ؤًًا ٦ما ظاءث ؤٞٗلذ( جٟٗلذ " ».  وهٓحَر

ؤلازم، وطل٪ في ٢ىله:) وهٓحر ٞٗلذ وؤٞٗلذ ؤًًا جٟٗلذ، ٣٦ىل٪ جإزمذ ؤي ٞٗلذ بزما ؤو جغ٦ذ 

 .   ٢7الىا: جإزمذ ؤي جغ٦ذ ؤلازم( 

٨ظا ج٩ىن الهمؼة والخ٠ًُٗ، والخاء ًصخبها الخ٠ًُٗ مً اإلاىعُٞماث اإلا٣ُضة التي جاصي      َو

 صوعا صاللُا في اللٛت الٗغبُت وهٓامها الهغفي.

خغوٝ ـ ٧الهمؼة و الخاء و ج٠ًُٗ خٝغ مً خغوٝ ٣ٞض طَب ابً ظجي بلى ) ؤن َىا٥ مً ال    

ال٩لمتـ بطا ػصتها في اللٟٔ ظٗلذ صاللخه بزباجا بٗض ؤن ٧اهذ ؾلبا ، ؤو ظٗلذ صاللخه ؾلبا بٗض ؤن 

                                                           
 .135م 2باب بمؿاؽ ألالٟاّ ؤقباٍ اإلاٗاوي، ط الخفاثق،ابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،  1
 23ؾىعة ًىؾ٠ /  2
لب ألا٦ثر، م باب  الفاخبي،ابً ٞاعؽ، ؤبى الخؿحن ؤخمض،   3  .223مٗاوي ؤبيُت ألاٞٗا٫ في ألٚا
باب في الغص ٖلى مً اصعى ٖلى الٗغب ٖىاًتها باأللٟاّ وبٟٚالها اإلاٗاوي،  الخفاثق،ابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،  4

1/223. 

 .1/44اإلاغظ٘ الؿاب٤،    5 
 .2/155باب في بمؿاؽ ألالٟاّ ؤقباٍ اإلاٗاوي،  ،اإلاغظ٘ الؿاب٤ 6
 .77، 3/76باب في الؿلب،  الخفاثق،اإلاغظ٘ الؿاب٤،  7
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، و ًظ٦غ ألامشلت ٖلى طل٪ مجها : عجم  : لئلبهام ؤي لىٟي البُان و ؾلبه ، ٞةطا ػصث ٧8اهذ بزباجا(

ؤي : ؤػا٫ العجم ، ؤي ؤػا٫ ؤلابهام  ٨ٞإهه ؤزبذ البُان و مً طل٪ الهمؼة في ؤوله ، ناع ؤعجم ، 

وق٩ىث  ٢ىله : )ومشله جهٍغ٠ )ف ٥ و ( ٞإًً و٢٘ طل٪ ٞمٗىاٍ بزباث الك٩ى والك٩ىي والك٩اة

الغظل بطا ػلذ له ٖما  ؤق٨ُذ  : ٞالباب ُٞه ٦ما جغاٍ إلزباث َظا اإلاٗجى زم بجهم ٢الىا  . واقخ٨ُذ

غ الٗحن في اإلاشا٫ 2مٗجى الك٩ىي ال إلزباجه ( ٌك٩ٍى ٞهى بطا لؿلب ٣ى٫ ابً ظجي )ومً ؤجهم ج٨ٍغ . ٍو

ل٤. وطل٪ ؤجهم إلاا ظٗلىا ألالٟاّ صلُلت  خذ، ٚو غ الٟٗل، ٣ٞالىا: ٦ؿغ، و٢ُ٘، ٞو صلُال ٖلى ج٨ٍغ

اإلاٗاوي ٞإ٢ىي اللٟٔ ًيبػي ؤن ٣ًابل به ٢ىة الٟٗل، والٗحن ؤ٢ىي مً الٟاء والالم، وطل٪ ألجها 

ت بهما، ٞهاعا ٦إجهما ؾُلج لها، ومبظوالن للٗىاعى صوجها ( واؾُت  .3لهما، وم٨ىٞى

ما الشٗالبي للضوع الضاللي الظي ًاصًه مىعُٞم )الخ٠ًُٗ(، ٦ما ًخجلى لىا      ول٣ض ًُٞ مٗانَغ

لب )ٞٗل( )بخ٠ًُٗ الٗحن( ٩ًىن بمٗجى ٩ًىن بمًٗ الخ٨شحر، ٣٦ىله ـ  طل٪ في ٢ىله:" في ألا٦ثر الٚا

بىاَب{ ٖؼ ط٦ٍغ
َ
ِذ ألا َّ٣

َ
ل
َ
دىن ؤْبَىاَءَم{4ـ }ٚو ّبِ

َ
ظ ًُ َبر(، 5، و٢ىله }

ْ
ز

َ
َبر وؤ

َ
. و٢ض ٩ًىن بمٗجى )ؤٞٗل( هدى )ز

ٍغ بطا ٢هغ، ...( ٩ىن مًاصا له، هدى: ؤٍٞغ بطا ظاوػ الخض، ٞو  .6و)٦غم وؤ٦غم(، و)هؼ٫ وؤهؼ٫(. ٍو

ُت اإلا٣ُضة اللىاخ٤  ٣هض Suffixes)زالشا: الىخضاث الهٞغ ُت اللىاخ٤ جل٪ (: ٍو بالىخضاث الهٞغ

اثٟها ومٗاهحها ألانلُت، ومشلها في اللٛت الٗغبُت  الٗىانغ التي جًاٝ بلى جهاًت الجظوع، لخُٛحر ْو

الخ٣ت ألال٠ والىىن )ان(، والىاو والىىن )ون(، وألال٠ والخاء )ا ث( للضاللت ٖلى الخشيُت وظم٘ 

ىماػ الٗغبُت بُاثٟت ٚحر ٢لُلت مً اللىاخ٤ بضالالث اإلاظ٦غ والؿالم وظم٘ اإلااهض الؿالم ...الض. وج

. 7مخٗضصة، ٞمجها ما ًلخ٤ ألاؾماء، ومجها ما ًلخ٤ ألاٞٗا٫، ومجها ما ًلخ٤ ألاؾماء وألاٞٗا٫ مٗا 

ُت اإلا٣ُضة اللىاخ٤ التي ٖالجها ٣ٞهاء الٗغبُت في ال٣غن الغاب٘ الهجغي،  ومً بحن الىخضاث الهٞغ

 هظ٦غ:

                                                           
 .2/153، باب في بمؿاؽ ألالٟاّ ؤقباٍ اإلاٗاوي، لخفاثقابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان، ا  1

 .49ؾىعة الب٣غة، آلاًت  54
 .2/154باب في بمؿاؽ ألالٟاّ ؤقباٍ اإلاٗاوي،  اإلاغظ٘ الؿاب٤،   2
 .1/223 اإلاغظ٘ هٟؿه،  3
 23ًت ؾىعة ًىؾ٠، آلا   4
 49ؾىعة الب٣غة، آلاًت   5
 .405، 403م  ٘ٝه اللٕت وظش الّشبُت،الشٗالبي، ؤبى مىهىع ٖبض اإلال٪ مدمض بً بؾماُٖل،   6
 .85، م ِلم الفٗشؤبى ُمٛلي، ؾمُذ ٖبض هللا،  7
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ت )ال ت مىعُٞما م٣ُضاالخاء اإلاغبَى بط ال ًم٨ً     Bound  Morphemeهاء(: حٗض الخاء اإلاغبَى

اؾخسضامه مىٟغصا، بل ًجب ؤن ًخهل بمىعُٞم آزغ ؤو ًلخ٤ بمىعُٞم آزغ ًض٫ ٖلى مٗجى الخإهِض 

ُٟتها ألانلُت. prefixesفي ألانل، وهي مً اللىاخ٤  ُٟت ؤزغي ٚحر ْو ، بال ؤجها ٢ض جؼاص لخاصي ْو

ل البيُت مً صاللت بلى ؤزغي، ٞمً ؤمشلت طل٪: ٖىضما جًاٝ الن٣ت )ٞالخاء اإلاغب ت ج٣ىم بخدٍى َى

اب ــــــ وّؿابت(   بلى الاؾمُت، مشل:)وؿَّ
َ

ا٫( ٞهي جدّى٫ الىن٠ َّٗ
َ
ت بلى بيُت اإلابالٛت )ٞ    8الخاء اإلاغبَى

، وبهما جلخه ُٟي، بط بجها ال ج٣هغ ٖلى جدضًض الىٕى ٤ باألبيُت ٞهظٍ الالن٣ت جدؿم بالخٗضص الْى

ىن ــــ لِؿذ طاث ؤنالت في الخإهِض،  اث٠ مخٗضصة، ٞالخاء ـــ ٦ما طَب بلُه اللٍٛى الٗغبُت لخاصي ْو

بط ٦شحرا ما هجض ؤبيُت ملخه٣ت بهظا الىٕى مً اإلاىع ُٞماث اإلا٣ُضة اللىاخ٤، بال ؤن صاللت الخإهِض 

ظا ما ًُٞ بلُه ٣ٞهاء الٗغبُت في ال٣غن الغاب٘  الهجغي ٖىضما ظٗلىا لهظا اإلاىعُٞم ٞحها ٚاثبت. َو

اث٠ مخٗضصة، هظ٦غ مجها:   اإلا٣ُض ْو

ابت، وعظل  ؤ ــــ الضالت ٖلى اإلابالٛت: وطل٪ هدى: )عظل ابت وامغؤة وؿَّ مت، وعظل وؿَّ
َّ

مت وامغؤة ٖال
َّ

ٖال

ؼة،
َ ُ
مؼة إلا َُ ؼة وامغؤة 

َ ُ
َمؼة إلا غو٢ت، وعظل َلباظت ٣َّٞ  َُ غو٢ت، وامغؤة نغوعة ٞو ا٢ت وعظل نغوعة ٞو

ى ٦شحر(  .  وامغؤة ٦ظل٪ ى ٌؿمحها َاء( ٣ُٞى2:٫ َو ؿخإه٠ ؤبى الٟخذ مىضخا صاللت الخاء ) َو وطل٪ ) .َو

الم اإلاؿام٘ ؤن َظا  ؤن الهاء في هدى طل٪ لم جلخ٤ لخإهِض اإلاىنىٝ بما هي ُٞه ، وبهما لخ٣ذ إٖل

ض مً جإهِض الٛاًت  الهٟت ؤماعة اإلاىنىٝ بما هي ُٞه ٢ض بلٜ الٛاًت والجهاًت ، ٞجٗل جإهِض إلاا ؤٍع

  واإلابالٛت ، وؾىاء ٧ان طل٪ اإلاىنىٝ بخل٪ الهٟت
ً
ًض٫ ٖلى طل٪ ؤن الهاء لى ٧اهذ   . مظ٦غا ؤم ماهشا

عظل ٞغو١،  : اإلاغؤة ماهشت لىظب ؤن جدظٝ في اإلاظ٦غ، ٣ُٞا٫ في هدى امغؤة ٞغو٢ت بهما لخ٣ذ ألن

ٟت، إلاا لخ٣ذ ٦ما ؤن الخاء في هدى امغؤة ٍغ لخإهِض اإلاىنىٝ خظٞذ م٘ جظ٦حٍر في هدى  ٢اثمت، ْو

م عظل ٍْغ٠ و٢اثم   .3(  و٦ٍغ

ِغ هدى ٢ىل٪: 
َّ
 ٖلى نٟاِث اإلاظ٦

ُ
٣ى٫ ؤبى مىهىع الشٗالبي: )... ومجها َاُء اإلابالِٛت وهي الهاُء الضازلت ٍو

"... 
ٌ
ت َٗ ، وَبا٢ِ

ٌ
ت َُّ ، وصاَ

ٌ
اَبت ، ووؿَّ

ٌ
َمت

َّ
ال َٖ َعُظٌل 

ظا ما ؤ٦ضٍ الض٦خىع ٞايل الؿ4 امغاجي ٖىض طَب . َو

                                                           
ُٙت في اللٕت الّشبُتؤهٓغ: الىجاع، ؤقىا١ مدمض،   1 م(، م 2006، )ٖمان: صاع صظلت، 1،ٍدًللت اللىاـٞ الخفٍش

78. 
باب في الغص ٖلى مً اصعى ٖلى الٗغب ٖىاًتها باأللٟاّ وبٟٚالها اإلاٗاوي  الخفاثق،ابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،   2

1/223. 
 .1/223اإلاغظ٘ الؿاب٤، باب في الغص ٖلى مً اصعى ٖلى الٗغب ٖىاًتها باأللٟاّ وبٟٚالها اإلاٗاوي   3
، 401، ٞهل في ؤبيُت ألاٞٗا٫، م اللٕت وظش الّشبُت مدمض بً بؾماُٖل، ٣ٞهالشٗالبي، ؤبى مىهىع ٖبض اإلال٪   4

402. 
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ت ال جب٣ي الىن٠ ٖلى خاله وبهما جدّى٫ الىن٠ بلى  ٢اثال: )بن اإلابالٛت بةلخا١ الخاء اإلاغبَى

اصة في  اب( م٘ ٍػ ابت( َى )اليؿَّ اصة في اإلابالٛت، وال )اليؿَّ م( م٘ ٍػ
ّ

مت( لِـ َى )الٗال
َّ

الاؾمُت ٞـــــــ )الٗال

 1اإلابالٛت(

مىهىع الشٗالبي: )... ومجها الهاء الضازلت ٖلى نٟاث الٟاٖل ل٨ثرة  ب ــ الضالت ٖلى الخ٨شحر: ٣ًى٫ ؤبى 

، وفي 
ٌ
َغة

َ
 وُسس

ٌ
َىت َٗ ُ

، ول
ٌ
ت

َ
، وُضَخ٨

ٌ
٣َت

َ
ل
ُ
، َو

ٌ
َدت

َ
٨

ُ
٣ا٫ لها َاُء ال٨ثرة، هدى ٢ىلهم: ه طل٪ الٟٗل مىه، ٍو

َؼٍة{
َ ُ
َمَؼٍة إلا َُ ّلِ 

ُ
ٌل ِل٩ ٍْ َخاَبٍت. ومجه ٦2خاب هللا: }َو

ْ
اَبٍت ُمٛ َُّ ّلِ ٖ

ُ
ا الهاء في نٟت اإلاٟٗى٫ به ل٨ثرة طل٪ ؤي: ِل٩

)... 
ٌ
ت

َ
ْخ٨ َُ ، و

ٌ
َغة

ْ
، وُسس

ٌ
َىت ْٗ ُ

، ول
ٌ
ت

َ
. بلى ٚحر طل٪ مً اللىان٤ التي 3الٟٗل ٖلُه، ٣٦ىلهم: َعُظٌل ُضْخ٨

٤ الخغوٝ ألانى٫  جلخ٤ ظظوع ال٩لماث ـ ؤؾماء وؤٞٗاال ـ لخ٠ًُ بلى الضاللت اإلاد٣٣ت ًٖ ٍَغ

طَب بلُه ٣ٞهاء اللٛت في ال٣غن الغاب٘ الهجغي، هجضٍ ًخإ٦ض ٖىض مٗجى ؤ٦ثر ٢ىة وؤ٦ثر مبالٛت. وما 

حن اإلادضزحن ٖىضما طَبىا بلى ال٣ى٫ بإن َظٍ الخغوٝ بهما هي مىعُٞماث، ؤي ٖىانغ نىجُت  اللٍٛى

 جًٟي ٖلى ال٩لمت ما لم ٨ًً لها ٢بل بياٞت َظ الخغوٝ.

٣هض بها جل٪ ال ُت للخغ٧اث البىاثُت: ٍو خغ٧اث التي جضزل في بيُت ال٩لمت ، عابٗا: الضاللت الهٞغ

وحكمل الخٛحراث الهىجُت التي جُغؤ ٖلى البيُت الضازلُت لل٩لماث التي ًخإل٠ مجها التر٦ُب الىدىي 

ُٟت الضاللُت للخغ٧اث، ٞهي ٖىضٍ مىعُٞماث ال ج٣ل  ،  ل٣ض اؾخُإ ؤخمض بً ٞاعؽ ؤن ًضع٥ الْى

ا، بط هغاٍ ٣ًى٫ مبرػا ًٖ الخغوٝ اللىان٤ )الؿىاب٤ ؤو اللىاخ٤( في بُا ن الٟغو١ الضاللُت وجمُحَز

٣ت صوع الخغ٧اث في الخٟغ٢ت بحن اإلاٗاوي بط ٣ًى٫: ) ٩ىن طل٪ في ألاؾماء وألاٞٗا٫ ٣ُٞىلىن للٍُغ ٍو

٣ىلىن للمغؤة الطسمت ِيَىا٥ وللؼ٦ُّمت ُيَىا٥،  ت، ٍو بَّ
ُ
ت ولؤلعى اإلاسهبت واإلاجضبت ز في الغمل ِزبَّ

٣ىلىن لب٣ُت ْى٫(  ظم٘ قاثل. ٍو
َ

. ٞالخغ٧اث البىاثُت في ألامشلت الؿاب٣ت ؤصث 4اإلااء في الخىى ق

٣ى٫ في مىي٘ آزغ مً ٦خابه )الهاخبي(:)... وما ٧ان ٞغ٢ه بدغ٦ت  صوعا باعػا في حُٛحر الضاللت. ٍو

ة و 
َ
َؼؤ َُ ً و َٗ ْ

ل ًُ ىت )بدؿ٨حن الٗحن( بطا ٧ان  ْٗ ُ
، ول ًَ ْٗ َّ

 )بٟخذ الٗحن( بطا ؤ٦ثَر الل
ٌ
َىت َٗ ُ

ة، ٣ٞىلهم ل
َ
ْؼؤ َُ

َغة(
ْ
َغة وُسس

َ
ا بحن 5وُسس حَر ا، ٞهم ًٟغ٢ىن بالخغ٧اث ٚو ٣ى٫: )وللٗغب في طل٪ ما لِـ لٛحَر . ٍو

َخذ( بٟخذ اإلاُم إلاىي٘ الٟخذ، وِم٣و  ْٟ َخذ )ب٨ؿغ اإلاُم( لآللت التي ًٟخذ بها، و)َم ْٟ اإلاٗاوي. ٣ًىلىن ِم

                                                           
 .124م(، م 2007، )ٖمان: صاع ٖماع لليكغ والخىػَ٘، 2، ٍمّاوي ألابيُت في الّشبُتٞايل نالر الؿامغاجي،   8
 1ؾىعة الهمؼة، آلاًت   2
 .385، ماللٕت وظش الّشبُت٘ٝه الشٗالبي، ؤبى مىهىع ٖبض اإلال٪ مدمض بً بؾماُٖل،   3
 .192، باب الٟغ١ بحن يضًً بدٝغ ؤو خغ٦ت، الفاخبيابً ٞاعؽ، ؤبى الخؿحن ؤخمض،   4
 اإلاغظ٘ هٟؿه.   5



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 272  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

ٌب )ب٨ؿغ )ب٨ؿغ اإلاُم( آللت ال٣و، وَم٣َو )بٟخذ اإلاُم( للمىي٘ الظي ٩ًى 
َ
ن ُٞه ال٣و، وِمْدل

بن(
َّ
دخلب ُٞه طواُث الل ًُ ْدلب ُٞه، وَمْدلب )بٟخذ اإلاُم( للم٩ان  ًُ . ٞـــ )اإلاُم( في ألامشلت 1اإلاُم( لل٣ضح 

ت.  الؿاب٣ت اؾخسضمذ مغة مٟخىخت ومغة م٨ؿىعة، لبىاء ؤبيُت مخٗضصة، بضالالث مخىٖى

ُٟت الضاللُت للخغ٧     بحن ؤجها مىعُٞماث ال ج٣ل ًٖ الخغوٝ ول٣ض ًُٞ ابً ظجي بلى الْى اث، ٍو

ا، ٞهُٛت )مٟٗل( بطا ٧اهذ اإلاُم  اللىان٤ )الؿىاب٤ ؤو اللىاخ٤( في بُان الٟغو١ الضاللُت وجمُحَز

الؼاثضة مٟخىخت ٞالهُٛت جض٫ ٖلى الخضر ؤي ج٩ىن مهضعا وؤن الصخيء زابذ. وؤما بطا ٧اهذ َظٍ 

مٟٗل )بٟخذ اإلاُم( ومٟٗل ٚحر زابذ، وطل٪ في ٢ىله: ) اإلاُم هٟؿها م٨ؿىعة ٞهي جض٫ ٖلى اؾم ؤصلت

)ب٨ؿغ اإلاُم( الخٝغ الؼاثض في ؤولهما إلاٗجى، وطل٪ ؤن مٟٗال )بٟخذ اإلاُم( ًإحي للمهاصع هدى طَب 

غ١ وِمْغَوح 
ْ
مظَبا وصزل مضزال وزغط مسغظا. و )ِمٟٗال( )ب٨ؿغ اإلاُم( لآلالث واإلاؿخٗمالث هدى: ِمُ

زع(
ْ
َه٠ وِمئ

ْ
م ٣ًى٫ في مىي٘ آزغ: )٢ىله للؿلم مغ٢اة )ب٨ؿغ اإلاُم( وللضعظت َمغ٢اة )بٟخذ .  ز2وِمس

اإلاُم(، ٞىٟـ اللٟٔ ًض٫ ٖلى الخضر الظي َى الغقي، و٦ؿغ اإلاُم مما ًى٣ل ٌٗخمل ٖلُه وبه 

خده مُم مغ٢اة جض٫ ٖلى ؤهه مؿخ٣غ في مىيٗه ٧اإلاىاعة واإلاشابت(  . ٧3اإلاُغ٢ت واإلائزع ٞو

 

 الساجمت

 

ٞمً زال٫ ألامشلت الؿاب٣ت، ًخطر لىا ؤن ٦ال مً الٟخدت وال٨ؿغة ٖباعة ًٖ مىعُٞماث ال         

٣هما  ج٣ل ؤَمُت ًٖ اإلاىعُٞماث ألازغي في جىظُه مٗجى الهُٛت جىظحها ص٣ُ٢ا. بط ًٖ ٍَغ

 اؾخُاٖذ 

اللٛت الٗغبُت ؤن جىظض ٞغ٢ا صاللُا بحن ٧ل مً نُٛتي )َمٟٗل( بٟخذ اإلاُم و)ِمٟٗل( ب٨ؿغ اإلاُم. 

ِلَ٪ 
َ
اَن َبْحَن ط

َ
ومشل َظا ما ؾا٢ه ابً ظجي في جىظُه ٢غاءة خؿان بً ٖبض الغخمان في ٢ىله حٗالى: }و٧

خضا٫ في ألامغ، ومىه ٢ىلهم ٢4َىاما{  ت خؿىت ال٣َىام، بطا  بط ٣ًى٫: " ال٣َىام بٟخذ ال٣اٝ الٖا ظاٍع

                                                           
  اإلاغظ٘ هٟؿه.  1
 باب السُاب الظي ٣ً٘ به ؤلاٞهام مً ال٣اثل والٟهم مً الؿام٘، الخفاثق،ابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،   2
باب في الغص ٖلى مً اّصعى ٖلى الٗغب ٖىاًتها باأللٟاّ وبٟٚالها اإلاٗاوي،  لخفاثق،ابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان، ا 3

 .1/224ط
 .67ؾىعة الٟغ٢ان /آلاًت   4
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هامه، ٨ٞظل٪ ٢ىله "  ٧اهذ مٗخضلت الُى٫ والسل٤. وؤما ال٣ِىام ب٨ؿغ ال٣اٝ ٞةهه مال٥ ألامغ ٖو

هاما (  . 1و٧ان بحن طل٪ ٢ىاما " ؤي مال٧ا لؤلمغ وهٓاما ٖو

ا٫ الظي جاصًه ٧ل       َّٗ مً  ٞمً زال٫ َظا اإلاشا٫ الظي ؾا٢ه ؤبى الٟخذ، ًخطر لىا ؤ٦ثر الضوع الٟ

الٟخدت وال٨ؿغة في ببغاػ الٟغو١ الضاللُت في ال٩لمت الىاخضة ٖىضما حؿخٗمل جاعة م٘ الٟخدت، وجاعة 

ؤزغي م٘ ال٨ؿغة. ٦ما ًُٞ ؤخمض بً ٞاعؽ للضوع الظي جاصًه الخغ٧اث في حُٛحر الضاللت، بط ٣ًى٫ 

َىه" بطا ؤ٦ثَر في )باب الٟغ١ بحن يضًً بدٝغ ؤو خغ٦ت ( : ) ... و ما ٧ان ٞغ٢ه بدغ٦ت ــ ٣ٞ َٗ ُ
ىلهم : "ل

) ًُ لٗ ًُ َىه" بطا ٧ان  ْٗ ُ
ًَ ، و"ل ْٗ َّ

و َظا ما طَب بلى جإ٦ُضٍ مٗانُغٍ ؤبى مىهىع الشٗالبي ٖىض  2الل

٪ و مغة بالدؿ٨حن ، ًخدى٫ اإلاٗجى بلى  ٣ت التي ًخم بها ه٤ُ ٧لمت ) لٗىت( مغة بالخدٍغ جىيُده للٍُغ

٪ ج٩ىن بمٗجى  ى٤ُُ بالخدٍغ
ُ
ىن٠ بها ٩ًىن ٦شحر اللًٗ ، ؤي : الًض ، ٞٗىضما ج ًُ : ؤن الغظل الظي 

ًَ ال٨شحَر ٧ان ًهضع مىه ، ؤما ٖىض الى٤ُ بها بدؿ٨حن ) الٗحن( ًى٣لب ألامغ بلى يضٍ ،  ْٗ َّ
ؤن َظا الل

ًُ مىهبا ٖلُه ،  بط ٣ًى٫ : " ... و ما ٧ان ٞغ٢ه  ٞبٗضما ٧ان َى الظي ٨ًثر اللًٗ ، ؤنبذ  اللٗ

 
ُ
َىت ) بًم بدغ٦ت ٦ما ٣ًا٫ : عظل ل ْٗ ُ

َىت ) بًم الالم و ٞخذ الٗحن و الىىن ( بطا ٧ان ٦شحر اللًٗ ،ول َٗ

ت ( 
َ
ت و ُضْخ٨

َ
 .3الالم و حؿ٨حن الٗحن و ٞخذ الىىن ( بطا ٧ان ًلًٗ و ٦ظل٪ ُضَخ٨

 :بلى الىخاثج آلاجُتٞمً زال٫ ما ج٣ضم ههل     

م مً ـــ بن ٧ل مً ابً ٞاعؽ وابً ظجي والشٗالبي ٢ض ُٞىىا وجىبهى  1 ُت، ٞٗلى الٚغ ا للضاللت الهٞغ

ؤجهم لم ًسههىا لها بابا بُٗىه، بط ظاءث صعاؾاتهم لهظا الىٕى مً الضاللت مخىازغة في زىاًا ٦خبهم، 

ا خ٣ها مً الضعاؾت والبدض، ل٩ىجهم هجخىا في ببغاػ ؤَمُتها باليؿبت  بال ؤجهم اؾخُاٖىا ؤن ًىَٞى

ٗىانغ التي ج٣ىم ٖلحها َظٍ الضاللت ـ ٦ما ًغاَا ٖلماء اللٛت ألهىإ الضالالث ألازغي، وؤإلاىا بجمُ٘ ال

 اإلادضزىن ـ ؾىاء ٧اهذ َظٍ الٗىانغ مىعُٞماث خغة ؤو م٣ُضة.

ُت، ؾىاء  2 ــ بن ٣ٞهاء الٗغبُت في ال٣غن الغاب٘ الهجغي ٧اهىا ٢ض ؤولىا ؤَمُت ٦بري للضاللت الهٞغ

ُت الخّغة )اإلاىعُٞماث ا ٤ ألامغ بالىخضاث الهٞغ
ّ
ُت اإلا٣ُضة حٗل لخغة( ؤم بالىخضاث الهٞغ

ر في اإلاٗجى، وؤن ال٣ُمت  )اإلاىعُٞماث اإلا٣ُضة( بًماها مجهم بإن ؤيَّ حُٛحر في اإلابجى ًبٗه ــ بالًغوعة ــ حٛحُّ

 الضاللُت لل٩لمت ج٨مً في مٗىاَا.

                                                           
ت، ط الخفاثق، ابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،  1  .102، 100، م 3باب في الضاللت اللُٟٓت والهىاُٖت واإلاٗىٍى
 .192باب الٟغ١ بحن يضًً بدٝغ ؤو خغ٦ت، م  الفاخبي،الخؿحن ؤخمض، ابً ٞاعؽ، ؤبى   2
، ٞهل في الٟغ١ بحن بدٝغ ؤو خغ٦ت، اللٕت وظش الّشبُت الشٗالبي، ؤبى مىهىع ٖبض اإلال٪ مدمض بً بؾماُٖل، ٣ٞه 3

 .423م 
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ُت اإلا٣ُضة بإهىاٖها اإلاسخلٟت )ؾىاب٤ ولىاخ٤ وصوازل( ـــ قإجها ف 3 ي طل٪ قإن ــ بن للىخضاث الهٞغ

ُت الخّغة ــ صوعا ٦بحرا في جدضًض الضاللت وجىظحهها الىظهت الض٣ُ٢ت   الىخضاث الهٞغ
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الّشبُت الحذًشت: ؤبيُت ألاّ٘ا٥  دساظت جدلُلُت مٝاسهت في اإلاذاخل اإلاعجمُت

 
 
ذة ؤهمىرحا  الشالزُت اإلاٍض

 ألاظخار اإلاؽاٟس الذ٠خىس خىٙي دولت

مّاٗس الىحي والّلىم ؤلاظالمُت، الجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت، ٜعم اللٕت الّشبُت وآدابها، ١لُت 

ا  مالحًز

 الذ٠خىس ٘ىصي ؤخمذ

ٜعم اللٕت الّشبُت وآدابها، ١لُت مّاٗس الىحي والّلىم ؤلاظالمُت، الجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت، 

ا  مالحًز

__________________________________________________________________________________ 

 اإلالخق

ضة والبدض ًٖ اؾخسضامها وجدضًض   ًىاظه الُلبت الهٗىباث البالٛت في اؾدُٗاب ألاٞٗا٫ اإلاٍؼ

ات ا لخىٕى ؤَضاٝ اإلاٗاظم وازخالٝ  هاصالالتها اإلاخٗضصة، بط جسخل٠ مضازل اإلاٗاظم ومدخٍى ٦ّما وهٖى

ضة  ظا مما ظٗل الباخض ًخُغ١ بلى ٞدو ٖضص ألاٞٗا٫ اإلاٍؼ في وصالالتها اإلاخٗضصة ؤحجامها، َو

ظم٘ اإلاىاص اإلاعجمُت  ُدىاو٫ َظا البدض مجهىصاثاإلاعجم الىؾُِ واإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي. ٞ

٣ت م٣اعهت جدلُلُت  اإلاعجمحن الٗغبُحن ألن الباخض اٖخ٣ض ي َظًً ص٣ُ٢ت ف بخهاثُتواهخ٣ائها بٍُغ

، لُٟدو الخُب٣ُاث اإلاعجمُت التي جىا٤ٞ الخضًشت اإلاخمحزة اإلااؾؿُت اإلاٗاظم الٗغبُت بإجهما مً

اث اإلاعجمُت الٗغبُت الخضًشت ومً زمَّ  ،بزباث اإلاضازل اإلاعجمُت وبؾ٣اَهافي  ؤَّم جل٪ الىٍٓغ

وبٖضاص ٖىانغ ال٨خب في اإلا٣غعاث الٗغبُت  الخضًشتمُت الاؾخٟاصة بها في بٖضاص اإلاٗاظم الخٗلُ

ت مضازل اإلاٗاظم الٗغبُت وجُب٣ُاتها في اإلاٗاظم  اإلاخُىعة، وبالخالي مؿاٖضة اإلاخٗلمحن ٖلى مٗٞغ

 الٗغبُت.

 اإلاٝذمت 

الٗغبُت وعٞضَا بال٨شحر مً  جىمُت اللٛتالخضًشت ؤَمُت ٦بري في اإلااؾؿُت الٗغبُت  للمٗاظم

ُؼ الخٗلُم  ِ
ّٟ ٗمل ال٨ٟغ ُٞخَد

ُ
اإلاهُلخاث وألالٟاّ والخجاعب ؤلاوؿاهُت وألا٩ٞاع السال٢ت التي ح
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م ػ الخ٣ضُّ ال٨ٟغي. ٦ما إلاضازل اإلاٗاظم الٗغبُت اإلااؾؿُت الخضًشت صوع  والخٗلم الظاحي، وحّٗؼِ

ا خُىي وُمِهمٌّ في الخٗامل اإلاٗغفي ٧ىجها ؤصاة ٞاٖلت  ًُ  مٗٞغ
ً
ناص٢ت للخىانل م٘ الش٣اٞاث، وها٢ال

 مىزى٢ا إلاىجؼاث الٗهغ الش٣اُٞت والٗلمُت والخ٣ىُت.

اث  لتزم بىٍٓغ ٌّٗض اإلاعجم الٗغبي اإلاعجم الىؾُِ، مً ؤ٦بر اإلاٗاظم اإلااؾؿُت في الٗالم الٗغبي ٍو

ث مىانٟاتها نىاٖت اإلاعجم في بزباث اإلاضازل وبَمالها واؾخٗما٫ اإلاٗلىماث اإلاعجمُت ومغاٖا

ُت مً   واإلاضازل الخُت اإلاإهىؾت اإلاهُلخاث وألالٟاّ بض٢ت، ٞإوعص اإلاضازل ألاؾاؾُت والٟٖغ

الٟٗل اإلااضخي اإلاجّغص الخُىي الكاملت. ٦ما ؤوعص  مً ال٩لماث واإلاغ٦باث والهُٜالخضًشت و

ضة  ه ومهضٍع بض٢ت، بياٞت بلى ؤهه ؤوعص اإلاضازل ألاؾاؾُت مً ألاٞٗا٫ اإلاٍؼ اإلاايُت، ومًاٖع

ضة م٘ ؤَمُتها. ت ومهاصع َظٍ ألاٞٗا٫ اإلاٍؼ  ول٨ىه م٘ طل٪ ال ًىعص نُٜ اإلاًاٖع

ًًُمً ال٨شحر مً اإلاضازل ؤم ألالٟاّ الىخكُت، ؤو ألالٟاّ التي  اإلاعجم الىؾُِ ال ًؼا٫ ول٨ً

ا الاؾخٗما٫ لٗضم الخاظت بلحها. و٢ض اهدكغث ٞحها ألالٟاّ الجاُٞت ال٨شحرة ؤو التي هجَغ ا هجَغ

الاؾخٗما٫ لٗضم الخاظت بلحها، ؤو ٢لت الٟاثضة مجها ٦بٌٗ ؤؾماء ؤلابل ونٟاجه، بط ٢ض وعص في 

 ومشل )الهلىإ( 1اإلاعجم الىؾُِ ٧لماث مشل )الههاَو( بمٗجى ال٣ىي مً الىاؽ ؤو ألاؾىص،

ٗت الكضًضة.   2بمٗجى الىا٢ت الؿَغ

الخضًشت ٞٗلُه ؤن ٣ًضم ألاولىٍت ؤًًا إلزباث اإلاضازل الخُت مً اإلاٗاظم الخضًشت  ما صام ؤههو

مً ال٩لماث واإلاغ٦باث والهُٜ، وبسانت ما َى مهم للُالب واإلاترظمحن والباخشحن، م٘ مغاٖاة 

ٟها، ُٞداو٫ بًغاص ال٩لماث  التي صزلذ الخُاة  الخضًشتالض٢ت والىيىح في قغح ألالٟاّ ؤو حٍٗغ

ت ٖلى ؤلؿىت اإلاش٣ٟحن والصخُٟحن ؤو ما َى ظضًغ بإن ٌٗٝغ مً م ٟغصاث اللٛت الخُت الجاٍع

                                                           
؛ واهٓغ: 65م(، م1994، )بحروث: م٨خبت لبىان، اإلاعجم الّشبي بحن اإلااض ي والحالشاهٓغ: السُُب، ٖضهان، 1

)بؾخاهبى٫: اإلا٨خبت ؤلاؾالمُت، ص.ث.(.  اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت، ؤلاصاعة الٗامت للمعجماث وبخُاء الترار، 

 . 987م 
 . 991، م  اإلاعجم الىظُياهٓغ: و ؛65، ماإلاعجم الّشبي بحن اإلااض ي والحالشاهٓغ: السُُب،  2
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 2و"الخىؾبت"  1واإلابؿىَت في اإلاالٟاث والبدىر والضاعؾاث الٗغبُت، ومجها: "الخاؾىب"

 5 بإهىاٖها. 4و"الهىاج٠" 3و"الكب٩اث"

ٗال ( 916ٞؤقاع ؤلاخهاء الظي ؤظغاٍ البدض ؤن اإلاعجم ألاؾاسخي ؤَمل مما وظض في اإلاعجم الىؾُِ )

ضة التي ؤَملها اإلاعجم  ى ؤ٦بر نُٛت ٖضصا مً بحن َظٍ الهُٜ اإلاٍؼ ل( ٞدؿب، َو َّٗ ٖلى وػن )ٞ

ل( 405ألاؾاسخي، ٦ما جبّحن مً ؤلاخهاء ؤًًا ؤن اإلاعجم ألاؾاسخي ؤَمل الٗضص ) َٗ ( ٞٗال ٖلى وػن )ؤٞ

ضة الىاعصة في اإلاعجم ا لىؾُِ واإلاعجم وخضٍ. ٞمً َظا اإلاىُل٤ ًدلل الباخض الهُٜ الشالزُت اإلاٍؼ

ضة الىاعصة في اإلاعجمحن، ٞحراعي الض٢ت  الٗغبي ألاؾاسخي، ٦ما ٢اعن الباخض ؤًًا بحن الهُٜ اإلاٍؼ

 عهت.واإلا٣ا والىيىح في الٗغى والكغح

 ؤَمُت اإلاّاحم الّشبُت الحذًشت

ؤنبذ مً الًغوعي ؤن ج٩ىن َىال٪ اإلاعجماث الٗغبُت التي حٗانغ الخُاة، بدُض حؿخُٟض مً الًٟ 

ٗض َظا  ا في اإلاعجماث ال٨بري، َو اإلاعجمي الظي بلٜ ال٣مت في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، ٦ما ْهغث آزاَع

ن اإلاجم٘ لجىت اإلاعجم وخضصث  مؿّىٚا مً مؿّىٚاث مغؾىم مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة، ٩ٞىَّ

ً. ٖو لى َظا اللجىت السُت، وعؾمذ اإلاٗالم التي ًيبػي ؤن ج٩ىن ٖلحها اإلاعجماث في ال٣غن الٗكٍغ

وؤ٢ّغ ٦شحرا مً ألالٟاّ اإلاىلضة واإلاٗغبت الخضًشت،  6م اإلاعجم الىؾُِ،1961ألاؾاؽ ْهغ في ؾىت 

خمحز اإلاعجم الىؾُِ بإهه ٖمل ناصع مً ماؾؿت ٖلمُت   7وقضص في هجغ الخىشخي والٍٛغب. ٍو

                                                           
ىع  1 ًُ  َظا اإلاضزل ؤنال . اإلاعجم الىظُيص ال 
ىعص  2 ًُ  َظا اإلاضزل ؤنال . اإلاعجم الىظُيال 
ىعص  3  َظا اإلاضزل مسخهغا ول٨ً لِـ بهظا اإلاٗجى الخاؾىبي . اإلاعجم الىظُيًُ
 َظا اإلاضزل مسخهغا ول٨ً لِـ بهظا اإلاٗجى اإلاٗغوٝ . اإلاعجم الىظُيًىعص  4
 . 987، م اإلاعجم الىظُيلٗامت للمعجماث وبخُاء الترار، اهٓغ: مجم٘ اللٛت الٗغبُت، ؤلاصاعة ا 5
 اإلاعجم الىظُي.مجم٘ اللٛت الٗغبُت، ؤلاصاعة الٗامت للمعجماث وبخُاء الترار،  6
م( 1938م( ؤوصخئ اإلاجم٘ اللٛىي في ال٣اَغة باؾم "مجم٘ اللٛت الٗغبُت اإلال٩ي"، وفي ؾىت )1932في ؾىت ) 7

 ؤبض٫ اؾمه باؾم "مجم٘ ٞااص ألاو٫ للٛت الٗغبُت"، زم ؤنبذ ُٞما بٗض "مجم٘ اللٛت الٗغبُت". اهٓغ: زلُٟت،

م،  بٖبض ال٨ٍغ م( 1961. وفي ؾىت )50م(، م1992، 3، )ٖمان: صاع الٟغ٢ان، ٍاللٕت الّشبُت والخٍّش

ب والترظمت واليكغ" جىُٟظا لل٣غاع الظي  جإؾؿذ في وػاعة التربُت والخٗلُم ألاعصهُت "اللجىت ألاعصهُت للخٍٗغ
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ٗجى بخدغي الض٢ت والىيىح ف ت الٗغبُت الخضًشت، َو ي مؿخىي ٖخُضة، لها ز٣لها في اإلاباخض اللٍٛى

و٢ض ؤزًٗذ ماصة َظا اإلاعجم في مىا٢كاث ومغاظٗاث ٖضًضة، ولظل٪ ؤ٢بل الىاؽ ٖلى   1الىي٘.

ت الخضًشت". ا للضعاؾاث اللٍٛى ؤزظ اإلاجم٘ ٖلى ٖاج٣ه  2ا٢خىاثه واؾخسضامه، ٦ما ؤنبذ مىيٖى

م مً اؾخسضامه مٗٓم اإلاٗاظم الٗغبُت التي نضعث مى ظ الٟترة اإلاداٞٓت ٖلى ؾالمت اللٛت، ٖلى الٚغ

ال٣ضًمت بلى ًىم زغط ُٞه اإلاعجم الىؾُِ بلى خحز الىظىص، مهاصع ومغاظ٘ زال٫ جدًحٍر لهظا 

   3 اإلاعجم.

٣ت مً 1982بِىما نضع اإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي ؾىت  لحن، وبمباصعة مٞى مــ، بمجهىص مً السبراء اإلاَا

ل  الخاب٘ للمىٓمت الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت م٨خب الٗغبُت للخٍٗغب والٗلىم بخىوـ التي ٢ام بخمٍى

ا الاؾخٗما٫  . و٢ض جم بَما٫ ال٨شحر مً ألالٟاّ الىخكُت والجاُٞت ؤو التي هجَغ بٗه ووكٍغ اإلاجهىص َو

لٗضم الخاظت بلحها، والتي ٢ض جًمجها الىؾُِ. وجّم وي٘ َظا اإلاعجم بٗض الاؾترقاص بما ؤ٢ٍغ مجلـ 

ت مؿخدضزت، ؤ ت ؤو مى٣ىلت، في اإلاجم٘ وماجمٍغ مً ؤلٟاّ خًاٍع و مهُلخاث ظضًضة مىيٖى

خىاء بةزباث الخي الؿهل  ٟاث ٖلمُت ص٣ُ٢ت واضخت لؤلقُاء. زم الٖا مسخل٠ الٗلىم والٟىىن، ؤو حٍٗغ

اإلاإهىؽ مً ال٩لماث والهُٜ ألاؾاؾُت، وزانت ما ٌكٗغ الُالب واإلاترظم ؤهه بداظت بلحها، م٘ 

  4ٟها.مغاٖاة الض٢ت والىيىح في قغح ألالٟاّ ؤو حٍٗغ

ذة   ؤبىاب ألاّ٘ا٥ اإلاٍض

                                                                                                                                              
ب ألاو٫، اإلاى٣ٗض في الغباٍ ؾىت ) م(، واؾخمغث َظٍ اللجىت بإٖمالها ختى جإؾـ 1961اجسظٍ ماجمغ الخٍٗغ

ً ٧امل، 1976٘ اللٛت الٗغبُت ألاعصوي" في ألاو٫ مً قهغ جمىػ ؾىت )"مجم ؿ٩ي، ٍػ اإلاّاحم م(. اهٓغ: السَى

ت الجامُٗت، الّشبُت ٜذًما وخذًشا ت: صاع اإلاٗٞغ  .129م(، م2007، )ؤلاؾ٨ىضٍع
-226م(، م1997، )بحروث: صاع الٛغب ؤلاؾالمي، 1، ٍمعاثل في اإلاعجماهٓغ: مغاص، ببغاَُم،  1

227. 
 . 56، ماإلاعجم الّشبي بحن اإلااض ي والحالشالسُُب،  2
 .150اهٓغ: الؿاب٤ هٟؿه، م 3
اإلاعجم اإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي الظي ؤنضعجه اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت والٗلىم، اهٓغ: ظماٖت مً اإلاالٟحن،  4

 (.م1988، )جىوـ: اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت والٗلىم،  الّشبي ألاظاس ي



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 279  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

ذوالجضًغ بالظ٦غ باصء طي بضء ؤن  حر ؤنلُت.الّٙل اإلاٍض ٗجي  1: َى ما٧اهذ بٌٗ خغوٞه ػاثضة ٚو َو

ىا٥ خغوٝ ؤزغي ؤيُٟذ ٖلى َظا  ؤن َظا الٟٗل ًدخىي ٖلى خغوٝ مبيُت باألؾاؽ ألاو٫، َو

ض ٖلى نىعجه ألاولى نىعة ؤزغي لها ٢هض وبٞاصة. ٞإه ض؛ الٟٗل الشالسي الٟٗل لتًز ىإ الٟٗل اإلاٍؼ

؛  ض ٖلُه زالزت ؤخٝغ ان، ؤو ٍػ ض ٖلُه خٞغ ض ٖلُه خٝغ واخض، ؤو ٍػ ى ؤنله زالسي ٍػ ض: َو اإلاٍؼ

اصة  ظٍ الٍؼ ان. َو ض ٖلُه خٞغ ض ٖلُه خٝغ واخض، ؤو ٍػ ى ؤنله عباعي ٍػ ض: َو والٟٗل الغباعي اإلاٍؼ

  ؤُٖذ الٟٗل نىعا ظضًضة.

ضة ح ه، وهي م٣ؿمت جدذ الىٓام  2ؿٗت ٖكغ بابالؤلٞٗا٫ اإلاجغصة واإلاٍؼ ا في ٦خاب ؾِبٍى وعص ط٦َغ

 آلاحي:

َل )  زالزت زالزُت مجشدة وهي: -ؤ َّ َ
َل (، )  ٘ ِّ

َ
َل (، و)  ٘ ُّ َ

ضة، ؤوػاجها زالزت  ٘ (، ٞهظٍ هي الشالزُت اإلاٍؼ

.ِ٣ٞ3  

 وؤسبّت سباُِت ومجها: -ب

، وهي: ) -1 ض الشالسي بدٝغ َل زالزت مً مٍؼ َّ ْ
٘

َ
اصةؤ َمؼة، مشل: ؤْهغ، وؤ٦غم، وؤخًغ، وؤحٗب؛  ( بٍؼ

َل و) َِ ْ
ا
َ
اَض؛ و)٘ اع١، ٖو اصع، ٞو اظغ، و٢اوم، ٚو َل ( بٟخذ الٗحن، مشل: ٢اَ٘، َو َّّ َ

( بخ٠ًُٗ ٘

م.
ّ
ّهم، و٢ل م، و٢ّضع، ٞو

ّ
ل م، وهّؼ٫، ٖو

ّ
 الٗحن: ٧ل

ى ) -2 َل وللغباعي اإلاجغص باب واخض، َو
َ
ل ّْ

َ
ل: صخغط، ( بٟخذ الٟاء والالمحن م٘ ؾ٩ىن الٗحن، مش٘

 وبغ٢٘، وخمل٤.

 وظخت خماظُت مجها:  -ج

                                                           
، 1)بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، ٍ ٠خاب ألاّ٘ا٥،ابً ال٣ُإ، ؤبى ال٣اؾم ٖلي بً ظٟٗغ بً ٖلي الؿٗضي،  1

 .12م(، م2003
ه، ؤبى بكغ ٖمغو بً ٖشمان بً ٢ىبر،  2 هؾِبٍى ، جد٤ُ٣: ٖبض الؿالم َاعون، )بحروث: صاع الجُل، ص.ث(،  ٠خاب ظِبٍى

شاك ِلمُت،ِلم ؛  واهٓغ: الخاط صوله، خىٟي، 5، م4ط ، )٧ىالاإلابىع: مُبٗت الجامٗت 1ٍ الفٗش اإلاخٝذم أٔل

ا،   .56 -53م(، م2004ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز
غي، الكُش زالض بً ٖبض هللا،  3 ذ ِلى الخىلُذ،ألاَػ م(، 2000، )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، 1ٍ ؼشح الخفٍش

 .  25، م2ط
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حن وهي: ) -1 ض الشالسي بدٞغ َل زمؿت مً مٍؼ َّ َ
خ
ْ
اصة ؤل٠ الىنل ِا٘ ٤ ٍػ ( و٢ض ؤحى َظا الىػن ًٖ ٍَغ

َل والخاء، مشل: اهخهغ؛ و) َّ َ
ٙ

ْ
اصة ؤل٠ الىنل والىىن، مشل: ِاه ٤ ٍػ ( و٢ض ؤحى َظا الىػن ًٖ ٍَغ

لَّ اهٟخذ؛ و) َّ ْ
اصة ؤل٠ الىنل وج٠ًُٗ الالم، مشل: اخمّغ؛ و) ( و٢ض ؤحى َظاِا٘ َل الىػن ًٖ ٍػ َِ ا

َ
ٙ

َ
( ج

؛ و) اصة الخاء وألال٠، مشل: حٗاٝع ٤ ٍػ َل و٢ض ؤحى َظا الىػن ًٖ ٍَغ َّّ َ
ٙ

َ
( و٢ض ؤحى َظا الىػن ًٖ ج

اصة الخاء وج٠ًُٗ الٗحن، مشل: حعّجب. ٤ ٍػ  ٍَغ

ى: ) - 2 ض بدٝغ باب واخض َو َل وللغباعي اإلاٍؼ
َ
ل ّْ

َ
ٙ

َ
ض َىا َى ) الخاء(، مشل: جؼلؼ٫.(، ٞالج  خٝغ اإلاٍؼ

 

 وظخت ظذاظُت مجها: -د

ض الشالسي بشالزت ؤخٝغ وهي: )1 َل . ؤعبٗت مً مٍؼ َّ ْ
ٙ

َ
اصة ألال٠ والؿحن والخاء، مشل: ِاْظخ (، بٍؼ

ا٥َّ اؾخٟهم؛ و) َّ ْ
اصة ؤل٠ وؤل٠ زم الخ٠ًُٗ، مشل: ازًاّع؛ و)ِا٘ ٥َ (، بٍؼ ىَّ َّ ْ

اصة ؤل٠ وواو ِا٘ (، بٍؼ

َل الخ٠ًُٗ، مشل: اظلّىط، و)زم  َِ ْى َّ ْ
غ الٗحن، مشل: اٖكىقب. ولم ًظ٦غ ِا٘ اصة ؤل٠ وواو وج٨ٍغ (، بٍؼ

)٫ ا مً الىىاصع، مما ٌٗجي ؤن ألابيُت  1 الؿُىَي )اٞٗىَّ مً ألابيُت الىؾُِ وألاؾاؾُت، بل ط٦َغ

 ٖىضٍ زماهُت ٖكغ.

حن بابان َما: ) -2 ض بدٞغ لَّ وللغباعي اإلاٍؼ
َ
ل َّ

ْ
اصةِا٘ ؤل٠ الىنل وج٠ًُٗ الالم الشاهُت، مشل:  (، بٍؼ

؛ و) َل اَمإنَّ
َ
ل
ْ
ى َّ ْ

اصة ؤل٠ وهىن، مشل: اخغهجم.ِا٘  (، بٍؼ

 

ذة في اإلاعجمحن   دساظت جدلُلُت مٝاسهت ألبيُت ألاّ٘ا٥ الشالزُت اإلاٍض

ضٍ مً مضازل اإلاٗاظم الٗغبُت، جل٪ اإلاىاص التي بها جبضؤ بها ٖملُت نىاٖت َظٍ اإلاٗاظم،  الظي هٍغ

ا اإلاٗخمضة. بٗض  ت التي جخ٩ىن مجها مضازل اإلاٗاظم مً مهاصَع جدضًضَا، وظم٘ اإلاىاص اللٍٛى

حن ألن مهُلر  واؾخٗما٫ مهُلر )اإلاضزل( للماصة اإلاعجمُت ؤص١ لضي بٌٗ اإلاعجمُحن الٗهٍغ

حر ألانلُت،بط بن اإلاضزل ٩ًىن ٖلى ٢ضع ازخالٝ  ، بط ٌكمل اإلاىاص ألانلُت ٚو
ً
ت

ّ
"اإلاضزل" ؤ٦ثر ص٢

   2ا٫ لل٩لماث، ؾىاء ٧ان طل٪ الازخالٝ نىجا ؾا٦ىا، ؤو نىجا لُىا.ألاق٩

                                                           
ي، ظال٫ الضًً،   1 ش في ِلىم الؿَُى  .307، م3(، م1998، )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، اللٕت وؤهىاِهااإلاَض
 . 181(، م1991، )الجؼاثغ: بِذ الخ٨مت، اإلاعجم الّشبي: بؼ٣اًلث ومٝاسباثاهٓغ: الخمؼاوي، مدمض عقاص،   2
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ضة الشالزُت  وبما ؤن َظا البدض ٌٗالج مؿإلت بَما٫ اإلاضازل اإلاعجمُت ٖلى ق٩ل ؤبيُت ألاٞٗا٫ اإلاٍؼ

في اإلاعجم اإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي بٗض بزباتها في اإلاعجم الىؾُِ ؾجر٦ؼ في َظٍ الؿُىع ٖلى 

ض ال . الٟٗل اإلاٍؼ  وؤٖغيها في الخٟانُل آلاجُت:شالسي صون ٚحٍر

َل  -8 َّ ْ
٘

َ
 ؤ

َل( في  َٗ ْ
ٞ

َ
، و٢ض بلٜ ٖضصَا ؤلٟا ٧ّل مً اإلاعجم الىؾُِ واإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخيوعصث نُٛت )ؤ

وهي مً ؤ٦بر  –٦ما ؤزبخه ؤلاخهاء الظي ؤظغاٍ البدض  -(٧لمت1718وؾبٗمئت وزماهُت ٖكغ )

ؤوعص اإلاعجم ألاؾاسخي مما ظاء في اإلاعجم الىؾُِ ٣ٞض  نُٛت ٖضصا مً بحن َظٍ الهُٜ،

( ٞٗال، وؤياٝ 405( ٞٗال، وؤؾ٣ِ ألاؾاسخي مما وظض في اإلاعجم الىؾُِ الٗضص )1308)

ى وهي: ( زمؿت ؤٞٗا٫ ظضًضة ٖلى اإلاعجم الىؾ05ُِألاؾاسخي )
َ
احي-آح

َ
مشل: آجاٍ ٖلى  مااجاة-ًا

اِظغ-ألامغ، وآَظَغ 
َ
 مشل: آظٍغ الضاَع ، و  مااظغة-ًا

َ
ظ

َ
اِزظ-آز

َ
ى-ًا

َ
ه –ماازظة، وآد ُْ اِز

َ
ا ًُ- 

 ، وآَػَع 
ً
اة

َ
از

َ
اػع  -ِبوُما

َ
ا اػعة -ًُ

َ
  .ُما

التي لم ًسخل٠ ٧ّل مً اإلاعجم الىؾُِ واإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي في بًغاصَا ومً بحن َظٍ ألاٞٗا٫  

: ؤإلاه آلم٧لمت "آلم" ٖلى وػن "ؤٞٗل" ٦ما لم ًسخلٟا في الضاللت الىاعصة لها، خُض وعص في ألاو٫: 

" الصسو: آلم: ًالم بًالما مالم وؤلُم: و"آلموفي آلازغ"  1بًالما ؤي ؤوظٗه، ٞهى مالم وؤلُم،

 2هدى: "ًالم اإلاىاًَ ؤن ًغي الٟؿاص َىاُٚا في البالص".ؤوظٗه، 

ومً طل٪ "آمً" خُض وعصث في اإلاعجم الىؾُِ بمٗجى الهحروعة والخهض٤ً، ؤي آمً بًماها: ناع 

ل: }وما ؤهذ بمامً لىا{. وبلُه طَب اإلاعجم الٗغبي   3به: وز٤ ونّض٢ه، "آمً"طا ؤمً. و وفي الخجًز

"٧ان الؿلىي ال٨بري هدى:  الصسُو: اٖخ٣ض ونّض١، "آمً"ماها: ًامً بً آمًألاؾاسخي خحن ٢ا٫: 

للىاؽ في ظُلىا صًجهم ٩ٞاهىا ًامىىن باهلل"، بال ؤن اإلاعجم ألاؾاسخي اؾخض٫ ٖلى صالالتها بالخضًض 

                                                           
 .24، ماصة: ؤ.٫.م. م1، طاإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   1
 .102، ماصة: ؤ.٫.م. مظاس ياإلاعجم الّشبي ألا ظماٖت مً اإلاالٟحن،   2
 .28، ماصة: ؤ.م.ن. م1، طاإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   3
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الىبىي الظي ًشبذ ما ازخاٍع مً الضالالث ٣ٞا٫ "ال ًامً ؤخض٦م ختى ًدّب ألزُه ما ًدّب 

 1.لىٟؿه"

الصسو: ٚلٔ نىجه وزكً، ؤي  ؤبّذ ّذ" وهي جُٟض الخٛلُٔ في الهىث، ٣ًا٫: ٧لمت "ؤبومً طل٪ 

ال ختى بّذ نىجه"، ؤي ٚلُٔ الهىث مً صاء ؤو ٦ثرة نُاح.  ٞبهظا ًُٟض وػن "ؤٞٗل"  نغر ٍَى

اصة في ؤنل ال٩لمت "بّذ" ٢ض ا٦دؿبذ  "الكضة" ؤو "الخٛلُٔ" ؤو "مجاوػة الخض" في الصخيء، ألن الٍؼ

اثضة ٖلى الضاللت ألانلُت لل٩لمت. ومً طل٪ ٧لمت "ؤخض١" ٣ٞض ؤوعص لها صاللخحن لها صاللت ؤزغي ػ 

٣ا٫ " ؤخض١َما "ؤلاخاَت" و "الهحروعة" ٣ًا٫:  بىا الكضاثض".  ؤخض٢ذًدض١ بخضا٢ا: ؤخاٍ به، ٍو

 ومىه ناعث خض٣ًت. 

ًدغم  ؤخغمو٧لمت "ؤخغم"  وهي جُٟض "الضزى٫ في الؼمً ؤو اإلا٩ان" و"الامخىإ ًٖ الصخيء" ٣ًا٫ 

بخغاما: صزل في الخغم ؤو البلض الخغام ؤو في الكهغ الخغام ؤو في خغمت مً ٖهض ومُشا١. ومىه: 

ؤمؿ٪ ًٖ الصخيء وامخى٘ ٖىه.  ومجها ٧لمت "ؤخهض" وهي جُٟض "الضزى٫ في و٢ذ الخهاص"٣ًا٫: 

َا وهي ًدهض بخهاصا: خان خهاصٍ. ومجها ٧لمت "ؤخ٤ّ" ٞةن لها صاللت ال جىظض في مجغص ؤخهض

هاع" بط ٣ًا٫:  ا، ؤو اصعى الصخيء ٞشبذ له. ومىه: ؤوظبه  ؤخ٤ّ "ؤلازباث وؤلْا ًد٤ّ بخ٣ا٢ا: ٢ا٫ خ٣ًّ

 هللا الخ٤: ؤي ؤْهٍغ وؤزبخه. وؤخ٤ونّحٍر وخ٣ّا ال ٌك٪ ُٞه. 

 ( ٞٗال مً ألاٞٗا٫ الترازُت التي ؤوعصَا اإلاعجم الىؾ405ُِؤؾ٣ِ اإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي الٗضص )

َل( ، ألامغ الظي الظي بلى ج٣لُل مضازلها الترازُت. ل٣ض ؤؾ٣ِ اإلاعجم الٗغبي التي  َٗ ْ
ٞ
َ
وعصث بهُٛت )ؤ

ألاؾاسخي مً باب "ؤٞٗل" ٧لمت "آخً" مأخىت: ؤي ٖاصاٍ ٣ًا٫: بُجهما مًاٚىت ُٖٓمت ومااخىت 

ُٟض َظا الىػن َىا "الدكاع٥" خُض اإلاٗاصة ج٣٘ بحن الازىحن ال مً ٞغص واخض.  ومً طل٪ ٢ضًمت،  ٍو

٣ا٫:  وؤبدغ: ٧ان ٦شحر ألاؾٟاع،  ؤبغّ ٧لمت "ؤبإؽ": ؤي ؤنابه الباؽ،  ومجها  "ؤبّغ": ؾاٞغ في البّر، ٍو

ب بلى هللا، ومىه  ىا ًُٟض "الخ٩ازغ في الصخيء" ومىه الغظل الظي ٦ثر ولضٍ، ومىه َلب البّر والخ٣ٍغ َو

 ىؾُِ.ٞهظٍ ال٩لماث مما ؤوعصَا اإلاعجم ال ؤظابه بلى ما ؤ٢ؿم ٖلُه.

                                                           
 .109، ماصة: ؤ.م.ن. ماإلاعجم الّشبي ألاظاس يظماٖت مً اإلاالٟحن،   1
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لَ -2 َِ  ٘ا

ضة بدٝغ واخض ٖلى وػن  َل "ظمُ٘ ألاٞٗا٫ اإلاٍؼ َٖ ا
َ
اإلاعجمحن الىؾُِ وألاؾاسخي ٣ًّضع  مضازلفي " ٞ

( ٞٗال، خحن ط٦غ اإلاعجم ألاؾاسخي مما وظض في 915( ٞٗال، جىاو٫ اإلاعجم الىؾُِ مجها )970بـ )

( ٞٗال ٖلى 11البالٛت )(، وؤياٝ اإلاعجم ألاؾاسخي ألاٞٗا٫ الجضًضة 594) اإلاعجم الىؾُِ الٗضص

اإلاعجم الىؾُِ، ومىه "َباَصَء" مشل: َباَصَء الصسَو بال٨الم، و"َظاَبَه" مشل: َظاَبَه الٓالم: ؤي واظهه، 

": ؤي ؾهل لحن، ومىه ِٖل زاٌٞ، 1ومىه: ظابه ٖغا٢ُل ٦شحرة، ٌَ َ
اٞ

َ
َم"  2ومىه "ز ََ مشل:   ومىه "َصا

اظمه، و َمه اإلاغُى، ؤي: ؤجاٍ ٞجإة، َو ََ َو، َصا
َ
، وَعا٢ ٍُ اَنَغ

َ
: ٚؼاَا، ومىه: ز

َ
: صاَم الٗضو اإلاضًىت

َخ٤َ.
َ
  وال

ٞٗال مً ألاٞٗا٫ الترازُت التي ؤوعصَا اإلاعجم  (321الٗضص )ؤؾ٣ِ اإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي 

َل( ، ألامغ الظي الظي بلى ج٣لُل مضازلها الترازُت. َٗ ْ
ٞ

َ
ٞهظٍ  الىؾُِ التي وعصث بهُٛت )ؤ

 إلاعجم الىؾُِ. ال٩لماث مما ؤوعصَا ا

ل -3 ّّ ٘ 

ضة بدٝغ واخض ٖلى وػن  ل" ٣ًّضع ظمُ٘ ألاٞٗا٫ اإلاٍؼ ّّ اإلاعجمحن الىؾُِ وألاؾاسخي بـ  مضازلفي "٘

( ٞٗال، في الخحن ؤوعص اإلاعجم ألاؾاسخي مما 2145( ٞٗال، ؤوعص اإلاعجم الىؾُِ مجها )2،230)

( ٞٗال ؤي ما حكابه مجها. ولم ًسخل٠ ٧ّل مً اإلاعجم الىؾُِ 1،229ؤوعصَا اإلاعجم الىؾُِ )

ضة بدٝغ واخض ٖلى ل" ،  واإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي في وعوص ألاٞٗا٫ اإلاٍؼ ّٗ  "ؤّبً"ومجها ٧لمت: وػن "ٞ

. و  ؤّب٣ًًا٫ في اإلاعجم الىؾُِ،  ذ: عزاٍ وؤزجى ٖلُه، ٣ًا٫: َى ٣ًّغ  ؤّبًالصخيء: ا٢خٟى ؤزٍغ ُّ اإلا

اّبً ألامىاث. ًابً جإبِىا: عزاٍ وؤزجى ٖلُه،  ؤّبًوفى اإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي ؤهه ٣ًا٫:   3ألاخُاء، ٍو

                                                           
 .228، ماصة: ؤ.ب.ن. ماإلاعجم الّشبي ألاظاس يظماٖت مً اإلاالٟحن،   1
 .410، ماصة: ؤ.ب.ن. مألاظاس ياإلاعجم الّشبي ظماٖت مً اإلاالٟحن،   2
 .3، ماصة: ؤ.ب.ن. ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   3
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ن الغثِـ الغاخل"، وخٟلت جإبُيُت: خٟل ٣ًام ٖاصة بمىاؾبت هدى: "قاع٥ ٖضص مً الكٗغاء في جإبح

. الم في اإلاجخم٘ لئلقاصة بمأزٍغ اة ؤخض ألٖا   1ٞو

شه" وهي جُٟض في اإلاعجم الىؾُِ "اللحن واإلاهض" خُض ًغي ؤهه ٣ًا٫: "ومجها ٧لمت 
ّ
شهؤز

ّ
ىه ومّهضٍ،  :ؤز ُّ ل

ضو 
ّ
" الخَٟغل"ؾاسخي خحن ؤوعص صاللتها ٖلى وبلُه هخى اإلاعجم الٗغبي ألا  2البِذ: ّٞغقه باألزار. ؤز

ضؤي ٣ًا٫: 
ّ
ضًازض جإزِشا: و  ؤز

ّ
  3البِذ: ّٞغقه باألزار. ؤز

التي وعصث بهُٛت  ( ٞٗال مما ؤوعصَا اإلاعجم الىؾ916ُِوؤؾ٣ِ اإلاعجم ألاؾاسخي الٗضص )

٠" ال٣ضع: آزٟها. ؤي ويٗه ٖلى 
ّ
ل(، ألامغ الظي الظي بلى ج٣لُل مضازلها الترازُت. ومجها: "ؤز ّٗ ٞ(

مه": ّٖضٍ آزما.  4 ألازافي.
ّ
ى": ٞالن: ٢ا٫   6 ومجها: "ؤّظضٍ": ٢ىاٍ ووز٣ه وؤخ٨مه.  5 ومجها: "ؤز

ّ
ومجها: "ؤد

 ٞهظٍ ال٩لماث مما ؤوعصَا اإلاعجم الىؾُِ.  7 له ؤدي.

٦ما ؤزبخه ؤلاخهاء الظي ؤظغاٍ  ( ٖضصا85خحن ؤياٝ اإلاعجم ألاؾاسخي ألاٞٗا٫ الجضًضة البالٛت )

ضة. وهي ؤ٦بر نُٛت ٖضصا مً بحن َظٍ الهُٜ البدض، َم" مشل:  اإلاٍؼ َم ومجها "خخَّ  8ٖلُه ألامُغ، خخَّ

َن" مشل:  ؼَّ
َ
َن و"ز ؼَّ

َ
يَء،  ز

َّ
َن و الصخ ؼَّ

َ
" مشل: اإلاٗلىماث، ز ًَ ًَ  و"َصظَّ  اإلاضعب الخُىاَن الىخصخي، َصظَّ

َل"  َّٟ َ
َل مشل: و"٢ َّٟ َ

لالجلُض،  ٢ ّٟ َب،  ألابىاب. و٢ هَّ
َ
ض، وز َُّ َل، وَخ ض، وخكَّ ، وخكَّ ـَ ومجها َخؿَّ

َذ،  ٍَّ ، وَع َ٘ َّ
ى، وَع٦ َذ، وَعسخَّ ، وَعبَّ َ٘ ، وَصمَّ ، وَص٫َّ ًَ ي، وَصقَّ ، وَصعَّ رَ ىَّ

َ
ى، وز َّٟ َ

، وق
َ
ٍ غَّ

َ
َل، وق وَػبَّ

. شَ َب، وَوبَّ بَّ ََ َل، و َُّ ى، وهَ
َّ

صخ
َ
َن، وو ى، وَمضَّ جَّ

َ
، و٦ َ٘ بَّ

َ
َغ، و٢ ًَّ َ

َض، وٞ َُّ َٖ َر، و
َّ
، وَنل َ٘ َل، ون٣َّ

َّ
ل

َ
 وق

                                                           
 .67، ماصة: ؤ.ب.ن. ماإلاعجم الّشبي ألاظاس يظماٖت مً اإلاالٟحن،   1
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لَ  -4 َّ َ
 ِا٘خ

َل" في مضازل اإلاعجمحن الىؾُِ وألاؾاسخي  َٗ َخ
ْ
حن ٖلى وػن "ِاٞ ضة بدٞغ ًدصخى مجمٕى ألاٞٗا٫ اإلاٍؼ

( مجها في اإلاعجم الىؾُِ، وحكابه اإلاعجم ألاؾاسخي م٘ 1،065( ٞٗال، بط وعص الٗضص )1،069بـ )

( ٞٗال. في الخحن ؤياٝ اإلاعجم ألاؾاسخي ٞٗلحن 586( ٞٗال، وؤؾ٣ِ ألاؾاسخي مجها )479الىؾُِ )

ما: "امتزط )في اعحكاًخا"، و –ًغحصر  -ؤي: ازخلِ، و"اعحصر  1ِاْمِتَزاًظا"-ًمتزُِط -٣ِٞ ٖلى الىؾُِ، َو

ت في ألاوسجت اإلاٍغًت.  2الُب(: عؾبذ ماصة قبه ِوكىٍّ

ل٣ض ؤوعص اإلاعجم الىؾُِ واإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي ٧لماث ٖلى وػن "اٞخٗل" الظي ًض٫ّ في الٛالب 

حر طل٪.  هاع" و"اإلابالٛت" و"الازخُاع" ٚو ت"  و"الدكاع٥" و"الاظتهاص"و"وؤلْا ٦ما مّغ بىا ٖلى "اإلاُاٖو

تي ؤوعصَا اإلاعجم الىؾُِ واإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي ٧لمت "ابترص" وهي جُٟض ومً َظٍ ال٩لماث ال

ت" ؤي  ًبترص ابتراصا: ؤي اٚدؿل باإلااء الباعص ٞخبرص ظؿضٍ، ومىه  ابترصٞخبّرص، ٣ًا٫:  ابترص"اإلاُاٖو

ه. ٞالٛاًت مً الخبرص َىا الخهى٫ ٖلى ٖضم السسىت، وفي خالت ٖضم  قغب اإلااء الباعص ٞخبرص ظٞى

ت الٗملُت ٞةن ال٣اثم بها بالخاظت بلى الخ٨غاع ؤو البدض ًٖ الخل البضًل. ومً َىا مشل َظٍ  مُاٖو

 ٞل ٖجها ألن لها ٢ُمت بالٛت في اإلاٗجى والضاللت.الضاللت ال ًيبػي الخٛا

َؿَغ" التي جُٟض الابخضاء بالصخيء ٣ًا٫: 
َ
ًبدؿغ ابدؿاعا: ابخضؤ به ٢بل ٧ل  ابدؿغ ومً َظٍ ال٩لماث: "ِاْبد

شخيء، ومىه الخضًض: "اللهم ب٪ ابدؿغث وبلُ٪ جىظهذ". ومىه :َلب الخاظت في ٚحر ؤواجها ؤو 

بل هطجه. وفي اإلاىي٘ ألاو٫ والشاوي جُٟض "الاجساط" ؤي اجسظ ٢غاعا ؤن مىيٗها، ومىه: ؤبضاٍ الغؤي ٢

ًبخضؤ بصخيء صون ٚحٍر ؤو ٌكٕغ في ألامغ ولى ٧ان ٢بل ؤواهه وفي ٚحر مىيٗه، واإلاىي٘ الشالض جُٟض 

هاع" خُض ؤْهغ عؤًه صون ؤن ًبالي بىطجه، وبطا جدبٗىا الضالالث الشالر اإلاظ٧ىعة هجض ؤهه ال  "ؤلْا

ٟٚا٫ ًٖ مشل َظٍ ال٩لمت وزانت لىعوصَا في ؤخض مهاصع الاؾدكهاص والاخخجاط ؤي ًيبػي ؤلا 

. ومىه: لبؿذ اإلاغؤة ال٣مُو.  ": ًّضٕع اّصعاٖا: لبـ الٟاعؽ الضٕع  الخضًض. ومجها "اّصٕع

                                                           
 .1132، م اإلاعجم الّشبي ألاظاس يظماٖت مً اإلاالٟحن،   1
 .524، م اإلاعجم الّشبي ألاظاس يظماٖت مً اإلاالٟحن،   2
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ومً ؤمشلت َظا الىٕى مما ؤوعصَا اإلاعجم الىؾُِ واإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي مً وػن "اٞخٗل" ٧لمت 

ًدخظي اخخظاء: اجسظ خظاًء، ومىه: ؾاع ٖلى مشاله وا٢خضي به.  هالخٔ َىا  اخخظي٫: "اخخظي" ٣ًا

ما "الاجساط"  ؤن اإلاعجم الىؾُِ واإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي ٢ض ط٦غا لهظٍ ال٩لمت صاللخحن َو

اإلاىُت، والهال٥، ؤي ْهغ َال٦ه، ومجها ٧لمت  ازترمو"الا٢خضاء". ومجها ٧لمت "ازترم": ًسترم ازتراما: 

ىت. ومجها  ازخًبذًسخًب ازخًابا": ٣ًا٫:  -"ازخًب اإلاغؤة بالسًاب.  ؤي اجسظث السًاب ٍػ

 ًددكم اخدكاما" ؤي: اؾخدُا، وؾل٪ في خُاجه مؿل٩ا مدمىصا وؾُا.   -٧لمت "اخدكم

ل -5 َّّ َ
ٙ

َ
 ج

حن ٖلى وػن  مضازلوظضث في  ضة بدٞغ ل"اإلاعجمحن الىؾُِ وألاؾاسخي مً ألاٞٗا٫ اإلاٍؼ ّٗ " جٟ

(. وؤؾ٣ِ 306( ٞٗال، وحكابه مٗه ألاؾاسخي في )1،046( ٞٗال. ؤوعص اإلاعجم الىؾُِ مجها )1،047)

( مما ؤوعصَا اإلاعجم الىؾُِ، في الخحن ؤياٝ ألاؾاسخي ألاٞٗا٫ 740ألاؾاسخي مً َظٍ ألاٞٗا٫ )

َم". 1الجضًضة مً َظا الىدى ) ٨خَّ
َ
ى "ج َم ٣ًى٫ اإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي: ( ٞٗال واخضا َو ٨خَّ

َ
لصسُو: ا ج

َم حؿتر وؤزٟى الؿّغ، وهدى:  ٨خَّ
َ
 1 السبر: جدّضر بلُه بَخ٨ّخم قضًض. ج

َل -6 َّ َ
ٙ

ْ
 اه

حن في ضة ٖلى خٞغ اإلاعجم الىؾُِ واإلاعجم ألاؾاسخي َى  مضازل ٞةن اإلاجمٕى ال٨لي لؤلٞٗا٫ اإلاٍؼ

ٞٗال، ( 190(، وحكابه مٗه ألاؾاسخي في الٗضص )242( ٞٗال. ؤوعص اإلاعجم الىؾُِ مجها الٗضص)267)

  ( ٞٗال ٖلى الىؾُِ.25في الخحن ؤياٝ ألاؾاسخي )

َل "ومً ألاوػان التي اج٤ٟ اإلاعجم الىؾُِ واإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي في بًغاصَا وػن  َٗ َٟ
ْ
والظي " ِاه

ت َتَهَغ "ومً ؤمشلخه ٧لمت ، ٢لىا بجها جض٫ في الٛالب ٖلى اإلاُاٖو
ْ
 اهتهغ " ٣ًى٫ اإلاعجم الىؾُِ: ". ِاه

. اهتهغ الٗغ١: لم ًغ٢إ صمه،  اهتهغ  بُىه: اؾخُل٤، و  اهتهغ  الجهغ: ؤزظ مجغاٍ، و  الها: بالٜ في جهٍغ   2ٞو

                                                           
 .1029، ماصة: ٥.ث.م. اإلاعجم الّشبي ألاظاس يظماٖت مً اإلاالٟحن،   1
 .957، ماصة: ن.َـ.ع. ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   2
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الٗغ١: ؾا٫ صمه  اهتهغ ًىتهغ اهتهاعا: ؤزظ مجغاٍ.  اهتهغ وبه ٢ا٫ اإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي خحن ٣ًى٫: 

 1الؿاثل": ػظٍغ بالٗى٠. اهتهغ ولم ًى٣ُ٘، و"

ت والاجساطاإلاُا"ومما ؤٞاص صاللت  خُض  "اهٝمْ"مً ألامشلت الىاعصة في اإلاعجم الىؾُِ ٧لمت " ٖو

ب، ألن ناخبه ؤصزل هٟؿه في الُٛبىبت ٞاه٣م٘ ٣ًا٫:  ُّ ب وصزل وعاء  اه٣م٘:وعصث بمٗجى الخٛ ُّ حٛ

وبلحهما ما٫ اإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي خحن ؤوعص الضاللخحن  2في البِذ: ٢م٘ وظلـ وخضٍ. اه٣م٘ؾتر. و 

(،  52ألاؾاسخي ) وؤؾ٣ِ 3في اإلاجز٫: لؼمه ولبض وخُضا ُٞه. اه٣مً٘ى٣م٘ اه٣ماٖا:  اه٣م٘ هٟؿهما ؤي:

َل(، ألامغ الظي الظي بلى ج٣لُل مضازلها  َٗ َ
ٟ

ْ
ٞٗال مما ؤوعصَا اإلاعجم الىؾُِ التي وعصث بهُٛت )ِاه

 الترازُت.

َل  -7 َِ ا
َ
ٙ

َ
 ج

ضة  حنًىظض في اإلاعجمحن الىؾُِ وألاؾاسخي مً ألاٞٗا٫ اإلاٍؼ َل" ) بدٞغ َٖ ا َٟ
َ
( ٞٗال. 630ٖلى وػن "ج

وال ٠ًًُ بلحها  (،332( ٞٗال، وحكابه مٗه اإلاعجم ألاؾاسخي في )630ؤوعص اإلاعجم الىؾُِ مجها )

(،  ٞٗال مما ؤوعصَا اإلاعجم الىؾُِ التي وعصث بهُٛت 298ألاؾاسخي ) وؤؾ٣ِألاؾاسخي قِئا. 

َل(، ألامغ الظي الظي بلى ج٣لُل مضازلها ألا  َٖ ا َٟ
َ
 ؾاؾُت.)ج

 اّّ٘ل -8

حن ٖلى وػن  ضة بدٞغ ( 34في اإلاعجمحن الىؾُِ وألاؾاسخي بـ )"اّّ٘ل" ؤخصخي ظمُ٘ ألاٞٗا٫ اإلاٍؼ

،  4( وهي: اصَمَّ 16(، وحكابه ألاؾاسخي م٘ الىؾُِ في )34ٞٗال ٣ِٞ. ؤوعص اإلاعجم الىؾُِ مجها )

، ، 5واؾىصَّ ، 1واؾمغَّ ، 2وازًغَّ ، 3وازًلَّ ،  4واعبضَّ ٌَّ ،  5واٞع ، 6واػَع١َّ ،  7واػوعَّ ، 8وانٟغَّ   9واٖىطَّ

                                                           
 .1234،  ماصة: ن.َـ.ع. ماإلاعجم الّشبي ألاظاس يظماٖت مً اإلاالٟحن،   1
 .759، ماصة: ١.م.ٕ. ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   2
 .1008، ماصة: ١.م.ٕ. ماإلاعجم الّشبي ألاظاس يظماٖت مً اإلاالٟحن،   3
، اإلاعجم الّشبي ألاظاس يً اإلاالٟحن، . وظماٖت م  311م  )صَم(، ماصة:  اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   4

 .  466م   )ص.ٌ .م(،  ماصة:
 .  651م اإلاعجم الّشبي ألاظاس ي، .  وظماٖت مً اإلاالٟحن،    479، ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   5
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، ، 11اٚبّر،  10واٖىعَّ ، 12واخى٫َّ ٌَّ ، 13وابُ ، وؤؾ٣ِ ألاؾاسخي الب٣ُت وهي: 14واخمغَّ ، 15اٖىػَّ
 16والىنَّ

، ،  17وخىعَّ ، 18واع٢ضَّ
َّ
،َ  19واع٢ِ ّغ ، 20واَػ ، 21واؾمضَّ ، 22واؾهبَّ ،23واق٣غَّ ، 24واقهبَّ  25وانٗغَّ

، غَّ ، 26واٖػ ، 1وانٗغَّ ، 2وانهبَّ ، 3وانُضَّ ،  4واصخغَّ . 5والٛانَّ ولم ٠ًً ألاؾاسخي بلُه  6والهاطَّ

                                                                                                                                              
 .  641م اإلاعجم الّشبي ألاظاس ي، .  وظماٖت مً اإلاالٟحن،   466، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   1
 .   402م اإلاعجم الّشبي ألاظاس ي، .  وظماٖت مً اإلاالٟحن،   249، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   2
 .  403م اإلاعجم الّشبي ألاظاس ي، .  وظماٖت مً اإلاالٟحن،   250، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   3
 .   499م اإلاعجم الّشبي ألاظاس ي، وظماٖت مً اإلاالٟحن، .   385، م  اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   4
 .536م اإلاعجم الّشبي ألاظاس ي، وظماٖت مً اإلاالٟحن،  . 373، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   5
 .  574م   اإلاعجم الّشبي ألاظاس ي،. وظماٖت مً اإلاالٟحن،   392، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   6
 .    593، ماإلاعجم الّشبي ألاظاس ي.  وظماٖت مً اإلاالٟحن،   422، ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   7
 .  738م اإلاعجم الّشبي ألاظاس ي، ، وظماٖت مً اإلاالٟحن، 27، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   8
 .  875م اإلاعجم الّشبي ألاظاس ي، .  وظماٖت مً اإلاالٟحن،   634، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   9

 .  788م  اإلاعجم الّشبي ألاظاس ي،.  وظماٖت مً اإلاالٟحن،  636، م  اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   10
 .885ماإلاعجم الّشبي ألاظاس ي،. وظماٖت مً اإلاالٟحن،   643، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   11
ماصة:  )ح و   اإلاعجم الّشبي ألاظاس ي،.  وظماٖت مً اإلاالٟحن،   366، م اإلاعجم الىظُيجم٘ اللٛت الٗغبُت، م  12

.) ٫ 
 . 187، ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   13
 .  351، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   14
 .  636، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   15
 .   847، ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   16
 . 377، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   17
 . 378م  اإلاعجم الّشبي ألاظاس ي، ظماٖت مً اإلاالٟحن،   18
 .405، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   19
 ،  ماصة:  ػ ٌ ع .اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   20
 .   516، م اإلاعجم الىظُيت الٗغبُت، مجم٘ اللٛ  21
 . 507، م  اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   22
 .  516، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   23
 . 524، م  اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   24
 .  409، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   25
 مجم٘ اللٛت الٗغبُت، اإلاعجم الىؾُِ، ماصة:  )ػ.ٕ.ع(.  26
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ا اإلاعجم ألاؾاسخي بٌٗ ؤمشلخه ٖلى  ضة التي ط٦َغ ُت اإلاٍؼ قِئا، ٞىػن "اّٞٗل" مً ألاوػان الهٞغ

ضع مجُئه  ى ًإحي في الٛالب للضاللت ٖلى ٢ّىة اللىن ؤو الُٗب الخسخّي الالػم ٦ما مّغ بىا، وٍَ ٚحٍر َو

ما  ( في لٛحَر َضَع مجُئه للضاللت ٖلى الىن٠ الٗاعى ٦ـ : ) ِاْخَمغَّ
َ
: بطا ؤؾ٣ِ(،٦ما ه ٌَّ هدى: ) اه٣َ

ًال ًٖ صاللت َظا الىػن ٖلى ٢ىة اللىن وفي الى٢ذ هٟؿه ًض٫ّ  ٢ىل٪ : )ِاْخَمغَّ وظُهه زجال (، ٞو

"اخمّغ وظهه خُاَء" ٖلى "الهحروة"  بط ًغي ؤهه ٣ًا٫: اخمّغ: ًدَمّغ، اخمغاع: ناع بلىن الضّم ٣ًا٫: 

ومىه "اخمّغث ُٖىاٍ".  وبهظا ًض٫ّ َظا الىػن ٦ظل٪ ٖلى "الهحروعة". ومىه ازًّل: ًسًّل 

.  واخىّع: ًدىّع اخىعاع: ناع طا خىع ٣ًا٫: "اخىّعث ُٖىه".   ذ لخُخه بالضمٕى
ّ
ازًالال: ؤي ازًل

 ؤي ناع ُٖىه خىعا.

ووظض   وؤهه ًإحي في الٛالب في ألالىان. "واإلابالٛتالهحروعة "ًض٫ّ في الٛالب ٖلى " اّٞٗل "بن وػن 

 : ٌّ اجٟا١ اإلاعجم الىؾُِ م٘ اإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي في بًغاص ؤمشلت لها. ٣ًى٫ اإلاعجم الىؾُِ: ابُ

٣ا٫:  ٌَّ ناع ؤبٌُ، ٍو ٌّ وبلُه ما٫ اإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي خحن ٣ًى٫:  7الىظه: ُؾّغ وتهلل. ابُ  ابُ

ٌّ ابًُايا:  ٌَّ ًبُ ٌّ عؤؾه قِبا" ومىها ابُ ٌَّ  لصخيء، ناع ؤبٌُ  هدى:"ابُ الىظه: ؾّغ وتهلل  ابُ

{، هدى ألاًت ال٣غآهُت: ٌّ وظٍى وحؿىّص وظٍى  بط اؾخض٫ ٖلى َظٍ الضاللت باآلًت ال٣غآهُت. 8}ًىم جبُ

 9البإؽ: اقخّض. اخمغّ  : ناع ؤخمغ، و اخمّغ ًغي اإلاعجم الىؾُِ ؤهه ٣ًا٫:  ،ومً طل٪ ٧لمت "اخمّغ"

وظهها  اخمغّ الصخيء: ناع بلىن الضم، " اخمغّ ًدمّغ اخمغاعا:  اخمغّ ٫ اإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي: وبه ٢ا

                                                                                                                                              
 .  526، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   1
 .  526، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   2
 .  530، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   3
 .   546، ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   4
 .  830، م اإلاعجم الىظُيٗغبُت، مجم٘ اللٛت ال  5
 .  841، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   6
 .78، ماصة: ب.ي.ى. ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   7
 .187ماصة: ب.ي.ى. ماإلاعجم الّشبي ألاظاس ي،ظماٖت مً اإلاالٟحن،   8
 .196، ماصة: )ح.م.ع( ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   9
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الصخيء:  ازًغّ بط ًغي اإلاعجم الىؾُِ ؤهه ٣ًا٫:  "ازًّغ "ومجها ٧لمت  1ُٖىاٍ". اخمّغثخُاًء" و"

ى ؤزًغ. و  ازًغّ زًغ، و  ٣ا٫:  ازًغّ ال٨ؤل: اه٣ُ٘ َو الٓلمت: اقخّض  ازًّغثاللُل: اؾىّص، ٍو

وفي َظا اججه اإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي اججاَا آزغ خحن ًغي صاللت ٧لمت ازًّغ ٖلى "هبذ   2ؾىاصَا.

ألاعى: هبذ ػعٖها،  ازًّغثالصخيء: زًغ،  ازًغّ  ًسًّغ ازًغاعا: ازًغّ الؼعٕ" خحن ٣ًى٫: 

  3ى مسًغة{.واؾخض٫ ٖلحها ب٣ىله حٗالى:}ؤم جغي ؤن هللا ؤهؼ٫ مً الؿماء ماء ٞخهبذ ألاع 

(،  ٞٗال مما ؤوعصَا اإلاعجم الىؾُِ التي وعصث بهُٛت )اّٞٗل(، ألامغ الظي 18وؤؾ٣ِ ألاؾاسخي )

 الظي بلى ج٣لُل مضازلها الترازُت.

 اظخّٙل-9

ضة بشالزت ؤخٝغ في اإلاعجمحن الىؾُِ وألاؾاسخي هي ) ت ألاٞٗا٫ اإلاٍؼ ( ٞٗال. ؤوعص 705ٞمجمٖى

( ٞٗل، خحن ؤياٝ 439اإلاعجم ألاؾاسخي م٘ الىؾُِ في )( ٞٗال، وحكابه 698الىؾُِ مجها )

م، 7ألاؾاسخي )
ْ

َب، واْؾخؤل
َ
( ٞٗال، وهي: اْؾَخْبَر٥َ، واْؾخجلى، واْؾخسظ٫، واْؾخسظ٫، واْؾخ٣ُْ

  واْؾخلبـ.

َل" في الٛالب ٖلى  َٗ ْٟ ٦ما مّغ بىا، ٣ٞض اج٤ٟ اإلاعجم الىؾُِ واإلاعجم  "الُلب"ًض٫ وػن "ِاْؾَخ

خ٣اص، واإلاغاص به "اظخإرنؤن ٧لمت  الٗغبي ألاؾاسخي ٖلى " جض٫ّ ٖلى "الُلب والخدّى٫ والاهخ٣ا٫ والٖا

ا".  حَر ت والاجساط واإلابالٛت ٚو  الضاللت ٖلى اٖخ٣اص  الٟاٖل في اإلاٟٗى٫ ؤهه ٖلى نٟت ؤنله، واإلاُاٖو

ا اإلاعجم ألاؾاسخي مً َظا الىٕى مً ألاوػان: ٧لمت "اؾخإزغ": ٌؿخإزغ اؾدئساعا: جإز غ ومما ط٦َغ

واؾدبُإ، ومجها "اؾخإظل": ٌؿخإظل اؾدئجاال: َلب جإظُل ؤمغ.  ومجها "اؾخإؾض": ٌؿخإؾض 

اؾخئؿاصا: ؤي ناع ٧األؾض في الجغؤة، ؤي اظترؤ وؤ٢ضم ٖلى مهاظمخه، ومجها "اؾدشاع" ال٣ىم.  ومجها 

.  "اؾدبا٫": ٌؿخبُل اؾخالت: ٣ًا٫: ؤبا٫ الُبِب  اإلاٍغٌ: َلب بىله الزخباٍع

                                                           
 .351ماصة: ح.م.ع. ماإلاعجم الّشبي ألاظاس ي، ظماٖت مً اإلاالٟحن،   1
 .240، ماصة: ر.ى.ع. م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   2
 .402ماصة: ر.ى.ع. ماإلاعجم الّشبي ألاظاس ي، ظماٖت مً اإلاالٟحن،   3
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ٖلى ٞالن: َلب بطن  اؾخإطنفي ٦ظا: َلب بطهه ُٞه، و  اؾخإطههجم الىؾُِ ٞحها: ٣ًى٫ اإلاع 

 اؾخإطنٌؿخإطن اؾدئظاها:  اؾخإطنوبلُه ما٫ اإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي خحن ٣ًى٫:  1الضزى٫ ٖلُه.

  2الغظل: َلب ؤلاطن مىه، ٣٦ىله حٗالى "ٞةطا اؾخإطهى٥ لبٌٗ قإجهم ٞإطن إلاً قئذ مجهم".

لىعوصَا في اإلاعجم الىؾُِ بمٗجى الصجاٖت " في اإلاعجمحن جض٫ ٖلى "الاظتهاصو٧لمت "اؾخبؿل" 

ىا هٟؿه ٖلى الهل٨ت. و  اؾخبؿلخحن ٣ًى٫:  للمىث ؤو الًغب:  اؾخبؿلٞالن: ؤ٢ضم ٖلى الخغب مَى

الصسو  اؾخبؿلٌؿخبؿل اؾخبؿاال:  اؾخبؿلوبه ٢ا٫ اإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي ٦ظل٪:   3ؤبؿل.

ىا هٟؿه ٖلى اإلاىث " في الخغب: ؤ٢ضم ٖلحها
ّ
في اإلاٗغ٦ت مؿخبؿال في الضٞإ  اؾدكهضبصجاٖت مَى

ىه"، و  ً هٟؿه له. اؾدكهضًٖ َو
ّ
  4للمىث: َو

(  ٞٗال مما ؤوعصَا اإلاعجم الىؾُِ التي وعصث بهُٛت )اؾخٟٗل(، ألامغ 259وؤؾ٣ِ ألاؾاسخي )

، ومً بَماله مً َظا الىٕى ٧لم الظي الظي بلى ج٣لُل مضازلها الترازُت. ه": الؿّغ وهدٍى
ّ
اث: "اؾخبش

خه: صّر، ومىه اؾخصّر الصخيء: وظضٍ صخُدا.  
ّ
اٍ.  ومجها: "اؾخصّر": مً ٖل ًّ ه ب

ّ
ؤي َلب بلُه ؤن ًبش

ها ٖىه. ومجها: "اؾخًبٗذ": الضابت، ؤي يبٗذ ؤي  ، ؤي ؾإله نٞغ ": هللَا اإلا٩اٍع ومجها: "اؾخهٝغ

 ؤعاصث الٟدل واقخضث قهىتها.  

ا٥َّ -81 َّ ْ
 ا٘

ضة بشالزت ؤخٝغ ٖلى وػن  ي لؤلوػان اإلاٍؼ
ّ
ا٫َّ "ٞةن مجمٕى ٦ل َٗ

ْ
في اإلاعجمحن الىؾُِ وألاؾاسخي " ِاٞ

ولم  5،اصَامَّ "في بًغاصَا ٧لمت  (، ٞإوعص الىؾُِ ظمُٗها في الخحن حكابه مٗه ٞحها ألاؾاسخي26َى )

"، وهي ٞٗال  (26ؤوعص الىؾُِ ) ٠ًً بلحها ألاؾاسخي قِئا. ا٫َّ َٗ
ْ
، :ٖلى وػن " ِاٞ ، واخماعَّ  6ابُاىَّ

                                                           
 .11، ماصة: ؤ.ط.ن. ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   1
 .80ماصة: ؤ.ط.ن. ماإلاعجم الّشبي ألاظاس ي، الٟحن، ظماٖت مً اإلا  2
 .57ماصة: ب.ؽ.٫. م اإلاعجم الىظُي،مجم٘ اللٛت الٗغبُت،   3
 .155ماصة: ب.ؽ.٫. ماإلاعجم الّشبي ألاظاس ي، ظماٖت مً اإلاالٟحن،   4
 .  311م اإلاعجم الّشبي ألاظاس ي، ظماٖت مً اإلاالٟحن،   5
 . 196، م الىظُياإلاعجم مجم٘ اللٛت الٗغبُت،   6
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 ، ، 1وازغاطَّ ،َ  2وازًاعَّ ،  3وازًا٫ّ ، 4واصٚامَّ ، 5واصَاؽَّ ، 6واقَهابَّ ، 7واصَانَّ ، 8واػَعا١َّ اعَّ  9واٖػ

، اعَّ ، 10واَػ ،  11واػواعَّ اصَّ ، 12واٚع ، 13واؾماعَّ ، 14واؾىاصَّ ، 15وامالؽَّ ، 16واقَهابَّ ، 17واصالمَّ
َّ
 18واقَماٍ

، ابَّ
َ
،  19واٚػ ا٫َّ َٗ ، 20وان ، 21واٖىاعَّ ، 22واٚشاعَّ ،  23و اٖىاعَّ ، 24واٟٚاعَّ ،  25وا٧ىاصَّ . 26وا٦هابَّ   27واعباصَّ

                                                           
 . 224، ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   1
 . 243، ، ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   2
 .  250م اإلاعجم الّشبي ألاظاس ي، ظماٖت مً اإلاالٟحن،   3
 . 298م  اإلاعجم الّشبي ألاظاس ي، ظماٖت مً اإلاالٟحن،   4
 . 310، ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   5
 .497، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   6
 312، م  اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   7
 405، م  اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   8
 ، ماصة: ػ.ٕ.ع.اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   9

 . 420، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   10
 .422، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   11
 .370، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   12
 .466، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   13
 . 479، ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   14
 .884، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   15
 .  830م   الّشبي ألاظاس ي،اإلاعجم ظماٖت مً اإلاالٟحن،   16
 .294، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   17
 . 494، ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   18
 . 394، ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   19
 . 515، ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   20
 .422، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   21
 .644، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   22
 . 766، ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   23
 . 701، ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   24
 . 804، ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   25
 . 702، ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   26
 . 370، مظُياإلاعجم الى مجم٘ اللٛت الٗغبُت،   27
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(، ألامغ الظي 25وؤؾ٣ِ ألاؾاسخي ) ا٫َّ َٗ
ْ
( ٞٗال مما ؤوعصَا اإلاعجم الىؾُِ التي وعصث بهُٛت )ِاٞ

ا ّع" ٣ًا٫: الظي بلى ج٣لُل مضازلها الترازُت.  ومما ؤَملها اإلاعجم ألاؾاسخي مً َظا الىٕى ٧لمت "اَػ

.  ومجها: ابُاّى بط ًغي  ّغ قِئا ٞكِئا.  ومجها: اػواّع: ٖىه ؤي ما٫ واهدٝغ اّع الىباث والصجغ: اَػ اَػ

ٌّ قِئا ٞكِئا.  ومجها: اؾىاّص: ناع ؤؾىص ٖلى الخضعط.  ومجها: اقهاّب: اقتهب قِئا  ؤهه ٣ًا٫:  ابُ

 ٞكِئا. ٞهظٍ ال٩لماث مما ؤوعصَا اإلاعجم الىؾُِ.

 اّ٘ىِل -11

َل "ومً ألاوػان التي اج٤ٟ اإلاعجم الىؾُِ ٞحها م٘ اإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي وػن  َٖ ْى َٗ ْ
التي جض٫ " ِاٞ

حن ٖلى  مضازلوظضث في ". اإلابالٛت"ٖلى  ضة بدٞغ اإلاعجمحن الىؾُِ وألاؾاسخي مً ألاٞٗا٫ اإلاٍؼ

َل  "وػن  َٖ ْى َٗ ْ
ىلى، ( ٞٗال، مجها؛13)" ِاٞ

َ
ىَيل، 1ِاْصل ًَ ً، 2واز

َ
ىق

َ
ىَيب، 3وازك ًَ  5واََغوَع١،  4واز

ىلى، 5واََغوَع١،
َ
ىلى، 6وِاْخل

َ
ل ْٖ َضوصٝ، 7وِا

ْ
َضوص١، 8وِاٚ

ْ
ىلى.  10واَٚغوَع١، 9وِاٚ

َ
ل
ْ
ومً ألاوػان   11وِاٚ

ا اإلاعجم الىؾُِ واإلاعجم ألاؾاسخي وػن " ضة التي ط٦َغ ى ًض٫ّ في الٛالب ٖلى  اإلاٍؼ ل "، َو اٖٞٗى

ما: اخضوصب: ْدضوصب اْخضًضابا: ناع ؤخضب ؤي  "الهحروعة" و٢ض ط٦غ مً َظا الىٕى ٞٗلحن َو ًَ

ج٣ىؽ ْهٍغ واٖىظاط.  ومىه "ازكىقب": ًسكىقب ازكِكاب: ناع نلبا زكىا في مٓهٍغ 

ِكهم". ؤوعص اإلاعجم الىؾُِ ظمُٗها  ازكىقبوؤخىاله اإلاٗاقُت. ٣ًا٫:  الجىىص في ملبؿهم ٖو

ٞٗال مما ؤوعصٍ اإلاعجم  (5وؤؾ٣ِ ألاؾاسخي )( ؤٞٗا٫، 8( ٞٗال، وحكابه مٗه ألاؾاسخي في )13)

                                                           
 .  285، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   1
 .   242، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   2
 .     234، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   3
 .    239، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   4
 .    1022، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   5
 .    195، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   6
 .    625، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   7
 .  645، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   8
 .    646، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   9

 .  650، م اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   10
 .   658، ماإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت،   11
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َل(، َٖ ْى َٗ ْ
ألامغ الظي الظي بلى ج٣لُل  ولم ٠ًً بلحها ألاؾاسخي قِئا، الىؾُِ التي وعصث بهُٛت )ِاٞ

 مضازلها الترازُت.

 الخاجمت

غ اإلاٗاظم،  بن جُىع اللٛاث واػصًاص مٟغصاتها وجُىع مٗاهحها ًل٣ي ٖبئا ٦بحرا ٖلى مً ٣ًىمىن بخدٍغ

ص الجضًضة التي ؾخًاٝ، واإلاىاص ال٣ضًمت التي ؾتهمل والهىع التي ج٩ىن ألن ٖلحهم مغاٖاة اإلاىا

ٖلحها ال٩لماث في اللٛت، وج٩ىن خاظت ال٣غاء ماؾت بلى مغاظٗت ما ُٚمٌ مٗىاٍ مً ال٩لماث. ولً 

حٍر مما ٦خب في َظا الكإن، للى٢ىٝ ٖلى  جخد٤٣ َظٍ ألامىُت بال بالغظٕى بلى مشل َظا البدض ٚو

َغ ٣ت م٣اعهت َظا البدض جىاو٫ ا في اإلاعجم الخضًض. ؤقُاء ًجب جٞى اإلاىاص اإلاعجمُت واهخ٣ائها بٍُغ

ٞدو الخُب٣ُاث اإلاعجمُت التي جىا٤ٞ ؤَّم جل٪ اإلاعجم الٗغبي الىؾُِ وألاؾاسخي و جدلُلُت في 

اث اإلاعجمُت الٗغبُت الخضًشت ضاص اإلاٗاظم الٗلمُت  ،بزباث اإلاضازل اإلاعجمُت وبؾ٣اَهافي  الىٍٓغ إٖل

ت في اإلا٣غعاث الجامُٗت اإلاخُىعة. الخضًشتلخٗلُمُت وا ؤزبذ  وبٖضاص ٖىانغ ال٨خب اإلاعجمُت الىٍٓغ

ل(  َّٗ ضة  َى ؤ٦بر نُٛت ٖضصا مً بحن َظٍ الهُٜؤلاخهاء الظي ؤظغاٍ البدض ؤن وػن )ٞ اإلاٍؼ

لُه  ل(ٍو َٖ َل وبن وػن  .وػن )ٞا َٖ ْى َٗ ْ
ضة،  َى ؤ٢ل نُٛت ٖضصا مً بحن َظٍ الهُٜ" ِاٞ ( 13وهي )اإلاٍؼ

لُه  ٞٗال ا٫َّ  "وػن ٍو َٗ
ْ
ى )" ِاٞ ؤلاخهاء ٞٗال. ٦ما جبحن مً  (26في اإلاعجمحن الىؾُِ وألاؾاسخي َو

ل(ٖلى  ٞٗال (916)مما وظض في اإلاعجم الىؾُِ  ألاؾاسخي ؤَمل الظي ؤظغاٍ البدض ؤن َّٗ  وػن )ٞ

ضة التي  وَى ؤ٦بر نُٛت ٖضصا مً بحن َظٍ الهُٜ ؤؾ٣ِ ، ٦ما ها اإلاعجم ألاؾاسخيؤَملاإلاٍؼ

ل( وخضٍ( ٞٗال ٖلى 405)اإلاعجم ألاؾاسخي الٗضص  َٗ  .وػن )ؤٞ
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 دساظت لٕىٍت خاظىبُت -الخدلُل الفشفي إلا٢ىهاث ال٣لماث الّشبُت 

 خمذ سأب ؤخمذألاظخار اإلاؽاٟس ؤ

ا –بالجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت  ١لُت مّاٗس الىحي والّلىم ؤلاوعاهُت،  مالحًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث

ا ٖلى وعي  ًُّ جداو٫ َظٍ الضعاؾت جىاو٫ ٢ًاًا الخدلُل الهغفي إلا٩ىهاث ال٩لماث الٗغبُت جىاوال مبي

الخاؾىبي للىو الٗغبي جام بجهىص ٖلماء اللٛت اإلاخ٣ضمحن، ومٗخمًضا ٖلى آلُاث الخدلُل الهغفي 

محز َظٍ آلالُاث وجل٪ ألاصواث ص٢ت الىخاثج  ت، ٍو اإلا٨خىب، وؤصواث اإلاٗالجت آلالُت للٛاث البكٍغ

واهسٟاى وؿبت اإلاساَغة، و٢ض اعج٨ؼث َظٍ الضعاؾت ٖلى هخاثج جدلُل ٢اٖضة بُاهاث ههُت، 

الم اإلا٣غوء، وجمحزث جل٪ ال٣اٖض ذ ملُىن ٧لمت ٖغبُت مً لٛت ؤلٖا ة البُاهُت بالكمىلُت يمَّ

ت  ، واهُل٣ذ مً الىو ونىال بلى اؾخيباٍ ال٣ىاٖض التي ٧اهذ زابخت في طًَ الجماٖت اللٍٛى والخىٕى

 ٚحر ؤجها لم ججض مً ًدىلها بلى ٢ىاٖض م٨خىبت جخم ؤلاٞاصة مجها في حٗلُم اللٛت الٗغبُت وحٗلمها.

اث ل٣ض جبىؤث ؤهٓمت الخدلُل الهغفي الٗغبي م٩اهت الهضاعة ف ي ٖملُاث الخىاو٫ الخاؾىبي إلاؿخٍى

اث الخدلُل اللٛىي بإهه  اللٛت الٗغبُت، طل٪ ؤن اإلاؿخىي الهغفي ًمخاػ صون ٚحٍر ًٖ ب٣ُت مؿخٍى

ُت مىخٓمت ٚحر له٣ُت، مما ًدُذ للىا٣َحن بىاء الٗضًض مً ال٩لماث التي جىبش٤ مً  طو بيُت نٞغ

ايُت   جخىاءم م٘ مخُلباث لٛاث البرمجت اإلاسخلٟت.ظظع واخض، مما ٌُٗي اللٛت الٗغبُت زانُت ٍع

 اإلاٝذمت

ٗها للخدلُل  1ٌٗخبر الهٝغ الٗغبي ت التي خُٓذ بىجاح ٦بحر ٖىض جَُى اث اللٍٛى ؤَم اإلاؿخٍى

اللٛىي الخاؾىبي، طل٪ ؤن الهٝغ الٗغبي ًخمحز بُبُٗت مخٟغصة جٟهله ًٖ مٗٓم اللٛاث الخُت، 

ؤال وهي الُبُٗت الاقخ٣ا٢ُت والهٟت الاهخٓامُت التي ظٗلذ ٢ىاٖض َظا الٗلم ؤقبه ما ج٩ىن باللٛت 

ايُت ا٦ض2الٍغ ُت باليؿبت للٛت الٗغبُت حٗض  ، ٍو الض٦خىع هبُل ٖلي "ؤن م٨ُىت الٗملُاث الهٞغ

                                                           
اصة، و٢ض ٧اهذ  1 الهٝغ الٗغبي ٖلم ًبدض في اللٟٔ اإلاٟغص مً خُض بىاثه وما َغؤ ٖلى ٩َُله مً ه٣هان ؤو ٍػ

ىه مسخلُت بمؿاثل ٖلم الىدى الظي ٧ان ٌٗغَّٝ آهظا٥ بإهه ٖلم حٗٝغ به ؤخىا٫  مؿاثل َظا الٗلم في بضاًت ج٩ٍى

اجه وؤبدازه ال٩لم بٞغاص ا وجغ٦ُبا، ول٨ً ٖلم الهٝغ ما لبض ؤن اهٟهل ٖىه وؤنبش ٖلما ٢اثما بظاجه، له مىيٖى

ُتهجُب، مدمض ؾمحر، اللبضي، السانت، اهٓغ:  ت والف٘ش ، )بحروث: ماؾؿت الغؾالت معجم اإلافىلحاث الىدٍى

 .125م(، م1985للُب٘ واليكغ،

ت الاهدشاٗ الذًللي في الىق ؤخمض، عاٚب ؤخمض،  2 ا ًِ ؤلاهجلحًز ًُّ ، )صبي: صاع مٍاٍَش وآزاٍس–الّشبي اإلاترحم آل

 .26م(، م2009، 1الٗالم الٗغبي، ٍ
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 إلاٗٓم هٓمها آلالُت"
ً
 مكتر٧ا

ً
 و٢اؾما

ً
 ؤؾاؾُا

ً
، بل بن ألامغ ال ٠٣ً ٖىض َظا الخض، بل 1مضزال

ب هٓم اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع ًخى٠٢ بالضعظت ألاولى  خ٣اص بإن "مضي هجاخىا في حٍٗغ ًخٗضاٍ بلى الٖا

"ٖلى ما و ، ؤما مً الىاخُت الخ٣ىُت ٞةن مٗالجت الهٝغ 2ؿخُُ٘ ؤن هد٣٣ه ٖلى ظبهت الهٝغ

همها،   إلا٨ُىت ٖملُاث جدلُل الىهىم اإلا٨خىبت واإلاىُى٢ت، ٞو
ً
 ؤؾاؾُا

ً
 ٌٗض "مُلبا

ً
الٗغبي آلُا

 ال ٚجى ٖىه إلا٨ُىت اإلاٗاظم واؾترظإ اإلاٗلىماث، وجدلُل 
ً
، ٖالوة ٖلى ٧ىهه ؤؾاؾا

ً
وجىلُضَا طاجُا

 3ىن الىهىم".مًم

ل٣ض اَخم اللٛىٍىن الخاؾىبُىن ببىاء ؤهٓمت خاؾىبُت للخٟاٖل بحن ؤلاوؿان والخاؾب، و٢ض 

جبىؤث ؤهٓمت مٗالجت اللٛاث الُبُُٗت اإلا٣ضمت في َظا الكإن، ومً ؤَم َظٍ ألاهٓمت ج٣ىُاث 

ت مً السىاعػمُاث مغجبُت ب٣ىاٖض بُاهاث جدلل ال٩ لمت الخدلُل الهغفي "ووٗجي بها مجمٖى

ُت، وحك٩ل ج٣ىُاث الخدلُل الهغفي ألاؾاؽ إلاٗٓم ؤهٓمت مٗالجت  الُبُُٗت بلى ؤظؼائها الهٞغ

اث ؤزغي  اللٛت الُبُُٗت ٧الخدلُل الىدىي والضاللي والترظمت آلالُت... بلض. وجازغ ٖاصة ٖلى مؿخٍى

حر في الٗضًض ؤٖلى للخدلُل اللٛىي ٧الخدلُل الىدىي والضاللي، ومشل َظٍ الخ٣ىُاث جُٟض بك٩ل ٦ب

ا ، والدك٨ُل  مً الخُب٣ُاث، مشل اؾترظإ البُاهاث، واإلاٗاظم آلالُت، يِٛ اإلاٗلىماث ، حكٟحَر

 4آلالي".

مجا٫ الخدلُل  –ومما ؾاٖض ٖلى هجاح ج٣ىُاث مٗالجت اللٛت في َظا اإلاجا٫ ٖلى وظه السهىم 

ُت مىخٓمت ٚحر َبُٗت اللٛت الٗغبُت بهٟتها لٛت ؾامُت طاث بيُت  -الهغفي الخاؾىبي نٞغ

ا. ُٞم٨ىىا بىاء ٖكغاث 1والجظع 5له٣ُت، "خُض حؿخسضم ؤهٓمت الىػن ًُ ، ٦ما ؤجها لٛت ٚىُت نٞغ

                                                           
ذ اإلاجلض )مجلت ِالم ال٢ٙشٖلي، هبُل، "اللٛت الٗغبُت والخاؾىب"،  1  .297م، م1987(، 3(، الٗضص )18، ال٩ٍى

 .314، ماإلاٝا٥ ظابٖٞلي، هبُل، "اللٛت الٗغبُت والخاؾىب"،  2

ؼ بً ٖبض هللا ، "اإلا 3 شة"، لٕخىا الّشبُت واللعاهُاث الحاظىبُتهُىبي، ٖبض الٍٗؼ (، 12828، الٗضص)صحُٙت الجٍض

 واهٓغ:

motivated subjectivity and sentiment annotation -Mageed, M., and Diab, M. 2012, Linguistically-Abdul

nal Journal on Social Media MMM: Monitoring, and tagging of Modern Standard Arabic. Internatio

Measurement, and Mining, p:25. 

ؼ بً ٖبضهللا،  4 ت الّشبُتاإلاهُىبي، ٖبض الٍٗؼ حن الّشب الحاظىبُت لخذمت الذساظاث اللٍٕى ، اإلادلالث حهىد اللٍٕى

اث ظامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗىص،  اى: مُبٖى ، )الٍغ
ً
ُت همىطظا  .58م(، م2009الهٞغ

ت ما ُٞه مً خغوٝ ؤنلُت ؤو  5 ٌكحر مهُلر الىػن بلى م٣ابلت اللٟٔ بدغوٝ اإلاحزان، وهي الٟاء والٗحن والالم؛ إلاٗٞغ

ػاثضة، ولًبِ ما في مبىاٍ مً خغ٧اث ؤو ؾ٩ىن، والىػن ٦ظل٪ اؾم ٌؿخٗمل في حٗضاص ألاق٩ا٫ والهُٜ اإلا٣غعة 
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ض مً َظا الخ٣ُٗض ، مجها   بلى طل٪ ٖضة ؤؾباب ؤزغي جٍؼ
ْ

ال٩لماث مً ظظع واخض ٣ِٞ. ؤٍي٠

. و٢ض ْهغث الخاظت في الٗهغ الغاًَ-بَما٫ الخغ٧اث ال٣هحرة في ال٨خابت 
ً
لخُىٍغ ؤصواث  مشال

ا٫ للٛت الٗغبُت" َّٗ  2.وبغمجُاث خاؾىبُت لخدلُل نغفي ٞ

ت مً الخؼم البرمجُت اإلا٨خىبت بةخضي لٛاث  3وجمشل ؤهٓمت الخدلُل الهغفي الخاؾىبي مجمٖى

بهضٝ ال٣ُام بخدلُل ال٩لماث الٗغبُت بلى م٩ىهاتها ألاؾاؾُت ٧الجظع والؿا١ والؿىاب٤  4البرمجت

٣ت زىاعػمُت.  واللىاخ٤، وحٍٗغ٠ ٧ل مجها بٍُغ

 الجهىد العابٝت:

ال١ هٓام " " الظي Buckwalterمً الىاخُت الخُب٣ُُت هجض ؤن مً ؤقهغ َظٍ ألاهٓمت ٖلى وظه ؤلَا

ا ٌٗض الىٓام ألاوؾ٘ اقتهغ باؾم مهممه ألاؾاسخي جُم ب ًُّ ا٧ىولتر، الظي نمم هٓاًما نٞغ

                                                                                                                                              
، ؤي: ؾخت ؤق٩ا٫ ونُٜ، ؤو ٣ًا٫: لالؾم الشالسي اإلاجغص، بزىا لؤلؾماء وألاٞٗا٫، ٦إن ٣ًا٫: للٟٗل الشالسي ًخت ؤوػان

ُتٖكغ وػًها، وللخهٛحر ؤوػان زالزت. اهٓغ: اللبضي،  ت والف٘ش  .239، ممعجم اإلافىلحاث الىدٍى

الجظع ؤنل حكخ٤ مىه ال٩لمت الٗغبُت، ٞجظع مهى٘ ونىاٖت وناو٘ َى م ن ٕ، اهٓغ: ٖمغ، ؤخمض مسخاع،  1

 .355/ 1م(، ماصة ط ط ع، 2008، 1، )ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب، ٍاإلاّاـشةمعجم اللٕت الّشبُت 

ت الّشبُتاإلاهُىبي،  2 حن الّشب الحاظىبُت لخذمت الذساظاث اللٍٕى  .78، محهىد اللٍٕى

غة لخىُٟظ ٖملُاث  3 ت مً الخٗلُماث اإلا٨خىبت بهُٛت ع٢مُت وبةخضي لٛاث البرمجت اإلاخٞى الخؼم البرمجُت مجمٖى

٤ اؾخسضام َظٍ اللٛاث مشل مٗالجت مدضصة ت مً البرامج ًٖ ٍَغ ت مً ألاهٓمت اإلا٩ىهت مً مجمٖى ، ؤو هي مجمٖى

ا، اهٓغ: حَر  ؤهٓمت اإلاداؾبت، ؤهٓمت الغواجب ٚو

 Carl A. Gunter, Semantics of Programming Languages: Structures and Techniques, MIT Press, 1992, ISBN 

5, p. 1-57095-262-0 

برمجت ٖملُت ٦خابت حٗلُماث وؤوامغ لجهاػ الخاؾىب ؤو ؤي ظهاػ آزغ، لخىظحهه وبٖالمه ب٨ُُٟت الخٗامل م٘ ال 4

ا  ما٫ اإلاُلىبت، وجدب٘ ٖملُت البرمجت ٢ىاٖض زانت باللٛت التي ازخاَع البُاهاث ؤو ٦ُُٟت جىُٟظ ؾلؿلت مً ألٖا

ا ًٖ ألازغ  ي وججٗلها مىاؾبت بضعظاث مخٟاوجت ل٩ل هٕى مً ؤهىإ اإلابرمج، و ٧ل لٛت بغمجُت لها زهاثهها التي جمحَز

 زهاثو مكتر٦ت وخضوص مكتر٦ت بد٨م ؤن 
ً
البرامج واإلاهمت اإلاُلىبت مً َظا البرهامج، ٦ما ؤن للٛاث البرمجت ؤًًا

ضاص وج٨خب ٖلى ق٩ل ؤ٧ىاص  ٧ل َظٍ اللٛاث نممذ للخٗامل م٘ الخاؾىب. ولٛت البرمجت ٖباعة ًٖ ؾلؿلت مً ألٖا

لت، ضاص ابىلى ٖلى ع٢محن ٣ِٞ َما الهٟغ  ٍَى  ، اهٓغ: 1والىاخض  0ٚحر ؤن َظٍ ألٖا

Robert A. Edmunds, The Prentice-Hall standard glossary of computer terminology, Prentice-Hall, 1985, p. 

91, and Erlis, Alan (September 1982). "Epigrams on Programming".SIGPLAN Notices Vol. 17, No. 9. pp. 7–

13. 

http://www-pu.informatik.uni-tuebingen.de/users/klaeren/epigrams.html
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هًٓغا ل٩ىهه مٟخىح اإلاهضع مما ٌؿهل ٖملتي  1اؾخسضاًما في اإلاغا٦ؼ البدشُت واإلااؾؿاث ألا٧اصًمُت

م٨ً الخهى٫ ٖلُه مً زال٫ ماؾؿت "  Linguistic Dataالاؾخسضام والخُىٍغ في آن واخض، ٍو

Consortium - LDC"2 ٨ُت، و٢ض ْهغث وسسخه ألاولى في ظامٗت بيؿلٟا هُا بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

م، ٚحر ؤن َظا البرهامج ال ًغج٨ً ٦شحًرا بلى السانُت الاقخ٣ا٢ُت للٛت الٗغبُت، مما صٞ٘ 2002ٖام 

ت مً بغامج الخدلُل الهغفي الٗغبي،  اث مخٟغ٢ت مً الباخشحن الٗغب بلى جهمُم مجمٖى مجمٖى

  3هغفي" وبغهامج "اإلاحزان".ومً ؤَمها بغهامج "السلُل ال

ؼ للٗلىم والخ٣ىُت بالخٗاون  ع بىاؾُت مضًىت اإلال٪ ٖبضالٍٗؼ ّىِ
ُ
ا "بغهامج السلُل الهغفي" ٣ٞض َ ؤمَّ

ٗض البرهامج الهغفي  م٘ اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت والٗلىم وظامٗت مدمض ألاو٫ باإلاٛغب، َو

٣ىم  بخدلُل ال٩لماث الٗغبُت بلى م٩ىهاتها ألاؾاؾُت ٧الجظع ألاو٫ مٟخىح اإلاهضع في الٗالم الٗغبي، ٍو

٣ت زىاعػمُت.  والؿا١ والؿىاب٤ واللىاخ٤ وحٍٗغ٠ ٧ل مجها بٍُغ

ا بغهامج "اإلاحزان" ٞهى بغهامج ٢اثم ٖلى ج٣ىُت "ٞهُذ"، ٍغ مً لضن الكغ٦ت  4وؤمَّ وجم جهمُمه وجٍُى

ٗض مً ؤًٞل ألاهٓمRDIالهىضؾُت لخُىٍغ هٓم الخاؾباث ) ت اإلاٗىُت بخدلُل الىو الٗغبي (، َو

َى مدلل نغفي ٌٗخمض ٖلى اإلاىعُٞم ٧لبىت  ٖلى اإلاؿخىي الهغفي، ٚحر ؤهه ٚحر مٟخىح اإلاهضع،

ُت التي جغ٦ؼ ٖلى خهُلت مً ال٩لماث،  ى ما ًمحٍز ًٖ ٚحٍر مً اإلادلالث الهٞغ بىاثُت ؤؾاؾُت َو

َػ مً مغوهخه وحُُٛخه إلاٟغصاث اللٛت الٗغبُ  %. 99.8ت والتي جخسُى وؿبت ألامغ الظي ٖؼَّ

ا، وبِىىا  ًُّ لى اإلاؿخىي الخىٓحري ٣ٞض اَخم الٗلماء اإلاخ٣ضمحن بخدلُل ال٩لمت جدلُال نٞغ ٖو

اصة )ؾاب٣ت والخ٣ت ومخىؾُت(، ٚحر ؤن ؤخضا مجهم لم ًً٘ لىا  ؤجها جخ٩ىن مً ظظع ووػن وخغوٝ ٍػ

٪ اللىاخ٤؛ لظا اَخمذ َظٍ معجًما ؤو ٢امىًؾا ؤو ختى ٢اثمت حكخمل ٖلى َظٍ الؿىاب٤ وجل

الضعاؾت بجم٘ وجغجِب َظٍ الؿىاب٤ وجل٪ اللىاخ٤، ولم حِٗ الضعاؾت هٟـ الاَخمام ب٣ىاثم 

                                                           
1 Nizar Y. Habash, Introduction to Arabic Natural Language Processing, Morgan & Claypool 

Publishers,2010, p;23. 

2 http://www.ldc.upenn.edu. 

غ هٓم الخاؾباث  3   ، الغابِ:RDIبغهامج نغفي خاؾىبي ؤهخجخه الكغ٦ت الهىضؾُت لخٍُى

http://www.rdi-eg.com/ar/technologies/arabic_nlp.htm#ArabMorpho 
ُت خاؾىبُت، مشل: بغهامج اإلاحزان، واإلاك٩ل آلالي،  4 ج٣ىُت ٞهُذ هي الخ٣ىُت التي بجي ٖلى ؤؾؿها ٖضة بغامج نٞغ

 والٗىىهت ال٨المُت، الغابِ:

 http://www.rdi-eg.com/ar/technologies/arabic_nlp.htm#ArabMorpho 

http://www.ldc.upenn.edu/
http://www.ldc.upenn.edu/
http://www.rdi-eg.com/ar/technologies/arabic_nlp.htm#ArabMorpho
http://www.rdi-eg.com/ar/technologies/arabic_nlp.htm#ArabMorpho
http://www.rdi-eg.com/ar/technologies/arabic_nlp.htm#ArabMorpho
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ً بهظٍ اإلاؿإلت و٢ض جغ٧ىا  الجظوع وألاوػان الٗغبُت هًٓغا الَخمام ٖلماء الٗغبُت اإلاخ٣ضمحن واإلاٗانٍغ

حن، ومجها:  بحن ؤًضًىا ٦خبا ومٗاظم ظمت في َظًً اإلاىيٖى

م، للض٦خىع خمضي بضع الضًً. • ُت لل٣غآن ال٨ٍغ  1معجم ألاوػان الهٞغ

 2معجم الجىامض ألؾماء ؤبى ب٨غ ؤخمض. •

ُت، للض٦خىع بًمُل بضٌ٘ ٣ٌٗىب. •  3معجم ألاوػان الهٞغ

ه، لؤلؾخاطة زضًجت الخضًثي. •  4ؤبيُت الهٝغ في ٦خاب ؾِبٍى

اء، بحروث، ٍ •  م.1948، 1ألاوػان، إلادمض ناص١ مدمض، ماؾؿت الٞى

، إلادمض زحر خلىاوي، صاع الكغ١ الٗغبي، بحروث. •  اإلاعجم الجضًض في ٖلم الهٝغ

 م.2008ؤخمض مسخاع ٖمغ، معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة، ٖالم ال٨خب،  •

م مدمض ُُٖت صعاؾت بخهاثُت ل٩ل م٩ىهاث ال٩لمت الٗغبُت ٞظ٦غ ؤهه "ٖلى ظاهب  و٢ض ٢ضَّ

داوالث اإلاٗخبرة لبىاء بغمجُاث الهٝغ الٗغبي ج٣ضًغ حجم خهُلت اإلاٟغصاث ٖلى ال٣ُاؽ ٞةن اإلا

 جىبئىا ؤن ؤحجام ٞئاث اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت )اللبىاث( لبىاء ال٩لماث الٗغبُت في الخضوص الخالُت:

ت  4500  ≤  5ٖضص الجظوع اإلاهٞغ

ُت اإلاىخٓمت ألاؾاؾُت  100 ≤   ٖضص الهُٜ الهٞغ

ُت اإلاىخٓمت  1100 ≤  6ٖضص ظمُ٘ الهُٜ الهٞغ

ُتٖضص   350 ≤  الاؾخصىاءاث الهٞغ

                                                           
مبضع الضًً، خمضي،  1 ُت للٝشآن ال٢ٍش  م(.2012، )ال٣اَغة: م٨خبت ابً جُمُت،1، ٍمعجم ألاوصان الف٘ش
 م(.1993، ) بحروث:  صاع ال٨خب الٗلمُت،  1، ٍمعجم الجىامذمدمض، ؤؾماء ؤبى ب٨غ،  2

ُت،٣ٌٗىب، بًمُل بضٌ٘،  3  م(.1993، )بحروث: ٖالم ال٨خب، 1ٍ معجم ألاوصان الف٘ش

ه ؤبيُتالخضًثي، زضًجت،  4  م (.1965، )بٛضاص: م٨خبت الجهًت، الفٗش في ٠خاب ظِبٍى
و٢ض  ط٦غ الض٦خىع مدمض ُُٖت ؤهه ٢ام بةظغاء مسر قامل إلاا ٢ضمه ٖلماء الٗغبُت مً ظظوع ٖغبُت في مٗاظمهم، 5

ظظع، ل٨ً بٗض خظٝ اإلا٨غع واإلاصخ٠ جبحن ؤجها ما بحن  9000طَب بًٗهم بلى ؤن ظظوع اللٛت الٗغبُت جهل بلى 

، الباب الغاب٘، مٝذمت في خىظبت اللٕتمدؿً عقىان، ومدمض ُُٖت، وآزغون، ظظع، اهٓغ:  5000ظظع بلى  4000

.137)وسست جدذ الُب٘(، م  ، بخهٝغ
ال٫ وؤلابضا٫، اهٓغ اإلاهضع الؿاب٤، هٟـ الهٟدتبُٛي َظا الٗضص الخاالث  6  .ألاؾاؾُت بياٞت بلى ٧اٞت خاالث ؤلٖا
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 300 ≤   ٖضص الجىامض

 400 ≤  ٖضص اإلاٗغباث

 300 ≤  ٖضص الؿىاب٤ )البؿُُت واإلاغ٦بت(

 5501 ≤  ٖضص اللىاخ٤ )البؿُُت واإلاغ٦بت(

 ( اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت لل٩لماث الٗغبُت1ظضو٫ )

بجظٕ ٧ل َظٍ  ولِـ مٗجى جإل٠ُ ال٩لماث الٗغبُت مً َظٍ اإلا٩ىهاث ؤهه ًجب ؤن ًلخه٤

ظا الجىاػ لِـ ٖلى بَال٢ت، ٞهىا٥ بٌٗ الؿىاب٤ ال ًم٨ً ؤن  ا، َو اإلا٩ىهاث، بل بهه ؤمغ ظاثؼ لٍٛى

" ال ًم٨ً ؤن جإحي ؤبًضا م٘ الالخ٣ت الىاو والىىن 
َ
ججخم٘ م٘ لىاخ٤ بُٗجها، ٞمشال الؿاب٣ت باء الجغ "بـ

ت م٘ ظظٕ "ون" التي جض٫ ٖلى ظم٘ اإلاظ٦غ الؿالم، و٦ظل٪ ال ًجىػ "ؤن  جلخدم ؾاب٣ت "ًـــــ" اإلاًاٖع

ت  –ال٩لمت الاؾمي "مهابُذ"، وال ًم٨ً ؤن ججخم٘ في ٧لمت واخضة ؾاب٣ت "ؾُــــ" للدؿى٠ٍ واإلاًاٖع

٘ م٘ الخ٣ت "ـــــــىا" التي حكحر بلى خالت الىهب او ظؼم الٟٗل  -والتي ج٣خطخي لؼوم الٟٗل خالت الٞغ

 2الؿالم". اإلاًإع ؤو ألامغ اإلاؿىض لجم٘ اإلاظ٦غ 

لُه ٞةن مؿإلت الخدام اللىان٤ بجظٕ ال٩لمت جسً٘ بلى ٢اهىن ماصاٍ "جد٤ُ٣ قغوٍ  ٖو

 3ٖضم الخىاٞغ بحن ؤي ظؼثحن مً ألاظؼاء الشالزت ألاؾاؾُت لل٩لمت: الؿاب٣ت والجظٕ والالخ٣ت

م ؤَمُت الجضو٫ الؿاب٤ بال ؤن اإلاال٠ ٢ض ا٦خٟي بظ٦غ ؤمشلت، ولم ًً٘ بحن ؤًضًىا َظٍ  وبٚغ

 ال٣اثمت التي ججم٘ جل٪ الؿىاب٤ واللىاخ٤.

 مخشحاث الخدلُل الفشفي الحاظىبي:

ٟاث ظامٗت ماوٗت لٗلم الهٝغ والىػن الهغفي  ىن اإلاخ٣ضمىن بىي٘ حٍٗغ اَخم اللٍٛى

، بال ؤن الباخشحن اإلادضزحن لم ٨ًخٟىا بخٍٗغ٠ مٟهىم اإلاحزان الهغفي، بل جُغ٢ىا 1واإلاحزان الهغفي

                                                           
 .137مدؿً عقىان، ومدمض ُُٖت، وآزغون، مغظ٘ ؾاب٤، م 1

2 Mohamed Attia Mohamed Elaraby, A LARGE-SCALE COMPUTATIONAL PROCESSOR OF THE ARABIC 

MORPHOLOGY, AND APPLICATIONS, A Thesis Submitted to the Faculty of Engineering, Cairo University 

in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF SCIENCE, p:14. 
ذ البىاجي إلاؽ٣ل آلي ِشبي لخىٌُٙه في هٍام جخلُٞ آلي للفىث اإلاىىٛى مً الىق الّشبي ُُٖت، مدمض،  3 الدؽٍش

اى: ظامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت، اإلا٢خىب  .12م(، م2004، )الٍغ
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ً ما: اله٩ُل الهغفي، و٢ض بلى مهُلخحن آزٍغ ُت وآزَغ ، ؤولهما: الىمِ الهغفي ؤو الهُٛت الهٞغ

ت في ٧لمت  اصة الٗكغة اإلاجمٖى ىا ألاو٫ بإهه "ال٣الب الظي ٌكمل الخغ٧اث وخغوٝ الٍؼ ٖٞغ

، ؤما اله٩ُل الهغفي ٣ٞض 2)ؾإلخمىهحها( ومىاي٘ خغوٝ الجظع بدؿلؿل وعوصَا صازل ال٣الب"

ٍى ب٩ىهه "الهُٛت الهغ  ل، وجسخل٠ ٖٞغ ُٗ َ
َل م٘ ٞ ِٗ

ُ
َل م٘ ٞ َٗ َ

ُٞت صون حك٨ُل، وبظل٪ ٌؿخىي ٞحها ٞ

ُت حكمل صاثًما الخغوٝ )ٝ، ٕ، ٫(،  ُت ًٖ اإلاحزان الهغفي في ؤن الهُٛت الهٞغ الهُٛت الهٞغ

ُت  ً الهٞغ ت الٗال٢ت بحن الهُٜ واإلاىاٍػ بٌٛ الىٓغ ٖما ًُغؤ ٖلحها مً بٖال٫ ؤو ببضا٫، "وإلاٗٞغ

ُت جمشل البيُت الٗم٣ُتُٞم٨ً ال٣ى٫ ؤن ال ؤما اإلاحزان الهغفي ُٞمشل  ،Deep Pattern هُٛت الهٞغ

ُت بٗض  Surface Pattern البيُت الؿُدُت خُض ًم٨ً اؾخيخاط اإلاحزان الهغفي مً الهُٛت الهٞغ

ال٫ ٖلحها" ا 3بظغاء ٖملُاث ؤلابضا٫ وؤلٖا ، ومشا٫ طل٪ ٧لمت )ؾماء( محزاجها الهغفي )ٞٗاء( وظظَع

٤ )ؽ م و( ؤ ذ الىاو بزغ ؤل٠ اإلاض ٣ٞلبذ َمؼة ٞو ُت ٞهي )ٞٗا٫( خُض جُٞغ ما نُٛتها الهٞغ

ال٫ وؤلابضا٫.  ٢ىاٖض ؤلٖا

٤ اؾخسضام الخغ٧اث  و٧ىن اللٛت الٗغبُت لٛت اقخ٣ا٢ُت ًاصي بلى ؤن ٧لماتها جيخج ًٖ ٍَغ

ُت ألازغي في نٙى ال٩لماث مً اإلااصة ٖلى ؤؾاؽ مُغص، وهي بهظٍ اإلاحزة جخٟى١ ٖلى اللٛاث الٗاإلا

 التي ال حٗٝغ َظا الخدى٫ الضازلي.

و٢ض طَب الٗالمت الؿُىَي بلى ؤن الاقخ٣ا١ "ؤزظ نُٛت مً ؤزغي ٖلى اجٟا٢هما مٗجى وماصة 

 ؤو َُئت"
ً
اصة مُٟضة ألظلها ازخلٟا خغوٞا ُئت جغ٦ُب، لُض٫ بالشاهُت ٖلى مٗجى ألانل بٍؼ ، 4ؤنلُت َو

ان: نٛحر وطَب ٦شحر مً الٗلماء بلى ؤن الاقخ٣ا١  ى الكاج٘–هٖى و٦بحر؛ ٞالهٛحر َى ؤن جخ٤ٟ  –َو

                                                                                                                                              
ؾب٤ قغح مٟهىمي ٖلم الهٝغ والىػن الهغفي، ؤما اإلاحزان الهغفي، ٞهى الهُٛت التي انُلر ٖلحها ٖلماء 1

الهٝغ في اللٛت الٗغبُت لًبِ ؤوػان ال٩لماث ونُٛها بدؿب خغوٞها ألانلُت، ؾىاء ؤ٧اهذ ال٩لمت زالزُت ؤم 

٩لمت اإلاىػوهت مً ؤزٝغ ؤو حكضًض ًىي٘ في عباُٖت ألانى٫، وعمؼ لهظا اإلاحزان بدغوٝ ٧لمت )ٞٗل(، وما ػاص في ال

َل، اهٓغ: اهٓغ: ٖمغ، ؤخمض مسخاع،  َّٗ َ
ٟ

َ
َل ، جهبر وػجها ج ِٗ

َ
معجم اللٕت اإلاحزان ٦ما َى في ال٩لمت، مشل: حٗب وػجها ٞ

 .2433، م3، ماصة و ػ ن، طالّشبُت اإلاّاـشة
ض في السغاشخي، ببغاَُم،  2 ش ٘ني ًِ حهىد مذًىت اإلال٤ ِبذ الٍّض اث مضًىت خىظبت اللٕتجٍٝش اى: مُبٖى ، )الٍغ

ؼ للٗلىم والخ٣ىُت، ص.ث(، م  .7اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ
 .7اإلاهضع ؾاب٤، م 3
ي 4 ش في ِلىم اللٕت وؤهىاِها، ظال٫ الضًً الؿَُى ، جد٤ُ٣: ٞااص ٖلي مىهىع، )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، اإلاَض

 .147، م1م(، ط1998
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كتٍر ُٞه طل٪ هدى ظظب وظبظ،  ٌُ اإلاكخ٣اث في جغجِب خغوٞها ألانلُت ٦ؼإع مً ػعٕ، وال٨بحر ال 

ص ؤنلحن لالقخ٣ا١، ؾىاء ؤ٧اها مً ؤنى٫  و٢ض ظغث الٗاصة ٖلى اٖخماص اإلاهضع ؤو اإلااضخي اإلاجغَّ

بت، وجدَب٘ َظٍ ال ىؾُلت خحن ال ًىظض لٟٔ ٖغبي م٣ابل لالنُالح الجضًض، لظا ٖغبُت ؤم مٗغَّ

ـّ الخاظت بلحها.   ٞاالقخ٣ا١ طو ٞاثضة ٦بحرة إلاّض اإلاهُلخُحن بإلٟاّ ظضًضة َم في ؤم

 في اللٛت الٗغبُت ما ًاَلها 
ً
ت ص٢ت واهخٓاما وحٗض ٢ىاٖض الاقخ٣ا١ في الٗغبُت مً ؤ٦ثر ال٣ىاٖض اللٍٛى

٤ اإلاؿخىي الهغفي.بلى ؤن جىجر في مٗالجتها خا  ؾىبُا ٞو

وبطا ٧اهذ اللٛت الٗغبُت ٢ض جمحزث ًٖ ٦شحر مً اللٛاث ب٩ىجها لٛت اقخ٣ا٢ُت جىلُضًت ٞةجها جمحزث 

اصاث حؿاٖض ٖلى جىٕى  ؤًًا بإن ٧لماتها ال جخ٩ىن مً الجظع والىػن ٣ِٞ بل ٢ض ًُغؤ ٖلحهما ٍػ

ظا ما جىاوله ٖلماء اللٛت   (.Affixationجدذ ٖىىان ؤلالها١ )اإلاٗاوي وػٍاصة ال٩لماث، َو

ا ، ٞةن ٧اهذ ألاولى ٞدؿمى  ٣هض باإللها١ بياٞت ػاثضة في نضع ال٩لمت ؤو في وؾُها ؤو في عجَؼ ٍو

، suffix، وبن ٧اهذ ألازحرة ٞدؿمى الخ٣ت  infix، وبن ٧اهذ الشاهُت ٞدؿمى خكًىا prefixؾاب٣ت 

خماص ٖلى  ٛلب ٖلى اللٛاث الهىض ؤوعوبُت الٖا خماص َو الؿىاب٤ واللىاخ٤ في نٙى ال٩لماث، صون الٖا

ٖلى ْاَغة الخكى ؤي ؤلالها١ في وؾِ ال٩لمت، في خحن حٗخمض اللٛت الٗغبُت ٖلى الٓىاَغ الشالزت 

  مجخمٗت )الؿىاب٤ والضوازل واللىاخ٤(، وجى٣ؿم اللىان٤ في اللٛت الٗغبُت بلى ٞئخحن:

 العىابٞ:

، Stemٖلى ظؼء ؤؾاسخي ًُل٤ ٖلُه انُالخا اؾم الجظٕ "ًدخىي ظؿم ال٩لمت الٗغبُت صاثما 

ل٨ً َظا الجظٕ ال ٩ًىن بمٟغصٍ ال٩لمت الٗغبُت في خالتها الٗامت، بل بهه ًم٨ً ؤن ًلخه٤ بجؼء 

ُل٤ ٖلُه انُالخا اؾم الؿاب٣ت  ، وجمشل َظٍ الؿاب٣ت م٘ الالخ٣ت prefix"1آزغ ًخ٣ضم ٖلُه، ٍو

ت  affixesلىان٤ مهُلر ال -التي ؾىدىاولها بٗض ٢لُل– ًاٞان مٗا بلى الجظٕ إلهخاط ٧لمت لٍٛى ٍو

 ؾلُمت.

ُت "ٞٗل"،  ٞمشال ٧لمت مشل: "ٖلم" جخ٩ىن مً ماصة "ٕ ٫ م" اإلاهبىبت في الهُٛت الهٞغ

ـ" ٞؿىٝ جيخج ٧لمت "ؾُٗلم" وبطا ؤيٟىا الالخ٣ت "ون" ؾخهبذ  َُ ٞةطا ؤيٟىا بلحها الؿاب٣ت "َؾ

ىحن بياُٞحن َما الاؾخ٣با٫ واليؿبت بلى الٛاثب، في خحن "ؾُٗلمىن"، و٢ض ؤٞاصث الؿاب٣ت مٗ

                                                           
ُُت مدمض، وآزغون،  1  .142، ممٝذمت في خىظبت اللٕتعقىان مدؿً، ٖو
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ما الجم٘ والخظ٦حر، في خحن ؤن اإلاٗجى  ان َو َُّ ؤٞاصث الالخ٣ت زالزت مٗاوي، ألاو٫ والشاوي مجهم صالل

.٘ ى الٞغ  الشالض مٗجى هدىي َو

 و٢ض ج٩ىن َظٍ الؿىاب٤ مٟغصة ؤو مغ٦بت، وطل٪ ٖلى الىدى آلاحي:

 ؤوًل: العىابٞ اإلاٙشدة:

و٢ض اقخملذ ٢اٖضة بُاهاث الضعاؾت ٖلى بخضي ٖكغة ؾاب٣ت مٟغصة، ج٩ىهذ ظمُٗها مً 

حن وصلذ ٖلى ما جض٫ ٖلُه الؿاب٣ت  ٠ "ا٫" التي ج٩ىهذ مً خٞغ خٝغ واخض بال ؤل٠ والم الخٍٗغ

 طاث الخٝغ الىاخض، ومً ؤمشلت َظٍ الؿىاب٤:

1. :"
َ
 الهمؼة"ؤ

 الاْؾخٟه
ُ
ْمَؼة ََ ْم بْنِغي( آ٫ وجإحي ٖلى ؾّذِ نىع، ؤوال: 

ُ
ى طِل٨

َ
ل َٖ ْم 

ُ
ج
ْ
ظ

َ
ز

َ
ْم وؤ

ُ
َغْعج

ْ
٢
َ
ؤ
َ
ام، هدى: )ؤ

ْمغان  َجى 81ِٖ ْٗ اع؟( بَم ٌض بالضَّ ُمَدمَّ
َ
ْىِلىا )ؤ

َ
َل ٢

ْ
ِغِٞت اإلاجهى٫ِ؛ ِمش ْٗ ُب َم

َ
ل
َ
َى َ َُ ْنِل 

َ
، الاْؾخٟهاُم فى ألا

َل: الخَّ 
ْ
ٍت ِمش َُّ ِٚ غاٍى َبال

ْ
ٚ

َ
َمُل فى ؤ ْٗ ْؿَخ اع(، وَُ ٌض بالضَّ ْل ُمَدمَّ ََ َل ) َٗ َ

ٞ 
َ

٠ ُْ َ
َغ ٦

َ
ْم ج

َ
ل
َ
ى )ؤ

َ
ٗال

َ
غ؛ ٢ا٫َ ح ٣ٍْغ

ُل  ِٟ ُِل( ال ِٟ ْصخاِب ال
َ
َ٪ بإ ًْ 1َعبُّ َى بلَهْحِن ِم ّمٍ

ُ
ووى وؤ

ُ
ِسظ اِؽ اجَّ َذ ِللىَّ

ْ
ل
ُ
َذ ٢

ْ
ه
َ
ؤ
َ
ى )ؤ

َ
ٗال

َ
ِى؛ ٢ا٫َ ح ْٟ . الىَّ

ه( اإلااثضة 
ّ
نَّ 116ُصوِن الل

َ
ْم بإ

َ
ٗل ٌَ ْم 

َ
ل
َ
ى )ؤ

َ
ٗال

َ
ىبُِش؛ ٢ا٫َ ح ٤  . الاْؾدى٩اِع والخَّ

َ
ل َٗ َغي( ال ًَ َه 

ّ
. 17الل

٣ىن  ِٞ ىا
ُ
ُهم( اإلا

َ
ْغ ل ِٟ ْؿَخٛ

َ
ْم ح

َ
ْم ل

َ
ُهْم ؤ

َ
ْغَث ل َٟ

ْ
ْؾَخٛ

َ
ْحِهم ؤ

َ
ل َٖ ى )وَؾَىاٌء 

َ
ٗال

َ
ت؛ ٢ا٫َ ح ْؿٍى

َّ
 .6الد

 
ٌ
ت َُّ غاٌى َبالٚ

ْ
ٚ

َ
ُه ؤ

َ
ُب اْؾخضٖاٍء ِللُمىاَصي، ول

َ
ل
َ
ْنِل َ

َ
ضاُء فى ألا هحرة:، الّىِ ضاِء ال٣َ  الّىِ

ُ
ْمؼة ََ ا:  ًُ وزاه

 
ُ
ُض٫ُّ ؤ

َ
ىاِصي، وِلظا ج

ُ
 ِمً اإلا

ً
ِزلت

ْ
و َمج

َ
ا ؤ اهً

َ
ِب َم٩ ها ِلىضاِء ال٣ٍغ

ُ
ُر اْؾخٗمال

ُ
ث
ْ
٨ً 

ُ
هحرة  ال٣َ

ُ
َغي. والَهْمؼة

ْ
ز

اُٖغ  ٤ُِ٢؛ ٢ا٫َ الكَّ خاِب الغَّ ِٗ ْىِم وال
َّ
ا فى الل ًً ًْ َمُل ؤَ ْٗ ؿَخ

ُ
ِب ِللُمىاَصي وح َدبُّ ِب والخَّ ٣غُّ ى الخَّ

َ
شحًرا ٖل

َ
٦

َمغ ْٗ ًُ َم ٍم واِنِل(.َظمُُل اْب ٍغ
َ
ِ٪ ِمً ٦ ِ

ّ
ِظي بَدٓ

ُ
ْسِجِخى:::وز

َ
ِذ ٞإ

ْ
٨

َ
ْض َمل

َ
٢ ٪ِ ْحُن بهَّ

َ
ُبش

َ
 :)ؤ

م؛  ِ
ّ
ل
َ
َخ٩

ُ
َى اإلا َُ غٌص و ْٟ نَّ الٟاَٖل ُم

َ
ى ؤ

َ
 ٖل

ُ
ٍِ الَهْمؼة ًاَعِٖت ِللَمبِجّىِ ِللمٗلىم.، وجض٫ َظ

ُ
 اإلا

ُ
ْمؼة ََ ا: 

ً
وزالش

اعى( الَب٣َغة   الضَّ
َ
ىة ْٖ ِظُُب َص

ُ
ى )ؤ

َ
ٗال

َ
مىن( ، ٢186ا٫َ ح

َ
ل ْٗ

َ
ِه ما ال ح

ّ
ُم ِمً الل

َ
ل ْٖ َ

ى )وؤ
َ
ٗال

َ
و٢ا٫َ ح

غاٝ   .62ألٖا

نَّ هاثَب 
َ
ى ؤ

َ
ُض٫ُّ ٖل

َ
 ج

ُ
ٍِ الَهْمؼة ًاَعِٖت ِللَمبِجّىِ ِللمجهى٫، وهي مًمىمت، َظ

ُ
 اإلا

ُ
ْمؼة ََ ا  ًٗ وعاب

م  ا( َمْغٍَ ًُّ  َخ
ُ

ض َٗ ْب
ُ
ْىَم ؤ ى )وٍَ

َ
ٗال

َ
م؛ ٢ا٫َ ح ِ

ّ
ل
َ
َخ٩

ُ
َى اإلا َُ غٌص و ْٟ  .33الٟاَٖل ُم
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غاٌى وز
ْ
ٚ

َ
ُه ؤ

َ
ُب اْؾخضٖاٍء ِللُمىاَصي، ول

َ
ل
َ
ْنِل َ

َ
ضاُء فى ألا ىٍلت "آ"، والّىِ

َ
ضاِء الُ  الّىِ

ُ
ْمؼة ََ امًؿا: 

ها ِلىضاِء الَبُِٗض.
ُ
ِلُب اؾخٗمال

ْ
ٛ ٌَ  

ُ
لت ٍى

َ
 الُ

ُ
َغي. والَهْمؼة

ْ
ز

ُ
 ؤ

ٌ
ت َُّ  َبالٚ

 ٤ِ
ْ
ُ ْمغ ِلدؿهُِل الىُّ

َ
 ألا

ُ
ِل٠

َ
 ؤ

ُ
ًاٝ

ُ
ْمغ "ا" ، وج

َ
 ألا

ُ
ِل٠

َ
 فى ُنىَعِة  وؾاصًؾا: ؤ

َ
ْبَضؤ ًَ ى ال  ِل َختَّ ْٗ

ِٟ بال

ْبَضئوَن  ًَ َغُب ال  َٗ ا ٧اَن ال
َّ َ
( وإلا ْ٘ ِهحُر )ْؾَم ًَ ْمِغ 

َ
( فى ِنُِٛت ألا َ٘ ُل َؾِم ْٗ

ِٟ ، ٞال ًٍ ٍٝ ؾا٦ِ ْمِغ بَدْغ
َ
ألا

ِه 
ّ
ى )ِاْؾَخِجُبىا ِلل

َ
ٗال

َ
(؛ ٢ا٫َ ح ْ٘ ْمِغ ِلُخْهِبَذ )ِاْؾَم

َ
 ألا

ُ
ِل٠

َ
ْذ ؤ َٟ ِيُ

ُ
ًٍ ؤ الَم بؿا٦ِ

َ
ؾى٫ِ( ال٨ وِللغَّ

ٍٝ ُمخدّغ24.٥ِألاهٟا٫  ذ بَدْغ
َ
ْمِغ بطا ُؾِب٣

َ
 ألا

ُ
ِل٠

َ
٤ُ ؤ

َ
ْىُ

ُ
 ، وال ج

٠ "ؤلـ": .2 ٍٗغ  والُم الخَّ
ُ

ِل٠
َ
 ؤ

َىا 
ْ
ل
ُ
ا بطا ٢ ّيِ َعُظٍل، ؤمَّ

َ
ى ؤ

َ
ل َٖ ىا )َعُظٌل( َص٫َّ طلَ٪ 

ْ
ل
ُ
دضًِض ٞةطا ٢ سهُِو والخَّ ٌٕ ِمً الخَّ ْى

َ
 ه

ُ
٠ ٍٗغ الخَّ

ُظل( َص٫َّ طلَ٪ فى ِؾ  ٍص )الغَّ ى َعُظٍل ُمَدضَّ
َ
ل َٖ ا٢ِِه  َُ1. 

ـ":  .3
َ
 ال٩اٝ "٦

 ) َيلُّ
َ
ْم ؤ َُ ْم بال ٧األوٗاِم َبْل  َُ ى )بْن 

َ
كبُه؛ ٢ا٫َ حٗال

َّ
َى الد َُ ِٝ الَجّغِ  اِوى ٧ا َٗ َهُغ َم

ْ
ق

َ
، وؤ  الَجّغِ

ُ
٧اٝ

ْغ٢ان  ُٟ  .44ال

ا: العىابٞ اإلاش٠بت   ُ  الشىاثُت: –زاه

وؤعبٗحن ؾاب٣ت مغ٦بت م٩ىهت مً ؾاب٣خحن و٢ض اقخملذ ٢اٖضة بُاهاث الضعاؾت ٖلى ؤعب٘ 

 "زىاثُت"، ومً ؤمشلت َظٍ الؿىاب٤ الشىاثبت:

ًاَعِٖت ِللَمبِجّىِ  .1
ُ
 اإلا

ُ
ْمؼة ََ ْمَؼِة الاْؾخٟهام، و ََ  ِمً 

ٌ
هت ىَّ

َ
ان: ألاولى ُم٩ "، وهي هٖى

ُ
ؤ
َ
الهمؼجان "ؤ

ًاَعِٖت 
ُ
ْمؼِة اإلا ََ ْمَؼِة الاْؾخٟهام،  ََ  ِمً 

ٌ
هت ىَّ

َ
 ِللَمبِجّىِ ِللمٗلىم. ِللمجهى٫، والشاهُت ُم٩

2. .٠ ٍٗغ ِل٠ِ والِم الخَّ
َ
، وؤ  ِمً باِء الَجّغِ

ٌ
هت ىَّ

َ
٠ "ِبالـ": وِهَى ُم٩  الباء م٘ ؤل٠ والم الخٍٗغ

ًاَعِٖت  .3
ُ
اِء اإلا  ِمً ِؾحِن الاْؾخ٣با٫، ٍو

ٌ
هت ىَّ

َ
ـ" وِهَى ُم٩ ُُ الؿحن م٘ الُاء: ولها نىعجان، ألاولى "َؾ

ًاَعِٖت ِللَمبِجّىِ ِللَمبِجّىِ ِللمجهى٫، والشاهُت "َؾُـ
ُ
اِء اإلا  ِمً ِؾحِن الاْؾخ٣با٫، ٍو

ٌ
هت ىَّ

َ
" وِهَى ُم٩

ُهُه باالْؾخ٣با٫ِ،  ّهِ
َ
س

ُ
ْحُن ج َىَحْى الَخا٫ِ والاؾخ٣با٫ِ، والؿَّ ْٗ ْدَخِمُل َم ًَ  َٕ ًاِع

ُ
ْن اإلا

َ
ْنُل ؤ

َ
ِللمٗلىم، وألا

                                                           
حن بال  1 ٠ "الـ" يمً الؿىاب٤ اإلاٟغصة صون الؿىاب٤ اإلاغ٦بت م٘ ؤجها جخ٩ىن مً خٞغ ٍٗغ  والُم الخَّ

ُ
ِل٠

َ
آزغث ؤن ؤي٘ ؤ

" التي جخ٩ىن مً واو ال٠ُٗ 
َ
ظا بسالٝ الؿاب٣ت "َوؤ حن ٌٗبران ًٖ م٩ىن نغفي واخض وال ًم٨ً ٨ٞهما، َو َظًً الخٞغ

ت مؼة اإلاًاٖع ـ" التي جخ٩ىن مً ؾحن الاؾخ٣با٫ والُاء التي جض٫ ٖلى الٛاثب. َو َُ  ؤو "َؾ
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ِٝ )َؾ  ى ِزال
َ
ل َٖ ؿَخ٣َْبل 

ُ
ْػماِن اإلا

َ
َغِب ؤ

ْ
٢
َ
ى ؤ

َ
حُن ٖل ُض٫ُّ الّؿِ

َ
ْؿَخ٣َبِل الَبُٗض؛ وج

ُ
ى اإلا

َ
ل َٖ ُض٫ُّ 

َ
تى ج

َّ
( ال

َ
ْىٝ

بىَن(،
َ
ل
ْ
ُغوا َؾُخٛ َٟ َ

٦ ًَ ظً
َّ
ْل ِلل

ُ
ى )٢

َ
ٗال

َ
ْهِلحِهم هاًعا(. ٢1ا٫َ ح

ُ
 ه

َ
غوا َؾْىٝ َٟ َ

٦ ًَ ظً
َّ
ى: )بنَّ ال

َ
ٗال

َ
  2، ٢ا٫َ ح

ا: العىابٞ اإلاش٠بت  .4
 
 الشالزُت: –زالش

ؾاب٣ت مغ٦بت م٩ىهت مً زالر ؾىاب٤ و٢ض اقخملذ ٢اٖضة بُاهاث الضعاؾت ٖلى ؤعب٘ وزمؿحن 

 "زالزُت"، ومً ؤمشلت َظٍ الؿىاب٤ الشالزُت:

ْمَؼِة الاْؾخٟهام،  .1 ََ  ِمً 
ٌ
هت ىَّ

َ
": وِهَى ُم٩

ُ
َؾإ

َ
الهمؼة م٘ الؿحن م٘ الهمؼة: ولها نىعجان، ألاولى "ؤ

َؾإ"، وِه 
َ
ًاَعِٖت ِللَمبِجّىِ ِللمجهى٫، والشاهُت "ؤ

ُ
 اإلا

ُ
ْمؼة ََ ْمَؼِة وِؾحِن الاْؾخ٣با٫، و ََ  ِمً 

ٌ
هت ىَّ

َ
َى ُم٩

ًاَعِٖت ِللَمبِجّىِ ِللمٗلىم.
ُ
ْمؼِة اإلا ََ  الاْؾخٟهام، وِؾحِن الاْؾخ٣با٫، 

2. .٠ ٍٗغ ِل٠ِ والِم الخَّ
َ
٠ِ، وؤ

ْ
ُ َٗ اِء ال ْمَؼِة الاْؾخٟهام، ٞو ََ  ِمً 

ٌ
هت ىَّ

َ
الـ": وِهَى ُم٩

َ
ٞ
َ
 "ؤ

3.  َٗ اِء ال ْمَؼِة الاْؾخٟهام، ٞو ََ  ِمً 
ٌ
هت ىَّ

َ
ِبـ": وِهَى ُم٩

َ
ٞ
َ
."ؤ ٠ِ، وباِء الَجّغِ

ْ
ُ 

ا: العىابٞ اإلاش٠بت   ّ  الشباُِت: –ساب

ً ؾاب٣ت مغ٦بت م٩ىهت مً ؤعب٘ ؾىاب٤  و٢ض اقخملذ ٢اٖضة بُاهاث الضعاؾت ٖلى ٖكٍغ

 مجخمٗت "عباُٖت"، ومً ؤمشلت َظٍ الؿىاب٤ الغباُٖت:

٠ِ، وباِء  .1
ْ
ُ َٗ اِء ال ْمَؼِة الاْؾخٟهام، ٞو ََ  ِمً 

ٌ
هت ىَّ

َ
ِبالـ": وِهَى ُم٩

َ
ٞ
َ
٠ "ؤ ٍٗغ ِل٠ِ والِم الخَّ

َ
، وؤ  الَجّغِ

2. .٠ ٍٗغ ِل٠ِ والِم الخَّ
َ
، وؤ ِٝ الَجّغِ ٠ِ، و٧ا

ْ
ُ َٗ اِء ال ْمَؼِة الاْؾخٟهام، ٞو ََ  ِمً 

ٌ
هت ىَّ

َ
الـ": وِهَى ُم٩

َ
٩

َ
ٞ
َ
 "ؤ

3.   .٠ ٍٗغ ِل٠ِ والِم الخَّ
َ
، وؤ ِٝ الَجّغِ ى٦ُض، و٧ا ٠ِ، والِم الخَّ

ْ
ُ َٗ  ِمً ٞاِء ال

ٌ
هت ىَّ

َ
الـ": وِهَى ُم٩

َ
٩
َ
ل
َ
ٞ" 

 اللىاخٞ:

ى الجظٕ  خماص ٖلى م٩ىهه ألاؾاسخي َو ط٦غث الضعاؾت ؤن ظؿم ال٩لمت الٗغبُت ال ٨ًخٟي بااٖل

Stem  بل ًخٗضاٍ بلى اللىان٤ ،affixes والتي جى٣ؿم بضوعَا بلى ٢ؿمحن: الؿىاب٤ ،

prefixs واللىاخ٤ ،"suffixs  ٍو٢ض نبذ َظ ،"ً ٩ٞلمت مشل "سجاالث" جخإل٠ مً اإلااصة "َع

                                                           
ْمغان، آلاًت/ؾىعة   1 ِٖ  .12آ٫ 
ؿاء، آلاًت/ 2 ِ

ّ
 .56ؾىعة الي
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ىض بياٞت الالخ٣ت اإلااصة ف ُت "ٞٗا٫" و٢ض ؤيُٟذ ٚلحها الؿاب٣ت "ا٫"، ٖو ي الهُٛت الهٞغ

اهاث" التي ؤيٟذ ٖلى ال٩لمت مٗجى الجم٘ والخإهِض.  "ــاث" جيخج ٧لمت "الَغ

 ؤوًل: اللىاخٞ اإلاٙشدة: 

ً الخ٣ت مٟغصة، ج٩ىهذ مً خٝغ واخض  كٍغ و٢ض اقخملذ ٢اٖضة بُاهاث الضعاؾت ٖلى ؤعب٘ ٖو

حن ؤ و الجّغِ و زالزت، مشل: ٧اٝ السُاب "٥َ" وؤل٠ وهىن الخشيُت "ان" و ؤو خٞغ
َ
هب ؤ يمحر الىَّ

ظٍ الؿىاب٤ هي:اإلاخهل "٦ما"  ، َو

و اإلاجغوع.  .1
َ
ِٝ اإلاىهىِب ؤ ًا

ُ
ى اإلا جَّ

َ
ش
ُ
 اإلا

ُ
مت

َ
ال َٖ . "ـْى"  ٕى ِٝ اإلاٞغ ًا

ُ
ى اإلا جَّ

َ
ش
ُ
 اإلا

ُ
مت

َ
ال َٖ  "ـا": 

الم. .2 ِض الؿَّ هَّ
َ
ا
ُ
ِ٘ اإلا  َظْم

ُ
مت

َ
ال َٖ  "ـاث": 

3.  . ٕى ِٝ اإلاٞغ ًا
ُ
ْحِر اإلا

َ
ى ٚ جَّ

َ
ش
ُ
 اإلا

ُ
مت

َ
ال َٖ  "ـاِن": 

ا: اللىاخٞ اإلاش٠بت   ُ  الشىاثُت: –زاه

و٢ض اقخملذ ٢اٖضة بُاهاث الضعاؾت ٖلى زماهُت وحؿٗحن الخ٣ت مغ٦بت م٩ىهت مً الخ٣خحن 

 مجخمٗخحن "زىاثُت"، ومً ؤمشلت َظٍ اللىاخ٤ الشىاثُت:

مِت  .1
َ

ال َٖ  ِمً 
ٌ
هت ىَّ

َ
ِب. "ـاجَ٪" وِهَى ُم٩

َ
ِهِل ِللُمساَ خَّ

ُ
الم، وَيمحِر الَجّغِ اإلا ِض الؿَّ هَّ

َ
ا
ُ
ِ٘ اإلا  َظْم

ِب. .2
َ
ساَ

ُ
ى اإلا جَّ

َ
ِهِل ِللُمش خَّ

ُ
الم، وَيمحِر الَجّغِ اإلا ِض الؿَّ هَّ

َ
ا
ُ
ِ٘ اإلا مِت َظْم

َ
ال َٖ  ِمً 

ٌ
هت ىَّ

َ
َما" وِهَى ُم٩

ُ
 "ـاج٨

ِض  .3 هَّ
َ
ا
ُ
ِ٘ اإلا مِت َظْم

َ
ال َٖ  ِمً 

ٌ
هت ىَّ

َ
َغِص الٛاثب."ـاجه" وِهَى ُم٩ ْٟ ِهِل ِللُم خَّ

ُ
الم، وَيمحِر الَجّغِ اإلا  الؿَّ

ا: اللىاخٞ اإلاش٠بت 
 
 الشالزُت: –زالش

و٢ض اقخملذ ٢اٖضة بُاهاث الضعاؾت ٖلى ماثت وؤعب٘ الخ٣ت مغ٦بت م٩ىهت مً زالر لىاخ٤ 

 مجخمٗت "زالزُت"، ومً ؤمشلت َظٍ اللىاخ٤ الشالزُت:

 ِمً جاِء  .1
ٌ
هت ىَّ

َ
ِهِل  "ـَخا٥َ" وِهَى ُم٩ خَّ

ُ
، وَيمحِر الَجّغِ اإلا ٕى ِٝ اإلاٞغ ًا

ُ
ى اإلا جَّ

َ
ش
ُ
 اإلا

ُ
مت

َ
ال َٖ إهِض، و الخَّ

ِب.
َ
 ِللُمساَ

ِهِل  .2 خَّ
ُ
، وَيمحِر الَجّغِ اإلا ٕى ِٝ اإلاٞغ ًا

ُ
ى اإلا جَّ

َ
ش
ُ
 اإلا

ُ
مت

َ
ال َٖ إهِض، و  ِمً جاِء الخَّ

ٌ
هت ىَّ

َ
ا" وِهَى ُم٩ ََ "ـَخا

َغصِة الٛاثبت. ْٟ  ِللُم
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3.  
ٌ
هت ىَّ

َ
ْم" وِهَى ُم٩

ُ
٨ ُْ و اإلاجغوع، وَيمحِر  "ـَخ

َ
ِٝ اإلاىهىِب ؤ ًا

ُ
ى اإلا جَّ

َ
ش
ُ
 اإلا

ُ
مت

َ
ال َٖ إهِض، و ِمً جاِء الخَّ

ِبحَن.
َ
ِهِل ِللُمساَ خَّ

ُ
ْهِب والَجّغِ اإلا  الىَّ

 الشباُِت: –سابّا: اللىاخٞ اإلاش٠بت 

و٢ض اقخملذ ٢اٖضة بُاهاث الضعاؾت ٖلى زمـ ٖكغة الخ٣ت مغ٦بت م٩ىهت مً ؤعب٘ لىاخ٤ 

ت  مجخمٗت "عباُٖت"، " ملخى٢ت بخاء الخإهِض "َث" مخبٖى و٢ض بضؤث ظمُٗها بُاء اليؿب "يَّ

ا" 
َ
ا ؤو مىهىبا-بٗالمت اإلاشجى "ـ ٖى زم يمحر الجغ ؤو الىهب، وطل٪  -ؾىاء ؤ٧ان َظا اإلاشجى مٞغ

 ٖلى الىدى آلاحي:

جَّ  .1
َ
ش
ُ
 اإلا

ُ
مت

َ
ال َٖ إهِض، و َؿب، وجاِء الخَّ

َّ
 ِمً ًاِء الي

ٌ
هت ىَّ

َ
ا" وِهَى ُم٩ ََ َخا َُّ ، وَيمحِر "ـ ٕى ِٝ اإلاٞغ ًا

ُ
ى اإلا

َغصِة الٛاثبت. ْٟ ِهِل ِللُم خَّ
ُ
 الَجّغِ اإلا

، وَيمحِر  .2 ٕى ِٝ اإلاٞغ ًا
ُ
ى اإلا جَّ

َ
ش
ُ
 اإلا

ُ
مت

َ
ال َٖ إهِض، و َؿب، وجاِء الخَّ

َّ
 ِمً ًاِء الي

ٌ
هت ىَّ

َ
ْم" وِهَى ُم٩ َُ َخا َُّ "ـ

ِهِل ِللٛاثِبحن. خَّ
ُ
 الَجّغِ اإلا

 ِمً ًاِء  .3
ٌ
هت ىَّ

َ
َما" وِهَى ُم٩ َُ َخا َُّ ،  "ـ ٕى ِٝ اإلاٞغ ًا

ُ
ى اإلا جَّ

َ
ش
ُ
 اإلا

ُ
مت

َ
ال َٖ إهِض، و َؿب، وجاِء الخَّ

َّ
الي

ى الٛاثب. جَّ
َ
ِهِل ِللُمش خَّ

ُ
 وَيمحِر الَجّغِ اإلا

 الخاجمت

ت مً الىخاثج ًم٨ً جلسُو ؤَمها في الى٣اٍ آلاجُت:  جىنلذ الضعاؾت بلى مجمٖى

ى ؤ٦ثر ال٩لماث  .1 الٗغبُت ال ج٨خٟي بجظع ال٩لمت ؤو ظظٖها الظي ًمشل اإلا٩ىن ألاؾاسخي َو

، والتي جى٣ؿم بضوعَا بلى ٢ؿمحن: affixes، بل ًخٗضاٍ بلى اللىان٤  Stemالجظٕ 

 . suffixs"، واللىاخ٤ prefixesالؿىاب٤ 

ىا٥ ؾىاب٤ مغ٦بت ٢ض  .2 َىا٥ ؾىاب٤ مٟغصة جخ٩ىن مً ؤصاة واخضة مشل واو ال٣ؿم، َو

ْمَؼة الاْؾخٟهام، م٘ جخ٩ىن مً ؤصاجحن ؤو زالزت ؤو ؤعبٗت، ومشا٫ التي جخ٩ىن مً ؤصاجحن  ََ

ِبـ"، ومشا٫ التي جخ٩ىن مً زالر ؤصواث  باِء الَجغِّ 
َ
َؾُخـ"  الهمؼة م٘ الؿحن م٘ الخاء"ؤ

َ
"ؤ

ًاَعِٖت  اإلا٩ىهت مً
ُ
ْمَؼِة الاْؾخٟهام م٘ ِؾحِن الاْؾخ٣با٫ م٘ جاُء اإلا ، ومشا٫ التي جخ٩ىن مً ََ

ْمَؼِة الاْؾخٟهام ؤعب٘ ؤصواث  ََ  ِمً 
ٌ
هت ىَّ

َ
َؿُخـ" وِهَى ُم٩

َ
ٞ

َ
الهمؼة م٘ الٟاء م٘ الؿحن م٘ الخاء "ؤ

ًاَعِٖت.
ُ
٠ِ م٘ ِؾحِن الاْؾخ٣با٫ م٘ جاء اإلا

ْ
ُ َٗ  م٘ ٞاِء ال
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ً ؾاب٣ت،  ظمٗذ ٢اٖضة البُاهاث .3 كٍغ التي اٖخمضث ٖلحها الضعاؾت ماثت وحؿ٘ ٖو

 م٣ؿمت ٖلى الىدى آلاحي:

 .بخضي ٖكغة ؾاب٣ت مٟغصة 

 .ؤعب٘ وؤعبٗىن ؾاب٣ت مغ٦بت زىاثُت 

 .ؤعب٘ وزمؿىن ؾاب٣ت مغ٦بت زالزُت 

 .ٖكغون ؾاب٣ت مغ٦بت عباُٖت 

 ٦ما ظمٗذ الضعاؾت ماثتي وواخض وؤعبٗحن الخ٣ت م٣ؿمت ٖلى الىدى آلاحي: .4

  كغون الخ٣ت مٟغصة.ؤع  ب٘ ٖو

 .زمان وحؿٗىن الخ٣ت مغ٦بت زىاثُت 

 .ؤعب٘ وماثت الخ٣ت مغ٦بت زالزُت 

 .زمـ ٖكغة الخ٣ت مغ٦بت عباُٖت 

جسً٘ مؿإلت الخدام اللىان٤ بجظٕ ال٩لمت بلى ٢اهىن ماصاٍ جد٤ُ٣ قغوٍ ٖضم  .5

 والالخ٣ت. الخىاٞغ بحن ؤي ظؼثحن مً ألاظؼاء الشالزت ألاؾاؾُت لل٩لمت: الؿاب٣ت والجظٕ 
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شدًت
ُ
 ِىامل الاخخ٣اٟ اللٕىي بحن الّشبُت وال٢

 مىجذ مفىٙى بهجذألاظخار الذ٠خىس 

ا -ؤظخار بٝعم اللٕت الّشبُت وآدابها  الجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت بمالحًز

ٚ واَش  ـابش مدمذ ؼٍش

ا  والب في الجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت بمالحًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث

ت ج٣٘ في ٖىاًت اللؿاهُاث في ال٨خابت  ًىُل٤ البدض مً اإلادىع الشالض للماجمغ، لُضعؽ ْاَغة لٍٛى

خخ٩ا٥ اللٛىي بحن الٗغبُت الىنُٟت، ٦ما لم حٟٛل ٖجها مهاصعها الترازُت ألاولُت، وهي ْاَغة الا 

غصًت، وهي ْاَغة اظخماُٖت، هجضَا في ٦شحر مً البالص طاث اللٛاث اإلاخٗضصة، ؤو 
ُ
الٗغبُت وال٨

البلضان اإلاخجاوعة طاث اللٛاث اإلاسخلٟت. والبدض ًغجبِ بالهضٝ الشالض مً ؤَضاٝ اإلااجمغ، 

حن اإلادضزحن في ٖىام ل الاخخ٩ا٥، ول٨ً وباإلادىع ألاو٫ مً مداوعٍ. حٗضصث وظهاث هٓغ اللٍٛى

البدض اؾخُإ ؤن ًجٗلها في زمؿت عثِؿت هي الٗامل الؿُاسخي والاظخماعي، والٗامل الضًجي 

ا في زالزت  غى إلآاََغ امل الهجغة، والٗامل الا٢خهاصي، والٗامل الىٟسخي. ٖو والش٣افي، ٖو

اث، ألاو٫: الٗىامل الٗامت في الاخخ٩ا٥، والشاوي: ٖىامل جإزحر الٗغبُت في غصًت، والشالض:  مؿخٍى
ُ
ال٨

سُت   ا مٗخمضا ٖلى مهاصع جاٍع ؿخ٣غت البدض اإلآاَغ اؾ٣غاء لٍٛى غصًت في الٗغبُت. َو
ُ
ٖىامل جإزحر ال٨

.٤   ًٞال ًٖ ٦خب اللؿاهُاث الخضًشت الؾُما ٦خب اللؿاهُاث الاظخماُٖت... وهللا اإلاٞى
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ىاجج مً الخإزحر اإلاخباص٫ بحن بن مٟهىم "الاخخ٩ا٥ اللٛىي" ببؿاَت َى الىي٘ اللٛىي اإلاؿخدضر وال

٣ت مؿخمغة ٖىض اؾخسضامهما في م٩ان واخض وفي الؼمان هٟؿه، وبن ٧اهخا ٚحر  -ؤو ؤ٦ثر-لٛخحن  بٍُغ

يكإ ٖاصة ظغاء الخىانل قبه  ت ؤو ؤهماٍ البىاء والتر٦ُب. ٍو مغجبُخحن مً هاخُت ال٣غابت اللٍٛى

ى بخضي وؾاثل الخُىع اللٛىي، اإلاؿخمغ بحن ؤٞغاص اللٛخحن، ووظىص ؤشسام مخٗضصي اللٛ ت. َو

ا، ول٨ً وؤبغػ  حَر اث اللٛت؛ مً نىث ونٝغ وجغ٦ُب وصاللت ٚو ٞخبرػ مٓاٍَغ في ظمُ٘ مؿخٍى

حٗبحر ٖىه َى ج٣اعى اإلاٟغصاث بحن ؤصخاب اللٛخحن. و٧اهذ َظٍ الٓاَغة جضعؽ ؤوال لدؿلُِ 

ت آلان جغ٦ؼ الًىء ٖلى الخُٛحراث الُاعثت ٖلى اللٛاث ظغاء الاخخ٩ا٥ بُجها،  ول٨ً الضعاؾاث اللٍٛى

 ٖلحها في مجاالث الخسُُِ اللٛىي، وجُىٍغ اللٛاث ال٣ىمُت ؤو ؤلا٢لُمُت.

 ؤوًل: الّىامل اإلاادًت بلى الاخخ٣اٟ بحن اللٕاث ِامت

ً بلى الٗىامل اإلااصًت بلى الاخخ٩ا٥ بحن لٛخحن ؤو ؤ٦ثر، ٞمجهم  ل٣ض جُغ١ ال٨شحر مً الٗلماء واللٍٛى

ب مىه،مً جىاو٫ اإلا ومجهم مً جهضي له في مىيٗه.  1ىيٕى بك٩ل ظاهبي ؤو يمً مىيٕى آزغ ٢ٍغ

و٢ض جباًيذ ج٣ؿُماتهم للمىيٕى مً باخض بلى آزغ، ٞمً الٗلماء الٗغب الظًً جُغ٢ىا بلى َظٍ 

ا في ظملت مً الٗىامل الاظخماُٖت ٦ما ؾُدبحن.  اإلاؿإلتٖلي ٖبض الىاخض وافي،والظي ٢ام بدهَغ

بهةبغاَُم بً ٖلي الضبُان؛  ومجهم مً ٞغص ل٩ل ٖامل ٢ؿُا مً الخىيُذ ٖلى خضة، هدى ما ٢ام

جٗل مؿاثل الخٗلُم  ضّعط ؤٚلب الٗىامل جدذ الساعظُت ٍو بطظٗلها في ٖىامل زاعظُت وصازلُت، ٍو

ا ما ٧اهذ الخ٣ؿُماث،  ًّ م جدذ الٗىامل الضازلُت. ومجهم مً ًغ٦ؼ ٖلى ٖىامل صون ؤزغي... وؤ
ّ
والخٗل

 ٞةن الٗىامل مخمازلت، ال جسخل٠ ٦شحرا بًٗها ًٖ بٌٗ.

                                                           
–ٌٗض ابً زلضون ممً جُغ٢ىا بلى َظا اإلاىيٕى مً ٖلماء اإلاؿلمحن، ٟٞي بضاًت خضًشه ًٖ حٗلُم اللؿان اإلاًغي  1

ؿان  -الٗغبُت الٟهخى
ّ
اظم ٢اثال: "اٖلم ؤّن مل٨ت الل ت ظغاء ازخالٍ ؤَلها باأٖل ًبحن ابً زلضون ما اٖتري اإلاًٍغ

 
ّ
ؿضث ولٛت ؤَل الجُل ٧ل ما هي لٛت اإلاًغّي لهظا الٗهض ٢ض طَبذ ٞو

ّ
تي هّؼ٫ بها ال٣غآن وبه

ّ
هم مٛاًغة للٛت مًغ ال

، 2َـ(، 808ٍؤزغي مً امتزاط العجمت بها..."، ابً زلضون، ٖبض الغخمً بً مدمض ابً زلضون ؤلاقبُلي )ث

م مً روي الؽإن جد٤ُ٣ زلُل شخاصة،  خ الّشب والبربش ومً ِاـَش اإلاٝذمت: دًىان اإلابخذؤ والخبر في جاٍس

. وله ؤ٢ىا٫ ؤزغي ٦شحرة جمـ ٢ًُت الاخخ٩ا٥ بحن اللٛاث. 771، م1م(. ط1988روث: صاع ال٨ٟغ، )بحألا٠بر. 

 واؾخ٣غؤ ٦ما٫ بكغ آعاء ابً زلضون في الٗىامل التي جازغ في اللٛت مً م٣ضمخه ٞىظضَا ؾخت هي:

ظٍ الٗىامل بك٩ل ؤو بأزغ ًم     ٨ً ؤن حٗض مً الٗىامل الؿلُان والضًً، والازخالٍ والٗؼلت، والؼمان واإلا٩ان. َو

، )ال٣اَغة: صاع 2، ٍِلم اللٕت الاحخماعي؛ مذخلالتي جاصي بلى الاخخ٩ا٥ بحن اللٛاث. ًىٓغ: بكغ، ٦ما٫ مدمض، 

ب،   .132م-121م(. م1995ٍٚغ
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حن قاث٨حن َما: الهغإ و  خب في َظٍ الٗىامل َى السلِ بحن مىيٖى
ُ
مما ًالخٔ ٖلى ما ٦

ًبضو جإزٍغ ظلُا بالٗلماء الٟغوؿُحن ، والاخخ٩ا٥ اللٛىي. ٞٗلي ٖبض الىاخض وافي الظي 1اللٛىي 

ؤعصٝ بًٗا مً ، .Dauzat, Opالاظخماعي الٟغوسخي صوػا 2والٗالمت ٦Delacroixإؾخاطٍ صوال ٦غوا 

مل التي جاصي بلى الاخخ٩ا٥ بٗض ٖاملي وكىء الهغإ اللٛىي، وخ٨م بإن َظٍ الٗىامل ؤ٢ل الٗىا

قإها إلجاخت ٞغم الاخخ٩ا٥ مً ٖاملي الهغإ. و٦شحر ممً ؤحى بٗضٍ ه٣ل ٖىه بالترجِب هٟؿه؛ 

حن. حن الٗغب بحن اإلاىيٖى ٣ٞض ظٗل  3ولظل٪ هجض زلُا لضي ظملت مً الباخشحن واللٍٛى

 4ي جدُذ ٞغم الاخخ٩ا٥ هي:واُٞالٗىامل الت

لت ألامض. -1  اقدبا٥ قٗبحن ؤو قٗىب مسخلٟت اللٛاث في خغب ٍَى

ت بحن قٗبحن مسخلٟي اللٛت. -2  جىز٤ الٗال٢اث الخجاٍع

 جىز٤ الٗال٢اث الش٣اُٞت بحن قٗبحن مسخلٟي اللٛت. -3

                                                           
ٗغَّٝ الهغإ اللٛىي بإهه السالٝ الخانل بحن ٞئاث اإلاجخمٗاث مخٗضصة اللٛاث في ٢ًاًا ازخُاع لٛت مُٗىت مً  1 ٌُ

 بحن اللٛاث اإلاؿخٗملت بىنٟها اللٛت الغؾمُت اإلاؿخسضمت في الخٗلُم واإلادا٦م واإلاساَباث الخ٩ىمُت.

See: Keith Brown; Jim Miller. The Cambridge dictionary of linguistics (Cambridge, United Kingdom: 

Cambridge university press, 1st published, 2013).p 253. 

ـٌ بحن لٛخحن ؤو ؤ٦ثر مً ؤظل الهُمىت في مجخم٘ ما".  ه بإهه "جىاٞ معجم ِلم اللٕت السىلي، مدمض ٖلي، والسىلي ٌٗٞغ

. في خحن ؤن 64م، م(1986)بحروث: م٨خبت لبىان، ، 1، ٍبهجلحزي -ِشبي مْ معشد ِشبي-الخىبُٝي؛ بهجلحزي 

٠ ومٟهىم الهغإ اللٛىي. ٞاالخخ٩ا٥ اللٛىي َى  حٍٗغ٠ الاخخ٩ا٥ اللٛىي ومٟهىمه ًسخلٟان جماما ًٖ حٍٗغ

دِضر جإزحرا جباصلُا".  ًُ ٤ الخغب ؤو الخجاعة ؤو الؿُاخت ؤو الخجاوع الجٛغافي مما  "اجها٫ لٛت بإزغي ًٖ ٍَغ

 اإلاهضع هٟؿه.
( في 1؛ والهامل ع٢م )132م م(،1983، )الؿٗىصًت: ٩ٖاّ، 4، ٍاللٕت واإلاجخمْوافي، ٖلي ٖبض الىاخض،  ىٓغ: ً 2

 مً ال٨خاب هٟؿه.  29م
الخذاخل اللٕىي بحن الّشبُت والٙشوعُت وؤزٍش في حّلُمُت اللٕت الٙشوعُت في ٜعم اللٕت ًىٓغ مشال: ٢ضوع هبُلت،  3

اث، ٧لُت آلاصاب واللٛاث بجامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت، )عؾالت ماخؿخحالّشبُت وآدابها -2005الجؼاثغ،  -ر في اللٍٛى

، م(681-581الخذاخل اللٕىي ومٍاٍَش في الؽّش الجاَلي مً ظىت )؛ َُبت، ٖشمان، 22م-18م(، م2006

 م(،2006-2005الجؼاثغ،  -)ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في ٖلم اللٛت، ٧لُت آلاصاب واللٛاث، بجامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت

 . 34-27م
 .102م-101. ماللٕت واإلاجخمًْىٓغ: وافي،  4
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لخ٤ وما ظاء به مً ٖىامل الهغإ اللٛىي وما ًترجب مجها ُٞم٨ً جلسُهه باإلاسُِ اإلا

 1بهظا البدض.

 لّامل العُاس ي والاحخماعي:ا .8

بن "الاخخ٩ا٥ بحن اللٛاث َى هدُجت الػمت لالخخ٩ا٥ الاظخماعي بحن الكٗىب  :٣ًى٫ ٖلي وافي

الىا٣َت بها... ٞاالخخ٩ا٥ اللٛىي ًغظ٘ بلى ْىاَغ الاظخمإ وجضٖى بلُه م٣خًُاث الٗمغان، 

خمشل ُٞه بٌٗ م٣ىماث اإلاجخم٘  وجى٨ٗـ ُٞه هاخُت مً هىاحي الخُاة الاظخماُٖت الٗامت ٍو

. لظا ٞةن ازخالٍ طوي اللٛاث اإلاسخلٟت وجىانلهم ُٞما بُجهم، 2مً قئىن"واججاَاجه وما ٨ًخىٟه 

مً ؤ٦ثر الٗىامل جإزحرا في اخخ٩ا٥ اللٛاث؛ بط بن الٗال٢ت بحن الاخخ٩ا٥ والخىانل الاظخماعي 

َغصًت، ٩ٞلما ػاصث ٢ىة الاجها٫ بحن ألاٞغاص مسخلٟي اللٛت ػاصث ٞغم الاخخ٩ا٥ بحن لٛخحهما. 

ـ: "جب اص٫ الخإزحر الظي جسً٘ له اللٛاث اإلادخ٨ت بًٗها للبٌٗ ًيكإ ٖىه جباص٫ ٣ًى٫ ٞىضَع

البلى. ألن خاظت ألاٞغاص بلى بًجاص وؾُلت ٖاظلت للخٟاَم جضٞٗهم بلى ال٣ُام بخطخُت مكتر٦ت، 

٤ مً لٛخه ما َى زام بها وخضَا وؤال ًب٣ي بال الؿماث الٗامت التي  وطل٪ بإن ًبٗض ٧ل ٍٞغ

. ٣ٞض ٌؿخٗمل ناخب ٧ل لٛت اإلاٟغصاث التي حٗلمها مً اللٛت 3اإلاجاوعة" حكاع٦ها ٞحها اللٛاث

 الشاهُت ٖىض خضور الخىانل ختى ًخم الاجها٫ بىظه ؤ٦مل. وبلُ٪ ؤَم ٖىامل الاخخ٩ا٥:

-وللؿُاؾت صوعَا الٟٗا٫ في الٗمل ٖلى ج٣ٍغب قٗبحن ؤو الىٟىع بُجهما. ٞهظا الٗامل 

. ٞمتى ما ْهغ ج٣اعب بحن ؾُاؾاث قٗبحن، وظض َىال٪ ؾالح طو خضًً -٦إٚلب الٗىامل ألازغي 

ـ ٖىضما ٧ان بهضص الهغإ بحن  مداوالث للخ٣اعب والاخخ٩ا٥ اإلااصي والش٣افي بُجهما. ٟٞىضَع

اللٛاث واخخ٩ا٦ها ببًٗها ؤوظب ؤزظ اإلاى٠٢ الؿُاسخي في الخؿبان ٢اثال: "بٌٗ الكٗىب 

غدى لها ٖمضا ٖىان ا ىُت ؤو جخمؿ٪ بهظٍ اللٛت صون جل٪ ٍو ا في طل٪ بٗاَٟت َو لخٟصخي مضٖٞى

                                                           
 .99م-81. ماللٕت واإلاجخمًْىٓغ: وافي،  1
 . بخهٝغ .25وافي، اإلاهضع هٟؿه. م 2
ت، اللٕتٞىضَعـ، ظىػ٠ٍ، 3 ، جغظمت: ٖبض الخمُض الضوازلي مدمض ال٣هام، )ال٣اَغة: م٨خبت الاهجلى اإلاهٍغ

 .363مم(،1950
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زم ٌؿدكهض بمشا٫ ٖلى جىاظض خغ٦ت مخجهت  1ب٣هض بْهاع اؾخ٣الله ؤو بىٟىعٍ مً صولت مجاوعة..."

ىُت للكٗب ٣ًىم ؤنلها   ٖلى بىاٖض ؾُاؾُت. -خؿب ونٟه–بلى بٗض لٛت َو

ٗض الٗامل الجٛغافي مً الٗىامل السُحرة التي جاصي بلى الاخخ٩ا٥ بحن ال لٛاث، ٞةن ججاوع َو

الكٗىب طاث لٛاث مسخلٟت، و٢غب بًٗهم مً بٌٗ ًدُذ ٞغم الاخخ٩ا٥ ؤ٦ثر. ٣ًى٫ وافي بهضص 

ججاوع قٗبحن مسخلٟحن في لٛخحهما: " متى ؤجُذ للٛخحن مخجاوعجحن ٞغم لالخخ٩ا٥، ال مىام مً جإزغ 

بذ بخضاَما ؤم ٦خب ل٩لخحهما الب٣اء. ٚحر ؤن
ّ
َظا الخإزغ ًسخل٠ في  ٧ل مجهما باألزغي، ؾىاء ؤحٛل

حجم ما جإزظٍ ٧ل لٛت ًخى٠٢ ٖلى و٦ظل٪ ٣ًى٫ بن " 2الخالت ألاولى ٖىه في الخالت الشاهُت".

ذ الٗال٢ت  الٗال٢اث بحن الكٗبحن، وما ًخاح لهما مً ٞغم لالخخ٩ا٥ اإلااصي والش٣افي. ٧لما ٢ٍى

ظٍ الخغ٦ت ؤ٢صخى قضتها و٦ثرث ٞغم الاخخ٩ا٥ وكُذ بُجهما خغ٦ت الخباص٫ اللٛىي. ولظل٪ جبلٜ َ

ٖلما ؤن ظٛغاُٞا اإلاى٣ُت جازغ  3".خُىما ٌؿ٨ً الكٗبان مى٣ُت واخضة ؤو مى٣ُخحن مخجاوعجحن

غة والىاثُت ٦إَغاٝ ؤقباٍ الجؼع واإلاىا٤َ  ّضث اإلاىا٤َ الٖى ُٖ ؾلبا وبًجابا في الاخخ٩ا٥ اللٛىي؛ بط 

غة مً اإلاازغاث التي جدّض مً اخخ٩ا٥ اللٛاث، ٖل م مً ؤجها مً الٗىامل التي الجبلُت الٖى ى الٚغ

جاصي بلى جٟٕغ اللٛاث بلى لهجاث، وبالخالي بلى لٛاث مسخلٟت، ؤي ٖضث مً ٖىامل جُىع اللٛاث ال 

ـ: "وؤنلر ألاما٦ً للمداٞٓت ٖلى ؾالمت اللٛت  ٖىامل الخىخض واإلاداٞٓت ٖلى اللٛت. ٣ًى٫ ٞىضَع

 4الخإزحر الساعجي".هي ألا٢الُم الجبلُت وؤَغاٝ ؤقباٍ الجؼع خُض ًًا٫ 

 الّامل الذًني والشٝافي: .2

اث؛ ألن الىٟىط الظي  خباع في اللٍٛى ًا٦ض الٗلماء ٖلى وظىب ؤزظ الٗامل الضًجي بىٓغ الٖا

٨ٞشحرا ما حؿخسضم اللٛت في مجا٫ الضًً ؤ٦ثر مما ؾىاٍ مً  5ًخمخ٘ به َظا الٗامل ال ًم٨ً ججاَله.

                                                           
ٖبض الخىاب، . ولغمًان ٖبض الخىاب هو ًمازل ما ظاء به ٞىضَعـ، ًىٓغ: 350ًىٓغ: ٞىضَعـ، اإلاهضع هٟؿه. م 1

-171م م(1997، )ال٣اَغة: م٨خبت الساهجي، 3ٍ اإلاذخل بلى ِلم اللٕت ومىاهج البدث اللٕىي،عمًان، 

 .172م
 .98. ماللٕت واإلاجخمْوافي،  2
 .254مم(، 2004مهغ: جهًت مهغ، -، )الجحزة9ٍ ِلم اللٕت، ٖلي ٖبض الىاخض وافي، 3
ـ،  4 ً(؛ بال ؤن 428. ماللٕتٞىضَع هض١ َظا الخضًض جماما في في الى٢ذ الظي ٢ُل ُٞه )بضاًت ال٣غن الٗكٍغ . ٍو

 الخ٨ىىلىظُا والٗىإلات جسُذ الخضوص الجٛغاُٞت وؤنبذ جإزحر َظا الٗامل مدضوصا بلى خض ما بٟٗلهما.
ى ًىٓغ:  5 ؛ 208م(، م1998)ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب،  ،9ٍجغظمت: ؤخمض مسخاع ٖمغ، غ ِلم اللٕت، ؤظاي. پماٍع

ىضَعـ،   .350. ماللٕتٞو
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"للضًً لٛخه وؤؾالُب زُابه وانُالخاجه السانت، اإلاجاالث. ٣ًى٫ ٦ما٫ بكغ بهظا الهضص: 

الت جىٟظ بلى َظٍ ألاؾغاع  ّٗ باإلياٞت بلى ؤهه ال ًم٨ً ٞهمه، والىنى٫ بلى ؤؾغاٍع بال بىؾُلت ٞ

ظٍ الىؾُلت  حها، َو
ّ
وألظل طل٪ مّحز  1هي لٛت َظا الضًً اإلاؿُُغ في البِئت اإلاُٗىت". -بالُب٘ –وججل

ا زانا با ا لٍٛى ىن جىٖى " وؤوضخىا مٟهىم liturgical tongueلضًً وؤؾمٍى باللٛت اإلا٣ضؾت "اللٍٛى

َظا الخىٕى بإهه اللٛت اإلاؿخٗملت في ال٣ُىؽ الضًيُت، والتي جازغ بٗم٤ في اللٛت اإلاخ٩لمت في 

وإلاا ٧ان ؤزغ الضًً )ؤًا  2اإلاى٣ُت، خُض مٟٗىلها ًٓهغ ٖلى ق٩ل ٧لماث ونُٜ وحٗبحراث زانت.

ن اهدكاع الضًً وصزى٫ ؤ٢ىام مسخلٟت ُٞه ًجٗل مً لٛاث َظٍ ألا٢ىام ٧ان( ولٛخه ٦ما ؾب٤، ٞة

جدخ٪ باللٛت التي ظاء به الضًً، ٞخجضَم ًغصصون ٖباعاتهم الضًيُت بخل٪ اللٛت، وججض مغا٣ٞت جل٪ 

 اللٛت للضًً هٟؿه في ألاوؾاٍ التي ًىدكغ ٞحها.

اثل الخٗبحر ًٖ اإلا٣ىماث بن ٖال٢ت اللٛت بالش٣اٞت وز٣ُت ظضا، بط بن اللٛت بخضي ؤَم وؾ

حن ظهىص ظباعة في بُان َظٍ الٗال٢ت. ٞبهضص َظٍ ال٣ًُت  الش٣اُٞت لضي ألامم، وللٗلماء واللٍٛى

ا٦ض مىا٣ٞخه  ٖلُه ٢اثال: "ؤما باليؿبت للٗال٢ت Goodenough) گىصیى٠ًجلب َضؾىن ٢ىال ل ( ٍو

ٞةهىا لً هجاهب الهىاب ٖىضما بحن اللٛت والش٣اٞت، ٞةن مٗٓم اللٛت مًّمً في الش٣اٞت. ولظل٪ 

بإن لٛت اإلاجخم٘ جمشل ؤخض ظىاهب ز٣اٞخه... بن الٗال٢ت بحن اللٛت والش٣اٞت هي ٖال٢ت  )):ه٣ى٫ 

ا في جد٤ُ٣ الخٟاَم الٗالمي والخباص٫ الش٣افي بحن الىا٣َحن بمسخل٠  3".((الجؼء بال٩ل وللٛت ؤزَغ

ظا ما ظٗل الض٦خىع ٖلي وافي ٣ًؿم الاخخ٩ 4اللٛاث. ا٥ بلى ٢ؿمحن: الاخخ٩ا٥ اإلااصي والاخخ٩ا٥ َو

ً آزغ، بط ًغي ؤّن "جىز٤  5الش٣افي، ؤو زالزت ؤ٢ؿام بةياٞت الاخخ٩ا٥ الؿُاسخي بلحهما في مَى

                                                           
 .122. مِلم اللٕت الاحخماعيبكغ،  1
ى  2  .190. مؤظغ ِلم اللٕت، پايًىٓغ: ماٍع
 .136م-135مم(. 1990. )ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب، 2،  جغظمت: مدمىص ُٖاص، ٍِلم اللٕت الاحخماعيَضؾىن،  3
: الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت پىع ، )٧ىالاإلا1، ٍمٝذمت في ِلم اللٕت الخىبُٝيًىٓغ: ٖبض الؿالم، ؤخمض قُش،  4

ا،   113م(. م2001مالحًز
لم اللٛت الاخخ٩ا٥ بلى ال٣ؿمحن ألاولحن، ول٨ىه ٠ًًُ  5 ٣ًؿم الض٦خى ٖلي وافي في ٦خابُه ٖلم اللٛت الاظخماعي، ٖو

؛ 254. مِلم اللٕت؛ ووافي.  25. ماللٕت واإلاجخمْلشالض في ٦خابه آلازغ ٣ٞه اللٛت. ًىٓغ: وافي: بلحهما الىٕى ا

 .153(. مم2004جهًت مهغ للُباٖت واليكغ،   )صاع  ، 3ٍ، ٘ٝه اللٕتوافي، ٖلي ٖبض الىاخض، 
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الٗال٢اث الش٣اُٞت بحن قٗبحن مسخلٟي اللٛت... ًى٣ل بلى لٛت ٧ل مجهما، وبسانت بلى لٛت ال٨خابت، 

 1آزاعا ٦شحرة مً ألازغي".

الٗلمي ٧ان وال ًؼا٫ له صوع باعػ في اخخ٩ا٥ لٛت ما بلٛاث ؤزغي. ٣ٞض ّٖضث ٦ما ؤن الٗامل 

ً: ال٣ىة الٗلمُت، والخٗلُم. ٞإما  2لٛاث مُٗىت لٛت للٗلم ٢ضًما وخضًشا، ٨مً صوعٍ في ؤمٍغ ٍو

مً  3بسهىم ال٣ىة الٗلمُت، ٞةن اللٛت اإلاخٟى٢ت ٖلمُا جٟغى ٖلى اللٛاث ألازغي مٟغصاتها

مهُلخاث وؤؾماء م٨دكٟاث ؤو ما قابه وبالخالي ج٣ىم اللٛاث ألازغي بةياٞت َظٍ اإلاٟغصاث بلى 

مٗاظمها، و٢ض ًاصي بٌٗ اإلاغاث ؤن ٠ًًُ ؤصخاب اللٛت ؤنىاجا بلى لٛاتها بؿبب ٦ثرة اؾخٗما٫ 

ؤنىاث جل٪ اإلاهُلخاث ٚحر اإلاىظىصة في لٛاتهم. ولِـ َظا ٞدؿب، بل بن اإلاهلخت الٗلمُت 

ظا َى الجاهب  ججٗل مً ؤصخاب اللٛاث التي لم جدٔ باَخمام ٧اٝ اجساط لٛت ؤزغي للخٗلُم. َو

م لٛت زاهُت ًجٗالن 
ّ
ألا٦ثر جإزحرا في اخخ٩ا٥ لٛاث بلٛت مخٟى٢ت ٖلمُا؛ ٞالخٗلُم بلٛت ؤزغي ؤو حٗل

ظا ما ًجٗل الؿلى٥  ا ًسخل٠ بك٩ل ؤو بأزغ مً لٛخه ألام، َو الجمعي مً الٟغص ًخسظ ؾلى٧ا لٍٛى

ًسخل٠ بطا ما ٧ان الخٗلُم بلٛت زاهُت ؤو ٧ان حٗلم لٛت مدضصة قاجٗت في مجخم٘ ما، ؤو ٢ض ًاصي 

الخٗلم لضي ؤٞغاص مً مجخمٗاث مسخلٟت بلٛت مدضصة بلى حكابه وج٣اعب في ؾلى٦هم خؿب 

  4الٟغيُت ال٣اثلت: "لٛت واخضة ز٣اٞت واخضة".

 ِامل الهجشة: .3

                                                           
ذ ؤمشلت للٛاث التي " في ٦خابها. و٢ض يغبlearned contactsألامغ الظي ظٗل مً ؾاعا زىماؾىن حؿخسضم ٖباعة " 1

 ٖضث لٛت للخٗلم ٢ضًما وخضًشا.

See: Sarah G. Thomason, Language Contact; an introduction, (Edinburgh: Edinburgh university press, 

2001). P20-p21. 
 .102. ماللٕت واإلاجخمْوافي،  2
ٖلم  اللٛت الشالض: الخٗلُم باللٛاث ألاظىبُت  ، بدض م٣ضم إلااجمغ الفشاُ اللٕىي الضبُان، ببغاَُم بً ٖلي، ًىٓغ:  3

، )ال٣اَغة: ٢ؿم ٖلم اللٛت والضعاؾاث الكغ٢ُت، ٧لُت صاع الٗلىم، ظامٗت 17/1/1427-16في الٗالم الٗغبي، 

ش DOC( و)PDF. بدض ميكىع بهُٛتي )6ال٣اَغة (، م ( ٖلى نٟدخه في مى٢٘ ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص. جاٍع

 http://faculty.ksu.edu.sa/dobyan/default.aspxم.20/10/2013الخهٟذ: 
ت؛ بال ؤن َىال٪ ؤخىا٫ اظخماُٖت صعؾها  4 ُت واللٍٛى م مً ؤن َظٍ الٟغيُت ٧اهذ ؾاثضة في البدىر اإلاٗٞغ ٖلى الٚغ

 ٖلماء اللٛت الاظخماُٖحن وجىنلىا بلى ٨ٖـ طل٪. للغظٕى بلى بخضي جل٪ الخاالث ًىٓغ: ٚاعماصي، ظىلُذ،

 .126م-122م(، م1990، 1. جغظمت: ص. زلُل ؤخمض زلُل )بحروث: صاع الُلُٗت، ٍتاللعاهت الاحخماُِ
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ش جى٠٢ ؤلاوؿا ن ًٖ الهجغة والاهخ٣ا٫ ٖلى ق٩ل ظماٖاث ؤو ؤٞغاص لم ٌسجل الخاٍع

وبن َظا الصخيء ًاصي بلى اخخ٩ا٥ بحن لٛاث  1بمغاخل مً مى٣ُت بلى ؤزغي ال ٢ضًما وال خضًشا.

ً ولٛاث الكٗىب اإلاهاظغة بلُه. و٢ض ؤنبذ مؿلما به ؤهه "متى اظخمٗذ لٛخان في بلض  اإلاهاظٍغ

ىاء ؤحٛلبذ بخضاَما ؤم ٦خب ل٩لخحهما الب٣اء. ٚحر ؤن واخض ال مىام مً جإزغ ٧ل مجهما باألزغي، ؾ

َظا الخإزغ ًسخل٠ في مبلٛه ومىهجه وهىاحي ْهىعٍ وهخاثجه في الخالت ألاولى ٖىه في الخالت 

ؤي في خا٫ حٛلب بخضاَما ٖلى ألازغي ٖىه في خا٫ ؤن ٨ًخب ل٩لخحهما الب٣اء. وللٗلماء  2الشاهُت"،

ٟٞىضَعـ ًغي ؤن "اللٛاث التي جيخ٣ل ج٣ٟض ٖلى وظه الٗمىم  والباخشحن آعاء مخباًىت ٖلى طل٪،

ت ج٣٘ ٖلحها مً  ا وطل٪ ألجها مٗغيت لخإزحراث مخٗضصة ومخىٖى زهاثهها الٟغصًت بإؾٕغ مً ٚحَر

ًبحن  3لٛاث جسخل٠ ٖجها ٦شحرا في ٚالب ألاخُان. والاهخ٣ا٫ في ٚالب ؤمٍغ ؾبب في الخدلل اللٛىي".

ت ٦بحرة مً ؤصخاب  ؤخمض قُش ؤن الخٗضص اللٛىي  ه الىاججحن ًٖ مؿاثل مجها هجغة مجمٖى وجىٖى

ً ٢ض جسل٤ بٌٗ مك٨الث جازغ في  لٛت ما بلى مىا٤َ جسو قٗىبا لٛتهم مسخلٟت ًٖ لٛت اإلاهاظٍغ

ت اللٛت الاظخماُٖت للمخدضزحن ألانلُحن، وجىي٘ ٢ُىص الؾخسضامهم لٛاتهم في مىا٠٢ مُٗىت.  4ٍَى

م مً ؤن الخضوص ؤلا لى الٚغ ٢لُمُت ٧اهذ جسِ ٖلى ؤؾاؽ ال٣ىمُاث ؤو اللٛاث؛بال ؤهه ٖو

ت ؤو ب٢لُمُت واخضة،  -ؤوؤ٦ثر-٦شحرا ما خضر ظم٘ ؤصخاب لٛخحن مسخلٟخحن  يمً مىٓىمت بصاٍع

مماًجٗل لٛت٧ل مجهما جدخ٪ ببًٗها. ٣ًى٫ الؿٗغان: "و٢ض لىخٔ ؤهه خُض ج٩ىن الخ٩ىمت 

ت بلى خض ٦بحر جىدكغ اللٛت الٗامت، وطل ٪ قإن ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت ال٣ضًمت بلٛتها الالجُيُت مغ٦ٍؼ

و٦شحرا ما ًدضر نغإ بحن جل٪ الجماٖاث خى٫ ازخُاع اللٛت اإلاٗمى٫ بها في الكاون  5الغؾمُت".

ت. وعّبما جدضر مك٨الث ظّغاء طل٪ بحن ؤصخاب اللٛاث اإلادخ٨ت  الؾُما ٖىض بٖاصة جغؾُم –ؤلاصاٍع

اث٠ ٣ٞض  -الخضوص في بٌٗ اإلاىا٤َ "جىي٘ ٢ُىص الؾخسضامهم للٛاتهم ألانلُت في ؤصاء بٌٗ الْى

ت".  6اللٍٛى

                                                           
 جًغب ؾاعا زىماؾىن ؤمشلت ٖضًضة ًٖ الاهخ٣ا٫ والهجغاث الخانلت في الٛغب للغظٕى بلحها ًىٓغ: 1

Sarah G. Thomason, Language Contact; an introduction.P17-p20. 
  .90. ماللٕت واإلاجخمْوافي،  2
ـ،  3  .364. ماللٕتٞىضَع
 .119. ممٝذمت في ِلم اللٕت الخىبُٝيًىٓغ: ٖبض الؿالم،  4

 .174. ماللٕت واإلاجخمْالؿٗغان،  5
 .119هٟؿه. م 6
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 الّامل الاٜخفادي: .4

ت  بن للٗىامل الا٢خهاصًت صوعا باعػا في اخخ٩ا٥ اللٛاث ببًٗها، ٞخىز٤ُ الٗال٢اث الخجاٍع

بحن قٗبحن ًجٗل مً لٛخحهما اإلاسخلٟخحن جخضازالن، ٞٛالبا ما حؿخٗحران ألاؾماء ألانلُت 

البا ما ًداو٫ ؤٞغاص ٧ل مً الكٗبحن اؾخسضاما ٌؿحرا للٛت الُٝغ للمى خىظاث اإلاخباصلت بُجهما، ٚو

اعاث اإلاخخالُت بحن ؤٞغاص الكٗبحن،  اإلا٣ابل، وال ًسٟى ؤن مشل َظٍ الٗال٢اث جخُلب ألازظ والغص والٍؼ

خلٟي اللٛت، ألامغ الظي ظٗل بًٗهم ًظَبىن بلى مالػمت الاخخ٩ا٥ اللٛىي للخجاعة بحن ؤٞغاص مس

...وخُض جىظض ججاعة ًىظض اخخ٩ا٥ لٛىي، والا٢تراى واؾ٘ الىُا١ للمىاص ٣ُٞى٫ ٞلىعٍان : "

ومٗلىم ؤن "٦ثرة الاخخ٩ا٥  1".اإلاعجمُت بٛغى الخ٠ُ٨ اللٛىي َى هدُجت مً هخاثج َظا الاخخ٩ا٥

ان خ 2الخجاعي بحن ؤٞغاص الكٗبحن ًى٣ل بلى لٛت ٧ل مجهما آزاعا مً اللٛت ألازغي"، تى بطا ٧اهخا حؿخٍى

في ال٣ىة ؤو بطا ٧اهذ بىِخت اللٛخحن مسخلٟت جماما؛ ٞاإلاهلخت الٗملُت هي التي جد٨م بهظا الاخخ٩ا٥ 

ؾىاء جُىع ألامغ بلى ٚلبت بخضي اللٛخحن ٖلى ألازغي، ؤم ب٣ُخا ٖلى خالهما َى٫ الاخخ٩ا٥ الخانل 

 3بحن ؤبىاء اللٛخحن.

ت(، وجبرػ مازغاث َظا  ومً الٗىامل الا٢خهاصًت ما ًخهل   بالخغوب )الٗىامل الٗؿ٨ٍغ

لت ألامض، ؾىاء ٧ان الكٗبان  -ؤو ؤ٦ثر–الٗامل في زالزت مجاالث: اقدبا٥ قٗبحن  في خغب ٍَى

حن في الخغب ؤو ٧اها في َٝغ واخض يض قٗب آزغ، ٞةن " َى٫ الاخخ٩ا٥ بحن الكٗىب  َٞغ

الكٗىب ألازغي، ؾىاء في طل٪ لٛاث الخلٟاء اإلاخداعبت ًى٣ل بلى لٛت ٧ل قٗب مجها آزاعا مً لٛاث 

ضاء" ؛ واإلاجا٫ الشاوي ًخمشل في خاالث الاؾخٗماع ؤو الٛؼو ؤو ٞخذ البلضان، ٞٛالبا ما 4ولٛاث ألٖا

ًدضر الاخخ٩ا٥ اللٛىي بحن لٛت اإلاؿخِٗمغ ولٛت البلضان اإلاؿخَٗمغة، و٢ض ٩ًىن َظا الاخخ٩ا٥ 

                                                           
ذ: ؾلؿلت اللٕت والاٜخفاد٧ىإلااؾض، ٞلىعٍان،  1 ، ، جغظمت: ص. ؤخمض ُٖاى، مغاظٗت: ٖبض الؿالم عيىان )ال٩ٍى

ت ًغب في ٦خابه َظا مشاال ٖملُا عا٢ُا خى٫ ا٢تراى الُاباهُحن 325، مم(2000، 263الدؿلؿل -ٖالم اإلاٗٞغ . ٍو

ت ووظىص قغ٦ت َىلىضًت في طل٪ اإلا٩ان. للغظٕى بلُه  مً اللٛت الهىلىضًت في "صٌكما" هدُجت الٗال٢اث الخجاٍع

 . 325م – 320ًىٓغ: اإلاهضع هٟؿه. م
 .102. ماللٕت واإلاجخمْوافي.  2
ـ، ا 3 ىٓغ ٦ظل٪:350م-349. مللٕتًىٓغ: ٞىضَع  .اإلاذخل بلى ِلم اللٕت ومىاهج البدثٖبض الخىاب،  ، ٍو

 .172م-171م
 .101. ماللٕت واإلاجخمْوافي،  4
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ً ب٣هض الؿُُغةجل٣اثُا ؤو ٩ًىن مٟغويا مً ٢بل  ؛ وؤما اإلاجا٫ آلازغ، ٞهى الاخخ٩ا٥ 1اإلاؿخِٗمٍغ

ت ؤلالؼامُت لضي  اللٛىي الخانل ظّغاء اخخ٩ا٥ الجىىص مسخلٟي اللٛت ببًٗهم في السضمت الٗؿ٨ٍغ

ت جدُذ الاجها٫ بحن ؤشسام مً ؤ٢الُم طوي لهجاث ؤو لٛاث بٌٗ الضو٫.ٞ السضمت الٗؿ٨ٍغ

  2مسخلٟت.

 الّامل الىٙس ي: .5

ت لضي َىال٪ ا ل٨شحر مً الٗىامل الىٟؿُت والٗاَُٟت التي جازغ ٖلى خضور اخخ٩ا٧اث لٍٛى

بًٗهم. ٞمجها ٖاَٟي ٦إن ٌكٗغ الٟغص باهخماثه مً هاخُت ما بلى ظماٖت مسخلٟت اللٛت ؤو ٩ًىن 

ِزغ لٛت ؤزغي ٖلى لٛخه،
ْ
 ؤ٢ىي  3صعظت اهخماثه إلاجمىٖخه يُٟٗت ُٞا

ً
ؤو ؤن ٌُٗي الٟغص للٛت ما َُبت

بُل الٗىامل الىٟؿُت الاٞخساع وخب الٓهىع لضي  وؤ٦بر 
َ
مً الهُبت التي ًخهىعَا للٛخه. ومً ٢

بت في الاٞخساع وخب الٓهىع ٦ما  البٌٗ؛ بط ٌٗمض البٌٗ بلى اؾخٗاعاث ال مبرع لها ؾىي الٚغ

 ًهٟها لىا ببغاَُم ؤهِـ.

زغي واإلاُل بلى ومً ٢بُل َظٍ الٗىامل ٦ظل٪ الاؾخٗاعاث التي جإحي "هدُجت بعجاب ؤمت بإ 

ا الاظخماُٖت ومجها ؤلٟاّ اللٛت". ومً الٗىامل الىٟؿُت ؤًًا قٗىع   4ج٣لُضَا في مٗٓم مٓاََغ

 الٟغص باالجهؼامُت بؿبب هٓغجه الٗالُت للٛت ما ؤو ز٣اٞت ما م٣ابل هٓغجه الضوهُت للٛخه وز٣اٞخه "

المه ٧لماث مً اللٛت ٞخٓهغ بىاصع ج٣مو الصسهُت ألاظىبُت )لٛت وؾلى٧ا ومٓهغا( ًُٞمً ٦

في ْغوٝ ال جخُلب مىه َظا الخ٣مو ؤنال. و٢ض ٩ًىن  5"ألاظىبُت ٖلى ؾبُل الخٗالي ولٟذ ألاهٓاع

َبُٗت ٖمل الٟغص ًازغ ٖلى ؾلى٦ه، ٞمً ألاؾباب الصسهُتالتي جاصي بلى الاخخ٩ا٥ لضي َاثٟت 

م اإلاترظمىن َى"اإلاُل بلى ألالٟاّ ألاظىبُت اإلاؿ والجزوٕ بلى الا٢تراى خدضزت، زانت في اإلاجخم٘ َو

                                                           
ت، 1، ٍِلم اللٕت الاحخماعي ِىذ الّشبًىٓغ: جهغ. َاصي،  1  .130م(. م1988، )بٛضاص: ظامٗت اإلاؿدىهٍغ
ت م٘ ظملت مً ألامىع اإلاؿخجضة ٖىامل في الخىخض اللٛىي، ول٨ً َظا الٗامل  2 ظٗل الؿٗغان السضمت الٗؿ٨ٍغ

الؿٗغان، ٌؿاٖض ؤًًا في بخضار الاخخ٩ا٥ اللٛىي بطا ما ٧اهذ لٛاث الجىىص اإلادخ٨حن ببًٗهم مسخلٟت. ًىٓغ: 

ت: صاع اإلا-)مهغ ٍ،اللٕت واإلاجخمْ؛ سؤي ومىهج، مدمىص،  ، الاؾ٨ىضٍع  .175م م(،1963ٗاٝع
ت  3 ً مً ؤنل زالزت مازغاث ٖلى اإلاخٛحراث اللٍٛى ت وصعظت اهخماثه مازٍغ ًجٗل َضؾىن اهخماء الٟغص بلى اإلاجمٖى

 .281-260، مِلم اللٕت الاحخماعيبهىعة ٖامت. ًىٓغ: َضؾىن، 
ت، 6، ٍمً ؤظشاس اللٕتؤهِـ، ببغاَُم ،  4  .122م م(.1978، )ال٣اَغة: م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ
 .14. مالفشاُ اللٕىي الضبُان،  5
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غاث٤ الخٗبحر ٚحر اإلاترظمت Calqueواليسض ) ( وبلى الاؾدكهاص بلٛاث ؤظىبُت، والاب٣اء ٖلى ال٩لماث َو

 1في الىو".

اث  غجبِ بٗىامل الخإزحر ؾلبا وبًجابا ٖلى اخخ٩ا٥ اللٛاجإمىع مجها مضي اهضماط اإلاجمٖى ٍو

ت بحن اللٛخحن، ومجها ٖضص ألاٞغاص اإلادخ٨حن مسخلٟت اللٛت ُٞما بُجها، ومجها صعظت ال٣غ  ابت اللٍٛى

ا مً  2ببًٗهم، حَر ومجها ٦ظل٪ ازخالٍ الُالب مسخلٟي اللٛت في اإلاضاعؽ واإلاٗاَض والجامٗاث، ٚو

الم. ٞإما الٗىإلات، ٞدؿاٖض ٦شحرا ٖلى بخضار "الاخخ٩ا٥ بكتى  الٗىامل. ول٨ً مً ؤَمها الٗىإلات وؤلٖا

خّٗضصة ال٣اثمت ٖلى الخ٣ىُت الخضًشت؛ لظا ٌّٗض مً الٗىامل التي حك٩ل نىعٍ مً زال٫ وؾاثله اإلا

غ والخإزحر بحن قٗىب َظا الٗهغ؛ ألهه ًدمل في َُاجه الٗىامل 
ّ
زُىعة ٦بحرة في ٢ًُت الخإز

ت واإلاغثُت واإلا٣غوئة  3الساعظُت التي جسخهغ اإلاؿاٞاث الؼماهُت واإلا٩اهُت". الم بهُئخه اإلاؿمٖى وؤما ؤلٖا

ىهُت والؿِىما والصخاٞت، ٞةن لها صوعا ال ٣ًل ًٖ الٗىامل  ٧اطاٖاث الغاصًى وال٣ىىاث الخلٍٟؼ

 الؿاب٣ت في الاخخ٩ا٥ بحن اللٛاث؛ ٧ىجها حّٗض مً ؤ٦بر وؾاثل وكغ اللٛاث في ٖهغها َظا.

شدًت
ُ
 زاهُا:ِىامل جإزحر اللٕت الّشبُت في اللٕت ال٢

ىن ًٖ الٗىامل التي جاصي في ال٣ؿم الؿاب٤ مً َظا البدشخم الخضًض ٖما  ط٦ٍغ الٗلماء واللٍٛى

بلى اخخ٩ا٥ اللٛاث ببًٗها، وفي َظا اإلاىي٘ ًجغي الخضًض ًٖ الٗىامل التي ؤصث بلى جإزحر الٗغبُت 

غصًت اؾدىاصا ٖلى جل٪ الٗىامل اإلاظ٧ىعة آهٟا، وهدً في َظا هيخ٣ل مً الٗام بلى السانٗلى 
ُ
في ال٨

 الىدى آلاحي:

 والاحخماعي:الّامل العُاس ي  .8

الخٔ ؤن الخىظهاث  غصًت بإَىاع مسخلٟت، ٍو
ُ
مغث الٗال٢ت بحن ألامخحن الٗغبُت وال٨

غص ٧اهذ مخ٣اعبت ظضا ٢ضًما، باؾخصىاء ال٣ٗىص الؿخت ألازحرة التي قهضث 
ُ
الؿُاؾُت بحن الٗغب وال٨

ىا ُٞما بُجهما، والؾُما في الٗغا١ وؾىعٍا. وؤزغ َظا الخىجغ للٗ ِّ ال٢اث الؿُاؾُت في هٟىعا ؾُاؾُا ب

غص في ؾىعٍا وفي الٗغا١ 
ُ
غصًت ٧ان طا خضًً؛ ٞؿُاؾت الخٍٗغب ظٗلذ مً ال٨

ُ
جإزحر الٗغبُت في ال٨

غصًت، ٞاؾخسضمىا 
ُ
وجدضًضا مً ٦غ٧ى٥ وصًالى الظًً هٟىا بلى ظىىب ووؾِ الٗغا١ مىٗؼلحن ًٖ ال٨

                                                           
ت للترحمت،مىهان، ظىعط، 1 ـ: صاع ٚالُماع،  الٝماًا الىٍٍش اللعاهُاث ىجىن، قاع٫، په٣ال ًٖ: . 4م(. م1963)باَع

اى اإلاهغي )صمك٤: صاع الىؾُم، ص.ث(. مالخىبُُٝت  .57، جغظمت:. ٢اؾم اإلا٣ضاص؛ مدمض ٍع
 .84م اللٕت واإلاجخمْ،ًىٓغ: وافي، 2
 .6م الفشاُ اللٕىي الضبُان، 3
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غصًت ال٨شحر مً ألالٟاّ.
ُ
غص في اإلاىا٤َ وألام 1الٗغبُت ؤ٦ثر وصزلذ في لٛتهم ال٨

ُ
غ هٟؿه خهل لل٨

غص ٖلى الخ٨م الظاحي في 
ُ
م. وؤما مىا٤َ 1991التي ْلذ جدذ الخ٨م الٗغاقي بٗض خهى٫ ال٨

الخ٨م الظاحي ٣ّٞل الخإزحر ًىما بٗض ًىم بد٨م الخىظه الؿُاسخي اإلاًاص للخ٣اعب بحن الخ٩ىمخحن 

غصًت والٗغا٢ُت. ومما الخٓخه الباخشت )
ُ
غصًت َى ظلب ( مً جإزحر ژیً ڤهال٨

ُ
الؿُاؾت في اللٛت ال٨

الم . وؤما الجهاث 2ؤلاؾالم الؿُاسخي لبٌٗ مً اإلاهُلخاث الؿُاؾُت الٗغبُت بلى لٛت ؤلٖا

الؿُاؾُت الٗلماهُت، ٣ٞض خاولذ ظاَضة ظلب مهُلخاث ٚغبُت لخدل مدل اإلاهُلخاث الٗغبُت 

غصًت.
ُ
 في اللٛت ال٨

ش هجغاث ال٣باثل الٗغبُت ٧ان للٗامل الاظخماُٖاألزغ الٟٗا٫ ٢ضًما؛بط  سجلذ ٦خب الخاٍع

غة الٗغبُت. وؤما  غصًت بلى اإلاضن ال٨بحرة وقبه الجٍؼ
ُ
غصًت، وهجغاث ٨ٖؿُت لل٣باثل ال٨

ُ
بلى الضًاع ال٨

غص الاجها٫ بالٗغب. ٟٞي ٧ل مً بًغان وجغ٦ُا 
ُ
َض مٗٓم ال٨ َ٣

َ
بٗض اجهُاع الضولت الٗشماهُت، ٣ْٞض ٞ

ُتي ٣ٞضوا الاجه ا٫ بهم،وبن ب٣ُذ ظالُت مً الٗغب في جل٪ الضو٫ اإلاظ٧ىعة، ٞةن والاجداص الؿٞى

ان لٛت الضولت. ٟٞي  م ؾ٩ُىن بلٛت الضولت التي ٌؿ٨ىىجها؛ ٧ىجهما ٌٗٞغ لب ألٖا الخىانل ٖلى ألٚا

غص في الٗغا١ وؾىعٍا 
ُ
َظٍ الخالت ؾُلجإون بلى اؾخسضام "اللٛت اإلاكتر٦ت الىا٢لت".ولم ًب٤ ؾىي ال٨

 ؤن الخىانل في الضولخحن ألازحرجحن ٧ان ٖلى ؤوظه؛ لظا جخجلى مٓاَغ جإزحر ٖلى جىانل بالٗغب، 
ّ

بال

ت ٧اٞت. م٘ ٞاع١ ؤن َظا الخإزحر ٢ض  اث اللٍٛى غصًت في اإلاى٣ُخحن في اإلاؿخٍى
ُ
الٗغبُت في اللٛت ال٨

غصًت في الٗغا١ مً ٖام 
ُ
م ألن وظىص الٗغب في اإلاىا٤َ 2003م بلى ٖام 1991ي٠ٗ في اللٛت ال٨

غ 
ُ
صًت ناع مدضوصا ظضا.ظضًغ بالظ٦غ ؤن َظا الخىانل ؤصي بلى ْهىع خالت "جدىٍل الكُٟغة ال٨

(Code Shifting ،غصي ٦شحرا؛ بط بهه ٖاصة ما ٣ًىم بسلِ جغا٦ُب ٖغبُت بلٛخه
ُ
( لضي اإلاخدضر ال٨

 و٢ذ الخدضر ؾىاء قٗغ بظل٪ ؤم لم ٌكٗغ.

ٞغم الاخخ٩ا٥، ٧ان للٗامل وإلاا ٧ان الخجاوع بحن الكٗىب وا٢تراب بًٗهم بًٗا ًدُذ 

غصًت، والؾُما في مىا٤َ الخماؽ بحن الكٗبحن؛ لظا ًالخٔ ؤن 
ُ
الجٛغافي ؤزٍغ في جإزحر الٗغبُت في ال٨

غصًت 
ُ
غصؾخان الٗغا١ واإلاىا٤َ ال٨

ُ
غص الظًً ٌِٗكىن في ظىىب ٦

ُ
ؤزغ الٗغبُت ؤظل وؤْهغ في ٖامُت ال٨

                                                           
ً ظه ڤهًىٓغ:  1 ٤ُ،  ما٫ جه ٍژ -ص8998ِێراٛ )-سێما ٠ىسدظخاوێ ًڤێن بُاوی بۆ هاڤ صماوێ ٠ىسدی ٥ َه َاجىا پهٞو

شدًت في بٜلُم ٠ىسدظخان2181
ُ
)عؾالت ماظؿخحر ، م([2181-م8998الّشاٛ )-ص(]ال٣لماث الذخُلت في اللٕت ال٢

اث، ٢ؿم   .34. م(م2011ال٩ىعصًت، ٧لُت آلاصاب، ظامٗت صَى٥، اللٛت فی اللٍٛى
ی٤، مالخه ژیىجه ًىٓغ: ڤه2  ص(2181-ص8998ِێراٛ )-سێما ٠ىسدظخاوێ یڤێن بیاهیبۆ هاڤ صماوێ ٠ىسدی ٥ َه َاجىا پهٞو

غصؾخان
ُ
غصًتُٞة٢لُم٨

ُ
 .63، 34،38م([. م2010-م1991الٗغا١ )-]ال٩لماجالضزُلتُٞاللٛتال٨
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ىال٪ ال٨شحر مً اإلاضن وال٣غي التي ٌِٗل في ؾىعٍا؛ ل٩ىن مىا٣َهم مخماؾت م٘ اإلاىا٤َ الٗ غبُت، َو

ٞحها ٦ال الكٗبحن، ٞإصي َظا ألامغ بلى امتزاط لٛخحهما ببًٗهما بدُض ًهٗب الخ٨م ُٞما بطا ٧ان 

غصًا ًخ٩لم بالٗغبُت.
ُ
غصًت ؤم ٦

ُ
 اإلاخدضر ٖغبُا ًخ٩لم بال٨

 الّامل الذًني والشٝافي:  .2

غصًت بن ؤبغػ ٖامل في جإزحر اللٛت الٗغبُت ٖلى 
ُ
لٛاث الكٗىب اإلاؿلمت ٖامت واللٛت ال٨

م والخضًض الىبىي  زانت ٧ان الٗامل الضًجي. ٞالخًاعة ؤلاؾالمُت ٢امذ ٖلى ال٣غآن ال٨ٍغ

الكٍغ٠ وما ًدبٗه مً ٖلىم. وؤو٫ ما بضؤث َظٍ الخًاعة ٧اهذ إلًجاص وؾُلت لخٟٔ لٛت ال٣غآن 

همها ٖلى وظه خؿً. وجىؾٗذ قِئا ٞكِئا بلى ؤن ونلذ بلى طعوتها. ٞةن مً خؿً بؾالم اإلاغء  ٞو

وال٣غآن ٦الم   1حٗلم لٛت ؤلاؾالم التي هي الٗغبُت، ٞاجهلذ الش٣اٞت الٗغبُت باالؾالم.

معجؼ في بالٚخه جدضي به ٞصخاء الٗغب في ؤلاجُان بمشله ؤو بؿىعة واخضة ولم ٣ًضعوا ٖلى طل٪. 

ا بلى لٛت ٚحر الٗغبُت ُٞ خىاعي ٖىه َظا ؤلاعجاػ. و٧ان الغؤي الغاجر ٞما ٧ان للمؿلمحن ؤن ًترظمَى

ى اإلاى٠٢ هٟؿه الظي صٖا بلُه الجاخٔ ب٩لماث مباقغة  لضي الٗلماء ٖضم حصجُ٘ جغظمخه، َو

غص بًٟل 
ُ
خضبغوهه بها ال بلٛتهم، ٞكإ الخٗلُم بحن ال٨ غص ًخٗلمىن لٛت ال٣غآن ٍو

ُ
دت. ٞكٕغ ال٨ نٍغ

غصؾخان ٖلى الىهج هٟؿها–ؤلاؾالم، وبىِذ اإلاؿاظض واإلاضاعؽ الضًيُت 
ُ
في  -لتي ال جؼا٫ ٢اثمت في ٦

٣هاء ٦ثر ٧ان لهم الضوع الٟٗا٫ في وكغ اللٛت الٗغبُت بحن  غص ٖلماء ٞو
ُ
غصؾخان وبغػ مً بحن ال٨

ُ
٦

غص.
ُ
 ال٨

٣ًى٫ هىػاص خؿً ؤخمض في َظا الهضص: "واهدكغث بظل٪ اللٛت الٗغبُت بحن ؤبىاء الكٗب 

غصي بًٟل ما بظله الٗلماء م
ُ
٤ ال٨ ب اللٛت الٗغبُت بلى ؤطَان الضاعؾحن ًٖ ٍَغ ً ظهىص لخ٣ٍغ

ـ والخإل٠ُ".  2الخضَع

ّب اإلاؿلمىن مً ظمُ٘  بٗض ْهىع ؤلاؾالم ؤنبدذ الٗغبُت لٛت للش٣اٞت ؤلاؾالمُت، َو

الٟىن ٞحها ٖلى مغ الٗهىع، ٩ٞاهىا ًجضون في اللٛت  غا١ وال٣ىمُاث ًخضاعؾىن َظٍ اللٛت ٍو ألٖا

ٗغبي هٟؿه في ؤخ٣ُخه لها. ًه٠ ؤخمض ؤمحن خا٫ الٗغبُت في الٗهغ الٗباسخي الٗغبُت ما ًجضٍ ال

                                                           
ت الٗامت،  ؤلاظالم؛ وؽإة الّلىم في الّفش الّباس ي ألاو٥،لحى ؤمحن، ؤخمض،  1 م(. 1998)ال٣اَغة: الهُئت اإلاهٍغ

 .328/م1ط
شدًت في سخاب الشٝا٘ت ؤلاظالمُتؤخمض، هىػاص خؿً، 2

ُ
اث، 1، ٍاللٕت ال٢ ، )بحروث: الضاع الٗغبُت للمىؾٖى

 .19م(، م2010
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٣ى٫ بإجها "لم حٗض مل٩ا للٗغب وخضَم؛ بل ٧اهذ مل٩ا للٗالم ؤلاؾالمي ظمُٗه". لظل٪ ؤزغث  1ٍو

غصًت ٦ؿاثغ لٛاث 
ُ
الٗغبُت في لٛت ظمُ٘ ألا٢ىام اإلاؿلمت والؾُما في لٛتهم ال٨خابُت. واللٛت ال٨

غصي الكٗىب اإلاؿل
ُ
مت ػازغة ب٨شحر مً ألالٟاّ الٗغبُت في ٦خاباتها ومداصزاتها بدُض ًجض ال٩اجب ال٨

غصي نٗىبت بالٛت في ٦خابت ُنُٟداث ؤو الخدضر لض٢اث٤ مً ٚحر اؾخٗما٫ 
ُ
ؤو اإلاخدضر ال٨

ت مً ألالٟاّ الٗغبُت في ٦خابخه ؤو خضًشه. و٧ل طل٪ عاظ٘ بلى ؤن اللٛت الٗغبُت ٧اهذ لٛت  مجمٖى

ت ل٣غون. و٢ض اؾخ٣غؤ هىػاص خؿً ؤخمض ٖىامل اػصَاع الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت في الضًاع الش٣اٞ

غصًت 
ُ
ٞىظضَا ٦شحرة ممشلت في: اإلاؿاظض الضًيُت، واإلاضاعؽ الخٗلُمُت، والغخلت في َلب  -٢ضًما-ال٨

ىامل ؤزغي مخمشلت بمغا٦ؼ صًيُت واظخماُٖت وز٣اُٞت للمخ غصؾخان وبلحها، ٖو
ُ
ت الٗلم مً ٦ هٞى

غصًت.
ُ
وؤما في الٗهغ  ٧2الغبِ والؼواًا والساه٣اَاث والخ٩اًا، وبم٨خباث ٖامغة في ؤهداء الضًاع ال٨

غصي مخإزغة بش٣اٞت الضولت التي ٌِٗل ٞحها، ًٞال ًٖ الش٣اٞاث الٛغبُت، 
ُ
الخضًض ٞش٣اٞت ال٨

غص ال جخٗضي ظؼءا ٌؿحرا مً الش٣اٞت ؤلا 
ُ
ؾالمُت اإلاىعوزت، وؤنبدذ الش٣اٞت الٗغبُت لضي ؤٚلب ال٨

خا يمً صولخحن ٖغبِخحن، 
ّ
غصؾخان الٗغا١؛ بط بن اإلاى٣ُخحن ْل

ُ
غصؾخان ؾىعٍا وب٢لُم ٦

ُ
بال في ٦

م في ٩ٞ1991اهذ لٛت الخٗلُم والخش٠ُ٣ هي الٗغبُت بلى و٢خىا الغاًَ في ؾىعٍا، وبلى ؾىت 

غص في الٗغا١ ٖلى الخ٨م الظاحي بٗض الا 
ُ
غصؾخان الٗغا١، خُىما خهل ال٨

ُ
 3هخٟايت.٦

حر اإلاؿلمت ٖىضما ٧اهذ  ٞغيذ اللٛت الٗغبُت هٟؿها ٖلى لٛاث الكٗىب اإلاؿلمت ٚو

الخًاعة ؤلاؾالمُت جمشل طعوة الٗلم في الٗهىع الىؾُى. و٧اهذ هي لٛت الخٗلُم والخٗلم ألاولى في 

ًت في هگلحز الضًاع ؤلاؾالمُت. ٞىي٘ اللٛت الٗغبُت آهظا٥ ًخ٣غب بلى الظًَ بخمشُلها بىي٘ اللٛت الا 

٩ي مخإل٠ مً ؤٖغا١ ٖضة، ول٨ً لٛت الخٗلُم مىخضة،  ٩ا في ٖهغها الخايغ؛ ٞالكٗب ألامٍغ ؤمٍغ

٩ي طو ألانل الاؾباوي ؤو الهىضي ؤو ٚحٍر في الخٗلم بلٛت ٚحر اللٛت الا  ًت. ولظل٪ هگلحز وال ٨ًٟغ ألامٍغ

 
ُ
غص ٖلماء ٦ثر ؤلٟىا بالٗغبُت. ٧ان الخإل٠ُ في جل٪ ال٣غون باللٛت الٗغبُت وخضَا، ٞٓهغ مً بحن ال٨

غص 
ُ
ا٢ىث الخمىي: "وبغػ بحن ال٨ سان البضلِسخي ٍو ٣ًى٫ هىػاص خؿً م٣خبؿا مً اإلااعزحن قٞغ

ت، لهم الٗىاًت الخامت بخدهُل الٗلىم ال٣ٗلُت وصعاؾت الٟىىن الى٣لُت،  عظا٫ مً ؤَل الٗلم واإلاٗٞغ

البالٚت بل ؾاثغ ٞغوٕ َظٍ الٗلىم وباألزو الخضًض وال٣ٟه والهٝغ والىدى وال٨الم واإلاى٤ُ و 

                                                           
 .193/م1. طلحى ؤلاظالمؤمحن،  1
شدًت في سخاب الشٝا٘ت ؤلاظالمُتاللٕت ًىٓغ: ؤخمض، 2

ُ
 .50م-35، مال٢

ی٤،  ما٫ جه ژیً ظه ڤهًىٓغ:  3 ]ال٩لماث الضزُلت في اللٛت ال٨غصًت في ب٢لُم یڤێن بیاوی بۆ هاڤ صماوێ ٠ىسدی َاجىا پهٞو

 .30، مم([2010-م1991الٗغا١ )-٧ىعصؾخان
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ه٠ اإلااؾؿاث الخٗلُمُت في جل٪ الٗهىع ب٣ىله 1اإلاخضاولت". : "ولم ج٨ً َظٍ اإلااؾؿاث 2ٍو

الخٗلُمُت والش٣اُٞت بإ٢ل ؤَمُت مما ٧اهذ ٖلحها في بٛضاص مً خُض ؤصاء صوعَا الٟاٖل في الاػصَاع 

ظا ما ظٗل ؤزغ الٗغبُت في اللٛت  ت وال٨خب ال٨ٟغي..." َو ً الكٍٗغ غصًت ؤؾمى ما ٩ًىن في الضواٍو
ُ
ال٨

ت،  غصًت ٢ضًما. وؤما خضًشا، ٣ٞض ٞغيذ الٗىإلات ٖلى الٗالم اللٛت الاه٩لحًز
ُ
اإلاالٟت باللٛت ال٨

ا مً قغوٍ ا٦ما٫ الضعاؾاث الٗلُا  وجىاٞؿذ الجامٗاث في الخضَعـ بها، وؤنبدذ بظاصتها قَغ

ت مدل الٗغبُت في ؤٚلب الٗالم، وؾهلذ الخ٨ىىلىظُا ف ي بًهالها بلى ٧اٞت ألاما٦ً، ٞدلذ الاه٩لحًز

بىنٟها لٛت للٗلم لِـ في صو٫ الكٗىب اإلاؿلمت ٚحر الٗغبُت ٞدؿب، بل في الضو٫ الٗغبُت هٟؿها. 

ت خلذ مدل  غصًت؛ بط هجض ٦شحرا مً اإلاهُلخاث الاه٩لحًز
ُ
ل َظا ألامغ مً ؤزغ الٗغبُت في ال٨

ّ
و٢ل

غ 
ُ
 3ص.مهُلخاث ٖغبُت لضي ال٨

 ِامل الهجشة:  .3

غصًت؛ بط ًإحي بٗض الٗامل الضًجي 
ُ
ٌٗض َظا الٗاملشاوي ؤ٦بر مازغ في جإزحر اللٛت الٗغبُت في ال٨

غصًت جاعة، ٦ما ٖمل ٖلى الخ٣لُل مً 
ُ
اصة جإزحر الٗغبُت في ال٨ مباقغة. و٢ض ٖمل َظا الٗامل ٖلى ٍػ

غصًت جاعاث ؤزغي. ٞمىظ الٟخذ ؤلاؾالمي لل
ُ
ا ٖلى ال٨ غصًت ؤنبدذ مغجبُت بمغ٦ؼ جإزحَر

ُ
بالص ال٨

السالٞت ؤلاؾالمُت ؤًىما ٧اهذ وبن قهضث بٌٗ اإلاىا٤َ في ٖهىع مب٨غة ْهىع بماعاث مؿخ٣لت 

ت ومؿال٪ الخٗلُم وما قابه ال جسخل٠ ٖما ٧اهذ  4ًٖ السالٞت ؤلاؾالمُت، ٞل٣ض ٧اهذ الىٓم ؤلاصاٍع

 ٖلُه ؾاب٣ا.

                                                           
شدًت في سخاب الشٝا٘ت ؤلاظالمُتؤخمض،  1

ُ
 .19. ماللٕت ال٢

 .29ع هٟؿه. ماإلاهض 2
ی٤،  ما٫ جه ژیً ظه ڤهًىٓغ: 3 ]ال٩لماث الضزُلت في اللٛت ال٨غصًت في ب٢لُم یڤێن بیاوی بۆ هاڤ صماوێ ٠ىسدی َاجىا پهٞو

ت مً ال٩لماث الٛغبُت التي 55م، م([2010-م1991الٗغا١ )-٧ىعصؾخان . و٢ض ٢امذ الباخشت بؿغص مجمٖى

الم  اؾدبضلذ بال٩لماث الٗغبُت اإلاىظىصة ٖلى ؤلؿً الىاؽ واإلاخضاولت في السُاباث الغؾمُت في مجا٫ ؤلٖا

ا مً اإلاجاالث. ًىٓغ الهٟداث  حَر ايت والؿُاؾت ٚو  .79-78والٍغ
ا مً ؤلاماعاث. ًىٓغ: بؾماُٖل، ٞغؾذ مغعي، 4 حَر ت وؤلاماعة اإلاغواهُت، ٚو ؤلاماساث ؤلاظالمُت في هدى ؤلاماعة الخؿىٍى

شد في الّفش الّباس ي الشاو
ُ
تبالد ال٢ ش ي؛ دساظت ظُاظُت خماٍس جي ]الُمجي[ للمٗلىماث. جاٍع . مى٢٘ اإلاغ٦ؼ الَى

 م.11/02/2015الخهٟذ: 

http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=4387 
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اإلاضاعؽ والجىام٘ ٞحها جضّعؽ باللٛت الٗغبُت، ٞلٛت الضولت ٧اهذ اللٛت الٗغبُت، و٧اهذ 

ٞإنبدذ الٗغبُت ظؼءا ؤؾاؾُا مً خُاتهم. ول٨ً بٗض جغؾُم الخضوص بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولى 

غصًت في مٗٓم مىا٣َها ًخًاء٫ ٦شحرا؛ بط لم ًب٤ 
ُ
وخل الضولت الٗشماهُت ؤنبذ جإزحر الٗغبُت في ال٨

ان آلان ؤي جإزحر ظضًض ًظ٦غ، ٞلم ًب٤ ؾىي بٌٗ ال٩لماث التي في ألاظؼاء اإلادؿىبت ٖلى جغ٦ُا وبًغ 

اؾخٗاعتها ٢ضًما ٖلى ؤلؿىت بٌٗ الىاؽ، وب٣ُذ لضحهم ٦ظل٪ ؤلٟاّ ٌكتر٥ ٞحها ألا٢ىام اإلاؿلمت 

 الظًً ًخٗاٌكىن مٗهم في الضولت الىاخضة.

غصي في جغ٦ُا 
ُ
البا، و٢ض ٌؿخسضم ألالٟاّ الٗغبُت اإلا٣تريت مً ٢بل التر٦ُت ٚ -مشال-ٞال٨

غصي في بًغان ٣ًىم بالصخيء 
ُ
ج٩ىن صالالث َظٍ ألالٟاّ مدىعة جماما ًٖ صالالتها في الٗغبُت. وال٨

غصًت و٢ض ج٩ىن ألالٟاّ 
ُ
غصي ؤن حّٗض زلُُا مً الٗغبُت وال٨

ُ
هٟؿه. وؤما في ؾىعٍا، ٞخىق٪ لٛت ال٨

ظا ٖا غصًت، َو
ُ
ت الٗغبُت اإلاىُى٢ت مً ٢بله ؤخُاها ؤ٦ثر مً ألالٟاّ ال٨ ثض بلى الٗىامل ؤلاصاٍع

وؤلا٢لُمُت. ٞلما ٧اهذ ؤلاصاعة باللٛت الٗغبُت واإلاساَباث الغؾمُت ولٛت الضولت هي الٗغبُت وخضَا، 

ت َظٍ اللٛت والخٗامل مٗها في ٧ل ما ًسو بالغؾمُاث. وؤما  ٧ان لؼاما ٖلى قٗب جل٪ الضولت مٗٞغ

غصًت بٗض في الٗغا١، ٩ٞان الىي٘ ؤقبه ما ٩ًىن في ؾىعٍا؛ بال ؤ
ُ
ن جإزحر الٗغبُت ٢ّل ٖلى ال٨

م، ٣ٞض حك٩لذ بصاعة وخ٩ىمت وبغإلاان زام باإل٢لُم،و٢غع َظا البرإلاان ّٖض اللٛت 1991ؤلاهخٟايت 

ظا ما صٞ٘ باإلاسخهحن ؤن ًخدبٗىا اإلاٟغصاث الٗغبُت في  غصًت اللٛت الغؾمُت ألاولى لئل٢لُم، َو
ُ
ال٨

 
ُ
جضوا لها بضاثل ٦ ت ٍو  1غصًت للخٗامل بها،اإلاساَباث ؤلاصاٍع

غصًت ٢ضًما وخضًشا. ٣ٞض ؾب٤ ط٦غ هجغاث 
ُ
ولٗامل الهجغة صوع باعػ في جإزحر الٗغبُت في ال٨

غة الٗغب ٢ضًما. وؤما  غص بلى قبه ظٍؼ
ُ
غصًت والهجغاث ال٨ٗؿُت لل٨

ُ
ال٣باثل الٗغبُت بلى الضًاع ال٨

غصؾخان الٗغا١ ٖضص ٦بحر مً ألاؾغ ا
ُ
لٗغبُت مً بٛضاص ومىا٤َ ؤزغي خضًشا، ٣ٞض َاظغ بلى ب٢لُم ٦

ا بٗض  حَر م ألؾباب ٖضة ؤَمها الٓغوٝ ألامىُت الؿِئت في الٗغا١ ٖامت ٖضا ٧2003اإلاىنل ٚو

ً ٧اهىا مً الُب٣ت الٗلُا واإلاش٣ٟت مً ؤؾاجظة وججاع  ؤلا٢لُم. وظضًغ بالظ٦غ ؤن ؤٚلب اإلاهاظٍغ

م ٖلى ؤلا٢لُم ؤْهغ، ظا ما ظٗل جإزحَر ٘ ضسمت، َو ٣ٞض ؾاٖضث َظٍ الهجغة  وؤصخاب مكاَع

غص اللٛت الٗغبُت اإلاد٨ُت، وظغث ٖلى ؤلؿىتهم ال٨شحر مً الخٗابحر 
ُ
ألازحرة ٖلى حٗلم ال٨شحر مً ال٨

 والترا٦ُب باللهجت الٗامُت الٗغا٢ُت.

                                                           
غصًت ژیً ڤه٢امذ الباخشت )1

ُ
ت مً اإلاٟغصاث الٗغبُت التي اؾدبضلذ بها مٟغصاث ؤزغي ٦ ( في عؾالتها بؿغص مجمٖى

 غبُت في اإلاساَباث الغؾمُت والخ٩ىمُت. ٚو
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 الّامل الاٜخفادي:  .4

غصًت ٢ضًما م٣اعهت بالٗىامل
ُ
 لم ٨ًً للٗىامل الا٢خهاصًت قإن ٦بحر في جإزحر الٗغبُت ٖلى ال٨

ً مً ال٣غن اإلاىهغم في الٗغا١، ٞبٗض  ألازغي. بال ؤن َظا الٗامل ٧ان له ؤزٍغ في ال٣ٗضًً ألازحًر

غصًت، 
ُ
ضم صٖم الخ٩ىمت الٗغا٢ُت للؼعاٖت في اإلاىا٤َ ال٨ غصًت في الشماهُيُاث ٖو

ُ
بخغا١ ال٣غي ال٨

هم ب غص الخىظه بلى اإلاىا٤َ الٗغبُت والٗمل َىال٪، وبٗض عظٖى
ُ
لى ؤعايحهم لىخٔ ايُغ الكبان ال٨

ومما ًخهل بالٗامل الا٢خهاصي الٗامل  1ؤّن ٦شحرا مً ال٩لماث الٗغبُت ٧اهذ جضوع ٖلى ؤلؿىتهم.

ش ؤن جهي٠ُ ظُىف السالٞت ؤلاؾالمُت ٧ان ٖلى ؤؾـ مسخلٟت  الٗؿ٨غي، ٣ٞض سجلذ ٦خب الخاٍع

ا ألاؾاؽ ال٣ىمي ؤو ال٣باثلي، وألاؾاؽ الجٛغافي ؤو ؤلاصاعي. وال  ا قُٖى  ق٪ ؤن زغوط الجىىص ؤ٦ثَر

غص للمٛاػي م٘ ألا٢ىام الٗغبُت ٢ض ؤزغ في لٛتهم ٦شحرا، والؾُما ؤن اللٛت الٗغبُت ٧اهذ حّٗض لٛت 
ُ
ال٨

الخىانل بحن ألا٢ىام اإلاؿلمت ٖلى ازخالٝ ؤٖغا٢هم ولٛاتهم. وؤما خضًشا، ُٞالخٔ في ب٢لُم 

ت للخ٩ىمت الٗ غصؾخان الٗغا١ ؤن الظًً اقتر٧ىا في الٗؿ٨ٍغ
ُ
غا٢ُت ؾاب٣ا ًخ٩لمىن بالٗغبُت ٦

 الٗامُت ختى وبن ٧اهىا ؤمُحن.

ت واؾٗت الىُا١ ٖلى مضي ٣ٖضًً مً الؼمً  غصؾخان الٗغا١ خمالث ٖؿ٨ٍغ
ُ
و٢ض قهضث ٦

ت  في ؤوازغ ال٣غن اإلااضخي، و٧ان مٗٓم ظىىص الخ٩ىمت الٗغا٢ُت اإلاكاع٦حن في جل٪ الخمالث الٗؿ٨ٍغ

غصؾخان الٗغا١. مً الٗغب، ٩ٞان لهظٍ الخمالث صوعَا ف
ُ
غصًت في ب٢لُم ٦

ُ
ي جإزحر الٗغبُت ٖلى ال٨

ت حٛلب ٖلحها ال٩لماث  ومما ًالخٔ مً جإزحر َظٍ الخمالث ؤن ؤؾماء ألاؾلخت والغجِب الٗؿ٨ٍغ

ت  غصًت للغجب الٗؿ٨ٍغ
ُ
م مً جسهُو ٧لماث ٦ الٗغبُت ٖلى ؤلؿىت الٗامت بلى ًىمىا َظا، ٖلى الٚغ

غصؾخان.وآلاالث الخغبُت بٗض حك٨ُل وػا
ُ
 عة البِكمغ٦ت في خ٩ىمت ب٢لُم ٦

 الّامل الىٙس ي: .5

بن لل٣ٗل الجمعي والهٟاث الصسهُت والىٟؿُت الٗامت في اإلاجخم٘ ؤزغا ٞٗاال في مشل َظٍ 

غصًت باللٛت الٗغبُت 
ُ
ش جإزغ اللٛت ال٨ ىض الىٓغ بلى جاٍع ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بالخإزحر اإلاخباص٫ بحن اللٛاث. ٖو

غص ًخمؿ٩ىن هجض ؤن الخـ الضًجي 
ُ
غص ٧ان ؤ٢ىي مً الخـ ال٣ىمي، ما ظٗل مً ال٨

ُ
لضي ؤٚلب ال٨

غصًت.
ُ
ظٍ الٗاَٟت ؾاَمذ في بصزا٫ ال٨شحر مً  2باللٛت الٗغبُت ؤ٦ثر مما ًخمؿ٩ىن بلٛتهم ال٨ َو

                                                           
ی٤،  ما٫ جه ژیً ظه ڤهًىٓغ:  1 -ص8998ِێراٛ )-سێما ٠ىسدظخاوێ ًڤێن بُاوی بۆ هاڤ صماوێ ٠ىسدی ٥ َه َاجىا پهٞو

 .34. مم([2010-م1991الٗغا١ )-]ال٩لماث الضزُلت في اللٛت ال٨غصًت في ب٢لُم ٧ىعصؾخانص(2181
ً ظه ڤهًىٓغ:  2 ٤ُ،  ما٫ جه ٍژ -ص8998ِێراٛ )-سێما ٠ىسدظخاوێ ًڤێن بُاوی بۆ هاڤ صماوێ ٠ىسدی ٥ َه َاجىا پهٞو

 .33م([، م2010-م1991الٗغا١ )-]ال٩لماث الضزُلت في اللٛت ال٨غصًت في ب٢لُم ٧ىعصؾخانص( 2181
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غصًت. ومً ظهت ؤزغي، ٞةن الؿُاؾاث ال٣مُٗت لضي 
ُ
اإلاٟغصاث والترا٦ُب الٗغبُت بلى اللٛت ال٨

ىٓغ بلى جل٪ خ٩ىمتي الٗغا١ وؾ ًُ غصًت في الضولخحن، ٩ٞان 
ُ
ت للٛت ال٨ ىعٍا مازغا ؤُٖذ نىعة مكَى

غص ؤخُاها ٩ٞان ًلخجئ بلى 
ُ
اللٛت هٓغة صوهُت، و٢ض ؤزغث َظٍ الؿُاؾاث في هٟؿُت بٌٗ ال٨

اؾخسضام مٟغصاث وجغا٦ُب ٖغبُت ختى ًمؤل الٟغاٙ الىاجج مً الى٣و الظي ٧ان ٌكٗغ به. والصخيء 

غصًت و٧ان ٌكٗغ باٖتزاػ ؤمام  هٟؿه خهل م٘ لٛت
ُ
ال٨خابت، ٞال٩اجب ٧ان ًخٟاصي ال٨خابت بلٛخه ال٨

ظا ما ؤصي بلى ٖبىع اإلائاث مً اإلاٟغصاث الٗغبُت بلى اللٛت  ٚحٍر ٖىضما ٧ان ٨ًخب بالٗغبُت، َو

غصًت.
ُ
 1ال٨

َىا٥ ٖىامل ؤزغي ؾاٖضث بك٩ل مىٟغص ؤو مؿاَمت م٘ ٖىامل مظ٧ىعة ؾاب٣ا ٖلى جإزحر 

الم، ٣ٞض ؤزغ ؾلبا وبًجابا  الٗغبُت الم والٗىإلات. ٞإما ؤلٖا غصًت. ومً ؤبغػ َظٍ الٗىامل َى ؤلٖا
ُ
في ال٨

غصًت الخابٗت للٗغا١ وؾىعٍا. ٟٞي الشماهُيُاث والدؿُٗيُاث 
ُ
في ال٣ٗىص اإلاىهغمت ٖلى اإلاىا٤َ ال٨

للٛت الٗغبُت في اللٛت مً ال٣غن اإلاىهغم ٧ان للخلٟاػ وؤلاطاٖاث والصخ٠ الٗغبُت صوع ممّحز في جإزحر ا

ً الٗغبي، ٧اهذ ال٣ىىاث  ت طاث جإزحر ٦بحر ٖلى ؾاثغ الَى غصًت. وإلاا ٧اهذ الضعاما اإلاهٍغ
ُ
ال٨

ت، لظل٪ ًالخٔ ٖلى الجُل الظي ٖانغ جل٪ الٟترة  ىهُت جبض ًىمُا ُٞلما مً ألاٞالم اإلاهٍغ الخلٍٟؼ

ت، وجم٨ً بًٗهم مً الخ٩لم ب غص بإلاامه باللهجت اإلاهٍغ
ُ
الم مً ال٨ ها. ول٨ً بٗض ؤن ػاص قإو ؤلٖا

غصؾخان جغبى الجُل الجضًض بُٗضا 
ُ
غصي في ب٢لُم ٦

ُ
الم الٗغبي ٣ٞلّل  -قِئا ما–ال٨ ًٖ مازغاث ؤلٖا

ال، ٞالخ٨ىىلىظُا الخضًشت  غصًت؛ بال ؤن َظا ألامغ لم ًضم ٍَى
ُ
طل٪ ألامغ مً ؤزغ الٗغبُت في لٛتهم ال٨

غث وؾاثل مخٗض
ّ
صة ليكغ اإلاٗلىماث وبإ٢ل ظهض، ٞالؿخالًذ وؤلاهترهِذ ٢ّغبذ اإلاؿاٞاث ؤ٦ثر ووٞ

غصي 
ُ
الم الٛغبي بلى البِذ ال٨ الم الٗغبي ًٞال ًٖ ؤلٖا والىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخضًشت ؤصزلذ ؤلٖا

 زاهُت.

ت بطا ما  بن ٧ل ٖامل مً الٗىامل اإلاظ٧ىعة آهٟا ؾُسغط البدض ُٞه بيخاثج مشمغة ومخىٖى

بدض ُٞه بجضًت.جم البدض ُٞه مىؾٗا. ول٨ً لم   ًجض َظا الخ٣ل اإلاشمغ مً ًلخٟذ بلُه، ٍو

 

شدًت في الّشبُت:
ُ
 زالشا: ِىامل جإزحر ال٢

 الّامل العُاس ي والاحخماعي: .1

                                                           
 .31اإلاهضع هٟؿه. م1
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غص في ؤعاى  ٌٗض الٗامل الاظخماعي
ُ
مً ؤ٦ثر الٗىامل جإزحرا؛ الهدكاع ظالُاث ٦شحرة مً ال٨

ً الٗغبي ٖلى ٖغبُت، بط ماػا٫ بٌٗ َظٍ الجالُاث مدخٟٓت بلٛتها في ؤ عاى مخٟغ٢ت مً الَى

م مً ؤن مٗٓمهم ٢ض اؾخٗغبىا وجماػظىا بالٗغب وناعوا ٖغبا، وؤن ؤٚلبهم ال ًى٨غون ؤنلهم  الٚغ

غصًت ٖلى مغ الٗهىع ؤلاؾالمُت، ووظىص 
ُ
غصي. ًٞال ًٖ وظىص ظالُاث ٖغبُت في ألاعاضخي ال٨

ُ
ال٨

غصؾخان ؾىعٍا؛ بط بهه ناع مً الهٗب
ُ
غص مً  الٗغب٩ان ؤ٦ثر في ٦

ُ
ظضا جمُحز اإلاىا٤َ التي ٌؿ٨جها ال٨

م. ول٨ً الاخخ٩ا٥ 1991اإلاىا٤َ الٗغبُت. و٧ان ألامغ في الٗغا١ قبحها بؿىعٍا ختى اهخٟايت ٖام 

با ٢بُل  م، بال ؤهه بضؤ ًبضو زاهُت ختى و٢خىا الغاًَ؛ هدُجت 2003اإلااصي بضؤ ٣ًل ختى اوٗضم ج٣ٍغ

غصؾخان الٗغا١ لل٨شحر 
ُ
مً ألاؾغ الٗغبُت، وبضهي ؤن ًخم الخىانل بحن َاجحن  الهٟخاح ب٢لُم ٦

 1ال٣ىمُخحن، ٖلما ؤن الاخخ٩ا٥ اللٛىي هدُجت الػمت لالخخ٩ا٥ اإلااصي ٦ما ًا٦ضٍ ٖلماء اللٛت.

٧ان للٗامل الؿُاسخي صوع ؾلبي، في مجمله، ٣ٞض ؾٗذ الؿلُاث في الٗغا١ وؾىعٍا بلى 

غصًت في الضولخحن، وقهضث 
ُ
ت ال٨ حر مؿلخت لٛغى َمـ الهٍى اإلاىا٤َ خمالث ٦شحرة مؿلخت ٚو

حر  -ولٟترة وظحزة-م في الٗغا١ 1970جد٤ُ٣ َظا ألامغ. وبٗض اجٟا٢ُت آطاع ٖام  ٢غعث الؿلُاث جٞى

غصًت حكمل ٧اٞت اإلاضاعؽ الٗغا٢ُت مً قمالها بلى ظىىبها؛ بال ؤن ٖضم 
ُ
صعؽ ازخُاعي للٛت ال٨

سخي خا بت الهاص٢ت، و٢لت ال٩اصع الخضَع  لذ صون جُب٤ُ ال٣غاع.الٚغ

بن مجاوعة الكٗبحن ٖلى َى٫ الخضوص الكغقي للٗغا١ مً ظهت بًغان ووظىص ؤ٦ثر مً 

ا في جإزغ لٛت الٗغب  غص في الٗغا١، وؤ٦ثر مً ملُىهٟي ؾىعٍا ٧ان ؾببا ٢ٍى
ُ
زمؿت مالًحن مً ال٨

ض الخجاوع الجٛغافي ٞغنت غصًت، إلاا ًٍؼ
ُ
الاخخ٩ا٥ اإلااصي،  الؿا٦ىحن في الٗغا١ وؾىعٍا باللٛت ال٨

 والاخخ٩ا٥ اللٛىي بالخالي.

 الّامل الشٝافي: .2

غصًت بٌٗ السهاثو والهٟاث اإلاخباًىت، 
ُ
ال ًسٟى ؤن ل٩ل مً ال٣ىمُخحن: الٗغبُت وال٨

ٞش٣اٞتهم هدُجت لظل٪ ج٩ىن مخباًىت، وبن ظمٗذ بُجهما الش٣اٞت ؤلاؾالمُت التي ٢ّغبذ بحن ٖاصاث 

الش٣اٞت ؤلاؾالمُت لم حٗمل ٖلى مدى ز٣اٞاث الكٗىب اإلاؿلمت  ألامم اإلاؿلمت ٦شحرا. ول٨ً َظٍ

ا صاوص الجلبي جإزغا  غصًت في لٛت ٖىام ؤَل اإلاىنل والتي ط٦َغ
ُ
الخٔ مما في ألالٟاّ ال٨ بإ٦ملها. ٍو

                                                           
 .98، 25، م، اللٕت واإلاجخمًْىٓغ مشال: وافي1
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ا الجلبي ٧اهذ مً الخ٨م وألامشا٫، باإلياٞت بلى ؤؾماء طواث  ز٣اُٞا، ٞمٗٓم ألالٟاّ التي ازخاَع

غصًت مً ؤؾماء ألالبؿت ؤو ألاصواث ؤو ما قابهؤو ما ًخٗل٤ بالش
ُ
 .٣1اٞت ال٨

 ِامل الهجشة: .3

إحي بٗض  غصًت، ٍو
ُ
ٌّٗض َظا الٗامل زاوي ؤ٢ىي الٗىامل في جإزغ اللٛت الٗغبُت باللٛت ال٨

حن بلى صًاع بًٗهما بضؤث مىظ الٟخذ  الٗىامل الاظخماُٖت الخىانلُت؛ ألن الهجغة مً ٦ال الُٞغ

غصًت. ٞال٣باثل الٗغبُت بضؤث بهجغاتها في الٗهغ ؤلاؾالمي ألاو٫، والجالُاث ؤلاؾالمي للبالص ال
ُ
٨

ظا الٗامل بضؤ ًٓهغ  غة الٗغبُت والٗغا١ والكام مىظ طل٪ الى٢ذ، َو غصًت ؾ٨ىذ في قبه الجٍؼ
ُ
ال٨

غصًت مً اإلاداٞٓاث 
ُ
ب٣ىة في و٢خىا الغاًَ في الٗغا١ ؾلبا وبًجابا؛ ٣ٞض قهض الٗغا١ هجغاث ٦

لؿىء ألاويإ ألامىُت واؾتهضاٞهم في بٌٗ اإلاداٞٓاث والؾُما في اإلاىنل وبٛضاص، ٞإصي الٗغبُت 

غص الظًً ٌِٗكىن في جل٪ اإلاىا٤َ الٗغبُت مخىظهحن بلى ؤلا٢لُم. ٦ما ؤن هجغاث ؤزغي 
ُ
بلى هجغة ال٨

غصًت بكما2003للٗىاثل الٗغبُت بضؤث مخجهت هدى ؤلا٢لُم بٗض 
ُ
٫ م، ٞبضؤث ج٣ُم في اإلاىا٤َ ال٨

غصًت.
ُ
 الٗغا١، ٞإصث بلى جإزغ لٛتهم بال٨

ؿمذ ٖلى صو٫ ٖضًضة بٗض اجٟا٢ُت ؾا٨ًـ ب٩ُى، وصولخان ٖغبِخان 
ُ
غصًت ٢

ُ
بن اإلاىا٤َ ال٨

م مً ؤن الٗامل ؤلاصاعي نب إلاهلخت  لى الٚغ ما: الٗغا١، وؾىعٍا. ٖو ٧اهخا مً بحن َظٍ الضو٫، َو

هذ اللٛت الغؾمُت للضولخحن؛ بال ؤن طل٪ لم ًمى٘ اللٛت الٗغبُت في الضولخحن، وؤن اللٛت الٗغبُت ٧ا

غصًت بلى اللٛت الٗغبُت اإلاد٨ُت للٗغب الؿا٦ىحن في الضولخحن. 
ُ
 صزى٫ ؤلٟاّ ٚحر ٢لُلت مً اللٛت ال٨

 الّامل الاٜخفادي: .4

م ، والؾُما في اإلاىا٤َ التي 1991بغػ جإزحر الٗامل الا٢خهاصي في الٗغا١ بٗض اهخٟايت 

غصؾخان الٗغا١ ُبُٗض ًخجاوع ٞحها الكٗب
ُ
غص في ب٢لُم ٦

ُ
ان، ل٣ض ؤنبدذ ألاويإ الا٢خهاصًت لل٨

م ؤخؿً مً ؤويإ الٗغا٢ُحن بهىعة ٖامت. وؤنبذ الضًىاع 2003م بلى ِما بٗض 1991ٖام 

ؿغي اإلاخضاو٫ في ؤلا٢لُم ؤ٦ثر ٢ُمت مً الضًىاع الٗغاقي ٚحر اإلاٗتٝر به صولُا، واإلاُبٕى في  الؿَى

ي ؤنبدذ البًاج٘ عزُهت في الٗغا١ م٣اعهت باإل٢لُم، ٩ٞان الىاؽ ًظَبىن مً الٗغا١، وبالخال

ؤلا٢لُم بلى اإلاىا٤َ ألازغي لٛغى الدؿى١. وبٗض ٞترة وظحزة لىخٔ ؤن ٦شحرا مً ؤصخاب اإلادالث 

ؿخسضمىن ؤلٟاْا  غصًت َو
ُ
ت والٗما٫ في اإلاداٞٓاث الٗغا٢ُت ٧اإلاىنل ًخٗلمىن اللٛت ال٨ الخجاٍع

                                                           
غ: مجلت لٕت الّشب الّشاُٜتصاوص ؤٞىضي، "ال٩لماث ال٨غصًت في الٗغبُت اإلاىنلُت"،  ًىٓغ: ٞخى، 1 ، )عثِـ الخدٍغ

ْغِملي، ط 
َ
ِوْؿخاؽ ماعي ألالُاوي ال٨

َ
 .484-483م(، م1914، 33، الٗضص 3ؤ
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غصًت ٦شحرة
ُ
م، ٞةن ؤلا٢لُم ؤنبذ مغ٦ؼا ؾُاخُا ًلجإ بلُه 2003في لٛتهم الُىمُت. وؤما بٗض ٖام  ٦

االء ٦شحرا ما ٧اهىا ًخٗلمىن بٌٗ ألالٟاّ  آلاالٝ مً الؿاثدحن مً ٧اٞت اإلاىا٤َ الٗغا٢ُت، َو

ؿخسضمىجها لٛغى الخٗامل م٘ الىاؽ في ؤلا٢لُم. غصًت َو
ُ
 ال٨

ت ؤلالؼامُت صوعَا في جإز ٤ ٧ان للٗؿ٨ٍغ غصًت في لٛت الجىىص الٗغب ًٖ ٍَغ
ُ
غ اللٛت ال٨

الاخخ٩ا٥ اإلااصي. و٧اهذ مى٣ُت قما٫ الٗغا١ حعج بالٗؿ٨غ ؤٚلبهم مً ظىىب ووؾِ الٗغا١ َُلت 

غص ؤهٟؿهم في 
ُ
ضم الش٣ت بالجىىص ال٨ غصًت؛ ل٨ثرة الشىعاث، ٖو

ُ
الخ٨م الٗغاقي ٖلى اإلاىا٤َ ال٨

غصًت، ول٩ي ال ً
ُ
مضوا ًض الٗىن للشىاع ؤو الدؿاَل مٗهم ٧ىجهم مً ؤبىاء الؿُُغة ٖلى اإلاىا٤َ ال٨

ظا ألامغ  غصًت ؤٖىاما، َو
ُ
ظلضتهم. وهدُجت لظل٪ ْل ال٨شحر مً الجىىص الٗغب ٌؿ٨ىىن في اإلاىا٤َ ال٨

اصة ٞغم الاخخ٩ا٥ اإلااصي الظي ٣ٌٗبه الاخخ٩ا٧اللٛىي.  ؤصي بلى ٍػ

 

 الساجمت

ت، ٨ٞشحرا خجلى الٗامل الىٟسخي في نىع مخىٖى غصي الظي ٌِٗل في اإلاىا٤َ الٗغبُت  ٍو
ُ
ما ٧ان ال٨

ً بلى ؤن ؤنله  ت، ؤو لُلٟذ ؤؾمإ الخايٍغ ٌؿخسضم ٖباعاث مً لٛخه ؤزىاء خضًشه لٗاَٟت ٍُٞغ

ه مً  البا ما ٧ان الٗغبي ًداو٫ اؾخسضام ما ٌٗٞغ ٚحر ٖغبي، ؤو ما قابه مً ؤؾباب هٟؿُت. ٚو

غصي ؤ
ُ
غصًت ؤزىاء خضًشه م٘ ناخبه ال٨

ُ
م بإهه ؤلٟاّ ٦ غص؛ ختى ٌكَٗغ

ُ
و م٘ ظماٖت بُجها ؤٞغاص ٦

م. وإلاشل َظٍ ألامىع صوع باعػ في الخإزحر اإلاخباص٫ بحن اللٛاث اإلادخ٨ت  غاعي مكاَٖغ م، ٍو حهخم ألمَغ

 .ببًٗها
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الٜتها بالٙفحى  اللهجاث الّشبُت ِو

اد بً ِلي بً خامذ الحاسسي الض٦خىع   ٍص

 حامّت حذة، اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت ،وصاسة الخّلُــم

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث

ً         وبٗض لى آله الُُبحن الُاٍَغ  الخمض هلل وخضٍ والهالة والؿالم ٖلى مً ال هبي بٗضٍ ٖو

م، والؿىت الق٪ ؤن اللٛت الٗغبُت جدبىؤ م٩اهت ٖا لُت بحن اللٛاث الٗاإلاُت، ألجها لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

اء لٛىي واخض، ٦ظل٪ حٗض  ٟت، ٞهي ججم٘ بحن ؤبىاء ألامت الٗغبُت في ٖو ظمُ٘  -بغؤي –الكٍغ

حن بمً ٞحهم ألاظاهب ؤجها جمخل٪ ٧ل م٣ىماث اللٛت ال٣اصعة ٖلى اؾدُٗاب الٗلىم والٟىىن  اللٍٛى

ت ٖغبُت قاملت ج٣ىم وآلاصاب ٧اٞت، ؤي ؤجها لٛت ال خًاعة الٗاإلاُت؛ لهظا البض مً وي٘ آلُت لٍٛى

ٖلى الاَخمام باؾخسضام الٗغبُت الٟهخى اإلابؿُت التي حؿخٗمل في مجاالث الخُاة الٗلمُت 

ت واخضة؛ زكُت مً ٖؼوٝ ؤبىاء اللٛت  ً الٗغبي، والالتزام بؿُاؾت لٍٛى والٗملُت في ؤهداء الَى

دىا ال٣ىمُت. و٢ض جهلذ اللٛت الٗغبُت الٗغبُت ٖجها بلى مدا٧اة ال  ٖلى ٍَى
ً
لٛاث ألاظىبُت، وطل٪ خٟاْا

ت مً اللهجاث الٗغبُت ؾاٖضث ٖلى الدك٨ُل الجهاجي لبيُت الٟهخى بال ؤن  الٟهخى مً مجمٖى

ٖملُت الخباص٫ والجهل بحن َظٍ اللٛت واللهجاث ألازغي لِؿذ ٖملُت مُل٣ت ٣ٞض جد٨مذ في َظٍ 

ضم الا٢تراب مً الٗملُت مٗاًحر خاول ذ ٖضم اإلاؿاؽ بما ًم٨ىه ؤن ًازغ ٖلى ه٣اوة اللٛت اإلاشالُت ٖو

الٓىاَغ التي حكىب جل٪ اللهجاث والتي ونٟذ بمؿخبك٘ اللٛاث ومؿخ٣بذ ألالٟاّ. و٢ض اعجًِذ 

ال٢تها بالٟهخى(، وا٢خًذ َبُٗت َظا البدض  ؤن ٩ًىن مىيٕى َظا البدض )اللهجاث الٗغبُت ٖو

، وجمهُض، وؤعبٗت مباخض، وزاجمت، ٖلى الىدى الخالي: اإلا٣ضمت وحكخمل ٖلى  ج٣ؿُمه بلى م٣ضمت

ؤَمُت البدض والهضٝ مً صعاؾخه ، واإلابدض ألاو٫ خى٫ ٖال٢ت ال٣باثل الٗغبُت ببًٗها، واإلابدض 

الشاوي خى٫ ٖال٢ت ال٣باثل الٗغبُت باألمم ألاعجمُت اإلاجاوعة لها، واإلابدض الشالض خى٫ ؤٞصر 

م، واإلابدض الغاب٘ خى٫ اللهجاث الٗغبُت التي الػالذ بلى ًىمىا َظا  الٗغب ولٛت ا ل٣غآن ال٨ٍغ

مؿخٗملت ٧االؾدىُاء، وال٨ك٨كت، والُمُماهُت، والعجعجت، وال٨ؿ٨ؿت، واللسلساهُت، 

والٗىٗىت، وزخمذ البدض بساجمت لسهذ ٞحها ؤَم الىخاثج والخىنُاث التي جىنلذ لها الضعاؾت، 

 هللَا ؤْن ٌؿ
ً
ال٢تها باللٛاث ألازغي ؾاثال  في بىاء لبىت مً لبىاث اللٛت الٗغبُت ٖو

ُ
 .هَم َظا البدض
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 اإلاٝذمت

م، والؿىت  الق٪ ؤن اللٛت الٗغبُت جدبىؤ م٩اهت ٖالُت بحن اللٛاث الٗاإلاُت،  ألجها لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

اء لٛىي واخض، ٦ظل٪ حٗض  ٟت، ٞهي ججم٘ بحن ؤبىاء ألامت الٗغبُت في ٖو ظمُ٘  -بغؤي –الكٍغ

حن بمً ٞحهم ألاظاهب ؤجها جمخل٪ ٧ل م٣ىماث اللٛت ال٣اصعة ٖلى اؾدُٗاب الٗلىم والٟىىن  اللٍٛى

ت ٖغبُت قاملت ج٣ىم  وآلاصاب ٧اٞت، ؤي ؤجها لٛت الخًاعة الٗاإلاُت؛ لهظا البض مً وي٘ آلُت لٍٛى

ة الٗلمُت ٖلى الاَخمام باؾخسضام الٗغبُت الٟهخى اإلابؿُت التي حؿخٗمل في مجاالث الخُا

ت واخضة؛ زكُت مً ٖؼوٝ ؤبىاء اللٛت  ً الٗغبي، والالتزام بؿُاؾت لٍٛى والٗملُت في ؤهداء الَى

 ٖلى َىٍدىا ال٣ىمُت.
ً
 الٗغبُت ٖجها بلى مدا٧اة اللٛاث ألاظىبُت، وطل٪ خٟاْا

ت مً اللهجاث الٗغبُت ؾاٖضث ٖلى الدك٨ُل الجهاجي  و٢ض جهلذ اللٛت الٗغبُت الٟهخى مً مجمٖى

بيُت الٟهخى بال ؤن ٖملُت الخباص٫ والجهل بحن َظٍ اللٛت واللهجاث ألازغي لِؿذ ٖملُت مُل٣ت ل

٣ٞض جد٨مذ في َظٍ الٗملُت مٗاًحر خاولذ ٖضم اإلاؿاؽ بما ًم٨ىه ؤن ًازغ ٖلى ه٣اوة اللٛت 

ضم الا٢تراب مً الٓىاَغ التي حكىب جل٪ اللهجاث والتي ونٟذ بمؿخبك٘ اللٛاث  اإلاشالُت ٖو

٣بذ ألالٟاّ. ومً َىا ٞةن البالص الٗغبُت ملُئت باللهجاث التي لها ؤنى٫ ٖغبُت جضعؽ ٖلى ومؿخ

ش في الى٢ذ الخايغ ولِـ لها نلت بالىا٢٘، وبهظا البدض ؤخاو٫ الىنى٫ بلى ؤن اللهجاث  ؤجها جاٍع

٠ الضعاؾت الٗغبُت ال٣ضًمت الجؼا٫ خُت بلى ًىمىا َظا، بط ًجب ٖلُىا جىز٣ُا، والاَخمام بها، وج٨شُ

ال٢تها بالٟهخى(، وا٢خًذ  خىلها، و٢ض اعجًِذ ؤن ٩ًىن مىيٕى َظا البدض )اللهجاث الٗغبُت ٖو

 َبُٗت َظا البدض ج٣ؿُمه بلى م٣ضمت، وجمهُض، وؤعبٗت مباخض، وزاجمت، ٖلى الىدى الخالي:

ثل اإلا٣ضمت وحكخمل ٖلى ؤَمُت البدض والهضٝ مً صعاؾخه ، واإلابدض ألاو٫ خى٫ ٖال٢ت ال٣با

الٗغبُت ببًٗها، واإلابدض الشاوي خى٫ ٖال٢ت ال٣باثل الٗغبُت باألمم ألاعجمُت اإلاجاوعة لها، 

م، واإلابدض الغاب٘ خى٫ اللهجاث الٗغبُت التي  واإلابدض الشالض خى٫ ؤٞصر الٗغب ولٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

ال٨ؿ٨ؿت، الػالذ بلى ًىمىا َظا  مؿخٗملت ٧االؾدىُاء، وال٨ك٨كت، والُمُماهُت، والعجعجت، و 

واللسلساهُت، والٗىٗىت، وزخمذ البدض بساجمت لسهذ ٞحها ؤَم الىخاثج والخىنُاث التي جىنلذ 

 في بىاء لبىت مً لبىاث َظا اإلااجمِغ اإلاُمىن.
ُ

 هللَا ؤْن ٌؿهَم َظا البدض
ً
 لها الضعاؾت، ؾاثال

 اإلابدث ألاو٥: ِالٜت الٝباثل الّشبُت ببّمها

غة الٗغبُت خُض ٧اهذ  ٧ان الٗغب ٢ضًما و٢بل ؤلاؾالم ٌِٗكىن ٢باثل مخٟغ٢ت في ؤعظاء قبه الجٍؼ

ا مً ال٣باثل  حَر ىاػن, و٢َغل وبىى ٖبـ ٚو ٧ل ٢بُلت حٗٝغ باؾم مٗحن، ٣٦بُلت ُٟٚان، َو

ا، و٧اهذ جد٨مها ببًٗها البٌٗ ٖال٢اث  ألازغي الظاجٗت الهِذ والتي ال ًدؿ٘ اإلاجا٫ لظ٦َغ



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 333  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

ت جاعة ٦شحرة  ت جاعة وبحن الخجاعة و اليؿب واإلاىاٞؿاث الكٍٗغ ومسخلٟت جغاوخذ بحن الخغوب الشإٍع

ت التي اقخٗلذ بحن الٗغب في جل٪ الٟترة، خغب صاخـ والٛبراء،  ؤزغي، و ٦مشا٫ ٖلى الخغوب الشإٍع

 بحن ٢بُلتي ٖبـ و طبُان والتي ٧ان ؾببها ؾبا١ ؤظغي بحن ٞغؾحن.

ى ٦ما هجض َىا٥ مشاال آزغ  ت التي ٧اهذ جغبِ ال٣باثل الٗغبُت في طل٪ الٗهغ َو ٖلى الٗال٢ت الخجاٍع

ت م٘  م ًٖ عخلتي الكخاء و اله٠ُ ل٣بُلت ٢َغل بٛغى اإلاباصالث الخجاٍع ما ط٦ٍغ ال٣غآن ال٨ٍغ

مشُالتها مً ال٣باثل الٗغبُت في الُمً والكام،  ٦ما ٧ان ؾى١ ٩ٖاّ مً ؤبغػ ألامشلت ٖلى وظىص 

ا بحن ال٣باثل الٗغبُت في طل٪ الى٢ذ، خُض ٖال٢اث ؤصبُت ب حَر مسخل٠ ؤهىاٖها مً قٗغ وزُب ٚو

ما ٧اهىا  حَر ش ؤن ٦باع الكٗغاء مً ؤمشا٫ الىابٛت الظبُاوي وػَحر بً ؤبي ؾلمى ٚو ًظ٦غ الخاٍع

م، و٧ان لهظٍ الٗال٢ت ألاصبُت جإزحر واضر في  م، ومد٨محن لٛحَر ً بكَٗغ ًجخمٗىن َىا٥ مخٟازٍغ

الٗغبُت بلهجاث بًٗها البٌٗ، اؾخمغث َظٍ الٗال٢اث اإلاظ٧ىعة آهٟا ٦ؿمت مًٟاة  جإزغ ال٣باثل

ا مً الخُىع  ذ هٖى ٖلى خُاة ال٣باثل الٗغبُت ختى بٗض ؤلاؾالم وفي ٖهغها الخضًض ولى ؤجها ٖٞغ

 جٟغيه الخٛحراث الؼمىُت.

 اإلابدث الشاوي: ِالٜت الٝباثل الّشبُت باألمم ألاعجمُت اإلاجاوسة لها

الٗغب مىظ ال٣ضم ٖلى اخخ٩ا٥ م٘ الكٗىب ألاعجمُت اإلاجاوعة لهم ٧الٟغؽ، والغوم، ٧ان 

وألاخباف...خُض ًبرػ طل٪ في الٗال٢اث اإلاسخلٟت التي ٧اهذ جغبُهم ببًٗهم البٌٗ مً ججاعة، 

ا ٦شحر، ختى ؤن ال٣باثل الٗغبُت آهظا٥ ؤزضث ال٨شحر مً اإلاهُلخاث  حَر وؤصب وخغوب ٚو

كٗىب وؤصمجتها يمً لٛتها الٗغبُت ولهجاتها اإلاخٗضصة، ومً ؤمشلت َظٍ ألاعجمُت ًٖ َظٍ ال

ى مً ؤؾماء آلاالث اإلاىؾ٣ُُت  اإلاهُلخاث ألاعجمُت اإلاهُلخاث الٟاعؾُت، ٦مهُلر "نىج" َو

ى مإزىط ًٖ اللٛت  اؽ" ٖىض الغوم، والظي ٌٗجي "الىع١"، َو ٖىض الٟغؽ، ومهُلر "٢َغ

٣ُت. و٢ض اؾخمغ َظا الخإزغ ا ٍغ للٛىي وب٣ي واضخا ختى بٗض ؤلاؾالم، واجطر ؤ٦ثر بضزى٫ ال٨شحر ؤلٚا

جا مً  مً ؤٞغاص َظٍ الكٗىب ألاعجمُت في ؤلاؾالم، و بظل٪ ناعث لهجاث ال٣باثل الٗغبُت مٍؼ

الٗغبُت وألاعجمُت، ألامغ الظي ؤصي بلى ْهىع لهجاث ٖغبُت ٖضًضة ومسخلٟت، ٦ما  اإلاهُلخاث

 غاب٘.ؾجري طل٪ بالخٟهُل في اإلابدض ال

 اإلابدث الشالث: ؤ٘صح الّشب

ًُ ٞاعؽ في ٣ٞه اللٛت باب ال٣ى٫ في ؤٞصر الٗغب ؤزبروي ؤبى الخؿً   : ؤٞصر الٗغب ٢َغل ٢ا٫ اب

  : خضزىا ؤبى الخؿً مدمض بً ٖباؽ الخك٩ي ٢ا٫  : ؤخمض بً مدمض مىلى بجي َاقم ب٣َْؼوًٍ ٢ا٫

ه ٢ا٫
ّ
ْظَم٘ ٖلما  : خضزىا بؾماُٖل بً ؤبي ٖبُض الل

َ
م والٗلماُء ؤ واة ألقٗاَع ئها ب٨الم الٗغب والغُّ
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ه حٗالى 
ّ
 وطل٪ ؤن الل

ً
ٛت

َ
ْم ل َُ ا َٟ ْن

َ
 وؤ

ً
ِؿَىت

ْ
ل
َ
 ؤٞصُر الٗغِب ؤ

ً
كا َغَْ

ُ
هم ؤن ٢ ِ

ّ
ٛاتهم وؤًامهم ومدال

ُ
بل

ىُص  خه ٩ٞاهذ ٞو ِْ  َب
َ
ة
َ
اَن َخَغمه وُوال

َّ
ُ

ُ
٢ 

ً
كا ، ٞجَٗل ٢َغ

ً
ازخاَعَم مً ظمُ٘ الٗغب وازخاَع مجهم مدمضا

ٌل م٘ الٗغب م م و٧اهذ ٢َغ ل في صاَع خدا٦مىن بلى ٢َغ ُضوَن بلى م٨ت للدج ٍو ِٟ
ًَ م  حَر اظها ٚو ً حجَّ

م  ُروا مً ٦المهم وؤقٗاَع حَّ
َ
ِؿىتها بطا ؤجتهم الىٞىص مً الٗغب جس

ْ
ل
َ
ت ؤ

َّ
ٛاتها وِع٢

ُ
ٞهاختها وخْؿً ل

 مً جل٪ اللٛاث بلى ؾالث٣ِ 
ْ
روا حَّ

َ
َ٘ ما جس ى ٦المهم ٞاظخم َٟ اتهم وؤْن

َ
ٛ

ُ
ًَ ل بٗىا ٖلحها ؤخؿ

ُ
هم التي َ

   1ٞهاعوا بظل٪ ؤٞصَر الٗغب.

م  ؤما لٕت الٝشآن ال٢ٍش

٤ ال٩لبي ًٖ ؤبي نالر ًٖ ابً ٖباؽ ٢ا٫ هؼ٫ ال٣غآن ٖلى ؾب٘ لٛاث   : ٣ٞض عوي ؤبى ٖبُض ًٖ ٍَغ

م زمـ ٢باثل ؤو ؤعب٘ مجها  ُا َىاػن َو
ْ
ل ُٖ م الظًً ٣ًا٫ لهم  ـٌ بلٛت الَعُجؼ مً َىاػن َو مجها زم

ت وز٠ُ٣ ؾٗض بً ْهغ بً مٗاٍو
َ
م بً ب٨غ وه

َ
   . ب٨غ وُظك

ه نلى هللا ٖلُه وؾلم  : ٢ا٫ ؤبى ٖبُض
ّ
  : وؤخؿب ؤٞصَر َاالء بجي ؾٗض بً ب٨غ وطل٪ ل٣ى٫ عؾى٫ الل

ُث في بجي ؾٗض بً ب٨غ
ْ
َض ؤوي مً ٢َغل وؤوي وكإ ُْ    . ؤها ؤٞصر الٗغب َب

م الظًً ٢ا٫ ٞحهم ؤبى ٖمغو   ٞحهم َو
ً
ْريٗا

َ
ى   : بً الٗالء و٧ان ُمْؿت

َ
ل ْٟ ىاػن وُؾ ََ ُا 

ْ
ل ُٖ ؤٞصُر الٗغب 

  . جمُم

ً ابً مؿٗىص غ.  : ٖو ًَ  مً ُم
َ

ْؿَخَدبُّ ؤن ٩ًىن الظًً ٨ًخبىن اإلاهاخ٠ ٌُ  بهه ٧ان 

مان ٢َغل وز٠ُ٣  : و٢ا٫ ٖمغ
ْ
ل ِٚ ْمِلَحنَّ في مهاخٟىا بال  ًُ    . ال 

ًل وال٩اجَب مً ز٠ُ٣  : و٢ا٫ ٖشمان
َ
ظ َُ ْمِلي مً 

ُ
   . اظٗلىا اإلا

   . ٞهظا ما ظاء في لٛاث مًغ  : ٢ا٫ ؤبى ٖبُضة

 
ً
ا ٖى غوي مٞغ ، ٍو

ٌ
َبْحن   : و٢ض ظاءث لٛاٌث ألَِل الُمً في ال٣غآن مٗغوٞت ْٗ َ

هؼ٫ ال٣غآن ٖلى لٛت ال٨

ى ؤبى زؼاٖت ّي و٦ٗب بً ٖمغو َو
َ
ا

ُ
٦ٗب بً ل

2

.   

َىِت جمُم   : و٢ا٫ سٗلب في ؤمالُه َٗ ْى َٖ ٌل في الٟهاخت ًٖ  َؿت عبُٗت اعجٟٗذ ٢َغ
َ
ْؿ٨

َ
َخلِت َبْهَغاء و٦

ْ
ل
َ
وج

ت اٖع ًَ ُ
ت َبْهَغاء ب٨ؿغ ؤواثل ألاٞٗا٫ اإلا

َ
َخل

ْ
ل
َ
ّؿغ ج ُت يّبت، ٞو َىاػن وجطج٘ ]٢ِـ[ وعجٞغ ََ ِت 

َ
ك

َ
٨

ْ
ك

َ
و٦

3

 .   

                                                           
ا بً مدمض بً خبي، ، ال٣ؼوٍجي 1 اإلا٨خبت ، جد٤ُ٣: الفاخبي في ٘ٝه اللٕتؤبى الخؿحن ؤخمض بً ٞاعؽ بً ػ٦ٍغ

ض،1ٍ ،الؿلُٟت  .7، م(م 1910، )ال٣اَغة: مُبٗت اإلاٍا
 .(1/9) في ٘ٝه اللٕتالهاخبي، ابً ٞاعؽ،  2

، ، )ا2ٍ ، ،جد٤ُ٣ ٖبض الؿالم َاعون،مجالغ سّلب، سٗلب،ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ًدحى،  3  ل٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع

 .8 ، مم(1960
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   : و٢ا٫ ؤبى ههغ الٟاعابي في ؤو٫ ٦خابه اإلاؿّمى باأللٟاّ والخغوٝ
ً
ٌل ؤظىَص الٗغب اهخ٣اصا ٧اهذ ٢َغ

ت ّٖما في لؤلٞصر مً ألالٟاّ 
َ
 وؤبُجها بباه

ً
ا ٤ وؤخؿجها مؿمٖى

ْ
ُ وؤؾهلها ٖلى اللؿان ٖىض الىُّ

 اللؿاُن الٗغبيٌّ مً بحن ٢باثل 
َ
ِزظ

ُ
جهم ؤ ُخِضي ٖو

ْ
٣ِلذ اللٛت الٗغبُت وبهم ا٢

ُ
الىٟـ، والظًً ٖجهم ه

٩ل ف  : الٗغب َم لحهم اجُّ ِزظ ومٗٓمه ٖو
ُ
ي ٢ِـ وجمُم وؤؾض ٞةن َاالء َم الظًً ٖجهم ؤ٦ثُر ما ؤ

م مً  ْهٍغ٠ زم َظًل وبٌٗ ٦ِىاهت وبٌٗ الُاثُحن ولم ًازظ ًٖ ٚحَر غاب والخَّ ب وفي ؤلٖا الٍٛغ

   . ؾاثغ ٢باثلهم

 بالِصَم 
َ

ًُ ؤَغاٝ ان الَبَراعي ممً ٧ان ٌؿ٨
َّ
 وال ًٖ ؾ٩

ّ
غّيٍ ٢ِ ًَ وبالجملت ٞةهه لم ًازظ ًٖ خ

م و 
ْ
س

َ
ًْ ل جاَوعتهم ؤَل مهغ اإلاجاوعة لؿاثغ ألامم الظًً خىلهم ٞةهه لم ًازظ ال ِم

ُ
ام إلِا

َ
ال مً ظظ

م ههاعي ٣ًغئون بالٗبراهُت وال  ان وبًاص إلاجاوعتهم ؤَل الكام وؤ٦ثَر ؿَّ
َ
ًاٖت ٚو

ُ
وال٣ِْبِ وال مً ٢

غة مجاوعًٍ للُىهان وال مً ب٨غ إلاجاوعتهم لل٣بِ والٟغؽ وال  مً حٛلب والُمً ٞةجهم ٧اهىا بالجٍؼ

َمان ألجهم ٧اهىا  ُٖ ْػص 
َ
غؽ وال مً ؤَل الُمً مً ٖبض ال٣ِـ وؤ ُٟ ً ُمسالُحن للِهىض وال بالبدٍغ

إلاسالُتهم للهىض والخبكت وال مً بجي خىُٟت وؾ٩ان الُمامت وال مً ز٠ُ٣ وؤَل الُاث٠ إلاسالُتهم 

م خحن ابخضئوا  جّجاع الُمً اإلا٣ُمحن ٖىضَم وال مً خايغة الدجاػ ألن الظًً ه٣لىا اللٛت ناصَٞى

 الٗغب ٢ض زالُىا 
َ
 واللؿاَن الٗغبيَّ ًى٣لىن لٛت

َ
لِؿىتهم والظي ه٣ل اللٛت

َ
ؿضث ؤ م مً ألامم ٞو ٚحَر

ت ٣ِٞ مً بحن ؤمهاع   ونىاٖت َم ؤَُل البهغة وال٩ٞى
ً
ما

ْ
ل ِٖ ا  َر َبتها في ٦خاب ٞهحَّ

ْ
ز
َ
ًٖ َاالء وؤ

 الٗغب
1

 .   

 اإلابدث الشابْ: اللهجاث الّشبُت 

 لجلؿاثه: ؤّي 
ً
ت ًىما ماٍ: ًا ُعوي ًٖ ألانمعي ٢ا٫: " ٢ا٫ ُمٗاٍو الىاؽ ؤٞصر؟ ٣ٞا٫ عظٌل مً الّؿِ

ىت 
َ

ك
ْ
ي

َ
٨كت ب٨غ، وجُاَمُىىا ًٖ: ق

ْ
ك

َ
ت الٗغا١، وجُاَؾُغوا ًٖ ٦ ؤمحَر اإلاامىحن، ٢ىم ٢ض اعجٟٗىا ًٖ ُعجَّ

ت ِخْمحر. ُّ ًاٖت، وال َمُماه
ُ
ْمٛمت ٢

َ
لب، لِـ ٞحهم ٚ

ْ
ٛ

َ
 ح

َغل؛ ٢ا٫: نض٢َذ، ٞم
ُ
ً ؤهذ؟ ٢ا٫: ِمً َظْغم ٢ا٫ ٢ا٫: َمً َم؟ ٢ا٫: ٢ىُم٪ ًا ؤمحَر اإلاامىحن ٢

ْهَخى الىاؽ"
ُ
ألانمعّي: َظْغم ٞ

2

  . 

                                                           
ي، ظال٫ الضًً، ا 1  ش في ِلىم اللٕت لؿَُى ٞااص  جد٤ُ٣ ،(م1998صاع ال٨خب الٗلمُت   :بحروث،)1، ٍوؤهىاِهااإلاَض

 .168م  ٖلي مىهىع،
ذ ؤخمض بً مدمض بً ٖبض عبه، ألاهضلسخي، 2 م  ، 3م(، ط1999 ،بخُاء الترار الٗغبي ، )بحروث: صاع 2ٍ، الّٝذ الٍٙش

285.  
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ي غ للؿَُى ٌل   : ظاء في اإلاَؼ ىِؾم في ٧ل ٖام وجذجُّ البَِذ في الجاَلُت و٢َغ
َ
٧اهذ الٗغُب جدًغ اإلا

ْذ لُٛتهم مً 
َ
مىا به ٞهاعوا ؤٞصَر الٗغب وزل

ّ
ٌؿمٗىن لٛاِث الٗغب ٞما اْؾخدؿىٍى مً لٛاتهم ج٩ل

لٛاث وُمؿخ٣َبذ ألالٟاُّمؿخْبك٘ ال
1

  : مً طل٪ 

 بطا 
ً
ظًل وألاػص و٢ِـ وألاههاع ججٗل الٗحن الؿا٦ىت هىها ؤوال: الاؾدىُاء: في لٛت ؾٗض بً ب٨غ َو

ي ُِ
ْٖ ُي في ؤ

ْ
ظ٦غ عمًان ٖبض   . ظاوعث الُاء ٦إه ومً قىاَضٍ ٢غاءة )بها اهُُىا٥ ال٩ىزغ(. ٍو

إلاا مىٗذ( وؤن َظا ؤلابضا٫ قاج٘ ختى الُىم في الخىاب ٦ظل٪ خضًض )الماو٘ إلاا ؤهُُذ وال مىُي 

الٗغا١، والخىػَ٘ الجٛغافي ًىضر ؤن له ٖال٢ت بُغ١ ال٣ىاٞل مً الجىىب بلى الكما٫
2

.   

زاهُا: ال٨ك٨كت:  ببضا٫ ٧اٝ اإلاساَبت في الى٠٢ قِىا ؤو بلخا٢ها قِىا. وهي حٗؼي بلى عبُٗت ومًغ  

د٪ مالل(. ووعصث في وبلى ب٨غ وبٌٗ جمُم  وؤؾض. ومً ؤمشلتها:  )ظٗل هللا البر٦ت في صاعف( و)ٍو

 ٚحر الى٠٢:

ول٨ً ٖٓم الؿا١ ميل ص٤ُ٢     ُٞٗىاف ُٖىاَا وظُضف ظُضَا
3

 

في خ٩اًت الٗىاعى التي حٗغى أللؿىت الٗغب ال٨ك٨كت حٗغى في لٛت جمُم، ٣٦ىلهم في زُاب 

ضون: ب٪، و٢غؤ بًٗهم وهي ٢غاءة قاط ة : ٢ض ظٗل عبل جددل اإلااهض: ما الظي ظاء بل؟ ًٍغ

"
ً
ا ، ل٣ىله حٗالى: " ٢ض ظٗل عب٪ جدخ٪ ؾٍغ

ً
ا ؾٍغ

4

 

ضون الكحن بٗض  وال٨ك٨كت لٛت لغبُٗت، ٣ًىلىجها ٖىض ٧اٝ الخإهِض ٖل٨ُْل بل٨ُْل ب٨ِْل ، ًٍؼ

ِِل بِل 
َ
ِِل بل

َ
ل َٖ  ٣ُٞىلىن : 

ً
٧اٝ الخإهِض . وبًٗهم ًجٗل م٩ان ال٩اٝ قِىا

5

 . 

 زالشا: الُمُماهُت:

ِصر وعظٌل  ْٟ ًُ ماويُّ َى ألاعَجم الظي ال 
ُ
ْمُ

ُّ
م والُ َِ ما

ُّ
ميُّ والُ ُِ ْم ِ

ّ
ُم والُ ُِ ْم ِ

ّ
 الُعْجمت والُ

ُ
مت

َ
ْمُ

َّ
والُ

ِم وفي  ُِ ْم َِ ْعَجَم 
َ
 أل

ٌ
ماِهُت ًَ ِصر ومىه ٢ى٫ الكاٖغ ِخَؼ١ٌ  ْٟ ًُ ٌم بال٨ؿغ ؤي في لؿاهه ُعْجمت ال  ُِ م َِ

                                                           
ي،  1 ش في ِلىم اللٕت وؤهىاِهاظال٫ الضًً الؿَُى  .(175، )اإلاَض

 .121م(، م 1999)ال٣اَغة: م٨خبت الساهجي، ، 6ٍ ٘فى٥ في ٘ٝه اللٕت،عمًان، ٖبض الخىاب،  2
 .8م ، الفاخبي في ٘ٝه اللٕت ابً ٞاعؽ، 3

: مُبٗت مهُٟى البابي الخلبي )ال٣اَغة ،٘ٝه اللٕتلشٗالبي، ٖبض اإلال٪ بً مدمض بً بؾماُٖل ؤبى مىهىع، ا 4

 .107م، 1، ، جد٤ُ٣ : ٢ؿم الخد٤ُ٣ مُبٗت مهُٟى البابي الخلبي، ط (م1938

غي  5 ب، ٍتهزًب اللٕت ،ؤبى مىهىع مدمض بً ؤخمض ،ألاَػ صاع اليكغ: صاع )بحروث:  ،1، جد٤ُ٣: مدمض ٖىى مٖغ

 .316م ،9ط (،م 2001بخُاء الترار الٗغبي 
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 َُّ ِم ُِ ْم َِ هثى 
ُ
 وألا

ٌ
ت َُّ ماِه

ُ
ْمُ

ُ
 وفي نٟت ٢َغل لِـ ٞحهم لؿاهه َ

ً
 ؤًًا

ُ
مت

َ
ْمُ

َّ
 وهي الُ

ٌ
ت َُّ ماِه

ُ
ْمُ

ُ
 َو

ٌ
ت

ميٌّ و٢ض  ُِ ْم َِ ْعَجم 
َ
غة ب٨الم الُعْجم ٣ًا٫ ؤ

َ
ْى٨

ُ
ه ٦الم ِخْمحر إلاا ُٞه مً ألالٟاّ اإلا بَّ

َ
 ِخْمحَر ق

ُ
ت َُّ ماِه

ُ
مُ

ُ
َ

م في ٦المه
َ
ْمُ

َ
َ

1) 

مشا٫ طل٪: " َاب امهىاء " في: " َاب وفي اللٛت: العجمت، وفي الانُالح: ببضا٫ الم الخٍٗغ٠ مًُما، 

٠: " لِـ مً ؤمبر ؤمهُام  في ؤمؿٟغ " ؤي: " لِـ مً البر الهُام في   الهىاء "، وفي الخضًض الكٍغ

الؿٟغ "، ومىه " ًغمي وعاجي بإمؿهم "
2

 . 

٠ في ؤولها هدى " ٚالم  وطَب ابً َكام بلى ؤن َظٍ اللٛت مسخهت باألؾماء التي ال جضٚم الم الخٍٗغ

و٦خاب " بسالٝ "عظل وهاؽ".
3

 

وال جؼا٫ َظٍ الٓاَغة قاجٗت في الُمً في بٌٗ ظهاث خماقض وؤعخب وبجي خكِل وبٌٗ بالص 

ت ؤو  َمضان وسخاع مً نٗضة، وفي مٗٓم مىا٤َ تهامت، وهي ب٣ُت مً ب٣اًا اللهجت الخمحًر

 الؿبئُت ال٣ضًمت.

٠، بط بجهما مً ألانىاث اإلاخىؾُت ومً الِؿحر جٟؿحر َظا الخباص٫ بحن الالم واإلاُم في ؤصا ة الخٍٗغ

 اإلاخ٣اعبت في الهٟاث واإلاساعط.

ٗىىن به الصسو ال٣لُل  :والُمُمت لٟٔ ٌؿخسضمه بٌٗ ؤَل السلُج الٗغبي في َظا الؼمان َو

 .الٟهم

 عابٗا: الَعْجَعَجت:

 ٣ًىلىن في جمُمّي جمُِمّج  
ً
صة ظُما مىن اللخم .، واإلاُٗ في لٛت ٢ًاٖت، ًجٗلىن الُاء اإلاكضَّ

بالٗصّج 
4

. 

ذ. وفي الانُالح: ببضا٫ الُاء اإلاكضصة واإلاسٟٟت ظًُما، مشا٫ طل٪: " ؤبى ٖلج " في  في اللٛت: الخهٍى

 ؤبى ٖلي " و " بالٗصج " في " بالٗصخي " في ٢ى٫ الكاٖغ:

                                                           
٣ي،  اإلاهغي، 1  .371 م ، ، ص.ث(بحروث: صاع ناصع )، 1ٍ لعان الّشب،مدمض بً م٨غم بً مىٓىع ألاٍٞغ

، ، جد٤ُ٣ ؤبي ٖبضهللا الؿىعقيال٢ٙاًت في ِلم الشواًتؤخمض بً ٖلي بً زابذ ؤبى ب٨غ السُُب،  البٛضاصي، 2 

 .138، ص.ث(،  م )اإلاضًىت اإلاىىعة: اإلا٨خبت الٗلمُت وببغاَُم خمضي اإلاضوي،

ب،مٕني اللبِب ًِ ٠خب ألههاعي، ظما٫ الضًً ابً َكام،  3  اٍس  جد٤ُ٣ ماػن اإلاباع٥ ، مدمض ٖلي خمض هللا، ألِا

 .71، م 1م(، ط1985صاع ال٨ٟغ،  :، )صمك6٤ٍ

غي،  4   .55م ،1، طتهزًب اللٕتألاَػ
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 اإلاُٗمان الُٗام بالٗصّج           زالي ٖى٠ٍ وؤبى ٖلّج 

 " حجتي" و" ًإجُ٪ بج " في" ًإجُ٪ بي ". وهدى " جمُمج" في" جمُمي" و" حجخج" في

 مً الُاء والجُم الٗغبُت اإلاُٗكت ًيخج مما بحن 
ًّ
ولهظٍ الٓاَغة جٟؿحر نىحي ًخلسو في ؤن ٦ال

 ،ً م٣ضم اللؿان وؾ٠٣ الخى٪، م٘ ٞاع١ وخُض َى ؤن الُاء جهضع ًٖ ج٤ًُِ بحن َظًً الًٍٗى

م في الىا٢٘ َى نىث ًاء مبالٜ في ج٣ًُِه بِىما جهضع الجُم ًٖ بٚال١ بُجهما، ؤي ؤن نىث الجُ

والدكضًض ٦ما وٗلم ًُُل الهىث  –بلى صعظت الٛل٤. ولهظا بطا و٠٢ ٖلى الُاء وهي مكضصة 

دضر جىجًغا في ؤًٖاء الى٤ُ  ٞةن م٣ضم اللؿان ٢ض ال ٌؿخُُ٘ الخى٠٢ ٖىض خضوص نىث  –ٍو

ُٞضزل في مى٣ُت الجُم، ومٗجى الُاء، بل ٌؿخمغ في اهضٞاٖه هدى ؾ٠٣ الخى٪ بلى ؤن ًهُضم به 

 َظا ؤن نىث الُاء لم ٣ًلب ظًُما بل ؤيُٟذ بلُه ظُم مُٗكت.

و٢ض وعصث ؤمشلت بدضور ٨ٖـ َظٍ الٓاَغة، ؤي ٢لب الجُم ًاء، في بٌٗ اإلاىاي٘، هدى ٢ى٫ 

 الكاٖغ:

ٞإبٗض٦ً هللا مً قحراِث       بن لم ٨ًً ٨ًُٞ ْل وال ظجى 
1

 

حرة "ومىه ال٣غاءة الكاطة: " وال 
ّ

ج٣غبا َظٍ الك
2

 

ا ٣ُٞىلىن: "ؤها ًاي" في " ؤها ظاي "، و " إلاا ًُحي " في 
ً
ىظض َظا الى٤ُ ٖلى لؿان ؤَل السلُج خضًش ٍو

ا٫ ". ا٫ " في " عظَّ  " إلاا ًجيء " و " عٍَّ

ؿت:
َ
ْؿ٨

َ
 زامؿا: ال٨

ِٝ اإلاساْبت  ىاػن وجمُم، ألجهم ًدبٗىن  ٧ا ؼي ؤًًا بلى ب٨غ َو . و٢ض  وهي في عبُٗت وُمًغ ٖو
ً
ؾِىا

 ازخلٟىا في َبُٗت طل٪:

َؿت لٛت مً 
َ
ؿ٨

َ
غي: ال٨ . و٢ا٫ ألاَػ ـْ ـُ وَمَغعُث ب٨ِ َغْمخ٨ِ

ْ
ببضا٫ ٧اٝ اإلاساَبت ؾِىا، ٣ُٞىلىن: ؤ٦

 ،
ً
ِٝ ؾِىا َؿت لٛت لَب٨غ ًْبِضلىن مً ال٩ا

َ
ؿ٨

َ
ت. و٢ا٫ ابً ّٖباص: ال٨

َ
ك

َ
ك٨

َ
لٛاث الٗغب ج٣اعب ال٨

                                                           
 2م(،  ط1978: صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث، )ألامالي في لٕت الّشبؤبى ٖلي بؾماُٖل بً ال٣اؾم ال٣الي،  البٛضاصي، 1

 .217م

ٖلي مدمض البجاوي، : جد٤ُ٣ ،الخبُان في بِشاب الٝشآنؤبى الب٣اء ٖبض هللا بً الخؿحن بً ٖبض هللا،   ال٨ٗبري، 2

 .52م  ،1ِٖسخى البابي الخلبي وقغ٧اٍ، ص.ث(، ط)ال٣اَغة: 
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ضون: في صاع٥َ  ت ٣٦ىلِهم: في صاعَؽ؛ ًٍغ ٍغ، والدجَّ
ْ
ت لَب٨

َ
ك

َ
ك٨

َ
َؿت لخمُم؛ وال٨

َ
ؿ٨

َ
. والهىاب ؤنَّ ال٨

ت  ٍَ م٘ َعظٍل مً َظغم -عضخي هللا ٖىه  -مً خضًض مٗاِو
1

 . 

ت: َُّ اه
َ
س

َ
ل

ْ
س

َّ
 ؾاصؾا: الل

مان ٣٦ىلهم  ُٖ ْخغ و ِ
ّ

ِغى ِفي لٛت ؤٖغاب الص ْٗ َ
ضون   : ح ه ٧ان ًٍغ

ّ
ا الل

َ
ه ٧ا  : َمك

ّ
ما قاء الل

2

.   

 ؾابٗا: الٗىٗىت: 

ِتي جظ٦ِغ ًٖ جمُم ؤ
ّ
ىت ال َٗ   -ما الْٗى

ً
ًَّ ٞالها . ٣ًىلىن: " ؾمُٗذ ٖ

ً
٣ٞلبهم الهمؼة في بٌٗ ٦المهم ُٖىا

 " ٢ا٫ ؤبى ٖبُض: ؤعاصث جْدؿب 
ٌ
ي هاِثمت ت: " جدؿب ّٖجِ

َ
ل ُْ ضون " ؤنَّ ". وعوي في خضًض ٢ ٢ا٫ ٦ظا " ًٍغ

ظٍ لٛت جمُم. ٢ا٫ طو الغّمت:  ؤوي، َو

 
ْ
ًْ جغّؾمذ مً زغ٢اء مج َٖ يُ٪ مْسُجىمُ ؤ ُْ  ... ماُء الّهبابت مً ٖ

ً
 ِزلت

 
ً
ؤعاص " ؤؤن " ٞجٗل م٩ان الهمؼة ُٖىا

3

. و٢ض وعصث في وؾُها ، هدى " الؿ٠ٗ " في " الؿإٝ ". 

خإة "، و " ج٨ٗ٨٘ " في " ج٨إ٦إ ". وجيؿب بلى جمُم 
ُ
خٗت " في " ال٨

ُ
ا هدى"ال٨ ا في آزَغ ووعصث ؤخُاهً

ٓاَغة ؤمشلت في لهجاث البىاصي في مهغ، ٣ُٞىلىن: " و٢ِـ و٢ًاٖت ومً ظاوعَم ، ولهظٍ ال

اؾٗل ٖلّي " في " اؾإ٫ ٖلّي "، و " الُجْغٖان" في " ال٣غآن "، وبٌٗ ؤَل الهُٗض ٣ًىلىن: " ل٘ " في 

 " ال " و " ؾٗل " في" ؾإ٫". 

َظا اللىن مً ؤلابضا٫،  -وهي مً اللٛاث الؿامُت  -وحٗٝغ باللٛت الخُجاهُت في قما٫ الخبكت 

م٨ً جٟؿحر الٓاَغة بخ٣اعب مسغط  َ٘ " في " ؤعب٘ " ؤي ؤعبٗت. ٍو غْب ٣ُٞىلىن: " َنَب٘ " في " َنَبإ "، " ٖو

ا.  بت في بْهاَع  الٗحن مً الهمؼة، وقضة الى٤ُ بها ٖىض بٌٗ ال٣باثل، والٚغ

 

 الخاجمت

ًم٨ً ال٣ى٫ بإن اللهجاث الٗغبُت ال٣ضًمت بمسخل٠ ؤهىاٖها ماهي بال صلُل ٖلى زغاء اللٛت الٗغبُت 

ت التي ججٗل مجها لٛت خُت جإزغث بىٓحراتها مً اللٛاث وؤزغث ٞحها  بمسخل٠ اإلاهُلخاث اللٍٛى

                                                           
، 1ٍٞحر مدمض خؿً، : ، جد٤ُ٣الّباب الضاخشالهٛاوي، عضخي الضًً الخؿً بً مدمض بً الخؿً ال٣غشخي،  1 

 .182، م 1م(، ط1978لٗلمي الٗغاقي بٛضاص: اإلاجم٘ ا)

 .107 ، م٘ٝه اللٕت الشٗالبي، 2

 .8م لفاخبي في ٘ٝه اللٕت،ا ،ابً ٞاعؽ 3
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م، و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى بٌٗ الىخ سغا بإجها لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ ٨ٟحها قإها ٞو اثج جخلسو ؤًًا، ٍو

 في الخالي:

ش ال جؼا٫ خُت ومؿخٗملت بلى ًىمىا َظا.  ؤن اللهجاث الٗغبُت ال٣ضًمت التي جضعؽ ٖلى ؤجها جاٍع

ً الٗغبي.  ؤن َظٍ اللهجاث بداظت بلى صعاؾت قاملت واُٞت في ظمُ٘ ؤعظاء الَى

ت في لهجاتها ومهُلخاتها ولضحها ال٣ضعة ٖلى اؾدُٗاب ظمُ٘ ا  للهجاث الٗغبُت.ؤن اللٛت الٗغبُت زٍغ

 ؤن ظمُ٘ اللهجاث الٗغبُت ال٣ضًمت والخضًشت ما هي بال زغاء للٛت الٗغبُت ألانُلت.

 ونهغا، ٞةن 
ً
 ؤجىظه بك٨غي بلى اللٛت الٗغبُت التي ظمٗخىا جدذ مٓلتها، وظٗلذ بُيىا وؿبا

ً
زخاما

٣ذ ُٞما ؤنبى بلُه ٞمً هللا وخضٍ، وبن ٧اهذ ألازغي ٞدؿبي ؤوي بكغ ؤنِب وؤ زُئ وما ٞو

 جى٣ُٞي بال باهلل.
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 في ٘ٝه اللٕت
ٌ
حن في لىء الترار الّشبي: دساظت  جإـُل لهجت الّشب الىُجحًر

غ الىاًم  ِلي الٕىوي بدَس

الجامّت  -١لُت مّاٗس الىحي والّلىم ؤلاوعاهُت  -في ٜعم اللٕت الّشبُت وآدابها  د٠خىساٍ والب

ا ،ؤلاظالمُت الّاإلاُت  مالحًز

 ؤخمذ خعً سحا خىاجمت ذ٠خىس ال

ا  ١لُت اللٕت الّشبُت، حامّت ؤلاوعاهُت، ٜذح، مالحًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث

غبُت الترار،  ال٢تها باللهجاث الٗغبُت ال٣ضًمت ٖو حن ٖو جدىاو٫ َظٍ الضعاؾت لهجت الٗغب الىُجحًر

م، وهي ٦شحرة ومسخلٟت،  ٣هض باللهجاث ال٣ضًمت التي ًخ٩لم بها الٗغب ٢بل هؼو٫ ال٣غآن ال٨ٍغ وٍُ

، وؤقهغ َظٍ اللهجاث ال٣ضًمت  و٧ل ٢ُغ مً ألا٢ُاع الٗغبُت آهظا٥ له لهجخه ًخمحز بها ًٖ ٚحٍر

غ  ت، ولهجت قغقي الجٍؼ غة الٗغبُت وهي اللهجت الدجاٍػ ة الٗغبُت اإلاسخلٟت لهجخان: لهجت ٚغبي الجٍؼ

حن باللهجاث ال٣ضًمت  وهي اللهجت الخمُمُت، وتهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى عبِ لهجت الٗغب الىُجحًر

م٨ً ج٣ؿُم اللهجت  ت، ٍو ُت والىدٍى ت الهىجُت والهٞغ اإلاظ٧ىعة مً خُض السهاثو اللٍٛى

ت بك٩ل ٖام بلى لهجخحن: ) ا و 1الٗغبُت الىُجحًر هي لهجت ( لهجت ٚغبي والًت بغهى قما٫ قغ١ هُجحًر

ت ال٣ىالمي، ) ت الؿالماث. 2مجمٖى ا وهي لهجت مجمٖى ( ولهجت قغقي والًت بغهى قما٫ قغ١ هُجحًر

ا ًٖ ألازغي، وجداو٫ الضعاؾت في َظا البدض ٦ك٠ َظٍ  ت جمحَز ت زهاثو لٍٛى ول٩ّلِ مجمٖى

ت والخ ت وعبُها باللهجخحن ال٣ضًمخحن، الدجاٍػ ت للهجاث الٗغبُت الىُجحًر مُمُت، السهاثو اللٍٛى

حن بٗغبُت الترار. وجٓهغ ؤَمُت البدض في ؤهه  ٦ظل٪ جخٗغى الضعاؾت بلى نلت لهجت الٗغب الىُجحًر

انلها في يىء  حن ٍو ت في لهجت الٗغب الىُجحًر ُت والىدٍى ت الهىجُت والهٞغ ًبرػ السهاثو اللٍٛى

حن ٣ِٞ صون الخُغ١ بلى ل غ٦ؼ البدض ٖلى لهجت الٗغب الىُجحًر هجاث ٖغبُت الترار الٗغبي. ٍو

 ؤزغي.

اللهجت  -الٗغبُت الٟهخى ؤو ٖغبُت الترار -اللهجت الٗغبُت ال٣ضًمت -اللٛت- ال٣لماث اإلاٙخاخُت:

ت ت -اللهجت الخمُمُت -الدجاٍػ ت ال٣ىالمى -اللهجت الٗغبُت الىُجحًر ت الؿالماث. -مجمٖى  مجمٖى
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 اإلاٝذمت

لى آله و  صخبه ومً والٍ، عبىا ٖلُ٪ جى٧لىا وبلُ٪ الخمض هلل، والهالة والؿالم ٖلى عؾى٫ هللا، ٖو

ؤهبىا وبلُ٪ اإلاهحر، وبٗض: ٞةن مىيٕى َظا البدض مخٗل٤ باللهجاث الٗغبُت ال٣ضًمت مجها 

حن في يىء الترار الٗغبي؛ خُض جخٗغى  والخضًشت، وجغ٦ؼ الضعاؾت ٖلى جإنُل لهجت الٗغب الىجحًر

حن ب اللهجاث الٗغبُت ال٣ضًمت مً خُض الٓىاَغ الضعاؾت بلى ط٦غ وبُان نلت لهجت الٗغب الىُجحًر

ا، وجبرػ َظٍ الٗال٢ت ظلُت واضخت بٗض الخٗم٤  حَر ت مً ألانىاث والىبر وؤلامالت والٟخدت ٚو اللٍٛى

حن وزهاثو اللهجاث الٗغبُت  في الضعاؾت وال٣ُام باإلا٣ابلت بحن زهاثو لهجت الٗغب الىُجحًر

حن والخمُمُحن و  ا، وهسو اللهجخحن ال٣ضًمت وبسانت لهجت الدجاٍػ ٖال٢تهما بلهجاث ٖغب هُجحًر

ت الؿالماث، وج٣٘  ت ال٣ىالمى، ولهجت مجمٖى ما: لهجت مجمٖى ا، َو الٗغبِخحن اإلاكهىعجحن في هُجحًر

٦ال اللهجخحن في مى٣ُخحن، مى٣ُت والًت بغهى ومى٣ُت والًت ًىبي، وج٣٘ الىالًخان قغ١ قما٫ 

ا.    هُجحًر

ىع بكغح ؤنل ٧لمت لٛت ولهجت في بٌٗ اإلاٗاظم الٗغبُت وفي هبضؤ َظا اإلاداللٕت واللهجت: 

ٟاتها ٖىض ٖلماء اللٛت اإلادَضزحن، والٟغ١  الانُالح اللٛىي، وهٓغة ٖلماء اللٛت ال٣ضامى للهجت وحٍٗغ

غبُت الترار واللهجت  بُجهما ونلت اللٛت باللهجت، زم هىانل الخضًض ًٖ اللهجت الٗغبُت ال٣ضًمت ٖو

ت واللهجت  ت ال٣ىالمى و الدجاٍػ ت خُض ه٠٣ ٖلى لهجت مجمٖى الخمُمُت واللهجت الٗغبُت الىُجحًر

ت الؿالماث.  لهجت مجمٖى

ؤنلها لػٌي ؤو لٛى، والهاء ٖىى. واللٛى الى٤ُ ٣ًا٫: َظٍ لٛتهم التي ًلٛىن بها  اللٕت واؼخٝاٜاتها:

ٛا ِبطا ج٩لم. و٢ا٫ 
َ
ىة مً ل

ْ
ٛ

ُ
نلها ل

َ
ؾماء الىا٢هت وؤ

َ
ٛت مً ألا

ُّ
غي: والل َػ

َ
ؤي ًى٣ُىن، ٢ا٫ ألا

في ال٨ؿاجي: لٛا فى ال٣ى٫ ًلػى، وبًٗهم ٣ًى٫ ًلُٛىا، ولػى ًلػي، لٛت، ولٛا ًلٛى لٛىا: ج٩لم. و

 ؤي: ج٩لم.  1الخضًض: )مً ٢ا٫ ًىم الجمٗت وؤلامام ًسُب ؤههذ ٣ٞض لٛا(

و٢ا٫ ابً قمُل ٣ٞض لٛا ؤي ٣ٞض زاب. وؤلُٛخه ؤي زُبخه. وفي الخضًض: )ومً مسخى 

زظث ٧لمت )لٛت( مً الٟٗل لٛا ًلٛى بطا ج٩لم ؤو مً لػي  و٢ُل:  3ؤي: ج٩لم. 2الخصخى ٣ٞض لٛا(،
ُ
ؤ

                                                           
جد٤ُ٣ُ: ؤخمض مدمض قا٦غ وآزغون،  الجامْ الصحُذ ظجن الترمزي،الترمظي، مدمض بً ِٖسخى ؤبى ِٖسخى،  1

 .387، م2، ط512)بحروث: صاع بخُاء الترار الٗغبي، ص.ث(، الخضًض ع٢م
 .371، م 2، ط498الخضًض ع٢مالجامْ الصحُذ ظجن الترمزي،  الترمظي، 2
اث، وببغاَُم مهُٟى، وخامض250، م15ط لعان الّشب،اهٓغ: ابً مىٓىع،  3  ، ماصة: )لٛا(؛ واهٓغ: ؤخمض الٍؼ

، ماصة: )لٛا(. 831، م2)ال٣اَغة: صاع الضٖىة ؤلاؾالمُت(، ط اإلاعجم الىظُي،ٖبض ال٣اصع، ومدمض الىجاع، 
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ت خغوٞها ٞةجها  ًلػى ب٨ؿغ الٗحن في اإلااضخي ٟها ومٗٞغ خدها في اإلاًإع ٣ًى٫ ابً ظجي: "ؤما جهٍغ ٞو

َبت ٧لها الماتها ل٣ىلهم ٦غوث بال٨غة و٢لىث 
ُ
ت وز

َ
ل
ُ
ٞٗلت مً لٛىث ؤي ج٩لمذ وؤنلها لٛىة ٨٦غة و٢

بال٣لت وألن زبت ٦إجها مً م٣لىب زاب ًشىبى٢الى ٞحها لٛاث ولٛىن ٨٦غاث و٦غون و٢ُل مجها لػى ًلػى 

وا ٦َِغاًما﴾بطا َظي ِى َمغُّ
ْ
ٛ

َّ
وا ِبالل ا َمغُّ

َ
ؤي بالباَل وفي  .]72الٟغ٢ان:  [، و٦ظا اللٛى في ٢ىله حٗالى: ﴿َوِبط

 1الخضًض: "مً ٢ا٫ في الجمٗت نه ٣ٞض لٛا ؤي ج٩لم وفي َظا ٧اٝ".

ىالح:  ٚ اللٕت في الـا حن ٖىض الٗغب ال٣ضامىحٍّش ٟاث ٦شحرة للٛت في الانُالح اللٍٛى  َىا٥ حٍٗغ

 مجها، وهي: واإلادضزحن
ً
  هظ٦غ بًٗا

٠ ابً ظجي للٛت: "خض اللٛت ؤنىاث ٌٗبر بها ٧لُّ ٢ىم ًٖ ؤٚغايهم"، ظا الخٍٗغ٠ الكامل  2حٍٗغ َو

ُٟت  ًا٦ض لىا ٖلى ٖضص مً الخ٣اث٤ اإلاخهلت باللٛت، وهي: اللٛت ْاَغة نىجُت، واللٛت لها ْو

م ًٖ ؤٚغايهم، وازخالٝ اظخماُٖت، ل٩ىجها ؤصاة لالجها٫ بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘،  ووؾُلت لخٗبحَر

  اللٛت بازخالٝ اإلاجخم٘.

َ٘ إلاٗجى: )اللٛت ٖىض ابً الخاظب في مسخهٍغ ٍٔ ُوي  3.(خضُّ اللٛت ٧لُّ لٟ

 ًٖ ألالٟاّ  اللٛاث: )ٖٝغ اللٛت ؤلاؾىىي في جهاًت الؿى٫ قغح مجهاط الىنى٫ ب٣ىله
ٌ
ٖباعة

ت للمٗاوي(، ؤما اللٛت ٖىض ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي ٞهي ٖباعة ًٖ هٓام مً الٗال٢اث  4اإلاىيٖى

ت بٗض ؤن ٌؿىض بًٗها بلى بٌٗ،  ت التي حؿخٟاص مً اإلاٟغصاث وألالٟاّ اللٍٛى والغوابِ اإلاٗىٍى

ٗل٤ بًٗها ببٌٗ، في جغ٦ُب لٛىي ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾىاص. ت "الىٓم" ظهىص ٖبض  5َو وجمشل هٍٓغ

                                                           
م(، 2001، 1جد٤ُ٣: مدمض ٖلي الىجاع، )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، ٍ الخفاثق،ؤبى الٟخذ، ٖشمان بً ظجي،  1

 .33، م1ط
 .33، م1طالخفاثق، ابً ظجي،  2
اب 3 ْ الحاحب ًِ مخخفش ابً الحاحب، اهٓغ: الؿب٩ي، جاط الضًً ؤبي الىهغ ٖبض الَى جد٤ُ٣: ٖلي مدمض ، ٘س

اص٫ ؤخمض ٖبض اإلاىظىص، )بحروث: ٖالم ال٨خب، ٍ  .349، م1م(، ط1999، 1مٗىى ٖو
، 1ٍ )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، نهاًت العى٥ ؼشح مجهاج الىـى٥،ألاؾىىي، ظما٫ الضًً ٖبض الغخُم،  4

ي، ظال٫ الضًً ٖبضالغخمً بً ؤبي ب٨غ، 160، م1م(، ط1999 ش في ِلىم اللٕت وؤهىاِها، واهٓغ: الؿَُى ، اإلاَض

 .              12، م1م(، ط1998، 1جد٤ُ٣: ٞااص ٖلي مىهىع، )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، ٍ
م(، 1995، 1جد٤ُ٣: مدمض الخىجي، )بحروث: صاع ال٨خاب الٗغبي، ٍ دًلثل ؤلاعجاص،اهٓغ: الجغظاوي، ٖبض ال٣اَغ،  5

 .77م
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ت. والىٓم َى هٓم للمٗاوي ولِـ هٓما ال٣اَغ الجغظاوي في ج دلُل الترا٦ُب والىهىم اللٍٛى

 1لؤللٟاّ والخغوٝ وألانىاث.

ٟاث خؿب ازخالٝ َب٣اث مىاهج اإلادَضزحن ومضاعؾهم، ٞمجهم  اللٕت ِىذ اإلادذزحن: جسخل٠ الخٍٗغ

٠ اللٛت بإجها:" اؾخٗما٫ عمى  مشل َظٍ اإلاضاعؽ حٍٗغ ها ٖلى ؤؾاؽ ٣ٖلي ؤو هٟسخي، ٍو ػ مً ٖٞغ

نىجُت مىٓمت للخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع وه٣لها مً شسو بلى آزغ" ومً عظا٫ َظٍ اإلاضعؾت الٗالم 

٩ي: بصواع ؾابحر ) (؛ ؤما ٖلماء الٟلؿٟت واإلاى٤ُ ُٞىٓغون بلى اللٛت بإجها الىؾُلت E. Sapirألامٍغ

اث٠، وهي: ؤن اللٛت وؾُلت للخىانل وؤجها  مؿاٖضا آلُا للخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع، وبن للٛت زالر ْو

ُٟت اللٛت في اإلاجخم٘؛  ؛ ؤما ٖلماء الاظخمإ ُٞىٓغون بلى ْو للخ٨ٟحر وؤجها ؤصاة للدسجُل والغظٕى

٩ي بصظاع ؾحر جٟىذ ) ها الٗالم اللٛىي ألامٍغ ت  (E. S. Tifentلظل٪ ٖٞغ بإجها: "هٓام مً عمىػ ملْٟى

ت الاظخماُٖت اإلاُٗ خٗامل ؤًٖاء اإلاجمٖى ُت بىؾاَتها ًخٗاون ٍو ٠ هي التي ٖٞغ ظٍ الخٗاٍع ىت"، َو

 2اَخم بها ٖلماء اللٛت.

ْهَىَط اللهجت واؼخٝاٜاتها: 
َ
 ول

ً
َهجا

َ
مِغ ل

َ
ِهَج باأل

َ
وعص في لؿان الٗغب ؤن ؤنل ٧لمت لهجت مإزىطة مً ل

َهْجُخه به
ْ
ل
َ
خاَصٍ وؤ ْٖ َ٘ به وا وِل

ُ
َهَج ٦الَما ؤ

ْ
ل
َ
ٌ٘ به، وؤ ي ُمىلَ

َ
ْمغ ؤ

َ
َهٌج بهظا ألا

ْ
٣ا٫ ٞالن ُمل   ٍو

َّ
َهُج بالصخيء والل

خدها َٝغ اللؿان، وحٗجي ؤًًا ظغؽ ال٨الم والٟخذ ؤٖلى، ُٕ به، واللهجت بؿ٩ىن الهاء ٞو  الُىلى

َهجِت وهي لٛخه التي ُظِبَل ٖلحها ٞاٖخاَصَا
َّ
ْهَجِت والل

َّ
٣ا٫ ٞالن ٞهُُذ الل  ٖلحها. ٍو

َ
ووعصث ال٩لمت  3ووكإ

ج: بطا اٖخاص عياٖها ؤو بطا جىاو٫ يٕغ ؤمه بإجها مإزىطة مً لهج الٟهُل بإمه ًله تهزًب اللٕتفي 

  ًمخهه ٞهى ٞهُل الهج،
َّ
ه لئال

َ
ضصج

َ
 ٞك

َ
ه ِزالال ُِ َذ في ٞ

ْ
هْجُذ الِٟهَُل: بطا ظٗل

ْ
ل
َ
و٢ا٫ اللُض: ؤ

ِهل بلى الّغيإ. ًَ4  

ظٍ الاقخ٣ا٢اث الىاعصة في اإلاٗاظم خى٫ َظٍ ال٩لمت حكحر ظمُٗها بلى وظىص ٖال٢ت  َو

ه  ٣ت الى٤ُ ال ج٩ىن صون اللؿان؛ ألهه آلت الخدضر، وجل٣ي ؤلاوؿان اللٛت ًٖ طٍو بُجها، ٍُٞغ

                                                           
اث الّامتاهٓغ: ٖبض الؿالم، ؤخمض قُسى،  1 . )٧ىالاإلابىع: مغ٦ؼ ألابدار الجامٗت مذخل بظالمي بلى اللٍٕى

ا، ٍ  .66-64م(، م2000، 1ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز
 .7م(، م2007، 1)ال٣اَغة: صاع الخضًض، ٍ اللهجاث الّشبُت،اهٓغ: هجا، ببغاَُم مدمض،  2
 ، ماصة: )لهج(.359، م2طلعان الّشب، ابً مىٓىع،  3
غي، مدمض بً ؤخمض،  4 ، 2ط، (2001، 1بحروث: صاع بخُاء الترار، ٍ) مدمض ٖىى،: جد٤ُ٣تهزًب اللٕت, ألاَػ

 ، ماصة: )لهج(.258م
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ومسالُُه ٌكبه جىاو٫ الٟهُل اللبن مً يٕغ ؤمه وامخهانه له، وؤلاوؿان بُبُٗخه خحن ًخٗلم 

خٗل٤ بها ٦خٗل٣ه وبًالٖه بصخيء مٗحن. اللٛت ًىل٘  1ٍو

ىن ال٣ضامى ًٖ اللهجت باللٛت مغة واللخً ؤزغي،  هٍشة الٝذامى بلى اللهجاث الّشبُت: ٌٗبر اللٍٛى

ٞمً ألاو٫ ما وعص ٖىض السلُل في )٦خاب الٗحن(؛ خُض ٣ًى٫: "ؾمٗذ ؤٖغابُا ٞهُدا مً ؤَل 

ْغَظٍت ج٩ىن بحن قِئحن َى 
ُ
٣ٌْغ لٛخان ووي٘ ًضًه ٖلى ٢اثمتي اإلااثضة  الهمان ٣ًى٫: "٧لُّ ٞ َٖ ٣ٌْغ و ُٖ

ه هجض ؤهه ٌٗبر ًٖ اللهجت بلٛت  2وهدً هخٛضي... بلض". واللٛخان ؤي: لهجخان، وفي )ال٨خاب( لؿِبٍى

ٖىضما جُغؤ له مؿإلت زالُٞت، ٌكحر بلى ؤن َظا الىظه وعص في لٛت ؤَل الدجاػ وآلازغ في لٛت جمُم، 

لى ؾبُل اإلاشا٫ في )باب وؤًًا ًظ٦غ ؤن هاؾا مً  الٗغب ٢الىا ب٨ظا وآلازغون ٢الىا بال٨ٗـ، ٖو

خغوٝ ؤظٍغذ مجغي خغوٝ الاؾخٟهام وخغوٝ ألامغ والىهي( ٣ًى٫: "ٞةن ظٗلذ )ما( بمجزلت 

ًَ ٞال   الاؾخٟهام و)ما( فى لٛت بجى جمُم ًٟهل
ُ

٘"..." وؤل٠ )لِـ( في لٛت ؤَل الدجاػ لم ٨ًً بال الٞغ

." ًَ َمل ْٗ ٣ه 3ٌَ  ض بلٛت ؤَل الدجاػ وجمُم )اللهجت(.ٍو

٪ بمٗجى اللٛت بضلُل  ى اللخً ٣ٞض وعص في )لؿان الٗغب( ؤن اللَخً بالخدٍغ ومً الشاوي َو

َغَل ؤي: بلٛتهم )اللهجت(،
ُ
٢ ًِ َخ

َ
ُمىا  ماعوي مً ؤن ال٣غآن هؼ٫ بل

َّ
وفي خضًض ٖمغ عضخي هللا ٖىه حٗل

ي: 
َ
٪ ؤ َخً بالخدٍغ

َّ
 والل

َ
ت ىَّ ٌَ والؿُّ َؿَغة في ٢ىله حٗالى:  اللٛت )اللهجت(الٟغاث ِْ بي َم

َ
ومىه ٢ى٫ ؤ

ِغِم﴾  َٗ َل ال ُْ ْحِهْم َؾ
َ
ل َٖ َىا 

ْ
ْعَؾل

َ
ي بلٛت الُمً، ومىه ، ]16 ؾبإ:[﴿ٞإ

َ
ًِ الُمً ؤ ْخ

َ
 بل

ُ
اة َؿىَّ

ُ
ِغُم اإلا َٗ ٢ا٫: ال

بي َمْهضّيٍ ما وعص ؤن ؤٖغابُا ٣ًى٫: "لِـ َظا مً لخجي وال لخً ٢ىمي" .
َ
  4ؤًًا ٢ى٫ ؤ

٨ظا ُل٣ىن لٟٔ اللَخً  َو ضون به اللهجت ٍو ٍغ جبحن لىا ؤن ألا٢ضمحن ًُل٣ىن لٟٔ اللٛت ٍو

٣هضون به اللهجت ٦ما عؤًىا طل٪ في ألامشلت الؿاب٣ت. ٪ ٍو  بالخدٍغ

ىالح اللٕىي الحذًث: ؤما اإلادضزىن ٣ٞض ويٗىا ل٩لمت )لهجت( ٖضة  مّنى اللهجت في الـا

ت هظ٦غ بًٗا مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ ُٞما ًإحي:   ٟاث مخىٖى  حٍٗغ

ت مً الهٟاث  ٣ًى٫ ببغاَُم ؤهِـ: "اللهجت في الانُالح الٗلمي الخضًض هي مجمٖى

كتر٥ في َظٍ الهٟاث ظمُ٘ ؤٞغاص َظٍ البِئت، و  ت جيخمي بلى بِئت زانت، َو بِئت اللهجت هي اللٍٛى

                                                           
بت، ٍىىسا، )اللهجاث الّشبُت: وؽإة وجاهٓغ: ٖبض الٟٛاع خامض َال٫،  1  .33م(، م1993، 2ال٣اَغة:م٨خبت َو
جد٤ُ٣: مهضي اإلاسؼومي وببغاَُم الؿامغاجي، ٠خاب الّحن، الٟغاَُضي، ؤبى ٖبض الغخمً السلُل بً ؤخمض،  2

 ، ماصة: )٣ٖغ(. 151، م1)ال٣اَغة: صاع وم٨خبت الهال٫ ص.ث(، ط
ه، ٖمغو بً ٖشمان،  3 ، 1م(، ط1999، 1)بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، ٍحٗل٤ُ: بمُل بضٌ٘ ٣ٌٗىب،  ال٢خاب،ؾِبٍى

 .201-200م
 ، ماصة: )لخً(.379، م13طلعان الّشب، ابً مىٓىع،  4
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ظؼء مً بِئت ؤوؾ٘ وؤقمل جًم ٖضة لهجاث. ل٩ل مجها زهاثهها ول٨جها حكتر٥ ظمُٗا في 

هم ما ٢ض  ت التي جِؿغ اجها٫ ؤٞغاص َظٍ البِئاث بًٗهم ببٌٗ ٞو ت مً الٓىاَغ اللٍٛى مجمٖى

والبِئت  1ًضوع بُجهم مً خضًض ٞهًما ًخى٠٢ ٖلى ٢ضع الغوابِ التي جغبِ بحن َظٍ اللهجاث".

 الٗال٢ت بحن اللٛت 
ً
الكاملت التي جخ٩ىن مجها ٖضة لهجاث هي اإلاهُلر ٖلى حؿمُتها باللٛت، بطا

ا،  واللهجت هي الٗال٢ت بحن الٗام والسام، ٞاللٛت ٖام جىضعط جدتها ٖضة لهجاث، ل٩ل مجها ما ًمحَز

ت مً الهٟاث الل ت.واللهجت زانت ببِئت مُٗىت، وحكتر٥ َظٍ اللهجاث في مجمٖى   2ٍٛى

٣ت مُٗىت في الاؾخٗما٫ اللٛىي جىظض في بِئت زانت مً بِئاث  ها بًٗهم بإجها: ٍَغ ٞغ ٖو

ت ؤ٦بر مً  3اللٛت الىاخضة. ت ٢لُلت مً مجمٖى ها بإجها: الٗاصاث ال٨المُت إلاجمٖى وبًٗهم ٌٗٞغ

ت طاث  4الىاؽ جخ٩لم لٛت واخضة. ت مً الهٟاث اللٍٛى ها آزغون بإجها: َاثٟت ؤو مجمٖى ٗٞغ هٓام َو

كتر٥ في َظٍ الهٟاث ظمُ٘ ؤٞغاص جل٪ البِئت.  5نىحي زام جيخمي بلى بِئت زانت َو

ٟاث الؿالٟت في ظملتها جض٫ صاللت واضخت ٖلى ؤن اللهجاث جىجم مً ازخالٝ  والخٍٗغ

اإلاىا٢٘ الجٛغاُٞت وازخالٝ ؤٞغاص اإلاجخمٗاث وجباًجهم بِئاتهم وجباٖضَا، ٩ٞل بِئت اظخماُٖت لها 

ت  مكتر٦ت جسخل٠ ؤخُاها ًٖ البِئاث واإلاجخمٗاث ألازغي. زهاثو لٍٛى

وجل٨م اللهجاث  اللٛت ؤوؾ٘ وؤقمل مً اللهجت؛ ألجها جًم ٖضة لهجاث،الٙٛش بحن اللٕت واللهجت: 

ال٢ت اللٛت  ت، ٖو ت مً الٓىاَغ اللٍٛى لها زهاثهها وممحزاتها، ول٨جها حكتر٥ ظمُٗا في مجمٖى

ٛت ٖام حكمل ظمُ٘ اللهجاث اإلادكٗبت مجها، ؤما اللهجت باللهجت ٖال٢ت الٗام بالسام، ٞالل

ظٍ البِئت  ٞسانت ببِئت واخضة جيخمي بلحها ؤٞغاص َظٍ البِئت، وهي ظؼء مً بِئت ؤوؾ٘ وؤقمل َو

 اللٛت ٖامت واللهجت  الكاملت التي
ً
جًم ٖضة بِئاث لهجُت هي اإلاهلر ٖلى حؿمُتها باللٛت، بطا

ٖضة، وظماٖاث ٦شحرة ٞجمُ٘ الضو٫ الٗغبُت جخدضر بلٛت زانت، اللٛت حكمل ٖضة بِئاث مخبا

ت ٚحر اللهجت  واخضة وهي الٗغبُت، ؤما لهجاتها ٞخسخل٠ ٧ل ؤمت في لهجتها ًٖ ألازغي ٞاللهجت اإلاهٍغ

لم ظغا.  6الؿٗىصًت واللهجت الؿىعٍت ٚحر اللهجت الؿىصاهُت َو

                                                           
ت، ٍ في اللهجاث الّشبُت،ببغاَُم ؤهِـ،  1  .  15م(، م1965، 3)ال٣اَغة: م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ
 .15مفي اللهجاث الّشبُت، اهٓغ: ؤهِـ،  2
 .33ماللهجاث الّشبُت: وؽإة وجىىسا، اهٓغ: َال٫،  3
 اهٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه. 4
 .31م خفاثق اللهجت الحلُت،اهٓغ: الىجاع،  5
 .17مفي اللهجاث الّشبُت، اهٓغ: ؤهِـ،  6
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ا جإزحرا في الٗغبُت الٟهخى، هي: وؤقهغ َظٍ اللهجاث ال٣ضًمت وؤ٦ثَراللهجاث الّشبُت الٝذًمت: 

ل ؤو لهجت ؤَل الدجاػ، ولهجت جمُم، و لهجت َىاػن، ولهجت عبُٗت ومًغ، ولهجت يبت،  لهجت ٢َغ

ولهجت بهغاء، و لهجت ٢ًاٖت، ولهجت َظًل، ولهجت َحئ، ولهجت الُمً، وحهمىا في بدشىا َظا 

ت ولهجت بجي جمُم ل ؤو الدجاٍػ ؤو الخمُمُت، لهلتهما اإلاباقغة بلهجتي  اللهجخان ألاولُخان، لهجت ٢َغ

ا.  ٖغب هُجحًر

ؾ ؤو لهجت ؤَل الحجاص: وهي اللهجت التي ًخ٩لم بها ؤَل م٨ت ويىاخحها، وجخمحز َظٍ  لهجت َٜش

اللهجت بسهاثو ؤَمها: حؿهُل الهمؼة، ٞ٪ ؤلاصٚام، واؾخٗما٫ )ما( في الىٟي وبٖمالها في اإلابخضؤ 

( في الخ مَّ
ُ
ل ََ شيُت والجم٘، وزلى لهجت ٢َغل مً ال٨ك٨كت وال٨ؿ٨ؿت والٗىٗىت، والسبر، بٞغاص )

ا مً السهاثو اللهجُت في اللهجاث ألازغي. حَر ت والخلخلت والٟدٟدت والعجعجت ٚو  1والعجٞغ

م مً لهجت بني جمُم ؤو اللهجت الخمُمُت:  وهي اللهجت التي ًخ٩لم بها ٢باثل جمُم ومً ظاوعَو

م ٌؿ٨ىىن اإلاىاًَ الكغ  ٢ُت مً ؤعى هجض، ؤَم زهاثو لهجتهم: جد٤ُ٣ الهمؼة، الٗغب، َو

، ٢لب الهمؼة ُٖىا في ال٩لماث  (، ٦ؿغ خٝغ اإلاًإع مَّ
ُ
ل ََ بَما٫ )ما( الىاُٞت، بٞغاص وجشيُت وظم٘ )

وهي اإلاٗغوٞت بالٗىٗىت، بلخا٢هم ال٣اٝ باللهاة ُٞى٤ُ بحن ال٩اٝ وال٣اٝ، مشل )ال٩ىم( في ال٣ىم 

حر طل٪ مً ال٩لماث.   2ٚو

جال٢ذ لهجاث ال٣باثل الٗغبُت  وكإث الٗغبُت الٟهخى مًّشبُت الٙفحى ؤو ِشبُت الترار: ال

غة الٗغبُت، ولم جيكإ مً لهجت ٢َغل وخضَا صون لهجاث ال٣باثل ألازغي،  اإلاىدكغة في قبه الجٍؼ

االء، خهل بؿبب الاخخ٩ا٥ ال٣اثم بحن َظٍ ال٣باثل في -ٚحر مىٓم-ول٨ىه ازخُاع مً لٛت َاالء َو

ت وألاصبُت اإلاسخلٟت، ٞىخج مً َظا الاخخ٩ا٥ ال٨بحر بحن م ىاؾم الدج وألاؾىا١ واإلاغا٦ؼ الخجاٍع

ال٣باثل الٗغبُت طل٪ ال٨ُان اللٛىي الظي ٖٝغ باؾم اللٛت الٗغبُت الٟهخى ؤو ٖغبُت الترار وهي 

 الٗغبُت الٟهخى ؤو ٞهخى الترار 3اللٛت اإلاكتر٦ت بحن ؤصباء َظٍ ال٣باثل ظمُٗا،
ً
هي: جل٪ اللٛت  بطا

م وما زبذ صخخه مً الخضًض الىبىي الكٍغ٠،  الٗغبُت اإلاشمشلت في الكٗغ الجاَلي وال٣غآن ال٨ٍغ

وجمخض َظٍ الٟترة ختى مىخه٠  -عيىان هللا ٖجهم ؤظمٗحن-وؤ٢ىا٫ الصخابت وزُبهم ووناًاَم 

 4ال٣غن الشاوي الهجغي.

                                                           
 . 11، م2طالخفاثق، اهٓغ: ابً ظجي،  1
 .8، م1ط الفاخبي في ٘ٝه اللٕت،اهٓغ: ابً ٞاعؽ،  2
 .38م، خفاثق اللهجت الحلُتاهٓغ: الىجاع،  3
 .103ممٝذمت في ٘ٝه اللٕت الّشبُت واللٕاث العامُت، اهٓغ: البر٧اوي،  4
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ت:  ا اإلاخمغ٦ؼون في هي اللهجت التي ًخ٩لم بهاللهجت الّشبُت الىُجحًر ا الٗغب اإلاىاَىىن في هُجحًر

ا ُٞما بُجهم، ىبي في الكما٫ الكغقي مً هُجحًر وال ٞغ١ في -اإلاٗغوٞت بـــ)الكىا ٖغب(-والًتي بغهى ٍو

حر اإلاخٗلمحن ٖلى ازخالٝ َب٣اتهم  الخساَب بهظٍ اللهجت بحن اإلاخٗلمحن مً َظٍ ال٣باثل ٚو

ت بلى لهجاث، مجها: لهجت الاظخماُٖت، ومىا٢ٗهم الجٛغاُٞت، والل ت مخٟٖغ هجت الٗغبُت الىُجحًر

ت ال٣ىالمي التي ج٣٘ ٚغب البالص،  ت الؿالماث التي ج٣٘ قغ١ بالص بغهى ولهجت مجمٖى مجمٖى

َىا 
ُ

ت مً اإلاجمىٖخحن الؿاب٣خحن، ٧لهجت ال٩ا١ والىالىجي ولهجت ق ولهجاث ٖغبُت ؤزغي مخٟٖغ

ت بخضي اللهجاث الٗغبُت الخضًشت اإلاىبش٣ت ًٖ ؤنل الٗغبُت وحٗخبر اللهجت الٗغبُت  ِوْؿ٩ِي، الىُجحًر

ت  م وألاخاصًض الىبٍى الٟهخى، بضلُل وظىص آالٝ ألالٟاّ مً مٟغصاث َظٍ اللهجت في ال٣غآن ال٨ٍغ

 والكٗغ الٗغبي الجاَلي.

ت ال٣ىالمى وهي  حن جى٣ؿم بك٩ل ٖام بلى ٢ؿمحن: لهجت مجمٖى ولهجت الٗغب الىُجحًر

ا، ٦بجي واثل والص مداعب وبجي بضع لهجت ٢با ثل الٗغب التي حؿ٨ً ٚغبي بالص بغهى قما٫ قغ١ هُجحًر

م، وؤ٦ثر ال٣باثل اإلاىخمُت بلى مجمىٖت ال٣ىالمى ٢باثل ٖضهاهُت، ؤما  حَر والص ؾغاع ووالص ؾالم ٚو

هى اللهجت الشاهُت ٞهي لهجت مجمىٖت الؿالماث وهي لهجت ٢باثل الٗغب التي حؿ٨ً قغقي بالص بغ 

ا، ٦بجي ب٨غ و  ت وؤم صاووص والٗشلت وبجي ؾٗض وبجي خؿً قما٫ قغ١ هُجحًر ؤوالص مىسخى والب٨ٍغ

ت الؿالماث ٢باثل ٢دُاهُت. م، وؤ٦ثر ال٣باثل اإلاىخمُت بلى مجمٖى حَر  ٚو

ظا الخ٣ؿُم مبجيٌّ ٖلى الٗٝغ ؤي حن -َو ال ٖلى  -في ٖٝغ ؤَالي البالص مً الٗغب الىُجحًر

َبذ مً َاجحن اإلاجمىٖخحن ٖضة لهجاث ٖغبُت جسخل٠ في ألاصاء ألانى٫ الٗغ٢ُت الٗغبُ َّٗ َ
ك

َ
ت، وح

الى٣ُي وألانىاث وفي بٌٗ ألالٟاّ جبٗا الزخالٝ بِئاتهم الجٛغاُٞت وخُاتهم الاظخماُٖت، 

اجان  وازخالٍ بًٗهم ب٣باثل ٚحر ٖغبُت خُض وظض الخإزغ والخإزحر هدُجت لهظا الازخالٍ، َو

 اإلاجمىٖخان َما:

مى(اإلاجمٖى
ْ
ت )ال٣ََىال ِمي، ت ألاولى: مجمٖى

ْ
ال

َ
٣هض بهم الٗغب الؿُاعة البضو  بةمالت اإلاُم ظم٘ ٢ ٍو

ت ال٣باثل الٗغبُت آلاجُت:  1الغُّخل،  وجمشل َظٍ اإلاجمٖى

ت"  زؼام و"الخُماص" و"ؤوالص خمُض" و"عاقض" و"وؤوالص مداعب" و"بىى بضع" و" ؤوالص ًٞالت" و"اإلاؿحًر

ٖمحرة" و "ؤوالص ؾغاع" و"ؤوالص ؾالم" و "بجي واثل" و"ؤالص ٚاهم" و" ألانال٘" و" و "الجلُٟاث و" ؤوالص 

 ؤوالص زضًغ"  و"ؤوالص ؤبى ِٖسخى"، والخؿيُحن ألاقغاٝ.

                                                           
م ٢باثل الٟالوي. م٣ابلت  1 مْ الؽُخ جىبُه: جىؾ٘ َظا اإلاهُلر وقمل ٢باثل ٚحر ٖغبُت حؿحر وججز٫ م٘ الٗغب َو

ش: الذود الحاج ـالح،   مؿاًء، بم٣ٍغ في مُضٚغي. 4:00م، الؿاٖت 16/12/2013بخاٍع
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٣هض بهم الٗغب ٚحر الؿُاعة اإلا٣ُمحن في  َماث( ظم٘ ؾالمي، ٍو
َ
ال ت )الؿَّ ت الشاهُت: مجمٖى اإلاجمٖى

ت ال٣باثل الٗ  غبُت آلاجُت:ال٣غي، وجمشل َظٍ اإلاجمٖى

"بىى َال٫" و"ؤوالص مىسخى" و"الؿٗاصهت" و"ؤوالص ؤم ؾاٖض" و"الٗشلت" و"بىى ؾٗض" و"بىى نُضا"  

ت" و"ؤم صاووص" و" بجي ب٨غ" و"ؤوالص ؤبى ظمذ" و"العجاًىت"   و"بىى خؿً" و"ؤوالص خمُض" و"الب٨ٍغ

 1و"الجبىع" و"الصجحراث".

حن  بٌٛ الىٓغ ًٖ الخ٣ؿُم ألاو٫ -الٗغ٢ُتوحٗىص ؤنى٫ وظظوع َاالء الٗغب الىُجحًر

بلى نىٟحن ٖغبُحن: الهى٠ ألاو٫ مً الٗغب البا٢ُت ؤ٣ٖابهم َم ال٣دُاهُىن،  -اإلابجي ٖلى الٗٝغ

 والهى٠ الشاوي مً الٗغب البا٢ُت ؤ٣ٖابهم َم الٗضهاهُىن.

ا باللهجاث الٝذًمت والّشبُت الٙفحى:  ًحن حٗخبر لهجت الٗغب الىُجحر ـلت لهجت ِشب هُجحًر

 مً اللهجاث ال٣ضًمت والٗغبُت الٟهخى ؤو ٖغبُت الترار، والجؼا٫ َظٍ اللهجت ختى آلان 
ً
ظؼءا

ت  م وألاخاصًض الىبٍى حؿخٗمل السهاثو اللهجُت ال٣ضًمت وآالٝ ألالٟاّ الىاعصة في ال٣غآن ال٨ٍغ

ت وؤقٗاع الٗغب؛ لظا ٞةن الٗال٢ت بحن َظٍ اللهجت واللهجاث ال٣ضًمت والٗغبُت الٟهخى  ٖال٢ت ٢ٍى

ىن خاٞٓىا ٖلى لٛتهم وؤنالتهم وهمِ خُاتهم الٗغبُت  مخِىت ٦ٗال٢ت ألام بإبىائها، والٗغب الىُجحًر

ا، م مً بٗض الك٣ت وجباٖض الؿىحن ٖلى وظىصَم في هُجحًر و٢ض ُوِظض ٞحها ال٨شحر مً  2ٖلى ٚع

ماهُت وؤلاصٚام السهاثو اللهجُت ال٣ضًمت، مشل: ؤلامالت والٟخذ وال٨ك٨كت والٗىٗىت والُمُ

ا مً زهاثو  اللهجاث الٗغبُت  حَر هاع والخد٤ُ٣ والدؿهُل وازخالٝ مىاي٘ الىبر ٚو وؤلْا

 ال٣ضًمت.

حن باللهجاث الّشبُت الٝذًمت:  اللهجاث ال٣ضًمت هي اللهجاث اإلاسخلٟت ـلت لهجت الّشب الىُجحًر

م ٧لهجت  ىاػن في اللٛت الٗغبُت ًخ٩لم بها الٗغب ٢بل هؼو٫ ال٣غآن ال٨ٍغ ٢َغل وجمُم وعبُٗت، َو

ت وهي لهجت ٚغبي  م٨ً ج٣ؿُمها بك٩ل ٖام بلى ٢ؿمحن: لهجت حجاٍػ و٢ِـ ويبت وبهغاء، ٍو

غة الٗغبُت ووؾُها، ول٩ل مجهما زهاثو  غة الٗغبُت، ولهجت جمُمُت وهي لهجت قغقي الجٍؼ الجٍؼ

ا ًٖ ألازغي.  3جمحَز

                                                           
خ ؤلاظالم وخُاة الّشب في بمبراوىسٍت ١اهماهٓغ: الخؿُجي،.  1  .62مبشهى، -جاٍس
ا: صعاؾت ٞىـُت ظمالُـت"، 2 ؛ واهٓغ: بٛضاصي: 8م اهٓغ: ٧لُم ال٣الي، "ألاصب الكٗـبي للٗغب الكىا في هُجـحًر

ُٝا ُٝا: دساظت في ؤولاُ الجلُاث وألاٜلُاث الّشبُال في ؤٍ٘ش  حىىب الصحشاء،– الجماِاث الّشبُت في ؤٍ٘ش

 .378م
ش وجُىع"،  3 لي يُٛمي، "الىمِ الجىىبي في اللهجت الٗغا٢ُت: جاٍع مجلت الجمُّت الّلمُت اهٓغ: قا٦غ الٗامغي، ٖو

 .71م(، م2007)ؤلاًشاهُت للٕت الّشبُت وآدابها، 
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ت والخمُمُت:  خفاثق اللهجخحن الٝذًمخحن الحجاٍص

ت:خفا ت وهي لهجت ظمُ٘ ال٣باثل التي ٧اهذ  ثق اللهجت الحجاٍص مً زهاثو اللهجت الدجاٍػ

ظٍ  ىاػن وؾٗضبً ب٨غ و٦ىاهت، َو غة الٗغبُت ٣٦َغل وز٠ُ٣ وألاههاع َو حؿ٨ً في ٚغبي الجٍؼ

 ، خذ ؤواثل الٟٗل اإلاًإع ٖلى ٦ؿٍغ هاع ٖلى ؤلاصٚام، ٞو ال٣باثل جازغ الٟخذ ٖلى ؤلامالت، وؤلْا

ت ٩ًىن ٖلى وحؿهُل ال همؼة ٖلى جد٣ُ٣ها، والازخالٝ في مىاي٘ الىبر، ٞالىبر في اللهجت الدجاٍػ

 1اإلا٣ُ٘ ٢بل ألازحر.

غة وقغ٢حها ٦خمُم،  خفاثق اللهجت الخمُمُت: ؤما اللهجت الخمُمُت ٞهي لهجت ٢باثل وؾِ الجٍؼ

ت، ؤلا  بض ال٣ِـ، ومً زهاثو َظٍ ال٣باثل اللٍٛى يء، وب٨غ بً واثل، وحٛلب، ٖو مالت وؤلاصٚام َو

و٦ؿغ ؤواثل الٟٗل اإلاًإع وؤلاجبإ وجد٤ُ٣ الهمؼة والٗىٗىت وال٨ك٨كت وال٨ؿ٨ؿت وازخالٝ 

مىاي٘ هبراث خُص٩ُىن الىبر ٖلى اإلا٣ُ٘ ألازحر، ٨ٖـ الىبراث اإلاؿخسضمت ٖىض ٢باثل ٚغبي 

غة ٣٦َغل وز٠ُ٣ و٦ىاهت.  2الجٍؼ

ت ال٣ىالم خفاثق لهجت مجمىِت الٝىاإلاى: ت لهجت مجمٖى ى جخمحز مً اللهجاث الٗغبُت الىُجحًر

 3ألازغي بسهاثو ٖضة، مجها:

ت ال٣ىالمى جازغ الٟخذ في ؤ٦ثر ٧لماتها ٖلى ؤلامالت وال حؿخ٣ُم ؤلؿىتها  -ؤ  الٟخذ: مجمٖى

ا،  حَر ا ٚو ا، مشل ٢ىلهم: زضًجت َخِلَُمت َخىَّ  بٛحَر

هاع وطل٪ في  -ب  ت ال٣ىالمى جازغ في ؤ٦ثر ال٩لماث ؤلْا هاع: مجمٖى ا مً ؤلْا حَر مشل: ٞاَمت ٚو

 ال٩لماث.

ت ال٣ىالمى حؿّهل الهمؼة في ٚالب ٧لماتها وحكتر٥ مٗها في َظا  -ط  حؿهُل الهمؼة: مجمٖى

ت، وطل٪ في مشل: )مىمً( و)بحر( و)عاؽ( و)ٞاؽ(  الدؿهُل ؤ٦ثر اللهجاث الٗغبُت الىُجحًر

 و)ٞاعة( و)الزغة(.

ت ال٣ىالمى ًسخل٠ مىي٘ الىبر ٖ -ص  ت الؿالماث، الىبر: في لهجت مجمٖى ً لهجت مجمٖى

 خُض هجض ؤن الىبر ٖىض ال٣ىالمى ٩ًىن ٖلى اإلا٣ُ٘ الشاوي مً الٟٗل ؤو الاؾم الشالسي.

                                                           
 وما بٗضَا. 60م في اللهجاث الّشبُت،اهٓغ: ؤهِـ،  1
 .في اللهجاث الّشبُتاهٓغ: ؤهِـ،   2

3 See : Owensو Jonathan, ―Nigrean Arabic in Comparative Perspective‖, Sprache Geschichte in Afrika, 

University of Bayreuth, Garmany, (1993) P. 93-115. 

 
ً
ًىم السمِـ في بِذ ؤؾخاط ٖبض الغخُم  في م٣ابلت مٗه جمذ البروِ٘عىس حذٍ خعًوؤزبذ َظٍ اإلاٗلىماث ؤًًا

ش: بٗض   م.4/12/2014نالة الٗهغ بخاٍع
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ُت ٖىض ؤَل اإلاى٣ُت مشل: چا٫ ) -ٌ  ا مً بٌٗ الُٗىب اللهجُت الٗٞغ ( في حٗا٫، chalزلَى

ا مً ال٩لماث التي حٗخبر ُٖبا لهجُا ٖىض مجمى  حَر ٖاث و٧لمت )بؾ٩ِى( بةمالت ال٩اٝ ٚو

 ال٣باثل ألازغي، وبن ٧ان لها ؤنل في اللهجاث الٗغبُت في الىًَ الٗغبي.

الاخخ٩ا٥: َظٍ اللهجت ٦شحرة الاخخ٩ا٥ بال٩اهىعي والٟالة اللٛخحن اإلادلُخحن، ٣ٞباثل الٟالة  -و 

، وال٩اهىعي ًدخ٩ىن بهم في 
ً
غجدلىن م٘ ال٣ىالمى في الىصًان مٗا جزلىن ٍو  ٌؿحرون ٍو

ً
مشال

ا حَر   1مً ألاما٦ً الاظخماُٖت. ألاؾىا١ ٚو

ت بلهجت  ت ال٣ىالمى بهظٍ السهاثو اإلاظ٧ىعة لها نلت ٢ٍى لى َظا ٞةن لهجت مجمٖى ٖو

ىاػن وألاههاع و٦ىاهت. غة ٣٦باثل الدجاػ ؤمشا٫: ٢َغل وز٠ُ٣ َو  ٖغب ٚغبي الجٍؼ

ت الؿالماث ُٞما ًإحي: خفاثق لهجت مجمىِت العالماث:  2وجخلسو زهاثو لهجت مجمٖى

 3هي ؤن جىدى باألل٠ هدى ال٨ؿغة، ٞخمُل ألال٠ هدى الُاء لُخجاوـ الهىث، ؤلامالت: -1

 َظٍ اللهجت حؿخسضم ؤلامالت في مٗٓم ٧لماتها مً طل٪: ٢ىلهم: ِبِدلم بةمالت الباء والخاء.

2- : ت ؤواثل الٟٗل  ٦4ؿغ ؤواثل الٟٗل اإلاًإع ج٨ؿغ اللهجت الٗغبُت الكغ٢ُت الىُجحًر

، وطل٪ في مشل: ِهمصخ ٣ٗض، اإلاًإع
َ
 ي، ِهغ٦ب، ِهسضم، ِه٣ُىص في ه

ظٍ الٓاَغة قبحهت بٓاَغة caal( في حٗا٫ ٞخ٣ى٫: )َچا٫ْ( )Chال٨ك٨كت: جى٤ُ الخاء ) -3 (. َو

٨ِْل Chال٨ك٨كت التي ججٗل ال٩اٝ للماهشت قِىا ًى٤ُ ) ُْ لَ َٖ ِْل في ٖلُِ٪ ؤو 
َ
ل َٖ ( هدى: 

 البدض. في ٖلُ٪، و٢ض جدضر الباخض ٖجها في الهٟداث الؿاب٣ت مً َظا 

الازخالٝ في مىي٘ الىبر: َظٍ اللهجت ججٗل مىي٘ الىبر في ال٩لماث الشالزُت ٖلى اإلا٣ُ٘  -4

 ألازحرة وطل٪ في: )َبَجى( ٩ًىن الىبر ٖلى ألال٠ اإلا٣هىعة اإلا٣ُ٘ ألازحر في ال٩لمت.

ِجي في  5الاؾدىُاء: -5 ُِ
ْ
ه
َ
حؿخسضم ْاَغة الاؾدىُاء في بٌٗ ٧لماتها، مً طل٪ ٢ىلهم: ؤ

 ةبضا٫ الٗحن الؿا٦ىت هىن. ؤُٖجي، ب

                                                           
ت م٘  1 ش: ألاظخار َاسون جىم، م٣ابلت قٍٟى  12:00- 11:00م، الؿاٖت 2014 /12 /2جمذ ًىم الشالزاء، في بِخه بخاٍع

٣ت   بٞغ
ً
 الٕىوي حذَم ًىوغ.ْهغا

2 See: Owens, ―Nigerian Arabic in Comparative Perspective‖, p.115. 
شاب، الؼمسكغي، اهٓغ:   3  .471، م1طاإلاٙفل في ـىّت ؤلِا
، وحٗٝغ  4 جدضر الباخض ٖجها في الٟهل الشالض، وط٦غ ال٣باثل الٗغبُت ال٣ضًمت التي ج٨ؿغ ؤواثل الٟٗل اإلاًإع

 )بخلخت بهغاء(، ومجها: جمُم و٢بُلت بهغاء و٢ِـ.
ظٍ الٓاَغة اللٛى  الاظدىىاء: 5 ظًل َى ظٗل الٗحن الؿا٦ىت هىها بطا ظاوعث الُاء، َو ٍت عوٍذ ًٖ ألاػص و٢ِـ َو

  وؾٗض بً ب٨غ وؤَل الُمً، ط٦غ الباخض طل٪ في الٟهل الشالض ٖىض الخضًض ًٖ ؤل٣اب اللهجاث.
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ت في الى٤ُ: ٌؿٕغ ؤصخاب َظٍ اللهجت في ال٨الم ختى ال ج٩اص جٟهم بٌٗ ألالٟاّ  -6 الؿٖغ

ت  ت جيؿب بلى البضو مً الٗغب، ومجمٖى ت، وهي ْاَغة لٍٛى لت مً قضة الؿٖغ مً ؤو٫ َو

م بضو زلو.   الؿالماث ؤ٦ثَر

ت ج٣ل ٞحها ال٩لماث اإلاؿخٗاعة ٢لت ال٩لماث اإلاؿخٗاعة ٞحها: َظٍ اللهجت الكغ٢ُت الى -7 ُجحًر

مً اللٛاث اإلادلُت؛ وطل٪ لٗضم وظىص الازخالٍ والاخخ٩ا٥ بُجها وبحن ال٣باثل ٚحر الٗغبُت 

 في الٛالب. 

غة وقغ٢حها       ت بلهجت ٢باثل وؾِ الجٍؼ ت الؿالماث بهظٍ السهاثو طاث نلت ٢ٍى ولهجت مجمٖى

بض  يء، وب٨غ بً واثل، وحٛلب، ٖو ال٣ِـ؛ ألن َظٍ ال٣باثل ًىظض في لهجاتها بٌٗ َظٍ ٦خمُم، َو

ت ٧اإلمالت وؤلاصٚام و٦ؿغ ؤواثل الٟٗل اإلاًإع وال٨ك٨كت وال٨ؿ٨ؿت وازخالٝ  الٓىاَغ اللٍٛى

 مىاي٘ هبراث ال٩لماث.

حن بالّشبُت الٙفحى ؤو ِشبُت الترار:  الٗغبُت الٟهخى ؤو ٞهخى ـلت لهجت الّشب الىُجحًر

م وما زبذ صخخه مً الترار وهي جل٪ اللٛت  الٗغبُت اإلاشمشلت في الكٗغ الجاَلي وال٣غآن ال٨ٍغ

وجمخض  -عيىان هللا ٖجهم ؤظمٗحن-الخضًض الىبىي الكٍغ٠، وؤ٢ىا٫ الصخابت وزُبهم ووناًاَم 

حن ونلتها  1َظٍ الٟترة ختى مىخه٠ ال٣غن الشاوي الهجغي، وجخجلى ٖال٢ت لهجت الٗغب الىُجحًر

ت وماوعص في بالٟهخى ُٞما ًالخٔ مً  م وألاخاصًض الىبٍى ؤلٟاْها و٧لماتها اإلاخىاٞغة في ال٣غآن ال٨ٍغ

 ألاقٗاع الٗغبُت، وجٓهغ َظٍ الهلت في الى٣اٍ آلاجُت:

ً ٧لمت مً ِالٜتها بالىفىؿ الٝشآهُت وألاخادًث الىبىٍت:  وإلزباث َظٍ الٗال٢ت هىعص ٖكٍغ

م ٚحر نٗ بت اإلاٗجى وال جدخاط بلى قغح في ؤمشلت ألاؾماء ومً ألاٞٗا٫ في الىهىم ال٣غآن ال٨ٍغ

 الجضاو٫ آلاجُت:

 (10الجضو٫ ع٢م )

م ال٣لماث في لهجت  الٜش

حن    الّشب الىُجحًر

م باللَٙ واإلاّنى  وسودَا في الٝشآن ال٢ٍش

ن 1 ُه  َّحِ
َ
ْدَؿُبىه

َ
ًىا﴿َوج ِ

ُّ ٌُم﴾  ََ ِٓ
َٖ ِه 

َّ
ْىَض الل ِٖ َى  َُ الىىع: [َو

15[. 

َها٥َ  َحَجْغ  2 َٗ َىا اْيِغْب ِب
ْ
٣ُل

َ
َدَجَغ ﴿ٞ

ْ
 .]60الب٣غة: [﴾ ال

                                                           
 .103ممٝذمت في ٘ٝه اللٕت الّشبُت واللٕاث العامُت، اهٓغ: البر٧اوي،  1
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3  
ًّْ َّ
لٓ

َ
  ا

َّ
ىَن ِبال ُٗ ِب

َّ
د ًَ ًَّ ﴿ِبْن 

َّ
﴾  الٓ ـُ ُٟ هْ

َ ْ
الىجم: [َوَما َتْهَىي ألا

23[. 

ًْ  َوَعاءْ  4 ىَن﴾  َوَعاِئِهْم ﴿َوِم
ُ
ش َٗ ْب ًُ ْىِم  ًَ ى 

َ
اإلاامىىن: [َبْغَػٌر ِبل

100[. 

ِن اْيِغْب  َبَدْغ  5
َ
َها٥َ ا﴿ؤ َٗ َبْدَغ ِب

ْ
 .]63الكٗغاء: [﴾ ل

ِؿُِذ  ُخىْث  6
َ
ي و ِ

ّ
ِةو

َ
ُخىَث ﴿ٞ

ْ
 .]63ال٨ه٠: [﴾ ال

﴾  َظَمْل  7 ٍِ ا
َُ ِس

ْ
َجَمُل ِفي َؾّمِ ال

ْ
ِلَج ال ًَ ى  غاٝ: [﴿َختَّ  .]40ألٖا

  َعَماصْ  8
َ
ُهْم ٦

ُ
َمال ْٖ َ

ْث ِبِه الّغٍُِذ﴾  َغَماٍص ﴿ؤ َخضَّ
ْ

 .]18ببغاَُم: [اق

َؿَغاٍب ﴿ َؾَغاْب  9
َ
ْمأُن َماًء﴾ ٦

َّ
ْدَؿُبُه الٓ ًَ ٍت  َٗ  ]39الىىع: [ِب٣ُِ

َخاِب ﴿وَ  َسَخاْب  10 َماِء﴾  السَّ ِغ َبْحَن الؿَّ َسسَّ
ُ ْ
 .]164الب٣غة: [اإلا

َىاْب  11
ْ
٧
َ
َباِع٤ٍْ  -ؤ

َ
  وؤ

َ
َىاٍب ﴿ِبإ
ْ
٧  

َ
 ]18الىا٢ٗت: [﴾ َباِع٤ٍَ َوؤ

ن 12   لّحِ
ً

ْىال
َ
ُه ٢

َ
 ل

َ
٣ُىال

َ
ًىا﴿ٞ ِ

ُّ  .]44َه: [﴾ لَ

ِبحْر  13
ْ
ل
َ
ٍر ﴿ ا

ْ
ْهٍغ َمِكٍُض﴾ َوِبئ

َ
ٍت َو٢

َ
ل
َّ
ُ َٗ  ]45الدج: [ُم

ْم  14 َُ ُبى
َ
ْم  ؤ َُ َمَغ

َ
 ؤ

ُ
ض ُْ ًْ َخ ىا ِم

ُ
ل
َ
ا َصز

َّ َ
ْم ﴿َوإلا َُ ُبى

َ
 ]68ًىؾ٠: [﴾ ؤ

ْعْى  15
َ ْ َ
َغي  ألا

َ
ْعَى ﴿َوج

َ ْ
﴾  ألا

ً
اِمَضة  ]5الدج: [ََ

 ومً ألاّ٘ا٥:

م ال٣لماث في لهجت الّشب  الٜش

حن  الىُجحًر

م باللَٙ واإلاّنى  وسودَا في الٝشآن ال٢ٍش

ْدِؿْب  1
َ
ْدَؿُبُهْم ﴿وَ  ج

َ
ىٌص﴾  ج

ُ
ْم ُع٢ َُ ا َو

ً
٣َاْ ًْ  . ]18 ال٨ه٠:[ؤَ

َبى 2
َ
ـَ  ؤ  ِبْبِلِ

َّ
َسَجُضوا ِبال

َ
َبى﴿ٞ

َ
َبَر﴾  ؤ

ْ
 .]34 الب٣غة:[َواْؾَخ٨

ُءوًما  َصَخَغ ؤي: َغص ؤو مى٘ 3
ْ
ُغْط ِمْجَها َمظ

ْ
ا٫َ از

َ
غاٝ: [﴾ َمْضُخىًعا﴿٢ ألٖا

18[. 

5  
َ
ظ

َ
ز

َ
  ؤ

َ
ُب ؤ ًَ َ

ٛ
ْ
ى ال ًْ ُمىسخَ َٖ َذ 

َ
ا َؾ٨

َّ َ
 ﴿َوإلا

َ
ظ

َ
َىاَح﴾  ز

ْ
ل
َ ْ
ألا

] : ٝغ  .]154ألٖا

6  
َ
ا  َؾ٣َِ

َّ َ
 ﴿َوإلا

َ
ِضحِهْم﴾  ُؾ٣ِِ ًْ غاٝ: [ِفي ؤَ  .]149ألٖا

ْم  7 َُ و
ُ
ْم  آط

ُ
اِجَها ِمْى٨ َُ ِج

ْ
إ ًَ اِن 

َ
ظ

َّ
َما﴿َوالل َُ و

ُ
أط

َ
 .]16اليؿاء: [﴾ ٞ
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ْل  8
َ
٧
َ
 ﴿ ؤ

َ
ال

َ
٦

َ
إ
َ
ُهَما َؾْىآُتُهَما﴾  ٞ

َ
َبَضْث ل

َ
 .]121َه: [ِمْجَها ٞ

ْم  9 َُ َمَغ
َ
  ؤ

ُ
ض ُْ ًْ َخ ىا ِم

ُ
ل
َ
ا َصز

َّ َ
ْم ﴿َوإلا َُ َمَغ

َ
ْم﴾  ؤ َُ ُبى

َ
ًىؾ٠: [ؤ

68[. 

10  
َ
 ﴿ َبَضؤ

َ
َبَضؤ

َ
ِزُِه﴾ ٞ

َ
اِء ؤ َٖ ْبَل ِو

َ
ِتِهْم ٢ َُ ِٖ ْو

َ
 .]76ًىؾ٠: [ِبإ

11  ٫َ ٫َ ﴿ َبضَّ َبضَّ
َ
ُهْم﴾  ٞ

َ
ِظي ٢َُِل ل

َّ
ْحَر ال

َ
ٚ 

ً
ْىال

َ
ُمىا ٢

َ
ل
َ
ْ ًَ ِظً

َّ
ال

 .]59الب٣غة: [

ْى٢َِها  َباَع٥َ  12
َ
ٞ ًْ َي ِم حَها َعَواسخِ ِٞ َل  َٗ حَها﴾  َوَباَع٥َ ﴿َوَظ ِٞ

 .]10ٞهلذ: [

ْم  13 َُ َغ
َّ

غِ ﴿ َبك ِ
ّ

اِلَخاِث﴾  َوَبك ىا الهَّ
ُ
ِمل َٖ ًَ آَمُىىا َو ِظً

َّ
الب٣غة: [ال

25[. 

َخْم  14
َ
َخَم ﴿ ز

َ
ىِبِهْم﴾  ز

ُ
ل
ُ
ى ٢

َ
ل َٖ ُه 

َّ
 .]7الب٣غة: [الل

15  ْ٘ ِب
َ
ًْ  ج َم

َ
ٞ﴿ َ٘ ِب

َ
ْحِهْم﴾  ج

َ
ل َٖ  

ٌ
ْىٝ

َ
 ز

َ
ال

َ
َضاَي ٞ  .]38الب٣غة: [َُ

ٙت:  ً ٧لمت مً ِالٜتها بىفىؿ ألاخادًث الىبىٍت الؽٍش وإلزباث َظٍ الٗال٢ت هىعص ٖكٍغ

ت الكٍغ٠ ؾهلت اإلاٗجى، وهي واإلاإزظ  ت بهظٍ اللهجت ٦ما في ههىم ألاخاصًض الىبٍى طاث نلت ٢ٍى

 1الجضاو٫ آلاجُت:

 

  

                                                           
 .147م، اهٓغ: خامض، "م٣اعهت بحن لهجت الكىا الٗغبُت والٗغبُت الٟهخى"  1
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 (11الجضو٫ ع٢م )

م ال٣لماث في  الٜش

لهجت الّشب 

حن  الىُجحًر

ٚ باللَٙ واإلاّنى   وسودَا في ألاخادًث الىبىٍت الؽٍش

َغاْب  1
َ
 خضزجي ًدحى ًٖ مال٪ ًٖ هاٞ٘ ًٖ ابً ٖمغ ؤن عؾى٫ هللا الٛ

 الٛغاب٢ا٫: )زمـ مً الضواب لِـ ٖلى اإلادغم في ٢خلهً ظىاح: 

 1ال٣ٗىع. ال٩لبو  الٟإعةو  ال٣ٗغبوالخضؤة و 

٣َْغْب  2 َٗ  ال

اَعٍْ  3
َ
 الٟ

ْب  4
ْ
ل
َ
٩

ْ
 وال

هْ  5 َٖ َيا لغَّ
َ
 2ما ًدغم مً الىالصة( الغياٖت)ًدغم مً ٢ا٫ عؾى٫ هللا  ا

ُمْغ  6 لخُّ
َ
 3بالخمغ مشال بمشل بلض(. الخمغ ٢ا٫ عؾى٫ هللا ) ا

هْ  7 َٖ َهاَع
ُ ْ
ت: )لِـ الكضًض ٢ا٫ عؾى٫ هللا  اإلا بهما الكضًض الظي  بالهٖغ

 4ًمل٪ هٟؿه ٖىض الًٛب(.

8  ًْ ُه
ُ
٤ بط وظض ٢ا٫ عؾى٫ هللا  ٚ ٚهً : )بِىما عظل ًمصخي بٍُغ

٤ ٞإزٍغ ٞك٨غ هللا ٟٞٛغ له(. قى٥ ى٥ْ  9 5ٖلى الٍُغ
ُ

 ق

هْ  10
ُ
ىج ُٟ  ؤَلهنالة الٗهغ ٦إهما وجغ  جٟىجه: )الظي ٢ا٫ عؾى٫ هللا  جَ

هْ  11 6(.مالهو 
َ
ل َْ َ

 ؤ

هْ  12
َ
 َوَمال

ْم  13
ُ
٨

ْ
ل
َ
: طَب لخاظت في ٚؼوة ًٖ اإلاٛحرة بً قٗبت ؤن عؾى٫ هللا  ا

                                                           
م(، 1991، )صمك٤: صاع ال٣لم، 1، جد٤ُ٣: ج٣ي الضًً الىضوي، ٍمىوإ ؤلامام مال٤ ؤبى ٖبض هللا مال٪ بً ؤوـ، 1

 .273، م2، ط426الخضًض ع٢م
 . 569، م2، ط616، الخضًض ع٢م مىوإ ؤلامام مال٤ مال٪ بً ؤوـ، 2
 . 246، م3، ط764اإلاغظ٘ هٟؿه، الخضًض ع٢م 3
حر بً هانغ الىانغ، صحُذ البخاسي بً ببغاَُم البساعي،  ؤبى ٖبض هللا مدمض بً بؾماُٖل 4 ، جد٤ُ٣: مدمض َػ

 .28، م8، ط6114ٌ(، الخضًض ع٢م1422، )ال٣اَغة: صاع َى١ الىجاة، 1ٍ
ٓمي، ٍ اإلاىوإ،مال٪ بً ؤوـ،  5 ماؾؿت ػاًض بً ؾلُان آ٫ جهُان،  ، )ؤبى ْبي:1جد٤ُ٣: مدمض مهُٟى ألٖا

 .179، م2، ط431م(، الخضًض ع٢م2004
 .115، 1، ط552الخضًض ع٢م  صحُذ البخاسي،البساعي،  6
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14  ٤ْ ِ
ُّ : ٞٛؿل وظهه  جبى٥... ٞظَبذ مٗه بماء، ٞجاء عؾى٫ هللا   َي

٦مي ي٤ُ ظبخه ٞلم ٌؿخُ٘ مً  ٦ميزم طَب ًسغط ًضًه مً 

 1الجبت... بلض.

15  
ْ

اٝ َٖ
لّغِ

َ
 ؤن ٖبض هللا ابً ٖمغ ٧ان بطا  ا

َ
٠ ِٖ اههٝغ ٞخىيإ زم عظ٘ ٞبجى  َع

 2ولم ًخ٩لم.

ا في ألاؼّاس الّشبُت: ََ  ُوُسُود

ظٍ الكىاَض  حن في ؤقٗاع الٗغب باللٟٔ واإلاٗجى، َو ٗجى به وعوص ٧لماث لهجت الٗغب الىُجحًر َو

 ًٖ 
ً
ًال ت جض٫ صاللت واضخت ٖلى ٖال٢ت َظٍ اللهجت بالٗغبُت الٟهخى )ٖغبُت الترار(، ٞو الكٍٗغ

ا، ومً زم ًجيء بكاَض مً  ًٗ طل٪ ٞةن الباخض ًإحي بال٩لمت زم مٗىاَا في اللهجت والٟهخى م

خطر طل٪ في ٢اثمت  كحر بلى ال٩لمت بىي٘ زِ جدتها، ٍو ت بىٟـ اللٟٔ و اإلاٗجى، َو ألابُاث الكٍٗغ

 3الجضو٫ آلاحي: 

 (12الجضو٫ ع٢م )

م ا والٙفحى واخذ ال٢ماث الٜش  مّىاَا في لهجت ِشب هُجحًر

1  
ُ
ُبْرَمت

ْ
ل
َ
 البرمت ٢ِْضٌع مً حجاع والجم٘ ُبَغم َوُبَغام وِبَغم ا

 4الخضاصًت:٢ا٫ ٢ِـ بً 

ٗان مً َى ظإػ   ُبْغَمتؾعى بُجهم واف بإٞال١   لخٟج٘ باإْل

 بُاى ٌٗتري الجؿض بسالٝ لىهه لِـ مً البرم َبَه٤ْ  2

 ٢5ا٫ عئبت بً العجاط:

 الَبَه٤ْ ُٞه زُىٍ مً ؾىاص وبل٤       ٦إهه في الجلض جىلُ٘ 

َغاْن  3
ْ
ُغ: ألاقغ َبُ

ْ
غ والَبُ ُِ  َب

 1اإلاّغي:٢ا٫ الخهحن بً الخمام 

                                                           
ٓمي، الخضًض ع٢م  اإلاىوإ،مال٪ بً ؤوـ،  1  .48، م2، ط99جد٤ُ٣: مدمض مهُٟى ألٖا
 .85، م1، ط36، جد٤ُ٣: ج٣ي الضًً الىضوي، الخضًض ع٢م مىوإ ؤلامام مال٤ 2
ذ: قغ٦ت الغبُٗان لليكغ والخىػَ٘، 1ٍ بحن الٙفحى والّامُت،اهٓغ: ببغاَُم ٖبض الغخُم الٗىضخي،  3 ، )ال٩ٍى

 م(، ألابُاث مإزىطة مً َظا ال٨خاب.1989
اوي،ؤبى ٞغط ألانٟهاوي،  4  .154، م14(، ط2جد٤ُ٣: ؾمحر ظابغ، )بحروث: صاع ال٨ٟغ، ٍ ألٔا
ٍم،ابً ؾُضٍ،  5  .130، م4ط اإلاد٢م واإلادُي ألِا
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٘ ألاناب٘       بُغجُم صٞٗىا٦م بالخلم ختى   وبال٠٨ ختى ٧ان ٞع

ـْ  4 : الخغ٦ت والهىث السٟي و٢ض جُل٤ ٖلى الهىث. ِخ ُـّ  الِخ

ب الهظلي:  ٢2ا٫ ؤبى طٍئ

ا ٞكغبً زم ؾمًٗ   صوهه     قٝغ الدجاب وعٍب ٢ٕغ ٣ًٕغِخؿًّ

َف  5  الخدَغل والخغف: بٚغائ٥ ؤلاوؿان ل٣ُ٘ بمشُله.  َخغَّ

حر بً بال٫:  ٢3ا٫ َػ

ُف وطي خى٤ ؤٚغاٍ بي ٚحر هاصر      ٣ٞلذ له: وظه   ؤ٢بذ اإلاَدِغّ

 ُخْمُى الكمـ: َخّغَا َخاِمي 6

 ٢4ا٫ ابً ؤخمغ:

ةما زلخجي ػلذ بٗض٦م َيِمًىا     ؤق٩ى بل٨ُم خ  ألالم ُمىَّ

َخل 7
َ
 ٟٚلتالسخل: الخساصٕ ًٖ  ز

حر بً ؤبي ؾلمى:  ٢5ا٫ َػ

 
ُ
هبطا ما ٚضوها هبخػي الهُض مغة     متى هٍغ ٞةهىا ال ه

ُ
اِجل

َ
 س

مْ  8
َ
 زم البِذ والبئر وازخمها ؤي: ٦يؿها ز

 ٢6ا٫ الهظلي:

مٌّ جٟجي زمام الىاؽ ٖىا ٦إهما    ًٟجحهم 
َ
 مً الىاع زا٢بز

9  ٌَّ
َ
٪ اإلااء ز  السطسًت: جدٍغ

 ٢7ا٫ الكٍغ٠ الغضخي:

       ٢ض زطسٌ السجل بجا٫ ٖم٤ُ
ً
ّغة

ُ
ُه ٚ

َ
ْغُظى ل ًَ  ًْ ُغوُح َم ًَ 

                                                                                                                                              
٤ُ الىُٟغ ومسخاع الٗبُضي داظً الؽّش وآدابه، الّمذة في مؤبى ٖلي الخؿً بً عق٤ُ ال٣حرواوي،  1 جد٤ُ٣: جٞى

 .569، م2م(، ط2009، )جىوـ: اإلاجم٘ الخىوسخي للٗلىم وآلاصاب والٟىىن، 1وظما٫ خماصة، ٍ
 ، ماصة: )همم(.592، م12ط لعان الّشب،ابً مىٓىع،  2
)بحروث: صاع م٨خبت  شا والبلٕاء،مدالشاث ألاداء ومداوساث الؽّؤبى ال٣اؾم خؿحن بً مدمض الغاٚب ألانبهاوي،  3

 .239م(، م1980الخُاة، 
 .486، م37)ال٣اَغة: صاع الهضاًت، ص.ث(، ط مدمذ بً مدمذ، جاج الّشوط مً حىاَش الٝامىط،الؼبُضي،  4
حر بً ؤبي ؾلمى،  5 حر،َػ اؽ، ٍ دًىان َص ت، 1جد٤ُ٣: خمضو َمَّ  .52م(، م2003، )بحروث: صاع اإلاٗٞغ
 ، ماصة: )ٞجا(.148، م15ط لّشب،لعان اابً مىٓىع،  6
٠ الغضخي، مدمض بً الخؿحن،  7 ٚ الشض ي،الكٍغ  .69م(، م1990)بحروث: صاع ناصع،  دًىان الؽٍش
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ْل  10
َ
 صٚل ًضٚل صٚكا:صزل في ؤو ٖلحهم، هجم و٦ّغ. َصٚ

 ٢1ا٫ الغاظؼ:

 ًُ ًَ ٠ُ٦ جغاًَ  ْ
ك ِٚ  الؿغي    و٢ض مطخى مً لُلهً ما مطخىَضا

11  
ْ

٠ُ َِ ٣خه َع
َّ
ٟخه: بطا َع٢ ٟذ الصخيء ؤَع ٠ مً ٢ىلهم: َع  الَغ

 ٢2ا٫ ٦شحر:

 م٣اعب زُى ال ٌٛحر وٗله   
ُ

٠ُ َِ  الكغا٥ ؾهلت اإلادؿمذ َع

12  
َ

٠
َ
ت َػ٢ ٟه ػ٢ٟا: اؾخلبه ؤو ازخُٟه بؿٖغ

ُ
ْؼ٢ ًَ ٠ الصخيء 

َ
 َػ٢

 ٢3ا٫ مؼاخم:

ىضٍ    بطا ما الخ٣ى ألابُا٫ خ٠ُ  ًغب بيغاب الصجإ ٖو  ٍو
ُ

٠
َ
 ُمَؼا٢

ى الكغا٥ وظمٗه ؤؾُاع  َؾْحر  13 ضَّ مً الجلض َىال َو
ُ
ْحر: ما ٢ وؾُىع  الؿَّ

 وؾُىعة.

 ٢4ا٫ الكاٖغ:

ا زلىث به    ٖلى ٢لىن٪ وا٦خبها   بإؾُاعال جإمجن ٞؼاٍع

14 ً ا مجها َسسَّ  ؤظض سسىت مً خمى ؤي: خغًّ

 ٢5ا٫ ألازيـ بً قهاب الخٛلبي:

ُذ بها ؤٖغي وؤقٗغ 
ْ
ِلل

َ
َىتْ

ْ
 ٦ما اٖخاص مدمىما بسُبر نالب     ُسس

 ظم٘ ٞغؽ السُل 15

ت بً الٗبض:   ٢6ا٫ َٞغ

 ول٣ض قهضث السُل وهي مٛحرة     ول٣ض َٗىذ مجام٘ الغبالث

                                                           
 ، ماصة: )صٚل(.302، م6ط لعان الّشب،ابً مىٓىع،  1
 .72م(، م1994، )بحروث: صاع ناصع، 1جد٤ُ٣: ٖضهان ػ٧ي صعوَل، ٍ دًىان ٠شحر ِضة،٦شحر، ٖؼة،  2
غي،  3 (.177، م3ط تهزًب اللٕت،ألاَػ  ، ماصة: )٢ٝؼ
ض،  4 ، )ال٣اَغة: صاع 3جد٤ُ٣: مدمض ؤبى الًٟل ببغاَُم، ٍ ال٣امل في اللٕت وألادب،اإلابرص، ؤبى الٗباؽ مدمض بً ًٍؼ

 .65، م3م(، ط1997ال٨ٟغ الٗغبي، 
م(، 1998صع وم٨خبت الهال٫، ، )بحروث: 1جد٤ُ٣: ٢صخي الخؿحن، ٍ اإلاٙملُاث،اإلاًٟل مدمض بً ٌٗلى الًبي،  5

 . 118م
ت بً الٗبض،  6 ت بً الّبذَٞغ   . 14م(، م1980، )بحروث: اإلا٨خبت الش٣اُٞت، دًىان و٘ش
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16  
ْ

اٝ
َ

خُاولً ق ً مً الؿُىح ؤي: ًىٓغن ٍو  عؤًذ اليؿاء ًدكٞى

 

 

 الخاجمت

 جىنلذ الضعاؾت بٗض الخُىاٝ بلى هخاثج ٦شحرة، ؤَمها:

ت ال٣ىالمى ؤ٢غب بلى لهجت ٢باثل ٚغبي  غة بن لهجت ٚغب بغهى الٗغبُت؛ ؤي: لهجت مجمٖى الجٍؼ

ىاػن، إلاا لها مً  الٗغبُت مً ؾ٩ان الدجاػ ٣٦َغل وز٠ُ٣ وؾٗض بً ب٨غ وألاههاع و٦ىاهت َو

ا مً  هاع والدؿهُل وزلَى ت، وطل٪ هدى: الٟخدت وؤلْا زهاثو ٢ض حكاع٥ ٞحها اللهجت الدجاٍػ

ا مً السهاثو اللهجُت التي اقتهغث بها َظٍ ال٣باثل. حَر ت ال٨الم ٚو  ال٨ك٨كت وال٨ؿ٨ؿت وؾٖغ

غة  ت الؿالماث ؤ٢غب بلى لهجت ٢باثل قغقي الجٍؼ وبن لهجت قغ١ بغهى الٗغبُت؛ ؤي: لهجت مجمٖى

يء وب٨غ بً واثل؛ إلاا لها مً زهاثو ٢ض  بض ال٣ِـ َو الٗغبُت ووؾُها ٦خمُم وؤؾض وحٛلب ٖو

ت ال٨الم والازخالٝ ف ي حكاع٥ ٞحها اللهجت الخمُمُت، وطل٪ هدى: ؤلامالت وؤلاصٚام وال٨ك٨كت وؾٖغ

ا مً السهاثو اللهجُت التي اقتهغث بها َظٍ ال٣باثل. ولهظٍ  حَر مىاي٘ الىبر والاؾدىُاء ٚو

 
ً
ت زهاثو نىجُت جسال٠ ٞحها الٗغبُت الٟهخى، وحكاع٥ ٞحها ٚالبا اللهجت الٗغبُت الىُجحًر

اللهجاث ال٣ضًمت؛ وطل٪ في ؤلابضا٫ وال٣لب والخظٝ والترزُم، ٦ةبضا٫ الٗحن َمؼة والخاء َاًء 

ت في  ا مً ؤلابضالاث الؿاٍع حَر ت ٚو  وه٤ُ ال٣اٝ بحن ال٩اٝ وال٣اٝ ٧الجُم ال٣اٍَغ
ً
والٓاء يايا

 مً ؤنىاث الٗغبُت 
ً
ً نىجا كٍغ حن حؿخسضم ؤعبٗت ٖو ألانىاث الٗغبُت. ولهجت الٗغب الىُجحًر

 الٟهخى، في خحن ؤن ؤعبٗت مجها اهضزغث وهي: الٗحن والخاء والظا٫ والشاء.

ت باللهجاث ال٣ضًمت والٗغبُت الٟهخى، ولها نلت ٦ظل٪ لهجت الٗغب  حن طاث نلت ٢ٍى الىُجحًر

حها  ت. ٞو  باللهجاث الٗغبُت الخضًشت، وبسانت اللهجت الؿىصاهُت وال٩ىٍدُت والؿٗىصًت واإلاهٍغ
ً
ؤًًا

م  حن وعصث في ؤقٗاع الٗغب ال٣ضًمت وال٣غآن ال٨ٍغ آالٝ ألالٟاّ اإلاؿخٗملت في لهجت الٗغب الىُجحًر

، و وههىم  غَّ
َ

، وَخّغَف، وق
ٌ
ٟت، مشل: ُبْغَمت ت الكٍغ ن، ألاخاصًض الىبٍى ّحِ

ََ ، و ـْ َغاْن، وِخ
ْ
َبَه٤ْ، وَبُ

 ،
ْ
ت َٖ َيا ْب، والغَّ

ْ
ل
َ
، وال٩

ْ
َعة

ْ
إ َٟ ٣َْغْب، وال َٗ َغاْب، وال

َ
َخْم، وَنَغْر، والٛ

َ
، وز

ْ
ْذ، وَعَظ٠

َ
ن، وَحَجْغ، وَؾ٨ ّحِ

َ
ول

وبًٗها لم ٌٗٝغ ؤنله ؤو وكإ هدُجت لخُىع و٢لُل مً ؤلٟاْها مإزىطة مً اللٛاث اإلادلُت، 

 نىحي.
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بىاًء ٖلى ماج٣ضم مً صعاؾت اللهجاث بهٟت ٖامت ولهجت الٗغب  الخىـُاث والاٜتراخاث:

حن بهٟت زانت وهي مىاٍ َظٍ الضعاؾت ٣ًترح الباخض ما ًإحي:  الىُجحًر

ب بلحها اإلاداٞٓت ٖلى َظٍ اللهجت والٗىاًت بها مً ٢بل الباخشحن الٗغب، ألجهم ؤ٢غ  -1

ت، وال ؾُما الجامٗاث  م مً الٛغبُحن الظًً ٦شٟىا ٞحها البدىر باإلهجلحًز مً ٚحَر

حصجُ٘ ؤبىاء َاالء الٗغب ٖلى ال٣ُام ببدىر جخٗل٤ بلهجتهم الٗغبُت  -2ألاإلااهُت. 

وجإنُلها وعبُها باللهجاث الٗغبُت ال٣ضًمت واإلاٗانغة، وؤن ًًٗىا لهجتهم ههب 

تهم الٗغبُت. ؤُٖجهم ٞهي جمشل شسهُته ٍى ال٣ُام بةوكاء ماؾؿاث ٖلمُت  -3م َو

 لها؛ إلاا ٞحها مً 
ً
ا ت مىيٖى حٗخجي بالبدىر اإلاُضاهُت، وجخسظ اللهجت الٗغبُت الىُجحًر

ظىاهب مهملت لم جدٔ بٗىاًت ٧املت، وطل٪ ٨ًمً في بزباث وعوصَا في الٗغبُت 

ال٢تها بال٣ م  ٖو غاءاث ووعوص ؤلٟاْها الٟهخى؛ خُض وعصث ؤلٟاْها في ال٣غآن ال٨ٍغ

 
ً
في ألاقٗاع الٗغبُت ال٣ضًمت، ٦ظل٪ في اإلاٗاظم الٗغبُت مما ًدخمل في جٟهُله ؤبدازا

 مؿخًُٟت ًلخمـ لها مً ألامشلت في اللهجاث اإلاخخابٗت ٖلى ٦ثرتها.
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ت: دساظت لٕىٍت جدلُلُت  معخٝبل الّشبُت وؤلاهجلحًز

 الذ٠خىس ِاد٥ الؽُخ

ٚ ِلي ؤلاظالمُت، بشوهاي داس العالم١لُت اللٕت الّشبُت   والحماسة، حامّت العلىان الؽٍش

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث

ت  التي حٗض آلان اللٛت  جىق الٙشلُت ألاولى ِلىج٣ىم َظٍ الضعاؾت ٖلى ٞغيِخحن:  ؤن ؤلاهجلحًز

ت والؿُاؾُت، بال ؤن جإزحر َظٍ الؿُاصة ٖلى ويٗها ألاولى ؾُا صة في ٧اٞت الهٗض الٗلمُت، والخجاٍع

ت، في ٧ل ؤن٣إ   لىظىصَا! ٞاالهدكاع الىاؾ٘ للٛت ؤلاهجلحًز
ً
 عثِؿا

ً
. بله ؾ٩ُىن مهضصا

ً
ؾ٩ُىن ؾالبا

ت جىمى في مؿاعاث مسخلٟت لخدك٩ل مٗ  بلى همى جىىٖاث لهجُت بهجلحًز
ً
ا في آزغ الضهُا، ؾُاصي خخما

ظا ٖحن ما خضر للٛت الالجِىت التي  اإلاُاٝ لهجاث ٢ىمُت، جخُىع بلى ؤن جهحر لٛاث مؿخ٣لت. َو

م؛ ٞاإلاالخٔ آلان  جىلضث مجها اللٛاث ألاوعبُت اإلاٗانغة. َىال٪ مً الكىاَض ما ًضٖم َظا الٖؼ

ت اإلاٗا ت،٧لها حٗض مً اللٛت ؤلاهجلحًز اث لهجُت ٦شحرة للٛت ؤلاهجلحًز نغة، وحٗض ٧ل مجها في وظىص جىٖى

ت  ُاوي، Standard Englishبالصَا لٛت مُٗاٍع ٩ي، وؤلاهجلحزي البًر . ٞهىال٪ ؤلاهجلحزي ألامحًر

ظا ما انُلخىا  اجه اإلاسخلٟت.  َو ٣ي، وألاؾُىي بدىٖى والىُىػالهضي، والهىضي، وألاؾترالي، وؤلاٍٞغ

اث اللهجُت ال English Englishesٖلُه   جىمى مىٗؼلت ًٖ ق٣ُ٣اتها مسخلٟت .واإلاالخٔ ؤن َظٍ الخىٖى

ظان الٗىهغان ٌك٨الن  ت. َو ت ٣ِٞ، وبهما جسخل٠ في ألانىاث والترا٦ُب الىدٍى في اإلاٟغصاث اللٍٛى

ت لٛاث ججم٘ بُجها ؾماث نىجُت   الٗمىص ال٣ٟغي للٛت؛ ٞةن حٛحرا  جًخى اللٛت ؤلاهجلحًز
ً
مٗا

ت لٛى    إلاجمٖى
ً
ت وصاللُت وجغ٦بِبت ،  بجها ؾخٛضو ؤنال  Englishٍت ؛ هي ؤؾغة اللٛاث ؤلاهجلحًز

Language Family  . م ِلى م ي٠ٗ مؿاَمت الٗغبُت في ؤلاهخاط ؤما الٙشلُت الشاهُت ٘تِز ؤهه ٚع

اتها مً  الٗلمي والخ٣جي للخًاعة الٗاإلاُت اإلاٗانغة، بال ؤجها بمالها مً  مٗاًحر يبِ في ٧اٞت مؿخٍى

اٞٔ ٖلى ٦ُىىهتها، وؾتزو٫ الؿماث التي جمحز بحن نىث، ومٟغصاث وجغا٦ُب ؾدخم٨ً مً  ؤن جد
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اللهجاث الٗغبُت، وطل٪ بٗل زىعة الاجهاالث التي ٢اعبذ بحن ها٣َي اللٛت الٗغبُت بل بن ٧ل  

ً ؤجها اللٛت ألا٢ضع  اللهجاث الٗغبُت  ؾدخ٣ترب هدى الٟهخى اإلاٗانغة. وبظا ٞةن بن الٗغبُت جبَر

جداو٫ َظٍ الضعاؾت مؿخسضمت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ٖلى الب٣اء والىمى في ٧اٞت الٓغوٝ. 

 البدض في َاجحن الٟغيِخحن لخإًُضَما ؤو صخًهما.

 اإلاٝذمت 

ؤو  جداو٫ َظٍ الىع٢ت مؿخسضمت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي البدض في ٞغيِخحن، وطل٪ بُٛت جإًُضَما

راث الٟٗل الخًغي صخًهما. وطل٪ بٛغى جبُان مضي ٢ابلُت اللٛخحن للب٣اء، واؾدُٗاب مخٛح

ش.  البكغي ٖبر الخاٍع

ت هي اللٛت ألاولى ؾُاصة، بال ؤن جإزحر َظٍ اإلا٩اهت ٖلى وي٘  م ؤن ؤلاهجلحًز الٟغيُت ألاولي هي: "ٚع

 لىظىصَا بىنٟها لٛت!" ٞاالهدكاع 
ً
 عثِؿا

ً
. بل عبما ٩ًىن مهضصا

ً
ت ؾ٩ُىن ؾالبا اللٛت ؤلاهجلحًز

ت، في ٧ل ؤن٣إ  ت ل٩ل مجها الىاؾ٘ للٛت ؤلاهجلحًز اث بهجلحًز  بلى زل٤ جىٖى
ً
الضهُا، ؾُاصي خخما

ت اإلاخباًىت جخُىع وجخٛاًغ في مؿاعاث مسخلٟت  اث ؤلاهجلحًز ظٍ الخىٖى لهجت ؤو لهجاث زانت. َو

ظا ٖحن ما خضر  لدك٩ل مٗا في آزغ اإلاُاٝ لهجاث ٢ىمُت، جخُىع بلى ؤن جهحر لٛاث مؿخ٣لت. َو

 لٛاث ألاوعبُت اإلاٗانغة.للٛت الالجُيُت التي جىلضث مجها ال

م ؤن اإلاكاع٦حن في ماجمغ )لٛت الُٟل الٗغبي في ٖهغ الٗىإلات( الظي ٣ٖض في  ؤما الشاهُت ٞهي: "ٚع

م، ٢الىا: بن الٗغبُت ولٛاث ؤزغ 19/2/2007بلى  17م٣غ ظامٗت الضو٫ الٗغبُت في اإلاّضة مً 

ؾخمغ بدالت مٛاًغة إلاا ًلم  ؾخمىث بجهاًت َظا ال٣غن، ٞةن الباخض ًغي ه٣ٌُ طل٪؛ ٞالٗغبُت،

ت؛ بط ؾخداٞٔ ٖلى ٦ُىىهتها، وؾتزو٫ الؿماث التي جمحز بحن اللهجاث الٗغبُت. بل بن  ٧ل  باإلهجلحًز

ً بهظا ؤجها اللٛت ألا٢ضع ٖلى  اللهجاث الٗغبُت  جخجه هدى الٟهخى اإلاٗانغة. بن الٗغبُت ؾخبَر

 الب٣اء والىمى في ٧اٞت الٓغوٝ." 

 الٟغيِخحن في الى٣اٍ الخالُت: ؾِخم مىا٢كت َاجحن



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 363  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

 الٗغا٢ت واإلاٗانغ. .1

 مأالث الخُىع في اللٛخحن. .2

ت وعَان اإلاؿخ٣بل. .3  الٗغبُت وؤلاهجلحًز

 زاجمت .4

 

 الّشاٜت واإلاّاـشة 

بن الٗغا٢ت واإلاٗانغة لٟٓان مخًاصان، بن ؤَل٣خا ٖلى لٛت ما ٞظا ٌصخي بُال٢ت ٢ضعتها ٖلى الخٗبحر 

ًٖ خًاعة الٗهغ؛ ؤي بجها لٛت طاث قباب مخجضص جخُىع وجىمى صون ؤن ج٣ٟض ؤنىلها 

ت في طل٪، ٞةن ٦ٟت الٗغبُت جبضو عاجخت،  وزهاثهها اإلامحزة. وبن ٢ىعن بحن الٗغبُت وؤلاهجلحًز

. ٞالل ت ٖبر ٖهىعَا جخٗثر بحن جهىى وؾ٣ٍى . وؤلاهجلحًز
ً
 ٛت الٗغبُت طاث عبُ٘ مخجضص صوما

ٞاللٛت الٗغبُت طاث نلت وز٣ُت ٚحر مىٟهمه ًٖ مايحها ؤجها طاث ٦ٟاءة مخجضصة صوما، مىا٦بت 

ظا  -ؤي ٖهغ-للٗهغ  ٧ان. بل بجها لٛت ال حٗٝغ لها َٟىلت ".....بضؤث ٞجإة ٖلى ٚاًت ال٨ما٫، َو

ش البكغ، ٞلِـ لها َٟىلت وال قُسىزت." ؤٚغب  1ما و٢٘ في جاٍع

ظٍ اللٛت جؼصاص ٢ىة بدخالي ألاػمان؛ بط لها ال٣ضعة ٖلى الىماء والخُىع في ٧ل الٓغوٝ. ولها ال٣ضعة  َو

في الخٗبحر ًٖ ؤخىا٫ اإلاجخم٘ في جغصًه وع٢ُه. ٞالٗغبُت جداٞٔ ٖلى بهائها و٢ىتها بطا ما يٟٗذ 

ظا واضر ظلي بمجيء ؤلاؾالم. ٞاإلؾال   ب٣ىة خًاعتها. َو
ً
م الظي ٧ان ه٣لت خًاعتها، وجؼصاص ؤل٣ا

ت  ش البكٍغ ت َاثلت في جاٍع م حشماهىط "خًاٍع بّن في ؤلاؾالم ٜا٥ اإلاعدؽٛش اإلاجشي ِبذ ال٢ٍش

 للٛت الٗغبُت ؤب٣ى ٖلى عوٖتها وزلىصَا ٞلم جىل مجها ألاظُا٫ اإلاخٗا٢بت ٖلى ه٣ٌُ ما 
ً
 َاّما

ً
ؾىضا

 بحن ظ
ً
ول٣ض ٧ان لئلؾالم  .ضعان اإلاٗابضخضر للٛاث ال٣ضًمت اإلامازلت، ٧الالجُيُت خُض اهؼوث جماما

م ؤزغ ٖم٤ُ في  ، و٧ان ألؾلىب ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
ت ؤزغث في الكٗىب التي اٖخى٣خه خضًشا ٢ىة جدىٍل ظاٞع

 
ً
 مً ال٩لماث الٗغبُت اػصاهذ بها لٛاتها ألانلُت ٞاػصاصث ٢ىة

ً
زُا٫ َظٍ الكٗىب ٞا٢خبؿذ آالٞا

 2وهماًء."

                                                           
ت، اللٕت الّشبُت بحن خماتها وخفىمهاالجىضي، ؤهىع،  1  .25م(، م 1963، )ال٣اَغة: م٨خبت الاهجلى اإلاهٍغ
، الٗضص مجلت اللعان الّشبيَـ الٗلىم في الخٗلُم الٗالي، اهٓغ: خمض، مدمىص ٞىػي، اجساط الٗغبُت لٛت لخضع  2

 .85(، م24)



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 364  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

 ُٞ 
ً
٣ى٫: "ل٣ض خُٓذ اللٛت الٗغبُت بما لم جدٔ به ًا٦ض ٖبُض هللا َظٍ اإلاٗاوي ؤًًا

ش  لٛت ؤزغي مً ٖىامل ال٣ىة والب٣اء، ٞهي اللٛت التي ولضث في مهض ألابجضًت ألا٢ضم في جاٍع

ؤلاوؿان، ووعزذ بٌٗ ٖىانغ ؤمهاتها وؤزىاتها مً لٛاث الكغ١ ال٣ضًم، وهي لٛت الٗغب ٢بل 

٩ًاص ًى٣هها شخيء. وهي بمجيء ؤلاؾالم لٛت  ؤلاؾالم، جٓهغ م٨خملت هاضجت في الكٗغ الجاَلي ال 

ال٣غآن ولٛت ؤلاؾالم الضًً ال٩ىوي الظي هؼ٫ للىاؽ ٧اٞت، زم ٚضث اللٛت الٗاإلاُت ألاولى في ٖهغ 

 1اػصَاع الخًاعة الٗغبُت وؾُُغتها ٖلى الٗلم الٗالمي."

ها ولٟذ الىٓغ بلى ٢ىة اللٛت و٢ضعتها ٖلى اإلاٗاٌكت والىماء في ؤي٠ٗ خل٣اث خًاعت

غة ٧ي جىدجي ؤمام  ً لخجاعب نٗبت ومداوالث مٍغ الٗغبُت ٣ٞا٫: "حٗغيذ في ال٣غن الٗكٍغ

الٗامُاث مغة وؤمام اللٛاث ألاظىبُت مغاث، وؤمام صٖاوي لخُٛحر ٦خابتها والاه٣ُإ ًٖ طا٦غتها، 

ول٨جها نمضث وب٣ُذ خُت، وماجذ ؤ٦ثر جل٪ الضٖىاث ؤو جدىلذ بلى ججاعب ظاهبُت ال حٛحر مً 

ان الجهغ اإلا٣ضؽ قِئا."ظ  2ٍغ

٨ٟي في طل٪ ال٣غآن وخضًض   ٚحر مؿخعجم إلاً ٣ًغؤٍ. ٍو
ً
بن جغار اللٛت الٗغبُت ًٓل صوما

الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم. وؤ٢ضم مً طل٪ ؤقٗاع ٖغب الجاَلُت التي ما ػالذ م٣غوءة ومٟهىمت؛ 

 ٌؿخٗصخي ٖلى الٟهم. بل بن اللٛت ا
ً
اتها ألاعب٘، وهي ٞما مً ؤزغ ٦خب بالٗغبُت ٢ضًما لٗغبُت في مؿخٍى

، والضاللت والىدى حٗخمض في مغظُٗتها ٖلى اإلاهاصع الٗغبُت التي ٦خبذ ٢بل ؤعبٗت  الهىث، والهٝغ

.
ً
 ٖكغ ٢غها

: "والٗىهغ الشاوي الظي ؤب٣ى ٖلى اللٛت الٗغبُت َى مغوهتها التي ال 
ً
ًمٌ ظغماهىؽ ٢اثال

 ال ٌؿخُُ٘
ً
باعي؛ ٞاألإلااوي اإلاٗانغ مشال

ُ
 مً اللهجت التي ٧ان ًخدضر بها  ج

ً
 واخضة

ً
ؤن ًٟهم ٧لمت

ؤظضاصٍ مىظ ؤل٠ ؾىت، بِىما الٗغب اإلادضزىن ٌؿخُُٗىن ٞهم آصاب لٛتهم التي ٦خبذ في 

 3الجاَلُت".

 
ً
٣ا  ًم٨ىاجها مً الخ٠ُ٨ ٞو

ً
 ومغوهت

ً
ظا ٖحن ما طَب بلُه ولُم وع٥: "بن للٗغبُت لُىا َو

ُت ولٛتها اؾخمض الٛغب جهًخه الخضًشت خُض حٗلمىا في إلا٣خًُاث الٗهغ. ٞمً الخًاعة الٗغب

                                                           
صحُٙت الٕذ ٖبُض هللا، مدمض، هضوة ًٖ ٖاإلاُت اللٛت الٗغبُت وؤ٣ًىهاتها في الغبُ٘ الٗغبي في ظامٗت ُٞالصلُٟا،  1

 م.2011، الشالزاء، صٌؿمبر ألاسدهُت
 اإلاغظ٘ هٟؿه.  2
 .74، مخماتها وخفىمها اللٕت الّشبُت بحنالجىضي، ؤهىع،  3
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ظا شخيء  ظامٗاث ألاهضلـ ون٣لُت. واخخ٩ىا بالٗالم ؤلاؾالمي في ؤما٦ً مسخلٟت وحٗلمىا مىه. َو

جهله ٦شحر مً ؤبىاء اإلاؿلمحن."  مٗغوٝ ٍو

ش الىؾُِ هي اللٛت الٗاإلاُت ألاولى لٛت ال٨ٟغ   ظٍ اللٛت "ؤنبدذ لٗضة ٢غون في الخاٍع َو

 ،ً والٗلم والا٢خهاص، وخّغع الخٝغ الٗغبي ٖكغاث اللٛاث ٚحر اإلا٨خىبت وؤصزلها ٖالم الخضٍو

وحٗاٌكذ الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت م٘ ز٣اٞاث الكٗىب التي اعجبُذ مٗها بال٣ُٗضة ولم جداو٫ 

ُاء ٞإٚىتها واٖخيذ بها و٢بلذ صون جدّحز  وال جمُحز َمؿها ؤو اؾخالبها، ول٨جها حٗاملذ مٗها ؤزظا ٖو

 1مً اؾخُإ ؤن ٠ًًُ الي ٢ضعتها بل بجها ٦غمذ طل٪ وشجٗذ ٖلُه."

وجىظض ٖىض الٛغب الُىم في م٨خباتهم ومخاخٟهم ٦شحر مً اإلاسُىَاث الٗغبُت في مسخل٠ الٗلىم، 

و٠ُ٦ ٣ٌٗل ؤن ج٩ىن اللٛت الٗغبُت ال جهلر ألن ج٩ىن لٛت ٖلم وجهلر لها لٛاث الٛغب ال٣انغة، 

والهحن والُابان اإلا٣ٗضة، َظا ظؼء مً الٛؼو ال٨ٟغي والخشبُِ والبهخان الظي  ؤو لٛاث الغوؽ

ضاء، والظي ًخل٣ٟه  هض٢ٍى لجهلهم -م٘ ألاؾ٠-ًغوط له ألٖا بٌٗ ؤصُٖاء الٗلم مً بجي ظلضجىا ٍو

سها  .بلٛتهم وخًاعتها وجاٍع

ً طل٪ ٣ًى٫ خاٞٔ ببغاَُم  :ٖو

ـاًـت وما ي٣ذ ًٖ آي  ٓاثوؾـٗذ ٦ـخاب اللـه هها ٚو  به ٖو

اث  ٠ُ٨ٞ ؤي٤ُ الُىم ًٖ ون٠ آلت وجيؿ٤ُ ؤؾمـاء إلاـستٖر

 ؤها البدغ في ؤخكاثه الضع ٧امً ٞهل ؾإلىا الٛىام ًٖ نضٞاحي.

 بِىه وبحن 
ً
ىاثه الضاللي وممحزا ض ُٚىم مؿدكهضا ٖلى َىاُٖت اللٟٔ الٗغبي ٚو ٢ا٫ اإلاؿدكغ١ ؤلٍٟغ

ت: "بن الجظع الشالسي  ؿ٤ ه٣ٌُ طل٪ في اللٛت ؤلاهجلحًز
ّ
، و٧ٌل مجها مد

ً
ّضا َٖ  

َ
باقخ٣ا٢اجه البالٛت ألال٠

 ال ؾبُل بلى ؤن جسُئه 
ً
 َبُُٗا

ً
 مً ؤّي ظظع آزغ، ًهضع ب٣ًاٖا

ً
ال

ّ
 م٘ قبحهه، مك٨

ً
 نىجُا

ً
احؿا٢ا

ألاطن، ٞىدً )ؤلاه٩لحز( ٖىضما هى٤ُ ب٨ٟغة مجّغصة ال ه٨ٟغ باإلاٗجى ألانلي لل٩لمت التي اؾخسضمىاَا، 

 جبضو مى٣ُٗت الهلت بـ)( م٩ٞAssociationلمت )
ً
(، ومً Ad( وهي ألانل، وال بلٟٓت )Socinsشال

ت مضٚمت لؿهىلت الى٤ُ، Associationاظخماٖهما جخإل٠ لٟٓت )
ّ
( ٦ما َى واضر وجسخٟي الضال

ضة ختى  ض ال٩لمت اإلاٍؼ ْؿَخِض١ّ ٖلى اإلاغء ٖىض ججٍغ ِؿّغ وََ
َ
ْؿد ٌَ ول٨ً ؤنل ال٩لمت بالٗغبُت ال ًم٨ً ؤن 

                                                           
ىُت لليكغ والخىػَ٘، ص.ث.(، م2، ٍالشىسة والخٍّشباهٓغ: مها٠ً، مدمض،  1  .19، )الجؼاثغ: الكغ٦ت الَى
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ً
ت مدّؿىاٍث ًًُ٘ جماما  ٖلى الضوام، وما ٌّٗض في ؤلاهجلحًز

ً
 مدؿىؾا

ً
ىا ِّ ، ٞىظىص ألانل ًّٓل َب

 ٖىض الٗغبي."
ٌ
ت ٍؼ  ٍٚغ

ٌ
 ال َاثل جدتها، َى بالٚت

ً
 1بضٌُٗت

ىذ  وفي م٣ابل طل٪    وب٣غون ٢ض َو
ً
ت التي جهٛغ اللٛت الٗغبُت ٦شحرا ٞةن اللٛت ؤلاهجلحًز

ت اإلاٗانغة؛ Freebornٖال٢تها بمايحها. ٣ًى٫ ٞغي بىعن ) ت ال٣ضًمت لِؿذ ٧اإلهجلحًز ( بن ؤلاهجلحًز

ت ال٣ضًمت. ٦ما ؤن ٢ىاٖض اللٛت ازخلٟذ. ؤما الى٤ُ ٣ٞض  ٞاإلاٗانغة ال ج٣غؤ ٦ما ٧اهذ ج٣غؤ ؤلاهجلحًز

 في الى٤ُ 
ً
 وازخالٞا

ً
جباًً بهىعة ٦بحرة مً ب٢لُم آلزغ، ؤو مً مجخم٘ آلزغ. وبما ؤن َىال٪ حُٛحرا

 2ٝ في الهجاء.ٞهىال٪ بالُب٘ ازخال 

ت ال٣ضًمت واإلاٗانغة: ظٍ الجملت مشا٫ للخُٛحر اإلامحز بحن ؤلاهجلحًز  َو

Hwæt! Wé Gárdena in géardagum Listen! We of the Spear-Danes in the days of yore 

ت ال٣ضًمت: ظا مشا٫ لىو باإلهجلحًز  َو

Ealle fīras sind boren frēo ond geefenlican in ār ond riht. Hīe sind gifeðe gerād ond 

ingehygd, ond sculon dōn ongēan oðrum be feore of brōþorhāde.  

ت الخضًشت:  ٗجي باإلهجلحًز  َو

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with 

reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.3 

 

ت ٖبر الٗهىع.  للخٛحر ال٨بحر الظي َغؤ ٖلى اللٛت ؤلاهجلحًز
ً
 خُا

ً
 بن ٦خابت ألاع٢ام حك٩ل مشاال

 

ت ٖبر الٗهىع 1ظضو٫ )  (: ٦خابت ألاع٢ام باإلهجلحًز

                                                           
(، 2(، الٗضص )5، اإلاجلض )مجلت اإلاىسداهٓغ: لحن، بصواعص، "م٣ضمت مّض ال٣امىؽ"، جغظمت ٖبض الىَاب ألامحر،  1

 .43م
2 Freeborn, Dennis, From Old English to Standard English, a course book in language variation across 

time, Mackmilan, 1992. P. ix.  
3 Old English, http://www.omniglot.com/writing/oldenglish.htm. 
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Seven Six Five four three two One  

Seβun 
Sehs Fimf feðwoːr θriːz twai ainaz ظغماهُت ٢بل -اللٛت البروجى

 اإلاُالص

Seβun Sehs Fimf fewwur θriju twai Ain  م400الجغماهُت الٛغبُت بلى 

sĕŏvon 
Siks fiːf feowor θreo twaː aːn  ت ال٣ضًمت اإلاخإزغة ؤلاهجلحًز

 م900بلى 

(seofon) 
(six) (fīf) (fēowor) (þrēo) (twā) (ān)  ت ال٣ضًمت هجاء ؤلاهجلحًز

 اإلاخإزغة

Sevǝn 
Siks fiːvǝ fowǝr θreː twoː ɔːn  ت اإلاخىؾُت اإلاخإزغة ؤلاهجلحًز

 م 1350بلى 

(seven) 
(six) Five (fower) (three) (two) (oon)  ت اإلاخىؾُت هجاء ؤلاهجلحًز

 اإلاخإزغة

Sevǝn 
Siks Fimf foːr three twuː > 

tuː 

oːn >! 

wʊn 

ت الخضًشت اإلاب٨غة بلى  ؤلاهجلحًز

 م 1600

sevǝn1 sɪks Fimf fɔː(r) θriːz tuː wʌn  ت الخضًشت  بلى آلان ,ؤلاهجلحًز

 

                                                           
1 Old English, http://community.worldheritage.org/articles/Old_English. 
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ا. ومدهلت طل٪ ٣ٞضان ٦شحر مً  ت وخايَغ  بحن جغار اللٛت ؤلاهجلحًز
ً
ظا ٌٗجي ؤن َىال٪ اهٟهاما َو

ت. وما ٧ان الترار لًُُ٘ لى ؤن َاالء ال٣ىم الترار الش٣افي والخًاعي اإلا٨خىب باللٛت  ؤلاهجلحًز

 ٢ض 
ً
، ولً ٩ًىن اٞتراء لى ٢لىا بن ؤولئ٪ الظي اجسظوا ٚحر الٗغبُت لؿاها

ً
اجسظوا اللٛت الٗغبُت لؿاها

 وز٣اٞت لى اجسظث 
ً
 بمايحها وؤ٦ثر ٖلما

ً
ُا  مً جغاثهم. بن ؤلاوؿاهُت ٧اهذ ؾخ٩ىن ؤ٦ثر ٖو

ً
زؿغوا ٦شحرا

 
ً
 .الٗغبُت لؿاها

 

ت  آزاس الخىىس اللٕىي في الّشبُت وؤلاهجلحًز

بن اللٛت ٧اثً حي، ٌٗترحها ما ٌٗتري ال٩اثىاث الخُت مً ؤؾباب ال٣ىة وال٠ًٗ والب٣اء والٟىاء. 

ً. ولٛاث ؤزغي جم٨ىذ مً اؾدُٗاب  ٨ٞشحر مً اللٛاث لم جهمض ٞاهؼوث وماجذ، وبًٗها َو

ت والش٣اُٞت للىا٣َحن بها. ب دباص٫ الخإزحر والخإزغ م٘ اللٛاث ألازغي. اإلاخٛحراث الخًاٍع  ل ٍو

ا   جمخاػ اللٛت الٗغبُت باإلاغوهت والُىاُٖت م٘ اإلاداٞٓت ٖلى ممحزاتها، ٞهي ج٣خبـ مً ٚحَر

٣ت الخٗبحر، وألاصاء ًٖ  ظا الخٛحر الظي ًُغؤ "ًمـ ٍَغ ٞخُىع وجؼصاص زغاء في اللٟٔ والضاللت. َو

 في ٢ىاٖض اللٛت، ويىابُها ًازغ اإلاٗجى وألا٩ٞاع، وا٢خباؽ الهىع وألاؾ
ً
الُب ول٨ىه ال ًمـ حُٛحرا

لى ٞهم م٣ضؾاث ال٣ُٗضة الضًيُت هٟؿها، واللٛت ج٩ىن م٣بىلت ٖلى ؤجها  ٖلى ٞهم الترار الٗغبي ٖو

دت ل٩ل مً اإلاخ٩لم والؿام٘."  1لٛت ظُضة، بطا ٧اهذ مالثمت ألَضاٝ اإلاخ٩لم، ومٍغ

ن مً زاعط َظٍ ألامت، ومً ؤٖضاء اللٛت الٗغبُت، مً ٣ًى٫ زلُٟت" و٢ض ٠٣ً الباخشىن اللٛىٍى 

ها، ؤ٢ى٫ ٢ض ٠٣ً َاالء خُاعي ؤمام َظٍ الٓاَغة التي  خا٢ضًً ومىجىعًٍ في صازلها وبحن نٟٞى

ه ٖبر  ت، ؤمام هىاثب الضَغ وػٖاٖػ ُّ جخمحز بها اللٛت الٗغبُت الٟهخى، التي نمضث قامست خ

لذ بلى لٛاث  ال٣غون، ولم ًجغ ٖلحها ما ظغي ٖلى اللٛاث
ّ
ش زم جدل الٗامت التي ْهغث في الخاٍع

 ٦2شحرة."

ىذ الخجاعب التي مغث بها الٗغبُت ٖلى ؤن َظٍ اللٛت " ناخبت مىاٖت جدمحها مً الخإزحراث  ول٣ض بَغ

ب ؤن ًضزل  بت ًٖ زهاثهها اإلاىعوزت، وطل٪ إلخ٩ام "هٓامها ومخاهخه ٞلم حؿمذ للٟٔ الٍٛغ الٍٛغ

حرث مٗاإلاه خحن ٢بلخه." ؿاص ٖلى ٢ىاٖضَا، ولظل٪السلل ٖلى هٓامها، والٟ  3نهغجه ٚو

                                                           
 . 43، ماللٕت الّشبُت والّىإلاتَُم، الٟىػان، مدمض ببغا 1
م، "اللٛت الٗغبُت ؤؾاؽ جهًت ؤمخىا ووخضتها"،  2  . 13، ممجلت مجمْ اللٕت الّشبُت ألاسدويزلُٟت، ٖبض ال٨ٍغ
 .33م(، م1975، )بحروث: صاع ال٨ٟغ، 6. ٍ٘ٝه اللٕت وخفاثق الّشبُتاإلاباع٥، مدمض،  3
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ً
ت ًدضر ٞحها الخُىع آزاعا ت مٛاًغ ٞاللٛت ؤلاهجلحًز بِىما هجض ؤن ٞٗل الخُىع في اللٛت ؤلاهجلحًز

 إلاا ؾب٤. 
ً
ا ٩ًاص ٩ًىن مٛاًغا  حكٍى اللٛت، وهخج بٗض ٖملُت الخُىع ق٨ال لٍٛى

ت بىاء ٖلى مغاخ ت هي: جهى٠ اللٛت ؤلاهجلحًز  ل الخُىع ٖضة مىٓىماث لٍٛى

 ظغماهُت ٢بل اإلاُالص.-اللٛت البروجى .1

 م.400الجغماهُت الٛغبُت بلى  .2

ت ال٣ضًمت اإلاخإزغة بلى  .3  م900ؤلاهجلحًز

ت اإلاخىؾُت اإلاخإزغة بلى  .4  م.1350ؤلاهجلحًز

ت الخضًشت اإلاب٨غة بلى  .5  م.1600ؤلاهجلحًز

ت الخضًشت بلى آلان. .6  ؤلاهجلحًز

غبِ بحن َظٍ  اث ٍو ُ٘؛ طل٪ ؤن الازخالٞاث في اإلاؿخٍى ت زُِ ٞع اإلاىٓىماث ؤلاهجلحًز

 ٞهم لٛت الؿاب٤.
ً
ت ألاعب٘ ٦بحرة ظضا، ٞالالخ٤ ال ٌؿخُُ٘ بَال٢ا  اللٍٛى

 بما جدخ٪ بها مً لٛاث وطل٪ لضعظت ؤجها ٢ابلت ألن ج٣ٟض 
ً
ت جخإزغ ٦شحرا بن اللٛت ؤلاهجلحًز

 زهاثهها وؾماتها 

حعجؼ ًٖ اإلاداٞٓت ٖلى شسهُتها ختى في ْل مجضَا الخًاعي. ؤما  اإلامحزة. بل بن َظٍ اللٛت

ت ومخجضصة  ت، ما ػالذ ٢ٍى اللٛت الٗغبُت التي ج٨بر ؤعومت اللٛاث الالجُيُت التي مجها جىاؾلذ ؤلاهجلحًز

ت الخضًشت والتي  ، بِىما ؤلاهجلحًز
ً
مىظ ؤن ناعث لؿان الخًاعة ؤلاؾالمُت، ٢بل ؤعبٗت ٖكغ ٢غها

 ٢غون بضؤث جضب ٞحها ٖالماث الكُسىزت وؤٖغاى اإلاىث. 5ظىص ٢بل ْهغث بلى الى 

ت بضؤث في الٓهىع في ال٣غن السامـ اإلاُالصي ؤي  ولٗل مً اإلاُٟض َىا ؤن هظ٦غ ؤن اللٛت ؤلاهجلحًز

ت ألاولى مً لهجاث  ٢1400بل  ؾىت. وهي الٟترة التي هطجذ ٞحها اللٛت الٗغبُت. وحك٩لذ ؤلاهجلحًز

ت ال٣ضًمت، وؿلذ ؤحى بهاث الؿ٩ان ألا  ظٍ هي ؤلاهجلحًز ُاهُا في ال٣غن السامـ. َو هجلىؾ٩ىن بلى بٍغ

ت الىؾُى التي ْهغث في ال٣غن الخاصي ٖكغ ٖىضما اؾخىلى الىىعماهضًىن ٖلى  مجها ؤلاهجلحًز

سها بلى ؤوازغ ال٣غن السامـ ٖكغ بٓهىع الُباٖت في  ت الخضًشت ُٞٗىص جاٍع بهجلترا، ؤما ؤلاهجلحًز

 .1ذ َظٍ هي ه٣ُت الخدى٫ ال٨بري في َظٍ اللٛتلىضن و٧اهم

 

                                                           
1 David Crystal, The Cambridge Encyclopaedia of the English Language-Cambridge University Press, 

Aug 25, 2003. 
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  اإلاعخٝبل وسَان اللٕخان

ت اللٛت ٖهغ  َى  الٗهغ  َظا ت اللٛت حؿخسضم خُض مىإػ بال  ؤلاهجلحًز  مجاالث ٧اٞت في ؤلاهجلحًز

 واضخت؛ مٟاع٢ت جبضو  طل٪ وعٚم خًاعتها. ل٠ًٗ طل٪ الٗغبُت؛ اللٛت صوع  ًًمدل بِىما الخُاة،

ً بن بط ت اإلاؿخ٣بل، لٛت هي الٗغبُت اللٛت بإن جيبإوا ٢ض ٦شحًر   لها. مؿخ٣بل ال  وؤلاهجلحًز

 اإلاؿخ٣بل "لٛت بإجها الٗغبُت ون٠ خُض ؾاع٧ىػي الٟغوسخي الغثِـ بظل٪ قهضوا الظًً ومً

ـ في ٣ٖض الٗغبُت للٛت ماجمغ  في ؤل٣اَا التي الغؾالت في ؤمله ًٖ وؤٖغب والخضازت"، والٗلم  بإن باَع

ت ال٣ُم ًٖ حٗبر  التي اللٛت َظٍ في ؤ٦ثر  مكاع٦ت الٟغوسخي الكٗب ًبضي  والغوخُت الخًاٍع

 والاهٟخاح الخباص٫ بلى ًغمؼ  حٗلمها بن ٣ٞا٫: الٗغبُت؛ اللٛت في الاؾدشماع  بلى صٖا بل الُٗٓمت.

ضها حٗلمها وؤن والدؿامذ،  لضًىا ٞغوؿا وفي الٗالم. في الخًاعاث وؤٖغ١  ؤ٢ضم مً بىاخضة ؾحٞر

  1ٞغوؿا. في الشاوي الضًً َى  ٞاإلؾالم ومؿلمت؛ ٖغبُت ؤنى٫  مً اإلاىاَىحن مً ٖضص ؤ٦بر 

ى الخاثؼ ٖلى ظاثؼة هىبل لآلصاب ٖام -ط٦غ اإلاؿضي: "ؤن ٧امُلُى ظىػي ؾُال  ًشحر ٦شحًرا  -م 1989َو

مً الجض٫ في ألاوؾاٍ الٛغبُت، وال ؾُما صٖاة الٗىإلات، ومٟاص َظا الغؤي ؤن لٛاث الٗالم جخجه 

ٛاث هي: هدى الخىا٢و، وؤهه لً ًب٣ى بال ؤعب٘ لٛاث ٢اصعة ٖلى الخًىع الٗالمي، َظٍ الل

ت، وؤلاؾباهُت، والٗغبُت، والهِىُت، و٢ض بجى "٧امُلُى" عؤًه ٖلى اؾدكغاٝ مؿخ٣بلي  ؤلاهجلحًز

ا." ا واهضزاَع  2ًىُل٤ مً الضعاؾاث اللؿاهُت التي حٗاًً مىث اللٛاث وج٣ه٣َغ

ُاوي، ٞةن ؤَم ٖكغ لٛاث للمؿخ٣بل ٧اهذ ٖلى الىدى آلاحي غ اإلاجلـ البًر  :وبدؿب ج٣ٍغ

 .ؤلاؾباهُتاللٛت  .1

 .اللٛت الٗغبُت .2

 .اللٛت الٟغوؿُت .3

ً الهِىُت .4  .لٛت اإلااهضٍع

                                                           
1Sarkozy, ―Arabic Is the Language of the Future‖, The Brussels Journal, 2008. 

 .390م.(، م1999، )ال٣اَغة:  ؾُىع، الّىإلات والّىإلات اإلامادةاإلاؿضي، ٖبض الؿالم،  2
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 .اللٛت ألاإلااهُت .5

 .اللٛت البرحٛالُت .6

 .اللٛت ؤلاًُالُت .7

 .اللٛت الغوؾُت .8

 .اللٛت التر٦ُت .9

 اللٛت الُاباهُت. .10

ت آلان  Oster1ًغي ؤوؾتر  ت لِؿذ بمىإي مً اإلاىث، وؤن َُمىت اللٛت ؤلاهجلحًز ؤن اللٛت ؤلاهجلحًز

ت بٗض  ذ الجهاًت. ل٣ض ؾاَمذ الٗىإلات في اؾخمغاع َُمىت اللٛت ؤلاهجلحًز ً، بل بجها ٢ض قاٞع بضث جَى

ُاهُت بُض ؤن ٖىامل الخ٣ضم الا٢خهاصي والخ٣جي والهجغة ؾخٛحر مً وؾاث ل اجهُاع ؤلامبراَىعٍت البًر

الخهى٫ ٖلى الخ٣ىُت. ولظا ٞةهه ًغي ؤن اللٛت الهِىُت ؾخمخل٪ ػمام اإلاباصعة وؾخ٩ىن هي اللٛت 

 2الٛالبت واإلاهُمىت وطل٪ إلاا للهحن مً ٢ضعاث ؾ٩اهُت وا٢خهاصًت وج٣ىُت.

 آزغ ٖلى:  
ً
ت ًمشالن صلُال ولٗل ج٣اعب اللهجاث الٗغبُت هدى الخىخض وحكٓي اللٛت ؤلاهجلحًز

 ؿخ٣بل؟إلاً ؾ٩ُىن اإلا

ت وحؽٍي الّشبُت اللهجاث جٝاسب   ؤلاهجلحًز

 اللهجت َظٍ الىاظضة، اللهجت هدى  جخ٣اعب الٗغبُت ٞاللهجاث اللٛخان، بهما جمغ  ه٣ًُان خالخان

ت جدكٓى بِىما الٟهخى، هدى  جىدى  الىاخضة ت. ؤعومت بلى وجخدى٫  ؤلاهجلحًز  لٍٛى

ش اللٛت الٗغبُت ًجض ؤجها لٛت ٢ابلت للخُىع والخجضص صون ؤن ج٣ٟض شسهُتها اإلامحزة.  ٞاإلاخإمل في جاٍع

٦ظل٪ ًلخٔ ؤن لهجاتها اإلاخٗضصة بضؤث جخ٣اعب. بل بن الٗغبُت الٟهخى طاث اللهجاث الٗغبُت 

ت ٞهخى  ت ٞهُدت اهههغث بمجيء ؤلاؾالم في لٛت مُٗاٍع اإلاخٗضصة والتي ٧اهذ حٗض لٛاث مغ٦ٍؼ

 واخضة.

                                                           
 The Last Language Francaمال٠ ٦خاب  1

2 Will the English language ever die?  

http://www.cam.ac.uk/research/news/will-the-english-language-ever-die 
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ُل اللٛت الٗغبُت هدى الخ٣اعب ٣ُٞى٫:" و٢ض ٞاتهم ؤن ٌكحر زلُٟت بلى َظٍ السانُت ؤي زانُت م

ى اإلاُل   آزغ في خُاة اللٛت، ًخٗاعى م٘ اإلاُل هدى الخ٣ؿُم بلى لٛاث ولهجاث، َو
ً
 مُال

ً
َىال٪ ؤًًا

هدى الىخضة اإلاتزاًضة الاحؿإ. وهدً بطا هٓغها بلى َظًً اإلاُلحن اإلاخٗاعيحن في خُاة ٧ل لٛت مً 

 م
ًّ

حن ؤن اللٛاث، هجض ؤّن ٦ال غي بٌٗ اللٍٛى جهما هاظم ًٖ ٞٗل ؤخضار جازغ في الجماٖاث. ٍو

الاججاٍ هدى الخ٣ؿُم ؤ٢ىي مً الاججاٍ هدى الخىخض، وؤجهم ًُل٣ىن ٖلُه ٖملُت الخُىع الُبُُٗت 

 بلى لٛاث ٖضة هي: الٟغوؿُت، 
ً
للٛت. وألاصلت ٖلى طل٪ ٦شحرة، ٣ٞض اه٣ؿمذ اللٛت الالجُيُت، مشال

ؾباهُت، والغوماهُت، وؤلاًُالُت الخضًشت... و٦ظل٪ اه٣ؿمذ اللٛت الجغماهُت بلى والبرحٛالُت، وؤلا 

ا... و٢ل مشل طل٪ في الخُىعاث التي ؤنابذ ٧ل  حَر ت، وألاإلااهُت، والٟالمى٨ُت، ٚو اللٛاث ؤلاهجلحًز

 1لٛت مً َظٍ اللٛاث ٖبر مؿحرتها ختى الى٢ذ الخايغ."

كغث خُض اهدكغ ؤلاؾالم، ٞاؾخٗغبذ اإلاى٣ُت التي زغظذ َظٍ اللٛت الٟهُدت م٘ ؤلاؾالم واهد

ًُل٤ ٖلُه الضو٫ الٗغبُت آلان مشل مى٣ُت الكام، وقغ١ الٗغا١ ومهغ، والؿىصان، وؾاثغ الٗالم 

الٗغبي. بل واهدكغث في الضو٫ التي لِؿذ يمً مىٓىمت الٗغبُت آلان ول٨جها جداصصَا مشل بًغان، 

 ُجغ، ومالي. وصو٫ خؼام ظىىب الصخغاء مشل حكل، والى

وج٩ىهذ بمغوع الؼمً لهجاث ٖغبُت ب٢لُمُت وطل٪ هدُجت لٗىامل ٖضًضة. بُض ؤن اإلاالخٔ آلان وظىص 

ْاَغة مٗا٦ؿت جمغ بها اللهجاث الٗغبُت ؤال وهي ْاَغة ج٣اعب اللهجاث الٗغبُت؛ ٞاللهجاث الٗغبُت 

 الخضًشت بضؤث جؼو٫ بُجها الٟغو١، وطل٪ لٗضة ٖىامل مجها:

 الم.زىعة ؤلٖا .1

 اهدكاع الٗلم .2

 اػصًاص ٞغم الخىانل بً الكٗىب الٗغبُت  .3

 
ً
و٢ضًما لم ٨ًً اإلاٛغبي ًٟهم لهجت اإلاكغقي، ؤما آلان، ٞةن ألامغ ازخل٠، بط ؤنبذ مً الؿهل ظضؤ

 ؤن ًخٟاَم الٗغب م٘ بًٗهم بلهجت ٖامُت ٖغبُت مكتر٦ت.

                                                           
م، ،  1 ب في الّفش الحذًثزلُٟت، ٖبض ال٨ٍغ  .45م(، م1992، )ٖمان: صاع الٟغ٢ان، 4ٍ اللٕت الّشبُت والخٍّش
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ظٍ اللهجت هٟؿها حؿحر هدى الٟهخى ؤو هي ؤ٢غب للٟهخى. واإلاال  خٔ ؤن اللهجاث الٗغبُت َو

لهجت واخضة و٦ظل٪  اإلاخٗضصة بضؤث جخ٣اعب وؿب مخٟاوث، ٞلهجاث السلُج ج٩اص ج٩ىن اجدضث في

 لهجت الؿىصان ومهغ.

م حكابه اللهجاث الٗغبُت اإلاسخلٟت مً خُض اإلاٟغصاث ٖلى ألا٢ل، بال ؤن بًٗها ْل ٚحَر   و"ٚع

لت وزانت لهجاِث اإلاٛغب الٗغبي ا  في مى٣ُت اإلاكغ١ الٗغبي. مٟهىم لٟترة ٍَى
ً
لتي ال حؿم٘ ٦شحرا

اوي، لم ًدضر الصخيء  الم والؿِىما وألٚا ت والكامُت، التي اهدكغث ٖبر ؤلٖا ٨ٗٞـ اللهجاِث اإلاهٍغ

ت، واإلاٛغبُت واإلاىعٍخاهُت. ل٨ً الاهخٟايت في جىوـ  ه للهجاث اللُبُت، والخىوؿُت، والجؼاثٍغ
ُ
هٟؿـ

ث طل٪ الى خض بُٗض، بٗض ؤن ٖىصث مىاَجي اإلاكغ١ الٗغبي ٖلى والاخخجاظاث الخالُت في لُبُا ٚحر 

ماء  ٗىجها ؤو مً زُاباث الٖؼ ً والكٗاعاث التي ًٞغ ؾمإ ٖباعاث مدلُت ظضا ؾىآء مً اإلاخٓاٍَغ

ها مً ٢بل. ٞهل ًد٤٣  الؿُاؾُحن. بل بدىا وٗٝغ ؤؾماء ؤما٦ً يئُلت و٢غي بُٗضة لم ه٨ً وٗٞغ

 
ً
ا ، بن-طل٪ ج٣اعبا لٍٛى

ً
 1ظاػ الخٗبحر، بحن مكغ١ الٗالم الٗغبي ومٛغبه؟" ظٛغاُٞا

٦خب ألاههاعي "الٗغب ًمغون الُىم بمههغ لٛىي مكتر٥ قضًض الخٟاٖل ؾخ٩ىن مدهلخه في 

ج٣ضًغها وكىء ؤو جُىع مد٨ُت ٖغبُت ظضًضة وقاملت جىههغ ٞحها مسخل٠ اللهجاث الٗغبُت التي 

بر هجغة الٗمالت  ىُاث ووؾاثل الاجهاالث اإلاسخلٟت ٖو جخٟاٖل في َظٍ الخ٣بت ٖبر الًٟاثُاث وألٚا

ما٫ والؿُاخت الٗغب ت ٖلى نُٗض عظا٫ ألٖا ت والاؾدشماٍع ت مىظ ٣ٖىص والخٗامالث الخجاٍع ُت الجاٍع

خباع في َظا اإلاجا٫ ان اللهجت  ً الٗغبي. وال ٌُٛب ًٖ الٖا الٗغبُت اإلاتزاًضة بحن مسخل٠ ؤ٢ُاع الَى

 ٖلى الؿى 
ً
 ومٛغبا

ً
ىت في الظا٦غة الٗغبُت مكغ٢ا ت ؤنبدذ لهجت ٖغبُت قبه مؿخَى اء ٖبر اإلاهٍغ

ما في ألاعبُٗىاث الى جإزحر  حَر غف ٚو ض ألَا ٍغ ىُت مىظ طًٕى ؤٚاوي ؤم ٧لشىم ٞو ؤلاطاٖت والُٟلم وألٚا

                                                           
 ظٛغافي؟ -ج٣اعب لٛىي  1

http://www.bbc.co.uk/arabic/tvandradio/2011/03/110304_xtra_dialects 
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 مً صون ؤن وٟٛل جإزحر السُاب الؿُاسخي اإلاهغي مً ٖبض 
ً
ت خالُا ىهُت اإلاهٍغ اإلاؿلؿالث الخلٍٟؼ

ت اإلادببت."  1الىانغ الى خؿجي مباع٥... ٖىضما ًخُٗم باللهجت اإلاهٍغ

ت حكٓي ؤما  ٧ل في بُجها الٟىاع١  حٛضو  بدُض مؿخ٣لت آلان ال٣اثمت لٛاتها جُىع  به ٣ُٞهض ؤلاهجلحًز

اث م مباقغة الخٟاَم ٌؿخدُل صعظت بلى ٦بحرة اللٛت مؿخٍى   بُجهما الدكابه مالمذ وظىص ٚع
ً
 جماما

ت الٗغبُت بحن ٦ما ت والخبكُت والٗبًر ت ألاؾغة ومجمٖى  جىظض لتيا الٟغو١ ٦خل٪ ؤو  الؿامُت اللٍٛى

ت بحن ت ٖاثلت ؤي ؤو  وؤوعبُت الهىض اللٛاث مجمٖى  ؤزغي. لٍٛى

ت اللٛت ج٣ىص التي الٗىامل مً ٦شحر  َىال٪  مجها: اإلاهحر  َظا هدى  ؤلاهجلحًز

ت. اللٛت ٖىإلات .1  ؤلاهجلحًز

ت جخسظ التي الكٗىب ز٣اٞاث ازخالٝ .2  ؤم(. )لٛت ؤلاهجلحًز

  بها الىا٣َحن م٩اهت جًًٗ٘ .3
ً
  ؾُاؾُا

ً
  وا٢خهاصًا

ت اللٛت جخسظ مازغة وؾُاؾُت ا٢خهاصًت ٢ىي  ْهىع  .4  زاهُت لٛت ؤلاهجلحًز

ت ؾخىاظهه التي اإلاهحر  َظا بلى هبهىا ٦شحرون لٛىٍىن   ؤوؾلغ ه٩ُىالؽ م٩اعزغ، جىم مجهم ؤلاهجلحًز

Ostler Nicholas حن بٌٗ ًٚب ؤزاع  ٦خاب في Lingua Last The  بٗىىان َى  والظي ؤلاهجلحز  اللٍٛى
2Franca. 

 اللٛت بإن ا٢خىٗا اللظانWebster وببؿتر وهىاٍ Jefferson Thomas ظُٟغؾىن  جىماؽ ومجهم

ت ذ َجري  ؤما ٖكغ. الخاؾ٘ ال٣غن  بجهاًت مىٟهلت لٛت بلى ٧لُت ؾدخدى٫  ؤمحر٧ا في ؤلاهجلحًز  ؾٍى

Sweet Henry  ٨ُحن ؤن ٣ُٞى٫  ٚحر  بلٛت اإلاؿخ٣بل في ؾِخ٩لمىن  واهجلترا ؤؾترالُا وؾ٩ان ألامٍغ

 مؿخ٣لت. لٛت ٧ل في جدضر التي الهىجُت للخٛحراث هدُجت وطل٪ لضحهما، مٟهىمت

                                                           
 ،صحُٙت الحُاةالاههاعي، مدمض ظابغ، ؤي مؿخ٣بل لها م٘ الٟهخى ؟. مد٨ُت ٖغبُت ظضًضة في لخٓت الىالصة،  1

http://daharchives.alhayat.com (9/16/2015). 
2Nicholas Ostler, The Last Lingua Franca: English Until the Return of Babel, (Pennsylvania: Walker & 

Company, 2010), p.4. 
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ب في بًجابي ؤزغ  لها ؾ٩ُىن  اإلاؿاٞاث ٢غبذ التي اإلاٗلىماث ج٣ىُت زىعة ؤن ًبضو  ل٨ً  اللٛت ج٣ٍغ

ت ت اللٛت َُمىت ؤن بلى بياٞت ضان،البل َظٍ في ؤلاهجلحًز ت اللٛت ٦ٟت ؾترجر ؤلاهجلحًز  ؤلاهجلحًز

٨ُت، ت اللٛت ي٠ٗ ٌٗجي َظا ول٨ً ألامٍغ ُاهُت. ؤي ألانلُت بيسستها ؤلاهجلحًز  1البًر

ت  ٣ًTom McArthurى٫ جىم آعزغ  بن مئاث اإلاالًحن مً البكغ في اإلاٗمىعة ٌؿخسضمىن ؤلاهجلحًز

، ول٨جهم ال ٩ًاصون 
ً
ٟهمىا ؤو ًٟهمىا بًٗهم. وعٚم وظىص مؿخىي ًىمُا ًُ  ؤن 

ً
ؤو ٌعجؼون مُل٣ا

ت  ت لٛت عؾمُت، بال  standard English2مُٗاعي مً اللٛت ؤلاهجلحًز في الضو٫ التي اجسظث ؤلاهجلحًز

ظا الازخالٝ  ت ٚضث مخباًىت ومسخلٟت ًٖ بًٗها اإلاىدكغ في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم. َو ؤن ؤلاهجلحًز

ظ والخباًً لم ًدضر  دىامى في ال٣غن الخالي. َو ش، وؾىٝ ًخٗم٤ َظا الازخالٝ ٍو ألًت لٛت ٖبر الخاٍع

 ٦ٗاثلت 
ً
ت ظضًضة جماما ت التي ًغي ؤجها ؾخ٩ىن ٖاثلت لٍٛى ما صٞ٘ به ؤن ًخيبإ بمهحر اللٛت ؤلاهجلحًز

 3اللٛاث الغوماهُت.

 بُتر ؾُمىن  
ً
الظي ًغي ؤن زالنت الاهدكاع  Peter Simundًظَب بلى َظا ال٣ى٫ ؤًًا

ت. والٓاَغ ؤهه ٧لما  ت في الٗالم جخمشل في ْهىع ؤق٩ا٫ ظضًضة مً اللٛت ؤلاهجلحًز الىاؾ٘ لئلهجلحًز

ا، وجُىَٗها لخىاؾب خاظتهم، بن َظٍ  َغ ت، ٧لما بضؤوا في جدٍى اؾخسضم آلازغون اللٛت ؤلاهجلحًز

ت جبخٗض ًٖ ؤلاه ٨ُت. ول٣ض ألاق٩ا٫ الجضًضة مً اللٛت ؤلاهجلحًز ت ألامٍغ ُاهُت ؤو ؤلاهجلحًز ت البًر جلحًز

٩ا صولخان جٟهلهما لٛت مكتر٦ت. ُاهُا وؤمٍغ ت ح٨ٗـ َظا الىا٢٘: بن بٍغ  ٢4ا٫ بغهاعصقى في َٞغ

اث لهجُت ٦شحرة للٛت  م. ٞاإلاالخٔ آلان وظىص جىٖى َىال٪ مً الكىاَض ما ًضٖم َظا الٖؼ

ت اإلا ت، ٧لها حٗض مً اللٛت ؤلاهجلحًز ت عؾمُت. ؤلاهجلحًز ٗانغة، وحٗض ٧ل مجها في بالصَا لٛت بهجلحًز

                                                           
1 The History of English, http://www.thehistoryofenglish.com/search.html 

ت 2 اث اللٛت ؤلاهجلحًز كحر ؾُمىهض بلى وظىص مؿخىي آزغ ٚحر مُٗاعي ل٩ل جىٕى مً جىٖى  !َو
3 McArthur, Tom, The English Languages, (Cambridge: Cambridge University Press, Apr 23, 1997), p.44. 
4 David Marsh, Lickety, Splits: Two Nations Divided By a Common Language, 

http://www.theguardian.com/media/mind-your-language/2010/nov/26/americanisms-english-mind-

your-language. 
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٣ي،  ُاوي، والىُىػٍالهضي، والهىضي، وألاؾترالي، وؤلاٍٞغ ٞهىال٪ ؤلاهجلحزي ألامحر٧ي، وؤلاهجلحزي البًر

اجه اإلاسخلٟت. وما ٣ًهضون بما انُلخىا ٖلُه  بال َظٍ  English Englishesوألاؾُىي بدىٖى

٣ضع ٖضص الضو٫ ال ت لٛت ؤولى ؤو لٛت عؾمُت زاوي بإ٦ثر مً الٓاَغة. ٍو صولت ٖلى  75تي جخسظ ؤلاهجلحًز

ؤن: ٖضص مؿخسضمي اللٛت الٗغبُت بىنٟها اللٛت  Graddolم 1977مؿخىي الٗالم. وؤوعص ٦غاصو٫ 

. ؤما مً  475ملُىن، ومً ًخدضثها بىنٟها لٛت زاهُت ًبلٜ ٖضصَم  375ألام ًهل بلى 
ً
ملُىها

. 730 ًخسظَا لٛت ؤظىبُت ٞهم
ً
 ملُىها

ت  اث اللهجُت ال جىمى مىٗؼلت ًٖ ق٣ُ٣اتها مسخلٟت في اإلاٟغصاث اللٍٛى واإلاالخٔ ؤن َظٍ الخىٖى

 الٗمىص ال٣ٟغي 
ً
ظان الٗىهغان ٌك٨الن مٗا ت. َو ٣ِٞ، وبهما جسخل٠ في ألانىاث والترا٦ُب الىدٍى

ت ظضًضة هي ؤؾغة اللٛ  ألؾغة لٍٛى
ً
ت ؤما ت للٛت. بظا جًخى اللٛت ؤلاهجلحًز  Englishاث ؤلاهجلحًز

Language Family.  

 

ت اللٕت جىىِاث حّذد ت الّشبُت وؤخادًت Englishes ؤلاهجلحًز  Arabic Standard  اإلاُّاٍس

ت اللٛت ؤهىإ ٖلى لُض٫ اإلاهُلر َظا ؤَل٤ ت لٛاث حٗض والتي اإلاخٗضصة ؤلاهجلحًز Standard  مُٗاٍع

language ألاهماٍ ًبن الظي الىمىطط َظا م٨إعزغ  وي٘ و٢ض عؾمُت. لٛت حؿخسضمها التي البلضان في 

ت لٛت اإلاخٗضصة الٟهخى   الٗالم. في ؤلاهجلحًز
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McArthur‗s model 

 

ٓهغ  ت اللٛت ٖلحها ًُل٤ الىؾِ في مغظُٗت جىظض ال  ؤهه الىمىطط َظا مً ٍو ت ؤلاهجلحًز  التي اإلاُٗاٍع

اث بلحها جدخ٨م ت. للٛت اإلاسخلٟت الخىٖى ت اللٛت مً ق٩ل ؤو  جىٕى ٩ٞل ؤلاهجلحًز  ٞهُدا ٌٗض ؤلاهجلحًز

 
ً
  حؿخسضمه. التي البالص في وم٣بىال

ت باللٛت ٌؿمى ما ًىظض ال  ٞةهه Canagarajah ًغي  و٦ما ت لٛت ًىظض وال  الٗاإلاُت، ؤلاهجلحًز  بهجلحًز

ت، ٞهخى اث َظٍ بلحها جاو٫ مُٗاٍع ت الخىٖى ت، للٛت اإلاسخلٟت اللٍٛى  ٌؿخسضمىن  ٞالظًً ؤلاهجلحًز

ت ت جخسظ التي البلضان َظٍ مً بالص ؤي في ؤلاهجلحًز ىن  عؾمُت لٛت ؤلاهجلحًز ت ًُٖى  بما ؤلاهجلحًز

٠ُ ؤٚغايهم؛ ًىاؾب ت اللٛت مً لهم ؤوؿب والبراٚماجُت اللٛت، ٞخْى ت. ؤلاهجلحًز  اإلاُٗاٍع

اث بن ت اللٛت جىٖى جها زاعط ؤلاهجلحًز حر  ظضًضة، ؾُا٢اث طاث بإجها جىن٠ ألانلي مَى ت، ٚو  مإلٞى

ت بِئت بٗىامل الجضًضة الؿُا٢اث َظٍ جإزغث  ًٖ جماما جسخل٠ ظٗلتها ظضًضة واظخماُٖت لٍٛى

  ألانلُت. تؤلاهجلحًز
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ظا ت ؤخاصًت لٛت حٗض التي الٗغبُت اللٛت حٗاهُه ال  ما َو ت، ؤخاصة ؤي monocentric اإلاغ٦ٍؼ  اإلاُٗاٍع

ت اللٛت هي الٟهخى الٗغبُت ٞاللٛت ؿخُُ٘ الٗالم، ظمُ٘ في حؿخسضم التي اإلاُٗاٍع  ها٤َ ؤي َو

 بها الخٟاَم بها نالىا٣َح مؿخىي  بلى اللٛىي  مؿخىاَم ونل الظًً مخٗلمحها مً ؤو  بالٗغبُت

 اللٛت ٢ىاٖض هي مغظُٗت الٟهخى اللٛت ولهظٍ واإلا٨خىبت. اإلاىُى٢ت نىعَا ٧ل في واؾخسضامها

. ؤو  زُإ ٌٗض ال٣ىاٖض َظٍ مً والسغوط واللٛت، الىدى  مهاصع  في اإلا٣غعة الٗغبُت
ً
  لخىا

ؿإ٫ ت ٖاثلت " ب اإلاىؾىم م٣اله في ٦غؾخا٫ َو ت؟ لٍٛى  1بهجلحًز

ت َل ٣ها في ؤلاهجلحًز اث بلى والاه٣ؿام الدكٓي بلى ٍَغ ت جىٖى  ٧الٗامُت وحٛضو  مٟهىمت ٚحر  لٍٛى

 ألالُٟت؟ في الالجُيُت

جُب   ٍو
ً
ت لٛاث وظىص بلى ؤصث التي والٗىامل ألاؾباب بن ٢اثال   السمؿحن في ظضًضة بهجلحًز

ً
 ٖاما

 الخُٛحر  َظا ٧ل لىب ٢اصث ال٣هحرة اإلاضة َظٍ ٧اهذ ٞةطا 2الاٞتراى. َظا بلى ٢اصث التي هي اإلاايُت

ت اللٛت في ال٨بحر    ؤلاهجلحًز
ً
 اللٛاث في ٦بري  وازخالٞاث حُٛحر  ًدضر ؤن ألاظضع  ٞمً ومدخىي، ق٨ال

ت ظا ال٣اصم. ال٣غن  في ؤلاهجلحًز ت ؤؾغة بسل٤ ٢محن َو ت اللٛاث ؤؾغة هي ظضًضة لٍٛى  و٢ض .3ؤلاهجلحًز

حن اإلا٣ا٫ َظا في ٦غؾخا٫ ؤوعص  للٛت الهحروعة بهظٍ جيبإوا ٖكغ  الخاؾ٘ ال٣غن  في ٖاقىا لٍٛى

ت ذ َجري  مجهم ؤلاهجلحًز  حؿخسضم ؾىٝ وؤؾترالُا وؤمحر٧ا بهجلترا، بن ٢ا٫: الظي Sweet Henry ؾٍى

 وبؿتر هىا ٢اله ما وطل٪ الى٤ُ. في لالزخالٞاث هدُجت طل٪ البٌٗ؛ لبًٗهم مٟهىمت ٚحر  لٛت

 Webster Noah ي ؾ٩ُىن  الخُىع  َظا ؤن ط٦غ  الظي م1789 ٖام 
ً
ا  وؾخيخج جٟاصًه، ًم٨ً وال  غوٍع

 الهىلىضًت ٦ما جماًما بهجلترا في ؾخ٩ىن  التي اللٛت ًٖ جسخل٠ الكمالُت ؤمحر٧ا في لٛت مىه

ضًت. والضهماع٦ُت،  والؿٍى

                                                           
1 An English Family of languages. 

2 Crystal, David, An English Family of Language, English as a Global Language, 2nd Edition , 

(Cambridge: Cambridge University Press), pp. 177-89. 
 اإلاغظ٘ هٟؿه.   3
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ت ألاهماٍ بحن الازخالٞاث جبضو  ت للٛت اإلاسخلٟت اللٍٛى اث ظمُ٘ في واضخت ؤلاهجلحًز  مؿخٍى

ت؛ اللٛت  وصالالتها. وجغا٦بحها بل ومٟغصاتها، اللٛت ؤنىاث خُٛحراثال َظٍ َالذ ٣ٞض ؤلاهجلحًز

ت اللٛاث بهظٍ والىا٣َىن    بًٗهم. م٘ الٟاَم ٌؿخُُٗىن  ال  ؤلاهجلحًز

 "،Essays Other and Speaking We English Is" ٦خابه في Morris Mervyn ٢ضم و٢ض

 
ً
ُاهُا في مهاظغ  بحن لخىاع  مشاال ىضاص مً بٍغ   ُٞه عجؼا ًتبهجلحز  مىاَىت وبحن جٍغ

ً
 ؤن مً جماما

  1ًخٟاَما.

ظا اث َظٍ لهجاث في ًدضر ما ٚحر  َو ت الخىٖى  لٛىي  لخىٕى ل٩ل ٞةن ٞبالُب٘ اللٍٛى

  بهجلحزي 
ً
 الهىحي، اإلاؿخىي  في اهدغاٝ جىظض: التي الازخالٞاث ؤمشلت ومً اللهجاث. مً ٖضصا

  ال٨خابي. الىٓام وفي اللٛت، وجغا٦ُب والضاللي، واإلاعجمي،

، الٗغبُت اللٛت في مىظىصة ٧اهذ الازخالٞاث َظٍ بن ٣ًى٫  ؾاثل وعب
ً
 ػالذ وما ٢ضًما

  جىظض؟

ظا اث َظٍ في جخمشل التي اللهجُت ٞاالزخالٞاث الهىاب. ًجافي ال  ال٣ى٫  َو ت اإلاؿخٍى  ٧اهذ اللٍٛى

 زخالٝالا  صعظت ؤن َاإلاا م٣بىلت و٧لها ؤلاؾالم، ٢بل ما ٖهغ  في الٟهخى الٗغبُت اللٛت في مىظىصة

 ويٗذ الٗغبُت اللٛت ٖلماء وظهىص ؤلاؾالم وبًٟل اؾخدالخه. ؤو  الخٟاَم ٖؿغ  بلى جاصي ال 

ت للٛت ؤنلذ التي ال٣ىاٖض   بلحها. ًدخ٨م التي هي واخضة. مُٗاٍع

 الٗغبُت اللٛت هي واخضة لٛت في اهههغث ٢ض ال٣ضًمت الٗغبُت ال٣باثل ٞلٛاث بطن

تاإلاُٗ اللٛت هي والتي آلان الٟهخى ظٍ الٗالم. ٧ل في الىاخضة اٍع  اإلاضوهت ٢ىاهُجها لها الٗغبُت اللٛت َو

ظٍ اللٛت. ٦خب في . ؤو  زُإ مجها السغوط ٌٗض ال٣ىاهحن َو
ً
ظا لخىا ت ًدضر ما زالٝ َو  التي لئلهجلحًز

ت. لٛاتها حٗضصث ظٍ اإلاُٗاٍع ت اللٛاث َو اتها ٧ل في ٦شحرة ازخالٞاث ٞحها ْهغث اإلاُٗاٍع ت. مؿخٍى  اللٍٛى

. 

                                                           
1 Mervyn Morris, Is English We Speaking' West Indian Literature, (Britain: British Library, 1993), p.54. 
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ت اللٛاث بحن الازخالٝ بن اث ٧ل في ًٓهغ  اإلاغ٦ؼ  ؤلاهجلحًز  اإلاؿخىي  وهي اللٛت: مؿخٍى

  ًٓهغ  ٦ما والهغفي: والىدىي، والضاللي، الهىحي،
ً
ت. اللٛت ز٣اٞاث حٗضص في ؤًًا ُما ؤلاهجلحًز  ًلي ٞو

 الازخالٞاث: َظٍ ًٖ بًجاػ  ؤؾُغ  مً

 الهىحي اإلاؿخىي  اهدغاٝ .1

ُاويال ألانل ًٖ الهىحي الاهدغاٝ  اللٛت في اإلادلُت للٛاث الؿالب للخإزحر  هدُجت ظاء بًر

ت. ت ٞال٣اٖضة ؤلاهجلحًز اث ٧اٞت في ألاظىبُت اللٛت في جازغ  ألام اللٛت ؤن اإلاٗغوٞت اللٍٛى  ٟٞي اإلاؿخٍى

  الهىث
ً
 َىال٪ ٞةن وبطا الشاهُت. اللٛت في جازغ  ألام باللٛت السانت ألانىاث َبُٗت ٞةن مشال

ت. اللٛت ألنىاث الى٤ُ خُض مً ازخالٞاث ُاوي ألاؾترالي ٞاإلهجلحزي  ؤلاهجلحًز  ُٞه جخد٤٣ ال  والبًر

٩ان. ًلٟٓها بِىما r نىث   ٣ُٞىلىن  ال٩لماث ؤنىاث بٗو جدظٝ ألاؾترالي ؤلاهجلحزي  في ألامٍغ
ً
 مشال

g‗day ُاهُىن  ًى٣ُها بِىما ٩ان البًر   .day good ٣ُٞىلىن  ٧املت وألامٍغ

ظا  طل٪: ؤمشلت ومً الهجاء في ٞاثالازخال  بٌٗ بلى ٢اص َو

ُاوي ٩ي في البًر  ألامحًر

Ise 

aeroplane, 

aluminium 

colour,  

flavour, 

 honour 

Ize 

Airplane 

Aluminum 

color, 

 flavor, honor 
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 الضاللت حٛحر  .2

ت اللٛت في اإلادلُت اللٛاث ؤزغث ل٣ض اث مٟغصاث ٢امىؽ ؤن هجض ولظا الىاٞضة ؤلاهجلحًز  جىٖى

ت ت اللٛت ٢امىؽ ٟٞي ألام اللٛت بازخالٝ بٌٗ ًٖ جسخل٠ ؤلاهجلحًز  مً الٗضًض الهىضًت ؤلاهجلحًز

٤ ًٖ بًٗها ًيكإ به. اإلاخ٩لمحن ٖاصة حؿخسضم التي اإلاخمحزة اإلاهُلخاث  اإلاحزاث اؾخسضام ٍَغ

 مً الٗضًض وحؿخسضم والازخهاعاث. اإلاسخهغاث مً آزغون ًإحي والجضًضة. ال٣ضًمت اإلاىعٞىلىظُت

ت لل٩لماث ظضًضة واؾخٗماالث الهىضًت اللٛاث مً اإلاهُلخاث  ًخم التي الخٗبحراث ؤو  ؤلاهجلحًز

ا. غاٝ الكغوٍ َظٍ مً الٗضًض ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع  بوكاَئ  اإلاخدضزحن الهىىص للؿ٩ان اإلادضصة وألٖا

ت باللٛت ً بحن خالُا َم الظًً ؤلاهجلحًز   وزالزحن ٖكٍغ
ً
 ؤلاهجلحزي  اإلاعجم خكى  الٗمغ  مً ٖاما

 ؤزالٍ. بمٟغصاث

ت اللٛت مخدضسي بحن الخٟاَم لخدلُل صعاؾت Carlo di Scotto Giuseppina ؤظغي    ؤلاهجلحًز

ُاهُا في  اللٛت مخدضسي بحن الخٟاَم ح٤ُٗ عبما ازخالٞاث َىال٪ ؤن خ٣ُ٣ت بلى ٞخىنل وامحر٧ا، بٍغ

ت ٗمت لخىانل،وا ؤلاؾ٩ان، مجاالث صعاؾت اجسظث و٢ض الضولخحن. في ؤلاهجلحًز  الغ٢مي والىٓام وألَا

  ؤخُاها الخٟاَم ججٗل الازخالٞاث ؤن خ٣ُ٣ت لخإ٦ُض اللٛخحن في
ً
 1. مؿخدُال

ت للٛت لالزخالٝ ؤمشلت الخالي الك٩ل في جغص اث باقي ًٖ الهىضًت ؤلاهجلحًز ت الخىٖى  ؤلاهجلحًز

 الٗالم. في

 الترا٦ُب حٛحر  .3

اث آزغ  الترا٦ُب حٗض ا ر للخُٛح ٖغيت اللٛت مؿخٍى  ٞاللٛاث اللٛاث. بحن وجمُحزا خؿاؾُت وؤ٦ثَر

  ازخلٟذ جباٖضث ٧لما
ً
  ازخالٞا

ً
  اإلاؿخىي. َظا في ٦بحرا

ت اللٛت ؤن الىاضر ومً   ٧اهذ وبن ختى ٢ابلُت طاث ؤلاهجلحًز
ً
  لؿاها

ً
ً في واخضا  واخض مَى

ا مً صٖ٪   الىاضر مً Burchfield Robert بحرقُٟلض عوبغث ٣ًى٫  ميكئها. زاعط اهدكاَع
ً
 ؤن ظضا

ت ) ؤظضاها للٛت اإلاسجلت الىهىم   ؤظىبُت(. )لٛت آلان لىا باليؿبت حٗض ال٣ضًمت( ؤلاهجلحًز

                                                           
1Giuseppina Scotto di Carlo, ―Lexical Differences Between American And British English: A Survey Study‖, 

Facta Universitatis Series: Linguistics and Literature, Vol. (11), No. (1), 2013, pp. 1 – 11. 
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ت الىا٤َ ؤعاص وبطا  مٗها ًخٗامل ؤن بلى ؾًُُغ  ٞةهه ٢ىاٖضَا، ًخٗلم ؤن آلان باإلهجلحًز

ت ٚحر  لٛت بدؿباجها   بهجلحًز
ً
ضًت ؤو  ٧الٟىلىضًت جماما ٓهغ  1ألاإلااهُت. ؤو  الؿٍى  اؾخٗغاى مً ٍو

اث ت الخىٖى   َىال٪ ؤن اإلاسخلٟت ؤلاهجلحًز
ً
ت. الترا٦ُب في ًدك٩ل بضؤ ازخالٞا  لٗضة وطل٪ الىدٍى

 ازغي. ولٛاث اإلادلُت اللٛاث مً لخإزغ  حٗغى ٩ًىن  بهجلحزي  لٛىي  جىٕى ؤي ؤن مجها ؤؾباب

اث َظٍ لها حٗغيذ التي الخإزغاث وبازخالٝ ت اللٛت ًٖ الازخالٝ ٩ًىن  الخىٖى ت اإلاُٗاٍع  ؤلاهجلحًز

ُاهُت اللٛت ؤي ألانلُت ٨ُت. ؤو  البًر ت باللٛت جمشلىا وبطا ألامٍغ ٣ُا ظىىب في ؤلاهجلحًز  هجض ٞةن بٍٞغ

  آلاجُت: الازخالٞاث

 الؿاا٫: ًٖ ؤلاظابت في ٦ما لئلزباث No الباصثت اؾخسضام  -

How are you?—No, I'm fine 

ظا ٩ان. لٛت ؤو  ضًتالهىلى اللٛت جإزحر  بلى ًغظ٘ عبما َو   ألاٍٞغ

 ظملت في ٦ما الخ٣ت بىنٟها them اؾخسضام -

We saw Billy and them in town (‘Billy and the others‗) 

ظا   ًىظض التر٦ُب مً الك٩ل َو
ً
ت في اًًا بُت. ؤلاهجلحًز  ال٩اٍع

  اإلاخدغ٥: ٚحر  الٟاٖل ٖلى جض٫ ٖالمت بىنٟها Busy اؾخسضام -

We were busy waiting for him 

 The rinderpest was busy decimating their herds 

  مشا٫ خاالث في it Is اؾخسضام -

She had a baby last week.-Is it? 

ظٍ ا، في جىظض الهُٛت َو  وؾىٛاٞىعة. مالحًز

٣ُا ظىىب في وحؿخسضم ٩اهُت الهُٛت م٘ ؤٍٞغ   ألاٍٞغ
ً
 ?dit Is ؤخُاها

٩اوي sommer الٟٗل ْغوٝ اؾخسضام -   ٖباعة في ٦ما just الٓٝغ مدل ألاٍٞغ

                                                           
1 MacArthurer, The English Languages, pp. 14. 
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sommer (‘just‗) in We were sommer standing around1 

ت جٟل ٧اهذ بطا ٖما ظما٩ًا مً امغؤة الباخشحن ؤخض ؾإ٫ ٖىضما   ؤظابذ الجام٨ُُت ؤلاهجلحًز

Yes. Mi jos laik di inglish. Fa, yu si wen mi ina de konchri, an mi jos a taak di patwa den... 

yu fiil so. 

 
 2س اإلافذ

ت اللٕت زٝا٘اث حّذد   ؤلاهجلحًز

  ٌٛضو  بدُض ًٖىي  اعجباٍ والش٣اٞت اللٛت بحن
ً
 ؤو  ز٣اٞت بال  لٛت جهىع  ًم٨ً ٞال  ٞهلهما؛ مؿخدُال

  لخضازالن بجهما لٛت؛ بال  ز٣اٞت
ً
  ًدضصوا ؤن الٗلماء مً اإلاخمغؾحن ٖلى ًهٗب بدُض مٗا

ً
 ُٞهال

  حك٩ل ٞالش٣اٞت آلازغ. في ؤزغ  ؤحهما ًدضص ؤن ؤو  بُجهما.
ً
  همُا

ً
 ٌكمل بكغي ال الؿلى٥ مً مخ٩امال

غاٝ، والٗاصاث، وال٣ُم، وال٣ٗاثض، واإلاماعؾاث، واللٛاث والخىانل، ال٨ٟغ،  بحن والٗال٢اث وألٖا

                                                           
1 Tom Macarthur, South African English, Concise Oxford Companion To The English Language, 

1998, http://www.encyclopedia.com/doc/1o29-southafricanenglish.html (5/16/2015). 
2 S. Nihal Singh, How To Understand, And Speak, Indian English, 

http://www.tribuneindia.com/2012/20120603/spectrum/book1.htm 
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اث ت اإلاجمٖى  في الالخ٣ت لؤلظُا٫ ط٦غ  ما ه٣ل بلى اإلاجخم٘ ٢ابلُت بلى بياٞت للمجخم٘، اإلا٩ىهت البكٍغ

 الش٣اٞت. لهظا خاملت حٗض واللٛت 1اإلاجخم٘.

اث ٧اهذ وإلاا ت اللٛت جىٖى ا، مخباًىت وبِئاث مجخمٗاث في جىظض ؤلاهجلحًز ًُ بُُٗا، ظٛغاٞ  َو

؛
ً
غ٢ُا  "ؤنىاث اللٛت: خض بإن ظجي ابً ب٣ى٫  ؾلمىا وبط مسخلٟت. مجخمٗاث خُاة ح٨ٗـ ٞةجها ٖو

 طاث الكٗىب َظٍ ؤٚغاى جدكابه ؤال  اإلاى٣ُي مً ٌٛضو  ٞةن 2ؤٚغايهم" ًٖ ٢ىم ٧ل بها ٌٗبر 

: ٌؿخٟهم: ؾاثل وعب اإلاخباًىت. الش٣اٞاث
ً

  اللٛت؟ ٖلى طل٪ صاللت وما  ٢اثال

ت اللٛت ؤن ٌٗجي ؤهه طل٪: وظىاب  الضاللت؛ خُض مً ؤلٟاْها ؾخسخل٠ ؤلاهجلحًز

 بلى: ًاصي الش٣اٞت ٞازخالٞاث

ت اللٛاث ؤو  اللٛت في جىظض ال  ال٩لماث َظٍ ظضًضة. ٧لماث زل٤-  ألازغي. ؤلاهجلحًز

 الخٛحر  مً هٕى ٖلُه ًُغؤ عبما اللٛخحن في ٩ًىن  الظي كتر٥اإلا ٞاللٟٔ ال٩لماث لبٌٗ الضاللت حٛحر  -

ض الضاللي؛ ، مٗجى ُٞإزظ ًخٛحر  ؤو  ٣ًل ؤو  مٗىاٍ ٞحًز
ً
  ًىدِ. وعبما ظضًضا

 ؤلاهجلحزي  الهجاء جًًٗ٘ .4

٣ت بن ت اللٛت ٦خابت ٍَغ   واظهذ ؤلاهجلحًز
ً
خه زُغا   ناٖع

ً
 الخاؾىب ْهىع  م٘ 1984 ٖام مىظ ٦شحرا

 اإلاىؾىم ٦خابه في هٟى Crystal David ٦غؾخا٫ ؤن ٚحر  3ؤلاهجلحزي. لسِا ج٣ه٣غ  زم ومً الصسصخي

 اللٛت بيٗاٝ في ؤزغ  والازخهاع  ال٣هحرة الغؾاثل للٛت ٩ًىن  ؤن :Db8 Gr8 the Txtng ب

ت،   ؤلاهجلحًز
ً
ظٍ 4بُٗض. ؤمض مىظ الازخهاعاث بلى لجإ ؤلاوؿان بإن طل٪ مٗلال  ل٨ً خ٣ُ٣ت، َو

 ال٨خابت ٖهىع  بلى به حٗىص بط ؤلاهجلحزي؛ الهجاء في ه٨ؿت حٗخبر  ثالازخهاعا ٖلحها التي الهىعة

ت. ٍغ   الخهٍى

                                                           
ا الٗغبُت،  :اهٓغ 1  ٖبض هللا، ٖاص٫ الكُش، ؤَمُت جًمحن ز٣اٞت اللٛت الٗغبُت في مىاهج حٗلُمها للىا٣َحن بٛحَر

ت ىم الضولي للٛت الٗغبُت ،اإلاجلت الّشبُت للذساظاث اللٍٕى  .44م، م2012(، 30-29الٗضصان ) ، مٗهض السَغ
 .33، م1، جد٤ُ٣: مدمض ٖلي الىجاع، )بحروث: ٖالم ال٨خب، ص.ث.(، طالخفاثقابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،  2

3 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/24/AR2010092405643.html 
4 Crystal, David, Txtng: The Gr8 Db8. (Oxford: Oxford University Press, 2008), p.67. 
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ت اللٛت ًخسظون  الظًً ؤن َى  ٦غؾخا٫ ًٖ ٚاب والظي  ٌؿخسضمىن  ال  ؤلاهجلحًز

؛ مىخضة ازخهاعاث
ً
  ٌؿخسضمىن  ٞالهىىص اخُاها

ً
 ٌؿخسضمه ٖما جسخل٠ ٢ض ازخهاعاث ؤخُاها

 ؤلاهجلحز:

Cn u plz tke dis wid u n w8t fr sumtim der? Ey rply fst, I hve wrk 

  ؤلاهجلحزي  الهجاء ٞةن وخ٣ُ٣ت
ً
ت اللٛت ْهىع  ٞجغ  ومىظ ؤنال  ًسً٘ ال  ٞةهه آلان وختى ؤلاهجلحًز

ش وبمغاظٗت بالٗكىاثُت. ًدؿم بهه ال٣اٖضة؛ جد٨مه ال  مىخٓم، ٚحر  هجاء ٞهى  للمى٤ُ،  اللٛت جاٍع

ت  ؤو  ٣ًغؤ ال  ٢ض اإلاٗانغ  ال٣اعت  ؤن صعظت بلى ألامـ وهجاء ىمالُ هجاء بحن ٦بحر  ٞاع١  ًٓهغ  ؤلاهجلحًز

 اإلااضخي.. في ٦خبذ ٢ُٗت ؤي ًٟهم

ت ماصة ؤلاهجلحزي  الهجاء ناع  ول٣ض ت اللٛت اَل مً للسسٍغ  مً ؤهه ونٍٟى الظًً هٟؿها ؤلاهجلحًز

  .1الكُُان ٖمل

 لٛت 600 بال ألاعى ٖلى ًب٣ى لً 2115 ٖام بدلى٫  بهه :Mcwhorter H. John ٣ًى٫   

 وجب٣ى جسخٟي، ؾىٝ ؤ٢لُت جخدضثها التي جل٨م اإلا٣ٗضة، ٞاللٛاث آلان، جىظض لٛت 6000 مً ٣ِٞ

  الىا٣َحن. ٖضص خُض مً الش٣ل وطاث بالبؿاَت، جمخاػ  التي اللٛاث ٣ِٞ

ت ان بلى وؤقاع   الٗالم، في اللٛت اإلاُاٝ جهاًت في جهبذ ؾىٝ الهحن في حؿخسضم التي ؤلاهجلحًز

ت اللٛت الؾخسضام ومبرعٍ للهحن. ؾ٩ىن  الظي للخٟى١  وطل٪  اللٛت نٗىبت بلى ًغظ٘ ؤلاهجلحًز

  ًهٗب التي ألانىاث طاث الهِىُت
ً
 2الُٟىلت. مغخلت بٗض ما بلى مجها والخم٨ً ٖلحهه الخٗٝغ ظضا

ؿخا٫  اث اللٛت  ٣ًCrystalى٫ ٦َغ  مىظ الؿخِىاث في ؤهداء  Englishesبن جىٖى
ً
التي ْهغث خضًشا

ىا٥ خىالي  70 -60الٗالم ج٣ضع ما بحن  ت  400جىىٖا ظضًضا َو ملُىن شسو ًخدضزىن ؤلاهجلحًز

                                                           
1 The mess that is the English spelling system, http://www.linguistrix.com/blog/?p=651 
2 John H. Mcwhorter, What the World Will Speak in 2115. 

A century from now, expect fewer but simpler languages on every continent, 

http://www.wsj.com/articles/what-the-world-will-speak-in-2115-1420234648 
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ملُىن ًخدضزىجها بىنٟها لٛت زاهُت، وبلُىن وؤ٦ثر ًخدضزىجها بىنٟها لٛت  7بىنٟها لٛت ؤولى و 

ت الا  ظا ًض٫ ٖلى وؿبت اللٛت ؤلاهجلحًز ُاهُت ؤظىبُت. َو ت البًر اث اللٛت ؤلاهجلحًز نلُت بلى ب٣ُت جىٖى

 ٚضث لٛت ؤ٢لُت. 

ظا بالُُ٘ ؾُاصي في زاجمت اإلاُاٝ  ت الٟهخى جدباٖض، َو َظا ٌكحر بلى ان اللٛت ؤلاهجلحًز

بلى الاؾخ٣اللُت الخامت ل٩ل جىٕى لٛىي، وحك٩له في لٛت ظضًضة، جغبُه وقاثج باللٛت ألامت جماما ٦ما 

ت ظضًضة جغجبِ الٗغبُت  ت ٖاثلت لٍٛى ت والخبكُت باألنل الؿامي؛ ؤي ؤن حٛضو ؤلاهجلحًز والٗبًر

ت. اث اللٛت ؤلاهجلحًز  جىًىي جدتها ؾاثغ جىٖى

ت   إلاأ٫ اللٛت ؤلاهجلحًز
ً
٠ ؤن جسخم َىا بإهه بصعا٧ا  م٣ا٫ بىؾذ الىاقىًُ مجلت في وعصومً الٍُغ

  عؾما اإلا٣ا٫ في ووعص .,em to dead It's English. words: cruel Goodbye بٗىىان
ً
 ُٞه ٠٣ً ٧اعجىهُا

ت. اللٛت ٢بر  قاَض ٖلى ؤخضَم   1ؤلاهجلحًز

 

 

                                                           
1 Gene Weingarten, Goodbye, Cruel Words: English. It's Dead to Me, 

http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2010/09/13/AR2010091304476.html(15/5/2015) 
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 الخاجمت 

 مما ؾب٤ مً ٖغى وضر ؤن:

اللٛت الٗغبُت طاث نلت وز٣ُت ٚحر مىٟهمت ًٖ جغاثها بِىما ًجض ؤن ٖال٢ت اللٛت  -

ت م٘ مايحها ٖال٢ت واَىت ويُٟٗت، واإلا٣هىص به َىا ماضخي  ت الخضًشت ؤلاهجلحًز ؤلاهجلحًز

. 5الظي ًاعر لبضاًخه ب 
ً
 ٢غون ؾب٣ذ. ؤما ما ٢بل َظا ٞال ججض نلت بَال٢ا

ت و٢ابلُت الخُىع م٘ اإلاداٞٓت ٖلى  - اللٛت الٗغبُت مشا٫ لخل٪ اللٛاث التي جمخاػ بالخٍُى

ت، وجازغ وجخإزغ، وجؼصاص بظل٪ ٢ىة. بِىما هجض ؤن  ب اإلاخٛحراث الخًاٍع ؤنىلها؛ بط حؿخٖى

ها.مأ٫   حكَى
ً
ت ًدضثها ٞحها الخُىع آزاعا ت مٛاًغ ٞاللٛت ؤلاهجلحًز  الخُىع في اللٛت ؤلاهجلحًز

ت، ما ػالذ  - بن اللٛت الٗغبُت التي ج٨بر ؤعومت اللٛاث الالجُيُت التي مجها جىاؾلذ ؤلاهجلحًز

، بِىما 
ً
ت ومخجضصة مىظ ؤن ناعث لؿان الخًاعة ؤلاؾالمُت، ٢بل ؤعبٗت ٖكغ ٢غها ٢ٍى

٢غون بضؤث جضب ٞحها ٖالماث  5ًت الخضًشت والتي ْهغث بلى الىظىص ٢بل ؤلاهجلحز 

 الكُسىزت وؤٖغاى اإلاىث.

 الىاخضة اللهجت َظٍ وؤن بل واخضة، ٖغبُت لهجت هدى  جخ٣اعب الٗغبُت اللهجاث بضؤث -

ت جدكٓى بِىما الٟهخى، جىدى  ت. ؤعومت بلى وجخدى٫  ؤلاهجلحًز  لٍٛى

اث حٗضص وان -  بلى اإلاُاٝ زاجمت في ؾُاصي بالُُ٘ ًاصي تؤلاهجلحًز اللٛت مغ٦ٍؼ

 ألامت باللٛت وقاثج جغبُه ظضًضة، لٛت في وحك٩له لٛىي، جىٕى ل٩ل الخامت الاؾخ٣اللُت

ت الٗغبُت جغجبِ ٦ما جماما ت حٛضو  ؤن ؤي الؿامي؛ باألنل والخبكُت والٗبًر  ؤلاهجلحًز

ت ٖاثلت اث ؾاثغ  جدتها جىًىي  ظضًضة لٍٛى  ت.ؤلاهجلحًز اللٛت جىٖى

ا به ًمغ  ما وعٚم الٗغبُت، اللٛت بن -  ٖلى ٢اصعة جٓل وا٢خهاصي، ج٣جي ي٠ٗ مً ها٣ََى

ت جدخٟٔ ؾخٓل والخجضص الخُىع  ت. ٞللٛت طل٪ وه٣ٌُ اإلاؿخ٣بل، في بدٍُى  ؤلاهجلحًز

م اللٛت ٞهظٍ   م٩اهخا ٚع
ً
ٓل الب٣اء ٖلى ٢اصعة ٚحر  ؤجها بال  والخ٣جي اإلاضوي وز٣لها ٖاإلاُا  ٍو

  مؿخ٣بلها
ً
 .ٚامًا
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ت مً ألاخادًث الىبىٍت في ٠خاب "ؼىاَذ  الشد ِلى اظخيباه الٝىاِذ الىدٍى

 "الخىلُذ والخصحُذ إلاؽ٢الث الجامْ الصحُذ إلبً مال٤

 الذ٠خىسة ـالحت ٌّٝىب تاإلاؽاس٠ ةألاظخار

ا  ٜعم اللٕت الّشبُت وآدابها،الجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت بمالحًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث

ت مً ألاخاصًض  حهضٝ َظا البدض بلى ببغاػ ألا٩ٞاع في مؿاثل الغص ٖلى اؾخيباٍ ال٣ىاٖض الىدٍى

 في اؾخيباٍ
ً
ت ممشال ت. وهي اإلاؿاثل اإلاهمت في وي٘ مؿخىي ألاخاصًض الىبٍى ت.  الىبٍى ال٣ىاٖض الىدٍى

َـ( بٌٗ  672وؤْهغث َظٍ ال٨ٟغة في ال٣غن الؿاصؽ الهجغي خُىما اؾخسضمها ابً مال٪ )اإلاخىفى 

ت في الاخخجاط الىدىي في ٦خابه "قىاَض الخىيُذ والخصخُذ إلاك٨الث الجام٘  ألاخاصًض الىبٍى

بق٩ا٫ ومىضخا طل٪ الصخُذ" مما ؤلٟه مٗخمضا ٖلى ؤخاصًض في صخُذ البساعي مبِىا ما ٞحها مً 

بالكىاَض ولم ٌٗخمض ٖلى مهضع خضًثي آزغ . وابً مال٪ لم ًبضؤ ٦خابه بم٣ضمت ًبحن ٞحها ؾبب 

جإلُٟه لل٨خاب ؤو مىهجه الظي ؾاعي ٖلُه ٦ما في ٢ىله " َظا ٦خاب ؾمُخه قىاَض الخىيُذ 

٪ لهظا ، ل٨ً ال٣ؿُالوي ٣ًى٫ ؤن ؾبب جإل٠ُ ابً مال1والخصخُذ إلاك٨الث الجام٘ الصخبذ"

ال٨خاب َى ؤن ظماٖت مً اإلادّضزحن َلبىا مىه ؤن ًىضر لهم ؤلٟاْا وعواًاث وعصث في صخُذ 

بُان ؤؾباب جإل٠ُ يبِ ههىم البساعي وبزغاط  –مما ٞهمىا  -. ومً َظا ال٨الم 2البساعي 

ى بهظا ٌٗؼػ مظَبه بجىاػ الاخخجاط بالخضًض  وسست مك٩ىلت ومصدخت ؤَضاٝ في ال٨خاب. َو

ت بل مىا٣ٞت لها.  وبىاء الىبىي ا لكٍغ٠ ومما ٌٗؼػ مؿاثل ٖالجها لِؿذ مك٩لت في ال٣اٖضة الىدٍى

ت م٘  ٖلى َظا ألاؾاؽ ٖغى الكىاَض والبراَحن وؤ٢ىا٫ الٗلماء ؾىٝ ج٩ىن ألاصلت الاؾدكاٍع

 مخبٗت في طل٪ اإلاىهج الخدلُلي الى٣ضي. 

                                                           
 10، ؼىاَذ الخىلُذ والخصحُذ إلاؽ٢الث الجامْ الصحُذابً مال٪،  1
. في م٣ضمت ٦خاب "قىاَض الخىيُذ والخصخُذ إلاك٨الث 1/41، بسؼاد العاسي بؽشح صحُذ البخاسي ال٣ؿُالوي،  2

 .11الجام٘ الصخُذ"، م 
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 اإلاٝذمت

ههىم البساعي وبزغاط وسست مك٩ىلت  بُان ؤؾباب جإل٠ُ يبِ –مما ٞهمىا-ومً َظا ال٨الم 

 ًٖ ٢ى٫ ابً مال٪ " جهضي ابً مال٪ 
ً
ومصدخت ؤَضاٝ في ال٨خاب، وؤياٝ مد٤٣ ال٨خاب صاٞٗا

ب في ؤن ٌؿض زلال عآٍ في مىاهج  إلاىا٢كت مؿاثل ٧اهذ في الٛالب مدل زالٝ بحن الىداة وؤهه ٚع

 
ً
ت الٟهُدت وال الظًً لم ٌؿخ٣غئا ال٨الم الٗغبي ٦ما ًجب ؤو اَغخىا ٦شحرا مً الكىاَض الىثًر

جي طل٪ ؤن ابً مال٪ خاو٫ بصعاط مؿاثل لم ًخم٨ً مً 1ؾُما التي اخخٟٓذ بها الخضًض." ٚو

بياٞتها بلى ؤبىاب الىدى الخ٣لُضًت ًٞال ًٖ مداولخه اجساط الخضًض الىبىي الكٍغ٠ ٢اٖضة 

ى بهظا ٌٗؼػ مظَبه بج ت َو ىاػ الاخخجاط بالخضًض ًىُل٤ مجها لالؾدكهاص به بىنٟه حجت هدٍى

ت بل مىا٣ٞت لها.  الىبىي الكٍغ٠ ومما ٌٗؼػ مؿاثل ٖالجها لِؿذ مك٩لت في ال٣اٖضة الىدٍى

و٠ُ٦ بمىهج ال٨خاب؟ اإلاىهج في ال٨خاب ٩ٞان ٣ًىم ٖلى ط٦غ الخضًض ؤو ألاخاصًض اإلاك٩لت التي 

ا التي جغص في صخُذ البساع  هضَع ي ٖلى ؤجها مك٩لت في عؤي جدخاط بلى بػالت ؤلاق٩ا٫ ؤو بلى قاَض ٍو

ابً مال٪ ؾىاء ؤ٧اهذ في عواًت واخضة ؤم ظاء بق٩الها بؿبب الازخالٝ الىا٢٘ في عواًاث اليسض 

تر٥ ط٦ٍغ في   ٍو
ً
ت للجام٘ الصخُذ، و٧ان ابً مال٪ ًظ٦غ الازخالٝ في الغواًاث ؤخُاها اإلاسَُى

 و٢ض بلٜ ٖضص ألاخاصًض التي ٖالجها ابً مال٪ وو  2ؤٚلب ألاخُان.
ً
ظه بٖغابها ماثت وزماهحن خضًشا

ي  ى ًسخل٠ ًٖ ال٨ٗبري والؿَُى وهي ؤ٢ل ٖضصا مً ألاخاصًض التي ؤوعصَا ال٨ٗبري والؿُىَي، َو

 ؤو ٖضة ؤخاصًض في اإلاؿإلت الىاخضة ٣ٞض ًإحي بٗضة ؤخاصًض حٗالج 
ً
 واخضا

ً
ا  هبٍى

ً
بإهه ٧ان ًىعص خضًشا

اجها٫ الًماثغ واهٟهالها ٣ٞض ؤوعص ؤعبٗت ؤخاصًض  مؿإلت واخضة هدى ما بِىه في اإلاؿإلت الغابٗت في

ٞمً عص اؾخيباَه بهظٍ 3جدمل ؤلاق٩ا٫ هٟؿه ٦ما هالخٔ طل٪ في مىاي٘ ؤزغي مً ٦خابه.

ه َى ؤبى الخؿً بً الًاج٘ 
َ
ت في َظا ال٨خاب؟ومً الىداة الظًً عصوا اؾخيباَ ألاخاصًض الىبٍى

ٌ( وؾىضَما. ٞٗلى الباخشت ؤن جىا٢ل  745خىفى َـ( وجلمُظٍ ؤبى خُان ألاهضلسخي )اإلا 680)اإلاخىفى 

 ل٩ي خهى٫ ٖلى الىدُجت الؿضًضة.
ً
 ٖلمُا

ً
 َظا ألامغ ه٣اقا

 عوٍضا 
ً
ومً َباج٘ ألاقُاء ؤن الٗلىم في ألامم ال جٓهغ ٞجإة، بل جإزظ في الٓهىع عوٍضا

ّٗغى ختى حؿخىي ٖلى ؾى٢ها. و٦ظل٪ في اؾخيباٍ ال٣ىاٖض الىدىٍت ٧اهذ بإًضي ال٣غاء في ح

                                                           
 .11، )م٣ضمت اإلاد٤٣(،)ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(، م ؼىاَذ الخىلُذ ابً مال٪،1
 .14، م ؼىاَذ الخىلُذابً مال٪، 2
اإلاخُىحي، زالض ٖلي خمى،)ص.ٕ.(، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، )الٗغا١: مجلـ ٧لُت التربُت في ظامٗت اإلاىنل، 3

 .11ص.ث.(، م 
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غاب  اإلاًبٍى الض٤ُ٢ خُض ؤزظث صخت اإلااصة في  ال٣غاءاث في مىا٢٘ ال٩لم في ال٣غآن ًٖ ؤلٖا

حر طل٪ الغخلت بلى ؤٖما١ هجض وبىاصي الدجاػ وتهامت ؤمغ يغوعي ظضا ل٩ي ظمٗىا  الاؾخيباٍ. ٚو

ت با لخضًض اإلااصة مً الُىابُ٘ الهاُٞت التي لم جٟؿضَا الخًاعة. ؤما اؾخيباٍ ال٣ىاٖض الىدٍى

ت ٦ما اؾخيباٍ  الىبىي ؤمٌغ ُٞه الىٓغ ألن بٌٗ الىداة لم ٌكهضوا به في ج٣ُٗض ال٣ىاٖض الىدٍى

الىدى بال٣غآن و٦الم الٗغب. وما الؿبب ٖضم الاؾدكهاص بالخضًض الىبىي؟ ؤًصر ٖىضَم الاخخجاط 

٤ لم ًدخج به وما مضي َظا  ٍغ الاخخجاط؟ به ؤم ال ًصر؟ ؤي الىداة اخخج به وؤحهم لم ًدخج؟ ٞو

وما مى٠٢ الىداة ألاواثل في الاخخجاط به؟لئلظابت ًٖ ألاؾئلت اإلاُغوخت جدخاط بلى ص٢ت الى٣اف 

ً في ٦خابه ًٖ الخدلُل الىدىي ٖىض ؤلامام  بضو ألاؾخاط مدمض ٖضهان ظباٍع .ٍو ًٖ اإلاىيٕى

٠٢ مً ٢ّؿمالىداة بلى ؤعبٗت مىا 1الكاَبي في "اإلا٣انض الكاُٞت في قغح السالنت ال٩اُٞت"

 اإلااوٗىن 
ً
الهامخىن ًٖ مىا٢كت مؿإلت الاؾدكهاص بالخضًض، وزاهُا

ً
الاؾدكهاص بالخضًض، ؤوال

 اإلاجّىػون بالكغوٍ.
ً
 وعابٗا

ً
 اإلاجّىػون مُل٣ا

ً
، وزالشا

ً
 مُل٣ا

 ٠خاب "ؼىاَذ الخىلُذ والخصحُذ إلاؽ٢الث الجامْ الصحُذ" 

حها  زغوط ًٖ ْاَغ ال٣ىاٖض اإلاىيىُٖت، ٢ض وظه َظا ال٨خاب ؤخاصًض وعصث في صخُذ البساعي ٞو

٣ت جض٫ ٖلى ؤهه اؾخ٣غاء ما في صخُذ البساعي مً  ا بٍُغ ؤما ٖامت ألاخاصًض الىاعصة ُٞه ٣ٞض ط٦َغ

ؤخاصًض واعصة في ؤبىاب الىدى اإلاخ٤ٟ ٖلحها ؤو اإلاسخل٠ ٞحها، ؤو التي عجر َى ٞحها ؤوظه بٖغابُت عجر 

ا. ٞظ٦غ في ٧ل باب ؤو مىيٕى ما جه لؤلخاصًض  الىداة ٚحَر وعص ٖلُه مً ؤخاصًض في زال٫ جسٍغ

اإلاك٩لت وجىظحهه لها. وؤقاع ابً مال٪ في َظا ال٨خاب بلى ألاخاصًض بضون قغح ؤو جٟهُل ؤي لم ٣ًم 

م مً ؤَمُت اإلاىيٕى  ت في البدض ٖلى الٚغ ٣ت الؿٍى اإلاال٠ ٦خابه ٖلى مىهج واضر ولم ًدبحن الٍُغ

اث:2ُٞه. الظي جهضي إلاٗالجخه وص٢ت اإلاٗلىماث اث ال٨خاب لها ؤعبٗت اإلاسَُى  ومً خُض مسَُى

ت بغ٢م )ٝ  اإلاخىىوت )ؤ( ت في زؼاهت اإلا٨خبت ال٣اصٍع ( وج٣٘ في 476ؽ  861هي مدْٟى

كخمل الؿُغ الىاخض ٖلى  64وع٢ت =  32) . َو
ً
كغون ؾُغا نٟدت(. في ٧ل نٟدت مجها واخض ٖو

لى خىاقحها حٗل٣ُاث في جٟؿحر ؤلٟاّ 13-15) وجىيُذ مٗاٍن، وفي الجهت الٗلُا مً ( ٧لمت. ٖو

ىبت لم ًازغ في ال٨خابت، و٢ض سجلذ لٟٓت "ومجها" اإلا٨غعة في ؤو٫ ٧ل بدض باإلاضاص  الُمحن ؤزغ َع

اث بسِ اليسض اإلا٣غعء، و٧اهذ يمً مجمٕى في ٖضة  خبذ اإلاسَُى
ُ
ألاخمغ جيبحها ٖلى بضاًت، و٦

                                                           
ً، مدمض ٖضهان،1 الخدلُل الىدىي ِىذ ؤلامام الؽاوبي في اإلاٝاـذ الؽاُ٘ت في ؼشح خالـت ال٣اُ٘ت، ظباٍع

 .119-118م(، م 2011 ٖمان: ٖالم ال٨خب الخضًض،)
 .26، م ؼىاَذ الخىلُذابً مال٪، 2
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ن التي سجا ٖلحها مجمٕى في "قىاَض عؾاثل، زم ؤٞغصث وخضَا ٦ما صلذ ٖلى طل٪ نٟدت الٗىىا

 1الخىيُذ والخصخُذ إلاك٨الث الجام٘ الصخُذ" البً مال٪ الُاجي.

( في م٨خبت ولي الضًً باؾدىابى٫، ٌكخمل 2959هي يمً مجمٕى ع٢مه ) اإلاخىىوت )ب(

ب الخضًض"  حن بسِ هاسض واخض مجهما؛ "قىاَض الخىيُذ" البً مال٪، و "ٍٚغ ٖلى ٦خابحن مسَُى

يخهي بىظه الىع٢ت الشالشت والؿخحن، ٞهى في ) للش٣ٟي، بضؤ "قىاَض الخىيُذ" بالىع٢ت ألاولى ٍو  63ٍو

، ومٗض٫ ما ٌكخمل ٖلُه الؿُغ الىاخض  125وع٢ت = 
ً
نٟدت( في ٧ل نٟدت حؿٗت ٖكغ ؾُغا

ت بسِ اليسض اإلاٗخاص الىاضر في ٖهغ اإلاال٠، بضاللت الٗباعة  خبذ اإلاسَُى
ُ
خىالي ٖكغ ٧لماث، و٦

 مال٠ ال٨خاب )ؤٖاص هللا مً بغ٧اجه، ومخ٘ اإلاىظى 
ً
صة في ؤو٫ ال٨خاب التي ٣ًى٫ ٞحها الىاسض وانٟا

ش اليسض بال الىاسض ُوظض ولم  اإلاؿلمحن بُى٫ خُاجه(، وجسلى زاجمت "قىاَض الخىيُذ" مً جإٍع

ب الخضًض" للش٣ٟي بإهه وسض ال٨خاب  هغح في آزغ اإلاجمٕى الظي َى آزغ ٦خاب "ٍٚغ ًظ٦غ اؾمه، ٍو

َـ ٣ُٞى٫ )جم ال٨خاب بدمض هللا ومىه، ونالجه ٖلى ؾُضها مدمض وآله وصخبه وؾلم،  698ٖام 

٠ بضاع الخضًض الكغ٢ُت في ؾاصؽ قهغ عمًان اإلاٗٓم ؾىت زمان  وطل٪ بمضًىت ال٣ضؽ الكٍغ

 2وؾخحن وؾذ مئت(.

وحكخمل ٖلى )  6581في زؼاهت م٨خبت ألاو٢اٝ الٗامت ببٛضاص جدذ ع٢م  اإلاخىىوت )ج(

خبذ بسِ اليسض الىاضر مً ٚحر ؤن جغ٢م نٟداتها، وسجلذ  124وع٢ت =  62
ُ
نٟدت(، و٦

 .3حٗل٣ُاث ٖلى بٌٗ ألالٟاّ، وؤع٢ام لدؿلؿل البدىر في الخىاشخي

وع٢ت =  58( في 180وهي في م٨خبت )عثِـ ال٨خاب( باؾخاهبى٫ جدذ ع٢م ) اإلاخىىوت )د(

، ومٗض٫ ما ٌكخمل ٖلُه الؿُغ نٟدت(، وحكمل الهٟدت الىاخضة ٖلى حؿٗت ٖكغ ؾ 116
ً
ُغا

ا: )و٧ان الٟغاٙ مىه ًىم  خبذ بسِ اليسض اإلاٗخاص، وظاء في آزَغ
ُ
الىاخض خىالي ٖكغ ٧لماث، و٦

ً وزمان مئت، والخمض هللا وخضٍ، و٦خبه الٗبض  كٍغ الشالزاء خاصي ٖكغ عبُ٘ آلازغ ؾىت ؤخض ٖو

عؤي اإلاد٤٣ ال٨خاب َى ص.َه ُمدِؿً و  4ال٣ٟحر بلى هللا حٗالى مدمض بً ٖبضهللا بً الٟجغ...(

                                                           
  37اهٓغ: اإلاهضع الؿاب٤ في جٟهُل اإلاٗلىماث ٖجها، م 1
 .39اهٓغ: اإلاهضع الؿاب٤ في جٟهُل اإلاٗلىماث ٖجها، م 2
 .40اهٓغ: اإلاهضع الؿاب٤ في جٟهُل اإلاٗلىماث ٖجها، م 3
 .41اهٓغ: اإلاهضع الؿاب٤ في جٟهُل اإلاٗلىماث ٖجها، م 4
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ت "قىاَض الخىيُذ" التي ازغظها مدمض ٖبض الباقي َام  ٞةن ما ٞحها مً ألازُاء  1957مُبٖى

خماص ٖلحها ٚحر ُمجٍض. اصة نّحر ؤمغ الٖا ٟاث والى٣و والٍؼ  1والخدٍغ

اث ؤزغي مجها؛ اإلا٨خبت   َىا٥ في اإلاسَُى
ً
اث ألاعبٗت مما ط٦غها ؾاب٣ا ٚحر اإلاسَُى

ت بضمك٤ ع٢م ا ذ 29خضًض، وم٨خبت اإلاجم٘ الٗلمي الٗغبي بضمك٤ ع٢م  101لٓاٍَغ ، وم٨خبت ظاٍع

اب بخىوـ ع٢م 135ع٢م   141، وم٨خبت الاؾ٩ىعٍا٫ ع٢م 389، وم٨خبت خؿً خؿجي ٖبض الَى

اث ألاعبٗت ألاولُت مما ط٦غها  لى طل٪ اإلاسَُى ا، ول٨ً لؤلؾ٠ مٗٓمها حٗظع الخهى٫، ٖو حَر ٚو

 
ً
 الزغاط هّو صخُذ مً ال٨خاب -عؤي ص.َه ُمدِؿً مما –ؾاب٣ا

ً
 بٗض بظ٫ ٖمل ظهض ُٞه.٧2اُٞت

اث ٣ِٞ، بل  مل الخد٤ُ٣ في بزغاط ال٨خاب ال ٌٗخمض ٖلى اجساط الىاخضة مً اإلاسَُى ٖو

ًجم٘ ٧لها ل٩ي خهى٫ ٖلى مٗلىماث مشبىجت ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ اٖخمض ابً مال٪ "صخُذ البساعي" 

ا اليسست الُىهُيُت، وعظ٘ في الضعاؾت، واؾخٟاص مً  اجه بغواًاث مسخلٟت ججم٘ ؤ٦ثَر مسَُى

 بلى َبٗت البساعي في ال٣اَغة اإلاٗخمضة ٖلى جل٪ اليسست، 
ً
ج الىهىم اإلاك٩لت ؤوال اإلاد٤٣ في جسٍغ

وبطا ٧ان الخضًض م٨غعا بلٟٔ واخض في "الجام٘ الصخُذ" ؤقاع اإلاد٤٣ بلى مىاي٘ وظىصٍ، وبطا 

ى ب٨غ اإلاىي٘ اإلاىا٤ٞ لغواًت ابً مال٪، وبطا لم ًجض اإلاد٤٣ في "الجام٘ ٦غع بإلٟاّ مسخلٟت ا٦خٟ

ً ؤلاق٩ا٫ الظي ط٦ٍغ ابً مال٪ ٞحرظ٘ بلى قغوخه الزباث عؤي الكغاح بن  الصخُذ" مَى

ا ٞهمىا ؤن ٖمل الخد٤ُ٣ في َظا 3ُوظض اث واإلاُبٗاث ٚحَر .ومً اإلاٗلىماث اإلاُغوخت مً اإلاسَُى

خاط بلى مغاٖاث جامت، ومً ه٣ُت مهمت جغي الباخشت مً ٖمل ال٨خاب لِـ ؤمغ ؾهل مما ًد

ت  اث ألاعبٗت مسخلٟت لها مٗلىماث ٚحر مدؿاٍو الخد٤ُ٣ ٞىظضث ؤّن اإلاٗلىماث جغص في السَُى

 زانت مً خُض جشبُذ في "الجام٘ الصخُذ".

بّن ألاخادًث الىبىٍت في صحُذ البخاسي في ٠خاب "ؼىاَذ الخىلُذ والخصحُذ إلاؽ٢الث 

 مْ الصحُذ"الجا

 بط ًسغظ٪ ٢ىم٪( ٣ٞا٫ عؾى٫ هللا 1
ًّ
ل ) ًا لُخجي ؤ٧ىن خُا ؤو  [. مشا٫ ٢ى٫ وع٢ت بً هٞى

٢ا٫ ابً مال٪: "ًًٓ ؤ٦ثر الىاؽ ؤّن "ًا" التي جلحها "لُذ" خٝغ هضاء، واإلاىاصي  ]مسغجّي َم 

(. وج٣ضًغ ٢ىله حٗالى ﴿ًا لُخجي 
ًّ
." ٞخ٣ضًغ ٢ى٫ وع٢ت ٖلى َظا: )ًا مدمض، لُخجي ٦ىذ خُا مدظٝو

                                                           
 .41اهٓغ: اإلاهضع الؿاب٤ في جٟهُل اإلاٗلىماث ٖجها، م 1
 .41اإلاهضع الؿاب٤ في جٟهُل اإلاٗلىماث ٖجها، م 2
 .43اإلاهضع الؿاب٤ في جٟهُل اإلاٗلىماث ٖجها، م 3
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غي ابً مال٪ ؤن َظا الغؤي ي٠ُٗ ألن الصخيء بهما  ٦1ىذ مٗهم﴾ ؤي ًا ٢ىم لُخجي ٦ىذ مٗهم. ٍو

ٞه م٘ صخت اإلاٗجى بضوهه بطا ٧ان اإلاىي٘ الظي اّصعى ُٞه خظٞه مؿخٗمال ُٞه زبىجه ًجىػ خظ

م ٖلحها الؿالم ﴿ًا لُخجي مّذ ٢بل َظا﴾. خظٝ اإلاىاصي ٢بل ؤمغ ؤو صٖاء ظىاػا ل٨ثرة  ٣٦2ى٫ مٍغ

زبىجه، ٞةن ألامغ والضاعي ًدخاظان بلى جى٦ُض اؾم اإلاإمىع واإلاضّٖى بخ٣ضًمه ٖلى ألامغ والضٖاء. 

 3اؾخٗمل طل٪ ٦شحرا ختى ناع مىيٗه مىبها ٖلُه بطا خظٝ، ٞدؿً خظٞه لظل٪.و 

 

وفي ٢ى٫ الؿاثل  4ومشل: )َا( ٢ىله حٗالى ٢ىله حٗالى ﴿َا ؤهخم ؤوالء جدبىجهم وال ًدبىه٨م ﴾

 للخىبُه، ٦ما ظم٘  5ًٖ ؤو٢اث الهالة ﴿َا ؤها طا ًا عؾى٫ هللا .
ً
و٢ض ًجم٘ بحن "ؤال" و "ًا" جى٦ُضا

 6" والالم ومٗىاَما واخض في ٢ى٫ الكاٖغ:بحن "٧ي

  * ؤعصَث ل٨ُما ؤن جُحر ب٣غبتي
ً
 ببُضاَء بل٣٘ 7ٞختر٦ها قىا

ى  ، َو
ً
مال ٞـ "٧ي" َىا بن ُظٗلذ ظاعة ٣ٞض ظم٘ بُجها وبحن الالم م٘ جىا٣ٞهما مٗجى ٖو

، وؾ
ً
مال هغ. وبن ظٗلذ بىٟؿها ٣ٞض ظم٘ بُجها وبحن "ؤن" م٘ جىا٣ٞهما ؤًًا مٗجًى ٖو هل طل٪ ألْا

 ولم ٩ًىها خغفي ظىاب لم ًجؼ 
ً
ان لٟٓا غي ابً مال٪ ٞلى اج٤ٟ الخٞغ ازخالٝ اللٟٓحن. ٍو

و٢ض ٌٛجي ًٖ الٟهل اهٟهالهما بالى٠٢  8اظخماٖهما بال بٟهل، ٣٦ىله حٗالى ﴿ َا ؤهخم َاالء ﴾

 9ٖلى ؤولهما، ٣٦ى٫ الغاظؼ:

ان مً ظبل ان مً ٧اها * ًا خبظا ظبل الغٍّ  وخبظا ؾا٦ً الٍغ

 بل "عب" في ٢ى٫ الغاظؼ:و٢

                                                           
 ؾ٣ِ مً ط: ًا ٢ىم لُخجي ٦ىذ مٗهم1
م، آلاًت 2  .23ؾىعة مٍغ
 .59، م ؼىاَذ الخىلُذابً مال٪، 3
 .119 ؾىعة آ٫ ٖمغان، آلاًت4
، مى٣ى٫ مً قىاَض الخىيُذ والخصخُذ إلاك٨الث الجام٘ 23، م1، )ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(،طفي صحُذ البخاسي 5

 .61الصخُذ، م 
ت، ؤلاهفاٗ في معاثل الخالٗابً ألاهباعي، ؤبى البر٧اث ٦ما٫ الضًً، 6 ، 1م.(،ط2010، )ال٣اَغة: اإلا٨خبت الٗهٍغ

 .580م
ً: السل٤ مً ٧ل آهُت مى٣ى٫ م7ً  .61قىاَض الخىيُذ والخصخُذ إلاك٨الث الجام٘ الصخُذ، م  الكَّ
 .66ؾىعة آ٫ ٖمغان، آلاًت 8
 .٢62اثل الغظؼ مجهى٫. مى٣ى٫ مً قىاَض الخىيُذ والخصخُذ إلاك٨الث الجام٘ الصخُذ، م 9
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 الُضا *  ًا عب ؾاٍع باث ما جىؾضا
َّ

 بال طعإ الٗيـ ؤو ٠٦

ومشا٫ ٢ى٫ ابً مال٪ )بط ًسغظ٪ ٢ىم٪( اؾخٗمل ُٞه "بط" مىا٣ٞت لـ "بطا" في بٞاصة 

حن. غي ابً مال٪ ؤهه مً اؾخٗما٫ صخُذ، ٟٚل ًٖ الخىبُه ٖلُه ؤ٦ثر الىدٍى ومىه  1الاؾخ٣با٫. ٍو

طخي ألامغ﴾.٢ىله حٗالى ﴿وؤ
ُ
م ًىم الخؿغة بط ٢ تبط ال٣لىب  2هظَع م ًىم آلاٞػ و٢ىله حٗالى ﴿وؤهظَع

و٦ما اؾخٗملذ "بط" بمٗجى "بطا" بمٗجى "بط" ٣٦ىله حٗالى ﴿ًا ؤحها الظًً  3لضي الخىاظغ ٧اْمحن﴾.

ّؼي لى ٧اهىا ٖىض
ُ
ها ما آمىىا ال ج٩ىهىا ٧الظًً ٦ٟغوا و٢الىا الزىاجهم بطا يغبىا في ألاعى ؤو ٧اهىا ٚ

 4ماجىا وما ٢خلىا﴾.

ٞاألنل ُٞه وفي ؤمشاله ج٣ضًم خٝغ ال٠ُٗ ٖلى  ]ؤو مسغجّي َم [. ومشا٫ ٢ى٫ الىبي 2

ا مً ؤصواث الاؾخٟهام، هدى ﴿و٠ُ٦ ج٨ٟغون وؤهخم جخلى ٖل٨ُم آًاث  الهمؼة ٦ما ج٣ضم ٖلى ٚحَر

٣حن ؤخ٤ باألم5هللا﴾ وهدى ﴿ٞما ل٨م في اإلاىا٣ٞحن ٞئخحن﴾ ٞاألنل ؤن ًجاء  6ً﴾وهدى ﴿ٞإي الٍٟغ

وفي  8وفي ﴿ؤو ٧لما﴾7بالهمؼة بٗض الٗا٠َ ٦ما "جيء" بٗضٍ بإزىاتها، ٩ٞان ٣ًا٫ في ﴿ؤٞخُمٗىن﴾

"ٞإجُمٗىن" و "وؤ٧لما" و "زم ؤبطا ما و٢٘"، ألن َمؼة الاؾخٟهام ظؼء مً   9﴿ ؤزّم بطا ما و٢٘ ﴾:

ت ٖلى ما ٢بلها مً الجمل، والٗا٠َ ال   ًخ٣ضم ٖلُه ظؼٌء مما ظملت الاؾخٟهام، وهي مُٗٞى

ّهذ الهمؼة بخ٣ضًمها ٖلى الٗا٠َ جيبحها ٖلى ؤجها ؤنل ؤصواث الاؾخٟهام؛ ألن ٠ُٖ10.
ُ
ول٨ً ز

الاؾخٟهام له نضع ال٨الم، و٢ض زىل٠ َظا ألانل في ٚحر الهمؼة، ٞإعاصوا الخىبُه ٖلُه، ٩ٞاهذ 

ؼمسكغي خُىما ٢ض ٟٚل في الهمؼة بظ٫ ؤولى، ألنالتها في الاؾخٟهام. وازخل٠ عؤي ابً مال٪ بال

                                                           
حن1  ص: ٦شحر مً الىدٍى
م، آلاًت 2  .39ؾىعة مٍغ
 .18ؾىعة ٚاٞغ، آلاًت 3
 .156ؾىعة آ٫ ٖمغان، آلاًت 4
 .88اليؿاء، آلاًت  ؾىعة5
 .81ؾىعة ألاوٗام، آلاًت 6
 .75ؾىعة الب٣غة، آلاًت 7
 .100ؾىعة الب٣غة، آلاًت 8
 .51ؾىعة ًىوـ، آلاًت 9

 .64ص: ظؼما ٠ُٖ ٖلُه. جدٍغ٠. مى٣ى٫ مً قىاَض الخىيُذ والخصخُذ إلاك٨الث الجام٘ الصخُذ، م 10
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ت 2ًٖ َظا اإلاٗجى، ٞاّصعى ؤن بحن الهمؼة1مٗٓم ٦المه في "ال٨كاٝ" وخٝغ ال٠ُٗ ظملت مدظٞو

 ٖلحها بالٗا٠َ ما بٗضٍ.
ً
ا  3مُٗٞى

اء، ٞإبضلذ الىاو  ]ؤو مسغجّي َم [: ومشا٥ ألانل ؤو مسغظىي َم. ٞاظخمٗذ واو ؾا٦ىت ٍو

 للخس٠ُٟ، ٦ما ٞٗل باؾم 
ً
ًاء وؤصٚمذ في الُا، وابضلذ الًمت التي ٧اهذ ٢بل الىاو ٦ؿغة ج٨مُال

ٕى اإلاًاٝ بلى ًاء  " مً الجم٘ اإلاٞغ مٟٗى٫ "عمُذ" خحن ٢ُل ُٞه: مغمّي، وؤنله: مغُمىي. و"ُمسغجّيِ

 : 4اإلاخ٩لم ٢ى٫ الكاٖغ

 ما ج٣ل٘  *  ؤوصي بجي وؤوصٖىوي خؿغة
ً
برة  ٖىض الغ٢اص ٖو

و"مسغجّي" زبر م٣ضم، و"َم" مبخضؤ مازغ. وال ًجىػ ال٨ٗـ ألن "مسغجي" ه٨غة، ٞةن بياٞخه 

زبذ ٧ىهه  5بياٞت ٚحر مدًت اي ٚظ َى اؾم ٞاٖل بمٗجى الاؾخ٣با٫ ٞال ًخٗٝغ باإلياٞت. وبطا

ت ًٖ الى٨غة صون مصدر ه٨غة لم ًصر ظٗله مبخضؤ، لئال ًسبر  . ولى عوي "ُمسغجي" مس٠ٟ 6باإلاٗٞغ

لجاػ وظٗل مبخضؤ، وما بٗضٍ ٞاٖل ؾّض مؿّض السبر، ما ج٣ى٫:  7الُاء ٖلى ؤهه مٟغص ٚحر مًاٝ

مؿىضة بلى ما بٗضَا، ألهه وبن ٧ان  8ؤمسغجي بىىا ٞالن؛ألن "مسغجي" نٟت مٗخمضة ٖلى اؾخٟهام،

 ٞهى مىٟهٌل. واإلاىٟهل مً 
ً
 الًماثغ ًجغي مجغي الٓاَغ.يمحرا

خماص ٖلى الاؾخٟهام. ومىه  9،]ؤحيُّ والضا٥  [. ومشا٫ ٢ى٫ الىبي3 خماص ٖلى الىٟي ٧ااٖل والٖا

 ٢10ى٫ الكاٖغ:

ٍٝ بٗهضي ؤهخما ٢اَ٘ * زلُلّي ما وا
ُ
 بطا لم ج٩ىها لي ٖلى مً ؤ

                                                           
 .64ؿاب٤، م في مٗٓم ٦المه في ال٨كاٝ: لِـ في ؤب مى٣ى٫ مً اإلاهضع ال1
 .64ًٖ َظا اإلاٗجى: لِـ في ط . مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 2
، مٗىاٍ: ؤهدً  4/45ظاء في جٟؿحر ٢ىله حٗالى " ؤٞما هدً بمُخحن" مً ال٨كاٝ 3 )الظي ُٖٟذ ٖلُه الٟاء مدظٝو

 .64مسلضون مىٗىن ٞما هدً بمُخحن وال مٗظبحن( مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 
ب4  .238، م2، )بحروث: صاع ناصع ص.ث(،طؤوضح اإلاعال٤،الهظلي، ؤبى طٍئ
 .65ص: ٞةطا. مى٣ى٫ مً قىاَض الخىيُذ والخصخُذ إلاك٨الث الجام٘ الصخُذ، م 5
ت ًٖ الى٨غة صون مصدر ال ًجىػ. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 6  .65ص: ألن السبر باإلاٗٞغ
 .65ٚحر مًاٝ: وعص في ب ٣ِٞ. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 7
 .65ط: الاؾخٟهام. مى٣ى٫ مً قىاَض اإلاهضع الؿاب٤، م 8
 .71، م4، طصحُذ البخاسي 9

 .41، )بحروث: صاع ناصع ص.ث.(،م ؼشح ابً الىاٌم)ص.م.(، البِذ مجهى٫ ال٣اثل، 10
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 ٟٚغ له ما ج٣ضم[. ومشا٫ ٢ى٫ الىبي 4
ً
 واخدؿابا

ً
مً  مً ٣ًم لُلت ال٣ضع بًماها

و٢ى٫ ٖاجكت عضخي هللا ٖجها )بّن ؤبا ب٨غ عظل ؤؾ٠ُ، متى ٣ًم م٣ام٪ ع١(. و٢ا٫ ابً مال٪ 1.]طهبه

 ال مٗجى. والىدىٍىن 
ً
 لٟٓا

ً
 والجىاب مايُا

ً
ا جًمً َظان الخضًشان و٢ٕى الكٍغ مًاٖع

؛ لشبىجه في 
ً
 بالًغوعة. والصخُذ الخ٨م بجىاٍػ مُل٣ا

ً
غاٍ بًٗهم مسهىنا ٌؿخًٟٗىن طل٪، ٍو

 : ٦2الم ؤٞصر الٟصخاء، و٦ثرة نضوعٍ ًٖ ٞدى٫ الكٗغاء، ٣٦ى٫ جهكل بً يمغة

 ومضٍع السهم ال ه٩ا وال َوَعٖا * ًا ٞاعؽ الخّي ًىم الغوٕ ٢ض ٖلمىا

ضاء ًُلبه كاء ٖىضٍ مً جبلهم مىٗا * ومضع٥ الخبل في ؤلٖا ٌُ  وما 

لىاؽ ٢ض جسلٟذ، نٟىان )متى ًغا٥ ا3. ومشا٫ مً ٢ى٫ ؤبي ظهل لٗىه هللا حٗالى ألبي5

غي ابً مال٪ جًمً َظا ال٨الم زبىث ؤل٠ "ًغا٥" بٗض  4وؤهذ ؾُض ؤَل الىاصي، جسلٟىا مٗ٪(. ٍو

غ ابً ٧ال٪ ٧ان خ٣ها ؤن جدظٝ ٣ُٞا٫ "متى ًغ٥"، ٦ما ٢ا٫ هللا حٗالى ﴿بن جغن  ُت. ٍو "متى" الكَغ

 5ؤها مى٪ ماال وولضا﴾.

وزغ بىهُبي مى٪ . ومشا٫ ٢ى٫ ؾهل بً ؾٗض )ٞإُٖاٍ بًاٍ( ٌٗجي 6
ُ
ال٣اثل  )ما ٦ىذ أل

)
ً
غي ابً مل٪ في الخضًض ألاو٫ والشاوي اؾخٗما٫ زاوي  7و٢ى٫ َغ٢ل )٠ُ٦ ٧ان ٢خال٨م بًاٍ(.6ؤخضا ٍو

. وألانل ؤن ال ٌؿخٗمل اإلاىٟهل بال ٖىض حٗظع 
ً
 م٘ بم٩ان اؾخٗماله مخهال

ً
ً مىٟهال الًمحًر

بى  8اإلاخهل، ٦خٗظٍع اليماع الٗامل ىض الخ٣ضًم، هدى ﴿بًا٥ وٗبض﴾، 9ن﴾هدى ﴿وبًاي ٞاَع  10ٖو

ىض ال٠ُٗ، هدى ﴿ول٣ض ونِىا الظًً ؤوجىا ال٨خاب مً ٢بل٨م وبًا٦م﴾ ه بٗض "بال" 11ٖو ىض و٢ٖى ٖو

                                                           
، وفي ٚحر ص )مً ٣ًم لُلت ال٣ضع ٟٚغ له(. مى٣ى٫ مً قىاَض الخىيُذ والخصخُذ 16، م1، طصحُذ البخاسي 1

 .67الصخُذ، م  إلاك٨الث الجام٘
 .67. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 120، )بحروث: صاع ناصع ص.ث(، م سواًت البِخحن في ؼّشجهكل بً خغّي، 2
ادة مً صحُذ البخاسي،)ص.م.(،3  .71. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 91، م5طٍص
 .71. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 91، م5في متن البخاسي، ج)ص.م.(، 4
 .39، آلاًت ؾىعة ال٨ه5٠
 .77. مى٣ى٫ مً قىاَض الخىيُذ والخصخُذ إلاك٨الث الجام٘ الصخُذ، م 139و 136، م3، طصحُذ البخاسي 6
 .44و 23، م4وط 7، م1، طصحُذ البخاسي 7
8.٠  ب: الٟاٖل. جدٍغ
 .40ؾىعة الب٣غة، آلاًت 9

 .5ؾىعة الٟاجدت، آلاًت 10
 .131ؾىعة اليؿاء، آلاًت 11
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،  1وبٗض واو اإلاهاخبت هدى ٢ىله حٗالى ﴿ؤمغ ؤال حٗبضوها بال بًاٍ﴾،
ً
وبهما ٧ان اؾخٗما٫ الىخهل ؤنال

ا ٧ىهه ؤبحن ٞؤلن اإلاخهل ال ٌٗغى مٗه لِـ ؤنال. وؤم 2ألهه ؤزهغ وؤبحن: ؤما ٧ىهه ؤزهغ ٞٓاَغ

ض  ٞاإلاىٟهل ٢ض ٌٗغى به في بٌٗ ال٨الم لبـ. وطل٪ ؤهه لى ٢ا٫ ٢اثل: بًا٥ ؤزاٝ الخخمل ؤن ًٍغ

ض جدظًٍغ مً شخيء وبٖالمه بإهه زاث٠ مً طل٪  3بٖالم اإلاساَب بإهه ًساٞه، ةًدخمل ؤن ًٍغ

لى ال٣هض الشاوي ظملخان. ٞلى ٢ا٫الصخيء. ٞال٨الم ٖلى ال٣هض ألاو٫ ظملت واخضة،  مىي٘  4ٖو

ٗخظع ًٖ ظٗل مىٟهل في  ٌُ "بًا٥ ؤزاٝ" ؤزاٞ٪، ألمً اللبـ. ٚظا ٖلمذ َظٍ ال٣اٖضة لؼم ؤن 

مىي٘ ال ٌٗخظع ُٞه اإلاخهل. ٞةن ٧ان م٘ مباقغة الٗامل زوَّ بًغوعة الكٗغ ووؿب بلى ال٠ًٗ، 

 ٣٦5ى٫ الغاظؼ:

 
ً
 ؤن ًىٟٗا

ً
ي ألظى مدغػا

ّ
  بًاي  *  بو

ً
ِلٗا

ً
٢ 

ً
 إلاا نغث قُسا

لترظُذ الاهٟها٫ في هدى "ؤُٖاَاٍ" جيء به صون الاجها٫ في ٢ى٫ ال٣ىم للغظل "ما 

ؤخؿيذ" ؾإلتها بًاٍ" ولم ٣ًىلىا: ؾإلتهاٍ، ولى ٢ُل لجاػ.ٞان ازخل٠ الًمحران بالغجبت و٢ضم 

جها٫ ؤظىص، إلاىا٣ٞت ؤ٢غبهما عجبت ظاػ اجها٫ الشاوي واهٟهاله، هدى: ؤُُٖخ٨ه، وؤُُٖخ٪ بًاٍ. والا

٨هم هللا في مىام٪ ٢لُال، ولى  ألانل، ألن في ال٣غآن هؼ٫ به صون الاهٟها٫، ٣٦ىله حٗالى ﴿بط ًٍغ

لُه ظاء ٢ى٫ اإلاغؤة لغؾى٫ هللا  ﴾. ٖو
ً
"ا٦ؿىحها"،  "أل٦ؿى٦ها". و٢ى٫ الغظل له  ؤعا٦هم ٦شحرا

 حٗلمه ؤهذ، وؤهذ ٖلى ٖلم و٢ى٫ السًغ ٖلُه الؿالم )ًا مىسخى، بوي ٖلى ٖلم هللا ٖلمىُه ال 

ا واظبا، والاهٟها٫  6ٖلم٨ه هللا ال ؤٖلمه(. ه الاجها٫ في َظٍ ألامشلت وهدَى وؤما ٞحري ؾِبٍى

.
ً
ٍؼ ٢ى٫ الىبي  7ممخىٗا ٞان هللا مل٨٨م [والصخُذ جغظُذ الاجها٫ وظىاػ الاهٟها٫، ومً ججٍى

ً  8.]بًاَم، ولى قاء إلال٨هم بًا٦م  ؤن زاوي الًمحًر
ً
ه ؤًًا ٣ى٫ ابً مال٪ ؤن مما ًغاٍ ؾِبٍى ٍو

                                                           
 .40ؾىعة ًىؾ٠، آلاًت 1
 ٞىاضر. ط:2
ض: ؾا٢ِ مً ط. مى٣ى٫ مً قىاَض الخىيُذ والخصخُذ إلاك٨الث الجام٘ الصخُذ، م 3  .78ًٍغ
 .78ص: ٢لذ. جدٍغ٠. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 4
ضم اإلاىا٣ٞت لضي مد٤٣ 403، )ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(،م ؼىاَذ ابً مال٤ في ؼشح ِمذة الحاَ٘)ص.م.(، 5 ،  ٖو

 .78اإلاهضع الؿاب٤، م ال٨خاب ص.َه مدؿً. مى٣ى٫ مً 
حن ؾا٢ِ مً ب . مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 41، م1طصحُذ البخاسي،6  .82، وما بحن اإلا٣ٗٞى
ه،7  .364و 363، م2، )ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(،طال٢خاب ؾِبٍى
ؼشح الدعهُل ٖضم اإلاىا٣ٞت لضي مد٤٣ ال٨خاب ص.َه مدؿً ٖلى الخضًض ُٞما جِؿغ مً ٦خب الخضًض، )ص.م.(، 8

 .24، م ؼشح ألالُٙت ًلبً الىاٌم، )ص.م.(، 169، م1، طمال٤ًلبً 
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والصخُذ ٖىض 1اإلاىهىبحن بـ "ًْ" ؤو بخضي ؤزىاتها ًجىػ اجهاله واهٟهاله م٘ جغظُذ الاهٟها٫.

ابً مال٪ جغظُج الاجها٫ إلاىا٣ٞت ألانل، لدكابه "ْىيخ٨ه" و "ؤُُٖخ٨ه". ٞلى ٢ضم ألابٗض في الغجبت 

 2هٟها٫، هدى: ؤُُٖخه بًا٥ وخؿبخه بًا٥.امخى٘ الاجها٫ ووظب الا 

اهخضب هللا إلاً زغط في ؾبُله، ال ًسغظه بال بًمان بي وجهض٤ً [. ومشا٫ ٢ى٫ الىبي 7

 بلُه "ؾبُل" ويمحري خًىع، ؤخضَما في  3.]بغؾلي
ً
و٢ا٫ جًمً َظا الخضًض يمحر ُٚبت مًاٞا

الث٤ في الٓاَغ ؤن ٩ًىن بض٫ الُاءًً مىي٘ ظّغ بباء، وآلازغ في مىي٘ ظّغ بةياٞت "عؾل"، و٧ان ال

َاءان، ٣ُٞا٫: اهخضب هللا إلاً زغط في ؾبُله، ال ًسغظه بال بًمان به وجهض٤ً بغؾله، ٞلى ٢ُل 

ل. ل ٨َ4ظا ل٩ان مؿخٛىُا ًٖ ج٣ضًغ وجإٍو  م5ًل٨ً مجُئه بالُاء ًدىط بلى الخإٍو
ً
 6ألن ٞحها زغوظا

مىهىب ٖلى الخا٫، مد٩ّي به الىاقي واإلاىٟي  ُٚبت بلى خًىع، ٖلى ج٣ضًغ اؾم ٞاٖل مً "ال٣ى٫"

 7وما ًخٗل٤ به. ٦إهه ٢ا٫: اهخضب هللا إلاً زغط في ؾبُله ٢اثال: ال ًسغظه بال بًمان بي وجهض٤ً

 بغؾلي. 

 . ومشا٫ ٢ى٫ ٖاجكت عضخي هللا ٖجها في باب اإلادّهب )بهما ٧ان مجز٫ ًخجزله الىبي 8

٘  9حٗجي اإلادّهب.8( غي ابً مال٪: في ٞع مجز٫ زالزت ؤوظه: ؤخضَا؛ ؤن ججٗل "ما" بمٗجى "الظي" ٍو

ٞةن َظا ال٨الم مؿبى١ ب٨الم ط٦غ ُٞه "اإلادّهب". 10واؾم "٧ان" يمحر ٌٗىص ٖلى "اإلادهب".

، زم خظٝ زبر ٣ٞالذ ؤم اإلاامىحن عضخي هللا ٖجها: بن الظي ٦إهه اإلادهب مجز٫ٌ ًجزله عؾى٫ هللا 

                                                           
ه، 1  .366-365، م2، طال٢خابؾِبٍى
 .83، م ؼىاَذ الخىلُذ والخصحُذ إلاؽ٢الث الجامْ الصحُذاهٓغ: ابً مال٪، 2
 .18، م1، طصحُذ البخاسي 3
 .84م ؼىاَذ الخىلُذ والخصحُذ إلاؽ٢الث الجامْ الصحُذ، اهٓغ: ابً مال٪، 4
ً مال٪ في جىظُه ما ٝ الخضًض الكٍغ٠ مً زغوط مً يمحر الُٛبت بلى يمحر الخايغ مً الىظهت جبؿِ اب5

ل، والظي ؤعاٍ ؤن الخضًض َى مً باب "الالخٟاث" الظي ٣ٌٗض له ؤصخاب  ل الٍُى تثً وجمدل الخإٍو ت واللٍٛى الىدٍى

ت والجمال ُت. ًىٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: اإلاشل البالٚت اإلاباخض في ٦خبهم مىضخحن َظا ألاؾلىب مً الىظهت اإلاٗىٍى

 .84. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 191-2/170الؿاثغ، البً ألازحر 
 84ب ط :ًٖ. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 6
 84ط : ؤو جهض٤ً. جدٍغ٠. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 7
" بالىهب. 2/211صخُذ البساعي، 8

ً
 . وفي وسست "مجزال

 حٗجي اإلادهب: ؾا٢ِ مً ط.9
 ؾا٢ِ مً ب.10



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 400  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

ٌض "٧ان" ألهه يمحر مخهل ٦ما ًدظٝ اإلاٟٗى  ؿخٛجى بىِخه. ٣٦ىل٪: ٍػ  َو
ً
٫ به بطا ٧ان يمحرا مخهال

ض: يغبه ٖمغو.  1يغب ٖمغٌو، جٍغ

هم بال ؤبى ٢خاصة لم 9
ّ
. ومشا٫ مً ٢ى٫ ٖبضهللا بً ؤبي ٢خاصة عضخي هللا ٖجهما ﴿ ؤخغمىا ٧ل

غة عضخي هللا ٖىه، ؾمٗذ عؾى٫ هللا  2ًدغم﴾، ٧لُّ ؤمتي مٗافي بال  [٣ًى٫  و٢ى٫ ؤبي ٍَغ

 3].اإلاجاَغون
ً
٧ان ؤو  4و٢ا٫ ابً مال٪ خ٤ّ اإلاؿدشجى بـ "بال" مً ٦الم جام مىظب ؤن ًىهب، مٟغصا

ٌٍ ٖضو بال اإلاخ٣حن﴾.  مٗىاٍ بما بٗضٍ. ٞاإلاٟغص، هدى ٢ىله حٗالى ﴿ألازالء ًىمئظ بًٗهم لبٗ
ً
 5م٨مال

م ؤظمٗحن، بال امغؤجه ٢ّضعها بجها إلا ً﴾واإلا٨مل مٗىاٍ بما بٗضٍ هدى ٢ىله حٗالى ﴿بها إلاىجَى  6ً الٛابٍغ

حن ً مً البهٍغ   7وال ٌٗٝغ ؤ٦ثر اإلاخإزٍغ
ً
ا ٖى في َظا الىٕى بال الىهب. و٢ض ؤٟٚلىا وعوصٍ مٞغ

ه. ٞمً الشابذ السبر ٢ى٫ ابً ؤبي ٢خاصة " ؤخغمىا ٧لهم بال ؤبى ٢خاصة  باإلبخضاء زابذ السبر ومدظٞو

.لم ًدغم" ٞـ "بال" بمٗجى "ل٨ً" و "ؤبى ٢خاصة" مبخضؤ، و"لم ًدغم" ز وهٓحٍر مً ٦خاب هللا حٗالى  8بٍر

٪"  ٢9غاءة ابً ٦شحر وؤبي ٖمغو ﴿وال ًلخٟذ مى٨م ؤخٌض بال امغؤج٪ بهه مهُبها ما ؤنابهم﴾
ُ
ٞـ "امغؤج

. وال ًصر ؤن ججٗل "امغؤج٪" بضال مً "ؤخض" ألجها لم حؿِغ مٗه، 10مبخضؤ، والجملت بٗضٍ زبٍر

 11مٗه ٢غاءة الىهب، ٞةجها ؤزغظتها مً ؤَلهُٞخًمجها يمحر اإلاساَبحن. وص٫ّ ٖلى ؤجها لم حؿغ 

الظًً ؤمغ ؤن ٌؿغي بهم. وبطا لم ج٨ً في الضًً ُؾغي بهم لم ًصر ؤن جبض٫ مً ٞاٖل "ًلخٟذ" ألهه 

حن ؤلاظابت ًٖ َظا بإن ٢ا٫: لم  بٌٗ ما ص٫ّ ٖلُه الًمحر اإلاجغوع بـ "مً". وج٩لٟذ بٌٗ الىدٍى

                                                           
 . 86ابً مال٪، قىاَض الخىيُذ والخصخُذ إلاك٨الث الجام٘ الصخُذ، م 1
 15، م3طصحُذ البخاسي،2
ً. مى٣ى٫ م24ً، م8،طفي صحُذ البخاسي 3 ؼىاَذ الخىلُذ والخصحُذ إلاؽ٢الث الجامْ  : بال اإلاجاٍَغ

 .94، م الصحُذ
. جدٍغ٠. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 4

ً
 .94ط: مىٟغصا

، آلاًت  ؾىعة5  .67الؼزٝغ
 .59ؾىعة الدجغ، آلاًت 6
حن. مى٣ى٫ مً 7 ً مً البهٍغ حن اإلاخإزٍغ ؼىاَذ الخىلُذ والخصحُذ إلاؽ٢الث الجامْ ص: وال ٌٗٝغ ؤ٦ثر الىدٍى

 .94، م الصحُذ
 .94م  ؼىاَذ الخىلُذ والخصحُذ إلاؽ٢الث الجامْ الصحُذ،ابً مال٪، 8
، م الخِعحر الٝشاءاث العبْؤبي ٖمغو مً الؿبٗت بىهب "امغؤج٪". . و٢غؤ ٚحر ابً ٦شحر و 81ؾىعة َىص، آلاًت 9

 .94. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 125
10.٠  ص: زبر. جدٍغ
 ؤَله: ؾا٢ِ مً ب.11
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ؿَغ بها، ول٨جها قٗغث بالٗظاب ٞخبٗتهم ز لى ج٣ضًغ صخت َظا ٞال ًىظب طل٪ ٌُ م الخٟذ ٞهل٨ذ. ٖو

 1صزىلها في اإلاساَبحن ب٣ىله "وال ًلخٟذ مى٨م ؤخض."

. ومشا٫ و٢ٕى اإلابخضؤ ه٨غة مدًت بٗض "بطا" اإلاٟاظإة وبٗض واو الخا٫، ٣٦ى٫ بٌٗ 10

 و٣٦ى٫ ٖاجكت عضخي هللا ٖجها )وصزل عؾى٫ هللا  2الصخابت عضخي هللا ٖجهم )بطا عظل ًهلي(.

 ٖلى الىاع(
ٌ
و٢ا٫ ابً مال٪ ال ًمخى٘ الابخضاء بالى٨غة ٖلى  4ومشله )ٞضزل وخبل ممضوص(. 3وبغمت

ال١، بل بطا لم ًدهل باإلبخضاء الم اخخلم، وبمغؤة خايذ.  6بها ٞاثضة، هدى: عظل 5ؤلَا ج٩لم، ٚو

ل ًخ٩لم، ومً لسلٍى مً الٟاثضة، بط ال جسلى الضهُا مً عظ 9بالى٨غة ًمخى٘ 8َظا مً الابخضاء 7ٞمشل

ىت جخدهل10ٚالم ًدخلم، ومً  بها الٟاثضة ظاػ الابخضاء بها. 11امغؤة جدٌُ. ٞلى ا٢ترن بالى٨غة ٢ٍغ

... ؾب٘ ٚؼواث ؤو  عضخي هللا ٖىه )ٚؼوث م٘ عؾى٫ هللا  12. ومشاإلاً ٢ى٫ ؤبي بغػة11

ً، ألن ل 13زماوّي(. ، بالخىٍى
ً
ٟٔ "زماٍن" وبن و٢ا٫ ابً مال٪ ألاظىص ؤن ٣ًا٫: ؾب٘ ٚؼواث ؤو زماهُا

ان زاهحهما ًاء، ٞهى ًسالٟه في ؤّن "ظىاعي" ظم٘،  ٧لٟٔ "ظىاٍع" في ؤن زالض خغوٞه ؤل٠ بٗضَا خٞغ

 ً ً نٝغ ٦خىٍى ٘ والجغ ؾىاء، ل٨ً جىىًٍ "زماٍن" جىٍى و "زماهُا" لِـ بجمُ٘.واللٟٔ بهما في الٞغ

                                                           
 .95، م ؼىاَذ الخىلُذ والخصحُذ إلاؽ٢الث الجامْ الصحُذابً مال٪، 1
 .98اإلاهضع الؿاب٤، م  ، وفي وسست "بطا ظاء عظل ًهلي". مى٣ى٫ م78ً، م2، طفي صحُذ البخاسي 2
 .11، م7، طصحُذ البخاسي 3
 )ًٖ ؤوـ بً مال٪ عضخي هللا ٖىه ٢ا٫: صزل الىبي  2/64لِـ في صخُذ البساعي خضًض بهظا اللٟٔ. واإلاىظىص في 4

خحن(. والكاَض في صخُذ مؿلم  اإلاسجض وخبل  بلٟٔ )صزل عؾى٫ هللا  1/542ٞةطا خبٌل ممضوٌص بحن الؿاٍع

ى م  .98ً ٦الم ؤوـ ؤًًا. مى٣ى٫ مً قىاَض الخىيُذ والخصخُذ إلاك٨الث الجام٘ الصخُذ، م ممضوص...( َو
اث ألازغي: الابخضاء، بضون باء. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 5  .٦98ظا في ص. وفي اإلاسَُى
٠. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 6  .98ط: ٦غظل. جدٍغ
 .98، م ط: مشل، بضون ٞاء. جدٍغ٠. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب7٤
 .98الابخضاء: ؾا٢ِ مً ط. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 8
 .98ؤب: ًمى٘. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 9

 .98مً: ؾا٢ِ مً ط. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 10
 .98ط: جدهل. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 11
٠. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 12 غة. جدٍغ  . 101ب: ٍَغ
ؾذ ٚؼواث ؤو ؾب٘ ٚؼواث وزمان(. مى٣ى٫ مً اإلاهضع  )ٚؼواث م٘ عؾى٫ هللا  78،م2ط لَٙ البخاسي،13

 . 101الؿاب٤، م 
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ُم".1"ًماٍن" َٖ ُ
ً "ؤ ً ٖىى، ٦خىٍى غي ا 2وجىىًٍ "ظىاٍع" جىٍى بً مال٪ بهما ًٟتر١ لٟٔ "زماٍن" ٍو

ً "ظىاٍع" ألهه ٚحر مىهٝغ  ، ٞختر٥ جىٍى
ً
ولٟٔ "ظىاٍع" في الىهب، ٞةه٪ ج٣ى٫: عاًذ ظىاعي زماهُا

ً الٗىى بخ٨مل لٟٓه  – ، الهخٟاء الجمٗت.  –و٢ض اؾخٛجى ًٖ جىٍى " ألهه مىهٝغ
ً
 وجىّىن "زماهُا

 لئل [. و٢ى٫ عؾى٫ هللا 12
ً
 3]ماعة، وبن ٧ان مً ؤخب الىاؽ بليّ واًم هللا ل٣ض ٧ان زل٣ُا

 ما بٗضَا مً 
ً
ا غي ابً مال٪ جًمىذ َظٍ ألاخاصًض اؾخٗما٫ "بن" اإلاسٟٟت اإلاترو٦ت الٗمل ٖاٍع ٍو

ٟذ "بّن"4الالم الٟاع٢ت لٗضم الخاظت بلحها. ِ
ّٟ ُ
ناع لٟٓها ٧لٟٔ "بن" الىاُٞت،  5وطل٪ ألهه بطا ز

ضة ممحزة ُٞساٝ الخباؽ الازباث بالىٟي ٖىض جغ٥ الٗمل، 
ّ
ٞالؼمىا جالّي ما بٗض اإلاسٟٟت الالم اإلاا٦

، ٞالالم َىا  6لها.
ً
وال ًدخاط بلى طل٪ بال في مىي٘ نالر للىٟي وؤلازباث، هدى: بن ٖلمخ٪ لٟايال

 ونالخُت اإلاىي٘ للىٟي  -الػمت، بط لى خظٞذ
ً
ؤلازباث، ٞلى لم 7لم ًد٣ًُ –م٘ ٧ىن الٗمل مترو٧ا

ىا في َظٍ الؿاٖت" و "بن ًهلر اإلاىي٘ للىٟي ظاػ زبىث  الالم وخظٞها. ٞمً الخظٝ "بن ٦ىا ٞٚغ

 .٧8ان مً ؤخب الىاؽ بلّي" و "بن ٧ان مً ؤنض١ َاالء" و "بن ٧ان ٌُٗي ًٖ بجّي"

ذ السؼاعي13 خحن  )ؾمٗذ ؤطهاي وؤبهغث ُٖىاي الىبي  9. ومشا٫ ومً ٢ى٫ ؤبي قٍغ

، وبًشاع الشاوي بالٗمل ؤٖجي و٢ا٫ ابً مال٪ َظا الخضًض له جىإػ الٟٗلحن  10ج٩لم(.
ً
 واخضا

ً
مٟٗىال

. و٧ان ًلؼم ٖلى "ؤبهغْث". ألهه لى ٧ان الٗمل لـ "ؾمْٗذ" ل٩ان الخ٣ضًغ: ؾمٗذ ؤطهاي الىبي 

ى م٣ضم في الىُت ب٣ُذ الهاء مخهلت بـ  ه". ٞةطا ؤزغ اإلاىهىب َو
ْ
مغاٖاة الٟهاخت ؤن ٣ًا٫: "وؤبهغج

                                                           
 . 101ب: زمان. جصخ٠ُ. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م  1
، ج٣ى٫: َظا ؤُٖم ومغعث بإٍُٖم، وعؤًذ 2

ً
 وظغا

ً
ٗا ً ٞع لخ٣ه الخىٍى جهٛحر ؤٖمى، ٚحر مىهٝغ للىن٠ والىػن، ٍو

.)ص.م.(، ؤُٖمّي. والخىى 
ً
ت ٦ما في هدى: ظىاػا ، 3، )ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(،طؼشح ألاؼمىويًٍ ُٞه ٖىى مً الُاء اإلادظٞو

 .273م 
 .104، م ؼىاَذ الخىلُذ والخصحُذ إلاؽ٢الث الجامْ الصحُذ. مى٣ى٫ مً 179، م5، طصحُذ البخاسي 3
 .104، م ؼىاَذ الخىلُذ والخصحُذ إلاؽ٢الث الجامْ الصحُذابً مال٪، 4
 . 104ؾا٢ِ مً ص. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م بن: 5
 .104لها: ؾا٢ُت مً ؤ. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 6
٠. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 7  .104ص: ًدبحن. جدٍغ
 .104، م ؼىاَذ الخىلُذ والخصحُذ إلاؽ٢الث الجامْ الصحُذابً مال٪، 8
 .181م . مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، 13، م8ط في صحُذ البخاسي،9

(. ولم ٠٣ً صمد٤٣ )ؾمٗذ ؤطهاي وؤبهغث ُٖىاي خُجن ج٩لم الىبي  13، م8ط صحُذ البخاسي،وعص في 10

 ص. َه مدؿً ٖلى عواًت ابً مال٪ في البساعي.
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، م٘ الٗلم بإن الٗمل )ؤبهغْث( ولم ًجؼ خظٞها ألن خظٞها ًَى
ُ

م ٚحر اإلا٣هىص. ٞةن ُؾم٘ الخظٝ

ّض مً الًغوعاث. ومً جىإػ الٟٗلحن وظٗل الٗمل للشاوي ٢ىله حٗالى 1لؤلو٫ خ٨م ب٣بده ُٖ  [و

 ٖلُه ٢ُِغا﴾]و19
ْ
 ٞٗال  2:﴿آجىوي ؤٞٙغ

ً
 واخضا

ً
وفي الخضًض اإلاظ٧ىع قاَض ٖلى ؤهه ٢ض ًدىإػ مىهىبا

ٌض وؾ٣ى مدمض ٞاٖلحن مخباًىحن، ِٞؿخٟاص مً  )ؾمٗذ ؤطهاي وؤبهغث ُٖىاي الىبي( ظىاػ: ؤَٗم ٍػ

. ىن َظا الىٕى مً الخىإػ حن ال ٌٗٞغ ٣ى٫ ؤن ؤ٦ثر الىدٍى  ظٟٗغا. ٍو

وفي  3]ًىق٪ ؤن ٩ًىن زحر ما٫ اإلاؿلم ٚىم ًدب٘ بها ق٠ٗ الجبا٫[. ومشا٫ ٢ى٫ الىبي14

. و٢ى٫ 4]وعاءٍ ا َى بالىبي و٧ان ؤبى ب٨غ ال ٩ًاص ًلخٟذ في الهالة، ٞالخٟذ ٞٛظ[خضًض آزغ 

و٢ا٫ ابً مال٪  6هخىيإ مً بهاء واخض( عؤًخجي ؤها وعؾى٫ هللا  5خظًٟت عضخي هللا ٖىه )ل٣ض

 مىهىب اإلادل، ال 
ً
 وزبرا

ً
ا ٖى  مٞغ

ً
٣خطخي اؾما ى ؤخض ؤٞٗا٫ اإلا٣اعبت، ٍو "ًىق٪" مًإع "ؤوق٪". َو

 م٣غوها بـ"ؤْن".
ً
ا  مًاٖع

ً
 ٩ًىن بال ٞٗال

غة عضخي هللا ٖىه . ومشال٣ى٫ عؾى 15 . 7]ٞلما ٢ضم ظاءٍ باألل٠ صًىاع[٫ هللا  ًٖ ؤبي ٍَغ

ى ؤظىصَا، ان ٩ًىن ؤعاص:  ٢8ا٫ ابً مال٪ في و٢ٕى "صًىاع" بٗض "ألال٠" زالزت ؤوظه: ؤخضَا َو

باألل٠ ؤل٠ صًىاع، ٖلى ببضا٫ "ؤل٠" اإلاًاٝ مً اإلاّٗغٝ باألل٠ والالن زم خظٝ اإلاًاٝ، وَى 

مىه ٖلُه، وؤب٣ى اإلاًاٝ بلُه ٖلى ما ٧ان ٖلُه مً الجغ. والشاوي ؤن ٩ًىن  البض٫، لضاللت البمض٫

ألانل: ظاءٍ باألل٠ الضًىاع، واإلاغاص باألل٠ الضهاهحر، ٞإو٢٘ اإلاٟغص مى٢٘ الجم٘ ٣٦ى٫ حٗالى ﴿ ؤو 

، ٨ٞخب ٖلى اللٟٔ 9الُٟل الظًً لم ًٓهغوا ﴾.
ً
زم خظٝ الالم مً السِ لهحروعتها باإلصٚام صالا

                                                           
 .181، م واَذ الخىلُذ والخصحُذ إلاؽ٢الث الجامْ الصحُذط: بٟخده. جصخ٠ُ. مى٣ى٫ مً ف1
 .181اإلاهضع الؿاب٤، م  . مى٣ى٫ م96ًؾىعة ال٨ه٠، آلاًت 2
، 4ول٨ً وعص ُٞه بىهب "زحر" وعٞ٘ "ٚىم" وفي وسست بٟٗهما. وفي ط 66، م9، ط12، م1، طصحُذ البخاسي 3

 .201بىهب "زحر" وعٞ٘ "ٚىم" وفي وسست بىهبهما. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م  155م
 .226، م3صحُذ البخاسي، جمً ٦الم ؾهل بً ؾٗض في 4
 ل٣ض: ؾا٢ُت مً ب.5
٢ى٫ خظًٟت )عؤًتي  121، م7لم ٠٣ً مد٤٣ ال٨خاب ص. َه مدؿً ٖلى َظا ال٣ى٫ في صخُذ البساعي ول٨ً في ط6

ُه الاق٩ا٫ الظي ٣ًهضٍ اإلاال٠. مى٣ى٫ مً قىاَض الخىيُذ  ؤها والىبّي  هخماشخي، ٞإحي ُؾباَت ٢ىم...( ٞو

 .201والخصخُذ إلاك٨الث الجام٘ الصخُذ، م 
 .112مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م ، 118، م3، طصحُذ البخاسي 7
 .112، م ؼىاَذ الخىلُذ والخصحُذ إلاؽ٢الث الجامْ الصحُذابً مال٪، 8
 .31ؾىعة الىىع، آلاًت 9
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والشالض، ؤن ٩ًىن "ألال٠"  2في ألاوٗام ٖلى نىعة "ولضاع آلازغة." 1ب ﴿وللضاع آلازغة ﴾٦ما ٦خ

 بلى "صًىاع"، وألال٠ والالم ػاثضجان ٞلظل٪ لم ًمىٗا مً ؤلاياٞت، ط٦غ ظىاػ َظا ؤبى ٖلّي 
ً
مًاٞا

 3الٟاعسخي، وخمل ٖلُه الكاٖغ:

 
ً
ىلي الطجُ٘ بطا جيبه مىَىا

ُ
 اإلاؿخ٣ي٧األ٢دىان مً الغقاف  * ج

٢ا٫ ؤبى ٖلي: ؤعاص مً عقاف اإلاؿخ٣ي، ٞؼاص ألال٠ والالم. ولم جمىٗا مً ؤلاياٞت. ول٣ىله "٣ٞغؤ 

الٗكغ آًاث" مً َظا الىظه الشالض ههِب، ؤي ٣ًهضٍ ابً مال٪ ٧ىن ألال٠ والالم ػاثضجحن ٚحر 

 ماوٗخحن مً ؤلاياٞت.

. ٢ا٫ ]٦غظل اؾخٗمل ٖماالبهما مشل٨م والحهىص والىهاعي [. ومشا٫ ٢ى٫ عؾى٫ هللا 16

حن  ى ممىٕى ٖىض البهٍغ ابً مال٪ جًمً َظا الخضًض ال٠ُٗ لى يمحر الجغ بٛحر بٖاصة الجاع. َو

 
ً
 وألازٟل. والجىاػ ؤصّر مً اإلاى٘، ل٠ًٗ اخخجاط اإلااوٗحن وصخت اؾخٗماله هثرا

ً
بال ًىوـ و٢ُغبا

. ؤما ي٠ٗ اخخجاظهم ٞبّحن، ولهم حجخان: ألاو٫، ؤن يمح
ً
ر الجغ قبُه بالخىىًٍ ومٗا٢ب وهٓما

ً. والشاوي، ؤن خ٤ اإلاُٗىٝ واإلاُٗىٝ ٖلُه  له، ٞلم ًجؼ ال٠ُٗ ٖلُه ٦ما ال ٠ٌُٗ ٖلى الخىٍى

ؤن ًصر خلى٫ ٧ل واخض مجهما مدل آلازغ، ويمحر الجغ ال ًصر خلىله مدل ما ٠ٌُٗ ٖلُه، 

 ﴾ُٞمى٘ ال٠ُٗ ٖلُه بال بةٖاصة خٝغ الجغ، هدى ٢ىله حٗالى ﴿ ٣ٞا٫ لها 
ً
ا  . 4ولؤلعى ازدُا َٖى

٣ٞا٫ ألاههاعي: )اهه ابً  ]ًا ػبحر اؾ٤ زم ؤعؾل اإلااء  [. ومشا٫ ٢ى٫ عؾى٫ هللا 17

٢ا٫ ابً مال٪ ًجىػ في "ؤهه" ال٨ؿغ والٟخذ، ألجها وا٢ٗت بٗض ٦الم جام مٗلل بمًمىن ما  5ٖمخ٪(.

 
ً
ظا ٦ؿغث ٢ضع ٢بلها الٟاء. وبطا ٞخدذ ٢ضع ٢بلها م٣غوها بالٟاء، ٣٦ىل٪ في "ايغبه بهه  نّضع بها. ٚو

مؿحئ": ايغبه بهه  مسخيء ٞايغبه. ومً قىاَض ال٨ؿغ ﴿اؾخُٗىىا بالهبر والهالة بّن هللا م٘ 

﴾ً و﴿وال جإ٧لىا بلى  7و﴿واج٣ىا هللا الظي حؿاءلىن به وألاعخام َ بّن هللا ٧ان ٖل٨ُم ع٢ُبا﴾ 6الهابٍغ

                                                           
 .32ؾىعة ألاوٗام، آلاًت 1
 .113، م ؼىاَذ الخىلُذ والخصحُذ إلاؽ٢الث الجامْ الصحُذابً مال٪، 2
 .114، م والخصحُذ إلاؽ٢الث الجامْ الصحُذمىٝى٥ مً ؼىاَذ الخىلُذ ، 36َى ال٣ُامي، صًىاهه م 3
 .11ؾىعة ٞهلذ، آلاًت 4
خدها. وللخضًض عواًت ؤزغي هي )اؾ٤ ًا ػبحر زم ؤعؾل اإلااء بلى ظاع٥( ًٞٛب 5 عوي لٟٔ "اهه" ب٨ؿغ الهمؼة ٞو

 ألاههاعي ٣ٞا٫ )ؤْن ٧ان ابً ٖمخ٪( بٟخذ َمؼة "ؤْن" ٣ِٞ.
 .153ؾىعة الب٣غة، آلاًت 6
 .1آلاًت ؾىعة اليؿاء، 7
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﴾ 
ً
 ٦بحرا

ً
و﴿ٞازل٘ وٗلُ٪  2ؼوى بهه ٧ان ٞاخكت وؾاء ؾبُال﴾و﴿وال ج٣غبىا ال 1ؤمىالهم بهه ٧ان خىبا

ىن بهه َػى﴾.3به٪ بالىاص اإلا٣ضؽ َىي ﴾ والٟخذ في َظٍ اإلاىاي٘ ظاثؼة في  4و﴿وبطَب بلى ٖٞغ

٣ٞغؤ  5الٗغبُت ل٨ً ال٣غاءة ؾىت مخبىٖت، و٢ض زبذ الىظهان في ﴿هضٍٖى ؤهه َى البّر الغخُم﴾.

ما ج٣غع ؤن الىظهحن ظاثؼان في "اهه ابً ٖمخ٪"  بالٟخذ هاٞ٘ وال٨ؿاجي، و٦ؿغ البا٢ىن. ٞدانل

 6وال٨ؿغ ؤظىص.

 

 الىٝذ ًِ آلاساء اإلاىشوخت في الٝىاِذ الىدىٍت 

ومً آلاعاء اإلاُغوخت مما ج٣ضمىا هي مً بٌٗ آعاء ابً مال٪ في ٦خاب قىاَض الخىيُذ والخصخُذ 

ت جسخل٠ ًٖ آلاعاء إلاك٨الث الجام٘ الصخُذ. وجغي الباخشت ؤن آعاءٍ في بٌٗ ألاخاصًض الىب ٍى

٩ًىن زحر ما٫ اإلاؿلم ٚىم ًدب٘ بها  ًىق٪ ؤن[الٗاصًت ٖىض ال٣ضامى ومجها في ٢ى٫ عؾى٫ هللا 

 مىهىب  ]ق٠ٗ الجبا٫
ً
 وزبرا

ً
ا ٖى  مٞغ

ً
٣خطخي اؾما غي ابً مال٪ "ًىق٪" مً ؤٞٗا٫ اإلا٣اعبت ٍو ٍو

 بـ "ؤْن". ٞالخ٣ُ٣ت، ٣ًل خظٞها،  ٞمً ا٢تراهه بإن:
ً
 م٣غوها

ً
ا  7اإلادل وال ٩ًىن بال ٞٗال مًاٖع

راَب ألوق٩ىا
ُّ
مىٗىا  –بطا ٢ُل َاجىا  - * ولى ُؾئل الىاؽ ُ الت ىا ٍو

ُّ
َمل ًَ  ؤن 

 8ومً ججغصٍ:

خهًىق ِّ ًْ ٞغَّ مً مى ّغاجه ًىا٣ٞها * ٪ َم ِٚ  في بٌٗ 

 بـ "ؤن" ٦الم مُل٤.
ً
 م٣غوها

ً
ا  ٦إن ٢ىله ؤن "ًىق٪" ال ٩ًىن بال ٞٗال مًاٖع

ٟاث بٌٗ الىداة ال٣ضامى ٦ما   وؤما ٢ىله ًٖ الخىإػ في ٢ىلغؾى٫ هللا  لها هٓغ بلى حٍٗغ

ظا هٟؿه   له. َو
ً
ا واضًخا، بل ا٦خٟى بىنٟه، ووي٘ مشاال ًٟ ه لم ًً٘ للخىإػ حٍٗغ ًالخٔ ؤّن ؾِبٍى

٠ُٗ ؤخضَما ٖلى  ٌُ ما الٟٗالن اللظان  ما ٞٗله اإلابرص بط ؾماٍ )باب مً بٖما٫ ألاو٫ والشاوي، َو

                                                           
 .2ؾىعة اليؿاء، آلاًت 1
 .32ؾىعة ؤلاؾغاء، آلاًت 2
 .12ؾىعة َه، آلاًت 3
 .43ؾىعة َه، آلاًت 4
 .28ؾىعة الُىع، آلاًت 5
 .119، م ؼىاَذ الخىلُذ والخصحُذ إلاؽ٢الث الجامْ الصحُذابً مال٪، 6
 .257، م1، طؼشح ابً ُِٝلابً ٣ُٖل، 7
 .258، م1اإلاهضع الؿاب٤، ط8
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ه واإلابرص ومً بٗضَما، ججضٍ 1آلازغ(.  ؾِبٍى
ُ

ال٪، ٢ا٫ عخمه في ؤلُٟت ابً م -ؤي ونٟهما  –َوَوْن٠

 2هللا:

َمْل  َٖ ا في اؾٍم  َُ ِن ا٢خً
َ
اِمال َٖ َمْل   بْن  َٗ َىاِخِض ِمْجُهَما ال

ْ
ْبُل ِٞلل

َ
٢  

ىاب والازخهاع. ٞابً  ٟاث ٦شحرة جغاوخذ بحن ؤلَا ّغاُح ألالُٟت ٣ٞض ويٗىا حٍٗغ
ُ

ؤما ق

اِن ؤو اؾمان ٌكبهاجهما، ؤو ٞٗل مخهٝغ و  اؾم ٌكبهه، َكام خّضٍ ب٣ىله:)ؤن ًخ٣ّضم ٞٗالِن مخهٞغ

ى مُلىب ل٩ل مجهما مً خُض اإلاٗجى(. ، َو ٕى خإزغ ٖجهما مٗمى٫ ٚحر ؾبـبي مٞغ ول٣ض قغح ابً 3ٍو

م، والخضًض الىبىي.  ضٍ مً ألاقٗاع، وال٣غآن ال٨ٍغ َكام خضًشه الؿاب٤، والخمـ له قىاَض جٍا

ى ٢ىله:)الخىإػ ٖباعة ًٖ جىظه ٖاملحن بل ا مسخهًغا َو ًٟ  4ى مٗمى٫ واخض(.وججض ٖىض ابً ٣ُٖل حٍٗغ

٦غ في ألالُٟت :
ُ
 والؿاا٫ لى ط

َمْل  َٖ ا في اؾٍم  َُ ِن ا٢خً
َ
اِمال َٖ َمْل   بْن  َٗ َىاِخِض ِمْجُهَما ال

ْ
ْبُل ِٞلل

َ
٢ 

ذ السؼاعيِٞلَم في قغح  قاَض ٖلى خحن ج٩لم(  الىبي  ؾمٗذ ؤطهاًىؤبهغث ُٖىاي) ٢5ى٫ ؤبي قٍغ

جى  ىن َظا ؤهه ٢ض ًدىإػ ٍو حن ال ٌٗٞغ ٣ى٫ ؤن ؤ٦ثر الىدٍى ٌض وؾ٣ى مدمض ظٟٗغا". ٍو ػ: "ؤَٗم ٍػ

، وبًشاع الشاوي بالٗمل ؤٖجي 
ً
 واخضا

ً
. وحجخه َظا الخضًض له جىإػ الٟٗلحن مٟٗىال الىٕى مً الخىإػ

. و٧ان ًلؼم ٖلى "ؤبهغْث". ألهه لى ٧ان الٗمل لـ "ؾمْٗذ" ل٩ان الخ٣ضًغ: ؾمٗذ ؤطهاي الىبي 

ى م٣ضم في الىُت ب٣ُذ الهاء مخهلت بـ  مغاٖاة ه". ٞةطا ؤزغ اإلاىهىب َو
ْ
الٟهاخت ؤن ٣ًا٫: "وؤبهغج

، م٘ الٗلم بإن الٗمل 
ُ

م ٚحر اإلا٣هىص. ٞةن ُؾم٘ الخظٝ )ؤبهغْث( ولم ًجؼ خظٞها ألن خظٞها ًَى

ّض مً الًغوعاث. 6لؤلو٫ خ٨م ب٣بده ُٖ  و

 في ٢ى٫ عؾى٫ هللا ومً خُض اؾخٗما٫ "بن" اإلاسٟٟت اإلاترو٦ت الٗمل ٖاٍع
ً
واًم هللا [ا

 لئلماعة، 
ً
ؤي بٗض "بْن" مسٟٟت ٖضم الالم )زالٝ  7]٧ان مً ؤخب الىاؽ بليّ  وبنل٣ض ٧ان زل٣ُا

ٟذ "بّن" ٞاأل٦ثر في لؿان الٗغب  ِ
ّٟ ُ
الىداة ؾىاء الالم الابخضاء ؤو الالم الٟاع٢ت(. ومٗلىم لضًىا بطا ز

                                                           
 .366، م3م(، ط1999، جد٤ُ٣ خؿً خمض )بحروث: صاع ال٨ب الٗلمُت، ٝخمباإلا اإلابرص،1
 167، م1م(، ط1998، جد٤ُ٣ ًىؾ٠ الكُش مدمض الب٣اعي، )بحروث:صاع ال٨ٟغ، ؼشح ابً ُِٝلابً ٣ُٖل، 2

 .426و
 .273، م1م(، ط1989، )بحروث: صاع الجُل، ؤوضح اإلاعال٤ابً َكام، 3
 .427، م1، طؼشح ابً ُِٝلابً ٣ُٖل، 4
 .181، م ؼىاَذ الخىلُذ والخصحُذ إلاؽ٢الث الجامْ الصحُذ . مى٣ى٫ م13ً، م8في صحُذ البخاسي، ج5
 .181ط: بٟخده. جصخ٠ُ. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 6
 .104. مى٣ى٫ مً اإلاهضع الؿاب٤، م 179، م5، طصحُذ البخاسي 7
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ٌض ل٣اثٌم( وبطا ها، ٞخ٣ى٫ )بْن ٍػ
ُ
٣ل بٖمالها  بَمال  بُجها وبحن "بن الىاُٞت"، ٍو

ً
ؤَملذ لؼمتها الالُم ٞاع٢ت

ه وألازٟل، ٞال جلؼمها خُيئظ الالُم، ألجها ال جلخبـ  ما٫ ؾِبٍى  ٢اثٌم( وخ٩ى ؤلٖا
ً
ضا ٞخ٣ى٫ )بْن ٍػ

 بالىاُٞت بطا ؤَملذ ولم ًٓهغ اإلا٣هىص بها، ٣٦ىله:

ُم مً آ٫ مال٪ ًّ  ال
ُ
 َم اإلاٗاصِن وبن مالٌ٪ ٧اهذ ٦غا * وهدً ؤباة

ُدظٞذ الالم ألجها ال جلخبـ بالىاُٞت ألن اإلاٗجى ٖلى 
َ
الخ٣ضًغ: وبن مال٪  لـ"٧اهذ"، ٞ

ؿخٛجى ًٖ الالم. وازخل٠ الىدىٍىن في َظٍ الالم: َل 1ؤلازباث، ٌُ ٞةن ْهغ اإلا٣هىص بٖما٫ بها ٣ٞض 

ؤم هي الم ؤزغي هي الم الابخضاء ؤصزلذ للٟغ١ بحن "بن" الىاُٞت و "بن" اإلاسٟٟت مً الش٣ُلت، 

ه ًض٫ّ ٖلى ؤجها الم الابخضاء صزلذ للٟغ١. ىا٥ جٓهغ ٞاثضة السالٝ 2اظُخِلَبذ للٟغ١؟ و٦الم ؾِبٍى َو

٢ض ٖلمىا بن ٦ىَذ [في َظٍ مؿإلت ظغث بحن ابً ؤبي الٗاُٞت وابً ألازًغ، و٢ى٫ عؾى٫ هللا  

 
ً
اِمىا

َ
 ؤزغي ٞمً ظٗلها الم الابخضاء ؤوظب ٦ؿَغ "بْن" ومً ظٗلها الم ]إلا

ً
ٞخذ  –اظخلبذ للٟغ١  –ا

 في َظٍ اإلاؿإلت ٢بلهما بحن ؤبي الخؿً ٖلّي بً ؾلُمان البٛضاصي ألازٟل 
ُ

ؤْن، وظغي السالٝ

الهٛحر، وبحن ؤبي ٖلّي الٟاعسخي، ٣ٞا٫ الٟاعسخي: هي الٌمٛحر الابخضاء اظُخلبذ للٟغ١، وبه ٢ا٫ ابً ؤبي 

ؤي مً 3ضاء اصزلذ للٟغ١، وبه ٢ا٫ ابً ألازًغ.الٗاُٞت، و٢ا٫ ألازٟل الهٛحر: بهما هي الم الابخ

َظا الى٣اف ًبضو ؤن الخضًض اإلاظ٧ىع لم ًٓهغ اإلا٣هىص بالىاُٞتألن مٗىاٍ ٖلى ؤلازباث ٣ٞض 

ؿخٛجى ًٖ الالم. ٌُ 

ومشا٫ و٢ٕى اإلابخضؤ ه٨غة مدًت بٗض "بطا" اإلاٟاظإة وبٗض واو الخا٫، ٣٦ى٫ بٌٗ 

ن ٧لمت "عظل" اإلابخضؤ ه٨غة مدًت ما بٗض بطا الٟجاثُت، ًهلي( ؤ عظلالصخابت عضخي هللا ٖجهم )بطا 

ال١ بل بطا لم ًدهل باالبخضاء بها ٞاثضة وظاء بمشا٫ "عظل  وال ًمخىٗه ابً مال٪ بالى٨غة ٖلى ؤلَا

غي ؤن اإلابخضؤ في َظٍ الجمل ًمخى٘ لسلٍى مً الٟاثضة بط ال  الم اخخلم" و"بمغؤة خايذ" ٍو ج٩لم" ٚو

ىت جخدهل بها جسلى الضهُا مً "عظل ًخ ٩لم" و "ٚالم ًدخلم" و"بمغؤة جدٌُ" ولى َظا ألامغ ٢ٍغ

الٟاثضة ظاػ الابخضاء بها. وجغي الباخشت َظٍ ال٣اٖضة حٗا٦ـ ُٞما ط٦غ في قغح ابً ٣ُٖل مً قغح 

ؿ٣ُه ابً ٣ُٖل ًٖ الكغوٍ بٗضم  ؤلُٟخه ؤي ألامشلت اإلاُغوخت زاعظت ًٖ الكغوٍ اإلاظ٧ىعة َو

، ختى
ً
، وما لم  الخىاؾ٤ مى٣ُُا

ً
ً طل٪ بلى ه٠ُ الشالزحن مىيٗا ٣ًى٫ "و٢ض ؤههى بٌٗ اإلاخإزٍغ

                                                           
 .293، م1، طؼشح ابً ُِٝلابً ٣ُٖل، 1
 .293م، 1اإلاهضع الؿاب٤، ط2
 .293، م1اإلاهضع الؿاب٤، ط3
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ه بلى ما ط٦غجه ؤو ألهه لِـ بصخُذ." بضو ؤن ابً مال٪ عّص ٦الم بٌٗ 1ؤط٦ٍغ مجها ؤؾ٣ُخه، لغظٖى ٍو

حن بإن اإلابخضؤ ًمخى٘ بالى٨غة وبال ما بٗض خٝغ الجغ وبال٨ٗـ اؾخض٫ ابً مال٪ بما ًمخى٘  الىدٍى

ٟاثضة ٚظ ال جسلى مً الضهُا مً "عظل ج٩لم" و"ٚالم ًدخلم" و "ؤمغؤة خايذ." ٞتري لسلٍى مً ال

 الباخشت َظٍ حجت مى٣ُُت في اؾخ٣با٫ ه٨غة في باب ؤلابخضاء.   

هم بال ؤبى ٢خاصة لم ًدغم﴾،
ّ
 2ومً ٢ى٫ ٖبضهللا بً ؤبي ٢خاصة عضخي هللا ٖجهما ﴿ ؤخغمىا ٧ل

غة عضخي هللا ٖىه، ؾمٗذ عؾى  ، و٢ا٫ ]٧لُّ ؤمتي مٗافي بال اإلاجاَغون [٣ًى٫  ٫ هللا و٢ى٫ ؤبي ٍَغ

 مٗىاٍ بما بٗضٍ. 
ً
 ٧ان ؤو م٨مال

ً
ابً مال٪ خ٤ّ اإلاؿدشجى بـ "بال" مً ٦الم جام مىظب ؤن ًىهب، مٟغصا

حن ؤن الىانب له ما ٢بله بىاؾُت "بال"، ول٨ً ابً مال٪ ًغي ؤن الىانب له  وجغي مظاَب الىدٍى

ه، ٦ما في ٢ىله: "ما اؾخصىذ الا م٘ جمام ًيخهب" ؤي: ؤهه ًيخهب "بال" وػٖم ؤهه مظَب ؾِب ٍى

.
ً
ٞةن و٢٘ بٗض جمام ال٨الم الظي لِـ 3الظي اؾخصىخه "بال" م٘ جمام ال٨الم، بطا ٧ان مىَظبا

 ؤو مى٣ُٗا، واإلاغاص باإلاخهل: ؤن ٩ًىن اإلاؿدشجى بًٗا مما 4بمىظب
ً
ٞةما ؤن ٩ًىن الاؾخصىاء مخهال

، ظاػ ههبه ٖلى الاؾخصىاء، وظاػ بجباٖه  ٢بله، واإلاى٣ُ٘: ؤال 
ً
 مما ٢بله. ٞةن ٧ان مخهال

ً
٩ًىن بًٗا

ى اإلاسخاع ؤي بن لم ًخ٣ضم اإلاؿدشجى إلاا ًإحي في اإلاتن ولم ًُل الٟهل وبال ازخحر  غاب َو إلاا ٢بله في ؤلٖا

" ومىه الخضًض ال٣ضسخي: "ما لٗبضي
ً
ضا  َىا بال ٍػ

ً
ظؼاء  الىهب هدى: ما ظاثجي ؤخض خحن ٦ىذ ظالؿا

ى ال  بطا ٢بًذ نُٟه مً الضهُا زم اخدؿبه بال الجىت" بالىهب ألن الاجبإ بهما ًسخاع للدكا٧ل، َو

، لُدهل 
ً
ضا  إلاً ٢ا٫: ٢امىا بال ٍػ

ًّ
" عصا

ً
ضا ًٓهغ م٘ الُى٫، و٦ظا ًسخاع الىهب في هدى "ما ٢امىا بال ٍػ

ازخُاٍع ٞحها وفي التي ٢بلها، الدكا٧ل، وصٖىي حٗحن الىهب في َظٍ مغصوصة، بل هإػ ؤبى خُان في 

 هدى: "ما قغب 
ً
 ُٞىهب ما بٗض بال الشاهُت وظىبا

ً
و٧ل طل٪ ما لم ًيخ٣ٌ الىٟي بةال، وبال ٧ان بزباجا

".
ً
ضا " ألهه بمجزلت "قغبىا اإلااء بال ٍػ

ً
ضا جغي الباخشت َظٍ مً امخُاػ اللٛت الٗغبُت في 5ؤخض بال اإلااء بال ٍػ

. ٞالجملت "ما قغب ؤخض بال اإلااء بال اؾخسضام ؤصاة الخهغ لتر٦حز ٖل
ً
ى مٗجى في الجملت جغ٦حزا مىظؼا

." ٞـ "بال" مً ؤصاة الاؾخصىاء لها ٖال٢ت بالٟٗل 
ً
ضا " ؤي بقاعة ٖلى مٗجى " َاالء قغبىا اإلااء بال ٍػ

ً
ضا ٍػ

 اإلاظ٧ىع. ٦ما ؤصع٦ىا ؤن ٢ىة اإلاٗجى في ْهىعٍ ؤصث بلى ؤؾاؽ مٟهىم الجملت ًٖ الخهغ والاؾخصىاء.

                                                           
 .178، م1اإلاهضع الؿاب٤، ط1
 .15، م3، طصحُذ البخاسي 2
 .472-470، م1، طؼشح ابً ُِٝلابً ٣ُٖل، 3
 َى اإلاكخمل ٖلى الىٟي ؤو قبهه واإلاغاص بكبه الىٟي: الىهي والاؾخٟهام.4
 .472، م1، طفي ؼشح ابً ُِٝلاهٓغ:5
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وؤما ألامشلت ألازغي التي وعصث في ال٨خاب ٣ٞض عؤث الباخشت  ؤجها هي بًٗها ج٨غاع 

للمٗلىماث اإلاظ٧ىعة ٖىض الىداة ال٣ضامى. وطل٪ ال ٌؿمذ بالى٣اف ألن الهضٝ ألاؾاسخي ًخمشل في 

ىا ؤن  َبُٗت اإلا٣االجاإلايكىعة في ٦خاب اإلااجمغ الجخُ لب ببغاػ ألا٩ٞاع اإلاخٗاعيت بال٣ضامى.و٢ض ٖٞغ

 بؿِ اإلاٗلىماجبل ٖغيا مسخهغا لها. 

 

 الخاجمت

ومما ٢ضمىا ٞىظضها ؤن ٦خاب "قىاَض الخىيُذ والخصخُذ إلاك٨الث الجام٘ الصخُذ" لها ٖضة 

ت بطا ما  ت. ؤما الكىاَض ٖىض ابً مال٪ ٣ٞض ٧اهذ ٦شحرة ومخىٖى الخٟانُل ًٖ ألاخاصًض الىبٍى

ي. وهالخٔ ؤهه  ً ٢ىعهذ بكىاَض ال٨ٗبري والؿَُى ًجم٘ ٖضة ؤخاصًض و٧ل مجها ًخًمً مَى

غاب الخضًض بإ٦مله  ت مسخلٟت التي وعصث في الخضًض آلازغ. ولم ًخٗغى إٖل بق٩ا٫ ؤو مؿإلت هدٍى

 ٖلى مؿاثل ٦خابه ٞهى ال ٩ًاص ًُُل 
ً
ً الظي ًغاٍ مك٨ال، و٧ان الازخهاع ٚالبا بل ٧ان ًإزظ اإلاَى

ت ٣ٞض اؾدكهض بمإجحن بال في مؿاثل ًغي ؤجها ٚحر مؿخىٞاة في ال٨خب ألا  زغي. ؤما الكىاَض الكٍٗغ

ى ؤيٗاٝ ما اؾدكهض به ال٨ٗبري، ٦ما ؤياٝ ابً مال٪ بلى قىاَض ؤ٢ىا٫  ً قاَضا َو كٍغ ٖو

الٗغب الٟصخاء، ولٛاث ال٣باثل الٗغبُت ٣ٞض اؾخض٫ بها في مىاًَ ٦شحرة في ٦خابه، ٦ما اؾخض٫ 

ابً مال٪ َظا لم ٣ًم ٖلى مىهج زابذ ومدضص،  بأعاء الٗلماء وؤ٢ىالهم. ومً طل٪، ٞهمىا ؤن ٦خاب

و٦ما ًازظ ٖلُه ٖضم الض٢ت في الغواًاث ٖضص مً ألاخاصًض ٣ٞض ًدهل في بٌٗ ألالٟاّ ؤو حُٛحر 

ا ٞلم ًيؿب ظمُ٘ الكىاَض بلى ٢اثلحها. ت التي ط٦َغ لى ٦ثرة الكىاَض الكٍٗغ  في بٌٗ الىهىم ٖو
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 والحذًشت: الىفىؿ الٝشآهُت ؤهمىرحاالحزٗ في الذساظاث الّشبُت الترازُت 

 ِاجؽت سابْ مدمذ

والبت د٠خىساٍ، ٜعم اللٕت الّشبُت وآدابها، ١لُت مّاٗس الىحي والّلىم ؤلاوعاهُت، الجامّت 

ا  ؤلاظالمُت الّاإلاُت بمالحًز

__________________________________________________________________________________ 

 البدثملخق 

خُض ج٨مً حٗخبر ٢ًُت الخظٝ مً بحن ال٣ًاًا الٗامت في الضعاؾاث الٗغبُت الترازُت والخضًشت، 

مً ؤظل ؤلاًجاػ ؤو الازخهاع، ؤو ألن الؿام٘ ًم٨ً  َظٍ الٓاَغة في خظٝ ظؼء مً ال٨الم ؤو ؤ٦ثر 

٥ ازخالٞا بحن ؤن ًٟهم ال٨الم مً زال٫ ال٣غاثً الخالُت ؤو اللُٟٓت، و٢ض الخٓذ الباخشت ؤن َىا

٨مً َظا الازخالٝ في ج٣ضًغ  الٗلماء في جدلُل الىهىم ال٣غآهُت التي و٢٘ ٞحها الخظٝ، ٍو

اث بخ٣ضًغاث  ا في البٌٗ آلازغ، وفي ج٣ضًغ اإلادظٞو ضم ج٣ضًَغ اث في بٌٗ الىهىم ٖو اإلادظٞو

بُت مسخلٟت. ومً َظا اإلاىُل٤ تهضٝ َظٍ الىع٢ت بلى صعاؾت ْاَغة الخظٝ في الضعاؾاث الٗغ 

خظٝ في هو الالترازُت والخضًشت للخٗٝغ ٖلى ؤَم ال٣ىاٖض التي اٖخمض ٖلحها الٗلماء إلزباث وظىص 

مً الىهىم ال٣غآهُت، وال٨ك٠ ًٖ آزاع الخظٝ في جدلُل الىهىم ال٣غآهُت. و٢ض جىنل البدض 

 بلى هخاثج جض٫ ٖلى ؤن الخظٝ في هو مً الىهىم ال٣غآهُت ٢ض ًازغ في ٞهم ما جخًمىه جل٪

الىهىم مً ؤخ٩ام مسخلٟت، مشل ؤخ٩ام ال٣ٗضًت، وؤخ٩ام الٗباصاث، وؤخ٩ام الٗال٢اث 

 ؤلاظخماُٖت، وؤخ٩ام الجىاًاث، وؤخ٩ام الؿُاؾت.  

 اإلاٝذمت

ٌؿخٗمل لٟٔ )خظٝ( ومكخ٣اجه في اللٛت للضاللت ٖلى مٗان مسخلٟت، ومجها: الغمي، وال٣ُ٘، 

ْمي ظاهب، ٦ما  وؤلاؾ٣اٍ. و٢ض ٩ًىن الغمي مُل٣ا ؤو الغمي ًٖ وعص في ٦خاب الٗحن ؤن )الخظٝ: الغَّ

ْغب ًٖ ظاهٍب  ًَّ ، ٦ما وعص  1(.ًٖ ظاهٍب، وال وؤما ال٣ُ٘ ٞحراص به ٢ُ٘ الصخيء مُل٣ا ؤو مً الُٝغ

غؽ مدظٝو الظهب. وػ١  ه، ٞو في ؤؾاؽ البالٚت ؤهه ٣ًا٫: )خظٝ طهب ٞغؾه، بطا ٢ُ٘ َٞغ

                                                           
، جد٤ُ٣: مهضي اإلاسؼومي، وببغاَُم الؿامغاجي، ٠خاب الّحنبً ؤخمض،  الٟغاَُضي، ؤبى ٖبض الغخمً السلُل 1

 . 202، م 3م(، ط1980)الٗغا١: صاع الغقُض، 
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: م٣ُٕى ال٣ىاثم. وخظٝ عؤؾه بالؿ٠ُ،  (.مدظٝو
ً
وؤما ناخب  1بطا يغبه ٣ُٞ٘ مىه ٢ُٗت

الصخاح ٞةهه ًٟؿغ لٟٔ الخظٝ باإلؾ٣اٍ مُل٣ا، خُض ٣ًى٫: )خظٝ الصخيء: بؾ٣اَه، ٣ًا٫: 

 2خظٞذ مً قٗغي ومً طهب الضابت، ؤي ؤزظث(.

ه الغماوي بإهه: )بؾ٣اٍ ٧لمت لالظتزاء ٖجها،  ؤما الخظٝ في انُالح الٗلماء ٣ٞض ٖٞغ

ا مً الخا٫  بِىما الخظٝ ٖىض ابً ألازحر ًخمشل في: )ما ًدظٝ مىه  3ؤو ٞدىي ال٨الم(.بضاللت ٚحَر

، وال ٩ًىن بال ُٞما ػاص مٗىاٍ ٖلى لٟٓه(. وؤما  4اإلاٟغص والجملت، لضاللت ٞدىي ال٨الم ٖلى اإلادظٝو

  5الخظٝ ٖىض الؼع٦صخي ٞهى: )بؾ٣اٍ ظؼء ال٨الم ؤو ٧له لضلُل(.

ث الٗغبُت الخضًشت هجض ؤهه ٣ًؿم بلى خظٝ وبطا هٓغها بلى مٟهىم الخظٝ في الضعاؾا

غوضخي، والخظٝ الىدىي َى: )بؾ٣اٍ ٧لمت مً بىاء الجملت، و٢ض  هدىي، ونغفي، وبالغي، ٖو

ا. و٢ض  ج٩ىن َظٍ ال٩لمت ع٦ىا مً ؤع٧ان الجملت ٧اإلابخضؤ ؤو السبر والٟٗل والٟاٖل، و٢ض ج٩ىن خٞغ

  6ٖىض اظخمإ قٍغ و٢ؿم(. جدظٝ الجملت ٦جملتي ظىاب الكٍغ ؤو ظملت ظىاب ال٣ؿم

وؤما الخظٝ الهغفي ٞحراص به : )بؾ٣اٍ خٝغ ؤو ؤ٦ثر، ؤو خغ٦ت مً ال٩لمت، و٢ض ٌؿمى 

غاص به ما ٩ًىن لٗلت مىظبت  اللي، ٍو بؾ٣اٍ الخغ٦ت بؾ٩اها، واإلاكهىع في الهٝغ الخظٝ ؤلٖا

اء ٢اى(. غاص ٦دظٝ ؤل٠ ٖها ٍو   7للخظٝ ٖلى ؾبُل الَا

                                                           
، 1، جد٤ُ٣: مدمض باؾل ُٖىن الؿىص، ٍؤظاط البالٔتالؼمسكغي، ؤبى ال٣اؾم ظاع هللا مدمىص بً ٖمغ،  1

 . 177، م1م(، ط1998)بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، 
، جد٤ُ٣: ؤخمض ٖبض الٟٛىع ُٖاع، 4، ٍالصحاح جاج اللٕت وصحاح الّشبُتالجىَغي، بؾماُٖل بً خماص،  2

 .1028، م 2م(، ط1990)بحروث: صاع الٗلم للمالًحن،
السُابي، ؤخمض بً مدمض بً ببغاَُم، والغماوي، ٖلي بً ِٖسخى ؤبى الخؿً، والجغظاوي، ٖبض ال٣اَغ بً ٖبض  3

لى٫ ؾالم، ٍر سظاثل في بعجاص الٝشآنزال الغخمً، ؤبى ب٨غ،  ، )مهغ: صاع 3، جد٤ُ٣: مدمض زل٠ هللا و مدمض ٚػ

، صث(، م  .76اإلاٗاٝع
، 2، ج٣ضًم وحٗل٤ُ: ؤخمض الخىفى وبضوي َباهه، ٍاإلاشل الشاثش في ؤدب ال٣اجب والؽاِشابً ألازحر، يُاء الضًً،  4

 .264، م2)ال٣اَغة: صاع جهًت مهغ، صث(، ط
ان في ِلىم الٝشآنع الضًً مدمض بً ٖبض هللا، الؼع٦صخي، بض 5 ، صٍ، جد٤ُ٣، مدمض ؤبى الًٟل ببغاَُم، البَر

 .102، م 3)ال٣اَغة: صاع الترار، صث(، ط
معجم مفىلحاث الىدى والفٗش والّشوك والٝاُ٘ت باللٕخحن الّشبُت ٖباصة، مدمىص ببغاَُم، صٍ،  6

ت ، صث(، م وؤلاهجلحًز  .98،  )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع
 .99-98اإلاغظ٘ هٟؿه، م  7
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غاص به: )مشل في ؤخض ٢ؿمي بِىما الخظٝ البالغي ًخ ؤلاًجاػ الظي جدظٝ ُٞه ؤلاًجاػ، ٍو

ىت حٗحن اإلادظوٝ، وال ٩ًىن بال ُٞما ػاص مٗىاٍ ٖلى لٟٓه(.  ٧1لمت ؤو ظملت ؤو ؤ٦ثر م٘ ٢ٍغ

وؤما الخظٝ الٗغوضخي ٞهى: )ٖلت جخمشل في بؾ٣اٍ الؿبب الس٠ُٟ مً آزغ الجؼء 

  2)الخُٟٗلت( مشل )ٞٗىلً(، ٞخهبذ )ٞٗى(.

مما ؾب٤ ؤن لٟٔ )خظٝ( ٌؿخٗمل في اللٛت للضاللت ٖلى مٗان ٖامت، ٚحر ؤن َظٍ ًخطر 

اإلاٗاوي اهخ٣لذ مً الٗمىم بلى الخسهُو ٞهاعث ٧لمت الخظٝ جض٫ ٖلى بؾ٣اٍ شخيء مُل٣ا، 

ظا اإلاٗجى َى اإلا٣هىص واإلاىاؾب إلاا هدً بهضصٍ في َظا الىع٢ت.  َو

ٟاث الؿاب٣ت ؤن ٣ٟىا ٖلى ؤن الخظٝ َى بؾ٣اٍ الٗلماء اج و٦ظل٪ ًخطر مً الخٍٗغ

ظؼء مً ال٨الم ؤو ٧له لضلُل، ول٨ً ازخلٟىا في َغ١ الخدلُل والخٟؿحر، ٞالىداة مشال حهخمىن 

ت اإلاخهلت بالخظٝ، مشل  بضعاؾت الخظٝ مً الىاخُت التر٦ُبُت لخدلُل ٖضص مً الٓىاَغ اللٍٛى

، وؤما البالُٚىن ٞهم ًغ٦ؼون ٖلى ؤلايماع والاؾدخاع، والاؾخٛىاء، والاحؿإ والخ٣ضًغ، والاقخٛا٫

صعاؾت الخظٝ مً الىاخُت الضاللُت لئلبغاػ ؤٚغاى الخظٝ، وؤصلخه وعوه٣ه وظماله، وؤما اإلاٟؿغون 

م، بن ص٫ َظا ٖلى شخيء  ٣ٞض اجسظوا الخظٝ وؾُلت مً وؾاثل بزباث بعجاػ البُاوي في ال٣غآن ال٨ٍغ

م  .ٞةهما ًض٫ ٖلى وظىص ؤؾلىب الخظٝ في ال٣غآن ال٨ٍغ

م  الحزٗ في الٝشآن ال٢ٍش

الخظٝ ٦ما ٢ا٫ الجغظاوي: )َى باب ص٤ُ٢ اإلاؿل٪، ل٠ُُ اإلاإزظ، عجُب ألامغ، قبُه بالسخغ،  

ظا ال٨الم ًض٫  ض لئلٞاصة،...(، َو ٞةه٪ جغي به جغ٥ الظ٦غ ؤٞصر مً الظ٦غ، والهمذ ًٖ ؤلاٞاصة ؤٍػ

م َى ؤٞصر ال٨الم،  لظا وعص ٖلى ؤن الخظٝ يغب مً يغوب البالٚت والٟهاخت، وال٣غآن ال٨ٍغ

خُض ُه ؤؾلىب الخظٝ في مىاي٘ ٦شحرة ٦ما ؤقاع ابً ظجي بلى طل٪ في خضًشه ًٖ ٖلل الٗغبُت ٞ

، ٦دظٝ اإلاًاٝ، وخظٝ  هُذ ال٨الم: مً ٦ثرة الخظٝو ٣ًى٫: )... ؤال جغي بلى ما في ال٣غآن ٞو

ذ(. ذ مً الخهٍغ ، والا٦خٟاء بال٣لُل مً ال٨شحر، ٧الىاخض مً الجماٖت، و٧الخلٍى   3اإلاىنٝى

                                                           
ت وألادبُت٣ٌٗىب، بمُل بضٌ٘، وبغ٦ت بؿام،  ومي قُسا،  1 ، )بحروث: صاع الٗلم 1، ٍٜامىط اإلافىلحاث اللٍٕى

 .88م(،  م 1987للمالًحن 
 .200م(، م2006ٌ/1427، )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، 1، ٍمىظىِت ِلىم اللٕت الّشبُت٣ٌٗىب، بمُل بضٌ٘،  2
ت، الخفاثقابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان بً ظجي،   3 ، جد٤ُ٣: مدمض ٖلي الىجاع، )ال٣اَغة: صاع ال٨خب اإلاهٍغ

 .86، م1م(، ط1952
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، ؤو ظملت. والاؾم و٢ض ٩ً  الؾم، ؤو ٞٗل، ؤو خٝغ
ً
م خظٞا ىن الخظٝ في ال٣غآن ال٨ٍغ

، ؤو 
ً
ا  بلُه، ؤو مىنٞى

ً
، ؤو مًاٞا

ً
 ، ؤو مًاٞا

ً
، ؤو مٟٗىال

ً
، ؤو ٞاٖال

ً
اإلادظٝو ٢ض ٩ًىن مبخضؤ،. ؤو زبرا

، ؤو جمُحزا. والٟٗل اإلادظٝو ٢ض ٩ًىن ٞٗال زان
ً
 ٖلُه، ؤو خاال

ً
ا ، ؤو مُٗٞى

ً
ا ا في نٟت، ؤو مُٗٞى

ؤؾالُب مُٗىت مشل اإلاضح ؤو الظم، ؤو ٞٗال ٖاما مشل ٧ل مىهىب ص٫ ٖلُه الٟٗل لٟٓا ؤو مٗجى ؤو 

 في جهاًت ال٩لمت. والجملت 
ً
ا ا، ؤو ُٖٟا ؤو هضاء، ؤو خٞغ  ظاعًّ

ً
ا ج٣ضًغا. والخٝغ اإلادظٝو ٢ض ٩ًىن خٞغ

، ؤو ٢ؿما ؤو ظىابا ل٣ؿم. ا ؤو ظىابا لكٍغ ت ٢ض ج٩ىن قَغ ٩ىن اإلادظٝو ؤ٦ثر مً . و٢ض 1ًاإلادظٞو

ظملت  ٦ما وعص في ال٣هو ال٣غآهُت مً خظٝ ٖضة ظمل بحن ٧ل مكهضًً ؤو خل٣خحن، بدُض ًتر٥ 

    2للؿام٘ ؤو ال٣اعت ؤن ًمؤل الٟغاٙ بما ًض٫ ٖلُه الؿُا١.

م ج٩اص الجىظض في ؾىاٍ، بدُض  وظضًغ بالظ٦غ ؤن َىا٥ ؤهىاٖا مً الخظٝ في ال٣غآن ال٨ٍغ

   3واخضا مً ٚحر ال٣غآن، مشل خظٝ الهٟت، وخظٝ جغ٦ُب ٧امل.ال ًىظض مشاال 

 لىابي الحزٗ

َىا٥ يىابِ وقغوٍ ويٗها الٗلماء لخدلُل الىهىم التي و٢٘ ٞحها الخظٝ، ؾىاء الىهىم 

ظٍ ال٣ىاٖض حؿاٖض ٖلى جدضًض مىاي٘ الخظٝ وؤهىاٖه وؤٚغايه وؤؾبابه  ا، َو ال٣غآهُت ؤم ٚحَر

ىاثضٍ، لظا ًيبػي إلاً ًٍغ ض ٞهم ال٣غآن ٞهما صخُدا ؤن ًغاعي َظٍ ال٣ىاٖض، ومجها ما ط٦ٍغ ٞو

الؼع٦صخي في مٗغى خضًشه ًٖ ؤؾلىب الخظٝ في ال٣غآن خُض ٣ًى٫: )بطا صاع ألامغ بحن الخظٝ 

ضمه ٧ان الخمل ٖلى ٖضمه ؤولى، ألن ألانل ٖضم الخُٛحر. وبطا صاع ألامغ بحن ٢لت اإلادظٝو و٦ثرجه؛  ٖو

و٦ظل٪ ط٦غ ابً َكام يىابُا ؤزغي لخ٣ضًغ اإلادظٝو خُض ٣ًى٫:  4لى(.٧ان الخمل ٖلى ٢لخه ؤو 

)ال٣ُاؽ ؤن ٣ًضع الصخيء في م٩اهه ألانلي، لئال ًسال٠ ألانل مً وظهحن: الخظٝ وي٘ الصخيء في 

٣ى٫ في  ٣ى٫ في بُان م٣ضاع اإلا٣ضع: )ًيبػي ج٣لُله ما ؤم٨ً لخ٣ل مسالٟت ألانل(. ٍو ٚحر مدله(. ٍو

، ٣ُٞضع ؤن طل٪ خظٝ ٦ُُٟت ج٣ضًغ اإلادظٝو : )وبطا اؾخضعى ال٨الم ج٣ضًغ ؤ٦ثر مً ٖىهغ مدظٝو

ج(.  5ٖلى الخضٍع

                                                           
ان في ِلىم الٝشآنالؼع٦صخي، بضع الضًً مدمض بً ٖبض هللا،  1  . 194-135، م3، طالبَر
م وؤزٍش في اإلاّاوزلىٝ، مهُٟى قاَغ،  2 ، )ٖمان: صاع ال٨ٟغ، ي وؤلاعجاصؤظلىب الحزٗ في الٝشآن ال٢ٍش

 .73-68م(، م2009ٌ/1430
مؤبى قاصي، مهُٟى ٖبض الؿالم،  3  .38، )ال٣اَغة: م٨خبت ال٣غآن، صث(، مالحزٗ البالغي في الٝشآن ال٢ٍش
ان في ِلىم الٝشآن،الؼع٦صخي، بضع الضًً مدمض بً ٖبض هللا،  4  .104، م3ط البَر
ب، ابً َكام، ٖبض هللا بً ًىؾ٠ اإلاهغي  5 اٍس ، جد٤ُ٣: مدمض مخي الضًً ٖبض الخمُض، مٕني اللبِب ًِ ٠خب ألِا

ت،   .707-703، م2م(، ط1991الخمُض، )بحروث: اإلا٨خبت الٗهٍغ
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 وهي ٧اآلحي: 1و٢ض ؤوضر مهُٟى قاَغ َظٍ الًىابِ في ؾذ ه٣اٍ م٘ ألامشلت ل٩ل يابِ،

ضمه، ٧ان الخمل ٖلى ٖضمه ؤولى، ومشا٫ طل٪ ٢ىله حٗالى:  1 بطا ٧ان الىو ًدخمل الخظٝ ٖو

َها ٱلىَّ  حُّ
َ
ـإ ًََٰ ﴿ 

ْ
ُبُضوا ْٖ ُم اُؽ ٱ

ُ
٨ ٣ُىَن ًإحها َعبَّ خَّ

َ
ْم ج

ُ
٨

َّ
ل َٗ

َ
ْم ل

ُ
ْبِل٨

َ
ًَ ِمً ٢ ِظً

َّ
ْم َوٱل

ُ
٨٣َ

َ
ل
َ
ِظي ز

َّ
ِظي¤ ٱل

َّ
ُم  ٱل

ُ
٨

َ
َل ل َٗ َظ

 
َ
ال

َ
ْم ٞ

ُ
٨

َّ
 ل

ً
ِث ِعْػ٢ا َمَغَٰ

َّ
ًَ ٱلش َغَط ِبِه ِم

ْ
ز

َ
إ
َ
َمأِء َمأًء ٞ ًَ ٱلؿَّ هَؼ٫َ ِم

َ
َماَء ِبَىأًء َوؤ  َوٱلؿَّ

ً
قا َغَٰ ِٞ ْعَى 

َ
ِه ٱأل

َّ
 لل

ْ
ىا

ُ
ل َٗ ْج

َ
 ج

ُمىَن﴾،
َ
ل ْٗ

َ
ُخْم ح

ْ
ه
َ
 َوؤ

ً
هَضاصا

َ
بخضؤ ُٞدخمل في )الظي( ؤن ج٩ىن نٟت زاهُت لغب٨م، ؤو ؤن ج٩ىن زبرا إلا 2ؤ

، ؤي )َى( الظي، وبىاء ٖلى َظا الًابِ ٩ًىن الىظه ألاو٫ ؤولى.   مدظٝو

بطا ؤصي الخظٝ في الىو بلى حُٛحر اإلاٗجى اإلاغاص ؤو مسالٟخه، ُٞمخى٘ ج٣ضًغ الخظٝ في الىو،  2

ىَخ٣ُِمىَن﴾، ا ِمْجُهم مُّ ِةهَّ
َ
َبنَّ ِبَ٪ ٞ ََ ْ

ظ
َ
ا ه ِةمَّ

َ
ٗت ٖلى ؤن في ٣ٞض خمل الكُ 3ومشا٫ طل٪ ٢ىله حٗالى: ﴿ ٞ

ظا اإلاٗجى بُٗض ٖما طَب بلُه الجمهىع في  َظٍ آلاًت خظٞا والخ٣ضًغ: ٞةها مجهم )بٗلي( مىخ٣مىن، َو

 جٟؿحر َظٍ آلاًت ٖلى ٖضم وظىص الخظٝ.

بطا ٧ان خمل الىو ٖلى ألانل ٢ض ًىصي بلى ٞؿاص اإلاٗجى ؤو لبـ ُٞه، ُٞجب ج٣ضًغ اإلادظٝو في  3

ىَن الىو إلػالت اللبـ، ومً طل٪ ٢
ُ
ل وَّ

َ
َب ِبَها ٱأل

َّ
ظ

َ
ن ٦

َ
 ؤ

َّ
اِث ِبال ْغِؾَل ِبٱآلًَ ن هُّ

َ
َىأ ؤ َٗ ىله حٗالى: ﴿َوَما َمَى

ُمىَص 
َ
َىا ز ِْ  َوآجَ

ً
 ُمْبِهَغة

َ
ت

َ
ا٢ ﴾، ٱلىَّ

ً
ِىٍٟا

ْ
س

َ
 ج

َّ
اِث ِبال ْغِؾُل ِبٱآلًَ

ُ
 ِبَها َوَما ه

ْ
ُمىا

َ
ل
َ
ٓ

َ
وبطا ٢غؤها َظٍ آلاًت ًم٨ً  4ٞ

نٟت ٫ )الىا٢ت(، ول٨ً الصخُذ ٦ما ٢ا٫ الٗلماء: بن في  ؤن هٟهم مً ؾُا١ ال٨الم ؤن )مبهغة(

: آجِىا زمىص الىا٢ت )آًت( مبهغة ٞٓلمىا بها. ، ج٣ضًٍغ  َظٍ آلاًت مىنىٝ مدظٝو

ج٣ضًغ اإلادظٝو في م٩اهه ألانلي لئال ًسال٠ ألانل مً وظهحن: الخظٝ ووي٘ الصخيء في ٚحر  4

، واإلاىنىٝ ٖلى الهٟت، واإلاًاٝ ٖلى مدله، ٞاإلا٩ان الُبُعي للمبخضؤ ؤن ًخ٣ضم ٖلى السبر

٨ظا. ومشا٫ طل٪ ٢ىله حٗالى: ﴿  اإلاًاٝ بلُه َو
ٌ
َىاٍث  ُؾىَعة ِ

ِّ اٍث َب ًَ حَهأ آ ِٞ َىا 
ْ
هَؼل

َ
ا َوؤ ََ َغْيَىا

َ
ا َوٞ ََ َىا

ْ
هَؼل

َ
ؤ

ُغوَن ﴾،
َّ
٦

َ
ظ

َ
ْم ج

ُ
٨

َّ
ل َٗ

َّ
والخ٣ضًغ: )َظٍ( ؾىعة ؤهؼلىاَا، خُض ؤن اإلادظٝو َى اإلابخضؤ ُٞيبػي ؤن ٣ًضع  5ل

 السبر. ٢بل

، ل٩ى ال ًاصي طل٪ بلى بصزا٫ ما ال ًىاؾب مغاص هللا  5 ا للمدظٝو ًيبػي ؤن ٩ًىن اإلا٣ضع مؿاٍو

 
ُ
ت

َ
ز
َ
ال

َ
ًَّ ز ُتُه ضَّ ِٗ

َ
ْبُخْم ٞ

َ
ْم ِبِن ٱْعج

ُ
َؿأِث٨ ِ

ّ
ٌِ ِمً و ِدُ

َ ْ
ًَ ٱإلا ًَ ِم ِئْؿ ًَ ِجي 

َّ
حٗالى، ومً طل٪ ٢ىله حٗالى: ﴿َوٱلال

                                                           
، مهُٟى قاَغ،  1 م وؤزٍش في اإلاّاوي وؤلاعجاصزلٝى  .94-89، م ؤظلىب الحزٗ في الٝشآن ال٢ٍش
 .22-21ؾىعة الب٣غة، آًت  2
، آًت  3  .41ؾىعة الؼزٝغ
 . 59ؾغاء، آًت ؾىعة ؤلا  4
 .1ؾىعة الىىع، آًت  5
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ُهٍغ 
ْ

ق
َ
ًَ ؤ ًْ ِد ًَ ْم 

َ
ِجي ل

َّ
ُٞم٨ً ؤن ٩ًىن الخ٣ضًغ: والالجي لم ًدًً )٦ظل٪(، ؤو: والالجي لم  1﴾،َوٱلال

 ًدًً )ٞٗضتهً زالزت ؤقهغ(.

لى َظا ٞةن ج٣ضًغ ما ْهغ في ال٣غآن ؤولى مً ٧ل ج٣ضًغ.  6 ًيبػي ؤن ٩ًىن اإلا٣ضع مالثما للؿُا١، ٖو

ْم َوَظىَّ 
ُ
٨ ّبِ

ً عَّ َغٍة ّمِ ِٟ
ْ
ىَٰ َمٛ

َ
 ِبل

ْ
ۤىا ُٖ ْعُى ٍت ومً طل٪ ٢ىله حٗالى: ﴿َوَؾاِع

َ
ُث َوٱأل َىَٰ َمَٰ ْغُيَها ٱلؿَّ ْث  َٖ ضَّ ِٖ

ُ
ؤ

٣ِحَن﴾، ُمخَّ
ْ
: وظىت ٖغيها )٦ٗغى( الؿمىاث وألاعى، ألهه ْهغ اإلادظٝو في مىي٘ آزغ  2ِلل ٞخ٣ضًٍغ

ٍت  ْم َوَظىَّ
ُ
٨ ّبِ

ً عَّ َغٍة ّمِ ِٟ
ْ
ىَٰ َمٛ

َ
 ِبل

ْ
ْعِى في ٢ىله حٗالى: ﴿َؾاِب٣ُۤىا

َ
َمأِء َوٱأل ْغِى ٱلؿَّ َٗ َ

ْغُيَها ٦ َٖ  ِٖ
ُ
ًَ ؤ ِظً

َّ
ْث ِلل ضَّ

ِه َوُعُؾِلِه﴾.
َّ
 ِبٱلل

ْ
  3آَمُىىا

، ألهه ٌؿاٖض ٖلى بصعا٥ الٗىانغ  وؤما قغوٍ الخظٝ ٞإَمها وظىص الضلُل ٖلى اإلادظٝو

، والخغ٦ت. ولِـ شخيء  ت، ٦ما ٢ا٫ ابً ظجي: )٢ض خظٞذ الٗغب الجملت، واإلاٟغص، والخٝغ اإلادظٞو

َىأ و٢ض ٩ًىن الضلُل  4مً طل٪ بال ًٖ صلُل ٖلُه(.
ُ
ْض َظأَءْث ُعُؾل َ٣

َ
خالُا، ٦ما في ٢ىله حٗالى: ﴿َول

،﴾
ً
ما

َ
 َؾال

ْ
ىا

ُ
ال

َ
َغيَٰ ٢

ْ
ُبـك

ْ
َُم ِبٱل َِ   5ِبْبَغا

ْ
ْىا َ٣ ًَ ٱجَّ ِظً

َّ
ؤي ؾلمىا ؾالما، ؤو م٣الُا ٦ما في ٢ىله حٗا٫: ﴿َو٢َُِل ِلل

،﴾
ً
ْحرا

َ
 ز

ْ
ىا

ُ
ال

َ
ْم ٢

ُ
٨ َؼ٫َ َعبُّ

ْ
ه
َ
ا ؤ

َ
ُغ  6َماط

ُ
٦

ْ
ظ

َ
 ج

ْ
ا َخاُ ْٟ اهللِ جَ

َ
 ج

ْ
ىا

ُ
ال

َ
ؤي ؤهؼ٫ زحرا، ؤو لُٟٓا، ٦ما في ٢ىله حٗالى: ﴿٢

َهاِل٨ِحَن﴾،
ْ
ًَ ٱل ىَن ِم

ُ
٩

َ
ْو ج

َ
 ؤ

ً
ىَن َخَغيا

ُ
٩

َ
ىَٰ ج  َختَّ

َ
ىُؾ٠  . 8ؤي: ال جٟخا 7ًُ

 و٢ض ط٦غ ابً َكام قغوَا ؤزغي، وهي:

 كبهه.ؤن ال ٩ًىن اإلادظٝو ٧الجؼء، ٞال ًدظٝ الٟاٖل وال هاثبه وال م - ؤ

 ؤن ال ٩ًىن اإلادظٝو ما٦ضا. - ب

 ؤن ال ًاصي الخظٝ بلى ازخهاع اإلاسخهغ. - ث

 ؤن ال ٩ًىن اإلادظٝو ٖامال يُٟٗا - ر

 ؤن ال ٩ًىن ٖىيا ًٖ شخيء مدظٝو - ط

 ؤن ال ًاصي الخظٝ بلى تهُئت الٗامل للٗمل - ح

                                                           
 .4ؾىعة الُال١، آًت  1
 .133ؾىعة آ٫ ٖمغان، آًت  2
 .21ؾىعة الخضًض، آًت  3
 .360، م 2، طالخفاثقابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان بً ظجي،  4
 . 69ؾىعة َىص، آًت  5
 .30ؾىعة الىدل، آًت  6
 .85ؾىعة ًىؾ٠، آًت  7
اٍسبابً َكام، ٖبض هللا بً ًىؾ٠ اإلاهغي،  8  . 693-692، م2، ط مٕني اللبِب ًِ ٠خب ألِا
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 1ؤن ال ًاصت الخظٝ بلى بٖما٫ الٗامل ال٠ًُٗ م٘ بم٩ان بٖما٫ الٗامل ال٣ىي. - ر

بُض ؤن بٌٗ الٗلماء اٖتريىا ٖلى َظٍ الكغوٍ، ألن بًٗها جسال٠ الىا٢٘ اللٛىي 

م، ومشا٫ طل٪ خظٝ الٟاٖل في ٢ىله حٗالى: ﴿ َو٢َُِل  بياٞت بلى مسالٟت ما وعص في ال٣غآن ال٨ٍغ

ْمُغ 
َ
َي ٱأل طخِ

ُ
أُء َو٢

َ ْ
ٌَ ٱإلا ُ ِٚ ِلِعي َو

ْ
٢
َ
َؿَمأُء ؤ ََٰ ِعي َمأَء٥ِ َو

َ
ْعُى ٱْبل

َ
إ ىَوٱْؾَخَىْث ًَٰ

َ
ل َٖ  

ً
ضا ْٗ ُجىِصّيِ َو٢َُِل ُب

ْ
ٱل

حَن﴾، اإلِاِ
َّ
٣َْىِم ٱلٓ

ْ
ل ِ
ّ
ٟٞي الخ٣ُ٣ت َىا٥ خظٝ الٟاٖل في َظٍ آلاًت، والخ٣ضًغ: واؾخىث  2ل

 3)الؿُٟىت( ٖلى الجىصي.

وؤما ؤٚغاى الخظٝ ٞحراص بها ألاَضاٝ اإلا٣هىصة مً خظٝ ٖىهغ مً ٖىانغ ال٨الم، 

ا و٢ض ٩ًىن طل٪ للخس٠ُٟ، ٦ما خظٝ خٝغ 
َ
ظ

َٰ
ـ ََ  ًْ َٖ ِغْى  ْٖ َ

 ؤ
ُ

ىُؾ٠ ًُ الىضاء في ٢ىله حٗالى: ﴿

ِئحَن﴾، َِ ا
َ
س

ْ
ًَ ٱل ىِذ ِم

ُ
٦ ٪ِ هِبِ٪ ِبهَّ

َ
ِغي ِلظ ِٟ

ْ
ؤو لئلًجاػ والازخهاع في ال٨الم، ٦ما ٣ً٘ في  4َوٱْؾَخٛ

ال٣هو ال٣غآهُت مً خظٝ ما ًم٨ً ؤن ًض٫ ٖلُه صلُل، مشل ٢ىله حٗالى في ٢هت ؾلُمان ٖلُه 

ىَن الؿالم والهضَض وب ُٗ ْغِظ ًَ ا 
َ
ْغ َماط

ُ
ٓ

ْ
ٱه

َ
ْجُهْم ٞ َٖ َى٫َّ 

َ
مَّ ج

ُ
ْحِهْم ز

َ
٣ِْه ِبل

ْ
ل
َ
إ
َ
ا ٞ

َ
ظ

َٰ
ـ ََ ٨َِخاِبي  ب ّبِ

ََ ْ
ْذ ¤ل٣ِـ: ﴿ٱط

َ
ال

َ
٢

ِغٌٍم﴾،
َ
يَّ ٦َِخاٌب ٦

َ
٣َِي ِبل

ْ
ل
ُ
ۤي ؤ ِ

ّ
 ِبو

ُ
ؤل

َ ْ
َها ٱإلا حُّ

َ
إ ٞبحن آلاًخحن ؤمىع خضزذ ًم٨ً ؤن ًٟهمها الؿام٘ ؤو ال٣اعت  5ًَٰ

 . 6ُت ؤو الؿُا٢ُتمً زال٫ ال٣غاثً الخال

اصة لظة بؿبب اؾخيباٍ  ا الٗلماء، ٞمجها: ٍػ وظضًغ بالظ٦غ ؤن للخظٝ ٞىاثض ٦ما ط٦َغ

خجضص وكاَه بدشا ٖىه، ٞةطا ونل بلُه اؾخ٣غ اإلاٗجى  ، خُض ًخيبه ال٣اعت بلى اإلادظٝو ٍو اإلادظٝو

. اصة ألاظغ بؿبب ؤلاظتهاص في اؾخيباٍ اإلادظٝو   7في طَىه. ومجها ٍػ

م ، وال في ًخطر مما ؾ ب٤ ؤهه ال زالٝ بحن الٗلماء في وظىص الخظٝ في ال٣غآن ال٨ٍغ

يغوعة ج٣ضًغ اإلادظٝو للىنى٫ بلى اإلاٗجى، ول٨جهم ٢ض ًسخلٟىن في جدضًض بٌٗ اإلاىاي٘ التي و٢٘ 

.  ٞحها الخظٝ ؤو في ج٣ضًغ اإلادظٝو

                                                           
 .700 -692اإلاغظ٘ هٟؿه م  1
 .44ؾىعة َىص، آًت  2
، )بحروث: صاع 1، جد٤ُ٣: ٖاص٫ ؤخمض وؤزغون، ٍجٙعحر البدش اإلادُيؤبى خُان، مدمض بً ًىؾ٠ ألاهضلسخي،  3

 .229، م 5م(، ط1993ال٨خب الٗلمُت، 
 .29ؾىعة ًىؾ٠، آًت  4
 .29-28ؾىعة الىمل آًت  5
لم البُانالجىػٍت، قمـ الضًً ؤبى ٖبض هللا مدمض ابً ال٣ُم،  6 ، 1، ٠ٍخاب الٙىاثذ اإلاؽٛى بلى ِلىم الٝشآن ِو

 .74ٌ(، م1327جصخُذ: مدمض بضع الضًً الىٗؿاوي، )مهغ: مُبٗت الؿٗاصة، 
ان في ِلىم الٝشآنالؼع٦صخي، بضع الضًً مدمض بً ٖبض هللا،  7  .120-119، م3، طالبَر
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م  اخخالٗ الّلماء في جدذًذ مىالْ الحزٗ في الٝشآن ال٢ٍش

م، خُض ججض بًٗهم ًظَبىن َىا٥ ازخالٝ بحن ا لٗلماء في جدضًض مىاي٘ الخظٝ في ال٣غآن ال٨ٍغ

ظا الازخالٝ هاجج ًٖ الٖلى وظىص الخظٝ في هو ما بِىما ًظَب  بٌٗ آلازغ ٖلى ٚحر طل٪، َو

م بياٞت بلى  الىهىم التي و٢٘ ٞحها ازخالٝ وظهت هٓغ الىداة في جدلُل  الخظٝ في ال٣غآن ال٨ٍغ

 1وظهاث هٓغ ؤصخاب الخٟاؾحر مً جىظحهاث وآعاء زانت بهم.

ْو  دظٝو في ٢ىله حٗالى:ومً طل٪ ازخالٞهم في وظىص اإلا
َ
ِجَبا٫ُ ؤ

ْ
َرْث ِبِه ٱل  ُؾّحِ

ً
ْغآها

ُ
نَّ ٢

َ
ْى ؤ

َ
﴿َول

ْعُى 
َ
ْذ ِبِه ٱأل َٗ

ِ
ّ
ُ

ُ
ىَٰ ٢

َ
ْىح

َ ْ
َم ِبِه ٱإلا ِ

ّ
ل
ُ
ْو ٧

َ
  ؤ

َ
ِه ٱأل

َّ
ُه َبل لل

َّ
أُء ٱلل

َ
ك ٌَ ْى 

َّ
ن ل

َ
 ؤ

ْ
ًَ آَمُىۤىا ِظً

َّ
ِؽ ٱل

َ
إ ُْ ًَ ْم 

َ
ل
َ
ٞ

َ
 ؤ

ً
ْمُغ َظِمُٗا

ِهُُبُهم ﴾،
ُ
 ج

ْ
ُغوا

َ
ٟ

َ
٦ ًَ ِظً

َّ
َؼا٫ُ ٱل ًَ  

َ
 َوال

ً
اَؽ َظِمُٗا َهَضي ٱلىَّ

َ
 ٟٞي جٟؿحر َظٍ آلاًت زالزت ؤ٢ىا٫: 2ل

: ل٩ان َظا ال٣غآن، ؤو إلاا آمىىا. ألاو٫: بن الجىاب مدظٝو  3ج٣ضًٍغ

 4ي: ٢ى٫ ال٨ؿاجي بٗضم وظىص الخظٝ وبهظا ٞةن مٗجى آلاًت : وصصها ؤن ٢غآها ؾحرث به الجبا٫.الشاو

 5ه ًجىػ ؤن ٩ًىن الجىاب مخ٣ضما ؤو مترو٧ا.هالشالض: ٢ى٫ الٟغاء بإ

ْىَمِئٍظ         ًَ ِهْم  ّبِ ً عَّ َٖ ُهْم   ِبجَّ
َّ
ال

َ
و٦ظل٪ ازخل٠ الٗلماء في وظىص اإلادظٝو في ٢ىله حٗالى: ﴿٦

 
َ َّ
٣ٞض خمل بًٗهم ٖلى خظٝ اإلاًاٝ والخ٣ضًغ: ٦ال بجهم ًٖ )عخمت( ؤو )٦غامت(  6ْذُجىُبىَن﴾،إلا

وطَب بٌٗ الٗلماء ٖلى ٖضم وظىص الخظٝ في َظٍ آلاًت، ألن اإلاغاص في  7عبهم ًىمئظ إلاذجىبىن،

 8ألاًت بجهم مذجىبىن ًٖ عئٍت هللا حٗالى.

  و٢ىله حٗالى: ﴿
ْ
ُغوا َٟ

َ
٦ ًَ ِظً

َّ
ِؼٌٍؼ﴾،ِبنَّ ٱل َٖ ٨َِخاٌب 

َ
ُه ل ْم َوِبهَّ َُ ا َظأَء

َّ َ
ِغ إلا

ْ
٦ ِ

ّ
 ُٞه ؤ٢ىا٫ مجها: 9ِبٱلظ

                                                           
م ختى نهاًت الٝشن الشامً للهجشة، الٗبُضي، ٖماص مجُض ٖلي،  1 الخالٗ الىدىي في ٠خب بِشاب الٝشآن ال٢ٍش

 .342-313م م(، 2011)ٖمان: صاع ُٚضاء،  ،1ٍ
ض، آًت  2  .31ؾىعة الٖغ
ل في وحٍى جٙعحر الؼمسكغي، ؤبى ال٣اؾم ظاع هللا مدمىص بً ٖمغ،  3 ُىن ألاٜاٍو ل ِو ال٢ؽاٗ ًِ خٝاثٞ الخجًز

ل ت، 3، ٍالخإٍو  . 540م(، م2009، جد٤ُ٣: زلُل مإمىن قُدا، )بحروث: صاع اإلاٗٞغ
، جد٤ُ٣: الكُش زالض ٖلي، )بحروث: صاع 2، ٍبِشاب الٝشآنالىداؽ، ؤبى ظٟٗغ ؤخمض بً مدمض بً بؾماُٖل،  4

ت،   .473مم(، 2008ٌ/ 1429اإلاٗٞغ
اص،  الٟغاء، 5 ا ًخي بً ٍػ  .63، م2م(، ط1983، )بحروث: ٖالم ال٨خب، 3، ٍمّاوي الٝشآنؤبى ػ٦ٍغ
 .15ؾىعة اإلاُٟٟحن،  6
 .1188مؤبى ال٣اؾم ظاع هللا مدمىص بً ٖمغ، الؼمسكغي،  7
م، 4، ٍـٙىة الخٙاظحرالهابىوي، مدمض ٖلي،  8  .533، م3ط م(.1981، )بحروث: صاع ال٣غآن ال٨ٍغ
 .41ؾىعة ٞهلذ، آًت  9
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ْحٌر﴾. ٢1ى٫ ال٨ؿاجي بإن السبر م٣ضم، .1
َ
اِع ز ٣َىَٰ ِفي ٱلىَّ

ْ
ل ًُ َمً 

َ
ٞ
َ
ى:﴿ ؤ  2َو

ٍُض﴾. ٢3ى٫ الٟغاء .2 ِٗ اٍن َب
َ
٩ َىاَصْوَن ِمً مَّ ًُ ِئَ٪ 

َٰ
ـ
َ
ْول

ُ
 4بإن السبر َى ٢ىله حٗالى: ﴿ ؤ

: مٗاهضون ؤو َال٩ىن، ؤو ٦ٟغوا بمعجؼ.و٢ُل السبر مدظٝو  .3  5ج٣ضًٍغ

مَّ ِبَها  ََ ْذ ِبِه َو مَّ ََ ٣َْض 
َ
ِه و٢ىله حٗالى: ﴿َول اَن َعّبِ ََ ي ُبْغ

َ
ؤ ن عَّ

َ
 ؤ

ۤ
ْىال

َ
ۤىَء  ل ْىُه ٱلؿُّ َٖ  

َ
ِلَ٪ ِلَىْهِغٝ

َ
ظ

َ
٦

ِهحَن﴾،
َ
ل
ْ
س

ُ ْ
ا ٱإلا

َ
َباِصه ِٖ  

ًْ ُه ِم أَء ِبهَّ
َ

ْدك َٟ  ُٞه ؤ٢ىا٫ مجها: 6َوٱلْ

: لهم بها، ؤو لىا٢٘ ؤن ظىاب )لىال(  .1 مَّ ِبَها﴾ وج٣ضًٍغ ََ ا ًض٫ ٖلُه ٢ىله حٗالى: ﴿ َو مدظٞو

 7اإلاٗهُت.

مَّ ِبَها﴾. .2 ََ ى ٢ىله حٗالى: ﴿َو   8ؤن ظىاب )لىال( م٣ضما َو

م  اخخالٗ الّلماء في جٝذًش اإلادزٗو في الٝشآن ال٢ٍش

ت  َىا٥ بٌٗ آلاًاث التي اج٤ٟ الٗلماء ٖلى وظىص الخظٝ ٞحها ول٨ً ازخلٟىا في الٗىانغ اإلادظٞو

ظا ازخالٝ ؤًًا هاجج ًٖ ازخالٝ الىداة في يىابِ الخظٝ وقغوَه. ومً طل٪  وج٣ضًغاتها، َو

 ازخالٞهم في ج٣ضًغ اإلادظٝو في ٢ىله حٗالى: 
َ
٨َِخاُب ال

ْ
ِلَ٪ ٱل

َ
ًضي﴿ط َُ ُِه  ِٞ َب 

  َعٍْ
ْ
ل ِ
ّ
٣ِحَن﴾،ل ٟٞي جٟؿحر  9ُمخَّ

 َظٍ آلاًت ٖضة ؤ٢ىا٫ مجها:

ب ٧اثً ُٞه. .1 : ال ٍع  ؤن )ُٞه( في مىي٘ زبر )ال( مخٗل٤ بمدظٝو ج٣ضًٍغ

2  . ى مخٗل٤ بٟٗل مدظٝو  ؤن )ُٞه( زبر ٫ )َضي(، َو

                                                           
 .918م، بِشاب الٝشآنالىداؽ، ؤبى ظٟٗغ ؤخمض بً مدمض بً بؾماُٖل،  1
 .40ؾىعة ٞهلذ، آًت  2
اص،  3 ا ًخي بً ٍػ  .19، م3، طمّاوي الٝشآنالٟغاء، ؤبى ػ٦ٍغ
 .44ؾىعة ٞهلذ، آًت  4
شاب والٝشاءاث في بمالء ما مً به الشخمً مً وحٍى ال٨ٗبري، ٖبض هللا بً الخؿحن بً ٖبض هللا ؤبى الب٣اء،  5 ؤلِا

 .222، م2طم(، 1979، )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، 1، ٍحمُْ الٝشآن
 .24ًىؾ٠، آًت ؾىعة  6
ل في وحٍى ؤبى ال٣اؾم ظاع هللا مدمىص بً ٖمغ، الؼمسكغي،  7 ُىن ألاٜاٍو ل ِو جٙعحر ال٢ؽاٗ ًِ خٝاثٞ الخجًز

ل بمالء ما مً به الشخمً مً وحٍى ، وال٨ٗبري، ٖبض هللا بً الخؿحن بً ٖبض هللا ؤبى الب٣اء، 510م ،الخإٍو

شاب والٝشاءاث في حمُْ الٝشآن  . 51، م2، طؤلِا
، )بحروث: 1، جد٤ُ٣: ٖبض الجلُل ٖبضٍ قلبي، ٍمّاوي الٝشآن وبِشابهالؼظاط، ؤبى بسخا١ ببغاَُم بً الؿغي ،  8

 .447، مبِشاب الٝشآن، والىداؽ، ؤبى ظٟٗغ ؤخمض بً مدمض بً بؾماُٖل، 101، م3ط م(،1988ٖالم ال٨خب، 
 .2ؾىعة الب٣غة، آًت  9
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: َى َضي. 3    1ؤن )َضي( زبر مبخضب مدظٝو ج٣ضًٍغ

ِؿ 
َ ْ
َما ٱإلا َخ٤َّ ِبهَّ

ْ
 ٱل

َّ
ِه ِبال

َّ
ى ٱلل

َ
ل َٖ  

ْ
ىا

ُ
٣ُىل

َ
 ج

َ
ْم َوال

ُ
 ِفي ِصًِى٨

ْ
ىا

ُ
ل
ْ
ٛ

َ
 ح

َ
٨َِخاِب ال

ْ
َل ٱل َْ َ

إ ًَٰ ى و٢ىله حٗالى: ﴿ ِسخَ ِٖ ُُذ 

ِه َوُعُؾِلِه 
َّ
 ِبٱلل

ْ
أِمُىىا

َ
ْىُه ٞ َم َوُعوٌح ّمِ ىَٰ َمْغٍَ

َ
ا ِبل ََ ٣َا

ْ
ل
َ
ِلَمُخُه ؤ

َ
ِه َو٧

َّ
َم َعُؾى٫ُ ٱلل ًُ َمْغٍَ  وَ ٱْب

ٌ
ت

َ
ز
َ
ال

َ
 ز

ْ
ىا

ُ
٣ُىل

َ
 ج

َ
  ال

ْ
ٱهَتُهىا

ِث َوَما ِفي ٱ َىَٰ َمَٰ ُه َما ِفي ٱلؿَّ
َّ
ٌض ل

َ
ُه َول

َ
ىَن ل

ُ
٩ ًَ ن 

َ
ُه ؤ

َ
ٌه َواِخٌض ُؾْبَداه

َٰ
ـ
َ
ُه ِبل

َّ
َما ٱلل ْم ِبهَّ

ُ
٨

َّ
 ل

ً
ْحرا

َ
ِه ز

َّ
ىَٰ ِبٱلل َٟ َ

ْعِى َو٦
َ
أل

،﴾
ً
 ٟٞي جٟؿحر َظٍ آلاًت ؤ٢ىا٫ مجها: 2َو٦ُِال

: وال  .1 ظا ما ص٫ ٖلُه ال٣غآن  خظٝ اإلابخضؤ وج٣ضًٍغ ج٣ىلىا )هللا( زالزت ؤو )آلالهت( زالزت، َو

م زالزت آلهت.  3مً ؤن هللا واإلاؿُذ ومٍغ

: وال ج٣ىلىا )زالض( زالزت. .2  4و٢ُل ُٞه خظٝ اإلاًاٝ ألهه وعص في آًت ؤزغي، وج٣ضًٍغ

  و٢ىله حٗالى: ﴿
َ
ْذ ل

َ
ل ا٫َ َبْل َؾىَّ

َ
ِظٍب ٢

َ
ِمُِهِه ِبَضٍم ٦

َ
ىَٰ ٢

َ
ل َٖ  َوَظأُءوا 

ً
ْمغا

َ
ْم ؤ

ُ
ُؿ٨ ُٟ ه

َ
ْم ؤ

ُ
َهْبٌر َظِمٌُل  ٨

َ
ٞ 

ىَن﴾، ُٟ ِه
َ
ىَٰ َما ج

َ
ل َٖ اُن  َٗ ْؿَخ

ُ ْ
ُه ٱإلا

َّ
 ُٞه ٢ىالن:  5َوٱلل

لى َظا ٩ًىن الخ٣ضًغ: ٞإمغي نبر ظمُل، ؤو ٞكإوي نبر ظمُل. .1  خظٝ اإلابخضؤ ٖو

لى َظا ٩ًىن الخ٣ضًغ: نبر ظمُل ؤظمل، ؤو نبر ظمُل ٖىضي. .2   6خظٝ السبر ٖو

 ِبنَّ و٢ىله حٗالى: 
ٌ
ت

َ
ُغوٞ ْٗ  مَّ

ٌ
ت َٖ ا

َ
َ 

ْ
٣ِْؿُمىا

ُ
 ج

َّ
ل ال

ُ
٢ ًَّ ُغُظ

ْ
س َُ َمْغَتُهْم لَ

َ
ِئْن ؤ

َ
َماِجِهْم ل ًْ ِه َظْهَض ؤَ

َّ
 ِبٱلل

ْ
َؿُمىا

ْ
٢
َ
 ﴿َوؤ

ىَن﴾،
ُ
َمل ْٗ َ

ِبحٌر ِبَما ح
َ
َه ز

َّ
 ُٞه ٢ىالن: 7ٱلل

ا، ؤو َاٖت ؤولى ب٨م.   .1 : َاٖت ؤمشل مً ٚحَر ا وج٣ضًٍغ  ًجىػ ؤن ٩ًىن السبر مدظٞو

: ؤمغها َاٖت، ؤو لخ٨ً َاٖت.و٢ُل  .2  8َاٖت زبر واإلابخضؤ مدظٝو ج٣ضًٍغ

                                                           
شاب والٝشاءاث في ال٨ٗبري، ٖبض هللا بً الخؿحن بً ٖبض هللا ؤبى الب٣اء،  1 بمالء ما مً به الشخمً مً وحٍى ؤلِا

 .11، م1، طحمُْ الٝشآن
 .171ؾىعة اليؿاء، آًت  2
ل في وحٍى ؤبى ال٣اؾم ظاع هللا مدمىص بً ٖمغ، الؼمسكغي،  3 ُىن ألاٜاٍو ل ِو جٙعحر ال٢ؽاٗ ًِ خٝاثٞ الخجًز

ل  .273م ،الخإٍو
ان في ِلىم الٝشآن،الؼع٦صخي، بضع الضًً مدمض بً ٖبض هللا،  4  138، م3ط البَر
 .18ؾىعة ًىؾ٠، آًت  5
ان في ِالؼع٦صخي، بضع الضًً مدمض بً ٖبض هللا،  6 ال٨ٗبري، ٖبض هللا بً الخؿحن  ، و 142، م3ط لىم الٝشآن،البَر

شاب والٝشاءاث في حمُْ الٝشآن، بً ٖبض هللا ؤبى الب٣اء،   .50م ،2طبمالء ما مً به الشخمً مً وحٍى ؤلِا
 .53ؾىعة الىىع، آًت  7
ِشاب والٝشاءاث في بمالء ما مً به الشخمً مً وحٍى ؤلا ال٨ٗبري، ٖبض هللا بً الخؿحن بً ٖبض هللا ؤبى الب٣اء،  8

 .656، مبِشاب الٝشآن، والىداؽ، ؤبى ظٟٗغ ؤخمض بً مدمض بً بؾماُٖل، 159-158، م2ط حمُْ الٝشآن
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و٦ظل٪ ًاصي الخظٝ بلى ج٣ضًغ اإلادظٝو بخ٣ضًغاث مسخلٟت في آلاًت هٟؿها، ومً طل٪ ٢ىله 

ِجُِض﴾،
َ ْ
٣ُْغآِن ٱإلا

ْ
: 1حٗالى: ﴿١ۤ َوٱل ، وج٣ضًٍغ  ٞجىاب ال٣ؿم في َظٍ آلاًت مدظٝو

  2به٪ ًا مدمض لغؾى٫. .1

  3بالبٗض.ل٣ض ظئتهم مىظعا  .2

   4لخبٗثن ؤو لترظًٗ. .3

  5ؤه٨م إلابٗىزىن. .4

 6لخبٗثن بٗض اإلاىث. .5

 و٢ىله حٗالى: ﴿ 
ً
ٍُ َخَؿىا َغآ

َ
َمِلِه ٞ َٖ ُه ُؾۤىُء 

َ
ًَ ل

ِ
َمً ُػٍّ

َ
ٞ
َ
أُء  ؤ

َ
ك ٌَ أُء َوَحْهِضي َمً 

َ
ك ٌَ لُّ َمً  ًِ

ًُ َه 
َّ
ِةنَّ ٱلل

َ
ٞ

لِ  َٖ َه 
َّ
ْحِهْم َخَؿَغاٍث ِبنَّ ٱلل

َ
ل َٖ ُؿَ٪  ْٟ ْب هَ ََ ْ

ظ
َ
 ج

َ
ال

َ
ىَن﴾،ٞ ُٗ ْهَى ًَ  ًدخمل زالزت ج٣ضًغاث وهي: 7ٌُم ِبَما 

ً له ؾىء ٖمله.  1  ٦مً لم ًٍؼ

 ٦مً َضاٍ هللا.   2

 8طَبذ هٟؿ٪ ٖلحهم خؿغاث. 3

م  ًخطر مما ؾب٤ ؤن ازخالٝ الٗلماء في جدضًض مىاي٘ الخظٝ في ال٣غآن ال٨ٍغ

  وج٣ضًغاتها ٢ض ًازغ في جدضًض اإلاٗاوي التي حكملها آًاجه.

       مّاوي الٝشآنؤزش الحزٗ في 

م لِـ ٦مشل الخظٝ في ٦الم البكغ، طل٪ ألن الخظٝ في هو مً  الخظٝ في ال٣غآن ال٨ٍغ

الىهىم ال٣غآهُت ٢ض ًازغ في جدضًض اإلاٗاوي التي جخًمجها بٌٗ آلاًاث، ؾىاء مٗاوي ألانلُت ؤو 

الخابٗت، خُض ال ًخم ٞهمها ٞهما صخُدا بال بخ٣ضًغ اإلادظوٝ، و٢ض ٩ًىن ج٣ضًغ اإلادظٝو في بٌٗ 

ِتۤي آلاًا
َّ
ْحَر ٱل ِٗ

ْ
حَها َوٱل ِٞ ا 

ىَّ
ُ
ِتي ٦

َّ
 ٱل

َ
ت ْغٍَ َ٣

ْ
ِل ٱل

َ
ث الؾخ٣امت مٗجى ال٨الم ٣ٖال، ٦ما في ٢ىله حٗالى: ﴿َوْؾئ

                                                           
 . 1ؾىعة ١، آًت  1
 .241، م3، طـٙىة الخٙاظحرالهابىوي، مدمض ٖلي،  2
 .120، م8، طجٙعحر البدش اإلادُيؤبى خُان، مدمض بً ًىؾ٠ ألاهضلسخي،  3
شاب والٝشاءاث في ال٨ٗبري، ٖبض هللا بً الخؿحن بً ٖبض هللا ؤبى الب٣اء،  4 بمالء ما مً به الشخمً مً وحٍى ؤلِا

 .241، م2، طحمُْ الٝشآن
 .41، م 5، طمّاوي الٝشآن وبِشابهالؼظاط، ؤبى بسخا١ ببغاَُم بً الؿغي،  5
اص،   6 ا ًخي بً ٍػ  . 75، م3، طمّاوي الٝشآنالٟغاء، ؤبى ػ٦ٍغ
 .8ؾىعة ٞاَغ، آًت  7
ان في ِلىم الٝشآناهٓغ: الؼع٦صخي، بضع الضًً مدمض بً ٖبض هللا،  8  .113-112، م3، طالبَر
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ىَن﴾،
ُ
َهاِص٢

َ
ا ل حَها َوِبهَّ ِٞ َىا 

ْ
َبل

ْ
٢
َ
، ؤي: واؾئل  1ؤ ٞهظ الىو ال ٌؿخ٣ُم مٗىاٍ ٣ٖال بال بخ٣ضًغ مدظٝو

ت، ألهه ٌؿخدُل ج٩لم ألام٨ىت بال   . 2 معجؼة.)ؤَل( ال٣ٍغ

ُم 
ُ
٨ ُْ لَ َٖ َم  َما َخغَّ ا ٣٦ىله حٗالى: ﴿ِبهَّ و٢ض ٩ًىن ج٣ضًغ اإلادظٝو الؾخ٣امت مٗجى آلاًت قٖغ

 
ۤ
ال

َ
اٍص ٞ َٖ  

َ
ٍٙ َوال ْحَر َبا

َ
غَّ ٚ

ُ
ًِ ٱْيُ َم

َ
ِه ٞ

َّ
ْحِر ٱلل

َ
لَّ ِبِه ِلٛ َِ

ُ
ِسجِزًِغ َوَمأ ؤ

ْ
ْخَم ٱل

َ
َم َول  َوٱلضَّ

َ
َخت ُْ َ هَ  ٱإلاْ

َّ
ِه ِبنَّ ٱلل ُْ لَ َٖ َم 

ْ
 ِبز

ِخٌُم﴾، ىٌع عَّ ُٟ َ
، ألن ال٣ٗل ال ًضع٥ مدل  3ٚ ا بال بخ٣ضًغ اإلادظٝو ٞهظا الىو ال ًٓهغ مٗىاٍ قٖغ

الخل وال الخغمت، لظل٪ ظٗله الٗلماء مما ًجب ج٣ضًٍغ الؾخ٣امت اإلاٗجى، والخ٣ضًغ: خغمذ ٖل٨ُم 

َمْذ   )ؤ٧ل( ؤو )جىاو٫( اإلاُخت. ومشله ٦ظل٪ ٢ىله حٗالى: ﴿ُخّغِ
َ ْ
ُم ٱإلا

ُ
٨ ُْ لَ َٖ 

ُ
َخت لَّ  ُْ َِ

ُ
ِزًِغ َوَمأ ؤ

ْ
ِسج

ْ
ْخُم ٱل

َ
ُم َول ضَّ

ْ
َوٱل

ِه ِبِه﴾.
َّ
ْحِر ٱلل

َ
 4ِلٛ

َم 
َ
ل ْٗ َُ و٦ظل٪ ٩ًىن ج٣ضًغ اإلادظٝو الؾخ٣امت مٗجى آلاًت ٖاصة ٦ما في ٢ىله حٗالى: ﴿َوِل

 
ْ
ىا ُٗ َ

ِو ٱْصٞ
َ
ِه ؤ

َّ
 ِفي َؾِبُِل ٱلل

ْ
ىا

ُ
اِجل

َ
٢ 

ْ
ْىا

َ
ال َٗ

َ
ُهْم ح

َ
 َو٢َُِل ل

ْ
٣ُىا

َ
اٞ

َ
ًَ ه ِظً

َّ
ْى  ٱل

َ
 ل

ْ
ىا

ُ
ال

َ
٢ 

ً
ُم ٢َِخاال

َ
ل ْٗ

َ
ْم﴾، و

ُ
َىا٦ ْٗ َب جَّ

َّ
 5ال

والخ٣ضًغ: لى وٗلم )م٩اها نالخا لل٣خا٫( الجبٗىا٦م، ألجهم ٧اهىا ؤزبر الىاؽ بال٣خا٫، والٗاصة جمى٘ 

ضوا: لى وٗلم خ٣ُ٣ت ال٣خا٫؛ ٞلظل٪ ٢ضٍع مجاَض: م٩ان ٢خا٫  .6ؤن ًٍغ

اإلاٗجى ؤو الابخٗاص ًٖ اللبـ، ومً  و٢ض ٩ًىن ج٣ضًغ اإلادظٝو في بٌٗ آلاًاث لخىيُذ

 ٌٍ ْؿَىصُّ ُوُظى
َ
ٌٍ َوح ٌُّ ُوُظى َُ ْب

َ
ْىَم ج ًَ ْم طل٪ ٢ىله حٗالى: ﴿

ُ
ْغج َٟ

ْ
٦

َ
ُهْم ؤ َُ ْث ُوُظى ًَ ٱْؾَىصَّ ِظً

َّ
ا ٱل مَّ

َ
إ
َ
ْم  ٞ

ُ
َض ِبًَماِه٨ ْٗ َب

ُغوَن﴾، ُٟ ْ
٨

َ
ْىُخْم ج

ُ
اَب ِبَما ٦

َ
ظ َٗ ْ

 ٱل
ْ
ىا

ُ
و٢

ُ
ظ

َ
ه 7ٞ م )٣ُٞا٫ لهم(: والخ٣ضًغ: ٞإما الظًً اؾخىصث وظَى

 ولىال َظا الخ٣ضًغ ل٩ان ال٨الم ها٢ها مً خُض اإلاٗجى.  8ؤ٦ٟغجم،

ُٗت اإلاخٗل٣ت بالٗباصاث مشل الهالة والهىم  و٦ظل٪ ًازغ الخظٝ في اؾخيباٍ ألاخ٩ام الدكَغ

ىُم 
ُ
ىَٰ َو٢

َ
ُىْؾُ

ْ
ىِة ٱل

ََٰ
ل ِث وٱلهَّ َىَٰ

َ
ل ى ٱلهَّ

َ
ل َٖ  

ْ
ىا

ُ
ٓ ِٞ ِه والؼ٧اة والدج، ومً طل٪ ٢ىله حٗالى: ﴿َخا

َّ
 لل

ْ
ىا

ِىِخحَن 
ََٰ
٢¤ 

ً
ِغَظاال

َ
ُخْم ٞ ْٟ ةْن ِز

َ
ُمىَن﴾، ٞ

َ
ل ْٗ

َ
 ح

ْ
ىا

ُ
ىه

ُ
٩

َ
ْم ج

َ
ا ل م مَّ

ُ
َم٨

َّ
ل َٖ َما 

َ
َه ٦

َّ
 ٱلل

ْ
ُغوا

ُ
٦

ْ
ٱط

َ
ِمىُخْم ٞ

َ
آ ؤ

َ
ِةط

َ
ٞ 

ً
َباها

ْ
ْو ُع٦

َ
 9ؤ

                                                           
 .82ؾىعة ًىؾ٠، آًت  1
ان في ِلىم الٝشآنالؼع٦صخي، بضع الضًً مدمض بً ٖبض هللا،  2  .108، م3، طالبَر
 .173ؾىعة الب٣غة، آًت  3
 .3ؾىعة اإلااثضة، آًت  4
 .167ؾىعة آ٫ ٖمغان، آًت  5
 .110اإلاغظ٘ هٟؿه، م  6
 .106ؾىعة آ٫ ٖمغان، آًت  7
اص،  8 ا ًخي بً ٍػ  .  228، م1، طمّاوي الٝشآنالٟغاء، ؤبى ػ٦ٍغ
 .239-238ؾىعة الب٣غة، آًت  9
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: ٞةن زٟخم )ٞهلىا( عظاال، ومً زال٫ َظا اإلادظٝو  1ٞهىا٥ مدظٝو في َظا الىو ج٣ضًٍغ

اء الهالة في خالت الكضة ؤو السىٝ و٦ُُٟت ؤصائها، ل٩ي ًدغم اإلاؿلم اؾخيبِ الٗلماء خ٨م ؤص

  2ٖلى ؤصائها في ظمُ٘ ألاخىا٫.

ىَٰ 
َ
ل َٖ ْو 

َ
 ؤ

ً
ِغًٍا م مَّ

ُ
اَن ِمى٨

َ
َمً ٧

َ
ُضوَصاٍث ٞ ْٗ  مَّ

ً
اما ًَّ

َ
ٍغ ومً آلاًاث اإلاخٗل٣ت بالهىم ٢ىله حٗالى: ﴿ؤ َٟ َؾ

 
ٌ
ة ضَّ ِٗ

َ
َغ﴾، ٞ

َ
ز

ُ
اٍم ؤ ًَّ

َ
ًْ ؤ

ّمِ
،  والخ٣ضًغ: ٞمً ٧ان ٞهظٍ آلاًت ال ً 3 ٓهغ مٗىاَا ٧امال بال بخ٣ضًغ اإلادظٝو

ًا ؤو ٖلى ؾٟغ )ٞإُٞغ( ٞٗلُه ٖضة مً ؤًام ؤزغ. وبىاء ٖلى َظا الخ٣ضًغ اؾخيبِ  مى٨م مٍغ

  4الٗلماء خ٨م الهُام ٖلى اإلاٍغٌ واإلاؿاٞغ.

والُال١، و٦ظل٪ ًازغ الخظٝ في اؾخيباٍ ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالخُاة ؤلاظخماُٖت مشل الؼواط، 

ْم ِفي
ُ
٨ ُْ لَ َٖ ىَٰ 

َ
ْخل ًُ ًَّ َوَما  حِه ِٞ ْم 
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ْ
{، 127ليؿاء:ٱل

:ً  ٞهظا الىو ُٞه خظٝ الخٝغ للخٗمُم، لظال٪ ًدخمل ج٣ضًٍغ

ً لجمالهً 1 بىن )في( ؤن جى٨دَى  وجٚغ

بىن  2 ً لٗضم ظمالهًوجٚغ   5)ًٖ( ؤن جى٨دَى
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ْ
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 ؤ

ُ
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َ
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،﴾
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ْؿغا والخ٣ضًغ: والالجي لم ًدًً )٦ظل٪( ؤو والالجي لم ًدًً)ٞٗضتهً زالزت ؤقهغ ٦ظل٪(،  6ٌُ

 7ومً زال٫ َظا اإلادظٝو اؾخيبِ الٗلماء خ٨م ٖضة الهٛاثغ.

                                                           
شاب والٝشاءاث في  ال٨ٗبري، ؤبى الب٣اء ٖبض هللا بً الخؿحن بً ٖبض هللا، 1 بمالء ما مً به الشخمً مً وحٍى ؤلِا

 .100، م1، ط حمُْ الٝشآن
ل في وحٍى الؼمسكغي، ؤبى ال٣اؾم ظاع هللا مدمىص بً ٖمغ،  2 ُىن ألاٜاٍو ل ِو جٙعحر ال٢ؽاٗ ًِ خٝاثٞ الخجًز

ل  .140، م الخإٍو
 .183ؾىعة الب٣غة، آًت  3
 .112الؿاب٤ هٟؿه،  م 4
ان في ِلىم الٝشآنً مدمض بً ٖبض هللا، الؼع٦صخي، بضع الضً 5  .113، م3، طالبَر
 .4ؾىعة الُال١، آًت  6
 .185، م5، طمّاوي الٝشآن وبِشابهالؼظاط، ؤبى بؾاخا ببغاَُم بً الؿغي،  7
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 الخاجمت

 ًم٨ً جلسُو هخاثج البدض في الى٣اٍ آلاجُت:

ٟاث الؿاب1 ٣ت ؤَمُت الخظٝ ومجزلخه بحن الضعاؾاث الٗغبُت الترازُت . ًخبن لىا مً زال٫ الخٍٗغ

والخضًشت، ألهه مخضازل في ٦شحر مً ؤبىاب الىدى والهٝغ والبالٚت، بياٞت بلى ٖلىم ال٣غآن  

 .  وجٟؿحٍر

م ٢اثم ٖلى ؤؾـ ويىابِ ويٗها الٗلماء لالؾخيباٍ ٧ل ما ًٟهم مً . 2 الخظٝ في ال٣غآن ال٨ٍغ

 و ال٣غآوي، ؾىاء مٗاوي ألانلُت ؤو الخابٗت.اإلاٗاوي التي ًخًمجها الى

ظا  .3 اث، َو َىا٥ ازخالٝ بحن الٗلماء في جدضًض مىاي٘ الخظٝ في ال٣غآن، وفي ج٣ضًغ اإلادظٞو

الازالٝ هاجج ًٖ ازخالٝ وظهت هٓغ الٗلماء ٢ضًما وخضًشا في ٢ًُت الخظٝ والخ٣ضًغ في اللٛت 

 الٗغبُت ٖامت.

هُت ٢ض ًازغ في ٞهم ما جخًمىه جل٪ الىهىم مً ؤخ٩ام الخظٝ في هو مً الىهىم ال٣غآ .4

مسخلٟت، مشل ؤخ٩ام ال٣ٗضًت، وؤخ٩ام الٗباصاث، وؤخ٩ام الٗال٢اث ؤلاظخماُٖت، وؤخ٩ام الجىاًاث، 

 وؤخ٩ام الؿُاؾت. 

 وبهظا ًم٨ً ؤن هىصخي بما ًإحي:

ض ٞهم ال٣غآن ؤن ٌٗخمض ٖلى جٟاؾحر مُٗىت في جدلُل آلاًاث التي .1 و٢٘ ٞحها  ًيبػي إلاً ًٍغ

 الخظٝ.

ًجب وي٘ لٟٔ اإلا٣ضع بحن ال٣ىؾحن ٖىض جدلُل آلاًاث التي و٢٘ ٞحها الخظٝ لئلقاعة بلى ؤن  .2

 اإلا٣ضع لِـ مً متن الىو ألانلي.

3. .  ًجب ج٣ضًغ اإلادظٝو في آلاًاث التي ال ًٓهغ مٗجى مً مٗاهحها بال بخ٣ضًغ اإلادظٝو

 ال ًدخاط بلحها اإلاٗجى.ًجىػ ج٣ضًغ اإلادظٝو ؤو ٖضم ج٣ضًٍغ في آلاًاث التي  .4

ًيبػي مغاٖاة ٢ىاٖض الخظٝ والخ٣ضًغ ٖىض جدلُل آلاًاث ال٣غآهُت؛ لئلبخٗاص ًٖ الخ٣ضًغاث  .5

 الساَئت. 
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حن: الجمل البعُىت  ٚ ؤ٘ٝي جش٠ُبي للٝىاِذ الّشبُت للمبخذثحن اإلاالًٍى هدى ـو

 
 
 ؤهمىرحا

 مدمذ بخىان ِبذهللا

ا –الّشبُت والب دساظاث الّلُا بٝعم اللٕت   الجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت بمالحًز

 خىٙي دوله ذ٠خىس ال اإلاؽاٟس ظخارألا 

ا –بٝعم اللٕت الّشبُت  اإلاؽاٟسألاظخار   الجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت بمالحًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث

ض بلى ا٢تراح ون٠ ظضًض لل٣ىاٖض الٗغبُت للمبخضثحن وطل٪ بمغاٖاة ون٠ ؤ٣ٞي ٌؿعى البد

ت بما ٞحها  خسظ َظا البدض الجملت البؿُُت ؤهمىطظا خُض جم ون٠ ال٣ىاٖض اللٍٛى جغ٦ُبي، ٍو

الىدى والهٝغ مً زال٫ ؤهماٍ الجمل اإلاسخلٟت، مغ٦ؼا في جغجُبها ٖلى ْاَغة الكُٕى والخ٨غاع، 

غج٨ؼ الىن٠ ٖلى ٢اٖضة ؤلاؾىاص ؤي في اإلاؿىض واإلاؿىض بلُه مً زال٫ الجملخحن  والخضعط اإلاٗغفي. ٍو

البؿُُخحن: الاؾمُت والٟٗلُت خغنا مً الباخض مٗالجت مك٩لت ٖضم جم٨ً ٦شحر مً الضاعؾحن مً 

ت ألاعب٘. ٦ما ًخىدى الباخض صمج الىدى  جدضًض اإلاؿىض واإلاؿىض بلُه ؤزىاء مماعؾت اإلاهاعاث اللٍٛى

 ٝ في جضَعـ ال٣ىاٖض للمبخضثحن إلاا في الٗلمحن مً ٖال٢ت وز٣ُت ال ًم٨ً الٟهل بُجهما.والهغ 

 اإلاٝذمت

ؾىاء ؤ٧اهذ للىا٣َحن بالٗغبُت ؤم ٧اهذ لٛحر الىا٣َحن -صؤبذ ٦خب حٗلُم اللٛت الٗغبُت للمبخضثحن 

ت ٖلى ق٩ل ٖمىصي -بها ت ب٩ل 1ٖلى ج٣ضًم ال٣ىاٖض اللٍٛى اث الىدٍى ى ؤن ج٣ضم اإلاىيٖى ، َو

ا بما ٞحها الخظٝ والخ٣ضًغ، والخ٣ضًم والخإزحر، ؤي٠ بلى طل٪ ج٣ؿُماتها الض٣ُ٢ت  ْىاََغ

اإلابٗثرة، بضون ؤن جغ٦ؼ ٖلى ؤع٧ان الجملت ؤوال، وهي ما ًخهل ب٣ًُت ؤلاؾىاص ؤي اإلاؿىض واإلاؿىض 

الٗغبُت. ٦ما ؤزبدذ الضعاؾت التي ؤظغتها ؾهُال   بلُه، ٖلما بإجهما مضاعان جضوع خىلهما مداوع الجمل

                                                           
َى مهُلر ٌٗخمضٍ الباخض مًاًصا إلاهُلر "همِ ؤ٣ٞي" الظي ٌؿخسضمه الض٦خىع جهاص اإلاىسخى في جىن٠ُ الجمل  1

ت. و٢ض ٞغ١ ص.  الٗغبُت للخاؾىب،  ول٨ً َظا البدض ٌٗخمضٍ في ون٠ الىدى لئلوؿان اإلابخضت الىا٤َ باللٛت اإلاالًٍى

لئلوؿان، وؤما الخىن٠ُ ٞغؾم الٗغبُت  جهاص اإلاىسخى بحن الىن٠ والخىن٠ُ، ٞالىن٠ عؾم نىعة الٗغبُت

، )بحروث: 1، ٍهدى جىـُٚ حذًذ في لىء اللعاهُاث الحاظىبُت الّشبُت:للخاؾىب.  اهٓغ: اإلاىسخى، جهاص، 

 .119، 102، 2م(، م 2000اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ، 
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ا ) م( ؤن التر٦حز ٖلى الىدى بك٩ل مخٗم٤ ًهٗب ٖلى اإلابخضثحن في ا٦دؿاب اللٛت 2012وػمالَئ

اث ج٣ىم 1الٗغبُت . ٦ما صؤبذ َظٍ ال٨خب ٖلى جغجِب ال٣ىاٖض الٗغبُت للمبخضثحن باٖخباع مىيٖى

ى  غابُت، وهي: اإلاٞغ ٖاث، ٞاإلاىهىباث، واإلاجغوعاث، صون ؤن جغبِ َظٍ ٖلى ؤؾاؽ الخاالث ؤلٖا

ت في  ال٨خُب ال٣ىاَٖض بالجمل والترا٦ُب، مً زم ال ٣ًضع الضاعؾىن ٖلى جُب٤ُ ال٣ىاٖض اإلادْٟى

 ق٩ل الجملت. 

ا    جخمشل مك٩لت َظا البدض في ٖضم جم٨ً ٦شحر مً مخٗلمي اللٛت الٗغبُت الىا٣َحن بٛحَر

ضم ٢ضعتهم ٖلى الخمُحز بحن اإلاؿىض واإلاؿىض مً نُاٚت الجمل الٗغبُت نُاٚت م ُٟضة صخُدت، ٖو

ً الجمل البؿُُت، مما  بلُه في الجمل اإلا٨خىبت ؤو اإلاىُى٢ت. و٧ل َظا مغصٍ ٖضم الخم٨ً مً ج٩ٍى

ًاصي بلى ال٠ًٗ في ا٦دؿاب الجمل اإلاىؾٗت وبهخاظها، هدُجت لٗضم عبِ صعاؾت الىدى بال٣ىاٖض 

ؾل٠ ط٦ٍغ ؤن ٦شحرا مً ٦خب اللٛت الٗغبُت ج٣ىم بترجِب ال٣ىاٖض ٖلى (. و٦ما synthesis) التر٦ُبُت

اث )الٟاٖل، اإلابخضؤ..بلض (، ومً اإلاىهىباث  ٖى خؿب ال٣ىاٖض الخدلُلُت مً اإلاٗغباث ٧اإلاٞغ

)اإلاٟٗى٫ به، اؾم بن..بلض(، واإلاجغوعاث )بدغوٝ الجغ وؤلاياٞت(، وال جغبِ ال٣ىاٖض بالترا٦ُب 

غاب  الىا٢ُٗت، وبهما حٗخجي في الترجِب باٖخباع خغ٧اث ؤوازغ ال٩لماث،  وال ًغاعي ج٩ىًٍ مىا٢٘ ؤلٖا

 بك٩ل ظملي. 

حن، ٣لُت اإلاالحًز ت الىدى الٗغبي، ٣ٞض   وهدُجت لٗضم جىاؾب َظا الىٕى مً الىن٠ ٖو
ّ
وهًٓغا لض٢

ىن وزهىًنا اإلابخضًئن مجهم نٗىباث في حٗلم ال٣ىاٖض الٗغبُت، مما ؤّصي بًٗه م بلى واظه اإلاالحًز

ض البدض الظي ؤظغجه ؾهُال وآزغون 
ّ
ا ٖثرة ٦بحرة في ؾبُل حٗلم اللٛت الٗغبُت. و٢ض ؤ٦ اٖخباَع

لىن جإزحر صعاؾت الىدى ختى ال ًازغ ٖلى خبهم لخٗلم اللٛت2012) ًّ . ومً َىا 2م( ؤن الضاعؾحن ًٟ

 جخجلى ؤَمُت حؿهُل الىدى وبٖاصة ونٟه ونٟا ًدىاؾب ومؿخىي ٣ٖى٫ اإلابخضثحن.  

ت جٟهلو  ، مما ًاصي بلى  باإلياٞت بلى طل٪، هجض ؤن ٦شحرا مً ال٨خب اللٍٛى بحن الىدى والهٝغ

ٖضم وظىص الترابِ بُجهما، ٞال ٩ًاص ٌؿخُٟض الضاعؾىن مً الهٝغ في الترا٦ُب م٘ ؤن الهٝغ َى 

 البيُت ألاولُت ألاؾاؾُت للجملت.

                                                           
1 Suhaila et al., ―Penggunaan Modul dan Buku Bahasa Arab untuk Orang Awam‖, Al-Hikmah 6(2), 2014, 

pp: 74, http://journalarticle.ukm.my/8204/1/93-391-2-PB.pdf. 
2 Suhaila Zailani et al., MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB MENERUSI AL-

QURAN, Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR‗12), 

pp.266,  

http://www.ukm.my/uba/sebar2012/Prosiding%20SEBAR2012/19.Suhaila.pdf 
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 يهذٗ َزا البدث بلى جدُٝٞ ألاَذاٗ الشالزت آلاجُت:لظا، 

ت الجمل البؿُُت وم٩ىهاتها ٖىض الٗغب. -  مٗٞغ

 ون٠ بٌٗ ٦خب اللٛت الٗغبُت للمبخضثحن وه٣ضَا في يىء ون٠ الىدى للمبخضثحن.  -

ا - ًُ للمخٗلمحن  1ببغاػ ؤؾـ ون٠ الجمل الٗغبُت البؿُُت وال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بها ونٟا ؤ٣ٞ

 اإلابخضثحن م٘ مغاٖاة ٢اٖضة ؤلاؾىاصًت، والخضعط اإلاٗغفي.

ل بلُه ون٠ ال٣ىاٖض الٗغبُت اإلاىظىصة بهبٛت  مُت َزا البدثج٢ُمً ؤَ في بياٞت ما جىنَّ

، والخضعط في ج٣ضًم ال٣ىاٖض وحٗلُمها. ٦ما ؾُهبذ َظا 
ً
 ؤ٣ُٞا

ً
ظضًضة، وطل٪ بىنٟها ونٟا

٣ا ظضًضا في حٗلُم اللٛت الٗغبُت و٢ىاٖضَا للمبخضثحن الغاٚبحن في حٗلم اللٛت 
َ
الىن٠ مىُل

 الٗغبُت.

لبدض في ون٠ الجمل البؿُُت ٣ِٞ، وهي التي ج٣ىم ٖلى اإلاؿىض واإلاؿىض بلُه. وجى٣ؿم ًخدضص ا

الجملت في الٗغبُت بلى الجملت الاؾمُت والجملت الٟٗلُت. وؾُضوع الىن٠ خى٫ اإلابخضؤ والسبر 

باليؿبت للجملت الاؾمُت، والٟٗل والٟاٖل باليؿبت للجملت الٟٗلُت، ٦ما ًداو٫ ٖغى بٌٗ 

الجملت البؿُُت اإلاُىعة. وبهظا الخدضًض زغظذ الجمل اإلاىؾٗت وما ًخٗل٤ بها مً  الخىنُٟاث في

 ال٣ىاٖض التي ال جدىاؾب ومؿخىي الُالب اإلابخضثحن.

مجهجي الىنٟي الاؾخ٣غاجي، خُض بهه ٌؿخسضم اإلاىهج الىنٟي في صعاؾت الجمل  ٌّخمذ البدث ِلى

ا ومغاظٗها اإلاسخلٟت، ٦ما ٣ًىم ب ىن٠ بٌٗ ٦خب حٗلُم اللٛت الٗغبُت البؿُُت مً مهاصَع

ا. وبىاء ٖلى طل٪، ٣ًىم الباخض بةٖضاص ون٠ ظضًض في يىء ؤهماّ الجملت  للمبخضثحن في مالحًز

حن. ت م٘ مغاٖاة الخضعط اإلاٗغفي ٖىض اإلاالًٍى  الٍٗغ

ذوس َزا البدث خى٥ زالزت مداوس سثِعت، وهي ١اآلحي:  ٍو

اللىاَ اإلادىع ألاو٫: ؤؾـ وي٘ الىدى الٗغبي حَر  ٣حن بالٗغبُت ٚو

ٟها وؤهماَها  اإلادىع الشاوي: الجمل البؿُُت: حٍٗغ

 اإلادىع الشالض: الىن٠ ألا٣ٞي التر٦ُبي اإلا٣ترح للجمل الٗغبُت وال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بها 

 للىاوٝحن بالّشبُت اإلادىس ألاو٥: ؤظغ ولْ الىدى الّشبي وجِعحٍر

 الىدى الٗغبي بهما وي٘ ألَل الٗغبُت

                                                           
َى مهُلر اٖخمضٍ الض٦خىع جهاص اإلاىسخى في جىن٠ُ ؤخض ؤهماٍ الجمل الٗغبُت للخاؾىب، ول٨ً َظا البدض  1

ت. اهٓغ: اإلاىسخى، جها هدى جىـُٚ حذًذ  الّشبُت:ص، ٌٗخمضٍ في ون٠ الىدى لئلوؿان اإلابخضت الىا٤َ باللٛت اإلاالًٍى

 .119، 102، 2م(، م 2000، ٍ، )بحروث: اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ، في لىء اللعاهُاث الحاظىبُت
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ِغى َظا الٗلم في ؤًام وكإجه، و٧ان   ُٖ بن ؤؾـ وي٘ الىدى الٗغبي حٗجي ألاؾباب التي مً ؤظلها 

م الىا٣َحن بالٗغبُت. ولم ٨ًً ٢ض وي٘  الاَخمام بىي٘ الىدى الٗغبي في ؤو٫ ؤمٍغ مىهًبا ٖلى ج٣ٍى

.  1اب في ٦خبهملٛحر الىا٣َحن بها، بط لى ٧ان ألامغ ٦ظل٪ لجٗل الىداة مىيٕى ألانىاث َى ؤو٫ ألابى 

م ، وطل٪ بٗض ؤن اهدكغ 2و٧ان مً بحن ؤؾبابه الخغم الكضًض ٖلى ؤصاء ههىم ال٣غآن ال٨ٍغ

اللخً ٖلى ؤلؿىت الٗغب، و٢ض وعصث عواًاث ٦شحرة جبحن َظٍ ألالخان التي ٞكذ ٖلى ؤلؿىتهم، 

ًلخً  ومجها ما ًغوي ًٖ الدجاط مً ؤهه ؾإ٫ ًدحى بً ٌٗمغ َل ًلخً في بٌٗ ه٣ُه؟ ٣ٞا٫ بهه

 ) م بط ٧ان ٣ًغؤ ٢ىله حٗالى: )٢ل بن ٧ان آبائ٦م وؤبىائ٦م( بلى ٢ىله حٗالى )ؤخبَّ في خٝغ ال٣غآن ال٨ٍغ

٘ ا 3بًم ؤَخّب، والىظه ؤن ج٣غؤ بالىهب زبًرا ل٩ان ال بالٞغ ، والغواًاث ٦شحرة ظًضا ال مجا٫ لظ٦َغ

م ؤلؿىت الٗغب في الى٤ُ  َىا. ومً َىا، وٗلم ؤن الىدى الٗغبي بهما وي٘ في ؤو٫ ؤمٍغ لخ٣ٍى

غابُت. ٞلظا، ال ًدخاط الىا٣َىن بالٗغبُت بلى ون٠ جغ٦ُبي ص٤ُ٢ ب٣ضع ما ًدخاظه  بالخغ٧اث ؤلٖا

ا. وطل٪ ألن الٗغبي الؿىي، وبن ٧ان ٢ض ًسُئ في الى٤ُ ببٌٗ الخغ٧اث  الىا٣َىن بٛحَر

غابُت، بال ؤهه ال ًسُئ في جغا٦ُب الجمل ألاؾاؾُت ألجها ٢ض ؤنبدذ خ ضًؾا في ٣ٖله وجل٣اَا ؤلٖا

ت. وؤما الىا٤َ بٛحر الٗغبُت وزهىًنا اإلاببخضت ٞةهه بداظت بلى ون٠ آزغ ًدىاؾب  ٍٟى بؿل٣ُت ٖو

خالءم م٘ مٗهىصٍ اللٛىي.   م٘ ٣ٖله ٍو

ت  وبن الىداة الٗغب إلاا ويٗىا ؤؾـ الىدى الٗغبي في ؤًامه ألاولى مً ؤًام اإلاضعؾخحن البهٍغ

ُت ٧اهىا خٍغهحن ٧ل ال ت الٗىامل، والتي بضوعَا جبحن ٖىامل اهخ٣ا٫ خغ٦ت وال٩ٞى خغم ٖلى هٍٓغ

بٖغابُت مً خغ٦ت بلى ؤزغي. ٞلظا، ْهغ الىدى الٗغبي ٖلى ؤؾـ بٖغابُت، ٞبضؤ ال٣ضماء ون٠ 

اث، واإلاىهىباث  ٖى الماجه، زم بضؤوا الخضًض ًٖ اإلاٞغ غاب ٖو الىدى باإلاٗغب واإلابجي، وؤهىإ ؤلٖا

اتها وجٟانُلها.واإلاجغوعاث، وفي ٧ل مجها م  ىيٖى

لى َظا اإلاىىا٫ ٧ان ٌؿحر هداة مضاعؽ مسخلٟت في ون٠ الىدى، و٧ان مً بحن هداة ألاهضلـ  ٖو

الظًً اقتهغوا ٖىض اإلابخضثحن في صعاؾت ال٣ىاٖض الٗغبُت ابً مال٪ مً زال٫ ؤلُٟخه، ومً هداة 

 مهغ ابً َكام ألاههاعي مً زال٫ ٦خابه ٢ُغ الىضي وبل الهضي. 

                                                           
، صٖىة بلى جىن٠ُ ظضًض لىدى اللٛت الٗغبُت في م٣خطخى حٗلُمها لٛحر الىدى الٕاثباهٓغ:٩ٖاقت، ٖمغ ًىؾ٠،  1

 53م( م 2003الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ، )بحروث: اإلااؾؿت 1الىا٣َحن بها، ٍ
ت ي٠ُ، قىقي، 2 ، 11، ٍاإلاذاسط الىدٍى  .11م ( م2008، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع
 اإلاغظ٘ الؿاب٤.  3
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إلادضزىن ممً ٌؿٗىن بلى حؿهُل ٢ىاٖض الىدى، وطَب بًٗهم بلى ؤبٗض مً طل٪ خُض زم ظاء ا

ا في طل٪ ما طَب بلُه ابً مًاء،  ًُ غاب ٦ةبغاَُم ؤهِـ م٣خٟ ت الٗىامل وؤلٖا صٖا بلى بلٛاء هٍٓغ

ت ال٣غاثً  ت الٗىامل، ٦خمام خؿان خُض ظاء بىٍٓغ اث ظضًضة جدل مدل هٍٓغ وظاء بًٗهم بىٍٓغ

ت.اللُٟٓت واإلاٗى  ٍى

ؤظغ ولْ الىدى وجِعحٍر للىاوٝحن باإلابخذثحن اإلاالًىٍحن: همارج مً بّن ال٢خب  -

 للمبخذثحن

حن  ا، ًظ٦غ الباخض بٌٗ  -باخشحن مجهم ومىلٟحن-ل٣ض ٧ان للمالًٍى ًً مداوالث جِؿحر الىدى ؤً

 اإلاالٟاث التي ٦خبذ للمبخضثحن ، وهي ٖلى الىدى آلاحي:

 1بُتؤوال: الخِؿحر في حٗلم اللٛت الٗغ 

 ِىاـٍش اإلاىلُى  ِىاـٍش اإلاىلُى 

 اإلاظ٦غ واإلااهض 1

 

ؤصعط ُٞه ٖالماث الخإهِض الخاء 

ت، ألال٠، ألال٠  اإلاغبَى

 اإلامضوصة، باإلاٗجى

الى٨غة  3

ت   واإلاٗٞغ

ت  ؤ٢ؿام اإلاٗٞغ

ًبا  اؾم ألاقاعة  اإلاظ٦غ واإلااهض اإلاٟغص ٢ٍغ

 وبًُٗضا

خغوٝ الجغ:  4

لم ٌٗٝغ 

الُالب 

 التر٦ُب بٗض

مٗاوي خغوٝ 

 الجغ

اإلاٟغص واإلاشجى  2

 والجم٘

جُغ١ بلى الجمٕى الشالزت: 

اإلاظ٦غ الؿالم، واإلااهض 

 الؿالم، والخ٨ؿحر

ماى، مًإع  ألاٞٗا٫  5

ٟه  وجهٍغ

للًماثغ 

 ألاعبٗت ٖكغ

 

ًبضو مً الجضو٫ ؤن َظا ال٨خاب حهخم بالجاهب ال٩لمي ؤ٦ثر مىه الجاهب التر٦ُبي، ٞبضؤ بالخظ٦حر 

والخإهِض، وط٦غ في مىيٕى اإلااهض ظمُ٘ ٖالماث الخإهِض، وفي مىيٕى اؾم ؤلاقاعة جُغ١ بلى 

                                                           
ً الٗاصًً، بضون الخِعحر في حّلم اللٕت الّشبُتالك٨غي، ٢مغ، وآزغون،  1 ا: صاعاليكغ بجامٗت الؿلُان ٍػ ، )مالحًز

ش(.   جاٍع
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ًبا وبًُٗضا. وؤما في مىيٕى اإلاٟغص واإلاشجى والجم٘، ٣ٞ ض جُغ١ بلى ؤؾماء ؤلاقاعة للمظ٦غ واإلااهض ٢ٍغ

ت، وجُغ١ في الضعؽ  ت مبًِىا ُٞه ؤ٢ؿام اإلاٗٞغ الجمٕى الشالزت، زم جدضر ًٖ باب الى٨غة واإلاٗٞغ

ا  ًُ الشالض بلى خغوٝ الجغ مبًِىا مٗاوي بٌٗ خغوٝ الجغ، وازخخم ال٨خاب بباب ألاٞٗا٫، م٨خٟ

ل٣ضماء في ٖغى بالٟٗلحن اإلااضخي واإلاًإع ٣ِٞ. ومً َىا هالخٔ ؤن َظا ال٨خاب لم ًدب٘ مىهج ا

الىدى، بل اهخ٣ى بٌٗ ما ًدخاظه اإلابخضثىن اإلاالًىٍىن، ٚحر ؤن الباخض ًغي ؤن َظا الىن٠ ٚحر 

اث مشل مىيٕى اإلاٟغص واإلاشجى والجم٘.  ُه هٕى مً الخٗم٤ في بٌٗ اإلاىيٖى  جغ٦ُبي، ٞو

ا: اإلاّحن في حّلم اللٕت الّشبُت  ُ  8زاه

 ِىاـٍش اإلاىلُى  ِىاـٍش اإلاىلُى 

الخظ٦حر  1

 والخإهِض

ت، ألال٠  الخاء اإلاغبَى

اإلا٣هىعة، ألال٠ 

 اإلامضوصة، اإلاٗجى

الٟٗل اإلااضخي  6

 للٛاثب والٛاثبت

ٖغى الٟٗل 

اإلااضخي وما 

ًخهل به مً 

 يماثغ الٛاثب

ؤلاٞغاص  2

والخشيُت 

 والجم٘

ظم٘ اإلااهض الؿالم، 

واإلااهض الؿالم 

 والخ٨ؿحر

الٟٗل اإلاًإع  7

للمخ٩لم 

 واإلاساَب

الٟٗل ٖغى 

اإلاًإع وخغوٝ 

ت وما  اإلاًاٖع

ًخهل بالٟٗل 

مً يماثغ 

اإلاخ٩لم 

 واإلاساَب

الًماثغ  3

اإلاىٟهلت 

 وخغوٝ الجغ

الٟٗل اإلاًإع  8 ٖغى الًماثغ اإلاىٟهلت 

 للٛاثب

ٖغى الٟٗل 

اإلاًإع وخغوٝ 

ت وما  اإلاًاٖع

ًخهل بالٟٗل 

مً يماثغ 

                                                           
ً الٗاصًً، اإلاّحن في حّلم اللٕت الّشبُت زغون،ؾلىي، ؾُدـ وآ 1 ا: صاعاليكغ بجامٗت الؿلُان ٍػ ، ٍ، )مالحًز

 م(.2011
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 الٛاثب

الًماثغ  4

اإلاخهلت 

باألؾماء، 

ْٝغ الؼمان 

ٝغ  اإلا٩ان ْو

 ٞٗل ألامغ 9 ٖغى الًماثغ اإلاخهلت

 

٦ُُٟت نُاٚت 

ٞٗل ألامغ 

وجُب٣ُه ٖلى 

 يماثغ اإلاساَب

الٟٗل اإلااضخي  5

للمخ٩لم 

 واإلاساَب

ٖغى الٟٗل اإلااضخي وما 

ًخهل به مً يماثغ 

 اإلاخ٩لم واإلاساَب

ال ججؼم الٟٗل  الم الىاَُت 10

 اإلاًإع

 

ا. بضؤ ًً ل٠ َظا ال٨خاب للمبخضثحن ؤً
ُ
ال٨خاب بباب الخظ٦حر والخإهِض، وط٦غ ٖالماث الخإهِض  ل٣ض ؤ

ت، وألال٠ اإلا٣هىعة، وألال٠ اإلامضوصة، واإلاٗجى، وفي الىخضة الشاهُت جُغ١ بلى  ألاعبٗت: الخاء اإلاغبَى

مىيٕى ؤلاٞغاص والخشيُت والجم٘ مٟهال ُٞه ؤهىإ الجمٕى الشالزت، زم جُغ١ بلى مىيٕى الًماثغ 

وبٗض طل٪ اهخ٣ل بلى باب الٟٗل اإلااضخي م٘ مغاٖاة الًماثغ، خُض بضؤ  اإلاىٟهلت، زم اإلاخهلت،

. ًغي  ٨ظا قإهه في ٖغى الٟٗل اإلاًإع بًماثغ اإلاخ٩لم واإلاساَب ٣ِٞ، زم يماثغ الٛاثب. َو

اث.  الباخض ؤن َظا الىن٠ ظُض ألهه ًغاعي الخضعط بال ؤهه لم حهخم بالجاهب التر٦ُبي لهظٍ اإلاىيٖى

ا: اإلاذخل بلى
 
 :8الذساظاث الّشبُت زالش

 ِىاـٍش اإلاىلُى  ِىاـٍش اإلاىلُى 

ج٣ؿُم  1

 ال٩لمت

 خٝغ–ٞٗل  -اؾم

 ؤ٢ؿام الٟٗل

 ٖالماث ٧ل ٧لمت

اإلاٟٗى٫  7

 اإلاُل٤،

اإلاٟٗى٫  

 ألظله

ؤخ٩ام اإلاٟٗى٫ 

 اإلاُل٤

قغوٍ اإلاٟٗى٫ 

 ألظله

غاب  همىطط ؤلٖا

                                                           
ً الٗاصًً، 1، ٍاإلاذخل بلى الذساظاث الّشبُتبؾماُٖل، صاوص وآزغون،  1 ا: صاعاليكغ بجامٗت الؿلُان ٍػ ، )مالحًز

 م(.2015
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الجملت الاؾمُت )مبخضؤ وزبر(،  الترا٦ُب 2

اٖل(،  الجملت الٟٗلُت )ٞٗل ٞو

 قبه الجملت )ظاع ومجغوع( 

 

 الخا٫ 8

 

نُٜ الخا٫ 

ُت: اؾم  الهٞغ

الٟاٖل، اؾم 

اإلاٟٗى٫، نُٛت 

اإلابالٛت، الهٟت 

 اإلاكبهت

ؤخىا٫ الخا٫: 

 ، م٣غص،ظملت، ْٝغ

 ظاع ومجغوع

 قغوٍ الخا٫

اإلابخضؤ  3

 والسبر

ظملت ؤهىإ السبر: مٟغص، 

ٗلُت(، قبه الجملت  )اؾمُت ٞو

 قغوٍ اإلابخضؤ

 قغوٍ السبر

 ج٣ضًم السبر ٖلى اإلابخضؤ

غاب  همىطط ؤلٖا

الخمُحز  9

 والٗضص

ؤ٢ؿام الخمُحز 

 وقغوَه

 

 الىىاسض  4

 

ملها، بن  ٧ان وؤزىاتها ٖو

غاب  ملها، همىطط ؤلٖا  وازىاتها ٖو

ؤلاياٞت  10

 والهٟت

ؤخ٩ام ألاياٞت 

 الهٟت وؤهىاٖهما

الٟٗل  5

والٟاٖل 

 وهاثبه

 ؤ٢ؿام الٟٗل: ماى مًإع ؤمغ

 ٖالماث الٟٗل اإلاًإع

جهٍغ٠ الٟٗل اإلااضخي واإلاًإع 

 وألامغ )الًماثغ ألاعبٗت ٖكغ(

 ؤخ٩ام الٟاٖل

هاثب الٟاٖل، وػن الٟٗل اإلابجي 

غاب  للمجهى٫، وهمىطط ؤلٖا

الخى٦ُض  11

 والبض٫

 

ؤ٢ؿام الخى٦ُض 

 والبض٫

ذ، ٚحر  اإلاٟٗى٫ به 6 ذ نٍغ  نٍغ

ذ: ْاَغ، يمحر مخهل،  نٍغ

 ال٠ُٗ 12

 

ٖغى خغوٝ 

 ال٠ُٗ ومٗاهحها
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 يمحر مىٟهل

ذ: مهضع ماو٫، ظملت  ٚحر نٍغ

 ماولت، ظاع ومجغوع

 ؤخ٩ام اإلاٟٗى٫ به

غاب  همىطط ؤلٖا

 

ًغي الباخض ؤن َظا الىن٠ ًمُل بلى ون٠ الٗغب ل٨خب الىدى، خُض بضؤ بخ٣ؿُم ال٨الم، زم 

بالجملت الاؾمُت وبحن مىيٕى اإلابخضؤ والسبر، زم الىىاسض، ٖلًما بإجها  ج٣ؿُم الجمل. ومً َىا بضؤ

ال جضزل بال ٖلى الجملت الاؾمُت. زم اهخ٣ل ال٨خاب بلى مىيٕى الٟٗل والٟاٖل وهاثبه. وبلى َىا ٧ان 

٘. زم اهخ٣ل بلى الىهب )اإلاٟٗى٫ به، اإلاٟٗى٫  غابُت وهي خالت الٞغ الخ٣ؿُم ٖلى خؿب الخاالث ؤلٖا

٤، اإلاٟٗى٫ ألظله، الخا٫، الخمُحز( زم اإلاجغوعاث وازخخم ال٨خاب بالخىاب٘. ًغي الباخض ؤن َظا اإلاُل

ًَ بالجاهب التر٦ُبي  ال٨خاب ؤخؿً في جِؿحر الىدى بهٟخه مضزال للضعاؾاث الٗغبُت بال ؤهه لم ٌٗ

 ٦ما ًهبى بلُه َظا البدض.

ٙها وؤهماوها  اإلادىس الشاوي: الجمل البعُىت: حٍّش

غى ما ؾب٤ مً ؤؾـ ون٠ الىدى الٗغبي، ًخدخم الخضًض ًٖ الجمل البؿُُت بهٟتها وبٗض ٖ

ٞها الض٦خىع مدمىص ؤخمض هدلت بإجها الجملت  ؤهمىطًظا للىن٠ اإلا٣ترح في َظا البدض. و٢ض ٖغَّ

م الجملت 1ال٣اثمت ٖلى ع٦جي ؤلاؾىاص وخضَما صون ٖىانغ بياُٞت ج٩ىن ٢ُضا ٖلى ؤلاؾىاص . و٢ؿَّ

 زالزت ؤ٢ؿام، وهي: البؿُُت بلى

 الجملت الاؾمُت ألاؾاؾُت

 الجملت الٟٗلُت ألاؾاؾُت

 الجملت الجملُت

 Derivedالجملت اإلاكخ٣ت )  (Kernal Sentenceو٢ؿم حكىمؿ٩ي الخملت بلى: الجملت الىىاة )

Sentence( البيُت الٗم٣ُت ،)Deep Structure( البيُت الؿُدُت )Surface Structure)2 . 

 ت الاظمُت البعُىت وؤهماوهاؤوًل: الجمل

٠ الجملت الاؾمُت البؿُُت  حٍٗغ

                                                           
 .87م( م 1988، )صاع الجهًت الٗغبُت، بحروث،  مذخل بلى دساظت الجملت الّشبُت،هدلت، مدمىص ؤخمض،  1
 اإلاغظ٘ هٟؿه. 2
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الض٦خىع مدمىص ؤخمض هدلت: هي الجملت البؿُُت ال٣اثمت ٖلى ع٦جي ؤلاؾىاص وخضَما صون ٖىانغ 

 ؤياُٞت ج٩ىن ٢ًُضا ٖلى ؤلاؾىاص، ولها زالزت ؤهماٍ:

ض عظل  اؾم + اؾم، هدى: ٍػ

ض ٢اثم  اؾم + ون٠، هدى: ٍػ

ض ؤمام البِذ. اؾم + ظاع ومجغوع، ض في البِذ، ٍػ ، مشل: ٍػ  ؤو ْٝغ

عؤي ٖالء بؾماُٖل الخمؼاوي ؤن ألانل في ٖىهغي الجملت الاؾمُت البؿُُت ؤن ٩ًىها اؾمحن و٢ض 

 ًدل مدل الاؾم ألاو٫ يمحر. ؤما الاؾم الشاوي ٣ٞض ًدل مدله قبه ظملت.

 اؾم + اؾم، هدى: مدمض هاجٌر 

 اؾم + يمحر، هدى: ٞإما الٗا٢ل ٞإهذ

 اؾم + ْٝغ ومًاٝ بلُه، هدى: البِذ زل٠ الجامٗت

ا  اؾم + ظاع ومجغوع، الجامٗت في مالحًز

 يمحر + اؾم، هدى: َظا بِذ

 يمحر + يمحر، هدى: َى ؤهَذ 

، هدى: َى ؤمام٪   يمحر + ْٝغ

 يمحر + ظاع ومجغوع، هدى: َى في البِذ

َم وصاص محهىبي ؤهماٍ الجملت الاؾمُت البؿُُت ٧اآلحي:  و٢ؿَّ

غظ٘ ؾبب ازخالٞها بلى  ىضعط جدذ َظا الىمِ زالر نىع، ٍو ت(، ٍو ت( + السبر )مٗٞغ اإلابخضؤ )مٗٞغ

ت:  هٕى اإلاٗٞغ

ت )هللا هىع الؿمىث وألاعى(  اإلابخضؤ ٖلم + السبر مًاٝ بلى مٗٞغ

 اإلابخضؤ  اؾم بقاعة  + السبر مٗٝغ بإ٫ )ؤولئ٪ َم الٟؿ٣ىن( 

ضٍ(اإلابخضؤ اؾم بقاعة + السبر اؾم مىنى٫ )َ   ظا ما ؤٍع

ت + السبر مًاٝ بلى ه٨غة )ٞكهاصة ؤخضَم ؤعب٘ قهاصاث(  اإلابخضؤ مًاٝ بلى مٗٞغ

ىضعط جدذ َظا الىمِ نىع: ت + والسبر ه٨غة ، ٍو  اإلابخضؤ مٗٞغ

 اإلابخضؤ يمحر + السبر ه٨غة )ون٠( )َى ؤػ٧ى ل٨م(

 اإلابخضؤ ٖلم + السبر ه٨غة )ون٠( 

 اإلابخضؤ اؾم بقاعة + السبر ه٨غة )ون٠( 



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 437  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

ت،  ًغي الباخض ؤهه ًم٨ً الاؾخٟاصة مً اهماٍ اإلابخضؤ مً َظٍ ألاهماٍ ألجها جبحن ؤهىإ اؾم اإلاٗٞغ

ض ٖلى الجملت البؿُُت مشل:  ٩ىن مىاؾبا للمبخضثحن، ٚحر ؤن ؤهماٍ السبر ًىظض في بًٗها ما ًٍؼ ٍو

ضٍ(  اإلابخضؤ اؾم بقاعة + السبر اؾم مىنى٫  )َظا ما ؤٍع

 الجملت الاؾمُت اإلاىؾٗت ٖلى الىدى آلاحي: و٢ؿم جهاص اإلاىسخى ؤهماٍ

 اإلابخضؤ + السبر

 اإلابخضؤ + السبر ظملت ٞٗلُت ٞٗلها ماى

 اإلابخضؤ + السبر ظملت ٞٗلُت ٞٗلها مًإع

 ظاعا ومجغوعا –اإلابخضؤ + السبر قبه الجملت 

 ْٝغ –اإلابخضؤ + السبر قبه الجملت 

 اإلابخضؤ +  السبر ظملت اؾمُت

 مخٗضصاإلابخضؤ + السبر 

 زاهُا: الجملت الّٙلُت البعُىت وؤهماوها

 ألانل ؤن ج٩ىن الجملت الٟٗلُت ٖلى الترجِب الخالي:

 ٞٗل + ٞاٖل

 ٞٗل + اؾٌم، هدى: طَب ٖمغو 

 ٞٗل + يمحر مخهل، هدى: طَبُذ 

 و٢ؿم وصاص محهىبي ؤهماٍ الجملت الٟٗلُت البؿُُت ٧اآلحي:

 الٟٗل + الٟاٖل

 الٟٗل + الٟاٖل )اؾم ْاَغ(

 ٟٗل + الٟاٖل )يمحر مؿختر(ال

 الٟٗل + الٟاٖل + اإلاٟٗى٫ به

 الٟٗل + الٟاٖل + اإلاٟٗى٫ به )اؾم ْاَغ(

 الٟٗل + الٟاٖل + اإلاٟٗى٫ به )يمحر(

 الٟٗل + الٟاٖل + اإلاٟٗى٫ به )مهضع ماو٫(

 الٟٗل + الٟاٖل + اإلاٟٗى٫ به )م٣ى٫ ال٣ى٫( 

 الٟٗل + الٟاٖل + خٝغ ظغ ػاثض + اإلاٟٗى٫ به

 )اؾم ْاَغ(  
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م الض٦خىع مدمىص ؤخمض هدلت الجملت الٟٗلُت البؿُُت بلى ألاهماٍ آلاجُت:  و٢ؿَّ

 ٞٗل + ٞاٖل

 ٞٗل + ٞاٖل + مٟٗى٫ به

 ٞٗل + ٞاٖل + مٟٗى٫ به ؤو٫ + مٟٗى٫ به زان

 ٞٗل + ٞاٖل + مٟٗى٫ به ؤو٫ + مٟٗى٫ به زان + مٟٗى٫ به زالض

( ٞٗل + ٞاٖل + مٟٗى٫ به + ظاع ومجغوع )ؤو   ْٝغ

 ٞٗل + ٞاٖل + ظاع ومجغوع + ْٝغ

 ٞٗل + ٞاٖل 

م ؤهماٍ الجملت الٟٗلُت بلى:  وؤما جهاص اإلاىسخى ٣ٞض ٢ؿَّ

 الىمِ ألاو٫:

 الٟٗل الالػم + الٟاٖل، هدى: )ٖاص الٗامل(

 زم ط٦غ امخضاص للجملت البؿُُت ٖلى َظا الىمِ:

 الٟٗل الالػم + الٟاٖل + ظاع ومجغوع

 + اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤الٟٗل الالػم + الٟاٖل 

 الٟٗل الالػم + الٟاٖل + اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ + نٟت

 الٟٗل الالػم + الٟاٖل + اإلاٟٗى٫ ُٞه + 

 الٟٗل الالػم + الٟاٖل + اإلاٟٗى٫ ُٞه + نٟت

 الىمِ الشاوي:

 الٟٗل اإلاخٗضي + الٟاٖل + اإلاٟٗى٫ به + ظاع ومجغوع

 ُل٤الٟٗل اإلاخٗضي + الٟاٖل + اإلاٟٟٗى٫ به + اإلاٟٗى٫ اإلا

 الٟٗل اإلاخٗضي + الٟاٖل + اإلاٟٗى٫ به + اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ + نٟت

 اإلادىس الشالث: الىـٚ ألا٘ٝي التر٠ُبي اإلاٝترح للجمل الّشبُت والٝىاِذ اإلاخّلٝت بها 

 الىن٠: بحن ألا٣ٞي والٗمىصي

ٟهما،  هًٓغا ألن َظًً اإلاهُلخحن ويٗهما الباخض لٛغى الىن٠، ٞةهه مً الالػم ؤن ٌكغح حٍٗغ

ى ٖلى الىدى آلاحي:  َو

 ؤوال: الٗمىصي
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ٗجى به ٖغى الىدى بك٩ل ٖم٤ُ ومٟهل. لىإزظ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ مىيٕى السبر، صؤبذ ٦خب  َو

ا –الىدى  ت ؤم بٛحَر ٖلى ٖغى َظا اإلاىيٕى بك٩ل ٖم٤ُ  –ؾىاء التي ويٗذ للىا٣َحن بالٍٗغ

ت، وهي زبر اإلاٟغص، وزبر للمبخضثحن، ؤي ًٟهل في ٧ل ما ًخهل باإلاىيٕى مً ؤ٢ؿامه  اإلاخىٖى

الجملت، وزبر الجملت جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن: زبر الجملت الاؾمُت وزبر الجملت الٟٗلُت، وزبر قبت 

غاب.  الجملت. وقغوٍ اإلابخضؤ، وقغوٍ السبر، وج٣ضًم السبر ٖلى اإلابخضؤ، وؤلٖا

 مىيٕى اإلابخضؤ والسبر همىطًظا 

 

ا: ألا٣ٞي ًُ  زاه

 

٣هض به ٖغى الىدى بك٩ل  اث التي جالثم اإلابخضثحن، ٍو اهخ٣اجي، بدُض ٩ًىن م٣هىًعا ٖلى اإلاىيٖى

ٗغى بك٩ل جغ٦ُبي م٘ الخىٕى في م٩ىهاث الجملت، اهٓغ الجضو٫ الخالي:  َو

 مىيٕى اإلابخضؤ والسبر همىطًظا

 : زبر اإلاٟغص ج٣ؿُم السبر

 الجملت: الجملت الاؾمُت: زبر  

 : الجملت الٟٗلُت

 : زبر قبه الجملت 

ا اإلاُاب٣ت بحن اإلابخضؤ والسبر
ً
ا، وجظ٦حًرا وجإهِش ًٗ  : بٞغاًصا وجشيُت وظم

 : مىاي٘ الخ٣ضًم ج٣ضًم السبر ٖلى اإلابخضؤ

 : مىاي٘ الخظٝ خظٝ اإلابخضؤ والسبر

 : زبر اإلاٟغص ج٣ؿُم السبر
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 وبٗض اؾدبٗاص َظٍ اإلاباخض الٗم٣ُت، ًب٣ى الىن٠ ألا٣ٞي للمبخضثحن ٖلى الىدى آلاحي:

ا 
ً
 اإلابخضؤ )اإلاٗٝغ بإ٫، يمحر، اؾم بقاعة( + زبر اإلاٟغص + اإلاُاب٣ت بُجهما جظ٦حًرا وجإهِش

 

 

٘ اإلابخضؤ خؿب  خم جىَى ٟهم مً َظا، ؤن ٖغى مىيٕى اإلابخضؤ والسبر ٩ًىن بك٩ل جغ٦ُبي، ٍو ٍو

خم التر٦حز ٖلى زبر اإلاٟغص ٣ِٞ، وؤما مىيٕى اإلاُاب٣ت، ٣ُٞخهغ ٖلى ؤلا  ُت، ٍو ٞغاص، م٩ىهاجه الهٞغ

 والخظ٦حر والخإهِض ٣ِٞ صون الخشيُت والجم٘.

 الؿماث الٗامت لهظا الىن٠ اإلا٣ترح:

، والخ٨غاع(  ؤوال: الىن٠ ألا٣ٞي )مغاٖاة ألاَمُت، والكُٕى

ت جغجِبا ؤ٣ُٞا ال ٖمىصًا، ؤي جغجُبها ٖلى خؿب ألاَمُت، ومغاٖاة الكُٕى  ًخم جغجِب ال٣ىاٖض اللٍٛى

 اإلابخضؤ ًخم خهغ الىماطط ألا٦ثر ج٨غاعا هدى:والخ٨غاع، مشال في مىيٕى 

 البِذ ٦بحر )اإلابخضؤ اإلاٗٝغ با٫+ زبر ه٨غة(

بما في طل٪ ْىاَغ السبر، خُض ًخم  1زم  ْىاَغ اإلابخضؤ ألازغي مشل )اإلابخضؤ يمحر+ زبر ه٨غة( 

ت اإلابخضثحن مشل جٟهُل  ج٣ضًم ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بالسبر خؿب الكُٕى ومما ًدىاؾب م٘ مٗٞغ

                                                           
ؤي ٌؿدبٗض الباخض بصعاط زبر الجملت في َظٍ اإلاغخلت ألن َظا الىٕى مً السبر ًخم ٖغيه بٗضما حٗٝغ الُالب ٖلى  1

ظا ما ٣ًهض بمغاٖاة الخضعط اإلاٗغفي.  الجملت الٟٗلُت وبج٣اجها، َو

 زبر الجملت: الجملت الاؾمُت:  

 الجملت الٟٗلُت :

 زبر قبه الجملت:  

ا: بٞغاًصا  اإلاُاب٣ت بحن اإلابخضؤ والسبر ًٗ اوجشيُت وظم
ً
 ، وجظ٦حًرا وجإهِش

 : مىاي٘ الخ٣ضًم ج٣ضًم السبر ٖلى اإلابخضؤ

 : مىاي٘ الخظٝ خظٝ اإلابخضؤ والسبر
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 ٠ خمشل طل٪ ؤًًا في باب اإلااهض: ه٨خٟي بخٍٗغ ؤهماٍ زبر اإلاٟغص صون الخُغ١ بلى زبر الجملت، ٍو

جب  اث اإلاخ٣ضمت. ٍو ت ٣ِٞ، زم ًخم ج٣ضًم الٗالماث ألازغي في اإلاؿخٍى الضاعؾحن بالخاء اإلاغبَى

 الخيبه بلى ؤهىا في اإلاغاخل ألاولى مً الضعاؾت ال هسغط ًٖ هُا١ الجمل البؿُُت ؤبًضا.

ا: مشاِاة الخذسج اإلاّشفي   ُ  زاه

ومً ؾماث الىن٠ ؤًًا الاعج٣اء باإلابخضثحن خؿب الخُىع اإلاٗغفي، وطل٪ بترجِب ألابىاب خؿب 

ت:   اإلاٗهىص اللٛىي في اللٛت اإلاالًٍى

ظا ًدىاؾب والىخاثج التي جىنل بلحها عوؾجي  البضء بالجملت الاؾمُت ؤوال زم الجملت الٟٗلُت، َو

% ، 79،33ض بن الُالب اؾخُاٖىا ؤن ٩ًىهىا الجمل الاؾمُت بك٩ل صخُذ  م( خ2012ُؾماح )

ت، و  .1% باليؿبت للجمل الٟٗلُت 66،5وطل٪ ألن جغ٦ُب الجملت الاؾمُت مؿخسضم في اللٛت اإلاالًٍى

 البضء باألؾماء الٓاَغة زم الًماثغ ٞإؾماء ؤلاقاعة.

غى الًماثغ ٖلى ق٩ل ج ضعجي ابخضاء بًماثغ اإلاٟغص للمخ٩لم الخضعط في ط٦غ ؤهىإ والخإهِض. ٖو

ا ابخضاء  ًُ ج واإلاساَب، والتي جخ٨غع صاثما في ال٨الم الُىمي البؿُِ. ٦ما ٣ًضم ٖغى الًماثغ جضٍع

 بًماثغ اإلاٟغص ؤوال، زم  اإلاشجى والجم٘.

ا: الالتزام ب٣الب اإلاؿىض واإلاؿىض بلُه مً زال٫ الجملت البؿُُت 
ً
 زالش

َخمام بال٣ىاٖض اإلاخهلت باإلاؿىض واإلاؿىض بلُه، ؤي التي جسضم ٞهم ومما ًخه٠ به الىن٠ ؤًًا الا 

٠ والخخ٨حر،   ٢ًُت ؤلاؾىاص مشل ٢ًُت اإلاُاب٣ت بحن اإلابخضؤ والسبر في الخظ٦حر والخإهِض، والخٍٗغ

 وج٣ضًمها في ؾُا١ الجمل. 

ي بىاء ٦ما ًخىدى الباخض في َظا الىن٠ صمج ٢ىاٖض الهٝغ في الىدى بهٟتها مؿاٖضة وم٨ملت ف

همها. ولهظا، في ٧ل مىيٕى ؤلاؾىاص )اإلابخضؤ والسبر( باليؿبت للجملت ؤلاؾمُت و)الٟٗل  الجمل ٞو

ُت التي حؿاٖض ٖلى  والٟاٖل( باليؿبت للجملت الٟٗلُت، ًخم حٍٗغ٠ مبؿِ لبٌٗ ال٣ىاٖض الهٞغ

ماء ٞهم اإلاىيٕى مشل بٌٗ ألاوناٝ )اؾم ٞاٖل، اؾم مٟٗى٫، نٟت مكبهت(، واؾم الٗلم وؤؾ

 الجماصاث. 

٘ )للمبخضثحن( ا: الا٦خٟاء بدالت بٖغابُت واخضة ٣ِٞ وهي الٞغ ًٗ  عاب

                                                           
1 Rosni Samah , ―Pembinaan Ayat Bahasa Arab Dalam Kalangan Lepasan Sekolah Menengah Agama‖,  

Journal of Language Studies, Volume 12(2), May 2012, pp. 564, 

http://journalarticle.ukm.my/4931/1/pp%2520555_569.pdf  
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ًىهب الاَخمام في َظٍ اإلاغخلت ٖلى ٞهم جغا٦ُب الجمل الٗغبُت و٦ُُٟت اؾخسضامها اؾخسضاما 

ٗت بهٟتها ٖالمت  غابُت ُٞخم ٖغيها بهىعة ؾَغ َبُُٗا في ؾُا١ لٛىي ًىمي. وؤما الخغ٧اث ؤلٖا

٘ ٖلى اإلاٗا اث ٣ِٞ، ألن الٞغ ٖى ا. هبضؤ باإلاٞغ ًً غاب بك٩ل ؤ٣ٞي ؤً ٠ بٗالماث ؤلٖا خم الخٍٗغ وي، ٍو

 . 1ٖالمت ؤلاؾىاص، ٞال ه٣دم الضاعؾحن بٗالماث ؤزغي في َظٍ اإلاغخلت

 

 الخاجمت

ت بلى ملسو  وجىنل الباخض بٗض ٖغى ما ؾب٤ مً ؤؾـ ون٠ ؤ٣ٞي جغ٦ُبي لل٣ىاٖض اللٍٛى

بلُه الباخض مً ون٠ ٌؿهل للضاعؾحن ٞهم ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت  ٌؿعى مً زالله بُان ما ًهبى 

في ؾُا٢اتها التر٦ُبُت م٘ مغاٖاة مٗاٝع اإلابخضثحن، ٦ما ٌؿعى بلى جٟهُمهم الجمل البؿُُت مً 

ُا: ا ونٞغ  زال٫ التر٦حز ٖلى ٢ًُت ؤلاؾىاص وما ًخهل به مً ٢ىاٖض هدٍى

ٚ الٝىاِذ اللٕىٍت مً خال٥ الجملت   الاظمُت ؤوًل: ملخق ـو

 اإلاؿخىي ألاو٫: اإلاٟغص

 )مبخضؤ مٟغص با٫ + زبر ه٨غة( جظ٦حرا وجإهِشا

 )مبخضؤ اؾم ٖلم مٟغص+ زبر ه٨غة( جظ٦حرا وجإهِشا

 )مبخضؤ يمحر مٟغص+ ه٨غة( جظ٦حرا وجإهِشا

 )مبخضؤ اؾم بقاعة مٟغص+ زبر ه٨غة( جظ٦حرا وجإهِشا

 اإلاعخىي الشاوي: اإلاشنى

 + زبر ه٨غة( جظ٦حرا وجإهِشا)مبخضؤ مشجى با٫ واؾم ٖلم  

 )مبخضؤ يمحر مشجى+ زبر ه٨غة( جظ٦حرا وجإهِشا

 )مبخضؤ اؾم بقاعة مشجى+ زبر ه٨غة( جظ٦حرا وجإهِشا

 اإلاؿخىي الشالض: الجم٘

 )مبخضؤ ظم٘ با٫ واؾم ٖلم  + زبر ه٨غة( جظ٦حرا وجإهِشا

 )مبخضؤ يمحر ظم٘+ زبر ه٨غة( جظ٦حرا وجإهِشا

 زبر ه٨غة( جظ٦حرا وجإهِشا)مبخضؤ اؾم بقاعة ظم٘+ 

ت مً زال٫ الجملت الٟٗلُت ا: ملسو ون٠ ال٣ىاٖض اللٍٛى ًُ  زاه

 اإلاعخىي ألاو٥: اإلااض ي الالصم وؤهماوه

                                                           
ى اإلاٟٗى٫ به ألن له ٖال٢ت بالٟٗل اإلاخٗضي.  1  ايُغ الباخض ؤن ًضعط  ؤخض اإلاىهىباث في الجمل البؿُُت  َو



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 443  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

 )الٟٗل اإلااضخي الالػم+ ٞاٖله اؾم ْاَغ( جظ٦حرا وجإهِشا

 )الٟٗل اإلااضخي الالػم+ ٞاٖله يمحر مخهل( جظ٦حرا وجإهِشا

 بقاعة( جظ٦حرا وجإهِشا )الٟٗل اإلااضخي الالػم+ ٞاٖله اؾم

 اإلاؿخىي الشاوي: اإلااضخي اإلاخٗضي وؤهماَه:

 )الٟٗل اإلااضخي اإلاخٗضي+ ٞاٖله اؾم ْاَغ + مٟٗى٫ به( جظ٦حرا وجإهِشا

 )الٟٗل اإلااضخي اإلاخٗضي+ ٞاٖله يمحر مخهل+ مٟٗى٫ به( جظ٦حرا وجإهِشا

 شا)الٟٗل اإلااضخي اإلاخٗضي+ ٞاٖله اؾم بقاعة + مٟٗى٫ به( جظ٦حرا وجإهِ

 اإلاؿخىي الشالض: اإلاًإع الالػم وؤهماَه:

 )الٟٗل اإلاًإع الالػم+ ٞاٖله اؾم ْاَغ( جظ٦حرا وجإهِشا

 )الٟٗل اإلاًإع الالػم+ ٞاٖله يمحر مخهل( جظ٦حرا وجإهِشا

 )الٟٗل اإلاًإع الالػم+ ٞاٖله اؾم بقاعة( جظ٦حرا وجإهِشا

 اإلاؿخىي الغاب٘: اإلاًإع  اإلاخٗضي وؤهماَه:

 اإلااضخي اإلاخٗضي+ ٞاٖله اؾم ْاَغ+ مٟٗى٫ به( جظ٦حرا وجإهِشا)الٟٗل 

 )الٟٗل اإلااضخي اإلاخٗضي + ٞاٖله يمحر مخهل+مٟٗى٫ به( جظ٦حرا وجإهِشا

 )الٟٗل اإلااضخي اإلاخٗضي + ٞاٖله اؾم بقاعة+مٟٗى٫ به( جظ٦حرا وجإهِشا
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 الحش١اث الجعمُت في الىدى الّشبي

 ٌعشي الفاوي الذ٠خىس ألاظخار 

 ٜىشحامّت 

__________________________________________________________________________________ 

 لخق اإلا

جمشل الخغ٧اث الجؿمُت ع٦ًىا مً ؤَم ألاع٧ان في ٖملُت الخىانل ؤلاوؿاوي، وهي وبن ٧اهذ       

ا. و٢ض جإ٦ض طل٪ في الٗهغ  ت، ٞةهه ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖجها، ؤو الٌٛ مً جإزحَر وؾُلت ٚحر لٍٛى

اثضٍ ؤو ٖلم الخغ٧اث الجؿمُت، الظي ًا٦ض ع  Kinesicsالخضًض مً زال٫ ما ٌٗٝغ بـ" ال٨ُىاث" 

% ٣ِٞ، والباقي 35بلى  30الض٦خىع عاي بحرصوؾل ؤن وؿبت ال٨الم في الخٗبحر ًٖ اإلاٗاوي جتراوح بحن 

ج٣ىم به الخغ٧اث الجؿمُت. ٚحر ؤن ٖلم ال٨ُىاث وظه ٧ل اَخمامه نىب الضالالث اإلاؿخٟاصة مً 

بُٗتها وصاللتها، ٣ٞض ج٩ى  ن الخغ٦ت الخغ٦ت الجؿمُت، ومضي جإزحر البِئت في ق٩ل الخغ٦ت َو

واخضة ل٨ً صاللتها جسخل٠ مً مجخم٘ آلزغ. ل٨ىىا في َظا البدض  -مً خُض الك٩ل -الجؿمُت

هداو٫ ال٨ك٠ ًٖ صوع الخغ٧اث الجؿمُت في التر٦ُب، ؤو بٗباعة ؤزغي: َل ًم٨ً للخغ٦ت 

الجؿمُت ؤن جازغ في ٖملُت الخدلُل الىدىي؟ ٣ٞض الخٓىا ؤن الخغ٦ت الجؿمُت في بٌٗ ألاخُان 

ت ًخى٠٢ ٢بىلها ٖلى هٕى الخغ٦ت  حٗض ت، ٦ما ؤن بٌٗ الترا٦ُب اللٍٛى ٢ؿًُما للىُْٟت الىدٍى

٠ والخى٨حر بىاء ٖلى  الجؿمُت اإلاهاخبت، وؤخُاها جخٛحر ؤخ٩ام الغجبت، ؤو الظ٦غ والخظٝ، ؤو الخٍٗغ

ت جل٪ الخغ٦ت الجؿمُت. ٧ان َظا َى اإلاىُل٤ لبدض َظٍ ال٣ًُت، و٢ض جبحن لىا ؤن هداة الٗغبُ

ؤولىا اَخماًما قضًًضا بالخغ٦ت الجؿمُت، ختى بن الىدىي ألاو٫ ؤبا ألاؾىص الضئلي اهُل٤ في وي٘ 

ؤؾـ الىدى الٗغبي مً خغ٦ت الكٟاٍ، وؤزض مهُلر " الٟخدت" و"الًمت" و" ال٨ؿغة" مً 

مالخٓت خغ٦ت الكٟاٍ ؤزىاء الى٤ُ. و٢ض اٖخمض الىداة مً بٗض ؤبي ألاؾىص ٖلى الخغ٧اث الجؿمُت 

بىنٟها مىظًها مً ؤَم مىظهاث الخدلُل الىدىي، وبضا طل٪ واضًخا ٖىض السلُل بً ؤخمض 

م، وهداو٫ بل٣اء الًىء ٖلى َظٍ ال٣ًُت، مؿترقضًً بما  حَر ه والٟاعسخي وابً ظجي ٚو وؾِبٍى

ت. ت إلاسخل٠ الترا٦ُب اللٍٛى  ٢ضمه هداة الٗغبُت مً جدلُالث مخىٖى
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 اإلاٝذمت

قاعاث والخغ٧اث الجؿمُت مً الٗىانغ ألاؾاؾُت التي جاصي ؤٚغاًيا ؤن ؤلا  –في البضاًت  –ه٣غع 

 –صاللُت وجغ٦ُبُت بالٛت ألاَمُت، ٢ض ج٩ىن هي البضًل لٗىانغ جغ٦ُبُت ٦شحرة، بل بن التر٦ُب 

٣بل بال في يىء خغ٧اث ظؿمُت مُٗىت. –ؤخُاًها  ًُ  ال 

لب  –ؤخضَما بنَّ اللٛت والخغ٦ت الجؿمُت )ٖىهغان مخ٩امالن، ال ٌؿخٛجي  ًٖ آلازغ،  –في ألٚا

ما ٌك٨الن ؤَم ٖىانغ الاجها٫ ؤلاوؿاوي(، بل بن ٦شحًرا مً الضاعؾحن ًغون ؤن اللٛت اإلاىُى٢ت  1َو

)امخضاص لليكاٍ الجؿمي الظي ًخمشل في حٗبحراث الىظه وبقاعاث وخغ٧اث ؤًٖاء الجؿم، ألجها 

٪ وكإث لضي ؤلاوؿان مً َظٍ ؤلاقاعاث والخغ٧اث الجؿمُت ا إلاٗبرة التي ؤلهمخه ال٨الم بخدٍغ

اللؿان وؤًٖاء الى٤ُ ألازغي، ٞاللٛت ؤلاوؿاهُت بىاء ٖلى طل٪ ٧اهذ هٓاًما ٚحر نىحي مً 

ى في َظا الخدى٫ لم ًخسل  ت، ٢ض جدى٫ ٖجها ؤلاوؿان بلى الٗالماث الهىجُت، َو الٗالماث ؤلاقاٍع

اث ٧اهذ لها ألاَمُت ألاولى ولل٨الم ٦ما ًا٦ض و٫ صًىعاهذ ؤن )ؤلاقاع  2ًٖ ؤلاقاعاث الجؿمُت(.

 3اإلاجزلت الشاهُت في جباص٫ ال٨ٟغ في الٗهىع ألاولى(.

وال ٌٗىِىا ؤحهما ؤؾب٤ مً آلازغ، بهما ما ها٦ضٍ َى َظا الخالػم الىز٤ُ بحن الى٤ُ والخغ٧اث 

ًضا ؤو مهضًصا اعجٟ٘ نىجه وؤؾٕغ في ٧لماجه، و٢ُب ما بح ن الجؿمُت، )ٞاإلاخ٩لم بطا ه٤ُ مخٖى

خاظبُه، ويم بنبٗه الؿبابت م٘ ؤلابهام ٖلى ق٩ل صاثغة، ولىح بُضٍ ٧لها في الهىاء، وبطا ه٤ُ 

ا بإزغي(. ًّٟ م ٧لماجه بىبرة الضَكت، وعٞ٘ خاظبُه، ويغب ٦
ّ
ٛ

َ
ا و

ً
ا٦ض ٖلماء  4مخعجًبا ؤو مىضَك ٍو

ً ؤل٠ حٗبحر وظه –مشال  –الٟؿُىلىظُا ؤن ًٖالث الىظه  ي، ل٨ً ًم٨ً ؤن ج٣ضم لئلوؿان ٖكٍغ

 .(5)ؤلاوؿان ال ٌؿخسضم بال ال٣لُل مجها خؿب اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه

٣ت ٖكىاثُت، بل بهه هٓام ًخٗلمه ؤلاوؿان و٨ٍدؿبه مً  ٪ ؤًٖاء الجؿم ال ًخم بٍُغ وجدٍغ

، وهي مؿإلت «الابدؿامت»صازل اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه. وٍىضر ص. ٖبضٍ الغاظخي طل٪ بـ

غي، )ٞابدؿام آوؿت لغظا٫ ٚغباء في بِئت مُٗىت ٢ض ًض٫ صاللت اظخماُٖت جسخل٠ مً بِئت ألز

                                                           
لىم اإلاجخمْالغاظخي، ٖبضٍ،  1  .51م(، م2004،) بحروث: صاع الجهًت الٗغبُت، 2، ٍاللٕت ِو
م ػ٧ي،  2 ت لٓاَغة اؾخٗما٫ ؤًٖاء ؤلاؼاساث الجعمُتخؿام الضًً، ٦ٍغ ، 2الجؿم في الخىانل، ٍ، صعاؾت لٍٛى

ب،   .115م(، م2001)ال٣اَغة :صاع ٍٚغ
 .119اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
 .10اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4

لىم اإلاجخمْالغاظخي، ( اهٓغ: 5)  .42، ماللٕت ِو
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ت، ٖلى خحن ٩ًىن ٚحر م٣بى٫ في بِئاث ؤزغي، والابدؿام ٢ض ًاصي بلى ؤن حؿإ٫: ماطا  خًاٍع

ت،  خضر؟ و٢ض ٌكحر بلى )الجضًت( وبلى )ٖضم الجضًت(، وَى ًض٫ ٖلى الؿغوع ؤو اإلاغح ؤو السسٍغ

 ٖلى
ً
ه، و٢ض ٩ًىن صلُال

َ
  ؤو الَبل

ً
ا صلُال ًً ع٢ت ؤلاوؿان ونضا٢خه وؤزال٢ه الُُبت، و٢ض ٩ًىن ؤً

ٖلى الك٪ ؤو ال٣بى٫، ؤو ؤلاخؿاؽ باإلاؿاواة ؤو الخٗالي ؤو الخىاي٘ و٢ض ٩ًىن بَاهت ؤو اؾدى٩اًعا 

 لئلَاهت(.

، وهي ؤق٩ا٫ «الجظع اللٛىي »والخغ٧اث الجؿمُت )لِؿذ ٖىانغ مىٟهلت جىٗؼ٫ بظاتها وبهما حكبه 

 .(1)ًامت، جىاػي جغ٦ُب اللٛت، وبها هٓام ٦ىٓام ال٩لماث والجمل(مغجبُت ومخ

ى )ٖلم الخغ٧اث الجؿمُت( ؤو  ىا٥ ٖلم مؿخ٣ل ًضعؽ خغ٧اث الجؿم وصوعَا في الخىانل َو َو

ًاء Kinesics (3)ؤو )صعاؾت ال٨ُيُماث( (2))ٖلم ال٨ُاهاث( ى ٖلم ًبدض في اؾخسضام ألٖا ، َو

ٗض ٩ي: عاي بحرصوؾل  الجؿمُت في الخٗبحر اللٛىي، َو  .Ray Lعاثضٍ َى ألاهثروبىلىجي ألامٍغ

Birdwhistell(4) 35بلى  %30، الظي ًا٦ض ؤن وؿبت ال٨الم في الخٗبحر ًٖ اإلاٗاوي جتراوح بحن% 

 ؛ مما ًا٦ض مضي ؤَمُت صعاؾت الخغ٧اث الجؿمُت في ٖملُت الخىانل.(5)٣ِٞ

)صعاؾت خغ٧اث الجؿم التي جهاخب بإجها: « صعاؾت الخغ٧اث»وَّٗغٝ ص. مدمض ٖلي السىلي 

ال٨الم ؤو حؿض مؿضٍ، مشل خغ٧اث الُض وألاناب٘ والُٗىن والكٟخحن، وهي جسخل٠ مً لٛت بلى 

ؤزغي، ومً ٢ىم بلى ٢ىم، وبالُب٘ ٢ض ٨ًدك٠ الباخض خغ٧اث طاث مٗاٍن مىخضة ٌكتر٥ ٞحها 

ً». ٦ما ٌّٗغٝ الـ(6)الىاؽ ٖلى ازخالٝ لٛاتهم( ًْ خض ؤًٖاء الجؿم جهاخب بإهه )خغ٦ت أل « ٧ا

ال٨الم ؤو حؿض مؿضٍ، و٩ٍىن لها مٗجى زام بها، مشل خغ٦ت الُض ؤو الٗحن ؤو ألاناب٘ وبطا 

، وجضعى ألاؾغة «ؤلى٧اًىا»اهخمذ مجمىٖت خغ٧اث بلى ؤؾغة واخضة، جضعي الخغ٦ت الىاخضة 

٣ت ما لخٗجي )ا٢ترْب(، ول٨ً«٧اًيُما» مً اإلاٗغوٝ ؤن  ، وٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٢ض جخدغ٥ الُض بٍُغ

٣ت حك٩ل  –الُض ٢ض جخدغ٥ بُغ١ مسخلٟت لخٗجي هٟـ اإلاٗجى  ، والُغ١ «ؤلى٧اًىا»٧ل ٍَغ

                                                           
 .46( اإلاغظ٘ الؿاب٤: م1)

 .41( اهٓغ: الؿاب٤، م2)

ىاث ( اهٓغ: السىلي،3)  .67، م معجم ِلم ألـا

لىم اإلاجخمْ، 181، مالاحخماعيِلم اللٕت ( اهٓغ: 4)  .41، مواللٕت ِو

 .184، مِلم اللٕت الاحخماعي( اهٓغ: 5)

ىاث( 6)  .67: ممعجم ِلم ألـا
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، و٨َظا ٞةن الٗال٢ت بحن ألالى٧اًً وال٩اًيُم مشل «٧اًىما»ظمُٗها طاث اإلاٗجى الىاخض حك٩ل 

 .(1)الٗال٢ت بحن ألالىٞىن والٟىهُم(

ُل٤ الض٦خىع السىلي ٖلى ؤلاقاعاث الجؿمُت  ت»مهُلر ٍو ٍٛى
ُ
ل ْٗ ها بإجها )بقاعاث «بقاعاث َم ٗٞغ ، َو

 .(2)ظؿمُت جهاخب اللٛت مشل خغ٧اث الُض والُٗىحن(

ت، وؤَمها  :(3)والغمىػ التي ًم٨ً ؤن ٌؿخسضمها ؤلاوؿان في ٖملُت الخىانل مخٗضصة مخىٖى

عمىػ إلاؿُت: وهي ٧ل ملمىؽ له مٗجى زام، مشل اإلاسر ٖلى عؤؽ َٟل نٛحر م٘ التربِذ  -1

ٖلُه، و٦ظل٪ ٖىض مكاع٦خ٪ نض٣ً٪ الطخ٪، ٞخًغب بُض٥ ٖلى ٦خٟه ؤزىاء الطخ٪ مما 

اصة اؾخمخاٖ٪ بالطخ٪ و٢ىة مكاع٦خ٪ له، ٦ما حٗض ٦خابت  ل»ًض٫ ٖلى ٍػ مً الغمىػ « بٍغ

 (4)اللمؿُت.

 (5)عمىػ طو٢ُت: ٞمظا١ الُٗام اإلاُبىر ًض٫ ٖلى هطجه ؤو ٖضم هطجه. -2

 (6)٘ ؤن ٌٗٝغ هٕى الُٗام اإلاُبىر بطا قم عاثدخه.عمىػ قمُت: ٞاإلوؿان ٌؿخُُ -3

ى ٧ل مؿمٕى م٣هىص به مٗجى، ٞهىث بى١ الؿُاعة ًض٫ ٖلى وظىب الخظع،  -4 عمىػ ؾمُٗت: َو

 (7)وؾمإ نٟاعة ؤلاهظاع صلُل وظىص َاثغاث مٗاصًت.

الم في ؾالح ؤلاقاعة،  -5 ذ باأٖل ت: وهي ٧ل مغجي م٣هىص به مٗجى، ٧الخلٍى وؤيىاء اإلاغوع، عمىػ بهٍغ

الم التي جض٫ ٖلى الضو٫.  (8)وعؾم الجمجمت للضاللت ٖلى السُغ، وألٖا

ت التي حؿخسضم في ٖملُت الخىانل،  والق٪ ؤن اؾخسضام خغ٧اث الجؿم َى ؤوضر الغمىػ البهٍغ

٦ما ؤهه ًم٨ً لئلوؿان في ؤزىاء الخىانل ؤن ٌؿخٛجي ًٖ ٧ل الغمىػ الؿاب٣ت بال ؤهه ال ًم٨ً ؤن 

 ًٖ ؤلاقاعاث الجؿمُت، زانت خغ٧اث الىظه والُضًً.ٌؿخٛجي 

ت ٖامت؛ ولٗل مما ًا٦ض طل٪ ؤن  ٪ ؤلاوؿان ألظؼاء مً ظؿمه في ؤزىاء ال٨الم ُٞغة بكٍغ وجدٍغ

في « البىعَـ»، بل بن َىا٥ ٢باثل مشل ٢باثل (1)اللٛاث البضاثُت حٗخمض اٖخماًصا ٦بحًرا ٖلى ؤلاقاعة

                                                           
 .141( الؿاب٤،م1)

 .18( الؿاب٤، م2)

ت والىـُٙت ( اهٓغ: خؿان،3)  وما بٗضَا. 106،  ماللٕت بحن اإلاُّاٍس

 .107، 106( اهٓغ: الؿاب٤، م4)

 .107( اهٓغ: الؿاب٤، م5)

 ( اهٓغ: الؿاب٤.6)

 ( اهٓغ: الؿاب٤.7)

 ( اهٓغ: الؿاب٤.8)
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ل حك٩ل ؤلاقاعة ٖىضَم ع٦ىً  ا، )ٞلِـ في لٛتهم البراٍػ ًُّ ٧لمت جض٫ ٖلى )ألامـ(،  –مشال  –ا ؤؾاؾ

كحرون بلى الىعاء صاللت ٖلى ألامـ،  وؤزغي جض٫ ٖلى )الٛض(، ومً زمَّ ٌؿخٗملىن ٧لمت )الُىم( َو

 .(2)وبلى ألامام صاللت ٖلى )الٛض((

ٖلى  الجؿمُت ًض٫ ٖلى البضاوة والخسل٠ ٦ما ًغي ص. لخغ٧اثوال ٌٗجي طل٪ مُل٣ًا ؤن اؾخسضام ا

ٖبض الىاخض وافي، خُض ٣ًى٫: )وفي ٦شحر مً ألامم البضاثُت ًى٨ٗـ في اللٛت مً مٓاَغ الايُغاب 

وؤلابهام ما جمخاػ به ٣ٖلُاث الىا٣َحن بها مً ؾظاظت و٢هىع، ختى بجها ال ج٩اص وخضَا جبحن ًٖ 

ٟؿهم لًُُغون في ؤزىاء خضًثهم بلى الاؾخٗاهت بالخغ٧اث مٗجى واضر ص٤ُ٢، وختى بن ؤَلها ؤه

م، وما ٌٗىػٍ مً صاللت، ٣ٞض عوي ًٖ ٢باثل  ت والجؿمُت لخ٨ملت ما ًى٣و مً حٗبحَر الُضٍو

٣ُت( ؤجهم بطا ؤعاصوا اإلاداصزت لُال  Bochimansالبىقُمان  )ٖكاثغ بضاثُت حؿ٨ً ظىىب ؤٍٞغ

ت والجؿمُت التي جصخب ٦المهم، ًًُغون بلى بقٗا٫ الىاع لُخم٨ىىا مً عئٍت  ؤلاقاعاث الُضٍو

 .(3)ٞخ٨مل ها٢هه وجىضر مضلىالجه(

ظؼء مً الُٟغة  –٦ما ط٦غها  –ٞاؾخسضام الخغ٧اث الجؿمُت ال ًض٫ ٖلى جسل٠ٍ ؤو بضاوة، بل َى 

ؤلاوؿاهُت في ؤزىاء الخضًض، بٌٛ الىٓغ ًٖ اإلاؿخىي الخًاعي للمخ٩لم، وخؿب٪ ؤن جغا٢ب ؤي 

ًًّ  –بوؿان  ٓهغ  –ا ٧ان ؤ في ؤي بِئت لخضع٥ ؤن خغ٧اث وظهه وظؿضٍ ظؼء ال ًخجؼؤ مً خضًشه، ٍو

ا في خاالث الاهٟٗا٫ ٖىض ؤلاوؿان، ٞالخغ٧اث الجؿمُت )مخىٟـ لالهٟٗاالث التي ججِل  ًُّ طل٪ ظل

ا ًخدضر بلى آلازغ بالخلُٟىن ٞةهىا هجض  بها هٟؿه، وال ٌؿخُُ٘ ؤن ٨ًخمها، بهىا بطا عا٢بىا بوؿاهً

امىا جمشُلُت ممخٗت، ٞتري حٗبحر وظهه ًخدى٫ مً ال٣ل٤ بلى الاعجُاح، وهغاٍ ًلىح بُضٍ مٗبًرا ًٖ ؤم

ىا٥، وحهؼ ٦خُٟه حٗبحًرا ًٖ الغيىر والدؿلُم،  كحر بالؿبابت َىا َو الٟغح، ؤو ًٖ ٖضم اإلاىا٣ٞت، َو

ى ًاصي ٧ل َظٍ الخغ٧اث ؤمام ؾماٖت الخل ُٟىن الٗمُاء ؤو ًض١ ألاعى ب٣ضمه في ٖهبُت و٢ل٤، َو

ظا مما ًشبذ ؤن الخغ٧اث الجؿمُت مً طل٪ الىٕى  بط بن مدضزه ال ًغي مً جل٪ الخغ٧اث قًِئا، َو

بهما هي ٚاًت في خض طاتها، ولِـ الٛغى مجها بنضاع عؾالت بلى بوؿان آزغ، ٞهظا الظي ًخدضر 

ٛغى مجها ؤن بالخلُٟىن ال ًغي مدضزه، ومً زم ٞةن الخغ٧اث الجؿمُت التي جهضع ٖىه لِـ ال

                                                                                                                                              
لىم اإلاجخمْ( اهٓغ: 1)  .21، 20، ماللٕت ِو

 .21( الؿاب٤، م2)

 .21، 20م اللٕت واإلاجخمْ:( 3)
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ض ؤن جهل بلى مدضزه، وبهما هي في الىا٢٘ مجغص مخىٟـ لالهٟٗاالث التي  ج٩ىن عؾالت طاث مٗجى ًٍغ

 .(1)ججِل بها هٟؿه، وال ٌؿخُُ٘ ؤن ٨ًخمها(

ؤبلٜ مً الٗباعة، )ٞال ق٪ ؤن الخٗبحر ًٖ الىضم بالٌٗ ٖلى  –ؤخُاًها  –بل ٢ض ج٩ىن ؤلاقاعة 

ٓمه ومضي  ألاناب٘ ؤبلٜ ٦شحًرا مً ٧لماث الىضم، ولظل٪ خحن ؤعاص ال٣غآن ؤن ٌٗبر ًٖ قضة الىضم ٖو

ٌّ الٓالُم ٖلى ًضًه"  ٗ ٌَ ٤ هللا ٞةهه ٢ا٫: " ًىَم  الخؿغة التي جهِب الساعظحن ًٖ ٍَغ

 .(2)[، ٞهظٍ الهىعة ال ق٪ ؤبلٜ مً ؤي ٦الم ٌٗبر ًٖ الىضم(27الٟغ٢ان: ]ؾىعة

وؿان ٖلى عئٍت مً ًخدضر مٗه، ٞلِـ في طل٪ ٦ما ؤهىا لؿىا هضعي ما الُٗب في ؤن ًدغم ؤلا

ٓمت اللٛت وزغائها ًهّغح ؤخض ؤبىائها بإهه  ٚباء وال ه٣و، وؤمت الٗغب اإلاٗغوٞت بالبالٚت والبُان ٖو

ال ًدؿً ؤن ًخ٩لم م٘ ؤخض في الٓالم، ٣ًى٫ ابً ظجي: )٢ا٫ لي بٌٗ مكاًسىا عخمه هللا: ؤها ال 

ا في الٓلمت( وال ق٪ ؤن عئٍت مً ًخ٩لم جًٟي ٖلى ٖملُت الخىانل  ،(3)ؤخؿً ؤن ؤ٧لم بوؿاهً

 ويىًخا ٦بحًرا، زانت ؤن مالمذ الىظه ٢ض جىبئ ٖما ًسُٟه ؤلاوؿان.

ا، ٣ًى٫ الض٦خىع ببغاَُم ؤهِـ: 
ً
وؤلاوؿان بطا ٚلبخه اليكىة ولظة الاؾخمإ عؤًىا له خغ٦ت ووكاَ

 في 
ً
نىعة الخؼن خًُىا، والبهجت خًُىا )ٞةطا ؾُُغ الىٛم الكٗغي ٖلى الؿام٘ وظضها له اهٟٗاال

ا، وصخب َظا الاهٟٗا٫ الىٟسخي َؼاث ظؿماهُت مٗبرة ومىخٓمت هلخٓها في  آزغ، والخماؽ ؤخُاهً

ا( ًٗ  .(4)اإلايكض وؾامُٗه م

 ٌٛجي ُٞغب لٛىاثه ٞدغ٥ عظله، ٣ٞا٫ 
ً
ت بً ؤبي ؾُٟان ؤهه )ؾم٘ عظال و٢ض عوي ًٖ ؾُضها مٗاٍو

م َغوب( له ٖبض هللا بً ظٟٗغ: ما َظا ًا ت: بن ال٨ٍغ  .(5)ؤمحر اإلاامىحن؟ ٣ٞا٫ مٗاٍو

ىيت  ض جل٪ الخغ٧اث الجؿمُت ًٖ الخض اإلا٣ٗى٫، وبال ناعث مٞغ ول٨ً ًيبػي ؤال جٍؼ

ت، ولٗل مً طل٪ ما ًد٩ى ًٖ البدتري ؤهه ٖىضما ٧ان ًيكض قٍٗغ )ًدكاص١ وٍتزاوع  مؿخ٨َغ

بُه ؤزغي، وَكحر ب٨مه، و٠٣ٍ ٖىض في مكِخه مغة ظاهًبا ومغة ال٣ه٣غي! وحهؼ عؤؾه مغة! ومى٨

٣ى٫: ؤخؿيذ وهللا! زم ٣ًبل ٖلى الؿامٗحن ٣ُٞى٫: ما ل٨م ال ج٣ىلىن: ؤخؿيذ؟  ٧ل بِذ ٍو

. وَٗل٤ ألاؾخاط الكاٖغ ٖلي الجىضي ب٣ىله: (6) َظا وهللا مما ال ًدؿً ؤخض ؤن ٣ًى٫ مشله!(
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ٖلى طل٪، وال  ٞةن البدتري ٌؿخد٤ الهٟ٘ –وَى صخُذ  –)وبطا صر َظا ًٖ البدتري 

ٌكٟ٘ له قٍٗغ الخؿً الجمُل، ٞةهىا ليكٗغ بال٤ًُ والخى٤ والُٛٔ مً ؾمإ َظا ال٨الم، 

 .(1)٠ُ٨ٞ بىا بطا عؤًىاٍ ُٖاًها بُاًها(

ا، ٞةن البِئت  ًٗ ت لضي البكغ ظمُ ًاء الجؿمُت في ؤزىاء ال٨الم ٌٗض ؾمت ٍُٞغ وعٚم ؤن جدٍغ٪ ألٖا

 في ؾىعٍا ولبىان وألاعصن جازغ في ق٩ل جل٪ الخغ٧اث؛ لظل٪ جسخل
ً
٠ مً بِئت ألزغي، ٞمشال

ٌ، في خحن ؤن اإلاهغي ٖىض  دغ٧ىن الغؤؽ بلى ؤٖلى للضاللت ٖلى الٞغ ٌؿخسضمىن الخاظب، ٍو

، وال ٌؿخٗمل الخاظب بالهىعة الؿاب٣ت؛ ألن طل٪ ٌٗجي ٖىضٍ 
ً
ٌ ًدغ٥ عؤؾه ًمًُىا وقماال الٞغ

 (2)قًِئا زاعًظا ًٖ ألاصب والخُاء.

ض اإلاخ٩لم جىنُله، ٦ما ؤجها ج٨مل ال٣هىع  وال ق٪ ؤن الخغ٧اث الجؿمُت ج٣ىي اإلاٗجى الظي ًٍغ

ها ٖىضما ًيخ٣ل بلى مجخم٘ آزغ،  الظي ٢ض ٌكٗغ به اإلاخ٩لم ججاٍ لٛخه، ؤو اللٛت ألاظىبُت التي ال ٌٗٞغ

٦ما ؤجها جىىب ًٖ ال٨الم في بٌٗ اإلاىا٠٢ مشل خاالث الشجل والايُغاب، و٦ظل٪ حٗبر الخغ٧اث 

ضَا اإلاخ٩لم.  (3)الجؿمُت ًٖ ْال٫ اإلاٗاوي التي ًٍغ

ٗض الجاخٔ َى ؤو٫ مً  و٢ض خُٓذ الخغ٧اث وؤلاقاعاث الجؿمُت بم٩اهت ُٖٓمت ٖىض الٗغب، َو

، ٣ًى٫ الجاخٔ: )وظمُ٘ ؤنىاٝ الضالالث (4)الخٟذ بلى صوع ؤلاقاعاث الجؿمُت في ٖملُت الخىانل

حر لٟٔ زمؿت ؤقُاء  ض، ؤولها اللٟٔ، زم ؤلاقاعة، زم ٖلى اإلاٗاوي مً لٟٔ ٚو ال جى٣و وال جٍؼ

، والىهبت هي الخا٫ الضالت التي ج٣ىم م٣ام جل٪ 
ً
٣ْض، زم السِ، زم الخا٫ التي حؿمى ِهْهَبت َٗ ال

ُغ ًٖ جل٪ الضالالث( ٣ّهِ
ُ
 .(5)ألانىاٝ وال ج

٨ِب، و 
ْ
ه ِِ بحن الجاخٔ ؤن ؤلاقاعة ٢ض ج٩ىن بالُض، وبالغؤؽ، وبالٗحن والخاظب والَم بالشىب، ٍو

٩ان، ووٗم (6)وبالؿ٠ُ ، زم ًا٦ض صوع ؤلاقاعة ومهاخبتها لل٨الم ب٣ىله: )وؤلاقاعة واللٟٔ قٍغ

جي ًٖ السِ ....، ولىال 
ْ
ٛ

ُ
الٗىن هي له، ووٗم الترظمان هي ٖىه، وما ؤ٦ثر ما جىىب ًٖ اللٟٔ، وما ح

ذ في ؤن ؤلا (7)ؤلاقاعة لم ًخٟاَم الىاُؽ مٗجى زاّم الساّم( قاعة ٢ض حٛجي ًٖ ط٦غ ، ٞهظا هو نٍغ
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ا٦ض الجاخٔ م٩اهت ؤلاقاعاث ب٣ىله: )وُخؿً ؤلاقاعة  ٖىهغ مً ٖىانغ التر٦ُب ٦ما ؾىٝ هغي. ٍو

 .(2)، ٦ظل٪ ٞةن مً البالٚت )خؿً ؤلاقاعة((1)بالُض والغؤؽ مً جمام خؿً البُان باللؿان(

ُٗت في الخ جز٫ الٗغب ؤلاقاعة الجؿمُت جل٪ اإلاجزلت الٞغ ًُ ىانل، ٣ٞض ٧ان الىبي ط وال عجب في ؤن 

ٖىه ؤهه ط )بطا ؤقاع ؤقاع ب٨ٟه ٧لها، وبطا ٦شحًرا ما ٌؿخسضم ؤًٖاء ظؿمه في خضًشه، ٣ٞض وعص 

حعجب ٢لبها، وبطا جدضر اجهل بها ًٞغب بةبهامه الُمجى عاخخه الِؿغي، ؤي ونل بخضي ًضًه 

ا، وؤقاع بالؿبابت والىؾُى ، ومً طل٪ ما عوي ٖىه ط: )ؤها و٧اٞل الُدُم في الجىت ٨َظ(3)باألزغي(

ّغط بُجهما(  .(4)ٞو

و٢ض اَخم ٖلماء الٗغبُت باإلقاعاث الجؿمُت وبِىىا صوعَا في ٖملُت الخىانل، وط٦غوا ؤن عئٍت 

اإلاخ٩لم ؤزىاء خضًشه جُٟض الباخض بٞاصة بالٛت في ٖملُت الخدلُل، ٣ًى٫ ابً ظجي: )وبٗض ٞالخّمالىن 

اصون، و 
ّ
ٗخضُّ مجهم ٌؿخىضخىن مً مكاَضة ألاخىا٫ ما ال والخمامُىن والؿاؾت والى٢ مً ًلحهم وَُ

يكضٍ، ؤوال حٗلم ؤن ؤلاوؿان بطا  ًُ زبر به ٖىه ولم ًدًٍغ 
ُ
له ؤبى ٖمغو مً قٗغ الٟغػص١ بطا ؤ ًدّهِ

ٍغ له في هٟؿه اؾخُٟٗه ل٣ُبل ٖلُه، ٣ُٞى٫  م جهٍى ِٗ ْى
ٖىاٍ ؤمغ ٞإعاص ؤن ًساَب به ناخبه، وٍُ

ؤعوي وظه٪، ؤ٢بْل ٖلّي ؤخّضز٪، ؤما ؤهذ خايغ ًا َىاٍ. ٞةطا ؤ٢بل ٖلُه له ًا ٞالن، ؤًً ؤهذ، 

ا ًٖ م٣ابلت  ًُ ى
ْ
وؤنػى بلُه، اهضٞ٘ ًدضزه ؤو ًإمٍغ ؤو ًجهاٍ، ؤو هدى طل٪، ٞلى ٧ان اؾخمإ ألاطن ُمٛ

ا ٖىه إلاا ج٩ل٠ ال٣اثل وال ٧ل٠ ناخبه ؤلا٢با٫ ٖلُه وؤلانٛاء بلُه(
ً
 .(5)الٗحن، مجؼث

ذ  بّحن ُٞه ابً ظجي مضي ؤَمُت ؤن جغي مً ًدضز٪ بُٗى٪، وؤن مجغص الؿمإ َظا هو نٍغ

 باألطن ال ٨ًٟي وال ٣ًاعن بما ًدهله ؤلاوؿان مً جل٪ الغئٍت.

ظ٦غ ابً ظجي ؤن َىا٥ بٌٗ الٗباعاث ًٖ الٗغب ال ًم٨ً ٞهمها بال مً زال٫ مغاٖاة الخغ٦ت  ٍو

٘ ٣ٖحرجه»الجؿمُت، ومً جل٪ الترا٦ُب ٖباعة  ى٫ ابً ظجي )ٞلى طَبىا وكخ٤ ل٣ىلهم ، ٣ً«ٞع

ٗها وويٗها  ١ )ٕ  ٢ُٗذ بخضي عظلُه ٞٞغ
ً
ا؛ وبهما َى ؤن عظال ع( مً مٗجى الهىث لبٗض ألامغ ظضًّ

٘ ٣ٖحرجه، ؤي عظله اإلا٣ٗىعة ... ولظل٪  ٖلى ألازغي، زم هاصي ونغر بإٖلى نىجه، ٣ٞا٫ الىاؽ: ٞع
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ه في هدٍى مً َظا: ؤو ألن ألاو٫ ونل بل ُه ٖلم لم ًهل بلى آلازغ، ٌٗجي ما هدً ٖلُه مً ٢ا٫ ؾِبٍى

 .(1)مكاَضة ألاخىا٫ وألاواثل(

٘ الهىث وعٞ٘ ال٣ٗحرة مً خُض الاقخ٣ا١ واإلاٗجى، ول٨ً صلذ  ٞمً الىاضر ؤهه ال ٖال٢ت بحن ٞع

ا٦ض ابً ظجي ؤَمُت عئٍت اإلاخدضر ب٣ىله: )ٞلُذ قٗغي  الخغ٦ت الجؿمُت ٖلى الٗال٢ت بُجهما، ٍو

ض بطا قاَض ؤب ه وؤبى الخؿً وؤبى ٍػ ِسخى بً ٖمغ والسلُل وؾِبٍى ىوـ ٖو ى ٖمغو وابً ؤبي بسخ٤ ٍو

ًْ في الُب٣ت والى٢ذ مً ٖلماء البلضًً وظٍى الٗغب ُٞما جخٗاَاٍ مً  وزل٠ ألاخمغ وألانمعي، وَم

٦المها، وج٣هض له مً ؤٚغايها، ؤال حؿخُٟض بخل٪ اإلاكاَضة وطل٪ الخًىع ما ال جاصًه الخ٩اًاث 

ىامٌ ما في ؤهٟؿها ختى لى خل٠ مجهم خال٠ وال  جًبُه الغواًاث ٞخًُغ بلى ٢هىص الٗغب ٚو

ا ُٞه، 
ً
ىض ظمُ٘ مً ًدًغ خاله ناص٢ ٖلى ٚغى صلخه ٖلُه بقاعة ال ٖباعة، ل٩ان ٖىض هٟؿه ٖو

 .(2)ٚحر متهم الغؤي والىدحزة وال٣ٗل(

بٌٗ الىماطط التي جا٦ض  ؤما ًٖ صوع الخغ٧اث الجؿمُت في ٖملُت الخدلُل الىدىي ٞؿىٝ ه٣ضم

طل٪ الضوع، ومً طل٪: )باب ما ًيخهب ألهه زبر للمٗغوٝ اإلابجي ٖلى ما َى ٢بله مً ألاؾماء 

خ٪ لى ؤعاص ؤن ًسبر٥ ًٖ هٟؿه ؤو ًٖ (3)اإلابهمت(  مً بزىاه٪ ومٗٞغ
ً
ه: )وطل٪ ؤن عظال ، ٣ًى٫ ؾِبٍى

ٌض مىُل٣ًا ٧ان ى ٍػ مداال، ألهه بهما ؤعاص ؤن ًسبر٥  ٚحٍر بإمغ ٣ٞا٫: ؤها ٖبُض هللا مىُل٣ًا، َو

باالهُال١ ولم ٣ًل َى وال ؤها ختى اؾخٛىِذ ؤهذ ًٖ الدؿمُت، ألن َى وؤها ٖالمخان للمًمغ، وبهما 

 لى ٧ان زل٠ خاثِ ؤو في مىي٘ ججهله ُٞه 
ً
ذ َمً ٌٗجي، بال ؤن عظال ًًمغ بطا ٖلم ؤه٪ ٢ض ٖٞغ

ًْ ؤهَذ؟ ٣ٞا٫ ؤها ٖبض هللا مىُل٣ًا في خا ، ٞالتر٦ُب ؤها ٖبض هللا (4)ظخ٪، ٧ان خؿًىا(٣ٞلذ: َم

ه، ؤما لى ٧ان اإلاخ٩لم زل٠ خاثِ ؤو  مىُل٣ًا ٚحر م٣بى٫ بن ٧ان مً ٩ًلم٪ في مىاظهخ٪ وؤهذ حٗٞغ

في مىي٘ ججهله ُٞه، ٞالتر٦ُب صخُذ، ٞاهٓغ ٠ُ٦ َخّىلذ الخغ٦ت الجؿمُت التر٦ُب مً 

ىى بلى م٣بى٫.  مٞغ
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ه ؤلاقاعة ؾبًبا في ٢بى٫ التر٦ُب، ٣ًى٫: )واٖلم ؤهه ال ًجىػ ل٪ ؤن  وفي مىي٘ آزغ ًجٗل ؾِبٍى

 ًهل مً شخيء بلى شخيء، 
ً
ض: ٦ً ٖبَض هللا اإلا٣خى٫َ، ألهه لِـ ٞٗال ج٣ى٫: ٖبَض هللا اإلا٣خى٫َ، وؤهذ جٍغ

 .(1)وأله٪ لؿذ حكحر له بلى ؤخٍض(

ه باًبا بٗىىان )َظا باب ما ًيخهب ٖلى اإلاضح والخُٗٓم ؤو الكخم، أل  ٣ض ؾِبٍى ا ٖو ًٟ هه ال ٩ًىن ون

ا ٖلُه( ًٟ . ٣ًى٫ ُٞه: )وػٖم السلُل / ؤن ألال٠ والالم بهما مىٗهما ؤن ًضزال في (2)لؤلو٫ وال ُٖ

ا ٞاؾ٤ُ، ٞمٗىاٍ  ، وطل٪ ؤهه بطا ٢ا٫: ًا عظُل، ٍو
ٌ
ت ىٍٕ مٗٞغ الىضاء مً ٢ِبل ؤن ٧ل اؾم في الىضاء مٞغ

ت؛ أله٪ ؤق إحها الغظل، وناع مٗٞغ غث بلُه، و٢هضث ٢هضٍ، وا٦خُٟذ ٦مٗجى ًإحها الٟاؾ٤، ٍو

ت.(3)بهظا ًٖ ألال٠ والالم(  . ٞاإلقاعة وال٣هض ؤٚىُا ًٖ ط٦غ ألال٠ والالم، وناع الاؾم بهما مٗٞغ

 

ه ًجٗل ب٢با٫ الصسو ٖلى اإلاخ٩لم ؾبًبا في ٢بى٫ التر٦ُب وعًٞه، ٣ًى٫: )ٞلخا١  بل بن ؾِبٍى

٣بل ٖلُ٪، وجغ٦ها ًُ ُٟٗل، بطا ٧ان م٣بال  ال٩اٝ ٣٦ىل٪ ًا ٞالُن، للغظل ختى 
َ
٣٦ىل٪ للغظل: ؤهذ ج

، ٞال (4)ٖلُ٪ بىظهه مىهًخا ل٪، ٞتر٦ذ: ًا ٞالن خحن ٢لذ: ؤهذ جٟٗل، اؾخٛىاء بة٢باله ٖلُ٪(

 ٖلُ٪ بىظهه ومىهًخا ل٪.
ً
 ًصر ؤن ج٣ى٫: ؤهذ جُٟٗل بال بطا ٧ان الغظل م٣بال

غ  ه ؤلا٢با٫ ٖلى اإلاساَب ؤؾاًؾا في جٟؿحر وظٍى ؤلٖا جٗل ؾِبٍى اب، ومً طل٪ حٗل٣ُه ٖلى بِذ ٍو

 الُغماح:

 ًا صاُع ، ؤ٢ىث بٗض ؤنغامها

 

 ٖاًما وما ٌٗىُ٪ مً ٖامها 

 
   

ً ُٞه ألهه لم ًجٗل  ه: )ٞةهما جغ٥ الخىٍى مً نٟت الضاع، ول٨ىه ٢ا٫: ًا صاُع، « ؤ٢ىث»٣ًى٫ ؾِبٍى

دّضر ًٖ قإجها، ٨ٞإهه إلاا ٢ا٫: ًا صاُع، ؤ٢بل ٖلى بوؿان  ًُ  .(5)٣ٞا٫: ؤ٢ىث وحٛحرث(زم ؤ٢بل بٗض 

اجسظ مً الخغ٧اث الجؿمُت ؤؾاًؾا في جٟؿحر الترا٦ُب وجىظحهها، وظٗلها  –٦ظل٪  –وابً ظجي 

ٖىًيا ًٖ بٌٗ الٗىانغ التر٦ُبُت، ومً طل٪ خضًشه اإلاكهىع ًٖ خظٝ الهٟت، خُض ًبحن لىا 

                                                           
 .264، م1( الؿاب٤، ط1)

 .194م 1( الؿاب٤، ط2)

 .197م 2( الؿاب٤،: ط3)

 .244، م1( الؿاب٤، ط4)

 .201، م2( الؿاب٤، ط5)
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ضح ؤو الظم، والٗامل ابً ظجي ؤن التر٦ُب: ؾإلىاٍ ٞىظضهاٍ بوؿاًها! ًدخمل ؤن ٩ًىن في م٣ام اإلا

٤ بُجهما َى ألاصاء الهىحي الظي جهاخبه خغ٧اث مُٗىت مً الىظه، ٣ًى٫ ابً  ألاؾاسخي في الخٍٟغ

ظجي: )و٦ظل٪ ه٣ى٫: ؾإلىاٍ ٞىظضهاٍ بوؿاًها! وجم٨ً الهىث بةوؿان وجٟسمه ٞدؿخٛجي بظل٪ ًٖ 

نٟخه بال٤ًُ ٢لذ: ونٟه ب٣ىل٪: بوؿاًها ؾمًدا ؤو ظىاًصا ؤو هدى طل٪، و٦ظل٪ بن طممخه وو 

، ؤو 
ً
ال ِخًؼا ؤو مبسَّ

َ
ؾإلىاٍ و٧ان بوؿاًها! وجؼوي وظه٪ وج٣ُبه ُٞٛجي طل٪ ًٖ ٢ىل٪: بوؿاًها لئًُما ؤو ل

 ٨ٞإن َظا ؤٚىا٥ ًٖ ط٦غ الهٟت اإلاظمىمت.« جؼوي وظه٪ وج٣ُبه»، ٟٞي خا٫ الظم (1)هدى طل٪(

ىا٥ مىاي٘ في الىدى ال ًم٨ً ٢بىلها بال بمغاٖاة الخغ٧اث    –الجؿمُت، ومً طل٪ َو
ً
٢ىلهم:  –مشال

 به، وال 
ً
، والشاهُت مٟٗىال

ً
ولضث َظٍ َظٍ، ٞهظا التر٦ُب ًجب ُٞه ؤن ج٩ىن )َظٍ( ألاولى ٞاٖال

ىت جىضر الٟاٖل مً اإلاٟٗى٫ بال الغجبت َىا، ول٨ً بطا ٧اهذ  ًصر ج٣ضًم اإلاٟٗى٫ به، ألهه ال ٢ٍغ

ظٍ ألاولى بلى َٟلت نٛحرة، وبالشاهُت بلى ؾُضة َىا٥ بقاعة مهاخبت لهظا التر٦ُب، بدُض حكحر به

٦بحرة، ٞةن ج٣ضًم اإلاٟٗى٫ به ًهحر ظاثًؼا بؿبب جل٪ ؤلاقاعة، ٣ًى٫ ؤبى خُان ألاهضلسخي: )بطا ؤلبـ 

ت ٧ىلضث َظٍ َظٍ حكحر باألولى بلى نٛحرة( ىت مٗىٍى ؼو٫ ؤلالباؽ ب٣ٍغ  .(2)وخب ج٣ضًم الٟاٖل، ٍو

ا جهي٠ُ الى٨غة بلى  ًً حر م٣هىصة، ٞاألؾاؽ َى الخىظه وال٣هض وؤلا٢با٫ ومً طل٪ ؤً م٣هىصة ٚو

ٞخ٩ىن الى٨غة م٣هىصة، ٞةن ٣ٞض طل٪ ؤلا٢با٫ والخىظه ٞالى٨غة ٚحر م٣هىصة، و٦ما وٗٝغ ٞةهه 

ت، مجها ؤن الى٨غة اإلا٣هىصة في الىضاء مبيُت ٚحر مىىهت، ؤما الى٨غة ٚحر  ًترجب ٖلى طل٪ ؤخ٩ام هدٍى

ض،  اإلا٣هىصة ٞهي مٗغبت مىىهت. نَّ الخٍٗغ٠ ٢ض ٩ًىن )ؾاب٣ًا ٖلى الىضاء هدى ًا ٍػ
َ
بحن ألاقمىوي ؤ ٍو

ض عظال مًُٗىا( ى الى٨غة اإلا٣هىصة، هدى:ًا عظل ؤ٢بل جٍغ ، (3)ؤو ٖاعًيا ُٞه بؿبب ال٣هض وؤلا٢با٫ َو

 واإلاىث 
ً
مشل ألاقمىوي للى٨غة ٚحر اإلا٣هىصة ٣ُٞى٫: )الى٨غة ٚحر اإلا٣هىصة ٣٦ى٫ الىأٖ: ًا ٚاٞال ٍو

مشل الؿُىَي للى٨غة ٚحر (4)ُلبه(ً ، والىأٖ ال ٣ًهض شسًها بُٗىه وال ًخجه بلى ٞغص مٗحن. ٍو

مى ًا عظال زظ بُضي( مى ال ًغي ؤخًضا (5)اإلا٣هىصة ب٣ىله: )٣٦ى٫ ألٖا ختى ًخجه  –ؤنال  –، وألٖا

 بلُه.

                                                           
 .373، م2( السهاثو، ط1)

 .143، مالىدى والذًللت؛ واهٓغ: 199، م2( اعحكاٝ الًغب: ط2)

 .138، م3، طخاؼُت الفبان ِلى ؼشح ألاؼمىوي( 3)

 .140، 139، م3( الؿاب٤،ط4)

 .172، م1،  طَمْ الهىامْ ؼشح حمْ الجىامْ( 5)



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 456  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

جؿمُت في ٖملُت ال الخغ٧اثؤ٦خٟي بهظا ال٣ضع الظي ًشبذ ؤن هداجىا الٗٓماء ٢ض الخٟخىا بلى ٢ُمت 

ملُت الخدلُل الىدىي، مما ًا٦ض ؤن جل٪ الخغ٧اث الجؿمُت ال ًم٨ً ٞهلها ًٖ ألاصاء  الخىانل ٖو

 الهىحي اإلاىُى١.

 

  



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 457  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 458  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

  



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 459  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

 ُت وؤهماوها في مّلٝت امشت الِٝغـىس مً اإلافاخبت اللٍٙ

 دساظت دًللُت جىبُُٝت

 الذ٠خىس مدمىد ؤبىب٢ش ٔشب

ا حامّت ِمش مىط، ًشؤدوا وًلًت ٠ؽىت،  هُجحًر

__________________________________________________________________________________ 

  ملخق البدث

َظٍ صعاؾت صاللُت ٖلى يىء ٖلم اللٛت الخضًض. وتهضٝ بلى حؿلُِ الًىء في التراؽ الٗغبي 

ت الخضًشت ) اإلاهاخبت ت اللٍٛى ( COLLOCATION ال٣ضًم, مً خُض بٖاصة صعاؾخه ٖلى يىء الىٍٓغ

٩ي ) ٞحرر  خه الؿُا٢ُت)FIRTHالتي ْهغث ٖلى ًض الٗالم ألامٍغ  CONTETUAL( في بَاع هٍٓغ

THEORY OF MEANING  التي جىو بإن مٗجى ال٩لمت ال ًٓهغ بال في خالت مهاخبت ال٩لمت ب٩لمت )

ت اإلاهاخبت وؤهىاٖها وممحزاتها وؤَمُتها في  ٠ بىٍٓغ ؤزغي في الىو. جدخىي الضعاؾت ٖلى الخٍٗغ

سها و جُب٣ُها ٖلى مٗل٣ت امغت ال٣ِـ في زالزت مباخض: اإلاهاخبت  جدضًض اإلاٗجى اإلا٣هىص و جاٍع

ت -بت البؿُُتاإلاهاخ-الىاؾٗت اإلاهاخبت ال٣ًُت. وؾِؿهم طال٪ في خل ال٨شحر مً اإلاكا٧ل اللٍٛى

مً خُض ٚمىى اإلاٗجى و زهىنا اإلاكتر٥ اللٟٓي, باإلياٞت بلى مؿاَمتها في جِؿحر حٗلم اللٛاث 

 ألاظىبُت والترظمت.  

 

 اإلاٝذمت

بُجها، ْهىع ٢ض خل الٗهغ الخضًض بخٛحراث قاملت مً ظىاهب مسخلٟت مخهلت بالخُاة، ومً 

ت. ت للضعاؾاث اللٍٛى اث في الٛغب، ألامغ الظي ؤصي بلى حٗضص الىٍٓغ اث لٍٛى  هٍٓغ

اث الخضًشت. و٢ض ْهغث ٖلى ًض الٗالم اللٛىي  ت اإلاهاخبت مً بحن جل٪ الىٍٓغ وحٗض هٍٓغ

خه الؿُا٢ُت، ٩ي)ٞحرر( في بَاع هٍٓغ خُض طَب بلى ؤن مٗجى ال٩لمت الًٓهغ بك٩ل واضر بال  ألامٍغ

 خالت مهاخبتها ٧لمت ؤزغي في الجملت.في 

ومً َىا، عؤي الباخض ؤهه مً اإلاُٟض بٖاصة صعاؾت مٗل٣ت امغت ال٣ِـ، التي هي مً الترار الٗغبي 

ت الخضًشت؛ إلزغاظه في بَاع ظضًض ٌٗىص ظؼوٍع بلى اللٛت  ال٣ضًم ٖلى يىء َظٍ الىٍٓغ
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اإلاهاخبت: اإلاًاٝ واإلاًاٝ بلُه،  الٗغبُت.وعؤي الباخض ؤن ٣ًخهغ بدشه ٖلى الىمُحن مً ؤهماٍ

 والٟٗل والٟاٖل،  م٘ التر٦حز ٖلى ألامشلت الىاعصة في ال٣هُضة ل٩ي ال ًُُل به اإلاى٠٢.

 مٙهىم اإلافاخبت اللٍُٙت.

ت ) ؤو مجيء  1( ججاوع ال٩لمخحن ؤو ؤ٦ثر ؤو ٖباعجحن ؤو ؤ٦ثر.COLLOCATIONوحٗجي اإلاهاخبت اللٍٛى

ؾماَا ؤخمض ٖمغ مسخاع بالغن٠، و٢ا٫: َى الاعجباٍ  و٢ض ٧2لمت في صخبت ٧لماث ؤزغي،

خُاصي ل٩لمت ما بلٛت ما ب٩لماث ؤزغي مُٗىت. ؤو َى ججم٘ جغ٦ُب ظاَؼ جالػمذ مٟغصاجه ، زم  3الٖا

جىاجغ اؾخٗمالها، ٞةطا ط٦غ ؤخض َظٍ اإلاٟغصاث ، اؾخضعى آلازغ، و٢ابل للٟ٪ والاؾدبضا٫، و ٌٗبر 

 4ٝغ والًسً٘ للمى٤ُ.ًٖ ججغبت الجماٖت، لظا ًسً٘ للٗ

وبىاًء ٖلى ماؾب٤؛ ٞةن اإلاهاخبت حٗجي، صاللت مٗجى ال٩لمت م٘ ٧لمت ؤزغي، ومجاوعة ٧لمت م٘ ٧لمت 

ظا ًازغ في جدضًض صاللتها. هما مٗا ختي ًهبدا مشل ٧لمت واخضة، َو  ؤزغي  مً خُض ٨ًثر و٢ٖى

 وؽإة اإلافاخبت اللٍُٙت:

ت مىظىصة في الٗغبُت  ا، و ٢ض جيبه بلحها اللٛىٍىن اإلاهاخبت ْاَغة لٍٛى ٦ماهي مىظىصة في ٚحَر

وألاصباء، وحكهض مهىٟاتهم ُٞما ٖٝغ ب٣ٟه اللٛت ؤو بمٗاظم اإلاٗاوي ؤو باأللٟاّ ال٨خابُت بٗم٤ُ 

ا باؾم. ا بهظا الاؾم ؤو لم ًسهَى  5بصعا٦هم لها واؾخ٣هائهم ألمشلتها وبن لم ٌؿمَى

( في اإلاهاخبت بلى ال٣اعت الٗغ بي، بل بهه ناخب ٧ان مدمض ؤبى الٟغط ؤو٫ مً ٢ضم مٟهىم )ٞحرر

 COLLOCATION.6طل٪ اإلاهُلر الٗغبي "اإلاهاخبت " الظي ويٗه مغاصٞا إلاهُلر ٞحرر

وفي ال٣ضًم، ٢ض جيبه الجاخٔ بلى ؤن بٌٗ ألالٟاّ ججئ بصخبت ٧لماث مُٗىت والججئ في صخبت 

حن ٧لماث ؤزغي، ٢ض ج٩ىن بمٗىاَا.وؤما في الٛغب،٧ان اللٛىي الا  هجلحزي )ٞحرر( ؤو٫ مً وظه اللٍٛى

 7اإلادضزحن بلى الجىاهب الك٩لُت اإلاعجمُت بٗامت وبجاهب اإلاهاخبت بسانت.

                                                           
ت: وؤهىاِها وؤَمُتهااهٓغ: ٖبضالىبي، هانغ،   1  .13م(، م2011،  )ال٣اَغة: م٨خبت آلاصاب، 2، ٍاإلافاخباث اللٍٕى
ؼ، مدمض خؿً،  2  .11الٗغبي، ص. ث(، م،)ال٣اَغة:  صاع ال٨ٟغ اإلافاخبت في الخّبحر اللٕىي اهٓغ: ٖبض الٍٗؼ
 .74م(، م2006، )ال٣اَغة ٖالم ال٨خب، 2، ٍِلم الذًللتاهٓغ: ٖمغ، ؤخمض مسخاع،   3

مجلت الذساظاث اهٓغ: الخلىة، هىا٫ بً ببغاَُم بً مدمض، "اإلاهاخبت اللُٟٓت وصوعَا في جماؾ٪ الىو"،   4 

ت  . .12م، م2012عمًان  –(، عظب 3(،، الٗضص )14، ،مج )اللٍٕى
ؼ، ا  5  .60، ماإلافاخبت في الخّبحر اللٕىي هٓغ: ٖبض الٍٗؼ
 اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه.  6
 .21-13اهٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه، م  7
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ت ؤنُلت في اللٛت الٗغبُت خُض جىاولها اللٛىٍُىن  ت اإلاهاخبت،هٍٓغ ،بن هٍٓغ بضو مما ؾب٤ ط٦ٍغ ٍو

ا   1بإبىاب.ال٣ضامى في مهٟاتهم،ل٨جهم لم ٌؿمىاَا بهظا الاؾم ولم ًسههَى

 

 ؤهىاُ اإلافاخبت:

حن مً الخهاخباث، َما الخهاخباث  ؤما ؤهىإ اإلاهاخبت في اللٛت، ُٞم٨ً ال٣ى٫ بإن َىا٥ هٖى

ت. حر اللٍٛى ت ٚو ت. 2اللٍٛى  ومىيٕى َظا البدض ٣ًخهغ ٖلى اإلاهاخبت اللٍٛى

ت، جخمشل في جغجِب ال٩لماث في الجملت جغجِبا ًخ٤ٟ م٘ ٢ىاٖض اللٛت في الجملت.  الخهاخباث اللٍٛى

م٨ً ج٣ؿُمها بلى زالزت ؤ٢ؿام:  3ٍو

-3الخهاخباث اإلا٣ُضة باالنُالح ؤو الخ٨غاع ) اإلاىخٓمت و ٚحر اإلاىخٓمت(.-2الخهاخباث الخغة .-1

ت.  4الخهاخباث اإلاجاٍػ

 ممحزاتها:

ا  -ًد٨مها ٦ثرة الضوعان والاؾخٗما٫ -جيكإ وجخ٩ىن في يىء الؿُا١ اللٛىي -جغ٦ُب صاللي ًخم بىاَئ

اجه اإلاخٗضصةفي  وجغ٦ُبها  -لها صوع في خؿم صاللت اإلاكتر٥ اللٟٓي -يىء اإلا٩ىن اللٛىي بجمُ٘ مؿخٍى

 ٢5ابل للخُٛحر في بٌٗ خاالجه.

ُٙت اإلافاخبت:  ٌو

ا ت مما ٨ًؿب  -ب٦ؿاب ال٨الم َابٗا ظمالُا وعمٍؼ وؾُلت إلزغاء الغنُض اللٛىي للجماٖت اللٍٛى

ت، و٢ضعتها ٖلى الغبِ بحن اللٛت وؾُلت للخٗبحر  -اللٛت السهىبت والجضة ًٖ ججاعب الجماٖت اللٍٛى

 6جبحن ٢ضعة اللٛت ٖلى الخىٕى الضاللي بحن الضاللت اإلاٟغصة والضاللت اإلاغ٦بت. -وال٩ىن والخُاة

 

 

                                                           
ت: وؤهىاِها وؤَمُتهااهٓغ: ٖبضالىبي،  1  .8، ماإلافاخباث اللٍٕى
 اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه. 2
 .22اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، م 3
مجلت الذساظاث بغاَُم بً مدمض، "اإلاهاخبت اللُٟٓت وصوعَا في جماؾ٪ الىو"،  اهٓغ: الخلىة، هىا٫ بً ب  4

ت،  .73م اللٍٕى
 .72الؿاب٤ هٟؿه، م  5
، جد٤ُ٣: مدمض مخي الضًً  ٖبض الخمُض، )ال٣اَغة: ؼشح اإلاّلٝاث العبْالؼوػوي، الخؿحن بً ؤخمض بً الخؿحن،  6

 .3م(، م2005صاع الُالج٘، 
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 اإلابدث الشاوي: الجاهب الخىبُٝي.

مُىالث ٧ان ُٞما ؤزغ مً ؤقٗاع الٗغب، وه٣ل بلُىا مً جغاثهم ألاصبي الخاٞل، بً٘ ٢هاثض مً 

ه وػها، وؤنض٢ه جهىٍغا للخُاث،  التي ٧ان  الكٗغ الٗغبي، و٧اهذ مً ؤص٢ه مٗجى، وؤبٖغ

حٍر ّٖضَا الى٣اص والغواة ٢مت الكٗغ  م ٢بل ؤلاؾالم، ولهظا ٧له ٚو ٌِٗكها الٗغب في ٖهَغ

و٢هُضة امغت ال٣ِـ  1الٗغبي. و٢ض ؾمُذ باإلاُىالث، وؤما حؿمُتها اإلاكهىعة ٞهي اإلاٗل٣اث.

 ً جل٪ اإلا٣ٗاث.َظٍ م

 الخفاخباث الحشة:

 .(Free collocation)الخهاخباث الخغة: 

وحؿمى الخالػماث اللُٟٓت اإلاٟخىخت، وهي ؤن جغص اللٟٓخان ؤو ؤ٦ثر مٗا، م٘ بم٩اهُت اؾدبضا٫ لٟٔ 

آزغ صون ؤن ٩ًىن لظل٪ ؤزغ ٖلى اإلاٗجى. ٟٞي اللٛت الٗغبُت مشال: "باصت ألامغ" وه٣ى٫:"ؤو٫ ألامغ" 

م مً اؾدبضا٫ ٧لمت "باصت" بمغاصٞها "ؤو٫" لم ًسل طل٪ باإلاٗجى.ٞٗلى   2الٚغ

ت الصخُدت مبجًى ومًٗجى ؤو جغ٦ُبا وصاللت ولِؿذ  ها هانغ ٖلي ٖبض الىبي "الخهاخباث اللٍٛى ٗٞغ َو

 3مخ٨غعة وال انُالخُت. 

لى واإلاٝفىد َىا ت لخاصي مٗجى ٖو ؾبُل : اثخالٝ ال٩لماث بًٗها مً بٌٗ خؿب ال٣ىاٖض الىدٍى

م٨ً ال٣ى٫:  اإلاشا٫: الٟٗل ٌؿخضعي ٞاٖال، واإلابخضؤ ٌؿخضعي زبرا. واإلاًاٝ ٌؿخضعي مًاٞا بلُه. ٍو

بإن جغجِب ال٩لماث في الجملت، جغجِب ًخمصخى م٘ الىٓام اللٛىي، ٩ًىن مً اإلاهاخبت الخغة، ما 

ت.   ٖضا جغجَُبي اإلاهاخبت اإلا٣ُضة واإلاجاٍػ

 ومً ؤمشلتها في اإلاٗل٣ت:

 

َم  َِ ا
َ
ٞ
َ
ْظَمِل  ؤ

َ
إ
َ
ِذ َنْغِمي ٞ ْٗ ْػَم

َ
ْض ؤ

َ
ْىذ ٢

ُ
ِل * َوِبْن ٦

ُّ
َضل ا الخَّ

َ
ظ ََ  َبٌٗ 

ً
 َمْهال

ِل  َٗ ْٟ ًَ َب 
ْ
٣َل

ْ
ُمِغي ال

ْ
إ
َ
ِ٪ َمْهَما ج هَّ

َ
اِجِلي *        وؤ

َ
٢ ٪ِ ّن ُخبَّ

َ
٥ِ ِمّجي ؤ غَّ

َ
ٚ

َ
 ؤ

 

ت، ٩ٞل ال٩لماث ًخمشل البِخان اإلاهاخبت الخغة؛ ألهه لِـ ٞحهما ؤلٟاّ اإلاهاخبت اإلا٣ُضة ؤو  اإلاجاٍػ

 في خالت مهاخبت خغة.

                                                           
ت: وؤهىاِها وؤَمُتها اإلافاخباثٖبضالىبي،   1  .12، ماللٍٕى
 .21اهٓغ: الؿاب٤ هٟؿه، م  2
 .16اهٓغ: الؿاب٤ هٟؿه، م  3



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 463  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

 Restricted Collocationالخفاخباث اإلاُٝذة: 

  1وجى٣ؿم بلى ٢ؿمحن:

 اإلاهاخبت اإلا٣ُضة بالخ٨غاع.-2اإلاهاخبت اإلا٣ُضة باالنُالح. -1

ؤو الخهاخباث الانُالخُت ٞخخمشل في الخهاخباث بحن ٧لماث  ؤما الخفاخباث اإلاُٝذة باًلـىالح

اث الانُالخُت. والخٗبحر الانُالحي: جغ٦ُب لٛىي جاصي ٧لماجه مجخمٗت مٗجى ال نلت له الخٗبحر 

ى حٗبحر ال ٣ًبل الخُٛحر بحن ٧لماجه اؾدبضالا ؤو ج٣ضًما وجإزحرا ؤو خظٞا ؤو  بمٗجى ٧ل ٧لمت مٟغصة، َو

 2ٚحر طل٪ مً ألاق٩ا٫ الخُٛحر.

 ومشاله: "ظاءوا ٖلى ب٨غة ؤبحهم". 

ظا الخٗبحر ال ًم ٨ً اؾدبضا٫ ٧لمت مً ٧لماجه بإزغي، وال ًجىػ ج٣ضًم ؤو جإزحر بٌٗ َو

د٩ى ٦ما َى. ومً ؤمشلتها بحن اإلاًاٝ واإلاًاٝ بلُه في اإلاٗل٣ت  ما ًإحي:  ؤظؼاثه ٍو

 

 ِزْضٍع 
ُ
ت ًَ ُْ ْحُر ُمْعَجِل َوَب

َ
ْهٍى ِبَها ٚ

َ
ًْ ل ُذ ِم ْٗ َمخَّ

َ
ا * ج ََ ُ

َغاُم ِزَبائ ًُ َ
 ال

 

ا.وفي اإلاعجم الىؾُِ: البًُت:  ا وج٩ىن مىه نٛاَع  3ما جًٗه بهار الُحر وهدَى

. ؤو ؾتر ًمض للمغؤة في هاخُت البِذ.  4والسضع: ٧ل ما واعا٥ مً بِذ وهدٍى

: حٗبحر انُالحي، ومهاخبت انُالخُت، ًُل٤ ٖلى اإلاغؤة للؼومها بُتها، وبُمت خذس

جم٘ بحن  ٤ اإلاٗجى الخغفي ل٩لمخحن، ٍو  ال٩لمخحن ٖال٢ت اقخمالُت.والههل بلى َظا اإلاٗجى ًٖ ٍَغ

 بحن الٟٗل والٟاٖل:

 * 
ٌ
ت ِل٣َُ

َ
ي ز ِ٪ ِمّجِ

ْ
ْض َؾاءج

َ
٢ ٪ُ

َ
اِبيَوِبْن ج َُ ي ِز ِ

ّ
ُؿل

َ
ُؿِل  ٞ

ْ
ي
َ
ِبِ٪ ج

َ
ًْ ِزُا  ِم

اِبي:  َُ ي ِز ِ
ّ
  -ؾّل: ؾل الصخيَء مً الصخيءُظل

َ
٤. ٣ًا٫: ؾّل الكٗغة ه وؤزغظه بٞغ ؾال: اهتٖز

 5مً العجحن، والؿ٠ُ مً ٚمضٍ.

٣ا٫: عظل َاَغ الشىب: بغيء مً الُٗب.زُابي: الشىب  6: ما ًلبـ. ٍو

                                                           
 اهٓغ: هٟؿه.  1
 .81م(، م2011، )ال٣اَغة: قغ٦ت ال٣ضؽ، 5، ٍاإلاعجم الىظُياهٓغ: مجم٘ اللٛت الٗغبُت،  2
 .288اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، م  3
 .463اهٓغ: الؿاب٤ هٟؿه، م  4
 .105الؿاب٤ هٟؿه، م اهٓغ:  5
ت: وؤهىاِها وؤَمُتهاٖبضالىبي،   6  .19، ماإلافاخباث اللٍٕى
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اِبي:  َُ ي ِز ِ
ّ
جخمشل اإلاهاخبت الانُالخُت، وال ٌٗجي الكاٖغ َىا زىبا مُٗىا؛ بل ٣ًهض ُظل

 ٢لبه. ؤي ازغجي ٢لبي مً ٢لب٪.

 الفاخبت اإلاُٝذة بالخ٢شاس:

ؾخسضام ٧لمت وؤما الخهاخباث اإلا٣ُضة بالخ٨غاع، ؤو الخهاخباث اإلاخ٨غعة، ٞخخمشل في ا

ت، ؾىاء  ا مما ًغاصٞها في ٦شحر مً الؿُا٢اث اللٍٛى مً ال٩لماث مهاخبت ل٩لمت ؤزغي، صون ٚحَر

ؤ٧ان َظا الخ٨غاع مىخٓما جإحي ُٞه ال٩لمت )ٞٗال ؤو اؾما( ٖلى نُٛت واخضة ال جخٛحر. ؤو ٚحر مىخٓم 

 ها بحن اإلاًاٝ واإلاهاٝ بلُه:ومً ؤمشلت 1جخٛحر ُٞه نُٜ ال٩لمت م٘ ال٩لمت التي ج٨غع مهاخبتها لها.

 

اَيْذ 
َ
ٟ

َ
ْحِن  ٞ َٗ

ْ
ى بلَّ َصْمِعَي ِمْدَمِل ُصُمٕى ال ْدِغ َختَّ ى الىَّ

َ
ل َٖ  * 

ً
ي َنَباَبت  ِمّجِ

ْؿُ٪ ِمْجُهَما *    ِ
ْ
َٕ اإلا ىَّ ًَ َ

اَمَخا ج
َ
ا ٢

َ
َباِبط ِؿُُم الّهِ

َ
ِلـ و َٟ

ْ
َغه َ٣

ْ
ا ال  َظاَءْث ِبَغٍَّ

 

ى ماء الٗحن  : ظم٘ الضم٘ َو والٗحن: ًٖى ؤلابهاع لئلوؿان  2وال٣ُغة مىه صمٗت.صمٕى

حٍر مً الخُىان.  3ٚو

ْحِن: َّ
ْ
ُِ ال ٨ثر صوعان ٧لمت الضم٘ م٘ الٗحن، بدُض بطا ط٦غ  مهاخبت م٣ُضة بالخ٨غاع.ُدُمى ٍو

جم٘ الخًمحن بحن  بخضاَما باصع الظًَ بلى ألازغي اإلاهاخبت لها.الضمٕى الجإحي بال مً الٗحن. ٍو

 ال٩لمخحن. 

 م الفبا:وعُ

 اليؿُم: الغ ًذ اللُىت الجدغ٥ شجغا وال حٟٗى ؤزغا.

 4الهباح: ؤو٫ الجهاع. 

و٧لمت اليؿُم م٘ ٧لمت الهباح، ًخ٨غع مجُئهما في ؾُا٢اث ٦شحرة في ٦الم وعُم الفبا: 

ألاصباء وال٨خاب للخٗبحر ًٖ ظى ل٠ُُ المشُل له.ولىال اإلاهاخبت َىا بحن ال٩لمخحن، إلاا جىنل ألاصباء 

                                                                                                                                              
 
، ص.ث(، ط،  لعان الّشباهٓغ: ابً مىٓىع، مدمض بً م٨غم   1  .1422، م2، اإلاجلض الشاوي، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع
 .958اإلاعجم الىظُي، ؿاهٓغ: مجم٘ اللٛت الٗغبُت،   2
 .525اهٓغ: الؿاب٤ هٟؿه، م  3
 .664اهٓغ: الؿاب٤ هٟؿه، م  4
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بلى جدضًض اإلاٗجى اإلا٣هىص ب٩ل ص٢ت. و٧ان بحن َما الاقخما٫. و٧ل ألامشلت الؿاب٣ت جض٫ ٖلى 

هما مٗا في الؿُا١ اللٛىي.  اإلاهاخبت اإلا٣ُضة بالخ٨غعة خُض ٨ًثر و٢ٖى

 

 :اإلافاخبت بحن الّٙل والٙاِل

ْىمَ  ٍَ ٣َْغُث  َو اَعي  َٖ
َ
ظ َٗ ْ

ِتي ِلل ُّ ُِ ىعِ  َم
ُ
٧ ًْ ا َعَجَبا ِم َُ

َ
َخَدّمِل *           ٞ

ُ ْ
ا اإلا ََ 

ا *               ًٗ  ِبَىا َم
ُ
ِبُِ

َ
ٛ

ْ
ْض َما٫َ ال

َ
٣ُى٫ُ َو٢

َ
حِري ج ِٗ ْغَث َب َ

٣ ِؼ٫ٍ  َٖ
ْ
اه

َ
ـِ ٞ

ِْ َ٣
ْ
 ال

َ
ا اْمَغؤ ًَ 

 

ِتي ُّ  َمِى
ُ

ْشث
َ
ٝ حِري: /َِ ِّ ْغُث َب

َ
٣ َٖ ْىَم  ٍَ ها٢ت ٣ٖحر، وظمل ٣ٖحر: ؤي اإلاىدىع. و٢ض ٢ا٫ امغئ ال٣ِـ: "َو

ِتي"، م ُّ ُِ اَعي َم
َ
ظ َٗ ْ

،  1ٗىاٍ: هدغتها،ِلل واإلاُُت: الىا٢ت التي ًغ٦ب مُاَا، واإلاُُت: البٗحر ًمخُى ْهٍغ

 2وظمٗه اإلاُاًا، ٣ً٘ ٖلى الظ٦غ وألاهثى.

هما خ٨غع و٢ٖى ؿخسضم َظا الٟٗل م٘ الىا٢ت ؤو البٗحر، ٍو  الب٣غة جظبذ، والىا٢ت ؤو البٗحر ٣ٌٗغ، َو

ت:   الخفاخباث اإلاجاٍص

ت  –ججاوع ٧لماث ال ًخى٢٘ ججاوعَما، ألهه ال ًجىػ ؤو ال ًم٨ً ٣ٖال: ٞهي ؤما الخفاخباث اإلاجاٍص

 3ؤن جإحي مخجاوعة.

وال٩لماث التي ال ًم٨ً ؤن جإحي مخجاوعة في ؾُا١ لٛىي، هي ال٩لماث التي جخٗاعى زهاثو 

بًٗها م٘ بٌٗ، ٞال ًم٨ً ٖلى ؾبُل الاؾخسضام الخ٣ُ٣ي ؤن ًهاخب الٟٗل ججّمض ٧لمت الىاع، 

ٗل خغ١ ٧لمت اإلااء. ألهه لِـ مً زهاثو اإلااء ؤلاخغا١، ولِـ مً زهاثو الىاع وال ًهاخب الٟ

ت  بحن اإلاًاٝ واإلاًاٝ بلُه في َظٍ ال٣هُضة : 4الخجمض.  ومً ؤمشلت اإلاصخابت اإلاجاٍػ

 
َ
ُه * ٧ ًَ ِعٍَ٪ َوِمُ

ُ
ا ؤ

ً
َغي َبْغ٢

َ
َناِح ج

َ
ًِ ؤ

ًْ َض َُ ِ٘ الْ ْم
َ
ِل  ل

َ
٩

ْ
ل
َ
 ِفي َخِبّيٍ ُم٩

 

                                                           
 .1034، م4، طلعان الّشبابً مىٓىع،   1
 .4222اهٓغ: الؿاب٤،  م  2
ت: وؤهىاِها وؤَمُتهااهٓغ: ٖبضالىبي،   3  .16، ماإلافاخباث اللٍٕى
 اهٓغ: هٟؿه.  4
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جم٘ ٖلى إلا٘: اإلاْ الُذًً:  حر َما إلاٗا وإلاٗاها: بغ١ وؤياء ٞهى الم٘. ٍو لبر١ والهبذ ٚو

الُضًً: مشجى مً الُض، والُض: مً ؤًٖاء الجؿض، وهي مً اإلاى٨ب بلى ؤَغاٝ  1لىام٘.

ضيٌّ وؤًاص.  2ألاناب٘)ماهشت(، والجم٘: ؤًٍض ٍو

ت؛ ألن الخلم٘ لِـ مً زهاثو ال ُض، وبهما َى مهاخبت ٧لمت اللم٘ ب٩لمت الُض مهاخبت مجاٍػ

٪ الُضًً ٖىض  ت جدٍغ ت لِكبه ؾٖغ ىا اؾخٗان الكاٖغ باإلاهاخبت اإلاجاٍػ مً زهاثو البر١،َو

ت إلا٘ البر١.  الٗمل  بؿٖغ
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ى ؤو٫ ألاه٠، والٗغهحن  غهحن ألاه٠ َو بل: الىبل والىابل:اإلاُغ  3ألاه٠ ٧له.ٖغاهحن: ظم٘ ٖغهحن ٖو

 4الكضًض الطسم ال٣ُغ.

شاهحن الىبل ت الزخالٝ زهاثو ال٩لمخحن، وجض٫ ٖلى ؤو٫ و٢ذ بضاًت هؼو٫  ِو مهاخبت مجاٍػ

 اإلاُغ.
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ت بحن الٟٗل  والٟاٖل، خُض اؾخٗان الكاٖغ بها في ج ٧لها مهاخبت مجاٍػ

 حصسُو اللُل لُى٣ل الهىعة بلُىا بك٩ل ؤوضر.

 

 الخاجمت 

صوعا ٞٗاال في جدضًض صاللت ال٩لمت، و٢ض الخٔ صخبت ٧لمت م٘ ٧لمت ؤزغي في الجملت ًاصي 

ا في  حن الٗغب َظٍ الٓاَغة مشل الجغظاوي والجاخٔ والشٗالبي ،خُض ؤصعظَى ال٣ضماء مً اللٍٛى

٩ي، ٞحرر، بٗض  مهىٟاتهم، ٚحر ؤجهم ما زههىا لها مهُلخا ٦ما زهو لها الٗالم اللٛىي ألامٍغ

 ؤن َىعَا.

                                                           
 .    871، م، اإلاعجم الىظُيمجم٘ اللٛت الٗغبُت 1

 .1107اهٓغ: هٟؿه، م  2
 .2917، م4، طلعان الّشباهٓغ: ابً مىٓىع،   3
 .4755، م6اهٓغ: هٟؿه، ط 4



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 467  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

لُٟٓت بحن اإلاًاٝ واإلاًاٝ بلُه، والٟٗل والٟاٖل، واإلابخضؤ َظٍ ال٣هُضة مملىءة باإلاخهاخباث ال

غي الباخض ؤهه مً  حر طل٪. وجخمحز ال٣هُضة بهٗىبت ألالٟاّ، ٍو والسبر، والهٟت واإلاىنىٝ ٚو

ت للخس٠ُٟ مً خضة َظٍ الهٗىبت.  اإلاُٟض بٖاصة صعاؾتها ٖلى يىء َظٍ الىٍٓغ

ت زم الانُالخُت. ومً اإلاهاخبت اإلا٣ُضة بالخ٨غاع ؤ٦ثر مً ٧ل اإلاخهاخباث ، وجلحها اإلاهاخبت اإلاجاٍػ

ًخٛحر في خالت مهاخبت ال٩لمت ل٩لمت ؤزغي  -في بٌٗ الخاالث -اإلاالخٔ، ؤن اإلاٗجى اإلاعجمي لل٩لمت

لى ؾبُل اإلاشا٫: بًُت زضع.  ، ٖو

ت في حٗلم اللٛاث ألاظىبُت ؾُظلل ٦شحرا مً الهٗىباث،  غي الباخض،بن جى٠ُْ  َظٍ الىٍٓغ ٍو

٣غبها حر طل٪. ٍو ٨ظا ٌؿاٖض اإلاترظم في ٖمله ٚو ل الٛمىى.َو ٍؼ  بلى الٟهم، ٍو

 

  



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 468  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

  



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 469  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

ا خعحن: هٍشة ظُمُاثُت  ل( لض٠ٍش ت في معشخُت )الّمُذ اإلاَبجَّ ؤلاؼاساث اللٍٕى

 احخماُِت

 ؤخمذ ؼُخ ِبذ العالم ألاظخار الذ٠خىس 

ت، ١لُت آلاداب، حامّت بلىسن، بلىسن،  اٜعم اللٕىٍاث واللٕاث الىُجحًر  هُجحًر

__________________________________________________________________________________ 

 ملخق البدث

ا اللُٟٓت  ت يمً الٓغوٝ الاظخماُٖت والش٣اُٞت لالجها٫ بٗىانَغ جخإل٠ ؤلاقاعاث اللٍٛى

ت والؿمُٗت التي جخٟاٖل لخ٩ّىن ؾُا٢ا اظخماُٖا ٌؿخُُ٘ ؤن ًهى٘ مجها مغؾل ؤلاقاعاث  والبهٍغ

مٗجى اظخماُٖا ٌؿخىٖب بغبُه بالٗالم الساعجي. و٢ض اججهذ اللؿاهُاث لضعاؾت ؾلُت ؤلاظغاءاث 

ل بُٛت ال٨ك٠ ًٖ الخىظهاث الاظخماُٖت للمٗجى، وجىيُذ ٖملُت الخضلُل البك ت للترمحز والخإٍو ٍغ

حٍر مً اللؿاهُحن  ّم الؿُمُاثُت الاظخماُٖت لضي َالُضاي ٚو
َ
بىنٟها وا٢ٗا اظخماُٖا، وبغػث مً ز

ت  لخضعؽ اللٛت بىنٟها ؤهٓمت للمٗجى الاظخماعي اإلادخمل مً نيُ٘ اإلاخ٩لم. ٞمٗاوي ؤلاقاعاث اللٍٛى

ت الشابخت بل جازظ مً زال٫ ٖالث٤ َظٍ ؤلاقاعاث بالٓغوٝ  ال جخدضص بالىٓغ في الترا٦ُب اللٍٛى

ا، والتي جغص في الىهىم في ؾُا٢اث ومٗخ٣ضاث اظخماُٖت مدُُت. ولهظا  اإلاجخمُٗت التي جٟؿَغ

ٕ مغؾلي الىو الخىظه الؿُمُاجي الاظخماعي جبٗاث لخدضًض مٗاوي ؤلاقاعاث اللٛىٍت ، ٦ما ؤن لخىى 

بضي جدلُل  ها. ٍو ومخل٣ُه ؤزغا في جدضًض مٗاوي الىهىم، وفي ْهىع الضالالث اإلاعجمُت وجىٖى

الىهىم ألاصبُت هماطط مً الٓغوٝ واإلاٗخ٣ضاث الش٣اُٞت الاظخماُٖت التي جهى٘ مٗاوي ؤلاقاعاث 

ً ا ت يمً ؾُا٢اث اظخماُٖت مىاؾبت، ولالجها٫ باللٛت الٗغبُت زاعط الَى لٗغبي ْغوٝ اللٍٛى

بت جخلىن  ز٣اُٞت زانت ًدخمل ؤن ًهى٘ مجها مؿخسضمى الٗغبُت مٗاوي زانت لُُٟت ؤو ٍٚغ

بالؿُا١ الاظخماعي ألاظىبي اإلادُِ بالخٗامل بالٗغبُت، ولظا ازخاع َظا ال٩اجب بظغاء جدلُل 

ا، وطل٪ في مؿغخُت )ا لٗمُض ؾُمُاجي اظخماعي في همىطط مً الىهىم ألاصبُت اإلاالٟت في هُجحًر

ا بصَعـ خؿحن الزخباع ٞغيُاث الؿُمُاثُت الاظخماُٖت ًٖ مٗاوي ؤلاقاعاث  اإلابجل( مً نى٘ ػ٦ٍغ

ت، وهي مؿغخُت ها٢ضة للمماعؾاث الؿلبُت في الٓغوٝ الاظخماُٖت الٗامت والجامُٗت.  اللٍٛى

ت ال خى٢٘ ؤن ًيخهي الخدلُل بلى ببغاػ جبٗاث صاللُت اظخماُٖت لٟهم ؤلاقاعاث اللٍٛى ىاعصة في َظٍ ٍو

تها، وهي جبٗاث ًم٨ً ؤن ًاصي  اإلاؿغخُت مما ًهٗب ٞهم مٗاوي َظٍ ؤلاقاعاث مً صون مٗٞغ

ا بلى بًجاص همِ لٛىي ٖغبي اظخماعي ب٢لُمي ًباًً ٖىانٍغ الىمِ اللٛىي الٗغبي الٟهُذ  جًاَٞغ

ا مً الخضازل الش٣افي اللٛىي في الخٗامل بالٗغبُت زاعط َو  جها ألانلي.  اإلاشالي، ٦ما ًبضي هٖى
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 اإلاٝذمت  

ت والؿمُٗت في جإل٠ُ  ا اللُٟٓت والبهٍغ جازغ الٓغوٝ الاظخماُٖت والش٣اُٞت لالجها٫ بٗىانَغ

ت ٌؿخُُ٘ ؤن  ت، وجخٟاٖل َظٍ الٓغوٝ لخ٩ّىن ؾُا٢ا اظخماُٖا لئلقاعاث اللٍٛى ؤلاقاعاث اللٍٛى

الم الساعجي لهظا اإلاغؾل ًهى٘ مىه مغؾل ؤلاقاعاث مٗجى اظخماُٖا ًم٨ً اؾدُٗابه بغبُه بالٗ

ل. و٢ض ٖىِذ الضعاؾاث اللؿاهُت بال٨ك٠ ًٖ  ت للترمحز والخإٍو وجدضًض ؾلُت ؤلاظغاءاث البكٍغ

الخىظهاث الاظخماُٖت للمٗجى، وبخىيُذ ٖملُت الخضلُل بىنٟها وا٢ٗا اظخماُٖا، وبغػث جبٗا لظل٪ 

 ظخماعي اإلادخمل مً نيُ٘ اإلاخ٩لم.الؿُمُاثُت الاظخماُٖت جضعاؾت اللٛت بىنٟها ؤهٓمت للمٗجى الا 

ت الشابخت بل جازظ مً زال٫  ت ال جخدضص بالىٓغ في الترا٦ُب اللٍٛى ٞمٗاوي ؤلاقاعاث اللٍٛى

ا، والتي جغص في الىهىم في ؾُا٢اث  ٖالث٤ َظٍ ؤلاقاعاث بالٓغوٝ اإلاجخمُٗت التي جٟؿَغ

ٗاث لخدضًض مٗاوي ؤلاقاعاث ومٗخ٣ضاث اظخماُٖت مدُُت. ولهظا الخىظه الؿُمُاجي الاظخماعي جب

ت، ٦ما ؤن لخىٕى مغؾلي الىو ومخل٣ُه ؤزغا في جدضًض مٗاوي الىهىم، وفي ْهىع الضالالث  اللٍٛى

ت بك٩ل ٖام، ٞةن جدلُل الىهىم ألاصبُت  ها. وبطا نض١ ألامغ في الخٗبحراث اللٍٛى اإلاعجمُت وجىٖى

ت يمً ًبرػ هماطط مً الٓغوٝ واإلاٗخ٣ضاث الش٣اُٞت الاظخماُٖت ال تي جهى٘ مٗاوي ؤلاقاعاث اللٍٛى

ٖلى  -ؾُا٢اث اظخماُٖت مىاؾبت. وال ٣ًخهغ ألامغ ٖلى اؾخسضام الىا٣َحن ألانلُحن للٛتهم بل هجض 

ً الٗغبي ْغوٞا ز٣اُٞت زانت ًدخمل ؤن  -ؾبُل اإلاشا٫  ؤن لالجها٫ باللٛت الٗغبُت زاعط الَى

بت جخلىن بالؿُا١ الاظخماعي والش٣افي ألاظىبي  ًهى٘ مجها مؿخسضمى الٗغبُت مٗاوي لُُٟت ؤو ٍٚغ

 اإلادُِ بالخٗامل بالٗغبُت. 

ا بصَعـ خؿحن جيخ٣ض اإلاماعؾاث الؿلبُت في  ل" مً نى٘ ػ٦ٍغ وبما ؤن مؿغخُت "الٗمُض اإلابجَّ

ت  ام زاعط البالص الٗغبُت، ٞةن َظٍ الضعاؾت جٟترى ؤن ؤلاقاعاث اللٍٛى مدُِ ظامعي ٖو

الث اظخماُٖت ز٣اُٞت جخًاٞغ لخدمل الغؾالت اإلا٣هىصة مً َظٍ اإلاؿخسضمت ٞحها جىحي بضال

دلل ال٩اجب جدلُال ؾُمُاثُا اظخماُٖا هماطط مً ههىم  ا. ٍو اإلاؿغخُت اإلاالٟت بالٗغبُت في هُجحًر

ل 
ّ
ت ٞحها ووْاثٟها وؾُا٢اتها لئلظابت ًٖ حؿائ٫ في مضي جمش اإلاؿغخُت ببُان مٗاوي ؤلاقاعاث اللٍٛى

الاظخماُٖت والش٣اُٞت في ههىم َظٍ اإلاؿغخُت. وتهضٝ الضعاؾت مً طل٪ بلى  الضالالث الؿُا٢ُت

ببغاػ ؤَمُت جبجي الاججاٍ الؿُمُاجي الاظخماعي في جدلُل الىهىم مً ؤظل جد٤ُ٣ عبِ اللٛت 

 باإلادُِ الاظخماعي والش٣افي الؾخسضامها.
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 العُمُاثُت الاحخماُِت  في دساظت الىفىؿ

ُػ الٗالماِث التي حؿخسضم في ه٣ل اإلاٗاوي واإلاكاٖغ، ؾمُٗت ٧اهذ ؤو حٗجي ؤلاقاعاث ؤي الغمى 

ت التي حؿخٛل في الاجها٫ اللٛىي لى٣ل عؾالت الىو.  ت ؤو قٟهُت، ومجها ؤلاقاعاث اللٍٛى بهٍغ

ٕغ لؿاوي مٗغفي ًضعؽ خُاة ؤلاقاعاث في اإلاجخم٘، وال ًغ٦ؼ  والؿُمُاثُت ٖلم لضعاؾت ؤلاقاعاث ٞو

خًمً اإلاىهج ٞحها اإلادلل ٖلى جٟ ؿحر الىو بلٛخه الٓاَغة، بل ًغ٦ً بلى الخدلُل الٗم٤ُ للىو. ٍو

الؿُمُاجي ٖىانغ زالزت: الٗىهغ البيُىي اللٛىي اإلاغجبِ ببيُت الىو ولٛخه، والٗىهغ الٟجي 

ً الك٩ل، والٗىهغ الىٟعي الضاللي الظي ًغجبِ  الجمالي الظي ًغجبِ بالسهاثو ؤلابضاُٖت في ج٩ٍى

  1خه والخىاّم م٘ ههىم ؤزغي.باإلاال٠ وبُئ

ت وبخ٣ضًم ؤبٗاص ما ٖٝغ  الخ٣ا  حر اللٍٛى ت ٚو جي صي ؾىؾحر بضعاؾت ؤلاقاعاث اللٍٛى ُٖ و٢ض 

بالؿُمُاثُت في الضعاؾاث اللٛىٍت. وللؿُمُاثُت ظظوع في الترار الٗغبي ألاصبي واللٛىي. وجمشل 

ت وألاصبُت، ولها نلت وزُ ( ٣CDAت بالخدلُل الى٣ضي للسُاب ) الؿُمُاثُت ملخ٣ى للضعاؾاث اللٍٛى

غبُان الغمىػ  خُض ًلخ٣ُان في الٛىم في ؤٖما١ الضالالث الاظخماُٖت الؿُا٢ُت للىو، ٍو

ت وحك٨ُالتها بالؿُا١ اإلاى٢ٟي والش٣افي.   )ؤلاقاعاث( اللٍٛى

برػ مً بحن ٞغوٕ الؿُمُاثُت ٕٞغ الؿُمُاثُت الاظخماُٖت التي اٖخجى به مالُىىؾ٩ي،  وعّوط له  ٍو

َالُضاي. وجبدض الؿُمُاثُت الاظخماُٖت في جُب٣ُاث الخإقحر )الترمحز( ؤلاوؿاوي )البهغي ؤو 

الكٟهي ؤو الؿمعي( في الٓغوٝ الاظخماُٖت والش٣اُٞت السانت، وجبّحن ٦ُُٟت نىاٖت الضالالث 

ت والاجهالُت في بظغاءاث اظخم اُٖت، بىنٟها جُب٣ُاث اظخماُٖت، و٦ُُٟت ج٩ّىن ؤلاقاعاث اللٍٛى

لها.   2و٦ُُٟت جإٍو

وللؿُمُاثُت الاظخماُٖت جإزحر في ْهىع الاججاٍ الؿُمُاجي الاظخماعي لضعاؾت ألاصب والش٣اٞت في 

ضعؽ َظا الاججاٍ اللٛت ٦ما جخمشل في  ً، ٍو اللٛاث ألاظىبُت مً الدؿُٗيُاث مىظ ال٣غن الٗكٍغ

ضعؽ مٓاَغ الخضازل اللٛىي الىا٢لت للسه اثو الاظخماُٖت الش٣اُٞت للٛخحن الؿُا١ الاظخماعي ٍو

( ؤن 1هي  1وجيبجي الؿُمُاثُت الاظخماُٖت لضي َالُضاي ٖلى مباصت زمؿت: 3ألانلُت واإلاخٗلمت.

                                                           
٨ُبُضًا،     1     2015ؤ٦خىبغ   . ؾُمُاثُت_جضاولُت/https:ar.wikipedia.org/wiki، ظُمُاثُت جذاولُتٍو
٨ُبُضًا،    2  .ظُمُاثُت جذاولُتٍو

3  Kramsch, C., Language and Culture: A Social Semiotic Perspective. (Oxford: Oxford Universty Press, 

1998) 
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ت للؿُمُاثُت 2الؿُمُاثُت ؤصوي بَاع ٖملي لضعاؾت الضالالث الاظخماُٖت.  ( وؤن الىخضة اإلاغ٦ٍؼ

( وؤن الؿلُت والخًامً ٩ًّىهان اججاَا ؤؾاؾُا للمباوي 3مالٟت مً ؾلؿلت مً الغمىػ اإلاخٟاٖلت. 

( وؤن اإلاٗخ٣ض 4مُاثُت. الاظخماُٖت واإلاٗاوي اإلاخٗل٣ت بها التي ال ًم٨ً ٞهلها ًٖ الخُب٣ُاث الؿُ

ت في الؿُمُاثُت الاظخماُٖت.  م وظىص 5وخضة ؤؾاؾُت ومغ٦ٍؼ ( وؤن للٛت ٖال٢ت وز٣ُت م٘ الىا٢٘، ٚع

 الخدّىالث في ٧ل الجىاهب الؿُمُاثُت. 

ت في الؿُمُاثُت الاظخماُٖت، ٟٞي الاججاٍ  َظا، وجىظض اججاَاث ٖضًضة لضعاؾت ؤلاقاعاث اللٍٛى

ؿُمُاجي للىهىم ٌٗخجى بجىاهب ؾبٗت هي: الٗىىان والٛالٝ وؤلاَضاء، الٗام في الخدلُل ال

اث٠ الؿغصًت، واإلاالمذ الضازلُت،  وألاؾماء، والهىع، والؼمان واإلا٩ان والٗال٢ت بُجهما، والْى

اث٠ )  ( metafunctionsالساعظُت للصسهُاث. وزمت اججاٍ لضي َالُضاي ٌٗخجي بإصاء اللٛت لْى

ت )interpersonalزالر هي الخضاولُت ) خهل َغح textual(، والىهُت )ideational(، وال٨ٍٟغ (. ٍو

٣ا للؿُا١ اإلاى٢ٟي بم٩ىهاجه  َالُضاي بالُغح الظي ؾب٤ ؤن ٢ّضمه مالُىىؾ٩ي في جدلُل الىو ٞو

٣ت )fieldالشالزت هي اإلاجا٫ ) م مً الترابِ الىز٤ُ  mode.)2(، والك٩ل )tenor(، والٍُغ لى الٚغ ٖو

الشالزت، ٞةجها جخماًؼ في بٌٗ هىاحي التر٦حز، ولظا جداو٫ َظٍ الضعاؾت جُب٤ُ بَاع بحن الاججاَاث 

ُٟي، ؾُمُاجي ٖام( في جدلُل مؿغخُت "الٗمُض اإلابّجل" بُٛت  مجهجي زالسي )ؾُاقي مى٢ٟي ز٣افي، ْو

 الخّٗم٤ في صعاؾت الجىاهب الؿُمُاثُت الاظخماُٖت ٞحها. 

 

 مالٚ معشخُت " الّمُذ اإلابجل " 

ا بصَعـ خؿحن مً مىالُض ما  ٠ َظٍ اإلاؿغخُت َى ألاؾخاط الض٦خىع ػ٦ٍغ
ّ
م بمضًىت 1950ل

ؤوحصخي بىالًت ؤًضو بالٛغب ألاوؾِ الىُجحري ؾاب٣ا، الجىىب الجىىبي في الخ٣ؿُم الجٛغافي 

ضاصًت بمؿ٣ِ عؤؾه، زم اهخٓم بمٗهض الخٗلُم  الؿُاسخي خالُا، و٢ض جل٣ى صعاؾخه ألاولُت وؤلٖا

ت الٗغبي ؤلاؾال  مي بإووو بىالًت ؤوهضو بالٛغب الىُجحري، وخهل بٗض طل٪ ٖلى الكهاصة الشاهٍى

م، والخد٤ بٗضَا ب٣ؿم الضعاؾاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت 1973الخ٩ىمُت الٗاصًت زم الٗالُت ٖام 

م، والض٦خىعاٍ 1980م، واإلااظؿخحر ٖام 1977بجامٗت بباصن لُخسغط ٞحها بكهاصة الب٩الىعٍىؽ ٖام 

                                                                                                                                              
1   Halliday, M. A. K., Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Meaning. (London: 

Edward Arnold, 1978), pp. 1-4  
2  Adeosun, H. O., "Towards a Socio-Semiotic Approach to Yoruba Written Poetry". Journal of the 

Linguistic Association of Nigeria (JOLAN), Vol. 14, No. 1, 2011, pp. 217-234  
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واهًم البروِٞؿىع خؿحن للٗمل بجامٗت بلىعن ب٣ؿم ألاصًان )ال٣ؿم الٗغبي  1.م1984ٖام 

ت 1995الخ٣ا( وجغقى لضعظت ألاؾخاطًت بهظا ال٣ؿم ٖام  م. و٢ض جىلى زال٫ ٖمله مىانب بصاٍع

ى خالُا مضًغ مغ٦ؼ الضعاؾاث ؤلالىعٍت بجامٗت  ت، مجها ٖماصة ٧لُت آلاصاب، َو ؤ٧اصًمُت مخىٖى

غ بٌٗ اإلاجالث الجامُٗت وجمشُل ألا٢ؿام في بلىعن، وجدّمل مه ت ؤ٧اصًمُت مشل جدٍغ اّم بصاٍع

ض مىانب اظخماُٖت ؤٖالَا ؤهه الىػٍغ إلاضًىت ؤوحصخي وألامام ألا٦بر والسُُب باإلاسجض 
ّ
اللجان، وج٣ل

ت.  2الجام٘ للمضًىت اإلاؿمى بمسجض ٖٞغ

ى م٣ضام نضو١  ت مازغة، وناخب هٓغة ها٢ضة، َو والبروِٞؿىع خؿحن طو شسهُت ٢ٍى

ى مسلو في ؤٖماله، وشسهُت  خٍغو ٖلى الخ٤ مهّغح مٗتٝر به وبن لم ٨ًً في نالخه، َو

داث مّغة في بٌٗ ال٣ًاًا ٞةن اإلاخٗاملحن مٗه  م مً ؤن له مىا٠٢ نلبت وجهٍغ لى الٚغ مغخت. ٖو

ىن ؤهه ٣ًىم م٘ الخ ٣بل الاهخ٣اص اإلاىّظهت بلُه، مما ٌٗتٞر ٗلً مىا٢ٟه في ألامىع، ٍو ٤ّ وناخبه، َو

ا  ٓهغ في اإلاؿغخُت جإزَغ جٗل مً الؿهل الخٟاٖل مٗه ٖلى الٗمل وؤلاهجاػ. ٍو ًضٞ٘ للش٣ت ُٞه ٍو

بدُاة مالٟها وبُئخه الاظخماُٖت والش٣اُٞت والٗملُت، وبك٩ل زام في ٖغيه للمٓاَغ الؿلبُت في 

عي وال٣غوي الٗام واهخ٣اصٍ لها. و٢ض ط٦غ في م٣ابلت ال٩اجب لها بإهه ما٫ بلى ٞطر اإلادُِ الجام

م مجها، والضٖىة بك٩ل ٚحر  م وجدظًَغ اث اإلاكِىت مً ؤظل بٖالم الىاؽ بكغوَع مماعسخي الخهٞغ

 مباقغ بلى هبظ الغطاثل هٓغا لٗىا٢بها الىزُمت إلاماعؾحها وللمجخم٘ الجامعي والٗام. 

 

 اإلابجل "  معشخُت " الّمُذ

جدخىي اإلاؿغخُت ٖلى زالزت ٞهى٫ بسمؿت مىاْغ، مىٓغ بالٟهل ألاو٫، ومىٓغان ب٩ل مً 

ِلي ٖمُض ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، 
ُ
غص في الٟهل ألاو٫ مٗاملت ألاؾخاط آز الٟهلحن الشاوي والشالض. ٍو

ى اإلا٨ّجى بـ "الٗمُض اإلابّجل" لُلبخه صازل ٢اٖت الضعاؾت، واٖخىاثه باهخ٣اص الؿُاؾُحن وعصوص  َو

ٗغى الٟهل الشاوي حٗامل  اث ؤؾخاطَم. َو ؤٞٗا٫ الُلبُت اللُٟٓت والخغ٦ُت اإلاخباًىت لخهٞغ

ت ؤبالىلى واعجؼا٢ه مً زضمخه لهم ٖلى ال٣بى٫ بالجامٗت باالعحكاء مجهم وزضاٖه  الٗمُض م٘ ؤَل ٢ٍغ

                                                           
م ؤهٟه""، مجلت   1 ، ال٢ٙشٖبض الؿالم، ٖبض الٛجي ؤبمبىال، "اإلا٣اعهت بحن اإلاؿغخُخحن "الٗمُض اإلابجل" و "ؤؾخاط ٚع

  31-17م، م2006، 19بباصن، اإلاجلض  ٢ؿم الضعاؾاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت بجامٗت
ا:    2 ت، )ؤوحصخي، هُجحًر ا بصَعـ، الٗمُض اإلابّجل: مؿغخُت ٖغبُت هُجحًر   34م(، م1994خؿحن، ػ٦ٍغ

ـ-ال٨ى٩اوي، ٖشمان بصَعـ، و ؤبىب٨غ ا بصَع ؤوبى خؿحن"، مجلت -خامض، خؿىت، "مً مالمذ الدؿامذ الضًجي لضي ػ٦ٍغ

  212 -202م، م2014، 2، الٗضص 2ىعو، اإلاجلض ، ظامٗت والًت ًىبي، صماجالىىس 
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ت مً لٗب وػٍاعاث، وال٣ُمت الاظخم اث ؤَل ال٣ٍغ اُٖت للخش٠٣ ختى لهم، و٦ظل٪ ؤهماٍ جهٞغ

اإلاؿخىي الجامعي. ؤما الٟهل الشالض ُٞٗغى الخٟاٖل بحن الٗمُض ألاؾخاط آزلي و٦باع ؤؾاجظة 

دخىي ٦ظل٪ جٟاٖله  اجه اإلاكِىت، ٍو م، وؤهماٍ مىا٢ٟهم مً الٗمُض في يىء جهٞغ ال٩لُت ونٛاَع

ا ًٖ الٗمُض، مً ؤهه ؾُٗؼ  ٫ مً مىهبه و٢ض م٘ الُلبت ٖىضما ج٣ُىىا ، بىاء ٖلى مٗلىماث ظمَٗى

ٌٗخ٣ل، ٞال٢ٍى بإلٟاّ و٢دت، ٦ما ّٖى٠ له بٌٗ ألاؾاجظة ال٣ى٫. و٢ض القى ألاؾخاط الٗمُض بٗض 

ت.  طل٪ ٖا٢بت وزُمت مسٍؼ

ل٣ض ٨ٖؿذ مؿغخُت " الٗمُض اإلابّجل " ظىاهب ؾلبُت مً الخٟاٖالث باإلادُِ الجامعي الظي 

بضو ؤن اإلاى٠٢ الىا٢ض لؤلويإ مً ٌٗمل ُٞه اإلاال٠ بما ج٩ّىجها مً مازغاث ماصًت اظخماٖ ُت، ٍو

٤ اإلاال٠ 
ّ
الُت، و٢ض ٞو َٝغ مال٠ اإلاؿغخُت َى الظي صٞٗه بلى جإلُٟها. ولٛت اإلاؿغخُت ؾلمُت ٖو

ت ٞحها بالؿُا٢اث الاظخماُٖت والش٣اُٞت في اإلادُُحن الجامعي والٗام.  في عبِ ؤلاقاعاث اللٍٛى

 

 العُاٛ اإلاىٜٙي والشٝافي للمعشخُت 

ُىىؾ٩ي جهىعا للؿُا١ الاظخماعي للىو ؤو السُاب ًخإل٠ مً زالزت م٩ىهاث جخًاٞغ َغح مال

٠ ٞحها الىهىم، وجل٪ هي: اإلاجا٫ ) ٣ت )fieldفي حك٨ُل البِئت اإلاباقغة التي جْى (، tenor(،  والٍُغ

  1(.modeوالك٩ل )

كحر بلى مالمذ اإلاى٠٢  ومجا٫ ٠ ٞحها الىو َو السُاب َى مجمٕى ألاخضار التي ًخْى

اث٠، ومً يمً اإلاجا٫ِ اليؿ٤ُ الًٗىي  وألاخضار التي ج٣٘ م٘ التر٦حز ٖلى ألاوكُت والْى

ت.  ت ال٩ىهُت واإلاجا٫ الضاللي والٗال٢ت بحن اإلاىيٕى واإلاالمذ اللٍٛى لؤلوكُت ومالمذ اإلاكاع٦حن واإلاٗٞغ

٣ت ٍغ م ال َو سُاب حكحر بلى اإلاكاع٦حن في الخضر الاظخماعي وجسل٣اتهم ومؿخىاَم الاظخماعي وؤصواَع

الاظخماُٖت اإلاخمشلت في ؤهىإ ألاصواع الخٟاٖلُت ووؿ٤ الٗال٢اث الاظخماُٖت اإلاىاؾبت الشابخت ؤو 

كحر  اع٧ىن ؤن السُاب بلى الضوع الظي جاصًه اللٛت وماطا ًخى٢٘ اإلاك ق٩لالُاعثت بحن اإلاكاع٦حن. َو

٣ت  ٍغ جٟٗله اللٛت لهم في اإلاى٠٢، مشل الخيؿ٤ُ الغمؼي للىو ومؿخىي ٖىانغ الىو ووُْٟتها، َو

ان مٗا(، والك٩ل البالغي للىو مً ب٢ىإ ؤو حٗلُم ؤو جٟؿحر ؤو  ه٣ل الىو )٦خابي ؤو قٟهي ؤو الىٖى

                                                           
1  Halliday, M. A. K. & Hasan, R. Language, Context and Text: Aspects of Language in a Social 

Semiotic Perspective. (Oxford: Oxford University Press, 1989), p. 5  
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٤ ل٩ُي22ؾىاَا. )َالُضاي  
ّ
اث٠ الشالر لضي َالُضاي  1جاعي -(. ووٞ وبحن اإلا٩ىهاث الشالزت بحن الْى

ُٟت الخباصلُت، والك٩ل بالىُْٟت  ٣ت بالْى ت، والٍُغ ُٟت ال٨ٍٟغ لضي مالُىىؾ٩ي ٞغبِ اإلاجا٫ بالْى

  2الىهُت، وؤياٝ بلحها همِ الخضًض )الكٟهي ؤو ال٨خابي(.

ىال٪ الؿُا١ الش٣افي الظي َى الىٓام اإلاٗغفي اإلا٣ٗض الىاؾ٘ بحن مسخل٠ ؤًٖاء مجخم٘  َو

ٗٝغ ز٣افي مٗحّ  ت اإلااؾؿُت وال٣ٗضًت، َو ت مجها اإلاٗٞغ دخىي َظا الؿُا١ ٖلى ؤهىإ مً اإلاٗٞغ ن، ٍو

ُت التي ٌؿهم اإلاكاع٧ىن في اإلاى٠٢ في بزاعتها مً زال٫ زهاثو الؿُا١  مً زال٫ ألاهٓمت اإلاٗٞغ

بضو ؤهه ًهٗب الٟهل بحن الؿُا١ اإلاى٢ٟي والؿُا١ الش٣افي الظي له جإزحر مباقغ في  اإلاى٢ٟي. ٍو

اث٠ الىٓام الىدىي للٛت لضي م ٩ىهاث اإلاى٠٢ الاظخماعي لضي مالُىىؾ٩ي، ٦ما ؤن له جإزحرا في ْو

ُما ًلي جُب٤ُ لهظا  يخج مً جالقي الؿُا٢حن اإلاٗجى اإلا٣هىص ؤو اإلادخمل مً الىو. ٞو َالُضاي. ٍو

 الخالقي في مؿغخُت " الٗمُض اإلابّجل ": 

 الؿُا١ اإلاى٢ٟي:  ( ؤ

 مجا٫ اإلاؿغخُت -1

(.  ًخمشل مجا٫ َظٍ اإلاؿغخُت في اإلاكاع٦حن وؤوكُتهم واإلاجا٫ الضاللي لها )ؤي اإلاىيٕى

برػ مً بحن الُلبت خؿً وقا٦غ  ِلي، ٍو
ُ
ٞاإلاكاع٧ىن في اإلاؿغخُت َم الُلبت والٗمُض ألاؾخاط آز

كاع٥  برػ مجهم الض٧اجغة بىبا و٧الى وبا٧ى وصوصو وهاها ٞاَمت، َو وقا٦غة وخٟهت، ومٗهم ألاؾاجظة ٍو

ـ ٞحها ؤَ ت ومجهم ُمىِضي ؤزى الٗمُض، وصاصا ومىمىصو. وجضوع ؤوكُتهم خى٫ الخضَع ل ال٣ٍغ

خأل٠  والاخخ٩ا٥ بالُلبت مً ٢بل الٗمُض، وجل٣ي الضعوؽ والخًامً في طل٪ مً ٢بل الُلبت، ٍو

خضاو٫ ؤؾاجظة ال٩لُت  لى بًجاص الخلى٫ للمكا٧ل الاظخماُٖت اإلاكتر٦ت، ٍو ت ٖلى ألاوـ ٖو ؤَل ال٣ٍغ

الضعاؾُت والٗال٢اث الاظخماُٖت في اإلاجخم٘ الجامعي، ٦ما ؤن لهم اخخ٩ا٧ا بالٗمُض الظي للكاون 

اث اإلاؿغخُت ؤق٩ا٫َ مٗاملِت ؤؾاجظة الجامٗت  ت. وجخًمً مىيٖى َى ؤًًا ٞغص مً ؤَالي ال٣ٍغ

للُلبت، وبك٩ل زام الجاهب الؿلبي مجها، مشل اؾخٛال٫ الُلبت ماصًا واظخماُٖا، والٟؿاص 

 اإلاخشل في ٢بى٫ الغقىة ؤو اإلاُالبت بها مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ الٗام ؤو الجامعي.  الاظخماعي

٣ت السُاب -2  ٍَغ

                                                           
1  Leckie-Tarry, H., Language and Cotext: A Functional Linguistic Theory of Register. (London: Printer, 

1995) 
2  Adeosun, H. O., "Towards a Socio-Semiotic Approach to Yoruba Written Poetry". 
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جخمشل في الٗال٢ت الاظخماُٖت بحن اإلاكاع٦حن وألاصواع الخٟاٖلُت بُجهم، ٞىجض ٖال٢ت ألاؾخاطًت 

م مً ؤن مىضوبهم الُ ال٢ت الؼمالت بحن الُلبت ؤهٟؿهم ٖلى الٚغ لبخه، ٖو الب خؿً بحن الٗمُض َو

حٍر مً ألاؾاجظة، وهجض الؼمالت ؤًًا بحن الٗمُض  عاثضَم وخل٣ت الىنل بُجهم وبحن ألاؾخاط آزلي ٚو

ال٢ت  ، ٖو ت ٞهىا٥ ٖال٢ت ألازىة بحن مىضي والٗمُض مً َٝغ و٦باع ألاؾاجظة في ال٩لُت، ؤما في ال٣ٍغ

ت ؤبالىلى. و٢ض ؤزغث َظٍ الٗال ٢اث في جداوعَم وفي الجىاع بحن الٗمُض والغظا٫ مً ؤَالي ٢ٍغ

م لؤللٟاّ والٗباعاث وما ٣ًخًُه السُاب مً الخىاي٘ والاخترام اإلاخباص٫ صون ؤن جمى٘ َظٍ  جسّحَر

بضو ؤن َىا٥ خضوصا الؾخٟؼاػ ؤٞغاص  اث. ٍو الٗال٢اث مً الاخخجاط والاؾدى٩اع إلاا ال ًل٤ُ مً الخهٞغ

ت.  مجخم٘ اإلاؿغخُت، ؾىاء صازل الجامٗت ؤو في ال٣ٍغ

 سُابق٩ل ال -3

حن وخ٨ما  وعصث َظٍ اإلاؿغخُت في ق٩ل ٦خابي، وجًمىذ ههىنها زالزت ؤهاقُض وبِخحن قٍٗغ

ت جألٟذ لخ٩ّىن ق٩ل  وؤمشاال وم٣خبؿاث وم٣ىالث ز٣اُٞت ومجاػاث وؤؾالُب بوكاثُت مخىٖى

م مً  لى الٚغ اإلاؿغخُت. ووعصث ههىم اإلاؿغخُت في ق٩ل خىاعاث، ولٛتها ظُضة وؾلُمت، ٖو

ي للٛت اإلاؿغخُت ٞةجها جًمىذ ٖضصا ٦شحرا مً اإلا٣ىالث الش٣اُٞت في لٛاث ٚحر ٖغبُت اإلاؿخىي الٗال

في مدُِ ألاخضار جىم ًٖ الخضازل اللٛىي الؿلبي خُض حٗبر ًٖ بٌٗ اإلاٟاَُم بٗباعاث ؾلُمت 

ت الك٩لُت ول٨جها ٚحر ٖغبُت هخجذ مً جغظمت اإلا٣ىالث الش٣اُٞت اإلادلُت وألامشا٫  مً الىاخُت اللٍٛى

م٨ً بًجاص م٣ابالث لهظٍ و  ُت، م٘ ؤن اإلاؿغخُت لِؿذ مترظمت، ٍو ت ؤو خٞغ الخ٨م جغظمت مٗىٍى

 الخٗبحرا في اللٛت والش٣اٞت الٗغبُت. 

 الؿُا١ الش٣افي: ( ب

ح٨ٗـ مؿغخُت "الٗمُض اإلابّجل" ظاهبا ؾلبُا مً الؿلى٥ الاظخماعي بحن اإلاش٣ٟحن في مجخم٘ 

اإلادُِ الجامعي ٖلى ؤًضي بٌٗ ألاؾاجظة اإلاٟؿضًً، اإلاؿغخُت، ٦ما جى٣ل مٗاهاة الضاعؾحن في 

وحٗغى ؤًًا جٟصخي الٟؿاص اإلاالي والاظخماعي في اإلاجخم٘ الٗام والجامعي، م٘ جدّمل اإلاىاَىحن 

البؿُاء ل٣ضع ٦بحر مً الابتزاػ والاؾخٛال٫ ٢بل ؤن ًى٣لبىا ٖلى الظًً ٌٗشىن في ألاعى ٞؿاصا. 

بٗض ألامل في ؤلانالح إلادُِ اإلاؿغخُت خُض اهخهى وجسخخم اإلاؿغخُت بٗغى مىٓغ ًبكغ بال سحر ٍو

ؤمغ ألاؾخاط آزلي ٖمُض ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت باؾخًاٞت عظا٫ الاؾخسباعاث له ب٣هض مداؾبخه 

 ٖلى ؤٞٗالت اإلاكِىت. 

ُت لضي ؤشسام اإلاؿغخُت في ا٢خباؾاتهم مً الىهىم ال٣غآهُت والخ٨م  وجخجلى ألاهٓمت اإلاٗٞغ

اث ألامىع في  واإلا٣ىالث الش٣اُٞت اإلادلُت، ٞللُلبت بإلاام بالش٣اٞت ؤلاؾالمُت واَإل واؾ٘ ٖلى مجٍغ
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ت وجداوعَم م٘ الٗمُض الىٓاَم اإلاٗغف اث ؤَل ال٣ٍغ ي لضحهم. الخغم الجامعي وزاعظه، وح٨ٗـ جهٞغ

وجخطر مٗخ٣ضاث ؤشسام اإلاؿغخُت مً زال٫ ؤلاقاعاث اللٛىٍت اإلاغجبُت بال٣ُٗضة والش٣اٞت 

ؤلاؾالمُخحن. وبطا ٧ان ألاؾاجظة ٖلى مؿخىي ٖا٫ٍ في اللٛت ٞةن ؤخضَم ًخّٗمض بؾاءة جٟؿحر ٢ى٫ 

ذ له مً ؤظل ججضًض مضة الٗماصة خُض ٢ا٫: " ..  ٖلى ٧ل الٗمُض لضي ٖغيه هَٟؿه ٖلحهم للخهٍى

خا٫، ؤها مؿخّٗض ٧ل اؾخٗضاص لسضمخ٨م"، ٞغّص ٖلُه الض٦خىع ٧ا٧ى مؿخٛمًا لخضًشه: " ؤها لم 

ؤٞهم ظُضا الجملت ألازحرة التي ه٣ُها الٗمُُض. َل حٗجي ؤه٪ مؿخّٗض ل٣بى٫ زضمخىا، ؤم ؤهذ 

ض ؤن ؤزضم٨م"  . مؿخّٗض لخسضمىا؟ "، ٞايُغ الٗمُض لُإحي بخىيُذ ٚحر يغوعي ٢اثال: " ؤٍع

 

 

اثٚ زالزُت في اإلاعشخُت   ٌو

ؤؾهم َالُضاي في اهدكاع الؿُمُاثُت الاظخماُٖت خضًشا مً مىُل٤ يغوعة ٖضم الٟهل بحن 

اث٠ اظخماُٖت زالزُت ( ، interpersonal)جباصلُت ) 1اللٛت واإلاجخم٘، وؤن هدى اللٛت هٓام مهُا لْى

ت ) ٨ٍغ ( ( جخًمً الٗال٢ت بحن ؤلاقاعاث )الغمىػ( والضالالث، وجغبِ textual(، وههُت )ideationalٞو

 الىو بىا٢٘ اؾخسضامه. 

ُٟت الخباصلُت في الخٟاٖل بحن ؤشسام اإلاؿغخُت وبُٖائهم للمٗلىماث  جهاصٞىا ؤمشلت للْى

م ًٖ مىا٢ٟهم. ٟٞي الدؿلُم ٖلى الٗمُض ًهضع الُلبت  م لؤلصواع وبل٣ائهم لؤلؾئلت وحٗبحَر وبنضاَع

ل٨ُم الؿالم( و٢ض ال ًغص ٖباعة  )الؿالم ٖل٨ُم وعخمت هللا وبغ٧اجه(، و٢ض ًغص ألاؾخاط ٢اثال: )ٖو

خطر اإلاؿخىي الاظخماعي مً  دب٘ طل٪ جباص٫ الخدُت الٗامت: )نباح السحر(. ٍو ُٞاقغ بالجلىؽ، ٍو

ت بل وألاؾاجظة، ٞىجض الُلبت ًٟخخدىن ؤخاصًثهم بٗباعاث مشل: نب اح ٖباعاث الُلبت وؤَل ال٣ٍغ

٣ىلىن: بلى الل٣اء ًا ٖمُضها اإلابجل. ول٨ً الٗمُض  السحر، مً ًٞل٪، ًا قُش، ًُٞلت الٗمُض، ٍو

٘ ٖلحهم مً و٢ذ آلزغ بالخىبُش والاؾخسٟاٝ بإ٢ىالهم واؾدى٩اع ؤ٢ىالهم ٚحر اإلاهظبت، بُض ؤن  ًتٞر

مٗا٢بتهم،  الُلبت ٢ض ًسغظىن ًٖ ج٣لُض اخترام ألاؾخاط بطا جإ٦ضوا ؤن ألاؾخاط ٚحر ٢اصع ٖلى

 وبك٩ل زام في عصوصَم ٖلى ؤ٢ىاله. 

اعتهم له  ت مً ألاؾخاط آزلي ٞةجهم مهظبىن في الخضًض لضي ٍػ م مً اؾدُاء ؤَالي ال٣ٍغ لى الٚغ ٖو

م مً ؤهه مً ؤجغابهم في الٗمغ، ٣ُٞى٫ صاصا ٖىض صزىلهم مجز٫ ألاؾخاط وبٗض الؿالم ٖلُه  ٖلى الٚغ

٣ى٫ آلازغون: " مغخبا، الؿالم مجاملت له: " آٍ، ؤحها ألاؾخاط ال٨ب ض ػماهه، مغخبا ب٪." ٍو ٍغ حر ٞو

                                                           
1  Halliday, M. A. K., Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Meaning. p. 112   
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ت بغئٍت ؾُاعجه  ٣غون بإجهم ٖلمىا ب٣ضومه بلى ال٣ٍغ ٖل٨ُم." زم بجهم ٌؿخدؿىىن ممخل٩اجه، ٍو

ها ٧ل بوؿان. وهالخٔ ؤن ألاؾخاط آزلي مخىاي٘ في ججاوب ال٣ى٫ م٘  البًُاء اللماٖت التي ٌٗٞغ

ت ً له مً ؤَالي ال٣ٍغ غص ٖلحهم بالك٨غ ٖىضما ٌك٨غوهه، وختى  الؼاثٍغ ِٞؿخدؿً ويٗهم ؤمامهم ٍو

ى صاصا  ً له بٗضم بًجاص ال٣بى٫ ألبىائهم ٞةن ؤخضَم َو ب الٗمُض ؤمل الغظا٫ الؼاثٍغ ُّ ٖىضما ًس

ال. وٗٝغ ؤه٪ ؤهذ الٗحن التي هغي بها ما ًدضر في جل٪  ٌكُض به ٢اثال: "وك٨غ الٗمُض ق٨غا ظٍؼ

٪ في الجامٗت في ؾبُل ج٣ضم بلضها." ٨ُٞثر مً ؤلاقاصة به. ول٨ً ألاؾخاط الجامٗت ووٗٝغ مجهىصاج

ىن ٢ضعي."  ٣ى٫ ألزُه: :ؤال جغي ما عؤًُذ؟ َاالء الغظا٫ ال ٌٗٞغ آزلي ٌكمئز مجهم بٗض اههغاٞهم ٍو

ىن الٟغ١ بحن  ىن ال ٌٗٞغ ٍّ ول٨ً ُمىضي ؤزاٍ حهضثه ٣ُٞى٫: " مهال ، ًا ؤدي. ال حٗبإ بهم، ٞةجهم ٢غو

مُجهم." قمال  هم ٍو

ل ٦باع ألاؾاجظة ٖلى جباص٫ الاخترام م٘ الٗمُض ختى ٖىضما ظاوػ خّضٍ وزغ١ الؿلى٥  ْو

دُلىن بلُه بٗباعاث مشل: ًا ًُٞلت الٗمُض، ًا ٖمُضها اإلابجل، ًا  الاظخماعي اإلا٣بى٫، ُٞساَبىهه ٍو

اَبهم بىدى: ًا ٖمُضي، ٖمُضها، َى الٗمُض. وب٣ي الٗمُض َى هٟؿه ٖلى اخترامه لؤلؾاجظٍ ُٞس

ص٦خىع بىبا، ًا ص٦خىع ٧ا٧ى، ًا ص٦خىع با٧ى، ق٨غا ل٪، ق٨غا ل٨م، ؤق٨غ ل٨م ظمُٗا. بُض ؤن 

لي ، 
ُ
الٗمُض ٢ض ًهحر بلى خ٣ُ٣خه لضي ػمالثه ٖىض اإلاىاظهت الٗىُٟت، ٦ما زاَبه ألاؾخاط ٧ا٧ى: " آز

 ؤها ؤقحر بلُ٪ وبلى عطاثل٪ اإلاىدىت، ؤال حؿخخي؟ّ!  

ُٟت ا ُٟت وهجض الْى ت في جمشُل السبراث والٓغوٝ وؤزال٢ُاث ألاشسام، وجغص َظٍ الْى ل٨ٍٟغ

في الخىاّم والا٢خباؽ مً آلاًاث والٗباعاث ؤلاؾالمُت في مداولت الُلبت إل٢ىإ ألاؾخاط، وب٢ىإ 

ألاؾاجظة لؼمالئهم، وفي مؿاهضة ألا٢ىا٫ باألمشا٫ والخ٨م الكاجٗت في لٛتهم ومدُُهم الش٣افي. ومً 

اث ألاؾخاط: " بن هللا طل٪ ح ى مىضوب الُلبت ٖىضما ًجلـ بٗض مدا٧اة جهٞغ ٗبحر الُالب خؿً َو

ج بحن الخىام م٘ آلاًت ال٣غآهُت واإلا٣ىلت  ى حٗبحر مٍؼ ٗٝغ ع٢م بِذ ٧ل واخض مىا ومى٨م." َو مٗىا، َو

ت اإلاُٟضة لٗلم هللا بإخىا٫ الىاؽ الٓاَغة والباَىت. ومجه ت الُىعٍاٍو ا ؤًًا ٢ى٫ ػبحر الش٣اُٞت اإلاجاٍػ

عّصا ٖلى اهخ٣اص ألاؾخاط للمؿئىلحن الغؾمُحن: "وهللا ٌٗلم اإلاٟؿض مً اإلاهلر والُالر مً الهالر." 

ؿخٗمل ألاؾخاط الخٗبحرة الش٣اُٞت في تهضًضٍ لكا٦غ وقا٦غة: " .. ٞؿدؿمٗان مجي ما ؾمٗخه  َو

طل٪. وجهاصٞىا الٗباعة اإلا٣خبؿت الضظاظت مً سٗالت."  لُٗجي مٗا٢بتهما وجإصًبهما بغؾىبهما ؤو ٚحر 

ىعص م٣ىالث  مً خؿً: "ْهغ الٟؿاص في البر والبدغ." ح٣ُٗبا ٖلى بلخاح ألاؾخاط بكغاء مظ٦غاجه، ٍو

ت: " وهللا زحر مٗحن للخُاب الظي ال ًمل٪ ٞإؾا، والهُاص الظي ال ًمل٪ هبض٢ُت.  ز٣اُٞت ًىعباٍو
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ّب الظّبان." و٢ض خّى٫ الُلبت الٗباعجحن )ْهغ الٟؿاص( وهللا َى الظي ٌٗحن الب٣غة التي ال طًل لها في ط

 و )في بلضها اإلاّٟضي( بلى وكُض صازل ٢اٖت الضعاؾت. 

لسخي ٧اإلاجىىن(  ؿخسضم مىمىصو ٖباعة خ٨ُمت: )لً ؤ٢ظٝ زمؿماثت هحرة في اإلادُِ ألَا َو

 ًٖ مالخ٣ت الٗمُض ختى ًخد٤٣ ٢بى٫ ابىه للضعاؾت في الجامٗت. وه
ّ

جض م٣ىلت الؾدبٗاص ؤن ٠٨ً

ؤزغي ًٖ ٢ُمت الخالت الصخُت الؿلُمت في ْغوٝ ال٣ٟغ مً مىضي: )بن مً له ٖاُٞت َى الظي 

.( ول٨ً ألاؾخاط آزلي ًضاٞ٘ ًٖ ٞؿاصٍ واعحكاثه مً الىاؽ الظًً ًٓىىن ؤهه  ٌكخ٩ي مً الجٕى

٧ل مً الىمل، ًمشلهم زحر جمشُل باإلا٣ىلت اإلادلُت: )بن الًّب الظي ًضاٞ٘ ًٖ الىمل ٞال بّض له ؤن ًإ

ؿدى٨غ اٖتراياث ألاؾخاط ٧ا٧ى  وبال ٩ًىن ٦مً ٌٗمل وال ًإزظ ؤظغا.( وحهّضت ألاؾخاط صوصو الٗمَُض َو

إ ٖلُه.( ولضي الخهّبر  ٖلى الٗمُض، وطل٪ ألهه ٧الغؤؽ لؤلؾاجظة )وبن الًٗى اإلاؿّمى عؤؾا ال ًَى

ونابغوا وعابُىا واج٣ىا هللا لٗل٨م  ٣ًخبـ ألاؾخاط با٧ى ٢ىله حٗالى: )) ًا ؤحها الظًً آمىىا انبروا

 ( وجىظض م٣خبؿاث ؤزغي. 200جٟلخىن.(( )آ٫ ٖمغان: 

وألوكىصحي الُلبت صالالث بلُٛت، ٞةخضاَما حّٗبر ًٖ الىظه الىّحر الظي ًل٤ُ باألؾخاط الٗمُض، 

ر ول٨ً الشاهُت حّٗبر ًٖ الجاهب الؿحئ الىاجج مً الخىا٢ٌ الضازلي في شسهِخه بجاهبحها الهال

 والُالر، ٞاألولى جىبئ باالخخٟاء به وبالهٟاث اإلاالثمت إلاىهب الٗماصة: 

 ًُٞلت الٗمُض # ٖمُضها ل٠ُُ 

 ؾٗاصة الٗمُض # ٖمُضها ٍْغ٠ 

 ٠  هًاعة الٗمُض # ٖمُضها ٍَغ

 ٦غامت الٗمُض # ٖمُضها ه٠ُٓ 

 م٩اهت الٗمُض # ٖمُضها قٍغ٠ 

 ؤًا ٖمُض ؤَال # ؤًا ُٖمض ؾهال 

 ٖمُضها مجُض ٖمُضها وصوٌص #

بي ػاثض، وبٌُٛ ٢اٍؽ: )م  (7ؤما الشاهُت ٞخىبئ بالخىا٢ًاث، ٞهى ٚجي ول٨ىه ق٣ي بالٜ، ٚو

 ٖمُضها ٚجي # مدّب للك٣اوة 

 ٖمُضها زغّي # زغي بالٛباوة

 ٖمُضها ظضًغ # ظضًغ بالٗضاوة 

 ٖمُضها مجُض # مجُض في ال٣ؿاوة 

 ٖمُضها ظلُل # ظلُل في الك٣اوة 
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 ٖمُضها ؾُٗض # مدّب للٗضاوة 

 

ت، ٞلٟٓت )ؾُاسخي( في ٢ى٫ الٗمُض في الغص ٖلى ؤخض  ىت صالالث ٨ٍٞغ ُّ وأللٟاّ ومهُلخاث مٗ

َلبخه: )جخ٩لم ٦إه٪ ؾُاسخي( جض٫ ٖلى الاهُبإ الكاج٘ لضي اإلاىاَىحن ًٖ الؿُاؾُحن في اؾخٗما٫ 

ذ لهم في الاهخساباث،  ظا مٟهىم قاج٘ لضي ؤٞغاص ٖباعاث جسضٕ اإلاىاَىحن وجضٞٗهم للخهٍى َو

اإلاجخم٘، و)الٗال٢اث الكُُاهُت بحن بٌٗ ألاؾاجظة وبٌٗ الُالباث في الجامٗت لها مٟهىم قاج٘ 

ُت، ومشلها ٖباعة )ٌكُجهم( في خضًض الض٦خىع بىبا )وؤال ًٟٗلىا ما  ًخٗل٤ باإلاهاخبت ٚحر الكٖغ

ّل، واججاع بٟغم ٌكُجهم( في الترمحز للٟؿاص السل٣ي مً ٖال٢اث ٞاؾضة، وؤزظ  للغقىة، ٚو

م مً ؤن اإلاؿغخُت جىا٢ل ألاخضار والى٢اج٘ في مدُِ ظامعي ٞةن  لى الٚغ ال٣بى٫، وما ؾىاَا. ٖو

ت، مشل  ٖىانغ مً الخٟاٖل بحن الُلبت وألاؾخاط آزلي حكبه ما ًدضر في مدُِ اإلاضاعؽ الشاهٍى

 ٦خابت ؤلاوكاء، وال٣ُام لؤلؾخاط، والاؾخ٣با٫ والخىصٌ٘ له. 

خجلى الىُْٟت الىهُت في جىا٤ٞ الىهىم م٘ الؿُا١ اإلاى٢ٟي واإلاىيىعي للمخساَبحن وج

ول٨ُُٟت اؾخٗما٫ اللٛت. ٞاإلا٣خبؿاث اإلاؿخسضمت مىاؾبت للؿُا٢اث التي وعصث ٞحها، وهي جدمل 

مٗاوي مخ٣ٟت م٘ ؤٞٗا٫ ألاشسام في مىا٠٢ مدضصة مً اإلاؿغخُت. وجغص ألامشا٫ والخ٨م في 

ٗبر ألالٟاّ )مً ؤٞٗا٫ ونٟاث وؤؾماء( ًٖ اإلاالمذ الضازلُت والساعظُت مىا٠٢ مىاؾبت، وح

لؤلشسام بك٩ل واضر مخ٤ٟ م٘ الضالالث اإلا٣هىصة. وحٗبر الٗباعاث الىا٢لت للمٗاوي والخ٣الُض 

 الش٣اُٞت اإلادلُت ًٖ اإلاىا٠٢ والٗال٢اث واإلاٟاَُم بك٩ل ناص١. 

ٗبحر ًٖ ونى٫ ألاؾخاط آزلي بلى اإلاهحر ومً الخىام واؾخسضام اإلا٣ىالث الش٣اُٞت في الخ

ى خؿً، ًٖ وي٘ َظا ألاؾخاط ٢غب مال٢اجه للٗا٢بت  ت الهىان ٢ى٫ ؤخض الُلبت، َو اٍو اإلادخىم َو

٤ الصجغة ختى ونل بلى ؤَغاٝ ألاوعا١، و٢ض ٚغؽ شجغة الؼ٢ىم وهبذ 
ّ
الىزُمت: " بهه ٢ض حؿل

ا ختى ًىٟجغ بُىه."  هباجا خؿًىا وؾُمؤل بُىه بشمَغ

ت في اؾدى٩اٍع لخهّجم الُلبت ٖلُه " ؤٍ، ٍو ٍغ ت الخهٍى لجإ ألاؾخاط آزلي بلى الخ٨م اإلادلُت اإلاجاٍػ

صب  ذ اإلال٣ى في مٟغ١ الُغ١ ٍو ُّ ٢ض نغث مؼبلت لجمُ٘ الىٟاًاث وألاوؾار! وؤمغي ٦مشل الٛىم اإلا

ما(  ." و٧ىن ألاؾخاط آزلي )يُٟا م٨غَّ ٍ٘ م في م٨خب ألامً ٖلُه اليؿىع مً ٧ل م٩ان وجإ٧له بكغٍٍ َو

باعة )٣ًىلىن ما ًٟٗلىن( حٗبر بهض١ ًٖ ؾلى٥  دَؿض ٖلُه. ٖو ًُ ُٟض بمهحر ال  ما به ٍو
ّ
ًدمل ته٨

ىصَم. و٢ض )ْهغ الٟؿاص( خ٣ُ٣ت بمجاَغة  الؿُاؾُحن في البالص خُض ٌٗضون الكٗب وال ًٟىن بٖى



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 481  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

إلاٟؿض مً اإلاهلر( في ألاؾخاط آزلي بمسالٟت ٢ىاهحن الجامٗت وزغ١ ؤزال١ اإلاغوءة، و )هللا ٌٗلم ا

ا ٖلى خمالث الٗمُض ٖلى الؿُاؾُحن.   الاهٟٗا٫ الؿلبي عصًّ

ت ؤبالىلى ٢اثال: " واؾخُٟٗتهم ب٩ّل  خدضر الٗمُض ًٖ مداوالث بًجاص ال٣بى٫ ألبىاء ؤَالي ٢ٍغ ٍو

غاء باإلاا٫ وال٣ى٫ مً الىؾاثل اإلاٗخاصة في الخإزحر في ٢غاع  اث ما لي مً ألا٢ىا٫ وألامىا٫"، ألن ؤلٚا

ٟحن واإلاؿئىلحن ال٨باع، والهٛاع ٖلى ألاخغي. ٞةطا ٧ان الٗمُض ًى٣ل التهم بلى ألاؾاجظة في  اإلاْى

ى يال٘ في الٟؿاص، ٞةهه ًهض١ ٖلُه اإلا٣ىلت اإلادلُت: " بن ال٣ِضع .. ًّتهم  ٖال٢اتهم بالُالباث، َو

بضو ؤن الض٦خىعٍ هاها ٞاَمت حٗغى ا لخّل ألاوؿب للمك٩لت الٛالًت بالؿىاص م٘ ؤجهما ؤؾىصان". ٍو

ظٍ ٖباعة جى٣ل بهض١  ً، وؤمؿ٩ىا ّٖما ٌكحن جٟلخىا." َو الؿلى٦ُت وطل٪ في ٖباعة " اٞٗلىا ما ًٍؼ

اإلابضؤ الظي ًيبػي ؤن ٩ًىن ٖلُه الخٗامل بحن الجيؿحن في الخغم الجامعي، ؤي ٞٗل السحر الظي 

ا حن. وخ٣ًّ  ًٖ الكّغ الظي ٌكحن مً ؤظل ؾالمت الُٞغ
ّ

ً، وال٠٨ بن بٌٗ ألاؾاجظة )بزىان  ًٍؼ

ٗذ( خُض ج٩ىن الٗال٢اث الكُُاهُت. وفي الخل٣ت ألازحرة ٌٗبر  ُّ الكُاَحن( وبن )ألاماهت ٢ض ي

ت مؿدكهضا ببُتي بهلى٫:   الٗمُض ًٖ هٟؿُت اإلاى٨ؿغة اإلاٟجٖى

 ؤزظث هاع بُضي # ويٗتها في ٦بضي

 ؤق٩ى إلاً ًا ؾُضي # ؤخغ٢ذ ٢لبي بُضي. 

 

 اإلاعشخُت ظُمُاثُاث احخماُِت في

ت في ؾُا٢اث اظخماُٖت  ل" مً ؤنىاٝ مً ؤلاقاعاث اللٍٛى جخإل٠ مؿغخُت "الٗمُض اإلابجَّ

 ز٣اُٞت، وه٣ضم ظىاهب مجها في ال٣ٟغاث آلاجُت: 

 الٗىىان والٛالٝ وؤلاَضاء:  -

ت(، وهي عمؼ للترار ؤلاؾالمي، وجىبئ بإن اإلاال٠ ًىُل٤ مً  بَّ
ُ
ًدمل ٚالٝ اإلاؿغخُت عؾما لـ )٢

مىٓىع بؾالمي في ه٣ض اإلاماعؾاث الاظخماُٖت الٟاؾضة، وبهٟت زانت بطا نضعث مً ؤؾخاط 

مُض ٧لُت ظامُٗت ًيبػي ؤن ٩ًىن ؾٟحرا للسحر بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ الجامعي، ول٨ىه باث  ظامعي ٖو

 ؼا للٟؿاص. عم

والٗىىان )الٗمُض اإلابّجل( ًىبئ باإلا٩اهت ألا٧اصًمُت الاظخماُٖت إلاً ًخىلى الٗماصة بحن ؤٞغاص 

اإلاجخم٘ الٗام وصازل الخغم الجامعي؛ بط ًخى٢٘ ؤن ٩ًىن له شخيء مً الىٟىط جبٗا إلاكاع٦خه في 

ا ث ألامىع صازل ٧لُخه مً اظخماٖاث ًخسظ ٞحها ال٣غاع في بصاعة الجامٗت، ٦ما ؤن له هٟىطا في مجٍغ

خُض بن آعاءٍ ومكىعاجه ؤؾاؾُت في ٖضص مً مهالر الُلبت وألاؾاجظة. وب٢غاعا بهظٍ اإلا٩اهت 
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ب الٗمُُض في الل٣اءاث الغؾمُت خُىما ًىاصي بــ )
َ
ساَ ًُHonourable Dean  ."ل (، ؤي " الٗمُض اإلابجَّ

ًما وبصاهت له، ول٨ً مال٠ اإلاؿغخُت ٌؿخسضم َظٍ الهٟت )اإلابّجل( لصسهُت ب
ُّ
ُل اإلاؿغخُت ته٨

ٞهى الغظل اإلادترم لضي ؤٞغاص مجخمٗه ألا٧اصًمي والٗام ول٨ىه ٞكل في نُاهت َظا اإلاىهب 

اجه اإلاكِىت اإلاسُبت آلما٫ الُلبت وألاؾاجظة، وآما٫ مجخمٗه ال٣غوي مما ؤٞطخى به بلى ٖا٢بت  لخهٞغ

 وزُمت. 

اء مال٠ اإلا ٨ٗـ ؤلاَضاء ظاهبا زحرا ًٓهغ ٞو بت مً هٟؿه، ٞلم ٨ًخ٠ َو ؿغخُت لؼوظخه ال٣ٍغ

برػ  ّحن اؾمها زم صٖا لها بالبر٦ت، وؤّمً ٖلى صٖاثه. وٍُ بةَضاء الٗمل لؼوظخه بل ونٟها بالخبِبت ٖو

م مً هٓغجه الىا٢ضة للمماعؾاث الاظخماُٖت، مداٞٔ ٖلى  اإلاال٠ ؤهه شسهُت متزهت، ٞهى ٖلى الٚغ

خ٣اص بإزغ الضٖاء في خُاة ألاٞغاص. الخىاّص ألاؾغي، ومخمؿ٪ بخ٣الُضٍ الضً  يُت في الٖا

 ألاؾماء:  -

ت ألشسام اإلاؿغخُت، ٞمجخم٘ ألاؾاجظة ٌٗبر ًٖ الخىٕى  جسّحر مال٠ اإلاؿغخُت ؤؾماء مخىٖى

ال٣بلي وال٣ٗضي، ٞمجهم مً حؿمى بإؾماء مً مى٣ُت ؤًضو، مشل آزلي اؾما للٗمُض، ٧ا٧ى، وبىبا، 

ومجهم مً ًدمل ؤؾماء مً مى٣ُت الُىعبا، مشل صوصو، و٧ىال، ومجهم مً ًيخمي بلى مى٣ُت الهىؾا 

غي مً ؤؾماء الُلبت ؤن ٚالبُتهم مً اإلاؿلمحن خُض حؿمىا بـ )خؿىت م شل با٧ى، وهاها ٞاَمت. ٍو

خ٤ٟ ؤن ًدكابه اؾم السُُبحن )قا٦غ وقا٦غة(، ولٗل  وخٟهت وػبحر وؤخمض وقا٦غ وقا٦غة. ٍو

 حكابه الاؾم مً ؤؾباب الخ٣اعب والخأل٠ بُجهما. 

خه، ٞ حر بؾالمُت، ؤما ؤٞغاص ؤؾغة الٗمُض وؤٞغاص مجخم٘ ٢ٍغ ت بؾالمُت ٚو ُدؿمىن بإؾماء مخىٖى

ت إلخضي ػوظاث الٗمُض، ومىضي ألزُه. وصاصا اؾم  لي للٗمُض وماٍع
ُ
ت وؤوحكُت، وهي آز ىعباٍو ٍو

ت، وهىؾا عظل في  ت، ومىمىصو )جدٍغ٠ لٟٓت مدمــض( لغظل مً ال٣ٍغ ًىعباوي ألخض ؤَالي ال٣ٍغ

ت لٟٓت ًىعب ت ؤًًا. وؤبالىلى اؾما لل٣ٍغ ت لؤلؾاَحر الُىٍلت لِكحر إلاؿ٣ِ عؤؽ الٗمُض، ال٣ٍغ اٍو

ى اؾم ٣ًغب ؤن ٩ًىن قمالُا ؤو قغ٢ُا. وجُٟض  و٧ا٧اصو اؾم للمضًىت التي ج٣٘ ٞحها الجامٗت، َو

خٗاٌل ؤَله بخأٍر وحٗاون، وجباص٫ للمهالر  غ٢ُا، ٍو ألاؾماء بإن مجخم٘ اإلاؿغخُت مخىٕى صًيُا ٖو

ماعي، واهخ٣اصَم وججاوبهم م٘ ألاويإ، و٢ض ججلى طل٪ في صون قٗىع بالخٟغ٢ت في جٟاٖلهم الاظخ

اث الؿُاؾُحن في البالص وعّص الُلبت ٖلُه بالخٍٗغٌ.  اهخ٣اص الٗمُض لخهٞغ

 الهىع:  -

ال جخًمً اإلاؿغخُت نىعا لؤلشسام وألاقُاء، ٚحر الغؾم اإلاشبذ في الٛالٝ ألاًمً ٦ما ؾب٤ 

 في ٢اٖت الضعاؾت، مشل بُان صالالجه، ول٨ً مال٠ اإلاؿغخُت ًغؾم باألل
َ

ٟاّ والٗباعاِث ألاخضار
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غؾم ٦ظل٪ ق٩ل الاؾدئظان  ٢ُام الُلبت للدؿلُم ٖلى ألاؾخاط، ومدا٧اة الُلبت لؤلؾخاط آزلي، ٍو

ت  ت، وػٍاعة ؤَل ال٣ٍغ غؾم مشل طل٪ همِ اللٗبت بحن عظا٫ ال٣ٍغ للخضًض في اظخمإ ألاؾاجظة، ٍو

 اهبُت ؤزغي.  لؤلؾخاط مىضي. وجىظض في اإلاؿغخُت نىع ظ

 الؼمان واإلا٩ان والٗال٢ت بُجهما:  -

ا الٗمُض، وطل٪ في مبجى ال٩لُت،  دًَغ ج٣٘ اإلادايغاث في ؾاٖاتها اإلادضصة في ٢اٖت الضعاؾت، ٍو

ومضة الٗماصة ٖامان وهي ٢ابلت للخجضًض لخ٩ىن ؤعب٘ ؾىىاث لؤلؾخاط اإلاّٗحن، َظا ما جمىاٍ ألاؾخاط 

ؾاجظة في ٢اٖت الاظخمإ ل٨باع ألاؾاجظة ب٩لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، آزلي لىٟؿه، وح٣ٗض اظخماٖاث ألا 

وفي اإلا٩ان هٟؿه ٩ًىن اهخساب الٗمُض ٧ّل ٖامحن، ؤما الجامٗت ٞخ٣٘ بمضًىت ٧ا٧اصو في خحن ؤن 

اث اإلاكِىت مً الٗمُض مغ٦ؼ الاؾخسباعاث  ت ؤبالىلى، و٢ض بلٜ زبر الخهٞغ الٗمُض مىدؿب بلى ٢ٍغ

ىضما جهل صٖىة اؾخ٣ضام الٗمُض لهظا اإلاغ٦ؼ ناصٞخه في ٢اٖت ألامىُت بالٗانمت ؤبى  ظا، ٖو

الضعاؾت، ولم ٌؿمذ له بالخإزغ في الاؾخجابت للضٖىة، بل بن ٖلُه ؤن ًدب٘ اإلاى٠ْ اإلاىضوب الظي 

 ٌؿلم الضٖىة له. 

م لسبر ٢بى٫ ؤبىائهم بجامٗت ٧ا٧اصو،  ت ؤبالىلى ٞةهه ٢ض مطخى قهغان ٖلى اهخٓاَع ؤما ؤَالي ٢ٍغ

اعاث و  َظٍ مضة ٧اُٞت الجساط ال٣غاع بكإن ٢بى٫ الُلبت بالجامٗت، و٢ض اٖخاص ألاؾخاط آزلي ٍػ

ت خًىعٍ ٞةجهم ٌؿخٗضون إلاال٢اجه مً  ىضما ًخدؿـ ؤَل ال٣ٍغ حن، ٖو خه ٧ل ؤؾبٖى مىخٓمت ل٣ٍغ

الخٔ ؤن مضة ؾيخحن ٧اٞت ألصاء ألاؾخاط آزلي في  ؤظل الاؾخٗاهت به في ؤمىع جخهل بالجامٗت. ٍو

اعة ال٩لُت، ومً زم ج٩ىن بٖاصة الاهخساب جإ٦ُضا للش٣ت في بصاعجه بطا ؤُٖض اهخسابه، ؤما بطا اجهؼم بص

ٌ بصاعجه الؿِئت ألمىع ال٩لُت.   ٩ُٞىن طل٪ اخخجاظا ٖلى ٞع

اث٠ الصسهُاث: -  ْو

اث ألاؾاجظة في  ط٦غ مال٠ مؿغخُت "الٗمُض اإلابجل" ؤهه ٢هض ٖغى الجاهب الؿلبي مً جهٞغ

ظا مخٗمض لضًه ألهه ًغي ؤن الكّغ بطا اإلاجخم٘ الج امعي الىُجحري ممشلت في ؾلى٥ ألاؾخاط آزلي، َو

ض َظا لضي م٣ابلت ال٩اجب له. بُض 
ّ
م٨ً ؤن ًى٣لب الىي٘ زّحًرا. و٢ض ؤ٦ ٞطر ؤمٍغ اج٣اٍ الىاؽ، ٍو

دت والسُٟت، وفي مىاظهت  ؤن الٗغى ًخًمً ظاهبا بًجابُا مخمشال في اخخجاظاث الُلبت الهٍغ

 مً ؤؾاجظة ال٩لُت.  ٖضص

ى م٘ طل٪ مدايغ  ٞالٗمُض َى ألاؾخاط آزلي اإلاؿئى٫ ًٖ بصاعة ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُتن َو

ظا  بال٩لُت، ول٨ىه ٖى٠ُ في الخٗامل م٘ الُلبت، وهٟعي ٦ظل٪ ًغجؼ١ مً بُ٘ اإلاظ٦غاث للُلبت، َو

م الُلبت بط ًدضص ؤمغ ال ًيبػي ؤن ًدضر صون بطن مً بصاعة الجامٗت، وآزلي ٦ظل٪ مشّبِ لهم



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 484  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

ى ؤًًا مغّوط للٟؿاص ؤلاصاعي خُض ٣ًبل الغقاوي مً  ؤ٢صخى ج٣ضًغاث الُلبت ٢بل الامخدان، َو

م مً  ت ؤبالىلى ٞٗلى الٚغ غ َلباث ألاؾاجظة للتر٢ُت والخهى٫ ٖلى مؿخد٣اتهم. ؤما في ٢ٍغ ؤظل جمٍغ

ت، ٞةهه اهخداػي ًغحصخي مجهم مً ؤظل زضمته م في ٢بى٫ ؤبىائهم في ؤهه مدتَرم لضي ؤَالي ال٣ٍغ

ً في مضة  ى ٦ظل٪ عمؼ للٟؿاص ٖلى مؿخىي البالص، و٢ض اؾخُإ ؤن ًبخجي بِخحن ٦بحًر الجامٗت، َو

 وظحزة ٌؿخدُل ؤن ًخم ٞحها مشل طل٪ لضي ألاؾاجظة الجامُٗحن. 

م مً ؤن  هم ًداٞٓىن ٖلى ج٣الُض اخترام ألاؾاجظة ٖلى الٚغ ومً ظاهب الُلبت ٞمجمٖى

اجه، و٢ض ٞغخىا ؤزحرا ألاؾخاط آزلي ا لٗمُض ٌؿحئ الخٗامل مٗهم، ٞإنبدىا مؿخاثحن مً جهٞغ

بؿىء مأله. ؤما الُالب )خؿً( ٞهى عاثض الٟهل مىٓم لكئىن ٢اٖت الضعاؾت مكٝغ ٖلى بُ٘ 

اث ألاؾخاط في  اإلاظ٦غاث، وعاثض إلاؿغخُت الاػصعاء مً ألاؾخاط، وخٟهت َالبت مدخّجت ٖلى جهٞغ

انُان زٟاء ، ؤما قا٦غ وقا٦غ  ة ٞهما ٌٗلىان الاخخجاط ٖلى ألاؾخاط آزلي صازل ٢اٖت الضعاؾت ٖو

له. وفي مجخم٘ ألاؾاجظة، ٞةن الض٦خىع بىبا مىخ٣ض للٗمُض، ٦ما ؤن الض٦خىع ٧ا٧ى ًىّظه اهخ٣اصا 

ًّ ًداو٫ تهضثت ألامىع، وجداو٫ الض٦خىعة  الطٖا بلُه، ول٨ً الض٦خىع با٧ى الظي ًبضو ؤهه ٦بحر في الؿ

َمت ؤلانالح بحن ألاؾاجظة وفي الى٢ذ هٟؿه جبضي زُىعة الٗال٢اث الكُُاهُت م٘ الُالباث هاها ٞا

 في الجامٗت وجيخ٣ض اإلاماعؾاث الغطًلت. 

 اإلاالمذ الضازلُت لصسهُاث اإلاؿغخُت:  -

ُت شسهُت ألاؾخاط آزلي ٖمُض ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت  جىبئ اإلاؿغخُت باإلاالمذ الضازلُت لىٖى

ا، مً زال٫ مدا٧اة  خؿً له، ٞهى ؤؾخاط مخ٨بر، مخٗا٫ٍ ٖلى الُلبت، معجب بالىٟـ بعجابا مَٟغ

ى ٦ظل٪ مخٗا٫ ٖلى ألاؾاجظة. ٞاؾخم٘  ب مهضص لهم، مؿخّٛل الخخُاظاتهم، َو مدخ٣غ للُلبت، مَغ

مىن ٖلّي؟ َل وؿِخم ؤوي بٗؼة آلاباء وألاظضاص 
ّ
لخؿً ٖىض مدا٧اجه للٗمُض ؤؾخاط اإلااصة: " ؤٞال حؿل

٣ى٫ الٗمُض ٢ض نغث ٖ ىوي جدُت جل٤ُ بي." ٍو ُّ مُض ال٩لُت وؤوي ؾإب٣ى ٦ظل٪ ألعب٘ ؾىىاث؟ خ

ًىا ابدُإ اإلاظ٦غة: " ٢ض ٢لذ ل٨م مغاعا بن  مخابٗا لبُ٘ اإلاظ٦غاث مدؿاثال ًٖ ألاشسام الظًً ٞع

ذ وسست ٞةه٪ ؾىٝ جىجر هجاخا  مً لم ٌكتر وسست لً ًىجر في امخدان آزغ الٟهل. اقتًر

ا ألاوعا١ م٣بىال." بل به ا اإلاظ٦غة ٢اثال: " بطا لم حكتًر ه حهضص قا٦غا وقا٦غة بال٣ٗاب بطا لم ٌكتًر

 ٢بل ًىمحن ٞؿدؿمٗان مجي ما ؾمٗخه الضظاظت مً سٗالت."  

ت ًجزعج مً مخابٗتهم  ى بط ًغحصخي مً ؤَل ال٣ٍغ ، َو  لٛحٍر
ٌّ

والٗمُض عظل ٞاؾض مؿخِس٠

م خًا٤ً مجهم، ول٨جهم ٖلى الٚغ تزاػ ًجضون ؤن  إلاهالخهم لضًه ٍو مً ؤجهم ٨ًّىىن له الاخترام والٖا

مخو ؤعػا٢هم الصخُدت ُُٞالبىهه بد٣ى٢هم. ٞاهٓغ بلى حٗل٣ُه  اجه مكِىت، وؤهه ًسضٖهم ٍو جهٞغ
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ت مىّظها للخضًض بلى ؤزُه مىضي بٗض اههغاٞهم: "ؤال  ً له مً ؤَل ال٣ٍغ ٖلى مضاوالجه م٘ الؼاثٍغ

ىن  ٢ضعي. اهٓغ ٠ُ٦ ٧اهىا ًخ٩لمىن ٦ما ًخ٩لم ال٣اضخي بلى  جغي ما عؤًذ؟ َاالء الغظا٫ ال ٌٗٞغ

م ًدىاؾىن ما ٢اله ؤظضاصها ؤن الًّب الظي  اإلاتهم في اإلاد٨مت. ٢ض وؿىا ؤهىا في الٗهغ الخضًض، َو

 ًضاٞ٘ ًٖ الىمل ال بّض ؤن ًإ٧ل مً الىمل، وبال ، ٞةهه ٩ًىن ٦مً ٌٗمل وال ًإزظ ؤظغا".

اجه، ٞٗىضما اؾدى٨غ اٖتراياتهم ٖلُه و٢ض ٞهم بٌٗ ألاؾاجظة هٟؿُاث الٗم ُض، وج٣ُىىا جهٞغ

٣ًى٫ مساَبا للض٦خىع ٧ا٧ى: )َل جدازجي ٨َظا؟( وعّص ٖلُه الض٦خىع ٧ا٧ى مىاصًا له باؾمه )آزلي( 

مجّغًصا مً ل٣به، ٣ٞا٫: " آزلي، ؤها ؤقحر بلُ٪ وبلى عطاثل٪ اإلاىدىت. ؤال حؿخخي؟ ٞةن الىاؽ ٌؿّمىه٪ 

ؤه٪ حٗٝغ ؤن ل٣ب٪ اإلاىا٤ٞ َى "الٗمُض اإلاسّبل". ٞاألؾاجظة مٗتزون بإهٟؿهم "الٗمُض اإلابّجل" م٘ 

م مً  لى الٚغ تربهىن بالٗمُض الضواثغ وبك٩ل زام ٖىضما ٌٗىص بلحهم لُلب ججضًض الٗماصة، ٖو ٍو

اجه.   طل٪ ٞةن مجهم مً ال ٌؿخدمله بل ججاٍَغ باؾدى٩اع جهٞغ

ا ٞحهم ألاؾخاط آزلي، ختى خحن ؤنبدىا ؤما الُلبت ٞهم مهظبىن مدتِرمىن ألؾاجظتهم بم

م٨ً ؤن  تربهىن به الضواثغ، ٍو مؿخاثحن مً مٗاملت ألاؾخاط لهم ٞةجهم ْلىا ًخٓاَغون باخترامه ٍو

ًىاظهىا مشل طل٪ ألاؾخاط بإهٟت وو٢اخت. ٞاؾخم٘ بلى الُالب خؿً ٣ًى٫ للٗمُض الخ٣ا: "ظئىا 

ؿىا ٦ما ًيب ػي. وال وٗٝغ ماطا هٟٗل. جًُهضها وجًُ٘ للجامٗت لىخٗلم و٦إه٪ ال حٗخجي بخضَع

ؤو٢اجىا، ٞةن ظّل ألاؾاجظة ال ٌٗاملىهىا ٨َظا." واؾخم٘ بلى قا٦غة وهي جغّص ٖلى الٗمُض: "ؤهذ ال 

ض قا٦غ ٖلى  ٍؼ ٪ هللا ٚضا ٖلى ما ٞٗلخه." ٍو جدؿً بلُىا وجًُهض الُالب ٦مً ال ولض له، ٞؿُجاٍػ

 ء ؾُإحي الُىم ال في الٛض."طل٪ ب٣ىله: " ألامغ لِـ ٦ظل٪، ٞةن الجؼا

اث ألاؾخاط آزلي ؤمام الُلبت ٢بل ؤن ًدًٍغ مى٠ْ م٨خب ألامً،  وفي ألازحر جى٨ؿغ مٗىٍى

ُٞٗبر ًٖ طل٪ مىٟٗال: "َظا ؾىء ألاصب! َل جىاظهىهجي بال٨الم ٨َظا! و٠ُ٦ ٩ًىن طل٪؟ آٍ ، ٢ض 

ذ اإلا ُّ صب ٖلُه نغث مؼبلت لجمُ٘ الىٟاًاث وألاوؾار! وؤمغي ٦مشل الٛىم اإلا ل٣ى في مٟغ١ الُغ١ ٍو

م٘! ما ؾبب َظٍ اإلاٗاصاة؟ ماطا ٞٗلذ؟ وماطا لم ؤٞٗل؟ ؤي  اليؿىع مً ٧ل م٩ان وجإ٧له بكٍغ َو

هغزىن ٖلُه: "ٞٗلذ ٦شحرا مً  ىٟٗل الُلبت ُٞطخ٩ىن ٍو خه؟ وؤي زحر جغ٦خه؟"  ٍو طهب ا٢تٞر

 الكّغ، وجغ٦ذ ٦شحرا مً السحر."

ٗٝغ مً ؤؾماء الُلبت ؤجهم مؿلم خطر مً ا٢خباؾاث الُلبت في ؤخاصًثهم  ؤجهم َو ىن، ٍو

ملمىن باآلًاث ال٣غآهُت ومخإزغون بال٣ُٗضة والش٣اٞت ؤلاؾالمُت، ٞهم ٌؿخٛغبىن هجىم ألاؾخاط آزلي 

م مً اإلاؿئىلحن، بل بن ٣ُٖضة  حَر ٖلى اإلاخضًىحن بالضًً ؤلاؾالمي ؤو اإلاؿُخي مً الؿُاؾُحن ٚو

اث ألاؾخاط آزلي. ومً َظٍ اإلا٣خبؿاث )ْهغ الُلبت ؤلاؾالمُت جازغ في عصوص  ؤٞٗالهم ٖلى جهٞغ
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الٟؿاص في البّر والبدغ( و )وهللا ٌٗلم اإلاٟؿض مً اإلاهلر( و )وؤّٞىى ؤمغي بلى هللا بن هللا بهحر 

ىا٥ حٗبحراث ٖضًضة جمشل الخىاّم باآلًاث وألاخاصًض، وحٗبر ًٖ الش٣اٞت ؤلاؾالمُت  بالٗباص(. َو

ت.   اإلاُٗاٍع

 اإلاالمذ الساعظُت للصسهُاث: -

لم ٌٗتن مال٠ اإلاؿغخُت بىن٠ اإلاالمذ الساعظُت ألشسام اإلاؿغخُت، ول٨ً ألاٞٗا٫ 

واإلاماعؾاث الساعظُت لهاالء ألاشسام ج٣ّضم اإلاالمذ الساعظُت لهم، ٞباليؿبت للٗمُض ُٞالخٔ ؤهه 

ُٟت ألاؾخاطًت ومىهب الٗماصة. َو ظا ما ًخى٢٘ مً ٖمضاء خٍغو ٖلى اإلآهغ الساعجي له بد٨م ْو

 ال٩لُاث الجامُٗت، بل ومً ألاؾاجظة الض٧اجغة، وطل٪ ٦ما ٖبر ًٖ طل٪ الُلبت في وكُضَم: 

 ٠  هًاعة الٗمُض # ٖمُضها ٍَغ

 ٦غامت الٗمُض # ٖمُضها ه٠ُٓ 

اٖت قهحرة لضي الىاؽ، و٢ض بجى بِخحن ضسمحن 
ّ
والٗمُض ٌؿخٗمل ؾُاعة ٞازغة بًُاء اللىن إلا

خه ؤبالىلى زال٫ ؾخت ؤقهغ ٣ِٞ. ؤخضَما في مضً  ىت ٧ا٧اصو والشاوي في ٢ٍغ

ت،  ىا٥ اإلاالمذ الساعظُت للؿُاؾُحن ٞهم ًلبؿىن مالبـ ضسمت ٞازغة، وبغاوـ مؼزٞغ َو

ىٓغ بلحهم  ظٍ ٖاصة قاجٗت لضي الؿُاؾُحن بّبان الخ٩ىماث اإلاضهُت، ٍو ل مؼع٦كت، َو وؾغاٍو

ث البالص. ومً ظاهب آزغ ًخى٢٘ الىاؽ مً اإلاىاَىىن بك٩ل ٖام بإجهم لهىم ٚانبىن لثروا

٣ا  ىا ٞو خهٞغ اإلاخضًىحن، ؤو الظًً ًخٓاَغون في مالبؿهم بالخضًً، ؤن ًخسل٣ىا باألزال١ الُُبت ٍو

 للسحر الظي ًضٖى بلُه الضًً. 

وهجض ؤهه م٣بى٫ ؤن ًخجاوع السُُبان مً الُلبت في الجلىؽ صازل ٢اٖضة الضعاؾت في 

الخٔ ؤن الجامٗت، ٦ما ٣ًبل ؤن ًت را٣ٞا صازل الخغم الجامعي، ٦ما خضر لكا٦غ وقا٦غة. ٍو

م مً ؤن َظا ال ًدضر في الجامٗاث،  لى الٚغ الُلبت ٣ًىمىن للدؿلُم ٖلى ألاؾخاط اختراما له، ٖو

ٞةن مال٠ اإلاؿغخُت ًىاػي ظّى الخٗلُم الجامعي بدل٣اث اإلاخسههحن في الضعاؾاث الٗغبُت 

 للمكاًش واإلاٗلمحن. ؤلاؾالمُت خُض ٣ًىمىن اختراما 

ت  ٌٗب ؤزغي حكُ٘ بحن الغظا٫ في ال٣غي وألاخُاء الكٗبُت في اإلاىا٤َ الىُجحًر
ُ
ولٗبت "لىصو" ول

غ الى٢ذ وزل٤ اإلاغح وجإ٦ُض ألالٟت بٗض الٗمل الُىمي، و٦ظل٪  ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها مً ؤظل جمٍغ

ُالٗىا ج٣لُض الخًامً لضي ؤ ت خحن ًخضاولىن خى٫ بحن اإلاخ٣اٖضًً مً الٗمل الخ٩ىمي. ٍو َل ال٣ٍغ

ت ًىا٢كىن  دؿاهضون في بًجاص الخلى٫ لها، ولظا هجض عظا٫ ال٣ٍغ اإلاكا٧ل الاظخماُٖت الٗامت ٍو

بظلىن في ؾبُله الٛالي والىِٟؿً ولظا هجض  ت في ظامٗت ٧ا٧اصو، ٍو مك٩لت بًجاص ال٣بى٫ ألبىاء ال٣ٍغ
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ى مىمىصو ٌؿخٗٓم مبلٜ زمؿماثت هحرة بالىٓغ بل ى صزله في ظّى اإلاًٗلت الا٢خهاصًت، ؤخضَم َو

لسخي ٧اإلاجىىن." بل بن  ٣ى٫: "في َظٍ الخالت الكضًضة لً ؤ٢ظٝ زمؿماثت هحرة في اإلادُِ ألَا ٍو

اعة  ض مى٢ٟه ب٣ىله: "مً جغ٥ مشل طل٪ ٞةهه مسبى٫." و٢ض اجسظوا ال٣غاع ظماُٖا بٍؼ هىؾا ًٍا

اطبىا الخضًض بصجاٖت م٘ الاخخٟاّ ألاؾخاط آزلي لالؾخيباء ًٖ ٢بى٫ ؤبىائهم بالجامٗت، وجج

 باخترامهم لؤلؾخاط آزلي الظي ًًمغ لهم الاخخ٣اع والاقمئزاػ.

ت  ومً هاخُت ؤزغي ههاصٝ ؤن مىضي ؤزا ألاؾخاط آزلي ًاصي صوع الىؾاَت بحن ؤَالي ٢ٍغ

بضو ؤن مىض لىهه إلباٙل الٗمُض بمُالبهم، ٍو
ّ
ى٧ ي لِـ ؤبالىلى وبحن ؤزُه الٗمُض، بل بجهم ًؼوعوهه ٍو

ت مً الىاخُت الا٢خهاصًت، ٞجراٍ ًجاطب الك٩ىي م٘ ؤزُه مً  بدالت ؤًٞل مً ب٣ُت ؤَالي ال٣ٍغ

الخالت الا٢خهاصًت الؿِئت، ٣ُٞى٫ مىضي: " هدمض هللا ٖلى ؤوٗمه ولى ٦ّىا ظاجٗحن. بن مً له ٖاُٞت 

   ".  َى الظي ٌكخ٩ي مً الجٕى

 

 مالمذ دًللُت مدلُت

جدخىي مؿغخُت "الٗمُض اإلابّجل" ٖلى مالمذ صاللُت مدلُت جغبِ ههىنها بالؿُا١ اإلاى٢ٟي 

غاى حٗلُمُت، ؤم ٧ان ٚحر  والش٣افي، وؾىاء ؤ٧ان ؤلا٦شاع مجها م٣هىصا مً ٢بل مال٠ اإلاؿغخُت أٚل

ت م٣هىص، ٞةن وظىصَا ب٨ثرة في ههىم اإلاؿغخُت ًىبئ بالخضازل اللٛىي الضاللي والتر٦ُبحي في لٛ

 اإلاؿغخُت، وطل٪ ٦ما ًإحي: 

الخضازل اللٛىي الضاللي، وطل٪ في نُاٚت اإلاٟاَُم بإمشا٫ وخ٨م وم٣ىالث مدلُت مترظمت  -1

ت بلى الٗغبُت، وهي جمشل بقاعاث ٚحر مٗخاصة في ؤصاء اإلاٗاوي  ُت ؤو مٗىٍى جغظمت خٞغ

م مً ؤ ن ؾُا٢اث َظٍ واإلاٟاَُم اإلا٣هىصة في الترار الش٣افي والاظخماعي الٗغبي، ٖلى الٚغ

 اإلا٣ىالث وألامشا٫ حؿاٖض ٖلى جبّحن اإلاٗجى اإلا٣هىص. ومجها: 

ٗٝغ ع٢م بِذ ٧ل واخض مىا ومى٨م".  -  "بن هللا مٗىا َو

 " جخ٩لم ٦إه٪ ؾُاسخي" -

إ ٖلُه"  -  "بن الًٗى اإلاؿمى عؤؾا ال ًَى

لسخي ٧اإلاجىىن"  -  "لً ؤ٢ظٝ زمؿماثت هحرة في اإلادُِ ألَا

-  "  " بن مً له ٖاُٞت َى الظي ٌكخ٩ي مً الجٕى

 "٢ض ظاء بلي زمـ مغاث"  -

 "وجًُهض الُالب ٦مً ال ولض له" -
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ىم ُٞل" - ل ٢ابلخه بسَغ  "ومً ٢ابلجي بإه٠ ٍَى

ُت  -2 الخضازل اللٛىي التر٦ُبي، ووعص َظا في جغ٦ُب بٌٗ الٗباعاث مما ٢ض ٩ًىن جغظمت خٞغ

ت لٗباعاث مً لٛت الُىعبا ؤو ٚحَر ت، وهي وبن ٧اهذ ؾلُمت ؤو مٗىٍى ا مً اللٛاث الىُجحًر

ا، ٞالىا٤َ اإلاشالي ألانلي باللٛت الٗغبُت ٢ض ال ًدّبظ ؤن ٌؿخسضم مشل َظا اليؿ٤  هدٍى

التر٦ُبي الظي وعصث به في اإلاؿغخُت، ولٗل ٚحري ًجض ٞحها جىاعص السهاثو التر٦ُبُت بحن 

 اللٛاث. ومجها في اإلاؿغخُت: 

 ٨ظا؟ ""َل جىاظهىهجي بال٨الم َ -

 "ٞٗلذ ٦شحرا مً السحر وجغ٦ذ ٦شحرا مً الكّغ"  -

ؿىا ٦ما ًيبػي"  - م و٦إه٪ ال حٗخجي بخضَع
ّ
 "ظئىا للجامٗت لىخٗل

ا ختى ًىٟجغ بُىه" -  "وؾُمؤل بُىه بشمَغ

 " ؤها ال ؤٖٝغ ٠ُ٦ ؤخّل مك٩لت الض٦خىع ٧ا٧ى. بهه ٢ض ق٩اوي بلى عثِـ الجامٗت مغاعا" -

ً ؤن ٣ًىا ؤهٟؿهم  -  ًٟٗلىا ما ٌكحهم".  "ؤهصر اإلادايٍغ
ّ
 وؤال

 

 الخاجمت 

ل" مً مىُل٤ ؾُمُاجي اظخماعي  َبجَّ
ُ
ت في مؿغخُت "الٗمُض اإلا جىاولذ الضعاؾت ؤلاقاعاث اللٍٛى

ت،  اث٠ ؤلاقاعاث اللٍٛى وبخىظهاث زالزت، ًىٓغ ؤخضَا في الؿُا١ اإلاى٢ٟي والش٣افي، وزاهحها في ْو

ؿغخُت. و٢ض خاولذ الضعاؾت عبِ ؤلاقاعاث بالىا٢٘ وزالثها في الجىاهب الؿُمُاثُت الٗامت في اإلا

 اإلادُِ باإلاؿغخُت، واؾخٗاهذ لخد٤ُ٣ُ ؤَضاٞه بىماطط ٖضة مً ههىم اإلاؿغخُت. 

ت  ضث الضعاؾت ؤَمُت الُغح الؿُمُاجي الاظخماعي في جدلُل صالالث ؤلاقاعاث اللٍٛى
ّ
و٢ض ؤ٦

وو٢ٟذ ٖلى َُٛان اإلاُل بلى ببغاػ  للىهىم، وؤبغػث جبٗاث صاللُت اظخماُٖت لٟهم َظٍ ؤلاقاعاث.

اث ؤؾاجظة الجامٗاث بهضٝ ججىِب الىاؽ مجها، و٢ض ٨ٖؿذ اإلاؿغخُت  الجاهب الؿلبي مً جهٞغ

همِ الخىٕى الٗغقي والضًجي في مدُِ اإلاؿغخُت، وؤٞاصث ٖم٤ جإزحر الش٣اٞت ؤلاؾالمُت في لٛت 

غ مال٠ اإلاؿغخُت باإلا٣ىالث ؤشسام اإلاؿغخُت مً الُلبت وألاؾاجظة. وبغػ في الخدلُل ٖم٤ 
ّ
جإز

ت في اإلاؿغخُت.   والضالالث اإلادلُت الىُجحًر

م مً ؾالمت لٛت اإلاؿغخُت وويىح ؤؾالُبها ٞةن ٦ثرة الخٗبحراث التي حٗبر ًٖ مدُِ  لى الٚغ ٖو

ا ول٨جها ال جغجبِ في مجملها بالؿُا١  ٚحر ٖغبي ٢ض جٟطخي بلى زل٤ ههىم ٖغبُت ج٩ىن ؾلُمت هدٍى
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٣افي اإلاٗهىص في اإلاجخم٘ الٗغبي اإلاشالي الؾخسضام اللٛت الٗغبُت مما ٢ض ًاصي بلى زل٤ اإلاى٢ٟي والش

 همِ ٖغبي زام باالجها٫ باللٛت الٗغبُت في بِئاث ٚحر ٖغبُت. 

ت في زل٤ اججاٍ حٗلُمي اظخماعي  َظا و٢ض ؤزغ الخدلُل الؿُمُاجي الاظخماعي للىهىم الٍٛى

للىا٣َحن ٚحر ألانلُحن بها خُض ٌؿهم في ج٣ضًم الىهىم في للخسُُِ لخٗلُم اللٛت ألاظىبُت 

ؾُا٢اث مى٢ُٟت ز٣اُٞت مىاؾبت جازغ في بج٣ان اللٛت م٘ ز٣اٞتها، وحٗحن ٖلى الاجها٫ بالىا٣َحن 

مت
َّ
  .ألانلُحن باللٛت اإلاخٗل
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“The Ottoman Archival Documents and Chronicles: Possible Errors in Translation 

and Transliteration”1 

Mehmet Mehdi İLHAN 

_________________________________________________________________________________________ 

Abstract: 

This paper is an attempt to demonstrate a number of possible errors that might occur in 

transliterating and translating the Ottoman manuscripts, Archival documents and chronicles. I 

have simply selected a number of extracts from already published chronicles and documents to 

demonstrate the difficulties involved in simplifying, transliterating or translating. 

Reading manuscripts compared to print form is a difficult job in any language, but particularly 

with the Ottoman documents and chronicles due to the nature of script and complicated syntax 

of the Ottoman language that went through several changes and developments under the 

impact of Arabic and Persian languages. Therefore, mastery of Arabic and Persian languages is a 

good asset in deciphering and reading the Ottoman script.  Students of Ottoman History 

generally follow the path of pioneers who indulged in reading Ottoman documents and 

manuscripts, and refer to their works when they come across a difficult word to read. Such 

students either repeat the mistakes of these pioneers or correct them. For the purpose of this 

paper I went through quite a number of publications in order to show the difficulties involved in 

transliteration, simplification as well as translation of such documents and manuscripts. The 

authors of all these publications are excellent scholars and all will testify that such errors can 

easily occur.  

 

 

                                                           
1 With thanks to Ms Ksenia Sawczak for her assistance in editing. 
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INTRODUCTION 

This paper presents the difficulties involved in transliterating and translating the Ottoman 

chronicles and Archival documents. Some extracts from already published chronicles and 

documents with facsimiles have been selected to demonstrate the difficulties involved in 

simplifying, transliterating or translating them. The purpose of this paper is not pinpointing the 

errors, but rather demonstrating the difficulties in reading any kind of manuscripts particularly 

those written in Arabic and Ottoman script.  

 

TRANSLITERATION AND TRANSLATION DIFFICULTIES 

Reading manuscripts compared to those in print is a difficult job in any language, but particularly 

with the Ottoman documents and chronicles due to the nature of script and complicated syntax 

of the language that went through several changes and developments under the impact of Arabic 

and Persian languages1. Reading siyakat script in which the Ottoman tax registers have been 

written poses a much greater difficulty due to the fact that the siyakat script does not have 

diacritics or any dotes (vowel marks – haraka, nukte)2. Kurt demonstrates this in following 

words. An Arabic word spelt as ―m-‘ayn-ye-n‖ without diacritics simply could be read as mu‘in, 

mu‘ayyin or mu‘ayyen3. Therefore, it is possible to read a word in a number of ways and the 

meaning would change drastically. For instance Ö. L. Barkan, a leading scholar reading and 

evaluating the Ottoman tax registers, have read the word ―Evsel bahçelerinden‖ (from the 

                                                           
1 On the nature of Ottoman Turkish and transcribing the Ottoman texts see Anhegger, Robert: ―On 

transcribing the Ottoman texts‖ in Manuscripts of the Middle East, 3 (1988), pp. 12-15.  
2 On Arabic diacritics see Hssini, Mohamed and Azzeddine Lazrek ―Design of Arabic Diacritical Marks‖ in 

IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 8, Issue 3, May 2011 ISSN (Online): 1694-

0814.  

3 Kurt, Yılmaz: Osmanlı Tahrir Defterlerinin Onomastic Değerlendirmesine Uygulanacak Metod‖ in 

Osmanlı Araştırmaları / the Journal of Ottoman Studies XVI (1996), p. 52 
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orchards of Evsel1) as ―O yıl bahçelerinden‖ (from the gardens of that year) that appears in the 

kanunname of Amid2. This was simply due to the fact that letter ―sin‖ followed by ―vav‖ was 

written in a straight horizontal line (---). It is clear then in deciphering and studying the Ottoman 

archival material particularly the Ottoman tax registers as well as manuscripts related to a 

particular region, one has to be aware of the local dialects, terms and place names as well as the 

culture of that region. This of course requires a field work. Likewise it is very possible that an 

author in reading a document might have transcribed a word correctly, but might have been 

misprinted when the article or the book had gone into publication. For instance Can and Şahin 

read the word ―da‘ilerine‖ correctly in one place, but as ―dairelerine‖ in two other places3 while in 

the text there is also the word ―dairelerine‖ (offices) which is clearly distinct from ―da‘ilerine‖.  It 

is very possible that these errors occurred during the printing. The purpose of this paper is simply 

to list a number of errors to indicate the difficulties involved in reading the Ottoman documents 

and manuscripts, and for that matter the chronicles or any other texts written in Ottoman 

Turkish.    

 Students of Ottoman History generally follow the path of pioneers who indulged in reading 

these documents and manuscripts, and refer to their works when they come across a difficult 

word or phrase to read. Such students either repeat the mistakes of these pioneers or correct 

them. For the purpose of this paper I went through quite a number of publications and edited 

books in order to show the difficulties involved in transliteration, simplification as well as 

                                                           
1 The gardens and orchards below the walls of Diyarbakır by the River Tigris are called Evsel 
2 Ilhan, M. Mehdi: Amid (Diyarbakır): 1518 Detailed Register, Ankara (Turkish Historical Society), 2000, 

Appendices: Diyarbakir Vilayetinin 1518 Tarihli Mufassal Kanunnamesi; Barkan, Ömer Lütfi: XV ve XVI 

ıncı Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları (Cilt 1: Kanunlar), 

İstanbul 1943, p. 136. 
3 Can, Selman and Pınar Şahin: ―Arşiv Belgeleri Işığında Hırka-İ Şerif Camii‗nin 1847 Sonrası İnşa Süreci‖ 

in Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), 

Sayı/Number 34, Erzurum 2015, pp. 25-26 and 44. This article can be retrieved on line (14 November 

2015): http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunigsed/article/viewFile/5000139835/5000128133   

http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunigsed/article/viewFile/5000139835/5000128133


 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 494  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

translation. The authors of all these publications are excellent scholars and all will testify that 

such errors can easily occur.  

While undertaking a comparative study of the transliterated or simplified versions of these 

publications and the originals I found that quite a number of words and even sentences were 

omitted, rephrased or mistransliterated. Such errors can significantly affect the meaning of the 

text and consequently mislead the readers or scholars who consult such works. Therefore, most 

scholars prefer to attach the facsimiles of the originals to their publications.  

Afyoncu‗s work1 on a register about the conferring and bestowing made on the Ottoman 

historians has quite a number of such errors. Some examples might clarify the difficulties and 

complications involved. On page 97 (document 12, appendix 1) the sentence ―Mukata‘acilik-i 

Piskopos hala katib-i kethuda-i Sadr-ı ‘Ali Munif Mustafa Efendi‗ye verildi fi 2 Ş sene 149‖ is 

simplified to ―Mukata‘acilik-i Piskopos hala kethuda katibi Munif Mustafa‗ya verildi 2 Ş sene 

149‖. Such a sentence could be misleading because the phrase ―Sadr-ı ‘Ali‖ (Grand vizier) is 

omitted and therefore it is not clear from the phrase ‘kethuda katibi‗ (chief steward‗s scribe) on 

its own whether the chief steward is that of Grand vizier‗s or not, and also whether the scribe is a 

scribe to any chief steward. The phrase ―tevcih olunmuştur‖ (―olunup‖) on page 98  (document 

76, appendix 2) (conferred) is replaced with a Turkish word ―verilmiştir‖ (given). Although the 

latter word is almost a synonym to the former, the latter can only mean ―conferred‖. On page 98 

(document 77, appendix 3) ―arpa anbarı‖ (barley store) is simply read as ―anbarı‖ (store), the 

word ―muhasebesi‖ (accounting) is read as ―muhasebeciliği‖ (accountant), and the phrase ―ihsan 

buyurulmak‖ (decreed to be bestowed) is read as ―ihsan olunmak‖ (bestowed). On page 101 

(document 35, appendix 4) the construction ―Darbhane-i ‘Amire Emaneti‖ is read as ―Emanet-i 

Darbhane-i ‘Amire‖ both of which mean (the Royal Mint Trust/Depository), but strangely 

enough the former fits the standard Ottoman linguistic construction than the latter one. Likewise 

on page 101 (document 36, appendix 5) ―Defter-i Hakani Emaneti‖ (The Royal Treasury Trust) is 

simply read as ―Defter Emaneti‖ (Treasury Trust). On page 104 (document 19, appendix 6) 

                                                           
1 Afyoncu, Erhan: ―Osmanlı Müverrihlerine Dair Tevcihat Kayıtları I (89 sayfa belge ile birlikte)‖, Belgeler 

XX/24 (1999), Ankara: TTKB 2000, pp. 77-155. 
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―Divan-ı Hümayun küttabi‖ (the Imperial Divan scribes) is read as ―divan-ı hümayun kitabeti‖ 

(the Imperial Divan‗s scribal office). On page 106 (document 11) the word ―hazret-i‖ (His 

majesty) and the last two sentences could not be traced in the facsimile. They were most 

probably read from another document and were misplaced here. Apart from these misreadings, 

quite a number of words, names and phrases and even sentences are left out or misread. For 

instance on page 142 (document 83) the word ―hümayunlarında‖ is read as ―hümayunda‖, 

―vekaleti‖ as ―hizmeti olan‖, ―munhalle‖ as ―munhal‖, ―havacegan‖ as ―hidemat-ı‖, ―hizmetinde‖ 

as ―hizmetlerinde‖, and ―veliyy-i ni‘metim‖ as ―velinimentim‖. On p. 144 (document 82) a full 

sentence (Yusuf Ağa validim kethudalığı ve pederim tevelliyeti ve Hamidiye tevelliyetleri 

idaresiyle meşğul olsun) is left out. 

Savaş1 has tried to render his text into modern Turkish with a number noticeable discrepancies. 

The Ottoman sentence ―Ancak bunları tebliğe me‗murum‖ (p. 155, fol. 252B; appendix 7) is 

simlified as ―ancak bunları size teslim etmeye me‗murum‖. Although the sentence in both cases 

would be translated as ―I am ordered to deliver these (to you)‖, there is a distinct difference in the 

inferred direct object, as the word ―tebliğ (etmek)‖ in Turkish means ―to deliver a message‖ 

whereas the word ―teslim etmek‖ means ―to deliver or hand over something tangible‖. Indeed 

Savaş later on p. 157 prefers to use the word ―tebliğ etmek‖ to mean ―to deliver a message‖ 

(başım üzerine tebliğ ederim) (I will deliver the message with the greatest pleasure).  The 

Ottoman sentence on page 157 (fol. 252B) ―Ba‘zı na-seza söyledigini bize istima‘ eyledi‖ is 

simlified into Modern Turkish as ―Bazı uygunsuz sözler söylediğini bize ima etmeye çalıştı‖. 

Although the rendering may sound correct, at least one word may cause the reader to 

misinterpret the text. In the original text the word ―istima‘‖ (meaning to hear, overhear 

something), where as the word in the simplified text is replaced with ―ima etmek‖ (meaning to 

make an allusion to, to hint at) in the simplified text. Likewise (p. 154; fol. 248B) the Ottoman 

sentence ―Bedrak-i tevfik-i Hakk ile hareket‖ [―Moving with the guiding assistance from God‖] is 

                                                           
1 Savaş, Ali Ibrahim: ―Takrir-i Ahmed Merami Efendi (Azak Muhaddidi Ahmed Merami Efendi‗nin 

1740/1741 Sınır Tesbit Çalışmaları Hakkındaki Raporu) (56 sayfa belge ve 2 harita ile birlikte)‖, Belgeler 

XVI/20 (1994-1995), Ankara: TTKB, 1996. 
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simplified as ―Allah‗ın yardımıyla hareket olunup‖ [―Moving with the help of God‖]. Such 

slippage in translation again can mislead the reader, and each sentence denotes a different 

relationship between the subject and God.  

Kurt in his paper1 has read the phrase ―İçil ve Adana tariklerinden‖ as ―İçil ve Adana 

taraflarından‖ (p. 97, document 1). The former sentence would mean ―from the roads‖ while the 

latter would mean ―from the directions of İçil and Adana‖. Likewise (p. 97) the sentence ―70-80 

sa‘at ba‘di...‖ meaning (70-80 hours after) should have been read ―70-80 sa‘at bu‘di...‖ meaning 

(at a distance of 70-80 hours) which fits much better into the context. Also the word ―kıst‖ (share, 

lot, portion) fits the context better than ―kıt‘a‖ (piece, item in inventory) in the phrase ―bir kıt‘a 

(kıst) mevacibleri i‘ta olunarak‖ to mean ―given a portion of their salaries‖ (p. 99, document 2). 

Reading the documents from the original rather than facsimiles is the best means of minimizing 

the mistakes. Looking at the facsimile, one may tend to replace the word ―sıhriyye‖ with the word 

―mihriyye‖ in a sentence that Kurt has read correctly. The sentence is ―… Mehmed Bey ile 

karabet-i sıhriyye tahsil edup…‖. The sentence with the word ―mihriyye‖ would mean ―(he) 

established a friendship (mihriyye) with Mehmed Bey‖, whereas with ―sıhriyye‖ it would simply 

mean ―(he) established an alliance (sıhriyye) with Mehmed Bey through marriage‖.  Again, this 

clearly demonstrates how the practice of replacing a single word can significantly effect the 

meaning of the text, in this case the nature of the relationship between the two individuals. In 

fact the rest of the document clarifies the relationship. Melemencioğlu Habib, the rebel, is related 

to Hasan Paşazade Mehmed Bey through marriage as is clear from the phrase ―mezburun 

hempasi ve musahereten akrabası olan‖ meaning ―the companion and the relative of the above 

mentioned through marriage‖. Again in the facsimile that follows (document no. 5) it is clearly 

stated that Melemencioğlu Habib Bey is brother in law (kaynı) of Hasan Paşazade el-Hac 

Mehmed Bey of Adana (that is the latter is married to the former‗s sister).   

 

                                                           
1 Kurt, Yılmaz, ―Menemencioğulları ile ilgili Arşiv Belgeleri I (77 belge ile birlikte)‖, Belgeler XXI/25 (2000), 

Ankara: TTKB 2001, pp. 85-187. 
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Çağatay has faithfully adapted Mustafa Nuri Paşa‗s Netayicu‗l-vuku‘at1 into modern Turkish. I 

only compared one page with the published Ottoman text2. In order to make the simplified 

version flow Çağatay has made quite a lot of changes. He has added the word ―all‖ (bütün) to the 

phrase ―… the judges (kadıs) they appointed to (all) the cities and towns...‖. In this same sentence 

the term ―shar‘i government‖ at the end of the phrase ―the (Ottoman) sultans conidered 

themseleves the same as common people (before the law) and did not interfere (with the 

decisions) of shar‘i government‖ is simplified as ―the decision taken by the judges‖. Although the 

meaning may not change, the term ―shar‘i government‖ has a stronger connotation and attests to 

―an independent judgement‖. Likewise in the same sentence the term ―the Prophetic path of 

justice‖ is simplified as ―... the justice they (the Ottomans) have maintained and the Prophetic 

path they have followed...‖. Such simplification changes the emphasis from ―the Prophetic path 

of justice‖, to ―the justice the Ottomans maintained‖. In the sentence that follows Çağatay leaves 

out the phrase ―...because (the Ottomans) made no attempts to rebel and overpower (the 

Seljuks)...‖. The obvious reason for this is that the preceding phrase ―...they did not deviate from 

obeying them...‖ already alludes to that meaning. 

One has to be aware of scribal errors in the manuscripts. In the following verse Erunsal and Ocak 

in their edition of Elvan Celebi‗s Menakibu‗l-Kudsiye3, have been careful with regard to this 

point:  

Kıldı pes kaf u nun ile makrun 

Ol Hüdavend u (sic) Halık-ı bi-çun 

It is clear from the original text (p. 1/7; folio 1a, appendix 8/1) that the word ―ile‖ is written as 

―illa‖ in Arabic script corresponding to ―ila‖ (rendered as ile) in Ottoman Turkish when compared 

                                                           
1 Çağatay, N. (ed.), Mustafa Nuri Paşa, Netayic ül-vukuat: Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi, vol. 

1-2, Ankara: TTKB 1979, pp. 11-12. 
2 Mustafa Nuri Paşa, Netayicü‗l-vuku‘at:Tekmileler (I-III), Ankara: TTKB 1961, p. 1.  
3 Erünsal, İ.E. and Ocak. A.Y. (eds.), Elvan Çelebi. Menakibu‗l-Kudsiye Fi Menasıbi‗l-Ünsiyye: Baba İlyas-ı 

Horasani ve Sülalesinin Mernkabevi Tarihi, Ankara: TTKB 1995. 
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to another verse where the same word can be read in no other way other than ―ile‖ and (p. 6/65; 

folio 4a, appendix 8/2) runs as follows:  

Gör ‘Utarid kemal-i hikmet ile 

Defterin yandurur bu hey‗et-ile 

In the first verse, there is a crucial mistake when the meaning is analyzed which requires a sound 

knowledge of Arabic particularly with regard to two Arabic letters ―kaf‖ and ―nun‖. These two 

letters when joined would read as ―Kun‖ meaning ―to be‖ with the connotation that God orders 

―Be‖ and the creation comes into existence. Bearing this in mind and the meaning of other words 

in Arabic, I devised the following translation of the verse: 

The Absolute Creator Lord (God) (for the creation to come into being uttered or rather) joined 

(the letters) ―kaf‖ (k) and ―nun‖ (n) (i.e. joined ―b‖ and ―e‖ and uttered ―Be!‖. 

Such a literary translation bothered me and therefore, I versified it as: 

God created the universe and thee 

Simply joined He, the letters ―b‖ and ―e‖ 

There are quite a number of verses in Elvan Çelebi‗s work which have been edited with minor 

mistakes. I would like to give one more verse to demonstrate the type of mistakes. In the 

following verse (p. 3/32; fol. 2b) ―haddisna‖ should read ―hadd-i sena‖ meaning ―pray and 

praise‖ and ―kan‖ should read ―kani‖ (hani), as it is written in the preceding verse (folio 2a, 

appendix 8/2) meaning ―where‖. The verse is transliterated as: 

Kanı can kim kıla niyaz u sena 

Kanı dil ta ki bile haddisna 

 Then the verse would translate as follows: 
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Where is the Life (soul) to pray and praise 

Where is the tongue to know the degree of praise? 

 

Finally I would like to mention that the Ottoman chroniclers have been accused of not criticizing 

the Ottoman sultans as their patrons, a statement which is not always true. This accusation 

cannot be generalized. There are some chroniclers who had criticized the sultans either in a form 

of advice or in a poetical form.  For instance Aşıkpaşazade is very critical of Bayezid I who kept 

Mutahharten‗s wife as a hostage in İstanbul and took him along on his campaigns1. Aşıkpaşazade 

expresses this in a poem uttered by Mutahharten himself.  This criticism in fact could have only 

been expressed in a poetic form in order to express the bitter feeling of Mutahharten against 

Bayezid I. In order to demonstrate Mutahharten‗s feelings, I avoided the literary translation of the 

poem and rendered it into English as follows: 

Why expect friendship from this threshold 

Did you not separate me from my wife in cold? 

Would I not be better than dead in this world? 

Summer and winter letting me long for her 

You are the cause of my separation for sure 

In such an enemy can I see honesty? 

Bayezid, can you expect Taharten to be friendly 

Were you not the one who separated me from my prime? 

                                                           
1 Tarih-i Ali Osman known as Aşıkpaşazade Tarihi, edited by ‘Ali Beg, İstanbul: Matba‘a-i ‘Amire 

1333/1914, p. 73. 
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The world first time ever faced such a crime 

The black soil was even surprised this time. 

The poem in Turkish runs as follows: 

Neden dostluk umarsın bu eşikden                      Ayırasın beni sevdük eşimden. 

Benim rahatım olmaya bu cihanda                      Ki yollar gözleyem yaz ve kışımdan. 

Sebep sen olasın bu fırkatıma                              Ne toğruluk umarsın bu düşmenden. 

Bayezid, Taharten‗den dostluk umma                 Ki eydir, sen ayırdın yoldaşımdan. 

Cihan bu nev‘a suret tutmamışdır                       Ki ani kara toprak etmemişdir. 

CONCLUSION 

 A careful and correct simplification, transliteration and translation of Ottoman chronicles and 

archival documents which avoids slippages toward adaptation is essential for good analyses of 

historical events. Such an approach is as important as altogether avoiding distortion or 

misinterpretation. Translators need to be meticulous in their undertakings as the Ottoman 

chronicles and documents are critical in allowing historians, particularly of European and Middle 

Eastern countries, to gain a thorough and complete understanding of the histories of their 

countries. Indeed, without these documents, history may remain fragmented.  
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_________________________________________________________________________________________ 

 اإلالخق:

ت الاَخمام لضي الباخشحن فى مجا٫ الخدلُل السُابى. وؤن  صعاؾت الٗال٢ت والغبِ الىهُت ج٩ىن مىيٖى

خان ٖىض ؤَل اللٛت الٗغبُت ال٣اصمت واإلاٗانغة و ؤَم صعاؾت الٗال٢ت والغبِ ما هٍٓغ . الىٓم واإلاىاؾبت َو

سغالضًً الغاػي و ؤبى ال٣اؾم مدمىص  ومً ؤبغػ َظٍ ؤَل اللٛت مشل ٖبض ال٣اَغ الجغظاوى عاثض الىٓم, ٞو

ى و  ما, و ظال٫ الضًً الؿَُى الؼمسكغي عاثض اإلاىاؾبت فى ال٣غن السامـ الهجغي مً زال٫ جٟؿحَر

خحن  بضعالضًً الؼع٦صخى عاثضَا فى ال٣غن الخاؾ٘ الهجغي. بِىما صعاؾت الغبِ الىهُت جبرػ ؤًًا ٖىض هٍٓغ

ت الاحؿا١ )  Haliday and 1976) ( جدذ ًضي َالُضي وع٢ُتCohesive Theoryالخضًصخحن مشل هٍٓغ

Hassan( ت الاوسجام  Rhetorical Structure Theory)( بمسخل٠ ؤهىاٖها مشل )Coheren Theory( ,و هٍٓغ

ؤظل طل٪ ًداو٫ َظا البدض عنض  (. ومً ,0,1987198Maan and Thompsonجدذ ًضي مً و جىمٟؿان )

اث م٘ جدضًض ل٩ل مهُلر فى يىء مىهج اإلا٣اعهت. وؤن بٌٗ ٖىهغ في  اإلاؿاواث والٟغو١ بحن َظٍ الىٍٓغ

اث الخضازت ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ؤلاجداص والخالػم وال٨ٗـ ٖلى طل٪. وفى َظا  اإلاىاؾبت لم جىظض فى هٍٓغ

خحن الخضازخحن وجُبُ غاٝ  ٣ا ٖلى ال٣ٟغة ال٣هحرة مً ٢هتالبدض ٢ض ازخاع جاه٪ هٍٓغ مىسخى فى ؾىعة ألٖا

إحى بٌٗ ؤالمشا٫ فى ٦خاب الخٟؿحر ًٖ اإلاىاؾبت ألن ًجلى مضي الٟغو١ واإلاؿاواث بحن ٧ل. بٗض بظغاء  ٍو

الوة طل٪ ًىظضٖىهغ زانت ل٩ل  ا.ٖو اث جىظض اإلاؿاواث والٟغو١ بحن ٖىهَغ جدلُل جبحن ؤن  َظٍ الىٍٓغ

اث التى جسو محزا ش اللٛىي ولهما ًٞل. وم٘ الىٍٓغ خان ألاولحن ٖىض جاٍع تها. والىٓم واإلاىاؾبت و َما هٍٓغ

خحن  طل٪ ًٞل ؤن ٖىانغ الغبِ والٗال٢ت ٞحهما مدضصان و ؤن َىا٥ ٖىانغ لم جىا٢ل ٞحهما بُض ؤن هٍٓغ

 الخضًصخحن جدال مدلهما بض٢ت وجٟهُل ل٩ل.

 

 الىٓم، اإلاىاؾبت، الاحؿا١،الاوسجام، ال٣لماث اإلاٙخاخُت :
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Abstrak 

Nazm dan Munasabah merupakan istilah yang masyhur dalam konsep linguistik arab 

yang mengkaji perkaitan dalam teks yang diterima pakai sarjana islam terdahulu seperti 

Imam Jurjani, Imam Suyuti, Imam  Zarkasyi, Imam Razi dan Imam Zamaksyari. Manakala 

dalam linguistik moden, kohesi dan koheren yang juga mengkaji perkaitan dan hubungan 

dalam teks yang dipelopori Halliday (1976), Mann dan Thompson (1987), Sperber dan 

Wilson (1995). Oleh itu, kertas penyelidikan ini bertujuan untuk membuat perbandingan 

konsep perkaitan dan hubungan antara Nazm dan Munasabah dengan Model Kohesi 

Halliday (1976) dan Rhetorical Structure Theory Mann dan Thompson (1987). Dua teori 

linguistik moden diaplikasikan dalam kisah Nabi Musa dalam surah al-A`raf dan konsep 

Munasabah diperjelaskan dengan contoh daripada ayat Al-Quran daripada hasil kajian 

ahli tafsir terdahulu. Dapatan daripada analisis teks menunjukkan kesemua teori 

perkaitan teks mempunyai beberapa elemen persamaan dan perbezaan antara satu sama. 

Setiap unsur yang berbeza itu menjadikan ciri-ciri yang khusus bagi setiap teori dan 

konsep. Unsur yang unik yang terdapat dalam Munasabah tidak terdapat dalam teori 

model linguistik terkini seperti ittihad wa talazum. Nazm dan Munasabah merupakan 

konsep perkaitan terawal dalam sejarah linguistik. Walaupun terdapat beberapa elemen 

namun mempunyai had-had yang tertentu. Sebaliknya teori dan model linguistik terkini 

memperincikan elemen yang sedia ada dalam konsep Munasabah dengan beberapa 

penambahan dan  digunakan sebagai instrumen analisis dalam surah al-A`raf berkaitan 

dengan kisah Musa. 

 

Kata Kunci: Kohesi, koheren, Nazm, Munasabah 

 

Pengenalan 

 

Kohesi, koheren, Nazm dan Munasabah merupakan konsep perkaitan yang menghubungkan 

perkataan dengan perkataan atau ayat dengan ayat. Nazm dan Munasabah merupakan dua 

konsep yang dipelopori sarjana islam terdahulu, manakala konsep kohesi dan koheren 

dibahaskan dalam kerangka linguistik moden terutama dalam bidang wacana. Jurjani (1991) 
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menyatakan nazm merupakan kebergantungan perkataan dengan perkataan yang lain yang 

samaada huruf, kata nama dan kata kerja. Kebergantungan ini berdasarkan sebab yang tertentu 

mengikut hukum logik akal. Perkaitan ayat dengan ayat dalam al-Quran melalui konsep 

Munasabah seperti ‘alaqah, al-rabt, bayan wa tafsir, ijmal wa tafsil, al-tanzir, al-tadat, ittihad wa 

talazum, radd al-‘ajzi ‘ala al-sadr, intiqal, isttitrad, al-mudad dan at-tanzir dipelopori ulama tafsir. 

Manakala linguistik moden dengan konsep kohesi merupakan perkaitan manifestasi yang 

terdapat dalam wacana itu sendiri (Renkema, 2004), untuk menghubungkan ayat dan bahagian 

teks (Connor, 1996), secara tersusun yang dapat dilihat dan didengar (De Beaugrande R.A., dan 

Dressler W.U, 1981). Perkaitan secara lahiriah ini menggunakan alat linguistik eksplisit (Connor, 

1996) seperti ikatan sintaksis yang menghubungkan idea dengan idea (Van Djik, 1977), dan 

kaitan semantik yang menghubungkan makna wujud antara teks (Halliday, 1976).Koheren pula 

merupakan perkaitan implisit yang terdapat disebalik teks (De Beaugrande R.A. dan  Dressler 

W.U,1981), yang merujuk kepada perkaitan makna yang difahami berdasarkan pengetahuan 

luar wacana (Renkema, 2004), dan bergantung kepada pembaca atau pendengar untuk 

memahami urutan idea dan perkaitan makna yang dikehendaki penulis atau penutur. Antaranya 

perkaitan umum dan khusus (Van Dijk,1977). Kohesi yang juga koheren menurut (Halliday, 

1976,) bertujuan untuk menarik minat pembaca untuk memahami sesebuah teks (Wayne C. 

Booth dan Marshall W. Gregory, 1987), terutama teks wacana naratif. Banyak kajian 

menggunakan teori linguistik moden seperti (Azidan, 2004; Siti Sarah, 2009; Zahazan, 2011; 

Lubna Abd.Rahman,Akmal Khuzairi dan Shamsul Jamili Yeob; 2011; Yahya, 2013), mendeskripsi 

jenis dan alat kohesi yang terdapat dalam struktur Bahasa Arab berpandukan Teori Kohesi 

Halliday dan Hassan (1976). Salwa M. (2006) mengkaji koheren menggunakan pendekatan 

Teori Relevan dalam surah al-Ahzab dan al-Qiyamah. Sementara itu, terdapat tiga kajian yang 

melibatkan kohesi dan koheren antaranya (Tammam Hassan, 2001) yang mendapati tiga 

perkaitan tersurat dan sembilan perkaitan tersirat, (Husna Abdel Samie, 2007) pula mendapati 

perkaitan teks surah al-Kahfi dengan tiga asas utama lughawi nahu, lughawi dilali, dan siyaqi 

dan juga menggunakan teori barat seperti teori relevan, teori pragmatik, tema dan (Asem 

Shehadah Saleh Ali, 2009) pula mendeskripsi jenis kohesi dan koheren dalam hadis Sahih 

Bukhari berdasarkan elemen yang sedia ada dalam struktur bahasa arab. Beberapa kajian lain 

menggunakan Nazm Jurjani seperti kajian Mohd Ibrahim (2008) dan Nadwah (2006). Selain itu 
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terdapat juga konsep munasabah yang digunakan ahli tafsir dalam menganalisi teks al-Quran. 

Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk membuat perbandingan elemen kohesi dan koheren dalam 

linguistik moden terutama Kohesi Halliday 1976 dan Mann dan Thomson (1987) dengan Nazm 

Jurjani dan konsep Munasabah yang dipelopori ulama tafsir terdahulu. Selain itu kajian ini juga 

untuk mengenalpasti konsep dan teori yang bersesuaian yang dapat diaplikasikan dalam 

menganalisis kisah Musa dalam surah al-A`raf. 

 

 

Kohesi Halliday Hassan 1976 

 

Model Kohesi Halliday (1976) dibahagikan kepada kohesi nahu seperti kohesi rujukan, ellipsis, 

substitusi, kata hubung dan kohesi leksikal seperti kata nama am, monosemi, sinonim, antonim, 

hiponim dan part whole. Azidan (2004), Siti Sarah (2009), Zahazan (2011), Lubna Akmal 

Khaziri, Syamsul Jamili (2011) dan Yahya (2013) mengenalpasti elemen kohesi dalam struktur 

bahasa arab dan sebahagianya dinyatakan dalam jadual 1. 

 

Jadual 1 

 
Kohesi Rujukan  Contoh Kohesi Elipsis Contoh Kohesi 

Substitusi 

Contoh 

Peribadi dhamir  اهذ, ’َى,هى, اهذ

 ؤها, هدً

Kata nama ـبرحمُل Kata nama خُيئز,٠ال,بّن  

آهٙا, 

َزٍ -َزا  Tunjuk ism isyarat العابٝت,ؤًما -رل٤ ,

 َىا, زم ,جل٤

Kata kerja ؤًاما مّذوداث Kata kerja 

Perbandingan   اظم وؤّ٘ا٥

 الخٙمُل

Klausa  ّ٘ذة مً ؤًام

 ؤخش

Klausa 

 

 

 
Kohesi Penghubung 

Nahu 

Contoh  

 

Kohesi 

Penghubung 

Contoh Kohesi Leksikal 

Pengulangan  

Contoh 

Tambahan  ومً رل٤مً ؤحل  خٗش الىاو,بل,

 اإلاىخٍش

Perkataan Sama   ِء
ٓ َ
ّيِ َءالا

َ
ِبإ

َ
٘

َما 
ُ
٢ َسّبِ
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Teks  بهزا الفذد, اللهم

 بًل

ومْ رل٤ ١الزًً, 

 ٠مشل وخالٗ ًِ

َباِن  ِ
ّ
ز

َ
٢

ُ
 ج

Lawanan  ًل٢ Sinonim  ؤم-والذة  

Sebab   خٗش الٙاء

 العببُت

Antonim حى-مُذ  

Sementara  وزم 
ْ
-خُىان  Superordinat خٗش الٙا

خشوٗ, 

 ٜي, ٘شط

Konjungasi lain ختى Hiponim خُىان-

خشوٗ, 

 ٜي, ٘شط

    Meronimi ؤـبْ-ؤهامل  

 

Koheren RST Mann danThompson 1987 

Sementara itu, Teori Struktur Retorikal Mann dan Thompson (1987) seperti dalam jadual 2 

seperti dicadangkan (Renkema, 2004), sesuai digunakan untuk menganalisis teks dibahagikan 

kepada dua perkaitan. Perkaitan subject matter bertujuan menghilangkan keraguan pembaca 

dan perkaitan presentational bertujuan meningkat kecenderungan untuk melakukan sesuatu.  

Jadual 2  

 

 

Mann dan Thompson (1980,53) dalam jadual diatas menyatakan  penghuraian merupakan set 

dan ahli (set-member), abstrak dan contoh (abstract-instance), lengkap dan sebahagian (whole-

part), proses dan langkah (process-step), objek dan sifat (object-attribute) dan umum dan khusus 

Perkaitan perkara yang dibincangkan (subject matter relations) 

Elaborasi (elaboration)  

Sebab kerelaan (volitional cause) 

Kesudahan kerelaan (volitional result) 

Kondisi (condition)  

Pernyataan semula (restatement)  

Perbezaan (contrast) 

Interpretasi (interpretation)  

Sebab tiada kerelaan (non-voli cause) 

Kesudahan tiada kerelaan (non-voli result) 

Situasi (circumstance) 

Kesimpulan (summary) 

 

Penilaian (evaluation) 

Penyelesaian 

(solution) 

Tujuan (purpose) 

Berturutan (sequence) 

 

Perkaitan penyampaian (presentational relation) 

Motivasi (motivation)  

Bertentangan(antithesis) 

Pembolehan(enablement)  

Latarbelakang(background) 

Konsesi (concession) 

 

Bukti(evidence) 

Justifikasi(justificatio

n) 
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(generalization-specific) Mann dan Thompson (1980,53) dan manakala penjelasan berkaitan 

dengan sebarang idea berkaitan situasi nuklear yang tidak tertakluk dengan bentuk yang 

tertentu Mann dan Thompson (1987,67). Bentuk penghuraian ini juga dinyatakan Van Dijk 

(1977, p.93) yang merangkumi umum dan khusus (general particular), kenyataan-contoh 

(statement-example), masaalah-penyelesaian (problem-solution), soalan-jawapan (question-

answer), dan hujah-hujah balas (argument-counter argument). Selain itu. Cortazzi (1993) 

berpandukan Sack (1972, 1974) membentuk model ujaran dalam perbualan naratif ajakan-

penerimaan atau penolakan (proposal-acceptance or not acceptance). Selain itu Labov and 

Waletzky (1967) mengutarakan wacana naratif perlu mempunyai elemen oreantasi, komplikasi, 

penilaian, penyelesaian dan koda. 

Nazm Jurjani 

 

Perkaitan ayat merupakan kajian awal dalam sejarah lingusitik arab dengan pengenalan Nazm 

Jurjani (1991). Ami Fail dan Nasir Umar (2012) membuat perbandingan antara Nazm Jurjani 

dengan sistematik linguistik Butler (1985),  Berry 1977, Suzanne Eggins 2004, fungsi tatabahasa  

Halliday 1994, 1961 dan teori tatabahasa 1961. Kajian ini mendapati persamaan dari sudut 

definisi Nazm Jurjani dan Sistematik Lingusitik Halliday iaitu persamaan dari sudut makna dan 

struktur nahu. Konsep ini menunjukkan makna mendahului lafaz perkataan dan persamaan dari 

susunan dan konteks. Jurjani (1991), menyatakan nazm merupakan kebergantungan perkataan 

dengan perkataan yang lain yang terdiri daripada huruf, kata nama dan kata kerja. 

Kebergantungan ini berdasarkan sebab yang tertentu mengikut hukum logik akal. Ami Fail dan 

Nasir Umar (2012) merumuskan definisi Nazm sebagai pemilihan perkataan yang sesuai untuk 

diletakkan dalam susunan ayat dan terikat dengan kaedah nahu bahasa arab. 

 

Nazm Jurjani banyak berkisar perbincangan perkaitan perkataan dengan perkataan dalam ayat 

yang ditunjangi dengan nahu. Mohd Ibrahim (2008) membincangkan unsur Nazm Jurjani 

seperti dalam jadual 3 dan diaplikasikan dalam surah al-Kahfi. Dapatan daripada kajian Mohd 

Ibrahim (2008) menunjukkan konsep Nazmu Jurjani hanya diaplikasikan pada perkataan dan 

ayat yang mengandungi elemen dalam konsep tersebut. Manakala ayat yang tidak mengandungi 

unsur-unsur tersebut tidak dapat dianalisis. Oleh yang demikian konsep Nazm Jurjani (1991) 
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tidak menghubungkan antara ayat dengan ayat sepenuhnya. Walaupun begitu konsep ini 

merupakan asas kepada perkembangan konsep dan idea linguistik yang lain. Antaranya elemen 

al-waslu dalam ilmu ma`ni yang menghubungkan ayat dengan ayat terdapat dalam teori 

Halliday 1976 iaitu kohesi kata hubung. Sebaliknya ilmu badi`e menghubungkan ayat dengan 

ayat secara perkataan dan makna atau secara perkataan sahaja. Manakala ilmu bayan 

merupakan bahasa figuratif untuk menyampaikan makna secara halus dan sopan yang dikenali 

dengan ilmu pragmatik. 

Jadual 3 

 

 ِلم مّاوى ِلم البُان ِلم البذٌْ

 الخٝذًم والـخإخحر الحزٗ والز٠ش اإلاجاص اللٕىي  اإلاجاص اإلاشظل الجىاط الىباٛ

 الٙفل والىـل الاوىاب والاًجاص الدؽبُه الاظخّاسة السجْ اإلاٝابلت

 

Munasabah 

Selain Nazm Jurjani (1991), ahli tafsir mengkaji perkaitan ayat dalam al-Quran menggunakan 

konsep munasabah, ‘alaqah, al-rabt, bayan wa tafsir, ijmal wa tafsil, al-tanzir, al-tadat, ittihad wa 

talazum, radd al-‘ajzi ‘ala al-sadr, intiqal, isttitrad, al-mudad dan at-tanzir.  

Al-intiqal merujuk kepada beberapa ayat menjadi sebab dan kesudahan kepada beberapa ayat 

yang lain Zarkashi (1995). Surah Sad ayat 17-48 mempunyai perkaitan sebab kepada ayat 49-54 

dan ayat 55-57. Koheren ini menggunakan juga kohesi rujukan kata tunjuk َظا pada ayat 49 dan 

ayat 55. Ayat 17 hingga 48  menceritakan kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub ,Nabi 

Ibrahim, Nabi Ishaq dan Yakub serta Nabi Ismail, Nabi Al-Yasa` dan Nabi Zukkifli.  Manakala, 

ayat 49-54 merupakan kesudahan akhir bagi orang yang beriman dengan ganjaran syurga dan 

menerangkan sifat syurga. Oleh itu, al-intiqal merupakan koheren sebab dan koheren 

kesudahan yang terdapat dalam Teori Struktur Retorikal Mann dan Thompson (1987). 

Bayan wa tafsir atau ijmal wa tafsil merujuk kepada perkaitan umum dan khusus samaada 

perkataan menghuraikan perkataan, klausa menerangkan klausa, dan ayat menghuraikan ayat. 

Koheren huraian perkataan iaitu bayan wa tafsir terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 49, 
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Zamakhshari (1997). Perkataan  ْم
ُ
٨

َ
ُؿىُمىه ٌَ  dengan  ُدى ّبِ

َ
ظ َن ًُ  dihubungkan tanpa menggunakan 

huruf ‘atf kerana perkataan kedua itu menerangkan perkataan pertama. Bayan wa tafsir ini 

dijelaskan dalam Nazm Jurjani sebagai fasl.Manakala perkatan  ُدىَن ّبِ
َ
ظ ًُ  dengan  ىَن ُُ ْؿَخْد ٌَ  

menggunakan huruf ‘atf waw yang bermaksud dua jenis azab berlainan, juga menerangkan 

perkataan  ْم
ُ
٨

َ
ُؿىُمىه ٌَ  . Koheren huraian klausa terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 225 

Zamakhshari (1997). Klausa  ُىم ُُّ ٣َ
ْ
َخيُّ ال

ْ
َى ال َُ  

َّ
َه ِبال

َ
 ِبل

َ
ُه ال

َّ
 diperincikan dengan tujuh klausa الل

selepasnya. Disamping itu koheren huraian ini berlaku secara langsung dan perantaraan. 

Koheren huraian ayat secara langsung terdapat pada surah al-Baqarah ayat 30-33 Al-Razi 

(1981). Ayat mufassal 31-33 yang berada dibelakang ayat mujmal 30. Sebaliknya Tahir Asyura 

(1984) mendatangkan contoh dalam surah al-Baqarah ayat 8-17. Ayat mufassal 8-16 yang 

berada dihadapan menerangkan ayat mujmal 17. Koheren huraian ayat secara secara 

perantaraan dalam surah al-Baqarah ayat 261 dengan ayat 245 Al-Razi (1981). Ayat mufassal 

261 yang berada dibelakang dan diselang sebanyak 11 ayat menerangkan ayat mujmal 245. 

Mankala koheren huraian ayat secara dalam dua surah atau lebih dipelopori Suyuti (1979) yang 

menghuraikan perkaitan ijmal dan tafsil (umum dan khusus) seperti mengkhususkan yang 

umum, mentaqyid yang mutlak, mentafsil yang bukan tafsil secara makna seperti surah al-

Baqarah yang memperincikan surah al-Fatihah. Penerangan ini menunjukkan Bayan wa tafsir 

atau ijmal wa al-tafsil merupakan koheren elaborasi dan koheren interpretasi dalam Teori 

Struktur Retorikal Mann dan Thompson (1987). 

At-tanzir merupakan perkaitan perbandingan persamaan antara ayat melalui perkataan dan 

makna atau secara makna sahaja, langsung atau secara perantaraan. Perbandingan persamaaan 

makna secara perantaraan pada awal dan akhir surah yang sama seperti dalam surah al-Qasas. 

Ayat 1- 21 dengan ayat 85 hingga 86. Ayat 7-13 mengisahkan dipulangkan kembali Musa 

kepada emaknya dengan ayat 85-86 yang menceritakan dikembalikan Nabi Muhammad SAW 

semula ke kota Mekah. Perbandingan persamaan dapat dilihat dengan dikembalikan Nabi Musa 

dan Nabi Muhamaad. Koheren perbandingan persamaaan perkataan dan makna atau at-tanzir 

secara perantaraan terdapat pada awal dan akhir surah yang sama seperti ayat 17 dengan ayat 

86 surah al-Qasas. Ayat 17 menceritakan berkaitan Musa yang enggan menolong kaumnya 

melakukan kejahatan dan ayat 86 menceritakan berkaitan perintah Allah kepada Nabi 
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Muhammad SAW supaya tidak menolong kaum kafir. Kedua-dua ayat ini mempunyai 

perbandingan persamaan iaitu larangan menolong kaum kafir dalam melakukan kejahatan atau 

jenayah menggunakan kohesi frasa ayat  ُمۡجِغِمحَن
ۡ
ل ِ
ّ
ِهحٗرا ل

َ
ىَن ْ

ُ
٧
َ
ًۡ ؤ َ

ل
َ
ٞ pada ayat 17 dan  ًَّ َ

ىه
ُ
٩

َ
 ج

َ
ال

َ
ٞ

 ًَ ِغٍ ِٟ
ََٰ
٨

ۡ
ل ِ
ّ
ِهحٗرا ل

َ
ْ dalam ayat 86. Koheren perbandingan berlawanan iaitu al-mudad berlaku antara 

ayat melalui perkataan dan makna secara langsung atau perantaraan Zarkashi (794H).Koheren 

perbandingan berlawanan secara makna dan secara langsung terdapat dalam surah al-Baqarah 

ayat 1-5 yang menceritakan berkaitan orang mukmin, ayat 6-7 menceritakan berkaitan dengan 

orang kafir dan ayat 8-20 menceritakan berkaitan dengan orang munafiq. Jenis koheren ini juga 

dijelaskan Tahir Asyura (1984).Manakala koheren perbandingan berlawanan secara perkataan 

dan makna secara perantaraan dengan pengulangan klausa berlawanan terdapat al-Mu`minun 

ayat 1 iaitu  ۡاِمُىىَن
ُ ۡ
َر ٱإلا

َ
ل
ۡ
ٞ
َ
ۡض ؤ

َ
٢  dan ayat 117 iaitu  ُغوَن ِٟ

ََٰ
٨

ۡ
ِلُر ٱل ٟۡ ًُ  

َ
ُهاۥل  Dengan itu, at-tanzir .ِبهَّ

merupakan koheren perbandingan persamaan dan hamper sama dengan koheren pernyataan 

semula dalam Teori Struktur Retorikal Mann dan Thompson (1987). 

Nama surah mempunyai perkaitan dengan kandungan dijelaskan Zarkashi (1980) dengan 

istilah munasabah seperti nama surah yang dimulai dengan huruf hijaiyah seperti surah Qaf 

dengan kandungannya kerana kebanyakan perkataan dalam ayat dibina dengan huruf Qaf.. 

Zarkashi (1980) juga menjelaskan munasabah ntara nama surah dengan kandungannya, seperti 

dinamakan surah al-Baqarah kerana terdapat cerita lembu betina. Oleh yang demikian perkaitan 

ini merupakan perkaitan koheren surah dengan kandungan dan unsur ini tidak terdapat dalam 

dalam Teori Struktur Retorikal Mann dan Thompson (1987). 

Alaqoh ittihad wa talazum dan radd al-‘ajzi ‘ala al-sadr terdapat dalam dua surah Suyuti (1979) 

dengan ittihad merujuk kepada persamaan dari segi makna dan talazum merupakan makna 

arahan yang dicetuskan daripada ittihad makna. Perkaitan ittihad dan talazum lafz secara makna 

ini dapat dilihat antara akhir surah kedua dengan awal surah pertama. Surah al-Baqarah ayat 1-5 

menceritakan tentang karakter orang yang bertaqwa dengan akhir surah al-Imran pada ayat 200 

juga menceritakan suruhan untuk bertaqwa. Kedua bahagian ayat ini mempunyai persamaan 

makna atau ittihad makna iaitu taqwa dan juga talazum iaitu arahan dan suruhan kepada 

manusia untuk bertaqwa.Suyuti (1979) juga membawa contoh ittihad dan talazum secara 
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makna antara akhir surah al-Maidah ayat 120 menerangkan kekuasan dan kekuatan Allah 

dengan awal surah Al-Nisa‗ ayat 1 juga menerangkan kudrat dan kekuasaan Allah dan arahan 

supaya bertaqwa. Radd al-‘ajzi ‘ala al-sadr merupakan istilah kedua yang diperkenalkan Suyuti 

(1979) dalam dua surah. Perkaitan ini mengaitkan hubungan makna perkataan antara akhir 

surah al-Rahman dengan disebut situasi hari kiamat, sifat syurga dan sifat neraka, dan awal 

surah al-Waqi‗ah diulang kembali situasi hari kiamat, sifat syurga dan sifat neraka. Oleh itu, 

ittihad dan radd al-‘ajzi ‘ala al-sadr merupakan koheren pernyataan semula yang terdapat dalam 

Teori Struktur Retorikal Mann dan Thompson (1987). Mankala alaqoh ittihad wa talazum tidak 

terdapat dalam teori koheren linguistik moden. 

Zarkhashi (1980) membawa contoh al-Istitrad yang terdapat dalam surah al-Baqarah berkenaan 

perkaitan dalam ayat 189. Perpindahan khitab daripada memberi jawapan kepada soalan yang 

diajukan kepada jawapan berdasarkan konteks dan situasi seperti dalam Ayat 189. Mereka 

bertanya tentang keajaiban bulan yang sentiasa berubah bentuknya dengan pertanyaan  ٪َ
َ
ىه

ُ
ل
َ
ْؿإ ٌَ

ِت 
َّ
ل َِ

َ ْ
ًِ ألا

َٖ  lalu Allah menjawab pertanyaan tersebut dengan  َِدّج
ْ
اِؽ َوال ْل ِهَي َمَىا٢ُُِذ ِللىَّ

ُ
٢ dan 

ditambah dengan satu jawapan lagi ٣َى ًِ اجَّ ِبرَّ َم
ْ
ًَّ ال ٨ِ

َ
ا َول ََ ُهىِع

ُ
ْ ًْ ىَث ِم ُُ ُب

ْ
ىا ال

ُ
ج
ْ
إ
َ
ْن ج

َ
ِبرُّ ِبإ

ْ
ـَ ال ِْ  .َولَ

Jawapan kedua ini merujuk kepada situasi mereka yang mengerjakan haji pada waktu itu 

sentiasa menggunakan pintu belakang rumah dengan menyangka perlakuan itu baik sedangkan 

tidak elok pada pandangan Allah. Sepatutnya pertanyaan itulah yang patut diajukan kepada 

Nabi bukan tentang keajaiban bulan. Persoalan yang berkaitan dengan diri manusia itu lebih 

penting berbanding persoalan tentang bulan. Berdasarkan perkara ini jawapan soalan pertama 

pendek dan jawapan kedua lebih panjang berdasarkan konteks dan situasi. Zamakhshari (1997) 

menyatakan ayat ini turun disebabkan dua perkara. Pertama tentang soalan dari Muaz bin Jabal 

dan Tha`lanah bin Ghanam tentang perubahan yang berlaku pada bulan dan kedua perlakuan 

masyarakat yang menggunakan pintu belakang semasa musim haji. Koheren konteks juga 

dinyatakan Zarkhashi (1980) dalam surah al-A‗raf, perkaitan ayat 26 dengan ayat 18-25 dan  Al-

Arazi (1981) perkaitan ayat 195 dengan ayat 190-194 yang berkaitan dengan isu peperangan. 

Al-Istitrad merupakan koheren konteks yang mendapat perhatian sarjana Islam ketika 

membahaskan perkaitan ayat yang tidak dapat dirungkai menggunakan perkataan dan makna 

ayat. Mereka menggunakan pandangan kritis berdasarkan asbab nuzul untuk mengaitkan ayat 
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tersebut (Khitabi, 2004). Koheren konteks ini tidak terdapat dalam Teori Struktur Retorikal 

Mann dan Thompson (1987). 

Berdasarkan huraian diatas, beberapa elemen dalam konsep Munasabah mempunyai 

persamaan dengan elemen Teori Struktur Retorikal Mann dan Thompson (1987) seperti dalam 

jadual 4. Persamaan ini menunjukkan beberapa elemen yang umum yang terdapat dalam 

konsep Munasabah diperincikan dalam konsep koheren. Selain itu elemen dalam keduanya juga 

mempunyai perbezaan antara satu sama lain seperti jadual 5. Perbezaan ini menunjukkan setiap 

konsep mempunyai kelebihan masing-masing dalam menganalisis teks. 

Jadual 4  

 
                                          Persamaan 

Munasabah Koheren  

Al-intiqal Sebab-Kesudahan 

Al-bayan wa tafsir atau ijmal wa tafsil Elaborasi-Interpretasi 

At-tanzir Pernyataan Semula 

Al-mudad Kontra-Antitesis-Konsesi 

 

Jadual 5 
                                           Perbezaan 

Munasabah Koheren 

Al-istitrad Justifikasi -Bukti 

Alaqoh ittihad wa al-talazum Kondisi-Situasi 

Nama surah dengan kandungan Kesimpulan 

 Penyelesaian -Tujuan 

Konsep munasabah yang terdiri daripada elemen al-intiqal, bayan wa tafsir atau ijmal wa tafsil, 

at-tanzir, al-mudad, alaqoh ittihad wa talazum seperti yang dihuraikan diatas digunakan untuk 

menganalisis al-Quran secara umum seperti dijelaskan dalam contoh diatas. Walaupun begitu 

konsep munasabah yang dipelopori ahli tafsir menggunakan teks al-Quran sebagai kajian 

mendahului dan menjadi asas kepada elemen dalam koheren linguistik moden. Sebagai contoh 

al-bayan wa tafsir atau ijmal wa tafsil dipecahkan kepada elaborasi dan interpretasi dalam 
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koheren Mann dan Thompson (1987). Koheren linguistik moden ini, mempunyai elemen yang 

pelbagai dan terperinci yang dapat dikodkan dan dipecahkan kepada ayat atau klausa yang lebih 

kecil. Ayat yang dikodkan ini dapat memudahkan analisi dibuat. Oleh itu analisis menggunakan 

teori koheren linguistik moden diaplikasikan dalam kisah dalam surah al-A`raf. 

Koheren dan Kohesi Ayat Secara Langsung 

Elemen koheren RST Mann dan Thompson, 1980 dan 1987 dan koheren yang dikemukakan 

(Van Dijk, 1977; Cortazzi, 1993; Labov dan Waletzky, 1967) yang digunakan dalam analisis ini,  

membahagikan kisah Musa kepada abstrak dan episod. Kisah Musa dengan Firaun yang 

melibatkan watak lain seperti pembesar firaun, ahli sihir dan Bani Israel bermula dari ayat 104 

hingga 137. Abstrak pada ayat 103 menceritakan secara umum latar belakang cerita ini serta 

dijelaskan jalan cerita secara terperinci dalam tiga episod berikut. Ketiga-tiga episod ini juga 

ditentukan daripada perkaitan koheren antara ayat secara langsung. Episod pertama bermula 

dari ayat 104 hingga 114 menggunakan beberapa perkaitan koheren. Pertama koheren hujah 

Firaun pada ayat 106 dengan ajakan Musa pada ayat 104-105. Kedua, koheren hujah balas 

Musa pada ayat 107-108 dengan 106, dan ketiga hujah Firaun dan kaumnya antara 109-115 

dengan 107-108. Koheren pertama pada ayat 106 menjelaskan ajakan Musa dengan 

memperkenalkan dirinya pada ayat 104 dan 105a dan justifikasi supaya mengakui bahawa Allah 

juga merupakan tuhan Firaun pada ayat 105b dan meminta Firaun membebaskan Bani Israel 

daripada penindasan pada ayat 105c. Firaun berhujah pada ayat 106 supaya mendatangkan 

justifikasi yang dinyatakan Musa. Koheren kedua iaitu Musa membalas hujah Firaun pada ayat 

107 dengan mencampakkan tongkat dan bertukar menjadi ular dan pada ayat 108 dengan 

mengeluarkan tangan yang menjadi putih bersinar. Walaupun dengan dua bukti yang nyata 

yang ditunjukkan Musa, Firaun dan kaumnya tetap tidak menerima Firaun menolak ajakan 

musa dengan koheren ujah mereka pada ayat 109 yang menyatakan perbuatan Musa 

merupakan sihir dan ayat 110a dengan menjustifikasikan sihir ini kelak menjadikan kaum Firaun 

terusir dari negeri mereka. Hujah pembesar Firaun mengandungi pertanyaan dan jawaban. 

Pertanyaan firaun kepada pembesarnya pada ayat 110b berkenaan dengan sesuatu mesti 

dilakukan. Pembesar Firaun mengajukan dua cadangan dan diterima pada ayat 111a supaya 
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membiarkan Musa dan saudaranya Harun terlebih dahulu dan mengumpul seluruh ahli sihir 

dari pelusuk Mesir untuk datang mencabar sihir Musa pada ayat 111a dan 112. Ayat 113 dan 

114 dialog soal-jawab antara ahli sihir dengan Firaun.Bermula cabaran pada ayat 115 yang 

merupakan koheren situasi dengan ayat 114. Kesemua koheren dalam ayat ini mengandungi 

kohesi seperti dalam jadual 6 dan dalam rajah 1. 

Jadual 6 

 

 

Rajah 1 

 

 

 

 

Perkaitan antara episod pertama dengan kedua dihubungkan secara koheren situasi tanpa 

kohesi antara ayat 114 dan 115.Ayat 116 dan ayat 117 dalam epsiod kedua dihubungkan 

dengan ayat 107 dalam episod pertama. Episod kedua bermula dengan cabaran ahli sihir Firaun 

kepada Musa bermula dari ayat 115 hingga  127 yang terdiri daripada  koheren pertanyaan 

jawaban antara ayat 115 dengan 116a, hujah ahli sihir pada ayat 116b-116e dan hujah balas 

Musa pada ayat 117 dan 118 serta penerimaan ahli sihir dari ayat 119-122, hujah Firaun pada 
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ayat 123-124 berdasarkan penerimaan ahli sihir dan hujah balas ahli sihir pada ayat 125-126 . 

Koheren pertanyaan jawaban melibatkan pertanyaan ahli sihir siapa yang perlu mencampakkan 

pada ayat 115 dan jawaban Musa supaya mereka dahulu mencampakkan tongkat pada ayat 

116a. Dengan jawapan Musa ini, ahli sihir mendatang hujah mereka dengan mencampakkan 

tongkat mereka yang bertukar menjadi ular pada ayat 116b-11e dan Musa mendatangkan hujah 

balas dengan mencampakkan tongkat yang bertukar menjadi ular dan menelan semua ular-ular 

ahli sihir pada ayat 117-118. Kejadian ini menyebabkan kekalahan ahli sihir Firaun pada ayat 

119 dan  penerimaan ahli sihir Firaun dengan ajakan Nabi Musa untuk meyembah Tuhan 

sekalian alam pada ayat 120 dengan perbuatan dan perkataan pada ayat 121 dan 122. 

Berimanya ahli sihir dengan Nabi Musa, menyebabkan Firaun berhujah dengan mereka pada 

ayat 123-124 dengan menyatakan mereka perlu mendapat keizinan untuk beriman dengan 

Musa pada ayat 123a. Perbuatan ini tidak boleh diterima sama sekali dan mereka diancam untuk 

dikenakan tindakan dipotong tangan dan kaki secara selang seli serta disalibkan pada ayat 124. 

Hujah Firaun dibalas dengan hujah ahli sihir pada ayat 125 hingga 126 dengan tidak gentar 

kerana menyakini dengan bukti yang jelas dan kukuh kebenaran Musa dan kepada Tuhan 

mereka dikembalikan. Kesemua koheren dalam ayat ini mengandungi kohesi kecuali koheren 

sebab seperti dalam jadual 7 dan ditunjukkan dalam rajah 2 

Jadual 7 

 

 

 

Rajah 2 
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rkaitan antara episod kedua dengan ketiga dihubungkan secara koheren sebab tanpa kohesi 

antara ayat 126 dan 127. Walaubagaimanapun frasa  ۡىَن َٖ ۡغ ِٞ ۡىِم 
َ
 ِمً ٢

ُ َ
ؤل

َ ۡ
ا٫َ ٱإلا

َ
 dalam ayat 127a َو٢

dalam episod ketiga dihubungkan secara kohesi dengan frasa yang sama pada ayat 109a dalam 

episod pertama. Selain itu perkataan  َٰى  dalam ayat 127a dihubungkan dengan kohesi ُمىسخَ

perkataan sama   َٰى  .dalam ayat 117 dan ayat 115 dalam episod dua ُمىسخَ

Episod ketiga bermula dari ayat 127 hingga 137 yang terdiri dari koheren pertanyaan pembesar 

Firaun jawaban Firaun antara ayat 127a dan 127b. Jawaban 127b menyebabkan ajakan Musa 

kepada kaumnya supaya bersabar dan penerimaan mereka pada ayat 128 dan 129a. Ayat 129b-

c merupakan kondisi kepada 129a dan ayat 130-137 merupakan kesudahan kepada Firaun dan 

kaumnya. Penerimaan ahli sihir dan hujah balas mereka membuatkan pembesar Firaun 

mengajukan pertanyaan kepadanya Firaun dengan menyatakan perlukah membiarkan Musa 

dan kaumnya membuatkan kerosakan dibumi pada ayat 127a dan jawaban Firaun dengan 

mengancam Nabi Musa dan kaumnya dengan membunuh kaum lelaki mereka serta 

membiarkan kaum perempuan pada ayat 127b. Selepas mendengar ancaman itu, Nabi  Musa 

meminta kepada kaumnya supaya bersabar pada ayat 128a dan pada ayat 128b menegaskan 

bumi ini milik Allah dan diberikan kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki dan kesudahan baik 

adalah bagi orang yang bertakwa. Kaumnya menerima untuk bersabar pada ayat 129a.  Ayat 

129b-c merupakan kondisi iaitu doa Nabi Musa kepada Allah supaya memusnahkan musuh 

Bani Israel dan menjadikan mereka khalifah dimuka bumi. Doa nabi Musa dimakbulkan dengan 

kesudahan dengan ditimpa azab kepada Firaun dan kaumnya secara berperingkat-peringkat. 

Peringkat pertama pada ayat 130 dengan musim kemarau dan kekurangan buahan, peringkat 

kedua pada ayat 133  dengan dihantar taufan, belalang, kutu, katak dan darah dan perigkat 

ketiga pada ayat 136 dengan menenggelamkan mereka ke dalam laut.  Allah memberikan 

peluang kepada Firaun dan kaumnya pada peringkat pertama dan kedua supaya beriman 

dengan Nabi Musa tetapi mereka tetap enggan dan sombong sehingga pada peringkat ketiga 

mereka ditimpakan dengan ditenggelam ke dalam laut. Kesemua koheren dalam ayat ini 
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mengandungi kohesi kecuali koheren sebab seperti dalam jadual 8 dan ditunjukkan dalam rajah 

3. 

Jadual 8 

 

Rajah 3 

 

 

 

Koheren dan Kohesi Ayat Secara Perantaraan 

Koheren ayat secara perantaraan berlaku kepada perkataan  ِب   
ٓ
ِدَىا ًََٰ ا  dalam ayat naratif 103a yang 

dihubungkan dengan koheren elaborasi umum dan khusus dengan ayat naratif 107-108, dan 

ayat 117. Ayat naratif 130a menyatakan Musa diutuskan kepada Firaun dan kaumnya 

dihuraikan dengan justifikasi dan bukti. Justifikasi ini menjadi bukti yang diterangkan secara 
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khusus pada ayat 107 dengan tongkatnya bertukar menjadi ular yang nyata dan pada ayat 108 

dengan tangan yang dikeluarnya menjadi putih bersinar. Ayat 107 dikaitkan dengan ayat 117 

secara koheren interpretasi yang menghuraikan tongkat Musa yang bertukar menjadi ular 

menelan kesemua ular ahli sihir Firaun. Koheren antara secara perantaraan antar ayat 103a 

dengan ayat 107-108, hanya melibatkan koheren tanpa kohesi.  Manakala kaitan ayat 107 

dengan ayat 117 dihubung dengan kohesi frasa  ٍُ َها َٖ ٣َىَٰ 
ۡ
ل
َ
إ
َ
ٞ dalam ayat 107 dengan frasa  ٤ِ

ۡ
ل
َ
ۡن ؤ

َ
ؤ

 
 

َها٥َ َٖ  dalam ayat 117. Kata ganti nama diri ketiga َى dalam ayat 107 dan kata ganti nama diri 

kedua  ؤهذ dalam ayat 117 yang merujuk kepada individu yang sama iaitu Musa seperti dalam 

rajah 4. 

 

Rajah 4 

Penolakan Firaun dan kaumnya pada ayat 103b yang merupakan ayat naratif dihubungkan 

dengan koheren elaborasi umum dan khusus dengan ayat dialog 109-112, 123-124, 128, 132 

serta ayat naratif dan ayat dialog pada ayat 131b, dan 13b-135 dari ucapan mereka sendiri. Ayat 

103b yang menyatakan Firaun dan kaum menzalimi diri mereka sendiri secara umum dijelaskan 

secara khusus penolakan mereka kepada ajakan Musa dalam bentuk ayat dialog 109-112, 123-

124 dan 128. Penolakan pertama mereka dengan menyatakan bukti yang didatangkan Musa 

merupakan sihir dan sihir itu nanti menjadikan diri mereka terusir daripada negeri mereka 

sendiri pada ayat 109-110a. Selain itu penolakan pertama juga terserlah dengan membiarkan 

Musa dan saudaranya Harun dan mencabar mereka berdua dengan ahli sihir Firaun pada ayat 

110b-112. Penolakan kedua merek pada ayat 123-124 selepas melihat ahli sihir beriman dengan 

Musa pada ayat 119-120. Ayat 123a-123b menerangkan penolakan Firaun dengan menyatakan 
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ahli sihir perlu mendapat keizinanya terlebih dahulu untuk beriman dengan Musa dan 

mengatakan ahli sihir yang beriman ini merupakan perancangan untuk mengeluar Firaun dan 

kaumnya daripada negeri mereka. Disamping juga itu Firaun juga mengancam untuk menyeksa 

ahli sihir pada ayat 123c-124. Penolakan ketiga pada ayat 128 yang menjelaskan Firaun 

mengancam untuk membunuh kaum lelaki Bani Israel dan membiarkan kaum wanita mereka 

pada ayat 127b selepas menjawab pertanyaan pembesarnya yang menyatakan Musa dan 

Kaumnya membuat kerosakan di bumi ini dan meninggalkan tuhan Firaun pada ayat 17a. 

Penolakan keempat pada ayat 131b yang menyatakan setiap kebaikan datang daripada diri 

mereka sendiri dan bencana dan malapetaka datangnya daripada Musa. Penolakan kelima pada 

ayat 132 dengan jelas menyatakan mereka tidak sesekali beriman dengan Musa walaupun 

dengan membawa bukti yang banyak untuk menyihir mereka. Penolakan mereka yang terakhir 

pada ayat 134b-135 dengan mereka mengingkari janji untuk beriman sekiranya bencana itu 

dijauhi daripada mereka. Walaupun dalam penolakan demi penolakan Firaun dan kaumnya, 

terdapat penerimaan ahli sihir Firaun untuk beriman dengan Nabi Musa pada ayat 119-122 

berdasarkan bukti pada ayat 117. Penerimaan ahli sihir juga dirakamkan dalam bentuk 

perbuatan dan perkataan. Koheren antara secara perantaraan antar ayat 103b dengan ayat 109-

112, 123-124, 128, 132, 131b, dan 13b-135 dihubungkan secara koheren dan kohesi. Manakala 

penolakan pertama yang mempunyai frasa  
 
ۡم

ُ
ۡعِي٨

َ
ًۡ ؤ

م ّمِ
ُ
ِغَظ٨

ۡ
س ًُ ن 

َ
ِغٍُض ؤ ًُ  pada ayat 110a 

dihubungkan secara kohesi dengan frasa  
 
َها

َ
ل َۡ َ

 ؤ
ٓ
 ِمۡجَها

ْ
ِغُظىا

ۡ
 dalam ayat123c.Penolakan ketiga ِلُخس

yang terdapat frasa  ۡىَن َٖ ۡغ ِٞ ۡىِم 
َ
 ِمً ٢

ُ َ
ؤل

َ ۡ
ا٫َ ٱإلا

َ
 dihubungakan secara kohesi pengulangan dengan َو٢

penolakan pertama pada frasa  ۡىِم
َ
 ِمً ٢

ُ َ
ؤل

َ ۡ
ا٫َ ٱإلا

َ
ۡىَن  ٢ َٖ ۡغ ِٞ  dalam ayat 109. Penolakan keempat, 

kelima, keenam menggunakan kata ganti nama mereka  َم yang merujuk kepada Firaun dan 

kaumnya pada perkataan  ۡىَن َٖ ۡغ ِٞ  dalam ayat  130a. Kata ganti nama mereka ini juga merujuk َءا٫َ 

kepada  
ُ َ
ؤل

َ ۡ
ۡىَن  dalam ayat 127a dan 109 dan ٱإلا َٖ ۡغ ِٞ  dalam ayat 123a seperti dalam rajah 5. 



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 525  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

 

Rajah 5 

Kesudahan pada ayat ayat 103c merupakan ayat naratif dihubungkan secara koheren elaborasi 

umum dan khusus dengan ayat 129b, 130a, 133a, 136a dan 137b. Kelima-lima ayat ini 

memperincikan ayat naratif 103c berkaitan dengan kesudahan kepada mereka yang membuat 

kerosakan. Ayat 129a iaitu selepas Musa berdialog dengan kaumnya, beliau mendoakan 

kemusnahan Firaun dan kaumnya. Ayat 129b juga umum diperhalusi secara khusus dengan 

ditimpakan azab peringkat pertama dengan kemarau yang berpanjangan yang menyebabkan 

kekurangan hasil buahan pada ayat naratif 130a. Perincian kedua pada ayat 133a dengan 

dihantarkan taufan, belalang, kutu, katak dan darah pada peringkat kedua diturunkan azab. Pada 

peringkat terakhir, azab yang dikenakan kepada mereka dengan ditenggelamkan pada ayat 136a 

dan dimusnahkan Firaun dan binaan mereka pada ayat 137b. Koheren secara perantaraan 

antara ayat 103a dengan ayat 129b, 130a, 133a, 136a dan 137b, dihubungkan secara koheren 

dan juga kohesi. Perkataan  ًَ ِؿِضً ٟۡ ُ مۡ  pada ayat 103 c juga merujuk kepada perkataan ٱإلاۡ
ُ
٦ ُضوَّ َٖ  

pada ayat 129b,  ۡىَن َٖ ۡغ ِٞ ۡىُمُهۥ pada ayat 130a dan َءا٫َ 
َ
ۡىُن َو٢ َٖ ۡغ ِٞ  pada ayat 137b. Manakala kata 

ganti nama mereka َم menghubungkan perkataan  ۡحِهُم
َ
ل َٖ  pada ayat 133a, pada perkataan 

ُهمۡ 
َٰ
َج
ۡ
َغ٢

ۡ
ٚ

َ
إ
َ
ٞ pada ayat 136a dan pada perkataan  ىَن

ُ
ِغق ۡٗ ٌَ   dalam ayat 137b seperti dalam rajah 6. 



 )اللسانيات( أبحاث محكمة: الجزء األول                         مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 526  اإلااجمش الّاإلاي الخامغ للٕت الّشبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & LITERATURE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. 

 

 

Rajah 6 

Kesimpulan 

Nazm, munasabah, kohesi dan koheren mempunyai pertalian antara satu sama lain. Elemen al-

waslu dala ilmu ma`ni yang menghubungkan perkataan dengan perkataan dan ayat dengan ayat 

juga terdapat dalam Teori Kohesi Halliday (1976) iaitu kohesi kata hubung. Sebaliknya ilmu 

badi`e menghubungkan ayat dengan ayat secara perkataan dan makna atau secara perkataan 

sahaja. Manakala konsep munasabah dan koheren mempunyai persamaan pada al-intiqal yang 

setara dengan koheren sebab dan kesudahan, al-bayan wa al-tafsir dengan elaborasi dan 

interpretasi, al-tanzir hampir dengan pernyataan semula dan al-mudad setara dengan kontra, 

antitesis dan konsesi. Ini menunjukkan konsep perkaitan dan hubungan antara teks dirintis 

sarjana islam terdahulu, namun koheren linguistik moden mempunyai elemen yang pelbagai 

dan terperinci yang dapat dikodkan dan dipecahkan kepada ayat atau klausa yang lebih kecil 

serta sesuai digunakan untuk menganalsis sesebuah teks. Elemen koheren RST Mann dan 

Thompson, 1980 dan koheren yang dikemukakan (Van Dijk, 1977; Cortazzi, 1993; Labov dan 

Waletzky, 1967) yang digunakan dalam analisis ini, dapat mengenalpasti abstrak dan 

membahagikan kisah Musa dengan Firaun dengan tiga episod yang menggambarkan peristiwa 

yang khusus bagi setiap episod. Episod pertama berkaitan dengan bukti yang didatangkan Musa 

kepada Firaun, episod kedua berkaitan dengan kekalahan ahli sihir dan mereka beriman dengan 

Nabi Musa dan episod ketiga kesudahan Firaun dan kaumnya yang dikenakan azab daripada 

Allah pada tiga peringkat. Perkaitan diantara ayat secara langsung dihubungkan dengan koheren 

dan kohesi kecuali pada tiga tempat. Koheren berlaku pada tiga tempat tanpa kohesi pada ayat 
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115-114 yang merupakan koheren situasi,127-(125-126) koheren sebab dan pada ayat 137a-

136b koheren kontra. Perkaitan ayat secara perantaraan juga dihubung dengan koheren dan 

kohesi. Dapat disimpulkan disini, perkaitan ayat dengan ayat dihubungkan dengan koheren dan 

kohesi atau dengan kohesi sahaja. Al-quran membuktikan teori linguistik koheren dapat 

digunakan untuk menganalisis ayat yang terdapat didalamNya terutama berkaitan dengan kisah 

Musa dalam surah al-A`raf dibawah. 

ا٢ِبَ  َٖ اَن 
َ
٧ 

َ
٠ ُْ َ

ْغ ٦
ُ
ٓ

ْ
اه

َ
ُمىا ِبَها ٞ

َ
ل
َ
ٓ

َ
ِئِه ٞ

َ
ْىَن َوَمل َٖ ْغ ِٞ ى 

َ
اِجَىا ِبل ًَ ى ِبأ ْم ُمىسخَ َِ ِض

ْٗ ًْ َب َىا ِم
ْ
ش َٗ مَّ َب

ُ
ِؿِضًز ْٟ ُ  اإلاْ

ُ
( 103ًَ )ت

حَن ) ِ
َ
اإلا َٗ

ْ
ًْ َعّبِ ال ي َعُؾى٫ٌ ِم ِ

ّ
ْىُن ِبو َٖ ْغ ِٞ ا 

ًَ ى  ا٫َ ُمىسخَ
َ
ْض 104َو٢

َ
َخ٤َّ ٢

ْ
 ال

َّ
ِه ِبال

َّ
ى الل

َ
ل َٖ ى٫َ 

ُ
٢

َ
 ؤ

َ
ْن ال

َ
ى ؤ

َ
ل َٖ ( َخ٤ٌُ٣ِ 

ْعِؾْل َمِعَي َبِجي ِبْؾَغاِثَُل )
َ
إ
َ
ْم ٞ

ُ
٨ ًْ َعّبِ َىٍت ِم ِ

ِّ ْم ِبَب
ُ
ْىَذ ِظْئَذ 105ِظْئُخ٨

ُ
ا٫َ ِبْن ٦

َ
٢ )  ًَ ْىَذ ِم

ُ
ِث ِبَها ِبْن ٦

ْ
إ
َ
ٍت ٞ ًَ ِبأ

اِص٢ِحَن ) َباٌن ُمِبحٌن )106الهَّ ْٗ ُ
ا ِهَي س

َ
ِةط

َ
ٞ ٍُ َها َٖ ٣َى 

ْ
ل
َ
إ
َ
ٞ )107( ًَ ِغٍ ِْ ا

اُء ِللىَّ ًَ ُْ ا ِهَي َب
َ
ِةط

َ
ٞ ٍُ َض ًَ  َٕ َؼ

َ
ا٫َ 108( َوه

َ
٢ )

ِلٌُم ) َٖ َؿاِخٌغ 
َ
ا ل

َ
ظ ََ ْىَن ِبنَّ  َٖ ْغ ِٞ ْىِم 

َ
٢ ًْ  ِم

ُ َ
ؤل

َ ْ
ِغٍُض 109اإلا ًُ ُمُغوَن ) ( 

ْ
إ
َ
ا ج

َ
َماط

َ
ْم ٞ

ُ
ْعِي٨

َ
ًْ ؤ ْم ِم

ُ
ِغَظ٨

ْ
س ًُ ْن 

َ
ىا 110ؤ

ُ
ال

َ
٢ )

( ًَ ًِ َخاِقِغٍ َضاِث
َ ْ
ْعِؾْل ِفي اإلا

َ
ٍُ َوؤ ا

َ
ز

َ
ْعِظْه َوؤ

َ
ِلٍُم )111ؤ َٖ ّلِ َؾاِخٍغ 

ُ
ى٥َ ِب٩

ُ
ج
ْ
إ ًَ ىا ِبنَّ 112( 

ُ
ال

َ
ْىَن ٢ َٖ ْغ ِٞ  

ُ
َخَغة ( َوَظاَء السَّ

 
ْ
ًُ ال ْد

َ
ا ه ىَّ

ُ
ْظًغا ِبْن ٦

َ َ
َىا أل

َ
اِلِبحَن )ل

َ
ِبحَن )113ٛ ٣َغَّ

ُ ْ
ًَ اإلا

ِ
َ
ْم إلا

ُ
٨ ْم َوِبهَّ َٗ َ

ا٫َ و
َ
ْن 114( ٢

َ
ا ؤ ٣َِي َوِبمَّ

ْ
ل
ُ
ْن ج

َ
ا ؤ ى ِبمَّ ا ُمىسخَ ًَ ىا 

ُ
ال

َ
٢ )

٣ِحَن )
ْ
ل
ُ ْ
ًُ اإلا ْد

َ
ىَن ه

ُ
٩

َ
ْم َوَظاُءوا ِبِسْخ 115ه َُ ُبى ََ ْر

َ
اِؽ َواْؾت ُحَن الىَّ ْٖ

َ
٣َْىا َسَخُغوا ؤ

ْ
ل
َ
ا ؤ مَّ

َ
ل
َ
٣ُىا ٞ

ْ
ل
َ
ا٫َ ؤ

َ
ٍُم ( ٢ ِٓ

َٖ ٍغ 

ىَن )116)
ُ
٩ ِٞ

ْ
إ ًَ  َما 

ُ
٠٣َ

ْ
ل
َ
ا ِهَي ج

َ
ِةط

َ
َها٥َ ٞ َٖ  ٤ِ

ْ
ل
َ
ْن ؤ

َ
ى ؤ ى ُمىسخَ

َ
َىا ِبل ُْ ْوَخ

َ
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ُ
اه

َ
َل َما ٧

َ
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ْ
َ٘ ال َى٢َ

َ
ٞ )

ىَن )
ُ
َمل ْٗ ٌَ118( ًَ ِغٍ ِٚ ُبىا َنا

َ
٣َل

ْ
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ُ
ٛ

َ
ٞ )119( ًَ  َؾاِظِضً

ُ
َخَغة ٣َِي السَّ

ْ
ل
ُ
ا ِبَغّبِ  (120( َوؤ ىا آَمىَّ

ُ
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َ
٢

حَن ) ِ
َ
اإلا َٗ

ْ
اُعوَن )121ال ََ ى َو ٍُ ِفي 122( َعّبِ ُمىسخَ ُمى

ُ
ْغج

َ
ٌغ َم٨

ْ
٨
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ا إلا

َ
ظ ََ ْم ِبنَّ 

ُ
٨

َ
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ْن آط

َ
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َ
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حعلُم مهازة الىالم باطخخدام الىطاةـ اإلاخعددة للدازطين الىاؾلين بغير العسبُت، 

 في اإلاظخىي اإلاخىطـ في مسهص اللغاث بالجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت 
 
ا همىذحا  بماليًز

س  الدهخىز ألاطخاذ اإلاشازن   مدمد ضبري بً شهٍس

 هىز عازفت بيذ ضمد

كظم اللغت العسبُت وآدابها، ولُت معازف الىحي والعلىم ؤلاوظاهُت،الجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت، 

ا  ماليًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخظ البدث

للضاعؾحن الىا٣َحن  حٗلُم مهاعة ال٨الم باؾخسضام الىؾاثِ اإلاخٗضصة ًدىاو٫ َظا البدض مىيٕى "

" لضي َلبت مٗاٝع الىحي والترار الظًً ًضعؾىن اللٛت الٗغبُت بٛحر الٗغبُت في اإلاؿخىي اإلاخىؾِ

ا في ٢ؿم لٛت ال٣غآن، بمغ٦ؼ اللٛاث، مغ٦ؼ  الضعاؾاث ألاؾاؾُت بالجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

حهضٝ َظا البدض بلى اإلاؿاَمت في ج٣ضًم خلى٫ إلاك٨الث حٗلُم مهاعة ال٨الم ُٖىت لهظٍ الضعاؾت. و 

ت مك٨الث حٗلم  ٖىض الىا٣َحن بٛحر الٗغبُت، وطل٪ مً زال٫ ال٣ُام بالضعاؾت اإلاُضاهُت بٗغى مٗٞغ

ص آعاءَم وا٢تراخاتهم خى٫ اؾخسضام الىؾاثِ اإلاخٗضصة في حٗلُم َظٍ مهاعة ال٨الم لضحهم، وؾغ 

ٗخمض َظا البدض ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي مً زال٫ ظم٘ البُاهاث مً الضعاؾت  اإلاهاعة. َو

اإلاُضاهُت باؾخسضام الاؾدباهت السانت له. زم جم جهمُم بغهامج باؾخسضام م٨ُغوؾىٞذ 

مً زال٫ آلاعاء والا٢تراخاث مً الضاعؾحن، وجم جىُٟظٍ بلى   (ADDIE)همىطط ؤصي ٖلىباوعبىٍيذ 

ذ الاؾدباهت الشاهُت بٗضَا للخٗٝغ ٖلى  الُٗىت التي جخ٩ىن مً الضاعؾحن في ٢ؿم لٛت ال٣غآن، ووٖػ

م  مضي ٢بى٫ الضاعؾحن الؾخسضام الىؾاثِ اإلاخٗضصة في جدؿحن مهاعة ال٨الم مً زال٫ ج٣ٍى

اخُت ؤصاثه ومدخىاٍ اللٛىي. وا٦دك٠ البدض ؤمىعا ٖضًضة مجها ؤن البرهامج الخاؾىبي اإلاهمم مً ه

% مجهم 86.67% مً الُالب لهم عئٍت بًجابُت في اؾخسضام الىؾاثِ اإلاخٗضصة في الخٗلم. و95

ظا ًا٦ض  ٌٗخ٣ضون ؤن الىؾاثِ اإلاخٗضصة ًم٨جها ؤن حؿاٖضَم في بج٣ان مهاعة ال٨الم وا٦دؿابها. َو

ت.ٖلى ؤن اؾخسضام الخاؾىب ف  ي ٖملُت الخٗلُم والخٗلم ؤنبدذ خاظت ملخت ويغوٍع

 

 اإلالدمت

بن اللٛت الٗغبُت هي ؤ٢غب لٛت بلى اإلاؿلمحن بٗض لٛاتهم ألام، واللٛت الٗغبُت هي لٛت الضًً وألامت    

م مً ؤن جل٪ ألاَمُت وال٣ُمت اإلامحزة للٛت الٗغبُت باليؿبت للمؿلمحن بال ؤن  لى الٚغ ؤلاؾالمُت، ٖو
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ظا ًغظ٘ بلى ؤؾباب ٖضة،  ٦شحرا مً اإلاؿلمحن لم ًبضوا اَخماما باللٛت الٗغبُت ٖضا ال٣لُل مجهم. َو

حهم بإَمُت اللٛت الٗغبُت حر طل٪ مً ألاؾباب. ومً ؤَم  2م٘ ْجهم ؤجها لٛت نٗبت، 1مجها ٖضم ٖو ٚو

ا حٗلُم الٗغبُت وحٗلمها مً ؤظل ٞهم ال٣غآن والٗل ىم ؤَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت في مالحًز

اتها اإلاخٗضصة . وبؿبب ؤَمُت 3ؤلاؾالمُت، وال ؾبُل لخد٤ُ٣ طل٪ بال بخٗلم اللٛت الٗغبُت بمؿخٍى

ا باجساط ٢غاع مٟاصٍ ؤن ج٩ىن  َظٍ اللٛت في خُاة اإلاؿلمحن، ٢امذ ٖضة ماؾؿاث حٗلُمُت في مالحًز

هحن في اللٛت الٗغبُت بخضي اإلاىاص الضعاؾُت التي ًجب حٗلمها زانت لضي الضاعؾحن اإلاخسه

ت ألاعب٘ ، و٦ظل٪ 4الضعاؾاث ؤلاؾالمُت.  وحٗلم لٛت ما ًجب ؤن ًخم مً زال٫ حٗلم اإلاهاعاث اللٍٛى

ت هي: الاؾخمإ، وال٨الم، وال٣غاءة، وال٨خابت.  ظٍ اإلاهاعاث اللٍٛى ألامغ باليؿبت بلى اللٛت الٗغبُت. َو

( وهي مهاعة (receptionا٫ و٢ض ٢ؿم ٖلماء اللٛت َظٍ اإلاهاعاث بلى ٢ؿمحن َما مهاعحي الاؾخ٣ب

 .5وهي مهاعة ال٨الم وال٨خابت (production)الاؾخمإ وال٣غاءة، ومهاعة ؤلاهخاط 

. 6ومهاعة ال٨الم هي اإلاهاعة الشاهُت في ؤَمُتها في حٗلُم اللٛت الٗغبُت بىنٟها لٛت ؤظىبُت

ظا مما ًا٦ض ؤَمُت حٗلم مهاعة ال٨الم مً ؤظل الخم٨ً في اللٛت الٗغبُت. ومً ؤَضاٝ حٗلم مهاعة  َو

٣ت صخُدت .وهٓغا بلى ؤن 7ال٨الم اؾخسضام اللٛت في مىا٢ٟها اإلاسخلٟت والخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع بٍُغ

اللٛت الٗغبُت هي لٛت وؾُُت في جسهو مٗاٝع الىحي والترار في الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت 

ا، ٞالضاعؾىن الىا٣َىن بٛحر الٗغبُت ًىاظهىن نٗىبت في صعاؾتهم الٗلمُت بؿبب يٟٗهم في  بمالحًز

                                                           
ا:مباخث في علم الىفع اللغىي، ) ،ٖبض هللا، مدمض بسحر الخاط 1  .162م( م2212، 1الجامٗت ؤلاوؿاهُت، ٍ مالحًز
ت ئلى  :، اإلاسحع في حعلُم اللغت العسبُت لألحاهبمدمض ٖبض الغئٝو الكُشو  ،ًىوـ، ٞخخي ٖلي 2 مً الىكٍس

بت، ، الخؿبُم  .18م(، م2223)ال٣اَغة:    م٨خبت َو
)بدض ج٨مُلي  حعلُم العسبُت ألغساع خاضت: دزوض للمخخططين في مجاٌ الاكخطاد، ،بيذ َاقم، هجمُت 3

ا،  م٣ضم لىُل صعظت اإلااظؿخحر في الٗلىم ؤلاوؿاهُت )الٗغبُت بىنٟها لٛت زاهُت(، الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

 .1م ، م(2229
)جىوـ: اإلاىٓمت  دلُل ألابدار اإلاُداهُت في حعلُم اللغت العسبُت في مسخلت الخعلُم ألاطاس ي، ،ؤمحن، ٨سًال 4

 .12م ،م(1992الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت والٗلىم، 
 .57م ، اإلاسحع في حعلُم اللغت العسبُت لألحاهب ،مدمض ٖبض الغئٝو الكُشو ًىوـ،  5
 .59اإلاهضع الؿاب٤، م6
 الؿاب٤.اإلاهضع 7
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تى ًدهلىا ٖلى الىجاح في ، ٞال بض ٖلى الضاعؾحن مً ؤن ًخم٨ىىا في اللٛت الٗغبُت خ1اللٛت الٗغبُت

صعاؾتهم الجامُٗت زانت في مهاعة ال٨الم، ألجهم بداظت ماؾت بلى اؾخسضام َظٍ اللٛت ومماعؾتها 

في صعاؾتهم الخسههُت وفي ج٣ضًم ٖغويهم الٗلمُت، واإلاىا٢كاث بحن ألاؾاجظة والؼمالء، وفي 

 الخٟاَم والخىانل مٗهم.

ت ألاعب٘ التي ًجب ؤن ًخم٨ً مجها صاعؾى اللٛت بن مهاعة ال٨الم هي بخضي اإلاهاعاث اللٛ ٍى

الٗغبُت، زانت لضي َلبت مٗاٝع الىحي والترار ألجها لٛت وؾُُت في صعاؾتهم الخسههُت في 

م بداظت بلى مماعؾت َظٍ اللٛت في اإلادايغاث، وفي ٦خابت البدىر، وفي ج٣ضًم  الجامٗت، َو

٦ؿاب مهاعة ال٨الم لِـ بؿهىلت، زانت ٖغويهم، و٦ظل٪ ٖىض اإلاٗاملت م٘ ؤؾاجظتهم. ول٨ً ا

و٢لُال ما هجض ؤن صاعسخي اللٛت الٗغبُت لضحهم ٢ضعة ٖلى  2،ٖىض الضاعؾحن الىا٣َحن بٛحر الٗغبُت

ا مىظ اإلاغخلت اإلاضعؾُت  م مً ؤجهم ٢ض صعؾَى ال٨الم والاجها٫ باللٛت الٗغبُت بُال٢ت ٖلى الٚغ

ت ظٍ اإلاك٩لت ٢ض جغظ٘ بلى ٖضة ؤؾباب 3.الشاهٍى ضم  َو ـ، ٖو غ١ الخضَع مجها: ٖضم جىاؾب اإلاىهج َو

حر بِئت مىاؾبت إلاماعؾت اللٛت، ومك٩لت ؤؾاؾُت ج٨مً في شسهُت الضعاؾحن ؤهٟؿهم  4.جٞى

ولهظا ًىص الباخشاهال٣ُام بضعاؾت َظا اإلاىيٕى لل٨ك٠ ًٖ ؤؾباب َظٍ اإلاك٩لت وا٢تراح 

وفي َظا الٗهغ، ل٣ض ؤنبذ  خلىلها مً زال٫ جى٠ُْ الىؾاثِ اإلاخٗضصة اإلاهممت مً ؤظلها.

ما٫ الُىمُت ٖامت وفي ٖملُت الخٗلُم والخٗلم زانت، وؤنبذ َظا  5ال٨مبُىجغ ؤصاة مهمت في ألٖا

ذ في الجامٗت ؤلاؾالمُت  الجهاػ مؿاٖضا في الخٗلم الظاحي ٖىض الضاعؾحن.ومً الضعاؾاث التي ؤظٍغ

ا ٖلى  ا، والتي جم بظغاَئ يغة مً مدايغي ٧لُت مٗاٝع الىحي مدايغا ومدا 133الٗاإلاُت بمالحًز

% مجهم لضحهم عئٍت بًجابُت في اؾخٗما٫ 84والٗلىم ؤلاوؿاهُت، خُض ؤْهغث الىخاثج ؤن وؿبت 

                                                           
ىى٫ 1 ىت الىًغي ، بيذ ٍػ ا في حعلُم اللغت العسبُت لؿلبت وخدة جىمُت الخعلم في  ،هىع ٍػ ت وأزَس العُادة اللغٍى

ا: دزاطت وضفُت وجدلُلُت، )بدض ج٨مُلي م٣ضم لىُل صعظت اإلااظؿخحر في  الجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت بماليًز

ا، الٗلىم ؤلاوؿاهُت )اللٛت الٗغبُت بىنٟها لٛت زاهُ  .2م ،م(2229ت، الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز
 .194، ممباخث في علم الىفع اللغىي الخاط ٖبض هللا،  2
 .12، مدلُل ألابدار اإلاُداهُت في حعلُم اللغت العسبُت في مسخلت الخعلُم ألاطاس يال٨سً،  3
حعلُم مهاعة ال٨الم في اللٛت الٗغبُت"، مدمض بسحر ، "ؤزغ شسهُت الضعاؽ اإلاالحزي ٖلى ا٦دؿاب  ،الخاط ٖبض هللا4

ا واججاَاتها ا، اللغت العسبُت للىاؾلين بغيَر ا: الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز  .237م ،م(2211، )مالحًز

حعلم اللغت بمظاعدة الحاطىب، علماء ببغاَُم ؾلُمان ؤخمض ، مدمض ٞهام مدمض ٚالب،  ،ٖاقم٤ُ؛  5م

ا:  ) ،1ٍومجهىداث،  ا، مالحًز  .16م ،م(2228الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز
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ظٍ الضعاؾت ٢ض ؤزبدذ ؤن اؾخسضام بغهامج خاؾىبي له صوع  1الخ٨ىىلىظُا في ٖملُت الخٗلُم. َو

ىص الباخشان ٦ظل٨إ ٠ُ الخ٣ىُاث زام في مؿاٖضة ٖملُت الخٗلُم والخٗلم. ٍو ن ٌؿهما في جْى

الخٗلُمُت الخضًشت التي ًم٨ً اؾخسضامها إلاؿاٖضة الضاعؾحن في جدؿحن مهاعة ال٨الم مً زال٫ 

ؾغص مك٩لتهم في حٗلم مهاعة ال٨الم ومماعؾتها، واؾخُإل آعائهم هدى اؾخسضام الىؾاثِ اإلاخٗضصة 

خم بٗضٍ جهمُم بغهامج الىؾا ثِ اإلاخٗضصة في حٗلُم مهاعة ال٨الم في جىمُت مهاعتهم في ال٨الم. ٍو

م َظا البرهامج مً  وحٗلمها بىنٟها همىطظا جُب٣ُُا في َظٍ الضعاؾت، زم ؾِخم بٗض طل٪ ج٣ٍى

 زال٫ ظم٘ آعاء الضاعؾحن بٗض اؾخسضامهم له.

 أطئلت البدث

 ومً زال٫ َظا البدض، ًداو٫ الباخشان ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت آلاجُت:

 ال٨الم لضي الضاعؾحن الىا٣َحن بٛحر الٗغبُت؟ما مك٩لت حٗلم مهاعة  (1

 ما آعاء الضاعؾحن وا٢تراخاتهم هدى اؾخسضام الىؾاثِ اإلاخٗضصة في جىمُت مهاعتهم في ال٨الم؟ (2

٠ُ٦ ًخم جهمُم بغهامج الىؾاثِ اإلاخٗضصة في حٗلُم مهاعة ال٨الم وحٗلمها مً زال٫ آعاء  (3

 الضاعؾحن وا٢تراخاتهم؟

ا؟ما مضي ٢بى٫ الضاعؾحن لهظ (4  ا البرهامج في جدؿحن مهاعتهم في ال٨الم وجُىٍَغ

 

 أَداف البدث

 حهضٝ َظا البدض بلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ آلاجُت:

ت مك٩لت حٗلم مهاعة ال٨الم لضي الضاعؾحن الىا٣َحن بٛحر الٗغبُت. (1  مٗٞغ

بُان عئٍت الضاعؾحن وا٢تراخاتهم هدى جى٠ُْ الىؾاثِ اإلاخٗضصة مً ؤظل جىمُت مهاعتهم في  (2

 وجدؿُجها. ال٨الم

                                                           
، مظاَمت الخلىُاث الحدًثت في فعالُت حعلُم وحعلم اللغت العسبُت للىاؾلين بلغاث بؾماُٖل خؿاهحن ،ؤخمض1

ا ، هضوة الاججاَاث الخضًشت في صعاؾت اللٛت الٗغبُت وآصابها )٢ًاًا أخسي في الجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت بماليًز

 .8م، م 2224ىهجُاث(، وم
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3)  ٤ جهمُم بغهامج زام لخدؿحن مهاعة ال٨الم لضي الضاعؾحن الىا٣َحن بٛحر الٗغبُت ًٖ ٍَغ

 الىؾاثِ اإلاخٗضصة مً زال٫ آعاء الضاعؾحن وا٢تراخاتهم.

ا. (4 َغ  ال٨ك٠ ًٖ مضي ٢بى٫ الضاعؾحن لهظا البرهامج في جدؿحن مهاعتهم في ال٨الم وجٍُى

 

 أَمُت البدث

مهاعة ال٨الم باؾخسضام الىؾاثِ اإلاخٗضصة ومؿاَمتها في جدؿحن مهاعة  ًدىاو٫ َظا البدض حٗلُم

ال٨الم ٖىض الضاعؾحن، خُض بجها مً الخ٣ىُاث الخٗلُمُت الخضًشت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن 

ا. ومً اإلاخى٢٘ ؤن البدض ؾ٣ُضم جىظحهاث للمضعؾحن في جسُُِ ٖملُت الخٗلُم والخٗلم  بٛحَر

ٖبر َظا البرهامج. ٦ما ؤهه ٌٗمل ٖلى حصجُ٘ الضاعؾحن ٖلى الخٗلم الظاحي ختى  اإلامخٗت والٟٗالت

ًخم٨ىىا مً مماعؾت اللٛت الٗغبُت صازل الٟهل وزاعظه بضون بق٩الُت ؤو خاظؼ.والٛغى السلٟي 

حر بغهامج جضَعـ ٞٗا٫ لخضَعـ مهاعة خُض ؤجها جِؿغ  مً َظا البدض َى ؤلاؾهام في جهمُم وجٞى

ظٍ الضعاؾت جمشل بياٞت ظضًضة للضاعؾحن حٗلم هم إلاهاعة ال٨الم بٟٗالُت ومخٗت في الى٢ذ هٟؿه. َو

ت وزانت مهاعة ال٨الم وفي جهمُم الخ٣ىُاث  بلى الجهىص الٗلمُت اإلابظولت في جضَعـ اإلاهاعاث اللٍٛى

ا وحٗلمها.  الخٗلُمُت الخضًشت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

 

 اطخخدام الىطاةـ اإلاخعددة في حعلُمهاالىالم عىد الىاؾلين بغير العسبُتمشىالث حعلم مهازة 

بن حٗلُم مهاعة ال٨الم للىا٣َحن بٛحر الٗغبُت لِـ ؤمغا ؾهالبل ًدخاط بلى ابخ٩اع اإلاٗلم في البدض 

ًٖ َغ١ حٗلُمها اإلاىاؾبت له والزخالٝ زلُٟاث وؤصاء الضاعؾحن. و٦ما ؾب٤ ط٦ٍغ ؤن اللٛت الٗغبُت 

ا جسخل٠ جماما للىاَ ـ َظٍ اللٛت للىا٣َحن بٛحَر ٣ت جضَع ا لِؿذ اللٛت ألام لهم، ٍُٞغ ٣حن بٛحَر

٨دؿبىجها الؾخسضامها في الخٗامل ًىمُا، ؤما  مً جضَعـ ؤبىاء اللٛت خُض ؤجهم ًخٗلمىن اللٛت ٍو

ؿها لٛحر الىا٣َحن بها بىاء ٖلى ألاَضاٝ اإلاهممت مً ٢بل واي٘ اإلاىهج. وحٗلُمها ؤًًا  طوا جضَع

ٖال٢ت وز٣ُت بُغ١ الخضَعـ اإلاؿخسضمت مً ٖىض اإلاٗلم، وال٨خب اإلا٣غعة وصاُٞٗت اإلاخٗلمحن 

ؤهٟؿهم. ٞالىاضر ؤن حٗلم اللٛت ًخٗل٤ بإقُاء ٦شحرة.ال٨الم َى اإلاماعؾت ول٨ً ٦شحرا مً الضاعؾحن 
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م مً ؤجهم بت في اإلاكاع٦ت في ؤوكُت ال٨الم ٖلى الٚغ ىا ؤن  الىا٣َحن بٛحر الٗغب لِـ لهم ٚع ٢ض ٖٞغ

 :1ألاوكُت مُٟضة لهم في مماعؾت اللٛت، وطل٪ ألؾباب ٖضة مجها

 مماعؾت ال٨الم ًدخاط بلى ظهض ؤ٦ثر مً الاؾخمإ بلى قغح اإلاٗلم. .1

ضم الش٣ت بالىٟـ ٖىض مداولتهم لل٨الم. .2  َم ٌكٗغون بالترصص ٖو

 َم ًساٞىن مً الى٢ٕى في ألازُاء ؤمام ػمالءَم في الٟهى٫ الضعاؾُت. .3

م .4 ظمهم آلازغون. َو  ًساٞىن بٗضم هجاح ال٨الم ٍو

حن، ٞاإلاٗلمىن ال ٌؿخسضمىن َظٍ   وألن اللٛت الٗغبُت لِؿذ اللٛت ألام للضاعؾحن اإلاالًٍى

مُلىن بلى اؾخسضام الترظمت للخجىب مً ٖضم ٞهم الضعؽ. باإلا٣اعهت بلى حٗلُم  اللٛت في الخٗلُم ٍو

ا، ٧ان مٗلمى الل ت في مالحًز ت ٌؿخسضمىن َظٍ اللٛت في الخٗلُم، وفي اللٛت ؤلاهجلحًز ٛت الاهجلحًز

ضعبىن الضاعؾىن ٖلى اؾخسضامها. ول٨ً َظٍ الخالت جسخل٠ ًٖ حٗلُم  بُٖاء ألامغ واإلاىا٢كت ٍو

اللٛت الٗغبُت خُض ؤن اإلاٗلمحن ؤهٟؿهم ؤخُاها ٚحر مخضعبحن ٖلى اؾخسضام اللٛت الٗغبُت. واإلاٗلمىن 

تر٧ىن ٚحر اإلاخضعبىن ٖلىاؾخسضام اللٛ ت الٗغبُت في ال٨الم ًساٞىن مً اؾخسضامها في الٟهل، ٍو

غون ؤجها ٚحر مهمت. بن مٗٓم الضاعؾحن  م ال حهخمىن بها ٍو ؿهم للضاعؾحن، َو مهاعة ال٨الم مً جضَع

ضون ؤن ًٟهمٍى وال٨خب اإلا٨خىبت باللٛت  ٍغ حن ًضعؾىن اللٛت الٗغبُت ٖلى ؤجها لٛت ال٣غآن ٍو اإلاالًٍى

م ال الٗغبُت ٣ِٞ، َو م حهخمىن باإلاٟغصاث ومهاعة ال٣غاءة وال٨خابت ٣ِٞ وال ًبالىن بمهاعة ال٨الم. َو

٣ت  ظٍ الٍُغ ضعؾىجها مً ؤظل الامخدان ٣ِٞ ال مً ؤظل اؾخسضامها. َو ًخضعبىن ٖلى مماعؾتها ٍو

 بضؤث مً صعاؾتهم في اإلاضعؾت وهي حؿخمغ ختى اإلاغخلت الجامُٗت.

ت في مالحًز  ا ؤًًا ال حؿاٖض ٖلى حصجُ٘ الضاعؾحن إلاماعؾت اللٛت ٧اهذ البِئت اإلاالًٍى

ً البِئت اإلاؿاٖضة إلاماعؾت اللٛت في الٟهل مهم  الٗغبُت ؾىاء م٘ ألانض٢اء ؤو م٘ مٗلمحهم. وج٩ٍى

ظضا ختى ًىظض ٞغنا للضاعؾحن ال٦دؿاب اللٛت واؾخسضامها.ولىخٔ ؤن ٦خبا مضعؾُت ؤًًا ال 

ؿم لخٗلم َظٍ اإلاهاعة بال ٢لُال ول٨ً جغ٦ؼ ٣ِٞ ٖلى ال٣غاءة تهخم بمماعؾت مهاعة ال٨الم وال ًىظض ٢

وال٨خابت. ومً اإلاك٨الث التي جاصي بلى ي٠ٗ مهاعة ال٨الم ٖىض الضاعؾحن ؤًًا هي ال٠ًٗ في 

م ًساٞىن مً  ت إلاماعؾت َظٍ اللٛت َو صاُٞٗت الضاعؾحن ؤهٟؿهم، وال ًىظض ٖىضَم خماؾت ٢ٍى

م ؤًًا ال الى٢ٕى في ألازُاء ٖىضما ًخ٩لمىن ب ت. َو هظٍ اللٛت ؾىاء ؤ٧اهذ ألازُاء ه٣ُُت ؤم هدٍى

                                                           
ع اللغت العسبُت لغير الىاؾلين بها،ٖلي َُٗمت، ، و الىا٢ت، مدمىص ٧امل عقضي1 )ال٣اَغة: مكىعاث  ؾساةم جدَز

 .145م  ،م(2223، -بٌؿ٩ُى-اإلاىٓمت ؤلاؾالمُت للتربُت والٗلىم والش٣اٞت
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ً ُٞمىٗهم مً ال٨الم  غصصون ٦الم آلازٍغ ًجضون اإلاٟغصاث ال٩اُٞت الؾخسضامها في ال٨الم، ٍو

 بُال٢ت، وال ًخ٩لمىن بالٗغبُت بال في خالت مدضوصة مشل الخىانل م٘ مٗلمهم الىا٣َحن بالٗغبُت.

في ؤوكُت ؤلاوؿان الُىمُت، وهي جُىعث واهدكغث م٘ ٢ض ؤنبذ الخاؾىب ؤصاة مهمت 

اؾخسضام الخاؾىب في ٖملُت الخٗلُم والخٗلم آلان وؤنبذ ظؼءا ال ًخجؼؤ مجها. وبضؤ اؾخسضام 

( 1982-1972الخاؾىب في ٖملُت الخٗلُم والخٗلم بشالزت مغاخل ؤؾاؾُتؤوال: اإلاغخلت الؿبُٗىاث )

ـ السهىصخي للخ ا ًجب التي اؾخسضم ٞحها الخضَع اؾىب، وفي َظا الٗهغ ٩ًىن الخاؾىب مىيٖى

ا في الٗالم. ؤما اإلاغخلت الشاهُت  حٗلمه الُالب في م٣غعاتهم للخٗٝغ ٖلى َظٍ ألاصاة ألَمُتها واهدكاَع

ـ السهىصخي الكامل، وهي اإلاغخلت التي حكهض جُىعاث 1981-1986) (، ٞاؾخسضم ٞحها الخضَع

ٗت لسضمت الخاؾىب في ج٣ىُت اإلاٗلىم بضؤ الخ٩امل بحن اإلاىاهج اإلاضعؾُت ؾَغ اث والاجهاالث. ٍو

ختى آلان( التي جُىع ٞحها اؾخسضام الخاؾىب -1987والخاؾىبُت في َظٍ اإلاغخلت. واإلاغخلت الشالشت )

ما بالخاؾىب، وهي اإلاغخلت التي حكهض اؾخسضام واؾٗت  َؼ خم حٍٗؼ بلى الخٗلُم والخٗلم ٧امالٍو

ٗلم بةصاعة الامخداهاث بالخاؾىب، واؾخسضامها ٧ىؾُلت وقاملت للخاؾىب في الخٗلُم والخ

وآلان ؤنبذ الخاؾىب ؤصاة ال ٌؿدشجى مجها في الخٗلُم والخٗلم. و٢ض جُىعث ج٣ىُت الخٗلُم 1حٗلُمُت.

ت ٞاث٣ت بمؿحرة الؼمان. ٞإنبدخالخ٣ىُت ظؼءا مً خُاة الضاعؾحن مً الخاؾىب  واهٟجغث بؿٖغ

وبظل٪ َىا٥ مً ًىٓغ بلى اهتهاػ َظٍ الٟغنت الؾخسضام والخاؾىب اإلادمى٫ والهاج٠ الظ٧ي. 

ذ في  الخ٣ىُت اإلاىظىصة مً ٖىض الضاعؾحن لٗملُت الخٗلُم والخٗلم. ومً الضعاؾاث التي ؤظٍغ

ا ٖلى  ا، هي التي جم بظغاَئ مدايغا ومدايغة مً مدايغي  133الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

% مجهم لضحهم عئٍت 84ت، خُض ؤْهغث الىخاثج ؤن وؿبت ٧لُت مٗاٝع الىحي والٗلىم ؤلاوؿاهُ

ظٍ الىخاثج جا٦ض ٖلى ؤن اؾخسضام الخ٣ىُت له  2بًجابُت في اؾخٗما٫ الخ٣ىُت في ٖملُت الخٗلُم. َو

 ؤزغ ٦بحر في جُٟٗل وحؿهُل ٖملُت الخٗلُم والخٗلم.

 مىهج البدث وأدواجه

                                                           
صاع ال٨ٟغ هاقغون ال٣اَغة: ، )1ٍ ،جىىىلىحُا الخعلُم مفاَُم وجؿبُلاثٍ، ئ مهُٟى ٖبض الؿمُ٘ وػمال  ،مدمض 1

 .42م ،(2224ومىػٖىن، 
، مظاَمت الخلىُاث الحدًثت في فعالُت حعلُم وحعلم اللغت العسبُت للىاؾلين بلغاث أخسي في الجامعت ؤخمض 2

ا  .8، م ؤلاطالمُت العاإلاُت بماليًز
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، خُض ٣ًىم الباخشان الخدلُلياإلاىهج الىضفي بن اإلاىهج اإلاخب٘ في َظا البدض َى 

٣ت جىػَ٘  بىن٠ الىا٢٘ الظي ًىاظهه مجخم٘ الضعاؾت وجدلُله. واٖخمض َظا البدض ٖلى ٍَغ

ان مً الاؾدباهت، ألاولى: بهضٝ  ىا٥ هٖى الاؾدباهت في ؾغص حٛظًت عاظٗت مً الضاعؾحن وآعائهم. َو

ت مك٨الث الضاعؾحن في حٗلم مهاعة ال٨الم والبدض ًٖ آعائهم وا٢تراخاتهم هدى جى٠ُْ  مٗٞغ

الىؾاثِ اإلاخٗضصة مً ؤظل جىمُت مهاعتهم في ال٨الم وجدؿُجها، والشاهُت: للخٗٝغ ٖلى مضي ٢بى٫ 

ت.ول٣ضجم جىػَ٘ الاؾدباهت  الضاعؾحن للبرهامج في جدؿحن مهاعتهم في ال٨الم وجُىٍغ ٢ضعاتهم الخٗبحًر

حن مً  ( َالبا 62م ٖلى ؾخحن )2214ماعؽ  3ٞبراًغ ختى  27ألاولى ٖلى الضاعؾحن زال٫ ألاؾبٖى

البت،زم جم جدلُل مك٨الث وآعاء الضاعؾحن مجها ًٖ اؾخسضام الىؾاثِ اإلاخٗضصة في حٗلُم مهاعة  َو

ال٨الم وحٗلمها مً ؤظل جهمُم بغهامج زام باؾخسضام الىؾاثِ اإلاخٗضصة بىاء ٖلى همىطط ؤصي 

(ADDIE ِللخهمُم الخٗلُمي. زم جم جى٠ُْ َظٍ الىؾاث ) اإلاخٗضصة في حٗلُم مهاعة ال٨الم لُلبت

ب٣ىا مًمىن  والخىمُت الٗلمُتمٗاٝع الىحي وحٗلمها في مغ٦ؼ اللٛاث  واؾخسضمها الضاعؾىهَى

م مضي  البرهامج في بظابتهم لالمخدان الكٟىي، ومً زم، جىػٕ الاؾدباهت الشاهُت ٖلى الضاعؾحن لخ٣ٍى

م٨ً ؤن هلسو بظغاءاث ٢بى٫ الضاعؾحن للبرهامج، وجم جدلُل َظٍ الاؾدب اهت في الٟهل الغاب٘. ٍو

 ( بالك٩ل الخالي:ADDIEَظا البدض باؾخسضام همىطط ؤصي )

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 : همىطط ؤصي في َظٍ الضعاؾت1الك٩ل 

حتليل مشكالت الدارسني يف تعلم مهارة الكالم من االستبانة  حتليل

تصميم الوسائط ادلتعددة حسب آراء الدارسني الستخدامها يف  تصميم

 استخدام الدارسني ذلذه الوسائط ادلتعددة بإرشاد من الباحثة طويرت

استخدام الدارسني مضمون الربنامج يف اإلجابة عن االمتحان  تطبيق
 الشفوي

 توزيع االستبانة الثانية على الطالب دلعرفة مدى قبوذلم ذلذا الربنامج تقييم

 مارس

2014 

 أبريل

2014 

 ديسمبر

2014 

 ديسمبر

2014 

 ديسمبر

2014 
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 مجخمع البدث وعُيخه

م  حن اإلاخسههحن في بغهامج مٗاٝع الىحي والترار َو ًخ٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً الُلبت اإلاالًٍى

بمغ٦ؼ الضعاؾاث  والخىمُت الٗلمُتًضعؾىن اللٛت الٗغبُت في ٢ؿم لٛت ال٣غآن في مغ٦ؼ اللٛاث 

م ًغظ٘ بلى ؤن َاالء ؾىٝ ا.و٧ان ؾبب ازخُاَع  ألاؾاؾُت بالجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

ٌؿخسضمىن اللٛت الٗغبُت بىنٟها لٛت وؾُُت في صعاؾتهم في اإلاغخلت الجامُٗت ٖىضما ًضعؾىن في 

ا بالخغم الغثِسخي ب٩ىمب٤.وجخ٩ىن ُٖىت لهظٍ الضعاؾت مً  الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

م ؾخىن ) ت ألاولى جخ٩ىن مً َاالء اإلاؿخجُبحن لالؾدباهت ألاولى َو خحن، اإلاجمٖى َالبا  (62مجمٖى

ضعؾىن اللٛت الٗغبُت في اإلاؿخىي السامـ  البت في جسههاث مٗاٝع الىحي والترار، ٍو َو

م، وجم 2214م في الٟترة ميكهغ ًىاًغ ختى ماًى 2213/2214والؿاصؽ في الٟهل الضعاسخي الشالض 

٣ت ٖكىاثُت صون الىٓغ بلى الجيـ  اث في طل٪ الٟهل الضعاسخي بٍُغ ازخُاع الُٗىت مً زالر مجمٖى

ت الشاهُت مً الُٗىت،ٞهم الظًً ٌؿخسضمىن الىؾاثِ اإلاخٗضصة اإلاهممت  ؤو السلُٟاث.ؤما اإلاجمٖى

ُب٤ ٖلحهم حٗلُم مهاعة ال٨الم باؾخسضام الىؾاثِ اإلاخٗضصة، زم ٌؿخسضمىجها في بظابتهم  وٍُ

ىػٕ ٖلحهم بٗض طل٪ الاؾدباهت الشاهُت للخٗٝغ ٖلى مضي ٢بىلهم للىؾاثِ  لالمخدان الكٟىي ٍو

خ٩ىن َاالء مً زمؿت وزالزحنا البت خُض ًضعؾىن اللٛت ( 35) إلاخٗضصة اإلاؿخسضمت.  ٍو َالبا َو

اث: اإلاؿخىي الغاب٘ والسامـ والؿاصؽ  في الٟهل الضعاسخي الشاوي الٗغبُت في زالر مؿخٍى

 .م2214م في قهغ صٌؿمبر 2214/2215

 

 ضدق وزباث أدواث البدث

مجا٫ التربُت في الٟهل الضعاسخي الشاوي ٢بل ؤن ٣ًىم و٢ض ٢ام بخصخُذ َظٍ الاؾدباهت زبحر في 

الباخشان بضعاؾت اؾخُالُٖت لهظٍ الاؾدباهت في هٟـ الٟهل الضعاسخي للخٗٝغ ٖلى مضي ص٢تها. و٢ض 

صدخا ٖضة ؤؾئلت وا٢ترخاألاقُاء اإلاخٗل٣ت بهظٍ الضعاؾت، وازخاع الباخشان ألاؾئلت اإلاىاؾبت مجها 

وبٗض ؤن خهل الباخشان ٖلى هخاثج مً ل ال٣ُام بالضعاؾت الاؾخُالُٖت.وؤياٞا بلحها في الاؾدباهت ٢ب

( ؾاالا مىاؾبا 15الضعاؾت الاؾخُالُٖت، ٢اما بازخباع صعظت زباث ؤصاة الضعاؾت وهي زمؿت ٖكغ )

( وسجلذ هدُجت ؤلٟا ٦غوهبش SPSSمً الاؾدباهت باؾخسضام البرهامج ؤلاخهاجي للٗلىم ؤلاوؿاهُت )
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وؤما الباقي مً ألاؾئلت، ٞهي ؤؾئلت مٟخىخت  1جض٫ ؤجها م٣بىلت لالؾخسضام. ( وهي2.632لظل٪ )

ا باؾخسضام البرهامج ؤلاخهاجي للٗلىم ؤلاوؿاهُت ) (. وبٗض SPSSوقبه مٟخىخت ال ًىاؾب ازخباَع

جىػَ٘ الاؾدباهت إلاجخم٘ البدض الىمىطجي، حٗٝغ الباخشاوٗلى وظىص ٖىانغ ٚامًت في ألاؾئلت 

 وجصخُدها ختى ج٩ىن نالخت لخىػَٗها ٖلى الُٗىت الخ٣ُ٣ُت.و٢اما بخٗضًلها 

 

 هخاةج الدزاطت اإلاُداهُت وخؿىاث الخطمُم

باليؿبت لىخاثج الضعاؾت اإلاُضاهُت ٢بل الخهمُم مً ؤظل ؾغص مك٨الث الضاعؾحن وظم٘ آعاءَم 

 باؾخسضام الاؾدباهت اإلاىػٖت ٖلحهم، ٞه٩ُاآلحي:

 أ( جدلُل هخاةج الاطدباهت

 الدًمىغسافُت البُاهاث (1

البت و٧لهم مً َلبت مٗاٝع الىحي والترار. (62جخ٩ىن الُٗىت لهظٍ الضعاؾت مً ؾخحن ) َالبا َو

كغون )35ومً خُض الجيـ زمؿت وزالزىن) م٨ً 25( مجهم َالب، وزمؿت ٖو ( مجهم َالباث.ٍو

 ؤن هىٓغ بلحها ٦ما ًلي:

 اليظبت اإلائىٍت % العدد الجيع السكم

 %58 35 ط٦غ .1

 %42 25 ؤهثى .2

 %122 62 اإلاجمىع الىلي

 : ج٣ؿُم ٖضص الُٗىت خؿب الجيـ 1الجضو٫    

                                                           
1Cramer, Duncan, Fundamental Statistics for social research,step by step calculation and computer 

techniques using SPSS for Windows, ( London: Routledge, 1st published, 1998) page 385. 

جىقُف حعلُم اللغت العسبُت عبر الىطاةـ اإلاخعددة للظىت ألاولىفي مدمض هانغ بً مدمض ،  ،اهٓغ ؤًًا: نبري 

ا(،)اطخخدام بسه اإلادازض الابخداةُت الحىىمُت ذ همىذح 
ْ
)بدض ج٨مُلي م٣ضم لىُل صعظت اإلااظؿخحر في امج َبَىْزُبِىٍي

ا،   .44 ،م(2212الٗلىم ؤلاوؿاهُت )الٗغبُت بىنٟها لٛت زاهُت(، الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز
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ت بحن الظ٧ىع وؤلاهار التي ال حؿخىي وال جسخل٠ ٦شحرا ألن ازخُاع الُٗىت  م٨ً ؤن هغي اليؿبت اإلائٍى ٍو

حن مً الظ٦غ ممشلت واخضة مً 
َ
ً ممشل ضص الظ٧ىع ؤ٦ثر ألن اإلامشلحن اإلاسخاٍع م ٖكىاجي. ٖو ؤلاهار َو

ظا ٢ض ًازغ ٖلى ٖضص الُٗىت مً خُض  ازخاعوا ؤنض٢اءَم مً الٟهل ؤو مً مؿ٨جهم، َو

ومً خُض زلُٟاتهم في حٗلم الٗغبُت، ؤي هٕى اإلاضاعؽ التي حٗلم الضاعؾىهٟحها ٢بل الجيـ.

كغون مجهم مً  ىُت، ٖو ت َو الخدا٢هم بمغ٦ؼ الضعاؾاث ألاؾاؾُت، ٞشماهُت مجهم مً مضاعؽ زاهٍى

ت ٖغبُت، وزمؿت ٖكغ آزغون مً مضا ىُت صًيُت، وؾب٘ ٖكغة مجهم مً مضاعؽ زاهٍى ت َو عؽ زاهٍى

 ٚحر َظٍ اإلاضاعؽ. ولىىٓغ في الجضو٫ ٦ما ًلي:

 اليظبت اإلائىٍت % العدد هىع اإلادزطت السكم

ىُت 1 ت َو  %13 8 مضاعؽ زاهٍى

ىُت صًيُت 2 ت َو  %34 22 مضاعؽ زاهٍى

ت ٖغبُت 3  %28 17 مضاعؽ زاهٍى

 %25 15 ٚحر َظٍ اإلاضاعؽ 4

 %122 62 اإلاجمىع الىلي

 : ج٣ؿُم الُٗىت خؿب زلُٟت اإلاضاعؽ الؿاب٣ت6الجضو٫ 

ا مً  حَر اًت خ٩ىمت الىالًت ٚو واإلاضاعؽ ٚحر اإلاظ٧ىعة ؤٚلبها مً اإلاضاعؽ الضًيُت جدذ ٖع

خطر َىا ؤن مٗٓم الضاعؾحن مً اإلاضاعؽ الضًيُت ؤو الٗغبُت بال ٢لُال  ظا ٌٗجي  اإلاضاعؽ. ٍو مجهم َو

ؤن لهم زلُٟت في حٗلم اللٛت الٗغبُت. وألن مٗٓمهم مً اإلاضاعؽ الضًيُت ؤو الٗغبُت، ُٞخطر ؤجهم 

م ؾب٘  ٢ض بضؤوا حٗلم َظٍ اللٛت ابخضاء مً اإلاغخلت اإلاضعؾُت ؾىاء مً اإلاغخلت الابخضاثُت َو

كغون ٞغصا، بال  م ازىان ٖو َالبت واخضة ٢ض بضؤث  وزالزىن ٞغصا ؤو مً اله٠ ألاو٫ الشاهىي َو

ظا ٌٗجي ؤن الضاعؾحن ٢ض صعؾىا َظٍ اللٛت  حٗلمها لهظٍ اللٛت ابخضاء مً اله٠ الغاب٘ الشاهىي. َو

م٨ً ؤن هغي ج٣ؿُم ٖضصَم ٧اآلحي: 12-5إلاضة   ؾىىاث. ٍو
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 : ج٣ؿُم الُٗىت خؿب زلُٟاث حٗلم اللٛت الٗغبُت7الك٩ل 

للُٗىت ٩ٞلهم مً الضاعؾحن الظًً صعؾىا ماصة اللٛت  ومً خُض صعظت الخٟى١ في ماصة اللٛت الٗغبُت

ت ) بال واخضا مجهم ٢ض خهل  B( وخهلىا ٖلى صعظت ؤ٢ل مً SPMالٗغبُت في قهاصة الخٗلُم اإلاالحًز

ت لضعظاتهم ٧اآلحي:Cٖلى صعظت   . ولىىٓغ في اليؿبت اإلائٍى

 اليظبت اإلائىٍت الخىساز الدزحت

A 32 53.33% 

B 27 45% 

C 1 1.67% 

 %122 62 اإلاجمىع الىلي

 SPMالُٗىت خؿب صعظت ماصة اللٛت الٗغبُت في ازخباعج٣ؿُم : 7الجضو٫ 

 أطئلت مغللت (2

ظا اإلا٣ُاؽ 4بلى  1ٖلى ق٩ل م٣ُاؽ ل٨ُغث مً  جخ٩ىن ألاؾئلت اإلاٛل٣ت مً زمؿت ٖكغ ؾاالا  ، َو

"مٗاعى"، و "مىا٤ٞ" وجغجب ؤلاظابت مً "مٗاعى بكضة"، زم ًدؿب ٖلى مضي اجٟا٢هم باألؾئلت. 

 ؤو "مىا٤ٞ بكضة". وهخاثج لهظٍ ألاؾئلت م٘ اإلاخىؾِ الخؿابي ل٩ل ؾاا٫ ٦ما ًلي:
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معازع  ألاطئلت السكم

 بشدة

مىافم  مىافم معازع

 بشدة

اإلاخىطـ 

 الحظابي

 2.52 - 33 25 2 ؤها ؤجم٨ً مً الخدضر باللٛت الٗغبُت. 1

ت في حٗلم اللٛت الٗغبُت. 2  3.42 26 33 1 - لضي خماؾت ٢ٍى

 2.33 2 23 28 7 لِـ لضي مكا٧ل في حٗلم مهاعة ال٨الم. 3

لم ٨ًً لضي ؤي مكا٧ل في مماعؾت مهاعة  4

 ال٨الم.

2 32 36 - 2.4 

ت في مماعؾت اللٛت الٗغبُت في  5 بت ٢ٍى لضي ٚع

 خُاحي الُىمُت.

- 5 33 22 3.28 

ؤها ال ؤزجل مً اؾخسضام اللٛت الٗغبُت  6

 اإلاٗلمحن. ٖىض الخىانل م٘

- 22 32 8 2.8 

وؤها ال ؤزجل مً اؾخسضام اللٛت الٗغبُت  7

 ٖىض الخدضر م٘ ألانض٢اء في الٟهل.

- 16 33 11 2.92 

ؤها ال ؤزجل مً اؾخسضام اللٛت الٗغبُت م٘  8

 ألانض٢اء زاعط الٟهى٫ الضعاؾُت.

- 25 25 12 2.75 

ال ؤبالي بالى٢ٕى في ألازُاء مً ؤظل مماعؾت  9

 اللٛت.

- 11 37 12 3.22 

مىهج اللٛت الٗغبُت في مغ٦ؼ اللٛاث والخىمُت  11

 الٗلمُت حهخم ٦شحرا بمهاعة ال٨الم.

4 16 32 8 2.73 

اث ٦شحرة في حٗلم اللٛت  11 َىا٥ مىيٖى

الٗغبُت في مغ٦ؼ اللٛاث والخىمُت الٗلمُت 

 التي تهخم بمماعؾت اللٛت الٗغبُت.

- 21 35 4 2.72 

ـ حهخمىن  اإلاٗلمىن الظًً 12 ٣ًىمىن بالخضَع

 بمهاعة ال٨الم.

- 6 38 16 3.17 

ؤها صاثما ؤقاع٥ في ألاوكُت الالنُٟت التي  13

 جخٗل٤ باللٛت الٗغبُت.

12 42 8 - 1.97 

ألاؾغة حصجٗجي ٖلى مماعؾت اللٛت الٗغبُت  14

 في ال٨الم.

- 11 35 14 3.25 

وؤها واز٤ بإهجي ؾإج٩لم بُال٢ت بطا جداوعث  15

 م٘ الٗغب. صاثما

- 4 29 27 3.38 

 : هخاةج ألاطئلت اإلاغللت مع اإلاخىطـ الحظابي2الجدٌو 



 األوؿ )التعليم(أبحاث محكمة: الجزء                              مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 548  اإلاإجمس العاإلاي الخامع للغت العسبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

والجضًغ بالظ٦غ ؤن َظٍ ألاؾئلت ٧لها حؿإ٫ الضاعؾحن ًٖ خماؾتهم في حٗلم مهاعة ال٨الم وألاؾباب 

التي حؿاٖضَم في حٗلم َظٍ اإلاهاعة ومماعؾتها مً ؤؾباب صازلُت وزاعظُت. ومً الىخاثج التي 

ىا ٖلى مك٨الث الضاعؾحن في حٗلم َظٍ اإلاهاعة ومماعؾتها. ومً الىخاثج ؤًًا ؤن ٧ل  ْهغث، حٗٞغ

بت وخماؾت في حٗلم مهاعة ال٨الم ٖلى ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي للؿاا٫ الشاوي َى  الضاعؾحن لضحهم ٚع

نُٟت . ول٨ً لِـ َىا٥ ٦شحر مً الضاعؾحن الظًً ٌكاع٧ىن في ألاوكُت الال 3.42ؤٖلى الضعظت وهي 

 1.97اإلاخٗل٣ت باللٛت الٗغبُت خُض خهل َظا الؿاا٫ ٖلى صعظت اإلاخىؾِ الخؿابي ألاصوى وهي 

.ِ٣ٞ 

 

 جدلُل هخاةج الاطدباهت عً آزاء الدازطين بعد اطخخدام البرهامج

 اللظم أ: البُاهاث الدًمىغسافُت (1

م مً زال  35ًخ٩ىن الضاعؾىن اإلاؿخجُبىن لهظٍ الاؾدباهت مً  البت َو اث، َالبا َو ر مؿخٍى

ازىا ٖكغ مجهم مً اإلاؿخىي الغاب٘، وازىا ٖكغ آزغون مً اإلاؿخىي السامـ، وؤخض ٖكغ مً 

 اإلاؿخىي الؿاصؽ.

 اليظبت اإلائىٍت العدد اإلاظخىي  السكم

 %34.3 12 الغاب٘ 1

 %34.3 12 السامـ 2

 %31.4 11 الؿاصؽ 3

 %122 35 اإلاجمٕى ال٨لي

 اإلاظخىٍاث الدزاطُت: جلظُم الدازطين خظب 2الجدٌو 

ومً خُض الخسهو، ٞهم مً ؤعبٗت جسههاث مسخلٟت وهي جسهو مٗاٝع الىحي والترار،  

ٗت ؤلاؾالمُت، بال ؤن ٦ال مجهم  وجسهو اللٛت الٗغبُت لالجها٫ الٗالمي وجسهو ال٣اهىن للكَغ

اث  مً زلُٟت مسخلٟت في صعاؾتهم للٛت الٗغبُت ؤزىاء اإلاغخلت اإلاضعؾُت ألجهم ظلؿىا في َظٍ اإلاؿخٍى

ُما ًلي ظضو٫ ج٣ؿُم ٖضص الضاعؾحن خؿب جسههاتهم م٘ اإلاخى  ؾُت في َظا الٟهل الضعاسخي. ٞو

ت:  اليؿبت اإلائٍى
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ت العدد الخخطظ السكم  اليظبت اإلائٍى

 %68.6 24 مٗاٝع الىحي والترار 1

 %28.6 12 اللٛت الٗغبُت لالجها٫ الٗالمي 2

 %2.9 1 ال٣اهىن الكغعي 3

 %122 35 اإلاجمٕى ال٨لي

 : جلظُم الدازطين خظب الخخططاث العلمُت3الجدٌو 

اث اإلاسخلٟت، وألن الاؾدباهت إلاُخم اؾخالمها مباقغة  اث مً اإلاؿخٍى خ٩ىن الُلبت مً زالر مجمٖى ٍو

ا.  بٗض الخىػَ٘، ٞهىا٥ مً الضاعؾحن مً ٌؿخسضم البرهامج ول٨ً ال ٌؿلم الاؾدباهت وال ًملَا

ض ؤن ًخٗٝغ الضاعؾىن ًٖ البرهامج والهضٝ مً جإزحر حؿلُم الاؾدباهت ألن  الباخشت جٍغ

ا في الامخدان الكٟىي وبٗض طل٪ ًملاون جل٪ الاؾدباهت  ُّب٣ىن ٧ل ما ٢ض صعؾَى ؿخسضمىجها ٍو َو

ىا مضي ٞٗالُت البرهامج لهم في مؿاٖضة ؤلاظابت ٖلىإؾئلت الامخدان الكٟىي.  ختى ٌٗٞغ

 اللظم ب: مميزاث البرهامج وأداٍؤ (2
معازع  ألاطئلت 

 شدةب

مىافم  معازع

ئلى خد 

 ما

مىافم  مىافم

 بشدة

اإلاخىطـ 

 الحظابي

 الخلدًس

 مغجٟ٘ 4.31 15 16 4 - - جهمُم الىاظهت ظظاب. ؤ.

 مغجٟ٘ 4.29 12 21 2 - - السِ في الىو مىاؾب. ب.

 مغجٟ٘ 4.23 11 21 3 - - حجم السِ ٢ابل لل٣غاءة. ط.

 مغجٟ٘ 4.43 17 16 2 - - الغؾىم البُاهُت ظظابت. ص.

.ٌ .  مغجٟ٘ 4.2 8 22 6 1 - الهىث اإلاسجل مؿمٕى

 مغجٟ٘ 4.31 12 22 1 - - الغؾىم اإلاخدغ٦ت مىاؾبت. و.

 مغجٟ٘ 4.46 18 15 2 - - ألالىان اإلاؿخسضمت مىاؾبت. ػ.

الخٟاٖلُت )مشل: اهخ٣ا٫، الى٣غ،  ح.

 الض(

 مغجٟ٘ 4.31 15 16 4 - -

البرهامج الخٗلُمي اإلا٣ضم ؾهل  ٍ.

 للٟهم.

 مغجٟ٘ 4.49 17 18 - - -

وصًت الاؾخسضام )مشل: ؾهلت  ي.

ل الاؾخسضام والخُب٤ُ، الخى٣

دت  بلى ٧ل مىيٕى ٧اُٞت ومٍغ

 مغجٟ٘ 4.34 16 15 4 - -

 مغجٟ٘ 4.31 13 22 2 - - ؤصاء البرهامج بك٩ل ٖام ممخاػ. ٥.

 وأداةه : هخاةج الاطدباهت في آزاء الدازطين خٌى مميزاث البرهامج4الجدٌو 
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ؤن ٧ل الى٣اٍ ًٖ ممحزاث البرهامج وؤصاثه ًدهل ٖلى صعظت 4لىخٔ مً الجضو٫  

البرهامج الخٗلُمي اإلا٣ضم ؾهل . والى٣ُت ٍ ؤي "4.49ختى  4.2"مغجٟ٘" باإلاخىؾِ الخؿابي ما بحن 

لى وهي  ظا ٌكحر بلى 4.49للٟهم" ًهل بلى اإلاخىؾِ الخؿابي ألٖا ، ٢ٍغب مً صعظت "مغجٟ٘ ظضا. َو

البرهامج هاجر في ج٣ضًم ؤلاعقاصاث إلاؿخسضمُه ختى ٌؿاٖضَم في ٞهم اإلاًمىن بؿهىلت. ؤما  ؤن

"، ٞهى خهل ٖلى اإلاخىؾِ الخؿابي ألاصوى وهي  ظا 4.2الى٣ُت ٌ ؤي "الهىث اإلاسجل مؿمٕى ، َو

 ًغظ٘ بلى مك٩لت في ٖضم جىٞغ الهىث في بٌٗ خاؾىب الضاعؾحن.

ٖلى هىُٖت الخاؾىب وبغمجُاجه اإلاؿخسضمت في  ول٨ً اإلاك٩لت في عؤي الباخشت ٌٗخمض 

ً خاؾىبا مؿخسضما ٣ِٞ في الخىُٟظ واظهذ َظٍ اإلاك٩لت.  خاؾىبهم ألن زالزت خىاؾِب مً ٖكٍغ

واإلاخىؾِ الخؿابي لهظٍ الى٣ُت ؤًًا ما ػا٫ ًدهل ٖلى ج٣ضًغ "مغجٟ٘". وألن ٧ل ه٣ُت خهل 

ظٍ الضعظت حكحر ؤن البرهامج نا  لر الاؾخسضام مً خُض ممحزاجه وؤصاثه.ٖلى صعظت "مغجٟ٘"، َو

 اللظم حـ: جلىٍم مدخىي البرهامج
معازع  ألاطئلت 

 بشدة

مىافم  معازع

ئلى خد 

 ما

مىافم  مىافم

 بشدة

اإلاخىطـ 

 الحظابي

 الخلدًس

مدخىي البرهامج طاث نلت  أ.

.  باإلاىيٕى

مغجٟ٘  4.51 19 15 1 - -

 ظضا

 مغجٟ٘ 4.49 18 16 1 - - مدخىي البرهامج مىاؾب. ب.

٣ت  ج. جم جغجِب اإلادخىي بٍُغ

مىٓمت. )مشل: مً الؿهل بلى 

 الهٗب، واإلاى٤ُ، الض(

 مغجٟ٘ 4.14 8 24 3 - -

اإلادخىي ٌكخمل مٗٓم  د.

 اإلاٗلىماث اإلاخى٢ٗت لخٗلمها.

 مغجٟ٘ 4.31 13 22 2 - -

اإلادخىي ٌكغح مىيٕى  ٌ.

 ومٟاَُم بك٩ل ظُض.

 مغجٟ٘ 4.37 15 18 2 - -

 مغجٟ٘ 4.17 11 22 3 1 - اإلاٗغويت واضخت.ألامشلت  و.

غة )مشل:  ش. اإلاىاص الضاٖمت مخٞى

باث وألاوكُت ونلت  الخضٍع

 بمىا٢٘ زاعظُت، الض(

 مغجٟ٘ 4.17 12 21 4 - -

باث م٣ضمت ٧اُٞت. ح.  مغجٟ٘ 4.22 11 22 4 - - جضٍع

ت. ؽ. باث م٣ضمت مخىٖى  مغجٟ٘ 4.22 9 17 9 - - جضٍع

ٌؿاٖضوي مدخىي البرهامج  ي.

 لٟهم اإلاىيٕى بك٩ل ظُض.

 مغجٟ٘ 4.37 14 22 1 - -
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مدخىي البرهامج ونل بلى  ن.

 ؤَضاٝ الخٗلم.

 مغجٟ٘ 4.26 12 22 3 - -

حٍر  ٌ. اإلادخىي الٗام الظي جم جٞى

 مُٟضة.

 مغجٟ٘ 4.42 15 19 1 - -

م اإلادخىي ال٨لي ممخاػ. م.  مغجٟ٘ 4.29 12 21 2 - - ج٣ٍى

 الدازطين خٌى جلىٍم مدخىي البرهامج : هخاةج آزاء5الجدٌو 

، ًخطر لىا ؤن ٧ل ه٣ُت خهل ٖلى صعظت "مغجٟ٘" باإلاخىؾِ 5بطا هٓغها بلى الجضو٫  

بل ه٣ُت واخضة خهلذ ٖلى صعظت "مغجٟ٘ ظضا" باإلاخىؾِ  4.49ختى  4.2الخؿابي ما بحن 

لى ؤي ه٣ُت ؤ ؤي "مدخىي البرهامج4.51الخؿابي  ى اإلاخىؾِ الخؿابي ألٖا طاث نلت  ، َو

ظا ًض٫ ٖلى ؤن ٧ل ٖىانغ الىؾاثِ اإلاخٗضصة اإلاؿخسضمت في َظا البرهامج ٌؿاٖض في  "، َو باإلاىيٕى

ى  . ؤما اإلاخىؾِ الخؿابي ألاصوى َو اصة ٞهم الضاعؾحن للمىيٕى ، ٞهي لى٣ُت ٍ ؤي 4.2ٍػ

باث ل٩ل مىيى  ظا ألن الباخشت اؾخسضمدك٩لحن ٣ِٞ للخضٍع ت". َو باث اإلا٣ضمت مخىٖى ٖاث "الخضٍع

ظا ًض٫ ٖلى ؤن مدخىي البرهامج مىاؾب  ها. ول٨ً الى٣ُت ما ػالذ في صعظت "مغجٟ٘"، َو وال جىٖى

 ونالر الؾخسضام.

 اللظم د: ألاطئلت اإلافخىخت (3

ًخ٩ىن َظا ال٣ؿم مً ألاؾئلت ٖلى زالزت ؤؾئلت مٟخىخت وهي ألاؾئلت التي جخُلب مً الضاعؾحن 

غ َظا الخٗبحر ًٖ آعائهم ًٖ ه٣اٍ ال٣ىة للبرهام ج وه٣اٍ يٟٗه، وج٣ضًم ا٢تراخاتهم في جٍُى

 البرهامج. وجإحي الىخاثج مً ألاؾئلت ٦ما ًلي:

 ؤ( ه٣اٍ ال٣ىة للبرهامج:

 مً خُث الخلىُت مً خُث اإلادخىي 

ت  1 ضا مً اإلاٗٞغ بُٖاء الضاعؾحن مٍؼ

خى٫ ٦ُُٟت الخدضر باللٛت الٗغبُت 

 بُال٢ت.

الٗغبُت ٌؿاٖض الضاعؾحن ٖلى حٗلم اللٛت  1

٣ت ؾهلت ووؾُلت ظظابت م٘  بٍُغ

 اإلاالخٓاث اإلالىهت.

ٌٗغى للُالب ٦ُُٟت الخٗامل م٘  2

 ؤؾئلت الامخدان ٖلى هدى ٞٗا٫.

ٌؿاٖض الضاعؾحن في حٗلم اللٛت الٗغبُت  2

٣ت ظضًضة.  بٍُغ

مدخىي البرهامج ٌؿاٖض في ٞهم  3

 اإلاىيٕى بك٩ل ظُض.

مشحرة لالَخمام وزظابت وؾهلت للٟهم.  3

 ٖمل ظُض!
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ظُض. َظا البرهامج ٌؿهل الضاعؾحن في  4

 ٞهم اإلاىيٕى بك٩ل ظُض.

٣ت ظُضة، ُٖٓم واؾخسضام ال٩لماث  4 ٍَغ

 الؿهلت.

غى الكغاثذ ٧اُٞت. 5 ًم٨ً ؤن ٌؿاٖض في جدؿحن اإلاٟغصاث. 5  الىخضة ظُضة ٖو

 ؾهلت للخٗلم. 6 اإلادخىي ال٨لي اإلا٣ضم مُٟض ظضا. 6

اث اإلاسخاعة  7  ظظاب. 7 ممخاػة.اإلاىيٖى

ض مً ٞهم اللٛت الٗغبُت. 9  حُُٗىا اإلاٍؼ

 ًجٗل الُالب ؤ٦ثر ٞهما. 12

 اإلادخىي واضر ظضا. 11

 اإلا٣ا٫ ظُض. 12

 : هلاؽ اللىة للبرهامج6الجدٌو 

مً ه٣اٍ ال٣ىة التي ٦غعَا الُلبتوهي ؤن البرهامج ٌؿاٖضَم في ٞهم الىو بؿهىلت 

م ؤ٦ثر، وؤجهم ًدبىن َظٍ  ٣ت ظضًضة باليؿبت لهم. َو ٣ت في حٗلم مهاعة ال٨الم وهي حٗخبر ٍَغ الٍُغ

بىنٟهم الىا٣َىن بٛحر الٗغبُت ًدخاظىن بلى مشل َظا البرهامج لجظب اهدباَهم في حٗلم اللٛت 

اث اإلاسخاعة مىاؾبت لهم لئلظابت ًٖ الامخدان  م ؤًًا ٢غعوا ؤن اإلاىيٖى الٗغبُت ومماعؾتها. َو

 .7إلاظ٧ىع في ه٣ُت ال٣ىة ع٢م الكٟىي ٦ما َى ا

 ب( ه٣اٍ ال٠ًٗ للبرهامج:

 : هلاؽ الػعف للبرهامج7الجدٌو 

 مً خُث الخلىُت مً خُث اإلادخىي 

٢لت اإلاٟغصاث  1

 الجضًضة.

غ في بٌٗ ألاخُان. 1 حر مخٞى  الهىث ٚحر واضر ٚو

الغؾىم الجامضة والغؾىم اإلاخدغ٦ت اإلاؿخسضمت هي مً  2 ألاوكُت ٚحر ٧اُٞت. 2

 هٟـ الصخيء.

 ًدخاط الُالب بلى اؾخسضام ال٨مبُىجغ الؾخسضام البرهامج. 3 اإلا٣ا٫ ٢هحر ظضا. 3

اإلاٗلىماث مؼصخمت  4

 ظضا.

 مً الهٗب الٗىصة بلى الهٟدت الغثِؿُت. 4

 مضة البرهامج ٢هحرة ظضا. 5

 الهىث ٚحر مىاؾب. 6
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َى اإلاظ٧ىع في الى٣ُت ٌ، في ؤما باليؿبت لى٣اٍ ال٠ًٗ، الضاعؾىن ٌك٩ىهمً ي٠ٗ الهىث ٦ما 

ألاؾئلت ال٣ؿم ظـ لؤلؾئلت اإلاٛل٣ت، و٢ض بغعث الباخشت ًٖ َظَاإلق٩الُتؾاب٣ا. والضاعؾىن ؤًًا 

ظا ًض٫ ٖلى خماؾتهم في  ٌك٩ىهمً ؤن ألاوكُت ٚحر ٧اُٞت و٢هغ اإلا٣ا٫ و٢لت اإلاٟغصاث الجضًضة َو

ت ٖبر َظا البرهامج الخاؾىبي. ض مً اإلاٗٞغ  حٗلم اإلاٍؼ

 الا٢تراخاث:ظـ( 

 مً خُث الخلىُت مً خُث اإلادخىي 

ؤجمجى ؤه٪ حؿخُُٗحن ج٣ضًم البرهامج  1

 لجمُ٘ الضاعؾحن.

اؾخسضام الغؾىم البُاهُت والغؾىم  1

ت.  اإلاخدغ٦ت اإلاخىٖى

بياٞت ألامشلت لِؿاٖض الُلبت ٖلى ٞهم  2

 ؤ٦ثر.

 الخإ٦ض مً ؤن الهىث واضر. 2

 

باث اإلاسخلٟت. 3  جدضًض الغؾىم وججضًضَا. 3 بياٞت الخضٍع

ض مً اإلاىيىٖاث في  4 ًغجى ج٣ضًم اإلاٍؼ

 اإلاؿخ٣بل.

 بياٞت الهىع اإلالىهت. 4

 

بياٞت ؤ٦ثر مً الىهىم للضاعؾحن  5

 إلاماعؾتها.

 ظٗله ؤ٦ثر بزاعة لالَخمام. 5

ؤجمجى ؤن َظا البرهامج ؤ٦ثر جُىعا في  6

 اإلاؿخ٣بل.

 بياٞت ألاوكُت. 7

ؿغ.ًيبػي ج٣ضًم  8  اإلادخىي بؿهىلت َو

 ًغجى بَالت اإلا٣ا٫. 9

 : الاكتراخاث لخؿىٍس البرهامج8الجدٌو 

مً اإلام٨ً جلسُهه ؤن مٗٓم ا٢تراخاث الُلبتًٖ بياٞت الٗىانغ مً ألامشلت 

ظا  ت والهىع اإلالىهت، َو اث والىهىم وألاوكُت والغؾىم اإلاخدغ٦ت اإلاخىٖى باث واإلاىيٖى والخضٍع

ىا٥ ؤًًا مً ٣ًترح في ؤن  ٌٗجي ؤجهم مخدمؿىن  في الخٗلم باؾخسضام َظا البرهامج الخاؾىبي. َو

ظا الصخيء ًض٫ ٖلى ؤجهم ٢ض  ٩ًىن َظا البرهامج مخُىعا ختى ًم٨ً لجمُ٘ الضاعؾحن اؾخسضامه، َو

ضون ؤن ٧ل َالب ؤن ٌؿخُٟض مً البرهامج مشلهم ؤًًا. ٍغ  اؾخٟاصوا مً البرهامج ٍو
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 الخاجمت

ٖملُت جهمُم بغهامج خاؾىبي في حٗلُم مهاعة ال٨خابت لضي الُلبت ًخدضر َظا البدض ًٖ 

ا وهخاثج الضعاؾت  اإلاخسههحن في اللٛت الٗغبُت بمغ٦ؼ اللٛاث بالجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

ىا٥ زالزت مغاخل إلهجاح  ذ لخىُٟظ َظا البرهامج الخاؾىبي لها وج٣ىٍمه. َو اإلاُضاهُت التي ؤظٍغ

ت وهي جهمُم وجىػَ٘ وجدلُل الاؾدباهت ألاولى التي جهمم بهضٝ ؾغص مك٩لت الضعاؾت اإلاُضاهُ

الضاعؾحن في حٗلم مهاعة ال٨الم ومماعؾتها، واَإل آعائهم في اؾخسضام الىؾاثِ اإلاخٗضصة في 

مؿاٖضتهم في حٗلم َظٍ اإلاهاعة، زم اإلاغخلت الشاهُت هي مغخلت جهمُم الىؾاثِ اإلاخٗضصة خؿب آعاء 

ًإحي بٗضٍ اإلاغخلت ألازحرة وهي جىػَ٘ وجدلُل الاؾدباهت الشاهُت بهضٝ الخٗٝغ ٖلى  الضاعؾحن. زم

 مضي ٢بى٫ الضاعؾحن اإلاؿخسضمحن لهظٍ الىؾاثِ اإلاخٗضصة.
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ا  اطخخدام جلىُت الحاطىب في حعلُم اللغت العسبُت في هُجيًر

 أخمد ئبساَُم مدمد واواوى الدهخىز 

ا -ولُت التربُت  -كظم اللغت العسبُت   العاضمت الفدزالُت شبا، أبىحا، هُجيًر

__________________________________________________________________________________ 

            ملخظ البدث

حٗالج َظٍ اإلا٣الت اإلاخىايٗت ًٖ صوع الخاؾىب في حٗلُم اللٛت الٗغبُت في اإلاضاعؽ وال٩لُاث، 

لجىاهب اإلاهمت في اؾخسضام الخاؾىب في مجا٫ حٗلُم اللٛت الٗغبُت وج٣ىم َظٍ اإلا٣الت بخدلُل ا

وزانت ٧ىجها لٛت زاهُت ؤو لٛت ؤظىبُت وبْهاع الٟغو١ الٟغصًت في اؾخسضامها في اإلاضاعؽ وال٩لُاث 

بدُض ًى٣و مً ٦ثرة ألاّمُت بحن ؤبىاء الىًَ. وجدىاو٫ مٗٓم الخىنُاث والا٢تراخاث اإلاىاؾبت، 

اث م٘ ألازظ بالضعؽ الىمىطجي م٘ ألامشلت اإلاالثمت إلاؿخىي الُالب للضعب وج٣ضم الخلى٫ والى ٍٓغ

 ٖلى ٢ضع ال ٌؿتهان بـه.

 

 اإلالدمت

الخمض هلل الباؾِ وٗمه لٗباصٍ والهالة والؿالم ٖلى زحر مً بٗض لؤلمم مٗالم الخُاة واؾخسضم 

ض بً زا ت ٢اَبت وعٚب ٖلى حٗلم اللٛاث عوي ًٖ ٍػ بذ ٢ا٫ ؤمغوى عؾى٫ هللا الٗلىم ال٩ىهُت للبكٍغ

نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤن ؤحٗلم له ٧لماث حهىص ٢ا٫ بوى وهللا ماآمً حهىص ٖلى ٦خاب" ٢ا٫: ٞمامغ بً 

 هه٠ قهغ ختى حٗلمخه  ٧ان بطا ٦خب بلى حهىص ٦خبذ بلحهم وبن ٦خبىا بلُه ٢غؤث له ٦خابهم(.

ظىبُت ٞما بال٪ بطا  بن ٧ان َظا مى٠٢ هبِىا نلى هللا ٖلُه وؾلم فى حٗلم اللٛاث ألا  

بخٗلم اللٛت الٗغبُت التى هي لٛت ألامم ولٛت ال٣غآن واإلاؿلمحن ظمُٗا بالؾدشاء لظل٪ ًغي الباخض 

ؤن لى٢ذ ٢ض خان لدؿهُل َغ١ حٗلُم اللٛت الٗغبُت مً ألاؾلىب الخ٣لُضي ال٣ضًم بلى ألاؾلىب 

ت آزغ الظي َى ظضًض ل٩ى ًخىا٦ب م٘ ؾاثغ اللٛاث الٗاإلاُت طاث جُ ُٗت ٧اإلهجلحًز ىع ٞع

حر طل٪.  والٟغوؿُتوألاإلااهُت ٚو

ألن الاؾخسضام الخاؾىبى فى خ٣ل حٗلم اللٛت الٗغبُت وصعاؾتها مً ؤبغػ ؤصلت حؿاٖض  

خماء ٖلى الىٟـ فى مجا٫ حٗلُم اللٛت الٗغبُت خُض ج٣طخى ٖلى العجؼ الظاحى بها  اإلاخٗلمحن فى الٖا

 مجا٫ الخٗلُم.بىاء ٖلى ماهاصاة التربُىن إلصزاله فى 
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 الحاطىب ودوزٍ فى التربُت والخعلُم   

الخمهُض: ٣ًى٫ ببغاَُم ٖبض الى٦ُل الٟاع )بن ؤَٟا٫ الٗهغ الُىم ًجب بٖضاصَم إلاجخم٘  

الٛض مجخم٘ اإلاٗلىماث، وبن اؾخسضام الخاؾىب في مٗٓم مىا٠٢ الخُاة اإلادُُت بىا، ظغؽ 

اث الخاؾىب(. لئلهظاع اإلاب٨غ الظي ًيبه عظا٫ التربُت بلى  1يغوعة جبجى ٢ًُت جغبٍى

 وشأة اطخخدام الحاطىب وجؿىزٍ فى مجاٌ الخعلُم

ًغظ٘ بضاًت اؾخسضام الخاؾىب في الخٗلُم بلى ؤواثل السمؿِىاث في والًت اإلاخدضة  

 ألامغ٦ُت في ظامٗت والًت ؤَاًىا، و٧اهذ بؿُُت ظضا لخصخُذ الامخداهاث ومداؾبت الى٣ىص ٣ِٞ.

هغ اظهؼة بضؤ اَخمام ال  ٨ُت ْو باسسضماث  (Plato)خٗلم بالخاؾىب في والًت اإلاخدضة ألامٍغ

 الخاؾىب فى ٖملُتى الخٗلم والخٗلُم.

 بداًت اطخخدام الحاطىب في مجاٌ حعلُم اللغت

ً مسخلٟحن   ٤ الغبِ بحن ؤمٍغ وكإث ٨ٞغة اؾخسضام الخاؾىب في حٗلُم اللٛت ًٖ ٍَغ

 .(Technological means)ووؾاثل   Educational needَما الخاظاث الخٗلمُت

ل٣ض ؤؾهمذ صعاؾاث ٖضًضة فى جُىٍغ ٖملُت اؾخسضام الخاؾىب في مجا٫ حٗلم اللٛت  

  Computer Assisted Language Learningبالخاؾىب اإلاؿمى 

 .غسوب الاججاَاث الخاضت لخعلُم اللغت بالحاطىب في نهاًت الظبعُىاث

اث ٖلماء الىٟـ  (Program instruction)الخٗلُم اإلابرمج  -1 ٢ام َظا الاججاٍ ٖلى هٍٓغ

ً. (Behaviorist)الؿلى٦حن   وقإ طل٪ في الىالًاث اإلاخدضة في الؿبُٗىاث مً ال٣غن الٗكٍغ

ل٣ض اؾخسضم آلالت لترظمت الىهىم اإلا٨خىبت خُض  Translation machineآلت الترظمت  -2

غاى مسخلٟت.  ًترظم لٛت آزغي أٚل

ٌؿخسضم َظا الىٕى ٧ىؾُلت للبدض،  (computer linguistic)الخاؾىبى   ٖلم اللٛت -3

 والخدلُل لٗضص اللٛاث ٧االلٛت الاإلااهُت.

 وفي الخالي عؾم ًىضر م٩ىهاث ظهاػ الخاؾىب الصسصخى

 

 

 

                                                           
ً، )الٟاع، ببغاَُم ٖبض الى٦ُل 1   اث الحاطىب وجددًاث مؿلع اللسن الحادي والعشٍس صاع ال٨ٟغ ال٣اَغة: ، جسبٍى

  .32(، م1998الٗغبي، 
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 اللغت والحاطىب وعالكت الاهدماج بُنهما

ت مما امخاػ به ظيـ ؤلاوؿان صون ٚحٍر مً الاظىاؽ   ٧اهذ اللٛت ؤصاة الاجها٫ البكٍغ

 Pentium 6ألازغي وخ٣ُ٣ت  الٗال٢ت بحن اللٛت والخاؾىب ٌٗىص بلى الجُل الؿاصؽ مً الخىاؾب 

الظي َىعجه صولت الُبان خُض ْهغ الترابِ خهغي بحن مىٓىمت الخاؾىب وجُب٣ُاث مما حهضٝ 

ؼة الخساَب، والخدلُل، وؤلاهخاط، ٞهىا٥ جُب٣ُاث ؤؾاؾُت للجُل الؿاصؽ مً بلى بهخاط ؤظه

 1الخىاؾب مجها:

 الىٓم الجحرة -1

 الترظمت آلالُت -2

 الىٓم الظ٦ُت لئلوؿان -3

 مصاًا جمخاش بها اللغت العسبُت فى اطخخدام جىىىلىحُت الخعلُم

٘ وألازاع ؤلاًجابُت في  بن اؾخسضام الخاؾباث آلالُت ٨ٌٗـ ؾلبا اًجابُا في الخٗلُم لخُىع الؿَغ

 قتى مجا٫ الخٗلُم وهى ٧اآلجُت:

 ٌُٗى اإلاخٗلم الخٟاٖل ال٩افى مشل الخىاع الخٗلمي -1

باتهم ومُىلهم -2  ًتر٥ للمخٗلم ازخُاع ألاوكُت والخجاعب اإلاالثمت لٚغ

                                                           
ذ: اإلا٨خبت الٗاإلاُت لل٨مبُىجغ، دلُل اإلاعلم العسبي للىُىس وهمُتر الشخظالجابغي, مدمض عظب،   1 ، )ال٩ٍى

 .29، م(م1987

 

 وحدة ادلعاجلة ادلركزية

 وحدة التحكم
 احلساب وادلنطقوحدة 

أجهزة  الذاكرة الرئيسى

 اإلدخال
 أجهزة اإلخراج

 وحدة التخزين الثانوي

 وحدة التخزين الثانوي
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 ٣ًضم الخاؾىب اإلااصة الخٗلُمُت خؿب ال٣ضعاث واإلاغاص -3

حر الهىع اإلاخدغ٦ -4  ت، واإلاىؾ٣ُى مما ٌؿاٖض في ٖملُت الخٗلُم واليكاٍ الًٟليجٞى

غيها بهىعة م٣ٗىلت -5 ً وؿبت ٦بحرة مً اإلاٗلىماث في الظا٦غة ٖو  جسٍؼ

 خهى٫ ٖلى الخٛظًت الغاظٗت ٞىعٍا وبٖاصتها ٖضة مغاث بى٢ذ ٢هحر. -6

 (ال٣ضعة ٖلى جىػَ٘ اإلاٗلىم مً اإلاغ٦ؼ الغثِسخى. ؾا٢اث بُٗضة )الخٗلُم ًٖ بٗض -7

 % مً الؼمً اإلادؿ٘ بطا ٢غن بالُغ١ الخ٣لُضًت في الخٗلُم.42الخاؾىب ًم٨ً ؤن ٌُٗى  -8

٨ًدؿب الُلبت مهاعاث بًجابُت مً زال٫ الخٗامل م٘ الخاؾىب، ٧اإلاهاعة ال٣ُاصة. ومهاعة  -9

.ً ٤ ومهاعة الخىانل م٘ ألازٍغ  بىاء الٍٟغ

ض الخٗلم  -12 في نٟىٝ حٗلُم اللٛت خُض   individualizationًد٤٣ الخاؾىب ٨ٞغة جٍٟغ

 ًدخاط الُالب مً الٗمل ٖلى ٢ضع ظهضٍ وؾٗت بَالٖه.

ت  -11 زم ٢ُاؽ اؾدُٗاجهم إلاا  Standardizedبٗض الخاؾىب لُالب ؤلازخُاعاث اإلاُٗاٍع

 ًضعؾىن، وجدضًض ألازُاء اإلاغج٨بت وؤهىاٖها، زم بٖالمهم بالضعظاث التى خهلىا ٖلحها.

خٗلُمُت في الخاؾىب بإؾالُب مسخلٟت ؾىاء في نىعة م٨خبت ؤو ماصة ًم٨ً ٖغى اإلااصة ال -12

ت ؤو مهىعة و٢ض جدخىي ٖلى ؤؾئلت جخُلب ألاظىبت مً ظاهب اإلاخٗلم ؤو ألاؾئلت  مؿمٖى

ت. باث اإلاخىٖى  وألاظىبت م٘ الخضٍع

٘ وبؿُِ  -13 ت ٖلى ق٩ل ؾَغ ت مخىٖى ٌؿخُُ٘ الخاؾىب ٖغى ٖكغاث الىهىم بؿٖغ

 وبُحئ.

الخاؾىب ٖلى الُالب مما خ٤٣ مً اهجاػ زال٫ ال٨خب والدسجُالث الهىجُت، ٌٗغى  -14

بل جىدهغ مدىعَا، باٖالم الُالب بال٣اٖضة ٣ِٞ ال ج٣ضع ٖلى جدلُل ألازُاء التى 

 اعج٨بها.

ٌؿاٖض الخاؾىب في خالت ُٚاب ؤو ه٣و اإلاضعؾحن ًٚىن الضعاؾت في اإلاغاخل الخٗلمُت  -15

 اإلاسخلٟت.

 لحاطىب في الخعلُممظاوء اطخخدام ا

ل٣ض اٖترى الخاؾىب بى٣ًاث ٦شحرة لضي بٌٗ الباخشحن واإلاىظهحن في مجا٫ حٗلُم  

اللٛت ٖامت، واللٛت الٗغبُت زانت بط ال ٌؿخُُ٘ الخاؾىب ال٣ُام بجمُ٘ ألاوكُت التى ٣ًىم بها 

 1اإلاضعؽ والخاؾىب ٚحر ماَل لل٣ُام بجمُ٘ ألاوكُت التى ججغي في اله٠.

                                                           
1 Keming Mj. Kening Computer Language Learning an Language Teaching Combrige Landon. P.4 
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ُما ًلى    َظٍ الؿلبُاثٞو

 ٌعجؼ الخاؾىب ًٖ الاَخمام بجىاهب ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت والبُئُت ال٣ٗلُت. -1

ا. -2  ولِـ ٧ل مً الُلبت ٣ًضعون ٖلى جملُ٪ الخاؾىب العجٟإ ؤؾٗاَع

 َىا٥ ؾٗىبت ل٣غاءة الىهىم الُىٍلت في قاقت الخاؾىب. -3

بهٍغ بدُض ٌؿبب له ألامغاى ٦ثرة ظلىؽ ؤلاوؿان بحن ًضي الخاؾىب ًازغ ظضا في  -4

 الٗهبُت والىٟؿُت.

الخاؾىب لِـ ب٣اصع ٖلى مكاع٦ت ؤلاوؿان في الخىاع اإلاٟخىح مما ًض٫ ٖلى ه٣و  -5

الخىانل اإلاباقغ الظي َى ؤؾاؽ حٗلُم اللٛت ألن الخٟاٖل ٖىض الاجها٫ الُالب بالبِئت اللٛىي 

ت.  مً ؤبغػ ؤؾباب الخهى٫ ٖلى ٦ٟاًت لٍٛى

ر مً عظا٫ الترظمت والخٗلُم بهظٍ الىؾُلت الجضًضة وػٖمهم بإجها الىؾُلت بهبهاع ٦شح -6

 الىاجخت في الخٗلُم.

 ًخى٠٢ هجاح الخاؾب ٣ِٞ في الخضَعـ ٖلى ظىلت البرامج.  -8

ت ال٣ٗلُت للكغ٦ت اإلاىخجت البرامج الخٗلُم خُض ٣ًىم البٌٗ  -9 ٖضم وظىص الضٞإ ال٨ٍٟغ

 حُٛحر ؤو حٗضًل.بيسسها وبٖاصتها في و٢ذ بضون ؤي 

 أطالُب الخعلُم بىاطؿت الحاطىب

ا، خُض نحر الخٗلُم بىاؾُتها مخٗت   الخمهُض: البرامج ؤخضزذ حٛحرا ٦بحرا وجدؿىا ملخْى

 عوخُا، وجضا٣ٞا متزاًضا بلى حٗلُم اللٛاث ألاظىبُت.

م الضعؽ   ٣ًComputer Assisted Language Learningىم بغهامج الخٗلُم   بخ٣ٍى

للُالب في نىعة جخُلب مجهم ؤلاظابت ؤو الغص مً ٖىض ؤهٟؿهم ٖلى خؿب َبُٗت الضعؽ  الىمىطجي

مشل الىهىم ؤوج٣ضًم الهىعة اإلاخدغ٦ت ألانىاث خُض ًم٨ً بظابتها في نىعة ٦خابُت ؤو 

ؿخٗمل الهىث زال٫ ؤلاظابت، وبالخالى ٣ُٞىم الخاؾىب بخصخُذ  Mouseاؾخسضام )الٟإعة(  َو

غيها في ؾ ُما ًلى ؤهماٍ الخٗلُمُت البرمجُت بىاؾُت ؤلاظاباث ٖو ىعة صخُدت ؤو زاَئت ٞو

 الخاؾىب.

  Tutorial Interactive Learningالخعلُم الخاص اإلاخفاعل  -1
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٣ًىم البرهامج بخ٣ضًم ماصة حٗلُمُت ٖلى الكاقت الخاؾىٍبت بك٩ل نٟداث ؤو ٣ٞغاث  

ت بإؾ ئلت مهاخبت وحٛظًت الغاظٗت اإلادهىلت خؿب َبُٗت اإلااصة الخٗلُمُت اإلاغاص حٗلُمها، مخىٖى

خم الخٟاٖل ؤلاًجابي بحن اإلاٗلم والجهاػ الخٗلُمي بُٛت اوكاء اليكاٍ اإلاتزاًض  مً ٢بل الضاعؾحن، ٍو

 زال٫ الخٗلُم.

٣ِـ الضعؽ اإلاسهىم فى الى٣اٍ الخالُت:   -ٍو

 جدضًض َضٞا مُٗىا ًغجى جد٣ُ٣ها لضي الُالب -1

 عاث الُالبؤن جخًمً ازخباعاث ج٣ِـ ٢ض -2

 1ؤن جخًمً الضعؽ ؾلؿلت مً ألاخضار الخٗلُمُت التي ًغاص جد٣ُ٣ها. -3

  

                                                           
)ال٣اَغة: الضاع الٗاإلاُت،  حعلُم اللغت العسبُت لغير الىاؾلين بها فى غىء اإلاىاهج الحدًثت.خؿحن ، الُاَغ مسخاع،   1

 .36م(، م2211
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باث اللغىٍت وعملُت اإلامازطت  -2   Language Drills and Practiceالخدٍز

ت،   ُت، الىدٍى ب الهٞغ جهم ٖلحها مشل جضٍع ت اإلاسخلٟت وجمٍغ جخًً َظا الىٕى ظىاهب اللٍٛى

حر طل٪ مما له ٚال٢ت مباقغة بٗىانغ اللٛت ومهاعتها، خُض ٣ًىم الخاؾىب  التر٦ُبُت، والٟغصًت ٚو

ا مً َظٍ ألا  ُٟضٍ الخاؾىب بزغ طل٪ بةنابخه بُغح َٞغ جُب ٖلحها الُالب ٍو ؾئلت بك٩ل مباقغ ٍو

 ؤو زُئه.

 ومً ٞىاثض َظا الىٕى مً الخىاع الخٗلُمُت اإلابرمجت ما ًلى:  

بت لضي اإلاخٗلمحن. -1  بشحر الخماؽ والٚغ

ب صون مغا٢بت ؤخض -2  ًمىذ اإلاخٗلم الٟغم ال٩اُٞت للخضٍع

 جدهُلُت قِئا ٞكِئا.ًؼوص اإلاخٗلم بىدُجت  -3

 ٠ُ٨ً البرامج ٢ضعة اإلاخٗلم ٖلى الخٗلم. -4

 (Simulation)الىماذحت/اإلاداواة   -3

ب ٖلى ٖملُاث بهٗب ال٣ُام بها وا٢ُٗت ؤو بؿبب مً   ٣ًىم َظا البرمجُت ٖلى الخضٍع

حر طال٪ مً اإلامازلت واإلاكابهت.  ألاؾباب لظا ٌٗض لها الىمىطط ٚو

غيها للُالب حٗخمض البرمجت ٖلى اؾتر   اجُجُت ٖغى الىمىطظت ومدا٦ت مىا٣ٞت مُٗىت ٖو

ب٨ُُٟت ٢ُام الُالب بمدا٦ت الىمىطجى الظي جم ٖغيه إلًجاص الخل اإلاىاؾب اإلام٨ً ومً زال٫ 

 قياس القدرات  أهداف تعليم 

 عرض ادلعلومات 

 مقدمة/عرض

 أسئلة واستجابة 

تسلسل أجزاء 
الدرس 

 تقومي االستجابة 

 تعزيز االستجابة 

 إغالق  العالج 
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طل٪ ًخضعب الُالب ٖلى مى٠٢ مىانب للىا٢٘ صون ؤن ًخٗغى الي زُغ مدخمل ؤو مك٩لت ؾىاء 

بُت وصون ؤ٧ان َظا اإلاى٠٢ مى٠٢ جىا٫ ٢ًُت اإلاجخم٘ ، ؤو مى٠٢ ججاعب ٖلمُت ؤو ا٢خهاصًت، َو

طل٪ ٖىض مخٗلم اللٛت ج٣لُض ألاؾالُب اإلاؿخسضمت م٘ مغاٖت  اإلاٟغصاث والتر٦ُب التى ٌسجلها في 

 1مجخم٘  اللٛت ومً ٞىاثض َظٍ البرمجت حصجُ٘ البدض وجمشُل ؤصواع لضي الُالب.

  Problem Solvingخل اإلاشيلت  -4

ب اإلاخٗلم فى الخ٨ٟحر وبًجاص الخلى٫  ٌٗخمض َظا البرامج  الخٗلُمُت الخاؾىبُت ٖلى جضٍع

٣ت جم٨ىه مً ٞهمها وبالخالي ٌٗغى ٖلُه  ُت اإلاك٩لت بٍُغ ٣ىم البرامج ؤوال بكغح هٖى للمك٨الث ٍو

ؿاٖض الخاؾب الُالب  ٣ت ٌؿل٨ها فى اًجاص الخل َو ً ٍَغ ٦مُت مً اإلا٣ترخاث والاعقاصاث في ج٩ٍى

ظٍ البرمجُاث الخٗلُمُت ٦شحرة في ظىاهب اإلاىاص بلى ؤن ًهل به بلى  مغجبت ؤزظ الخل بىٟؿه، َو

ُما ًلى ؤؾاؾُاث لخل اإلاك٨الث. اء ٞو ايُاث، والٍٟؼ ت، والٍغ  اللٍٛى

 مهاعاث طَىُت -1

ت ؤلاصعا٥ وال٣ضعة ٖلى عبِ اإلاخٛحراث -2  ؾٖغ

ت. -3  ال٣ضعة ٖلى جىُٓم اإلاٗاٝع اللٍٛى

 (Dialogue)الحىاز  -5

٣ت الؿ٣غاَُت التى جخم بالخىاع خُض ٌٗغى مً  ؤزظث َظٍ  البرمجُاث الخٗلمُت الٍُغ

ت ٖلى اإلاخٗلم بك٩ل جخُلب ؤلاظابت، ومً زم َظٍ ؤلاظابت ٢ض جاصي  الكاقت بٌٗ ألاؾئلت الخىاٍع

 بلى ؤؾئلت ؤزغي.

 اطترحاع اإلاعلىماث -6

لت مسؼهت خاػث جىٞغ َظٍ البرمجُاث الخٗلمُت للمخٗلم مٗلىماث ًدخاط بلحها وهي بمجز  

٢اٖضة بُاهاث زانت ًلجإ بلحها مً خُض الخاظت بلحها ٢ض ج٩ىن ٖلى همِ ؤو ق٩ل ٢امىسخى م٨ىت 

 مً ٧لماث بط ؤصزل ال٩لمت خهل ٖلى مٗىاَا ؤو ما ًغاصٞها.

٣ا. (Gaming)ؤلٗاب الخٗلُمُت  ا، وحكٍى  حٗض بغمجُاث ألالٗاب الخُٗلمُت ؤ٦ثر قُٖى

٤ البرمجُت، بدكى٤ٍ  ٣ٞض اخخىي مجها  ٖلى اظغاء   ٣ىم الخاؾىب ًٖ ٍَغ للٗب واإلاخٗت ٍو

الخالمُظ، وخملهم بلى الخٗلم باللٗب ٞخ٩ىن َىا٥ لٗبت مؿُلُت جخًمً في ؾُا٢ها مٟهىما مدضصا 

  2ؤو مهاعة مُٗىت.

                                                           
 . 65م(، م1993، )ٖمان: صاع ال٨ىضي لليكغ والخىػَ٘، أطاطُاث في الىمبُتر الخعلُميالسُُب، لُٟي،   1
اث الٟإع، ببغاَُم ٖبض الى٦ُل،   2 ًجسبٍى ، )ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ الحاطىب وجددًاث مؿلع اللسن الحاد والعشٍس

 .37م(، م1998 ،الٗغبي
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ت في ؤ٢هغ و٢ذ مم٨ً صون ؤن ٌكٗغ به اإلاخٗلم.  جُٟض َظٍ البرامج في جغقُذ اإلاهاعاث اللٍٛى

ىا٥ الٟغ١ بح  ن ألالٗاب الدؿلُت وألالٗاب الخٗلُمُت.َو

ألالٗاب الدؿلُت، َضٞها امخإ الٟغص وحكُٛل و٢خه وألازظ بخ٨ٟحٍر يمىذ ؤ٩ٞاٍع  -1

 ومهاعاث ٚحر حٗلُمت.

ت ٢دت. ألن اللٗب ٞحها مجغص وؾُلت جبلٜ  -2 ألالٗاب الخٗلُمُت: تهض١ بلى جد٤ُ ؤٚغاى جغبٍى

ظا الى  ٕى َى الظي  حهمىا في مجا٫ التربُت والخٗلُم.اإلاخٗلم بلى مؿخىي لٛىي ؤ٢ىي َو

 1ال٣ضعة ٖلى الخيبا بما ؾ٣ُا٫ بىاء ٖلى ما ٢ض ٢ُل. -3

بن مهاعة الاؾخمإ هى مشل اإلاهاعاث ألازىي في حٗلُم اللٛت بل ه٣خهغ ال٨الم ٖلى مهاعة  

ب مهاعة ال٣غا ءة الاؾخمإ الا ؤن صوع الخاؾىب لم ٣ًخهغ ٖلى ا الؾخمإ ٞدؿب بل اؾخٖى

 وال٨الم وال٨خابت.

 جطمُم الدزض الىمىذجي في الىدى الخىقُفى باطخخدام بسهامج جؿبُلي

حر طل٪.  ٤، الجهت، ٚو  2الىدى لٛت: له ٖضة مٗاوى مجها ال٣هض، الٍُغ

 انُالخا:  ٖلم ؤنىلى ٌٗٝغ ؤخىا٫ ؤوازغ ال٩لم الٗغبُت بٖغابا وبىاء.

ت بمٗىاَا ؤلانُالحي َاثٟت   مً اإلاٗاًحر والًىابِ اإلاؿبدىبُت مً ؤما ال٣ىاٖض الىدٍى

م والخضًض الكٍغ٠ ومً لٛاث الٗغب.  ال٣غآن ال٨ٍغ

 الىدى العسبي واطخخدام الحاطىب فى جىمخه

تها   ت يغوعة ال ًم٨ً للٟغص الاؾخٛىاء ٖجها ؤو ال٣ىإ في مٗٞغ ت ال٣ىاٖض الىدٍى ؤن مٗٞغ

ظٍ ألاَضاٝ جخمشل ُٞما  وهى جم٨ً الاوؿان الٟهل ؤو الٟغ١ بحن ألالٟاّ وق٩لها التى جُغؤ بلحها َو

 ًلى.

 

 

م اٖىظاط اللؿان جصخُذ ألازُاء الكاجٗت في ال٨الم وطل٪ ب٨ثرة جضعب الُالب ؤو  -1 ج٣ٍى

 اإلاخٗلمحن.

ً اإلاخٗلم ال٣غاءة وال٨خابت، والخضًض بك٩ل ظُض ختى ًسلى مً ألازُاء اإلام٨ىت  -2 جمٍغ

 الى٢ٕى ٞحها.

                                                           
ا،  ، ٖبض هللا، ٖمغ الهض٤ً  1 ىم: حعلم اللغت العسبُت للىاؾلين بغيَر  .66(، مم2228 ، الضاع الٗلمُت )السَغ
 .187م ،م(2224م٨خبت الكغو١،   )ال٣اَغة:  ، 4ٍ، اإلاعجم الىطُـ, مجم٘ اللٛت الٗغبُت  2
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 نُٜ  اللٛت وما ٌكخ٤ مجها. جىمُىت ال٣ضعة اإلاخٗلم ٖلى -3

ت الصخُدت و٦ُُٟت اؾخسضامها. -4  جؼوٍض اإلاخٗلم الثروة اللٍٛى

 حؿهُل الٗباعث والجمل وما جًمً مً اإلاٗاوى الٗىٍهت لضي اإلاخٗلم. -5

الت ختى ال ًهٝغ اَخمامىا ًٖ  بل َظٍ ألاَضاٝ ٦شحرة ظضا ا٦خُٟىا بظ٦غ بًٗها زىٝ ؤلَا

 مىيٕى البدض.

 الىقُفت الىجخططُتالىدى مً خُث 

غابُت مً السالٞاث  الىدى الخخطص ي:  ت، وؤلٖا َى ُٞما ًسخو بجمُ٘ مؿاثل الىدٍى

 الىيُٗت وؤؾبابها، والٗمل في صعاؾتها.

ت اإلاؿخسضمت في ٦الم ؤو لٛت اإلاخٗلمحن اؾخسضاما بؿُُا  الىدى الىقُفى: هى جل٪ ٢ىاٖض الىدٍى

غاب ٞحها والتر٦ُب مً ألازُاء الٗا ت ٌؿلم ؤلٖا عيت، وبٗباعة ؤزغي َى ا٦دؿاب مهاعاث اللٍٛى

ت.  1ألاعبٗت بُٛت الىنى٫ بلى مؿخىي ال٨ٟاًت اللٍٛى

بن َظا الضعؽ الىمىطجى ًدىاو٫ جُب٤ُ ٞٗل اإلاًإع للمخٗلم وطل٪ لهٗىبت ٞهم ٞٗل  

 اإلاًإع لضي اإلاخٗلم ألن الخاؾىب ؤوؿب آلت لخىيُذ الخٗلُم.

 اإلااصة: الىدى

: الٟٗل اإلا  ًإعاإلاىيٕى

 اإلاؿخىي: الشالض

 ال٣ؿم: حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها 

 ؤَضاٝ ؾلى٦ُت

 ؤَضاٝ ٖامت: ٞهم ٞٗل اإلاًإع والخمُحز بِىه وبحن ٚحٍر مً ألاٞٗا٫.

 ؤَضاٝ زانت: ًغجي مً اإلاخٗلم جد٤ُ٣ الى٣اٍ الخالُت ٣ٖب الضعؽ.

 ٞهم ؤق٩ا٫ ٞٗل اإلاًإع -1

حٍر مً ألاٞٗا٫الخمُحز بحن الٟٗل اإلاًاع  -2  ٕ ٚو

ت م٘ ٚحٍر -3  جمُحز الخغوٝ اإلاًاٖع

 بصعا٥ ما ًيخهي به آزغ ٞٗل اإلاًإع مً الًمت -4

 اؾخسضام )ؽ( و)ؾىٝ( -5

                                                           
ت والخؿبُم ٖاقىع، عاجب ٢اؾم، ومدمض ٞىاص الخىامت،   1 ع اللغت العسبُت بين الىكٍس ، 4ٍ ،أطالُب جدَز

 .156-152م(، م2227)ال٣اَغة: صاع اإلاؿحرة،  
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 اللاعدة

: َى ماص٫ ٖلى خضور ٖمل في الؼمً الخايغ ؤو اإلاؿخ٣بل.   1ٞٗل اإلاًإع

ت وهي )ؤ صاثما بالًمت ؤهٓغ بلي ؤٞٗا٫ ث( وجيخهي -ي-ن-ًبضؤ الٟٗل اإلاًإع بإخض الخغوٝ اإلاًاٖع

ت وجيخهي بالًمت.  التى وعصث في ألامشلت جغاَا جبضؤ بالخغوٝ اإلاًاٖع

 الخؿبُم علي ألامثلت الظابلت

 هدً _______________ -2   َى ___________ -1

 ؤهذ ______________ -4   ؤها ___________ -3

 ٖلي اإلاؿخ٣بل.ٖلُه )ؽ( ؤو )ؾىٝ( في بضاًت الٟٗل اإلاًإع ًض٫ طل٪  

 ألامثلت

 ؽ+ ًإ٧ل = ؾُإ٧ل

+ ًىام= ؾىٝ ًىام  ؾٝى

 الحاطىب ومهازاث اللغىٍت

 مهازة الاطخماع

الاؾخمإ مً ؤَم مهاعاث اللٛىٍت ألاؾاؾُت مً خُض ألاَمُت بط بىاؾُخه ٨ًدؿب  

٦الم الُٟل اللٛت ألام ولها جإزحر مباقغ لب٣ُت اإلاهاعاث ٦ما َى صؤب ؤلاوؿان ٌؿخُُ٘ ٣ِٞ عص ؤي 

 بٗض ؤن اؾخم٘ بلُه.

 عىاضس الاطخماع

 الؿم٘: َى الجهاػ الاؾخ٣با٫ لضي مخٗلم اللٛت -1

الؿمإ: َى ما ٣ًىم به الجهاػ ألاطن مً ٖملُخه  الؿمإ بضون بعاصة ؤو صون ٢هض وطل٪  -2

 ٨٦2غمه ؾبداهه وحٗالى ٖلى ؤلاوؿان.

إ ب٣هض جام وبعاصة ٧اُٞت. الاؾخمإ َى ما ٣ًىم به الجهاػ الاؾخ٣با٫ مً ٖملُت الؿم 

الؿم٘ وؾُلت ًخىؾِ مىه بٖما٫ ال٣ٗلى لضي ؤلاوؿان ؤو اإلاخٗلم لظل٪ ج٣ضم الؿم٘  ٖلى باقى 

لى ؾبُل اإلاشا٫ ؤنم الظي ال ٣ًضع ٖلى  لى ال٣ٗل ؤًًا في بٌٗ ألاو٢اث ٖو اإلاهاعاث الشالزت، ٖو

                                                           
، ص.ث(،الىدى الىاضح،   مهُٟى ؤمحن ، و الجاعم، ٖلي،    1  .7م )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع
اث معهد الخسؾىم الدولي، ٖبض هللا 2  .25-15م، مرهسة اخخباز اللغٍى
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ظهاػ الاؾخ٣با٫ ٖلى  ال٣ُام  الؿمإ ولى هاصًذ اؾمه وقخمخه ال ًضع٥ ٖلي خ٣ُ٣ت ما ج٣ى٫ لى٣و

 بىُْٟخه ألاؾاسخي.

 

 الخاجمت

جىاولذ َظٍ الضعاؾت ظاهبحن ؤؾاؾحن لخٗلُم اللٛت الٗغبُت فى نٟىٝ الُالب: الجاهب  

ب. م٘ ألازظ بالضعؽ  الىٓغي الظي َى اإلاإلىٝ والجاهب الخُب٣ى اإلاؿخٗمل في خ٣ل الخضٍع

 الىمىطجي م٘ ألامشلت اإلاالثمت

ت والٟهم الض٤ُ٢ إلااصة اإلاؿخىي الُالب  للضعب ٖلى خهى٫ ٢ضع ال ٌؿتهان به ل٩ي ًهل بلحهم اإلاٗٞغ

الىدى فى مىي٘ الٟٗل اإلاًإع وما ًخٗل٤ به مً حٛحراث ومٗاًحر ًالخٔ فى ؤزىاء الخدضر ؤو ال٨خابت. 

 ومً َظا ًىصخى الباخض ًٖ ألامىع آلاجُت.

٘ ًيبػي بٖضاص بغامج الخٗلُم الخاؾىب في ظمُ٘ ال٩لُا -1 ث الضعاؾُت الٗلمُت وطل٪ بُٛت ٞع

 مؿخىي الخٗلُم وجدهُل الُالب في اللٛت الٗغبُت.

ض مً البدض الُغ١ التى حؿهل الخٗلُم ٖبر الخاؾىب. -2  ًيبػي اظغاء اإلاٍؼ

ب٣ا لخٗلُم  -3 ًىصخي الباخض بةظغاء صعاؾاث إلا٣اعهت بحن َغ١ حٗلُم اللٛت ٖبر الخاؾىب َو

٘ مؿخ ت والخدهُل.اللٛت الخ٣لُضًت، م٘ ٞع  ىي اإلاخٗلمحن مً خُض الؿٖغ

ًىصخي الباخض ب٣ٗض الجلؿاث والىضواث والىعقاث التى جل٣ى الًىء بإَمُت اؾخسضام  -4

جضع بالظ٦غ الضو٫ اإلاخ٣ضمت في ججاعبها في َظا اإلاجا٫  الخاؾىب آلالى فى حٗلُم اللٛت الٗغبُت، ٍو

 ومضي اهجاػاث التي خ٣٣تها.

٘ م٨خباث ؤلا -5  ل٨جزوهُت ببرمجُاث حٗلمُت مسخلٟت.جؼوٍض وجىَى

ض مً البدىر التى جخٗل٤ بجىاهب جُب٣ُُت خاؾىبُت ؤ٦ثر مً ظىاهب  -6 ًيبػي ال٣ُام بمٍؼ

ت.  هٍٓغ

 

 هخاةج البدث 

 ٣ٞض جىنل الباخض بلى الىخاثج الخالُت

ـ ًُٟض الىعي والسبرة للمخٗلمحن ال ؾُما بطا  -1 اؾخسضام بغامج الخاؾىب في مهىت الخضَع

٣ت الخ٣لُضًت. ٢غن   بالٍُغ

بن اليؿبت ألامُت فى الخٗلُم الخاؾىبى ٦شحرة بحن نٟىٝ مٗلمي اللٛت الٗغبُت الامغ الظي  -2

 ٌٗغ٢ل الخٗلُم بىاؾُت الخاؾىب.
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جمخاػ البرامج الخاؾىبُت بحن وؾاثل حٗلُمُت ؤزغي جخم الخٗلُم بىاؾُتها خؿب الى٢ذ  -3

لى ٢ضع ٞهمه.  اإلاُلىب للخٗلم ٖو

ث ًٖ الخىاثج بإن الخٗلُم الخاؾىب له ؤزغ بًجابي في الخدهل الضعاسخي بإؾلىب اقاعا -4

حر طل٪.  مكى١ م٘ اؾخسضام الهىث والهىعة ٚو

ـ الىدى ٌؿاٖض في بؿِ اإلااصة الخٗلُمُت. -5  اؾخٗما٫ بغامج الخاؾىب في جضَع

بط  ؤن الخٗلُم بىاؾُت الخاؾىب ٌٗالج مك٩لت الشجل والكٗىع بالى٣و لضي اإلاخٗلم -6

 الٗملُت ًخم بحن الُالب والخاؾىب آلالي ولضًه و٢ذ مدؿ٘ اإلاغاظٗت ماصعؽ متى قاء طل٪.
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 أَمُت دزاطت الطىاةذ العسبُت في ئًػاح اإلاعنى لدي الىاؾلين بغير العسبُت

 أطخاذ مشازن الدهخىز ئطماعُل خظاهين أخمد

ا  ولُت التربُت، الجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت بماليًز

 الدهخىز شمع الدًً مدمد هىز 

ا  مسهص اللغاث، الجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت بماليًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخظ البدث

 بؿم هللا الغخمً الغخمً الغخُم، والهالة والؿالم ٖلى ؾُض اإلاغؾلحن، وبٗض:

اإلاخىايٗت تهضٝ بلى ببغاػ ألاَمُت ال٨بري لضعاؾت ألانىاث الٗغبُت، زهىنا ٞةن َظٍ الىع٢ت 

ت لل٩لمت الٗغبُت، ٞالهىعة  الهىاثذ إلِاا لها مً صوٍع في جىيُذ اإلاٗجى الظي جدمله الهىعة الغمٍؼ

ها وجًٟي ٖلحها 
َ
جها الهىامذ ج٩ىن بمشابت الغؾىم الهامخت وجإحي الهىاثذ ِلُخدغ٦ ٩ّىِ

ُ
ت التي ج الغمٍؼ

ت التي جدملها، زهىنا لضي الضاعؾحن للٛت الٗغبُت مً الىا٣َحن بلٛاث ؤزغي  الهىعة ال٨ٍٟغ

ت لل٩لمت الٗغبُت. وجدىهج َظٍ الىع٢ت اإلاىهج  الظًً جسلى ؤطَاجهم مً الهىعة ال٣ٗلُت للهىعة الغمٍؼ

ت الٗال٢ت بحن الهىامذ والهىاثذ في بىاء الهىعة اإلاغثُت والهىعة ال٣ٗلُ ت لل٩لمت الىنٟي إلاٗٞغ

الٗغبُت، ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الىدىي، ؤو الهغفي، ؤو اإلاعجمي للٛت. وؤزحرا ج٣ترح َظٍ الىع٢ت ؤن 

والهٝغ في مؿمى واخض، مشل: "ٖلم  -الهىامذ والهىاثذ –ًخم جضَعـ ألانىاث الٗغبُت

م اللٛت ألانىاث والهٝغ ؤو ٖلم ألانىاث الهغفي"، ٦ىٕى مً الخُٛحر في اإلا٣غعاث الخ٣لُضًت لخٗلُ

ت لِؿهل  الٗغبُت، والخُل٘ بلى الخجضًض في جهمُم اإلا٣غعاث بما ًدىاؾب م٘ اإلاؿخجضاث الٗهٍغ

ٖلى الضاعؽ بصعا٥ الٗال٢ت بحن عمىػ ال٩لمت ومٗىاَا، والخٛحراث ؤو الخ٣لباث التي جُغؤ ٖلحها، ؤو 

 الاقخ٣ا٢اث التي جىبش٤ ٖجها.

 

 اإلالدمت

لى آله وصخبه ؤظمٗحن؛ وبٗض: الخمض هلل عب الٗاإلاحن، والهالة وال  ؿالم ٖلى الهاصي ألامحن ٖو

خٟاَم بها م٘   ٞةهه مً ؤٖٓم وٗم هللا حٗالى ٖلى ؤلاوؿان ؤْن ظٗل له لٛت ٌٗبر بها ًٖ خاظاجه، ٍو

بجي ظيؿه. َظٍ اللٛت زّو هللا بها ؤلاوؿان صون ٚحٍر مً اإلاسلى٢اث التي حِٗل مٗه في َظٍ 

ت اء الظي ًخم ُٞه حسجُل ما ًضوع في  اإلاٗمىعة، ٞهي اللٛت اإلاؿمٖى واإلا٣غوءة واإلا٨خىبت، وهي الٖى

الؼمً، وفي مسخل٠ الٗهىع، وهي ألاصاة التي  خُاة ألامم والكٗىب مً ز٣اٞت، وخًاعة ، ٖلى مغّ 

ًهىع بها الٟغص ٖما ًضوع بسلضٍ مً قٗىع ومكاٖغ، وهي جىمى م٘ همّى الكٗىب، وجخُىع م٘ جُّىع 
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إلاسلى٢اث ألازغي التي ال ج٨خب وال ج٣غؤ، ومً زم ال جىمى وال جُىع، وبهما هي الخُاة، بسالٝ لٛت ا

ت زابخت ًخٗاٝع بها  ٍؼ ا –عمىػ وبقاعاث ٍٚغ ت ،  -ٍُٞغ ت ؤو بدٍغ ٧ل هٕى مً ؤهىإ اإلاسلى٢اث، بٍغ

ا. ونض١ هللا بط ٣ًى٫: ) الغخمً. ٖلم ال٣غآن.  ص٢ذ ؤو ٖٓمذ، جىظض بىظىصَا، وجىضزغ باهضزاَع

َبّرِ 4-1ؿان. ٖلمه البُان( ]الغخمً: زل٤ ؤلاو
ْ
ْم ِفي ال َُ َىا

ْ
َصَم َوَخَمل

َ
ْمَىا َبِجي آ غَّ

َ
٣َْض ٦

َ
[.٦ما ٢ا٫ حٗالى : }َول

{. ]ؤلاؾغاء:
ً
ُال ًِ

ْٟ ٣َْىا جَ
َ
ل
َ
ًْ ز ِشحٍر ِممَّ

َ
ى ٦

َ
ل َٖ ْم  َُ َىا

ْ
ل ًَّ َ

َباِث َوٞ ِ
ُّ ًَ الَُّ ْم ِم َُ َىا

ْ
َبْدِغ َوَعَػ٢

ْ
 [.72َوال

هي اللٛت الىخُضة التي لها عمىػ وؤنىاث، وجغا٦ُب و٢ىاٖض، وؤؾالُب،  وإلاا ٧اهذ لٛت ؤلاوؿان 

ومٗاٍن وصالالث، ٣ٞض جىاعزتها ألاظُا٫ ظُال ًبٗض ظُل، جخُىع بخُىع الخُاة، وجىمى بىمى الكٗىب، 

اصاتهم وج٣الُضَم، وبُأتهم الجٛغاُٞت. واللٛت الٗغبُت قإجها قإن  ٖلى ازخالٝ ؤلؿىتهم وز٣اٞاتهم ٖو

ؤزغي، ٞهي لٛت الكٗىب الٗغبُت اإلايؿىبت بلحهم، ولٛت زاهُت ؤو ؤظىبُت لٛحر الٗغب. وباهدكاع ؤي لٛت 

ْىِه اللٛت الٗغبُت مً خُض 
ُ
ت ٦ الٗغب واهدكاع ؤلاؾالم الظي ظاء بلٛتهم، ْهغث الًغوعة اإلالخت إلاٗٞغ

ًضًىىن باإلؾالم في  مباهحها ومٗاهحها، و٢ىاٖضَا، وؾُا٢اتها، واقخ٣ا٢اتها، وصالالتها، وجىيُدها إلاً

٫ مىظ 
َ
بظ

ُ
 ؤو ٚحر ٖغٍب. وفي َظا اإلاًماع ُبِظلذ ظهىٌص مًيُت وما ػالذ ج

ً
مكاع١ ألاعى ومٛاعبها، ٖغبا

ت ؤؾغاع اللٛت الٗغبُت اإلا٨ىىهت في مباهحها ومٗاهحها،  ال٣غن ألاو٫ الهجغي وختى آلان، وما طا٥ بال إلاٗٞغ

ىا٠٢ اإلاخٗضصة واإلاخىىٖت. ومً َىا هبٗذ الخاظت بلى وصالالتها، وؾُا٢اتها، واؾخٗماالتها في اإلا

ت الهىاثذ التي جدضص اإلاٗجى  ت الهىامذ التي جخ٩ىن مجها بيُت ال٩لمت الٗغبُت، ومٗٞغ يغوعة مٗٞغ

 الظي ًدمله اإلابجى. 

ت  وكإة الضعاؾاث اللٍٛى

ش مٗحن ليك ْىِه واليكإة؛ ٞمً الهٗب جدضًض جاٍع
ُ
٨

ْ
ت بطا هٓغها بلى اللٛت مً خُض ال إة اللٛت ومٗٞغ

جِهها، ألن ؤلاوؿان 
ُ
ْجِهَها، بال ؤهجي شسهُا ؤومً بإجها وكإث م٘ وكىء ؤلاوؿان، بهٝغ الىٓغ ًٖ ٦

ُ
٦

دخاط بلى ؤن ًخىانل م٘ َمً خىله مً البكغ،  وال ق٪ ؤن الخىانل ًدخاط بلى  بُٟغجه اظخماعي ٍو

ء، جل٪ الىؾُلت هي اللٛت، وؾُلت للخٗبحر ٖما ًضوع في زلجاث الٟغص مً قٗىع، وخاظاث، وآعا

َم آَصَم 
َّ
ل َٖ ظا َى الٓاَغ في ٢ى٫ هللا حٗالى: }َو ٤ اللٟٔ.َو ٤ ؤلاقاعة ؤو ًٖ ٍَغ ؾىاء ؤ٧اهذ ًٖ ٍَغ

ت ...{ ]الب٣غة:  [.
َ
الِث٨

َ ْ
ى اإلا

َ
ل َٖ َغَيُهْم  َٖ مَّ 

ُ
َها ز

َّ
ل
ُ
 ألاْؾَماَء ٧

ت، ٞال ًسخل٠ ازىان ٖلى ؤ ن ظظوعَا جمخض بلى ال٣غن ألاو٫ ؤما بطا هٓغها بلى وكإث الضعاؾاث اللٍٛى

الهجغي، وبالخدضًض في زالٞت ٖلي بً ؤبي َالب عضخي هللا ٖىه، ٖىضما ٧ل٠ ؤبا ألاؾىص الضئلي 

في ٦الم بٌٗ الظًً صزلىا  -آهظا٥-بىي٘ يىابِ للٛت الٗغبُت جدٟٓها مً اللخً الظي بضؤ ًٓهغ

ت جخىالى لخ٣ُٗض اللٛت في ؤلاؾالم مً ٚحر ٞصخاء الٗغب. ومىظ طل٪ الخحن وؤزظث الضع  اؾاث اللٍٛى

٣ا إلاا ًدبٗه ٞصخاء الٗغب في هٓامهم اللٛىي اإلاىُى١، واؾدىاصا بلى ؤٞصر اللٛاث، لٛت  الٗغبُت ٞو
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 للىنى٫ 
ً
 وظهضا ٦ًبحرا

ً
ال ، بط ؤهه اؾخٛغ١ و٢خا ٍَى

ً
 بل ٧ان نٗبا

ً
ىا ِ

ُّ ََ م، ولم ٨ًً ألامغ  ال٣غآن ال٨ٍغ

ت ألانى٫ مجها والٟغوٕ، والؼواثض بلى ج٣ُٗض اللٛت، ووي٘ مؿمُاث ومهُ لخاث لها ، وبلى مٗٞغ

ش ًلخٔ ؤن الٟترة التي اؾخٛغ٢ها اإلاكخٛلىن بخ٣ُٗض اللٛت  والىىا٢و ٞحها بلض. والظي ٌؿخ٣غت الخاٍع

ْغُبى ٖلى اإلائت ٖام ، ٞمً زالٞت ٖلي بً ؤبي َالب بلى زالٞت َاعون الغقُض، ووكإة اإلاضاعؽ 
َ
ج

ت في البهغة وال٩ٞى ت ٖلى ؤًضي عظا٫ ؤزلهىا هلل وسسغوا ٧ل ظهىصَم وؤو٢اتهم في زضمت الىدٍى

م ولٛخه، للخٟاّ ٖلحها مً اللخً، بلى ؤن اؾخ٣غث ٢ىاٖض اللٛت واؾخىث ٖلى ٖىصَا  ال٣غآن ال٨ٍغ

 .1في ال٣غن الشاوي الهجغي 

وفي َظٍ الىع٢ت لً ٩ًىن الخضًض ًٖ اللٛت مً خُض وكإتها وج٣ُٗضَا وجبىٍبها، وبهما ؾِخم 

التر٦حز ٖلى ه٣ُت واخضة ؤعي ؤجها مهمت، ؤال وهي الٗال٢ت بحن الهىامذ والهىاثذ في ٩َُل البيُت 

وبًًاح اإلاٗجى، وؤَمُت طل٪ في صخت اللٛت اإلاىُى٢ت واإلا٨خىبت،زهىنا لضي اإلاخدضزحن باللٛت 

ُضة بحن الهاثذ و الهامذ في جدضًض اإلاٗ جى  الٗغبُت مً ٚحر الٗغب، وبالخدضًض الٗال٢ت الَى

لل٩لمت التي لها عؾٌم واخٌض وجدمل ٖضة مٗاٍن ٢ض ال جخطر للىا٤َ بٛحر الٗغبُت مً زال٫ الؿُا١، 

 و٦ظل٪ ال٩لماث اإلاٗخلت مً ألاؾماء وألاٞٗا٫.

 أوال: وشأة الدزاطاث الطىجُت العسبُت

ْجِم٘ ٖلى ؤن الضعاؾاث الهىجُت بضؤث 
ُ
م٘ ج٩اص ظمُ٘ الضعاؾاث اإلاهخمت باللؿاهُاث الٗغبُت ج

غظ٘ الًٟل في "  2َـ(، ٣ًى٫ َال175:٫)ث  السلُل بً ؤخمض الٟغاَُضي في ال٣غن الشاوي الهجغي  ٍو

الضعاؾاث الهىجُت بلى السلُل بً ؤخمض الٟغاَُضي الظي وي٘ ؤؾـ َظا الٗلم....٣ٞض جدضر 

السلُل ًٖ الجهاػ الهىحي مً الخل٤ والٟم بلى الكٟخحن وبحن مىاًَ بزغاط الخغوٝ مىه مً 

ت، وبحن مسغط ٧ل خٝغ ٖلى وظه الخدضًض والض٢تخل ت، وهُُٗت، وطل٣ُت، وقٍٟى " . ,ال ٣ُت، وشجٍغ

ش ال٨ٟغ الهىحي ٖىض الٗغب،  ًسٟى ٖلى ؤخض ؤن السلُل ناخب ؤو٫ صعاؾت نىجُت مىهجُت في جاٍع

٤ ل٩ل َمً ظاء بٗضٍ  ٓهغ طل٪ في ٦خابه )الٗحن(. ٞضعاؾت السلُل لؤلنىاث الٗغبُت عؾمذ الٍُغ ٍو

ت، ؤمشا٫ مِ  م ممً ُوِظضوا في البهغة وال٩ٞى ض و٢غاء ال٣غآن ال٨ٍغ حن، واإلاهخمحن بخجٍى ً اللٍٛى

ٗخبر ابً ظجي )اإلاخىفى ؾىت  م. َو حَر ه وؤبى ٖلي الٟاعسخي وابً ظجي ٚو ألازٟل وابً الؿ٨ُذ وؾِبٍى

ه–َـ( مً ؤبغػ الٗلماء الظًً بظلىا ظهضا ٦بحرا  392 اهب في خغاؾت الج -بٗض السلُل وؾِبٍى

                                                           
ض ؛ ًغجى الغظٕى بلى َىُاوي، مدمض )  1 ت اإلاٍؼ ش ؤقهغ الىداة. بحروث: ٖالم ال٨خب. م 1997إلاٗٞغ (. وكإة الىدى وجاٍع

 .14-9(. مىهج الضعؽ الهىحي ٖىض الٗغب. بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت. م 2211. وؤًًا : خؿحن، ٖلي زل٠ُ )7-19
ت؛ صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى ؤنىاث اللٛت الٗغبُت. ال٣اَغة: صاع 2229َال٫، ٖبض الٟٛاع خامض )  2 (. الهىجُاث اللٍٛى

 .16ال٨خاب الخضًض. م
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غاب(. َظا ال٨خاب ؤزاع بعجاب ٖلماء   ؾماٍ) ؾغ نىاٖت ؤلٖا
ً
الهىحي، خُض ؤٞغص له ٦خابا زانا

حر الٗغب، ألهه جىاو٫ ُٞه الجاهبحن؛ الىٓغي والخُب٣ُي لؤلنىاث الٗغبُت.   1اللٛت، الٗغب ٚو

 زاهُا بداًت الدزاطاث الطىجُت

ؤخمض الٟغاَُضي في ال٣غن الشاوي ٦ما ط٦غث آهٟا ؤن الضعاؾاث الهىجُت بضؤث م٘ السلُل بً 

٩اص ًجم٘ ٖلماء اللٛت الٗغب ٖلى ؤهه ؤو٫ مً وي٘ ؤؾـ َظا الٗلم . وفي َظا ٣ًى٫  الهجغي، ٍو

 جدضر السلُل ًٖ الجهاػ الهىحي، وؤًٖاء َظا الجهاػ، ومساعط ألانىاث ونٟاتها، خؿحن: " 
ْ

.. بط

ت مسغ  ٣ت التي ًم٨ً مً زاللها مٗٞغ ا في و٢ض وي٘ السلُل الٍُغ ًّ٣ ط الهىث الخ٣ُ٣ُي. ٩ٞان مٞى

طل٪ بلى خض ؤن ٖلم ألانىاث ٌٗتٝر له بصخت ال٨شحر مً آعاثه الهىجُت التي ٧اهذ مدل بعجاب 

الباخشحن والضاعؾحن ألجها ٢ُلذ ٢بل ؤ٦ثر مً ؤل٠ وماثتي ؾىت، في ػمً لم ٌٗٝغ ؤظهؼة الخ٣ضم 

ى " ٖلم ألانىاث ؤو الهىجُاث ؤو . بُض ؤن َظٍ الضعاؾاث لم جإزظ ُمؿمَّ 2."الٗلمي الخضًض..

ت مغجبُت بإمىع صًيُت،  اللؿاهُاث، ٦ما ًُل٤ ٖلحها في الٗهغ الخضًض" وبهما ٧اهذ صعاؾاث لٍٛى

ت ألانىاث الٗغبُت  م مً زال٫ مٗٞغ تهضٝ بلى الى٤ُ الؿلُم، وال٣غاءة الصخُدت لل٣غآن ال٨ٍغ

 . 3ومساعظها ونٟاتها، وجمُحز ألانُل مجها والضزُل ٖلحها

 زالثا: الطىامذ والطىاةذ

ذ  في بضاًت الاَخمام باللٛت وصعاؾتها ٖلى ؤًضي ٖلماء اللٛت وال٣غاءاث في ٖهغ نضع ؤلاؾالم ُنّىَٟ

وؤنىاث  -للهىامذ –الخغوٝ الٗغبُت بلى خغوٝ وخغ٧اث، واؾخٗمل مهُلر ؤنىاث ؾا٦ىت 

ً م٘  -للهىاثذ –مخدغ٦ت  ولم ًٓهغ جهي٠ُ الخغوٝ بلى نىامذ ونىاثذ بال في ال٣غن الٗكٍغ

٣ه اللٛت ؤو ماٌٗٝغ بـ"الضعاؾاث اللؿاهُت ؤو بؼوٙ ال ت والتي قملذ ٖلم اللٛت ٞو ضعاؾاث اللٍٛى

َعث  ّىِ
ُ
ا ؤزظث مً ؤنىلها الٗغبُت زم َ حَر ألالؿيُت ،والضعاؾاث الهىجُت". َظٍ اإلاؿمُاث ٚو

  ( vowelsالخغوٝ، و ) -(لؤلنهىاث الهامخت consonantsوؤَل٤ ٖلحها مؿمُاث ؤزغي مشل ) 

ما الىاو والُاء اإلاخدغ٦حن بالٟخذ  semi-vowelsالخغ٧اث، و )  -لهاثختلؤلنىاث ا ( لخغفي اللحن َو

ت، و )  phonologyو٢بلها ؾا٦ً، و ) ُٟتها اللٍٛى ( لضعاؾت اإلااصة الهىجُت وج٣ىُجها، وصعاؾت ْو

allophone( لضعاؾت الهىث اإلاىُى١ بالٟٗل، و )phoneme الىخضة الهىجُت ؤو ما ٌؿمىجها )

                                                           
ض؛ ًغجى الغظٕى بلى خؿحن، ٖلي زل٠ُ. مغظ٘ ؾاب٤. م   1  . 12للمٍؼ
 .17 – 15. وؤًًا َال٫، مغظ٘ ؾاب٤ نـ11(. مغظ٘ ؾاب٤. م2211خؿحن، ٖلي زل٠ُ )  2
ىاوي، مهُٟى )  3 ض عاظ٘: بٖى  .11-8(. في الهىجُاث الٗغبُت والٛغبُت. ألاعصن: ٖالم ال٨خب الخضًض. م2212للمٍؼ
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ض ؤن ؤزىى في مؿمُاث ٚحر ٖغبُت، ألجها ؤزظث مً 1ة الظَىُت للهىثالهىع  . وؤها ال ؤٍع

ه وابً ظجي وابً ؾِىا،  اإلاؿمُاث التي انُلر ٖلحها ٖلماء اللٛت الٗغب، ؤمشا٫ السلُل وؾِبٍى

ِنغ ٖلى ؤن اؾخٗمل ألالٟاّ واإلاؿمُاث التي ويٗها ؤظضاصها ألاظالء، وال ؤٞسغ ؤبضا 
ُ
ُل بل وؤ ِ

ًّ ٞ
ُ
وؤ

٨ُتبم ت وألامٍغ ؿغ، واإلاضعؾت ؤلاهجلحًز ، ل٨ىجي ؤٞسغ بل وؤٖتّز وؤ٢ضع ظهىص 2شل مضعؾت بغاٙ، و صٌؿَى

م ٖضم وظىص ؤي وؾُلت مً  ت في بَاع ٖلمي مد٨م ٚع الٗلماء الٗغب الظًً ؤؾؿىا الضعاؾاث اللٍٛى

 وؾاثل الخ٣ىُت مشل التي حؿخسضم خضًشا في َظا اإلاجا٫. 

ى ؤمغ الٟاع١ بحن ٖلماء اللٛت الٗغ  ب ال٣ضامى وبحن ٖلماء اللٛت الٛغبُحن َى اإلاهُلر ٣ِٞ َو

َبُعي ج٣خًُه اللٛت اإلاضعوؾت، َظا ًٞال ًٖ الٟاع١ الؼماوي واإلا٩اوي. ٟٞي الضعاؾاث الٗغبُت 

ت بلى نىامذ ونىاثذ، ٞالهىامذ هي الخغوٝ ، والهىاثذ هي الخغ٧اث  جى٣ؿم ألانىاث اللٍٛى

غاب ال "..٣ٞض ٢ؿم الٗغب : ٣3هحرة والُىٍلت. وفي َظا اإلاًماع ٣ًى٫ ِٖسخىؤو ما ٌٗٝغ بٗالماث ؤلٖا

ت بلى خغوٝ صخاح )نىامذ( وخغوٝ لحن )نىاثذ َىٍلت(، وخغوٝ ها٢هت  ألانىاث اللٍٛى

ت في الٗغبُت،  )الهىاثذ ال٣هحرة(، ومهما جىىٖذ الخ٣ؿُماث وازخلٟذ ألاؾماء لؤلنىاث اللٍٛى

خَىّنل بلى ه٣ُه ٞةن الؿلؿلت ال٨المُت ج٣ىم ٖلى َظًً  الخ٣ؿُمحن ال ٚحر، ألن الهامذ ًُ

ُل بى٤ُ الهامذ بالهامذ". ِغٝ ًٖ ال٩لمت الٗغبُت ؤجها ال جبضؤ  بالهاثذ وال ًم٨ً الخىنُّ ُٖ لظل٪ 

 في ال٩لمت الٗغبُت، لظل٪ الهىاثذ ٢غاثً الهىامذ. وبن ٧اهذ 
ً
بؿا٦ً ألهه ال ًجخم٘ ؾا٦ىان ؤبضا

 )بطا اؾدبٗضث 28الهىامذ 
ً
ا ، بال ؤن ٦ثرة صوعان الهىاثذ م٘  6مجها ألال٠( و الهىاثذ  خٞغ

الهىامذ ظٗلها جخالػم م٘ مٗها وال جٟاع٢ها، ٞال وظىص لهاثذ مىُى١ٍ بضون نامذ، وال نامٍذ 

                                                           
ض ؛ًغجى الغظٕى بلى مىسخى، ٖبض اإلاُٗي همغ )  1 ال٢تها باإلاٗجى. بعبض 2228للمٍؼ  –(. ألانىاث الٗغبُت اإلاخدىلت ٖو

ب للُباٖت واليكغ. نـ (. ٖل2222. وؤًًإ : بكغ، ٦ما٫ )22-16ألاعصن. نـ  . 72-65م ألانىاث. ال٣اَغة: صاع ٍٚغ

 .122-96(. ٖلم الهٝغ الهىحي. ٖمان: ألاعصن. م 1998ؤًًا: ٖبض الجلُل، ٖبض ال٣اصع )
ت  2 ا في ؤوعبا وؤمحر٧ا هي التي ويٗذ اإلاهُلخاث اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ في جىاولهم للضعاؾاث اللٍٛى حَر َظٍ اإلاضاعؽ ٚو

 ًيبػي لىا ؤن هإزظ جل٪ اإلاهُلخاث في صعاؾاجىا للٛت الٗغبُت. ٞهم لهم لٛتهم وهدً لىا لٛخىا، السانت بلٛاتهم. ٞال 

ت جل٪ اإلاضاعؽ وههجها بالخٟهُل في صعاؾت  ت الٗغبُت ؾب٣ذ ؤولئ٪ الىٟغ بمئاث الؿىحن. وإلاٗٞغ والضعاؾاث اللٍٛى

 .125-65ـ . ن6ألانىاث؛ ًغجى الغظٕى بلى بكغ، ٦ما٫.مغظ٘ مظ٧ىع في الهامل ع٢م 
(. في اللؿاهُاث الٗغبُت؛ الهىاثذ ٞسغ الضًً الغاػي. ٖالم ال٨خب الخضًض لليكغ والخىػَ٘. 2214ِٖسخى، زشحر )  3

 .72بععبض: ألاعصن. نـ 
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مؼة الىنل  ٤ُ به بال بهمؼة ونل، َو
َ
ىُ ًُ ، ألن الؿا٦ً ال 

ً
مىُى١ٍ بضون ناثذ ختى ولى ٧ان ؾا٦ىا

م1ً٨ٖباعة ًٖ ناثذ ٢هحر  جىيُذ ج٣ؿُماث ألانىاث في الغؾم الخالي: . ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مىٟهلت ًٖ الهىاثذ، وبهما َى جهي٠ُ َظا الخ٣ؿُم ال ٌٗجي بإي خا٫ مً ألاخىا٫ ؤن الهىامذ 

ُبر ظهاػ الى٤ُ مً ؤوله  ْٗ
َ
٣ِٞ للخٟغ٢ت بحن عمىػ لها مىاي٘ مدضصة في ظهاػ الى٤ُ وعمىػ َل٣ُت ح

" ٞالخغ٦ت 2صون ٖاث٤، ٞالهىاثذ م٨ملت للهىامذ. وفي َظا ٣ًى٫ الض٦خىع َال٫:   بلى آزٍغ

جىٟض ُٞه الخُاة والىظىص الهىحي" ، بل بن ٦ما٫ بكغ   مخهلت بالخٝغ وجابٗت له ألجها هي التي

                                                           
ض ًغجى الغظٕى بلى مىسخى، ٖبض اإلاُٗي همغ )  1 ال٢تها باإلاٗجى. صاع ال٨ىضي 2228للمٍؼ (. ألانىاث الٗغبُت اإلاخدىلت ٖو

 .32-28ٖمان. نـ -ػَ٘، بعبضلليكغ والخى 
ت؛ صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى ؤنىاث اللٛت الٗغبُت. ال٣اَغة: صاع 2229َال٫، ٖبض الٟٛاع خامض )  2 (. الهىجُاث اللٍٛى

 .146ال٨خاب الخضًض. نـ 

ألصواتا  

 صوامت
وهي:أ،ب،ت،ث،ج،ح،خ،د،ذ،ر،ز،س،ش،ص،

.و،يض،ط،ظ، ع،غ،ؼ،ؽ،ؾ،ؿ،ـ،ف،هػ،   

 صوائت وهي:
 الحركات القصيرة : الفتحة والكسرة والضمة.

الحركات الطويلة: فتحة بعدها ألف ، كسرة بعدها ياء، 
ػػػػػُػػو(،  ػػػػػػػػػػػػػَػا، ػػػػػػػػػِػػػيضمة بعدها واو )   

شبه صائت أو شبه  -3صائتاف إذا وقعا مدًا.  -2صامتاف إذا تحركا بأي حركة.  -1 خصوصيات الواو والياء:
 صامت إذا تحركا بالفتح وقبلهما ساكن )َصوتَا لِين(
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طَب بلى ؤبٗض مً َظا ٞجٗل الخغ٧اث ؤَم مً الخغوٝ ٣ُٞى٫: " ًجىػ لىا ؤن ه٣غع ؤن الخغ٧اث 

. ومً َىا ًم٨ىجي ال٣ى٫ بإن الهىامذ والهىاثذ مخٗل٣ان 1ؤَم مً الخغوٝ في بىاء ال٩لماث "

، ٞالهىامذ جمشل الغمؼ ؤو ببًٗها في بيُت ال٩لمت ومٗىاَا، ٞاللٛت 
ً
اإلاىُى٢ت ال جخم بال بهما مٗا

الهىعة اإلاغثُت للٛت، والهىاثذ جمشل الهىعة ال٣ٗلُت للهىعة اإلاغثُت، بمٗجى آزغ؛ الهىامذ 

بمشابت الجؿض للٛت والهىاثذ بمشابت الغوح لها، وفي َظا اإلاًماع ٣ًى٫ جمام خؿان: " .. بطا ٧اهذ 

٤ بحن ماصة وماصة ؤزغي  الخغوٝ الصخُدت جىٟغص بإجها ؤنى٫ ال٩لماث الٗغبُت، وهي ؤؾاؽ للخٍٟغ

 لخ٣لُب ِنُٜ الاقخ٣ا١ اإلاسخلٟت في خضوص اإلااصة الىاخضة، 
ً
مً اإلاعجم ٞةن خغوٝ الٗلت حٗخبر مىاَا

 مً اقخ٣ا٢اث )١ ث ٫( ٞغ١ ًإحي ًٖ جىٕى خغوٝ الٗلت ال 
ًّ
لمَّ ظغا ََ ِخل و

ُ
ْخل و٢

َ
َخَل و٢

َ
ٞالٟغ١ بحن ٢

ّىِن ؤنى٫ ال٩لماث، والهىاثذ جبّحن  2وٝ الصخُدت"ًٖ الخغ 
َ
٩

ُ
ظا ٌكحر بلى ؤن الهىامذ ج َو

 مٗاهحها.

 زابعا: دوز الطىاةذ )الحسواث الطىجُت( في جددًد اإلاعنى

مً اإلاا٦ض ؤن اإلاٗاوي التي جدملها الغمىػ الهىجُت جٟهم مً زال٫ الؿُا١ التي جيخٓم ُٞه ٖىض 

غوٕ اللٛت الٗغبُتؤٖجي باإلاش٣ٟحن الظًً  -اإلاش٣ٟحن مً طوي اللؿان الٗغبي، بل بن  -صعؾىا ٢ىاٖض ٞو

الهىعة الظَىُت ؤو ال٣ٗلُت للهىعة اإلاغثُت لها صوع ٦بحر في اؾخيخاط اإلاٗجى. ؤما الىا٤َ بٛحر الٗغبُت 

ال ًضع٥ الهىعة الظَىُت ال٩امىت في الهىعة اإلاغثُت لل٩لمت لل٩لمت الٗغبُت، ألن لضًه نىعة ٣ٖلُه 

ر له اإلاٗجى في مٗٓم ألاخُان.زانت ب  لٛخه َى، لظل٪ ًدخاط بلى الهىاثذ م٘ الهىامذ ِلُخَىضَّ

ٞلى ؤزظها مشال عمىػ  للهىامذ "ع ط ٫" وبىِىا مجها ٧لمت )عظل(، ٞخهبذ نىعة مغثُت، ٞهل ًخطر 

مٗجى َظٍ ال٩لمت صون ناثذ ًهاخبها؟  وٗم بالُب٘ ٖىض الىا٤َ بالٗغبُت ًخطر اإلاٗجى مً 

التي جيخٓم ُٞه ؤو مً الهىعة الظَىُت اإلاستزله في ٣ٖل ال٣اعت. ؤما الىا٤َ بٛحر الٗغبُت  الؿُا١

٢ض ال ًضع٥ اإلاٗجى ألهه ال ًمل٪ جهىعا طَىُا لهىاثذ ال٩لمت، ٞةطا ويٗىاَا في ؾُا١  ٚحر 

 مصخىب ال بهىث وال بهىعة ٖلى الىدى الخالي:

.     ٦بحرة            الخهىع الظَجي لـ  عظال عؤًذ   "عظال" ٌٗجي ال٣ََضم  لئلوؿان ؤو لٛحٍر

 ٢اصما         الخهىع الظَجي لـ " عظال" َى ؤلاوؿان      عظال عؤًذ 

 .             الخهىع الظَجي لـ "عظال" َى الؿحر ٖلى ال٣ضمحن . عظال عؤًخه 

                                                           
ب للُباٖت واليكغ: ال٣اَغة. نـ 2222بكغ، ٦ما٫ )  1  .154(. ٖلم ألانىاث. صاع ٍٚغ
 .72اإلاٛغب. م  -الٗغبُت مٗىاَا ومبىاَا. صاع الش٣اٞت، الضعا البًُاء(. اللٛت 1994خؿان، جمام )  2
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ت للىا٤َ بالٗغبُت اإلاش٠٣. ؤما الىا٤َ بٛحر   الٗغبُت ُٞدخاط بلى  َظا الخهىع ٩ًىن في ال٣ٗلُت اللٍٛى

ت اإلاٗجى للهىعة اإلاغثُت في الشالر ٖباعاث. ٞالهىعة اإلاغثُت اإلا٩ىهت مً )ع ط  الىخضاث الهاثخت إلاٗٞغ

ا ؤجها جض٫ ٖلى بوؿان ط٦غ ٖلى اٖخباع ؤن الهامذ ألاو٫ )ع( مٗه ناثذ ٢هحر  وهي  ٫ ( في ْاََغ

ى الى  او )ُط (. ؤما بطا حٛحر الهاثذ ألاو٫ مً الٟخدت )َع (، والهامذ الشاوي )ط( مٗه ناثذ ٢هحر َو

ٞخدت بلى ٦ؿغة )ِع( وزال الهامذ الشاوي مً ؤي ناثذ )ْط( ٞاإلاٗجى ًخٛحر مً بوؿان ط٦غ بلى ال٣ضم) 

(. وبطا ٧ان الهاثذ ألاو٫ ٞخدت )َع( والهاثذ الشاوي ٦ؿغة )ِط( والهاثذ  ِعْظل ؤلاوؿان ؤو ٚحٍر

ُظل " و"الّغِْظل " بلى اإلاصخي ٖلى ال٣ضمحن، ٞإوى الشالض ٞخدت )٫َ( )َعِظَل( ٞاإلاٗجى ؤً ًا ًخٛحر مً "الغَّ

 للىا٤َ بٗحر الٗغبُت ؤن ًماًؼ بحن َظٍ الشالر مغثُاث مً الهىامذ؟

ذ الهىعة اإلاغثُت لل٩لمت، والهىاثذ ؤوضخذ مٗىاَا لضي 
َ
ه هسلو مً َظا بلى ؤن الهىامذ ٧ىَّ

ْبِجي الىا٤َ بٛحر الٗغبُت. و٦ظا في ظمُ٘ ال٩لماث اإلا
َ
ضة؛ الصخُدت واإلاٗخله، الهىامذ ج جغصة واإلاٍؼ

جي. ْٗ َ
 والهىاثذ ح

: صوع الهىاثذ )الخغ٧اث( في حُٛحر اإلابجى وجدضًض اإلاٗجى
ً
 زامؿا

ل٩ي ًٓهغ صوع الهىاثذ في حُٛحر اإلابجى وجدضًض اإلاٗجى ؛ هإزظ مشال لظل٪ ٧لمت "٦خب" اإلا٩ىهت مً  

ىا مجها "
ْ
َخَب "زالزت نىامذ) ٥ ث ب(، ٞلى ُنٛ

َ
م٘ ناثذ ٢هحر وهي الٟخدت ٖلى الهىامذ  ٦

ِخَب الشالزت ٞةجها جض٫ ٖلى خضر في الؼمً اإلااضخي مبجي للٟاٖل. و "
ُ
" الهىامذ لم جخٛحر ول٨ً ٦

ُخٌب"حٛحرث الهىاثذ ) ٥ُ ِث َب ( ٞاهخ٣ل مٗها مضلى٫ الخضر  مً الٟاٖل بلى اإلاٟٗى٫. و "
ُ
حٛحر  ٦

٨ظا في ٧ل ج٣لباث ال٨ملت؛ اإلاٗجى مً خضر بلى اؾم ًُٟض الجم٘ ، وطل٪ بؿبب حّٛحر الهىاثذ. َو

ُخىٌب. وما ًىُب٤ ٖلى َظٍ ال٩لمت ومخ٣لباتها ًىُب٤ 
ْ
اٌب، َم٨ خَّ

ُ
٦ ،

ٌ
َخَبت

ْ
ُخىب، ٦َِخاٌب، ٦َِخاَبت، م٨

ْ
اِجب، َم٨

َ
٧

ا.  ٖلى ٚحَر

ما في الٟٗل اإلاٗخل.  ؾاصؾا: الهاثذ الىاوي والهاثذ الُاجي وؤزَغ

مً زال٫ مالخٓتي في جضَعـ الىدى والهٝغ وألانىاث وظضث ؤن الىا٣َحن بٛحر الٗغبُت ًلخبـ 

اء والىا٢هت. ٖلى ؾبُل اإلاشا٫  ٖلحهم ألامغ ٦شحرا في جهٍغ٠ ألاٞٗا٫ اإلاٗخلت، زهىنا الجٞى

ىض جد "  ٧لٌّ مً َظٍ ألاٞٗا٫ ؤظىٝ ًخىؾُه ناثذ َىٍل. ٖو َٕ َ
" و " با

َ
اٝ

َ
ا٫َ" و "ز

َ
ىٍل ألاٞٗا٫: "٢

ه  ػمً الٟٗل مً اإلااضخي بلى اإلاًإع ًجض الضاعؾىن ازخالٞا في بيُت الٟٗل؛ الٟٗل ٢ا٫ مًاٖع

اِثل" و 
َ
" ، وفي اؾم الٟاٖل "٢ ُ٘ ِبُ ًَ ه " ٕ مًاٖع

َ
" والٟٗل با

ُ
اٝ

َ
س ًَ ه "  ٣ُى٫ُ" والٟٗل زاٝ مًاٖع ًَ "

ىٝ" و َمِبُ٘" ، وأل
ُ
اِث٠" و "َباِج٘"، وفي اؾم اإلاٟٗى٫ "َم٣ُى٫"و " َمس

َ
جهم ال ًضعؾىن الهىاثذ ٞال "ز

ىن مهضع السالٝ في نُٛت اإلاًإع لؤلٞٗا٫ اإلاظ٧ىعة، وال ٠ُ٦ ظاءث الهمؼة في اؾم  ٌٗٞغ

ت في  ا ؤجها مدؿاٍو الٟاٖل، م٘  ؤن ٧ل مجها ؤظىٝ؟. و٦ظل٪ ألاٞٗا٫ الىا٢هت التي جبضو في ْاََغ



 األوؿ )التعليم(أبحاث محكمة: الجزء                              مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 577  اإلاإجمس العاإلاي الخامع للغت العسبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

 ََ َىي" بمٗجى ؾ٣ِ، و" ََ ىض نُاٚت صوامتها ونىاثتها مشل "َؾَعى وَؾ٣َى"، و " . ٖو َىي" بمٗجى ؤخبَّ

ؿ٣َى،  ٌَ اإلاًإع مً َظٍ ألاٞٗا٫ ًإجىن بها ٖلى نُٛت واخضة ٦ما في اإلااضخي، "َؾَعى  ٌؿعَى، وؾ٣َى 

ظا ما خضر بالٟٗل م٘ ٦شحر مً َالب ب٩الىعٍىؽ التربُت بالجامٗت  َىي حهَىي في الازىحن" َو َو

بُت بىنٟها لٛت زاهُت، في ٦خابتهم وفي ٢غاءتهم ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت اإلاخسههحن في حٗلُم اللٛت الٗغ 

. والؿبب في طل٪ ؤهه لم ٌؿب٤ لهم صعاؾت الٗال٢ت بحن الهىامذ والهىاثذ في بىاء ال٩لماث 
ً
ؤًًا

الٍث اؾدبضالُت ؤو ه٣لُت بحن الهىامذ والهىاثذ في جهٍغ٠ ال٩لماث.  وما ًدضر مً جَدىُّ

 

 الخالضت

ؾاؾُت ألي لٛت مً اللٛاث،وبضوجها ال ًم٨ً لها ؤن جغقى، ألن بن الضعاؾت الهىجُت هي الضٖامت ألا 

ؤبيُتها و، وجغا٦ُبها ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الدك٨ُالث الهىجُت، ؾىاء ٖلى مؿخىي الىدى، ؤو ٖلى 

، ؤو ٖلى مؿخىي اإلاعجم . وبطا ٧اهذ الضعاؾت الهىجُت هي الضٖامت 1مؿخىي الضاللت، ؤو ٖلى الهٝغ

 ٍت ٖىض حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن لٗضة ؤؾباب:ألاؾاؾُت ُٞيبػي ؤن حُٗى ؤولى 

 ؤجها حؿاٖض ٖلى صخت ٖلى صخت الى٤ُ للىخضاث الهىجُت بك٣حها؛ الهامذ والهاثذ.

 ؤجها حؿاٖض ٖلى صخت ال٣غاءة وال٨خابت.

 ؤجها حؿاٖض ٖلى بصعا٥ مٗجى اللٛت اإلا٨خىبت.

ت ؤنى٫ ال٩لمت الٗغبُت وجمُحز   الؼواثض والىىا٢و واللىاخ٤ؤجها حؿاٖض في مٗٞغ

خال٫. ت الخباص٫ بحن الهىاثذ والهىامذ خا٫ الٖا  ؤجها حؿاٖض في مٗٞغ

 ؤجها حؿاٖض ٖلى التر٦ُب الصخُذ لؤلؾلىب ال٨خاب وال٣غاجي.

لظل٪ ؤعي ؤهه مً الًغوعي الاَخمام بالضعؾاث الهىجُت لضاعسخي اللٛت الٗغبُت مً الىا٣َحن 

ا زهى  ت ؤنى٫ ال٩لماث وما ًُغؤ ٖلحها مً ٖمىما ومً الىا٣َحن بٛحَر نا، بط ؤهه ًضوع ٖلحها مٗٞغ

ت ميسجمت هدىٍا  ػواثض ؤو هىا٢و ؤو خظٝ ؤو بلها١، وما ًترجب ٖلى طل٪ مً ؾُا٢اث لٍٛى

ُا ومعجمُا مما ٌؿاٖض ٖلى اؾخ٣امت ال٨ٟغ اللٛىي لضي اإلاخ٩لم وال٣اعت وال٩اجب. وا٢ترح ؤن  ونٞغ

َ٘ بحن ألانىاث والهٝغ في  جم مؿمى واخض، مشل: "ٖلم ألانىاث والهٝغ ؤو ٖلم ألانىاث ًُ

الهغفي"، ٦ىٕى مً الخُٛحر في اإلا٣غعاث الخ٣لُضًت لخٗلُم اللٛت الٗغبُت، والخُل٘ بلى الخجضًض في 

ت، ولِؿهل ٖلى الضاعؽ بصعا٥ الٗال٢ت بحن  جهمُم اإلا٣غعاث بما ًدىاؾب م٘ اإلاؿخجضاث الٗهٍغ

                                                           
ض ،ًغجى الغظٕى بلى ٖبض الجلُل، ٖبض ال٣اصع )  1  .29-28(. ٖلم الهٝغ الهىحي. نـ1998للمٍؼ



 األوؿ )التعليم(أبحاث محكمة: الجزء                              مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 578  اإلاإجمس العاإلاي الخامع للغت العسبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

٣ت عمىػ ال٩لمت ومٗىاَا، والخٛحرا ث ؤو الخ٣لباث التي جُغؤ ٖلحها، ؤو الاقخ٣ا٢اث التي جىبش٤ ٖجها بٍُغ

ُت. ْهِل الضعاؾاث الهىجُت ًٖ الهٞغ
َ
 مٛاًغة إلاا َى ٢اثم مً ٞ

 

 اإلاطادز

 (. في الهىجُاث الٗغبُت والٛغبُت. ٖالم ال٨خب الخضًض. بعبض: ألاعصن.2212بىٖىاوي، مهُٟى )

ٗلُل الهىحي ٖىض الٗغب في يىء ٖلم ألانىاث الخضًض. (. الخ2229الخؿاوي، ٖاص٫ هظًغ بحري )

 الٗغا١: مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث ؤلاؾالمُت.

 (. مىهج الضعؽ الهىحي ٖىض الٗغب. صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث: لبىان.2211خؿحن، ٖلي زل٠ُ )

ش ؤقهغ الىداة. ٖالم ال٨خب. بحروث: لبىان.1997الُىُاوي، مدمض )  (. وكإة الىدى وجاٍع

(. في اللؿاهُاث الٗغبُت؛ الهىاثذ ٖىض ٞسغ الضًً الغاػي. ٖالم ال٨خب 2214ِسخى، زشحر )ٖ

 الخضًض. بعبض: ألاعصن.

 (. ٖلم الهٝغ الهىحي. ظامٗت آ٫ البِذ: ألاعصن.1998ٖبض الجلُل، ٖبض ال٣اصع )

 ألاعصن. -(. الهٝغ الىُْٟي. صاع اإلاؿحرة: ٖمان2211مدمض، ٖا٠َ ًٞل )

ال٢تها باإلاٗجى. صاع ال٨ىضي لليكغ 2228ي همغ )مىسخى، ٖبض اإلاُٗ (. ألانىاث الٗغبُت اإلاخدىلت ٖو

 ألاعصن. -والخىػَ٘: بعبض

ت؛ صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى ؤنىاث اللٛت 2229َال٫، ٖبض الٟٛاع خامض ) (. الهىجُاث اللٍٛى

 .الٗغبُت. صاع ال٨خاب الخضًض: ال٣اَغة
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في حعلُم اللغت الثاهُت داخل طتراجُجُت جىقُف الترحمت اطخجابت الؿلبت ل 

 الفطل

سي بً عبد السخمً  ألاطخاذ اإلاشازن الدهخىز أهمل خٍص

 آطُت بيذ عباض

ا  كظم اللغت العسبُت، ولُت معازف الىحي والعلىم ؤلاوظاهُت، الجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت، ماليًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخظ  البدث

جداو٫ َظٍ الضعاؾت الخهى٫ ٖلى اؾخجابت الُلبت لٟٗالُت جى٠ُْ الترظمت بىنٟها 

ؤصاة ال٦دؿاب مهاعة اللٛت الٗغبُت بىنٟها لٛت زاهُت صازل الٟهل. مً ؤظل طل٪ ل٣ض ٢مىا 

باث جغظمُت بخسُُِ اؾتراجُجُت الخٗلُم بىاؾُت الترظمت  جدخىي ٖلى َظٍ السُىاث: بٖضاص جضٍع

إلاهاعة ال٨خابت ٖلى مؿخىي اللٟٔ والتر٦ُب وألاؾلىب، زم ال٣ُام باألوكُت التي جدخىي ٖلى ب٦ما٫ 

غ١ الخٛلب ٖلحها وفي السُىة  باث وجدلُل ؤزُائها ومىا٢كتها م٘ الُلبت م٘ ببغاػ ؤؾبابها َو الخضٍع

ت مضي ٞٗالُت َظٍ الاؾتراجُجُت لضحهاألازحرة جم جىػَ٘ الاؾدباهت ٖلى  جىنلذ . الُٗىت إلاٗٞغ

للترظمت بًجابُاتها في ا٦دؿاب اللٛت الشاهُت جخمشل في  الضعاؾت بلى ٖضص مً الىخاثج مً ؤَمها:

الُت  ّٗ حهم في ججىب ألازُاء اإلادخملت. وال ج٣خهغ ٞ مؿاٖضة الُلبت في جدؿحن مهاعتهم ٞحها وعٞ٘ ٖو

اثضتها ٖلى  ت ألاعبٗت )الاؾخمإ، ال٨الم، ال٣غاءة، وال٨خابت( ٞدؿب، بل الترظمت ٞو اإلاهاعاث اللٛىٍّ

ت، وألاؾالُب  ُّ ت، والّهٞغ ت ألازغي مشل اإلاٟغصاث، والجىاهب الّىدىٍّ ٍٛى
ّ
جخٗضي بلى الجىاهب الل

باث الترظمت ومىا٢كتها مٗهم وحٍٗغًهم  ٣ت ال٨ك٠ ًٖ ؤزُاء الُلبت في جضٍع ا. وجم٨ً ٍَغ حَر ٚو

ت ألاؾباب اإلااصًت بلى جل٪ ألازُاء، للٟغو١ ا ت بحن اللٛت ألاولى والشاهُت مً مؿاٖضتهم في مٗٞغ للٍٛى

ٗالت في حٗلم مهاعة اللٛت الٗغبُت وحٗلُمها.  ٣ت مُٟضة ٞو  ٣ٞض عؤي ال٨شحر مجهم ؤن َظٍ الٍُغ
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 اإلالدمت

سخل٠ بًٗها ًٖ بٌٗ بازخالٝ  ـ اللٛاث ألاظىبُت ٦شحرة ومخٗضصة ٍو بن َغ١ جضَع

ـ  ٣ت جضَع ظ بها في الٟهل الضعاسخي، ومً بُجها ٍَغ َّٟ اإلاضازل التي حؿدىض بلحها وألاؾالُب التي جى

حن بالترظمت الخٗلُمُت.اللٛت ألاظىبُت مً زال٫ وكاٍ الترظمت ُل٤ ٖلحها بٌٗ اللٍٛى ًُ  .1، والتي 

بض الل٠ُُ،  2ؾخىصعث،ؤزبدذ الضعاؾاث التي ٢ام بها   5و٦غمً، 4وعّصاوي، 3وقهاب ٖو

ـ  1مؿ٩اث،و  9بىبؿ٩ى،و  8مجُضا،و  7ومغوهدىى، 6صابض،و  ؤن الترظمت طاث م٩اهت في مجا٫ جضَع

                                                           
1 Delisle, Jean (1980), Schäffner, C. (1998), Klaudy, K. )2003(, Perez, M. C. (2005), Carreres (2006), 

Raymond, Thomas (2013) Vermes, A. (2010), Elmgrab, R. A. (2013). 
2 Stoddart, J, “Teaching Through Translation. British Council Journal” (2000), 

<http://www.britishcouncil.org/portugal-inenglish-2000apr-teaching-through-translation.pdf>, 

(Accessed on January 12, 2014). 

3Shiyab, S., & Abdullateef, M, “Translation and Foreign Language Teaching”, (J. King Saud University, vol 

9, 2001), 1–9. 
4  R Raddawi, “Translation : A Multidimensional Task”, vol 7, no.2 (2005), 69–84, 

<http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/ing/article/view/16381> (accessedApril 3, 2014). 

5 Kremer, L. M. S Koppe, “Translation in the EFL Classroom: How And What to Work”, (2007), 440-

448,<http://www.apliepar.com.br/site/anais_eple2007/artigos/41_CarmenKoppe_Kremer.pdf> (Acessed  

May 9, 2014).  
6  Macias, David. Reevaluating The Use of Translation in The Language Classroom, (2009). 

<http://www.uees.edu.ec/pdfs/webzine/REEVALUATING-THE-USE-OF-TRANSLATION-IN-THE-

LANGUAGE-CLASSROOM-Sept-09.pdf> (accessed May 9, 2014). 
7 Murwantono, D,  Applying Translation Theory and Practice in Teaching, (Semarang : UNISSULA, 2009), 

73–85 
8 Machida, S., “Translation in Teaching a Foreign (Second) Language: A Methodological Perspective”, 

Journal of Language Teaching and Research, 2(4), (2011), 740–746. 

9Popescu, T., “A Corpus-based Approach to Translation Error Analysis. a Case-study of Romanian EFL 

Learners”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 93 (2013), 242–

http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/ing/issue/view/2817
http://www.uees.edu.ec/pdfs/webzine/REEVALUATING-THE-USE-OF-TRANSLATION-IN-THE-LANGUAGE-CLASSROOM-Sept-09.pdf
http://www.uees.edu.ec/pdfs/webzine/REEVALUATING-THE-USE-OF-TRANSLATION-IN-THE-LANGUAGE-CLASSROOM-Sept-09.pdf


 األوؿ )التعليم(أبحاث محكمة: الجزء                              مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 581  اإلاإجمس العاإلاي الخامع للغت العسبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

مها. و اللٛاث ألاظىبُت ُٞما ؤجها 
ّ
الترظمت نالخت الؾخسضامها بىنٟها وؾُلت لخٗلُم اللٛاث وحٗل

سخي و  ٣ت الخضَعـ الخ٣لُضًت، مُٟضة في جدؿحن اليكاٍ الخضَع ت مً ٍَغ ُّ التي ظٗله ؤ٦ثر ظظاب

٣تها ٖلى الخ٣ضًم، واإلاماعؾت، واإلاىخجاث ٣ِٞ.ج وبىاؾُت الترظمت، ًخمغ٦ؼ اليكاٍ  ٣2خهغ ٍَغ

٣ت  مَّ ه٣ل اإلاٗلىماث بٍُغ
َ
ملُاث الخ٨ٟحر، ومً ز م، ٖو

ّ
سخي في ؤصاء اإلاخٗلمحن ؤزىاء ٖملُاث الخٗل الخضَع

  3صخُدت .

 مشيلت الدزاطت -

٠ُ الترظمت بىنٟها ؤصاة ال٦دؿاب مهاعة اللٛت   جداو٫ َظٍ الضعاؾت الىٓغ في ٞٗالُت جْى

٠ُ مً الترظمت ًخمشل في اؾتراجُجُت  الٗغبُت بىنٟها لٛت زاهُت. ج٣ضم الضعاؾت همىطط الخْى

باث جغظمُت إلاهاعة ال٨خابت ٖلى مؿخىي اللٟٔ  الخٗلُم جدخىي ٖلى َظٍ السُىاث: بٖضاص جضٍع

باث والتر٦ُب  وألاؾلىب، زم ال٣ُام باألوكُت ال٣بلُت والبٗضًت التي جدخىي ٖلى ب٦ما٫ الخضٍع

غ١ الخٛلب ٖلحها وفي السُىة ألازحرة جم  وجدلُل ؤزُائها ومىا٢كتها م٘ الُلبت م٘ ببغاػ ؤؾبابها َو

ت مضي ٞٗالُت َظٍ الاؾتراجُجُت لضي الُٗىت.   جىػَ٘ الاؾدباهت ٖلى الُٗىت إلاٗٞغ

م مً وظىص ؤصلت جشبذ نالخُت الترظمت في الٟهل الضعاسخي ما لؤلؾ٠ الكضًض ، ٖلى الٚغ

م لضي الّضاعؾحن ٞاؾخجابىا 
ّ
ي اللٛت ٌٗخبروجها مً ألاؾباب الٗاث٣ت لٗملُت الخٗل ػا٫ ٦شحر مً مضعسخّ

ـ اللٛت الشاهُت.    4لها اؾخجابت ؾلبُت وعًٞىاَا وؾُلت لخضَع

                                                                                                                                              
247.<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813011154> (accessed March 17, 

2014) 

1 MuskatTabakowska, Function of translation Foreign Language teaching, (n.d.). 

<ifa.amu.edu.pl/psicl/files/1/12_Muskat-Tabakowska.pdf> (Acessed  April 3, 2014).  

2Zhan Jian Hua, Dong Zhi Yun, “The Exploration and Analysis on The Reform of Classroom Teaching 

Mode for Translation Subject”, Studies literature and language, (2010), 66.  
3Valdeón García, R.A., “A new approach to the use of translation in the teaching of second language”, in 

Revist Alicntina de Estudios Ingeles, vol 8, (1995), 239-252. 
4Asgarian, A., “The Iranian EFL Teachers„ Perceptions on Translation Strategy Use” in Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, Vol 70, (2013), 922–928. 

<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877042813001407>  (accessed June 6, 2014) 
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باث جٟترى َظٍ الضعاؾت ؤهه بطا جم جسُُِ اؾترا جُجُت الخٗلُم بىاؾُت بٖضاص جضٍع

تهضٝ بلى بْهاع الهٗىباث وألازُاء لضي الُلبت زم مىا٢كتها مٗهم بةبغاػ الهىاب وألاؾباب 

٣ت الىدى والترظمت ٞاؾخدابت  اإلااصًت بلحها وج٣ضًم ؤلاظاباث اإلادخملت ألازغي مً صون اللجىء بلى ٍَغ

 الُلبت لهظٍ الاؾتراجُجُت ؾخ٩ىن بًجابُت. 

 أَداف البدث -

حؿعى َظٍ الضعاؾت بلى بزباث ٞٗالُت اؾخسضام الترظمت الخٗلُمُت في جدؿحن ؤصاء الُلبت في 

 حٗلم اللٛت الٗغبُت مً زال٫:  

ـ اللٛت ألاظىبُت.  .1 ٠ُ الترظمت بىنٟها ؤصاة جضَع الت في في جْى ّٗ  ببغاػ السُىاث الٟ

٣ت الخضَعـ بالترظمت. بُان مضي الخدّؿً ؤو الخُىعاث في ؤصاء الُلبت بٗض حٗغي .2  هم لٍُغ

 ال٨ك٠ ًٖ ظىاهب ال٠ًٗ لضي الُلبت زانت في ال٨خابت والترظمت.  .3

 

 أَمُت الدزاطت -

مً ٞىاثض َظٍ الضعاؾت ؤجها جضٖى بلى بٖاصة الىٓغ في اؾخسضام الترظمت في جضَعـ اللٛت 

٣ت الىدى والترظمت  الشاهُت بٗض ؤن ْهغث الىضاءاث التي جضًجها وج٣لل مً قإجها بزغ ما جغ٦خه ٍَغ

سخي اإلا٣ترح مداولت في اؾخٗا ظا اإلاىهج الخضَع صة مً الاهُبإ الؿلبي في مجا٫ جضَعـ اللٛت.  َو

م مً ٢هىع  ٣ت الىدى والترظمت. ٞٗلى الٚغ الش٣ت بالترظمت في جضَعـ اللٛت وبضًل م٣ترح لٍُغ

ًا باجا لخ٩ىن ظؼءا مً اؾتراجُجُت  ىيت ٞع ٣ت اهدى والترظمت ٞال ٌٗجي طل٪ ؤن الترظمت مٞغ ٍَغ

غجى ؤن ًشحر البدض ًُ ٣ت مغيُت للُلبت.  ولظل٪  وعي  حٗلُم اللٛت ّبطا جمذ الاؾخٟاصة مجها بٍُغ

ؿهم اإلاؿخسضمت في الٟهل وجدضًض ٞٗالُتها زانت في  مضّعسخي اللٛت الشاهُت في جدلُل َغ١ جضَع

 جدؿحن ٦ٟاءة الُالب وعٞ٘ ؤصاءَم اللٛىي 

 مىهج الدزاطت -

( التي ٌٗىص جدضًضَا ٧Purposive Samplingاهذ ُٖىت البدض هي ُٖىت َاصٞت )

ا هًٓغا لشالزت ظىاهب؛ اإلاٗلىماث اللٛى  ٍت التي ًمخل٨ها الُلبت، واإلاؿخىي اللٛىي الظًً وازخُاَع

ًيخمىن بلُه، وؤَضاٝ البدض اإلاغظىة. و٧ان ٖضص الُٗىت ًًم مً ؾخت وزمؿحن َالًبا مً َلبت 
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ا و٢ض الؿىت الشاهُت والشالشت مً ٢ؿم اللٛت الٗغبُت  الب٩الىعٍىؽ الجامٗت الٗاإلاُت ؤلاؾالمُت اإلاالحًز

م ؤزىاء ٞهل م ٖىضما 2214م / 2213هم الضعاسخي الشاوي مً الٗام ألا٧اصًمي قاع٧ىا في البدض َو

(. ٞىٓغا بإجهم ARAB 2999( ومىهج البدض )٧ARAB 4313اهىا ًضعؾىن ماصحي الترظمت وجُب٣ُاتها ) 

ظٍ اإلاىاص والٗغبُت هي لٛت جضَعـ َاجحن اإلااصجحن ٞال٨خابت  ًضعؾىن الٗغبُت بىنٟها لٛت زاهُت َو

 الاؾخٛىاء ٖجها ٞحهما.  الؿلُمت مهاعة ال ًم٨ً

اؾخُٗىا الخهى٫ ٖلى ؤوعا١ الىاظباث مً زالزت وؤعبٗحن َالًبا ٣ِٞ، والبا٢ىن لم 

 ٌؿلمىا ؤوعا٢هم في اإلاضة اإلادضوصة. 

ؿغها ألاؾباب اإلااصًت بلحها زم نىعهاَا  بٗض جصخُذ ألازُاء ال٨خابُت ٞحها، ٢ؿمىاَا ٞو

ت مً ببغاػ ه٣اٍ  باث اإلاىيٖى ىاَا ٖلى الُلبت إلاىا٢كتها ؤزىاء اإلادايغة. ٣ٞض جم٨ىذ الخضٍع ووٖػ

ال٠ًٗ لضحهم في نُاٚت ألالٟاّ والترا٦ُب وألاؾالُب ٦خابت. جمذ مىا٢كت َظٍ ألازُاء في طًل 

ٖضة مدايغاث بٗض ؤن ٦ملىا مٟغصاث اإلا٣غع مً اإلااصة ؤنال. وبٗض طل٪، جم جىػَ٘ الاؾدباهت ٖلحهم 

٣ت.  ت اؾخدابتهم لهظٍ الٍُغ ا لىا لٛغى الخدلُل لُم٨ىىا مً مٗٞغ ا وؾلمَى  ٞإظابَى

باث الترظمت،  ٣ٞض مغث َظٍ الضعاؾت اإلاُضاهُت بإعب٘ زُىاث عثِؿت؛ وهي بٖضاص جضٍع

مشل َظا الك٩ل  وؤوكُت الترظمت ال٣بلُت، وؤوكُت الترظمت البٗضًت، وجىػَ٘ الاؾدباهت وجدلُلها. ٍو

إحي جٟهُلها في اإلاباخض آلاجُت :   ؤلاظغاءاث الضعاؾت الخُب٣ُُت لهظا البدض، ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد تدريبات أو واجبات الرتمجة

 أنشطة الرتمجة القبلية

 أنشطة الرتمجة البعدية

 توزيع االستبانة وحتليلها
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باث أو واحباث الترحمت  الخؿىة ألاولى : ئعداد جدٍز

باث ؤو  ت بلى ٢مىا في بضاًت الضعاؾت بةٖضاص ؤوعا١ الخضٍع واظباث الترظمت مً اللٛت اإلاالًٍى

اللٛت الٗغبُت. وبٗض بجمام بٖضاصَا، َلبىا مً الُلبت ب٦مالها زال٫ ؤؾبٕى واخض. و٧ان جسُُِ 

باث مهًما للٛاًت، خُض ًخى٢٘ مً زاللها الخٗٝغ ٖلى ؤؾباب ي٠ٗ الُلبت والهٗىباث التي  الخضٍع

٣ت صخُدت. وبىاء باث ٖلى زالزت  جىاظههم في اؾخسضام اللٛت بٍُغ ٖلى َظٍ اإلاالخٓت، حكمل الخضٍع

اث؛ ٞاألو٫ مؿخىي اللٟٔ الظي ًىضعط جدخه زالزت ؤوكُت للترظمت بٗضص  ، والشاوي  84مؿخٍى
ً
ظملت

ىضعط جدخه زمؿت ؤوكُت للترظمت بٗضص  مٍل، والشالض مؿخىي ألاؾلىب ُظ  127مؿخىي التر٦ُب ٍو

ىضعط جدخه وكاَحن للترظمت بٗضص  . 52ٍو
ً
٩ىن اإلاجمٕى  ُظملت ت مً  241ٍو  باللٛت اإلاالًٍى

ً
ُظملت

 الُجمل اإلاُلىبت جغظمتها بلى اللٛت الٗغبُت.

 الخؿىة الثاهُت : أوشؿت الترحمت اللبلُت 

 
ً
٣ت اؾخسضام الترظمت بىنٟها وؾُلت ٗض ؤوكُت الترظمت ال٣بلُت السُىة ألاولى لٍُغ

ُ
ح

، وحكحر بلى ظمُ٘ 
ً
ؿُت ؤلاظغاءاث الظَىُت التي ججغي صازل ؤطَان الُٗىاث ؤزىاء مداولتهم جضَع

ت بلى اللٛت الٗغبُت.   لترظمت ُظمل اللٛت اإلاالًٍى

 الخؿىة الثالثت : أوشؿت الترحمت البعدًت 

ه٣ؿم ؤوكُت الترظمت البٗضًت بلى مغخلخحن عثِؿخحن؛ ؤوالَما الخصخُذ وزاهُتهما 

اإلاغاظٗت خُض ٢مىا لؤلولى بشالزت بظغاءاث هي: اؾخسغاط ألازُاء، وجدلُل ألازُاء الكاجٗت، 

 وبٖضاص ٢اثمت ألازُاء وؤ٢ؿامها وألاؾباب اإلادخملت اإلااصًت بلحها للُلبت. 

اإلاغاظٗت واإلاىا٢كت م٘ ُٖىت البدض صازل الٟهل ٣ٞمىا وفي اإلاغخلت الشاهُت ٢مىا ب

بمغاظٗت ألاوعا١ الترظمُت، وم٣اعهت ؤلاظابت ومىا٢كتها زم بٖاصة ٦خابتها ٦خابت صخُدت م٘ ج٣ضًم 

ت.  ت ألازغي التي حٗبر ًٖ هٟـ اإلاٗاوي لخٍٗغًهم إلاٟغصاث وؤؾالُب ؤزغي مخىٖى ألاؾالُب اإلاخىٖى

مخاخت للمخٗلمحن إلاماعؾت مهاعة الاؾخمإ والخدضر مً زال٫  وظضها ؤزىاء َظٍ الٗملُت ٞغنا

اإلاىا٢كت بحن اإلاضعؽ واإلاخٗلمحن، ؤو ُٞما بحن اإلاخٗلمحن ؤهٟؿهم. والترظمت طاتها لها مغوهتها السانت، 

خُض لم ج٨ً َىا٥ جغظمت وخُضة بخاًجا ألجها ْلذ م٣بىلت ما صامذ صخُدت ومخ٣ًٟت للمٗجى اإلاغاص 

ً الُالب مً الضٞإ ًٖ جغظمتهم والخٗبحر ًٖ وؤلاإلاام بال٣ىا
ّ
ظٍ اإلاغوهت جم٨ ٖض اللٛت الٗغبُت. َو

ً. وهغي ؤن َظٍ الٗملُت اإلاخباصلت  م ؤزىاء اإلاىا٢كت، و٦ظل٪ الاؾخمإ بلى ؤ٩ٞاع آلازٍغ ببضاء –ؤ٩ٞاَع
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م ومً زم الخإ٦ض مً اؾدُٗابه -آلاعاء و٢بىلها
ّ
م للمٗلىماث ٢اصعة في جدٟحز مكاع٦ت اإلاخٗلمحن في الخٗل

ت الجضًضة.   اللٍٛى

ت  الجىا ؤزىاء َظٍ الٗملُت ٢ًُت جإزغ اإلاخٗلم بلٛخه ألام باإلقاعة بلى الٟغو١ اللٍٛى ٖو

والسهاثو الٗغبُت مىبهحن لهم في ٚحر مىاؾبت ٖلى الخ٨ٟحر ًٖ اإلاٗجى اإلاغاص حٗبحٍر اإلاجغص ًٖ 

ُت    بإلاامهم بالسهاثو اللٛت اإلاضعوؾت. َُمىت جإزغ اللٛت ألام و٢ض ووضخىا لهم بم٩اهُت طل٪ قٍغ

 الخؿىة السابعت : جىشَع الاطدباهت وجدلُلها 

وفي جهاًت الضعاؾت، ؤي بٗض ال٣ُام بخىيُذ ؤؾباب و٢ٕى الُالب في ألازُاء، وا٢تراح 

٦ُُٟت ٖالظها لضي الُٗىاث، وّػٖىا الاؾدباهت ٖلى الُلبت للخهى٫ ٖلى اؾخجابتهم واهخ٣اصاتهم 

 سخي اإلاؿخسضم في حٗلُم اللٛت الٗغبُت. للمىهج الخضَع

، واجبٗذ م٣ُاؽ هٕى 29خ٩ىن الاؾدباهت مً ج
ً

( الظي Likert-type scaleل٨ُغث )-ؾاالا

حر مىا٤ٞ، ومىا٤ٞ، ومىا٤ٞ بكضة. وؤَملىا  ًخ٩ىن مً ؤعبٗت زُاعاث ٣ِٞ :ال ؤوا٤ٞ بكضة، ٚو

( مً الاؾدباهت مً ؤظل الخهى٫ ٖلى هخاثج Neither agree nor disagree) ٚحر مخإ٦ضالسُاع الشالض 

بت الاظخماُٖت )ؤ٦ثر ص٢ت،  التي ؾخِخذ  social desirability bias)1وججىبا ًٖ ْاَغة الخدحز والٚغ

بتهم في ؤلاظابت، ؤو ألؾباب  الٟغنت لهم بلى ازخُاٍع بؿهىلت بؿبب الخعجُل في ؤلاظابت ؤو ٖضم ٚع

ؤن هدّضص اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي للسُاع الشالض ؾىاء ؤ٧ان ؤزغي. ٖالوة ٖلى طل٪، ؾ٩ُىن مً الهٗب 

ًمُل بلى ظهت اإلاىا٣ٞت )السُاع ألاو٫ والشاوي( ؤم ًمُل بلى ظهت ٚحر اإلاىا٣ٞت )السُاع الغاب٘ والسامـ( 

 للؿاا٫ اإلاهم للبدض. 
ً
 زانت

 جدلُل الاطدباجت

 اللظم ألاّوٌ : جدلُل اإلاعلىماث العامت

الٗامت ألٞغاص الُٗىت مجها: ال٩لُت، والؿىت والخسهو، ال٣ؿم ألاو٫ اإلاٗلىماث ًًم 

ظٍ  والجيـ، وطل٪ بهضٝ الخٗٝغ ٖلى البِئت والٓغوٝ اإلادُُت بالُلبت ُٖىت البدض، َو

                                                           
1  <http://drotspss.blogspot.com/2011/05/tajuk-142-likerts-scale-dan-ujian.html> (accessed 29 May 

2014) 
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إحي ال٣ؿم  ا في اإلابدىزحن. ٍو غ لىا بٌٗ اإلاٗلىماث التي جىّضر لىا الٓغوٝ وآزاَع اإلاُُٗاث جٞى

٣ ٣ت اإلاكاع بلحها ؾاب٣ا. الشاوي لُدىاو٫ مضي اؾخجاباث الُٗىت لٍُغ  ت حٗلُم اللٛت بالٍُغ

 (1الغؾم البُاوي ع٢م )

 

 مً الؿىت الشاهُت بلى الغابٗت في الٟهل  56ُٖىت البدض مً  ذج٩ىه
ً
البت َالًبا َو

ا. 2214م / 2213الضعاسخي  م مً ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وؤصآبها في الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

 وهي جمشل وؿبت 
ً
٣ًا للغؾم البُاوي؛ ٞةن وؿبت ؤلاهار ٧اهذ ؤٖلى وؿبت ضصًَ  %76.8ٞو  43ٖو

، ؤما
ً
 %. 23.2َالًبا بيؿبت  13ٖضص الظ٧ىع ٞهى  َالبت

 (2الغؾم البُاوي ع٢م )

 

  ٨ٌٗـ الغؾم البُاوي ؤٖالٍ بن وؿبت َلبت الؿىت الشاهُت بلٛذ
ً
% 44.6وهي  ؤٖلى وؿبت

م  دبٗها وؿبت َالب الؿىت الشالشت وهي  25َو م 41.1َالًبا، ٍو َالًبا. والباقي ٖضصَم  23% َو

ك٩لىن وؿبت  زماهُت َالب مً َالب  %. 14.3الؿىت الغابٗت َو

23.20%, 
23% 

76.80%, 
77% 

 ذكر

 أنثى

44.60%, 
45% 41.10%, 

41% 

14.30%, 
 السنة الثانية 14%

 السنة الثالثة

 السنة الرابعة
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 (3الغؾم البُاوي ع٢م )

 

ع٧ىا في بظابت ازخباع الترظمت اق ٖضص الُلبت الظًً ًىضر الغؾم البُاوي ؤٖالٍ ؤن

%، والبا٢ىن الظًً لم ٌكاع٧ىا ٞحها َم زماهُت َالب بيؿبت 83.92َالًبا بيؿبت  47 ال٣بلُت َى

 التي لم ججب ًٖ % 1.8%. وزمت وؿبت م٣ٟىصة هي 14.32
ً
 واخضة

ً
التي جمشل َالًبا واخًضا ؤو َالبت

ىّضر َظٍ الىخاثج السالٞاث بحن ٖضص ؤٞغاص الُٗىت الظًً قاع٧ىا في ازخباع الترظمت جالاؾدباهت. و 

م مً وظىص طل٪ السالٝ، ٞةهه  لى الٚغ ال٣بلُت وبحن ٖضص ؤٞغاص الظًً ؤظابىا ًٖ َظٍ الاؾدباهت. ٖو

لُل الاؾدباهت، خُض جمحز ألاؾئلت التي َغخذ ٖلى الُٗىت في الاؾدباهت بهٟتها لً ًازغ في هخاثذ جد

 الٗامت وجضوع خى٫ مضي الاؾخجاباث الصسهُت هدى الترظمت الخٗلُمُت.

 (4الغؾم البُاوي ع٢م )

 

83.90%, 
85% 

14.30%, 
15% 

 نعم

 ال

28% 

5% 
9% 

5% 7% 3% 
10% 

33% 

 "google translate"موقع 

 .http://www" موقع 
Almaany.com " 

 معجم الخليل

Oxford Fajar (BM-BA/BA-
BM)

 المورد
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الىؾاثل التي اؾخسضمتها ُٖىت البدض ؤزىاء ب٦ما٫ واظباث  لغؾم البُاوي ؤٖال٣ًٍّضم ا

الخٔ  ؤن مى٢٘ " ٗضُّ مً ؤ٦ثر الىؾاثل Google Translateالترظمت. ٍو ٌُ " للترظمت ؤلال٨ُتروهُت 

 بلٜ ٖضص الظًً ًغظٗىن بلُه 
ُ

ا بحن الُلبت خُض ًٖ %. و٢ض اؾخٟاص زالزت َالٍب 28َالًبا ؤو  16قُى

%.  وزمت زمؿت 5ٞيؿبتهم   " http://www. Almaany.com" ٨ُتروهُتلترظمت ؤلالا٣ِٞ مً مى٢٘ 

%. وهجض زالزت َالٍب 7% اؾخسضمىا معجم السلُل، وجالٍ اإلاىعص بٗضص ؤعبٗت َالٍب ؤو 9َالب ؤو 

%. وبىض وؾاثل ؤزغي في الجضو٫ 5بيؿبت  Oxford Fajar (BM-BA/BA-BM)اؾخسضمىا معجم 

-http://www.idlpاؾخسضمها الُلبت : مى٢٘ " ٌٗىص بلى ٚحر طل٪ مً الىؾاثل التي

dictionary.com ،٢امىؽ اإلاٟخاح  ،"Indonesi -Kamus Arab ، -english-longman english

arabic ،معجم الُالب ،kamus besar dewan arab- melayu اإلاغاظ٘ 33َالًبا ؤو  19. لم ًظ٦غ %

تهم ا لى ؾاب٤ مٗٞغ ا في الترظمت، وهغّجر بجهم ٢ض اٖخمضوا في الترظمت ٖلى ؤهٟؿهم ٖو لتي اؾخسضمَى

 باللٛخحن.

 اللظم الثاوي : جدلُل هخاةج ؤلاخطاءاث الىضفُت ومىاكشتها

ى ؾبٗت ؤ٢ؿام: اٖخ٣اص الُٗىت هدى  ا إلاىيٕى الٗباعة َو ًٗ ٢ؿمىا جدلُل الاؾخبُان جب

 
ّ
ل م اللٛت، الترظمت في حٗل

ّ
ومضي ٢بى٫ الُٗىت هدى الترظمت الخٗلُمُت في الٟهل الضعاسخي، وجضز

اإلاضعؽ في وكاٍ الترظمت، وحٗلم اللٛت مً زال٫ وكاٍ الترظمت، والاؾتراجُجُت اإلاًٟلت لضي 

الُٗىت لخظلُل نٗىباث الترظمت، وجدلُل ألازُاء في وكاٍ الترظمت، وممحزاث وكاٍ الترظمت 

م ال
ّ
ٜ الاؾدباهاث وبصزا٫ بُاهاتها في الخاؾب آلالي ومضي ٞٗالُتها في حٗل لٛت الهضٝ. ول٣ض جم جَٟغ

(، إلظغاء الٗملُاث الاخهاًئت اإلاىاؾبت للضعاؾت، و٢ض ظاءث SPSSباؾخسضام  البرهامج الاخهاجي )

 الىخاثج ٖلى الىدى آلاحي: 

: مىكف العُىت مً الترحمت في حعلم اللغت العسبُت 
 

 أوال

ت مى٠٢ الُالب مً ٖملُت ًىضعط جدذ َظا اإلاىيى  ٕ ؤعب٘ ٖباعاٍث، تهضٝ بلى مٗٞغ

مهم اللٛت الٗغبُت، ًدىاوله الجضو٫ آلاحي: 
ّ
ال٢تها بخٗل  الترظمت ٖو

 (1الجضو٫ ع٢م )

http://www.idlp-dictionary.com/
http://www.idlp-dictionary.com/
http://www.idlp-dictionary.com/
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 العبازة م

 ٢بل ؤن ؤ٦خب باللٛت الٗغبُت.  .1
ً
ت ؤوال  ؤ٨ٞغ باللٛت اإلاالًٍى

، زم جغظمت   .2
ً

ت ؤوال ال٨ٟغة بلى اللٛت الٗغبُت( بظغاء ٖملُت الترظمت )ج٨ٟحر باللٛت اإلاالًٍى

 الػم في ال٨خابت الٗغبُت.

م اللٛت الٗغبُت صون الاؾخٗاهت   .3
ّ
ٛىّي، ال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤحٗل

ُّ
هًٓغا إلاؿخىي جدهُلي الل

ت.  بالترظمت بلى اللٛت اإلاالًٍى

اإلاٗاٝع ألاؾاؾُت في الهٝغ والىدى وألاؾلىب قٍغ ؤؾاؽ ٢بل الاؾخٟاصة مً   .4

 اللٛت.الترظمت في حٗلم 

 (5الغؾم البُاوي ع٢م )

 

 24% وا٣ٞىا و44.6َالًبا ؤو  25 -ؤن وؿبت ٖالُت مً الُلبت  ًبحن الغؾم البُاوي ؤٖالٍ

مخإزغون بلٛتهم ألام ٢بل قغوٖهم بال٨خابت باللٛت اإلاضعوؾت. ومما  -% وا٣ٞىا ظضا42.9َالًبا ؤو 

بُُٗت لضي الجمُ٘ ٣ٞض نغح ٞئت مجهم  ؾبٗت َالٍب  -ٌكحر بلى ؤن َظٍ الٗملُت لِؿذ مُل٣ت َو

ل 
ّ
ٓم مجهم.  -%  12.5ووؿبتهم يئُلت جمش  بإجهم لِؿىا ٖلى ملت الؿىاص ألٖا

َالًبا  27% ؤو 48.2َالًبا وا٣ٞىا و  25% ؤو 44.6 -وجا٦ض ٖلى ما ؾب٤ مىا٣ٞت ؤٚلبُتهم 

ا   ٢بل جغظمتها بلى اللٛت الٗغبُت في ٖملُت ال٨خابت.  –وا٣ٞىا ظضًّ
ً

ت ؤوال بإجهم ٨ًٟغون باللٛت اإلاالًٍى
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 -% اإلاخب٣ُت لم ًىا٣ٞىا جهاثُا1.8% لِؿىا مىا٣ٞحن، و 5.4مجهم ؤو زالزت  -وؤه٨غث ٞئت نٛحرة مجهم 

 ٖلى ؤجهم ٨ًٟغون بلٛتهم ألام ٢بل ال٨خابت باللٛت اإلاضعوؾت.  

٣ٞض عؤث ؤٚلبُتهم ؤن اللجىء بلى الخ٨ٟحر باللٛت ألام ؤمغ ال مدالت مىه هٓغا لًٟٗهم ؤو 

َالًبا ؤو  23%، ووا٤ٞ ظضا 37.5ا ؤو َالبً  21وا٤ٞ –ٖضم ز٣تهم بم٣ضعتهم ٖلى اللٛت اإلاضعوؾت 

 %. وما صوجهم مً الُلبت ٞال ًدخاظىن بلى اللجىء بلى اللٛت ألام ٢بل ال٨خابت. 41.1

% مً الظًً 16.1َالٍب ؤو  9َالًبا مً الظًً وا٣ٞىا و  46% ؤو 82.1 -وا٤ٞ مٗٓمهم

ا ؤؾاًؾا ٢بل ٖلى ؤن اإلاٗاٝع ألاؾاؾُت في الهٝغ والىدى وألاؾلىب بىن -وا٣ٞىا ظًضا
ً
ٟها قَغ

 الاؾخٟاصة مً الترظمت في حٗلم اللٛت.

لت ذَىُت حعخمد عليها ؾلبت اللغت الثاهُت.  ًمىً الاطخفادة مما طبم أن الترحمت ؾٍس

وعلى السغم مً ذلً فال ًمىً ئؾالكها على الجمُع هكسا للعىامل التي ال جخؿسق ئليها َرٍ 

ي الىثير مً الؿلبت. فبما أن ألامس هرلً، ًيبغي الدزاطت. فالترحمت عملُت ذَىُت واكعت لد

الىكس في هُفُت جىحُه َرٍ العملُت لخيخهي بالهدف اإلاسحى مً حعلم اللغت وذلً بدظلُـ 

الػىء على ألاخؿاء اإلادخملت منها وجلىٍمها وجرلُلها بالشازة ئلى ما َى ضىاب هما فعلىا غمً 

 َرٍ الدزاطت.

ا: مدي كبٌى الؿلبت   ُ  للترحمت الخعلُمُتزاه

٢بى٫ الُلبت للترظمت الخٗلُمُت  ًىضعط جدذ َظا اإلادىع ؾذ ٖباعاٍث، جضوع خى٫ مضي

 في الٟهل، هبُجها ٧اآلحي: 
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 (2الجضو٫ ع٢م )

 العبازة م

 للٛت الٗغبُت.مشحرة الهدباهي واظباث الترظمت   .5
ً
ؿُت  جضَع

ً
 بىنٟها وؾُلت

6.   
ً
 للٛت الٗغبُتواظباث الترظمت ممخٗت بىنٟها وؾُلت

ً
 حٗلّمُت

 واظباث الترظمت جىاؾب مؿخىي لٛتي   .7

 ؤؾخُُ٘ ؤن ؤ٦مل واظباث الترظمت بؿهىلت )صون مك٩لت(  .8

م اللٛت الٗغبُت.  .9
ّ
ل ؤن ؤ٢ىم بيكاٍ الترظمت )اليكاٍ زاعط اإلا٣غع الضعاسخي( لخٗل ًّ  ؤٞ

والخ٨ٟحر ؤخب وكاٍ الترظمت في الٟهل )م٩ىن مً اليكاٍ اإلاجمىعي، واإلاىا٢كاث،   .12

 ؤلابضاعي(

 (6الغؾم البُاوي ع٢م )

 

باث اإلاهممت حؿخُُ٘ ؤن جلٟذ اهدباٍ الُلبت وؤجها  ٌكحر الغؾم البُاوي ؤٖالٍ بلى ؤن الخضٍع

ت ظىاهب مُٗىت مً مهاعتهم ال٨خابُت.  لِؿذ مملت ألجها لِؿذ بإؾئلت ٖكىاثُت بل تهضٝ بلى مٗٞغ

باث  ٤ٞ % مجهم، ووا41.1َالًبا ؤو  23وا٤ٞ  -٣ٞض عؤث وؿبت ٖالُت ظضا مجهم ٞٗالُت جل٪ الخضٍع

ا  
ً
%.جا٦ض َظٍ الىدُجت مىا٣ٞتهم الٗالُت ؤًًا للٗباعة الؿاصؾت خُض 51.8َالًبا ؤو  29بَال٢

%. ٦ما وا٤ٞ ٖلى مالثمت 64.3َالًبا ًمشلىن  36% ووا٤ٞ ظضا ٖلحها و35.7َالًبا ؤو  22وا٤ٞ ٖلحها 
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باث إلاؿخىاَم اللٛىي  % 41.1لًبا ؤو َا 23% ووا٤ٞ بَال٢ا 54َالًبا وا٣ٞىا ٖلحها ؤو  32-الخضٍع

 مجهم. 

م مً طل٪ لم ًغ مٗٓمهم ؤجها ؾهلت ٣ٞض وا٤ٞ  لى الٚغ % مجهم ؤجها 25َالبا ؤو  11ٖو

% ؤو 67.9 -وزالزت َالب لم ًىا٣ٞىا ٖلى طل٪ جهاثُا ٞباإلا٣ابل، عؤث وؿبت ٖالُت مجهم ؤجها نٗبت 

ا ٖلى الٗباعة. و 7.1َالبا و ؤعبٗت َالب ؤو  38
ً
لٗل اإلاٟاع٢ت بحن ما عؤوا % الظًً لم ًىا٣ٞىا بَال٢

مً مالثمت الازخباعاث للٗباعة الؿابٗت وقٗىعَم بهٗىبتها جغظ٘ بلى بصعا٦هم ًٖ الٟغ١ بحن ما 

ج٩ىن الهٗىبت في بظابت الازخباع وفي َظا الهضص،  ًخى٢٘ مجهم مً ال٣ضعة وبحن وا٢ٗهم الظي ُٞه.

ا إلاؿخىي الُالب وؤصائهم اللٛىي، و٧ان الازخباع وؾُلت ل٨ك٠ ه٣اٍ ال٠ًٗ اللٛىي لضي 
ً
ِمد٩

الُٗىت، وبط ٧ان الازخباع ؾهال للُالب ٞال وؿخُُ٘ ؤن ه٨دك٠ ه٣اٍ ال٠ًٗ، وفي الى٢ذ هٟؿه 

 ال وؿخُُ٘ ؤن هدلل ؤزُائهم ومً زم جدؿحن مؿخىاَم اللٛىي. 

بتهم في الاؾخٟاصة مً الترظمت للخٛلب ٖلى َظٍ و  م مً طل٪ ٣ٞض ؤقٗغوا بٚغ ٖلى الٚغ

ت   -ال٣ٗبت خحن هغي وؿبت ٖالُت مىه مؿخٗضًً ل٣بى٫ الترظمت وكاَا لخدؿحن ٢ضعتهم اللٍٛى

% مىا٣ٞىن ظضا ٖلُه. ومما ًض٫ ٖلى 41.1َالًبا ؤو  23َالًبا وا٣ٞىا ٖلى َظا الغؤي، و  28% ؤو 52

 31% ؤو 55.4 -ا ٢مىا به مً اليكاٍ صازل الٟهل مىا٣ٞتهم الٗالُت ٖلى الٗباعة ألازحرة ٞٗالُت م

 َالًبا مً اإلاىا٣ٞحن. 24% ؤو 42.9َالًبا مً اإلاىا٣ٞحن ظًضا، و 

 ٖالُت إلاىا٣ٞت الُٗىت ٖلى ٢ُامىا بيكاٍ 
ً
وؤْهغث الىخاثج ؤلاخهاثُت الؿاب٣ت وؿبت

الترظمت وؾُلت مً وؾاثل حٗلُم اللٛت ي عؤي الُٗىت ؤن الترظمت في حٗلُم اللٛت صازل الٟهل ٟٞ

 الٗغبُت وحٗلمها الٟٗالت.

ع اللغت مً خالٌ وشاؽ الترحمت ا : جدَز
 
 زالث

حهضٝ َظا الجؼء مً الاؾدباهت إلزباث و٢ٕى اليكاٍ الظي ٢مىا به صازل الٟهل م٘ 

اإلا٣ترخت للمضعؽ في ٦ُُٟت الُٗىت ٞهظٍ السُىاث ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖجها ٧ىجها جمشل الخىظحهاث 

 الاؾخٟاصة مً الترظمت في وكاَه الٟهلي م٘ الُلبت. 

 (3الجضو٫ ع٢م )
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 العبازة م

 بٗض جصخُذ الترظمت  ٣ًىم ألاؾخاط باإلقاعة بلى ؤهىإ ألازُاء  في الترظمت.  .11

 بٗض جصخُذ الترظمت ٣ًىم ألاؾخاط بخىيُذ اإلاالخٓاث اإلاهمت ًٖ ألازُاء.  .12

 الترظمت ٣ًىم ألاؾخاط بخىيُذ ؤؾباب الى٢ٕى في ألازُاء ٖىض الترظمت.بٗض جصخُذ   .13

 (7الغؾم البُاوي ع٢م )

 

% وا٣ٞىا ٖلى ؤن اإلاضعؽ ٢ض ٢ام باإلقاعة بلى 21.4َالًبا ؤو  12جبّحن مً ؤٖالٍ  ؤن  

ً ) 42بلى ظاهب  ألازُاء َالًبا  12%( مً الظًً وا٣ٞىا ظًضا ٖلى طل٪. و٢ض وا٤ٞ 75َالًبا آزٍغ

ً)  43% ( م٘  21.4) %( الظًً عؤوا ؤن اإلاضعؽ ٢ض ٢ام بخصخُذ جل٪ جل٪ ألازُاء. 76.8َالًبا آزٍغ

َالًبا وا٣ٞىا ٖلى ؤن اإلاضعؽ ٞٗال ٢ض ٢ام بخىيُذ ألاؾباب  16% مً الُٗىت ؤي ٦28.6ما ؤن  

ً ) 39اصًت بلى جل٪ ألازُاء م٘ اإلا  %( الظًً وا٣ٞىا ظضا ٖلى طل٪. 69.6آزٍغ

باث اللٛت ٞدؿب ال ج٨ٟي خُيئٍظ لخد٤ُ٣ هجاح حٗلُم اللٛت وحٗلمها صون  بن جضٍع

ا مً 
ً
ًضا، ٞال بض بط ُّ ُٟها ٞهًما ظ هم ٦ُُٟت جْى ٣ت صخُدت ٞو ال٣ضعة ٖلى اؾخسضامها بٍُغ

ؿه وجىُٟظٍ  في الٟهل الاَخمام ب٨ُُٟت جُب٤ُ وكاٍ الترظ ٣ت جضَع مت مً خُض ٍَغ

الُت مىهج الترظمت في جد٤ُ٣ ؤَضاٞه اإلاغظىة حٗخمض ٖلى شسهُت اإلاضعؽ،  ّٗ الضعاسخي. ٞو

ؿه. ٞال بض  مً  ؿه، وازخُاع الضعاؾت في جضَع جى٠ُْ الترظمت في حٗلُم اللٛت، وؤن وزُت جضَع

ؿُت مُٗىت  مىظ بضاًت ـ بلى جهاًخه. ٞ ًخم  َظا الخى٠ُْ ٖلى مغاخل جضَع ُيبػي ٖلى الخضَع
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ا إلاٗالجت ال٠ًٗ ألاؾلىبي لضي  َغ باث الترظمت وجٍُى مضعسخي اللٛت ازخُاع ؤوؿب جضٍع

باث وجصخُدها ٞدؿب، بل الُالب.  وصوع اإلاضعؽ في َظا اإلاىهج ال ٣ًخهغ ٖلى بٖضاص الخضٍع

بٌٗ اإلاالخٓاث اإلاهمت بلى جدلُل ألازُاء، وجىيُذ ؤؾباب الى٢ٕى ٞحها، ومً زمَّ ببضاء ًخٗضي 

ضم ال٣ُام بهظا الضوع ؾُجٗل وكاٍ  مً هخاثج الازخباع وجىيُذ َغ١ ٖالط جل٪ ألازُاء. ٖو

ؿه بجهاء اإلادخىي الضعاسخي في  سخي آزغ الظي ظٗل َضٝ جضَع ا مشلما وكاٍ جضَع ًٟ الترظمت يُٗ

ضم الاَخمام بإصاء الُالب. وؤزبدذ هخاثج ؤلاخهاءاث الؿاب٣ت ؤن ا إلاضعؽ ٢ض و٢ذ مدضص ٖو

غ  ٢ام بضوعٍ بٗض جصخُذ ؤوعا١ ؤلاظابت وجدلُلها، مما ؾاٖض في جدؿحن مهاعاتهم وجٍُى

٢ضعاتهم في الترظمت ججاوًبا م٘ مُُٗاث الٗهغ، وجبحن طل٪ هًٓغا ليؿبت مىا٣ٞت الُٗىت  ٖلى 

%. وهي وؿبت ٖالُت 78.2% و96.3(  و٧اهذ ٢ض ونلذ بلى 13-11زالر ٖباعاٍث )الٗباعة 

 وحٗض  ماقًغا  ٖلى  ؤَمُت جضزل اإلاضعؽ بالخىظُه والخصخُذ بٗض الترظمت ومصجٗت.

ا : حعلم اللغت مً خالٌ وشاؽ الترحمت  زابع 

م اللٛت مً زال٫ وكاٍ الترظمت مً الخ٣ىُاث والاؾتراجُجُاث التي حؿاٖض في 
ّ
ٌٗض حٗل

ت اؾخجابت  ا٦دؿاب مهاعة اللٛت الشاهُت  وجإصًت مخُلباتهم الضعاؾُت بك٩ل ٞٗا٫،  ومً اإلاهم مٗٞغ

 ع: في الاؾدباهت َظا اإلادى  17بلى  14الُلبت بكإجها ومً ؤظل طل٪ جدىاو٫ الٗباعة 

 (4الجضو٫ ع٢م )

 العبازة م

م اللٛت الٗغبُت.  .14
ّ
ذ ٖلى ه٣اٍ يٟٗي في حٗل  مً جىيُذ ألاؾخاط حٗٞغ

ذ ٖلى ألازُاء الكاجٗت في اللٛت الٗغبُت لضي   .15  اإلاكاع٦حن.مً جىيُذ ألاؾخاط حٗٞغ

ذ ٖلى ؤؾباب الى٢ٕى في ألازُاء.  .16  مً جىيُذ ألاؾخاط حٗٞغ

ذ  ٖلى ٦ُُٟت   .17 ت الكاجٗت ألبخٗض ٖجها مً جىيُذ ألاؾخاط حٗٞغ في مىاظهت ألازُاء اللٍٛى

 اإلاؿخ٣بل.
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 (8الغؾم البُاوي ع٢م )

 

اؾخُاٖىا ٖلى %( وا٣ٞىا ٖلى ؤجهم ٢ض 42.9َالًبا ) 24ٌكحر الغؾم البُاوي ؤٖالٍ  بلى ؤن  

ت  ه٣اٍ يٟٗهم بلى ظاهب    ً ) 32مٗٞغ %( ممً وا٣ٞىا ظًضا ٖلى َظٍ الٗباعة، ٦ما ؤن 57.1آزٍغ

ىا ألازُاء الكاجٗت التي ًيبػي  22% مً الُٗىت ؤي 39.3 َالًبا وا٣ٞىا ٖلى ؤن ال٣ى٫ بإجهم ٢ض ٖٞغ

ً مً الُلبت ) 34ججىبها مً زال٫ اإلاىا٢كت بلى ظاهب  وا٣ٞىا ظضا ٖلى َظا  %( الظ62.27ًًآزٍغ

%( ممً وا٤ٞ ؤًًا ٖلى الغؤي 35.7َالًبا ) 22%( بلى ظاهب 64.3َالبا ) 36ألامغ. و٢ض وا٤ٞ ظضا 

ت ؤؾباب الى٢ٕى في ألازُاء. و٢ض وا٤ٞ  %( مجهم 48.2) 27بإن جىيُذ اإلاضعؽ ٢ض ؾاٖضَم في مٗٞغ

إلاضعؽ ًُٟضَم في مىاظهت %( مً الظًً وا٣ٞىا ظضا ٖلى ؤن جىيُذ ا44.6َالًبا  ) 25بلى ظاهب 

ت الكاجٗت والابخٗاص ٖجها في اإلاؿخ٣بل.  ألازُاء اللٍٛى

م بىاء ٖلى ما ؾب٤ ؤن وكاٍ الترظمت صازل الٟهل ؾاَم في ظٗل  ًم٨ً الٖغ

ت ًخم بج٣اجها وخظ٢ها باإلاماعؾت، ٩ٞلما  الخٗلم ؤ٦ثر ٞٗالُت بط مً اإلاٗلىم ؤن اإلاهاعاث اللٍٛى

ىٞغ وكاٍ الترظمت َظٍ الٟغم للُلبت  ماعؾذ اللٛت ٧لما اػصاصاث السبرة ٞحها والخم٨ً مجها ٍو

ًالخٔ ؤزىاء الترظمت، اَخمام الضاعؽ في وكاٍ الترظمت لخٗلم اللٛت.  ُٞم٨ً الاؾدشماع 

بالٗىانغ اإلاكتر٦ت واإلاسخلٟت بحن اللٛخحن ألانلُت واإلاضعوؾت. وال جيخهي ٖملُت الخٗلم ٖلى َظا 

ه٣اٍ ي٠ٗ الضاعؽ، والخٗٝغ ٖلى الخض، بل حؿخمغ في مىا٢كت ألازُاء التي ج٨ك٠ ٞحها 

ً، ومً زم بجُان اإلاٗالجت لها. ألازُاء الكاجٗت لضي آلاز  ٍغ
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ا : الاطتراجُجُت اإلافػلت لدي العُىت لخرلُل ضعىباث الترحمت  خامظ 

مً ؤظل الخإ٦ض ٖلى ؤن الُلبت ٢ض اؾخٟاصوا مً الترظمت الخٗلُمُت بدُض بجها ٢ض 

في  19و 18صٞٗتهم بلى اللجىء بلى اؾخسضام الضعاؾت الظاجُت في ا٦دؿاب اإلاٟغصاث ٞالٗباعة 

 ؾدباهت جداوالن ال٨ك٠ ًٖ َظا ألامغ: الا 

(5الجضو٫ ع٢م )  

 العبازة م

ت ؤو ؤؾخٗمل   .18 ؤزىاء الترظمت، لى واظهذ نٗىباث الترظمت  ؤعظ٘  بلى اإلاٗاظم اللٍٛى

ها 
ّ
 الترظمت  آلالُت لخل

 ؤزىاء الترظمت، لى واظهذ نٗىباث الترظمت ؤ٢ىم بالخ٨هىاث ؤو الخسمُىاث لخلها.  .19

 (9ع٢م )الغؾم البُاوي 

 

%( وا٣ٞىا ظضا ٖلى ؤجهم عظٗىا بلى 78.6َالًبا  ؤو ) ٨ٌٗ44ـ الغؾم البُاوي ؤٖالٍ ؤن 

ً  ) 11ال٣ىامِـ ؤو الترظمت آلالُت في مىاظهت الهٗىبت بلى ظاهب  %( ممً وا٣ٞىا ٖلى 19.6آزٍغ
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%( وا٣ٞىا 28.6َالًبا ) 16%(  و62.5َالًبا ) 35، وا٤ٞ ٖلحها 19هٟـ الٗباعة. وباليؿبت للٗباعة 

ا ٖلحها. 
ً
 بَال٢

ٞيكاٍ الترظمت ًضٞ٘ اإلاخٗلم بلى خل نٗىبت الخٗلم التي جخمشل صاثما في بًجاص اإلاٟغصاث 

م مً طل٪ ٞهظا لِـ بًمان ٖلى ؤجهم ٖلى نىاب  لى الٚغ والترا٦ُب وألاؾالُب الصخُدت ٖو

. بن الاؾخٟاصة مً صاثما بما وظضٍو مً جل٪ اإلاغاظ٘ وؤن الخسمُىاث صاثما ما جيخهي باألزُاء

م ؤن  باث م٘ الُلبت ٣ُٞىم اإلاضعؽ بخصخُدها  مٗهم وبقٗاَع الترظمت ال جخم بال بمغاظٗت الخضٍع

 اللٛت اإلاضعوؾت لها محزاتها التي ال ج٨ك٠ ٖجها ال٣ىامِـ وبغامج الترظمت آلالُت. 

ا : جدلُل ألاخؿاء في وشاؽ الترحمت  طادط 

ت عؤي  22بلى  22جداو٫ الٗباعة  الُلبت في ٢ُمت جدلُل ألازُاء في حٗلم اللٛت مٗٞغ

هم ٞحها:   والخٗٝغ ٖلى ؤؾباب و٢ٖى

 (6الجضو٫ ع٢م )

 العبازة م

ُت ٖلى مؿخىي التر٦ُب والجملت.  .22  ألازُاء ؾببها ٖضم ججىب الترظمت الخٞغ

ت ألاؾاؾُت ولِؿذ الترظمت.  .21 ت ؾببها ٖضم ؤلاإلاام باإلاٗاٝع اللٍٛى  ألازُاء اللٍٛى

 ؤؾباب ألازُاء مهم في الاؾخٟاصة مً الترظمت في حٗلم اللٛت الٗغبُت.جدلُل   .22
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 (12الغؾم البُاوي ع٢م )

 

ألازُاء ؾببها ٖضم ججىب : ٨ً22ك٠ لىا الغؾم البُاوي ؤٖالٍ اؾخدابتهم ٖلى الٗباعة 

ُت ٖلى مؿخىي التر٦ُب والجملت  ؤظاب  الترظمت الخٞغ
ُ

%( باإلاىا٣ٞت، زم 55.4َالًبا ) 31، خُض

%( بلى ظاهب 8.9%( باإلاىا٣ٞت ظًضا، بِىما لم ًىا٤ٞ ٖلحها زمؿت َالب )33.9َالًبا ) 19جبٗهم 

ٖضم ؤلاإلاام باإلاٗاٝع %( ٖلى ؤن  69.6َالًبا ) 39َالب واخض لم ًىا٤ٞ ٖلحها ظًضا. و٢ض وا٤ٞ  

ت ألاؾاؾُت جاصي بلى ألازُاء ال ت ولِؿذ ؾببها الترظمت بلى ظاهب اللٍٛى ً  26.8لٍٛى % آزٍغ

ضصَم  % ؤو 69.6 -َالًبا ممً وا٣ٞىا ٖلى الٗباعة بَال٢ا.  و٢ض عؤث وؿبت ٖالُت مً الُلبت  15ٖو

جدلُل ؤؾباب ؤن  –َالًبا مً الظًً وا٣ٞىا  16% ؤو  28.6َالًبا مً الظًً وا٣ٞىا ظًضا، و 39

 .مت في حٗلم اللٛت الٗغبُتألازُاء مهم في الاؾخٟاصة مً الترظ

حن بن وكاٍ الترظمت في ٦شحر مً ألاخُان َى اإلاهضع  الىخُض ًٟترى بٌٗ اللٍٛى

ُت لضي الُالب ل ٗىص الاٞتراى بلى ْاَغة الترظمت الخٞغ ت. َو ى٢ٕى الُالب في ألازُاء اللٍٛى

الًبا الظًً َ 52ؤزىاء جغظمتهم  مً لٛتهم ألام بلى اللٛت الشاهُت؛ خُض ٢ض  وا٤ٞ ٖلى  طل٪ 

ُت ٖلى مؿخىي التر٦ُب والجملت. وفي َظا ؤ٢غوا بإن  ألازُاء ؾببها ٖضم ججىب الترظمت الخٞغ

م مً طل٪  ُت لضي مخٗلمي اللٛت، ٖلى الٚغ لِـ الهضص ه٣ّغ بىظىص ْاَغة الترظمت الخٞغ

ت، بل  ها ٢ض ٣ً٘ ٞحَىا٥ ؤصلت زابخت جض٫ّ ٖلى ؤن الترظمت هي اإلاهضع الىخُض لؤلزُاء اللٍٛى
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ت ألاؾاؾُت، ٦ما وا٤ٞ ٖلى  طل٪ ألؾباب ؤزغي مجها:  َالًبا.  54ٖضم ؤلاإلاام باإلاٗاٝع اللٍٛى

الٟغيُت الؿاب٣ت مجّغص جدّحز ؾلبي هدى الترظمت لغاٞطخي الترظمت في مجا٫ جضَعـ اللٛاث. و 

م اللٛت مُٟضة للُالب خُض بجها
ّ
 ومً الجضًغ بالظ٦غ بن ْاَغة الى٢ٕى في ألازُاء ؤزىاء حٗل

ما  ُٟخحن مهمخحن؛ َو ـ اللٛاث ْو ٠ الترظمت في مجا٫ جضَع
ّ
بقاعة بلى و٢ٕى الخٗلم. وجىْ

ُت بل في  م مً ؤجها جيخج ْاَغة جغظمت خٞغ مىاظهت ألازُاء ومٗالجتها. بٗباعة ؤزغي ٖلى الٚغ

ت اإلاىظىصة في  الى٢ذ هٟؿه بجها وؾُلت ٖالظُت للٓاَغة م٘ اَخمامها ب٩ل الٗىانغ اللٍٛى

اء ؤ٧اهذ لٟٓها، وجغ٦ُبها، وؤؾلىبها. الترظمت بضوعَا وؾُلت الخٗلم التي ؾىٝ الجملت ؾى 

ت في  ٣ت صخُدت، ومً زم وي٘ اإلاٗلىماث اللٍٛى حؿاٖض الُالب ٖلى مىاظهت ألازُاء بٍُغ

م٩اجها الصخُذ وخٟٔ ٦ُُٟت اؾخسضامها. ٖىضما ًداو٫ الضاعؽ جغظمت لٛتهم ألام بلى اللٛت 

ُت، ٞال ًيخهي الخٗلم ٖلى َظا الخض، بل الشاهُت، ٢ض ٣ً٘ في ألاز ُاء بزغ مُله بلى جغظمت خٞغ

بهه ٌؿخمغ ٖىضما ًيبه اإلاضعؽ الُلبت ٖلى ألازُاء وجصخُدها. وجب٣ى زبرة و٢ٕى في ألازُاء في 

ت في اإلاؿخ٣بل  . طَىه والتي جمىٗه مً و٢ٕى في ألازُاء اإلادؿاٍو

ا : ميزاث وشاؽ الترحمت ومدي فّعالُتها في  حعلم اللغت الهدف طابع 

الُاتها في  ّٗ ًداو٫ َظا الجؼء مً الاؾدباهت ال٨ك٠ ًٖ ممحزاث وكاٍ الترظمت ومضي ٞ

ىضعط جدذ َظا اإلاىيٕى ؾب٘ ٖباعاٍث جبضؤ مً الٗباعة  م اللٛت الهضٝ ٍو
ّ
في  29بلى الٗباعة  23حٗل

 الاؾدباهت:

(7الجضو٫ ع٢م )  

 العبازة م

ت   .23  والضاللُت التي حؿاٖضوي في حٗلم اللٛت الٗغبُت.الترظمت جبرػ الٟغو١ اللٍٛى

ت والضاللُت، ٦ُُٟت جى٠ُْ اللٛت الٗغبُت مخ٣ٟا لىٓمها   .24 مذ مً الٟغو١ اللٍٛى
ّ
حٗل

 و٢ىاٖضَا.

ت في اللٛت الٗغبُت   .25 ت والضاللُت، ٦ُُٟت ججىب جإزحر اللٛت اإلاالًٍى مذ مً الٟغو١ اللٍٛى
ّ
حٗل

 ؤزىاء الترظمت.

ت الٟغو١  .26 ت مً زال٫ الترظمت الُالب في ججىب ألازُاء. حؿاٖض مٗٞغ  اللٍٛى

ت حؿاٖض في حٗلم اللٛت.  .27 ت الٟغو١ اللٍٛى  ٖضم مٗٞغ
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 حؿاٖضوي الترظمت في ا٦دؿاب متراصٞاث ظضًضة.  .28

ت الخٗبحراث وألاؾالُب اإلا٩اٞئت بحن اللٛخحن في جدؿحن ال٨خابت.  .29  حؿاٖضوي مٗٞغ

 (11الغؾم البُاوي ع٢م )

 

%  وا٣ٞىا ٖلى ؤن  الترظمت جبرػ 64.3َالًبا  ؤو  36البُاوي ؤٖالٍ ؤن  ٨ًك٠ لىا الغؾم

ت والضاللُت التي حؿاٖضَم في حٗلم اللٛت الٗغبُت ٦ما وا٤ٞ  ظضا ٖكغون آزغون ؤو  الٟغو١ اللٍٛى

َالًبا مً الظًً  33% ؤو 58.9-% مٗهم ٖلى طل٪. و٢ض وا٣ٞذ وؿبت ٖالُت مجهم ؤًًا 35.7

ت والضاللُت مً  -َالًبا مً الظًً وا٣ٞىا ظًضا 23% ؤو 41.1وا٣ٞىا، و  ت الٟغو١ اللٍٛى ٖلى ؤن مٗٞغ

ت  ٦ُُٟت جى٠ُْ اللٛت الٗغبُت. و٢ض وا٣ٞذ وؿبت ٖالُت ؤًًا مجهم   31  -الترظمت جُٟضَم في مٗٞغ

ت  -وا٣ٞىا ظضا.َالًبا 24% ؤو 42.9% وا٣ٞىا و 55.4َالًبا ؤو  ت  ٖلى ؤن مٗٞغ الٟغو١ اللٍٛى

ت في اللٛت الٗغبُت.والضاللُت   حؿاٖضَم في ججىب جإزحر اللٛت اإلاالًٍى

َالًبا  35% ؤو 62.5َالًبا وا٣ٞىا، و 21% ؤو 37.5-و٢ض وا٣ٞذ ٦ظل٪ وؿبت ٖالُت مجهم 

ت مً زال٫ الترظمت حؿاٖضَم في ججىب ألازُاء. ًا٦ض  -وا٣ٞىا ظًضا ت الٟغو١ اللٍٛى ٖلى ؤن مٗٞغ

ٌ وؿبت ٖالُت مجهم  % لم 41.1َالًبا ؤو  23َالًبا لم ًىا٣ٞىا بَال٢ا و 17% ؤو 32.4 -ٖلى َظا ٞع

ت حؿاٖض في حٗلم اللٛت. ونغخذ وؿبت ٖالُت مجهم  -ًىا٣ٞىا ت الٟغو١ اللٍٛى  -بإن ٖضم مٗٞغ

ؤن الترظمت حؿاٖضَم في  -% ؤو ؾبٗت َالب وا٣ٞىا12.27َالًبا وا٣ٞىا ظضا، و  52%  ؤو 89.3

 ا٦دؿاب مغاصٞاث ظضًضة.
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ة بلى ؤهه ًبضو ؤن ؤ٦ثر ؤؾباب نٗىباث حٗلم اللٛت التي ًىاظهها صاعؾى ججضع ؤلاقاع 

 جىجم ًٖ الخضازل اللٛىي بحن اللٛت ألام واللٛت الهضٝ. 
ً
 زاهُت

ً
اللٛت الٗغبُت بىنٟها لٛت

٠ُ الترظمت في مجا٫ حٗلُم اللٛت في مٗالجت َظٍ اإلاك٩لت ٧ىن الى٣ل الؿلبي مً  ٌؿاٖض جْى

بحن الترظمت الغ٨ُ٦ت وحٗلم اللٛت في مغاخل مٗىُت.  بن ؤلاخاَت  اللٛت ألام ْاَغة مكتر٦ت

الُت مً خُض بجها جبرػ  ّٗ ٣ت ؤ٦ثر ٞ بهظٍ الٟغو١ حؿاٖض الُالب  ٖلى حٗلم اللٛت الٗغبُت بٍُغ

ظا َبٗا ال ًدىا٢ٌ  م٘ ؤَضاٝ حٗلُم اللٛت  ه٣اٍ الدكابه والازخالٝ بحن اللٛخحن، َو

الترظمت صازل الٟهل ببغاػ َظٍ الٟغو١ وحٗلمها حٗلما الٗغبُت، بط بن ألاَضاٝ مً وكاٍ 

ا الُلبت ٞاألمغ مسخل٠ بطا اٖخمضها ٖلى  باث التي ًىجَغ واُٖا ووا٢ُٗا بىاء ٖلى الخضٍع

ت التي نُٛذ  اإلاُُٗاث مً الضعاؾت الخ٣ابلُت ٞدؿب ألجها صاثما ما جإزظ الىماطط اللٍٛى

 زاعط الؿُا١ والىهىم.  

 الخاجمت

أن وشاؽ الترحمت الري كمىا به داخل الفطل مع العُىت كد طاعد جبين مما طبم 

كد للي اطخجابت ئًجابُت لدي جلً الفئت اإلاخخازة مً مخعلمي اللغت العسبُت في كظم اللغت 

خىكع مً أي وشاؽ الترحمت في حعلم  ا ٍو العسبُت وأدآبها بدامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت بماليًز

ىفسث الشسوؽ واإلاىاضفاث التي اجبعىاَا طابلا طُجنى اللغت الثاهُت داخل الفطل ئذا ج

 هدُجت مدشابهت ومخلازبت. 
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ت ربىٍّ
َّ
ت والت ُّ ظاه ِ

ّ
 دوُز ألافياِز الل

ا اؾلين بغيَر
َّ
مها للى

ّ
ت وحعل ُّ  عىد ابً خلدون في حعلُم العسب

 ألاطخاذ اإلاشازن الدهخىز ضالح محجىب مدمد الخىلازي 

ا ،مسهص اللغاث  الجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت بماليًز

__________________________________________________________________________________ 

خظ البدث
َ
 ُمل

مها لٛحر ؤَلها مً ال٣ًاًا التي قٛلْذ والجؼا٫ حكٛل با٫َ اإلاهخمحن 
ّ
ت وحٗل ُّ ت حٗلُم الٗغب ُّ َضْث ٢ً

َ
ٚ

ت صازل ال٨ُان  ُّ ت مّحزتها بإمغ الٗغب ُّ ت مً زهىن ُّ  إلاا جّٟغصْث به الٗغب
ّ

الٗغبّي وزاعظه. وماطا٥ بال

ًَ لها السلىص والب٣اء ))بها هدً  ا َيِم م ممَّ ٛاث،  وجل٪ اإلاحزة هي اعجباَها بال٣غآن ال٨ٍغ
ُّ
ًٖ ظمُ٘ الل

ٛتهم ألاولى1هؼلىا الظ٦غ وبها له لخاٞٓىن((
ُ
رة ًٖ  . ٞاَخمام الٗغب بها لِـ مشاع حعجب؛ ألّجها ل اإلاّٗبِ

بُعّي 
ّ
ها مضزلهم الُ ت؛ ألجَّ ُّ تهم،وألامغ هٟؿه ًيسخب ٖلى اإلاؿلمحن ٞال حعجب مً ٖىاًتهم بالٗغب ٍَى

 ًٖ ؤ٢ىا٫ ٣ٞهاء بٌٗ اإلاظاَب الظًً ًَغون ال 
ً
 صوَن جغظمٍت، ًٞال

ً
 صخُدا

ً
لٟهم ٣ُٖضتهم ٞهما

 ؤلا 
ً
مت ا وقّغَا مٚغ ت! زم ظاءث الٗىإلات بسحَر ُّ  بال بالٗغب

َ
غاى نالة م؛ لخٗلم الٗغبُت أٚل حَر ٞغهج ٚو

حن مىظ ٢ضًم  ربٍى
َّ
حن والت ٍٛى

ُّ
م ؾّغ الٗىاًت التي وظضتها الٗغبُت مً ٢ِبل الل ت. ًّخطر مما ج٣ضَّ ُّ ٚحر صًي

 
ً
 ٦بحرا

ً
مخه خحزا  ابً زلضون الظي ؤٞغػ في م٣ّضِ

ّ
ا ٖىاًتهم  الٗالم الٟظ الؼمان. ومً َاالء الظًً ؤولَى

اث طاث اعجباٍ ب ٛت إلِاىيٖى
ُّ
ت،وا٦دؿاب الل ٍٛى

ُّ
ًِ اإلال٨ت الل ِٖ اث، ٞخجضٍ ًخدضر  اللؿاهُاث ؤو اللٍٛى

 مً ٢ضع مهاعة الاؾخمإ. ٦ما ؤقاع بلى ه٣اٍ ُمهّمت في مجا٫ التربُت بطا ما 
ً
ألاّم، والشاهُت، و ُمٗلُا

 
ّ
ت، وآجذ ؤ٧لها. ٣ٞض جىاو٫ ؤع٧اجها مً مٗل ُّ م

ّ
ت الّخٗل ُّ ت الّخٗلُم ُّ مذ الٗمل

ُ
ذ َؾل ِب٣َ

ُ
م، َ

ؿاهُاث  ِ
ّ
ت، وما ؤقاع بلُه ابً زلضون في مجالي الل ُّ  ًٖ اإلااّصة الّخٗلُم

ً
ـ، ًٞال ٣ت جضَع ٍغ م،َو

ّ
ومخٗل

 مً 
ً
. وبًماها

ً
 وبياٞت

ً
ت  اإلاٗانغة حٗضًال ربىٍّ

ّ
ت والت ٛىٍّ

ّ
اث الل ت َى هٟؿه ما ؤ٢ّغجه الىٍٓغ ُّ رب

ّ
والت

ى حهضٝ بلى الباخض بًغوعة ببغاػ ظهىص ال٣ضامى مً ٖلماء اإلاؿلمحن ٧اهذ  ٨ٞغة َظا اإلا٣ا٫،َو

 
ً

ا،و ؾِخسظ الباخض مها للىا٣َحن بٛحَر
ّ
ت وحٗل ُّ الاؾخٟاصة مً آعاء ابً زلضون في جِؿحر حٗلُم الٗغب

ؿاهُت  مً اإلاىهج
َّ
اث الل ٍُغ  له ؛ لئلظابت ًٖ ؾاا٫ البدض الغثِـ: ما الىَّ

ً
الىنٟي الخدلُلي ؤصاة

ت التي هاصي بها ابً زلضون؟ وما  ربىٍّ
َّ
مها للىا٣َحن والت

ّ
ت الاؾخٟاصة مجها في حٗلُم الٗغبُت وحٗل ُّ بم٩اه

ا؟  بٛحَر
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 اإلالدمت 

ضُّ ابً زلضون مً ال٣الثل الظًً جغظمىا ألهٟؿهم، ٣ٞض ط٦غ ؤنَّ اؾمه ٖبضالغخمً ؤبىػٍض ولي  َٗ ٌُ

م وظّىصٍ،زم صعؽ 732الضًً بً زلضون.ُوِلَض في جىوـ  م خٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ
ّ
ًّ الخٗل ٌ، وإلاابلٜ ؾ

ت مً ا َُّ  ًٖ الٗلىم اللؿاه
ً
٣ه،ًٞال ت مً جٟؿحر،وخضًض،ٞو َُّ لٗلىم الكٖغ

،وهدى،وبالٚت،وؤصب،و٦ظل٪ اإلاى٤ُ والٟلؿٟت ت 1لٛت،ونٝغ . والق٪ ؤنَّ َظٍ الضعاؾاث اإلاخىٖى

َبر  ِٗ : )ال  في م٣ضمخه لؿٍٟغ البإع
ً
طر َظا ظلُا خَّ ت ابً زلضون،ٍو ُّ ا٫ في ٣ٖل ّٗ ا الٟ ٧ان لها ؤزَغ

م مً طوي الؿلُان ألا٦بر(.٣ٞض  وصًىان اإلابخضؤ والسبر في ؤًام الٗغب والعجم البربغ ومً ٖانَغ

ؿها، ولم ٠٣ً ٖىض َظا الخض،بل َعَمى  ٣ت جضَع  عؤًه في ٍَغ
ً
 قّتى مبضًا

ً
جىاو٫ في اإلا٣ّضمت ٖلىما

ت،٨ٖؿْذ  ت وجغبىٍّ ُّ اث لؿاه بؿهمه في مجا٫ اللؿاهُاث والتربُت،واؾخُإ ؤن ًاؾـ لىٍٓغ

خه،وهبى  ه ٖاف في ٖهغ زامل.ٖب٣ٍغ
ّ
م مً ؤه  ٚه، وشسهِخه اإلاخّٟغصة ٖلى الٚغ

٣ٟذ بلى خّض         
ّ
اتهم التي اج ىا بلى ألا٢ضمحن ممشلحن في ابً زلضون؛ ل٨ٗـ آعائهم وهٍٓغ وعظٖى

 في بابه،بل َى 
ً
ّض ؤي َظا الغظٕى بضٖا َٗ ٌُ ت ال  ت الخضًشت،و٦ظا التربٍى ُّ اث ألالؿي بُٗض م٘ الىٍٓغ

ىا م٣ضاع مؿل٪ ؾل٨ه ٦شحر ت ما في الترار مً ٦ىىػ،ولغبِ الىاقئت بجظوعَم؛لُٗٞغ  مٗٞغ
َ
ون بُٛت

ت مضَكت.  َُّ ت،وما ؤزغظخه مً وؾاثل حٗلُم َُّ ما ٢ّضمه ألاظضاص مً ؤٖما٫ في ػمان لم ٌٗٝغ الخ٣ى

،وونٟهم لها َى هٟؿه ما جىنل بلُه اإلادضزىن في 
ً
ٞدضًض ال٣ضماء ًٖ ألانىاث ومساعظها مشال

ا ابً زلضون ٣ٞض ؤصَل ٖلماء ٖلم ألانىاث .ؤمَّ
ً
اث ؤو اللؿاهُاث ٖمىما ٍٛى

ُّ
،و٦ظل٪ خضًثهم ًٖ الل

اجه في َظا الٗلم،ولِـ َظا مىي٘ ٖىاًت َظا البدض، بط ًغمي َظا البدض  بلى  الاظخمإ بىٍٓغ

ت التي ؤقاع بلحها ابً زلضون في م٣ّضمخه، و  ُّ هي الى٢ىٝ ٖلى آلاعاء ال٣ُمت في ٖلم اللؿاهُاث والترب

 مً 
ً
. وبًماها

ً
 بلحها ؤو حٗضًال

ً
ت الخضًشت بياٞت ت و التربىٍّ ُّ اث اللؿاه آلاعاء هٟؿها التي ؤ٢غتها الىٍٓغ

الباخض بًغوعة ببغاػ ظهىص ال٣ضامى مً ٖلماء اإلاؿلمحن ٧اهذ ٨ٞغة َظا البدض الظي حهضٝ بلى 

سظ الباخ ت. وؾِخَّ ُّ ض مً اإلاىهج الىنّٟي  الاؾخٟاصة مً آعاء ابً زلضون في جِؿحر حٗلُم الٗغب

ت التي هاصي  ربىٍّ
َّ
ت والت ُّ ؿاه

ّ
اث الل   له؛ لئلظابت ًٖ ؾاا٫ البدض الغثِـ: ما الىٍٓغ

ً
الاؾخ٣غاجّي ؤصاة

ا؟ ا٣َحن بٛحَر مها للىَّ
ّ
ت، وحٗل ُّ  بها ابً زلضون؟ وما بم٩اهُت الاؾخٟاصة مجها في حٗلُم الٗغب

ثر م
ُ
اب ٦ خَّ

ُ
َخَب ًٖ ابً زلضون وم٣ّضمخه ٦

َ
ِخَب ًٖ آعاثه ل٣ض ٦

ُ
ً ػواًا مسخلٟت،  وماحهمىا َى ما ٦

ت. ربىٍّ
ّ
ت والت ُّ ؿاه

ّ
 الل

                                                           
ٖلي ٖبض الىاخض وافي، )ال٣اَغة: صاع  :، جد٤ُ٣خلدون  ملّدمت ابًعاظ٘ ابً زلضون، ٖبضالغخمً بً مدمض،  1  

 .    43-33، م2طم(، 1978الجهًت، 
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ت في م٣ضمت ابً زلضون -1 ُّ ا،مِكا٫، اإلال٨ت اللؿاه م ؤٖاص ُٞه اإلاال٠ ٢غاءة 1ػ٦ٍغ ِ
ُّ ى ٦خاب ٢ ،َو

ت،وبّحن جمّحز ابً زلضون ًٖ ٚحٍر مً ٖلماء ٖهٍغ بىٓغجه بلى اللٛت  َُّ اإلا٣ضمت في يىء ٖلم ألالؿي

اث اللؿاهُت بىنٟ ها مل٨ت لؿاهُت،ووّضر ٠ُ٦ ؤنَّ ابً زلضون ا٢ترب في آعاثه مً بٌٗ الىٍٓغ

ت، الظي ؤوالٍ حكىمؿ٩ي ٖىاًت زاّنت،وم٘ طل٪ ٧ان مِكا٫  الخضًشت الؾُما مٟهىم ال٨ٟاًت اللٛىٍّ

ه ٖالم لؿاوّي، بل ؤْهٍغ بمٓهغ الٗالم اإلاد٤٣ اإلا
ّ
ِٕ ؤه  في ج٣ضًمه البً زلضون ٞلم ًض

ً
٤ مٗخضال

ّ
ض٢

ت الخضًشت. ُّ  مما ظٗل ؤ٩ٞاٍع ج٣اعب بٌٗ ألا٩ٞاع ألالؿي

يذ الضعاؾت 2البضًغاث،باؾم، ال٨ٟغ اللٛىّي ٖىض ابً زلضون في يىء ٖلم اللٛت اإلاٗانغ-2 ُّ . و٢ض ب

ت،  واٖخمض  ُّ ت بالخُاة ؤلاوؿاه مىهجُت ابً زلضون الظي اؾخُإ جإؾِـ ٨ٞغ لٛىّي طي نلت ٢ىٍّ

 
ً
ب ٖلحها ُٞه ٖلى اإلاالخٓت ًٞال

ُ
اث ابً زلضون ٌٛل ن البضًغاث ؤنَّ هٍٓغ ًٖ ججغبخه الظاجُت، وبحَّ

ٛت مً ظمُ٘ ظىاهبها.وبّحن ٠ُ٦ ؤنَّ ابً زلضون 
ّ
اث مخٗم٣ت جىاولذ الل الُاب٘ الاظخماعّي، وهي هٍٓغ

.ً  لضي آلازٍغ
ً
 اؾترقض بأعاء ال٣ضماء مّما وّضر ٨ٞغجه،وظٗلها مٟهىمت

3- ُّ ،ؤباهذ الباخشت اإلاالمذ 3ت اللٛت ٖىض ابً زلضون مً زال٫ م٣ضمخهبابلخاح، عبُٗت، مالمذ حٗلُم

اث اللؿاهُت،وما ٞحها  ت التي ْهغث في م٣ضمت ابً زلضون،و٢اعهذ بُجها وبحن الىٍٓغ ت والتربىٍّ ُّ الخٗلُم

ال٢ت الخٗلُم  اث ٖامت، وؤوضخذ ٖىاًت ابً زلضون بالجاهب الىٟسخي للمخٗلم، ٖو مً هٍٓغ

 باإلاجخم٘.

غ، ؤؾماء ببغاَُم، ال٨ٟغ اللؿاوّي التربىّي ٖىض ابً زلضون -4 ا جىنلذ بلُه الباخشت 4الجٍى ، ومّمِ

ؤّن ابً زلضون ؾب٤ الٗلماء اإلادضزحن في ٨ٍٞغ اللؿاوّي  –مً الكُِ والخجاوػ  -ؤؾماء م٘ شخيء

ت بخًمُىه والتربىّي، ومً ؤًٞل ما ؤقاعث بلُه يغوعة بٖاصة الىٓغ في مجا٫ اللؿاهُاث التربىٍّ 

 
ً
ؼث ٖلى ؤنَّ الٛغب لم ٨ًً ؾاب٣ا

ّ
 مىه، وع٦

ً
 ٦بحرا

ً
ل ابً زلضون ظؼءا

ّ
الجهض الٗغبّي اإلاؿلم الظي مش

ت، بل ت التربىٍّ ُّ  الٗغب َم ألاؾب٤ في َظا اإلاجا٫. -ٖلى خّض ٢ىلها -في مجا٫ ألالؿي

                                                           
ا، مِكا٫،  1 ، ، )بحروث: اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ، ص.ث(خلدون  ابً ملدمت في اللظاهُت اإلالىتػ٦ٍغ

 .27م
، عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة، اإلاعاضس اللغت علم غىء في خلدون  ابً عىد اللغىي  الفىسالبضًغان، باؾم ، 2

 م(.2227 ،)ألاعصن: ظامٗت ماجت
، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ظامٗت ملدمخه خالٌ مً خلدون  ابً عىد اللغت حعلُمُت مالمذابلخاح، عبُٗت،  3

 .م٢2229انضي مغباح، وع٢لت، 
غ، ؤؾماء ببغاَُم،  4 اى،  :، )الٍغاىخلدون  ابً عىد التربىي  اللظاوي الفىسالجٍى  .82، م(م2229ظامٗت الٍغ
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ت اللٛت-5 ُّ ت في حٗلُم ؤوضخذ الباخشت  6ق٩ىع،مؿٗىصة زالٝ، بؾهاماث ابً زلضون وآعاٍئ الىٍٓغ

اث  بًٗها اهضزغ، ولم  ٛىّي، ٞإزغظىا هٍٓغ
ّ
 مً ال٣ضامى خاولىا الخ٣ُٗض الل

ً
مؿٗىصة ؤنَّ ٦شحرا

اث الخضًشت،  لَّ ًغّصص بلى ًىمىا َظا لٗضم حٗاعيه م٘ الىٍٓغ ، ومجها ما طإ واهدكغ، ْو
ّ
ًدالٟه الخٔ

ٛت.  
ّ
ت الل ُّ  وبلى َظا ألازحر ؤعظٗذ آعاء ابً زلضون ًٖ حٗلُم

ابلتح - زاطاث الظَّ  علُم على الّدِ

 مضي الجهض اإلا٣ضع الظي بظله ابً زلضون في مجالي    
ً
ؤزبدذ الضعاؾاث التي ؤقغها بلحها ؾاب٣ا

 في الخًاعة 
ّ
ٗض مؿاَمت مً َظا الٗاِلم الٟظ ٌُ ه ُٖٓم،  و 

ّ
ى ظهض ال ق٪ ؤه ت واللؿاهُاث، َو ُّ الترب

ٖلُىا ؤن وٗخض٫ في ج٣ُُم ٖلماثىا ال٣ضامى بإّن الٗاإلاُت،  وؤلاؾالمُت بهٟت زاّنت،ومّما ًخىظب 

 
ّ
ً حؿُٟه آعائهم والخِ م، وما ؤجاخه لهم مً حؿهُالث، ومً الٛبن لآلزٍغ ه٣ِؿهم بىاًء ٖلى ٖهَغ

مً م٩اهتها، ٞهظا الٗالم ّْل مٛمىًعا بلى ؤن ا٦دكٟه الٛغب،ولِـ ابً زلضون ٣ِٞ، بل َىال٪ 

ىاَا بجهىص اإلاؿدكغ٢حن.ٞم ا ٢ّضمه ابً زلضون صون ق٪ ٖمل ُٖٓم،ول٨ً ال ٧ى٦بت ؤزغي ٖٞغ

ه ؤٖٓم مما ؤهخجه اإلادضزىن مً ٖلماء الٗغب، ؤو الٛغب في ٖلم اللؿاهُاث 
ّ
ًم٨ً ؤن هضعي ؤه

ت . ُّ  والترب

 مً اإلا٣االث،  -ل٣هغ َظا البدض -ه٨خٟي     
ً
 بإّن َىال٪ ٦شحرا

ً
ّٖما جّمذ ؤلاقاعة بلُه ٖلما

ٗت ٖلى  نٟداث ا غوم البدض الخالي ظهت مسخلٟت، وهي وؤلاقاعاث الؿَغ لجغاثض،ومىا٢٘ ؤلاهترهذ.ٍو

ت  ُّ مخه في حٗلُم الٗغب ت اإلابشىزت في م٣ّضِ ربٍى
َّ
ت، والت ُّ ٦ُُٟت الاؾخٟاصة مً آعاء ابً زلضون اللؿاه

ا. مها للىا٣َحن بٛحَر
ّ
 وحٗل

ف اللغت عً ابً خلدون  -  حعٍس

ٞها ب٣ىله: )) اٖلم ؤنَّ اللٛت في اإلاخٗاع         ٝ هي ٖباعة اإلاخ٩لم ًٖ م٣هىصٍ، وجل٪ الٗباعة ٞٗل ٖغَّ

ا٫ لها، وَى  ّٗ لؿاوّي هاشخئ ًٖ ال٣هض بةٞاصة ال٨الم، ٞالبضَّ ؤن جهحر مل٨ت م٣غعة في الًٗى الٟ

ى في ٧ّل ؤمت بدؿب انُالخاتهم  ((. 1اللؿان، َو

ه اخخىي ٖلى: 
ّ
ٟه ؤه الخٔ مً حٍٗغ  ٍو

. ؤنَّ اللٛت ْاَغة اظخماُٖت ًخم٨ً ؤلاوؿان -ؤ  بىاؾُتها مً الاجها٫ بٛحٍر

ؿخ٣ِبل .-ب
ُ
غِؾل و اإلا

ُ
حها ًخمُّ جباص٫ ألاصواع بحن اإلا  اللٛت وؾُلت الٟهم، ٞو

 اللؿان.-ط
ً
 ألاصاة ؤو الًٗى الغثِـ  للٛت َى اللؿان؛لظا ًُل٤ ٖلى اللٛت مجاػا

ت اللٛت-ص ُّ  .ؤي ازخالٝ اللٛاث مبجي ٖلى ازخالٝ اإلاجخمٗاث -بدؿب انُالخاتهم -انُالخ

                                                           
 .1264، م 3، طملّدمت ابً خلدون ابً زلضون،   1
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ت         ُّ وؤقاع مِكا٫ بلى ؤنَّ ابً زلضون ٢ض ا٢ترب مً اللؿاهُاث الخضًشت بخإ٦ُضٍ ٖلى انُالخ

٣ى٫ ابً زلضون في مىي٘ آزغ: ))واٖلم ؤنَّ الى٣ل الظي 1اللٛت، و٦ظل٪ ونٟها بإّجها ٞٗل لؿاوّي  ، ٍو

ٗاوي، واله٣ل ؤجهم جشبذ به اللٛت بهما َىالى٣ل ًٖ الٗغب، وؤجهم اؾخٗملىا َظٍ ألالٟاّ لهظٍ اإلا

ع وبُٗض، ولم ٌٗٝغ ألخٍض مجهم
ّ
ه مخٗظ

ّ
ا؛أله ت اللٛت ،وؤّجها مً 2ويَٗى ُّ ض ٖلى انُالخ ِ

ّ
((. ٞهى َىا ًا٦

ظا الٟهم الض٤ُ٢ َى هٟؿه ماهجضٍ ٖىض ٖالم اللٛت حكى مؿ٩ي: ))اللٛت  نى٘ ال٣ٗل الجمعّي.َو

ت هم ُظمل هدىٍّ ً ٞو ت ٖىض اإلاخ٩لمحن بلٛت ما؛ لخ٩ٍى . ٞاللٛت ٖىضٍ ُظمل،وجل٪ الجمل 3((مل٨ت ٍُٞغ

 بلى اؾخسضام 
ً
م مً ؤنَّ ابً زلضون ًلجإ ؤخُاها لى الٚغ  وؤصاًء.ٖو

ً
هي مدىع اليكاٍ ؤلاوؿاوّي ٞهما

ه ٦ما ط٦غ بٌٗ الباخشحن ًلجإ الؾخسضام اللؿان ٖىض 
ّ
اللٛت واللؿان بىنٟهما متراصٞحن،بال ؤه

ل مهُلر اللٛت ٖىض ما ًخدضر ًٖ الٓاَغة خضًشه ًٖ لؿان مٗحن ٧لؿان الٗغب... بِىما ٌؿخٗم

ت ما ُّ الخٔ ؤّن ٖلم اللؿاهُاث الخضًض ًٟغ١ بحن زالزت مٟاَُم ٩ّٞل ما 4ٖامت صون زهىن .ٍو

ا بطا ٧اهذ  ٛىّي مً عمؼ نىحي، ؤو٦خابّي،ؤوبقاعة، ؤو انُالح ٞهى لٛت، ؤمَّ
ّ
ًضزل في هُا١ اليكاٍ الل

مت طاث ٢ىاٖض، و٢ىاهحن، 
ّ
ووظىص اظخماعّي ٞهي لؿان، وؤّما بطا ظاءث اللٛت في اللٛت في نىعة مىٓ

ت مىُى٢ت ٖلى ؤي مؿخىي ٞهي ٦الم ًّ  .5نىعة مماعؾت ٞغص

ت - َُّ  اإلالىت اللظاه

ومما ًضزل في هُا١ َظا البدض مً مجمل ما ٢اله ابً زلضون ًٖ اللٛت ؤّجها مل٨ت مً      

ما،  حَر ىما هجضٍ في الِخَغٝ مً هجاعة،وخضاصة ٚو اإلال٩اث،واإلال٩اث ٖىضٍ ٢ؿمان ٢ؿم ٖام، َو

ىاٖت بط هي مل٩اث في ها مل٩اث قبحهت بالّهِ
ّ
ى مل٨ت اللؿان. ))واٖلم ؤنَّ اللٛاث ٧ل  و٢ؿم زاّم،َو

ما٫ الٗاثضة 6اللؿان للٗباعة ًٖ اإلاٗاوي ً ؤلاوؿان مً ال٣ُام باأٖل
ّ
((.ؤي مل٨ت عاسست في الىٟـ جم٨

ى الخٗبحر ًٖ اإلاٗاوي.و٢ا٫ في مىي٘  بلحها. وهي في اللؿان؛ لخم٨ىه مً ؤصاء الٗمل الٗاثض بلُه، َو

ها مل٩اث في اللؿان؛للٗباعة ًٖ اإلاٗاوي، وظىصت
ّ
ها و٢هىعَا بدؿب جمام آزغ: ))اٖلم ؤّن اللٛاث ٧ل

اإلال٨ت ؤوه٣هاجها، ولِـ طل٪ بالىٓغ بلى اإلاٟغصاث؛وبهما َى بالىٓغ بلى الترا٦ُب، ٞةطا خهلذ اإلال٨ت 

                                                           
ا،  1  .13، مخلدون  ابً ملدمت في اللظاهُت اإلالىتػ٦ٍغ

 .1272اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   2
ت الجامُٗت،ملدمت لدزاطتعلم اللغتزلُل، خلمي،   3 ت: صاعاإلاٗٞغ  .24م ،(م1992، )ؤلاؾ٨ىضٍع
 .22اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
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الّخاّمت في جغ٦ُب ألالٟاّ اإلاٟغصة؛للخٗبحر ًٖ اإلاٗاوي اإلا٣هىصة،ومغاٖاة الخإل٠ُ الظي ًُب٤ ٖلى 

ىمٗجى البالٚت.م٣خطخى الخا٫ بلٜ اإلاخ٩لم خُيئظ للٛاًت مً بٞاصة م٣ه  1ىصٍ للؿام٘، َو

      
ً
ت جدضزا َُّ ٛاث في خاظت ماّؾت بلى مً عسسذ ٖىضَم اإلال٨ت اللؿاه

ّ
هإزظ مما ؾب٤ ؤنَّ حٗلُم الل

م ؤبىاء اللٛت، ؤوالظًً حٗلمىا َظٍ اإلال٨ت ٩ٞاصث ؤن جغسض ٖىضَم. ٞالًجىػ ؤن ًًُل٘  و٦خابت، َو

ال ٌُُٗه.وعؾىر مل٨ت اللؿان ٖىض الىا٤َ بٛحر الٗغبُت بخٗلُم اللٛت مً لم ًخ٣جها؛ألنَّ ٞا٢ض الصخيء 

 قإن 
ً
مها مم٨ىا

ّ
ًم٨ً ؤن ًخد٤٣؛ ل٣ى٫ ابً زلضون: ))...بال ؤنَّ اللٛاث مل٩اث ٦ما مّغ ٧ان حٗل

((. وبّحن ٠ُ٦ ٩ًىن طل٪ ))بدٟٔ ٦المهم ال٣ضًم الجاعي ٖلى ؤؾالُبهم مً ال٣غآن، 2اإلال٩اث.....

  والخضًض،و٦الم الؿل٠،ومساَباث
ً
م،و٧لماث اإلاىلضًً ؤًًا ٞدى٫ الٗغب في ؤسجاٖهم وؤقٗاَع

 ً٣ِ
ُ
في ؾاثغ ٞىىجهم،خّتى ًخجز٫ ل٨ثرة خٟٓه ل٨المهم مً اإلاىٓىم واإلاىشىع مجزلت مً وكإ بُجهم، ول

اٍ وخٟٓه مً ؤؾالُبهم،وجغجِب ؤلٟاْهم، ٞخدهل له َظٍ اإلال٨ت  الٗباعة ًٖ اإلا٣انض مجهم...وما ٖو

لى ٢ضع اإلادّٟى و٦ثرة بهظا الخٟٔ والاؾخٗما٫ دخاط م٘ طل٪ بلى ؾالمت الُب٘ والخٟهم ... ٖو ...ٍو

.)) 
ً
 وهثرا

ً
  3الاؾخٗما٫ ج٩ىن ظىصة اإلاهىٕى هٓما

ّغُِيه بلى ههىم ٢هحرة مسخاعة مً ال٣غآن       
َٗ ُ
ا ًجب ؤن و ت للىا٤َ بٛحَر ُّ ٞٗىض حٗلُم الٗغب

ت،والهالر مً ؤقٗاع الٗغب ا م،  وألاخاصًض الىبٍى لظي ًضٖى بلى الًُٟلت وم٩اعم ال٨ٍغ

ا مً طل٪ بال في ال٣لُل الىاصع،  ت ًهضمه زلَى ُّ خب الىا٣َحن بٛحر الٗغب
ُ
ألازال١.ٞاإلاخإمل في ٦

ًهم لىهىم  ضعؽ الٗغبُت، ٞالبإؽ مً حٍٗغ
َ
ت لل٣اثلحن ؤّن َىال٪ ٞئت ٚحر مؿلمت ج والحجَّ

ؾت ٖسخى ؤن حهضحهم هللا.ومّما ال هىلُه ٖىاًت في حٗلُم ا ا الخٟٔ، م٣ضَّ لٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

 جترواح بحن الُى٫ 
ً
الت إلج٣ان اللٛت، ُٞجب ؤن هٟغى ٖلى َالبىا ههىنا َّٗ ٞالخٟٔ وؾُلت ٞ

 له ٖىض مماعؾت 
ً
وال٣هغ بىاًء ٖلى الٗمغ اللٛىّي للُالب، ٞما ًدٟٓه، وبن وؿُه ؾ٩ُىن ؤ٦بر ٖىها

ىالجاهب اإلاغجي مجها واإلالمىؽ. ٞابً زلضون ًىا صي باٖخماص ))الخٟٔ والاؾخٗما٫((بط اللٛت، َو

. و٢ىله:))....ولِـ طل٪ بالىٓغ بلى اإلاٟغصاث،وبهما َى بالىٓغ بلى 
ً
 عاسست

ً
ت ابخُٛىا مل٨ت لٍٛى

الترا٦ُب....(( ٞهى  ٢ى٫ ؾضًض ا٢ترب ُٞه ابً زلضون مً اللؿاهُاث الخضًشت؛ألّن الُجمل هي وؾُلت 

ا ؤلاٞهام والخىانل بحن الجماٖاث؛لظا ًيبػي  ؤ ن ًً٘ مالٟى ٦خب حٗلُم الٗغبُت للىا٣َِحن بٛحَر

ىانل صازل  ٗحن الُالب ٖلى الخَّ
ُ
ؼة ٖلى الجمل التي ح

ّ
َظٍ ال٣اٖضة ههب ؤُٖجهم؛لخ٩ىن ٦خبهم مغ٦

لت،وهُالبهم بدٟٓها؛ألنَّ اإلاٟغصة زاعط  ٣ضم للُالب مٟغصاٍث في ٢ىاثم ٍَى
ُ
مدُُه، وال ٞاثضة ؤن ه

                                                           
 .1279اإلاغظ٘ هٟؿه، م  1
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، والٞاثضة مجها، 
ً
 مً الؿُا١ مُخت

ً
 َاثال

ً
ًاٝ بلى طل٪ ؤّن خا٫ الُالب الظي ًدٟٔ ٦ّما وٍُ

ت جامت،بل ًدٟٓه ًٖ  اإلاٟغصاث، والٌٗٝغ ٦ُُٟت اؾخسضامها ٦مً ٌٗٝغ هٓام اللٛت الىدىي مٗٞغ

 ًٖ جإل٠ُ ظملت صخُدت زالُت مً السُإ الىدىّي.ومما ًيبػي 
ً
ْهغ ٢لب، ول٨ىه ٌعجؼ جماما

ت بى  ُّ ى ما ؤإلاذ الالخٟاث بلُه ٖىض جضَعـ الٗغب ت،َو ًَّ نٟها لٛت زاهُت ؤو ؤظىبُت مغاٖاة الٟغو١ الٟغص

 ًٖ  مغاٖاة 
ً
بلُه ابً زلضون ب٣ىله: ))ومغاٖاة الخإل٠ُ الظي ًُب٤ ٖلى م٣خطخى الخا٫((. ًٞال

 ب٣ىلهم: ل٩ّل م٣ام م٣ا٫ٍ.
ً
ىه البالُٚىن ٢ضًما ىماّٖبٖر  الؿُا١،َو

ت  - ُّ اؾم بغير العسب
َّ
دى والى

َّ
 الى

ًّ ؤّجها طاث هٟ٘ في مجا٫ حٗلُم الٗغبُت ومً ؤلاقاعا    ث الظ٦ُت الىاعصة في اإلا٣ّضمت، والتي هٓ

ه آلت،ولِـ ٚاًت في خّض طاجه ))....نىاٖت الٗغبُت 
ّ
ا بقاعجه بلى الىدى،والخإ٦ُض ٖلى ؤه للىا٣َحن بٛحَر

ت ٢ىاهحن َظٍ اإلال٨ت.....ٞهى ٖلم ب٨ُُٟت ال هٟـ ال٨ُُٟت،ٞلِؿذ هٟـ اإلال٨ت ،وبهما هي بهما هي مٗٞغ

.....
ً
،والًد٨مها ٖمال

ً
 ٌٗٝغ 1بمشابت مً ٌٗٝغ نىاٖت مً الهىاج٘ ٖلما

ً
ا (( مغاصٍ ؤّن الصسو هٍٓغ

٨ظا الٗالم ب٣ىاهحن  . ))َو
ً
٠ُ٦ جخّم خُا٦ت ؤوزُاَت اإلاالبـ، ول٨ىه ٌعجؼ ًٖ جُب٣ُها ٖملُا

ما َى ٖلم ب٨ُُٟت  الٗمل،ولِـ َ
ّ
غاب به غاب....ٞةّن الٗلم ب٣ىاهحن ؤلٖا ((. وسسغ 2ى هٟـ الٗملؤلٖا

 ّٖما في 
ً
ً حٗبحرا ً في ٢ىاهحن الىدى، ول٨ّجهم ٖاظؼون ًٖ ٦خابت ؾٍُغ مً خا٫ بٌٗ الىداة اإلااٍَغ

ض اإلاىٓىم  ُّ ٢لىبهم، وبن ٞٗلىا ؤ٦ثروا مً اللخً والسُإ،وبّحن في اإلا٣ابل هجض َاثٟت جج

ضٞه ؤن ًهل بلى ؤّن  لم لهم ب٣ىاهحن نىاٖت الٗغبُت.َو ))....جل٪ اإلال٨ت هي ٚحر نىاٖت واإلاىشىع،واٖل

ولم ًى٨غ ابً زلضون وظىص بٌٗ اإلاهغة مً الىداة، وعّص 3الٗغبُت، وؤجها مؿخٛىُت ٖجها بالجملت....((

 
ً
 لخ٣ضًم الىدى،بط ٢ّضمه ناخبه مداَا

ً
 مشالُا

ً
ه الظي ّٖضٍ ٦خابا طل٪ بلى صعاؾتهم ل٨خاب ؾِبٍى

م ))وؤ٦ثر  ه لم ٣ًخهغ بإمشا٫ مً ٦الم الٗغب،وقىاَض ؤقٗاَع
ّ
ه،ٞةه ما٣ً٘ للمسالُحن ل٨خاب ؾِبٍى

غاب ٣ِٞ...(( ه جدهل إلاً اهدبه إلاا ُٞه مً ٦الم 4ٖلى ٢ىاهحن ؤلٖا .وبّحن ؤنَّ الٟاثضة مً ٦خاب ؾِبٍى

الٗغب ؤّما ))مً ٌٟٛل ًٖ الخًُٟ لهظا ُٞدهل ٖلى ٖلم اللؿان نىاٖت،والًدهل ٖلُه 

 .5مل٨ت...((
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 خّتى هبخٗض ًٖ حٗل٣ُىا ٖلى ما ج٣ضم ؤنَّ ا    
ً
ا ُّ ٟ ت ًجب ؤن ٩ًىن ْو ُّ لىدى للىا٣َحن بٛحر الٗغب

ت ال٨شحرة التي جخسلل ال٨خب   مً ال٣ىاٖض الىدٍى
ً
ت،ٞلً ٌؿخُٟض الُالب قِئا اإلاهُلخاث الىدٍى

ه في الٛالب الًجض لها نًضي 
ّ
م اللٛت؛ أله

ّ
 مً حٗل

ً
 عثِؿا

ً
غا ِ

ّٟ  له، وُمى
ً
التي بحن ًضًه، بل ٢ض ج٩ىن ٖاث٣ا

 ال جمذ بهلت بلى لٛخه في لٛخ
ً
 ٖلى مسؼوهه مً لٛخه ألام،ُٞيخج ظمال

ً
ه؛لظا ًجتهض في ٞهمها مغج٨ؼا

ألاولى، وال اللٛت الهضٝ ))الٗغبُت((. ولّٗل مضعسخي الٗغبُت ًلخٓىن مضي هٟىع َالبىا مً الىدى 

بت ههىم الٗغبّي.ُٞجب ؤن هٟهم ؤّن الىدى آلت ولِـ ٚاًت، ٞةطا اؾخُٗىا ؤن ههل بُالبىا بلى ٦خا

حكىبها ؤزُاء ٢لُلت، ٞهظا ؤمغ مدمىص، و٦ظل٪ بطا ما جدضزىا بلٛت ٞحها بٌٗ الى٣و ٞال 

 -اللٛت الٗغبُت-بإؽ؛ألّجهم ًمخل٩ىن مل٨ت عاسست في اللٛت ألام  ٞخل٪ اإلال٨ت ألاولى جؼاخم الشاهُت  

اإلال٨ت  بطا ؾب٣تها ؛لظا جٓهغ ألازحرة مسضوقت ٖلى خّض  حٗبحر ابً زلضون: ))...ما٢ّضمىاٍ مً ؤّن 

.وله ٢ى٫ آزغ في مىي٘ مخ٣ضم: ))ٞةطا 1مل٨ت ؤزغي في اإلادّل، ٞالجدهل بال ها٢هت مسضوقت((

 في اللٛت الٗغبُت((
ً
غا  .2ج٣ّضمذ في اللؿان مل٨ت العجمت،ناع م٣ّهِ

دى -
ّ
 اإلاخخططىن والى

ضعَّ     
ُ
ضعَّؽ في الضو٫ الٗغبُت،وجل٪ التي ج

ُ
ؽ زاعط الضو٫ الٗغبُت ًجض اإلاخإمل  في مىاهج الىدى التي ج

ظا لٗمغي بجخاٝ ٦بحر في خ٤ّ االىا٣َحن بٛحر الٗغبُت.ٞإٚلبهم الًٟهمىن ما في جل٪  ؤّجهما ؾُان، َو

ُض، ٞما الظي  ْٗ م ؤلؿىتهم،وبٖضاصَم؛ ل٣ُىمىا بمهىت الخضَعـ مً َب اإلاىاهج مً مىاّص َضٞها ج٣ٍى

ل٣ى ٖلحهم،زم ٨ًخبىهه ٖلى  ًُ ض ؤن ؤ٢ى٫ هغاٍ؟مٗٓمهم ًدٟٓىن ما  نٟداث ؤوعا١ الامخدان،وال ؤٍع

ىا هدً بضوعها بىنٟىا وايعي مىاهج، ؤومضعسخي 
ْ
ل

َ
ك ))ًخ٣ُإون((،ٞهم ٚحر مضع٦حن إلاا خٟٓىا. ٞو

ت،ونىاٖت الٗغبُت،ٞىدً في خاظت ماّؾت بلى بنالح مىاهج  ُّ ٤ بحن اإلال٨ت اللؿاه )هدى( في الخٍٟغ

ٗلم الباخض ؤّن  ت،َو ُّ خا٫ الىا٣َحن    بالٗغبُت بن لم ٨ًً ؤؾىؤ مً  الىدى للىا٣َحن بٛحر الٗغب

ٗاص الىٓغ في مىهج  ٌُ ت  ٞما َى بإخؿً، مً َىا ًغي الباخض ؤن  ُّ عنٟائهم الىا٣َحن بٛحر الٗغب

 الىدى، وؤن ه٣ّضمه بدُض ًجض ُٞه الُالب ما ٌٛظي مل٨خه اللؿاهُت ونىاٖت الٗغبُت ؤي الىدى.

 ابً خلدون وحعلُم الىدى -

ب٤ ؤنَّ الىدى ٖلم آلت؛ لظا َالب ابً زلضون بٗضم الخىؾ٘ ُٞه؛ ألنَّ الخىؾ٘ ُٞه ؤقغها ُٞما ؾ   

 م٘ ما ُٞه مً نٗىبت الخهى٫ ٖلى 
ً
: ))وناع الاقخٛا٫ بها لٛىا

ً
مسغٌط له ًٖ الهضٝ، بل ّٖضٍ لٛىا
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ه جًُِ٘ للٗمغ: ))٩ُٞىن الاقخٛا٫ بهظٍ الٗلىم آلا 1مل٨تها بُىلها،و٦ثرة ٞغوٖها..((
ّ
لُت بل ؤياٝ بإه

 بما ال ٌٛجي...((
ً
 للٗمغ،وقٛال

ً
. ومما الخٓه في الٗلىم ٖامت،والىدىمجها ٦ثرة الخإل٠ُ،ٞهى 2جًُِٗا

ه مما ؤيّغ 
ّ
ًغي ؤّن ج٣ضًم ٦شحر مً الٗلىم ٖلى مظاَب،ؤومضاعؽ مسخلٟت ال ٞاثضة مىه: ))اٖلم ؤه

إلاخٗلم باؾخدًاع بالىاؽ في جدهُل الٗلم،والى٢ىٝ ٖلى ٚاًاجه ٦ثرة الخإل٠ُ ...زم مُالبت ا

ها...وال ًٟي ٖمٍغ بما ٦خب في نىاٖت واخضة بطا ججّغص لها...((
ّ
 .3طل٪....ُٞدخاط اإلاخٗلم بلى خٟٓها ٧ل

هإزظ مّما ؾب٤ يغوعة بٖاصة الىٓغ ُٞما ه٣ّضمه مً هدى للىا٣َحن بٛحر الٗغبُت،ٞاإلابخضثىن 

 ٩ًى 
ً
ا ُّ ٟ  ْو

ً
حراإلاخسههحن في الٗغبُت ٨ًٟي ؤن ه٣ضم لهم هدىا  ٖلى ههىم ؤنُلت ؤو ٚو

ً
ن مبيُا

ّخاب مكهىص لهم بال٨ٟاءة في ٖلم اللٛت الٗغبُت،  وؤن هبٗضَم ًٖ 
ُ
مهُىٗت مإزىطة مً ٦

 
ً
 ناُٞا

ً
ا اإلاخسههىن ُٞجب ؤن ه٣ضم لهم هدىا غاب ٧لما ؤم٨ً طل٪.ؤمَّ ت،وؤلٖا اإلاهُلخاث الىدٍى

 مً ٦ثرة آلاعاء،والازخالٞاث ال٣اثمت ٖلى عؤي َظٍ اإلاضعؾت 
ً
 -ؤوجل٪.وابً زلضون هٟؿه ؤقاعزالُا

ه إلاا ُٞه مً نىاٖت  -٦ما ؾب٤ ال٣ى٫  بلى ؤن ؤخؿً ٦خاب في الىدى َى ٦خاب ؾِبٍى

 ٖلى 
ً
 م٣غعا

ً
ه ٦خابا باعاتهم.واإلاىاصاة باجساط ٦خاب ؾِبٍى م،ٖو ًٖ ؤمشا٫ الٗغب،وؤقٗاَع

ً
ت،ًٞال هدٍى

ا ؤمغ ُٞه قُِ ومبالٛت بطا ما هٓغها ب لى وا٢٘ َالبىا في ػماهىا َالب الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

ه،ومداولت ج٣ضًمه للىاقئت  ٩ّىن لجىت مً مضعسخي الىدى للىٓغ في ٦خاب ؾِبٍى
ُ
َظا.ٞإعي ؤن ج

بإؾلىب ؾهل ومِّؿغ م٘ الاخخٟاّ ب٣ُمت  ال٨خاب الٗلمُت اإلاخمشلت في ج٣ضًم ٢ىاهحن الىدى مً 

ع اإلا٣ترح، ٞل٨ًُ الىٓغ في ال٨خب
ّ
اإلاسخلٟت ال٣اثمت ٖلى ؤلُٟت  زال٫ ههىم ٖغبُت ؤنُلت.وبطا حٗظ

 ًٖ جؼوٍضَا 
ً
ت ال٨شحرة اإلابشىزت في بُىجها،ًٞال ابً مال٪، ومداولت جى٣ُتها مً الازخالٞاث الىدىٍّ

 الُالب مً زاللها ال٣اٖضة،وهلؼمه بدٟٔ ههىم مسخاعة 
َ

بىهىم ؤنُلت ؤو مهُىٗت؛ لُِٗغٝ

ىت الىبىٍت،وؤقٗاع ٞدى٫ مً قٗغاء  م،والؿُّ  في مً ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
الٗغب،وؤن هجٗل الخىاع ؤؾاؾُا

.ٞاإلال٨ت ٦ما ٢غع ابً زلضون ج٩ىن بمماعؾت 
ً
 و٦خابت

ً
 للخُب٤ُ قٟاَت

ً
 واؾٗا

ً
الضعوؽ، وهٟسر مجاال

ت ال٣ىاهحن  ٦الم االٗغب، وج٨غعٍ ٖلى الؿم٘،والخًُٟ لسىاّم جغا٦ُبُه ،وهي ال جدهل بمٗٞغ

 بظل٪ 
ً
ما جُٟض ٖلما

ّ
ت، ٞةّن َظٍ ال٣ىاهحن به ُّ اللؿان،والجُٟض خهى٫ اإلال٨ت بالٟٗل في الٗلم

ها
ّ
ت مجهم–.و٢ض الخٔ الباخض مً زال٫ حٗامله م٘ َالب اللٛت الٗغبُت ؤّجهم 4مدل

ّ
٢ض ٞاتهم  -بال ٢ل

ت، وبالخالي لم جغسض ٖىضَم مل٨ت اللؿان، ٞهم ٖاظؼون ًٖ  ُّ الخم٨ً مً ٢ىاهحن الىدى ؤو الٗغب
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ً ظملت واخضة صخُدت جسلى مً ألازُاء ال ت، وال ق٪ ؤن َّظا ؤمغ زُحر ٌؿخضعي ؤن ج٩ٍى لٍٛى

ِخه ٦َمً ًدغر  ٩ىن حٗلُم الٗغبُت بُغمَّ اء، ٍو ٌؿإع اإلاؿاولىن بلى مٗالجخه، ٢بُل ؤن ٌؿدكغي الضَّ

 في البدغ.

ت - ربىٍّ
ّ
 آزاء ابً خلدون الت

٢غع ابً زلضون في مٗغى خضًشه ًٖ الٗلىم ؤنَّ ال٨ٟغ ؤلاوؿاوّي َى الظي مّحز البكغ ًٖ ؾاثغ 

الخُىاهاث، وؤّن ؤلاوؿان ال وظىص له بال م٘ ؤبىاء ظيؿه، ٞهى مدخاط بلى اإلاٗاوهت... وجل٪ اإلاٗاوهت 

،زمَّ اإلاكاع٦ت
ً
جي ًٖ ال٣ى٫ بنَّ الخٟاوى اإلاٟطخي بلى اإلاكاع٦ت ال ًخمُّ 1البضَّ ٞحها مً اإلاٟاويت ؤوال .ٚو

ٞهىال٪ عبِ ٢ىي بحن ال٨ٟغ  بال بلٛت ؛ألّن اللٛت مٓهغ مً مٓاَغ ؤلاوؿان اإلاضوّي ؤواإلاخدًغ،

ا   لخضًشه ًٖ ظاَلُت ؤلاوؿان التي ًم٨ً مدَى
ً
ظا ما ؤإلاذ له ابً زلضون، وظٗله مضزال واللٛت،َو

ص بإؾبابه وآلُاجه. ٢ا٫ حٗالى: ))ظٗل ل٨م الؿم٘ وألابهاع وألاٞئضة((  بالٗلم،ألنَّ ؤلاوؿان مؼوَّ

 له بٗض ؤن .وبّحن ابً زلضون ٠ُ٦ ؤنَّ هللا ؤ٦ؿب ؤلا23جباع٥،آًت 
ً
وؿان بالٗلم ما لم ٨ًً خانال

ض ؤنَّ الٗلم والخٗلُم مً َباج٘ البكغ، ٞٗلى ؤلاوؿان ؤن ٌؿَعى لُلب 
ّ
٧ان ٖل٣ت وُمًٛت .ٞهى ًا٦

الٗلم؛لحرجٟ٘ صعظت،بل صعظاث ٖلى ٖالم الخُىان.وبج٣ان الٗلم ٖىض ابً زلضون مل٨ت مً اإلال٩اث:  

ها ظؿماهُت ؾىاء ٧اهذ في
ّ
حٍر ٧الخؿاب،  ))واإلال٩اث ٧ل البضن،ؤوفي الضماٙ مً ال٨ٟغ ٚو

. و بطا ؤعصها جُب٤ُ ما هاصي به ابً زلضون في 2والجؿماهُاث ٧لّها مدؿىؾت، ٞخٟخ٣غ بلى الخٗلُم((

: بإّن 
ً
مها،ٞإهىا ًجب ؤن  ه٣ّغ ؤوال

ّ
لٛاث وحٗل

ُّ
ال٣ٟغة الؿاب٣ت مً مبضؤ جغبىّي ٖلى مُضان حٗلُم ال

ّض مل٨ت ؤو  َٗ ٌُ م اللٛت 
ّ
، حٗل

ً
مهاعة جخُلب ممً ًغومها ؤلاخاَت بمباصئها    و٢ىاهُجها بخاَت جامت

م خاط١ ماَغ بّىاء؛ألن 
ّ
ظا لً ٩ًىن بال بىظىص مٗل ًٖ مماعؾتها؛لخهحر ٖاصة ٖىض مخٗلمها.َو

ً
ًٞال

م 
ّ
م م٩اهه، ول٩ّل مٗل

ّ
ت ٞضوهه لً ًإزظ الخٗلُم ؤو الّخٗل ُّ ت الخٗلم ُّ ت الخٗلُم ُّ م َى ؤّؽ الٗمل

ّ
اإلاٗل

ب، و َى مما ؤقاع بلُه ابً زلضون:  ))ٞل٩ّل بمام مً ألاثمت ٍَغ ظا لِـ بٍٛغ ٣خه في الخٗلُم،َو

ها.ٞض٫ّ ٖلى ؤنَّ طل٪ الانُالح لِـ مً 
ّ
اإلاكاَحر انُالح في الخٗلُم ًسخّو به،قإن الهىاج٘ ٧ل

 ٖىض ظمُٗهم((، و))٦ظا ٧ّل ٖلم ًخىظه بلى مُالٗخه ججض الانُالخا
ً
ث في الٗلم، وبالل٩ان واخضا

ت،ٞض٫ّ ٖلى ؤّجها نىاٖاث في الخٗلُم،والٗلم واخض في هٟؿه ِٟ ((. ٟٞي َظا ال٣ى٫ ٣ًغع 3حٗلُمه مخسال

م اإلااصة ًسخاع مجها ما ٌؿاٖضٍ ٖلى جد٤ُ٣  ؤَضاٞت 
ّ
ـ ٞمٗل ابً زلضون نغاخت جىّىٕ َغ١ الخضَع

، ٞة٢غاٍع بدىٕى َغاث٤ الخضَعـ لم ًمىٗ
ً
ه مً جىظُه الى٣ض الخٗلُمُت.و ٢ض ٧ان ابً زلضون خهُٟا
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طر  له مً زال٫ الخجغبت واإلاكاَضة بإّجها ٚحر نالخت ؤو مغصوصَا 
ّ
بلى بٌٗ الُغ١ التي  اج

٣ت ال٣اثمت ٖلى الخٟٔ والخل٣حن في جل٣ي الٗلىم ال٣هضًت ال الٗلىم  ضٍ الٍُغ ي٠ُٗ،ٞمّما  ال ًٍا

ضٖى ٦ما َى مبحن في ال٣ٟغة ؤصهاٍ  . ٍو
ً
ظا ما ؾىىضخه الخ٣ا ت، َو ُّ ٣ت اإلاداوعة آلال بلى ٍَغ

ت الُالب  ت مغ٦ؼٍّ ت اإلاٗلم. وهٓغٍّ ت الُالب، والبٗض ًٖ مغ٦ؼٍّ واإلاىا٢كت، ٞهى ٦إهه ًضٖى بلى مغ٦ؼٍّ

ت في ٖهغها َظا.   ُّ اث التي ًضٖى لها ٖلماء الترب  مً الىٍٓغ

 ؾساةم الخدَزع -

ه نىٗ
ّ
مها ًخمُّ بُغاث٤ مخٗضصة،أله

ّ
 مّما ؾب٤ ؤّن حٗلُم اللٛاث وحٗل

ّ
ت مً الهىاج٘، و ل٩ّل ووؿدك٠

م اللٛت لخل٪ الُغاث٤،زم 
ّ
ا.ٞٗلى اإلاؿاولحن حٍٗغٌ مٗل ا ًٖ ٚحَر غ٢ها اإلاسخلٟت التي جمحَز

ُ
نىاٖت َ

 ٢ُل ل٩ّل قُش 
ً
٣ت التي جىاؾبه بىاًء ٖلى اإلاى٠٢ الخٗلُمّي.و٢ضًما ت ازخُاع الٍُغ تر٥ له خٍغ ًُ

ت ال ىا هدً الهضٖى بلى الٟىضخى،بل هضٖى بلى الخٍغ ٣ت.َو م ٍَغ
ّ
٪ اإلاٗل

ّ
مل

ُ
ىاٞٗت، و طل٪ بإن  ه

 للمى٠٢ الخٗلُمّي الظي ًجابهه،ٞهى ؤ٢ضع 
ً
٣ا الخ٣اث٤ الٗلمُت وهضّعبه،زم الهخضزل ُٞما ًسخاٍع ٞو

ت طاث الىٟ٘، والتي  هم ٖلى ٦ُُٟت الخهٝغ في مى٠٢ حٗلُمّي ما. ومً اإلاباصت التربىٍّ الىاؽ وؤٖٞغ

ى   زانت  الخىاع، َو
ً
م الٗلىم ؤوالَا ابً زلضون ٖىاًت

ّ
 في حٗل

ً
مبضؤ جغبىّي ًغاٍ ابً زلضون هاٞٗا

م اللٛت بط جٓهغ ُٞه 
ّ
٢اَبت، وهىا٣ٞه ُٞما طَب بلُه،ٞالخىاع آلُت مً آلالُاث الىاٞٗت في حٗل

ظا َى الجاهب اإلاغجي ؤو اإلادؿىؽ مجها قٟاَت بّن صّر َظا الخٗبحر. بط ٣ًى٫:   مماعؾت اللٛت،َو

ؿان باإلاداوعة واإلاىاْغة في اإلاؿاثل الٗلمُت ٞهى الظي ٣ًغب ))وؤٌؿغ َغ١ َظٍ اإلال٨ت ٞخ٤ الل

م في مالػمت اإلاجالـ   دهل مغامها.ٞخجض َالب الٗلم مجهم بٗض طَاب ال٨شحر مً ؤٖماَع قإجها، ٍو

ىاًتهم بالخٟٔ ؤ٦ثر مً الخاظت  الًى٣ُىن والًٟاويىن،ٖو
ً
((. ٞهى َىا ًى٨غ صوع 1الٗلمُت ؾ٩ىجا

ظا ؤلاه٩اع مىهّب ٖلى الٗلىم التي وٗتها ب٣ىله:ٖلىم الخٟٔ ٦ما َى واضر في جهاً ت ال٣ٟغة، َو

ما،ول٨ىه الًىُب٤ ٖلى الٗلىم آلالُت  حَر ُاث مً الخٟؿحر، والخضًض ٚو م٣هىصة بالظاث،٧الكٖغ

ت بلى الخٟٔ، و٦ما ؾب٤  ال٣ى٫ َظٍ الىؾُلت  هي  ٧اللٛت الٗغبُت،ٞمل٨ت اللؿان في خاظت ماؾَّ

الت في حٗلُم ا ّٗ  لُالبىا ُٞجب ؤن هلؼمهم بدٟٔ وؾُلت  ٞ
ً
ُا  هٖى

ً
ما

ّ
ت لٛحر ؤَلها،ٞةطا ؤعصها حٗل ُّ لٗغب

ت،و٦ظا ألاقٗاع التي هٓمها ٞدى٫  م،وم٣خُٟاث مً ألاخاصًض الىبىٍّ ؾىع ٢ِهاع مً ال٣غآن ال٨ٍغ

 
ً
 ؤوقٗغا

ً
اث الُالب هثرا رث مدْٟى

ُ
الكٗغاء،و التي ٞحها صٖىة بلى الًُٟلت وم٩اعم ألازال١، ٩ٞلما ٦ث

 
ُ
لى م٣ضاع ظىصة اإلادّٟى ؤواإلاؿمٕى ج٩ىن َنل ظاماؤقاع بلُه في مىي٘ آزغ ))ٖو مه.َو

ُ
ه و٢ل

ُ
ر لؿاه
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  1ظىصة الاؾخٗما٫ مً بٗضٍ،زم بظاصة اإلال٨ت مً بٗضَما((
ً
 ال جىا٢ٌ بحن ما ؤزبدىاٍ ؾاب٣ا

ً
. ٞةطا

ت،  و  ت ال٦دؿاب اإلال٨ت اللٍٛى ُّ ما ط٦غهاٍ في البً زلضون  مً صٖىٍة جخمشل في جبجي الخٟٔ بىنٟه آل

غ١  ىا الخضًض ًٖ ٖلىم اإلا٣انض، ٞو ه في ألاو٫ ٧ان الخضًض ًٖ ٖلىم آلالت، َو
ّ
َظٍ ال٣ٟغة ؛أله

٦بحر بحن الٗلمحن. و َظا ٌكحر بلى الخًىع الظَجي البً زلضون ٞلِؿذ ٧ّل الىؾاثل الخٗلُمُت 

ظا ما ًىاصي به ٖلماء الت  ربُت في ًىمىا َظا.نالخت ل٩ّل الٗلىم، و ل٩ّل اإلاىا٠٢ الخٗلُمُت،َو

ى مبضؤ ماػالذ           ج ؤو الخضّعط، َو ضٍع ت التي ؤٖلى ابً زلضون مً صعظتها الخَّ ومً اإلاباصت التربىٍّ

.ٞٗىض 
ً
 واخضة

ً
٣ضم لُالِب الٗلِم الٗلَم صٞٗت

ُ
ت الخضًشت.ٞال ًم٨ً ؤن ه اث التربىٍّ جخبىاٍ ٧ّل الىٍٓغ

ا بهٟت زاّنت   ت للىا٣َحن بٛحَر ُّ  حٗلُم الٗغب
ً
ًجب ؤن هخضعط بالُالب، وهإزظ بُضٍ بضءا

 ٤ٞ
ُ
 بلى ؤ

ً
جُا ما َى في مدُُه،زم هيخ٣ل به جضٍع

ً
مه ؤوال

ّ
اث، وطل٪ بإن وٗل باإلادؿىؾاث واهتهاًء باإلاٗىٍى

اٍث؛ ألنَّ  م اللٛت ؤن ٨ًغع ٖلى ألا٢ل زالر مغَّ
ّ
ؤزغي.ومما ٌؿخٟاص مً ٢ىله ؤَمُت الخ٨غاع،ٞٗلى مٗل

 في طل٪ مغاٖاة للٟغو١ الٟغ 
ً
ت، ًٞال ت التربىٍّ ُّ ؾـ الٗمل

ُ
ت،ومغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت ؤؾاؽ مً ؤ ًّ ص

ُما ًلي  ه ٣ًىص بلى جشبُذ اإلاٗلىمت في طًَ الُالب، و ًدى٫ صون وؿُاجها بؿهىلت. ٞو
ّ
ًٖ ؤه

ج ٣ًى٫: ))اٖلم ؤّن جل٣حن الٗلىم  ض ما ؤقغها بلُه.ًٞٗ الخضٍع م٣خُٟاث مً ابً زلضون جٍا

...((للمخٗلمحن بهما ٩ًىن مُٟ
ً
 ٢لُال

ً
 و٢لُال

ً
 ٞكِئا

ً
ج قِئا  بطا ٧ان ٖلى الخضٍع

ً
ظا 2ضا ،وفي الخ٨غاع))َو

ت التي ؤإلاذ 3وظه الخٗلُم اإلاُٟض، و َى ٦ما عؤًذ بهما ًدهل في زالر ج٨غاعاث...((. ومً اإلاباصت التربىٍّ

،    و ؤن ًخهل  بًٗها ببٌٗ، و طل٪ 
ً
خغًنا مىه لها يغوعة ج٣اعب الضعوؽ  ؤي بةل٣ائها مخ٣اعبت

 ًّ ّى٫ِ ٖلى اإلاخٗلم في الٟ
َ
ُ

ُ
ٖلى ٨ٞغة الخخاب٘ التي ج٣ىص بلى عؾىر الٗلم: ))و ٦ظل٪ ًيبػي ؤن ال ج

ٗت بلى اليؿُان،واه٣ُإ مؿاثل الًٟ بًٗها مً  ه طَع
ّ
٤ اإلاجالـ وج٣ُُ٘ ما بُجها؛ أله الىاخض بخٍٟغ

٣ها... ألنَّ اإلال٩اث بهما جدهل بدخ ىىسخي بٌٗ ُٞٗؿغ خهى٫ اإلال٨ت بخٍٟغ
ُ
،وبطا ج اب٘ ال٨ٟغ وج٨غاٍع

ىىؾِذ اإلال٨ت الىاقئت ٖىه((
ُ
 .4الٟٗل ج

ت التي وظهها بلى اإلاٗلمحن البٗض ًٖ الٛلٓت والكضة في الخٗامل  ُّ ت و الىٟؿ ومً الخىظحهاث التربىٍّ

م٘ الُالب؛ألّن الكّضة مًّغة بهم ال ؾُما م٘ الهٛاع ٣ٞض جدملهم ٖلى ال٨ظب، و اإلا٨غ، و 

ى  م٘ طل٪ ال ًضٖى بلى الدؿاَل مٗهم بط ًغي ؤن ؤخؿً مظاَب الخٗلُم ما عؾمه السضٌٗت. َو

: ))ًا ؤخمغ بّن ؤمحر اإلاامىحن ٢ض صٞ٘ بلُ٪ ُمهجت هٟؿه وزمغة ٢لبه، 
ً

الغقُض إلاٗلم ابىه ألامحن ٢اثال
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مه
ّ
ل ّغٞه ألازباع، وعّوٍ ألاقٗاع، ٖو اٖخه ل٪ واظبت...ؤ٢غثه ال٣غآن،ٖو ت، َو  ٞهّحر ًض٥ ٖلُه مبؿَى

الؿجن، وبّهٍغ بمىا٢٘ ال٨الم وبضثه، وامىٗه مً الطخ٪ بال في ؤو٢اجه،...والجمغَّن ب٪ ؾاٖت بال 

وؤهذ مٛخىم ٞاثضة جُٟضٍ بًاَا،مً ٚحر ؤن جدؼهه ٞخمُذ طَىه، وال جمًٗ في مؿامدخه ِٞؿخدلي 

مه ما اؾخُٗذ بال٣غب واإلاالًىت، ٞةن ؤباَما ٞٗلُ٪ بالكضة والٛل إلٟه.و ٢ّىِ  .1ٓت((الٟغاٙ ٍو

ؿإ ز٣اٞت ابً زلضون، وجبيُه ل٩ّل  ِ
ّ
والا٢خباؽ مً ٢ى٫ السلُٟت الٗباسخي الغقُض ًٍغ٪ مضي اح

يبػي للمٗلم اجبإ السُىاث آلاجُت؛  مه، ٍو
ّ
م إلاٗل

ّ
٨ٞغة جخ٤ٟ م٘ مىهجه، ٞهى ًغي وظىب َاٖت اإلاخٗل

ت: م اإلال٨ت اللٛىٍّ
ّ
٨ؿب اإلاخٗل ُُ  ل

م .  -  ٢غاءة ال٣غآن ال٨ٍغ

 ، وعواًت الكٗغ.حٗلُمه ألازباع  -

ت .  -   حٗلُمه ألاخاصًض الىبىٍّ

م، زم ألازباع، وألاقٗاع،          ابً زلضون بلى ؤزظ اإلاخٗلم بدٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ
ُ
وبقاعة

جن،جٓهٍغ ٦إهه ًىا٢ٌ هٟؿه بط ط٦غ في مىي٘ آزغ في مٗغى خضًشه ًٖ ازخالٝ ألامهاع  والؿُّ

٣ ُت واإلاٛغب ٞإٞاصَم الا٢خهاع ٖلى ال٣غآن ال٣هىع ؤلاؾالمُت في حٗلُم الىلضان: )) ٞإّما ؤَل بٍٞغ

ًٖ مل٨ت اللؿان ظملت، وطل٪ ؤّن ال٣غآن ال ًيكإ ٖىه في الٛالب مل٨ت، إلاا ؤّن البكغ مهغوٞىن 

ه 2ًٖ ؤلاجُان بمشله((.
ّ
ى مظَب باَل ٦ما  -ٟٚغ هللا له-و لٗل ت، َو ٞغ ٧ان مً اإلاامىحن بمظَب الّهِ

ػ ال٣غآن بعجاػ طاحي بإؾالُبه و بالٚخه. هغظ٘ بلى ما هدً ُٞه، ، ٞةعجا3ؤقاع بلُه مد٤٣ّ اإلا٣ضمت

ت التي ًغاَا ابً زلضون طاث هٟ٘، ومً طل٪:  وهي الخىظحهاث التربىٍّ

دُؿً ؤن ًخ٩لم. ومتى ال ًجىػ له ؤن ًخ٩لم.-1 ًَ م آصاب ال٨الم متى 
ّ
 حٗلُم اإلاخٗل

 ٢ٗه اإلاىاؾب.يغوعة التروٍذ ًٖ الىٟـ بةٞؿاح اإلاجا٫ للطخ٪، ول٨ً في مى -2 

٢ا٫  –نلى هللا ٖلُه وؾلم  –و٢ض وعص ؤّن خىٓلت ،وؤبا ب٨غ ٧اها في خل٣ت ٖلٍم م٘ عؾى٫ هللا 

ٞىٖٓىا ٞظ٦غ الىاع ، ٢ا٫ :زم ظئُذ بلى  –نلى هللا ٖلُه وؾلم  –خىٓلت  :  )) ٦ىا ٖىض عؾى٫ هللا 

بُذ اإلاغؤة . ٢ا٫ :ٞسغظُذ ٞل٣ُُذ ؤبا ب ٨غ ٞظ٦غُث طل٪ له : ٣ٞا٫ : البِذ ، ًٞاخ٨ُذ الهبُان ،واٖل

٣ٞلُذ : ًاعؾى٫ هللا ها٤ٞ  –نلى هللا ٖلُه وؾلم  –وؤها ٢ض ٞٗلُذ مشل ما جظ٦غ ، ٞل٣ُىا عؾى٫ هللا 

خىٓلت ، ٣ٞا٫ : )) َمْه(( .ٞدضزخه بالخضًض . ٣ٞا٫ ؤبى ب٨غ : وؤها ٞٗلُذ مشل ما ٞٗل. ٣ٞا٫  :  )) ًا 
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ى  خىٓلت ، ؾاٖت وؾاٖت ، ولى ٧اهذ ج٩ىن ٢لىب٨م ٦غ لهاٞدخ٨م اإلاالث٨ت  ختَّ ِ
ّ
٦ما ج٩ىن ٖىض الظ

)) ٤ م ٖل٨ُم في الٍُغ
َّ
 .1حؿل

دَب    إلاا ُٞه مً  هإزظ مً الخضًض ؤّن مالَٟت الُالب والطخ٪ مٗهم ؤزىاء الضعؽ  ؤمٌغ مؿخَّ

٣ت  ؿهل ٞهمه بٍُغ التروٍذ ، وحُٛحر ظّى الضعؽ مما ٌؿاٖض في ؤلا٢با٫  ٖلى الضعؽ بغوح ظضًضة، وَُ

غة.  مِؿَّ

م.-3 
ّ
ها إلٞاصة اإلاخٗل ه مخىّظِ

ّ
جٗله ٧ل م ؤن ٌؿدشمغ الى٢ذ اإلادضص للضعؽ، ٍو

ّ
 ٖلى اإلاٗل

م، ٞةن لم جىٟ٘ ٧اهذ وؾُلت الكضة وا -4   لٛلٓت.اجساط اللحن وؾُلت للخ٣ٍى

ا للتربُت الٗملُت ٞةّن ابً زلضون ٢ض       ًٗ  واؾ
ً

وبطا ٧اهذ التربُت في ًىمىا َظا ٢ض ؤٞسخذ مجاال

ت، ٞىاصي بًغوعة اإلاغان ٖلى اللٛت   ؤصع٥ ؤَمُتها ال ؾُما ٖىض مداولت اإلاخٗلم ا٦دؿاب اإلال٨ت اللٍٛى

ت صازل ح ُّ جغاث الضعاؾت، و بِئت قبه  ؤي مماعؾتها. ٞٗلى مٗاَض ومغا٦ؼ اللٛت زل٤ بِئت انُىاٖ

ٗض اإلاىاْغة ؤًٞل 
ُ
ت اإلاهاخبت للمىهج. وح ٤ اإلاىاقِ التربىٍّ خ٣ُ٣ُت زاعط حجغاث الضعاؾت ًٖ ٍَغ

 
ً
وؾُلت إلاماعؾت اللٛت ؾُما م٘ الىا٣َحن بٛحر الٗغبُت، و٢ض الخٔ الباخض ؤّن ؤ٦ثر الُالب ٞهاخت

 ٖلى ال٨الم َم الُالب الظًً ًىدؿبىن لىاصي اإلا
ً
م لٛت ال ٌؿخُُ٘ و٢ضعة

ّ
ىاْغة، ٞال زحر في حٗل

ى ؾاا٫  ت؟ َو مها الخدضر بها، ٞضاثًما ؾاا٫ الىاؽ َى: َل جخدضر اللٛت الٗغبُت ؤو ؤلاهجلحًز
ّ
مخٗل

٨غاع، وفي الىا٢٘ ٧ّل مهاعاث اللٛت  ٪ مضي  ؤَمُت الخدضر الظي لً ًدضر بال باإلاغان و ٦ثرة الّخِ ٍغ ًُ

 في خاظت ماّؾت للمغان والخ٨غاع.

ت لُالب مٗاٝع الىحي، واللٛت       غي الباخض يغوعة اٖخماص اإلاىاْغة بىنٟها ماصة بظباٍع ٍو

ت السهم و  الٗغبُت، ٞاألواثل ؾخ٨ؿبهم ؤؾالُب مسخلٟت لخىلُض الدجج والبراَحن،و ٦ُُٟت م٣اٖع

 بلؼامه الدّجت، ؤّما َالب الٗغبُت ٞؿترسض ٞحهم اإلال٨ت اللؿاهُت مّما ًجٗلهم ؤ٢غب للىا٣َحن

ت.          ُّ  بالٗغب

 الخاجمت  -

ت  وهي مؿاَماث  ُّ ٖغيىا ُٞما ؾب٤  اإلاؿاَماث التي ٢ّضمها ابً زلضون في مجا٫ اللؿاهُاث والترب

اث  اع الؼمجي  الظي ْهغث ُٞه،  وبطا ما ٢ؿىاَا بما ْهغ مً هٍٓغ مخمّحزة بطا  هٓغها بلحها صازل ؤلَا

ٍا ؤّن ابً زلضون ٢ض ا٢ترب بك٩ل واضر مً ٖلم في ًىمىا َظا،  ؾِّخطر لىا ٦ما ط٦غ مِكا٫ ػ٦غ 

                                                           
٦خاب الخىبت م(، 1912)جغ٦ُا: اإلاُبٗت الٗامغة،  مظلم ،صحُذ مؿلم، ؤبى الخؿحن ابً حجاط ال٣كحري،   ؤزغظه 1 

 م.2752، باب ًٞل صوام الظ٦غ، م
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اللؿاهُاث الخضًض ،٦ظل٪ ؾجري  ٠ُ٦ ؤهه ؤناب اإلادؼ بط ؤقاع بهىعة ط٦ُت بلى بٌٗ اإلاباصت 

غ١ الخضَعـ. ت الُٗٓمت في مجا٫ التربُت في ؤٖمضجه الشالزت: اإلااصة الخٗلُمُت،  واإلاٗلم، َو  التربٍى

 

 الخاجمت

ىضل ئليها، وهيوفي خخام َرا البدث هخخم  -
َّ
مَّ الخ

َ
 : بأَّم الىخاةج التي ج

٠ هٟؿه الظي  - ت َى الخٍٗغ ُّ ٠ ابً زلضون للٛت ، وونٟت لها بإّجها مل٨ت لؿاه حٍٗغ

 ً ت؛ لخ٩ٍى وظضهاٍ ٖىض ؤبي اللؿاهُحن اإلادضزحن حكىم٨سخى الظي وٗتها بإّجها مل٨ت ٍُٞغ

همها . و٢ض ؤقاع ابً زلضون في  ؤ٦ثر مً مىي٘ ب ت ٞو ت الترا٦ُب، ظمل هدٍى ُّ لى ؤَم

 ال مٟغصاٍث.
ً
 ٞاإلوؿان ٦ما ٢ُل ًخدضر ُظمال

َو بلى ؤّجها هخاط -ٖلم الاظخمإ–جسّهُو ابً زلضون  -
ُ
ٟه للٛت بطا زل او٨ٗـ في حٍٗغ

 ال٣ٗل الجمعي.

 ؤزبذ ابً زلضون ؤّن اللٛت مل٨ت مً اإلال٩اث ٨ًدؿبها  ؤلاوؿان بالخ٨غاع واإلاماعؾت. -

م ، وم٣خُٟاث مً ألاقٗاع، وؤزباع الخمحز في اللٛت الٗغبُت ً - ٩ىن بدٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ

خماًؼ الُالب ُٞما  بُجهم ب٣ضع ما خٍٟٓى مً الغواج٘  ت، ٍو الٗغب، وألاخاصًض الىبٍى

 الؿاب٣ت.

ه ٖلم آله ال ٚاًت .وبّحن ؤنَّ ؤًٞل   -
ّ
هاصي ابً زلضون بٗضم الخىؾ٘ في صعاؾت الىدى ، أله

ت ، وما ٣ًىص بلى ٦ِخاب لخٗلُم الىدى َى ٦خاب ؾِبٍى ُّ ه ظم٘ بحن نىاٖت الٗغب
ّ
ه؛ أله

م،  وؤزباع الٗغب . ت إلاا ُٞه مً ؤقٗاع، وقىاَض مً ال٣غآن ال٨ٍغ  عؾىر اإلال٨ت اللٍٛى

ـ  - ت الىاظٗت : ازخالٝ َغاث٤  الخضَع ربىٍّ
ّ
ذ   ومً  آعاثه الت ٣خه ، والخضٍع ٞل٩ّل قُش ٍَغ

ىىي،  ؤو مً اإلاٗلىم بلى اإلاجهى٫، وؤن في بل٣اء الٗلم،  والاهخ٣ا٫ مً اإلادؿىؽ بلى اإلاٗ

ًخسظ اإلاضّعؽ مً الخ٨غاع وؾُلت لترؾُش الٟهم، وهاصي بدبجي الخٟٔ في ٖلم آلالت )) 

ُاث .  الىدى(( ، والبٗض ٖىه ؤي الخٟٔ في ٖلم اإلا٣انض ٧الكٖغ

ر ؤّن ٦ثرة الخأل٠ُ في اإلااصة الىاخضة يغعَا ؤ٦ثر مً هٟٗها . - ً اإلااصة الخٗلُمُت وضَّ  ٖو

م ؤقاع بلى اإلاالَٟت واللحن مٗه، ٞةطا َنلُخذ َظٍ الىؾُلت ٞهى اإلا٣هىص، وبال  -
ّ
ً اإلاخٗل ٖو

ت الُالب  ُّ ُٞدب ؤزظٍ بالكضة والٛلٓت. وفي طل٪ بقاعة بلى وظىب  مغاٖاة هٟؿ

ب بلحهم الؿإم، واإلالل.   وؤخىالهم . ٦ما صٖا بلى التروٍذ ًٖ هٟىؽ الُالب ، ل٨ُال ًدؿغَّ

ؿُان بلى ٣ٖى٫ الُالب. يغوعة اجها٫ الضع  - ِ
ّ
 وؽ بًٗها ببٌٗ؛ ل٨ُال ًدؿغب الي
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له مً ٖلىم مسخلٟت ، و  -
ّ
ت هي او٩ٗاؽ إلاا ًَمت وجمش ت والتربىٍّ ُّ ؤ٩ٞاع ابً زلضون اللؿاه

م. حَر  واضخت مّمً ؾب٣ه مً ٖلماء الٗغب ٚو
ً
 ٢ض اؾخٟاَص اؾخٟاصة
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ألاوزبُين في حعلُم العسبُت بىضفها لغت مىكف الترازُين مً اإلاعاًير الثلافُت لدي 

 أحىبُت: دزاطت جدلُلُت

 ألاطخاذ اإلاشازن الدهخىز  شمع الجمُل بً ًىب

 مدمىد عبد الفخاح ئبساَُم عِس ى

ت،  ُّ ت العاإلا ُّ كظم اللغت العسبُت وآدابها، ولُت معازف الىحي والعلىم ؤلاوظاهُت، الجامعت ؤلاطالم

ا  ماليًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخظ البدث

تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى اؾخيباٍ اإلاٗاًحر اإلاكتر٦ت بحن مٗاًحر عقضي ؤخمض َُٗمت، ومٗاًحر اإلاجلـ 

اع ألاوعوبي اإلاكتر٥، خُض بن اإلاٗاًحر اإلاظ٧ىعة ٢ض  ٩ي إلاٗلمي اللٛاث ألاظىبُت، ومٗاًحر ؤلَا ألامٍغ

خ٣٣ذ اهدكاعا واؾٗا في الاؾخسضام والخضاو٫ بحن ؤوؾاٍ اإلاهخمحن والسبراء، ؾىاء في حٗلُم اللٛاث 

حٗلُم الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها. ومً َظا اإلاىُل٤ ٣ٞض بضؤ الباخض باالقاعة بلى  ألاظىبُت ؤم في

ا الٗامت،  وبٗض ؤن ٞٙغ مً طل٪  جى او٫ اإلاٗاًحر الشالزت الش٣اٞت ومدخىاَا، ٦ظل٪ مدضصاتها ومٗاًحَر

غى ألاؾباب التي صٞٗذ بلى ازخُاع ٧ل مُٗاع مجها، ومً اإلاغظى  اإلاظ٧ىعة آهٟا بالٗغى واإلاىا٢كت، ٖو

م ٦خب حٗلُم  الخضًشت ؤن ج٩ىن َظٍ الضعاؾت هىاة ظضًضة الؾخيباٍ  ألاصواث ا في ج٣ٍى وابخ٩اَع

م، مما ًغج٣ي بمؿخىي بٖضاص ٦خب حٗلُم  الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها، والسغوط ًٖ الىمُُت في الخ٣ٍى

الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها والظي ًى٨ٗـ بضوعٍ بًجابا ٖلى مؿخىي مخٗلمي الٗغبُت مً ٚحر ؤبىائها، 

٨ُت وؤوعوبُت في  و٢ض زغظذ الضعاؾت بيخاثج مهمت، ومً: ؤَمُت اإلاٗاًحر اإلاسخاعة مً ٖغبُت وؤمٍغ

م اإلادخىي الش٣افي ل٨خب حٗلُم الٗغبُت   لٛحر الىا٣َحن بها.ج٣ٍى

  اإلالدمت

جضَعـ اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بلٛاث ؤزغي مىيٕى ًدخىي بحن َُاجه ٖلى ظىاهب ٖضة.          

واإلاٗاًحر الش٣اُٞت في مىاهج حٗلُم الٗغبُت للىا٣َحن بلٛاث ؤزغي ظاهب ال ًم٨ً ٌٚ الُٝغ ٖىه؛ 
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ى ه٣و ال ٌٛخٟغ، بط بن بٖضاص اإلاىهج صون الىٓغ بلى اإلاٗاًحر الش٣اُٞت  ًمشل سٛغة ال ٌؿتهان بها، َو

ما مً  حَر م اللٛت الٗغبُت ال ج٣خهغ ٖلى حُٗحن الٟٗل والٟاٖل ٚو
ّ
خُض بّن خاظت الضاعؽ بلى حٗل

ُُٟت التي جسضم  ت مً الترا٦ُب والٗباعاث الْى ؤظؼاء الجملت، ؤو ال٣ىاٖض الىدىٍت، ؤو جغصًض مجمٖى

لٗباعاث التي جخماشخى بضوعَا م٘ اإلاىا٠٢ واإلاىاؾباث اإلاسخلٟت. الجاهب الاجهالي بٛحر بصاع٥ لخىٕى ا

وهًغب بهظا الكإن مشال؛ ٟٞي الٗاصة ٖىضما ًٟتر١ شسهان ٌؿخسضمان ٖباعة "بلى الل٣اء"، ؤما بطا 

٤ُ"، وبىاء ٖلُه ٞةن جى٠ُْ  ٧ان ؤخضَما طاَبا ل٣ًاء خاظت مهمت، ِٞؿخسضمان ٖباعة "بالخٞى

٢ٟها اإلاىاؾب إلاا جٟغيه ز٣اٞت اللٛت ٌٗض ؤمغا مهما ٌؿخىظب الالخٟاث التر٦ُب ؤو الٗباعة في مىا

 بلُه، والٗىاًت به ٖىض جىاو٫ الجاهب الش٣افي في اإلاىهج اإلاؿخسضم.

و٢ض اؾترعى اَخمام الباخض بٗض الٗمل في مجا٫ حٗلُم الٗغبُت للىا٣َحن بلٛاث ؤزغي 

ا في جدضًض مدخىاَا الش٣افي، واخخ٩ا٦ه بٗضة مىاهج، ؤن مٗٓم جل٪ اإلاىاهج ال جىدى اج ا مُٗاعًٍ ًَ جا

مَّ ٧ان مً يمً ألامىع التي ًخٗحن ٖلى مً ٌٗمل في جإل٠ُ وبٖضاص ٦خب حٗلُم الٗغبُت 
َ
ومً ز

ًضا مً الاَخمام في بغامجه ومىاهجه باإلاٗاًحر الش٣اُٞت في جل٪  ا مٍؼ للىا٣َحن بلٛاث ؤزغي ؤن ٌٗحَر

 ال٨خب والبرامج واإلاىاهج.

اء بن الٗال٢ت ب ُضة ومخإنلت، خُض مً اإلاٗغوٝ ؤن اللٛت ٖو حن اللٛت والش٣اٞت ٖال٢ت َو

الش٣اٞت. ول٣ض لىخٔ ؤن اإلاضزل ألاًٞل في حٗلُم اللٛاث ألاظىبُت ٩ًىن مً زال٫ حٗلُم ز٣اٞت 

ا ٖلى ؤن  اللٛت بلى مخٗلمحها، َىا٥ قبه بظمإ بحن الٗاملحن في مجا٫ حٗلُم الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

تها الٗامت. ول٣ض اهدبه اإلاضزل ألا  ًٞل لخٗلُم الٗغبُت َى حٗلُمها مً زال٫ الش٣اٞت ؤلاؾالمُت وعٍئ

ال٨شحر مً اإلاخسههحن بلى ؤن اؾخسضام مىاهج حٗلُم الٗغبُت ألَلها، وألاؾلىب الخ٣لُضي في حٗلُم 

ىن ًٖ ب٦ما٫ الضعاؾت،  الٗغبُت ٢ض ؤزبذ ٞكال ٦بحرا ظٗل ؤٚلب الضاعؾحن مً ٚحر الٗغب ٌٗٞؼ

ً الٗغبي لخٗلُم للىا٣َحن  واج٣ٟىا ٖلى ؤنَّ اإلاىاهج وال٨خب واإلاىاص الخٗلُمُت اإلاؿخسضمت زاعط الَى

ً الٗغبي؛ خُض ؤٖضث لبِئت زانت  ا الظًً ًضعؾىن صازل الَى ا ال جهلر للىا٣َحن بٛحَر بٛحَر

ال٣غي وفي  مٗخمضة ٖلى لٛاتها ال٣ىمُت، لظل٪ لجإث بٌٗ اإلاٗاَض في الٗالم الٗغبي، في ظامٗت ؤم

غ بلى الخسُُِ  ٨ُت وفي ظامٗت ألاَػ ىم الضولي والجامٗت ألامٍغ ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص، وفي مٗهض السَغ
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لىي٘ ٦خب، جخىاٞغ ٞحها قغوٍ جملحها ألاَضاٝ السانت، وجٟغيها َبُٗت الضاعؾحن، وجدؿم 

  1بالىا٢ُٗت وجضوع خى٫ ؤمىع مإلىٞت في الخُاة الٗغبُت ؤلاؾالمُت اإلاٗانغة.

رػ ؤَمُت الضعاؾت  في ؤجهها حؿلِ اإلاٗاًحر الٗغبُت والٗاإلاُت اإلاٗخمضة، وبم٩اهُت البىاء وجب

 في بٖضاص مدخىي ز٣افي ًخىا٤ٞ م٘ وا٢٘ اإلاجخمٗاث ٚحر الٗغبُت.
ً
 ٖلُه مؿخ٣بال

 

 معاًير اإلادخىي الثلافي

ا ظضً       ا جىاو٫ اإلادخىي الش٣افي في ٦خب حٗلُم اللٛاث ألاظىبُت لم ٌٗض مىيٖى ضا ؤو زاهٍى

للمىا٢كت وجباص٫ وظهاث الىٓغ خىله في مُضان حٗلُم اللٛاث الاظىبُت. بل ؤيخى الاعج٣اء به ٖالمت 

ضاص، ٦ظل٪ صلُال ٖلى احؿا١ ؤَضاٝ  صالت ٖلى مُاب٣ت ال٨خاب للمٗاًغ الٗاإلاُت في الخإل٠ُ والٖا

نل وجباص٫ اإلاىاٞ٘ واإلاهالر. اإلاىهج مً الٛاًت اإلاغظىة مً صعاؾت اللٛاث ألاظىبُت؛ ؤال وهي الخىا

٣ت جىاو٫ اإلادخىي الش٣افي في ٦خب حٗلُم الٗغبُت لٛحر  ول٣ض حٗالذ الضٖىاث بةٖاصة الىٓغ في ٍَغ

ت مىاثمت لخُىعاث الٗهغ ٢ض ػط بمٗضي ٦خب حٗلُم  الىا٣َحن بها، خُض بن الاٞخ٣اع بلى مُٗاٍع

ا بلى مىدل مً الاظتهاص الٟغصي، ؤ ت في جىاو٫ الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر و ما ًم٨ً جهيُٟه بالالمُٗاٍع

َظا الجاهب. ٞىجض مً ًمُل بلى ابغاػ  الجاهب التراسي مً اللٛت صون الالخٟاث بلى الخُىع الؼمجي 

اإلاٗانغ وؤزٍغ في الخٗامالث الُىمُت في اللٛت الؿلى٥، وهجض ؤًًا مً ًىجٝغ بلى ازغاط اللٛت في 

الٗامي للٛت، م٘ بَما٫ ال٨شحر مً الجما٫ التراسي والٗٓمت الهىعة اإلاٗانغة الٛالب ٖلحها الُاب٘ 

ٓهغ ظلُت لل٣اصخي والضاوي ؤهه مً اإلاك٨الث التي جىاظهىا في  الىهُت في الىهىم ال٣ضًمت، ٍو

بٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت هي ٖضم الاجٟا١ ٖلى جدضًض اإلاىا٠٢ واإلاالمذ الش٣اُٞت التي ًم٨ً جىُْٟها 

. وبىاء ٖلُه، ٞةن َظا الباب ٢ض جىاو٫ في مبدشُه ألاو٫ 2ت لٛحر الىا٣َحنفي ٦خب حٗلُم اللٛت الٗغبُ

ٟاث اإلاخٗل٣ت بالش٣اٞت واإلادخىي الش٣افي و٦ظل٪ ٖال٢ت الش٣اٞت باللٛت، وجُغ١ بلى  والشاوي الخٍٗغ

٩ي و٦ظل٪ ألاوعوبي  ٖغى اإلاٗاًحر الش٣اُٞت للمدخىي الش٣افي لضي عقضي َُٗمت واإلاجلـ ألامٍغ

م ٦خاب "الٗغبُت بحن ًضً٪".اإلاسخاعة لِ  ؿخسلو مجها مٗاًحر مىخضة في ج٣ٍى

                                                           
ضي، بًمان ؤخمض،  1 ت والخؿبُماهٓغ: مض٧ىع، ٖلى ؤخمض، ٍَغ  ، 1،، ٍحعلُم اللغت العسبُت لغير الىاؾلين بها الىكٍس

 .121-122( م م2226)ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ الٗغبي، 
)م٨ت  ،1، ٍألاطع اإلاعجمُت والثلافُت لخعلُم اللغت العسبُت لغير الىاؾلين بهااهٓغ: َُٗمت، عقضي ؤخمض،  2

 .9م  ، م(1982اإلا٨غمت: ظامٗت ؤم ال٣غي،
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 الثلافت واإلادخىي الثلافي وعالكت الثلافت بخعلُم اللغت

ٗاتها، حٗحن ٖلُىا ؤن هٟغص بٌٗ  ٢بل السىى في الخضًض ًٖ اإلاٗاًحر الش٣اُٞت بخَٟغ

ال٢ت الهٟداث لخىاو٫ بٌٗ اإلاهُلخاث اإلاغجبُت باإلاظ٧ىع ؤزحر هدى: الش٣اٞت  واإلادخىي الش٣افي ٖو

الش٣اٞت باللٛت ؤو بٗباعة ؤزغي بخٗلُم اللٛت. حٗض ٧لمت الش٣اٞت مً ال٩لماث التي ٢ض ًلخبـ ٖلى 

بًٗهم ٞهم مٗىاَا وجدضًض مٟهىمها، ٞالٟغص اإلالم ب٣ضع مٗحن مً اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع ًُل٤ ٖلُه 

غ، وال ٣ًخهغ ألامغ ٖلى ًّ م ؤو مخد
ّ
طل٪ ٞدؿب، بل بن  السلِ بحن  مش٣ٟا، ؤي َى شسو مخٗل

ولى الخٓىا  1مٟهىم الش٣اٞت والخًاعة مً الىاخُت اللُٟٓت ٢ض ؤنبذ ؤمغا قاجٗا في مٗٓم ألاخُان.

الخ٣اعب في الاؾخسضام ل٩لمخحن اإلاخدًغ واإلاش٠٣، م٘ الٗلم ؤن الخدًغ مً الخًاعة واإلاش٠٣ مً 

ت ؤو الش٣اٞت، والخًاعة ٦ما َى مٗلىم لضًىا ٣ًه ض به الخُىع اإلااصي والهىاعي والٗمغاوي في اإلاٗٞغ

مجخم٘ ما، وفي حٗا٢ب مؿخمغ لٟترة ما، و٢ض ٣ًهض مً الخًاعة ما َى ٨ٖـ البضاوة. بن 

ا مً السلِ ٦ما ط٦غهه آهٟا في الٟهل والخمُحز  ا ٢ض جىلض لضي ال٣اعت هٖى ٟاث الؿال٠ ط٦َغ الخٍٗغ

ؿخٗغى في ألاؾُغ اإلا٣بلت بٌٗ ما ٌُٗيىا ٖلى بحن ال٩لمخحن مً خُض اإلا٣هىص واإلاغاص، بال ؤهىا ؾي

 الا٢تراب مً مٟهىم الش٣اٞت ُٞما ًخٗل٤ ببدشىا َظا.

٠ ٧لمت الش٣اٞت، بل طَب بًٗهم بلى  م ل٣ُٟىا ٖلى حٍٗغ ٞل٣ض ؤصلى الٗضًض بضلَى

٣ت الخُاة ال٩لُت للمجخم٘  ام، و٢ض ٢ُل ٞحها بإن الترار ؤو الش٣اٞت هي ٍَغ ج٣ؿُمها بلى زام ٖو

ت ألا٩ٞاع وال٣ُم واإلاٗخ٣ضاث، والخ٣الُض بجىاه ت، واإلااصًت، وهي حكخمل ٖلى مجمٖى بها ال٨ٍٟغ

، والًٟ والىدذ  غ١ ج٨ٟحر وؤؾالُب الخُاة والٗٝغ والٗاصاث وألازال١ والىٓم واإلاهاعاث، َو

حٍر مً اإلآاَغ التي ًخبىاَا اإلاجخم٘ في مٗامالجه الخُاجُت، وجٓهغ ؤًًا في ؤصبه  والخهىٍغ ٚو

وبىاء ٖلُه، ًم٨ىىا  2َحٍر و٧ل ما جىاعزه الٟغص، وؤياٝ بلُه جغازه هدُجت ِٖكه في مجخم٘ ما.وؤؾا

ال٣ى٫ بإن الش٣اٞت هخاط ٨ٞغي ببضاعي عوحي، ًجم٘ بحن لباب ؤ٩ٞاع ؤلاوؿان وجغظمخه بهىعة 

ت مً ٖاصاث وج٣الُض و٢ُم  ملمىؾت في وا٢ٗه الخُاحي، ؾىاء ؤ٧اهذ جل٪ الترظمت في نىعة مٗىٍى

 هدى طل٪، ؤم في نىعة خؿُت مً ٞىىن وببضاٖاث ملمىؾت طاث ٦ُان ًضع٦ه ٧ل طي لب وظىان.و 

ّٖغٝ ٞغوؿِـ ٖبض الىىع الش٣اٞت بإجها:"٧ل ألا٩ٞاع واإلااؾؿاث والىٓم الاظخماُٖت 

والٗاصاث والخ٣الُض التي زل٣ها الاوؿان لىٟؿه، وبضون الش٣اٞت ًهبذ الاوؿان ٧اثً بُىلىظُا ٣ِٞ 

                                                           
1  ، ت ئلى اهٓغ: ٖلي، ٞخخي ًىوـ، الكُش، مدمض ٖبض الغئٝو اإلاسحع في حعلُم اللغت العسبُت لألحاهب مً الىكٍس

بت، )ال٣اَ ،1ٍ الخؿبُم،  119م، م(2224غة: م٨خبت َو
، زغون، آاهٓغ: َىضي، نالر و 2 ٍس  ،م(1999)ٖمان: صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘،  ،3ٍجخؿُـ اإلاىهج وجؿٍى

 .121م 
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ً  1ؿل٪ الخُىاهاث".ٌؿل٪ ٦ما ح ىا ًغبِ ٖبض الىىع بحن الش٣اٞت وبحن مٗجى ولب الخ٩ٍى َو

الاوؿاوي، خُض ًغي بن الش٣اٞت ظؼء ال ًخجؼؤ مً الُٟغة الاوؿاهُت، بل بهه ًىٟي بوؿاهُت الٟغص بطا 

٦ما ؾب٤ الاقاعة بلى طل٪ في ٚحر –اهخٟذ ٖىه الش٣اٞت. وبهظا ًم٨ىىا ال٣ى٫ بإن اللٛت والتي هي 

اء الش٣اٞت، ح٨ٗـ ب٩ل ويىح الخ٣ُ٣ت الاوؿاهُت ال٩امىت لضي ٧ل مجخم٘ ها٤َ بىٟـ  -٘مىي ٖو

ه، وبطا يغبىا مشال ًىضر او٩ٗاؽ َبُٗت اإلاجخم٘ مً زال٫  اللٛت ٖلى ازخالٝ طل٪ اإلاجخم٘ وجىٖى

لٛخه لىٓغها بلى َبُٗت الانىاث في اللٛت الٗغبُت و٦ظل٪ حجم الترا٦ُب واإلاٟغصاث بما ٞحها مً 

زخالٞاث بحن الخظ٦حر والخإهِض، ٦ظل٪ الاٞغاص والخشيُت والجم٘ والظي بضوعٍ ٨ٌٗـ مضي الخ٣ُٗض ا

ت لضي اإلاجخم٘ الٗغبي، طل٪ م٣اعهت ببؿاَت الترا٦ُب واإلاٟغصاث في اللٛت  في التر٦ُبت ال٨ٍٟغ

ت، والظي ٨ٌٗـ ؤًًا جىاولها لل٣ًاًا الاظخماُٖت مً ٖاصاث وج٣الُض بهىعة ؤ٢ل خ ضة مً اإلاالًٍى

الىا٢٘ الٗغبي، مً خُض اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بُبُٗت الخٗامل بحن الغظل واإلاغؤة، وؤويإ اإلاُل٣ت 

ا  ا والتي جدىاو٫ ٖلى ؤنٗضة مخباًىت بحن اإلاجخمٗحن، بهىعة ال ًم٨ً به٩اَع و٢ًاًا الكٝغ وهدَى

 ؤو ٌٚ الُٝغ ٖجها.

شما طَب ؤَل الاهثروبىلىظُا بلى ؤن ؤنل ال٩لمت الجُجي،  ى ٌٗجي الؼعاٖت ؤو الخمجُض ٍع َو

ٞمشال ًغي ٖالم الاهثربىلجُا جاًلىع ؤن الش٣اٞت هي:"طل٪ ال٩ل اإلاغ٦ب الظي ٌكخمل ٖلى  2والخُٗٓم.

ا مً ال٣ضعاث والٗاصاث التي ٨ًدؿبها  حَر ت والٗاثض الٟجي وألازالقي وال٣اهىوي والٗاصاث ٚو اإلاٗٞغ

هصخي الاهثربىلىجي ؤًًا لم ًبخٗضوا ٦شحرا خُض هجض ؤن مخس 3الاوؿان بىنٟه ًٖىا في مجخم٘".

ٟه للش٣اٞت بال ؤن ألازحر ٢ض عبِ بحن الش٣اٞت والاوؿاهُت. ولىا ُٞما  ٖما ج٣ضم به ٖبض الىىع في حٍٗغ

ط٦ٍغ جاًلىع مالخٓت خُض ونٟها باإلاغ٦ب، مما ٨ٌٗـ الُبُٗت اإلا٣ٗضة للش٣اٞت ٖلى ازخالٝ 

ٖلى طل٪ بإن ؤلؼمها نٟت الا٦دؿابُت خُض بن الٟغص  مجخمٗاتها ؤو ختى مً ًيخمىن بلحها. بل ػاص

٨ًدؿبها مً اإلاجخم٘ اإلادُِ لخهبذ بظل٪ بعزا ومحرازا ًخىاعر مً ظُل ألزغ. و٢ض جهل الش٣اٞت في 

 ؤمغ ؤزغي بلى خض الخمجُض والخُٗٓم بدؿب ما ط٦ٍغ ؤَل الاهثروبىلىجي.

                                                           
)ال٣اَغة: أطع ئعداد الىخب الخعلُمُت لغير الىاؾلين بالعسبُت.  ،هانغ ٖبض هللا الٛاليو ٖبض هللا، ٖبض الخمُض،  1

خها  .22م، م، ص. ث(صاع الٖا
، -اإلاسحع في حعلُم اللغت العسبُت للىاؾلين بلغاث أخسي اهٓغ: َُٗمت، عقضي ؤخمض،  2 )م٨ت اإلا٨غمت: الجصء ألاٌو

 .312م، ظامٗت ؤم ال٣غي( 
)م٨ت اإلا٨غمت: ظامٗت ؤم دلُل عمل في ئعداد اإلاىاد الخعلُمُت لبرامج حعلُم العسبُت، اهُغ: َُٗمت، عقضي ؤخمض،  3

 .198م ، (1985ال٣غي، 
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ٟهم لها ولى جى٢ٟىا ٢لُال ٖلى مى٠٢ ٖلماء الٗغبُت مً جىاو٫ اإلاهُ لر، لىظضها حٍٗغ

٣ا٫ ز٠٣  بإجها:"اإلاهضع الشالسي لـ: ز٠٣، ٞالش٣اٞت ب٨ؿغ الشاء حٗجي السضمت والُٟىت واليكاٍ، ٍو

ضله والهٟت مً الٟٗل اإلا٠ًٗ ومش٠٣" . ٞالش٣اٞت َىا ججم٘ بحن 1الغمذ جش٣ُٟا ؤي ؾاواٍ ٖو

ً آزغ حكحر التهظًب والخ٣لُم إلاا َى ماصي ٧األصواث مً ؤؾلخت ؤو ما قابهها.  وهجضَا ؤًًا في مَى

ً ًترظمان  بلى الُٟىت واليكاٍ ؤي الاظتهاص واإلاشابغة. ولىا َىا و٢ٟت لُُٟت؛ خُض بن ٦ال الخٟؿحًر

بهىعة ؤو بإزغي اإلاًمىن الش٣افي، والظي َى الؿلى٥ الاوؿاوي اإلاهىضم واإلاهظب ال٣اثم ٖلى 

ٌكحر بلى الخغ٦ت واليكاٍ مما ًٟغػ  الخٗضًل واإلاغاظٗت لُسغط في نىعة مشالُت. ٦ظل٪ هجض ما

ا ز٣اُٞا ٨ٌٗـ ع٢ُا وج٣ضما.  بُبُٗت الخا٫ هخاظا ؤصبُا ؤو مٗماٍع

ى ما ًض٫ ٖلى بلٙى الٟغص مؿخىي حٗلُمُا مُٗىا، ؤو  والش٣اٞت ٦ما ط٦غها لها مٗجى زام َو

ؤو صًيُت، ًمخاػ ًٖ ٚحٍر ممً لم ًيخٓمىا في مٗاَض الٗلم ٣ُٞا٫ ٞالن طو ز٣اٞت ٖلمُت ؤو ؤصبُت 

و٦ظل٪ ؤًًا جض٫ ٖلى همِ زام لصسهُت اإلاخدضر ٖىه، ٣ُٞا٫ َى مش٠٣ ؤي لضًه ؾٗت في 

ت ؤزغي والتي هي 2ألا٤ٞ وهبٌل في ألازال١ وؾماخت في الُب٘ ىا هخل٣ي جىاوال للش٣اٞت مً ػاٍو ، َو

ت واإلا٩اهت الٗلمُت ؤو الا٧اصًمُت. خُض ؤن اإلا٩اهت الٗلمُت ال ٣اثمت ٖلى جل٣ي جخٗل٤ بالىاخُت ال٨ٍٟغ

ت مً اإلاٗاٝع اإلامىهجت في بَاع واضر جدذ ٢بت ماؾؿت حٗلُمُت مكهىعة ؤو مٗلىت ًترجب  مجمٖى

٣ت حٗلُم  ٍغ ٖلحها خهى٫ الٟغص ٖلى قهاصة جشبذ ٢ًاثه ٞترة ػمىُت مُٗىت م٣خًُا بمىهج َو

ا الٟغص لضي جسُُه ٧ل جل٪ الكغ  ُت خاَػ وٍ لُهل مدضصة، ٞةن َظا اٖتراٝ بم٩اهت ز٣اُٞت مٗٞغ

 بلى ما لم ًهل بلُه بال مً اهخهج هٟـ الىهج ؤو ؾاع ٖلى هٟـ اإلاىىا٫.

ىا٥ ؤًًا زهىنُاث في الش٣اٞت جخهل بالُب٣ت الاظخماُٖت، ٞمشال الُب٣ت الغا٢ُت  َو

لها ٖاصث جسخل٠ ًٖ الُب٣ت الضهُا وهي ما حٗٝغ بؿلى٥ )ؤلاج٨ُُذ( وج٣بل ؤهىإ زانت مً 

إلاٟهىم الٗام للش٣اٞت ُٞىٓغ بلُه ٖلى ما ٌكتر٥ ُٞه ؤٞغاص اإلاجخم٘ مً . ؤما ًٖ ا3الُٗام والكغاب

ٖاصاث وج٣الُض في اإلاإ٧ل واإلالبـ وؤؾلىب الخُاة والخٗامل وهدى طل٪ ُٞما بُجهم، و٢ض ؤقغها في ما 

ت ال بإؽ بها جدمل َظا اإلاٗجى. ٞاألزال١ وألاصب مً ألامىع التي جغظ٘ بلى ؤن ٩ًىن  ؾب٤ بلى مجمٖى

اث الخٗامل ُٞما بُجهم، للٟغص ؤ و للمجخم٘ مٗاًحر ًخ٤ٟ ٖلحها بهىعة يمىُت ؤو مٗلىت ًٖ مؿٚى

٣ت الؿالم بحن الغظل والغظل بلى بطا جباصال  ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ اإلاجخم٘ الٗغبي ال ٌٗتٝر بٍُغ

ألاخًان وال٣بالث و٦ظل٪ ُٞما بحن اليؿاء بًٗهً ببٌٗ، وبن لم ًخم طل٪ ٞةن ًضلل ٖلى ؾىء 

                                                           
، -اإلاسحع في حعلُم اللغت العسبُت للىاؾلين بلغاث أخسي اهٓغ: َُٗمت، عقضي ؤخمض،  1  .312م الجصء ألاٌو
، -اإلاسحع في حعلُم اللغت العسبُت للىاؾلين بلغاث أخسي اهٓغ: َُٗمت، عقضي ؤخمض،  2  .312م الجصء ألاٌو
 .21م أطع ئعداد الىخب الخعلُمُت لغير الىاؾلين بالعسبُت، اهٓغ: ٖبضهللا،  3
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ت ٞةن مٗى٣ت  الٗال٢ت ؤو حٗض صلُال ٖلى خضازت الخٗاٝع م٘ الصسو، بِىما في اإلاجخمٗاث ألاؾٍُى

الغظل للغظل ٢ض ٩ًىن لها مضلى٫ ؤزغ ٚحر م٣بى٫ اظخماُٖا ؤو زل٣ُا. ومً َىا جىنلىا بلى مهُلر 

 )الاج٨ُُذ(؛ ما َى واظب اجباٖه للخماشخي م٘ ز٣اٞت اإلا٩ان ؤو اإلاجخم٘ اإلاغاص الخٗامل مٗه.

غة الاٞغاص بلى الش٣اٞت جسخل٠ مً ٞغص بلى آزغ ول٨جها جخ٤ٟ في اإلاًمىن ؤو اإلاجمل وهٓ

ٞىجض مً ٌٗغى َظٍ الىٓغة ب٣ىله:"ًىٓغ البٌٗ بلى الش٣اٞت ٦ؿلى٥ مخٗلم مكتر٥ بُم ؤٞغاص 

اث ومكاٖغ لضي قٗب مٗحن" . وبظل٪ وؿخسلو ؤن الش٣اٞت ولُضة 1الكٗب، ٞهي ؤ٩ٞاع وجهٞغ

خل٠ مً مجخم٘ بلى آزغ، وؤجها ألاصاة التي بها ًداٞٔ بها اإلاجخم٘ ٖلى ٦ُاهه اإلاجخمٗاث، وؤجها جس

ت الٞغاص مجخم٘ ما ج٩ىهذ هدُجت اصعا٦ه اإلاُل٤  ، بل بجها زالنت الٗهاعة ال٨ٍٟغ ًمً اؾخ٣غاٍع ٍو

اث وآلُاث طل٪ اإلاجخم٘، بما ُٞه مً َبُٗت بِئت جدخم  لُبُٗت ؤٞغاص مجخمٗه صون اٟٚا٫ إلاؿٚى

 ل بهىعة جدىاٚم م٘ ٧ل جل٪ اإلاُُٗاث.ٖلُه الخٗام

 أهىاع الثلافت

للش٣اٞت ؤهىإ ًجب ؤن ٌُٛحها اإلادخىي الش٣افي في ٦خب حٗلُم الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها، 

والتي حّٗبر ًٖ الضواثغ الش٣اُٞت التي ًجب ؤن ج٩ىن في ؤي مدخىي ز٣افي ألي ٦خاب، ظضًغ بالظ٦غ ؤن 

عقضي َُٗمت في بَاٍع اإلاكهىع ًٖ بغامج اٖضاص اللٛت  مهُلر الضواثغ الش٣اُٞت ٢ض ؤَل٣ه

الٗغبُت، وؤن جل٪ الضواثغ جىُىي ٖلى الش٣اٞاث التي ًخًمجها ٦خاب ؤو بغهامج حٗلُم الٗغبُت لٛحر 

 الىا٣َحن بها. و٢ض ٢ؿمذ ٖلى الىدى آلاحي:

ت والٟىُت وال الثلافت العسبُت، ت الخ٣اث٤ واليكاَاث ال٨ٍٟغ  بإجها:"مجمٖى
َّ
ت حٗٝغ ٗلمُت للمجمٖى

اإلاٗانغة اإلاىخمُت بلى الخًاعة الٗغبُت. ٦ما جخمشل َظٍ الش٣اٞت في اؾخسضام والىؾاثل التي حٗبر بها 

ت ًٖ وكاَاتها وجبلُٜ عؾالتها بلى ؤبىائها، وبلى ؾاثغ الٗالم وجل٣ي عؾالت الٗالم واصائها  َظٍ اإلاجمٖى

ٟه آهٟا لىد٨ُُم به ". بن الضاثغة الش٣اُٞت ألاولى حٗمض بلى 2في بالصَا اإلاهُلر الظي ؤعظإها حٍٗغ

 ٖلما واَالٖا الخ٣ا.

ت ال٣ضًمت  و٢ض وظضها ؤن الش٣اٞت الٗغبُت ال ج٣خهغ ٖلى الخ٣اث٤ وألاوكُت ال٨ٍٟغ

ش الش٣اٞت  ٞدؿب، بل بجها جمؼط بحن ألانالت واإلاٗانغة، خُض بهه لِـ مً اإلاى٣ُي جىاو٫ جاٍع

إل ٖلى ما ونلذ
ّ
مىا بإن ل٩ل لٛت  الٗغبُت بٛحر الَا

ّ
بلُه جل٪ الش٣اٞت مً جُىع وخضازت، وبطا ؾل

م بإن ل٩ل ز٣اٞت لٛت. و٢ض الخٓىا اعجباٍ الش٣اٞت ؤلاؾالمُت باللٛت 
ّ
ز٣اٞت، ٞمً البضًهي ؤن وؿل

                                                           
ٍسزغون، آاهٓغ: َىضي، نالر و  1 )ٖمان: صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ، 3، ٍجخؿُـ اإلاىهج وجؿٍى
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 .199م دلُل عمل في ئعداد اإلاىاد الخعلُمُت لبرامج حعلُم العسبُت،اهٓغ: َُٗمت،  2
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بلٛت ال٣ىم اإلاجز٫ بلحهم، ل٩ُىن لهم هبراؾا  -اإلاغظ٘ ألاو٫ للٛت الٗغبُت–الٗغبُت. ٞل٣ض هؼ٫ ال٣غآن 

ال ج٩ىن ز٣اٞت طل٪ الىحي ؤلالهي مدؿ٣ت م٘ الُبُٗت الٗغبُت؟ بن لٛت الٗغب هي ومغقضا، ٠ُ٨ٞ 

الٗغبُت ومً زمَّ ٞةن ز٣اٞتهم او٩ٗاؽ للٛتهم، و٢ض ناصٞذ لٛتهم لٛت صًجهم ٠ُ٨ٞ لٗا٢ل الٟهل 

بحن ز٣اٞت ؤلاؾالم وز٣اٞت الٗغب؟ خ٣ُ٣ت بن ألامغ ؤبٗض مً طل٪، خُض بن الٗغبُت لؿان، ؤي ؤهه 

الٗغبُت ناع ٖغبُا بلؿاهه، ومً َىا ٧ان الٟهل بحن الٗغبُت وؤلاؾالم ؤمغا مؿخدُال، بل مً ؤظاص 

بهه وظب ٖلى ٧ل مؿلم ؤن ٣ًخطخي بخل٪ الش٣اٞت ال٣غآهُت الٛحر ٢انغة ٖلى الٗغب مىظ ٞجغ 

 ؤلاؾالم.

التي واإلا٣هىص بها:"اإلاٗخ٣ضاث واإلاٟاَُم واإلاباصيء وال٣ُم وؤهماٍ الؿلى٥  الثلافت ؤلاطالمُت،

ت ا الضًً ؤلاؾالمي مخمشال في ال٣غآن والؿىت الىبٍى ". ل٣ض ؤقغها ؾاب٣ا بلى الامتزاط بحن الش٣اٞت ٣ً1َغ

ىا هدً بهضص ٖغى مٟهىم الش٣اٞت ؤلاؾالمُت بهىعة ؤ٦ثر  الٗغبُت والش٣اٞت ؤلاؾالمُت، َو

ٝ صًاهاتهم جسهُها وؤ٦ثر جدضًضا، خُض بن الش٣اٞت الٗغبُت ٢ض ح٨ٗـ ز٣اٞت الٗغب ٖلى ازخال 

ومظاَبهم ال٣ٗضًت، والتي بضوعَا جُغح ازخالٞا في اإلاٟغصاث الش٣اُٞت ل٩ل مجها ٖلى خضة. بهىا آلان 

بهضص الخضًض ًٖ الش٣اٞت ؤلاؾالمُت بُٗجها صون قاثبت آزغي، ٞىجض ؤجها ما اج٤ٟ م٘ ال٨خاب 

ىا ٩ًىن الُٟهل والٟاع١، خُض هلخٔ ؤن الش٣اٞت  ٟت، َو جا وؤ٢غجه الؿىت الكٍغ الٗغبُت  ٧اهذ مٍؼ

٩ا، بل بجها ججهل مً مجهل  مخًمىت إلاىاَل ٖضة، ؤما الش٣اٞت ؤلاؾالمُت ٞهي مٟغصة ال ج٣بل قٍغ

ى اإلاىهج الغباوي واإلاٗغوٝ باؾم ال٣غآن والؿىت.  ؤخاصي، الا َو

 :2ولى ٣ٖضها م٣اعهت بحن الش٣اٞخحن لىظضها ما ًإحي

  

                                                           
 .199الؿاب٤ هٟؿه،  ماهٓغ:  1
 .222اهٓغ: الؿاب٤ هٟؿه، م  2
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 الش٣اٞت ؤلاؾالمُت    الش٣اٞت الٗغبُت  

اصة. *ؤجها جه ت.        ٠ ما َى ٧اثً بال ه٣و ؤو ٍػ  * جه٠ ما ًيبػي ؤن ه٩ىن ٖلُه ٞهي مُٗاٍع

ت الجاَلُت.  * ال جدؿ٤ م٘ الٗىانغ الجاَلُت.            *ج٣غ الٗىانٍغ

 * ٖاإلاُت.              *مدلُت.

.  * ؤؾاؾها ال٣غآن والؿىت.             *ؤؾاؾها الٗٝغ

ٌ الكٗىبُت لخُه ٌ الكٗىبُت لخٗاعيها م٘ ألازىة ؤلاؾالمُت.        ا مً ٢ضع الٗغب. *جٞغ  * جٞغ

ت ال٣ىمُت.  * م٣بىلت لضٖم الٗؼة الضهُت.           *م٣بىلت لضٖم الجٖز

 

٨ظا ًخطر الخباًً في ه٣اٍ ٚاًت الخؿاؾُت بحن ٦ال الش٣اٞخحن، ٨ٞالَما ٢ض ًخ٣اعبا في  َو

 الخٟانُل وألانى٫.اإلاٟهىم الٗام ول٨جهما ًخٗاعيان في 

وهي التي حٗبر ًٖ:"ز٣اٞت البالص واإلاٗخ٣ضاث واإلاٟاَُم واإلاباصيء، وال٣ُم وؤهماٍ  الثلافت اإلادلُت،

ا اإلاجخم٘ الظي ًيخمي بلُه اإلاخٗلمىن وألاخضار خى٫ بِئتهم ". بن الش٣اٞت اإلادلُت 1الؿلى٥ التي ٣ًَغ

وججاَل جل٪ الضاثغة ٌٗض قغزا بالٛا في  ظؼء ال ًخجؼؤ مً وؿُج ؤ٩ٞاع اإلاجخم٘ ومُىله وعٚباجه،

اإلاىهج اإلا٣ضم لضاعؽ اللٛت، خُض بهىا هجض ؤن الخٗغى لش٣اٞت صعاؽ اللٛت، حكُ٘ ظىا مً ألالٟت 

دت بمضي  والاوسجام بحن الضاعؽ واللٛت الهضٝ، ألهه ٌكٗغ وبهىعة ٢ض ج٩ىن يمىُت ؤو نٍغ

لتي ًخٗلم لٛخه، ُٞخىلض لضًه طل٪ ؤَمُت ز٣اٞخه، ختى بجها زغظذ ٖلى نٟداث ٦خاب اللٛت ا

٣بل ؤ٦ثر ٖلى الاهتها٫ مجها، بل بن الخٗغى للش٣اٞت اإلادلُت في  الكٗىع باالخترام لضي اللٛت الهضٝ ٍو

لٛت الضاعؽ جدض الُالب ٖلى ٣ٖض هٕى مً اإلا٣اعهاث بحن ز٣اٞخه وز٣اٞت اللٛت الهضٝ، مما ًدشه 

 ٖلى جىدي الخظع وججىب ؾىء الٟهم.

ٞخٗجي :"الى٢اج٘ وألاخضار في اإلاؿخىي الٗالمي وجخمشل في مؿخجضاث الٗهغ  عاإلاُت،الثلافت ال

اث الش٣اٞت الٗاإلاُت ". بهه إلاشحر ؤن ًخًمً ٦خاب اللٛت الهضٝ 2والاجهاالث الخضًشت ٦مىيٖى

اث ًٖ الش٣اٞت الٗاإلاُت، مما ًىٟي الجمىص ؤو الخسل٠ ًٖ ال٨خاب اإلا٣ضم للُالب، بن  مىيٖى

ت مسخلٟت مً ألانىاث ؤو اإلاٟغصاث ٦خاب حٗلُم ال لٛت ألاظىبُت لم ٌٗض ٣ِٞ وؾُلت لخل٣ي مجمٖى

والتي جخٗل٤ بلٛت ما، ولِـ ؤًًا بال٣امىؽ اإلاخًمً ٖضصا ال مدضوص مً الٗباعاث واإلاهُلخاث 

للخٗبحر ؤو الاجها٫. بن ٦خاب اللٛت الشاهُت ٌٗض مغظٗا ٖلمُا ص٣ُ٢ا ٌٗٝغ الُالب بما ٢ض ٟٚل ٖىه 

                                                           
م هخب حعلُم العسبُت لغير الىاؾلين بها: دزاطت وضفُت جدلُلُت. اهٓغ: ٖبضالغخمً،  1  .25ممعاًس جلٍى
 .25اهٓغ: الؿاب٤ هٟؿه، م 2
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ماث ٖامت، ؤو مٗاٝع ٖاإلاُت لم ًًُٟ بلحها لضي ٢غاثخه في لٛخه، بل بهه مشحر خ٣ا ؤن مً مٗلى 

 ًهاصٝ قِئا ٢ض ٢غؤ ٖىه في لٛخه والخ٣ى به في اللٛت الهضٝ.

بن م٩اهت الش٣اٞت الٗاإلاُت مً ٦خاب حٗلُم الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها، مً م٩اهت الكب٨ت 

ت  ها مً اإلاخاب٘ لها، بّن ٖغى الش٣اٞت الٗاإلاُت في الٗى٨بىجُت ؤو م٩اهت ال٣ىىاث ؤلازباٍع ٖلى جىٖى

٦خاب حٗلُم اللٛت الهضٝ، ًاصي صوع ال٣مغ الهىاعي الظي ًغنض خغ٦ت ال٨غة ألاعيُت ٖلى وظه 

 
ً
 َُبا

ً
غنض خغ٦ت اإلاٗاٝع الٗاإلاُت ٖلى مسخل٠ الكٗىب وألا٢ُاع، بن لهظا الجاهب و٢ٗا الٗمىم ٍو

 خدٟحز واليكاٍ، ل٨ُمل مؿحرجه في حٗلم اللٛت بٛحر ٧لل ؤو ملل.في هٟـ اإلاخٗلم ٌٗىص ٖلُه بال

بن البٗض الظي جخسظٍ الش٣اٞت في حٗلُم اللٛاث ألاظىبُت  البعد الثلافي في حعلُم اللغاث ألاحىبُت:

٦ما ج٣ٍغ ٖضص مً الجامٗاث الٗاإلاُت و٦ظل٪ ًخُغ١ بلُه ٖضصا مً اإلاخسههحن في َظا اإلاجا٫ َى 

في حٗلُم اللٛاث الاظىبُت، خُض بن الش٣اٞت جخمم ألابٗاص ألاعبٗت اإلاٗغوٞت لضًىا ؤجها البٗض السامـ 

باؾم اإلاهاعاث ألاعب٘ في حٗلُم اللٛت: الاؾخمإ وال٨الم وال٣غاءة وال٨خابت. وفي مٗتر٥ طل٪ ٧له هجض 

بٗاص. الش٣اٞت هي الغابِ ألاؾاسخي بحن جل٪ اإلاهاعاث، وهي البٗض الخ٣ُ٣ي الظي ج٣ىم ٖلُه باقي ألا

٠ُ٨ٞ لىا ؤن هخهىع هها لل٣غاءة ؤو ألاؾخمإ ًسلى مً جىاو٫ الجاهب الش٣افي للٛت الهضٝ؟ بل ؤي 

اث حٗٝغ ز٣اٞت اللٛت الهضٝ، وجدىاولها في ٚحر  اث ؾُٗغيها ال٨خاب بن لم ًدىاو٫ مىيٖى مىيٖى

اعاث ٦ٗمل مىي٘ وم٩ان، بهىا وبال مبالٛت هجض الش٣اٞت حٗمل ٖلى الغبِ بحن مىٓىمت جل٪ اإلاه

 .1زُِ اإلاؿبدت، بل بجها جدخل مجها مى٢٘ ال٣لب مً الجؿض

بن بٟٚا٫ صوع طل٪ الغابِ ألاؾاسخي بحن مهاعاث اللٛت، ٌٗض ٢خال لغوح اللٛت واظهايا 

غ البٗض الش٣افي ٖلى ؤهه بٗض زامـ ومهاعة ال ًم٨ً  ت والاوؿاهُت. بن جهٍى ألؾمى مٗاهحها ال٨ٍٟغ

ؿخضعي الاؾخدؿان. بهىا هُال٘ الٗضًض مً بٟٚالها في حٗلُم اللٛت ألا  ظىبُت، ؤمغ ٌؿخىظب الشىاء َو

ال٨خب اإلاهخمت بخٗلُم الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها، ول٨ً جسبِ بٌٗ جل٪ ال٨خب في َغح البٗض 

الش٣افي الٗغبي ؤلاؾالمي في مىهج ال٨خاب، ٞىجض جاعة مجهم مً ًخُغ١ بلى ألانالت جاع٧ا اإلاٗانغة، 

ؼ وجضُٖم الخمُى  وجاعة آزغي هجض ه ًٖ ألانالت وصوعَا في حٍٗؼ مً ًىداػ بلى اإلاٗانغة ٚايا َٞغ

لضي اللٛت الٗغبُت. وههٟى مً طل٪ بإن ها٦ض ٖلى ؤن الش٣اٞت بٗض ؤؾاسخي في حٗلُم الٗغبُت لٛحر 

 الىا٣َحن بها وؤن الاَخمام به ؤمغ ال مىام مىه وواظب ال جٍٟغِ ُٞه.

 معاًير اإلادخىي الثلافي

                                                           
 .1م "ئؾاز ملترح"،اإلادخىي الثلافي في بسامج حعلُم العسبُت ولغت زاهُت في اإلاجخمعاث ؤلاطالمُت اهٓغ: َُٗمت،  1



 األوؿ )التعليم(أبحاث محكمة: الجزء                              مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 629  اإلاإجمس العاإلاي الخامع للغت العسبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

صاثغة الخضًض ًٖ مٗاًغ اإلادخىي الش٣افي في ٦خب حٗلُم الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن جؼصاص ي٣ُا، بن 

لخهل بىا بلى اإلاٗاًحر اإلاغاص ألازظ بها في َظٍ الضعاؾت. بال ؤهه ًم٨ىىا ؤن وٗغى جل٪ اإلاٗاًحر صون 

اإلادخىي  الخُغ١ اإلاؿب٤ بلى السىى في الكغوٍ واإلادضصاث الىاظب مغاٖاتها ٖىض بٖضاص مٗاًحر 

الش٣افي، والتي ؾىٗغيها بالخٟهُل وبكغح واٞغ الخ٣ا. وؿخٗغى وهىا٢ل بٌٗ ألامىع التي ًخٗحن 

 جىاظضَا في جل٪ اإلاٗاًحر والتي ُمٟاصَا:

 الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت. .1

 الاإلاام بما َى مٗىىي مدؿىؽ م٘ ج٣ضًم الشاوي ٖلى ألاو٫ والخضعط في ٖغيهما. .2

 م الساَئت ًٖ ؤلاؾالم.الاَخمام بخصخُذ اإلاٟاَُ .3

 ج٣ضًم نىعة ًٖ الش٣اٞت الٗغبُت وزهىنُتها. .4

5. .ً  اخترام ز٣اٞاث آلازٍغ

 مؿاٖضة الضاعؾحن ٖلى الخُبُ٘ الاظخماعي، والخ٠ُ٨ م٘ الىا٢٘ الٗغبي وؤٞغاصٍ. .6

بن جل٪ البىىص ٢ض جًمىذ ؤَم ما ًيبػي جىاٍٞغ في اإلاٗاًحر، ألن الش٣اٞت الٗغبُت وؤلاؾالمُت هي 

م مً ازخالٝ صًاهاث ومظاَب الٗغب، ٞةهىا هلخٔ ؤجهم ؤَم ما  لى الٚغ ًمحز اللٛت الٗغبُت، ٖو

ًخ٣ٟىن في ؤٚلب ألامىع، مشل الكٝغ والٗغى وازخُاع ألاوؿاب وهدى طل٪، والتي لى هٓغها بلحها 

بهىعة خُاصًت، لىظضهاَا هابٗت مً حٗلُم صًيىا الخى٠ُ. خُض هجض ؤن الٛحرة ٖلى الٗغى جضزل 

، بال ؤن جدذ مه ظا ما ال ًغيُه الكٕغ ُلر الىسىة، والتي ٣ًابلها مهُلر الضًىر ؤو الضًازت، َو

ى هٟي الضًازت، بِىما ًدىاوله ٚحر اإلاؿلمحن مً  اإلاؿلمحن ًخٗاملىن م٘ مهُلر الىسىة بضاٞ٘ صًجي َو

 هاخُت الغظىلت وال٨غامت.

 أوال: معاًير اإلادخىي الثلافي لدي زشدي ؾعُمت

م ٦غؽَّ الض٦خىع  ت مً اإلاٗاًحر لخ٣ٍى عقضي َُٗمت ظهضا ال ٌؿتهان به في نُاٚت مجمٖى

٦خب حٗلُم الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها في ٦خابه الكهحر "صلُل بٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت لبرامج حٗلُم 

م مصخىبت ببُا٢اث  الٗغبُت". ول٣ض جًمىذ جل٪ اإلاٗاًحر زماهُت ٖىانغ ؤؾاؾُت في الخ٣ٍى

م الخ٣ضًغ، مً ؤَمها  ضصَا ؤعبٗت مٗاًحر، وهغي ؤن ؤصاة الخ٣ٍى م اإلادخىي الش٣افي ٖو مٗاًحر ج٣ٍى

٣ت الخؿاب الُضوي بدؿب الخ٣ضًغ ٖلى الىدى الخالي : .،  ٢ض ٢امذ ٨ٞغة الخؿاب ٞحها ٖلى ٍَغ

. ول٣ض ٧اهذ جل٪ اإلاٗاًحر مدِ اَخمام الباخشحن مً الضعخت ألاولى، خُض بجها اإلاٗاًحر 2، 1

م الش٣اٞت الىخُضة بحن اإلاٗ اًحر الشالزت الالجي ٣ًىم البدض ٖلحهً مهخمت بما ًدىاؾب م٘ ج٣ٍى

الٗغبُت وؤلاؾالمُت، بىنٟهما الهٟت الغثِؿت للٛت الٗغبُت، ومً َىا و٢٘ ازخُاع الباخض ٖلى 

 جل٪ اإلاٗاًحر لؤلؾباب آلاجُت:
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مً  بن جل٪ اإلاٗاًحر ٢ض نممها عقضي َُٗمت بىاء ٖلى جدلُل وج٣ىٍم ٖضص البإؽ به .1

 ٦خب اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها.

 طا بإ ال ٌٟٛل في مُضان حٗلُم الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها  .2
ً
بن عقضي َُٗمت بىنٟه زبحرا

 طاٖذ قهغجه و٦خاباجه في طل٪ اإلاجا٫.

بن الباخض ٢ض وظض ؤن ؤٚلب عؾاثل الض٦خىعاة واإلااظؿخحر و٦ظل٪ مٗٓم البدىر ٢ض  .3

م لهم.اٖخمضث ٖلى مٗاًحر عقضي َ  ُٗمت بىنٟها ؤصاة ج٣ٍى

م الجاهب الٗغبي ؤلاؾالمي، خُض ؤن اإلاٗاًحر الٗاإلاُت ال حٗحر  .4 جًمىذ جل٪ اإلاٗاًحر ج٣ٍى

 اَخماما للجاهب الضًجي في ٦خب حٗلُم اللٛت ألاظىبُت بهىعة زانت. 

زغوط جل٪ اإلاٗاًحر بهىعة مغجبت ومٟهلت وممىهجت حؿهل ٖلى الباخض اؾخسضامها  .5

 ا.والخٗامل مٗه

ُما ًلي ٖغى لخل٪ اإلاٗاًحر  مه، ٞو  مً ؤصاة ج٣ٍى
ً
٨ظا ٖمض الباخض بلى جل٪ اإلاٗاًحر لخ٩ىن ظؼءا َو

 1ٖلى الترجِب آلاحي:

 ٦ُُٟت ٖغى اإلاٟاَُم الٗغبُت الش٣اُٞت. .1

مضي قُٕى الىماطط الخ٣ُ٣ُت للش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت )ؤؾماء ؤشسام وبالص وزغاثِ  .2

م( ونى  ا.ونٟداث مً ال٣غآن ال٨ٍغ  ع للمالبـ ؤو الصخ٠ الٗغبُت ؤو ٚحَر

مضي جدغع ال٨خاب مً الىمُُت الش٣اُٞت الكاجٗت ًٖ ؤلاوؿان الٗغبي )ٌؿ٨ً السُام  .3

ت في ؤو٫ مغاخلها وؤبؿِ ؤق٩الها(. ماعؽ الخُاة البضٍو ِٗل في الصخغاء ٍو  َو

ا ؤو الاهُبإ الظي ًسغط به ال٣اعيء ًٖ الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت، مً خُض اخترامه .4

 الى٢ىٝ ٖلحها مى٠٢ اإلاداًض.

 

يي لخعلُم اللغاث ألاحىبُت   ACTFL2زاهُا: معاًير اإلادخىي الثلافي لدي اإلاجلع ألامٍس

اًت الخ٩ىمت الُٟضعالُت التي صٖمخه مالُا  ل٣ض ٖمل َظا اإلاجلـ ٖلى مكغوٕ جدذ ٖع

لًُ٘ مٗاًحر ٢ُاؾُت ٢ىمُت في مجا٫ حٗلُم اللٛت ألاظىبُت، ول٣ض ج٩اجٟذ ظهىص ؤخض ٖكغ ًٖىا 

اث الخٗلُم وهماطط البرامج لىي٘  ًمشلىن ؤهماَا مسخلٟت مً اإلاىا٤َ الجٛغاُٞت واللٛاث، ومؿخٍى

اًحر ونُاٚتها. ول٣ض خٓي َظا الخ٩اج٠ بةظمإ ٚحر مؿبى١ بحن ال٣اثمحن ٖلى الٗملُت جل٪ اإلاٗ

                                                           
 .446و 445م دلُل عمل في ئعداد اإلاىاد الخعلُمُت لبرامج حعلُم العسبُت، اهٓغ: َُٗمت،  1
ش  2   214-9-29قىَض بخاٍع

http://www.actfl.org/sites/default/files/pdfs/public/StandardsforFLLexecsumm_rev.pdf 
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٠ إلاٗاًحر جضَعـ اللٛت ألاظىبُت في  ما٫ والخ٩ىمت واإلاجخم٘ في وي٘ حٍٗغ الخٗلُمُت و٦باع عظا٫ ألٖا

ٟها، خُض بجهم ؤقاعوا ب ٩ي، ول٣ض احؿم وايٗى جل٪ اإلاٗاًحر بالخُاصًت في حٍٗغ لى ؤجها الخٗلُم ألامٍغ

لِؿذ مُل٣ت وبهما جدخاط خحن اؾخسضامها الغظٕى بلى اإلاٗاًحر اإلادلُت والسانت بالضولت الىا٣َت 

مها، بٗباعة ؤزغي: ًخىظب ٖلى مؿخسضمي جل٪ اإلاٗاًحر الغظٕى ؤًًا بلى اإلاٗاًحر  باللٛت اإلاغاص ج٣ٍى

مها، ٧اللٛت الٗغبُت ٖلى ؾبُل ا إلاشا٫ التي الجىٟ٪ ًٖ اإلادخىي التي ًغي ؤجها مىاؾبت للٛت اإلاغاص ج٣ٍى

 الضًجي والٗغبي في وؿُجها.

٩ي لخٗلُم اللٛاث ألاظىبُت بعجاب وازخُاع الباخض لؤلؾباب آلاجُت:  ول٣ض خٓذ ؤصاة اإلاجلـ ألامٍغ

 ٖاإلاُت اإلاجلـ واَخمامه بخٗلُم اللٛاث ألاظىبُت. .1

ّم بلى اإلاٗاًحر خُاصًت وايعي جل٪ اإلاٗاًحر، خُض بجهم ؤ٢غوا بهغاخت وظىب ٖىصة اإلا٣ى  .2

مها. م اللٛت اإلاغاص ج٣ٍى  اإلادلُت لخ٣ٍى

اٖخماص جل٪ اإلاٗاًحر ٖلى مٗاًحر حٗلُم اللٛاث ألاظىبُت اإلاسخلٟت، خُض جًمىذ اللٛت  .3

ا مً اللٛاث ألاظىبُت. حَر  الهِىُت والٟغوؿُت وألاإلااهُت وؤلاًُالُت والٗغبُت ٚو

مها الدؿلؿل الهغمي في جدضًض اإلاٗاًحر، بدُض ًخُغ١ الب .4 اخض بلى الى٣اٍ اإلاغاص ج٣ٍى

 بهىعة وممىهجت مدؿلؿلت.

ت الٛغى مً  .5 جىاو٫ جل٪ اإلاٗاًحر بالكغح والخىيُذ، ٞخ٨مل الهىعة ؤمام اإلا٣ّىم في مٗٞغ

ؿغ.  ٧ل مُٗاع ومغاصٍ، ُٞدؿجى للم٣ّىم اؾخسضامه بؿالؾت َو

واإلاٗاٌكاث لخل٪ ط٦غ اإلاٗاًحر الش٣اُٞت بهىعة واضخت، زم جىاو٫ الهالث واإلا٣اعهاث  .6

اإلاٗاًحر م٘ ط٦غ ؤمشلت جىيُدُت لخُب٤ُ جل٪ اإلاٗاًحر، مما ٌٗم٤ ٞهم الباخض في 

 اؾخسضام اإلاٗاًحر والغظٕى بلحها.

٩ي لخٗلُم اللٛاث ألاظىبُت بهىعة  يخهي بىا اإلاُاٝ بهظا الهضص بلى ط٦غ مٗاًحر اإلاجلـ ألامٍغ ٍو

 1مباقغة ، ووؿغصَها ُٞما ًإحي:

ل هي خضًشت مٗبرة؟ َل َىا٥ جىٕى في .1  الهىع اإلا٣ضمت، َو

ت ؟ .2  َل الهىع مىاؾبت للمغاخل الٗمٍغ

ت؟ .3  َل حُٛي الهىع صوال ٖضًضة ومخىٖى

٣ت ج٣ضًم الش٣اٞت الهضٝ اإلاخٗلم ٖلى ا٦دكاٝ ز٣اٞخه؟ .4  َل حؿاٖض ٍَغ

 َل ٣ًضم اإلادخىي الش٣افي الش٣اٞخحن ألاصبُت والكٗبُت )اإلادلُت(؟ .5

                                                           
ش 1   http://www.classzone.com/enesp/profdev/pdf/evalchrt.pdf 2214-12-7قىَض بخاٍع
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 ب٤ للىا٢٘ الخالي؟َل اإلادخىي الش٣افي ص٤ُ٢ ومُا .6

ت؟ .7 برة، وجغاعي اإلاغاخلت الٗمٍغ  َل صعوؽ ال٣غاءة التي ج٣ضم ق٣ُت ٖو

 

 1زالثا: معاًير اإلادخىي الثلافي ؤلاؾاز اإلاسحعي ألاوزوبي اإلاشترن للغاث

ؿها،  غ اللٛاث اإلاغاص جضَع اع اإلاغظعي ألاوعوبي بلى حك٨ُل ألاؾـ الٗامت لخٍُى ًغهى ؤلَا

للمىاهج الضعاؾُت وال٨خب الخٗلُمُت، خُض ًه٠ بك٩ل ٖام ما ًيبػي و٦ظل٪ السُىٍ الٗامت 

غاى اجهالُت، ًٞال ًٖ  ٖلى الضاعؾحن ٞٗله وصعاؾخه ٧ي ما ًخم٨ىىا مً بظاصة لٛت ما أٚل

جىيُده إلااَُت اإلاهاعاث واإلاٗاٝع التي ًخٗحن ٖلى الضاعؾحن جىمُتها ل٩ي ًدؿجى لهم الخىانل باللٛت 

ما َى ظضًغ بالظ٦غ ؤن طل٪ الىن٠ ٌُٛي الؿُا١ الخًاعي الظي الهضٝ بىجاح وؾالؾت. وم

اث ال٨ٟاًت لِؿحر ٢ُاؽ الخ٣ضم الظي ًدغػٍ الضاعؽ ؤزىاء  دضص مؿخٍى جىَىت ُٞه اللٛت، ٍو

 الضعاؾت ٖلى مضاع خُاجه، وفي ٧ل مغخلت حٗلُمُت ًسىيها.

اع اإلاغظعي ألاوعوبي بلى ؤمىع ٖضة هظ٦غ مجها ٖلى ؾبُل الؿغ   ص ال الخهغ:وحهضٝ ؤلَا

ؤلاؾهام في جسُي الخىاظؼ التي ٢ض جيكإ هٓغا لالزخالٞاث ال٣اثمت بحن هٓم الخٗلُم  .1

 اإلاسخلٟت، والتي ٢ض حٗى١ الاجها٫ ُٞما بحن اإلاهخمحن باللٛاث الخضًشت اإلاٗانغة.

الاَخمام بالكٟاُٞت في اإلا٣غعاث الضعاؾُت، و٦ظل٪ الضوعاث الخٗلُمُت، ألهه ٣ًىي ؤوانغ  .2

٤ وي٘ ألاؾـ الٗامت لؤلَضاٝ الخٗاون  الضولي في مجا٫ اللٛاث الخضًشت، ًٖ ٍَغ

اث للمىاهج.  واإلادخٍى

خماص ٖلحها  .3 ت مما ٌؿهل ٖملُت الٖا ُت لخىن٠ُ ال٨ٟاًاث اللٍٛى وي٘ مٗاًحر مىيٖى

 والغظٕى لها.

٤ وي٘ ٩َُل مىٓم في ق٩ل  .4 ت، ًٖ ٍَغ جسُي الخ٣ُٗضاث التي جدؿم بها اللٛاث البكٍغ

 ما ًجٗلها ؤ٦ثر ويىخا.بَاع مغظعي م

جم٨حن الكباب والبالٛحن ممً ًخدضزىن لٛاث ؤزغي مً جباص٫ اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع ُٞما  .5

 بُجهم.

ت والخىٕى الش٣افي  .6 صٖم وحصجُ٘ الخٟاَم اإلاخباص٫ والدؿامذ، و٦ظل٪ مغاٖاة الهٍى

 والخًاعي ٖبر الخىانل الضولي الٟٗا٫.

                                                           
ش 1   http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf 2214-9-32قىَض بخاٍع
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 بلى ط٦غ الضواٞ٘ وعاء ازخُاع الباخض للمغظ٘ ألاوعوبي وهي: وبىاء ٖلى ما ج٣ضم ط٦ٍغ ًيخهي بىا اإلا٣ا٫

اله٩ُل اإلاىٓم لئلَاع اإلاغظعي والظي ٌؿاٖض ٖلى خل ح٣ُٗضاث اللٛت وظٗلها ؤ٦ثر  .1

 ويىخا.

خماص ٖلحها. .2 ت التي ٌؿهل الٖا  اإلاٗاًحر اإلاىيىُٖت في جىن٠ُ ال٨ٟاًاث اللٍٛى

ت مً الضو٫ ألاوعوبُت في بٖضاصٍ، مما .3 ًمىده نٟت الٗاإلاُت والاختراُٞت في  اقترا٥ مجمٖى

ضاص والخىاو٫ و٦ظل٪ الخ٣ضًم.  ؤلٖا

٣ت ٖغيه وجىنُٟه، وجىُْٟه  .4 جي ؤًًا بٍُغ م الجاهب الش٣افي، ٖو اع ٖلى ج٣ٍى جغ٦حز ؤلَا

مي للباخض في بدشه.  صازل اإلاىهج مما ًسضم الك٤ الخ٣ٍى

5. .  جىٕى مٗاًحٍر وجُغ٢ه بلى ظىاهب لم ًخُغ١ بلحها ٚحٍر

م  ول٣ض ٧اهذ م. وآلان وؿغص مٗاًحر ج٣ٍى جل٪ الٗىامل مجخمٗت باٖشا ٖلى ازخُاٍع يمً مٗاًحر الخ٣ٍى

اع، ُٞما ًإحي:  اإلادخىي الش٣افي ٦ما ؤوعصَا ؤلَا

ت الضاعؽ للٗالم اإلادُِ اإلاٟترى  .1 ٩ىن بخدضًض مضي مٗٞغ ت الٗالم اإلادُِ: ٍو مٗٞغ

اإلاؿخسضمت لخل٪ اللٛت  وظىصٍ لضي مؿخسضمي اللٛت، و ما الجضًض الُاعت ٖلى البلضان

 واإلاُٟض في طاث الى٢ذ لضاعسخي اللٛت.

ت الاظخماُٖت: وهي ؤلاخاَت باألخىا٫ الاظخماُٖت خًاعة الجماٖت ؤو  .2 ت الخًاٍع اإلاٗٞغ

الجماٖاث التي جخدضر جل٪ اللٛت مً خُض الخُاة الُىمُت، والٓغوٝ اإلاِٗكُت، 

ا. حَر  والٗال٢اث بحن ألاشسام، وال٣ُم واإلاٗخ٣ضاث ٚو

ا: م٣ضاع وعي الضاعؽ ُٞما ًخٗل٤ بالٗال٢ت بحن الخًاعة ألام ا .3 لىعي اإلاخضازل خًاٍع

والخًاعة ألاظىبُت اإلاؿتهضٞت )مً خُض الاجٟا١ ؤو الازخالٝ الىاضر( لُخم٨ً مً جُىٍغ 

ا.  ٢ضع مىاؾب ٖلى اإلاؿخىي اإلاخضازل خًاٍع

لٛت الخم٨ً مً الاجها٫ اإلاهاعاث واإلاٗاٝع ؤلاظغاثُت: وهي بضون حٛحر التي جلؼم مخٗلم ال .4

بإَل اللٛت بك٩ل ٞٗا٫ في اإلاجاالث اإلاهمت ٦مهاعاث الاخىا٫ الاظخماُٖت الغوجُيُت؛ مً 

ىاًاث وؤمىع مهىُت وهدى طل٪. ً، َو اياث، ٞو  ٍع

ا جدؿم بالٗمىم في ظىاهب قتى مما ًا٦ض ٖلى ؤَمُت الاهخ٣اء مجها ما  بن اإلاٗاًحر الؿال٠ ط٦َغ

جغ٥ ما لؿىا بداظت بلُه. بن الخ٨م بالهىاب مً ٖضمه ًخُلب بٌٗ ًدىاؾب م٘ اخخُاظاجىا، و 

اإلادضصاث التي جدضٍ ختى ال ًجزل٤ في َىة الخىؾ٘ وؤلاٞغاٍ، ومً َىا ٧اهذ الخاظت بلى الالتزام 
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ت مًب الٗىامل الىاظب مغاٖاتها ٖىض مٗالجت اإلادخىي الش٣افي، وازخُاٍع ؤو ج٣ىٍمه  مجمٖى

وهي ٖلى مؿخىي البرهامج، خُض بن  1سظ مدضصاث للمدخىي الش٣افي،ؤوج٣ضًمه، والتي ًم٨ً ؤن جخ

مؿخىي البرهامج اإلا٣ضم للضاعؾحن ؾىاء ؤ٧ان للمبخضثحن ؤم للمخىؾُحن ؤم للمخ٣ضمحن ًسخل٠ 

بازخالٝ مؿخىاَم و٦ىدُجت مترجبت ٖلى طل٪ ٞةن اإلادخىي الش٣افي اإلاسخاع ؤًًا ًجب ؤن ًدؿ٤ م٘ 

ظضًغ بالظ٦غ ؤهه في هٕى اللٛت اإلاخٗلمت؛ ٩ًىن ج٣ضًم ألاهماٍ  مؿخىي طل٪ البرهامج. ومما َى 

الش٣اُٞت في اإلادخىي الش٣افي للٛت الٟهخي مسخلٟا ٖجها في اللٛت الٗامُت، بِىما  ًدخل هٕى البرهامج 

م٩اهت مهمت؛ ألن اإلادخىي الش٣افي لبرهامج حٗلُم الٗغبُت الٗام ًسخل٠ ًٖ اإلادخىي الش٣افي لخٗلُم 

ٚغاى زانت. ٞاإلاىا٠٢ الخُاجُت واإلاٟغصاث والترا٦ُب مسخلٟت في ٧ل مجهما، ٦ظل٪ الٗغبُت أل 

مدضص اإلاجخم٘ الظي حٗلم ُٞه اللٛت؛ خُض بن ازخالٝ اإلاجخم٘ الظي ًدخًً البِئت الخٗلُمُت 

ًخُلب ازخالٞا في ازخُاع اإلادخىي الش٣افي للمىهج، ٞالُالب الضاعؽ في بلض ؤو بِئت ٖغبُت ًسخل٠ 

ىه غوٝ ًخُلب مغاٖاتها  ًٖ ٢ٍغ في بلض آؾُىي، و٦ظل٪ ًٖ هٓحٍر في بلض ٚغبي، ول٩ل مجهم قإن ْو

 ٖىض ج٣ضًم اإلادخىي الش٣افي.

بن الى٣اٍ الؿاب٤ قغخها جغقضها بلى ؤن اٖضاص اإلادخىي الش٣افي ل٨خب حٗلُم الٗغبُت لٛحر 

ٗمض  بلى الخُىٍغ والخدضًض الىا٣َحن بها، ًخٗحن ؤن جدؿم بالكمىلُت واإلاغوهت وهبظ الجمىص، َو

ومىا٦بت حٛحراث الٗهغ والخماشخي م٘ ٧ل خضًض ومُٟض، بال ؤهىا هلخٔ ؤًًا ؤن الش٣اٞت الٗغبُت 

. والتي حٗض 2ؤلاؾالمُت جدخاط مىا بلى جسهُو ؤ٦بر في ما ًخٗحن ٖلُىا مغاٖاجه في اإلادخىي الش٣افي

ٍم بخٗلُم الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بمشابت مباصت ال ًدُض ٖجها ٧ل مً ٢هض بٖضاص مدخىي ز٣افّي زا

 بها، وبهظا الهضص هظ٦غ ٖلى ؾبُل ما ًإحي:

 ؤن حٗبر اإلااصة ًٖ مدخىي الش٣اٞت الٗغبُت وؤلاؾالمُت. .1

 ؤن حُٗي نىعة ناص٢ت وؾلُمت ًٖ الخُاة في ألا٢ُاع الٗغبُت. .2

ت للضاعؾحن ٖلى ازخالٞهم. .3  ؤن ح٨ٗـ اإلااصة الاَخماماث الش٣اُٞت وال٨ٍٟغ

ت مخٗضصة، في بَاع الش٣اٞت ؤن جدىٕى  .4 ٨ٍغ اإلااصة بدُض حُٛي مُاصًً ومجاالث ز٣اُٞت ٞو

 الٗغبُت وؤلاؾالمُت.

                                                           
 4م  اإلادخىي الثلافي في بسامج حعلُم العسبُت ولغت زاهُت في اإلاجخمعاث ؤلاطالمُت "ئؾاز ملترح"، اهٓغ: َُٗمت،  1

 .5و
مه،-جدلُله -الىخاب ألاطاس ي لخعلُم اللغت العسبُت للىاؾلين بلغاث أخسي ئعدادٍغ: الىا٢ت،  اهٓ 2 و  44م جلٍى

45. 
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ًت مً الضاعؾحن، مً مسخل٠ اللٛاث  .5 ؤن جدىٕى اإلااصة بدُض ج٣بل ٢ُاٖاث ٍٖغ

غاى.  والش٣اٞاث وألٚا

ؤن جدؿ٤ اإلااصة لِـ ٣ِٞ م٘ ؤٚغاى الضاعؾحن ول٨ً ؤًًا م٘ ؤَضاٝ الٗغب مً حٗلُم  .6

ا.لٛت  هم ووكَغ

 ؤال حٟٛل اإلااصة ظىاهب الخُاة الٗامت واإلاكتر٥ بحن الش٣اٞاث. .7

 ؤن ٨ٌٗـ اإلادخىي خُاة ؤلاوؿان الٗغبي اإلاخدًغ في بَاع الٗهغ الظي ٌِٗل ُٞه. .8

ضٞٗه بلى حٗلم اللٛت والاؾخمغاع في َظا الخٗلم. .9  ؤن ًشحر اإلادخىي الش٣افي للماصة اإلاخٗلم ٍو

ب بلى البُٗض، ؤو مً الخايغ بلى اإلاؿخ٣بل، ؤو بلى ؤن ًىٓم اإلادخىي الش٣افي، ب .12 ما مً ال٣ٍغ

ً، ؤو مً ألاؾغة بلى اإلاجخم٘ ألاوؾ٘.  آلازٍغ

 ؤن ج٣ضم اإلااصة اإلاؿخىي الخسخي مً الش٣اٞت زم جخضعط هدى اإلاؿخىي اإلاٗىىي. .11

 ؤن جىؾ٘ اإلااصة زبراث اإلاخٗلم بإصخاب اللٛت. .12

 لؿاب٣ت في ز٣اٞاتهم.ؤن جغجبِ اإلااصة الش٣اُٞت بسبراث الضاعؾحن ا .13

 ؤن ٣ًضم اإلادخىي الش٣افي باإلاؿخىي الظي ًىاؾب ٖمغ الضاعؾحن ومؿخىاَم الخٗلُمي. .14

 ؤن جلخٟذ اإلااصة وبك٩ل زام بلى ال٣ُم ألانُلت اإلا٣بىلت في الش٣اٞت الٗغبُت وؤلاؾالمُت. .15

ً مً ؤ٩ٞاع زاَئت ًٖ الش٣اٞت الٗغبُت .16 ما وجصخُدا إلاافي ٣ٖى٫ ال٨شحًر  ؤن ج٣ضم ج٣ٍى

 وؤلاؾالمُت.

 ؤن جخجىب بنضاع ؤخ٩ام مخٗهبت للش٣اٞت الٗغبُت. .17

 ؤن جخجىب بنضاع ؤخ٩ام يض الش٣اٞاث ألازغي. .18

19.  

 الخاجمت

إل بٗض الباخض ؤوال: جم٨ً م بمىيٕى جخٗل٤ مهاصع ٖضة ٖلى الَا  الىا٣َحن لٛحر الٗغبُت ٦خب ج٣ٍى

إل ٦ظل٪ بها،  حٗلُم في الش٣افي اإلادخىي  مٗاًحر ٖلى الخٗٝغ مً والبدىر، الغؾاثل بٌٗ ٖلى الَا

 :آلاحي بلى الباخض جىنل خُض الغؾالت مً الشاوي الٟهل في ًبرػ وطل٪ بها، الىا٣َحن لٛحر الٗغبُت

م في َُٗمت عقضي مٗاًحر ؤَمُت وظضث ٢ض الضعاؾت بّن  -1  لٛحر الٗغبُت حٗلُم ٦خب ج٣ٍى

٤ ؤَمُت ٖلى وجا٦ض الٗغبُت، اللٛت مً الضًجي الك٤ جغاعي بّجها خُض بها، الىا٣َحن  الش٣اٞت بحن الخٍٟغ

 .وؤلاؾالمُت الٗغبُت
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٩ي اإلاجلـ مٗاًحر ؤَمُت  بُيذ ٢ض الضعاؾت بّن  -2 م في ألامٍغ  ألاظىبُت، اللٛاث حٗلُم ٦خب ج٣ٍى

 ٖلى جا٦ض وؤجها والغؾاثل، وألابدار الضعاؾاث مً الٗضًض ٖلحها واؾدىضث ٖاإلاُت اإلاٗاًحر جل٪ بّن  خُض

 .الُالب مؿخىي  م٘ وجىاؾبه الش٣افي اإلادخىي  ٖغى في الخضعط ؤَمُت

اع مٗاًحر ؤَمُت  بُيذ ٢ض الضعاؾت بّن  -3 ت ٢بل مً ؤٖض خُض ألاوعوبي، ؤلَا  مسخلٟت مجمٖى

 همىطظُت بيخاثج لُسغظىا بُجهم ُٞما حٗاوهىا والظًً ألاوعوبي، الاجداص مؿخىي  ٖلى اإلاخسههحن مً

 حٗلُم ٦خب في الش٣افي الىا٢٘ بْهاع ؤَمُت ٖلى وؤ٦ضوا اجداصَم، ٌٗتري  الظي الش٣افي الخىٕى جالثم

 .ألاظىبُت اللٛاث

 : الخىضُاث

ؤن جخٓاٞغ ظهىص اإلاخسههحن لخٟغػ لىا ؤصاة ٖغبُت مؿخ٣لت ٖلى ٚغاع ألاصواث التي ؤٖضَا ص٦خىع 

م ٦خب حٗلُم الٗغبُت.  عقضي َُٗمت لخ٣ٍى
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واإلاعجم لغير الىاؾلين في العسبُت: دزاطت وضفُت بىاء اإلاطؿلح في اللغت العسبُت 

 جدلُلُت

 هىاٌ عبدهللا

الجامعت  -ولُت معازف الىحي والعلىم ؤلاوظاهُت -بلظم اللغت العسبُت وآدابها  ؾالبت دهخىزاٍ

ا  ؤلاطالمُت العاإلاُت بماليًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخظ البدث

  
ً
ا باليؿبت للمٗلم واإلاخٗلم همىا قهض حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها ب٩اٞت ٖىانَغ

ت ٧ل  ، و٢ض ؤْهغ َظا الىمى الخاظت اإلااؾت بلى ٞهل بٌٗ اإلاىاهج ًٖ بًٗها ومٗٞغ
ً
ٗا  وؾَغ

ً
متزاًضا

م اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها، وصعاؾتها صعاؾت ونُٟت ماصة، والبدض ًٖ مهُلخاث حٗلُ

 مً اإلاغاظ٘ واإلاهاصع التي جىنلىا بلى الهضٝ 
ً
جدلُلُت مً زال٫ اإلاٗاظم الٗغبُت وال٣ىامِـ، وبًٗا

 مً الٟهم لجىاهب َظا 
ً
 مكتر٧ا

ً
اإلابخػى، والتي حؿهم في يبِ مؿحرة الخٗلُم والخٗلم، وجد٤٣ ٢ضعا

الٛغى ؾدباصع الباخشت مؿحرتها الٗلمُت في البدض ًٖ مهُلخاث حٗلُم  الٗلم، ومً ؤظل َظا

ت ماَُت  اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها وصعاؾتها صعاؾت ونُٟت جدلُلُت والخُغ١ بلى مٗٞغ

السهاثو اإلاهمت إلاعجم اإلاهُلخاث في حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها، ووي٘ ٢اثمت جبحن 

 ٖلى اإلااؾؿاث الخٗلُمُت َظٍ اإلاهُلخاث م٘ ب
ً
ُان مٟهىمها وصالالتها، ختى ٌؿهل مؿخ٣بال

 
ً
همها ٞهما تها ٞو ومخٗلمي اللٛت الٗغبُت ومٗلمحها في ٧اٞت ؤعظاء الٗالم ؤلاؾالمي الٗغبي والٛغبي مٗٞغ

.
ً
 وص٣ُ٢ا

ً
 واُٖا

 اإلا٣ضمت

ا، و٢ض اإلاهُلخاث الٗغبُت مً مخُلباث الخُاة الُىمُت التي حؿهم في جىمُت اللٛت  َغ الٗغبُت وجٍُى

 لالؾخٗما٫ الُىمي 
ً
 ًىمُا

ً
٢ضعث مىٓمت )الُىوؿ٩ى( اؾخدضار اإلاهُلخاث بىدى زمؿحن مهُلخا

ا. ً ؤل٠ مهُلر ؾىىًٍ ت و٧ل  1ؤي هدى ٖكٍغ ول٣ض ٧ان إلوكاء اإلااؾؿاث الٗلمُت اللٍٛى

                                                           
م(، 2228)صمك٤: صاع ال٨ٟغ،  علم اإلاطؿلح وؾساةم وغع اإلاطؿلحاث في العسبُت،اهٓغ: زؿاعة، ممضوح مدمض،  1
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ت التي ٧ان ٖلى عؤؽ مه ت ألازغ ال٨بحر في ْهىع اإلاجام٘ اللٍٛى امها جُىٍغ اللٛت اإلاجخمٗاث اللٍٛى

 الٗغبُت وظٗلها قاملت مؿخىُٞه إلاخُلباث الٗهغ. 

ولٗلىا وؿخُُ٘ ؤن هلسو ؤَم ؤلاق٩االث اإلاخٗل٣ت باإلاهُلخاث في اللٛت الٗغبُت في ؤعبٗت 

مداوع، وهي: ؤلاق٩االث اإلاخٗل٣ت ببيُت ال٩لمت، وؤلاق٩االث اإلاخٗل٣ت بضاللت اإلاهُلخاث، 

إلاعجماث، وؤلاق٩االث اإلاعجمُت والضاللُت التي ٌٗاوي مجها مخٗلى اللٛت وؤلاق٩االث اإلاخٗل٣ت بةٖضاص ا

 الٗغبُت بىنٟها لٛت زاهُت ؤو ؤظىبُت. 

 بيُت اإلاطؿلحاث: 

ً اإلاهُلخاث، وال٨ك٠  ت التي جخسظ لخ٩ٍى جخلسو َظٍ ؤلاق٩الُت في جدضًض الىؾاثل اللٍٛى

ت التي اجسظَا اإلاترظمىن بلى ا ً بالخٟهُل ًٖ الىؾاثل اللٍٛى للٛت الٗغبُت واإلاالٟىن بها لخ٩ٍى

اإلاهُلخاث الٗلمُت. بن ال٣ُام بهظٍ البدىر في مجا٫ اإلاهُلخاث ٚحر م٣هىع ٖلى ٦خب الترار، 

بل حكمل الجهىص التي بظلذ مىظ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وختى الُىم إلًجاص مهُلخاث حٗبر ًٖ 

اؾخسضمذ بالٟٗل في جل٪ اإلاٟاَُم الجضًضة، وجخُلب ٦ظل٪ بدشا في بيُت اإلاهُلخاث ٦ما 

ُت الىنُٟت في اجساط ال٣غاعاث اإلاسخهت بخ٩ىًٍ  الىهىم. وجُٟض َظٍ الضعاؾاث الهٞغ

 1اإلاهُلخاث الٗلمُت.

وظضًغ بالظ٦غ ؤن مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة ٢ض وي٘ ٢غاعاجه في ؤنى٫ اللٛت بىاء ٖلى 

غبُت، ٞإياٞذ مٗلىماث ص٣ُ٢ت ٖضص مً البدىر التي ججاوػث آعاء الىداة في يىء الىهىم الٗ

ً مهُلخاث ٖلمُت.  ومىز٣ت ًٖ ؤبيُت ؤٞاصث في ج٩ٍى

 داللت اإلاطؿلحاث:

اث اإلاهُلخاث في اللٛت الٗغبُت ؤؾاؾا مهما لل٣ُام بالبدىر اإلاخٗل٣ت  ٌٗض البدض الضاللي إلاجمٖى

 2اإلاٟاَُم الجضًضة. باإلاهُلخاث الىاعصة في الترار الٗغبي ؤو في ال٩لماث الٗغبُت اإلاىعوزت للخٗبحر ًٖ

                                                           
 .31اهٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه، م 1
 .32اهٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه، م 2
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ومً َىا جبرػ ٢ًُت الخُىع الضاللي في اللٛت الٗغبُت والظي ٌٗض مىيٕى بدشىا َظا. ٞهظٍ 

ت للمهُلخاث.  الضعاؾاث الضاللُت طاث ؤَمُت ٦بري في الضعاؾت اللٍٛى

ً اإلاهُلخاث اإلاٗغبت مً ٢ًاًا البدض اللٛىي في اإلاهُلخاث الٗغبُت  بن ٢ًُت جضٍو

حر ًىهاهُت بلى اللٛت الٗغبُت التي جدخاط بلى م ض مً الٗىاًت، ألهه ٢ض ه٣لذ مهُلخاث ًىهاهُت ٚو ٍؼ

ؤزىاء خغ٦ت الترظمت في الٗهغ الٗباسخي، وزمت ٧لماث الجُيُت صزلذ اللٛت الٗغبُت ؤزىاء الاخخ٩ا٥ 

بحن اإلاٛغب الٗغبي وألاهضلـ مً ظاهب، وؤوعوبا الالجُيُت مً ظاهب آزغ. وفي الٗهغ الخضًض 

ت، صزلذ م ٘ خغ٦ت الترظمت والى٣ل الخًاعي مهُلخاث ؤوعوبُت مً الٟغوؿُت وؤلاهجلحًز

ً َظٍ ال٩لماث ألاوعوبُت الخضًشت بالسِ  وؤلاًُالُت بلى ألا٢ُاع الٗغبُت، وحٗضصث َغاث٤ جضٍو

 الٗغبي. 

 ئعداد اإلاعجماث الخاضت لللؿاعاث. 

جغازُت حٗض ظهىصا ؤؾاؾُا،  بن اإلاعجماث السانت بال٣ُاٖاث ؾىاء ؤ٧اهذ مهُلخاث خضًشت ؤو 

ولٗله مً الًغوعي خهغ َظٍ اإلاهُلخاث لخ٩ىن عنُضا ؤؾاؾُا ًم٨ً ؤلاٞاصة مجها في البدىر 

اإلاخٗل٣ت باإلاهُلخاث. ؤي٠ بلى طل٪ ؤن بًجاص َظٍ اإلاعجماث ٌٗض ؤًًا مً ألاصواث اإلاهمت 

  1للبدض في اإلاهُلخاث الٗغبُت.

اوي منها مخعلمى اللغت العسبُت بىضفها لغت زاهُت أو ؤلاشياالث اإلاعجمُت والداللُت التي ٌع

 أحىبُت.

م مً ؤن اللٛت الٗغبُت جدخىي ٖلى زغوة ُٖٓمت مً ال٩لماث التي جغا٦مذ ٞحها مىظ ؤ٢ضم  ٖلى الٚغ

غاى. بُض ؤن َظا ال٨م الهاثل مً ال٩لماث،  الٗهىع، وجىؾٗذ وحٗضصث بمغوع الؼمً وحٗضصث ألٚا

ا مً الهٗىباث التي ٌٗاوي مجها وحٗضص مٗاهحها ألانلُت وال ت، ٢ض ؤنبدذ بك٩ل ؤو بأزغ هٖى شاهٍى

ا. ٦ما ؤن البدض ًٖ مٗاوي ال٩لماث في اإلاٗاظم الٗغبُت ٌٗض مك٩لت  ا مً الىا٣َحن بٛحَر مخٗلمَى

 ًٖ اإلاك٨الث الىاججت ًٖ بيُت ال٩لمت ونُٛتها في اللٛت 
ً

ؤزغي، جًاٝ بلى َظٍ اإلاك٩لت، ًٞال

ُما ًلي  ؤَم اإلاك٨الث اإلاعجمُت والضاللُت التي ٌٗاوي مجها مخٗلمى اللٛت الٗغبُت لٛت زاهُت الٗغبُت. ٞو

 ؤو ؤظىبُت:

                                                           
 .27م(، م1956(، )ال٣اَغة: 1الٗضص )مجلت مجمع اللغت العسبُت، "اللٛت والٗلىم"،  ،اهٓغ: خؿحن، مدمض ٧امل1 
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٦ثرة ٧لماث اللٛت الٗغبُت، التي حٗض مً محزاتها؛ ججٗل مً الٗؿحر ٖلى مخٗلمحها مً  .1

ا، الؿُُغة ٖلى ٧لماتها، مهما ؤمطخى الضاعؽ مً الؼمً في حٗلمها،  الىا٣َحن بٛحَر

ت بها. وجخطر َظٍ اإلاك٩لت ٖىضما ًمطخي الُالب ٞترة ؤو ونل بلى  مؿخىي مً اإلاٗٞغ

كٗغ ؤهه ٢ض جم٨ً مً  دٟٔ آلاالٝ مً ٧لماتها، َو لت في حٗلم اللٛت الٗغبُت، ٍو ٍَى

ت ٞهمه، ألن ال٨شحر مً  مهاعاتها، زم ٣ًغؤ هها مً ٦خاب ؤو صخُٟت، ُٟٞاظإ بهٍٗى

بت ٖلُه، وألن ماحٗلمه الٌٗض بال ٢ُ  غاث ٢لُلت مً بدغ َظٍ اللٛت.٧لماجه ٍٚغ

حٗضص مٗاوي اللٛت الٗغبُت وجىٕى صالالتها، واهخ٣ا٫ ال٩لمت مً اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي بلى  .2

ت والانُالخُت، ٧ل طل٪ ٢ض ٌؿبب   ًٖ اإلاٗاوي الشاهٍى
ً

ت، ًٞال مٗجى ؤو مٗان مجاٍػ

نٗىبت في ٞهم اإلاٗجى اإلا٣هىص في هو مً الىهىم. وجخٟا٢م َظٍ اإلاك٩لت بطا ٧ان 

ت وجىُٓمها وج٣ضًمها للمخٗلم لم ًخم ٖلى ؤؾـ ٖلمُت مً خُض از خُاع اإلاىاص اللٍٛى

ا مً اإلاٗاًحر التي ًيبػي ؤن جد٨م بٖضاص اإلاىاهج  حَر الكُٕى وألاَمُت والخضعط ٚو

 واإلا٣غعاث، ال في ازخُاع اإلاٗجى وجدضًضٍ، بل في ازخُاع ال٩لمت هٟؿها.

ه .3 ُٟت، مً خُض اعجباٍ ال٩لماث الٗغبُت بالخهٍغ٠، وزًٖى ا لل٣ىاٖض الخهٍغ

الك٩ل ؤو البيُت، واإلاحزان الهغفي، والخىػَ٘؛ عبما ٌك٩ل نٗىبت ٖلى اإلاخٗلم الىا٤َ 

بٛحر الٗغبُت، وبن ٧ان َظا الاعجباٍ مً اإلاحزاث اإلاهمت في اللٛت الٗغبُت، ٞال٨شحر مً 

ضون ؤن حٗلم اإلاخٗلمحن الظًً لم ًخٗىصوا ٖلى َظا الىٕى مً الاعجباٍ في لٛاتهم ٌٗخ٣

هم مٗىاَا؛ ولهظا ًالخٔ لجىء ٦شحر مً  ال٩لمت في اللٛت الهضٝ الًخٗضي خٟٓها ٞو

َاالء بلى وي٘ ال٩لماث في ٢ىاثم، م٘ ط٦غ مٗجى ؤو مٗىُحن مً مٗاهحها، وخٟٓها 

 مٗؼولت ًٖ ؾُا٢ها.

ًىاظه مخٗلمى اللٛت الٗغبُت مك٨الث في ٞهم بٌٗ ال٩لماث واؾخٗماالتها،  .4

سُئىن في ط ظا ٍو ا في بيُت ال٩لمت وصاللتها. َو ل٪؛ هدُجت حٗمُم ال٣اٖضة التي حٗلمَى

ُت التي  ؤمغ مخى٢٘ في ٦شحر مً الخاالث، وبسانت في خالت ٖضم اَغاص ال٣اٖضة الهٞغ

جد٨م بيُت ال٩لمت الٗغبُت ؤو جدضص مٗىاَا وجىػَٗها. و٢ض ًدضر السُإ بؿبب ؾىء 

ـ، ٖىضما ج٣ضم ال٩ ٣ت الخضَع لماث في ٢ىاثم مٟهىلت ًٖ ؾُا٢اتها اإلاىهج ؤو ٍَغ

٣ت، ؤو ج٣ضم لهم في ق٩ل  الُبُُٗت، ؤو ٌصج٘ الُالب ٖلى خٟٓها بهظٍ الٍُغ

ُُٟت.  ٢ىاٖض ظاٞت، ال جغاعى ٞحها الجىاهب الاجهالُت والْى

ٚالبا ماًىاظه مخٗلمى اللٛت الٗغبُت مك٨الث في ٞهم ٧لماث الٗغبُت واؾخٗماالتها  .5

ً طل٪ نٗىبت جدضًض الٟىانل بحن ال٩لماث الٗغبُت بؿبب جإزحر اللٛت ألام؛ م
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وبسانت في اإلاغاخل ألاولى مً الخٗلم لضي الىا٣َحن بلٛاث ج٨خب بالخغوٝ 

الم، ٣ٞض  ٤ بحن ال٩لماث اإلاعجمُت وؤؾماء ألٖا الالجُيُت؛ ومً طل٪ ٖضم الخٍٟغ

ٌؿإ٫ بًٗهم ًٖ مٗجى ٧لمت جض٫ ٖلى شسو ؤو م٩ان ؤو ٦خاب، و٢ض ًمطخي و٢ذ 

في البدض ًٖ مٗىاَا في اإلاعجم، ٞال ًٟلر في الٗشىع ٖلى ال٩لمت هٟؿها.  َىٌٍل 

الم  ت وؤمشالها مً اللٛاث التي جمحز ألٖا وجالخٔ َظٍ اإلاك٩لت لضي الىا٣َحن باإلهجلحًز

٤ بحن الاؾم والٟٗل  بدغوٝ ٦بحرة جخهضع ال٩لمت؛ ومً طل٪ ؤًًا ٖضم الخٍٟغ

ظا والهٟت التي جغظ٘ بلى ؤنل اقخ٣اقي واخض،  ٞخسخل٠ بازخالٝ الخغ٧اث، َو

ت التي جدخىي ٖلى ٧لماث ال ًٟغ١  ت، ٧اإلهجلحًز ًدضر لضي الىا٣َحن باللٛاث الىبًر

التي  accentبحن مٗاهحها وألا٢ؿام التي جيخمي بلحها ؾىي مىي٘ الىبر، مشل ٧لمت: 

ٗال بطا وي٘ الىبر ٖلى اإلا٣ُ٘ ال  شاوي.ج٩ىن اؾما بطا وي٘ الىبر ٖلى اإلا٣ُ٘ ألاو٫، ٞو

ًخهىع ٦شحر مً مخٗلمي اللٛاث ألاظىبُت ؤن ظمُ٘ اإلاٗاوي في اللٛاث واخضة، وؤن  .6

ٗخ٣ضون ؤن ل٩ل ٧لمت في اللٛت الهضٝ  الازخالٝ في ال٩لماث الضالت ٖلحها وخؿب، َو

ظا الخهىع ٚحر صخُذ في ٦شحر مً الخاالث؛ ٞٗم  ما٣ًابلها في لٛت ألام للمخٗلم، َو

ت ٧لمت واخضة وهي: وزا٫ ٧لمخان ٖغبِخان ٣ًابل وألاناب٘  uncleهما في ؤلاهجلحًز

ت ُُٞل٤ ٖلى ؤناب٘  جُل٤ في الٗغبُت ٖلى ؤناب٘ الُضًً والغظلحن، ؤما في ؤلاهجلحًز

لى ؤناب٘ الغظلحن  fingersالُضًً  . و٢ض حٗجي بٌٗ ال٩لماث في لٛت اإلاخٗلم toesٖو

( في الاؾخٗما٫ الٗغبي مٟهىما مًاصا إلاٗجى في اللٛت الهضٝ، ٞٗباعة )الضوع ألاو٫ 

ُاوي  ٣ا لالؾخٗما٫ ؤلاهجلحزي البًر حٗجي الضوع الظي ٞى١ الضوع ألاعضخي مباقغة، ٞو

first floor ٩ي ٖلى الضوع ت جُل٤ في الاؾخٗما٫ ألامٍغ ، ٚحر ؤن َظٍ الٗباعة ؤلاهجلحًز

م مً  second floorألاعضخي، ؤما الضوع ألاو٫ ُُٞل٤ ٖلُه  حَر ٨ُىن ٚو ٞاألمٍغ

بلٛاث ؤزغي الظًً ًخ٣ٟىن م٘ َظا الاؾخٗما٫ ٢ض ًلخبـ ٖلحهم اإلاٗجى في  الىا٣َحن

  1 الٗغبُت.

مما ٤ٌُٗ ٞهم ٧لماث اللٛت الٗغبُت، ومجاالث اؾخٗمالها، جهىع اإلاخٗلم ؤن ٧ل  .7

اإلاٗاوي التي جضوع في طَىه قاجٗت الاؾخٗما٫ في لٛخه، م٘ ازخالٝ اللٟٔ ٣ِٞ. 

خماص ٖلى الترظمت مً اللٛت ألام وبلحها، والغظٕى بلى ٧ل  ولٗل ؾبب َظٍ اإلاك٩لت الٖا

                                                           
اى: ظامٗت اإلال٪ الخلابل اللغىي وجدلُل ألاخؿاء، وبسخا١ مدمض ألامحن،  ،اهٓغ: نُجي مدمىص بؾماُٖل 1  )الٍغ

 .68م(، م1982ؾٗىص، 
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زم ٖضم الخسلو مً جإزحر اللٛت ألام، ونٗىبت  ٧لمت في اإلاٗاظم زىاثُت اللٛت، ومً

الخٗبحر ًٖ اإلاٗاوي الٗغبُت بال٩لماث وألاؾالُب الٗغبُت. و٢ض جيكإ َظٍ اإلاك٩لت 

بؿبب الاَخمام ب٣ىاٖض الىدى والهٝغ في اإلاغاخل اإلاب٨غة والخٗلم، وج٣ضًمها 

مٗجى مً بإؾالُب مباقغة وظاٞت. ومً اإلاالخٔ ٦ثرة ؤؾئلت الُالب ًٖ الخٗبحر ًٖ 

اإلاٗاوي عبما ال٩ًىن قاجٗا في اللٛت الهضٝ، ؤو جغظمت ٧لمت او ٖباعة مً لٛت اإلاخٗلم 

ظٍ اإلاك٩لت ٚالًبا ما جدضر في اإلاغاخل اإلابخضثت مً حٗلم اللٛت، و٢ض  بلى الٗغبُت. َو

حؿخمغ م٘ اإلاخٗلم، بطا لم ًخيبه بلحها مٗضو اإلاىاهج واإلا٣غعاث ومالٟىا ال٨خب، 

ٗالجها اإلاٗ لمىن في اإلاغاخل اإلاب٨غة، ٣ُٞىٗىا الُالب بإن ؤؾالُب الخٗبحر ًٖ َو

اإلاٗاوي جسخل٠ مً لٛت بلى ؤزغي مشلما جسخل٠ ال٩لماث، وؤن بٌٗ اإلاٗاوي ؤو 

الاؾخٗماالث الكاجٗت في لٛت ما عبما ال ج٩ىن ٦ظل٪ في اللٛت ؤو اللٛاث ألازغي، وبن 

باعاث مسخلٟت ٖما  َى في اللٛت ألام. وظضث ٣ٞض ٌٗبر ٖجها بإؾالُب ٖو

ٌٟٛل ٦شحر مً اإلاخٗلمحن ًٖ الجىاهب الش٣اُٞت، واإلاٗاوي الخسههُت، والضالالث  .8

ت لبٌٗ ال٩لماث، وال ًضع٥ ٦شحر مجهم ؤن اإلاٗجى اإلاعجمي وخضٍ ال ٨ًٟي لبُان  الشاهٍى

مٗجى ال٩لمت، ما لم حكغح في الؿُا١ التي وعصث ُٞه. ٩ٞلمت )الىٓام ؤو هٓام( 

، ٦ما حٗجي حكغخها ؤخضر ا حٍر إلاٗاظم الٗغبُت بإجها السُِ ًىٓم ُٞه اللالا ٚو

ا في اإلاهُلر الؿُاسخي اإلاٗانغ، خُض  1الترجِب والاحؿا١، ًُ  ؾلب
ً

ٚحر ؤن لها مضلىال

جىن٠ بها ألاهٓمت الجاثغة اإلادؿلُت ؤو الٟاؾضة، ٣ُٞا٫: الىٓام الٗىهغي في 

٣ا )ؾاب٣ا(، والىٓام الههُىوي في ٞلؿُحن،  والىٓام الٟالوي في البلض ظىىب ؤٍٞغ

ى م٣ابل ل٩لمت  ظٍ اإلاٗجى، الظي لم حكغ بلُه ؤوز٤ اإلاٗاظم  REGIMEالٟالوي، َو ، َو

الم اإلا٣غوءة واإلاغثُت  الٗغبُت الخضًشت، قاجٗت الاؾخٗما٫ في ظمُ٘ وؾاثل ؤلٖا

ت.  واإلاؿمٖى

زمت مك٨الث زانت بمخٗلمي اللٛت الٗغبُت الىا٣َحن بلٛاث الكٗىب ؤلاؾالمُت  .9

ت والٟاعؾُت وألاعصًت التي صزلتها ٧لماث  التي ج٨خب بالخغوٝ الٗغبُت. ٧اإلاالًٍى

ىضما ًهاصٝ الىا٤َ  ٖغبُت، خُض ُخّغِٝ ه٣ُها، وحٛحر مٗىاَا بمغوع الؼمً، ٖو

، ًى٣ُها مشلما جى٤ُ في لٛخه،  بةخضي َظٍ اللٛاث، ٧لماث ٖغبُت مً َظا الىٕى

٢ض ٩ًىن مٗىاَا في الٗغبُت ًُاب٤ ولِـ ألامغ ٦ظل٪ في ٦شحر مً الخاالث، بل 

                                                           
 .933ماصة هٓم، م الىطُـ،اإلاعجم مجم٘ اللٛت الٗغبُت،   1
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ت )بههاٝ( حٗجي )الخىبت( بسالٝ اإلاٗجى الٗغبي الظي  مٗىاَا في لٛخه. ٞال٩لمت اإلاالًٍى

ت )ه٨مت( حٗجي )الىٗمت( ولِـ )الى٣مت(. ومً  ًض٫ ٖلى )الٗضالت(، وال٩لمت اإلاالًٍى

٧لمت )بظالؽ(  ؤمشلت الازخالٞاث الضاللُت في ال٩لماث الٗغبُت اإلا٣تريت في الٟاعؾُت،

التي حٗجي في الٟاعؾُت الاظخمإ ؤو ٣ٖض الجلؿت، و٧لمت )اٖتراٝ( التي حٗجي في 

٠، ؤي ج٣ضًم الؿحرة الظاجُت، و٢ض حٗجي الخٗٝغ ٖلى الصخيء،  الٟاعؾُت  الخٍٗغ

 ومشلها ٧لمت )ؤنىاٝ( التي حٗجي ه٣اباث ؤو ظمُٗاث.

ي ًهٗب ٖلى اإلاخٗلم ٞهمها؛ نٗىبت البدض في اإلاٗاظم الٗغبُت ًٖ مٗجى ال٩لمت الت .12

ظا ألامغ ًهٗب ٖلى ٦شحر مً  ا؛ َو ألن طل٪ ٌؿخلؼم ؤن ًدضص ماصة ال٩لمت وظظَع

ى الى٢ذ  ا، وبسانت في اإلاغاخل ألاولى مً الخٗلم، َو مخٗلمي الٗغبُت الىا٣َحن بٛحَر

الظي ًدخاظىن ُٞه بلى اؾخٗما٫ اإلاعجم. وجؼصاص الهٗىبت في البدض ًٖ ال٩لماث 

مٟغصة مً خُض الك٩ل، ل٨جها حٗبر ًٖ ظملت، مشل: ؾمٗتهم، ؤَٗمجي،  التي جبضو 

ظٍ اإلاك٩لت لِؿذ زانت بالٗغبُت، وبهما هي مىظىصة في لٛاث  ا. َو حَر ؤزبرها، ٚو

ا مً اللٛاث ألاوعوبُت،  حَر ت ٚو ؤزغي، مجها اللٛت الٟاعؾُت، بسالٝ اللٛت ؤلاهجلحًز

ها؛ ألن التي ال ًخُلب البدض ًٖ ٧لماتها في اإلاٗاظم ز لُٟت بجظع ال٩لمت ؤو هٖى

مٗاظمها ٢ض ويٗذ ل٩ل ٧لمت مضزال زانا، وعجبذ ال٩لماث ٞحها جغجِبا ؤبجضًا 

 طل٪ ٞةن مٗٓم اإلاٗاظم الٗغبُت ٢ض عجبذ جغجِبا زاعظا ًٖ 
ً

خؿب ٦خابتها. ًٞال

ت لضي مٗٓم اإلاخٗلمحن، باؾخٗما٫ آزغ ال٩لمت مٟخاخا للدؿلؿل  ال٣اٖضة اإلاإلٞى

ض ال٩لمت مً الؼواثض.ألابجضي م٘   1الخٝغ ألاو٫، بٗض ججٍغ

 خطاةظ معجم مطؿلحاث حعلُم اللغت العسبُت لغير الىاؾلين بها

 مً ماصة )عجم( وحٗجي ؤلابهام والٛمىى، وألاعجم الظي ال ًٟصر وال ًبحن ٦المه، 
ً
اإلاعجم لٛت

الغظل ؾ٨ذ، وألاعجمي الظي في لؿاهه عجمه، وألاعجم ألازغؽ، و٧ل بهُمت عجماء، واؾخعجم 

ونالة الجهاع حؿمى عجماء؛ إلزٟاء ال٣غاءة ٞحها، وباب ُمعَجم ؤي م٣ٟل، وؾمى الٗغُب بالَص ٞاعؽ 

                                                           
ؼ بً ببغاَُم  1 اى: 1ٍ أطاطُاث حعلُم اللغت العسبُت للىاؾلين بلغاث أخسي، ،اهٓغ: الٗهُلي، ٖبض الٍٗؼ ، )الٍغ

 .242-234(، مم2229، ظامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت، مٗهض حٗلُم اللٛت الٗغبُت
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بالَص العجم ألن لٛتها لم ج٨ً واضخت. و٧لمت )معجم( اؾم مٟٗى٫، وحٗجي: ػوا٫ ما ُٞه مً ٚمىى 

  1وببهام. و٢ض ج٩ىن مهضعا مُمُا ٞخٗجي: ؤلاعجام وبػالت الٛمىى وؤلابهام.

 
ً
 ٖلى همِ مٗحن، مكغوخت

ً
واإلاعجم انُالًخا: )ال٨خاب الظي ًًم ؤلٟاّ اللٛت مغجبت

ل ببهامها، ومًاٞا بلحها ما ًىاؾبها مً اإلاٗلىماث التي جُٟض الباخض، وحُٗىه ٖلى الىنى٫  قغخا ًٍؼ

 2بلى مغاصٍ(.

م ًغجبها وجخمشل ماصة اإلاعجم في ال٩لماث ؤو الىخضاث اإلاعجمُت التي ًجمٗها اإلاعجمي ز

بت  كغح مٗىاَا، وجسخل٠ َظٍ اإلااصة مً معجم آلزغ، جبٗا للهضٝ الظي وي٘ له اإلاعجم ؤو ٚع َو

ظا ما ٌؿمى  مؿخٗملُه، و٦ظل٪ جسخل٠ اإلااصة مً خُض َبُٗتها، ومً خُض ال٨م ؤًًا، َو

ت للمعجم ٢ض ج٩ىن زانت ؤو ٖامت، و٢ض ج٤ًُ وجدؿ٘،  باإلاٗاظم الخسههُت. لظا ٞةن اإلااصة اللٍٛى

هغح خلمي زلُل في َظا الهضص ٢اثال: )بن ماصة  وطل٪ جبٗا للُاثٟت اإلاىظهت بلحها اإلاعجم، ٍو

 3اإلاعجم ٚحر زابخت، جسخل٠ بازخالٝ الٛغى مجها ومً مؿخٗملحها(.

٣هض بالسهاثو اإلاعجمُت َىا ٧لماث اللٛت؛ ألن ال٩لمت هي ماصة اإلاعجم، ٦ما ٣ًهض  ٍو

اث. وازخل٠ اللٛىٍىن في حٍٗغ٠ )ال٩لمت( وبُان خضوصَا، بالسهاثو الضاللُت مٗاوي جل٪ ال٩لم

ىا ال٩لمت بإجها اللٟٔ اإلاٟغص، ؤو ال٣ى٫ اإلاٟغص، ؤو هي لٟٔ مٟغص  ٢ضًما وخضًشا؛ ٞالىداة الٗغب ٖٞغ

 4صا٫ ٖلى مٗجى مٟغص، ؤو ٖلى خَض ٢ى٫ ابً ٣ُٖل: )ال٩لمت لٟٔ وي٘ إلاٟغص(.

سلِ بحن ٚحر ؤن َظا الخٍٗغ٠ ٢ض اهخ٣ض؛ ألهه ال ًٟغ١  بحن الى٤ٓ والىٓام اللٛىي، ٍو

ت واإلاٗاوي اإلاى٣ُُت والىيُٗت. ُٟت اللٍٛى  الْى

                                                           
شسح دمض مخي الضًً ٖبض الخمُض، ابً ٣ُٖل، جد٤ُ٣: مغ: ، )ماصة عجم(؛ واهٓلظان العسباهٓغ: ابً مىٓىع،   1

 .112-95م(، م2224)الؿٗىصًت: صاع الُالج٘ لليكغ والخىػَ٘،  ابً علُل على ألفُت ابً مالً،
اى: صاع اإلاٗاٝع للخىمُت دزاطاث في اإلاعاحم العسبُت وعلم الداللتاهٓغ: ؤبى َضًمت، َلبت ٖبض الؿخاع،   2 ، )الٍغ

ت،   .18(، م م2229البكٍغ
 .19م(، م1997، )بحروث: صاع الجهًت الٗغبُت، ملدمت لدزاطت الترار اإلاعجمياهٓغ: زلُل، خلمي،   3
ؼ بً ببغاَُم،   4 اى: الجمُٗت الٗلمُت الؿٗىصًت للٛت 1ٍ مً خطاةظ اللغت العسبُت،الٗهُلي، ٖبض الٍٗؼ ، )الٍغ

 .74م(، م2228الٗغبُت، 
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، ووي٘ خضوص ٞانلت 
ً
 ماوٗا

ً
 ظامٗا

ً
ٟا ٠ ال٩لمت حٍٗغ ىن اإلادضزىن حٍٗغ و٢ض خاو٫ اللٍٛى

 ٤ بحن ال٩لماث في الؿُا١، ٚحر ؤجهم ازخلٟىا في طل٪؛ الزخالٞهم في اإلاٗاًحر التي ٌؿدىض بلحها ٧ل ٍٞغ

حن مً ًغي ؤن ال٩لمت ال ًم٨ً مج ُٟت. بل بن مً اللٍٛى هم، ٧اإلاٗاًحر الهىجُت والضاللُت والْى

 ًىُب٤ ٖلحها في ٧ل اللٛاث، وبهما حؿخ٣ل في ٧ل لٛت بخٍٗغ٠ زام بها، مؿخ٣ى مً 
ً
ٟا ٟها حٍٗغ حٍٗغ

 َبُٗت اللٛت، ووؾاثلها السانت.

ا بالى٤ُ، وخظٞها مً ال٨الم ؤو ل٨ً الٛالبُت مجهم ًغون ؤن ال٩لمت هي التي ًم٨ً بٞغاصَ

ب٢دامها ُٞه، ؤو الاؾخٗايت ٖجها بإزغي. ٢الض٦خىع جمام خؿان ٌٗٝغ ال٨ملت الٗغبُت بإجها: )نُٛت 

ت مُٗىت في جغ٦ُب الجملت، ج٣ىم بضوع وخضة مً وخضاث اإلاعجم، وجهلر ألن جٟغص  ُٟت لٍٛى طاث ْو

 بلى ؤو جدظٝ ؤو جدصخى، ؤو ٌٛحر مىيٗها، ؤو ٌؿدبض٫ بها ٚحر 
ً
َا في الؿُا١؛ وجغظ٘ في ماصتها ٚالبا

 1ؤنى٫ زالزت، و٢ض جلخ٤ بها ػواثض(.

ت واضخت الاؾخ٣ال٫ في لٟٓها ومضلىلها،  ُٟي ٌكمل الٗىانغ اللٍٛى ٠ الْى ظا الخٍٗغ َو

ت  ها الىاؽ بال٩لماث، ٧األؾماء وألاٞٗا٫ والهٟاث، وجل٪ هي التي ج٩ىن ألا٦ثًر وهي التي ٌٗٞغ

٠ الٛالبت مً ٖىانغ ؤ ي لٛت مً اللٛاث، وهي التي ه٣هضَا في َظا اإلاىي٘، ُٞسغط مً َظا الخٍٗغ

 بطن ٦شحر مً الخغوٝ وألاصواث والًماثغ وهدى طل٪.

وال٩لمت في ؤي لٛت لها زالزت ظىاهب: الهُٛت ؤو البيُت، واإلاٗجى ؤوالضاللت، والخىػَ٘. 

اػ ًٖ ٦شحر مً اللٛاث في ٧ل ظاهب وال٩لماث الٗغبُت الجسغط ًٖ َظا ال٣اهىن الٗام، بُض ؤجها جمخ

مً َظٍ الجىاهب الشالزت. ٞمً خُض الهُٛت، جمخاػ اللٛت الٗغبُت بإجها لٛت اقخ٣ا٢ُت؛ خُض جخٛحر 

صاللت بخٛحر بيُت ال٩لمت، م٘ ب٣اء خغوٞها ألانلُت؛ خُض ٌكخ٤ مً الجظع الىاخض ٧لماث ٦شحرة طاث 

ل هٕى ٖضص مً الهُٜ التي جغص في ؤوػان ٦شحرة؛ مٗان مسخلٟت مً ألاؾماء وألاٞٗا٫ والهٟاث، ول٩

ولهظا ٞةن اللٛت الٗغبُت جدخىي ٖلى ؤ٦بر ٖضص مً ال٩لماث ال ًخىاٞغ في ؤي لٛت مً لٛاث الٗالم. 

ومً خُض اإلاٗجى ؤو الضاللت، ًالخٔ ؤن اللٛت الٗغبُت مً ؤوؾ٘ اللٛاث في َظا الجاهب؛ بؿبب ٦ثرة 

 بلى جىؾ٘ ٧لماتها، وجىٕى اؾخٗماالث َظٍ ال٩
ً
لماث في اإلاُاصًً الٗلمُت وألاصبُت والش٣اُٞت، بياٞت

ل. ؤما مً خُض الخىػَ٘، ٞةن مٗٓم ٧لماث  سها الٍُى ت التي ا٦دؿبتها ٖبر جاٍع الاؾخٗماالث اإلاجاٍػ

 ونٟت، وما الخٗضًل في نُٛها، وما بلى طل٪ بال بؿبب الاقخ٣ا١، 
ً
ٗال  ٞو

ً
اللٛت الٗغبُت جغص اؾما

 بهظٍ الهٟت في ٦شحر مً لٛاث الٗالم.  الظي ًىضع وظىصٍ

                                                           
ت،  اللغت،مىهج البدث في  ،مىضوع، مدمض  1  .232م(، م1992)ال٣اَغة: م٨خبت الاهجلى اإلاهٍغ
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وحٗض اللٛت الٗغبُت مً ؤ٢ضم اللٛاث وؤزغاَا في الهىاٖت اإلاعجمُت. و٢ض ٖٝغ اإلاعجم في 

ً )الٗغا١( بإلٟي ؾىت ٢بل اإلاُالص، وفي مهغ خىالي  ١.م. ؤما في الٗهغ  1752بالص ما بحن الجهٍغ

مب٨غ، وجيؿ٤ُ مٟغصاتها خؿب ؤنى٫ و٢ىاٖض، الاؾالمي ٣ٞض جيبه الٗغب بلى صعاؾت لٛتهم في و٢ذ 

ذ باإلاٗاظم. ت، ٖٞغ ا في مالٟاث لٍٛى   1وظمَٗى

وجىىٖذ َظٍ اإلاٗاظم؛ ٞمجها اإلاٗاظم الٗامت الجامٗت إلاٟغصاث اللٛت الٗغبُت، ٨٦خاب 

غي،  وتهرًب اللغتللسلُل بً ؤخمض، العين  البً  واإلادىمللٟحروػ آباصي،  واللامىض اإلادُـلؤلَػ

اث، ومٗاظم اللٛاث، مجها الغؾاثل  ولظان العسبؾُضٍ،  البً مىٓىع. ومجها مٗاظم اإلاىيٖى

اث،  ت ٖلى اإلاىيٖى ب في اللسآن،اللٍٛى ب في الحدًث، هىخب الغٍس وهخب الحُىان، وهخب  والغٍس

ض مً الخىُٓم والخُىٍغ،  البلدان. م مً طل٪، ٞةن اإلاٗاظم الٗغبُت آلان بداظت بلى مٍؼ لى الٚغ ٖو

ًغ الهىاٖت اإلاعجمُت الخضًشت التي لم حٗض جسخهغ ٖلى عنض ال٩لماث، وبُان مٗاهحها، بدُض حؿا

ت ٧املت؛ مً  وؾغص ألاصلت ٖلى صختها وصخت مٗاهحها، وبهما جخٗضي طل٪ بلى ج٣ضًم اإلااصة اللٍٛى

ت والش٣اُٞت الالػمت، باإلياٞت  ُت والىدٍى ٣ت الى٤ُ، والهجاء وال٨خابت، واإلاٗلىماث الهٞغ خُض ٍَغ

 بلى الكغح ويغب ألامشلت التي جىضر اإلاٗجى ؤو اإلاٗاوي اإلاخٗضصة.

م مً الثروة الطسمت لل٩لماث الٗغبُت، ٞةن اإلاضازل في اإلاٗاظم الٗغبُت  التي  لى الٚغ ٖو

خماصَا ٖلى الجظوع، وهي الخغوٝ ألانلُت التي اقخ٣ذ مجها  حٗخمض الترجِب ألالٟباجي، مدضوصة؛ اٖل

ظٍ محزة ال جى   جً٘ ل٩ل ٧لمت ال٩لمت. َو
ً
ت مشال ظض في ٦شحر مً اللٛاث؛ ٞمٗاظم اللٛت ؤلاهجلحًز

 للٟٗل، 
ً
 لالؾم، ومضزال

ً
 خؿب ٦خابتها؛ ٞخجض مضزال

ً
، وجغجب ال٩لماث ٞحها ؤبجضًا

ً
 زانا

ً
مضزال

وآزغ للهٟت، ختى لى ٧اهذ َظٍ ال٩لماث حٗىص بلى ؤنل اقخ٣اقي واخض، ماصامذ جسخل٠ ًٖ 

ُىب؛ ٞجمُ٘ ال٩لماث التي حٗىص بلى ؤنل واخض بًٗها في ؤلامالء. ول٩ل م حن محزاث ٖو ً الىٖى

جىي٘ جدذ مضزل واخض في اإلاٗاظم الٗغبُت، مما ٣ًلل مً ٖضص اإلاضازل، ٚحر ؤن جدضًض ظظوع 

ال٩لمت ٢ض ًهٗب ٖلى بٌٗ ال٣غاء، وبسانت الهٛاع والىا٣َىن بٛحر الٗغبُت. ؤما البدض ًٖ 

ت ٞؿه ت، ٚحر ال٩لمت في اإلاٗاظم ؤلاهجلحًز ، بهٝغ الىٓغ ًٖ مؿخىي اإلاخٗلم في اللٛت ؤلاهجلحًز
ً
ل ظضا

 ٖلى اللٛت الٗغبُت.
ً
م ٢لت ٧لماتها ٢ُاؾُا  2ؤن اإلاضازل ٞحها ٦شحرة، ٚع

                                                           
 .1، م1م(، ط1956)ال٣اَغة: م٨خبت مهغ،  اإلاعجم العسبي: وشأجه وجؿىزٍ،ههاع، خؿحن،   1
 .84-74م،  مً خطاةظ اللغت العسبُتاهٓغ: الٗهُلي،   2
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خماص ٖلحها في وي٘ معجم زام إلاهُلخاث حٗلُم  ولٗل ؤًٞل اإلاىاهج التي ًم٨ً الٖا

دؿب اإلاىيٕى والظي حهضٝ بلى ظم٘ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها مىهج ظم٘ ماصة اإلاعجم ب

ىُل٤ َظا  اث مً ؤلٟاّ. ٍو اث مدضصة، و٧ل ما ًخٗل٤ بهظٍ اإلاىيٖى الثروة اللُٟٓت جدذ مىيٖى

الىٕى مً اإلاٗاظم مً اإلاٗجى بلى اللٟٔ، ومً َىا ٧ان هٓام الىي٘ ُٞه مسخلٟا ًٖ مٗاظم 

ا ؤو نُ ٛها، وبهما جىي٘ ال٩لماث ألالٟاّ، ٞترجِب ال٩لماث لِـ خؿب ؤواثل الجظوع ؤو ؤوازَغ

خجه مؿخٗمل َظا  جدذ ٖىىان واخض ًًم ظمُ٘ ال٩لماث اإلاخهلت بهظا الٗىىان ما ؤم٨ً طل٪، ٍو

ظٍ  ض ؤن ٨ًخب ٖىه، ؤو ًبدض ُٞه ؤو ًخ٩لم ٖىه. َو ٣ا للمىيٕى الظي ًٍغ الىٕى مً اإلاٗاظم ٞو

ل٤ بٌٗ الٗلماء ال٣ضامى اإلاٗاظم ج٣ضم ألالٟاّ التي جخهل بمىيٕى ما، وال ج٣ضم ال٩لمت. و٢ض ؤَ

 1ٖلى َظا الىٕى مً اإلاٗاظم اؾم ٦خب ألالٟاّ.

 ألاطع اإلاىهجُت لىغع اإلاطؿلحاث 

ت لٗلم اإلاهُلر( اإلاباصيء ألاؾاؾُت التي  ؤلخ٤ مدمىص ٞهمي حجاػي في جهاًت ٦خابه )ألاؾـ اللٍٛى

ىن في جدضًض اإلاىهج اإلاخب٘ في وي٘ ا إلاهُلخاث الٗغبُت وازخُاع اٖخمض ٖلحها الٗلماء والسبراء التربٍى

ا في هضوة جىخُض مىهجُاث وي٘ اإلاهُلر الٗلمي الٗغبي )الغباٍ  اإلاهُلخاث الٗلمُت، و٢ض وكَغ

م٨ىىا جلسُو ؤَم َظٍ اإلاباصت في الى٣اٍ آلاجُت:22/2/1981 – 18    2(، ٍو

يغوعة وظىص مىاؾبت ؤو مكاع٦ت ؤو مكابهت بحن مضلى٫ اإلاهُلر اللٛىي ومضلىله  .1

ب ٧ل مٗىاٍ الٗلمي. الانُال  حي، وال ٌكتٍر في اإلاهُلر ؤن ٌؿخٖى

 وي٘ مهُلر واخض للمٟهىم الٗلمي طي اإلاًمىن الىاخض في الخ٣ل الىاخض. .2

ججىب حٗضص الضالالث للمهُلر الىاخض في الخ٣ل الىاخض، وجًُٟل اللٟٔ  .3

 اإلاسخو ٖلى اللٟٔ اإلاكتر٥.

ىه ؤو ما اؾخ٣غ مىه مً اؾخ٣غاء واؾخدُاء الترار الٗغبي وزانت ما اؾخٗمل م .4

مهُلخاث ٖلمُت ٖغبُت نالخت لالؾخٗما٫ الخضًض وما وعص ُٞه مً ؤلٟاّ 

 مٗغبت.

خم طل٪ مً زال٫:  .5  مؿاًغة  اإلاىهج الضولي في ازخُاع اإلاهُلخاث الٗلمُت، ٍو

                                                           
 .122، مدزاطاث في اإلاعاحم العسبُت وعلم الداللتاهٓغ: ؤبى َضًمت،   1
ت لعلم اإلاطؿلحٓغ: حجاػي، مدمىص ٞهمي، اه 2 ب للُباٖت واليكغ، ص.ث(، ألاطع اللغٍى ، )ال٣اَغة: صاع ٍٚغ

 .251م
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ب بحن اإلاهُلخاث الٗغبُت والٗاإلاُت لدؿهُل اإلا٣ابلت بُجهما  . ؤ مغاٖاة الخ٣ٍغ

 ؾحن.للمكخٛلحن بالٗلم والضاع 

اٖخماص الخهي٠ُ الٗكغي الضولي لخهي٠ُ اإلاهُلخاث خؿب خ٣ىلها   . ب

غوٖها.  ٞو

ٟها وجغجُبها خؿب ٧ل خ٣ل.  . ث  ج٣ؿُم اإلاٟاَُم واؾخ٨ما٫ وجدضًضَا وحٍٗغ

 اقترا٥ اإلاسخهحن واإلاؿتهل٨حن في وي٘ اإلاهُلخاث.  . ر

مىانلت البدىر والضعاؾاث لخِؿحر الاجها٫ بضوام بحن وايعي اإلاهُلخاث  . ط

 ها.ومؿخٗملح

ت في جىلُض اإلاهُلخاث الٗلمُت الجضًضة باألًٞلُت َب٣ا  .6 اؾخسضام الىؾاثل اللٍٛى

ب وهدذ(.  للترجِب الخالي: الترار، ٞالخىلُض )إلاا ُٞه مً مجاػ واقخ٣ا١ وحٍٗغ

 جًُٟل ال٩لماث الٗغبُت الٟهُدت اإلاخىاجغة ٖلى ال٩لماث اإلاٗغبت. .7

ج٩ىن مكتر٦ت بحن اللهجاث  ججىب ال٩لماث الٗامُت الا ٖىض الا٢خًاء بكٍغ ؤن .8

 الٗغبُت وؤن ٌكاع بلى ٖامُتها بإن جىي٘ بحن ٢ىؾحن مشال.

 جًٟل الهُٛت الجؼلت الىاضخت، وججىب الىاٞغ واإلادٓىع مً ألالٟاّ. .9

 جًُٟل ال٩لمت التي حؿمذ باالقخ٣ا١ ٖلى ال٩لمت التي ال حؿمذ به. .12

ٖاة اجٟا١ اإلاهُلر الٗغبي جًُٟل ال٩لمت الض٣ُ٢ت ٖلى ال٩لمت الٗامت ؤو اإلابهمت ومغا .11

م٘ اإلاضلى٫ الٗلمي للمهُلر ألاظىبي، صون ج٣ُض بالضاللت اللُٟٓت للمهُلر 

 ألاظىبي. 

بت مً التراصٝ جًٟل اللٟٓت التي ًىحى ظظوعَا باإلاٟهىم  .12 في خالت اإلاتراصٞاث ال٣ٍغ

 ألانلي بهٟت ؤوضر.

بت بال بطا  .13 الخبـ مٗجى اإلاهُلر جًٟل ال٩لمت الكاجٗت ٖلى ال٩لمت الىاصعة ؤو الٍٛغ

 الٗلمي باإلاٗجى الكاج٘ اإلاخضاو٫ لخل٪ ال٩لمت.

ٖىض وظىص ؤلٟاّ متراصٞت ؤو مخ٣اعبت في مضلىلها ًيبػي جدضًض الضاللت الٗلمُت  .14

 الض٣ُ٢ت ل٩ل واخض مجها، واهخ٣اء اللٟٔ الٗلمي الظي ٣ًابلها.

ٗاوي ًدؿً ٖىض اهخ٣اء مهُلخاث مً َظا الىٕى ؤو ججم٘ ٧ل ألالٟاّ طاث اإلا .15

ت واخضة. بت ؤو اإلاكابهت في الضاللت وحٗالج ٧لها مجمٖى  ال٣ٍغ

مغاٖاة ما اج٤ٟ اإلاسخهىن ٖلى اؾخٗماله مً مهُلخاث وصالالث ٖلمُت مسخهت  .16

 بهم، مٗغبت ٧اهذ ؤو مترظمت.
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ب ٖىض الخاظت، وزانت اإلاهُلخاث طاث الهُٛت الٗاإلاُت ٧األلٟاّ طاث  .17 الخٍٗغ

ؤؾماء الٗلماء اإلاؿخٗملت ؤو الٗىانغ واإلاغ٦باث  ألانل الُىهاوي ؤو الالجُجي ؤو 

ت.  ال٨ُماٍو

ب ألالٟاّ ألاظىبُت ًغاعى ما ًإحي:  .18  ٖىض حٍٗغ

جغظُذ ما ؾهل ه٣ُه في عؾم ألالٟاّ اإلاٗغبت ٖىض ازخالٝ ه٣ُها في اللٛاث  . ؤ

 ألاظىبُت.

 الخُٛحر في ق٩له ختى ًهبذ مىا٣ٞا للهُٛت الٗغبُت ومؿدؿاٚا. . ب

جىػ ُٞه الاقخ٣ا١  اٖخباع اإلاهُلر اإلاٗغب . ث ٖغبُا، ًسً٘ ل٣ىاٖض اللٛت ٍو

 والىدذ وحؿخسضم ُٞه ؤصواث البضء والالخا١ م٘ مىا٣ٞت للهُٛت الٗغبُت.

تها اللٛاث ألاظىبُت واؾخٗمالها باٖخماص   . ر جهىٍب ال٩لماث الٗغبُت التي خٞغ

 ؤنلها الٟهُذ.

يبِ اإلاهُلخاث ٖامت واإلاٗغبت مجها زانت بالك٩ل خغنا ٖلى صخت  . ط

 ها وص٢ت آصائها. ه٣ُ

 

 الخاجمت

ض مً الٗىاًت زانت في  بىاء اإلاهُلر في حٗلُم اللٛت الٗغبُت مً ؤلاق٩االث التي جدخاط بلى اإلاٍؼ

وؤلاق٩الُاث التي جغجبِ بضاعسخي اللٛت الٗغبُت  ٢ًُت البدض اللٛىي في اإلاهُلخاث الٗغبُت،

ت واللهجُت التي جاصي بلى جىٕى في جإصًت اللٛاث.   الزخالٝ الجيؿُاث واإلاؿال٪ اللٍٛى
ً
ؤهٟؿهم هٓغا

له ل٣ُىم باإلاهمت.  وبق٩الُت وظىص اإلاٗلم اإلاخسهو الظي ًخمخ٘ بهٟاث جَا

لٛت الٗغبُت في ؤعبٗت مداوع، خضصث الباخشت ؤَم ؤلاق٩االث اإلاخٗل٣ت باإلاهُلخاث في ال

وهي: ؤلاق٩االث اإلاخٗل٣ت ببيُت ال٩لمت، وؤلاق٩االث اإلاخٗل٣ت بضاللت اإلاهُلخاث، وؤلاق٩االث 

اإلاخٗل٣ت بةٖضاص اإلاعجماث، وؤلاق٩االث اإلاعجمُت والضاللُت التي ٌٗاوي مجها مخٗلمى اللٛت الٗغبُت 

 بىنٟها لٛت زاهُت ؤو ؤظىبُت.
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طالّي وحعلُماإلادخل  ِ
ّ
ا. الاج مها للىاؾلين بغيَر

ّ
 العسبُت وحعل

 الدهخىز فىسي عابدًً خظً

ا.  أطخاذ مظاعد في شعبت لغت اللسآن، مسهص اللغاث، الجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت بماليًز

 ألاطخاذ اإلاشازن الدهخىز ضالح محجىب مدمد الخىلازي 

اأطخاذ مشازن في شعبت لغت اللسآن، مسهص اللغاث، الج  .امعت ؤلاطالمُت العاإلاُت بماليًز

__________________________________________________________________________________ 

ظ البدث
َّ
 ملخ

ت بىنٟها لٛت   ُّ َضٝ َظا البدض ٖبر اإلاىهج الىنّٟي الاؾخ٣غاجّي بلى حصجُ٘ مٗلمي الٗغب

هالّي، 
ّ
ما: زاهُت ؤو ؤظىبُت؛ لخُب٤ُ اإلاضزل الاج  مً ؾاالي  البدض الغثِؿحن ٢اٖضة له، َو

ً
-1مخسظا

ما بم٩اهُت جُب٣ُه في حٗلُم الٗغبُت وحٗلمها بىنٟها لٛت زاهُت ؤو ؤظىبُت؟  -2ما اإلاضزل الاجهالّي؟ 

ت َظا اإلاضزل،  ُّ و٢ض بّحن البدض اإلاباصت ألاؾاؾُت لهظا اإلاضزل،  ٦ما ؤوضر  البدض مضي ٞٗال

ا ُٞه مً مؼاًا مخٗضصة ٖلى عؤؾها جد٤ُ٣ الخىانل باللٛت الهضٝ، وجىاؾبه لخٗلُم الٗغبُت، إلا

م، 
ّ
واإلاخٗت وؤلازاعة ؤزىاء جىُٟظ ؤوكُخه، والخىاٚم والاوسجام الظي ًدضر بحن الُالب واإلاٗل

صدر السُإ ُٞه بألُاٍث جسخل٠  ًُ ت للُالب بط  ُّ ت والاظخماٖ ُّ ومغاٖاة َظا اإلاضزل للجىاهب الىٟؿ

 ًٖ ٚحٍر مً اإلاضازل.

 اإلالدمت

ؿَعى َظا البدض مً زال٫ اإلاىهج الىنّٟي الاؾخ٣غاجّي بلى ج٣ضًم نىعة واضخت ًٖ   ٌَ

 
ً
ا، ٖسخى ؤن ًجض ُٞه مٗلمى الٗغبُت ٞاثضة اإلاىهج الاجهالّي وصوعٍ في حٗلُم الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

ٛاث ومضازلها، ولٗلَّ مً ؤخضر
ُّ
غ١ حٗلُم الل

ُ
ص َ . ٣ٞض الخٔ الباخشان حٗضُّ

ً
ما ْهغ في مُضان  وهٟٗا

ٛت هٟؿها ؤي بىنٟها وؾُلت 
ُّ
ى مضزل اهبش٤ مً َبُٗت الل ٛاث اإلاضزل الاجهالّي، َو

ّ
حٗلُم الل

ظٍ اإلاحزة هي التي مّحزث َظا اإلاضزل ًٖ ٚحٍر مً اإلاضازل التي  ها٫ ؤو الخىانل بحن البكغ، َو ِ
ّ
لالج

ه مكخمل ٖلى مج
ّ
 ًٖ ؤه

ً
مها، ًٞال

ّ
ٛاث وحٗل

ُّ
ب٣ذ في حٗلُم الل

ُ
ُه َ ت، ٞو ُّ هال ِ

ّ
ت مً اإلاظاَب الاج مٖى

. ه ٌؿخُُ٘ ؤن ًخىانل م٘ ٚحٍر
ّ
م؛ أله

ّ
 بالٟاثضة مً الخٗل

ً
ـّ الُالب مباقغة  ًد

ًَ مً   بىاًء ٖلى ما ؾب٤ ٣ٖضها الٗؼم بلى ج٣ضًم َظا اإلاضزل إلاٗلمي الٗغبُت مؿخُٟضً

ت. ٞؿُجض ال٣اعت في زىاًا َظا البدض مٗلىماث  ُّ ٛت زاهُت ؤو ؤظىب
ُ
ت بىنٟها ل ٛت ؤلاهجلحزًّ

ُّ
ؤصبُاث الل

 لل٨ٟاً
ً
ت، وؤع٧اجها ألاعبٗت، وجىيُدا ُّ ت الاجهال ُّ  للٗمل

ً
ٟا ٛت، وحٍٗغ

َّ
اث٠ الل ت ًٖ ْو ٛىٍّ

ّ
ت الل

ت  ُّ  ًٖ ألاوكُت الّخٗلُم
ً
ت. ٦ما ؾُجض خضًشا ُّ ت، و٦ٟاًت السُاب، وال٨ٟاًت الاؾتراجُج ُّ والاجهال

اإلاهاخبت للمضزل الاجهالّي، واإلاباصت ألاؾاؾُت التي ًغج٨ؼ ٖلحها َظا اإلاضزل، ٖالوة ٖلى صوع ٧ّل 
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ُىبه، وزا م والُالب، م٘ بقاعة بلى مؼاًا َظا اإلاضزل ٖو
ّ
جمت ٞحها بقاعاث بلى بٌٗ الٟغو١ مً اإلاٗل

هالّي.
ّ
 بحن اإلاضازل الخ٣لُضًت، واإلاضزل الاج

       دزاطاث طابلت

عاؾاث:  هالّي ٦شحر مً الباخشحن، وؾيكحر ُٞما ًإحي بلى ؤَم جل٪ الّضِ
ّ
 جىاو٫ اإلاضزل الاج

٢ام مدمىص بؾماُٖل نُجي وآزغان، بترظمت ٦خاب ظا٥ عحكاعصػ، وزُىصوع عوظغػ )مظاَب -1

ٛاث(
ُّ
غاث٤ في حٗلُم الل ى ٦خاب ظام٘ ماو٘ حّٗغى لُغ١ حٗلُم اللٛاث، ومضازلها، و٢ض زّو  1َو َو

ظا  مها، َو
ّ
ٛاث وحٗل

ّ
غ حٗلُم الل اإلاضزل الاجهالّي بالخٟاهت زاّنت، ووّضر مضي ؤَمُخه في جٍُى

ه مً ّٖضة ظىاهب.  ال٨خاب مُٟض للبدض الخالي، وؾُثًر

م وحٗلُم اللٛت(ؤّما ببغاَُم بً خمض، وآزغ ٣ٞ-2
ّ
إلاالٟه ٌ. صوظالؽ  2ض جغظَما ٦خاب )مباصت حٗل

ُه بقاعة  مها، ٞو
ّ
ى ٦خاب ٢ُم في بابه، جىاو٫ ٢ًاًا مهّمت طاث نلت بخٗلُم اللٛت وحٗل بغاون، َو

ت. ُّ ت والاجهال ٍٛى
ّ
ى مُٟض للبدض الخالي ٖىض جىاو٫ ال٨ٟاًت الل هالّي، َو

ّ
 للمضزل الاج

ت ٖىى، ؤخمض ٖبضٍ، ٢ّضم صعاؾ-3 ُّ ت بٗىىان:مضازل حٗلُم اللٛت الٗغبُت صعاؾت  مسخ

ت ًّ ؼ ٞحها ٖلى ؤعبٗت مضازل، ومجها اإلاضزل 3ه٣ض
ّ
،جىاو٫ ٞحها مضازل حٗلُم اللٛت الٗغبُت،و ٢ض ع٦

هالّي، وجغ٦حز ما ُوِظَض مجها ٖلى الجاهب 
ّ
هالّي، و٢ض وّضر هضعة الضعاؾاث الٗغبُت ًٖ اإلاضزل الاج

ّ
الاج

هالّي. الىٓغّي والخدلُلّي،
ّ
ى بالخىّظه هدى الضعاؾاث اإلاُضاهُت طاث الهلت باإلاىهج الاج  و٢ض ؤوصخَ

ؼ ببغاَُم، َغاث٤ حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بلٛاث ؤزغي -4 ، واضر مً 4الٗهُلي، ٖبض الٍٗؼ

م مً طل٪ ٣ٞض الخٟذ الٗهُلي بلى اإلاضازل  لى الٚغ ـ، ٖو ه مهخّم بُغاث٤ الخضَع
ّ
ٖىىان ال٨خاب ؤه

 ُٞه مالمذ ؤو اإلاظا
ً
ما ّضِ

 مً ٦خابه، ُم٣َ
ً
  ٦بحرا

ً
هالّي خحزا

ّ
َب ٦ما ؤؾماَا، و٢ض ؤٞغص للمضزل الاج

ت مً اإلاظاَب الاجهالُت  ه مظَب قامل؛ الخخىاثه ٖلى مجمٖى
ّ
اإلاظَب وؤَضاٞه، و٢ض ؤقاع بلى ؤه

مّما ًمحٍز ًٖ ب٣ُت اإلاظاَب ؤو اإلاضزل. ولم ٌٛب ًٖ طًَ الٗهُلي الخدضر ًٖ صوع اإلاٗلم 

                                                           
، جغظمت: مدمىص بؾماُٖل نُجي مراَب وؾساةم في حعلُم اللغاثعحكاعصػ، ظا٥، وعوظغ زُىصوع،   اهٓغ:  1

اى: صاع ٖالم ال٨خب،  ً، )الٍغ  م(.1992وآزٍغ

اى: م٨خب التربُت ون، جغظمت: ببغاَُم بً خمض، وآزغ مبادب حعلم وحعلُم اللغتؽ، بغاون ، صوظال   اهٓغ: 2  ، )الٍغ

 م(.1994الٗغبي لضو٫ السلُج، 
، )م٨ت اإلا٨غمت: ظامٗت ؤم ال٣غي، مداخل حعلُم اللغت العسبُت دزاطت مسحُت هلدًتٖبضٍ، ٖىى ؤخمض،   اهٓغ:  3

 م(.2222مٗهض البدىر الٗلمُت، 
ؼ ببغاَُم  اهٓغ:  4 اى: ظامٗت ؤلامام ، ؾساةم حعلُم اللغت العسبُت للىاؾلين بلغاث أخسي الٗهُلي، ٖبض الٍٗؼ ، )الٍغ

 م(.2222مدمض بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت، 
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 للبدض و 
ً
ى بدض صون ق٪ ؾ٩ُىن مُٗىا الُالب في حجغة الضعاؾت ٖىض جُب٤ُ َظا اإلاضزل. َو

 الخالي.

5- 
ً
ٛت اجهالُا

ُّ
، اؾخٟاص ُٞه مً الضعاؾاث 1َُٗمت، عقضي، له م٣ا٫ ُمخ٣ً وُمد٨م في حٗلُم الل

ت  ُّ َخُه بسبرجه الىاؾٗت في حٗلُم الٗغب
ّ

ت التي حٗغيذ للمضزل الاجهالّي، وَوش ُّ للىا٣َحن ألاظىب

ت ... وما ٦خبه عقضي  َُّ هال ِ
ّ
ها٫ وم٩ّىهاجه وم٣ّىماجه، وال٨ٟاًت الاج ِ

ّ
ا. و٢ض جىاو٫ ُٞه مٟهىم الاج بٛحَر

ضُّ َظا اإلا٣ا٫ صٖامت مً  َٗ ٌُ هالّي؛ لظا 
ّ
ال ًم٨ً ؤن ًخجاوػٍ ؤي باخض ًىّص ال٨خابت ًٖ اإلاضزل الاج

 الضٖاثم التي ٌؿدىض بلحها البدض الخالي.

ث ألاظىبُت التي لم جترظم ٞهي ال جدصخى، وجمشلها ال٨خب الٗضًضة التي جدمل ٖىىاهاث ؤّما الضعاؾا-6

. و٢ض َضٞذ جل٪ الضعاؾاث بلى  Teaching and learning English as a foreign Languageمشل 

ظٍ ال٨خب  ببغاػ ؾماث مضازل حٗلُم اللٛاث، وما ؤنابها مً جُىع هدُجت الخ٣ىُت الخضًشت، َو

 مٗحن للبدض الخالي. ؾخ٩ىن ؤ٦بر 

 ًٖ م٣االث ٢هحرة في  
ً
ىال٪ ٦شحر مً البدىر ال٣هحرة ٖلى قب٨ت الاهترهِذ، ًٞال َو

ت مؿاخخه  ه٨خٟي باإلقاعاث الؿاب٣ت. ًّ  بٌٗ ال٨خب، ول٨ً ل٣هغ َظا البدض و مدضوص

 

 حعلُم على الدزاطاث الظابلت

  َٗ ٌُ هالّي  ِ
ّ
ضُّ مً اإلاضازل الكاملت؛ ؤْهغث الضعاؾاث الؿاب٣ت ؤنَّ مضزل الّخٗلم الاج

ُٟت اللٛت هٟؿها، وهي  ى مضزل مؿخمّض مً ْو ت، َو ُّ هال ِ
ّ
ت مً اإلاظاَب الاج الخخىاثه ٖلى مجمٖى

لخٗلُم اللٛاث. ومً  مدخلالخىانل بحن الىاؽ، مّما ظٗل بٌٗ الباخشحن ًغشخه بىنٟه ؤًٞل 

ا. وؾىٝ هدىاو٫ ُٞما َىا هغي يغوعة جُب٤ُ َظا اإلاضزل في حٗلُم الٗغبُت وحٗلمها للىا٣َ حن بٛحَر

هالي. ِ
ّ
 ًإحي الجاهب الىٓغّي إلاضزل الخٗلم الاج

 الخعلم الاجطالي

ٛاث؛ لخم٨ىه مً الخىانل م٘ الىا٣َحن  
ُّ
م ؤي لٛت مً الل

ّ
ماث ؤّن ؤلاوؿان ًخٗل

َّ
مً الـُمؿل

َا  ، وما اللٛت بال ؤصاة ؤو وؾُلت للخىانل، وهي ٦ما خضَّ
ً
 ؤو ٦خابت

ً
الٗالم اللٛىّي بخل٪ اللٛت قٟاَت

                                                           
 ، ٖلى نٟدت ظامٗت ؤم ال٣غي.حعلُم اللغت اجطالُاَُٗمت،   اهٓغ: 1
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ت،  1ابً ظجي: )) ؤنىاث ٌٗبر بـها ٧لُّ ٢ىم ًٖ ؤٚغايهم ((. وؤٚغاى البكغ مخٗضصة ومخىٖى

اث٠، وهي:وقاةف ؤن ًدضص  Halliday 2َالُضاي  اللٛت في ؾب٘ ْو

ُٟت -1 ت،الْى ُّ  وطل٪ للخهى٫ ٖلى ألاقُاء. ألاداة

ُٟت -2 ت؛الْى َُّ ً. الخىكُم  للخد٨م في ؾلى٥ آلازٍغ

ُٟت -3 تالْى َُّ ً.الخفاعل  ؛ للخٟاٖل م٘ آلازٍغ

ُٟت -4 تالْى َُّ ت.الشخط ُّ ت، والظاج ُّ  ؛ للخٗبحر ًٖ ألاخاؾِـ، واإلاٗاوي الصسه

ُٟت -5 تالْى ُّ  ؛ الؾخسضام اللٛت للّخٗلم، والاؾخ٨كاٝ. heuristic، وهي ما ّٖبر ٖجها بــــــــــ الاطخىشاف

ُٟت ا-6 لْو ُُّ لّي.؛ الؾخسضام اللٛت لسل٤ ٖالخخ ُُّ  لم جس

ُٟت -7 تالْى َُّ  ؛ الؾخسضام اللٛت إلًها٫ اإلاٗلىماث.الخمثُل

و بازخهاع اإلاىا٠٢ ال٨شحرة التي جضٞ٘ ؤلاوؿان لالجها٫   ِ
ّ
لس

ُ
اث٠ ج الخٔ ؤنَّ َظٍ الْى ٍو

ظا ألازحر  اث٠ الؿاب٣ت  لها مجا٫ مدضص، َو ُٟت مً الْى بإزُه ؤلاوؿان، وال ق٪ ؤنَّ ٧لَّ ْو

ت ج  ىاؾبت، وجلبي خاظاجه.ًخُلب طزحرة لٍٛى

  
ً
، ؤو مؿخ٣ِبال

ً
ً مغِؾال ها٫ ٖملُت جدضر ٖىضما ًخٟاٖل شسو ما م٘ آزغ ؤو آزٍغ ِ

ّ
ٞاالج

ٛت 
ُ
٤ ل ظا الخٟاٖل ٢ض ٩ًىن بغمىػ، ؤو بقاعٍة، ؤو ًٖ ٍَغ ، ؤو مكاَٖغ، َو

ً
مٗلىماٍث، ؤو ؤ٩ٞاعا

ا حهمىا َىا اللٛت اإلاى ها٫. ومـمَّ
ّ
كحر الجؿض، مما ٌٗجي احؿإ مضلى٫ الاج

ُ
ُى٢ت، واإلا٨خىبت. وهىّص ؤن و

ها٫ ال ًم٨ً ؤن ًدضر بال بىظىص ؤع٧ان ؤعبٗت، وهي:
ّ
 بلى ؤّن الاج

ً. السطالت:-1  وحٗجي اإلادخىي الظي ًىّص اإلاغِؾل بعؾاله لآلزٍغ

ى الظي ٣ًىم بةعؾا٫ الغؾالت.اإلاسِطل-2  : َو

ى٣ل مً زاللها الغؾالت.ألاداة-3
ُ
٣هض بها ال٣ىاة التي ج  : ٍو

. الـُمظخلِبل:-4
ً
 ؤو ظماٖت

ً
 ٣ًهض به َمً ٌؿخلم الغؾالت ٞغصا

ت.   ُّ هال ِ
ّ
ت، وال٨ٟاًت الاج ٛىٍّ

ُّ
تو٢ض ٞغ١َّ عقضي بحن مهُلخي ال٨ٟاًت الل غىٍّ

ُّ
 فالىفاًت الل

 ، ٍٕ ُب٣ه صون اهدباٍ ؤو ج٨ٟحر وا ٛت، ٍو
ُّ
ٖىضٍ: )) ٣ًهض بها ؤنَّ الٟغص ٌٗٝغ الىٓام الظي ًد٨م الل

ت التي جصخب ٦ما ؤنَّ لضًه ال٣ ُّ ت، والش٣اٞ َُّ ت، والىظضاه َُّ ت، وال٣ٗل ضعة ٖلى الخ٣اٍ اإلاٗاوي اللٛىٍَّ

ت اإلاسخلٟت  ت َى مً ٌؿُُغ 3ألاق٩ا٫ اللٍٛى ٛىٍَّ
ُّ
ًْ ًمخل٪ ال٨ٟاًت الل ٠ ؤنَّ َم ((. ًالخٔ مً الخٍٗغ

                                                           
م(، 2221)بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت،  جد٤ُ٣: ٖبض الخمُض َىضاوي، الخطاةظ،ابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،   1

 .87، م1ط
 .137-136، م  مراَب وؾساةم في حعلُم اللغاثعحكاعصػ،   اهٓغ:  2
 َُٗمت، عقضي،   اهٓغ:  3

 
 .13، م حعلُم اللغت اجطالُا
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ؿخسضم اللٛت صون ج٨ٟحر في ٢ىاٖضَا ، وهدى، وصاللت. َو ؤي  ٖلى ؤهٓمت اللٛت مً ؤنىاث، ونٝغ

ت. ؤما  ُّ ت ؤو ز٣اٞ ُّ ى مضع٥ إلاا ًهاخب الجمل واإلاٟغصاث مً اعجباَاث وظضاه ، َو
ً
الىفاًت ؾل٣ُت

ت ُّ ـّ لٛىّي  الاجطال ٞدّضَا ب٣ىله: )) بجها ٢ضعة الٟغص ٖلى اؾخٗما٫ اللٛت بك٩ل جل٣اجي م٘ جىٞغ خ

اث٠ اإلاسخلٟت للٛت في مىا٠٢ الاؾخٗما٫ الٟٗلي   ((.1ًمحز به الٟغص بحن الْى

ٟحن، ولّٗل ؤ٦ثر ما ًمحز بُجهما َى التزام ألاولى   الخٔ ؤّن َىال٪ ؤوظه حكابه بحن الخٍٗغ ٍو

ـها مٟهىم واؾ٘ ًًّم 
ّ
ت ؤه ُّ هال ِ

ّ
ت، بِىما جىٟ٪ الشاهُت ٖجها. ووؿدك٠ مً حٍٗغ٠ الاج دىٍّ ت الىَّ خَّ بالّصِ

 ُّ اث٠ ) ألاصاث ت التي َنّىٟها َالُضاي في ؾب٘ ْو اث٠ اللٛىٍّ ت، في ؤخكاثه الْى ُّ ت والخىُٓم

ت( ُّ ت، والخمشُل ُّ ت، والخسُل ُّ ت والاؾخ٨كاٞ ُّ ت، والصسه ُّ ؿإ الظي هلخٓه في 2والخٟاٖل ِ
ّ
ظا الاح . َو

مها ما َى بال 
ّ
ٛت ألاظىبُت وحٗل

ُّ
ت َى ما خمل الٗهُلي ٖلى ال٣ى٫ بإّن ا٦دؿاب الل ُّ هال ِ

ّ
ال٨ٟاًت الاج

غ١ مخٗضصة ت، َو ت، بىؾاثل مخىٖى ُّ هال ِ
ّ
 .3لضي مخٗلم اللٛت بىاء ٦ٟاًت اج

٠ ٧ّلٍ مً مُدكل ٧اهل  4ؤّما بغاون   ً   Michael Canalsٞحري ؤن حٍٗغ ل ؾٍى  Merrilومحًر

Swain   في حٗلُم اللٛت الشاهُت.  الىفاًت الاجطالُتَى اإلاغظ٘ الغثِـ للمىا٢كاث التي جضوع خى٫

ت، ٞال٨ٟاًت  ٛىٍّ
ُّ
و٢ض ٢ؿم َظا الخٍٗغ٠ بلى ؤعبٗت ؤظؼاء، الجؼءان ألاوالن ًغ٦ؼان ٖلى ال٣ضعة الل

ت  ت، و٢ىاٖض ألانىاث،   Grammatical Competenceالىدىٍّ َُّ هي الٟٕغ اإلاؿاو٫ ًٖ اإلاىاص اإلاعجم

ا الشاوي ٞاإلاغاص به ٦ ، والضاللت. ؤمَّ وهي  Discourse Competenceٟاًت السُاب والىدى، والهٝغ

ت بحن الجمل.  ت، ٨ٟٞاًت السُاب مهمتها ألاؾاؽ الاَخمام بالٗال٢اث اللٛىٍّ م٨ملت لل٨ٟاًت الىدٍى

ت ال٣ىاٖض  وط٦غ ؤنَّ الجؼء الشالض مً ال٨ٟاًاث َى ال٨ٟاًت الاظخماُٖت، وهي ألاَم العجباَها بمٗٞغ

َىا جٓهغ ؤَمُت الؿُا١ في الخىانل، ٞهى الظي ًجٗل الاظخماُٖت، والش٣اُٞت للٛت السُاب. و 

٣ىص بلى الخٟاٖل.  للخىاعاث مًٛؼي ومٗجى، ٍو

ت مً  5وؤقاع بغاون   ت، وهي ٖباعة ًٖ مجمٖى َُّ ى ال٨ٟاًت الاؾتراجُج بلى ال٣ؿم الغاب٘، َو

ت )و٦ظل٪ اإلاهاعاث الخغ٦ُت( في ٖملُ ٠ ٧لَّ ٖىانغ ال٨ٟاًت اللٍٛى ت ال٣ضعاث الٗامت التي جْى

 اؾخسالم اإلاٗجى.

                                                           
 اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه.  اهٓغ:  1
 .155، م للىاؾلين بلغاث أخسي ؾساةم حعلُم اللغت العسبُت مً َظا البدض، والٗهُلي،   5اهٓغ م   2
 الٗهُلي، اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه.  اهٓغ:  3
 .338-337، م اللغت وحعلُم حعلم مبادببغاون،   اهٓغ:  4
 .339 -338اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   اهٓغ:  5
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ت   َُّ ا ؾب٤ ؤنَّ الخىانل ٖمل طر مـمَّ ت ًخَّ َُّ ، اهدماح
ً
بحن ال٨ٟاًاث ألاعب٘ اإلاكاع بلحها ؾاب٣ا

 ؤ٢غب ما 
ً
ما

ُّ
 حٗل

َّ
م اللٛاث ألاظىبُت

ّ
ت، ٞهظا الٟهُم َى الظي ٣ًىص بلى حٗل لى عؤؾها ال٨ٟاًت اللٛىٍَّ ٖو

ت، والتر٦حز ٖلى الاجها٫ في خّض طاجه؛ ألّن التر٦حز ٩ًىن بلى الُبُٗت. ٞال ًم٨ً بَما٫ الىاخُت اللٛى  ٍَّ

ب ا٢خالٖها ُٞما بٗض،  ُٗ ْه ًَ ت زاَئت في ٣ٖل الُالب  ٛىٍّ
ُ
ٖلى الاجها٫ ٢ض ٣ًىص بلى جغؾُش ٖاصاث ل

 ؤن الخٗبحر الكٟهي الـمملىء باألزُاء ٤ٌُٗ ٦Hector1ما ؤقاع بلى طل٪ ٨َتر 
ً
، ووّضر ؤًًا

 ًٖ ؤهه مؼعج ل
ً
٤ ال٨ٟاًت الاجها٫، ًٞال لىا٣َحن باللٛت، والُالب الظًً ًخٗلمىن ًٖ ٍَغ

ت( ًخسغظىن بلٛت  ُّ  اؾتراجُج
ّ
، اظخماُٖت

ّ
ت، زُابُت الاجهالُت صون اَخمام بال٨ٟاًاث ألازغي ) لٛىٍّ

ت يُٟٗت، وهجحن. َُّ ِ
ّٟ  َن

م الغؾمّي  
ّ
ىا ه٣هض الخٗل

ّ
مها ٞةه

ّ
 ٞىدً ٖىضما هخدضر ًٖ حٗلُم اللٛاث ألاظىبُت وحٗل

Formal ال ما ٌؿّمى  باال٦دؿابAcquisition  ومً َظا اإلاىُل٤ وؿعى ؤن ج٩ىن الٟهى٫ ،

ظا الاججاٍ ًً٘ ٖلى ٖاج٤ اإلاٗلم مؿاولُت ضسمت. وط٦غ   إلاا َى زاعط ظضعاجها. َو
ً
ت مدا٧اة ُّ الضعاؾ

ظ٨َ2تر بم٩اهُت جد٤ُ٣ صعظت ٖالُت مً ال٨ٟاًت في اللٛت الشاهُت جمازل ما لضي الىا٤َ ألانلي ٍ . َو

ُه بها ابً زلضون  ت لضي الىا٤َ بٛحر  –عخمه هللا  –ال٨ٟغة َؾَب٣َ ٣ٞض بّحن ؤن عؾىر اإلال٨ت اللٛىٍّ

َن   قإن اإلال٩اث ...(( وَبحَّ
ً
الٗغبُت ًم٨ً جد٣ُ٣ه )) ... بال ؤّن اللٛاث مل٩اث ٦ما مّغ ٧ان حٗلمها مم٨ىا

٣غآن والخضًض و٦الم ٠ُ٦ ٩ًىن طل٪ ب٣ىله: )) بدٟٔ ٦المهم الجاعي ٖلى ؤؾالُبهم مً ال

 في ؾاثغ ٞىىجهم، 
ً
م و٧لماث اإلاىلضًً ؤًًا الؿل٠، ومساَباث ٞدى٫ الٗغب في ؤسجاٖهم، وؤقٗاَع

 3خّتى ًخجز٫ ل٨ثرة خٟٓه ل٨المهم مً اإلاىٓىم واإلاىشىع مجزلت مً وكإ مجهم((

ض البدض الخالي وظهت هٓغ ابً زلضون اإلاكاع بلحها ؤٖالٍ، والتي جغي يغوعة جغؾُش  ٍا  ٍو

ـ اللٛت ؤن ًغ٦ؼ  ت في اإلا٣ام ألاو٫، وال٨ٟغة هٟؿها عصصَا ٨َتر ب٣ىله:))ًيبػي لخضَع ال٨ٟاًت اللٍٛى

ت في اإلا٣ام ألاو٫، زم بٗض طل٪ ٖلى ال٨ٟاًت الاجهالُت  وطل٪ ٖىض اإلاؿخىي  –ٖلى ال٨ٟاًت اللٍٛى

ت للٛت(( ُّ  .4اإلاخ٣ضم خُىما جخد٤٣ الؿُُغة ٖلى البيُت ألاؾاؾ

                                                           
ع اللغاث وهخاةجها العملُتَامغلي، ٨َتر،   اهٓغ: 1 ت الخياملُت في جدَز ً ، جغظمت: عاقض بً ٖبض الغخمالىكٍس

اى: ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص،  (.36-35م(، م 1994الضعوَل، )الٍغ  . )بخهٝغ
 .75اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   اهٓغ:  2
ض مً الخٟهُل عاظ٘  3 ابً زلضون، ٖبض الغخمً بً مدمض، م٣ضمت ابً زلضون، جد٤ُ٣: ٖلي ٖبض الىاخض وافي،  :إلاٍؼ

ت عىد ابً ، والخى٣اعي، نالر مذجىب، 1278، م3م، م1979مهغ، صاع الجهًت،  دوز ألافياز اللظاهُت والتربٍى

ا، خلدون في حعلُم العسبُت وحعلمها للىاؾلين  وما بٗضَا. 7م، م2215وع٢ت ٚحر ميكىعة،  بغيَر
 .148َامغلي، ٨َتر، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  اهٓغ:  4
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ت، بل ومما ججضع ؤلاقا ُّ هال ِ
ّ
عة بلُه ؤن مغاص ٨َتر َى التر٦حز ٣ِٞ ال بَما٫ ألاوكُت الاج

اث   مً ألاوكُت الاجهالُت، ومؿخٍى
ً
ط٦غ نغاخت يغوعة ؤن ًخًمً جضَعـ اللٛت مىظ البضء قِئا

هالّي. ِ
ّ
ظا ٣ًىصها بضوعٍ بلى الخضًض ًٖ ألاوكُت اإلاهاخبت للمضزل الاج ٛت. َو

ُّ
 حٗلُم الل

ت ُّ  ألاوشؿت الخعلُم

ها٫ بحن ؤٞغاص الٟهل باؾخسضام   ِ
ّ
هالّي بلى جد٤ُ٣ الاج ِ

ّ
تهضٝ ؤوكُت اإلاضزل الاج

هالُت مشل جباص٫ اإلاٗلىماث، والخٟاَم ٖلى اإلاٗجى والخداوع  ِ
ّ
ـها ؤوكُت 1الٗملُاث الاج . وال ق٪ ؤهَّ

ت ومخٗضصة ًم٨ً ؤن وكحر بلى بًٗها ُٞما ًإحي:  مخىٖى

 ٌؿخ٨ملىجها بُلب اإلاٗلىماث.جؼوٍض الُالب بسُِ وعؾىماث ها٢هت -1

ى َظا -2 ؿمَّ ت مسخلٟت، زم ًى٣لىن مدخىاَا بلى ػمالئهم، َو
َّ
ٌؿخم٘ بٌٗ الُالب بلى مىاّص مسجل

 .jigsawاليكاٍ بــــــــــــ 

ىع بخبُان ما بُجها مً حكابه، ؤو ازخالٝ.-3 ت مً الهُّ  اإلا٣اعهت بحن مجمٖى

ُت ،ؤو نىعة-4  ما. ا٦دكاٝ اإلاالمذ الىا٢هت في زٍغ

 بُٖاء حٗلُماث مدضصة لغؾم ق٩ل مً ألاق٩ا٫.-5

 .Roles playؤوكُت جمشُل ألاصواع -6

ؤوكُت ه٣ل اإلاٗلىماث، بإن ًإزظ الُالب اإلاٗلىماث التي ج٩ىن ممشلت في ق٩ل واخٍض، زم ٌُٗضون -7

 جمشُلحها في ق٩ل مسخل٠.

ىع في َظ-8 ؿخسضم الهُّ
ُ
ظا اليكاٍ ؤل٤ُ جباص٫ اإلاٗلىماث ومٗالجتها بحن الُالب، وح ا اليكاٍ، َو

ىع اإلاخخابٗت. ت مً زال٫ الهُّ ً ٢هَّ ىع ج٣ىص بلى ج٩ٍى مت؛ ألنَّ َظٍ الهُّ اث اإلاخ٣ّضِ  باإلاؿخٍى

٩ىن اإلاٗلم -9 اث، ٍو اإلاداصزت وظلؿاث الى٣اف، وهي ظلؿاث ًجخم٘ ٞحها َالب الٟهل في مجمٖى

ت ُّ ٣خهغ صوع اإلاٗلم ٖلى حؿهُل الٗمل  في واخضة مجها، ٍو
ً
ت، ٦إن ٣ًّضم بٌٗ اإلاىاّص  ًٖىا ُّ هال ِ

ّ
الاج

ت. ُّ اث اظخماٖ ت، ؤو ا٢تراح مىيٖى  اللٛىٍّ

                                                           
سبُت للىاؾلين ؾساةم حعلُم اللغت الع، والٗهُلي،  146، ممراَب وؾساةم في حعلُم اللغاثعحكاعصػ،  :عاظ٘  1

صوع مضزل الخٗلُم باإلاهماث في حٗلُم اللٛت الٗغبُت "، والخى٣اعي، نالر مذجىب، 162-157، مبلغاث أخسي 

ا، "وحٗلمها بىنٟها لٛت ؤظىبُت ؤوزاهُت ٣ُا الٗاإلاُت، الٗضص مجلت العسبُت للىاؾلين بغيَر ىم: ظامٗت بٍٞغ ، )السَغ

بان 53م(، م2214، ًىاًغ 17 ـ اللٛت "، ، ؤخمض هىاٝوما بٗضَا، والَغ اإلاباصت والاؾتراجُجُاث اإلا٣ترخت لخضَع

ت الخٗلم ا"الٗغبُت بىنٟها لٛت زاهُت في يىء مغ٦ٍؼ ٣ُا ، مجلت العسبُت للىاؾلين بغيَر ىم: ظامٗت بٍٞغ ، )السَغ

ىؾ٠، الغقُض، 142-139م(، م2229، ًىاًغ 7الٗاإلاُت، الٗضص  ت ؾسكه وجلىُاجه التر ، ٍو ع اللغت العٍس تجدَز ، بٍى

 .41-42م(، م2228 ال ٍ،  )بغوهاي:
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ت، ؤو -12 ُّ ج٣ضًم خىاعاث للٗال٢اث الاظخماُٖت مشل: خىاعاث مً ؤظل الخهى٫ ٖلى زضماث مهٞغ

 حجؼ م٣ٗض ٖلى َاثغة.

 ون٠ ألاخضار والخٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ.-11

َض  Filmبصاعة ه٣اف خى٫ ُٞلم -12 ْٗ  مكاَضجه.ٖغبي َب

 .opinion-gapبظغاء ؤوكُت مكاع٦ت الغؤي -13

تووكحر ُٞما ًإحي بلى   ، وهي أزبع هلاؽ حىٍَس
ً
هالُا ِ

ّ
ـ اللٛت اج  :1جخهل بخضَع

ت.-1 ٍٛى
ُّ
ت ؤي ال ج٣خهغ ٖلى ال٨ٟاًت الل ُّ هال ِ

ّ
ؼ ؤَضاٝ الخضَعـ ٖلى ظمُ٘ ؤظؼاء ال٨ٟاًت الاج ِ

ّ
 جغ٦

2- 
ً
ا  زاهٍى

ً
ت ؤمغا ضُّ الض٢ت اللٍٛى َٗ ُ

ت.ح ٛىٍّ
ُّ
 بط الهضٝ َى الُال٢ت الل

اع الغثِـ لخىُٓم صعوؽ اللٛت. –البيُت  –لِـ الك٩ل -3  َى ؤلَا

( في مىا٠٢ ال ٖهض -4
ً
 )ٞهما

ً
(، واؾخ٣باال

ً
 )لٟٓا

ً
ت اللٛت بهخاظا ُّ هال ِ

ّ
ٌؿخسضم الُالب في الضعوؽ الاج

 لهم بها مً ٢بل.

بلى بٌٗ اإلاباصت  2اخشحنبياٞت بلى ألاعب٘ ه٣اٍ ؾالٟت الظ٦غ، ٣ٞض ؤقاع ؤخض الب 

هالّي.
ّ
 ألاؾاؾُت التي ًجب ؤن ًدبٗها اإلاٗلمىن والُالب ٖىض جُب٤ُ اإلاضزل الاج

ت للمعلمين ُّ  أوال: اإلابادب ألاطاط

سبنَّ صوع اإلاٗلم ألاؾاؽ َى -1 ظا ال ًىٟي صوعٍ ال٣ُاصي بط  مِّظِ ت، ومغا٢ب لها، َو ُّ ت الخٗلُم ُّ للٗمل

، ول٨ً لِـ مً ٖلى زكبت اإلاؿغح، بل مً ٖلى ظىاهبها.
ً
 ًّٓل ٢اثضا

ض -2  ٖىضما هٍغ
ً
ت ال ج٩ىن مباقغة وواضخت، بل ج٩ىن مسُٟت في زىاًا الضعوؽ، ٞمشال الضعوؽ الىدٍى

  –الخضًض ًٖ اإلاًإع ٩ًىن مًمىن الخىاع 
ً
 ًٖ ًىمُاحي، ؤو الخُاة الُىمُت. – مشال

 للٗالم الساعجي؛ لِكٗغ الُالب مً -3
ً
ًجب ؤن ج٩ىن ألاوكُت اإلاهاخبت للمضزل الخىانلي، ممشلت

م.
ّ
 زال٫ مماعؾتها، ؤو جىُٟظَا بالٟاثضة اإلاباقغة مً الخٗل

هماٍ التر٦حز ٖلى بقغا٥ الُالب باؾخسضام لٛت ؤنُلت ؤي البٗض ًٖ الٗباعاث اإلا٨غعة، وألا -4

ت. دىٍّ  الىَّ

ت هدى: َلب الخهى٫ ٖلى مٗلىماث، وحسجُل ق٩ىي، وج٣ضًم -5 ُّ  ٖمل
ً
جىظُه الخىاعاث وظهت

ت. ُّ  اٖخظاع، وبظغاء خىاعاث َاجٟ

                                                           
   .362، محعلم وحعلُم اللغتبغاون،   اهٓغ:  1

2    : http://socyberty.com/education/english-teaching-what-is-the-communicative-

approach/#ixzz3dDjXGMrI 
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غة ٖىضما ًخ٣ضم الُالب -6 ِ
ّ
ت، ٞاألزحرة جإحي مخإز ٍٛى

ُّ
ّخت الل ت ؤ٦ثر مً الّصِ التر٦حز ٖلى الُال٢ت اللٍٛى

ٛىّي.
ُّ
 في مؿخىاَم الل

ت، لخٞى-7 ٍٛى
ُّ
اوي، وألالٗاب الل ؼ الّى٤ُ الصخُذ ًجب ؤن ًلجإ اإلاٗلم بلى ألٚا حر بِئت َبُُٗت، وحٍٗؼ

 م٘ ز٣اٞت اللٛت الٗغبُت.
ً
 ٧لما ٧ان طل٪ ميسجما

يُ٘ م٩اهه ٖىض جهاًت الضعؽ؛ ألنَّ الخضزل ًاصي -8 ٛىّي، ٞهظا الهَّ
ُّ
الابخٗاص ًٖ الّخضزل للخصخُذ الل

هاليّ  ِ
ّ
 .بلى جى٠٢ الخض٤ٞ الاج

ا: اإلابادب ألاطاطُت للؿالب  ُ  زاه

 مً الُىم ألاو٫. ًبضو ؤن َظا اإلابضؤ ال -1
ً
حصجُ٘ الُالب للخدضر والخىانل باللٛت الهضٝ بضءا

ًسلى مً ٖضم وا٢ُٗت؛ لظا ه٣ترح ؤن ٌؿخسضم الُالب اللٛت الهضٝ ممؼوظت باللٛت ألام، ماصام ؤنَّ 

ت مؿدبٗضة ٖلى ألا٢ّل في  ٛىٍّ
ُّ
ت الل خَّ ظا ال ٌٗجي الاؾخمغاع في ألازظ بهظٍ الّصِ ت. َو ُّ اإلاغاخل ألاول

٣ت، بل وٗضَا بمشابت ٦ؿغ للخىاظؼ، ؤو بطابت للشلج   ٦ما ج٣ى٫ ؤلاٞغهج. ice breakالٍُغ

ّخت -2 ؛ لُهل الُالب بلى الّصِ
ً
ّضة مّغاث ًىمُا ٛت الهضٝ ببِء، ٖو

ُّ
الدصجُ٘ ٖلى اؾخسضام الل

ت. ٛىٍّ
ُّ
 الل

ٛت ؤمٌغ ٞغصيٌّ ًخمُّ مً زال٫ اإلاداولت والسُإ. ٖلى الُالب بصعا٥ ؤّن -3
ُّ
 الؿُُغة ٖلى الل

 مؿخسضمحن اللٛت الهضٝ صون جى٠٢؛ لًُمىىا -4
ً
ٖلى الُالب ؤن ًخٟاٖلىا م٘ بًٗهم بًٗا

ت  ُّ ت جض٤ٞ الٗمل ُّ ًجهم، واوؿُابها ٖلى الىظه ألاًٞل، مؿخٛلحن ٧ّل ص٣ُ٢ت، بل زاهُت مً الخىاضل

ْهغ الخىانل بحن الُالب  وؤؾخاطٍ، بل ٌٗجي امخضاص  الى٢ذ اإلامىىح للخىانل.
َ
ظا ٌٗجي اهخٟاء ٢ َو

 و٦ظا مٗلمهم.
ً
 الضاثغة؛لدكمل ؤٞغاص الٟهل ظمُٗا

5- 
ً
  –ًخمُّ جصخُذ ؤزُاء الُالب ٖاصة

ً
ٖىض جهاًت الٟهل، بال بطا ٧ان َضٝ  –٦ما ؤقغها ؾاب٣ا

ت  ٛىٍّ
ُّ
ّخت الل  .Accuracyالضعؽ َى ا٦دؿاب الّصِ

ا ٌؿاٖض وظضًغ با  ٣ت ظلىؽ الُالب مـمَّ ٍغ م حجغة الضعاؾت، َو ِ
ّ
م ؤن ًىٓ

ّ
لظ٦غ ٖلى اإلاٗل

ت بٗضم  ُّ لى الُالب مؿاٖضة مٗلمهم بالبٗض ًٖ الؿلب ً ٖلى الخىانل ُٞما بُجهم، ٖو ألازحًر

ت  ٣ت اإلاخمدىعة خى٫ الُالب ؤو ما ٌؿّمى بمغ٦ٍؼ اإلاكاع٦ت، ٞاإلاضزل الخىانلي ٢اثم ٖلى الٍُغ

، ٣ٞض اهخهى الضوع الؿُاصّي للمٗلم، وناع للُالب صوع بًجابّي  Learner-Centred Methodالُالب 

 ًم٨جهم جُىٍغ 
ً
ت التي ؤقغها بلحها ؾاب٣ا ُّ ُمُت، ٞمً زال٫ ألاوكُت الخىانل

ّ
ت الخٗل ُّ الؿالكت في الٗمل

 بالىٟـ، وبٗض َظٍ اإلاغخلت ٖلحهم الؿُُغة ٖلى  اللغىٍت
ً
ت اللغىٍتمما ٨ًؿبهم ز٣ت

َّ
ك ألنَّ اللٛت  ؛الّدِ

 في اللٛت الٗغبُت 
ً
 واظبا

ً
ضُّ ؤمغا َٗ ُ

ت. وألازحرة ح ت اللٍٛى
َّ
ت، والض٢  الُال٢ت اللٛىٍّ

ً
جخ٩ىن مً الازيخحن مٗا

ـها لٛت   في اإلا٣ام ألاو٫.ئعسابُت ألهَّ
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ه مضزل هاجر   م مً ألا٢ىا٫ ال٨شحرة ألههاع اإلاضزل الاجهالي التي جهٟه بإهَّ لى الٚغ ٖو

ا و٢اصع ٖلى ٚغؽ الش٣  بجاهب اإلاؼاًا ال٨شحرة التي ط٦َغ
ّ
ت في هٟـ َالب اللٛت بال ؤنَّ َىال٪ ُٖىبا

ظا ما هدىاو٫ ُٞما ًلي مً ٣ٞغاث.  الباخشىن، َو

: اإلاصاًا
 

 .1أوال

اإلاخٗت وؤلازاعة: جٓهغ ٖىضما ٌٗلً اإلاضعؽ في بضاًت الٟهل ؤن صعؽ الُىم ؾُضوع ًٖ ٦ُُٟت  -1

ُٟت، ٞهظا اإلاضزل ؤًٞل مً ؤن ٌكحر ؤن صعؽ الُىم ؾ٩ُىن  بظغاء م٣ابلت للخهى٫ ٖلى ْو

P.P.Simple   ت بْن َصرَّ الخٗبحر ؤي صون ؤلاقاعة ُّ  ٣ًضم بهىعة زٟ
ّ
وؾب٤ ؤن ؤقغها ؤن الىدى صاثما

ت. دىٍّ  بلى اإلاهُلخاث الىَّ

اث عثِؿت واضخت ومدضصة؛ لٛغؽ ال٨ٟاًت -2 ٣ًىم مىهج اإلاضزل الخىانلي ٖلى مىيٖى

ت في الُالب. ُّ ت، والاظخماٖ ُّ  الخىانل

، واإلاٗلم ال -3
ً
 َبُُٗا

ً
ضُّ ؤمغا َٗ ٌُ ٣ًىص اإلاضزل الخىانلي بلى ٚغؽ الش٣ت لضي الُالب؛ ألنَّ السُإ 

ؿهل ٖملُت ًخضزل لخصخُذ ألازُاء، ومخا بٗت الُالب في ٧ّل زُإ نٛحر ؤو ٦بحر، بل ًغا٢ب َو

غم وؤوؿبها؛ لخ٣ضًم حٗل٣ُاجه. ُٟ  ؤخؿً ال
ً
ضّون ما ًىّص ؤن ٣ًىله مىتهؼا ها٫ ٍو ِ

ّ
 الاج

ت لضي الُالب بال  Brainstormاؾخسضام الٗه٠ الظَجي -4 ت الظزحرة اللٛىٍّ
ّ
م مً ٢ل ٞٗلى الٚغ

م م٘ طل٪ ًخىانلىن، ٞالُالب بطا اٖتريخه ٧لمت مشل: ٦غسخي، وال ًضعي مٗىاَا ًم٨ىه ؤن  ؤجهَّ

يكِ  ًُ  ًٖ طل٪ ٞةن َظا اإلاضزل 
ً
خّم الجلىؽ ٖلُه. ًٞال ًهٟه ب٣ىله: شخيء له ؤعبٗت ؤعظل، ٍو

 الظا٦غة.

مه اإلاضزل الخىان-5 لي َى مدا٧اة ناص٢ت إلاا ًجغي في الٗالم الساعجي ٣ٞض ًخٗلم الُالب ما ٣ًّضِ

٧ّل ؤهىإ الخىانل وؤق٩اله، ول٨جهم ٌعجؼون ًٖ مماعؾتها مماعؾت صخُدت، ٞمضزل الخىانل 

٤ لٗب ألاصواع   مىاؾبت للمماعؾت الصخُدت ًٖ ٍَغ
ً
غنا

ُ
، والخمشُل  Role-playًدُذ لهم ٞ

م ًخظو٢ىن ُٞه َٗم  . و٧ّل طل٪ Simulationواإلادا٧اة  ُغ الُالب ب٣ُمت ما ًخٗلمىهه؛ ألجهَّ ِٗ
ْ

ك ٌُ

 الخُاة الخ٣ُ٣ُت بْن صّر َظا الخٗبحر.

مً زال٫ لٗب ألاصواع، وألالٗاب  ٨ًHarmoniousدسخى الٟهل بُاب٘ الاوسجام والخىاٚم -6

حر طل٪ مً ألاوكُت الخىانلُت التي ؤقغها بلحها ؾاب٣ ت، وبظغاء اإلا٣ابالث ٚو ٛىٍّ
ُّ
.الل

ً
 ا

 :2و٢ض ؤياٝ الٗهُلي مؼاًا ؤزغي هإزظ مجها ما ًإحي

                                                           
1 http://socyberty.com/education/english-teaching-what-is-the-communicative-

approach/#ixzz3dDjXGMrI 
 )بخهٝغ قضًض(. 166-163، مؾساةم حعلُمالٗهُلي،   اهٓغ:  2
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م٨ً ج٣ضًمها في آن واخٍض.  وحهخّم بال٨ٟاًاث ألاعب٘ -7 جمحٍز بالكمى٫، ٞهى قامل لجمُ٘ اإلاهاعاث ، ٍو

ت(. ُّ ت، واؾتراجُج ُّ ت،و اظخماٖ ُّ ت، وزُاب  )هدىٍّ

باث الُالب في الخىانل باللٛت الهضٝ.-8  ًد٤٣ ٚع

ت بحن الُالب.جىٕى ألاوكُت و٦ث-9 ًّ  رتها حؿاٖض ٖلى مغاٖاة الٟغو١ الٟغص

ب -12 ه ٌٗخمض ؤؾالُب مبخ٨غة في جهٍى ت للُالب؛ ألهَّ ُّ ت، والاظخماٖ ُّ مغاٖاة الجىاهب الىٟؿ

 ألازُاء، وج٣ضًم الخٛظًت الغاظٗت.

 زاهُا: العُىب.

ضزل ًىلي ؤَمُت ٦بحرة الُالب ال ؾُما في مهاعحي ال٣غاءة وال٨خابت؛ ألنَّ َظا اإلاجلُُم ًهٗب ُٞه -1

 إلاهاعحي الاؾخمإ وال٨الم.

ظا -2  ل٨ثرة ما ٌؿخسضم ٞحها مً خىاعاث ومىا٢كاث، َو
ً
ال  ٍَى

ً
جإزظ ؤوكُت اإلاضزل الاجهالي و٢خا

الىي٘ ٢ض ٩ًىن ٚحر مالثم للٟهى٫ طاث الدجم ال٨بحر، و٧ّل طل٪ ٢ض ٣ًىص بلى اهٟالث الىٓام 

 صازل الٟهل.

ماث ؤنَّ َ-3
َّ
اث الخمهُضًت.ومً الـُمؿل  ظا اإلاضزل ٚحر مىاؾب للٟهى٫، ؤو اإلاؿخٍى

ه  Introvertedمك٩لت الُالب الاهُىاثُحن -4
ّ
بطا ٦ثر ٖضص َظا الىٕى مً الُالب صازل الٟهل، ٞةه

 
ً
اثضجه. وؤياٝ الٗهُلي ُٖىبا ٣ٟض جُب٤ُ َظا اإلاضزل ظضواٍ ٞو ؾُاصي بلى حُُٗل الخىانل، ٍو

 حؿخد٤ُّ ؤلاقاعة بلحها، وهي:

 بٌٗ الُالب ال ؾُما الظًً ًضعؾىن اللٛت ج-5
َ
بت  لهظا اإلاظَب ٢ض ال ًد٤٣ ٚع

ً
ا٢ا ضَعـ اللٛت ٞو

ت. ُّ ت، ؤو ؤ٧اصًم ُّ غاى زاّنت صًي  أٚل

ىع، وا٦دكاٝ -6 ٠، ٞإوكُت مشل الخٗٝغ ٖلى الهُّ
ُّ
٩ل ٘ والخَّ هىُّ ٌٛلب ٖلى ؤوكُت َظا اإلاضزل الخَّ

 ما جدضر في اإلاىا٠٢ 
ً
 الُبُُٗت.اإلاٗلىماث اإلا٣ٟىصة هاصعا

ا ٣ًىص بلى هٟىعَم، ؤو اهدغاٞهم ًٖ مباصت -7 بخؿاؽ بٌٗ اإلاٗلمحن ب٣ٟضان صوعَم ال٣ُاصي مـمَّ

 َظا اإلاضزل.

ان  ا،ٞةجهما ًٍغ  ٖلى زبرة الباخشحِن في حٗلُم الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر
ً
وبىاًء ٖلى ما ؾب٤ واٖخماصا

ٌَ مباصت َظا بم٩اهُت جُب٤ُ َظا اإلاضزل في حٗلُم الٗغبُت للىا٣َحن بٛح ا.وال قّ٪ ؤّن َىال٪ بٗ َر

ٗلي -بىنٟها لٛت بٖغابُت-اإلاضزل وؤؾؿه ٢ض جخٗاعى م٘ َبُٗت اللٛت الٗغبُت ٌُ ال ؾُما اإلابضؤ الظي 

 ٖلى 
ً
ظا ؤمغ ًم٨ً الخٛلب ٖلُه اؾدىاصا ت، َو ت ٖلى خؿاب الصخت اللٍٛى مً قإن الُال٢ت اللٍٛى

ت ؤَضاٝ الضعؽ ٞةطا ٧ان الهضٝ َى الصخت اللٍٛى ت، ُٞجب التر٦حز ٖلحها، وبَما٫ الُال٢ت اللٍٛى
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هالي، وزحر ما هًٗه في الخؿبان 
ّ
في َظٍ اإلاغخلت. ٞاالهخ٣اثُت ال جدىافى م٘ عوح مباصت اإلاضزل الاج

باث الُالب وخاظاجه، ُٞجب ؤن هضوع مٗها إلقباٖها.   َى ٚع

تووكحر ُٞما ًإحي بلى بٌٗ الٟغو١ بحن اإلاضازل   ًّ  . 1الاجطاليّ واإلاضزل  الخللُد

 

ت  ًّ ت الخللُد ُّ طال ِ
ّ
 الاج

م -1
ُّ
عل

َّ
 الترهيز في الخ

.
ً
ت  هدٍى

ً
ٛت بىنٟها ؤهماَا

ُّ
 *التر٦حز ٖلى الل

 

 *التر٦حز ٖلى الخىانل.

ت -2  .هُفُت اخخُاز العىاضس اللغٍى

ت
َ
ت ِنْغٞ  *ًخّم بىاًء ٖلى مٗاًحر لٛىٍّ

 

ت  ٛىٍَّ
ُ
*ًخّم بىاًء ٖلى ما ًدخاظه الُالب مً ٖىانغ ل

ىه مً الخىانل.
ّ
 جم٨

ت -3  .هُفُت حظلظل البىىد اللغٍى

ت. ت لٛىٍّ ُّ  *بىاًء ٖلى ؤعي

 

 ٖلى اإلادخىي، واإلاٗجى، 
ً
*بىاًء ٖلى ؤقُاء ؤزغي، جغ٦حزا

بت.  والٚغ

 .دزحت الخغؿُت -4

ت. ٛىٍّ
ُّ
ت ال٩املت للِبجَى الل ُّ  *الهضٝ َى الخُٛ

 

 *الهضٝ َى جلبُت خاظاث الُالب، وعٚباجه.

ت -5 ت الصاٍو غىٍّ
ُّ
 .الل

 
ً
 مصخىبا

ً
 مىّخضا

ً
ٛت  بىنٟها ٦ُاها

ُّ
*ًىٓغ بلى الل

ت زابخت، و٧لماث مٟخاخُت ؤو عثِؿت.  بإهماٍ هدىٍّ

 

ٛىّي بىاًء ٖلى ما جدضصٍ 
ُّ
*ًخّم ٢بى٫ الّخىّىٕ الل

ت. ُّ  الؿُا٢اث الخىانل

 هىع اللغت اإلاظخخدم -6

ت مإزىطة مً بُىن ال٨خب. ُّ  *لٛت عؾم

 

ت.*لٛت ؤنُلت مإزىطة  ُّ  مً الخُاة الُىم

 معُاز الىجاح -7

ت صخُدت مً وظهت هٓغ  *بهخاط ؤهماٍ لٛىٍّ

 الىدى.

 

٣ت مالثمت  ت، وبٍُغ ُّ ىانل بٟٗال *ال٣ضعة ٖلى الخَّ

 للؿُا٢اث التي ًخٗغى لها الُالب، ؤو ٌٗملىن ٞحها.

ت -8  اإلاهازاث اللغىٍّ

 *ًخمُّ التر٦حز ٖلى مهاعحي ال٣غاءة وال٨خابت.

 

ت )اؾخمإ و٦الم(؛ *ًخمُّ  ُّ التر٦حز ٖلى الخٟاٖالث اللٟٓ

 ًٖ مهاعحي ال٣غاءة وال٨خابت.
ً
ـها ال ج٣ّل ؤَمُت  ألهَّ

الب -9
ّ
م/الؿ

ّ
 أدواز اإلاعل

م
ّ
ت اإلاٗل  *مغ٦ؼٍّ

 

الب.
ّ
ت الُ  *مغ٦ؼٍّ

 اإلاىكف مً ألاخؿاء -12

 ًٖ ٢ىاٖض 
ً
ضُّ اهدغاٞا َٗ *السُإ ٚحر م٣بى٫، وَُ

 

ـها ٚحر  *ًىٓغ بلى الٗباعاث التي جدخىي ٖلى زُإ بإهَّ

                                                           
1 Nunan, David, The learner-Centred Curriculum, Cambridge University Press, 1996, P.26-28. 
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ت. ُّ ـها زُإ. اللٛت ال٣ُاؾ  م٨خملت، ولِؿذ ٖلى ؤؾاؽ ؤهَّ

م اللغت -11
ّ
 ئحساءاث حعل

ت ؤ٦ثر مً  *ًخمُّ التر٦حز ٖلى ألاهماٍ اللٛىٍّ

 اإلادخىي.

 

ٛىّي.
ُّ
 * التر٦حز ٖلى اإلاٗجى ؤ٦ثر مً الك٩ل الل

 

 الخاجمت 

َو بلى هخاثج مً  الاجطالّي فيجىاو٫ َظا البدض اإلاضزل  
ُ
ل
َ
مها، و٢ض ز

ّ
ت وحٗل ُّ حٗلُم الٗغب

 ؤَمها:

ُٟت اللٛت ألاؾاؽ،  -1 مها؛ القخ٣ا٢ه مً ْو
ّ
ت وحٗل ُّ ت َظا اإلاضزل لخٗلُم الٗغب ُّ نالخ

ت. ُّ هال ِ
ّ
ت مً اإلاظاَب الاج  ًٖ اقخماله ٖلى مجمٖى

ً
 وهي الّخىانل، ًٞال

ت للُالب. -2 ُّ ت والاظخماٖ ُّ  مغاٖاة َظا اإلاضزل للجىاهب الىٟؿ

ٛت الهضٝ. -3
ُّ
ىانل بالل باث الُالب في الخَّ ت جد٤ُ٣ ٚع  ؾٖغ

ت بحن  -4 ًَّ ٦ثرة ألاوكُت اإلاهاخبت لهظا اإلاضزل جدُذ الٟغنت للخٛلب ٖلى الٟغو١ الٟغص

 الُالب.

ًازظ ٖلى َظا اإلاضزل جغ٦حٍز ٖلى مهاعحي الاؾخمإ وال٨الم، و٢ض ال ٩ًىن َظا  -5

غاى زاّنت، وؤ م اللٛت أٚل
ّ
 لخٗل

ً
 ًازظ ٖلُه نٗىبت بظغاء اإلاضزل مشالُا

ً
ًًا

ت مبيُت ٖلُه. ٍغ  ازخباعاث جدٍغ

م٨ً   للُالب، ٍو
ً
 وبزاعة

ً
م مً َظٍ اإلاأزظ ًّٓل َظا اإلاضزل ؤ٦ثر مخٗت لى الٚغ ٖو

ب ٖلى َظٍ اإلاأزظ بدبّجي بٌٗ الُغ١ واإلاضازل ألازغي؛ للسغوط بما ٌؿّمى 
ّ
الخٛل

ُغح مؿاوثه. جيامليّ بمضزل   ًإزظ مً ٧ّل مضزل خؿىاجه ٍو
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ع اللغت العسبُت لغير الىاؾلين بها  الفهم اللساتي غسوزة خخمُت في جدَز

األاطخاذ اإلاشازن الدهخىز   عبدالىَاب بً شهٍس

ا  كظم اللغت العسبُت وآدابها، الجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت بماليًز

 خظين أبى علي

اؾالب دهخىزاٍ، كظم اللغت العسبُت وآدابها، الجامعت ؤلاطالمُت   العاإلاُت بماليًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخظ البدث 

ن مخل٣ي اللٛت الٗغبُت بىنٟها لٛت زاهُت ٢ض ًىاظه نٗىباث في الٟهم ال٣غاجي للٛت الٗغبُت . ب

جب ؤن ًىٓغ في َظٍ اإلااصة ٖلى ؤجها لً ج٣ضم لضاعؽ خلىال  غ  ٍو ت ول٨جها ؾدؿهم في جٍُى ظظٍع

مهاعاجه في مجاالث الٟهم والخدلُل.ٞاألزظ بُض َظا الُالب زُىة زُىة صون بصزاله في جٟانُل 

٤ للٟهم ال٣غاجي للُالب الضاعؾحن للٛت الٗغبُت بىنٟها لٛت زاهُت. لظل٪ َظا  هي بمشابت عؾم ٍَغ

ٞةطا ٧اهذ الضعاؾاث الؿاب٣ت ٢ض  الُالب بداظت ماؾت لخ٣ضًم الٟهم ال٣غاجي بمىٓىع مسخل٠،

ؾاعث مً ٢بل وبلى آلان ٖلى ج٣ضًم الٟهم ال٣غاجي لضاعؾِىا الٗغب ؤو مً لٛتهم ألاولى الٗغبُت في 

نىعة ههىم ظاٞت مى٣ُٗت ًٖ الىا٢٘، مٟهىلت ًٖ الخ٨ٟحر مما ظٗلهم ًىٟغون ًٖ َظٍ 

ض مً يغب ٖمغو" ٞةهىا بداظت لخُٛح ر همِ ج٣ضًمها للىا٣َحن بٛحر الضعاؾت و٦ٟاها ما جل٣اٍ "ٍػ

الٗغبُت، ٞٗىضٍ ؤوظه اللٛت ألاولى التي ًخ٩لمها وصعظت ٢غبها مً اللٛت الٗغبُت ؤو ابخٗاصَا 

اث ٖلمُت جماعؽ في .ٖجها وصاعؽ الٗغبُت مً ٚحر ؤَلها ًدخاط ألخضر ما جىنل بلُه الٗالم مً هٍٓغ

الكامل في ٧ل اللٛاث ناع ًضعؽ مً  جضَعـ الٟهم ال٣غاجي في ؤي لٛت، والٟهم ال٣غاجي بمٗىاٍ

زال٫ ههىم ًٟهم مٗىاَا بٗم٤، وجضع٥ ؤبٗاصَا واإلا٣هىص مجها زم ٌؿخيبِ مجها ما وكاء مً 

ؿخُُ٘  ٢ىاٖض ومٟغصاث ومٗلىماث، وههىم خُت مً الىا٢٘ الظي ٌِٗكه الُالب في صعاؾخه َو

ؾخ٣غ ٖلُه الٟهم ال٣غاجي في اؾخسضام التر٦ُب بما ًىا٤ٞ مجخمٗه بٗض طل٪، ولٗل َظا ًىا٤ٞ ما ا

ت الخضًشت.بطن ٞهظٍ الضعاؾت جغ٦ؼ ٖلى ٞئت زانت مً الُلبت جمشل اللٛت الٗغبُت  اث اللٍٛى الىٍٓغ

 لضحهم اللٛت الشاهُت.  

 اإلالدمت

ِهْمذ 
َ
ِلَمه, ٞو َٖ هامت: 

َ
 ٞو

ً
َهما

َ
 ٞو

ً
ْهما

َ
ِهَمه ٞ

َ
خ٪ الصخيء بال٣لب. ٞ ْهُم: ظاء في لؿان الٗغب الٟهم: مٗٞغ َٟ ال

ِهٌم: 
َ
 بٗض شخيء. وعظل ٞ

ً
ِهمه قِئا

َ
م ال٨الم: ٞ هَّ َٟ َهْمخه، وجَ

ْ
ٞ
َ
 وؤ

ً
ْمذ ٞالها هَّ

َ
خه. ٞو

ْ
َغٞ ٣َلُخه ٖو َٖ الصخيء: 
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ه ٧ىهُجام"  ٗٞغ ْهم. َو َٟ ٘ ال ب٣ىله: َى خهُلت الخٟاٖل بحن الىو اإلا٨خىب  Cunningham1ؾَغ

ه الل٣اوي ب٣ىله بن الٟهم ٌٗجي ؤن ٩ًىن الخلمُظ ٢اصعا ٖلى بُٖاء مٗجى للمى٠٢،  وال٣اعت، ٦ما ٌٗٞغ

ا اإلاخٗلم وجٟى١  ت مً الؿلى٦ُاث ال٣ٗلُت التي ًٓهَغ ؿخض٫ ٖلُه مً مجمٖى الظي ًىاظهه َو

ت مً ال ؿلى٦ُاث ٦إن ًترظم ؤو ًٟؿغ ؤو ٌؿخ٨مل ؤو ٌكغح ؤو مؿخىي الخظ٦غ، وجىضعط جدتها مجمٖى

   2ٌُٗي مشاال ؤو ٌؿخيخج ؤو ٌٗبر ًٖ شخيء ما.

ـ اللٛت  ًدبىؤ مهُلر الٟهم ال٣غاجي م٩اهت مخ٣ضمت بحن الباخشحن اإلاهخمحن بكاون جضَع

كحر ٖهغ ُت ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ؤن مٟهىم الٟهم ال٣غاجي وجهىعٍ لضي مٗلم اللٛت الٗغب 3الٗغبُت ، َو

ؾُازغ جإزحرا مباقغا في مماعؾت اللٛت بِىه وبحن َالبه، ٞاإلاٗلم الظي ًغي ؤن ال٣غاءة هي ٣ِٞ 

ٖملُت آلُت ٣ًىم ٞحها ال٣اعيء بخٗٝغ الغمىػ وال٩لماث ؾُماعؽ مسخل٠ ألاوكُت في البِئت 

٤ َظا اإلاٟهىم وفي الاججاٍ آلازغ ٞةن اإلاٗلم الظي ًغي ؤن الٟهم ال٣غ  اجي َى الهُٟت م٘ َالبه ٞو

ؤٖم٤ مً طل٪ ٞهى ٌكمل الىنى٫ بلى اإلاٗجى ال٩امً بحن الؿُىع اإلا٨خىبت ؾىٝ ٌؿعى ٚلى ٚغؽ 

 َظا اإلاٟهىم وجُىبٍغ بحن َالبه.

ؤن مٟهىم الٟهم ال٣غاجي ٧ان في اإلااضخي ٌٗخمض ٖلى مٟهىم التهجي،  4Orasanuلظل٪ ًغي          

ٞال٣اعي ًتهجى الخغوٝ زم ًيخ٣ل بلى تهجي ال٩لماث ٞى٤ُ الهىث زم اؾخسضام جل٪ ال٩لماث في 

 ٞضوع ال٣اعيء َى ٞ٪ الغمىػ وال٩لماث ججمُٗها في ظمل مُٟضة. ‘ ظمل مُٟضة

ىن ٢ض ا٦ضوا ؤن            َظا اإلاٟهىم ٢ض جُىع مً مجغص ٖملُت آلُت جبضؤ بخل٣ي الباخشىن التربٍى

الٗحن نىعة ال٩لمت وجخضعط بلى ؤن جهل بلى الخٟاٖل بحن ال٩لمت اإلاسؼهت في طا٦غة ال٣اعيء والخٟاٖل 

ومً  5الخاصر بِىه وبحن مٟهىم َظٍ ال٩لمت اٖخماصا ٖلى زبراجه الؿاب٣ت طاث الٗال٢ت بهظٍ ال٩لمت.

سُ خُض ٢ؿم مغاخل  Albajahت لخُىع مٟهىم الٟهم ال٣غاجي َى ما ٢ام به ؤبغػ ؤلاقاعاث الخاٍع

                                                           
 1 Cunningham, J (2001). The national reading panel report. Journal of Reading Research Quarterly, 37, 

(3), 326-335. 
الل٣اوي، ؤخمض خؿحن،   م (. واهٓغ:1984صاع ال٨خب، بحروث: ، )ماَُت وفاةدة  :ألادب، ، ٖليج٣ي الضًً اهٓغ: 2

ت اإلاعسفت في  ع،معجم اإلاطؿلحاث التربٍى  .58م(، م2223، )ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب، 3ٍ اإلاىاهج وؾسق الخدَز
ظها وجلُمها :اللغت العسبُتٖهغ، ٖبض الباعي، اهٓغ:  3 ت: م٨خبت ظامٗت  ،1ٍ ،جدَز )الاؾ٨ىضٍع

ت،  .33م(، م2222الاؾ٨ىضٍع
4 Orasanu, j. (1986). Reading comprehension from research to practice,(2ed), USA, New Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates. 
5 Shahatah, H. (2003). Teaching Arabic language skills and Islamic Education. Jordan: Dar Allmaserah 

publisher pressK p24. 
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جُىع َظا اإلاٟهىم بلى مغخلخحن: ألاولى ٢ض بضؤث في بضاًت ال٣غن الشامً ٖكغ ٖىضما ٧ان ٣ًخهغ ٖلى 

حٗٝغ الخغوٝ وال٩لماث والجمل بِىما اإلاغخلت الشاهُت ٩ٞاهذ في ال٣ٗض الشاوي مً ال٣غن هٟؿه 

 1ٟهىم حٗٝغ مابحن الؿُىع مً ؤ٩ٞاع ومكاٖغ و٦ظل٪ ه٣ض ال٣اعيء وجهىٍبه.ٖىضما قمل َظا اإلا

٠ الخضًض للٟهم ال٣غاجي ؤنبذ ًىن٠ بإهه الخٟاٖل بحن ال٣اعت بما ًدمله مً  ولظل٪ ٞةن الخٍٗغ

٠ الظي ؤقاعث بلُه الجمُٗت الضولُت  ى الخٍٗغ ت وبحن الىو اإلا٨خىب َو ٨ٍغ ُت ٞو زبراث مٗٞغ

  2لل٣غاءة.

 فهم اللساتيمهازاث ال

ت للضاعؽ بك٩ل زام جبٗا لخىٕى اإلاغخلت  جدىٕى مهاعاث الٟهم ال٣غاجي بدىٕى اإلاغخلت الٗمٍغ

ت، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ٟٞي الغخلت الابخضاثُت جغ٦ؼ َظٍ اإلاهاعاث ٖلى الخٗٝغ ٖلى ال٨ٟغة  الٗمٍغ

ت للىو، الىنى٫ بلى مٗجى بٌٗ اإلاٟغصاث م ً زال٫ الىو الٗامت للىو، جدضًض ألا٩ٞاع الشاهٍى

اإلا٣غوء، وي٘ ٖىىان ظضًض للىو. زم جخُىع مهاعاث َظٍ اإلاغخلت لخهل بلى مهاعاث ؤزغي ٦غبِ 

ألاؾباب بالىخاثج، وج٣ضًم جٟؿحراث لبٌٗ ألاخضار في الىو ، واإلا٣اعهت بحن آلاعاء والخ٣اث٤ ؤو 

اث باإلياٞت بلى الخمُحز بحن الهىاب والسُا. ىا٥ مً الب 3الخ٣اث٤ والىٍٓغ اخشحن مً ٢ؿم َو

اث: ) ُه ًخم الخٗٝغ ٖلى 1مهاعاث الٟهم ال٣غاجي اٖخماصا ٖلى زالزت مؿخٍى ( اإلاؿخىي الخغفي ٞو

ُه ًغبِ ال٣اعيء زبراجه الؿاب٣ت بسبراجه 2ق٩ل الخغوٝ وال٩لماث ومٗاهحها، ) ( مؿخىي الٟهم ٞو

ُه 3الخالُت ًٖ مٟهىم ال٩لمت بِىما اإلاؿخىي الشالض ) ًيخ٣ل ال٣اعيء مً ( اإلاؿخىي الى٣ضي ٞو

ىا٥  4مجغص الخٗٝغ والٟهم بلى ببضاء الغؤي والبدض ًٖ اإلاٗاوي السُٟت ُٞما بحن الؿُىع. َو

ت مً الباخشحن مً ٣ًؿم مهاعاث ٞهم اإلا٣غوء اٖخماصا ٖلى اليكاٍ اإلاىظه للُالب خُض  مجمٖى

وٞها ؤو مً حٗض مهاعة ٞهم ال٩لمت مً زال٫ حٗٝغ الخٝغ الىا٢و ؤو مً زال٫ بٖاصة جغجِب خغ 

ىت الهىعة مً اإلاهاعاث اإلاهمت  ا مً ال٩لماث ؤو باؾخسضام ٢ٍغ زال٫ بصعا٥ الٗال٢اث بُجها وبحن ٚحَر

                                                           
1 Albajah, A. (2000). The foundations of teaching Arabic language for elementary school students. Jordon, 

JO: Dar Al Fikr pres,p18. 
2 Cunningham, J (2001). The national reading panel report. Journal of Reading Research Quarterly, 37, 

(3), 326-335 
3  Spiro, R. J. (1980). Constructive processes in prose comprehension. In Spiro, R. J; Bruce, B. C. & Brewer 

W. F. (Eds.), Theoretical issues in reading comprehension, pp. 245-278. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 

Associates, p 41. 
4 Rubin, D. (2002). Diagnosis and correction in reading instruction. USA, Boston:  Allyn & Bacon Publisher 

Press, p22  
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في ٞهم ال٩لمت ، ٦ما ؤن َىا٥ مهاعاث ٞهم مٗجى الجملت مً زال٫ جمُحز الهىاب مً السُإ ؤو 

ىت الهىعة ؤو بٖ اصة جغجِب ٧لماث جدضًض ال٩لمت الىا٢هت مً الجملت اإلا٨خىبت ؤو مً زال٫ ٢ٍغ

الجملت، زم جإحي بٗض طل٪ مهاعة ٞهم الىو مً زال٫ بٖاصة جغجِب ؤخضازه ؤو ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت 

اإلاٗغويت في آزٍغ ؤو اؾخسغاط ألا٩ٞاع الىاعصة ُٞه، ٦ما حٗض مهاعة ٞهم ألا٩ٞاع الغثِؿت والجؼثُت 

 خهو ال٣غاءة.    والٗامت مً اإلاهاعاث التي الًم٨ً الاؾخٛىاء ٖجها في ؤًت خهت مً

  كُاض الفهم اللساتي

بؿبب ؤن ٖملُت الٟهم في ألاؾاؽ ٖملُت جدضر في ٣ٖل ؤلاوؿان ٞةجها ٖملُت زُٟت ال هغاَا؛ مما 

٣ت هي  اؾخىظب بٖضاص َغ١ مىاؾبت ل٣ُاؾها، وفي َظا الؿُا١ ٌكحر مهُٟى بلى ؤن ؤًٞل ٍَغ

٠ُ ال٣غاءة الهامخت ؛ ألجها  ٢غاءة جغ٦ؼ ٖلى الٟهم؛ خُض ًبضؤ اؾخسضام الىو اإلا٨خىب وجْى

ال٣ُاؽ مً هو ٢غاجي مىاؾب لل٣اعيء زم جىٕى ألاؾئلت اإلاغا٣ٞت لهظا الىو مً ؤؾئلت الهىاب 

ت في جىٕى  والسُإ، ألاؾئلت اإلاٛل٣ت، ألاؾئلت اإلاٟخىخت و٦ظل٪ ؤؾئلت الازخُاع مً مخٗضص. والىٍٓغ

مهم َظٍ ألاؾئلت جيؿدىض بلى ؤن همِ حٗلم اإلاخٗلمحن ًسخل٠  مً ٞغص بلى آزغ وبالخالي َغ١ ج٣ٍى

 1 ًجب ؤن جدىٕى ٦ظل٪.

ظ٦غ         بٌٗ اإلاٗاًحر الىاظب الاَخمام بها ٖىض ٢ُاؽ مهاعاث الٟهم ال٣غاجي والتي في  Janetteٍو

م٣ضمتها: جىيُذ الهضٝ مً الازخباع للمخ٣ضمحن، الخإ٦ض مً ؤن ظمُ٘ ٣ٞغاث الازخباع واضخت، 

حر مٟخاح لئلظابت ج٣ضًغ ٖضص اإلاٟغصاث الس انت ب٩ل ؾاا٫، ج٣ضًغ اليؿبت اإلااصًت ل٩ل ؾاا٫، جٞى

اث  ٘ مؿخٍى ٘ ألاؾئلت خغنا ٖلى جىَى ٩ًىن واضخا وم٣ضعا بضعظاث مدضصة، بياٞت بلى يغوعة جىَى

 2الخ٨ٟحر لضي اإلامخدىحن.

ومً ؤق٩ا٫ ألاؾئلت التي ًم٨ً ؤن حؿخسضم في ازخُاع الٟهم ال٣غاجي ٧ازخباعاث ألاؾئلت         

ا٦ض ال٨شحر مً  3اإلاٛل٣ت، ؤؾئلت ؤلا٦ما٫، ألاؾئلت ال٣هحرة، ؤؾئلت الخٗبحر الخغ، ؤؾئلت الخلسُو. ٍو

٣ت ؤًٞل مً ألازغي في ج٣ُُم الٟهم ال٣غا جي، ٞاإلاهم َىا الباخشحن في ؤهه الًىظض في الخ٣ُ٣ت ٍَغ

٘ إلاغاٖاة مهاعاث الخ٨ٟحر، ٩ٞل هٕى مً ؤؾئلت الٟهم لها محزاتها ولها ٦ظل٪ ُٖىبها؛ لظا  َى الخىَى

                                                           
1 Mustafa, F. (2008). Reading problem from childhood to adolescence. Diagnoses and Treatment.  Egypt:  

Dar Alfiker press, p31. 
2 Janette (2007), Teaching Reading Conprehansion to students with Learning Difficulties; New York, 

Guilford Press. P103-104. 
3 Alderson, J & Bachman, L. (2003). Assessing reading, Cambridge language assessment series. United 

Kingdom: Cambridge University Press, p 76 



 األوؿ )التعليم(أبحاث محكمة: الجزء                              مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 669  اإلاإجمس العاإلاي الخامع للغت العسبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

ت ؾىٝ ٌؿاٖض في بىاء م٣ضعة ٖالُت ٖىض الُالب ٖلى  ٞةهه مً الىاضر ؤن اؾخسضام ؤؾئلت مخىٖى

ب هٟؿه.   1ٞهم هو م٣اهت بالئ٪ الُالب الظًً لم ًخل٣ىا الخضٍع

٣ت ٞاٖلت مً ؤَم ألاؾالُب التي ٌؿخسضمها اإلاٗلم في           ٗض اؾخسضام ألاؾئلت الهُٟت بٍُغ َو

كحر ألاصب التربىي بلى الٗضًض مً اإلاباصيء وال٣ىاٖض ألاؾاؾُت التي  جىمُت مهاعة ال٣غاءة وج٣ُُمها. َو

ؿه. ومً ؤبغػ َظٍ ال٣ ىاٖض جىظُه ًجب مغاٖاتها ٖىضما ًلجإ اإلاٗلم بلى ألاؾئلت الهُٟت في جضَع

الؿاا٫ بلى اله٠ بإ٦مله ولِـ بلى َالب مدضص مما ٌؿهم في ب٣ُت اإلاخٗلمحن، ٩ٞل واخض مجهم 

ًخى٢٘ ؤن ًخم ازخُاٍع لُجُب ٖلى الؿاا٫، والاهخٓاع لٟترة ٢هحرة لالظابت ٖلى الؿاا٫ اإلاُغوح 

دُض ٌكٗغ ٧ل والؿماح ألخض الُالب بةُٖاء ؤلاظابت، وجىػَ٘ ألاؾئلت ٖلى الُالب بك٩ل ٖاص٫ ب

ا الُالب في اله٠ خُض ؤجها ٢ض حؿاٖض  َالب بإهه مىي٘ اَخمام، والاَخمام باألؾئلت التي ًشحَر

    2في ال٨ك٠ ٖما ًضوع في ؤطَاجهم، وحصجُ٘ الُالب ٖلى الاؾخمغاع في الاظابت بكتى الُغ١.

ت مً اإلاٗاًحر اإلاهمت التي ًجب ؤن ًغاٖحه         ا واضر الازخباع لخ٣ُُم وفي ٧ل ألاخىا٫ َىا٥ مجمٖى

َالبه في الٟهم ال٣غاجي بك٩ل صخُذ وفي م٣ضمتها: ازخُاع الىو اإلاىاؾب للُالب مً خُض 

، وازخُاع اإلاؿخىي اإلاىاؾب للُالب بدُض ًىاؾب الُالب طوي اإلاؿخىي اإلاخضوي، ٦ما  اإلاىيٕى

ئلت ب٦ما٫، و٦ظل٪ ٌُٗي ب٣ُت الُالب ٞغنت للخدضي، وجىٕى ألاؾئلت ما بحن ازخُاع مً مخٗضص وؤؾ

ؤؾئلت مىيىُٖت حٗض ه٣ُت مهمت في نُاٚت الازخباع اللٛىي ٞهى ٌُٗي ٞغنت ٦بحرة للُالب في 

ت بضال مً الا٢خهاع ٖلى همِ واخض.  3اؾخسضام ؤهماٍ ج٨ٟحر مخىٖى

 

اث الفهم اللساتي  هكٍس

ت لٟهم ٖملُت الٟهم ال٣غاجي هي جل٪ التي ٖغيها  وملسهها ؤن ال٣غاءة هي  Madkoor4ؤبؿِ هٍٓغ

ٖملُت ؾهلت بؿُُت جبضا مً بو٩ٗاؽ نىعة ال٩لمت ٖلى ٖحن ؤلاوؿان زم ج٩ىن مٟهىمها في ٣ٖله 

ت والش٣اٞت.   وبم٣ضاع زبرة ال٣اعيء ًخم جٟؿحر َظٍ ال٩لمت وجضزل يمً َظٍ السبرة اإلاٗٞغ

                                                           
1 Brown, H. (2004). Language assessment, principles and classroom practices. USA: Pearson Education, 

pp12-54.   
 .49(، مم2228)ٖمان: م٨خبت الُاػوعي،  ألاطالُب الحدًثت في الخعلُم والخعلم،ًدحى مدمض،  ،هبهان اهٓغ: 2

3Alazri, saif(2013) Basic education student reading comprehension: the role of teachers and parents in 

Oman, PH.D theses , university sains Malaysia, pp17-83.  
4Madkoor, A. (2002). Teaching Arabic language skills. Cairo: Dar Alfiker Press, p41  
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ت         اث ألازغي التي اؾخسضمذ لخٟؿحر الٟهم ال٣غاجي هٍٓغ مً ؤصوى بلى ؤٖلى خُض  ومً الىٍٓغ

ًداو٫ ال٣اعيء ٞحها بىاء اإلاٗجى مً زال٫ الى٣اٍ الؿىصاء مً الىو اإلا٨خىب وبك٩ل ؤوضر. وفي 

ًم مٗها ظمُ٘ ألاق٩ا٫ والٗالماث اإلاىظىصة  ت َى ًداو٫ ؤن ًبضؤ مً ال٩لمت اإلا٨خىبت ٍو َظٍ الىٍٓغ

ت ألازغي 1مٗجى ٖام في الىو م٘ نىتها وه٣ُها ونىال بلى بىاء مٗجى ظؼجي لل٩لمت زم ، ؤما الىٍٓغ

لى بلى ألاؾٟل والتي حٗخمض ٖلى البدض ًٖ مٟاجُذ مً الىو اإلا٨خىب  ت مً ألٖا ٞدؿمى هٍٓغ

ومداولت الٟهم الٗام للىو صون التر٦حز ٖلى الجؼثُاث الهٛحرة إلاٗاوي اإلاٟغصاث بل بن الهضٝ الٗام 

 2ال٣اعت باؾخسضام زبرجه الؿاب٣ت. لل٣اعيء َى ٞهم الىو بك٩ل ٖام ومداولت الىنى٫ بلى ٨ٞغة

خحن           ت ججم٘ بحن الىٍٓغ لُت ؤن الخباصلُت وهي هٍٓغ ت الخدٍى ت الشالشت ٞدؿمى الىٍٓغ ؤما الىٍٓغ

داو٫ ٞهم ظمُ٘ الخٟانُل  الؿاب٣خحن خُض ًبضؤ ال٣اعيء مً الجؼثُاث الهٛحرة في الىو ٍو

ً مٗاوي ظؼثُت، وبٗض ؤن ًيخهي  ًىٓغ بلى الىو مغة ؤزغي هٓغة ٖامت ُٞداو٫ الهٛحرة ُٞه م٘ ج٩ٍى

ت الش٣اُٞت. ت الٟهم الٗام للىو باؾخسضام السبرة السانت واإلاٗٞغ وفي خ٣ُ٣ت ألامغ ٞةن ٦شحرا  3مٗٞغ

اث الؿاب٣ت بك٩ل جل٣اجي و٢ض ٌُٗضون ٢غاءة الىو لٟهم ؤ٦ثر  مً ال٣غاء ٌؿخسضمىن الىٍٓغ

٣ت.  باؾخسضام ؤ٦ثر مً ٍَغ

ا، ٞةن َظا اإلاٗلم  ومهما ٧اهذ           ت اإلاخبٗت مً ٢بل مٗلم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر الىٍٓغ

خإحي في م٣ضمتها اظاصة ازخُاع  جى ٖجها في جضَعـ ال٣غاءة ٍو البض له  مً ٦ٟاًاث مهىُت مهمت اٚل

ؿخسضم َغ١ جضَعـ جىاؾب  ت التي ًخبىاَا، َو ٤ الىٍٓغ ألاؾلىب اإلاىاؾب لؿحر الضعؽ في ال٣غاءة ٞو

هاعة مً مهاعاث الٟهم ال٣غاجي، وامخال٥ اإلاهاعة الالػمت لخىظُه ؤؾئلت َاصٞت في الى٢ذ ٧ل م

دضص اإلاهاعاث ال٣غاثُت التي ًجُضَا  ت ٞهم الضاعؾحن إلاا ٣ًغؤوهه، ٍو اإلاىاؾب، ونُاٚت ؤؾئلت إلاٗٞغ

اتهم في  اإلاهاعاث الضاعؽ وجل٪ التي ٣ًٟضَا م٘ يغوعة ؤن ًضعب الضاعؾحن ٖلى الخ٣ىٍم الظاحي إلاؿخٍى

ت.    4اللٍٛى

                                                           
1 Alderson, J & Bachman, L. (2003). Assessing reading, Cambridge language assessment series. United 

Kingdom: Cambridge University Press,p 78 
2 Nuttall, C. (2005). Teaching reading skills in a foreign language. UK: Macmillan Publishers Limited, 

pp43-45 
3 Reutzel, R & Cooter, R. (1992). Teaching children to read. USA: Macmillan publishing company 

ا 4  غ ال٨ٟاًاث الالػمت إلاٗلم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر اهٓغ: اللخام، ًدحى ها٠ً، "مىُل٣اث وعئي مٗانغة لخٍُى

 ."ً ٤ الاخخُاظاث اإلاهىُت إلاٗلم ال٣غن الخاصي والٗكٍغ ، اإلاجلـ الضولي للٛت اإلاإجمس الدولي السابع للغت العسبُتٞو

 . 132، م3طم(،  2215الٗغبُت، )صبي: 
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      اإلاعلم ودوزٍ في جىمُت الفهم اللساتي للىاؾلين بغير العسبُت

جب ال٣ى٫ بن اإلاٗلم له صوع ؤؾاسخي في  جىمُت مهاعاث الٟهم ال٣غاجي مً زال٫ ألاؾالُب  ٍو

وألاوكُت التي ًىٟظَا صازل اله٠ بال ؤهه جب٣ى َىا٥ ٖىامل ٦شحرة جغجبِ بالُالب وبإؾغجه 

ؿُت  وبالبِئت اإلادُُت به. ومً بحن َظٍ ٖىامل ٢ىاٖاث اإلاٗلم بم٣ضعجه ٖلى ال٣ُام بمهامه الخضَع

٣ت جٟاٖله م٘ َالبه. ٦ما ؤن ٢ىاٖت  ـ، و٦ظل٪ ٍَغ التي جاصي صوعا مهما في ازخُاٍع لُغاث٤ الخضَع

ـ وفي ٦ُُٟت حٗامله م ٣ت الخضَع ٘ اإلاىاهج اإلاضعسخي اإلاٗلم جازغ جإزحرا مباقغا في ٢غاعاث اإلاٗلم في ٍَغ

بُٗت ٖال٢خه مٗهم ٣ت جٟاٖله م٘ جالمُظٍ بل َو     ٦.1ما حك٩ل ٍَغ

ت مً       لسو "ُُٖت" مجمٖى ىُب٤ الصخيء هٟؿه ٖلى اججاَاث اإلاٗلمحن هدى ال٣غاءة، ٍو ٍو

ألاؾباب ٌٗؼو بلحها ي٠ٗ الخالمُظ في ال٣غاءة، و٧ان مً ؤَمها اججاٍ اإلاٗلم هدى ال٣غاءة، 

ضزل مً يمجها ٦ظل٪ ي٠ٗ اهضٞإ اإلاٗلم  واهُباٖاجه خى٫  ا. ٍو ظضواَا، ومؿخىي صاُٞٗخه هدَى

ا ٞغنت للغاخت.  2لخٗلُم ال٣غاءة و٢لت خماؾه، وهٓغجه بلى الضعؽ ال٣غاجي باٖخباَع

ٞاإلاٗلم ناخب الاججاٍ ؤلاًجابي بالخإ٦ُض ؾ٨ُٗـ اججاَه ٖلى َالبه مً زال٫ مماعؾاجه            

ض جىنل الٗضًض مً الباخشحن بلى جل٪ الٗال٢ت بحن اججاٍ اإلاٗلم،  واججاٍ الهُٟت واإلاضعؾُت.  و٢

ؤن اإلاٗلمحن طوي الاججاَاث ؤلاًجابُت مً اإلاامل ؤن ًضٞٗهم َظا   Baccusَالبه ؛ خُض ًا٦ض 

الاججاٍ ؤلاًجابي بلى ه٣ل َظٍ اإلاكاٖغ بلى جالمُظَم مً زال٫ مماعؾاتهم وبالخالي ًهبدىن َم 

ي الجهت اإلا٣ابلت ٞةن اإلاٗلمحن طوي الاججاَاث الؿلبُت لً هخى٢٘ مجهم مماعؾاث ؤًًا بًجابُحن وف

ا ٣٦ُمت خُاجُت مهمت؛ ُٞهبذ اججاٍ اإلاٗلم  بًجابُت م٘ َالبهم جاصي بهم بلى خب ال٣غاءة، وج٣ضًَغ

ت ًٖ  بما خاٞؼا لخالمُظٍ لخب ال٣غاءة ؤو ؤن ٩ًىن ٖاث٣ا لهم. وجخدضر ال٨شحر مً اإلاهاصع التربٍى

ت الهُٟت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها، ٞٗىضما ًُلب اإلاٗلم مً صو  ع ألاوكُت اللٍٛى

الُالب ٦خابت م٣ا٫ ؤو الخٗل٤ُ ٖلى نىعة ؤو ما قابه طل٪، ٞالخلمُظ َىا ًخٗلم طاجُا، ؤما صوع 

م الٟٗا٫ اإلاٗلم ٞهى جىظُه َالبه بلى مشل َظٍ الاوكُت ، وحؿاٖض َظٍ الاوكُت ٖلى جد٤ُ٣ الخٗل

مً زال٫ َغح الا٩ٞاع ومىا٢كتها وببضاء الغؤي ٞحها ٦ما حؿاٖض َظٍ ألاوكُت ٖلى جسلُو الُالب 

                                                           
1 Alazri, saif(2013) Basic education student reading comprehension: the role of teachers and parents in 

Oman, PH.D theses , university sains Malaysia, pp56 
 .123م(، م1996صاع ال٨ٟغ،  )ال٣اَغة: ؾسق حعلُم ألاؾفاٌ اللساءة والىخابت، ُُٖت، ُُٖت مدمض،  اهٓغ: 2
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مً ٣ٖضة السىٝ مً اإلاكاع٦ت ٞدصجٗهم ٖلى الخىاع الهٟي باإلياٞت بلى ما جدمله َظٍ ألاوكُت 

ا. ٤ هجى اإلااصة الٗلمُت مما ٌؿاٖض ٖلى ج٩ىًٍ اججاَاث بًجابُت هدَى   1مً حكٍى

ت اإلاىاؾبت لخىمُت مهاعاث الخالمُظ في الٟهم ال٣غاجي       وج٣ؿم ٦خب ألاصب التربىي ألاوكُت اللٍٛى

بلى ؤوكُت الاؾخمإ والخدضر وال٣غاءة وال٨خابت. وبما ؤن الخضًض َىا ًٖ ال٣غاءة ٞاألمشلت ٖلى 

حر ألاوكُت التي جضعب الُالب ٖلى مهاعاث الٟهم ال٣غاجي ٦شحرة ومخٗضصة جإحي في م٣ض متها جٞى

ت اله٠  ت مً ال٣هو وال٨خب اإلاىاؾبت للُالب في َظٍ اإلاغخلت وؤن ًًٗها اإلاٗلم في ٚٞغ مجمٖى

م٘ حصجُ٘ الُالب ٖلى ازخُاع ال٨خب التي جىاؾب مُىلهم واَخماماتهم ٖلى ؤن ًغا٢ب ٖاصاتهم في 

 2و مجالث.ال٣غاءة ومً اإلام٨ً ؤن ًسهو و٢خا إلاىا٢كتهم ُٞما ٢غؤٍو مً مىايُ٘ و٢هو و٦خب ؤ

ىا٥ ؤوكُت ؤزغي لل٣غاءة ٦إن ًضعب اإلاٗلم جالمُظٍ ٖلى بٖاصة جغجِب ٢هت مهىعة ؤو       َو

ًضعبهم ٖلى جدلُل الجمل بلى ٧لماث وال٩لماث بلى خغوٝ مً زال٫ بزغاظهم لل٨خابت ٖلى الؿبىعة 

و٢ض ًدًغ لهم ٢هها ٢هحرة مهىعة وظظابت زم ًُلب مجهم ٢غاءتها و٢ض ًإزظوجها بلى بُىتهم م٘ 

 3ٖاصة جغجُبها وؾغصَا ؤمام ػمالئهم في اله٠ بٗض ٢غاءتها.ب

كحر الٗؼعي ؤهه مهما ٧ان هٕى ألاوكُت الهُٟت اإلاُٗاة للُالب ٞةجها البض ؤن ج٩ىن ؤوكُت        َو

َاصٞت وم٣ىىت بى٢ذ مدضص، ٦ما ًجب ؤن ًىضر للُالب ماقغاث الخ٣ُُم والىجاح ٞحها، بياٞت 

مً مهاعاث الٟهم ال٣غاجي اإلاهمت، وفي م٣ضمتها مهاعاث ٞهم اإلاٗجى مً بلى ؤجها ًجب ؤن حٗالج مهاعة 

ت جىُٓم ألا٩ٞاع وجغجُبها، و٦ظل٪  الؿُا١، وجدضًض ألا٩ٞاع الغثِؿت والجؼثُت للىو اإلا٣غوء، ومٗٞغ

ـ اللٛت  4ال٣ضعة ٖلى وي٘ ٖىىان مىاؾب للىو اإلا٣غوء. جب ؤن ها٦ض َىا ؤن بغامج جضَع ٍو

ا مً البرامج لً ج٩ىن هاجخت صون وظىص زُت واضخت جخًمً الٗغبُت لٛحر الىا٣َح ن بها هي ٦ٛحَر

ت  ت اإلاخىٖى ت ٖلى ألاوكُت اللٍٛى اث الُالب ومدخٍى اإلاهاعاث آلاهٟت الظ٦غ، و٦ظل٪ مغاُٖت إلاؿخٍى

                                                           
م(، 2221، )ؤلاماعاث: م٨خبت الٟالح، اإلاىاهج اإلاِظسة إلاسخلت الخعلُم ألاطاس يى ظاللت، نبخي خمضان، ؤب اهٓغ: 1

 .161م
ع اللغت العسبُت،ًٞل هللا، مدمض عظب،  اهٓغ: 2 ت اإلاعاضسة في جدَز )ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب،  الاججاَاث التربٍى

 .23م(، م1998

ع اللغت العسبُت،نالح، ؾمحر ًىوـ و ؾُٗض مدمضالغقُضي،  اهٓغ: 3  ع العام وجدَز )ال٩ىٍذ: م٨خبت  الخدَز

 .222م(، م1999الٟالح،
ت اإلاخػمىت في هخب اللغت العسبُت بالحللت ألاولى مً الٗؼعي، ؾ٠ُ بً هانغ،  اهٓغ: 4 م ألاوشؿت اللغٍى جلٍى

ظؿخحر ٚحر ميكىعة، )ٖمان: ظامٗت الؿلُان ٢ابىؽ، ، عؾالت ماًتالخعلُم ألاطاس ي في غىء اإلاهازاث اللغى

 .15م(، م 2223
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واإلاىاؾبت. وال٨خاب الخٗلُمي الظي وٗىُه َىا َى طل٪ ال٨خاب الىاجر الظي جخد٤٣ مً زالله 

ت وؤن ًغاعى في جإلُٟه اإلاٗاًحر واإلاىانٟاث التي خضصَا اإلاسخهىن.الٟىاثض الٗلمُت و   1التربٍى

 

 الساجمت

 

ؤٞترى مً زال٫ َظٍ الضعاؾت ؤن ٢ًُت الٟهم ال٣غاجي لضي ٚحر الىا٣َحن بالٗغبُت جدخاط في 

ما: اإلاؿخىي التربىي واإلاؿخىي اللٛىي؛ خُض ًىضعط  حن في آن مٗا َو صعاؾتها للتر٦حز ٖلى مؿخٍى

ت ٦ُغاث٤ الخضَعـ وؤَضاٝ الٟهم، ؤما اإلاؿخىي الشاوي ُٞىضعط اإلاؿخ ىي ألاو٫ جدذ الضعاؾت التربٍى

ظا ألامغ بضوعٍ  ت وطل٪ مً زال٫ حؿهل ٖملُت الٟهم ال٣غاجي، َو ت الهٞغ جدذ الضعاؾت اللٍٛى

ؼ اججاٍ الُلبت ٚحر الىا٣َحن بالٗغبُت هاخُت خب حٗلم الٗغبُت. ظا ًىضعط جدذ 2ؾِؿهم في حٍٗؼ  َو

سخي،  ً؛ اللٛىي والتربىي الخضَع اٍع اع اللٛىي بُبُٗت الخا٫ جداو٫ الضعاؾت اإلاماػظت بحن ؤلَا ؤلَا

ـ الىهىم اإلاىاؾبت للُالب ٚحر الىا٣َحن بالٗغبُت ؾِؿهم في جىمُت  ٦ما ًًٓ الباخض ؤن جضَع

ُٟها في الؿُا٢اث اإلاىا ت وال ؾُما مهاعة ٞهم اإلا٣غوء وال٣ضعة ٖلى جْى  ؾبت.مهاعاتهم اللٍٛى

 جىضُاث الىزكت

 اٖخماصا ٖلى ماؾب٣ذ مىا٢كخه في اإلاداوع الؿاب٣ت ٞةن الىع٢ت الخالُت جىصخي باآلحي:

  ظٗل مهاعاث الٟهم ال٣غاجي في م٣ضمت ؤَضاٝ جضَعـ ال٣غاءة للىا٣َحن بٛحر الٗغبُت. -1

ا. -2 ـ اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر  جًمحن مهاعاث الٟهم ال٣غاجي في مىاهج جضَع

اتها الشالزت. -3   مغاٖاة ازخباعاث اللٛت الٗغبُت إلاهاعاث الٟهم ال٣غاجي مؿخٍى

ت اإلا٣ضمت للضاعؾحن للٗغبُت مً  -4  ٘ في ؤق٩ا٫ ألاؾئلت اإلاخًمىت في ألاوكُت اللٍٛى الخىَى

ا.  الىا٣َحن بٛحَر

ب الُالب ٖلى اؾخسضام هٍٓغ -5  ا ٖلى جضٍع اث الٟهم حصجُ٘ مٗلمي اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

ب ٖلى الٟهم الٗم٤ُ للىو اإلا٣غوء.   ال٣غاجي للخضٍع

 

  

                                                           
ع اللغت العسبُت،الغ٧ابي، ظىصث،  اهٓغ: 1  .63م(، م1991صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ، )صمك٤: 2ٍ ؾسق جدَز
ت اإلاخػمىت في هخب اللغت العسبُت بالحللت ألاولى مً الٗؼعي، ؾ٠ُ بً هانغ،   اهٓغ: 2 م ألاوشؿت اللغٍى جلٍى

ت،  عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، )ؾلُىت ٖمان: ظامٗت الؿلُان ٢ابىؽ، الخعلُم ألاطاس ي في غىء اإلاهازاث اللغٍى

 .17م(، م2223
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 جِظير حعلُم الىدى العسبي في غىء اإلاىهج الىضفي

 ألاطخاذ الدهخىز عبد السخمً بً خظً العازف

 حامعت أم اللسي، معهد اللغت العسبُت، مىت اإلاىسمت، اإلاملىت العسبُت الظعىدًت

__________________________________________________________________________________ 

 ملخظ البدث

ً( الٗضًض مً        ت الٗغبُت في مىخه٠ ال٣غن اإلاىهغم )ال٣غن الٗكٍغ اؾخ٣بلذ الؿاخت اللٍٛى

ا واإلاّٗغِٞىن بها  ت اإلاؿخىعصة مً ال٨ٟغ اللٛىي الٛغبي الخضًض، وخاو٫ ها٢لَى اإلاىاهج وألاهٓاع اللٍٛى

ا ىا٥ مً اعجإي حسسحَر اتها ٧اٞت. َو لى مؿخٍى في مُضان حٗلُم  جُب٣ُها ٖلى ٖلىم اللٛت الٗغبُت ٖو

ؿه  ٣ت جضَع ٍغ ؿها، ومً جل٪ اإلاداوالث ما جم جُب٣ُه في الخإل٠ُ في الىدى الٗغبي َو الٗغبُت وجضَع

ا مً اللٛاث الشاهُت. وجداو٫ َظٍ اإلاضازلت ٖغى الٗضًض مً َظٍ  للىا٣َحن بالٗغبُت وبٛحَر

اع، والىخاثج التي جىنلذ بلحها َظٍ اإلاداوالث،  وال٨ك٠ ًٖ مضي ما اإلاداوالث يمً َظا ؤلَا

 ؤخضزخه مً حُٛحر في الخإل٠ُ والخضَعـ والخٗلُم بهٟت ٖامت، والىدى الٗغبي بهٟت زانت. 

 

 اإلالدمت

ت في ؤوعوبا في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وزانت في ؤإلااهُا ج٣ىم ٖلى جُب٤ُ اإلاىهج  ٧اهذ الضعاؾاث اللٍٛى

ت ٖبر  ذي اإلا٣اعن الظي ٧ان ٌٗخمض ٖلى اإلا٣اعهاث اللٍٛى  الؼمً. الخاٍع

 ختى ظاء "صي ؾىؾحر    
ً
ل َظا اإلاىهج ؾاثضا ىDe Saussare("1857-1913ْو ٦ما ًُل٣ىن  -م( َو

ألاب الغوحي والغاثض الخ٣ُ٣ي لٗلم اللٛت الخضًض )ألالؿيُت ؤو اللؿاهُاث( ٩ٞان ؤن ٖاعى  –ٖلُت 

ج الىنٟي َظا الخىظه في البدض اللٛىي، وصٖا بلى جبجى مىهج آزغ في صعاؾت اللٛت، َىاإلاىه

Descriptive method.ضُّ "ؾىؾحر" اإلااؾـ الٟٗلى لهظا اإلاىهج َٗ ٌُ  ، ولظا 

سُت والىنُٟت في الضعؽ اللٛىي،      ٤ بحن الىٓغجحن الخاٍع ٣ىم َظا اإلاىهج ٖلى وظىب الخٍٟغ ٍو

سُت ال جمشل ؾىي مدىع عؤسخي لضعاؾت الٗال٢اث بحن ألاقُاء والٗىانغ اإلاخدغ٦ت، في  ٞالىٓغة الخاٍع

 لضعاؾت الٗال٢اث بحن ألاقُاء والٗىانغ خح
ً
 ؤو ٖغيُا

ً
 ؤ٣ُٞا

ً
ن ؤن الىٓغة الىنُٟت جمشل مدىعا

ت،  ؿدبٗض ألاخ٩ام اإلاُٗاٍع الشابخت، ومً مالمذ َظا اإلاىهج ؤهه ًه٠ الىا٢٘ اللٛىي ٦ما َى َو

 والٟلؿُٟت، واإلاى٣ُُت، والخٗلُلُت.

غي ًخى٠٢ ُٞه      يبػي ؤن ؤقحر بلى ؤن َىا٥ اججاَحن ْهغا في اإلاىهج الىنٟي،ؤخضَما ج٣ٍغ ٍو

الباخض اللٛىي ٖىض خضوص الىن٠ والخهي٠ُ والخدلُل، صون جضزل مىه بالخٟؿحر ؤو الخٗلُل، 
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وألازغ جٟؿحري ًخجاوػ ُٞه الباخض الىن٠ اإلاجغص للخضر اللٛىي بلى جٟؿحٍر وقغخه والخٗلُل 

 1له.

٤ السُىاث الخالُت:      ؿحر َظا اإلاىهج ٞو  َو

ت مً مٓاجها ألانلُت اإلاىز٤ بها.َظا بطا ٧اهذ جل٪ اإلااصة مضوهت م٨خىبت،  -1 ظم٘ اإلااصة اللٍٛى

ت(  ، informantؤما بن ٧اهذ اإلااصة خُت مىُى٢ت ٞاإلاٗخمض ٞحها ٖلى اإلاسبر اللٛىي)الغاٍو

 بمىانٟاجه اإلا٣ىىت.

جيخمي بلُه الُٗىت ال٨المُت اإلاغاص ونٟها وجدلُلها، والبٗض جدضًض اإلاؿخىي اللٛىي الظي  -2

حن. اث اللٛت ٖىض الخدلُل والخ٣ُٗض اللٍٛى  ًٖ السلِ بحن مؿخٍى

ت اإلاضعوؾت. -3  جدضًض البِئت اإلا٩اهُت والؼماهُت للماصة اللٍٛى

ت ا       ، ٞٓهغ ما ٌؿمى بالبيٍُى
ً
 وز٣ُا

ً
ٗض واعجبِ اإلاىهج الىنٟي باإلاىهج البىاجي اعجباَا لىنُٟت، َو

٩ي "بلىمُٟض  ت.Bloomfield("1887-1949اللٛىي ألامٍغ  م( ؤخض ؤبغػ ؤٖالم َظٍ اإلاضعؾت اللٍٛى

و٢ض جُىعث ؤ٩ٞاع َظا اإلاىهج في صعاؾت اللٛت ، وجىؾٗذ صاثغجه وحكٗبذ اججاَاجه لدكمل       

ت الخىػَُٗت  taxonomicالخدلُل الخهيُٟي  ، والخدلُل distributionالظي ٌٗخمض ٖلى الىٍٓغ

ُٟي، والاظخماعي،  formalisticالك٨لي ، الظي ٌٗخمض ٖلى الك٩ل صون اإلاًمىن، والخدلُل والْى

لي، ومىهج الخدلُل بلى اإلا٩ىهاث اإلاباقغة... بلض.  2والخدٍى

َظٍ هي ؤبغػ ؤ٩ٞاع اإلاىهج الىنٟي في صعاؾت اللٛت، ولٗل مً اإلاُٟض َىا ؤن هظ٦غ ؤن ؾماث        

ب٣ها َظا اإلاىهج لم  ه َو ج٨ً ٚاثبت ًٖ الضعؽ اللٛىي ٖىض الٗغب ال٣ضامى"٣ٞض اَخضي بلحها ؾِبٍى

ت ٖغبُت، بك٩ل ًىم ٖلى نىاب مىهجه، وعٍاصجه في َظا اإلاجا٫،" ت لٍٛى ؾىاء ؤ٧ان  3في ؤو٫ مىؾٖى

، ؤم الىدى.  طل٪ ٖلى مؿخىي ألانىاث، ؤم الهٝغ

                                                           
دت،  9م (،م1973)بحروث: م٨خبت لبىان، ، أبدار في اللغت العسبُتاهٓغ: ٖبضٍ، صاووص،   1 ٞما بٗضَا. واهٓغ: ٍٞغ

 ٞما بٗضَا. 83م بحروث:  صاع ال٨خاب اللبىاوي، ص. ث(،، )في اللغت العسبُت وبعؼ مشىالتهاؤهِـ، 
، زلُل، خلمي، 172-152م  م(،2222ال٣اَغة: ال ٍ، ، )علم اللغت وشأجه وجؿىزٍاهٓغ: ظاص الغب، مدمىص،    2

ت الجامُٗت، بحروث: ، )العسبُت وعلم اللغت البيُىي  ت الىدى العسبي ىسخى، جهاص، اإلا، 131-11(، م م1988اإلاٗٞغ هكٍس

الىدى الغاظخي، ٖبضٍ،  ؛ٞما بٗضَا 27(، م م1987ٖمان: صاع البكحر، ، )في غىء مىاهج الىكس اللغىي الحدًث

لدزاطاث أغىاء على ازغما، ها٠ً،  ؛ٞما بٗضَا 23م  م(،1979بحروث: صاع الجهًت، ، )العسبي والدزض الحدًث

ت اإلاعاضسة ت، ، )اللغٍى ذ: ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ   .135-121(، م م1978ال٩ٍى
ت الٗامت لل٨خاب، ، )معىاَا ومبىاَا: اللغت العسبُتاهٓغ: خؿان، جمام،  3  .22م م(،1979ال٣اَغة: الهُئت اإلاهٍغ
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ة اإلاىهج الىنٟي )البيُىي( في الضعاؾاث ؤما الٗهغ الخضًض في الٗالم الٗغبي ٞهى ٖهغ ؾُاص      

ُت، والتر٦ُبُت، واإلاعجمُت، والضاللُت. لِـ َظا  اتها: الهىجُت، والهٞغ ت الٗغبُت، في مؿخٍى اللٍٛى

 ٖلى الضعاؾاث الى٣ضًت، وألاصبُت، وألاؾلىبُت، والىٟؿُت، 
ً
ٞدؿب بل بن َظا الخ٨م ًجغي ؤًًا

 والاظخماُٖت.

َمْذ نىب الٛغب في ألاعبُٗيُاث مً و٧ان َظا في ظاهبه الل       ـمَّ ًَ ٛىي هدُجت للبٗشاث الٗلمُت التي 

ً( لضعاؾت ٖلم اللٛت الخضًض، وبسانت مبٗىزى مهغ بلى لىضن،  ال٣غن اإلاىهغم )ال٣غن الٗكٍغ

٣ُت الخابٗت لجامٗت لىضن )٧لُت الضعاؾاث  لى وظه الخدضًض في مضعؾت اللٛاث الكغ٢ُت وؤلاٍٞغ ٖو

٣ اث بها ألاؾخاط "ٞحرر الكغ٢ُت وؤلاٍٞغ "، عاثض مضعؾت Firthُت خالُا(، التي ٧ان ًترؤؽ ٢ؿم اللٍٛى

ت.  لىضن اللٍٛى

        ً حن الٗغب اإلاٗانٍغ ت الخضًشت  -ٖلى وظه الٗمىم -ل٣ض ٧ان اجها٫ اللٍٛى بالضعاؾاث اللٍٛى

٩ا وعوؾُا، ؤخض ؤَم عواٞض جُىع ال٨ٟغ اللٛىي الخضًض في الٗالم ا لٗغبي ، مما هخج في ؤوعوبا وؤمٍغ

اث خضًشت ،ومىاهج ظضًضة، واججاَاث مٗانغة في صعاؾت اللٛت وجدلُل ؤهٓمتها  ٖىه ْهىع هٍٓغ

ُُٟت،  ت الىنُٟت، والخضاولُت الْى سُت اإلا٣اعهت، والبيٍُى اإلاسخلٟت ، ٦ما َى الكإن في الخاٍع

 1والخىلُضًت الخدىٍلُت، والىنُٟت الىُُْٟت.

م( ٌٗض ؤو٫ مً ٢ض 1932-1886ش ٞةن اإلاؿدكغ١ ألاإلااوي بغظكتراؾغ )ٖلى ؤهه للخ٣ُ٣ت والخاٍع     

اجهم، ٣ٞض جدضر في  حن بلى ؤَو غَّٝ بهظا اإلاىهج ٢بل ؤن ًٟض م٘ ٖىصة اإلابٗىزحن اإلاهٍغ غ ٖو بكَّ

ت  م ًٖ اإلاىهج الىنٟي، وؤَل٤ ٖلُه 1929ٖام  -آهظا٥–مدايغاجه التي ؤل٣اَا في الجامٗت اإلاهٍغ

ضَّ  ذي اإلا٣اعن. ٣ًى٫ في طل٪:"بن الٛغى مهُلر )الىٓامُت(،ٖو  للمىهج الخاٍع
ً
ا  مىاٍػ

ً
ا  لٍٛى

ً
ٍ مىهجا

سُت...، والىظهت الشاهُت التي ًم٨ىىا  مً مدايغاحي... َى صعؽ اللؿان الٗغبي مً الىظهت الخاٍع

ٖلى  ؤن َظٍ ؤلاقاعة والخٍٗغ٠ اإلاىظؼ بهظا الاججاٍ لم  2اججاَها في ٖلم اللؿان هي الىٓامُت..."

 ا ٧اُٞحن "للٟذ الىٓغ بلى مىهج ظضًض في صعاؾت اللٛت."٩ًىه

                                                           
  –َىا٥ مالٟاث ٢ُمت جىاولذ بالخٟهُل   1

ً
 وه٣ضا

ً
جل٪ الاججاَاث، اللُىٓغ:لخضًشت في الٗالم الٗغبي، ومجها  –ٖغيا

٧لُت  –ٖحن الك٤ –، )اإلاٛغب: ميكىعاث ظامٗت الخؿً الشاوي اللظاهُاث العسبُت الحدًثتاهٓغ: ٚلٟان، مهُٟى، 

، )جىوـ: كساءة لظاهُت حدًدة –إلاىىاٌ الىدىي العسبي امجضوب، ٖؼالضًً،  ؛م(1998آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت، 

ًمىسخى، مدمض،  ؛م(1998ؾىؾت، –وكغ ٧لُت آلاصاب ، مىاهج الدزض الىدىي في العالم العسبي في اللسن العشٍس

 م(.2222)ٖمان: صاع ؤلاؾغاء، 
 .142-142، م العسبُت وعلم اللغت البيُىي زلُل، اهٓغ:   2
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ً ،وؤواثل       ت بضؤث ؤوازغ الىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن الٗكٍغ وبٗىصة مبٗىسي الضعاؾاث اللٍٛى

ت ظضًضة في الٗالم الٗغبي، بضؤَا الض٦خىع ٖلي ٖبض  الىه٠ الشاوي مىه، جدك٩ل مالمذ خغ٦ت لٍٛى

م( 1973اللٛت( و)ٖلم اللٛت(، والض٦خىع ببغاَُم ؤهِـ ) م(، بمالُٟه )٣ٞه1999الىاخض وافي )

م(، مترظم ٦خاب )مىهج البدض في 1965بمالٟاجه الغاثضة، ٦ما قاع٥ بها الض٦خىع مدمض مىضوع )

ألاصب واللٛت(، والض٦خىع مدمض ال٣هام ، وألاؾخاط ٖبض الخمُض الضوازلي، مترظما ٦خاب )اللٛت( 

ـ ، والض٦خىع  ٞااص خؿىحن   بمالٟاجه في الضعاؾاث اإلا٣اعهت ... الض.لٟىضَع

خ٣ضمهم ؤؾخاطها       زم ٧ان الجُل الشاوي الظي ؤؾهم بك٩ل واضر في بلىعة َظٍ الخغ٦ت، ٍو

م( 1963م(، والض٦خىع ٖبض الغخمً ؤًىب، والض٦خىعمدمىص الؿٗغان )2212الض٦خىع جمام خؿان )

 ض.م(، والض٦خىع ٦ما٫ بكغ ... بل1999والض٦خىع خؿً ْاْا )

زم ٧ان ظُل الخالمظة الظًً ؤعؾىا صٖاثم َظا الخىظه اللٛىي ،ومجهم الض٦خىع مدمىص ٞهمي       

م(،  2223م(، والض٦خىع ؤخمض مسخاع ٖمغ )2211حجاػي، و الض٦خىع ٖبض الهبىع قاَحن )

م(، والض٦خىع ؾٗض مهلىح، والض٦خىع ٖبضٍ الغاظخي 2221والض٦خىع عمًان ٖبض الخىاب )

 1الض٦خىع مدمض خماؾت ٖبض الل٠ُُ.... بلض.م( ،و 2212)

َظا في مهغ، ؤما في ب٣ُت ؤ٢ُاع الٗالم الٗغبي ٞهىا٥ الض٦خىع ٖبض ال٣اصع الٟاسخي الٟهغي       

والض٦خىع ؤخمض اإلاخى٧ل مً اإلاٛغب، والض٦خىع ٖبض الؿالم اإلاؿضي والض٦خىع ٖبض ال٣اصع اإلاهحري 

ع صاوص ٖبضٍ  الض٦خىع جهاص اإلاىسخى والض٦خىع زلُل والض٦خىع الُُب الب٩ىف مً جىوـ ، والض٦خى 

دت )2223ٖماًٍغ ) مىن َدان والض٦خىع 1992م( مً ألاعصن، والض٦خىع ؤهِـ ٍٞغ م( والض٦خىع ٍع

غ ) ا والض٦خىع عمؼي البٗلب٩ي، مً لبىان، والض٦خىع ماػن الٖى م( والض٦خىع ظٟٗغ 2228مِكا٫ ػ٦ٍغ

جي والض٦خىع ؤخمض ص٥ الباب، مً ؾىعٍا، والض٦خىع مدمض خؿً  با٦ال والض٦خىع خمؼة اإلاٍؼ

م( 2221الًبُب والض٦خىع مدمىص بؾماُٖل الهُجي،مً الؿٗىصًت، والض٦خىع ببغاَُم الؿامغاجي )

م ممً لم  -والض٦خىع مهضي اإلاسؼومي والض٦خىع ٞايل الؿاقي، مً الٗغا١...٧ل َاالء حَر ٚو

م الظا٦غة  ً ما ال ٧ان لهم مً آلازاع الاًجابُت ٖل-حؿخدًَغ ت في ال٣غن الٗكٍغ ى الخغ٦ت اللٍٛى

 ًى٨ٍغ بال ظاخض ٚحر مىه٠. 

ش الٗغبُت، بل هي ٢ضًمت ٢ِـَضَم َظا        بن ٨ٞغة جِؿغ الىدى لِؿذ  باألمغ اإلادضر ؤو الُاعت في جاٍع

ت )٦خب الىدى الخٗلُمُت( ،٧اإلا٣ضمت في الىدى اإلايؿىبت لسل٠  الىدى، وما اإلاسخهغاث الىدٍى

                                                           
ض مً الخٟانُل خى٫ ؤؾم  1 ، ٖبض الغخمً خؿً، إلاٍؼ الم وظهىصَم في اإلاجا٫ اللٛىي اهٓغ: الٗاٝع اء َاالء ألٖا

، ، )اججاَاث الدزاطاث اللظاهُت اإلاعاضسة في مطس  . 72-49.(، مم2212ال٣اَغة: صاع الٗاٝع
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واإلاىظؼ في الىدى البً الؿغاط ،والخٟاخت في الىدى ألبي ظٟٗغ الىداؽ، والجمل للؼظاط ألاخمغ، 

،واللم٘ البً ظجي، والىاضر للؼبُضي ،واإلا٣ضمت اإلادؿبت البً بابكاط، واإلاهباح للمُغػي، ومتن 

ت ألبي خُان الىدىي... بلض،  صلٌُل ٞٗلٌي، ووا٢ 1ألاظغومُت البً آظّغوم، واللمدت البضٍع
َّ
ٌ٘ ٖملٌي بال

 ٖلى قٗىع الٗلماء بًغوعة جِؿحر الىدى ٖلى الىاقئت واإلاخٗلمحن. 

ش ال٨ٟغ الىدىي الٗغبي هي جل٪ الهُدت         التي  -بن صرَّ َظا الخٗبحر-واإلادُت ألاَم في جاٍع

بي )  592ؤَل٣ها في ال٣غن الؿاصؽ الهجغي ابً مًاء ال٣َغ
ً
 ؤؾاؾُت

ً
َـ(، والتي ٧اهذ ٢اٖضة

 عثِؿ
ً
ت لىدى الٗغبُت.ومٗخمضا ٍغ  إلاا ظاء بٗضَا مً ؤ٩ٞاع بنالخُت وجٍُى

ً
 ا

وبطا ججاوػها ببغاَُم مهُٟى و٦خابه )بخُاء الىدى( وما ؤخضزه مً ضجت في ألاوؾاٍ الٗلُمت       

، واإلاداوالث الٟغصًت ألازغي التي ظغث في ؾىعٍا، ومهغ، ولبىان، -وُخ٤َّ له ؤن ٩ًىن ٦ظل٪-

تها وػاعاث التربُت والخٗلُم في البلضان  والٗغا١، واإلاٛغب الٗغبي، واإلاداوالث الجماُٖت التي جبىَّ

وظمُٗها ٢اثٌم ٖلى اظتهاصاث شسهُت ومُُٗاث ج٣لُضًت ،ال ؤزغ للىٓغ اللٛىي الخضًض -الٗغبُت  

لىهل بلى جل٪ الغئي التي ؤ٢امها ؤصخابها ٖلى َضٍي مً هخاثج ألا٩ٞاع وألاهٓاع اللؿاهُت -ٞحها 

والض٦خىع ٖبض  2ةهه ًم٨ً ال٣ى٫ بإن مداولتي الض٦خىع جمام خؿان في مالٟاجه ألاعبٗت،الخضًشت، ٞ

الغخمً ؤًىب في ٦خابه )صعاؾاث ه٣ضًت في الىدى الٗغبي(، ومداولتي الض٦خىع مدمض ُٖض في )الىدى 

م(... َظٍ  ى(، و الض٦خىع مدمض نالح الضًً ب٨غ في )الىدى الىنٟي مً زال٫ ال٣غآن ال٨ٍغ َّٟ اإلاه

اث  ه مً ؤ٩ٞاع وهٍٓغ اإلاداوالث حٗض هماطط خُت لى٣ل اإلاىهج الىنٟي الٛغبي بلى الٗغبُت وما ًدٍى

اع. ظا بُبُٗت الخا٫  ال ًلػي وظىص هماطط ؤزغي لها ؤَمُتها يمً َظا ؤلَا  واججاَاث. َو

٠ به، وبُان مى٠٢ الضعاؾ        اث و٧اهذ ه٣ُت البضء في جىاو٫ َظا اإلاىهج ٖىض َاالء َى الخٍٗغ

 في 
ً
 إلاىهج الىداة الٗغب، مخمشال

ً
 لهظا ؤبضي الىنُٟىن الٗغب ه٣ضا

ً
الٗغبُت ال٣ضًمت مىه، وجبٗا

 الجىاهب الخالُت:

 جإزٍغ باإلاى٤ُ والٟلؿٟت . .1

ت . .2  اجهاٞه باإلاُٗاٍع

                                                           
، ، )جِظير الىدى كدًما وخدًثااهٓغ: ي٠ُ، قىقي،   1 ٖمغ، ؤخمض  ؛17-13(، مم1986ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع

سصٖىاث ؤلانالح للىدى الٗغبي ٢بل ابً مًاء،  مسخاع، ٞما  515م، م1967(، 6(، الجؼء )39، اإلاجلض )مجلت ألاَش

مجلت معهد اللغت العسبُت بجامعت أم ؤبى اإلا٩اعم، ٖلي، الىدى الخٗلُمي ختى مىخه٠ ال٣غن الخاؾ٘ الهجغي،  ؛بٗضَا

 .27-245َـ، م1424(، 2، الٗضص )اللسي 
ت والىضفُتم، و 1955 ،اللغت مىاهج البدث فيهي:   2 واللغت العسبُت معىاَا م،  1958 ،اللغت بين اإلاعُاٍز

تم، و1973 ،ومبىاَا  م.2222 ،الخالضت الىدٍى
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اث ألاصاء اللٛىي. .3  زلُه بحن مؿخٍى

 اٖخماصٍ في الخ٣ُٗض الىدىي ٖلى لٛت الكٗغ. .4

ت.ٖضم الاؾخٗاهت بالضعاؾاث  .5  1اإلا٣اعهت في مٗالجت ال٣ًاًا الىدٍى

و٢ض عؤي ؤصخاب َظا الاججاٍ ؤن جُب٤ُ اإلاىهج الىنٟي َى الظي ؾِؿاٖض ٖلى الخس٠ٟ مً       

ؿهم في خل جل٪ اإلاك٨الث التي احؿم بها مىهج الىداة الٗغب.  ٦شحر مً َظٍ اإلاأزظ، َو

ت والىنُٟت(،  ٞإما ٦خابا الض٦خىع جمام خؿان )مىاهج البدض في اللٛت(       و)اللٛت بحن اإلاُٗاٍع

ان ما جدىلذ َظٍ الضٖىة بلى  ٣ٞ2ض ٧اها بمشابت الضٖىة بلى اإلاىهج الىنٟي والخىٓحر له، زم ُؾٖغ

 ٖلى  
ً
الخُب٤ُ الٗلمي الجؼجي لهظا اإلاىهج في ٦خابه )اللٛت الٗغبُت مٗىاٍ ومبىاَا(، مكخمال

اث اللٛت الٗغبُت بٗامت.  اإلاؿخٍى

ت وفي َظا ا       خه في ال٣غاثً الىدٍى م الض٦خىع جمام هٍٓغ ،جل٪  The Signs Theoryل٨خاب ٢ضَّ

ت التي جخٗضص في هُا١ الجملت لل٨ك٠ ًٖ اإلاٗجى، الظي ٌٗض في هٓغ الض٦خىع جمام َى  الىٍٓغ

ت ٨ٞغة الٗمل)الٗامل( الىدىي،  ٌ َظٍ الىٍٓغ ت. ٦ما جٞغ اإلاىيٕى ألاو٫ وألازحر ل٩ل صعاؾت لٍٛى

،٦ما جلػي  الخٟؿحراث اإلاى٣ُُت والخٗلُالث الٟلؿُٟت، والخ٨م بالكظوط وال٣لت بل جلُٛه جهاث
ً
ُا

غابُت .  ،وال٠ًٗ وال٣ىة، وحٗضص ألاوظه ؤلٖا

خه َظٍ، وبزغ ه٣ض ٦بحر وظه        و٢ض قٗغ الض٦خىع جمام خؿان بٗض و٢ذ َىٍل مً بطاٖت هٍٓغ

ت ٖلى ؤبىاب   لخُب٤ُ َظٍ الىٍٓغ
ً
الىدى ومؿاثله، ٩ٞان ؤن وي٘ لها، ؤن الخاظت ؤضخذ ماؾت

خه واإلاىهج الظي ًضٖى بلُه.2222ؾىت )  لىٍٓغ
ً
ت( جُب٣ُا  م( ٦خابه )السالنت الىدٍى

ت، ؤو ٢ل: اإلاداولت ؤلانالخُت في الىدى الٗغبي ،ال٣اثمت       ومهما ٢ُل بكإن َظٍ  اإلاداولت الخِؿحًر

 مً مٗال 3ٖلى ؤ٩ٞاع اإلاىهج الىنٟي،
ً
 باعػا

ً
 م ال٨ٟغ اللٛىي الخضًض .ٞةجها جٓل مٗلما

م، 1957وؤما ٦خاب الض٦خىع ٖبض الغخمً ؤًىب )صعاؾاث ه٣ضًت في الىدى الٗغبي( الهاصع ؾىت       

ت بضعاؾت ها٢ضة في يىء اإلاىهج الىنٟي الك٨لي، ؤو اإلاضعؾت  ٞةهه ٌٗغى لبٌٗ ألابىاب الىدٍى

٣ىم ال٨خابSchool of Formal Analysisالخدلُلُت الك٩لُت  ٖلى مبضؤ اؾدبٗاص  -بىظه زام -. ٍو

                                                           
مجلت الفىس لخٟانُل ؤ٦ثر خى٫ َظا اهٓغ: ب٨غي، نالح، الىنُٟت في الضعاؾاث الٗغبُت ال٣ضًمت والخضًشت،   1

 .91-69م، م2222(، 14، ال٣اَغة، الجؼء )وؤلابداع
ت الخضًشت ٞحهما اهٓغ:   2 ت مباخض ال٨خابحن وؤزغ الضعاؾاث اللٍٛى -182، مالعسبُت وعلم اللغت البيُىي زلُل، إلاٗٞغ

 .226-199، وم192
اع  3 مذ في َظا ؤلَا ّضِ

ُ
ت مً الضعاؾاث الىا٢ضة مالم جىله ؤي صعاؾت ؤزغي ٢ ض  -ُٞما ؤٖلم -هالذ َظٍ الىٍٓغ . للمٍؼ

ب، ، )غت العسبُت والحاطىباللاهٓغ: ٖلي، هبُل،   .78(، م م1988ال٣اَغة: حٍٗغ
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ت في يىء ؤن  الخٗلُالث الٟلؿُٟت واإلاى٣ُُت مً الىدى الٗغبي، والا٦خٟاء بىن٠ الٓاَغة اللٍٛى

ت في الظًَ، ؤي ٖلى الىا٢٘ اللٛىي  ت بالٟٗل ال اإلالخْى  مً ألانىاث اإلالْٟى
ٌ
ت ال٩لمت مجمٖى

خماص ٖلى الك٩ل في ون٠ الىٓام الىدىي، واؾدبٗاص ٖىهغ  اإلالمىؽ ولِـ اإلادؿىؽ، م٘ الٖا

ت وجىػَٗها .  اإلاٗجى )الضاللت( ٖىض جهي٠ُ الىخضاث اللٍٛى

 إلاُُٗاث اإلاضعؾت الىنُٟت الك٩لُت 
ٌ
 ؤمُىت

ٌ
٨ظا هالخٔ ؤن َظٍ ألا٩ٞاع ما هي بال جغظمت َو

ا وجىظهاتها. ٩ي" بلىمُٟلض"، م٘ بٌٗ الخدىٍغ في ؤ٩ٞاَع مها اللٛىي ألامٍغ َّٖ  1التي جؼ

بضي مً ولئن لم ٨ً      
ُ
ت، وعٚم ما ؤ ت لدكمل ب٣ُت ألابىاب الىدٍى خب لهظٍ اإلاداولت الاؾخمغاٍع

ا، وه٣ض لها 2جدٟٔ هدَى
ٞةجها ؤو٢ٟخىا ٖلى مىهج لٛىي خضًض، ًم٨ً مً زالله صعاؾت ال٨ٟغ  

ملُت  الىدىي للٗغبُت، والىنى٫ ٖلى هخاثج بًجابُت ٢ض جُٟض في صاثغة البدض ًٖ وؾاثل ٖلمُت ٖو

 الٗغبي.لخِؿحر الىدى 

ى(،        َّٟ ً  3وؤما ٦خاب الض٦خىع مدمض ُٖض )الىدى اإلاه ى مً ظُل جالمظة الغواص ألاواثل اإلاخإزٍغ َو

 في  -ًغخمه هللا-باإلاىهج الىنٟي الظي ؤزظٍ وجل٣اٍ ًٖ قُسه الض٦خىع جمام خؿان
ً
وبضا واضخا

هج اللٛىي الخضًض، ٖلى ؤلاٞاصة مً َظا اإلاى -٦ما ًظ٦غ ناخبه -مالٟاجه وبدىزه، ٞةهه ٣ًىم 

و٢غاءة الترار الٗغبي الىدىي ال٣ضًم م٘ ؤلاب٣اء ٖلى ما ًخ٤ٟ وهدى اللٛت، وبلٛاء ما ًخ٤ٟ وهدى 

لؿٟت الٗىامل والٗلل،  الهىٗت، وجهُٟخه مً اإلاجاالث الظَىُت، والاؾخُغاصاث الجاهبُت، ٞو

ت مجها.   4والبضء بالىهىم وألامشلت زم اؾخيخاط ال٣اٖضة الىدٍى

و٢ض وػٕ ٦خابه بلى زمؿت ؤ٢ؿام، ًًمها مبدشان عثِؿان َما :الجملت الاؾمُت، والجملت       

٣ت بهما، زم صعاؾت ألبىاب زانت في الىدى ٧الٗضص  ِ
ّ
ت مخٗل الٟٗلُت، وما ًىضعط جدتهما مً ؤبىاب هدٍى

 و٦ىاًاجه.

                                                           
ٍٝ لهظ ال٨خاب في :   1 ًَىا٥ ٖغى وا ، 218-224، م مىاهج الدزض الىدىي في العالم العسبي في اللسن العشٍس

 .182-167، م العسبُت وعلم اللغت البيُىي زلُل، 
العسبُت زلُل،  ؛265-261، و229-228و ،224-222، و119-117، ماإلاىىاٌ الىدىي العسبياهٓغ: ، مجظوب،    2

 .84، 182، م وعلم اللغت البيُىي 
 م، وجىالذ َبٗاجه بٗض طل٪.1971نضع َظا ال٨خاب ألو٫ مغة ؾىت   3
 .368-363، م دزض اللغىي الحدًث في الىدى العسبيالالغاظخي، اهٓغ:   4
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مه ٖلحها بالىجاح ؤي والىا٢٘ ؤن َظٍ اإلادالت التي بالٜ ناخبها في ونٟها، واٖتزاٍػ بها، وخ٨       

اع الٗام إلاا ؾب٣ه مً   لم ًخم٨ً مً السغوط ًٖ ؤلَا
ً
 مدضوصا

ً
 اظتهاصًا

ً
هجاح، لِؿذ بال ٖمال

ت ممازلت.  1بنالخاث هدٍى

م(      ى 2وؤما ٦خاب الض٦خىع مدمض نالح الضًً ب٨غ)الىدى الىنٟي مً زال٫ ال٣غان ال٨ٍغ ، َو

 مً ؤجبإ اإلاىهج الىنٟي الظًً جخلمظوا
ً
ٖلى عواصٍ وزانت الض٦خىع جمام خؿان ، ٞةهه ٌٗض  ؤًًا

 إلاباصت َظا اإلاىهج؛ خُض ازخاع 
ً
 جُب٣ُُا

ً
  -٦ما ًظ٦غ في م٣ضمت َظا ال٨خاب -ؤهمىطظا

ً
ا  لٍٛى

ً
هها

م، وا٦خٟى بىن٠ َظا  الىو ٦ما  ى ال٣غان ال٨ٍغ ل وخضة الؼمان واإلا٩ان واإلاؿخىي اللٛىي، َو ِ
ّ
ًمش

ـت ٖلُه.َى صون جضزل مىه بٟغى ٢ىاٖض ُمْؿ 
َ
 َب٣

ت، واإلاىاػهت بحن        و٧ان مىهجه في صعاؾت ؤبىاب ال٨خاب ٌٗخمض ٖلى الهىعة اللُٟٓت ال اإلاٗىٍى

ت.  اإلاىهجحن اإلاُٗاعي والىنٟي ؤزىاء ٖغى اإلاؿاثل الىدٍى

         ،
ً
ٟا ، وبىاًء، وحٍٗغ

ً
، وبٖغابا

ً
٣٘ ال٨خاب في ؤعبٗت ؤظؼاء، زهو ألاو٫ مجها لل٩لمت، ج٣ؿُما ٍو

، و٧ان الجؼء الشاوي للجملت الاؾمُت،
ً
والشالض للجملت الٟٗلُت، والغاب٘ للجمل الىنُٟت، ؤي  3وجى٨حرا

 اإلاكخ٣اث وب٣ُت ؤبىاب الىدى.

ت التي صٖا بلحها و٢ض خاو٫ ؤن  ًُب٤ في الجؼء ال         ت ال٣غاثً الىدٍى شاوي مً ال٨خاب  هٍٓغ

ؤؾخاطها الض٦خىع جمام خؿان، ٦ما خاو٫ ؤن ٌٗالج الىهىم )الجمل( ٖلى َُئتها الخايغة صوهما 

خاظت بلى م٣ىالث الخظٝ، م٘ جُب٤ُ ما ٌؿمى في اإلاىهج  الىنٟي بالجمل الىا٢هت، وصوع الؿُا١ 

 في ب٦ما٫ الى٣و الخاصر في الجملت.

ت التي ًضٖى بلحها اإلاىهج        اث اللٍٛى وجىنل ناخب َظٍ اإلاداولت بلى هدُجت مٟاصَا ؤن الىٍٓغ

اث الىدى،  ٖىض جُب٣ُها ٖلى مىيٖى
ً
ظٍ هدُجت حؿخد٤  الخإمل  4الىنٟي لم جىجر جماما َو

 هي جسال٠ ما طَب بلُه ؤصخاب َظا اإلاىهج مً نالخُخه للخُب٤ُ ٖلى
ْ
ا؛ بط ًُّ  والى٢ىٝ ٖىضَا مل

                                                           
،  لخ٣ُُم َظا ال٨خاب اهٓغ:    1  .275-273، ماإلاعاضسة في مطساججاَاث الدزاطاث اللظاهُت الٗاٝع
 م، ٦ما َى مضون في ؾىت ؤلاًضإ.1979نضع َظا ال٨خاب ٖام   2
َظان الجؼءان َما اللظان اَلٗذ ٖلحهما، ؤما ب٣ُت ألاظؼاء ٞلم ؤَل٘ ٖلحها، و٢ض اٖخمضث في ٖغى مباخض َظٍ   3

مجلت فىس ، "الٗغبُت ال٣ضًمت والخضًشت الىنُٟت في الضعاؾاث"ألاظؼاء ألازحرة ٖلى ما ط٦ٍغ اإلاال٠ هٟؿه في م٣اله: 

 .91-92(، م 14، ص.م.، الجؼء )وئبداع
ممهُٟى، مدمض نالح الضًً،   4 ذ: ماؾؿت ظغاح الهباح، ص. ث( الىدى الىضفي مً خالٌ اللسآن الىٍس ، )ال٩ٍى

 .445، م1، ط
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ت جٟؿغ في ٦شحٍر  ت ال٣غاثً الىدٍى هدى الٗغبُت. ؤما الىدُجت ألازغي لضعاؾخه الخُب٣ُُت، ٞهي ؤن هٍٓغ

ت ،ول٨جها ال جٟؿغ ظمُ٘ ؤبىابه.  1مً ظىاهبها صعاؾت اإلاٗجى لؤلبىاب الىدٍى

، جٓل       
ً
لى ؤًت خا٫ ٞـةن َظٍ الضعاؾت وما جىنلذ بلُه مً هخاثج مٛاًٍغ إلاا ٧ان مخى٢ٗا ا ٦م-ٖو

غ ال٣ضًمت التي ؤلبؿها الىدى  –ونٟها ناخبها "مداولت يمً مداوالث اإلادضزحن للسغوط مً ألَا

لت."  2الٗغبي ؤػمىت ٍَى

َظٍ بٌٗ  الىماطط وألامشلت التي ٖغيذ للمىهج  الىنٟي، وخاولذ جُب٣ُه ٖلى اللٛت          

اع ٦ما ٞٗل الٗغبُت في ظاهبها الىدىي،وال ق٪ ؤن َىا٥ مالٟاث ؤزغي جىضعط يمً  َظا ؤلَا

دت في ٦خابه )جبؿُِ ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت والض٦خىع زلُل  3ا٢تراح وهمىطط(،-الض٦خىع ؤهِـ ٍٞغ

مىهج ونٟي جدلُلي( -م، و)الخدلُل اللٛىي 1984ٖماًٍغ في مالٟاجه )في هدى اللٛت وجغا٦ُبها( 

ضًه ومٗاعيُه( 1987  م... بلض.1985م و)الٗامل بحن مٍا

ت في يىء اإلاىهج الىنٟي البيُىي، ؤو اإلاىهج ٦ما ؤن َى        ا٥ صعاؾاث ؤزغي جىاولذ ٢ًاًا هدٍى

ُٟي، ٦ما هي الخا٫ في بدض الض٦خىع مدمض الكاوف )مالخٓاث بكإن صعاؾت جغ٦ُب الجملت  الْى

اإلاىهج -وبدض الض٦خىع ظٟٗغ ص٥ الباب )مضزل بلى اللؿاهُاث الٗامت والٗغبُت 4في اللٛت الٗغبُت(،

 5ُْٟي.(الىنٟي الى 

                                                           
 .445(، م2، ط)12(، م1اإلاهضع هٟؿه، ط )  1
اى: ظامٗت ؤلامام ؾٗىص،  ،الدزاطاث العسبُت اللدًمت والحدًثت الىضفُت فيب٨غ، مدمض نالح مهُٟى،   2 )الٍغ

ض اهٓغ:  ؛91م ص.ث(، ،  وللمٍؼ  .277-275، م اججاَاث الدزاطاث اللظاهُت اإلاعاضسة في مطسالٗاٝع
ت1959نضع َظا ال٨خاب في بحروث، صاع ال٨خاب، ؾىت   3  جىاولذ آلاعاء اللٍٛى

ٌ
 ٢ُمت

ٌ
 م، وللض٦خىع صاوص ٖبضٍ صعاؾت

كغث يمً ال٨خاب الخظ٧اعي 
ُ
دت، و ، ٖبض الغخمً، ألهِـ ٍٞغ   ، الٗاٝع

 
ا  لغٍى

 
، )ال٣اَغة: صاع جمام خظان زاةدا

 .125-93م   م(،2222ال٨خب، 
 في   4

ً
ا ؤوال ا يمً ؤقٛا٫ 94-71م، م 1982(، 136-135، صمك٤، الٗضص )مجلت اإلاىكف ألادبيوكَغ ، زم وكَغ

بُت، مغ٦ؼ الضعاؾاث وألابدار الا٢خهاصًت والاظخماُٖت بالجامٗت الخىوؿُت، هضوة اللؿاهُاث في زضمت اللٛت الٗغ 

.      وللض٦خىع ُٖا مدمض مىسخى ٖغٌى مٟهٌل لهظٍ 266-237م، م1983(، 5، الٗضص )طلظلت اللظاهُاث

م:  ِ
ُّ ً، ُٖا مدمضمىسخى، الضعاؾت يمً ٦خابه ال٣  )،مىاهج الدزض الىدىي في العالم العسبي في اللسن العشٍس

 .225-218م  م(،2222ٖمان: صاع ؤلاؾغاء للخىػَ٘، 
 في   5

ً
ا ؤًًا ض مً الخٟانُل خى٫ 64-42م، م1982(، 136-135، صمك٤، الٗضص )مجلت اإلاىكف ألادبيوكَغ ، وإلاٍؼ

ًمىسخى، َظٍ الضعاؾت اهٓغ:   .327-324، ممىاهج الدزض الىدىي في العالم العسبي في اللسن العشٍس
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م مما ل٣ُه َظا اإلاىهج مً ٦شحر مً الضاعؾحن والباخشحن مً خٟاوة بالٛت، واَخمام        لى الٚغ ٖو

ٌ اإلاُل٤،  ً بالٞغ ت والخُب٣ُُت، ٞةهه ظىبه مً بٌٗ اإلاٗانٍغ ٦بحر، في الجىاهب الىٍٓغ

ا٫ في الضعؽ ا َّٗ  لىدىي.والدك٨ُ٪ في بم٩اهُت هجاخه، وال٣ى٫ بإهه لم ًد٤٣ هخاثج طاث ؤزغ ٞ

 

 الخاجمت

 ولٗل ؤَم الىخاثج التي ًم٨ً اؾخسالنها مً َظٍ الضعاؾت هي ٖلى الىدى الخالي:     

:
 
 ٧له ٖلى هدى الٗغبُت، بل ُٞه مً ه٣اٍ الالخ٣اء والاجٟا١ م٘  أوال

ً
ؤن اإلاىهج الىنٟي لِـ ظضًضا

 الىدى والىداة الٗغب شخيٌء ٚحر ٢لُل.

:
 
 ٖلى ًض عواص الضعؽ اللؿاوي الخضًض َىا٥، ؤن َظا اإلاىهج اهدكغ وطإ ؤم زاهُا

ً
ٍغ في مهغ ؤوال

ان ما اهخ٣ل بلى ب٣ُت ؤ٢ُاع الٗالم  ت في الخدلُل اللٛىي، زم ُؾٖغ الظًً جإزغوا باإلاضعؾت ؤلاهجلحًز

 الٗغبي.

:
 
ؤن اإلاىهج الىنٟي اعجبِ في مغخلت مً مغاخله باإلاىهج البىاجي ؤوالبيُىي ، ٞٓهغ ما ٌؿمى  زالثا

ت الىنُٟت.بمىهج الب  يٍُى

:
 
ظا ما  زابعا ذ بلى ؤ٦ثر مً اججاٍ، َو ، بل جٟٖغ

ً
اجه مىخضة ؤن َظا اإلاىهج لم ج٨ً ؤ٩ٞاٍع وهٍٓغ

 بحن ؤصخاب اإلاىهج 
ً
 وجىا٢ًا

ً
حن الىنُٟحن الٗغب، ٞبضا ٦ما لى ؤن َىا٥ حٗاعيا او٨ٗـ ٖلى اللٍٛى

 الىاخض.

:
 
ىل-ؤن َظا اإلاىهج  خامظا ٤ ٖلى ؤبىاب الىدى، ٖو ّبِ

ُ
لم ٌؿخُ٘  -جذ بىاؾُخه بٌٗ ٢ًاًاٍوبن َ

 ج٣ضًم بضًل للىدى الٗغبي ال٣ضًم.

:
 
مل ٖلى جِؿحر َظا الىدى  طادطا ، ٖو

ً
 وج٨ٟحرا

ً
ؤهه ؤؾهم صون ق٪ في بنالح الىدى الٗغبي، مىهجا

 وبن ٧ان لم ًهل بلى هخاثج خاؾمت في َظا الجاهب.

:
 
خذ الباب ٖلى مهغاُٖ طابعا ت مخجضصة، ٞو ه لالظتهاص في مُضان البدض ؤهه ؤوظض خغ٦ت لٍٛى

 ومٗاعيحن.
ً
٣ََضة

َ
، في الى٢ذ الظي ؤوظض له ه

ً
 وؤههاعا

ً
ن لىٟؿه صٖاة   1اللٛىي، و٧ىَّ

                                                           
اث ٖلم اللٛت الخضًض"ضًً، اهٓغ: ٢باوة، ٞسغ ال  1 مجلت الجامعت ، "جىظهاث الضعؽ الىدىي في يىء هٍٓغ

 .254-221م، م1995(، 2(، الؿىت )7، الٗضص )ؤلاطالمُت لىدن
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ت  ُّ ت في غىء ألالظي ُّ اؾلين بغير العسب
ّ
غىّي آلُاجه وئشيالُاجه لدي الى

ّ
صحُذ الل

ّ
الخ

 بين الترار واإلاعاضسة: دزاطت وجدلُل

 ئبساَُم أخمد فازض مدّمد

غاث،شعبت لغت 
ّ
ا الجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت  اللسآن، مسهص الل  بماليًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخظ البدث 

ت في  ُّ ٛت الٗغب
ّ
ٛىّي آلُاجه وبق٩الُاجه لضي الّىا٣َحن بٛحر الل

ّ
ًدىاو٫ َظا البدض مىيٕى الّخصخُذ الل

رار واإلاٗانغة، مً زال٫ اإلاىهج الىنٟي والخدلُلي، خُض ؾىٝ 
ّ
ت بحن الت ُّ ت الٗغب ُّ يىء ألالؿي

ت، مب ُّ ٛت الٗغب
ّ
ٛىّي الساصمت للىا٣َحن بٛحر  الل

ّ
ًِىا اَخمامه ب٣ًُت ًىا٢ل آلُاث الّخصخُذ الل

ت  ُّ ت الٗغب ٛىٍّ
ّ
ت في بزغاء ال٣ضعاث الل ُّ ا ؤلاًجاب ٛىّي. ٦ما ًدىاو٫ الٓاَغة، مكحًرا بلى آزاَع

ّ
الخصخُذ الل

ت. وجبرػ ؤَمُت البدض في ٧ىهه ٌٗغى  ُّ ٛت الٗغب
ّ
ىا٣َت بٛحر الل

ّ
اث ال ُّ ت لضي ؤَل ال٣ىم خٗبحًر

ّ
وال

٨ك٠ ًٖ مٟهىم آلالُاث ويغوبها واؾخمضاصَا  ت، بّن مىيٕى "الّخصخُذ ٍو ُّ ت الٗغب ُّ مً ألالؿي

ٌب، وال٨الم خىله ٌمشاع مىظ وكإة ؤلاوؿان  ّٗ ٛىي آلُاجه وبق٩الُاجه" َى مىيٕى مشحٌر  ومدك
ّ
الل

ت وؤَلها ؤ٦ثر الّىاؽ في الٗالم َلًبا  ُّ ٛت الٗغب
ّ
غاب والبُان، والل  ٖلى ال٨الم وؤلٖا

ً
 عباهُت

ً
مُٟىًعا ُٞغة

ب والخ ت والّخهٍى
ّ
 هًٓغا ل٩ىجها لٛت للض٢

ً
 ناُٞت

ً
غم ٖلى ٢ضؾُتها، وحٗلُمها وبًهالها لؤلظُا٫ ه٣ُت

ث ٚحر 
ّ
م، ولٛت ؤلاؾالم صًيىا الخى٠ُ. هًٓغا لئل٢با٫ ال٨ش٠ُ ٖلى حٗلمها مً ٢بل ٢ىمُا ال٣غآن ال٨ٍغ

 لبٌٗ آلُاث الّخصخُذ 
ً
م في َظا الٗمل ٖغًيا ومىا٢كت ها٣َت بها. وؾىٝ ًغي ال٣اعت ال٨ٍغ

 ه. وبق٩الُاج

 

 اإلالّدمت

الخمض هلل الظي ؤهؼ٫ ٖلى ٖبضٍ ال٨خاب ولم ًجٗل له ٖىًظا، زم الهالة والؿالم ٖلى ؾُضها مدّمض 

لى آله وصخبه وؾلم.   الىبي ألامحن ؤٞصر الٗغب والعجم ٖو

٣ها بحن اإلااؾؿاث  ا مً الجامٗاث الخضًشت ق٣ّذ ٍَغ بن الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت مالحًز

ا جضٖم ال٨ٟغ ؤلابضاعّي لضي َلبت  حر بِئت ٚىُت ٨ٞغًٍّ  جٞى
ً
ت ٞاث٣ت، وجداو٫ ظاَضة الخٗلُمُت بؿٖغ

ج  مجخم٘   الضعاؾاث الٗلُا وحصجٗهم ٖلى الابخ٩اع وؤلابضإ والا٦دكاٝ،  وحٗخمض ؤؾاًؾا ٖلى جسٍغ

ً والباخشحن الظًً ٌكاع٧ىن في ألاوكُت البدشُت التي حُٗي الؿمت اإلامحزة للبدض  مً اإلا٨ٍٟغ
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ًضا في عئٍتها الُمىخت التي جضٖم الاعج٣اء بجىصة لٛت البدض  ُّ الٗلمي بالجامٗت. و٢ض اجطر طل٪ ظ

ي، وطل٪ ألّن البدىر الٗلمّي، ولٛت الخٗبحر ألا٧اصًمّي للىنى٫ بلى اإلاؿخىي الٗالمي والخمحز البدث

اإلاخمحزة جضٖم الٟهم بسل٤ مٗاٝع وجُب٣ُاث ظضًضة وجيكغ هخاثجها ٖلى هُا١ واؾ٘ وجُب٣ُاتها 

ه. ِ
ّ
ل
ُ
ا وفي الٗالم ٧  ٌؿخُُٟض مجها اإلاجخم٘ اإلادلّي في مالحًز

في الىا٢٘  ٢ض لىخٔ ؤّن بٌٗ َالب الضعاؾاث الٗلُا بالجامٗت ًدخاظىن بلى بج٣ان لٛت البدض 

ت: خُض ًجب اإلاٟهىم ُّ ٛت الٗغب
ّ
ت والغا٢ُت والٟٗالت ٖلى مؿخىي لٛاث الخضَعـ في الجامٗت ومجها الل

ت، مخ٣ًىا لٛت ٖلى الباخض ؤن ٌّٗبر ًٖ ؤ٩ٞاٍع ملتزًما بالّؿالمت ٛىٍّ
ّ
والتي   الجاّص، الٗلمي الباخض الل

 
ً
  ًجب ؤن ج٩ىن لٛت

ً
ت، ألازُاء مً زالُت ت ازخُاع خُض مً اللٛىٍّ

ّ
 البدض، في ؾُا٢اث ألالٟاّ ص٢

ؾالمت نُاٚت  خُض ومً الىو البدثي الظي ًدىجه الباخض ج٣ّىي  التي واإلاٗاوي وجىظُه الضالالث

ً الباخض لـ: ت، لل٣ىاٖض الصخُذ الجمل والاؾخسضام وجغ٦ُب الٗىاٍو ت، الىدىٍّ ُّ  ٩ًىن  ختى وؤلامالث

ا  الىو اإلاى٣ُي بإؾالُب واضخت ومىظؼة،  البدض وؾُا١ وال٩لُت الجؼثُت ؤمًُىا لؤل٩ٞاع البدثي خاوًٍ

مخجىًبا الخ٨غاع بال بطا ٧ان اإلاُلىب لٛغى الخإ٦ض ٖلى ه٣ُت مُٗىه اؾخسضام اإلاهُلخاث الٗلمُت 

 بك٩ل ص٤ُ٢ ومٟهىم.

م مً َظا الاَخمام والٗىاًت بالبدض الٗلمي والضعاؾاث الٗلُا؛ ٞةهه  جٓهغ  مك٨الث  ٖلى الٚغ

ا مً  مً خُض  ال٣ضعة ٖلى ص٢ت ًىاظهها َالب الضعاؾاث الٗلُا بال جامٗت ؤلاؾالمُت الٗالُت مالحًز

ُت وؤزُاء الترظمت والى٣ل،  ت والهٞغ الهُاٚت، و٦ثرة ألازُاء ألاؾلىبُت وؤلامالثُت وألازُاء الىدٍى

خُض ًجب ٖلى الباخض اؾخسضام الجمل والخٗابحر البدشُت الض٣ُ٢ت وججىب الخكى في ال٨خابت 

هىع مك٨الث  وججىب اؾخسضام الٗباعاث الغهاهت التي ال ًجب اؾخسضامها في البدض الٗلمي.ْو

التر٢ُم ووي٘ ؤلاقاعاث اإلاغظُٗت, خُض ًجب الخإ٦ض مً جغ٢ُم نٟداث البدض ؤو الغؾالت وفي 

ت ؤو خغوٝ الهجاء  ا ألاع٢ام السانت بإ٢ؿام البدض الغثِؿت والشاهٍى ًً م٩ان زابذ ومىخض وؤً

 .ع٢ام وؤلاقاعاث في ؤما٦جها اإلاُلىبت والصخُدت في البدضبجاهب ألاع٢ام ًجب اؾخسضام ألا 

ٚجي ًٖ البُان ؤن ه٣ى٫ بن ْهىع الُعجمى لضي الباخض الىاجر في بدشه، ًبٗض ٖىه الباخشحن 

ه ولى ٧ان ظضًًضا مًُٟضا، ٨ٞشحر مً الباخشحن هغاَم ًىاظهىن الخٗثر ٖىض الٗغى  واإلاهخمحن بمىيٖى

٢كاث،  ولظا ٞٗلى الباخض الىاجر ؤن ًيهئ هٟؿه للمىا٢كت والى٣ض الكٟىي ؤو الخٗلشم ؤزىاء اإلاىا

ىظض .بالك٩ل الظي ًاّصي بلى خؿً الٗغى وظىصة اإلاىا٢كت وؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت والاؾخٟؿاعاث ٍو

ٖضص مً الجىاهب ألاؾاؾُت التي ًجب ؤن ًىدبه بلحها الباخض في ه٣اقه وصٞاٖه ًٖ بدشه ؤَمها 

 الغؾالت وجىػَٗاث  ٞهى٫ ومباخض الضعاؾت . جىُٓم زالنت البدض ؤو ملسو
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جبرػ الخاظت َىا لخض٤ُ٢ ههىم الّغؾاثل والبدىر التي ٣ًّضمها َالب الجامٗت ؤلاؾالمُت  

 ًخّم 
ُ

ّٗض للُب٘ الّجهاجّي ٢بل الدؿلُم للمىا٢كت، وؤلاظاػة، خُض
ُ
الٗاإلاُت، ومغاظٗتها ٖلى ألانل اإلا

ا، وبمالث ًُّ ؾلىب
ُ
ا، وؤ ٛىًٍّ

ُ
ا ل َغ ا، وطل٪  مً ٢ِبل الباخِض هٟؿه خغًنا مىه ٖلى ج٣ضًم ٖمل جدٍغ ًُّ

ا، وبهظا   ألنى٫ البدض الٗلمّيٍ اإلاخبٗت في الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت مالحًز
ً
ؤ٧اصًمّيٍ مخمّحز ومغاٖاة

 ًُّ ا ونٞغ  هدىًٍّ
ً
ا ؾلُمت ا َالب الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت مالحًز  التي ًىجَؼ

ُ
ت ُّ ا ج٩ىُن الّغؾاثل الٗلم

ا مً خُض  ًُّ  ٞى
ً
ت مدؿ٣ت ُّ ت، والهجاث ُّ باٖ

ّ
ت والُ ُّ ت، وؤلامالث ُّ ت وألاؾلىب ُّ ًَ ألازُاِء الّضالل  ِم

ً
زالُت

ت،  ُّ ب اإلاىيٕى وحؿلؿله، وص٢ت الا٢خباؾاث، والاؾدكهاصاث، وؤلاخاالث اإلاغظٗ مٗلىماتها، وجبٍى

ٟت، الىاعصة، وجغ  ٍغ
ّ

ت الك ت وألاخاصًض الىبىٍّ ُّ ج آلاًاث ال٣غآه جِب اإلاغاظ٘ واإلاهاصع، واؾخسضام وجسٍغ

ها 
ُ
، وؾُا٢

ٌ
، ومٗاهحها مٟهىمت

ٌ
ر٢ُم والّخ٣ؿُم اإلاىاؾبت، ٖباعاُتها واضخت

ّ
الماث الت بقاعاث ٖو

ً التزاِمَها بمىهِج البدِض الٗلمّيِ  َٖ  
ً
مخماؾٌ٪، جىّضُر ألانَل اإلا٣هىَص، وجٟي بالٛغِى اإلايكىِص؛ ًٞال

 التي
َ
ًُ لهظٍ الّغؾاثل الجىصة  ٦ظل٪ في  مما ًًم

ً
حَن، وم٣بىلت ِٞ كغ

ُ
 ِمً الَباِخشحَن واإلا

ً
ججٗلها م٣بىلت

 .
ً
كِغ الٗلمّيٍ وألا٧اصًمّيِ ُمؿخ٣بال

َّ
 ؾى١ِ الي

ٛىّي لخد٤٣ َضٝ جُىٍغ ٢ضعاث الباخشحن الّىا٣َحن بٛحر الٗغبُت وجُىٍغ 
ّ
وجإحي الخاظت للخصخُذ الل

ت اإلاٟاَُم الغثِؿت للهُاٚت ألا  ؾلىبُت باللٛت الٗغبُت ال٨ٟغة و٦خابت مهاعاتهم ومؿاٖضتهم في مٗٞغ

ت، ولخ٣ضًم اإلا٣ترخاث  هى٫ البدض والخٛلب ٖلى الهٗىباث اللٍٛى اإلا٣ترخاث البدشُت والسُِ، ٞو

واإلاباصعاث إلاٗالجت ظىاهب ال٠ًٗ ؤو السلل لضي بٌٗ َالب الضعاؾاث الٗلُا وزانت الجضص 

ت ألاؾاؾُت لضي مجهم. وؤلاؾهام في حصسُو ؤؾباب التراظ٘ ال٨بحر في مؿخ ىي اإلاهاعاث اللٍٛى

ا، م٘ بدض ؾبل الخِؿحر  .الباخشحن الىا٣َحن بٛحر اللٛت الٗغبُت في الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت مالحًز

ت ُّ ٛت الٗغب
ّ
 .لخُىٍغ ؤصواث ال٨خابت البدشُت باألؾلىب اللٛىّي الىاجر لضي الباخشحن الىا٣َحن بٛحر الل

ت في الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت  ُّ ا، واؾدكغاٝ الخلى٫ اإلام٨ىت لغؾم مالمذ ؾُاؾت جصخُد مالحًز

ت واضخت حٗخمض لؿاهُاث ٖغبُت مخسههت للغقي باإلهخاط الٗلمي للباخشحن الّىا٣َحن بٛحر  مُٗاعٍّ

ا. ت في الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت مالحًز ُّ ٛت الٗغب
ّ
 الل

ر مدكٗب، وال٨الم خىله بّن مىيٕى "الخصخُذ اللٛىي آلُاجه وبق٩اله" َى مىيٕى مشح

غاب والبُان بإي لؿاٍن وبإّي لٛت   ٖلى ال٨الم وؤلٖا
ً
 عباهُت

ً
مشاع مىظ وكإة ؤلاوؿان مُٟىًعا ُٞغة

ت والتي جٟى١ ٧ل اللٛاث وجخمحز ٖجها  ُّ ٛاث ؤلاوؿاه
ّ
٧اهذ، واللٛت الٗغبُت واخضة مً جل٪ الل

ا، ؤو ٌٚ الُٝغ ٖجها، والخصخُذ  اللٛىّي َظا ألامغ الظي قٛل بسهاثو ال ٌؿ٘ الىاؽ به٩اَع

ض واإلاداٞٓت ٖلى  ا ٖغًبا وعجًما، ٖىاًما وزىاًنا، ٧ل ًبدض في لٛخه ٢هَض الخجٍى ًٗ بجي البكغ ظمُ
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ٛل الىاؽ بالبدض في اللٛاث 
ُ

اإلاؿخىي الظي ًل٤ُ بمٓهغ الخٟى١ ؤلاوؿاوي في اللٛت والبُان؛ ٞك

مت مً الُٗىب، واللٛت الٗغبُت وؤَلها للخٟاّ ٖلحها وبخاَتها بؿُاط مً الض٢ت والخصخُذ، والؿال 

ب والخغم ٖلى ٢ضؾُتها، وحٗلُمها وبًهالها لؤلظُا٫  ؤ٦ثر الّىاؽ في الٗالم َلًبا للض٢ت والخهٍى

م ولٛت ؤلاؾالم صًيىا الخى٠ُ.   ه٣ُت ناُٞت هًٓغا ل٩ىجها لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

ٛىّي آلُاجه وبق٩الُاجه ل
ّ
ضي الىا٣َحن بٛحر الٗغبُت  ًدىاو٫ َظا البدض مىيٕى الّخصخُذ الل

في يىء ألالؿيُت الٗغبُت بحن الترار واإلاٗانغة، مً زال٫ اإلاىهج الىنٟي والخدلُلي، خُض ؾىٝ 

ت في  ُّ ا ؤلاًجاب ًىا٢ل ٖضة ٢ًاًا مخٗل٣ت به، مبًِىا اَخمامه. ٦ما ًدىاو٫ الٓاَغة ، مكحًرا بلى آزاَع

ٛىّي الٗغبّي. وجبرػ ؤَمُت البد
ّ
٨ك٠ َظا البدض ًٖ،بزغاء الترار الل  ض في ٧ىهه ٌٗغى، ٍو

ٚجي ًٖ البُان ال٣ى٫ بّن الخصخُذ اللٛىي ٢ًُت طاث نلت باإلاىٓىع اللؿاوي، ٢ض  

، وما ػا٫ الى٣اف 
ً
ا ومٗانغة

ً
ِخَب مً مالٟاث وبدىر، جغاز

ُ
ِخَب خىلها ما ٦

ُ
هى٢كذ مىظ ػمان بُٗض و٦

ا وؾُٓل. وهدً َىا في َظٍ العجالت العجلى ؾىٝ هداو٫ بل٣اء يىء  خىلها مدخضًما مؿخمغًّ

 
ً
م في َظا الٗمل ٖغًيا ومىا٢كت ٛىي، وؾىٝ ًغي ال٣اعت ال٨ٍغ

ّ
ز٠ُٟ خى٫ ٢ًُت الّخصخُذ الل

 لبٌٗ آلُاث الّخصخُذ وبق٩الُاجه والتي ؾىٝ جخم مىا٢كتها ٖبر اإلاداوع آلاجُت: 

 مٟهىم الخصخُذ اللٛىي ويغوعجه اإلابدث ألاّوٌ:

 اث ويغوبها واؾخمضاصَا مً ألالؿيُت الٗغبُتمٟهىم آلالُ اإلابدث الثاوي:

 آلُاث الخصخُذ اللٛىي الساصمت للىا٣َحن بٛحر الٗغبُت وبق٩الُاتهااإلابدث الثالث: 

 مٗالجت بق٩الُاث الخصخُذ اللٛىي في يىء ألالؿيُت. اإلابدث السابع:

ا:   السخام والىخاثج والخىنُاثأخير 

 جل٪ ؤعبٗت ؤ٢ؿام هدؿب ؤجها جٟي بالٛغى اإلايكىص. 

ومىهج الخىاو٫ ؾ٩ُىن الالتزام باإلاىهج الخدلُلي الى٣ضي اإلاىيىعي وؤملىا ؤن وؿخُٟض وهُٟض مً 

 زال٫ الى٣اف البىاء. 

وؤزحًرا ٌؿغوي ؤن ؤجىّظَه بهظا الجهض ال٣لُل اإلاخىاي٘ بلى اإلاسلهحن مً ٖكا١ الٗغبُت ومدبحها 

ًؿا ٖلهم ًجضوا ُٞه ما ًجضع واإلاهخمحن ب ال٨خابت والخإل٠ُ واإلاكخٛلحن بالضعؽ اللٛىي صعًؾا وجضَع

ىبهم. وهللا حٗالى مً وعاء ال٣هض.  لبي مٚغ ل٤ُ بمُلىبهم ٍو  بالىٓغ ٍو

 اللظم ألاّوٌ: اإلافاَُم
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في َظا اإلاىيٕى ؾىٝ جغص ٖلُىا ٖضة مٟاَُم طاث صالالث مخباًىت لىا مجها م٣هىص مٗحن 

الث والدك٣ُ٣اث الٟلؿُٟت التي ج٨ض الظًَ وججهضٍ بضون َاثل خ٣ُ٣ي مً وعائها، بُٗض ًٖ ا لخإٍو

ومً جل٪ اإلاٟاَُم مٟهىم الخصخُذ اللٛىي، الًغوعة، مٟهىم آلالُاث؛ ومٟهىم ؤلاق٩الُاث وبُان 

 جل٪ اإلاٟاَُم بالًبِ ؾ٩ُىن ٖلى آلاحي: 

صحُذ اللغىّي وغسوزجه
ّ
: مفهىم الخ  اإلابدث ألاٌو

ت ومهمت للٛاًت، وال ًم٨ً مما ال ق ب ؤن ٖملُت الخصخُذ اللٛىي يغوٍع ٪ ُٞه وال ٍع

الاؾخٛىاء ٖجها ؤبضؤ في ؤي و٢ذ ؤو مغخلت مً اإلاغاخل وال حؿلم ٦خابت وع٢ت ؤو بل٣اء ٧لمت مً الٛمؼ 

ل بطا لم ج٨ً مصدخت مدغعة ٖلى الىظه اإلا٣بى٫.   واللمؼ وال٣ُل وال٣ا٫ والخإٍو

 :
 
ب ٣ًا٫ صّر اإلاٍغٌ صّر الصخيالخصحُذ لغت  وَصخاًخا: بغيء مً ٧ل ُٖب ؤو ٍع

ً
ء ُصًخا وِصّخت

وصّر السبر وصّخذ الهالة وصّخذ الكهاصة، وصّر ال٣ٗض ٞهى صخٌُذ، والجم٘ صخاح للٗا٢ل 

٣ا٫: ؤصّر الغظل ػا٫ ما ٧ان به مً ٖاَت ؤو ُٖب، وصّدخه ؤػا٫ زُإٍ ؤو ُٖبه، ٣ًا٫  حٍر ٍو ٚو

خؿاب وجصدر بالضواء: جضاوي مً ٖلخه واؾخصر الصخيء وظضٍ صّدر السبر وصّدر ال٨خاب وال

صخًُدا والّصخاح: الصخُذ والصخُذ الؿلُم مً الُٗىب والصخُذ مً ألا٢ىا٫ ما ٌٗخمض ٖلُه، 

والصخُذ مً الخضًض الكٍغ٠ َى الخضًض اإلاغوٕ اإلاخهل بى٣ل ٖض٫ يابِ في الخدغي وألاصاء 

 1ؾالـًما مً الكظوط والٗلت.

ا:  ا الخصحُذ اضؿالخ 
ً
مٗالجت بنالخُت في متن اللٛت حؿتهضٝ جغ٢ُت الاؾخٗما٫ ؤو ظٗله مدْٟى

في مؿخىي الهىاب بط ٩ًىن ال٣هض ُٞه بلى اؾدبضا٫ اللٟٔ، ؤو نُٛت بهُٛت، ؤو جغ٦ُب 

 2بتر٦ُب.

ولٗل اإلا٣هىص مً َظا الخٍٗغ٠ الانُالحي َى الٗمل الظي ج٣ىم به مجام٘ اللٛت بىظه ٖام 

اً ت للٛت والخٟاّ ٖلى مؿخىاَا، وؤما الخصخُذ اللٛىي الظي ًضوع خىله خضًصىا ٞهى ما ؤٖجي ٖع

مل  البدشُت وألا٧اصًمُت  ٛىي وبنالح السلل التر٦ُبي واإلاٗىىي والجمالي في ألٖا
ّ
ب الل به: الّخهٍى

اإلا٨خىبت: )بدض/عؾالت/م٣الت/٦خاب وكغة/بٖالن(، ؤو ال٨الم اإلاىُى١ 

ت ومسالٟاث )مدايغة/زُبت/مىاْغة /مداوعة/ٚىاء/بل٣اء قٗغي( وطل٪ بةنالح ألازُاء الىدٍى

                                                           
 .527م(، م1998صاع الضٖىة،  ،، )ال٣اَغة: 3ٍ اإلاعجم الىطُـمجم٘ اللٛت الٗغبُت،  1
 . 12)ّٖمان: صاع ال٨ٟغ، ص.ث(، م ،1، ٍكػُت الخدٌى ئلى الفطحىاإلاىسخى، جهاص،   2
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غ ألاؾلىبي بما  ٠ والخدٍغ المي والؿ٣ِ اإلاٗىىي والخصخ٠ُ والخدٍغ ال٣ُاؽ ال٣ىاٖضي وؤلٖا

 ًيسجم وال٣ىاٖض البالُٚت واإلادؿىاث اللُٟٓت البضٌُٗت. 

ٛىي مغاٖاة اإلاؿخىي الهىابي )َى مغاٖاة الٗٝغ الل
ّ
ٛىي م٘ اٖخباع الخُىع والخصخُذ الل

ظا اإلاؿخىي الهىابي الظي ججب مغاٖاجه مغظٗه بلى الاؾخٗما٫(.  1في اللٛت َو

ا في زمؿت ؤوظه هي اؾخسضام الٗامي ٖىيا ًٖ الٟهُذ. ألازُاء  بن ألازُاء ًم٨ً خهَغ

ألازُاء ؤلامالثُت التي جىجم   .ؤلامالثُت التي جىجم ًٖ َباٖت خٝغ م٩ان خٝغ ؤو وؿُان خٝغ ما

 .ًٖ ٚلبت الٗاصة في ه٤ُ خٝغ بضال ًٖ خٝغ ؤو بياٞت خٝغ ال جيبػي بياٞخه

ّٗض للُب٘ الّجهاجّي ٢بل الدؿلُم  
ُ
ل٣ض ٢مذ بخض٤ُ٢ ههىم بدشِ٪، ومغاظٗخه ٖلى ألانل اإلا

ا، وطل٪ بىاًء  ًُّ ا، وبمالث ًُّ ؾلىب
ُ
ا، وؤ ٛىًٍّ

ُ
ٍغ ل  لُخم جدٍغ

ً
ال للمىا٢كت، وؤلاظاػة، خُض اؾخٛغ١ و٢ًخا ٍَى

 ألنى٫ البدض الٗلمّيٍ  ٖلى
ً
ا خغًنا مىِ٪ ٖلى ج٣ضًم ٖمل ؤ٧اصًمّيٍ مخمّحز ومغاٖاة ًُ َلب٪ شسه

 
ً
الب الضعاؾااث الٗلُا زضمت اإلاخبٗت في الجامٗت، وخغًنا مىا ٖلى زضمت َالب البدض الٗلمي َو

ًَ ألازُ ا ِم ًُ ا زال ًُّ ا ونٞغ ت جل٤ُ بُمىخاتهم، وبهظا ٩ًىُن  بدشِ٪ الٗلمّي ؾلًُما هدىًٍّ ُّ اِء الّضالل

ا مً خُض مٗلىماجه، وجبىٍب اإلاىيٕى  ًُّ ت مدؿ٣ًا ٞى ُّ ت، والهجاث ُّ باٖ
ّ
ت والُ ُّ ت، وؤلامالث ُّ وألاؾلىب

ت  ُّ ج آلاًاث ال٣غآه ت، وجسٍغ ُّ وحؿلؿله، وص٢ت الا٢خباؾاث، والاؾدكهاصاث، وؤلاخاالث اإلاغظٗ

الم ٟت، الىاعصة،   واؾخسضام بقاعاث ٖو ٍغ
ّ

ت الك ر٢ُم والّخ٣ؿُم اإلاىاؾبت، وألاخاصًض الىبىٍّ
ّ
اث الت

ٟي بالٛغِى  ه مخماؾٌ٪، ًىّضُر ألانَل اإلا٣هىَص، ٍو
ُ
، وؾُا٢

ٌ
، ومٗاهُه مٟهىمت

ٌ
ه واضخت

ُ
ٖباعاج

 التي ججٗله 
َ
ًُ لبدش٪ الجىصة ً التزاِمَه بمىهِج  الخد٤ُ٣ والبدِض الٗلمّيٍ مما ًًم َٖ  

ً
اإلايكىِص؛ ًٞال

حَن،  ِٞ كغ
ُ
 ِمً الَباِخشحَن واإلا

ً
.م٣بىال

ً
كِغ الٗلمّيٍ وألا٧اصًمّيِ ُمؿخ٣بال

َّ
 ٦ظل٪ في ؾى١ِ الي

ً
 وم٣بىلت

، وحؿ٨حن اإلاىهىب، وج٣ضًم السبر  ت، وجى٣ؿم بلى ؤ٢ؿام ٦شحرة مجها حٍٗغ٠ اإلاٗٝغ ألازُاء الىدٍى

ٖلى اإلابخضؤ صون ٖلت، وبُٖاء جمُحز ٚحر صخُذ لٗضص ما، وؤلاب٣اء ٖلى ما ًجب خظٞه، وبياٞت ما 

حر طل٪ ٦شحرال ججىػ بياٞخه،  ا وبن   .ٚو ألازُاء في الترا٦ُب، و٦شحر مً َظٍ ألازُاء م٣بى٫ لٍٛى

لِـ ُٖبا ؤن ًسُئ ال٩اجب ٖىضما ٨ًخب و ٧لىا مٗغى لؤلزُاء ل٨ً الُٗب ٧له في  .٧ان ٚحر ٞهُذ

ؤن ًدؿٕغ َظا ال٩اجب و ًيكغ ٦خابخه ٢بل جصخُدها بٗغيها ٖلى مً ًخ٣ً الٗغبُت و ال بإؽ 

م الٗملببٌٗ ألازُاء ا ت في الهُاٚت و َىا ًخضزل الى٣اص لخ٣ٍى ٍغ ت ؤو الخدٍغ  ! لخٗبحًر

                                                           
 وما بٗضَا.  11م(، م1981ٖالم ال٨خب، : )ال٣اَغة ، 1ٍ اإلاظخىي اللغىي للفطحى واللهجاث،مدمض، ٖبض،  1
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م ؤهه ٌٗغيها للخصخُذ ٞهظا مما ال ٣ًبل و  ؤما ؤن ًيكغ "ال٩اجب" ٦خابخه و هي "حعج" باألزُاء بٖؼ

 ! ال ًجىػ الؿ٩ىث ٖىه

ٍٕ مجها ما ًلي:  غو ى٣ؿم الخصخُذ اللٛىي بلى ٖضة ؤ٢ؿاٍم ٞو  ٍو

بي: ٣ًىم  .1  به مٗلمى اللٛاث في اإلاضاعؽ. جصخُذ جضٍع

ّخاب ٌٗاوصون الىٓغ ُٞما ٨ًخبىن لخدؿِىه .2
ُ
 جصخُذ ٞجي: ال٨

جصخُذ ٞجي: ٣ًىم به اإلاصدخىن بااللتزام ب٣ىاٖض اللٛت وحك٩ل له لجان ٖلُا باإلاجام٘  .3

ا.  حَر ت.وفي الجغاثض  وماؾؿاث اليكغ والخإل٠ُ ٚو  اللٍٛى

ىن ألا٧اصًمُىن.  .4  جصخُذ ؤ٧اصًمي: ٣ًىم به اإلاكٞغ

٩ىن  .5 ا بُغ١ ؤصائها ٍو
ً
جصخُذ لهجت: ٣ًىم به مخسهو في لهجت ٢ىم ؤو ؤ٢لُم،  ٩ًىن ٖاإلا

ما٫ الضعامُت وؤلاطاُٖت  مً مؿخٗملي َظٍ اللهجت في خُاجه الُىمُت )زام باأٖل

 والؿِىماثُت(. 

اث ز .6  ما. جصخُذ ع٢ابي: ٣ًىم به الغ٢باء ٖلى اإلاُبٖى
ً
 كُت حؿغب ما ال ًغضخي ظهت

 مً ؤَم مهاصع ومغاظ٘ الخصخُذ اإلاٗانغة ما ًلي: .7

معجم ألازُاء الكاجٗت؛ إلادمض الٗضهاوي، معجم ألازُاء الكاجٗت جهىًٍبا وقغًخا وجغظمت؛  .8

ت اإلاٗانغة؛ إلادمض الٗضهاوي، معجم السُإ  الٍ اللٍٛى لسًغ مىسخى مدمض خمىص، معجم ألٚا

مُل ٣ٌٗىب، اإلاعجم اإلاٟهل في ص٢اث٤ اللٛت الٗغبُت؛ إلمُل ٣ٌٗىب، والهىاب في اللٛت؛ إل 

واإلاعجم اإلاٟهل في قىاَض اللٛت الٗغبُت؛ للمال٠ هٟؿه، واإلاعجم الىظحز في ألازُاء الكاجٗت 

ت؛ لجىصة مبرو٥ مدمض، و٦خاب: ؤػاَحر الٟهخى في ص٢اث٤ اللٛت جإل٠ُ: .وؤلاظاػاث اللٍٛى

ا ٦شح حَر ما جلخً ُٞه " ر ،  ومً اإلاهاصع الترازُت ال٣ضًمت ما ًلي: ٦خاُب ٖباؽ ؤبى الؿٗىص،  ٚو

ْخه ٦خُب "اإلا٣خًب" ؛ اإلايؿىب بلى ال٨ؿاجي، وؤنَّ "الٗىام اء، "لخً الٗامت" :؛ للمبرص ؾب٣َ ؛ للٟغَّ

 وألبي ٖبُضة، ولؤلنمعي، وللباَلي، وللماػوي، وألبي خاجم السجؿخاوي، ٦ما ؾَب٣َه ٦خاُب 

ا.؛ البً "بنالح اإلاى٤ُ" حَر ُذ،  ٚو ِ
ّ
٨  الّؿِ

ا؟ ومً  "
ً
ذ ؤؾالُب الخصخُذ اللٛىي ٞمً َى اإلاصدر اللٛىي بط ىا ًشىع ؾاا٫ ل٣ض جىٖى َو

 بةم٩اهه ال٣ُام بهظا الٗمل؟هغي ؤهه َى مً ًجم٘ الهٟاث آلاجُت: 

لىمها.  -1  ؤن ٩ًىن مخسغًظا في مٗهض ٖا٫ٍ مخسهو في اللٛت الٗغبُت ٖو

ً في جسههه ٦  -2  ٖلى بظاػة ؤٖلى مً الكهاصة ؤن ٩ًىن مً اإلاخمحًز
ً
إن ٩ًىن خانال

 الجامُٗت ألاولى. 
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ت.   -3 ت وال٨ٍٟغ  ؤن ٩ًىن مً اإلالمحن بال٣ًاًا الٗهٍغ

ت ٦ٗلىم ال٨مبُىجغ والخ٨ىىلىظُا الخضًشت.  -4  ؤن ٩ًىن لضًه بإلاام بالٗلىم الٗهٍغ

 السبرة واإلاماعؾت الُىمُت لٗمل الخصخُذ اللٛىي.  -5

 ة اإلاؿخىي ال٣ٗلي الؿاثض لجمهىع ال٣غاء. لضًه الخغم ٖلى الض٢ت ومغاٖا  -6

بت الكضًضة في َظا الٗمل م٘ الخّب والخٟاوي وؤلازالم.   -7  ؤن ٩ًىن لضًه الٚغ

ت وما ٌؿخجض مً مؿخجضاث  -8 ً آلالي والجم٘ والبرمجُاث ال٨مبُىجٍغ اؾخسضام الخسٍؼ

ت.   ٖهٍغ

 اإلابدث الثاوي: مفهىم آلالُاث وغسوبها باخخطاز شدًد. 

ت  ما٫ بها ٞخخم ٖلى وظه مً الؿٖغ غ١ والىؾاثل اإلاُٗىت التي ًخم بهجاػ ألٖا
ّ
آلالُاث ٣ًهض بها الُ

 وال٨ما٫ اإلايكىص. ويغوبها ؤهىاٖها اإلاٗهىصة واإلام٨ىت لىا. 

 اللظم الثاوي: آلُاث الخصحُذ اللغىي 

ت الخصخُذ جدىٕى آلُاث الخصخُذ بدىٕى الٓغوٝ واإلاالبؿاث اإلاالػمت للخصخُذ وهي ج٩ىن آلُ

ت.  ى ما ج٣ىم به اإلاجام٘ اللٍٛى  الجماعي َو

 الخصخُذ باإلا٣ابلت

 الخصخُذ الٟغصي 

خماص ٖلى ٦خب اللٛت الصخاح وألاؾـ واإلاٗاظم  الٖا

 اللظم الثالث: ئشيالُاث مثازة

 اإلابدث الثالث: مفهىم ؤلاشيالُاث. 

 اإلاساد َىا مً ولمت ؤلاشيالُت.
ّ
 1ئن

َى ألامغ اإلاك٩ل اإلاًٗل الظي ٌؿخٗصخي ٖلى الخل الٟىعي ُٞدخاط بلى ػمً إلاٗالجت 

ت. ومً  ا َظا لِـ مم٨ًىا ؤبًضا ٞاإلق٩الُاث ٢اثمت وصاثمت صوام الخُاة البكٍغ ًٗ ب وال٣ًاء ٖلُه، َو

ِخم ل ؤو بدض،  والٖا ٣ل ًٖ الؿاِب٣حن صون جإمُّ اص َظٍ ؤلاق٩االث التي ٣ً٘ ٞحها بٌٗ الباخشحن الىَّ

ٖلى مغظ٘ لٛىي واخض، وه٣ل الصخُذ في مهضٍع بلى لٛت الباخض زم الترظمت بلى الٗغبُت مغة زاهُت 

ىا٥ ٖضًض مً ؤلاق٩الُاث التي جشاع خى٫ مىيٕى الخصخُذ اللٛىي لضي  ىا ًدضر السلل. َظا َو َو

 الضاعؾحن مً ؤبىاء ال٣ىمُاث ٚحر الىا٣َت بالٗغبُت، هجملها في الى٣اٍ آلاجُت: 

                                                           
 في مٗاظم اللٛت الٗغبُت ال٣ضًمت والخضًشت.  1

ً
ٟا ً ولم ؤظض لها حٍٗغ هي انُالح مؿخٗمل لضي الٟالؾٟت اإلاٗانٍغ

 في الٟهم. 
ً
 وعؤًذ في اإلاعجم الىؾُِ ؤلاق٩الُاث ألامغ ًىظب الخباؾا
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٣ُضجه. جصخُ .1 اث التي ال جيسجم م٘ ٨ٞغ اإلاصدر ٖو  ذ اإلاىيٖى

مىيها.  .2  ٖضم ويىح ٨ٞغة اإلاال٠ ٚو

 ٖضم وظىص ؤنل مسُىٍ ب٣لم ًض اإلاال٠ ناخب البدض اإلا٨خىب. .3

4.  .
ً
ا وبالٚت

ً
الث، هدًىا ونٞغ ت وحكٗب آلاعاء والخٟؿحراث والخإٍو  نٗىبت ال٣ىاٖض الىدٍى

ن، ًخٗظع ٖلى قُىر الٗغبُت ومخٗلمحها الى٤ُ بها جىّىٕ اللهجاث وجًاعبها في ٦شحر مً ألاخُا .5

 زالُت مً ألازُاء. 

ب.  .6 ضم يبِ ٢ىاٖضٍ بهىعة جىٟي الك٪ والٍغ  نٗىبت الغؾم ؤلامالجي ٖو

 ٧ل مىا َمه جسُئه آلازغ بذجج واَُت ًدخضم الهغإ خىلها وال جيخهي.  .7

اجه.   .8  ؤزُاء الُاب٘ وجصخُٟاجه وجدٞغ

 مٛالبت اللٛاث ألاظىبُت للٛت الٗغبُت.  .9

 السالنت ؤن ٖملُت الصخُذ تهضٝ بلى الخىنل ألاَضاٝ آلاجُت:

ت في البدض الٗلمي لضي َالب الضعاؾاث الٗلُا والباخشحن.  -1  جدؿحن ال٣ضعاث اللٍٛى

 مغاٖاة ٢ىاٖض الىدى الٗغبي ألاؾاؾُت مً هدى ونٝغ ٖىض ٦خابت البدض ال٨خابت الجهاثُت.  -2

 ٣اء بمهاعاث الخىانل اللٛىي وألاصبي واإلاٗغفي لضي باخثي الضعاؾاث الٗلُا بالجامٗت.الاعج -3

الجهىى بالسُاب البدثي، وبإؾالُب الخٗبحر الٗغبُت ألاؾاؾُت مً اؾخٟهام، اؾدى٩اع،  -4

حعجب، اؾخصىاء، جى٦ُض، اؾخٟهام به٩اعي ٖىض ٦خابت البدض ال٨خابت الجهاثُت للباخشحن  

 ت الٗغبُت.الىا٣َحن بٛحر اللٛ

5- .
ً
ت الؿلُمت حٗبحًرا وجضلُال  مغاٖاة جىُٓم ٦ُُٟت ال٨خابت البدشُت اللٍٛى

 الاعج٣اء بمهاعاث الخ٣ضًم الكٟىي والخٗبحر الى٣اشخي لضي َالب الضعاؾاث الٗلُا. -6

 لٛت الهُاٚت اإلاىهجُت للىخاثج والخىنُاث واإلا٣ترخاث.  -7

غ لٛت الخٗبحر ًٖ الاٞخخاح والازخخام  اإلا٣ضماث -8 تراى ببضاء الغؤي  جٍُى الىىاجج والٖا

 واإلاى٠٢ 

بج٣ان لٛت الترابِ بحن ال٣ٟغاث ولٛت الخماؾ٪ الًٗىي بحن الجمل وبحن ال٣ٟغاث،    -9

 والخٗل٤ُ ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت.

ا في جسههاث مخٗضصة جخمحز بها الجامٗت  -12 ًُ ا وؤؾلىب الىنى٫ بلى بدىر مخمحزة لٛىًٍ

ا لخضُٖم   جضَعـ مىاهج البدض لُالب الضعاؾاث الٗلُا.ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت مالحًز
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ت ألاؾاؾُت لضي   -11 ؤلاؾهام في حصسُو ؤؾباب التراظ٘ ال٨بحر في مؿخىي اإلاهاعاث اللٍٛى

ا. .الباخشحن الىا٣َحن بٛحر اللٛت الٗغبُت  في الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت مالحًز

اللٛىي الىاجر لضي  بدض ؾبل  الخِؿحر لخُىٍغ ؤصواث ال٨خابت البدشُت باجبإ ألاؾلىب

ا. .الباخشحن الىا٣َحن بٛحر اللٛت الٗغبُت  في الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت مالحًز

ت واضخت حٗخمض  -12 اؾدكغاٝ الخلى٫ اإلام٨ىت لغؾم مالمذ ؾُاؾت جصخُدُت مُٗاٍع

لؿاهُاث ٖغبُت مخسههت للغقي باإلهخاط الٗلمي الباخشحن الىا٣َحن بٛحر اللٛت الٗغبُت في 

ا. م٘ الخيؿ٤ُ بحن الباخشحن واإلااؾؿاث اإلاٗىُت ب٣ًاًا الجامٗت  ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت مالحًز

 .حٗلُم اللٛت الٗغبُت

٠  َلبت الضعاؾاث الٗلُا باإلاٟاَُم واإلاهُلخاث اإلاخٗل٣ت بالخض٤ُ٢ اللٛىي. -  حٍٗغ

 بزغاء اللٛت الٗلمُت لُالب الضعاؾاث الٗلُا  في مجا٫ اللٛت الٗغبُت  -

غ ألاصبي لؤلبدار والضعاؾاث ألا٧اصًمُت  جُب٤ُ اؾتراجُجُاث - ب اللٛىي والخدٍغ الخهٍى

لى  وؤوعا١ اإلااجمغاث والٗغوى الكٟهُت واإلاىا٢كاث البدشُت ٖلى مؿخىي ألا٢ؿام ٖو

 مؿخىي ال٩لُت.

 ازخُاع ال٩لماث والٗباعاث التي جىّضر وجسضم الهضٝ مً البدض -

غ ٦ٟاًاث َلبت الضعاؾاث الٗلُا ألاؾلىبُت اإلاهى - ُت والصسهُت والاظخماُٖت الالػمت جٍُى

 في الخٗبحر   ألا٧اصًمي.

ت، ومماعؾت الخ٣ُُم الظاحي   - ٤ اإلاٗاًحر اللٍٛى الخٗامل م٘ لٛت البدض الٗلمُت الغنِىت ٞو

 ل٨خاباث  َالب الضعاؾاث الٗلُا في يىئها.

غ وكاَاث ومىاص بزغاثُت لخىمُت مهاعاث  الخٗبحر ًٖ الخ٨ٟحر لضي الُلبت. -  جٍُى

ا٫ في جُىٍغ البِئت البدشُت وألا٧اصًمُت ؤلاًجابُت لخدٟحز مىاَب وببضاٖاث  ؤلاؾ - ّٗ هام الٟ

ا.  َلبت الضعاؾاث الٗلُا بالجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

الت في ج٣ضًم السضماث ؤلاعقاصًت للبدشحن الجضص في اإلاجا٫ ألا٧اصًمي زانت،   - ّٗ اإلاؿاَمت الٟ

 . للُلبت الظًً لضحهم مك٨الث زانت

٣ت   - ٣ت ٦خابت الخىاشخي والهىامل مً خُض جىُٓمها وجيؿ٣ُها بك٩ل واخض وبٍُغ ؤلاإلاام بٍُغ

ا ًٖ اإلاٗلىماث اإلاىظىصة في الىو البدثي.  جمحَز

ا،  وبهٟت ٖامت، ٞةن َىا٥ ٖضة مالخٓاث ًٖ ٦خاباث الباخشحن باللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

 هىعصَا ُٞما ًإحي:
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الباخشحن وبهخاظاتهم البدشُت مً ٢بل  بن َىا٥ ٖضم عيا ًٖ ٦خاباث -1

حن.  اإلاكٞغ

ال ًىظض اجٟا١ واضر بحن بغامج الخصخُذ اللٛىي اإلاخٗل٣ت بالباخشحن الىا٣َحن بٛحر  -2

م ؤو  اللٛت الٗغبُت لٛحر ، ال في ألاَضاٝ، وال في َغاث٤ الخصخُذ، وال في ؤصواث الخ٣ٍى

 الدصسُو.

غ ألاصبي في جض٤ُ٢   -3 ال جىظض ٞلؿٟت واضخت للخصخُذ اللٛىي والخض٤ُ٢ والخدٍغ

ىا٥ مضاعؽ ٦شحرة  وجصخُذ اللٛت الٗغبُت للباخشحن للىا٣َحن بٛحر الٗغبُت، َو

 ومضازل مخٗضصة  وآعاء خضًشت .

حن اإلاخسههحن في جض٤ُ٢  -4 بن َىا٥ ه٣ًها واضًخا في بٖضاص اإلاصدخحن اللٍٛى

ما٫ البدشُت للُ  الب الىا٣َحن بٛحر الٗغبُت.ألٖا

بن بٌٗ الباخشحن الىا٣َحن بٛحر اللٛت الٗغبُت ًخجغؤون ٖلى ال٨خابت باللٛت الٗغبُت  -5

ٍٝ ب٣ىاٖض وؤؾالُب اللٛت الٗغبُت وز٣اٞت اللٛت الٗغبُت   ولِـ لضحهم بإلاام ٧ا

 وؤلاخؿاؽ الجمالي بها.

 ًٖ بن هٓام حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بها، اإلاٗ
ً
مى٫ به في ظىىب قغ١ آؾُا  مًُغب ًٞال

ٗخمض ٖلى مضازل مخٗضصة خضًشت حؿخسضم في حٗلُم اللٛاث  بحن مضاعؽ ٦شحرة ومخضازلت  َو

الخضًشت لؤلظاهب؛ ل٨ً اللٛت الٗغبُت حؿخسضم مً َظٍ اإلاضازل ؤ٢ضمها، ولِـ  َىا٥ ابخ٩اع َغ١ 

ضعؾىن جىانلُت جغ٦ؼ في  ؤٚغاى مدضصة، ولظا الُالب ال ًخٗلمىن اللٛت  وؤؾالُبها،  بل ًخٗلمىن ٍو

ب و َظٍ هي ؤَم  خى٫ اللٛت مً ٢ىاٖض. جدضًض ٢اثمت حؿغص ٞحها  مجاالث السُإ م٘ الخهٍى

 مجاالث السُإ ٖلى الىدى آلاحي:

  ؤزُاء اإلاؿخىي ألاّو٫ 

 الّخظ٦حر والّخإهِض.

الماجه في اإلاٟغص واإلاشّجى والجم٘.  نُٜ الّخإهِض ٖو

 ظم٘ الّخ٨ؿحر وؤوػاهه

 اؾم الٟاٖل : الىػن، الّخظ٦حر والّخإهِض، الّخشيُت والجم٘ ظمٗا ؾاإلاا.

 واؾم اإلاٟٗى٫ : الىػن، الّخظ٦حر والّخإهِض، الّخشيُت والجم٘ ظمٗا ؾاإلاا. 

 السلِ  بحن اإلاهضع  والٟٗل : ؤَّم ؤوػاهه 

 السلِ بحن اإلاهضع  والًماثغ والٓغوٝ  واؾما الّؼمان واإلا٩ان. 
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 .  السلِ بحن ػمً الٟٗل اإلااضخي واإلاًإع

 السلِ بحن اؾم الّخًُٟل ونُٜ اإلابالٛت. 

.  السلِ بحن ػمً الٟٗل اإلااضخي واإلاًإع

 السلِ بحن اؾخٗما٫  ؤصواث الاؾخٟهام . 

ب طل٪ في مهاعة  َظا الىو ٢ض وعص ُٞه ٦شحر مً  ألازُاء الا هدغاُٞت  والؿبب َى جُب٤ُ  وججٍغ

ت، ولم ًخضعب الاؾخمإ ، وا لُالب لِـ لضًه زلُٟاث مؿب٣ت ًٖ الخٗامل م٘ الىهىم الؿمٖى

اث الضعاؾُت الؿاب٣ت.  ٖلى اإلاٟغصاث وعبما اإلاٟغصاث الىاعصة ُٞه لم ًخٗغى لها في اإلاؿخٍى

          العبازة          

 الطىاب  

ىا عبهم جى٨ؿغ ٢لىبهم وجلحن ؤعواخهم ىن  لى ٧ان الىاؽ ٌٗٞغ  ٌٗٞغ

لم حكاٚل ٢لىبهم بظ٦غ ما ؾىاٍ ٢لىبهم وؤعواخهم مٗل٣ت  

 بغبها...َى وخضٍ

 حكٛل 

 حهابىن ًبخٗضوا لى ٧ان الىاؽ حهبن عبهم ٌٗٓمىن قإهه ًبخٗضوا بظاللهم

م وفي ٖلمهم...   لى ٧ان هاؽ ٧ل َظٍ صاثما في ؾمٗهم وؤبهاَع

 في ٖلمهم

لى ٧ان هاؽ ٧ل َظٍ 

 صاثما في ؾمٗهم

  في ٢لىبهم لهاع هللا صاثما

 ياظٗحن وألنبذ الىاؽ ياظٗحن مخىايٗحن في ؤعى عبهم....ؤٍ...

 ألالىَُت ًمؤل لى ٧ان قٗىع ألالىَُت ًملا٢لىبهم جمىث ؤخاللهم 

  ٌؿُُغ السىٝ ٖلى ٦ُاجهم ُٞيكٛلىا لبإمىع ؤهٟؿهم

ا ؤن ٣ًٗىا   ولم ًلخٟخىا بلى ؤمىع الىاؽ زٞى

م...ؤٍ..   في همُمت ٚحَر

ملى ٧ان  ُت ًمؤل يماثَغ  صاثما  هللا ًضوم في ٢لىبهم وقٗىع ألالَى

ؾُظ٦غون وٗمه، وٗم عبهم ال٨شحرة ٞحزصاصوا قٗىع الخب 

 والسىٝ

 

ه ؤن حسخب َظٍ  وٗمه  خبه ٖلى وٗمت ُٖٟه وزٞى

  ومً ٣ٖابه ٖىض اعج٩اب الظهىب...ٖىض اعج٩اب الظهىب...



 األوؿ )التعليم(أبحاث محكمة: الجزء                              مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 697  اإلاإجمس العاإلاي الخامع للغت العسبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

٨ظا بطا ؤنبذ ؤلاباص   الٗباص َو

ىن عبهم    ٢لىبهم مكٛىلت بغبها وخضٌٍٗٞغ

 الضهُا  الضهُت لُٗبها ال جازغ ٞحهم مهما ؤن ٧لها في ؤًضحهم... ؤٍ... 

 

 اإلاثاٌ وضف الخؿأ اللاعدة

ُت 
ؿُ

الجملت الب

ت ر٦ُبُّ هها التّ
هاث

وز
 خضوص الجملت البؿُُت في الىّو. 

هىعي الجملت اٖخماًصا ٖلى 

 ٖىهغي ؤلاؾىاص.

 

الىّو )ؤلاؾىاص، خضوص الجملت البؿُُت صازل 

ت(. ر٦ُبّي وؤلاٞاصة اإلاٗىىٍّ
ّ
 الاؾخ٣ال٫ الت

ؤق٨غ ألاؾخاط مدمض ٖلى ما ؤُٖذ لىا مً 

 مٗلىماث.

ت ، الجملت  ُّ ا ؤلاؾىاص : الجملت الٟٗل هٖى

ت. ُّ  الاؾم

ت ت للجملت الٟٗلُّ ؾُّ
ألاؾا

ألاق٩ا٫ 
   ًخّٗغٝ مسخل٠ ألاق٩ا٫

ت. ُّ ت للجملت الٟٗل ُّ  ألاؾاؾ

 اث٠ م٩ّىهاث  ًدّضص ْو

ت وؤق٩الها  ُّ الجملت الٟٗل

ت.  الىدىٍّ

  ًيخج هّها ًخًّمً ظمال

ت بؿُُت مخىّىٖت  ُّ ٞٗل

 ألاق٩ا٫ في م٣اماث مسخلٟت.

  :ت ُّ  ألاق٩ا٫ ألاؾاؾ

  ] ٞٗل الػم + ٞاٖل[ -

 ]ٞٗل مخّٗض + ٞاٖل + مٟٗى٫ به[ -

]ٞٗل مخّٗض بلى مٟٗىلحن + ٞاٖل + مٟٗى٫  -

 [ 2+ مٟٗى٫ به 1به

 ٞاٖل [ ]ٞٗل مبجّي للمجهى٫ + هاثب -

]ٞٗل مخّٗض بلى مٟٗىلحن مبجيٌّ للمجهى٫ +  -

 هاثب ٞاٖل+ مٟٗى٫ به[

 همىطط مً ٦خابت الُالب  في الخٗبحر) خُاة ؤلاوؿان في اإلاجخم٘ ( -1

غاى ؤ٧اصًمُت( ٖباعة الُالب:   "لِع ٌعِشىا الىاض في َرا الدهُا ) مؿخىي اللٛت الٗغبُت أٚل

الىاض، ومع الىاض ًجُب أن ٌظاعد الىاض آلاخسة والوظان واخد، ووان  حعِش َىا مع غير 

ىىن  وعىد ًىىن السحل غني أضبذ ال ًيظىا الىاض الفليرة وعليهم ٌظاعدَم في اإلاشيلت ٍو

  اإلادبت معهم هثير."
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هالخٔ آلاحي ٖلى َظٍ ال٣ٟغة :  ٣ٞغة ٢هحرة ظًضا،ملُئت باألزُاء، والخٗبحراث ٞحها بُٗضة  

ب الٗب اعة ٌٗجي بٖاصة نُاٚتها بال٩امل مً ظضًض،  وال ًىظض جغابِ ظًضا ًٖ اإلاٗجى، وجهٍى

ُت  ت، والهٞغ ًٖىي وال ًىظض ٞحها ٖالماث التر٢ُم .  اإلاُلىب : ؤن هدضص ألازُاء الىدىٍّ

ت، زم ال٣ُام بٗملُت الخصخُذ ُّ  وألاؾلىب

 الخؿأ

لِـ ٌِٗكىا،  َظا الضهُا، ٧اإلوؿان واخض، و٧ان  حِٗل، ًجُب ؤن، ٌؿاٖض 

لحهم  الىاؽ ىض ٩ًىن الغظل ٚجي، ؤنبذ ال ًيؿىا الىاؽ ال٣ٟحرة، ٖو آلازغة، ٖو

٩ىن اإلادبت مٗهم ٦شحر  ٌؿاٖضَم في اإلاك٩لت، ٍو

 ٖلى الىدى آلاحي:) ال ٌِٗل ؤلاوؿان في 
ً
َخت بها ، و٦ِخابت ال٣ٟغِة ُمَصدَّ مىا٢كت ؤؾبابها و جهٍى

كاع٥ ا خٗاون مٗهم، وزاّنت َظٍ الضهُا ٞغًصا وخًُضا، ٞهى ًدُا في اإلاجخم٘، َو لىاؽ. ٍو

ىُاء واظب ٖلحهم مؿاٖضة ال٣ٟغاء في خّل مكا٧لهم ولهظا ؾىٝ ٌؿىص الخّب في  ألٚا

 اإلاجخم٘(.

 :أَم الاطخيخاحاث -

مً زال٫ ما ؾب٤ وما وعص مً اؾخٗغاى إلاىيٕى الضعاؾت اإلاهم ًخطر لىا ؤن َظا اإلاىيٕى مً 

اث اإلاازغة في مجاالث جضَعـ اللٛت  الٗغبُت للىا٣َحن بها , ُٞجب الاَخمام به ختى هغج٣ي اإلاىيٖى

 . وهخ٣ضم  وجخ٣ضم لٛخىا الٗغبُت الٛالُت

 و٢ض اؾخيخجذ َظٍ الضعاؾت بٌٗ الىخاثج اإلاهمت آلاجُت: 

حن. -1  بن َىا٥ ٖضم عيا ًٖ ٦خاباث الباخشحن وبهخاظاتهم البدشُت مً ٢بل اإلاكٞغ

ٛىّي اإلاخٗل٣ت بالباخشحن الىا٣َحن بٛحر اللٛت ال ًىظض اجٟا١ واضر بحن بغامج الخصخُذ  -2
ّ
الل

م ؤو  الٗغبُت لٛحرالىا٣َحن بها، ال في ألاَضاٝ، وال في َغاث٤ الخصخُذ، وال في ؤصواث الخ٣ٍى

 الدصسُو.

غ ألاصبّي في جض٤ُ٢ وجصخُذ   -3 ٛىّي والخض٤ُ٢ والخدٍغ
ّ
ال جىظض ٞلؿٟت واضخت للخصخُذ الل

ىا٥ مضاعؽ ٦شحرة ومضازل مخٗضصة، وآعاء اللٛت الٗغبُت للباخشحن للىا٣َحن  بٛحر الٗغبُت، َو

 خضًشت. وجسُئت ؾماُٖت بضون ؤصلت٧اُٞت.
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ما٫  -4 حن اإلاخسههحن في جض٤ُ٢ ألٖا بن َىا٥ ه٣ًها واضًخا في بٖضاص اإلاصدخحن اللٍٛى

 البدشُت للُالب الىا٣َحن بٛحر الٗغبُت.

لى ال٨خابت باللٛت الٗغبُت ولِـ بن بٌٗ الباخشحن الىا٣َحن بٛحر اللٛت الٗغبُت ًخجغؤون ٖ -5

ٍٝ ب٣ىاٖض وؤؾالُب اللٛت الٗغبُت وز٣اٞت اللٛت الٗغبُت  وؤلاخؿاؽ الجمالي  لضحهم بإلاام ٧ا

 بها.

 ملحم

ظٍ بٌٗ الخيبحهاث واإلاالخٓاث لالؾخٟاصة الىاعصة في ظضو٫ الخصخُذ ال٩لماث الىاعصة في  َو

لل٣اٖضة والؿبب ختى ٩ًىن َىا٥ اَمئىان  الجضو٫  وعصث في ٖضة مىاي٘ مً البدض  م٘ ؤلاقاعة 

 مً ظهت الخصخُذ ول٩ُىن الباخض ٖلى ٖلم وصعاًت بما في البدض مً جهىٍباث.

 ل٣ض ٧ان ٖملي في يبِ  اإلاؿاٞاث اإلاخضازلت بحن  ال٩لماث في مىاي٘ ٦شحرة. .1

 جم جصخُذ ظمُ٘ َمؼاث ال٣ُ٘ والىنل. .2

ت.  .3  جم جهىٍب ألازُاء الىدٍى

ُت. .4  والهٞغ

 وألاؾلىبُت . .5

 َىا٥ ٖباعاث ويٗتها باللىن ألاخمغ ًجب مغاظٗتها ألهجي لم ؤجىنل إلاٗىاَا. .6

 ظضو٫ ٖام للخصخُذ

اليلمت /  م

الجملت 

 الخؿأ

هىع  الظبب الخفظير اللاعدة الخطىٍب

 الخؿأ

 الطفدت

1  
ً
ً بالٟخذ  ألاٝ ال ٣ًبل الخغ٦ت خمًضا خمضا ًىي٘ الخىٍى

ٖلى الخٝغ ٢بل 

 ألال٠

الجهل 

 بال٣اٖضة

 1 بمالجي

 1 هجاجي الالخباؽ ظم٘ آ٫ = ؤَل ظم٘ آ٫ = ؤَل آله بله 2

 ٞٗل مًإع ما جضٖى ماجضٖىا 3

 بضون ؤل٠ بٗض الىاو

 1 هدىي   الىاو  مً ؤنل الٟٗل

 ٖجها ماقظٖجها 4
ّ
بَما٫ اإلاؿاٞت  جغ٥ مؿاٞت ٧لماث بضون اجها٫ 3 ما قظ

/ بَما٫ 

 الدكضًض

 1 بمالجي

 2 بمالجي   خٝغ ألن للمٟٗى٫  إلن للٟٗى٫  5

 2 هدىي    َمؼة ونل ال جغؾم ازخالٝ بزخالٝ 6

 2 هدىي    َمؼة ٢ُ٘ ؤلىاهه الىاهه 7
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 جغؾم

اؾم /َمؼة ٢ُ٘  بؾماُٖل اؾماُٖل 8

 م٨ؿىعة

 َامل 2 هدىي   

اؾم /َمؼة ٢ُ٘  ؤبى الخؿً ابى الخؿً 9

 مٟخىخت

 َامل 2 هدىي   

 َمؼة ونل باالهٟها٫ باإلهٟها٫ 12

 مهضعزماسخي

 3َامل  هدىي   

الجهل   اؾم مجغوع للماء اللماء 11

 بال٣اٖضة

 2 هجاجي

والىاعص ٖلى  12

 يغبان

والىاعص ٖلى 

 يغبحن

اإلاشجى ًجغ بالُاء  مشجى مجغوع بٗض ٖلى

 هُابتًٖ ال٨ؿغة

 5 هدىي  

 5 هدىي   َمؼة ٢ُ٘ مهضع عباعي بَال١ اَال١ 13

 5 هدىي    مٟٗى٫ به مىهىب ماءً  ماء 14

 5َامل هدىي    َمؼة ونل ابً ٦شحر ؤبً ٦شحر 15

في وكاٍ  16

الىاؽ ل٨خب 

٣ٞه الكاٞعي 

 وجدٟٓه،

في وكغ الىاؽ 

ل٨خب ٣ٞه 

الكاٞعي  

 وخٟٓها،

إلاغاظٗت   

 ألاؾلىب

ؤؾلىبي 

 صاللي

 5َامل 

مىهىعلشٗال 17

 بي

مىهىع 

 الشٗالبي

 5َامل هجاجي   

اإلاُل٘ ٖلى  18

 الٟاّ اإلا٣ى٘

اإلاُل٘ ٖلى 

 اإلا٣ى٘ؤلٟاّ 

 5َامل  هجاجي   اؾم َمؼة ٢ُ٘

 6 هدىي   مهضع زماسخي َمؼة  ونل بٖخباع بٖخباع 19

 ويا اإلاغؤة ويا اإلاغاءة 22

 ويا اإلاغِء 

 6َامل  هجاجي   

 6َامل  هدىي    َمؼة ٢ُ٘ ألاؾخاط ألاؾخاط ط21

مدمض خامض  22

ال٣ٟي 

 عثِـ.......

مدمض خامض 

ال٣ٟي عثِـ 

ظماٖت ؤههاع 

الؿىت 

 اإلادمضًت,

ؾ٣ِ/    

 ه٣و

 َامل 6

ًدىازغ في  23

 الصجغ

ًدىازغ / 

ًدؿا٢ِ مً 

 الصجغ

 7 حٗبحري    

ٞلم ًم٨ً  24

 ألاختراػ مىه.

ٞال ًم٨ً 

 الاختراػ مىه.

 7 هدىي    الاختراػ  َمؼة ونل

 7َامل  هجاجي   اؾم ظم٘ بالٟلحزاث بالٟلؼاث 25

 2َامل هجاجي  ٞهلصون  اؾم ميؿىب الٟحروػآباصي الٟحروػ آباصي 26

اصة الها 27 اصة الهاء بٍؼ  7َامل  هجاجي    بٍؼ

ت اؾم صاع الضٖىة صاع الضٖىٍ 28  7َامل  هجاجي  جاء مغبَى
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 ل٣لٗجي 29

 الي

 ال٣لٗجي

 بلى

 اؾم مٗٝغ

 خٝغ ظغ

 هجاجي  ا٫

 هجاجي

 7َامل 

 7َامل 

٣ا٫ ٣ًُا٫ 32  7َامل  هجاجي  ًاء اإلاًإع  ًُ

وال ًُلى ِبِه  31

 الَجَغُب الَجَغُب 

وال ًُلى ِبِه 

 الَجَغُب 

ُلى ِبِه الَجَغُب  ًُ خؿب الؿُا١ ألاصر  و 

 خظٝ : ال

للمغاظٗت ٖلى 

 ألانل

 7َامل  ؤؾلىبي

 7َامل  هدىي   ٌٗىص ٖلى ال٣ُغان َاء الًمحر وشجٍغ ًىبذ وشجغة ًىبذ 32

 8 هدىي    جى٦ُض مٗىىي  الصخيء هٟؿه هٟـ الصخيء 33

ما ٣ً٘ ُٞه  34

اإلااء مً 

 ال٣لُل

ما ٣ً٘ مىه في 

 اإلااء ال٣لُل

 8 ؤؾلىبي   

 8 هدىي    َمؼة ونل ازخُاع ؤزخُاع 35

 8 هدىي   يمحرالٟاٖلحن  ألّهىا ألها 36

 8 هدىي    َاء الًمحر هجّؿه هجؿت 37

 له ال ؤ٢ىة له 38
َ
 9 هجاجي    ال ٢ّىة

 9 هدىي    ظىاػ  ونل الٗضص زمؿماثت زمـ ماثه 39

 9 هدىي    َمؼة ونل باالخخُاٍ باإلخخُاٍ 42

 11 هجاجي    ٞازخلُذ ٞسخلُذ 41

بطا ب٣ي زمغة  42

 واخضة

بطا ب٣ُْذ زمغة 

 واخضة

 11 هدىي    الٟاٖل ماهض

٢بل الخ٨م  43

بىجاؾخه 

 الباقي

الخ٨م ٢بل 

 بىجاؾت الباقي

  

 

 الؿُا١ ٣ًخطخي

 11 ؤؾلىبي 

 11 هدىي    ؤل٠ ونل الاؾخٗما٫ ؤلاؾخٗما٫ 44

 11 هجاجي    ظؼء ظؼو  45

 12 هجاجي   جىخُض الاؾم ألاعهائوٍ ؤألعهاوٍ 46

 َامل

في مجي اإلاغؤة  47

 ٢ىلحن

في مجي اإلاغؤة 

 ٢ىالن

ٕى  مبخضؤ مازغ مٞغ

 باألل٠

 12 هدىي   بٖغاب اإلاشجى

, 2:بيروث, ؽ 48

1922) 

 12 هدىي    جصخُذ ع٢م الُبٗت 

ؤبي ب٨غ ابً  49

 زل٩ان

ببغاَُم بً ؤبي 

 بً زل٩ان ب٨غ 

خظٝ ال٠ ابً بحن 

 ٖلمحن

َامل  هدىي   

13 

ؤزغظه ؤبى  ازغط ؤبى صاوص 52

 صاوص

َامل  هجاجي   

13 

َامل  هجاجي    ؾجن ؤبي صاوص ؾجن ابي صاوص 51

13 

 14 هجاثحي    مً الضماء. مً الضاء. 52

في ماء ال٣غوح  53

ذ  بن ٧اهذ ٍع

 14 هدىي     
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ألن ُٞه قضة  54

مُغبت 

 ٧السمغ

 14 هدىي     

 به 55
ً
 14 هجاجي    بعجاًبا به بعجبا

 14 هجاجي   ٖلم ٢بُلت مٗغوٝ بجي خاعزت بجي خازه 56

مً ا٢خىاء  57

 ٧لًبا

 ٖاص٫ اإلاىظىص

 َمً ا٢خجى ٧لًبا

اص٫ ٖبض  ٖو

 اإلاىظىص

 

 

 اؾم ٖلم

 هجاجي  

 هجاجي

15 

14 

 َامل

 15 هجاجي    َاَغ الظاث َهغ الظاث 58

ال جىجؿى  59

 مىجا٦م

ال جىجؿىا 

 مىجا٦م

 16 هجاجي   واو الجماٖت

نل هللا ٖلُه  62

 وؾلم

نلى هللا ٖلُه 

 وؾلم

 16 هجاجي   

اإلاضي مً  61

 الغظل

اإلاظي مً 

 الغظل

 17 هجاجي   

 18 هدىي    ؤل٠ ونل الاؾدىجاء ؤلاؾدىجاء 62

الساعظت مً  63

 ألاٞل

 18 هدىي     

باالؾدىجاء  64

 بالدجغ

الاؾدىجاء 

 بالدجغ

 19 هجاجي   

ٞلِؿدىجي  65

 بشالزت

ٞلِؿدىج 

 بشالزت

 19 هدىي    مجؼوم

 19 هجاجي    َغؤث َغث 66

َامل  هجاجي    ؤزُإ ازُاء 67

19 

َامل  هجاجي    الاؾخُابه ؤلاؾخُابه 68

19 

٦ؿغ الهمؼة في ؤو٫  بن ؤن 69

 ال٨الم

 22 هدىي   

 21 هجاجي    ؤلاه٣اء ؤلاه٣ى 72

 هٟـ اإلاسغط 71

 الٟبلت

 اإلاسغط هٟؿه

 ال٣بلت

 هدىي  مٗغوٞت  جى٦ُض مٗىىي 

 هجاجي

21 

23 

 22 هجاجي    ًبخضت ًبخضي 72

 22 هدىي   ٞ٪ الدكضًض  ُٞمغعٍ ٖلى ُٞمٍغ ٖلى 73

74  
ً
  ؤن ًهحر ٢لُال

ً
 22 هجاجي  ؾُا١ اإلاٗجى الباء ؤن ًهبر ٢لُال
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 الساجمت

: ٦خابت آلاًاث ال٣غآهُت في اإلاتن  
ً
 ؤوال

مت بحن ٢ىؾحن َاللحن ٨َظا   -1  ﴿     ﴾جىي٘ آلاًاث ال٨ٍغ

ؿآلاًت ؤع٢ام صازل ال٣ىؾحن.ال جىي٘ في  -2 طي    ﴿َوََ
َ
َى ؤ َُ ل 

ُ
٢ ٌِ ِدُ

َ
ًِ مإلا

َٖ  ٪َ
َ
ىه

ُ
 ﴾222ل

ؿ: ال جىي٘ ه٣ِ الخظٝ  .............. -3 ٪  ﴿َوََ
َ
ىه

ُ
 ﴾.........ل

غؾم ٦ما هي ٖلُه في اإلاصخ٠ بالغؾم الٗشماوي -4
ُ
٩ل الخام وج

َّ
ًَبِ بالك

ُ
 ج

ؿ:﴿ ال جىي٘ الى٣ُخان : صازل آلاًت ٢ا٫ هللا حٗالى  -5 ﴾  َوََ ٌِ ِدُ
َ
ًِ مإلا

َٖ  ٪َ
َ
ىه

ُ
 ل

ؿ :والهىاب ٨َظا ٢ا٫ هللا حٗالى ﴾  ﴿َوََ ٌِ ِدُ
َ
ًِ مإلا

َٖ  ٪َ
َ
ىه

ُ
 ل

 ٧لمت : ألاًه=  آلاًت  -6

7-   
ً
ؿ: جىز٤ُ آلاًت في اإلاتن بٗض آلاًت مباقغة طي    ﴿َوََ

َ
َى ؤ َُ ل 

ُ
٢ ٌِ ِدُ

َ
ًِ مإلا

َٖ  ٪َ
َ
ىه

ُ
ل

 222﴾]الب٣غة:222

ا بدون الهمصة  َىرا) ا( وجدرف  
 
ا: خىم َمصة ابً، جسطم ألف  ُ  ؤلٟها ؤو زاه

ُ
دظٝ

ُ
 ونٍل ج

ُ
هَي َمؼة

دظٝ َمؼُتها:  .جشبُذ ٦خابُتها
ُ
ْذ بحَن اؾمحِن ٖلمحِن زاهحهما ؤٌب لؤلّو٫ِ:  ؤخمض -ج َٗ - خىبل، و بًبطا و٢

ُِغ  ْذ في ؤّو٫ِ الؿَّ َٗ  ابً.................................................................................................. ؤخمض .بطا و٢

 خىبل .........................................................................................

ُث ٦خاَب -
ْ
ْ٘ بحَن اؾمحِن ٖلمحِن، مشا٫ٌ: ٢غؤ  بطا لم ج٣

َ
ت َى

ّ
ًِ بُ مؼتها َمؼة   .اب مً  ألاؾماء الٗكغة  َو

 ونل) ابً /ابىت/ اؾم /امغؤة/ امغئ/ازىان/ازيخان/ اؾذ/ابىم/ ؤًمً هللا ؤًم هللا(.

مؼة ال٣ُ٘ والٟغ١ بُجهما  ا: ؤزُاء في َمؼة الىنل َو
َ
 زالش

ا بطا  َمؼة الىنل: َمؼة ًى٤ُ بها في ؤو٫ ال٩لمت صون ؤن جغؾم ٖلى ألال٠ ، وحؿ٣ِ ٦خابت
ً
ولٟٓ

 ظاءث في وؾِ ال٨الم 

  مىاي٘ َمؼة الىنل :

 . في ألاؾماء الٗكغة آلاجُت : اؾم , ابً , ابىت , ازىان , ازيخان , امغئ , امغؤة , ابىم،اًم هللا ، اؾذ .  ؤ

 . في ؤمغ الٟٗل الشالسي مشل: ا٦خب , ا٢غؤ، اصعؽ.....  ب

 . في ماضخي الٟٗل السماسخي وؤمٍغ ومهضٍع ،مشل : ط

  َ٘ َٟ َخ
ْ
ْ٘ ، اؾِخَمإ ، اه َ٘ ، اْؾَخِم ِدباٍ ، اْؾَخَم

ْ
ِبه اه

َ
د
ْ
اهخ٣ل/ اظخم٘/ اقتر٥ اظتَهَض اْظَتِهض اْظِتهاص , اهدَبه اه

..... إل
ّ
َِ ْ٘ ، ا ل

َّ
ـإ . اه٣ُ٘ ، اَ َٟ ْ٘ ، اهخ

ِٟ  ، اهخ

,  . في ماضخي الٟٗل الؿضاسخي وؤمٍغ ومهضٍع ،مشل :  اؾخُإ/ اؾخيك٤ /اؾخدانذ : اؾخسَغط ص
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ْغ ، اؾخٟٛاع ، اؾدَباَن ، اؾَخِبْن ، اؾِخـَباهت . الاؾخُابت ِٟ َغ ،اؾخٛ َٟ غاط، اؾخٛ
ْ
 اؾخسغُِط , اؾِخس

٠ ،مشل : الىلض ، الخٌُ /الىٟاؽ ....   ٌ. في ؤ٫ الخٍٗغ

  مىاي٘ َمؼة ال٣ُ٘ :

جب ٦خابتها في ؤو٫ ال٩لمت   /ئِ ج٩ىن الهمؼة َمؼة ٢ُ٘ ٍو
ُ
/ أ

َ
 (في الخاالث آلاجُت :  ) أ

 ؤ. في ظمُ٘ ألاؾماء ماٖضا: اؾم ، ابً ، ابىت ، ازىان ،ازيخان ، امغئ ، امغؤة ، ابىم ، اًم هللا . 

ا . حَر  ب. في الًماثغ اإلابضوءة بهمؼة مشل : ؤها ، ؤهذ ٚو

 ط. في ماضخي الٟٗل الشالسي اإلابضوء بهمؼة ، مشل : ؤبى، ؤمغ ، ؤزظ ..........

  ، ؤخؿً ، ؤؾلم ....... ص. في ماضخي الٟٗل الغباعي مشل :ؤٖلم
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 هُف ًخعامل الؿالب اإلاخفىكىن مع الشعس العسبي؟

ت  دزاطت لدي ؾالب الجامعاث الحىىمُت اإلااليًز

 فابُت جإلىبىن

 ويء فسخان مطؿفى

ا ت، ماليًز  حامعت فترا اإلااليًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخظ البدث

بن حٗلم ألاصب الٗغبي ٖامت، والكٗغ الٗغبي زانت، ٚالبا ما ًغجبِ ببٌٗ اإلاٟاَُم الؿلبُت مشل 

نٗىبت ٞهمه واؾدُٗابه، بل ٌٗخ٣ض البٌٗ ؤن مً ؤظل ٞهم الىو الكٗغي ٞةهه ًدخاط بلى ظهض 

ت زانت. ومً ؤظل جىيُذ طل٪ ٞةن الباخشحن في مجا٫ حٗلم اللٛت ٢ض ؤبضوا ز ام ومٗٞغ

ض ًٖ ٦ُُٟت حٗاملهم م٘  ت اإلاٍؼ مالخٓاتهم بةظغاء البدض السام ٖلى الُالب اإلاخٟى٢حن إلاٗٞغ

الىو ألاصبي. م٘ الٗلم ؤن ٖملُت الخٗامل م٘ الىو ًخُلب اؾخٗما٫ اؾتراجُجُاث ال٣غاءة. وطل٪ 

اجُجُاث التي اؾخٗملها الُالب اإلاخٟى٢ىن وؿخُُ٘ ؤن هُب٣ها ٖلى الُالب الًٗاٝ ألن الاؾتر 

ت الاؾتراجُجُاث  وحؿاٖضَم ٖلى ٞهم الىو ألاصبي. لظل٪ ٞةن َظا البدض الىىعي حهضٝ بلى مٗٞغ

التي ًلجإ بلحها الُالب اإلاخٟى٢ىن في مداولتهم لٟهم الىو ألاصبي. ولٛغى طل٪ ٞةن زالزت مً 

االء َم الُالب اإلاالًىٍىن الظًً ًخسههىن الُالب اإلاخ ٟى٢حن ازخحروا ل٩ُىهىا ُٖىت البدض. َو

ت. وبُاهاث البدض التي جم الخهى٫ ٖلحها ًٖ  في اللٛت الٗغبُت في بٌٗ الجامٗاث الخ٩ىمُت اإلاالحًز

ت،  ٤ اإلا٣ابلت ؾىٝ جدلل باؾخسضام اؾتراجُجُاث ال٣غاءة الؿخت وهي اؾتراجُجُاث جظ٦ٍغ ٍَغ

ت واؾتراجُجُاث اظخماُٖت. واؾتراج ُت، واؾتراجُجُاث حٗىًٍُت، واؾتراجُجُاث جإزحًر ُجُاث مٗٞغ

وهخاثج البدض التي ؾىٝ هخىنل بلحها ؾىٝ حؿاَم في ٞهم الُالب للىو ألاصبي وجظو٢هم له 

 مؿخسضمحن الاؾتراجُجُاث اإلاىاؾبت والٟٗالت.
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 اإلالدمت

ا ؾىاء في اإلاغخلت ًمشل ألاصب الٗغبي ٖىهغا مهما في حٗلم اللٛت  الٗغبُت في مالحًز

ت. ٟٞي اإلاضعؾت، ًبضؤ جضَعـ ألاصب بالخدضًض ٖىضما ٩ًىن الُالب في الؿىت  اإلاخىؾُت ؤم الشاهٍى

ت ؤو مغخلت ما ٢بل الجامٗت. ؤما في اإلاغخلت الجامُٗت ٞةن بٌٗ  ألازحرة مً اإلاغخلت الشاهٍى

ضزل اإلا
ُ
ت ج٨مل الجامٗاث التي ج٣ضم بغهامج اللٛت الٗغبُت ج ت ؤو ازخُاٍع ىاص ألاصبُت ٦مىاص بظباٍع

ت بٌٗ اإلاىاص ألاصبُت ٦مىاص  ىُت اإلاالحًز البرهامج بًٗه بًٗا. واإلاشا٫ ٖلى طل٪، ج٣ضم الجامٗت الَى

ا  ت ج٨مل اإلاىاص ألازغي للبرهامج. وألامغ هٟؿه ًدضر في الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز بظباٍع

ت خُض  ج٣ضمان بٌٗ اإلاىاص ألاصبُت ٦خسهو مؿاهض للبرهامج. ًٞال ًٖ طل٪، وظامٗت ٞترا اإلاالحًز

ٞةن َىا٥ بٌٗ الجامٗاث مشل ظامٗت الٗلىم ؤلاؾالمُت وظامٗت مالًا ج٣ضمان بٌٗ اإلاىاص 

ت ج٨مل بغهامج اللٛت الٗغبُت.  ألاصبُت ٦مىاص ازخُاٍع

ا، ٞةن َىا٥ َظٍ اإلاىاص ألاصبُت في بغهامج حٗلم اللٛت الٗغبُت  وظىصواهُال٢ا مً  في مالحًز

ا ًٖ حٗلم ألاصب وحٗلُمه في اإلاضعاعؽ والجامٗاث، مجها صعاؾت مىهج حٗلُم  مً ألابدار جم بظغاَئ

(، مك٩لت حٗلم ألاصب الٗغبي في الجامٗاث الخ٩ىمُت 2229ألاصب الٗغبي في اإلاضاعؽ )ؤخمض َال٫، 

ت )ٞابُت وجئ عايُت،  (. والىا٢٘ ؤن 2229ُت )ح٩ٛى ٚجي، (، وصلُل ٞهم ألاقٗاع الٗغب2229اإلاالحًز

ذ في َظا اإلاجا٫ ماػالذ مدضوصة وجدخاط بلى ظهىص ؤزغي لِؿض َظا الٟغاٙ.  ألابدار التي ؤظٍغ

لظل٪ ٞةن الىخاثج التي جىنلذ بلحها َظٍ ألابدار ماػالذ ٢انغة وال حؿخُُ٘ ؤن جٟؿغ وجخٛلب ٖلى 

ا، هاَُ٪ ًٖ ؤن حٗ لم ألاصب ٚالبا ما ًغجبِ باإلاٟاَُم الؿلبُت مك٩لت حٗلم ألاصب الٗغبي في مالحًز

ضم اعجباَه بالىا٢٘ الخالي.  مشل نٗىبت ٞهم الىو ألاصبي ٖو

 اللساءة والفهم وعالكتهما بعملُت الخعامل

هم   ٖىض الخضًض ًٖ ْاَغة حٗلم ألاصب الٗغبي، ٞهى ًغجبِ اعجباَا بمهاعة ال٣غاءة ٞو

الصسو م٘ الىو. وبهٟت ٖامت، بن الٗال٢ت بحن الىو، ؤي َىا٥ ٖملُخان مهمخان في حٗامل 

ً مهمحن ًغجبِ  ال٣غاءة والٟهم في جل٪ الٗملُت وز٣ُت الهلت. بل بن ال٣غاءة والٟهم ًمشالن ٖىهٍغ

بًٗه البٌٗ. ٞالظي ٣ًغؤ ول٨ىه ال ًٟهم ما ٢غؤٍ ٞهى خُيئظ ال ٌٗض ٢اعثا، وطل٪ ألن الٟهم ٨ًمل 

 (.1999ل٣غاءة ؤي ٞاثضة )مىعاَُجي، ٖملُت ال٣غاءة، وبضون الٟهم لم حٗض ل
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ٞيكاٍ ال٣غاءة والٟهم في ٖملُت حٗامل الٟغص م٘ الىو ًمشالن مهاعجحن مهمخحن في 

ا ماػالذ  ؾُُغجه ٖلى اللٛت. وم٘ طل٪، ٞةن ألابدار التي ؤظٍغذ ًٖ مهاعة ال٣غاءة في مالحًز

٢لتها هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٢انغة، وال ؾُما ألابدار طاث ٖال٢ت ب٣غاءة الىو ألاصبي. َظا وم٘ 

بض اإلال٪ )1999بدض مدمض ٞىػي وآزغون ) ( مشال ٌكحران بلى ؤن مهاعة الُالب في ٞهم 1996( ٖو

( جىنال بلى ؤن مؿخىاَم مخىؾِ. 2226( ووؿُمت )2212اإلا٣غوء في مؿخىي ي٠ُٗ. بِىما نبري )

ظا ًسخل٠ م٘ ما طَب بلُه هىع ٖؼمً ) ت ٩ًىن مؿخىاَم % مً َالب 82( بلى ؤن 2226َو الشاهٍى

 ظُضا.

باإلياٞت بلى طل٪، وظض الباخشىن ؤن ي٠ٗ الُالب في ال٣غاءة له ٖال٢ت مباقغة ب٠ًٗ الُالب 

في اإلاٟغصاث، وؤؾلىب اللٛت و٦ظل٪ الىدى، وي٠ٗ الُالب في جُب٤ُ الىدى ؤزىاء ال٣غاءة ؤًًا 

 ٌؿاَم في ي٠ٗ الُالب لل٣غاءة. 

وظضث ؤن َىا٥ ٖىامل حؿاٖض ٖلى ٖملُت الٟهم، مجها ٟٞي ألابدار ًٖ ال٣غاءة ٖامت، 

٠ُ اإلاٗلىماث السلُٟت، والاهخٟإ بالىعي ا الباخشىن: الؿُُغة ٖلى اإلاٟغصاث، وجْى ٞى١  ٦ما ط٦َغ

اإلاٗغفي، ًٞال ًٖ طل٪، َىا٥ مً الباخشحن عبُىا بهٟت زانت بحن ال٣ضعة في ٞهم الىو وبحن 

ت الىدى .  مٗٞغ

ظ٧ىعة ؤٖالٍ، َىا٥ ٖامل ًجظب اهدباٍ الباخشحن في الى٢ذ باإلياٞت بلى الٗىامل اإلا

الخالي، وهي اؾتراجُجُت ال٣غاءة. َىا٥ ٖضة ؤبدار ؤ٦ضث ٖلى ؤن الاؾخسضام الصخُذ 

لالؾتراجُجُاث ًازغ جإزحرا بًجابُا ٖلى الٟهم بل ؤنبذ َى آلازغ مُٗاعا لخُٗحن مؿخىي ٢غاءة الٟغص،  

حن )1992ض ؤو٦ؿٟىعص )و٢ض ؤ٦ضث ألابدار الخضًشت مشل بد ل )1992(، و٧َى ( 1998( و٧اٍع

( ؤن اؾخسضام الاؾتراجُجُاث في ٖملُت ال٣غاءة مهم ظضا. لظل٪، ٞةن التر٦حز ٖلحها 2225وحكامىث )

 في ٖملُت ال٣غاءة البض ؤن ًىلي الاَخمام السام بها ختى جهبذ ٖملُت ال٣غاءة ؤؾهل وؤ٦ثر ٞٗالُت.

 

 ا بخعلم اللغتاطتراجُجُاث اللساءة وعالكته

في مجا٫ حٗلم اللٛت، ٞةن اؾتراجُجُاث حٗٝغ بإجها ؤي وكاٍ ٣ًىم به ٞغص ًٖ وعي 

٣ت مىٓمت.  ٠ "ؤصاءاث وحهضٝ بلى ؾُُغة ٖملُت الخٗلم بٍُغ ٞاؾتراجُجُاث الخٗلم َب٣ا لخٍٗغ

ا، وؤ٦ثر طاجُت الخىظه،  ًٖ ، وؤ٦ثر بمخا زانت ٣ًىم بها اإلاخٗلم لُجٗل ٖملُت الخٗلم ؤؾهل، وؤؾٕغ
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ظا اليكاٍ ٣ًىم به الُالب وؤ٦ثر ٞٗالُت، وؤ٦ثر ٢ابلُت ٖلى ؤن جُب٤ في اإلاىا٠٢ الجضًضة".  َو

ُت، ٦ما ًم٨ً ؤن ٣ًىمىا به في اإلاىا٠٢ الخٗلمُت لخ٩ىن ٖملُت الخٗلم ؤؾهل وؤؾٕغ وؤ٦ثر ٞٗال

 (.1992اإلاسخلٟت )ؤو٦ؿٟىعص، 

غي ؤو٦ؿٟىعص ) ( بإن الاؾتراجُجُاث مً بخضي اؾتراجُجُاث حٗلم اللٛت ٖامت، 1992ٍو

ىؾِىُٟلض )1977-1976ولها ٖال٢ت وز٣ُت بمهاعة ال٣غاءة. بِىما ؤولكٟؿ٩ي ) ( ؤن 1977( َو

 للخٛلب ٖلى مك٩لت نٗىبت الٟهم التي ٌٗاهحها الٟغص ؤزىاء ال٣غاءة.اؾتراجُجُت ال٣غاءة حؿخٗمل 

ا في مجا٫ اؾتراجُجُاث حٗلم اللٛت، هخجذ ٖضة ؤنىاٝ ؤو  مً ألابدار التي جم بظغاَئ

( و 1992( و ؤو مالي وحكامىث )1975(، ؾخحرن )1975ج٣ؿُماث لالؾتراجُجُاث، مجها عوبحن )

الؾتراجُجُاث حٗلم اللٛت، ومهما ٧ان ٞةن ج٣ؿُم  ( الظي ٢ؿم ٖضة ؤهىا1992ٕؤو٦ؿٟىعص )

ت، واؾتراجُجُاث 1992ؤو٦ؿٟىعص ) ( بلى ؾخت ؤهىإ  لالؾتراجُجُاث وهي: اؾتراجُجُاث جظ٦ٍغ

٣ت  ت واؾتراجُجُاث اظخماُٖت حؿخٗمل بٍُغ ًُت، واؾتراجُجُاث جإزحًر ُت، واؾتراجُجُاث حٍٗى مٗٞغ

 ؤوؾ٘ في مجا٫ اؾتراجُجُاث حٗلم اللٛت .

ي همبُاع ؤن ج٣ؿُم ؤو٦ؿٟىعص لالؾتراجُجُاث له ممحزاث جىٟغص بها ًٖ ٚحٍر مً ًغ 

ظا الىٕى مً الاؾتراجُجُاث ًدخاط بلُه  ت. َو ً، مجها جسهُهه الؾتراجُجُاث جظ٦ٍغ الباخشحن آلازٍغ

مخٗلمى اللٛت الشاهُت مشل اللٛت الٗغبُت. بِىما ًمُل الباخشىن آلازغون بلى ؤن ًغبُىا بحن 

ُت. ًٞال ًٖ طل٪ ٟٞي َظا الخ٣ؿُم َىا٥ بياٞت اؾتراجُج ت واؾتراجُجُت مٗٞغ ُت جظ٦ٍغ

الؾتراجُجُت ؤزغي وهي حٗىًٍُت ولها ٖال٢ت باليكاَاث للخٛلب ٖلى مك٩لت الخٗلم )همبُاع، 

 ( بل بن ج٣ؿُم ؤو٦ؿٟىعص ٌٗض ؤ٦ثر زباجا وؤ٦ثر قمىال وؤ٦ثر.1998

 أزس ؤلاطالم على اطتراجُجُت حعلم اللغت 

ا بن ألابدار ًٖ اؾتراجُجُت حٗلم اللٛت ٢ض ها٫ اَخمام الباخشحن اإلادلُحن ٦ما في م الحًز

ا، وم٘ بضاًت ٖام  م، َىا٥ مً الباخشحن مً خاو٫ بصزا٫ 2225ٞٗل الباخشىن في زاعط مالحًز

(، 2226الٗىانغ ؤلاؾالمُت في بدشه. مً ألابدار التي باصعث بةصزالها َى بدض ٢ام به ػمغي )

ظا البدض ال٨مي ٠ًًُ بٌٗ الٗىانغ ؤلاؾالمُت مجها: 2225ض ؤمحن )وػمغي ومدم (. َو

اؾتراجُجُت ٢غاءة ال٣غآن و٢غاءة الضٖاء ٢بل الضعؽ ؤو ال٣غاءة. و٢ض ؤؾٟغث الىخاثج ؤن َظٍ 

 الاؾتراجُجُاث ٦شحرا ما اؾخسضمها الُالب اإلاخٟى٢ىن.
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ال ٌؿخسضمها الُالب ًٞال ًٖ طل٪، ٞةن َظٍ الاؾتراجُجُت طاث الٗىانغ ؤلاؾالمُت 

اإلاخٟى٢ىن ٢بل ال٣غاءة ٞدؿب، بل ٌؿخسضمىجها ؤًًا ؤزىاء ال٣غاءة وبٗضَا مشل ٢غاءة البؿملت 

ا في الىو باآلًاث ال٣غآهُت مً ؤظل  ٢بل ال٣غاءة، والخدمُض بٗض ال٣غاءة، وعبِ ال٩لماث التي  ٢غؤَو

 ٞهم الىو اإلا٣غوء

ٗىانغ ؤلاؾالمُت ٢ام بها ٢مغ الك٨غ والضعاؾت اإلاؿخًُٟت ًٖ الاؾتراجُجُت طاث ال

ا واخضا في اؾدباهخه ًٖ اؾتراجُجُت حٗلم اللٛت السانت 2229) ( ٖىضما ؤياٝ مغ٦با هٍٓغ

لى ؤي  ٣ُت. ٖو ظا اإلاغ٦ب الىٓغي ٌؿمى باؾتراجُجُت مُخاٞحًز باؾتراجُجُت طاث ٖىانغ بؾالمُت. َو

الاؾتراجُجُت في الخ٣ُ٣ت ال ٌؿخ٣ل ( ؤ٦ض ؤن َظٍ 2211خا٫، ٞةن البدض الظي ؤظغجه ويء ٞغخان )

ًٖ الاؾتراجُجُاث الؿذ ألاؾاؾُت التي ٢ضمها ؤو٦ؿٟىعص، بل بةم٩ان صمج َظٍ الاؾتراجُجُت ٞحها 

ت.  ت، واؾتراجُجُت جإزحًر ُت، واؾتراجُجُت جظ٦ٍغ ُت، واؾتراجُجُت مٗٞغ والؾُما اؾتراجُجُت ٞى١ مٗٞغ

البدض الظي ؤظغاٍ ٧ل مً الباخشحن ٖىضما ؤظغي والازخالٝ بحن َاجحن الىدُجخحن ٨ًمً في مضزل 

ُت.2211( صعاؾت ٦مُت، بِىما ٢امذ ويء ٞغخان )٢2229مغ الك٨غ )  ( بضعاؾت ٦ُُٟت ؤو هٖى

 الفسق بين اطتراجُجُت الؿالب اإلاخفىكين والؿالب الػعاف

َىا٥ زمت خ٣ُ٣ُت ال ًم٨ً الخجاَل ٖجها، وهي ؤن م٣ضعة الُالب في جدهُلهم الٗلمي  

ًسخل٠ مً َالب بلى آزغ. لظل٪ ٞةن ٢ضعتهم ٖلى ٞهم الىو اإلا٣غوء ًسخل٠ وبالخالي ؤن 

 اؾتراجُجُت ال٣غاءة التي ٌؿخسضمها جسخل٠ مً الُالب اإلاخٟى١ والُالب ال٠ًُٗ.

و٢ض ؤ٦ض البدض ؤن الُالب اإلاخٟى٢حن ٌؿخسضمىن ؤ٦ثر مً اؾتراجُجُت واخضة في مداولتهم 

بخ٨غاع. وم٘ طل٪ ٞةن حٗضص الاؾتراجُجُاث اإلاؿخسضمت وخضٍ لِـ لٟهم الىو، بل ٌؿخسضمىجها 

ماقغا واخضا ٖلى مؿخىي الٟهم، وطل٪ ألن الُالب اإلاخٟى٢حن َم الظًً ٌؿخسضمىن 

٣ت ٞٗالت ومىاؾبت م٘ ؤٚغاى الىو.  الاؾتراجُجُاث بٍُغ

حهم ال٣ضعة وبالىٓغ بلى الاؾتراجُجُت ال٣اثمت ٖلى ٖملُت ال٣غاءة، ٞةن الُالب اإلاخٟى٢حن لض

ا  ٖلى عبِ اإلاٗلىماث الؿاب٣ت باإلاٗلىماث الجضًضة التي ٣ًغئوجها ختى ٌؿخُُٗىا ؤن ًٟهمَى

ظا ألامغ له ٖال٢ت بٗملُت ال٣غاءة  لى بلى ألاؾٟل، بؿهىلت. َو و٦ظل٪ ٖملُت الخٟاٖل في مً ألٖا

حن، 1991ال٣غاءة )بحرجهاعصث،  اٝ خُض (. ٦ما ؤن ألامغ ًسخل٠ ٖىض الُالب ال1998ًٗ؛ ٧َى
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لى بلى ألاؾٟل، ؤي مداولت ٞهم مٗجى ال٩لمت ٖلى  ًمُلىن بلى اؾخسضام اؾتراجُجُت ال٣غاءة مً ألٖا

ً مٗجى ال٩لمت، وفي الجهاًت مداولت ٞهم الىو ٩٦ل )ؤو٦ؿٟىعص وآزغون،   (.2224خضة، زم ج٩ٍى

الب ( ؤن الاؾتراجُجُاث التي ٌؿخسضمها الُالب اإلاخٟى٢ىن وال1977ُوؤ٦ضث َىؾِىُٟلض )

خحن، خُض وظضث الًٗاٝ جسخل٠ جماما.   قاؾٗت بحن َاجحن اإلاجمٖى
ً
واؾخسلهذ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

ً التزمىا ببٌٗ الاؾتراجُجُاث ؤزىاء ال٣غاءة؛ وهي ٦ما ًلي:  ت اإلامخاٍػ  ؤن مجمٖى

ت. -1 ّٗ خماص ٖلى جغظمت اإلاٗاوي في جغا٦ُب مىؾ  الٖا

 اإلاهمت ٧لها.جسمحن الترظمت في الظًَ ختى ٌؿخُٟضوا مجها في ٞهم  -2

الاؾخٟاصة مً ال٩لماث ألازغي ؤو اإلاٗجى الؿُاقي في اإلاهمت ٖىض مىاظهت نٗىبت في  -3

 ٞهم مٗجى ٧لمت ما. 

ها ؤَمُت في  -4
ّ
٤ بحن ؤَم ال٩لماث اإلاؿاَمت في ٞهم اإلاٗاوي، وبحن ؤ٢ل ال٣ضعة ٖلى الخٍٟغ

 طل٪.

 جغ٥ ال٩لماث التي ًغوجها ٚحر مهمت في ٞهم اإلاٗجى ال٨لي للمهمت.  -5

 لضحهم قٗىع باإلابضؤ الظاحي ؤلاًجابي. -6

ت الُلبت الًٗاٝ، ٞخىنلذ  بلى ؤجهم اؾخسضمىا َظٍ م( 1977َىؾِىُٟلض )ؤما مجمٖى

 : الاؾتراجُجُاث؛ ٦ما ًلي

خماص بك٩ل ٦بحر ٖلى جغظمت ٧ل ٧لمت في اإلاهمت. -1  الٖا

 اٖخماصَم ٖلى جغظمت مٗجى ٧ل ٧لمت ختى ؾهىلت ُٚاب اإلاٗجى الؿُاقي لل٣ُٗت. -2

 ٖىض مىاظهت مك٩لت اؾدُٗابُت ل٩لمت ما.الغظ -3
ً
 ٕى بلى مؿغص ال٩لماث مباقغة

٤ بُجها. -4  الىٓغة الىاخضة بلى ؤَمُت ٧ل ٧لمت بضون الخٍٟغ

 لضحهم قٗىع باإلابضؤ الظاحي الؿلبي. -5

وبىاء ٖلى َظا الٟغ١ والازخالٝ بحن الُالب اإلاخٟى٢حن والًٗاٝ مجهم، ٞةن اؾتراجُجُاث 

ٟى٢حن حٗض مدىع ألابدار اإلاهمت للىٓغ بلُه لضي الباخشحن. وطل٪ ألهه ال٣غاءة لضي الُالب اإلاخ

ٌؿخُُ٘ ؤن ًىضر ٖملُت خ٣ُ٣ت ٠ُ٦ ؤن ال٣اعت ًخٗامل م٘ الىو اإلا٣غوء بل زال٫ َظا 

 الخىيُذ ٞةهه ؾىٝ ٌؿاٖض الُالب واإلاٗلمحن للخٛلب ٖلى ي٠ٗ الُالب في الٟهم. 

ألاصبي الٗغبي، وال ؾُما الىو الكٗغي، وبطا عبُىا البدض اإلاظ٧ىع بٟهم الُالب للىو 

ٞةهىا ًم٨ىىا َغح بٌٗ ألاؾئلت، مجها: ٠ُ٦ ًخٗامل الُالب اإلاخٟى٢ىن م٘ الىو الكٗغي؟ ما 
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الاؾتراجُجُاث التي اؾخسضمها الُالب اإلاخٟى٢ىن لٟهم الىو الكٗغي؟ لظا ٞةن َظا البدض ؾىٝ 

 ًجُب ٖلى َظٍ ألاؾئلت.

 مىهج البدث 

ظٍ ال٣اٖضة  َظا البدض َى بدض  مُضاوي خُض ًدب٘ ٢اٖضة جدلُل الىو ال٨ُٟي. َو

تهضٝ بلى جٟهُل وبُان اؾتراجُجُاث ٖضًضة ٌؿخسضمها الُالب اإلاخٟى٢ىن ؤزىاء حٗاملهم م٘ الىو 

ىن   ألاصبي ومداولتهم لٟهمه. م َالب مالًٍى كاع٥ زالزت َالب في َظا البدض، َو َو

ث خ٩ىمُت مدلُت وهي: الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت مً الؿىت الشاهُت والشالشت مً زالر ظامٗا

خسهو َاالء الُالب في اللٛت  ت. ٍو ت، وظامٗت ٞترا اإلاالحًز ىُت اإلاالحًز ا، الجامٗت الَى بمالحًز

 ٤ الٗغبُت ٦ما ؤجهم ٢ض صعؾىا ٖضة مىاص ؤصبُت ؤزىاء صعاؾتهم في الجامٗت. وجم ازخُاع َاالء ًٖ ٍَغ

عاؾت ال٨مُت ٦هظٍ جخُلب طل٪ الىٕى مً الُٗىاث لًمان الىنى٫ الُٗىت الهضُٞت. وطل٪ ألن الض

االء الشالر مً الُالب 1992بلى هخاثج مغيُت ًٖ الٓاَغة اإلاُٗىت اإلاضعوؾت )ٞاجىن،  (. َو

 اإلاخٟى٢حن وؿبُا بالىٓغ بلى جدهُلهم ألا٧اصًمي في الامخداهاث.

اإلا٣ابلت الصسهُت مً ؤظل الخهى٫ ٖلى اؾتراجُجُاث اؾخٗملها الُالب، جم بظغاء 

ُا، وبٗض  ىا خٞغ بُجهم وبحن الباخشخحن. ومً زم ٞةن البُاهاث الخانلت اإلاضوهت جىن٠ ختى ج٩ىن جضٍو

( ؤي: 1992طل٪ جدلل جل٪ البُاهاث جبٗا الؾتراجُجُاث الخٗلم الؿذ التي ٢ضمها ؤو٦ؿٟىعص )

ًُت، وا ُت، واؾتراجُجُاث حٍٗى ت، واؾتراجُجُاث مٗٞغ ت، اؾتراجُجُاث جظ٦ٍغ ؾتراجُجُاث جإزحًر

 لٛغى الخهي٠ُ. واؾتراجُجُاث اظخماُٖت

 

 الخدلُل

جىنل البدض بلى ؤن ظمُ٘ الُالب ٢ض لجإوا بلى ؤهىإ ٖضًضة الؾتراجُجُاث ال٣غاءة ؤزىاء 

ُما ًلي اؾتراجُجُاث ال٣غاءة التي اؾخٗملها الُالب:  حٗاملهم م٘ الىو ألاصبي في مداولتهم للٟهم. ٞو

تاطتراجُجُاث  -1  جرهٍس
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 ً جغجبِ َظٍ الاؾتراجُجُت بٗملُخحن جدضزان في طا٦غة الٟغص ؤزىاء ال٣غاءة، ؤي جسٍؼ

(. والبُاهاث التي جم 1992اإلاٗاوي التي ٞهمها خضًشا زم اؾترظاٖها و٢ذ الخاظت )ؤو٦ؿٟىعص، 

 الخهى٫ ٖلحها حكحر بلى ؤن اإلاكاع٦حن ٌؿخسضمىن الاؾتراجُجُاث آلاجُت:

  ب٣ه الُالب مً الضعوؽمداولت جظ٦غ ما ؾ –ؤ 

والبُاهاث التي جم الخدلُل جض٫ ٖلى ؤن الُالب اإلاكاع٦حن خاولىا جظ٦غ ما صعؾٍى ؤزىاء حٗاملهم م٘ 

ظا ما ؤ٦ضٍو و٢الىا:  الكٗغ الٗغبي، َو

 .1"ؤخاو٫ ؤن ؤجظ٦غ ما صعؾخه في الٟهل في ماصة ألاصب "

"ؤها ٖىضما ؤخاو٫ ؤن ؤٞهم ؤعبِ ... ؤ.. بال٩لمت التي ؤٖخضث اؾخٗمالها في الٟهل، ... ؤو 

 ؤجظ٦غ ال٩لماث التي صعؾىا ألاؾاجظة" 

  2"ؤعبِ باألمىع ألازغي... بالىهىم التي صعؾتها في الٟهل"

 عبِ الىو بش٣اٞت الٗغب -ب

 ٦ما وضر طل٪ ٧اآلحي:٣ٞض ؤظاب ؤخض اإلاكاع٦حن بإهه عبِ ما ٢غؤٍ بش٣اٞت الٗغب، 

ض ؤن هٟهم الىو هداو٫ ٞهم ز٣اٞتهم ...٠ُ٦ ٌؿخٗملىجها، الش٣اٞت  "لؿىا مً الٗغب، ٞٗىضما هٍغ

 3اإلاىظىصة ٖىضَم، وبٗض طل٪ هداو٫ ؤن هغبُها بالكٗغ..." 

 عبِ الىو بىا٢٘ الخُاة -ط

                                                           
ب: مدمض صٖضوع، )ال٣اَغة: م٨خب اطتراجُجُاث حعلم اللغت،٦ؿٟىعص، ع. ٫.، و اهٓغ: ؤ 1  ت ألاهجلى جغظمت وحٍٗغ

ت،   .123م(، م1996اإلاهٍغ

ا مهُٟى، ويء ٞغخان، اهٓغ:  2 ت ومدي جأزيَر اطتراجُجُاث اللساءة لدي ؾلبت اللغت العسبُت في حامعت فترا اإلااليًز

ا،  على مظخىي اطدُعابهم اللساتي، بدض م٣ضم لىُل صعظت الض٦خىعاٍ بلى الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

ا،   .32م(، م2211)٧ىالاإلابىع: الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز
ا مهُٟى، ويء ٞغخان، اهٓغ:  3 ت ومدي جأزيَر اطتراجُجُاث اللساءة لدي ؾلبت اللغت العسبُت في حامعت فترا اإلااليًز

 .34م بهم اللساتي،على مظخىي اطدُعا
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٦ما َى مىضر َىا٥ مً اإلاكاع٦حن مً خاو٫ اؾخسضام اؾتراجُجُت بغبِ الىو م٘ وا٢٘ الخُاة، 

 ٧اآلحي:

ض ؤن وِٗل ال بض ؤن ه٩ىن عايحن بما ٢ضٍع هللا ... ومهما ٧ان ٞالخُاة لِؿذ  "... والؿبب ٖىضما هٍغ

بؿهلت، ٟٞي بٌٗ ألاخُان هىاظه الهٗىباث، وفي ؤخُان ؤزغي وؿٗض بالخُاة ٧اللُل، ٞاللُل ال 

 1ٌؿخمغ، ٞبٗضٍ ؾىٝ ًإحي الجهاع..." 

تها مً ٢بل عبِ ال٩لماث ٚحر اإلاٟه -ص  ىمت بال٩لماث التي جم مٗٞغ

ت مٗاهحها ٖىضما  ؤ٢غ ؤخض اإلاكاع٦حن بإهه عبِ الىو الكٗغي بال٩لماث في طا٦غجه التي جم مٗٞغ

 ًىاظه مك٩لت نٗىبت ٞهم بٌٗ ال٩لماث الجضًضة، ٦ما َى مىضر ٧اآلحي:

خاو٫ عبُها "ٞإها ؤخاو٫ ؤن ؤبدض ًٖ ال٩لماث اإلاكابهت لها )ال٩لماث الؿهلت( ... زم ؤ 

 2ال ؤٞهمها..."  بال٩لماث التي 

 عبِ الىو بٗلم البالٚت اإلاضعوؽ ؾاب٣ا -ٌ

ٖىض الخٗامل م٘ الىو الكٗغي، ٌؿخسضم الُالب ٖلىم اللٛت ألازغي، مجها ٖلم البالٚت، ٦ما َى 

 مىضر ٧اآلحي:

ظ َى ؤؾلىب البالٚ  ت "ؤظغب ؤن ؤؾخٗمل "الاؾخٟهام" مشال.. وٗم َىا٥ اؾخٟهام ... َو

ت ٦ما الخٓذ حؿخٗمل ؤؾلىبا بالُٚا..."  ...٨ٞما    3صعؾذ في الٟهل ... مٗٓم ألابُاث الكٍٗغ

ظا الٗلم ٌؿاٖض الٟغص في  و٢الىا ؤن ٖلم البالٚت ٌؿخٗمل ؤ٦ثر م٣اعهت بالٗلىم ألازغي في الكٗغ، َو

 ٞهم الىو، ٦ما ٣ًى٫ ؤخض اإلاكاع٦حن:

                                                           
 .34اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه،   1
ف حامع ماوع وجطيُف حدًد،اهٓغ: صٖضوع، مدمض،  2 )اإلاىهىعة: اإلا٨خبت  اطتراجُجُاث الخعلم؛ هدى حعٍس

ت لليكغ والخىػَ٘،   .17م(، م2222الٗهٍغ

ا اطتراجُجُاث اللساءة لدي ؾلبت اللغت العسبُت في حاممهُٟى، ويء ٞغخان، اهٓغ:  3 ت ومدي جأزيَر عت فترا اإلااليًز

 .22م على مظخىي اطدُعابهم اللساتي،
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لم اإلاٗاوي هٟهم "ؤها ؤخب ؤن ؤٞهم ما َى م٨خىب في الىو ...   ٨ٞما صعؾىا ٖلم اإلاٗاوي...ٖو

الؿُا١، ٞٗال ال بض ؤن هٟهم الىدى ... ل٨جي ؤمُل ؤ٦ثر بلى الؿُا١ وال بلى الىدى"  مً زال٫ 
1 

٣ى٫ ؤًًا :  ٍو

"٨ٞما ٣ًى٫ ألاؾخاط ؤن ٖلم اإلاٗاوي ؤٖلى مً ٖلم الىدى، لظل٪ البض ؤن هٟهم الجمل ؤوال  

٣ى٫ ألاؾخاط ؤًًا ًم٨ىىا ؤن هسمً مٟهىم ال٨الم ... وطل٪ ال٨الم البالغي  زم هىٓغ بلى  ... ٍو

ض ؤن هٟهم آلاًت ال٣غآهُت ال بض  بالىٓغ بلى الؿُا١ ...  ظا ما صّعؾىا ألاؾخاط ... ٞٗىضما هٍغ َو

ت ؤًًا ...  وبطا ؤمٗىا الىٓغ في جل٪ اإلاٗاوي زال٫ الؿُا١ وؿخُُ٘ ؤن  ؤن هىُغ بلى اإلاٗاوي الشاهٍى

 2ماصعؾخه في ٖلم البالٚت"  ... ٞهظا ما ؤؾخُُ٘ ؤن ؤماعؽ هخىنل بلحها 

 

ت مٗاهحها مً ٢بل-و  عبِ الىو بال٩لماث في ال٣غآن ؤو الخضًض التي جم مٗٞغ

اؾخٟاص الُالب مً مٗاوي ال٩لماث في ال٣غآن ؤو الخضًض ووْٟىَا في مداولتهم لٟهم الىو، ٦ما 

 ٢الىا:

ض ؤن ؤٞهم هها ما ؤلجإ بلى ال٩لماث الىاعصة في الخضًض ... وبطا ؤؾخهٗب ؤعظ٘   "ٖىضما ؤٍع

  3ال٩لماث في ال٣غآن زم ؤعبُها ..." بلى 

 4"ؤعبِ بصخيء آزغ ... بالىو ال٣غآوي ...  

 عبِ البِذ الخالي بالبِذ الؿاب٤ -ػ

                                                           
 .33م اطتراجُجُاث الخعلم؛ هدى حعٍسف حامع ماوع وجطيُف حدًد،اهٓغ: صٖضوع، مدمض،  1

 .41اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، م 2

ا اطتراجُجُاث اللساءة لدي ؾلبت اللغت العسبُت في حامعت مهُٟى، ويء ٞغخان، اهٓغ:   3 ت ومدي جأزيَر فترا اإلااليًز

 .2معلى مظخىي اطدُعابهم اللساتي،
 .32م ،اإلاغظ٘ الؿاب٤اهٓغ:   4
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البِذ الؿاب٤ م٘ البِذ زال٫ َظا الخٗامل م٘ الىو، ًداو٫ الُالب عبِ ما ٞهمٍى مً 

 الخالي، ٦ما ٣ًى٫ ؤخضَم:

"ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: البِذ الؿاب٤ ًخدضر ًٖ "ال٩اثىاث" ..وٗم البِذ الظي  

ض ؤن ٌٗبر ًٖ ألاقُاء التي خىله  بٗضٍ ال ؤٞهم بٌٗ ٧لماجه، لظل٪ ؤزمً ؤن الكاٖغ ًٍغ

  1بطن... "

 اطتراجُجُاث معسفُت -2

ٍ ٢ام به الٟغص في طَىه ؤزىاء حٗامله م٘ الىو اإلا٣غوء جمشل َظٍ الاؾتراجُجُت ؤي وكا 

ُت اؾخسضمها الُالب 1992مباقغة )ؤو٦ؿٟىعص،  (. وفي َظا البدض َىا٥ ؤهىإ الؾتراجُجُت مٗٞغ

 اإلاكاع٧ىن، مجها:

 مداولت جمُحز هٕى ال٨الم بحن الكٗغ والىثر -ؤ

ظا ما ؤ٢ٍغ ؤخض اإلاكاع٦حن:ظيـ ألاصب الٗغبي مً الكٗغ ؤو الىثر له صوع في ٖملُت الٟهم،   َو

"هىُغ بلى...وٗم هٕى ال٨الم... َىا٥ ؤبُاث...بٗضطل٪ ... َىا٥ ٢اُٞت... بطن بالخإ٦ُض َى 

 2الكٗغ..."

 الٟهم الٗام للىو  -ب

حكحر بُاهاث البدض بلى ؤن الُالب اإلاخٟى٢حن ًٟهمىن الىو بظمالُا صون التر٦حز ٖلى ٧ل ٧لمت 

 حي:بهٟت زانت، ٦ما َى مىضر ٧اآل

 3"...ؤها ال ؤٞهم بالخٟهُل ٧ل بِذ مً ألابُاث ...ول٨ً ؤٞهم اإلاٗجى الٗام للىو..." 

ت -ط  ٞهم مٗاوي بٌٗ ال٩لماث اإلاٟخاخُت في ٧ل بِذ مً ألابُاث الكٍٗغ

                                                           
 .28م ،اإلاغظ٘ الؿاب٤اهٓغ:   1

  .5م اطتراجُجُاث حعلم اللغت،٦ؿٟىعص، ع. ٫.، و اهٓغ: ؤ 2 
 .51م اطتراجُجُاث الخعلم؛ هدى حعٍسف حامع ماوع وجطيُف حدًد،اهٓغ: صٖضوع، مدمض،   3
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باليؿبت للمكاع٦حن الظًً ٞهمىا الىو بظمالُا، ٞةجهم ًسخاعون ال٩لماث اإلاُٗىت ٌٗخبروجها ٧لماث 

 م الىو بالخٟهُل ٦ما ٣ًى٫ ؤخضَم:مٟخاخُت مً ؤظل ٞه

  1"الظي ؤجهٟذ في الاهترهِذ...  لِـ ٦شحرا...مشل ال٩لماث اإلاٟخاخُت ٣ِٞ... " 

 وحُُٗجهم لل٩لماث اإلاٟخاخُت هي جل٪ ال٩لماث التي ال ًٟهمىجها:

 2"باليؿبت لي ال٩لماث اإلاٟخاخُت هي جل٪ ال٩لماث التي ال ؤٞهمها ..."

 مً ال٩لماثمداولت ٞهم ٧ل ٧لمت  -ص

 َىا٥ مً اإلاكاع٦حن مً ًداو٫ ؤن ًٟهم ٧ل ٧لمت في الىو ٖىضما ٣ًى٫ ؤخضَم:

 3"بالىٓغ بلى البِذ ألاو٫ والبِذ ألازحر ... وٗم هىٓغ بلى ٧لمت زم ٧لمت ... 

٠ًُ ؤن َظٍ الاؾتراجُجُت مهمت ألن:  ٍو

 ٧ل ٧لمت لها مٗجى زام -

 4"وٗم ...في الٛالب مٗجى  ٧لمت في الكٗغ ال ٩ًىن مباقغا... ول٨ً لها مٗجى زام ..." 

 لظل٪ ، ٞةن ٧ل ٧لمت ال بض مً ٞهمها، ومً ؤظل طل٪ ًخم البدض ًٖ مٗاهحها بالغظٕى بلى:

 الاهترهِذ -

 5"ٖلى ألا٢ل ؤبدض في الاهترهِذ ... ما مٗىاَا..." 

  6.""بطن ؤخاو٫ ؤن ؤجهٟذ في الاهترهِذ ..

 ال٣امىؽ -

                                                           
 .23اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، م  1

 .25اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، م  2

 .43م اطتراجُجُاث حعلم اللغت،٦ؿٟىعص، ع. ٫.، و اهٓغ: ؤ 3 
 .36اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، م  4
 .25ماهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه،   5
 .17م وجطيُف حدًد،اطتراجُجُاث الخعلم؛ هدى حعٍسف حامع ماوع اهٓغ: صٖضوع، مدمض،   6



 األوؿ )التعليم(أبحاث محكمة: الجزء                              مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 721  اإلاإجمس العاإلاي الخامع للغت العسبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

"باليؿبت لي، مهما ٧ان البض مً البدض في ال٣امىؽ ...وٗم البض ؤن ؤٞهم مٗجى ٧ل ٧لمت زم بٗض 

  1طل٪ ؤهٓغ بلى اإلاٗجى الٗام..."

بٗض ٞهم ٧ل ٧لمت، ٞهىا٥ ٖملُت ؤزغي ال بض ؤن ًٟهمها وطل٪ ألن َىا٥ مٗجى زاهىي ل٩ل  -

ظٍ الٗملُت جغجبِ بٗملُت ٞهم مٗجى ال٩ل م ٌٗخ٣ضون ؤن ٧لمت. َو مت جبٗا للؿُا١ في البِذ. َو

َظٍ الٗملُت نٗبت، وبالخالي ٞهم ًًُغون بلى اؾخسضام اؾتراجُجُت ؤزغي، مجها اؾتراجُجُت 

  اظخماُٖت.

 جدلُل اإلاٗاوي باؾخسضام ال٣ىاٖض الٗغبُت -ٌ

 بالغظٕى بلى اإلاكاع٦حن، بن الىدى والهٝغ مهمان لٟهم مٗاوي ال٩لماث:

 2، الىدى والهٝغ ٦ظل٪ مهم لٟهم مٗاوي ال٩لماث""وٗم الكٗغ ؤًًا

خباع: ت التي ًىٓغ بلحها بٗحن الٖا  مً الٗىانغ اللٍٛى

 الخٗٝغ ٖل الٟاٖل ل٩ل ٞٗل مً ألاٞٗا٫ و٦ظل٪ السبر للمبخضؤ: -

ظا ؾىٝ ٌؿاٖضها في ٞهم اإلا٣هىص" ٗله، َو   3"بطا ٧ان َىا٥ في البِذ وٗٝغ  الٟاٖل ٞو

...""٦ما في الىدى ٞال بض مً  ٗله... اإلابخضؤ وزبٍر ت الٟاٖل ٞو   4مٗٞغ

ت ما الظي و٢٘ ٖلُه الٟٗل: -  التر٦حز ٖلى  الٟٗل زم البدض ًٖ اإلاٟٗى٫ به إلاٗٞغ

"اإلاشا٫: ؤهٓغ بلى ٧لمت "َمدذ" و٦إن مٗىاَا "اظتهضث" ... مً خُض الٟٗل... زم ؤهٓغ بلى 

  5الٟٗل وما بٗضٍ..."

غاب( -  الخغ٧اث )ؤلٖا

  6ؤًً ٞاٖل الٟٗل، هىٓغ بلى الخغ٦ت )الدك٨ُل( ...""بطا ؤعصها ؤن وٗٝغ 

                                                           
 .117م اطتراجُجُاث حعلم اللغت،٦ؿٟىعص، ع. ٫.، و اهٓغ: ؤ 1 
 .121اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، م  2
 .59اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، م  3
 .37م اطتراجُجُاث الخعلم؛ هدى حعٍسف حامع ماوع وجطيُف حدًد،اهٓغ: صٖضوع، مدمض،   4
 .25اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، م  5
 .57م اطتراجُجُاث حعلم اللغت،٦ؿٟىعص، ع. ٫.، و اهٓغ: ؤ  6
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ُٟت خغوٝ اإلاٗاوي التي جازغ ٖلى اإلاٗجى مشل ٧لمت "لً" التي جُٟض هٟي اإلاؿخ٣بل: -  الخإ٦ض مً ْو

 1"عبما بطا ٧ان َىا٥ ٧لمت "لً" ٞةهه ؾىٝ ال ًٟٗل بلى ألابض"

 الخإ٦ض مً الًمحر: -

  2الًمحر ًغظ٘ بلى مً ...""َىا٥ شخيء آزغ، هىٓغ بلى الًمحر ... َظا 

ت -و  جغظمت الىهىم بلى اللٛت اإلاالًٍى

ت، مشل: ُت اؾخسضمها الُالب ٦ظل٪ الترظمت بلى اللٛت اإلاالًٍى  مً اؾتراجُجُُت مٗٞغ

  3"ؤخاو٫ جغظمت مً البِذ بلى البِذ آلازغ ..."

 مداولت ج٣ُُ٘ ألابُاث بلى ظؼء ؤنٛغ -ػ

 بُاث التي ٢غؤَا بلى ؤظؼاء نٛحرة ٦ما وضخه ٧اآلحي:َىا٥ مً اإلاكاع٦حن مً خاو٫ ج٣ُُ٘ ألا 

لى ًخدضر ًٖ شخيء...  ت في الٛالب الجؼء ألٖا "ؤخاو٫ ؤن ؤٞهم بخ٣ُُ٘ ألابُاث، ٞاألبُاث الكٍٗغ

والىؾِ ًٖ شخيء... وألاؾٟل ًٖ شخيء...لظل٪ ؤخاو٫ ج٣ُُٗها ؤوال زم ؤخاو٫ ؤن ؤٞهمها، واإلاشا٫ 

ً ... والشالزت ألازغي ٖلى طل٪ ألابُاث الشالزت ألاولى جخد ضر ًٖ هٟؿه ... والشالزت ألازغي ًٖ آلازٍغ

  4ًٖ ألامىع ألازغي... وٗم ٨َظا ٚالبا"

 بٖاصة ال٣غاءة -ح

٨غعوجها، مشل:  ٖىضما ًىاظه الُالب نٗىبت ٞهم الىو، ٞهم ؾىٝ ٣ًغؤون ٖضة مغاث ٍو

  5آزغ ول٨ً ؤخاو٫ ؤن ؤ٢غؤ""باليؿبت لي، ٞإها ؤ٢غؤ مشال ؾب٘ مغاث...ؤٞهم ؤو ال ؤٞهم ٞهظا شخيء 

                                                           
 .67اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، م  1
 .79اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، م  2
 .71، مهٟؿه اإلاغظ٘ الؿاب٤اهٓغ:   3
ت ومديمهُٟى، ويء ٞغخان، اهٓغ:   4 ا  اطتراجُجُاث اللساءة لدي ؾلبت اللغت العسبُت في حامعت فترا اإلااليًز جأزيَر

 .14م على مظخىي اطدُعابهم اللساتي،
 .32م  ،اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه  5
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  اطتراجُجُاث حعىٍػُت -3

ًُت  جمشل اؾتراجُجُت ٌؿخسضمها  ٣ًى٫ اإلاكاع٧ىن ؤن "الخسمحن" ؤو ما ٌٗٝغ باؾتراجُجُت حٍٗى

 باؾخمغاع لضي الُالب خحن ٣ًى٫ ؤخضَم:

 1"الخسمحن ؤمغ ٖاصي، ؤها صاثما ؤزمً... صاثما ؤخاو٫ الخسمحن ل٩ي ؤٞهم ... "

هم ؾىٝ ًداولىن الخسمحن ب٣ضع ؤلام٩ان ؤزىاء الخٗامل م٘ الىو الكٗغي ، ٦ما ٣ًى٫ بل ٣ًىلىن ؤج

 ؤخضَم:

  2"ؤخاو٫ ب٣ضع ؤلام٩ان ؤن ؤزمً وبن ٧ان زُإ،  ال بإؽ... "

م مً طل٪، ٞةجهم ٌؿخسضمىن ؤهىاٖا ٖضًضة لهظٍ الاؾتراجُدُت، مجها: لى الٚغ  ٖو

 جسمحن مٗاوي ال٩لماث باالؾدىاص بلى اإلاىيٕى -ؤ

 مىيٕى الكٗغ ًمشل الصخيء ألاؾاسخي ٌؿدىضون بلُه ؤزىاء جسمُجهم:

  3"وٗم ؤهٓغ بلى مىيٕى الكٗغ ؤوال..." 

 جسمحن ال٩لماث باالؾدىاص بلى ؾُا١ الجملت ؤو مدىع الكٗغ -ب

باإلياٞت بلى مىيٕى الكٗغ، ٞةجهم ًسمىىن مٗاوي ال٩لماث باالؾدىاص بلى ؾُا١ الجملت ؤو مدىع 

 مىضر في ٢ى٫ ؤخضَم ٧اآلحي:الكٗغ، ٦ما َى 

"ؤها ٦شحرا ما ؤزمً... ختى ؤجا٦ض مً ؤهه صخُذ ؤم زُإ، ؤهٓغ بلى الؿُا١ ... وما ؤزمىه  

  4الؿُا١" ؤعظ٘ بلى 

هٍغ -ط  جسمحن مٗاوي ال٩لماث باالؾدىاص بلى الكاٖغ ٖو

                                                           
 .12ماهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه،   1
 .47م اطتراجُجُاث الخعلم؛ هدى حعٍسف حامع ماوع وجطيُف حدًد،اهٓغ: صٖضوع، مدمض،   2
 .43م اطتراجُجُاث حعلم اللغت،٦ؿٟىعص، ع. ٫.، و اهٓغ: ؤ  3
 .31م اطتراجُجُاث الخعلم؛ هدى حعٍسف حامع ماوع وجطيُف حدًد،اهٓغ: صٖضوع، مدمض،   4
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ىن َىا٥ مً اإلاكاع٦حن مً ٣ًى٫ ؤن مُل الكاٖغ ججاٍ ْاَغة مُٗىت ٌؿاٖضٍ ٖلى جسمحن مًم

ى ٦ما ٣ًى٫: ىا٥  الىو، َو "في الٛالب الكاٖغ له اججاٍ مٗحن، ٞهىا٥ مً ًمُل بلى اإلاضح َو

ىا٥ مً ًداو٫ ٞهم الىو بالىٓغ بلى الٗهغ الظي ٌِٗكه الكاٖغ، مشل: 1مً ًمُل بلى الهجاء..." َو

  

"ؤها ؤخاو٫ ؤن ؤهٓغ بلى الٗهغ الظي ٢ُل ُٞه طل٪ الكٗغ، واإلاشا٫ ٖلى طل٪ الٗهغ  

 ( 6: 3)م. 2الكاٖغ زم ؤخاو٫ عبُه بؼمىه" َلي و٦ظل٪ بلى الجا

 جسمحن مٗاوي ال٩لماث باالؾدىاص بلى ال٩لماث في الجملت هٟؿها التي ٞهمها الُالب  -ص

ا ؤزىاء ٢غاءتهم للىو الكٗغي، ٦ما  ٌؿخُٟض الُالب اإلاخٟى٢ىن مً ال٩لماث في الجملت التي ٞهمَى

 ٣ًى٫ ؤخضَم:

هم ظمُ٘ ال٩لماث...ال بض ؤن هىٓغ ؤًًا...في الخ٣ُ٣ت ؤن "لِـ مً الًغوعي ؤن هٟ 

 3حؿاٖضها ٖلى الٟهم" ال٩لماث اإلاجاوعة 

"بطا ال هٟهم ال٩لمت، هىٓغ بلى الجملت، وال٩لماث في الجملت ًغجبِ بًٗها ببٌٗ، ؤهٓغ   

  4وال٩لمت بٗضَا، وؤخاو٫ ؤن ؤزمً" بلى ال٩لمت ٢بلها 

 إلاٟهىم الٗام للىوجسمحن ال٩لماث باالؾدىاص بلى ا -ٌ

٣ًى٫ ؤخض اإلاكاع٦حن ؤهه ٌؿخٛل ٞهمه لبٌٗ ال٩لماث في الىو لخسمحن مٗاوي ال٩لماث ألازغي 

 التي ال ًٟهمها في الكٗغ، ٦ما ٣ًى٫:

                                                           
 .45م اطتراجُجُاث حعلم اللغت،٦ؿٟىعص، ع. ٫.، و اهٓغ: ؤ  1
ا مهُٟى، ويء ٞغخان، اهٓغ:   2 ت ومدي جأزيَر اطتراجُجُاث اللساءة لدي ؾلبت اللغت العسبُت في حامعت فترا اإلااليًز

 .6م بهم اللساتي،على مظخىي اطدُعا
 .55م اطتراجُجُاث الخعلم؛ هدى حعٍسف حامع ماوع وجطيُف حدًد،اهٓغ: صٖضوع، مدمض،   3
ا مهُٟى، ويء ٞغخان، اهٓغ:   4 ت ومدي جأزيَر اطتراجُجُاث اللساءة لدي ؾلبت اللغت العسبُت في حامعت فترا اإلااليًز

 .4معلى مظخىي اطدُعابهم اللساتي،
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ى)الكاٖغ(  "ؤها ؤخاو٫ ؤن ؤزمً ...واإلاشا٫ ٖلى طل٪ بطا ٧ان في الىو ٧لمت "ؤًام" ... َو

ظا بمٗجى ًىم  ٧امل عبما... ٞإها ؤزمً "في طاث ًىم" ؤو ًم٨ً ٌؿخٗمل ٧لمت "ؤًام" ... َو

  1ؤن ٩ًىن ًىما مغ ٖلُه الكاٖغ..."

 جسمحن ال٩لماث باالؾدىاص بلى البِذ الؿاب٤ -و

 ًسمً الُالب ٦ظل٪ باالؾدىاص بلى البِذ )الكٗغ( الؿاب٤ الظي ٞهمه، ٦ما ٣ًى٫ ؤخضَم:

وٗم زم البِذ الظي بٗضٍ ال  " ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: البِذ الظي ٢بله ًخدضر ًٖ ال٩اثىاث...

ض الكاٖغ ؤن ًخدضر ًٖ ألاقُاء التي خىله ..."   2ؤٞهم، لظل٪ ؤزمً عبما ًٍغ

  اطتراجُجُاث فىق معسفُت -4

ؤ٦ض ؤو٦ؿٟىصع ؤن َظٍ الاؾتراجُجُت لها ٖال٢ت وز٣ُت بما اؾخٗضٍ الٟغص ٢بل وكاٍ  

حكحر بلى ؤن اإلاكاع٦حن َب٣ىا بًٗا مً ال٣غاءة و٦ظل٪ الخ٣ُُم الظاحي بٗض ال٣غاءة. وبُاهاث البدض 

 َظٍ الاؾتراجُجُاث، مشل:

 ٢غاءة البؿملت ٢بل البضء ب٣غاءة الىو   -ؤ

ى  ٣ٞض اٖتٝر ؤخض اإلاكاع٦حن بإهه ٢ض اٖخاص ٖلى ٢غاءة البؿملت ٢بل البضء ب٣غاءة الىو ألاصبي، َو

 ًٟٗل طل٪ آمال بإن ٌؿهل ٖلحهم ٞهمه، ٦ما ًخطر مً ٢ىله:

 3ؤ٢غؤ الىو، و٢بل ؤن ؤبدض ًٖ مٗاوي ال٩لماث ؤ٢غؤ البؿملت ؤوال" "ٖىضما ؤبضؤ 

 ؤلا٦شاع مً ٢غاءة الىو ألاصبي -ب 

٣ًغع ؤخض اإلاكاع٦حن خاظخه اإلااؾت بلى ؤلا٦شاع مً ٢غاة الىهىم ألاصبُت ختى ًغجٟ٘ مؿخىي ٞهمه، 

 ٦ما ٣ًى٫:

                                                           
 .22ماهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه،   1
 .28ماهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه،   2
 .43م اطتراجُجُاث حعلم اللغت،٦ؿٟىعص، ع. ٫.، و اهٓغ: ؤ  3
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 بض مً ؤلا٦شاع مً "مً ؤظل ٞهم الىو ...٦ما ؤٖخ٣ض ... وزانت الىهىم ألاصبُت ... ٞال  

  1وطل٪ ألن ال٩لماث الىاعصة في الىهىم لِؿذ ٖاصًت ... ألهه ؤؾلىب عا١" ٢غاءتها... 

 الٗؼم ال٣ىي للٟهم -ط

َىا٥ مً اإلاكاع٦حن لضًه ٖؼم ٢ىي واؾخٗضاص ٦بحر لٟهم ظمُ٘ الىهىم التي ؾىٝ ٣ًغؤَا، ٦ما 

 َى مىضر في ٢ىله:

  2"البض ؤن ؤ٢غؤ ختى ؤٞهم" 

تاطتراج -5   ُجُاث جأزيًر

ت وهي عص ٞٗل ًخٗل٤ بمداولت الٟغص  جض٫ البُاهاث مً اإلاكاع٦حن ؤجهم ٌؿخسضمىن اؾتراجُجُت جإزحًر

اجه ٖىضما ًىاظه مك٩لت نٗىبت ٞهم الىو، مجها :  ٘ مٗىٍى  لٞغ

 ٖضم الُإؽ - ؤ

م ال ًُإؾىن ٖىضما ًىاظهىن نٗىبت ٞهم الىو، ٦ما  اث ٖالُت َو لضي الُالب اإلاخٟى٢حن مٗىٍى

 ٣ًى٫ ؤخض اإلاكاع٦حن: 

"ًؼصاص قىقي لٟهم الىو، إلااطا ... ألهجي وظضث ؤن َىا٥ ٧لماث ال ؤٞهمها ... لظل٪ البض 

  3ؤن ؤبظ٫ ظهضا ؤ٦ثر ختى ؤؾخُُ٘ ؤن ؤٞهم جل٪ ال٩لماث"

 الغيا -ب

بلى ٖضم الُإؽ، ًداو٫ الُالب اإلاخٟى٢ىن ب٢ىإ ؤهٟؿهم بالغيا بما جىنلىا بلُه مً باإلياٞت 

 مؿخىي الٟهم بٗض ؤن ٧اهىا ٢ض بظلىا ٢هاعي ظهضَم في طل٪، ٦ما ٣ًى٫ ؤخض اإلاجبِبحن:

  1"بطا ٢غؤث مغاث ٖضًضة وماػلذ ال ؤٞهم، ؤجغ٥ طل٪ البِذ )الكٗغ( وؤعضخى بظل٪..."

                                                           
 .57ماطتراجُجُاث الخعلم؛ هدى حعٍسف حامع ماوع وجطيُف حدًد،اهٓغ: صٖضوع، مدمض،   1
ا اطتراجُجُاث اللساءة لدي ؾلبت مهُٟى، ويء ٞغخان، اهٓغ:   2 ت ومدي جأزيَر اللغت العسبُت في حامعت فترا اإلااليًز

 .32م على مظخىي اطدُعابهم اللساتي،
 .63م اطتراجُجُاث الخعلم؛ هدى حعٍسف حامع ماوع وجطيُف حدًد،اهٓغ: صٖضوع، مدمض،   3
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 اطتراجُجُاث احخماعُت-6

ً ؤزىاء ال٣غاءة. وحكحر  ظٍ الاؾتراجُجُت لها ٖال٢ت وز٣ُت بٗملُت الاجها٫ م٘ ألاٞغاص آلازٍغ َو

ا واخضا ٣ِٞ مً ؤهىإ َظٍ الاؾتراجُجُت، وهي:  البُاهاث بلى ؤن اإلاكاع٦حن اؾخسضمىا هٖى

 الغظٕى بلى اإلاضعؾحن -ؤ

 ي ٢ى٫ ؤخضَم :ًغظ٘ الُالب بلى اإلاضعؾحن بطا ؤجُدذ لهم ٞغنت طل٪، ٦ما َى مىضر ف

 2"ٚالبا في الٟهل َىا٥ مضعؽ ؤو مضعؾت ... وٗم ؤعظ٘ بلى اإلاضعؽ ؤو اإلاضعؾت ..."

 الخاجمت

بىاء ٖلى الخدلُل الؿاب٤، ًخطر لىا ؤن الُالب اإلاخٟى٢حن ؤزىاء حٗاملهم م٘ الىو ًداولىن ؤ٢صخى 

ت، ظهىصَم لٟهم الىو باؾخسضام ظمُ٘ الاؾتراجُجُاث الؿذ اإلاظ٧ىعة وهي؛  اؾتراجُجُاث جظ٦ٍغ

ُت، واؾتراجُجُاث  ًُت، واؾتراجُجُاث ٞى١ مٗٞغ ُت، واؾتراجُجُاث حٍٗى واؾتراجُجُاث مٗٞغ

ت، واؾتراجُجُاث اظخماُٖت.   جإزحًر

ت، ٞةجهم ؾىٝ ًداولىن جظ٦غ ما ؾب٣تهم مً  مً خُض اؾخسضامهم الؾتراجُجُاث جظ٦ٍغ

خُٟضون ؤًًا مً ز٣اٞت الٗغب في مداولتهم صعاؾت الىهىم زم عبُها بالكٗغ الخالي، ٦ما ؤجهم ٌؿ

لغبِ اإلاىيٕى بها، ًٞال ًٖ طل٪ ٞهم ؾىٝ ًغبُىن ال٩لماث في الكٗغ بال٩لماث الىاعصة في 

ال٣غآن ؤو الخضًض وعبُها ؤًًا بٗلىم اللٛت الٗغبُت ألازغي مشل الىدى والهٝغ والبالٚت. مً 

ت بما ٢بلها وما بٗضَا لُدؿجى لهم ٞهم اإلاداوالث ألازغي التي خاولها الُالب هي عبِ ألابُا ث الكٍٗغ

 الىو.

ُت، ٞالُالب ًداولىن ٞهم الىو باإلظما٫ زم ًداولىن ٞهم  مً خُض اؾتراجُجُاث مٗٞغ

مٗاوي ٧ل ٧لمت ٖلى خضة، وطل٪ ألن ٧ل ٧لمت لها صاللتها السانت. بلى ظاهب طل٪، ًداولىن ٞهم 

ت. ٦ما ؤجهم ؾٝى ًض٣٢ىن  ٧ل ٧لمت باؾخسضام ال٩لماث اإلاٟخاخُت في ٧ل بِذ مً ألابُاث الكٗ ٍغ

                                                                                                                                              
ت ومدي اطتراجُجُاث اللساءة لدي ؾلبت اللغت العسبُت في حامعت فترا مهُٟى، ويء ٞغخان، اهٓغ:   1  اإلااليًز

ا على مظخىي اطدُعابهم اللساتي،  .28مجأزيَر
 .37م اطتراجُجُاث حعلم اللغت،٦ؿٟىعص، ع. ٫.، و اهٓغ: ؤ  2
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ت مشل الخٗٝغ ٖلى الٟاٖل، والٟٗل، واإلاٟٗى٫ به، والًمحر وخغوٝ اإلاٗاوي في ٧ل  ال٣اٖضة الىدٍى

بِذ مً ألابُاث. ولئلٖغاب ؤًًا صوع في ٞهمهم للىو. ولم ٨ًخ٠ الُالب بهظا، بل بضؤوا ًترظمىن 

ت في مداولتهم لٟهم الىو. ومً ؤظل ٞهم الىو ؤًًا الىو ؤًًا بلى اللٛت ألام وهي اللٛت اإلا الًٍى

٣ؿمىجها بلى ؤظؼاء نٛحرة زم ٣ًغؤوجها مغاعا.  ٣ًُٗىن ألابُاث ٍو

ًُت، ٞالُالب ؾىٝ ًسمىىن ال٩لماث الهٗبت التي ال  باليؿبت الؾتراجُجُاث حٍٗى

الىو، ؤومدىع ًٟهمىجها مؿدىضًً بلى مىيٕى الكٗغ، ؤو الكاٖغ والٗهغ الظي ٌِٗكه، ؤو ؾُا١ 

 الكٗغ زم عبِ ظمُ٘ َظٍ الٗىانغ بال٩لماث التي ًٟهمىجها في الكٗغ.

ُت، ٞالُالب ًبضؤون ٢غاءة الكٗغ ب٣غاءة البؿملت ٦سُىة ؤولى  ؤما اؾتراجُجُت ٞى١ مٗٞغ

ت ألازغي مهاخبت ب٣ىة الٗؼم.    لهم، وفي الى٢ذ هٟؿه ًداولىن ؤلا٦شاع مً ٢غاءة الىهىم الكٍٗغ

ت، ٞالُالب ال ًُإؾىن مً مداولتهم لٟهم الىو الكٗغي، مً خُض اؾترا جُجُاث جإزحًر

هاخب َظٍ اإلاداولت الجاصة الخى٧ل ٖلى هللا، وفي الجهاًت ًلجإون بلى اؾختراجُجُاث اظخماُٖت  ٍو

 بؿاا٫ اإلاضعؾحن ٦سُىة ؤزحرة في مداولتهم لٟهم اإلا٣غوء.

٘ بن الاؾخسضام اإلاخٗضص الؾتراجُجُاث مسخلٟت ٌؿاٖض الُ الب اإلاخٟى٢حن ٖلى ٞع

مؿخىاَم في ٞهم الىو ؤزىاء حٗاملهم م٘ الىو الكٗغي، لظل٪ ٞةن مً جىنُاث البدض في حٗلم 

 ألاصب الٗغبي وال ؾُما الكٗغ ٩ًىن ٖلى الىدى آلاحي:

اث الىو طاث ٖال٢ت مباقغة بدُاة الُالب. -1  ازخُاع مىيٖى

 مغوا بها في خُاتهم. جىبُه الُالب ٖلى عبِ اإلاىيٕى اإلاضعوؽ بالخجاعب التي -2

عبِ اإلاىيٕى اإلاضعوؽ بٗلىم اللٛت الٗغبُت ألازغي مشل الىدى والًٝغ والبالٚت والٗمل  -3

 ٖلى ج٩املها ختى ج٩ىن ٖملُت الخٗلم ؤ٦ثر ٞٗالُت.

 عبِ ال٩لماث الهٗبت في الىو بال٩لماث الىاعصة في ال٣غآن ؤو الخضًض. -4

ت، بل ٖلحهم اؾخسضام مضازل ججىب اإلاضعؾحن مً اؾخسضام َغ١ جضَعـ الخ٣لُضً -5

ا مً الىؾاثل  حَر خضًشت  جخماشخى م٘ الخ٣ضم الخ٨ىىلىظُا مشل اؾخسضام الاهترهِذ ٚو

 الخضًشت. 
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م للسواتي الىُجيري دي أو فاغىىا ومالمذ  ُّ العىطس الخعلُمي في زواًت كطب اإلاخ

 بعؼ الخعالُم ؤلاطالمُت فيها: دزاطت أدبُت جدلُلُت

 معسوف الساجي أووٍمي

 خاج عثمانأخمد ألاطخادة الدهخىزة  زخمت بيذ 

كظم اللغت العسبُت وآدابها، ولُت معازف الىحي والعلىم ؤلاوظاهُت، الجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت 

ا.  بماليًز

__________________________________________________________________________________ 

ظ البدث
ّ
 ملخ

غػ ال٣ُم حهضٝ َظا البدض بل ى ؤَمُت ألاصب الكٗبي الىُجحري في حٗلُم ألازال١ الخمُضة ٚو

والسها٫ اإلاشالُت في هٟىؽ الىاؽ، وببغاػ ؤزغ َظا الخٗلُم في اإلاجخم٘ الُىعباوي في ظىىب ٚغبي 

ا مىظ ٖضًض مً الؼمً، طل٪ باإلياٞت بلى صعاؾت الٗال٢اث اإلاخىاظضة بحن َظٍ الخٗالُم  هُجحًر

ت واإلاجخم٘. وجبضوا ؤَمُخه ؤًًا في بصعا٥ والخٗالُم ؤلاؾال  مُت التي جضٖىا بلى السحر وبنالح البكٍغ

الٗال٢ت بحن جغازىا ؤلاؾالمي وألاصب اإلاىا٤ٞ اٖتزاػا لؤلصب ؤلاؾالمي اإلا٣اعن للخٗاٝع ٖلى ما بُيىا 

جضع بىا َىا ؤن هظ٦غ  ؤن لهظا  وبحن ٚحر اإلاؿلمحن مً السحر الظي ًىبش٤ مً الضًً ؤو مً الُٟغة. ٍو

البدض زالزت ٞهى٫ مؿبى٢ت بم٣ضمت زم زاجمت، ٟٞي الٟهل ألاو٫ هبظة ٌؿحرة ًٖ الغواًت 

واإلاال٠، والٟهل الشاوي ٖباعة ًٖ الخضًض اإلابؿٍى ًٖ َظٍ الخٗالُم الىاعصة في جل٪ الغواًت، ؤما 

، زم صعاؾت  الٟهل الشالض وألازحر ِٞكمل ٖغى وجُب٤ُ جل٪ الخٗالُم في الغواًت اإلاظ٧ىعة ؤٖالَا

الٗال٢اث اإلاخىاظضة بحن جل٪ الخٗالُم والخٗالُم ؤلاؾالمُت بإصالث مً ال٨خاب والؿىت، ختى هضع٥ 

ى ؤًًا ؤنل ٧ل ألازال١ الخمُضة. واجهج الباخشان في َظا البدض مىهجحن  ؤن ؤلاؾالم ٧له زحر َو

 جدلُلُا وونُٟا.

 اإلالّدمت

٤ اإلاال٠ في بعقاص الىاؽ لٗامل حٗلُمي ؤؾاسخي، وؤو٫ الخىاٞؼ  –٢ُض البدض   –ًدبحن لىا  ؤن ٍَغ

ى ؤًًا مً الٗىانغ اإلاهمت التي بىِذ ٖلحها َظٍ  التي صٞٗذ بلى بهجاػ َظا الٗمل الغواجي الغاقي، َو
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اثضَما في  ً ال٣ُم ألازال٢ُت وؤلاوؿاهُت ٞو الغواًت، خُض اؾخىظب اإلاال٠ ٖلى هٟؿه حٗلُم آلازٍغ

ؿخُٟضوا مجها في ًىمُاتهماإلاجخم٘، و  ٨َظا ٞٗل اإلاال٠ في ظمُ٘  .ؤن ٌٗخبر ٢غاٍئ بإخضار عواًاجه َو

ابت هللا، وؤلٛاػ ؤلاله، و٢هب اإلاسُم التي بحن ًضي الضعاؾت، ال  عواًاجه، مً الهُاص الجغيء، ٚو

و الهاصٝ، حهخم اإلاال٠ ٦شحًرا بجاهب اإلاخٗت في عواًخه ٢هب اإلاسُم بالٜ اَخمامه بالٗىهغ الخٗلُمي ؤ

ان في بوكاء الغواًت، ول٨ً اإلاال٠ ٌؿخُُ٘ ؤن ًد٤٣ ظاهب  م٘ ؤن اإلاخٗت وؤلاٞاصة قِئان يغوٍع

اإلاخٗت في َظٍ الغواًت ٣ِٞ ًٖ ٖغيه اإلاكى١ لبُله، وم٘ طل٪ ٞال ًدؿاوي الٗىهغ ؤلامخاعي م٘ 

ا ًُّ  .الٗىهغ الخٗلُمي وؿب

٣ًا إلاا ؾب٤، ٧ان اإلاال٠ ٖاصة ًجٗل الغاوي مُا
ْ
لب الؿام٘ ؤو اإلاغوي له ؤن ًخٗلم وَوٞ

 وآصابا مً خضًشه، وؤخُاها، ًُالبه بإن ٌؿخٗض ؤصواث ال٨خابت ل٩ي ٌسجل ٞىاثض، وصععا، 
ً
ِخ٨ما

. وبٗض ما ؤؾلٟىا 1ؤعوي ل٪ ٢هت ؤزغي، وؤٖلم٪ خ٨مت ٚالُت"" :وهىاصع مً ٢ههه،  ٞمشا٫ طل٪

ال٢ُت، ٞهىا٥ ْىاَغ ؤزغي جا٦ض طل٪، ؤن الٛاًت ألاؾاؾُت مً ٦خابت عواًخه هي حٗلُم ال٣ُم ألاز

  –٢هب اإلاسُم  –ومً َظٍ الٓىاَغ ؤن خب٨ت َظٍ الغواًت 
ً
ْل  :جشبذ الٗىهغ الخٗلُمي، ٞمشال

ت  ا ل٣ُّو ٖلُه ؾحرة خُاجه، ل٩ي ٌؿخُٟض مجها ٧اٞت البكٍغ الغاوي ًسبر ال٩اجب ؤهه بٗض بلُه ٢انًّ

ا في الىاؽ ب٩ل ص٢ت ل٣ض ٧لٟذ بالخًىع بلُ٪ ل٩ي ؤخ٩ي ل٪ ٢ه"مً زبرجه،  ت خُاحي لخيكَغ

بهظا وؿخسلو ؤن َظٍ الغواًت صًىان حٗلم ال٣ُم ألازال٢ُت،  ."2وزغوحها ٖجي مشلما ؾمٗتها مجي

ت مً ٌؿخد٤ ؤن هخٗلم مىه ا خ٨ما مهمت تهضًىا بلى مٗٞغ ًً ؾبُعت ؤما   .ووؿخيبِ مً طل٪ ؤً

ٞللمال٠ في ؾغصٍ للٗىهغ  (Nature of Didactic Element)في َظٍ الغواًت:   العىطس الخعلُمي

ا هي جل٨م الُغ١ الشالر  : الخٗلُمي في عواًاجه زالر َغ١، و٦ظل٪ الغواًت التي هضعؾها آلان، َو

 .والخعلُم الاحخماعي، وجمجُد الفػاةل، ئداهت السذاةل

 

 

 

                                                           
ا: قُبُإجُما، بظُبى ؤوصي،   جسحمت: كطب اإلاخُم لــ  دي. أو. فاغىىاؤخمض قُش ،  ،ٖبض الؿالم 1 م(، 1994)هُجحًر

 .     132م 
 .133اإلاغظ٘ هٟؿه، م 2
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م(. ُّ : هبرة ٌظيرة عً اإلاإلف والسواًت )كطب اإلاخ  الفطل ألاٌو

  D,O. Fagunwa)      فاغىىا أوو  دي:(اإلاإلف

 :والدجه

ْىَىا 
ُ
اٚ

َ
ُِمي ٞ َٟ ىُعهْ

ُ
ول

ُ
ا٫ِ ؤ َُ

ْ
ْى ِبًَبُىا (Daniel Olorunfemi Fagunwa)َى َصه

َ
و٧

ُ
ت ؤ  Oke)مً مىالُض ٢ٍغ

Igbo)  والًت ؤهضوا(Ondo State)ا ؤظم٘ اإلااعزىن وال٨خاب الظًً ٦خبىا ٖىه  .، ظىىب ٚغب هُجحًر

ش والصجه، بال الض٦خىع ٖلي قلل في ٦خابه  ٣ي"ٖلى جاٍع خُض ٢ا٫ بإهه ولض ٖام  "ألاصب ؤلاٍٞغ

ش والصجه ٖام  .م1910 ولض مً ؤؾغة  .م1903والصخُذ ما ؤظم٘ ٖلُه ال٨خاب واإلااعزىن ؤن جاٍع

ُضة ؤلاًمان بالىزيُت ول٨ً اٖخى٤ والضاٍ اإلاؿُدُت ٦ِْىُخَضْي  .٢بل والصجه َو
َ
َىا ؤ

ُ
اؾم والضٍ ُظىق

(Joshua Akintunde) ِمي َُ يْ
ُ

ق
ُ
ما ٞالخان (Osunyemi)، وؤمه ؤ  1.َو

 (: زلافخه )اللبلُت، اإلاظُدُت والغسبُت

ومما ال زالٝ ُٞه، ؤن صي ؤو ٞاٚىىا جش٠٣ بالش٣اٞت اإلاؿُدُت، ألهه اٖخى٤  اإلاؿُدُت جإّؾُا 

بلى جإزحر ال٣ُٗضة اإلاؿُدُت في قتى م٨خىباجه الٗلمُت وبهخاظاجه الٟىُت، بىالضًه، ألامغ الظي ؤّصي 

ٛذ َظٍ  ختى اقتهغث عواًاجه في زالم ؤبُالها مً الكغ والسُغ ببٌٗ ؤصُٖت ؤلاهجُل، َو

٣ُضتها ٖلى جإلُٟاث َظا ألاصًب، وزحر قاَض ٖلى طل٪ ما ٢اله الض٦خىع مكهىص مدمىص  الش٣اٞت ٖو

ىذ ز٣اٞخه اإلاؿُدُت ٖلى ز٣اٞخه اإلادلُت، ومً مٓاَغ طل٪ حُٛحر اؾمه َظا و٢ض َٛ" :مدمضظمبا

ُا (orowole) "ؤوعووولى"الشاوي  الظي ٌٗىجي  "بلى ؤولىعن ُٞمي "صزل ؤوعوو اإلاجز٫ "والظي ٌٗجي خٞغ

ُا، ًىٓغ الباخض ًٖ شسهُت اإلاال٠ اإلاٗلىماث الخالُت"هللا ًدبجي"  .2خٞغ

 .م1949وكغتها قغ٦ت هلؿىن في ؾبخمبر ٖام  (Ireke OnibudO) :،"كطب اإلاخُم زواًخه "

                                                           
ذ، ظمبا، مكهىص مدمىص مدمض،  1 ا: ؤإلاىؽ بىلي ٦يؿل،) ،1ٍالطُاد الجسيء في غابت العفاٍز م(، 2222 هُجحًر

 .1م
م للسواتي دي أو فاغىىا مترحت ئلى العسبُت: دزاطت فىُت جدلُلُت. ؤووٍمي، مٗغوٝ الغاجي،  2 ُّ زاًت كطب اإلاخ

ا:) ئ في و ظمبا، مكهىص مدمىص مدمض،  ؛111م(، ؤعق٠ُ الٛؼالي، الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت مالحًز الطُاد الجَس

ذ،   .1م غابت العفاٍز
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(، D.O. Fagunwaاخخىث اليسست اإلاترظمت ٖلى م٣ضمخحن ؤوالَا إلاال٠ الغواًت صي ٞاٚىىا  )

اصة ؤو ه٣هان. وهي  جغظمها اإلاترظم ألاؾخاط الض٦خىع ؤخمض قُش ٖبض الؿالم بلى الٗغبُت مً ٚحر ٍػ

الخاٞؼ الظي ؾا٢ه بلى جإل٠ُ َظٍ الغواًت، وؤ٢غ بإن الضاعي بلى  م٣ضمت ماظؼة، ٖغى ٞحها اإلاال٠

(، هاْغ الكئىن R.O. Markel David Soonطل٪ َى حصجُ٘ اإلادترم ع. ؤو. ما٧ل صًُٟضؾىن، )

ظٍ الغواًت جخمت لغواًخه  ا ؾاب٣ا ٖىض بَضاثه  ٦خابه "ٚابت اإلاىلى الٗلي"، َو الخٗلُمُت في هُجحًر

ذ" ؤو الجؼء الشاوي مجها "الهُاص الجغيء في ٚابت  .1الٟٗاٍع

وبياٞت بلى َظا، ٞاإلا٣ضمت الشاهُت ؤَى٫ مً ألاولى، وجدخىي ٖلى زمـ نٟداث 

وهه٠، وهي إلاترظم َظٍ الغواًت، ط٦غ ٞحها ه٣اَا مهمت مجها ط٦ٍغ للؿبب ألاؾاسخي بلى جغظمت َظٍ 

ج٘ َظٍ ال٣هت ٖلى الغواًت خُض ٢ا٫: "صٞٗجي بلى جغظمت )٢هب اإلاسُم( الٗغى الجمُل لى٢ا

ا، وما ال خٓذ مً ب٢با٫ قضًض ٖلى ٦خاب  جي بةلىعن وؤ٧ىعي في هُجحًر ىن الَى قاقت الخلٍٟؼ

 ٞل٩لىعٍت 
ً
ىبُه، الظي اخخىي ٢هها )ال٣هو الكٗبُت خى٫ الؿلخٟاة( للض٦خىع بسخا١ ؤٚو

للض٦خىع َه  ٢هحرة. وما واظهه ٦شحر مً مخٗلمي اللٛت الٗغبُت مً نٗىباث في ا٢خىاء ٦خاب )ألاًام(

م بلى السلُٟت الش٣اُٞت لهظا ال٨خاب  .2خؿحن ؤوفى اؾدُٗاب ؤخضازه ل٣َٟغ

ومً الجضًغ بالظ٦غ َىا ؤن )٢هب اإلاسُم( َى بُل الغواًت وؾمى ال٩اجب الغواًت باؾمه، 

وحهخم مىيٕى َظٍ الغواًت بالجىاهب الؿلى٦ُت الٗامت، والخٗغى ٖلى ألازال١ اإلاشالُت خؿب 

ٖلى خّض هٍٓغ وز٣اٞخه، ولم ٌؿخًٛ ال٩اجب مً الاؾخٗاهت باألخضار السُالُت، مٟهىم ال٩اجب و 

 والى٢اج٘ الٟلى٧لىعٍت اإلاىاؾبت لخهىٍغ زلجاجه في جد٤ُ٣ َضٞه.

ت ٢بلُت مً الُىعبا في والًت ؤهضو بٛغب   ٧اهذ َظٍ ال٣هت جمشل همِ خُاة مجمٖى

ا، ول٨جها  ت، وبن ٧ان جازغ ال٣ُم اإلاؿُدُت مسخ -في خحن آزغ –هُجحًر لُت بٗاصاتها و٢ُمها الُىعباٍو

ت اإلاىا٣ٞت لل٣ُم  ت للمؿُدُت وصٖىتها الخبكحًر ٢ض ؤصزل ٞحها الخٗلُم الٛغبي ٖلى خض طاجه، ج٣ٍى

 ؤلاوؿاهُت اإلاكتر٦ت. 

 

                                                           
 .25اإلاغظ٘ هٟؿه، م  1
 .25-24اإلاغظ٘ هٟؿه، م  2
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م"وؾبُعخه الفطل الثاوي: ُّ  Didactic)    ضىز العىطس الخعلُمي عىد فاغىىا في "كطب اإلاخ

Element)    

  (Condemnation of Vices)ئداهت السذاةل:   - أ

م ما ؤؾلٟىا ًٖ ازخُاع اإلاىيٕى ًٖ ؤصًبىا الىُجحري الظي ٌٗخبر مً نىع الٗىهغ الخٗلُمي  لى ٚع ٖو

ا، ٞةن للمال٠ ٖضًصا ٦بحًرا مً ٢ًاًا ال٣ُم ألازال٢ُت والغطاثل التي ها٢كها في َظٍ ال٣هت  ًً ؤً

ا، ٞلىبضؤ بغؤًت ال٩اجب ًٖ ألازال  ًً ١ الغطاثل، ومً ؤبغػ ألازال١ الغطًلت التي ها٢كها ال٩اجب َىا " ؤً

  .الخ٨بر"  و" الخؿض"، و"الُم٘" وما بلى طل٪

لى (Pride)الخىبر   ه ويغعٍ ٖلى البكغ هٟؿه، ٖو َص مؿاٍو : ٖٝغ ال٩اجب َظا السل٤ الكيُ٘، وخضَّ

ً الظًً خىله خُض ال ًبلٜ، ؾىاء ؤل٣ى طل٪ ٞما َى الخ٨بر؟ َى ؤن ًً٘ اإلاغء هٟؿه " :٣ٞا٫ .آلازٍغ

 .1"في ٢لبه ؤو نغح به لؿاهه ؤو ؤن ًبرػٍ في ؾلى٦ه

ًً ٖلى   :ط٦غ اإلاال٠ زالر ٖالماث لهظٍ الغطًلت ومًغاتها ٖلى اإلاخ٨بر، مجها ز٣ل الضَّ

إلاا ًش٣ل َصًً بجى ؤلاوؿان؟ بهه ظؼء مً الخ٨بر، وطل٪ ؤال ٣ًضع اإلاغء ٖلى قغاء شخيء "اإلاخ٨بر، 

ه، وؤ ً في قئىجهمِٞكتًر ىُاء اإلاىؾٍغ ُاو٫ ألٚا زم ط٦غ ؤن الخ٨بر ٌؿبب  2"....ن ٩ًىن ٣ٞحًرا، ٍو

ً في الىٓغ بلحهم بٗحن جاٞهت وجدخُت،  ا ؾىء اإلاٗاملت م٘ آلازٍغ ًً ، ومً ٖالماجه ؤً التراظ٘ والؿ٣ٍى

ؿبب طل٪ يُإ مىاٞ٘ ٖضة، ٟٞي طل٪ ٣ًى٫  ًًُ٘ ٦شحر مً الىاؽ مىاٞ٘ ظمت بؿبب " :َو

ًعا ًٖ َظا السل٤ زم."الخ٨بر ِ
ّ
َى ٖاع ولىزت، ال ججٗلىه ًلُش زُاب٪، ألهه بطا لُش زىب " :٢ا٫ مدظ

 .3"امغٍت زاب وزؿغ

، ٞهما قِئان جدضر ٖجهما في ٢هخه في نٟداث Covetousness) الؿمعو (Envy  الحظدوؤما 

 .٢لُلت ٖلى خضة

   (Exaltation of Virtue)جمجُد ألاخالق الفػُلت  -ب 

                                                           
 .4مكطب اإلاخُم لــ  دي. أو. فاغىىا، ٖبض الؿالم،   1
 .5اإلاغظ٘ هٟؿه، م 2
 .5-4اإلاغظ٘ هٟؿه، م  3
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ألازال١ الخمُضة، وال٣ُم ؤلاوؿاهُت اإلاشلى التي خاو٫ ال٩اجب ؤن ًخٗلمها الىاؽ مً َىا٥ بٌٗ 

ل٤ .٢هخه، وؤَم َظٍ الًٟاثل َى الهض١
ُ
ن في ٢هخه ؤن الهض١ إلاً ؤخب الس بلى هللا ؾبداهه  بحَّ

وحٗالى، ل٨ىه م٨غوٍ لضي الىاؽ، والهاص١ ٢ض ال ًدبه الىاؽ في البضاًت، ول٨ً في ألازحر ؾُهبذ 

ا "ا، وؤن البضاًت الخؿىت لل٩اطبحن، ل٨ً جهاًتهم ؾِئت، مل٩ ألن الضهُا ال جدب الهض١ ًمًٜ ؤَلَى

ت مًٛهم للخم، وبن زال٣٪ لُدب ؤن ج٣ى٫ الخ٤، ولئن ٧اهذ الضهُا جدب ال٩اطبي واخغم  الٍٟغ

ٖلى الهض١ م٘ بجي الضهُا َُلت خُاج٪، بن الهض١ ٢ىي ومخحن، وال ظؼع لل٨ظب، بل ًٟطخي 

 ".1بلى الظ٫ والهىانبهاخبه 

    (Social Comments) الخعلُم على اإلاجخمع -   ج

اظتهض اإلاال٠ ؤن ٌٗل٤ ٖلى مجخمٗه في ؤمىع مهمت، ل٨ىه ؤخؿً َظا الجاهب في بٌٗ عواًاجه مً 

ابت هللا، مً ؤظمل عواًاجه في الخٗل٤ُ  ذ، ٚو بٌٗ، ٞغواًت الهُاص الجغيء في ٚابت الٟٗاٍع

ا، وبهظا ال٣ى  .الاظخماعي ًً ا مً َظا ال٣بُل في َظٍ ال٣هت ؤً
ً
٫، لم ؤزبذ ؤهه لم ٌٗغى ٢ؿُ

م ًٖ  ت، بدُض صٖا الىالضًً بلى حٗلُم ؤبىائهم، وجش٣ُٟهم، وجدظًَغ وزانت في ألامىع ألاؾٍغ

ا  غؽ ج٣ىي هللا في ٢لىبهم ؾغًّ الغطاثل؛ مً الؿغ٢ت، وال٨ظب، والخ٨بر، والُم٘، وما ؤقبه طل٪، ٚو

لًىا ٣ٖب بعقاصاجه له في ؤو٫  )بُل ال٣هت( للطب اإلاخُمجدُاث جاط آلازغة  وهجض َظا مً .ٖو

 2"...اظتهض في صعوؾ٪، وؤٖض لؤلًام اإلا٣بلت" :ل٣اثه خُض ٣ًى٫ 

اث الكبان في الى٢ذ الخايغ، مً ٖضم التزامهم بٗباصاتهم  زم ٖل٤ ٖلى بٌٗ جهٞغ

صٖىا هىٓغ في ؤصاء " :طل٪ ٣ًى٫ ٟٞي  .وج٣الُضَم الجمُلت في اخترام آبائهم وؤمهاتهم ٖىض الخدُت

ٟا٫ الهٛاع لم ًخٗىّصوا ٖلى جدُت ال٨باع باخترام في الى٢ذ الخايغ، ولى  الخدُت، ٞةن ٦شحًرا مً ألَا

هٗب ٖلحهم ؤن  ىا بمض ؤًضحهم بلى مً َى ؤ٦بر مجهم، ٍو ٝغ اإلاش٠٣ ؾاٖع ُٖ َلب ؤن ًدُىا ٖلى 

ىا خؿب الخ٣الُض والٗاصاث باالهبُاح. ُُّ  "3ظا الٗهغ ال ٨ًغمىن آباءَم ٦ما ٌؿخد٣ىن ؤبىاء َ ..ًد

ى ؤعضخى  ت بها ٖىض الكٗب الُىعباوي، َو ًجضع بىا ؤن هٟهم َىا، ؤن الاهبُاح ٖاصة مٗتٞر

ا، ٞالىلض في الٗٝغ الُىعباوي ال ًخي والضًه بمض الُض، ؤو  ٤ جدُت إلاً َىؤ٦بر مى٪ ؾىًّ وؤخؿً ٍَغ

                                                           
 .6اإلاغظ٘ هٟؿه، م 1
 .5-4اإلاغظ٘ هٟؿه، م  2
 .125اإلاغظ٘ هٟؿه، م 3
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٣ٞض ٧اهذ َظٍ الٗاصة جى٣و وج٠ًٗ في بٌٗ  باإلاٗاه٣ت، ؤو باإلا٣ابلت، ٌؿلم ٖلحهما مىبًُدا،

ً مجهم، وبحن الظًً امتزظىا ببٌٗ الكٗىب، مشل الٗغب،  ٍغ ًّ بلضان الُىعبا، وزانت بحن اإلاخد

دحى ال٨باع باالهبُاح، ٞلهظا ٢ّبذ اإلاال٠ َظٍ الٗاصة  نىًها 
ُ
م مً الكٗىب التي ال ج والٛغب، ؤو ٚحَر

ا ٖلى الٗاصاث والخ٣الُض الُىعبا
ً
٣توخٟاْ ت الٍٗغ  .ٍو

لت اإلاإلف في عسع  اللطت َرٍ في العىطسالخعلُمي الفطل الثالث: ؾٍس

.(Presentation of Didactic Element) 

 ل٣ض ٖغى اإلاال٠ الٗىهغ الخٗلُمي في عواًخه ٖلى ؤعب٘ َغ١:

 اإلاباقغ. الخٗل٤ُ •

 .والغطاثل الًٟاثل بٌٗ جىيُذ بلى َاصٞت ٢هو •

 .للصسهُت م٣ّضم م٩ان •

 الخب٨ت. في ؤخضار •

: الخعلُم اإلاباشس   (Direct Comment)ألاٌو

٢ضم اإلاال٠ الخٗل٤ُ اإلاباقغ في عواًخه بك٩ل اإلادايغة، ؤو الٗٓت الضًيُت، ٦سُبت ؤزال٢ُت بلى 

 
ً
ما، ٞمشال حَر اؾتهال٫ عاوي  :ظمُ٘ ال٣غاء، ؤو بلى َب٣ت مُٗىت مً ال٣غاء، ٧األوالص، والىالضًً، ٚو

٣اء الؿىء، والدؿامذ، التي اؾدىض ٞحها بد٩اًت  ً ٞع لت في اإلاشابغة، ٖو ؾحرة خُاجه بمىٖٓت ٍَى

ا في الخٗل٤ُ الاظخماعي بٗض الغاوجي ٖلى ٦شحر مً  .قٗبُت ًً ول٣ض ؾاَمذ شسهُاث الغواًت ؤً

ت ٚحر بوؿاهُت الًٟاثل، والغطاثل ٖلى خضة، مجهم الصسهُت ؤلاوؿاهُت مشل جاط آلازغة، وشسهُ

 .مشل خىعٍت البدغ التي ٖل٣ذ ٖلى ؤلاوؿان، ومٗاملخت الؿِئت م٘ السالث٤ ألازغي 

َظا َى ألاؾلىب اإلاباقغ الظي اٖخاص به اإلاال٠ ٦شحًرا في ٖغى الٗىهغ الخٗلُمي في  

ول٨ً َىا٥ ُٖب في َظا ألاؾلىب، بط ؤن ؤؾلىب الخٗل٤ُ اإلاباقغ َظا ٚحر ُمغٍى، وال ؤْىه  .٢ههه

اث٤، بط الخٗل٤ُ ألازالقي اإلاباقغ الظي ًىشخه اإلاال٠ صازل مى اؾًبا ألهه ًٞىلي وصزُل ٖو

ل ٖىاًتهم مً ال٣هت، وختى في  مُل بلى نٝغ اهدباٍ ال٣غاء، وجدٍى ال٣هو ٣ًُ٘ جض٤ٞ ال٣هت، ٍو

جإةٌٗى١ الخضر،  ا ٞو ألاما٦ً التي لم ٣ًُ٘ ٞحها الؿغص ٞةصزا٫ ال٣ُم ألازال٢ُت في ال٣هت نٞغ

اٍ اإلاال٠ ألهه و٢ض اٞتن ال٩اجب  .ال ًىضمج جمام الاهضماط م٘ ال٣هت، طل٪ لؤلؾلىب اإلاباقغ الظي جبىَّ
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صٍ  بهظا ألاؾلىب اإلاباقغ لٗغى الٗىهغ الخٗلُمي في ٢ههه، ولٗل ؾبب طل٪ َى ؾهىلخه، ؤو حٗىُّ

 .به، ومشا٫ ألاؾلىب اإلاباقغ لٗغى الٗىهغ الخٗلُمي في م٣ا٫ خىعٍت البدغ والغاوي 

 كطظ َادفت ئلى جىغُذ بعؼ الفػاةل أو السذاةل لثاوي:ا  

 (Stories meant to illustrate certain virtues or vices) 

َظا َى ألاؾلىب الشاوي في ٖغى الٗىهغ الخٗلُمي في عواًت ٢هب اإلاسُم، ٧ان اإلاال٠ ٌٗغى 

٤ بٌٗ ال٣هو ألازال٢ُت، ول٨ً َظٍ ال٣ه و لم جىضمج م٘ الٗىهغ الخٗلُمي في عواًخه ًٖ ٍَغ

ظٍ ال٣هو ال جخماشخى بدب٨ت ال٣هت، والهضٝ الىخُض وعاء بصزا٫ َظٍ ال٣هو  ؾغص ال٣هت، َو

َى حٗلُم ال٣ُم ألازال٢ُت ٣ِٞ، هغي طل٪ ؤن َىا٥ زالر ٢هو مسخلٟت الىٕى في َظٍ الغواًت، 

مً ول٩ل مجها َضٞها الخٗلُمي، ٣ٞهت همغ م٘ الخلؼوهت جبحن الجك٘، و٢هت الٟغؽ اإلاهىٕى 

ر الخب واإلاىصة، و٦ظل٪ ٢هت ال٣ِ اإلاال٦م م٘ الىمغ جٓهغ الاهخ٣ام  (فسض السحسالسكب ) جىّضِ

 .ممً َى ؤقض مى٪ بُكا، و٧ل َظٍ ال٣هو  ٢الها الغواجي هٟؿه

اصة حؿتهل َظٍ ال٣هو ؤو جيخهي بم٣ُ٘ ؤو م٣اَ٘ ؤزال٢ُت جٓهغ ماَُت ال٣ُم  ٖو

ض ؤن ٌٗلمها ال٩اجب.  بن َظٍ ال٣هو جدكابه ٦شحًرا  :هظا وؿخُُ٘ ؤن ه٣ى٫ وب ألازال٢ُت التي ًٍغ

 بجهاًت ؾلى٦ُت جٓهغ الضعاؾت ؤو الخ٨مت وعاء ال٣هت، وفي 
ً
ت التي جيخهي ٞٗال بالخ٩اًاث الُىعباٍو

ا   .بٌٗ الخاالث جىدٝغ َظٍ الٗىانغ الخٗلُمُت في الؿغص ؤخُاهً

 (Scenes presented to a character )اإلايان اإلالّدم لشخطُت     : الثالث

٤ الشالض الظي ؾل٨ه اإلاال٠ في ج٣ضًم ٖغى الٗىهغ الخٗلُمي في عواًخه َى ج٣ضًم اإلا٩ان  ٞالٍُغ

ت ٚحر مباقغة، ْاَغا ًدك٩ل َظا  للصسهُت، ٌٗجي ؤن الٗىهغ الخٗلُمي ًإحي َىا في نىعة عمٍؼ

٤ ٚحر مباقغة لخ٣ضًم ال٣ُم ألازال٢ُت  ؤو الخٗل٤ُ اإلا٩ان مً الخب٨ت، وفي الخ٣ُ٣ت َىا٥ ٍَغ

م، الظًً ٧اهىا  .الاظخماعي حن في نَٛغ
ّ
 في َظٍ ال٣هت ٢ضم للبُل م٩ان ججم٘ ألاوالص اإلاخٞى

ً
ٞمشال

هٟهم ؤن َظا خضر ٢هت في  .ًسغظىن واخًضا جلى آلازغ ٢انحن ٖلى البُل ؤؾباب مىتهم في الهٛغ

ضم ٖىاًت والضحهم بهم ؤو ألاصب، ول٨ىىا بطا جإملىا في ٖغى َاالء ألاوالص لؿبب مىتهم بإهه هدُجت ٖ

غوٙ بالكإع ٞضاؾخه ؾُاعة، ولم جلبـ ؤم ؤزغي ابجها " :٢لت مباالتهم بهم جغ٦ذ ؤم ابجها ًجغي ٍو

اللباؽ في مىؾم الكخاء ٞإنابخه ٖلت ٢ًذ ٖلُه، لم ٌكتر ؤب الضواء لٗالط ابىه ٞاقخض ٖلُه 
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د ."الىظ٘ و٢طخى ٖلُه غيهم ٖلى الٗىاًت الخامت هدبحن وهغي ؤن اإلاال٠ ٧ان ٌٗٔ الىالضًً ٍو

 1.بإوالصَم، وبإن ٖضم مباالتهم باألوالص الهٛاع ٌؿبب َال٦هم

ومً زم، جإحي ؤمشلت َظٍ ألاما٦ً في الغواًت ٦شحرة، وجإحي ؤخُاًها ٦هىعة حٗلُمُت ٚحر  

مباقغة، وزحر صلُل ٖلى طل٪ مشا٫ عظل طَب بلى البدغ للؿباخت و٢خل، ٞهظٍ ألاما٦ً ٖباعة ًٖ 

ض حٗلُمها نىعة ٢ه ت حٗلمىا ال٣ُم ألازال٢ُت، وبضال مً ؤن ٌٗلمىا اإلاال٠ ال٣ُم ألازال٢ُت التي ًٍغ

٤ ٢هت مباقغة جخدضر ٖلى لؿان شسهُاتها ًٖ السُاهت والٓلم، الخجإ اإلاال٠ بلى زل٤  بٍُغ

ظا َو .نىعة مٗاصلت لها، جاصي الٛاًت التي جاصحها ال٣هت اإلاباقغة التي هي حٗلُم ألازال١ الخمُضة

ؤخؿً مً حٗل٤ُ اإلاال٠ اإلاباقغ، وؤظىص " Ayo Bamgbose      ألاؾلىب ٦ما ٢ا٫ الىا٢ض الُىعباوي 

  ."2مً بًغاص ال٣هو ألازال٢ُت اإلاباقغة في ج٣ضًم الٗىهغ الخٗلُمي بلى ال٣غاء ؤو الؿامٗحن

جضع بىا ؤن وٗلم َىا، ؤن اإلا٩ان ظؼء مً خب٨ت ال٣هت، ولظا لِـ َىا٥ مك٩لت ٢ُ٘   ٍو

٣خحن ج ض٤ٞ ؾغص ال٣هت، ٦ما الخٓىا مك٩لت ٢ُ٘ جض٤ٞ ؾغص ال٣هت في اؾخسضام الٍُغ

الؿاب٣خحن، الخٗل٤ُ اإلاباقغ و٢هو َاصٞت بلى جىيُذ الًٟاثل والغطاثل ؤو )ال٣هت ألازال٢ُت 

 هٟؿها(.

وباإلياٞت بلى طل٪، هغي ؤهه لم ٨ًً ُٞما ؾب٤ حٗل٤ُ مباقغ وال ٢هت ؤزال٢ُت مغجبُت  

ا ْاَ
ً
ل اعجباَ ٤ ٚحر مباقغ، وهي جإٍو ا باإلا٩ان، وؤًت صعوؽ هخٗلم مً طل٪ اإلا٩ان ج٣ضم بلُىا بٍُغ غًٍّ

 .ؤو جٟؿحر جإحي مً ٞهم اإلا٩ان ؤو في صازل اإلا٩ان هٟؿه

ا   ل٨ً الخ٤ َى، ؤن وٗلم ؤنَّ جىُٓم اإلا٩ان في الهىعة اإلاظ٧ىعة ال ٌٗخبر هاجًخا هجاًخا جامًّ

ظا الغظل )البؿل(في مداولت بزٟاء الٗىهغ الخٗلُمي، َىا٥ عظل ٣ًضم اإلا٩ان بلى عظل آزغ  ، َو

مل َظا )جاج آلاخسة(ألاو٫ الظي ٣ًضم اإلا٩ان للبُل ًمشل عاوي ال٣هت مشل الخ٨ُم  الغظل َى ، ٖو

٤ ج٣ضًم اإلا٩ان   .حٗلُم ال٣ُم ألازال٢ُت ًٖ ٍَغ

       (Actions in the plots) ألاخدار في خبىت اللطت السابع:

                                                           
م للسواتي دي أو فاغىىا مترحت ئلى العسبُت: دزاطت فىُت جدلُلُتؤووٍمي، مٗغوٝ الغاجي،   1 ُّ ، م زاًت كطب اإلاخ

123. 
 .124اإلاغظ٘ هٟؿه، م  2
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ى  ٤ ألاخضار في الخب٨ت، َو ٤ الغاب٘ لخٗلُم الٗىهغ الخٗلُمي في َظٍ ال٣هت َى ًٖ ٍَغ والٍُغ

دىع ٞحها حٗلُم ألازال٢ُاث لم ألن ألاخضار التي ًخم .ًسخل٠ ًٖ حٗلُمه ًٖ نىع اإلا٩ان الؿاب٤

 ونل بُل ال٣هت بلضة  .ج٣ضم مً ٢بل ؤخض ٦ما َى الخا٫ في ال٣ؿم الشالض مً َظا الباب
ً
ٞمشال

ال١، وبلضة اليؿاء السالُت مً الغظا٫، ٞهاجان  الغظا٫، البلضة التي لم جىظض ٞحها امغؤة ٖلى الَا

ٞت في صهُا الىاؽ ؤو في الخ٣ُ٣ت، خُض البلضجان مهىعة في َظٍ ال٣هت ٖلى ٖاصاث البلضة اإلاٗغو 

ي بهً بلى حكدذ بُىتهً ل٨ثرة ألاقٛا٫ ٖلحهً، خُض ًبدثن ًٖ  ٣ًىم اليؿاء بإٖباء الغظا٫ مما ؤصَّ

 ً ا لخىُُم حجَغ ًُ ألامخٗت الُىمُت بإهٟؿهً و٢بل الٗىصة مً الٗمل ٢ض ًخٗبن وال ًجضن و٢ًخا ٧اٞ

ظل٪ الغظا٫ الظًً حهخمىن بإٖما٫ البِذ، وجى٠ُٓ ٦ٗاصة مٗغوٞت باليؿاء في الٗالم الىا٢٘، و٦

  .البُىث ل٣ٟض اليؿاء بُجهم

هٟهم ؤن َظا خضر ٢هت، ول٨ً ما وعاء َظا ٞى١ مجغص الخضر، وبهما ًمخض ٢هض  

تراٝ بإَمُت الجيؿُت، وجٓهغ الٛاًت وعاء طل٪ ؤن خُاة الغظا٫ السالُت مً ألاهىزت  اإلاال٠ بلى الٖا

 .ناُٞت، ؤو مىٓمت وبال٨ٗـخُاة م٨ّضعة، ولً ج٩ىن 

ومً هاٞلت ال٣ى٫، ؤن ًشبذ الباخشان َىا، ؤن ٖغى الٗىهغ الخٗلُمي، وصعؽ ألازال٢ُاث  

ال١، بط لِـ  ٤ الخضر في الخب٨ت ألمشل ظمُ٘ الُغاث٤ ألاعب٘ وؤًٞلها ٖلى ؤلَا في ال٣هت ًٖ ٍَغ

١ للؿغص، وال ٢هت ؾلى٦ُت مباقغة، ولم ٨ًً ُٞه م ٗل٤ ٌٗل٤ ٖلى مٗجى َىا٥ ؤي حٗل٤ُ مّٗىِ

، ؤن الخضر ٌؿخُُ٘ ؤن ًٓهغ خالوجه لل٣اعت بىٟؿه بضون  عؾالت الخضر، وؤعجب ما في َظا الىٕى

ول٨ً الخ٤ َى، ؤن   .ؤي مٗل٤، وال٣اعت ال٣ُٔ ٌؿخُُ٘ ؤن ًضع٥ عؾالت مًمىت في الخضر

زال٢ُت ؤو للٗىهغ الخٗلُم ألازالقي َىا زىاجي، ألن الخضر لم ًستٕر ؤؾاًؾا لٛاًت حٗلُم ال٣ُم ألا 

  .الخٗلُمي ٖامت، بل وكإ وهما الٗىهغ الخٗلُمي بخ٣ضًم الهغإ في َظا اإلا٩ان

ىا  –َظا ألاؾلىب   لى َظا،  –ٖلى ما حٛلب ٖلى ّْىِ َى ؤهجر َظٍ ألاؾالُب وؤص٢ها، ٖو

ٞةن ٦ثرة وظىص حٗلُم ال٣ُم ألازال٢ُت في َظٍ ال٣هت ًغظ٘ ؾببه بلى قِئحن ؤؾاؾُحن ٦ما ؤوعصٍ 

ماA. Bamgboseالىا٢ض الُىعباوي البهحر   وصاُٖت، زم ٧ىهه  :، َو
ً
 مؿُدُا

ً
غا

ّ
٧ىن اإلاال٠ مبك

ًما ومضّعًِؾا، ٞليؿخم٘ بلُه ٣ًى٫  ِ
ّ
وؾبب ٦ثرة حٗلُم الًٟاثل وجدظًغ الغطاثل في ٢هو ٞاٚىىا " :مٗل
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ضع٥ اإلاخإمل في ؤٖماله ؤن ظمُ٘ حٗالُ ا به، ٍو
ً
م ألازال٢ُاث وجهُه ًغظ٘ بلى ٧ىهه صاُٖت ومٗلًما مٗتٞر

حر مىاؾبت ا، وال ٖال٢ت لها باإلاىيٕى ٚو ًُّ  .1"ًٖ الغطاثل في عواًاجه صزُالث ًٞىل

في ه٣ُخه ألاولى وؤزالٟه في الشاهُت، بطا ٢ا٫ ؤجها  A. Bamgboseٟٞي طل٪ ؤج٤ٟ م٘ 

حر مُٟضة،  ًىلُاث ؤو مٗى٢ت لل٣هت ٞظل٪ صخُذ، ل٨ً ٢ىله بإجها ٚحر مىاؾبت ٚو صزُالث ٞو

ٞظل٪ مً ؤؾىء ه٣ضٍ وؤزظٍ ٖلى اإلاال٠، وبطا ٢لىا ؤن حٗلُم الؿلى٦ُاث ٚحر مىاؾبت في ال٣هت ؤو 

ما ؤلاٞاصة  :الغواًت، ٨ٞإهىا هى٨غ ٖلى الغواًت ظاهبها الشاوي، وه٣ُ٘ بخضي ظىاخحها ألانلُحن َو

ة في َؼا الهضص، ٨ٞإن الىا٢ض الحرعباوي ال٨بحر بهظا ال٣ى٫ ًًٟل ظاهب ؤلامخإ ٖلى ؤلاٞاص .وؤلامخإ

ا، ألن ٞٗل طل٪ ًجٗلىا هًٟل ال٣كغ ٖلى اللب، والًٟت ٖلى  ًً وال ؤًْ ؤن طل٪ مىاؾب ؤً

غ  .الظَب ؤو الجَى

 الخاجمت

م مً ظاهبحن، ظاهب الخدلُل  ُّ ل٣ض اظتهض الباخشان في َظٍ الضعاؾت في ؤن ًضعؽ عواًت ٢هب اإلاس

ىت في َظٍ الغواًت مً جُب٤ُ ٖىانغ البىاء ألاصبي الٟجي، خُض اؾخسغط ظمُ٘ ال٣ُم ألاصبُت ال٩ام

ا  حَر  –الٟجي لخل٪ الغواًت، ًٞال ًٖ صعاؾت ؤ٩ٞاع اإلاال٠ اإلاىا٣ٞت لل٣ُم الضًيُت )ؤلاؾالمُت ٚو

ظٍ  ال٣ُم ؤلاوؿاهُت اإلاكتر٦ت(، ؤو ال٣ُم ؤلاوؿاهُت اإلاشلى، والٗىانغ الخٗلُمُت اإلاىظىصة ٞحها، َو

 في َظا الجاهب،.ؾت ؤصبُت جدلُلُت ٢ضمذ ًٖ َظٍ الغواًتالضعاؾت بهظٍ الهىعة جهضع ٦إو٫ صعا

ظا الجاهب مً الجىاهب التي ًدؿبها  الباخض مً ٞىاث الى٣ض لخل٪ الغواًت مىظ ؤن جغظمذ بلى  َو

ـّ خاظت بلى طل٪،  الٗغبُت. وبما ؤن الىاؽ وزانت اإلاخسّههحن في ألاصب الٗغبي الىُجحري في ؤم

ُجحري خالُا، خُض حهخّم ال٨شحرون بخدلُل وصعاؾت بٌٗ آلازاع وزانت في مجخمٗىا الُىعباوي الى

ُىا بالٗغبُت ؤو اإلاترظمت بلحها، وصعاؾتها، مما ًجٗل الباخشحن  ت اإلا٨خىبت عؤؽ ٖو ألاصبُت الُىعباٍو

ٗحن ؤن َظا الٗمل 
ّ
خاظاث ؤولئ٪ الظًً ٣ًىمىن بضعاؾت  ؾ٣ُطخي  هللا به -بن قاء هللا  –مخى٢

ت بلى الٗغبُت خالُا ؤو في اإلاؿخ٣بلآلازاع ألاصبُت، وجدل  .ُل الغواًاث، وجغظمتها مً الُىعباٍو

بٗض َظا الخُىاٝ الؿال٠ ٖلى الخدلُالث والترظُداث، وما اهضعط جدخه مً ه٣ض وصعاؾت، هاظؼ 

 :ؤَم الىخاثج التي جىنلذ بلحها الضعاؾت في الى٣اٍ آلاجُت

                                                           
 .133ؤووٍمي، مٗغوٝ الغاجي، اإلاغظ٘ هٟؿه. م  1
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ما • م َو ُّ ؤلاٞاصة وؤلامخإ، ًٓهغ الٛغى  ٦ك٠ البدض الُٛاء ًٖ ٚغضخي عواًت ٢هب اإلاس

ألاو٫ ؤي بمخإ ال٣اعت في اؾخٗما٫ اإلاال٠ لؤللٟاّ، والهىع البالُٚت، وفي ؤؾلىبه اللٛىي 

غى ٖىانغ البىاء الٟجي للغواًت في نىع مىاؾبت، و٦ظل٪ ٚغيه الشاوي ؤي بٞاصة  الجمُل، ٖو

ٚاًت الغواًت ألانلُت، بال ؤن  ال٣اعت مً حٗلُمه ألازال١ الًُٟلت، وججّىبه ًٖ الغطاثل التي هي

   .ظاهب ؤلاٞاصة َػى ٖلى ظاهب اإلاخٗت ؤو ؤلامخإ

م لِؿذ عواًت الخب ٦ما ًٓجها ال٨شحر، وؤن الٛغى ألاؾاسخي  • ُّ ؤْهغ البدض ؤن عواًت ٢هب اإلاس

٣ٞهت الخب  .وعاء َظٍ الغواًت لِـ عوماوؿُا، ول٨جها ٢هت اإلاٛامغة التي جضعؽ اإلاشابغة والهبر

ا مً ال٣هو الىاعصة في  في َظٍ الغواًت  )٢هت البُل م٘ ابىت اإلال٪ وصاص( الىاعصة ٦ٛحَر

ال٣هت في ٧ىجها ٢هت ؤحى بها ال٩اجب لخد٤ُ٣ َضٞه ألاؾاسخي )ؤلاٞاصة / حٗلُم ال٣ُم ألازال٢ُت 

 .اإلاشلى(

ؤٞاص البدض ؤن ؤصب صي ؤو ٞاٚىىا ؤصب مىا٤ٞ، ألهه ٦شحرا ما ًضٖى بلى السحراث، ومهاظغة  •

ىء، وطل٪ مٛؼي ألاصب ؤلاؾالمي ومً ٚاًاجه، ٞال وؿخُُ٘ ؤن وؿمي ؤصبه ؤصبا بؾالمُا الؿ

ل٩ىهه مؿُدُا مخمؿ٩ا، ل٨ً وظىص ال٨شحر مً ؤ٩ٞاٍع اإلاىا٣ٞت إلا٩اعم ألازال١ وال٣ُم ؤلاؾالمُت، 

ىا ؤن ؤصبه ؤصب مىا٤ٞ  .ًٍغ

 

عاؾاث ألاصبُت ٖمىما، ٞهي   ٦ما ؤما جىنُاث الباخشحن إلاً ًلُه مً اإلاهخّممحن بهظا اإلاجا٫، وبالض  

 :ًلي

ت، ألن طل٪  • حن واإلاخسههحن باالَخمام بةوكاء الغواًت الٗغبُت الىُجحًر ؤوصخي الكباب الىُجحًر

ا ل ُٞه الجهض بم٣اعهخه للٟىىن ألاصبُت ألازغي في هُجحًر
ّ
 .الًٟ مً الٟىىن ألاصبُت التي ٢

م  • حَر حن ٚو بلى  -بالش٣اٞت الٗغبُت مً ألاصباء ألاٞاع٢ت مً اإلاخش٣ٟحن  -ؤقحر ٖلى ألاصباء الىجحًر

ت بلى الٗغبُت، ٦ما ٢ض  خاظاث ألاصب الٗغبي الىُجحري بلى جغظمت ب٣ُت آلازاع ألاصبُت الُىعباٍو

ت  ت اإلا٨خىبت باللٛت ؤلاهجلحًز ت بن لم ٨ًً ٧لها، وألن الغواًاث الىُجحًر جغظم ظلها بلى ؤلاهجلحًز

ما، ؤًًا في خاظت بلى الترظمت بلى الٗ حَر غبُت، ٦ب٣ُت ؤٖما٫ قِىىا ؤحكُبي، وولى قىٍى٩ا، ٚو

ت  .ختى ال ج٣خهغ الترظمت ٖلى ؤٖما٫ ٞاٚىىا ٣ِٞ ؤو ٖلى آلازاع الُىعباٍو

ؤوصخي ٦ّخاب الغاواًاث باال٢خضاء بٟاٚىىا في ؤؾلىبه الخٗلُمي، وصٖىجه الضاثمت ٖلى بنالح  •

٤، ختى ه٩ىن ظمُٗا صٖاة، هضٖى بلى اإلاجخم٘ بخٗالُمه الٟظة الجمُلت، وؤؾلىبه ألاصبي الك ُّ

٩ىن بنالح مجخمٗىا ؤمغا وكتر٥ ُٞه ظمُٗا    .السحر، هإمغ باإلاٗغوٝ، وهىهى ًٖ اإلاى٨غ، ٍو
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ب الباخشحن واإلاخسههحن في ألاصب، ؤن حهخمىا بضعاؾاث ال٣ُم ألازال٢ُت ال٩امىت في  •
ّ
ؤٚع

غ بالش٣اٞت ؤلاؾالمُت 
ّ
٘ عاًت ألاصب اإلاىا٤ٞ و ألاصب اإلاخإز حن اإلاؿُدُحن لٞغ بهخاظاث ألاصباء الىُجحًر

 ال٣ُم يفو٢ُمها اإلاشلى، ختى هخّٗغٝ ٖلى اَخمام ؤصبىا الىُجحري بخىا٣ٞىا م٘ ٚحر اإلاؿلمحن 

 جُاب٤ مً بُيىا ما ومضي الُٟغة، عنُض مً ؤو اإلاشلى، ؤلاوؿاهُت الش٣اٞت مً اإلاىبش٣ت ألازال٢ُت

ا :حٗالى ل٣ىله مهضا٢ا ؤلاؾالمى الخٗاٝع مبضؤ هٟٓغ بخد٤ُ٣ ختى وجىا٤ٞ، ّحَها ًَ
َ
ًَ  ؤ ا آَمُىىا الِظً  ِبهَّ

ْم 
ُ
٣َْىا٦

َ
ل
َ
ًْ  ز ٍغ  ِم

َ
٦

َ
ى ط

َ
ث
ْ
ه
ٌ
ْم  َوؤ

ُ
َىا٦

ْ
ل َٗ ىًبا َوَظ ُٗ ُ

َباِثَل  ق
َ
ىا َو٢

ُ
اَعٞ َٗ ْم  ِبنَّ  ِلَخ

ُ
َغَم٨

ْ
٦

َ
ْىَض  ؤ ْم  هللاِ  ِٖ

ُ
ا٦ َ

٣
ْ
ج
َ
 ًاصي زم " ؤ

ا ل٩ي وؿلم مً ؤمشا٫  الخٟاَم بلى َظا والخٗاٌل في مجخم٘ اإلاخّٗضص ألاصًان وألاظىاؽ مشل هُجحًر

ا جلبـ ٞهم الضًً الظي بغت مىه ؤلاؾالم في الخ٣ُ٣ت، BOKO HARAMمك٩لت  حَر  ًمهض بل ٚو

٤  لضٖىتهم ليؿعى وبُجهم بُيىا اإلاكتر٥ والغنُض الكٗىب، جل٪ هٟىؽ مٟاجُذ ٖلى للخٗٝغ الٍُغ

حن، اؾدىاصا بلى صًً   .مكتر٥ بوؿاوى وعنُض واضر، ٞهم بلى هللا ٚحر م٨َغ

وبٗض طل٪، ٞهظا ظهض اإلا٣ّل، وهخاط اإلابخضت، ٞما ٧ان ُٞه مً نىاب ٞهى مً ًٞل هللا، وما ٧ان 

ُىا الهىاب، وخؿبىا ؤهىا ؤزلهىا الىُت، ُٞه مً 
ّ
َٟىاث ٞهى مً ؤهٟؿىا، وخؿبىا ؤهىا جىز

م
ّ
ل ب٣ى٫ اإلاهُٟى نلى هللا ٖلُه وؾل

ّ
 :وبظلىا مً الجهض الٛاًت، ٞةن ؤنبىا ؤو ؤز٣ٟىا، ٞىخمش

 ."بطا خ٨م الخا٦م ٞاظتهض ٞإناب ٞله ؤظغان، وبطا خ٨م ٞاظتهض ٞإزُإ ٞله ؤظغ"

ّىا مٗهم  ونلى هللا ٖلى زحر زل٤  هاع، وصخابخه ألازُاع، ٖو لى آله ألَا هللا مدمض، ٖو

   .بٟٗى٥ ومّى٪ ًا عّب الٗاإلاحن، وآزغ صٖىاها ؤن الخمض هلل عّب الٗاإلاحن
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ػت لىغع مىغىعاث دزاطُت جؿبُلُت للؿلبت غير الىاؾلين  الخؿىؽ العٍس

 بالعسبُت

 أًمً بً ئطماعُل

اشعبت لغت اللسآن، مسهص اللغاث،   الجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت بماليًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخظ البدث

اث ؤو وخضاث  ٌؿعى َظا البدض مً زال٫ اإلاىهج الىنٟي الاؾخ٣غاجي الخدلُلي بلى وي٘ مىيٖى

ا، وؾُداو٫ البدض ؤلاظابت ًٖ ؾاا٫ البدض صعاؾُت جىاؾب َلبت الىا٣َحن بٛحر الٗغبُت بمال حًز

ت؟ وما هي الاؾاؾُاث التي ًجب ؤن ج٩ىن بها؟ و٦خابت  ِ
ُّ عاؾ اث الّضِ الغثِـ: ما اإلا٣هض باإلاىيٖى

عاؾُت، وما ًيبػي ؤن حكمل  اث ؤو  الىخضة الّضِ ت مً مٟهىم اإلاىيٖى ٍٓغ اخُت الىَّ مضزل ًدىاو٫ الىَّ

مَّ ؤلاحؿان بىمىطط جُب٣ُي
ُ
الىخضاث الضعاؾُت  ؤّن  للىخضة الضعاؾُت. جىنلذ الضعاؾت بلى ٖلُه، ز

مً ؤًٞل الُغ١ اإلاؿخسضمت في جهمُم ؤي ماصة مخسههت صعاؾُت، وطل٪ لىيىح الٛغى، 

الط ال٨شحر مً اإلاك٨الث التي ٢ض ًىاظهها اإلاٗلم، ٦ما ؤّن اإلاىاهج الىخضاث الضعاؾُت حٗضُّ مً  ٖو

بت  ؤمشل اإلاىاهج الضعاؾُت الخٗلُمُت مً اث ال٣ٍغ اتها، ٞخٗخبر اإلاىيٖى خُض جغابِ ؤظؼائها ومدخٍى

 مً جسهو الُالب هي ألا٦ثر ٞاثضة.

 

 اإلالدمت

اث ؤو الىخضة الضعاؾُت حٍٗغ٠ مدضص ًخ٤ٟ ٖلُه اإلاخسههىن في مُضان اإلاىاهج،  لِـ للمىيٖى

لى َظا ألاؾاؽ  ٞؿىداو٫ ظاَضًً الىنى٫ بلى حٍٗغ٠ ٌؿاٖض ٖلى ٞهم ما اإلا٣هىص بها، ٖو

، ٣ًىم بها الخالمُظ في نىعة ؾلؿلت مً ألاوكُت الخٗلُمُت 
ً
ٞالىخضة هي صعاؾت مسُِ لها مؿب٣ا

اث التي تهّم  ت جدذ بقغاٝ اإلاٗلم وجىظحهه، وجىهب َظٍ الضعاؾت ٖلى مىيٕى مً اإلاىيٖى اإلاخىٖى

في  ٣ٞام اإلاخسههىن بالخٗضًل الخالمُظ، ؤو ٖلى مك٩لت مً اإلاك٨الث التي جىاظههم في خُاتهم،

ا، آملحن مً بخغاػ حُٛحراث في شسهُت الخلمُظ وؾلى٦ه. ووؿخُُ٘ ؤن  اإلا٣غعاث الضعاؾُت وجُىٍَغ

ت، جضوع خى٫ مىيٕى ه٠ًُ بإجها : "ؾلؿلت طاث مٗجى مً السبراث وألاوكُت الخٗلُمُت اإلاخىٖى
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سُُىن لها بالخٗاون ُٞما بُجهم، جدذ بقغاٝ اإلاغب صعاسخي ؤو مك٩لت حهخم ي بها الضاعؾىن، ٍو

  1وجىظحهه."

و٧ان ٖامل ْهىع الىخضاث الضعاؾُت هدُجت عّص ٞٗل للمىاهج الضعاؾُت ال٣ضًمت التي 

ت مً اإلاٗلىماث، ومٟاَُم، وؤ٩ٞاع،  غ طل٪ اإلاىهج الخ٣لُضي، ال٣اثم ٖلى مجمٖى ب في جٍُى جٚغ

٨مً طل٪ في الى٣اٍ الخالُت:  2ًخٗلمها الُالب ٖلى ؤجها مىاص صعاؾُت، ٍو

ً واإلاخسههحن بّن َىا٥   -1  مً ٢َِبل زبراء اإلاىاهج، وبٌٗ اإلاٗلمحن اإلامخاٍػ
ً
جسُُُا

ضاص مغظ٘ للىخضة ًخًمً ؤَم ؤَضاٞها وؤوؿب الُغ١  في بىاء الىخضاث وطل٪ إٖل

والىؾاثل؛ لخد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ، و٦ظل٪ جدضًض مجاالث ألاوكُت التي ٣ًىم بها 

، ؤي ٢بل ٢ُام ا
ً
خم َظا الخسُُِ مؿب٣ا لخالمُظ بإي وكاٍ وؾىٝ الخالمُظ، ٍو

  هخ٩لم ًٖ طل٪ بالخٟهُل ٖىض الخٗغى إلاغظ٘ الىخضة.

2-   
ً
مً َٝغ الخالمُظ؛ لخدضًض اإلاجاالث التي جخُغ١ بلحها الىخضة بّن َىا٥ جسُُُا

واإلاغاخل التي جمّغ بها، و٦ُُٟت جىُٟظَا وصوع ٧ّل جلمُظ، و٧ل ظماٖت في ٖملُت 

مً اليكاَاث ٣ًىم بها الُالب لها ٖىاثض الخىُٟظ َظٍ. بياٞت بلى وظىص ؾلؿلت 

 3بًجابُت في ٖملُت الخٗلُم.

اعجباٍ مىيٕى الىخضة بدُاة الخالمُظ ومك٨التهم، وبطابـت الٟىانل والخىاظؼ بحن   -3

ت التي بضوعَا ج٣ىم بدىمُت ال٣ضعاث  ظا ًاصي بلى وخضة اإلاٗٞغ اإلاىاص الضعاؾُت، َو

ً الٗاصاث، والاججاَاث، وا٦دؿاب    4اإلاهاعاث.وج٩ٍى

صوع اإلاٗلم الغثِـ َى ؤلاقغاٝ ٖلى الخالمُظ وجىظحههم والخضزل مً و٢ذ آلزغ؛   -4

لخصخُذ بٌٗ اإلاٗلىماث، ؤو ج٣ضًم بٌٗ ؤلاعقاصاث، وبصاعة اإلاىا٢كاث، والخإ٦ض 

 5مً ؤنَّ ألاوكُت التي ٣ًىم بها الخالمُظ حؿحر في الاججاٍ الؿلُم.

ا  اإلاىغىعاث الدزاطت وأطباب قهَس

اث الضعاؾُت( هدُجت وظىص مىاهج   ؤن ْهىع مىهج الىخضاث الضعاؾُت )اإلاىيٖى
ً
ل٣ض ط٦غها ؾاب٣ا

 ٢ضًمت ال جٟي بمخُلباث الخايغ الضاثم اإلاخُىع، ٞمً َظٍ اإلاىاهج:

                                                           
س اإلاىهجَىضي، نالر،  1  .18م(، م 1999)ٖمان: صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ،  ،جؿٍى
س اإلاىاهجو٦ُل، خلمي ؤخمض،  2 ت،  ،جؿٍى  .21م(، م2224)ال٣اَغة: اإلا٨خباث اإلاهٍغ
س اإلاىهجَىضي،  اهٓغ: 3  . 22-19، م جؿٍى
 .22اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  4
عاهٓغ: مغسخي، مدمض ٖبض الٗلُم،  5 اى: صاع ٖالم ال٨خب،   ،اإلاعلم واإلاىاهج وؾسق الخدَز  .34م(، م1985)الٍغ
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: مىهج اإلاىاّد الّدزاطُت اإلاىفطلت
 
 أوال

الضعاؾُت بلى ٖضص ًدخىي َظا اإلاىهج ٖلى ٖضص ٦بحر مً اإلاىاص الضعاؾُت، خُض ٧ان ج٣ؿم اإلاىاص 

ايُاث، والٟىىن....الض، ٦ما ٢ؿم ٧ّل مجا٫ بلى  ٦بحر مً اإلاجاالث الخسههُت، مشل الٗلىم، والٍغ

اء، وألاخُاء.  جًم ال٨ُمُاء، والٟحًز
ً
ت ٦شحرة، ٞالٗلىم مشال لظل٪ هجض اإلاىاص الضعاؾُت  1ؤ٢ؿام مخٟٖغ

، و٧ّل  اإلاىٟهلت حؿاٖض ٖلى جٟخِذ السبرة، وحكخِذ ال٨ٟغة، وججؼثتها بلى مىاّص، و٧ّل ماصة بلى ؤٕٞغ

 مً الخ٣اث٤.
ً
ت جخًمً ٦شحرا اث جخجؼؤ بضوعَا بلى مجمٖى   2ٕٞغ بلى مىيٖى

 

: مىاهج اليشاؽ
 
 زاهُا

وجضوع خى٫ الخلمُظ ومُىله وعٚباجه، خُض حهخّم بمكاع٦ت اإلاخٗلم، بهىعة بًجابُت في اإلاىا٠٢ 

 مً مى٢ٟه الؿلبي في مىهج 
ً
 3اإلاىاص اإلاىٟهلت.الخٗلُمُت بضال

اإلاا ؤن َظا ال٩اثً حي، ٞال بّض ؤن ٩ًىن في  ٩ّٞل ٧اثً حي ال بّض ؤن ٌِٗل في بِئت، َو

جٟاٖل مؿخمّغ م٘ بُئخه، ومً زال٫ َظا الخٟاٖل ًخٗلم ال٩اثً الخي، بط بن ٖملُت الخٟاٖل هي في 

لى َظا ٞةن  4كاٍ.الىا٢٘ مىب٘ الخىاٞؼ، وبظل٪ ًهبذ الخٟاٖل َى اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي لخٗبحر الي ٖو

ٗخمض ٖلى السبرة اإلاباقغة،  مىهج اليكاٍ ٣ًىم ٖلى الٗمل، ومداولت الاهخٟإ بمهاصع البِئت، َو

واؾخسضام اإلاغظ٘، والىؾاثل اإلاىاؾبت، وفي طل٪ تهُئت للمىا٠٢ الُبُُٗت ال٦دؿاب السبرة، 

 5والخٗلم.

 

: اإلاىهج اإلادىزي
 
 زالثا

ه: "جى ٣هض باإلاىهج اإلادىعي ؤهَّ ُٓم مخ٩امل لسبراث اإلاىهج اإلاضعسخي"، ؤي ؤنَّ اإلاىهج اإلادىعي ظٗل ٍو

 مً مُىلهم وؤٚغايهم. وفي 
ً
 للضعاؾت، بضال

ً
مً خاظاث الخالمُظ ومك٨الث خُاتهم الُىمُت، مدىعا

اجه، والٗمل ٖلى حؿلؿلها،  ، وجدضًض مدخٍى
ً
ّْل اإلاىهج اإلادىعي ؤم٨ً جسُُِ اإلاىهج م٣ضما

 6وجغابُها، وج٩املها.

                                                           
 .155م(، م1988)ال٣اَغة: صاع الجهًت الٗغبُت،  ،اإلاىاهج اإلاعاضسةاهٓغ: ؾغخان، صمغصاف ٖبض اإلاجُض،  1
 .172م(، م1922)ال٣اَغة: م٨خبت الجهًت اإلاهغبُت،  ، اإلاىاهج بين ألاضالت واإلاعاضسةُٖا، ببغاَُم مدمض،  2

ت والخؿبُمل٣اوي، ؤخمض خؿحن، 3   . 215م(، م2222)ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب،  ،اإلاىاهح بين الىكٍس
 .174م  اإلاىاهج اإلاعاضسة،اهٓغ: ؾغخان،  4
 .174مغظ٘ ؾاب٤، م  5
 .131اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  6
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 ىاع الىخداث الدزاطُت ) اإلاىغىعاث الدزاطُت(أه

 

: وخداث كاةمت على اإلاادة الدزاطُت
 
 أوال

ٓهغ َظا بىيىح في الاؾم الظي   باإلاىاّص الّضعاؾُت، ٍو
ً
 وز٣ُا

ً
ًغجبِ َظا الىٕى مً الىخضاث اعجباَا

ًىضعط جدخه َظا الىٕى مً الىخضاث، ولِـ مٗجى طل٪ ؤن َظٍ الىخضاث ججٗل مً اإلااصة 

ً الٗاصاث، الض ما ججٗل مجها ه٣ُت اهُال١؛ لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ ؤزغي مشل ج٩ٍى عاؾُت َضٞا لها، وبهَّ

والاججاَاث، وجىمُت ال٣ضعاث، وختى ا٦دؿاب الخالمُظ للمٗلىماث في ّْل َظٍ الىخضاث ال ًخّم 

ما ًخّم مً زال٫ ألاوكُ ٣ت الخ٣لُضًت الخل٣ُيُت ٦ما َى الخا٫ في مىهج اإلاىاّص، وبهَّ ت اإلاؿخمغة بالٍُغ

 1التي ٣ًىمىن بها ؤي ًخّم بدىُٓم مسال٠، وبإؾلىب ظضًض.

وبٗباعة ؤزغي هي وخضة لخىُٓم اإلاىاّص الضعاؾُت خى٫ مدىع مغ٦ؼي ٢اثم في اإلااصة 

الضعاؾُت هٟؿها، لُضعؾها الخالمُظ ب٣هض ا٦دؿابهم هخاثج حٗلُمُت مكخ٣ّت مً زبراتهم التي مغوا 

وال هيسخى ؤن الؿبب اإلاى٣ُي الظي ًجٗل َظٍ الىخضاث  الضعاؾُت،بها، زال٫ اجهالهم باإلااصة 

غ مىاهج اإلاىاّص  مغجبُت باإلااصة الضعاؾُت َى ؤّن الىخضة الضعاؾُت ٢ض ْهغث ٦دل٣ت مً خل٣اث جٍُى

الّضعاؾُت، ومٗجى طل٪ ؤهه ًم٨ىىا ال٣ى٫ بإن الىخضاث الضعاؾُت هي في خ٣ُ٣ت ألامغ ؤخضر نىعة 

 ؤن هجض َظا الىٕى مً الىخضاث ًىضعط مً الهىع اإلاخُىعة إلاى
ً
با ه لِـ ٍٚغ هج اإلاىاّص، ولهظا ٞةهَّ

 2جدذ ٖىىان )وخضاث ٢اثمت ٖلى اإلااصة الضعاؾُت(.

 

: وخداث كاةمت على الخبرة
 
 زاهُا

ت، ًخّم جىُٓمها خى٫ ٚغى الخلمُظ، وحؿخسضم اإلاىاّص  وهي ٖباعة ًٖ ؾلؿلت مً السبراث التربٍى

ختى جخاح د٤ُ٣ ٚغيه، وا٦دؿاب هخاثج حٗلُمُت هابٗت مً السبرة هٟؿها، و الضعاؾُت ٧ي جاصي بلى ج

الٟغنت ؤمام الخالمُظ للمغوع بالسبراث اإلاُٗىت اإلاُلىبت ٞالبّض ؤن جخاح لهم الٟغنت لل٣ُام بإ٦بر ٢ضع 

مً ألاوكُت، وختى ًؼصاص ب٢بالهم ٖلي َظٍ ألاوكُت بٟاٖلُت ُٞجب عبُها بداظاتهم ؤو 

ى   َظا الىٕى مً الىخضاث، ومٗجى طل٪ ؤنّ ٧ّل وخضة مً وخضاث بمك٨التهم، َو
ً
ما ٣ًىم به ٞٗال

                                                           
عاهٓغ: الُماوي، بؾغاء،  1 اى،  ،مىاهج وؾسق جدَز  .45م(، م1999)بدض لىُل صعظت اإلااظؿخحر، ٚحر ميكىع، الٍغ
 .181، ماإلاىاهج اإلاعاضسة اهٓغ: ؾغخان، 2
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خمُّ ازخُاع ٖىىان الىخضة ٖلى  الىٕى الشاوي البّض مً اعجباَها بّما بداظاث الخالمُظ ؤو بمك٨التهم، ٍو

 1َظا ألاؾاؽ.

   

 2 مساعاة ئوشاء وخدة كاةمت على الخبرة

1-  
ً
ا  بداظاث الخالمُظ ؤو بمك٨التهم. ؤن ج٩ىن الىخضة مغجبُت اعجباَا ٢ٍى

ؤن ٣ًىم السبراء واإلاسخهىن بىي٘ السٍُى الٍٗغًت، وبىاء اله٩ُل الٗام لٗضص  -2

 ٦بحر مً الىخضاث م٘ التر٦حز ٖلي ؤَضاٝ ٧ّل وخضة.

ؤن ٣ًىم الخالمُظ باالزخُاع مً َظٍ الىخضاث، زم ٌكتر٧ىن بٗض طل٪ م٘ اإلاٗلمحن في  -3

ًت التي ٢ام السبراء بىيٗها.جسُُِ ظىاهب الىخضة مؿترقضًً با  لسٍُى الٍٗغ

ت التي ًخمُّ مً زاللها -4  ؤن ٩ًىن التر٦حز في َظٍ الىخضاث ٖلى ألاوكُت اإلاخىٖى

اءة، و  ً الٗاصاث والاججاَاث الاًجابُت البىَّ  جىمُت ٢ضعاث الخالمُظ اإلاسخلٟت،ج٩ٍى

٤  وا٦دؿاب اإلاٗلىماث، وا٦دؿاب اإلاهاعاث، وؤلاإلاام بالخ٣اث٤ واإلاٟاَُم ًٖ ٍَغ

 
ً
غاعى الٟغو١ الٟغصًت بحن الخالمُظ ٖلى الىُا١ الىاؾ٘. الخٗلم الظاحي، وؤزحرا

ُ
 ؤن ج

  

 أَداف الىخداث الدزاطُت

: الجاهب اإلاعسفي 
 
 أوال

ت، ؤي  ؿتهضٝ ٨ٞغة ويىح البِئت ال٩لُت للمٗٞغ كخمل ٖلى الخ٣اث٤، واإلاٟاَُم، والخٗمُماث، َو َو

ت وج٩املها.ؤن ً  3هل اإلاخٗلم بلى ال٩لُاث، ولِـ الجؼثُاث، بمٗجى بهه ًبرػ ٨ٞغة وخضة اإلاٗٞغ

: الجاهب الىحداوي
 
 زاهُا

ُت لها نلت وز٣ُت ُت  بن الجىاهب اإلاٗٞغ مه مً الجىاهب اإلاٗٞغ
ّ
بالجىاهب الىظضاهُت، وؤّن ما ًخّم حٗل

 بالجاهب 
ً
ا ٍغ الىظضاوي، بمٗجى ؤهه ًهبذ ٢لُل ال٣ُمت بطالم ًهبذ ٢لُل ال٣ُمت، بطا لم ًغجبِ ظَى

٨ًً له جإزحر ٖلى مدغ٧اث الؿلى٥، ب٩ّل ما ٌكمله مً خاظاث، ومُى٫ واججاَاث، و٢ُم، وهىاحي 

١ وؤوظه ج٣ضًغ.  4جظوُّ

 

                                                           
عالُماوي،  1  .45، ممىاهج وؾسق جدَز
 .47مغظ٘ ؾاب٤، م 2
ت والخؿبُمل٣اوي،  3  .429 -428، م اإلاىاهح بين الىكٍس
 .429اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
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: اإلاهـازة
 
 زالثا

خ٣ُ٣ت ؤن الىخضاث الضعاؾُت جدضص اإلاهاعاث التي هغظى ؤن ٨ًدؿبها الخالمُظ مً زال٫ صعاؾت 

ة، ؤي ؤن ألاَضاٝ اإلاخٗل٣ت باإلاهاعاث مهاٚت لخبحن اإلاؿخىي الظي ًجب ونى٫ الخالمُظ بلُه، الىخض

حر طل٪. ُت، ؤٚو  1في ٧ّل مهاعة ؾىاء ؤ٧اهذ مهاعاث اظخماُٖت، ؤم مهاعاث خغ٦ُت، ؤو مهاعاث مٗٞغ

 

: أطلىب الخفىـير
 
 زابعا

مجها، وطل٪ بىي٘ الٟغوى،  ٞاإلاخٗلم ٌكٗغ باإلاك٨الث، وصعاؾت ؤبٗاصَا، وألاؾباب التي هبٗذ

ونُاٚتها ٖلى هدى ؾلُم، وظم٘ البُاهاث وألاصلت والكىاَض التي حؿاٖض الُالب ٖلى ٢بى٫ بٌٗ 

ٌ بًٗها.  2الٟغوى، و ٞع

ب اإلاخٗلم ٖلى ؤؾلىب الخ٨ٟحر الٗلمي الظي ٣ًىم ٖلى ظاهب اإلاالخٓت  ظا ٌٗجي جضٍع َو

ت الٗلمُت.الض٣ُ٢ت، والخسُُِ، والى٣ض، واإلا٣اعهت، والاؾخيخا
ّ
 3ط، وبنضاع ألاخ٩ام اإلاؿدىضة بلى ألاصل

 

 اإلابدث الثاوي: أطع وخطاةظ الىخدة الدزاطُت

٠ الؿاب٤ للىخضة، ومً الى٣ـاٍ اإلاىضخت لها، ًم٨ىىا ؤن وؿخسلو ألاؾـ التي ج٣ىم  مً الخٍٗغ

 ٖلحها الىخضة ٖلى الىدى الخالي:

 

 مبدأ وخدة اإلاعسفتئشالت الحىاحص بين اإلاىاّد الدزاطُت ختى ًخدلم  -1

 ٖلى ؤؾاؽ الٟهل الخـاّم بحن اإلاىاّص التي 
ً
عؤًىا مً ٢بل ؤن مىهج اإلاىاّص الضعاؾُت اإلاىٟهلت ٧ان مبيُا

ًخًمجها اإلاىهج، و٢ض ونلذ الّضعظت بلى الٟهل بحن ؤظؼاء اإلااصة الضعاؾُت الىاخضة ٦ما َى الخا٫ 

ىاّص اإلاترابُت والظي ٧ان حهضٝ بلى عبِ بٌٗ في صعاؾت اللٛت ؤو التربُت الضًيُت. زم ْهغ مىهج اإلا

اإلاىاّص اإلادكابهت، ؤو ٚحر اإلادكابهت ول٨ً الغبِ لم ًد٤٣ ؤٚغايه، زم ْهغ مىهج اإلاجاالث الىاؾٗت 

الظي ٧ان حهضٝ بلى صمج اإلاىاّص، وبػالت الخىاظؼ والٟىانل بُجهما، ول٨ً الظي خضر َى ؤن الضمج 

٣ت نىعٍت بط إلاـ   بٍُغ
ّ

اث وألاظؼاء ٣ٞض ب٣ُذ لم ًخّم بال الخُٛحر ٖىىان ال٨خب ٣ِٞ، ؤما اإلادخٍى

                                                           
ين في حعلُم اللغت العسبُت أل نالر، ٖبض الخلُم،  1 ً اإلااليًز غساع جطمُم وخداث دزاطُت للحجاج واإلاعخمٍس

)بدض م٣ضم لىُل صعظت ماظؿخحر الٗلىم ؤلاوؿاهُت في اللٛت الٗغبُت وآصابها، ٧لُت مٗاٝع الىحي والٗلىم  ،خاضت

ا،   .  71م(، م2225ؤلاوؿاهُت، الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت، مالحًز
 .71اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
 .72-71اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
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٦ما هي ٧ّل ظؼء مجها مىٟهل جماما ًٖ ب٣ُت ألاظؼاء ألازغي، ولم ًىجر َظا الخىُٓم اإلاجهجي بال في 

  1ٖضص ٢لُل مً الضو٫ اإلاخ٣ضمت ؤما في الضو٫ الىامُت ٣ٞض جم بهىعة زاَئت واؾمُه ٣ِٞ.

م٨ىىا ال٣ى٫ بإن مىاهج اإلا ىاّص الضعاؾُت ب٩اٞت ؤهىاٖها ٢ض ٞكلذ في بػالت الخىاظؼ بحن ٍو

٣ت ٞٗالت ومازغة، ومً َىا ٧اهذ الخاظت ماّؾت بلى البدض ًٖ جىُٓم مجهجي  اإلاىاّص الضعاؾُت بٍُغ

، ومً َىا ْهغث الىخـضاث الضعاؾُت.
ً
 آزغ جخالشخى ُٞه الخىاظؼ جماما وجظوب ُٞه الٟىانل جهاثُا

 

 طاض وشاؽ الخالمُربىاء الىخدة على أ -2

ٌٗخمض جهمُم الىخضاث الضعاؾُت ٖلى ٢ُام الخالمُظ بؿلؿلت مً اليكاَاث وفي مجاالث مخٗضصة 

مشل الخسُُِ للىخضة، ال٣ُام بدىُٟظ الىخضة، وظم٘ البُاهاث واإلاٗلىماث وجدلُلها، واإلاىا٢كاث، 

٣ض الىضواث، و٦خابت اعة، ٖو غ، وبنضاع ال٣غاعاث  واؾخسضام الىؾاثل اإلاسخلٟت، وال٣ُام بالٍؼ الخ٣اٍع

جب ؤن ج٩ىن مؿخمّغة 2وألاخ٩ام . َظا وج٣ىم َظٍ ألاوكُت جدذ بقغاٝ اإلاضعؽ وجىظحهه، ٍو

ت؛ لخهل بلى اإلاغخلت ؤلاًجابُت في ٖملُت الخٗلُم.  ومخىٖى

 

م في ئزشاد الخالمُر وجىحيههم -3
ّ
 دوز اإلاعل

ـ الىخضة ًىدهغ في  م في جضَع
ّ
بهم ٖلي بن الضوع الغثِـ للمٗل بعقاص الخالمُظ وجىظحههم، وجضٍع

ت ٦بري مشل الخسُُِ، والٗمل الجماعي، ومىا٢كت الىخاثج. ٦ما  ال٣ُام بٗملُاث لها ؤَمُت جغبٍى

جخُلب الىخضة مً جضزل اإلاٗلم في الى٢ذ اإلاىاؾب؛ لخصخُذ بٌٗ اإلاٗلىماث، ؤو لخىيُذ بٌٗ 

م في الى 
ّ
خضة صوع جغبىي ٦بحر، بط ًدُذ الٟغنت ؤمام ألا٩ٞاع، ومً َىا ًّخطر لىا ؤّن صوع اإلاٗل

بهم في الخسُُِ والخ٨ٟحر الٗلمي اإلاىٓم،  الخالمُظ لل٣ُام باألوكُت اإلاسخلٟت، ٦ما ٌٗمل ٖلى جضٍع

مها... ومً َىا ًم٨ىىا ال٣ى٫ بإّن  ا٫، ٦ظل٪ ٖلى عؾم السُِ وجىُٟظَا وج٣ٍى ّٗ والٗمل الجماعي الٟ

م في ّْل َظا الخىُٓم اإلاجهجي 
ّ
 3َى مىّظه ومغبي بمٗجي ال٩لمت.اإلاٗل

ا في اإلاىهج الخ٣لُضي ٞضوع اإلاٗلم مدضوص بلي ؤ٢صخى صعظت بط ًىدهغ في ٖملُت جىنُل  ؤمَّ

اإلاٗلىماث مً ال٨خاب اإلاضعسخي بلي طًَ الخالمُظ، وطل٪ مً زال٫ الكغح، والخ٨غاع، والخلسُو، 

                                                           
ع، : الُماوي،اهٓغ 1  .49م مىاهج وؾسق جدَز
ين في حعلُم اللغت العسبُت ألغساع خاضتاهٓغ: نالر،  2 ً اإلااليًز ، جطمُم وخداث دزاطُت للحجاج واإلاعخمٍس

 .72م
س مىاهج اإلاسخلت ألاولىاهٓغ: و٦ُل، خلمي ؤخمض،  3 )ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ  ،الاججاَاث الحدًثت في جخؿُـ وجؿٍى

 . 324 – 323م(، م 2222الٗغبي، 
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م في ّْل اإلاىهج الخ٣لُضي  والغؾم، والخىيُذ، وجىظُه ألاؾئلت، ومٗجى طل٪ ؤّن ٧ّل ما ٣ًىم
ّ
به اإلاٗل

 مً ألاَضاٝ 
ً
 واخضا

ً
 َضٞا

َّ
َى مغجبِ بتزوٍض الخالمُظ باإلاٗلىماث التي ال جمشل في خض طاتها بال

ت اإلاخٗضصة.  1التربٍى

 

 الىخدة وزبـ الّدزاطت بدُاة الؿالب -4

اث التي تهّم الُلبت، ؤو خى٫ مك٩لت مً اإلا ك٨الث التي جضوع الىخضة خى٫ مىيٕى مً اإلاىيٖى

ض   بت ناص٢ت، وخماؽ قضًض، ُٞبظلىن اإلاٍؼ ظا ًجٗلهم ٣ًبلىن ٖلى صعاؾت الىخضة بٚغ جىاظههم، َو

م بسبراث ؤ٦ثر وؤٖم٤، وحؿهم َظٍ السبراث في  يخج ًٖ طل٪ مغوَع ض مً الجهض واليكاٍ، ٍو واإلاٍؼ

ىا جاصي ا اصة اإلاٗلىماث، وج٩ىًٍ الٗاصاث، والاججاَاث، وجىمُت اإلاهاعاث، َو ت صوعَا ٍػ لٗملُت التربٍى

ٖلي زحر وظه. واعجباٍ الىخضة بدُاة الُلبت ًاصي بلى جضُٖم نلت اإلاضعؾت بالبِئت واإلاجخم٘ بٗض 

ؤن ٧اهذ الهلت قبه مٗضومت في ّْل مىاهج اإلاىاّص الّضعاؾُت، وخُض بنَّ الىخضة جغجبِ 

اث التي تهّم الُلبت ؤو باإلاك٨الث التي جىاظههم ٞاإلاك٨الث ال  ا جىظض باإلاىيٖى  جيكإ مً ٞغاٙ، وبهمَّ

 2في البِئت التي ٌِٗل ٞحها.

 

 حعمل الىخدة على جدلُم ألاَداف التربىٍت -5

خمشل في الى٣اٍ آلاجُت:  ٍو

بت في  •  ا٦دؿاب اإلاٗلىماث التي ٌكٗغ الخالمُظ بداظت بلحها، وج٩ىن لضحهم الٚغ

 جدهُلها.

الخ٨ٟحر الٗلمي، وال٣ضعة ٖلى جىمُت بٌٗ ٢ضعاث الخالمُظ مشل: ال٣ضعة ٖلى  • 

الخسُُِ، وال٣ضعة ٖلى الٗمل الجماعي، وال٣ضعة ٖلى اإلاىا٢كت، ال٣ضعة ٖلى خّل 

 3اإلاك٨الث.

 

م والؿلبت وغع الطىزة النهاةُت لها -6
ّ
 جىغع الىخدة في ضىز َُيل عام، زم ًترن للمعل

لت الّضعاؾُت، والّه٠ ٣ًىم اإلاسخهىن في بضاًت ألامغ بازخُاع مىيٕى الىخضة، وجدضًض اإلاغخ

الضعاسخي الظي ؾىٝ جضعؽ به، زّم ٣ًىمىن بٗض طل٪ ببىاء مغظ٘ الىخضة في نىعة ٩َُل ٖام 

                                                           
 اإلاغظ٘ الؿاب٤.1 
 172م اإلاىاهج اإلاعاضسة،ؾغخان،  2
 .173اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  3
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ىض جىُٟظ الىخضة ٌكتر٥ الخالمُظ م٘ اإلاٗلمحن في الخسُُِ وجدضًض  ًت، ٖو ًخًمً السُىٍ الٍٗغ

لٟت التي ؾ٣ُىم بها مغاخل الخىُٟظ، والٟترة الؼمىُت الالػمت ل٩ّل مغخلت وجدضًض ألاوكُت اإلاسخ

الخالمُظ والهضٝ مً ٧ّل وكاٍ، والُغ١ وألاؾالُب التي ًجب بجباٖها؛ لخد٤ُ٣ َظا الهضٝ مً ٧ّل 

٣ا ل٣ضعجه واؾخٗضاصاجه وعٚباجه.   1وكاٍ، و٦ظل٪ جدضًض صوع ٧ّل جلمُظ في جىُٟظ َظٍ ألاوكُت ٞو

 

 خطاةظ الىخداث الدزاطُت

الضعاؾُت مً باخض آلزغ، ول٨ً الىدُجت ٢ض ج٩ىن واخضة، ل٣ض ازخل٠ جغجِب زهاثو الىخضاث 

 2خُض عجب ؤخمض الل٣اوي بٌٗ زهاثو الىخضاث وهي:

ت وج٩املها. -1  ؤجها ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ جإ٦ُض وخضة اإلاٗٞغ

 ؤجها ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ مدىع مٗحن ًغجبِ باإلاُى٫، والخاظاث، واإلاك٨الث. -2

 خمام.ؤجها ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ وي٘ ٢ضعاث الخالمُظ مىي٘ الاَ -3

 ؤجها ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الخسُُِ، والٗمل اإلاؿب٤. -4

 ؤجها ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الٗمل اإلاكتر٥ بحن اإلاٗلم والخالمُظ. -5

 ؤجها ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ اإلاكاع٦ت ؤلاًجابُت مً ظاهب اإلاخٗلم. -6

ـ والىؾاثل الخٗلُمُت وؤؾالُب  -7 ؤجها ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الخىٕى في َغ١ الخضَع

م.  الخ٣ٍى

ا ٖىض خلمي الى٦ُ  3ل وخؿحن مدمىص ٩ٞان جغجُبهما للسهاثو ٦ما ًلي:ؤمَّ

 ؤجها حٗخمض ٖلى ؤؾاؽ وكاٍ الخالمُظ. -1

 ؤجها جغاعى مبضؤ الٟغو١ الٟغصًت. -2

ت، وبػالت الخىاظؼ بحن اإلاىاّص  -3 ٣ت ٞٗالت ٖلى جغابِ ؤظؼاء اإلاٗٞغ ؤجها حٗمل بٍُغ

 اإلاسخلٟت.

                                                           
ع: الُماوي، اهٓغ 1  .49، ممىاهج وؾسق جدَز
ت والخؿبُم،ل٣اوي،  2  .399 -392م اإلاىاهح بين الىكٍس
س مىاهج اإلاسخلت ألاولىو٦ُل،  3  . 324-323، مالاججاَاث الحدًثت في جخؿُـ وجؿٍى
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م للخىُٓم ؤجها حٗمل ٖلى جؼوٍض الخالمُظ باإلاٗلىماث، والخ٣اث٤ واإلاٟاَُ -4

 الؿ٩ُلىجي.

ت مهّمت. -5  حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ جغبٍى

 ؤجها حٗمل ٖلى عبِ اإلاضعؾت بالبِئت. -6

 حؿاٖض ٖلى مٟهىم الخٗلُم الظاحي. -7

 1وظاء جغجِب زهاثو الىخضاث ٖىض ؤبي مغوان، ٖلى الىدىالخالي:

ـت -1  وخضة اإلاٗٞغ

وجضوع في ٞل٨ه، وال جٟلذ مً جضوع الضعاؾت في مىهج الىخضاث خى٫ مدىع عثِـ جغجبِ به ألا٩ٞاع، 

، ٣ًترخه 
ً
، ؤو مكغوٖا

ً
، ؤو مك٩لت، ؤو مى٢ٟا

ً
ا ، و٢ض ٩ًىن َظا اإلادىع ماصة، ؤو مىيٖى بَاٍع

 ًماعؾىهه صازل اإلاضعؾت، وجضوع الضعاؾاث بمسخل٠ مجاالتها خى٫ َظا 
ً
الضاعؾىن، ؤو وكاَا

ت بهظا الك٩ل ٌؿاٖض الضاعؾحن ٖلى بصعا٥ الٗ ُٗجهم اإلادىع، وج٣ضًم اإلاٗٞغ ال٢اث بُجها مً ظهت، َو

 . ٖلى خؿً الاهخٟإ بها في مىاظهت اإلاىا٠٢ الجضًضة مً ظهت ؤزغي 

 

 اعجباٍ الضعاؾت بىا٢٘ الخُاة -2

الضعاؾت في الىخضاث جضوع خى٫ مكا٦الث البِئت والخُاة، وخاظاث الضاعؾحن، ولظا ٞهي جضٖم 

ت   لهم ٖلى مىاظهت مخُلباث ٖال٢ت الضاعؾحن بالخُاة، وججٗل ما ًدهلىهه مً ٖلم ومٗٞغ
ً
ٖىها

الخُاة مً ظهت، ٦ما حؿاٖضَم ٖلى جٟاصي الهغإ بحن اإلاُى٫، والاججاَاث، وال٣ُم مً ظهت 

 ؤزغي.

 

  جد٤ُ٣ مبضؤ قمى٫ السبرة وج٩املها  -3

٣بلىن ٖلحها ب٨ٟغ مخٟخذ،  الىخضاث جخهل بداظاث الضاعؾحن ومك٨التهم، ٞخشحر صواٞٗهم، ٍو

٨ٟغو  سغظىن مً طل٪ ٧له بمٟاَُم ومباصت ًدضصون مك٨التها، ٍو ن في َغ١ الخٛلب ٖلحها، ٍو

ً اإلاُى٫، وا٦دؿاب الاججاَاث، وصٖم ال٣ُم، وجىظُه الؿلى٥ بجها بظل٪ حؿاٖض . حؿاٖض ٖلى ج٩ٍى

                                                           
 اهٓغ: ص.ؤبى مغوان، مىهج الىخضاث )اإلاجهاط التربىي(، الغابِ: 1

 http://ikhwanwayonline. wordpress.com/2009/11/08  م.13/1/2211هٓغ ًىم 
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اصي طل٪ بلى بىاء شسهُت  ، ولِـ ٖلى ق٩ل ؤظؼاء مخىازغة، ٍو
ً
 مخ٩امال

ً
ٖلى ؤن ٩ًىن الخٗلم ٦ال

 مخ٩
ً
 قامال

ً
ت جىمى همىا  في ظمُ٘ الىىاحي.ؾٍى

ً
 1امال

 

 اٖخماص الضعاؾت ٖلى اليكاٍ واإلاكاع٦ت  -4

في ّْل َظا الّخىُٓم اإلاجهجي، جخاح الٟغنت للضاعؾحن؛ لِكاع٧ىا في جسُُِ الىخضاث الضعاؾُت 

مها، ٦ما ٌؿمذ لهم بال٣ُام بمكغوٖاث صعاؾُت حؿتهىحهم، ؤو حؿخجُب لخاظاتهم  وجىُٟظَا وج٣ٍى

ىضما ًخد٤٣ ط ه، ٞةن الّضاعؾحن ٣ًبلىن ٖلى الّضعاؾت بكى١ واَخمام، ومً زّم الصسهُت، ٖو
ّ
ل٪ ٧ل

م اإلاؿخمّغ.
ّ
احي، والخٗل

ّ
م الظ

ّ
 2جضوم آزاع الضعاؾت، وج٣اوم اليؿُان، وفي طل٪ جد٤ُ٣ إلابضؤ الخٗل

 

 اٖخماص الضعاؾت ٖلى الخٗاون والٗمل الجماعي  -5

ؽ، ؤو الضاعؾحن م٘ بًٗهم بًٗا في الىخضاث الضعاؾُت ٞغم مخٗضصة للخٗاون بحن اإلاغبي، والّضاع 

ب لهم ٖلى  مها، وفي طل٪ جضٍع ساط ال٣غاعاث بكإن جسُُِ ؤوكُت الىخضاث، وجىُٟظَا، وج٣ٍى
ّ
اج

ؤؾالُب الخُاة الاظخماُٖت بجمُ٘ مباصئها و٢ُمها، ٦ما ًخد٤٣ مً زال٫ طل٪ صٖم الّضًم٣غاَُت 

ب للّضاعؾحن ٖلى الّخٗاون، والٗ ُه جضٍع   3مل الجماعي.بجمُ٘ مباصئها، ٞو

 

6-   
ً
  جسُُِ الىخضاث الضعاؾُت وبٖضاصَا ؾلٟا

 ما 
ً
الىخضاث الضعاؾُت ج٣ىم في جسُُُها ٖلى ؤؾاؽ ٖلمي ٌٗخمض ٖلى البدض والضعاؾت، ٨ٞشحرا

اث التي تهمهم ؤو مك٨التهم،  ججغي الضعاؾاث والبدىر ٖلى الضاعؾحن، لخدضًض اإلاىيٖى

وخاظاتهم، ومً زّم جدضًض مجاالث الضعاؾت التي جدىاولها الىخضاث، وجىػَٗها ٖلى اإلاغاخل 

 ٌؿاٖض في الجهاًت ٖلى مىاؾبتها إلاؿخىي الّضاعؾحن، وجضعظها، وجماؾ٨ها، والهٟىٝ الّض 
ً
عاؾُت جىػَٗا

 إلخضي اإلاك٨الث التي واظهذ 
ّ

اث، وبظل٪ ٣ًضم هٓام الىخضاث خال وج٩املها ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخٍى

                                                           
 .233، ماإلاىاهج اإلاعاضسة ؾغخان، 1
 .234اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
 .235مغظ٘ ؾاب٤، م 3
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باتهم، ومُىلهم جدذ  ٤َ ٚع مىاهج اليكاٍ، خُىما جغ٦ذ ؤمغ جسُُُها للضاعؾحن ٣ًىمىن به ٞو

 1غبي.بعقاص اإلا

 

م همى الضاعؾحن   -7 ؾـ الٗلمُت الؿلُمت في ج٣ٍى
ُ
 مغاٖاة ألا

الت في ظمُ٘  ّٗ كاٍ، والّخسُُِ، واإلاكاع٦ت الٟ
ّ
 ل٣ُام الىخضاث ٖلى ؤؾاؽ الٗمل والي

ً
هٓغا

ها حؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ بما جدضزه مً الخٛحراث الؿلى٦ُت في  زُىاث بىائها وجىُٟظَا، ٞةجَّ

، واإلاُى٫، والاج م همى … جاَاث، وال٣ضعاث واإلاهاعاث اإلاٗاٝع بلض، ومً زم ٞهي حٗخمض في ج٣ٍى

ت، مشل مالخٓت اإلاغبحن لؿلى٥ الضاعؾحن،  الضاعؾحن في جل٪ الجىاهب ٖلى ؤؾالُب مخىٖى

م  ت، ٦ما جغاعي الىخضاث يغوعة ؾحر الخ٣ٍى ٍغ ت، والٗملُت، والخدٍغ  بلى –والازخباعاث الكٍٟى
ً
ظىبا

، م٘ زُىاث بىاء الىخض –ظىٍب 
ً
، وقامال

ً
م مؿخّمغا مها، وؤن ٩ًىن الخ٣ٍى اث، وجىُٟظَا وج٣ٍى

 
ً
 . 2ومخ٩امال

 

 اإلابدث الثالث: خؿىاث بىاء الىخداث الدزاطُت

ؿخٗان ٞحها بالضعاؾاث الٗلمُت، لخدضًض مك٨الث الضاعؾحن   ٌُ الىخضاث مكغوٖاث م٣ىىت، 

ها الٟغنت لخ٣ضًم اإلاىاهج مخماؾ٨ت مخ٩املت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ؤلاًجابُت، 
ّ
وخاظاتهم، وجتهُإ في ْل

ؿُت بظل٪ ج٣ضم ؤؾل كاٍ، واإلاكاع٦ت، والاعجباٍ الىز٤ُ بالبِئت والخُاة، بن الىخضة الخضَع
ّ
 والي

ً
ىبا

 للضعاؾت، جخجلى ٞحها الٗىاًت باإلااصة والّضاعؽ، والبِئت، واإلاجخم٘، والخُاة في يىء اججاهي 
ً
ظضًضا

بإ الى٣اٍ الخالُت:3ج٩امل السبرة وقمىلها.
ّ
  4ولبىاء وخضاث صعاؾُت مد٨مت ًجب اج

 وي٘ زُت الّضعاؾت. -2 جدضًض ألاَضاٝ الٗاّمت. -1

 نُاٚت مجاالث الىخضة وجىُٓمها. -4 جدضًض مجاالث الىخضة الضعاؾُت. -3

كاَاث اإلاىاؾبت. -6 جدضًض ألاَضاٝ الساّنت ل٩ل وخضة. -5
ّ
 جدضًض الي

ـ الىخضة. -7 ػمت لخضَع
ّ

م. -8 بٖضاص اإلاهاصع الال  الّخ٣ٍى

                                                           
ين في حعلُم اللغت العسبُت ألغساع خاضتجطمُم وخداث دزاطُت اهٓغ: نالر،  1 ً اإلااليًز ، م للحجاج واإلاعخمٍس

24 
ع العلىموكىان، ٣ٌٗىب خؿحن،  2 )ٖمان: صاع الٟغ٢ان، الُبٗت  اججاَاث معاضسة في مىاهج وأطالُب ؾسق جدَز

 .45م(، م 1984ألاولى، 
ت والخؿبُمل٣اوي،  3  .399، م اإلاىاهح بين الىكٍس
 . 422اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  4
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: جددًد ألاَداف العامت
 
 أوال

ت  لى ألاَضاٝ الٗامت هي السُىة ألاولى في بىاء ؤي مىهج ٌٗخمض ٖلى ٞلؿٟت جغبٍى م٣بىلت، ٖو

ت اإلايؿ٣ت في بَاع ؤَضاٝ  ت مً السبراث التربٍى ٗخبر اإلاىهج مجمٖى باث، وخاظاث الّضاعؾحن. َو ٚع

م في اجّجاٍ مٗحن.
ّ
 1مغؾىمت، حؿعى بلى جد٤ُ٣ همى اإلاخٗل

م اإلاغظى جد٣ُ٣ه مً صعاؾت الخالمُظ 
ّ
ٞاألَضاٝ هي ون٠ ٧امل، وص٤ُ٢ لىٕى الخٗل

ًض ألاَضاٝ ونُاٚتها، وطل٪ بىي٘ جهىع ٖام لها، وجدخىي للىخضة ومؿخىاٍ، ولهظا ًجب جدض

ت اإلاغجبُت بمىيٕى الىخضة، وال٣اٖضة ألاؾاؾُت  ُت، والىظضاهُت، واإلاهاعٍّ ٖاصة ٖلى الجىاهب اإلاٗٞغ

م، ومخ٩املت ُٞما بُجها، ومخىاػهت بدُض ال ًُػى 
ّ
في َظا الكإن ؤن ج٩ىن قاملت لجمُ٘ ؤوظه الخٗل

 ما جإحي ؤَضاٝ الىخضة ٚحر ٢ابلت للخد٤ُ٣، هدُجت لٓغوٝ ظاهب ٞحها ٖلى الجىاهب 
ً
ألازغي، و٦شحرا

زانت باإلم٩اهاث اإلاخاخت ؤو ٢ضعاث الّخالمُظ، وخاظاتهم، ومُىلهم اإلا٣غعة لضعاؾت الىخضة، وفي 

 ُٞه.
ً
 مك٩ى٧ا

ً
 2ظمُ٘ َظٍ ألاخىا٫ جهبذ مؿإلت جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الىخضة الٗامت ؤمغا

 

ع : وغع خؿت الخدَز
 
 زاهُا

ت التي ٌؿحر ٖلحها اإلاىهج،  جغجبِ السُت بُبُٗت الُىم اإلاضعسخي اإلاى٨ٗؿت ٖلى الٟلؿٟت التربٍى

ومجاالث الضعاؾت، وجىػَ٘ الى٢ذ ٖلحها، وظمُ٘ ما ًاصي بلى خؿً الخىُٟظ، واججاَاث التربُت 

 3اإلاٗانغة.

 

: جددًد مجاالث الىخدة الدزاطُت
 
 زالثا

ضُّ الخلمُظ واإلاجخم٘ والبِئت هي َٗ خّم  ٌُ اإلاهاصع ألاؾاؾُت التي ٌؿدىض بلحها في ازخُاع مجا٫ الىخضة، ٍو

ظا  طل٪ ٖلى ؤؾاؽ ؤن ًغجبِ ازخُاع مىيٕى الىخضة مً مجا٫ مٗحن بداظاث ومُى٫ الخالمُظ، َو

ألامغ الظي ٌٗجي يغوعة الخدضًض الض٤ُ٢ لخل٪ الخاظاث واإلاُى٫، ولخد٤ُ٣ طل٪ الاؾخٗاهت بضعاؾت 

                                                           
 . 191، ماإلاىاهج اإلاعاضسةاهٓغ: ؾغخان،  1
ين في حعلُم اللغت العسبُت ألغساع خاضت اهٓغ: نالر، 2 ً اإلااليًز ، م جطمُم وخداث دزاطُت للحجاج واإلاعخمٍس

84. 
 . 191، م اإلاىاهج اإلاعاضسةؾغخان،  3
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ٍاتهم، ومك٨التهم ألاؾاؾُت، م٘ بظغاء الاؾدباهاث واإلا٣ابالث، وصعاؾت زهاثو الضاعؾحن، ومؿخى 

حر طل٪ مً ألاؾالُب.  1الخاالث ٚو

ّض ٖملُت ؤؾاؾُت في بىاء اإلاىهج، ٞٗىض  َٗ ُ
م مً ظمُ٘ هىاخُه ح

ّ
ت زهاثو اإلاخٗل بّن مٗٞغ

ت مُى٫، وصواٞ٘ الخلمُظ، ومؿخىاٍ ال٣ٗلي، والّخدهُلي خّتى  ًم٨ً جىمُخه بىاء اإلاىهج ًخٗحن مٗٞغ

ت والٗلمُت. ُّ سه
ّ

 2مً الّىاخُخحن الص

 

: ضُاغت مجاالث الىخدة الدزاطُت وجىكُمها
 
 زابعا

اث ووخضاث صعاؾُت، وجىظض ّٖضة ؤؾالُب  ٖىض ازخُاع اإلادخىي البّض مً جغظمخه بلى مىيٖى

م، وج٣ّؿم بإؾلىب ؾهل، ٣ٞض ٩ًىن َظا 
ّ
ً الىخضاث، ٣ٞض جهاٙ زم جىٓ مخىّىٖت لهُاٚت ٖىاٍو

 ٖلى ؾ٩ُىلىظُت اإلاخٗلم.
ً
  3الخّىُٓم بهىعة مى٣ُُت، ؤو ٩ًىن ٢اثما

وؤما ًٖ جىُٓم الىخضاث الضعاؾُت، ٞهي ٖباعة ًٖ ؤ٢ؿام وجّٟغٖاث، بمٗجى ؤّن ل٩ّل 

اث،  ى٣ؿم ٧ّل مجا٫ بلى ّٖضة مىيٖى اث ومجاالث، ٍو وخضة مىيٕى عثِـ ًى٣ؿم بلى ّٖضة جٟٖغ

لى ّٖضة ؤظؼاء. وجدضًض اإلاجاالث وجىُٓمها مً البضاًت ومً اإلام٨ً ؤن ًى٣ؿم ٧ّل مىيٕى ٞغعي ب

ؿاٖض ٖلى الؿحر هدى الٛاًت اإلايكىصة. ذ الجهىص، َو
ّ
 4ًًمً، لىا ٖضم حكد

 

: جددًد ألاَداف الخاضت ليل وخدة 
 
 خامظا

ظٍ ألاَضاٝ حٗخبر همىطط مهٛغ مً ألاَضاٝ  ل٩ّل وخضة َضٝ ؤو ؤ٦ثر حؿعى بلى جد٣ُ٣ه، َو

ت، خُض جىده ٣ت التربٍى ت، وبن ٧اهذ بٍُغ غ مهمت الىخضة في جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مً ألاَضاٝ التربٍى

 بّن الىخضة تهضٝ بلى جىمُت 
ً
٣ت جاّمت، وبطا ٢لىا مشال ظؼثُت، ؤي بجها ال جد٤٣ الهضٝ الىاخض بٍُغ

٢ضعة الخلمُظ ٖلى الٗمل الجماعي والخٗاووي، ٞلِـ مٗجى طل٪ ؤّن الخلمُظ بٗض اهتهاء صعاؾت 

٣ت جاّمت، وبهّما ٣ًهض مً طل٪ ؤّن الىخضة الىخضة، ٩ً  ٖلى الٗمل الجماعي والّخٗاووي بٍُغ
ً
ىن ٢اصعا

كاٍ الٗلمي، وال ًم٨ىىا ال٣ى٫ بإّن 
ّ
جمّهض له الجّى إلاماعؾت الٗمل الجماعي الّخٗاووي مً زال٫ الي

 بٗض صعاؾت ٖضص ٦بحر مً الىخضاث.
ّ

 ٖلى طل٪ بال
ً
 5الّخلمُظ ٢ض ؤنبذ ٢اصعا

                                                           
 .192مغظ٘ ؾاب٤، م  1
ت والخؿبُماهٓغ: ل٣اوي،  2  .197-196، م اإلاىاهح بين الىكٍس

 .422اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3 

س مىاهج اإلاسخلت ألاولىاهٓغ: و٦ُل، 4   . 286، مالاججاَاث الحدًثت في جخؿُـ وجؿٍى
 .286مغظ٘ ؾاب٤، م  5
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 1َداف الخاضتمىاضفاث ألا 

رظمت بلى زبراث حٗلُمُت ًماعؾها   -1
ّ
الىا٢ُٗت، بإن ج٩ىن مالثمت، و٢ابلت للخُب٤ُ، والت

 الخالمُظ.

الّؿلى٦ُت، وجهاٙ في نىعة ؾلى٦ُت، ًم٨ً الخٗٝغ ٖلحها، بطا جد٤٣ الهضٝ، ختى   -2

.
ً
 َىٍال

ً
 ال ٌؿخٛغ١ الّخٗٝغ ٖلحها و٢خا

م، بطا ٧ان الٛغى   -3 مً وي٘ ألاَضاٝ َى حُٛحر ؾلى٥ اإلاخٗلمحن، ٢ابلت للّخ٣ٍى

ً ٖلى ٢ُاؽ مضي، و٦ُُٟت الخُٛحر اإلاُلىب.  ُٞجب ٖلُىا ؤن ه٩ىن ٢اصٍع

 

: جددًد اليشاؾاث اإلاىاطبت 
 
 طادطا

 بٟلؿٟت الىخضة 
ً
 ؤؾاؾُا

ً
ت ٦بري في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الىخضة، ٞهي جغجبِ اعجباَا ُّ كاٍ ؤَم

ّ
للي

وكُت اإلاٗخمضة مً ٢بل ؤلاصاعة ؤو اإلاضعؾت التي ٢ض جغاَا مً ومجالها، لهظا ًجب ازخُاع ؤهىإ ألا

الىؾاثل اإلاُٟضة والتي ًم٨ً للُلبت الخ٠ُ٨ مٗها، وو٢بىلها، وال٣ُام بها ختى جخد٤٣ ؤَضاٝ 

 .2الىخضة

غ السهاثو الخالُت ٖىض ازخُاع ألاوكُت:  3ومً ألاًٞل جٞى

ت  ؤن حٗمل ألاوكُت ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الىخضة، بدُض ًسضم ٧ّل  -1 وكاٍ ؤومجمٖى

، ومً اإلام٨ً ؤن ٌؿاَم اليكاٍ الىاخض ٖلى جد٤ُ٣ ٖضة 
ً
 مُٗىا

ً
مً ألاوكُت َضٞا

 ؤن ٩ًىن للهضٝ الىاخض ّٖضة ؤوكُت.
ً
 ؤَضاٝ، ٦ما ؤهه مً اإلام٨ً ؤًًا

ت، بدُض حؿاٖض ٖلى مغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت بحن الخالمُظ.  -2  ؤن ج٩ىن ألاوكُت مخىٖى

 اث اإلاضعؾت والبِئت.ؤن جغاعى َظٍ ألاوكُت بم٩اه  -3

 ؤن جغاعى َظٍ ألاوكُت الؼمً اإلاسهو لضعاؾت الىخضة.  -4

 

 

                                                           
 .223-222، م اإلاىاهج بين ألاضالت واإلاعاضسةاهٓغ: ُٖا،  1
ين في حعلُم اهٓغ: نالر،  2 ً اإلااليًز ، م اللغت العسبُت ألغساع خاضتجطمُم وخداث دزاطُت للحجاج واإلاعخمٍس

94. 
س مىاهج اإلاسخلت ألاولى،اهٓغ: و٦ُل،  3  . 288م الاججاَاث الحدًثت في جخؿُـ وجؿٍى



 األوؿ )التعليم(أبحاث محكمة: الجزء                              مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 758  اإلاإجمس العاإلاي الخامع للغت العسبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

 

ع الىخدة  : ئعداد اإلاطادز لخدَز
 
 طابعا

ُت اإلاهاصع، واإلاىاص، وألاصواث، والساماث،   مً الّىٓغ في هٖى
ً
ضاص اإلاهاصع الّخٗلُمُت الُبضَّ ؤوال إٖل

م الّىاج
ّ
ػمت لخىُٟظ الىخضة، ٞاإلاٗل

ّ
ت، وال٣غاءاث الال ر ًدخاط بلى ٢غاءاث ؤؾاؾُت، و٢غاءاث ازخُاٍع

 زاعط ظضعان اإلاضعؾت، وفي ظمُ٘ 
ً
دخاط بلى وؾاثل حٗلُمُت، و٢ض ًدخاط بلى السغوط ؤخُاها ٍو

ها مىظ بضاًت الٗمل في جسُُِ الىخضة، خُض بّن 
ّ
ألاخىا٫ الُبضَّ مً الّخ٨ٟحر في َظٍ ألامىع ٧ل

ضاص والخ٨ٟحر اإلاؿب٤ في  ٧ّل شخيء، وبن ٧ان طل٪ ال ٌٗجي ٞغى ال٣ُىص ٖلى ج٨ٟحر ال٣اٖضة هي ؤلٖا

اءة في ؾبُل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الىخضة،  ت، وج٣ضًم الا٢تراخاث البىَّ م وجالمُظٍ، و٢ضعاتهم الابخ٩اٍع
ّ
اإلاٗل

ػمت لخضَعـ الىخضة، ؤمغ بالٜ ألاَمُت، ٞهي قٍغ مً قغوٍ الّىجاح 
ّ

وبّن بٖضاص مهاصع الخٗلم الال

ها.في جضَعـ الىخضة، وجضب  1غ اإلاك٨الث ٢بل و٢ٖى

 

لىٍم
ّ
: الخ

 
 زامىا

ت مضي جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الىخضة الّضعاؾُت، ب٩ل ماحكمله مً قغوٍ ومٗاًحر ٖلمُت.  ٖملُت إلاٗٞغ

 بال ؤَضاٝ، ول٨ّجها ٖملُت 
ً
 حٗلُمُا

ً
، وهي لِؿذ ظهضا

ً
ا  ٍٖٟى

ً
 حٗلُمُا

ً
ٞالىخضة الّضعاؾُت لِؿذ ظهضا

ت م٣هىصة، ولظل٪ جسً٘ لٗملُت جسُ ُِ ص٣ُ٢ت، ولظل٪ ٞةطا ٧اهذ ظىاهب الىخضة جغبىٍّ

ّدضص 
ُ
م، بط الُبضَّ ؤن ج  ٖلى ٖملُت الّخ٣ٍى

ً
ضعاؾت واإلاغاظٗت، ٞهظا ًىُب٤ ؤًًا

ّ
ت جسً٘ لل

ّ
الّضعاؾُت ٧اٞ

م.  2ؤؾالُب الّخ٣ٍى

 ٤ ت، ؤو ًٖ ٍَغ ُّ ت، وقٟه ٍغ والّخ٣ُُم ٩ًىن في نىعة مسخلٟت، مً ازخباعاث جدٍغ

غ.  –و٢ض ٌؿخسضم  3اإلاالخٓت، ؤو الّخ٣ٍغ
ً
 بلى  -ؤًًا

ً
بُا٢اث اإلاالخٓت والاؾخٟخاءاث و٢ض جضٖى ؤًًا

٣ّضم بلى وايعي اإلاىهج ه٣اٍ ال٣ّىة، 
ُ
حر طل٪ مً ألاؾالُب التي ًم٨ً ؤن ج ل٣اءاث بحن اإلاٗلمحن، ٚو

٠ٗ، وما ًًمىه اإلاىهج مً ؤوكُت، ومىا٠٢، ومضي جد٣ُ٣ه لؤلَضاٝ، و٢ضعجه ٖلى  ًّ وه٣اٍ ال

 4، ومسغظاث الخٗلُم مً الّىخاثج اإلاُلىبت.الا٢تراب بيخاثج

                                                           
ين في حعلُم اللغت العسبُت ألغساع خاضتاهٓغ: نالر،  1 ً اإلااليًز ، م جطمُم وخداث دزاطُت للحجاج واإلاعخمٍس

96. 
س مىاهج اإلاسخلت ألاولىالاججاَاث الحدًثت في جخؿُـ اهٓغ: و٦ُل،  2  . 424، م وجؿٍى
 . 225، م اإلاىاهج بين ألاضالت واإلاعاضسةُٖا،  3
ين في حعلُم اللغت العسبُت ألغساع خاضتاهٓغ: نالر،  4 ً اإلااليًز ، م جطمُم وخداث دزاطُت للحجاج واإلاعخمٍس

98. 



 األوؿ )التعليم(أبحاث محكمة: الجزء                              مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 759  اإلاإجمس العاإلاي الخامع للغت العسبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

 الخاجمت 

الخمض هلل التي به الهالخاث، ٣ٞض ٧اهذ وع٢ت الباخض ًٖ جهمُم وخضاث صعاؾُت لُلبت ٧لُت 

ا. خُض ؤْهغث الىع٢ت بإّن  الىخضاث الضعاؾُت مً  الٗلىم بالجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

الط  ؤًٞل الُغ١ اإلاؿخسضمت في جهمُم ؤي ماصة مخسههت صعاؾُت، وطل٪ لىيىح الٛغى، ٖو

ال٨شحر مً اإلاك٨الث التي ٢ض ًىاظهها اإلاٗلم، ٦ما ؤّن اإلاىاهج الىخضاث الضعاؾُت حٗضُّ مً ؤمشل 

بت مً  اث ال٣ٍغ اتها، ٞخٗخبر اإلاىيٖى اإلاىاهج الضعاؾُت الخٗلُمُت مً خُض جغابِ ؤظؼائها ومدخٍى

 جسهو الُالب هي ألا٦ثر ٞاثضة.
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م مدخل الخيلُف باإلاهماثدوز   اإلاعلم في حعلُم اللغت الثاهُت عً ؾٍس

 اطخلساء الىاكع الخؿبُلي

 الدهخىز مدمد الؿُب ئبساَُم

ا  شعبت لغت اللسآن، مسهص اللغاث، الجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت بماليًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخظ البدث

٤ مضزل الخ٩ل٠ُ باإلاهماث، ٩ًىن ؤ٦ثر جمّحزا ًٖ ؤصواع  بن صوع مٗلم في جضَعـ اللٛت الشاهُت ًٖ ٍَغ

م مً ؤّن َظا الضوع ًسخل٠ بل ًخمّحز ًٖ  لى الٚغ ٚحٍر مً اإلاكاع٦حن للمخٗلم ؤو اإلاخٗاملحن مٗه، ٖو

زغي ٧اإلاضزل اللٛىي ال٣اثم طل٪ الضوع الظي ًٟترى ؤن ًاصًه مٗلم اللٛت باؾخسضام مضازل ؤ

ىا ًبرػ  ت، ٞةهه ٌؿخد٤ ٢ضعا ممازال مً الاَخمام. َو ٖلى اؾخسضام الترا٦ُب وال٣ىاٖض الىدٍى

حؿائ٫ ًٖ َبُٗت َظا الضوع والىؾاثل ال٨ُٟلت بخد٣ُ٣ه، وهٓغة اإلاٗلم له. بن زبراء حٗلُم اللٛت 

٤ مضزل اإلاهماث مشل: هُىهان ) ما Samuda 2001امىص )( وؾNunan 1989الٗغبُت ًٖ ٍَغ حَر ( ٚو

ضعبهم ٖلى  ًا٦ضون ؤن صوع اإلاٗلم ٌكمل ظىاهب ٖضًضة مجها: ؤهه هاصر ومضعب ٌكحر ٖلى َالبه ٍو

حن اإلاٗغفي  ؼ ٌٗمل ٖلى زل٤ الضاُٞٗت لضحهم بدصجُٗهم ٖلى اإلاؿخٍى ّٟ جإصًت اإلاهماث ٦ما ؤهه مد

٣ت حُٗجهم ٖلى الاؾخمغاع في جىمُت ٦ٟاءتهم   في اللٛت اإلاؿتهضٞت.والىظضاوي بٍُغ

 اإلالدمت  

ً عثِؿحن َما:  ًلسو صوع اإلاٗلم في ؤصاء ؤمٍغ

 حصجُ٘ اإلاخٗلم وصٞٗه الؾدشماع َا٢خه الظَىُت في ؤصاء اإلاهمت التي ٩ًل٠ بها. .1

ً مخٗلم اللٛت مً الىٟاط بلى ؤلاظغاءاث ألاؾاؾُت في  .2
ّ
٣ت جم٨ الضٖم الخٟاٖلي ألصاء اإلاهمت بٍُغ

حٗلم اللٛت الشاهُت مشل: مىا٢كت اإلاٗجى واإلاًمىن واؾدُٗاب اإلاضزالث الخٗلُمُت وبهخاط 

 مسغظاث مالثمت، والتر٦حز ٖلى الك٩ل اللٛىي بطا لؼم ألامغ بما ًخالءم م٘ اإلاى٠٢ الخٗلُمي.

وبن زل٤ الضاُٞٗت لضي اإلاخٗلم إلهجاػ اإلاهمت، والضٖم الخٟاٖلي ؤزىاء اإلاهمت ؤمغان ًيبػي ٖلى 

ما وظٗلهما ع٦حزجحن ؤؾاؾِخحن لخىُٓم وكاَه الخٗلُمي ُٞما ًخهل بةٖضاص  اإلاٗلم اؾخدًاَع
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 اإلاهمت وؤصائها وطل٪ ٖبر اإلاغاخل الشالزت للمهمت: مغخلت الخسُُِ، ومغخلت ألاصاء، ومغخلت

.
ً
 الخ٣ُُم. وؾُإحي قغخها وجٟهُلها الخ٣ا

بن َظا الخهىع لضوع مٗلم اللٛت الشاهُت في بَاع مضزل حٗلُم اللٛت ال٣اثم ٖلى الخ٩ل٠ُ ٢ض  .3

ت ؤظغاَا ٖضص مً زبراء حٗلُم اللٛت الشاهُت، وتهضٝ َظٍ  ٍّ ؤزً٘ لضعاؾاث مُضاهُت زبرو

تراى الىع٢ت الؾخ٣غاء مىا٠٢ اإلاٗلمحن مً َظا الضوع اإلاىٍى  بهم بحن الخإًُض والخدّمـ والٖا

 والاه٨ٟاء.

مىاهج حٗلُم اللٛت الشاهُت اإلاهممت ٖلى ؤؾاؽ مضزل اإلاهماث، ًىاظه الُالب بالٗضًض مً 

اإلاهماث اإلاُٟضة؛ ٚحر ؤن َظٍ الٟاثضة جٓل مجغص اٞتراى. في وا٢٘ ٞهل اللٛت ٞةّن اإلاخٗلم هٟؿه 

همت، وبصعا٦ه مٗىاَا، وم٣ضاع ٞاثضتها،في عؤي محرفي، بلى خض ما َى الظي ٣ًغع صعظت اقخٛاله باإلا

 ٖلى ألاوكُت اإلا٣ضمت صون بظ٫ 
ً
 ٖابغا

ً
 ؤو ؤ٦ثر بًٗهم ًمغ مغوعا

ً
ٞلغبما هجض ٞهال به ٖكغون َالبا

ؤي ظهض طَجي في ٞهم اإلاهمت اإلا٩لٟحن بإصائها،بل ًضٖىن مغخلت ؤصاء اإلاهمت وجىُٟظَا جمغ صون ؤصاء 

ون بؿلبُت مخىاَُت مغخلت ما بٗض ؤصاء اإلاهمت ًالخٓىن ما ًخم ٞحها مً ؤي ٖمل، وبٗض طل٪ ٌكاَض

ت ؤو ط٧اًء.  مىا٢كت إلظاباث ألاؾئلت ظماُٖا ٖلى هدى ًخٟاٖل ُٞه ؤ٦ثر الُالب خٍُى

ً َضٝ الب٣اء في م٣ابل  1بن َظٍ الؿلبُت التي ًخٗامل بها بٌٗ الُالب م٘ اإلاهماث ؤَل٤ ٖلحها بٍغ

لُالب ؤو ًضٞٗه بلى ؤصاء اإلاهمت بإ٢صخى ظهض جدهُلي لضًه. وبطا صر َضٝ ؤلاهجاػ الظي ٌكّض ا

م حٗخمض ٖلى ألا٢ل ظؼثُا ٖلى حجم ٦شاٞت الجهض الظي ًبظله مخٗلم 
ّ
ال٣ى٫ بإن هخاثج ؤوكُت الخٗل

ُلؿخجحن ،2اللٛت في ؤصاء اإلاهمت؛ ٞةن لُٟغػ  ًغون ؤّن ؤَم ؤصواع اإلاٗلم هي ؤن ًداو٫  3ولىٞغ َو

الت في جىُٟظ الخ٩ل٠ُ ؤو الٗمل اإلا٣ضم له.  بقغا٥ ٧ل َالب في ّٗ ت ٞو ٣ت خٍُى اإلاهمت وبقٛاله بٍُغ

ظا الضوع الخِؿحري مىٍى باإلاٗلم في ؤي صعؽ لٛىي ٢اثم ٖلى اإلاهماث مً البضاًت ختى الجهاًت.  َو

ت.٢ض ٩ًىن واي٘ اإلاىهج ٢ض  وفي َظا الجاهب عبما ج٩ىن اإلاغخلت الخمهُضًت للمهمت خخمُت ؤو يغوٍع

                                                           
1Breen, M., “Learner Contributions To Task Design”. in Inc. Candun & Murphy (Eds),  Language Learning 

Tasks. London, prentice Hall, pp. 34. 

2 Laevers, F., Forward to basics! Deep-level learning and the experiential approach.Early years, 20. 2000, 

pp. 45. 

3Laufer, B. & Hulstijin, J., “Incidental vocabulary acquisition in a second language.The construct of task –

induced involvement”, Applied Linguistic, 22, 2001, 7. 
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ٞةن طل٪  1ٖىاًت ٞاث٣ت لخهمُم مهماث ًم٨ً ؤن جد٤٣ مخٗت للُالب، ل٨ً ٦ما ٣ًى٫ صوعوي ؤولى

ال ًخٗاعى م٘ بُٖاء اإلاٗلم زُاًعا في ظٗل اإلاهمت خُت مٗاقت مً ٢بل الُالب في بضاًت الضعؽ؛ 

٣ت جم٨جهم مً وي٘ ؤَضاٝ واضخت ومالثمت لهم وؤجهم هدُجت لهظا  ختى ًخهّىعوا اإلاهمت طَىُا بٍُغ

 لخهىع ٢ض تهُاوا لل٣ُام بٗمل ما. ا

 زفع دافعُت مخعلم اللغت:

بن بٌٗ جدلُالث حٗلُم اللٛت ٖلى ؤؾاؽ اإلاهمت والخ٩ل٠ُ مشل مىهج الٗملُت ٖىض بغؽ و٧اهضًً 

٤ الى٣اف 1988( واإلاىهج الخٟاوضخي الظي ٢ضمه هان )1987) ( ججحز وي٘ ألاَضاٝ ًٖ ٍَغ

َظٍ الخالت ألازحرة َىا٥ ٢ابلُت لىظىص ازخالٝ باعػ في  والخٟاوى م٘ مخٗلمي اللٛت، ول٨ً ختى في

خماص ٖلى  وي٘ ألاَضاٝ بحن َالب وآزغ. ومهما ٨ًً ألامغ ٞةهه مً وظهت الىٓغ ال٣اثلت بااٖل

ضٞٗهم للخىظه هدى ؤلاهجاػ والخٟاٖل  م ٍو اإلاهماث، ٞةن الُالب ًًٗىن ألهٟؿهم َضٞا ًدَٟؼ

ظا ما ٌٗؼػ لٛتهم  . وؤزبدذ الخُب٤ُ اإلاُٟض طي اإلاٗجى. َو
ً
ب والبُٗض ؤًًا ىّمحها في اإلاضي ال٣ٍغ ٍو

ؼ َظا الخىظه هدى ؤلاهجاػ. ٠ُ٦؟ ؤلاظابت ًٖ َظا الدؿائ٫ َى: ؤن  الٗملي بإن اإلاٗلم بىؾٗه حٍٗؼ

شحر لضحهم الًٟى٫  ض خماؽ الُالب ٍو ًباصع اإلاٗلم بإي شخيء في مغخلت بٖضاص اليكاٍ مما ًٍؼ

ت ؾغ مبا بت الكضًضة إلاٗٞغ بضون والٚغ ت ًىُل٤ الُالب لخدضًض الهضٝ ٍو صعة اإلاٗلم مً َظٍ اإلاٗٞغ

ؼ الضاُٞٗت لضحهم ومً زّم جىظههم  بت لخٍٗؼ يبػي ؤن ٌؿخجُب اإلاٗلم لخل٪ الٚغ بتهم في جىُٟظٍ ٍو ٚع

هدى ؤلاهجاػ، وبةم٩اهه ؤًًا الؿماح لهم بإصاء اليكاٍ زىاثُا بضال مً ٧ّلٍ بمٟغصٍ بطا ٧ان اليكاٍ 

٘ ًىُىي ٖلى نٗىب غي( وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ٖىامل ٞع ت وؿبُت مشال: ٦خابت بهخاظُت )حٗبحر جدٍغ

اصة الخماؽ وبزاعة الًٟى٫ وخب الاؾخُإل ومىا٢كت مًمىن الضعؽ  الضاُٞٗت التي جخمشل في ٍػ

م٘ الُالب للخإ٦ض مً ؤجهم عاٚبىن في اؾدشماع َا٢تهم الٟٗلُت في بهجاػ اإلاهام التي ٩ًلٟىن بها، 

ضاص، بل هي ؤمغ وجىمُت  الاؾخٗضاص هدى ؤلاهجاػ لضحهم ال ج٣خهغ ٖلى م٣ضمت الضعؽ ؤو مغخلت ؤلٖا

                                                           
1 Dornyei, Z., “The motivational basis of language learning tasks”, in P. Robinson (Eds), Individual 

Differences and Instructed Language Learning. Amsterdam: John Benjamins, 2002, pp 9 

Holmes, J., Ramos, R. G., “False Friends and Reckless Guessers: Observing Cognate Recognition 

Strategies”, in T. Huckin, M. Haynes & J. Cody (eds), Second Language Reading and Vocabulary Learning, 

pp. 93, Norwood, NJ: Ablex . 
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 ٌؿتهل الُالب بٌٗ اإلاهماث بدماؽ قضًض، ول٨ً بطا 
ً
ًىاظههم في ٧ل مغاخل جإصًت اإلاهمت،ٞإخُاها

ها بلى ٦شحر مً الى٢ذ عبما ٣ًٟض الُالب الخماؽ، وج٣ل 
ّ
ما اجطر ؤن اإلاهمت نٗبت ؤو ًدخاط خل

. َظا الاوسخاب ٣ٌٗب ٖملُت ج٣ُُم ل
ً
بت بل ًم٨ً ؤن ًيسخبىا مً الاقخٛا٫ باإلاهمت ٧لُا ضحهم الٚغ

جي وماع٦ـ غي ٍو ؤن مخٗلمي اللٛت ٣ًىمىن بخ٣ُُم صعظت ج٣ضمهم   ٣ً1ىم بها اإلاخٗلم ؤزىاء اإلاهمت. ٍو

، ؤ
ً
و َىا٥ جى٠٢، ؤو هدى الىدُجت اإلاُلىبت ؤزىاء ٢ُامهم بمهمت بُٗجها، ٞٗىضما ٩ًىن الخ٣ضم بُُئا

جي  عظٕى بلى الىعاء البض مً جضزل ما، خُض جىظض خاظت لخُٛحر السُت وبه٣اط اإلاى٠٢.ول٣ض ؤَل٤ ٍو

(. وبطا لم action control processوماع٦ـ ٖلى َظا ؤلاظغاء مهُلر ٖملُاث الخد٨م في الٟٗل )

. ًخم٨ً الُالب مً جىُٓم َظٍ الٗملُاث الخد٨مُت بإهٟؿهم ٞةن جإزحر الك
ً
 خاؾما

ً
٪ ًهبذ ؤمغا  ٍغ

٪ الظي ًخٟاٖل م٘ الُالب ُٞجب ٖلُه ؤن ًداو٫ خملهم ٖلى اإلاىانلت  وبما ؤن اإلاٗلم َى الكٍغ

 ؤ٦ثر مما ٧ان مخى٢ٗا 
ً
واؾدشاعتهم لالؾخمغاع ختى وبن ْهغث اإلاهمت ؤ٦ثر نٗىبت ؤو جخُلب مجهم ظهضا

تي ٌؿخُُ٘ اإلاٗلم اؾخسضامها ٖىضما ٖىض بضاًتها؛ ٞالخٛظًت الغاظٗت حٗض مً الىؾاثل الغثِؿت ال

 ٌؿاٖض الُالب ؤو ٌؿاهضَم وظضاهُا ؤزىاء مغخلت ؤصاء اإلاهمت.

 مظاهدة مخعلمي اللغت:

بن اإلاهماث حكّض الُالب بلى ؤن اؾخسضام اللٛت في ٞٗل ؤقُاء م٣هىصة لظاتها. ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال 

٢غاءة ؤلاعقاصاث ًٖ ٦ُُٟت ٖمل الخهغ: ًم٨ً جىظُه نٛاع الؿً مً زال٫ مهاعة ال٣غاءة بلى 

لها بلى ق٩ل َاثغة ومً زال٫ ال٨خابت  َاثغة وع٢ُت، زم جىُٟظ جل٪ ؤلاعقاصاث لُي الىع٢ت وجدٍى

ًم٨ً ؤن ًىظه َالب اإلاؿخىي اإلاخىؾِ بلى ٦خابت زُاب عؾمي بلى ٖمضة اإلاضًىت ؤو عثِـ البلضًت 

ال٨الم ًم٨ً ؤن ٌؿإ٫ مخٗلم اللٛت ًٖ  ًُلبىن مىه ظٗل البِئت اإلادُُت باإلاضعؾت آمىت. وإلاماعؾت

٤ بلى ظهت ما: مضعؾت، ظامٗت، مؿدكٟى بلض وإلاداولت ٞهم ما ٌؿمٗه باللٛت  بعقاصاث للٍُغ

ِ بطاعي لؤلزباع اإلادلُت ؤو الٗاإلاُت. َظٍ اإلاهماث جدخاط بلى  الهضٝ ًم٨ً للُالب ؤن ٌؿخم٘ بلى قٍغ

٣ت مخ٩املت عبما حكُٛل ٖملُاث ٣ٖلُت مخضازلت وم٣ٗضة و٧ل َظٍ الٗم لُاث ًيبػي ال٣ُام بها بٍُغ

حك٩ل َظٍ الٗملُاث جدضًاث ونٗىباث ؤمام مٗلمي اللٛت زانت ٖىضما ًٟترى ؤن ج٩ىن اإلاهماث 

                                                           

1 Winne, P. & Marx, R., “A cognitive processing analysis of motivation within classroom tasks”, in Goals 

and cognitions (San Diego: Academic press Vol. 3, 1989), pp 13.  

 



 األوؿ )التعليم(أبحاث محكمة: الجزء                              مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 765  اإلاإجمس العاإلاي الخامع للغت العسبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

 ٤ ؤٖلى مً مؿخىي ٦ٟاءة اإلاخٗلمحن.بن ؤخض ألاصواع الغثِؿت للمٗلم في حٗلُم اللٛت ًٖ ٍَغ

ُت التي الخ٩ل٠ُ باإلاهماث َى مؿاهضة مخٗلم اللٛت ختى ًخىاء ت واإلاٗٞغ م م٘ الهٗىباث اللٍٛى

 
ً
ًىاظهها ؤزىاء ؤصاء اإلاهمت، وؤن ًاصي اإلاٗلم َظا الضوع بإؾلىب ًخٗلم مىه اإلاخٗلم قِئا ظضًضا

.
ً
 ٌُٗىه ٖلى ؤصاء اإلاهمت طاتها ؤو ما ًمازلها بهىعة ؤًٞل مؿخ٣بال

 الخدخالث اإلالطىدة:

ؤن ٩ًّىهىا هٓغاث زا٢بت في بم٩اهاث حٗلم اللٛت ًٖ  1ًم٨ً إلاٗلمي اللٛت ٦ما ًغي ٞان صًً بغاهضن

م ًاصون  ٤ اإلاهماث، وطل٪ بُغح بٌٗ الدؿائالث مشل: ما ال٣ٗباث التي ًىاظهها الُالب َو ٍَغ

اإلاهمت، وما الُغ١ اإلادخملت إلاىاظهت َظٍ ال٣ٗباث. بن َظٍ الىٓغاث ًم٨ً ؤن ج٩ىن ؤ٦ثر ص٢ت بطا 

غ  ت ٢ام اإلاٗلم بخدلُل قامل للمهمت، ٖو ٝ اإلاؿخىي الخ٣ُ٣ي ل٨ٟاءة الُالب في اللٛت مٗٞغ

ْىَض  ِٖ جٟهُلُت مشال: في مىايُ٘ ال٣غاءة جُٟى ٖلى الؿُذ مك٩لت اإلاٟغصاث بلى خض ما؛ ولظل٪ 

غة ؾُاخُت في بلض ما ٞمً اإلاخى٢٘ ؤن ٩ًىن الُالب ٖلى ٚحر صعاًت ببٌٗ  ٢غاءة مىيٕى ًٖ ظٍؼ

ت لضحهم  اإلاى٣ُت الضازلُت بلض( والتي ٢ام مهمم  -البر -)اإلاىاراإلاهُلخاث الجٛغاُٞت ٚحر اإلاإلٞى

اإلاىهج بىنٟها في صلُل ؤلاعقاص الؿُاحي ًٖ ٢هض وطل٪ ختى ًمهض الؿبُل ال٦دؿاب الُالب 

 في مغخلت ؤصاء اإلاهمت زانت 
ً
ا مهما ًٗ ٧لماث ؤ٧اصًمُت )ٖملُت(. بن َظٍ اإلاٟغصاث عبما جدبىؤ مى٢

ٟا٫، ومً ٖىضما ًىا٢ل َالب الٟهل ما بطا ٧اه اعاث ألَا  لٍؼ
ً
 ظمُال ومالثما

ً
غة م٩اها ذ جل٪ الجٍؼ

 ًم٨ً ؤن 
َ
َظا اإلاىُل٤ ٞةن جغ٦حز الاَخمام ٖلى ال٩لماث التي ٢هض مهمم اإلاىهج جًمُجها اإلاهّمت

٠ في ه٣اف ًُٟض الُالب في ٞهم مٗاهحها.  ًْى

حرماػعة مشاال آزغ ًىضر ٦ُُٟت بلهام مغخلت الخسُُِ اإلاٗلم وبعقاص 2و٢ّضمذ ؾامىصا َةلى جٞى

 جٟاٖلُت وظضاهُه للُالب في مغخلت ألاصاء. 

                                                           

1 Van Den Branden, K., “Does negotiation of meaning promote reading comprehension? A study Multi-

lingual primary schools classes”, Reading Research Quarterly, 35, 2000, pp 87.  

2 Samuda, V., “Guiding relationships between forms and meaning during tasks performance. The role of 

the teacher” .In M. By gate, P. Skehan & M. Swain (Eds), Researching Pedagogic Tasks, Second Language 

Learning, Teaching and Testing. Harlow: London, pp 66. 
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ا لٛت  ت باٖخباَع في جل٪ الضعاؾت ؤوضخذ ؾامىصا ؤن اإلاٗلمت ٢ض واظهذ مخٗلمي اللٛت ؤلاهجلحًز

زاهُت في اإلاؿخىي اإلاخىؾِ ألاصوى بمهمت جخُلب الخدضر واإلاىا٢كت؛ ٣ٞض ؾئل الُالب ؤن ًدضصوا 

اث ظُىبه، وبن اإلاهمت ٢ض نممذ ٖلى ؤؾاؽ مهىت الصسو الظي ًٓهغ في ال  إلادخٍى
ً
هىعة اؾدىاصا

١ اؾخسضام ألاٞٗا٫  ُت اإلاإزىطة مً اإلاى٣ُت الٓىُت بحن )وٗم/ال( مما ٌؿّىِ الىمظظت اإلاٗٞغ

ت الُالب لم جهل بٗض بلى بظاصة  اإلاؿاٖضة ) ًجب، ًدخمل، ٌؿخُُ٘( وبالىٓغة بلى ؤن مجمٖى

 مً ؤَضاٝ اليكاٍ اإلاُلىب مجهم اؾخسضام َظٍ ألاٞٗا٫ السانت ٞةن ظ
ً
ظب اَخمامهم ٌّٗض واخضا

ىضما ٢ّضم   مً َظٍ ألاٞٗا٫. ٖو
ً
ا ًّ . وزال٫ جٟاٖلهم مٗا في بضاًت مغخلت ألاصاء لم ٌؿخٗملىا ؤ ؤصاٍئ

ت ٖملهم بلى ب٣ُت َالب الٟهل ؤوخذ اإلاٗلمت ؤزىاء الخٛظًت الغاظٗت ببٌٗ َظٍ  َالب اإلاجمٖى

٣ت ٚحر مباقغة  ت بلى اؾخٗما٫ ألاٞٗا٫ بٍُغ ول٨ً َظا الخىيُذ الًمجي لم ًىظه َالب اإلاجمٖى

م ٧ان مىهبا جماما ٖلى ٞهم ما ج٣ى٫  جل٪ ألاٞٗا٫ السانت في ٖغيهم الكٟاهي، عبما ألن جغ٦حَز

همها هي-اإلاٗلمت  ضوجهم بًهاله. ٖىضثظ ٢غعث اإلاٗلمت ؤن ج٣اَ٘ مداصزت الُالب  -ٞو للمٗجى الظي ًٍغ

ت(، ٞإوضخذ في التي جغ٦ؼ ٖلى اإلاٗجى  ذ ٖلى الك٩ل )ال٣اٖضة الىدٍى وؤن جغ٦ؼ ٢لُال وبك٩ل نٍغ

ٖباعاث بؿُُت اؾخسضام ألاٞٗا٫ اإلاؿاٖضة مشل: ًجب، ًم٨ً، ًدخمل، للخٗبحر ًٖ صعظت الاخخما٫ 

 . 1والخسمحن

ت. وبٗض َظا  ت في َظٍ الخل٣ت التي ٧ان ٞحها التر٦حز ٖلى الىاخُت اللٍٛى و٢ض قاع٥ الُالب بدٍُى

ٗت إلاٗالجت اإلاٗجى ؤو الخض ذ اإلاىظؼ مً ظاهب اإلاٗلمت مىذ الُالب ٞغنت للٗىصة الؿَغ زل الهٍغ

ت التي وظهىا بلحها ل٣ض و٢ٟذ ؾامىصا زال٫ َظٍ  مًمىن اإلاهمت وطل٪ لِؿخٗملىا الّهُٜ اللٍٛى

اإلاغخلت ٖلى ؤمشلت جٓهغ اؾخسضام الُالب ألاٞٗا٫ الاخخمالُت ؤو الٓىُت بخل٣اثُت ؤزىاء ٦المهم 

 ومىا٢كتهم الخ٩ل٠ُ اإلاُلىب مجهم جىُٟظٍ.

 الخدخل غير اإلالطىد:

( ً غي بٍغ م( ؤن 1987ًم٨ً ؤن ًخضزل اإلاٗلم إلاؿاٖضة للُالب صون بٖضاص مؿب٤ لهظا الصخيء ٍو

ت مُل٣ت في وسسهم السانت مً اإلاهمت التي ٩ًلٟىن بها. و٢بل الكغوٕ في ألاصاء  جخاح لهم خٍغ

د٤ لهم ببضاء آعائهم بهغاخت قضًضة في الٟٗلي للمهمت ًيبػي الخسُُِ ل ها وجدضًض زهاثهها، ٍو

ت  جدضًض مؿاع الخىانل واججاٍ الى٣اف الظي جخُلبه اإلاهمت بياٞت بلى جدضًض الهُٜ الىدٍى

                                                                                                                                              
 
 .1اهٓغ اإلالخ٤  1
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الخِؿِىهب اَخمامهم ٖلحها مً خُض الاؾخٗما٫ وصعظت التر٦حز ٖلى اإلاًمىن وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن 

اث ٞةّجها بسانت حٗخمض ٖلى ألاَضاٝ التي اإلاهماث التي ًاصحها الُالب ز  ؤو في ق٩ل مجمٖى
ً
ىاثُا

ً وال٨ًً  ، والخىاع الجماعي الظي ٩ًّىهىهه. ول٣ض ؤوضر ٧ل مً ؾٍى
ً
ًًٗها الُالب اإلاخضازلىن مٗا

ؤن اإلاهمت ؤزىاء ٖملُت بظغائها عبما حؿحر في اججاَاث مسخلٟت ٧لُا ًٖ اججاَاتها ٖىضما ٧اهذ مجغص 

ُذ َظا الازخالٝ ؤوعص ٢ُاث ؤٞحرمُذ مشاال ًخمشل في ٢هت خ٩اَا ؤخض الُالب زُت ٖمل. ولخىي

ىوي قاَضٍ في ُٖلت جهاًت ألاؾبٕى  .1ًٖ ٖغى جلٍٟؼ

 ُٞه زلِ ؤو الخباؽ بط 
ً
ىهُت ٧ان ٚامًا الىن٠ ألاو٫ الظي ٢ّضمه الُالب ألخضار ال٣هت الخلٍٟؼ

ت ؤولُت لبىاء ال٣هت، خهُلت اللٛى   ما ج٩ىن بهه ًمشل٪ م٣ىماث لٍٛى
ً
البا ٍت ٢لُلت وظمله ٢هحرة، ٚو

لى ؤي خا٫ جمشلذ مك٩لخه ألاؾاؾُت في ٦ُُٟت بٖاصة بىاء ال٣هت، ٣ٞض ؤٖاص ؾغصَا في  ها٢هت ٖو

ىوي   و٦إهه لم ٌكاَض الٗغى الخلٍٟؼ
ً
حؿلؿل ٚحر واضر وم٨ٟ٪ ٦إهما ؤٖاص جغجِب ؤخضاثها طَىُا

الظَجي، بل بن ٦شحرا مً اإلاٗلىماث ْلذ الظي ٢ّضمذ ُٞه. بن خ٩اًخه ملُئت بالٟجىاث وال٣ٟؼ 

 يمىُت لم جظ٦غ نغاخت.

ماطا ٞٗل اإلاٗلم ججاٍ َظٍ الهٗىباث واظهذ الُالب؟ ل٣ض اهتهؼ اإلاٗلم َظٍ الٟغنت ل٣ُضم 

للُالب حٛظًت عاظٗت ٚحر مباقغة ًٖ اوٗضام الترابِ في ؾغصٍ ال٣هت. بن اإلاٗلم جهٝغ ٦مؿخم٘ 

٦ما ًيبػي -ى لم ٨ًً في خاظت لالصٖاء بإهه لم ٌؿخُ٘ اإلاخابٗت خ٣ُ٣ي لهظٍ الخ٩اًت اإلا٣خُٟت، ٞه

بت  -ٖلى اإلاٗلمحن ؤن ًٟٗلىا في ؤٚلب ألاخُان ؛ لظل٪ ٧اهذ ٚع
ً
ىوي ؤبضا ألهه لم ٌكاَض الٗغى الخلٍٟؼ

 ؤن جضزالجه جىظهها ؤَضاٝ مُٗىت وجىهب 
ً
ؤ٦ُضة في مخابٗت ما ًد٨ُه الُالب جي. ل٣ض ٧ان ظلُا

٤ جىظُه ألاؾئلت اؾخُإ ؤن ًٓهغ بىيىح قضًض بهٟت زانت ٖلى اإلاٗ جى ؤو اإلاًمىن؛ ًٞٗ ٍَغ

الجىاهب الٛامًت ؤو ٚحر اإلاٟهىمت في الخ٩اًت ألاولُت التي ؾغصَا جي. ٞمشال: لم ٣ًضم جي ونٟا 

ظا ما ظٗل خ٩اًخه ٚحر   لالزخالٝ بحن الخمؿاح الخ٣ُ٣ي والخمؿاح البالؾد٩ُي؛ َو
ً
دا  ونٍغ

ً
وا٢ُٗا

 خضة مً ؤولى اإلاؿاثل التي و٠٢ ٖلحها اإلاٗلم.مٟهىمت، َظٍ وا

ذ مباقغ.ومً طل٪  ت للُالب بك٩ل نٍغ بن اإلاٗلم في مشل َظٍ الخاالث لم ًهىب ألازُاء اللٍٛى

ؤن الُالب ٢ض ؤزُإ في اؾخٗما٫ الٟٗل اإلاًإع البؿُِ )ًؼخ٠( في اللٛت الهىلىضًت ول٨ً اإلاٗلم 

ٗىص لظل٪ بلى ؤن الخهىٍب اإلاباقغ ؤو مىا٢كت َظا السُإ عبما جهٝغ  ٢غع ؤن ًخجاَل َظا ألامغ َو

م٨ً ؤن ج٣لل خماؾه وصاُٞٗخه ُٞذجم ًٖ  الُالب ًٖ الاؾخمغاع في جغ٦حز اَخمامه ٖلى اإلاٗجى، ٍو

                                                           
 .2اهٓغ اإلالخ٤ 1
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اإلاكاع٦ت في مىانلت اإلاداصزت.وبٗباعة ؤزغي ٞةن اإلاٗلم ٢ض ؤزغ الاَخمام بجىَغ اإلاهمت الخىانلُت ؤي 

الُالب ٖلى اجبإ زِ مدؿلؿل ومترابِ في ٖغى ؤخضار  ٞهم مًمىن ال٨الم مً زال٫ خمل

ال٣هت؛ وبك٩ل يمجي ٞةن اإلاٗلم ٧ان ًإمل ؤهُعي الُالب جي مً زال٫ جل٪ اإلاداصزت ؤن ألاقُاء 

٨ظا  -َى–الىاضخت في طَىه  لِؿذ بالًغوعة واضخت بظاث ال٣ضع في طًَ اإلاؿخم٘ ؤو اإلاخل٣ي. َو

اءة الُالب في اللٛت ٞةن اإلاٗلم ًخهضي لخل نٗىباث بالخىؾِ بحن مخُلباث اإلاهمت ومؿخىي ٦ٟ

٣ىم بةظغاء اإلاداصزت بك٩ل ًًٗظمام اإلاباصعة لخىاو٫ اإلاىيٕى بحن ًضي الُالب.  الٟهم ٍو

بت الهاص٢ت في الاؾخمإ للُالب ٞةهه  في الىا٢٘ اإلاٗلم ٖىضما ًاصي صوع اإلاؿخم٘ اإلاخٗاون طي الٚغ

 جٟاٖلُا ٌٗؼػ مب
ً
ظا ًىُب٤ ًىجر في بُٖاثه صٖما اصعجه الظَىُت بضال مً ج٣لُلها ؤو اؾدبٗاصَا. َو

 ٖلى الخالت ؤصهاٍ ألخض الُالباث الىا٣َحن بٛحر الهىلىضًت وبن ٦ٟاءة َظٍ الُالبت في اللٛت 
ً
ؤًًا

الشاهُت مخضهُت م٣اعهت بغنٟائها في الٟهل. بن ؤؾلىب جٟاٖل اإلاٗلمت في اإلاداصزت خى٫ ال٣هت التي 

بت ٧ان بًجابُا٣ٞض ؾاعث اإلاٗلمت ٖلى زُى الُالبت جلخ٣ِ ما ج٣ىله زم ج٣ىم اؾخمٗذ بلحها الُال

لباث الخشبذ ؤو الخإ٦ض والخماؽ الاؾدًُاخاث  ا ٞهي حؿخسضم ؤلاؾ٣اَاث َو بخىؾُ٘ ؤ٩ٞاَع

ل الٗباعاث ؤؾاؾا لخدكغ يمىُا وبض٢ت حٛظًت عاظٗت جغ٦ؼ ٖلى الك٩ل اللٛىي في بظاباتها  وجٍُى

 1.خى٫ اإلاًمىن 

ٗلمت ًٟٗلها َظا جٓهغ بهض١ بعجابها بإ٩ٞاع الُالبت، وفي الى٢ذ طاجه جمضَا بمضزل مهم بن اإلا

 وناثبت مما 
ً
 ٖضًضة ؤ٦ثر ح٣ُٗضا

ً
وحٛظًت عاظٗه مُٟضة.وبن ٦شحرا في مؿاَماث اإلاٗلمت جيخج وسسا

ض الُالبت ٢ىله. وبىاء ٖلى َظا ٞةن الضٖم الخٟاٖلي الظي ج٣ضمه اإلاٗلمت مً هاخُت وظضاهُ ت جٍغ

ؼ ا٦دؿاب الُٟل للٛت. ت ٖلى الؿىاء ًم٨ً اٖخباٍع طا ٢ُمت ٦بحرة في حٍٗؼ  ومً وظهت هٓغ لٍٛى

ِ الىمى اإلاٗغفي الٗام لضي الُٟلت، ٞاإلاضعؾت ٧اهذ جُالبها 
ّ

وفي طاث الى٢ذ ٞةن اإلاداصزت ٧لها جيك

 بإن هجض خلىال إلاؿإلت م٣ٗضة وؤن ج٣ُم هخاثج الخلى٫ التي ج٣ترخها. 

                                                           

1 Doughty, C. & Williams, J., Focus on form in classroom second language acquisition, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998), pp 197. 
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 ٖلى ؤن بٌٗ جضزالث اإلاٗلم حٗمل في آن واخض ٖلى الاؾخجابت َظٍ اإلاداصزت 
ً
 حّٗض مشاال ظُضا

ً
بطا

ت مً ألاَضاٝ الخٗلُمُت مخٗضصة ألابٗاص، وبن َظا الخ٣ُٗض في الخ٣ُ٣ت ًدىا٢ٌ م٘ بؿاَت  إلاجمٖى

لت ألاولى. ٞةن اإلاضعؾت جلخ٣ي بةظغاء مداصزت ممخٗت ومجضًت م٘ الُالبت  بُٗت جضزالتها في الَى َو

ضَا مً ؤن الُالبت ٢ض مىدذ مؿاخت ٧اُٞت مً الى٢ذ لخ٣ترح م
ّ
ؿاًغة ألاقُاء التي حؿتهىحها م٘ جإ٦

ا قٟاَت.  اإلاىيٕى وحٗبر ًٖ ؤ٩ٞاَع

ظا ًظ٦غها بكضة بالىخاثج التي ونل بلحها  ٖام  Wellsoneوججغب بخىلُضألا٩ٞاع باللٛت طاتها َو

دؿاب اللٛت ألاولى ل٣ض الخٔ في صعاؾخه ًٖ ا٦ Bristolم في صعاؾت ؤظغاَا ظامٗت بغؾخى٫ 1985

ت، ٞةجهما ال حهخمان بخ٣ضًم حٗلُم  جل٪ ؤن الىالضًً اللظًً ٨ًدؿب ؤَٟالهما اللٛت بؿالؾت وؾٖغ

حن ؤي ٞحها مىٟٗت مخباصلت.بن َظًً  لٛىي مىخٓم لهم بل ًًٟالن ؤن ٩ًىن اإلاداصزت مُٟضة للُٞغ

ض ؤن ٣ًىله، ُٞداوالن  الىالضًً ًٟتريان ؤن َٟلهماٖىضماًخ٩لم ٞةّن طل٪ ٌٗجي ؤن لضًه قِئا ًٍغ

ت طل٪ الصخيء خُشما ؤم٨ً طل٪ ل٣ُضما له اؾخجابت مُٟضة طاث مٗجى ومالثمت إلاا ًخ٩لم به  مٗٞغ

ض مً اإلاؿاَمت في الخداصر مٗهما.  الُٟل. وطل٪ ٌصجٗه ٖلى مٍؼ

ً ٖلى مكاع٦ت ٧املت وهاجخت في  اإلاداصزت ٞةن باؾخسضامهم اؾتراجُجُاث ججٗل ؤَٟالهما ٢اصٍع

ظا ًترجب  َاالء آلاباء وألامهاث ٌٗملىن ٖلى اؾخمغاع واؾخضامت صاُٞٗت ؤَٟالهم ٖلى الخىانل؛ َو

٣ت ؤ٦ثر ٞاٖلُت  باتهم الخىانلُت بٍُغ اصة الٟغم ال٦دكاٝ الىؾاثل اإلاالثمت لخد٤ُ٣ ٚع ٖلُه ٍػ

 ,Van Avermaet 1995وفي بَاع ممازل حٗغى ٞحن ؤٞحرمُذ ) Wells 1985, 415-416الغظٕى بلى 

اجه 265 ٤ اإلاهماث. وؤبضي صَكخه مً جهٞغ ( في م٣ا٫ له ًٖ صوع اإلاٗلم في حٗلُم اللٛت ًٖ ٍَغ

اث بٌٗ ػمالثه اإلاٗلمحن بٗض صزىلهم الٟهل، وحؿاء٫ ٞان ) ( إلااطا حهمل اإلاٗلم ظؼثُا، Vanوجهٞغ

التي ا٦دؿبها ٖىضما ونل ؤو ًخجاَل، ؤو ًى٨غ اإلاهاعاث ال٨المُت للمخضازل ؤو اإلاؿاهض، ؤو الىؾُِ 

ت لغبِ بحن الٗالم صازل حجغة الضعاؾت والٗالم زاعظها ومً  ؟ َىا٥ خاظت يغوٍع بلى ؾً البلٙى

ىلى ٖىاًت ٦بحرة. ًُ  اإلاا٦ض ؤن َظا ألامغ ظضًغ بإن 

 غسوزة الخىاشن بين مبادزة معلم اللغت واإلاخعلم:

ت لُالبهم صون ؤن ًًُغوا بن مٗلمي اللٛت مشل الىالضًً ٌؿخُُٗىن ؤن ًهبدىا قغ٧اء  ؤ٦ثر مٗٞغ

ذ ) ( في اإلا٣خ٠ُ ؤو الا٢خباؽ Lomtof & Ajaafreh 1995بلى ببغاػ زبراتهم ومهاعاتهم ٧لها بك٩ل نٍغ

( ٌٗمل َالب الؿىت ألاولى اإلاغخلت Van Der Leenuw 1992, 88-89آلاحي اإلاإزىطة مً ٞان )

اث زالزُت ؤزىاء صعؽ مً مىاص اإلادخ ت في مجمٖى ٟترى ؤن ٣ًضم الضعؽ للُالب الشاهٍى ىي.ٍو
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مىيٕى الخ٩ازغ في الُبُٗتٖبر ؾلؿلت مً ؤؾالُب خّل اإلاك٨الث وبُٖاء الُالب ٞغنت جىمُت 

م. َىا٥ زالزت  مهاعاتهم ألا٧اصًمُت وال٨المُت بالخٗبحر قٟاَت ًٖ ٞغيُاتهم الٗلمُت وجخاب٘ ؤ٩ٞاَع

 
ً
 ماثُا نٛحرا

ً
ول٨جهم ًىاظهىن مً زال٫ اإلاجهغ ؾغا  َالب َم: ؤ، ب، ط. ٧اهىا ًالخٓىن خُىاها

.
ً
 ٖلمُا

بن جضزل اإلاٗلم الؾتهال٫ َظا الا٢خباؽ ًٓهغ ؤهه ٧ان ٖلى صعاًت بإن الُالب ًىاظهىن مك٩لت. وؤن 

 
ً
جدضًض َظٍ اإلاك٩لت ٌك٩ل اإلاغخلت ألاولى في الىؾاَت ال٣اثمت ٖلى الخ٩ل٠ُ ٢ض ٌكحر اإلاٗلم ؤخُاها

لخالت الؿاب٣ت، ل٨ىه َىا٥ في خاالث ؤزغي ًم٨ً ؤن ًُلب مً مك٩لت و٢٘ ٞحها الُالب ٦ما في ا

٤ ٖملُت الخٟاوى هٟؿه.  الُالب جدضًض مكا٧لهمًٗ ٍَغ

٘ مً   ٖلى مك٩لتهم وفي طاث الى٢ذ عبما ًٞغ
ً
ظا ؤلاظغاء عبما ٌؿاٖضَم ٖلى ؤن ٩ًىهىا ؤ٦ثر جغ٦حزا َو

م جدضًض اإلاك٩لت ٞدؿب بل ٦ٟاءتهم في ال٨الم باللٛت الهضٝ. في اإلاشا٫ الظي ؾب٤ ٖغيه لم ًخ

٢ام اإلاٗلم والُالب بمداوالث لخلها.ولم ٣ًم اإلاٗلم بدل اإلاك٩لت للُالب مباقغة مشال: بالكغوٕ في 

ض مً اؾخ٨كاٝ  اث الخ٩ازغ، ال، ما ٨َظا ٞٗل، بل وظه الُالب بلى مٍؼ بُٖائهم مدايغة ًٖ هٍٓغ

طل٪؟ َظا ًدضر بخدضي وظهاث ٠ُ٦ ٞٗل  1ظىاهب اإلاك٩لت وصٞٗهم هدى بًجاص خلى٫ مم٨ىت لها

م وآعائهمٟي جضزله الشاوي وطل٪ بخلمُدهم لهم بةعقاصاث بلى اإلآان ؤو اإلاىاي٘ التي ًم٨ً ؤن  هَٓغ

م في جضزله ألازحر. ول٨ً ًيبػي ٖلُه  ًدهلىا مجها ٖلى مٗلىماث بياُٞت ؤو بخىظُه ٢ُاع ج٨ٟحَر

 حٗؼػ ألا٩ٞاع ا
ً
ًهم بخٛظًت عاظٗت بًجابُت  ؤن ًٞغ

ً
 إلاشمغة التي ًإجىن بها.ؤًًا

وفي م٣ابل الا٢خباؽ ألاو٫ الظي ظغي الى٣اف خىله ٞةن اإلاٗلم ٖىض جىاو٫ )هو الخ٩ازغ( ٧ان ًّضعي 

 
ً
قِئا مً الجهل باإلاىيٕى بلى خض ما، ظلّي ؤهه ٧ان ٌٗٝغ الخل إلاك٩لت الُالب ول٨ً جغ٦ه ظاهبا

ظا ما ٢ض ٢ضٍع ى  لِكاع٦هم الخىاع الجماعي.وما ػا٫ اإلاٗلم )َو الُالب( ٌؿخسضم اؾتراجُجُت، َو

ا بٗىاهت ٞاث٣ت لحرقض  ٟها لِـ في بُٖاء بظاباث مدضصة و٢اَٗت، بل لُغح ؤؾئلت ٢ض ازخاَع ًْى

ظا ما جىؾ٘ في قغخه ٞان صًً بغاهضصًً في صعاؾخه )  -م1997الُالب بلى بىاء مٗغفي وكِ. َو

ض اقخملذ الضعاؾت ٖلى ججغبخحن م( ًٖ آزاع مٗالجت اإلاٗجى في ا٦دؿاب اللٛت الشاهُت، و2222٢

حٗلُمخحن. ل٣ض اجطر مً جِى٨ما الخجغبخحن ؤن الٓغوٝ الخٟاٖلُت التي وي٘ ٞحها اإلاٗلم ٧ان لها ألازغ 

                                                           

1 Lynch, T, Nudge, “Teacher intervention in Task Based Talk”, ELT Journal,1997, 51. 
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ألا٢ىي ٖلى ٞهم واؾدُٗاب الُالب للمضزل الخٗلُمي واؾدُٗابه، و٦ظل٪ اهخاط اإلاسغط الخٗلُمي. 

ولى ؤن ٣ًغئوا ٢هت ظاؾىؾُت م٩ىهت مً ٖضة ل٣ض ؾئل َالب في الٗاقغة مً الٗمغ في الخجغبت ألا 

٣غؤ الُالب  ٞهى٫؛ وبٗض الٟغاٙ مً ٢غاءة ٧ل ٞهل ًجُبىن ًٖ ازخباع ٞغصي في ٞهم اإلا٣غوء. ٍو

 ٞهى٫ ال٣هت في ؤخىا٫ مسخلٟت هي:

 ٢غاءة ٞغصًت لليسست ألانلُت. .ؤ 

 ٢غاءة ٞغصًت ليسست مٗضلت. .ب 

 بلى الخٟاوى خى٫ مٗ  .ط 
ً
 جى اإلاٟغصاث والٗباعاث.٢غاءة اليسست ألانلُت بياٞت

 ٢غاءة اليسست ألانلُت زم مىا٢كت اإلاٗجى م٘ اإلاٗلم. .ص 

ا  ٨ظا لِـ يغوٍع بن الٓٝغ الغاب٘ ٧ان له ألازغ ألا٢ىي ٖلى مؿخىي ٞهم الُالب الٟغصي لل٣هت َو

ت ٞدؿب، ول٨ً مً الًغوعي ؤًًا  ٪ ؤ٦ثر مٗٞغ بم٩ان مىا٢كت مك٩لت ٞهم اإلا٣غوء م٘ قٍغ

٣ت التي   ًىٓم بها اإلاٗلم جل٪ اإلاىا٢كت.مىا٢كت الٍُغ

بن ؤخض الخٟؿحراث للىخاثج ؤلاًجابُت لهظٍ الخاالث عبما ٨ًمً في نٗىبت الىو اإلا٣غوء. وبٗباعة 

ؤزغي ٞةن اإلاؿاٖضة اإلا٣ضمت مً َالب واخض ٣ِٞ، ؤو الخٗضًالث ال٣بلُت ٖلى اإلاضزل )الىو 

اث. ؤما في اإلا٣غوء( عبما ال ج٩ىن ٧اُٞت لخل ٧ل مك٨الث الٟهم ؤو مٗٓم ها في ٦شحر مً اإلاىيٖى

الى٣اف ؤو الخٟاوى الجماعي ٞةن الُالب ٧اهىا ًبدشىن ًٖ مٗجى اإلاضزل ٚحر اإلاإلىٝ بهىعة 

ظماُٖت م٘ الباخض )اإلاٗلم( م٘ الٗىاًت الكضًضة بمكاع٦ت الُالب ألا٦ثر وألا٢ل ٦ٟاءة في بظغاء 

ظا ًض٫ مغة ؤزغي ٖلى ؤَمُت اإلاكاع٦ت الخُت ل 1الى٣اف لُالب في خل اإلاك٨الث التي جىاظههم َو

بلى مؼاًا بياُٞت جيخج ًٖ  Vanden Branden 2009ؤزىاء ؤصاء اإلاهمت ؤو الخ٩ل٠ُ. ول٣ض ؤقاع 

 اإلاؿاهضة الخٟاٖلُت التي ٣ًضمها اإلاٗلم لُالبه. 

ؤوال: بن مكاع٦ت اإلاٗلم يمىذ ونى٫ الُالب بلى اإلاٗجى الصخُذ لل٩لمت، ؤو الٗباعة، في ٧ل مغة 

ل اإلاٗلم لغّصَم بلى اإلاؿاع اٞ
ّ
ظا في الٛالب ما ًدضر جضز ترى ٞحها الُالب اٞترايا زاًَئا، َو

                                                           
1 Van Den Branden, K., “Does negotiation of meaning promote reading comprehension? A study Multi-

lingual primary schools classes”, Reading Research Quarterly, 35, (2000), pp 437. 
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ً والب٨ً لل ؾٍى ٤ بُٖائهم جلمُداث ط٦ُت ؤو حٛظًت عاظٗت ؾالبت. ٖو َظا  1الصخُذ ًٖ ٍَغ

ت ُٞما ًخهل بةػالت الك٪ لضي الُالب ؤو  الخضزلبإّن الخٛظًت الغاظٗت مً اإلاٗلم ٢ض ج٩ىن يغوٍع

 ضًض الخلى٫ ٚحر الهاثبت.جد

: بن اإلاٗلم ٢ض ؾاهض الُالب مؿاهضة وظضاهُت مشال: مىٗهم مً الاؾدؿالم والخى٠٢ اإلاب٨غ ًٖ 
ً
زاهُا

( ٢ض جغ٦ؼث ٖلى ٞهم الىهىم Vanden Branden 1997البدض. بما ؤن الخجغبت ألاولى في صعاؾت )

همت ٦المُت نممذ ٖلى ؤؾاؽ ٞجىة اإلا٣غوءة، ٞةن ججغبخه الشاهُت في الضعاؾت طاتها ٢ض حٗل٣ذ بم

مٗلىماجُت،خُض َلب اإلاٗلم مً الُالب ون٠ بٌٗ الغؾىم و٧اه٣ض ؤظغي ازخباعا ٢بلُا و٦ظل٪ 

ت ما بطا ٧ان جٟاٖل اإلاضعؽ والُالب ًى٨ٗـ جإزحٍر ٖلى ؤصاء  ا، والهضٝ مً طل٪ مٗٞغ ًًّ ازخباعا بٗض

 خضور َظا الخإزحر.الُالب ٞغصًا لظاث اإلاهمت ال٨المُت. و٢ض ؤزبدذ الخجغبت 

بن ألاوناٝ التي ٢ضمها الُالب ًٖ الغؾىم في الازخباع البٗضي ٧اهذ ؤَى٫ بك٩ل واضر مً جل٪ 

ا في الازخباع ال٣بلي، ٦ما ؤجها ٖالُت الجىصة، ل٣ض ط٦غوا ؤ٦ثر اإلاٗلىماث ألاؾاؾُت التي  التي ٢ضمَى

ه م٘ الُالب ٞةن ألاؾلىب جدخىي ٖلحها الغؾىم واؾخسضمىا خهُلت لُٟٓت ؤوؾ٘. وؤزىاء جٟاٖل

باث الُالب، وجب٘ اإلاضعؽ جىظه الُالب ماوٗا هٟؿه مً   م٘ ٚع
ً
الخٟاٖلي للمضعؽ ٧ان مخجاوبا

ٞغى وظهت هٍٓغ ٖلحهم ٖىضما ًهٗب ٖلحهم ؤلاجُان بمٗلىماث مُٗىت. ل٣ض بضؤ اإلاٗلم الخداوع 

ا للُالب خى٫ اإلاٗجى م٘ ؤخض الُالب وطل٪ بُغح ؤؾئلت ٖامت وؿبُا ٚغيها اؾدًُا
ً
حي جاع٧

مؿاخت ؤوؾ٘ للخ٨ٟحر الاؾخ٨كافي وناعث بعقاصاث اإلاٗلم لُالبه ؤ٦ثر نغاخت وجىظحها ٣ِٞ 

ض مً  ٖىضما بضا له بىيىح قضًض مشال: مً زال٫ َلباث الخإ٦ُض ؤلاًداثُت ؤجهم في خاظت بلى مٍؼ

ظا ما ًىضخه َظا الجؼء اإلا٣خبـ مً الخجغبت.  الضٖم واإلاؿاهضة َو

 م: مٗلم.

 َالب. ٍ:

 ٍ: زم هؼلذ مً صعاظتها.

                                                           
1 Swains, M. & Lapkin, S., “Focus on Form through collaborative dialogue: Exploring task effects”. In M.By 

Gate, 2001, pp 78 
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 م: إلااطا ججز٫ مً صعاظتها؟

 ٍ: ال ؤصعي، هي البِذ، ؤًْ.

 م: ؤهذ ج٣ى٫ البِذ؟ َل حؿخُُ٘ ؤن جغي بُتها ؤو الباب ألامامي لبُتها؟

 ٍ: ال، ... ؾاخت ال٨ىِؿت ٣ِٞ.

ب لى ؾإلخجي.  م: م٩ان ؾ٨ً ٍٚغ

 ٍ: ًطخ٪ َا َا.

 إلااطا هؼلذ مً صعاظتها.م: ل٨ً لى هي ما ونلذ بلى بُتها 

ل.  ٍ: ال ؤٖلم ونمذ ٍَى

 م: َل جغي صلُال في الهىعة؟ ؤم ال؟

 ٍ: نمذ َىٍل.

 م: َل ...اخم... َل خضزذ مك٩لت لضعاظتها؟

ذ بالضعاظت عجلت جالٟت.  ٍ: ال، آٍ وٗم، آلان ٖٞغ

 .1م: عجلت جالٟت حٗجي لِـ ٞحها َىاء، بالخإ٦ُض طل٪ َى الؿبب

 :لؿالب مخخلفينجلدًم أشياٌ مخخلفت 

ٖىض جبجي ؤؾلىب جٟاٖلي مخجاوب ٞةن مً الُبُعي ؤن ًمحز اإلاٗلمىن بحن الُالب اإلاسخلٟحن في  

ا م٘  ًُ الٟهل. واهُال٢ا مً َظٍ الخ٣ُ٣ت ٞةجهم ٌٗملىن ٖلى ظٗل جٟاٖلهم ال٨ُٟي وال٨مي مخماق

 خاظاث الُالب السانت.

                                                           
 جغظمت م٣ّضم الىع٢ت ٦الم الُالب ٦ما َى بإزُاثه ألهه لم ًصدر مً ٢بل اإلاٗلم ؤزىاء الخىاع.1
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ىض َظٍ الى٣ُت مً الٗملُت الخٗلُمُت ٞةن اإلاٗلم  بال ق٪ ًخدلل مً الالتزام باإلا٣غع، ٞالخٛظًت ٖو

مَّ ال ًم٨ً بؾىاصَا بلى 
َ
الغاظٗت اإلاىخ٣اة ومؿاهضة الُالب ِؾمت بوؿاهُت ولؿىٝ جب٣ى ٦ظل٪، ومً ز

ت زاَٟت ٖبر الىؾاثِ اإلاٗلىماجُت اإلاخٗضصة  م٣غعاث َنِممْذ بٗىاًت ؤو مىاص حٗلُمُت حٗغى بؿٖغ

 الخ٣ىُاث.

( ال٣ضعة ٖلى الاؾخمإ واإلاالخٓت وجىظُه ألاؾئلت، وج٣ضًم Interlocutorبن للكٍغ٪ ؤلال٨ترووي ) 

ما٫ ظمُٗها ٖلى الكب٨ت  مَّ جىُٓم َظٍ ألٖا
َ
الىهاثذ والا٢تراخاث وج٣ُُم عصوص ألاٞٗا٫ ومً ز

٫ ختى ؤَضاٝ الخٗلم بلى ما ًم٨ً  ّٗضِ ٌُ الٗى٨بىجُت. ومً هاخُت ؤزغي ٞةن اإلاٗلم باؾخُاٖخه ؤن 

ِمه في الخا٫(.٧ل َظا الظي ظغث ؤلاقاعة بلُه ٌٗجي حٗلمه )ؤي شخيء ً
ُّ
م مؿخًٗضا لخٗل ِ

ّ
٩ىن اإلاَخٗل

ا٢خه مدضوصًً  ا ؤهه في ٞهى٫ حٗلُم اللٛت طاث الٗضص ال٨بحر خُض ٩ًىن و٢ذ اإلاٗلم َو ًُّ يمى

 لضٖم الُالب والخٟاٖل مٗهم َىا٥ زُاعان عثِؿان ًيبػي جدضًضَما .

 ن بلى مؿاهضة جٟاٖلُت،ومضي خاظتهم بلحها.ألاو٫ : جدضًض الُالب الظًً ًدخاظى 

ت مً  الشاوي: ًخهل بُبُٗت اإلاؿاهضة السانت التي ًم٨ً ج٣ضًمها ل٩ل َالب مىٟغًصا ول٩ل مجمٖى

اث اإلاٗىُت بالضٖم واإلاؿاهضة ٖلى ِخضة.  اإلاجمٖى

 ٖلى طل٪:Pietranو٢ض ؤوعص )
ً
 ( مشاال

( الهىلىضًت Flemishم٣اَٗت ٞلمِـ ) ًخلسو اإلاشا٫ في ؤن جالمُظ اله٠ الغاب٘ الابخضاجي في

بلٛىن   بالبلج٨ُُت لٛت ؤولى ٍو
ً
ا لٛت زاهُت خُض بجهم ها٣َىن ؤنال ًخٗلمىن اللٛت الهىلىضًت باٖخباَع

 مً الٗمغ الٗكغ ؾىحن.

ت ما بطا ٧اهذ  ا إلاٗٞغ غة زُالُت حؿمى بالىضٍع ل٣ض َلب مجهم ٢غاءة ٦خِب صٖاجي للؿُاخت في ظٍؼ

ا مىاؾبً  غة م٩اهً ٟا٫ ب٨خابت ٦خِب الجٍؼ ٠ ألَا
ّ
ٟا٫. وبٗض طل٪ في مهّمت زاهُت ٧ل ا ألن ًؼوٍع ألَا

( ً ( لخ٣ىص اإلاٗلم في مغخلت Breenؾُاحي ًٖ بلضَم. وباجبإ ألاؾئلت ألاعب٘ التي ويٗها بٍغ

الخسُُِ وؤؾـ جىن٠ُ اإلا٣غع اؾخُإ اإلاٗلم بقغا٥ الُالب للسغوط في الجهاًت بٗضص مً 

ت بهاجحن اإلاهمخحن. و٢ام اإلاٗلم ماع٥ بمباعصة شسهُت جخمشل في ٦خابت زُاب الا٢تراخاث طاث الٗال٢

بضو ؤن  ا التي ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلحها. ٍو غة بالىضٍع ا ؤهه ؤعؾل بلُه مً ظٍؼ ًُ وويٗه في مٓغوٝ مضٖ

اصة صعظت الالتزام لضي الخالمُظ، ل٣ض ؤزاع السُاب ًٞى٫ الخالمُظ  اإلاٗلم ٢ض هجر في زُخه لٍؼ

ما: ٢غاءة ال٨خِب الضٖاجي الظي ؤٖضجه الخلمُظة وجدمؿىا ٧لظ ل٪ بلى اإلاهمخحن اللخحن ؤقاص بلحهما َو
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ا، بياٞت بلى ٦خابت ٦خِب صٖاجي ؾُاحي ًٖ بلضَم ألظل بعؾاله بلى  غة بالىضٍع جىؾ٩ا ًٖ ظٍؼ

ىن ظًُضا ؤن ٧ل َظا مدٌ زُا٫، ول٨ً م٘ طل٪ ٞةجهم ؾدخٟخذ ٣ٖىلهم  جىؾ٩ا. بن الخالمُظ ٌٗٞغ

ٗض ٞهل ال٨خابت َظا ؤهمىطظا للسُاع الشاوي في ٖلى ٖال م ظؼع العجاثب والغخالث ال٨كُٟت.َو

 جٟاٖل اإلاٗلم م٘ َالبه.

اث لخ٣ضًم اإلاؿاهضة الخٟاٖلُت إلاً َم في خاظت  مغ ٖلى اإلاجمٖى ٧ان اإلاٗلم ًخجى٫ صازل الٟهل ٍو

 ماؾت لها، والؿماح للُالب الظًً ججاوبىا م٘ اإلاهمت ؤن ٌٗملىا بإهٟؿهم. 

ىضما مغ بهما  غتهم الاٞترايُت ٖو : الُالبان ؤو ب ٢ض ؤمًُا زمـ ص٢اث٤ ًىا٢كان اؾم ظٍؼ
ً
ٞمشال

 اإلاٗلم وظههما بلى البضء في الٗمل ألاؾاؽ و٦خابت اإلال٠ الضٖاجي.

 اإلاٗلم: ؤماػلخما جبدشان ًٖ اؾم؟

 الُالبان: وٗم.

ا، ازخاعا اؾًما آلان. ُّ  اإلاٗلم: َ

ً ًدخاظىن ٖلى وظه الض٢ت بلى هىٍٕ مٛاًًغا مً اإلاؿاهضة؛ ُٞجب  ومً ظاهب آزغ ٞةن َالًبا آزٍغ

ٖلى اإلاٗلم ؤن ًىّظه لهم الشىاء ألجهم في الخ٣ُ٣ت ٢ض ؤخغػوا ج٣ضًما ٦بحًرا في ؤصاء اإلاهمت بِىما واظه 

م ٖلى الىع١.   بٌٗ الُالب نٗىبت ٦بحرة في جغجِب ؤ٩ٞاَع

كخمل ٖلحها جىن٠ُ اإلا٣غع جلٟذ هٓغ اإلاٗلم بلى خ٣ُ٣ت مٟاصَا ؤن الخالمُظ في بن ؤلاعقاصاث التي ٌ

ٟىن بمهمت ٦خابت صلُل ؾُاحي ًدخمل ؤن ًىاظهىا بٌٗ الهٗىباث في 
َّ
ل
َ
٩ ًُ ؾً الٗاقغة ٖىضما 

: الُالبان ط و ص 
ً
جلبُت ؤو جد٤ُ٣ مخُلباث الخ٩ل٦،٠ُخىُٓم اإلاٗلىماث في ٣ٞغاث مترابُت ٞمشال

ٗمل بجض واَخمام إلاضة زمـ ٖكغة ص٣ُ٢ت ل٨جهما في جهاًت ألامغ ؤزغظا نٟدت مؤلي اؾخمغا في ال

٣ت ٚحر مباقغة ؤن ما ٦خباٍ لِـ َى  ما بٍُغ ىا جضزل اإلاٗلم إلاجغص لٟذ هَٓغ بالكُب وؤلالٛاء. َو

 الصخيء اإلاُلىب.

؟
ً
 اإلاٗلم: َل ًم٨ً ؤن ٩ًىن َظا ملٟا ظُضا

 ط : ال.
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 ص : ال. 

 ه؟اإلاٗلم: ماطا ؾخٟٗالن ل

 ص : َظٍ مؿىصة ٣ِٞ.

ا ؤًٞل. ًٟ  اإلاٗلم: خؿًىا، ٠ُ٦ ؾخ٨خبان اليسست الجهاثُت؟ َل لض٨ًما ؤ٩ٞاع ججٗله مل

 ط : بالبىِ ال٨بحر.

 ص : وٗم.

 اإلاٗلم: وٗم! ول٨ً َل ؾخٟٗالن طل٪ ُٞما بٗض؟ وماطا جٟٗالن آلان؟ ؤج٣ىمان ب٨خابت ٧ل ؤ٩ٞاع٦ما؟

خجى٫ اإلاٗلم صازل الٟهل زم ٌٗىص لهظًً الُالبحن بٗض مضة ٢هحرة ُٞجض ؤجهما ٢ض بضءا ٦خابت  ٍو

ا ما، ؾ٩ُىن  ًٖ ا هى ًٟ وسستهما الجهاثُت مً اإلال٠ الؿُاحي، َظٍ اإلاغةؾ٩ُىن جضزل اإلاٗلم مسخل

٣ت  ا بٌٗ الصخيء ألهه ٢ض الخٔ ؤن الُالبحن لم ًخم٨ىا ختى آلان مً جىُٓم اإلاٗلىماث بٍُغ ًُّ جىظحه

 مترابُت وواضخت.

غةومٗاإلاها الغثِؿت الجظابت،ًم٨ى٨ما اإلاٗلم: حؿخُُ٘  ؤن ج٣ى٫ َظا َى الك٩ل الظي جٓهغ ُٞه الجٍؼ

ا لالَإل ٖلُه "بلض ظمُل، والجى..."  َل ٦خبخما قًِئا ًٖ الجى؟  ؤزظ مل٠ بلىضٍع

 ص : ال. 

 اإلاٗلم: ؤو الُٗام؟

 ط : وٗم! َىا.

ا(.ًم٨ى ٨ما ٖمل شخيء مسخل٠ جماًما، اإلاٗلم: ال ًيبػي، ؤن ٩ًىن جماًما مشل َظا)ٌٗجي مل٤ بلىضٍع

ا آزغ. ًٟ  ؾإٖغى ٖل٨ُما مل

٣ت التي ًخضزل بها  َظا الخىاع ًىضر ؤن اإلاٗلم ٧ان ًداو٫ ؤن ًجٗل صعظت جضزله و٦ظل٪ الٍُغ

ت لخٗلم اللٛت؛ ٞهى لم  مىاؾبت إلاؿخىي هجاط الُالب في ؤصاء اإلاهمتوالىنى٫ بلى ألاَضاٝ الخٍُى

 ًلػي بؾهامهما ختى ًبضئوا مً الهٟغ.
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و٢ض لىخٔ في صعؽ آزغ ؤن جالمُظ اله٠ الشالض الابخضاجي ٧اهىا ٨ًخبىن زُاًبا ًخًمً ق٩ىي 

ٟا٫.و٧ان اإلاضعؽ ًخجى٫ في الٟهل، وبٗض ؤن ٞٙغ مٗٓمهم مً ٦خابت  إلخضي قغ٧اث لٗب ألَا

لب مً بٌٗ الخالمُظ ٢غاءة زُاباتهم ظهًغاؤمام  اإلاؿىصة ألاولى، ؤو٠٢ اإلاٗلم مغخلت ؤصاء اإلاهمت َو

ػمالئهم. زم اؾخٛل اإلاٗلم َظٍ الٟغنت لُلٟذ ؤهٓاع الخالمُظ بلى ؤن زُاباتهم ظمُٗها جى٣هها 

ِغثْذ؛ ا٦دك٠ الُالب اإلاك٩لت ومً زم 
ُ
بٌٗ اإلاٗلىماث. ومً زال٫ ج٣ُُم مكتر٥ للسُاباث التي ٢

ىا في ٦خابت اليسست الجهاثُت مً زُاباتهم.  قٖغ

 عبما اؾُخسِضم للمضاولت  بن الٗه٠ الظَجي الجماعي وب٣ًاٝ الُالب 
ً
ًٖ ؤصاء اإلاهمت ما٢خا

ت  دت خى٫ ٖملُت جىُٟظ اإلاهمت ؤو لتر٦حز الاَخمام ٖلى الك٩ل اللٛىي زانت الهُٜ الًغوٍع الهٍغ

 ألصاء  اإلاهمت.

 

؟ 
ً
 َل ًم٨ً ؤن ٩ًىن اإلاٗلم صزُال

الُالب مؿخمًغا ًىاظه بٌٗ اإلاٗلمحن ازخباًعا نًٗبا في اجساط ٢غاع بالخضزل ؤو ٖضمه ٖىضما ٩ًىن 

جب ٖلحهم ؤن ًخسظوا َظا ال٣غاع ٖلى ؤؾاؽ بصعا٦هم الصسصخي ألَضاٝ اإلاهمت،  في ؤصاء مهّمت ما،ٍو

وألاَضاٝ التي ويٗها الُالب بإهٟؿهم، وصعظت الخ٣ضم التي ؤخغػَا الُالب في ؤصاء مهمت بُٗجها، 

 هُاتهم .٦ما ًجب ٖلى اإلاٗلمحن ؤن ًًٗىا ههب ؤُٖجهم خاظاث َالبهم وازخالٝ شس

اع وبن ٧اهىا مىُل٣حن ٞحها مً هىاًا  خ٣ُ٣ت بن بٌٗ ال٣غاعاث التي ًخسظَا اإلاٗلمىن في َظا ؤلَا

خؿىت ول٨ً مً وظهت هٓغ الخٗلم ال٣اثم ٖلى اإلاهماث ٢ض جىن٠ بإجها ٢ض ٢ُلذ لخإحي بىدُجت 

لٛت الهىلىضًت ٨ٖؿُت. بن ٖضًصا مً الضعاؾاث التي ؤظغاَا بٌٗ اإلاضعبحن ؤزىاء السضمت إلاٗلمي ال

 ٖلى الخٟاٖل صازل اله٠ في 
ُّ

ا لٛت زاهُت ، بياٞت بلى ٖضص آزغ مً الضعاؾاث التي جدض باٖخباَع

( ٢ض ٦كٟذ ًٖ ؤّن اإلاٗلمحن في ؾٗحهم E.g Dwltegeretal 2003-2004بٌٗ اإلاضاعؽ البلج٨ُُت )

٤ اإلاهام ٞةجهم ًٓهغون الىماطط الؿلى٦ُت آلاجُت:  لخإ٦ُض حٗلم اللٛت ًٖ ٍَغ

هم ٖلى ال٣ُام بظل٪: خل اإلاشىالث -ؤ  مً اؾدشاعة الُالب وخّثِ
ً
 بإهٟؿهم بضال

 بن اإلاٗلمحن في ؤ٦ثر ألاخُان ٌؿِئىن اؾخٗما٫ اإلاغخلت الخمهُضًت للمهمت لخد٤ُ٣ ما ًلي: 
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 ٢بل ؤن ٌؿمذ للُالب   -
ً
ًبضئون بكغح ٧ل اإلاٟغصاث الهٗبت في الىو، ؤو ٢غاءة الىو ظهغا

ٟهم والاؾدُٗاب. ومً ؤظل بٖضاص َالبهم ألصاء مهمت ٦خابُت ٞةن اإلاٗلمحن ب٣غاءجه مً ؤظل ال

٣ًىمىن بىي٘ ٩َُل ٧امل وهمىطط مٟهل للىو ٖلى الؿبىعة ؛ وبظل٪ ٣ًللىن اإلاهمت ال٨خابُت 

ب )مؤل ٞغاٙ( ؤو ًظ٦غون ؤلاظابت الصخُدت مباقغة ٖىضما ًٟكل الُالب في  دُلىجها بلى جضٍع ٍو

 الىو اإلا٣غوء.بًجاص مٗلىمت مهمت مً 

 مً َم َاالء اإلاٗلمىن؟ 

اث ٖىض بٌٗ اإلاٗلمحن في ألاخىا٫ آلاجُت:  ًالخٔ وظىص َظٍ الخهٞغ

 ٖىضما ج٩ىن جى٢ٗاتهم ٚحر ٦بحرة ل٣ضعاث َالبهم ومسؼوجهم اإلاٗغفي. .1

سخي ال٣اثل بإن اإلاهام ًجب ؤن ج٣ضم للُالب بٗض ؤن  .2 خُىما ًخمؿ٩ىن بكضة باإلابضؤ الخضَع

مىا.
َّ
ٗل ٌُ 

ُت ٖىضما  .3 ت ٖلى ٖملُت ؤصاء اإلاهمت مً وظتهي الىٓغ اإلاٗٞغ ٣ًىمىن بٟغى ؾُُغة ٢ٍى

 .
ً
 والخىُٓمُت مٗا

ادة حعلُد اإلاهمت بفسع مؿالب أداء ئغافُت : -ب  مً ؤمشلت طل٪ ؤن اإلاٗلمحن في الضعاؾاث  ٍش

Flemish  ُُٟت آهٟت الظ٦غ ؤْهغ اإلاٗلمىن مُال بلى ؤلاٞغاٍ في الخهىٍب اللٛىي في اإلاداصزت الْى

واإلاهماث ال٨خابُت ؤزىاء مالخٓت ؤظغاَا ؤخض ال٨ّخاب في ٞهل باله٠ الشاوي الابخضاجي ٖلى جالمُظ 

ًّ الشامىت. و٢ض ؾئلىا ؤن ٨ًخبىا ٢هت ٢هحرة باللٛت الهىلىضًت بلى ألاؾض اإلادبىب لى  ٧ي الظي في ؾ

ض. ل٣ض ظلـ الباخض  ا ؤ٦بر مً حجم نىضو١ البًر ًً ض  بٍغ
ً
َلب مىه ؤن ًىنل بلى م٩ان ما َغصا

 مً ؤخض الُالب الىا٣َحن بٛحر الهىلىضًت والظي ٢ض بضؤ ٨ًخب بدماؾت قضًضة، 
ً
با اإلاالخٔ ٢ٍغ

ه لم ٌؿخُ٘ ؤن ًجض ٖباعة جدمل 
ّ
لى ؤي خا٫ بٗض مضة ٢هحرة جى٠٢ ًٖ ال٨خابت وطل٪ أله مٗجى ٖو

ض زم ٞخذ ٞمه واؾٗا وبالًبِ في اللخٓت  الخل الظي ٢ام به ألاؾض لى٧ي ؤهه جدؿـ نىضو١ البًر

التي ٧ان ٞحها الُالب ًبدض ًٖ ٧لماث و٠٢ اإلاٗلم بجىاٍع و٢غؤ ما ٦خبه وؤقاع بإنبٗه بلى زُإ 

ت  للجمل ت ختى لٛىي ٠َُٟ في بخضي الجمل. .ل٣ض اؾخٛغ١ الُالب و٢خا في جدلُل الهُٛت الىدٍى

ٞهم الخٛظًت الغاظٗت مً اإلاٗلم؛ول٨ً الىدُجت ألا٢ىي لهظا الخضزل ؤن خماؽ الُالب وصاُٞٗخه 

 مً 
ً
لل٨خابت ٢ض اهدؿغا بلى خض بُٗض طل٪ ؤّن اإلاٗلم لم ٌكغ ٣ِٞ بلى زُإ و٢٘ ُٞه الُالب بضال

ا اإلاؿاٖضة التي ٧ان في ؤمـ الخاظت لها ًُّ ٓه والشىاء ٖلُه، بل ؤيإ ٖلُه ٧ل وهي ٠ُ٦ ٣ًى٫ [: ج٣ٍغ

ب في ٢ىله ٣ت ال٣اثمت ٖلى ]ما ٧ان ًٚغ ؿهم الٍُغ ، ٧ل َظا ًا٦ض ؤن اإلاٗلمحن الظًً ًدبٗىن في جضَع
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ت مدضصة وجىمُت مهاعاث جٟاٖلُت زانت  ت مباصت هٍٓغ اإلاهماث لِـ ٧ل ما ًيبػي ٞٗله َى مٗٞغ

ت الضاعؽ. وبن ٞدؿب، ول٨ً ٖلحهم ؤن ًىمىا ؤًًا بلى ظاهب طل٪ اججاَا حٗلُمُا  ٣ًىم ٖل ى مغ٦ٍؼ

مً وظهت الىٓغ الىظضاهُت ٞةن هجاح الضعؽ اللٛىي ال٣اثم ٖلى اإلاهماث ٌٗخمض في ؤصوى خضوصٍ 

 ٖلى آلاحي:

ا لخ٣ُ٣ت ؤجهم  - ًً جى٢ٗاث ٦بحرة مً اإلاٗلم ل٣ضعة َالبه ٖلى ؤصاء اإلاهماث الخٗلُمُت وج٣بله ؤً

 ؾىٝ ًخٗلمىن اللٛت بإصاء اإلاهماث.

بت اإلاضعؽ في حكاع  -  ٥ اإلاؿاولُت م٘ الُالب في ؤصاء اإلاهمت والخد٨م في ٖملُت الخٗلم.ٚع

ُت السانت التي ًىاظهها الُالب ٦إٞغاص بلى  - اؾدكٗاع اإلاٗلم للمك٨الث الىظضاهُت واإلاٗٞغ

 ظاهب خاظاتهم اإلادضصة مً حٗلم اللٛت.

اخه جدلي اإلاٗلم باإلاغوهت في ج٠ُُ٨ مؿاهضتهىجضزالجه لخ٩ىن مالثمت لُالب مسخلٟحن وؾم -

ت ال٦دؿاب اللٛت صازل حجغة اله٠.  بإؾالُب ومٗضالث مخىٖى

م وآعائهم في حٗلُم اللٛت ٖلى ؤؾاؽ اإلاهماث زانت، وحٗلُم  - جدمـ اإلاٗلم ألصاء َالبه وؤ٩ٞاَع

 اللٛت بك٩ل ٖام. 

ت واإلاهاعاث والاججاَاث اإلاُلىبت لخىُٟظ صعؽ ٢اثم ٖلى اإلاهماث مً زال٫  بطا ما جم خهغ اإلاٗٞغ

٤ الٗملي صازل الٟهل ٞةن الخضَعـ ٖلى ؤؾاؽ اإلاهماث ٢ض ًبضو م٣ًٗضا. ومً هاخُت ؤزغي الخُبُ

ٞةن مالخٓت السبراء الظًً جبىىا حٗلُم اللٛت ٖلى ؤؾاؽ اإلاهماث ؤْهغث بقاصة َاالء اإلاٗلمحن بهظا 

ظ ُٗت مً ألاصاء اللٛىي التي ونل بلحها الُالب. َو ا ما الىٕى مً الخٗلُم هدُجت للمؿخىٍاث الٞغ

٤ اإلاهماث ؾهل ظضا ومً الُبُعي للمٗلمحن  ًجٗل َاالء السبراء ٌكٗغون بإن الخٗلُم ًٖ ٍَغ

مماعؾخه، َاإلاا ؤن ألاؾـ اإلاىظهت له ٖلى ألا٢ل با٢ُت في ؤطَاجهم ومجها الخىظه هدى الهضٝ، 

ت الضاعؽ.  والخٟاٖل اإلاُٟض و٦الَما ًخًمً صعظت ٖالُت مً مغ٦ٍؼ

جُب٤ُ اإلاٗلمحن مباصت حٗلُم اللٛت ٖلى ؤؾاؽ اإلاهماث صازل الٟهى٫ ؤن  (Bygate 2005وؤياٝ )

ذ  ض مً البدىر الٗملُت. وم٘ طل٪ ٣ٞض ؤزبدذ الضعاؾاث التي ؤظٍغ لم ٌؿحر ٚىعٍ بل ًدخاط بلى مٍؼ

لخاالث ٢لُلت حؿخيخج مجها ؤن اإلاٗلمحن ٣ًىمىن بضوع مهم في اؾخٛال٫ بم٩اهاث الخٗلم ال٨بحرة 

مها. ٞبدغنهم اإلاؿخمغ ٖلى الاَخمام بضاُٞٗت َالبهم الؾدشماع َا٢اتهم الظَىُت اإلاهّماث اإلاغاص حٗل

في ؤصاء اإلاهمت ومؿاهضَم الخٟاٖلُت لهم ؤزىاء طل٪؛ ٌؿخُُٗىن ؤن ًسلٟىا بِئاث عاسست وهاجخت 

 لخٗلم اللٛت زانت ٖىضما ج٩ىن ٢غاعاتهم التي ًخسظوجها ميسجمت م٘ ألامىع آلاجُت:
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 ي ًىُل٤ مجها، حٗلُم اللٛت ٖلى ؤؾاؽ اإلاهماث.لخإؾِـ اإلاىهجُت الت .ؤ 

 ألاَضاٝ اإلادىعٍت للمىهج مشل: اإلاهماث اإلاؿتهضٞت والتي ًخى٢٘ مً الُالب ال٣ضعة ٖلى ؤصائها. .ب 

غوٝ الؿُا١ اإلادلي للخٗلم.  .ط   ؤخىا٫ ْو

 مً اإلاٗلمحن 
ً
٣ت ال٣اثمت اإلاهماث مجضًا للُالب ٞدؿب، بل بن ٦شحرا لم ٨ًم حٗلُم اللٛت بالٍُغ

لظًً صعؾذ خاالتهم ؤزىاء جُب٣ُهم لبٌٗ اإلاباصت التي ٣ًىم ٖلحها َظا الىٕى مً الخٗلُم ٢ض ا

.
ً
ا وؤ٦ثر هٟٗا ًٖ ا ومخىى ًٗ ٣ت ًم٨ً ؤن ٩ًىن ممخ  ؤ٦ضوا ؤن حٗلُم اللٛت بهظٍ الٍُغ

 الخاجمت

 (  ٢ُام مخٗلمي اللٛت بىي٘ ؤَضاٝ ألهٟؿهم ًضٞٗهم هدى ؤلاهجاػ والخٟاٖل اإلاُٟض.1

ؼ جىظه الُالب هدى ( في مغخل2 ت بٖضاص اليكاٍ واإلاغاخل ألازغي للمهمت ًيبػي ٖلى اإلاٗلم حٍٗؼ

 ؤلاهجاػ.

٤ اإلاهماث َى مؿاهضة اإلاخٗلم بإؾلىب ًخٗلم مىه 3 ( الضوع الغثِـ للمٗلم في الخضَعـ ًٖ ٍَغ

 ٌُٗىه ؤو مشُالتها بهىعة ؤًٞل.
ً
 قِئا ظضًضا

4 
ً
ال م٣هىصا

ّ
 خؿب َبُٗت الهٗىباث التي  ( اإلاؿاهضة الخٟاٖلُت ٢ض ج٩ىن جضز

ً
ا ؤو جضزال ٍٖٟى

 ًىاظهها مخٗلمى اللٛت في مغخلت مُٗىت مً مغاخل اإلاهمت.

( الخضزل اإلا٣هىص ٣ًىم ٖلى جدضًض ال٣ٗباث التي جىاظه ٖلى الُالب في ؤصاء اإلاهمت، و٦ظل٪ 5

ظا ًخُلب هٓغة ص٣ُ٢ت مً اإلاٗلم وجدلُال قامال ل ت الُغ١ اإلادخملت للخٛلب ٖلحها؛ َو لمهمت ومٗٞغ

 جٟهُلُت ب٨ٟاءة الُالب في اللٛت. 

( الخضزل الٟٗىي ًيبػي ؤن ٌؿدىض بلى مؿاًغة الُالب في اليكاٍ )مداصزت ؤو ٦خابت( وجىؾُ٘ 6

لباث الخشبذ والخإ٦ض، والخماؽ الاؾدًُاخاث لخ٣ضًم حٛظًت  ٤ ؤلاؾ٣اَاث َو ؤ٩ٞاٍع ًٖ ٍَغ

ت. ت ٧اهذ ؤو مٗىٍى  عاظٗت مُٟضة لٍٛى

 (1) اإلالحم زكم

ا هغي ٦ُُٟت ٖمل اللٛت. لىىٓغ بلى ألاقُاء في الهىعة َل جغون ؤي شخيء مدخمل  اإلاٗلمت: آٍ،هدىًٍ

ُٟت َظا الغظل بيؿبت   %.92ؤن ٩ًىن َى ْو
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% ؤهه عظل ؤٖما٫ صخُذ. َىا٥ 92% خؿىا. بطن ؤهذ مخإ٦ض 92اإلاٗلمت: عظل ؤٖما٫ وبيؿبت 

٣ت ؤزغي حؿخُُ٘ ؤن ج٣ى٫ بها ٦الم٪ َظا ؤهذ ح % لظل٪ جًٓ ؤهه ًجب 92ٗخ٣ض ؤه٪ مخإ٦ض ٍَغ

 ؤن ٩ًىن عظل ؤٖما٫. ًجب ؤن ٩ًىن عظل ؤٖما٫ عا٦بتها ٖلى الؿبىعة.

 (2ملحم زكم )

ىوي ًٖ ال٩لب ؾامؿىن  . Gertوناخبه ظحرث  Samsonخ٩ى الُالب جي ٢هت ًٖ ٖغى جلٍٟؼ

البحرجى، ومه٤ٗ ٌِٗل ال٩لب م٘ ناخبه في بِخه الظي ًؼوٍع ُٞه بٌٗ ألانض٢اء مشل: الٗمضة 

ما وؤزىاء ؾغص ال٣هت ٧ان جي مخدمؿا: حَر  الؿٗغ ٚو

ى ويٗه ٖلى اإلا٩ىاة وبٗض َى ٦ؿغ، وبٗض طل٪ الٗمضة جي : وٗم، وطل٪ ال٩لب ٧ان ٖىضٍ جمؿاح َو

ى، ال َى ظاء ٌؿإ٫ ًٖ جمؿاح مشل َظا ل٨ً ال، ال، ؤوال بلى البرث البرجىوو، و، و، َى لِـ  َو

 الٗمضة، وجم وٗم، وٗم زم ظاء جمؿاح خ٣ُ٣ي ًؼخ٠.ٖىضٍ واخض وبٗض طل٪ بلى 

: خؿىا، ٞهمذ، ل٨ً اهخٓغ ٢ل لي ًا جي، ل٣ض خ٨ُذ لي ؤن ؾامؿىن ٖىضٍ جمؿاح َل اإلاعلم

 خ٣ُ٣ي؟ جمؿاح خ٣ُ٣ي؟

 : ال، َى مً البالؾدُ٪.جي

 : وماطا خضر للخمؿاح البالؾد٩ُي؟ َل ؾامؿىن وي٘ طل٪ الخمؿاح ٖلى م٩ىاة؟اإلاعلم

 ظحرث.: ال جي

 : آٍ، ظحرث، ٞهمذ.اإلاعلم

 : وٗم، وؾامؿىن ناع ًب٩ي ألن جمؿاخه يإ.جي

 : ٞهمذ، وطل٪ َى الؿبب الظي مً ؤظله صٖا ظحرث الٗمضة للخًىع بلى مجزله.اإلاعلم

 : ال، ؤوال البرجى.جي

 صخُذ؟اإلاعلم
ً
 : لِؿإله ما بطا ٧ان ٖىضَم جمؿاح مشل َظا ؤًًا
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ى ٢ا٫: ؾىٝ ؤزابغ الٗمضة، وبٗضَا وٗم، البرجى : وٗم، وٗم، ل٨ً البرجى لِـ ٖجي ىضَم واخض َو

.
ً
 خ٣ُ٣ُا

ً
 َلب مً الٗمضة جمؿاخا

 : ل٨ً ؤها مخإ٦ض ؤن الٗمضة ما ٧ان ٖىضٍ جمؿاح خ٣ُ٣ي.اإلاعلم

 : ال، ل٨ً َى ٧ان مٗٝغ آزغ ٖىضٍ.جي

 : آٍ، ال.اإلاعلم

.جي
ً
 : وٗم، وطل٪ الصسو وي٘ جمؿاخا
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ا همىذحا  الاججاَاث اإلاعاضسة لخعلم وحعلُم اللغت العسبُت: دولت هُجيًر

 الدهخىز مىس ى ًديى دحظى

ا  كظم اللغت العسبُت، بجامعت اًساَُم بدماص ي ببىغُدا لبي، والًت هُجا، هُجيًر

__________________________________________________________________________________ 

 ملخظ البدث 

ًضوع البدض خى٫ بٌٗ ٢ًاًا مٗانغة خؿاؾت لها بإ َىٍل في صٞ٘ عجلت اللٛت الٗغبُت 

وز٣اٞتها ؤلاؾالمُت. ٣ٞض خاو٫ الباخض اؾخسالم ؤَم ه٣اٍ ًيبػي ل٩ل ٢اعت ؤن ًًٗها ههب 

ا. ُٖي م وحٗلُم اللٛت الٗغبُت في صًاع هُجحًر
ّ
ُه. لٗلىا وؿهم في بىاء نغح مىُ٘، و٢لٗت قامست في حٗل

ت. وزانت مً ٢بل  ٣ضان الهٍى ان الًُإ ٞو وهدمي ٖؼة َظٍ اللٛت وز٣اٞتها ؤن ًجٝغ بهما َٞى

ت التى ًغوظها الٛغب.  الىػاعة التربُت الٟضعبلىت، والىالًاث الىُجحًر

ظٍ الى٣اٍ هي: م وحٗلُم  َو
ّ
٣ت حٗل مٟهىم اللٛت الٗغبُت في اإلاجخم٘ الىُجحري، وج٣ضًم نىعة ٍَغ

ُٟي اإلاٗانغ لخٗلُم اللٛت، وزهىنا إلاخٗلمحها، والاججاٍ ؤو  ا، والاججاٍ الخْى اللٛت الٗغبُت في هُجحًر

ي الخهمُم البُاوي، والاججاٍ اإلاىيىعي. و٢ض ؤصع٦ذ ما إلاشل َظا اإلااجمغ الٗالمي مً صوع ٞٗا٫ ف

جٗلىا ؤ٣ًاْا مخ٣ىحن  كٟي ٣ٖىلىا مغيا. ٍو زل٤ ظى ٖلمّي مُٟض، بط ؤهه ًٟخذ ٢لىبىا ٚل٣ا، َو

 ل٣ًاًاها مصجٗت للسىى في ٚماع الضٞإ ًٖ لٛخىا، والظوص ًٖ ٦غامخىا ب٩ل ٞسغ واٖتزاػ.

 

 اإلالدمت

للدؿائالث  بن اإلاىُل٤ ألاو٫ ألًت ٖملُت، َى ؤؾاؾها الٟلؿٟي، ٞمىه ًدضص للٗمل اإلا٣هىص ألاظىبت

 آلاجُت:

 إلااطا ال٣ُام بالٗمل؟ 

  ؟  و٠ُ٦ ًخم بهجاٍػ

 ومتى ًدهل الىجاح؟ 

اث ؤو الخهامُم  وألاؾاؽ الٟلؿٟي لخٗلُم اللٛت َى ال٨ٟغة الٗامت التي جٓهغ في نىعة الىٍٓغ

اث جىلضث الُغ١ والىؾاثل لخٗلُم اللٛت، ٣ٞبل ؤن هسهو  الؿاثضة لخٗلُم اللٛت. ومً الىٍٓغ

ت الخضًشت لخٗلُم اللٛت الٗغبُت بالخضًض، مً اإلاؿخدؿً ؤن هل٣ي إلادت بلى الاججاٍ ؤو  الىٍٓغ

اث ؤو الخهامُم الؿاثضة لخٗلُم اللٛت ٖامت.  الىٍٓغ

 الاججاَاث أو الخطامُم الظاةدة لخعلُم اللغت
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الاججاَاث التي ج٣غب اللٛت مً خُاة اإلاخٗلم، وحؿخسضم الىؾاثل اإلاىاؾبت للىنى٫ بلى الٛاًاث 

 1:ٗلُمُت اإلايكىصة ٦شحرة وؤَمها ما ًليالخ

ت،  -ؤ  الاججاٍ ؤو الخهمُم اإلاىيىعي : وؤههاع َظا الاججاٍ صٖاة بلى حٗلُم اللٛت بهىعة مخٟٖغ

بدُض جضعؽ اإلاداصزت، وال٣غاءة، وال٨خابت ٚحر مىاص زانت، ُٞخ٩ىن اإلاىهج مً مىاؾبت مىاص ٩ًىن 

ام اإلاخٗلم باللٛت ٖلى خؿاب ٢ضعجه في جضَعـ ٧ل ٖلى خضة، ٩ٞان َظا الاججاٍ ًًٟل بإلا

 اؾخسضامها .

الاججاٍ ؤوالخهمُم الخجاعبي : بن الضٖاة بلى َظا الاججاٍ ًغون وظىب ٧ىن الُالب هٟؿه   -ب

م والخٗلُم . بدُض ج٩ىن خاظاث الخالمُظ وزبراتهم واَخماماتهم وجُلٗاتهم، هي 
ّ
مدىعا لٗملُت الخٗل

ؤو الضعوؽ التي جضوع ؤخضار ٢ههها ٖلى الخُاة بلىىمُت للُالب. ألاؾاؽ لبىاء الجمل ؤو اإلا٣اَ٘ 

٤ الىماطط ؤلاوكاثُت التي ًخضعب ٖلحها الُالب ختى  ٩ُٞىن الخضَعـ خؿب َظا الاججاٍ ًٖ ٍَغ

٤ ألاهماٍ الظي جضعب ٖلحها.  ًخد٤٣ له بوكاء الجمل بىٟؿه ٞو

ؿمى ؤًًا الخهمُم التر٦  -ط  ُبي ؤو الؿماعي . وؤههاع َظا ؤلاججاٍ الاججاٍ ؤو الخهمُم البُاوي: َو

ؿحر الخٗلُم مً البؿُِ بلى اإلا٣ٗض، ومً  ت الؿمإ واإلاداصزت ٖلى ال٣غاءة وال٨خابت. َو ًامىىن بإولٍى

ً والخ٨غاع .  اإلاإ لىٝ بلى ٚحر اإلاإلىٝ ومً اإلاٗغوٝ بلى اإلاجهى٫، ٦ما ٌٗخمض الضعؽ ٦ظل٪ ٖلى الخمٍغ

ت الؿلى٦ ُت في التربُت التي جامً بإن ٖملُت الخٗلُم لِؿذ ؾىي ٖملُت وؤؾاؽ َظا الاججاٍ الىٍٓغ

ً الٗاصاث الصخُدت مً زال٫ الخجغبت اإلا٨شٟت .  ج٩ٍى

عخلد دعاجه   -د  لاٌ ئهه ألاخدار بين الاججاخاث اإلاخخلفت َو الاججاٍ أو الخطمُم الخىقُفي: ٍو

بت مً الحُاة، بدُث جىىن الغاًت مً حعلُ مها هي جمىين الؿالب بأن اللغت ًجب أن جىىن كٍس

خدلم ذلً بالترهيز علي وقاةف اللغت،  مً أطالىب لغىٍت للخعبير عً اإلاىاكف التي ٌعِشها. ٍو

ا مً الىقاةف. وبىاء اإلاهازاث اللغىٍت خىلها. وأما  والخدُاث والؿلب والشساء والاعخراز وغيَر

لت اَخمام َرا الاججاٍ باللىاعد فػِئل. ألهه ًسي وحىب حعلم اللغت في  اإلادزطت مؿابلا لؿٍس

حعلمها عفىٍا، بدُث ًطل الؿفل بىفظه ئلى اللىاعد والتراهُب بعد اطخعمالها في مىاغعها 

  اإلاىاطبت.

                                                           
ت وجؿبُلُتاللغت ًىؾ٠،  الهمُلي،1 ظها هكٍس ت،  ،العسبُت وؾسق جدَز  .32م( م2222)بحروث: اإلا٨خبت الٗهٍغ

 



 األوؿ )التعليم(أبحاث محكمة: الجزء                              مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 785  اإلاإجمس العاإلاي الخامع للغت العسبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

َظا، وبن ٦ىا وؿخُُ٘ بصعا٥ ما ل٩ل مً الاججاَاث اإلاظ٧ىعة مً بًجابُاث بهىعة ظلُت، ٞةن ل٩ل 

ذ بها َىا، ٞى٣ى٫ بن مجها ٦ظل٪ ؾلبُا، وبن ٦ىا ؤإلادىا بلى بًٗها في الؿُا١ ال ؿاب٤ ًدؿً الخهٍغ

الاججاٍ ؤو الخهمُم اإلاىيىعي ٢ض ًسغط َالبا بٗٝغ ًٖ اللٛت ٚحر مخم٨ً في اؾخسضامها الَخمامه 

ؤ٦ثر بالجاهب الىٓغي. ؤما الاججاَاث الخجاعبي والبيُاوي م٘ ؤجهما حهضٞان جد٤ُ٣ َضٝ الخىانل 

ةن مخٗلم اللٛت ٧لٛت زاهُت ٢ض ًخضعب ٖلي هماطط باللٛت في الُالب وزهىنا في الخٗبحر الكٟهي. ٞ

 زُإ بن لم ٨ًً اإلاضعؽ ٢ضوة خؿىت في ألاصاء اللٟٓي وفي الخٗبحر الؿُلم.

ؤما الاججاٍ الخىُْٟي ٞةن ٢لت مباالجه بال٣ىاٖض ؤو٫ ؤمٍغ  ٢ض ًاصي بلى جماصي الُالب بالسُإ 

ت التر٦بي في الخٗبحر، بال ؤن جغ٦حٍز ٖلي ج٩ىًٍ اإلال٨ت  به ٖلي اإلاهاعاث اللٍٛى الخٗبحر في الُالب وجضٍع

 ألاعبٗت بهىعة مخ٩املت ٢ض ٣ًىم ال٣هىع اإلالخّى ُٞه بلى خض بُٗض.

َظا، وبن الاججاٍ الخىُْٟي لخُٗلم اللٛت َى الظي ٖلُه الٗمل في الٗهغ الغاًَ هٓغا بلى ؤهه حهضٝ 

٤ اؾخٗما٫ الى  ؾاثل وألاؾةلىب والخ٣ىُاث اإلاىخ٣اة جد٤ُ٣ الٛاًت مً حٗلُم اللٛت وحٗلمها ًٖ ٍَغ

ب الُالب ٖلي اإلاهاعاث ألاعبٗت  الاؾخمإ ، وال٨الم،  –مً َغ١ حٗلُم اللٛت اإلاىاؾبت لخضٍع

 وال٣غاءة، وال٨خابت.

ُٟي اإلاٗانغ. ٤ الاججاٍ الخْى ٗت بلى حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٞو  وؾىل٣ي ُٞما ًلي هٓغة ؾَغ

 تالاججاٍ الخىقُفي لخعلُم اللغت العسبُ

خم ٖغى َظا الاججاٍ في الٗىانغ الخةلىت:  ٍو

 جدضًض ألاَضاٝ. – 1

٣ت – 2  الٍُغ

 الىؾاثل الخٗلُمُت. – 3

م )جدهُل الىخاثج(. – 4  الخ٣ٍى

 جددًد ألاَداف – 1

بن ٚاًت الخٗلُم ٦ما ٣ًى٫ ٖلماء التربُت هي حُٛحر ؾلى٥ الٟغص. و٢ض ٩ًىن َظا الخُٛحر ُٞما لضي 

ت وؤ٩ٞاع  ؤو حُٛحرا ُٞما لضًه مً ٢ُم، وج٣ضًغاث، ومُى٫، والاججاَاث، ؤو حُٛحرا الٟغص مً مٗٞغ

بها هللا بجي البكغ للخىانل والخٟاَم ُٞما  ُٞما لضًه مً مهاعاث. واللٛت ْاَغة نىجُت مىخٓمت َو

 بُجهم. ٞهي بظل٪ مهاعة بوؿاهُت م٨دؿبت ومخٗلمت.
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غي الاججاٍ الخىُْٟي لخضَعـ اللٛت الٗغبُت، وزهىنا، ل ا ؤن حهضٝ ؤؾاؾُا: ٍو لىا٣َحن بٛحَر

م الٗباصي: ُما ًلي جٟهُل ل٩ل ٦ما ٖغيها ٖبض ال٨ٍغ  1الٟهم، والخضًض، وال٣غاءة، وال٨خابت. ٞو

الٛغى ألاو٫ َى ٞهم اللٛت بك٩ل ٖام مً زال٫ نىعتها اإلاخ٩لمت. وال ًخد٤٣ طل٪ بال ًٖ  –ؤ 

باث ؾمُٗت قٟهُت. ٤ ألاطن، ؤي مً زال٫ جضٍع  ٍَغ

الشاوي َى الخدضر بىيىح ٧اٝ مً ؤظل الاقترا٥ في اإلاداصزت بلىىمُت الٗاصًت. وطل٪ الٛغى  –ب 

ب الُالب ٖلي بزغاط ألانىاث  خد٤٣ طل٪ بخضٍع ٤ اللؿان، ٍو صوع ال٨الم الظي ًخم ًٖ ٍَغ

ت بهىعة ؾلُمت وصخُدت.  اللٍٛى

خم طل٪ ًٖ الٛغى الشالض َى ٢غاءة اإلاىاص التي حٗخمض ٖلى اإلاٟغصاث التي ؾب٤ حٗلمها –ط  ، ٍو

ب الُالب ٖلى ٖملُت الخٗٝغ ٖلى ألالٟاّ في نىعتها اإلا٨خىبت. ٤ جضٍع  ٍَغ

ت  –ص  ُُٟت، وؾُُغة جامت ٖلي اإلاٟغصاث ألاؾاؾُت ومٗٞغ الٛغى الغاب٘ َى جدهُل مٗلىماث ْو

ت التي حؿخسضم في ال٨خابت. وطل٪ باؾخسضام اللٛت اؾخسضاما  ٧املت بإَم ؤهماٍ الترا٦ُب اللٍٛى

ُُٟ ب ٖلي ٦خابت اللٛت في ْو باث اإلاىٓىمت واإلاغ٦ؼة، ٦ما ًخم ٦ظل٪ بالخضٍع ا ًخم مً زال٫ الخضٍع

 ق٩ل بٖضاص واظباث جخهل بتر٦حز اللٛت الٗغبُت وجُب٤ُ ال٣ىاٖض ؤلامالثُت.

غاى اإلاظ٧ىعة لُٗٝغ الُغ١  وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاضعؽ في خاظت بلى الخإمل الض٤ُ٢ في ألٚا

غاى. ٦ما ًيبػي ؤن ًخيبه بلى " ؤن التر٦حز ًجب ؤن ٩ًىن ٖلي والىؾاثل اإلاىنلت  بلى جد٤ُ٣ جل٪ ألٚا

ا، بدُض جهبذ زغوة اإلاٟغصاث والتر٦ُب اللٛىي )ال٣ىاٖض( ٖباعة ًٖ  ٖملُت جغابِ ألا٩ٞاع وهمَى

 2وؾاثل ٣ِٞ إلج٣ان اؾخسضام اللٛت، ولِؿذ َضٞا في خض طاتها".

لت – 2  الؿٍس

بن الاججاٍ الخىُْٟي لخضَعـ اللٛت بُبُٗخه ٦ما ؾب٤ ؤن ٖغيىا، ال ٌؿخلؼم جمؿ٪ اإلاضعؽ 

٣ت واخضة، ألن طل٪ ال ًٟي بداظت الاججاٍ الظي ًىٓغ بلى اللٛت ٦ٓاَغة طاث ٖىانغ )مهاعاث(  بٍُغ

٣ت  ٣ت واخضة جهلر لظل٪ ٞةهما ج٩ىن هي الٍُغ ججب جىمُتها بهىعة مخ٩املت. وبن ٧اهذ ٍَغ

٣ت ججٗل مضعؽ اللٛت خغا في اؾخٛال٫ الُغ١ اإلاخٗضصة لخٗلُم الخىلُ ُٟت ؤو الاهخ٣اثُت. ٞةجها ٍَغ

ت، والهىجُت، والىدى  والترظمت،  –اللٛت )اإلاباقغة، واإلاداصزت، وال٣غاءة، والؿمُٗت، والكٍٟى

                                                           
)ال٣اَغة:  صاع ، اإلاسحع في حعلُم اللغت العسبُت للىاؾلين بلغاث أخسي  وؤخمض مض٧ىع، ،َُٗمت، عقضي ؤخمض 1

 . 112 – 111مم(، 2212ال٨ٟغ، 
 . 11، م أخسي اإلاسحع في حعلُم اللغت العسبُت للىاؾلين بلغاث َُٗمت،  2
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ي والؿ٩ُىلىظُت، الض(. ٦ال اؾخ٨كاٞا ألوكُت حٗلُمُت جد٤٣ للُالب ؤلاإلاام باللٛت وؤلاظاصة ف

 1اؾخسضامها.

وال ؤعاها في خاظت بلى مغاظٗت َغ١ حٗلُم اللٛت اإلاٗغوٞت ل٤ًُ الى٢ذ. ؤما الظي ؤعاٍ يغوعة َى 

ت  بإلاام اإلاضعؾحن بد٣اث٤ جىظحهُت حؿاٖضَم في ازخُاع الىؾاثل اإلاىاؾبت لخىمُت اإلاهاعاث اللٍٛى

 ألاعبٗت بهىعة مخ٩املت.

ب الُالب ٖلي َظٍ اإلاهاعة ًيبػي مغاٖاة ما : ولخد٤ُ٣ الٛاًت جىمُت مهازة الاطخماع –ؤ  مً جضٍع

 ًلي:

  .ًيبػي ؤن ٩ًىن اإلاضعؽ هٟؿه همىطظا ٣ًخضي به في الى٤ُ الصخُذ باأللٟاّ الٗغبُت

 ٞةن السُإ مً ٢بله ٢ض ال ًدؿغب بلى الُالب ٞدؿب، بل ًخماصي في ؤظُا٫ مخٗا٢بت.

 مغ يغوعي. ألن اللٛت ؾلى٥ الاَخمام بالجاهب الهىحي في جضَعـ ظمُ٘ مىاص الٗغبُت ؤ

ًغجى ؤن ًهحر َبُٗت عاسست في الُالب، ٩ٞلما ٦ثر اخخ٩ا٥ الُالب باألنىاث الٗغبُت 

الصخُدت الى٤ُ ٧لما اهجظب هدى مدا٧اتها  ٦ما َى َبُٗت الُٟل الهٛحر في ا٦دؿاب 

 اللٛت ألام.

  وؾاثل ؤزغي ًجب جم٨حن الُالب مً مجاالث الاخخا٧ا٥ باللٛت الٗغبُت اإلاىُى٢ت ٖبر

 بجاهب اإلاضعؽ. وللىؾاثل الخٗلُمُت ؤلال٨تروهُت ًض َىلى في جد٤ُ٣ طل٪.

 .ًجب جهىٍب اللخً الهاصع مً الُالب ؤزىاء اإلاداصزت ٞىعا 

  ًجب جبهحر الُالب ) ؤزىاء صعوؽ ال٣غاءة وؤلاوكاء( باإلامحزاث اإلاى٣ُُت لؤلنىاث التي

ب اإلا٨ش٠ في ألاص  اء اللٟٓي.ٌؿخهٗبىجها وخملهم ٖلي الخضٍع

جىمُت مهاعة ال٣غاةء : اٖخباعا بما إلاهاعة ال٣غاءة مً ؤَمُت في حٗلُم اللٛت، وزهىنا ٧ىجها  –ب 

ؤؾاؾا ل٩ل ٖملُت حٗلُمُت، ومٟخاخا لجمُ٘ اإلاىاص الضعاؾُت، ومٛؼي ألا٩ٞاع واإلاٗلىماث الش٣اُٞت، 

ت ؤن ًدمل الُالب ٖلي الاهُبإ إل الىاؾ٘ ًٖ  ٞمً واظب اإلاضعؽ في اإلاغخلت الشاهٍى ت الَا بهٍى

٤ ما ًلي:  2ٍَغ

                                                           
٣ت  1 ا، هدى ٍَغ ت( بكما٫ هُجحًر ِٖسخى، ؤبى ب٨غ مدمض، "حٗلُم اللٛت الٗغبُت في اإلاٗاَض الٗلمُت )الضَلحًز

 Advanced Studies in Language and Literature، 2 (1)، 2006،p 48مجلت ؤمشل"،
ت ال٣غاءة ووؾاثل جُٟٗلها في َالب اللٛت الٗغبُت 2 ت"، م٣الت ٚحر  ِٖسخى، ؤبىب٨غ مدمض، "ٍَى باإلاٗاَض الىُجحًر

 . 5م ، م  2227، ٧لُت التربُت الٟضعبلىت، ٦ىى، اإلاإجمس الظىىي إلادزطت ألالظًميكىعة ٢ضمذ في 
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ت جخُلب ٢غاءة ؤوؾ٘ وؤٖم٤ في مجاالث مسخلٟت، ٦ما  ت اإلاضعؽ هٟؿه ؤن اإلاغخلت الشاهٍى مٗٞغ

 جخُلب اإلاهاعة في الاؾخيخاط وخل اإلاك٨الث، والى٣ض، والخٟاٖل، والخظو١.

  ت في ال٣غاءة الهامت، وال٣ت في الى٤ُ والٗباعاث في ال٣غاءة خمل الُالب ٖلي الؿٖغ

ت.  الجهٍغ

  ٤ حٗىٍضَم مهاخبت خمل الُالب ٖلي ٢غاءة ههىم ز٣لُٟت زاعط اإلا٣غعاث ًٖ ٍَغ

 ال٨خب والصخ٠ واإلاجاالث صاثما.

  م ٖلى ما  ٢غءوا باإلاىا٢كت واإلاىاْغة والخىاع بُٖاء الُالب واظباث في ال٣غاءة، وازخباَع

 والخلسُو.

 ٢غؤَا مً ٦خب ٖبر اإلا٣غعة، وطل٪  ؤلا٦شاع مً بٞاصة الُالب بمٗلىماث و٢هو ق٣ُت

ت.  مما ًازغ في جىمُت مُى٫ الُالب بلى ال٣غاءة الابخ٩اٍع

ظٍ اإلاهاعة م٘ ؤجها مسخهت بمىاص الخٗبحر واإلاداصزت وؤلاوكاء، بال ؤجها  جىمُت مهازة الىالم: –ط  َو

ؾت اللٛت الٗغبُت، جغا٤ٞ ظمُ٘ اإلاىاص الٗغبُت اإلاضعوؾت  ٧ال٣غاءة، بل بن الخٗبحر ٚاًت ما جغوم صعا

ٞال ًيبػي ؤن ًخدضص بدهت ؤو ماصة ألهه وكاٍ لٛىي مؿخمغ. وجدؿً مغاٖاة اإلاضعؽ ما ًلي في 

ت:  جد٤ُ٣ مهاعة الخٗبحر الكٟىي )ال٨الم( في الُالب، وزهىنا  في اإلاضعؽ الشاهٍى

  خمل الُالب ٖلي خؿً ألاصاء اللٟٓي في ٧ل وكاٍ حٗبحري قٟىي ًماعؾىهه، ٢غاءة ٧ان

ا.ؤو   مداصزت ؤو ؾاالا ؤو بظابت ؤو ٚحَر

  ،ٌ٘خظاع، والاؾخ٣با٫، والخىص ب الُالب ٖلي مىا٤ٞ السُابت، والضٖىة، والٖا جضٍع

ا. حَر  1والٗؼاء، واإلاكاع٦ت الىظضاهُت، واإلاؿامغة، و٢و ال٣هو، والخىاع ٚو

 تٕر مً هٟىؾهم ض الُالب ٖلي الخداصر ُٞما بُجهم باللٛت الٗغبُت زاعط الٟهل، ٍو  حٍٗى

 السىٝ مً السُإ، والخُاء، والشجل.

 .م باألؾباب والٗلل ت في ؤوان اعج٩ابها م٘ جبهحَر  ًجب جصخُذ ؤزُاء الُالب الخٗبحًر

  ًجب الاَخمام باإلاىٓماث الُالبُت، وحصجُ٘ ؤوكُتها التي ج٩ىن ٞغنت ؤزغي البخ٩اع

 ألا٩ٞاع الجُضة والخٗبحر الٟجي.

: وجىمُت ال٨خابت ال ج٣ل ؤَمُت ًٖ جىمُت مهاعة ال٨الم. ٨ٞالَما جىمُت مهازة الىخابت –ص 

غي )ال٨خابي( في ألاَمُت بطا  ان للخٗبحر اللٛىي، و٢ض ٩ًىن الخٗبحري الكٟهي صون الخدٍغ هٖى

                                                           
 .98م  ،م(2222)ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ الٗغبي،  ، 3، ٍألاطع العامت إلاىاهج حعلُم اللغت العسبُتَُٗمت، عقُض،  1
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غي ؤ٦ثر  اٖخبر ؤهٟظ وؾُلت للخىانل بحن الٟغص والٗامت. لظا ًالخٔ ؤن الاَخمام بالخٗبحر الخدٍغ

    اإلاخ٣ضمت.                   مً الكٟهي في اإلاغاخل 

ت ًجب مغاٖاة ما ًلي:  ولىجاح جىمُت مهاعة ال٨خابُت في َالب اإلاغخلت الشاهٍى

 .اث لها عبِ وز٤ُ بدُاتهم بهىعة م٨شٟت ب الُالب ٖلي ال٨خابت خى٫ مىيٖى  جضٍع

 .ا ٢بل ألامغ بال٨خابت  مىا٢كت اإلاىيٕى قٍٟى

  لل٨خابت، وهي:لُبهغ اإلاضعؽ الُالب ًٖ الٗىانغ ألاؾاؾُت 

 ال٨ٟغة ووخضاتها )الخهمُم(. –ؤ 

 صخت الخٗبحر وؾالمخه. –ب 

 ويىح السِ م٘ ظىصجه. –ط 

 الغبِ بحن اإلاٟاَُم، والخهىعاث. –ص 

 الابخ٩اع –ح 

 الك٩ل –و 

ب ال٨خابت خؿب ٢ضعاتهم. ب بالُالب في جضٍع  الخضٍع

 الىؾاثل الخٗلُمُت – 3

ت مً اإلاىاص  وألاصواث التي ٌؿخسضمها ٧ل مً اإلاضعؽ والخالمُظ لخد٤ُ٣ والىؾاثل الخٗلُمُت مجمٖى

ها ٖبض الٗلُم ببغاَُم: " ٧ل ما ٌؿخٗحن به اإلاٗلم ٖلى جٟهُم    1ألاَضاٝ الخٗلُمُت. ؤو هي ٦ما ٖٞغ

 2الخالمُظ مً الىؾاثل الخىيُدُت".

ا، لؿبب حُٛحر ألاويإ اإلاض عؾُت، و٢ض ؤنبذ اؾخسضام الىؾاثل لخٗلُم اللٛت الٗغبُت يغوٍع

وجُىعاث الخُاة اإلاخجضصة. ومً ما ؾب٤ ٖغيه مً ألاَضاٝ والُغ١ لخُب٤ُ الاججاٍ الخىُْٟي 

ت. ت اؾخسضام الىؾاثل في جىمُت الهاعاث اللٍٛى  لخٗلُم اللٛت الٗبُت هلمـ مضي  يغوٍع

ُما ًلي ط٦غ ألَم جل٪ الىؾاثل:  ٞو

 ب الُالب ٖلى اإلاهاعاث طاث ال ُه ًخم جضٍع الاؾخمإ،  –ٗال٢ت بالهذ اإلاٗمل اللٛىي: ٞو

 وال٨الم، وال٣غاءة، بل وفي صعؽ ؤلامالء ٢ض ًخسظ اإلاضعؽ اإلاٗمل لخد٤ُ٣ الىجاح الخام.

                                                           
 . 179م(، م 1982م٨خبت ألاهجلى اإلاهغي،  :، )ال٣اَغةدخل في التربُتاإلاؤخمض، هاػلي نالر، وػمُلها،  1
 . 418(، م ، ص.ث، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع3، ٍاإلاىحه الفني إلادزض اللغت العسبُتببغاَُم، ٖبض الٗلُم،  2

9- A.M Isa، Towards improving Arabic Language Proficiency Under Nigerias Multilingual Set Up. Zaria 

Journal of Educational Studies. 9(1&2)، 2003، p 87 
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  ،الم ؤلال٨تروهُت: ومجها الغاصًى، والخلٟاػ، وال٣ىاة الًٟاثُت، والخاؾىب وؾاثل ؤلٖا

ا. حَر  وؤلاهترهِذ، ٚو

 ُٟٗي لخ ٤ الاججاٍ الخْى لُم اللٛت، والظي حهضٝ الخم٨حن ال٨خب اإلاضعؾُت: والتي جىضر ٞو

٤ جىمُت اإلاهاعاث ألاعبٗت بهىعة مخ٩املت.  مً اللٛت ًٖ ٍَغ

 .ُضًى، وؤ٢غام ألاظهؼة اإلاغثُت الهىجُت  بغامج حٗلُمُت مسجلت في قغاثِ عاصًى، ٞو

 الخلىٍم – 4

 ٤ ىا ٣ًىم مضعؽ اللٛت ب٣ُاؽ وؿبُت الىجاح في جد٤ُ٣ الهضٝ اإلايكىص، وطل٪ ًٖ ٍَغ الازخباع َو

ض اإلاضعؽ ٞهما لُالبه، ُٞخم٨ً مً 9اإلاؿخمغ لؿلى٥ الُالب م ؤهه ًٍؼ . ومً ؤَمُت الخ٣ٍى

 مؿاٖضتهم في الىمى هدى ألاَضاٝ اإلايكىصة.

م الُالب، ال إلاىذ الكهاصة ٞدؿب، ول٨ً ل٣ُاؽ مضي هجاح  ٗخبر الازخباع وؾُلت مىهجُت لخ٣ٍى َو

ُٟت للُالب ًجُضون  ٣ت اإلاضعؽ في ؤصاء ْو اؾخسضامها في ؤويإ خُاتهم اإلاسخلٟت، ًدؿً ٍَغ

 اهدباٍ اإلاضعؽ بلى الى٣اٍ الخالُت في ازخُاع ازخباعاجه:

الازخباع وؾُلت بلى ٢ُاؽ مضي هجاح اإلاضعؽ ٦ما ٣ًاؽ به صعظت جدهُل الخُٛحر اإلايكىص في  –ؤ 

 الُالب.

ت ألاعب –ب  ٗت بهىعة مخ٩املت في آوهت ًجب ؤن ج٩ىن ماصة الازخباع بدُض جسخبر بها اإلاهاعاث اللٍٛى

 واخض.

ت مً ألازُاء. –ط   ال بض مً مغاٖاة ؾالمت اإلاىاص الازخباٍع

ت وال٨ٟاًت الاجهالُت. –ص   لُجم٘ الازخباع بحن ازخباع ال٨ٟاًت اللٍٛى

 اإلاعلىماث الخىىىلىحُت

ؤنبذ اؾخسضام الخ٨ىىلىظُت للخهى٫ ٖلي اإلاٗلىماث مً ؤَم ألامىع التي جم٨ً مً مىا٦بت 

ا ا لخُىع والخ٣ضم في اإلاجاالث ٧اُٞت. وهٓغا بلى َظا ًغي الباخض ؤهه مً اإلاٟغوى ٖلى خ٩ىمت هُجحًر

ت  ضاصًت والشاهٍى بٚىاء الجامٗاث باإلاٗلىماث الخ٨ىىلىظُت والاهترهذ وبًجاصَما في اإلاضاعؽ الٖا

ا ب٦ؿابهم و٧لُاتها الٟضعالُت والىالًاث، حؿهُال للُالب الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث التي مً خ٣ه

اإلاهاعاث والاججاَاث وال٣ُم التي جم٨جهم مً اإلاكغ٦ت الاًجابُت في اليكاَاث الٗلمُت، وجد٤ُ٣ 

٤ الخٗلم اإلاؿخمغ.  الىمى ًٖ ٍَغ

ا   خالت حعلم اللغت العسبُت في مدازض هُجيًر

ت بُٖاء الٗغبُت وؤلاؾالمُت ٞغنت حٗلمها في مضاعؾها  وٗم، ٢ض اؾخُاٖذ الخ٩ىمت الىُجحًر

ومغاخلها الخٗلُمُت اإلاسخلٟت. بط ٞخدذ لهما ؤبىابها لدسجُل مىاص الٗغبُت، وويٗذ لهما مىاهج 
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ؿها و٢بى٫ الُالب اإلاسههحن في اإلااصجحن. ول٨جها عجؼث بإن جى٤ٟ وحكب٘ م٨خباتها باإلاغاظ ٘ جضَع

مها للضاعؽ واإلاضعؾحن.
ّ
حر ؤصواث الخضَعـ الؿاٖضة ٖلى حٗلُمها وحٗل  1الٗغبُت ال٣ُمت وجٞى

وظٗلذ اَخمامها في جهضًغ اإلاغاظ٘ ألاظىبُت وبقبإ م٨خباتها بٌٛ الىٓغ ًٖ مغاظ٘ اللٛت الٗغبُت 

لٗغا٢ُل بإًض جإًُضا للش٣اٞت ألاظىبُت ٣ِٞ، ولُاإلاا  ٧اهذ مضاعؽ اللٛت الٗغبُت جخظو١ ؤهىاٖا مً ا

الخ٩ىمت جمىٗها ًٖ الخ٣ضم التي هي اإلاؿاولُت ٖجها، مً الخ٣هحر في خ٣ى٢ها وجإًُضَا بل حٗمل في 

بها ٣ِٞ، وبال، ٞلماطا جمىٗها ما ٌؿخد٤ بها مً الخ٣ى١.  جسٍغ

ٞإنبذ حٗلم اللٛت الٗغبُت في َظٍ اإلاضاعؽ ًدؿغب بلحها ال٠ًٗ هدبجت الالمباالث التي حٗاهحها مً 

بت الُلبت ٞحها، لىال ؤن اللٛت الٗغبُت ظؼء ٢بل ا لخ٩ىمت، ٩ٞاصث جل٪ الٓاَغة جاصي بها بلى ٢لت ٚع

ال ًخجؼؤ مً ؤلاؾالم ول٨ً م٘ طل٪ ٧له، ما ػا٫ َالب اللٛت الٗغبُت، ًخدغ٧ىن هدى حسجُل ؤهٟؿهم 

بت ٞحها لٗلمهم بإن حٗلم الٗغبُت وؾُلت بلى ٞهم الضًً ؤلاؾال  مي وز٣اٞخه، لخٗلم اللٛت الٗغبُت ٚع

غ٦بىن ٧ل نٗب وحٗب في مداولت الخهى٫ ٖلى ما ٢ضع هللا لهم مً الٗلم  لظا ججضَم ًخ٣اؾىن ٍو

ت بالٗغبُت.                            واإلاٗٞغ

 الخاجمت

الاججاٍ الخىُْٟي اإلاٗانغ لخٗلُم اللٛت الٗغبُت، وزهىنا إلاخٗلمحها ٧لٛت زاهُت ًغمي ؤؾاؽ بلى 

ت والاجهالُت، بدُض ٩ًىن التر٦حز ٖلي جىمُت اإلاهاعاث جد٤ُ٣ الٛاًت الجام ٗت بحن ٦ٟاًتي اللٍٛى

ٗخمض جد٤ُ٣  ت ألاعبٗت ) الاؾخمإ، وال٨الم، وال٣غاءة، وال٨خابت( بهىعة مخ٩املت م٨شٟت. َو اللٍٛى

طل٪ ٖلى ما لضي اإلاضعؽ مً ٖضة ز٣اُٞت ومهاعة حٗلُمُت  ٧اُٞخحن، ختى ٌؿخُُ٘ اهخ٣اء الُغ١ 

 وؤهىإ الازخباع اإلاىنلت بلى جدهُل الىجاح الباَغ في جد٤ُ٣  الٛاًت اإلايكىصة. والىؾاثل،

 وجىص ى الىزكت باآلجُت:

حر اإلاغاظ٘ والضوعٍاث ووؾاثل الاجهالُت الخضًصُت للغقي بالخضَعـ اللٛت الٗغبُت. –ؤ   جٞى

 جإَُل اإلاٗلم وعٞ٘ ٦ٟاًخه بةُٖاثه الٟغنت إلاىانلت الخٗلم الٗالمي. –ب 

٤ للمضعؾحن لخًىع اإلااجمغاث الٗاإلاُت واإلادلُت، ٦مشل َظا اإلااجمغ اإلاغمى١.حٗ –ط   بُض الٍُغ

بُت اإلاخ٣ضمت بهىعة مؿخمغة. –ص   وجىُٓم وعف الٗمل والضوعاث الخضٍع

  

                                                           
اٚالصهثي، قُسى ؤخمض ؾُٗض،  1 ا: ال ٍ، ، 2، ٍخسهت اللغت العسبُت وآدابها في هُجيًر  .8م(، م)هُجحًر
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ا: جددًاث وعالج  اللغت العسبُت بىضفها لغت أحىبُت بماليًز

 ضىفي بً مان ألامت  الدهخىز ألاطخاذ اإلاشازن 

__________________________________________________________________________________ 

 ملخظ البدث

ا مً اللٛاث ألاظىبُت الشالزت في مغخلت الخٗلُم الابخضاثُت زانت، ٞهي م٘  اللٛت الٗغبُت في مالحًز

ا  مدضوص اللٛت الهِىُت واللٛت الخامُلُت ألاظىبِخحن بال ؤن هُا١ اؾخسضام اللٛت ا لٗغبُت في مالحًز

م. وفي  حَر حر الىا٣َحن بها مً ؤَل البالص ٚو خُض ٌؿخسضمها الىا٣َىن بها اإلاخىاظضون في البالص ٚو

لمُت بمشابت  التربُت ؤلاؾالمُت بالبالص اللٛت الٗغبُت مً م٨مالث الٗلىم ؤلاؾالمُت ألجها لٛت ٖاإلاُت ٖو

ت ولٛت ا م وألاخاصًض الىبٍى لٗباصاث ؤلاؾالمُت ألاؾاؾُت، ولٛت اإلاىاص الضًيُت في لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

ا. ؤما اللٛت الهِىُت ٞهي لٛت ٢ىمُت في الٛالب بىظىص َظا ال٣ىم في  حَر ت الٗغبُت ٚو اإلاضاعؽ الشاهٍى

ت  حن. ٞالبِئاث اللٍٛى البالص ٌؿخسضمىجها في هُا١ ال٣ىم الىاؾ٘ م٘ ٞخذ حٗلمها ٖلى ظمُ٘ اإلاالحًز

اللٛت الهِىُت ٧اُٞت ومصجٗت ظضا. و٦ظل٪ باليؿبت بلى اللٛت الخامُلُت.  الخٗلمُت باليؿبت بلى

ٞالُالب الظي ًخٗلم اللٛت الٗغبُت في َظٍ اإلاغخلت في الٛالب َالب مؿلم بال ٢لُال ظضا مً ٚحر 

م مً َظٍ الخالت   ت الخٗلمُت مدضصة ظضا. وبالٚغ اإلاؿلمحن اإلادلُحن. وللٛت الٗغبُت بِئاتها اللٍٛى

ت ًخم حٗلم اللٛت الٗغبُت وحٗلُمهاٖلى ؤؾاؽ اللٛت ألاظىبُت، وزانت في اإلاغخلت الابخضاثُت التربٍى

غوى الٗحن )  ت وال٣غآن والٗغبُت ٞو (. ٞخٗلُم ٞغوى الٗحن مشال لِـ  J-QAFبغهامج اللٛت الجاٍو

ه ٖلى ؤؾاؽ عبُه باللٛت الٗغبُت، ُٞمصخي حٗلُم الٗغبُت ٖلى خضة.  ٞهظٍ الضعاؾت حٗجي بإوظ

م ويٟٗهم في اؾخسضام اللٛت  ىامل جإزَغ الخدضًاث التي جىاظه مخٗلمي الٗغبُت في البالص، ٖو

حن مً اللٛاث ألاظىبُت الغؾمُت في اإلاغخلت الخٗلُمُت ، زم البدض  الٗغبُت باإلا٣اعهت بلى اللٛخحن ألازٍغ

 بالص.   ًٖ ؾبل الٗالط اإلاىاؾبت لخظلُل اإلاك٨الث الخٗلمُت والخٗلُمُت الٗغبُت في ال

 اإلالدمت 

٣ى٫ الض٦خىع عقضي ؤخمض  ا ؤجها لٛت الٗباصاث ؤلاؾالمُت. ٍو ومً محزاث اللٛت الٗغبُت في مالحًز

٣ى٫ مً خُض بغامج حٗلُمها  َُٗمت بإن مى٢٘ َظٍ اللٛت في اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت لٛت ٣ُٖضة .. ٍو

دملها  مٗه ؤًىما ؤجها :" مىظ ؤن اجسظ ؤلاؾالم مً الٗغبُت لؿاها له وهي جىدكغ مٗه خُىما خل، ٍو
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( بقاعاث ممحزة لىي٘ اللٛت  27.1.2226.  وفي ٦خابت الض٦خىع ٖبض الغػا١ ؤبى جيء ) 1اهدكغ" 

ت بهٟت زانت  بٗىىان )  . ٣ٞض ؤقاع ٞحها  Bahasa Arab banyak keistimewaan   )2الٗغبُت لضي ألامت اإلاالًٍى

السحراث،  ما اللٛت الٗغبُت؟ وإلااطا  بدؿائالث مازغة في ٧ل الىٟىؽ اإلاؿلمت اإلاى٢ٓت لؤلمت ؤلاؾالمُت

ل حٗلمها واظب؟ و٠ُ٦ ًخم حٗلمها وحٗلُمها؟ ومشل َظٍ  اللٛت الٗغبُت؟ وإلاً َظٍ اللٛت؟ َو

الدؿائالث جى٢ٔ الىٟىؽ الخُت  للخٗاٝع ٖلى  ؤَمُت اللٛت الٗغبُت لضي اإلاجخم٘ الظي ٌِٗكىن 

ل َىا٥ نٗىباث وجدضًاث جىاظه  .3مخٗلمحها في َظا البلض؟ ُٞه، و٠ُ٦ ًخم حٗلمها؟ َو

ا مىظ ًىم والصتهم  بت ٖلحهم ألجهم ٢ض ؾمَٗى ت اإلاؿلمت اللٛت الٗغبُت لِؿذ ٍٚغ ولؤلمت اإلاالًٍى

ؿخسضمىجها ًىمُا في ٖباصاتها السانت مشل الهلىاث  باعاث في ألاطان وؤلا٢امت، َو ٧لماث ٖو

ا مضاعؽ ا. وفي مالحًز حَر صًيُت ٖغبُت ٦شحرة في ؤهداء  السمـ، والظ٦غ والضٖاء وزُب الجمٗت ٚو

البالص، ًخٗلمىجها باؾخسضام اإلا٣غعاث الٗغبُت اإلاسخلٟت اإلاٗضة السانت لهم، بل وفي بٌٗ 

غ الكٍغ٠ صون ؤي  اإلااؾؿاث ؤلاؾالمُت م٣غعاتها مؿخىعصة مً البالص الٗغبُت مشل م٣غعاث ألاَػ

ت مىظ ٞجغ ؤلاؾالم ختى الُىم، حُٛحر. واؾخمغث َظٍ الخاالث الىُٟٗت باليؿبت بلى اللٛت الٗغبُ

 وخ٣ا ؾخِٗل َظٍ اللٛت م٘ وظىص ؤلاؾالم واإلاؿلمحن وال٣غآن وحٗلمه وحٗلُمه. 

ا ًم٨ً ؤن هدؿائ٫، ما مبضؤ حٗلُم اللٛت الٗغبُت  وفي مشل َظا الخٗاٝع اإلاىظؼ للٛت الٗغبُت بمالحًز

ل ًجىػ لىا ؤن ه٣ى٫ ؤن اللٛت الٗغبُت لٛت ؤظىبُت؟  ا؟ َو ا في مالحًز ل وي٘ اللٛت الٗغبُت في مالحًز َو

ا  ا وحٗلُمها؟ ؤم َىا٥ مىاو٘ وجدضًاث في وكَغ ٢ىي وطو الضٞ٘ هدى الخ٣ضم الٟٗا٫ في وكَغ

 وحٗلُمها بُغ١ صخُدت؟

ا  مبدأ الفلظفت وحعلُم اللغت العسبُت في ماليًز

 أوال: فلظفت التربُت الىؾىُت .

                                                           
غي، الجؼء ألاو٫، ظامٗت ؤم َُٗمت ، اإلاغظ٘ في حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بلٛاث ؤزالض٦خىع عقضي ؤخمض 1

ل ال٣غي   .  5و  3َـ، م  1426اإلاىا٤ٞ بغظب  1986، ؤبٍغ
2 http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2006&dt=0127&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Ag

ama&pg=ba_07.htm#ixzz3rcdenOJF  © Utusan Melayu (M) Bhd 
 1هٟـ اإلاغظ٘ ، م  3



 األوؿ )التعليم(أبحاث محكمة: الجزء                              مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 795  اإلاإجمس العاإلاي الخامع للغت العسبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

ربُت  والخٗلُم فى ٦خابه " ٞلؿٟت التربُت و٢ض ٖٝغ الض٦خىع ماظض ٖغؾان ال٨ُالوي ٞلؿٟت الت

:" ٣ٞه جغبىي ٌؿتهضٝ جىيُذ اإلا٣انض والٛاًاث الجهاثُت للتربُت، وجىيُذ َغ١ 1ؤلاؾالمُت " بإجها 

البدض والتربُت اإلاىنلت بلى َظٍ اإلا٣انض، وجىيُذ اإلاٗاًحر التى ًد٨م بها ٖلى َظٍ ال٣ًاًا ٧لها، 

ىُت  إلادُِ َب٣ا لظل٪ ٧له ". ٣ٞض ؤقاعث زم ب٢امت ٖال٢اث اإلاخٗلم بالىظىص ا ٞلؿٟت التربُت الَى

ا بلى مٟهىم الخٍٗغ٠ الؿاب٤، بط ج٣ى٫  ا ٖملُت مخىانلت تهضٝ بلى  2 إلاالحًز :" بن التربُت في مالحًز

جد٤ُ٣ جىمُت قاملت مخ٩املت إلم٩اهُاث الٟغص مً ؤظل بٖضاص مىاًَ مخىاػن مخىا٤ٞ ٣ٖلُا 

ً الكٗب  اَُٟا ملتزما بال٣ُٗضة الضًيُت مُُٗا هلل وتهضٝ ؤًًا بلى ج٩ٍى وظؿمُا وعوخُا ٖو

ث ٞاث٣ت ومخدلُا باألزال١ الٟايلت ومىهٟا اإلاالحزي قٗبا مخٗلما طا ٦ٟاءاث ٖالُت ومهاعا

للمؿئىلُت ٢اصعا ٖلى بؾٗاص الىٟـ باطال ٢هاعي الجهض لخد٤ُ٣ الىثام والٗمغان للمجخم٘ 

ت فى البالص. ٞإي ماؾؿت  ىُت مىُل٤ ٧ل الٗملُاث التربٍى ً". ٞخٗخبر ٞلؿٟت التربُت الَى والَى

لؿٟت التربُت الىَىُت حٗلُمُت ًجب ؤن جبجى ٞلؿٟتها السانت ٖلى ؤؾـ  اإلابا ىُت ٞو صت الَى

ىُت ؾخهاٙ ؤَضاٝ الخٗلُم  ىُت. وبىاء ٖلى جل٪ الٟلؿٟت وألاَضاٝ الَى وؤَضاٝ التربُت الَى

خم جهمُم اإلاىاهج وجإل٠ُ ال٨خب الضعاؾُت  وجدضًض َغ١ الخضَعـ اإلاىاؾبت  وخهُالث الخٗلم، ٍو

م الخالمُظ زم بٖضاص اإلاٗلمحن وجضٍع بهم ألظل الىنى٫ بلى ألاَضاٝ وجد٤ُ٣ وازخُاع ؤؾالُب ج٣ٍى

ا جدُِ مًامحن  ٟهم مً ٞلؿٟت التربُت الىَىُت ؤن ٖىانَغ آلاما٫ واإلا٣انض مً التربُت. . ٍو

الخٍٗغ٠ الؿاب٤ للٟلؿٟت وألجها ٖملُت مخىانلت ؤًًا تهضٝ بلى جد٤ُ٣ جىمُت قاملت مخ٩املت 

اَُٟا ملتزما إلم٩اهُاث الٟغص مً ؤظل بٖضاص مىاًَ مخىاػن مخىا٤ٞ ٣ٖلُ ا وظؿمُا وعوخُا ٖو

بال٣ُٗضة الضًيُت مُُٗا هلل وتهضٝ ؤًًا بلى ج٩ىًٍ الكٗب اإلاالحزي قٗبا مخٗلما طا ٦ٟاءاث ٖالُت 

ومهاعاث ٞاث٣ت ومخدلُا باألزال١ الٟايلت ومىهٟا للمؿئىلُت ٢اصعا ٖلى بؾٗاص الىٟـ باطال 

ٗت  ٢هاعي الجهض لخد٤ُ٣ الىثام والٗمغان للمجخم٘ والىًَ، وهي ميسجما بالضًً ؤلاؾالمي والكَغ

 ؤلاؾالمُت وؤصواع اللٛت الٗغبُت ٞحها .

 زاهُا: فلظفت التربُت ؤلاطالمُت

ىُت ؤجها ج٣ى٫: " بن التربُت ؤلاؾالمُت ٖملُت مخىانلت   ىض الىٓغ بلى ٞلؿٟت التربُت ؤلاؾالمُت الَى ٖو

ؼ الالتزام بالخٗالُم ؤلاؾالمُت الؿمدت اإلاؿخمضة مً ال٣غءان  لخىنُل الٗلم وجُىٍغ اإلاهاعاث وحٍٗؼ

                                                           
ان، فلظفت التربُت ؤلاطالمُتاهٓغ: ال٨ُالوي، ماظض ٖغؾان،   1  . 72م(،  م1998، )بحروث: ماؾؿت الٍغ
ا، مُبٗت وػاعة التربُت،  ، ظابُماإلاىهج اإلاخيامل للمدازض الابخداةُتوػاعة التربُت والخٗلُم ،  2  م(.2223)مالحًز
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ٟت. وحؿعى لخىمُت مىا٠٢ ؤلاوؿان ومهاعاجه وجإ٦ُض شسهُاجه  ت  الكٍغ م والؿىت الىبٍى ال٨ٍغ

وجهىعاجه ججاٍ الخُاة واُٖا بإهه ٖبض هلل ج٣٘ ٖلى ٧اَله مؿئىلُت بىاء هٟؿه ومجخمٗه وبُئخه 

 .1"  ووَىه للىنى٫ بلى ما ُٞه زحر الضهُا وؾٗاصة آلازغة

ىُت بٟلؿٟت التربُت ؤلاؾالمُت الىالثُت هغي مشال:  ىض م٣اعهت ٞلؿٟت التربُت ؤلاؾالمُت الَى " ؤن  2ٖو

ٞلؿٟت التربُت للماؾؿت الخٗلُمُت ؤلاؾالمُت ٧لىخان هي التربُت ؤلاؾالمُت بمٟاَُم الخٗلُم 

ؿلم ٖبضا هلل والخإصًب وؤلاعقاص خُض ٩ًىن الخضَعـ  جد٣ُ٣اث مخىانلت هدى ج٣ضم شسهُت اإلا

ج بوؿان مؿلم نالر مخىاػن الغوح  وزلُٟخه فى ألاعى ج٣ضما قامال ومخ٩امال مً ؤظل جسٍغ

ج  ظا الؿعي وؾُلت فى جسٍغ والجؿض وال٣ُٗضة وألازال١ والكٗىع ٦ما ونٟه الخٗلُم ؤلاؾالمي، َو

غ  ما٫ الهالخاث، ٢اصع فى ؤصاء الىاظباث هدى جٍُى ألاؾغة  بوؿان مؿلم مامً مش٠٣ ٢اثم باأٖل

ً وألامت" . ِوق٩ل آزغ فى مٟهىم ٞلؿٟت التربُت َى للمضاعؽ ؤلاؾالمُت السانت مشال ،:  " 3والَى

ج بوؿان عّباوي مخه٠ بسل٤ خؿً،  ت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الخىخُض مً ؤظل بىاء وجسٍغ ٖملُت جغبٍى

م والؿىت و٢اصع فى بىاء الخُاة الٟغصًت والاظخماُٖت والىَىُت والٗاإلاُت ٦ما ؤعاصٍ ال٣غآن  ال٨ٍغ

اإلاُهغة، وطل٪ مً زال٫ التربُت اإلاخىاػهت اإلاخ٩املت الكاملت واإلاخىانلت " . و٧ل َظٍ الخىظهاث 

ىُت التي ًىُل٤  الٟلؿُٟت للتربُت والخٗلُم خ٣ُ٣ت جيسجم وال جسغط ًٖ مبضؤ ٞلؿٟت التربُت الَى

ت والخٗلُمُت،  وجاصي اللٛت الٗغبُت صوعا ٦ ما٫ التربٍى بحرا في ٧ل مجها. ٞمبضؤ الٗمل مجها ٧ل ألٖا

التربىي فى ؤلاؾالم َى ؤلازالم فى جغبُت ؤلاوؿان ل٩ُىن بوؿاها نالخا ًضع٥ ٢ضع هٟؿه و٢ضع 

خٗاون مٗهم مً ؤظل الىنى٫ بلى الٟىػ الخ٣ُ٣ي والؿٗاصة ألابضًت. وفى َظا، ٣ًى٫  ً، ٍو آلازٍغ

: " ؤن ٖمل  4ٟت التربُت ؤلاؾالمُتاإلا٨ٟغ التربىي الض٦خىع/ ماظض ٖغؾان ال٨ُالوي فى ٦خابه ٞلؿ

التربُت ال ًخد٤٣ بال بطا ٧ان ميسجما م٘ مبضثحن عثِؿحن؛ ألاو٫: زًٕى الىٟـ لل٣ىاهحن والؿجن 

ت  ؤلالهُت فى ألاهٟـ وخاالتها... والشاوي: ؤن التربُت هي جىُٓم بقبإ خاظاث ٧ل الىٟـ البكٍغ

لى الظي ًيخهى ٖىضٍ والىٟـ ؤلاوؿاهُت اللخحن جخ٩امالن لدك٨ال خضي الُ بُٗت ؤلاوؿاهُت، الخض ألٖا

ت .    ؾ٠٣ الىٟـ ؤلاوؿاهُت ، والخض ألاصوى َى الظي ًيخهى ٖىضٍ ٢إ الىٟـ البكٍغ

 حعلُم اللغت العسبُت فى فلظفت التربُت الىؾىُت وؤلاطالمُت. زالثا:

                                                           
 .2م اإلاىهج اإلاخيامل للمدازض الابخداةُت،ُت والخٗلُم ، وػاعة الترب  1
 . 6م ، م  2222مجلت الحىمت، اإلاٗهض اإلادمضي للبىحن،   2
 . 11م، م٧2221ىمب٪، ٧ىالاإلابىع،  مجلت الالتزام، مضعؾت ألامحن ؤلاؾالمُت الابخضاثُت،  3
 .459، مفلظفت التربُت ؤلاطالمُتال٨ُالوي،    4
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ىُت ا مً زال٫  جخجلى الخاظاث اإلااؾت بلى اللٛت الٗغبُت في ٖملُت التربُت والخٗلُم الَى في مالحًز

ا، و٦ظل٪  لؿٟت التربُت ؤلاؾالمُت  التي ؾب٤ ط٦َغ ىُت ٞو ٞهمىا وحٗم٣ىا لٓاَغة ٞلؿٟت التربُت الَى

ا 1في اإلاباصت الٗامت للتربُت الىَىُت في البالص  . هالخٔ ؤن ٞلؿٟت حٗلُم اللٛت الٗغبُت فى مالحًز

ٙ اإلاىاهج الٗغبُت فى ؤؾاؾها بدُض ال مؿخمضة مً ٞلؿٟت الخٗالُم ؤلاؾالمُت اإلاظ٧ىعة، خُض جها

ا جش٠ُ٣ الضاعؾحن  ت. ٞمىُل٤ حٗلُم الٗغبُت فى مالحًز جسغط ًٖ مًامحن جل٪ الٟلؿٟت التربٍى

اإلاؿلمحن بالش٣اٞاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت مً زال٫ ج٣ضًم اإلاداوع واإلاىا٠٢ اإلادضصة، مً زم ًٟهمىن 

اللٛت الٗغبُت ٞهما مباقغا، مً زم ًجب ٖلحهم اإلاهاصع ؤلاؾالمُت ألانلُت اإلاسخلٟت اإلا٨خىبت ب

ت اإلاسخلٟت التى ًاصي بلى  حٗلمها. ٞةن جٟاوث مىاهج اللٛت الٗغبُت وؤلاؾالمُت فى الىالًاث اإلاالحًز

ت وؤلاؾالمُت بحن الضاعؾحن، مما ؤصي بٗض طل٪ بلى جٟاوث ألا٩ٞاع  جٟاوث فى السلُٟاث اللٍٛى

مؿخمضة  –. ٦ما ًجض اإلاجخم٘ اإلاالحزي اإلاؿلم 2ُٞما بُجهم    والاججاَاث ومٟاَُم الخُاة الؿُاؾُت

ٞغم حٗلم الٗلىم ؤلاؾالمُت مً الجهاث  -ؤًًا مً م٣انض التربُت والخٗلُم ؤلاؾالمُت بالبالص 

الخٗلُمُت اإلاسخلٟت ابخضاء مً الخٗالُم ٚحر  الغؾمُت فى البُىث واإلاؿاظض والخل٣اث الخٗلُمُت 

ىُت الٗامت، ؤو اإلاضاعؽ الضًيُت الىَىُت ؤو اإلاضاعؽ السانت، زم الخٗالُم ال غؾمُت فى اإلاضاعؽ الَى

الضًيُت الٗغبُت الخابٗت للخ٩ىماث اإلادلُت ؤو اإلاضاعؽ الضًيُت الكٗبُت واإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت السانت 

ؤو ال٨خاجِب، ًخل٣ىن بجاهب مىاص مخُلباث ألاؾاؾُت ماصة اللٛت الٗغبُت ؾىاء ؤ٧اهذ مُاقغة ؤم 

ت ألن ل٩ل َظٍ اإلاضاعؽ ٞلؿٟتها ومىاهجها واججاَاتها السانت،  ٚحر  ت ؤم ازخُاٍع مباقغة، وبظباٍع

ُت، و٦ظل٪  خُض جخٟاوث اَخماماث ٧ل مجها فى جغبُت وحٗلُم جالمُظَا بالٗلىم ؤلاؾالمُت ؤو الكٖغ

ؤلاؾالمُت  فى اإلاضاعؽ الىَىُت الٗامت ؤؾاؾُاث الٗلىم -مشال –باليؿبت بلى اللٛت الٗغبُت. وجضعؽ 

التى جخٗل٤ بال٣ُٗضة والٗباصة واإلاٗامالث الُىمُت  –ٞغى ٖحن ؤو الخهىع ؤلاؾالمي  –الُٗيُت 

ىُت فى اإلاىاص ألا٧اصًمُت الٗاصًت، وال جغ٦ؼ بك٩ل ؤٖم٤  ألاؾاؾُت. ٞالتر٦حز ألاؾاسخي فى اإلاضاعؽ الَى

ُت واللٛت الٗغبُت.  فى اإلاىاص ؤلاؾالمُت والٗلىم الكٖغ

ىُت مً اإلاضاعؽ الضًيُت الٗغبُت مً خُض الاَخماماث وفي ظاهب آ  زغ جسخل٠ اإلاضاعؽ الضًيُت الَى

الٗامت والسانت باللٛت الٗغبُت، ومً خُض وظىص الخىانل اللٛىي بحن اإلاىاص الضًيُت اإلاسخلٟت 

واإلاىاص الٗغبُت. اإلا٣هىص باالَخماماث الٗامت والسانت فى اللٛت الٗغبُت َى ؤن اللٛت الٗغبُت 

مضاعؽ الضًيُت الىَىُت ؤو الخ٩ىمُت جضعؽ بىٓام الىخضاث الضعاؾُت التى ججٗل اللٛت لل

                                                           
1 RUKUN NEGARA “ http://myschoolnet.ppk.kpm.my/sp_hsp/moral/sp_moral_kbsr.pdf. “ p :3 

 3:  م(، م٢2222ؿم مىاهج التربُت ؤلاؾالمُت " اللٛت الٗغبُت لله٠ الؿاصؽ " )٧ىالاإلابىع، وػاعة التربُت،  2
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لىمها ومهاعاتها فى مدىع مً مداوع ال٨خاب الضعاسخي الىاخض، بِىما جضعؽ اللٛت  ا ٖو بٗىانَغ

وهي الٗغبُت فى اإلاضاعؽ الضًيُت الٗغبُت بىٓام اإلاىاص اإلاىٟهلت التى جّٟغٕ اللٛت بلى ٞغوٖها اإلاٗغوٞت 

ا. اهدكغ َظا الىٕى مً اإلاضاعؽ فى بٌٗ  حَر اث ٚو الىدى والهٝغ والبالٚت واإلاُالٗت واإلادْٟى

ت مشل ٧لىخان صاع الىُٗم، وجغهجاهى صاع ؤلاًمان، و٢ضح صاع ألامان، وبغلِـ ، وبٌٗ  الىالًاث اإلاالحًز

ـ اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت فى ؾالهجىع صاع ؤلاخؿان. ؤما اإلا٣هىص بالخىانل اللٛىي ٞه ى الخباًً فى جضَع

ؿها باللٛت الٗغبُت  اإلاىاص ؤلاؾالمُت باللٛت اإلادلُت باليؿبت بلى الىٕى ألاو٫ مً اإلاضاعؽ، وجضَع

باليؿبت بلى الىٕى الشاوي. ومً خُض اإلاىهج واإلا٣غعاث الضعاؾُت ؤن اإلاضاعؽ الضًيُت الٗغبُت 

غ الكٍغ٠، واإلاضاعؽ اؾخٗاهذ بم٣غعاث مٗاَض ومضاعؽ البٗىر ؤلاؾالمُت الخابٗت لجام ٗت ألاَػ

الضًيُت الىَىُت لها مىاهجها وم٣غعاتها السانت التى ؤٖضتها وػاعة التربُت والخٗلُم. ومً َىا، ًٓهغ 

 الخٟاوث اإلاجهجي الىاضر بحن الىىٖحن مً اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت اإلاخىاظضة فى البالص.

َىا٥ ؤهىإ ؤزغي مً اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت اإلاخىاظضة فى البالص وهي اإلاضاعؽ الضًيُت الٗغبُت الكٗبُت 

اث مً ؤَل السحر، واإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت السانت  التى وكإث ٖلى ه٣ٟت زانت مً ماؾؿحها والخبٖر

وكإث  التى حٗخمض ٖلى الغؾىماث التى ًضٞٗها الخالمُظ . ٦ما ؤن َىا٥ ٦خاجِب ٢ضًمت وخضًشت

٣تها السانت ولها هٓامها ومىاهجها واججاَاتها  ظٍ ٧لها ججٗل  اإلاخميزةبٍُغ فى اإلاٗلمحن والخالمُظ. َو

غ َظا 
ّ
اإلاىاهج ؤلاؾالمُت والٗغبُت فى البالص مخٟاوجت ومسخلٟت بل مخباٖضة بًٗها ًٖ بٌٗ. وؤز

لى زلُٟاتهم  لى ٞغم الضعاؾت ٖو ؤلاؾالمُت و٢ضعاتهم الخٟاوث والازخالٝ ٖلى هخاثج الضعاؾت ٖو

ا، مً زم  إل ٖلى ال٨خب الترازُت الٗغبُت وهدَى ت الٗغبُت، وم٣ضعتهم فى ؾٗت الخ٨ٟحر والَا اللٍٛى

٣ىلهم وز٣اٞاتهم، وهي  م ٖو مً ألاؾباب التى ؤصث بلى الهغاٖاث  –ُٞما بٗض  –جخٟاوث ؤ٩ٞاَع

ه ت والش٣اُٞت ُٞما بُجهم فى ٞهم ؤنى٫ ؤلاؾالم ٞو م مخُلباث الخُاة ؤلاؾالمُت مً والجزاٖاث ال٨ٍٟغ

 هاخُت،  وفى ٞهم بىاًَ ال٨خب ؤلاؾالمُت الترازُت اإلاسخلٟت ٞهما مباقغا هي ألازغي.

ا   جددًاث حعلُم اللغت العسبُت بىضفها لغت أحىبُت في ماليًز

 أوال:وغع حعلُم اللغت ألاحىبُت في البالد 

ا مىظ ٞترة لِؿذ وظحزة، خُض ؤن مجخم٘ ْهغ الاَخمام بخٗلُم اللٛاث ألاظىبُت وحٗلمها في ما لحًز

ا ٌكٗغ بإَمُت صعاؾت وحٗلم َظٍ اللٛاث ألاظىبُت لخد٤ُ٣ ؤٚغايهم الٗضًضة، وزانت بٗضما  مالحًز

ا ٖلى الضو٫ ألازغي في ؤهداء الٗالم، وبٗض اؾخ٣اللها ٖام  . ومىظ طل٪ الخحن، 1957اهٟخدذ مالحًز



 األوؿ )التعليم(أبحاث محكمة: الجزء                              مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 799  اإلاإجمس العاإلاي الخامع للغت العسبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

ألاظىبُت وحٗلمها، وزانت اللٛخحن  ٫ حٗلُم اللٛاثْهغث الاججاَاث والخغ٧اث الٗضًضة في مجا

ت.  الٗغبُت وؤلاهجلحًز

ت م٩اهت ٖالُت في اإلاجخم٘ ألجها لٛت الاجها٫ الٗالمي، ولٛت الا٢خهاص  ول٣ض ؤنبدذ للٛت ؤلاهجلحًز

حن  بحن ألاظىاؽ اإلاؿخىَىت في َظا البلض والبالص التي خىله. و٦ظل٪ ٞةن اَخمام اإلاىاَىحن اإلاالًٍى

م اإلاؿل محن باللٛت الٗغبُت لِـ ظضًضا، وؤهه ًتزامً م٘ ْهىع ؤلاؾالم، ٞهي لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

ت، ولٛت ٧ل اإلاهاصع ؤلاؾالمُت ألانلُت، لظا، ٞهم ٌكٗغون بًغوعة حٗلم اللٛت  وألاخاصًض الىبٍى

 الٗغبُت ألظل ٞهم الضًً ؤلاؾالمي ٞهما صخُدا مً اإلاهاصع ألانلُت. ومً زّم، اَخم الٗلماء مً

ؤبىاء البالص باللٛت الٗغبُت وحٗلُمها مىظ بضء ؤلاؾالم ختى الُىم، ٞاهدكغث مغا٦ؼ حٗلُم اللٛت 

الٗغبُت في ؤهداء البالص، واػصاص ٖضص الغاٚبحن في حٗلمها، ؾىاء ٧اهىا مً جالمُظ اإلاضاعؽ ؤو ٦باع 

 الٗىام.

 زاهُا : اللغت العسبُت لغت أحىبُت أم زاهُت .

مهُلر مٗغوٝ لضي ؤصخاب اللٛت واإلاخسههحن في مجا٫ حٗلُم اللٛت  مهُلر اللٛت ألاظىبُت

، خُض ؤن ٧ل لٛاث ٚحر لٛت الُالب ألام لٛاث ؤظىبُت. و٢ض ظٗل 1الٗغبُت للىا٣َحن بلٛاث ؤزغي 

الض٦خىع عقضي ؤخمض َُٗمت اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بلٛاث ؤزغي لٛت زاهُت ولِؿذ ؤظىبُت ألجها " 

م بها، ٣ٞامذ بُجهما نالث ال جضٞ٘، لٛت اجسظ مجها ؤلاؾال  م لؿاها له مىظ ؤن هؼ٫ ال٣غآن ال٨ٍغ

ا ًٖ ؤي مؿلم  وجىز٣ذ ؤوانغ ال ج٣ُ٘، وؤنبدذ الٗغبُت لٛت حٗبضًت ال حؿ٣ِ مؿئىلُت وكَغ

. َظا ٌٗجي ؤي مؿلم في اإلاجخمٗاث ٚحر الٗغبُت مؿئى٫ في حٗلم اللٛت الٗغبُت لٟهم الضًً 2م٣خضع" 

ا واظب للخٗبض بها في الٗباصاث مشل الهلىاث ؤو حٗلمها ٞغى ٦ٟاًت في ٞهم ؤلاؾالمي، وحٗلمه

الٗلىم واإلاهاصع ؤلاؾالمُت ألانلُت لىعوص ال٣اٖضة ال٣ٟهُت اإلاٗغوٞت " ما ال ًخم الىاظب بال به ٞهى 

واظب ". ٞمهُلر لٛت ؤظىبُت ًسخل٠ بخٗلُم اللٛت الٗغبُت لؤلظاهب، ٞاألظىببي َى مً ٧اهذ 

ر الٗغبُت، ؤي حٗلُم الٗغبُت ألولئ٪ الظًً ًيخمىن بلى ظيـ ٚحر الجيـ الٗغبي، ومً ظيؿِخه ٚح

 .  3خُض جدباًً لٛاتهم وز٣اٞاتهم م٘ اللٛت الٗغبُت والش٣اٞت الٗغبُت جباًىا ٦بحرا 

                                                           
، )م٨ت اإلا٨غمت: ظامٗت ؤم ال٣غي، سي اإلاسحع في حعلُم اللغت العسبُت للىاؾلين بلغاث أخا َُٗمت، عقضي ؤخمض،  1

 م(، م ) ػ، ح، ٍ (1986
 اإلاغظ٘ هٟؿه، م ) ٥ (.   2
 . 52اإلاغظ٘ هٟؿه، م   3
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ا ٖىض ظٗل  ت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت في وا٢٘ اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي مشل مالحًز ٞىٕى مً الخدضًاث التربٍى

ت الٗغبُت لٛت ؤظىبُت!. ٞما هي ٦بري الخدضًاث الىاضخت مً اؾخسضام َظا اإلاهُلر ؟ ٨ٞحري اللٛ

حن الُىم ، وزانت في اإلاغخلت الخٗلُمُت الابخضاًت في  الخدضًاث جىاظه حٗلُم اللٛت الٗغبُت للمالحًز

ىُت لبرهامج جي ٢اٝ )  ت وحٗلُم ٧J-QAFل اإلاضاعؽ الابخضاثُت الَى ال٣غآن وحٗلُم ( وهي حٗلُم الجاٍو

ا،  اللٛت الٗغبُت وحٗلُم ٞغوى الٗحن. ٞهظا البرهامج مىخهى الجما٫ والٟاثضة لؤلمت اإلاؿلمت في مالحًز

ت ٖلى ؤؾاؽ اللٛت ألاظىبُت التي ًٟخذ لٛحر  بلى ؤن اللٛت الٗغبُت في َظا الهضص حٗلُمها في اإلاجمٖى

ا  اإلاؿلمحن حٗلمها ازخُاعا مً اللٛاث ألاظىبُت ألازغي التي ٌؿخد٤ ٧ل مىًَ مالحزي ازخُاَع

ت  وحٗلمها. ٞدحن جم بٖضاص اإلا٣غعاث الٗغبُت في َظٍ اإلاغخلت ٖلى ؤؾاؽ الترابِ بحن مىاص اإلاجمٖى

ٌ طل٪ ٚحر اإلاؿلمحن بىاء اللٛت ألاظىبُت ٖلى ؤؾاؽ الضًً، ُٞلبىا بزغاط الٗىانغ  ؤلاؾالمُت ٞع

ا بىنٟها لٛت ؤظىبُت لجمُ٘ الخالمُظ مً ؤلاؾالمُت ؤو الضًيُت مً اإلا٣غعاث ختى ًهلر حٗلمه

ا،  حر اإلاؿلمحن. َىا جبضؤ ٦بري الخدضًاث في ٖملُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت في مالحًز حن اإلاؿلمحن ٚو اإلاالحًز

 .1وزانت في اإلاضاعؽ الابخضاثُت

 زالثا : عسبُت جي كاف بىضفها لغت أحىبُت

ت التي ح ٘ الخًاٍع ٗمل ٖلى جغؾُش ٢ُم بؾالمُت في بَاع جىُٟظ بن بغهامج "جي ٢اٝ" مً ؤَم اإلاكاَع

مىاهج التربُت ؤلاؾالمُت بحن ؤبىاء الكٗب اإلاالحزي. والخ٣ُ٣ت ؤن ٨ٞغة البرهامج الخٗلُمي "جي ٢اٝ" 

ا الؿاب٤ جىن ٖبض هللا ؤخمض بضوي، ٖىضما   ت ناخب اإلاٗالي عثِـ وػعاء مالحًز هابٗت مً ٨ٞغ وعٍئ

اعة  وػاعة التربُت اإلاالحز  م، خُض ؤقاع ٖلى الىػاعة جىُٟظ َظا 2223مً صٌؿمبر  32ًت في  ٢ام بٍؼ

م ب٩امله،  البرهامج الخٗلُمي الظي ٌؿخُُ٘ مً زالله جالمُظ اإلاضاعؽ الابخضاثُت زخم ال٣غآن ال٨ٍغ

ت  ى هٓام ٦خابت اللٛت اإلاالًٍى وصعاؾت  اللٛت الٗغبُت ٖلى ؤؾـ ؾلُمت، وصعاؾت الخٝغ الجاوي )َو

 .2غوى الٗحنبالخٝغ الٗغبي(، ٞو

                                                           
م، ومجها: مجها ٦خاب  2227-2225اهٓغ ٧ل ال٨خب اإلا٣غعة في اإلاغخلت الابخضاثُت،  مشال: ال٨خب اإلاضعؾت اإلا٣غعة لٗام   1

 الباخض هٟؿه للؿىىاث الؿذ ٧لها . 
م إلاادة اللغت العسبُت في بسهامج جي كافبؾماُٖل، مدمض عوؾلي،  ابً  2 ، بدض م٣ضم لىُل صعظت فاعلُت الخلٍى

ا،   2211اإلااظؿخحر في الٗلىم ؤلاوؿاهُت ) حٗلُم اللٛت الٗغبُت بىنٟها لٛت زاهُت(، الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

 . 23م،  م
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ىُت لٛت  ا ظٗل اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت في اإلاضاعؽ الَى بن ٢غاع ال٣اهىن التربىي بمالحًز

ؤظىبُت. ٞجاهب الهٗب وؤلاق٩ا٫ باليؿبت بلى َظا الىي٘ ٖىضما ج٩ىن الٗغبُت ٖلى مؿخىي اللٛت 

هٗىبت الٟهل بحن ألاظىبُت ٩ًىن حٗلُمها ٦ظل٪ جابٗا ل٣ىاهحن اللٛاث ألاظىبُت. ومً ْىاَغ َظٍ ال

ؤَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت واإلادخىي الش٣افي والتربىي ) مىا٠٢ اللٛت الٗغبُت في ال٨خاب اإلاضعسخي ( 

م ؤو الضًً ؤلاؾالمي، ول٨ً  خُض ٧اهذ مدضصاث ألاَضاٝ الٗامت واضخت جسضم لٟهم ال٣غآن ال٨ٍغ

اًىا واضخا. وفي ظاهب آزغ مىاص إلاا ٢ىعن باإلادخىي التربىي لل٨خاب اإلا٣غع جباًً الٟهل بُجهما جب

غوى الٗحن ال ج٩ىن مخىانلت  ت وال٣غآن واللٛت الٗغبُت ٞو ت التي جخ٩ىن مً اللٛت الجاٍو اإلاجمٖى

ل َظٍ ألاؾالُب مً   باث. َو مترابُت جىانال وجغابُا مىهجُا وال مى٣ُُا في ازخُاع اإلاىا٠٢ والخضٍع

 ٖملُت الخٗلُم والخٗلم  ؤؾالُب هاجخت وصخُدت؟ 

مً ؤَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت لبرهامج )جي ٢اٝ(:" جؼوٍض الخالمُظ باإلاهاعاث ألاؾاؾُت والش٣اٞاث و 

ً قٟهُا و٦خابُا في اإلاضعاؽ وزاعظها"  . ًالخٔ ؤن ألاَضاٝ 1ال٣ُمت لخم٨ُجهم مً الاجها٫ باآلزٍغ

الخٗلُمُت  الٗامت لٛىي البدذ، وال ًٓهغ ٞحها إلاداث صًيُت في ألاَضاٝ، وؾىٝ جدضص اإلاىا٠٢

اث الضعوؽ ج٩ىن ميسجمت م٘ ألاَضاٝ للبرهامج. وفي َظا ج٩ىن اللٛت الٗغبُت مٟهىلت  ومىيٖى

م. جضعؽ  ًٖ خاظاث الىا٢٘ وخاظاث التربُت ؤلاؾالمُت التي جه٠ اللٛت آلت لٟهم ال٣غآن ال٨ٍغ

 مً اللٛاث ؤلاياُٞت ؤو اإلاىاص
ً
ت. ٞخٗلُمها  اللٛت الٗغبُت في اإلاضاعؽ الابخضاثُت بىنٟها ماصة الازخُاٍع

ظا ٌٗجي ؤجها لم ج٨ً جضعًّؽ  في اإلاضاعؽ اإلاسخاعة واإلادضصة ٣ِٞ في اإلاغاخل ألاولى مً الخإؾِـ ، َو

ًخم جضَعـ  ماصة اللٛت الٗغبُت وحٗمُم صعاؾتها في ٧ل  2225لجمُ٘ الُالب. ول٨ً ابخضاء مً ٖام 

ت  ٖلى الُالب اإلاؿلمحن.اإلاضعاؽ الابخضاثُت مً زال٫ بغهامج "جي ٢اٝ" ، وج٩ىن م  اصة بظباٍع

 زابعا : عسبُت جي كاف وملسوءاث العباداث. 

ما ؤخؿً لى ٞهم الخالمُظ ما ٢غئٍو في الٗباصة مشل م٣غوءاث الهالة بٗض ؤن ٢ًىا ؾذ ؾىىاث 

اث ال٨خب الخٗلُمُت ال جباقغ الخاظاث الخ٣ُ٣ُت.  مً حٗلم اللٛت الٗغبُت. ٞالىا٢٘ ٌكهض ؤن مدخٍى

ي ل٨خب اللٛت الٗغبُت بغهامج جي ٢اٝ الش٣اٞاث اإلادلُت ؤو اإلاىا٠٢ اإلادلُت والش٣اُٞت مشل واإلادخى 

ا، ولِـ َىا٥ اإلاىا٠٢ الضًيُت مشل مى٠٢ اإلاسجض  حَر مى٠٢ اإلاضعؾت ومى٠٢ الخض٣ًت واإلاجز٫ ٚو

ا. حَر  ومى٠٢ الهالة ٚو

                                                           
 .  vم، م1997، لطف الثاوياإلاىهج اإلاخيامل للمدازض الابخداةُت، ا 1
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 مً طبل العالج لخددًاث حعلُم اللغت العسبُت بىضفها لغت أحىبُت

ؾبل الٗالط ظٗل اللٛت الٗغبُت لٛت الضًً ؤلاؾالمي للبرهامج، ولٛت ؤظىبُت لٛحر البرهامج، ؤي ومً 

الظهم في  ٚحر اإلاؿلمحن ًضعؾىن الٗغبُت ال ٖلى ؤؾاؽ بغهامج جي ٢اٝ ألجها زانت للمؿلمحن ٖو

 جسضم لٟهم 
ٌ
ظىاهب ال٠ًٗ وال٣هىع.و٦ظل٪ ظٗل اللٛت الٗغبُت في مٟهىمها الضًجي ؤّجها لٛت

هَم  ت، ٞو م وألاخاصًض الىبٍى كمل ٞهُم الضًً ؤلاؾالمي ٞهَم ال٣غآن ال٨ٍغ الضًً ؤلاؾالمي. َو

كمل ٦ظل٪ ٞهَم ال٨خب ؤلاؾالمُت ألانلُت ؤي  ا. َو م٣غوءاث الهالة والضٖاء والظ٦غ والتهلُل وهدَى

َم الٗغبُت في اإلاض
ُّ
كمل ٞهُم الضًً ٦ظل٪ حٗل اعؽ الضًيُت اإلاهاصع ألانلُت اإلا٨خىبت بالٗغبُت. َو

ىْذ  ِّ الغؾمُت في البالص. وبىاًء ٖلى َظا اإلاٟهىم للٛت الٗغبُت في الىا٢٘ اإلاجخم٘ اإلاالحزّي اإلاؿلم، جب

م َظا اإلاجخم٘ اللٛت الٗغبُت وؤّجهم ًضعؾىن الٗغبُت في 
ّ
َبُٗت الخاظاث والضواٞ٘ الخ٣ُ٣ُت مً حٗل

لب في ٞهمه الضًً ؤلاؾالمي ؤو ال٨خب الضًيُت و٧ل اإلا  .هاصع ألاؾاؾُت في ؤلاؾالمألٚا

ل اللٛت الٗغبُت في اإلاجخم٘ اإلاالحزّي اإلاؿلم، حِٗل َظٍ اللٛت بحن   ٌُ ىض الىٓغ بلى حٗا ٖو

ؿخمّغون اؾخسضامها في خُاتهم  ؤٞىاَهم م٘ والصتهم خُض ٌؿخسضمىجها ٖىض آطان الىالصة وب٢امتها َو

ًيُت والٗباصاث، بل ٣ًغئون ال٣غآن بها ما ًّخهل  بال٩لماث والٗباعاث اإلاكتر٦ت مً اإلاهُلخاث الض

ت، ًضعؾىن الٗغبُت ٖلى ؤؾاؽ  م في بٌٗ اإلاىا٠٢ التربٍى ظ٦غون هللا بها. َو ىن بها ٍو
ّ
هل ٍو

ت. و٧ل َظٍ الخهّىعاث الىا٢ُٗت التي ْهغْث اللٛت الٗغبُت  في  باث اإلاىاص ألاؾاؾُت ؤلاظباٍع
ّ
مخُل

ت واضخت في ؤّن اللٛت الٗغبُت لِؿْذ ؤظىبُت ٖجهم الخُاة الاظخماُٖت للمجخم٘ اإلاالحزّي اإلاؿلم ؤ
ّ
صل

  .٦ما في مٟاَُم اللٛاث ألاظىبُت ألازغي 

 الخاجمت:

ٞاللٛت الٗغبُت في الىا٢٘ اإلاجخم٘ اإلاالحزّي اإلاؿلم وفي ْغوٞهم الضًيُت التي ٌِٗكىن بها  

م مً خُض الخاظاث ؤّجها ؤظىبُت مً خُض اللٛت ألام ؤو اللٛت ال٣ىمُت، وؤّجها لِؿْذ ؤظىبُت ٖجه

ت. ومً َىا، ًم٨ً ال٣ى٫ ؤّن اللٛت الٗغبُت لٛت ؤظىبُت مً خُض ال٣ىمُت  الضًيُت والىا٢ُٗت والٍُٟغ

ت للخُاة الضًيُت والش٣اُٞت ؤلاؾالمُت باليؿبت بلى اإلاجخم٘  الث يغوٍع باث وم٨مَّ
ّ
ؤو ألام وؤّجها مً مخُل

مها واظًبا صً
ّ
مها لِـ ٖلى ألاؾاؽ جسُُِ اإلاؿلم ٧لهم. ومً َىا ٦ظل٪ ٩ًىن حٗل

ّ
٩ىن حٗل ا ٍو ًُّ ي

حٗلُم اللٛاث ألاظىبُت ألازغي، بل ًجب ؤن ٩ًىن جسُُِ حٗلُمها ٖلى ؤؾاؽ اللٛت الضًيُت 

 ن.حاإلاؿلموالش٣اٞت ؤلاؾالمُت السانت ألبىاء 
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م ئ
ّ
لدي دازس ي مادة اللغت العسبُت اإلاخلدمت في كظم اللغت طتراجُجُاث الخعل

ا: الخدلُل الىُفي باطخخدام  العسبُت وآدابها بالجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت بماليًز

 أهمىذحا. ATLAS.tiبسهامج 

 جىفُم بً ئطماعُل الدهخىز 

 مدمد ألُف فهمي بً عبد هللا

اكظم اللغت العسبُت وآدابها، الجامعت ؤلاطالمُت العاإلا  ُت بماليًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخظ البدث

م بخضي الُغ١ اإلاؿاٖضة للُالب في بج٣ان اللٛت واؾدُٗابها بىجاح، ألن الُالب 
ّ
اؾتراجُجُت الخٗل

م اللٛت، ٚالًبا ما ؾ٩ُىن مخٗلًما ظًُضا للٛت. وحهضٝ 
ّ
الظي ٌؿخسضم اؾتراجُجُاث مسخلٟت ؤزىاء حٗل

غبُت اإلاخ٣ضمت في َظا البدض بلى الخّٗغٝ ٖلى الاؾتراجُجُاث التي ٌؿخسضمها صاعؾى ماصة اللٛت الٗ

غ١ اؾخسضامها  م َظٍ اإلااصة صازل الٟهل، َو
ّ
ا ؤزىاء حٗل الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

وبًجابُاتها. َظا البدض بدض ٦ُّٟي و٧اهذ اإلا٣ابلت قبه اإلا٣ىىت ؤصاة ؤؾاؾُت لجم٘ البُاهاث، وؤما 

ي الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت مكاع٧ى َظا البدض زالزت مً صاعسخي ماصة اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت ف

ا في الٟهل الضعاسخي ألاو٫ للٗام الضعاسخي  م. و٢ض ٢ام الباخشىن بخدلُل بُاهاث 2214/2215بمالحًز

ؿمى بـ 
ُ
. وجىّنل َظا البدض ATLAS.tiاإلا٣ابالث باؾخسضام ألاصاة اإلاؿاٖضة للخدلُل ال٨ُٟي التي ح

 لضي ص
ً
 مؿخسضمت

ً
م بلى ا٦دكاٝ زالر ٖكغة اؾتراجُجُت

ّ
اعسخي ماصة اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت ؤزىاء حٗل

غ١ اؾخسضامها وبًجابُاتها. وجُٟض هخاثج البدض صاعسخي ماصة اللٛت  َظٍ اإلااصة صازل الٟهل َو

الٗغبُت زانت واإلاىاص الٗغبُت ألازغي ٖامت في الخٗٝغ ٖلى الاؾتراجُجُاث اإلاىاؾبت واإلاُٟضة لهم في 

 .ا٦دؿاب اللٛت الٗغبُت واؾدُٗابها

 اإلالدمت

ّٗض البدض في  مهًما لٟهم اؾتراجُجُاث اإلاخٗلم في ٌُ
ً

م اللٛت مضزال
ّ
م  اؾتراجُجُاث حٗل

ّ
حٗل

اععٍل  بلى بُان ؤَمُت صوع اإلاخٗلمحن  (Jacobs and Farrell)اللٛت واؾدُٗابها. و٢ض جُّغ١ ظا٧ىبـ ٞو
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م اللٛت، وؤياٞا ؤن الُالب ب٣ضعتهم جدضًض الا 
ّ
ؾتراجُجُاث اإلاًٟلت لهم في جدمل مؿاولُتهم في حٗل

م اللٛت
ّ
 .1واؾخسضام اؾتراجُجُاث ظضًضة، و٦ظل٪ ؤلاج٣ان في الاؾتراجُجُاث اإلاىظىصة في حٗل

م بخضي الُغ١ اإلاؿاٖضة لضاعسخي اللٛاث في بج٣ان اللٛت واؾدُٗابها  
ّ
بن اؾتراجُجُت الخٗل

م اللٛت، 
ّ
ٚالًبا ما ؾ٩ُىن مخٗلًما بىجاح. الُالب الظي ٌؿخسضم اؾتراجُجُاث مسخلٟت ؤزىاء حٗل

ت مخىّىٖت 2ظًُضا للٛت . وؤزبدذ الضعاؾاث الؿاب٣ت ؤن الُالب اإلاخّٟى٢حن الظًً ٌؿخسضمىن مجمٖى

م اللٛت خهلىا ٖلى هخاثج ؤًٞل مً الُالب الًٗاٝ. ومً َىا، جّخطر 
ّ
مً اؾتراجُجُاث حٗل

 ت اإلاضعوؾت.ؤَمُت اؾخسضام اؾتراجُجُاث مخٗضصة جاّصي بلى الاؾدُٗاب ألا٦ثر للٛ

 

 مشيلت البدث

ت مدضوصة ًٖ   (Rebecca Oxford)ط٦غث عاب٩ُا ؤ٦ؿٟىعص ؤن مخٗلمي اللٛت لضحهم مٗٞغ

م
ّ
كلهم في اؾدُٗاب اللٛت اإلاضعوؾت. وط٦غ ٧اماعو٫ 3اؾتراجُجُاث الخٗل ظا ًاّصي بلى يٟٗهم ٞو . َو

م اللٛت ال
ّ
ٗغبُت لضي الُالب ق٨غي، ومدمض ؤمحن بمبي ؤّن مؿخىي اؾخسضام اؾتراجُجُاث حٗل

حن مخضٍن  م مً وظىص الٗىامل اإلاخٗضصة التي حؿاٖضَم في بج٣ان اللٛت الٗغبُت 4اإلاالحًز ؛ ٖلى الٚغ

 .5بىجاح

م اللٛت الٗغبُت لضي 
ّ
لظا ًغي الباخض يغوعة ال٣ُام بضعاؾت ٖلمُت في اؾتراجُجُاث حٗل

ؿخسضمت خالُا، َل ج٣خهغ ٖلى صاعسخي ماصة اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت للخٗٝغ ٖلى اؾتراجُجُاتهم اإلا

الاؾتراجُدُت اإلاُٗىت ال٣لُلت ؤو ٧ان لضحهم اؾتراجُجُاث مخٗضصة حكمل ظمُ٘ ؤهىإ الاؾتراجُجُاث 

م اللٛت؟.   
ّ
 في حٗل

                                                           
1 George M Jacobs and Thomas S C Farrell, Paradigm shift: Understanding and Implementing Change in 

Second Language Education. 2001. 

 http://www-writing.berkely.edu/tesl-ej/ej17/alabs.html ل،    م. 2214، 15قىَض في ببٍغ  
2  Stephen Bremner, Language Learning Strategies and Language Proficiency: Investigating the 

Relationship in Hong Kong, Asian Pacific Journal of Language in Education, 1(2), 1999. 
3 Oxford, R, Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know, Publisher: Heinle and 

Heinle, 1990, p16. 
4 Kamarul Syukri Mat Teh dan Mohamed Amin Embi, Strategi Pembelajaran Bahasa, Kuala Lumpur, 

Penerbit Universiti Malaya, 2010. 
5 Nik Mohd. Rahimi Nik Yusuf, Penilaian Kemahiran Mendengar Dalam Kurikulum Bahasa Arab 

Komunikasi, Tesis Doktor Falsafah,  Unversiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2005. 
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 أَداف البدث

م اللٛت لضي صاعسخي ماصة اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت صازل -1
ّ
 الٟهل. ال٨ك٠ ًٖ اؾتراجُجُاث حٗل

م اللٛت لضي صاعسخي ماصة اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت.الخٗٝغ ٖلى َغ١  -2
ّ
 اؾخسضام اؾتراجُجُاث حٗل

م  -3
ّ
 اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت. ماصةجىيُذ بًجابُاث اؾخسضام اؾتراجُجُت مُٗىت في حٗل

 

 مىهج البدث

م اللٛت Qualitative Researchٌٗخمض َظا البدض ٖلى اإلاىهج ال٨ُّٟي )
ّ
ت اؾتراجُجُاث حٗل ( إلاٗٞغ

ت الت ي ٌؿخسضمها صاعؾى ماصة اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت صازل الٟهل. والبدض ال٨ُّٟي ٣ًضم اإلاٗٞغ

الالػمت ٖلى الؿُا١ الُبُعي والاظخماعي الظي جدضر ُٞه ألاخضار، والتي حؿاٖض في بُٖاء مٗجى 

خماصَا ٖلحهم في اؾخ٣هاء آلاعاء ووظهاث الى ا للٗىانغ ألا٢ىي في اإلاجخم٘ اٖل  . 1ٓغلها، وبخدحَز

ا مهضًعا مباقًغا  خمحز َظا اإلاىهج بإهه ٌٗخمض ٖلى الضعاؾت في ْغوٞها الُبُُٗت باٖخباَع ٍو

ا بالٗملُاث ؤ٦ثر مً مجغص الىخاثج ًً . وؤن اإلاٟخاح الغثِـ لهظا اإلاىهج َى ٞهم 2للبُاهاث، وؤهه حهخّم ؤً

 . 3ْاَغة الىا٢٘ مً وظهاث هٓغ اإلاكاع٦حن

لبدشه َى مىهج ٦ُٟي لل٨ك٠ ًٖ اؾتراجُجاث الخٗلم  ولهظا ًخطر ؤن اإلاىهج اإلاىاؾب

غ١ اؾخسضامها وبًجابُاتها.  لضي صاعسخي ماصة اللٛت الٗغبُت َو

 أداة البدث

 لجم٘ البُاهاث مً مكاع٧ي 
ً
 ؤؾاؾُت

ً
ٌٗخمض َظا البدض ٖلى اإلا٣ابلت قبه اإلا٣ىىت بىنٟها ؤصاة

ٖىض بظغاء اإلا٣ابلت، زم  (Digital Voice Recorder)البدض. ٌؿخسضم الباخض ظهاػ الدسجُل الغ٢مي 

ُت بىاؾُت بغهامج ٖغ اث عثِؿت ٞو اث ومىيٖى ا في مجمٖى ٜ البُاهاث وجغمحَز  ٣ًىم بخَٟغ

4“ATLAS.ti”  . 

 مشازهى البدث

                                                           
 .61م(، م2227، 1، )ألاعصن: صاع الىٟاجـ، ٍأطاطُاث مىهجُت البدث في العلىم ؤلاوظاهُتٞهض زلُل ػاًض،   1
 اإلاهضع الؿاب٤.  2

3 Merriam, S, B, Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation, (Publisher: Jossey-Bass, 

2009), p14. 
ُت. 4 ؿخسضم في الٛالب في البدض الىىعي ؤو جدلُل البُاهاث الىٖى ٌُ  َى البرهامج الخاؾىبي 
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بن اإلاكاع٦حن لهظا البدض مً صاعسخي ماصة اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت في ٢ؿم اللٛت الٗغبُت في 

ا للٟهل الضعاسخي ألاو٫ للٗامالجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت  ٣ت 2214/2215الضعاسخي  بمالحًز م. والٍُغ

٣ت ٦غة الشلج ) م ٍَغ م بىاء ٖلى  (. والؿبب فيSnowball samplingاإلاؿخسضمت في ازخُاَع ازخُاَع

م الٛت الٗغبُت، لظا خاو٫ البدض 
ّ
اإلاٗلىماث مً مضعؽ اإلااصة بإن لضحهم اؾتراجُجُاث مُٗىت في حٗل

مً اإلاكاع٦حن عمؼ زام ٦ما َى  راجُجُاث اإلاؿخسضمت لضحهم. ول٩ل مكاع٥ال٨ك٠ ًٖ الاؾت

 مىّضر في الجضو٫ آلاحي:

 

 : الغمىػ السانت للمكاع٦حن1الجضو٫     

 اإلاكاع٧ىن       الغمؼ     

 1الُالبت             1ث              

 2الُالب            2ث              

 3الُالبت             3ث              

م اللغتئ
ّ
 طتراجُجُاث حعل

م بإجها بظغاءاث زانت ؤو O„Malley and  Chamotّٖغٞذ ؤو مالي وحكامىث )
ّ
( اؾتراجُجُاث الخٗل

م، ؤو الاخخٟاّ باإلاٗلىماث الجضًضة
ّ
. وط٦غ 1ؾلى٦ُاث ٌؿخسضمها ؤٞغاص إلاؿاٖضتهم ٖلى الٟهم والخٗل

ت في اؾخٛال٫ اإلاٗلىماث اإلاخاخت لخدؿحن ال٨ٟاءة في  (Bialystok)بُالِؿخى٥  بإجها وؾُلت ازخُاٍع

ّٖغٞتها بإجها مضازل ؤو ج٣ىُاث زانت ٌؿخسضمها اإلاخٗلم في   (Ellis). وؤما ؤلِـ2اللٛت الشاهُت

م 
ّ
لى ؾبُل  اإلاشا٫ ٨ًّغع اإلاخٗل م اللٛت الشاهُت. وؤياٞذ بإجها ٢ض ج٩ىن ؾلى٦ُت، ٖو

ّ
مداولتهم في حٗل

لى ؾبُل اإلاشا٫ اؾخسضام ٧لم ت ظضًضة بهىث ٖا٫ٍ مً ؤظل ؾهىلت خٟٓها، و٢ض ج٩ىن ٣ٖلُت ٖو

 . 3الؿُا١ اللٛىي ؤو الخالي الؾخيخاط مٗجى ال٩لماث الجضًضة

                                                           
1 O„Malley, J. and Chamot, A, Learning Strategies in Second Language Acquisition. New York: Cambridge 

University Press, 1990, p1 
2 Bialystok, E, A Theoretical Model of Second Language Learning, Language Learning 28, 1978, p71 
3 Ellis, R. Second Language Acquisition, New York: Oxford University Press, p76-77. 
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م اللٛت بإجها ؤصاءاث زانت ٣ًىم بها اإلاخٗلم لُجٗل 
ّ
ّغٞذ ؤ٦ؿٟىعص اؾتراجُجُاث حٗل ٖو

٣ًا و  ، وؤ٦ثر حكٍى مه ؤؾهل، وؤؾٕغ
ّ
 وجىظحًها هدى الظاث، ُٞم٨ً ٖملُت حٗل

ً
، وؤ٦ثر اؾخ٣اللُت

ً
ٞٗالُت

 .1الاؾخٟاصة مجها في مىا٠٢ حٗلمُت ظضًضة بهىعة ؤًٞل

إلاخٗلم اللٛت ؤن ٌؿخُٟض مً اؾخسضام اؾتراجُجُاث  ٨ًموط٦غث ؤ٦ؿٟىعص وآزغون ؤهه ً

. مً َىا، ًم٨ً ال٣ى٫ بّن اؾتراجُجُاث 2حؿعى بلى حصجُ٘ اإلاؿاولُت والخىظُه الظاحي في اإلاخٗلم

م 
ّ
م لِؿذ مجغص ؾلى٥ ؤو بظغاءاث مُٗىت، وبهما هي اإلاضزل الظي ٌؿاٖض اإلاخٗلم هدى الخٗل

ّ
الخٗل

م اللٛت ماقًغا ظًُضا لُالخٔ 
ّ
م. وحٗض اؾتراجُجُاث حٗل

ّ
٩ىن في ألازحر جد٤٣ َضٝ الخٗل الجُض، ٍو

ىلذ  ٠ُ٦ ًىاظه اإلاخٗلم اإلاهام ؤو اإلاكا٧ل ؤزىاء م اللٛت. ٣ًى٫ ٞضصًَغ
ّ
(، (Fedderholdtٖملُت حٗل

م اللٛت بك٩ل مىاؾب، 
ّ
ت مً اؾتراجُجُاث حٗل ت مخىٖى بن مخٗلم اللٛت ٢اصع ٖلى اؾخسضام مجمٖى

م٨ىه ٣ت ؤًٞل ٍو ت بٍُغ  . 3ؤن ًدّؿً مهاعاجه اللٍٛى

م اللغت 
ّ
 جطيُفاث اطتراجُجُاث حعل

م اللٛت مً ٢
ّ
بُالؿخى٥  مً الباخشحن ٞمجهم بل الٗضًض٢ض جّم جهي٠ُ اؾتراجُجُاث حٗل

(Bialystok)  وووٜ ُٞلمىع(Wong-Fillmore) ( وؤو مالي وحكامىث(O„Malley and Chamot  .م حَر ٚو

ت مً الُغ١ مً  ت مخىٖى م اللٛت في مجمٖى
ّ
ول٣ض خاو٫ الباخشىن ؤن ًهّىٟىا اؾتراجُجُاث حٗل

خحن: ألاولى، وظهاث هٓغ مسخلٟت. ٢ّؿمذ عاب٩ُا ؤ٦ؿٟىعص اؾتراجُجُا م اللٛت بلى مجمٖى
ّ
ث حٗل

الاؾتراجُجُاث اإلاباقغة وهي جدخاط بلى الٗملُت ال٣ٗلُت وهي جىُىي ٖلى اإلاباقغة للٛت الهضٝ، 

م اللٛت وال جضزل مباقغة في 
ّ
ؼ ٖملُت حٗل وألازغي الاؾتراجُجُاث ٚحر اإلاباقغة وهي ٖباعة ًٖ حٍٗؼ

ى٣ؿم ٧ل مجهما  م اللٛت الهضٝ. ٍو
ّ
ُت، ٞاالؾتراجُجُاث اإلاباقغة ٖملُت حٗل اث ٖٞغ بلى زالر مجمٖى

ًُت، في خحن،  ُت، والاؾتراجُجُاث الخٍٗى ت، والاؾتراجُجُاث اإلاٗٞغ جًّم الاؾتراجُجاث الخظ٦ٍغ

                                                           
1 Oxford, R, Language Learning Strategies What Every Teacher Should Know, p8. 
2 Oxford, R et al, Strategy Training for Language Learner: Six Situation Case Studies and a Training Model, 

Foreign Language Anal, 23:3, 1990,  p201. 

<http://www.researchgate.net/publication/227735572_Strategy_Training_for_Language_Learners_Six_S

ituational_Case_Studies_and_a_Training_Model>  <on 7/7/14, 8.00am>  
3  Fedderhold, K, Using Diaries to Develop Language Learning Strategies, <http://jalt-

publications.org/old_tlt/files/98/apr/fedderholdt.html > 
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ُت والاؾتراجُجُاث الىظضاهُت  جخًمً الاؾتراجُجُاث ٚحر اإلاباقغ الاؾتراجُجُاث ٞى١ اإلاٗٞغ

 .1والاؾتراجُجُاث الاظخماُٖت

 

م اللغتمميزاث ا
ّ
 طتراجُجُاث حعل

 :2سّجلذ عاب٩ُا ؤ٦ؿٟىعص ازىتي ٖكغة ممحزة ؤزغي، وهي ٦ما ًلي

ى ال٨ٟاءة الاجهالُت. 1  ,Contribute to the main goal). اإلاؿاَمت في جد٤ُ٣ الهضٝ الغثِـ َو

communicative competence) 

2 .
ً
 (Allow leaners to become more self-directed). حؿهم في ؤن ٩ًىن اإلاخٗلمىن ؤ٦ثر اؾخ٣اللُت

  (Expand the role of teachers). جىؾُ٘ صوع اإلاٗلمحن.3

  (Are problem-oriented)( خّل اإلاك٨الث.4

 (Are specific action taken by the learner)( ؤلاظغاءاث السانت التي ًخسظَا اإلاخٗلم.5

ُت.6  Involve many aspects of the learner, not just). حكمل ظىاهب ٖضًضة، لِؿذ ٣ِٞ اإلاٗٞغ

the cognitive) 

حر اإلاباقغ. 7 م اإلاباقغ ٚو
ّ
ض الخٗل  (Support learning both directly and indirectly)   . جٍا

 (Are not always observable)( لِؿذ صاثًما ظضًغة باإلاالخٓاث. 8

 (Are often conscious). ٚالًبا ما ج٩ىن مضع٦ت. 9

ب. . ٢ا12  (Can be taught)بلت للخٗلُم والخضٍع

  (Are flexible)     . مغهت11

 (Are influenced by a variety of factors). مخإزغة بٗىامل ٖضًضة. 12

 

 الاطتراجُجُاث اإلاظخخدمت داخل الفطل، وؾسق اطخخدامها وئًجابُاتها

اصة اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت جىنلذ َظٍ الضعاؾت بلى زالر ٖكغة اؾتراجُجُت ٌؿخسضمها صاعؾى م

مهم لهظٍ اإلااصة. والاؾتراجُجاث التي جىنلذ بلحها َظٍ الضعاؾت مىضخت في 
ّ
صازل الٟهل ؤزىاء حٗل

 ألاؾُغ الخالُت:

                                                           
1 Oxford, R, Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know, p14. 
2 Oxford, R, Language Learning Strategies What Every Teacher Should Know,  p8-13 



 األوؿ )التعليم(أبحاث محكمة: الجزء                              مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 809  اإلاإجمس العاإلاي الخامع للغت العسبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

:
 

 العسع الشفىي  أوال

ل٣ض عؤي ظمُ٘ اإلاكاع٦حن ؤهه مً الاؾتراجُجُاث التي ٌؿخسضمىجها صازل الٟهل هي الٗغى 

٣هض به ج٣ضًم  ت، والٗمل الجماعي، والخىاع، ومساَبت الجماَحر، الكٟىي. ٍو اليكاَاث اللٍٛى

.
ً
 ؤو ظماُٖا

ً
٩ىن ٞغصًا  ٍو

ت، وملء الٟغاٚاث،  ت التي ٢ّضمها اإلاكاع٧ىن في الٟهل هي ألالٗاب اللٍٛى ومً اليكاَاث اللٍٛى

، وج٣ضًم الىو اإلاترظم. وؤما الٗمل الجماعي َى ج٣ضًم للمكغوٕ الجهاجي وهي البدض اإلاُضاوي

ض ث
ّ
ٖلى ؤهه ؾ٣ُضم  َالبان ل٩ل  2والُٟضًى، واإلاضوهاث. وؤما مساَبت الجماَحر والخىاع خُض ؤ٦

اث و٢ًاًا ؾاٖت مخٗضصة. وج٩ىن مضة الخ٣ضًم ٖكغ ص٢اث٤ وتهضٝ ًٖ  صعؽ ٧لمت جدىاو٫ مىيٖى

ألازُاء طل٪ مماعؾت ال٨الم باللٛت الٗغبُت. وفي الجهاًت، ٣ًضم ألاؾخاط بمالخٓخه ال٣ُمت في جصخُذ 

 لضي الُالب.

ؤن َظٍ  2وث 1وباليؿبت إلًجابُاث اؾتراجُجُت الٗغى الكٟىي، خُض ط٦غث ث

الاؾتراجُجُت جُٟضَا في الٗشىع ٖلى اإلاٗلىماث الجضًضة وجىمي مهاعتها في بصاعة الٟهل وؤلابضإ 

 والش٣ت بالىٟـ و ٞغنت ؾاهدت لها لخدؿحن مهاعة ال٨الم.

 

ا: الترحمت  ُ  زاه

م ماصة اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت 
ّ
ط٦غ ظمُ٘ اإلاكاع٦حن ؤجهم ًماعؾىن اؾتراجُجُت الترظمت ؤزىاء حٗل

ت وال٨ٗـ. و٢ض ماعؽ  م ًترظمىن ألازباع مً اللٛت الٗغبُت بلى اللٛت اإلاالحًز صازل الٟهل. َو

ت. ط٦غث ث م الىو بلى ؤجها ج٣ّؿ  1اإلاكاع٧ىن اؾتراجُجُت مُٗىت ؤزىاء ٖملُت الترظمت صازل اإلاجمٖى

ت. واؾخسضم الُلبت مٗاظم  ظمل ٢هحرة وجىػٖها ٖلى ٧ل َالب، زم ًىا٢كىجها صازل اإلاجمٖى

مُٗىت ٦إ٦ؿٟىعص، واإلاعجم الٗغبي ألاؾاسخي، واإلاٗاظم الظ٦ُت ؤلال٨تروهُت في الهىاج٠ الظ٦ُت 

ا مً اإلاٗاظم اإلاخاخت للترظمت.  حَر  وقب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت ٚو

ت، خُض واج٤ٟ ظمُ٘ اإلاكاع٦ح اصة الثروة اللٍٛى ن ٖلى ؤن َظٍ الاؾتراجُجُت جُٟضَم في ٍػ

٣ت جغظمت الىو جغظمت صخُدت. وؤياٝ ث 2وث 1ط٦غ ث ان ٍَغ  2ؤن مً َظٍ الاؾتراجُجُت ٌٗٞغ

ضث ث
ّ
٣ت ٞهم الىو ٞهًما صخًُدا. وؤ٦ م ٍَغ

ّ
ا ؤهه ًخٗل ًً ؤن الترظمت ٞغنت لخُب٤ُ ٢ىاٖض  3ؤً

غنت لخُب٤ُ وجدؿحن ال لٛت الٗغبُت، ألجها جترظم الىو مً اللٛت الٗغبُت بلى اللٛت اللٛت، ٞو

ت ؤو ال٨ٗـ.  اإلاالحًز

 

ا: ئعداد اإلاالخكاث
 
 زالث
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م اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت صازل 
ّ
اج٤ٟ ظمُ٘ اإلاكاع٦حن ؤجهم ٌؿخسضمىن َظٍ الاؾتراجُجُت ؤزىاء حٗل

الٟهل. سّجل اإلاكاع٧ىن اإلاٟغصاث الجضًضة والخ٨م وألامشا٫ وألاؾالُب الجضًضة وسّجلىا َظٍ 

 اإلاالخٓاث في في وع٢ت ؤو صٞتر نٛحر. 

اث اإلاضعوؾت ألجها ص٣ُ٢ت ؤن َظٍ الاؾتراجُجُت حؿّهل لها في ٢غا 1ط٦غث ث ءة اإلاىيٖى

ضث ث 2وبؿُُت. وط٦غ ث
ّ
. ٦ما ؤ٦

ً
ؤجها ج٣ىي طا٦تها  3ؤجها حؿاٖضٍ ٖلى ؤن ٩ًىن ؤ٦ثر جىًُٓما وص٢ت

ضَا مً التر٦حز في ال٣غاءة، وجدب ٢غاءة َظٍ اإلاالخٓاث مغاث ٖضًضة.  وجٍؼ

 

ا: ؾسح ألاطئلت  زابع 

إلاٟغصاث الجضًضة التي ٌؿمٗاجها ؤزىاء بإجهما ٌؿإالن ألاؾخاط ًٖ جغظمت ا 3وث 2ط٦غ ث

م و٦ُُٟت اؾخسضامها اؾخسضاًما صخًُدا. وؤياٝ ث
ّ
ؤهه ٨ًخب ؤلاظابت مً ألاؾخاط، وط٦غث  2الخٗل

م ؤو بٗض الاهتهاء مً الضعؽ و٢بل السغوط مً  3ث
ّ
ؤجها حؿإ٫ ًٖ الضعؽ ؤزىاء ٖملُت الخٗلُم والخٗل

ض اإلاكاع٧ىن ؤجهم ٣ًضمىن ألاؾئلت
ّ
ض مً صخت اإلاٗلىماث. الٟهل، وؤ٦

ّ
 مً ؤظل الخإ٦

ؤهه ٌكٗغ باعجُاح ٖىضما ًُغح ألاؾئلت ألهه ٌٗٝغ بظابتها  2ومً بًجابُاتها، عؤي ث

مباقغة وحؿاٖضَا ٖلى الٟهم الصخُذ والخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث الصخُدت ومماعؾت ال٨الم باللٛت 

 الٗغبُت. 

 

ا:  الترهيز في الدزاطت خامظ 

م صازل ا٦دكٟذ هخاثج البدض ؤن 
ّ
ظمُ٘ اإلاكاع٦حن ٌؿخسضمىن اؾتراجُجُت التر٦حز ؤزىاء الخٗل

٣ىمىن بدسجُل  ضم نٝغ الىٓغ ٖىه، ٍو م حهخمىن اَخماًما ٦بحًرا بكغح ألاؾخاط ٖو الٟهل. َو

م.   ألا٩ٞاع اإلاهمت في صٞتَر

وط٦غ اإلاكاع٧ىن ؤن مً بًجابُاث التر٦حز ٖلى الضعؽ ؾهىلت ٞهم للماصة اإلاضعوؾت ٞهما  

. ٖم٣ُا
ً
 ؾلُبُا

ً
غ في ٞهمهم للماصة اإلاضعوؾت جإزحرا

ّ
ضم التر٦حز ٖلى اإلادايغة ؾُاز  ٖو

 

م الجماعي
ّ
ا: الخعل  طادط 

اجطر مً بُاهاث اإلا٣ابلت ؤن ظمُ٘ اإلاكاع٦حن ٌؿخسضمىن َظٍ الاؾتراجُجُت صازل الٟهل. ط٦غ 

ىت مشل 2ث ُّ ت مٗ الٗغى  ؤن بٌٗ اليكاَاث التي ٣ًىم بها الُالب صازل الٟهل في مجمٖى

ىا٢ل  ا. ول٩ل ؤًٖاء في مجمىٖت مُٗىت مهمت زانت ٍو حَر الكٟىي، والترظمت، والىاظباث ٚو
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بًٗهم بًٗا في ب٦ما٫ الىاظباث اإلا٩لٟت لهم مشل الخ٨م وألامشا٫، وملء الٟغاٚاث، وجسمحن 

ا.  حَر  ؤؾماء ألاما٦ً الؿُاخُت، و٦خابت اإلا٣الت ال٣هحرة ٚو

م ا
ّ
لجماعي، اج٤ٟ اإلاكاع٧ىن ٖلى ؤن جُب٤ُ َظٍ الاؾتراجُجُت ُٞما ًخٗل٤ بةًجابُاث الخٗل

ت إل٦ما٫  حر للى٢ذ والؿهىلت والؿٖغ ت وجٞى ًشحر عوح الخٗاون والاخترام اإلاخبض٫ بحن ؤًٖاء اإلاجمٖى

 .الىاظباث

 

ا: جددًد الىلاؽ اإلاهمت  طابع 

م اللٛت الٗغبُت  اجطر مً بُاهاث اإلا٣ابلت ؤن ظمُ٘ اإلاكاع٦حن اؾخسضمىا َظٍ الاؾتراجُجُت ؤزىاء
ّ
حٗل

صازل الٟهل، خُض ٌؿخسضمىن ؤ٢الما لخدضًض ألا٩ٞاع ؤو ال٩لماث الجضًضة في الىهىم التي َم 

 ث
ّ
 ث 3وث 1بهضص صعاؾتها،  و٢ض زِ

ّ
جدذ ٧ل   2جدذ ٧ل ٧لماث ؤو حٗبحراث ظضًضة ، وزِ

 ؤ٩ٞاع ؤؾاؾُت للىو اإلاضعوؽ.

ان الجىاهب اإلاهمت في  ؤن مً خؿً َظٍ الاؾتراجُجُت بإجهما 3وث 1وؤ٢غث ث ٌٗٞغ

ؤجها حؿاٖضٍ ٖلى الخّٗغٝ ٖلى اإلاٗلىماث  2الىهىم ل٣غاءتها، ٞتر٦ؼان جغ٦حًزا ٦شحرا ٖلحها. وط٦غ ث

م صازل الٟهل.
ّ
ا ألاؾخاط ؤزىاء الخٗل  ؤلاياُٞت التي ط٦َغ

 

ا: هخابت الخلخُظ
 
 زامى

ذ هخاثج البدض ٖلى ؤن ث
ّ
لٟهل. ط٦غ ؤهه ٣ًىم ٣ِٞ ٌؿخسضم َظٍ الاؾتراجُجُت صازل ا 2صل

لى ؾبُل اإلاشا٫ ٣ًىم بخلسُو مىيٕى  اث بٗض الاهتهاء مً ٧ل خهت. ٖو بخلسُو ٧ل اإلاىيٖى

حر طل٪ في الضٞتر السام.   خغوٝ الجغ، م٘ قغوٍ اؾخسضامها ٚو

ؤن َظٍ الاؾتراجُجُت  2باليؿبت إلًجابُاث اؾخسضام اؾتراجُجُت ٦خابت الخلسُو، عؤي ث

اص ٢بل الامخداهاث خُض بهه ال ًدخاط بلى ٢غاءة اإلا٣غع ٧له، وبهما ٨ًخٟي جُٟضٍ ؤزىاء مغاظٗت اإلاى 

 ب٣غاءة اإلالسو. 

 

ا: شسب اإلااء  جاطع 

ذ هخاثج البدض ٖلى ؤن ث
ّ
ؤهه ٌكغب اإلااء ٧لما  ٣ٞ2ِ اؾخسضم َظٍ الاؾتراجُجُت، ط٦غ ث 2صل

قٗغ باإلالل لِكٕغ بٗضَا مباقغة في ٢غاءة ٦خاب آزغ زاعط ًٖ اإلاىيٕى اإلاضعوؽ، خُض بن َظٍ 

الًبا ما ًإحي َظا اإلالل م٘ جه اًت الخهت ال٣غاءة جخمحز بالُاب٘ الؿغصي بًُٗضا ًٖ التر٦حز ؤو الخضبغ، ٚو

 الضعاؾُت. 
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م، ٞمً َىا  2وط٦غ ث
ّ
ؤهه ؾِكغب اإلااء ٖىضما ٌكٗغ باإلالل ؤزىاء ٖملُت الخٗلُم والخٗل

ض مً اإلاٗلىماث الجضًضة. ا وججٗلها ؤ٦ثر اؾخٗضاصا الؾدُٗاب اإلاٍؼ ًُ ٣ل ا ٖو ًُ  ؾِكٗغ بالغاخت طَى

 

ا:  حسجُل اإلافسداث الجدًدة عاشس 

م اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت صازل  مٟغصاث ظضًضة ؤهه ٌؿخسضم اؾتراجُجُت حسجُل 2ط٦غ ث
ّ
ؤزىاء حٗل

 الٟهل مً ال٣هو ال٣هحرة، وال٨خب اإلاُٗىت، وألازباع الٗغبُت. 

ؤهه ٌسّجل مباقغة َظٍ اإلاٟغصاث م٘ مٗاهحها مشل الٗملت، والهضمت الش٣اُٞت،  2وط٦غ ث

سّجل ألاٞٗا٫ بالترجِب آلاحي : الٟٗل اإلااضخي زم الٟٗل ٞغنت طَبُت، وؤلاق٩الُت، والاوسجام. َو

م حٗلًُما. وؤما بًجابُاتها، عؤي ث
ّ
م ٌٗل

ّ
ت  2اإلاًإع زم اإلاهضع هدى: ٖل ؤجها حؿاٖضٍ ٖلى مٗٞغ

ت.  اصة زغوجه اللٍٛى ت لٍؼ  اإلاٟغصاث الجضًضة وخٟٓها بؿٖغ

 

 خادي عشس: ممازطت اللغت العسبُت

م صازل اجطر مً زال٫ اإلا٣ابلت ؤن ظمُ٘ اإلاكاع٦حن ٌؿخسضمىن َظٍ الاؾت
ّ
راجُجُت ؤزىاء الخٗل

ؤجهم ٌؿخسضمىن اللٛت الٗغبُت ومماعؾتها في ظمُ٘ اليكاَاث في الٟهل مشل  1الٟهل. ط٦غث ث

ا.   حَر م الجماعي واإلاىا٢كت ٚو
ّ
 الخ٣ضًم والخٗل

ضث ث
ّ
ب هٟؿها ٖلى اإلاداصزت باللٛت  1ؤ٦ ؤن َظٍ الاؾتراجُجُت جدُذ لها ٞغنت لخضٍع

٫ ؤن ًخدضر باللٛت الٗغبُت م٘ ػمُله في الٟهل وال ًساٝ مً ألازُاء ؤهه ًداو  2الٗغبُت. وط٦غ ث

 في ال٨الم.

 

 اإلاشازهت في الدزاطت زاوي عشس:

ا بلى ؤن مً الاؾتراجُجُاث اإلاؿخسضمت لضي صاعسخي ماصة اللٛت الٗغبُت  ًً جىّنلذ هخاثج البدض ؤً

بلت ؤن اإلاكاع٦حن ٌؿخسضمىن اإلاخ٣ضمت صازل الٟهل اإلاكاع٦ت في الضعاؾت. واجطر مً بُاهاث اإلا٣ا

َظٍ الاؾتراجُجُت في  َغح ألاؾئلت، واإلاىا٢كت وج٣ضًم اإلا٣ترخاث، وقغح ما جىّنل بلُه ٞهمها 

ا ؤهه ٖىضما ًل٣ي ألاؾخاط مدايغة ًٖ ال٣هو ال٣هحرة  ًً للضعؽ، وبظابت ألاؾئلت. ٦ما ط٦غث ؤً

 وحؿم٘ اإلاٟغصاث الجضًضة التي اإلاكاع٦حن حٗٝغ مٗىاَا، ح
ً

ؿإ٫ ألاؾخاط مباقغة ًٖ مٗىاَا. مشال

ا ؤزىاء ج٣ضًم ؤنض٢ائها، ؾدؿإ٫ مباقغة ًٖ مٗجى الخ٨م وألامشا٫ التي لم حؿمٗها مً  ًً و٦ظل٪ ؤً

اث  ٢1بل ؤو ال حٗٝغ مٗاهحها وصالالتها. وط٦غث ث ا ؤجها جداو٫ ؤن ج٣ّضم آعائها خى٫ اإلاىيٖى ًً ؤً

ا ؤجها جداو٫ ؤن حكغح ما ٞهم ًً ا. اإلاضعوؾت. وؤياٞذ ؤً ًٟ  خه مً الضعوؽ التي قغخها ألاؾخاط آه
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 : اؾتراجُجُت اإلاكاع٦ت في الضعاؾت2الك٩ل 

ضث ث
ّ
ؤن َظٍ الاؾتراجُجُت جُٟضَما في مماعؾت اللٛت الٗغبُت، بط ؤجهما  3وث 1ؤ٦

ضث ث
ّ
 3جداوالن ؤن حكغخا مغة ؤزغي ما ٞهمخه مً الضعوؽ ٖىضما ًُلب مجها ألاؾخاط طل٪. وؤ٦

ا ؤن َظٍ الا  ًً  هٟؿها لئلظابت ًٖ  ألاؾئلت اإلاُغوخت ؤً
ّ

ؾتراجُجُت ججٗلها ؤ٦ثر شجاٖت، ألجها جدض

 للى٣اف زال٫ اليكاَاث في الٟهل.

 

 الىفع على الىالم باللغت العسبُت
ّ

 زالث عشس: خث

 الىٟـ ٖلى ال٨الم باللٛت الٗغبُت صازل الٟهل، ختى ال ٌكٗغ  3وث 1اؾخسضم ث
ّ

اؾتراجُجُت خض

بالسىٝ والشجل في مماعؾت اللٛت الٗغبُت. وطل٪ مً زال٫ َغح ألاؾئلت واإلاكاع٦ت م٘ الؼمالء 

ت.  ً ؤزىاء ج٣ضًم ألاوكُت ؤو ألالٗاب اللٍٛى  آلازٍغ

ٖلى ؤجها حؿاٖض ٖلى مماعؾت  ُ٘ اإلاكاع٦حنظم وباليؿبت إلًجابُاث اؾخسضامها، اج٤ٟ

ت. وط٦غ ث  ٖلى ال٨الم باللٛت الٗغبُت  1مهاعة ال٨الم بضون الشجل وعٞ٘ ال٨ٟاءة اللٍٛى
ّ

ؤن الخض

ً، وؤياٞذ ؤجها ال جصجل باألزُاء في  ض ز٣تها بىٟؿها ؤزىاء ال٨الم باللٛت الٗغبُت ؤمام آلازٍغ ًٍؼ

ؤن اؾخسضام َظٍ الاؾتراجُجُت  2خٗبحر باللٛت الٗغبُت. وط٦غ ثال٨الم، وؤن ما حهمها َى جم٨جها مً ال

 حؿاٖضٍ ٖلى ؤن ٩ًىن ٞهًُدا في ال٨الم.

 

ادلشاركة 
 يف الدراسة

شرح 
 الدروس

تقدمي اآلراء 
 وادلقرتحات

طرح 
 األسئلة

إجابة األسئلة 
 ادلثارة
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 : الاؾتراجُجُاث اإلاؿخسضمت صازل الٟهل3ق٩ل 

 

 ؤلاطتراجُجُاث اإلاظخخدمت لدي اإلاشازهين وجلظُمها خظب جطيُفاث أهظفىزد

 لضي صاعسخي ماصة اللٛت جىّنلذ َظٍ الضعاؾت بلى ا٦دكاٝ زالر ٖكغة اؾتراجُج
ً
 مؿخسضمت

ً
ُت

م٨ً  غ١ اؾخسضامها وبًجابُاتها. ٍو م َظٍ اإلااصة صازل الٟهل، َو
ّ
الٗغبُت اإلاخ٣ضمت ؤزىاء حٗل

م 
ّ
جهي٠ُ َظٍ الاؾتراجُجُاث التي جم الخىنل بلحها خؿب جهيُٟاث ؤ٦ؿٟىعص إلؾتراجُجُاث حٗل

 اللٛت في الجضو٫ آلاحي:

اإلاؿخسضمت لضي صاعسخي ماصة اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت  : جهي٠ُ الاؾتراجُجُاث2الجضو٫ 

م اللٛت. 
ّ
 صازل الٟهل خؿب جهيُٟاث ؤ٦ؿٟىعص الؾتراجُجُاث حٗل

االستراتيجيات 
المستخدمة 
 داخل الفصل

العرض 
 الرتمجة الشفوي

 طرح األسئلة

التعّلم 
 اجلماعي

ممارسة اللغة 
 العربية

ادلشاركة  
 يف الدراسة

الرتكيز يف 
 الدراسة

تسجيل 
ادلفردات 
 اجلديدة

كتابة 
 التلخيص

 شرب ادلاء

حّث النفس 
على الكالم 
 باللغة العربية

إعداد 
 ادلالحظات

حتديد النقاط 
 ادلهمة
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 3ث 2ث 1ث الاطتراجُجُاث الخطيُفاث

 

 

الاطتراجُجُت 

 اإلاعسفُت

    الٗغى الكٟىي 

    الترظمت

م
ّ
    اإلاكاع٦ت ؤزىاء الخٗل

    حسجُل اإلاٟغصاث الجضًضة

    ٦خابت الخلسُو

    جدضًض الى٣اٍ اإلاهمت

الاطتراجُجُاث فىق 

 اإلاعسفُت

    التر٦حز في الضعاؾت

    بٖضاص اإلاالخٓاث

الاطتراجُجُاث 

 الاحخماعُت

    َغح ألاؾئلت

م الجماعي
ّ
    الخٗل

    مماعؾت اللٛت الٗغبُت

الاطتراجُجُت 

 الىحداهُت

    اإلااءقغب 

 الىٟـ ٖلى ال٨الم باللٛت الٗغبُت
ّ

    خض
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ت : 4ق٩ل   لالؾتراجُجُاث اإلاؿخسضمت صازل الٟهلاليؿبت اإلائٍى

 

ؤن الاؾتراجُجُاث ألا٦ثر اؾخسضاًما لضي صاعسخي اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت هي  4ًخطر مً ق٩ل 

ُت، خُض بجهم اؾخسضمىا ؾذ اؾتراجُجُت م اللٛت الٗغبُت  الاؾتراجُجُاث اإلاٗٞغ
ّ
ُت ؤزىاء حٗل مٗٞغ

ل %
ّ
ا ؤن صاعسخي ماصة اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت 47اإلاخ٣ضمت وجمش ًً خطر مً الجضو٫ ؤً . ٍو

ل %
ّ
 مً الاؾتراجُجُاث الاظخماُٖت وجمش

ً
ُت 23ٌؿخسضمىن زالزا ، وجلحها الاؾتراجُجُاث ٞى١ اإلاٗٞغ

الن %
ّ
ا بلى ؤن صاعسخي ماصة اللٛت الٗغبُت  . وحكحر الىخاثج15والاؾتراجُجُاث الىظضاهُت وجمش ًً ؤً

ًُت صازل الٟهل. ت والاؾتراجُجُاث الخٍٗى  اإلاخ٣ضمت ال ٌؿخسضمىن ؤًت الاؾتراجُجُاث الخظ٦ٍغ

 

 الخاجمت

 ًلسو الباخض هخاثج البدض ٦ما َى مىضر في ألاؾُغآلاجُت:

م بن َالب ماصة اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت ٌؿخسضمىن اؾتراجُجُاث مدضوصة ؤزىاء  .1
ّ
حٗل

 اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت صازل الٟهل.

بن ؤ٦ثر الاؾتراجُجُاث اؾخسضًما لضي َالب اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت هي الاؾتراجُجُاث  .2

ُت، وؤ٢لها ُت والاؾتراجُجُاث الىظضاهُت. اإلاٗٞغ  اؾخسضاما هي الاؾتراجُجُاث ٞى١ اإلاٗٞغ

47% 

15% 

23% 

15% 

0% 0% 

 االستراتيجيات المستخدمة داخل الفصل

 االسرتاتيجيات ادلعرفية

االسرتاتيجيات فوق 
 ادلعرفية

االسرتاتيجيات 
 االجتماعية
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مهم صازل ال حهخم الُالب باالؾتراجُجُاث الخٗىًٍُت والاؾتراجُجُا .3
ّ
ت ؤزىاء حٗل ث الخظ٦ٍغ

 الٟهل.

غ١ مسخلٟت في اؾخسضام  .4 لضي ٧ل َالب ؤؾباب زانت في ازخُاع اؾتراجُجُاث مُٗىت َو

 َظٍ الاؾتراجُجُاث.

 

 الخىضُاث: 

ًالخٔ الباخض مً زال٫ ما جىّنل بلُه َظا البدض بٌٗ الاؾتراجُجُاث التي ٌؿخسضمها صاعؾى 

م اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت صازل الٟهل، لظا ًىصخي الباخض ماصة اللٛت الٗغبُت اإلاخ٣ضمت ؤزى
ّ
اء حٗل

 بما ًلي:

: اإلاخٗلم
ً

 ؤّوال

ض مً  .1 م اللٛت واإلاٍؼ
ّ
جىيُذ إلاخٗلمي اللٛت الٗغبُت ؤَمُت اؾخسضام اؾتراجُجُاث حٗل

م اللٛت صازل الٟهل.
ّ
 اؾخسضامها ؤزىاء حٗل

يمً اؾتراجُجُاث الخٗلم  ال ًجىػ جغ٥ الجاهب الٗاَٟي والخظ٦غي ؤزىاء الخٗلم ألجها .2

 التي ًيبػي ل٩ل مخٗلم اللٛت مغاٖاتها الؾدُٗاب اللٛت الهضٝ بىجاح.

م، واإلاكاع٦ت في الىضواث واإلادايغاث،  .3
ّ
ض مً ال٣غاءة خى٫ اؾتراجُجُاث الخٗل اإلاٍؼ

واإلاماعؾت اإلاؿخمغة لخدؿحن اللٛت الٗغبُت. ٞمً ألاًٞل ؤن ٌؿخسضم الاؾتراجُجُت 

.الٟٗالت التي جم٨ى  ه مً اؾدُٗاب اللٛت الٗغبُت بىجاح جاّمٍ

 

 

  



 األوؿ )التعليم(أبحاث محكمة: الجزء                              مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 818  اإلاإجمس العاإلاي الخامع للغت العسبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

 كاةمت اإلاطادز واإلاساحع

 اإلاطادز واإلاساحع العسبُت أ(

ف حامع ماوع وجطيُف حدًدم(. 2222صٖضوع، الؿُض مدمض. ) م: هدى حعٍس
ّ
، اطتراجُجُاث الخعل

ت.1ٍ  . اإلاىهىعة: اإلا٨خبت الٗهٍغ

. ألاعصن: صاع 1، ٍالعلىم ؤلاوظاهُت أطاطُاث مىهجُت البدث فيم(. 2227ػاًض، ٞهض زلُل. )

 الىٟاجـ.

م اللغت وعالكتها باألخؿاء اللغىٍت إلاخعلمي اللغت م(. ٧2227اما، هىهج ل٨ؿىا. )
ّ
اطتراجُجُاث حعل

ا: دزاطت جدلُلُت. عؾالت  ص٦خىعاٍ ٚحر  العسبُت في الجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت في ماليًز

لٗغبُت وآصابها، ٧لُت مٗاٝع الىحي والٗلىم ميكىعة في الٗلىم ؤلاوؿاهُت في اللٛت ا

ا.  ؤلاوؿاهُت، الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

م اللٛت الٗغبُت بىنٟها لٛت زاهُت في الجامٗت ٧2227اما، هىهج ل٨ؿىإ. )
ّ
م(. اؾتراجُجُاث حٗل

ا.  المُت . الجامٗت ؤلاؾالىدوة الىؾىُت لخعلُم اللغت العسبُتؤلاؾالمُت الٗاإلاُت في مالحًز

ا.  الٗاإلاُت بمالحًز
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 ؤلاهخاج اإلاخىاضل للمىاد الخعلُمُت لدي معلم اللغتأَمُت جفعُل مهازة 

 رالدهخىز  عبدهللا مدمد آدم خي

او مسهص اللغاث   الخىمُت العلمُت لإلعداد الجامعي، الجامعت لطالمُت العاإلاُت، ماليًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخظ البدث:

؛ طل٪ ألّن اإلاٗلم َى اإلادىع ألاؾاسخي  
ً
 ومهىُا

ً
ُا  بخإَُل اإلاٗلم مٗٞغ

ً
 ٦بحرا

ً
ْل التربىٍىن ًىلىن اَخماما

ى اإلاغقض ألاو٫ هدى جىمُت وعي ألاظُا٫  ت في الٗملُت الخٗلُمُت، َو في ؾُا١ جٟاٖل الٗىانغ التربٍى

 في بهخا
ً
 مدضوصا

ً
با ط اإلاىاص الخٗلُمُت ؤو حٗضًل اإلاىاص الىاقئت وجهًتها. ول٨ً لم ًىل اإلاٗلم بال جضٍع

ت جؼوص اإلاٗلمحن ب٩ل  التي بحن ًضًه ؤو ج٨ُُٟها لخىاؾب وا٢٘ الخُاة،  باٖخباع ؤن َىا٥ ظهاث جغبٍى

ؤهىإ اإلاىاص الخٗلُمُت ألاؾاؾُت مجها ؤو اإلاهاخبت. بدلى٫ ٖهغ الاهٟجاع اإلاٗغفي بغػث جدضًاث 

، الظي ت إلاىا٦بت  ظضًضة مجها الخض٤ٞ اإلاٗغفي اإلادؿإع ٞغى بضوعٍ ججضًض الؿُا٢اث التربٍى

الخُىعاث الٗاإلاُت. وج٣٘ مؿاولُت ؤي ججضًض جغبىي ٖلى ٖاج٤ اإلاٗلم، وبظل٪ جؼاًضث ؤٖباء اإلاٗلم 

ؿها بل ناع مُالبا بدىمُت  ىىن جضَع ت ماصجه ٞو  مىه الا٦خٟاء بمٗٞغ
ً
بضعظت ٦بحرة ٞلم ٌٗض مُلىبا

خٗلُمُت ؤو حٗضًلها باإلياٞت ؤو الخظٝ لؿض الٟجىة بحن زبراث مؿخضامت ل٣ضعاجه في بٖضاص اإلااصة ال

ُت الىلُضة بؿبب جؼاًض اإلاٗلىماث في َظا الٗهغ  اإلاىاص الخٗلُمُت التي ٌؿخسضمها والسبراث اإلاٗٞغ

الظي وِٗكه. وتهضٝ الضعاؾت الخالُت بلى ببغاػ ؤَمُت جُٟٗل ٢ضعاث اإلاٗلم إلهخاط اإلاىاص الخٗلُمُت 

دض ًٖ ؾبل الجهىى بهظٍ ال٣ضعاث في مجا٫ حٗلُم وحٗلم اللٛاث إلاىا٦بت مؿحرة وحٗضًلها، والب

ججضًض اإلاٗلىماث مً زال٫ اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي. ال٩لماث اإلاٟخاخُت: اإلاىاص الخٗلُمُت، الؿُا١ 

 اإلاخجضص، جُٟٗل ال٣ضعاث، مىا٦بت الٗهغ، جىمُت مؿخضامت.

 اإلالدمت

خىانل والخٟاَم بحن الىاؽ ، ووؾُلت ؤلاوؿان للخٗبحر ًٖ ْلذ اللٛت هي الىؾُلت ألاؾاؾُت لل

ُت، والخٗم٤ بًُٗضا في ظظوع الخًاعاث  ، وؤصاجه بلى اإلاهاصع الٗلمُت واإلاٗٞغ خاظاجه وعٚباجه وؤ٩ٞاٍع

ٖاء الخهحن للش٣اٞت، وؤصاة لالجها٫ بحن اإلااضخي والخايغ.  ولىال اإلاسخلٟت؛ وبظل٪ باجذ اللٛت الى 

ش وقٗغ وهثراللٛت إلاا اؾخُإ ؤلا وز٣اٞت.   وؿان مهما ٧ان ؤن ٠٣ً ٖلى م٨جز ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي مً جاٍع



 األوؿ )التعليم(أبحاث محكمة: الجزء                              مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 824  اإلاإجمس العاإلاي الخامع للغت العسبُت وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

ا  وهدُجت الظخُاح ْاَغة الٗىإلات ال٩ىن، ناعث اإلاٗلىماث جتزاًض ب٨مُاث ٦بحرة، وناع مّٗض٫ همَى

ت. و٢ض زل٤ َظا التزاثض الهاثل  وا٢٘ ز٣افي ظضًض ٩ًاص ٌؿىص  ًؼصاص بك٩ل جهاٖضي وبىجحرة مدؿاٖع

ا لخإزحر َظا الخىؾ٘ اإلاٗغفي في مسخل٠ مجاالث الخُاة اإلا ًٗ جخمٗاث ؤلاوؿاهُت في الٗالم ؤظم٘ . وجب

ت إلاىا٦بت وا٢٘ الٗىإلات الا٢خهاصي  ت في الؿُا٢اث اللٍٛى اصة اإلاٗلىماث، بغػث حٛحراث ظظٍع بؿبب ٍػ

ٞغيذ جىلُض  والاظخماعي والش٣افي والٗلمي. وباجذ َظٍ الؿُا٢اث جدىٕى بخجضص اإلاىا٠٢ ومً زم 

ت في الؿُا٢اث الجضًضة للىنى٫ بلى مٗاٍن ظضًضة . و اللٛت الٗغبُت ٢اصعة ٖلى ؤن  ؤلٟاّ لٍٛى

حؿخىٖب وجىا٦ب ؤو جخٗامل م٘ ؤي جُىعاث جُغؤ ٖلى اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي؛ ألجها ٚىُت  باإلاٟغصاث 

٢٘  الخايغ ٞهي وحٗضص مغاصٞاث َظٍ اإلاٟغصاث . ؤما صالالث َظٍ ألالٟاّ الجضًضة مً ؾُا١ الىا

ت ججضص  خمّحز ٖهغ اإلاٗلىماث بؿٖغ في الٛالب ٖاإلاُت ال جخ٣ُض بدىاظؼ ظٛغاُٞت اللٛت الاظخماُٖت. ٍو

ت جىٕى الؿُا٢اث التي جاصي بلى اإلاٗاوى اإلا٣هىصة الىلُضة.  اإلاىا٠٢ وبالخالي ؾٖغ

ت ال٣ضً مت ومً اإلاٗلىم ؤن ٖلماء اللٛت ْلىا ًدىاولىن الؿُا١ في صعاؾاتهم اللٍٛى

والخضًشت، وطل٪ لٟاٖلُت الؿُا١ في ٦ك٠ ٢ُمت واخضة ٖلى ال٩لمت ؤي مٗجى واخض، ألن ؤًما ٧لمت 

ج٨دؿب صاللتها مً زال٫ مى٢ٗها في الؿُا١. ٞالؿُا١ صوعٍ ٦بحر في جدضًض اإلاٗجى اإلا٣هىص مً 

ض ٦شحر مً ٖلماء اللٛت ؤهه مً الىاصع 
ّ
زاعط هُا١ ؤن جٓهغ لل٩لمت مٗجى ال٩لمت في الجملت. و٢ض ؤ٦

الؿُا١ الظي جغص ُٞه، وعبما جخدض اإلاضلىالث وجسخل٠ اإلاٗاوي َب٣ا للؿُا١ الظي ٢ُلذ ُٞه الٗباعة 

مب٨ًغا 1ؤو َب٣ا ألخىا٫ اإلاخ٩لمحن والؼمان واإلا٩ان الظي ٢ُلذ ُٞه. و٢ض ؤقاع ألانىلُىن واللٛىٍىن 

٥ اللٟٓي. ؤما الٛغبُىن مً ٖلماء بلى الؿُا١ وؤزٍغ ٖىضما جىاولىا ْاَغة اإلاسخل٠ واإلاتراصٝ واإلاكتر 

ن ٢ُمت ال٩لمت في ٧ل الخاالث وؤن مٗجى ال٩لمت  جدضص  اللٛت ٣ٞض  ؤ٦ضوا ؤن الؿُا١ َى الظي ٌّٗحِ

جدضًًضا ما٢ًخا ؤو ٖاًما في اإلاٗاظم، بِىما الؿُا١ َى الظي ًٟغى ٢ُمت واخضة بُٗجها ٖلى ال٩لمت 

ت التي بىؾٗها ؤن ج م مً اإلاٗاوي اإلاخىٖى  ض٫ّ ٖلحها. بالٚغ

بت، ٞاإلاٗاوي في مُالص مؿخمغ جبٗا   ت وجدىالتها لِؿذ بٍٛغ بن حٛحراث الؿُا٢اث اللٍٛى

ت  لخىٕى الؿُا٢اث التي جىضخها؛ ألن الخجضًض ؾمت مً ؾماث الخُاة ؤلاوؿاهُت، والخُاة اللٍٛى

حن جى٢٘ الخُىع والخدى٫ في الخُاة ٖىض  بهىعة زانت . وبىاء ٖلى طل٪ صعط عظا٫ التربُت مً اللٍٛى

ت. ٞةطا ألامغ ٦ظل٪، ٞلماطا ًدخاط مٗلم اللٛت بلى ؤؾاؽ مٗغفي ظضًض ب ٖضاص اإلااصة الخٗلُمُت اللٍٛى

                                                           
ت الؿُا١ في الضعؽ اللٛىي الخضًض"،   1 مجلت دزاطاث في اللغت العسبُت بهل، مدمض و ٞاَمت بله، "مالمذ هٍٓغ

 ٖكغ، ٞهلُت مد٨مت،  الٗضص الشامً وآدابها
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ت حّٛحر وجدّى٫  باإلياٞت بلى الاهسغاٍ في الخىمُت الظاجُت اإلاؿخضامت؟ ًغظ٘ ألامغ بلى خض ٦بحر ؤن ؾٖغ

بلى ٦ك٠ اإلاٗاوي ؤَمُت الؿُا١ اإلاخجضص الُىم الؿُا٢اث الُىم ال مشُل لها مً ٢بل. وحٗىص 

الخًىعٍت لل٩لماث اإلاؿخجضة التي جغص ُٞه، زانت ؤن البِئت اإلادُُت بالخضر ال٨المي ظضًضة 

ظٍ البِئت هاججت ًٖ الخُىع الا٢خهاصي والاظخماعي و الٗلمى واإلاٗغفي والخ٣جي  زالٝ اإلاإلىٝ ، َو

ً جُىع َظٍ اإلاجاالث ٖلى والخ٨ىىلىجي وؤلال٨ترووي ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي. ٞاالزتراٖاث الىاظمت ٖ

ت مً ٢بل ؤو ٢ض ج٩ىن مٗغوٞا ٖلى  مؿخىي ال٩ىن جدخاط بلى ؤلٟاّ للخٗبحر ٖجها ألجها لم ج٨ً مإلٞى

ت ٧ىهُت نٛحرة.   هُا١ مدضوص مً الٗالم الظي ؤنبذ الُىم ٢ٍغ

ر بن اػصًاص الخُىع في ؤي مجا٫ في ٖهغ اإلاٗلىماث الُىم ناع مضٖاة لخىلُض مٟغصاث مؿخجضة لخٗب

ٖما ًدمله الخُىع مً مؿخجضاث ٖلمُت، وز٣اُٞت، وا٢خهاصًت وؾُاؾُت واظخماُٖت وزضمُت،  

 وؤَم مجاالث الخُىع ٖلى ؾبُل اإلاشا٫:

الخُىع في اإلاجاالث الا٢خهاصًت التي ؤصث بلى ؾُاصة الا٢خهاص الٗالمي بضال مً  -1

جي، و٢ض ناخبذ َظٍ الٗىإلات الا٢خهاصًت ؾُا٢اث  ظضًضة ؾُاصة الا٢خهاص الَى

جخُلب ؤلٟاْا ؤو مؿمُاث خضًشت . و٢ض صعظذ الٗىإلات ٖلى   إلاىا٠٢ خضًشت

الم والضٖاًت  اؾخسضام الىؾاثل الٟٗالت في مجا٫ الا٢خهاص والخجاعة ؤَمها ؤلٖا

المُت لتروٍج اإلاىخجاث الاؾتهال٦ُت، وهي خ٣ُ٣ت بٞغاػ ٚحر مباقغ لش٣اٞاث مً  ؤلٖا

ت ؤزغي. ُت لٍٛى  ؤٖو

الخُىع في اإلاجا٫ الاظخماعي في ْل الٗىإلات ْهغث في ق٩ل مداوالث لههغ الش٣اٞاث   -2

الم وهي  ت والخجاعة وؤلٖا في بىج٣ت ز٣اٞت لٛت واخضة وظٗلها لٛت الٗلم واإلاٗٞغ

اصة الخاظت بلى  الش٣اٞت الٛغبُت، وه٣ل ٢ُم َظٍ الش٣اٞاث، و٢ض ؤصي طل٪ بلى ٍػ

ُم اإلاٟغويت والتي ال ًم٨ً جٟاصحها، ٧ل طل٪ ال٨شحر مً ألالٟاّ لدؿمُت ْىاَغ ال٣

لى قب٨ت ؤلاهترهذ.  المُت في الًٟاثُاث ٖو  مً زال٫ اإلاىاص ؤلٖا

ت الٗلمُت الخضًشت، وهخاًظا للشىعة الخ٣ىُت الطسمت  -3 ضُّ زمغة اإلاٗٞغ َٗ الخُىع الخ٣جي، وَُ

 التي ٌكهضَا الٛغب؛ خُض جًاٖٟذ الازتراٖاث الخ٣ىُت بك٩ل ٦بحر.

٨ترووي وؤَمها جُىع الخ٣ىُت الغ٢مُت التي خ٣٣ذ بهجاػاث ٦بحرة في الخُىع ؤلال -4

وبسانت فى مجا٫ ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث، وؤلابضإ الخ٣جي ٚحر ظمُ٘  ألانٗضة 

ت واإلاغثُت مما ظٗل الٗالم ٧له فى  اإلادضوص، والاجهاالث الخضًشت اإلا٣غوءة واإلاؿمٖى

 فى و٢ذ واخض وف
ً
 ومغثُا

ً
ا  ومؿمٖى

ً
ا م٣غوءا  ى لخٓاث مدضوصٍ.بَاَع
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باإلياٞت بلى ؤن ججاعب وزبراث اإلاكاع٦حن التي حك٩ل السلُٟت الش٣اُٞت للؿُا١ هي  -5

ألازغي في جدّى٫ مخىاٍم، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ناع الخٗامل م٘ وؾاثل الاجهاالث ظؼءا 

 ً الًخجؼؤ مً وا٢٘ وز٣اٞت الخُاة ؤلاوؿاهُت في ٧ل ؤعظاء ال٩ىن، ختى ؤن  اإلاٗانٍغ

لؿاب٤ ؾاعوا م٘ جُاع الش٣اٞت الىلُضة، وبضؤث نلتهم بش٣اٞت آبائهم مً الجُل ا

َظا الىا٢٘ الجضًض او٨ٗـ في ق٩ل حٛحراث وجدىالث في ؾُا٢اث اإلا٣ام . ج٠ًٗ

ت  )اظخماُٖت( وؾُا٢اث اإلاى٠٢ )ٞغصًت(؛  ألن الخُىع ٌكمل مخُلباث الخُاة ال٨ٍٟغ

 للىا٢٘ الاظخماعي
ً
 والٟغصي.  والش٣اُٞت والٗلمُت، وناع مالػما

وبظل٪ ناع الخدى٫ الؿُاقي اللٛىي ؤؾاؾا لخىلُض ألالٟاّ واإلاهُلخاث اإلاؿخجضة   

ت الىاظمت ًٖ الخُىع الكامل الظي ًيخٓم الٗالم بإ٦مله، وانبذ مٗلم  لخلبُت الاخخُاظاث اللٍٛى

ظا َى  ت ج٩ازغ اإلاٟغصاث إلا٣ابلت ما ًدمله الخُىع مً مؿخجضاث، َو  اللٛت ًداو٫ مالخ٣ت ؾٖغ

الؿبب في احؿإ الٟجىة بحن مٟغصاث اإلاىاص الخٗلُمُت التي بحن ًضي اإلاٗلم وخاظت الخُىع مً 

ت َظا الجضًض في خُاتهم  ؤلٟاّ ومؿمُاث وحٗابحر ظضًضة، ًٞال ًٖ خاظت الُالب اللٛىٍت إلاٗٞغ

مادة الىخاب جمس ي كدًمت بمجسد مسوز بػعت أًام الىا٢ُٗت، و٢ض ٖبر ًٖ طل٪ ٖلي ال٣اؾمي ؤن 

ى ًضع٥ ؤن الىماء ال٩امل على ضدوزٍ في عطس الاهفجاز اإلاعسفي الحالي . وبظل٪ حٗاْم صوع اإلاٗلم َو

ُضة باللٛت، واللٛت ٧اثً حي ٢ابل للخُىع. و٢ض ؤقاع ببغاَُم ؤهِـ ؤن مٗاوي  1لئلوؿان له ٖال٢ت َو

إلا٣ابلت مؿحرة الخُىع الاظخماعي  -م٘ اخخٟاْها بإنىاتها  -مٟغصاث اللٛت زايٗت للخُىع والخٛحر 

ؤن اإلاٟغصاث ال  2خؿب مؿخجضاث الؿُا١. وب٣ي ؤن هظ٦غ في َظا الؿُا١ ما ط٦غ نبخي الهالر

سُت، بل حؿخٗمل خؿب اإلاٗج ى الخًىعي حؿخسضم في الىا٢٘ الاظخماعي للٛت خؿب ؤَمُتها الخاٍع

 اإلادضص بلخٓت اؾخسضامه.

 :أَداف البدث

ببغاػ ؤَمُت جُٟٗل ٢ضعاث اإلاٗلم إلهخاط اإلاىاص الخٗلُمُت  تهضٝ الضعاؾت الخالُت بلى  -1

 ؤوج٨ُُٟها.

 البدض ًٖ ؾبل الجهىى بهظٍ ال٣ضعاث . -2

                                                           
ت، 5، ٍداللت ألالفاف، 2214ؤهِـ، ببغاَُم،   1  .12م(، م2214. )ال٣اَغة: م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ

ت،5، ٍ دزاطاث في فله اللغتالهالر، نبخي،   2    (:1984، )ال٣اَغة: .م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ
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 اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي.: حٗخمض َظٍ الضعاؾت ٖلى مىهجُت البدث

 :أَمُت البدث

غ ٢ضعاتهم في جُىٍغ اإلاىاص الخٗلُمُت وؤوكُتها ٢ض ٌٗحن ٖل -1 ى صٖم اإلاٗلمحن لخٍُى

 ألازغي.

 ٢ض ٌؿاٖض ٖلى بزغاء الغنُض اإلاٗغفي واإلانهي للمٗلم.  -2

 : أَمُت دوز اإلاىاد الخعلُمُت في حعلُم اللغت وحعلمها

ت لم ججض اَخماما ٦بحرا ب اإلاٗلمحن إلهخاط ؤو بٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت  اللٍٛى مً ٢بل عظا٫  بن جضٍع

التربُت مً ٖلماء اللٛت في الؿىىاث اإلاايُت؛ ألجهم ٧اهىا ٌٗخ٣ضون ؤن اإلاٗلمحن لِؿىا ٖلى صعظت مً 

اتها  ت وهٍٓغ ؾـ وبظغاءاث بٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت اللٍٛى
ُ
ضاص اإلاىاص ؤو ٖلى ؤصعا٥ ٦بحر بإ السبرة  إٖل

 . و٧اهذ مهاعة بٖضاص اإلاى 
ً
م بازخهاع قضًض للمٗلمحن الجضص ؤو ألن و٢ذ ٞغاٚهم مدضوص  ظضا ٣ضَّ

ُ
اص ج

ـ؛ لظل٪ ْل َاالء التربىٍىن ًمضون اإلاٗلمحن باإلاىاص ؾىاء  في خ٣ل الخضَعـ ٦ٟٕغ مً َغ١ الخضَع

حن مً  ٧اهذ ٦خًبا ؤم مىاص حٗلُمُت ؤزغي ٖلى ٞتراث ػمىُت مخباٖضة. وببزوٙ ٞجغ الٗىإلات بضا للتربٍى

ب اإلاٗلمحن ٖلى مهاعة بٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت بل الاهسغاٍ ٖلماء  اللٛت ؤن ألاَمُت لِؿذ في جضٍع

اإلاؿخضام في بهخاظها ؤو ج٨ُُٟها مً ههىم طاث ٖال٢ت بىا٢٘ خُاة الُىم؛ ألن طل٪ ٌؿاٖض ٖلى 

ُت،  ٖالوة ٖلى  ت م٣ضعاتهم ٖلى الخٗامل م٘ اللٛت في ْل الشىعة اإلاٗٞغ جُٟٗل مهاعاجه اإلاهىُت، وج٣ٍى

اث ا ت بخٗلُم اإلاٗلمحن جغؾُش ٞهمهم لىٍٓغ لخٗلُم والخٗلم. ومً َىا ناعث مهاعة بٖضاص اإلاىاص اللٍٛى

ت بهم للضوع يغوعي؛  ال٨بحر الظي جلٗبت اإلاىاص الخٗلُمُت في ظمُ٘ البرامج اللٍٛى  . 1وجضٍع

 ؟ما اإلالطىد باإلاىاد الخعلُمُت

ٗلُم حكمل ٧ل ما ًم٨ً اؾخسضامه لدؿهُل ٖملُت ح 2اإلاىاص الخٗلُمُت ٖىض جمليؿىن 

ت، ؤو ؾمُٗت ؤو خغ٦ُت ؤو في بغمجُاث  ت، ؤو بهٍغ وحٗلم اللٛت. و٢ض ج٩ىن َظٍ  اإلاىاص لٍٛى

اء الظي ًدمل ؤو ًسؼن ُٞه اإلادخىي  3الخاؾىب. وحّٗغٝ ٞاثؼة اإلاٛغبي اإلاىاص الخٗلُمُت بإجها الٖى

                                                           
1    Tomlinson, Brian (2003). Developing Materials for language teaching. Continuum: London Materials 

2  Tomlinson, Brian مغظ٘ ؾاب٤ 

٠ اإلاىاص الخٗلُمُت )2215اإلاٛغبي، ٞاثؼة ) 3   (/.../Instructionhttps://uqu.edu.sa( حٍٗغ
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ت، ؤومدؿىؾت، ؤو مخدغ٦ت ؤو زابخت، ؤو الجم٘  الٗلمي بإق٩ا٫ مسخلٟت مغثُت، ؤو م٣غوءة، ؤوبهٍغ

اإلاىاص الخٗلُمُت بإجها حكمل ٦خاب الُالب  1بِىما ٌٗٝغ ٧ىهجي، ٦ُخاوا   بحن ؤ٦ثر مً زانُت.

غي عحكاعصػ ؤن اإلاىاص الخٗلُمُت هي التي حكمل  ت وبغمجُاث الخاؾىب. ٍو واإلاىاص االؿمُٗت البهٍغ

ت ٧ باث وؤوعا١ ؤلاظاباث و٦خب ال٣غاءة ؤو مىاص ٚحر مُبٖى ت ال٨خب و٦خب الخضٍع الؿمُٗت والبهٍغ

ت، واإلاىاص ٚحر اإلاهممت  حر اإلاُبٖى ت ٚو واإلاىاص الخٗلُمُت الخاؾىبُت، ؤو ؤي مىاص ججم٘ بحن اإلاُبٖى

ؿُت ٧اإلاجالث والصخ٠ واإلاىاص اإلاخلٟؼة  .2ٖلى الاؾخسضاماث الخضَع

حن مً اإلاىاص الخٗلُمُت اإلاؿخسضمت في حٗلُم اللٛاث وحٗلمها  ومً اإلاٗلىم ؤن َىا٥ هٖى

ت. ٞاإلاىاص ألانلُت َما : هي التي نممذ بىاؾُت الىا٣َحن باللٛت  3اإلاىاص ألانلُت واإلاهىٖى

للىا٣َحن بها، ٦ما ؤجها لم جهمم مُل٣ا لؤلٚغاى الخٗلُمُت ل٨جها جدخىي ٖلى لٛت ؤنلُت 

لالؾخسضاماث الخ٣ُ٣ت الخايغة ؤ٦ثر مً اؾخسضام الترا٦ُب ال٣ضًمت، وهي جدُذ الٟغم للمخٗلم 

لٗالم الىا٢عي للٛت الهضٝ وز٣اٞتها مً زال٫ ؾُا٢اث الىا٣َحن بها و٢ُمهم؛ لظل٪ ٌّٗض لالجها٫ با

ت التي ج٣ضمها اإلاىاص الخٗلُمُت. ًٞال  اث اللٍٛى حن ؤجها ؤًٞل اإلادخٍى بٌٗ ٖلماء اللٛت مً التربٍى

٢ابلت ؤن اإلاىاص الخٗلُمُت ألانلُت ج٣ىي صاُٞٗت اإلاخٗلمحن؛ ألجها ممخٗت و  4ًٖ طل٪، ًا٦ض ٦الع٥

ت للمخٗلمحن م٘ ؤن  -لخلبُت اَخماماتهم  بلى خٍض ٦بحر بطا جم ج٨ُُٟها بٗىاًت لخىاؾب الخاظاث اللٍٛى

ت ٖم٣ُت ت لٍٛى ًٞال ًٖ عبِ ؤوكُت الٟهل بداظاث الُالب في  -َظا اليكاٍ ًدخاط بلى مٗٞغ

٠ًُ عحكاعصػ ي اإلاٗلمحن ؤن اإلاىاص الخٗلُمُت ألانلُت جضٖم ؾع 5الٗالم الساعجي الخ٣ُ٣ي.  ٍو

ؿُت.   ت التي حٗؼػ ؤؾالُبهم الخضَع غ ألاوكُت اللٍٛى ـ، واؾخٛال٫ َا٢اتهم لخٍُى  لئلبضإ في الخضَع

                                                           
 Kenji Kitao & S. Kathleen Kitao (1995). A study of trends of college English reading textbooks in Japan: 

An analysis of college 1  
س مىاهج حعلُم اللغتعحكاعصػ، ظا٥،   2 اى: ظامٗت اإلال٪ جؿٍى ، جغظمت: هانغ بً ٖبضهللا ونالر بً هانغ. )الٍغ

 م(.2227ؾٗىص، 
، )ألاعصن، بعبض: ٖالم ال٨خب 1ٍ  اطدثماز الىطىص ألاضلُت في جىمُت اللساءة الىاكدة، َباشخي، لُُٟت،   3

 م(..2228الخضًض، 
4  Clarke, D., (1989) Communicative theory and its influence on materials production. Language teaching 

22(2):73-86   
س مىاهج حعلُم اللغت، عحكاعصػ،   5  .112مجؿٍى
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ت  ىن ؤن ًخى٢ٟىا ًٖ بٖضاص ؤو نىاٖت  اإلاىاص الخٗلُمُت اللٍٛى وم٘ طل٪ لم ٌؿخُ٘ التربٍى

ا، ٞهي ؤًًا  ٖلى ٢ ت ؤو ٚحَر ضع ٦بحر مً اإلاخٗت السانت بخٗلُم اللٛت وحٗلمها  ؾىاء ٧اهذ مُبٖى

ا ٦بحر في جدٟحز  ٤، وجلبي خاظت الضاعؾحن؛ ألجها ٖاصة حٗض بٗض جدلُل خاظاتهم؛ لظل٪ ؤزَغ والدكٍى

ت ًخم بٖضاصَا بلٛت بؿُُت زالُت مً  صاُٞٗتهم. باإلياٞت بلى طل٪ ٞاإلاىاص الخٗلُمُت اإلاهىٖى

ت ٖلى هدى مخضعط خى٫ اإلاٟغصاث الهٗبت لخىاؾب مؿخىي اإلاخٗلمحن. وحٗخبر َظٍ اإلاىاص اإلاه ىٖى

ت التي ًغجى حٗلمها، ٦ما ؤن َظٍ اإلاىاص الخٗلُمُت مغهت ٢ابلت  م٣غع مدضص، وحُٛي الٗىانغ اللٍٛى

ب ؤن ٣ًىمىا  ت بالخضٍع ؼ مهاعاتهم اللٍٛى للخٗضًل بطا لؼم ألامغ طل٪، بط في بم٩ان اإلاٗلمحن بطا  جم حٍٗؼ

ت. وفي اإلا٣ابل، جخمحّز مٟغصاث بخٗضًل مىاؾب لهظٍ بضعظت جىاؾب مؿخىي َالبهم وخ اظاتهم اللٍٛى

ت. بطن اإلاىاص  اإلاىاص الخٗلُمُت ألانلُت في الٛالب بالهٗىبت، و٢ض جدخىي ٖلى مٟغصاث ٚحر يغوٍع

الخٗلُمُت ألانلُت ال جًا٠ٖ ز٣ل الٗبء ٖلى اإلاٗلمحن وخضَم ٞدؿب بل ٖلى طوي الازخهام 

باث  مً مٗضي اإلاىاص الخٗلُمُت في البدض ًٖ اإلاىاص اإلاىاؾبت وحٗضًلها، وبٖضاص ألاوكُت والخضٍع

ت اإلاهاخبت، ومؿاعص لكغح اإلاٟغصاث وؤزغي لخٟؿحر اإلاهُلخاث ختى ًدؿّجى للمٗلمحن  اللٍٛى

ت زلُٟت  ت ٖم٣ُت وال ج٨ٟي مٗٞغ اؾخسضامها في الٟهل؛ ٞخ٠ُُ٨ اإلاىاص ألانلُت ًدخاط بلى مٗٞغ

حن الضاعؾحن وزبراتهم الؿاب٣ت ٦ما َى الخا٫ في ا ت. ومً َىا هجض ؤن مٗٓم التربٍى إلاىاص اإلاهىٖى

حن مً اإلاىاص الخٗلُمُت لالؾخٟاصة مً بًجابُاتهما، وزانت م٘ الخىؾ٘  ًدبظون اإلاؼط بحن الىٖى

 .اإلاٗغفي ج٩اص الٟغو٢اث جخالشخي

 : دوز اإلاىاد الخعلُمُت اللغىٍت

ت جاصي صوًعا  ٦بحًرا في بغامج حٗلُم وحٗلم وجدؿً ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاىاص الخٗلُمُت اللٍٛى

اللٛاث بازخالٝ ؤهىاٖها. ٞاإلاىاص الخٗلُمُت حٗخبر مً الّضٖاماث ألاؾاؾُت في ؤي  ٖملُت حٗلُمُت وفي 

 ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ًا٦ض عحكاصعػ ؤن اإلاىاص الخٗلُمُت:  1ؤي مى٠٢ حٗلُمي،

ت مدؿىؾت ؾىاء ٧اهذ قٟهُت ؤو م٨خىبت، وه - ي مهضع ؤؾاسخي ج٣ضم زبراث لٍٛى

 السبراث التي جب٣ى ٖال٣ت في الظًَ إلاضص َىٍلت.

ت وؾاخت اظخماُٖت   - ت ومُضان ٞؿُذ للمماعؾت اللٍٛى مهضع لٛىي زغ لؤلوكُت اللٍٛى

خىانلىن مً زال٫ اإلادخىي اإلا٣ضم  للخىانل الخٟاٖل اللٛىي. ٞالُالب ًدىا٢كىن ٍو

                                                           
 اإلاغظ٘ الؿاب٤..  1
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٦ظل٪ ًىُل٤ مً لهم، بلى ظاهب ألاؾئلت التي جىظهها بلحهم اإلاٗلم  خى٫ اإلادخىي و 

 ماصجه الخٗلُمُت ألؾئلت  ؤزغي زاعظُت.

حٗخبر اإلااصة الخٗلُمُت مغظٗا للضاعؾحن ًلجإون بلُه إلاغاظٗت ال٣ىاٖض ؤو اإلاٟغصاث    -

ا . حَر  ٚو

ت  وجدٍغٌ الُالب لالهىإ والًغوب  - اإلااصة الخٗلُمُت مُضان للمماعؾت اللٍٛى

 ال٨المُت التي ج٨دؿبهم الش٣ت بإهٟؿهم وج٣ىحها.

 اإلااصة الخٗلُمُت حؿخُُ٘ ؤن جدّغى صاُٞٗت  الضاعؾحن وبزاعتها للٗملُت الخٗلُمُت. -

ٌؿخُُ٘ الُالب مً زال٫ اإلااصة الخٗلُمُت ا٦دؿاب مٗاٝع اإلاجاالث مً زال٫ اإلاىاص  -

 الخٗلُمُت.

حٗخبر اإلااصة الخٗلُمُت مً م٣ىماث البِئت الخٗلُمُت بط جدُذ الٟغنت للُالب لالَإل  -

ظا مً قإهه ؤن جىؾ٘  ٖلى مىعوثهم لى اإلاىعور الش٣افي  لكٗىب ؤزغي َو الش٣افي ٖو

م وبقبإ خب الاؾخُإل واإلاخٗت لضحهم.  صاثغة زبرتهم وبزغاء ج٨ٟحَر

 وج٣ّضم للمٗلمحن اججاَاث مخٗضصة لخسُُِ وجهمُم الضعوؽ وؤوكُتها اإلاسخلٟت.  -

اإلاٗلمحن، وحؿاٖض ٖلى وحك٩ل اإلااة الخٗلُمُت الضٖامت ألاؾاؾُت للخٟاٖل اللٛىي بُض  -

ؿُت والتربىٍت.   جىمُت مهاعاتهم الخضَع

٣ًىصها ما ؾب٤ بلى ؤن ٖىانغ حٗلُم اللٛت وحٗلمها هي: الُالب، وألاؾخاط، واإلااصة الخٗلُمُت، 

ل ًم٨ً  م، ٞلماطا حٗخبر اإلاىاص الخٗلُمُت مهمت في الٗملُت الخٗلُمُت؟ َو ـ، والخ٣ٍى غ١ الخضَع َو

في حجخه ؤن للمىاص الخٗلُمُت صوعا ؤ٦بر في حٗلُم  1ص حٗلُمُت؟ ًغي ؤلغاًذجضَعـ اللٛت بضون مىا

 إلاا ٣ًىم به اإلاٗلم. 
ً
ت اإلاسخلٟت وجبرػ مبرعا اللٛت للُالب؛ ألجها جدخىي ٖلى ألا٩ٞاع وألاوكُت اللٍٛى

 ؤن اإلاىاص الخٗلُمُت ٖلى صعظت مً اإلاغوهت لالؾخسضام اإلاباقغ  ٦مىاص جضع 
ً
َؿُت. وفي عؤي ؤلغاًذ ؤًًا

ؤن اإلاىاص الخٗلُمُت في الٛالب مىاؾبت لخاظت الُالب ختى لى لم جهمم  2و٢ٍغب مً َظا ًغي ؤوهُل

 للُالب للمغاظٗت 
ً
لخلبُت خاظاتهم الغثِؿت ٞهي مُٟضة  بلى خض ٦بحر. بلى ظاهب ؤن اإلاىاص جدُذ ٞغنا

 ظٝ.ؤو بٖضاص صعوؽ ظضًضة، ٦ما ؤجها ٢ابلت للخٗضًل والخ٠ُُ٨ باإلياٞت ؤو الخ

                                                           
1  Allwright, R. L. (1990). What do we want teaching materials for? In R. Rossner and R. Bolitho, (Eds.), 

Currents in language teaching. Oxford University Press 
2  O'Neill, R. (1990). Why use textbooks? In R. Rossner and R. Bolitho, (Eds.), Currents in language 

teaching. Oxford University Press 
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ظَب  ؤلغاًذ ؤن اإلاىاص الخٗلُمُت لها ؤَمُت ٦بري؛ ألجها جد٨م ٖملُت حٗلُم اللٛت وحٗلمها، بِىما  ٍو

ت؛ ألجها حؿاٖض ٖلى الخٗلُم والخٗلم. وخ٣ُ٣ت، ًالخٔ في خاالث ٦شحرة ؤن  ًغي ؤوهُل ؤجها يغوٍع

هي التي جدضص الٗىانغ الُالب وألاؾاجظة ٌٗخمضون  اٖخماصا ٦بحًرا ٖلى اإلاىاص الخٗلُمُت ، وبظل٪ 

. ومً َىا ًبضو ؤن الٟلؿٟت 
ً
ـ والخٗلم و٦ظل٪ مؿحرة ج٣ضم الُالب ؤ٧اصًمُا غ١ الخضَع الخٗلُمُت َو

الخٗلُمُت ج٣ىم ٖلى ؤن ج٩ىن للمىاص  ؤزغ ٦بحر في الٟهل وبظغاءاث الخٗلُم والخٗلم. ٞاإلاىاص 

ؿُت، وحٗخبر واخضة مً ؤَم الخٗلُمت في ٦شحر مً الخاالث جدخل مى٢٘ اإلاغ٦ؼ في الٗملُت ال خضَع

ت ًم٨ً لؤلؾخاط السبحر ؤن ًضعؽ بضون مىاص  اإلاازغاث في ٢اٖت الضعؽ. ٞمً الىاخُت الىٍٓغ

ل. زانت ؤن مٗٓم  حٗلُمُت، وم٘ طل٪ لِـ مً الؿهل ؤن ٌؿخمغ ٖلى طل٪ ٖلى مضي ػمجي ٍَى

زخُاع اإلاىاص الخٗلُمُت اإلاٗلمحن ٌك٩ىن ًٖ ي٤ُ ؤو٢اتهم لُخم٨ىىا مً جهمُم  مىاص حٗلُمُت ؤو ا

 اإلامحزة والٟٗالت. 

ومً ألاَمُت بم٩ان ؤن وكحر بلى ؤهه بغػ اججاٍ جغبىي لخٗلُم اللٛاث في ؤوازغ الشماهُاث 

ت الضعاؽ، وؤن ٣ًخهغ صوع  ؤن الخٗلُم  والخٗلم الٟٗا٫ ٣ًىم ٖلى ؤن ًدخل الُالب ما ٌؿمى بمغ٦ٍؼ

خمحز َظا اإلاضزل بةقغا٥ اإلاٗلم في مؿاٖضجه ومغا٢بت ج٣ضمه وجلبُت خاظ م مضي حٗلمه. ٍو اجه وج٣ٍى

ضعبه ٖلى ٦ُُٟت الخ٨ٟحر ، وخل اإلاك٨الث   الُالب في الٗملُاث الخٗلُمُت لٟترة ػمىُت َىٍلت، ٍو

ت  حن ؤن هجاح مضزل مغ٦ٍؼ ظا ًم٨ىه مً الخد٨م ٖلى بٌٗ ألاوكُت الخٗلُمُت. و٢ض جبّحن للتربٍى َو

٤٣ في الٟهى٫ التي بها ؤٖضاص ٢لُلت مً الضاعؾحن بل ومً طوي الضاعؽ لخٗلُم اللٛاث وحٗلمها ًخد

اث الٗلُا.   ىض جٟاٖله  اإلاؿخٍى وم٘ طل٪ ْل ؤزغ اإلاىاص الخٗلُمُت ُٖٓما ٖلى الضعاؽ في مى٢ٗه ٖو

م٘  الٗىانغ الخٗلُمُت ألازغي. ٞةطا هٓغها بلى ال٨خاب اإلاضعسخي مشال هجض ؤهه ما ػا٫ مً ؤَم ٖىانغ 

هاخبهما في ٧ل م٩ان وػمان، اإلاجهاط الخٗلُمي . بط ٌٗخبر الىؾُلت اإلاكتر٦ت بحن الُالب واإلاٗلم، ٍو

م. وحكحر  ـ، ٦ما ٌّٗى٫ ٖلُه ٦مغظ٘ لل٣ُاؽ والخ٣ٍى غ١ الخضَع خىا٤ٞ م٘ الىٓم الضعاؾُت َو ٍو

ُت  ت ؤن ال٨خاب اإلاضعسخي َى ألاًٞل في الخهى٫ ٖلى مسغظاث الخٗلم اإلاٗٞغ بٌٗ الضعاؾاث التربٍى

ت والىظضاهُت اإلاخىاػهت، زانت بطا ٧ان ال٨خاب اإلاضعسخي ٨ٌٗـ ٞلؿٟت التربُت التي جخىا٤ٞ  واإلاهاٍع

حن ؤن الخض٤ٞ اإلاٗغفي ٦بحر  وؤن الٟجىة بحن  كٗغ ٦شحر مً التربٍى م٘ آما٫ اإلاجخم٘ وجُلٗاجه. َو

ت لظل٪ ؾٗىا بلى ٦خاب زام للُالب الظًً  اصة مدؿاٖع مدخىي ال٨خاب والىا٢٘ اإلاٗغفي في ٍػ

٣هض بظل٪ ال٨خاب الساعجي،  َى ٦خاب ٚحر عؾمي و٢ض ًىبش٤ ًٚغ ُت. ٍو بىن في الاؾتزاصة اإلاٗٞغ

وم٘ طل٪ جبّحن ؤن َظٍ ال٨خب ٣ًخهغ جغ٦حٍز ٖلى الجاهب اإلاٗغفي . مًمىهه مً ال٨خاب اإلاضعسخي

صون اإلاهاعاث ألازغي ًٞال ًٖ خكى ٣ٖى٫ الُالب باإلاٗلىماث بضون ٞىاثض مؿخضامت. وم٘ طل٪ 
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خماص ٖلى ٖلى ال٨خاب اإلاضعسخي  بهىعة مُل٣ت، ٞةن الا  ؾخٗاهت بال٨خاب الساعجي ؤًٞل مً الٖا

ضٖى ٖلي ال٣اؾمي وال ًىا٦ب باللدم  بلى اؾدبضا٫ ال٨خاب اإلاضعسخي اإلاؿخسضم خالُا؛ ألهه ًدؿم 1ٍو

ال٣ًاًا والخُىعاث الٗلمُت اإلاخالخ٣ت في ٖهغالاجها٫ واإلاٗلىماث، باإلياٞت بلى ؤهه ال ٌصج٘ 

الضاعؾحن ٖلى الخإمل والخ٨ٟحر وؤلابضإ والازترإ، وبهما ٨ًغؽ الخ٣لُض والخٟٔ والاج٩ا٫، ٞال٨خاب 

.    ٌٗىػٍ الخىز٤ُ وط٦غ اإلاهاصع واإلاغاظ٘ الالػمت إلجاخت الٟغنت للمٗلم والخلمُظ في الخىؾ٘ في اإلاىيٕى

٠ًُ بل ظان ؤن ال٨خب اإلاضعؾُت ٚحر ٢اصعة ٖلى لخ٤ًُِ الٟغو٢اث الٟغ  صًت بي الضاعؾحن  زانت ٍو

بطا ٧اهىا مً قغاثذ  اظخماُٖت مسخلٟت، ٞال٨خاب مدضوص ال ٨ٌٗـ الٟغو٢اث بحن َظٍ الكغاثذ وال 

ومما ؾب٤ ط٦ٍغ . ًضّعب الُالب لالؾخٟاصة مً الخض٤ٞ اإلاٗغفي اإلاخاح في اإلاجخم٘ الىا٢عي زاعط الٟهل

حن ؤن ًدغنىا ٖلى جُىٍغ ال٨خ مىاحهت اب اإلاضعسخي ألهه لم ٌٗض ٢اصعا ٖلى ٣ٞض باث لؼاًما ٖلى التربٍى

. و٢ض جبحن لهم يغوعة َغح اإلاىاص الخٗلُمُت بضًال لل٨خب جددًاث العالم اإلاعلىماحي الجدًد

 .اإلاضعؾُت ألجها جًم ال٨خب اإلاضعؾُت وجدؿ٘ مضاَا لدكمل ؤًًا ٦خب ؤزغي 

 جفعُل كدزاث اإلاعلم لعداد اإلاىاد الخعلُمُت

أن َىان عىامل هثيرة ًمىً أن ًجعل اإلاعلم كادزا على ئعداد أو جىُُف   2ٌشير حىلي وبىلثُى

ظُت  اإلاادة الخعلُمُت التي ًدخاحها، ذلً ألهه مً أهثر التربىٍين كابلُت لهرٍ اإلاهمت لخبرجه الخدَز

الىاطعت، وفهمه العمُم للؿالب، ومعسفخت إلاىاؾم اللىة والػعف في الىخاب الري بين ًدًه، 

الجه ألا٧اصًمُت ؤَم هما ًدزن  ًٖ مَا
ً
ماع َالبه ًٞال  . واإلاٗلم بهظٍال٣ًاًا اإلاٗانغة اإلاىاؾبت أٖل

ت ًم٨ىه بٖضاص ماصة حٗلُمُت بياُٞت لخجؿحر الٟجىة ما لضًه وبحن ما ًم٨ً ؤن  ؤلام٩اهاث التربٍى

د مً  اجه اإلاسخلٟت لضي َالبه ، وفي الى٢ذ هٟؿه جغاعي الجٍص ٟغو١ جىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر في مؿخٍى

الٟغصًت بحن َالب الٟهل الىاخض، وحصجٗهم ٖلى الخإمل واإلاكاع٦ت ؤلاًجابُت في ألاوكُت الٟهلُت 

 والخٗلم بهىعة ٖامت.

 :خؿىاث هخابت اإلاىاد الخعلُمُت

                                                           
ـ، مدمض ) 1    http://uqu.edu.sa/page/ar/17212ض ال٨خاب اإلاضعسخي. ( َل خان الى٢ذ لخ٣ا2229َٖٖى

2    Jolly, D. & Bolitho (1998). A frame work for materials writing in Tomlinson B. Ed. Material„s 

development in language teaching. Cambridge University Press , pp 95-115 

http://uqu.edu.sa/page/ar/17212
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: الغؾم الخسُُُي آلاحي ًبّحن
ً
اإلاىُل٣اث التي ًم٨ً ؤن حؿاٖض ٖلى هجاح ؾعي زبراء جضٍعب   ؤوال

 :. 1اإلاٗلمحن ؤزىاء السضمت ٖلى خغا٥ مهاعاث اإلاٗلم ٖلى مؿخىي بٖضاص اإلااصة الخٗلُمُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غ مهاعاث  اإلاٗلم في بٖضاص اإلااصة الخٗلُمُت  الخٗٝغ ٖلى اإلاىُل٣اث آلاجُت  حؿاٖض ٖلى جُٟٗل وجٍُى

 مجها الخٗٝغ ٖلى:

الجه -أ  ألاوادًمُت. خبرة اإلاعلم الخدَزظُت ومَإ

بن السبرة في الٗاصة جى٣ل ؤلاوؿان مً خا٫ بلى خا٫ ؤًٞل. خُض ؤن الخجغبت الٗملُت حُٗىه ٖلى 

م السام باألهماٍ طاث الهلت بٗمله،  وبظغاء البدىر الالػمت خى٫ طل٪ 
ّ
ض مً الخٗل جد٤ُ٣ اإلاٍؼ

                                                           
1  Tomlinson, brian ed (2001). Mterials development in language teaching Cambridge: Cambridge 

University press 

 استخالص معلومات رئيسة عن ادلعلم

 معلومات ضرورية للمحتوى

 معلومات حول اجملموعة ادلستهدفة 

 التحديات

 ثقافة حمتوى ادلادة التعليمية

 لدى المعلمين منطلقات أساسية قبل تفعيل مهارة إعداد المادة التعليمية
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م اإلاٗلم ٌٗىص ؤو الٗمل ٖلى جُىٍغ جهمُم زام به والق٪ ؤن السبرة اإلاباقغة في خ٣ل ازخها

لى مجمل الٗملُت الخٗلُمُت؛ لظل٪ مً الؿهىلت بم٩ان جُٟٗل مهاعجه  بالىٟ٘ والٟاثضة ٖلُه ٖو

ضاص اإلاىاص  الخٗلُمُت ولى ٧ان لضًه زبرة مدضوصة.    إٖل

ظىاهب ال٣ىة وال٠ًٗ ؤو ال٣هىع في زبرجه الخضَعؿُت. وطل٪ لخٍٗؼؼ وجُٟٗل الجاهب ال٣ىي،  -1

ت ظىاهب ىُب٤ ٖلى مٗلم اللٛت الظي  والٗمل ٖلى ج٣ٍى ال٠ًٗ واؾخ٨ما٫ ظاهب ال٣هىع، ٍو

لم ًماعؽ ٖملُت بٖضاص الخٗلُمُت إلاٗالجت ال٣هىع في ٦خابه وجلبُت خاظت َالب والخٗبحر في 

 اإلاىا٠٢ اإلاسخلٟت في ٖهغ الاهٟجاع اإلاٗغفي.   

سخهغ  -2 ٢ضعة اإلاٗلم ٖلى الٗمل الجماعي. ٞمً اإلاٗلىم ؤن الٗمل الجماعي ًد٤٣ ألاَضاٝ ٍو

، ٞدحن ًجخم٘  غ الى٢ذ. والٗمل الجماعي وؾُلت ٞٗالت لخباص٫ السبراث واإلاٗاٝع ٞى اإلاؿاٞاث ٍو

ت مً ألاٞغاص إلهجاػ ٖمل، هجض ؤن ٧ل واخض مجهم ٌؿخُٟض مً زبراث ومهاعاث ومٗاٝع  مجمٖى

. آلازغ ُٞخٗ
ً
 لمىن ظمُٗا مً بًٗهم بًٗا

ما بلى خٍض ٦بحر وظهان لٗملت واخضة وؤَمُتهما ٦بحرة في  -3 اث وصاُٞٗت اإلاٗلم. َو الخٗٝغ ٖلى مٗىٍى

ت ؤما الضاُٞٗت  اث الٗالُت جدخاط بلى ٍٖؼمت ٢ٍى ٞهي ٖملُت صازلُت الٗملُت الخٗلمُت، ٞاإلاٗىٍى

ب جد٣ُ٣ه ، ٞهي خالت صاز لُت جدغ٥ الؿلى٥ وجىظهه ، جىظه وكاٍ الٟغص هدى َضٝ ًٚغ

ت  وبن ؤي وكاٍ ٣ًىم به الٟغص لً ًبضؤ ؤو لً ٌؿخمغ صون وظىص صاٞ٘، لظل٪ الضاُٞٗت يغوٍع

 لخىمُت اؾخٗضاصاث وبم٩اهاث و٢ضعاث اإلاٗلم إلهخاط ؤو ج٠ُُ٨ اإلاىاص الخٗلُمُت.  

ظه اإلاك٩لت الخٗٝغ ٖلى َغ١ الخضَعـ التي ًًٟلها. َغ١ الخضَعـ جمشل ؤًٞل الخلى٫ التي جىا -4

٣ى٫  الخٗلُمُت، ٞهي جُٟض في جىؾُ٘ الاؾخٟاصة للمخٗلم. واإلاٗلم في ؾُٗه ل٨ؿب ق٠ٛ  ٖو

م٨ً  الضاعؾحن ٣ًىم بةٖضاص ؤوكُت  بياُٞت طاجُا إلجمام ال٣هىع في ألاوكُت التي بحن ًضًه، ٍو

ظا ؤن ًخم طل٪ مً زال٫ مىاص حٗلُمُت ٣ًىم بةٖضاصٍ مً وا٢٘ اإلاىا٠٢ الاظخماُٖت الخضًش ت. َو

 جضٍعب ٌؿاٖض ٖلى جُٟٗل ٢ضعاجه في بٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت. 

ُت التي ًم٨ً للمٗلم الىنى٫ بلحها بؿهىلت.  اإلاهاصع الخٗلُمُت اإلاخاخت حؿاٖض اإلاٗلم  -5 اإلاهاصع اإلاٗٞغ

غ ما ًدخاظه مً مىاص بياُٞت . ٘ ؤؾالُب جضَعؿه، وجٍُى  ٖلى جىَى

 1بٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت ؤو ج٨ُُٟها.)عحكاعصػ(اإلاٗلىماث التي ًدخاظها اإلاٗلم  ٖىض -2

ه ٖلى ماَُت ألامىع آلاجُت:  مً اإلاٗلىماث اإلاُٗىت للمٗلم وجِؿغ له اإلاهمت وج٨ؿبه السبرة و٢ٞى

                                                           
س مىاهج حعلُم اللغت.عحكاعصػ،   1  جؿٍى
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 الهضٝ مً اإلااصة الخٗلُمُت وألي مؿخىي مً الضعاؾحن. -1

ت إلادخىي اإلاىاص الخٗلُمُت بلى ظاهب اإلاٗلىماث ألازغي اإلا -2  ٩لمت.اإلاٗلىماث الًغوٍع

 اإلاىا٠٢ الاجهالُت التي ًدخاظها الُالب، زانت ؤن اإلاىا٠٢ ؾَغٗت الخُٛحر.  -3

ىبت لضي الُالب. -4 اث اإلاىاؾبت للمىا٠٢ الاجهالُت اإلاٚغ  اإلاىيٖى

مضي جلبُت اإلاىاص الخٗلُمُت الَخماماث الُالب، ألن اَخماماث َاالء الُالب جغجبِ بالىا٢٘  -5

 اإلاٗانغ.

 بالش٣اٞت ؤلاًجابُت لضي الُال  -6

ت الُالب اإلاؿتهضٞت ٢بل بٖضاص اإلاىاص لهم:-ب  : الخٗٝغ ٖلى زلُٟت مجمٖى

م٨ً ًخد٤٣ طل٪ للمٗلم ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت الخالُت:  ٍو

 ما مضي بج٣ان الُالب إلاهاعاث اللٛت الهضٝ؟ -1

 ما مهاعاث  اللٛت الهضٝ الًُٟٗت لضحهم؟  -2

ت اإلادببت لضحهم؟ -3  ألاوكُت اللٍٛى

ت  -4  الٛاثبت في م٣غعاتهم.ما الترا٦ُب الىدٍى

 ما  الىؾاثل الخٗلُمُت التي ججظب اهدباَم ٦شحرا؟ -5

 الخدضًاث ؤزىاء بٖضاص اإلااصة الخٗلُمُت:  -ط

ت الٗىامل التي جازغ في حٗلُم وحٗلم اللٛت االهضٝ. -1  الخٗٝغ ٖلى الىٓام الخٗلمي في الضولت إلاٗٞغ

 ٝ.الخٗٝغ ٖلى مضي ؤَمُت التر٦حز ٖلى ظمُ٘ مهاعاث اللٛت الهض -2

ا ٖىض بٖضاص اإلااصة الخٗلُمُت. -3 َؼ  الخٗٝغ ٖلى اإلاهاعاث التي ًًٟل التر٦حز ٖلحها وحٍٗؼ

 الثلافت  اإلاؿلىبت إلادخىي اإلاىاد الخعلُمُت:  -د

حن بال ؤن ؤزىاء بٖضاص   ٚحر مدضص لضي ال٨شحر مً التربٍى
ً
٠ الش٣اٞت ظاء ٖاما م مً ؤن حٍٗغ بالٚغ

مسخلٟت ٌؿخىظب مغاٖاة الٓىاَغ الش٣اُٞت التي جخهل اإلااصة الخٗلُمُت ؤو حٗضًلها مً ههىم 

ً، وباٖخباع طل٪ ٣ٞض ّٖغٝ بحرام  مباقغة بخٗامل الضاعؾحن زاعط الٟهل م٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ آلازٍغ

(Byram)1  خ٣اصاث واإلاٗاوي والؿلى٥ والخ٣الُض التي جدُذ الش٣اٞت في حٗلُم اللٛت  وحٗلمها بإجها الٖا

                                                           
1  Materials writer„s guide. Heinle & Heinle Publisher:Boston   
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الٟٗا٫ في اإلاى٠٢ اإلاسخلٟت ٖبر الش٣اٞاث اإلاسخٟت. وللش٣اٞت في حٗلم الٟغنت للُالب لالجها٫ 

خباع ومجها  :1اللٛاث ؤهىإ مخٗضصة ًجب ويٗها في الٖا

 الش٣اٞت الهضٝ:  -1

وهي ز٣اٞت اللٛت الهضٝ، ٟٞي الؿُا٢اث الاجهالُت اإلاسخلٟت، ًجب ؤال جخٗاعى 

الؿلى٥ الاظخماعي للمخٗلمحن م٘ ٢ىاهحن ز٣اٞت اللٛت الهضٝ زاعط الٟهل، وبضون طل٪ لً 

 ًخد٤٣ الخىانل الىاجر بها الش٣اٞت 

 الش٣اٞت اإلاهضع: -2

لى الش٣اٞت ال٣ىمُت ؤن ز٣اٞت اللٛت ٌٗخبر عظا٫ التربُت في بٌٗ البالص اإلاخمؿ٨ت ؤو اإلاداٞٓت ٖ

الشاهُت ؤو ألاظىبُت ٚحر مإمىن الجاهب ٢ض ًٟؿض بعر آبائهم الش٣اُٞت، لظل٪ ًدغنىن ٖىض بٖضاص 

ب مٗلمي اللٛاث ٖلى صمج ز٣اٞتهم بش٣اٞت اللٛت الهضٝ  ال٨خاب اإلاضعسخي ؤو اإلااصة الخٗلُمُت ؤو جضٍع

 بٛغى الخٍٗغ٠ ًٖ ز٣اتهم باللٛت الهضٝ.

 اٞت اإلاهضع والهضٝ:الش٣  -3

وألاؾاؽ الخا٦م لهظا الىٕى ؤن جدخىي اإلاىاص الخٗلُمُت ٖلى ز٣اٞت اللٛت الهضٝ وز٣اٞت اإلاخٗلمحن، 

ؤي ج٣اعب ز٣اٞت اإلااصة الخٗلُمُت مً ز٣اٞت اإلاخٗلمحن، والهضٝ مً طل٪ مؿاٖضة مخٗلم اللٛت 

 .الهضٝ للؿٟغ بلى البالص الىا٣َت باللٛت الهضٝ للضعاؾت ؤو الٗمل

 الش٣اٞت الٗاإلاُت  -4

ا  ٌٗخ٣ض عظا٫ التربُت ؤن َىا٥ ٖضة ؤؾباب جبرع اقخما٫ ٦خاب الُالب ؤو اإلاىاص الخٗلُمُت ؤو ٚحَر

 مً ال٨خب اإلاهاخبت والتي مخىاو٫ ًض الُالب  ٖلى الش٣اٞت الٗاإلاُت مجها:

ت الش٣اٞاث اإلاخٗضصة ألازغي حؿاٖض ٖلى ج٤ًُِ الٟجىة بحن الش٣اٞاث؛ ألن الٗلم - اء مٗٞغ

 ٌٗخ٣ضون ؤن مٗٓم الهغاٖاث في الٗالم حٗىص ؤؾبابها بلى الهىة بحن االش٣اٞاث.

                                                           
1   Tan Bee Tin (2006) Seeing Culture in Language Teaching Materials. In Jayakaran, M. Reading on ELT 

Materials II Peason Lonman, Commericial Book Binders Sdn: Selangor Darul Ehsan. 
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ً مً طوي  - ت ٖبر الش٣اٞاث، وطل٪ ٌؿاٖض اإلاخٗلم ٖلى الخٟاٖل م٘ آلازٍغ جد٤ُ٣ ال٨ٟاًت اللٍٛى

 الش٣اٞاث اإلاسخلٟت. 

ً في الٗالم. - اصاث آلازٍغ ت ال٣ُم ٖو  مٗٞغ

ً والتي مً قإجها حٗ - ت ز٣اٞت آلازٍغ ؼ الخىٕى الش٣افي ؤي الثراث اإلاكتر٥ خؿب حؿمُت مٗٞغ ٍؼ

 ألن طل٪ ًىمي الؿلى٥ ؤلاًجابي لضي الضاعؾحن. -مىٓمت الُىوؿ٩ى 

 :
 
 زاهُا

ت للمخٗلمحن؛ ألن اإلاىاص الخٗلُمُت الٟٗالت ؤؾاؾها الٟهم  - ؤ الخٗغُّٝ ٖلى الاخخُاظاث اللٍٛى

ت، ومً ٖىانغ الٟهم الٗم٤ُ:  الٗم٤ُ لالخخُاظاث اللٍٛى

 ؤَضاٞهم مً حٗلم اللٛت الٗغبُت. -

ت التي ًىاظهىجها ؤو ًخى٢ٗىجها . -  الهٗىباث اللٍٛى

 ؤؾالُب الخٗلم اإلاًٟلت لضحهم. -

ت -  الخ٨ٟحر في هٕى اإلااصة الخٗلُمُت التي جظلل نٗىباتهم وجاصي بلى خّل مك٨التهم اللٍٛى

 البدض ًٖ ألالٟاّ الىلُضة هدُجت للخىؾ٘ اإلاٗغفي مً: -ب

 اإلاٗانغة  و اإلاخسههت إلاٗاٝع ظضًضة ؤو مخُىعة.اإلاٗاظم  -

٦خب اللٛت الاجهالُت، زانت ؤن مجا٫ الاجهاالث مً ؤ٦ثر اإلاجاالث اؾخٟاصة مً  -

 الاهٟجاع ااإلاٗغفي.

ت. -  ٦خب اإلاهاعاث اللٍٛى

 ٦خب اللٛت الىُُْٟت.  -

ت والصخ٠.  -  اإلاجالث اللٍٛى

 مىا٢٘ ؤلاهترهذ. -

ت: -ط  البدض ًٖ ؾُا٢اث لٍٛى

ت حٗلُمُت خضًشت. ظم٘ بُاهاث -  ؾُا٢ُت لٍٛى

جي للؿُا٢اث مً الؿهىلت بلى الهٗىبت.  -  الخىُٓم الخضٍع

 ؤ٩ٞاع الؿُا٢اث مىا٦بت لغوح ٖهغ اإلاخٗلمحن ؤو ؤن ًجم٘ بحن ألانالت والخدضًض..  -
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ؼ ٖملُت الخٗلُم لضحهم .  -  جؼوص اإلاخٗلمحن بهظٍ الؿُا٢اث لخٍٗؼ

ت: -ص ت جغبٍى  ؤمشلت لٍٛى

ت  -  واضخت. نُاٚت ؤمشلت لٍٛى

جغ٦حز ألامشلت ٖلى اإلا٣اعهاث ؤو بُان الخ٣اث٤ ؤومٗان اٞترايُت في م٣ابل اخخُاظاث   -

ت.  اإلاخٗلمحن اللٍٛى

-  .
ً
ت اإلاؿخمغة الخ٣ا  جؼوٍضَم بمغاظ٘ ؤو مهاصع ؤزغي للمماعؾت اللٍٛى

ت زاعط الٟهل: -َـ   اإلاماعؾت اللٍٛى

 ٣ًىم اإلاٗلم بخىيُذ ما ًجب ال٣ُام به. -

ت  اإلاىاؾبت.زم ًؼوصون بالخ  - باث اللٍٛى  ضٍع

باث.  - ت بخٟاٖلهم م٘ ٖىانغ الخضٍع  ٣ًىم الُالب بٗملُت اإلاماعؾت اللٍٛى

 زّم حسجُل الهٗىباث والخٗل٣ُاث ألازغي للضعؽ ال٣اصم. -

م: -و  الخلٍى

م اإلاىاص الخٗلُمُت ٖىض ) ت مً  Tomlinson, B)1مٟهىم ج٣ٍى : بظغاء ل٣ُاؽ ال٣ُمت )ال٩امىت( إلاجمٖى

خًمً طل٪ الخ٨م ٖلى ؤزغ َظٍ اإلاىاص في الظًً ٌؿخسضمىجها. الضعاؾت الخالُت  اإلاىاص الخٗلُمُت. ٍو

  جًٟل َظا الخٍٗغ٠ لبؿاَخت ومباقغجه.

 ؟ماذا ًلِع الخلىٍم في اإلاىاد الخعلُمُت

 ٦شحرة جخٗل٤ باإلاىاص الخٗلُم
ً
م ؤمىعا  ُت مجها:٣ًِـ الخ٣ٍى

ت ز٣ت اإلاخٗلمحن، ومضي نالخُتها )ؤي ما ج٣ضمها  ٗالُتها لخ٣ٍى ظاطبُت اإلاىاص الخٗلُمُت للمخٗلمحن، ٞو

اث اإلاسخلٟت مً اإلاخٗلمحن  ا الشابذ في اإلاجمٖى حؿخد٤ الضعاؾت(، و٢ضعتها ٖلى ؤن حٗخمض ٖلحها )ألزَغ

لُم والخٗلم، ٢ُمتها في اإلاضي البُٗض (،  مضي ٢ضعتها  ٖلى بزاعة صاُٞٗت اإلاخٗلمحن لئل٢با٫ ٖلى الخٗ

٣هض ب٣ُمت اإلاىاص في اإلاضي البُٗض مً هاخُت  مً هاخُت اللٛت واإلاهاعاث الاجهالُت ٖلى خّض ؾىاء. ٍو

                                                           
1   Tomlinson, B. (2003)   مغظ٘ ؾاب٤ 
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ؤَمُتها في الازخباع والامخدان، ومضي مغوهتها ) ؤي حؿهل ٖلى اإلاٗلم حٗضًلها ؤو ج٨ُُٟها  لخىاؾب 

 اإلاى٠٢ الخٗلُمي الجضًض الُاعت(.

 :اث الخلىٍمخؿى 

م  في مجا٫ اإلاىاص الخٗلُمُت  هي جل٪ ٖضصَا عقضي َُٗمت   مجها: 1لٗل ؤوضر السُىاث للخ٣ٍى

بُت مجها ومخهلت •  غ اإلاىا٠٢ التي ًم٨ً ظم٘ اإلاٗلىماث الخ٣ٍغ م، وج٣ٍغ جدضًض ألاَضاٝ مً الخ٣ٍى

م، بالهضٝ،  وجدضًض ٦مُت اإلاٗلىماث التي ًدخاظها اإلا٣ىم؛ لِؿذ اإلاٗلىماث  ظمُٗها ٢ابلت للخ٣ٍى

م مشل الازخباعاث واإلاالخٓاث، وظم٘ البُاهاث  دخاط اإلا٣ىم ؤًًا بلى بىاء ؤصواث وؤؾالُب الخ٣ٍى ٍو

باألصواث اإلاالثمت للمى٠٢ اإلادضصة، زم جدلُل البُاهاث، باألؾالُب ؤلاخهاثُت والخىيُدُت 

 للىنى٫ بلى خ٨م، وؤزحرا بنض
ً
اع الخ٨م ؤو ال٣غاع ومخابٗت جىُٟظٍ اإلاسخلٟت لخٟؿحر البُاهاث جمهُضا

مها. ت التي ه٣ّىِ مُت في جدؿً اإلاى٠٢ ؤو الٓىاَغ اللٍٛى  ختى ًدبّحن ظْضَوي اإلاٗلىماث الخ٣ٍى

 ما أدواث الخلىٍم؟

م ؤَّمها: Tomlinson, B. 2003ًظ٦غ ) ( ؤن ألاواث اإلاىاؾبت واإلاخاخت للمٗلم لجم٘ البُاهاث للخ٣ٍى

ؿها، والامخداهاث، والاؾخبُاهاث، واإلاالخٓاث. ٧ل َظٍ ألاصواث ازخباع ٖلى اإلاىاص التى جم  جضَع

م ٞدكمل مدخىي اإلاىاص الخٗلُمُت، ولٛتها  مخاخت للمٗلم.  ؤما الجىاهب التي جُجغي ٖلحها الخ٣ٍى

حر  وصخت ؤلامالء، ومىا٦بها للخُىع بلى ظاهب الغؾىماث ؤو الهىع ؤو بُاهاث بخهاثُت ؤو ظضاو٫  ٚو

 طل٪.

 الخاجمت

ً زال٫ الٗغى والخدلُل الؿاب٤ ًخطر لىا ؤن اإلاٗلم بطا صاوم في بهخاط اإلاىاص الخٗلُمُت ؤو م

ج٠ُُ٨ ههىم خضًشت طاث نلت لخ٩ىن ؤؾاؾا إلاىاصٍ الخٗلُمُت بهىعة مجضصة  وإلاضص مخ٣اعبت 

ًم٨ً ؤن ٣ًضم لُالبه ؤًٞل وؤخضر ما ًدخاظىجها للخٗبحر باللٛت الهضٝ في اإلاىا٠٢ الاجهالُت 

 وا٢ُٗت الج
ً
غ ٞغنا ضًضة الىاججت ًٖ الخُىع الٗلمي والخىؾ٘ اإلاٗغفي، بط ٌؿخُُ٘ اإلاٗلم ؤن ًٞى

لُالبه إلاماعؾت اللٛت في اإلاجخم٘ زاعط ٢اٖت الضعاؾت، بظل٪ ًخم٨ً مً ججؿحر االٟجىة بحن زبراث 

                                                           
 .33م(، م2222، )ال٣اَغة:  صاع ال٨ٟغ الٗغبي،حعلُم العسبُت والدًً بين العلم والفًَُٗمت، عقضي.   1
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ظا اليكاٍ ؤي بٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُ ت مً ٢بل ٦خاب اإلاخٗلم وبحن مىاصٍ الخٗلُمُت التي ؤٖضَا. َو

 اإلاٗلم بمشابت الخىمُت الظاجُت ااإلاؿخضامت له وب٦ؿابه الش٣ت بىٟؿه.

ؤَم ما جىصخي به الضعاؾت الخالُت ؤن اإلاٗلم البض ؤن ًىسٍغ في ا٦دؿاب مهاعاث بهخاط اإلاىاص 

ت الخض٤ٞ  ً إلاىا٦بت ؾٖغ الخٗلُمُت ؤو ج٠ُُ٨ بٌٗ الىهىم ؤو ٖلى ألا٢ل ؤن ٌكتر٥ م٘ آلازٍغ

ً للمٗلمحن الظًً ًُب٣ىن هٓام الخٗلم بالخ٩ل٠ُ ؤن ٨ًدؿبىا مهاعاث واؾٗت في اإلاٗغفي. و ًم٨

 مغهت 
ً
مجا٫ بٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت؛ ألن الخٗلم بالخ٩ل٠ُ ال ًخ٣ُض ب٨خاب مٗحن مما ًدُذ ٞغنا

 للمٗلم إلهخاط اإلاىاص الخٗلُمُت.   
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مُت العاإلاُت اللغت العسبُت ألغساع طُاخُت: ججسبت اليلُت الجامعُت ؤلاطال 

 (KUISبظالهجىز )

Nurul Husna Roslan (Corresponding author) 

Islamic Science University of Malaysia, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia 

Mohammad Najib Jaafar 

Department of Arabic Language, Faculty of Major Languages Studies, 

Islamic Science University of Malaysia, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia. 

__________________________________________________________________________________ 

ظ البدث
َّ
 ملخ

( في حٗلُم اللٛت KUISجىا٢ل َظٍ الضعاؾت ججغبت ال٩لُت الجامُٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بؿالهجىع )

غاى الٗغبُت  ُغ١ جضَعـ اللٛت الٗغبُت أٚل
ُ
ا بلى بْبغاػ َ ًً غاى ؾُاخُت. وتهضٝ َظٍ الضعاؾت ؤً أٚل

( و جيؿ٤ُ مىهج KUISؾُاخُت اإلاؿخسضمت في ال٩لُت الجامُٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بؿالهجىع )

م الKUISالخٗلُم اإلاىظىص في ال٩لُت الجامُٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بؿالهجىع )
ّ
لٛت ( للخاظاث في حٗل

غاى ؾُاخُت. ولخد٤ُ٣ ؤَضاٝ َظٍ الضعاؾت وللخهى٫ ٖلى البُاهاث، حٗخمض الضعاؾت  الٗغبُت أٚل

ىت ) َالبا مً  19( م٘ Semi-structured interviewٖلى اإلاىهج ال٨ُّٟي بةظغاء م٣ابلت قبه الـُم٣ىَّ

غاى Akademi Islamألا٧اصًمُت ؤلاؾالمُت ) خٟغَّٕ ( الظًً صعؾىا ماصة اللٛت الٗغبُت أٚل ؾُاخُت. ٍو

ن مً  3اإلاكاع٧ىن بلى  ت جخ٩ىَّ اث بدُض ل٩ل مجمٖى خم ظم٘ البُاهاث  7-6مجمٖى مكاع٦حن. ٍو

ؿخسَغط الىخاثج التي جخىّنل بلحها ATLAS.ti (4,1,7  versionوجدلُلها باؾخسضام بغهامج 
ُ
( لد

 الضعاؾت.

 

ـ،اليلماث اإلافخاخُت:  غاى زانت، الٗغبُت مىهج الخٗلُم، حٗلُم اللٛت ال َغ١ الخضَع ٗغبُت أٚل

غاى ؾُاخُت، مؿخىي الجامعي.  أٚل
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 اإلالدمت

لت لضي الؿُاح الٗغب مً قتى الٗالم  ًّ ا بخضي ألاما٦ً الؿُاخُت اإلاٟ مً اإلاٗغوٝ ؤنَّ مالحًز

 الؿُاح مً الكغ١ ألاوؾِ مىظ خىالي ٖكغ ؾىىاث اإلاايُت بٗض خاصر 
ً
ؾبخمبر  11زهىنا

اعة الؿُاخُت مً ٖام بلى آزغ.  م. وحكحر ؤلاخهاءاث وػاعة2211 ت بلى ٍػ الؿُاخت والش٣اٞت اإلاالحًز

ت، في ٖام   للبُاهاث الهاصعة ًٖ وػاعة الؿُاخت والش٣اٞت اإلاالحًز
ً
٣ا م ؤنَّ ٖضص الؿُاح 2212ٞو

شسو.  87,693. وفي الٗام الخالي اعجٟ٘ الٗضص بلى 86,771الىاٞضًً مً الؿٗىصًت ٣ِٞ َى 

ً ًىاًغ  122,365م ختى 2212غي في ٖام واعجٟ٘ َظا الٗضص مغة ؤز ْذ في قهٍغ
َ
ل شسو. وُسّجِ

براًغ    17,269م، ؤنَّ ٖضص الؿُاح مً الؿٗىصًت 2214ٞو
ً
براًغ في  17,871شسو م٣اعهت في ًىاًغ ٞو

م( في 2229م(. و٦خب مدّمض ٖؼمي )2214ماًى  Tourism Malaysia ،23م )2213الٗام الؿاب٤ ؤي 

ا في ٖام م٣الخه: ؤنَّ مجمٕى الؿُا ملُىن  35م ؾُهل بلى 2222ح الٗغب الظًً ؾُإجىن بلى مالحًز

 ؾاثذ ٖغبي مً الكغ١ ألاوؾِ.

ا، ٦ما اػصاص ٖضص  وقهضها في َظٍ آلاوهت ألازحرة، جؼاًض ٖضص الؿُاح الٗغب الظًً ًؼوعون مالحًز

ث اإلاخدضة م في الىالًا2221ؾبخمبر  11الُالب الٗغب الظًً ًضعؾىن في َظٍ البالص بٗض خاصزت 

٨ُت. مها في ٢ُاٖاث  ألامٍغ
ُّ
حن بخٗلُم اللٛت الٗغبُت وحٗل غة الَخمام اإلاالحًز

ْ
ٛ

ُ
وؤّصي َظا الخا٫ بلى س

ي ؤًًا بلى ْهىع ٦ثرة ظهاث  ، وؤصَّ
ً
ا ُّ  وؤ٧اصًم

ً
ا ُّ ا مهى حَر الؿُاخت، والخجاعة، والُب، والا٢خهاص، ٚو

 مىه، ؤؾهمذ بٌٗ الجامٗاث وال٩
ً
لُاث في ج٣ضًم ماصة اللٛت الٗغبُت لالَخمام بها. واهُال٢ا

ا. مً جل٪ ال٩لُاث هي ال٩لُت  غاى ؾُاخُت لخلبُت الخاظاث في مجا٫ الؿُاخت في مالحًز أٚل

 (.KUISالجامُٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بؿالهجىع )

 مشيلت الدزاطت

 الؿـُاح الٗـغب. ازخـاع الؿـُاح الٗـغب ما
ً
ـاصة ٖـضص الؿـُاح، زهىنـا ـا ًؼصَغ ٢ُإ الؿُاخت مـ٘ ٍػ لحًز

ــــــلت بٗــــــض خاصزــــــت  ًّ دــــــضة 2221ؾــــــبخمبر  ٧11ىاخــــــضة مــــــً الىظهــــــاث الؿــــــُاخُت اإلاٟ م فــــــي الىالًــــــاث اإلاخَّ

ً باللٛــــــت الٗغبُــــــت ل٣ُــــــإ  ــــــت. هدُجــــــت لــــــظل٪، اعجٟٗــــــْذ الخاظــــــاث بلــــــى ٖــــــضص اإلاغقــــــضًً اإلاــــــاٍَغ َُّ ٨ ألامٍغ

لت، مــــً م(. لــــظل٪، بــــضؤْث الخ٩ىمــــت باجســــاط زُــــىاث إلاٗالجــــت َــــظٍ اإلاكــــ2228٩الؿــــُاخت )ػل٩ُــــا آصم. 

ـــغاى ؾـــُاخُت فـــي اإلاٗاَـــض الخٗلُمُـــت الٗالُـــت. هجـــض ؤنَّ  زـــال٫ زلـــ٤ صوعاث ؤو بـــغامج اللٛـــت الٗغبُـــت أٚل

ـــغاى ؾـــُاخُت جدـــذ بـــغامج  َىــا٥ ٖـــضًصا مـــً الجامٗـــاث وال٩لُـــاث التـــي ج٣ـــّضم حٗلــُم اللٛـــت الٗغبُـــت أٚل
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 Akademiاصًمُت ؤلاؾالمُت )اللٛت الٗغبُت، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫؛ بغهامج اللٛت الٗغبُت ٧لٛت زاهُت في ألا٧

Islam, AI( فــــــي ال٩لُــــــت الجامُٗــــــت ؤلاؾــــــالمُت الٗاإلاُــــــت بؿــــــالهجىع ،)KUIS وبغهــــــامج اللٛــــــت الٗغبُــــــت ،)

( فـــي Fakulti Pengajian Bahasa Utama, FPBUوالاجهـــاالث فـــي ٧لُـــت صعاؾـــاث اللٛـــاث الغثِؿـــت )

ـــت ) ( فـــي قـــاٍ ٖـــالم، UITMا للخ٨ىىلىظُـــا )(، ؤّمـــا فـــي ظامٗـــت مـــاع USIMظامٗـــت الٗلـــىم ؤلاؾـــالمُت اإلاالحًز

ـــت هـــي الٗغبُـــت الؿــــُاخُت التـــي ج٣ـــّضمها ؤ٧اصًمُـــت صعاؾـــاث اللٛـــاث ) ٞهىـــا٥  Akademiمـــاصة ازخُاٍع

Pengajian Bahasa, APB فـي حٗلـُم َـظٍ اإلاـاصة مـً ؤظـل 
ً
 مهّمـا

ً
(. وجلٗـب َـظٍ الجامٗـاث وال٩لُـاث صوعا

ً ٖلـــى الىُـــ٤ بهـــظٍ اللٛـــت ألاظىبُـــت، بٖـــضاص الُـــالب الـــظًً ًخ٣ىـــىن اللٛـــت الٗغبُـــت، اإلام ً وال٣ـــاصٍع خـــاٍػ

ض في َظٍ البالص. ِ
ُّ غ َظٍ اللٛت بك٩ٍل ظ ا جٍُى ًً  وؤً

ـغاى ؾـُاخُت فـي؛ مـا  غاى زانت ؤو أٚل ؼ مك٩لت الضعاؾت في ِهُا١ حٗلُم اللٛت الٗغبُت أٚل
ّ
لظل٪ جتر٦

ـغاى ؾـُاخُت اإلاؿـخسضمت فـي ال٩لُـت الجام ُٗـت ؤلاؾـالمُت الٗاإلاُـت هي َغ١ الخـضَعـ اللٛـت الٗغبُـت أٚل

ــــل مــــىهج الخٗلــــُم اإلاٗخمــــض فــــي ال٩لُــــت الجامُٗــــت ؤلاؾــــالمُت الٗاإلاُــــت بؿــــالهجىع KUISبؿــــالهجىع ) (؟ َو

(KUIS ــــغاى ؾــــُاخُت؟ بىــــاًء ٖلــــى ٧ــــّلِ مــــا ؾــــب٤، جدــــاو٫ مــــي اللٛــــت الٗغبُــــت أٚل
ّ
 للخاظــــاث مخٗل

ً
(  جلبُــــت

٠ ٖــً َــغ١ الخــضَعـ اللٛــت الٗغبُــت الباخشــت ؤن جْملــيء سٛــغة البدــض وتهــضٝ َــظٍ الضعاؾــت بلــى ال٨كــ

غاى ؾُاخُت اإلاؿخسضمت في ال٩لُت الجامُٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُـت بؿـالهجىع ) ٤ مـىهج KUISأٚل ( وجيؿُـ

ـــم اللٛـــت KUISالخٗلـــُم اإلاٗخمـــض فـــي ال٩لُـــت الجامُٗـــت ؤلاؾـــالمُت الٗاإلاُـــت بؿـــالهجىع )
ّ
( للخاظـــاث فـــي حٗل

غاى ؾُاخُت.  الٗغبُت أٚل

 أَداف الدزاطت

ـــغاى ؾـــُاخُت اإلاؿـــخسضمت فـــي ال٩لُـــت تهـــضٝ  ـــُغ١ جـــضَعـ اللٛـــت الٗغبُـــت أٚل
ُ
َـــظٍ الضعاؾـــت بلـــى بْبـــغاػ َ

(. باإليـــاٞت بلــــى طلـــ٪، ججــــغي َـــظٍ الضعاؾــــت لخيؿــــ٤ُ KUISالجامُٗـــت ؤلاؾــــالمُت الٗاإلاُـــت بؿــــالهجىع )

ـــم ( للخاظــاث فــي KUISمــىهج الخٗلــُم اإلاىظــىص فــي ال٩لُــت الجامُٗــت ؤلاؾــالمُت الٗاإلاُــت بؿــالهجىع )
ّ
حٗل

غاى ؾُاخُت.  اللٛت الٗغبُت أٚل

 الدزاطاث الظابلت

غاى ؾُاخُت. صعاؾت  َىا٥ بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت ًٖ خاظاث بلى حٗلُم اللٛت الٗغبُت أٚل

ت ) ( في USIM"جدلُل خاظاث مخسّهصخي اللٛت الٗغبُت والاجهاالث بجامٗت الٗلىم ؤلاؾالمُت اإلاالحًز
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غاى ؾُاخُت" م اللٛت الٗغبُت أٚل
ّ
ل الخاظاث 2213بىاؾُت مدّمض هجُب ظٟٗغ ) حٗل

ّ
م( جدل

م اللٛت  152% مً 72الخٗلمُت ٢بل صعاؾت اإلااصة اإلاٗىُت. ؤنَّ 
ّ
 في حٗل

ً
اإلاكاع٦حن مىا٣ٞىن ظّضا

ت واإلا٨خىبت. وبا٢ُت  ٠ُ اإلاهُلخاث الؿُاخُت في الىهىم الكٍٟى % 28الٗغبُت للؿُاخت لخْى

مي مجهم مىا٣ٞىن في طل٪. وهخاثج الاؾدباهت 
ّ
مً الضعاؾت حكحر بلى هخاثج مُٟضة في جلبُت خاظاث مخٗل

.
ً
 ومهىُا

ً
ا غاى ؾُاخُت لٍٛى  اللٛت الٗغبُت أٚل

بــــض الــــغخمً قــــُ٪ ) م( فــــي صعاؾــــتهما "الخاظــــاث بلــــى صوعة اللٛــــت الٗغبُــــت 2211جىّنــــلذ ػل٩ُــــا آصم ٖو

ا" بلى ؤنَّ خاظاث بلى حٗلُم اللٛت الٗغبُت مهّمت  غاى الؿُاخت في مالحًز  في جضبحر الؿـُاخت مـ٘ أٚل
ً
ظّضا

ٞـــــغص، ؤمـــــا البـــــاقي مجهـــــا  297الـــــضو٫ الٗغبُـــــت والكـــــغ١ ألاوؾـــــِ خُـــــض ؤظابـــــْذ ُٖىـــــاث الضعاؾـــــت ٧لهـــــم 

% َمـــً الـــظي ٣ًـــى٫ بجهـــا لِؿـــذ مهمـــت. وحؿـــخسلو َـــظٍ اإلاٗلىمـــاث ؤنَّ 3,2شـــسو واخـــض ٣ٞـــِ وهـــي 

ــــــغاى ؾــــــُاخُت مُلىبــــــت لــــــضي الٗــــــاملحن فــــــي  ٢ُــــــإ الؿــــــُاخت الخاظــــــاث بلــــــى صوعة اللٛــــــت الٗغبُــــــت أٚل

ــــا جدــــاو٫ ؤن ججٗــــل   زــــاعط مالحًز
ً
 مــــً الجامٗــــاث، زانــــت

ً
ىخٓــــذ ٦شحــــرا

ُ
ويــــغوعة الاَخمــــام بخٗلُمهــــا. ل

ـاث واإلاٗاَـض والجامٗـاث، ول٨ـً  ُّ ا، ُٞخضعَّؽ ماصة في بٌٗ ال٩ل الؿُاخت ماصة جسههُت. ؤّما في مالحًز

ــــــغاى ؾــــــُاخُت )مدّمــــــض هٓــــــام:  م(. ولــــــظل٪، جدــــــاو٫ ٢2228لــــــت الاَخمــــــام بخٗلــــــُم اللٛــــــت الٗغبُــــــت أٚل

ـغاى ؾـُاخُت اإلاؿـخسضمت فـي  الباخشت في َظٍ الضعاؾت، ا٦دكاٝ ٖـً َـغ١ جـضَعـ اللٛـت الٗغبُـت أٚل

ـــا جيؿـــ٤ُ مـــىهج الخٗلـــُم فـــي جلـــ٪ ال٩لُـــت KUISال٩لُـــت الجامُٗـــت ؤلاؾـــالمُت الٗاإلاُـــت بؿـــالهجىع ) ًً ( وؤً

م َظٍ اإلااّصة. ولّٗل َظٍ الضعاؾت حؿخُُ
ّ
٤ ألاَضاٝ اإلاظ٧ىعة.الجامُٗت للخاظاث في حٗل  ٘ ؤن جد٣ِّ

 مىهجُت الدزاطت

اإلاىهج اإلاخب٘ في َظٍ الضعاؾت الاؾخُالُٖت َى اإلاىهج ال٨ُّٟي. وججغي َظٍ الضعاؾت باؾخسضام 

ض مدّمض هجُب ٖبض Depth Interviewاإلا٣ابلت اإلاخّٗم٣ت )
ّ
( ٦إصاة لجم٘ اإلاٗلىماث مً الضعاؾت. ؤ٦

غ Nixon( )1992م( وه٨ُؿىن )1999الٟٛاع ) ٣ت التي ًم٨ً ؤن جٞى م( ؤّن اإلا٣ابلت هي الٍُغ

٣ت واإلاّٟهلت ًٖ اإلاؿإلت مً الىاخُت التي ال ًم٨ً الخهى٫ ٖلحها  اإلاٗلىماث ؤلاياُٞت اإلاهمت واإلاّٗمِ

٣ت الاؾدباهت والازخباع. وباإلياٞت بلى طل٪، ؾَخِجُض الباخشت الٟهَم مً ٦ُُٟت جٟؿحر  باؾخسضام ٍَغ

 م(.Kvale .1996الخجاعب لضحهم )اإلاكاع٦حن للٓىاَغ ؤو 

ـؼة )
ّ
ــت اإلاغ٦  لىظـٍه مــ٘ Focused Groupوججـغي َــظٍ اإلا٣ابلـت اإلاخّٗم٣ــت بكـ٩ل اإلاجمٖى

ً
  19( وظهــا

ً
َالبــا

ـغاى ؾـُاخُت فـي ال٩لُـت الجامُٗـت ؤلاؾـالمُت الٗاإلاُـت بؿـالهجىع  الظًً صعؾىا مـاصة اللٛـت الٗغبُـت أٚل
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(KUIS وجخٟــــّغ١ اإلاكــــاع٧ىن بلــــى .)ــــاث ب 3 ن مــــً مجمٖى ــــت جخ٩ــــىَّ مكــــاع٦حن ٦مــــا  7-6دُــــض ل٩ــــل مجمٖى

ـؼة ًتـراوح Nick Moore( )2222ون٠ هُ٪ مىعي )
ّ
ـت اإلاغ٦ م( ؤنَّ اإلاكاع٦حن في اإلا٣ابلـت بكـ٩ل اإلاجمٖى

َىـت ) 8بلـى  5ٖـضصَم مـً  ٣ىَّ
ُ
 Semi-structuredؤهٟـاع ٣ٞـِ. وج٩ـىن ؤؾـئلت َـظٍ اإلا٣ابلـت بكـ٩ل قـبه اإلا

Questionsلهـا باؾـخسضام بغهـامج  (. وؾُخجم٘ البُاهاث، زم
َّ
دل

ُ
( للخهـى٫ 4,1,7  version) ATLAS.tiج

 ٖلى الىخاثج التي جخىّنل بلحها الضعاؾت.

 هخاةج الدزاطت ومىاكشتها

 الدزاطت ؤلاخطاةُت للمشازهين 1.1

ْذ َظٍ الضعاؾت في اإلااؾؿت الخٗلُمُت الٗالُت السانت اإلادلُت مً خُض  اؾخسضام اللٛت  ٢ض ؤظٍغ

ً مٗاًحر الازخُاع لخل٪ اإلااؾؿت الخٗلُمُت الٗالُت، باإلياٞت بلى ج٣ضًم ماصة الٗغبُت ؤخض م

الؿُاخت باؾخسضام وؾُلت اللٛت الٗغبُت. و٦ظل٪ ٖامل الؼمً الظي ًخم ج٣ضًم َظٍ الضوعة؛ ؤي 

م. و٢ض جّم الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث الٗامت للمكاع٦حن زال٫ 2214لٟترة ًىهُى ختى ؾبخمبر 

ُئها مً ٢بل اإلاكاع٦حن. قغخْذ الباخشت اإلاٗلىماث بالخٟهُل في الجضاو٫ آلاجُت :الاؾدباهت التي ح  ّٗبٍ

 جىشَع اإلاظخجىبين خظب الجيع:   4.3.1الجدٌو 

 الجيع (fالعدد ) اليظبت اإلائىٍت )%(

 الظ٧ىع  3 15.79

 ؤلاهار 16 84.21

ي 19 111.11
ّ
 اإلاجمىع الىل

ىت خؿب هٕى الجيـ. و٧ان ٖضص الظ٧ىع ًبّحن الجضو٫ الؿاب٤ جىػَ٘ ؤٞغاص  ُّ %(، 15.79ؤٞغاص ) 3الٗ

 %(.84.21ٞغًصا ) 16في خحن ٖضص ؤلاهار التي قاع٦ذ في َظٍ اإلا٣ابلت َى 

 جىشَع اإلاظخجىبين خظب مظخىي العمس:  4.3.2الجدٌو 

 العمس (fالعدد ) اليظبت اإلائىٍت )%(

94.74 18 22 - 25 

5.26 1 26 - 32 

ي 19 111.11
ّ
 اإلاجمىع الىل
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ًبّحن الجضو٫ الؿاب٤ جىػَ٘ اإلاؿخجىبحن خؿب ٞئاث الٗمغ. ٖضص اإلاكاع٥ الظي ًتراوح ٖمٍغ بحن 

ىت ؤي 5.26َى شسو واخض ٣ِٞ ) 32 -26 ُّ َلبت جتراوح  18%(. في خحن ؤنَّ مٗٓم ؤٞغاص الٗ

م بحن   ؾىت. 25 -22ؤٖماَع

 جىػَ٘ اإلاؿخجىبحن خؿب مغخلت الضعاؾت:  4.3.3الجضو٫ 

 مسخلت الدزاطت (fالعدد ) اليظبت اإلائىٍت )%(

ت ) 1 5.26 ت اإلاالحًز  (SPMالكهاصة الشاهٍى

ت ) 12 63.16  (STAMالكهاصة الٗالُت الضًيُت اإلاالحًز

 الخمهُضي 2 12.53

 صبلىم 4 21.25

ي 19 111.11
ّ
 اإلاجمىع الىل

ت اإلابدىزحن خؿب مغخلت  الضعاؾت. زمت مؿخجُب واخض ًبّحن الجضو٫ الؿاب٤ جىػَ٘ مجمٖى

ت )5.26) ت اإلاالحًز مجهم مً مغخلت الكهاصة  12(. مٗٓمهم ؤي SPM%( مً مغخلت الكهاصة الشاهٍى

ت )  4%(، و 12.53(. في خحن ؤن َىا٥ َالبحن مً مغخلت الخمهُضًت )STAMالٗالُت الضًيُت اإلاالحًز

 %(.21.25َلبت صبلىم )

م اللغت العسبُت خظبجىشَع اإلاظخجىبين :  4.3.4الجدٌو 
ّ

 مسخلت بدء حعل

م اللغت العسبُت (fالعدد ) اليظبت اإلائىٍت )%(
َّ
 مسخلت بدء حعل

ٟا٫ 1 5.26  عويت ألَا

 اإلاضعؾت الابخضاثُت 3 15.79

ت 15 78.95  اإلاضعؾت الشاهٍى

 الضبلىم / الجامٗت 0 0

ي 19 111.11
ّ
 اإلاجمىع الىل

ــم  ًبــّحن الجــضو٫ الؿــاب٤ جىػَــ٘ اإلاؿــخجىبحن فــي
ّ
ــم اللٛــت الٗغبُــت. بــضؤ ؤخــض الُــالب حٗل

ّ
مغخلــت بــضء حٗل

ٟــــا٫ ) %(. ومٗٓمهــــم صعؾــــىا اللٛــــت الٗغبُــــت فــــي اإلاــــضاعؽ 5.26اللٛــــت الٗغبُــــت مىــــظ مغخلــــت عويــــت ألَا

ــــــت ؤي ب٣غابــــــت  %( صعؾــــــىا اللٛــــــت 15.79َــــــالب آزــــــغون ) 3%(. فــــــي خــــــحن بــــــضؤ 78.95هٟــــــًغا ) 15الشاهٍى

 الٗغبُت في اإلاضاعؽ الابخضاثُت.
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 هخاةج اإلالابلت 1.2

 1أطئلت الدزاطت 

ع اللغت العسبُت ألغساع طُاخُت اإلاظخخدمت في اليلُت الجامعُت ؤلاطالمُت العاإلاُت  ُسق جدَز
ُ
ؾ

 (.KUISبظالهجىز )

 

ع اللغت العسبُت ألغساع طُاخُت اإلاظخخدمت 4.4.6السطم البُاوي  ُسق جدَز
ُ
 : ؾ

 (KUISفي اليلُت الجامعُت ؤلاطالمُت العاإلاُت بظالهجىز ) 

ً في ٖملُت  ٌكحر الغؾم البُاوي الؿاب٤ بلى الُغ١ ؤو ؤؾالُب جضَعـ اإلاؿخسضمت مً ٢بل اإلادايٍغ

م )
ّ
(. باإلياٞت بلى طل٪، جداو٫ الباخشت الخٗٝغ ٖلى الُغ١ ؤو ألاؾالُب ومباصعة P&Pالخٗلُم والخٗل

ْذ مً ٢بل الباخشت، مً الُغ١ الُالب في صعاؾت َظٍ  اإلااصة. اؾدىاًصا بلى اإلا٣ابلت التي ؤظٍغ

م اليكاٍ )
ّ
ً َى الخٗل ا active-learningوألاؾالُب اإلاؿخسضمت مً ٢بل اإلادايٍغ ًً (، اإلاٗغوٝ ؤً

ًُلب الُالب لخإؾِـ قغ٦ت الؿٟغ، لضحهم الخٗامل م٘ (. student-based learningباؾم )

ُلب الُالب  م الؿُاح، ٍو
ّ
لدسجُل ُٞضًى ًٖ ألاما٦ً الؿُاخُت اإلاسخاعة، وج٣ضًمها في صوعاث الخٗل

جب ؤن ٩ًىن الُالب ٖلى اؾخٗضاص  سِبر اإلادايغ ًٖ جسُُِ الخضَعـ اإلااصة، ٍو ًُ في الٟهل. ؾىٝ 

لىن ٦مغقض  ِ
ّ
مها اإلادايغ لهم. وفي بٌٗ ألاخُان، ؤجهم ًدخاظىن بلى ج٣ضًم ؤو ًمش للىاظباث التي ٣ًّضِ

م ) الؿُاحي
ّ
ظا ٌٗجي ؤن جضوع ٖملُت الخٗلُم والخٗل ىا٢كىن في اإلادايغة. َو ٣ت P&Pٍو ( بٍُغ

. ٣ًىم P&Pاججاَحن بحن اإلادايغ والُالب. خاو٫ اإلادايغ ؤن ٌؿخلؼَم بمكاع٦ت الُالب في الضوعة 

م.  الُالب بإوكُت في اإلادايغة بإهٟؿهم وببضإ الُالب ول٨ً م٘ جىظُه وبقغاٝ مً مدايَغ
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٨ك ٠ اإلادايغ للُالب ًٖ الؿُاخت، وألاما٦ً الؿُاخُت الجظابت للؿُاح الٗغب مً ؾِكغح ٍو

غَّاؾت، والىؾاثل الخٗلُمُت ألازغي، وؤًًا ٦ُُٟت للمداوعة م٘ الٗغبي. 
ُ
له٤، وال٨

ُ
زال٫ ُٞضًى، واإلا

م )
ّ
ُلب مً P&Pجضوع ٖملُت الخٗلُم والخٗل حر اإلادايغ اإلا٣خُٟاث والىهىم الؿُاخُت ٍو ( بخٞى

ا في بٌٗ  الُالب ًً ر اإلادايغ ًٖ ألازُاء مً الُالب. وعؤي الُالب ؤً لُترظمها وؾىٝ ًصّدِ

ترظم الُالب جل٪ اإلاهُلخاث  ت، ٍو ألاخُان، ٌُٗي اإلادايغ اإلاهُلخاث الؿُاخُت في اللٛت اإلاالًٍى

بلى اللٛت الٗغبُت. وعؤي الُالب ؤن ألاؾالُب اإلاؿخسضمت مً ٢بل اإلادايغ للماصة اللٛت الٗغبُت 

غاى ؾُاخُت ول٨جها جدخاط بلى جدؿحن في أل  ٚغاى ؾُاخُت مىاؾبت لل٣ُإ اللٛت الٗغبُت أٚل

٣ت بالؿُاخت مً ألاؾالُب اإلاىظىصة،  ِ
ّ
ى ٦شحر مً اإلاٟغصاث اإلاخٗل م٨ً الُالب ؤن ٌٗٞغ اإلاؿخ٣بل. ٍو

حر مباقغة ٞإجها ٌؿا ٖض في ٦ما ؤجهم ًًُٟىن السبرة في الخٗامل م٘ الؿُاح مً الّضو٫ الٗغبُت. ٚو

م اللٛت الٗغبُت بك٩ل ٖام.
ّ
 حٗل

ا في صعاؾت َظٍ اإلااصة. مجها اؾخسضام وؾاثل  ًُ باإلياٞت بلى طل٪، ٌؿخسضم الُالب ؤؾالُبهم جل٣اث

ىن  الم والبرامج مً ؤلاهترهِذ. ؾِبدض الُالب ًٖ الُٟضًىاث في ًىجُىب ؤو البرامج الخلٍٟؼ ؤلٖا

٣ت باألما٦ً الؿُاخُت التي ًدخاظىجه ِ
ّ
ا ًبدشىن ًٖ اإلاهُلخاث اإلاخٗل ًً ا لل٣ُام بٗملهم. وؤً

بدشىن ًٖ  سها، ٍو الؿُاخُت الجضًضة في اإلاى٢٘ ؤلاهترهِذ، وألاما٦ً الؿُاخُت اإلاسخاعة م٘ جاٍع

ا ًإزظ الُالب اإلاباصعة لُغح  ًً ا. وؤً حَر ر باللٛت الٗغبُت م٘ ؤؾالُب الصخُدت، ٚو ٤ الخدضَّ ٍَغ

سّهو اللٛت الٗغبُت )الترظمت( ًٖ ؤًت اإلاهُلخاث التي ال ألاؾئلت والغظٕى بلى ؤنض٢ائهم مً الخ

ظٍ اإلاباصعاث وألاؾالُب التي ٌؿخسضمىجها َاالء الُالب ؾِؿاٖضَم في صعاؾتهم  ًٟهمىجها. َو

تهم.  وػٍاصة مٗٞغ

 2أطئلت الدزاطت 

( KUISجيظُم مىهج الخعلُم اإلاىحىد في اليلُت الجامعُت ؤلاطالمُت العاإلاُت بظالهجىز )

م اللغت العسبُت ألغساع طُاخُت.للحاح
ّ
 اث في حعل
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: جيظُم مىهج الخعلُم اإلاىحىد في اليلُت الجامعُت ؤلاطالمُت العاإلاُت  4.4.7زطم البُاوي 

م اللغت العسبُت ألغساع طُاخُتKUISبظالهجىز )
ّ
 ( للحاحاث في حعل

للخاظاث في  KUISٌكحر الغؾم البُاوي الؿاب٤ بلى جيؿ٤ُ مىهج الخٗلُم اإلاىظىص في ال٩لُت الجامُٗت 

ذ م٘ الُالب، عؤي مٗٓم الُالب ؤن  غاى ؾُاخُت. بىاًء ٖلى اإلا٣ابلت ؤظٍغ م اللٛت الٗغبُت أٚل
ّ
حٗل

غاى ؾُاخُت اإلاؿخسضمت في ال٩لُت الجامُٗت ؤلا  ؾالمُت الٗاإلاُت اإلاىهج الخٗلُم اللٛت الٗغبُت أٚل

٣ت ؤؾاؾُا ٣ِٞ، بضون حٗم٣ُها. وم٘ KUISبؿالهجىع ) ض حٗلُمها بٍُغ ( ٧اُٞت بطا ٧ان الُالب ًٍغ

ىت في مجا٫  ِ
ُّ ؼ َظا مىهج الخٗلُم في اإلاؿخ٣بل مً خُض اؾخٗضاص اإلاداصزاث مٗ طل٪، ًيبػي الخٍٗؼ

ت في مجا٫  َُّ جحن باللٛت الٗغبُت الظًً بم٩اه جب للىهىم الؿُاخت إلهخاط السٍغ ا. ٍو ًُ الؿُاخت مهى

اصة مٟغصاتهم في  حر م٣ّٗضة إلاؿاٖضة الُالب ٖلى ٍػ ا ؤن ًدخىي مً ال٩لماث ؾهلت ٚو ًً اإلاداصزت ؤً

خباع خاالث الؿٟغ اإلاسخلٟت.  الٗغبُت. ٖالوة ٖلى طل٪، ًيبػي ؤن ًإزظ في الٖا

ظاهب، زانت مً اؾخسضام ؤلاًماءاث ولٛت الجؿض مهمت في الخىانل مً اججاَُم م٘ الؿُاح ألا 

ا،  ًً ٣ًا للُالب ؤً ص بىٟؿها. ٞو الّضو٫ الٗغبُت. والٗغب بك٩ل ٖام لضحهم مكُت ممحزة وعاجٗت وجٟغُّ

غاى ؾُاخُت اإلاىظىصة في ال٩لُت الجامُٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت  اإلاىهج الخٗلُم اللٛت الٗغبُت أٚل

غاى ؾُاخُت ( ما ػالذ ال جلّبي الاخخُاظاث مجا٫ الخٗلُم اKUISبؿالهجىع ) للٛت الٗغبُت أٚل

ظا الىي٘ له مغجبُت م٘ ٖىامل اإلاىهج الخٗلُم والٟترة الخٗلُم الظي  ا. َو ومجا٫ الؿُاخت في مالحًز

ت اإلادّضصة خىالي  ُّ ي. الٟترة الخٗلُم ّٟ ث إلاّضة ٞهل صعاسخي واخض  3ٚحر م٨ ا، واؾخمغَّ ًُ ؾاٖاث ؤؾبٖى

ظا الخا٫ ًهٗب ٖلى الُالب الظًً ؾِخّم  بهم وؤنبذ مٗخاًصا ٖلى صعوؽ اللٛت ٣ِٞ. َو جضٍع

غاى  غاى زانت. ًم٨ىىا ؤن وؿخيخج ؤن الُالب الظًً ًضعؾىن ماصة اللٛت الٗغبُت أٚل الٗغبُت أٚل
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ب في اإلاٛامغة في مجا٫ الؿُاخت في  ض مً التر٦حز في الضعاؾت بطا ٧ان ًٚغ ؾُاخُت ًدخاظىن بلى مٍؼ

اح الٗغب. َُّ ا والخٗامل م٘ الؿ  مالحًز

ت مً الُلبت، ؤبغػ الُالب بٌٗ الى٣اٍ ال٠ًٗ في مىهج الخٗلُم اللٛت ٖىضما  ٢ىِبلْذ مجمٖى

غاى ؾُاخُت اإلاىظىصة زهىًنا في ال٩لُت الجامُٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بؿالهجىع  الٗغبُت أٚل

(KUIS هاث م َظٍ اإلااصة مدضوصة. لهظٍ اإلااصة لها مسهَّ
ّ
(. ومً الى٣اٍ ال٠ًٗ ُٞه َى ٞترة للخٗل

م َظٍ ٞهل ص
ّ
عاسخي واخض ؤي زالزت بلى ؤعبٗت قهىع ٣ِٞ مً زمان ٞهى٫ الضعاؾُت إلج٣ان وحٗل

غاى  اإلااصة. مّضة ٞهل صعاسخي واخض هي ٞترة ٢هحرة ظًضا للُالب الظًً ًضعؾىن اللٛاث أٚل

ا مً اإلاىايُ٘ التي ُصعؾْذ في مّضة ؤ٦ثر مً ٞهل صعاسخي ٖىضما ٌؿخ٨ملىن  السانت م٣اعهت م٘ ٚحَر

ـ اللٛت الٗغبُت ٧لٛت الشاهُت. صعاؾاتهم   في مغخلت الب٩الىعٍىؽ في الخسّهو جضَع

غاى ؾُاخُت في ال٩لُت الجامُٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت  الى٢ذ اإلاسّهو إلااصة اللٛت الٗغبُت أٚل

ؤقهغ ٣ِٞ. وباليؿبت بلى الؿاٖاث  4 -3( َى ٞهل صعاسخي واخض، ؤي إلاضة KUISبؿالهجىع )

ً باإلادايغة ؤلالٛاثُت. ِؾلؿلت مً ٞترة ٖملُت اإلاٗخمضة زالر ؾاٖاث ؤؾبى  ظا لِـ مخًّمِ ا، َو ًُ ٖ

م في صازل 
ّ
ا ؤنبذ الؼمان إلظغاء ؤوكُت الخٗل ًً م ال٣هحرة واإلادضوصة، َىا٥ ؤً

ّ
الخٗلُم والخٗل

م ال٣هحرة واإلادضوصة ًهٗب ٖلحهم ؤن ًٟهمىا  الٟهل مدضوًصا.
ّ
ا ؤن ٞترة الخٗل ًً اٖخ٣ض الُالب ؤً

ووظضث الضعاؾت  وبالخالي ؤنبذ َظا الخا٫ ٖاث٣ًا للُالب لٟهم ؤًٞل في َظٍ اإلااصة.قًِئا ٖم٣ًُا. 

م في الٟهل ؤجها 2229مً ٢بل ٞاثؼة، وػمغي، ومدمض ؤمحن )
ّ
م( ؤن ٞترة ال٣هحرة مً الى٢ذ الخٗل

ت. هبدىن يٟٗاء في بج٣ان اإلاهاعاث اللٍٛى  حؿبب الُالب إلاىاظهت اإلاك٩لت ٍو

اهُت مً مىهج الخٗلُم ال٣اثمت في ال٩لُت الجامُٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت ٧اهذ الى٣ُت الًُٟٗت الش

ت وظىص ؤوكُت الٗملُت ؤو KUISبؿالهجىع )
ّ
( الظي ًم٨ً الخٗٝغ ٖلحها مً زال٫ اإلا٣ابلت هي ٢ل

ألاوكُت اإلاُضاهُت طاث الهلت بالؿُاخت والخىانل باؾخسضام اللٛت الٗغبُت. الُالب لضحهم 

ب ٖلى الخىانل والخٗامل م٘ الؿُاح ألاظاهب، زانت  للسًٕى لٗملُت اليكاٍ الٗملي ؤو الخضٍع

ا  دخاط بلحهما مؿخمغًّ ب وٍُ ان لخضعَّ مً الضو٫ الٗغبُت. وطل٪ ألن الخىانل واللٛت َما قِئان يغوٍع

 ٤
ْ
ص لؿاجهم للىُ ّٗىِ ٗهم للخٗامل م٘ الؿُاح، وَُ صّجِ بدُض ًم٨ً للُالب بىاء الش٣ت بإهٟؿهم، وَُ

م٨ً ؤو ًخداشخى ٖلى الكٗىع بالشجل في الخدّضر باللٛت الٗغبُت. ال٩لماث ال ٗغبُت بإ٦ثر ٞهاخت ٍو

٣ت بالٗغبُت في الؿُاخت ًم٨ً ؤن ٌؿاٖض الُالب في بج٣ان َظٍ اإلااصة  ِ
ّ
ألاوكُت اإلاُضاهُت اإلاخٗل

و٫ الٗغبُت.  ومؿاٖضة الُالب لىظه الؿُاح مً الضُّ
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ا ٖضًصا مً الخىنُاث لخدؿ ًً غاى ؾُاخُت ًظ٦غ الُالب ؤً حن مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت أٚل

م ًجاصلىن بإن َظٍ KUISاإلاىظىص في ال٩لُت الجامُٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بؿالهجىع ) . َو
ً
( زانت

ت في ألاما٦ً الؿُاخُت اإلاسخاعة. وباإلياٞت بلى  َُّ ب اإلاداصزت وألاوكُت الٗمل اصة جضٍع اإلااصة ًيبػي ٍػ

م ختى ٩ًىن َىا٥ مؿاخت ؤو و٢ذ ٧اٝ بط ًم٨ً جىىَ٘ طل٪، ٞةن الخدؿِىاث مً ٞترة ا
ّ
لخٗل

ت اإلاشحرة والغاجٗت. و٦ظل٪ ًجب ؤن جخماشخى َظٍ اإلااصة م٘ مىاص ؤزغي مشل مىاص  ُّ ؤوكُت الخٗلُم

ضعَّؽ ؤ٦ثر مً مغة واخضة َىا٫ صعاؾت مؿخىي الب٩الىعٍىؽ.
ُ
ت التي ج  ال٣ىاٖض الىدٍى

 الخالضت

ـلذ الضعاؾــت بلـى هخــاثج الضعا ؾــت الٗضًـضة. مــً الُـغ١ ؤو ألاؾــالُب الخــضَعـ اإلاؿـخسضمت مــً ٢بــل جىنَّ

م اليكـاٍ )
ّ
ً َـى الـخٗل ً student-based learning( ؤو )active-learningاإلادايـٍغ (. خـاو٫ اإلادايــٍغ

ؿـخسضمىن الُـالب  م. َو ؤن ٌؿخلؼم بمكاع٦ت الُالب في اإلادايـغة مـ٘ جىظُـه وبقـغاٝ مـً مدايـَغ

ــالم  ــا وؾــاثل ؤلٖا ًً تهم. وفــي السالنــت، ؤً والبــرامج مــً ؤلاهترهِــذ لِؿــاٖضَم فــي صعاؾــتهم وػٍــاصة مٗــٞغ

ٞةهــه مــً اإلاؿخدؿــً للُــالب للمكــاع٦ت فــي ألاوكــُت الالنــُٟت ٖلــى ؾــبُل اإلاشــا٫ اإلاىــاْغاث الٗغبُــت، 

اح الٗــــغب. وباإليــــاٞت بلــــى  واإلاؿــــغخُاث، والــــغخالث بلــــى ألامــــا٦ً الؿــــُاخُت التــــي ججــــظب اهدبــــاٍ الؿـــُـ

٣تــــــر  ًُ ــــــغاى ؾــــــُاخُت مــــــ٘ التر٦حــــــز ٖلــــــى الىهـــــــىم طلــــــ٪،  ــــــؼ مــــــىهج الخٗلــــــُم اللٛــــــت الٗغبُــــــت أٚل ح لخٍٗؼ

بهـا مـ٘ الىؾـاثل الخٗلُمُـت ٖلـى ٚـغاع، ظهـاػ ٖـغى الكـغاثذ )
ّ
(، LCDواإلاهُلخاث الؿـُاخُت التـي جتر٦

. حٍر  والُٟضًى، ٚو

 كاةمت اإلاساحع

غاى الؿُاخت في مم. 2228ػل٩ُا آصم.  ا: صعاؾت جدلُلُت بغهامج حٗلُم اللٛت الٗغبُت أٚل الحًز

ت. )ٚحر للخاظاث غاى الؿُاخت. ظامٗت ؤإلااهُا اإلاهٍغ . بغهامج حٗلُم اللٛت الٗغبُت أٚل

 ميكىع(.

بض الغخمً قُ٪.  ______ ا. م. 2211ٖو غاى الؿُاخت في مالحًز الخاظاث بلى صوعة اللٛت الٗغبُت أٚل

ا: عئي وجدضًاث ما2211اإلااجمغ الٗالمي لخٗلُم اللٛت الٗغبُت   الهحن. ب٨حن.-لحًز
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جدلُل الخاظاث مخسهصخي اللٛت الٗغبُت والاجهاالث بجامٗت م. 2213ظٟٗغ، مدّمض هجُب. 

غاى ؾُاخُت.  م اللٛت الٗغبُت أٚل
ّ

ت في حٗل هُالي : ظامٗت الٗلىم الٗلىم ؤلاؾالمُت اإلاالحًز

ت.  ؤلاؾالمُت اإلاالحًز

ل  3مدّمض هٓام.  ىع. )م٣ابلت 2228ببٍغ  شسهُت(.. بىلُد٨ُى٤ُ ظَى
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ABSTRACT 

A quasi experimental was conducted by the researcher to explore the effect of traditional and 

modern method in Arabic vocabulary learning. A total of 62 students form the intermediate level 

of the Arabic language classes participated in the study. These students were learning the Arabic 

language as a foreign language. They were assigned into two different groups with 31 students in 

each group. A set of 30 target words were exposed to both groups via de-contextualization 

approach. Each group was exposed to a different method of vocabulary learning. Group A was 

exposed to the traditional method and Group B was exposed to the modern method using 

multimedia. Each student was required to complete a post-test immediately after the vocabulary 

learning session. One week later, the students were required to sit for a delayed post-test in order 

for the researcher to obtain data on vocabulary retention. The result from analyses from the 

students„ mean scores showed that there were significant differences in the students„ mean 

scores within the two groups in both immediate and delayed post-test. Through its findings, this 

paper intends to add to the growing body of knowledge in Arabic language vocabulary 

acquisition.  
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INTRODUCTION 

IIUM was established on Islamic philosophy and considered among the higher institutions that 

play a key role in teaching the Arabic language. IIUM is the first university in Malaysia that 

requires all of its students to have a basic understanding of the Arabic language.  

The Centre for Languages was established in July 1983. The Centre for Languages was 

renamed the Centre for Languages and Pre-University Academic Development (CELPAD) to 

shoulder the responsibility of implementing a new system in language teaching and learning at 

IIUM. The vision of CELPAD is to become a leading language centre in the region by setting 

standards of excellence in teaching and learning, curriculum design, and facilities, and cross 

cultural understanding consistent with the Mission and Vision of the University. Its missions are 

to provide the necessary language skills for students to enter and participate in academic 

programmes at IIUM and to provide excellent language programs to meet the diverse learning 

needs of students in occupational, professional, and global environments.  

 IIUM is unique in that its students are taught in the medium of English and Arabic. The 

role of CELPAD is to ensure that all IIUM students fulfil the minimum requirements in order to 

undertake credit bearing Kulliyyah courses in English and Arabic. In addition, Bahasa Melayu 

and Tilawah courses are offered to all students.  

 There are four major skills required in the process of learning a language, namely 

reading, writing, listening and speaking; however the essential component needed to master any 

foreign language is vocabulary (Chik, 1994; Coady, 1997; Nation , 2001; Sahriri, 2011; Yunjung 

2011; Abu Bakar, 2013). Appropriate and searching for the most successful method of 

instruction, language pedagogy remains a very dynamic field involving testing, evaluating and 

incorporating new approaches, methods and tools.  

STATEMENT OF PROBLEM 

According to Mahmoud (2006), Arabic vocabulary acquisition “is the most important challenge 

that learners of Arabic face, and that vocabulary needs to be given a more central part in Arabic 

curricula, classroom activities, teaching materials, and research projects” (p.332). 
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In teaching a second language, teachers focus more on grammar and consider it as a 

challenge in foreign language acquisition. They consider vocabulary teaching as a low-level 

intellectual that does not deserve teachers„ full attention (Chik, 1994; Coady, 1997; Abu Bakar & 

Ratnawati, 2008). Teachers assume that students will acquire vocabulary naturally through 

reading and as such it does not need to be taught through direct instruction. The neglect of 

vocabulary leads to the students„ lack of mastering a second language especially in 

communication. Vocabulary is considered the most difficult component of learning the Arabic 

language as a foreign language. (Chik, 1994; Mahmoud, 2006; Radhwa & Ratnawati, 2008)  

Thus, vocabulary enrichment among learners of Arabic as a second language should receive 

greater focus to assure the best instruction and methods are used.  

The most pertinent issue regarding direct vocabulary learning is the method. Language 

teachers have tended to accept the general view that translation should be avoided as a 

pedagogical tool in foreign language learning (Hummel, 2010). In contrast with this general 

view, several studies have proven its positive impact on vocabulary learning. One of the studies 

conducted by Sharimllah and Hajar (2004) investigates the effectiveness of the translation 

method in teaching vocabulary to elementary level ESL learners in Form 4. The findings of the 

study revealed that the translation method has a positive impact on learners„ recall and retention 

of the meaning of the words that they learned. Yunjung You (2015) stated that repetition, 

translation and explanation were among the factors affecting vocabulary acquisition.   

The other issue is the instruction used in vocabulary learning. Although we have 

reached the era of technology usage in teaching, the usage of the instructional technology is 

often neglected. Most teachers appear to stick to their peculiar traditional methods of instruction 

resists changes (Mohd Feham & Isarji, 2000; Radhwa, 2012). Computer Assisted Language 

Learning (CALL) was broadly used in English language learning but not in Arabic Language. 

(Radhwa, 2011).  

This study focuses on two crucial elements in teaching Arabic as a foreign language 

which are considered as major problems in Arabic instruction. The first element is vocabulary 

acquisition as it is an essential component for mastering any language. This element is found by 
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the researcher to be one of the challenges faced by the students. (Abdul Rahman, 1994; Coady, 

1997; Mahmoud, 2006; Radhwa & Ratnawati, 2008; Radhwa, 2009; Muhammad Sabri, 2011; 

Radhwa, 2013). The second element is the method of vocabulary learning.This study attempts to 

investigate the effects of two different methods of learning vocabulary; the first is via traditional 

method and the second is via the multimedia.  

PURPOSE OF THE STUDY  

The purpose of the study is to identify and compare any relational differences in the 

achievement of the vocabulary acquisition that occur among the students before and after using 

the two different methods of vocabulary learning. The dependent variable is the students„ 

achievement in vocabulary acquisition. The independent variable is traditional method (MODE 

A) and multimedia methods (MODE B) of vocabulary learning. The effects of both methods are 

also investigated in order to increase or decrease the students„ retention of vocabulary 

recognition. The study suggests the utilization of the most effective method to enhance student 

vocabulary learning and ascertain its efficacy in regards to vocabulary acquisition.  

RESEARCH QUESTIONS 

This study intends to answer the following research questions:  

(1) What are the levels of the students„ vocabulary knowledge on the target words 

before they are exposed to Mode A and Mode B ? 

(2) What are the differences in achievement in vocabulary recognition between the 

two students groups immediately after they were exposed to Mode A and Mode 

B? 

(3) What are the differences in retention of the target words between the two 

students„ group a week after they were exposed to Mode a and Mode B?  

DEFINITIONS OF TERMS 

Mode A and Mode B 
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There are two different methods of vocabulary learning used in this study. In Mode A, each target 

word was presented with its synonym and accompanied with a static graphic illustrating the 

meaning of the word. No audio aid was added in this mode.  

In Mode D which is the multimedia method, each target word was presented with its synonym 

and translation in English. Audio aid was added along with a static graphic which illustrates the 

meaning of the word. There was also an animated visual text which represents the target word in 

a single context. The sentence with animation effect only appears word by word sequentially if 

the students click on a target button in the multimedia instruction. The target word in the single 

context is in red.  

Vocabulary 

The vocabulary in this study is limited to a selection of thirty Arabic words consisting of fifteen 

nouns and fifteen verbs with an appropriate level of difficulty. The selection of the words is the 

result of a process of saturation of the words from experts and the researcher. The vocabulary 

learning in the study is limited to the recognition of the target words, recognizing its meaning 

and the ability to use the words in simple sentences. Both Mode A and B used the same 30 target 

words. 

Intermediate Arabic Language Learners 

A number of sixty two intermediate students who were learning Arabic as a foreign language 

from Celpad from the sample of this study. These students were assigned into two similar sized 

groups. Each group consisted of thirty one students. Group One was exposed to Mode A namely 

while Group Two to Mode B.  

Instrumentation 

The instruments used in this study are multimedia instruction, pre-test, immediate post-test, and 

delayed post-test.  

Multimedia instruction 
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The multimedia instruction was developed by the researcher using Powerpoint 2007 and used to 

demonstrate the new vocabulary to the students. In the multimedia instruction, the vocabulary 

was arranged by the researcher via the levels of difficulties. The nouns are presented before the 

verbs and three letter root verbs are presented before four and five lettered root verbs. The 

sampled students can easily explore the vocabulary through the slides by its original order or as 

they wish by choosing the word from the content slide. They are free to explore the multimedia 

presentation of the vocabulary by jumping from one slide to another in the duration given which 

is in 30 minutes.  

Pre-Test, Post-Test, Retention Test 

The researcher utilized the same thirty itemed test for all of the pre-test, immediate post-test and 

delayed post-test. These tests were used in order to determine the score obtained by the sampled 

students before and after the treatment. The researcher adopted the Vocabulary Knowledge 

Scales developed by Paribakht and Wesche in 1997 for the study. The VKS has gained significant 

currency in second language vocabulary assessment. It is being used in a variety of different 

studies. This is illustrated in figure 1. The researcher has gained permission from the developer of 

the instrument and has made little amendment regarding to the scales pertaining to the scores.  

Figure 1: 

The Vocabulary Knowledge Scale from Paribakht and Wesche (1997) 

 

I:    I don„t remember having seen this word before 

II:   I have seen this word before but I don„t know what it means 

III:  I have seen this word before and I think it means ___________ (synonym or  

       translation). 

IV:  I know this word. It means ____________ (synonym or antonym)  

V:   I can use this word in a sentence, e.g: __________________  

(if you do this section, please also do section IV) 
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RESEARCH PROCEDURES 

The research is quantitative in nature and adopted the quasi-experimental design method. In this 

study, two control groups of students were exposed to two different methods of vocabulary 

learning. Both student groups underwent different treatments.. Group One were exposed to 

Mode A and Group Two were exposed to Mode B.  

 In the first phase of the study, both groups of students were requested to sit for the pre-

test, undergo the treatment and sit for the immediate post-test. The pre-test was used by the 

researcher to determine the prior knowledge of the students towards the target words. After the 

pre-test, the students underwent the experiment via Mode A and Mode B within thirty minutes. 

Immediately, after the timeline, the students were requested to sit for the immediate post-test. 

The immediate post-test was used by the researcher to determine the scores obtained by the 

students after the treatment. The first phase of the study took approximately one hour and ten 

minutes. 

 The second of the study was where the researcher went to the students„ respective 

class a week after the first phase of the study. The students were asked to sit for the delayed post-

test in the class. This test was used by the researcher to determine the scores obtained by the 

students in retaining the new vocabulary they were exposed to via Mode a and Mode B. These 

students were not informed that they would be sitting for the test again. The researcher, together 

with the class lecturer, invigilated the students in this session. The second phase of this study 

which was performed in the class took approximately 15 minutes. The students resumed their 

lesson in the class as usual after the test.  

FINIDINGS 

The major findings of this study relied on the quantitative data which were collected through the 

pre-test, immediate post-test and delayed post-test conducted on the two student groups.  

 Regarding the first research question namely “What are the levels of the students„ 

vocabulary knowledge on the target words before being exposed to Mode A and Mode B ?”, the 

data obtained from the pre-test was used to answer this research question.  
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 A one sample t-test was conducted on the mean score of the pre-test in order to 

investigate whether their mean was significantly different from 60. In general, the test value of 

60 is the accepted mean as it indicates a satisfactory result or pass because the maximum score 

could be obtained by the students is 120. The output of the test is showed in Table 1. 

Table 1 

One Sample t-test Output on the Pre-test 

One-Sample Statistic 

n M SD Std. Error Mean 

62 10.8548 7.95447 1.01022 

 

One-Sample Test 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

-48.648 61 .000 -49.14516 

 

The results revealed that the sample mean of 10.85 (SD = 7.95) was significantly lower from the 

test value. With alpha set at .05, the one sample t-test was significantly different from 60, with t 

(61) = -48.65, p = .00. Therefore, the researcher concludes that the levels of the students„ 

vocabulary knowledge on the target words before being exposed to SI and TI is very low as their 

mean score (M = 10.85) was substantially lower than the baseline mark for pass (with the test 

value set at 60). 

 In regards to the second research question namely “What are the differences in 

achievement in vocabulary recognition between the two student groups immediately after they 

were exposed to Mode A and Mode B?”, the data obtained from the immediate post-test was 

used to answer this research question. The output of the test is showed in Table 2.  

 

Table 2 
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Independent Samples t-test Output on the Immediate Post-Test 

Group Statistics 

 

Group n M SD 

1 (Mode A) 31 61.81 17.45 

2 (Mode B) 31 85.19 20.23 

 

 An Independent Samples T-test was conducted to examine the relationship between 

the two methods of vocabulary learning and achievement in vocabulary recognition. The 

achievement in vocabulary recognition is based on the scores obtained from the immediate post-

test. The sample was divided into two groups; Group One under Mode A and Group Two under 

Mode B. The Independent Samples T-test result was significant, p = .00. It revealed that the 

methods of vocabulary learning are significantly related to achievement in vocabulary 

recognition. There were significant differences in the means between Group One students who 

received Mode A and Group Two students who received Mode B. As showed in Table 2, Group 

Two (Mode B) with its mean score of 85.19, significantly outperformed Group One (Mode A) 

with its mean score of 61.81 and the mean difference between the two groups is 23.38. 

 Regarding the third research question, namely “What are the differences in retention of 

the target words between the two student groups a week after having been exposed to Mode A 

and Mode B ?”, the data obtained from the delayed post-test was used to answer the research 

question. The output of the test is shown in Table 3. 

 

Table 3 

Independent Samples t-test Output on the Delayed Post-test 

Group Statistics 

Group n M SD 

1 (Mode A) 31 43.03 12.47 

2 (Mode B) 31 56.52 21.63 
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 An Independent Samples T-test was conducted to examine the relationship between 

the two methods of vocabulary learning and achievement in vocabulary retention of the target 

words between the two student groups a week after having been exposed to Mode A and Mode 

B. The achievement in vocabulary retention is based on the scores obtained from the delayed 

post-test. The sample was divided into two groups; Group One under Mode A and Group Two 

under Mode B. The Independent Samples T-test result was significant, with  p = .025. It revealed 

that the methods of vocabulary learning are significantly related to achievement in vocabulary 

recognition. There were significant differences in the means between Group One students who 

received Mode A and Group Two students who received Mode B. As showed in Table 3, Group 

Two (Mode B) with its mean score of 56.52, significantly outperformed Group One (Mode A) 

with its mean score of 43.03 and the mean difference between the two groups is 13.49.  

Despite the major findings of the study, the researcher revealed that there is a significant 

difference between the scores obtained by the students before and after they underwent the 

vocabulary learning session regardless of the methods they were exposed to.  

 

CONCLUSION 

The level of the students„ vocabulary knowledge on the target words was revealed to be very 

low. This may be due to most of the students having been reluctant to engage themselves in 

reading any material beyond the syllabus. This should lead to pedagogical implications wherein 

teachers should be more focused on assisting students toward enriching their Arabic story books 

or any additional reading material in order to broaden their vocabulary in the Arabic language. 

Watching appropriate Arabic movies in their level of proficiency may also be considered for the 

same purpose.  

 Pertaining to the effects of the two different methods of vocabulary learning, there is a 

significant difference on the scores obtained between Group One who received Mode A and 

Group Two whom received Mode B in both immediate post-test and delayed post-test. In 

general, the researcher concludes that Group Two (Mode B) performed better than Group One 

(Mode A). This may be due to the translation presented in Mode B and not in Mode A. This 

finding opposes the general view that translation should be avoided as a pedagogical tool 

(Hummel, 2010). The issue of translation as a pedagogical tool in Arabic vocabulary lessons 
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could be a focus of future research. This study also suggests translation as an effective strategy in 

learning vocabulary for intermediate level students. The significance difference between the two 

groups may be as well due to the multimedia instruction used that is not used in Mode A via the 

traditional method. Further research could be conducted to support the finding.  
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 والحمد هلل ف اتحة كل خير  
 وتمام كل نعمة


