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 إهداء

 

 إلى الباحثين وراء املعرفة والعلم من الهيئة التدريسية في الجامعات...

 وإلى الطلبة املجتهدين ...

العاملية بماليزيا على ما تقدمه من دعم للمعرفة  اإلسالميةوإلى الجامعة 

 .والفضيلة..

 وإلى كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية...

 ...العربية؛ لغة القرآن الكريموإلى محبي اللغة 

 هذا الجهد الجمعي والعاملي من أنحاء العالم العربي 
ً
نهدي إليهم جميعا

 .واإلسالمي
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 شكر وتقدير

 

النتاج العلمي في اللسانيات " م:2020 سابعهذا الكتاب ألوراق املؤتمر العاملي ال

معارف  كليةب لقسم اللغة العربية وآدابها  "واألدبيات بين اإلبداعية والنقد

إال بجهود  تعالىهللا  النور بعد توفيق يرى يكن ل مل الوحي والعلوم اإلنسانية

  .الباحثين الذين نقدم إليهم أسمى آيات الشكر والتقدير

 . أعضاء اللجان التنفيذية ورؤسائها  للمؤتمر السابع وإلى

األستاذ  معارف الوحي والعلوم اإلنسانية عميد كليةوالشكر الوفير إلى 

على تفضله باملوافقة السريعة على نشر    الدكتور شكران عبد الرحمن

 .الكتاب تحت اسم الكلية

.
ً
 ومراجعة وترتيبا

ً
 والشكر موصول كذلك إلى من أسهم في إخراجه تنضيدا
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 النتاج العلمي في دراسات األلسنية الحديثة

 هذا الكتاب...

  

النتاج العلمي لدراسات موضوعات ا هو جديد في ملعرض  هذا الكتاب هو

ا، والكشف عن الفجوات في  اونقدهاأللسنية الحديثة  ا منهجيًّ  نقًدا علميًّ

والعمل على ملئها بتفسيرات حديثة، والترويج الدراسات األلسنية القديمة، 

في  القراءةللكتب الحديثة والتعريف بمؤلفيها وتسليط الضوء على ما يستحق 

، والتشجيع على القراءة والنقد البناء واملشاركة األلسنية الحديثةمجال 

الفاعلة بتقديم اآلراء واالنطباعات الشخصية، كما يهدف إلى إبراز جهود 

ونقدها ومراجعتها،  القديمة  األلسنيةفي مجال  األعمال املترجمة إلى العربية 

حديثة لتكون مداخل للكتابة وتقديم مراجعة وشروح تفصيلية للكتب ال

الكتب الحديثة املنشورة. وتتجسد هذه و اإلبداعية وتطوير الدراسات والبحوث  

األلسنية وقضاياها  وهو  املحاور الثالثة األساسية للمؤتمرأحد  األهداف في  

 
ً
 . املتنوعة قديما وحديثا

  

 رئيس التحرير
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 مقدمة الكتاب

وصحبه الغر  هوآل فيوالصالة والسالم على رسوله املصط فيالحمد هلل وك

 امليامين أجمعين. وبعد؛

تتجه الدراسات اللغوية واألدبية العربية نحو اإلصالح بمواضيع  بشكل عام، ف

يتخلصون من األفكار  قدامىكان العلماء ال ؛ إذمنهجية ودينية جديدة

هناك نقلة في دراسة اللغة كما أن  ،املتناقضة التي تتعارض مع الفكر اإلسالمي

وذلك لحاجتنا إلى  ؛من خالل تحديث اللغويات وتحديث مناهجها ومحتوياتها

هذا و . قديمةمن قراءة جديدة للمصادر ال ناإصالح الفكر اللغوي الذي يمكن

التي هي مزيج من النصوص غير املنهجية   لدى القدامى  بسبب طبيعة املحتويات  

للسرقة األدبية. تعد مسألة إثبات  اتعرض بعضهوالتي  واملعلومات والتفسيرات

 الحجة لبعض القضايا اللغوية واللغوية موضوع
ً
؛معقد ا

ً
ألن الجهود املبذولة  ا

  لذلك  ؛لغة ثانية ملتحدثيهابوصفها  اللغة العربية    نزع  ، ومن ثّم  للجدل قد تعثرت  

 ألن ما كان مناسب ؛فإن اإلصالح في الدراسات اللغوية هو تقدم إيجابي حتمي
ً
 ا

 أمس قد ال يكون مفيد
ً
أي أننا سنأخذ من القديم ما يناسبنا ونرفض ؛ اليوم ا

 العكس.

قد استفاد العلماء الغربيون املعاصرون بشكل كبير من اللغة العربية ل   

 ؛ في بعض املناسبات قديملعربي الوالدراسات األدبية، واستخدموا املنهج ا

 القديموالدراسات األدبية من جهة والتراث  اللسانيات لذلك هناك عالقة بين 

من جهة أخرى. استفادت الدراسات اللغوية واألدبية الحديثة بشكل مباشر أو 

 قدامىالعلماء ال إسهاماتغير مباشر من تقاليد اللغة العربية. عند ربط 
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  املناهج اآلتيةيجب أن نفرق بين     ؛ إذالحديثالعصر  ب
ً
العلماء العرب   منهج: أوال

إن املنهج القديم في الدراسات األدبية واللغوية  ؛ حيثفي البحث قدامىال

العربية يعكس الدراسات اإلنسانية القائمة على العالقة بين اإلنسان واللغة 

التي تركز على خصائصه اللفظية. وقد استفاد العلماء الغربيون من الدراسات 

  قديمةاللغوية واألدبية العربية ال
ً
الدراسات الصوتية والنحوية  خاصة

من جاحظ و الو  بن أحمد خليلالتراكيب والقصائد واألدب وكتب سيبويه و وال

لكون املعرفة تراث إنساني مشترك يرتبط بثقافة ووضع كل  ؛خريناآل شعراء ال

اللغة علماء في تحليل بعض قضايا اللغة العربية، اتبعوا منهجية ف ،أمة

حيث تم  ؛اللغةالعربية التي من شأنها أن تقودهم إلى املراحل الثالث لتجميع 

 ،تجميع العناصر املعجمية في اللغة وتفسيرها دون أن تكون في أي ترتيب محدد

كما اعتمدوا على إثبات الجدل اللغوي باآليات القرآنية، والحديث النبوي، 

 البدو. ، وعن طريق االستماع إلى قديمواألدب العربي ال

الدولي السابع للغة لمؤتمر ل دعت اللجنة التنفيذية والعلمية في ضوء ذلك،

الباحثين واألكاديميين املهتمين بقضية املراجعة  ICALL 2020العربية وآدابها 

يمكن ألي الذي   نهج املهذه هي أسس البحث و و والنقد على وجه الخصوص، 

تولى العلماء  املقدم.البحث   اتجاه ملتابعة، وتحديدأكاديمي من خالله تبدأ ا

إلظهار  ؛ من اللغويين واألدباء مهام مراجعة وانتقاد األعمال السابقة القدامى

أن أي قصور في تقييم هذه األعمال سيؤدي حتما إلى خيبة أمل في مستوى 

 هذا أيضو  ،البحث أو تحويله عن أهدافه. واالتجاهات
ً
ليكون بمثابة تذكير  ا

يد فجوات للباحثين بالغرض الفعلي من عنوان البحث أو لتلخيصه أو تحد

البحث التي يجب معالجتها. تساعد املراجعة املنهجية الباحث في الكشف عن 
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تفسير جديد للنتائج السابقة غير قابل للتحقيق إال من خالل التدقيق فيما تم 

كما أنه يساعد على تحديد النتائج غير املحددة لألبحاث ذات  ،كتابته مسبًقا

 ما يمهد طرق ؛الصلة
ً
 عن ذلك ت جديدةلتفسيرات ونظريا ا

ً
فإن ، وفضال

تعد بمسارات جديدة للمهام البحثية   -من خالل توصياتها    -املراجعات املنهجية  

املستقبلية من شأنها أن تكشف عن بعض املتغيرات الجديدة للنتائج أو 

وال فرق في هذا الصدد بين الدراسات   ،تكتشف العوامل املختلفة بين الدراسات

بجميع تخصصاتهم في مجال الدراسات  -قد اللغويون اللغوية واألدبية. ينت

 ، حيثاللغة العربية بشكل عام دون تفضيل بين نماذجها واتجاهاتها -اللغوية 

 لم يقدموا على وجه التحديد تقييم
ً
 محدد ا

ً
؛ اللغة ارسلبعض اللغويين أو مد ا

تم عمل مراجعات ملواقف النقاد من النصوص األدبية ففي مجال األدب  أما 

لتي تختلف بين ذاتية القارئ وموضوعية النص، وتفسير اإلشارات اللغوية في ا

سياق عالقتهم و  النص األدبي، ووحدة النحو والبنية البالغية في الداخل

 باألسلوب.

كلية معارف ب قسم اللغة العربية وآدابها  ما سبق ذكره سبب رئيس في قيام

هدفه الرئيس جمع الباحثين  عامليالوحي والعلوم اإلنسانية بتنظيم مؤتمر 

النتاج العلمي في اللسانيات واألكاديميين النشيطين في مجال البحث في

 . واألدبيات بين اإلبداعية والنقد

 محاور املؤتمر:

 .4.0االبتكار األكاديمي في مواجهة تحديات الثورة الصناعية .1
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 .الدراسات اللغوية واألدبيةاملصنفات املترجمة إلى اللغة العربية في  .2

 .املنتجات اللغوية مثل: القواميس وبرامج الحاسب اآللي وغيرها. 3

 .املصنفات األدبية )قصائد / قصص قصيرة / رواية / دراما( . 4

 .النظريات الكالسيكية والحديثة في األدب والنقد . 5

 .النظريات الكالسيكية والحديثة في اللغويات . 6

 .األساليب الحديثة في تعليم اللغة العربية .7

 أهداف املؤتمر: 

 ما يأتي: يهدف هذا املؤتمر إلى  

عرض أحدث االتجاهات والقضايا في الدراسات األدبية واللغوية في أطر  .1

 .نقدية وموضوعية ومنهجية

التعرف على الفجوات في الدراسات اللغوية واألدبية الحديثة وسدها  .2

 .بتفسيرات جديدة

 .الترويج ملؤلفي الكتب الحديثة املختارة وإبراز قيمة مصنفاتهم .3

تشجيع القراءة والنقد البناءين من خالل املشاركة الفعالة في إبداء اآلراء  .4

 .واالنطباعات الشخصية

 .التوكيد والتقييم واملراجعة للمصنفات املترجمة إلى اللغة العربية .5
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مقاربات للكتابة بوصفها شرح تفصيلي للكتب الحديثة . عرض مراجعة و 6

 اإلبداعية لتطوير البحوث والكتب الحديثة املنشورة.

، بحيث يمكن للقارئ باختيار األوراق املقدمة إلى املؤتمر العلمية لجنةالقامت 

 بمراجعات علميةالوقوف على موضوعات عدة. وقد قامت هيئة التحرير 

يانا بتعديالت على البحوث بعد مراجعتها وتحكيمها للبحوث املقدمة، وقامت أح

من أعضاء اللجنة العلمية، وإعادة ترتيب البحوث مرة أخرى وفق قواعد النشر 

املؤتمر، وقد قررت هيئة التحرير اتباع توثيق الجمعية التي اشترطناها في 

إذ وجدنا أن نسبة من الباحثين لم يلتزموا بقواعد  ؛(APA)النفسية األمريكية 

، ورفضنا بعض البحوث؛ ألنها 
ً
 يدويا

ً
ق البحث توثيقا

ّ
النشر، بل إن هناك من وث

ال تتوافق مع محاور املؤتمر والقواعد العلمية املتبعة في كتابة ورقة املؤتمر. وثّم 

"النتاج العلمي     م:2020املؤتمر العاملي السابع  تقسيم موضوعات كتاب أبحاث  

، وتم تقسيم املوضوعات حسب في اللسانيات واألدبيات بين اإلبداعية والنقد"

، وفي خاتمة األمر نقدم الشكر ورقة املقدمةاملحاور التي تتوافق مع موضوع ال

والدكتور عبد ، أدهم محمد علي حموية الدكتور الجزيل إلسهامات كل من 

على مراجعة البحوث  ا محمد موس ىكمار ، وطالب الدكتوراه  الحليم سامي

 
ً
 فلهم منا كل شكر وتقدير لغويا

ً
 وإمالئيا

ً
 .وأسلوبيا
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 فهرس املحتويات

  

توظيف معايير القصدية واملقبولية واملوقفية عند روبرت دي بوجراند في 

 آيات مختارة ملفهوم الصبر

1    الدكتورة سعاد بنت سعيد بن علي الدغيشية

   

 

 مفهوم الخطأ 
 
  الترجمي: ترجمة الشيخ والبحر أنموذجا

يري بن عبد ز أكمل خاألستاذ املشارك الدكتور و   محمد برهان عبد الحميد

 11                          الرحمن

 

  االتجاهات املتنوعة للنظريات الداللية الحديثة

20               حنفي حاج دوله كتور دستاذ الاأل و  محمود أحمد موس ى

  

دارس ي اللغة العربية من أخطاء شائعة في استخدام املذكر واملؤنث لدى 

  املاليو في الجامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا

 33                والدكتورة نور أزلينا عبد هللا أقونق يوسف

 

 أسلوب القصر بطريق تقديم ما حقه التأخير في سورة األعراف

  PAN SHI TONG                44 دراسة تحليلية بالغية
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وغيرها دراسة تحليلية لصيغة  األفعال الثالثية املزيدة في املصادر العربية 

ا  "استفعل" في "سنن أبي داود" أنموذج 

 ومحمد فخري ذو الهادي بن عبد الرحيم أمين بن عزمان

57                   ومحمد زهير بن محمد 

     

األلفاظ العربية املقترضة في لغة قومية هوي الصينية: دراسة تحليلية 

  صوتية داللية

68                     واوانغ ت

  

  ألسباب واملوانع(اإلمالة من منظور النحو )املفهوم وا

 78                    أمين بن عزمان

 

  التداولية وأثرها في تشكيل الوعي الجمعي االجتماعي

92              علي دةعاصم شحااألستاذ الدكتور و   سجود عمر بني ياسين

  

 

ي ونظرية األفضلية: 
ّ
التركيب النحوّي العربّي املخاِلف للقاعدة في ضوء املتبق

  مثٌل من املفعول به

 100              نيزوان بن موسلينغمحّمد الدكتور 
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التطور الداللي في األلفاظ املاليوية واألردية املقترضة من العربية: دراسة 

  تحليلية مقارنة 

 118            ولبنى شكيل مير الدكتور محمد إخوان بن عبد هللا

  

عر الفلسطيني املعاصر ِ
ّ
  التناص.. مفهومه وأشكاله وتجلياته في الش

 133                            مريم مخلص يحيى برزقالدكتورة 

 

الدالالت اللغوية وأثرها في التفسير من خالل كتاب "فتح البيان في مقاصد 

دراسة :  م  1307القرآن" للشيخ صديق حسن خان القنوجي رحمه هللا املتوفي  

 ذجيةو تحليلية نم

149                          سيد آصف محمودالدكتور 

  

 

 النحو القرآني لدى القدماء واملحدثين: تطوراته وفعاليات تطبيقاته

الدكتور األستاذ و  ومحمد ذاهن بن محمد يوسف محمد نور عارف عزرائي بن 

 156                 حنفي بن دوله
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أهمية "أصل الحديث اللغوي" لدى ابن هشام في االستشهاد النحوي 

 وتطبيقاتها

    166            ووان محمد شاكر بن وان عدنان محمد نورحان بن حمس ي

   

 تقديم املفعول به على الفاعل وحذفه في كتاب رياض الصالحين

  175           ياسر إسماعيل  كتورةدالنصيرة إسماعيل، واألستاذ املشارك  

 

دراسة في أنواع اإلدغام في الفعل الثالثي املضعف وأحكامه الوارد في الجامع 

 الترمذي: باب الطهارة أنموذجا

 187             واألستاذ الدكتور حنفي دوله الحاج نوراألفرينا بنت نورومي

 

كتاب سنن أبي داود )كتاب الطهارة دالالت األفعال الثالثية املزيدة في 

 واالستسقاء والتطوع أنموذجا(

    199                 أمين بن عزمان

 

داللة األفعال باعتبار الزمن والجهة والقرائن والسياق عند النحاة العرب 

 بين القدامى واملحدثين

   رجا نور حنيسة بنت رجا سليمان

 216              محمد إخوان بن عبد هللاالدكتور 

  



 

 ن

 النتاج العلمي في دراسات األلسنية الحديثة

الفاعل الثالثي املجرد بضبط وزن مصدر الفعل الثالثي عالقة وزن اسم 

 املجرد "دراسة مقارنة بين كتاب سيبويه ومعجم تاج العروس"

  226             رجب دومة الدكتور و   حنفي دولة األستاذ الدكتور 

     

علم اللغة االجتماعي وأثره  في تعليم العربية للطلبة الناطقين باللغة 

  الصينية: املبادئ االجتماعية أنموذجا

األستاذ املشارك الدكتور و   عاصم شحادة علياألستاذ الدكتور و ماتيانبينج 

241                شمس الجميل يوب

  

  قضايا في إعجاز ترجمة القرآن الكريم

   263              والدكتور عبد الحليم بن صالح أمين بن عزمان

  

دراسة وصفية  :لغة اإلعالم وأثرها في تشكيل الوعي الجمعي االجتماعي

 تداولية

   278           وسجود عمر بني ياسيناألستاذ الدكتور عاصم شحادة علي 

  

 مساهمة علم اللغة الجنائي في قبض املجرمين: دراسة استكشافية

ونور حظلنا بنت محمد نور  وخير األكبر بن خالب عبد الهادي عبد الرحيم

    287              ومحمد فرحان بن مت عيس ى حظلي

  

 



 

 س

 النتاج العلمي في دراسات األلسنية الحديثة

 منظور اللسانيات اإلدراكية مقاربة نظريةتعليمية النحو العربي من 

   294                أدهم محمد علي حمويةالدكتور 

 

قد
ّ
حويلّية: بين اإلبداع والن

ّ
وليدّية الت

ّ
 املدرسة الت

 306                هــيـــام الـمعـمـرّي الدكتورة 

 

نحو األطر املعجمية العصرية: كتاب "دراسات معجمية ولغوية تقابلية 

 جاللدارسين في الجامعات املاليزية" أنموذ

  هواألستاذ الدكتور حنفي دول الدكتورة نورأزلينا عبد هللا
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 توظيف معايير القصدية واملقبولية واملوقفية عند روبرت دي بوجراند في آيات مختارة ملفهوم الصبر 

 

 1الدكتورة سعاد بنت سعيد بن علي الدغيشية 

___________________________________________________ 

 ملخص البحث 

وهي القصدية   عند روبرت دي بوجراندير النصية يعنى هذا البحث بتحليل مفهوم الصبر في ضوء ثالثة معايير من معاي

إلبراز قصدية املتكلم ومقبولية املتلقي للنص واملوقفية لفضيلة الصبر؛ إذ إن الصبر فضيلة  واملقبولية واملوقفية؛ 

عظيمة ال يدرك مدى صعوبة التحلي بها إال من جربه، لهذا قام هذا البحث بتوظيف هذه املعايير الثالثة على اآليات  

لذي يعرف بمعايير القصدية واملقبولية  الوصف ا من سورة البقرة ذكر فيها الصبر، واتبع البحث منهج( 155-157)

وقد تم   واملوقفية، ومنهج التحليل الذي يبرز أثر هذه املعايير في بيان مفهوم الصبر، وكل ذلك وفق الدراسة اللسانية. 

ملوقفية في ت( أوال، ثم توظيف عناصر معايير القصدية واملقبولية واتحليل النتائج بتوضيح املعنى العام للنص )اآليا

يات؛ ملا لهذه املعايير من فاعلية في بيان قصدية املتكلم من النص ومقبولية املتلقي له واملوقفية التي تتعلق بموقف اآل 

دية، ومقبولية، وموقفية  يمكن أن يقع في كل زمان ومكان، وخلص البحث بنتائج أهمها إن توظيف معايير النص من قص 

(  في اآليات في بيان قصدية املتكلم )هللا    قد برزتوأن عناصر القصدية  في اآليات لم يخرج عن معهود الخطاب العربي،  

من أهمية الصبر في تربية النفوس وتوطينها على االستسالم والرض ى بما قدره هللا، وكذلك عناصر املقبولية في أهمية  

ار املوقفية في استرجاع النص  البالء بالصبر واالسترجاع؛ ليجني ثمار صبره في الدنيا واآلخرة، ومعيأن يقابل املتلقي 

 والعمل به في كل البيئات والعصور.

 

 معايير النص، القصدية، املقبولية، املوقفية، آيات الصبر. فتاحية: امل كلمات ال

 

 قدمة امل

واالنسجام  ، (Cohesion)االتساق رت دي بوجراند، وهي: اعتنت كثير من الدراسات بمعايير النصية عند روب 

(Coherence) والقصدية ،(Intentionality) واملقبولية ،(Acceptability) واملوقفية ،(Situationality)  واإلعالمية ،

)Informativity(،  والتناص) Intertextuality( والحديثة،  ، وهي معايير تؤدي دورها في تحليل النصوص العربية القديمة

تلقي، وبعديه الزماني واملكاني املحيط به ؛ وألن اللغة العربية واسعة  وبيان الدالالت فيها، وربط النص باملتكلم وامل

  
ً
 لتوظيف هذه املعايير فيها. فقامت دراسات بتنزيل الدالالت واملعاني وغنية باملفردات والتراكيب؛ لهذا تعّد مجاال

ً
خصبا

 من القرآن والسنة.  هذه املعايير على نصوص

والصبر فضيلة عظيمة ال يدرك مدى صعوبة التحلي بها إال من جربه، لهذا قام هذا البحث بتوظيف معايير  

من سورة البقرة ذكر فيها الصبر إلبراز قصدية املتكلم مقبولية  ( 157-155)القصدية واملقبولية واملوقفية على اآليات 

 املتلقي واملوقفية لفضيلة الصبر.

 

 أستاذة مساعدة يف كلية العلوم الشرعية مبسقط 1
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تناولت أثر عناصر االتساق اللفظية في تماسك النص، وقد   1دراسة وهي، دراسات ذات صلة بموضوع البحثة ثم

 لعناصر االتساق اللفظ
ً
جري البحث على سورة يوسف؛ إذ قام بتحليلها وفقا

ُ
ية وهو من معايير النص السبعة، وهناك  أ

ن وهي: االتساق؛ واالنسجام والقصدية واملوقفية  اعتمد فيه على أربعة معايير أساسية لتحقق نصية القرآ 2مقال،

وظف معيارين من معايير النص    3فائدة املقال في إمكانية توظيف معايير النص في القرآن الكريم،  وهناك بحث،وتظهر  

طاب النبوي وهما: االتساق واالنسجام، واستفاد من مناهج تحليل مظاهر االنسجام واالتساق، ومن  في تحليل الخ

 في تحليل الخطاب الديني، أما املور 
ً
 وتفسيرا

ً
البحث الذي   وث اللغوي العربي القديم املرتبط باملمارسة النصية تحليال

فقد قام بتحليل    4ورة األعراف والثانية سورة النساء؛وظف معايير النص السبعة في سورتين من القرآن الكريم األولى س

راسات  فاق اإلعجاز البالغي في القرآن؛ لهذا استفاد البحث من هذه الدمعايير النص فيهما الستجالء جوانب جديدة في آ

 في توظيف ثالثة معايير من معايير النص في آيات من القرآن الكريم تبرز فضيلة الصبر. 

  

 القصدية واملقبولية واملوقفية عند روبرت دي بوجراند أوال: تعريف 

ضع  نحو الجملة فقط، بل أيضا بتحليل عناصر لم تكن مو  يعنى علم النص بتحليل النصوص بطريقة ال تعتمد على

اعتبار في دراسة النصوص سابقا؛ إذ يصف روبرت دي بوجراند العمل األهم للسانيات النص بأنه دراسة مفهوم  

وجعل للنص سبعة   5"عمل ناتج عن اإلجراءات االتصالية املتخذة من أجل استعمال النص"،ث إنه النصية من حي 

املقبولية واإلعالمية واملوقفية والتناص، حتى تتميز من األشكال اللغوية االتساق واالنسجام والقصدية و معايير وهي: 

فاملعيار األول يعنى بالتماسك السطحي  6ذهنية، األخرى، وتعتمد هذه املعايير على عوامل لغوية ونفسية واجتماعية و 

املعنوي، وأما القصدية فتتعلق بهدف النص، واملقبولية  للنص عن طريق الربط النحوي، والثاني بالتماسك الداللي و 

له له، واإلعالمية تعنى بجدة النص ومدى توقع املعلومات الواردة فيه  تتعلق بموقف متلقي النص من النص ومدى قبو 

، أو ع
ً
  دم توقعها، واملوقفية تتعلق بمناسبة النص للموقف، والتناص يعنى بتداخل النصوص وتبعيتها لبعضها بعضا

ص؛ وإنما  هذه املعايير أهمها االتساق واالنسجام والقصدية؛ فليس بالضرورة أن تتحقق كل املعايير السبعة في كل ن

   7حقق االكتمال النص ي.قد تتشكل النصوص بأقل قدر منها؛ ولكن بوجودها مكتملة يت

 

 (Intentionality) القصدية

 يتتضمن القصدية موقف منش ئ النص واعتقاده أن مجموعة ال
ً
متع  صور واألحداث اللغوية التي قصد بها أن تكون نصا

بالسبك وااللتحام، ويعني بها التعبير عن هدف النص، وأن مثل هذا النص وسيلة من وسائل متابعة خطة معينة  

ولهذا يذكر بعض الباحثين ثالثة شروط في تحقق قصدية النص    8للوصول إلى غاية بعينها تلك الغاية هي مقصد املنش ئ.

 متماسك
ً
: وجود منتج النص ومبدعه، الذي يعد نصا

ً
: متلٍق  وهي؛ أوال

ً
 له أهداف ومقاصد محددة ورسالة موجهه، ثانيا

ً
ا

: قناة تواصل تربط منتج النص بمتلقيه.يجيد فك شفرات النص، ويصل إلى أهداف النص ومق
ً
 9اصده الخفية، ثالثا

لة باألفعال  ة األفعال الكالمية؛ لعنايتها بقصدية املتكلم متمثوقد تناول الغربيون هذا املعيار عند دراستهم لنظري

المية إلى أفعال  قد قسم املعاصرون األفعال الكاللغوية املتعددة، وما يترتب على تلك األفعال من أفعال إنجازية، ف

التي تمثل املقاصد الظاهرة  (: فهي تلك األفعال الكالمية  (Direct actsمباشرة، وأفعال غير مباشرة؛ فأما األفعال املباشرة  

؛ إذ تدل داللة صريحة على املعاني املتضمنة في الصيغ  وت
ً
 أم طلبا

ً
عبر صراحة عن الغرض من الكالم سواء أكان إخبارا

 واألساليب اللغوية املستعملة بشكل مباشر والقوة اإلنجازية فيها متضمنة في صيغ الجمل نفسها.   
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: فهي تلك األفعال الكالمية التي تتكئ على األفعال الكالمية املباشرة،  (Indirect acts)األفعال غير املباشرة   وأما

فيتولد من استعمال األساليب والصيغ املباشرة دالالت على غيرها؛ فهي تمثل املقاصد الخفية، وتدل على معنى آخر  

 10يه السياق.غير الظاهر من الفعل الكالمي، وهذا املعنى يدل عل

النص، وتوجيهه للنص نحو أهداف محددة ودالالت معينة، وذلك باالعتماد   علق بإرادة منش ئفهذا املعيار يت

على معياري االتساق واالنسجام وجعلهما يسيران وفق خطة معينة لتحقيق الهدف وإيصال الرسالة؛ فيعد معياري  

قوف على املعنى والرسالة التي  املتلقي على معرفة قصد املنش ئ والو االتساق واالنسجام من أهم القرائن التي تعين 

 11ها النص.يحمل

 

 ( Acceptability)املقبولية 

يقصد باملقبولية موقف متلقي النص اتجاه صورة من صور اللغة؛ فكل نص يجب أن يتمتع بمقبولية من حيث االتساق  

مثل: نوع النص،    باكتسابه معرفة جديدة، ومن ثم يستجيب لعوامل منويتحصل بذلك النفع للمتلقي    12واالنسجام.

    13مرغوبية األهداف.واملقام الثقافي واالجتماعي، و 

وألن املتلقي هو أحد أعمدة إنتاج النص التي تتكون من )املنتج والنص واملتلقي( فال ريب أنه يعطي الحياة للنص بفكه  

بتنوع نوعية القّراء وثقافتهم    ناصر النص، واستخراجه ملدلوالته، وكل هذا يتنوعلشفراته وملئه للفراغات الكامنة بين ع

لهذا اهتم الغربيون أصحاب نظرية التلقي بالقارئ، وتنالوا في دراستهم للمقبولية أنواع القّراء  14؛وميولهم املعرفي

 15.ن الكاتب والعمل إلى النص والقارئ والقراءة ومستوياتها، وكذلك ظهرت نظرية االستقبال التي تشير إلى تحول عام م

وهي قراءة تقليدية تهتم باملؤلف  بين ثالثة أنواع من القراءة، وهي: القراءة اإلسقاطية،   (Todorv)تودورففقد مّيز 

فتجعل من النص وثيقة شخصية أو اجتماعية أو تاريخية، والقراءة الشارحة، التي    واملجتمع أكثر من اهتمامها بالنص،

عبر استبدالها بكلمات مرادفة للمعاني التي تدل عليها في تنصب عنايتها على النص، فتقف على ظاهره بشرح الكلمات 

ذه القراءة إلى النص على أنه  تنظر هالنص، والقراءة الشعرية؛ التي تعد قراءة عميقة للنص في ضوء سياقه الفني، و 

وليفك  كائن حي يتفاعل مع النصوص وينمو ويتطور؛ لذا فالقارئ في القراءة الشعرية يتعمق في باطن النص ليكتشفه 

 16شفرته، ففي باطنه ما هو أبعد من لفظه الحاضر.

 من التكافوء بين مقاصد منتج النص ومعايير النص ودور القار 
ً
ويعتمد قبول املتلقي   17ئ،فهذا املعيار يحقق نوعا

؛ فلكي يتحقق
ً
  للنص على شعوره بمقصد املنتج من النص فيصبح معياري القصدية واملقبولية مرتبطان بعضهما بعضا

القصد يجب أن يكون املتلقي له القدرة على استقباله ومن ثم يتحقق الهدف وعكسه صحيح؛ فإذا لم يتحقق القبول  

 18ال يتحقق القصد.

 

 ((Situationalityاملوقفية 

 بموقف سائد يمكن استرجاعه، ويأتي 
ً
يعرفها روبرت دي بوجراند بأنها: "تتضمن العوامل التي تجعل النص مرتبطا

وعرفها فولفجانج بأنها: "مجموع العوامل التي تجعل   19صورة عمل يمكن له أن يراقب املوقف، وأن يغيره".النص في 

 ما ذا ارتباط وثيق باملوقف اال
ً
وترجمها بعض الباحثين العرب إلى املقامية، وقد اهتم الباحثون في علم   20تصالي"،نصا

 دراسة السياق الذي  النص باملوقفية وعدوها واحدة من أهم العناصر التي تأ
ً
سس النصية؛ فدراسة النص تشمل أيضا

لسياق في البحوث اللغوية عند  تمام بمفهوم اسيق من أجله النص، والعالقات القائمة بينه وبين النص؛ لهذا كان االه

برت  أو سياق املوقف كما وصفه رو  21املحدثين فحددوا السياق في أمرين هما: السياق اللغوي والسياق االجتماعي،
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ويضم سياق املوقف عناصر تحدد الخلفية غير اللغوية املحيطة بالعملية اللغوية؛ منها: القرائن   22دي بوجراند.

املحيطة باملقال اللغوي، واألبعاد اللغوية الثقافية املتعددة؛ كالسياق الثقافي، واالجتماعي،  الحالية، وأنماط الوقائع 

فسية أو العاطفية ألطراف العملية اللغوية )السياق العاطفي(، ونوع الخطاب  والديني، والسياس ي وغيرها، والحالة الن

 
ً
، أو فنيا

ً
 قضائيا

ً
، وطبيعة النص وغايته املتوخاة  ، أ الذي يحمله النص اللغوي، كأن يكون خطابا

ً
، أو دعائيا

ً
و سياسيا

 وغيرها، ومكان الكالم، وجنس املك
ً
 أو تجريحا

ً
، أو سخرية

ً
لمين، وجنس من يشهد املوقف الكالمي،  من املشتركين، إقناعا

ة كانت أم  شفهيواإلشارات املصاحبة للعملية الكالمية، والتاريخ الذي جرت فيه العملية اللغوية، وقناة التواصل، 

 23كتابية، أم إذاعية أم تلفازية.

ت إنسانية  ونالحظ من عناصر سياق املوقف أنه يتكون داخل نظام لغوي مؤلف من وقائع اجتماعية وانفعاال 

  
ً
، ما يسهم  تعكس نموذج اجتماعي متفاعل، يثير في املتلقي وقائع سائدة معروفة لديه سابقا

ً
يمكنه من استرجاعها الحقا

 ية النص. في تحقيق نص 

 

 ثانيا: التعريف بالصبر وفضائله 

   24أي نصبوه للقتل.معنى الصبر في اللغة: الصبر: نقيض الجزع. والصبر: نصب االنسان للقتل، فهو مصبور، وصبروه   

ى )َصُبوٌر(
َ
ث
ْ
ن
ُ
ِميٍر، )وَصُبوٌر(، واأل

َ
اٌر )وَصِبيٌر(، كأ ُهَو صاِبٌر( وَصبَّ

َ
 )ف

ً
ْير هاٍء،   ُيَقال: )َصَبَر( الرَّجُل )َيْصِبُر( َصْبرا

َ
، ِبغ

ً
يضا

َ
أ

جمع ُصُبٌر.
ْ
ْفِس عنَد الَجَزِع، َوقد صَ  َوال ْبُر: َحْبُس النَّ اَل الَجْوَهرِّي: الصَّ

َ
نا:  َبَر فالٌن ِعْند َوق

َ
ه أ

ُ
، وَصَبْرت

ً
ِصيَبِة َيْصِبُر َصْبرا

ُ
امل

ُهم{  ِذيَن َيْدُعوَن َربَّ
َّ
ْفَسَك َمَع ال

َ
ى: }َواْصِبْر ن

َ
َعال

َ
ُ ت

َّ
اَل َّللا

َ
ي اْحِبْس نْفَسَك َمَعهم.25َحَبْسُته، ق

َ
ُبو عبيد: وأصل   26، أ

َ
اَل أ

َ
ق

ْيئا فقد صبره.
َ
بر الَحْبس وكل من َحَبَس ش   الصَّ

َّ
 َحَبَسه.َصَبَره َعِن الش 

ً
 27ْيِء َيْصِبُره َصْبرا

 28وقد عّرف الغزالي الصبر الشرعي في »إحياء علوم الدين«: " بأنه ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة"،

كر  ولكن الثبات قد يكون في مقابلة ما هو ليس بباعث الشهوة كالصبر على أذى الناس في تحمل الدعوة إلى هللا، وذ

أنواعا وهي: الصبر على الطاعة، وعن املعصية، وعند املصيبة، وهو بكل أنواعه مطلوب من املؤمن في  العلماء للصبر 

الصبر خلق كثر ذكره في القرآن الكريم وما  ألنه يعينه على تحمل صعوبات الحياة ومواجهة تقلباتها، و   29جميع أحواله؛

ثال صبر عن شهوة الفرج، والكرم صبر عن حب املال،  رها منه، فالعفة مذلك إال أن جميع األخالق مردها عليه، وصدو 

والحلم صبر عن تلبية داعي الغضب وغيرها من الخصال محتاجة إلى الصبر؛ لهذا نجد تكرار األمر به في القرآن واألجر  

من  ل الصالحات ولم يكن معلى من لم يؤمن ويعم   العظيم الذي أعده هللا للصابرين في الدنيا واآلخرة، وقد حكم هللا  

َعۡصرِ تواصوا بالحق والصبر بالخسران املبين فقال :   
ۡ
ۡسرٍ  1﴿َوٱل

ُ
ِفي خ

َ
َن ل نَسَٰ ِ

ۡ
ِت    2ِإنَّ ٱإل

َٰ
ِلَح

 ٱلصََّٰ
ْ
وا

ُ
 َوَعِمل

ْ
ِذيَن َءاَمُنوا

َّ
 ٱل

َّ
ِإال

ۡبرِ   ِبٱلصَّ
ْ
َواَصۡوا

َ
َحّقِ َوت

ۡ
 ِبٱل

ْ
َواَصۡوا

َ
ستعانة به وجعل الصابرين في معيته  باال   أمر  ر أيضا أن هللا  ومن فضائل الصب  30﴾3َوت

ِبِريَن فقال: 
َ َمَع ٱلصََّٰ

َّ
 ِإنَّ ٱَّلل

ِۚ
ِة وَٰ

َ
ل ۡبِر َوٱلصَّ  ِبٱلصَّ

ْ
 ٱۡسَتِعيُنوا

ْ
ِذيَن َءاَمُنوا

َّ
َها ٱل يُّ

َ
أ
ِذيَن  وعلق الفالح عليه  31﴾153﴿َيََٰٰٓ

َّ
َها ٱل يُّ

َ
أ
﴿َيََٰٰٓ

 وَ 
ْ
 َوَصاِبُروا

ْ
 ٱۡصِبُروا

ْ
ُق َءاَمُنوا  َوٱتَّ

ْ
وا

ُ
 َراِبط

ُ
ك
َّ
َعل

َ
َ ل

َّ
 ٱَّلل

ْ
ۡفِلُحوَن وا

ُ
:  وقد جعل هللا لجزاء األعمال حدا ونهاية فقال 32﴾200ۡم ت

﴾ 
ۖ
اِلَها

َ
ۡمث

َ
ُر أ

ۡ
ُهۥ َعش

َ
ل
َ
َحَسَنِة ف

ۡ
َء ِبٱل

َٰٓ
ِبُروَن  أما الصابرون فقد جعل أجرهم بغير حساب فقال:  33﴿َمن َجا

ى ٱلصََّٰ
َّ
َما ُيَوف ﴿ ِإنَّ

 
َ
ۡجَرُهم ِبغ

َ
 34﴾10ۡيِر ِحَساب  أ

سلم الصابر يستعين باهلل ويتوكل عليه ويفوض أمره إليه فال ملجأ منه إال إليه، وعليه أن يؤمن بقضاء  ملوا

هللا وقدره ويوقن أن الذي أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ فيشعر بمعية هللا وحمايته ورعايته له،  

 فال بد من الصبر عند الصدمة  تبرم وال الضيق يرد من  الجزع وال الهلع وال الوينزل على قلبه برد اليقين فال  
ً
قدر هللا شيئا

 .األولى لئال يحرم من املثوبة
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 من سورة البقرة (157-155) ثالثا: عناصر القصدية واملقبولية واملوقفية في مفهوم الصبر من اآليات

 النص:  

وۡ 
َ
خ
ۡ
َن ٱل ۡيء  ّمِ

َ
م ِبش 

ُ
ك َونَّ

ُ
َنۡبل

َ
ۡقص  ﴿َول

َ
ُجوِع َون

ۡ
ِل َوٱ  ِف َوٱل ۡمَوَٰ

َ ۡ
َن ٱأل ِبِريَن ّمِ

ِر ٱلصََّٰ ِ
ّ
ِتِۗ َوَبش َمَرَٰ

َّ
نُفِس َوٱلث

َ ۡ
َبۡتُهم   155أل َصَٰ

َ
 أ
َٰٓ
ا
َ
ِذيَن ِإذ

َّ
ٱل

ِجُعوَن  ۡيِه َرَٰ
َ
 ِإل

َٰٓ
ا ِ َوِإنَّ

َّ
ا َّلِل  ِإنَّ

ْ
ا وَٰٓ

ُ
ال
َ
 ق

ٞ
ِصيَبة ِهۡم َوَرۡحمَ  156مُّ ّبِ ن رَّ ٞت ّمِ

َوَٰ
َ
ۡيِهۡم َصل

َ
ِئَك َعل

َََٰٰٓ
ْول
ُ
ِئَك ُهمُ أ

َََٰٰٓ
ْول
ُ
 َوأ

ۖٞ
ۡهَتُدوَن  ة

ُ ۡ
 35﴾157ٱمل

 

   املعنى العام 

لقد مضت سنة هللا في الحياة أن يصقل نفوس عباده وينقيهم بالبالء؛ فالشدائد تصنع النفوس العظام وتخرج مكنون  

العقيدة؛ فتعز في نفوسهم وال  الطاقة وتظهر معادن الرجال، وال بد من البالء ليتبين صدق املؤمنين في تأدية واجبات 

وهذا النص يبين   36الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها فثمنها غاٍل؛  ها التخلي عنها، واستمات أهلها من أجليسهل عند 

سيبتلي املؤمنين بأنواع من البالء ليختبر أحواهم هل يصبرون على ما هم عليه من الطاعة أم ينخذلون   أن هللا 

دو أو أي مكروه، والجوع بالقحط وشح القوت، ونقص  وينتكسون إلى املعصية؟ هذا االبتالء يكون بش يء من خوف الع

و القتل، ونقص من الثمرات بإهالك الحرث وغيرها،  من األموال بذهابها ونقصانها، ونقص من األنفس باملوت أو املرض أ

بتكرارها  ثم بّين أن البشارة تكون ملن قابل هذا البالء بالصبر واالسترجاع وذلك بالتلفظ باللسان واليقين بالقلب وليس  

لعظيم ألولئك  على اللسان دون االستشعار بها فيتصور بقلبه ما خلقه هللا ألجله وإن كل ش يء راجع إليه، ثم بّين األجر ا

الصابرين بأن عليهم صلوات من ربهم ورحمة؛ وذلك بإعالء منزلتهم بين الناس والنجاح في الدنيا، وما يكون لهم من حسن  

ى بقضاء هللا، ومغفرة ذنوبهم والفوز بالجنة في اآلخرة، ثم وصفهم بأنهم املهتدون إلى ما  العزاء في املصيبة وبرد الرض 

 37ألوقات العصيبة واملهتدون إلى الجنة والفائزون بالنعيم.ينبغي عمله في مثل هذه ا

 

 عناصر القصدية في اآليات 

الء من هللا لعباده املؤمنين ما هو إال  لقد تضافرت عناصر االتساق واالنسجام في النص لتبّين قصديته من أن االبت

قيدتهم ودعوى إيمانهم بالقضاء والقدر، والرض ى والتسليم هلل في كل ما يصيبهم،  امتحان لهم على ثبات صدقهم في ع

بأنواع وضروب من املصائب، وأنهم إذا ما قابلوا ذلك بالصبر واالسترجاع  وأن النعم التي يجب أن يشكروا هللا عليها تقترن  

يعدهم ألمر أكبر من ذواتهم وأكبر من حياتهم لهذا    ان لهم الجزاء الحسن في الدنيا واآلخرة، وكل هذا االبتالء؛ ألن هللا  ك 

 وهو التجرد املطلق هلل
ً
 ساميا

ً
 واحدا

ً
 ولطاعته؛ فابتدأ بالعطف بالحرف  يجردهم من كل غاية ومن كل هدف إال هدفا

َ  ما عطف على قوله تعالى:  "الواو" والذي قال عنه املفسرون إنه إ
َّ

 ِإنَّ ٱَّلل
ِۚ
ِة وَٰ

َ
ل ۡبِر َوٱلصَّ  ِبٱلصَّ

ْ
 ٱۡسَتِعيُنوا

ْ
ِذيَن َءاَمُنوا

َّ
َها ٱل يُّ

َ
أ
﴿َيََٰٰٓ

ِبِريَن 
فيكون عطف املقصد وهو هنا الصبر على أنواع االبتالءات على املقدمة وهي األمر باالستعانة    38﴾153َمَع ٱلصََّٰ

ۡم َتۡهَتُدوَن ه تعالى: بالصبر، وإما أن يكون عطف على قول
ُ
ك
َّ
َعل

َ
ۡم َول

ُ
ۡيك

َ
ِتمَّ ِنۡعَمِتي َعل

ُ
حتى يعلم املسلمون أن تمام  ﴾ 150﴿ َوأِل

وأن هذه املصائب تبّين ثباتهم على    39عنهم نزول املصائب واالبتالءات بهم، النعمة ومنزلة الكرامة عند هللا ال يمنع

ين ال يجلب لهم حظوظ الدنيا ولذلك جاء  ينوا أن انتمائهم لهذا الدوتسليمهم لقضائه، وأن يتق اإليمان ومحبتهم هلل 

ِبِريَن بعده 
ِر ٱلصََّٰ ِ

ّ
ِذيَن ءَ وجعل قوله تعالى:  ﴾155﴿َوَبش

َّ
َها ٱل يُّ

َ
أ
َ َمَع  ﴿َيََٰٰٓ  ِإنَّ ٱَّللَّ

ِۚ
ِة وَٰ

َ
ل ۡبِر َوٱلصَّ  ِبٱلصَّ

ْ
 ٱۡسَتِعيُنوا

ْ
اَمُنوا

ِبِريَن 
م﴾وقوله:  40الء،الج األمرين تمام النعمة واالبتبين املتعاطفين ليكون إرشادا لع﴾ 153ٱلصََّٰ

ُ
ك َونَّ

ُ
َنۡبل

َ
أي:   ﴿ل

ء والتوطين عليه واالستعداد لتحمله  لنمتحنّنكم وجاءت الكلمة بصيغة املضارع املؤكد لتهيئة النفوس لهذا االبتال

االنتساب إلى الدين أن ال  واالستفادة منه في تحصيل الثواب فهنا تظهر فائدة اإلخبار بالبالء قبل وقوعه؛ فليس معنى 

ۡيء  ﴾ثم قال:  41ُيبلوا في دنياهم، بل تجري عليهم سنة هللا في الخلق من وقوع املصائب بأسبابها،
َ

فاستعمل اسم   ﴿ِبش 
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ۡيء   لغرض التهوين لألمر املفجع فأفادت تقليل أمر املصيبة؛ فقد بينها باسم جنس فقال:  عام وجاءت منكرة    جنس
َ

﴿ِبش 

ۡوِف 
َ
خ
ۡ
َن ٱل وذلك ليس للتعظيم وال للتنويع؛ ولكن لقصد التهوين والتحقير والتقليل من املصاب وللتفرقة بين الخوف    ﴾ّمِ

  عقوبة لهم كقوله:  والجوع اللذين سلطهما هللا على بعض األمم 
ْ
وا

ُ
ان
َ
ۡوِف ِبَما ك

َ
خ
ۡ
ُجوِع َوٱل

ۡ
ُ ِلَباَس ٱل

َّ
َها ٱَّلل

َ
ق
ََٰ
ذ
َ
أ
َ
﴿ف

ل كلمة "ش يء" وهناك استعمل ما يدل على املالبسة  ؤمنين؛ فهنا استعموبين ما يصيب امل 42﴾112َيۡصَنُعوَن 

ۡوِف وَ  43والتمكن،
َ
خ
ۡ
َن ٱل ۡيء  ّمِ

َ
نُفِس  ثم أوضح أصناف هذه االبتالءات بقوله: ﴿ِبش 

َ ۡ
ِل َوٱأل ۡمَوَٰ

َ ۡ
َن ٱأل ۡقص  ّمِ

َ
ُجوِع َون

ۡ
ٱل

﴾ فذكر الخوف وهو توقع مكروه من عدو أو غيره فقد كان امل ِتِۗ َمَرَٰ
َّ
سلمون في قلة وكان املشركون يتألبون عليهم كما  َوٱلث

ا نقص األموال  في بعض الغزوات، وأم   وقع في يوم األحزاب، وأما الجوع فما أصابهم من قحط وجدب وقلة الطعام والزاد

فقلة األنعام في أيديهم نظرا ألن أغلبهم قد هاجر من مكة صفر اليدين، وأما نقص األنفس فما كان من القتل  

تشهاد في سبيل هللا واملوت باملرض أو الشيب، وأما نقص الثمرات فأغلبها ثمرات النخيل نشأ من قلة العناية  واالس

ِر  غزوات وما يصيب الثمر بنخيلهم لخروجهم لل ِ
ّ
ات من اآلفات، ثم أعقب ذلك ذكر البشارة فأوجز فيها بقوله: ﴿َوَبش

ِبِريَن 
َونَّ 155ٱلصََّٰ

ُ
َنۡبل

َ
م﴾ فعطف هنا جملة انشائية على جملة خبرية، وقد خاطب فيها هللا  ﴾ وهي جملة معطوفة على ﴿ل

ُ
ك

  الرسول   م﴾ فكان املقصد من أن تكون البشارة على لسان
ُ
ك َونَّ

ُ
َنۡبل

َ
بمناسبة أنه ممن شمله الخطاب في قوله: ﴿ل

وقيل الخطاب   44وليكون سببا لتعلق املؤمنين به من حيث حصول الخير لهم عن طريقه، تكريم شأنه  الرسول 

ِ   ثم وصف الصابرين املستحقين للبشارة 45لكل من يتأتى منه البشارة،
َّ

ا َّلِل  ِإنَّ
ْ
ا وَٰٓ

ُ
ال
َ
 ق

ٞ
ِصيَبة َبۡتُهم مُّ َصَٰ

َ
 أ
َٰٓ
ا
َ
ِذيَن ِإذ

َّ
بقوله: ﴿ٱل

ِجُعوَن  ۡيِه َرَٰ
َ
 ِإل

َٰٓ
ا   46لراجح؛وتدخل على املجزوم بوقوعه، أو ا  الظرفية التي تتضمن معنى الشرطفاستعمل "إذا"  ﴾  156َوِإنَّ

أن االسترجاع متوقع الحصول من املؤمنين الصابرين الذين يدركون معناه فال يتلفظون به فاتضح القصد من اآلية ب

فقط من غير يقين بما يحمل من معنى؛ بأنهم من خلق هللا وملك هللا وأنهم إلى هللا راجعون؛ فاالسترجاع الحقيقي يكون  

ر كلمة "بتسل
ّ
 ﴾ مصيبة" في قوله تعالى: يم وصبر وإذعان، وقد نك

ٞ
ِصيَبة فدخل تحتها كل ما يؤذي املؤمن ويصيبه،  ﴿ مُّ

فيتبّين منها    47سواء كانت من قبل هللا أم من قبل العباد، وهي: النكبة ينكبها اإلنسان وإن صغرت، وتستعمل في الشر،

 للمبتلين مؤكدة "بإّن"؛ ألن  ر املصاب؛ فاستعمل كلمات تكون مل أن الصبر واالسترجاع مطلوب من املؤمن وإن صغ
ً
جأ

﴾ فقال:  48املقام مقام اهتمام، فقد يفقد املصاب رشده وينس ى من هول مصيبته وشدتها أنه ملك هلل؛ ِ
َّ

ا َّلِل التي   ﴿ِإنَّ

 فيها تذكير للمؤمنين بتوحيد هللا واإلقرار بالعبودية وامللك، وفي قوله:
َ
 ِإل

َٰٓ
ا ِجُعوَن ﴿َوِإنَّ   بالهالك وعدمإقرار منهم    ﴾ 156ۡيِه َرَٰ

وكان ختام اآليات ما أجمل سابقا من الجزاء    49الخلود والبعث من القبور، واليقين أن رجوع األمر كله إليه كما هو له،

 املبشر به فقال: 
ُ ۡ
ِئَك ُهُم ٱمل

َََٰٰٓ
ْول
ُ
 َوأ

ۖٞ
ِهۡم َوَرۡحَمة ّبِ ن رَّ ٞت ّمِ

َوَٰ
َ
ۡيِهۡم َصل

َ
ِئَك َعل

َََٰٰٓ
ْول
ُ
االسمية في بيان  ﴾ فاستعمل الجملة 157ۡهَتُدوَن ﴿أ

لثبات واالستمرار، وابتدأ فيها باسم اإلشارة "أولئك" للتنبيه على أن املشار إليهم هم أولئك املتصفون  الجزاء إلفادة ا

وعطف  بجميع الصفات السابقة على اسم اإلشارة، وأن الحكم الذي يأتي بعد اسم اإلشارة مترتب على تلك األوصاف، 

أن هؤالء املوفقين للصبر واالسترجاع هم املهتدون ملا   رفين املؤكدة بضمير الفصل؛ ليّبن عليها جملة اسمية معرفة الط

ٞت ﴾ والصالة هنا مجاز في التزكية واملغفرة؛ إذ هي من االسماء   َوَٰ
َ
فيه الخير لهم في الدارين، فذكر من الجزاء ﴿ َصل

صيغة الجمع إلفادة  من الناس الدعاء، وجاءت الكلمة برحمة، ومن املالئكة االستغفار، و ال  املشتركة املعنى فهي من هللا  

﴾ ألنه أوكد وأبلغ،
ٌ
فكان على     50معنى أنها رحمات وتزكيات تتلو بعضها بعضا، ثم كررها باختالف اللفظ فقال: ﴿َوَرْحَمة

لواته ورحمته  يا ورغبات البشر إال رض ى هللا وصالجماعة املسلمة أن تمض ي في طريقها ال تتطلع إلى ش يء من ملذات الدن

كل هذه األساليب أعانت املتلقي على فهم مقصود  51من أجلها،  ون وهي الغاية التي أعدهم هللا وشهادته بأنهم مهتد

 النص. 
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 عناصر املقبولية في اآليات  

ب  عند النظر في موقف املتلقي من النص، يتوقع أن يفهم أن املقصود من النص تربية املؤمنين على الصبر وتحمل نوائ

ثمن يجب  الحياة ومصائبها في سبيل الدعوة إلى هللا ومن أجل الفوز برضوانه وجنته، وأن لهذه العقيدة تكاليف باهظة ال

يقدم لهم بالتعريف عن وقوع هذه االبتالءات بهم إال ليمتحنهم وليوطنوا  ما كان ل أن تؤدى، فقبلوا من النص أن هللا 

نزلت بهم؛ فيبتعدون عن الجزع ويسهل عليهم تحملها، وأن لهذه االبتالءات  أنفسهم على الصبر على املصائب إذا ما 

النبي الكريم وأصحابه  تعجيل للثواب وزيادة أجر، وأن الكفار إذا ما شاهدوا فوائد منها؛ أن مجرد الخوف منها فيه 

ما اختاروا هذا الدين إال   الكرام ثابتين على دينهم على الرغم من الضّر الذي يقع بهم من جوع وخوف يتأكد لهم أنهم 

من املؤمنين؛ فاملنافق إذا عرف  ليقينهم بصحته فكان ذلك أدعى لهم إلى اتباعه، وكذلك من فوائدها تمييز املنافقين 

مكلفة وثقيلة نفر منه وابتعد عنه فتخلص املسلمون منه، وأيضا تبّين إخالص املؤمنين في حالة  بأن هذا الدين تبعاته

وقبلوا أن هللا ما أمرهم باالستعانة في مقاومة املصائب ونوائب    52أكثر منه في حالة إقبال الدنيا عليهم،  االبتالءات يتضح

ة ذلك، وأن املقصود بالصبر في آيات القرآن هو ملكة التجلد  هر بالصبر والصالة إال ألنهما سالحا املؤمن في مواجهالد

يه في سبيل الحق ونصرته، وهو فضيلة تربي ملكات الخير في نفس  واالحتمال والثبات التي تهون على اإلنسان ما يالق

في سبيل نصرة  ي باالكتساب وبتعويد النفس احتمال املصائب واملكاره  اإلنسان لهذا ارتبطت به جميع الفضائل، وأنه يأت

ختيار والرض ى  الحق، وأن الذي يقرن تحمله للمكروه بالضجر والسآمة ال يسمى صابرا؛ بل الصابر من تحمل ذلك باال 

 53والتسليم.

وقبلوا أن ما يصيب املسلم من أذى وإن صغر فإنه يدخل تحت اسم املصيبة فيؤجر على صبره عليه  

    واحتساب األجر فيه؛ أيد ذلك ما روي عن النبي
َ

 َسَقٍم، َوال
َ

 َوَصٍب، َوال
َ

َصٍب، َوال
َ
ْؤِمَن ِمْن ن

ُ ْ
أنه َيُقوُل: " َما ُيِصيُب امل

ى اِتِه ". َحَزٍن، َحتَّ
َ
ئ َر هللُا ِبِه ِمْن َسّيِ فَّ

َ
 ك

َّ
ُه، ِإال َهمُّ ُيِهمُّ

ْ
األولى، وال ينافي ذلك حزن  وأن الصبر إنما يكون عند الصدمة  54ال

ن الرحمة ورقة القلب التي لو فقدها اإلنسان لكان قاس ي القلب ال يرجى منه خير؛ فقد جاء  اإلنسان عند نزولها؛ فإنه م 

 
َ
ن
َ
ِ  ِس ْبِن َماِلٍك  في الصحيحين َعْن أ

َّ
َنا َمَع َرُسوِل َّللا

ْ
ل
َ
اَل: َدخ

َ
ُم،    ، ق

َ
ال ْيِه السَّ

َ
ْبَراِهيَم َعل ًرا إِلِ

ْ
اَن ِظئ

َ
ِبي َسْيٍف الَقْيِن، َوك

َ
ى أ

َ
َعل

 َرُس 
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ِ  ف

َّ
ِلَك َوِإْبَراِه   وُل َّللا

َ
ْيِه َبْعَد ذ

َ
َنا َعل

ْ
ل
َ
مَّ َدخ

ُ
ُه، ث مَّ

َ
ُه، َوش

َ
ل َقبَّ

َ
ِ  ِإْبَراِهيَم، ف

َّ
ْت َعْيَنا َرُسوِل َّللا

َ
َجَعل

َ
  يُم َيُجوُد ِبَنْفِسِه، ف

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف   ُه َعْبُد الرَّ
َ
َقاَل ل

َ
اِن، ف

َ
ِرف

ْ
ذ
َ
 ت

َ
؟ ف ِ

َّ
َت َيا َرُسوَل َّللا

ْ
ن
َ
َقاَل  : َوأ

َ
َرى، ف

ْ
خ
ُ
َبَعَها ِبأ

ْ
ت
َ
مَّ أ

ُ
«، ث

ٌ
َها َرْحَمة َقاَل: »َيا اْبَن َعْوٍف ِإنَّ

 
َ
َب يَ : »ِإنَّ الَعْيَن ت

ْ
وَن«. ْدَمُع، َوالَقل

ُ
ْحُزون

َ َ
ا ِبِفَراِقَك َيا ِإْبَراِهيُم مل َنا، َوِإنَّ ي َربَّ  َما ُيْرض ِ

َّ
ُقوُل ِإال

َ
 ن
َ
 55ْحَزُن، َوال

بلسم جراحهم يضمدون به شرخ قلوبهم بما فجعوا به من مصيبة، ويعوضون به  وقبلوا أن االسترجاع هو  

ا  ُت َرُسوَل هللِا خيرا مما أصابهم؛ فتقول أم سلمة َسِمعْ  َمَرُه هللُا: }ِإنَّ
َ
َيُقوُل َما أ

َ
، ف

ٌ
ِصيُبُه ُمِصيَبة

ُ
، َيُقوُل: " َما ِمْن ُمْسِلٍم ت

ْيِه َراِجُعوَن{
َ
ا ِإل ِ َوِإنَّ

َّ
ْيًرا ِمنْ ، ال 56َّلِل

َ
ُه خ

َ
 هللُا ل

َ
ف

َ
ل
ْ
خ
َ
 أ

َّ
ْيًرا ِمْنَها، ِإال

َ
 ِلي خ

ْ
ِلف

ْ
خ
َ
ُجْرِني ِفي ُمِصيَبِتي، َوأ

ْ
ا َماَت  لُهمَّ أ مَّ

َ
ل
َ
ْت: ف

َ
ال
َ
َها "، ق

 
َ
َمة

َ
ِبي َسل

َ
ْيٌر ِمْن أ

َ
ْسِلِميَن خ

ُ ْ
يُّ امل

َ
ُت: أ

ْ
ل
ُ
، ق

َ
َمة

َ
ُبو َسل

َ
ى َرُسوِل هللِا أ

َ
ُل َبْيٍت َهاَجَر ِإل وَّ

َ
 ؟ أ

ُ
 هللُا ِلي َرُسوَل  ، ث

َ
ف

َ
ل
ْ
خ
َ
أ
َ
ُتَها، ف

ْ
ل
ُ
ي ق ِ

ّ
مَّ ِإن

يَّ َرُسوُل هللِا هللِا 
َ
ْرَسَل ِإل

َ
ْت: أ

َ
ال
َ
ا اْبَنُتَها  اِط َح ، ق مَّ

َ
َقاَل: »أ

َ
ُيوٌر، ف

َ
ا غ

َ
ن
َ
ًتا َوأ

ْ
ُت: ِإنَّ ِلي ِبن

ْ
ُقل

َ
ُه، ف

َ
ُبِني ل

ُ
ط

ْ
 َيخ

َ
َتَعة

ْ
ِبي َبل

َ
َب ْبَن أ

ِنَيَها عَ 
ْ
ْن ُيغ

َ
َنْدُعو هللَا أ

َ
ْيَرِة«.ف

َ
غ
ْ
َهَب ِبال

ْ
ْن َيذ

َ
ْدُعو هللَا أ

َ
 57ْنَها، َوأ

واب  تسالم لقضاء هللا هم املهتدون الذين يستحقون الثوقبلوا بأن املوفقين إلى الصبر واالسترجاع واالس  

 في االعتراض على هللا أو الكفر به أو التلفظ بما ال يجوز شرعا وال  
ً
والرحمة واملغفرة، أما الذين يجعلون املصائب سببا

هو خير لهم في  صائب بهم، فأولئك هم الخاسرون غير املهتدين ملا يليق أو الشك فيما هم عليه من اإلسالم؛ للحوق امل

 الدنيا واآلخرة.
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 املوقفية في اآليات 

إن هذه اآليات سيقت من أجل تهيئة أنفس املؤمنين وتوطينها على كيفية تلقي مصائب الدنيا ومواجهتها والوسيلة التي  

ت  قف يمكن استرجاعه في كل البيئات والعصور؛ فما زاليستعملونها من أجل التخفيف من وطأة ألم املصيبة، وهو مو 

والبالء، فإذا أصاب املؤمن خير حمد هللا وشكره، وإذا أصابه شر   حياة الناس تتقلب بين اليسر والعسر، وبين النعم

ة  صبر واحتسب األجر عند هللا، وإن حاجة الناس إلى استحضار النص تتكرر في كل زمان ومكان فكلما أملت بهم مصيب

له غير االعتصام    ا أن يبلو اإلنسان في نفسه وأهله وماله؛ لهذا ليستذكروا ما جاء في النص من أن سنة الحياة هي هكذ

باهلل وااللتجاء إليه بالصبر واالسترجاع واليقين بأن كل ما أصابه من هللا هو خير له، وأن السخط والتذمر ال يعود إليه  

على الصبر والتجلد وأن يدرك  ؤمن إال الرض ى بما كتبه هللا عليه وأن يوطن نفسه إال بالخسران والهالك فما على امل

 والرجوع إليه وتفويض األمر إليه. أهمية االستسالم هلل 

 

 الخاتمة 

 في ختام هذا البحث خلص بالنتائج اآلتية:

العربي؛ إذ إن   إن توظيف معايير النص من قصدية، ومقبولية، وموقفية في اآليات لم يخرج عن معهود الخطاب

 أحاط به.  للغة التي نزل بها، والسياق املادي والثقافي الذيالنص الديني ال يفهم إال بقواعد ا

( من أهمية الصبر في تربية النفوس  كان لتحليل عناصر القصدية في اآليات دور في بيان قصدية املتكلم )هللا  

كمل إال  بكثير من الفضائل األخرى التي ال تست ربطه هللا وتوطينها على االستسالم والرض ى بما قدره هللا؛ ولهذا  

 بالصبر.  

أوضح توظيف عناصر املقبولية في النص أهمية أن يقابل املتلقي البالء بالصبر واالسترجاع ليجني ثمار صبره في الدنيا  

 واآلخرة؛ فكان لذلك وعد للصابرين بأن يوفوا أجرهم بغير حساب.

إن سنة هللا في الحياة اقتضت أن يمر    املوقفية في استرجاع النص والعمل به في كل البيئات والعصور؛ إذاتضح معيار  

 ات ليس لها عالج كالصبر. البشر بأنواع من االبتالء

 

 التوصيات

 توص ي الدراسة باآلتي:

ا وربطها ببعضها بعضا؛ تتبع بقية اآليات في القرآن الكريم ذات العالقة بموضوع الصبر وتوظيف معايير النص فيه

تكتمل إال   الق أخرى كالشجاعة، والعفة، واإليثار ...إلخ التي ال تتحقق والإلبراز أهمية الصبر في استكمال صفات وأخ

 به.

توظيف معيار التناص في اآليات بأقسامه الداخلي والخارجي والضمني وغيره، إلظهار مدى أهمية فضيلة الصبر في  

 ذا البحث لم يسعفه الوقت للقيام بذلك.حياة املسلم، إذ إن ه

 

  هوامش البحث: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ

، )رسالة ماجستير أثر عناصر االتساق في تماسك النص دراسة نصية من خالل سورة يوسفانظر: محمود سليمان حسين الهواوشة،    1 

 م(.2008اللغة العربية وآدابها، جامعة مؤتة، في النحو والصرف، قسم 
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، فاعلية علم اللغة النص ي في تانظر: عاصم شحادة علي،  3

ً
ور: )كواالملبحليل معهود الخطاب العربي: رقائق صحيح البخاري نموذجا

 م(. 2013، 1عة اإلسالمية العاملية بماليزيا، طالجام
، )القاهرة: دار النابغة للنشر والتوزيع، املعايير النصية في السور القرآنية: دراسة تطبيقية مقارنةيسري السيد إبراهيم نوفل،  انظر:4

 م(.2014، 1ط
 .95م(، ص1998، 1لقاهرة: عالم الكتب، طترجمة: تمام حسان، )ا النص والخطاب واالجراء،روبرت دي بوجراند،  5
 .11، صمدخل إلى علم اللغةانظر: إلهام أبو غزالة، وحمد،  6
 .146ص-145، صعلم لغة النص: املفاهيم واالتجاهاتانظر: بحيري، 7
 .103، صءالنص والخطاب واإلجراانظر: دي بوجراند،  8
 .189ص-188ايير نصية القرآن الكريم"، صبشرى البستاني، ووسن املختار، "في مفهوم النص ومعانظر: 9
 .51ص-50م(، ص 2006، )مصر: دار املعرفة الجامعية، د.ط، آفاق جديدة في البحث اللغوي املعاصرانظر: محمود أحمد نحلة،  01
نة العاملية مجلة جامعة املديانظر: ميلود مصطفى عاشور، "القصدية واملقبولية بين التراث النقدي والدرس اللساني الحديث"،  11

 .356م، ص2016، يوليو 17، العدد: ع()مجم
 .104، صالنص والخطاب واإلجراءانظر: دي بوجراند،  21
 . 31صمدخل إلى علم لغة النص، انظر: أبو غزالة وحمد،  31
 .34، صعلم لغة النص النظرية والتطبيقانظر: عزة شبل،  41
، )رسالة دكتوراه في نماذج نصية من البيان والتبيين للجاحظصدية واملقبولية تحليل مفاهيم القعثمان جميل قاسم الكنج، انظر:  51
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م(، 1999، )القاهرة: املكتب املصري لتوزيع املطبوعات، د.ط، نظرية التوصيل وقراءة النص األدبيانظر: محمد، عبد الناصر حسن،  61

 .100ص-99ص
 .129م، ص2012، 4، العدد: مجلة قراءاتة لنصوص شعر محمد املاغوط"، انظر: نعيمة سعدية، "فاعلية القبول وقصد القراء 71

 .133انظر: املرجع السابق، ص 18
 .104، صالنص والخطاب واإلجراءدي بوجراند،   19
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ً
 مفهوم الخطأ الترجمي: ترجمة الشيخ والبحر أنموذجا

 

 2الحميد محمد برهان عبد 

 ** يري بن عبد الرحمنز أكمل خارك الدكتور األستاذ املش

 

 

 ملخص البحث: 

طت الضوء على اختالف  
ّ
تطّرقت هذه الورقة إلى مناقشة مفهوم الخطأ الترجمي عند منظري الترجمة والباحثين، وسل

والزيادات واملعنى العكس ي واملعنى  وجهات نظرهم تجاه مفهومه وتطبيقه مركزة على الحذف واإلضافة واإلسقاطات 

ن أن املترجم كلما التزم بالنقل الصحيح وبتطبيق اإلجراءات الصحيحة؛ ارتفع  الخاطئ. وتهدف هذه الدراسة إلى بيا

  
ً
مستوى جودة الترجمة. واستفاد البحث في هذا الصدد من معايير تقييم جودة الترجمة التي يكون الخطأ الترجمي جزءا

املواطن في ترجمة الرواية  اطات والزيادات والتحريفات في بعض بعض األمثلة التي احتوت على اإلسق منها في تحليل

  
ً
 تؤثر سلبيا

ً
العاملية "الشيخ والبحر". وقد توصلت الدراسة إلى أن لإلضافة والزيادات والحذف واإلسقاطات أبعادا

 في جودة الترجمة. 
ً
 وإيجابيا

 

 جودة الترجمة. الحذف، اإلضافة،  ، الخطأ الترجمي، اإلسقاطات، الزيادات فتاحية: امل كلمات ال

 

 قدمة امل

  
ً
 خالل القرون املاضية، وإلى يومنا هذا، أّنها مدخل إلى تواصل املجتمعات بلغاتها املختلفة، وأدت دورا

ُ
أثبتِت الترَجمة

 في معرفة تاريخ األمم السابقة، وساعدت على نقل املعرفة عبر دو 
ً
ل العالم وقاراته. فالترجمة تساعد املجتمعات  بارزا

س   على
ُ
ِهم الشعوب في عملية النهوض بالحضارة اإلنسانية، واالرتقاء  تخطي الحواجز اللغوية بسبب اختالف األلسنة فت

مهما كان إبداعه   -بها إلى أعلى املستويات. وال يقتصر بناء الحضارة اإلنسانية على شعب واحد من الشعوب دون غيره 

تركة، ونتيجة  زمنية واحدة بل هو حصيلة للتجربة اإلنسانية املش كما هو ال ينحصر في مكان واحد، أو مدة  -وتميزه 

 للتالقح الفكري بين الشعوب واألمم املختلفة. 

ومن املعلوم أن الترجمة العلمية تهتم بنقل املعلومات والنصوص إلى لغة الهدف من دون حاجة إلى كثير من التأويالت 

 فالنص   جّل اهتماماتها ينصّب على املصطلحات، بينما يكون ف
ً
 تماما

ً
وص األدبية بمختلف  األمر في الترجمة األدبية مختلفا

أنواعها مثل الشعر واملسرحية والرواية والقصة والقصة القصيرة والقصة الرمزية تحتاج إلى الكشف عن أسرار معانيها  

  ور بيانية متنوعة مثل التشبيهات واالستعارات والودقائق ألفاظها، فهذه النصوص تحتوي على ص
ً
كنايات وتحتوي أيضا

فيها وأحاسي  ِ
ّ
 يعكس ثقافة مبدعه  على مشاعر مؤل

ً
 أم نثرا

ً
 عن أن النص األدبي سواء أكان شعرا

ً
سهم وخياالتهم، فضال

 عن استبدال كلمة بأ
ً
خرى، أو استبدال عبارة بعبارة  وبيئته التي نشأ وترعرع فيها، ومن ثم؛ ليست الترجمة األدبية عبارة

 أماأخرى بل هي أعظم م 
ً
م مترجمي األعمال األدبية حيث إن الولوج إلى ن ذلك. فهذا ما يجعل املهمة صعبة وشاقة جدا

 

 . قسم اللغة العربية وآداهبا، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي ةطالب دكتورا 2
 . سالمية العاملية مباليزايعضو هيئة التدريس قسم اللغة العربية وآداهبا، اجلامعة اإل **
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ً
ن املترجم من إبراز جماليات النصوص فضال

ّ
مكنونات معاني هذه النصوص يحتاج إلى دربة عميقة وخبرة طويلة تمك

 زاوية من زوايا الصور األدبية.  عن أمانة النقل لكل 

 ّن تقييم جودة الترجمة يمكن أن يبنى على معيارين أساس هما: ين إلى أ أشار بعض الباحث 

تلبية الترجمة للشروط املنهجية األساس التي تراعي هدف الترجمة، وطبيعة املتلقين املحتملين، ونوع النص  

 املترجم. 

له طبيعة األخطاء املكتشفة  
ّ
لترجمية التي تم حلها  وكّمّيتها في النص املترجم، وكذلك تحديد وتقييم املهام اتمث

 . 1بشكل ناجح

ت فيها اإلسقاطات والزيادات والتحريفات واألخطاء؛ زادت جودتها، وارتقى مستواها،  
ّ
فالترجمة كلما قل

على إتقان عمله، ومراجعة ترجمته    وارتفعت نسبة مبيعاتها في السوق. ولكي يحّقق املترجم ما سبق فال بد من أن يحرص 

 شخص خبير مرة أخرى.   بنفسه مرة، وبعرضها على

 مّما سبق؛ ستحاول الورقة مناقشة مقومات جودة الترجمة من خالل الكشف عن مفاهيم األخطاء  
ً
وانطالقا

بيقي يحلل فيه بعض  الترجمية لدى الباحثين محاولة استخالصها وتمثيلها باألمثلة املناسبة. فمن خالل منهج نقٍد تط

، لإلشارة إلى بعض املؤاخذات والزالت والهفوات  3 العاملية "الشيخ والبحر"  للرواية 2النماذج من ترجمة محمود حسني

 في هذه الترجمة. 

 

 مفهوم الخطأ الترجمي 

 بين ا
ً
لترجمة الحرفية  قبل الخوض في بيان مفهوم الخطأ الترجمي ال بد من أن نبّين أن الترجمة دائًما ما تكون خليطا

طريقة الترجمة الحرة املنفلتة وهي   أوالهماضافة والحذف إلى طريقتين؛ والحرة. وتنقسم الترجمة الحرة من حيث اإل 

ترجمة مزاجية يتبع فيها املترجم هواه، فيترجم ما يشاء، ويحذف ما يشاء، ويضيف ما يشاء بحجة حرية الترجمة. ورأى  

اللغوية والداللية  الحرة على اإلطالق لفقدان أي نوع من الضوابط أو القواعد بعضخم أن هذه أسوأ طرق الترجمة 

وهي طريقة الترجمة الحرة التأويلية    وثانيتهما.  4مارسته املهنية املحترمة للترجمةواألخالقية التي تردع املترجم وتضبط م

ل إليه من إرهاصات ومضامين خفية  الترجمة التي تعتمد على تأويل معنى النص املصدر كما يظن املترجم وكما يخي

 منه أنها هي التي قصدها املؤلف، ولكنها علىللمعنى املقصود للنص امل
ً
األغلب تأخذ طابع االستنتاجات   صدر اعتقادا

 .  5والتأويالت الشخصية للمترجم ال للنص املصدر

على أصحاب النظرية  ويرى بعض الباحثين أن تحريف النص أو تقويله ما لم يقله يعّد أخطر مأخذ يؤخذ 

  ان في اإلضافة إلى النص، والحذف منه، فالحذف على سبيل املالتأويلية. فهم يتساهلون في بعض األحي
ً
ثال يشكل تحّديا

ال تؤثر في املعنى إن ُحذفت، وهذا ما يعني    -من وجهة نظرهم    –في وجه أصحاب هذه النظرية؛ ألن هناك بعض املقاطع  

 جواز الحذف إذا لم يكن يؤ 
ً
 بكينونة النص األصل وعناصره،  ثر في املعنى. ولكن النقاد يرون أن هذا األمر يشكل مساسا

 من جديد،  فاألمانة هي أمانة لألصل 
ً
 يتجرد من كل قيد، إننا ال نكتب نصا

ً
 ذاتيا

ً
 أو تأويال

ً
 شخصيا

ً
وليست استنتاجا

 .6وإنما نعيد كتابة نص كتب من قبل

 بأنه نوع من التساوي غير املناسب عند القيام عّرفت أمبارو الخطأ الترجمي تعر 
ً
 عاما

ً
باملهمة الترجمية  يفا

"يظهر في نص الترجمة، وينشأ عن جهل باملبادئ أو القواعد الترجمية أو  . ويعّرفه جون دوليل بأنه خطأ 7املوكلة

س فيرى أن الخطأ الترجمي  . وأما مارتينيز ميلي8باإلجراءات أو عن سوء تطبيقها، كما قد يكون نتيجة لتأويل مغلوط"

ة أشياء ال وجود لها في حذف أو زيادة أشياء دون حاجة إليها، أو تضمين نص الترجم  "يتجلى عند نقل دالالت األصل في
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ن املترجم من تقنيات  9األصل"
ّ
. وأما األخطاء اللغوية فهي قصور في املعرفة اللغوية )أي بلغة الهدف( وعدم تمك

ء اللغوية تافهة ال تؤثر على مجمل  وية أو الصرفية أو اإلمالئية وغيرها. قد تكون بعض األخطاالتحرير، كاألخطاء النح

 في الترجمةالترجمة، ولكّن بعضها 
ً
 مهما

ً
. وستشير هذه الورقة إلى  10اآلخر قد يعيق تحقيق التواصل الذي يعّد هدفا

فق عليها أغلب الباحثين وم 
ّ
 نظري الترجمة، وهي كما يأتي:أربعة أنواع من أخطاء الترجمة التي ات

 

جم إلى جزء من النص املصدر معنى ُيخالف به ما أراده الكاتب، وهذا الفعل يؤدي  نسب املتر : هو أن ي. املعنى العكس ي1

 .11إلى خيانة الكاتب في فكرته

 

 1النموذج 
“It was a great temptation to rest in the bow.” p68 

 يجلس في مقدمة القارب ليأخذ( من الترجمة: 92جاء في الصفحة )
ّ

 أال
ً
 بعض الراحة". "كان إغراًء كبيرا

  ،
ً
عكس املترجم املعنى الذي جاء في النص املصدر، فاملؤلف أراد أن يقول إن االستراحة في مقدمة القارب تعّد إغراء كبيرا

 يجلس( وهي مكّونة من )أن( و)ال(. ولعل سبب  بينما جاء في الترجمة عكس مراد املؤلف فقد أخطأ امل
ّ

ترجم وقال )أال

 تباه، وعدم مراجعة النص بعد االنتهاء من ترجمته. الخطأ يعود إلى عدم االن

. الترجمة املقترحة
ً
 : كانت االستراحة في مقدم القارب إغراًء كبيرا

 

 2النموذج 

“Perhaps it was a sin to kill the fish.” p81 

 ( من الترجمة: "ربما لم يكن من السيئ أن تقتل سمكة". 106الصفحة )جاء في 

، بينما جاء في الترجمة  ذي جاء في النص املصدرعكس املترجم املعنى ال
ً
، فاملؤلف أراد أن يقول إن قتل السمكة يعّد إثما

،
ً
ومن ثم يفهم من ذلك أنه ال   عكس مراد املؤلف فقد أخطأ املترجم وقال )لم يكن( وهي تشير إلى أن قتلها لم يكن سيئا

. ولعل سبب الخطأ يعود إلى عدم االنتباه، وعدم م
ً
 راجعة النص بعد االنتهاء من ترجمته.يكون إثما

. الترجمة املقترحة
ً
 : ربما كان قتل السمكة إثما

 

 3النموذج 

“But in the dark now and no glow showing and no lights and only the wind” p90 

الرؤية.    ( من الترجمة: "لكن في الظالم، حيث يكون هناك أي ضوء أو عالمات تمكنك من116جاء في الصفحة )

 لم يكن هناك غير الرياح". 

عكس املترجم املعنى الذي جاء في النص املصدر، فاملؤلف أراد أن يقول إن الظالم قد هبط ولم يكن هناك  

ؤلف فقد أخطأ املترجم وقال )يكون هناك( وهي تشير إلى وجود الضوء، أي ضوء، بينما جاء في الترجمة عكس مراد امل

)ال( قبل الكلمة )يكون(، فاملقطع جاء غير منسجم وبخاصة مع الجملة )لم يكن هناك غير   وكان ينبغي عليه أن يضيف

 عن عدالرياح
ً
م مراجعة النص  ( التي تنفي وجود أي ش يء في الظالم غير الرياح. ولعل سبب الخطأ سبق قلم، وفضال

 بعد االنتهاء من ترجمته. 
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 الريح. أضواء في املنظور، وليس هناك سوى   : لكن اآلن في الظالم، وال وهج والالترجمة املقترحة

 

ب  . املعنى الخاطئ أو الزائف2
ّ
: هو مخالفة في الترجمة ناجمة عن فهم سيئ ملعنى لفظة أو مقولة في نص ما، وال يترت

ع  . ويتأتى املعنى الخاطئ عن داللة ظّنها املترجم صحيحة ولكنها في الواق12معنى عكس ي أو انعدام معنىعلى هذا ارتكاب 

 . 13خاطئة بسبب سوء التفسير

 

 1النموذج 

“Light breeze,” he said. “Better weather for me than for you, fish.” p45 

 "نسيم لطيف. طقس جيد بالنسبة لي وللمرلين".( من الترجمة: 67جاء في الصفحة )

قول إن النسيم العليل يناسب  أخطأ املترجم في ترجمة املعنى الذي جاء في النص املصدر، فاملؤلف أراد أن ي

ناسب ومالئم للشيخ  ، بينما جاء في الترجمة أن النسيم العليل مالشيخ ويالئمه أكثر مما يناسب السمكة ويالئمها

. ولعل سبب الخطأ يعود إلى عدم االنتباه، وعدم مراجعة النص بعد االنتهاء من ترجمته. 
ً
 والسمكة معا

 وليس لك، أيتها السمكة. هذا طقس أفضل لي  : قال: نسيم عليل.الترجمة املقترحة

 

 2النموذج 

“But he was that big and at the end of this circle he came to the surface only thirty yards away and the man saw his tail 

out of water.” p69 

 ياردة 30اقتربت من السطح فقط بـــ "ولكنها كانت بهذا الحجم. كانت قد ( من الترجمة: 93جاء في الصفحة )

 فوق سطح املاء". مع نهاية 
ً
 دورتها. رأى العجوز وقتها ذيلها ظاهرا

أخطأ املترجم في ترجمة املعنى الذي جاء في النص املصدر، فاملؤلف أراد أن يبّين أن السمكة قد طفت على  

نت  جمة أن السمكة قريبة من سطح املاء أي إنها كاياردة من القارب، بينما يفهم من التر  30سطح املاء وكانت على بعد 

قد أساء إلى انسجام النص. والغريب  ( away)ياردة، وهو فهم خاطئ، حيث إن املترجم بإسقاطه للكلمة  30على عمق 

 فوق سطح املاء، فكيف تكون السمكة على عمق 
ً
  30أن املترجم قد ذكر بعد سطر واحد أن العجوز رأى ذيلها ظاهرا

. ولعل سبب الخطأ يعود إلى عدم االنتباه،  14تساوي ثالثة أقدام ذيلها فوق سطح املاء؟ ومن املعلوم أن الياردة ياردة و 

 وعدم مراجعة النص بعد االنتهاء من ترجمته. 

: لكن السمكة كانت بتلك الضخامة. وفي نهاية هذه الدورة طفت السمكة على سطح املاء  الترجمة املقترحة

 من املاء. على بعد ثالثين يار 
ً
 دة فقط، فرأى الشيخ ذيلها خارجا

 

 3النموذج 

“He was eighteen feet from nose to tail,” the fisherman who was measuring him called.”  p95 

 من األنف   80"قال الصياد الذي كان يقيس: هيكل السمكة طوله ( من الترجمة: 122جاء في الصفحة )
ً
قدما

 إلى الذيل".

جم في ترجمة املعنى الذي جاء في النص املصدر، فاملؤلف أراد أن يقول إن طول السمكة ثمانية  املتر أخطأ 

  ،
ً
، وهو غير صحيح وغير منسجم منطقيا

ً
 من األنف حتى الذيل، بينما جاء في الترجمة أن طولها ثمانون قدما

ً
عشر قدما
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  30علوم أن القدم تساوي ما يقارب ن املر؟ وم فكيف يستطيع الشيخ أن يربط سمكة بهذا الطول في قارب صغي

 
ً
 تساوي ما يقارب  80، أي أن 15سنتمترا

ً
، وهذا الطول يناسب طول حوت كبير، وال يناسب طول السمكة   24قدما

ً
مترا

 التي اصطادها الشيخ. ولعل سبب الخطأ سبق قلم، وكان ينبغي على املترجم أن يراجع النص بعد االنتهاء من ترجمته. 

 من األنف إلى الذيل.ةقترحمة امل الترج
ً
 : صاح الصياد الذي كان يقيسها: إّن طولها ثمانية عشر قدما

 

: هو عدم ترجمة عنصر داللي أو أسلوبي في النص املصدر إلى النص الهدف من دون مسوغ. وال  .  الحذف أو اإلغفال3

والحساسة وال يحق للمترجم  قيقة ة الدبّد من التفريق بين الحذف واإلسقاط، فالحذف يعّد من إجراءات الترجم

؛ حيث إن املترجم ال يقرر حذف وحدة املعنى إال بمسّوغ موضوعي كأن تعيق تلك  16تطبيقه إال في حاالت اضطرارية 

الوحدة الفهم أكثر مّما تعين عليه، أو أن حذفها في لغة الهدف يحقق األثر عينه وهي في النص املصدر، أي يحذف  

،  ضلة تفي معاملترجم إذا وقع 
ً
رجمية تقتض ي الحذف. وأشار الدميرال إلى أن املترجم مطالب باختيار ما هو أخف ضررا

أي أن يمّيز عند ترجمة نص ما بين ما هو جوهري وما هو ثانوي، فإن اضطر إلى الحذف حذف ما ليس له تأثير على  

ند حذف جزء من الجملة الثانية؛  نتج علتي ت. ويرى علماء لسانيات النص أن الحذف يشير إلى تلك العالقة ا17املعنى

ساقي بعاّمة على أنه  
ّ
 عالقة قبلّية، ويفّسر الحذف االت

ً
ل غالبا

ّ
لدليل عليه في الجملة األولى. وهذا يعني أن الحذف يمث

  
ً ّ
ساق وتماسك بشكل دائم، بل قد يكون مخال

ّ
ميل من اللغة نحو االقتصاد، لكن هذا ال يعني أن الحذف وسيلة ات

ساقبا
ّ
 .  18وتماسكه النص  ت

وذكر ليونيد أن الحذف يعّد ظاهرة معاكسة تماًما لإلضافة. فبعض الكلمات الزائدة عن الحاجة تتعرض  

ر عن املعاني التي يمكن استنتاجها من النص، وهناك حاالت ال بّد فيها   للحذف من الناحية الداللية، أي تلك التي تعّبِ

 .19استبدال الكلمتين بكلمة واحدةدف وك املرامن اللجوء إلى الحذف كعدم تكرار  

 فله ضوابطه وشروطه، وقد عاب ليونيد على الترجمة  
ً
 أو مزاجّيا

ً
تبّين مّما سبق أن الحذف ليس عشوائيا

 فهناك كثير من فقدان املعلومات؛ ألن النص يخضع  
ً
الحرة في أنها ال تنقل معاني النص املصدر بصورة دقيقة تماما

  ،
ً
 خطر االنتقال إلى حدود بعيدة املنال، حيث  في حين يمكن تجّنبها. وفي الوقت نفسه،  لتحوالت عميقة جدا

ً
هناك دائما

. وذكرت كريستيانا نورد أنه إن كان هدف الترجمة إعادة إنتاج  20تتحول الترجمة الحرة إلى إقحام من عنديات املترجم

أ  سيكون خط   - محدد عند متلقي النص الهدف    طاملا أنه ليس بسبب افتراض مسبق   -املحتوى برمته، فإن أصغر حذف  

. إال إن الحذف نفسه لن يكون خطأ إذا ما تطلب هدف الترجمة مجرد تلخيص عام للمعلومات املهمة التي  
ً
ترجميا

 .  21يحتويها النص

وأما اإلسقاط فعادة ما يكون غير مسوغ فليس من حق املترجم أن يتجاهل عبارة، أو يلف ويدور حول كلمة  

نى، وينبغي على املترجم أن يتحاش ى الحرفية املطلقة مع مراعاة االلتزام  ة ال يعرفها أو يقفز جملة، أو يحّرف معأو جمل

. وأشار يوسف بكار إلى أن أسوأ أنواع الحذف وأشّدها خيانة الحذف املتعمد الذي يلجأ إليه  22باملعنى واملضمون 

 ملعاني العبارات 
ً
التي يترجم عنها، فال يجد  واالصطالحات والجمل والفقرات في اللغة املترجم لعجزه وعدم إدراكه جيدا

طريقة أفضل من الحذف للتخلص من املعضالت التي تواجهه. وقد يؤدي ضعف املترجم في اللغة التي يترجم عنها إلى  

عن النص   . وذكر جون دوليل أن الحذف يعّد خطأ في الترجمة يرتكبه املترجم عندما يغّيب23التلخيص ال الترجمة

 من عناصر املعنى 
ً
 . 24الوارد في النص املصدر من دون مسّوغ الهدف عنصرا

 1النموذج 
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“When the old man had gaffed her and clubbed her, holding the rapier bill with its sandpaper edge and clubbing her 

across the top of her head until her colour turned to a colour almost like the backing of mirrors, and then, with the boy’s 

aid” pp 35, 36 

( املقطع السابق كله، وليس له أي مسوغ، وهو بهذا اإلسقاط قد فّوت على  56أسقط املترجم في الصفحة )

ث عن الشيخ عندما كان  القراء فرصة االطالع على صورة املشهد كاملة كما جاءت في النص املصدر. فالسياق يتحد

ك املرلين. وخاضت السمكة األنثى التي علقت  يتذكر كيف أنه في يوم من األيام أصاب بصنارته سمكة من زوج من أسما 

 بالصنارة، معركة عنيفة مع الشيخ، سرعان ما أنهكتها، وبقي الذكر بجانبها طوال الوقت.    

السيف ذي الحافة    طها بالهراوة، وهو ممسك بمنقارها: عندما طعنها الشيخ بالخطاف وخبالترجمة املقترحة

 إياها 
ً
، ثم،  الحادة مثل ورق الزجاج، ضاربا

ً
على قمة رأسها إلى أن استحال لونها إلى لون يشبه ظهر املرايا تقريبا

 وبمساعدة الصبي. 

 

 2النموذج 

“he pushed the blade of his knife into his head and drew him out from under the stern. He put one of his feet on the fish” 

p59 

 الترجمة: "وضع إحدى قدميه على الدولفين". ( من  83جاء في الصفحة )

أسقط املترجم جميع الكلمات التي تحتها خط ومن دون مسوغ، فقد انتقل مباشرة من قوله )ورأى الدولفين  

 من صورة إلى أخرى، وهو بهذا   بوضوح( إلى قوله )وضع إحدى قدميه على الدولفين(، 
ً
بينما انتقل املؤلف تدريجّيا

 اء من تفاصيل صورة املشهد كما جاءت في النص املصدر. اإلسقاط قد حرم القر 

: غرز نصل سكينه في رأسها وجذبها من تحت مؤخر القارب. وضع إحدى قدميه على  الترجمة املقترحة

 السمكة. 

 

 3النموذج 

“There will be bad weather in three or four days,” he said. “But not tonight and not tomorrow. Rig now to get some sleep, 

old man, while the fish is calm and steady”. p61 

( املقطع السابق كله، وليس له أي مسوغ، وهو بهذا اإلسقاط قد حرم القراء من فرصة  85أسقط املترجم في الصفحة )

السماء التي ملئت بالغيوم من جهة  ع على صورة املشهد كاملة كما جاءت في النص املصدر. فالسياق يتحدث عن  االطال 

الشرق، وبدأت النجوم تختفي واحدة تلو األخرى. وبدا اآلن كما لو كان الشيخ يتحرك في واد سحيق من الغيوم، وقد 

 بعد أيا
ً
ع الشيخ أن الطقس سيكون سيئا

ّ
 م معدودة.خفتت الرياح، فتوق

 بعد ثالثة أو أر الترجمة املقترحة
ً
. تهيأ اآلن لتنال  : قال: سيكون الطقس سيئا

ً
بعة أيام. ولكن ليس الليلة أو غدا

 من النوم أيها الشيخ، ما دامت السمكة هادئة ومطردة السير. 
ً
 قسطا

 

النص املصدر إلى النص الهدف  : إدخال عناصر معلوماتية سطحية أو عناصر أسلوبية ليست في  . اإلضافة أو الزيادة4

 من إجراءات الترجمة،  ّرق بين اإل . وينبغي أن نف 25من دون مسّوغ
ً
 وحساسا

ً
ضافة والحشو، فاإلضافة تعّد إجراء مهما

وال يمكن أن تكون اإلضافة إال إضافة مشروعة ومنطقية ونابعة من مضمون سياق النص واملعنى املصدر. وال يضيف 

 على النص 
ً
ه الحاالت غموض في إال في حاالت الضرورة القصوى التي تمليها على املترجم حنكته. ومن هذ املترجم شيئا
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املعنى، أو شح في التفاصيل، أو خطأ يتوجب على املترجم تصحيحه، أو تجريح يستدعي من املترجم التعليق عليه، أو  

 لقرائه 
ً
فيعلق عليه أو اسم أو لقب أو منصب غير  كالم خادش للحياء، أو كفر وإلحاد يأنف املترجم ترجمته احتراما

 يوضح
ً
ه. وأما اإلضافات االستطرادية التي ال أثر لها في النص املصدر فال مكان لها في  واضح فيضيف املترجم شيئا

. ومن الحاالت الضرورية لإلضافة الفوارق اللغوية بين مختلف اللغات فيضطر املترجم إلى إجراء تعديالت 26الترجمة

رها، وذلك مراعاة لطريقصياغية وت
ّ
. 27ة التعبير في لغة الهدفركيبية، كأن يضيف كلمة أو يقّدم عبارة أو يؤخ

، أو إذا ارتأى أن  
ً
 يخّل في البناء العضوي للنص أوال

ّ
وللمترجم الحق في أن يضيف كلمة هنا، أو كلمة هناك، شرط أال

 
ً
 وتأثيرا

ً
ين أشار إليهما علي القاسمي؛  . بيد أن هنا28اإلضافة تصب في مصلحة القراء فهما

َ
أال تؤدي إضافة    األول ك شرط

أال تغّير إضافة املترجم من مالمح أسلوب    والثانيتغيير املضمون األصلي أو إضافة معلومة لم تكن في األصل.    املترجم إلى

 .29الكاتب األصلي أو تفسد تقنّياته 

 من دون ضرورة ملحة، ويريد  وأما الحشو فأسلوب ينتقص من قيمة النص املترجم، يستخدمه  
ً
املترجم أحيانا

عنده على النص، فال فائدة ترجى من هذا الحشو بل هو ُبعد عن األمانة ملضمون النص  ن يزيد من املترجم فقط أ

 من اإلضافات والعبارات التوضيحية التي يدخلها املترجم في النص املترجم، من أجل  30املصدر
ً
. وذكر ليونيد أن كثيرا

األجنبية، والتصّرف فيها ُيفض ي إلى  ، فاإلفراط في تطويع الصياغة31الوضوح تهدد نص الترجمة بتوّرم مفرط مزيد من 

 من تحليق العبارة  
ً
اآلثار السلبية الناتجة عن غياب األسلوب. وهذا قد يقع فيه كبار املترجمين إذ يعتقدون أّن مزيدا

التحري في نقل املعنى بصورة دقيقة أولى من استخدام عبارات رنانة    ، كما أّن 32العربية سيعود بفائض اللذة على القراء

ذا كانت تبعد عن مضمون النص املصدر، فمهمة املترجم األساس تبليغ املعنى مع روح النص املصدر ثم يأتي بعد ذلك إ

ن غير تسويغ معلومات  . وذكر جون دوليل أن الزيادة تعّد خطأ في الترجمة يرتكبه املترجم عندما يدخل م33جمال املبنى

 . 34ق النص الهدف بألوان بيانية أو أسلوبية ليست في النص املصدرزائدة غير مفيدة في النص الهدف، أو عندما ينّم 

 

 1النموذج 

“I wish the boy were here and that I had some salt,” he said aloud.” p41 

كان معي بعض امللح. صرخ بذلك التمني  صبي معي. أتمنى لو  : "أتمنى لو كان ال( من الترجمة62جاء في الصفحة )

 
ً
 إلى السماءناظر عاليا

ً
 ".  ا

 إلى السماء(، وهو تأويله الشخص ي، فليس هناك ما يدل على هذا التأويل، وهي 
ً
أضاف املترجم الكلمات )ناظرا

( وهي ترجمة للمقطع زيادة لم ترد في النص املصدر. وكما يالحظ أن املترجم قال )صرخ بذلك التمني عالي
ً
 he said)ا

aloud ،) ول ترجمته للفعلفالترجمة تعّد غير دقيقة من ثالثة جوانب؛ األ (said )  :بالفعل )صرخ( فهناك فرق بين قولنا

 عن أنه ليس هناك ش يء في النص املصدر يستوجب هذا الصراخ. والثاني جمعه بين  
ً
)قال بصوت عال( و)صرخ(، فضال

( في جملة واحدة، فكما هو معلوم، إن الصراخ يلزم أن يكون بصوت عال، بخالف الفعلالكلمتين )صرخ( و)ع
ً
)قال(    اليا

ال يلزم أن يكون بصوت عال، فقد يكون بصوت طبيعي منخفض. والثالث أن تأخير ترجمة هذه الجملة إلى ما بعد قوله  

 زيادة  )بعض امللح( مخالف للصياغة العربية السليمة، فكان ينبغي عليه أن يضع
ً
ها في بداية الجملة، ولكي يتجّنب أيضا

 الكلمتين )بذلك التمني(.  

 : قال بصوت عال: أتمنى لو كان الصبي هنا، وكان معي بعض امللح. ترحةالترجمة املق

 

 2النموذج 
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“His straw hat was far on the back of his head and he sank down into the bow” p68 

والعرق  : "كانت قبعته املصنوعة من القش قد استقرت على مؤخرة رأسه، من الترجمة (92جاء في الصفحة )

 على مقدمة القارب". ينساب من جبهته، ومتساقطة قطراته

أضاف املترجم الكلمات التي تحتها خط، وهي زيادة لم ترد في النص املصدر، وليس لها أي مسوغ، فاملؤلف أراد  

 بت الخيط طرحته على مقدم القارب. السمكة وسح أن يقول إن الشيخ بعدما استدارت

 : كانت قبعته املصنوعة من القش قد ابتعدت إلى مؤخر رأسه. وخّر على مقدم القارب.الترجمة املقترحة

 

 3النموذج 

“I’ll stay with you until I am dead.” p38 

و كان ذلك تكون نهايتي، حتى ل لو كان ذلك معناه أن( من الترجمة: "سأبقى معِك، حتى 59جاء في الصفحة )

 موتي". سيفض ي إلى 

أضاف املترجم الكلمات التي تحتها خط، وهي زيادة لم ترد في النص املصدر، وليس لها أي مسوغ، فإرنست  

عن الفكرة بعدد قليل من املفردات. واملعنى الذي جاء في النص   همنغواي استخدم تقنية االقتصاد في اللغة التي يعّبر 

 ال يحتاج إلى إضافة توضيحية، ولكن املترجم قد زاد ثالث عشاملصدر، 
ً
 رة كلمة، وهو حشو غير مقبول.  يعّد بسيطا

 : سأبقى معك حتى املوت.الترجمة املقترحة

 

 خاتمة ال

 في التطوير والتحسين من جودة لم تكن غاية هذه الدراسة رصد األخطاء 
ً
وتتّبعها واإلشهار باملترجم بل كانت إسهاما

 وتدالترج
ً
 في أعمالهم ومشاريعهم  مة، فمثل هذا النوع من الدراسات يجعل املترجمين ومؤسسات الترجمة أكثر حذرا

ً
قيقا

لنص أم زيادات عليه أم  املستقبلية. كما تبّين للقراء خالل عرض النماذج السابقة سواء أكانت إسقاطات من ا

لترجمة الحرة املنفلتة. ولكننا نجزم بأنه لم يراجع تحريفات؛ أن املترجم قد تصرف في النص حتى وصل إلى درجة ا

نتهاء من عمله. وليعلم القراء الكرام أن هناك مؤاخذات كثيرة لم نتطرق إليها لضيق  ترجمته مراجعة أخيرة بعد اال 

د كبير  أن نتساءل عن السبب الذي دعا املترجم إلى أن يعيد ترجمة هذه الرواية مع وجود عداملكان، وكل هذا يجرنا إلى  

 من الترجمات
ً
للرواية نفسها قد ترجمت قبل ترجمته   من التحريفات واإلسقاطات والزيادات، وال سيما أن هناك عددا

 هذه؟
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 االتجاهات املتنوعة للنظريات الداللية الحديثة 

 

 محمود أحمد موس ى 

 حنفي حاج دوله كتور د ستاذ الاأل 

 

 

   املقدمة

  هتمين بالدراالباحثين املكان امليل نحو تأسيس نظري للمباحث الداللية العامة يراود 
ً
سات املتعلقة  بـ"املعنى" قديما

، وال تزال الدراسات املقدمة في هذا املجال، وال سيما القديمة منها بحاجة إلى إعادة قراءة وتقديمها إلى الباحثين  
ً
وحديثا

ث هي إعادة  ا لهذا الترابشكل أفضل كما يقول محمد عبد العزيز عبد الدايم إن "اإلضافة الحقيقية التي ينبغي تقديمه

راءته وتقديمه على النحو املناسب للسياق العلمي الراهن؛ إذ تمثل النظريات اللغوية املعاصرة تحدًيا غير بسيط  ق

 على طرقه املختلفة في معالجة  
ً
 لنظرياته التي لم تحظ بالبلورة ووقوفا

ً
لتراثنا اللغوي يستلزم أن نراجع استكشافا

. وهذا يدل على أن النظريات الداللية األساس بحاجة إلى 1ة الغربية"ظريات اللغويتعالجها الن املشكالت اللغوية التي

 عن نقد بعضها وتنقيحها، أي إن حلقات  
ً
قراءة جديدة، واستدراك ما لم يتم تناوله فيها أو إيضاح ما غمض؛ فضال

 لللتي تقدم شرحالنظريات الداللية لم تكتمل بعد، فال تزال بحاجة ماسة إلى اإلضافات ا
ً
 وافيا

ً
ظواهر اللغوية التى  ا

 تخص الداللة؛ وعلى هذا سيتناول هذا البحث أهم النظريات الداللية التي تمثل في اآلتي:

 

 النظرية اإلشارية 

تعد من أوائل النظريات الداللية الحديثة في نظام اللغة؛ لذلك ترجع أصولها إلى جذور منطقية وفلسفية في كثير من  

 عن امباحثها
ً
الثراث العربي قبل الغربي في مسألة أن األلفاظ موضوعة بإزاء الصورة الذهنية أو بإزاء  نتمائها إلى ، فضال

. وتتجلى مظاهر هذه النظرية في الدرس اللساني الحديث على أيدي أوجدن وريتشاردز اللذين عمال  2املاهيات الخارجية

ر فرديناند دي سوسير في بحوثه اللسانية  للغوي املشهو توصل إليها اعلى تطويرها معتمدين في ذلك على النتائج التي 

وحاول تمييز أركان املعنى وعناصره في الحديث عن اإلشارة اللغوية التي عدها الوحدة اللغوية التي تتكون من املثلث  

  و ما يسمى أوهو الفكرة، أالداللي: اإلشارة واملدلول والدال، إذ يرى أن "اإلدراك النفساني للكلمة الصوتية واملدلول 

 .  3مجموعة األفكار التي تقترن بالدال"

وقد اختلف أصحاب هذه النظرية في تحديد هذه النظرية، أي إن اللغويين لم يجتمعوا على رأي واحد في   

ها هي  تخصيص اسم لها؛ ولكن كثيًرا منهم أطلق عليها مصطلح "النظرية االسمية في املعنى" التي تنظر الداللة إلى أن

 . 4ذاته مسماها

فرديناند دي سوسير ما يتعلق بهذه النظرية في الحديث عن طبيعة اإلشارة اللغوية أو أركان الداللة وعناصرها:   تناول 

؛ إذ يرى أن بعض الناس يعدون اللغة في جوهرها عملية لتسمية  signifierثم الدال  signifiedواملدلول  signاإلشارة 

  mountainوجبل  cowالتي تدل كل لفظ على الش يء الذي تسميه مثل كلمتي بقرة  األشياء، أي إنها قائمة من األلفاظ

وضح ما إذا كان  وهكذا، ولكن ُوجه النقد إلى هذا الرأي؛ إذ يوحي بأن األفكار معدة مسبًقا قبل الكلمات، كما أنه ال ي

ا فكلمة "بقرة  ا أم نفسيًّ  يمكن عدها من هاتي cowاالسم في طبيعته صوتيًّ
ً
عتقاد بأن  ن الناحيتين، وهذا يلزم اال " مثال
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ربط التسمية بالش يء إنما يمثل عملية بسيطة، واألمر ليس كذلك وبعيد عن الصحة، لكن يمكن أخذ هذا الرأي  

ح أن الوحدة اللغوية كيان ثنائي يمكن أن يتألف من الربط بين   البسيط ألنه قد يقربنا إلى الحقيقة وبخاصة إذ وضَّ

ا ذا وجهين يمكن اإلشارة إليه في الرسم اآلتيشارة اللغ، أي إن اإل 5عنصرين  : 6وية تعد كياًنا نفسيًّ

 

 فكرة

 صورة صوتية 

 

 

 

 

 

 

تطورت ثنائية الدال واملدلول على أيدي أوجدن وريتشاردز في كتابهما "معنى املعنى"، اللذين استنبطا منها  وقد  

 ارة إلى املثلث الداللي املعروف، وهو في الشكل اآلتي:نظرهما باإلش  ( موضحين وجهةReferential Theoryالنظرية اإلشارية )

 

 املدلول   -املرجع   -الفكرة 

-Thought Reference Sense - 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم  - الكلمة  –املشار إليه الرمز  -الش يء الخارجي

Reference - Thing Name- Word- Symbol 

  

 :7ف الرسم بما سبق رسمه، وهو كاآلتيوعند الرجوع إلى كتاب "معنى املعنى"؛ اختل

 فكرة أو إحالة 

 

 

 

 

 

 tThough فكرة

 of Image صورة صوتية

Acoustique 

  

 

 

 

 ب

 ج أ
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 مرجع يرمز إلى رمز 

 )عالقة منسوبة(

 صادق

وقد اختلفت عبارات الدالليين في تسمية الزوايا التي تخص املثلث الداللي التي تتمثل في )أ، ب، ج(، وهذا   

ة، مما يزيد املثلث غموًضا والتباًسا، فنجد جاردنر وأوملان  االختالف يظهر جلًيا بالرجوع إلى كتاباتهم بأنواعها املختلف

املعنى، بينما يسميان زاوية )ج( بالش يء املقصود، وأما تشارلز فيسِمي ركن )أ( بالرمز  يطلقان على زاوية )أ( االسم و)ب( 

 . 8و)ب( املدلول و)ج( املحال عليه

بطرف آخر في املثلث هي العالقة التي بين )الش يء(  ويرى أوملان أن العالقة الوحيدة التي تربط بين )الش يء( 

االرتباط بين الش يء وصورته التي تنعكس في أذهان املستخدمين للغة هي إليه أو)املرجع( بالفكرة؛ ألن طبيعة  املشار

 مشكلة تختص عالم النفس أو الفيلسوف؛ لذلك أبعد أوملان هذا العنصر القتناعه بأن اللغوي ال ينبغي أن يخوض في

هو الطرف الذي يربط  هذه املسألة الجدلية وكل ما يمكنه فعله هو التركيز واالهتمام على الجانب األيسر من املثلث و 

 . 9الرمز بالفكرة 

ويوضح الرسم العناصر الثالثة املختلفة للمعنى، وأنه ال يمكن إيجاد العالقة املباشرة بين الكلمة كالرمز    

ن الكلمة عند أوجدن وريتشاردز تحوي جزأين أساًسا هما: صيغة مرتبطة بوظيفتها  والش يء الخارجي الذي تعبر عنه؛ أل 

 . 10يرتبط بالفكرة أو املرجعالرمزية ومحتوى 

يدور أثر الدراسة الداللية الحديثة في فلك مثلث أوجدن وريتشاردز بعّدهما أول من طور عناصر املعنى  

ة ما يتعلق بهذه العناصر دراسة عميقة مثل أوملان وغيره من جهابذة  الثالثة في مثلثهما، وقد انكب املحدثون على دراس

النظرية اإلشارية التي توضح أن معنى الكلمة هو ما تشير إليه غير نفسها، وعلى هذا هناك   علماء الداللة استناًدا إلى

 : 11رأيان، هما 

 أن معنى الكلمة ما تشير إليه. 

 ا يشير إليه.أن معنى الكلمة هو العالقة بين التعبير وم

دراسة جانبين من املثلث  ودراسة املعنى على ما ذهب إليه أصحاب الرأي األول تستوجب االقتصار على 

وإهمال جانب آخر؛ إذ تكتفي بدراسة جانب الرمز )أ( واملشار إليه )ب(، وممن ذهب إلى هذا الرأي أوملان كما سبق ذكر  

الثالثة؛ ألن الوصول إلى املشار إليه يكون عن طريق )الفكرة( أو الصورة  ذلك. وأما الرأي الثاني فيتطلب دراسة الجوانب  

 الذهنية. 

اسُتنبط من هذه النظرية فكرة السيميائية؛ ذلك العلم الذي يهتم باإلشارة اللغوية. وأهم مبحث من  وقد 

لذهنية لطبيعتها  مباحث علم النظرية اإلشارية الذي شكل تحدًيا وعقبة أمام علم الداللة، وهو قضية الصورة ا

التي أطلق عليها بعضهم "عالم املفاهيم" وسماها    واتصافها بالتجريد؛ مما أتاح للباحثين الفرصة إلبراز العوالم الخفية

 . 12اآلخرون "العوالم الداللية" التي تعد من النظريات التي لها امتداد للنظرية اإلشارية، وهي نظرية األوضاع 

 

 النظرية التصورية 

الكامن في الذهن،  ا في علم الداللة؛ ألنها تصب اهتمامها على مبدأ "التصور" الذي يشكله املعنى وى مهمًّ تشكل مست

الذي سماها "النظرية   John Lockeويرجع فضل تأسيس جذور هذه النظرية إلى الفيلسوف اإلنجليزي جون لوك 
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لحساسة إلى األفكار، وأن األفكار التي تكتسبها  العقلية"، وفحواها أن استعمال مفردات اللغة يجب أن تكون اإلشارة ا

 . 13تعد مغزاها املباشر الخاص

 خارجًيا ومعنوًيا لحالة  بناء 
ً
على ذلك تعد النظرية التصورية اللغة وسيلة يتم توصيل األفكار بها، أو جعلها تمثيال

منعزلة ومستقلة عن اللغة؛ لذلك  داخلية؛ ألن األفكار املختزنة في أذهان مستخدمي اللغة لها وجود مستقل، ووظيفة

 .14االستغناء عن اللغة في وجهة نظر هذه النظرية  لو قرر كل فرد االحتفاظ بأفكاره لنفسه فمن املمكن

والدالالت واحدة في اللغات كلها، وإنما ُوجد االختالف من تباين األلسن؛ لذلك ذهب علماء اللسانيات  

اللية" تحتاج إلى البحث، الكتشاف معاملها ومكامنها وفق البنية الداللية؛ ألن  املعاصرين إلى افتراض ما يسمى "عوالم د 

؛ وعلى ذلك يقول أحمد  15ورات واألفكار كيان مستقل عن اللغة بناء على ما ذهب إليه املتأخرون من اللغويينالتص 

 من ووظيفة مستقلة ع
ً
 . 16ن اللغة"مختار عمر: "األفكار التي تدور في أذهاننا تملك وجوًدا مستقال

ة"؛ الرتباطها باملسألة الفكرية في  وقد أطلق بعض الباحثين على هذه النظرية اسًما آخر هو" النظرية الفكري

. وهذا يدل  17وظيفة اللغة وألن املفردة ترمز إلى فكرة في الذهن قبل إصدارها، وأن هذه الفكرة تعد معنى لهذه املفردة

جعلهم يقدمون دالئل على  أفكارهم واحد تلو اآلخر هو السبب الرئيس الذي يعلى أن شعور الناس بالرغبة إلى نقل 

خاصة التي تجول في أذهانهم. وتقتض ي هذه النظرية بالنسبة إلى كل تعبير لغوي أن يحمل فكرة التي بجب أن  أفكارهم ال

 : 18يتوفر فيها اآلتي

 أن تكون الفكرة حاضرة في ذهن املتكلم. 

 ر يفطن ويدرك أن الفكر في عقله في ذلك الوقت.التعبير الذي يجعل الجمهو يجب على املتكلم أن ينتج 

 يستدعي التعبير الفكرة نفسها في عقل السامع. يجب أن 

ولتركيز هذه النظرية على األفكار التي تتمركز في عقول املتحدثين والسامعين، بقصد تحديد معنى الذي  

تحدث بكلمة استخدمها في مواقف ومناسبات معينة؛ وجهت املدرسة  تكتسبه الكلمة، أو محاولة اكتشاف ما يعنيه امل

لهذه النظرية؛ فإذا كان املعنى هو الفكرة فكيف يمكن للمتكلم أن ُيفاوَه السامع ويبلغ املعنى إليه ما   السلوكية انتقاًدا

ا خاًصا باملتكلم؟ ولكن مناصري هذه النظرية دافعوا عنها ورّدوا بأن 
ً
ا بالتصور، فإذا  دامت األفكار ِملك

ً
لألفكار ارتباط

 من 
ً
ال

ُ
، فإن ك

ً
املتكلم والسامع يملك التصور للكرس ي، وهذا يتيح الفرصة للتفاهم   صدر من متكلم كلمة "كرس ي" مثال

 .19بينهما، ويجعل التواصل بينهما ممكًنا

 

 الفرق بين النظريتين اإلشارية والتصورية 

شارية ُيستمد من ش يء في الخارج،  الفكرة أو املحتوى الذهني في النظرية اإل  تكاد تتفق النظريتان من حيث املبدأ، إذ إن

نفي أن له سهًما في دراسة املعنى، بينما النظرية التصورية تنحصر أركانها على الكلمة والصورة الذهنية فحسب؛  ثم ت

 . 20الصورة الذهنية لذلك تكون املعنى فيها بين شيئين: إما الصورة الذهنية، وإّما العالقة بين الرمز و 

 

 النظرية السلوكية 

رائد املدرسة السلوكية في علم النفس ومؤسسها، وقد تعامل بهذه النظرية عن  ترجع أصول هذه النظرية إلى واطسن 

 . 21طريق املنبه واالستجابة، أي إنها تعتمد على املعنى الذي يثير االستجابة اللفظية املعينة 

ا هذه النظرية في عنصر مهم من عناصر  دت على التصور أو الفكر؛ خالفتهومع أن النظرية التصورية اعتم   

فة املعنى هو عنصر املالحظة العينية. وقد القت هذه النظرية اهتماًما باهًرا لدى السلوكيين األمريكيين منذ وقت  معر 
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لة، وهذا لم يكن عن  بعيد؛ إذ تركت بصماتها وسجلت نفوذها على ضبط بعض االتجاهات األساس املتعلقة بعلم الدال 

ن والفالسفة الذين أسهموا كثيًرا في هذه املدرسة حنيئٍذ،  طريق السلوكيين فحسب وإنما تخطاهم إلى بعض اللغويي

ولكن يرى أحمد مختار عمر أن السلوكية فقدت سيطرتها في العصر الراهن، فقال: "وقد سيطرت السلوكية على  

 مما كانت عليه منذ عشر سنوات أو نحو ذلك"السيكولوجية األمريكية لفترة طويلة... 
ً
 . 22ولكنها صارت اليوم أقل قبوال

وقد ازدهر البحث في اللغة على أساس" املذهب السلوكي" في الواليات املتحدة األمريكية بخاصة، ويعد  

تطبيق آراء تلك   ممثل لهذا االتجاه في الدراسات اللغوية الحديثة؛ ألنه أول من توسع في خير Bloomfield بلوملفيد

طبيق مبادئ املدرسة السلوكية على اللغة في كتابه "اللغة" تاملدرسة على الدراسات اللغوية، كما طرح وجهة نظره في 

The language23 . 

وقد تطرقت هذه النظرية إلى معالجة املعنى بالنظر إلى السلوك اللغوي الصادر من املتكلم الذي يمكن أن   

اهتمام هذه النظرية   ، وهذا يدل على24مباشرة لأللفاظ وتعده بمنزلة املعنى أو يكون هو املعنى يالحظ نتيجة استجابة 

 بالسلوك اللغوي؛ إذ تعده تفسيًرا ملعاني الكلمات التي يتفوه بها املتكلم نتيجة مثير داخلي الذي حثه على ذلك.

لسلوكي تأثروا بتوجه مدرسة آلبرت بول  ويرى السعران أن بلومفيلد ومن سلك نهجه من اللغويين في االتجاه ا 

أن "السلوك اإلنساني"    - وهو منهم    - س النظري للسلوك اإلنساني"؛ إذ يرى السلوكيون  األسا فايس الذي تناوله في كتابه "

يوصف أكمل وصف وفق ما يسمى "الظواهر الفسيولوجية"، والظواهر املادية األخرى التي تالزم سلوك اإلنسان. وال  

ر الفسيولوجية(. بناًء على ذلك فإنه م أن يدرسوا تلك "الظواهر اإلنسانية" إال بهذا الطريق )أي دراسة الظواهيتسنى له 

 .25يصدق على دراسة اللغة ما يصدق على سائر" الظواهر اإلنسانية"؛ ألن اللغة ظاهرة إنسانية

مه بلومفيلد عن جاك وجيل،  ولكي يكون مغزى هذه النظرية واضًحا، يقتض ي سرد املثل املشهور الذي قد 

في الحديقة أو طريق به شجرة تفاحة، وبينما هما في هذه الحالة، إذ تشعر  وتفاحة، وفي املثال ُيفترض وجود جاك وجيل  

جيل بالجوع وقد رأت التفاحة، ثم تصدر صوًتا أو ضجة بحنجرتها ولسانها ثم شفتيها، فيقفز جاك ويتسلق الشجرة  

 . 26ها لجيل ويضعها في يدها، فتأكل جيل التفاحة ثم يقطف التفاحة، ويحضر 

ية الكالم واملواقف املصاحبة لها، وفق وجهة نظر املدرسة السلوكية للدراسة اللغوية، وهذا املثل يوضح عمل 

 : 27ومن ثم يمكن التمييز بين هذه العملية الكالمية واألحداث التي صحبتها، وتتكون زمنًيا من ثالثة عناصر

 لعملية الكالم.لية السابقة األحداث العم

 الكالم.

  الكالم.  األحداث العملية التالية لعملية

وفي املثال السابق يعد السلوكيون جوع جيل ورؤيتها التفاحة بمنزلة املثير )م(، ولكنها لم تستجب بنفسها، أي   

لحصول على التفاحة لسد الجوع  إنها لم تستخدم االستجابة املباشرة )س( التي تتمثل بتسلق الشجرة بنفسها ملحاولة ا

ابة بديلة )س( تتشكل في صورة منطوق لغوي معين. وهذا املنطوق الذي  الذي يزعجها بيدها، وإنما استخدمت استج

استخدمته قام بدور املثير البديل )م( لرفيقها جاك، الذي سبب له استجابة )س( تشابه ما كان سيقوم به لو شعر 

 . 82بنفسه بالجوع ورأى التفاحة

املثير واالستجابة لهذا املثير، وهذه االستجابة  ينقاد استخدام اللغة عند بلومفيلد ومن تبعه من السلوكيين لنظرية 

معروفة في علم النفس اللغوي؛ لذلك تؤدي املثيرات العملية إلى استجابة لغوية، وتلك االستجابات قد تكون مثيرات  

 . 29لغوية تؤدي إلى استجابات أخرى وهكذا
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تهم؛ دراسة املعنى على أصول  ل املنهج الذي يسير عليه أصحاب املدرسة السلوكية وتعاملهم مع نظرياو يح

قابلة للمالحظة واملشاهدة. ومما ينبغي االنتباه إليه أن بعض الجوانب املهمة لبعض الكلمات يمكن إدراجها في مجال  

الطبقات املحددة من األشياء التي تخضع للمالحظة في  املثير واالستجابة، وذلك عن طريق كشف دورها في االرتباط مع 

الكلمات التي تتسم بالخصائص القابلة للمالحظة مثل لونها وشكلها ووزنها، وهكذا يمكن معاملة   البيئة، وأن معنى 

دت  ومعالجة هذا الطريق أو بمثله. ولكن هناك كثيًرا من الكلمات ال تدل على الخصائص التي تخضع للمالحظة؛ لهذا فق

 . 30تار عمر املدرسة السلوكية شيًئا مفيًدا لتقوله عنها على حد تعبير أحمد مخ

ومع أن النظرية السوكية مرت بمراحل التطور عبر الزمن من واطسن إلى شارل موريس، ومن بعده، ولكنها لم  

، وهذا من أسباب  تسلم من بعض املآخذ؛ إذ وجدت عبارات لغوية ال تخضع لبعض معايير التي وضعتها هذه النظرية

ي لها أسس ثابتة ومعايير واضحة يمكن التعامل بها ملعالجة معظم  وجود مزيد من النظريات التي تهتم بدراسة املعنى الت 

 . 31قضايا املعنى

 

 النظرية السياقية

يق. أما في  وتعني الربط الوث contexeneاشتقت من كلمة  Kontextإلى أصل كلمة التينية هي  Contextترجع كلمة السياق 

اللغة يتضح فيها الحدث الكالمي، وُيالحظ دخول نوعين من السياق  الح اللغوي فهي عالقة لغوية أو خارج نطاق  االصط

 : 32في هذا التعريف هما 

 السياق اللغوي. 

 السياق غير اللغوي أو سياق املوقف أو الحال. 

ة زعيم هذه املدرسة واتجاهاتها؛ إذ تهتم هذه  مؤسس املدرسة اإلنجليزية في اللسانيات الحديث  Firthويعد فيرث   

النظرية بدراسة املعنى وفق املنهج السياقي الذي ارتضاه. وقد أعطى فيرث أهمية كبرى للوظيفة االجتماعية لهذه  

النظرية، إذ يرى أن معنى الكلمة ينكشف بوضوح من خالل استخدامها في سياقاتها املختلفة، وال يتضح معناها إال به،  

يرث؛ أن معنى الكلمة هو استعمالها في اللغة أو الدور التي تؤديه  اعتقد أصحاب هذه النظرية الذين سلكوا منهج ف   كما

إال عند استعمالها في سياقاتها   -حسب أصحاب هذه النظرية  -، أي ال يمكن الجزم باملعنى الحقيقي للكلمة 33في اللغة

حسب السياقات   يها تلك الكلمة، وينتج من ذلك تعدد معاني تلكاملختلفة؛ أي السياقات التي يمكن أن تستخدم ف

 املتاحة لها.

للسياق دور مهّم في الكشف عن معاني الكلمات؛ لذا اهتم اللسانيون باملعنى الذي يتحدد على لسان الفرد  و  

التي يراد معرفة معناها.    املتكلم من خالل السياقات املختلفة قبل أخذه مكانه في املعجم اللغة في تصورنا ملفهوم الكلمة 

ي لكلمة ما يعتمد على دراستها دراسة صوتية الذي يتمثل في معرفة أن الكلمة مركبة من أصوات  وبيان املعنى اللغو 

منظمة انتظاًما معيًنا، ثم دراستها صرفًيا، وُيعَرف به معنى الكلمة في أنها اسم أو فعل أو حرف. والجانب الثالث دراسة  

معينة في الجمل ثم ارتباطها بغيرها من الكلمات   ائصها النحوية من ناحية جواز وقوعها في مواقعنحوية ببيان خص 

السابقة أو الالحقة بها. وأما الجانب الرابع فيتمثل في دراستها دراسة داللية في سياقاتها املختلفة وتحديد داللتها تحديًدا  

 . 34دقيًقا

اهتم به اللسانيون؛ ن السياق غير اللغوي سياق املوقف الذي والسياق نوعان: لغوي وغير لغوي، ويتفرع م

ألنهم ال يرون اللغة بأنها وسيلة لالتصال فحسب، بل هي نوع من سلوك، وضرب من العمل، وأن السياق واملوقف  

ا وثيًقا ال ينفصل أحدهما عن اآلخر، ويتكون سياق املوقف من ثالثة عناصر
ً
 : 35مرتبطان ارتباط
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 املشاهد في املراقبة أو املشاركة.شهد الكالم معهما، ودور والسامع، ومن يشخصية املتكلم  

 العوامل واألوضاع االجتماعية واالقتصادية املتصلة بالحدث اللغوي ويشمل الزمان واملكان. 

 أثر الحدث اللغوي كاإلقناع والفرح واأللم. 

ل املعاني املركبة من مجموعة من  ويرى فيرث أن دراسة املعنى تتم من خالل إطار منهج يقوم على تحلي

 ف اللغوية، ولنحصل على معنى أي كلمة من الكلمات أو نص من النصوص اللغوية يجب أن نلتزم باآلتي: الوظائ

 تحليل السياق اللغوي صوتًيا وصرفًيا ونحوًيا ومعجمًيا. 

 بيان شخصية املتكلم واملخاطب والظروف املحيطة بالكالم.

 . مية )مدح، هجاء، طلب(بيان نوع الوظيفة الكال 

 .36ي يتركه الكالم كاإلقناع والتصديق أو التكذيب والفرح واأللميبان األثر الذ

وبناء على ما سبق يتبين لنا أهمية السياق، وأنه ال يمكن تحديد داللة اللفظ داللة شاملة إال عن طريق  

 السياق بأنواعه املعتبرة.

 :73يتطلب تحليل املقام نوعين من العالقات

 غوي في ذاته، وهي نوعان:عالقات داخلية بين عناصر الحديث الل

 عالقات سياقية أو أفقية بين عناصر أو وحدات التراكيب التي تتم دراستها وفق مستويات تحليلية عدة.

عالقات جدولية أو رأسية للمفردات والوحدات التي ينوب كل عنصر منها مناب اآلخر في إطار نظام محدد  

 اصر التركيب قيًما داللية محددة. لتعطي لعن

 ت داخلية في إطار املوقف الذي يتم فيه الحدث، وهو نوعان أيًضا:  عالقا

 ثمرته املحددة.  النص في اتصاله باملكونات غير اللفظية مع تأثيره الكلي أو

ي الوقف عالقات تحليلية بين أجزاء النص )الكلمات أو العبارات أو أجزاء الكلمات( ومكوناته الخاصة ف

 أحداث(.نفسه )أشياء أو أشخاص أو 

 

 نظرية الحقول الداللية 

الحقل الداللي "مجموعة من الكلمات مترابطة الداللة موضة تحت لفظ عام يجمعها، أو هو قطاع متكامل من املادة  

 . 38اللغوية يعبر عن مجال معين من الخبرة"

في أصولها   رة واحدة، وهي قريبة بعضها من بعض إذن، الحقول الداللية مجموعة من الكلمات تنتمي إلى أس

 وفروعها، أي إنها مترابطة متكاملة في داللتها بمجال يعّبر مجموعها عنه.  

م، وكان استخدام مصطلح "حقل" ظهر في مقال تجنر  1977وتعود بدايات نظرية الحقول الداللية إلى عام 

((Tegner  "بعنوان "تقديم أفكار الحقل اللغويDie Idee des Sprachlichen Feld  ثم استخدم أبلAble) )  مفاهيم الحقل

، في مقالته "نظم املعنى"  Meyer))م، ولكن الذي قدم أفكار هذه النظرية واضحة منظمة هو ماير 1885اللغوي عام 

Bedeutungssysteme    أنواع من نظم    م؛ بل يعد أول من عرض هذه األفكار عرًضا مرتًبا واسًعا؛ إذ مّيز بين ثالثة1910عام

 :39املعنى

 النظام الطبيعي. 

 م(.1910النظام الفني )مثل: ألقاب العسكر؛ إذ قدم لها دراسة عام 

 النظام شبه الفني مثل مصطلحات الصيادين والحرفيين.  
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م وهومبولدت  1772عام  Herderويرى بعض اللغويين أن هذه النظرية تعود إلى العالم األملاني هردر 

Humboldtا من مباحث اللغوية البحتة يعود إلى هوسرل  انتشا ، ولكن
ً
ر هذا املصطلح مفهوًما لغوًيا، واستخدامه مبحث

Husserl   عد قيمة الكلمة عنصًرا
ُ
ودي سوسير، إذ ترتبط فكرة الثاني عن القيمة اللغوية بنظرية الحقل الداللي؛ إذ ت

 . 40الها بغيرها من الكلماتاء اتص في أثنواحًدا من عناصر املعنى التي تزداد قيمة بعض الكلمات 

لم تتضح فكرة الحقول الداللية تماًما إال في العشرينيات والثالثينيات من القرن الراهن؛ على أيدي علماء  

م(، وكان  1934)  Trierمع ترير    Prozigم(، وبروزج  1934)  Jollesم( ويولس  1924)  Ipsenسويسريين وأملانيين، أبرزهم إبسن  

ثل في التطبيقات املبكرة لهذه النظرية؛ إذ قدم أنموذًجا لدراسة تتناول  ات التي قام بها األخير ما يتممن أبرز اإلنجاز 

أيًضا في هذا الجانب؛ إذ اختار ثالثة أنماط من   R.Meyerاأللفاظ الفكرية في اللغة األملانية الوسيطة، كما أسهم ماير 

األمريكيين بتطبيقات أخرى لهذه   لماء اإلناسة )األنثروبولوجيا(اولها بالدراسة، كما قام بعض عالحقول الداللية وتن

 .41الفكرة، وبخاصة في املجاالت التي تخص القرابة، والنبات، والحيوان، واأللوان واألمراض وهكذا 

 : 42اع هيوقد ذكر طلبة أبو هديمة تقسيم اللغويين املجاالت الداللية العامة إلى ثالثة أنو 

ملنفصلة، ويمثلها نظام العالقات األسرية مثل ألفاظ القرابة:  حسوسة ذات العناصر ااملجاالت الداللية امل 

 خال، عم، أخ، بنت، ابن... إلخ، وهكذا تصنف هذه املجاالت بطرق متنوعة.

ان امتداد متصل  املجاالت الداللية املحسوسة املتصلة، ويمثلها نظام األلوان في اللغات، فمجموعات األلو 

 ا التقسيم. رق مختلفة فتختلف اللغات في هذيمكن تقسيمه بط

الحقول التجريدية، ويمثلها ألفاظ الخصائص الفكرية، ويعد هذا النوع من أهم املجاالت الداللية التي  

 تحظى باهتمام اللغويين؛ ألهميتها األساس للغة في تشكيل التصورات التجريدية. 

لها عالقة تجمع يم املفردات داخل حقول داللية ظرية تقوم على أسٍس قائمة بتنظوهذا يؤكد أن هذه الن

بينها، فثمة مجاالت عدة تتصل بعضها باملادة كاأللوان والزهور واملساكن، وهناك مجاالت أخرى تدل على جوانب غير  

لماء اللغة وال سيما علماء  مادية ومحسوسة مثل الغرام والحب، والعلم، والفن، والدين وهكذا؛ ولهذا السبب صنف ع

تناسب مع نظام الحقل الداللي، وفق مدى عالقتها بمجال داللي محدد؛ وذلك ألن  عاجم الكلمات على النمط الذي يامل

 . 43هذه النظرية تقوم على أساس االعتراف بعالقات داللية بين مجموعات الـَمْعنية بالدراسة

 

 النظرية التحليلية 

اللية؛  كوناتها وعناصرها الجزئية، وهي تشبه نظرية الحقول الد تعد من أهم النظريات التي تهتم بتحليل الكلمات إلى م 

 :44لذلك يرى أحمد مختار عمر أن هذا االتجاه في دراسة معاني الكلمات على مستويات متدرجة على االتجاهات اآلتية

 ين معانيها.تحليل كلمات لكل حقل داللي، وبيان العالقة ب

 الكثيرة.تحليل كلمات املشترك اللفظي إلى معانيها 

 تحليل املعنى الواحد إلى عناصره التكوينية املتميزة.

؛ إذ قدما  Jerrold Katz)و) (Jerry Fodorويرجع الفضل في تأسيس هذه النظرية إلى العاملين الجليلين كاتز وفورد )

  The Structure of Semantic Theoryألول مرة نظريتهما هذه في تحليل املعاني وتحديد الدالالت للكلمات في مقالهما املشهور:  

 .45، وقد تم إجراء بعض التعديالت عليها بعد ذلك1963عام 

عملية التحليل، وال يخلو   يعد التحليل اللغوي بالغ الصعوبة؛ الختالف املناهج التي يسلكها اللغويون إلجراء

ال األلفاظ فحسب؛ لذلك نجدهم في ذلك من محاولة كل منهم للوصول إلى املعنى أو الداللة، ألن اللغة معاٍن وألفاظ، 
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لة الصوتية، واملستوى الصرفي أثناء التحليل اللغوي يعتمدون على مستويات عدة مثل: املستوى الصوتي والدال

ا  والداللة الصرفية، واملستو 
ً
ى النحوي والداللة النحوية، واملستوى املعجمي والداللة املعجمية، وغيرها، وقد ظهر حديث

تين النفسية واالجتماعية" للنصوص اللغوية، يقول محمود عكاشة: "تحتوي اللغة على جوانب شديدة  ما يسمى "الدالل

تها، وكشف مقاصدها، وال يتسنى ملنهج  أكثر من منهج وأكثر من وسيلة لفك شفراتها وتحليل محتويا التعقيد تتطلب

ب كبدها، ومن ثم قسم العلماء اللغة  واحد أن يصف خصائص اللغة وصفاتها أو يفسر ظواهرها تفسيًرا واضًحا يصي

عرفة مضمونها. وهم يعلمون يقيًنا أن اللغة  إلى عدة مستويات تحليلية ليتمكنوا من كشف محتوياتها وإظهار أسرارها وم

 . 46يمكن الفصل بين محتوياتها فجميع العناصر اللغوية تتفاعل مًعا، وتتآزر في تحقيق مقاصد لغوية"كيان واحد ال 

حتلت مكاًنا رفيًعا في البحث الداللي النظرية التحليلية التي تقوم بتحليل املفردات  ات التي امن النظري

حليل فيها تعتمد على ثالثة عناصر رئيسة؛ لتعيين  االستعمالية إلى عناصرها التي تشكلها، ويرى كاتز وفورد أن مفاتيح الت

 . 47ميز داللة املفردة، هي: املحدد النحوي، واملحدد الداللي، وامل

وتتجلى أهمية هذه النظرية من الطابع الوظيفي الذي يغلب عليها؛ إذ إن استخدامها لتحقيق غاية معرفة  

اللغوية كالترادف واملجاز واملشترك اللفظي، فهذه النظرية تلتقي مع نظرية  الداللة يكون مطلوًبا في كثير من املجاالت 

تم بالنمط التصنيفي ودالالته بناء على تحليل تفريعي للصيغة، بينما  الحقول الداللية ألن نظرية الحقول الداللية ته 

ملحدد الداللي يؤدي دوًرا مهًما في يزاتها وخصائصها الداخلية، فا تقوم النظرية التحليلية بتحديد مؤلفات الكلمة عبر مم 

ا من الصرفيمات التي تؤلفه وتبًعا للط
ً
ريقة التي تتصاحب بها تلك  تحديد معنى شامل لكل تركيب لغوي؛ وذلك انطالق

 . 48الصرفيمات

ا بين الوحدات   وأما املقصود باملميز في هذه النظرية، فهو ما يشرف على الوظيفة التمييزية، مما يقتض ي تضادًّ

رة من ذلك النوع الصوتي الذي يساعد على التمييز بين كلمتين من حيث املعنى، مثل التمييز بين )ساح( و)راح(  امل فّسِ

ا، وأما املحدد النحوي فيقوم بالتمييز بين داللتين    ألن وجود السين في كلمة )ساح( مكان الراء في )راح( بين الكلمتين دالليًّ

 ة واحدة تأخذ إحداها وظيفة اللصيغ
ً
 .49فعلية )املسند( والثانية وظيفة الفاعلية )املسند إليه( مثال

ا من معاني الحقول  إذن؛ نفهم مما سبق أن التحليل الداللي يهتم في الغالب 
ً
بجانب اللفظ املفرد انطالق

لتحليل اللغوي  أو املعجمية التي من خاللها نعرف الترادف واملشترك اللفظي ثم األضداد، واملستوى الداللي في ا  الداللية

من أهم املستويات لتعلقه باملعنى؛ إذ التحليل اللغوي يبدأ من مستوى الصوتي ثم الصرفي والنحوي ليصل إلى  

 . 50لدالليا

وكل من يتصدى للتحليل اللغوي هدفه األساس الوصول إلى املعنى، وعلم الداللة يهتم باملعنى أكثر من غيره  

عرضه أن لكل مستوى لغوي داللة، أكانت داللة عامة أم خاصة، لكن الحق الذي  من علوم اللغة؛ لذلك ظهر فيما تم 

 .  51عًضا، وال يمكن الفصل بينها أو االعتماد على جزء من دون آخر ال ينكره أحد، أن كل مستويات اللغة تكمل بعضها ب

تبع الخطوا
ُ
 ت اآلتية:وليتم التحليل الداللي، يرى أصحاب نظرية التحليل التكويني للمعنى أن ت

 داللًيا معيًنا، 
ً
ال بد من جمع وحصر عدد من الكلمات التي تتقارب معناها التي يمكن أن تكّوِن حقال

 مجموعة من املكونات الداللية أو املالمح املشتركة لتلك الكلمات.  الشتراكها في

يتم بالوقوف على أهم   تحديد املالمح التي يمكن استخدامها للتمييز أو التفريق بين هذه األلفاظ، وكل ذلك

 خصائص ومالمح كٍلّ منها من خالل إجراء عملية استقرائية لسياقاتها املختلفة. 

 . 52ل كلمة نصيبها من املالمح الخاصة بهاكونات في جدول وإعطاء ك وضع تلك الكلمات أو امل

 ومن أهمية التحليل الداللي أنه يفيد في:   
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، كما أن التحليل الداللي يعالج مشكالت الخلط بين االشتراك  تحديد املميزات الدقيقة لكل لفظ على حدة

تي تنتمي إلى مجاالت داللية مختلفة يتم تحليلها على  والترادف. إضافة إلى ذلك مشكلة غموض املعنى؛ إذ إن الكلمات ال

 أساس أنها كلمات منفصلة. 

ة تركيبة؛ للكشف عن العالقات أن النظرية التحليلية الداللية تهتم بوضع مفردات في شبه جداول تجميعي

ل الواحد ووضعها  والخالف والشبه بين املفردات التي تنضوي تحت حقل معين أو إظهار هذه العالقة بين كلمات املجا

 . 53في صورة املالمح التمييزية

 

 نتائج البحث 

 وفي الختام، توصل البحث إلى النتائج اآلتية: 

 عن أنها بديلة من  تعد النظريات الداللية الحديثة  
ً
مكملة للنظريات الداللية القديمة األساس؛ فضال

 النظريات األساس أو متداخلة معها.

ليل مثل النظرية التحليلية ونظرية حقول  تراث العربي على التصنيف والتح اعتمدت النظريات اللغوية في ال

 الداللية. 

 ومنها ما اهتم بالجمل والعبارات أو املفردات.ترجع أصول بعض النظريات إلى جذور فكرية وفلسفية، 

 

 التوصيات

 رعية منها. إعادة قراءة النظريات الداللية القديمة واستناط النظريات الداللية الحديثة أو الف

توضيح ما غمض من النظريات الداللية القديمة ثم إعادة صياغتها بثوب جديد مع يتناسب مع مستجدات  

 املعاصر. الدرس اللساني 

على الباحثين إجراء دراسات داللية تركز على تطبيق النظريات الداللية في النصوص اللغوية؛ وذلك الختبار  

 مدى تماسكها وواقعيتها. 

 

 ث: هوامش البح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 4م(، ص2006)القاهرة: دار السالم،  1، طالنظرية اللغوية في الثراث العربيمحمد عبد العزيز عبد الدايم، 

 .79-75، ص وصف اللغة العربية داللًياظر: علي، نا

 .180-178م(، ص1983الجامعية للدراسات، )بيروت: املؤسسة  2، طاأللسنية: علم اللغة الحديثميشال زكريا، 

 .74، صعلم الداللةانظر: منقور، 

 .84م(، ص1985عربية،  ، ترجمة: يوئيل يوسف عزيز، )بغداد: دار آفاقعلم اللغة العامانظر: فرديناند دي سوسير، 

 .85انظر: املرجع السابق، ص

 .70م(، ص2016حازم يحيى، )بيروت: دار الكتاب الجديد املتحدة، ، ترجمة: كيان أحمد معنى املعنى، أوجدن وريتشاردز انظر:

 .120م(، ص1981ترجمة: الطبيب البكوش، )تونس: منشورات الجديد،  مفاتيح األلسنية،انظر: جورج مونان، 

 .64، صدور الكلمة في اللغةأوملان، ر: انط

 .55، صعلم الداللةانظر: عمر، 
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 . انظر: املرجع السابق نفسه

 .75ص ،علم الداللة نظر: منقور،ا

 .57صعلم الداللة، انظر: عمر: 

 انظر: املرجع السابق نفسه.

 .77، صعلم الداللةانظر: منقور: 

 57صعلم الداللة، عمر: 

 .96م(، ص1985، )بيروت: دار النهضة العربية، فلسفة اللغة يفانظر: محمود فهمي زيدان، 

 .57صعلم الداللة، انظر: عمر، 

 .58صعلم الداللة، انظر: عمر، 

 .154صاملعنى اللغوي، انظر: جبل، 

  .Lyons, John,1977, Semantics, First Edition, London: Cambridge University Press, P.125 ؛96انظر: املرجع السابق، ص

 .59، صعلم الداللةعمر، 

 . Bloomfield ،Leonard, 1933,Language, First Edition. London: George Allen &Unwin LTD, P.22-23 انظر:

 .155صاملعنى اللغوي، انظر: جبل، 

 .305، صعلم اللغةانظر: السعران، 

 . Bloomfield , Language, P.22-23 انظر:

 .306، صعلم اللغةانظر: السعران، 

 . Bloomfield , Language, P.25 ؛ انظر:62صعلم الداللة، انظر: عمر، 
 .115م(، ص2007)بنغازي: دار املدار اإلسالمي، 2، طاملعنى وظالل املعنى: أنظمة الداللة في العربيةانظر: محمد محمد يوسف علي، 

 .62صعلم الداللة، انظر: عمر، 

 .79، صعلم الداللةانظر: منقور، 

 .157ص علم الداللة،ر، انظر: حيد

 ملرجع السابق نفسه.ا

؛ كالوس برينجر، 92، ص1م(، ج2000، د.ط)القاهرة: دار غريب، ، التحليل الداللي إجراءاته ومناهجهالدينانظر: كريم زكي حسام 
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 .97، 1نفسه ج املرجع السابق

 .98، ص1ج ، التحليل الداللي،حسام الدين

 .323(، ص20009، د.ط)القاهرة: دار الفكر العربي، مدخل إلى علم اللغةبد العزيز، محمد حسن ع

 .226م(، ص2008الرياض: دار املعرفة للتنمية البشرية، املعاجم العربية وعلم الداللة، )طلبه عبد الستار أبو هديمة، 
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 .228، صاملعاجم العربية وعلم الداللةانظر: أبو هديمة، 

 .226صاملعاجم العربية وعلم الداللة، انظر: أبو هديمة، 

 .114، صالداللةم علعمر، انظر: 

 114، صعلم الداللةعمر، انظر: 

 .12م(، ص2011، )القاهرة: دار النشر للجامعات، 2، طالتحليل اللغوي في ضوء علم الداللةمحمود عكاشة، 

 .97م(، ص2005، د.ط)إربد: دار الكتاب الثقافي، علم اللغة املعاصر مقدمات وتطبيقاتانظر: يحيى عبابنة، آمنة الزعبي، 

 .98جع السابق، صاملر  انظر:

 انظر: املرجع السابق نفسه.
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 .29، صالدالالت النفسية واالجتماعية للفظ "القيام"انظر: موس ى، 

 املرجع السابق نفسه.

 .23، صفي علم الداللةانظر: جبل، 

 .230،231، صاملعاجم العربية وعلم الداللةانظر: أبو هديمة، 

 

  املصادر واملراجع 

 الرياض: دار املعرفة للتنمية البشرية..  (1)طاملعاجم العربية وعلم الداللة.     م(.2008الستار. )أبو هديمة، طلبه عبد  

 (. بيروت: دار الكتاب الجديد املتحدة. 1ترجمة: كيان أحمد حازم يحيى. )ط  معنى املعنىم(.  2016أوجدن، وريتشاردز. )

  صفاقس: مكتبة الشباب. (. 1حمد بشر. )ط. ترجمة: كمال ماللغةدور الكلمة في م(. 1987أوملان، ستيفن. )

 (. القاهرة: مؤسسة املختار.2. ترجمة: سعيد حسن بحيري. )طالتحليل اللغوي للنصم(. 2010برينجر، كالوس. ) 

(. القاهرة: مكتبة  1)ط املعنى اللغوي: دراسة عربية مؤصلة نظرًيا وتطبيقًيا.م(. 1997جبل، محمد حسن حسن. )

 اآلداب. 

 (. القاهرة: دار غريب.1. )طالتحليل الداللي إجراءاته ومناهجهم(. 2000كريم زكي. )،  حسام الدين

 (. القاهرة: مكتبة اآلداب.1)ط علم الداللة: دراسة نظرية وتطبيقية. م(.2005حيدر، فريد عوض. )

  عربية، (. بغداد: دار آفاق1ط. ترجمة يوئيل يوسف عزيز. )علم اللغة العامم(. 1985دي سوسير، فريناند. )

 (. بيروت: املؤسسة الجامعية للدراسات.2. )طاأللسنية: علم اللغة الحديثم(. 1983زكريا، ميشال. )

 (. بيروت: دار النهضة العربية. 1. )طفي فلسفة اللغةم(. 1985زيدان، محمود فهمي. )

   .: دار النهضة العربية(. بيروت1. )طمقدمة للقارئ العربي: علم اللغةالسعران، محمود. 

 (. القاهرة: دار السالم.3. )طالنظرية اللغوية في الثراث العربيم(. 2007عبد الدايم، محمد عبد العزيز. )

 (. القاهرة: دار الفكر العربي. 1. )ط مدخل إلى علم اللغة  م(.2009عبد العزيز، محمد حسن. )

 شر للجامعات. هرة: دار الن(. القا2. )طعلم الداللةالتحليل اللغوي في ضوء م(. 2011عكاشة، محمود. )

 في ضوء مفهوم علم الداللة املركزية.   م(.1993علي، محمد محمد يوسف. )
ً
(.  1)طوصف اللغة العربية دالليا

 طرابلس: منشورات جامعة الفاتح.

(. بنغازي: دار املدار  2، )ط املعنى وظالل املعنى: أنظمة الداللة في العربيةم(. 2007علي، محمد محمد يوسف. )

 إلسالمي. ا

   (. القاهرة:عالم الكتب.1)طعلم الداللة. م(. 1999عمر، أحمد مختار. )

  (. القاهرة: دار الكتاب الحديث.1)طعلم الداللة أصزله ومباحثه في التراث العربي. منقور، عبد الجليل، 
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  القرآنية.في السياقات   ظ "القيام"الدالالت النفسية واالجتماعية للفم(. 2007موس ى، محمود أحمد. )

  (. تونس: منشورات الجديد.1ترجمة: الطبيب البكوش. )ط مفاتيح األلسنية،  م(.1981مونان، جورج. )

 (. إربد: دار الكتاب الثقافي. 1. )طعلم اللغة املعاصر مقدمات وتطبيقاتم(. 2005يحيى عبابنة، آمنة الزعبي. )
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اإلسالمية العاملية    للغة العربية من املاليو في الجامعةاستخدام املذكر واملؤنث لدى دارس ي ا أخطاء شائعة في 

 ماليزيا

 

 1أقونق يوسف  

 2الدكتورة نور أزلينا عبد هللا  

 

 

 ملخص البحث:  

ة اإلسالمية  يهدف هذا البحث إلى تعرُّف أخطاء دارس ي اللغة العربية من املاليو في استخدام "املذكر واملؤنث" في الجامع

ة، ممن درسوا في املستوى السادس في مركز اللغات والتنمية  دارًسا ودارس  23نت عينة الدراسة من  العاملية ماليزيا. وتكو 

قبل الجامعية في الجامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا. وتم توزيع أسئلة االختبار التي تكونت من ثمانية معايير لتحليل  

. وقد تم تحليل أخطاء الدارسين في كل املعايير  google formخدام "املذكر واملؤنث" عبر أخطاء الدارسين في است

على أساس التكرار والنسبة املئوية. دّل اإلحصاء على كثرة أخطاء الدارسين في   (Microsoft Excel)باستخدام برنامج 

( من املجموع العام للحاالت  %26وي )( حالة، وهي تسا524استخدام "املذكر واملؤنث"، حيث بلغت نسبة األخطاء )

جمالية. كما كشف التحليل أن أعلى نسبة أخطاء كانت في املعيار السابع "تذكير  كلها، أو ما يقرب من ربع الحاالت اإل 

(. %38العدد حيث يقتض ي السياق تأنيثه، وتأنيث العدد حيث يقتض ي السياق تذكيره" حيث بلغت ما يقرب من )

؛ حيث بلغت ما يقرب  واملبتدأ من حيث التذكير والتأنيث" عيار الخامس وهو "عدم مطابقة الخبروأدناها كانت في امل

(. وتعود تلك األخطاء إلى أسباب عدة منها النقل اللغوي، واألسباب التطورية كاالفتراض الخاطئ، والتعميم،  %15من )

 اقص للقواعد. والجهل بقيود القاعدة، وصعوبات داخل اللغة العربية، والتطبيق الن

 

  طاء شائعة، استخدام املذكر واملؤنث، دارسو اللغة العربية من املاليويين.خأالكلمات املفتاحية: 

 

 قدمة امل

وللغة العربية   3نظام خاص، كالنظام الصوتي والصرفي والداللي والنحوي واألسلوبي. لكل لغة من اللغات في العالم

فراد والتثنية والجمع(. وهذه الطبيعة للغة طبيعة مميزة حيث تهتم كثيًرا بقضية الجنس )التذكير والتأنيث(، والعدد )اإل 

ومن ثم، يمثل تعلم اللغة العربية تحدًيا كبيًرا، ملا لها من خصائص  العربية تختلف عن غيرها من اللغات كاملاليوية. 

هناك  ولم يكن االختالف اللغوي وحده سبًبا من أسباب األخطاء اللغوية، وإنما  4علم في لغته األم.تتباين عما عهده املت

 عوامل أخرى تؤدي إلى وقوع الدارسين في األخطاء.

ومن املالحظ أن دارس ي اللغة العربية من املاليو كثيًرا ما يخطئون في استخدام "املذكر واملؤنث" في كتاباتهم  

توصل    مما   - نتساءل عن األسباب التي تؤدي إلى وقوعهم في هذه املشكلة، إذ ليس هناك دراسات كثيرة    فلعلنا  5وكالمهم.

العربية للناطقين بغيرها. وبناء    تفسر هذه املشكلة على الرغم من وجود أبحاث كثيرة في مجال تعليم اللغة  -إليها البحث  

األخطاء اللغوية في استخدام "املذكر واملؤنث"، في محاولة  على هذا، برزت الحاجة إلى دراسة قائمة على مبدأ تحليل 

 ثم تقديم حلول مناسبة لعالج هذه املشكلة.  لوصف تلك األخطاء وتفسيرها، ومن 

 لذلك يحاول البحث أن يجيب عن األسئلة التالية: 
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"املذكر واملؤنث" في اللغة ما األخطاء الشائعة التي وقع فيها دارسو اللغة العربية من املاليو في استخدام 

 العربية؟

 وية التي تتعلق بالتذكير والتأنيث؟ما أسباب وقوع دارس ي اللغة العربية من املاليو في األخطاء النح

 ما الحلول املقترحة لعالج األخطاء في استخدام "املذكر واملؤنث" لدى دارس ي اللغة العربية من املاليو؟

 

: الخطأ اللغوي  
ً
 أوال

ا  واملصطلحات التي استعمله 6هناك تعريفات قدمها العلماء القدماء في بحوثهم ملفهوم الخطأ.  خطأ اللغوي:مفهوم ال 

ا. وقد بّين كوردر اللغويون العرب القدام أن الخطأ   (Corder)ى في عناوين مؤلفاتهم للداللة على األخطاء كثيرة جدًّ

(Error)  .باملعنى استعمال النوع من األخطاء التي يخالف فيها املتحدث أو الكاتب قواعد اللغة 

 7لها فيما يلي:طاء فهي كثيرة يمكن إجماأما مصادر األخمصادر الخطأ اللغوي:  

 ، أحد أهم األسباب، فالطالب ينقل معرفته اللغوية من لغته األم إلى اللغة املدروسة.النقل اللغوي 

، منها صعوبات داخل اللغة العربية، والتعميم، واملبالغة في التصويب، والجهل بقيود  األسباب التطورية

ك العديد من األسباب  فتراض الخاطئ، واإلهمال، وهنا للقواعد، والكتاب املدرس ي، واال القاعدة، والتطبيق الناقص 

النفسية واالجتماعية والتربوية األخرى التي يمكن أن يحدث الخطأ بسببها، مثل النسيان، وعدم االنتباه، وعدم الفهم،  

 وقلة التدريبات. 

 

 ثانًيا: تحليل األخطاء

وال شك في    8علماء العرب.لغوية القديمة التي قام بها الاللغة التطبيقي في الدراسات ال تحليل األخطاء فرع من فروع علم  

 9أن هذا املجال يركز على أخطاء الدارسين. لهذا سمي "درس الخطأ" أيًضا.

ء.  ورأى علماء اللغة في أمريكا وأوروبا أن علم اللغة التطبيقي من نتاج حضارتهم الحديثة، وخاصة نظرية تحليل األخطا

ي حيث ترى أن سبب األخطاء هو التداخل والنقل من  ارضت مع نظرية التحليل التقابلوقد تباينت هذه النظرية وتع

وأما كوردر ومن معه، فقد عارضوا هذه النظرية، وقالوا إن أسباب الخطأ متعددة،   10اللغة األم إلى اللغة املدروسة.

املدروسة، وهي أسباب تطورية،  وليس التداخل من اللغة األم هو السبب الوحيد، بل هناك أسباب أخرى داخل اللغة 

لتعميم، والسهولة، والتجنب،  منها أسلوب التعليم، والدراسة، والتعود، والنمو اللغوي، وطبيعة اللغة املدروسة، وا

 الدارسون من مشكالت.  ا واالفتراض الخاطئ، وغيرها. كل هذه العوامل لها أثرها فيما يواجهه

 11ة التطبيقية بست خطوات هي:في دراساتهم اللغويقام محللو األخطاء منهج تحليل األخطاء: 

البيانات لهذا البحث، وعدد   : هذه الخطوة مهمة ومتعلقة بمنهجية البحث، وكيفية جمعجمع املادة

أولهما   12الدارسين، وغيرها من البيانات الضرورية. والعلماء العرب القدامى جمعوا األخطاء اللغوية عن طريقين؛

 بي. شفوي، وثانيهما كتا

: يرى محللو األخطاء أن عملية تحديد األخطاء ليست سهلة، كما يرى بعض علماء اللغة. ولهذا،  تحديد الخطأ

ئ الصواب، ويصّوب  ال بد  ِ
ّ
ا باللغة املبحوثة، ويدرسها بدقة، حتى ال يخط

ً
للباحث في تحليل األخطاء من أن يكون عاملـ

 بشكل واضح، ومن ثم نقوم بدراستها. ولذلك، يجب علينا هنا أن نحدد األخطاء  13الخطأ.

مصنفة تحت عدة  : تصنيف األخطاء عملية تحتاج إلى مرونة كبيرة، بحيث نجعل األخطاء تصنيف الخطأ

   15ونستطيع أن نصنف األخطاء املبحوثة تحت نوعين رئيسيين من الفئات، وهما: 14فئات تنضوي تحتها.
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علم الصرف أي األخطاء    واألخطاء فيو، أي األخطاء النحوية،  فئات عامة أو رئيسية، مثل األخطاء في علم النح

الصرفية، واألخطاء الصوتية، واألخطاء البالغية، واإلمالئية، واملعجمية، واألخطاء الكلية والجزئية، وغيرها. ونستطيع  

 أو أكثر.     إلى فئتينأن نصنف الخطأ الواحد 

اإلفراد والتثنية والجمع،  تندرج تحتها تصنيفات كثيرة، مثل  فئات فرعية أو ثانوية، مثل األخطاء النحوية التي  

 من املاض ي، وغير ذلك من  
ً
والتذكير والتأنيث، واملطابقة بين الفعل والفاعل، وحروف الجر، واستعمال املضارع بدال

 التصنيفات. 

على األخطاء،    األخطاء في األساس عملية مقارنة بين النص األصلي املشتمل   أن وصف  : بّين كوردر وصف الخطأ

أعيد بناؤه، فهذه العملية تتضمن تحديد االختالفات بين الصيغ التي يستخدمها املتعلم من   والنص الصحيح الذي 

   16جهة، والتي يستخدمها الناطق باللغة من جهة أخرى، ومن ثم؛ فالوصف يركز على السمات الظاهرة في نص املتعلم. 

وفي عملية شرح األخطاء    نهائي منه. ار تحليل األخطاء، وهي هدف  : شرح الخطأ عملية صعبة في إط شرح الخطأ

يحاول الباحث توضيح أسباب وقوع األخطاء بقدر ما يستطيع، وهل األخطاء بسبب اللغة األم، أم اللغة الثانية التي  

 17يدرسها الدارس، أم أن هناك أسباًبا أخرى يمكن بيانها وذكرها.

وهو ما سبق بيانه، وثانيهما هدف تربوي  لغوي،  هدفان اثنان، أولهما: لتحليل األخطاء التطبيق العملي 

وتطبيقي، وهو هدف أخير ونهائي من تحليل األخطاء، وهو التطبيق العملي، مع مراعاة األخطاء التي يرتكبها الدارسون.  

 18وهذه األخطاء ال بد من استئصالها إن أمكن، وعالجها بطرق شتى. 

 

ا: قضية التذكير وا
ً
 لتأنيث في اللغة العربيةثالث

يتنوع الجنس في العربية باعتبار املاهية إلى نمطين، هما: جنس حقيقي طبيعي فيه املؤنث واملذكر، وجنس مجازي فيه  

فاملذكر واملؤنث يستخدمان للتفريق بين الكلمات من ناحية نوعها. ولكن املذكر أصل للمؤنث،    19املؤنث واملذكر أيًضا.

ا وتقديرً وهو ما خال من عال 
ً
وينقسم املذكر إلى قسمين؛ أحدهما حقيقي، واآلخر غير حقيقي. فأما   20ا.مة التأنيث، لفظ

الحقيقي، فما كان له فرج الذكر، نحو: رجل، وجمل. وأما غير الحقيقي أو املجازي، فما لم يكن له ذلك، نحو: الجدار،  

ا أو تقدي
ً
ي وغير حقيقي. فيراد بالحقيقي  ًرا. وهو على قسمين؛ حقيقوالعمل. واملؤنث ما تكون فيه عالمة التأنيث، لفظ

 هنا ما يكون له فرج األنثى، نحو: املرأة، والقطة. وأما غير الحقيقي، فيراد به ما لم يكن له ذلك، نحو: الكتب والنار.  

 

 عالمات التأنيث 

فأما التي في  21عال، وثالث في األدوات.ذكر األنباري أن للمؤنث خمس عشرة عالمة: ثمان منها في األسماء، وأربع في األف

 األسماء، فسنذكرها فيما يلي: 

 األلف املقصورة املمالة إلى الياء، نحو: سلمى، وحسنى، وكبرى. 

 األلف املمدودة، نحو: بيضاء، وسوداء، وزرقاء، وخضراء. 

 التاء، نحو: أخت، وبنت. 

 في الوقف. والتاء املربوطة، نحو: كراسة، وسبورة، ومسيلمة، وتكون هاءً 

 والتاء في الجمع، نحو: املؤمنات، والهندات، ودرجات. األلف 

 النون، نحو: هّن، وأنتّن. 

ِت. 
ْ
 الكسرة، نحو: أن
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 الياء، نحو: هذي قامت. وفيها اختالف بين العلماء. 

 وأما التي في األفعال، فهي كما يلي:

ت وجلَست، وتأكل وتجلس.
َ
 التاء، نحو: أكل

 خبًزا. ا، وكلي الياء، نحو: تأكلين خبزً 

الكسرة في الحرف املتصل بالفعل الذي قد صار كأنه من الفعل، نحو: تعلمِت، وصليِت، وأخذِت، وضربِت،  

 ورجعِت.

 النون التي اتصلت بالفعل، فصارت كبعض حروفه، نحو: جلسن، وأكلن. 

 وأما التي في األدوات، فهي كما يلي:

َت  مَّ
ُ
َت رجل ضربت، وقمت ث  قعدت.   التاء، نحو: ُربَّ

 لهاء، نحو: في الوقف على هيهات: هيهاه، وكان عيس ى بن عمر وأبو عمرو بن العالء يقفان على هيهاه بالهاء.ا

 الهاء واأللف، كقولك: إنها قامت هنٌد، وإنها جلسْت ُجْمٌل.

 

 رابًعا: قضية التذكير والتأنيث في اللغة املاليوية

د هنا االسم الذي ال يرجع جنسه  املذكر، واملؤنث، واملحايد. ويقصد باملحاي  تنقسم الكلمة املاليوية من ناحية جنسها إلى

 كما في الجدول التالي:   وهو  22املؤنث.إلى املذكر أو  

 23جدول تقسيم االسم من ناحية الجنس 

 املذكر املؤنث  املحايد 

Baju Izzati Baihaqi 

Kasut emak ayah 

Batu Pahat srikandi gagah 

Kelapa cantik kacak 

 ,Izzati, emak(، واملؤنث )Baihaqi, ayah, gagah, kacakعرفنا من هذا الجدول أن االسم ثالثة أقسام، وهي املذكر )

srikandi, cantik( واملحايد ،)baju, kasut, Batu Pahat, kelapa .) 

لى املذكر واملؤنث، سواء في  للغة املاليوية أساليب لإلشارة إ: اللغة املاليويةالفرق بين املذكر واملؤنث في 

 منها:   سان أو الحيوان،اإلن

" لإلشارة إلى املؤنث من اإلنسان، وإضافة  perempuan" لإلشارة إلى املذكر من اإلنسان و"lelakiبإضافة كلمة "

 24للمؤنث." betina" للمذكر من الحيوان و"jantanكلمة "

  watiبإضافة الحقة "
ً
 seniwati."25"، نحو: "man" أو "wan" من " في آخر الكلمة املؤنثة بدال

( مع الكلمة  i( مع الكلمة املذكرة، والحرف )aالتمييز بين املذكر واملؤنث يتم عن طريق وجود الحرف )

 26" أي دارسة. siswi" أي دارس، و"siswaاملؤنثة، نحو: "

 منهج البحث وطرق تحليل املعلومات خامًسا: 

صاء اإلجابات الصحيحة وغير الصحيحة، فكانت  (. ثم قام بإح23( إلى )1من رقم )  قام الباحث بترقيم أوراق الدارسين

منهج تحليل األخطاء الذي يقوم بجمع املادة،  األسئلة موزعة في ثمانية معايير في التذكير والتأنيث. واستخدم الباحث 

خطاء  ة هو التعرف على األ . والغرض من هذه الدراسة التحليليخطاء، وتصنيفها، ووصفها، ثم شرحهاوتحديد األ 
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الشائعة في استخدام "املذكر واملؤنث" لدى دارس ي اللغة العربية من املاليويين بمركز اللغات بالجامعة اإلسالمية  

اللغة العربية من املاليويين في مركز اللغات، ثم جمع    العاملية، ماليزيا. وقد تم ذلك من خالل االختبار املوضوعي لدارس ي 

سيتبع الطريقتين الكمية  أخطاء الدارسين، ثم تحليلها، وشرح مصادر أخطائهم. بهذا، فإن البحث البيانات عن 

(Quantitative Approachإلحصاء أخطاء الدارسين وعرضها على شكل الجداول واألرقام والتكرارات، والطريقة الكيف ،)  ية

(Qualitative Approach في مناقشة أسباب وقوع الطلبة في الخطأ ،)ضية  عند التعامل مع القواعد العربية، وبخاصة ق

التذكير والتأنيث في هذا البحث، وتقديم االقتراحات املناسبة للتعامل مع هذه املشكلة لدى دارس ي اللغة العربية من  

 املاليويين. 

 

: نتائج البحث
ً
   سادسا

م "املذكر واملؤنث" في اللغة العربية:  ء الشائعة التي وقع فيها دارسو اللغة العربية من املاليو في استخدااألخطا

( %74( حالة صواب، أو ما نسبته )1500( حالة، منها )2024اإلجمالي العام للصواب والخطـأ بلغ ) اكتشف الباحث أن

( تقريًبا. وقد صنفت أسئلة االختبار  %26سبته املئوية )( حالة، أو ما ن524تقريًبا، بينما بلغت حاالت الخطأ )

 استخدام "املذكر واملؤنث" إلى ثمانية معايير. املوضوعي في 

 
حصرت الدراسة أخطاء الدارسين، ووجدت أن معظمها كان في املعيار السابع، حيث يدور حول قضية  

عدد أيام  ( تقريًبا، فعلى سبيل املثال، أخطأ الدارسون حين كتبوا "%38التذكير والتأنيث في العدد، وبلغت نسبتها )

املعيار األول وهو يتعلق بأخطاء الدارسين في  م . ث"عدد أيام األسبوع سبعة أيام، مع أن الصواب ""األسبوع سبع أيام

( تقريًبا، وعلى سبيل املثال أجاب الدارسون "تقع البيت الحرام في مكة"،  %30تذكير الفعل وتأنيثه، وقد بلغت نسبتها )

 "يقع البيت الحرام في مكة".   والصواب

يد نوع بعض الكلمات من حيث التذكير  ن الدارسين قد أخطؤوا في تحدالختبار أن كثيًرا موقد لوحظ من نتيجة ا 

ر معظم الدارسين  %28)والتأنيث، كما رأينا في املعيار الثامن، حيث بلغت نسبة أخطائهم  
َّ
( تقريًبا. وعلى سبيل املثال ذك

عيار الثالث عند التعامل مع قضية التذكير  مع أن الصواب أنها مؤنثة. وبعض الدارسين أخطؤوا في امل كلمة "عين"

ب الدارسون جملة "%26يث في استخدام اسم اإلشارة، حيث بلغت نسبتها )والتأن جلست  ( تقريًبا. وعلى سبيل املثال صوَّ

". ومن الدارسين َمن أخطؤوا في املعيار السادس، وهو متعلق  جلست في ذلك املكان"، مع أن الصواب "في تلك املكان

ا  ( تقريًبا. كما أن بعضهم ظنوا أن جملة "%25تها )التذكير والتأنيث في الصفة واملوصوف، وبلغت نسب  بقضية
ً
أكلت سمك

 " صحيحة، مع أنها خطأ من حيث التذكير والتأنيث في الصفة واملوصوف. لذيذة
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وصول، وبلغت  ومن الدارسين من أخطؤوا في املعيار الرابع عند التعامل مع التذكير والتأنيث في االسم امل

"سنذهب إلى  فقد أجاب الدارسون في جملة "سنذهب إلى املنزل الذي نسكن فيه" ( تقريًبا. كما الحظنا %24نسبتها )

  والذي لوحظ من هذه األخطاء عدم القدرة على فهم الضمير العائد إليه ذلك االسم املوصول. املنزل التي نسكن فيه". 

( تقريًبا. %21حيث بلغت نسبة األخطاء )ثاني،  ير أو تأنيثه، كما ورد في املعيار الوبعض الدارسين أخطؤوا في تذكير الضم

ثوا  نحو " وأما املعيار الخامس وهو املعيار    املوت علمه عند هللا"." الضمير، لكن الصواب  املوت علمها عند هللا"، حيث أنَّ

ة  من حيث التذكير والتأنيث"، فقد بلغت نسب دور األسئلة على مطابقة الخبر واملبتدأ نسبة لألخطاء، حيث تاألدنى 

ا منهم أن  ( تقريًبا. وعلى الرغم من ذلك، وجدنا بعض الدارسين قد أجابوا " %15ألخطاء فيه )ا النجم ساطعة"، ظنًّ

ا.
ً
 "النجم" مؤنث، فيكون الخبر مؤنث

"املذكر واملؤنث" مرتفعة،  وهذه النتائج تشير إلى أن نسبة أخطاء دارس ي اللغة العربية من املاليو في استخدام  

 ون إلى مزيد من املعالجة واالهتمام. لذلك فإنهم يحتاج

 

(  Araniبّين أراني )أسباب وقوع دارس ي اللغة العربية من املاليو في األخطاء النحوية التي تتعلق بالتذكير والتأنيث: 

 : سباب فيما يليونناقش هذه األ  27هناك أسباًبا عدة لألخطاء لدى دارس ي اللغة األجنبية، أن

واللغة  28قد تؤثر اللغة األم على أغلبية األخطاء اللغوية في استخدام اللغة املدروسة.النقل اللغوي: 

املاليوية ال تفرق بين املذكر واملؤنث بصيغة معينة في الفعل كما في اللغة العربية. لذلك قد يصعب على دارس ي اللغة 

. ففي جملة "الجامعة تكرم املتفوقين" كما ورد في املعيار األول، حيث  لقضيةتعامل مع هذه االعربية من املاليو ال

يقتض ي السياق تأنيث الفعل "يكرم" فقد أجابها الدارسون "الجامعة يكرم املتفوقين". وقد لوحظ أن أكثر الطلبة  

لتي  ألن الجامعة ا تفوقين". وذلكاعتبروها صحيحة، والحقيقة عكس ذلك؛ إذ العبارة الصحيحة "الجامعة تكرم امل

 هي املبتدأ مؤنثة، فالخبر ال بد من أن يطابقه في التذكير والتأنيث.

هذا البحث(    اتضح مما سبق أن مثل هذه األخطاء حصلت نتيجة التداخل اللغوي من اللغة األم )وهي اللغة املاليوية في

متصلة باأللفاظ تفرق بين املذكر  مات خاصة فيها اليوية ال عال على اللغة املدروسة )اللغة العربية(. ذلك ألن اللغة امل

واملؤنث. وهذه النتيجة تؤيد ما رآه جاسم وعبد العزيز وعثمان النجران، من أن التداخل اللغوي يكون سبًبا رئيًسا في  

 في استخدام اللغة، كمسألة "املذكر واملؤنث". وقوع األخطاء

  وقوع األخطاء اللغوية، وإنما عامل الوحيد في ملدروسة ليس الم على اللغة اتأثير اللغة األ األسباب التطورية: 

 هناك أسباب أخرى تطورية، منها:

: للتذكير والتأنيث في اللغة العربية حاالت عدة في اإلفراد والتثنية والجمع  صعوبات داخل اللغة العربية

على اللغة   تفرعها وتنوعها، تجعل السيطرةوالتأنيث في اللغة العربية، و والنوع. فقد ذكر جاسم أن كثرة قواعد التذكير  

ومن أمثلة الصعوبات الداخلية في العربية، قضية العدد واملعدود. ففي مثال "عدد أيام األسبوع سبع أيام"،   29صعبة،

 يقتض ي السياق تأنيث العدد فيكون الصواب "عدد أيام األسبوع سبعة أيام".  

يحتالن موقع النعت، وأما  طابقان املعدود من حيث إنهما ( ي2( و)1لعربية أن العددين )نصت القواعد ا

( فتخالف املعدود في الجنس، وأن يكون املعدود على صيغة الجمع، ويكون مجروًرا على اإلضافة.  10-3األعداد من )

 30الثانيزئها األول، وتطابق في جزئها ( تخالف في ج19-13( يطابقان في جزئيهما، في حين األعداد )12(، )11والعددان )

ومن هنا الحظنا الصعوبة التي يواجهها الطلبة عند التعامل مع هذه القضية، إذ إنها تتطلب منهم معرفة قواعد تحويل  

ا، وما إلى ذلك. وبالنسبة   ا أو إضافيًّ إلى  املفرد إلى الجمع، إضافة إلى تحديد نوع التركيب الصحيح للعدد واملعدود، وصفيًّ



 

39 
 

جمع، وبخاصة في صياغة جمع التكسير، ثم عليهم التأكد في عب عليهم تحويل املفرد إلى ال الدارسين املاليو فمن الص 

 الوقت نفسه من الصيغة املفردة للمعدود لتحديد جنس العدد. 

د والتثنية  هذا نموذج من الصعوبات داخل اللغة العربية، ذلك ألن للعدد في اللغة العربية حاالت عدة في اإلفرا

 ة األرقام أو املصطلحات العددية شأَن اللغة املاليوية أو اإلنجليزية.  ال تقتصر الحال على مجرد معرفوالجمع، والنوع، و 

وهو أن  عرف جاكوبوفيت التعميم بأنه استعمال اإلستراتيجيات السابقة في األحوال الجديدة. : التعميم

ما ذهب إليه جاسم وكنجي والفاعوري،  نفسه وهو  31ها في اللغة املدروسة.الدارس يأخذ القاعدة املعروفة لديه ويطبق

نحو قولهم "الحياة متاعه عظيمة في اإلسالم"، حيث يقتض ي السياق تأنيث الضمير فيكون الصواب "الحياة متاعها  

ن يكون الضمير )ها(.  عظيمة في اإلسالم". استخدم الدارس ضمير املذكر )ُه( لإلشارة إلى املؤنث )الحياة(، والصواب أ 

 نتج من االفتراض الخاطئ.نقول أيًضا إن هذا الخطأ قد  ويمكن أن 

فعلى سبيل املثال   32: يقصد به التراكيب املنحرفة عن قيود القاعدة الصحيحة.الجهل بقيود القاعدة

ا )باردة(، والسياق يتطلب أن يأتي به مذكًرا 
ً
)بارد(. فيكون الصواب  "العصير باردة" حيث أتى الدارس بالخبر مؤنث

بين الخبر واملبتدأ في التذكير والتأنيث. ومن املالحظ أن سبب هذا الخطأ هو   بارد"، حيث يكون هناك مطابقة  "العصير

الجهل بقيود القاعدة، وهي مطابقة الصفة للموصوف والخبر للمبتدأ من حيث التذكير والتأنيث، إضافة إلى صعوبة  

 ي، واملؤنث املجازي. التفريق بين املذكر املجاز 

: املراد به حدوث تراكيب )أو كتابة جمل(، يمثل التحريف )أو الخطأ( فيها درجة  لقواعدالناقص ل التطبيق 

يقتض ي السياق تأنيث اسم اإلشارة فيكون  مررت بهذا الطُرق" حيث  نحو "  33تطور القواعد املطلوبة ألداء جمل مقبولة.

العاقل على  مع أنها مؤنثة، حيث يدل جمع غير  الطالب يظنون بأن "الطرق" مذكرة  مررت بهذه الطُرق". بعض  الصواب "

ومن هنا الحظنا الصعوبة التي يواجهها الطالب عند التعامل مع هذه القضية؛ إذ عليهم معرفة أن جمع  .  املؤنث املجازي 

لناقص للقواعد، وقد يكون سببه  قد يكون سبب هذا الخطأ هو التطبيق ا. و غير العاقل يعامل معاملة املؤنث املجازي 

راسة نتائج دراسة جاسم بأن التطبيق الناقص للقواعد من أسباب وقوع الدارسين  جهل بقيود القاعدة. تؤيد هذه الدال

 في األخطاء.

: يراد به أن األخطاء تحدث بسبب الخطأ في فهم القاعدة، أو االلتباس، أو تمييزها في اللغة  االفتراض الخاطئ

لصواب "هذا تمر". ويالحظ هنا أن  ياق تذكير اسم اإلشارة فيكون انحو "هذه تمر"، حيث يقتض ي الس 34املدروسة.

الدارس استخدم )هذه( لإلشارة إلى كلمة )تمر( والصواب اإلشارة بهذا، ألن التمر مذكر مجازي. فهذه الحالة في رأي  

قضية التذكير   لدارسين في الخطأ عند التعامل معالباحث أن نوًعا من االفتراض الخاطئ الذي يعد من أسباب وقوع ا

 والتأنيث. 

من املالحظ أن دارس ي اللغة العربية من املاليو ما زالوا يقعون في األخطاء عند  املنهج والكتاب املدرس ي: 

  استخدام املذكر واملؤنث، مع أنهم قد درسوا بعض القواعد العربية منذ أيام املدرسة لسنوات، إلى أن وصلوا إلى

ج الدراس ي، سواء في الدروس املقررة، أو الكتاب  بأنه قد يكون هناك قصور في املنهاملستوى الجامعي. فتنبأ الباحث 

املدرس ي، أو طريقة املدرس في تدريس القواعد العربية، إضافة إلى عدم توفر البيئة اللغوية املناسبة التي تشجع على  

 تطبيق اللغة العربية.  

ة قبل الجامعية؛  توى الخامس بمركز اللغات والتنميتاب تدريس اللغة العربية في املسوعلى سبيل املثال، ك 

فيه نصوص عربية، ولكن لم يشر إلى بيان القواعد العربية املستخدمة في تلك النصوص. فعلى سبيل املثال، في موضوع  

همة  لية من بيان القواعد العربية امل "نشأة املدن وتطويرها" في الوحدة األولى، جاءت النصوص والتدريبات اللغوية خا
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إليه الطلبة بسهولة. والحظ الباحث أن هذا الكتاب يركز على تزويد الدارسين باملفردات  وامليسرة التي يمكن أن يرجع 

وكيفية استخدامها في الجمل الصحيحة، ولكنه لم يشَرح أي قاعدة من القواعد اللغوية األساس، نحو اسم اإلشارة  

التذكير والتأنيث، التي أخطأ فيها  ذه القواعد اللغوية تتعلق بقضية وصوف واملبتدأ والخبر وغيرها. وهوالصفة وامل

 الدارسون كثيًرا. 

ومن العوامل األخرى التي تسهم في حدوث األخطاء، عدم توفر البيئة اللغوية. فالبيئة اللغوية أصبحت من  

  ون اللغة العربية، غير أن بيئتهم غة. ذلك ألن معظم الدارسين يتعلم أهم العوامل التي تساعد على فعالية عملية تعلم الل

ال تشجعهم على ممارستها. والحقيقة أن من شأن هذه البيئة أن تساعدهم في تعزيز املفردات اللغوية، وتطبيق ما درسوا  

ا. ومما يؤسفنا أن مثل  من القواعد في الفصل، كقاعدة التأنيث والتذكير مباشرة، فيتدربوا على استخدام اللغة يوميًّ 

اللها اللغة العربية في حياتهم اليومية. كما يفترض أيًضا أن طريقة تدريس ئة غير متوفرة لكي يطبق الطلبة خهذه البي

 املدرسين تسهم في حدوث هذه املشكلة، كعدم قيام املدرس بتصحيح األخطاء اللغوية لدى الدارسين مباشرة. 

من  دى دارس ي اللغة العربية من املاليو: األخطاء في استخدام "املذكر واملؤنث" لالحلول املقترحة لعالج 

املالحظ أن معظم دارس ي اللغة العربية من املاليو قد أخطؤوا في استخدام املذكر واملؤنث. مع أنهم درسوا تلك القضية  

ة. وهؤالء الدارسون جلسوا في  )التذكير والتأنيث( داخل الفصل؛ بل إن بعضهم قد درسوها منذ املدرسة الثانوي

(. فتساءل البحث "ما الحلول املقترحة والفعالة ملعالجة  CELPAD)لسادس، وهو أعلى مستوى في مركز اللغات  املستوى ا

هذه املشكلة؟". واستناًدا إلى نتائج اإلحصاء ألخطاء الدارسين في استخدام املذكر واملؤنث، وبعد أن ناقش البحث  

ية ومدرسيها،  احث ببعض املقترحات لدارس ي اللغة العربفي وقوع تلك األخطاء لديهم، يتقدم الب  األسباب التي تسهم 

 ومصممي املناهج من أجل التحسين والتطوير.  

: ُينصح دارسو اللغة العربية من املاليو أن يتدربوا 
ً
كثيًرا على املحادثة مع الناطقين بها للتأكد من سالمة  أوال

لفصل أو  لغة العربية الصحيحة مع زمالئهم داخل اا لديهم. وذلك ألن ممارستهم التحدث بالالقواعد اللغوية وصحته

خارجه ستمكنهم من تصحيح األخطاء، وتعزز لديهم استعمال اللغة املدروسة بشكل جيد وسليم. فعملية التدريب قد  

،  ارس أيًضا أن يذاكر دروسه في البيتالد وعلى تتم إما مع الناطقين باللغة العربية، أو مع غير الناطقين بها في الفصل.

صحاء في اللغة العربية، وعليه أن يحضر املؤتمرات، ويشارك في أي برامج لغوية، ثم يستمع إلى كل خطب العلماء الف

 مثل املناظرة، والحوار، ليتمكن من استخدام اللغة العربية استخداًما صحيًحا، وبخاصة في قضية التذكير والتأنيث.  

الكريم واألحاديث النبوية    دة التذكير والتأنيث خالل قراءة القرآن ا: ُينصح مدرس اللغة العربية تطبيق قاعثانيً 

أو النصوص العربية. وهذه الطريقة تساعد على سرعة تذكر القواعد العربية. وفي التعليم، ينصح له بأن يستخدم  

اعد العربية،  ث، وذلك لتشجيع الدارسين على تعلم القو الوسائل التعليمية املبتكرة في تدريس قاعدة املذكر واملؤن

التدريبات املتنوعة في استخدام "املذكر واملؤنث". والهدف الرئيس من هذه العملية  وكذلك أن يكثر املدرس من 

التعليمية باللغة العربية الفصيحة داخل الفصل وخارجه، هو إكساب الطلبة اللغة الصحيحة مباشرة من مدرسهم،  

ية من أجل تنمية املهارات  سن أن يشارك املدرس في املؤتمرات اللغو يعتادون سماعها واستخدامها. ومن املستح بحيث 

 اللغوية واملهنية، ومعرفة أحدث التطورات في مجال تعليم اللغة العربية.

ا: ُينصح مصممو املناهج بمراعاة األمور املهمة في تأليف الكتاب املدرس ي، نحو 
ً
ذكر قاعدة التذكير  ثالث

 ورة موجزة وميسرة، من أجل مساعدة الدارسين على حفوالتأنيث في الكتاب املدرس ي بص 
ً
ظ القواعد بسهولة، فضال

األمثلة والقواعد اللغوية كقاعدة التذكير والتأنيث،   عن إغناء الكتاب املدرس ي باألساليب والتراكيب الحية التي تشمل 

تنوعة. كما ُيقترح إعداد معجم  ليستفيد منها الدارسون واملدرسون في عملية التعليم مع اإلكثار من التمرينات امل
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هاد  ستش مختص باملذكر واملؤنث، وفيه مفردات الكتاب املدرس ي، مع بيان أنواعها من حيث الحقيقي واملجازي، مع اال 

 .بأمثلة من القرآن أو الحديث أو كالم العرب

 

 الخاتمة 

 من أهم االستنتاجات التي يمكن الخلوص من هذا البحث فيما يلي:

توصل البحث إلى أن  ام "املذكر واملؤنث" لدى دارس ي اللغة العربية من املاليو:  ئعة في استخد األخطاء الشا

كما كشف  ( من املجموع العام للحاالت كلها، حيث تساوي الربع تقريًبا. %26نسبة األخطاء مرتفعة، حيث بلغت )

بلغت ما يقرب من  ؛ حيث عدد واملعدودقين بقضية التذكير والتأنيث املتعلالتحليل أن أعلى نسبة أخطاء كانت في ال

(.  %15حيث بلغت ما يقرب من ) التذكير والتأنيث التي تتعلق باستخدام املبتدأ والخبر،  (، وأدناها كانت في قضية38%)

طة،  وأما األخطاء في استخدام املذكر واملؤنث املتعلقين باسم اإلشارة والصفة واملوصوف، فجاءت في املرتبة املتوس

 ( للصفة املوصوف.%25( السم اإلشارة، و)%26ء فيهما ما يقرب من )نسبة األخطا حيث بلغت

تبين من  أسباب وقوع دارس ي اللغة العربية من املاليو في األخطاء النحوية التي تتعلق بالتذكير والتأنيث: 

ثم تأتي نقل اللغوي، عدة، منها ال تحليل أجوبة الطلبة، أن أخطاءهم في استخدام املذكر واملؤنث تعود إلى أسباب 

األسباب التطويرية، نحو صعوبات اللغة العربية نفسها، مثل صعوبة التمييز بين املذكر املجازي واملؤنث املجازي، ثم  

التعميم نحو األخطاء في تأنيث الضمير أو تذكيره، ثم الجهل بقيود القاعدة، كما الحظنا بعض أجوبة الدارسين التي  

، إضافة إلى التطبيق الناقص  لخبر تركيًبا صحيًحا من حيث التذكير أو التأنيثا املبتدأ وانهم لم يركبو تشير إلى أ

للقواعد، نحو تذكير اسم اإلشارة أو تأنيثه، كما قد يسبب االفتراض الخاطئ أخطاء في استخدام املذكر واملؤنث في  

لبيئة اللغوية وطريقة  ب املدرس ي والة مثل الكتاوهناك أسباب أخرى تسهم في هذه املشكقاعدة االسم املوصول. 

 التدريس.  

بعد : الحلول املقترحة لعالج األخطاء في استخدام "املذكر واملؤنث" لدى دارس ي اللغة العربية من املاليو

نت ضرورة  تقديم بعض  مالحظة األخطاء اللغوية التي وقع فيها دارسو اللغة العربية من املاليو ووصفها وتفسيرها، تبيَّ

ة للدارسين واملدرسين، وكذلك مصممي الكتاب املدرس ي من أجل معالجة هذه املشكلة. فعلى  والنصائح املفيد الحلول 

الدارس أن يتدرب كثيًرا على التحدث باللغة العربية الصحيحة، إما مع الناطقين باللغة العربية أو غير الناطقين بها،  

ر من مذاكرة الدروس خارج الفصل. وعلى مدرس  ناظرات، وأن يكثحو املؤتمرات واملثم أن يشترك في البرامج اللغوية، ن

اللغة العربية تطبيق الطريقة الفعالة في تدريس القواعد العربية، وبخاصة ما يتعلق بالتذكير والتأنيث واستخدام  

رسون. وعلى  يستفيد منها الدا الوسائل التعليمية املعاصرة، واستخدام اللغة العربية الفصيحة في أثناء التعليم، ل

املناهج مراعاة عدة أمور مهمة في تأليف الكتاب املدرس ي، نحو ذكر القواعد بصورة ميسرة، واإلكثار من   مصممي

 التمرينات فيه، وإعداد معجم خاص للمساعدة في تعليم هذه القاعدة.

 

 

 : البحث هوامش
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 لتأخير في سورة األعراف ق تقديم ما حقه اأسلوب القصر بطري

 دراسة تحليلية بالغية 

 
1TONGPAN SHI  

 

 

 ملخص البحث 

تتناول هذه الدراسة املوسومة بأسلوب القصر بطريق تقديم ما حقه التأخير في سورة األعراف دراسة تحليلية بالغية،  

تطبيقاته، وربط تلك األمور بالقرآن الكريم.  وتكمن مشكلة البحث في التعامل مع فن القصر من حيث صوره وأقسامه و 

، ثم تطبيق ذلك على سورة األعراف  دراسة تفصيليةالتأخير  بطريق تقديم ما حقه وتهدف إلى دراسة أسلوب القصر 

وتوضيح أوجه اإلعجاز في القرآن الكريم عن طريق القصر وبيان األسرار البالغية فيها. واعتمدت هذه الدراسة على  

األساليب على  صفي في جمع املادة العلمية من مصادرها املوثوقة، ثم املنهج التحليلي التطبيقي في دراسة تلك املنهج الو 

اآليات القرآنية من سورة األعراف. وللدراسة إسهاماتها في الجوانب التطبيقية التحليلية، وذلك بمساعدة قارئ القرآن  

د ورود هذه الفنون املعانية. ومن أهم النتائج التي توصل إليها  في فهم واستيعاب معاني القرآن الكريم، وبخاصة عن

تقديم ما حقه التأخير من األساليب الراقية ذات املعاني العميقة، فكل أداة من  الباحث أن أسلوب القصر بطريق 

ساليب البالغية  أدواته لها داللة ومزية تميزها عن األخرى. ونهاية الدراسة يوص ي الباحث باملزيد من الدراسات في األ 

ملعرفة ما تخفيه آيات الذكر الحكيم من   وتحليلها ملعرفة دالالتها ثم تطبيق ذلك على القرآن الكريم والتعمق في معانيه 

 روعة تصوير وعذوبة لفظ ودقة عبارة. 

 

ABSTRACT 

This paper “Uslub al-Qasr in Al-A'raf: rhetorical analytical study” deals with the Restriction Style from its forms and 

divisions and its applications. Surely, Studying the Noble Qur'an with rhetoric and applications is easy to understand the 

meanings of the Qur'an and standing on its miracles. It aims to detail the study of Uslub al-Qasr in Surat  Al-A'raf and clarify 

aspects of miracles in the Holy Quranand its rhetorical secrets through the Uslub al-Qasr. In this study I adopted the 

descriptive analytical practical method, in order to understand the Quran. The most important results from this study 

are:the Uslub al-Qasr is a high rhetorical style with deep meanings, and every tool of its tools has significance and 

advantagesthat distinguish it from the others.I recommend that we conductmore studiesin rhetorical methods in the 

Quran, in order to have adeeper understanding of the meanings of it. 

 

 قدمة امل

 في أعماقه يحمل  زاخر، باإلضافة إلى ذلك بحر  هو بل ومصدًرا للتشريع فحسب، للهداية منبًعا  الكريم  القرآن  يكن لم

األساليب   لسائر مفارقة متفردة اإلعجاز، وأساليب وجوه  مكنونة من  وجواهر والبيان،  البالغة أفانين من  درًرا ثمينة 

 البشرية.  الطبيعة فوق  ألنها منها الفصحاء، وحار  البلغاء والخطابية، عجز عن مجاراتها  الشعرية

 وال وإبراز أوجه إعجازه، فكان بيانه ودراسة أسلوب الكريم، القرآن دراسة على البالغة علماء عكف وقديًما

 . اللغات مقدمة وجعلتها في أغنت اللغة العربية البالغة من متنوعة بأساليب يمدنا الذي املنبع الصافي زال 
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 التي الدراسة  الكريم؛ كانت هذه  القرآن  في األساليب البالغية بدراسة سبقونا الذين بركب  للحاق محاولة وفي

 البالغة علماء القصر بطريق تقديم ما حقه التأخير والذي أدرجه أسلوب دراسة وهي أال هللا، من التوفيق يرجى لها

 فيها القصر بتقديم ما حقه التأخير أسلوب بيانيم و الحك  الذكر آي ببعض النماذج من  مستدلين املعاني، علم ضمن

 وأسرارها. 

لذا أحببت أن أسهم في هذا املوضوع املهم من خالل هذا البحث بعنوان: أسلوب القصر بطريق تقديم ما  

 حقه التأخير في سورة األعراف دراسة تحليلية بالغية. 

 فقسمت هذا البحث إلى ثالثة مباحث:

 أقسامه وطرقه صر و الق  املبحث األول: مفهوم

املبحث الثاني: أسلوب القصر بطريق تقديم ما حقه التأخير )قصر الصفة على املوصوف( الواردة في سورة  

 األعراف 

املبحث الثالث: أسلوب القصر بطريق تقديم ما حقه التأخير )قصر الصفة على املوصوف( الواردة في سورة 

 األعراف. 

سرار البالغة في سورة األعراف بأسلوب القصر )تقديم ما حقه  از أإلبر سأتبع باملنهج الوصفي التحليلي 

 التأخير( إن شاء هللا. 

 

وأقسامه وطرقه   املبحث األول: مفهوم القصر 

 كالم عن القصر  

القصر من موضوعات علم املعاني من البالغة العربية. وهو من األساليب الغنية باالعتبارات الدقيقة واملالحظات  

ق املجري، لطيف املغزي، جليل املقدر، كثير الفوائد، عزيز األسرار. و"القصر كما قرره البالغيون  دقي  و فن العديدة، فه

له طرق متعددة، يرجع ثراء أساليب القصر وكثرة فوائدها إلى تنوع طرقها وما بين تلك الطرق من فروق دقيقة،  

 2وإعتبارات ومالحظات لطيفة".

 

 األول: مفهوم القصر: 

هو بمعنى الحصر والحبس، قال أحمد بن فارس:" القاف والصاد والراء أصالن صحيحان، أحدهما   :غةالقصر في الل

يدل على أال يبلغ الش ىء مداه ونهايته، واآلخر على الحبس. واألصالن متقاربان. فاألول القصر: خالف الطول، يقول هو  

نهما متقاربان، القصر الحبس، يقال:  ر وقد قلنا إواألصل اآلخ ..قصير بين القصر، ويقال قصر الثوب والحبل تقصيًرا.

   3قصرته؛ إذا حبسته، وهو مقصور؛ أي محبوس".

ِخَياِم﴾ ]الرحمن: 
ْ
[. "أي محبوسات فيها ومقصورات على أزواجهن ال  72قال تعالى: ﴿ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِفي ال

فراء في تفسير )مقصورات(:"  نظور قول الوذكر ابن م 4املحبوس".ينظرن إلى رجال غيرهن. والقصر الحبس، واملقصور 

 قصرن على أزواجهن، أي حبسن فال يردن غيرهم وال يطمحن إلى من سواهم.  

اِصَراُت  وأما قوله تعالى: ﴿َوِعْنَدُهمْ 
َ
ْرِف  ق

َّ
َراٌب﴾ ]ص:  الط

ْ
ت
َ
[، قال الفراء: قاصرات الطرف حور قد قصرن  52أ

الش يء بالفتح أقصره قصًرا: حبسته، وامرأة قاصرة الطرف:   صرت"ق 5يطمحن إلى غيرهم".أنفسهن على أزواجهن فال 

"فصفات أهل الجنة غير صفات أهل الدنيا، فاملرأة في الجنة ال تنظر إال إلى زوجها، وال تطمح   6ال تمده إلى غير بعلها".

 7.إلى غيره، ألنه في نظرها أجمل من غيره، أو هو األجمل على اإلطالق"
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: قصر الش يء على كذا، إذا خصصه به، ولم يجاوز به إلى عنى التخصيص، يقال لغةويأتي القصر أيًضا "بم

 .فاملعنى القريب في كل املعاجم هو الحبس واالختصاص 9ويأتي القصر أيًضا بمعنى اإللزام. 8غيره".

معنى واحًدا، وإن كان  أما القصر ويقال له الحصر فهما مصطلحان يحمالن القصر في اصطالح البالغيين: 

لقصر يدور في بيئة أخرى، إال أنهما مصطلحان ملعنى واحد، وذلك بخالف التخصيص الذي ال  الحصر يدور في بيئة وا

، أو "تخصيص ش يء  10"تخصيص ش يء بش يء بطريق مخصوص"  يشترك معهم في ش يء، وإنما هو معنى قائم بذاته، وهو 

 11بش يء وحصره فيه".

 12طرق مخصوصة من طرق القول املفيد للقصر".على ش يء آخر بواحد من  ا: "جعل ش يء مقصوًرا  ويقال في تعريفه أيضً 

 هللُا﴾ ]الصافات: 13ولكل قصر طرفان: املقصور، واملقصور عليه.
َّ

َه إال
َ
 إل

َ
[. املقصور فيها: 35كقوله تعالى: ﴿ال

... إال...  ستثناء في العبارة: الطريق القصر: النفي واال اإللهية للمعبود بحق. واملقصور عليه: هللا عز وجل بأنه اإِلله بحق. و 

وهنا يكون املقصور ما قبل أداة اإلستثناء، واملقصور عليه ما بعدها، فيفيد تخصيص األلوهية باهلل تعالى، بمعنى أنها  

 خاصة به، ال تتعداه إلى سواه. 

 

 :الثاني: أقسام القصر

واقع إلى قسمين: حقيقي وإضافي.ينقسم القصر باعتبار الحقيقة   وال

، أو هو   ر حقيقي:صق
ً
هو أن يختص املقصور باملقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع، بأال يتعداه إلى غيره أصال

   14تخصيص ش يء بش يء بمعنى إثباته له ونفيه عن كل ما عداه.

 .الحقيقي التحقيقي، والحقيقي اإلدعائي  :وينقسم القصر الحقيقي إلى قسمين

حقيقة، بحيث ال يتجاوز املقصور املقصور عليه  فيه بالنسبة لل ويكون التخصيص الحقيقي التحقيقي: "

"
ً
ا ال يكاد  15أصال ا تحقيقيًّ ، نحو: لم يبن األهرام إال املصريون، فنالحظ أن قصر املوصوف على الصفة قصًرا حقيقيًّ

 يكون فقط على سبيل املبالغة واالدعاء.يوجد، وإنما 

ما عداه أو بعضه نفيا يقوم على    يء للش يء، وتنفيه عن كلواملراد به أن تثبت الش الحقيقي االدعائي: "

 ، نحو: لم يتكلم في هذه املسألة إال زيد.16املبالغة والتجوز، وال يقوم على املطابقة الحقيقية للواقع"

حقيقة والحقيقي ادعاء "أن ما عدا املقصور عليه في األول ال وجود له حقيقة، وأما في  والفرق بين الحقيقي 

   17فاملقصور عليه موجود ولكنه في حكم املعدوم". الثاني

هو أن يختص املقصور باملقصور عليه بحسب اإلضافة والنسبة إلى ش يء آخر معين، ال لجميع    قصر إضافي:

 وليس  ما عداه، نحو: ما خليل إال مسافر
ً
، فإنك تقصد قصر السفر عليه بالنسبة لشخص غيره، كمحمود مثال

 ، إذ الواقع يشهد ببطالنه. قصدك أنه ال مسافر سواه

 

 وينقسم القصر باعتبار طرفيه إلى قسمين: 

هو أن تقصر الصفة على موصوفها وتختص به، فال يتصف بها غيره، وقد يتصف هذا   قصر صفة على موصوف: 

  من الصفات، بمعنى أن الصفة ال تتعدي املوصوف إلى موصوف آخر، مثاله من الحقيقي: ال رازق إال املوصوف بغيرها  

 هللا، ومثاله من اإلضافي، نحو: ال شجاع إال خالد. 

هو أن يقصر املوصوف على الصفة ويختص بها، دون غيرها، وقد يشاركه غيره  قصر موصوف على صفة: 

: ما هللا إال خالق كل ش يء،  18صفة الى صفة أخرى تناقضها، مثاله من الحقيقيفيها، بمعنى أن املوصوف ال يفارق ال
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 َرُس ومثاله من اإلضا
َّ

ٌد ِإال ُسُل﴾ ]آل عمران: في قوله تعالى: ﴿َوَما ُمَحمَّ ْبِلِه الرُّ
َ
ْت ِمْن ق

َ
ل
َ
ْد خ

َ
 [.144وٌل ق

 

 19الثالث: طرق القصر اإلصطالحية

للقصر طرق كثيرة، نقتصر منها على ست: النفي واإلستثناء، وإنما، والعطف )ال، بل، لكن(، وتقديم ما حقه التأخير،  

 وتعريف ركني اإلسناد.  وتوسط ضمير الفصل 

 :
ً
( واملقصور عليه ما بعد أداة اإلستثناء، ومثاله من قصر الصفة قصًرا  بالنفي واالستثناءيكون القصر )أوال

ا قولك: ال هادي إال هللا.    حقيقيًّ

  ( فاملقصور عليه هو املذكور بعدها ويكون مؤخًرا وجوًبا. ومثاله من قصر الصفة إنمايكون القصر بـ) ثانًيا:

ا قولك: إنما شاعر زهير، أي: ال غير زهير.    قصًرا حقيقيًّ

ا:
ً
( وإذا كان العطف بـ)ال( فاملقصور عليه ما قبلها واملقابل ملا بعدها.  بالعطف )ال، بل، لكنيكون القصر    ثالث

ا قولك: زهير شاعر ال غير زهير؛ قصرت الشعر على زهير.  ومنه في قصر الصفة قصرً   ا حقيقيًّ

وهنا يكون املقصور عليه هو املذكور املتقدم، واملؤخر هو   بتقديم ما حقه التأخيرصر ن الق: يكو رابًعا

ْعُبُد 
َ
اَك ن ْسَتِعيُن﴾  املقصور. وليس لها أداة خاصة، وإنما نفهم هذا القصر وندركه بأذواقنا. كقوله تعالى: ﴿ِإيَّ

َ
اَك ن َوِإيَّ

 جل وعال. [؛ قصرت العبادة واإلستعانة على البارىء5]الفاتحة: 

  

 املبحث الثاني: أسلوب القصر بطريق تقديم ما حقه التأخير 

 )قصر الصفة على املوصوف( الواردة في سورة األعراف 

ريًقا للقصر، بل يفيد معاني كثيرة بّينها  تقديم ما حقه التأخير من طرق القصر املشهورة، والتقديم عموًما ليس فقط ط

م  القاهر عن أهمية التقديم في اللغة وعتب على العلماء الذين يقولون عنه إنه قد البالغيون في بحوثهم وقد تحدث عبد  

 للعناية ونحو ذلك.

 

 الجملة وتركيبها: 

الخبر )املسند( فتقول: قائم زيد وقائم أبوه زيد. وذلك  األصل في الجملة االسمية أن يتقدم املبتدأ )املسند إليه(، ويتأخر  

 20بتدأ، فاستحق التأخير.ألن الخبر كالوصف في املعنى للم

واألصل في الجملة الفعلية أن يتقدم الفعل )املسند( ويليه الفاعل )املسند إليه( ثم بعده املفعول، ثم بقية  

ن يفصل بينه وبين فعله فاصل ألنه كالجزء منه، واألصل في أجزاء الجملة، واألصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أ 

 21ن يتأخر عن الفاعل.املفعول أن ينفصل عن الفعل بأ

فاألصل في ترتيب الجملة العربية اسمية كانت، أو فعلية أن تكون على هذا الترتيب، فإذا ما تغير هذا الترتيب  

 22كان ذلك لسّر بالغّي.

في سورة األعراف وداللته على   م ما حقه التأخير )قصر الصفة على املوصوف(فأما اآلن فسأعرض ألنواع تقدي

 ﴿ أسلوب القصر:
ُ
ة
َ
ل
َ
ال ْيِهُم الضَّ

َ
ا َحقَّ َعل

ً
ِريق

َ
ا َهَدى َوف

ً
ِريق

َ
ُهم   ف نَّ

َ
 أ
َ
ِ َوَيْحَسُبون

ه
ْوِلَياء ِمن ُدوِن ّللا

َ
 أ
َ
َياِطين

َّ
وا الش

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ُهُم ات ِإنَّ

 
َ
ُدون

َ
ْهت  [. 30﴾ ]األعراف: مُّ

دايتهم وقرر  "وذكر الطيبي أن سبحانه قدم مفعول )هدى( للداللة على االختصاص وأن فريًقا آخر ما أراد ه 

وأبرزه في صورة االضمار على شريطة التفسير أي أضل فريًقا حق  ذلك بأن عطف عليه )وفريًقا حق عليهم الضاللة( 
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عليهم الضاللة وفيه مع االختصاص التوكيد كما قرره صاحب املفتاح لتنقطع ريبة املخالف وال يقول إن علم هللا تعالى  

 23ال أثر له في ضاللتهم".

اني على  ا ملا فيه من الداللة على التفصيل فناسب أن  ملفعول هن "وتقديم ا
ّ
يقدم ليدل على ذلك. وتقديم فريًقا األّول والث

عامليهما لالهتمام بالّتفصيل. ومعنى: حق عليهم الضاللة ثبتت لهم الضاللة ولزموها. ولم يقلعوا عنها، وذلك أن  

التوحيد، وفريًقا    وا هللا مخلصين افترقوا فريقين: فريًقا هداه هللا إلىاملخاطبين كانوا مشركين كلهم، فلما أمروا بأن يعبد

   24الزم الشرك والضاللة، فلم يطرأ عليهم حال جديد".

 
ًّ
وتقديم مفعول به }فريًقا{ على الفعل }َهدى{. وجملة }فريًقا َهدى{ في محل نصب حال أي هادًيا فريًقا ومضال

يهم الضاللة{ في محل  لفعل محذوف تقديره وأضل والجملة معطوفة، وجملة }حق علفريًقا. و}فريًقا{ الثاني مفعول به  

وفيها أسلوب القصر بطريق التقديم، وتأخير املقصور األول وقفهم هللا للهداية الى الصراط   25نصب صفة لفريق.

الذين أسلموا والثاني   املستقيم والثاني وجبت عليهم الضاللة عن الطريق املستقيم، وتقديم املقصور عليه األول هم

وقصر الضاللة على الكفار، وقصر هنا قصر صفة على   الى على هم الذين أسلموا،فقصر هداية هللا تع هم الكفار،

موصوف، وهو قصر حقيقي. فهذا أسلوب القصر يفيد االختصاص والتوكيد واالهتمام لتقديم مفعول به على  

 عامليهما.  

ِذ ﴿
َّ
ُ ال ُم ّللاَّ

ُ
ك  َربَّ

 ِإنَّ
َ ْ
َماَواِت َواأل َق السَّ

َ
ل
َ
ُبُه ي خ

ُ
ل
ْ
َهاَر َيط ْيَل النَّ

َّ
ي الل ش ِ

ْ
َعْرِش ُيغ

ْ
ى ال

َ
َوى َعل

َ
مَّ اْست

ُ
اٍم ث يَّ

َ
ِة أ

َّ
ْرَض ِفي ِست

ْمِرِه  
َ
َراٍت ِبأ

َّ
ُجوَم ُمَسخ

ُّ
َمَر َوالن

َ
ق
ْ
ْمَس َوال

َّ
ا َوالش

ً
ْمُر َحِثيث

َ ْ
ُق َواأل

ْ
ل
َ
خ
ْ
ُه ال

َ
 ل

َ
ال
َ
 أ

ْ
 َربُّ ال

ُ َباَرَك ّللاَّ
َ
 ت

َ
ين ِ

َ
 [. 54﴾ ]األعراف: َعامل

والالم الجارة لضمير الجاللة الم امللك.  26وجملة: }أال له الخلق واألمر{ تقديم الخبر على املبتدأ يفيد الحصر.

نى أنه ال خالق إال هللا وذلك يدل على أن كل  "وهذا يفيد الحصر بمع 27وتقديم املسند هنا لتخصيصه باملسند إليه".

حانه ال غير وإذا ثبت هذا األصل  أو ملك أو جني أو إنس ي فخالق ذلك األمر في الحقيقة هو هللا سبأمر يصدر عن فلك 

ول  تفرعت عليه مسائل إحداها أنه ال إله إال هللا إذ لو حصل إلهان لكان اإلله الثاني خالًقا ومدبًرا وذلك يناقض مدل

للكواكب في أحوال هذا العالم وإال لحصل خالق سوى   هذه اآلية في تخصص الخلق بهذا الواحد وثانيها أنه ال تأثير

 28هللا".

فيها أسلوب القصر بطريق التقديم، فتقديم الخبر )له( على املبتدأ )الخلق واألمر(، ومعناه أنه ال خالق إال  

ا قصر صفة على موصوف، وهو قصر حقيقي. فهذا أسلوب القصر يفيد  هللا، قصر الخلق على هللا تعالى، وقصر هن

 لتخصيص والتوكيد لتقديم الخبر على املبتدأ. ا
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ن ﴾ ]األعراف:  َربَّ

89.] 

التضرع وتقديم الجار واملجرور إلفادة  قوله تعالى: }على هللا توكلنا{ "إظهار االسم الجليل للمبالغة في 

االعتماد عليه جل شأنه وإظهار االسم الجليل للمبالغة وتقديم  بحانه إظهار العجز و "فإن التوكل عليه س  29الحصر".

"فهذا يفيد الحصر أي عليه توكلنا ال على   30املعمول إلفادة الحصر وفي اآلية داللة على أن هللا تعالى أن يشاء الكفر".

 31الثاني الدعاء".ه وكأنه في هذا املقام عزل األسباب وارتقى عنها إلى مسبب األسباب و غير 

ل ال يكون  
ّ
وفيها أسلوب القصر بطريق التقديم، فقدم الجار واملجرور للداللة على االختصاص وذلك ألن التوك

م املقصور عليه هللا تعالى، فقصر التوكل  إال على هللا وحده واإلنابة ليست إال إليه وحده. وتأخير املقصور التوكل، وتقدي
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قصر صفة على موصوف، وهو قصر حقيقي. فهذا أسلوب القصر يفيد التخصيص  على هللا تعالى، وقصر هنا 

 والتوكيد. 
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 [. 113﴾ ]األعراف: ِإن

كأنهم قالوا ال بد لنا من أجر عظيم   ا ألجًرا إن كنا نحن الغالبين{ "بطريق اإلخبار بثبوت األجر وإيجابه}إن لن

ريري بحذف الهمزة وقرئ بإثباتها وقولهم إن كنا ملجرد تعيين مناط ثبوت األجر ال  حينئذ أو بطريق االستفهام التق

 32للقصر أي إن كنا نحن الغالبين ال موس ى".لترددهم في الغلبة وتوسيط الضمير وتحلية الخبر بالالم 

، فقصر أجر على ساحرين فرعون، وقصر صفة على  تقديم الخبر على املبتدأفيها أسلوب القصر بطريق 

 موصوف، وهو قصر إضافي. فهذا أسلوب القصر يفيد التخصيص والتأكيد. 
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 [140﴾ ]األعراف: َوُهَو ف

ب من طلبهم أن يجعل لهم إلها غير هللا، وقد أولي  أبغيكم إلًها{ لإلنكار والتعج "واالستفهام بقوله: }أغير هللا

ر هللا إلًها، فتقديم املفعول الثاني لالختصاص، للمبالغة  املستفهم عنه الهمزة للداللة على أن محل اإلنكار هو اتخاذ غي

 في اإلنكار أي اختصاص اإلنكار ببغي غير هللا إلًها. 

ى بمعنى طلب، ومصدره البغاء بضم الباء. وفعله زة املتكلم للفعل  وهمزة }أبغيكم{ هم
َ
املضارع، وهو مضارع بغ

الذي ينكر موس ى أن يكون يبغيه لقومه. وتعديته إلى ضمير   يتعدى إلى مفعول واحد، ومفعوله هو }غير هللا{ ألنه هو 

فيها أسلوب القصر بطريق  و  33مييز لـ}غير{".املخاطبين على طريقة الحذف واإليصال، وأصل الكالم: أبغي لكم و}إلًها{ ت

قديم املقصور  التقديم، فتقديم املفعول على الفعل والفاعل، ومعناه: كيف أطلب لكم إلًها من دون هللا تعبدونه، وت

فقصر طلب اإلله على غير هللا، وقصر هنا قصر صفة على موصوف، وهو قصر حقيقي. فهذا أسلوب   عليه غير هللا،  

 اإلثبات والتخصيص.  القصر يفيد
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 [. 160﴾ ]األعراف: ك

ي محل نصب  قدم وجملة }يظلمون{ ف"}ولكن{ مخففة ال عمل لها. }كانوا{ كان واسمها. }أنفسهم{ مفعول به م

و"إذ ال يتخطاهم ضرره وتقديم املفعول إلفادة القصر الذي يقتضيه النفي السابق   34خبر وجملة ولكن كانوا حالية".

 35وفيه ضرب من التهكم بهم والجمع بين صيغتي املاض ي واملستقبل للداللة على تماديهم فيما هم فيه من الظلم والكفر".

فقدم املفعول )أنفسهم( على الفعل والفاعل )يظلمون(، واملعنى أنه ال  لتقديم، لقصر بطريق افيها أسلوب ا

يظلمون إال أنفسهم، وتقديم املقصور عليه أنفسهم، فقصر الظلم على قوم موس ى، وقصر هنا قصر صفة على  

 موصوف، وهو قصر حقيقي. فهذا أسلوب القصر يفيد التخصيص والتوبيخ والتثبيت لتقديم. 
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 [. 174﴾ ]األعراف: َول

}وكذلك{" أي مثل ذلك الذي سمعت به والكاف في محل النصب إما على أنها نعت ملصدر محذوف قدم على  

 مغايًرا له... }وكذلك{ إشارة إلى مص  عامله إلفادة القصر أي قوال مثل ذلك القول بعينه ال
ً
الفعل املذكور بعده  در قوال

وما فيه من معنى البعد لإليذان بعلو شأن املشار إليه وبعد منزلته، والكاف مقحمة ملا أفاده اسم اإلشارة من الفخامة،  

والتقديم على الفعل إلفادة القصر ومحله النصب على املصدرية أي ذلك التفصيل البليغ املستتبع للمنافع الجليلة،  

 كائًنا مثل ذلك التفصيل.  36ة ال غير ذلك".كور }نفصل اآليات{ املذ
ً
 37والتقدير نفصل اآليات تفصيال
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أسلوب القصر بطريق التقديم في اآلية }وكذلك نفصل اآليات{، فقدم اسم اإلشارة على الفعل ليفيد  

 تخصيصه وفخامته واملعنى أنه كما نبين اآليات، وهو قصر إضافي. 
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 [. 177﴾ ]األعراف: َوأ

"فإنه إما معطوف على كذبوا داخل معه في حكم الصلة بمعنى جمعوا بين تكذيب آيات هللا بعد قيام الحجة    

ن وباله ال   أنفسهم فإبالتكذيب إال عليها وعلمهم بها وبين ظلمهم ألنفسهم خاصة أو منقطع عنه بمعنى وما ظلموا 

ا ما كان ففي يظلمون ملح إلى أن تكذيبهم باآليات متضمن للظلم وأن ذلك أيًضا معتبر في القصر املستفاد   يتخطاها وأيًّ

 38من تقديم املفعول".

أنه   وفيها أسلوب القصر بطريق التقديم، فتقديم املفعول )أنفسهم( على الفعل والفاعل )يظلمون(، واملعنى

فقصر الظلم على قوم موس ى، وقصر هنا قصر صفة على   سهم، وتقديم املقصور عليه أنفسهم،مون إال أنفال يظل

 موصوف، وهو قصر حقيقي. فهذا أسلوب القصر يفيد التخصيص والتوبيخ والتثبيت لتقديم. 
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﴾ ]األعراف:  ُيْجَزْون

180.] 

"الواو استئنافية ولفظ الجاللة مجرور بالالم ومتعلقان بمحذوف خبر املبتدأ }األسماء{ مبتدأ. }الحسنى{  

 93صفة مرفوعة بالضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر. والجملة االسمية مستأنفة".

ناه أن األسماء الحسنى ليست إال هلل تعالى والبرهان العقلي قد يدل على صحة هذا  الحصر ومعوهو يفيد 

املعنى وذلك ألن املوجود إما واجب الوجود لذاته وإما ممكن لذاته والواجب لذاته ليس إال الواحد وهو هللا سبحانه  

ي وجوده وفي جميع صفاته  ي ماهيته وففهو محتاج فوأما ما سوى ذلك الواحد فهو ممكن لذاته وكل ممكن لذاته 

   40الحقيقية واإلضافية والسلبية إلى تكوين الواجب لذاته".

وفيها أسلوب القصر بطريق التقديم، فتقديم الخبر )هلل( على املبتدأ )األسماء الحسنى(، فقصر األسماء  

يفيد التخصيص    أسلوب القصرقيقي. فهذا  الحسنى على هللا تعالى، وقصر هنا قصر صفة على موصوف، وهو قصر ح

 والتعظيم لتقديم الخبر على املبتدأ. 
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 [.206﴾ ]األعراف ل

 فهذا يفيد العموم وقوله هللا...ويفيدون أنهم ما سجدوا لغير هللا"يفيد الحصر ومعناه أنهم ال يسجدون لغير 

 41خاص والخاص مقدم على العام".فسجدوا آلدم 

وفيها أسلوب القصر بطريق التقديم، فُقدم املجرور )له( على متعلقها )يسجدون(، فقصر يصلون ويخصونه 

د  ، فهو قصر حقيقي، فهذا أسلوب القصر يفيبالعبادة والخضوع على هللا تعالى، وقصر هنا قصر صفة على موصوف

 جرور على متعلقها.التخصيص والتوكيد والتعظيم لتقديم امل
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 [. 197﴾ ]األعراف َوال

صرون{  أنفسهم ينصرون{ وتقديم املفعول في }وال أنفسهم ين"والقول في الفعلين من }ال يستطيعون وال 

ى عجز تلك اآللهة ألن من يقصر في نصر غيره ال يقصر في نصر نفسه لو لالهتمام بنفي هذا النصر عنهم، ألنه أدل عل

عليها،   قدر. واملعنى أن األصنام ال تنصر من يعبدها إذا احتاجون لنصرهم وال ينصرون أنفسهم إن رام أحد االعتداء

املشركين على انتفاء    لتي يتخيلون أن تقوم بها األصنام مقصود منه تنبيهوالظاهر أن تخصيص النصر من بين األعمال ا

مقدرة األصنام على نفعهم، إذ كان النصر أشد مرغوب لهم، ألن العرب كانوا أهل غارات وقتال وتراث، فاالنتصار من  

 42أهم األمور لديهم".
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عل والفاعل )ينصرون(، وتقديم أسلوب القصر بطريق التقديم، فقدم املفعول )أنفسهم( على الفوفيها 

فقصر هنا قصر صفة على موصوف، وهو قصر حقيقي. فهذا أسلوب القصر يفيد   املقصور عليه أنفسهم،

 التخصيص والتوبيخ. 

 

على الصفة( الواردة في سورة  املبحث الثالث: أسلوب القصر بطريق تقديم ما حقه التأخير )قصر املوصوف 

 األعراف 
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 [.25﴾ ]األعراف: ُموت

"وهنا تقديم املجرورات   43أي "في األرض تحيون، وفيها تموتون وتدفنون، ومنها تخرجون من قبوركم إلى دار اآلخرة". 

فيها أسلوب  و   44أحوالهم".  الثالثة على متعلقاتها لالهتمام باألرض التي جعل فيها قرارهم ومتاعهم، إذ كانت هي مقر جميع

م الظرف تع ريضا بالحياة واملوت واإلخراج من القبور، ويفيد االهتمام باألرض التي جعل  القصر بطريق التقديم، فُقِدّ

فيها قرارهم ومتاعهم، ومعناه أال تقضون في األرض إال أيام حياتكم الدنيا، وتكون وفاتكم فيها، ويخرجكم ربكم منها،  

ملجرورات الثالثة على  هو الحياة واملوت واإلخراج من القبور، وتقديم املقصور عليه هو ا  وتأخير املقصور 

فقصر حياة الدنيا واملوت واإلخراج من القبور على األرض، وقصر هنا قصر موصوف على صفة، وهو قصر   متعلقاتها، 

 اتها. إضافي. فهذا أسلوب القصر يفيد التخصيص والتوكيد لتقديم املجرورات على متعلق
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 [. 46﴾ ]األعراف َيْدخ

توسط بين الجنة والنار وما ذكر من شأنه. وبهذا  "تقديم }وبينهما{ وهو خبر على املبتدأ لالهتمام باملكان امل 

تصحيح االبتداء بالنكرة، والتنكير للتعظيم. وضمير }بينهما{ يعود إلى لفظي الجنة والنار الواقعين في قوله  التقديم صح  

 بين  45}ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار{
ً
هما.  وهما اسما مكان، فيصلح اعتبار التوسط بينهما. وجعل الحجاب فصال

ريقا أهل الجنة وأهل النار، لقال: بينهم، كما قال في سورة  وتثنية الضمير تعين هذا املعنى، ولو أريد من الضمير ف

 47اآلية".  46الحديد: }فضرب بينهم بسور{

والجملة }وعلى األعراف رجال{ "تقديم الجار واملجرور لتصحيح االبتداء بالنكرة، إذ اقتض ى املقام الحديث  

، فيشهدون هنالك أحوال أهل الجنة  مجهولين يكونون على أعراف هذا الحجاب، قبل أن يدخلوا الجنةعن رجال 

 من أهل النار كانوا من أهل العزة والكبرياء في الدنيا، وكانوا يكذبون وعد هللا املؤمنين  
ً
وأحوال أهل النار، ويعرفون رجاال

 48بالجنة، فذكروا هنا لالعتبار على وجه املصادفة".

م الخبر )بينهما( عليف ى املبتدأ )حجاب(، ويفيد االختصاص واالهتمام  ها أسلوب القصر بطريق التقديم، فُقِدّ

بأهل الجنة وأهل النار ، واملعنى: بين أهل الجنة وأهل النار حاجز أو سور مانع من وصول أهل النار، وتأخير املقصور  

جنة وأهل النار، وقصر هنا قصر صفة على  على أهل ال فقصر الحجاب الحجاب، وتقديم املقصور عليه بينهما، 

 هو قصر حقيقي. فهذا أسلوب القصر يفيد التخصيص والتوكيد لتقديم الخبر على املبتدأ. موصوف، و 

وأما القصر في اآلية }وعلى األعراف رجال{ فتقديم الجار واملجرور على املبتدأ، وبمعنى أنه ال رجال إال على  

. وإفادته التخصيص  راف، وقصر هنا قصر موصوف على صفة، وهو قصر إضافيل على األعفقصر الرجا  األعراف، 

 والتوكيد. 
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 [.139﴾ ]األعراف:  َوَباِطل  َما ك

يه أي: هم املعرضون  "وقدم املسند وهو }متبر{ على املسند إليه وهو }ما هم فيه{ ليفيد تخصيصه باملسند إل
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يجعل }متبر{ مسنًدا إليه ألن املقصود باإلخبار هو ما   للّتبار وأنه ال يعدوهم البتة، وأنه لهم ضربة الزب، وال يصح أن

صنام وما تقتضيه من الضالالت والسيئات ولذلك اختير في تعريفها  و}ما هم فيه{ هو حالهم، وهو عبادة األ  هم فيه...

لحق  الصلة تحيط بأحوالهم التي ال يحيط بها املتكلم وال املخاطبون. و}الباطل{ اسم لضد اطريق املوصولية ألن 

ر، وقد تقدم آنًفا معنى  فاإلخبار به كاإلخبار باملصدر يفيد مبالغة في بطالنه ألن املقام مقام التوبيخ واملبالغة في اإلنكا

وفي تقديم املسند، وهو }باطل{ على املسند إليه وهو }ما    49الباطل عند قوله تعالى: }فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون{.

 50كانوا يعملون{ ما في نظيره من قوله: متبر ما هم فيه".

ة يعملون في محل نصب خبرها.  وقدم الخبر )باطل( على )ما( اسم موصول مبتدأ، )كانوا( كان واسمها وجمل

 51وجملة كانوا صلة املوصول ال محل لها.

ي اآلية }متبر ما هم فيه{، فقدم املسند على املسند إليه ليفيد تخصيصه  طريق التقديم فوأسلوب القصر ب

ام، وتقديم  باملسند إليه واملعنى: إنما للقوم العاكفين على األصنام مدمر مكسر، وتأخير املقصور هؤالء عبدة األصن 

ر هنا قصر موصوف على صفة، وهو  فقصر هؤالء عبدة األصنام على مدمر ومهلك، وقص  املقصور عليه مدمر ومهلك، 

 ا أسلوب القصر يفيد التخصيص والتوبيخ لتقديم املسند على املسند إليه.قصر إضافي. فهذ 

املبتدأ، وبمعنى أنه ما كانوا يعملون من  وأما القصر في اآلية }وباطل ما كانوا يعملون{ فتقديم الخبر على 

،
ً
وقصر هنا قصر موصوف على صفة، وهو قصر إضافي.  على اإلبطال،  فقصر أعمالهم   عبادتهم لتلك األصنام إال باطال

 وإفادته التوبيخ واملبالغة. 
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 [. 156﴾ ]األعراف: َوال

ن أن يقال يؤمنون بآياتنا عطفا على يؤتون "وتكرير املوصول مع أن املراد به عين ما أريد باملوصول األول دو 

القصر بتقديم الجار واملجرور ورأى هم بجميع آياتنا يؤمنون ال  الزكاة كما عطف هو على يتقون ملا أشير إليه من 

 52ببعضها دون بعض".

الذين يصدقون    فيها أسلوب القصر بطريق التقديم، فتقديم جار ومجرور )بآياتنا( على متعلقها )يؤمنون(. وبمعنى أنهم 

هنا قصر موصوف على صفة، وهو قصر  بآياتنا ال يكفرون بش يء منها، وتقديم املقصور عليه آيات هللا تعالى، فقصر 

  إضافي. وإفادته التخصيص والتعظيم والتوكيد.
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"نعت السم الجاللة، دال على الثناء. وتقديم املجرور للقصر، أي:  الجملة }الذي له ملك السماوات واألرض{ 

م  و  53و قصر إضافي للرد على املشركين".ال لغيره مما يعبده املشركون، فه فيها أسلوب القصر بطريق التقديم، فُقِدّ

وما فيهما، فقصر هللا  املجرور )له( على متعلقها )ملك السماوات واألرض(، وبمعنى أنه هلل تعالى ملك السماوات واألرض  

ي للرد على املشركين، فهذا  تعالى على ملك السماوات واألرض، وقصر هنا قصر موصوف على صفة، فهو قصر إضاف

 قها. أسلوب القصر يفيد التخصيص والتوكيد والتعظيم لتقديم املجرور على متعل
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 [.159﴾ ]األعراف: َوِبِه َيْعِدل

مقتض ي إلرادة القصر، بقرينة  "وتقديم املجرور في قوله: }وبه يعدلون{ لالهتمام به ولرعاية الفاصلة، إذ ال 

نى: أنهم يحكمون بالعدل على بصيرة وعلم، وليس بمجرد مصادفة  قوله: }يهدون بالحق{ حيث لم يقدم املجرور، واملع

قض ى بغير علم كان أحد القاضيين اللذين في النار، ولو صادف الحق، ألنه   الحق عن جهل، فإن القاض ي الجاهل إذا 
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 54اس وال تنفعه مصادفة الحق ألن تلك املصادفة ال عمل له فيها".بجهله قد استخف بحقوق الن

فيها أسلوب القصر بطريق التقديم، فتقديم املجرور )به( على متعلقها )يعدلون(، ويفيد االختصاص  

  صرفق واالهتمام به إلرادة القصر، واملعنى أنهم ال يعدلون في الحكم إال بالحق، وتقديم املقصور عليه املجرور )به(،

هم الذين من بني إسرائيل من قوم موس ى جماعة عظيمة على الحق، وقصر هنا قصر موصوف على صفة، وهو قصر  

 إضافي. وإفادته التخصيص والتوكيد. 

 

 الخاتمة 

 وهو يهدف  القصر بطريق تقديم ما حقه التأخير في سورة األعراف دراسة تحليلية بالغية، أسلوب البحث  هذا تناول 

لغة واصطالًحا،   تفصيلية في سورة األعراف وتعريفه دراسة  القصر بطريق تقديم ما حقه التأخير أسلوب دراسة  إلى

طريق   اإلعجاز القرآني يبقي عن أوجه وضيحاآليات، وت مواضع القصر بطريق تقديم ما حقه التأخير في بعض وبيان

 .البالغية فيها القصر وبيان األسرار

( شاهًدا، وبلغت 17بلغ عددها ) لتأخير في سورة األعراف كثيرة، وقدإن شواهد القصر بالتقديم ملا حقه ا

ي اللسان العربي.  (، ولعل هذا يدل على أن القصر بالتقديم كثير ف%28.33نسبة شواهده إلى شواهد القصر جميًعا )

 :القصر بطريق تقديم ما حقه التأخير ومن الدراسة توصل الباحث إلى النتائج اآلتية ألسلوب وبالنظر

: أن
ً
 أداة فكل املعاني العميقة  ذات الراقية  األساليب من  القصر بطريق تقديم ما حقه التأخير  أسلوب أوال

ميزها  ومزية خاصة داللة لها أدواته من
ُ
 األخرى.عن   ت

 يكون  قد والذي التخمين، من بضرب إال تحديده القرآنية يصعب اآليات بعض املخاطب في حال ثانًيا: اعتبار

 املوقف سياق ومراعاة فيها، املخاطب حال يراد معرفة التي اآلية وفهم تفسير من بد ال ولتحديده الحقيقة، بعيًدا عن

 . إلخ. ..والبيئية املحيطة به واالجتماعية واملوضوع والظروف النفسية

ا: من خصائص القصر بهذا الطريق أن القصر لم يكن الغرض الوحيد الداعي للتقديم 
ً
وإن كان هو   - ثالث

و التقرير على  إال أنه ال تخلو العبارة القصرية من أغراض جانبية توجد مع القصر، مثل االهتمام أ -الغرض األساس 

 مع كون القصر أهمها. السامع أو نحو ذلك،

رابًعا: أكثر التقديم في سورة األعراف هو في الجملة الفعلية لورود أحد عشر شاهًدا في الجملة الفعلية، وستة  

الجملة االسمية، وقد يكون السبب فيما توصلت إليه أن الجملة الفعلية لها متعلقات كثيرة، فيكثر التقديم    شواهد في

املتعلقات، كما أن املتعلقات تعتبر من الفضالت وتقدمها سهل وخفيف. وأما بالنسبة للجملة  كثرة تلك  فيها على قدر

اها األساس، فقد قّل تقديم الخبر إال لحاجة ماسة لذلك قّل  االسمية فإنها ملا كانت تتكون من مبتدأ وخبر وهما ركن 

 التقديم فيها. وهللا أعلم. 

 :باآلتي الدراسة وتوص ي

 وملعرفة دالالتها، ملعرفة وتحليلها معانيه في الكريم والتعمق  القرآن في البالغية األساليب في الدراسة من املزيد

 .ودقة عبارة لفظ وبةوعذ تصوير روعة من الحكيم  الذكر  آيات ما تخفيه

 فلك في تدور  جامدة دراسة يكون  وأال الداللي والتبسيط والتحليل التفصيل من  بش يء القصر دراسة

 .األقدمين

تشجيع املختصين بأساليب بالغة القرآن الكريم للباحثين والدارسين، بكتابة املزيد من البحوث الخاصة  

 . ور وآيات القرآن الكريمبأسلوب القصر بطريق تقديم ما حقه التأخير في س
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 العربية وغيرهااألفعال الثالثية املزيدة في املصادر 

 دراسة تحليلية لصيغة "استفعل" في "سنن أبي داود" أنموذًجا 

 

 1أمين بن عزمان

 2الهادي بن عبد الرحيم محمد فخري ذو

 3محمد زهير بن محمد

 

 

 ملخص البحث:

اْسَتْفَعل  تنوعة قد تشترك فيه صيغها العديدة وقد تتفرد بها دون غيرها، وتعتبر صيغة  ة ذات دالالت ماألفعال العربي

إحدى صيغ األفعال الثالثية املزيدة بثالثة أحرف فهي تشتهر بداللة الطلب أو السؤال أو االستدعاء لكنها ليست 

هذه الدراسة عن هذه الدالالت الواردة في  قاصرة على هذي الداللة فحسب بل تتسع إلى دالالت فريدة، وتكشف

من الشروح. تسير هذه الدراسة على املنهج التطبيقي حيث يعرض مراجع شتى مع التماس النماذج بياًنا ملا تقدم 

الباحث الدالالت الكامنة في ثالثة كتب من "سنن أبي داود" وهي كتاب الطهارة، وكتاب الصالة، وكتاب االستسقاء،  

ي البداية، صيغة نفسها التي ترد في متن الكتب املذكورة بناء على ما سبق من كشف الدالالت بشكل عام فوهو يحلل ال

 من ثم تظهر عشر دالالت خاصة بهذه الصيغة واشتراكها حسب مقتض ى املتن نتيجة هذه الدراسة.

 

 نن أبي داود.الثالثي املزيد، صيغة استفعل، داللتها اللغوية التطبيقية، س فتاحية:املكلمات ال

 

 قدمة:امل

بثالثة أحرف وهي األلف، والسين، والتاء، مع نظيريها صيغة )استفعل( من ضمن صيغ الفعل املزيد بثالثة أحرف 

(، ولها دالالت خاصة ومشتركة مع صيغ أخرى في بعض األحيان، وهي واردة في كثير من نصوص  )افعوعل( و)افعالَّ

ذلك، ومن أجل ذلك تقدم هذه الدراسة الدالالت الواردة في بعض املراجع  تطل على نصوص دينية مقدسة وما إلى 

 ،
ً
 ثم تعالج الدالالت الواردة في ثالثة كتب من سنن أبي داود.أوال

 

َعَل( 
ْ
ف
َ
: دالالت وزن )اْست

ً
 أوال

سودها يدرس الباحث دالالت صرفية وزن )استفعل( بمراجعة أبحاث قديمة، وحديثة فيصل إلى أن لها عشر دالالت ت

 ت فرعية.داللة الطلب واالستدعاء كداللة أساسية باتفاق العلماء والباقيات كدالال 

 إن وزن استفعل إحدى صيغ الفعل الثالثي املزيد ودالالتها كما يلي: 
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 4طلب الفعل واالستدعاء

عن هذا فهو يحفظ  قال ابن سيده: )اعلم أن أصل استفعلت الش يء في معنى طلبت واستدعيته وهو األكثر وما خرج

ذلك ابن يعيش زائًدا: )والغالب في هذا املثال أن يكون للطلب، ، مما يجعل هذه الداللة باًبا رئيًسا وعزز 5وليس بالباب(

ا، وال يقاس عليه(
ً
 ، مضيًفا اإلصابة موسًعا لداللة هذه الصيغة.6أو لإلصابة، وما عدا ذلك يحفظ حفظ

يغة قياسية إلفادة الطلب أو العربية امللكي يعترف بأن هذه الص من جهة أخرى نشهد أن مجمع اللغة  

 تين:الصيرورة لعل

 األخذ برأي أبي علي الفارس ي وابن جني في أن ما قيس على الكثير الوارد من كالم العرب فهو من كالم العرب.

 7غلبة استعمال هذه الصيغة للصيرورة في أسماء األعيان والجواهر.

غالب فيها. ا عليها أن قياسية هذه الصيغة ملعنى الطلب ألنها هو اللل هذه القضية معلًق هذا وإن العصيمي يح 

أما مجيئها ملعنى التحول والصيرورة فلم يتبين له إجازة جعلها قياسية؛ ألن العلماء لم ينصوا على كثرة هذا املعنى في 

، 8ستفعل يقصره املتقدمون على السماعصيغة استفعل، وأن ما استعمل من أسماء األعيان والجواهر على صيغة ا

سية استناًدا إلى ما قاله الرض ي: )وليست هذه الزيادات قياًسا مطرًدا؛ فليس مضيًفا أن معاني صيغ الزوائد ليست قيا

َصَر... بل يحتاج في كل باب إلى سماع استعمال اللفظ املعين، وك
ْ
َصَر: أن

َ
، وفي ن

َ
َرف

ْ
ظ

َ
: أ

َ
ُرف

َ
 في ظ

ً
ذا لك أن تقول مثال

 . 9استعماله في املعنى املعين(

َعَل(.إنما هذه الداللة الجوهرية تشير إلى طل 
ْ
ف
َ
َعَل( و)أ

َ
 ب رد وانطباع من نظيري صيغتها: )ف

َق، واستكتمته فكتم، واستخرجته فخرج.
َ
ْقُتُه فَنط

َ
ْنط

َ
َعَل اْست

َ
     وزن ف

  

َعَل استخبرته فأخبر، واستفتيته فأفتى. 
ْ
ف
َ
 وزن أ

يغة مقابل العنصر الطلبي من الوزنين، ويكون املفهوم من استعمال هذه الص َتْفَعَل على تدل صيغة اْس  

ْين 
َ
الوزنين كليهما مثلما نقول: )استنطقُته( على معنى طلبُت منه النطق أو أن ينطق، وتجدر الذكر أن نظيَريها املقاِبل

َعَل.
ْ
ف
َ
َعَل وعلى التعدية لوزن أ

َ
 مبنيان على اللزوم لوزن ف

َفْرُت هللَا، أخرى، إنما املعنى الطلبي على نوعين: الحقيقة واملجاز. الطلب الحقيقي جهة من  
ْ
: اْسَتغ

ً
مثال

َرْجُت الذهَب من املعدن، سميت املمارسة في إخراجه، واالجتهاد في الحصول عليه.
ْ
: اْسَتخ

ً
 10والطلب املجازي مثال

بن الحاجب )نسبة الفعل إلى فاعله إلرادته تحصيل تنطبق هذه الداللة أيًضا على النفس نظًرا إلى قول ا 

، فإن زيًدا يطلب من نفسه العجلة وهو يقوم املرور. 11ل املشتق هو منه( ،الفع
ً
 نحو َمرَّ زيد مستعجال

 

 12التعدية وغيرها

هُ  . فاملتعدي نحو اْسَتَحقَّ واْسَتْقَبَحُه، وغير   إن وزن اْسَتْفَعَل من ناحية هذه الداللة على ضربين: متعّدٍ وغير متعّدٍ

َر.املتعدي نحو اْسَتْقَدَم 
َ
خ
ْ
 واْسَتأ

إنما التعدية وغير التعدية عن طريق املوازنة من الصيغة نفسها دون املوازنة بين هذه الصيغة وصيغتها  

 الثالثية املجردة.

ُت َزْيًدا إذا  يقوم وزن اْسَتْفَعَل من املادة عينها على الضربين املتعدي وغير املتعدي، فاملتعدي ن 
ْ
حو اْسَتْعَجل

َتُه،
َ
ْفُتها إياه. طلبُت َعَجل

َّ
ُت إذا طلبُت ذلك من نفس ي وكل

ْ
 13وغير املتعدي نحو اْسَتْعَجل
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 14 إلفاء الش يء ومصادفته على الصفة

َصْبُتُه جيًد 
َ
ُه أي أ

ُ
ِهر داللة وجود الش يء على صفة تنضم إلى مادة الصيغة نحو اْسَتَجْدت

ْ
ْمُتُه أي هذا املعنى ُيظ

َ
ا، اْسَتْعظ

َصْبُتُه َعِظيًما، اْس 
َ
 أ

َ
َصْبُتُه َصِغيًرا، واْسَتْقل

َ
ُه أي أ

ُ
ْرت
َ
َصْبُتُه َعِظيًما، واْسَتْصغ

َ
ْمُتُه أي أ

َ
َرْمُتُه أي أَصْبُتُه كريًما، اْسَتْعظ

ْ
ُتُه َتك

ْ
ل

َصْبُتُه َحَسًنا، واْسَتْقَبْحُتهُ 
َ
ُتُه أي أ

ْ
ِليًل، واْسَتْحَسن

َ
َصْبُتُه ق

َ
ِبيًحاأي أ

َ
َصْبُتُه ق

َ
بيل املثال ال ،فمن املالحظ على س 15 أي أ

الحصر أن لفظ استعظم يدل على مادة عظم أو العظمة، وأن هذه الصيغة على هذه الداللة ال بد أن تكون متعدية 

 يكون مفعولها متسًما بما تحمله مادتها.

 

 16الصيرورة أو االنتقال أو التحول من حال إلى حال

ْنَوَق الَجَمُل : الحقيقة واملجاز، املعنى على نوعين هذا املعنى
َ
 17الحقيقي نحو اْست

ُ
ْتَيَسِت الشاة

َ
واْسَتْحَجَر   ،18، واْست

ِسُر 19الطيُن 
ْ
 في أرضنا َيْسَتن

َ
اث

َ
. من الواضح أن الصيرورة الحقيقية حاصلة ملا انتمى 20، أما املعنى املجازي فنحو إن الُبغ

مَّ يتحول إلى ما دة صيغة الفعل إلى فصيلة واحدة الش يء الذي يحل محل فاعل وما
َ
يخضع ملرحلة أو مراحل، وِمْن ث

ا، أما الصيرورة املجازية فال يتحول الش يء الذي يحل محل فاعل إلى ما تدل عليه   ماديًّ
ً
 كامال

ً
تدل عليه املادة تحوال

ل املعنى املجازي  اشر ولو بمراحل محال سوى من خالاملادة لكونهما غير ُمْنَتِمَيْين إلى فصيلة واحدة ولذلك االنتقال املب

 من دون الصيرورة املادية بل الصيرورة الوصفية.

قال ابن الحاجب في بيان التحول في صيغة استفعل إنه )نسبة الفعل إلى فاعل إلثبات صفات األمر املشتق   

 التحول.21هو منه بعد أن لم يكن كذلك(
ُ
 ، فينتج من ذلك داللة

لكن الباحث يرى خالف ذلك إذ يرى أن التصيير يفترض   22التصييُر   قفال أن هذه الداللةفي فتح األ  أورد بخرق  

أن يكون في الجملة مفعوٌل به مع أن يتضح أن جملة )استنوق الجمل( خالية من مفعول به فيتمسك بأن الجمل يصير 

بخرق هو  دون التصيير، ولعل ما يقصد به  ناقة متطوًعا ال يتأثر بفاعل آخر يؤثر فيه، لذلك يجنح إلى الصيرورة

ره بقوله.  التصيير من قبل القائل إذا تحدث عن ش يء ما فأخذ يصّيِ

 

وافقة األوزان غيره  م

َعَل 
َ
 الفعل الثالثي املجرد الذي يغطي وزني ف

ُ
هذه الداللة واسعة تشتمل على موافقات عدة، على وجه التحديد موافقة

َعَل 
ْ
ف
َ
ِعَل، وموافقة وزن أ

َ
َل في تكلف الش يء وتعاطيه. ، وموافقة ا23 وموافقة مطاوعتهوف َفعَّ

َ
َتَعَل، وموافقة مطاوعة ت

ْ
ف

 التمثيل كما يلي:

 24موافقة وزن الثالثي املجرد

َعَل  –
َ
 على وزن ف

َعلَ 
َ
َعلَ  ف

ْ
ف
َ
 اْست

هُ 
َ
 ِقْرن

َ
هُ  َعال

َ
 اْسَتْعال

رَّ في املكان 
َ
 اْسَتَقرَّ فيه  ق

 
ً
ْوا آَية

َ
ا َرأ

َ
ْسِخُروَن﴾ْس يَ ﴿َوِإذ

َ
 يسخرون  25ت

َبان  َبان
َ
 اْست

ِعَل  – 
َ
        على وزن ف

ِعلَ 
َ
َعلَ  ف

ْ
ف
َ
 اْست
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ِنيَ 
َ
َنى  غ

ْ
 اْسَتغ

 

َعَل 
ْ
         26موافقة أف

َعلَ 
ْ
ف
َ
َعلَ  أ

ْ
ف
َ
 اْست

 ألهله 
َ
ف

َ
ل
ْ
خ
َ
 ألهله  أ

َ
ف

َ
ل
ْ
 اْسَتخ

َجاب 
َ
 اْسَتَجاب  أ

 

َعَل 
ْ
ف
َ
      27موافقة مطاوعة أ

َعلَ 
ْ
َعلَ  أف

ْ
ف
َ
 اْست

ْيُتهُ 
َ
ل
ْ
ش

َ
ى  أ

َ
ل
ْ
ش

َ
 فاْست

َمُتهُ 
َ
ْحك

َ
مَ  أ

َ
 فاْسَتْحك

ُتهُ 
ْ
َنن

ْ
ك
َ
نَّ  أ

َ
 فاْسَتك

َتَعَل 
ْ
         28موافقة اف

َعلَ 
َ
ت
ْ
َعلَ  اف

ْ
ف
َ
 اْست

 اْسَتْعَصمَ  اْعَتَصمَ 

 

َل في تكلف الش يء وتعاطيه َفعَّ
َ
    29موافقة مطاوعة ت

لَ  عَّ
َ
ف
َ
َعلَ  ت

ْ
ف
َ
 اْست

َر  بَّ
َ
ك
َ
َبَر  ت

ْ
 اْسَتك

َيقَّ 
َ
ْيَقَن  َن ت

َ
 اْست

َت  بَّ
َ
ث
َ
َبَت  ت

ْ
 اْسَتث

 

 30االتخاذ

صيغة اْسَتْفَعَل في صدد هذه الداللة مقتصرة على أن يكون املفعول يتأثر بمادة الفعل حيث يتلقى أثر الفعل املحقق  

َجْرُت أجيًرا، 
ْ
ة، فاْستَ نحو اْسَتعَبْدُت عبًدا، واسَتأ ، واْسَتْعَدْدُت ُعدَّ

ً
ُت فحال

ْ
ه عبًدا.واْسَتْفَحل

ُ
 عبدت زيًدا بمعنى اتخذت

 

 31اعتقاد صفة الش يء

 تلك رميُته صحيحا وخطأ،  
َ
كون نتيجة

َ
تتميز هذه الداللة عن غيرها بأنها عبارة عن رمي االعتقاد على الش يء الذي قد ت

تُ 
ْ
 .32ُه، واْسَتْصَوْبُتهُ فاالحتماالت ال تزال متمثلة نحو اْسَتْحَسن

 

         33اختصار حكاية الش يء

 أن يشتقَّ فعل من 
َّ
: )إن العين ال تأتلف مع الحاء في كلمة واحدة لُقْرِب مخرجيهما، إال

ً
أثار الخليل هذا الداللة قائال

 جمع بين كلمتين مثل )حي على( كقول الشاعر:
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َها َوَدْمُع الَعْيِن َجارٍ 
َ
وُل ل

ُ
ق
َ
َناِدي؟  أ

ُ
 املـ

ُ
ة
َ
ِك َحْيَعل

ْ
ْم َيْحُزن

َ
ل
َ
 !أ

أو بعبارة أخرى هو يمثل أخذ   34)على(، ونقول منه )حيعل، يحيعل، حيعلة(ت من )حي( ومن  فهذه كلمة جمع 

َل على حين أن ما بين يدينا هو 
َ
ْعل

َ
كلمة من كلمتين متعاقبتين واشتقاق فعل منها، لكن ما يوجهه إلينا هو على صيغة ف

 اْسَتْفَعَل، وإنما اختصار الحكاية فرع من النحت.  على صيغة

ْرَجْعُت باحث علعثر ال 
َ
، من امللحوظ أن هذا املثال يتخذ اشتقاق كلمة 35ى مثال واحد لهذه الداللة وهو اْست

 )راجعون( من عبارة )إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

 

 القوة

 .36ضمنها، نحو اسُتْهِتَر، واستكبرهذه الداللة ببساطة تتمركز على معنى القوة 

 

 37داإلغناء عن الثالثي املجرد واملزي

من الرائع هذه الداللة تقودنا إلى أنها تعبر عن عدم ورود بعض ألفاظ في صيغ أخرى ما عدا صيغة اْسَتْفَعَل ولو كانت 

 بذلك، لعدم سماعها على لسان العرب وعدم استعمالهم لها، وه
ً
 محتملة

ً
ة ِريَّ

َ
ظ

َ
ي على ضربين باعتبارهما على بنيتها ن

 الثالثية املجردة، واملزيدة، نحو:

َر، استحيا
َ
ث
ْ
، اْستأ

َ
ف

َ
ْنك

َ
      .38عن املجرد الثالثي، نحو اْست

ْرَجْعُت 
َ
َل، نحو اْست عَّ

َ
 .39عن الثالثي املزيد على وزن ف

 

 دالالت صيغة استفعل في الكتب الثالثة في سنن أبي داودثانًيا: 

تن األحاديث من ثالثة ألجل تحقيق غرض هذا البحث، استخرج الباحث األفعال الواردة على وزن استفعل ضمن م

 لدالالتها في سياق النص نفسه. كتب فقط أي كتاب الطهارة، والصالة، واالستسقاء من كتاب سن
ً
ن أبي داود تحليال

ضارعة أو أمًرا وسواء كانت على وجوه العدد تمت عملية استخراج األفعال دون تكرار سواء كانت ماضية أو م

 صيغة أخرى مرة فيكتفي بذكر أحدها ومعالجته في السياق.    والجنس، وإن تكررت على صيغة مرة وعلى

 الداللة  العينات من الكتاب األول  رقم الحديث 

  40نْسَتْقِبَل  7
َ
ة
َ
ِقْبل

ْ
 الصيرورة  ال

 
َ
ال
َ
ْنِجيَ َوأ

َ
ْست

َ
َيِميِن  41ن

ْ
 42اإلزالة ِبال

8  
َ
 44الصيرورة ِبَيِميِنِه  43َيْسَتِطْب َوال

َعل
ْ
ف
َ
 45موافقة أ

ْس  9
َ
فِ َون

ْ
َ 46ُر َتغ

َّ
 الطلب َّللا

20  
َ
اَن ال

َ
ك
َ
ِزهُ ف

ْ
َبْول  47َيْسَتن

ْ
ل  ِمَن ال َفعَّ

َ
 موافقة ت

ُيوِتْر  50اْسَتْجَمَر َوَمِن  35
ْ
ل
َ
 49االتخاذ ف

َيْسَتْدِبْرهُ 
ْ
 52الصيرورة 51فل

ٍد  36
َّ
ل
َ
 ْبَن ُمخ

َ
َمة

َ
اِبٍت   53اْسَتْعَمَل ِإنَّ َمْسل

َ
 54الطلب ُرَوْيِفَع ْبَن ث

ْستَ  49
َ
هُ ْحمِ ن

ُ
ْيُتُه َيْسَتاُك  55ل

َ
َرأ
َ
 الطلب ف

ا  58 مَّ
َ
ل
َ
 ف

َ
ْيَقظ

َ
ل ِمْن َمَناِمِه 56اْست َفعَّ

َ
 57موافقة ت
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ْن  90
َ
ْبَل أ

َ
ِذَن ق

ْ
 الطلب 58َيْسَتأ

َر وَ  106
َ
ْنث
َ
َسَل َوْجَههُ 59اْست

َ
مَّ غ

ُ
َعَل  ث

َ
 60موافقة ف

َق وَ  112
َ
ش

ْ
ا 61اْسَتن

ً
ث
َ
ال
َ
َتَعل ث

ْ
ل واف  62موافقة تَفعَّ

ْسَتِطيُع  118
َ
ِرَيِني 63ت

ُ
ْن ت

َ
 64الصيرورة أ

ِلَك 65اْسَتْفَتُوا 255
َ
ِبيَّ صلى هللا عليه وسلم َعْن ذ  الطلب النَّ

مَّ  274
ُ
ِفْر ث

ْ
ث
َ
ْست

َ
ت
ْ
ْوٍب 66ل

َ
 االتخاذ  ِبث

َت َجْحٍش  281
ْ
 ِبن

َ
مَّ َحِبيَبة

ُ
نَّ أ

َ
 الصيرورة  67اْسُتِحيَضْت أ

ِت وَ  287
ْ
ْنَقأ

َ
ا68اْست

ً
ث
َ
ال
َ
ي ث

ّ
َصِل

َ
يْ  ف

َ
ِريَن ل

ْ
 َوِعش

ً
ة
َ
 القوة ل

 69اْسَتْحَيْيُت وَ  313
َّ

ى َرُسوُل َّللا
َ
ا َرأ مَّ

َ
ل
َ
 واملزيد اإلغناء عن الثالثي املجرد   ف

 

 الداللة  العينات من الكتاب الثاني  رقم الحديث 

 الطلب- 70اْسَتْفَتَح  776

ْيَقَن  1024
َ
ل  71اْست َفعَّ

َ
 موافقة ت

َفعَّ  72َيْسَتْمِكُن  1051
َ
 ل موافقة ت

ُروا 1066
َ
ْنك

َ
 اعتقاد صفة الش يء 73اْست

 

 الداللة  العينات من الكتاب الثالث  رقم الحديث 

ْسِقَي  1180
َ
 الطلب 74َيْست

َملَ  1176
ْ
َعل اْسَتك

ْ
ف
َ
 موافقة أ

ل  75اْسَتْقَدمَ  1184 َفعَّ
َ
 موافقة ت

 

 خاتمةال

 استناًدا إلى ما قدمته هذه الدراسة، يمكن استخالص النقاط املهمة:

كداللة صيغة استفعل لها عشر دالالت مهمة ترأسها داللة الطلب واالستدعاء التي يتفق عليها العلماء 

 أصلية، وما يليها من دالالت فرعية.

َعل نحو 
ْ
ف
َ
َعل نحو بان واستبان، وصيغة أ

َ
هناك دالالت تشترك فيها صيغة استفعل وغيرها، مثل صيغة ف

ا على صيغة   أجاب واستجاب، وصيغة افتعل نحو اعتصم
ً
ل نحو تكبر واستكبر، كما أن لفظ َفعَّ

َ
واستعصم، وصيغة ت

كة في وزن استفعل نفسه، نحو استكرمُته، فتتمثل الداللتان أولها إلفاء الش يء، والثاني قد يدل على دالالت مشتر 

والنظر فيه بينما اعتقاد صفة الش يء، إال أن إلفاء الش يء أثبت من اعتقاد صفة الش يء ألن اإللفاء يقتض ي الرؤية 

 االعتقاد قد ال توافقه الحقيقة.

 صيغة استفعل مث
َ
ل داللة اإلغناء عن الثالثي املجرد واملزيد لعدم سماعها  تحديد سليقة العرب داللة

 عندهم وعدم استعمالهم للصيغتين األخريين، فتنتج من ذلك داللتا اإلغناء واالختصار.

ا أي جعله أو ومن معاني استفعل، االتخاذ مثل الجعل   .اتخذه أجيًراكقولك استعبد زيٌد عليًّ
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ا وارًدا على
ً
ْنِجَي يدل على داللة اإلزالة   مما يثير االهتمام أن لفظ

َ
ْست

َ
صيغة استفعل ضمن كتاب الطهارة أي ن

 لكنها غير متمثلة في املراجع املعتمد عليها لكن يفهم من السياق إزالة النجو.
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، تحقيق مصطفى النحاس، )الكويت: جامعة رفتح األقفال وحل اإلشكال بشرح المية األفعال واملشهور بالشرح الكبيالدين محمد بن عمر، 

ومحمد ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد شرح شافية ابن الحاجب. رض ي الدين، محمد بن الحسن االستراباذي،  138م(، ص  1993الكويت،  

 .Wright LLD, William. A Grammar of the Arabic Language .110، ص 1نور الحسن ومحمد الزفزاف، )القاهرة: دار الكتب العلمية، د.ت.(، ج

Third Edition. Cambridge: The University Press, 1896, p.45. 

 .180، ص 14، جاملخصصابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، 

 .84، ص شرح امللوكي في التصريفش، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي، ابن يعي

 .232، ص 1م(، ج1934)القاهرة: املطبعة األميرية،  كيمجلة مجمع اللغة العربية امللانظر: 

وتقويًما إلى نهاية الدورة الحادية  القرارات النحوية والتصرفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة جمًعا ودراسة انظر: العصيمي، خالد بن سعود، 

 .633م(، ص 2003، )اململكة العربية السعودية: دار التدمرية، 1، طم1995ه/1415والستين عام 

 .84ص ، 1جشرح شافية ابن الحاجب، رض ي الدين، محمد بن الحسن االستراباذي، 

. ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان 83، ص العرف في فن الصرفشذا يسمى أيضا طلبا، وتقديرا. انظر: الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد، 

ارتشاف . أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، 64، ص علمي التصريف والخط الكافية في علم النحو والشافية فيبن عمر بن أبي بكر، 

 .179، ص الضرب من لسان العرب

 .133، ص 2، ج اإليضاح في شرح املفصلكر، ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي ب
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. الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى، 442، ص 4، جخشري شرح املفصل للزمانظر: ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء بن يعيش بن علي، 

. ابن يعيش، موفق الدين أبو  194، ص  1، جاملمتع في التصريف. ابن عصفور اإلشبيلي،  438ص ،  8جاملقاصد الشافية شرح الخالصة الشافية،  

 .82، ص شرح امللوكي في التصريفالبقاء يعيش بن علي، 

 .181، ص 14، جاملخصصبن إسماعيل، ابن سيده، أبو الحسن علي  انظر:

فصل  شرح امل. ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء بن يعيش بن علي، 128، ص 3، جاألصول في النحوانظر: ابن السراج، أبو بكر بن سهل، 

شرح يعيش بن علي، . ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء 194، ص 1، جاملمتع في التصريف. ابن عصفور اإلشبيلي، 442، ص 4، جللزمخشري 

. الفارس ي، أبو علي الحسن بن أحمد، 284، ص املفصل في علم العربية. الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، 84، ص امللوكي في التصريف

ف ارتشا. أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، 180، ص 14، جاملخصص. ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، 218، ص التكملة

. الحمالوي، 438ص ،  8جية، املقاصد الشافية شرح الخالصة الشاف. الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى، 179، ص  رب من لسان العربالض

. ابن 305، ص أدب الكاتب. ابن قتيبة، أبو محمد عبد هللا بن مسلم الدينوري، 84، ص شذا العرف في فن الصرفأحمد بن محمد بن أحمد، 

محمد بن عبد هللا، . ابن مالك، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن 113، ص نزهة الطرف في علم الصرف بن يوسف،  هشام، عبد هللا

. السلسلي، أبو عبد هللا محمد بن 606، ص  2، جاملساعد على تسهيل الفوائد. ابن عقيل، بهاء الدين، 200، ص تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد

، ص 2، جفصلاإليضاح في شرح امل. ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر، 850، ص في إيضاح التسهيللعليل شفاء اعيس ى، 

 W. Wright. A .138، ص فتح األقفال وحل اإلشكال بشرح المية األفعال واملشهور بالشرح الكبير. بخرق، جمال الدين محمد بن عمر، 133

Grammar of The Arabic Language, p.44. 

 أو بعبارة أخرى وجدته كذا وكذا.

شرح املفصل  . ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء بن يعيش بن علي، 128، ص 3، جاألصول في النحوانظر: ابن السراج، أبو بكر بن سهل، 

. ابن عصفور  438ص ، 8جفية، املقاصد الشافية شرح الخالصة الشا. الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى، 442، ص 4، جللزمخشري 

. الزمخشري، أبو 84، ص  شرح امللوكي في التصريفعيش بن علي، . ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء ي194، ص  1، جاملمتع في التصريفاإلشبيلي،  

. ابن الحاجب، 305، ص  كاتبال  أدب. ابن قتيبة، أبو محمد عبد هللا بن مسلم الدينوري،  284، ص  املفصل في علم العربيةالقاسم محمود بن عمر،  

. ابن سيده، أبو الحسن علي بن 64، ص علمي التصريف والخط الكافية في علم النحو والشافية فيجمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر، 

عبد هللا جمال الدين . ابن مالك، أبو 112، ص نزهة الطرف في علم الصرف. ابن هشام، عبد هللا بن يوسف، 181، ص 14، جاملخصصإسماعيل، 

،  2، جاملساعد على تسهيل الفوائد. ابن عقيل، بهاء الدين، 200، ص تسهيل الفوائد وتكميل املقاصدد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا، محم

مان بن عمر بن أبي لحاجب، جمال الدين بن عث. ابن ا850، ص شفاء العليل في إيضاح التسهيل. السلسلي، أبو عبد هللا محمد بن عيس ى، 606ص 

فتح األقفال وحل اإلشكال بشرح المية األفعال واملشهور . بخرق، جمال الدين محمد بن عمر، 133، ص 2جاإليضاح في شرح املفصل، بكر، 

 .W. Wright. A Grammar of The Arabic Language, p.45-46 . 84ص شرح الشافية، . االستراباذي، 138، ص بالشرح الكبير

 قة.خلق الناصار على 

 إذا أشبهت التيَس.

 إذا تحول إلى طبع الحجر في الصالبة. 

سر في القوة. والبغاث: طائر ضعيف الطيران، ومعناه: إن الضعيف بأرضنا يصير قويا، يعز بعد الذل، الستعانته بنا. انظر: ِ
ّ
أبو هالل   أي يصير كالن

 .231م(، ص 1988/ه1408، 1، ج1ار الجيل، ط)بيروت: د جمهرة األمثالالعسكري، 

 .133، ص 2، جاإليضاح في شرح املفصلابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر،  

 .138، ص فتح األقفال وحل اإلشكال بشرح المية األفعال واملشهور بالشرح الكبيرانظر: بخرق، جمال الدين محمد بن عمر،  

ن استبدالها به، وأن الثاني يمثل ردا أو جزاء لوزن )أفعل( املتعدي إذ تكون  من ناحية التعدية إذ يمكول موافق صيغة )استفعل(  الفرق بينهما أن األ  

 صيغة )استفعل( في هذا الصدد غير متعدية.

شرح املفصل  . ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء بن يعيش بن علي، 128، ص 3، جاألصول في النحوانظر: ابن السراج، أبو بكر بن سهل،  

شرح . ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي، 194، ص 1، جاملمتع في التصريف. ابن عصفور اإلشبيلي، 442، ص 4، جللزمخشري 

. الفارس ي، أبو علي الحسن بن أحمد، 284، ص فصل في علم العربيةامل. الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، 84، ص امللوكي في التصريف

. 64، ص الكافية في علم النحو والشافية في علمي التصريف والخطالحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر،  . ابن218، ص التكملة

. ابن 113، ص نزهة الطرف في علم الصرف بن يوسف، . ابن هشام، عبد هللا181، ص 14، جاملخصصابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، 

. أبو حيان، محمد بن يوسف 200، ص تسهيل الفوائد وتكميل املقاصدبد هللا، الدين محمد بن عبد هللا بن محمد بن ع مالك، أبو عبد هللا جمال

. السلسلي،  606، ص 2، جد على تسهيل الفوائداملساع. ابن عقيل، بهاء الدين، 179، ص ارتشاف الضرب من لسان العرببن علي بن يوسف، 

اإليضاح في . ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر، 850، ص ليل في إيضاح التسهيلالع شفاءأبو عبد هللا محمد بن عيس ى، 
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.  138، ص ألفعال واملشهور بالشرحفتح األقفال وحل اإلشكال بشرح المية ابخرق، جمال الدين محمد بن عمر،   .133، ص 2، جشرح املفصل

 .W. Wright. A Grammar of The Arabic Language, p.44-45. 111ص شرح الشافية، االستراباذي، 

 .14سورة الصافات، اآلية  

. 84، ص شذا العرف في فن الصرف. الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد، 128، ص 3، جاألصول في النحوانظر: ابن السراج، أبو بكر بن سهل،  

. ابن عقيل، بهاء الدين، 200، ص تسهيل الفوائد وتكميل املقاصدعبد هللا،  ابن مالك، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن محمد بن

.  133، ص  2، جاإليضاح في شرح املفصلمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر،  . ابن الحاجب، ج606، ص  2، جاملساعد على تسهيل الفوائد

 W. Wright. A Grammar .138، ص ة األفعال واملشهور بالشرح الكبيرفتح األقفال وحل اإلشكال بشرح الميبخرق، جمال الدين محمد بن عمر، 

of The Arabic Language, p.44 

. الحمالوي، أحمد بن محمد بن 438و 434ص ، 8جاملقاصد الشافية شرح الخالصة الشافية، انظر: الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى،  

. ابن هشام، عبد هللا بن 305، ص أدب الكاتبهللا بن مسلم الدينوري، ة، أبو محمد عبد . ابن قتيب84، ص شذا العرف في فن الصرفأحمد، 

تسهيل الفوائد  . ابن مالك، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا، 113، ص لطرف في علم الصرفنزهة ايوسف، 

. ابن عقيل، بهاء الدين، 179، ص ارتشاف الضرب من لسان العرببن يوسف،   . أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي200، ص وتكميل املقاصد

. بخرق، جمال 850، ص شفاء العليل في إيضاح التسهيل. السلسلي، أبو عبد هللا محمد بن عيس ى، 606، ص 2، ج  املساعد على تسهيل الفوائد

 .138، ص شهور بالشرحفتح األقفال وحل اإلشكال بشرح المية األفعال واملالدين محمد بن عمر، 

الك، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن محمد بن . ابن م113، ص نزهة الطرف في علم الصرفانظر: ابن هشام، عبد هللا بن يوسف،  

.  179، ص  العربارتشاف الضرب من لسان  . أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف،  200، ص  تسهيل الفوائد وتكميل املقاصدعبد هللا،  

، ص شفاء العليل في إيضاح التسهيل محمد بن عيس ى،  . السلسلي، أبو عبد هللا606، ص  2، جاملساعد على تسهيل الفوائدابن عقيل، بهاء الدين، 

 .138، ص فتح األقفال وحل اإلشكال بشرح المية األفعال واملشهور بالشرح. بخرق، جمال الدين محمد بن عمر، 850

. ابن يعيش، موفق 194، ص  1، جاملمتع في التصريف. ابن عصفور اإلشبيلي،  128، ص  3، جاألصول في النحوبكر بن سهل،  لسراج، أبو  انظر: ابن ا 

. ابن 305، ص  أدب الكاتب. ابن قتيبة، أبو محمد عبد هللا بن مسلم الدينوري،  84، ص شرح امللوكي في التصريفالدين أبو البقاء يعيش بن علي، 

. ابن 113، ص نزهة الطرف في علم الصرف. ابن هشام، عبد هللا بن يوسف، 180، ص 14، جاملخصصالحسن علي بن إسماعيل، سيده، أبو 

. أبو حيان، محمد بن يوسف 200، ص تسهيل الفوائد وتكميل املقاصدمالك، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا، 

. السلسلي،  606، ص 2، جاملساعد على تسهيل الفوائدبهاء الدين،  . ابن عقيل،179، ص من لسان العرب الضرب ارتشافبن علي بن يوسف، 

فتح األقفال وحل اإلشكال بشرح . بخرق، جمال الدين محمد بن عمر، 850، ص شفاء العليل في إيضاح التسهيلأبو عبد هللا محمد بن عيس ى، 

 .138، ص رالمية األفعال واملشهور بالشرح الكبي

نزهة . ابن هشام، عبد هللا بن يوسف، 438ص ، 8جاملقاصد الشافية شرح الخالصة الشافية، راهيم بن موس ى، انظر: الشاطبي، أبو إسحاق إب 

ل تسهيل الفوائد وتكمي. ابن مالك، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا، 113-112، ص الطرف في علم الصرف

شفاء العليل في  . السلسلي، أبو عبد هللا محمد بن عيس ى،  606، ص  2، جاملساعد على تسهيل الفوائد،  . ابن عقيل، بهاء الدين200، ص  املقاصد

 .W. Wright. A Grammar of The Arabic Language, p.45. 84ص شرح الشافية، . االستراباذي، 850، ص إيضاح التسهيل

. ابن مالك، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن محمد 84، ص شذا العرف في فن الصرفن محمد بن أحمد، انظر: الحمالوي، أحمد ب

. السلسلي، أبو عبد 606، ص 2، جاملساعد على تسهيل الفوائد. ابن عقيل، بهاء الدين،  200، ص تسهيل الفوائد وتكميل املقاصدبن عبد هللا،  

 .W. Wright. Ibid, p.44 .84ص شرح الشافية، اباذي، . االستر 850، ص في إيضاح التسهيللعليل شفاء اهللا محمد بن عيس ى، 

 اعتقدته حسنا، وصوابا.

. ابن مالك، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن محمد 84، ص شذا العرف في فن الصرفانظر: الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد،  

، ص ارتشاف الضرب من لسان العرب، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف،  . أبو حيان200، ص كميل املقاصدفوائد وتتسهيل البن عبد هللا، 

 .606، ص 2، جاملساعد على تسهيل الفوائد. ابن عقيل، بهاء الدين، 179

 .60، د.ت.(، ص 1)لبنان: دار مكتبة الهالل، ج العينالخليل بن أحمد الفراهيدي،  

ًع، وإنا إليه راجعون  إذا قلُت: إنا هلل َح( قال: سبحان هللا..، واألصل: َرجَّ  ك)َسبَّ

ُره وكبُره. 
ْ
 أي قوي ِهت

. أبو حيان، محمد 200، ص تسهيل الفوائد وتكميل املقاصدانظر: ابن مالك، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا،  

.  606، ص 2، جاملساعد على تسهيل الفوائدالدين،  . ابن عقيل، بهاء180، ص ربمن لسان الع  ارتشاف الضرببن يوسف بن علي بن يوسف،  

فتح األقفال وحل اإلشكال . بخرق، جمال الدين محمد بن عمر،  850، ص  شفاء العليل في إيضاح التسهيلالسلسلي، أبو عبد هللا محمد بن عيس ى،  

 .138، ص بشرح المية األفعال واملشهور بالشرح الكبير
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ِنًيا عن املجرد: إذ سمع فيه: َحِيَي خالفا لزاعم ذلك.لم يستعملوا الثالثي املجرد أي حي 
ْ
 ى من مادة )استحيا(، وليس )استحيا( من الحياء ُمغ

ْرَجَع(. 
َ
 لم يستعملوا الثالثي املجرد أي َرَجع من مادة )اْست

)بوالق: مكتبة الشروق الدولية،   املعجم الوسيط،والحي ومحمد خلف هللا أحمد، لقيه بوجهه. انظر: إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وعطية الص

 .712م(،. ص2004، 4ط

، 1، طرح سنن أبي داودشاالستنجاء هو مسح موضع النجو. ابن رسالن، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي املقدس ي الرملي الشافعي، 

 .   325، ص 1م(، ج2015يمان وغيرهم، )الفيوم: دار الفالح، تحقيق خالد الرباط وياسر كمال وأحمد سل

ْجُو: ما يخرج من البطن من رائح وغائط. ،  املعجم الوسيطانظر: إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف هللا أحمد،  النَّ

 . 905ص

هو مطيب من البدن، يقال: استطاب الرجل إذا استنجى فهو مستطيب وأطاب فالستنجاء االستطابة ملا فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها سمي ا

تحقيق رائد صبري ابن أبي عون املعبود على شرح سنن أبي داود، أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي، : ومعنى الطيب ههنا الطهارة. انظر

 .20ص ،ة، )عمان: بيت األفكار الدولية، د.ت.(علف

انظر: إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف  لزوم، الداللة من هذه الوجهة الصيرورة. من القذر، من الاستطاب: استبرأ 

 . 573، ص  املعجم الوسيط هللا أحمد، 

َعل أي أطاب: أزال األذى والاستطاب مستعيًنا بأداة نظًرا إلى حرف جر  
ْ
ف
َ
انظر: إبراهيم أنيس وعبد  قذر.الباء، فالداللة من هذه الوجهة موافقة أ

 . 573، ص  املعجم الوسيطالحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف هللا أحمد، 

 .656، صاملعجم الوسيطهللا أحمد، إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف استغفر هللا: طلب منه أن يغفره.  

 .24، ص عون املعبود على شرح سنن أبي داود و الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي،يستنزه من البول: يتنزه عنه. انظر: أب

 . 134ص  ،املعجم الوسيطإبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف هللا أحمد، استجمر: استنجى بالجمار. انظر: 

أبو العباس  باألحجار عن سبيل االتخاذ بها. انظر: ابن رسالن، شهاب الدين  استجمار عبارة عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه وهو يختص

 . 408، ص 1، جشرح سنن أبي داودأحمد بن حسين بن علي املقدس ي الرملي الشافعي، 

 ضد استقبال 

 صار يتوجه ضده. 

أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي، إن مسلمة كان أميرا على بالد مصر من جهة معاوية فاستناب رويفعا على أسفل أرض مصر. انظر: 

 .30ص عون املعبود على شرح سنن أبي داود، 

 االستعمال من هذه الجهة الطلب. 

أبو نستحمله: أي نطلب من النبي حمالنه على البعير، وهذا السؤال من أبي موس ى حين جاء هو ونفر من األشعريين إلى النبي يستحملونه. انظر:  

 .36، ص عون املعبود على شرح سنن أبي داودالحق العظيم آبادي، الطيب، محمد شمس 

انظر: إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي  قظ فالًنا ونحوه: أيقظه.استيقظ: تيقظ. يقال استيقظ من نومه أو من غفلته، واستي

 .1066، ص املعجم الوسيطومحمد خلف هللا أحمد، 

َيّقظ.  
َ
 موافقة ت

 .57، صعون املعبود على شرح سنن أبي داوديطلب اإلذن. انظر: أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي،  قيل أن يستأذن: 

، ص عون املعبود على شرح سنن أبي داودثار إخراج املاء من األنف بعد االستنشاق. انظر: أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي، االستن 

68. 

عون   ال نثر الرجل واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة. انظر: أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي،مة عن الفراء أنه يق قال األزهري: روى سل 

 . 69، ص املعبود على شرح سنن أبي داود

،  شرح سنن أبي داودبود على عون املعاستنشق أي أدخل املاء في األنف بأن جذبه بريح أنفه. انظر: أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي،   

 .75ص 

 . 923، ص املعجم الوسيطانظر: إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف هللا أحمد، استنشق: تنشق: انتشق.  

  ،املعجم الوسيط حمد، إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف هللا أاستطاع الش يَء: أطاقه وقدر عليه وأمكنه. انظر: 

 .570ص

 بل عدم استطاعته والقدرة عليه.تصير أن تستطيعه وتقدر عليه ق

 .673ص، املعجم الوسيطإبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف هللا أحمد، استفتاه: سأله رأيه في مسألة. انظر: 
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ا الذي من ورائها مغروزا في حجزة طرفيهها بحيث يكون مشدوًدا على فرجها ودبرها، ويكون أحد االستثفار هو أن تشد املرأة ثوًبا عريًضا بين رجلي 

ُبلها مت
ُ
ا مشدوًدا على وْسطها من خلف ظهرها، والطرف الذي من ق

ً
ا سراويلها، والذي من قدامها كذلك أو يكون الطرف الذي من خلفها متفرق

ً
فرق

شرح بن علي املقدس ي الرملي الشافعي، . انظر: ابن رسالن، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين مشدودا على وَسطها ليمنع سيالن الدم أيضا

 . 160، ص عون املعبود على شرح سنن أبي داود. أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي، 458، ص 2، جسنن أبي داود

خلف هللا أحمد، إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد : استحيضت املرأة: استمر نزول دمها بعد أيام حيضها املعتاد. انظر 

 .212ص، املعجم الوسيط

نقيته إذا استنقأت: أي بالغت في التنقية. قال السيوطي قال أبو البقاء: كذا وقع في هذه الرواية باأللف، والصواب استنقيت ألنه من نقي الش يء، أ 

 .166، ص عون املعبود على شرح سنن أبي داودهمزة. انظر: أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي، نظفته وال وجه فيه لأللف وال لل

َمة، وقد َحِيَي منه َحياءً  
ْ
ياِن بحرف وبغير حرف.  واسَتْحيا الحياُء: التوَبة والِحش َتَعدَّ

َ
خيرتان ت

َ
خيرة كراهية التقاء الياَءيِن، واأل

َ
واْسَتَحى، حذفوا الياء األ

. ابن رسالن، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 217، ص  14وت: دار صادر، د.ت.(، ج، )بير لسان العربر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، انظ

 .564، ص 2، جشرح سنن أبي داودحسين بن علي املقدس ي الرملي الشافعي، 

 . 359ص  عون املعبود على شرح سنن أبي داود،  ي، في سياق دعاء االستفتاح. انظر: أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آباد
قدس ي  د أنه إذا بنى على اليقين وهو األقل وأتى بما يكمله فتيقن التمام. انظر: ابن رسالن، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي املاملرا 1

 .379، ص 5، جشرح سنن أبي داودالرملي الشافعي، 

 . 472، ص  5، جشرح سنن أبي داودالرملي الشافعي،  بن حسين بن علي املقدس ي، شهاب الدين أبو العباس أحمد استمكن : تمكن. انظر ابن رسالن

ًرا.  
ْ
 من الحيعلة ُنك

ً
 املراد أنهم يعتقدون أن ما أمر بقوله ابن عباس مؤذنه من )صلوا في بيوتكم( بدال

شرح سنن أبي  افعي،  ن أبو العباس أحمد بن حسين بن علي املقدس ي الرملي الشاستسقى بمعنى طلب السقيا من هللا. انظر: ابن رسالن، شهاب الدي 

 .10، ص 6، جداود

، ص 6، جشرح سنن أبي داوداستقدم بمعنى تقدم. انظر: ابن رسالن، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي املقدس ي الرملي الشافعي، 

84. 
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 :ي الصينيةاأللفاظ العربية املقترضة في لغة قومية هو 

 دراسة تحليلية صوتية داللية 

 

 1واوانغ ت

 

 

  ملخص البحث

كان أسالف قومية هوي يستعملون في  .تعد قومية هوي إحدى األقليات العشرة في الصين التي تعتنق الدين اإلسالمي

لوسطى. ثم تغيرت لغاتهم  حياتهم اليومية ونشاطاتهم الدينية لغاتهم األم أي العربية والفارسية ولغات املسلمين في آسيا ا

ا بحكم املعايشة مع  املواطنين الصينيين بشكل متزايد وإنشاء جنسية املواطنين الصينية لقومية هوي، وتعلم تدريجيًّ

وقد أصدرت الحكومة في عصر أسرة مينغ قانون منع اللغة الغربية، مما    .كثير منهم اللغة الصينية، وفقدوا لغاتهم األم

 سّرع عملية التصيي
ً
لى في لغة قومية هوي املسلمة الصينية  تتج و   .ن للغة قومية هوي، بحيث تشكلت لغة هوي أخيرا

ظاهرة اقتراض األلفاظ العربية في لغتهم اليومية؛ ألنها كثيرة معروفة لدى املتحدث بالعربية، وإن جهل بعض املسلمين  

لية. ويهدف هذا البحث إلى بيان تشكل قومية هوي  الصينيين أصول كثير من هذه الكلمات واعتقدوا أنها من لغتهم األص

مة الصينية في اختصار عبر التاريخ الصيني، وانتشار اللغة العربية في الصين وتأثيرها في لغة قومية هوي الصينية،  املسل

،  وتوضيح خصائص األلفاظ العربية املقترضة في لغة قومية هوي الصينية، وإحصاء عدد األلفاظ العربية املقترضة

لنواحي الصوتية والداللية عن طريق املنهج الوصفي والتحليلي  وتقسيمها، وتبيين أهم التغيرات الطارئة عليها من ا

 .اعتماًدا على األمثلة من لغتهم هوي اليومية

 

 .قومية هوي، اللغة العربية، اإلسالم، األلفاظ املقترضة، الداللة :الكلمات املفتاحية

 

 قدمة امل

واملرسلين محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن  والسالم على سيد األنبياء  عاملين والصالة  الحمد هلل رب ال

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

من املعروف أن اللغة العربية من أقدم اللغات في العالم، وأكثرها حيوية، وأبلغها تعبيًرا، وهي لغة لألمة  

وإحدى اللغات الست الرسمية لألمم   وعشرين دولة تجمعهم جامعة الدول العربية، العربية، ولغة رسمية الثنتين 

املتحدة ولجانها الرئيسة، إضافة إلى أنها لغة القرآن الكريم ومن ثم فهي لغة دينية لكافة املسلمين في العالم، ووعاء  

 2الثقافة العربية اإلسالمية.

عامل ال يمكن  يني يعود تاريخه إلى عهود بعيدة، وهذا التوتدل الحقائق التاريخية أن التعامل العربي الص 

فصله عن اللغة ألنها وسيلة ضرورة للتواصل بين الشعبين الصيني والعربي ولها دور مهم في تعزيز عالقات الصداقة  

   .وتنميتها بين الشعبين من النواحي السياسية والتجارية والثقافية وغيرها

للرحلة عن طريق الحرير البري وطريق الحرير  و  نهم جاؤوا إلى الصين للتجارة أويرجع هذا الفضل إلى العرب، أل

   .البحري حاملين دين اإلسالم واللغة العربية

والصين دولة موحدة متعددة القوميات تتعايش فيها ست وخمسون قومية منها عشر قوميات تعتنق اإلسالم،  
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وتعد  ، شيانغ، وساالر، وباو آن ألزبك، والتتار، والطاجيك، ودونغهي قوميات: هوي، والويغور، والكازاخ، والقرغيز، وا

الست والخمسين في الصين وأكثرها سكاًنا من بين القوميات في العالم،  القومية الكبرى بين القوميات    (han)قومية هان  

ن واللغة الفصحى ويبلغ عدد سكان هذه القومية حاليا ملياًرا ومئتي مليون نسمة، واللغة الصينية لغة قومية ها

 3.ة املتداولة عند كل القوميات الصينيةاملشتركة الرسمي 

فتعد أكبر قوميات األقليات الصينية من حيث تعداد السكان واالنتشار الجغرافي وعدد  4أما قومية هوي 

، 20۱0ام نسمة طبًقا لنتائج التعداد العام السادس للسكان في الصين ع ۱05860۸7املناطق ذاتية الحكم وتعدادها  

من إجمالي عدد مسلمي الصين. كما تحتل قومية هوي املرتبة الثالثة في عدد السكان بين القوميات    %50  .3وهم يمثلون  

وينتشر سكان قومية هوي في كل أنحاء الصين ويتمركزون في املقاطعات    5(zhuang)الصينية بعد قوميتي هان وتشوانغ  

ها من املقاطعات واملناطق. وتختلف تجمعات أهل هوي بهذه املناطق في الخمس الشمالية الغربية من الصين وغير 

الصينيين  وقد شكل نمط انتشار أبناء قومية هوي في الصين ما يعرف عند أحجامها بين الكبير واملتوسط والصغير 

تتمتع   وبحلول القرن الحادي والعشرين كانت قومية هوي "االنتشار الكبير في تجمعات صغيرة محدودة "بمصطلح 

 .يات حكم مختلفةبحكم ذاتي في العديد من األماكن بمستو 

ا  كان العرب والفرس وغيرهم من الجاليات اإلسالمية في الصين يتكلمون في البداية بلغتهم األم منذ استوطنو 

نة حسب  وقد استغرقت عملية تكوين قومية هوي املسلمة نحو مئتي س  .الصين أيام أسرة تانغ إلى أسرة يوان املنغولية 

السادس  حين سقوط أسرة يوان املنغولية في القرن  الرابع عشر امليالدي إلى    تقرير علماء التاريخ أي من منتصف القرن 

 .عشر امليالدي

 من لغتهم األصلية لحاجتهم إلى  ثم بدأ هؤالء املسلمون يتعلمو 
ً
ن اللغة الصينية ويتكلمونها بالتدرج بدال

ا عن لغة أسالفهم فاحتفظوا في لغتهم بقدر كبير من  التعامل والتفاهم مع أبناء الصي  ن. ولكنهم أبوا أن يتخلوا كليًّ

متها لغة قومية مشتركة، وفي سية. وقد استوعبت قومية هوي اللغة الصينية وتقبلتها واستخد األلفاظ العربية والفار 

ذلك في خدمة العقيدة الدينية  الوقت نفسه اقترضت عدًدا من العناصر اللغوية العربية والفارسية، ليس لضرورة 

لقومية هوي في أثناء إقامتهم على أرض    لقومية هوي فقط، وإنما إلظهار العادات والتقاليد املعيشية واملشاعر القومية

اللغة الصينية العناصر اللغوية العربية والفارسية في شتى مستوياتها الصوتي والصرفي والنحوي    غربية. ويظهر اقتراض 

 وغيرها.

... إلخ، وبخاصة في املناطق  "مسلم  "إسالم "هللا  "ال هذه الكلمات مستخدمة في لغة قومية هوي مثل تز  وال

 التي يجمع فيها املسلمون. 

 

 تشكل قومية هوي املسلمة الصينية  

بين  م( وبدأت التبادالت ۹0۷-م61۸بعد ظهور اإلسالم أسس العرب دولة إسالمية في عصر أسرة تانغ امللكية املزدهرة )

ولم يكن اإلسالم الدين الوحيد الذي دخل الصين القديمة بل هناك ديانات أخرى مثل البوذية الصين والعربي، 

هو الدين الوحيد الذي شكل قومية  واملسيحية واليهودية وغيرها ولكنها لم تشكل أي قوميات في الصين. بل اإلسالم 

ا بعد دخول ية هوي ظاهرة اجتماعية ال يمكن فصلها  تضح لنا أن تشكل قومه إلى الصين وبذلك يهوي املسلمة تدريجيًّ

عن اإلسالم فالصين واإلسالم شرطان أساسيان بالفعل ال غنى عنهما لتشكل قومية هوي، وبعبارة أخرى فلوال اإلسالم  

 :وترجع قومية هوي املسلمة إلى ثالثة مصادر  .والصين ما كانت قومية هوي 

 
ً
   .إلى الصينلذين حملوا اإلسالم تجار العرب والفرس اال :أوال
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م( وذلك وفق ما جاء في املصادر  9۰7–م61۸فلقومية هوي جذور طويلة يرجع تاريخها إلى عهد أسرة تانغ امللكية )

تانغ  التاريخية الصينية كان التجار العرب والفرس املسلمون وصلوا إلى مدينة تشانغ آن )سيآن اليوم( عاصمة أسرة 

 6.أو التجارة أو التبادالت الدينية والثقافية  رير البري ألغراض السياسةامللكية عن طريق الح

 

 .جيوش املسلمين القادمة من غربي حدود الصين :ثانًيا

بالتمرد على أسرة تانغ، فبعث اإلمبراطور  م حينما قام الثائر )آن لو شان(  ۷5۷-م  ۷55يذكر تاريخ الصين القديم في سنة 

 إلى)
ً
يتولون األمور نيابة عن الخليفة في آسيا الوسطى التي كان ضمن   الوالة العرب الذين كانوا  تانغ سو تشونج( رسوال

والية خراسان، ليستنجد بهم باملعونة العسكرية. فأرسلوا إلى إمبراطور الصين وحدة عسكرية مكونة من أربعة آالف  

صين. فلما انتهوا من مهمتهم وردوا األمن إلى  دي من جيوش املسلمين املختلطين من األتراك والفرس لقمع الثورة في الجن

وتزوج هؤالء الرجال املسلمون البنات      .م(، أذن اإلمبراطور لهم بالبقاء في تشانغ آن واالستيطان فيها۷5۷)شمالي الصين  

انتشروا  الصينيات وأنجبوا ذرية كانت نواة قوية لتكوين قومية هوي املسلمة أي املصدر الثاني في شمال الصين الغربي و 

 7.فيما بعد في أنحاء هذه املنطقة من البالد

ا: العرب والفرس املسلمون من آسيا الوسطى الذين تابعوا الهجمة الغر 
ً
بية املنغولية في حقبة أسرة يوان امللكية  ثالث

ية،  م. وفتح املنغوليون مناطق آسيا الوسطى والغرب121۹قد بدأ جنكيز خان الفتح الغربي عام ف .(م1۳6۸-م12۰6)

وسائر القوميات في آسيا الوسطى مع القوات املنغولية إلى الصين، منهم   وتدفق عدد كبير من املسلمين العرب والفرس

  8.العسكريون والحرفيون والنساء واألطفال، كما أن منهم العلماء والطبقات العليا االجتماعية والتجار

 

 انتشار اللغة العربية وتطورها في الصين 

الودية بين الصين والبالد العربية يرجع تاريخها إلى عهود بعيدة وقد أصبحت اللغة العربية  أن العالقاتمن املعروف 

اتصال مهمة بين األمتين الصينية والعربية. ولها دور كبير في تعزيز العالقات بينهما في املواضيع السياسية  وسيلة 

ية في الصين مع وصول العرب واإلسالم إليها منذ وقت مبكر  واالقتصادية والثقافية والدينية. وقد دخلت اللغة العرب

أن السجالت التاريخية الصينية أوردت معلومات كثيرة عن   حسب ما دلت عليه الوثائق التاريخية الصينية. فيالحظ

 العرب، منها ما يتعلق باللغة العربية. ويمكن تفصيل عملية انتشارها في الصين وتطورها إلى ثالث مراحل هي: 

 

 
ً
 مرحلة دخول اإلسالم إلى الصين  :أوال

ا إلى عاصمة 651في عام  الصين القديمة تشانغ آن وقابله امللك الصيني  م بعث الخليفة عثمان بن عفان وفًدا عربيًّ

ية  وفي تلك األيام كانت اللغة العرب  9  .ألسرة تانغ امللكي ومن هنا اعتبر املؤرخون هذا العام بداية دخول اإلسالم إلى الصين

ة  بعض الفرس والترك، وكانت العربية تدرس عن طريق التربية املنزلية وبوساطتستخدم بين العرب املهاجرين و 

فيعلم هؤالء األسالف العرب أوالدهم واملسلمين الجدد األلفاظ العربية وكيفية     .االستنساخ اليدوي والرواية الشفوية

 10لكريم واتصاالتهم مع كل املسلمين.قراءة العربية لتأمين حاجاتهم في قراءة القرآن ا

 

 مرحلة تكوين قومية هوي وإنشاء نظام التعليم في املسجد :ثانًيا
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وقد  (م1911-م1644)م( إلى عهد أسرة تشينغ امللكية 1644-م1۳6۸خالل مئات السنين من عهد أسرة مينغ امللكية )

د  ى مستوى الدولة، وقل دورها مقارنة بها في عهو تشكلت قومية هوي تماًما وقد ضعفت الحاجة إلى اللغة العربية عل

 .تانغ ويوان، ومن ثم ضعف التبادل والتعامل بين الصين والعرب

الذي تمت فيه   "مينغ  "وقد ظهر التعليم املسجدي الصيني في القرن السادس عشر امليالدي أي في عصر 

سلمون الصينيون يتخاطبون باللغة وقت أخذ املوفي ذلك ال 11.عملية تعميم اللغة الصينية على املسلمين الصينيين

الصينية في حياتهم اليومية بعد أن كانوا يتخاطبون بالعربية أو الفارسية، فلم يعد أغلبيتهم يقدرون على استعمالهما  

ن  على فهم القرآن الكريم والحديث النبوي وقراءتهما بالعربية، حتى صاروا ال يفهمو قراءة وكتابة، كما ضعفت قدرتهم 

التي يتخاطب بها أغلبية املواطنين الصينيين،   "هان  "معاني القرآن إال من خالل شرحها باللغة الصينية التي هي لغة 

دى املسلمين الصينيين منذ أواخر  كما شعر كثير من مشهوري علماء اإلسالم الصينيين بضعف العقيدة اإلسالمية ل

  "هان "أنحاء الصين واختالط بالصينيين من قومية  في اإلقامة في نتيجة تفرقهم "تشينغ  "وأوائل عصر "مينغ  "عصر

غير املسلمة الذين يشكلون غالبية سكان الصين، إضافة إلى حاجة املساجد الصينية إلى األئمة نتيجة تزايد عدد  

ستمرار ألن الكتب  ، ومن ناحية أخرى لم يعد التعليم اإلسالمي املنزلي يقدر على اال "مينغ    "ي عصر  املساجد بشكل كبير ف

آنذاك، مما أثار قلًقا شديًدا لدى بعض علماء اإلسالم  الصينيين،   الدينية اإلسالمية املترجمة بالصينية لم تتوفر

هو    "األصيلة، ومن هؤالء الشيخ محمد عبد هللا إلياس  فبدؤوا البحث عن طرق الحفاظ على الهوية الثقافية اإلسالمية  

ترع طريقة التعليم الديني في مساجد الصين. وأصبح هذا النوع من التعليم  ذي اخم( ال159۷–م1522) "دنغ تشو

الديني طريقة متبًعا فيما بعد، ولهذه الطريقة صورة ثابتة ومواد محدودة، وتتبع أساليب الترجمة الخاصة لتدريس  

 بعد جيل إلى يومنا  د اللغة العربية وعلوم البالغة واألحكام الفقهية، وتوارث الناس هذه الطريقة القواع
ً
تعليمية جيال

 12.هذا

 

ا
ً
 مرحلة تأسيس جمهورية الصين الشعبية  :ثالث

ا، مما أثر   ا وتعليميًّ ا وثقافيًّ في تطور اللغة العربية في الصين، وذلك  في القرن العشرين حدث تغير كبير في الصين سياسيًّ

لى التعليم املدرس ي الحديث، وانتقالها من املدارس  من خالل انتقال اللغة العربية من التعليم املسجدي التقليدي إ

فلذلك يمكننا أن نقول إن هذا القرن من أهم املراحل التاريخية في تاريخ اللغة    .وميةاألهلية إلى املعاهد والجامعات الحك

ة العربية في الصين  وبذلك تحقق االنتقال التاريخي األول في تاريخ تعليم اللغ  13.العربية في الصين منذ أكثر من ألف سنة

دية، وتخلص تعليم اللغة العربية من القوالب التقليدية التي استمرت مئات  وتحطمت أساليب التعليم القديمة التقلي

ساليب امليسرة، ويختلف تمام  السنين، مخرًجا في ثوب جديد عصري متميز بالدروس املدرسية واألهداف التعليمية واأل 

دام وظائف اللغة التي  التقليدي، ويتميز باالهتمام بقدرة الدارسين على حسن استخ  االختالف عن التعليم املسجدي

يدرسونها، وتعلم اللغة الصينية والعلوم والثقافات الجديدة، كما يهتم بأفكار الطلبة عن الدولة وأيديولوجية املواطنة.  

 200۹كة تلفزيون الصين الدولية في يوليو  ة أن شبكة تلفزيون الصين الدولية فتحت القناة العربية لشبوجدير باإلشار 

ة فريدة رائدة في الصين اليوم تبث باللغات اإلنجليزية، واإلسبانية، والفرنسية، والعربية، والروسية  وهي مؤسسة إعالمي

ا. وقد أسست   وتنقل األخبار، وتغطي األحداث إلى جميع أنحاء العالم،  ا ودوليًّ وتسابق لعرض آخر املستجدات محليًّ

عالم العربي في كل املجاالت وامليادين. وكل هذه األعمال  لقناة العربية منصة مفتوحة للحوار والتبادل بين الصين والا

 أسهمت في تعزيز التبادالت الثقافية بين الصين والدول العربية وتعرف بعضهما على بعض. 
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عصور في تاريخ تطور العربية في  أن الخمسين عاًما من قيام دولة الصين الجديدة من أزهى ال وحاصل القول 

علماء واملستعربون الصينيون جهوًدا جبارة لتطور اللغة العربية وارتقائها وبخاصة في العشرين  الصين، وفي أثنائها بذل ال

التعليم ومناهجه واألبحاث العلمية وتدريب الرجال   عاًما األخيرة من عصر اإلصالح واالنفتاح، سواء في إعداد مواد 

نجازات ملموسة، وخرجوا كثيًرا من األكفاء  وغيرها من املجاالت التخصصية، وقد حققوا نتائج ملحوظة وإ األكفاء

لذا يمكننا    املمتازين في شتى املجاالت، الخارجية واإلعالمية والتعليمية والتربوية والتجارية واالقتصادية والعلمية... إلخ؛

منذ   الجديدة هو خير شاهد على العالقات الودية الصينية العربيةأن نقول إن تطور اللغة العربية في عهد الصين 

 خمسين عاًما. 

 

 مصادر االقتراض في لغة قومية هوي الصينية وخصائصها: 

ظاهرة االقتراض بين اللغات قديمة في التاريخ؛ ألن اللغات ال تزال يحتك بعضها ببعض، مما يجعل هذه الظاهرة  

محددة تساعد على هذا االقتراض مثل االتصال السياس ي بين أمتين مختلفتين في  متواصلة ما دامت توفرت لها ظروف  

فإذن؛ ال بد   14 .، أو العالقات التجارية أو الثقافية وغيرهااللغة، أو الحروب طويلة األمد بين شعبين، أو عنصر الدين

 .من مصادر تستمد منها اللغة واللهجة حاجتها إلى االقتراض

من لغة قومية هوي انبثق من مصادر ثالثة هي تراكم لغة أجداد    هرة االقتراض اللغوي والحقيقة أن تشكل ظا

   15لوطنية. قومية هوي، والحاجات الدينية، والثقافة النفسية ا

 

 
ً
 تراكم لغة أجداد قومية هوي  :أوال

الجاليات اإلسالمية  قومية هوي مكونة من العرب والفرس واملسلمين في آسيا الوسطى املهاجرين إلى الصين وغيرهم من  

وقد    .املنغوليةوكانوا يتكلمون في البداية بلغتهم األم منذ استوطنوا الصين أيام أسرة تانغ إلى أسرة يوان    .في تاريخ الصين

الرابع    استغرقت عملية تكوين القومية هوي املسلمة نحو مئتي سنة حسب تقدير علماء التاريخ أي من منتصف القرن 

سرة يوان املنغولية إلى القرن السادس عشر امليالدي عهد أسرة مينغ امللكية، ثم بدأ هؤالء  قوط أحين سعشر امليالدي  

 من لغتهم األصلية خالل مئتي سنة لحاجتهم إلى التعامل  املسلمون يتعلمون اللغة الصينية 
ً
ويتكلمونها بالتدرج بدال

   .والتفاهم مع أبناء الصين

 

 الحاجات الدينية  :ثانًيا

من حاجات الحياة الدينية. وكان النتشار الدين وشعبيته تأثير   ملقترضة في لغة قومية هوي أيًضاأللفاظ ااستمدت ا

 16.ومع انتشار الدين انتشرت لغة من نشر الدين  .حتمي على استخدام اللغة األم

 

ا
ً
 الثقافة النفسية الوطنية  :ثالث

قوي بالحفاظ على  لنفسية الوطنية، فلدى أي أمة إحساس األلفاظ املقترضة في لغة قومية هوي ال تستثني الثقافة ا

 17اللغة الوطنية والثقافة الوطنية، وكثيرا ما تساوي بين املحافظة والتركيز على اللغة الوطنية والثقافة الوطنية.

 :وكثيًرا ما تتمثل خصائص االقتراض في لغة قومية هوي الصينية في النقاط الثالث التالية 
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ً
 للكلمات العربية والفارسية  الصوتية الترجمة  :أوال

فالكلمات العربية مثل: هللا، آدم، خليفة، الصالة، وغيرها من الكلمات املقترضة في لغة قومية هوي الصينية بعد تمام  

استعارتها؛ كلها كلمات مترجمة الصوت، وعدد املقاطع غير مؤكد، وتنطق هذه الكلمات بلكنة صينية فتكون في بعض  

طقها األصلي في لغتها األم مما يكسر عادة الجمع بين أنماط تشكيل الكلمات الصينية واملقاطع  يدة عن نحيان بعاأل 

 18.داخل الكلمات

 

 ترجمة املعنى إلى اللغة الصينية  :ثانًيا

رجمت من  فالكلمات مثل: الرب، القدر، السنة، الواجب، الفرض، الكعبة، الدين، الرحمة، الحمد، انقضاء 
ُ
األجل، ت

 19مفردات صينية فصيحة يفهمها املسلمون وغيرهم.عربية إلى الصينية بال

 

ا: الكلمات املأخوذة من الديانات األخرى 
ً
 ثالث

كالبوذية والطاوية، والكلمات مثل: اإلخالص، الوعي، الخلق، الصيام، الصدقة، اآلخرة، العالم الفاني، التعاليم  

 20.الذات... إلخالدينية،  

وقد أحصاها   21ية هوي الصينية كثيرة ال تقل على أربع مئة كلمة، ملقترضة في لغة قومواأللفاظ العربية ا

 .الباحث من املعاجم والحياة اليومية بين العوام، وأما عددها في التعليم التقليدي في املساجد فهو أكثر من ذلك بكثير

 

 نية بية املقترضة في لغة قومية هوي الصيالتغيرات الصوتية في األلفاظ العر 

من املعروف أن اللغتين العربية والصينية من أصعب اللغات في العالم. وعلى الرغم من أنهما تشتركان في كثير من منظور  

تان  التفكير اللغوي، إال أنهما ال تنتميان إلى نظام اللغة نفسه، وفي مسيرة التطور التاريخي الطويل األجل أنهما متأثر 

من العوامل، مما يشكل خصائصهما الوطنية  والعادات الثقافية والدينية وغيرها بالبيئة الجغرافية واالجتماعية 

الحظ الباحث أن الكلمات العربية املقترضة طرأت عليها تغييرات وتطورات في الصوت وأساليبهما اللغوية الخاصة، وقد  

الصيني. وقد ظهرت في النقاط    تغييرات صوت الكلمات في مستوى ترجمتها إلى النطقوالداللة مع مرور الزمان، وظهرت 

 :التالية

: حذف  
ً
في عملية ترجمتها إلى اللغة    "هللا"كل الكلمات العربية املقترضة إال اسم الجاللة  من  التعريف    "أل"أوال

 .الصينية

كلمة يتوقف على محل اإلعراب في الجملة أي  مبنى آخر الحروف للكلمات، فتغير حركة الحرف األخير لل :ثانًيا

   حسب ما 
ً
بخالف األلفاظ العربية املقترضة في لغة    .، مررت بمحمديسبقها من عوامل نحو: محمد مجتهٌد، رأيت محمدا

 :وعدم تأثرها بالعوامل الداخلة عليها لفظا ومنها  فأواخر الكلمات ثابتة في جميع أحوالها اإلعرابيةقومية هوي الصينية  

 .مفتوحة اآلخر، مثل: نكاَح، فرَض، قدَر 

 .ل: ثواُب، عذاُب، حراُم، واجُب، كتاُب آلخر، مثمضمومة ا

 .مكسورة اآلخر، مثل: توحيِد، رزِق، حالِل، سائِل، عمِل  ۳

، قياْس 
ْ
 .ساكنة اآلخر، مثل: حديث

ا
ً
نقل صوت حروف الشدة في الكلمات العربية املقترضة في لغة قومية هوي الصينية إلى أول الكلمة مثل:   :ثالث

صوت الشدة في بعض الكلمات من اللغة العربية وضع في ثانية الكلمة أي املد الطويل  حقيقة، طريقة، ولكن هذا 
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 .بالكسرة

عربية. أما في لغة قومية هوي الصينية فتلفظ تاء التاء املربوطة تنطق هاء عند الوقوف في اللغة ال :رابًعا

   .رعِة، آخرِة، آيِة صريحة بالكسرة سواء عند الوصل أو عند الوقوف مثل: قيامة، رحمِة، بركِة، ش

إبدال املد الطويل باملد القصير، مثل: شرِيعة، صارت: شِرعة، بحذف الياء في لغة قومية هوي   :خامًسا

 الصينية. 

 

 الداللية في األلفاظ العربية املقترضة في لغة القومية هوي التطورات 

ألسنة املتكلمين بها وهم من األحياء، وهي لذلك يمثل العلماء اللغويون اللغة اإلنسانية بالكائن الحي، ألنها تحيا على 

الحي في نشأته ونموه زمان، مثلما يتطور الكائن الحي ويتغير، وهي تخضع ملا يخضع له الكائن تتطور وتتغير على مر ال

رقى  واللغة أيًضا ظاهرة اجتماعية ألنها تحيا في أحضان املجتمع، وتستمد كيانها منه، وهي تتطور بتطوره فت .وتطوره

 21برقيه، وتنحط بانحطاطه. 

ة أما التطور اللغوي فمن جوانبه الكلمات ومعانيها التي ال تستقر على حال بل هي في تغير مستمر ال يتوقف، ومطالع

فهناك مظاهر عدة من   .أحد معاجم العربية تدل على هذا التطور وتبين أن معاني الكلمات متغيرة من عصر إلى عصر

يمكن تقسيمها إلى أربعة مظاهر من   ولإليجاز ضة، لتي طرأت على تلك األلفاظ العربية املقتر التطورات الداللية ا

 22التغيرات والتطورات الداللية: 

 

 تخصيص الداللة:   -1

، ويعني ذلك تحويل الداللة من املعنى الكلي إلى املعنى الجزئي أو تضييق مجالها. وعرف  "تضييق املعنى "يسمي أيًضا 

 :ومن أمثلة ذلك 23 .أنه تحديد معاني الكلمات وتقليلهابعض اللغويين ب

Alim  ومعناه في اللغة العربية املتصف بالعلم واملعرفة، ولكن  24وجمعه عاملون وعلماء  "عالم"كلمة مترجمة الصوت ل ،

بالغوا    معنى هذه الكلمة خصصت داللته بمعنى وحددت العالم املتقن علوم اإلسالم في لغة قومية هوي املسلمة الذين

لم الدنيوي بالتدرج على مرور الزمان  في تحديد مجال هذه الكلمة من قبل ولكن الناس فهموا عدم الفرق بينها وبين العا

 والدروس، كما قال املثل في لغة قومية هوي: 

”.的墨汁贵过了烈士的鲜血阿林“ 

 

 تعميم الداللة:  -2

عنى عام. وال يعني توسيع املعنى أن يصبح عدد  يسمي "توسيع املعنى" أيًضا ويحدث عند االنتقال من معنى خاص إلى م

 25.السابق، أو يصبح مجال استعمالها أوسع من قبلأكثر من    ما تشير إليه الكلمة

Amali    ا من كلمة عمل" وجمعها "أعمال"، وله عدة معان في اللغة العربية منها مهنة، شغل، وظيفة،  "كلمة مترجمة صوتيًّ

يبذله  مجهود  اإلداري(: ما يكون تحت حكمه ويضاف ِإليه، العمل )في االقتصاد:أعمال املركز نحوه )في التقسيم 

وهذه الكلمة استعملت بعامة في لغة قومية هوي الصينية ووسعت داللتها إلى عمل   26.اإلنسان لتحصيل منفعة(

 :لصوفية الصينية مثلالعبادات والخيرية ونشاطات األعياد وتذكار امليت السيما واملرشدين املتوفيين في الطوائف ا

“一个穆斯林在他父亲归真的日子邀请清真寺的伊玛目和一些清廉的人到

 ”尔麦里里过 家 
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 انتقال الداللة:  -3 

   27.أن تنتقل الكلمة من مجال استعمالها املعروف فيها إلى مجال آخر 

Khalifah  خليفة" وجمعها "خالئف" و"خلفاء"، من يخلف غيره ويقوم مقامه،  "كلمة مترجمة الصوت لكلمة

ْرِض{ ، صار خليفة ألستاذه 
َ
 في األ

ً
 جعلكْم خلفاَء مْن بعِد قْوِم نوٍح{. في آرائه، }يا َداوُد ِإنا جعلناَك خليفة

ْ
كُروا ِإذ

ْ
}َواذ

طلق على حكام املسلمين في العصور املاضية، والهاء فيه للمبالغة، وإمام ليس فوقه إمام، وأمير املؤمنين، فقد  
ُ
ولقب أ

 28أجمعين. فاء الراشدين: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلّي رض ي هللا عنهم انتشر اإلسالم بصورة واسعة في عصر الخل

وهذه الكلمة انتقلت داللتها إلى معنى آخر مراد به الطلبة الذين يدرسون العلوم اإلسالمية في مساجد الصين  

نشر اإلسالم في   لدى لغة قومية هوي الصينية. فيرجو املسلمون الصينيون أنهم خلفاء النبي صلى هللا عليه وسلم في 

 .الصين بعد إكمال الدراسة 

Hali    ا من جمعها "أحوال" و"أحولة" ومعناه في اللغة العربية الوقت أنت فيه، ظرف    "حال"كلمة مترجمة صوتيًّ

 29ووضع.

 :ولكن هذه الكلمة انتقل معناها في لغة قومية هوي فصا رت النفوذ والحظ. كما قال الناس في محادثتهم

”.哈利好艾萨！恭喜你今天获得一个“ 

 .اليوم، أي الحظ الحسنيا عيس ى مبارك حصلت على الحال الحسن 

”大的很哈利这个公司老板“ 

 .وأيضا يقال في حوار الناس إن مدير الشركة له حال كبير، أي نفوذ كبير 

Niyya   ا من "نية" وجمعها "نيات"، ومصدر "نوى"، وداللتها في اللغة العربية توجه النفس كلمة مترجمة صوتيًّ

إرادة ورغبة وتصميم على القيام به، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ِإنما األعماُل بالنيات" وعقد   نحو العمل مع 

 30ى كذا: عزم.النية عل

خر كالصدقة وتذكار امليت والقصد في القلب عند لغة قومية هوي  وهذه الكلمة انتقلت دائًما إل
ُ
ى معان أ

 سجد للنية، يعني للتصدق ومثل: الصينية. مثل: اليوم ذهب عبد هللا إلى امل

, 为他已归真的父亲求饶恕, 乜提阿卜杜拉将请清真寺的伊玛目到家里过“

做个好杜阿, 散个索得格”.      

دعو له دعاء طيًبا ويتصدق له. وهنا  سيدعو موس ى إمام املسجد إلى بيته للنية لكي يستغفر ألبيه املتوفى، وي

 . يقصد به قيام باألعمال التي ابتغيت لوجه هللا وطلب الثواب من هللا على امليت

 

 إبقاء الداللة:   -4

ليست كل األلفاظ العربية املقترضة في لغة قومية هوي الصينية تغيرت داللتها وتطورت، بل ما زالت داللتها على ما كانت  

إسالم، القرآن الكريم، محمد، وعبد هللا، حكم، ثواب، سالم، حجاز، مدينة، مكة. ولكن هذه الكلمات ال  مثل: هللا، 

ا في املعاجم الصينية املعاصرة، على الرغم من عدم تطور داللتها وتغيرهاتزال تبقى داللتها   .وقد سجلت رسميًّ

 

 خاتمة ال

 أهم نتائج هذا البحث نجملها فيما يلي: 

هوي  "وتعود بداية أسالف قومية هوي إلى  .من األقليات العشرة في الصين التي تعتنق اإلسالمقومية هوي 
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املسلمين الذين    "فان كه"لث عشر امليالدي، كما يعود إلى  رب إلى الشرق في القرن الثااملنغولي الذي هاجر من الغ  "هوي 

وسونغ امللكيتين. وقد تمكن شعب قومية هوي من  أقاموا في الساحل الجنوب الشرقي للصين في عهد أسرتي تانغ 

الزواج وغيره من العوامل األخرى  االختالط مع قومية هان والقومية املغولية والويغورية وغيرها من القوميات من خالل  

ا قومية هوي   .على مدار التاريخ، حتى استطاع أن يكون تدريجيًّ

اإلسالم إليها ولها تاريخ عريق في أرض الصين، فقد كانت لغة الجاليات  دخلت اللغة العربية الصين مع دخول 

ن املنغولية. ثم أصبحت بالتدريج مع  العربية والدين حتى منتصف القرن الرابع عشر امليالدي قبل سقوط أسرة يوا

ى أربعينيات  عملية تكون قومية هوي املسلمة مجرد لغة دين تدرس في املساجد الصينية. واستمرت الحال كذلك إل

القرن العشرين حين بدأ تعليمها في بعض معاهد الصين العليا، ثم أصبحت في عهد الصين الجديدة وسيلة اتصال بين  

 .ب العربية في حقول السياسة واالقتصاد والثقافات وغيرها الشعب الصيني والشعو 

فر للمتحدثين للغة معينة أدنى  اتضح أن ظاهرة االقتراض بين اللغات ظاهرة عامة وشائعة الحدوث متى ما تو 

اتصال مع متحدثي لغة أو لهجة أخرى. وأن مستويات اللغة املختلفة )األصوات والصرف والتراكيب والداللة( تختلف  

  .مدى تقلبها لهذه الظاهرة، فاقتراض األصوات نادر وكذلك األشكال القواعدية، ولكنه منتشر في األلفاظ والتعابير في

تراكم لغة أجداد   ن هناك مصادر عدة القتراض األلفاظ العربية في لغة قومية هوي الصينية مثلكما اتضح أيًضا أ

 .يمكن حصرها في الحاجة إلى موضوعات ومفاهيم جديدة نيةقومية هوي والحاجات الدينية والثقافة النفسية الوط

ا ال تقل عن أربع م ئة كلمة وقد جمعت هذه الكلمات  األلفاظ العربية املقترضة في لغة قومية هوي كثيرة جدًّ

عربية  املنثورة بعد إحصائها إحصاء دقيًقا اعتماًدا على املعاجم واملحادثة اليومية بين العوام، بل إن هذه األلفاظ ال

   .معظمها من الكلمات الدينية والحياة اليومية وغيرها

أن ينطق صاحب اللغة الكلمة  تتميز كل لغة من لغات العالم بأصواتها الخاصة بها؛ لذا فمن الطبيعي 

املقترضة بطريقة النطق التي تالئم جهاز نطقه بلغته األم من مخارج حروفها وصفاتها. وهذا ما حدث في لغة قومية هوي  

ا سواء   ا تامًّ
ً
الصينية حين اقتراضها عدًدا كبيًرا من األلفاظ العربية. وتختلف اللغة الصينية عن اللغة العربية اختالف

حروف أم مخارج الصوت. وقد تجلت تغييرات صوت الكلمات العربية املقترضة في مستوى ترجمتها إلى النطق  كان في ال

لشدة والبينية، ونطق التاء املربوطة تاء  ء، وانتقال صوت حروف االتعريف في كل األسما "أل"الصيني مثل حذف 

 .صريحة بالكسرة عند الوقوف عليها وغيرها من التغييرات

األلفاظ العربية املقترضة في لغة قومية هوي وإن بقي بعضها على داللته األصلية كما في اللغة العربية،  

قرآن، فإن كثيًرا من تلك األلفاظ املقترضة قد   (Quran)هللا Allah) :(واألعالم، مثلوبخاصة األسماء واملصطلحات 

انحرفت دالالتها، ولإليجاز يمكن تقسيمها إلى أربعة أنواع من التطورات الداللية من حيث علم اللغة الحديثة منها  

مرة مستخدمة  ذه الكلمات محتفظة مست وال تزال ه .تخصيص الداللة وتعميم الداللة وانتقال الداللة وإبقاء الداللة

  .وتتطور مع مر الزمان وتطور املجتمع بإذن هللا تعالى .مية هوي في لغة قو 

للطوائف الصوفية دور مهم في تشكيل معاني هذه األلفاظ العربية املقترضة في لغة قومية هوي املسلمة  

 .الصينيينالصينية، ألنهم جزء كبير ال ينفصل عن جماعة املسلمين 

 هلل. ين وما توفيقي إال باوالحمد هلل رب العامل

 

 :  البحث هوامش

 طالب ماجستير، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، الجامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا.
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ادينغ جون، 
ً
 . 1م( ص 2006)بكين: دار العلوم االجتماعية، ، 1، طدراسات حول تعليم اللغة العربية في الصين قديًما وحديث

 . 14م(، ص 2013، )نينغشيا: دار النشر الشعبية. 1، ط، موجز عن اإلسالم في الصينفنغ جين يوان

شعب  الكلمة "هوي هوي " كانت تطلق على جميع األجانب القادمين من البالد وراء حدود الصين الغربية من عرب وفرس وترك. وتسمى قومية هوي أو 

 ين. هوي املسلم باختصار في تاريخ الص

 موقع إلكتروني: 2010يونيو  09، االسترجاع 2010نتائج التعداد العام السادس للسكان في الصين عام تشانغ ق،  

http://www.360doc.com/content/17/0609/17/39728173_661402017.shtml  

 . ۹م(، ص2۰۰6،  2، )نينغشيا: دار النشر الشعبية، طتاريخ قومية هوي في الصينشوسن،  يوتش

 . 9، صتاريخ قومية هوي في الصينتشيو شوسن، 

 . 22صه(،  1394،)لبنان: دار اإلنشاء، 1، طتاريخ املسلمين في الصين في املاض ي والحاضر بدر الدين و.ل.حي،  

 . 136م(، ص1995، )شنغهاي: دار النشر للغة األجنبية، 1، طة، تاريخ تطور اللغة العربيليوكاي قو  

 . 42۹، صتاريخ قومية هوي في الصينتشيو شوسن،   

 . 32م( ص  2013، )قانسو: دار النشر الشعبية ،1، ط. التعليم املسجدي اإلسالمي في الصيندينغ شيرين  

ادراسات حول تعليم اللغة العربية في الصين قديًما وحدي دينغ جون،   
ُ
 . 5، صث

 . 135م(، ص 2003، )نينغشيا: دار التعليم الشعبية للنشر،  1، طعادات قومية هوي ولغتهالي شيانغ سينغ،  

 . 135املرجع نفسه، ص   

 . 135ص   ،املرجع نفسه 

 .108(، ص م2012نينغشيا : دار النشر الشعبية، ،)  1، طهوي موجز تاريخ وثقافة قومية مين شيان لين، مين جيون تشينغ، 

 . ۱۰۹ص  رجع نفسه،ملا

 . ۱۰۹، ص املرجع نفسه

 م(. 2002، )نينغ شيا: دار النشر الشعبية،1، طكتيب األلفاظ الشائعة لدى قومية هوي املسلمة  

 . 123م(، ص1984)القاهرة: مكتبة األنجلو املصرية،  3، طداللة األلفاظابراهيم أنيس،  

 . 9م(، ص1997اهرة: مكتبة الخانجى،الق، )۳، طالتطور اللغوي مظاهره وعللهرمضان عبد التواب،  

 .245م(، ص  1998، )القاهرة: عالم الكتب، 5، ط علم الداللةعمر، أحمد مختار،  

 . 1542، ص3)عالم(، جم(، مادة 2008، )القاهرة: عالم الكتب. 1، ط معجم اللغة العربية املعاصرةعمر، أحمد مختار،  

 ص. 243،  5، ط علم الداللةعمر، أحمد مختار،  

 .1555، ص3، مادة )عمل(، ج معجم اللغة العربية املعاصرةأحمد مختار،  ر،عم 

، )جامعة صنعاء باليمن،  مجلة الدراسات االجتماعيةحسين حامد الـصالح، "التطور الداللي في العربية في ضوء علم اللغة الحديث"،  

 . 89يناير، يونيو،( ص15،العدد:

 .686، ص 1، مادة )خليفة(، ج عاصرةمعجم اللغة العربية املعمر، أحمد مختار،  

 .588، ص1املرجع نفسه، مادة )حال(، ج 

 . 2311، ص3مادة )نية(،  املرجع نفسه،

  
  

http://www.360doc.com/content/17/0609/17/39728173_661402017.shtml
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 اإلمالة من منظور النحو )املفهوم واألسباب واملوانع( 

 

 3أمين بن عزمان 

 

ــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ـــ

 

 ملخص البحث:

املشهورة في لغات العالم لكونها متمثلة ضمنها فيما يخص اللغة العربية ألن تعتبر اإلمالة ظاهرة من الظواهر اللغوية 

ي عباراتهم مختلفة  يم يقرأ بها في مواضع محدودة، هذا وإن النحاة العرب قد تنبهوا إليها فبدؤوا يصفونها فالقرآن الكر 

مراجع في أثناء سير تحليلها، فمن  املفاهيم ومتنوعة األسباب ومحددة املوانع لها في مصنفاتهم التي يتخذها الباحث

نهما تسع أسباب  مسوغتين جوهريتين تؤديان إليها،  وتنبع ملها عالقة وطيدة باأللف والياء بوصفهما  الواضح أّن 

نة غير أن األحرف املستعلية تمثل موانع اإلمالة  خاصة باإلمالة، كذلك أن الراء تمثل مانعة ومسوغة لها في حاالت ُمَعيَّ

ر األمثلة الكافية والبيان الواضح في جميع محاور الدراسة لكي يصبح النقاشمحضة. و  واضحا جليا.  الباحث يحّضِ

مفاهيم اإلمالة وأسبابها وموانعها  ويتبع الباحث في هذه الدراسة املنهج الوصفي االستقرائي، حيث يجمع الباحث

 بموضوع هذه الدراسة. حسب ما رآه النحاة العرب مستعينا بجملة من مصنفاتهم املرتبطة

 

 إلمالة.مالة، أصحاب اإلمالة، أسباب اإلمالة، موانع ا: النحو، اإلمالة، مفاهيم اإلمالة، أحكام اإل فتاحيةاملكلمات ال

 

 قدمةامل

اإلمالة ليست موضوعا يستغربه الناس عند النقاش عن قراءة القرآن إال أنها في الواقع متمثلة في النحو العربي فيما 

البعض اآلخر،  نراها متواجدة في كالم العرب فأخذت تتفاوت من قبيلة إلى أخرى حيث ينقاد إليها بعض أهلها دون 

بها وموانعها، كما سنوضح الحقا  فنشهد بال غرو أن نحاة العرب يصفونها واضعين لها مفاهيم مختلفة، ومحللين أسبا

دة   من خالل عرض هذه الدراسة. ويتم عرض بعض املالحظات في الفقرة مرة وفي الجدول مرة إذا كانت الشروح معقَّ

 تروم التدقيق.

 

 مفهوم اإلمالة

لم يأت بتعريف حاسم حول اإلمالة إال أن يذكر "فاأللف تمال إذا كان بعدها حرف مكسور. وذلك قولك:   1يهسيبو إّن  

للكسرة التي بعدها، أرادوا أن يقربوها منها كما قربوا َعاِبد، وَعاِلم، ومساِجد، وَمفاِتيح، وُعذاِفٌر، وهاِبيُل. وإنما أمالوها  

َدَر، فجعلوها بين الزاي والصاد، فقربها من الزاي والصاد التماس الخفة، ألن في اإلدغام الصاد من الزاي حين قالو صَ 

يقربوها  الدال، فقربها من أشبه الحروف من موضعها الدال...فاأللف قد تشبه الياء، فأرادوا أن الصاد قريبة من

 منها".

 

 . G1818751 طالب ماجستري، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، رقم اجلامعة 3
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ابن و 8ابن هشامو 7لكابن ماو  6ابن عصفور و 5األنباري و  4الفارس يو  3السيرافي و  2ابن السراجإن كل من 

، نحو الياء،   13الصبانو 12األشمونيو 11الشاطبيو 10السلسلي و 9عقيل
َ
يتفقون على أن اإلمالة أن تميل األلف

هذا الصدد للزوم أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة    16الرض يو  15املرادىو 14أبو حيانوالفتحة نحو الكسرة فيبرر ذلك 

 يكتفيان بأن تنحو باأللف نحو الكسرة، على حين أن  18الزمخشري و  17املبردن نتيجة أن ينحو باأللف نحو الياء، لك

  22الجرجانيو  21الرض يوشارح شافيته    20ابن الحاجب، كذلك نجد  19يدلي بأنها: أن تذهب بالفتحة إلى الياء  الحمالوي 

 حى باأللف نحو الياء.ها: أن ُينفيريان أن 24السيوطيو 23يعيش ابنيشيران إلى أنها: أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة، وأما 

 

 على ذلك تستفيد هذه الدراسة من هذه التعريفات أن هناك خمس طوائف تم تصنيفها عن طريق الجدول التالي:   

 اآلراء األعضاء الطوائف 

 

 الطائفة األولى 

ابن السراج، السيرافي، الفارس ي، األنباري، ابن عصفور، 

لسـلي، الشـاطبي، ابن مالك، ابن هشـام، ابن عقيل، السـ 

 األشموني، الصبان، أبو حيان، املرادى

 ( إمالة األلف نحو الياء1

 ( إمالة الفتحة نحو الكسرة2

 إمالة األلف نحو الكسرة املبرد، الزمخشري  الطائفة الثانية 

 إمالة الفتحة نحو الياء الحمالوي  الطائفة الثالثة 

 الفتحة نحو الكسرة ة  الإم ابن الحاجب، الرض ي، الجرجاني  الطائفة الرابعة 

الطائفة  

 الخامسة 

 إمالة األلف نحو الياء  ابن يعيش، السيوطي 

 

ويبدي الجدول السابق آراء الطائفة األولى التي تشمل آراء الطائفة الرابعة والخامسة دون الثانية والثالثة،   

مدودة وصوت الياء الساكنة  ة املالفتحولها نظر قريب من الصواب ألسباب، أولها أن صوت األلف الساكنة ينبع من 

 ينبع من الكسرة املمدودة، وثانيها أن الفتحة بذلك حركة مقابل الكسرة واأللف مقابل الكسرة.

دون أن    25على أساس واضح نتوصل إلى أن اإلمالة عبارة عن تقريب حرف من حرف، كما أن اإلدغام كذلك 

يشبه نتيجة ذلك ظاهرة اإلمالة باإلدغام. يفطن الفارس ي  بويه عل سييصير الحرف املقرب حرفا مقربا منه خالصا، ول

 .26إلى نظير اإلمالة من حيث التقارب مثل َصَدَر فأشربوا الصاد صوت الزاي لتقارب الدال في الجهر

 

 أصحاب اإلمالة

إن أمر العرب  .27لةأصحاب اإلمالة تميم وقيس وأسد وعامة أهل نجد، أما الحجازيون فلغتهم الفتح إال في مواضع قلي

 .28في اإلمالة ال يطرد على قياس ال يخالفونه وكذلك ترك اإلمالة ال يطرد
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 أحكام اإلمالة

. من الجدير 29كل موضع يحصل فيه سبب اإلمالة جاز الفتح ألنها لغة بعض العرب، وهذا السبب مجوز لها ال موجب

، فإنه وإن أميل منه ش يء فقليل جدا بحيث ال  30والفعل دون الحرفبالذكر أن اإلمالة قسم يشترك فيه االسم 

 .31ينقاس، بل يقتصر فيه على مورد القياس

 

 أسباب اإلمالة

ملحوظ أن لإلمالة سببين رئيسيين على قسمين: لفظي ومعنوي، فاللفظي هو الياء والكسرة، واملعنوي هو الداللة على 

أن يكون قبل الحرف أو   الثانيرف أو بعده ياٌء، وقبل الح أن يكون  أولهاب، ، وتنتج من ذلك ستة أسبا32الياء والكسر

، و
ٌ
 الخامسأن يكون الحرف مشبها للمنقلب عن الياء، و  الرابع أن يكون الحرف منقلبا عن الياء، و  الثالثبعده كسرة

  السابع أن يمال إلمالة، و السادسأن يكون الحرف الذي قبل األلف قد يكسر في حال، و
ُ
هت األلف املأن ش شبهة ّبِ

أن يكثر االستعمال، ولكل واحد من هذه األسباب بيانه  التاسع أن يفرق بين االسم والحرف، و الثامنوباملنقلبة، 

 وأمثلته.

ْيبان إذا كان قبل الياء السبب األول  
َ
: التمثيل ِديباج إذا كان قبل الياء الساكنة حركة من جنسها، وش

ملمال مفتوحة وجيبها أدر إذا انفصلت الياء بحرفين  كان الياء قبل ا والَحَيَوان إذا الساكنة حركة من غير جنسها،

ْيبان  
َ
ْيبان لسببين أي الياء الساكنة والكسرة التي قبلها حرف مكسور، أما ش

َ
ثانيهما الياء، فاإلمالة في ِديباج أقوى من ش

ال أقوى من الياء ا يَّ
َ
، ولوقوع األلف بعد الياء نحو 33انلواحدة نحو الَبيفلسبب أي الياء، واإلمالة للياءين نحو ك

 .34َباَيْعُته

 

 تمثيل  حاالت رقم

يباج  قبل الياء الساكنة حركة من جنسها  1  الّدِ

ْيَبان  قبل الياء الساكنة حركة من غير جنسها  2
َ
 ش

 الَحَيَوان  الياء قبل املمال مفتوحة  3

ِدْر  الياء منفصلة بحرفين ثانيهما الياء 4
َ
 َجْيَبها أ

 

: إن الكسرة إذا كانت متقدمة على األلف كانت أدعى لإلمالة منها إذا كانت متأخرة، كما أنه نيالثا السبب 

كلما كثرت الكسرات، كان أدعى لإلمالة لقوة سببها، ومتى بعدت عن األلف ضعفت، فاإلمالة في ِجِلّباب إذن أقوى من  

 ِعماد، واإلمالة في ِعماد أقوى 
َ
ك
َ
، أما التمثيل للحرف الذي بعده 35لُت عنبا أقوى من ِدْرَهمانمن ِشْمالل، واإلمالة في أ

كسرة فهو عاِبد وَمساِجد، فإذا كان ما بعد األلف مضموما أو مفتوحا لم تكن إمالة نحو آُجر وتاَبل، وكذلك إذا كان 

َبال
ْ
و ِمْن َباِبه فيمال مثلما  باستثناء ما انقلب عن واو نح  36الحرف الذي قبل األلف مفتوحا أو مضموما نحو َرباب والَبل

را يتضمن حرفين، وألجل أن تصير األلف ياء في التثنية  37مال الّرِبا ألجل الراء املكسورةي فيمال    38باعتبارها حرفا مكرَّ

ْيُت    تليها األلف نحو راِشد وِفَراش، أو تلي األلف مفتوحةالتي  على أن الراء املفتوحة تغلب الكسرة  
َ
أو مضمومة نحو َرأ

اِنيٌر فال يميلها بعض العرب ويميلها بعضهم اًرا وهذا ِحَماٌر، أو لو كاِحم
َ
اِفٌر وهذه َدن

َ
ن بينهما حرف أو حرفان نحو هذا ك

اِفخ فال 39اآلخر
َ
. إن حرف االستعالء يغلب على هذا السبب إن تأخر عن األلف نحو َعاطس، أو كان بينهما حرف نحو ن

 فال يمال  ذلك وإن تقدم حرف االستعالء،يمال، ك
ُ
اِعد، لكن إن تقدم حرف االستعالء مكسورا  ووِلَيْته األلف

َ
نحو ق
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. هذا وإن الراء املكسورة تكف مانع اإلمالة من حرف االستعالء 40نحو ِصَعاب، أو ساكنا نحو ِمْصباح، جازت اإلمالة

َراِرك
َ
اِرم وِمْن غ

َ
لثة نحو َراِقط والراُء أول أو ثانية أو ثا ن كان مع الراء حرفا استعالءعلى حين إ  41والراء نفسها نحو غ

اِرط فاإلمالة ممتنعة
َ
َزاِل أقوى من الكسرة إعرابا نحو ِمْن َباِبك42وق

َ
 .43. اإلمالة في الكسرة بناء نحو ن

 

 الكسرة قبل األلف (1 

 تمثيل  حكم اإلمالة  حاالت رقم

 بحرف  1
َ
 األلف

ُ
 ِعَماد ممال  تقدمت الكسرة

 األ 2
ُ
 بحرفين أولهماتقدمت الكسرة

َ
ل  ممال  ساكن   لف

َ
 ِشْمال

 بحرفين متحركين  3
َ
 األلف

ُ
ُت ِعَنًبا  ممال  تقدمت الكسرة

ْ
ل
َ
ك
َ
 أ

 ثالثة أحرف 4
َ
 األلف

ُ
ًبا  ممال  تقدمت الكسرة  ِدْرَهَمان، فتلت ِقنَّ

ِزَعها غير ممال  مفتوح بين الكسرة واأللف حرفان ثانيهما الهاء وما قبلها  5
ْ
ْن َين

َ
ْن يَ 44ل

َ
 45ْضِرَبَها/ ل

وقوع األلف بين حرف   6

 مكسور  

ْيُت ِحَماًرا  غير ممال  وراء مفتوحة 
َ
 َرأ

ا ِحَماٌر  غير ممال  وراء مضمومة 
َ
 َهذ

 الّرَِبا ممال  بين الراء املكسورة حرف مفتوح قبل األلف   7

 ِفَراش غير ممال  املفتوحة قبل الراء   وقوع حرف مكسور  8

 

را يتضمن   46أولهما الراء املكسورةمن بنات الواو تمال لسببين  إن األلف في "الربا" الذي    باعتبارها حرفا مكرَّ

 .47حرفين، والثاني أن تصير األلف ياء في التثنية

 

 الكسرة بعد األلف (2 

 تمثيل  حكم اإلمالة  حاالت رقم

 َعاِبد ممال  األلف دون انفصال وقوع حرف مكسور بعد   1

 وقوع األلف قبل حرف مكسور  2

 د الراء املفتوحة عب

 َراِشد  غير ممال 

وقوع الراء املكسورة بعد األلف التي يتقدمه حرف استعالء  3

 مفتوح 

 غاِرم  ممال 

اِفرٍ  ممال  وقوع الراء املكسورة متطرفة مجرورة في محل الم الكلمة   4
َ
 ِفي ك

 

5 

 

االنفصال بين الراء  

 املضمومة واأللف 

اِفٌر  غير ممال  بحرف مكسور 
َ
ا ك

َ
 َهذ

اِنيُر  غير ممال  بحرفين أولهما مكسور 
َ
 َهِذِه َدن

االنفصال بين الراء  

 املفتوحة واأللف

اِفًرا  غير ممال  بحرف مكسور 
َ
ْيُت ك

َ
 َرأ

اِنيَر  غير ممال  بحرفين أولهما مكسور 
َ
ْيُت َدن

َ
 َرأ
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وقوع الراء املكسورة بعد األلف التي تتقدمها راء مفتوحة   6

 ح يسبقها حرف استعالء مفتو 

َراِرك  ممال 
َ
 ِمْن غ

 التي يليها حرف استعالء   7
َ
تقدم حرف استعالء مفتوٌح األلف

 مكسور 

اِعد غير ممال 
َ
 ق

 التي يليها حرف استعالء مكسور  8
َ
 مفتوح األلف

ٌ
 َعاِطس  غير ممال  تقدم حرف

اِشٍط  غير ممال  وقوع حرف استعالء مكسور الم الكلمة  9
َ
 في ن

تقدم حرف استعالء  10

 
َ
 األلف

 ِصَعاب ممال  مكسورا 

 ِمْصَباح  ممال  ساكنا 

اِفخ غير ممال  وقوع حرف بين األلف وحرف استعالء مكسور   11
َ
 ن

  

 .48( ال يميلها بعض العرب ويميلها البعض اآلخر5إن األمثلة في رقم ) 

إذا كان الحرف    االستثناء هو إن كان ما بعد األلف مضموما أو مفتوحا لم تكن إمالة نحو آُجر وتاَبل، وكذلك 

َبالالذي قبل األلف مفتوحا أو 
ْ
 لكنها جميعها ال تتمثل فيها الكسرة قط. 49مضموما نحو َرباب والَبل

: املثال )َرَمى( من نوع الفعل للداللة على أنه من بنات الياء ألنه يصير َرَمْيُت في املضارع، السبب الثالث 

ياب من نوع االسم على الشذو 
ْ
ن
َ
اب( جمعه أ

َ
وزت من بنات الواو فاإلمالة ، وإذا جاوزت األسماء أربعة أحرف أو جا50ذو)ن

َزْيت ومغزى( ألنها مواضع تصير فيه ياءات
ْ
غ
َ
مع أن اإلمالة في ذوات الواو من نوع الفعل جازت على  51مستتبة نحو )أ

. يجدر بالذكر أن 52انتقال األفعال  قبح نحو َدَعا، دون نوع االسم للفرق بين االسم الثالثي والفعل الثالثي ألنه ال تنتقل

املتطرفة التي أصلها الياء ال يميلها بعض العرب لكراهة أن ينحو نحو الياء إذ كان إنما فر منها، كما أن أكثرهم  األلف 

ِعل، فال ينحو نحو الكسرة، ألنه فر مما تبين فيه الكسرة، وال يقول ذلك في ُحبلى، ألنه لم يفر فيها
ُ
من   يقول ُردَّ في ف

 .54ة التي تقع في االسم نحو مرمى انقلبت ياء في التثنية. إن األلف املتطرف53ياء، وال في معزى 

 بيان تمثيل  رقم

 َرَميُت في املاض ي  َرَمى  1

 َيْرِمي في املضارع 

اب 2
َ
َياب في الجمع على الشذوذ  ن

ْ
ن
َ
 أ

َزْيَت  3
ْ
غ
َ
 و فاإلمالة مستتبة إذا جاوزت األفعال أربعة أحرف ولو كانت من بنات الوا أ

 اإلمالة على القبح ألنه فعل من ذوات الواو جازت  َدَعا 4

 األلف املتطرفة الواقعة في االسم تنقلب ياء في التثنية  َمْرَمى  5

 

: التمثيل كل ش يء من بنات الواو والياء كانت عينه مفتوحة تمال ألفه، أما ما كان من بنات السبب الرابع  

وأما بنات الواو فشبهوها بالياء لغلبة الياء على هذه الالم إذا جاوزت نها في موضع ياء وبدل منها، الياء فتمال ألفه أل

يتشابه مع السبب الثالث، إنما املقصود   56والزمخشري   55ثالثة أحرف إال أن مثل هذا الشرح الذي يقدمه ابن السراج

َقى  ف للتانيث كان أم لإللحاق أمبهذا األلف املشبهة باملنقلبة عن ياء هو االسم الذي المه أل
ْ
للصفة نحو َرْضَوى وَعل
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ى، وُحَبارَ 
َ
ْعل

ُ
ى للصفة على وزن ف

َ
ى، وُبْهَمى لالسم وُحْبل

َ
ى على وزن ِفْعل ْيص ً

َ
َرى وك

ْ
َرى وِذك

ْ
ى، وِذف

َ
ْعل

َ
َرى على وزن ف

ْ
ى  وَسك

ى
َ
َعال

ُ
ارى للصفة على وزن ف

َ
ن األلف ، إذ إ58باستثناء الَعَصا  ة، فحبلى مثال فيصير حبليان في التثني57لالسم وُسك

املنقلبة عن ياء ال تدل على التأنيث فهي نتيجة تصريف الفعل، أما األلف املشبهة باملنقلبة عن ياء فقد تدل على 

 التأنيث أو اإللحاق، هذا وإن فعلية الفعل ال تدل على الجنس بينما االسم في العربية يدل حتما على الجنس.

 

 عو ن تمثيل  وزن رقم

1  

ى
َ
ْعل

َ
 ف

 

َقى
ْ
 األلف لإللحاق  َعل

 األلف للتأنيث َرْضَوى  2

َرى  3
ْ
 األلف للصفة َسك

4  

ى
َ
 ِفْعل

َرى 
ْ
 األلف لإللحاق  ِذف

َرى  5
ْ
 األلف للتأنيث ِذك

ى 6 يص ً
َ
 األلف للصفة 59ك

ى 7
َ
ْعل

ُ
 األلف للتأنيث على صيغة االسم  ُبْهَمى  ف

ى 8
َ
 الصفة  األلف للتأنيث على صيغة  ُحْبل

ى 9
َ
َعال

ُ
 األلف للتأنيث على صيغة االسم  ُحَبارى  ف

اَرى  10
َ
 األلف للتأنيث على صيغة جمع تكسير صفة  ُسك

  

أي   –: التمثيل َصار ألن الصاد تكسر في ِصْرُت عند اإلخبار للداللة على أن األصل في العين السبب الخامس 

اف من بنا –األلف املتوسطة 
َ
ُت للداللة على أن العين الواو  ت الواو ألن الخاء تكسر في ِخْف الياء فله علتان، وخ

وإن كانتا من األحرف املستعلية وهي موانع اإلمالة فيترتب من ذلك أن يوافق الحجازيون بني تميم   60املكسورة فله علة

 ، دو 61ذوات الواو وذوات الياء على اإلمالة فال يميل غيرهم حيث يبقون على الفتحة تفريقا بين
َ
ال ألن القاف تضم ن ق

لُت للداللة على أن العين الواو
ُ
فالكسرة  63، وإنما هذا السبب يشتمل كذلك على مستوى الجملة نحو ِمْن باِبه62في ق

 إعرابية للجر. فهذا السبب خاص باللفظ الذي عينه من أصل الياء أو الواو املكسو 
ً
 عالمة

ً
 رة.على الباء عارضة

 

 

 

 

 بيان تمثيل  رقم

عند االتصال بتاء الفاعل في   –أي الصاد  –أميلت لسببين، أولهما كسر فاء الفعل  ر َصا 1

املاض ي نحو ِصْرُت وكذلك كسر فاء الفعل في املضارع نحو َيِصير، والثاني كونه  

 َيِصير بياء فاء الفعل في املضارع 

اف 2
َ
الجمع  مكسورة، وإذا اتصلت بتاء الفاعل أو نون أميلت لكون أصل األلف واوا   خ

 أي الخاء  –كسرت فاء الفعل 
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أميلت األلف في الباب ألن الباء بعد األلف مكسورة إعرابا ألجل دخول حرف جر   ِمْن َباِبه  3

 ِمْن، إال فال 

 

ْيُت ِعَماالسبب السادس 
َ
ًدا وِمْعَزانا فإمالة األلف : التمثيل صورتان، أولهما اإلمالة ملجاورة ألف ممالة نحو َرأ

ا قبلها مفتوحا فال يمكن إمالتها حتى يمال ما قبلها فِعماًدا يمال  مالة األلف األولى ألن األلف ال يكون مفي النصب إل 

ا التصال الضمير فيه، وقالوا في َمهاَرى تمال األلف وما قبلها ألجل خفاء الهاء كما  
َ
لحركته اإلعرابية بالنصب وِمْعَزان

ى إلمالةتم
َ
أ
َ
ى ون

َ
، والثاني اإلمالة لكونه 64تخفيف معهاالهمزة؛ ألن الهمزة حرف مستثقل فطلب ال ال الراء والنون في َرأ

َها﴾
َ

ال
َ
ا ت

َ
َقَمِر ِإذ

ْ
﴾ 65آخر مجاور ما أميل آخره نحو الفواصل تمال نحو قوله تعالى: ﴿َوال َحىَٰ في باب القراءات  66و﴿َوالضُّ

ة، والصورة  العارضة في مقطع من مقاطع الكلم . إن الصورة األولى تمثل اإلمالة67اآلي ملراعاة ما بعدها من رؤوس

 الثانية تمثل اإلمالة العارضة فيما بين اآليات املتتالية باختصار.

 

 بيان تمثيل  رقم

 إمالة األلف قبل الدال ألجل إمالة األلف قبل امليم  َرأْيُت ِعَماًدا  1

ا 2
َ
 األلف قبل النون ألجل إمالة األلف قبل الزاي إمالة   ِمْعَزان

ى  3
َ
أ
َ
ى، ن

َ
 إمالة األلفين بعد الهمزتين إلمالة الراء والنون على التوالي  َرأ

َها﴾ 4
َ

ال
َ
ا ت

َ
َقَمِر ِإذ

ْ
 إمالة األلف بعد الالم إلمالة األلف بعد الحاء في ُضَحاَها  68﴿ َوال

 

ه: التمثيل هاء التأنيث في السبب السابع 
َ
ذ
ْ
خ

َ
ُت أ

ْ
ذ
َ
خ

َ
كما  فأميل ما قبلها  بتشبيهها باأللف  69َضَربُت َضْرَبْه وأ

َمة، لكن تجوز إمالة هاء 
َّ

أميل ما قبل األلف َبْيَد أال تمال األلف قبلها نحو الحياة، وسواء كانت الهاء للمبالغة نحو َعال

 .70سكت نحو ِكَتاِبَيْه وَماِهَيه

ى السبب الثامن
َ
ا ألنهما أسماء ما يلفظ به، فليست كِإل

َ
 وَما وغيرها: التمثيل َبا وت

َ
ية على من الحروف املبن  وال

اف وَصاد ألن األلف في وسطهما تقع
َ
 .71السكون دون ك

اس من غير علمالسبب التاسع  اج، والنَّ ًما، والَعجَّ
َ
اج َعل ، وإنما الحجاج والناس يميلهما  72: التمثيل الَحجَّ

 .73هما البعض آخريبعض العرب ولم يمل

 ألف وأردف ابن الحاجب إلى هذه األ  
َ
 سباب إمالة

َ
وهو ضعيف ألن ألف التنوين غير   74ْيُت َزيًداالتنوين نحو َرأ

الزمة. ومن الرائع أن الرض ي يرصد أن أنواع اإلمالة ثالثة: إمالة فتحة قبل الكسرة، فيميل األلف نحو الياء، وإمالة  

 .75فتحة قبل األلف، نحو رحمة، وإمالة فتحة قبل الراء، نحو الِكَبر

 

 إلمالةموانع ا

ْد َصاَد ِضَرار   ع اإلمالةتمثل موان
َ
ثمانية أحرف، منها سبعة تسمى أحرف االستعالء، وهي ما في أوائل هذه الكلمات: ق

ِليما، والثامن الراء غير املكسورة
َ
 ظ

َ
َحة

ْ
ل
َ
ُم خالى ط

َ
ال

ُ
 .76غ
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 حرف الراء

د ألف أو  ا كانت مفتوحة بعوصفها املانعة إذالراء في اإلمالة لها وظيفتان إما تسوغها وإما تمنعها في مواضع، وهي ب

قبلها أو مضمومة نحو َراِشد وَدار وُرعاف، وبوصفها املسوغة إذا كانت مكسورة قبل ألف أو بعدها نحو ِركاب وشاِرب، 

 استعالء مفتوح وتأخرت هي مكسورة نحو غاِرب، وإذا اجتمعت هي وأختها األولى مفتوحة والثانية  
ُ
وإذا تقدمها حرف

ْبَراِر﴾  ورة نحو ﴿ِكَتاَب مكس
َ ْ
َمل في الجر ال في الرفع والنصب    77األ

ُ
َراِرك، وإذا أتت بعد األلف منفصلة بحرف ت

َ
وِمن ق

، وهي أيضا بوصفها املسوغة لإلمالة نظرا إلى أنها بمنزلة حرفين مكسورين لسهولة التسفل بعد التصعد  78نحو كاِفر

ملكسورة مانعة من اإلمالة  ضهم يجعل الراء اجمهور العرب وبع وصعوبة العكس فقويت جنب اإلمالة وهذا عند

ولعل هذه التباعد    80، هذا وإن الراء تكف موانع اإلمالة إال إذا تباعدت عن األلف نحو ِبَقاِدر79كاملفتوحة واملضمومة

 هو الذي يسهم في إمالتها عند بعض العرب وغير إمالتها عند بعضهم اآلخر.

 

 تمثيل  بيان حالة الراء

 

 لةمانعة لإلما

 َداَر  الراء مفتوحة قبلها ألف 

 َراِشد  الراء مفتوحة بعدها ألف

 ُرَعاف  الراء مضمومة 

 

 

 مسوغة لإلمالة

 

 

اِرب  الراء مكسورة قبلها ألف 
َ
 ش

اب الراء مكسورة بعدها ألف
َ
 ِرك

اِرب  الراء مكسورة تقدمها حرف استعالء مفتوح 
َ
 غ

ْبَراِر﴾ِك ﴿ أولها مفتوح وثانيها مكسور اجتماع راءين 
َ ْ
 81َتاَب األ

َراِرك 
َ
 وِمن ق

اِفرٍ  الراء مكسورة إعرابيا بينها وبين األلف حرف
َ
 ك

 

إن الراء تكف مانع اإلمالة، تغلب عليه إذا كانت مكسورة، فالعنصر الجوهري الذي يحصل فيها هو تكرار   

فتتضاعف املنعية، مما يقود   82فسهانطق بحرفين مشكلين بالحركة نالحرف نفسه عند النطق فكلما ننطق به كأننا ن

إلى وصفها مانعة ملانع اإلمالة ولو كان بعدها حرف من األحرف املستعلية املانع لإلمالة فضال عن خلو الكلمة من مانع  

نعة من اإلمالة  اإلمالة فتكون الراء مسوغة لإلمالة، وهذا عند جمهور العرب، ويجعل بعضهم الراء املكسورة ما

 .83ملضمومةكاملفتوحة وا

 

 الحروف املستعلية

وهي سبعة: الخاء، والغين، والصاد، والضاد، والطاء،  84تكف أحرف االستعالء الكسرة الظاهرة وال تكف الياء مطلقا

ب، وأن تكون متصلة باأللف، أو منفصلة بحرف واحد 
َ

والظاء، والقاف متقدمة بشرط أال تكون مكسورة نحو ِطال

ْبَصاِرِه نحو صاِلح، وأال تكون ساك
َ
ىَٰ أ

َ
  85ْم﴾نة بعد كسرة نحو ِمْصَباح، وأال تكون هناك راء مكسورة مجاورة نحو ﴿َوَعل

. يكف هذا النوَع من موانع 86أو متأخرة بشرط أن تكون متصلة أو منفصلة بحرف نحو ساِخر، أو حرفين نحو َمَواِثيق

 التي هي كسرة مقدر 
َ
اف وياء مقدرة نحو َزاغاإلمالة أن تتقدم أو تتأخر تلك الحروف األلف

َ
، مما يترتب على 87ة نحو خ
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ى ألن اإلمالة في الفعل االنتباه إلى أن املستعلي يكف إمالة ا
َ
 وَبغ

َ
اف

َ
السم خاصة وال يمنع في الفعل، إذ أميلت األلف في خ

 .89. إنما لم تمل األلف مع هذه األحرف ألنها تستعلي إلى الحنك88تقوى ما ال تقوى في االسم

 

 ةتمخاال

لياء معنويا في األساس،  اإلمالة موضوع لغوي ينبع من أجل الكسرة والياء لفظيا ومن أجل الداللة على الكسرة وا

فسلط على هذه الظاهرة عدٌد غفير من النحاة العرب مما يسفر عن جهودهم املكثفة مفاهيُمها وأسباُبها وموانُعها.  

ما سلك الباحث في هذه الدراسة على أن هنالك أربع طوائف تذهب يختلف النحويون في تحديد تعريف معين لإلمالة ك

إمالة الفتحة نحو الكسرة، واأللف نحو الياء. فيما يرتئي الباحث بأن الفتحة تساوي مذاهب مختلفة يسودها مفهوم 

ركتين  حركة واحدة واأللف تساوي حركتين من جنس الفتحة فتناسبها، والكسرة تساوي حركة واحدة والياء تساوي ح

 من جنس الكسرة فتناسبها.

من هذه الدواعي يشير إلى إما ظهور الكسرة وإما    ولإلمالة دواعي كثيرة ترصدها هذه الدراسة تسعة منها وكل 

 ظهور الياء، وإما ظهور الفتحة، وإما ظهور األلف، غير أن هنالك استثناءات معظهما في حاالت محدودة.

لة إال أن الراء حقيقة ذات وجهين ألنها  رف االستعالء لوصفهما مانعة لإلماالراء في ضوء اإلمالة تماثلها أح 

لإلمالة إذا كانت مكسورة ومانعة منها إذا كانت مضمومة، ومفتوحة، وأن أحرف االستعالء ال تكون إال مانعة مسوغة  

َراِرك، وتغلب أحرف  
َ
اِرم، محضة. من الجانب نفسه الراء املكسورة تغلب الراء املفتوحة نحو غ

َ
استعالء مفتوحة نحو غ

 فتكف مانع اإلمالة في هاتين الحالتين.

اإلمالة موضع التفاوت حتى بين الناطقين بها العرب، لذا نرى بعضهم يميل لفظا ال يميله بعضهم   بالتأكيد أن 

اِنير ألن بعضهم يجعل الراء املكسورة مانعة من اإلمالة كاملفتوحة واملضمومة، وبِ 
َ
َقاِدر للتباعد مهما وقع اآلخر، نحو َدن

 لناس لكثرة إمالتهما عندر العرب.حرف استعالء مفتوح قبل راء مكسورة فتغلبه، والحجاج وا

 

 :هوامش البحث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 4م(، ج1988، تحقيق عبد السالم محمد هارون، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 3، ط الكتاب و بن عثمان بن قنبر،سيبويه، أبو بشر عمر 1

 .117ص 

م(، ص 1996تحقيق عبد الحسين الفتلي، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  ،3، ط األصول في النحوانظر: ابن السراج، أبو بكر بن سهل، 2

160. 

، تحقيق أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي، 1ط  شرح كتاب سيبويه،ن بن عبد هللا بن املرزبان، انظر: السيرافي، أبو سعيد الحس3

 .494، ص 4م(، ج2008ية، )بيروت: دار الكتب العلم

، ص 2م(، ج1981، تحقيق حسن شاذلي فرهود، )الرياض: دار الرياض، 1، ط التكملةانظر: الفارس ي، أبو علي الحسن بن أحمد، 4

223. 

لعلمي، ، تحقيق: محمد بهجة البيطار، )دمشق: املجمع اأسرار العربيةو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، نباري، أبانظر: األ 5

 .406م(، ص 1957

، تحقيق إميل بديع يعقوب،  1، ط شرح جمل الزجاجيانظر: ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي اإلشبيلي، 6

 .253، ص 3م(، ج1998العلمية،  )بيروت: دار الكتب

تحقيق محمد تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد،  انظر: ابن مالك، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا،7

 .325م(، ص 1967كامل بركات، )لبنان: دار الكاتب العربي، 
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، تحقيق محيي الدين عبد أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالكبن عبد هللا، انظر: ابن هشام، جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن أحمد 8

 .354، ص 4الحميد، )بيروت: دار الفكر، د.ت.(، ج

، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، )القاهرة: دار 20، ط شرح ابن عقيلانظر: ابن عقيل، عبد هللا بن عقيل العقيلي بهاء الدين، 9

 .182، ص 4م(، ج1980التراث، 

ي الحسيني ، تحقيق الشريف عبد هللا عل1، ط شفاء العليل في إيضاح التسهيلانظر: السلسلي، أبو عبد هللا محمد بن عيس ى، 10

 .1125، ص 1م(، ج1986البركاتي، )مكة املكرمة:جامعة أم القرى، 

، تحقيق محمد إبراهيم البنا، )مكة 1ط  ،املقاصد الشافية شرح الخالصة الشافيةأبو إسحاق إبراهيم بن موس ى،  انظر: الشاطبي،11

 .129، ص 8م(، ج2007املكرمة: جامعة أم القرى، 

، تحقيق محمد 1، ط شرح األشموني على ألفية مالكأبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيس ى بن يوسف،  انظر: األشموني،12

 .762م(، ص 1955محي الدين عبد الحميد، )بيروت: دار الكتاب العربي، 

ه عبد الرءوف ، تحقيق طحاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالكانظر: الصبان، أبو العرفان محمد بن علي، 13

 .309، ص 4م(، ج1997سعد، )القاهرة: املكتبة التوفيقية، 

تحقيق رجب عثمان  ،ارتشاف الضرب من لسان العربانظر: أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلس ي، 14

 .518م(، ص 1998محمد ورمضان عبد التواب، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 

تحقيق عبد الرحمن علي سليمان، )القاهرة:   ،1، ط توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالكبن أم قاسم، انظر: املرادى، ا15

 .1491، ص 5م(، ج2001دار الفكر العربي، 

، تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزقراف ومحمد شرح شافية ابن الحاجببن الحسن، ، رض ي الدين محمد انظر: االستراباذي16

 .4، ص 3م(، ج1982عبد الحميد، )بيروت: دار الكتب العلمية،  محي الدين

األوقاف املجلس األعلى ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، )القاهرة: وزارة 3، ط املقتضبانظر: املبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، 17

 .42، ص 3م(، ج1994تراث اإلسالمي، للشؤون اإلسالمية لجنة إحياء ال

، تحقيق فخر صالح قدارة، )عمان: دار عمار، املفصل في علم العربية، 1ري، أبو القاسم محمود بن عمر، ط انظر: الزمخش18

 .345م(، ص 2004

، تحقيق محمد بن عبد املعطي، )القاهرة: دار الكيان، فن الصرف عرف فيشذا الانظر: الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد، 19

 .236م(، ص 2006

، تحقيق الكافية في علم النحو والشافية في علمي التصريف والخطانظر: ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر، 20

. ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر، 85م(، ص 2010صالح عبد العظيم الشاعر )القاهرة: مكتبة اآلداب، 

م(، ص 2014، تحقيق حسن أحمد أحمد العثمان الشافيجي، )مكة املكرمة: املكتبة املكية، 2، ط طالشافية في علمي التصريف والخ

305. 

 .4، ص 3، جشرح الشافيةانظر: االستراباذي، رض ي الدين محمد بن الحسن، 21

)القاهرة: دار الفضيلة، د.ت.(،  ،تحقيق محمد صديق املنشاوي معجم التعريفات، علي بن محمد السيد الشريف،  ي،انظر: الجرجان22

 .34ص 

، تحقيق إميل بديع يعقوب، 1، ط شرح املفصل للزمخشري انظر: ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء بن يعيش بن علي بن يعيش، 23

 بتصرف. 188، ص 5م(، ج2001)بيروت: دار الكتب العلمية، 

همع الهوامع في شرح جمع حمد سابق الدين خضر جالل الدين، عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن م انظر: السيوطي،24

 .183، ص 6م(، ج1980تحقيق عبد العال سالم مكرم، )الكويت: دار البحوث العلمية،  ،الجوامع

)مكة  ،تحقيق محمد كامل بركات ،1ط  املساعد على تسهيل الفوائد،الدين، انظر: ابن عقيل، عبد هللا بن عقيل العقيلي بهاء 25

 .223، ص التكملة. الفارس ي، أبو علي الحسن بن أحمد، 281، ص 4م(، ج1982املكرمة: جامعة أم القرى، 

شرح كتاب بن املرزبان، . السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد هللا 223، ص 2، جالتكملةانظر: الفارس ي، أبو علي الحسن بن أحمد،  26

، 6، جهمع الهوامعبن كمال الدين أبي بكر بن محمد سابق الدين خضر جالل الدين،  . السيوطي، عبد الرحمن 494، ص 4، جسيبويه

 .183ص 
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  . ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي اإلشبيلي،1491، ص 5، جتوضيح املقاصدانظر: املرادى، ابن أم قاسم، 27

همع ن أبي بكر بن محمد سابق الدين خضر جالل الدين، . السيوطي، عبد الرحمن بن كمال الدي253، ص 3، جشرح جمل الزجاجي

 .236، ص شذا العرف. الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد، 184، 6، جالهوامع

 .502ص  ،4، جشرح كتاب سيبويهانظر: السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد هللا بن املرزبان، 28

، ص 5، جتوضيح املقاصد. املرادى، ابن أم قاسم، 5، ص 3، جافيةشرح الشانظر: االستراباذي، رض ي الدين محمد بن الحسن، 29

. 184، ص 6، جهمع الهوامع. السيوطي، عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد سابق الدين خضر جالل الدين، 1491

 .762، ص شرح األشمونيعلي بن محمد بن عيس ى بن يوسف، األشموني، أبو الحسن نور الدين 

. 1491، ص 5، جتوضيح املقاصد. املرادى، ابن أم قاسم، 345، ص املفصلمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، انظر: الز 30

 .184، ص 6، جهمع الهوامعالسيوطي، عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد سابق الدين خضر جالل الدين، 

 .184، ص 6، جهمع الهوامعانظر: السيوطي، عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد سابق الدين خضر جالل الدين، 31

 .1491، ص 5، جتوضيح املقاصداملرادى، ابن أم قاسم، 

البركات عبد الرحمن بن أبو . األنباري، 499، ص 4، جشرح كتاب سيبويهانظر: السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد هللا بن املرزبان، 32

، ص 5، جشرح املفصلابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء بن يعيش بن علي بن يعيش،   .407، ص أسرار العربيةمحمد بن أبي سعيد، 

. ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان 306، ص الشافية بتصرف. ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر، 190-191

، ص 3، جشرح جمل الزجاجي. ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي اإلشبيلي، 85، ص الكافيةبن أبي بكر،  عمر بن

. أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 9، 6-5، ص 3، جشرح الشافية. االستراباذي، رض ي الدين محمد بن الحسن، 253

. ابن هشام، جمال الدين عبد هللا بن 1495، ص 5، جتوضيح املقاصدادى، ابن أم قاسم، املر . 529، ص االرتشافحيان األندلس ي، 

، ص 4، جشرح ابن عقيل. ابن عقيل، عبد هللا بن عقيل العقيلي بهاء الدين، 355، 4جأوضح املسالك، يوسف بن أحمد بن عبد هللا، 

.األشموني، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيس ى  1125ص ، 1، جشفاء العليل. السلسلي، أبو عبد هللا محمد بن عيس ى، 184

همع . السيوطي، عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد سابق الدين خضر جالل الدين،  767، ص شرح األشمونيبن يوسف، 

 .237، ص شذا العرف. الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد، 186، ص 6، جالهوامع

. الحمالوي، أحمد بن محمد 355، ص 4جأوضح املسالك،  بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا، جمال الدين عبد هللاانظر: ابن هشام، 33

 .236، ص شذا العرفبن أحمد، 

بتصرف. أبو حيان، محمد بن  190، ص 5، جشرح املفصلعلي بن يعيش، انظر: ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء بن يعيش بن 34

 .520، ص االرتشافن حيان األندلس ي، يوسف بن علي بن يوسف ب

 البلبال: شدة الهم.

. 223، ص التكملة. الفارس ي، أبو علي الحسن بن أحمد، 161، ص 3، جاألصول في النحوانظر: ابن السراج، أبو بكر بن سهل، 35

شرح ي الدين محمد بن الحسن، . االستراباذي، رض 407، ص أسرار العربيةأبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، األنباري، 

. الصبان، أبو 768، ص شرح األشموني. األشموني، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيس ى بن يوسف، 6، ص 3، جالشافية

 .325ص  ،4، جحاشية الصبانالعرفان محمد بن علي، 

 .774، ص شمونيشرح األ انظر: األشموني، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيس ى بن يوسف، 36

 .524، ص االرتشافانظر: أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلس ي، 37

. السيوطي، عبد الرحمن بن كمال 522-520، ص االرتشافانظر: أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلس ي،  38

. األشموني، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد 189، ص6، جهمع الهوامع، الدين أبي بكر بن محمد سابق الدين خضر جالل الدين

 .770، ص شرح األشمونيبن عيس ى بن يوسف، 

. السيوطي، عبد الرحمن بن كمال 525، ص االرتشافانظر: أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلس ي، 39

 .190، ص 6، جهمع الهوامعالدين، الدين أبي بكر بن محمد سابق الدين خضر جالل 

 .527، ص االرتشافانظر: أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلس ي، 40

 .523، ص االرتشافانظر: أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلس ي، 41

ِزعا. انظر: االستراباذي، رض ي الدين محمد بن
ْ
 .6، ص 3، جشرح الشافيةالحسن،  لخفاء الهاء كأنه َين
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. الفارس ي، 502-501، ص 4، جشرح كتاب سيبويهرزبان، لخفاء الهاء كأنه َيْضِرَبا. انظر: السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد هللا بن امل

 .224، ص التكملةأبو علي الحسن بن أحمد، 

. الصبان، أبو العرفان محمد بن علي، 764، ص األشمونيح شر ألشموني، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيس ى بن يوسف، 41

 .324، ص 4، جحاشية الصبان

 .774، ص شرح األشمونيانظر: األشموني، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيس ى بن يوسف، 42

 .524، ص االرتشافانظر: أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلس ي، 43

 دة الهم.البلبال: ش

الفارس ي، أبو علي الحسن بن  .508، 496، ص 4، جشرح كتاب سيبويهانظر: السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد هللا بن املرزبان، 44

. ابن يعيش، موفق الدين 407، ص أسرار العربية. األنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، 223، ص التكملةأحمد، 

، الشافية. ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر،  194، ص  5، جشرح املفصلعلي بن يعيش،  بن يعيش بن  أبو البقاء  

. ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد 85، ص الكافية. ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر، 307ص 

، االرتشافبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلس ي، . أ254ص ، 3، جشرح جمل الزجاجيبن علي اإلشبيلي، 

. ابن هشام، جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا، 1492، ص 5، جتوضيح املقاصد. املرادى، ابن أم قاسم، 532ص 

. السلسلي، أبو عبد هللا 183، ص 4، جابن عقيلشرح الدين،  . ابن عقيل، عبد هللا بن عقيل العقيلي بهاء 354، ص 4ج أوضح املسالك،

. السيوطي، عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد سابق الدين خضر جالل  1125، ص 1، جشفاء العليلمحمد بن عيس ى، 

. 763ص ، شمونياأل  شرح. األشموني، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيس ى بن يوسف، 184، ص 6، جهمع الهوامعالدين، 

 . 236، ص شذا العرف. الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد، 311، ص 4، جحاشية الصبانالصبان، أبو العرفان محمد بن علي، 

، ص 3، جاألصول في النحوبتصرف. ابن السراج، أبو بكر بن سهل،  43، ص 3، جاملقتضبانظر: املبرد، أبو العباس محمد بن يزيد،  45

. الفارس ي، أبو علي الحسن بن أحمد، 496، ص 4، جشرح كتاب سيبويهعبد هللا بن املرزبان،  ي، أبو سعيد الحسن بن. السيراف161

. االستراباذي،  193، ص 5، جشرح املفصلابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء بن يعيش بن علي بن يعيش،   بتصرف. 224، ص التكملة

 .12ص ، 3، جشرح الشافيةلحسن، رض ي الدين محمد بن ا

 347، ص املفصل. الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، 44، ص 3، جاملقتضبانظر: املبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، 46

بتصرف. املرادى، ابن أم  193-192، ص 5، جشرح املفصلابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء بن يعيش بن علي بن يعيش،  بتصرف.

، ص شرح األشمونياألشموني، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيس ى بن يوسف، . 1493 ، ص5، جتوضيح املقاصدقاسم، 

765. 

 .126، ص 4، جالكتابانظر: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، 47

 .311، ص 4، جحاشية الصبانانظر: الصبان، أبو العرفان محمد بن علي، 48

  .162، ص 3، جصول في النحوأل اج، أبو بكر بن سهل، انظر: ابن السرا49

في عبارته "وأما اإلمالة ن األلف تنزل منزلة  407، ص أسرار العربيةانظر: األنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، 50

 املنقلبة عن الباء فنحو قولهم: ُحَبارى."

بتصرف. األشموني، أبو الحسن نور  533، ص االرتشاف، انظر: أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلس ي 51

 .764، ص شرح األشمونيالدين علي بن محمد بن عيس ى بن يوسف، 

ابن الحاجب، جمال الدين بن . 510، 498، ص 4، جشرح كتاب سيبويهانظر: السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد هللا بن املرزبان، 52

، شرح جمل الزجاجي  . ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي اإلشبيلي،307ص  ،  الشافيةعثمان بن عمر بن أبي بكر،  

 . االستراباذي، رض ي الدين محمد بن الحسن،85، ص الكافية. ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر، 254، ص 3ج

 .354، ص 4جأوضح املسالك، بن أحمد بن عبد هللا،  . ابن هشام، جمال الدين عبد هللا بن يوسف5، ص 3، جشرح الشافية

 .532، ص االرتشافرواه أحمد بن يحيى. انظر: أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلس ي، 

رزبان، بتصرف. السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد هللا بن امل 43-42، ص 3، جاملقتضبانظر: املبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، 53

بتصرف. األنباري، أبو   347، ص املفصل . الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر،509، 508، 498، ص 4، جشرح كتاب سيبويه

ين أبو البقاء بن يعيش بن علي بن يعيش،  . ابن يعيش، موفق الد407، ص أسرار العربيةالبركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، 
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. ابن الحاجب، جمال 307، ص الشافيةحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر، . ابن ال194 ،191، ص 5، جشرح املفصل

شرح جمل  . ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي اإلشبيلي،85، ص الكافيةالدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر، 

. 325، ص تسهيل الفوائدين محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا، . ابن مالك، أبو عبد هللا جمال الد254، ص 3، جالزجاجي
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 تداولية وأثرها في تشكيل الوعي الجمعي االجتماعي  ال

 

 4سجود عمر بني ياسين 

 5عاصم شحاته علي األستاذ الدكتور 
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 قدمة امل

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر امليامين،  

 حسان إلى يوم الدين، أما بعد. ومن تبعهم بإ

كل وعي اإلنسان  ث التأثر والتأثير، فأسباب التأثير التي تش فإننا اليوم نعيش في عصر متشابك معقد من حي 

، وبصيرة قوية لالنتباه لها، ومحاولة السيطرة عليها، لالستفادة منها بما  
ً
 كبيرا

ً
كثيرة ومتشابكة ومتداخلة، وتتطلب وعيا

 األهداف العامة والخاصة للفرد واملجتمع.يخدم 

كلمة التي  ت الرقمية، أصبح عصرنا اليوم عصر الصورة والوفي ظل الثورة التكنولوجية الحديثة والتقنيا

تخترق املسامع والعقول دون تركيز في املعنى املراد، وأصبح لإلعالم دور في تشكيل الوعي الجمعي والفردي، من حيث  

عالم لذلك كان ال بد من تناول اللغة املستخدمة في وسائل اإل  .1الرأي حول القضايا املستجدةتكوين املعتقدات و 

ل لنتائج في كيفية التعامل معها واالنتباه ألثرها، لالستفادة منها  املختلفة بالدراسة والتحليل، لبيان أثرها، وللتوص 

 وتطويعها لخدمة الفرد واملجتمع قدر اإلمكان. 

 

 غة اإلعالم املبحث األول: ل

في التواصل الجمعي؛ فهي عالم رحٌب   تحظى لغة اإلعالم في أي مجتمع بأهمية بالغة بالنظر إلى الدور الذي تمارسه

لتعبير والتفكير؛ فاللغة رداء الفكر ولباسه، وكلُّ تطوٍر يحصل في املجتمع  وفسيٌح يمارس من خالله اإلنسان حرية ا

اللغة باعتبارها الناطق الرسمي باسم األمة واملعبر عن حياتها. وتؤدي اللغة وظيفة  يتردد صداه من خالل مؤسسة 

 على التعبير عن مختلفاتصالية أو ب
ً
  معنى آخر أنَّ االتصال وظيفة من وظائف اللغة التي ال بد وأن تكون قادرة

مخاطبة أكثر من جمهور  املوضوعات بسالسة ودون تعسف، ويقصد بها أن تكون متعددة املستويات بحيث تستطيع 

 2.ومعالجة أكثر من موضوع وقضية

 جذريا؛ً حيث أسهم ظهور اال وغّيرت ثورة التكنولوجيا وسائل وأساليب ا 
ً
نترنت في تحويل العالم  التصال تغييرا

تواصل  ما أسهم في ال إلى قريٍة صغيرٍة عبر الشاشات االلكترونية التي أتاحت استخدام املنتديات واملحادثة واملدونات،

ستغرام وغيرها، والتي  االجتماعي من خالل وسائل اإلعالم الجمعي املختلفة كالفيسبوك، والتوتير، والسكايب، واالن 

 يعيش فيه الفرد ك 
ً
افة تفاصيل حياته اليومية، من خالل  أقبل عليها الجميع من مختلف األعمار بحيث أصبحت مكانا

 

 إلسالمية العاملية مباليزاي. اجلامعة ا -كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية   -طالبة دكتوراة يف قسم اللغة العربية وآداهبا 4
 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي. -كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية  –رئيس قسم اللغة العربية و آداهبا  5



 

93 
 

من هنا ظهر اإلعالم الجمعي    3،اته الشخصية ويشاركها مع أصدقائهصفحته الشخصية التي يعرض فيها أفكاره ومعلوم

 على تقنيات االتصال املتطورة في االنترنت إلالذي يرتكز على تقنيات النشر ال 
ً
 4.نشاء الحوارات التفاعليةعالية معتمدا

 

 املطلب األول: مفهوم لغة اإلعالم

، وثبـة، ككـرةجـاء في لسـان العـرب البـن منظـور في بـاب لغـا، أن اللغـة علـى وزن فعلـة مـن لغـوت أي تكلمـت، وأصلهـا: لغـوة  

 . 5فعـل، وجمعهـا لغـى مثـل بـرة أو بـرى والجمـع لغـات أو لغـون أو لغـو والهـاء عـوض الم الوقيـل أصلهـا لغـي 

: أداة 
ً
للمضامين املنقولة، سـواء   تواصـل وتعبـير عمـا يتصـوره اإلنسـان ويشـعر به، وهي وعاءواللغة اصطالحا

 6.فـة الصحيحـة، وضبـط قوانـين التخاطـب السـليمأكان مصدرها الوحي، أم الحـس، أم العقـل، وهـي أداة لتمحيـص املعر 

  كل لعام، وهي قاسم مشترك أعظم في ولغة اإلعالم: هي اللغة التي تشيع على أوسع نطاق في محيط الجمهور ا

فروع املعرفة والثقافة والصناعة والتجارة والعلوم البحتة والعلوم االجتماعية واإلنسانية والفنون واآلداب... ذلك ألن  

 7.ادة اإلعالم في التعبير عن املجتمع والبيئة تستمد عناصرها من كل فن وعلم ومعرفةم

مية بالغة بالنظر إلى الدور الذي تمارسه في التواصل االجتماعي فهي عالم  تحظى لغة اإلعالم في أي مجتمع بأه

لباسه وكل تطور يحصل في املجتمع  رحب وفسيح يمارس من خالله اإلنسان حرية التعبير والتفكير.  فاللغة رداء الفكر و 

 .  8تهيتردد صداه من خالل مؤسسة اللغة باعتبارها الناطق الرسمي باسم األمة واملعبر عن حيا

ولغة اإلعالم هي وسيلة اإلعالم أو املنهج الذي تنقل به الرسالة من املرسل إلى املستقبل. فاللغة اللسانية  

ة وعاء الفكر وأن وظيفتها هي التعبير عن الفكر  نقل الرسالة، وأّن اللغوالسينما كلها وسائل ل والصور واإلشارات 

 بأمور عقلية أم بالعواطف واألحاسيس والرغبات اإلنسانية
ً
 .  9البشري سواء كان متعلقا

 

 املطلب الثاني: الخصائـــــص العامـــة للغــة اإلعـــــالم  

نظر عن طبيعة كل وسيلة من وسائل  لتي تميزها وذلك بغض المن املميزات والسمات ا تتميز اللغة اإلعالمية بجملة

 :اإلعالم

الوضوح من أبرز سمات لغة اإلعالم وأكثرها بروزا ويرجع ذلك إلى طبيعة وسائل اإلعالم من ناحية،  الوضوح: 

ولم   دم،د املستمع املضمون املقوإلى خصائص جمهورها من ناحية أخرى فإذا كانت الكلمات غير واضحة في الراديو فق

يستطع استرجاعه للتأكد منه أو لالستفهام عما غمض منه، لذا يجب أن تكون الكلمات والجمل واملعاني واضحة كل  

 10.الوضوح حتى تحقق أهدافها

ويقصد بها أن تكون الكلمات والجمل والتعبيرات اللغوية متماشية مع روح العصر ومتسقة مع  املعاصرة: 

ملركبة قد ال تكون مناسبة للغة اإلعالمية إال في موضوعات معينة  لمات املعجمية والجمل اه، فالجمل الطويلة والكإيقاع

 11.وفي حاالت محددة

معناها أن تكون اللغة متالئمة مع الوسيلة من ناحية ومع الجمهور املستهدف من ناحية أخرى، فلغة املالئمة:  

فردات هذه اللغة مالئمة لهذه  سمع ولذا يجب أن تكون م لغة تتوجه إلى حاسة ال الراديو هي لغة ذات طابع وصفي وهي

الحاسة ولغة الصحافة تستهدف فئات اجتماعية وتعليمية واقتصادية معينة وتتوجه إلى حاسة البصر فيجب أن تكون  

 . 12مالئمة أيضا

ومسلية ومشوقة فال وجود لجمهور  أن تكون الكلمة قادرة على الشرح والوصف بطريقة حية الجاذبية: 

 . 13و القراءة ملضمون جاف خال من عوامل الجاذبية والتشويقتشوق إلى االستماع أو املشاهدة أي
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 . 14البد من االختصار والبد أن تكون اللغة اإلعالمية قادرة على االختصار واإليجازاالختصار: 

تعسف، ويقصد عن مختلف املوضوعات بسالسة ودون  أن تكون اللغة قادرة على التعبير  بها  ويقصد  املرونة:  

 . 15املستويات بحيث تستطيع مخاطبة أكثر من جمهور ومعالجة أكثر من موضوع وقضيةبها أن تكون متعددة  

يجب أن يكون عدد املفردات التي يستخدمها اإلعالم في لغته كبيرا بحيث تلبي االحتياجات املختلفة  االتساع:   

رة الترجمة اليومية لكثير  تصال مع الثقافات الخارجية وضرو سعة وتتسع بشكل يومي وقد يكون لالواللغة اإلعالمية مت

 .16من املصطلحات أثره في زيادة حجم اللغة اإلعالمية وفي اتساعها 

وهي سمة مالزمة للغة اإلعالمية، فلغة اإلذاعة في الثالثينيات غير مثيلتها في الخمسينيات  القابلية للتطور: 

ات ولغة وسائل اإلعالم في السنوات األخيرة تها في السبعينيات وحتى التسعينيينيات وهذه بدورها تختلف عن مثيلوالست

 . 17مختلفة عما سبقها، صحيح أن بها عناصر ضعف ولكنها أصبحت أكثر قدرة على التعبير، وأكثر قدرة على الجذب

 

 املبحث الثاني: الوعي الجمعي االجتماعي 

 شكاله االجتماعي وأاملطلب األول: مفهوم الوعي الجمعي 

 ال يتجزأ من اإلعالم بكل قنواته ووسائله 
ً
يعد اإلعالم الجمعي أحد أهم أشكال وتطبيقات اإلعالم املتقدم، كما يعد جزءا

 18.  دافهوأهدافه، وتبرز مهمة لغة اإلعالم الجمعي الرئيسية في نقل الرسالة بما يعزز الوعي الجمعي ويحقق أه 

تقدات الشائعة لدى األفراد في بيئة  مـن املفاهيم والتصورات واآلراء واملعيعرف الوعي االجتماعي بأنه: " مجموعة 

اجتماعية معينـه، والتي تظهر في البداية بصورة واضحة لدى مجموعة منهم تم تبنيها اآلخرون؛ إلقنـاعهم بأنها تعبر عن  

   19موقفهم"  

 

 الجمعي أشكال الوعي 

 يوجد العديد من األشكال للوعي الجمعي: 

ي: الوعي االجتماعي وعي عام يشمل على إحاطة أفراد املجتمع بمجمل القضايا االجتماعية  الجتماعالوعي ا

 .20والسياسية، واالقتصادية وحتى العلمية التي لها دخل في حياتهم 

يش فيه اإلنسان، فهو بحاجة إلى السياسة، فالحكم  إن الحياة االجتماعية هي املكان الذي يع الوعي السياس ي:  

خلدون: "فال بد من نظم سياسية ينتظم بها أمر العمران  في اإلنسان ملا فيه من طبيعة االجتماع كما يقول ابن  طبيعة

 ، 21البشري"
ً
 في إنارة  فالوعي السياس ي خبرة عامة نحتاجها من أجل شئون املجتمع. كما يلعب الوعي السياس ي دورا

ً
هاما

 الطريق للممارسة السياسية 

لوعي االقتصادي عن نفسه في التصورات النظرية واليومية مثل: تنظيم وإدارة  ر ايعب الوعي االقتصادي:

 .22وسائل اإلنتاج على املستوي، وفاعليه البشر وروابطهم في عملية اإلنتاج، والتوزيع، والتبادل، واالستهالك 

 ال يتجزأ من السلوك االجتماعي وينظر إليه باعتباره يمثل ا :الوعي الديني
ً
مجموعة مـن املعتقدات  لدين جزءا

 .  23تؤثر في أشكال ودرجات ومـستويات الوعي الفردي والجماعياإللهية والشعائر، والثواب والعقاب التي 

بالفرد إلـى مـستوي اجتماعي أفضل،  الوعي الثقافي: الثقافة في مجملها هي املعرفة والتعليم وأن الوعي بهما يرقى  

النشاط    اليومية بما يشمل من عادات وتقاليد وأعراف وتدين وأحكام وتفاعل وصور   والوعي الثقافي يعني الوعي بالحياة

العام التلقائي املنظم. وهناك أشكال أخري من أشكال الوعي وهي، الوعي األخالقي والوعي القانوني، والوعي العلمـي،  

   .24الجماهيري، والوعي بالذات، والوعي الطبقيوالـوعي 
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 جمعي االجتماعي عالم وتشكيل الوعي الاملطلب الثاني: لغة اإل 

 في ظل الثورات املعلوماتية وتطور وسائل االتصال واالنفتاح العاملي؛ ألّن  
ً
لغة اإلعالم الجمعي ذات أهميٍة كبيرة، خاصة

 بحاجٍة إلى معرفة 
ً
ٍة  األحداث والوقائع املحيطة به، كي ينتبه لألخطار قبل وقوعها، لذا فهو بحاجاإلنسان يكون دائما

ائل التواصل االجتماعي، وقد يختلف تأثير  إلى وسائل االتصال الحديثة، ومنها اإلذاعة، والصحافة، والتلفزيون، ووس

ا في املتلقي، وكذلك يختلف تأثيرها  لغة اإلعالم الجمعي في الوعي الجمعي االجتماعي، وقد يختلف تأثيرها بطبيعة تأثيره

  25 حسب اختالف املجتمعات.

اليوم دوٌر مهٌم وجوهرٌي في إثارة اهتمام الجمهور بالقضايا واملشكالت املطروحة؛ حيث   الم الجمعيوللغة اإلع

 يلجأ إليه الجمهور في استقاء معلوماته عن كافة القضايا 
ً
 رئيسا

ً
السياسية، والثقافية،  يعدُّ اإلعالم الجمعي مصدرا

بقدرته على الحراك ومخاطبة القسم األعظم من التكوين    واالجتماعية بسبب فاعليته االجتماعية وانتشاره الواسع فهو

على التـأثير الذي ال يأخذ صورة مباشرة وإنما يقوم بالتأثير على الوعي الجمعي االجتماعي   املجتمعي، يمتلك اإلمكانية

 26 وبوتيرة متسارعة غير ملحوظة دون مقدمات. بصورة غير مباشـرة، 

والثقافة تتحرك من خالل  إلعالمية من خـالل وسائل اإلعالم، يشير البعض إلى حقيقة أن العملية ا

 للتيارات الفكرية والثقافية،  
ً
أيديولوجية املجتمع، فأيديولوجية املجتمع هـي مفهوم متغير، بمعني أنه يتحدد وفقا

 .  27اسية، والثقافية في املجتمع واالتجاهـات الـسي

ية، ويتحدد  على التنظيم االجتماعي وعلـي املـشاعر اإلنسان إن التحوالت في التكنولوجيا لها تأثيرها الواضح 

النظام االجتماعي بطبيعة وسائل اإلعالم التي تتم من خاللهـا عمليـة االتصال، فبدون فهم األسلوب الذي تعمل  

على   يفية التغيرات االجتماعية، والثقافية التي تطرأبمقتضاه وسائل اإلعالم ال نستطيع الوصول إلى املعرفة لك

 . 28املجتمعات  

ويتزايد دور وسائل اإلعالم في تنميـة وعـي األفـراد وزيـادة معلومـاتهم وتطلعاتهم، وتعد تلك الوسائل في الوقت  

، بل وأهم مصدر نأخذ منه معارفنا ومعلوماتنا عن العالم املحيط بنا، ف
ً
 هاما

ً
 فـي الراهن، مصدرا

ً
 مـؤثرا

ً
هي تلعب دورا

بها األفـراد واألمـور، كمـا وترسم الصورة الذهنية    ين، حيث تؤثر هذه الوسائل في الطريقة التي يدركتـشكيل وعـي املواطن 

 29لدى األفراد عن الدول، واملواقف، والقضايا، واألحداث 

الوعي الجمعي االجتماعي، وهذا الدور  وتأتي وسائل اإلعالم في املجتمع الحديث لتقوم بدور بارز في تشكيل 

ي، واختراقها لجهات الحياة املختلفة، وقبولها الفاعل بين  ة وتأثيًرا بانتشار هذه الوسائل، وتطورها التقنيزداد أهمي

األفراد. وباعتبار أن اإلعالم ووسائله تعتبر مؤسسة اجتماعية، فلها دور في غرس القيم االجتماعية وصقل الشخصية  

 .  30 املعايير الثقافية وتحديد

اإلعالم عامال ميسًرا لالنتقال السهل من الطرق التقليدية إلى الطرق العصرية في سائل أن و  "Rao -ويري " راو

 الحياة، ويقول:" شرام "إن وسائل اإلعالم تشارك في التغيير االجتماعي مثل الثورات الفكرية، واالجتماعية، والسياسية. 

يد اإلنـسان بجميـع الحقائق  ى تزو مل علوتشمل لغة اإلعالم الجمعي جميع أوجه النشاط االتصالية التي تع

 للمجتمع؛ بحيث يـؤدي إلى حركة املجتمع حركة تفاعلية مؤثرة  
ٌ
 محركة

ٌ
واملعلومات املعرفية، باعتبار أنَّ االتصال هو قوة

، وتجري في بيئة معينه، تؤثر فيها وتتأثر بها، وهنـاك تفاعـل بـين االتـصال
ٌ
 اجتماعية

ٌ
  31جتمـعوامل   ومتأثرة، فاالتصال عملية

، بل  
ً
 هاما

ً
 وزيـادة معلومـاتهم وتطلعاتهم، وتعد مصدرا

ً
ويتزايد دور لغة اإلعالم الجمعي في تنميـة وعـي األفـراد اجتماعيا

 فـي تـشكيل وعـي جمعي  
ً
 مـؤثرا

ً
وأهم مصدر نأخذ منه معارفنا ومعلوماتنا عن العالم املحيط بنا، فهي تؤدي دورا

جمعي في الطريقة التي يدرك بها األفـراد األمـور، كمـا وترسم الصورة الذهنية لدى  م الاإلعال اجتماعي؛ حيث تؤثر لغة 
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 عن أن للغة اإلعالم الجمعي وسائل تأثير واضحة في تـشكيل  
ً
األفراد عن الدول، واملواقف، والقضايا، واألحداث. فضال

جاهـات فكرية، وأيديولوجية، وطبقية على  ـن اتناه مالوعي االجتماعي؛ حيث يعمل اإلعالم الجمعي للمجتمع خالل ما يتب

 32صياغة وعى األفراد، ويعتمد ذلك على لغة اإلعالم الجمعي نفسها، وأساليب تلك اللغة في معالجة الرسالة اإلعالمية 

 في تعزيز الوعي الجمعي االجتماعي تجاه قضايا  
ً
 حاسما

ً
ويعد استخدام التقنيات االعالمية املتاحة أمرا

ت العاملية وتكوين ثقافة اجتماعية تساعد الفرد على التعايش وعلى بناء شخصية انسانية  واملستجدااملجتمع، 

 .  33متوازنة

 بهدف اشاعة الوعي الجمعي لديهم بواقع املجتمع
ً
 مهما في توعية الفرد اجتماعيا

ً
،  34وتؤدي لغة اإلعالم دورا

ر الواقعي لألحداث والتركيز على محاربة القيم  د، والتطو وس األفراإلى جانب ترسيخ القيم والسلوكات البناءة في نف

السلبية، بشكل يتناسب مع حجم خطورتها واآلثار الضارة التي يمكن أن تتسبب عنها، وبناء منظومة قيمية تنطلق من  

 . 35القيم األصلية التي ارتضاها املجتمع

لغوي داخل إطار التواصل وليس  املنجز الم بدراسة إن دراسة التداولية في لغة اإلعالم يعد منهج له دور مه

بمعزل عنه، وذلك ألّن اللغة ال تؤدي وظائفها إال فيه، فهي ليست وظائف مجردة، وبما أن الكالم يحدث في سياقات  

 36. اجتماعية، فمن املهم معرفة تأثير هذه السياقات على نظام الخطاب املنجز

املصطلح اإلعالمي، ويجري فيه استعماله تستدعي    لرسالة أوفيه وضع اإن معرفة املحيط التداولي الذي يتم  

 تحديد عناصر الحدث التواصلي بوصفه يشكل النواة التي يقوم على أساسها االتصال اإلعالمي، ثم الكشف عن  
ً
أوال

  عالمي أن بهدف الوصول إلى مختلف الوظائف التي يمكن للمصطلح اإل  عالقات التفاعل التي تحدث بين هذه العناصر

 37. ذلك ضمن السياقات املختلفة الخاصة بكل استعماليؤديها و 

فالتداولية إذن هي دراسة للجانب اإلستعمالي للغة اإلعالم. وتكمن وظيفة التداولية في استخالص العمليات  

، حيث إن  غيةالتبلي  يةوالوضعالتي تمكن لغة اإلعالم من التجذر في إطارها الذي يشكل الثالثية اآلتية: املرسل واملتلقي  

 .  38أي تحليل تداولي يستلزم بالضرورة التحديد الضمني للسياق الذي تؤول فيه الجملة 

ينظرون إلى اللغة على أنها لعبة، ويقصد بها الصبغة املؤسساتية للغة أثناء االستعمال. فعندما    التداوليينإن  

م اإلعالمي، فقد يخضع أقواله ملجموعة من القواعد ا
ّ
بين الكالم "السوي" وغيره. والتداولية  عله يميز لضمنية تجيتكل

باعتباره فعال متحققا ال ينفصل عن املؤسسة   الكالموفق هذا التصور لها أنماط ثالثة: القانون واملسرح واللعبة. إن 

شروط   تحقيق وفق إذ مجرد التلفظ باألمر، يضفي على املتكلم مرتبة األمر، فيضع غيره في مرتبة املأمور، وهذا قابل لل

دها أعراف كل لغة. وهذا ما يمثل التعاقد الذي يمكن املتكلمين من التعارف على الصيغ الكالمية املناسبة لكل  تحد

 . 39حال من أحوال الخطاب

  :
ً
، حتى يتم تشكيل الوعي الجمعي االجتماعي بشكل إيجابي البد من إحداث أمرين في غاية األهمية، أوال

ً
وأخيرا

ية ومصداقية، ولديها خبرة علمية وعملية في تشكيل الوعي االجتماعي، دون  المية مهنية ذات شفافالتركيز على كوادر إع

: التركيز على نوعية البرامج االعالمية ذو الطابع االجتماعي ليس فقط في ُبعد واحد  
ً
التركيز على الوظائف التقليدية. ثانيا

ائل اإلعالم ولغته، السيما وأن غالبية  دي املتعارف عليه لوسخروج عن النمط التقليبل في شتى األبعاد واملجاالت، وال

البرامج اإلعالمية تركز على الجانب التقليدي في برامجها اإلذاعية والصحفية التلفزيونية خاصة في املسائل التي تتعلق  

دوائر   رة ُعولجت من قبل بعضبالقضايا االجتماعية، حيث ان أغلب تلك املسائل في بعض املجتمعات املتحض 

 نحو تشكل الوعي الجمعي اإلجتماعياالختصاص، فكا
ً
 . 40ن من األولى أن يتم التركيز على قضايا هامة تمثل طريقا
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 الخاتمة والخالصة  

 في ظل سرعة التغير التقني وتطور وسائل االتصال واالنفتاح العاملي،
ً
  تحظى لغة اإلعالم الجمعي بأهميٍة كبيرة، خاصة

حديثة ملعرفة األحداث والوقائع املحيطة بنا، قد يختلف تأثير لغة اإلعالم  إلى وسائل االتصال الإذ أننا بحاجة ملحة 

 الجمعي في الوعي الجمعي االجتماعي بطبيعة تأثيرها في املتلقي وحسب اختالف املجتمعات.  

  ؛ حيث يعدُّ اإلعال وحةتظهر أهمية لغة اإلعالم في جذب املواطنين بالقضايا واألحداث املطر 
ً
م الجمعي مصدرا

 يلجأ إليه الجمهور في جمع معلوماته عن كافة القضايا باختالف أنواعها بسبب فاعليته االجتماعية وانتشاره  
ً
رئيسا

 الواسع وتأثيره على الوعي الجمعي. 

الحاصلة في املجتمعات،  تتأثر العملية اإلعالمية بالثقافة املجتمعية والفكرية واالتجاهات السياسية 

ا على التنظيم االجتماعي والذي يتأثر بوسائل االعالم التي تسهل الوصول إلى املعرفة  افة الى التكنولوجيا وتأثيره باإلض

 
ً
 كانت أكثر تأثيرا

ً
 وتطورا

ً
في غرس     االجتماعية والثقافية، وتنمية وعي األفراد واملجتمع، فكلما كانت وسائل االعالم انتشارا

 للمجتمع  اعتبار أن وسائل وتحديد املعايير الثقافية، بيم االجتماعية وصقل الشخصية الق
ٌ
 محركة

ٌ
االتصال هي قوة

 في تعزيز الوعي الجمعي االجتماعي تجاه قضايا املجتمع،  
ً
 حاسما

ً
واألحداث، حيث يعد استخدام التقنيات االعالمية أمرا

 ناء شخصية انسانية متوازنة. عد الفرد على التعايش وعلى بواملستجدات العاملية وتكوين ثقافة اجتماعية تسا

حتى يتم تشكيل الوعي الجمعي االجتماعي بشكل فعال البد من التركيز على كوادر إعالمية مهنية ذات شفافية  

طابع  ومصداقية، ولديها خبرة علمية وعملية في تشكيل الوعي االجتماعي، والتركيز على نوعية البرامج اإلعالمية ذات ال

واملجاالت، والخروج عن النمط التقليدي املتعارف لوسائل اإلعالم  عد واحد بل في شتى األبعاد  االجتماعي ليس فقط في بُ 

 ولغته.

 

 التوصيات

 يوص ي البحث بما يلي:

العمل على تقديم برامج إعالمية وصحفية هادفة حيث تكون اللغة اإلعالمية ومضمونها هادف، لتحقيق  

 ح البرنامج أو املادة اإلعالمية. ل دراسات تقييمية يتم إعدادها قبل طر أفراد املجتمع االجتماعي وذلك من خالحاجات 

وضع آليات وإستراتيجيات عملية ملواجه التأثيرات السلبية للغة اإلعالمية، غير الهادفة والتي قد تس يء لقيم  

 مية.في، واالجتماعي عند طرح املادة اإلعال ومفاهيم أفراد املجتمع، والعمل على تحقيق اإلشباع الثقا

 على طرح هذه القضايا واملشاكل بشكل  
ً
التركيز على أن تكون الوسائل اإلعالمية باألخص التلفزيون قادرا

 في تشكيل وبلورة الوعي الجمعي االجتماعي وذلك على اعتبار وسائل اإلعالم من أهم  
ً
 واضحا

ً
متميز، الذي يلعب دورا

 في إثارة اهتمام أفاملصادر التي 
ً
 هاما

ً
جانب طرحها العديد من املشاكل   راد املجتمع بالقضايا االجتماعية إلىتلعب دورا

 االجتماعية  

العمل على تطوير األداء والتخطيط العلمي السليم ورسم سياسة هادفة يمكن من خاللها إحداث نوع من  

ى فهم املادة اإلعالمية واملراد  لتركيز على لغة اإلعالم التي تؤثر علالتوازن بين حاجات الفرد واملجتمع واملواد اإلعالمية وا

 . منها

 

 : هوامش البحث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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يالتركيب النحويه العربيه املخ
ه
 ونظرية األفضلية: مثل  من املفعول به   اِلف للقاعدة في ضوء املتبق

 

د نيزوان بن موسلينغ الدكتور   [6] محمه

ــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــ  

 

ص
ه
 البحث   ملخ

يهدف البحث إلى إلقاء نظرة نقدّية للتفسير التقليدّي املوروث في النحو العربّي لألداء اللغوّي الخارج عن القاعدة،  

ر لنعوم  باإلتيان بالتفكير اللسانّي البديل امل ستمّد من أهّم النظريات اللسانية الحديثة التي تلت البرنامج املصغَّ

ولذا، فإنَّ البحث يبّين كيفية استثمار هذه النظرية في النحو  (. Optimality Theory)تشومسكي، وهي نظرية األفضلية 

  العربّي مع أنها في األصل تخّص بتحليل املستوى الفونولوجّي. وذلك باتخاذ باب 
ً
نة التطبيق توضيحا املفعول به مدوَّ

 على ما يقصده البحث. توّصل البحث باملنهج الوصفّي التحليلّي إ
ً
لى أنَّ في اللغة العربية أفضليَتيِن يجب مراعاتهما  وإدالال

 
ً
 محضا

ً
 لغويا

ً
 حيث  في تطبيق هذه النظرية، هما: األفضلية القواعدية واألفضلية االستعمالية. فتقّدم النظرية تفسيرا

 من شرو 
ً
 وإن كان قد انتهك شرطا

ً
ط القواعدية التي  إنَّ األداء اللغوّي املتمّرد على القاعدة قد حّقق أفضليته استعماليا

م أسهم في إنتاج الصيغ البديلة. وذلك يتضح في ثالث قضايا للمفعول به،  
َ
كانت أغلبها تقع في العالمات الشكلّية، ومن ث

 ر املفعول به الالزم تقديُمه عن الفعل والفاعل، وتقدير عامل النصب في املفعول به.  وهي رفع املفعول به، وتأخي 

 

مة  امل  قده

مة االقتصادّية  التي  ( Economy Statement)من خصائص القاعدة الناجحة في الدرس الحديث تحقيُق الّسِ

عدَّ األفضل بين النظريات املوج
ُ
  تعني أّن النظرية اللغوّية التي ُيمكن أن ت

ً
 أكبَر قدر من الحقائق وصفا

ُ
ودة هي التي تصف

، بأقّلِ قدٍر ممكن من املصط
ً
  . 1واإلجراءات املنهجّيةلحات صحيحا

وإذا أعدنا النظر إلى القواعد العربّية التي قد وضعها النحاة لوجدنا أنها القواعد القياسية املعيارية تستمّد من  

 في الفصاحة والسند والتواتر أو الكثرة، لكي  النصوص اللغوية املسموعة التي تفي بشروطها ا
ً
ملقّيدة، وتتمثلُّ إجماال

ل تياَر  ِ
ّ
مث

ُ
  نحوّية اللغة العام الساِئد القوّي. ومن ثم، تصنيف تلك األداءات اللغوّية التي جمعوها ودرسوها إلى أبواٍب ت

في الخصائص املشتركة إما من خالل  معّينة، ويفرض أن تجتمع كل األداءات اللغوية التي تنتمي إلى باب واحد منها 

الفاعلية، النصب علم املفعولية، الجر علم املضاف إليه(، وإما من  لرفع علم  عالماته الشكلّية مثل العالمة اإلعرابية )ا

 العالمات الجوهرّية )وتتمثل في الداللة أو املعنى(.  

 من هذا، تسعى هذه الدراسة إلى قياس مدى نجاح هذا الدرس
ً
النحوّي في ضبط القاعدة وتعميمها، غير أن   انطالقا

 ال يمكن  . فإلى باب املفعول بههذه الدراسة ستقتصر ع
ً
ّن مطالعتنا ملوضوع املفعول به في كتب النحاة يّقدم لنا فكرة

ة  التغاض ي عنها دون أن نحتكم فيها إلى السمة االقتصادية للنظرية النحوّية العربية، أو إلى قضايا األفضلية اللغوي

ز بها العربية عن غيرها من اللغات، إلى جانب خضوعها لألفضلي  ة القواعدية.االستعمالية التي تتميَّ

 

 .  mohdnizwan@usim.edu.my(،USIMو(، جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية )حماضر متقّدم )اللغة والنح [6]
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ة  ة واألفضليه ة بين القواعديه  النظرة إلى األداءات اللغويه

دة واحدة  من الجدير بالذكر، إّن تلك القواعد املعيارّية ال تسلم من نقد مِلا توصف بأنها غير وافية؛ إذ إنها ال تحّقق وح

ل فقط الكثيَر مما َجَمَعه النحاة وليس   ِ
ّ
الكثير من األداء اللغوّي الذي ال يمكن حصُره أو  تشتمل على اللغة كلها، بل تمث

 ، وهي:  3. زيادة على أن ثمة ست أسباب لقسرّية القاعدة النحوية2تدريجه من القليل إلى الكثير؛ ألنه غيُر نهائّي 

:
ً
واهد اللغوية، مما ُيفض ي إلى إسقاط عدٍد كبير من الشواهد  ائل في مرحلة جمع الشالخلط بين لغات القب  أوال

األداءات اللغوية التي جاءت غيَر متماثلة أو غيَر موافقة للقواعد التي وضعها النحاة مع أّن الذين نطقوا بها هم من   أو

عراب من قد احتجَّ  
َ
النحاة بشعرهم الذي كان ُيلَقى باللغة املشتركة  العرب األقحاح الفصحاء، وربما كان من بين هؤالء األ

 للقواعد النحوّية.  

:
ً
تصار في استقراء املادة اللغوية على قبائل معينة )أسد، تميم، قيس، هذيل، بعض الطائيين، بعض  االق  ثانيا

م العربية.  كنانة(، ورفض القبائل األخرى بحجٍة أنها كانت ذات عالقة تجارّية أو عالقة مجاورة باألقاليم الت
َّ
ي لم تكن تتكل

  فإن اقتصار النحاة في جمع املادة اللغوّية على قبائل 
ً
 ال تجد فيها تفسيرا

ً
محّددة معدودة، جعل قواعدهم محدودة

 للظواهر التي ال توجد في غير لهجات هذه القبائل. 

:
ً
رمة أو ببشار بن برد، في حيٍن أّن  االقتصار في استقراء املادة اللغوية على زمٍن معّين ينتهي بإبراهيم بن ه  ثالثا

 دة، وكما يجب أن يكونا ثابتيِن: التركيبّي النحوّي والصوتّي.رة متجداللغة في نظاميها املعجمي والصرفي متطو 

:
ً
    رابعا

ً
ل أبوابا

ّ
 من املصطلحات التي أخذت تمث

ً
االهتمام بالشكل أكثر من املضمون. وضع النحاة القدماء عددا

 لوصف أسالي
ً
مما اهتمَّ به    ب اللغة وما تتضمنه هذه األساليب من معاٍن. ولكنها انحرفت فيما بعد إلى جزء واحدنحوية

 الكلمات  
ً
مة النحاة وهو الحركة اإلعرابّية، وتفنن النحاة في إعطاء املبررات لهذه الحركة، فوضعوا نظرية العامل مقّسِ

مل مذكور ربط به، وإن جاء على غير ما يعمله العامل احتالوا  في الجمل إلى عوامل ومعموالت. فما كان من املعموالت لعا

 و محذوف ال يجوز إظهاره. بعامل مقّدر محذوف، أ

:
ً
.   خامسا

ً
االقتصار في تقعيد اللغة وتقنينها على اللغة املكتوبة، في حين أنَّ األصل في اللغة أن تكون منطوقة

فال نجد لهذين العنصرين اللذين أخذا يبرزان بوضوح في  وذلك قد أدى إلى إهمال كل ما يتعلق بالنبر والتنغيم،

 . الدراسات اللغوية املعاصرة

:
ً
ٍف في هذا امليدان ليشعر بضرورة السير على   سادسا

َّ
قدسية الكتاب مما دفعت كل من يرغب في وضع مؤل

رها في الشكل مع إهمال  املنهج الذي سار عليه سلفه، بل وعليه أن يغالي في فلسفة املصطلحات النحوّية وعملها وأث

       املضمون.
. فما جاء ومع ذلك، كان النحاة القدماء ومن 

ً
 قواعدية

ً
َساَر على نهجهم ينظرون إلى األداءات اللغوّية نظرة

 لها فإنهم يصفوه بمصطلحات عدة،  
ً
 لهذه القواعد حكموا بصحته وأخذوا به وقاسوا عليه، وأما إذا كان مخاِلفا

ً
موافقا

قواعدّية التي جعلت القواعد  . ولعل أول َمن طّبق هذه النظرة ال4و)لغة( و)ضرورة شعرية( و)خطأ( و)خلط(مثل )شاذ(  

هيمن على جميع األداءات اللغوية، عبد هللا بن أبي إسحاق الحضرامي )ت 
ُ
ا كان  117أو القياس النحوّي الحكَم امل

َّ َ
هـ( مل

ئ ويعترض على ما أنشده الشاعر الفرزدق )مع   ِ
ّ
أنه ابن اللغة وهو تميمّي من القبائل التي يحتّج بكالمهم في التقعيد  ُيخط

 غوي( حين قال:  الل

ْم َيَدْع  
َ
 ل
َ
َمان َيا اْبَن َمْرَوان ا أو   َوَعضه زَ

ً
 ُمْسَحت

َّ
اِل إال

َ
 ِمن امل

ُ
ف

َّ
 5ُمَجل
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ا فاعترض الحضرمي على وّي يأبى رفع بأن القياس النح  هذا األداء اللغوي الصادر عن ابن اللغة ُمحتجًّ

: على أي ش يٍء رفعَت مجلفا؟ وأجابه الفرزدق: على ما يسو )مج
ً
علينا أن نقول، وعليكم  ك وينوؤك،  ؤ لف(، وسأله ُمنكِرا

لوا  وا(؛ إذ نجد النحاة بعد الحضرمي أكثروا  6أن تتأوَّ
ّ
. وقد كان الفرزدق على حّقٍ حين قال للحضرمي )عليكم أن تتأول

: "تقديره: لم يدع فيه أو  رزدق كلمة )مجلف(ل لتعليل رفع الفمن التأوي
ً
ه ابن جني قائال

َ
ل
ّ
، مثل ابن جني وابن يعيش. فعل

ألجله من املال إال مسحت أو مجلف، فيرتفع "مسحت" بفعله و "مجلف" عطف عليه. أما ابن قتيبة وإن كان يرفض  

البيت للضرورة أو ما يطلق     الشاعر رفع آخر فيقول بأنَّ   -يالتمحاوالت النحاة في تخريج البيت السابق القائم على التأو 

 .  عليها اآلن الضرورة الشعرية

وكذا، طريقة النحاة القدماء في نظرتهم إلى األداءات اللغوية التي أنتجها أبناء اللغة، فهي قائمة على القواعد  

مه الحضرمي، ما قد   لغوي الصادر من  النحاة لألداء اليؤّدي إلى تخطئة  القياسية املعيارية أو القياس النحوي الذي تزعَّ

ابن اللغة، خاصة إذا كان يخالف ما وضعوه من قواعد. أو على أحسن توصيف، نعتوه بالشاذ أو اللغات أو الضرورة  

للغة  الشعرية وحاولوا تعليله بالتقديرات والتأويالت بغّضِ النظر عن أثر ذلك في تغيير املعنى األصلي الذي يريده ابن ا

. وكل 
ً
 لتأصال

َّ
برير قواعدهم القياسية املعيارية أو ما توصف في الدرس اللغوي املعاصر بالقواعد  ذلك ليس إال

 السوسيرية أو القواعد الضيقة التي تخدم في النهاية العالمة اإلعرابية أو الشكلية على حساب املضمون.  

 كلَّ  ولكن نرى هذه الطريقة في النظرة إلى األداءات اللغوية
ٌ
للغة؛ إذ تجعل القواعَد   البعد عن روح اأنها بعيدة

 عليها مع أنَّ في الواقع اللغة أشمل من القواعد. لذا، فإن علينا أن ننظر إلى  
ً
ما

َ
 ُيسيطر على اللغة ذاِتها وحك

ً
سلطانا

تها كما دعا إليه اللغويون الوصفيون الذين ال  من   يستثنون أي شريحةالقواعد من خالل تلك األداءات اللغوية بُرمَّ

وية في الدرس اللغوّي بكل مستوياته، سواء أكانت توافق القواعد أم تخالفها ما دامت صادرة عن العرب  الشرائح اللغ

صّنف ضمن "الشاذ"  الذي ُيحتّج بكالمهم وفي زمن االحتجاج اللغوّي. 
ُ
فلعل ما َدّرجه النحاة من األداءات اللغوية التي ت

ي. وهو مصطلح أطلقه  ا يندرج تحت ما ية" أو "لغة" هو مأو "الضرورة الشعري تبّقِ
ُ
ى في الدرس اللغوي املعاصر بامل سمَّ

، وُيعنى بمجموعة من األداءات اللغوية الصادرة عن أبناء  7العالم الفرنس ي )جان جاك لوسركل( في كتابه )عنف اللغة(

 لقواعد النحو السوسيري، أ
ً
 مريحا

ً
ل وضعا ِ

ّ
لقياسية املعيارية. وال  د على القواعد او نقول إنها تتمرّ اللغة التي ال تشك

يقوم هذا املتبقي بعملية تقبيح للغة بأن يستلب قواعدتيها، بل إن هذا هو شأنه التلقائّي فهو أداء لغوّي متمرد دون أن  

    .
ً
 أو واعيا

ً
 يكون مقصودا

ت  القواعد من معطيااملتمّرِدة على  غير أن هذه الدراسة ترى بعدم االكتفاء بوصف تلك األداءات اللغوية

نها من معرفة ودراسة أوجه هذا التمّرد أو االختراق  
ّ
مك

ُ
نظرية املتبقي، بل ال بد لها أن تنظر إليها بنظرية األفضلية التي ت

 عما وصفه النحاة للغة من الضعف،
ً
 للقواعد حتى تكون النظرة إلى تلك األداءات برمتها نظرة لسانية متكاملة بعيدا

ة. وكما تكون لقياس مدى نجاح الدرس النحوّي عند  ، والرداءة وغيرهوالشذوذ، والقلة ا من املصطلحات التدريجيَّ

ي دورها في   ٌل لنظرية األفضلية التي تؤّدِ
َ
النحاة في ضبط القاعدة وتعميمها. غير أننا نعّد بهذا الصدد املتبقي هو َمدخ

  حوية باعتبارها )نتهك القاعدة النتفسير الظواهر أو التراكيب اللغوية التي ت
ً
تلك التراكيب أو األداءات املنتهكة( جزءا

 في جسم اللغة وال يمكن تجاهلها أو إنكارها بوضعها ضمن "الشذوذ" أو "االستثناءات".
ً
  أصيال

يِن:  1993عام  (  Optimality Theory)نظرية األفضلية    ظهرتو 
َ
ل
َ
 من انتقادات للمدخ

ً
القيود )القواعد(،  م انطالقا

 لنظرية التوليدية التحويلية لنعوم  )االستعمال( للنظريات اللغويواإلطالق 
ً
 وبديال

ً
ة السابقة، وباألخّص كانت امتدادا

ر 8تشومسكي بعدما اعترف فيه ونفى مسألة البنيتين العميقة   (Minimalist Program)، فجاء تشومسكي بالبرنامج املصغَّ
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. غيَر أنَّ والسطحية والجانب الع
ً
 واضحا

ً
ا البرنامج كانت نظرية األفضلية التي جاء   أهم التطورات التي تلت هذ قالني نفيا

 لها  (Paul Smolensky)وفول سمولنسكي  ( Alan Prince) بها أالن برينس
ً
 . 9تنظيرا

وتقوم أفكار هذه النظرية على عرض األنماط التركيبية اللغوية على مجموعة من العناصر القواعدّية. فإذا 

قت هذه الع ق شرط  ما تحقَّ ق املثالية القواعدية واالستعمالية، مما يعني أنه حقَّ ناصر فإّن النمط يكون قد حقَّ

لون( يضعون تحت خانة العنصر إشارة ر من عناصر األفضلية فإنهم األفضلية. وأما إذا اختلَّ عنص 
ّ
حل

ُ
لتدل  ( x))امل

 يشير إلى أهمية كل عن
ً
 ووضعت  على هذا االختالل. وتّرتب هذه العناصر ترتيبا

ً
صر. فإذا اختل العنصر األكثر أهمية

  تحته، فإنه ال فائدة من وجود العناصر األخرى، ولكن القاعدة قد تتسّمح ببعض األداءات املبتذلة ( x)إشارة 
ً
قواعديا

ي إلى االختالل التركيبّي الذي يفقدها شروط الصحة.     تكوَن من العناصر املهّمة أو األساسية التي تؤّدِ
ّ
 على أال

ذ بعين االعتبار  
َ
وأما لتطبيق هذه النظرية على اللغة العربية في الحكم على التراكيب النحوّية فال بد أن يأخ

ان:   جانباِن مهمَّ
ر النحوّي  )األفضلية االستعمالية( أولهما  ق الجانب االستعمالّي عند الفصحاء من أبناء اللغة، فإذا قرَّ : تحقُّ

 فإنَّ  أنَّ هذا النمط صحيح أو غير صحي
ً
قا ح، فإنَّ عليه أن يعود إلى االستعمال اللغوّي العربّي الفعلّي، فإذا وجده متحّقِ

ٌر في الحكم على األفضلية إذا  عليه إلى ما همَّ عليه، و عليه أن يدع ما هو  إذا ورد االستعمال بمظهَريِن فإن النحوّي مخيَّ

 اس األفضلّية. ورد عن طرفين متساويين في الفصاحة؛ ألن االستعمال هو أس

خر التي ال  ثانيهما )األفضلية القواعدية(: 
ُ
وهو الجانب القواعدي الذي تشترك فيه العربية مع اللغات األ

ات االستعمال اللغوّي كاإلنجليزية، فهي لغات تتميز بالقواعد الكاملة، والقواعد هي أداة الحكم على  تتميز بتعدد مستوي

ل من األداءات اللغوية التي تحّقق األفضلية القواعدية واألفضلية االستعمالية في  األفضلية. ويمكن أن نتصّور حدوَد ك 

 جسم اللغة في الشكل اآلتي:  

 

 

 

 

   

    

   جسم اللغة                
 

 

 

 حده املفعول به  

 منذ فجر الدراسات اللغوّية لس
ً
 مستقرا

ً
 شهيرا

ً
 يعّد مصطلحا

ً
 نحويا

ً
هولة لفظه وتناُسب  املفعول به بوصفه مصطلحا

كتابه طبقات  ، وأول َمن استخدمه كان أبا األسود الدؤلي وفق ما يرويه محمد بن سالم الجمحي في 10داللته االصطالحيّ 

ه ما وقع عليه فعُل الفاعل بغير وساطة حرف الجر أو بها، أي بوساطة حرف  11فحول الشعراء
ّ
. ويشير املفعول به إلى أن

(1 ) 

  

 

           

 

 

 

(2 ) 

روط القاعدة القواعد أداة احلكم على األفضلية، وتقع فيها األداءات اللغوية اليت حقَّقت مجيع ش ( األفضلية القواعديّة:2)

النحويّة اليت وضعها النحاة إىل جانب حتققها للجانب االستعمايّل من أبناء اللغة. ومتثل جزءاً أصغر من جسم اللغة مقارنة 

 ابألفضلية االستعمالية. 

األداءات اللغوية اليت أنتجها أبناء اللغة غرَي أهنا مل حتّقق شرطاً من شروط القواعد، ومتثل ّية:  ( األفضلية االستعمال1)

علها يندرج حتتها كل أداء اجلزء األكرب من اللغة إذ إهنا حققت أفضليتها استعمالياً، فال ميكن االعرتاُض عليها. ول

 ة الشعرية، وغريها، زايدة على ما يوافق القاعدة. لغوي يطلق عليه مبصطلحات: املتبقي، الشاذ، لغات، الضرور 



 

104 
 

 أو نفي12الجر 
ً
ر ، إثباتا غيَّ

ُ
، وال ت

ً
 الفعل، فاألوُل نحو "بَريُت القلَم"، والثاني، نحو "ما َبَريُت القلَم"ا

ُ
. يوضح  13ألجله صورة

ق مفعولية املفعول به بحيث إنه يختص  بعض النحا  في تحقُّ
ٌ
ة سبب ارتباط املفعول به بالفعل املتعدي بأنه شرط

ر فيه، فهذا الفعل ي ِ
ّ
 ويؤث

ً
 بالفعل الذي ُيالقي شيئا

ً
ر فيه فيسمى الزما ِ

ّ
 وال يؤث

ً
، أما الفعل الذي ال يالقي شيئا

ً
ى متعديا  .  14سمَّ

ة للمفعول به أنه اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل أو يالقيه  فاتضح لنا من هذه املدلوالت االصطالحيّ  

. غيَر أننا لسنا بصدد عرض وشرح كل تفاصيله إذ يمكن أن نج
ً
 أو نفيا

ً
ر فيه، إثباتا ِ

ّ
نه النحاة  ويؤث ده فيما قد قّرره وبيَّ

ة، بقدر ما نعالجه ضمن األداءات  اللغوية للمفعول به التي أنتجها  في قواعدهم املعيارية القياسية في املطّوالت النحويَّ

ة والشكلّية. ومن ثم، تسليط   رة أم تخالفها من خالل عالماته الجوهريَّ أبناء اللغة سواء أكانت توافق قواعدهم املقرَّ

لضوء على نظر النحاة القدماء وموقفهم من تلك األداءات وبخاصة التي ال تتفق مع قواعدهم املعيارية القياسية،  ا

 مع 
ً
 في نظرية املتبقي واألفضلّية.     مقارنة

ً
لة خاصة

ّ
 الواقع االستعمالّي لها في ضوء معطيات علم اللغة املعاصر املتمث

  

ة وا ة املفعول به بين العالمات الجوهريه ة في ضوء نظرية األفضليه  لشكليه

ة اإلعرابية: النصب )الفتحة((، والوقوع عليه فعل  ة على نصب املفعول به )العالمة الشكليَّ تنصُّ القاعدة النحويَّ

 الستقرار النحاة لألداءات اللغوية 
ً
ق معنى مفعولية املفعول به(. وَوفقا ة: تحقُّ –الفاعل أو تأثيره فيه )العالمة الجوهريَّ

   - لمفعول بهل
ً
روا أنَّ    التي قد وضعوا شروطا  زمانية ومكانية لالحتجاج بها في التقعيد اللغوّي، فقرَّ

ً
حق املفعول به  وقيودا

ى إليه، ولقد كان حق    في الكالم، ألن فعل الفعل قد وقع به، فيكون فعل الفاعل قد تعدَّ
ً
النصُب إذا كان الفاعل مذكورا

 بينهمااملفعول به النصب والفاعل الرف 
ً
   .15ع تمييزا

، أنه وقع  إذن،  
ً
 منصوبا

ً
 عن كونه اسما

ً
املعيار الذي اعتمد عليه النحاة في تحديد مفعولية املفعول به، فضال

 على املفعولية، هذا بشرط وجود الفاعل في الجملة؛ ألنه إذا ما ُحذف  
ً
عليه فعُل الفاعل فيكون وقوع فعل الفاعل دليال

 للمجهول، وال يعود حالفاعل، فإن الفعل يكون 
ً
د بعض النحاة أن املفعول به   ق املفعول به النصب. مبنيا في حين يحّدِ

ر فيه  
ّ
، أما الفعل الذي ال يقع على ش يٍء وال يؤث

ً
ر فيه، فهذا الفعل يسمى متعديا ِ

ّ
يختصُّ بالفعل الذي يقع على ش يٍء ويؤث

 كما أشارنا إليه في حديثنا عن حد املفعول به.
ً
   فيسمى الزما

 من هذا، ُيعرف 
ً
م  وانطالقا

َ
املفعول به من خالل عالمته الشكلّية املتمثلة في النصب أو الفتحة التي تكون َعل

لة في وقوع فعل الفاعل على املفعول به أو  16املفعولية كما قّررها جمهور النحاة ِ
ّ
 إلى عالمته الجوهرّية املتمث

ً
، إضافة

ق يحيى عبابنة على أن
ّ
فه فيه  تطبيق العالمات الجوهرّية  تأثيره فيه. وُيعل على النمط التركيبّي ضمن تصنيفه الذي صنَّ

، فإذا كان في  
ً
 ألنها موضع غير قابل للخالف شريطة أن يكون تصنيف العالمة صحيحا

ً
 مهمة جدا

ً
النحاة يعد قضية

ٍف فإّن االختالف سيدبُّ بين النحاة فيه، فيختلفون في تصنيف التركيب في بابه ال فوه فيه. وأما العال تعسُّ مات  ذي صنَّ

 
ً
 حقيقيا

ً
را

ّ
عطي مؤش

ُ
فض ي إلى التدريج القواعدّي، وهي ال ت

ُ
د التصنيف  ( real indicator)الشكلّية فإنها هي التي ت

ّ
ُيؤك

 
ً
ق األمُر باالستدالل الهادف إلى التصنيف والتدريج وفقا

َّ
  النحوّي. ولهذا، فقد كان الخالف يشتعل بين النحاة عندما يتعل

 . 17ملسألة األفضلّية
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 لعناصر األفضلية القواعدّية للمفعول به في الجدول اآلتي: 
ً
 ويمكن أن نتصّور ذلك وفقا

 العناصر   العالمة 

 

 

 

ة   العالمة الشكليه

 العالمة اإلعرابّية: النصب )الفتحة(

 الرتبة:  

 + فاعل + مفعول به( ( 1) االختيارّية: )فعل

 به + فاعل(أو )فعل + مفعول            

 أو )مفعول به + فعل + فاعل(           

 + فعل + فاعل(   (2)اإللزامّية: )مفعول به 

 عامل النصب: ال بد من ِذكِره في الكالم

ة  وقع عليه فعُل الفاعل أو تأثيُره فيه العالمة الجوهريه

ة للمفعول به (: عناصر األفضلية 1جدول رقم )   القواعديه
 للمعلوم.لفعل ميكون ا ال بد أن (:1)

ً
 ومبنيا

ً
 تعديا

 في حالة أن يكون للمفعول به حق الصدارة في الكالم مثل أسماء االستفهام والشرط.  (:2)

 

 أنَّ ثمة مجموعة غير قليلة من األداءات اللغوية املختلفة للمفعول به، وجد النحاة أنها ال تفي 
ّ
بتلك إال

ذه األداءات في  لقواعدية التي وضعوها. ومع ذلك، أصّروا على إدراج هالعالمات الشكلّية أو اختّل عنصر من عناصرها ا

 من إيمانهم واعتمادهم الرئيس على العالمة  18باب املفعول به، ومن ثمَّ إخضاعها لقاعدة املفعول به 
ً
. وذلك انطالقا

 إلىالشكلية في عملية التصنيف النحوّي حت
ً
فوا لذلك رّد كل األسماء املنصوبة مثال

َّ
معنى املفعولية )إذ قد قّرروا   ى تكل

  19عولية(، وإن لم يتضح فيها هذا املعنى، بل لم يلمح فيها على اإلطالق بأن النصَب علم املف
ً
عة .  ونعرض هذه األداءات موزَّ

 على ثالث قضايا أساسية، وهي:

 

ة(: رفع املفعول به)في العالمة الشكلي القضية األولى   ة اإلعرابيه

 
ً
رها النحاة القدماء. غير أن   أنَّ من عالمات املكما أشرنا إليه سلفا ل في الفتحة كما قرَّ ِ

ّ
فعول به الشكلية النصَب املتمث

 والفاعل  
ً
هناك أداءات لغوية للمفعول به يبدو أنها متمّردة على هذه القاعدة املعيارية أْي يأتي املفعول به مرفوعا

 على الرغم من أنها صادرة من أبناء اللغة، ح
ً
به ونصب    يث قال بعض النحاة إنه مسموٌع من العرب رفع املفعول منصوبا

  .
ً
 الفاعل، وكذلك رفُعهما معا

 ومن تلك األداءات ما ُحكَي من كالم العرب النثرّي:  

  
َ
َرق

َ
سَر    -2، والثوُب املسماَر خ

َ
 20الزجاُج الحجَر ك

 أما من كالم العرب الشعرّي فهو كاآلتي: 

ْت مثُل القنافِذ َهّداجوَن قد  
َ
غ
َ
ْجَران، أو   َبل

َ
 ن

ْ
ت

َ
غ
َ
 21َسْوَءاِتهم َهَجُر   َبل

ـــَق كما  
ْ
ُموها في ِدَمش

َ
ْسل

َ
    أ

ْ
َمت

َ
ْسل

َ
 َوَهــقاأ

 
ة  22َوْحــِشيَّ

ـوم   
ُ
ش
َ َ
 مل
ً
اِن وَ كيف َمْن   إنَّ َمْن َصاَد َعْقَعقا

َ
َعق

ْ
 23بومُ َصاَد َعق
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 كما ورد من  ويبدو لنا أن هذه األداءات اللغوّية ال تخضع ملا وضعوه من الق
ْ
 إذ

ً
واعد املعيارية القياسية شكليا

رفُع املفعول به )الثوب، الزجاج، هجر، عقعقان، وحشية( ونصب الفاعل )املسمار، الحجر، سوءاتهم،  تلك األداءات 

 بعالمته الجوهرية:وهقا(. ويمكن توضيح ذلك في الجدول اآلتي م
ً
 قارنة

 

ة )كما َوَرَدت(   ة )الداللة( العال حسب   حسب العالمات الشكليه  مات الجوهريه

 املفعول  الفاعل  املفعول به  الفاعل  الفعل  الرقم

 الثوب املسمار  املسماَر  الثوُب  خرق  1

 الزجاج  الحجر  الحجَر  الزجاُج  كسر  2

 هجرا  سوءاتهم  سوءاِتهم  هجُر   بلغت 3

  أسلمت  4
ٌ
  وحشية

ً
 وحشية  وهق وهقا

ضمير مستتر )هو( في  صاد 5

 فعل )َصاَد(

ضمير مستتر )هو(   ن َقاعقع

 في فعل )َصاَد(

 عقعَقْيِن 

ة من حيث اإلعراب 2جدول رقم )    (: املفعول به بين عالماته الشكلية والجوهريه

 

 أْي )النصب(، بل أعطته  
ً
ه شكليا عِط املفعوَل به حقَّ

ُ
ن لنا الجدول املذكور أعاله أنَّ هذه األداءات لم ت ُيبّيِ

ى بقضية العنف اللغوّي في علم للفاعل، ووضعت حقَّ الفاعل )ال رفع( على عنق املفعول به. ولعل هذا الوضع ما ُيسمَّ

في كتابه الشهير )عنف اللغة(، إذ إنه وضع  ( J.J. Le Serecle)لوسركل اللغة املعاصر، والذي قد أشار إليه جان جاك 

 لقولهم:
ً
سَر الز  [ الش يء في غير ما ُوِضَع له من حقه. فلنأخذ منها مثال

َ
ٍل لغوّيٍ واٍع   ، [جاُج الحجَر ك ِ

ّ
فال يخفى على ُمحل

فيه أْن ُيدرك ما الذي يكسر )َمن يقوم بهذا الفعل( وما يقع عليه فعُل الفاعل هذا. فسرعان ما يقول من املفروض، إنَّ  

ر فيه، وليس بالعكس. ولذا، يح ِ
ّ
 في كسر الزجاج وُيؤث

ً
ل سببا ِ

ّ
  ّق للحجر الرفُع الحجر هو الذي يكسر الزجاَج؛ ألنه ُيشك

ر فيه، وللزجاج النصب على أنه مفعول به؛ إذ وقع عليه الكسُر.  
َّ
على أنه فاعٌل؛ إذ هو الذي أوقع الكسر على الحجر وأث

 كما أشرنا إليه في الجدول السابق. وكما  
ً
ولكن األداء الوارد من أبناء اللغة هنا ليس كما هو املقّرر، بل بالعكس تماما

ت في الداللة على املعاني النحوّية.  اءات أّن قيمة  نلحظ في هذه األد
ّ
 الحركات اإلعرابّية اضمحل

ا واجه النحاة القدماء هذه األداءات وما شابهها فأدَرجوها ضمن الشاذ من جّراء خروجها على القواعد التي  
َّ
ومل

ُروها ، لجأوا إ24قرَّ ق العالمة الشكلية للمفعول به. ومن ثمَّ لة أو الجوهرية ملفعولية  لى معيار الدال، وهي هنا ال تتحقَّ

املفعول به أْي وقوع فعل الفاعل عليه وتأثيره فيه. ولتبرير ذلك كله قالوا: فهُم املعنى وعدم اإللباس، وأنه يسمع ويحفظ  

مع ما   . أو قد حاولوا في تفسير هذه األداءات باللجوء إلى تقدير املراد منها حتى ينسجَم 25وال ُيقاس على ش يٍء من ذلك

ْت ... وضعوه م
َ
غ
َ
 قال ابن جني في املحتسب إن املراد في )القناِفِذ َهّداُجوَن قْد َبل

ً
ن القواعد القياسية املعيارية. فمثال

، ومثله قولهم
ً
ْت سوءاُتُهم هجرا

َ
غ
َ
ْت َسْواَءِتِهْم َهَجُر( هو: وَبل

َ
غ
َ
َما ... أسلَمْت وحشيَّ  :نجراَن أو َبل

َ
َق ك

ْ
ُموها في دمش

َ
  )أسل

ٌ
ة

، ومنه قولهَوَهَقا(، أ
ً
. وهكذا كان  26)ما أمسَك الحبَل حاِفره( أي: ما أمَسَك الحْبُل حاِفَرهُ  :ي: كما أسلم وهٌق وحشية

النحاة القدماء ينظرون إلى هذه األداءات اللغوية املسموعة عن العرب، بحيث فّسروها جاعلين القواعد املعيارية  

 أو م
ً
 لالحتكاالقياسية التي وضعوها سلطانا

ً
 بهذه األداءات لكونها  عيارا

ً
ُهْم من جانب، ليسوا مقتنعين تماما

َ
م إليه. ف
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 على القاعدة، ومن جانب آخر، فإنهم ليسوا قادِرين على االعتراض عليها لصدورها عن أبناء اللغة ضمن إطار  
ً
خروجا

ل في عملّية التقد
ّ
 ير والتأويل.عصر االحتجاج اللغوّي. فلجأوا إلى تفكيرهم النحوّي يتمث

ا قاله النحاة في تفسير هذه  و  لذا، نجد عند بعض الداِرسين اللغويين املعاِصرين وجهات نظر مغايرة عمَّ

ي كما ذهب إليه مضيان الرشيدي، وهو يرفض أنها ترتبط بأمن اللبس   عنى بمسألة املتبّقِ
ُ
األداءات. فمنهم يعتبرون أنها ت

 بورود ِكال املفعول والفاعل 
ً
 مستِدال

ً
  - في ُمجَملها–. وبالتالي، يصف هذه األداءات 28ومنصوَبيِن أخرى  27مرفوَعيِن تارة

بأنها من املتبِقي اللغوي أْي جزٌء من األداء غير الواعي من أبناء اللغة، فالعرب الفصحاء )أبناء اللغة( نطقوها في وقٍت  

في أذهانهم بصورٍة ناضجٍة، وفي وقٍت كانت   يدّيةالتقعلم تستقّر فيه القاعدة على وجِهها التام أو لم تكتمل الصورة 

يه ألسنُتهم ولم تخضع تلك األلسنة للتهذيب والتدريب،    على األلسنة من حيث إنهم ينطقون حسب ما تؤّدِ
ً
 نقال

ُ
اللغة

 .   29فكانت تخرج هذه األداءات لعدم وجود القاعدة التي تحكم األداء اللغوّي 

  ات ومألداءوأما ما نراه ها هنا لهذه ا 
ً
له النحاة من أمن اللبس وإمكانية اللجوء إلى التقدير فهو ليس مرتبطا ِ

ّ
ا يعل

بالدرجة األولى بالعملية اللغوية، وإنما يخصُّ بتفكيرهم النحوّي لتسويغ الحركة اإلعرابية وإلخضاعها للقواعد املعيارية  

ا ذهب إليه مضيان فاقنا مع ش يٍء ممَّ ِ
ّ
لذي يقول إنها من املتبقي اللغوي، غيَر أننا ال نقتنع  يدي االرش   التي َوَضُعوها. ومع ات

بما قاله بأنَّ الصورة التقعيدية غير مكتملة في أذهان أبناء اللغة وعدم وجود القاعدة تحكم ذلك األداء غير الواعي إذ  

ل أن نقول إنه األ   إال أْن ترك لنا احتماالت عديدة. ولذا، ال نفّضِ
ً
واعي من أبناء اللغة، بل  ير الداء غلم يثبت ذلك علميا

بنى على مبدأ  
ُ
ه من األداءات املتمّرِدة على القواعد القياسية املعيارّية، وهي قائمة على فكرة املتبقي التي ت

ّ
د أن

ّ
نريد أن نؤك

 ة اللاالستعمال والواقع اللغوي حيث إنها العملية اللغوّية التي ال تخضع للقواعد ولكنها تخضع للغة؛ ألنَّ طبيع
ُ
تيح  غة ت

قة.   ة الضّيِ ا تمنحه تلك القواعُد القياسيَّ  أوسع ألبنائهم في أدائهم اللغوي ِممَّ
ً
 ومساحة

ً
 حرية

 ال تشمل جميع األداءات اللغوّية التي أنتجها أبناء اللغة الذين احتجَّ بهم  
ً
زيادة على ذلك، أنَّ القواعد أصال

 مما جعل النحاة غير قادرين على تفسير 
ُ
 بلجوئهم إلى التأويل والتقدير.  اهر االظو  النحاة

َّ
للغوية املخالفة للقواعد إال

 كما أقّره النحاة القدماء كقول أبي علي  
ً
وذلك بسبب أنَّ استقراءهم اللغوّي في عملية التقعيد اللغوي كان ناقصا

ده يحيى عبابنة بالنظرة30الفارس ي "هو كثير في كالمهم )العرب( وال ُيقاس عليه"
ّ
عملية   ملعاِصرة بأنَّ فية االوص  . وأك

استقراء العربية كلها في قرٍن أو قرنين، أمر دونه مشقات وأهوال النتشار العرب على رقعة واسعة من األرض، ويصعب 

 في هذا املكان، قد يكون  
ً
على العلماء التحكم في كثرة استعمال النمط اللغوي أو قلته فيها، فما يمكن أن يكون كثيرا

 أو 
ً
 فيمعدومقليال

ً
   ا

ً
 في فترة زمانية تالية تبعا

ً
 في هذه الِحقبة الزمانية، قد يصبح قليال

ً
مكان آخر، وكذلك ما يكون كثيرا

لقوانين التطّور اللغوّي. زد على ذلك، لم يكن باستطاعتهم أن يسمعوا كل ما نطقت به العرب من استعماالت لغوية  

 .  31وية التركيبية غير نهائيةاللغ داءات قبل تدريجها من الكثير إلى الرديء، ألنَّ األ 

ف على هذا الحّدِ من التفسير القائم على املتبقي لوصف وتفسير  
َّ
 من ذلك، نرى أنه ال يمكن أن نتوق

ً
وانطالقا

ر في ضوء فكرة األفضلّية املهتمة   فسَّ
ُ
ر إليها وت

َ
مثل هذه األداءات اللغوية بصورة لغوية متكاملة، بل ال بد له أن ُينظ

ُّ تعمالّي الواقعي ألبناء اللغة، والتي تتعلق بالصحة اللغوّية أكثر من تعلاالس  لجانببا قها بالصحة النحوّية أو  ّّ

 )إذ تكاد كلها تسير على قضية واحدة أْي رفع  
ً
 لذلك، فلنأخذ من األداءات اللغوية السابقة مثاال

ً
القواعدية. وتوضيحا

َرَق 
َ
ملسماَر". ويمكن عرض هذا األداء اللغوّي املتمّرد على القاعدة على  وُب ا الثاملفعول به(، كقولهم النثرّي السابق: "خ

 مجموعة العناصر القواعدية في الجدول اآلتي:
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 األداء اللغويه 

  األفضلية القواعدية 

 

الفعل   األفضلية االستعمالية

املتعدي  

واملبنيه  

 للمعلوم 

ذكر الفاعل  

 واملفعول به 

رفع 

 الفاعل 

نصب 

 املفعول به 

الثوُب  ق خر 

 املسماَر 

  x x  

 (: عناصر األفضلية للمفعول به بخصوص اإلعراب 3جدول رقم ) 

 

إذا نظرنا إلى الجدول السابق نظرة مبنية على معياَرْي األفضلية )األفضلية القواعدية واألفضلية  

ب املفعول به يتمثل في ما  االستعمالية(، سنجد وْجَه انتهاِك التركيب )خرق الثوُب املسماَر( لقاعدة رفع الفاعل ونص 

اختالله في إعطاء العالمة  -في هذا التركيب-اة، وهي اختلَّ عنصر من عناصر األفضلّية القواعدية التي وضعها النح 

اإلعرابية لصاحبها، وهي )النصب( للمفعول به وكذلك )الرفع( للفاعل، وهي من عالماتهما الشكلّية. وللداللة على اختراق  

 من عناصر ( x)ضعنا رمز تلك القاعدة، و 
ً
ق عنصرا ه لم ُيحّقِ األفضلّية القواعدية، ولكنه  تحت خانة العنصر. ومع أنَّ

 عن أبناء اللغة وطاملا هذا   -كما في بقية األداءات السالفة الذكر –
ً
ق أفضليَته االستعمالية لكونه ناتجا ما زال يحّقِ

 يكون من العناصر األساسية املهمة التي 
َّ
   االختالل أال

ً
فض ي إلى االختالل التركيبي الذي يفقدها شروط الصحة، فضال

ُ
ت

 لجأ إلى التقدير بالحركة  32حّقق العالمات الجوهرية الدالليةعن أنه ي
ّ
َعله النحاة القدماء مثل ابن جني ملا

َ
. أما ما ف

ه يفض ي إلى تفكيك النّص )األداء ال
ّ
لغوّي( وتغييره، وكما أن عملية  اإلعرابية فهو أمر ال يسمح به األداء اللغوّي، إذ إن

 إلى تسويغ الحركة 
ً
ق األفضلية  التقدير تهدف أساسا اإلعرابية، وتوجيهها ألفضلية النمط القواعدية ولكنها ال تحّقِ

 بالنسبة للنمط نفسه كما ورد عند أبناء اللغة. 

 

 والفاعل القضية الثانية )من حيث الرتبة(: تأخير املفعول به الالزم تقديُمه عن الفعل 

معوها في الرتبة األصلية املحفوظة للمفعول به. وذلك  كما قد بحث النحاة بناًء على استقرائهم للمادة اللغوية التي ج 

ر عن   خُّ
َ
أ روا أنَّ األصل في املفعول به التَّ  كما تشير إليها هذه الدراسة. فقرَّ

ً
ل إحدى عالماته الشكلية قواعديا ِ

ّ
ألنها تمث

ِفْعل َجَوازً الفعل والفاعل َوقد 
ْ
م على ال م على الفاعل جواًزا ووجوًبا. َوقد ُيقدَّ ذْبُتْم وُيقدَّ

َ
 ك

ً
ا  ا نحو: ﴿ففريقا

ً
ريق

َ
ف

 فهو يكون ِفي سبعة مواضع33تقتلون 
ً
ِفْعل وجوبا

ْ
ْفُعول ِبِه على ال

َ ْ
ْقِديم امل

َ
 ، وهي:34﴾. وأما ت

ن شرطا؛ مثل:  رمه.   َمْن تكرم ِإذا تضمَّ
ْ
 أك

 
َ
ى ش

َ
ْحو: ِإذا أضيف ِإل

َ
مُ رط، ن

َ
ال
ُ
 تضرب أْضرب.  َمْن  غ

ْحو: 
َ
ن استفهاما، ن ْيت؟  َمْن  ِإذا تضمَّ

َ
 َرأ

 رأيت؟  غالم َمْن إذا أضيف إلى استفهام، نحو:  

 [.9{ ]الضحى: 35فال تقهر اليتيَم إذا نصبه جواب )أما(، نحو: }فأما 

 إذا نصبه فعل أمر دخلت عليه الفاء، نحو: 
ً
اْضِرْب.  زيدا

َ
 ف
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ْم  ل )كم( الخبر إذا كان معمو 
َ
ٍم ية، نحو: ك

َ
ال
ُ
  غ

َ
 من الغلمان ملكَت. َمل

ً
َت، أْي: كثيرا

ْ
 ك

ط الضوء على ما ينتهك هذه القيود أو القواعد الصارمة، من األدءات اللغوية  
ّ
 أنَّ هذه الدراسة تريد أن تسل

َّ
إال

. وذلك نجده في قضية تأخير املفعول  للمفعول به، وهي صادرة من أبناء اللغة )اللغة العربية( في عصر االحتجاج اللغوّي 

نه  السابق(، كما  7إذا كان معمول )كم( الخبرية )املوضع رقم الالزم تقديُمه عن الفعل والفاعل به 
َ
َفش: أ

ْ
حكاه األخ

ٍة 
َ
ٍة َرِديئ

َ
غ
ُ
ٍم، ووصفه ِبل

َ
ال

ُ
ْم غ

َ
َت ك

ْ
ك
َ
ْحو: َمل

َ
َفاِعل ن

ْ
ِخيُره َعن ال

ْ
أ
َ
لقدماء حينما تصّدوا  . وهكذا نجد طريقة النحاة ا 36 يجوز ت

ات اللغوية املتمّرِدة على القواعد املعيارية القياسية التي وضعوها ومع أنهم غيُر قادرين على رفضها بل قالوا إنه  لألداء

كؤوا في تفسيرها في كثير من األحيان، على تدريجهم إياها إلى درجاٍت استعملية بمصطلحات  محّددة؛ مثل:  جائٌز، فاتَّ

رد،  ونادر، وقليل،غالب، وكثير،  
ّ
وشاذ، وأكثر من أن يحص ى، وصحيح، ومشهور، واألعم األكثر، واألقل واألندر،    37ومط

، وإن كان استقراؤهم ال يسلم من النقد ويوَصف بالنقص خاصة  38ومستعمل، وضعيف، ونادر، والعرب كلها تقول 

بسبب أن ذلك األداء  ليس إال  - ترى هذه الدراسة كما– نَّ وصفهم للغة برداءة عند علماء النحو املعاِصرين. وبالتالي، إ

ٌر ُمقِنع لهذه املسألة طاملا أن ذلك األداء   ه ال يتّوفر لديهم مبّرِ اللغوي ُيخاِلف ما وضعوه من القواعد، مما ُيوحي بأنَّ

 اللغوّي يصدر من أبناء اللغة.

 إلى  - ولذا، فإن هذه الدراسة ترى 
ً
ا مما سبق لألداءإضافة نَّ تبقي اللغوي  ات اللغوية املصّنفة ضمن املما بيَّ

 في التعبير  
ً
 للغة التي تتيح أكثر حرية

ً
 على القواعد وخاضعة

ً
 من األداءات    –لكونها متمّرِدة

ً
أنَّ األداء اللغوي السابق أيضا

صطلح  ه )عنف اللغة( وهو صاحب املاللغوية التي تنبع من منطقة املتبقي. وحسب ما قاله جان جاك لوسركل في كتاب

 من منطقٍة مظلمٍة من نفس اإلنسان، وهي عملية  "املتبقي"، تتحّدد منط
ً
قة خروج األداءات اللغوية املتمّرِدة عادة

. وذلك ال سيما األداءات اللغوية التي ترتبط بزالت اللسان  39النفس الالوعية، وبالتالي ال تخضع ألّيِ نظام أو معيار

 إلفصاحّية. والتعابير االنفعالّية أو اوبالنكات 

ٍم!وإذا أعدنا النظر إلى األداء اللغوي السابق املتمّرِد على القاعدة وهو )
َ
ال
ُ
ْم غ

َ
 ك

َ
ت

ْ
ك
َ
(، يمكن لنا إدراُجه تحت  َمل

مّية. ولذا،  التعابير االنفعالية أو اإلفصاحية إذ )كم( هنا تفيد اإلخبار بالكثرة أو ما يسمى كم الخبرية وليس كم االستفها

ير اإلفصاحّي لم ُتهيمن عليه القاعدة املعيارية، بل قاله للمتلقي كما أراَدت  حينما أراد إطالق هذا التعبلعل ابن اللغة 

 عما يجول في نفسه. وعلى الرغم من أن هذا املفهوم ينطبق على االنفالت الذي يحّسه اإلنسان في 
ً
 حقيقيا

ً
نفُسه تعبيرا

ّدِ االنفالت التام أو حد الالمعقول، فإنَّ  لقاعدة، فإنها ال تصل إلى حة مهما ابتعدت وانفلتت عن ا، إال أن اللغ40الحلم 

 من هدفها التداولّي التواصليّ 
ً
م شيئا  . 41اللغة ال تصل إلى مرحلٍة من التعمية التي ال يمكن أن تقّدِ

ق فيه أفضليته االستعمالي  قق أفضليته  ة على الرغم من أنه ال يّحِ ومن زاويٍة أخرى، هذا األداء اللغوي يتحقَّ

ل إلى النمط األفضل  القواعدية الختر   من عناصر أفضليته القواعدية، ويمكن معرفة هذا االختراق والتوصُّ
ً
اقه عنصرا

 للقاعدة، وكالهما صادران من كالم 
ً
بناًء على تحقيقه ملعياري األفضلية، بعرض ذلك األداء واألداء الذي جاء مواِفقا

 ء اللغة، في الجدول اآلتي:أبنا
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 األداء اللغويه 

  األفضلية القواعدية 

 

 األفضلية االستعمالية

الفعل  

املتعدي  

واملبنيه  

 للمعلوم 

ذكر الفاعل  

واملفعول  

 به

معمول  

لـ)كم( 

 خبرية 

تقديم  

املفعول به  

على الفعل  

 والفاعل 

ٍم  1
َ
ال

ُ
ْم غ

َ
  ك

َت!
ْ
ك
َ
 َمل

     

َت  2
ْ
ك
َ
ْم  َمل

َ
ك

ٍم 
َ
ال

ُ
 !غ

   X  

 األفضلية للمفعول به بخصوص الرتبة(: عناصر 4جدول رقم ) 

 

 ملعياَري األفضلية على األدائين اللغوَييِن السابقين، يشير الجدول املذكور أعاله إلى أن األداء اللغوّي  
ً
تطبيقا

 لـ )كم( الخبر ( َحّقق جميع عناصر األفضلية القواعدية التي تنصُّ على  1رقم )
ً
ّية، فتقديمه  أنَّ إذا كان املفعول به معموال

. ومن 
ً
ثمَّ يحتّل الترتيب األول واألفضل في التصنيف من حيث أفضليته القواعدّية  على الفعل والفاعل إلزاميا

  ( الذي حّقق شرط األفضلية االستعمالية عن طريق ورو 2واالستعمالّية. ويأتي بعده األداُء اللغوّي رقم )
ً
ده نمطا

 عند العرب، بل أقرَّ املرا
ً
حيح ويجوز القياُس عليه وأنه  دي في كتابه )توضيح املقاصد واملسالك( بأنه الصاستعماليا

 على اللهجة، بل إن أكثَر وروده كان بمعنى )استعمال(  42لغة
ً
 بأن مصطلح "لغة" ال يدل دائما

ً
  43. وعلما

ً
. ولكنه فقد شرطا

 لـمن شروط األفضلية القواعد
ً
ر املفعول به الذي كان معموال  بذلك  ّية، إذ تأخَّ

ً
)كم( الخبرية عن الفعل والفاعل، مخترقا

 النحويين، ليخرم بذلك شرط من شروط القاعدة النحوية وهي الرتبة املحفوظة اإللزامية للمفعول به.  وبذلك،  ق
َ
اعدة

 أن
َّ
أن   فقداَن أحد عناصر األفضلية القواعدّية ال يعني  ينال الترتيب الثاني في التصنيف بحسب معياري األفضلية، إال

ل أفضلية من األداء األول الذي حّقق شروط القواعدية واالستعمال. ومن  األداء اللغوّي الثاني غيُر صحيح، بل هو أق

عات في التعبير التي تتيحه الن التنوُّ ِ
ّ
 أّن هذين األدائين الواِردين من أبناء اللغة يشك

ً
ا اللغة وليست  هنا، نلحظ أيضا

قة. ولعل عات األدائية اللغوية تشير إلى ما  القواعد القياسية الضّيِ الت  هذه التنوُّ ُيعرف في علم اللغة املعاصر بالتحوُّ

وقد ذهب تشومسكي إلى أن الكاتب أو املتكلم  .  (Alternative Forms)األسلوبية التي تنتج عنها الصيغ االختيارية أو البديلة  

تحويالت في لغته، وبخاصة التحويالت األسلوبية  وم خاص لألسلوب إلى استخدام أنواع مختلفة من الينطلق من مفه

 عنده، ألن هذا االختيار دون غيره إنما هو أصال استغالٌل لطاقات اللغة الكامنة  ا
ً
 أسلوبيا

ً
زا الختيارية التي قد تصبح مميَّ

الت معينة  .  44في النظام اللغوّي بتحوُّ

 

 املفعول به القضية الثالثة )من حيث ذكر العامل(: تقدير عامل النصب في 

ه. وهذا العامل إما أن  
َ
حَدث

َ
 أ
ً
ه منصوب وأنَّ هذا املنصوب يقتض ي عامال مما حكم القاعدة النحوّية في باب املفعول به أنَّ

الفكر التحليلّي العاملّي للعالقة  يكون من الفعل أو ما ينوب عنه من الصفات وأسماء األفعال. وهذا الحكم ينطلق من 

ر وال  غوّي أو ما يطلق عليه نظرية العامل. فتنصُّ القاعدة في األ بين مفردات التركيب الل
َ
صل على أنَّ العامل فيه ُيذك

ف، غيَر أن ثمة مجموعة غير قليلة من األداءات اللغوية للمفعول به، الصادرة من أبناء اللغة ُيحذف فيها عامُل  
َ
ُيحذ
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مَّ صارتن
َ
 لعلة كثرة االستعمال، ومن ث

ً
 سماعيا

ً
ر، فهي من العبارات الثا  صبه إلزاميا غيَّ

ُ
بتة.  تجري مجرى األمثال التي ال ت

ومع ذلك، بناًء على نظريتهم السابقة )نظرية العامل( ُيِصرُّ النحويون على البحث عن عامل عمل النصب فيها ليس إال  

ة بالجانب  يتها. وهذا البحث كما يرى يحيى عبابنة ال ينسجم مع فكرة األ للداللة على اتساق نظريتهم وشمول فضلية املهتمَّ

ق بالصح
َّ
قها بالصحة النحوّيةاالستعمالّي ألنها تتعل

ُّ
 . فمن ذلك ما جاء في قولهم النثرّي:  45ة اللغوّية أكثر من تعل

لَّ )
ُ
يٍء وال  ك

َ
 ش 

َ
ون أن هذا األداُحرهٍ  شتيمة ء اللغوّي قد ورد عن العرب وهو يحمل عالمة  (: وقد وجد النحويُّ

ا كان النصب علمالفتحة في آخره 
ّ
روا أنه منصوٌب. ومل (، فقرَّ

َ
، شتيمة ر النحاة   )كلَّ املفعولية ال يخرج عنها، فقد قدَّ

 ُح 
َ
ِتيَمة

َ
ِكْب( ش

َ
ْرت
َ
لَّ ش يٍء و)ال ت

ُ
ِت( ك

ْ
، وهو: )ائ

ً
 سماعيا

ً
 إلزاميا

ً
 وإن كان يحذف حذفا

ً
 . 46ّرٍ لهما عامال

َب )
َ
ِكال

ْ
رِ   ال

َ
َبق

ْ
، خيرهم وشرهم، (: ومعناه: خّلِ بين النَعلى ال

ً
واغتنم أنت طريق السالمة. وقد قرر   اس جميعا

ْرِسْل(، أي: أرسل الكالَب على  
َ
، وذهبوا إلى أن تقديره هو )أ

ً
النحاة أنَّ هذا األداء اللغوّي مما أضمر عامله إلزاميا

 .  47البقر

ى تسويغ الحركة  تقدير النحاة السابق من حيث انسجامه مع داللة التركيب وقدرته علومع أنَّ وجاهة 

، بل هو  49وال يسمح به األداء اللغوّي  48مل( ال يخضع للعملية اللغويةالفتحة(، غيَر أنه )تقدير العا- اإلعرابية )النصب

 العامل لوجود الحركة اإلعرابّية الواردة في 
ُ
جزٌء من التفكير النحوّي الذي استحوذت على معظم تفسيراته نظرية

أّن علمية التقدير هنا ترمي إلى تحقيق عنصَرْي اإلسناد في هذا األداء اللغوّي الصحيح. فالفعل    االستعاالت العربّية. وكما 

َت"  املقّدر )ائِت( و)ال ترتكْب( 
ْ
ن
َ
 املسند إليه وهو الفاعل؛ ضمير مستتر "أ

ً
ل املسند، الذي يضمُّ فيه أيضا ِ

ّ
ْرِسل( يمث

َ
و)أ

 للتالز 
ً
ْرِسل( وفقا

َ
م التركيبّي املنطقّي بين الفعل والفاعل، فال فعل دون فاعل أْي وجود الفاعل  في )ائِت( و)ال ترتكْب( و)أ

ف أنَّ عملية تقدير العامل السابق يعمل على األمرين، أولهما  متحّصل بالضرورة من وجود الفعل. ونستطيع أن نستش

ا هذا  تسويغ الحركة اإلعرابّية، وثانيهما إقامة عناصر اإلسناد، بيد أنها ال تهدف إال لتح
َّ َ
قيق األفضلية القواعدية مل

ق العالمات الجوهرّية ، وهو أمر قواعدّي ال  الحذف اإللزامّي يشير إلى اختراق عنصر من عناصر هذه األفضلية وتحقُّ

ة بالنسبة للنمط نفسه، وأفضليته من وجهة نظرنا قد   حّقق األفضلية االستعماليَّ
ُ
لغوّي، إذ إن عملية التقدير ال ت

قت اس .  تحقَّ
ً
 تعماليا

 قولهم )   
ً
اومثل هذا التقدير أيضا

َ
  َهذ

َ
َعَماتِ َوال َ

 من األداَءْيِن َك ز
ً
السابقيِن  (، فهذا األداء اللغوي ال يختلف كثيرا

من ناحية وجوب حذف العامل وتقديره ليوافق الداللة العامة لالستعمال وكذلك االكتفاء بمورد السماع منه، غير أنَّ  

يِن الرفع والنصب    الفرق الجذرّي بينهما
َ
كما الحظته آمنة الزعبي يكمن في أن اسم اإلشارة )هذا( اسم مبني يقبل االحتمال

  وإن كانت )زعماِتك( قد جاءت
ً
. ومع هذا، فّضل النحاة في تقدير العامل السم اإلشارة )هذا( الرفَع على  50منصوبة

ب في )زعماِتك( فقد قّدروا عامل النصب املحذوف  النصب، فهو )هذا هو الحّق( على االبتداء والخبر. وأما املنصو 

هو تقدير يخدم التفكير النحوّي عندهم، وال   . ومن املالحظ أن هذا التقدير51اإللزامّي فيه بـ )وال أتوّهم( أو )وال أزعم(  

 )افع
ً
ّقدر عامل نصب السم اإلشارة فنقول مثال

ُ
ْم ن

َ
 ِلَم ل

ْ
ق بالضرورة بالعملية اللغوّية، إذ

َّ
ل هذا( أو )أّدِ هذا(، غير  يتعل

نا نرى    أنَّ السياق التداولّي التواصلّي لهذا األداء ذو خاصية سياقية دفعت النحاة إلى تقدير حالة الرفع. كما  – ولذا، فإنَّ

 
ً
ق أفضلية النمط االستعمالية. -قلنا سابقا  أّن هذا التقدير ال يحّقِ

ل أو ما شابهه من القرآن الكريم فأما تقديُر النحاة في عامل نصب املفعول به مما ج  
َ
ث
َ
هو كقوله  رى مجرى امل

 انَتُهوا تعالى: ﴿
ً
ْيرا

َ
م خ

ُ
ك
َ
( في اآل 52﴾ل

ً
ية الكريمة قد انتصب بمضمر، أْي إنَّ عامل النصب فيها  . وذكر النحاة أّن )خيرا

وا ، أو  اقصدوامضمر، وتقديره: "
ُ
ت
ْ
 لكم".    53َوأ

ً
 خيرا

ً
 يهونرى مهما كان هذا التقدير يحأمرا

ً
 جيدا

ً
دف  اول أن يعطي توجيها

إلى تطبيق القاعدة النحوّية، فهو من الناحية القواعدية يحقق هذه األفضلية ولكنه يستند إلى العالمات الشكلية.  
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ي إلى تفكيك النص ال قرآنّي ونظمه بما ال  وأخطر من ذلك، تقدير العامل أو محاولة إظهار العامل في اآلية القرآنية يؤّدِ

فق م لجوء إلى القول باألفضلّية االستعمالّية دون حشر النمط القرآنّي في القواعد،  ع فصاحة النص الكريم. وأما ال يتَّ

 فهو ما يحفظ للنص بهاؤه ويظهر إعجازه.  

 هذه القضية في كالم العرب الشعرّي، وهي اللفظة )  
ً
 عذيَركنجد أيضا

َ
ر: أ قدَّ

ُ
ْحِضْر َعاِذَرَك. وقد  ( التي تعني وت

 :  54يكرب  لك في قول الشاعر عمرو بن معدَورد ذ
 

ِلي  
ْ
ت
َ
ُه َوُيريُد ق

َ
ِريُد َحيات

ُ
َك ِمْن ُمراِد  َعِذيَرَك  أ ِ

ِليه
َ
 ِمْن خ

 

وهذه األداءات اللغوية وما شابهها قد صارت مع مرور الزمن وكثرِة التداول بمثابة عبارات ثابتة، أو عبارات  

حدثين اسم "الكالشيه". وهو مصطلح يدلل على العبارات الثابتة التي  سياقية، وهي التي يطلق عليها بعض الباحثين امل

، غير أن العبارة    يستطيع املتلقي أن يكملها بمجرد أنه سمع أولها، وهي
ً
، وال يمكن إنتاُجها إبداعيا

ً
عبارات متوارثة لغويا

 بالجانب االست
ً
عمالي من األولى، فهي تختص بموقف  السياقية تختلف عن العبارة الثابتة في أنَّ األخيرة أكثر ارتباطا

درس وفق الجانب التركيبي للغة، بل إننا 
ُ
نستعملها في املجال النقدّي للحكم    استعمالي معين، وأما العبارة السياقية فال ت

على العملية الكتابية اإلبداعية. وتشترك العبارة الثابتة مع العبارة السياقية في أنهما من مخرجات الذاكرة اللغوية 

(memory،)  د  وليستا من مخرجات النظام اللغوّي العام املجرد كة أو ا(  competency)  املجرَّ
َ
ل
َ
لكفاية  الذي ُيزّود املتكلَم بامل

 .  55اللغوية التي تختزن فيها القواعد الكلية إلنتاج وإبداع الجمل والتراكيب اللغوّية ال حصر لها
 
ً
 وسهال

ً
 وأهال

ً
 . مرحبا

ً
ير أو التأويل التي استعان بها النحاة عند   على أنَّ عملية التقدوتعثر هذه الدراسة أيضا

 من  التصّدي لهذه األداءات اللغوّية، بناء على 
ً
ل فيه نوعا ِ

ّ
ر في التصنيف النحوّي أو تشك ِ

ّ
ؤث

ُ
عالماته الشكلية قد ت

 االضطراب في ذلك التصنيف. وذلك كقولهم )
ً
 وسهال

ً
 وأهال

ً
 هذمرحبا

َ
ف ا التركيب في باب املفعول  (، إذ يمكن أن ُيصنَّ

َصَدك، فعندئٍذ يكون 
َ
ْن ق

َ
 مل

ً
تأويله تأويل املفعول به وهو بمعنى:  به واملفعول املطلق. إذا كان هذا األداء يفيُد خبرا

 
ً
 وَسَعة

ً
 رحبا

َ
. وأما إذا كان هذا األداء أو التركيب  صادفت

ً
 ال حزنا

ً
 وخفضا

ً
 أي: لّينا

ً
، ومن يقوم لك مقاَم األهل، وسهال

 على تقدير: 
ً
 محموال

ْ
ت

َ
َهل

َ
 بالُدك وأ

ْ
سيبويه   ، فيكون دعاًء للمسافر وحملها يكون على املفعول املطلق، وهو رأيرُحَبت

 تنّبه إليه يحيى عبابنة بأّن العالمات الشكلّية ال  56وأبي حيان األندلس ي وأورده السيوطي
َ
د لنا ومِلا ِ

ّ
. فلعل هذا الوضع ُيؤك

 ح
ً
را

ّ
عطي بالضرورة مؤش

ُ
د التصنيف. وبالتالي، فقد كان الخالف يشتعل بين النحاة يتعلق األمر باالستدالل  ت ِ

ّ
 يؤك

ً
قيقيا

 ملسألة األفضليةالهادف إلى التصن
ً
 .     57يف والتدريج وفقا

 

 خاتمة ال

ص أهم ما توصلنا إليه من نتائج كاآلتي:
ّ
 وفي ختام هذه الدراسة، نلخ

لت العالمات الشكلّية للمفعول به ثال 
ّ
ءات اللغوية تعارضت مع  ث قضايا نحوّية وال سيما إذا كانت األداشك

رفع املفعول به، وتأخير املفعول به الالزم تقديُمه عن الفعل والفاعل، وتقدير  القواعد املعيارية. وهذه القضايا تتمثل في  

ر  ِ
ّ
 حقيقية ثابتة على صحة  عامل النصب في املفعول به. ويؤكد ذلك على أّن العالمات الشكلية ليست بالضرورة مؤش

ً
ة

لى التقدير في تفسير وتبرير  فض ي إلى عدم االستقرار في ذلك التصنيف نتيجة للجوئهم إُّ التصنيف النحوّي مما قد ي

 إذ يمكن 
ً
( مثال

ً
 وسهال

ً
 وأهال

ً
تصنيُفها في   -حسب تقديراتهم–تلك العالمات الشكلية كما أشرنا إليه في التركيب )مرحبا

 و املفعول املطلق.  باب املفعول به أ
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فإذا كانت تخالف تلك    تبلورت نظرة النحاة إلى الظواهر أو األداءات اللغوية أنها قائمة على القواعد الصارمة. 

 أن هذه  
َّ
القواعد املعيارية، لجأوا إلى التقدير والتأويل لتسويغ الحركة اإلعرابية وتحقيق عنصَرْي اإلسناد فيها. إال

ويل( ال يخضع للعملية اللغوية وال يسمح به األداء اللغوّي، بل هو جزٌء من التفكير النحوّي الذي  العملية )التقدير والتأ

 العامل لوجود الحركة اإلعرابّية الواردة في االستعماالت العربّية. استحوذت ع 
ُ
 لى معظم تفسيراته نظرية

ية املتمردة على القواعد القياسية  ولذا، فإن النظرة القائمة على نظرية األفضلية إلى تلك األداءات اللغو 

 
ً
 لغويا

ً
 من شروط    املعيارية تعطي لنا تفسيرا

ً
 وإن كانت لم تحقق شرطا

ً
محضا بحيث إنها قد حّققت أفضليتها استعماليا

 في بيئة  القواعد. وزد على ذلك، قد أنتجت تلك األداءات الصي
ُ
غ البديلة ناجمة عن العمر الطويل الذي قضته العربية

 غير إلزا جغرافية
ً
 اختياريا

ً
 مّي.   واسعة أتاحت لها تطبيق القوانين اللغوية تطبيقا

د على أن االستعمال هو أساس األفضلية في اللغة العربية. وهو )االستعمال( كما نرى القانون   ِ
ّ
وكل ذلك يؤك

صادرة عن أبناء اللغة وليس  ي ال بد أن يعتمد عليه في الحكم على التراكيب أو األداءات اللغوية الاألساس ّي األول الذ

 القواعد املعيارية الضّيقة.  
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، تحقيق همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ جالل الدين السيوطي، 425، ص 1م(، ج1998ابن مالك، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

 . 6، ص 2عبد الحميد هنداوي، )مصر: املكتبة التوفيقية(، ج 

األشموني، علي بن محمد بن عيس ى،  ؛917، ص مغني اللبيب عن كتب األعاريب؛ ابن هشام، 78ص  ل في النحو،األصو ابن السراج، 23

. هذا البيت 6ص   همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،؛ جالل الدين السيوطي، 425ص  شرح األشموني على ألفية ابن مالك، 

، م(1994، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2هدي محمد ناصر الدين، ط شرح م ديوان األخطل،لألخطل، انظر: األخطل، غياث بن غوث، 

 ، برواية :109ص 

ْت 
َ
غ
َ
ْجَران، أو  مثُل القنافِذ َهّداجوَن قد َبل

َ
ثت َسْوَءاِتهم َهَجُر ن ِ

 ُحده

على للشئون ، وزارة األوقاف باملجلس األ املحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهاابن جني، أبو الفتح عثمان، 24

 .118، ص 2م، ج1999اإلسالمية، 

 لرفع املفعول به 7، ص 2، ج همع الهوامع؛ السيوطي، 918ص  للبيب،مغني اابن هشام، 25
ً
. وهذا الشاهد الشعري يمثل مثاال

 .
ً
 والفاعل معا

 .161، )القاهرة: دار املعارف، د.ت(، ص 7ط  املدارس النحوية،شوقي ضيف، 26

 .6، ص 2ج  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،انظر مثال: جالل الدين السيوطي، 27

 .118ص  املحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها،ي، أبو الفتح عثمان، جن ابن28

ومكقول الشاعر السابق: 
ُ
ش
َ َ
 مل
ً
اِن َوبومُ كيف َمْن    إنَّ َمْن َصاَد َعْقَعقا

َ
َعق

ْ
 .َصاَد َعق

ل ألبي حيان الفقعس ي في: ابن منظور، أبو . وهذا الرجز ينسب ملساور بن هند العنس ي، ويقاالقدمامنه  الحياِت كقول الشاعر: قد سالم 

 .366، ص 5)بيروت: دار صادر، د.ت(، ج  لسان العرب،محمد بن مكرم بن علي، 29 الفضل

ة بين القاعدة واملتبقيمضيان عواد الرشيدي، 30 ، )رسالة الدكتوراه في الدراسات اللغوية، البنية التركيبية ملكمالت العملية اإلسناديه

 .23-21ص م(، 2013بنة، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة مؤته، إشراف يحيى عبا

 عن: مطاوع 31
ً
، )رسالة ماجستير في اللغة القاعدة النحوية بين النظر والتطبيق في ضوء علم اللغة املعاصرمحمد العامودي، نقال

 .47م(، ص 1985العربية )لغة ونحو(، إشراف الدكتور خليل عمايرة، كلية اآلداب، جامعة اليرموك، 

 .352و 349ب الثقافي، د.ت(، ص ، )إربد: دار الكتاالقراءات القرآنية رؤى لغوية معاصرةيحيى عبابنة، 32

،يحيى عبابنة، 33
ً
مقالة في: الحجيلي، ماجد عيث، في أروقة العربية  القواعدية وأشكال األفضلية في النحو املفعول املطلق أنموذجا

 .582 م(، ص2016(، )إربد: عالم الكتب الحديث، 3ور إسماعيل عمايرة، سلسلة دراسات لسانية )بحوث لسانية مهداة إلى الدكت

 .87، اآلية: 2البقرة، 34

 .6-5، ص همع الهوامع في شرح جمع الجوامعجالل الدين السيوطي، 35

 .9الضحى، اآلية: 36

 . 9، ص 2ج  همع الهوامع،جالل الدين السيوطي، 37

وأنواعها،ين السيوطي، عبد الرحمن جالل الد38  .234، ص 1م(، ج 2008، )القاهرة: مكتبة دار التراث، 3ط  املزهر في علوم اللغة 

غويه في كتاب اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين ألبي البركات األنباري محمد نيزوان بن موسلينغ، 39
ه
درجات االستعمال الل

 .م2015)بحث غير منشور(،  دراسة وصفية تحليلية



 

115 
 

 .13-12م(، ص 2005ترجمة محمد بدوي، )بيروت: منشورات املنظمة العربية للترجمة،  عنف اللغة،جان جاكلوسركل، 40

 املرجع نفسه.41

 .111م(، ص 1986ترجمة فؤاد كامل، )بغداد:  العزلة واملجتمع،نيكوالي برديائيف، 42

شرح وتحقيق عبد الرحمن علي  مالك،ة ابن ملسالك، شرح ألفيتوضيح املقاصد وااملرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم، 43

 .1341، ص 3م(، ج 2008، 1سليمان، )القاهرة: دار الفكر العربي، ط 

 . 205، )إربد: عالم الكتب الحديث، د.ت(، ص القراءات القرآنية رؤى لغوية معاصرةيحيى عبابنة، 44

ةجون ليونز، 45  . 33م(، ص 1985دار املعرفة الجامعّية، كندرية: ، )اإلس1ليل، ط، ترجمة حلمي خنظرية تشومسكي اللغويه

،يحيى عبابنة، 46
ً
مقالة في: الحجيلي، ماجد عيث، في أروقة العربية  القواعدية وأشكال األفضلية في النحو املفعول املطلق أنموذجا

 .586م(، ص 2016د: عالم الكتب الحديث، (، )إرب3بحوث لسانية مهداة إلى الدكتور إسماعيل عمايرة، سلسلة دراسات لسانية )

 .19، ص 3، وجالل الدين السيوطي، همع الهوامع، ج 281، ص 1سيبويه، الكتاب، ج47

 .20، ص 3جالل الدين السيوطي، همع الهوامع، ج 48

ة، دراسة تحليلية مقارنةآمنة الزعبي، 49  .288م(، ص 2015، )عمان: وزارة الثقافة، فقه اللغة العربيه

 بابنة، ى عيحي50
ً
 .586، ص القواعدية وأشكال األفضلية في النحو املفعول املطلق أنموذجا

ة، دراسة تحليلية مقارنةآمنة الزعبي، 51  .289، ص فقه اللغة العربيه

 .20و 19، ص  3ج  همع الهوامع،، وجالل الدين السيوطي، 280، ص1ج الكتاب،سيبويه، 52

 .171، اآلية: 4النساء، 53

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،؛ الزمخشري، 240، ص 1موقع الوراق، ج  مغني اللبيب عن كتب األعاريب،ابن هشام، 54

تحقيق محمد عبد  املقتضب،؛ املبرد، محمد بن يزيد، 19، ص3ج همع الهوامع،جالل الدين السيوطي، ؛ 593، ص 1هـ، ج 1407

 .283ص  ،3الخالق عظيمة، )بيروت: عالم الكتب، د.ت(، ج

 .276، ص 1ج الكتاب،سيبويه، 55

ة بين القاعدة واملتبقيمضيان عواد الرشيدي، 56 فقه اللغة  ؛ آمنة الزعبي، 29ص ، البنية التركيبية ملكمالت العملية اإلسناديه

ة، دراسة تحليلية مقارنة،  .292م(، ص 2015)عمان: وزارة الثقافة،  العربيه

، ص 1م(، ج1983، )بغداد: وزارة األوقاف والشؤون الدينّية، كافية ابن الحاجبالفوائد الضيائية، شرح الجامي، نور الدين، 57

 .22، ص 3ج  همع الهوامع،وجالل الدين السيوطي، ؛ 322

،القواعدية وأشكال األفضلية في يحيى عبابنة، 58
ً
 .584ص  النحو املفعول املطلق أنموذجا

 

 ثبت املصادر واملراجع 

 القرآن الكريم 

 : باللغة العربية

ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سهل، األصول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي، دار الرسالة، بيروت،  

 د.ت.

، وزارة األوقاف باملجلس األعلى  2القراءات واإليضاح عنها، ج  ابن جني، أبو الفتح عثمان، املحتسب في تبيين وجوه شواذ  

 م.1999للشئون اإلسالمية، 

 ، دار صادر، بيروت.5حمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، ج أبو الفضل مابن منظور،  
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دار  ، 2ابن هشام، عبد هللا بن يوسف، أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، ج 

 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت.

 م.1985ارك ومحمد علي حمد هللا، دار الفكر، دمشق، ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيق مازن املب

 ؛ الكفوي، 308م، ص 2001دار الكتب العلمية، بيروت، ، 1ابن يعيش، شرح املفصل للزمخشري، ج 

 ان درويش ومحمد املصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ت.أبو البقاء، الكليات، تحقيق عدن 

 م.1987ت املجمع العلمي العراقي، بغداد، أحمد عبد الستار الجواري، نحو املعاني، مطبوعا

 م.1998، دار الكتب العلمية، بيروت، 1األشموني، علي بن محمد بن عيس ى، شرح األشموني على ألفية ابن مالك، ج 

 م.2015ة العربّية، دراسة تحليلية مقارنة، وزارة الثقافة، عمان، آمنة الزعبي، فقه اللغ

وزارة األوقاف والشؤون الدينّية، بغداد،  ، 1ئية، شرح كافية ابن الحاجب، ج الجامي، نور الدين، الفوائد الضيا

 م.1983

لترجمة، بيروت،  ، املنظمة العربية ل1جان جاك لوسركل، عنف اللغة، ترجمة محمد بدوي، مراجعة سعد مصلوح، ط  

 م.2005

، املكتبة التوفيقية،  2اوي، ج جالل الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد الحميد هند 

 مصر.  

 م.2008، مكتبة دار التراث، القاهرة، 3، ط 1جالل الدين السيوطي، املزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج 

 م. 1985، دار املعرفة الجامعّية، اإلسكندرية 1جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوّية، ترجمة حلمي خليل، ط 

 م.1990وم القرآن، عجمان، وتراكيبها، عجمان، مؤسسة علخليل عمايرة، في نحو اللغة  

 هـ. 1407، 1الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 

 م.1988، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1لكتاب، تحقيق عبد السالم محمد هارون، ج ا عمرو بن عثمان، سيبويه، 

 م.1983دار الكتب العلمية، بيروت، الشريف الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين، التعريفات، 

 ، دار املعارف، القاهرة، د. ت.7شوقي ضيف، املدارس النحوية، ط 

 ر الفكر العربي، بيروت، د.ت.عبد املتعال الصعيدي، النحو الجديد، دا

 م.1981عفيف دمشقية، تجديد النحو العربي، معهد اإلنماء العربي، بيروت، 
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 ، عالم الكتب، بيروت.1حمد عبد الخالق عظيمة، ج تحقيق م املقتضب،املبرد، محمد بن يزيد، 

 دة، د.ت.، دار املدني، ج1محمد بن سالم الجمحي، طبقات فحول الشعراء، محمود محمد شاكر، ج 

غوّي في كتاب اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين ألبي البركات  
ّ
محمد نيزوان بن موسلينغ، درجات االستعمال الل

 م.2015راسة وصفية تحليلية )بحث غير منشور(، األنباري د

ح وتحقيق عبد  املرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم، توضيح املقاصد واملسالك، شرح ألفية ابن مالك، شر 

 م.2008، 3، ج 1الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 

 م.1993ة العصرية، بيروت، ، املكتب3مصطفى الغالييني، جامع الدروس العربّية، ج 

مضيان عواد الرشيدي، البنية التركيبية ملكمالت العملية اإلسنادّية بين القاعدة واملتبقي، رسالة الدكتوراه في  

 م.2013الدراسات اللغوية، إشراف يحيى عبابنة، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة مؤته، 

ربية )اللغة والنحو(،  لتنظير والتطبيق، رسالة ماجستير في اللغة العمطاوع محمد العامودي، القاعدة النحوّية بين ا

 م.1985إشراف خليل عمايرة، كلية اآلداب، جامعة اليرموك، 

 م. 1984نحو التيسير، دراسة ونقد منهجّي، مطبوعات املجمع العلمي العراقي، بغداد، 

 .111م، ص 1986نيكوالي برديائيف، العزلة واملجتمع، ترجمة فؤاد كامل، بغداد، 

نة،  يحيى عباب م.2005يحيى عبابنة وآمنة الزعبي، علم اللغة املعاصر، مقّدمات وتطبيقات، دار الكتاب الثقافي، إربد، 

 أشكال األدلة في الخالف النحوّي وتحقيق شرط األفضلّية دراسة تحليلّية، جامعة اليرموك. 

 ر الكتاب الثقافي، إربد، )د.ت(.يحيى عبابنة، القراءات القرآنية رؤى لغوية معاصرة، دا

، جزء من كتاب "ف
ً
ي أروقة العربية"، ماجد  يحيى عبابنة، القواعدية وأشكال األفضلية في النحو املفعول املطلق أنموذجا

(، عالم الكتب الحديث،  3عيث الحجيلي، بحوث لسانية مهداة إلى الدكتور إسماعيل عمايرة، سلسلة دراسات لسانية )

 م.2016إربد، 

 م.2006يحيى عبابنة، تطور املصطلح النحوّي البصرّي من سيبويه إلى الزمخشري، عالم الكتب الحديث، إربد، 
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 ية واألردية املقترضة من العربية: دراسة تحليلية مقارنة التطور الداللي في األلفاظ املاليو 

 

 1الدكتور محمد إخوان بن عبد هللا

 لبنى شكيل مير 

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  ــــ

 

 البحث  ملخص

رت في لغاتهم، وصار املسلمون يقترضون   لعربية في بالدانتشرت اللغة ا
ّ
املسلمين بفضل انتشار اإلسالم والقرآن، فأث

كثيًرا من األلفاظ العربية في مجاالت مختلفة، أغلبها: الدين، والثقافة، والعلم، واالقتصاد، والفن...إلخ. االقتراض  

عنها، بما في ذلك اللغة املاليوية واألردية. وقد نتج عن االقتراض    اللغوي ظاهرة لغوية عاملية ال تستطيع أية لغة االستغناء

مظاهر: التعميم، والتخصيص، والرقي، واالنحطاط، والنقل.   5ضة، ويتحدد التطور في تطور دالالت في األلفاظ املقتر 

والتعرف على دالالت األلفاظ  يهدف هذا البحث إلى حصر األلفاظ التي طرأ لها تطور داللي في اللغتين: املاليوية واألردية،  

ء على املناسبات التي تجمع بين الدالالت.  بعد االقتراض، وبيان التطورات الداللية التي طرأت عليها، وتسليط الضو

تعتمد الدراسة املنهج التحليلي املقارني، حيث يقوم الباحثان بحصر األلفاظ التي تطورت دالالتها في اللغتين، ثم بيان  

، واملقارنة بين الدالالت. وأظهرت النتائج أن تخصيص الداللة ورقيها من أكثر ظاهر التطور الداللي  مظاهر التطور 

حدوثا، كما أظهرت أْن ال تكاد تتفق الدالالت بعد االقتراض في اللغتين، إال أن هناك مناسبات تجمع بينها، كما أثبتت  

 تعماالتها مختلفة. الدراسة أن هناك كلمات اتفقت حقولها الداللية إال أن اس

 

 األردية.  : االقتراض اللغوي، التطور الداللي، اللغة املاليوية، اللغةفتاحيةامل كلمات ال

 

 قدمة امل

من السنة الهجرية، حيث   يشهد التاريخ أن اإلسالم وصل إلى ماليزيا أو ما ُعرف بدول أرخبيل املاليو في القرون األولى

ّدوا دوًرا بارًزا في منهم "السلطان فاراميسوارا" الذي كان أحد السالطين الذين أانتشر فيها بعد أن أسلم سالطينها، و 

وقد رفع اإلسالم شأن اللغة العربية في دول أرخبيل املاليو، وانتشرت   .2عب املاليوي لدين اإلسالماعتناق أفراد الش

واملدارس اإلسالمية، مما أّدى ذلك إلى   نتيجة استخدامها لدى العلماء املاليويين في مؤلفاتهم، وتدريسها في املساجد 

ت تستخدم إلى عصرنا الراهن. وقد أشارت نتائج الدراسات  اقتراض اللغة املاليوية لكثير من الكلمات 
ّ
العربية، وظل

 إلى تباين حجم الكلمات العربية املقترضة في املاليوية، إال أنها تتراوح ما بين 
ً
 وحديثا

ً
كلمة  2000كلمة و 1300قديما

 ضارة. ، لكون اللغة العربية لغة القرآن ولغة العبادات اليومية، ولغة العلوم والح3قريًبات

وهي عضو في عائلة اللغة الهندية األرية مع تفاعل املسلمين من دول مختلفة مع السكان  -وظهرت اللغة األردية  

فغان وغيرها  ب، واإليرانيين واألتراك واأل وتفاُعل الجيش اإلسالمي: العر 4املحليين من الجزء الشمالي الغربي من الهند 

بانتشار   5ي أصبحت فيما بعد أساسا لظهور لغة مثل األردية التي تعني "الجيشأدى إلى وصولهم إلى األراض ي الهندية الت 

م حتى القرن العشرين، حدثت تغيرات اجتماعية وثقافية ودينية ووجدت الكلمات العربية طريقها    711اإلسالم في عام  

 عن  ى اللغة األردية مباشرة أو من خالل الفارسية. كان هناك تحول جماعي للناس إلى اإلسإل
ً
الم وكان هذا مسؤوال

االقتراض السريع للكلمات العربية. اقترضت األردية املفردات الكثيرة من اللغات األجنبية مثل التركية والفارسية  
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ون اللغة لفترة طويلة  سبب االرتباط الديني ألولئك الذين يستخدم ، وأصبحت قريبة جًدا من اللغة العربية؛ ب6والعربية

ردية هي تركيبة لطيفة للكلمات الفارسية والعربية والتركية التي ظهرت نتيجة العالقات والتفاعل مع  جًدا. ُيقال إن األ 

 .7لوسطىالجيوش واملسافرين املسلمين واملجتمع املحلي الناطق باللغة الهندية في الهند في العصور ا

األجنبي رغم وجود نظير أصيل    ومن الظواهر املرتبطة باالقتراض اللغوي هي التطور الداللي، فاقتراض اللفظ

. وقد تطورْت داللة ألفاظ في لغة واحدة عبر الزمن،  8له يعبر عن نفس املعنى يؤدي عادة إلى تطور في داللة اللفظ األصيل

ي العربية وأصبحت تطلق على اللحية، وكلمة )حرام( بعد إسنادها إلى ياء وعلى سبيل املثال، تطورت كلمة )الذقن( ف

مي( يطلق على السارق في العربية املعاصرة، وقد يستخدم الناس كلمات على حقيقة معناها، ثم تحولت  النسبة )حرا

أّن معظم املاليويين   إلى املجازية لعدم توافر الكلمات املناسبة للمدلول املقصود. ومثال ذلك في اللغة املاليوية،

، لغلبة املعنى املجازي عليه وهو )ويالت( حيث إذا قالوا  - وهو القدر الكبير-(  kancahاملعاصرين ال يفهمون حقيقة كلمة )

Negara kita terjerumus ke kancah peperangan دخلت بالدنا في ويالت الحروب(. فأصبحوا إذا أرادوا استعمال كلمة( 

kancah تدل على املصائب.  لى كلمات أضافوها إ 

 

 منهج البحث 

 و كاآلتي:يتبع البحث املنهج التحليلي املقارني، وه

وهو معجم   ،Kamus Dewan : جمع الكلمات املاليوية املقترضة من العربية التي تطورت دالالتها من معجمأوال

(، وأما الكلمات األردية  Dewan Bahasa dan Pustakaماليوي، وهو معجم أصدره مجمع اللغة املاليوية املاليزية )- ماليوي 

 ، وتسجيل معانيها في اللغتين.  9فقد تم جمعها من معجم األلفاظ العربية في اللغة األردية 

 : االطالع على معاني األلفاظ التي جمعت في املعاجم العربية، وهي املعجم الوسيط، ومعجم املعاني.ثانًيا

ا
ً
 عنى. : وضع مثال لكل لفظ ليتضح املثالث

 جمع األلفاظ ومعانيها والتأكد من أن هناك تطور داللي، تمت املقارنة، وهي كالتالي:  وبعد أن تم

 : تم حصر األلفاظ املماثلة في اللغتين في قائمة واحدة. أوال

 : تم حصر األلفاظ التي ال يوجد لها مماثل في قائمة أخرى. ثانًيا

 : تقسيم األلفاظ إلى ثالثة أقسام:ثالثا

 العربية في املاليوية واألردية مًعا  ورت دالالتهاظ تطألفا

 ألفاظ تطورت داللتها العربية في األردية وبقيت في املاليوية

 ألفاظ تطورت داللتها العربية في املاليوية وبقيت في األردية

 : تفسير أوجه التشابه واالختالف بين األلفاظ في اللغتين رابًعا

 

 

: مفهوم االقتراض اللغ
ً
 وي أوال

يتحتم علينا قبل أْن نتحدث عن االقتراض اللغوي أن نمّيز بينه وبين التدخل اللغوي أو النقب اللغوي، فأما من ناحية  

اتجاه التأثير، فاالقتراض هو نتاج تأثير اللغة الثانية على اللغة األولى، وأما التدخل فهو تأثير اللغة األولى على اللغة  

ة وضعفها، فاالقتراض يحدث من اللغة األقوى إلى اللغة األضعف، أي من اللغة للغالثانية، وأما من ناحية قوة ا

لدى الفرد إلى اللغة األقل هيمنة، بينما يحدث التدخل من اللغة األقوى إلى اللغة األضعف لدى   (dominant)املهيمنة 



 

120 
 

ألولى، وحاالت الصيانة اللغوية، وأما  ة ا . وباإلضافة إلى ذلك، إن مدلول االقتراض كثيرا ما يقترن باكتساب اللغ1.الفرد 

مدلول التدخل اللغوي أو النقل اللغوي، فكثيرا ما يقرن بحاالت اكتساب اللغة الثانية والتحول اللغوي. ومن ناحية  

 .11الزمن، فإن االقتراض عملية تاريخية، والتدخل عملية تزامنية 

 : 12قتراض والتدخل في النقاط التالية اال  وقد وضع الدكتور محمد علي الخولي بعض االختالفات بين

 االقتراض شعوري، والتدخل ال شعوري.

 االقتراض فردي أو اجتماعي، والتدخل فردي. 

 االقتراض ال يتم إال في مستوى املفردات فقط، وأما التدخل فيتم في جميع املستويات اللغوية.

 حالة معرفة الفرد للغتين.يحدث في والتدخل االقتراض يحدث والفرد قد ال يعرف إال لغة واحدة،  

 االقتراض عملية لغوية اجتماعية والتدخل عملية لغوية نفسية. 

 

 ثانًيا: مظاهر التطور الداللي 

 تتحدد مظاهر التطور الداللي في أربعة أمور: تخصيص الداللة، وتعميم الداللة، وانحطاط الداللة، ورقي الداللة. 

لخاص، كأن تطلق في بعض اللهجات العربية )الحريم( على  ام إلى ار من العتخصيص الداللة، وهو التطو 

 املرأة، وهي كانت في أصل معناها تدل على كل محرم ال يمس، وكذلك كلمة )العيش( حين تطلق على الخبز. 

م  تعميم الداللة، وهو التطور من الخاص إلى العام، ومنه أن )البأس( في أصل معناها كانت خاصة بالحرب، ث 

 كل شدة.  تطلق على أصبحت 

انحطاط الداللة، وهو االنهيار أو الضعف الذي يصيبه بعض األلفاظ فنراها تفقد شيئا من أثرها في األذهان،  

أو تفقد مكانتها بين األلفاظ التي تنال من املجتمع االحترام والتقدير، مثل كلمة )الكرس ي( استعمل في القرآن الكرس ي  

لسماوت واألرض( غير أن هذه الكلمة أصبحت اآلن تطلق على )كرس ي(  كرسيه ا الى )وسعبمعنى العرش في قوله تع

 . 13السفرة وكرس ي املطبخ  

رقي الداللة، وهو القوة التي يصيبها بعض األلفاظ، فقد تقوى في أذهان الناس بعد أن كانت ضعيفة، مثال،  

ها، ثم تطورتا وأصبح لهما تلك  كان شأن همة مهماكلمتان )ملك( و)رسل( كانتا بمعنى الشخص الذي يرسله املرء في م

 .  14الداللة السامية التي نألفها اآلن

وجدير بالذكر أن هذه املظاهر تحدث في لغة واحدة، وبين لغتين عن طريق االقتراض اللغوي، فتطرأ على  

  عميم، أم ص أو التألفاظ مقترضة في لغة جديدة تطورات داللية لم يألفها أصحاب اللغة األولى سواء بالتخصي 

 آخر من مظاهر التطور الداللي وهي التي تخص األلفاظ املقترضة، وهو نقل  
ً
االنحطاط أم الرقي، غير أن هناك مظهرا

 الداللة. 

نقل الداللة، وهو أن تنتقل داللة لفظة من حقل إلى حقل آخر، أو من مفهوم إلى مفهوم آخر، وهو ما  

 في األلفاظ العربية املقترضة في اللغتين: املاليوية واألردية. لداللية تطورات اسنتطرق إليه الحقا عند الحديث عن ال

 

ا: ألفاظ تطورت دالالتها العربية في املاليوية واألردية مًعا 
ً
 ثالث

 : )جمع الكلمة "الخبر"( معناه في العربية " ما ينقل ويحّدث به قوال أو كتابة. أخبار

 األردية املاليوية
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وية فتعني  ه في املاليتخصصت داللت akhbarأخبار 

 الجرائد فقط أي املطبوع من األخبار فقط 

Berita itu sudah tersebar di dada-dada akhbar 

tempatan 

 انتشر الخبر في الجرائد )أخبار( املحلية 

 15تخصص املعنى في االردية فتعنى صحيفة أو جريدة. 

 مثال:

 

ج کل کے اخبارات ميں اکثر 
َٰٓ
خبریں جھوٹ پر مبنى  ا

 تی ہيں۔ ہو 

 )أكثر أخبار الجرائد في هذه االيام تبنى على الكذب( 

 

: تطورت الكلمة في اللغتين إلى معنى أخص من الداللة األصلية وهي الخبر بشكله العام إلى نوع  * املناسبة بين الدالالت

 تخصيص الداللة خاص من األخبار وهو ما ينقل عن طريق الجرائد والصحف، وهذا ما يسمى 

 مصدر اشتهر، اشتهاره في مجال: أي شهرته، كونه مشهورا  :اشتهار

 األردية املاليوية

في اللغة املاليوية لتدل   isytihar انتقلت داللة )اشتهار( 

وترقت إلى داللة   declaration على معنى )إعالن( 

اإلعالنات الرسمية التي تأتي من جهة الحكومة أو  

 القصر. 

 جملة: مثال في 

Kerajaan telah mengisytiharkan bahawa Hari Raya 

Aidiladha jatuh pada hari Rabu   

 )أعلنت الحكومة أن عيد األضحى في يوم األربعاء(

 اشتهار: إعالن 

Advertisement  

 

 دیواروں پر اشتہارات لگانا غير اخالقی ےہ

 )وضع االشتهارات على الجدران مخالف للقانون( 

غتين من كونها تدل على الشهرة إلى اإلعالن، فاتفقتا في الداللة على اإلعالن،  لمة في الل: تطور الكاملناسبة بين الدالالت*  

إال أنهما اختلفتا في االستعمال، فاللغة املاليوية تسخدمها في سياق إعالن الحكومة للشعب، بينما تدل الكلمة األردية  

 هنا رقي الداللة في املاليوية.   على اإلعالنات التجارية، فنالحظ 

 

 

ًنا، ويتمتع بالشخصية املعنوية وبنظام حكومي وباستقالل  دولة : جمع كبير من األفراد َيْقطن بِصفة دائمة إقليًما معيَّ

 سياس ي.

 األردية املاليوية

تتداول كلمة )دولة( في املاليوية في سياق الحديث عن  

ة معان:   امللك، وتدل على عده

لت داللته  فهنا انتق 16أوال: سعادة امللوك الحاكمة 

ط، كأن يقال في  إلى السعادة واختصت باملولك فق

 )أسعد هللا امللك(  Daulat Tuanku الدعاء للملك:

و)دولت( في األردية معناها: الثروة واملال، جاءت هذه  

الكلمة من نفس األصل العربي ولكن كتابتها مختلفة.  

18 
  

j سینت سینت کر رکھےت ہيں انکے لےی جو مال ودولت 

 ویل ےہ۔
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ثانًيا: وحرف تصديق، ويختص استخدامه عند  

، كأن  17تصديق كالم امللوك أو االستجابة ألوامره

،   Daulat Tuankuيقول شخص أمام امللك: 
َ
أي صدقت

  .
ً
 أو سمًعا وطاعة

ا: 
ً
وتطلق صفة للحكومة أو اململكة أو   السيادة،ثالث

أي سيادة   Kedaulatan undang-undangالقانون، مثال: 

 القانون. 

 )الذين يكنزون املال فلهم الويل( 

: اختلفتا في الداللة واالستعمال، ففي املاليوية تنحصر الداللة فيما يتعلق بامللك، ونالحظ أن * املناسبة بين الدالالت

ي السياسة والدولة، بينما تستعملها األردية فال فرق في الحقل الداللي بينها وبين العربية، إذن بقيت الداللة في حقل 

 مجال االقتصاد.

 : معناها في العربية: الكراسة وجمعها دفاتردفتر

 األردية املاليوية

صت داللتها في املاليوية لتطلق على   daftar دفتر تخصه

الت إدارية، كقائمة أسماء الطالب، وسجل   سجه

، ويستخدم  daftar kataاألدوات، وقائمة املصطلحات 

. مثال في  registration للداللة على الفعل أو التسجيل  

 جملة: 

Saya hendak daftar anak di sekolah 

 )أريد أن أسجل ابني في املدرسة( 

 office19ومعناها في األردية: مكتب   دفتر:

 مثال:

 اتوار کو حکومت کے تمام دفاتر بند رہےت ہيں۔ 

 )املكاتب الحكومية كلها مغلقة يوم األحد(  

ما في حقل داللي واحد. في اللغة املاليوية، انتقلت داللته من  ستعمال إال أنه : اختلفتا في اال املناسبة بين الدالالت

 الكراسة إلى الحدث الذي هو التسجيل، وأما في األردية فبقيت داللته في املحسوسات.املحسوس وهو  

 

 

، وفي الفقه دار اإلس دار
َ
احة َحلُّ يجمع البناَء والسَّ

َ
 الم، ودار الكفرج ديار املنزل املسكون والقبيلة، وامل

 األردية املاليوية

املاليوية لتتحول   Darulتخصصت داللة لفظة )دار( 

إلى العلمية، فتستخدم لقًبا لبعض الواليات املاليزية،  

مثال سالنجور دار اإلحسان، وجوهور دار التعظيم،  

 وكلنتن دار النعيم.  

ديار: وتعتبر في األردية مفرد مذكر معناها: بلد، إقليم،  

 ض ولكنه قليل االستخدام. وأر 

 چکے ہيں۔  اکثر دیار عرب یورپی تہذیب کے رنگ ميں رنگ

 )تأثرت معظم بالد العرب بالثقافة الغربية( 

تطورت الكلمة في اللغة املاليوية من كونها اسم جنس إلى العلمية، بينما بقيت داللتها في األردية   املناسبة بين الدالالت:

بية حيث أطلقت على  فقتا في إطالق الكلمة على منطقة أكبر مما كانت عليه دالتها في العر على الجنسية، غير أنهما ات

 منزل. 
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في العربية النقل والسرد، تستخدم في نقل األحاديث، وسرد القصص، كما يطلق على القصة الطويلة  الرواية

 وجمعها روايات  Novelويقابلها في اإلنجليزية 

 األردية املاليوية

 :   2في املاليوية معاٍن . Riwayat ية( للفظة )روا

 استعمالها نادر.أوال: قصة لكن 

ثانًيا: رواية األحاديث، وهذا شائع لدى طلبة العلوم  

 اإلسالمية. 

ا: انتقلت الداللة لتدل على )حياة(، فإذا قيل:  
ً
ثالث

أي أنهى حياته   menamatkan riwayatnyaأنهى روايته 

 أي قتله. 

عنى رواية  خلت الكلمة األردية بموفي األردية )روايت( د

Narration  قاليد الت وبمعنىTraditions   ومعناه الثاني أكثر

 21استعماال. 

 مثال:

 کشمير اور ایران کی بیشتر روایات باہم ملتى جلتى ہيں۔ 

 )يشترك كثير من التقاليد بين كشمير وإيران(  

إلى الحياة في  النقل والسرد  إلى حقل داللي جديد، إذ انتقلت من  : انتقلت داللة الكلمة في اللغتين  املناسبة بين الدالالت

اللغة املاليوية، وإلى التقاليد في األردية حيث انتقلت الكلمة من مجال اللغة إلى مجال املجتمع. وعلى الرغم من ذلك فإن  

الرواي انتهت روايته، ولذلك   هناك مناسبة تجمع بين الدالالت، وهي أن الرواية ال تكون إلى في حالة الحياة، فإذا مات

في أذهان املاليويين واننقلت بسبب ذلك الداللة، كما أن التقاليد تتناقلها األجيال كما هي الحال  ترسخت هذه الداللة 

 في الرواية، فإنها ال تسمى رواية إال إذا كان هناك تناقل خبر من جيل إلى جيل، فاتضحت املناسبة بين الدالالت.   

 

 

 

 

فاعل من فعل رتب معناها في العربية: رتب: ثبت واستقر في املقام الصعب، والراتب "يقال: هو ُرِزق راتبا   سما راتب:

ف من أجر مقابل عمله. 
ّ
 ثابتا". وهو ما يتقاضاه املوظ

 األردية املاليوية

تخصصت داللة الكلمة في املاليوية لتدل على نوع من  

 األذكار اليومية، مثال: 

Dia meratib di surau setiap malam   هو يقرأ األذكار(

 اليومية في املصلى كل ليلة( 

أي   )اإلمام الراتب(  imam ratibكما يقال في الـماليوية 

 يدل على الثبوت أي نفس الداللة في العربية. 

ودخلت األردية بمعنى الطعام أو العلف اليومي )يقدم  

 Daily allowance of food to animalللحيوان خاصة( 

پ نے گہوڈوں کو راتب دیایک
َٰٓ
 ا ا

 

 )هل أعطيت للخيول قوتها اليومية؟(

صصت عند  : لم تنتقل الداللة عند استعمال املاليويين في سياق إمامة الصالة، ولكنها تخاملناسبة بين الدالالت

الذاكر على وجه  استعمال الكلمة لتدل على األذكار، ومناسبة ذلك الثبوت، حيث إن األذكار ثابتة ودائمة ويقوم به 

من الحقل الديني، إال أن   الثبوت فتظهر العالقة بينهما، وكذلك األمر في األردية، فعلى الرغم من أن االستعمال خرج

 ي إطعام الحيوانات بشكل يومي، وهنا تظهر املناسبة. هناك داللة على الثبوت، وهو الثبوت ف
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 صلبة والكلمة في العربية مؤنثة. : معناها في اللغة العربية: نبات يقوم على ساق شجرة

 األردية املاليوية

املاليوية إلى معنـى   sejarahانتقلت داللت كلمة 

ـِ  ، كما  history)التاريخ( أو ما يطلق في اإلنجليزية بـ

 تطلق على الشجرة العائلية. 

وفي األردية )شجره( دخلت بـمعنى شجرة العائلة وأيضا  

 خريطة توزيع األراض ي. 

پ  
َٰٓ
 سب ابراہیؑم تک جاپہنچتا ےہ۔ کا شجرہ ن مثال: ا

 ى إبراهيم( إل  -صلى هللا عليه وسلم- )يصل نسب النبي 

: اتفقت اللغتان في داللة هذه الكلمة على الشجرة العائلية، واختلفتا في داللة أخرى حيث  * املناسبة بين الدالالت

العائلية أن في هذه الشجرة تاريخ أعضاء العائلة،  يطلق املاليويون هذه الكلمة على التاريخ، ومناسبة ذلك مع الشجرة

 ألراض ي، فال يتصور توزيع األراض ي على ذوي القربى دون معرفة النسب.وكذلك الحال في خريطة توزيع ا

 

 : ِمْقداُر ما ُيْرَوى من املاء، وتطلق في العصر املعاصر على الجرعة واسم ألنواع من السوائل تشرب للتداوي الشربة

Syrup 

 األردية اليويةملا

في املاليوية لتطلق   serbat تطلق كلمة شربة وتنطق

مشروب أو عصير حلو، وغالبا ما يكون لونه  على 

 وال يكون للتداوي.  22أحمر

ودخلت األردية بمعنى عصير خاص مشابه ملا تطلق 

 عليه العامية في مصر شربات  

 گالب کا شربت صحت کے لےی بہت مفید ےہ۔ 

 يد جدا للصحة()عصير الوردة مف

 

وية واألردية مع املفهوم املعاصر في الدول العربية. وإنما حدث  : اتفقت داللة الكلمة في املالي* املناسبة بين الدالالت

ة( حيث تدل على الجرعة ال على  
َ
ْعل

َ
تخصيص الداللة إذا ما نظرنا إلى داللة الكلمة على أنها مصدر مرة على وزن )ف

 املشروب. 

 

عناها: هو الذي ذهبت قوته أو صحته، ويطلق على ضعيف العقل أي سخيف، وضعيف  شبهة مصفة م  ضعيف:

 الذاكرة، وضعيف الجسم أي الهزيل.

 األردية املاليوية

حدثت في اللغة املاليوية تخصيص الداللة لهذه  

اللفظة، ضعف البنية التحتية أي الفقر، كأن تقول  

negara daif  ،أي دولة فقيرةkeluarga daif   أي أسرة

أيضا لكنه   23فقيرة، وورد استعمالها بمعنى هوان

 قليل االستعمال. 

 وفي األردية دخلت بمعنى امرأة عجوز. 

 مثال:

پ  کی مالقات ایک ضعیفہ سے ہوئی۔ 
َٰٓ
 راسےت ميں ا

امرأة عجوزا في  - صلى هللا عليه وسلم-)لقي النبي  

 الطريق(

وة، غير أن اللغتين املاليوية واألردية  موما، إذ تدل على ضد الق: اتفقت دالالت الكلمة ع* املناسبة بين الدالالت

خصصت األردية    خصصتا استعمالها في سياق دون اآلخر، ففي املاليوية، تقترن الكلمة مع البينة التحتية واألسرة بينما

 استعمالها للمرأة العجوز الضعيفة.  
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اُء بالخير أو  ء وخاتمته، آِخُر كّلِ ش يٍء وخاتمُته. ويكون الجز : معناها في العربية: الولد، والنسل، وجزاء كل ش يعاقبة

 . ّرِ
 الشَّ

 األردية املاليوية

 تخصصت داللته في املاليوية على عاقبة سوء فقط.  

 مثال في جملة:  

Rumah Ahmad rosak akibat banjir 

اء الفيضان(  م بيت أحمد جره  )تهده

Inilah akibat menipu 

 )هذه عاقبة الكذب( 

ألردية بمعنى الحياة اآلخرة وبمعنى في النهاية  ت ادخل

 وأخيرا. 

وتے  عاقبت کے اعتبار سے متقی لوگ خوش نص  یب ہ

 ہيں۔ 

 

 )املتقون محظوظون في يوم اآلخرة(

: اتفقت الدالالت على معنى الخاتمة، والجزاء، والنهاية غير أن املاليوية تخصصها للعاقبة  * املناسبة بين الدالالت

 صتها األردية بنهاية كل نهاية وهي اآلخرة. السيئة، وخص 

 

للفصل عدة معان في العربية: منها املسافة بين الشيئين، والحاجز بين شيئين والفصل يكون أيضا جزء من   فصل:

 أجزاء الكتاب مما يندرج تحت الباب وصفوف املدارس أيضا تسمى بالفصول. 

 األردية املاليوية

اليوية، منها ما حدث  لهذه الكلمة معاٍن في اللغة امل

يص الداللة، وهو أنه يطلق على جزء من  فيها تخص

،  1أي املادة  Fasal 1أجزاء الوثائق القانونية، مثال:  

بمعنى   pasalومنها ما حدث فيها نقل الداللة، وتنطق  

أي   Saya bercakap pasal politikحرف جر )عن(، مثال: 

  لسياسة(، وأداة تدل على السبب،)أتحدث عن ا

 Terkenalnya nama Raden Awang bukan pasal مثال:

kuat  .)ته  أي )لم يشتهر اسم رادن أونج لقوه

 24ودخلت األردية بمعنى محصول زراعي وحصاد 

 مثال:

 فصل موسم بہار ميں اپےن شباب پر ہوتی ےہ۔ 

 

ا(    )يكون الزرع في فصل الربيع مخضرًّ

فهي تدل على معنى )عن( وهذا يتناسب مع فصل في كتاب،  كلمة في املاليوية،  : لم تتغير داللة ال * املناسبة بين الدالالت

 وذلك ألن الفصل عبارة عن عنوان يتكلم على موضوع، وأما الداللة األردية فترتبط بفصل من الفصول السنوية.

 

ِزم معناه: ثبت ودام.  اس   الزم:
َ
 م فاعل من فعل ل

 األردية املاليوية

إلى معنى )العادة(،  lazimم( انتقلت داللة لفظة )الز 

 مثال في جملة: 

Hal itu telah lazim berlaku di England 

 أي )أصبح األمر عادًيا في إنجلترا( 

 وفي األردية بمعنى ضروري ومناسب  

 ےہ۔  کے رسوؑل کی اطاعت الزمانسانوں پر هللا اور اس
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Lazimnya, saya pergi ke kedai pada waktu pagi 

 ما 
ً
 أذهب إلى البقالة في الصباح( أي )عادة

واجبة على  -صلى هللا عليه وسلم- )طاعة هللا ورسوله

 الناس(

تعارف عليه في  : لوحظ الفرق في استعمال الكلمة في اللغتين بحيث تأخذ املاليوية معنى م* املناسبة بين الدالالت

أما الداللة األردية، فهي داللة اإللزام، وهي  العربية، إذ يعرف العرب أن لزومك أو مالزمتك لش يء تعني اعتيادك عليه، و 

 من معاني الكلمة. 

 

 : معناها في العربية: أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم  لغة

 األردية املاليوية

وأصبحت تطلق   ،loghatتخصصت داللة كلمة )لغة( 

 على اللهجة. 

 مثال في جملة:  

Saya boleh bercakap loghat utara 

 لشمالية( أتكلم اللهجة ا أي )أستطيع أن 

وفي األردية )لغت( دخلت بمعنى معجم وقاموس.  

 والكلمة في العربية مؤنث وفي األردية مذكر. 

 ایک مشہور لغت ےہ۔ ہندوستان ميں املصباح عربی کی 

 

 القاموس اللغة العربية شهير في الهند(    )"املصباح"

ية خصصتها لتكون لهجة وهي بطبيعة  عن حقل اللغة، إال أن املاليو : لم تخرج الداللة في اللغين  * املناسبة بين الدالالت

 الحال أخص من اللغة، بينما تطلقها األردية على املعجم، فظهرت املناسبة بينهما.  

 

َسخ.نسخة
ُ
 : في العربية معناها صورة املكتوب أو املرسوم وتجمع على ن

 األردية املاليوية

على   حت تدل، وأصب naskhahدخلت اللغة املاليوية 

مخطوطات، كما أنه يستخدم أيضا للداللة على عدد  

 النسخ من أي ش يء مكتوب. مثال ذلك: 

Saya membeli 3 naskhah majalah 

 )اشتريت ثالث نسخ من املجلة( أي 

وفي األردية تخصص املعنى ليدل على الوصفة الطبية  

 Prescription)الروشتة( 

 مثال:

 ۔ ڈاکر نے بیمار کو نسخہ لکھ دیا

 )كتب الطبيب روشتة/ وصفة طبية للمريض( 

 صت الداللة على مجال الطب. : لم تتطور الكلمة كثيرا في املاليوية كما في األردية، فقد خصّ * املناسبة بين الدالالت

 

 رابًعا: ألفاظ تطورت داللتها العربية في األردية وبقيت في املاليوية

 تحّقق فيه. ال "ثبت باملكان": "أقام"، وباألمر" مصدر من فعل ثبت معناها "استقر" ويق ثبوت:

 املاليوية األردية

 . Proofوفي األردية أصبحت بمعنى "دليل" 

 مثال:

 قاض ى نے مدعی سے ثبوت طلب کیا۔ 

 

ال توجد لفظة في املاليوية بهذه الصيغة، وإنما توجد  

 العربية.  داللتهاوبقيت  ،sabitبصيغة اسم الفاعل، ثاِبت 

 مثال في جملة:

Dia telah disabitkan dengan kesalahan jenayah. 
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 أي )ثبتت إدانته للجناية( )طلب القاض ي الحجة من املدعي(

املحاكمة، فال تزال الكلمة تدل على الصحة، والتحقق، غير  : لم تخرج داللة الكلمة عن حقل * املناسبة بين الدالالت

 اليوية على عملية اإلثبات.أن األردية تطلقها على دليل، بينما تطِلقها امل

 

 : في العربية معناها األصل واملرجع يقال رجع األمر إلى نصابه، ونصاب من املال: القدر الذي عنده تجب الزكاة ِنصاب

 املاليوية األردية

دخلت األردية بمعنى رأس مال وبمعنى مقرر أو منهج  

 دراس ي. مثال: 

 سکول کے نصاب ميں تبدیلی النا الزمی ہ  

 لنا أن نغير منهج املدرسة الدراس ي(  بد )ال 

 ويختص nisabاملاليوية بقيت داللة كلمة )ِنَصاب( 

 استعمالها في مجال الزكاة. 

: لم تتطور داللتها في املاليوية، وأما األردية فقد نقلتها إلى معنى املقرر الدراس ي، ولعل وجه  * املناسبة بين الدالالت

 ملقرارات الدراسية نصاًبا أو قدًرا من املعلومات يتم تقديمها طوال فترة دراسية معينة.  املناسبة بين الداللتين أن في ا

 

 واألنف، ووجه نفس وذاته.: ما يواجهك من الرأس، وفيه العينان والفم وجه

 املاليوية األردية

ومعناها في األردية السبب. والكلمة في العربية مذكر  

 وفي األردية مؤنث. 

 مثال

پ مجھے دی
ٓ
نے ک ا

ٓ
 ی وجہ بتائےی۔ ر سے ا

 )ما سبب تأخرك؟( 

بقيت داللة كلمة )وجه( املاليوية كما في العربية، وتنطق  

wajahأخرى أشهر 
ً
في االستعمال   ، غير أن هناك كلمة

 . mukaاليومي وهو 

عارف عليه إلى معنى  لم تتطور داللتها في املاليوية، وأما األردية فقد نقلت داللتها مما هو مت :* املناسبة بين الدالالت

ن النحاة والقراء، حين قالوا توجيه القراءات، التوجيه أي  سبب، ولعل املناسبة بين الوجه والسبب هو ما يتداول بي

 بيان سبب صحة القراءات لغويا. 

 

 عربية في املاليوية وبقيت في األرديةخامًسا: ألفاظ تطورت داللتها ال

ل   : ضد اآلخر، وبداية كّلِ ش يء.األوه

 األردية املاليوية

 لهذه الكلمة في املاليوية معنيان:

ر، هذه الداللة تطورهت من داللتها األصلية،  
ه
أوال: مبك

 مثال في جملة: 

Bas sampai awal hari ini 

 أي: )وصلت الحافلة مبكرا اليوم( 

ر   وثانًيا: بداية ش يء، وهذه الداللة لم تتطوه

 First أول: دخلت األردية بمعناها في العربية:

 مثال

 فاطمہ ہمیشہ اپےن کالس ميں اول رہتى ےہ۔ 

 )فاطمة تأتي دائما في املرتبة األولى في فصلها(
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لم تتطور داللة الكلمة في األردية، وأما املاليوية ففيها تطور كما هو مالحظ، لكن هذا التطور   :* املناسبة بين الدالالت

 أوال.    ليس بعيًدا؛ ألن الذي يصل مبكرا يحتمل أن يصل  

 

ْهر، ما دام الزمان، إلى ما ال نهاية له. هو األبد:   الدهر، دوًما، مدى الدَّ

 األردية املاليوية

بعدما اقترضت إلى العربية،   abadتطورت كلمة )أبد( 

من كونه دهرا، إلى كونه مائة سنة. فهذا تخصيص  

 الداللة. 

 أبد: دخلت األردية بمعناها في العربية أي مدى الدهر. 

 :المث

خرت کی زندگی أبدی ہوتی ےہ۔ 
َٰٓ
 ا

 )إن الحياة اآلخرة حياة أبدية( 

 

لم تتطور داللتها في األردية، بينما خصصتها املاليوية لتدل على معنى مائة سنة، ولعل املناسبة   :* املناسبة بين الدالالت

غير أنها تستخدمها مع ياء النسب   بين الدهر ومائة سنة طول الزمن، الداللة على مدة الدهر أيضا واردة في املاليوية

 أي )الحياة األبدية(.  kehidupan abadi)أبدي( مثال، 

 

  نزاهة، صدق، إخالص، ثبات على العهد، وفاء، وعكسها الخيانة. األمانة:

 األردية املاليوية

تكتب كلمة )أمانة( في املاليوية بطريقتين: األولى بالتاء  

هذه الكلمة،  تطور داللي ل وال amanah املربوطة

، ومعناها )وصية، amanatوالثانية: بالتاء املفتوحة، 

ونصيحة( هنا تطورت داللتها بالتخصيص، ألنها 

 تختص بالوصية. 

 Inilah amanat ibunya sebelum diaمثال جملة: 

meninggal dunia 

 )هذه كانت وصية أمه قبل وفاتها(

  ة العربية.أمانة: }أمانت{ دخلت بمعناها في اللغ

 مثال:

 مسلمان کبھی أمانت ميں خیانت نہيں کرتا ےہ۔  

 

 .)ال يخون املسلم األمانة قط(

لم تتطور داللته في األردية، وأما املاليوية فتستخدم الداللة كما هي متعارفة عليها، وكذلك   :* املناسبة بين الدالالت

يجب عليه العمل  مانة وجود موص ى عليه، و املناسبة بين الوصية واأل استخدمتها مخصصة لداللة على النصيحة، ووجه  

 بمقتض ى الوصية، فهي بمثابة األمانة التي يجب أن يؤديها. 

 

 : جماعة كّلِ ش يٍء، أخذ الش يء جملة: متجّمًعا ال متفرقا، مجتمًعا دفعة واحدة ال منجما أو متفرقا جملة

 األردية املاليوية

)جملة( املاليوية بمجموع العدد،  تختص داللة كلمة 

عاصر: مجموع،  ويقابلها في االستعمال العربي امل

در. 
َ
 ومبلغ، وإجمالي، وق

 مثال في جملة: 

الـمستخدم في اللغة العربية،  دخلت بمعناها   جملة:

 مثال:

 

 چ جملے بنائےی۔نوان پر پانمسلمان کے ع
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Kami berjaya mengumpulkan subangan berjumlah 

RM 5000 

خمسة آالف   أي )تمكنا من جمع التبرعات قدرها

 رنجيت ماليزي( 

 

 )أكتب خمس جمل تحت عنوان "املسلم"(

 لم تتطور الداللة األردية، وفي املاليوية اختصت لجملة العدد. :* املناسبة بين الدالالت

 الهيئة، الظرف    الحال: 

 األردية املاليوية

)حال( املاليوية إلى )مانع( أو )أمر  انتقلت داللة كلمة 

 أو )ظرف(، مثال: 

 Maaf, saya lewat, ada hal  

 )سامحني على التأخير، كان عندي مانع( 

Tak ada hal 

 )ال مانع(

 حال: دخلت بمعناها املستخدم في اللغة العربية، مثال: 

 

 ميرے بیےٹ کیا حال ےہ؟ 

 )كيف حال ابني؟(

الف األصل الذي اقترضت منه  تطورت الداللة في املاليوية، ولعل االختالف يكمن في اخت  :الدالالت* املناسبة بين 

 الش يء أي منع حدوثه.   املاليوية، وهو حال يحول دون 

 

 : العدل  اإلنصاف

 األردية املاليوية

الندم،   في اللغة املاليوية insafيراد بكلمة )إنصاف( 

 والتوبة. 

 مثال في جملة: 

Penjenayah itu sudah insaf atas apa yang telah dia 

lakukannya. 

 فعل(  رم على ما)ندم املج

 مثال:   دخلت بمعناها الـمستخدم في العربية، إنصاف:

 

 )انصاف اسالم کی روح ےہ۔( 

 

 اإلنصاف روح اإلسالم

 

املاليوية لتدل على الندم، وظاهر األمر أن بين العدل  لم تتطور داللته في األردية، وتطورت في  :* املناسبة بين الدالالت

 والندم بعًدا. 

 

 اسم مفع  مشغول:
َ
ِغَل بـِ، وَرُجلول من ش

ُ
َل َوش

َ
 مشغول أي ال فراغ عنده  غ

 األردية املاليوية

صارت تطلق كلمة )مشغول( املاليوية، وتكتب 

masyghul الشخض الحزين.   على 

 مشغول: دخلت بمعناها في اللغة العربية، مثال  

جکل امتحان کے ساتھ مشغول ہوں۔ 
َٰٓ
 ميں ا

 ()أنا مشغول باالمتحانات هذه الفترة

لم تتطور داللتها األردية، وأما املاليوية فقد خصصتها على شغل البال، وقد يعود هذا   : * املناسبة بين الدالالت

 مشغول البال( وهنا تخصصت الداللة، حيث تختص داللتها على شغل البال. االستعمال إلى انتشار استعمال مركب )
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 ى ينتقي يختار أي اصطفى يصطفي، انتق -مصدر اختار  اختيار:

 األردية املاليوية

وتعني الجهد واملحاولة لـحل   ikhtiarوتكتب في املاليوية 

 مشكلة، فهنا انتقلت وانحرفت الداللة.  

 مثال في جملة: 

Saya sudah banyak berikhtiar tapi masih gagal 

 كثيرا لكن باءت محاوالتي بالفشل( 
ُ
 )قد حاولت

ها أي تطور داللي  كلمة )اختيار( في األردية لم يحدث في

 ية، مثال: عن معناها في العرب

پ  هللا نے 
َٰٓ
نیک وبد دونوں راسےت واضحہ کردیے ہيں۔ اب ا

 ان ميں سے کس ى ایک کو اختیار کر سکےت ہيں۔ 

 

 )قد بين هللا سبل الهدى والضالل، فلكم االختيار( 

 ية. نقلتها إلى معنى آخر ال ترتبط بالداللة األصل لم تتطور داللتها األردية، وأما املاليوية فقد :* املناسبة بين الدالالت

  

 اتمة خال

 توصل البحث إلى نتائج عدة، ومن أهمها: 

 األلفاظ العربية املقترضة التي تطورت داللتها في املاليوية هي:

اختيار، استعادة، اشتهار، أبد، أهل، أخبار، أمانة، أرواح، أصناف، أول، آية، إنصاف، أسرة، بورصة، جملة،  

دولة، ديوان، ِدعاَية، السجع، السياسة، سجل، صفر، صلة األرحام،  ال، حياة، ُحْرَمة، خواطر، دائرة، دفتر، دواة، ح

صورة، صورة خبر، ضرورة، ضيف، ضعيف، عبارة، عادة، عالمة، عالم، عامل، عارف، عذر، غيرة، فتنة، كلمة، الزم،  

لحة، مستَحّق، نسخة، وقف، وسيط، وسواس، وثيقة،  لغة، مركز، مشاركة، مشغول، مؤسسة، مقيم، مناسبة، مص 

 هندسة، هواء، هيبة. 

 األلفاظ العربية املقترضة التي تطورت داللتها في األردية هي: 

ل، بْزم، تكليف، تحرير، تحقيق، تجهيز، تحصيل، ثبوت، جسيم،  
ْ
أمير، أدوار، إعجاز، أخبار، إعزاز، بخار، بذ

دفتر، ذل،  ر، حارج، حليم، خطاب، خريف، خصوص، دولة داعية، جلوس، جهاز، الجدل، حديث، حاصل، حضو 

ذاكر، رواية، رقبة، راتب، رجحان، رئيس، زحمة، زعم، زوال، سلح، ساعي، سانحة، سنة، سكون، شأن، شامالت،   

شائع، شجرة، شربة، صدر، صاحب، صارف، صانع، صحابة، ضلع، ضعيف، طالح، طرح، طنطنة، طرف، طهر،  

ب، غسل، فصل، فارغ،  فضائية، فاتح، ض، عاقبة، عبير، عائش، غريب، غالية، غاشية، غاصالعين، عمدة، عار 

فاضل، قاصد، قاصد، قاصر، قبضة، قاٍض، كاسد، كفاية، كاسف، كوكب، الحق، الزم، لطف، مكتب: منصوبة،  

 تف، يسير.  مراعاة، مأنوس، مقبوضة، ناظم، نصاب، ناقل، نسخة، واثق، وظيفة، واقف، واصف، وقفة، وجه، ها

ة حدوثا في الكلمات العربية الـمقترضة، ويعود ذلك إلى أن لكل لغة يعد التخصيص أكثر مظاهر تطور الدالل

 استعمالها الخاص الذي يتالءم مع ظروفها اللغوية.

لى كما يالحظ أن رقي الداللة في الكلمات العربية املقترضة في املاليوية من مظاهر التطور البارز، ويعود ذلك إ

ى وتسمو دالالت تلك الكلمات، مثال كلمة  أن املاليويين ينظرون إلى العرب نظرة احترام
ّ
ية، فمن الطبيعي أن تترق

 )مؤسسة( ال تطلق إال على مؤسسة الحج، مع أنها في العربية تطلق على أي مؤسسة كانت.  
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مة تطورت دالالتها في كلتا  كل 15ال تكاد تتفق الدالالت بعد االقتراض من العربية في اللغتين، فهناك 

توافق في الداللة إال في عدة ألفاظ فقط، منها كلمة )أخبار( حيث يقصد بها الجرائد والصحف  اللغتين، وليس هناك 

 في اللغتين. 

هناك فروق داللية شاسعة بعد االقتراض بين اللغتين في بعض األلفاظ، إال أن هناك مناسبات تجمع بينها،  

ابث، أما في األردية فتطلق على الطعام الذي ُيعطى  تطلق في املاليوية على )اإلمام الراتب( أي الث ومنها كلمة )راتب(

 للحيوانات بشكل راتب أي ثابت ويومي.

وهناك كلمات اتفقت حقولها الداللية إال أنها تختلف في التخصيص واالستعمال، مثال )االشتهار(: معناها  

يقصد بها في األردية باإلعالن العام.   ملاليوية تخص اإلعالن الصادر من الحكومة، بينمااإلعالن في اللغتين إال أنها في ا

وكذلك كلمة )دار( فإنها تحمل نفس املعنى املتعارف عليه في العربية، إال أن املاليوية تستعملها اسم علم، واألردية  

 تستعملها اسم جنس. 
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عر الفلسطيني املعالتناص.. مفهومه وأشكاله وتجلي ِ
ه
 اصراته في الش

 

 مريم مخلص يحيى برزقالدكتورة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــ ـــــ  ـــ

 

 ملخص البحث: 

ة في األدب وذلك ملا يعدُّ التناص أحد املصطلحات النق أثير، وتكمن  يمنح النصوص الشعرية من جمالية وتدية املهمَّ

عرية بطاقاٍت زمانية مكانية مهمة توسع فضاءه وتنوع استجاباته؛ فاملبدع ال يخلق اللغة  ِ
ّ
ته في رفده للقصائد الش أهميَّ

ية النّص تبرز من خالل   من نّصِ
ً
ه من فراغ، بل إنَّ بعضا التناص ومن خاللها تظهر قدرة الكاتب على  الشعرية في نّصِ

ة انفتاحها  .الكتابالتفاعل مع نصوص غيره من  سمت به من خاصيَّ
َّ
ى أهمية ظاهرة التناص الشعري بما ات

َّ
كما تتجل

ط هذا البحث الضوء على لجوء الشعراء  ِ
ّ
ة والفلسطينيين على وجه الخصوص-على نصوص أخرى، ويسل   - العرب عامَّ

لسطيني استثمر هذا التناص  كان له من تكثيف تجربتهم وشحنها بفيٍض داللّيٍ عارم؛ فالشاعر الف إلى التناص بما 

بمفهومه النقدي املعاصر، ولجأ إلى نسج قصائده على غرار مصادر ثقافية متنوعة من الدين والتاريخ واألدب، والشاعر  

 عليه ومحاولة ط
ً
 من الواقع؛ بل إقباال

ً
 .رح قضاياه بصورة أعمقبذلك ال يلجأ إليه هروبا

 

 .التناص، األدب، الشعر الفلسطيني املعاصر  الكلمات املفتاحية: 

 

 املبحث األول: مفهوم التناص وأهميته، وأشكاله، وتأثر الشعر الفلسطيني املعاصر به 

( ناقدة فرنسية  Julia Kristeva( هو مصطلح أدبي في النقد املعاصر ظهر على يد جوليا كرستيفا )Intertextualityالتناص )

)الكلمة، والحوار   ”Le mot, le dialogue et le roman“نات القرن املاض ي من خالل مقالتها من أصل بلغاري وذلك في ستي

وهي ترى أنَّ مفهوم التناص: "أْن  ، ”Word, Dialog and Novel“والرواية(، وقد ترجمت املقالة إلى اللغة اإلنجليزية بعنوان: 

امتصاص، وإعادة تشكيل لنص آخر، لتقرأ اللغة الشعرية  ن فسيفساء من االقتباسات؛ فكل نص يتألف كلُّ نص م 

. يأتي هذا املبدأ ليوضح الصالت املتعددة بين نصين أو أكثر والعالقات القائمة عبر  1 من ثم قراءة مزدوجة على األقل" 

 . 2هذه النصوص

 ف
ً
عنا لتراث النقد العربي فإنَّ للتناص جذورا ا النقاد العرب تحت  ي هذا التراث سبق وأن تطرَّق إليهوبتتبُّ

 مصطلح االقتباس والتضمين
ً
ة مثل: املوازنة بين الشعراء، والسرقات األدبية، كما حملت أيضا ات مختلفة عدَّ  . 3مسميَّ

ة في األدب ملا يمنح النصوص الشعرية من جمالية وتأثير، و  هناك  ويعدُّ التناص أحد املصطلحات النقدية املهمَّ

ر مشترٌك بين نصين أو عدد من النصوص بطريقة استحضار، وهي في أغلب األحيان  من يعّرِفه بأنه: "عالقة حضو 

الحضور الفعلي لنص في نص آخر؛ فهو تشكيل نص جديد من نصوص سابقة أو معاصرة بحيث يغدو النص املتناص  

  بشكل جديد بحيث لم يبق من النصوص خالصة لعدد من النصوص التي تمحى الحدود بينها، وأعيدت صياغتها

 . 4السابقة سوى مادتها"

 

 

 أهمية التناص 
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ة التناص في رفده للقصائد الشعرية بطاقاٍت زمانية مكانية باحتواء اللغة الشعرية املعاصرة ملعطيات   تكمن أهميَّ

داثه على الحاضر فيما يشبه  التاريخ ودالالت التراث تمزج بين الحركة الزمانية بحيث ينسكب املاض ي بكل إثاراته وأح

 
ً
 يومئ الحاضر إلى املاض يتواكبا

ً
 . 5 تاريخيا

سمت به من خاصية انفتاحها على نصوص أخرى، فكان لجوء الشعراء  
َّ
ى أهمية التناص الشعري بما ات

َّ
العرب  - كما تتجل

ة والفلسطينيين على وجه الخصوص  عارم، والشاعر ال يلجأ  إلى التناص يكثف من تجربتهم ويشحنها بفيٍض دالليٍّ  -عامَّ

 عليه ومحاولة طرح قضاياه بصورة أعمقإليه 
ً
 من الواقع؛ بل إقباال

ً
 . 6هروبا

 

 التناص وتأثر الشعر الفلسطيني املعاصر به 

 شعر العودة منه بمنأًى عن التأثر بنصوص األقدمين وتراثهم التاريخي  
ً
لم يكن الشعر الفلسطيني املعاصر وتحديدا

 فقط؛ وإنما ليستمد  فقد حفل باملتناصات  واألدبي والديني؛
ً
بسعيه إلى االتكاء على املاض ي ليس لتوظيف النص فنيا

منه شرعية البناء النص ي الجديد، وبالنظر إلى تناصات الشعراء الفلسطينيين تظهر لنا بأنها متنوعة األفكار والرؤى  

 . 7على اختالفها والتي أرادوا تحميلها لنصوصهم املعاصرة

 

 ني ي: التناص الديالثان  املبحث

استثمر النصُّ الشعري دالالت التشكيل املرجعي للنّصِ القرآني بطرق متنوعة حرفي ومضموني، على أنَّ ذلك لم يخُل  

 من مصادر اإللهام الشعري 
ً
، وقد استثمر  8ببنية التشكيل الشعري؛ ذلك أنَّ املرجعية قرآنية، فالقرآن يعدُّ مصدرا

 الطرق التي تناسب تجاربهم ورؤيتهم. قافتهم الدينية بشتى الشعراء الفلسطينيون ث

ه: "نمط من أنماط تعامل الشعراء املعاصرين مع البنية التعبيرية   ويمكن تعريف التناص القرآني بأنَّ

املضمونية القرآنية، يعمد املبدع فيه إلى استدعاء البنية القرآنية واستضافتها في خطابه الشعري ومزجها به عن طريق  

 وتوسيعا"العملية التحويرية لل
ً
 تكثيفا

ً
 وتوليديا

ً
 وداللة حذفا

ً
 .9نص القرآني لفظا

الشعر الفلسطيني تأثر بالعديد من املؤثرات التي وجدت صداها في نصوصه الشعرية كان على رأسها األثر  

الدينية  املؤثرات الديني كما يصف سعدي شاور ذلك بقوله: "املجتمع الفلسطيني مجتمع متدين بطبعه، ومن أبرز 

 .  1. اإلسالمية في الشعر الفلسطيني األثر القرآني"

وبالنظر إلى بعض القصائد نجد تشكل لغة الشعراء ورؤيتهم على لغة النص الديني بشكل يتداخل معها وذلك  

ة غنية بالدالالت عميقة التأثير كما في قصيدة "إنما القدس روعة وج عر  الل" للشاإلعطاء الخطاب الشعري قيمة خاصَّ

بما توحيه من دالالت في إظهار   11يحيى برزق، حيث يستعين الشاعر بالتناص القرآني بقوله: "واستكبروا استكبارا"

البحر( فقد حمل دالالت تبعث على الشعور   12الصورة بشدة األس ى والظلم والطغيان، وكذلك قوله: )"تبارك"

ال املوقف العربي من القضية الفلسطينية، وكذلك  ملخزي، وح باالستهزاء الذي يبعث في النفس الغضب للواقع ا 

حين ألقته في البحر بقوله: )قذفونا في البحر( مع اآلية القرآنية: "فاقذفيه   -عليه السالم–التناص مع قصة أّمِ موس ى 

 : 14، يقول   13في اليّمِ فليلقه اليم بالساحل" 

 
ً
 تلكم الحرب أشعلوها طويال

 

 واستبدوا واستكبروا اس 
ً
 تكبارا

 
 قذفونا في البحر واللج هول 

 

 ثم قالوا: تبارك البحر دارا  
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 فيه درٌّ وفيه لحم طري 

 

 فانعموا فيه ال تخافوا دوارا..  

 
 15 الشاعر عبد الغني التميمي يطوع النص القرآني في قوله تعالى: "إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه.."

وهي )الحرية(، الحرية التي سعى من أجلها كل الشعب الفلسطيني بعد أن  أال  ليتناسب مع فكرته التي يرمي إلبرازها،

 منهم وبغير وجه حق، فما عادوا سوى ثائرين في سبيل  
ً
 وقهرا

ً
ذاق ويالت الظلم من االحتالل، الحرية التي سلبت سلبا

 :16استعادتها، فيقول 

 خلقنا من تراب األرض 

 تحت الشمس أحرارا 

 من األمشاج واألصالب

 رحاأل وا
ً
 م أطهارا

 لنا الحرية العظمى 

 ملاذا نقبل الظلما 

 على واقع حالي يعيشه 
ً
 ملا فيها من العظات والعبر وإسقاطا

ً
التناص الديني مع قصص األنبياء أتى استلهاما

عليه -الشاعر الفلسطيني وشعبه صباح مساء، كما عند الشاعر معين بسيسو في تناصه مع قصة سيدنا يونس 

 ابتل عندما  -السالم
ً
 :17عه الحوت، قائال

 يافا ببطن الحوت ما زالت 

 يجوب بها البحار 

 الحوت تاه 

 من ذا يدل الحوت يا طفلي

 ويطويه الغياب؟

حيث يشبه الشاعر هنا حال مدينة يافا بحال سيدنا يونس عليه السالم في بطن الحوت، لكنَّ يونس لم  

وغياب بانتظار من يحررها، فالتناص الديني هنا منح النص  تيه    يواصل الغياب والتيه بعكس مدينة يافا التي ما زالت في

 داللة أعمق ملعنى التيه حيث االغتراب كالظلمة دونما بصيص أمل.

وفي قصيدة "أجمل األحالم" للشاعر منيب فهد الحاج، استلهم الشاعر معانيها من وحي قصة مريم أم عيس ى  

والشاعر يستقي بعض املفردات، ويوظفها بما يالئم عصره   نخلة، عندما جاءها املخاض فهزت جذع ال -عليه السالم-

وقضيته، ويصوغها بشكل حلم جميل متخيل لعودة مشرد بعد سفر وترحال طويل إلى أرضه، والنخلة رمز جميل  

 : 18لألمان وشعور للراحة بعد تعب التشرد والهجرة الطويل، يقول الشاعر

 حلمت أنَّ نخلة في أرضنا نمت 

 ْر ها خطما هزَّ جذع

 فأصبحت باسقة فروعها كريمة الثمر 

 معطاءة الرطب 

 جذورها عميقة تغوص في الثرى 

 حيث الدم الطهور ينسكب 

 من سالف األيام والحقب 
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 تناطح السحاب والغيومْ 

 وفوقها تألقت شمس وخّيمت نجومْ 

 تصافح القمْر 

 واملجد في سمائها يحومْ 

 حلمت أّن نخلة جادت بها يد القدْر 

 ها مشردٌ لظاليرتاح في 

 من بعد أن أرهقه السفْر 

ا الشاعر أحمد دحبور فإنه وجد من )آية الكرس ي(  مع واقعنا الحالي، ملا فيها من معاني الحفظ   19 أمَّ
ً
تناسبا

ر لنا األم وهي تدعو البنها بأن تقيه آية   واإلحاطة والحماية، فرسم أبياته في تناص معها، وهو في تناصه الديني يصّوِ

 على  ونتص الكرس ي و 
ً
ه من شر الغربة واملنفى حتى يكاد صوتها أن يصل إلى ابنها في املنفى البعيد، الشاعر يؤكد ضمنيا

 للرعاية والحفظ والدعاء حتى تتحقق  
ً
 مصدرا

ً
رفض املنفى، فهو ليس سوى صورة للعذاب والشقاء، وتكون األم دائما

 :   2.العودة املشرفة، كما يقول 

 "ولدي....حبة عيني.... 

 طه آية الكرس ي ويحرسه الكريم"تحفل

وفي تناص قرآني آخر يتناص الشاعر برهان الدين العبوش ي مع قوله تعالى: "ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح  

 للشياطين"
ً
ن هللا بها السماء الدنيا هي رجوم للشياطين، فإنَّ الشاعر قد  21وجعلناها رجوما ، وإن كانت املصابيح التي زيَّ

رين عنها هم رجوم الشياطين على هذه األرض، بقولهحياز عدَّ الن  : 22ن عن ديارهم وأوطانهم واملشردين منها واملنفيين املهجَّ

 
ً
ها النازحون عودوا رجوما  أيُّ

 

 للشياطين فالبالد تنادي  

 
 بقوله تعالى: "فامشوا في مناكبها وكلوا من رز 

ً
إال   23"،قهورغم أنَّ الفلسطينيَّ قد سعى في مناكب األرض عمال

ه اضطر إلى بيع كل ما يملك من أجل تسديد الضرائب الباهظة التي فرضها االحتالل عليه، الشاعر توفيق زياد يورد   أنَّ

 مع القرآن الكريم  
ً
 في قصيدته: "ضرائب" يصف فيها هذا املآل الصعب الذي آل إليه املشرد الفلسطيني متناصا

ً
أبياتا

 :24بقوله

 ن كل حيلة البحث ع وأجهد فيسعى في مناكبها  

 بناه  -من الفقر -وباع 
ً
 بيتا

 بكد وكدح ... وباع السراج وباع الفتيلة

ويبدو تأثر الشاعر توفيق زياد في قصيدة أخرى بقوله تعالى: "وال يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم  

 لدى املت 25الخياط"
ً
 : 26لقي فيقول فيستعين باآلية ويتناص معها في صورة جميلة إبداعية أكثر توهجا

 أهون ألف مرة 

 أن تدخلوا الفيل بثقب إبرة 

 من أن تميتوا باضطهادكم 

 وميض فكرة 

 وتحرفونا عن طريقنا الذي اخترناه

 قيد شعرة



 

137 
 

 مع بعض الشخصيات امل
ً
ذكورة في القرآن الكريم واالستفادة من  التناص القرآني في بعض األحيان جاء تناصا

 شخصية "أبي لهب" دالالتها كما في قصيدة "أواه أيار"
ً
ليقيم   27للشاعر يحيى برزق وقد كتبها في ذكرى النكبة مستلهما

 في حدوث النكبة من بني  
ً
التشابه في األوصاف بين املاض ي والحاضر فيصور عظم الجرم والخطيئة ملن كان متسببا

 : 28العرب، يقول فيها  جلدتنا من

 وخيمة النكبة النكباء ما برحت 

 

.. منا. 
ً
 . ومغتربا تضم مقتربا

 
 ومن تعلق بالعزى وألهها                 

 

 فليس يسرف إن سمى ابنه لهبا!  

 
 ألهلي واألنباء راعدة 

ً
 واها

 

 أكاد أملح في أنوائها.. العطبا.. 

 
 حتى األخالء غالتنا خناجرهم 

 

 أسقطوا عنهم األستار والحجبامذ  

 
 لقصة "سراقة بن مالك" وبشكل مفصل  ونجد في قصيدته بعنوان "هذا الطريق عليه سار محمد

ً
" تناصا

، ولقد تضافرت الصور البيانية في  -صلى هللا عليه وسلم- تلك الكرامات واملعجزات التي حدثت للنبي الكريم  بإظهار

 : 29يقول فيهاالنص مع التناص الديني في تشكيله، 

 طوبى لصحراٍء قطعَت وهادها 

 

 وغرست فيها عاطر الخطواِت  

 
وُك                      يشهُد كي والشَّ

ٌ
رَّ سراقة

َ
 ف خ

 

 وهوى الجواُد بفارس العثراِت  

 
 قالوا له: هل عدت تأسُر أحمدا؟ 

 

 فأجابهم بل عدُت بالبركاِت  

 
ُه                        

ُّ
ُزف

َ
ور.. بالخبر اليقين.. أ  بالنُّ

 

 بسواِر كْسرى.. وهو عْدُل مئات  

 
ته من أرضه بنبرة يغلب عليها األس ى من ألم الهجرة  بين الهجرة النبوية وبين هجر والشاعر هنا يصرح باملقابلة 

خشاه الشاعر أن يمحَو تاريُخ األبناء أمجاد األجداد  ومرارتها، فتتجدد ذكرى هجرته وآالم شعبه، ولعلَّ أخش ى ما كان ي

 :   3.كما صرح بقوله

 ويلوح لي في األفق موكب هجرتي              

 

 يد والظلمات خلف القوالقدس  

 
 تشكو سياط الغاصبين وعسفهم              

 

ني مأساتي  ني وتهدُّ  فتشدُّ

 
ْي َضارٍِع..                     فَّ

َ
 فأمدُّ للرحمن ك

 

عواِت    ُعزٍل خال ِإال من الدَّ

 
 وأصيح والفلواُت تسمُع صيحتي              

 

 يا ليت يسمعني بنو الفلواِت  

 
 مع سورة ص في قوله تعالى: "والت حين مناص"عر بالتناص يستعين الشا

ً
زيادة في الداللة   31القرآني تناصا

 في التأثير، وتش ي األلفاظ بوجود حوار بين الطرفين بقوله: )وأكاد أسمع من مشارف يثرب( بما يرد على تساؤالته  
ً
وتعميقا

  -صلى هللا عليه وسلم- بالسير على طريق الهادي محمد  ويجيب على دعائه، ويقدم الحلول في الحياة الواقعية املعاصرة  

 : 32لته في التأثير على املتلقي، بقول الشاعر وبذلك يكتسب النص دال

                           
ً
بق حالكا

ْ
يل أط

َّ
اُه إنَّ الل  ربَّ

 

اِتي  
َ
ؤ
ُ
 ال نجم فيه وال رياح ت
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ب                        
َّ
ريق ِلهائم ومعذ

َّ
     أين الط

 

جاة والَت حين نجاةِ    يبغي النَّ

 
                   وأكاُد أسمُع من مشارف يثرب     

 

ِق الكلماِت    يجيُب ِبَرّيِ
ً
 صوتا

 
ٌد                          ريق عليه سار محمَّ

َّ
 هذا الط

 

َد العزماِت   ِ
ّ
 ُمَتَوق

ً
با ِ
ّ
 ُمَتوث

 
ى عليه هللُا في عليائِه                 

َّ
            صل

 

لواِت   ا أفضُل الصَّ  وعليه ِمنَّ

 
السيرة النبوية تناص الشاعر خالد علي مصطفى مع رحلة اإلسراء واملعراج في قصيدته "رحلة  ومن التناص مع  

 عن توقه بمعجزة جديدة يظهر فيها البراق ليحمل كل املشردين في  
ً
ه عاد إلى رحلة اإلسراء واملعراج معبرا

الغجر" إذ إنَّ

 نحو وطنهم الحبيب ودياره أص
ً
م التي أبعدوا عنها، فقد كان من أحالم شاعرنا أن  قاع العالم، ويطوي بهم املسافات طيا

 :33يرى مدينته "حيفا" لكنَّ املوت كان األقرب إليه، فرحل قبل تحقيق حلمه بالعودة، يقول الشاعر 

ما سارت بنا الطريق نحو بيتنا العريق 
ّ
 وكل

 ال، تشمخ في وجوهنا الجب

ها البراق نجنا، "  هلمَّ أيُّ

ِو بنا املسالك الطوال
ْ
 .اط

 اهنا تخزن في عروقها الرمال شف

م النداء في صدورنا 
ّ
 تهش

 ."فكيف يسمع النداء من غبر؟

 

 املبحث الثالث: التناص األدبي

، فهو جزء ال يتجزأ من التراث التاريخي والحضاري 
ً
 مهما

ً
 معرفيا

ً
ل التراث األدبيُّ مرجعا ِ

ّ
 في التكوين    ُيشك

ً
ألّيِ أمة، مساهما

الذي قرأ تراثه األدبي قراءة واعية، فاألدب يعدُّ خالصة التجربة الشعورية والفكرية والحياتية  الشعري للشاعر املعاصر  

 بعد آخر مستفيدة من مضامينه ومستلهمة شكله الفني من أجل أن تواصل اإلنتاج على  
ً
ألّيِ أمة، تتناقله األجيال جيال

 وتطوره بما يناسب الواقع الجديد واملعاصر.  غراره

دبي مهما اختلفت مستوياته له حضور فعاٌل في القصيدة املعاصرة، وذلك لقربه من الذات  واملوروث األ 

املبدعة والتصاقه بوجدانها كذلك "ألن فهم املاض ي يكون أفضل كلما توافرت شروط موضوعية في الحاضر شبيهة بما  

 . 34كانت عليه في املاض ي"

 وقد خلص القول إلى أنَّ التناص األدبي هو: 

 مع نص القصيدة األصلي بحيث تكون منسجمة  "تداخل ن
ً
 أو نثرا

ً
صوص أدبية مختارة قديمة أو حديثة شعرا

 . 35وموظفة ودالة ومعبرة قدر اإلمكان عن الفكرة التي يطرحها الشاعر"

 

 التناص األدبي وانعكاسه على الشعر الفلسطيني املعاصر

دبي العربي باستدعائه الكثير من الرموز األدبية واملواقف  د استطاع الشاعر الفلسطيني املعاصر أن يوظف التراث األ قل

 والشخصيات من خالل تضمين شعرهم للنصوص األدبية.
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ق به من أدب العودة، ما تطالعنا به قصيدة 
َّ
ومن أشكال التناص األدبي في الشعر الفلسطيني، وما يتعل

ة بين الشاعر في غربته وبين أخته  حيى برزق بعنوان: "أختاه تسألينني" وفيها رسائل عتاب ممالشاعر ي زوٍج بالوّدِ واملحبَّ

د على فكرة مهمة بأنَّ سنوات الغربة مهما طالت، فإنَّ ذلك ال يمكن أن ُينس ي   ِ
ّ
التي تعيش في أرض الوطن، وهو يؤك

 : 36الشاعر الجاهلي أوس بن حجر في البيت الذي يقول فيه   املهجرين وطنهم، لقد تناص الشاعر يحيى برزق مع

ا واألحاليف هؤالء            لعمُرك إنَّ

 

ِم  
َّ
قل

ُ
 لفي حقبة أظفارها لم ت

 
م(، قوة وتحٍد في املواجهة، وإصرار على  

َّ
قل

ُ
حيث نجد في تضمين التناص بقوله: )لم تزل أظفارنا يا أخت لم ت

 :37العودة واستعادة كامل الحقوق 

ُقوا الُحُدودَ 
َ
ل
ْ
غ
َ
ْد أ

َ
ُهْم ق ِكنَّ

َ
 ل

 الَحَرِم.. ُدوَن 

ا َوَراَء الِبيِد  ِكنَّ
َ
َتاُه ل

ْ
خ
َ
 أ

ْسِلِم.. 
َ
ْست

َ
ْم ن

َ
 ل

ا 
َ
َفاُرن

ْ
ظ
َ
َزْل أ

َ
ْم ت

َ
ل
َ
 ف

ِم!
َّ
َقل

ُ
ْم ت

َ
ُت ل

ْ
خ
ُ
 َيا أ

ا الشاعرة مريم العموري، فقد تناصت في مطلع قصيدتها مع املوشح األندلس ي "جادك الغيث" للشاعر  أمَّ

 : 38موشحهاألندلس ي لسان الدين بن الخطيب الذي يقول في 

 جادك الغيث إذا الغيث همى 

 

 يا زمان الوصل باألندلس  

 
 لم يكن وصلك إال حلما 

 

 بالكرى أو خلسة املختلس 

 
 ملا يدور في خلدها من الشجن والشوق لألرض  

ً
لقد وجدت الشاعرة من املوشح األندلس ي القديم تناسبا

الوطن فآثرت أن تستدعي أبيات لسان الدين بكل ما فيها من  الغتراب، وهي التي ال تطيق ألم الفراق عن والوطن بعد ا

 : 39توهج الحضور والتأثير وصدق العاطفة متناصة معها في جمالية مطلقة حيث تقول فيها

 سال
ً
 جادك الوجد أيا طيفا

 

 ُمهجة هامت ببيت املقدس  

 
 ضمها شوق عزيم ما قلى 

 

 لغلسن شديد الكن البي 

 
 فضا يا لصّبٍ ضاق من بعد، 

 

 وذوى في لوعة املغترب 

 
 خاشع ينشد ألطاف القضا

 

 تائه في فكره املضطرب 

 
 ما مض ى 

ً
 ليت ما كان حميما

 

 بعيد األرب  
ً
 وانقض ى عهدا

 
س،  الشاعرة عمدْت إلى تحوير النص بما يتناسب مع واقعها الجديد، فانتقل املكان من األندلس إلى القد

ها بالدعاء لبيت  ها ألم الشوق، صورة مقابلة لشوق الشاعر األندلس ي لزمان الوصل في وبدأت نصَّ املقدس وقد مسَّ

لة بين األندلس والقدس كبيرة وثيقة ُموجعة مؤملة؛ مِلا في تاريخيهما من احتالل وتطهير ونفي واغتراب،   األندلس، والصَّ

 ثم شوق كبير وحلم بيوم عودة قريب.
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دحبور التراث في قصيدته"حكاية الولد الفلسطيني"، ويستدعي  دبي آخر يوظف الشاعر أحمدناص أوفي ت

 للشاعر عمرو بن كلثوم قال فيه
ً
 :4.بيتا

 أال ال يجهلن أحد علينا 

 

 فنجهل فوق جهل الجاهلينا  

 
نا على مدى التالحم في الداللة ع 

ُّ
 بين هذا البيت، وبين قصيدته بما يدل

ً
املسافة  لى الرغم من بعد  ثم يعقد تناصا

  
ً
 تعبيريا

ً
الزمنية بين النصين، وحيث املعنى في النصين يدلُّ على فخر واعتداد بالذات وتحّدٍ صارٍخ لألعداء ما أكسبه ُبعدا

، ويتكلم الشاعر بنبرة ثائرة، تدل األلفاظ على سخط كبير على الواقع املرير واملمزوج باملقاومة ورفض واقع النفي  
ً
كبيرا

، فيقول لتشرد، وعدم الرض وا
ً
 : 41ا بغير الوطن بديال

 أنا الرجل الفلسطيني 

 أقول لكم: رأيت النوق في وادي الغضا تذبح

 رأيت الفارس العربي يسأل كسرة من خبز حطين وال ينجح 

 فكيف، بربكم، أصفح؟؟ 

 أنا العربي الفلسطيني 

 أقول، وقد بدلت لساني العاري بلحم الرعد 

 نا بعد أال ال يجهلن أحد علي 

 حرقنا منذ َهلَّ الضوء ثوب املهد 

 لحمهم ُمٌر 
ً
 وألقمنا وحوش الغاب مما تنبت الصحرا رجاال

 عاصف األنواء
ً
 ورمال

 ألنَّ الكف سوف تالطم املخرز 

 ولن تعجز 

 لن تعجز
َّ
 أال ال يجهلن أحد علينا بعد، إَن الكف

 تنا
ً
ا  : 42لشعراء القدماء، وذلك بقولهصه مع اوضمن قصيدة أخرى للشاعر عبد الرحيم محمود يبدو لنا جليَّ

 وأحمي حياض ي بحّدِ الحسام

 

 فيعلم قومي بأني الفتى  

 
إنه إمعاٌن في إظهار القوة والجلد واالعتداد والفخر بروح تمتلئ بالفداء للوطن وتربه الغالي، وقد ظهر التناص  

 مع قول الشاعر طرفة بن العبد
ً
 : 43واضحا

ُت أننيِخ إذا القوم قالوا َمْن فتى 
ْ
 ل

 

 ُعنيت فلم أكسل ولم أتبلد  

 
الشاعرة فدوى طوقان أدمى قلبها تهجيرها عن مدينتها فكان أن تناصت في قصيدتها "لن أبكي" مع معلقة 

 على األطالل، لقد وقفت شاعرتنا ذات   44الشاعر امرؤ القيس: "قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل"
ً
التي وقف فيها باكيا

مدينتها يافا بعد أن خلت من سكانها ورحلوا عنها، ولم تجد أبلغ من التناص مع التراث األدبي في خلق   املوقف تبكي أطالل

 : 45فكرتها وتوصيلها بعمق وتأثير لدى القارئ قائلة

 على أبواب يافا يا أحبائي

 .وفي فوض ى حطام الدور 

 بين الردِم والشوِك 
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 :وقفُت وقلُت للعينين

 قفا نبِك 

 اوفاتوهرحلوا على أطالل من 

 تنادي من بناها الدار 

 وقال القلب: ما فعلْت؟

 بِك األيام يا داُر؟ 

 وأين القاطنون هنا 

 وهل جاءتك بعد النأي، هل 

 جاءتك أخباُر؟ 

 ولم ينطق حطام الدار 

 ولم ينطق هناك سوى غيابهمو 

ي وجد من  املناصرة، الذ تناص الشاعرة مع معلقة امرؤ القيس شاركها فيه الشاعر الفلسطيني عز الدين 

 ليقيم املوازنة بين املاض ي والحاضر بواقعه املر الذي يحياه وشعبه بعد أن تفرق الشمل،  معلق
ً
 رحبا

ً
ة امرؤ القيس مجاال

 : 46ونأى األحبة عن الديار، ويبدو تأثر الشاعر بقوله

 سقط اللوى 
ً
 يا ساكنا

 قد ضاع رسم املنزل 

 بين الدخول فحومل 

األدبي القديم فحسب، بل إنَّ منهم من وجد في الشعر ين مع التراث شعراء املعاصر وال يقتصر تناص ال

املعاصر فضاء خصب الداللة، في إقامة التناص لعالقة قوية الداللة بينهما، كما الشاعر عبد الرحمن بارود في تناصه  

 على حق ال
ً
ر إليها  نافي التي هجعودة من كل املمع الشاعر الفلسطيني املعاصر عبد الكريم الكرمي فجاء التناص مؤكدا

 : 47الشعب الفلسطيني، هذا املعنى سبق إليه الكرمي في بيته املشهور بقوله

 سنعود.. واألجيال تصغي
ً
 غدا

 

 إال وقع الخطا عند اإلياب  

 
 على غراره  

ً
 : 48يقول فيهالشاعر بارود استلهم هذا املعنى بما فيه من حّقٍ ثابت للشعب الفلسطيني، وأنشد بيتا

 سن
ً
 ن كّلِ املنافي عود.. م غدا

 

 ويحلو في البالد لنا اجتماع  

 
" مع  

ً
وفي ذات التناص املعاصر نجد الشاعرة مريم العموري كذلك، وقد تناصت في قصيدتها "كان عهدا

 من قصيدته التي أود 49الشاعر بدر شاكر السياب ببيت من قصيدته: "ليلة وداع"
ً
 كامال

ً
ع فيها زوجته  فقد أوردت بيتا

 ت هو: )أوصدي الباب فدنيا لست فيها..ليس تستأهل من عيني نظرة(.حيله عن بغداد والبي عشية ر 

 من الدراما في النص  
ً
والشاعرة هنا تستلهم كل معاني األنين بالبعد والفراق، فتكثف املعنى وتخلق نوعا

لقصيدة  عن فكرتها، وتمتلئ اظ املناسبة املعبرة مشحونة بقوة وداللة وتأثير عاطفة، كما أنها تحسن استخدام األلفا

 :     5. بالصور املتضافرة، تقول في قصيدتها 

 يومها.. 

 فُبعدا 
ً
 يصُفُق حلَمُه ُبعدا

ُّ
ث  كان الشراُع الرَّ

 في قلبه املقطوِف، وجدا 
ً
 جاِرحا
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ّصت بالوداِع َمراُر نبره
َ
 :حين غ

 أوصدي الباَب فدنيا لسِت فيها "

 "عينيَّ نظرهليس تستأهُل من 

 وليِه حلمٌ ضَّ من َح هكذا وانف

 وشجىً 
ً
 رّجَع الشوَق التياعا

مِر لكن  ..أسبَل املاض ي على خّدِ الّرِماِل السُّ

 ضاَع مّدا 

 كان عهدا 

 فاشدد الحلَم على قفِر الليالي

 وإذا أشفاَك عمٌر 

 ..التقل بعد انعتاق امللتقى

 قد كان عهدا 

 مع األمثال الع ومن التناص مع التراث األدبي ما كان
ً
ب، كما في قصيدة "شهداء  ربية التي وردت عن العر تناصا

 : 51االنتفاضة" للشاعرة فدوى طوقان

 رسموا الطريق إلى الحياة

 رصفوه باملرجان، باملهج الفتية بالعقيق

، حريق 
ً
 رفعوا القلوب على األكف حجارة، جمرا

 رجموا بها وحش الطريق 

 هذا أوان الشد فاشتدي!  -

 تهم ودوي صو 

 داه غل في مدى الدنيا صفي مسمع الدنيا وأو 

 هذا أوان الشد!

 واشتدت وماتوا واقفين 

 متألقين كما النجوم 

ي زيم" لتشعل في النفوس لهيب الثأر واالنتقام   52لقد تناصت الشاعرة مع املثل العربي: "هذا أوان الشد فاشتّدِ

وق ومنها حق  أهم وسائل استرداد الحقحيي جذوة املقاومة أحد  واالنتفاضة وتلهب الحماسة وتذكيها في األرواح املنهكة وت

 العودة.

 

 املبحث الرابع: التناص التاريخي 

ف   يتمثل التناص التاريخي باإلرث الثقافي الذي يفد إلى املبدع غير عابئ بالحدود املكانية والزمانية وعلى الشاعر أن يتكيَّ

 منه ما يحتاج إليه، 
ً
ة منهمع هذا اإلرث آخذا  مستمدَّ

ً
 صورا

ً
نا  لكنها مغايرة له سواء أكان ا ومكّوِ

ً
 أم معاصرا

ً
 لنص قديما

53 . 
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ه إعادة كتابة الشعراء املعاصرين للتاريخ كتابة ممتزجة بواقع العصر   ويمكن تعريف التناص التاريخي بأنَّ

 جديدة فتجتاز  ووفق واقع معرفي جديد يجمع بين املاض ي والحاضر، ويستشرف آفاق املستقبل، ينفخ في
ً
ه الشاعر روحا

 
ً
 . 54  معنوية جديدةحدودها الضيقة، وتكتسب أبعادا

ولقد كان استلهام الشعراء الفلسطينيين لوقائع األحداث في التاريخ املاض ي ذا غايات فكرية ووجدانية وفنية  

شعراء لألحداث والوقائع متنوعة في مقدمتها استرداد قوة نفسية ذات زخٍم في الواقع املعاصر، كما أنَّ تضمين ال

من الشاعر، وإلقاء الضوء عليها ساعد على حفظها وإبرازها شهادة للتاريخ،  فاقيات والشخصيات املعاصرة لز واالت

إضافة إلى أن الشعراء الفلسطينيين املعاصرين استطاعوا من خالل هذا التناص الكشف عن رؤيتهم الشعورية الذاتية  

 . 55اوتقديم النظرة الشمولية حوله  تجاه قضايا الواقع ومعالجتها

وقد استغل الشاعر الفلسطيني التاريخ العربي القديم بكل أحداثه ووقائعه وشخصياته، وتطور هذا األثر  

 ال يقف عند ذكر الوقائع التاريخية والتغني بأمجادها فحسب؛ بل أصبحت األحداث  
ً
 جديدا

ً
بعد النكبة ليتخذ ُبعدا

 ا وأشخاصها تتطور في املفهوم التاريخية املاضية بوقائعه
ً
 لها إيحاءاتها، ودالالتها  الشعري الفلسطيني لتصبح رموزا

 .56الشعرية والتاريخية في الزمن الحاضر

ولعلَّ زخم القضايا املعاصرة واألحداث التي تعجُّ بها األمة عامة والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص قد  

 
ً
 الفتا

ً
، وحضورا

ً
 كبيرا

ً
لت تنوعا

َّ
 ع التاريخ.  في قصائد الشعراء في تناص مشك

ففي تناص تاريخي أبدع في رسمه الشاعر فوزي األسمر في قصيدته "هذي الطريق" استلهم الشاعر قصص 

دت لنا أسماؤهم في سفر املجد والبطولة،   ِ
ّ
ل
ُ
املعارك املشرفة في املاض ي وبطوالت من سبقهم من عظماء التاريخ، وممن خ

 بينها مع مجد اوصحبته معه في أبرز معارك التومنهم طارق بن زياد  
ً
لحاضر من أبناء شعبه الذين يفخر بهم،  اريخ وموازنا

 . 57فيقول 

 عزَّت معاقلنا 

 مشحونة بالحقد يغلي في مراجلنا

 وبطولة كالورد

 تعبق في خمائلنا

 ومضت قوافلنا

 للمجد رواها فخار من مناهلنا 

 تروي عن األرض الخصيبة 

 بالدماء

 ة واإلباءوعن الكرام 

 إنا سليلو طارق 

 مضوا مع طارق من أو 

والشاعر في تناصه مع التاريخ ال يكتفي باستلهام الشخصيات، بل يتناص مع املقوالت الشهيرة بما فيها من  

إلهام وحماسة، فيتناص مع مقولة عقبة بن نافع في قوله: "لو أمر الجهاد بخوض ي هذا البحر لخضته"، وبذا تتضافر 

 كما يتابع قول
ً
 58 ه:الدالالت مكسبة النص توهجا

ا ورثنا صيحة هلل   إنَّ

 مازالت تدوي في سواحلنا 
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 وهللا لو أمر الجهاد 

 بخوض هذا البحر 

 الندفعت قنابلنا بالحقد 

 حتى تنجلي اآلفاق عن شمس

 تعانقها مشاعلنا 

 فقد كانت لهجة الشاعر عبد الرحيم عمر تعكس 
ً
 على ماض مجيد وبطوالت وعلى النقيض تماما

ً
تأسفا

 : 59ا إلى خزي وهوان في قصيدته "الهزيمة" والتي يقول فيهتحولت مع مرور الزمن 

 بالخزي 
ً
 مثقال

 باملأساة أقدامي تغور 

 في صحارى امللًح 

 قد مض ى عهد البطولة 

 وأبو زيد الهاللي

 من حصانه 
ً
 ذاب خزيا

 وابن شداد توارى 

 والخيول البلُه أعرفها 

 ما عرفوا مع
ْ
 نى الرجولة

 استطاع أن
ً
ماض تليد وواقع مخٍز   يفصح عنه الشاعر بأسلوب املوازنة بين لقد كان وقع الكلمات شديدا

ذليل، "وإذا كان الشاعر يرثي عصر البطوالت، وانقطاع مجده، فإنه رثاء أشد للحاضر، ودليل إدانة ألحداثه، وما خزي  

 .    6.إال بيان لدرجة االنكسار القومي"أبي زيد الهاللي من حصانه، واختفاء ابن شداد،  

يقتصر على أحداث املاض ي ووقائعه وشخصياته، بل إنَّ الوقائع املعاصرة وجدت صداها    تاريخي لمالتناص ال

ا ال شكَّ فيه أنَّ أحداث القضية الفلسطينية بما فيها من مفاخر ومآس ي كانت حاضرة  لدى الشعراء الفلسطينيين،   وممَّ

اصر قصيدة "يا وعد بلفور "للشاعر يحيى  نصوصهم الشعرية، ومن القصائد التي تناصت مع حدث معبشكل كبير في 

ت بالشعب الفلسطيني بسبب هذا الوعد الهزيل، وما حمله  برزق، فبدأ 
َّ
 كل املآس ي واآلالم التي حل

ً
قصيدته مستذكرا

 مجازية متعددة إضافة ألسلوب الت
ً
 في الداللة،  من ظلم وعدوان، واستخدم الشاعر صورا

ً
قديم والتأخير تعميقا

 للنص 
ً
 : 61بقولهوإكسابا

 من العاِر                   
ً
حِمُل لي ثوبا

َ
 أقبلَت ت

 

ُت عن أهلي وعن داري  
ْ
ل  وقد تَرحَّ

 
َتِني أنس ى ثرى وطني                     

ْ
ما ِخل  كأنَّ

 

ار  
َ
ك
ْ
 فجئت يا وعد بلفور.. بتذ

 
ار قسوتها                     ِديُغ النَّ

َ
 وليس ينس ى ل

 

ار؟ فكيف ينس ى الذي يحيا    على النَّ

 
                 

ٌ
 أنس ى؟ وشعبي باألشواك ملتحف

 

ار    َجزَّ
ُ
 وقد تداعى عليه ألف

 
 غصن  يبيُت في َحْيَرِة امللُهوف ليس َيِعي

 

 يشكو إلى الجار.. أم يشكو من الجار؟  

 
ب الذين  وال تغيب القدس عن ناظر الشاعر، فهي في قلبه تهزه من األعماق، لكن الشاعر يأس ى لحال العر 

، ويظهر لنا هنا التناص  ضيعوا الوطن والقدس والقضية بصمتهم وهوانهم، فنراه يصور حالهم ويصفه بأبلغ الصور 
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 مع إحدى املعارك التاريخية والوقعات املهمة وهي معرك
ً
 واضحا

ً
ة )ذي قار( الشهيرة والتي انتصر فيها العرب على  جليا

 : 62ل الفرس، ويطالب بإعادة مجدها وعّزِها فيقو 

                  
ٌ
اُء.. دامية مَّ  والقدس أسوارها الشَّ

 

ها في ظالم األسر أسواري    كأنَّ

 
                    

ً
ْت مآذنها للعرب.. راعشة  َمدَّ

 

 وصوتها في َحنايا ليلهْم َساري:  

 
ُم ما بالها َعَقمْت..                  

ُ
ك ّمِ

ُ
 يا َوْيَح أ

 

اُع أخ   بار فليس بينكُم ُصنَّ

 
مُ 
ُ
مس َجْمُعك  وأنتم ِمْلُء َعْيِن الشَّ

 

ْزرى بأصفار  
َ
ُم َحاِسٌب أ

ُ
ك  لو َعدَّ

 
ُم                

ُ
 اإلسالم ديَنك

ُ
 غصن إن لم تكْن شرعة

 

اِر!! 
َ
ُم فأِعيُدوا َمْجَد ِذي ق

ُ
ك
َّ
ل
ُ
 َواذ

 
في النص حيث استعانة   تساهم الصور الجزئية كذلك إلى جانب التناص في إلقاء ظاللها الجمالية املؤثرة

ة، وبذلك يصبح املعنى   ن في الصراعالشاعر بتقانة التشخيص ليوجد املقابلة بين طرفين نقيضي حيَّ د والضَّ
َّ

هما الجال

 من األذهان فكانت املقابلة بين وعد بلفور املوصوف بـ)الغدر، لٌص وضيٌع(، وبين  
ً
 والصورة أكثر اقترابا

ً
أكثر توهجا

ة الشعب الفلسطيني املقهور َمْن عانى املرَّ وذاقى الويالت، ويستمد الشاعر القوة واملالضحية الذين هم عا نعة من  مَّ

 :63املوروث الديني ومن التاريخ وبطوالته بـ)مهاجرون التقوا بأنصار(، حيث يتابع الشاعر قوله

ُفوٍر وما َبِرَحْت 
ْ
 وأنَت يا وعد ِبل

 

غوارِ  
َ
 ظالُل غدرك في َسْفٍح َوأ

 
 يا وع

ْ
ُه..                   د ِبل

َ
ل َقوَّ

َ
 ت
ً
 ُفوَر يا وعدا

 

ُجوٍر وِسْمساِر!!  
ْ
أ
َ
.. َوِضيٌع مِل  ِلصٌّ

 
يُل يغُمُرنا..              

َّ
 مضْت والل

ً
ون عاما  ستُّ

 

 ال نجم فيه سوى صبٍر.. وإصرار  

 
ْت                   

َ
ا وإْن َعَبث ُفوَر لكنَّ

ْ
 يا وعد بل

 

  
ْ
ل
َ
 وأ

ُ
ارِ بنا العداة لُّ جبَّ

ُ
 َوى ك

 
 على   يُّ النِد  البدَّ أن يشرَق الفجُر 

 

 ُرُبوعنا بين أزهاٍر وأشجارِ  

 
القلب ضد  التناص مع األحداث املعاصرة كذلك نطالعه عند الشاعر إبراهيم نصر هللا في قصيدته: "راية 

 نماذج من الصراع بين  املوت"، فقد قام الشاعر باستدعاء "نيرون وروما" في تناص مع الواقع الفلسطيني 
ً
مستحضرا

د قصة إحراق وطنه  املوت والحياة، من عمق التاريخ اإلنساني في قصة روما الت ي أحرقها نيرون، وفي هذا التناص جسَّ

، يقول  
ً
 : 64الشاعربطريقة أكثر بشاعة وأكثر تأثيرا

ْسُت قلبي   وتحسَّ

 وأشعلت قنديل روحي

هام  جّمعُت.. كي ال تمرَّ الّسِ
َ
 ت

شرعَ 
ُ
الم للموِت  وت

ّ
 للظ

ً
 نافذة

جّمعُت أكثَر.. ثم صرخُت 
َ
 وت

 بالّسوادْ 
ً
ة
َ
ل
َّ
 فأبصرُت )رومـا( مجل

 
ً
َعة  و)صبرا( ُموزَّ

 أّي طفٍل قتيٍل ستحتضُن اآلَن؟ 
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هُم ثمٌر للفؤادْ 
ّ
 كل

 
ً
 وأبصرُت شاما

ُق )بغداَد( من نهِرها في الوهادْ 
ّ
 وجيَش املغول ُيَعل

 
ً
ُر بالصمِت أسئلة

َّ
 أتدث

ر باأل
َّ
 قحواْن أتدث

 في أدب العودة عند الشعراء الفلسطينيين  
ً
 مهما

ً
ل "التناص" بأنواعه املختلفة جانبا

َّ
 فقد شك

ً
ختاما

لوه من املعاني التي تكفلت بالدالالت واإليحا ءات املمزوجة بين املاض ي والحاضر، والربط  املعاصرين، حيث أنهم حمَّ

. بينهما واستحضار املاض ي في سبيل رسم صورة أعمق وع
ً
 وتأثيرا

ً
 بارات وأبيات أبلغ، فكانت الفكرة أوغل وأشد حضورا

 

  :البحث هوامش

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   سالمية، ومديرة معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها  محاضرة جامعية في أكاديمية "باشاك شهير" للعلوم العربية واإل

 تركيا. -يمية، إسطنبول في األكاد
     1 Julia Kristeva, Desire in Language, A Semiotic Approach to Literature and Art, (Oxford: Basil Blackwwll, 1980), 66, “Any text is 

constructed as a mosaic of quotations; any text is the absorption and transformation of another. The notion of intertextuality 

replaces that intersubjectivity, and poetic language is read as at least double”.    

2    Mohammad A. Quayum, Rosli Talif, Dictionary of Literary Terms, (Selangor: pearson Education Aasia; 2000), 120. 
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 الدالالت اللغوية وأثرها في التفسير من خالل كتاب "فتح البيان في مقاصد القرآن"  

 م1307للشيخ صديق حسن خان القنوجي رحمه هللا املتوفي 

 ماذجية( )دراسة تحليلية ن

 

 1سيد آصف محمودالدكتور  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ  ـــ

 ملخص البحث: 

نبيآء واملرسلين وعلى آله وصحبه  لصالة والسالم تسليما كثيرا على خاتم األ الحمد هلل حمد كثير طيبا مباركا فيه، وا

تتناول هذا املقال العلمي الدالالت اللغوية وأثرها في التفسير من خالل كتاب فتح البيان في مقاصد  أجمعين، وبعد: 

به القارة الهندية، وله  مه هللا، وكان الشيخ القنوجي من علماء شالقرآن للشيخ نواب صديق حسن خان القنوجي رح

ية عند علماء العرب والعجم، وكانت له مؤلفات أكثر من ثالث مئة، ومن بين مؤلفاته كتابه الشهير في منزلة وشهرة علم 

عتمد على القواعد  مجال التفسير فتح البيان في مقاصد القرآن واختار القنوجي فيه منهجا سليما ورائعا يسيرا، وا

ويين، وتمّيز تفسيره بجملة من الخوائص ومن بينها  املقبولة لدي املفسرين واألصوليين واللغالتفسيرية املتداولة و 

اعتماده على اللغة العربية كمصدر للتفسير، وال شك تعتبر الداللة اللغوية من أهم أسس التفسير لفهم معاني القرآن  

ي مفّسر أن يفسر القرآن بدون حصول  وهي كمدخل لكشف معاني القرآن وال يمكن أل الكريم والستنباط األحكام، 

كة والقدرة على اللغة العربية، فالبحث مشتمل على هذه األسئلة: ماهي الدالالت اللغوية التي اعتمدها القنوجي في  املل

الداللة اللغوية في بيان معاني   تفسيره؟ وما منهجه في اعتماده على اللغة كمصدر لتفسير القرآن الكريم؟ وما أثر

اؤالت سيقوم الباحث إجابة عنها باستخدام املنهج التحليلي  القرآنية من خالل تفسيره؟ وفق هذه التس الكلمات

   والتطبيقي نموذجا.

 

ـــــــدر  فتاحيةاملكلمات  ال ـــ ـــــــيخ القنوجي، اعتماد على اللغة كمصـ ـــ ــير فتح البيان، الشـ ـــــ ـــ ــير، : الدالالت اللغوية، تفسـ ـــــ ـــ للتفسـ

 التساؤالت.

 

 قدمة امل

غة العربية، وأن القرآن الكريم هو كالم هللا سبحانه وتعالى وكالم امللوك ملوك  هو تفسير القرآن باللاملراد بداللة اللغة  

ٍ ُمِبيٍن ﴾ سائر الكالم، فأنزله هللا سبحانه وتعالى في أفصح اللغة العرب كقوله تعالى:  
، ويجب على املفسر  2﴿ ِبِلَساٍن َعَرِبيه

لة عند نزوله، ويحمل على املعروف عند العرب من األوجه  رب املعروفة الـمتداو لقرآن الكريم لغة العأن يراعي في تفسير ا

، وقد اهتم بها الشيخ القنوجي رحمه هللا في ترجيحاته، حيث قال في مقدمة تفسيره:  3املطردة دون الشاذة والضعيفة 

 إن لم  للغة العربية حقيقة و تاب هللا جل جالله با)إن التفسير الذي ينبغي االعتداد به والرجوع إليه هو تفسير ك
ً
مجازا

، أي إذا ثبتت حقيقة الشرعية فاألولى أن يفسر القرآن  4تثبت في ذلك حقيقة شرعية فإن ثبتت فهي مقدمة على غيرها(

 بها وإال يعتمد على الحقيقة اللغوية ، ألنها هي لغة القرآن . 

 

 القنوجي في تفسيره: الدالالت اللغوية التي اعتمدها 
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ي على كثير من الدالالت اللغوية في تفسيره، ال يمكن اإلحاطة بـجميعها في هذا املقال املوجز،  يخ القنوج اعتمد الش

 فُيكتفى هنا بذكر أهمها، وهي:

 التركيز على تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها 

 التركيز على حمل اللفظ على ظاهره

 جع الضمائرالتركيز على السياق في تحديد مر 

 وسع املعانيتحميل اللفظ على أ

 الترجيح بين األقوال بالداللة اللغوية

 

 منهج الشيخ القنوجي في اعتماده على اللغة كمصدر لتفسير القرآن الكريم: 

لقد اختار الشيخ القنوجي في تفسيره فتح البيان في مقاصد القرآن منهج السلف الصالحين، أي أوال هو فسر القرآن  

يجد من القرآن وال من السنة واألقوال الصحابة  ل الصحابة والتابعين، فإن لم ن ثم بالسنة النبوية ثم بأقوابالقرآ

والتابعين رجع إلى اللغة العربية املتدوالة في عهد نزول القرآن، وعندما فسر القرآن باللغة اعتنى فيه عناية كبيرة في 

مة  ياق، وظاهر النص، وتصريف الكلمد فيه على عموم الكالم، والسالتركيز على القواعد اللغوية والتفسيرية، واعت 

واشتقاقها، وعلى قول الجمهور املفسرين، فالباحث يجد في تفسيره مواضع عديدة في تركيز الشيخ القنوجي رحمه هللا  

 على املسائل اللغوية، وغالبا ما يذكر في الـمسائل اللغوية أقوال املفسرين ثم ُيرجح واحدا منها. 

 فة اإلطالة في الكالم: وسأذكر بعض النماذج منها مـخا 

 

      أوال: التركيز على تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها:

اعتمد الشيخ القنوجي رحمه هللا في املسائل اللغوية على تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها كثيرا، إن لم يعارض ذلك  

 وسأذكر مثالين من هذا الجانب.  االلتفات إلى التصريف واالشتقاق،املعنى الشرعي، وإال يرجع إلى الـمعنى الشرعي دون 

 

 النموذج األول: 

 ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ

ي ال ِ
ه
 ِإن

ْ
ف

َ
خ
َ
 ت

َ
ى ال ْب َيا ُموس َ ِ

ه
ْم ُيَعق

َ
ى ُمْدِبًرا َول

َّ
َها َجانٌّ َول نَّ

َ
أ
َ
زُّ ك

َ
ْهت
َ
ا َرآَها ت مَّ

َ
ل
َ
ِق َعَصاَك ف

ْ
ل
َ
َديَّ  َوأ

َ
 ل
ُ
اف

َ
 َيخ

  
َ
ون

ُ
ْرَسل

ُ ْ
   5﴾امل

ْب﴾﴿ما املراد بقوله تعالى: أي  ِ
ه
ْم ُيَعق

َ
؟ الشيخ القنوجي رحمه هللا ذكر فيها قولين ثم رجح رأيا واحدا منهما  َول

 كما يلي: 

ــاتـــل إذا كر بعـــد الفر، يقـــال: عقـــب فالن إذا رجع وكـــل راجع : القول األول  لم يرجع على عقبـــه من عقـــب املقـ

 معقب.

 ولم يعطف، ولم ينظر.:لم يقف ولم يلتفت القول الثاني

ــيخ القنو  ــتقاقها، فقال: )جي رحمه هللا الرجح الشـ ؛ ألن واألول أولى رأي األول معتمدا على تصـــريف الكلمة واشـ

﴾التعقيـب هو الكر بعـد الفر، وإنمـا اعتراه الرعـب لظنـه أن ذلـك ألمر أريـد بـه كمـا ينبئ عنـه قولـه: 
ْ
ف

َ
خ
َ
 ت

َ
ى ال ا ُموســــــــــــ َ  ﴿يـَ

(من غيري أي: من الحية وضر 
ً
 .6رها ثقة بي أو ال تخف مطلقا

ْب﴾ ﴿راد بقوله تعالى: ن املأي أ ِ
ه
ْم ُيَعق

َ
ولم يرجع على عقبه من عقب املقاتل إذا كر بعد الفر، ويقال عقب  َول

فالن إذا رجع وكل راجع معقب، ويؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها كما قال ابن جرير الطبري رحمه هللا: )فإن  
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ْم  تعالى: لش يء بعد االنصراف عنه، من قول هللا عرب، العود بعد البدء، والرجوع إلى االتعقيب في كالم ال
َ
ى ُمْدِبًرا َول

َّ
﴿َول

ْب﴾ ِ
ه
 ؛ فلذا رجحه الشيخ القنوجي رحمه هللا. 7، أي: لم يرجع(ُيَعق

 

 النموذج الثاني: 

زَِع َمْن ﴿ تفسير قوله تعالى:  وكذا 
َ
ف
َ
وِر ف  ِفي الصُّ

ُ
خ
َ
ف
ْ
ْرِض إِ َوَيْوَم ُين

َ ْ
َماَواِت َوَمْن ِفي األ ْوهُ ِفي السَّ

َ
ت
َ
لٌّ أ

ُ
ُ َوك اَء ّللاَّ

َ
 َمْن ش

َّ
  ال

   8َداِخِريَن ﴾

ْرِض﴾  : ﴿أي ما املراد بقوله تعالى
َ ْ
َماَواِت َوَمْن ِفي األ زَِع َمْن ِفي السَّ

َ
ف
َ
؟ الشيخ القنوجي رحمه هللا ذكر فيها قولين  ف

 ثم رجح رأيا واحدا منهما كما يلي: 

 خافوا وانزعجوا لشدة ما سمعوا. : القول األول 

ـــــرعـت إلى قول الثـانيلا ـــ ـــــراع واإلجـابـة إلى النـداء من قولهم فزعـت إليـك في كـذا إذا أســـــ ـــ : املراد بـالفزع هنـا اإلســـــ

 أجابته.

 ، أي9رجح القنوجي رحمـه هللا الرأي األول معتمـدا على تصـــــــــــــريف الكلمـة فزع، فقـال: )واألول أولى بمعنى اآليـة(

ــــدة ما ســـــمعوا، ويؤيده تصـــــريف الكلمة ن   خافوا وانزعجوا لشـ
َ

زًعا واشـــــتقاقها كما جاء في املعجم الوســـــيط: )فزع، فال
َ
ف

ُهَو فزع(
َ
 وذعر ف

َ
اف

َ
زًعا خ

َ
َقْوم أغاثهم ونصــــــــرهم )فزع( ف

ْ
ُهَو فازع جمع فزعة َوال

َ
ْيء مخيف ف

َ
ــ  فر من شــــــ

َ
، فلذا 1. تقبض َون

 رجحه الشيخ القنوجي رحمه هللا.

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

 

 ظاهره:ثانيا: التركيز على حمل اللفظ على 

اعتمد الشيخ القنوجي رحمه هللا في املسائل اللغوية على ظاهر القرآن كثيرا، وال يعدل عن الظاهر إال إذا ورد دليل،  

 وسأذكر بعض أمثلة من هذا الجانب هنا:  

ُهْم تفسير قوله تعالى:  النموذج األول:  ْم  ﴿ِإنَّ
ُ
ْو ُيِعيُدوك

َ
ْم أ

ُ
ْم َيْرُجُموك

ُ
ْيك

َ
َهُروا َعل

ْ
 َيظ

ْ
ا  ِإن

ً
ِلُحوا ِإذ

ْ
ف
ُ
ْن ت

َ
ِتِهْم َول

َّ
ِفي ِمل

َبًدا﴾
َ
 11أ

ْم﴾﴿أي ما املراد بقوله تعالى:  
ُ
الشيخ القنوجي رحمه هللا ذكر فيها قولين ثم رجح رأيا واحدا منهما كما    ؟َيْرُجُموك

 يلي:

ن بين أنواع ذه الِقْتلة هي أخبث ِقْتلة وكأن ذلك كان عادة لهم ولهذا خصه ميقتلوكم بالرجم وه:  القول األول 

 ما يقع به القتل. 

 : يشتموكم ويؤذوكم بالقول. القول الثاني

ــيخ القنوجي رحمه هللا القول األول معتمدا على ظاهر النص القرآني ، فقال: )واألول أولى( أي أن ،  12 رجح الشـ

ْم﴾  ﴿املراد بقوله تعالى: 
ُ
لك كان عادة لهم ولهذا خصـــــــه من يقتلوكم بالرجم وهذه الِقْتلة هي أخبث ِقْتلة وكأن ذَيْرُجُموك

لقتـل ، وهـذا الرجم معروف لـدى العرب والعجم بمعنى القتـل أي أن الكلمـة الرجم يـدل على القتـل بين أنواع مـا يقع بـه ا

ْمي بالرجم، فلذا تصــريف الكلمة وأ َقْتُل وأصــله الرَّ
ْ
ْجُم(، )ال صــل اشــتقاقها يؤيده كما قال صــاحب مختار الصــحاح: )الرَّ

ل(13 (بــالحجــارة ِث الَقتــْ ، وال يجوز العــدول عن ظــاهر القرآن، 14 ، وقــال الزجــاج: )أي يقتلوكم بــالرجم، والرْجُم ِمْن أخبــَ

 فلذا رجح الشيخ القنوجي رحمه هللا هذا الرأي.
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 الثاني: النموذج 

 ﴿ ما املراد بقوله تعالى : تفسير قوله تعالى:  وكذا 
ْ
َبَواُه ُمؤ

َ
 أ
َ
ان

َ
ك
َ
ُم ف

َ
ال
ُ
غ
ْ
ا ال مَّ

َ
 َوأ

ُ
ُهَما ط

َ
 ُيْرِهق

ْ
ن
َ
ا أ

َ
ِشين

َ
خ

َ
ْيِن ف

َ
ًرا  ِمن

ْ
ف
ُ
ا َوك

ً
َيان

ْ
غ

﴾15 

ا﴾﴿أي ما املراد بقوله تعالى: 
َ
ِشين

َ
خ

َ
 وأن الشيخ القنوجي رحمه هللا ذكر فيها قولين ثم رجح رأيا واحدا منهما كما يلي:  ؟ف

 الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون عن علم بما يخش ى منه.: القول األول 

 : معناه فعلمنا.الثانيول الق

،  واألول أولى النص، فقال: ) رجح الشيخ القنوجي رحمه هللا الرأي األول معتمدا على تصريف الكلمة وظاهر 

ا﴾ ﴿أي أن املراد بقوله تعالى: ، 16 وعن قتادة: هي في مصحف عبد هللا فخاف ربك(
َ
ِشين

َ
خ

َ
الخوف يشوبه تعظيم، ألن  ف

وْ الكلمة الخشية تدل على الخوف 
َ
َية: الخ

ْ
ش

َ
ية  كما قال ابن منظور رحمه هللا: خش ي: )الخ

ْ
ش

َ
ى خ

َ
ش 

ْ
ُجُل َيخ َي الرَّ ش ِ

َ
ف. خ

 
َ
اف

َ
ي خ

َ
 وكذلك ال يجوز العدول عن ظاهر القرآن ، فلذا رجح الشيخ القنوجي رحمه هللا هذا الرأي .   17 ( أ

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

        ثالثا: التركيز على السياق في تحديد مرجع الضمائر:

 اعتمد الشيخ القنوجي رحمه هللا على السياق في مرجع الضمائر في تفسيره كثيرا، وأذكر من بعض نموذجه.    

 

 النموذج األول: 

﴾تفسير قوله تعالى: 
َ
ون

ُ
َحاِفظ

َ
ُه ل

َ
ا ل

َّ
َوِإن َر 

ْ
ك ِ
ه
ا الذ

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
ْحُن ن

َ
ا ن

َّ
 18﴿ِإن

ُه أي ما هو مرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿
َ
ا ل

َّ
َح َوِإن

َ
 ل

ُ
﴾اِفظ

َ
؟ وأن الشيخ القنوجي رحمه هللا ذكر فيها قولين  ون

 ثم رجح رأيا واحدا منهما كما يلي: 

 : إن الضمير يعود إلى القرآن الكريم. القول األول 

 : إن مرجع الضمير هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. القول الثاني

 .19 )واألول أولى باملقام(ال: ق فقرجح الشيخ القنوجي رحمه هللا الرأي األول واعتمد على السيا

 

 النموذج الثاني: 

 لِ تفسير قوله تعالى:  وكذا 
َ
ون ْيِهْم َيِخرُّ

َ
ى َعل

َ
ل
ْ
ا ُيت

َ
ْبِلِه ِإذ

َ
َم ِمْن ق

ْ
ِعل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ِذيَن أ

َّ
وا ِإنَّ ال

ُ
ِمن

ْ
ؤ
ُ
 ت

َ
ْو ال

َ
وا ِبِه أ

ُ
ْل آِمن

ُ
اِن  ﴿ق

َ
ق
ْ
ذ
َ ْ
ْل

ًدا﴾  2. ُسجَّ

ْبِلِه﴾تعالى: ﴿أي ما هو مرجع الضمير في قوله 
َ
وأن الشيخ القنوجي رحمه هللا ذكر فيها قولين ثم رجح رأيا واحدا   ؟ ِمْن ق

 منهما كما يلي:

 : إن مرجع الضمير هو القرآن الكريم. القول األول 

 النبي صلى هللا عليه وسلم. : إن الضمير يرجع إلى القول الثاني

 إلى القرآن لداللة السياق على ذلك. من رجوعهذكرناه  رجح القنوجي رحمه هللا الرأي األول فقال: )واألولى ما

ْيِهْم﴾ 
َ
ى َعل

َ
ل
ْ
ا ُيت

َ
ًدا﴾  القرآن  ﴿ِإذ اِن ُسجَّ

َ
ق
ْ
ذ
َ ْ
 ِلْل

َ
ون  . 21أي يسقطون على وجوههم ساجدين هلل سبحانه( ﴿َيِخرُّ
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ْبِلِه﴾  الضمير في قوله تعالى: ﴿  أي أن 
َ
قوله تعالى: إلى القرآن، ألن ما قبل هذه اآلية جاء ذكر القرآن ك   يرجع ِمْن ق

﴾
ً

ِزيال
ْ
ن
َ
اُه ت

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
ٍث َون

ْ
ى ُمك

َ
اِس َعل

َّ
ى الن

َ
ُه َعل

َ
َرأ

ْ
ق
َ
اُه ِلت

َ
ن
ْ
َرق

َ
ا ف

ً
ْرآن

ُ
 ، فلذا رجح الشيخ القنوجي رحمه هللا هذا الرأي. 22﴿َوق

 . وغير ذلك من األمثلة على اعتباره بالسياق في مرجع الضمائر

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

 

 رين بداللة اللغوية: رابعا: ترجيح بين أقوال املفس

ــــير اآليات هو ينظر ما  ــــرين في تفســـــ ــــيخ القنوجي على الداللة اللغوية في الترجيح كثيرا، أي إذا يجد أقوال املفســـــ ركز الشـــــ

 هو القول أقرب إلى الداللة اللغوية، ثم يرجحه.

 

 النموذج األول:  

اَها قوله تعالى: 
َ
ْرن

َّ
َبش

َ
 ف

ْ
ت

َ
ِحك

َ
ض

َ
 ف
 
اِئَمة

َ
ُه ق

ُ
ت
َ
َرأ وَب ﴿ َواْم

ُ
 َيْعق

َ
 َوِمْن َوَراِء ِإْسَحاق

َ
 23﴾  ِبِإْسَحاق

 اختلف املفسرون في تفسير )فضحكت( على قولين، وهما:  

: الضحك هنا هو الضحك املعروف الذي يكون للتعجب أو للسرور كما قاله الجمهور. وأصل  القول األول 

دمات األسنان الضواحك ويستعمل  الضحك انبساط الوجه من سرور يحصل للنفس ولظهور األسنان عنده سميت مق 

 يضا وعليه أكثر املفسرين.في السرور املجرد وفي التعجب املجرد أ

 وقال مجاهد وعكرمة أنه الحيض، والعرب تقول ضحكت األرنب إذا حاضت. :القول الثاني

الــذي يؤيــده  الرأي األول معتمــدا على هــذه القواعــد الترجيحيــة: األولى: )) القول وقــد رجح القنوجي رحمــه هللا

والثانية: )) تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ ((   24تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير اآلية (( 
ــــوص الوحي على الحقيقة ((   25 ـــ ــــــــحك هنا هو 26والثالثة: )) يجب حمل نصـــــ ـــ الضــــــــــــحك املعروف الذي يكون ، أي أن الضـ

ـــــــــت، كمـا قـال الراغـب والفراء  للتعجـب أو للســـــــــــــرور، وأنكر أهـل اللغـة أن يكون  ـــــحكـت بمعنى حـاضـــــ ـــ في كالم العرب ضـــــ

ليس بشـــ يء ضـــحكت بمعنى حاضـــت، فلذا رجح هذا الرأي القنوجي رحمه هللا فقال: )واألول أولى وال مصـــير   والزجاج أي

 .27ظاهر النص أنها ضحكت( إلى املجاز إال عند تعذر الحقيقة، و 

 

 النموذج الثاني: 

اقوله تعالى: 
َ
 ق
ْ
 ﴿ ِإذ

ُ
ِبيِه ﴾  َل ُيوُسف

َ
 28أِل

 ورد الخالف بين املفسرين في مسألة أن إسم يوسف عربي أم عجمي:  

 : وهو اسم عبراني غير منصرف للعلمية والعجمة. القول األول 

 : هو اسم عربي.القول الثاني

 على  ))يجب حمل كتاب هللاالقاعدة الترجيحية: وقد رجح القنوجي رحمه هللا الرأي األول معتمدا على هذه 

، أي أن يوسف إسم عبراني وغير منصرف، وبسبب غير  29 عرابية القوية واملشهورة دون الضعيفة والشاذة((األوجه اإل 

 .  3.واألول أولى بدليل عدم صرفه( )  ي فقال:منصرفه هو عجمي فلذا رجح الشيخ القنوجي رحمه هللا هذا الرأ 

 ربية. وغير ذلك من األمثلة في ترجيحه بداللة اللغة الع

 

 خاتمة: ال
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اعتمد الشيخ نواب صديق حسن خان القنوجي رحمه هللا في مسائل اللغوية كثيرا، وفي تفسيره أثر كبير للدالالت  

التركيز على  اللغوية؛ فلذا هو ركز على الداللة اللغوية في ذكر الترجيحات، ومعظم اعتماده على هذه الدالالت اللغوية: 

اللفظ على ظاهره، التركيز على السياق في تحديد مرجع الضمائر،  التركيز على حمل تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها، 

تحميل اللفظ على أوسع املعاني، ترجيح بين أقوال املفسرين بداللة اللغوية، وكذلك سلك القنوجي مسلك السلف  

ذا ما عندي وهللا  ية والتفسيرية. هالصالحين في تفسيره، أوال فسر القرآن باملأثور ثم بالدراية معتمدا على القواعد اللغو 

 أعلم بالصواب 

 

 هوامش البحث: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 النحو القرآني لدى القدماء واملحدثين: تطوراته وفعاليات تطبيقاته

The Quranic Syntax among Earlier and Modern Scholars: Developments, Impacts and Its Applications 

 

 عارف عزرائي بن محمد نور: الجامعة االسالمية العاملية ماليزيا

 ة االسالمية العاملية ماليزيامحمد ذاهن بن محمد يوسف: الجامع

 الدكتور حنفي بن دوله: الجامعة االسالمية العاملية ماليزيااألستاذ 

 

 

 ملخص البحث 

فهم األسس النحوية العربية وقواعدها على أساس القرآن الكريم،  يقصد هذا البحث إلى دراسة النحو القرآني وهو 

ة بل بأفصحها فهو وحدة لغوية ثرية. فأما النحو العادي املنتشر فله علًما بأن القرآن الكريم نزل بلغات العرب املختلف

سلوبها وأحكامها. تناول  لعربية من الصعوبات التي تعرقل فهم قواعدها وأما له وعليه ما عليه، إذ قد يجد فيه متعلم ا

من النحاة القدماء مثل   البحث الجهود التي دعت إلى اعتماد القرآن الكريم منطلًقا في الدرس النحوي حيث بدأه عدد

ي، فكانت دعوتهم مبثوثة  عيس ى بن عمر الثقفي وتابعه بعض املحدثين نحو أحمد مكي األنصاري فدعوا إلى النحو القرآن

على شكل توجيهات وتطبيقات حسب النحو القرآني. ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن تطورات  في مؤلفاتهم املتنوعة 

 إلى تطبيقهم نصوص القرآن الكريم في التقعيد.  جهود بذلها النحاة القدماء  
ً

واملحدثون في التنظير بالنحو القرآني وصوال

بالبحث، ولتحقيق نتائج عدة منها توظيف النحو  نهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات املتعلقة  واستخدم هذا البحث امل

ية، والجملة االسمية، واألساليب تيسيًرا لفهمها  القرآني في دراسة الظواهر العربية خصوًصا في استخدام الجملة الفعل

  لعضوي بين النحو والقرآن الكريم، وتقديم توجيه لدى املتعلمين الجدد وتقريب النحو إلى نفوسهم نظًرا لالرتباط ا

نقدي من أجل تمكين الدراسة القرآنية التي ظهرت في مؤلفات درست النحو القرآني، وغير ذلك من النتائج التي يرمي  

 إليها هذا البحث 

. 

   .القرآن الكريم، اللغة العربية، النحو القرآني، النحاة القدماء، النحاة املحدثون  فتاحية: امل كلمات ال

 

 قدمة  امل

نزل القرآن الكريم بلغات العرب املختلفة ولم يعرف النحاة واللغويون القدماء االحتجاج بالقرآن الكريم في النحو  

قة قديمة بدأت منذ أوائل نزول القرآن، ويعد القرآن  تقعيد. والعالقة بين اللغة والقرآن عالباعتباره املصدر األول لل

الكريم سبب وجود علوم العربية وغيرها من العلوم التي جاءت خدمة له، وقد نشأ تحت ظالل هذه العالقة النحو  

بي من أهم علوم اللغة العربية من حيث  العربي على أيدي نحاتنا األوائل الذين وضعوا قواعده. فإن علوم النحو العر 

معرفة صحة التراكيب اللغوية وضعفها، وكذلك األمور املتعلقة باأللفاظ من حيث تراكيبها. أما النحو القرآني فما  

يقصد به هو األسس والقواعد واألصول التي قامت على أساس القرآن الكريم، سواء كانت معها شواهد أخرى تدعمها  

ة أفصح قواعد النحو وزاد من قيمتها، وأمدها بأمتن القواعد  ك ألن القرآن الكريم بقراءاته املختلفأم لم تكن، وذل

وأحسن األساليب. فيكون من مميزات النحو القرآني هي عنايته في الحفاظ على املعنى عناية كبيرة حيث ابتعاده من  

ن حيث  هام؛ فبه يعرف كيفية التركيب العربي ماللحن، وكذلك لتجنب الوقوع في أخطاء التأليف، والقدرة على اإلف
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فصاحته صحة وسقما، وكيفية ما يتعلق باأللفاظ من حيث وقوعها في التركيب. فلذلك، الدعوة إلى النحو القرآني منذ  

بدء نشأة علم النحو حتى يومنا هذا، وما وصل إلينا من تراث ضخم يدل على دقة فهم النحاة في الكشف عن معاني  

 ريم وأسراره.  النص الك

ًفا، فقد اقتض ى على الباحثين في إجراء البحث تحت هذا املوضوع لإلجابة عن األسئلة  وبناًء على ما تقّدم آن

 التالية:  

 . ما أهمية االحتجاج بالقرآن الكريم في التقعيد؟ 1

 . ما موقف النحاة القدماء واملحدثين في االحتجاج بالقرآن الكريم؟2

النحاة القدماء واملحدثون في التنظير للنحو القرآني  ود بذلها الكشف عن تطورات جه ويهدف هذا البحث إلى 

 إلى تطبيقهم نصوص القرآن الكريم في التقعيد. واستخدم هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات  
ً

وصوال

 املتعلقة بالبحث، ولتحقيق نتائج مرغوبة. 

 واشتمل على ثالثة مباحث وهي : 

 آني لدى القدماء ألول بعنوان : النحو القر حث ا املب

 املبحث الثاني بعنوان : النحو القرآني لدى املحدثين 

 املبحث الثالث : التطبيقات في النحو القرآني

 

 املبحث األول: النحو القرآني لدى القدماء 

ة القرآن. لذلك عني الخلفاء  كان اللحن في العربية موجوًدا قبل نزول القرآن الكريم وانتشر وظهر خطورته في قراء

ا على القرآن من اللحن، ولم يعدُّ النحاة واللغويون  ب
ً
محاربته وزاد االهتمام بالنحو باعتباره في بدايته ُوِضع حفاظ

االحتجاج بالقرآن الكريم كمصدر أول للتقعيد بالصورة التي نرمي إليها. ولو تتبعنا تاريخ النحو لوجدناه يخطو خطوات  

دائية إلى النظر العلمي فلم ينشأ النحو مرة واحدة بل تعاون نحاتنا في تكوينه  البساطة إلى التعقيد، ومن البطبيعية من  

ه( في مالحظة كل كلمة في آيات القرآن الكريم ونقط اإلعراب يبين  69عبر األجيال. وكانت جهود أبي األسود الدؤلي )ت 

ق طريقه ولتنعن نضج حسه اللغوي وما فعله بدأ يسيرا إال أنه م 
ُ
شأ املصطلحات األولية للنحو. وهذه  ّهد لإلعراب ليش

املظاهر تعتبر كعالمة بارزة واللبنة األولى للنحو العربي. ونشأت في ظالل القرآن علوم شتى كالتفسير والقراءات واملجاز  

 وافًرة، ذلك أن فهم معاني القرآن وتفسيره ومعرفة  
ً
ة  غريبه إحتاج إلى دراسة العربيوالغريب، وكان لعلوم العربية دراسة

ولم تكن في هذه الحقبة من دراسة العربية مبوبة ومقسمة. فنشأت علوم العربية لخدمة القرآن ولم يفكر العلماء  

ء في دراسة علم يبحث في علل التأليف أو علل النحو ولكنهم توصلوا إلى ذلك بعد أن نضجت الفكرة لديهم في أثناء 
ً
ابتدا

 القرآن.قيامهم بتعليم  

ول والثاني الهجريين مرحلة تأسيس النحو العربي، ومن خاللها انبرى أصحاب القراءات  وبدأ في القرنيين األ  

ه(، ويونس بن 154ه(، وأبي عمرو بن العالء )ت 149واللغة يخوضون لججها وغمارها؛ من أمثال عيس ى بن عمر )ت 

بقة األولى في النحو، والحق  اة في هذه الحقبة من رجال الطه(، وغيرهم. ويعتبر نح180ه(، وسیبویه )ت  182حبيب )ت  

هم نحويين متخصصين،    من صميم النحو ولكنها ليست من السعة والدقة بحيث نعدُّ
ً

أن لرجال هذه املدرسة أقواال

.  وكانوا مقرئين ومعربين ومعجمين وأیضا نحویين ولكن بصورة محدودة، وقد مّهدوا لظهور النحو في صورته الكاملة

نقول أن قولهم وآرائهم في النحو ظهر صراحة وإنما يلمح في أثناء كالمهم املثبوت في  عالوة على ذلك، ال يمكن أن 
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مؤلفاتهم، وسنمر مروًرا سريًعا على طائفة من أشهر نحاتنا من املتقدمين واملتأخرين الذين كان لهم دوًرا شهيًرا في النحو  

 العربي عامة.  

 

 ه(149في )ت عیس ى بن عمر الثق  .1

ف عيس ى كت
ّ
ابين في النحو هما )الجامع( و )اإلكمال( والحق أن أحًدا لم ير هذين الكتابين إال ما وصلناه من نحوه  وقد أل

مبثوث في تالميذه مثل سيبويه وغيره. ونقل من عيس ى بعض آرائه وليس كلها خصوًصا في املسائل التركيبية املعقدة  

لى نحوه في قرائته املختارة فقد كان يرجح إعراًبا على  نحو إحاطة العالم املتمكن وتجبسبب  أنه كان يحيط بأبواب ال

م(. ومن جهد عيس ى في النحو كما قيل قصته مع أبي  1979آخر حيثما وجده موافًقا للعربية ومضًحا للمعنى )حلواني، 

املختلفة    "، وقاعدته مشهورة في املصادرعمرو بن العالء أن "نصب االسم الواقع بعد االستثناء املنفي على أنه خبر ليس

في الجملة "ليس الطيب إال املسك". تمكن أبو عمرو بن العالء أن يبرهن هذه القاعدة بالدليل القاطع أنه يأتي منصوًبا  

م ألبي عمرو ورجع عن قیاسه، وهذا یقودنا إلى أن ما یذهب إلیه في السما
ّ
ع  على لغة الحجاز ومرفوًعا على لغة تميم فسل

فینبغي أن تؤسس قواعد النحو على األقوى واألعرب حجة وهو القرآن )يوسف وعلي  واألثر أقوى حجة من القیاس 

 م(.1980والفتاح، 

 

 ه(154أبو عمرو بن العالء )ت  .2

  يعتبر أبو عمرو بن العالء من أئمة النحو واللغة والقراءة وكان يستند إلى القرآن في بناء قواعد إعرابية حيث يمكن 

 من املستثنى منه في االستثناء املنفي حيث ينقل عنه سيبويه فیقول:  مالحظته في إعرابه 
ً

االسم الواقع بعد إال بدال

"حدثني یونس أن أبا عمرو كان یقول الوجه ما أتاني القوُم إال عبُد هللا. فلو كان هذا بمنزلة أتاني القوم ملا جاز أن تقول:  

ى في هذا الوضع مبدل من االسم األول ولو كان من قبل الجماعة ملا  ني أحد ولكن املستثنما أتاني أحمد كما ال یجوز أتا

نُفُسُهْم{
َ
 أ
َٰٓ َّ
ُء ِإال

َٰٓ
َهَدا

ُ
ُهْم ش

َّ
ن ل

ُ
ْم َيك

َ
 م(.1985)عبد السالم،  1قلت : }َول

 

 ه(175الخلیل بن أحمد الفراهیدي )ت  .3

يغلب الحس اللغوي ويبنى على   لنحو العربي بطريقته من املالحظ أن في زمن الخليل قد وصل إلى مرحلة النضج في ا

دعائم قوية من التذوق لألساليب العربية بالرغم من محاوالته إلخضاع النحو لقوانين وأحكام العقل، وما هذه  

املحاوالت من الخليل إال لتقنين وضبط اللغة وتقعيدها. وباإلضافة يعتمد الخليل على السماع كثيًرا ويعتد به وهو  

ألقيسة وقعدت عليه القواعد بعد النظر إلى كثرة املسموع واطراده أو قلته، كما ذكرت  صل الذي وضعت عليه ااأل 

خديجة الحديثي أن من منهج الخليل يهتم بالقراءات وأنه لم يخطئ قراءة وإنما يقيس عليها ما يضعه من عبارات أو  

 م(.2001یقیسها على ما جاء في كالم العرب الفصيح )خديجة، 

ير إلى استدالل الخليل على كالم العرب الفصيح بقول سيبويه: "وسألته عن قوله عز وجل: }َوَما  ومن الدليل الذي يش

 ُيْؤِمُنوَن{
َ

َءْت ال
َٰٓ
ا َجا

َ
 ِإذ

َٰٓ
َها نَّ

َ
ْم أ

ُ
ِعُرك

ْ
ما منعها أن تكون كقولك: "ما یدریك أنه ال یفعل"؟ فقال ال یحسن ذا في ذا املوضع   2ُيش

جب فقال: "إنها إذا جاءت ال یؤمنون"ولو قال: "وما یشعركم أنها إذا جاءت ال  شعركم" ثم ابتدأ فأو إنما قال: "وما ی

یؤمنون"، كان ذلك عذًرا لهم وأهل املدینة یقولون "أنها" فقال الخلیل هي بمنزلة قول العرب "ائت السوق أنك تشتري  

بذلك املالحظة سنكتشف أن   م(.1992)عبدالسالم، لنا شیًئا" أي "لعلك" فكأنه قال: "لعلها إذا جائت ال يؤمنون"

 الخليل يراعى قرائته من أجل املعنى ألن النحو وجد لفهم معاني القرآن وال ينبغي أن يصير العكس.
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 ه(182یونس بن حبیب ) ت  .4 

تفسيره  حيان في  استند يونس بن حبيب إلى منهج وصفي في استقراء ما في القرآن الستنباط الحكم العربي ودليله ذكر أبو  

أن يونس حكى أن )لكْن( ليست من حروف العطف ولم تقع في القرآن غالًبا إال و )واو( العطف قبلها. عالوة على ذلك،  

ومن سمات الوصفية عند يونس أن له نظرات وظيفية في تحليل التركيب يراعي فيها أعراف اللغة، وینظر إلى بنیة العبارة  

ا مصدرًیا، وتقوم بوظیفة "أن" أو "ما"  ء الجملةوالعالقات القائمة بين أجزا
ً
 إلى أن "الذي" قد تقع حرف

ً
، فهو یذهب مثال

ُ ِعَباَدُه{
َّ

ُر ٱَّلل ِ
ّ
ِذى ُيَبش

َّ
ِلَك ٱل

ََٰ
. وهذا یدلُّ على أّن یونس كان یبني أحكامه في النحو بعد  3وحجته في ذلك اآلیة الكریمة : }ذ

 .استقرائها أمثلتها في القرآن الكریم

 

 ه(180سیبویه )ت  .5

ُن األصول ولم يكن في النص القرآني   ا حينما يضع القواعد ويدّوِ كان سيبويه يستدل بالقرآن الكريم ويعتبره كمصدًرا مهمًّ

اختالف ألنه من لدن عزيز حكيم. فالقرآن الكريم عند سيبويه هو األساس األول في االستشهاد وهو األصل الذي يقاس  

 عن حاله إذا أظهر بعده االسم، حيث يقول: "وذلك لوال  بعليه مثل ما جاء في با
ً
: )ما يكون مضمًرا فيه االسم متحوال

ولوالي إذا أضمرت االسم فیه جّر، وٕاذا أظهر رفع ولو جاءت عالمة اإلضمار على القیاس لقلت: "لوال أنت" كما قال  

ا ُمْؤِمِنيَن{ نَّ
ُ
ك
َ
نُتْم ل

َ
 أ
َٰٓ َ
ْوال

َ
على قواعد في القرآن حيث تقول القاعدة ال تجيز إتيان التمييز بعد    ه. ويعتمد سيبوي4سبحانه : }ل

} ا
ً

ِلِميَن َبَدال
َٰ
ـ
َّ
َس ِللظ

ْ
ضمر الفاعل كما جاء في قوله تعالى: }ِبئ

ُ
. وكان سيبويه يعتمد على ما ورد في  5فاعل نعم وبئس إال إذا أ

 م(.1994زيل )إبراهيم، نلغة التنزيل، وعلى ما جاء في كالم العرب موافًقا ملا ورد في لغة الت

 

 املبحث الثاني: النحو القرآني لدى املحدثين 

ازدهرت األنظار النحوية حتى استوت على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي نظرية النحو العربي، وظهرت في )الكتاب(.  

الطبقات األولى   وبدأ النحاة بعده يتوسعون بنقل الحواش ي، والشروح، والتوضيح عمن سبقه وإطالتها، كأنما وضعت

من النحاة ال يجوز الخروج عليهم بدون نفي جهودهم وإنكار إسهاماتهم في وضع علم النحو وتعقيده، كما قال أبو عثمان  

املازني: "من أراد أن يعمل كتاًبا كبيًرا في النحو بعد كتاب سيبويه، فليستحي"، حتى يكون الشعر أفضل شواهدهم من  

ا بعيًدا عن واقع اللغة، وصوغ التمارين واألمثلة  ر املصدر القرآني. فنهجت الد ا تجريديًّ اسات النحوية نهًجا ذهنيًّ

التطبيقية العقلية الواقعية. فأصبحت القواعد بعملهم ذلك جافة ینفر املتعلم منها. كان النحو العربي يعمد إلى إعراب  

إلى نحو النص الذي يبرأ الجملة بارتباطها بغيرها    باآليات، وهي مبتورة عن سياقاتها. فالنحو القرآني ليس كذلك، بل أقر 

من الجمل في وحدة داللية حتى يصبح املعنى واضًحا في توجيه اإلعراب ما قد يعارض قاعدة نحوية ما. فارتبط نحو 

 .القرآن بكتب املعاني، وكتب التفسير، وكتب إعراب القرآن

ألولى ملحاوالت تيسير النحو وإصالحه في العصر  الذلك، قد التزم نحو القرآن عند املحدثين باإلرهاصات 

الحديث، وارتفعت أصوات تنقد القواعد التى وضعها النحاة القدماء، وتنادي بنحو متحرر من كثرة التعريفات،  

ا  
ً
والنظريات، واالستثناءات، والذي يعني هنا الوقوف عند الذين التزموا بفكرة تيسير النحو القرآني لديهم مبتدئ

م(، وأحمد مكي األنصاري )ت  1998م(، وبنت الشاطئ )ت 1978م(، وعباس حسن )ت 1960مصطفى )ت  مبإبراهي

م(، وفاضل صالح السامرائي )معاصر(، وغيرهم. وقد انقسم هؤالء الباحثون إلى فريقين، فريق اهتم بالدعوة إلى  2003

 النحو القرآني، وآخر اهتم بتحويل تلك الدعوة إلى تطبيق عملي. 

 م( 1960يم مصطفي )ت ه. إبرا1
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هو تلمس آثار النحو القرآني من خاللها، وهي تتمثل في مجموعة من القواعد النحوية التي اعتقلها النحاة، فأتى القرآن  

 :ليوسع دائرتها ويفرعها. املثال

القاعدة تقول: "عدم جواز تقدم خبر "ليس" عليها ألن "ليس" فعل غير متصرف، فهو عامل ضعیف ال    

 لیه معموله نظير نعم وبئس وعس ى وفعل التعجب ویقول آخرون؛ بل يصح ألنه قد ورد في القرآن:  عیتقدم 

ا َعْنُهْم{ 
ً
ْيَس َمْصُروف

َ
ِتيِهْم ل

ْ
 َيْوَم َيأ

َ
ال
َ
، وقد تقدم في هذه اآلیة معمول الخبر وهو دلیل على جواز تقدم الخبر  6}أ

م(. وقد رام صاحب "اإلحیاء" من إیراده لهذه  2013إبراهيم، )نفسه، ألن املعمول ال یتقدم إال حیث یتقدم العامل" 

القاعدة بیان أن هناك ما یخالفها وأن في األمر سعة ما دامت هناك طائفة من النحاة تجيز تقدم خبر لیس عليها والقرآن  

 م(.2017یعضد ذلك )الحارثية، 

تامة یقول صاحب اإلحیاء:   اسمیة جملة في إعراب االسم املنصوب الذي یبدو أنه متحدث عنه، وأنه صدر 

"واملتأمل یرى غير هذا، فأنه لیس بعده من خبر وال ش يء یتحدث به، یقول: ال ضير، وال فوت وال بأس، فیتم الكالم، 

ا غير موجود أو حاصل، وهو لغو، ال یزید تقدیره في املعنى شیًئا. وما یذكر بعد هذا االسم من  
ً
ویقدر النحاة محذوف

ِحَم{ًرا لیس خب الظروف ل  َمن رَّ
َّ

ِ ِإال
َّ

ْمِر َّللا
َ
َيْوَم ِمْن أ

ْ
 َعاِصَم ال

َ
اَل ال

َ
، ال تجد  7ه ألنه یحذف ویتم الكالم دونه. ففي قوله: }ق

فيها ما یصح أن یكون خبًرا على طول الكالم وأصل الجملة "ال عاصم" وكل ما بعدها بیان یكمل به املعنى، لكنه ال يهدر  

 م(.2013ئدة" )إبراهيم، ال فاالم ببحذفه حتى یكون الك

ا، ولكنه حصر بحثه في االسم ومشكالته بيد أنه تناول صوًرا   كان جهد إبراهيم مصطفي صريًحا شجاًعا جدًّ

مشرقة من أساليب القرآن، ولكنه لم يبلغ ما نريد من النحو القرآني، ألننا سنجد في القرآن الكريم ما یوسع دائرة  

حاة بسبب قصر استقرائهم لكتاب هللا وحسبوا أن في الشواهد الشعرية ما يغني  ا النحصره القواعد النحوية بعدما

 عن غيره. 

 

 م( 1978. عباس حسن )ت 2

فهو يدعو إلى االحتجاج بالقرآن على ما سواه، ألنه أفصح اللغات. وقوله: "واليقين عندي أن القرآن فوق مستوى  

لنحوي والبالغي بظاهره من غير نظر إلى قلة أو كثرة" )عباس،  التأويالت، وأن فيصل الرأي فيه، صحة االستشهاد ا

لفرار من العلل الزائفة، وتعدد اآلراء الضارة في املسألة الواحدة،  م(. وذكر في كتابه النحو الوافي أسباب تأليفه: "ا1971

القرآن  – م العربي الناصع ولهما من سوء األثر وقبيح املغبة ما ال يخفي. وحسبنا من التعليل أن يقال، املطابقة للكال 

" )عباس،  بقراءاته الثابتة الواردة عن الثقات في مكان الصدارة من هذا، ال نقبل في أسلوب -الكريم
ً

 وال تمحال
ً

ه تأوال

م(. وكثر موقف عباس حسن في طلب مراجعة القواعد النحوية واستثمار ما ورد في كتاب هللا، ولكن لم يذكر  1966

 من يجريها، ولم يعط أمثلة لذلك. كيف تسير املراجعة، و 

 

 م(1998.عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ )ت 3

يستخلص بأن بنت الشاطئ من دعاة نحو القرآن في أثناء أقوالها املوجودة في مؤلفاتها، منها "اإلعجاز البياني للقرآن  

ار البيان العربي دون شواهد  الكريم"، ونقدت فيها منهج الجرجاني في االستشهاد بالشعر العربي في استخراج أسر 

تلتمس أسرار البيان العربي في شعر الشعراء، ونثر البلغاء، وال تلتمس  القرآن، فقالت: "لكنا نختلف مع الجرجاني في أن  

م(. "ولبنت الشاطئ جهود  2014في النص األعلى الذي ال يمكن أن يصح لنا ذوق العربية بمعزل عنه" )بنت الشاطئ، 

حرف عن حرف في القرآن  ة في الدرس النحوي، منها: ال ينوب البياني هدتها إلى أن تقدم منطلقات رائع  كبيرة في التفسير
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الكريم، وال زيادة لحرف في ضوء تحليلها البياني للقرآن الكريم مما ينتظر ممن يعنون بالنحو القرآني أن يلتمسوه في 

 م(.2009مباحثها" )الزبيدي، 

 

 م( 2003.أحمد مكي األنصاري )ت 4

لنحو القرآني، ووضع عناصر لنظريته  يدعو األنصاري إلى النحو القرآني بحماسة شديدة، وقد سمي كتابه بنظرية ا

ا للبحث وهو القرآن الكريم أوثق مصدر في الوجود فينبغي أن يكون املصدر األول للتقعيد. ووضع   وجعل لها إطاًرا عامًّ

النحوية، واآليات القرآنية، واملواطن التي تصطدم فيها القواعد النحوية    املحور الرئيس فيه، هو االصطدام بين القواعد 

نصوص القرآنية. كان األنصاري أول من كتب في نظرية النحو القرآني، ويبقى رائًدا في إطار الدعوة إلى النحو القرآني.  بال

 قد قدم األنصاري أمثلة تطبيقية لنحو القرآن على ما جاء فيه، على سبيل املثال: 

بمعنى الحال أو االستقبال، وال  القاعدة تقول: "اسم الفاعل النكرة ال يعمل النصب فيما بعده إال إذا كان 

يجوز إعماله إذا دل على املاض ي، وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: "اسم الفاعل النكرة يعمل النصب فيما بعده كثيًرا إذا  

 إذا كان 
ً

ُبُهم  كان بمعنى الحال أو االستقبال، وقليال
ْ
ل
َ
بمعنى املاض ي"، وهذا التعديل بني استناًدا إلى قوله تعالى: }َوك

َوِصيِد{
ْ
 ِذَراَعْيِه ِبال

ٌ
 م(.1984)األنصاري،  8َباِسط

 

 . فاضل صالح السامرائي )معاصر(5

عنى أول ما  اهتم فاضل السامرائي بالنحو للجوانب البيانية املرتبطة باملعنى، ويقول: "فإنه من املعلوم أن علم النحو ي

ما يعنى بأمور أخرى على جانب كبير من األهمية كالذكر،  يعنى بالنظر في أواخر الكلمات، وما يعتريها من إعراب وبناء، ك

م(. فله 2011والحذف، والتقديم والتأخير، وتفسير بعض التعبيرات، غير أنه يولى العناية األولى لإلعراب" )السامرائي،  

ب املختلفة،  عنى من حيث اإلعراب، والداللة، والتراكي البيان القرآني، واهتمت بجانب املكتب كثيرة استخرجت أسرار 

والشواهد القرآنية، منها "التعبير القرآني"، و"معاني النحو"، و"بالغة الكلمة في التعبير القرآني"، و"ملسات بيانية في  

هو املصدر األول لهذا البحث، أفهرس آياته   نصوص من التنزيل". وقوله في كتابه معاني النحو: "والقرآن الكريم

 تعبيرية وفي السياق الذي ورد فيه كل تعبير".املوضوعات، وأنظر في الفروق ال

لعل الدكتور فاضل صالح السامرائي هو الوحيد من )املعاصرين( الذي قّدم تطبيًقا لكثير مما ورد في القرآن  

 من ظواهر في كتابه: )معاني النحو(.

 

 طبيقات في النحو القرآنيثالث: التاملبحث ال

تحّدث الباحثون في هذا املبحث عن بعض التطبيقات في النحو القرآني من قبل النحاة القدماء واملحدثين وفصلوها 

 إلى ثالثة فصول: الجملة االسمية، والجملة الفعلية، واألساليب.  

 

 . الجملة االسمية وما يتعلق بها1

قد كان نهجهم دراسة األبواب النحوية متفرقة، ولكنها  تقلة، فجملة االسمية بالدراسة املسلم یتطرق النحاة القدامى لل

ه( من أكثر النحاة  761م(. ولعل ابن هشام )ت 1988تلمح عند سیبویه في باب املسند واملسند إليه )عبد السالم، 

  م، كزید قائم وهيهات العقیق، وقائم املتأخرین عنایة بالجملة فقد عرف الجملة االسمیة بقوله: "هي التي صدرها اس 

الزیدان عند من جوازه وهو األخفش والكوفیون".كما حللها إلى صغرى وكبرى فقال إن: "الكبرى: هي االسمیة التي خبرها  
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جملة نحو "زید قام أبوه، وزید أبوه قائم. والصغرى: هي املبنیة على املبتدأ، كالجملة املخبر بها املثالين" )مازن وحمد،  

ي عدة الجملة املصدرة باسم الفعل)هيهات العقیق( جملة اسمیة؛ ألن اسم  م(. وتخالف الباحثة ابن هشام ف1964

الفعل مسند كالفعل واالسم الذي یلیه ارتفع بأنه فاعل له، وأسماء األفعال تفسر باألفعال، ف)هيهات( بمعنى بُعد  

یه، وال اعتبار باللفظ  ض ي بقوله: "فإنه ال معنى لالسمیة فو)صه( بمعنى اسكت و)رویدك( بمعنى تمهْل. وقد اعترض الر 

م( الجملة االسمیة بقوله: "الجملة االسمیة فهي التي  1996م(. أما من املحدثين فيعّرف املخزومي )ت  1986)املخزومي،  

ا ثابًتا غير متجدد أو 
ً
بعبارة أوضح هي التي   یدل فيها املسند على الدوام والثبوت، أو التي یتصف فيها املسند إلیه اتصاف

سند اسًما على ما بينه الجرجاني. والحق أن داللة املسند على الدوام والثبوت في الجملة االسمیة ملمح  یكون فيها امل

بیاني في االستعمال اللغوي فاملتكلم عندما یرید التكلم ینتقي املسند الذي یعبر به عن املعنى الذي یرید إيصاله للمتلقي 

 م(.2008)السامرائي، 

  

 ق بها الجملة الفعلية وما يتعل

ا للجملة الفعلية أو االسمية لكنه فرق بينهما من خالل األمثلة التي أتى بها في باب املسند واملسند   لم يضع سيبويه حدًّ

ل للجملة الفعلية بقوله: "يذهب عبد هللا، فال بد للفعل من االسم" )عبد السالم، 
ّ
لنحاة  م(. وقد عني ا1988إليه إذ مث

إلسناد وٕافادة املعنى الذي یحسن السكوت علیه للوصول إلى مفهوم الجملة التامة فقد  القدامى عنایة كبيرة بقضیة ا

ا الجملة الفعلیة بقوله: "فاالسم الذي یرتفع بأنه فاعل هو والفعل جملة  316كرر ابن السراج )ت  
ً
ه( ما قاله املبرد معرف

مفعول واملفعول فضلة في الكالم فأما الفعل  ائدة للمخاطب، ویتم الكالم به دون یستغني عليها السكوت وتمت بها الف

م(. وهناك ملحظ لطیف أضافه ابن السراج وهو أن الفاعل في الجملة الفعلیة  1987فالبد له من فاعل" )عبدالحسين،  

ُم 
َ
 ت

َ
 في الحقیقة، وقد مثل على ذلك بقوله تعالى: }َوال

ً
ْسِلُم لیس بالضرورة أن یكون فاعال نُتم مُّ

َ
 َوأ

َّ
نَّ ِإال

ُ
، فهو سبحانه  9وَن{ وت

لم ینههم عن املوت في وقت ألن ذلك لیس املهم تقدیمه وتأخيره ولكن معناه كونوا على اإلسالم فإن املوت البد منه فمتى  

د  ه( في شرح املفصل لیس ببعی 643م(. وما ذكره ابن یعیش )ت 1986صادفكم صادفكم علیه )الطناحي ومحمود، 

"لیس من شرط الفاعل أن یكون موجًدا للفعل أو مؤثرا فيه". وعقب بقوله "الفاعل    عما ذهب إلیه ابن السراج إذ قال:

 في الصور املختلفة من النفي واإلیجاب  
ً

في عرف أهل هذه الصنعة أمر لفظي یدل على ذلك تسمیتهم إیاه فاعال

انب املعنى وهو األمر الذي  یدل على عنایة النحاة املتقدمين بجواملستقبل واالستفهام". وما ذكراه في تعریف الفاعل 

 یجب أن یلقى عنایة من قبل الباحثين والدارسين.  

وهناك من املعاصرین من ال يرى رأي القدماء في أن الجملة الفعلیة هي التي ُصدرت بفعل فیعرفها مهدي  

يها املسند إلیه باملسند  ملسند على التجدید، أو التي یتصف فاملخزومي بقوله: "الجملة الفعلیة هي الجملة التي یدل فيها ا

 ألّن الداللة على التجدد إنما تستمد من األفعال وحدها  
ً

ا متجدًدا، أو بعبارة أوضح، هي التي یكون فيها املسند فعال
َ
اتصاف

سمیة والفعلیة وقد تبعه  م(. فاملخزومي یجعل من اإلسناد الفعلي معتمده في التفریق بين الجملة اال 1986)املخزومي، 

 اعة من املعاصريين. وما يراه الباحثون أن الجملة الفعلیة هي اإلسناد الفعلي. في ذلك جم

 

 

 

 . األساليب 3
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وردت في العربیة أسالیب في الكالم یصعب إدراجها تحت النمطين االسمي والفعلي ذلك أن هذین النمطين إنما یقومان  

االسمیة أو إسناد فعل إلى اسم وهو ما يكون الجملة الفعلیة،  ى اسم وهو ما يكون الجملة  على اإلسناد، إما إسناد اسم إل

إال أننا نجد أنفسنا بإزاء أسالیب لم تقم على اإلسناد وٕان أفادت معنى یحسن السكوت علیه فحتى توصف هذه  

رین عن تسمیتها  جل ذلك أْعَرَض بعض املعاصالتراكيب بأنها جمل تامة البّد من توفر اإلسناد فيها باإلضافة إلى اإلفادة. أل 

بالجمل فأسموها "باملركبات اللفظیة" أو "األساليب اإلنشائية". وبعضهم اآلخر یسميها "بالجمل غير اإلسنادية"، لذلك  

كان الزما الوقوف على هذه األسالیب بالحجة واملنطق لتفنید انتمائها إلى الجملة التامة. وهذه األساليب هي أسلوب  

 م(.2018أسلوب النداء وأسلوب املدح والذم بــ )نعم وبئس( )زوينة، االستفهام وأسلوب التعجب و 

 وعلى سبيل املثال : 

  

 أسلوب االستفهام  

ه( عن االستفهام إنه: "استعالم ما في ضمير املخاطب. وقیل: هو طلب حصول صورة  392قال القاض ي الجرجاني )ت 

الشیئين أو ال وقوعها، فحصولها هو التصدیق، وٕاال فهو  صورة وقوع نسبة بين الش يء في الذهن، فإن كانت تلك ال

م(. وعرفه املخزومي بقوله: "أسلوب لغوي، أساسه طلب الفهم، والفهم هو صورة ذهنیة  1998التصور )األبياري، 

ئمة  سواء كانت النسبة قاتتعلق أحیاًنا بمفرد، شخص أو ش يء، أو غيرهما، وأحیاًنا تتعلق بنسبة، أو بحكم من األحكام،  

 م(.1998على یقين أم على ظن، أم على شك )املخزومي، 

لم یفرق األصولیون بين ما سماه النحاة بأسماء االستفهام وحروفه؛ فهي كلها عندهم أدوات وبناء على ذلك "و

  حقق، وقد وصف سیبویهم(. فاإلسناد فیه غير مت2015لم یعدوا التركیب االستفهامي جملة ألنه كالم معلق )الزبيدي،  

ما یشير إلى عدم تحقق اإلسناد )معنى( في جملة االستفهام إذ قال: "وٕانما فعلوا ذلك باالستفهام ألنه كاألمر في أنه غير  

م(. وهذا ملحظ داللي لطیف من  1988واجب، وأنه یرید به من املخاطب أمرا لم یستقرَّ عند السائل )عبد السالم، 

نما أراد عدم وقوعه فعلى ذلك. فتركیب االستفهام لیس جملة، لذلك استعمل  ال أنه )غير واجب( إسیبویه ذلك أنه ملا ق

صالح الظاملي )معاصر( عبارة "الصیغة االستفهامیة" ألنه یرى أن لها أكثر من تعبير ثم عّد أن لها ركنين فحسب والبد  

یفرق بين الحرفیة واالسمیة  بمعنى واحد، أي لم  لها من ركن ثالث هي النسبة التصادقیة وأن أدوات االستفهام كلها

م(. والذي نركن إلیه هو أن هذه الصیغة ال یمكن إعرابها  2008فكلها أدوات وال تعرب كما يعربها النحويون )صالح، 

ن  إعراب الجمل الخبریة ألن اإلعراب یتم على وفق الداللة للجملة اللهم إال أن ُیصّر النحویون على وحدة اإلعراب بي

 م(.2017ت اإلسناد الحقیقي واالستفهامیة ذات اإلسناد الشكلي )زوينة، الجملة الخبریة ذا

 

   خاتمةال

أصبحت لغة العرب أشرف اللغات بنزول القرآن الكريم، وعالقتها مع القرآن الكريم عالقة قديمة موجودةـ في أوائل  

شأة علم النحو، وبناء قواعده  املنطلق الحقيقي لن  نزوله، والتفكر في معانيه، والتدبر في آيات وجوده، وكان ذلك

وأصوله. أما النحو القرآني، إذ تتبعنا مسيرة النحو مع القرآن سنجد أن البدايات األولى قد تمثلت في تقويم اللحن.  

 عن النحو العربي، ذلك أن النحو العربي متوحد األص 
ً

ول، ولكن  فالنحو القرآني ليس نحًوا جديًدا أو مبتكًرا أو منفصال

ا نشأ في رحاب القرآن الكريم، وتوجه وجهة نحوية قرآنية خالصة وهو النحو  حسبنا االس تدالل أن هناك اتجاها نحويًّ

 مع اتجاه آخر. وبذلك ما وصل إلينا من تراث ضخم من النحاة  
ً

ا ومتداخال
ً
، بل نشأ مختلط

ًّ
القرآني، غير أنه ليس مستقال

عاني نصوص القرآن الكريم وأسرارها املعجزة، وأعمالهم في  فهمهم في الكشف عن مالقدماء واملحدثين يدل على دقة 
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دراسة القرآن تستحق االحترام والتقدير، ألن دراساتهم دارت حول املعنى والفهم والتحليل، وفي الوقت نفسه بناء  

للعلوم،   ق لنا أن نعتبره أباالقواعد واألصول، حتى نستوعب اإلفادة من جهودهم؛ ذلك أن النحو نال أهمية كبرى، ويح

 ليس باعتباره علم قواعد فحسب، بل أنه علم لخواص الكالم وتأليفه، وآلة لسبر أسرار البيان وتنسيقه.  

 

 : هوامش البحث
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 أهمية "أصل الحديث اللغوي" لدى ابن هشام في االستشهاد النحوي وتطبيقاتها 

 

   إلسالمية العاملية ماليزيامحمد نورحان بن حمس ي: الجامعة ا

 وان محمد شاكر بن وان عدنان: الجامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا 

 

 

 ملخص البحث: 

يعد االحتجاج باألصول النحوية املعتبرة أطرا أساسية في بناء قواعد النحو، واستنباط الحكم من أدلة النحو من خالل  

، والقياس، واإلجماع، واالستصحاب من صميم أصول النحو عند  املنهج الصارم التي وضعها النحاة. ويعد السماع

أحكام النحو العربية. فالحديث الشريف أصل لغوي تدور حوله جدليات واسعة بين  النحاة القدامى في استنباطهم 

املانعين واملجيزين فأصبح مهّمشا نسبيا في االستشهاد مع أنه كالم النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص وهو أفصح من نطق باللغة 

، يعد الحديث من أهم أقسام أدلة النحو بعد القرآن الكريم والشعر العربي إ ال
ً
ال أن الدراسات السابقة  عربية.ونظرية

أثبتت بأن النحاة قد استبعدوا االحتجاج به في تأليفهم النحوية نسبيا لظروف معروفة. يتناول هذا البحث أدلة النحاة  

وي بشكل عام وعند ابن هشام األنصاري بشكل خاص مع إبراز وجه  املجيزين في االستشهاد النحوي بالحديث النب 

ن قيمته من خالل شرحه على ألفية ابن مالك وغيره. قد اعتمد البحث على املنهج الوصفي  االستشهاد به التطبيقي وبيا

ملتعلمين  التحليلي واإلحصائي وسيرمي هذا البحث إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها؛ تقريب النحو العربي إلى نفوس ا

وضيح نهج ابن هشام في االستشهاد  خاصة لهؤالء من غير العرب ملكانة عظيمة يتمتع به الحديث النبوي في نفوسهم، وت

بالحديث فهو إما باعتماده الحديث وحده أو بإقرانه بشواهد أخرى.  إن دراستنا األولوية قد أشارت إلى أن عدد  

ه أللفية ابن مالك كثيف مشجع. وتنوعت أساليب االحتجاج لدى ابن  األحاديث التي استشهد بها ابن هشام في شرح

ستشهاد بها وحدها فبلغ عدد شواهده كلها  ستة عشر موضًعا . وإما االستشهاد بها مقرونة  هشام باألحاديث، إما اال 

النحو إال   بشواهد أخرى كالشعر فثالثة عشر موضًعا. وهذه األحاديث التي اعتمدها ابن هشام كلها تقع في مسائل

 الحديث الواحد فهو في الصرف. 

 

 تطب، الشواهد، جهود ابن هشام.  أهمية الحديث، الدراسة الفتاحية: امل كلمات ال

 

 قدمة امل
في بناء قواعد النحو، وترسيخ أحكامه واستنباط الحكم من أدلة النحو التي وضعها   ا يعد االحتجاج النحوي أساًس 

ع، والقياس، واإلجماع، واالستصحاب أسًسا من أصول النحو عند النحاة  النحاة لتضبيط منهجهم. ويعد السما

أال وهو الحديث النبوي   البحث فرًعا من فروع السماع  ية. تناول هذا القدامى من خالل استنباط الحكم في اللغة العرب

أفصح من  ملسو هيلع هللا ىلص و مد  فالحديث الشريف هو كالم النبي مح  الشريف من حيث تعريفه، وثقته ومكانه في علم أصول النحو. 

قد اختلف   . ومع ذلك،قسم من أقسام أدلة النحو بعد القرآن الكريم والشعر العربينطق باللغة العربية. وهو 

ا العلماء
ً
، في صحة االحتجا قديًما وحديث

ً
  الحديث  نقل  جوازج به، ذهب بعضهم إلى منع االحتجاج به على سببين؛ أوال

  العرب غير كانوا  الرواة من  الرسول صلى هللا عليه وسلم، وثانًيا ألن كثيرا  عن  روي  فيما  متكرًرا  اللحن  باملعنى ووقع
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. فبهذين املانعين، انقسم النحاة إلى ثالثة مذاهب في االستدالل به في علم النحو: مذهب املانعين مطلًقا، ومذهب  بالطبع

ه. تهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف ابن  جيزين مطلًقا، ومذهب املتوسطين؛ ال يحتّج به تماًما وال يمنع االحتجاج بامل

نبذة عن حياة ابن  كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان  في مذهب املجيزين به.من أبرز رجال  هشام في هذه اإلشكالية ألنه

تفاصيل االستشهاد بالحديث في كتابه املشهور)أوضح املسالك البن  بالحديث و  ودالئل اعتمادهم هشام األنصاري،

عنى ووقوع اللحن في تركز الدراسة على املانعين في االستشهاد بالحديث الشريف )تجويز رواية الحديث باملهشام(. ثم 

 روايته( ورد ابن هشام على من أنكر في االستدالل به. 

 

 تعريف االحتجاج 

خذه حّجة له وعذرا  إن أصل كلمة "االحتجاج" كما ورد في املعجم املعاني هو احتّج مما يعني احتّج بكذا :استند إليه، ات

والدليل واحـد. كما يستعمل لفظ الحجة، ومشتقاته،  (. والحجة في االصطالح: ما دل على صحة دعوى، وقيل الحجة  1)

هو  للداللة على فصاحة العرب أو حجته، فيقـال عنـه مـثال: يحتج به، وعلماء اللغة يجعلونه حجة. االحتجاج النحوي 

حسب مصادر القرآن الكريم والحديث النبوي قواعد استخدام اللغة العربية  دراسة قام بها النحاة في تحديد

العرب في األشعار والنثر. أما االحتجاج اللغوي في القواعد النحوية فتشكل نظرية النحو التي يلتزم بها وكالم 

ذا األصول في كتابه ، "إذ إن األنباري تحدث ه)االقتراح(النحاة في تطبيقاتهم كما ذكر السيوطي في مقدمة كتابه 

فيحتوي  )اإلغراب(يتكون من ثالثين فصال، وأّما  )األدلةملع (، وكتاب )اإلغراب(و  )ملع األدلة في أصول النحو(

 (2.)"على اثني عشر فصال عن أصول النحو

 هو لفظٌي. االحتجاج باملصادر 
ً

املوثوقة هي القاعدة لتوفير تنقسم أغراض االحتجاج إلى قسمين. أوال

فظٍة  ثبات صـحة اسـتعماِل غة العربية ال سيما في علم النحو. وذلك إلدلة النصية عند وصف استخدام اللاأل 
َ
ل

صريف ) حو والتَّ ركيٍب وما يتبع ذلك من قواعد في علوم اللغِة والنَّ
َ
ق بإثبات معنى  (. ثانًيا معنوي. 3أو ت

ّ
ويتعل

 (.4علم املعاني والبيان والبديع )الكلمة، أو معانيها، وما يتبع ذلك من قواعد بالغية في 

 

 تعريف الحديث

 :
ً
غير مراد هنا. وكذلك من معانيه في اللغة: الكالم، وهو املراد هنا الغالب للقول على بقية الجديد، وهي لغة

 (5أنواع الحديث من فعٍل وتقريٍر وصفٍة.)

 كلما أضيف إلى النبي اصطالًحا: 
ْ
ِقية.ملسو هيلع هللا ىلص من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ِخل

ُ
ل
ُ
وعرفه السخاوي  ِقية أو خ

 حتى الحركات والسكنات في اليقظة ملسو هيلع هللا ىلص  نبي  )الضوء الالمع(  بأنه ما أضيف إلى 
ً
 أو تقريًرا أو صفة

ً
قوله له أو فعال

 (6واملنام.)

من حيث شريعتهم وعقيدتهم  يعتمد العلماء على الحديث النبوي لكي يكون مصدرا ودليال في حياتهم 

صدرا ودليال لهم النبويمن أجل أن يكون م مد العلماء النحاة في أصول النحو على الحديثوأخالقهم. كما يعت

 في استخدام اللغة العربية السليمة والصحيحة في علم النحو.

 

 مذاهب في االستشهاد بالحديث النبوي الشريف

تواترة والشعر العربي الفصيح؛  كان من النحاة القدامى واملحدثين اعتمدوا مطلقا على القرآن الكريم والقراءات امل

جل استنباط الحكم النحوي. ال شك فيه أصح املصدر في قواعد  الشعر الجاهلي والشعر إإلسالمي إلى العصر األموي أل 
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ملا نتحدث عن استشهاد بالحديث النبوي الشريف، قد اختلف العلماء  االحتجاج في اللغة العربية وقواعد اإلعراب. لكن  

 اهب:فقد انقسم العلماء إلى ثالثة مذاهب. وفيما تأتي دراسة ملا جاء من آراء لتلك املذ في االحتجاج به. 

مذهب املانعين مطلقا. كثير من النحاة  يمنعون االستشهاد بالحديث الشريف في تقرير  املذهب األول:  

حيان. قال أبو الحسن بن   اعد النحوية. فمن هؤالء سيبويه وخليل الفراهيدي والكسائي والفراء وابن ضائع وأبوالقو 

ث هو السـبب عنـدي فـي ترك األئمة كسيبويه االستشهاد على  الضائع في )شرح الجمل(: تجويز الرواية باملعنى في الحدي

ن، وصريح النقل عن العرب، ولوال تصريح العلماء بجواز النقل  إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا في ذلك على القـرآ

ه أفصح العرب.) ملسو هيلع هللا ىلصكان األولى في إثبات فصيح اللغة كالم النبـي  باملعنى في الحديث، ل  (7؛ألنَّ

املجيزين مطلًقا. ذهبت طائفة إلى جواز االستدالل بالحديث مطلقا في القواعد   مذهباملذهب الثاني:  

شافية  ه، شارح ال688ه، ورض ي الدين االسترباذي املتوفى سنة  672م ابن مالك املتوفى سنة النحوية، وعلى رأسه 

البيت رض ي عنهم، وتابعهما ابن هشام  والكافية البن الحاجب، وقد زاد على ابن مالك االستدالل بكالم الصحابة وآل 

ألستاذه، باإلضافة إلى بدر الدين الدماميني  ه، تلميذ أبي حيان، والذي كان شديد املخالفة    761األنصاري املتوفى سنة  

ذين ذهبوا هذا املذهب هم  ابن خروف، وابن األنبري، وابن منظور صاحب  خرين العلماء اآل ( من ال8ه. )867املتوفى سنة  

لسان العرب، وبدر الدين الدماميني وغيرهم. أجابوا العلماء على سبب ترك الحديث عند بعض آخر بأن املراد في 

 ث هو غلبة الظن. الحدي

 ذهب العلماء في هذا املذهب مو    مذهب املتوسطين.املذهب الثالث:   
ُ ْ
ا بين املانعين وامل

ً
جيزين، فمنهم  قًفا وسط

ريفة على قسمين: قسم يعتني ناقله بمعناه من دون لفظه، فهذا  
ّ
م األحاديث الش ذي قسَّ

ّ
اطبّي، ال

ّ
اإلمام أبو إسحاق الش

 اعتناء ناقله بلفظه ملقصود خا
َ
سان، وقسم ُعِرف

ّ
ِصَد بهالم يقع به استشهاد من أهل الل

ُ
تي ق

ّ
بيان   ص؛ كاألحاديث ال

سان العربي، وهكذا  ملسو هيلع هللا ىلصفصاحته  
ّ
، مثل: كتابته لهمدان، وكتابته لوائل بن ُحجر، فهذا يصحُّ االستشهاد به في أحكام الل

، ب
ً
، كما ال يقبلها جملة

ً
اطبّي بين ما اعتنى الّرواة بألفاظه وما ُروي باملعنى، فهو ال يطرح األحاديث جملة

ّ
ل يفّرق  يفّرق الش

، بل  لًقا، وخالف أيضا املجيزين وابن مالك ولم جاج بالحديث مطفلم يمنع االحتبينها. 
ً
يقبل االحتجاج به جملة

دون تغيير وال تبديل وال تحوير، ألن املقصد   ملسو هيلع هللا ىلص قبل منه ما اعتني بلفظه ال غير، واملقصود به ما ثبت من كالم رسول هللا  

النبي، واالستعانة   وهو نقل املعاني التي جاء  بهاهدف إليه املهتم بعلم الحديث، النحوي اللفظ في حد ذاته، خالف ما ي

 ( 9في تفسير القرآن الكريم.)

 

 ملسو هيلع هللا ىلص موقف العلماء من فصاحة كالم النبي  

مقدس، جاء باملرتبة الثانية بعد   ملسو هيلع هللا ىلص، فحديث رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص ال يختلف العلماء املسلمون بقيمة أحاديث رسول هللا  

لسبيل والرشاد، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص  ال ينطق عن الهوى، إن هو إال وحي يوحى، وحقق  القرآن الكريم ، وقد أمرنا هللا باتخاذه كا

 أحاديثه: سندها، ومتنها ومنسابا صدورها منه حرصا منهم عليها ، ألن يعتمد املسلمون على الحديث في حياتهم.  رجال  

لنبوة التي تفضل بها هللا تعالى  ، وال يبارى بالغة وهما من كمـاالت املسو هيلع هللا ىلص  ريب فيما ال يوازى كمال فصاحة النبيال شك وال

 نبيه الكريم، فهو خاتم الرسل، كما كتابـه العزيـز، القـرآن الكريم، خاتم الكتب. على 

 ملسو هيلع هللا ىلص بفصاحة كالمه: وردت أحاديث رسول هللا  

قريش، ونشأت   بيد أني من العرب أنا أفصحأنه قال: )) -هللا عليه وسلم صلى  -وفي الحديث عن النبي  .1

 (1تضعت من بني زهرة(( ).بني سعد وار  في

 (11بني سعد بن بكر(( ) قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )) أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في .2
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 (12قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )) أنا أفصح العرب بيد أني من قريش(( ) .3

ن  العلماء املسلمون بإجماعهم على فصاحة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وفصلوا القول في ذلك، وفي ما يأتي نبذة موقد صرح 

عدد معانيه، وجل عـن  ق( كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »هو الكالم الذي قـل عدد حروفه، وكثر  255أقوالهم: وصف الجاحظ )

 الصـنعة، ونـزه عـن التكلـف« 

كان  ملسو هيلع هللا ىلص أيدك هللا أنَّ رسول هللا  فقال: وقـد عرفـتملسو هيلع هللا ىلص هللا  فصاحة رسول   606ووصف ابن األثير الجزري ت 

، وأقومهمحهم بياًنـا، وأعـذبهم نطًقـا، أفصح العـرب لسـاًنا، وأوضـ
ً
ا وأبينهم لهجة

ً
، أعرفهم بمواقع   وأشدهم لفظ

ً
حجة

، ورعاي
ً
 ربانية

ً
. )الخطاب، وأهداهم إلى طرق الصواب، تأييًدا إلهًيا، ولطًفا سماوًيا، وعناية

ً
 روحانية

ً
 (13ة

 

 ري اعن حياة ابن هشام األنص  نبذة

األنشاري الخزرجي. ولد ابن هشام في  بن يوسف بن أحمد بن عبدهللا بن هشاماسمه الكامل هو جمال الدين عبدهللا 

وهذا  هجري.كان اعتمد على املذهب الشافعي، وتحنبل في أواخر حياته؛  761هجري وتوفي في عام  708القاهرة عام 

 يدل على على أنه كان متعمًقا في كال املذهبين. 

ملعرفة حيث  ة. كان قادًرا على التمكن من عدة مجاالت اكان ابن هشام يتمتع بذكاء مدهش وذاكرة قوي 

استطاع أن يتغلب على أي مشكلة في عدة مجاالت، فعلى سبيل املثال النحو، الفقه، األداب، التفسيرات واللغات، حتى  

أديبا،   علم اللغة العربية، كان  في وخه في عصره. كما أنه قد حفظ مختصر الخراقي كامال أقل من أربع شهور.تجاوز شي

ا تماًما عن أبي حيان، أحد كبار العلماء في عصره. لقد تتلمذ ابن هشام على يدي الكثير من الشيوخ  لكنه كان مختلًف 

علمية والعملية. ، نحو: الشيخ شهاب الدين عبد اللطيف ابن  والعلماء ومن أهمهم ممن كان له أثر قوي على حياته ال

 (14ن التبريزي، وتاج الدين الفاكهاني وغيرها. )املرحل، وابن السراج، والشيخ تاج الدي

تم نشر مؤلفاته في جميع أنحاء العالم وتستخدم في املواد الدراسية سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة قيد  

لندى، ومغني اللبيب، وقويد العراب، وعودة املسالك على الفية ابن مالك، ونكتة العرب،  الدراسة، بما في ذلك قطر ا

 وكتب آخرى. 

 

 موقف ابن هشام في االستشهاد بالحديث النبوي الشريف 

استشهد ابن هشام باألحاديث مطلًقا دون تمييز. وإنه فقد توسع في االستشهاد بحيث كان من أهم مميزات مذهبه  

)يكثر من االستدالل بما وقع في األحاديث على إثبات القواعد الكلية في -كما يذكر عنه أبو حيان- نالنحوي، حيث كا

، وأقواهم بياًنا. ملسو هيلع هللا ىلص (. اعتمد ابن هشام بأن رسول هللا 15لسان العرب()
ً
وقد   هو أفصح العرب لساًنا، وأحسنهم بالغة

روايته، وتكبدوا املشاق والرحالت في سبيل ضبط هذه  اهتم رواة الحديث بما نقل عنه وتشددوا في ضبطه، ودققوا في 

ولهذا السبب، قد جوزوا باستخدام الحديث الشريف كأدلة النحو   االحاديث، ومعرفة الرجال الذين نقلوها أو رووها.

 في اللغة العربية.

عهد بكفر   ومن األمثلة على ذلك: تجويزه ثبوت الخبر بعد )لوال( مستشهًدا بالحديث: " لوال قومك حديثوا

مؤيًدا في قراءة حمزة   (. واستشهاده به في تجويز العطف على الضمير املجرور16ألسسُت البيت على قواعد إبراهيم" )

 التي مما اختلف فيه البصريون ولم يجوزوها. 

رد الشاطبي وقال "وابن مالك لم يفصل هذا التفصيل الضروري الذي ال بد منه وبنى الكالم على الحديث  

 إال ابن خروف فإنه أتى بأحاديث في بعض املسائل".) مطلًقا
ً
 (18وال أعرف له سلفا
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 ليه ث النبوي الشريف والرد ع سبب منع االحتجاج بالحدي

 منع اللغويون االستدالل بالحديث الشريف في مسائل النحو بعلتين كما يلي:

 تجويز رواية الحديث باملعنى.  -1

 الحديث. وقوع اللحن في رواية   -2

: رواية الحديث باملعنى 
ً
 أوال

لنحويون قصة في تطبيق هذه العلة. هنالك  إن جمهور العلماء أجازوا رواية الحديث باملعنى في تصرفته وتراكيبه. ضرب ا

، فزوجها أحد الجالسين. روي هذا الحديث بروايات عديدة. منها "زوجتكها بما  ملسو هيلع هللا ىلصاملرأة قامت وعرضت على رسول هللا 

لقرآن" و "ملكتكها بما معك من القرآن" و "خذها بما معك من القرآن" وغير ذلك من اللفاظ الواردة، فنعلم  معك من ا

ن رسول هللا له قصة واحدة ولم يلفظ بجميع هذه األلفاظ. هذا يدل بأن الراوي روى الحديث بمعناه. ولذلك،  يقيًنا أ

 النبي.   أن نستدل به ألن ال نقطع بهذه األلفاظ من كالمال يمكن 

 

: وقوع اللحن في رواية الحديث
ً
 ثانيا

وكانوا ال يعلمون    هر بهم اللحن والغلط في رواياتهم. األعاجم أي ليسوا من العرب بالطبع. فظ هناك بعض الرواة كانوا من 

االستشهاد  فبهذه العلة، منع بعض النحاة  لسان العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن في نقلهم وهم ال يعلمون ذلك.

ى  بالحديث الشريف. إذا كان يجزم أحد أن حديث من كالم النبي بالتفصيل، فال بد علينا أن نستدل به. ومن الدليل عل

 : خلف األحمر وحماد الرواية، بل إن حملة العلم كما قال ابن
ً

خلدون "في األمة   وقوع اللحن في رواية الحديث  مثال

 وإن كان منهم العربي في نسبته فهو عجمي في لغته ومرباه ومشيخته". اإلسالمية كان أكثرهم من العجم... 

 

 التعريف بكتاب أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك 

سالك إلى ألفية ابن مالك كتاب في اللغة العربية في علم النحو، هو أحد شروح ألفية النحو املعروفة بـألفية امل أوضح

مالك، وهي منظومة من بحر الرجز، سميت ألفية؛ ألن عدد أبياتها قرابة ألف  ابن مالك، نسبة إلى مؤلفها اإلمام ابن 

جمال الدين املعروف بـابن هشام األنصاري من أئمة اللغة العربية، بيت، ومؤلف الكتاب املسمى بـ أوضح املسالك هو: 

ئ واملتعلم، فصل إجمالها،  تواها بأسلوب قريب لفهم القار وقد شرح األلفية في هذا الكتاب، ووضح معانيها، وبين مح

فيه شذوذ أوغير   وذكر الشواهد وأقوال أئمة اللغة، والتقسيمات، وما يوجد من أوجه في االستعمال أو القياس أو ما

 ا
ً

لكتاب  ذلك، وقد حظي الكتاب بقبول واسع في األوساط العلمية، وقد طبع الكتاب لعدة مرات، وكان األكثر تداوال

 محيي الدين عبد الحميد. الذي قام بتحقيقه محمد 

بالنسبة   يعد كتاب "أوضح املسالك" أحد شروح األلفية األكثر انتشاًرا، وتعدد الشروح يرجع إلى مدى أهميتها

و تعد خالصة املدرسة النحوية  للقيمة العلمية لأللفية ذاتها، التي سعت إليها مسالك الشروح، فاأللفية عند علماء النح

للقواعد النحوية، وتتميز بالعبارات الجزلة الرصينة الخالية عن الحشو، فمؤلفها ابن مالك  من ابن مالك، فهي تلخيص  

وتجنب الحشو، وهذا يدركه املتمرسون في اللغة، وأما من كانت معرفته بالنحو  اعتمد في صياغتها على االختصار 

به باأللغاز، وكل هذا مما جعل  كون بعض عباراتها غامضة أو أشمحدودة؛ فإنه قد يجد صعوبة في فهمها، أو قد ت

ا كان التوسع ال يناسب  مسالك النحاة تسعى إلى شرحها، وتختلف هذه الشروح في مسالكها بين التوسع واإليجاز، ولكن مل

 املتعلم البسيط؛ عمل ابن هشام األنصاري على جعل الشرح توضيحا يسهل معرفته بطريقة ميسرة.
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  بالحديث في كتاب أوضح املسالك تحليل مواضع االستشهاد 

به أوضح  يتناول هذا البحث موقف النحاة من االستشهاد بالحديث عند ابن هشام مع إبراز وجه االستشهاد به في كتا

 املسالك. وقد أفض ى  هذا البحث إلى عدة نتائج، ,أهمها : 

 أخرى. ينهج ابن هشام في االستشهاد بالحديث إما بالحديث وحده أو مقروًنا بشواهد  .1

 وحديث  30إن األحاديث التي استشهد ابن هشام في شرحه أللفية ابن مالك فبلغ عدد شواهده  .2
ً
حديثا

 واحد متكرر. 

 موضًعا. 17هد ابن هشام وحده إن الحديث الذي استش .3

 موضًعا في مسائل النحو وموضع واحد في مسائل الصرف.  74ورد في كتاب أوضح املسالك فهو   .4

 

 يث في أوضح املسالك البن هشام تفاصيل االستشهاد بالحد

نحو/صر

 ف 

وحده 

مقر/

 ون 

جزء/صفح

 ة

 رقم متن الحديث الوارد في الكتاب  موضوع/باب

1/68 وحده نحو األسماء   

 تة الس

  
َ

ْوُه، َوال ِعضُّ
َ
أ
َ
ِة، ف َجاِهِليَّ

ْ
َعزَّى ِبَعَزاِء ال

َ
َمْن ت

ُنْو 
ْ
ك
َ
 ت

1 

مقرو  نحو

 ن

1/126 النكرة   

 واملعرفة

ِطْي (  
َ
ِطْي، ق

َ
ِنْي( َو ) ق

ْ
ط

َ
ِنْي، ق

ْ
ط

َ
 2 )ق

مقرو  نحو

 ن

1/187 ْوِم  املبتدأ والخبر   ْيِه ِبالصَّ
َ
َعل

َ
ْم َيْسَتِطْع، ف

َ
 3 َوَمْن ل

1/203 وحده نحو ْيٌر ِمْن َحْسَناَء َعِقْيمٌ  والخبر تدأ املب 
َ
ْوٌد خ

ُ
 4 َسْوَداُء َول

1/203 وحده نحو ْمٌر  املبتدأ والخبر  
َ
ٍة أ

َ
ٍر َصَدق

َ
ْهٌي َعْن ُمْنك

َ
، َون

ٌ
ة
َ
 5 ِبَمْعُرْوٍف َصَدق

1/203 وحده نحو َتَبُهنَّ هللاُ  املبتدأ والخبر  
َ
َواٍت ك

َ
ْمُس َصل

َ
 6 خ

مقرو  نحو

 ن

   ر املبتدأ والخب 1/217
َ
ْعَبة

َ
ك
ْ
َبَنْيُت ال

َ
ْفٍرل

ُ
ْو َعْهٍد ِبك

ُ
ْوُمِك َحِدْيث

َ
 ق

َ
ْوال

َ
ل

َواِعِد  
َ
ى ق

َ
 ِإْبَراِهْيمَ َعل

7 

مقرو  نحو

 ن

 ِمْن َحِدْيٍد  كان وأخواتها  1/255
ً
ما

َ
ات
َ
ْو خ

َ
َتِمْس َول

ْ
 8 ِال

  الفاعل  2/82 وحده نحو
َ

اِني ِحْيَن َيْزِنْي َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال  َيْزِنْي الزَّ
َ

  ال

َرُبَها َوُهَوُمْؤِمٌن 
ْ
ْمَر ِحْيَن َيش

َ
خ
ْ
َرُب ال

ْ
 َيش

9 

ٍة   التنازع  2/169 وحده نحو
َ

ّلِ َصال
ُ
ُدْوَن َدْبَر ك َحّمِ

ُ
ُرْوَن َوت ّبِ

َ
ك
ُ
ُحْوَن وت َسّبِ

ُ
ت

ِثْيَن 
َ
ال
َ
ا َوث

ً
ث
َ
ال
َ
 ث

10 

مقرو  نحو

 ن

  االستثناء 2/242
ُ
ل
ُ
ك
َ
ْيِه ف

َ
ِكَر اْسُم هللِا  َعل

ُ
َم َوذ ْنَهَر الدَّ

َ
ْيَس  َما أ

َ
ْوا ل

ْفَر 
ُّ
نَّ َوالظ  الّسِ

11 

مقرو  نحو

 ن

ى َوَراَءُه ِرَجاٌل ِقَياًما  الحال  2/265
َّ
 12 َوَصل



 

172 
 

مقرو  نحو

 ن

ُجُمَعِة  حروف الجر  3/20
ْ
ى ال

َ
ُجُمَعِة ِإل

ْ
ا ِمَن ال

َ
ُمِطْرن

َ
 13 ف

مقرو  نحو

 ن

  حروف الجر  3/47
ْ
 َيْوَم ال

ٌ
َيا َعاِرَية

ْ
ن اِسَيٍة ِفْي الدُّ

َ
 14 ِقَياَمِة َيا ُربَّ ك

مقرو  نحو

 ن

ُتْم  اإلضافة  3/155
ْ
ن
َ
ْو ِلْي َصاِحِبْي؟ َهْل أ

ُ
اِرك

َ
 15 ت

مقرو  نحو

 ن

ا  التوكيد  3/302
ً
َرْيش

ُ
ُزَونَّ ق

ْ
غ
َ َ
 َوهللِا أل

 

16 

مقرو  نحو

 ن

  العدد 4/234
ٌ
ة
َ
ْوِد َصَدق

ُ
ْمِس ذ

َ
ْيَس ِفْيَما ُدْوَن خ

َ
 17 ل

جوازم   4/218 وحده نحو

 املضارع 

ا  ل رجال يشترطو أما بعد ما با
ً
ن شروط

 ليست في كتاب هللا 

18 

النكرة   1/110 وحده صرف 

 واملعرفة

 19 إن هللا ملككم إياهم 

النكرة   1/114 وحده نحو

 واملعرفة

 20 إن يكنه فلن تسلط عليه 

 21 إن يكنه فلن تسلط عليه  كان وأخواتها  1/261 وحده نحو

 22 ينجس سبحان هللا إن املؤمن ال  التعجب  3/225 وحده نحو

 23 مسجدنا يؤذنافال يقرب  إعراب الفعل  4/170 وحده نحو

جوازم   4/220 وحده نحو

 املضارع 

 24 فهال بكًرا تالعبها وتالعبك

مقرو  نحو

 ن

جوازم   4/183

 املضارع 

 25 قوموا فألصل لكم 

)ال( العاملة   2/25 وحده نحو

 عمل )إن( 

 26 ال أحد أغيرمن هللا عز وجل 

مقرو  نحو

 ن

م  از جو  4/183

 املضارع 

 27 لتأخذوا مصافكم 

باب الهمزتين   4/434 وحده صرف 

امللتقيتين في  

 كلمة

 28 لخلوف فم الصائم 

مقرو  نحو

 ن

جوازم   4/188

 املضارع 

 29 من يقم ليلة القدر إيماًنا واحتساًبا غفر له 
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باب املنصوب   4/68 وحده نحو

على 

 االختصاص 

 30 نحن معاشر األنبياء ال نورث 

باب إعمال   3/178 وحده نحو

املصدر واسم  

 املصدر 

 31 البيت من استطاع إليه سبيالوحج 

: االستشهاد بالحديث في أوضح املسالك 1الجدول   

 

 الخاتمة 

 بناء على النقاط املذكورة، توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 

وجود االختالفات بين  تناول البحث وجهة النظر اللغوي لالستشهاد بالحديث الشريف في علم النحو، وذلك ل .1

 العلماء النحاة في صحة االستدالل بالحديث النبوي.  

انقسم النحاة إلى ثالثة مذاهب في االستشهاد بالحديث النبوي الشريف؛ مذهب املانعين مطلًقا وأبرز رجالها   .2

عين مطلقا  بو حيان، مذهب املجوزين مطلًقا مثل ابن مالك وابن هشام، وموقفا وسطا بين املان ابن الضائع وأ

 واملجوزين مطلًقا مثل الشاطبي والسيوطي. 

وقع اللحن كثيًرا فيما روي عن    سبب منع االحتجاج بالحديث النبوي الشريف هو جواز نقل الحديث باملعنى و .3

ير العرب بالطبع. ولوال تصريح العلماء بجواز النقل باملعنى في الحديث،  الرسول ألن كثيًرا من الرواة كانوا غ

ه أفصح العرب. ملسو هيلع هللا ىلصولى في إثبات فصيح اللغة كالم النبـي  لكان األ   ؛ألنَّ

رّد مذهب املجيزين مطلًقا بأن غلبة الظن كافية في باب تجويز رواية الحديث باملعنى، والثاني كثير من األحاديث  .4

 األول قبل أن يتطرق اللحن إلى اللسان وهم ما زالوا في السالمة اللغوية.  قد ُدونت في القرن 

في االستشهاد به   هو أبرز رجال من املجيزين في االستشهاد بالحديث النبوي الشريف، وكان ينهج  هشامابن  .5

 إما بالحديث وحده أو بشواهد أخرى في كتابه أوضح املسالك. 

 

 : هوامش البحث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احتّج/ / انظر: معجم املعاني. 1

   12م(،  ص 2006  )دمشق: دار البيروتي،  االقتراح في علم أصول النحو. انظر: السيوطي، جالل الدين. 2

لحضارة  ق اآفامحمد صالح شريف عسكري، "االستشهاد بالحديث النبوي الشريف عند اللغوين"،  انظر: .3

 2م(: ص 2010، اكاديمية العلوم االنسانية و الدراسات الثقافية السنة الثالثة عشرة، العدد الثاني. ) االسالمية

  املرجع السابق. 4 

م(، 2018)قسم القرآن والسنة،  4ط  مصطلح الحديث امليسرحافظ سوروني، سوراني سودي، روسني وزير.   انظر: .  5 

 18ص 
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)بيروت/لبنان: دار األرقام،  للقاري       الفكر  شرح النخبةالدين املال الهروي القاري.    بو الحسن نور علي محمد، أ  انظر:  .6

 16م(، ص 2010

  تعضيد شاهد الحديث النبوي في كتاب "شواهد التوضيح" البن  مالك اسم مفض ي.    املعايطة، . انظر:7

  54م(، ص 2012)عمان/األردن: دار الحامد، 

،  حواية األداب واللغات"االحتجاج بالحديث التبوي الشريف في اللغة والنحوي"، بن السيلت، عبد الفادر  انظر:. 8

 12جامعة عمار ثميجي األغواط ص 

 املرجع السابق  .9

  165/  5م(،  1990، )بيروت: دار الفكر،اللمعة الدمشقيةالعاملي، محمد بن جمال الدين.  انظر:.  1.

 41، ص 1/140:   غريب الحديث. بن سالم.   الهروي، أبو عبيد القاسم انظر:. 11

 1/171م(،  1963)الحلبي،  النهاية في غريب الحديث واألثر  مجد الدين أبو السعادات املبارك محمد الجزري.    انظر:.  12

 املرجع السايق . 13

شام  األعاریب«، اثر ابن ه تب مير لوحی, علـوی, & اخـتـر. بررس ى و نقد کتاب »مغنى اللبیب عن ک انظر:. 14

 . 2ص   ، The Journal of Research in Humanities, 17(4)،انصاری 

 5 م(، ص1997)مكتبة الخانجي،  خزانة األدب عبد القادر بن عمر البغدادي.  انظر:. 15

)رياض: دار  صحيح مسلم كتاب الحج اإلمام مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورى.  . انظر:16

 969م(، ص 2006طيبة، 

 16م(، ص 2006)دمشق: دار البيروتي،  االقتراح في علم أصول النحوالسيوطي، جالل الدين.  . انظر:17

 543م(، ص 2016)بيروت/ لوبنان: دار األرقام،  مقدمة ابن خلدون ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد.  . انظر:18
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 تقديم املفعول به على الفاعل وحذفه في كتاب رياض الصالحين

The Precede and Ellipsis of Accusative Object in Riyāḍ al-Ṣāliḥīn. 

 
 نصيرة إسماعيل 7

 8األستاذ املشارك الدكتورة ياسر إسماعيل 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  ـــــ

 ملخص البحث 

 
ّ
ه(، وتـهدف إلى  676-ه631هللا تعالى ) ط الضوء على كتاب رياض الصالحين لإلمام النووي رحمههذه الدراسة تسل

رياض    استخراج أشكال الجمل التي وردت فيها تقديم املفعول به على الفاعل وحذفه في متن األحاديث النبوية من كتاب 

الصالحين للتعّرف على ما ورد فيه من أشكال ترتيب املفعول به في الجملة والتعّرف على خصائصها اللغوية. وقد اتبعت  

ة املنهج الوصفي، والتحليلي لتحقيق األهداف املرجوة، من أجل التعّرف على أوجه استعمال املفعول به في الدراس

ّسم التحليل إلى خمسة أقسام؛ تقديم املفعول به   الـحديث النبوي الشريف، وخصائصها النحوية 
ُ
والتركيبية. وقد ق

عل وهو اسم ظاهر، توّسط الفاعل بين املفعول األول  على الفاعل وهو ضمير نصب مّتصل، تقديم املفعول به على الفا 

هج الدراسية من  والثاني، حذف املفعول به، وحذف املفعولين أو أحدهما. ويمكن أن يستفيد الباحثون ومصممو املنا

يقة  الشواهد املختلفة واالستعماالت الـمتعددة للمفعول به الواردة في األحاديث النبوية، ألن بإبراز هذه الصور الدق

ستخدم في الجانب العلمي األكاديمي، أو الجانب التعليمي التربوي.  
ُ
 يـمكن أن ت

 للغوي، األحاديث النبوية، كتاب رياض الصالحين. كيب االتر   حذف املفعول به، تقديـم املفعول به،    الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة 

ين وعلى آله وصحبه حاملي لواء الدين ومن تبعهم  الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على إمام األولين واآلخر 

 بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

م به أن اللغة العربية
َّ
املجتمع املاليزي   أرجاء العالم بوجه عام ولدىميع في ج حازت اهتماًما لدى املسلمين  من املسل

ة  ة هذه اللغة بوصفها وسيلة أساسيَّ ة.  بوجه خاص، فقد عرفوا أهميَّ ومفتاحا رئيسا لفهم القرآن واألحاديث النبويَّ

ة فاهًما فهًما جيًدا فال بدَّ عليه أن يدرس أقسام الكالم الثالثة   وهي االسم، الفعل،  وليكون الدارس أو القارئ للغة العربيَّ

 .  1والحرف

ز هذا البحث على املفعول به الذي يدخل مناقشته داخل االسم وله عالقة بالفعل. 
ّ
ونجد أن ورود   وسيرك

َك﴾ َحقُّ ِمْن َرّبِ
ْ
َقْد َجاَءَك ال

َ
حيث   2املفعول به في الجمل له أشكال متنوعة في شواهد اللغة العربية مثل قوله تعالى: ﴿...ل

   به على الفاعل.،  تقدم املفعول 
َ
 ِمئ

َ
ْحَمة   كما ورد في األحاديث النبوية، كما في قوله صلى هللا عليه وسلم: "َجَعَل هللا الرَّ

َ
ة

 إذ تعّدى الفعل "جعل" إلى مفعولين.   3ُجْزٍء..."
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 من مناقشات النحاة فتناولوا مشاكله واختالفاته بالبحث.   
ً
 كبيرا

ً
إن موضوع املفعول به حقيقة قد أخذ جزءا

ذت هذه الدراسة من كتاب رياض الصالحين ميداًنا وإطاًرا لهذه الدراسة. وقد جمعت هذه الدراسة بين
ّ
النظرية   واتخ

اني:  التطبيق، فاألول: الدراسة النظرية للمفعول به، حيث عو 
ّ
مه وحذفه، والث رضت آراء العلماء النحوية في سبب تقدُّ

الدراسة التطبيقية من خالل استطالع األحاديث النبوية من كتاب رياض الصالحين واستخراخ املفعول به املقدم على  

 الفاعل على بأنواعه وكذلك حذفه من الجملة.  

ددة لترتيب املفعول به في الجملة وأوجه استخداماتها  كمن أهمية هذا املوضوع في التعرف على األشكال الـمتعوت 

 الـمتعددة بشكل أعمق وخصائصها النحوية في متن األحاديث النبوية في كتاب رياض الصالحين. 

 

: املفعول به لغة واصطالحا 
ً

 أوال

عَ 
َ
 لغة: هو اسم مفعول من املادة اللغوية )ف

َ
.َل( وفي لسان العرب معناه كناية عن كل عمل متعّدٍ أ وأّما   و غير متعّدٍ

 وركبُت  
ً
اصطالًحا فذهب الصنهاجي إلى تعريفه بــــــ"االسم املنصوب الذي يقع عليه الفعل نحو قولك: ضربُت زيدا

ه إلى مفعول" .4الفرس"
ُ
ومن هنا، نعرف أن وجود  . 5ووضع سيبويه املفعول به تحت باب "الفاعل الذي َيتعداه فعل

 عل، وهو الفعل املتعدي على وجه التحديد. املفعول به ال بد من وجود الف

 

 ثانًيا:  نوع املفعول به 

إن مناقشات املفعول به في كتب النحو كثيرة جدا، وهي تندرج تحت باب الفعل املتعدي. وتنقسم األفعال املتعدية وفق  

. وأّما نوع الـمفعول به فهو  6ثالثةاملتعدي إلى مفعول به، واملتعدي إلى اثنين، واملتعدي إلى  عدد املفاعيل إلى ثالثة أنواع؛  

 إما أن يأتي ظاهًرا أو مضمًرا.  

 أ. مجيء املفعول به اسًما ظاهًرا 

م  . والظاهر "ما يدّل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكل7ذكر ابن آجروم أن نوع املفعول به قسمان: ظاهر ومضمر

". ق8أو خطاب أو غيبة"
ً
د يكون اسم الظاهر إما صحيح اآلخر، أو اسم مقصور، أو  . فمثال الظاهر: "كتَب علي رسالة

اسم منقوص، أو اسم مثنى، أو جمع مذكر سالم، أو جمع مؤنث سالم، أو اسم إشارة، أو اسم موصول، أو من األسماء  

مثنى  نصبه إّما أن تكون فتحة ظاهرة أو مقدرة للمفرد، والياء للالخمسة. وتختلف عالمة النصب لهذه الحاالت، فعالمة  

 على الكسرة،  
ً
 من الفتحة لجمع املؤنث السالم، واأللف لألسماء الخمسة، ومبنيا

ً
وجمع املذكر السالم، والكسرة بدال

 أو السكون السم اإلشارة، واالسم املوصول. 

 
ً
 ومنفصال

ً
 ب. مجيء املفعول به ضميًرا متصال

نصب مفعول   الضمير املتصل أو املنفصل في محل. لكن، قد يأتي كذلك 9ود االسم الظاهر في موقع املفعول بهيكثر ور 

به. والضمير املتصل هو ما يتصل بكل نوع من أنواع الفعل: املاض ي، واملضارع، واألمر، والنحاة قّسموها إلى ثالث 

 مجموعات، وهي كاآلتي:

 ضمير املتكلم: الياء للمتكلم و)نا( للمتكلمين.   .1

 مثل ارحمني. 10الفعل ال يدخله الكسرويجب دخول نون الوقاية قبل ياء املتكلم ألن 

ّن( للمخاطبين واملخاطبات.   .2
ُ
م( و)ك

ُ
ما( للمثنى، )ك

ُ
 ضمير املخاطب: )ك( للمذكر واملؤنث، )ك

 مثنى، )ُهم( و)ُهّن( للغائبين والغائبات.ضمير الغائب: )ه( للمذكر و)ها( للمؤنث، )ُهما( لل  .3
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منا األستاذ، أكرمك زيٌد، إ
ّ
ْمه؟ مثل: أعطني كتاًبا، عل ِ

ّ
ه كل

ُ
 ذا تعرف

وأّما الضمير املنفصل فهو ما ال يتصل بالفعل، واملنفصل اثنا عشر ضميرا وهي: )إياي( للواحد املتكلم، )إيانا(  

مخاطبة، )إياكما( للمثنى املذكر واملؤنث، )إياكم( للمخاطبين، )إياكّن(  للمتكلمين، )إياَك( للمخاطب املذكر، )إياِك( لل

واحد املذكر الغائب، )إياها( للمؤنثة الغائبة، )إياهما( للمثنى املذكر واملؤنث، )إياهم( للغائبين  للمخاطبات، )إياه( لل

  .11و)إياهّن( للغائبات

 

ا: أحكام املفعول به من حيث الترتيب  
ً
 والحذف ثالث

يتناول ما يمكن  ترتيب الفعل والفاعل واملفعول به من حيث التقديم والتأخير فيما بينها وكذلك  يتناول هذا املبحث

 حذفه من أحد هذه العناصر من الجملة الفعلية.

 القسم األول: وجوب تأخر املفعول به على الفاعل  

فعلية. ولكن، هناك حاالت ذكرها النحاة يلزم فيها تقديم  من الطبيعي أن يقع الفاعل قبل املفعول به في الجملة ال

 ، وهي:12الفاعل على املفعول 

التمييز بينهما. كأن يكون الفاعل واملفعول  اإلعرابية من الفاعل واملفعول ويصعب  إذا افتقدت العالمة .أ

املتكلم نحو، من األسماء املقصورة مثل، قابلت رضوى هدى أو يتصل الفاعل واملفعول بضمير ياء  

 استقبل أبي صديقي. 

إال(. نحو: "إنـما يأكل خالٌد إذا كان املفعول محصور بـــــ)إنما( أو ُيحصر بالنفي )ما أو ال( واالستثناء ) .ب

 الخبَز".
َّ
 يأكُل خالد ِإال

َ
 الخبَز" و"ال

 أن يكون الفاعل واملفعول ضميرين متصلين، نحو "قابلناه" و"ضربتك". .ج

 ويكون املفعول اسًما ظاهًرا مثل: "كتبنا الرسالة". أن يكون الفاعل ضمي .د
ً
 ًرا متصال

 ل القسم الثاني: وجوب تقديم املفعول به على الفاع

 :13ويجب تأخير الفاعل على املفعول به في املواضع اآلتية

َك ِعَباِدي  .أ
َ
ل
َ
أ ــَ ا ســـــ

َ
 به وكان الفاعل اســـــــًما ظاهًرا نحو، ﴿َوِإذ

ً
إذا اتصـــــــل الفعل بضـــــــمير متصـــــــل يقع مفعوال

ي﴾  .14َعّنِ

ى ِإْبَراِهيَم َربُّ  .ب
َ
 15ُه﴾إذا اتصل الفاعل بضمير يعود على املفعول كما في قوله تعالى، ﴿َوِإِذ اْبَتل

ما أو ال( واالســـــتثناء )إال(، نحو: "إنما يحّب الخبَز إذا كان الفاعل محصـــــور بــــــــــــــــــ)إنما( أو ُيحصـــــر بالنفي )  .ج

 خالٌد" و"ما يحّب الخبَز إال خالٌد".

 

 القسم الثالث: وجوب تقديم املفعول به على الفعل والفاعل 

 : 16تقديم املفعول به على الفعل واجب في الحاالت اآلتية

وأسماء االستفهام، و)كم( الخبر بمعنى )ُرّب( ان املفعول من أسماء الصدارة مثل أدوات الشرط،  إذا ك  .أ

 مثل: من اشترى هذا الكتاب؟، كم قلًما أخذت؟ 

 أن يكون املفعول مستحق الصدارة بإضافته إلى مستحق له : صاحَب من تكرم أكرم؟  .ب

ْعُبُد  .ج
َ
اَك ن  نحو، ﴿ِإيَّ

ً
ْسَتِعيُن﴾إذا كان املفعول ضميًرا منفصال

َ
اَك ن  له.وإن تأخر لوجب اتصا  17 وِإيَّ
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أن يقع الفعل بعد الفاء املقصود بها الجزاء الواقعة في جواب )أما( ظاهرة أو مقدرة. واملثال على )أّما(   .د

ْر﴾ ّبِ
َ
ك
َ
َك ف ْر. وأّما املثال على )أّما( ال 18املقدرة في قوله تعالى: ﴿َوَربَّ ّبِ

َ
ك
َ
َك ف ظاهرة فكما في وتقديره: َوأّما َربَّ

ائِ  ْنَهْر﴾قول هللا تعالى، ﴿َوأّما السَّ
َ
 ت

َ
ال

َ
 .19َل ف

 حذف املفعول بهالقسم الرابع:  

  20يجوز حذف املفعول به لبعض األغراض منها، لإليجاز أو االحتقار أو االستهجان
ْ
ْفَعلوا

َ
ْم ت

َّ
ِإن ل

َ
. كما في قوله تعالى، ﴿ف

﴾
ْ
ْفَعلوا

َ
ن ت

َ
ا  وهذا حذف اإليجاز، واأل  21َول

َ
ن
َ
ِلَبنَّ أ

ْ
غ
َ َ
ُ أل

َّ
َتَب َّللا

َ
صل: فإن لم تفعلوه ولن تفعلوه، ومثل قوله تعالى: ﴿ك

في حذف   23 في حذف االحتقار أي: الكافرين، ومثل قول عائشة رض ي هللا عنها: )ما رأى منى وال رأيت منه( 22َوُرُسِلي﴾

 عليه وسلم. االستهجان، وتعني عورة رسول هللا صلى هللا 

ا ويقدر املعنى تقديًرا،  24ول على رأي الزمخشري يعتمد على نوعين وحذف املفع  
ً
. األول، يحذف املفعول لفظ

أي: يقدر الرزق ملن يشاء. والثاني، يحذف املفعول وُينس ى  25مثل قول هللا تعالى ﴿هللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر﴾ 

عطي ويمنع ويصل ويقطع. ومنه قوله عز وجل:  املثال على ذلك: فالن يتقديره، كأن الفعل من نوع الفعل الالزم، و 

.وهذا النوع من حذف املفعول يقع للداللة على  27وقوله تعالى ﴿الذي يتخبطه الشيطان﴾ 26﴿وأصلح لي في ذريتي﴾ 

 العموم.

وع الثاني، فيُسمي  وقد ُسمي النوع األول بالحذف اختصاًرا، ألن املحذوف يراد وفيه دليل يشير إليه. وأّما الن 

 . 28ذف اقتصاًرا، ألن املحذوف غير مراد وليس فيه دليل يتكلم عنهبالح

النوعيِن من حذف املفعول قد يطلق عليهما بالقسم الذي   وفي كتاب اإليضاح في شرح املفصل، ذكر أّن هذيِن  

 . 29ُيعلم من يرجُع إليه واآلخر بالقسم الذي ال ُيعلم من يرجع إليه

 .  30ئز سواء اقتصاًرا أو اختصاًراثالث مفعوالت فحكمها جاوأّما حذف  

 املفعوليِن أو كليهما القسم الخامس: حذف أحد

ذكر سيبويه أن الفعل الذي يتعّدى إلى مفعولين يجوز االقتصار على املفعول األول، حيث نجد في أحد األبواب من  

ه إلى 
ُ
داُه فعل املفعول األول وإن شئت تعّدى إلى  مفعولين فإن شئت اقتصرَت على كتابه أسماه "باب الفاعل الذي َيتعَّ

. وهذا القسم هو من الفعل الذي يأخذ مفعولين ليس أصلهما املبتدأ والخبر مثل )أعطى  31الثاني كما تعدى إلى األول"

( فيجوز أن تقول )أعطى زيٌد عمًرا( و )أعطى زيٌد درهًما(
ً
 درهما

ً
 .  32 زيٌد عمرا

على أحدهما وهو الفعل الذي يأخذ مفعولين أصلهما املبتدأ والخبر،  الثاني، فال يجوز أن يقتصر    وأّما الضرب 

)
ً
( وال يجوز أن تقول: )ظّن زيٌد عمًرا( وال )ظّن زيٌد مغادرا

ً
 . 33 وذلك مثل قولك، )ظّن زيٌد عمًرا مغادرا

أّما مَ  43وحذف مفعولين من فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما املبتدأ والخبر جائز
َ
ى﴾نحو قوله تعالى: ﴿ف

َ
ْعط

َ
 . 35ن أ

وأّما حذف مفعولين في الفعل )ظن( وأخواتها، فقد أجازه الجمهور بشرط أنه يحذف باختصار أي بدليل نحو قوله  

ْزُعُموَن﴾
َ
ْنُتْم ت

ُ
ِذيَن ك

َّ
اِئَي ال

َ
َرك

ُ
ْيَن ش

َ
 . 37أي: تزعمونهم شركائي 36تعالى: ﴿أ

ما أي األول، أو الثاني، أو كليهما مًعا بشرط  عولين يجوز حذفهما سواء أحده وبناًء على ذلك، نفهم بأن املف 

ْين أصلهما املبتدأ والخبر فيجوز حذفهما باختصار فقط.
َ
ذ
ّ
 وخبًرا في األصل وأّما املفعولين الل

ً
 أنهما ليسا مبتدأ
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 رابعا: أشكال الجمل للمفعول به من حيث الترتيب والحذف في كتاب رياض الصالحين 

التي وردت فيها تقديم املفعول به على الفاعل أو حذفه في متن األحاديث النبوية من   ناول هذا املبحث أشكال الجمليت

ّسم الباحثة التحليل إلى خمسة أقسام؛ تقديم املفعول به على الفاعل وهو ضمير نصب  
ُ
كتاب رياض الصالحين. وق

ول والثاني، حذف املفعول به،  وّسط الفاعل بين املفعول األ مّتصل، تقديم املفعول به على الفاعل وهو اسم ظاهر، ت

 وحذف املفعولين أو أحدهما. 

صل 
ه
 القسم األول: شواهد تقديم املفعول به على الفاعل وهو ضمير نصب مت

من املعلوم أن تقديم املفعول على الفاعل وهو ضمير نصب متصل له غرض معّين. وقد ورد هذا النوع كثيًرا في كتاب  

ًما على الفاعل وهو ضميُر نصٍب مّتصٍل في أحاديث نبوية متنّوعة؛ على  رياض الصالحين، حيث ورد املفعول ب ه مقدَّ

 النحو اآلتي:

 قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " .1
ُ
ة

َ
اش

َّ
 (. 1/74" )َسَبَقَك ِبَها ُعك

صل الفعل )سَبَق( بالضمير املتصل )الكاف( وهو مفعوله، وتأخر الفاعل  -
ّ
(.ات

ُ
اشة

َّ
 )عك

2.  
َّ
ا إال

َ
ن
َ
 أ
َ
 أْن  قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: .."َوال

َّ
دني َّللا مَّ

َ
 (.2/86بَرْحمٍة مْنه َوفْضٍل" ) يَتغ

د( بمفعوله وهو الضمير )ياء املتكلم( وفاعله مَّ
َ
صل الفعل )َيَتغ

ّ
 لفظ الجاللة )هللُا(.  ات

ِبيُت  .3
َ
ي أ ِ

ّ
ْم ِإن

ُ
ِتك

َ
َهيئ

َ
ْسُت ك

َ
ي ل ِ

ّ
عِ قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ِإن

ْ
يُيط  (.9/230وَيْسِقيني" ) ُمني َرّبِ

صل الفعل )يط -
ّ
 ِعُم( بمفعوله الضمير )ياء املتكلم( وفاعله )رّبي(.ات

4.  
ً
ة
َ
ه صدق

َ
، َوَما ُسِرَق ِمْنه ل

ً
ة
َ
ِكَل ِمْنُه لُه َصَدق

ُ
 كاَن َما أ

َّ
ْرًسا إال

َ
ِرُس غ

ْ
، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "َما ِمْن ُمْسِلٍم َيغ

َحٌد 
َ
 يْرزؤه أ

َ
" ) َوال

ً
ة
َ
ُه َصَدق

َ
اَن ل

َ
 ك
َّ
 (.19/139إال

صل الفعل )َيْرَزُء( -
ّ
 بمفعوله الضمير )هاء الغائب( وفاعله )أحٌد(. ات

ر قال رس  .5
ْ
ك ِ
ّ
وَن ِعْنِدي َوِفي الذ

ُ
ون

ُ
ك
َ
ى َما ت

َ
ُدوُموَن َعل

َ
ي ِبيِدِه أن لو ت ْفس ِ

َ
ِذي ن

َّ
ُم  ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:.."َوال

ُ
حْتك

َ
لَصاف

 
ُ
ة
َ
" ) املالِئك

ً
 وَساَعة

ً
 َساَعة

ُ
ة
َ
ل
َ
ِكْن َيا حْنظ

َ
م، َول

ُ
ُرِقك

ُ
م َوفي ط

ُ
ُرِشك

ُ
ى ف

َ
 (.10/151َعل

َحْت( فعل ماٍض، واملفعول ضمير املخاطب )كم -
َ
(.)َصاف

ُ
 ( والفاعل )املالئكة

ال  .6
َ
 ف

َّ
ُهَو ِفي ِذمِة َّللا

َ
بِح ف  الصُّ

َ
ى َصالة

َّ
ُ قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "مْن َصل

َّ
ْم َّللا

ُ
ك بنَّ

ُ
ل
ْ
ْيٍء"..   يط

َ
ِتِه ِبش  ِمْن ِذمَّ

(11/232.) 

ُب( بمفعوله وهو ضمير املخاطب )ك -
ُ
ل
ْ
صل الفعل )َيط

ّ
 م( وفاعله )هللا(.ات

َر  .7
َ
ُ ُمْسِلًما  قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: .."وَمْن َست

َّ
رُه َّللا

َ
ِقَياَمِة" ) َست

ْ
 (.12/233َيْوم ال

َر( بمفعوله وهو الضمير )هاء الغائب( وفاعله )هللُا(. -
َ
صل الفعل )َست

ّ
 ات

ِتِه  .8
ْ
أ
َ
ْم ت

َ
ى ِفَراِشِه فل

َ
ُه ِإل

َ
ت
َ
ُجُل اْمرأ ا دَعا الرَّ

َ
ْيَها  قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ِإذ

َ
ْضباَن َعل

َ
َبات غ

َ
 ف

ُ
ة
َ
َعنْتَها املالئك

َ
ى  َح   ل تَّ

ْصبَح" )
ُ
 (.1/281ت

- .)
ُ
َعَنْت( بمفعوله الضمير )هاء الغائب( وفاعله )املالئكة

َ
صل الفعل )ل

ّ
 ات
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9.  
َ
ِعيِن ال

ْ
ْت َزْوَجُتُه ِمَن الُحوِر ال

َ
 قال

َّ
يا ِإال

ْ
ن  َزْوَجَها في الدُّ

ٌ
ة
َ
ْؤِذي اْمَرأ

ُ
 ت
َ
ْؤِذيه قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال

ُ
  ت

َّ
ِك َّللا

َ
اتل

َ
،  ق

َما ُهو ِعْنَد  ِإنَّ
َ
ينا" )ف

َ
ِك ِإل

َ
ْن ُيفاِرق

َ
 (.7/287ِك دِخيٌل ُيؤِشُك أ

َل( بمفعوله وهو ضمير املخاطب )الكاف( وفاعله )هللُا(.   -
َ
ات
َ
صل الفعل )ق

ّ
 ات

 ِبَمْن  .10
ْ
ى واْبَدأ

َ
ْفل يِد السُّ

ْ
ْيٌر ِمَن ال

َ
يا خ

ْ
ُعل

ْ
َيُد ال

ْ
ْهِر  قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال

َ
اَن َعْن ظ

َ
ِة َما ك

َ
َدق ْيُر الصَّ

َ
ُعوُل، َوخ

َ
ت

 ،
ْ
ُ ِغَنى، وَمْن َيْسَتِعفف

َّ
ُه َّللا ِن ُيِعفَّ

ْ
ُ ، وَمْن َيْسَتغ

َّ
ِنه َّللا

ْ
 (.8/296" )ُيغ

-  )
ّ
صل الفعل )ُيِعف

ّ
 بمفعوله وهو ضمير الغائب )الهاء( وفاعله )هللا(.ات

ِن( بمفعوله وهو ضمير الغائب )ال -
ْ
صل الفعل )ُيغ

ّ
 هاء( وفاعله )هللا(.ات

 القسم الثاني: شواهد تقديم املفعول به على الفاعل وهو اسم ظاهر

ت صحيَح اآلخر، أو اسًما  قد يرد املفعول به مقدًما على الفاعل، وهو اسم ظاهر. وقد يكون االسم الظاهر في حاال 

،  مقصوًرا، أو اسًما منقوًصا، أو اسًما مثنًى، أو جمَع مذكر ساملا، أو جمَع  
ً

مؤنث ساملا، أو اسًما إشارة، أو اسًما موصوال

 أو من األسماء الخمسة. ويمكننا مالحظة هذه الحاالت املتنوعة في أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على النحو اآلتي:

 قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  .1
ٌ
ة
َ
ث
َ
ال
َ
َت ث ّيِ

َ ْ
َبُع امل

ْ
َناِن، َوَيْبَقى َواِح  "َيت

ْ
َيْرِجُع اث

َ
ُه : ف

ُ
ُه َوَعَمل

ُ
ُه َوَمال

ُ
ُه : أْهل

ُ
ُه َوَمال

ُ
ٌد: َيْرِجُع أْهل

ُه" )
ُ
 (.5/461َويْبَقى َعَمل

- .)
ٌ
َت( والفاعل )ثالثة  )يتْبُع( فعل مضارٍع، ومفعوله )املّيِ

ْم ه .2
ُ
َتك مَّ

ُ
ِلها، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: .."وإنَّ أ وَّ

َ
نِكُروَنَها،  وَسُيِصيُب آِخَرَها بالءٌ ِذِه ُجِعَل َعافيُتها في أ

ُ
ُموٌر ت

ُ
وأ

ٌن 
َ
َن"..) وتجيُء ِفت

ْ
ِجيُء الِفت

َ
، َوت

ً
ُق َبعُضها َبْعضا ِ

ّ
 (.6/668ُيرق

 )ُيصيُب( فعل مضارٍع، مفعوله )آخَرها( والفاعل )بالء(.  -

ْن  .3
َ
حٌد قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ل

َ
ار أ ُروَبها" ) يلَج النَّ

ُ
ْبل غ

َ
ْمس َوق لوِع الشَّ

ُ
ى قْبَل ط

َّ
 (.2/1048صل

اَر( والفاعل -  )أحٌد(. )يلَج( فعل مضارٍع، واملفعول )النَّ

اَر َرُجٌل قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال  .4 ى  يلُج النَّ
َ
ى َعْبٍد  َبك

َ
 َيْجَتِمُع َعل

َ
رِع، َوال َبن في الضَّ

َّ
ى يُعوَد الل ِ حتَّ

َّ
يِة َّللا

ْ
ش

َ
ِمْن خ

م" ) ان جَهنَّ
َ
ِ ودخ

َّ
َباٌر في َسبيِل َّللا

ُ
 (.20/1304غ

 )يلُج( فعل مضارٍع، واملفعول )الّناَر( والفاعل )رجٌل(. -

ْت بُنو إْسَراِئيل ِحيَن  قال رس  .5
َ
ك
َ
َما َهل خذ  ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إنَّ

ّ
ُهْم ات

ُ
 (.2/1643" )هذه ِنَساؤ

شير إلى الواصلة قصة من   -
ُ
ُهم(. و)هذه( ت

ُ
( فعل ماٍض، واملفعول )هذه( والفاعل )نساؤ

َ
خذ

ّ
)ات

 الشعر.

ط الفاعل بين املفعول األول والثاني  القسم الثالث: شواهد توسه

ا 
ً
رياض الصالحين، ونمط الجملة لهذا  بين املفعول األول والثاني في األحاديث الواردة في كتاب وورد الفاعل متوسط

 ويكون فاعله اسًما ظاهًرا. ويمكننا مالحظة نماذجه املتنوعة في األمثلة  
ً

القسم ال بد أن يكون املفعول األول ضميًرا متصال

 اآلتية:

، وَ  .1  َحقٌّ
َ
ة ، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: .."َوأنَّ الَجنَّ اَر َحقٌّ  النَّ

َ
ة ُه هللُا الَجنَّ

َ
ل
َ
اَن ِمَن الَعَمِل" ) أْدخ

َ
ى َما ك

َ
 (.1/412َعل
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(. توّسط الفاعل   -
َ
َل( فعل ماٍض، تعّدى إلى املفعولين، األول )هاء الغائب( والثاني )الجّنة

َ
)أْدخ

 ل والثاني.لفظ الجاللة )هللُا( بين املفعول األو 

ِحُفوا في .2
ْ
ل
ُ
 ت
َ
   قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال

َ
َوهللِا ال

َ
ِة، ف

َ
ل
َ
ْسأ

َ ْ
ْم شيًئاامل

ُ
َحٌد ِمْنك

َ
ِني أ

ُ
ل
َ
ي َيْسأ ُتُه ِمّنِ

َ
ل
َ
ُه َمْسأ

َ
رَِج ل

ْ
ُتخ

َ
، ف

ْيُتُه" )
َ
ُه ِفيَما أْعط

َ
ُيَباَرَك ل

َ
ارٌه، ف

َ
ُه ك

َ
ا ل

َ
 (.7/528شيًئا َوأن

صل بمفعوله  -
ّ
فعوله  األول )ياء املتكلم( والفاعل )أحٌد( و)شيًئا( م  )َيْسأُل( فعل مضارٍع، وات

 الثاني.

َواِبَها   .3
َ
ٍة ِمْنها رجاَء ث

َ
ْصل

َ
ِز، َما ِمْن عاِمٍل يعمَل ِبخ

ْ
َعن

ْ
 ال

ُ
عالها مِنيحة

َ
 أ
ً
ْصلة

َ
ْربُعوَن خ

َ
قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أ

 
َّ
ْصِديَق مْوُعوِدَها ِإال

َ
 وت

َ
ة جنَّ

ْ
ُ ِبَها ال

َّ
ُه َّللا

َ
ْدخل

َ
 (.22/138" )أ

له( فعل ماٍض، تعّدى إلى مفعولين بوساطة ا -
َ
لهمزة. مفعوله األول )هاء الغائب( ومفعوله  )أْدخ

ة(. والفاعل، كلمة )هللُا(.   الثاني )الَجنَّ

َتْيِن : َرُجٌل  .4
َ
ن
ْ
 في اث

َّ
 قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال َحَسَد ِإال

ً
اُه هللُا َماال

َ
ِتِه في الَحّق، َوَرُج آت

َ
ك
َ
ى َهل

َ
ُه َعل

َ
ط

َّ
َسل

َ
اُه ٌل  ، ف

َ
آت

 
ً
َمة

ْ
ي ِبَهاهللُا ِحك ُهَو َيْقض ِ

َ
ُمَها" ) ، ف ِ

ّ
 (.1/544وُيَعل

صل بمفعوله األول )هاء الغائب( والفاعل لفظ الجاللة )هللُا(، )ماال(   -
ّ
)آتى( فعل ماٍض، وات

( مفعوله الثاني. 
ً
 و)ِحكمة

َفٍر : َعْبٍد  .5
َ
َيا ألْرَبَعِة ن

ْ
ن َما الدُّ  قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إنَّ

ً
ُه هللُا َماال

َ
ِقي ِفيِه رَ  َرَزق ُهَو َيتَّ

َ
ُه، َوَيِصُل ِفيِه  َوِعلًما، ف بَّ

َناِزِل".. )
َ
هذا بأفَضِل امل

َ
ا، ف ُم هلِل ِفيِه َحقًّ

َ
 (.14/557َرِحَمُه، َوَيْعل

صل بمفعوله األ  -
ّ
(  )رزَق( فعل ماٍض، وات

ً
ول )هاء الغائب( والفاعل لفظ الجاللة )هللا(، )ماال

 مفعوله الثاني. 

َتْيِن: رَ  .6
َ
ن
ْ
 في اث

َّ
 َحَسَد ِإال

َ
اُه هللُا الُقْرآَن ُجٌل  قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال

َ
َهاِر، آت اَء النَّ

َ
ْيِل َوآن

َّ
اَء الل

َ
ُهَو َيُقوُم ِبِه آن

َ
، ف

 َوَرُجٌل 
ً

اُه هللُا َماال
َ
ُهَو ُيْنِفُقُه آت

َ
َهاِر" )، ف اَء النَّ

َ
ْيِل َوآن

َّ
اَء الل

َ
 (.2/572آن

صل بمفعوله األول )هاء الغائب( والفاعل لفظ الجاللة )هللاُ  -
ّ
(، )القرآن(  )آتى( فعل ماٍض، وات

( مفعوله الثاني. 
ً

 و)ماال

 قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "َما ِمن عبٍد  .7
ً
ة  رعيَّ

َّ
اٌش ِلَرِعيَّ يسترِعيِه َّللا

َ
  ، َيُموُت يوَم َيموُت وُهَو غ

َّ
َم َّللا  َحرَّ

َّ
ِتِه، إال

( "
َ
ة يِه الَجنَّ

َ
 (.2/654عل

صل بمفعوله  األول )هاء الغائب( والفاع -
ّ
رِعي( فعل مضارٍع، وات

َ
ل لفظ الجاللة )هللا(  )يْست

  .)
ً
 ومفعوله الثاني )رعّية

 شيًئاقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "َمْن  .8
َّ

ُه َّللا
َّ
اَحتَجَب ُدوَن َحاجت  وال

َ
سِلميَن ف

ُ
موِر امل

ُ
قِرهم، ِمن أ

َ
ِتهم وف

َّ
ل
َ
ِهِم وخ

قِرِه يوَم الِقيامِة" )
َ
ِتِه وف

َّ
ل
َ
 ُدوَن َحاَجِته وخ

َّ
 (.6/658احَتَجب َّللا

ى( فعل ماٍض، و  -
ّ
صل بمفعوله األول )هاء الغائب( والفاعل لفظ الجاللة )هللُا( ومفعوله  )َول

ّ
ات

 الثاني )شيًئا(.  

ْقَوى قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " .9  التَّ
َّ

َدَك َّللا  (.6/717" )َزوَّ
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صل بمفعوله األول ضمير املخاطب )كاف( والفاعل لفظ الجاللة )هللُا(   -
ّ
َد( فعل ماٍض، وات )زوَّ

 ومفعوله الثاني )الّتقوى(. 

  ق .10
َّ
 ِإال

َ
وا الِحْنث

ُ
غ
ُ
ْم َيبل

َ
 ل
ٌ
ة
َ
ُه ثالث

َ
 ال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "َما ِمْن ُمسِلٍم َيُموُت ل

َ
ة  الجنَّ

َّ
ُه َّللا

َ
ِبَفْضل رْحَمِتِه   أدخل

اُهْم   (.1/952" )إيَّ

صل بمفعوله األول )هاء الغائب( والفاعل لفظ الجاللة )هللا( ومفعوله   -
ّ
َل( فعل ماٍض، وات

َ
)أْدخ

ة(.    الثاني )الجنَّ

 ِبِصْدٍق  .11
َ
َهاَدة ى الشَّ

َ
َعال

َ
ُه هللُا َمَناِزَل قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "َمْن َسأَل هللَا ت

َ
غ
َّ
ى ِفَراِشِه"   َبل

َ
َهَداِء، َوإْن َماَت َعل الشُّ

(37/1321.) 

صل بمفعوله األول )هاء الغائب( والفاعل لفظ الجاللة )هللا( ومفعوله   -
ّ
غ( فعل ماٍض، وات

َّ
)َبل

 الثاني )مَنازَل(.  

 سم الرابع: شواهد حذف املفعول به الق 

كاإليجاز،  ورد في األحاديث النبوية في كتاب رياض الصالحين الفعل املتعدي دون ذكر مفعوله، وذلك ألغراض عديددة 

 أو التعميم، أو اإلثبات. ويمكننا مالحظة نماذجها املتنوعة في األمثلة اآلتية: 

ْسِلم ا .1
ُ
ْرِء املـ

َ
 ِفيما قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "َعلى امل

ُ
اَعة

َّ
ْمُع والط ِرهَ لسَّ

َ
َحبَّ وك

َ
ِمر  أ

ُ
إذا أ

َ
 أْن ُيْؤَمَر ِبَمْعِصَيٍة ف

َّ
، ِإال

 "
َ
 َسْمَع َوال طاَعة

َ
ال

َ
 (.1/663)ِبمْعِصَيٍة ف

( و)كِرَه( فعل ماٍض، والفاعل ضمير مستتر تقديره )هو( واملفعول محذوف للتعميم.  -  )أَحبَّ

حُد قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ِإذا  .2
َ
َتَعَل أ

ْ
ْم ان

ُ
 بالُيْمنى، َوِإذا  ك

ْ
يْبَدأ

ْ
ل
َ
َزعف

َ
لُهما   ن وَّ

َ
ِن الُيْمنى أ

ُ
ماِل. ِلَتك ِ

ّ
 ِبالش

ْ
يْبَدأ

ْ
ل
َ
ف

َزُع" 
ْ
ن
ُ
ْنَعُل، وآخَرُهَما ت

ُ
 (.4/724)ت

َتَعل( و)نَزَع( فعل ماٍض، والفاعل ضمير مستتر تقديره )هو( واملفعول محذوف تقديره   -
ْ
)ان

 وهذا الحذف لإليجاز.  .)الّنعل(

ا قال رسو  .3
َ
َل ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ِإذ

َ
ِلِه،  أك وَّ

َ
ى في أ

َ
َعال

َ
 ت

َّ
َر اْسَم َّللا

ُ
ك
ْ
ْن َيذ

َ
َي أ س ِ

َ
ى، فإْن ن

َ
َعال

َ
 ت

َّ
ر اْسَم َّللا

ُ
ك
ْ
لَيذ

َ
ْم ف

ُ
َحُدك

َ
أ

ُه َوآِخَرُه" )
َ
ل وَّ
َ
 أ

َّ
لَيُقْل: ِبْسِم َّللا

َ
 (.279/ 2ف

َل( فعل ماٍض، والفاعل ضمير مستتر تقديره )هو( واملفعول محذوف للتعميم -
َ
 .  )أك

 قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أ  .4
َ
ْسَمُعوَن ال
َ
  ت

َ
 ت
َ
 ِمَن اإِليَماِن"   ْسَمُعوَن ؟ أال

َ
ة
َ
اذ

َ
 ِمَن اإِليَماِن، إنَّ الَبذ

َ
ة
َ
اذ

َ
؟ إنَّ الَبذ

(27/517.) 

 )تْسَمُعوَن( فعل مضارٍع، والفاعل ضمير )واو الجماعة( وُحذف املفعول إلثبات الفعل وتوكيده.  -

َرَبن   .5
ْ
 يش

َ
ائًماقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال

َ
ْم ق

ُ
حٌد ِمْنك

َ
َمْن أ

َ
يَ ، ف س ِ

َ
َيْسَتقيْء" ) ن

ْ
ل
َ
 (.6/772ف

َي( فعل ماٍض، والفاعل ضمير مستتر تقديره )هو( واملفعول محذوف عائد على املخبر عنه.  -  )نس ِ

ِذي   .6
َّ
زلَت قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: .."آَمْنُت ِبكَتابَك ال

ْ
ن
َ
ِذي  أ

َّ
َك ال بّيِ

َ
َت ، َون

ْ
ْرَسل

َ
 (.1/814" )أ

َت( و) -
ْ
له ضمير )تاء املخاطب(، مفعوله محذوف عائد على  أْرسلَت( فعل ماٍض، فاع)أنزل

 املوصول. وهذا الحذف لإليجاز. 
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 القسم الخامس: شواهد حذف املفعولين أو أحدهما

الفعل املتعّدي بنفسه الذي يتعّدى إلى مفعوليِن، قد أجاز النحاة حذف أحدهما، َواالقتصاَر على املفعول األول أو  

 أمثلتها الواردة في رياض الصالحين: لثاني، وفيما يلي املفعول ا

ِمَر ِبِه،  .1
ُ
 َما أ

ُ
ذ ِذي ُيَنّفِ

َّ
ِميُن ال

َ
ْسِلُم األ

ُ
اِزُن امل

َ
ُيْعِطيِه قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "الخ

َ
ْفُسُه  ف

َ
 ِبِه ن

ً
َبة ّيِ

َ
، ط

ً
را
َّ
 َموف

ً
اِمال

َ
ك

َحُد  
َ
ُه ِبِه أ

َ
ِمَر ل

ُ
ِذي أ

َّ
ُعُه ِإلى ال

َ
َيْدف

َ
يْ ف

َ
ق َتَصّدِ

ُ
 (.4/180ِن" )امل

)ُيعطي( فعل مضارٍع، والفاعل ضمير مستتر تقديره )هو(. املفعول األول ضمير )هاء الغائب(  -

ُزون(. 
ْ
 والــمفعول الثاني محذوف تقديره )املخ

ي  .2 ِ
ّ
وهللِا إن

َ
ُجَل قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أّما بْعُد، ف ْعِطي الرَّ

ُ
ِذي أَدُع أ أل

َّ
ُجَل، َوال يَّ مِ َوأَدُع الرَّ

َ
ِذي َحبُّ إل

َّ
َن ال

َما  ي إنَّ ِكّنِ
َ
ْعِطي، َول

ُ
َواًما أ

ْ
ْعِطي أق

ُ
ى َما َجَعَل هللُا في أ

َ
َواًما ِإل

ْ
ِع، َوأِكُل أق

َ
لوِبِهْم ِمَن الَجَزِع َوالَهل

ُ
ا أَرى في ق

َ
مِل

ِلَب" )
ْ
غ
َ
ْيِر، ِمْنُهْم َعْمُرو بُن ت

َ
لوِبهم ِمَن الِغَنى َوالخ

ُ
 (.3/524ق

ْعِطي( فعل م -
ُ
مير مستتر تقديره )أنا(. املفعول األول )الرجَل( و)أقواًما( أّما  ضارٍع، وفاعله ض )أ

( على االقـتصار. 
َ
 املفعول الثاني فمحذوف تقديره )الغنيمة

ُهم ال  .3 ِإنَّ
َ
ُهمَّ اغِفِر ِلَقومي ف

َّ
ُموَن قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "الل

َ
 (.4/646" )َيْعل

عول محذوف وتقديره )أنهم  ماعة(، أما املف)يعلموَن( فعل مضارٍع، والفاعل ضمير )واو الج -

 خاطئون(. 

ِقيُموا ِفيِهْم، وَ  .4
َ
أ
َ
ْهليكم ف

َ
موُهمقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "اْرجُعوا ِإلى أ ِ

ّ
 (.2/713َوُمُروُهْم"..)  عل

م( فعل أمٍر، والفاعل  )واو الجماعة(. مفعوله األول، ضمير الجمع املذكر )هم( ومفعوله   - ِ
ّ
)َعل

 للتعميم. الثاني محذوف 

 قال رجل: "يا رسو  .5
َ
م: "أ

َّ
ْيِه وَسل

َ
ى هللُا َعل

ّ
ُه النبيُّ َصل

َ
َقاَل ل

َ
ِحبُّ َهذا"، ف

ُ
ي أل ِ

ّ
ِ ِإن

َّ
ْعلمَتهُ ل َّللا

َ
اَل: ال  أ

َ
؟ "ق

ُه" )
َ
ْحبْبَتِني ل

َ
ِذي أ

َّ
َك ال َحبَّ

َ
، فقاَل: أ

َّ
َك في َّللا ِحبُّ

ُ
ي أ ِ

ّ
َقاَل: ِإن

َ
ِحَقُه، ف

َ
ل
َ
ْعِلْمُه" ف

َ
اَل:"أ

َ
 (.11/385ق

م( فعل ماٍض، والف -
َ
ْعل

َ
اعل )تاء املتكلم(. )هاء الغائب( مفعوله األول، أما مفعوله الثاني والثالث  )أ

 فمحذوفان، وتقديرهـما: أنك تـحبه.

 الخاتمة 

 مما سبق بيانه في تقديم املفعول به على الفاعل وحذفه في كتاب رياض الصالحين تبّين ما يأتي:

بعد الفاعل وإنما يجوز أن يكون مقدما على ي الجملة ال يلزم أن يكون وقوع املفعول به اسًما ظاهًرا ف .1

 الفاعل، ولهذه الحالة أمثلة عديدة في رياض الصالحين. 

 يجب أن يقع املفعول به مقدما على الفاعل، إذا اتصل الفعل بضمير متصل وكان الفاعل اسًما ظاهًرا.  .2

برَز من االسم الظاهر  املفعول به الـمقّدم على الفاعل ألقد كان ورود ضمير النصب الـمّتصل في موقع  .1

 في األحاديث الواردة في رياض الصالحين. 

الفعل الذي ينصب مفعولين أحياًنا ينصب مفعوليه مباشرة، وأحياًنا أخرى يتوّسط الفاعل بينهما،   .2

َتْيِن: َرُج 
َ
ن
ْ
 في اث

َّ
 َحَسَد ِإال

َ
اُه هللُا الُقْرآَن ٌل  مثلما جاء في الحديث، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال

َ
هُ آت

َ
َو َيُقوُم ِبِه ، ف

َهاِر، َوَرُجٌل   اَء النَّ
َ
ْيِل َوآن

َّ
اَء الل

َ
 آن

ً
اُه هللُا َماال

َ
َهاِر" )آت اَء النَّ

َ
ْيِل َوآن

َّ
اَء الل

َ
ُهَو ُيْنِفُقُه آن

َ
 (.2/572، ف
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العديد من األمثلة عن  يالحظ أّن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص استخدم أسلوب الحذف في كالمه وقد استخرج الباحث   .3

 ملفعولين أو أحدهما من الجملة. حذف املفعول به وحذف ا

 إّن التقديم والحذف يدّل على مرونة اللغة العربية واتساعها. .4
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(. بيروت: دار  1. )طاملقرهبم(.  1998ه/1418الحضرمي. تحقيق: عادل أحمد عبد املوجود وعلي محمد معوض. )

 الكتب العلمية. 

 (. بيروت: دار املأمون للتراث.5ط، ) الواضح في النحوم(. 1997ه/1417الحلواني، محمد خير. )
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 . )د.ط(. القاهرة: مكتبة األنجلو املصرية. قضايا املفعول به عند النحاة العربم(. 2003خضير، محمد أحمد. )

 عمان: دار عمار للنشر والتوزيع. (.1)طاملفصل في علم العربية. (م. 2004الزمخشري، محمود بن عمر. )د.ت(. )

 (. بيروت: دار الكتب العلمية. 1. )طالكتابه(. 1999ه/ 1420سيبويه، أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. )د.ت(. )

. )د.ط(. القاهرة: مطابع الهيئة  شرح كتاب سيبويهم(. 1990السيرافي، أبو سعيد. تحقيق: د. رمضان عبد التواب. )

 املصرية العامه لكتاب.

ة متنم(. 1948الصنهاجي، محمد. ) . )الطبعة األخيرة(. القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  األجروميه

 وأوالده. 

 (. القاهرة: دار املعارف.2. )طتجديد النحوم( 1982ضيف، شوقي. )

 (. )د.ن(.1. )طالتحفة السنية بشرح املقدمة اآلجروميةم(. 2005ه/1426عبد الحميد، محمد محيي الدين. )
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 وارد في الجامع الترمذي: باب الطهارة أنموذجاوأحكامه ال في الفعل الثالثي املضعف  واع اإلدغام دراسة في أن

 

 نوراألفرينا بنت نورومي  

 األستاذ الدكتور حنفي دوله الحاج

ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــ ـ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ  ـ

 

 ملخص البحث 

إن مصطلح اإلدغام كان معروفا لدى العلماء منذ بداية تناوله عند الخليل بن أحمد الفراهيدي حيث ذكر ذلك في  

عين. بل قد ذهب القدماء إلى أن مصطلح اإلدغام كان منبثقا عن فكرة اإلدخال. فاإلدغام اصطالحا، إدخال  معجم ال

ولكن قد أصبح مصطلح اإلدغام عند املحدثين  رف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا.  حرف ساكن في ح 

املماثلة الصوتية وأهمها إدغام الحرفين  مختلفا تماما عن القدماء من حيث أنهم وصفوا اإلدغام بأنه ضرب من ضروب  

د ما يراد به اإلدغام دليال على أن هذا  املتماثلين املتصلين في كلمة واحدة. وال شك أن الخالف بين العلماء في تحدي

املوضوع كان مهما عندهم حيث أعده العرب على أنه من العوامل املهمة في التخلص من ثقل النطق ببعض األصوات  

ربط البحث  وإلثبات أهمية اإلدغام ودوره في تحليل اللغة العربية وتقريب مصادرها للمتعلمين وتشويقهم إياها  والكالم.  

النظرية التحليلية التي قد عالجها بإحدى املصادر العربية وهو ما ورثنا عن رسول هللا عليه وسلم. ووقع الدراسة 

الترمذي الذي قام بتجميعه اإلمام الترمذي الذي تناول ثمانية  جامع  كما ورد في اختيارنا اإلحصائي على باب الطهارة 

 حديث.   3956وأربعين أبواب الحديث الذي يحتوي على 

 

 أفعال الثالثي املضعف، الجامع الترمذي، اإلدغام، أحكام اإلدغام.  كلمات املفتاحية: ال

 

 أنواع اإلدغام 

داية تناوله عند الخليل بن أحمد الفراهيدي حيث ذكر في إن مصطلح اإلدغام كان موجودا ومعروفا لدى العلماء منذ ب

ذهب القدماء إلى أن   1 اءان أدغمت واحدة في األخرى(معجم العين عن حرف الراء في كلمة )استبكّر واقشعّر(: )هما ر 

اًما(، وقد أورد في معجم   -ُيْدِغمُ -مصطلح اإلدغام كان منبثقا عن فكرة اإلدخال، والكلمة إدغام مشتق من )أدغم
َ
ِإْدغ

ذله، أدغمه  إدغاًما، أدغم الش يء في الش يء: أدخله فيه ]أدغم حرفين[، أدغمه: سود وجهه وأ -ُيْدِغُم  -الرائد: )أدغم

وقال أيضا في لسان العرب عند ابن منظور: )دغم الغيث األرض يدغمها   2الحر أو البرد: أصابه(. الش يء: ساءه، أدغمه 

وقال الزمخشري عن فعل ]أدغم[: )أدغم   4وزاد عن اإلدغام: )إدخال حرف من حرف( 3 وأدغمها إذا غشيها وقهرها(

. لذلك، فاإلدغام كما ذكر في  6 ف في الحر((ي املجاز عنده قال: )أدغم الحر ووردت ف 5 اللجام في فم الفرس أي أدخله(،

م، أدغم الش يء في الش يء:  
َ
اًما، فهو مدِغم، واملفعول مدغ

َ
َم، ُيْدِغُم، ِإْدغ

َ
ْدغ

َ
معجم املعاني الجامع )مصدر من فعل أ

 في الحرف أدخله فيه وضّمه إليه، وأدغم الش يء
َ
الش يء  : سّوده، واإلدغام لغة، إدخال  أدخله فيه، وأدغم القارئ الحرف

   7  في الش يء، واصطالحا، إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا(.

وال شك أن الخالف بين العلماء في تحديد ما يراد به اإلدغام دليال على أن هذا املوضوع كان مهما عندهم   

والكالم، فالقدماء معظمهم   ص من ثقيلة النطق ببعض األصواتوأكده العرب على أنه هو بعض عوامل في التخل

أطلقوا اإلدغام على أساس من املعنى اللغوي وهو اإلدخال بأنه إدخال الحرف األول إلى الحرف الثاني فيصيران حرفا  



 

188 
 

وت  واحدا قويا أو مشددا، وكان هذا املصطلح منبثقا عن فكرة إدخال الش يء علي الش يء أي إدخال الصوت على ص

ه رغم أنه ال يضع تعريفا لهذا املصطلح  )واإلدغام إنما يدخل فيه األول في اآلخر واآلخر  آخر كما ذكر سيبويه في كتاب

وقد عالج املبرد اإلدغام بشكل خاص على جميع مباحثه بسبب تناوله بدقة   8 على حاله ويقلب األول فيدخل في اآلخر(

دغام بمبحث خاص درسه بشكل تفصيلي لم  ري في بحثه )فاملبرد تناول اإل الدرس كما قال الدكتور إبراهيم أحمد عمي

يسبق إليه، فقد عّرفه، ثم بين أصوات العربية أعدادها وصفاتها، ثم حدد مخارجها، ثم تناول أسلوب إدغامها مع  

اريف اإلدغام  . وتالحظ الباحثة أن تع9 شقيقاتها من األصوات األخرى، إذ بحثها حرفا بعد حرف؛ بحسب مخارجها..(

مختلفا تماما بما جاء به العلماء املحدثين إلى أن القدماء يجعلون اإلظهار نقيضا لإلدغام ويختلطون عند القدماء كان  

ّصوا ويدققوا مصطلح اإلدغام بل استبعدوها مما يقصد به باملعنى اللغوي 
ُ
هذه الظاهرة بالظواهر األخرى دون أن يخ

بينما املحدثين يعتقدون أن اإلدغام هو نوع من أنواع  ها في ثنايا معالجة اإلدغام، و أي فكرة اإلدخال عندما يطبقون

في مساقها    Assimilationاملماثلة الصوتية، ويقول عبد القادر عبد الجليل: )فاإلدغام صنف من صنوف التماثل الصوتي  

  وتنبه 11 ر فيصبح صوتا مضاعفا(وقال أيضا باملر عن مماثلة الصوتية )أنها تماثل صوت مع صوت آخ 10 الرجعي(

الباحثة أن بين اإلدغام واملماثلة الصوتية صلة قوية يرتبط بعضهما ببعض حيث قال شادي مجلي عيس ى في مقدمة  

كتابه )فالصلة قوية بين املماثلة واإلدغام الجتماعهما في حالة التماثل الكلي أو التام، غير أنه يجب القول إن اإلدغام  

. فاملماثلة الصوتية هي )تأثر األصوات املتجاورة بعضها ببعض  12 العربية(  ماثلة، بل إنه أقيس أشكالها فيأحد أشكال امل

. ويظهر للبحث إلى أن اختالف العلماء في تحديد مصطلح اإلدغام ال يمنع بوجوده 13  تأثرا يؤدي إلى تقاربها صفة ومخرجا(

اللغة العربية، وكل خلل وعيوب  تأثير الصوتي واللغوي خاصة في من أن يسهم في تطوير اللغة ويعده مظهر من مظاهر 

من كال الطرفين هي بسبب أنهم لم يكونوا مدققين في تعميق وفهم قضايا ومسائل هذا املصطلح، ومع ذلك أنه ليس  

 بهدف هذا البحث الوقوف على أي طرف من طرفين، فقط املهم هنا أن يفهم جوهر هذه املادة.  

 

 ومزيده وحكم املضعف له ية للفعل الثالثي املضعف األوزان الصرف

امليزان الصرفي هو الطريقة التي تحدد كيف تبنى الكلمة من األصول املبنية وتصرفها من وزن واحد إلى وزن آخر،  

ويستخدمه علماء الصرف في تصريف الكلمات ومعرفة أصولها وما يطرأ عليها من الحذف والزيادات. ذكر الدكتور  

، ويندرج  14 ما استعمل من ألفاظ العربية في أول وضعها(ثالثي املضعف من أهم  اد في بحثه )يعد الفعل المصطفى جو 

 -األلف )ا( والواو )و( والياء )ي(  –الفعل املضعف تحت نوع الفعل الصحيح حيث اختل من الحروف املعتلة الثالثة 

في بنيته )ما كانت عينه    الم الفعل لكي يكون مضعف  وهذا النوع من الفعل ال بد أن يكون جنس عين الفعل نفس جنس

مثل: مّد، امتّد، استمّد. فالفعل )َمَدَد( يقابله على وزن  16 ، وقال املضّعف هو: )األصم لشدته(15 والمه نفس الجنس(

( بإدغام عين الوزن على المه. والفعل املضعف ينقسم إلى قس َعَل( جرت عليه حكم التضعيف فأصبح )َمدَّ
َ
مين؛  )ف

 ده والرباعي املضعف ومزيده.  الثالثي املضعف ومزي

فالفعل الثالثي املضعف هو الفعل الذي كان أصل بناءه ثالثيا وجرى عليه حكم اإلدغام في عين الفعل والمه  

َعَل( بدون 
َ
بسبب يماثلهما في جنس الحروف فوضع عليه رمز التشديد، ومن املمكن أن يجد له في وزن واحد وهو )ف

وتجدر اإلشارة إلى أنه ليست كل حاالت األفعال الثالثي املضعف ومزيده يجوز أن يدغم  ة من أحرف ]سألتمونيها[. زياد

اتصل   ماضيهعين الفعل والمه، وإنما هناك حاالت وشروطها الخاصة في وضع حكم التضعيف عليها، فمثال في صيغ 

؛ وإذا لم يتصل بأي ضمير  17فك التضعيف أو اإلدغام بضمير رفع متحرك َت،ِت،ُت، نا الفاعلين ونون النسوة، يجب

له، وجب فك التضعيف أي امتناع   مضارعوالفعل الثالثي املضعف في صيغ  18 رفع متحرك، وجب عليه اإلدغام.
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ْم( أو يشبه السكون  
َ
اإلدغام عليه إذا كان متصال بنون النسوة؛ وأما إذا كان في صيغ مضارع له مجزوما بالم الجزم )ل

بناء في الفعل األمر املفرد وعالمة جزمه السكون املقدر على آخره منع من ظهوره حركة  ارض للجزم في مثل سكون الالع

اإلدغام، جواز التضعيف عليه والفك به؛ ووجب التضعيف أو اإلدغام عليه في غير الحالتين السابقتين. وأما تصريفه  

اإلدغام والفك في أمر املفرد املخاطب؛    بنون النسوة؛ وجواز عليه   في حال األمر، وجب عليه فك اإلدغام إذا كان متصال

 ووجب اإلدغام عليه في غير الحالتين السابقتين. 

  

 ويمكن القول بأن تصاريف األفعال للفعل الثالثي املضعف من حيث املاض ي واملضارع واألمر كاآلتي:

 فعل األمر  م فعل املضارع املجزو  فعل املضارع املرفوع  فعل املاض ي  الضمائر

َدْدُت  أنا
َ
دُّ  ش

ُ
ُددْ  أش

ْ
ش

َ
ّد/ أ

ُ
ش

َ
 - أ

ا نحن
َ
َدْدن

َ
دُّ  ش

ُ
ُددْ  نش

ْ
ش

َ
/ ن دَّ

ُ
ش

َ
 - ن

َدْدَت  أنَت 
َ
دُّ  ش

ُ
ش

َ
ُددْ  ت

ْ
ش

َ
/ ت دَّ

ُ
ش

َ
دَّ  ت

ُ
ُدْد/ ش

ْ
 اش

َدْدِت  أنِت 
َ
يَن  ش ّدِ

ُ
ش

َ
ي ت ّدِ

ُ
ش

َ
ي  ت ّدِ

ُ
 ش

ما أنتما )مذكر( 
ُ
َدْدت

َ
اِن  ش دَّ

ُ
ش

َ
ا  ت دَّ

ُ
ش

َ
ا  ت دَّ

ُ
 ش

ما (أنتما )مؤنث
ُ
َدْدت

َ
اِن  ش دَّ

ُ
ش

َ
ا  ت دَّ

ُ
ش

َ
ا  ت دَّ

ُ
 ش

ْم  أنتم 
ُ
َدْدت

َ
وَن  ش دُّ

ُ
ش

َ
وا  ت دُّ

ُ
ش

َ
وا  ت دُّ

ُ
 ش

نَّ  أنتن 
ُ
َدْدت

َ
ُدْدَن  ش

ْ
ش

َ
ُدْدَن  ت

ْ
ش

َ
ُدْدَن  ت

ْ
 اش

دَّ  هو
َ
دُّ  ش

ُ
ُددْ  َيش

ْ
ّد / َيش

ُ
 - َيش

ْت  هي دَّ
َ
دُّ  ش

ُ
ش

َ
ُددْ  ت

ْ
ش

َ
ّد/ ت

ُ
ش

َ
 - ت

ا  هما )مذكر(  دَّ
َ
اِن  ش دَّ

ُ
ا  َيش دَّ

ُ
 - َيش

تا ما )مؤنث( ه دَّ
َ
اِن  ش دَّ

ُ
ش

َ
ا  ت دَّ

ُ
ش

َ
 - ت

وا  هم  دُّ
َ
وَن  ش دُّ

ُ
وا  َيش دُّ

ُ
 - َيش

َدْدَن  هن 
َ
ُدْدَن  ش

ْ
ُدْدَن  َيش

ْ
 - َيش

 

، استمّد، أضيف فيها   َتدَّ
ْ
َد، اش دَّ

َ
َتَعَل(، )اسَتْفَعَل( نحو: ش

ْ
ل(، )اف وأما مزيده ممكن أن يجده في أوزان مثل:)فعَّ

 ختصر الباحثة تصريف األفعال الثالثي املضعف في الجدول كالتالي:]سألتمونيها[، وقد ت بأحرف من 

 فعل األمر  فعل املضارع املجزوم  فعل املضارع املرفوع  فعل املاض ي  الضمائر

ْمَتدُّ  اْمَتَدْدُت  أنا
َ
ْمَتِددْ  أ

َ
 - أْمَتّد/ أ

ا  نحن
َ
ْمَتدُّ  اْمَتَدْدن

َ
ْمَتِددْ  ن

َ
ْمَتّد/ ن

َ
 - ن

ْمَتدُّ  اْمَتَدْدَت  أنَت 
َ
ْمَتِددْ  ت

َ
ْمَتّد/ ت

َ
 ِاْمَتِدْد/ اْمَتّد  ت

يَن  اْمَتَدْدِت  أنِت  ْمَتّدِ
َ
ي  ت ْمَتّدِ

َ
ي  ت  ِاْمَتّدِ

َما  أنتما )مذكر( 
ُ
اِن  اْمَتَدْدت ْمَتدَّ

َ
ا  ت ْمَتدَّ

َ
ا  ت  ِاْمَتدَّ

َما  أنتما )مؤنث(
ُ
اِن  اْمَتَدْدت ْمَتدَّ

َ
ا  ت ْمَتدَّ

َ
ا  ت  ِاْمَتدَّ

مْ  أنتم 
ُ
وَن  اْمَتَدْدت ْمَتدُّ

َ
وا  ت ْمَتدُّ

َ
وا  ت  ِاْمَتدُّ
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نَّ  أنتن 
ُ
ْمَتِدْدَن  اْمَتَدْدت

َ
ْمَتِدْدَن  ت

َ
 ِاْمَتِدْدَن  ت

 - َيْمَتّد / َيْمَتِددْ  َيْمَتدُّ  اْمَتدَّ  هو

ْت  هي ْمَتدُّ  اْمَتدَّ
َ
ْمَتِددْ  ت

َ
ْمَتّد/ َت

َ
 - ت

ا  هما )مذكر(  اِن  اْمَتدَّ ا  َيْمَتدَّ  - َيْمَتدَّ

ا  هما )مؤنث( 
َ
ت ْم  اْمَتدَّ

َ
اِن ت ا  َتدَّ ْمَتدَّ

َ
 - ت

وا  هم  وَن  اْمَتدُّ وا  يْمَتدُّ  - َيْمَتدُّ

 - َيْمَتِدْدَن  َيْمَتِدْدَن  اْمَتَدْدَن  هن 

 

  أحكام اإلدغام وفوائده 

اهتموا به القدماء واملحدثون، ويعده تأثيرا من  وعليه ترى الباحثة أن لإلدغام له الهيمنة في الدرس اللغوي حيث قد 

. فهذا البحث يتناول إدغام الحرفين املتماثلين من حيث وجوبه وجوازه، وامتناعه. وعليه يفهم الفرق  تأثيرات اللغوية

 19 بين كل هذه الثالثة من الجداول اآلتية، حيث وجوب اإلدغام في هذه الحاالت:

 

 

 

 

 

 

وجوب  

 اإلدغام 

 

إدغام  

الحرفين  

املتماثلين  

املتجاورين  

في كلمة 

 واحدة

دٌّ  اكن. الحرف األول منهما س
َ
  ش

َ
 د ْد أصله ش

الحرف األول والثاني متحركين، وجب تسكين األول منهما، ثم  

إدغامه في الثاني، ويكون تسكينه بحذف حركته، إن كان  

 الحرف الذي قبله متحركا أو كان حرف مّد 

 دَ أصله َمَد  دَّ َم 

 دُ أصله َماِد  َمادٌّ 

هما، ثم  الحرف األول والثاني متحركين، وجب تسكين األول من

إدغامه في الثاني، ويكون بنقل حركته إلى ما قبله، إن كان  

 الحرف الذي يسبقه ساكنا. 

،  دُ أصله: َيْمُد  َيُمدُّ 

 ُر أصله َيْفرِ  َيِفرُّ 

إدغام  

الحرفين  

املتماثلين  

املتجاورين  

 في كلمتين 

وجب  أن يكون أول املثلين ساكنا، وثاني املثلين ضميرا متصال 

 اإلدغام نطقا وخطا

تُّ 
َ
تْ  َسك

َ
،  ُت أصله َسك

 
َ
اَسك نْ  نَّ

َ
 َنا أصله َسك

أن يكون أول املثلين ساكنا، وثاني املثلين ليس ضميرا متصال  

 وجب اإلدغام نطقا فقط 

ْل 
ُ
 ق

َ
  ل

ُ
هُ ُه تلفظها ق
َّ
،  ل

فِ 
ْ
َك تلفظها  ْر رَ اْسَتغ بَّ

فِ 
ْ
َك  رَّ اْسَتغ  بَّ
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 وجواز اإلدغام والفك به في حاالت التالية: 

 

 

 

 

جواز  

إلدغام  ا

 والفك به 

املثلين متحركا، والثاني ساكنا بسكون  أن يكون الحرف األول من 

 عارض للجزم، أو شبهه أي سكون البناء في الفعل األمر للمفرد

، ُمدَّ  دُّ
ُ
ْم َيش

َ
 اإلدغام: ل

ُدْد، اْمُددْ 
ْ
ْم َيش

َ
 فك اإلدغام: ل

، َعيَّ  أن تكون عين الكلمة والمها ياءين، وتحريك الثانية منهما الزم  اإلدغام: َحيَّ

 اإلدغام: َحِيَي، َعِييَ فك 

أن تكون في الفعل املاض ي تاءان، يؤتى بهمزة وصل في أوله إن كان  

 في حال اإلدغام ألنه ال يبتدأ بساكن.

َع  ابَّ َع، اتَّ بَّ  اإلدغام: اتَّ

َتاَبَع 
َ
َع، ت بَّ

َ
ت
َ
 فك اإلدغام: ت

ين، ويجوز اإلدغام  أن يكون املثالن متجاورين، متحركين في كلمت 

 النطق ال في الخط بعد تسكين أول املثلين. في 

مْ 
ُ
ك
َ
َهْب َباِكًرا، َجَعْل ل

َ
 اإلدغام: ذ

َه 
َ
ِكًرا، َجَعَل  َبا َب فك اإلدغام: ذ

ْم 
ُ
ك
َ
 ل

 

 وأخيرا، يمتنع اإلدغام في حاالت معينة كالتالي: 

 

 

 

 

 

امتناع  

 اإلدغام 

ن ذلك املاض ي  إذا كان الحرف األول في صدر الكلمة، ويستثنى م 

 املبدوء بتاءين.

 َن، َددَ 
َ
ت
َ
 َر ت

َعل
ُ
 َدد ، ُج َجج، ُح َرر دُ  أن يكون الحرفين في اسم على وزن ف

  أن يكون الحرفين في اسم على وزن ِفَعل
َ
ل، كِ لِمل

َ
 ل

َ
 م ، مِل

َعل
َ
  أن يكون الحرفين في اسم على وزن ف

َ
لط
َ
 دد، َم ل

َ
 َرر ، ش

عُ 
ُ
 ، ُرر ُس  لأن يكون الحرفين في اسم على وزن ف

ُ
لذ
ُ
 ُدد، ُج ل

  أن يكون الحرفين في كلمة، قد زيد فيها لإللحاق 
ْ
 َبَب َجل

َ
ْمل

َ
َس َل ، ش

ْ
َعن

ْ
 َس ، اق

دَّ  أن يكون الحرفين في كلمة قد أدغم فيها بأول املثلين حرف آخر. 
َ
ّدِ دَ ، َهدَّ دَ ش

َ
د ، ُمهَ د، ُمش  ّدِ

ِعْل به 
ْ
ف
َ
عْ  أن يكون الحرفين في صيغة التعجب: أ

َ
 بِزْز أ

َ
بأيام   ْب ْحبِ العلم!، أ

 الشباب 

ا، َيْم َددْ ُت، َم دْ َمَد  أن يعرض سكون ثاني املثلين التصاله بضمير رفع متحرك 
َ
 َن َددْ ، اْم ُدْدَن ن

 

ومما ال شك أن نقاش مصطلح اإلدغام على نطاق واسع قد يشير إلى جوهره وقيمته العالية في الدرس اللغوي.  

اللغة وتحيئها، ليس له الضرر وال يضر من ينطقها بل أهدافه للتخفيف  يط علما بأن أغراض في وجودها هي لتنش

 والتخلص من ثقيلة النطق في اللغة وللتيسير والسهولة في رسم الكتابة اإلمالئية. 

وللربط مما أخذت في الدرس السابق التي قد تعالجها الباحثة، فجاء البحث في محاولة تطبيق هذه املادة في 

لجامع الترمذي أي اسمه الصحيح ’ الجامع املختصر من السنن عن   ل هللا صلى هللا عليه وسلمرسو عن  باب الطهارة

رسول هللا عليه وسلم ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل ‘ والذي كان معروفا بسنن الترمذي الذي قام بتجميعه  

ة املألوفة ومشهور لدى الدارسين  لست اإلمام محمد بن عيس ى الترمذي رحمه هللا، وهو أحد من كتب الحديث ا

وفيما يأتي الفعل الثالثي    20  حديث.  3956والقارئين، وقد تناول هذا الكتاب ثمانية وأربعون أبواب الحديث يحتوي على  

 املجرد املضعف الوارد في في باب الطهارة لجامع الترمذي وأوزانه وما يحدث فيها من تغيرات:
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] ل املجرد الثالثي املضعف في صيغ املضارع املنصوب على وزن )َيَفْعَل(، كان أصوله  فع  َس(-ْس -مَ -: )َي 21  ]َيَمسَّ

َعَل(، ثالثي بثالثة أحرف ومجرد من أي حروف الزيادة العشرة  
َ
( أي )َمَسَس( مقابله على وزن )ف في ماضيه: )َمسَّ

احدة لكون الحرف األول والثاني  ة و ]سألتمونيها[، وحكم عليه وجوب إدغام الحرفين املتماثلين املتجاورين في كلم

متحركين )َيْمَسَس(، وجب تسكين السين األولى، ثم إدغامها في السين الثانية، ويكون تسكينه بنقل حركة السين األولى  

.)  إلى ما قبله وهي امليم الساكنة، فأصبحت )َيَمسَّ

] قَّ
ُ
ش

َ
 22 ]أ

َ
ع املنصوب بأن مصدرية على وزن  ضار َق(: فعل املجرد الثالثي املضعف في صيغ امل-ْق - ُش -: )أ

َعَل(، ثالثي بثالثة أحرف ومجرد من أي حروف  
َ
َقَق( مقابله على وزن )ف

َ
( أي )ش قَّ

َ
ْعَل(، كان أصوله في ماضيه: )ش

ُ
ف
َ
)أ

الزيادة العشرة ]سألتمونيها[، وحكم عليه وجوب إدغام الحرفين املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة لكون الحرف األول  

ُقَق(، وجب تسكين القاف األول، ثم إدغامه في القاف الثاني، ويكون بنقل حركة القاف األول إلى  الثو 
ْ
ش

َ
اني متحركين )أ

 .) قَّ
ُ
ش

َ
 ما قبله وهي الشين الساكنة، فأصبحت )أ

] ْعَل(، كان أصوله )َصَحَح(  -ْح - : )ص23 ]َصحَّ
َ
َح(: فعل املجرد الثالثي املضعف في صيغ املاض ي على وزن )ف

َعَل(، ثالثي بثالثة أحرف ومجرد من أي حروف الزيادة العشرة ]سألتمونيها[، وحكم عليه وجوب  ابلمق
َ
ه على وزن )ف

إدغام الحرفين املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة لكون الحرف األول والثاني متحركين )َصَحَح(، وجب تسكين الحاء  

ة الحاء األول والحرف الذي قبله هو الصاد املتحرك، فأصبحت  حركاألول، ثم إدغامه في الحاء الثاني، ويكون بحذف 

 .)  )َصحَّ

] ْعَل(، كان أصوله )َرَدَد( مقابله على  -دَ -دْ -:)َر 24  ]َردَّ
َ
ُه(: فعل املجرد الثالثي املضعف في صيغ املاض ي على وزن )ف

َعَل(، ثالثي بثالثة أحرف ومجرد من أي حروف الزيادة العشرة ]سألتمونيه
َ
وحكم عليه وجوب إدغام الحرفين    ا[،وزن )ف

املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة لكون الحرف األول والثاني متحركين )َرَدَد(، وجب تسكين الدال األول، ثم إدغامه  

.)  في الدال الثاني، ويكون بحذف حركة الدال األول والحرف الذي قبله هو الراء املتحرك، فأصبحت )َردَّ

] كَّ
ُ
َك(: فعل املجرد الثالثي املضعف في صيغ املضارع املجزوم بالم الجزم )لم( على وزن  - ْك -ُش -)َي :25 ]لم َيش

َعَل(، ثالثي بثالثة أحرف ومجرد من أي حروف  
َ
َك( مقابله على وزن )ف

َ
ك

َ
( أي )َش كَّ

َ
)َيُفْعَل(، كان أصوله في ماضيه: )ش

به، ألن الكاف األول من املثلين متحرك، والكاف الثاني   لفكالزيادة العشرة ]سألتمونيها[، وحكم عليه جواز اإلدغام وا

ْك(، وأما إذا كان جرى عليه اإلدغام، تسكين الكاف األول  
ُ
ك

ْ
ساكنا بسكون عارض للجزم إذا كان فك اإلدغام صار )َيش

 .) كَّ
ُ
 ثم إدغامه في الثاني ويكون بنقل حركته إلى ما قبله وهي الشين الساكنة، فأصبحت )َيش

] ْعَل(، كان أصوله )َمَرَر( مقابله على  -ْر -: )مَ 26 ]َمرَّ
َ
َر(: فعل املجرد الثالثي املضعف في صيغ املاض ي على وزن )ف

َعَل(، ثالثي بثالثة أحرف ومجرد من أي حروف الزيادة العشرة ]سألتمونيها[، وحكم عليه وجوب إدغام الحرفين  
َ
وزن )ف

األول والثاني متحركين )َمَرَر(، وجب تسكين الراء األول، ثم إدغامه في رف  املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة لكون الح

.)  الراء الثاني، ويكون بحذف حركة الراء األول والحرف الذي قبله هو امليم املتحركة، فأصبحت )َمرَّ

] كَّ
َ
ْعَل(، كان أصوله-ْك -: )َش 27 ]ش

َ
  َك(: فعل املجرد الثالثي املضعف في صيغ املاض ي على وزن )ف

َ
َك(  )ش
َ
ك

َعَل(، ثالثي بثالثة أحرف ومجرد من أي حروف الزيادة العشرة ]سألتمونيها[، وحكم عليه وجوب  
َ
مقابله على وزن )ف

َك(، وجب تسكين الكاف  
َ
ك

َ
إدغام الحرفين املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة لكون الحرف األول والثاني متحركين )َش

يكون بحذف حركة الكاف األول والحرف الذي قبله هو امليم املتحركة، فأصبحت  ، و األول، ثم إدغامه في الكاف الثاني

.) كَّ
َ
 )ش
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]
َّ
ط

َ
 28 ]غ

َ
 - : )غ

ْ
( - ط

َ
ط

َ
ط

َ
ْعَل(، كان أصوله )غ

َ
(: فعل املجرد الثالثي املضعف في صيغ املاض ي على وزن )ف

َ
ط

َعَل(، ثالثي بثالثة أحرف ومجرد من أي حروف الزيادة العشر 
َ
سألتمونيها[، وحكم عليه وجوب  ة ]مقابله على وزن )ف

(، وجب تسكين الطاء  
َ
ط

َ
ط

َ
إدغام الحرفين املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة لكون الحرف األول والثاني متحركين )َغ

األول، ثم إدغامه في الطاء الثاني، ويكون بحذف حركة الطاء األول والحرف الذي قبله هو الغين املتحركة، فأصبحت  

.)
َّ
ط

َ
 )غ

ْعَل(، كان أصوله )َمَسَس(  -ْس -: )مَ 29 [َمسَّ ]
َ
َس(: فعل املجرد الثالثي املضعف في صيغ املاض ي على وزن )ف

َعَل(، ثالثي بثالثة أحرف ومجرد من أي حروف الزيادة العشرة ]سألتمونيها[، وحكم عليه وجوب  
َ
مقابله على وزن )ف

الحرف األول والثاني متحركين )ََمَسَس(، وجب تسكين السين  ون  إدغام الحرفين املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة لك 

األول، ثم إدغامه في السين الثاني، ويكون بحذف حركة السين األول والحرف الذي قبله هو امليم املتحركة، فأصبحت  

.)  )َمسَّ

] َعْل ُح(: فعل املجرد الثالثي املضعف في صيغ املاض ي على وزن -ْح -ِص -: )َي 30 ]َيِصحُّ
َ
(، كان أصوله )َصَبَب(  )ف

َعَل(، ثالثي بثالثة أحرف ومجرد من أي حروف الزيادة العشرة ]سألتمونيها[، واجتمع عليه  
َ
( مقابله على وزن )ف أي )َصبَّ

الحرفان املتماثلين وحكم عليه امتناع اإلدغام، ويعرض عليه الباء الثاني سكونا التصاله بضمير رفع متحرك تقديره  

 َبْبُت( بسكون ثاني املثلين. صبحت )صَ )أنا(، فأ

]
ُ
َعْل(، كان أصوله  -ْب -َب -: )َص 31 ]َصَبْبت

َ
ُت(: فعل املجرد الثالثي املضعف في صيغ املاض ي على وزن )ف

َعَل(، ثالثي بثالثة أحرف ومجرد من أي حروف الزيادة العشرة ]سألتمونيها[،  
َ
( مقابله على وزن )ف )َصَبَب( أي )َصبَّ

املتماثلين وحكم عليه امتناع اإلدغام، ويعرض عليه الباء الثاني سكونا التصاله بضمير رفع  لحرفان واجتمع عليه ا

 متحرك تقديره )أنا(، فأصبحت )َصَبْبُت( بسكون ثاني املثلين. 

]  ْعَل(،َد(: فعل املجرد الثالثي املضعف في صيغ املضارع املجزوم بالم الجزم )لم( على وزن )َيَف -دْ -َر -: )َي 32 ]َيَردَّ

َعَل(، ثالثي بثالثة أحرف ومجرد من أي حروف الزيادة العشرة  
َ
( أي )َرَدَد( مقابله على وزن )ف كان أصوله في ماضيه: )َردَّ

]سألتمونيها[، وحكم عليه جواز اإلدغام والفك به، ألن الدال األول من املثلين متحرك، والدال الثاني ساكنا بسكون  

)َيْرَدْد(، وأما إذا كان جرى عليه اإلدغام، تسكين الدال األول ثم إدغامه في الثاني    غام صار عارض للجزم إذا كان فك اإلد

.)  ويكون بنقل حركته إلى ما قبله وهي الراء الساكن، فأصبحت )َيَردَّ

] دُّ
ُ
ش

َ
  33 ]أ

َ
ْعُل(، كان-دْ -ُش - : )أ

ُ
ف
َ
أصوله   ُد(: فعل املجرد الثالثي املضعف في صيغ املضارع املنصوب على وزن )أ

َعَل(، ثالثي بثالثة أحرف ومجرد من أي حروف الزيادة العشرة  
َ
َدَد( مقابله على وزن )ف

َ
( أي )ش دَّ

َ
في ماضيه: )ش

]سألتمونيها[، وحكم عليه وجوب إدغام الحرفين املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة لكون الحرف األول والثاني  

ُدُد(، وجب تسكين الدال األو 
ْ
ش

َ
دغامه في الدال الثاني، ويكون بنقل حركة الدال األول إلى ما قبله وهي  ل، ثم إمتحركين )أ

.) دُّ
ُ
ش

َ
 الشين الساكنة، فأصبحت )أ

]
ُ
َمْمت

َ
َعْل(، كان أصوله )َضَمَم(  -مْ -مَ -: )َض 34  ]ض

َ
ُت(: فعل املجرد الثالثي املضعف في صيغ املاض ي على وزن )ف

َعَل(، ثالثي  
َ
( مقابله على وزن )ف أحرف ومجرد من أي حروف الزيادة العشرة ]سألتمونيها[، واجتمع عليه  بثالثة  أي )َضمَّ

الحرفان املتماثلين وحكم عليه امتناع اإلدغام، ويعرض عليه امليم الثانية سكونا التصاله بضمير رفع متحرك تقديره  

 )أنا(، فأصبحت )َضَمْمُت( بسكون ثاني املثلين. 

] دُّ
ُ
الثالثي املضعف في صيغ املضارع على وزن )َيُفْعُل(، كان أصوله في ماضيه  املجرد ُد(: فعل -دْ -ُك - : )َي  35 ]َيك

َعَل(، ثالثي بثالثة أحرف ومجرد من أي حروف الزيادة العشرة ]سألتمونيها[، واجتمع  
َ
َدَد( مقابله على وزن )ف

َ
( أي )ك دَّ

َ
)ك
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رين في كلمة واحدة لكون الحرف األول  املتجاو عليه الحرفان املتماثلين وحكم عليه وجوب إدغام الحرفين املتماثلين 

ُدُد(، وجب تسكين الدال األول، ثم إدغامه في الدال الثاني، ويكون بنقل حركة الدال األول إلى ما  
ْ
والثاني متحركين )َيك

 ) دُّ
ُ
 قبله وهو الكاف الساكن، فأصبحت )َيك

] جُّ
ُ
ث
َ
 36  ]أ

َ
 -: )أ

ُ
ْعُل(، كان أصوله في  املضار   ُج(: فعل املجرد الثالثي املضعف في صيغ-ْج -ث

ُ
ف
َ
ع املنصوب على وزن )أ

َعَل(، ثالثي بثالثة أحرف ومجرد من أي حروف الزيادة العشرة ]سألتمونيها[،  
َ
َجَج( مقابله على وزن )ف

َ
( أي )ث جَّ

َ
ماضيه: )ث

ُجُج(،   متحركينوحكم عليه وجوب إدغام الحرفين املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة لكون الحرف األول والثاني 
ْ
ث
َ
)أ

وجب تسكين الجيم األول، ثم إدغامه في الجيم الثاني، ويكون بنقل حركة الجيم األول إلى ما قبله وهو الثاء الساكن،  

 .) جُّ
ُ
ث
َ
 فأصبحت )أ

ْعَل(، كان أصوله )َرَدَد( دَ -دْ -)َر  :37]َردَّ [
َ
مقابله على  (: فعل املجرد الثالثي املضعف في صيغ املاض ي على وزن )ف

 
َ
َعَل(، ثالثي بثالثة أحرف ومجرد من أي حروف الزيادة العشرة ]سألتمونيها[، وحكم عليه وجوب إدغام الحرفين  وزن )ف

املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة لكون الحرف األول والثاني متحركين )ََرَدَد(، وجب تسكين الدال األول، ثم إدغامه  

(.ذف حركة الدال األ في الدال الثاني، ويكون بح  ول والحرف الذي قبله هو الراء املتحرك، فأصبحت )َردَّ

 وفيما يلي الفعل الثالثي املزيد املضعف الوارد في هذا الباب وأوزانه وما يحدث فيها من تغييرات: 

َح[ َل(، كان أ -َح - ْح -)َص : 38 ]َصحَّ عَّ
َ
َح(  َح(: فعل الثالثي املزيد املضعف في صيغ املاض ي على وزن )ف صوله )صحَّ

َل(، ثالثي املزيد بحرف وحكم عليه امتناع اإلدغام الحرفين املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة  مقا عَّ
َ
بله على وزن )ف

لكونها أن يكونا في كلمة قد أدغم فيها بأول املثلين حرف آخر أي التضعيف على عين الفعل حتى ال يجوز أن يدغم عين  

 كما هي. الفعل في المها، فتبقى 

َد[ دَّ
َ
َد( -دَ -دْ -: )َش 39 ]ش دَّ

َ
َل(، كان أصوله )ش عَّ

َ
َد(: فعل الثالثي املزيد املضعف في صيغ املاض ي على وزن )ف

َل(، ثالثي املزيد بحرف وحكم عليه امتناع اإلدغام الحرفين املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة   عَّ
َ
مقابله على وزن )ف

ثلين حرف آخر أي التضعيف على عين الفعل حتى ال يجوز أن يدغم عين  أدغم فيها بأول امللكونها أن يكونا في كلمة قد 

 الفعل في المها، فتبقى كما هي. 

وا[ َحبُّ
َ
وا( وكان  -و-ُب -ْب -َح - َت -ْس -: )ا40  ]است

َ
(: فعل الثالثي املزيد املضعف في صيغ املاض ي على وزن )اْسَتَفْعل

ْ
ا

ملزيد بثالثة أحرف وهو األلف والسين والتاء، وحكم عليه وجوب إدغام  َعَل( وهو ثالثي اأصله )اْسَتْحَبَب( مقابله )اْسَتْف 

الحرفين املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة لكون الحرف األول والثاني متحركين )اْسَتْحَبُبوا( وجب تسكين الباء األول،  

وا(. االساكنة، فأصبحت ) ما قبله وهو الحاءثم إدغامه في الباء الثاني، ويكون بنقل حركة الباء األول إلى   سَتَحبُّ

]
ُ
ْحَبْبت

َ
 41  ]أ

َ
َعْل(، كان أصوله )َصَبَب(  -ْب -َب -ْح - : )أ

َ
ُت(: فعل الثالثي املزيد املضعف في صيغ املاض ي على وزن )ف

َعَل(، ثالثي بثالثة أحرف ومجرد من أي حروف الزيادة العشرة ]سألتموني
َ
( مقابله على وزن )ف ها[، واجتمع عليه  أي )َصبَّ

الحرفان املتماثلين وحكم عليه امتناع اإلدغام، ويعرض عليه الباء الثاني سكونا التصاله بضمير رفع متحرك تقديره  

 )أنا(، فأصبحت )َصَبْبُت( بسكون ثاني املثلين. 

َوْوها[
َ
 -َو -َت -ْج -: )ا42 ]اْجت

ْ
له  َتَعْل(، وكان أصو ْو( : فعل الثالثي املزيد املضعف في صيغ املاض ي على وزن )اف

َتَعَل(، ثالثي املزيد بحرفين وهو األلف والتاء، واجتمع عليه الحرفان املتماثالن،  
ْ
( أي )اْجَتَوَو( مقابله على وزن )اف )اْجَتوَّ

وحكم عليه اإلدغام وجوب إدغام الحرفين املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة لكون الحرف األول والثاني متحركين  

الواو األول، ثم إدغامه في الواو الثاني، ويكون بحذف حركة الواو األول والحرف الذي ما قبله  َوَو(، وجب تسكين )اْجتَ 

(، والتصاله بضمير غائب تقديره هي فعليه فك التضعيف.    وهو التاء الساكنة، فأصبحت )اْجَتوَّ



 

195 
 

وا[ دُّ
َ
(- و-دُ -دْ -َت -ْر -: )ا 43 ]اْرت

ْ
وا(، كان أصوله  ف في صيغ املاض ي عفعل الثالثي املزيد املضع:  ا

ُ
َتْعل

ْ
لى وزن )اف

َتَعَل(، ثالثي املزيد بحرفين األلف والتاء وحكم عليه وجوب إدغام الحرفين  
ْ
َدَد( مقابله على وزن )اف

َ
( أي )اْرت دَّ

َ
)اْرت

َدُدوا(، وجب تسك
َ
م إدغامه  ين الراء األول، ث املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة لكون الحرف األول والثاني متحركين )اْرت

وا( دُّ
َ
 في الراء الثاني، ويكون بحذف حركة الراء األول والحرف الذي قبله هو التاء املتحرك، فأصبحت )اْرت

َم[ َيمَّ
َ
َل(، وكان هو ثالثي املزيد  -مَ -مْ -َي -: )َت   44  ]ت َفعَّ

َ
َم( : فعل الثالثي املزيد املضعف في صيغ املاض ي على وزن )ت

وحكم عليه امتناع اإلدغام الحرفين املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة لكونها أن   لتاء وعين املضعف،بحرفين وهو ا

يكونا في كلمة قد أدغم فيها بأول املثلين حرف آخر أي التضعيف على عين الفعل حتى ال يجوز أن يدغمه في المها، فتبقى  

 كما هي. 

ُموا[ َيمَّ
َ
(: فعل الثالثي املزي- و-مُ -مَ -مْ -َي -)َت : 45 ]ت

ْ
وا(، وكان أصله  ا

ُ
ل َفعَّ

َ
د املضعف في صيغ املاض ي على وزن )ت

َل( وهو ثالثي املزيد بحرف وهو التاء، وحكم عليه امتناع اإلدغام الحرفين املتماثلين املتجاورين في  َفعَّ
َ
َم( مقابله )ت َيمَّ

َ
)ت

ف على عين الفعل حتى ال يجوز  أدغم فيها بأول املثلين حرف آخر أي التضعيكلمة واحدة لكونها أن يكونا في كلمة قد 

 أن يدغمه في المها، فتبقى كما هي.

] َحبُّ
َ
( : فعل الثالثي املزيد املضعف في صيغ املاض ي للمجهول على وزن  -و-ُب - ْب -َح - َت -ْس -: )ُي 46 ]ُيْست

ْ
ا

( مقابله )اْسَتْفعَ  لف والسين والتاء، وحكم  َل( وهو ثالثي املزيد بثالثة أحرف وهو األ)ُيْسَتَفْعُل( وكان أصله )اْسَتَحبَّ

عليه وجوب إدغام الحرفين املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة لكون الحرف األول والثاني متحركين )ُيْسَتْحَبَب(، وجب  

ا قبله وهو الحاء الساكنة، فأصبحت  تسكين الباء األول، ثم إدغامه في الباء الثاني، ويكون بنقل حركة الباء األول إلى م 

(. )ُيْستَ   َحبُّ

ما[ َيمَّ
َ
َم(  -مَ -مَ -مْ -َي -: )َت 47  ]ت َيمَّ

َ
(، وكان أصله )ت

َ
ال َفعَّ

َ
ا(: فعل الثالثي املزيد املضعف في صيغ املاض ي على وزن )ت

َل( وهو ثالثي املزيد بحرفين وهو التاء وعين املضعف، وحكم عليه امتناع اإلدغ َفعَّ
َ
ام الحرفين املتماثلين  مقابله )ت

واحدة لكونها أن يكونا في كلمة قد أدغم فيها بأول املثلين حرف آخر أي التضعيف على عين الفعل   املتجاورين في كلمة

 حتى ال يجوز أن يدغمه في المها، فتبقى كما هي. 

ْحِيي[
َ
لى وزن )َيْسَتْفِعَل(، كان  ْي( : فعل املجرد الثالثي املضعف في صيغ املضارع ع - يِ -ْح - َت -ْس -: )َي 48 ]َيست

( مقابله على وزن )اسَتْفِعَل(، ثالثي املزيد بثالثة أحرف وهو األلف والسين  أصوله في ماضي ه: )اْسَتحِيَي( أي )اْسَتَحّيِ

والتاء، وحكم عليه جواز اإلدغام والفك به، ألن العين والالم الفعل من ياءين الزم تحريك الثانية منهما، فصار  

ين الياء األول ثم إدغامه في الثاني ويكون بنقل حركته إلى ما قبله وهي  َي(، وأما إذا كان جرى عليه اإلدغام، تسك)َيسَتْحِي 

.)  الحاء الساكنة، فأصبحت )َيْسَتَحّيِ

ُم[ َيمَّ
َ
ُل(، وكان أصل: ُم(-مَ -مْ -َي -َت -: )َي 49 ]َيت ه  فعل الثالثي املزيد املضعف في صيغ املضارع على وزن )َيَتَفعَّ

َل( و  َفعَّ
َ
َم( مقابله )ت َيمَّ

َ
هو ثالثي املزيد بحرفين وهو التاء وعين املضعف، وحكم عليه امتناع اإلدغام الحرفين  ماضيه )ت

املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة لكونها أن يكونا في كلمة قد أدغم فيها بأول املثلين حرف آخر أي التضعيف على  

 مه في المها، فتبقى كما هي. عين الفعل حتى ال يجوز أن يدغ 

] َمرَّ
َ
َر(: فعل الثالثي املزيد املضعف في صيغ املاض ي على وزن )اْسَتَفْعَل( وكان أصله  - ْر -مَ -َت -ْس -: )ا50]است

)اْسَتْمَرَر( مقابله )اْسَتْفَعَل( وهو ثالثي املزيد بثالثة أحرف وهو األلف والسين والتاء، وحكم عليه وجوب إدغام الحرفين  

رف األول والثاني متحركين )اْسَتْمَرَر( وجب تسكين الراء األول، ثم إدغامه  ماثلين املتجاورين في كلمة واحدة لكون الحاملت

 .)  في الراء الثاني، ويكون بنقل حركة الراء األول إلى ما قبله وهو امليم الساكنة، فأصبحت )اسَتَمرَّ
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ا[
َ
ْمن َيمَّ

َ
َنا( وكان أصله  ثالثي املزيد املضعف في صيغ املاض ي على وز فعل ال: ا(- َن -مْ -مَ -مْ -َي -: )َت 51 ]ت

ْ
ل َفعَّ

َ
ن )ت

َل( وهو ثالثي املزيد بحرفين وهو التاء وعين املضعف، وحكم عليه امتناع اإلدغام أي فك التضعيف   َفعَّ
َ
َم( مقابله )ت َيمَّ

َ
)ت

  دغم فيها بأول املثلين حرف آخر أي التضعيفالحرفين املتماثلين املتجاورين في كلمة واحدة لكونها أن يكونا في كلمة قد أ

 على عين الفعل حتى ال يجوز أن يدغمه في المها، والتصاله بضمير رفع متحرك وهو نا الفاعلين، فتبقى كما هي. 

 

 الخاتمة 

اتضح لنا مما سبق على أن تعاريف مصطلح اإلدغام كان مختلفا عند القدماء واملحدثين، فذهب القدماء إلى أن اإلدغام  

املحدثون فوضعوا مصطلح اإلدغام تحت نوع من أنواع املماثلة الصوتية.   كان منبثقا تماما من فكرة اإلدخال، وأما

رغم كذلك، ال يمنع بوجود اإلدغام من أن يسهم  ميع مادة اإلدغام،  فهذه االختالف طبعا ستؤدي إلى رؤية مختلفة في ج 

لل وعيوب من كال  في تطوير اللغة ويعده مظهر من مظاهر تأثير الصوتي واللغوي خاصة في اللغة العربية، وكل خ

هدف هذا  الطرفين هي بسبب أنهم لم يكونوا مدققين في تعميق وفهم قضايا ومسائل هذا املصطلح، ومع ذلك أنه ليس ب

البحث الوقوف على أي طرف من طرفين، فقط املهم هنا أن يفهم جوهر هذه املادة. وكما مّر البحث سابقا في جانب  

رة ألمثلة اإلدغام في الفعل الثالثي املضعف ومزيده التي قد ترد في باب الطهارة  التطبيقي، قد وجدت الباحثة نماذج كثي

لكل من هذه األفعال له أحكامه الخاصة لإلدغام وطريق تصريف وكتابته  لجامع الترمذي، قد اتضح لنا أيضا أن 

صطلح اإلدغام له وظيفته في  اإلمالئية لكيال يلتبسه من فعل إلى فعل آخر. لذا، قد يكون كل هذه األمور داللة على م

 تنشيط اللغة وتحيئها. 

 

 : هوامش البحث
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 أنموذجا(دالالت األفعال الثالثية املزيدة في كتاب سنن أبي داود )كتاب الطهارة واالستسقاء والتطوع  

 

 9أمين بن عزمان 

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ  ـ

  

 ملخص البحث: 

لتحتل األفعال العربية الثالثية املزيدة حيزا هاما من ناحية داللتها اللغوية الفريدة على رأسها صيغ  عَّ
َ
املزيدة بحرف   َة ف

ط هذه الدراسة الضوء على دالالت هذه الصيغة من األفعال التي في صدارتها التكثير واملبالغة والتكرير، لكن  فتسل

دالالتها الحقيقية ال تقتصر على ذلك بل تشمل إحدى عشرة دالالت أخرى فرعية يستعين الباحث باملراجع العديدة  

ى هذه الصيغة قد تحتمل أكثر من معنى حسب السياق.  ك أن بعض الكلمات الواردة علللوصول إليها وإثباتها، كذل

تعالج هذه الدراسة دالالت األلفاظ املصوغة بهذه الصيغةالواردة في متن األحاديث النبوية الشريفة لكتاب سنن أبي  

اسة للمنهج االستقرائي  داود ضمن الكتب املدروسة وهي كتاب الطهارة، واالستسقاء، والتطوع. تخضع هذه الدر 

ل في شتى املراجع ويعتني بها في سير عملية تحليل  التطب عَّ
َ
يقي حيث يحشد الباحث املفاهيم الواردة حول دالالت ف

 دالالتها السياقية املتمثلة في عينة كتب أبي داود املذكورة سابقا. 

  

لَ فتاحيةامل كلمات ال عَّ
َ
ل ، الداللة ،: صيغة ف عَّ

َ
 ية الشريفة. األحاديث النبو  ،سنن أبي داود  ،دالالت صيغة ف

  

          قدمة:امل

الفعل الثالثي املزيد له أوزان كثيرة من أهمها صيغة فّعل وهي مزيدة بحرف واحد بتضعيف العين كما يحتل حيزا هاما  

طارحين  عند علماء الصرف لوصفها زاخرة بدالالت متعددة قد تشترك فيها صيغ أخرى، وناقشها عدد غفير منهم 

د متصل سنن أبي داود الذي يعتمد الباحث على أحاديثه الشريفة متسم بمزايا مختلفة، منها  بدالالت ملونة. على صعي

بيان الحديث املنكر، عدم الرواية عن رجل متروك الحديث، ورصد الحديث املرسل واملدلس، وإخراجه ألنواع الحديث  

 يعاب أحاديث األحكام.ألحاديث الغريبة، ومحاولته است املقبول، وإخراجه لألحاديث املشهورة وترك ا

َل من املراجع التراثية          عَّ
َ
تهدف هذه الدراسة إلى استخراج الدالالت املتمثلة في صيغة الفعل املزيد بحرف ف

لبيان  تحليال صرفيا مع تصنيفها تصنيفا منسقا عند الباحث مستعينا بالجدول في خدمة إلقاء ا واملعاصرة وتحليلها 

تستحق املعادلة توضيحا ألمرها، وعلى ذلك اقتناص الدالالت التي تتمثل في األلفاظ ضمن   عليها نظرا إلى أن بعضها 

 متن الحديث الشريف في الكتب الثالثة من سنن أبي داود.

 

ل   أوال:   عَّ
َ
 دالالت صيغة ف

دُّ عينها فصارت
َ
ش

ُ
ل من أهم صيغ فعل مزيد بحرف فإذا بها ت عَّ

َ
/ْع/َع/َل( وإنما تقوم على صيغة ف

َ
دالالت مختلفة   )ف

 يصنفها الباحث على اثنتى عشرة داللة وهي كما يلي: 

 [1] ( التكثير واملبالغة والتكرير1   

 

 .G1818751لعاملية مباليزاي، رقم اجلامعة طالب ماجستري، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية ا 9
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يجمع الباحث ثالث دالالت متشابهة املالمح متكررة الورود ويضعها في معالجة واحدة حسب ترتيب شهرة استعمال  

بيان شرحها محاولة تفريق بينها مستشهدا بمراجع شتى.  يز بينها، مع إلقاء الضوء على داللتها نظرا إلى صعوبة التمي

تجدر اإلشارة إلى أن دالالتالتكثير واملبالغة والتكرير يدمجها الباحث بناء على أن الفعل إما قد يتم بصورة مبالغة أو  

رة]  [.2شديدة، وإما قد يتم في فترة ممتدة، وإما قد يتم بصورة مكرَّ

م لفت االنتباهإليها للتأكد من صحة وقوعها بشكل مبالغ، إال أن داللتي التكثير والتكرير  إنما داللة املبالغة ترو        

متصاحبتان بحجة أن الفعل الذي تم أداؤه أكثر من مرة يقتض ي عقليا أن يستغرق فترة زمانية أطول من وقوعه مرة  

 واحدة. 

ل إليه العصيمي بسبب أنه هو الغالب رأس هذه الدالالت التكثيَر، كم لذا ليس من املستغرب أن على        وصَّ
َ
ا ت

 [.4[، يدل أن الفعل وقع شيئا فشيئا، على تماٍد وتطاول]3في هذه الصيغة]

ْقُت، والتخفيف       
َّ
ل
َ
ْعُت، غ

َّ
ط

َ
ُت، ق

ْ
ف وَّ

َ
ُت، ط

ْ
ل ْمُت، َجوَّ ، قوَّ تُّ ْرُت، موَّ سَّ

َ
في هذا كله   أمثلة على هذه الدالالت نحو ك

ْبنا، انفرد  جائز، ألن كل كثير  فالقليل فيه واجب، يجوز أن نقول: ضَربُت، وهو يفيد ضربا كثيرا وقليال، فإذا قلنا: ضرَّ

، انفرد بمرة واحدة]
ً
 ومرارا، قإذا قلنا: ضربة

ً
 [. 5بالكثير، وأما ضَرْبُت فجاز أن يكون مرة

 [: 6الثة أنواع]يجلب الحمالوي التركيزإلى أن للتكثير ث       

 نموذج نوع

  ثير في الفعل التك
َ
ف وَّ

َ
َل، ط  َجوَّ

ْت  التكثير في الفاعل 
َ
ك ِت اإلبل، وَبرَّ

َ
ت  َموَّ

َقُت األبواب  التكثير في املفعول 
َّ
ل
َ
 غ

  

على كل حال أن هذه الداللة هي الداللة الجوهرية األساسية اتفق عليها معظم العلماء وما يليها يعبر عن         

 الدالالت الفرعية. 

 

 [ 7]( التعدية2

رتب الباحث هذه الداللة رتبة ثانية ألنها عامة ومغطية بجملة هائلة من ألفاظها أكثر مما يليها من دالالت باقية وهي  ي

 حقيقة من أول الدالالت الفرعية التي تندرج تحتها دالالت أخرى مختلفة يبينها الحقا في هذه الدراسة.

َل ونظيرها الثالثي  عان هما التعدية حسب الصيغة عينها،  التعدية نو         عَّ
َ
والتعدية عن طريق املوازنة بين صيغة ف

 املجرد. إن التعدية من الوزن عينه نحو: 

 

 غير التعدية  التعدية 
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هُ 
ُ
ْرت سَّ

َ
ْحُت  ك  َسبَّ

ْعُتهُ 
َّ
ط

َ
ُت  ق

ْ
ل
َّ
 َهل

  

 أما التعدية املقارنة بوزنها الثالثي املجرد فهي:        

عَّ  الثالثي املجرد
َ
 َل( املزيد الثالثي )ف

َرَج 
َ
رََّجه خ

َ
 خ

َزَل 
َ
ه ن

َ
ل زَّ
َ
 ن

ألجل تسليط الضوء على التفريق بين                                                                                                                                                

كونه املقارن بنظيره الثالثي املجرد أوضح وأبين من  رعية يستعين الباحث بالنوع الثاني لهذه الداللة ودالالت أخرى ف

 نوعها األول في تعيين دالالت ألفاظ الحديث النبوي الشريف.

 

وافقة األوزان األخرى 3  ( م

َل موافقة صيغ غيرها من الثالثي املجرد وامل عَّ
َ
زيد من حيث املعنى  تتمركز هذه الداللة على ألفاظ مبينة على صيغة ف

َل وغيرها، وهي كما يلي: والتعدية، إنما ه عَّ
َ
 ي بعبارة موجزة االشتراك الداللي بين صيغة ف

َعَل]
َ
 [ 8أ(موافقة وزن ف

َعلَ 
َ
لَ  ف عَّ

َ
 ف

ُتُه]
ْ
ُتهُ  [ 9ِزل

ْ
ل  َزيَّ

ْضُتهُ  [ 10ُعْضُتُه]  َعوَّ

ُه]
ُ
هُ  [ 11ِمْزت

ُ
ْزت  َميَّ

هُ 
ُ
هُ  ِعْرت

ُ
ْرت  َعيَّ

ُه]
ُ
ْرت

َ
هُ  [12َبش

ُ
ْرت  َبشَّ
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ِعل]
َ
 [ 13ب(موافقة وزن ف

ِعلَ 
َ
لَ  ف عَّ

َ
 ف

 
ُ
] َعِجَزت املرأة

ُ
ة
َ
َزِت الـَمْرأ  [ 14َعجَّ

  

                 

َعَل املتعدية]
ْ
ف
َ
 [ 15ج(موافقة أ

َعل 
ْ
ف
َ
ل  أ عَّ

َ
 ف

هُ 
ُ
َبْرت

ْ
خ
َ
هُ  أ

ُ
ْرت بَّ

َ
 خ

هُ 
ُ
ْوَعْزت

َ
هُ  أ

ُ
ْزت  َوعَّ

ْسَمْيُتهُ 
َ
 ْيُتهُ َسمَّ  أ

َرْحُتهُ 
ْ
ف
َ
ْحُتهُ  أ رَّ

َ
 ف

هُ 
ُ
ت
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
هُ  أ

ُ
ت
ْ
أ
َّ
ط

َ
 خ

         

ْرُت(]
َ
ث
ْ
ك
َ
ْرُت وأ

َّ
ث
َ
ُت( و)ك

ْ
ل
َ
ل
ْ
ق
َ
ُت وأ

ْ
ل
َّ
ل
َ
 [.16لكن الكسائي كان يفرق بينهما، وكذلك )ق

                

 

 

َل]  َفعَّ
َ
 [ 17د(موافقة ت

َدَر هللُا له 
َ
دَّ  ق

َ
 َر هللُا له ق
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ل  عَّ
َ
ف
َ
لَ  ت عَّ

َ
 ف

ى
َّ
َول

َ
ى ت

َّ
 َول

َر 
َّ
ك
َ
َر  ف

َّ
َفك

َ
 ت

  

 اختالف األوزان األخرى  ( 4

غير أنها في الوقت نفسه   – أي موافقة األوزان األخرى  – امللحوظ أن هذه الداللة ال تخالف تماما الداللة الثالثة سابقا 

 سبيل مخالفة املعنى.تختلف عنها عن سبيل اختالف املعنى ال عن 

 

َعل]
ْ
 [ 18أ(اختالف وزن أف

َم بمعنى أّدب، لكن
َّ
َن بمعنى النداء والتصويت بإعالم ليس  مثال على ذلك: َعل

َّ
ذ
َ
َن ليس آَدَب، كما أن أ

َ
م بمعنى آذ

َ
ْعل

َ
أ

َم، لكن يجري بعض العرب كليهما مجرى واحد. 
َّ
 بمعنى َعل

 

َعَل  
ْ
ف
َ
َعَل أو أ

َ
  ب(اختالف وزن ف

َره أمثال عل
َّ
ث
َ
 الش يَء بمعنى اْبَتَدعه أو أ

َ
ْحَدث

َ
َع وَحَصَل، وأ

َ
 بمعنى َوق

َ
َم. ى ذلك: َحَدث

َّ
ل
َ
 بمعنى ك

َ
ث َعه، وَحدَّ

َ
ْوق

َ
 و أ

 

ِعَل 
َ
    ج(اختالف وزن ف

ى بمعنى الصالة وهي إما أن تكون ضمن الصلوات املفروضة الخمس أو النافلة أو ما أشبه ذلك من  
َّ
مثال على ذلك: َصل

 ية بحرف جر )على(. الجسدي، وإما أن تكون من التحية التعبيرية من خالل اللسان بذكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا كانت متعدأدائها  

من الواضح أن األلفاظ التي تنتمي إلى هذه الداللة في أغلب األحيان قائمة على معناها الفردي مختلفة عن         

 صيغ غيرها عن طريق اإلغناء.

 

 [ 19]( السلب5

ن النوع األول يأتي لسلب نوعان، أولهما اإلزالة املخاِلفة والثاني املخاِلفة الحقيقية أو الخالصة فحسب. إاملقصود با

َعَل.
ْ
ف
َ
َعَل أو أ

َ
َعَل أو ال يأتي على أي وزن، وأما النوع الثاني فقد يأتي ضده على وزن ف

ْ
ف
َ
 ضده على وزن أ

َعَل:       
ْ
ف
َ
 اإلزالة التي يأتي ضدها على وزن أ
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َعَل في هذه الداللة تشير إلى إدخال أصل مادة فعل في ش يء ما، فإذا قلنا:  لو الحظنا   
ْ
ف
َ
جيدا لنجدن أن صيغة أ

ٌد َزْيًدا( يتبادر إلى ذهننا أن محمدا ُيْدِخل في  ْمَرَض ُمَحمَّ
َ
ٌد زيدا( نقصد  )أ َض ُمَحمَّ زيد مرضا، وبالعكس عندما نقول: )َمرَّ

رِج من زي
ْ
َعَل تدل على عملية إدخال أو تركيب أو إيقاع أو  بذلك أن محمدا ُيِزيل أو ُيخ

ْ
ف
َ
د مرضا، نكشف أن صيغة أ

ْجَرَب مثال يفيد معنى إدخال أو تركيب أو إيقاع أو إح
َ
داث الجرب على  إحداث أصل مادتها على كون آخر، فلفظ أ

َب يفيد خالف ذلك إذ املراد به خلع أو إخراج أو إزالة أصل ا  ملادة من املفعول به. املفعول به بينما لفظ َجرَّ

 اإلزالة التي ليس لها ضد في أي وزن:       

 معنى  أنماذج

َبِعيَر 
ْ
ْدُت ال

َّ
َدهُ  َجل

ْ
ُت ِجل

ْ
َزل
َ
 أ

 
َ
ْرُت الفاكهة شَّ

َ
ُت قشَرها  ق

ْ
َزل
َ
 أ

ْعُتهُ  رَّ
َ
ُت الَقَرَع] ق

ْ
َزل
َ
 [ 21أ

ْدُت البعيَر  رَّ
َ
 أزلُت الُقراد  ق

  

َل تدل على معنى الخلع أو اإلخراج أو اإلزالة إال أنها مستغنية  يوضح الجدول فوقه أن هناك أل        عَّ
َ
فاظا بصيغة ف

 عن نظائرها املعاكسة فال تتمثل في سائر الصيغ.

َعَل:        
َ
                                                                  املخالفة التي لها ضد على وزن ف

 
َ
َعل أ
ْ
لَ  معنى  ف عَّ

َ
 معنى  ف

ْيُت َعْيَنهُ 
َ
ذ
ْ
ق
َ
لقي فيها القذاء، جعلته قذية  أ

ُ
يْ  أ

َّ
ذ
َ
ى  ُت َعْيَنهُ ق

َ
 أزلتها من الَقذ

ْمَرْضُتهُ 
َ
ْضُتهُ  جعلته مريضا أ  داويته وأزلت مرَضه  َمرَّ

َزَعُتهُ 
ْ
ف
َ
  جعلته فزعا أ

َ
َعُت عنه الخوف زَّ

َ
ه  ف

َ
ْوف

َ
 أزلت خ

ْعُتُه في الَجَرب] أجرْبُت البعير 
َ
ْوق

َ
ْبُت البعيَر  [ 20أ ُت َجَرَبه  َجرَّ

ْ
َزل
َ
 أ
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َعلَ 
َ
لَ  املعنى  ف عَّ

َ
 املعنى  ف

َم 
َ
 ن

َ
  نقلُته على جهة اإلصالح  ْيُت الحديث

َ
ْيُت الحديث مَّ

َ
 نقلُته على جهة اإلفساد ن

  

فعل:        
َ
 املخالفة التي لها ضد في أ

َعلَ 
ْ
لَ  عنى امل أف عَّ

َ
 املعنى  ف

ُت الحد 
ْ
َرط

ْ
ف
َ
هُ  أ

ُ
ُت الش يءَ  َجاَوْزت

ْ
ط رَّ

َ
هُ  ف

ُ
ْرت صَّ

َ
 ق

  

برز معنى اإلزالة مهما يتوفر فيه معنى السلب املخالف الخالص حيث  أما النوع الثاني من هذه الداللة فهو ال ي       

 ال يقوم على معنى الخلع أو اإلخراج أو اإلزالة. 

 

 الزمان ( الدخول في  6

ى] 
َ
ت
َ
ظِهر هذه الداللة الدخول في زمان وهي على ضربين، أولهما الدخول في زمان بمعنى أ

ُ
[ والثاني بمعنى  22ت

َعَم]
ْ
ط
َ
                                                                                                  [.23أ

ْحُته، َمسَّ         ه]األمثلة على الضرب األول نحو َصبَّ تُّ ى يندمج في معنى هذه  24ْيُته، َبيَّ
َ
ت
َ
[. على األساس أن معنى أ

يوحي إلى زمان اإلطعام في اليوم فشتان بين  الصيغة في الضرب األول فإنها تعبر عن زمن في اليوم. أما الضرب الثاني ف

ْيُتُه] يُتُه، وَعشَّ
َّ
ذ
َ
 [. 25كال الضربين، وأمثلته نحو: غ

 

 [ 26]( الجعل على صفة8

تمثل هذه الداللة إتيان األمر بكون آخر أو بعبارة أخرى التأثير أو إلقاء الصفة على ش يء. إن هذه الداللة لها مسميات  

[، يمكننا أن نفترض أن ترد هذه الداللة على هذه املسميات ألسباب،  29[، والقبول]28][، والنقل 27أخرى وهي الرمي]

ه الصيغة قاصدين بهذه الداللة مستهدفين إلى شخص ما نرمي إليه بها، والثاني  أولها أن تسمى الرمَي ألننا ملا أشرنا بهذ

َحمِّ 
ُ
ل صفة ما على شخص، والثالث القبول يعود إلى أن  النقل ألننا ننقل هذه الداللة بقولنا وبقدرتنا إلى ش يء ريثما ن

 يقبل كون نلقي عليه هذه الداللة فصار قابال متلقيا ومتأثرا بها. 

ْعُت فالنا( نرمي حقيقة إليه صفة الشجاعة، سواء كان بلساننا أو قدرتنا، ناقلين لها إليه    لذلك        جَّ
َ

إذا قلنا: )ش

ة بسيطة ومنطقية على أن النقل هو التأثير، والنقل هو العملية الواسطة،  ويتلقى الفالن تلك الصفة. نتوقف بصور 

املفعول به ليحل به أثر التأثير. هذا وإن الداللة هذه تدل على  والقبول هو التأثر، إنما التأثر من هذا الجانب يتطلب 

 [. 30أن الصفة طارئة على املتحدث عنه بعد أن لم تكن هي حاله]

 

 [ 31]اختصار الحكاية  ( 9
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 أن  
َّ
أثار الخليل هذا الداللة في معجمه العين قائال:)إن العين ال تأتلف مع الحاء في كلمة واحدة لُقْرِب مخرجيهما، إال

 يشتقَّ فعل من جمع بين كلمتين مثل )حي على( كقول الشاعر: 

َها َوَدْمُع الَعْيِن َجارٍ        
َ
وُل ل

ُ
ق
َ
ْم                                       أ

َ
ل
َ
َناِدي؟! أ

ُ
 املـ

ُ
ة
َ
ِك َحْيَعل

ْ
  َيْحُزن

خرى هو يمثل أخذ كلمة  [ أو بعبارة أ32فهذه كلمة جمعت من )حي( ومن )على(، ونقول منه )حيعل، يحيعل، حيعلة((]

َل على حين أن ما بين يدينا هو على  
َ
ْعل

َ
من كلمتين متعاقبتين واشتقاق فعل منها، لكن ما يوجهه إلينا هو على صيغة ف

 
َ
َل، وإنما اختصار الحكاية فرع من النحت.صيغة ف  عَّ

 على ذلك تنقسم هذه الداللة إلى قسمين:        

ْدُت]:    الدعاء له    أ(                  ْيُتُه وَحمَّ ْيُته، وَحيَّ ْنُت، َسقَّ مَّ
َ
ْيُت، وأ بَّ

َ
ْحُت، ول ُت، وَسبَّ

ْ
ل
َّ
        [،  33َهل

ْعُتُه         ب(           ُه]الدعاء عليه: َجدَّ
ُ
ْرت  [.34وَعقَّ

الدعاء هو طلب الحكمة والنعمة ألجل شخص لحالته مع أن الدعاء عليه هو طلب البالء واملحنة على         

       شخص.

 

 [ 35]( التسمية أو نسبة الش يء إلى أصل الفعل10

ث عنه  تظهر هذه الداللة مختلفة عن داللة الجعل على صفة إذ قد تكون التسمية التي يقوم بها املتحّدِ  ث إزاء املتحدَّ

 على اتهام ال يقوم على الحقيقة وال يجانبها، وكذلك أن هذه الداللة نوعان: 

ه]    أ(                 
ُ
ْرت فَّ

َ
ْقُت زيًدا أو ك سَّ

َ
                                        [، 36تسمية أو نسبة ش يء إلى صفة، نحو ف

         ب( 
َ
ه]تسمية أو نسبة ش يء إلى قوم، نحو ت

ُ
ْرت زَّ

َ
ْسُته، ن يَّ

َ
ْمُته، ق  [. 37مَّ

 

 [38]( صيرورة ش يء شبه ش يء11

َس  على ما يبدو أن هذه الداللة غير متعدية باملفعول  وَّ
َ
به فهي بصيغته قائمة على ذاتها من دون املفعول به، نحو ق

َر الطيُن]39زيٌد] َفاِر]40[، َحجَّ
َ
َل ظ

َ
َر. 41[، َمْن َدخ  [ َحمَّ

ْين أي القوس والحجر، َبْيَد أن لفظ  ما يلفت الن        يَّ َر يشير إلى التشابه بشيئين ماّدِ َس وَحجَّ وَّ
َ
ظر هو أن لفظ ق

َر يقود إلى   داللة صيرورة شبة الناطق بلغة ِحْمَير دون التحول إليه تماما. َحمَّ

 

 [ 42]( التوجه12

 تفيد هذه الداللة االتجاه ولها ضربان: 

ْبُت] :  االتجاه نحو الجهات         أ(  رَّ
َ
ُت، وغ

ْ
ق رَّ

َ
     [،43ش

ُت]  نحو املكان  االتجاه  ب(     
ْ
ف وَّ

َ
 [.44: ك

  

 

 

َل في   ثانيا:  عَّ
َ
 الكتب الثالثة من شرح سنن أبي داوددالالت صيغة ف

ة  يعرض الباحث األلفاظ الواردة في متن األحاديث الشريفة في الكتب الثالثة من سنن أبي داود التي يمثلها كتاب الطهار 

َل مغطيا بجميع أنواع الفعل  عَّ
َ
 على صيغة ف

ً
بعدم   – املاض ي واملضارع واألمر   –وكتاب االستسقاء وكتاب التطوع، عينة
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ركيز على ورودها في السند أو قول الصحابة، مراعيا بترتيبها ومشيرا إلى رقمها. إذا كان اللفظ متكررا سواء كان بالداللة  الت

 
َ
 أن يرصد األول مع بيان داللته في ذاك املوضع حس السياق. تم تحليل العينة بوضعها  نفسها أم بغيرها فيكفي الباحث

كي تكون النتيجة    –ر الباحث إلى اإلتيان بألفاظ قبلها أو بعدها لتوفير الداللة  إذا اضط  – في الجدول مع وضع خط تحتها  

 واضحة املعالم دون مزج األلفاظ من كتاب بكتاب آخر. 

 

رقم   من الكتاب األول العينات  الداللة 

 الحديث 

َعَل]
َ
َعَل]45اختالف ف

ْ
ف
َ
] [ 46[ وأ

َ
ث    [47حدَّ

1 

  
ِعَل]

َ
ى  [ 49الحكاية][، اختصار  48اختالف ف

َّ
 صل

َم  [ 50اختصار الحكاية]
َّ
 َسل

ين( مْ  الجعل على صفة )جعلكم عامِلِ
ُ
َمك

َّ
 7 َعل

َعَل]
َ
ُعَل]51اختالف ف

َ
ُهَما  [ 52[ وف َباِن ِإنَّ

َّ
   ُيَعذ

20 

ُه  الجعل على صفة ُجِعَل خفيفا 
َّ
َعل

َ
 ل

ُ
ف فَّ

َ
ْم َيْيَبَسا  ُيخ

َ
 َعْنُهَما َما ل

ْر] [ 53النسبة] ّبِ
َ
ْن ك

َ
 50 [ 54أ

ِجسا 
َ
  الجعل على صفة جعله ن

َ
ُسهُ ال ْيءٌ  ُيَنّجِ

َ
 66 ش 

الجعل على صفة )جعل أمر كلب الصيد رخيصة أي  

 يسيرا( 

ص رخَّ
َ
ْيِد  ف ِب الصَّ

ْ
ل
َ
   ِفي ك

74 

َعَل] موافقة
َ
روُه] [ 55ف َراب  [56َعّفِ

ُّ
 ِبالت

يِه  التعدية
َ
 ِرْجل

َ
أ  126 َوضَّ
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  [، الجعل على صفة )جعله ذا حركة(.57التعدية]
َ

ِتِه  ُيَحّرُِك ال
َ
ْعَر َعْن َهْيئ  128 الشَّ

َعَل]
َ
ْد َما وَ  [ 58موافقة ف

َّ
   [ 59َت]ل

142 

ا  الجعل على صفة )جعلها طالقا( 
ً
َقَها ِإذ

َّ
ل
َ
ط

َ
 ف

ْل  خلل(على صفة )جعل بينها خلال أو جعلها ذات  الجعل ِ
ّ
ل
َ
َصاِبِع] خ

َ
 [ 60بين األ

ْبُت  الجعل على صفة )جعلُتهما قريَبين منه ملسو هيلع هللا ىلص(  رَّ
َ
ْبًزا   ق

ُ
ِبّيِ صلى هللا عليه وسلم خ

ِللنَّ

ْحًما 
َ
 َول

191 

ا  الجعل على صفة )جعلته على غير ما كان عليه( َرِت ِممَّ يَّ
َ
اُر] غ  192 [ 61النَّ

َرَها  عل على صفة )جعلها متأخرة(الج خَّ
َ
أ
َ
 199 ف

َعَل]
َ
ُعَل]62التعدية، اختالف ف

َ
ُهوا  [ 63[ وف ْسِجِد]  َوّجِ

َ ْ
ُبُيوَت َعِن امل

ْ
 232 [64َهِذِه ال

َعَل]
َ
[، الجعل على صفة )تجعله يفوتها أي  65اختالف ف

 خلفها(

َفْت 
َّ
ل
َ
ِلَك] خ

َ
 274 [66ذ

ِري  الظهر(   الجعل على صفة )جعلْته متأخرا أي صالة
ّ
ِخ

َ
ؤ
ُ
ْهَر  ت

ُّ
 287 الظ

ِلي الجعل على صفة )جعلِته قبل أوانه أي صالة العصر( َعِجّ
ُ
َعْصَر  ت

ْ
 287 ال

اَها  التسمية   313 َسمَّ
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ْيِل ِلالْسِتَراَحِة( 
َّ
َزَل آِخَر الل

َ
َس  الدخول في زمن )ن َجْيِش] َعرَّ

ْ
ِت ال

َ
وال

ُ
 320 [ 67ِبأ

َل  املبالغة سَّ
َ
َسَل] غ

َ
ت
ْ
 349 [ 68َواغ

ِعَل]
َ
َل]69اختالف ف َفعَّ

َ
ِ  [ 70[، موافقة ت

ّ
َفاَك]َول

َ
 376 [ 71ِني ق

ُرهُ  الجعل على صفة )جعله طاهرا أو نقيا( ّهِ
َ
 383 َما َبْعَدهُ  ُيط

  

 الداللة  العينات من الكتاب الثالث  رقم الحديث   

1173 

  

َل   ْهَرُه]َحوَّ
َ
اِس ظ ى النَّ

َ
 [ 73ال(]صفة )جعله من حال إلى حالجعل على  [ 72ِإل

َب 
َّ
ل
َ
َل ِرَداَءُه] َوق  املبالغة [ 74أو َحوَّ

1177  
ُ
ف ّوِ

َ
 الجعل على صفة )جعلهم خائفين( [ ِعَباَدهُ 75ِبِهَما] ُيخ

  

1195 

ُح   [ 76اختصار الحكاية] ُيَسّبِ

ُد   [ 77اختصار الحكاية] ُيَحّمِ

لُ  ِ
ّ
 [ 78اختصار الحكاية] ُيَهل
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 خاتمة ال

ق ملا وضعه العلماء لهذه الصيغة في كتبهم وأبحاثهم من دالالت متعددة متمثلة في ألفاظ  من خالل العرض الساب

األحاديث النبوية الشريفة في سنن أبي داود في ثالثة كتب تتوزع على كتاب الطهارة وكتاب االستسقاء وكتاب التطوع  

 نقاط املهمة: الدراسة أن نتوصل إلى بعض ال بالتوالي، وبذلك فإنه من االستنتاج من هذه 

َل اثنتى عشرة داللة تسودها الداللة الجوهرية األساسية أال وهي التكثير  1 عَّ
َ
. لصيغة الفعل املزيدبحرف ف

واملبالغة والتكرير في نوع واحد على حسب تصنيف الباحث وما يلحقه من دالالت فرعية شتى من  

 فها، وغيرها.التعدية، وموافقة األوزان،واختال 

 التكثير إلى ثالثة أنواع، وهي التكثير في الفعل، والتكثير في الفاعل، والتكثير في املفعول.   . تتفرع داللة2

َل املصبوغ بداللة اختالف األوزان األخرى فهو قائم على معناه املتفرد، إذ  3 عَّ
َ
. أما اللفظ املصوغ بصيغة ف

ى وَصِلَي مثال.
َّ
 الفرق بين َصل

لها اإلزالة املخاِلفة والثانية املخالفة الخالصة، إنما الضرب األول له  ثل داللة السلب لها ضربان أو . بامل4

ى والثاني اإلزالة التي ليس لها ضد في 
َّ
ذ
َ
ى وق

َ
ذ
ْ
ق
َ
َعَل، نحو أ

ْ
ف
َ
نوعان أولهما اإلزالة التي لها ضد على وزن أ

َد، على آن أن الضرب الثاني قد يكون ض
َّ
مَّ أي وزن، نحو َجل

َ
َعَل نحو ن

َ
َمى، وقد  دها على صيغة ف

َ
ى وضده ن

 .
َ
َرط

ْ
ف
َ
 وضده أ

َ
ط رَّ

َ
َعَل نحو ف

ْ
ف
َ
 يكون ضدها على صيغة أ

 . تنبنيداللة اختصار الحكاية على قسمين الدعاء له اإليجابي والدعاء عليه السلبي. 5

َل صيرورة ش يء شبه ش يء آخر دون تحول كامل إليه. 6 عَّ
َ
 . من دالالت فرعية صيغة ف

التسمية قد ال تكون حقيقة إن كانت تم إلقاؤها على وهم ال يتطابق مع حقيقة  . بناء على ما سبق أن داللة  7

ى.   املسمَّ

َر قد يراد بالجعل  8 بَّ
َ
َل، على سبيل املثال ال الحصر ك عَّ

َ
. قد يتعدد من ناحية الداللة لفظ مقلوب بصيغة ف

 واختصار الحكاية. 

َل مجتمعة الدالالت أي تحمل أكثر من  ية الشريفة ألفاظ مصوغة بوزن . ترد في متن األحاديث النبو 9 عَّ
َ
ف

 داللة.

 

 هوامش البحث:

 الداللة  خامس العينات من الكتاب ال  الحديث رقم 

مَّ  1324
ُ
لْ ث ّوِ

َ
ُيط

ْ
اءَ  ل

َ
 الجعل على صفة )جعله طويال( َبْعُد َما ش

1352 

  

ُل  يَّ
َ
هُ  ُيخ نَّ

َ
يَّ أ

َ
َل( ِإل يَّ

َ
 الجعل على صفة )ُجِعَل أن َيَتخ

ي  ] ُيَسّوِ  الجعل على صفة )جعل بينهن على سواء(  [ 79َبْيَنُهنَّ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 3م(، ج1996يق عبد الحسين الفتلي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ، تحق3، طاألصول في النحو[انظر: ابن السراج، أبو بكر بن سهل، 1]

، تحقيق إميل بديع يعقوب، )بيروت: 1، طشرح املفصل للزمخشري . ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء بن يعيش بن علي،  121،  116ص  

قيق فخر الدين قباوة، )بيروت: دار ، تح1، طاملمتع في التصريف. ابن عصفور اإلشبيلي، 439، ص 4م(، ج2001دار الكتب العلمية، 

، تحقيق محمد بن عبد املعطي، شذا العرف في فن الصرفالحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد، . 189، ص 1م(، ج1987املعرفة، 

خر ،تحقيق ف1،طشرح امللوكي في التصريف. ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي، 79م(، ص 2006)القاهرة: دار الكيان، 

،تحقيق 1،طاملفصل في علم العربيةأبو القاسم محمود بن عمر،  . الزمخشري،70م(، ص1973الدين قباوة، )حلب: املكتبة العربية، 

، تحقيق حسن شاذلي التكملة . الفارس ي، أبو علي الحسن بن أحمد، 283م(، ص 2004فخر صالح قدارة،)عمان: دار عمار، 

،تحقيق علي فاعور، 1،طتبأدب الكابن قتيبة، أبو محمد عبد هللا بن مسلمالدينوري،  ا.216ص    م(،1981فرهود،)الرياض: دار الرياض،  

الكافية في علم النحو والشافية .ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر،  300م(، ص  1988)بيروت: دار الكتب العلمية،  

بن .ابن سيده، أبو الحسن علي 63م(، ص 2010)القاهرة: مكتبة اآلداب، ،تحقيقصالح عبد العظيم الشاعر،في علمي التصريف والخط

نزهة الطرف في علم  .ابن هشام، عبد هللا بن يوسف، 173، ص 14)بوالق: دار الطباعة الكبرى األميرية، د.ت.(، ج املخصصإسماعيل، 

بن مالك، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن  ا.111م(، ص 1990، تحقيق أحمد عبد املجيد هريدي،)القاهرة: مكتبة الزهراء، الصرف

م(، ص 1967، تحقيق محمد كامل بركات،)لبنان: دار الكاتب العربي، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصدعبد هللا، عبد هللا بن محمد بن 

ضان عبد ، تحقيق رجب عثمان محمد ورمارتشاف الضرب من لسان العرب. أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، 198

،تحقيق محمد كامل 1،طاملساعد على تسهيل الفوائد، بهاء الدين، بن عقيلا.174م(، ص 1998التواب،)القاهرة: مكتبة الخانجي 

شفاء العليل في إيضاح .السلسلي، أبو عبد هللا محمد بن عيس ى، 601، ص 2م(، ج1982بركات،)مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

. العصيمي، خالد بن 848م(، ص 1986 عبد هللا علي الحسيني البركاتي، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، ، تحقيق الشريف1، طالتسهيل

القرارات النحوية والتصرفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة جمعا ودراسة وتقويما إلى نهاية الدورة الحادية والستين عام سعود، 

 Wright LLD, William  .A Grammar of The.628-627م(، ص  2003دار التدُمرية،    ، )اململكة العربية السعودية:1، طم1995ه/1415

Arabic Language .Third Edition. Cambridge: The University Press, 1896, p.31. 

[2]Wright LLD, William .A Grammar of The Arabic Language ,p.31 . 

وتقويما إلى نهاية الدورة نحوية والتصرفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة جمعا ودراسة  القرارات ال[انظر: العصيمي، خالد بن سعود،  3]

 .629ص م، 1995ه/1415الحادية والستين عام 

 .71، ص شرح امللوكي في التصريفبن يعيش، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي، : ا[انظر4]

شرح امللوكي بن يعيش، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي،  ا.  121، ص3، جحواألصول في الن[انظر: ابن السراج، أبو بكر بن سهل،  5]

بن قتيبة، أبو محمد عبد هللا بن ا. 283، ص املفصل في علم العربية. الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، 71، ص في التصريف

 .174، ص 14، جملخصصا. ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، 300، ص أدب الكاتبمسلمالدينوري، 

 .79،ص شذا العرف في فن الصرف [انظر: الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد، 6]

. ابن الحاجب،  216، ص  التكملة. الفارس ي، أبو علي الحسن بن أحمد،  188، ص  1، جاملمتع في التصريف[انظر: ابن عصفور اإلشبيلي،  7]

. ابن هشام، عبد هللا بن 63، ص  افية في علمي التصريف والخطعلم النحو والش  الكافية فيجمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر،  

تسهيل بن مالك، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا، ا. 111، ص نزهة الطرف في علم الصرفيوسف، 

. ابن 174، ص ن لسان العربارتشاف الضرب م . أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف،198، ص الفوائد وتكميل املقاصد

شفاء العليل في إيضاح . السلسلي، أبو عبد هللا محمد بن عيس ى، 601، ص2، جاملساعدعلى تسهيل الفوائدعقيل،بهاء الدين،

 .628-627ص القرارات النحوية والتصرفية، . العصيمي، 848ص التسهيل،

. 80ص  شذا العرف،. لحمالوي،  439، ص  4، جح املفصل للزمخشري شر يعيش بن علي،  [انظر: ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء بن  8]

. ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر، 283، ص املفصل في علم العربيةالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، 

ل الدين محمد بن عبد هللا بن محمد بن بو عبد هللا جمابن مالك، أا.  63، ص  الكافية في علم النحو والشافية في علمي التصريف والخط
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ارتشاف الضرب من لسان . أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، 198، ص تسهيل الفوائد وتكميل املقاصدعبد هللا، 

 .848، ص شفاء العليل في إيضاح التسهيل. السلسلي، أبو عبد هللا محمد بن عيس ى، 174، ص العرب

 َيِزيلُ  [ِمن َزالَ 9]

 [ِمن َعاَض َيُعوُض 10]

 [ِمن َماَز َيِميُز 11]

َعَل. 12]
ْ
ف
َ
َعَل وأ

َ
َر ُيْبِشُر أي موافقة ف

َ
ْبش

َ
ُر، وكذلك أ

ُ
ْبش

َ
َر أ

َ
 [َبش

شفاء  . السلسلي، أبو عبد هللا محمد بن عيس ى، 80ص شذا العرف في فن الصرف،[انظر: الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد، 13]

 .848، ص هيلتسالعليل في إيضاح ال

 [بلغت السن البالغة.14]

.ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء بن يعيش بن علي،  117-116، ص 3، جاألصول في النحو[انظر: ابن السراج، أبو بكر بن سهل، 15]

 ، صشرح امللوكي في التصريفبن يعيش، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي، ا. 439، ص 4، جشرح املفصل للزمخشري 

أدب  بن قتيبة، أبو محمد عبد هللا بن مسلمالدينوري، ا. 283ص املفصل في علم العربية، .الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، 72

 .300، ص الكاتب

 .300ص أدب الكاتب، [انظر: ابن قتيبة، أبو محمد عبد هللا بن مسلمالدينوري، 16]

بن مالك، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد  ا. 80ص رف في فن الصرف،لعشذا ا[انظر: الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد،  17]

ارتشاف الضرب . أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف،  198، ص  تسهيل الفوائد وتكميل املقاصدهللا بن محمد بن عبد هللا،  

. السلسلي، أبو عبد هللا محمد بن عيس ى، 601  ص  ،2، جاملساعدعلى تسهيل الفوائد. ابن عقيل، بهاء الدين،174، ص  من لسان العرب

 .848، ص شفاء العليل في إيضاح التسهيل

شرح . ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء بن يعيش بن علي، 116، ص 3، جاألصول في النحو[انظر: ابن السراج، أبو بكر بن سهل، 18]

 .439، ص 4، جاملفصل للزمخشري 

شرح . ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء بن يعيش بن علي، 117، ص 3، جاألصول في النحون سهل، ب [انظر: ابن السراج، أبو بكر19]

.الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد،  189، ص 1، جاملمتع في التصريف. ابن عصفور اإلشبيلي، 439، ص 4، جاملفصل للزمخشري 

. الزمخشري، 72، ص شرح امللوكي في التصريفء يعيش بن علي، بن يعيش، موفق الدين أبو البقاا. 79ص شذا العرف في فن الصرف،

. 300، ص  أدب الكاتببن قتيبة، أبو محمد عبد هللا بن مسلمالدينوري،  ا.  283، ص  املفصل في علم العربيةأبو القاسم محمود بن عمر،  

. ابن 63، ص في علمي التصريف والخطلكافية في علم النحو والشافية اابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر، 

بن مالك، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن محمد بن ا. 111، ص نزهة الطرف في علم الصرفهشام، عبد هللا بن يوسف، 

ن ارتشاف الضرب من لسابن يوسف،  . أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي198، ص تسهيل الفوائد وتكميل املقاصدعبد هللا، 

شفاء . السلسلي، أبو عبد هللا محمد بن عيس ى، 601، ص 2، جاملساعدعلى تسهيل الفوائد. ابن عقيل، بهاء الدين،174، ص العرب

 W. Wright .A Grammar of The. 628-627ص القرارات النحوية والتصرفية، . العصيمي، 848، ص العليل في إيضاح التسهيل

Arabic Language ,p.32 . 

 نوع من املرض.[الجرب 20]

 [القرع: بثر أبيض يخرج في أجسام اإلبل، فيسقط وبرها.21]

 .117، ص 3، جاألصول في النحو[انظر: ابن السراج، أبو بكر بن سهل، 22]

 .301، ص أدب الكاتببن قتيبة، أبو محمد عبد هللا بن مسلمالدينوري، ا[23]

 [أي أتيته في هذه األوقات. 24]

 اء.[أطعمته العذاء، والعش25]

بن مالك، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن محمد ا. 189، ص 1، جاملمتع في التصريف[انظر: ابن عصفور اإلشبيلي، 26]

ارتشاف الضرب من لسان . أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، 198، ص يل الفوائد وتكميل املقاصدتسهبن عبد هللا، 

شفاء . السلسلي، أبو عبد هللا محمد بن عيس ى، 601، ص 2، جاملساعدعلى تسهيل الفوائدبهاء الدين، . ابن عقيل،174، ص العرب

 .848، ص العليل في إيضاح التسهيل
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 .174، ص ارتشاف الضرب من لسان العرببة، املرجع نفسه. أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، [انظر: ابن قتي27]

 .216، ص التكملة. الفارس ي، أبو علي الحسن بن أحمد، 189، ص 1، جاملمتع في التصريفلي، [انظر: ابن عصفور اإلشبي28]

 .80ص الصرف،  شذا العرف في فن[انظر: الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد، 29]

، مركز ة للبحوث اإلنسانيةمجلة الجامعة اإلسالمي[انظر: حنان إسماعيل عمايرة. "معاني الزيادة في الفعل الثالثي في اللغة العربية"،  30]

 .307(، ص 2(، العدد )20اللغات، الجامعة األردنية، املجلد )

بن يعيش، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي،  ا. 80ص شذا العرف في فن الصرف، [انظر: الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد، 31]

. ابن هشام، عبد هللا بن 301، ص أدب الكاتب بن مسلمالدينوري، بن قتيبة، أبو محمد عبد هللاا. اب72، ص شرح امللوكي في التصريف

ص ارتشاف الضرب من لسان العرب،  . أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف،  111، ص  علم الصرف نزهة الطرف في  يوسف،  

شفاء العليل في إيضاح بن عيس ى،    السلسلي، أبو عبد هللا محمد .601، ص  2، جاملساعدعلى تسهيل الفوائد. ابن عقيل، بهاء الدين،174

 .W. Wright .A Grammar of The Arabic Language  ,p.32 .848ص التسهيل، 

 .60، د.ت.(، ص 1)لبنان: دار مكتبة الهالل، ج العين[انظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، 32]

 ، وحياك هللا، والحمد هلل.[إذا قلت: ال إله إال هللا، وسبحان هللا، ولبيك هللا، وآمين، وسقاه هللا33]

 [دعوت عليه بالجدع والعقر. 34]

، ص التكملةالفارس ي، أبو علي الحسن بن أحمد، .80ص شذا العرف في فن الصرف، ن محمد بن أحمد، [انظر: الحمالوي، أحمد ب35]

، نزهة الطرف في علم الصرف  . ابن هشام، عبد هللا بن يوسف،175، ص  14، جاملخصص. ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل،  216

القرارات النحوية . العصيمي، 174، ص لضرب من لسان العربارتشاف ا. أأبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، 111ص 

 .W. Wright .A Grammar of The Arabic Language ,p.32. 628-627ص والتصرفية، 

 [نسبته إلى الفسق أو الكفر. 36]

ِمي37]
َ
ْيس بن َعْيالن بن ُمَضر، وِنَزار.[نسبته إلى ت

َ
، وق  م بنُمّرٍ

 .80ص شذا العرف في فن الصرف،[انظر: الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد، 38]

 [صار زيد شبَه القوس في االنحناء39]

 [صار الطيُن شبه الحجر في الجمود.40]

 [أي مدينة ظفار.41]

نزهة الطرف في ف، . ابن هشام، عبد هللا بن يوس80ص عرف في فن الصرف، شذا الانظر: الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد، [42]

، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد. ابن مالك، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا،  111، ص  علم الصرف

املساعد . ابن عقيل، بهاء الدين، 174، ص بارتشاف الضرب من لسان العر . أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، 198ص 

. W. Wright. 848،ص شفاء العليل في إيضاح التسهيل. السلسلي، أبو عبد هللا محمد بن عيس ى، 601، ص 2، جعلى تسهيل الفوائد

A Grammar of The Arabic Language ,p.32. 

 [توجهُت إلى الشرق أو الغرب.43]

 [توجهُت إلى كوفة.44]

[45 
َ
َم. م[َحَدث

َّ
ل
َ
َع وَحَصَل وهذا يختلف عن وزنه الثالثي املزيد بحرف )حّدث( أي ك

َ
 عناه َوق

َم.46]
َّ
ل
َ
َع وهذا يختلف عن وزنه الثالثي املزيد بحرف )حّدث( أي ك

َ
ْوق

َ
 معناه أ

َ
ْحَدث

َ
 [أ

َم.47]
َّ
ل
َ
 [حّدث معناه ك

َرَق وهذا يختلف عن صيغ48]
َ
التي تدل على داللة  –حرف عين  –ه الثالثية املزيدة بحرف واحد ت[وزنه الثالثي املجرد هو َصِلَي بمعنى اْحت

خاصة بها؛ فمصدره الصالة بمعنى الدعاء وهذا نوعين أولهما أداؤه جسمي مبتدئ بتكبيرة اإلحرام مختتم بالسالم، وثانيهما الصالة على 

ولى نحويا غير متعدية بحرف جر، أما الصالة 
ُ
لثانية أي الصالة على النبي فمتعدية بحرف جر )على(، نحو  االنبي باللسان، إنما الصالة األ

م. إذا كان لفظ )صلى( مصحوبا بالباء واإلنسان أو ضمائر ترجع إليه نحو )صلى بالناس أو بهم( فيدل على أداء ا
َّ
ى هللُا عليه وسل

َّ
لصالة َصل

نها إمام ومأموم، وإذا كان متعديا بمفعول نحو )صلى الظه  ّوِ
َ
 ( فيدل على أن أداء الصالة وقت ذلك أي صالة الظهر.ريتم جماعة ُيك

 [املراد "قال: اللهم َصّلِ على محمد".49]
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طريق [املراد "قال: السالم عليكم" للتحية إما في الصالة وإما عند املقابلة وإما عند إلقاء السالم على النبي.إلقاء السالم على النبي عن 50]

سب متعد بحرف جر )على(. أما التحية ب"السالم عليكم" في الصالة بعد التشهد فهي غير حاختصار الحكاية خاص بصيغة فعل ماض 

َم. دَّ
َ
ْرَسَل وق

َ
م( آخر غير مقصود هنا أ

ّ
 متعدية إما على صيغة فعل ماض وإما على صيغة فعل مضارع. معنى )سل

ب عن الش يء أي منعه وهذا يختلف عن وزنه الثال51]
َ
َب بمعنى َمَنَع أي َعذ

َ
َب.ث[َعذ

َ
َب( أي َعاق

َّ
 ي املزيد بحرف )َعذ

َب.52]
َ
َب( أي َعاق

َّ
َب الشراب أي كان سائغا وهذا يختلف عن معنى وزنه الثالثي املزيد بحرف )َعذ

ُ
َب بمعنى ساغ أي َعذ

ُ
 [َعذ

ين 53]
َ
ِر. وإنم –أتيا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في رؤياه  –[نسبة الكبر إلى أحد الرُجلين الذ

َ
َبُر ِمَن اآلخ

ْ
َر له معنى آخر أي اختصار  اأَحُدُهما أك بَّ

َ
لفظ ك

 الحكاية بمعنى "قال: هللا أكبر".

ن. انظر: ابن رسالن، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي املقدس ي الرملي الشافعي، 54] م األكبَر في الّسِ ّدِ
َ
شرح سنن [املراد ق

. أبو الطيب، 461، ص 1م(،ج2015رهم، )الفيوم: دار الفالح، ي، تحقيق خالد الرباط، وياسر كمال، وأحمد سليمان، وغ1، طأبي داود

، تحقيق محمد إلياسعبد القادر،)فيصل آباد: حديث أكادمي  1، ط غاية املقصود في شرح سنن أبي داودمحمد شمس الحق العظيم آبادي،

 .211، ص 1ه(، ج1414نشاط آباد، 

ُه ِبِه.55]
َ
غ َراِب : َمرَّ

ُّ
 [أي َعَفَرُه ِفي الت

. 260، ص 1، جغاية املقصود في شرح سنن أبي داودلتعفير: التمريغ بالتراب. انظر: أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي،[ا56]

،تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان،)املدينة 2طعون املعبود على شرح سنن أبي داود، أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي،

، تحقيق محمد زكي 1، طفتح الودود في شرح سنن أبي داود. السندي، أبو الحسن،139ص ، 1ج، م(1968 املنورة: املكتبة السلفية،

 .65، ص1م(، ج2010الخولي،)دمنهور: مكتبة لينة، 

[57. َك وهو ُمَتَعّدٍ َحرَّ
َ
 [َحُرَك بمعنى ت

َد. 58]
َ
 [أي َول

َد الراعي الشاة توليدا إذا حضر والدتها  59]
َّ
الولد منها، واملولدة القابلة واملولد والناتج للماشية كالقابلة للنساء،    وعالجها حتى يبين [يقال: َول

واملحدثون يقولون: ")ما ولدت( يعنون الشاة واملحفوظ التشديد بخطاب الراعي". انظر: ابن رسالن، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 

غاية املقصود بو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي،. أ100، ص  2، جودشرح سنن أبي داحسين بن علي املقدس ي الرملي الشافعي،

ص ، 1جعون املعبود على شرح سنن أبي داود، . أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي،412، ص 1، جفي شرح سنن أبي داود

238. 

ه. قال الجوهري: والتخليل، الل ش يء، وهو وسط[التخليل: تفريق أصابع اليدين والرجلين في الوضوء، وأصله من إدخال ش يء في خ60]

غاية اتخاذ الخلل، وتخليل اللحية واألصابع في الوضوء، فإذا فعل ذلك قال: تخللت. انظر: أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي،

د، شرح سنن أبي داو  عون املعبود على. أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي،413، ص 1، جاملقصود في شرح سنن أبي داود

 .241ص ، 1ج

[أي بالطبح والنضج والش ي وغير ذلك. انظر: ابن رسالن، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي املقدس ي الرملي  61]

، 2، جغاية املقصود في شرح سنن أبي داود. أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي،239، ص 2، جشرح سنن أبي داودالشافعي،

 .329ص ، 1جعون املعبود على شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آبادي،. أبو الطيب، 136ص 

َداَر.62]
َ
َه( أي أ  [ َوَجَه بمعنى َضَرَب وهذا يختلف عن معنى وزنه الثالثي املجرد )َوجَّ

دَ [َوُجَه بمعنى صار ذا ُرتبٍة وقدٍر مرموق وهذا يختلف عن معنى وزنه الثالثي املجرد 63]
َ
َه( أي أ  اَر.)َوجَّ

[املراد صّرِفوها عن املسجد أي اصرفوا أبواب البيوت إلى جانب آخر من املسجد، قال الخطابي: "يقال وجهت الرجل إلى ناحية كذا، 64]

ن علي املقدس ي إذا جعلت وجهه إليها، ووجهته عنها إذا صرفته عنها إلى غيرها". انظر:ابن رسالن، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين ب

عون املعبود على شرح سنن أبي داود، . أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي،339، ص  2، جشرح سنن أبي داودرملي الشافعي،ال

 .389ص ، 1ج

ه. ابن 65]
َ
ْفُتُه الذي معناه جئُتُه فصرُت مكان

َ
ل
َ
( أي خ

َ
ف

َ
ل
َ
َرَك على اختالف وزنه الثالثي املجرد )خ

َ
 معناه ت

َ
ف

َّ
ل
َ
ن أبو  رسالن، شهاب الدي[خ

 .456، ص 2، جشرح سنن أبي داودالعباس أحمد بن حسين بن علي املقدس ي الرملي الشافعي، 

غاية املقصود في شرح سنن [املراد تركت أيام الحيض الذي كانت تعهده وراءها. انظر: أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي،66]

 .458ص ، 1جعون املعبود على شرح سنن أبي داود، بادي،مس الحق العظيم آ. أبو الطيب، محمد ش9، ص 3، جأبي داود
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بن [عّرس أي نزل آخر الليل دون أوله ليناموا ويريحوا رواحلهم ويستريحوا، ويقال عرَّس إذا نزل املسافر ليستريح نزلة ثم يرتحل. انظر: ا67]

. أبو الطيب، محمد 587، ص  2، جسنن أبي داود  شرحاملقدس ي الرملي الشافعي،رسالن، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي  

غاية . أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي،511، ص 1جعون املعبود على شرح سنن أبي داود، شمس الحق العظيم آبادي،

 .217، ص 1، جن أبي داودفتح الودود في شرح سن. السندي، أبو الحسن،165، ص 3، جاملقصود في شرح سنن أبي داود

َل رأسه واغتسل جسده. انظر:أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي،68] سَّ
َ
، غاية املقصود في شرح سنن أبي داود[قال مكحول: غ

 .266، ص 3ج

ِبَع.69]
َ
ْدَبَر على اختالف وزنه الثالثي املجرد )َوِلَي( الذي معناه ت

َ
ى معناه أ

َّ
 [َول

تولية بمعنى التولي، يقال وليت وتوليت بمعنى واحد". انظر: أبو الطيب، محمد شمس و معاذ النحوي: "قد تكون ال[أي تولى. قال أب70]

 .36، ص 2جعون املعبود على شرح سنن أبي داود، الحق العظيم آبادي،

بن  ين أبو العباس أحمد بن حسين [املراد أن يوليه ظهَره أو اصرف عنى وجهك وخوله إلى الجانب اآلخر. انظر: ابن رسالن، شهاب الد71]

عون املعبود على شرح . أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي،51، ص 3، جشرح سنن أبي داودعلي املقدس ي الرملي الشافعي،

 .36، ص 2جسنن أبي داود، 

، ص 1ج ،لودود في شرح سنن أبي داودفتح ا[املراد استقبل القبلة تبتيال إلى هللا وانقطاعا عما سواه. انظر: السندي، أبو الحسن،72]

 .36، ص 4جعون املعبود على شرح سنن أبي داود، . أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي،668

 [قد تكون داللة التعدية إن كان لفظ )حّول( متعديا بمفعول ثاٍن.73]

شرح سنن أبي ي الشافعي،حسين بن علي املقدس ي الرمل  [ليتحول حاله ألجل قلبه. انظر:ابن رسالن، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن74]

 .51، ص 3، جداود

 [أي عالمتان لقرب القيامة وهما كسوف الشمس وخسوف القمر.75]

 [املراد "قال: سبحان هللا"76]

 [املراد "قال: الحمد هلل".77]

 [املراد "قال: ال إله إال هللا".78]

 [أي أربع ركعات. 79]
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 لسياق عند النحاة العرب بين القدامى واملحدثين باعتبار الزمن والجهة والقرائن واداللة األفعال 

 

 رجا نور حنيسة بنت رجا سليمان*

 محمد إخوان بن عبد هللا *  الدكتورة

_____________________________________________________________ 

 ملخص البحث: 

سياق عند النحاة العرب. ينتهج البحث  األفعال في الزمن والجهة والقرائن واليهدف هذا البحث إلى التعرف على داللة 

املنهج الوصفي واملقارني، وذلك في وصف نظريات النحاة القدامى واملحدثين، واملقارنة بينهما من ناحية املنهج. تختار  

م( ومهدي  1994تمام حسان ) م( والنحاة املحدثين من1996م( والرض ي )1988الباحثة النحاة القدامى من سيبويه )

م(. وتتضح أهمية البحث في مساعدة دارس ي اللغة العربية على فهم األفعال  2013م( وشوقي ضيف )1986املخزومي )

من جانب أزمانها. كما يرجى أن تحث هذه الدراسة مصممي مناهج دراسة اللغة العربية في ماليزيا على االهتمام بتعليم  

ئج البحث أن القدامى اختلفوا في مدى مراعاة داللة  السياق في الكتب املقررة. ومن أهم نتاموضوعات الزمن والجهات و 

الفعلية الزمنية في كتبهم. أما املحدثون فيراعوها مراعاة دقيقة، كما أنهم يولون االهتمام بالسياق في تحديد أزمنة  

َعَل أو َيْفَعُل، غير 
َ
إمكانية  أن هناك مشاكل في توثيق مصادرهم ومدى األفعال، واختالف املعاني باختالف الصيغ ف

 توظيف تلك النظريات في كالم العرب.

 

 الداللة، الزمن، الجهة، القرائن، السياق.  فتاحية: امل كلمات ال

 

 قدمة امل

الفعل من أقسام الكلم في اللغة العربية فالزمن عنصر الذي يميزه من غيرها فال بد من مراعاته. ابتداء من هذا  

نظر النحاة القدامى واملحدثين في مراعاة هذا البعد الزمني في األفعال    ام، اقتصرت هذه الدراسة في تحليل وجهةاالهتم

 حين تأليف كتبهم ومقارنة مدى اهتمامهم به مالحظة تنظيم األفكار واالحتجاج.

من النحاة، وهم:  lسة قد تم اختيار العينات لداللة األفعال باعتبار الزمن والجهة والقرائن والسياق عند خم 

عثمان بن قنبر)سيبويه(، ومحمد بن الحسن اإلستراباذي السمنائي النجفي الرض ي من القدامى،ثم  أبو بشر عمرو بن 

الدكتور مهدي املخزومي، والدكتور تمام حسان، والدكتور شوقي ضيف من املحدثين، ويحاول هذا البحث اإلجابة عن  

ق عند النحاة العرب بين القدامى واملحدثين؟  فعال في الزمن والجهة والقرائن والسياأسئلة البحث اآلتية: ما داللة األ 

 وما أوجه التشابه واالختالف بين منهجي النحاة القدامى واملحدثين في داللة الزمن والجهة والقرائن والسياق؟ 
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 النحاة العرب املحور األول: داللة األفعال في الزمن والجهة والقرائن والسياق عند 

 والجهة والقرائن والسياق عند القدامى داللة األفعال في الزمن     ( 1

i. سيبويه 

بدأ سيبويه كالمه عن الزمن في تعريف الفعل )وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األسماء، وبنيت ملا مض ى،  

يكون   فالفعل عند سيبويه أبنيته ثالث: )ملا مض ى( يعني أبنية املاضية و)ملا  1وملا يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع(.

هذه العبارة تشير إلى تقسيم   ولم يقع( يعني أبنية االستقبال آمرا أو مخبرا و)ما هو كائن لم ينقطع( يعني أبنية الحاضر.

 األزمنة لدى سيبويه إلى املاض ي واالستقبال والحاضر. 

ملفعول في  الزمني بكالمه في باب اسم الفاعل الذي يجرى مجرى الفعل املضارع في ا وصف سيبويه ُبعد الجهة 

املعنى )وذلك قولك: هذا ضارٌب زيدا غًدا. فمعناه وعمله مثل هذا يضرب زيدا ]غًدا[. فإذا حّدثت عن فعل في حين  

انقطع فهو بغير تنوين البتة، ألنه  ثم في موطن آخر قال )فإذا أخبر أّن الفعل قد وقع و  2وقوعه غير منقطع كان كذلك(.

فمن هذا الكالم، راعى سيبويه موضوع   3كما أشبهه الفعل املضارع في اإلعراب(.إنما أجرى مجرى الفعل املضارع له، 

 الجهة بذكر وقوع الحدث وانقطاعه الذي يعتمد على عالمة حرف أخير سواء أكان تنوينا أمال. 

نفي الفعل، قال: )إذا قال: فعل فإن نفيه لم يفعل. وإذا قال: قد فعل وطال كالمه على الجهة عند حديثه عن 

ثم بّين سيبويه التراكيب الفعلية التي تتوفر داللة الزمن مثل   4إن نفيه ملا يفعل. وإذا قال: لقد فعل فإن نفيه ما فعل(.ف

تعبر الزمن املاض ي. هذه التراكيب تدل   )سوف( و)أْن( و)لْن( و)إذا( التي تعبر الزمن املستقبل و)لْم( و)إذ( و)كان( التي

 ياق في تحديد دالالت الزمن الفعلية.على إدراك سيبويه على فكرة الس

 

  ii .  الرض ي 

عّرف الرض ي الفعل )ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد األزمنة الثالثة، ومن خواصه: دخول قد، والسين، وسوف،  

املاض ي  الفعل   5األزمنة الثالثة تدل على املاض ي والحال واالستقبال. التأنيث الساكنة(.والجوازم ولحوق تاء فعلت، وتاء  

عند الرض ي )ما دل على زمن قبل زمانك، مبني على الفتح مع غير الضمير املرفوع املتحرك، والواو(. )قبل زمانك( يعني  

ه االسم بأحد حروف نأيت، لوقوعه مشتركا  وأما الفعل املضارع )ما أشب 6قبل زمان تلفظك به وال على وجه الحكاية.

، والنون له مع غيره، والتاء للمخاطب مطلقا، للمؤنث، وللمؤنثين(.  وتخصيصه بالسين، فالهمزة للمتكلم مفردا

)لوقوعه مشتركا( يعني حقيقة الفعل املضارع تدل على الحال واالستقبال. يرى بعض العلماء أّن األصل فيه أن يدل  

 حال. ند وجود قرينة تفيد االستقبال، ويرى البعض اآلخر أن حقيقته االستقبال ومجاز للعلى الحال إالع

في موضوع الجهة، ذكر الرض ي بعض الجهات على سبيل غير مباشر. حدده وظيفة )قد(للداللة على املاض ي  

ه موضوع لتحقيق الفعل، مع 
ّ
التقريب والتوقع في القريب في صيغة ماضية بقوله )وإنما اختّص )قد( بالفعل، ألن

اض ي املستمر من قوله )وظل وبات..إلى آخره، يعني أّن  وظيفة )ظّل( و)بات( تفيد امل7املاض ي، ومع التقليل في املضارع(.

ر زيد، بجميع النهار مستغرقا له(.ولكن  
ّ
معنى ظل زيد متفكرا: كان في كل النهار كذلك، فاقترن مضمون الجملة، وهو تفك

)ويقترن،   رية تعتمد على صيغة )ظّل( للداللة على الزمن املاض ي أو الحاضر أو املستقبل بكالمه هذه الجهة االستمرا

لوال(.
ُ
طال كالمه   8أيضا، بزمانه اآلخر املدلول عليه بالصيغة أي: املاض ي، أو الحال، أو االستقبال وتصريفه: ظّل يظّل ظ

لك، فاقترن هّم زيد بزماني ))بات((، وهما: جميع الليل والزمن  في )بات( بأّن )بات زيٌد مهموما، أي كان في جميع الليل كذ

 9املاض ي(.  
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في نظر الرض ي أمر مهم في تحديد الداللة الزمنية لألفعال. من القرائن اللفظية التي ذكرها الرض ي في القرائن 

املضارع و)غدا( تدل على الزمن    بنية الظروف واألفعال الناقصة. )اآلن( و)آنفا( تدالن على الزمن الحالي إذا اقترن بالفعل

حى( و)أمس ى( لها معنيان: تحمل داللة الزمن املطلقة بدون مراعاة  أما األفعال الناقصة مثل )أصبح( و)وأض 10املستقبل.

صيغتها، أو بمراعاة صيغتها ف)أصبح( تفيد الصبح في الزمن املاض ي و)يصبح(تفيد الصبح في الزمن الحالي أو املستقبل.  
11 

ظر الرض ي في الكالم لرض ي بالسياق في تحديد داللة الزمن لألفعال بمراعاة أنواع الجمل والتراكيب فيها.ناهتم ا

اإلنشائي الطلبي، تخرج صيغة ماضية من الزمن املاض ي إلى الزمن املستقبل في حالة الدعاء واألمر واإلخبار عن األمور  

هذه الصيغة استقباال في جواب القسم منفيا ب)ال( أو )أن(.  املستقبلة بإرادة قطع وقوعها. وفي حاالت أخرى تنصرف 

ض ي واالستقبال بعد همزة التسوية أو )كلما( أو )حيثما( أو كونها صلة املوصول وهي عامة  وصيغة ماضية قد تفيد امل

االبتداء إذا اقترنت  الم   12ومبتدأ أو صفة لنكرة عامة. هذه الحاالت تدل على الزمن املاض ي واملستقبل ألنها تفيد الشرط.  

وتحتمل صيغة   13املستقبل باقتران السين فيها. بصيغة املضارع، يعتبر زمنه الحال عند الكوفيين كما يعتبر الزمن

 14املضارع داللة االستقبال في زمنها في الجمل الطلبية أي األمر والنهي والدعاء والتمني والتخصيص والترجي واإلشفاق،

 15ينقلب زمن الفعل املضارع إلى املاض ي ب)لْم(أو)ملا( أو)لْو( أو)إذ( أو )ربما(.  صبة. وحين تسبقها)إذن( النا

 

 داللة األفعال في الزمن والجهة والقرائن والسياق عند املحدثين    ( 2

 i. مهدي املخزومي 

زالنحاة القدامى وعلى جانب العوامل، أما في موضوع الزمن، فقد نظروا إليه  
ّ
وقف مهدي املخزومي موقف ناقد حين رك

سيم األفعال بصيغها مجردا من مالحظة  من ناحية الصيغ بمعزى عن مالبسات القول. كما بذل سيبويه جهده في تق

بة وحديثا. في رأي املخزومي، فشل ابن يعيش في تطبيق مالبسات القول أي القرآن والحديث ولغة العرب شعرا وخطا

ألن   16نظريته التي تتكلم عن حركة ماضية )املاض ي( وحركة آتية )املستقبل( وحركة بين املاضية واآلتية )الحاضر( 

ة  تفيد املضارع في العقود وصيغة املضارع قد تفيد املاض ي إذا اقترنت بلْم. التقسيم بدون مراعاصيغة ماضية قد 

 17مالبسات القول عمل بعيد عن طبيعة اللغة. 

(وهو أن اقتران الفعل بالزمن ش يء  William Wrightاستأنس املخزومي برأي النحوي املستشرق وليم رايت )

َعَل من
َ
الفعل الدائم في مذهب الكوفة. يرى رأيت أن صيغة الفعل يجب أن ينظر إليها من    حديث حينما تتطور صيغة ف

يرى املخزمي أّن النحاة مثل سيبويه وابن يعيش ال يميزون   18عدمه، ال املاض ي أو الحاضر أو االستقبال.    وجهة تمامه أو

املاض ي واملضارع واالستقبال، لكن   –ثة بين الزمن النحوي والزمن الفلسفي ألن الزمن الفلسفي يدل على األزمنة الثال

سيبويه تطرق إلى الجهة عندما   19لعالقات الزمنية عند التكلم.الزمن النحوي يدل على مجاالت األزمنة املختلفة لها ا

إن اللغة   20قال )وما هو كائن لم ينقطع( أي أنه تطرق إلى قضية الجهات الزمنية من االنقطاع واالستمرار. قال رايت 

َعَل( و)يفعل(. فاللغة الالعر 
َ
عربية الحديثة تعد  بية القديمة لم تستطع في تعبير األزمنة املختلفة مجرد بصيغتين )ف

     الداللة الزمنية الجديدة باقتران هاتين الصيغتين مع األفعال واألدوات األخرى نحو )قد فعل( و)كان فعل(. 

لحقيقي أي جميع الزمن )املاض ي والحاضر واالستقبال(  الصيغة املاضية عند املخزومي قد تفيد إلى الزمن ا 

الشرط. وفي حاالت أخرى، هذه الصيغة تعبر عن وقوع الحدث في املاض ي   نحو الصيغة املاضية بعد )إذا( و)لْو( في

َعَل( على وقوع الحدث في أثناء  املطلق،
َ
والحدث الذي وقوعه كثير مثل )أجمع النحاة البصريون(. كما تدل صيغة )ف

كأن قد وقع مثل الوعد  الكالم ولم يتم وقوعه إال بالكالم نفسه مثل ألفاظ العقود )ِبْعُتَك(. ومنه أيضا إفادة حدث 
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ْنَهاُر﴾
َ ْ
ْحِتَها األ

َ
ْجِري ِمن ت

َ
اٍت ت ْؤِمَناِت َجنَّ

ُ ْ
ْؤِمِنيَن َوامل

ُ ْ
ُ امل

َّ
، وفي حالة الدعاء نحو قولك )جزاك هللا خيرا،  21والوعيد ﴿َوَعَد َّللا

َعَل( لْم يفَعل، ونفي)قد فعل( الذييفيد وقوع الحدث ماضيا قريوب
َ
با من الحال )ملا يفعل(.  ارك هللا فيك(، ونفي صيغة )ف

 22أما صيغة )كان فعل( و)قد كان فعل( و)كان قد فعل( وما على ذلك يفيد زمنا ماضيا بعيدا ونفيها )لم يكن يفعل(. 

 ب)لْم( أو )ملا( في النهي. وهذه الصيغة في كثير من االستعماالت  وتفيد صيغة )يفعل(زمن املاض ي إذا ُسِبَقْت 

اض ي وتستمر حتى لحظة الكالم ولم تتم. وفي استعماالت أخرى، تدل الصيغة على وقوع  تدل على أحداث وقعت في امل

معين نحو  الحدث في الحاضر واملستقبل. وأيضا دورها في تعبير الحقيقة الثابتة والعادة لشخص والتقاليد لشعب 

ن يدبر وهللا يقّدر(. والحاالت األخرى  )يخرج املصريون إلى القرافة في األعياد(، والحدث الذي يقع في كل زمان مثل )اإلنسا

حينما يصف الحدث الذي يقع مستقبال ومسبوق بحدث آخر يقع ماضيا قبل زمن التكلم وثم الحكاية عن حدث يقع  

االستقبال، ونفس اإلفادة   ف أو أن املصدرية الناصبة، هذه الحاالت تفيدماضيا. وإذا سبقْت)يفعل( السين أو سو 

د الخفيفة أو الثقيلة بصيغة املضارع. أما صيغة كان يفعل تدل على استمرار الحدث في فترة  حينما لحق نون التوكي

 23من الزمن املاض ي، ونفيها )لم يكن يفعل(. 

للواحق تحت داللة استمرارية الحدث. فإذا كانت مضافة  تندرج صيغة (فاعل)صيغة املجردة عن السوابق وا

ما إذا كانت منونة )فاعٌل كذا(أفادت االستقبال. كما تدل على معنى استمرارية  غير منونة )فاعُل كذا(، أفادتاملاض ي،وأ 

و)ظل(.   الحدث بال انقطاع فترة من الزمن املاض ي إذ سبقتها )كان( وبعض أخواتها وهي و)أمس ى(، و)بات(، و)أصبح(، 

)ما زال(، و)ما أنفك(، و)ما فتيء(، و)ما برح(. وإذا   وتفيد وقوع الحدث في املاض ي بال انقطاع حتى وقت الكالم إذا سبقتها

 24سبق )ما( صيغة )يفعل( أو )فاعل(، سيدالن على زمن حال. 

 

ii.  تمام حسان 

ي. فأما الزمن النحوي فوظيفته في السياق يؤديها  مّيز تمام حسان بين الزمن والزمان، فأما الزمن فإما نحوي، وإما صرف

لى الفعل من األقسام األخرى للكلم في تحديد الزمن. وأما الزمن الصرفي فوظيفة تؤديها  الفعل أو الصفة أو ما نقل إ

وأما الزمان فهو كمية   صيغة الفعل مفردة خارج السياق فال يستفاد من الصفة واملصدر لكونهما مجردين من الزمن.

ار.ومن الزمان زمان االقتران أي الزمان  رياضية من كميات التوقيت تقاس بأطوال معينة كالثواني والدقائق والليل والنه

الذي يكون بين حدثين وله دور الظروف الزمانية مثل )إذ(، و)إذا(، و)ملا(، و)متى(، و)أيان(. يشبه زمان االقتران بالزمن  

ف  االقتران أو عدمها.ثم زمان األوقات التي يستفيد من األسماء ذات معنى الظرو   النحوي ولكن يختلفان في وجود داللة

 25مثل املصادر وأسماء الزمان وبعض األسماء املبهمة الدالة على أوقات أو ما أضيف إليها. 

َعَل( و)يفعل( من جانب البعد، والقرب، واالنقطاع،  
َ
الجهة عند تمام حسان عرض للزمن في الصيغتين:)ف

اطة، بعناية األدوات مثل السين  تصال، والتجدد، واالنتهاء، واالستمرار، واملقاربة، والشروع، والعادة، والبسواال

وسوف. اقتران األدوات مع الصيغتين يعتبر التراكيب مثل )سيفعل(وهو اقتران بين السين وصيغة املضارع.ويضم هذا  

ملثبتة واملؤكدة واملنفية، والجمل اإلنشائية بما فيها  العرض الزمني عدة أنواع من الجمل،وهي الجمل الخبرية ا

 26النهي، والعرض،والتخصيص، والتمني،والترجي، والدعاء، والشرط.  االستفهام، واألمر، و 

قسم تمام حسان القرائن إلى ثالثة أقسام أساسا: القرائن املادية والقرائن العقلية وقرائن التعليق.قرائن 

فهذه القرائن تندرج فيها القرينة املقالية والقرينة الحالية.ذكر تمام  27مات املوجودة فيه. التعليق تهتم بالنص والعال 

حسان هاتين القرينتين حين شرح داللة الزمن في املوصوف )فاعل( نحو في الجملة )أضارب أخوك زميله(. هذه الجملة  

( يحتاج إلى القرائن  تعدية. لكن كلمة )ضاربصالحة حينما نالحظها من جانب العالقات السياقية بعالقة اإلسناد وال
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لتحديد البعد الزمني لتخلصها من القرينة اللفظية. تستفاد القرينة الحالية حين يقال هذا الكالم أثناء وقوع الضرب،  

فاملقام هو الذي يحدد داللة الزمن. فإذا قيل )أضارب زيد أخوك غدا(،اتضحت من القرينة اللفظية أنها تدل على زمن  

 28االستقبال.  

عن الزمن والجهة والقرائن يبرز وظيفة السياق في تحديد داللة الزمن لألفعال. في منظور تمام حسان،  النقاش  

وجعلوه نظاما زمنيا بدون   تساهل النحاة العرب في تقسيم األفعال إلى املاض ي واملضارع واألمر حسب الصيغة الصرفية،

شاكل بهذه القاعدة لعدم وجود عالقة قوية بين داللة الزمن  واملؤكدة، ال تظهر املالنظر إلى السياق. في الجمل املثبتة 

َعَل(االستقبال   والسياق. 
َ
ولكن تبرز املشاكل في الجمل املنفية،حينما تفيد صيغة )يفعل( املاض ي وحينما تفيد صيغة )ف

 . هذه أنواع الجمل تعتبر أنواع السياق لدى تمام حسان  29في الجمل اإلنشائية.  

 

iii.   شوقي ضيف 

عّرف شوقي ضيف الفعل بأنه )ما دّل على حدث وزمن(، وينقسم إلى ثالثة أقسام: ماض، وهو ما دل على وقوع حدث  

في الزمن املاض ي، ومضارع، وهو ما دل على وقوع حدث في الزمن الحاضر أو املستقبل، واألمر، وهو ما دل على طلب  

 30حدث في املستقبل. 

قد تخرج عن إرادة املض ي، فتفيد على املاض ي والحاضر واملستقبل    صيغ الفعل املاض ي   ويرى شوقي ضيف أن

هذه الصيغة قد تفيد االستقبال   أو االستمرار الزمني في الحكم واألمثال وحالة إرادة داللة الفعل ال تتوقف وال تنقطع.

املصدرية   ة شرطية وتتلو )ماحينما تصبح إنشائية غير خبرية كمافي العقود والقسم والدعاء.وتقع في جمل

الزمانية(وتريد التأكيد بأّن ما سيقع في املستقبل واقع ال محالة.هذه الدالالت تعتبر استثنائية لصيغة ماضية لدى  

 31شوقي ضيف وتكون في التاريخ والقصاص والحياة.  

ما  ضر حينما تقع بعد ويرى شوقي ضيف أن املضارع يفيد الحال واملستقبل.هذه الصيغة تدل على الحا        

النافية والم االبتداء.وقد تدل على االستقبال حينما تدخل عليه السين أو سوف وأيضا في الجملة اإلنشائية مثل القسم  

يمكن إفادة الزمن املاض ي بصيغة املضارعحينما تقع املضارع في موقع مفعول به أو   32والدعاء وفي الجملة الشرطية. 

ية بصيغة املضارع مثل ﴿وهللا الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقاه  حضار الصيغة املاضالحال ومن ثم تحسن است

السياق في هذه اآلية زمن ماض. استخدام صيغة املضارع )تثير( من أجل تصوير رائع إلثارة الرياح  33إلى بلد مّيت﴾.

 34. للسحاب وتكوينه. يستفيد املؤرخون والقّصاص من هذه االستثنائيات في أعمالهم

  

 رنة بين داللة األفعال في الزمن والجهة والقرائن والسياق عند القدامى املحدثين املقا   ( 3

i.   الزمن 

توّحد سيبويه والرض ي في مالحظة الزمن في األفعال بتقسيمها إلى املاض ي والحال أو الحاضر واملستقبل. وهذه الفكرة  

بين املبنى الصرفي و املعنى الصرفي الزمني  مام حسان فّرق وافقها تمام حسان وشوقي ضيف معالتفصيل عندهما. ت

وشوقي ضيف حدد أن صيغة ماضية تدل على املاض ي واملضارع تدل على الحاضر أواملستقبل واألمر يدل على الطلب  

  في االستقبال. فهذه الدالالت الزمنية أصلية عند شوقي ضيف وحينما تنصرف تلك الدالالت في بعض الحاالت، تعتبر 

ية. في رأي الباحثة، هذه الفكرة مخالفة لفكرة الرض ي وتمام حسان ألن فهم داللة الزمن عندهما ال بد  حاالت استثنائ

من مراعاة الصيع والسياق. إذن ال األصل واالستثناء. أما انفرد املخزومي في تقسيم أزمنة األفعال إلى املاض ي والحاضر  

 الفعل الدائم على الفعل املاض ي. ( بأن تقديم Wrightوالدائم ألنه استفاد من رأي رايت )
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حاول املخزومي التمييز بين الزمن النحوي والزمن الفلسفي، كما فعله تمام حسان الذي فّرق بين الزمن         

 والزمان.

 

ii الجهة . 

من دون  استخدم تمام حسان مصطلح الجهة في كتابه،بينما تطرق الباقون إلى هذا املوضوع بطريقة غير مباشرة

ل هذا املصطلح. نجح تمام حسان في تفصيل جهات الفعل تفصيال دقيقا مع مالحظة جانب البعد، والقرب،  استعما 

واالنقطاع، واالتصال، والتجدد، واالنتهاء، واالستمرار، واملقاربة، والشروع، والعادة، والبساطة لكل أنواع الجمل،  

َعَل( الخبرية منها واإلنشائية باقتران األدوات مع
َ
أو )َيْفَعُل(.ذكر سيبويه حدث منقطع وغير منقطع في  صيغة )ف

الجهة،وذكر الرض ي املاض ي القريب في اقتران )قد( مع صيغة ماضية، واملاض ي املستمر في )أمس ى( و)بات(، وعزا  

َعَل(وعدم اإلهتمام إلى صيغة )َيْفَعل(، في حين عزا شوقي ضيف  
َ
قعت  األحداث التي و املخزومي إتمام الحدث إلى صيغة )ف

 وانتهت إلى املاض ي والحدث الذي يقع اآلن وسيستمر بعد اآلن إلى املضارع.

 

iii.  القرائن 

قّسم تمام حسان القرائن إلى ثالثة: القرائن املادية والقرائن العقلية وقرائن التعليق. ومن أنواع قرائن التعليق حالية  

الزمن في األفعال، وذكر الرض ي القرينة اللفظية بطريقة غير  داللة  ومقالية. فهاتان القرينتان تساعدان في تحديد

مباشرة، وذلك عند حديثه عن الظروف )اآلن( و)آنفا( و)غدا( واألفعال الناقصة مثل )أصبح( و)أمس ى(  

و)أضحى(.واملثال استخدام القرينة الحالية حينما تقال الجملة )يضرب عمر زيدا( حين وقوع الضرب، في صيغة  

على الزمن الحالي ال الزمن املستقبل. وأما في الجملة )يضرب عمر زيدا غدا( فالزمن يحدده القرينة اللفظية    ارع تدلاملض 

 )غدا( التي تدل على الزمن املستقبل. 

 

iv.  السياق 

ويه  سيباهتم النحاة القدامى منهم واملحدثون بوظيفة السياق في تحديد داللة األفعال الزمنية. عند القدامى، ذكر 

بعض األدوات مثل )سوف( و)لن( اللتان تفيدان االستقبال حينما تقترن ان بصيغة املضارع و)إذا( التي تفيد الزمن  

املستقبل حينما تقترن بصيغة ماضية. وناقش الرض ي وظيفة السياق مثل الكالم اإلنشائي وجواب القسم منفيا ب)ال(  

و )حيثما(. املحدثون من املخزومي وتمام حسان وشوقي ضيف  ( أو)أن( وصيغة ماضية بعد همزة التسوية أو)كلما

 وصفوا دور السياق مثل العقود والدعاء والحكم واألمثال. 

 

 املحور الثاني: املقارنة بين منهجي النحاة القدامى واملحدثين في داللة الزمن والجهة والقرائن والسياق. 

 الجانب الترتيبي    ( 1

وألّن القدامى قد بذلوا جهودهم في مراعاة البعد الزمني في األفعال، غير أن مباحثها  املحور األ قد أسلفت الباحث في  

مشتتة في األبواب املختلفة. مما اضطرت الباحثة إلى مراجعة الدراسات األخرى للبحث في األقوال التي تناقش  

باب أقسام الكلم التي تتوفر   ياناتها منفاستفادت الباحثة ب 36والرض ي. 35دالالت الفعل الزمنية في كتاب سيبويه

تعريف الفعل ملالحظة ربطه بالزمن وأيضا موضوعي املاض ي واملضارع في الكشف عن وظيفة السياق والقرائن في  

 تحديد الزمن وباب األفعال الناقصة في معرفة جهات الفعل عندهما. 
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ى موضوع الزمن بدقة، حيث  حسان، وشوقي ضيف إلبينما تنّبه املحدثون من أمثال مهدي املخزومي، وتمام  

أفردوا مباحث دالالت الفعل الزمنية في مبحث واحد. وقد أفرد املخزومي مثال باب )الصيغ الزمنية(ملناقشة آراء  

القدامى واملستشرقين فيه، وبيان رأيه في تقسيم األفعال إلى املاض ي واملضارع والدائم. فجاء تمام حسان بعده  

لفصل بعنوان )الزمن والجهة( تحت باب )النظام النحوي(.بدأ تمام حسان كالمه  االهتمام بتخصيص ا  وواصل هذا 

بالتمييز بين الزمن والزمان لكنه لم يوفق في ترتيب األفكار ترتيبا واضحا، حيث خلط بين تعريفي الزمن والزمان  

بشكل الجداول   ات الفعل التي تعرض وأقسامهما دون ترتيب منطقي.ثم ذكره عن السياق في الزمن النحوي وجه

حسب أنواع الجمل منظما وترتيبا، وتكلم شوقي ضيف عن الزمن في األفعال في القسم الخامس من كتابه )تيسير  

النحو(أسماه )تكمالت(، وفي هذا الفصل، ينظم شوقي ضيف أفكاره تنظيًما مناسبا لتحديد الداللة الزمنية، ثم  

  الالت.الذي يعبر هذه الد   الحاالت واألمثلة مع السياق

 

 الجانب الداللي ( 2

سيبويهاستعمل األمثلة من كالم العرب إال  
ّ
في مقدمة كتاب سيبويه، نقل املحقق الكالم عن أبي جعفر وهو قال إن

بيتا شعريا،    1050ومن ناحية األشعار، استفاد سيبويه من   37ثالثة أمثلة وهي )الهندلع( و)الدرداقس(و)شمنصير(.  

في موضع اسم الفاعل جرى مجرى الفعل املضارع بالتنوين، استدل   38والباقي مجهول. بيتا معروف قائلها  1000

فهذه   39واألخوص الرياحي.  أبي ربيعة، وزهير، سيبويه بأشعار الشعراء املشهورين؛ وهم امرئ القيس، وعمر بن

اع الحدث، فقد ذكر  . وأما في جهة انقطالشواهد تعّبر عن داللة اسم الفاعل على استمرار الحدث دون انقطاع

ُب. الشاهد ه
ُ
 ُرغ

ٌ
ا َضْرَبة ا امِلَصاَع َوِإمَّ اِلِعها* ِإمَّ

َ
ِميَس نجاًدا ِفي َمط

َ
نا كلمة  سيبويه بيتا شعريا مجهوال قائله )َيْهِدي الخ

 40الخميس. 

د أي مذهب النحو وما تعصب فيه فقط  41استدل الرض ي بمالحظة الخالف 
ّ
بين العلماء في قضية ما وما قل

إضافة إلى اآليات القرآنية من   42ه كثيرا مذهب الكوفة. استفاد الرض ي الكالم من الفقهاء واألصوليين في كتابهرّج 

الفصيح للعرب من  القراءات املتواترة والشاذة وثم األحاديث الشريفة دون اهتمام نوعيتها، وأخذ الرض ي الكالم 

الخطاب وعمر عبد العزيز. وأعظم أدلته األبيات الشعرية    كالم أهل البيت والصحابة والتابعين والخلفاء مثل عمر

في تعريف الفعل،عرض الرض ي تعريف الفعل البن حاجب وحمل   43التي بعضها ذكر قائلها واألخرى غير مذكور. 

اآلراء املختلفة في الزمن للفعل. وافق البصريون تقسيم الزمن إلى املاض ي والحال واالستقبال، وأنكر الكوفيون  

ه  فش هذا التقسيم، حيث قّسموا الزمن إلى املاض ي واالستقبال والدائم. اقترح الرض ي مراجعة الكتاب لسيبويواألخ

ِة   44وإيضاح الزجاجي وابن يعيش وشرح الحدود للفاكهي.  َجنَّ
ْ
ْصَحاُب ال

َ
اَدىَٰ أ

َ
استدل الرض ي باآلية القرآنية ﴿َون

اِر﴾ ْصَحاَب النَّ
َ
في التعبير عن الزمن املستقبل. هذه اآلية علتان، أوال إرادة   ليدل على استخدام صيغة ماضية 45أ

في أفعال الناقصة )بات(، بّين الرض ي   46املاض ي. ثانيا إخبار عن هذا الحدث.  هللا لوقوع هذا الحدث قطعا كأن يقع في  

الثة أنها يتضمن معنيين، جميع الليل وصار. احتج الرض ي هذا الفعل الناقص يفيد معنى صار احتجاجا بث

ْت  األحاديث؛ رواية البخاري، وأبي داوود، وأحمد والبخاري.
َ
ْيَن َبات

َ
وفي إفادة 47َيُدُه(.  الشاهد في هذه األحاديث )أ

الصيغة املاضية الزمن املاض ي واملستقبل بعد )كلما(، ذكر الرض ي بيتين شعريين من مسجاح بن سباع وعمر بن  

 48املضارع أبعد )كلما( الشرط.  أبي ربيعة، وهذان بيتان داللة على استخدام 

من أخذ آراء رايت بدون مالحظة آراء  في عرض املفهوم الزمني عند املحدثين، ترى الباحثة أن املخزومي أكثر 

النحاة اآلخر مثال في قضية اقتران الزمان بالفعل ليس أصيال بل حديثا وتقديم وجود الفعل الدائم من الفعل  
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ناسبة في تأليف الكتاب النقدي ألنه محتاج إلى تحليل اآلراء املختلفة للحصول على  املاض ي. فهذه الطريقة غير م

على كّل لقد استفاد املخزومي من األدلة املختلفة من اآليات القرآنية واألشعار العربية في بناء  وجهة أقرب إلى الحق.

مثل شعر الهذلي وقول الزمخشري وابن    نظرياته. مثال في توضيح وظيفة )قد(، الحظها املخزومي من األدلة املتعددة

استخدم املخزومي األشعار من زفر بن    49.  عصفور نقل من ابن هشام وأيضا قول سيبويه في باب نفي الفعل ل)قد(

 50الحارث وأبي تمام وأبي طيب والبحتري والجاحظ في عرض داللة )كان فعل( و)قد كان فعل( و)كان قد فعل(. 

هذا الكتاب مصطنع من كتابة البحث الذي يأخذ املنهج الوصفي من الغربيين  أما في كتاب تمام حسان، 

في موضوع داللة األفعال الزمنية، حاول املؤلف   51كالم العامي واللغات األجنبية. ومصادره من الكالم الفصحى وال

( واالستمرار  perfectأن يتبع تقسيم األفعال حسب جهاتها من اللغة اإلنجليزية التي لها جانبي االنقطاع ) 

(progressive( للزمن املاض ي )past( والحاضر )present( واملستقبل )future )52  األدوات في تعبير هذه  وعاينت

جهات الفعل. هذه الجهات متكاملة تغطية جميع الجهات الزمنية فقط إظهار املشاكل في مالحظة تطبيقاتها، هل  

 تمام حسان األدلة املأخوذة في بناء نظريته في جهات الفعل.يستخدمها العرب في كالمهم اليومي؟ ما ذكر 

ضارع الزمنية، لم يذكر األدلة التي استخدمها شوقي ضيف في في موضوع داللة املاض ي الزمنية وداللة امل

تحديد تلك الدالالت.ولكن في نظر الباحثة، هذه الطريقة مقبولة ألنه يهدف املؤلف في تأليف هذا الكتاب تيسير  

لمية  ،غير أن هذه الطريقة في الدراسة الع53حو؛ إلى التخلص من األحوال العقلية التي ستثقل فكر دارس ي النحوالن

  غير مقبولة ألن الباحثين ال يستطيعون أن يحللوا قوة االحتجاج في تخريج النظريات.

 خاتمة ال

 وبعد هذه الجولة البحثية، توصلت الباحثة إلى نتائج، ومنها:

النحاة موضوع البحث، ووافقوا على في تقسيم الزمن إلى املاض ي والحال أو الحاضر  جميع     .1

 املخزومي وهو بّدل الحال بالدائم. واملستقبل سوى  

جميع النحاة موضوع البحث وافقوا على أنه في تحديد داللة فعلية الزمنية ال بّد من مراعاة السياق        .2

 ليس مجرد النظر إلى صيغها الصرفية.

ضوع  اهتم القدامى واملحدثون بجهات الفعل، إال أنهم اختلفوا في مدى مراعاتهم الستقاللها في مو     .3

 واحد. 

نجح تمام حسان في عرض جهات الفعل عرًضا متكامال لكن ليس له شواهد قوية من كالم العرب     .4

 البلغاء أو األشعار الجاهلية تؤيد هذه الجهات. 

 فة مهمة في تحديد األزمنة املعبرة فيه. تعريف الفعل له وظي    .5

 لة الزمن للفعل.األفعال الناقصة لها وظيفة سياقية في تحديد دال     .6

 تعد الظروف الزمنية من القرائن اللفظية في تحديد داللة الفعل الزمنية.     .7

ص املحدثون  بينما خص   لم يخصص سيبويه والرض ي بابا خاصا في نقاش البعد الزمني لألفعال،    .8

 بابا في هذا املوضوع، مما يدل داللة واضحة على اهتمامهم به. 

ن أكثراهتماًما من القدامى في موضوع الزمن، إال أن أبرز الضعف عندهم يكمن في رغم أن املحدثي     .9

 االستدالل بسبب قلة عرض األدلة في وصف نظرياتهم. 
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 : هوامش البحث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *طالبة املاجستير في قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا.
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 عالقة وزن اسم الفاعل الثالثي املجرد بضبط وزن مصدر الفعل الثالثي املجرد

 "دراسة مقارنة بين كتاب سيبويه ومعجم تاج العروس" 

 

 حنفي دولة  كتور د ال ستاذاأل 

 رجب دومة  الدكتور 

 ______________________________________________________________ 

 

 ملخص البحث 

  ما زال ك
ً
 لقواعد اللغة العربية في كل علومها، وُيعد تقعيد سيبويه في باب املصادر تقعيدا

ً
 صافيا

ً
تاب سيبويه يمثل نبعا

 وضوابط ألوزان 
ً
، حيث وضع أسسا

ً
 متبعا

ً
، ونمطا

ً
املصادر للفعل الثالثي املجرد، كوزن الفعل، وتعدي الفعل  فريدا

 إلى حد ما في معاجم لغتنا العربية،  ولزومه، ووزن اسم الفاعل، وتطلب املعنى، ولكن ي
ً
ظل توظيف هذه القواعد ضعيفا

ثي املجرد،  ولشعور الباحث بوجود مشكلة في فهم العالقة بين وزن اسم الفاعل الثالثي املجرد ووزن مصدر الفعل الثال

ثي عند سيبويه، ولعل  فإن هذا البحث يهدف إلى  إشهار العالقة بين وزن اسم الفاعل الثالثي، ووزن مصدر الفعل الثال

تاج العروس من أفضل املعاجم التي اهتمت بضبط مصادر الفعل الثالثي املجرد تكملة ملا بذله صاحب القاموس  

 على مدى توظيف صاحب التاج لضوابط  املحيط من ضبطه للمصادر الثالثية في معجم
ً
ه، فاتخذه الباحث مثاال

م تصنيفها وتحليلها، وقد توصل  سيبويه في هذا الباب، واتخذ الباحث املنهج ال
َ
 لهذه الدراسة، ومن ث

ً
وصفي منهجا

لالزم، كان  البحث لنتائج أهمها اعتماد سيبويه على وزن اسم الفاعل في ضبط مصادر الفعل الثالثي املجرد املتعدي وا

 في املصادر املحضة للفعل الثالثي املجرد املتعدي والالزم، واملص 
ً
 بل مقيسا

ً
 مباشرا

ً
ادر املعنوية كذلك،  وأما  اعتمادا

 في ضبط بعض أوزان املصادر املعنوية للفعل 
ً
 جدا

ً
الزبيدي فإنه لم ُيشِهر تلك العالقة في معجمه، ولم يوظفها إال قليال

 م مما بناء فعله على كُرم، فكان اضطراب ترتيب املصادر مع أسماء فاعليها ظاهر في تاج العروس.الثالثي املجرد الالز 

 

تاج العروس   ،كتاب سيبويه ، وزن مصدر الفعل الثالثي املجرد ،ضبط ، وزن اسم الفاعل ، عالقة فتاحية:ملا كلمات ال

 .للزبيدي

 

 املقدمة:  

املهتمة بتقعيد الظواهر اللغوية غير املضبوطة في معاجمنا اللغوية، ومن  يأتي هذا البحث ضمن الدراسات اللغوية 

 ظاه
ً
 أوزان مصادر الفعل الثالثي املجرد، ومن أهم ضوابطها وزن الفعل، وعمله،  الظواهر اللغوية التي تعاني اضطرابا

ً
را

ن باستعماله لوزن اسم الفاعل في  ووزن اسم الفاعل، واملعنى، وُيعد سيبويه من األوائل الذين مّهدوا الطريق للدارسي

 في معاجمنا    ضبط وزن مصادر الفعل الثالثي املجرد، ومع الجهد الذي بذله سيبويه في الكتاب إال 
ً
 قائما

ً
أننا نلحظ ضعفا

اللغوية لعدم توظيفها لوزن ااسم الفاعل في ضبط وزن املصدر، وكذلك تقصيرها في إشهار تلك العالقة القائمة بينهما،  

  بل إغف
ً
 غريبا

ً
 وتقصيرا

ً
 ظاهرا

ً
ال بعض املعاجم للتصريح بذكر صيغة اسم الفاعل في كثير من املواد اللغوية، ُيعد خلال

صناعة تلك املعاجم،  فجاء هذا البحث محاولة إلشهار وبيان  تلك العالقة بين وزن املصدر ووزن اسم الفاعل   في

 اذج معدودة، فجاء البحث في مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة. باملقارنة بين كتاب سيبويه وتاج العروس للزبيدي بنم
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لثالثي املجرد املتعدي والالزم الصحيح واملعتل في كتاب  : ضبط وزن اسم الفاعل ألوزان مصدر الفعل ااملبحث األول 

روس.سيبويه ومقارنته بما ورد في تاج الع



 

228 
 

: ضبط وزن اسم الفاعل ألوزان مصدر الفعل الثالثي املجرد املتعدي الصحيح واملعتل في كتاب  املطلب األول 

 سيبويه ومقارنته بما ورد في تاج العروس.

عة من املصادر  در بتقّديمه املصادر التي تكون أفعالها متعدية، وأثبت مجمو ابتدأ سيبويه كالمه عن املصا

فاألفعال تكون من هذا على   وأفعالها من أبواب مختلفة، والتزم في أغلبها بالتصريح باسم الفاعل، فقال ابتداًء:)

، واال 
ً
ْعال

َ
(ثالثة أبنية: على فَعل يفُعل، وفَعل يفِعل، وفِعل يفَعل. ويكون املصدر ف

ً
فعّد من الباب األول  1سم فاعال

 فهو خالق، ودق  ومثاليه خمسة مصادر  
ً
قا

ْ
ل
َ
ق خ

ُ
ل
ْ
لق يخ

َ
 فهو قاتل، وخ

ً
ْتال

َ
تل يقُتل ق

َ
ضبطها بأسماء فاعليها، وهي ق

 فهو داق،
ً
ا
ّ
 فهو حابس،2يُدق دق

ً
 فهو ضارب، وَحَبس يحِبس حبسا

ً
وأما الباب الثاني وهو  3وَضَرب يضِرب َضْربا

ِعل يفَعل ف
َ
 ف

ً
 فهو الِقم،  قد ذكر سيبويه فيه أربعة أمثلة وهي لِحس يلَحس لْحسا

ً
ْقما

َ
 فهو الِحس، ولِقم يلَقم ل

 فهو مالج.
ً
جا

ْ
جه مل

َ
 فهو شارب، ومِلجه يمل

ً
ْربا

َ
،   4وشِرب يشَرب ش

ً
ْتال

َ
واملصادر األولى التي ذكرها سيبويه وهي  ق

، لم تتعدد مصادرها عند الزبيدي في التاج
ً
، ودقا

ً
آخر وهو  5، وخلقا

ً
 فإن صاحب التاج عد له مصدرا

ً
سوى قتال

ْق 
َ
 على كالم سيبويه في عده لهذا البناء من أبنية التكثير في املصادر، 6تالت

ً
وقد صّرح الزبيدي باسم  7معتمدا

ولم يذكر الزبيدي للمصدر  9وهو قاتل، وكذلك أشار إلى اسم الفاعل من الخلق وهو الخالق،8الفاعل من القتل،

 اس
ً
ا
ّ
، فإن الزبيدي 10م فاعل.دق

ً
، وحبسا

ً
 لضرب وهو وأما املصدران ضربا

ً
 واحدا

ً
في مادة ضرب ذكر مصدرا

ْرب، ولكنه تبع الفيروز آبادي في تعداد أسماء الفاعلين، غير أنه أثبت كالم شيخه في نقده لفعل املجد في 11الضَّ

، والضرب معروف  ضربه القاموس من تخليطه ألسماء الفاعلين بالصفات وغيرها حيث قال)
ً
يضربه ضربا

 وهو ضارب 
ً
وضريب كأمير، وضروب كصبور، وضرب ككتف، ومضرب بكسر امليم، كثيره أي  )وضربه( مشددا

الضرب أو شديده، ومضروب وضريب، كالهما بمعنى، وقد جمع املؤلف بين هذه الصفات دون تمييز بين فاعل  

د، وهو نوع من التخليط ينبغي التنبيه له، كذا قاله  أو مفعول أو صفة مشبهة أو أسماء مبالغة، في نمط واح

ولم يبين الزبيدي الخلل في تعدد أسماء الفاعلين للمصدر ضرب كضارب وضريب، ولم يفسر مناط   12يخنا(ش

،  13النقد الذي أراده شيخه، مع أنه نقل كالم سيبويه في التفريق بين الضارب، والضريب،
ً
كما سيأتي الحقا

يكون اسم الفاعل للمصدر الضْرب  نفسه عناء الشرح لكالم شيخه الفاس ي، وفي هذه الحالة  فالزبيدي لم يكلف  

 عن اعتبار وزن اسم الفاعل في  
ً
 جدا

ً
هو ضارب فقط دون ضريب، وفي املصدر الحْبس فإن الزبيدي كان بعيدا

، وزاد عليه املحَبس،
ً
ونسبه لسيبويه،  14ضبط وزن املصدر ومعناه، فنجده ذكر املصدر وهو حبس يحبس حبسا

 هنا، وهذا  15هو محبوس، وحبيس(وصرح بأنه من حد ضرب، ومع ذلك قال:)ف
ً
، ولم يذكر اسم الفاعل حاِبسا

عجيب، مع أنه تعرض لحابس في إيراده لحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث قال:)حبسها حابس  

راه غِفل عن  ، ومع ذا فقد ذكر الزبيدي معنى حبيس وكيف أنها تكون  16الفيل(
ُ
بمعنى مفعول أوُمفَعل، فهل ت

ها في أول املادة، أم عدها مقيسة فلم يذكرها؟ ولو كان ذلك كذلك فلماذا ذكر القاتل، والخالق،  حابس ليذكر 

فهذا اضطراب ظاهر في صناعة املعجم. وأما مصادر الباب الثاني التي أوردها سيبويه وهي اللحس، واللقم،  

حسة لزبيدي عّد للحس ثالثة مصادر أخرى وهي الــَملحس، واوالشرب، وامللج، فإن ا
ُّ
حسة، والل

َّ
  17لل

ً
، ولعلها جميعا

 كاسم فاعل، ولم يضبط به 18ال تمثل الحدث بمعناه الحقيقي، فهي مصادر معنوية، 
ً
والزبيدي لم يذكر الحسا

 سيبويه، 
ً
  ولكن19وزن املصدر، وأما اللقم فلم تتعدد مصادره عند الزبيدي موافقا

ً
ه لم يذكر اسم الفاعل القما

 التي ذكرها في آخر املادةكضابط للِقم اللقمة لْق 
ً
 بمعنى كتب كتابا

ً
قما

َ
َقم ل

َ
، وكذلك ليميز بينه وبين ل

ً
شير  20ما

ُ
، وأ

ولعل املشار إليه في حاشية التاج  21في حاشية التاج إلى وهم الزبيدي في نقل لقم عن ابن القطاع، بل هي ملق.

 من النساخ، وأصوب مما أثبت
ً
ْرب  ه الزبيدي في معجمه، إن لم يكن تصحيفا رب عّد الزبيدي الشَّ في املصدر الشَّ

 لشرب، وأما التشراب، واملشرب، فهما مصدران معنويان كما أسلفنا، ولم يذكر الزبيدي اسم  
ً
بالفتح مصدرا
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 به فعل ذلك ليفرق بي
ً
ْرب بالفتح، وكان حريا

َ
رب بالفتح،  الفاعل شارب كضابط للمصدر الش

َ
ن املصدر الش

رب بالضم، مع كفاية ا  ، حيث قال:)أو الشرب بالفتح مصدر، وبالضم والكسر  والشُّ
ً
 ال تلميحا

ً
ملجد له تصريحا

وأما املصدر الـــَملج فإن الزبيدي وافق سيبويه في عد مصدر واحد له، غير أنه ضبط الفعل كنصر  22اسمان(

ر مثال سيبويه كأنه يشير إل
ّ
 لم يذوسمع، فأخ

ً
كر اسم الفاعل  ى أن الوزن املشهور فيه من باب نصر، وهو أيضا

مصادر الفعل الثالثي املجرد املتعدي املعتل، فإن سيبويه نهج فيها  وأما ما يخص  23مالج كضابط السم الفاعل،  

ْعل، واسم فاعله على فاعِ 
َ
ل، فأما اليائي  ذات املنهج حيث بدأ باملعتل الالم بالياء أو الواو، وجاء مصدره على ف

مي، في رمى، وهو راٍم، فهو مث ي  فكالرَّ
ْ
ل
َّ
، وهو ضارب، ومثل ذلك من املصادر الــَمْري وهو مار، والط

ً
يل ضربته ضربا

و وهو قاٍل،
ْ
ْزِو، في غزا، وهو غاٍز، ومثله الـَمْحو فهو ماٍح، والّقل

ّ
واملتتبع لهذه  24وهو طال، وأما الواوي فكالغ

 وهو الرمي، وصرح باسم  ا في تاج العروس يجد أن الزبيدي ذكر للرمي املصادر وأسماء فاعليه
ً
 واحدا

ً
مصدرا

 لعدد من املعاني األول بمعنى مسح ضرع الناقة، ولم يذكر كيف  25الفاعل راٍم فقط،
ً
وَعّد الزبيدي املْري مصدرا

والثالث مراه  27منه،والثاني بمعنى استخراج الش يء، وأيضا لم يصرح باسم الفاعل 26يكون اسم الفاعل منه،

، وهذا  28يصرح باسم الفاعل، حقه جحده، وهنا أيضا لم 
ً
والزبيدي لم يذكر ماٍر كاسم فاعل في هذه املادة أبدا

 به   32ولسان العرب، 31واملحكم، 30والصحاح، 29عجيب منه رحمه هللا، فلعله تبع في ذلك التهذيب، 
ً
فكان خليقا

 
ً
يدي أن أورد مقالة ألبي  ولم يذكر له اسم فاعل، ثم لم يلبث الزب33،سد هذه الخلة، وعد الزبيدي الطلي مصدرا

، وغزاوة، وصرح الزبيدي    34عمرو فيها )وليل طال، أي مظلم(.
ً
، وغزوانا

ً
وأما الغزو فقد عّد له الزبيدي مصادر غزوا

، ولكنه لم يصرح باسم ف35فيه باسم املصدر غاز تبعا ألصل التاج،
ً
اعله مع ذكره  وعّد الزبيدي املحو مصدرا

و  36حمد صلى هللا عليه وسلم املاحي،لصيغته كاسم من أسماء النبي م 
ْ
وأما القلو فإن الزبيدي عّد له مصدر الَقل

وهو الذي يرمي بالخشبة الصغيرة التي  38واستدرك القالي على املجد،37بمعاٍن، الرمي، والسوق الشديد، والشواء،

لة، وبذلك يكون الزبيدي قد عّد ا
ُ
املعاني األخرى.ثم تناول    لقالي كاسم فاعل للمعنى األول فقط دون سائر تسمى ق

سيبويه مصادر الفعل الثالثي املجرد املتعدي املعتل األجوف بالياء أو الواو، وكان من ضوابطها أن يجيء املصدر  

، وهو خائف، وبعض العرب يقول خا 
ً
ْوفا

َ
ْعل، واسم فاعله على فاِعل، ومما ذكره ِخفته خ

َ
ٍف لقربه من  على ف

ِوف،39فِرق، وفزع، في املعنىوالبناء،
َ
ْيف،  40فأصل الفعل خ

َ
وقد صرح الزبيدي باملصدر الخوف وأضاف له الخ

 41والِخيف، واملخافة، والِخيفة، وصّرح باسم الفاعل خائف.

: ضبط وزن اسم الفاعل لوزن مصدر الفعل الثالثي املجرد االالزم الصحيح واملعتل في  املطلب الثاني

 العروس. كتاب سيبويه ومقارنته بما ورد في تاج 

فَعل يفُعل، وفَعل يرى سيبويه رحمه هللا أن املصدر الثالثي للفعل الثالثي املجرد الالزم مما فعله على 

فجعل من ضوابطه مجيء وزن اسم الفاعل  42، مما اسم فاعله على فاعل يكون على فعول، يفِعل، وفِعل يفَعل

ْعل في الفعل الثالثي املجرد الالزم مما بناؤه على   سيبويه رحمه هللا مصادر تأتي على  على فاعل، ومما ذكره  
َ
وزن  ف

ت، والَهْدأ، والَعْجز، 
ْ
ك  في الفعل الالزم، لتشابه أبواب  43فَعل يفُعل، وفَعل يفَعل،كالسَّ

ً
عول فيه قياسا

ُ
مع ورود ف

رجوع إلى تاج  وعند ال44اعل في كليهما على فاعل،الفعل في الالزم مع أبواب الفعل في املتعدي، ومجيء اسم الف

وعد الزبيدي  45العروس نرى أن الزبيدي قد أورد السكت والسكوت، وذكر من أسماء فاعليه ساكت، وَسكوت،

 وُعجوزا وزاد  46الهدأ والهدوء مصدران السم الفاعل هاديء،
ً
وأما العجز فقد عد له الزبيدي املصدران عجزا

، وتابع املج
ً
ذه املواد التزم الزبيدي بذكر اسم الفاعل، ومن املصادر  وفي ه47د في عده لعاجز كاسم فاعل،عَجزانا

،
ً
 على أصل املصادر عموما

ً
، وقياسا

ً
ْعل َسماعا

َ
فذكر سيبويه    49الَحْرد،48التي ذكرها سيبويه مما ُبني مصدره على ف

ْعل في حِرد، هما مجيء اسم الفاعل على حارد، وابتغا
َ
 علتين ملجيء ف

ً
،   ليغدو50ء التخفيف فأسكنوا َحَردا

ً
َحْردا
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والزبيدي في التاج قّدم الَحَرد على الحْرد كمصدر، وصرح بالحارد وحِرد كصيغتين السم الفاعل، وناقش القضية 

 عن مراد سيبويه في الكتاب، وكأنه في هذه املسألة لم يطلع على كتاب سيبويه فنقل كالم سيبويه عن ابن  
ً
بعيدا

إلى مراد سيبويه بتعليله ملجيء الحْرد مخففة عن الحَرد بسبب   ولم يلتفت الزبيدي 52ة عن ابن بري،ومر 51سيده،

مجيء اسم الفاعل على حارد، والعلة الثانية تخفيف العرب للحركة بإسكانها، مع نقله لكالم املفضل بأن الَحْرد  

ومن  54،ود هنا ألن له معنى آخر غير الغضبوتركوا الُحر 53باإلسكان عن العرب أكثر وهو املوافق لكالم سيبويه. 

عول، واسم الفاعل على فاعل، الُعتّو،  
ُ
مصادر الفعل الثالثي املجرد الالزم املعتل بالياء، أو الواو، مما جاء على ف

ِوّي، والــُمض ّي، وهو وثاٍو، وماٍض.
ً
 وصرح باسم ا55والُدنّو، وهو عاٍت، وداٍن، والث

ً
لفاعل   فعّد الزبيدي الُعتّو مصدرا

وأما الثوي فإن الزبيدي  57الزبيدي الدنو والدناوة مصدرين، ولم يصرح باسم الفاعل،وأورد   56عاٍت تبعا للمجد، 

وفي 59ولم يذكر ثاو كاسم فاعل، وإنما أورده في معنى مخصوص،58قدمه علي الثواء، وأسند األولى لسيبويه،

يء مصادر الفعل  سيبويه رحمه هللا في هذا الباب مجومما سطره  60املصدر املض ي لم يصرح باملاض ي كاسم فاعل،

عول، واسم الفاعل على فاعل، فقال:)
ُ
  الثالثي املجرد الالزم األجوف الواوي على ف

ً
وقالوا: غرت فأنا أغور غؤورا

 وهو ساقط.(
ً
 وهو قاعٌد، وسقط سقوطا

ً
 وهو جامٌد، وقعد قعودا

ً
للمشابهة  61وهو غائٌر، كما قالوا: جمد جمودا

، ومثل لهما بقعود، وذكر غائر عن  وفي تاج العرو  62ث البناء والعمل،من حي
ً
ؤورا

ُ
 وغ

ً
س أورد الزبيدي غْورا

، أي قام، وهو ضد  وأما الجمود فإن الزبيدي قال:)63الجوهري، 
ً
جمد املاء وكل سائل، كنصر وكرم، يجمد جمدا

 اسم فاعل،  64ملصدر.( ذاب وكذالك غيره إذا يبس، فهو جامد وجمد، األخير بفتح فسكون، سمي با
ً
فعّد جاِمدا

زوِل أزوال
َ
التاج فلم يستدرك على املجد هذا املصدر    ولكنه ذهل عن  الجمود  كمصدر لجمد الالزم، وهذا ِمن أ

مع شدة حرصه على تتبعه، والجمود من املصادر التي ذكرها سيبويه في الكتاب، وكذلك ابن منظور في 

ذات الباب من معجمه في مادة قند   تى يأتي على ِذكر الجمود كمصدر فيولكّن الزبيدي ال يلبث ح65اللسان،

(فيقول)
ً
،أو جمد تجميدا

ً
 لهذا الخلل إال طول التاج،  66وقيلعسل قصب السكر إذا جمد جمودا

ً
وال أعلم سببا

 أخرى قد تكون 
ً
ف فيها، ولكن إيراد املصدر في نفس الباب يوحي بأن هناك أسبابا ِ

ّ
ل
ُ
   أوطول املدة التي أ

ً
حقال

زاد الزبيدي َمقعدا  سباب املؤدية لهذا الخلل في تاج العروس، للدراسة والبحث لتبيان األ 
ً
وفي املصدر قعودا

وقال األصمعي: بئر قعدة، أي  ولكنه لم يصرح باسم الفاعل قاعد، مع تكرار ذكره له كقوله:)67كمصدر آخر،

:)والقعد، محركة، جمع 68طولها طول إنسان قاعد( 
ً
وقال  69وحرس.(قاعد، كما قالوا حارس وقال أيضا

:)ويقال: رجل قاعد عن الغزو وقوم قعاد وقاعدون(
ً
 فإن الزبيدي أثبته، وزاد  70أيضا

ً
وفيما يخص املصدر ًسقوطا

،
ً
وأثبت املجد ساِقط كاسم فاعل وَسقوط، ووافقه الزبيدي على ذلك، ومما ذكره سيبويه مما  71معه َمْسقطا

عالخرجت العرب بمصدره عن الفع 
َ
   ول وأتوا به على ف

ً
قوله:)وقالوا: دام يدوم دواما وهو دائٌم، وزال يزول زواال

فهذه املصادر كان حقها الفعول للزوم أفعالها، واسم فاعلها على  72وهو زائٌل وراح يروح رواحا وهو رائٌح.(

م فاعل من الفعل دام  ولكنه لم يصرح بالدائم كاس 74وقد رقم املجد مصادر الدوم والدوام والديمومة، 73فاعل،

دوم، وقال الزبيدي هنا:)والدوم الدائم من دام الش يء يدوم إذا طال زمانه، أو من دام الش يء إذا سكن، ومنه  ي

فكالم الزبيدي هنا ال يعبر عن مراد املجد، وال  75املاء الدائم، والظل الدائم، وصفوهما باملصدر، وهو مجاز.(

 أو تصحيف
ً
، والصواب أن الدائمأدري لعل في الكالم سقطا

ً
وصف، ولكنه ليس باملصدر، فاملاء الدائم، والظل   ا

، وأما الزوال فإن املجد أثبت  
ً
الدائم، وصف باسم الفاعل، وأما لو قالوا ظل دوم، وماء دوم، لكان لكالمه جها

،
ً
، وَزَوالنا

ً
، أو ُزوال

ً
، وَزْوال

ً
، وُزؤوال

ً
إثبات املجد  لزبيدي في جميع ذلك، و ووافقه ا  76فيه مجموعة من املصادر هي َزواال

لُزؤول وإرداف الزبيدي له باملثال كقعود، مع ما مر من كالم سيبويه لكراهية العرب للفعول فيه إشارة إلى معنى  

وال  77الكراهة التي أرادها سيبويه، أي أنه قليل ولكنه مسموع، والسماع حجة في اللغة، ومقدم على القياس، 



 

231 
 

 كاسم فاعل، مع قوله مستدركا على املجد:)وليل زائل النجوم:  والزبيدي لم يذكر زائ87يحيط باللغة إال نبي، 
ً
ال

 لرائح ولم يذكر رائح كاسم  79طويل(
ً
، وذكر الروائح جمعا

ً
واح، وزاد الزبيدي املصدر َرْوحا ْبنا إلى املصدر الرَّ

ُ
وث

 80فاعل، وذكر هذه الصيغة  بمعان أخرى. 

 

عل املتعدي، والالزم، بضبط أوزان أسمائها، ومعالجة  مصادر املعنوية في الف: ضبط سيبويه للاملبحث الثاني

 الزبيدي لها في تاج العروس.

يقدم البحث في هذا املبحث نماذج معدودة ُيفسر فيها العالقة التي ضبط بها سيبويه املصادر املعنوية التي ال  

،
ً
 محضا

ً
ويأتي هذا املبحث في  82اب،ذكرها سيبويه في الكت ولكنها تفيد معنى من معاني املصادر التي81تفيد حدثا

 مطلبين. 

: ضبط سيبويه للمصادر املعنوية في الفعل املتعدي، بضبط أوزان أسمائها، ومعالجة  املطلب األول 

 الزبيدي لها في تاج العروس.

دوا به الفعل،  وقد جاء ش يء من هذه األشياء املتعدية التي هي على فاعٍل على فعيٍل، حين لم يري قال سيبويه:)

 شبهوه بظريٍف ونحوه، قالوا: ضريب قداٍح، وصريٌم للصارم. والضريب: الذي يضرب بالقداح بينهم.

 وقال طريف بن تميم العنبري:

 بعثوا إلي عريفهم يتوسم  أو كلما وردت عكاظ قبيلة 

ال بن سيده  وكذلك في املخصص 84وهذه العبارة عند السيرافي ليست كما في الكتاب،83يريد: عارفهم.(

 ملا نقله السيرافي 85فعبارته ليست كعبارة سيبويه،
ً
والزبيدي أورد كالم سيبويه في التاج فكانت عبارته قريبة جدا

قال سيبويه: هو فعيل بمعنى فاعل، وهو ضريب قداح، قال: ومثله قول طريف بن مالك  )في شرحه، حيث قال:

 العنبري: 

 فهم يتوسم بعثوا إلي عري أو كلما وردت عكاظ قبيلة 

سيبويه أمثلة ثالثة وهي ضريب، وصريم، وعريف، وهذه األسماء أفعالها هنا  أورد  86إنما يريد عارفهم(

 ليست متعدية، بل هي الزمة، وهي من بناء فُعل، أي ضُرب الرجل ضرابة فهو ضريب،
ً
وصُرم الرجل صرامة  87غالبا

لتفسير ورود هذه الصيغ في هذه املواد خصيصاء ويؤيد هذا ا89وعُرف الرجل عرافة فهو عريف، 88فهو صريم، 

في املعاجم اللغوية الزمة على وزن كرم، كما سيأتي اآلن،  والضابط األول لهذا التفسير قول سيبويه: "لم يريدوا  

 على وزن فْعل،
ً
 مجردا

ً
بل هو على غيرها من أوزان املصادر   به الفعل"، أي أن املصدر لهذه األسماء ليس حدثا

 يأتي من ظُرف الالزم،املعنوي
ً
الذي هو من    90ة املتاحة فيما كان اسم فاعله على ما يشبه ظريف، وذلك ألن ظريفا

ولعل مراد سيبويه هنا أن الضريب والصريم والعريف مشتقة مما بني فعله على كُرم، ومصدره مبني   91الظرافة،

  ،
ً
عالة غالبا

َ
ْعل على القياس، كما في ظرُ على ف

َ
 وظرافة فهو ظريف، فأما ضريب فقد قالوا  وقد يأتي فيه ف

ً
ْرفا

َ
ف ظ

وهي مأخوذة من املحيط البن سيده على ما   92في الوسيط )ضُربت يده يضُرب ضرابة، جاد ضربها( 

في مادة غزو، والعجيب أن الزبيدي لم يذكر املصدر َضرابة في معجمه، وذكر ضُرب بمعنى جادت يده 93يظهر،

وقد سبقت اإلشارة إلى  94فكيف للقاريء أن يعلم أن ضُرب مذكورة في غُزو، وهذا اضطراب في صناعة املعجم،

ُرف، فقال:)
َ
 وظرافة مصدرين لظ

ً
ْرفا

َ
وقد ظرف الرجل،  هذا عند الكالم على املصدر الجمود، وعّد الزبيدي ظ

 وظرافة كما في الصحاح، وهذه قليلة، وفي 
ً
في املحكم،   اللسان: ويجوز في الشعر ظرافة، وصرح بقلتهاككرم ظرفا

والخالصة، قال شيخن اكالم غيره يؤيد كثرتها، ويؤيده القياس، فهو ظريف من قوم ظرفاء هذه عن  

وأما الصريم فإن الزبيدي قال:)ومن املجاز الصارم الجلد املاض ي الشجاع من الرجال، شبه  95اللحياني.(
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، ولكنه 96رامة(بالسيف، وقد صرم ككرم ص
ً
أثبته عند نقله لكالم سيبويه في أول  ولم يصرح باسم الفاعل بْدأ

ولكنه  97استدراك في هذه املادة حيث قال:)قال سيبويه: وقالوا للصارم صريم كما قالوا ضريب قداح للضارب.(

 يلمح 
ً
كر آنفا

ُ
اإلجابة واضحة من خالل  لم يبين مناط العالقة بينهما، ملاذا قالوا صارم وصريم؟ واملتأمل ملا ذ

، والفعل املضبوط ككرم، وهذا في غاية الوضوح في انتقال الفعل من التعدي للزوم عند  املصدر، واسم الفاعل

 عندما قالوا:)
ً
صرمه  إرادة تحويل الصفة إلى سجية وغريزة، ولكن أصحاب املعجم الوسيط كان رأيهم مختلفا

َحبل وصرم الّنخ
ْ
 قطعه ُيَقال صرم ال

ً
 هجره َوُيَق صرما

ً
نا

َ
جر جزهما وصرم فال ُهَو مصروم  ل َوالشَّ

َ
ال صرم َوصله ف

 َماِضيا ِفي أمره فهو 
ً
 َوفالن كان جلدا

ً
 َماِضيا

ً
اطعا

َ
اَن ق

َ
ْيف صرامة وصرومة ك صارم  وصريم، صُرم السَّ

ل يطلبانها، وقد  والخلط ظاهر هنا، فلم ُيثبتوا صريم في صُرم مع أن املعنى، واملبنى في املصدر والفع98وَصروم.(

نُتْم َصاِرِمين﴾تفسير قوله تعالى: أحسن الزبيدي رحمه هللا في
ُ
ْم ِإن ك

ُ
ى َحْرِثك

َ
ُدوا َعل

ْ
ِن اغ

َ
بقوله:)إن كنتم   99﴿أ

وأما العريف، فإن الزبيدي  فجعل صارمين الوارد في اسم فاعل من الفعل املتعدي،  100عازمين على صرم النخل.(

 فأثبت في أولها أسماء الفاعلين حيث قال:)فهو عارف،
ً
وعريف، وعروفة يعرف األمور، وال ينكر    لم يبتعد بنا كثيرا

 رآه مرة، والهاء في عروفة للمبالغة، 
ً
 وقال طريف بن مالك: أحدا

 بعثوا إلي عريفهم يتوسم  أو كلما وردت عكاظ قبيلة 

وأتى الزبيدي باألمر على  101بويه: هو فعيل بمعنى فاعل، كقولهم: ضريب قداح.(أي: عارفهم، قال سي 

الرجل، ككرم وضرب عرافة مصدر األول، واقتصر الصاغاني والجوهري على الباب  وعرف وجهه عندما قال:)

)
ً
ْعل، ولكنه لم يصرح  102األول، أي: صار عريفا

َ
وقوله وضرب يدل على ما سبق ذكره أن املصدر قد يأتي على ف

.
ً
 هنا، بينما صّرح باملصدر َعرافة، واسم الفاعل عريفا

ً
 باملصدر َعْرفا

سيبويه للمصادر املعنوية في الفعل الالزم، بضبط أوزان أسمائها، ومعالجة الزبيدي    ضبط :  املطلب الثاني

 .لها في تاج العروس

ِهي من   عّد 
َ
سيبويه من  أوزان أسماء الفاعلين للمصادر في األفعال الثالثية الالزمة املعتلة، البهاء واسم فاعله بــ

 فهو جميل،
ً
بهاء والبهاءة مصدران وذكر لهما باٍه وبهي وبٍه أسماًء  وأورد الزبيدي ال 103َبُهو، كجُمل جماال

ط في أسماء ا104للفاعلين،
ّ
لفاعلين بين ما كان فعله على بُهو ككرم، وبين ما كان فعله ويبدو أن الزبيدي قد خل

 من مصادر بهى كسعى، وبحسب وزن املصدر ووزن  
ً
بهى كسعى، وهذا التخليط  لحقه في جعله البهاءة مصدرا

سم فاعله ومعناه فإن ترتيب املادة يكون بهاء وبهاءة من بُهو ككرم فهو بهي وبٍه، ومعناه الُحسن الثابت،  فعله وا

ويبدو إن الزبيدي كان على علم بطريقة 105البهاء للفعل بهى كسعى واسم فاعله باٍه ومعناه الُحسن الحادث،و 

فاعليها لضبط أوزانها،فقد أثبت الزبيدي علمه  سيبويه في معالجته للمصادر وأوزانها واستعماله ألوزان أسماء 

ولكنه لم يوظف هذا العلم ليضع كل  106عنوية،بهذ املنهج في مواطن من معجمه في معالجة املصادراملحضة، وامل

، ولكنه ضبط فعله بمثالين كرم، وهي 
ً
مصدر في محله بناء على وزن اسم فاعله، وعّد الزبيدي الجمال مصدرا

ومما أورده  107وهذه عن الفيومي، وذكر ثالثة أوزان ألسماء الفاعلين جميل، وُجمال، وُجّمال  املشهورة، وَعِلم،

 وهو نِقٌه، وقالوا النقاهة  املصادر املعنوية قوله:)سيبويه من هذه  
ً
ِهم، ونقه ينقه نقها

َ
 وهو ف

ً
َهما

َ
وقالوا: فهم يفهم ف

قولون عالم، وقالوا لِبق يلَبق لباقة وهو لبٌق، ألن ذا  والفهامة، كما قالوا اللبابة، وسمعناهم يقولون ناقه كما ي

، فهو بمنزلة الَفَهم 
ٌ
   108والَفهامة.(علٌم وعقٌل ونفاذ

ً
ْهما

َ
 عن املجد من املصادر ف

ً
وعّد الزبيدي في تاج العروس نقال

 ووصفه املجد بأنه األفصح ووافقه الزبيدي،وفهامة ونسبه الزبيدي لسيبويه، وِفهامة بال
ً
َهما

َ
كسر، وفهامية  وف

ِهم، 109كعالنية،
َ
ووْصفه للَفْهم بأنه   وضبط فعله بمثال فرح، وعد له من أسماء الفاعلين صيغة واحدة هي ف

 يصف فيه الَفْهم بأنه اسم  
ً
األفصح، غير ُمقنٍع، ألن الَفَهم كَفَرٍحهو الذي أثبته سيبويه، وألن الفيومي نقل قوال
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ه مما اضطربت فيه املعاجم الحديثة، وإليك على سبيل املثال ال  وهذا املصدر وفعله واسم فاعل110مصدر،

، ولم يذكر سائر املصادر، واستبدل األفصح بما هو  الحصر املعجم الوسيط الذي عد مصدر 
ً
ْهما

َ
 وهو ف

ً
 واحدا

ً
ا

ِهم، وفهيم، 111دونه،
َ
أن  ولعلهم توهموا في صيغة فاهم 112وعّد املعجم الوسيط من أسماء الفاعلين فاِهم، وف

! وتابعهم على ذلك املعجم العربي األساس ي،
ً
ألفعال قد  وما فعله أصحاب معجم تصريف ا113يكون الفعل متعديا

ْهم فقط فعدوا له صيغة فاهم كاسم فاعل دون سائر الصيغ،  
َ
يكون أقرب للصواب لو افترضنا أن املصدر هو ف

،  115ستدركه على املجد،وأما النقاهة فإن الزبيدي ا  114وصرحوا بأن الفعل الزم ومتعٍد،
ً
ْقها

َ
وعّد من املصادر ن

،
ً
َقهانا

َ
، ون

ً
قوها

ُ
ِقه وناقه، بمعنى سريع الفطنة والفهم وعّد له من أسماء الفاع116ون

َ
وقول سيبويه إن  117لين ن

، وفي هذا دليل آخر على ضعف  
ً
 مصدرا

ً
قوها

ُ
العرب يقولون ناقه كما يقولون عالم، هي إشارة منهوتنبيه إلى مجيء ن

ِبق ولصي
َ
هوم، وأما اللباقة فإن املجد استفتحها بأسماء الفاعلين ل

ُ
بيق، ثم  غة فاهم كاسم فاعل لعدم سماع ف

 ولباقة،
ً
َبقا

َ
ث باملصدر ل

ّ
واستدل الزبيدي هنا بكالم سيبويه فقال:)وقال سيبويه: بنوه  118ثّنى بالفعل كفرح، وثل

فانظر إلى الزبيدي كيف ُيقر باسم   119فهامة فهو فِهم.( على لبق ألنه علم ونفاذ، توهم أنهم جاءوا به على فِهم 

َهامة من دو 
َ
ِهم، وينسبه إلى ف

َ
 ن سائر املصادر التي سردها في هذه املادة. الفاعل ف

 

 : تصنيف وتحليل املصادر وأسماء فاعليها الواردة في البحث: املبحث الثالث

بحث مع أسماء فاعليها، بحسب ورودها في كتاب  يسعى الباحث في املبحث لتصميف املصادر الواردة في هذا ال

 وزن اسم الفاعل ومصدره من حيث القياس والسماع.سيبويه، وتاج العروس للزبيدي، وبيان العالقة بين 

 : جداول تصنيف املصادر وأسماء فاعليها الواردة في البحث.  املطلب األول 

 

 تاج العروس للزبيدي  الكتاب لسيبويه  

اسم   املصدر  تسلسل

 الفاعل 

اسم   املصدر  العالقة وزنه

 الفاعل 

 العالقة وزنه

1  
ً
ْتال

َ
  قياسية  فاِعل قاِتل ق

ً
ْتال

َ
 لم يبينها  فاِعل قاِتل ق

2  
ً
قا

ْ
ل
َ
  قياسية  فاِعل خاِلق خ

ً
قا

ْ
ل
َ
 لم يبينها  فاعل خاِلق خ

3  
ً
ا
ّ
  قياسية  فاِعل داّق  دق

ً
ا
ّ
 لم يبينها  لم يذكره  لم يذكره  َدق

4  
ً
 ضاِرب  َضْربا

 

 فاِعل

 

 قياسية 

 

 
ً
 ضاِرب  َضْربا

 ضريب 

 فاِعل

 فعيل

 لم يبينها 

5  
ً
  قياسية  فاِعل حاِبس حْبسا

ً
 لم يبينها  لم يذكره  لم يذكره  َحْبسا

6  
ً
ْحسا

َ
  قياسية  فاِعل الِحس ل

ً
ْحسا

َ
 لم يبينها  لم يذكره  لم يذكره  ل

7  
ً
ْقما

َ
  قياسية  فاِعل الِقم  ل

ً
ْقما

َ
 لم يبينها  لم يذكره  لم يذكره  ل

8  
ً
ْربا

َ
  قياسية  فاِعل شارب  ش

ً
ْربا

َ
 لم يبينها  لم يذكره  لم يذكره  ش

9  
ً
جا

ْ
  قياسية  فاِعل ماِلج  َمل

ً
جا

ْ
 لم يبينها  لم يذكره  لم يذكره  َمل

10  
ً
  قياسية  فاِعل راٍم  َرْميا

ً
 لم يبينها  فاِعل راٍم  رْميا

11  
ً
  قياسية  فاِعل مارٍ  َمْريا

ً
 لم يبينها  لم يذكره  لم يذكره  َمْريا

12  
ً
يا
ْ
ل
َ
  قياسية  فاِعل طاٍل  ط

ً
يا
ْ
 يبينها لم  لم يذكره  لم يذكره  طل
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13  
ً
ْزوا

َ
  قياسية  فاِعل غازٍ  غ

ً
ْزوا

َ
 غ

 
ً
َزوانا

َ
 غ

َزاوة
َ
 غ

 لم يبينها  فاعل غازٍ 

14  
ً
  قياسية  فاِعل ماٍح  َمْحوا

ً
 لم يبينها  لم يذكره  لم يذكره  مْحوا

15  
ً
وا

ْ
ل
َ
  قياسية  فاِعل قاٍل  ق

ً
وا

ْ
ل
َ
 لم يبينها  فاعل قاٍل  ق

16  
ً
ْوفا

َ
  قياسية  فاِعل خاٍف  خ

ً
 خوفا

 
ً
يفا

َ
 خ

 َمخافة 

 
ً
 ِخيفا

 ِخيفة

 خائف

ولم يذكر  

 خاٍف 

 لم يبينها  فاِعل

17  
ً
  قياسية  فاِعل ساكت  سكتا

ً
تا

ْ
 َسك

 
ً
 ُسكوتا

 َساِكت 

 َسكوت 

 فاِعل

عول 
َ
 ف

 لم يبينها 

18  
ً
  قياسية  فاِعل هاديء َهْدأ

ً
 َهْدأ

 
ً
 ُهدوءا

 لم يبينها  فاِعل هاديء

19  
ً
  قياسية  فاِعل اِجزع َعْجزا

ً
 َعْجزا

 
ً
 ُعجوزا

 
ً
 َعَجزانا

 لم يبينها  فاِعل عاجز

20  
ً
  سماعية  فاِعل حارد َحْردا

ً
 َحَردا

 
ً
 َحْردا

 حارد

 َحِرد

 فاِعل

ِعل
َ
 ف

 لم يبينها 

 لم يبينها  فاِعل عاٍت  ُعتوا  قياسية  فاِعل عاٍت  ُعّتوا  21

ّوا 22
ُ
وا قياسية  فاِعل داٍن  ُدن

ُ
 ُدن

 َدناءة

 لم يبينها  يذكره لم  لم يذكره 

23  
ً
ُوّيا

ُ
  قياسية  فاِعل ثاوٍ  ث

ً
ُوّيا

ً
 ث

واءً 
َ
 ث

 لم يبينها  لم يذكره  لم يذكره 

24  
ً
  قياسية  فاِعل ماٍض  ُمِضّيا

ً
 لم يبينها  لم يذكره  لم يذكره  ُمِضّيا

 

 

ِعيل َبهي  َبهاءً  25
َ
 َبهاءً  سماعية  ف

 َبهاءة

 باهٍ 

 َبِهي 

 َبٍه 

 فاعل

 فِعيل

 فٍع 

 لم يبينها 

26  
ً
  سماعية  فعيل َجميل  َجماال

ً
 َجميل  َجماال

 ُجمال 

 ُجّمال 

 فعيل

عال
ُ
 ف

ّعال
ُ
 ف

 لم يبينها 

27  
ً
ُؤورا

ُ
ُؤورا قياسية  فاِعل غائر غ

ُ
 لم يبينها  فاِعل غائر غ
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28  
ً
  قياسية  فاِعل جامد  جمودا

ً
 لم يبينها  فاِعل جاِمد  َجْمدا

29  
ً
  قياسية  فاِعل قاعد قعودا

ً
عودا

ُ
 ق

 
ً
 َمْقعدا

 يبينها لم  ه لم يذكر  لم يذكره 

30  
ً
  قياسية  فاِعل ساقط ُسقوطا

ً
 ُسقوطا

 
ً
 َمْسقطا

 ساِقط

 َسقوط 

 فاِعل

عول 
َ
 ف

 لم يبينها 

31  
ً
  سماعية  فاِعل دائم َدواما

ً
 َدْوما

 
ً
 َدَواما

 دْيمومة

 لم يبينها  لم يذكره  لم يذكره 

32  
ً
  سماعية  فاِعل زائل  َزواال

ً
 َزَواال

 
ً
وال

ُ
 ُزؤ

 
ً
 َزْوال

 
ً
 ُزوال

 
ً
 َزوالنا

 لم يبينها  يذكره لم  لم يذكره 

33  
َ
  سماعية  فاِعل رائح  َرواحا

ً
 َرْوحا

 
ً
 َرَواحا

 لم يبينها  لم يذكره  لم يذكره 

34  
ً
 َضْربا

 َضرابة 

 

  سماعية  فعيل ضريب 
ً
 ضاِرب  َضْربا

 ضريب 

 َضروب

 فاِعل

ِعيل
َ
 ف

عول 
َ
 ف

 لم يبينها 

35  
ً
 َصْرما

 صرامة 

 

 سماعية  فعيل صريم 

 

 
ً
 َصْرما

 َصرامة 

 صاِرم 

 َصرام 

 َصروم

 فاِعل

عال
َ
 ف

عول 
َ
 ف

 لم يبينها 

36  
ً
 َعْرفا

 عرافة

 

  سماعية  فعيل عريف
ً
 َعْرفا

 َعرافة

 عارف 

 عريف

 َعروفة

 فاِعل

عيل
َ
 ف

عولة
َ
 ف

 لم يبينها 

37  
ً
ْرفا

َ
 ظ

 ظرافة 

 

  سماعية  فعيل ظريف 
ً
ْرفا

َ
 ظ

رافة 
َ
 ظ

 سماعية  فعيل ظريف 

 قياسية 

 

38  
ً
َهما

َ
 ف

هامة 
َ
 ف

ِعل فِهم 
َ
  سماعية  ف

ً
ْهما

َ
 ف

 
ً
َهما

َ
 ف

 
َ
 َهامة ف

 ِفهامة 

هاِمية 
َ
 ف

ِهم 
َ
ِعل ف

َ
 سماعية  ف

 نقاهة 39

- 

 نِقه

 ناقه

 فِعل

 فاِعل

 سماعية 

 قياسية 

 
ً
ْقها

َ
 ن

 
ً
قوها

ُ
 ن

 نقاهة

 نِقه

 ناقه

ِعل
َ
 ف

اِعل
َ
 ف

 سماعية 

لم  

 يذكرها 
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ً
قهانا

َ
 ن

باقة 40
َ
  سماعية  فِعل لِبق ل

ً
َبقا

َ
 ل

َباقة
َ
 ل

ِبق
َ
 ل

 لبيق

 فِعل

 فعيل

 سماعية 

 سماعية 

 

 حليل الجدول: : تاملطلب الثاني

 وأربعين  40ورد في هذا الجدول أربعون )
ً
 للفعل الثالثي املجرد املتعدي والالزم، عّد لها سيبويه واحدا

ً
( مصدرا

عول في الالزم، وأما  
ُ
عل في املتعدي، وف

َ
 للفاعل، منها سبع وعشرون صيغة قياسية، ملجيء املصدر على وزن ف

ً
اسما

بت 
ُ
، منها  أمامه أنه سماعي فلتخلف شر ما أث

ً
ط من شروط سيبويه، وبلغت ألفاظ السماعي أربعة عشر لفظا

عول، وستة ألفاظ على وزن فعيل  
ُ
ْعل أو ف

َ
خمسة ألفاظ على وزن فاعل لتخلف شرط املصدر فلم يأت على ف

ِعل ل
َ
عول، وثالثة ألفاظ على وزن ف

ُ
ْعل أو ف

َ
ذات السبب املذكور،  لتخلف املصدر كذلك فلم يأت على وزن ف

 في أغلب املواد اللغوية من حيث تسميته للمصدر واسم الفاعل، ولكنه في بعض  وسيبوي
ً
 جدا

ً
ه كان واضحا

الحاالت لم يصرح باملصدر كما هو الحال في اسم الفاعل ضريب، وصريم، وعريف، فهذه الثالثة ضبطها سيبويه  

نما اجتهد فيها الباحث بحسب  فة، ولم يذكرها سيبويه، وإبمثال ظريف، فمصادرها الضرابة، والصرامة، والعرا

ثبتت في الجداول مع املصدر املحض الضْرب،  
ُ
فهمه ملدلول كالم سيبويه من خالل ضوابطه التي ذكرها فأ

ْرف والظرافة، وأما الزبيدي في تاج العروس فعّد لهذه املصادر األربعين اثنين  
َّ
والَصْرم، والَعْرف، وكذلك الظ

، فلم يغادر الزبيد  وسبعين
ً
  مصدرا

ً
ي من املصادر التي أوردها سيبويه في الكتاب الواردة في هذا البحث إال مصدرا

  
ً
 واضحا

ً
 هو الجمود وقد ذكر الباحث كيف أن الزبيدي ذكر هذا املصدر في غير مادته، مما يعطي انطباعا

ً
واحدا

عنه في مادته أن يكون  الباحث إن لم يجد ما يبحث عن مدى الخلل الذي يعاني منه التاج فال يأمنّن القاريء أو 

مذكورا في ثنايا التاج، وقد تكرر معنا في هذا االكم املحدود من املواد هذا الفعل من الزبيدي كما في الضريب،  

 سقط املصدر ضرابة من الزبيدي في تاج العروس على شهرته، ومع حرص الزبيدي على  
ً
وفي هذا الحرف أيضا

ْعداد املصا
َ
هذا البحث، وأما أسماء الفاعلين وعالقتها بوزن املصدر فإنه الزبيدي  در كما هو ظاهر في  جداول ت

كان مضطربا كأشد ما يكون االضطراب، فلم يصرح بالعالقة بين اسم الفاعل ووزن مصدره في ست وثالثين مادة 

َعل يفُعل أو يفِعل
َ
ِعل يفَعل، املتعدي و من املواد املذكورة في هذا البحث، مما فعله من باب ف

َ
الالزم، ونجده  ، وف

 يصرح باسم الفاعل في مصدر مشهور مثل قاتل، وخالق وهما قياسيان، ومصادرهما قياسية كذلك،  
ً
أحيانا

 عن إيراد بعض أسماء الفاعلين كالداّق، واملاحي، والالقم، مع إنها قياسية كذلك، فمنهجه  
ً
ولكنه ُيضرب صفحا

عول أي في  وظف العالقة الكائنة بين و مضطرب هنا، والزبيدي لم ي
ُ
ْعل أو ف

َ
زن اسم الفاعل فاعل واملصدر ف

القياس ي من أسماء الفاعلين ومصادرها، فلم يصرح الزبيدي بالقياس في اسم الفاعل فيما ورد في هذا البحث إال  

، ولعله يقصد القياس الخاص
ً
ُرف ظرافة، فهو ظريف، فجعله قياسا

َ
في صيغة   في مادة ظرف ملجيئه من ظ

وفي ثالثة مواد جعل العالقة بين اسم الفاعل ووزن املصدر سماعية،   121لم يصفه باملقيس، وسيبويه 120معينة

كما أنه أضرب عن ذكر اسم الفاعل في ست عشرة مادة، منها ثالث عشرة مادة فيها اسم الفاعل قياس ي مع وزن  

ْعل، وأربعة مصادر على و 
َ
عول، والثالثة املتبق مصدره، تسعة مصادر على وزن ف

ُ
ية مصادرها سماعية على  زن ف

، ولعلها إشارة إلى إمكان  
ً
وال

ُ
عال ُسمع في بعضها الفعول كما في ُزؤ

َ
َعال، وفي هذه الثالثة التي على وزن ف

َ
وزن ف

 من عدم اعتماد الزب
ً
، فاملانع الثقل وهو املوصوف بالكراهة، وهذا ما أشرنا إليه سابقا

ً
وحا

ُ
، وُرؤ

ً
وما

ُ
يدي ملنهج  ُدؤ

، أو عدم ذكره، وفي السماعي كذلك، وال َيظن ظاّن  واضح في معجمه ب
ً
خصوص ذكر اسم الفاعل إذا كان مقيسا

أن الزبيدي لم يكن على دراية بمنهج سيبويه فقد أشير في حواش ي البحث إلى مواطن في التاج تدل على علم  
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ال اسم الفاعل، بل إن  سيبويه وزن املصدر باستعم الزبيدي بمنهج سيبويه في املصادر، والعالقة التي ضبط بها 

 من باب فُعل، كما في مادة  
ً
الزبيدي استعمل هذه العالقة لضبط املصدر ولكنه خّص ذلك مما كان فعله الزما

ف الزبيدي هذه العالقة واعتمدها في معجمه لكان تحريره لكثير من املواد أكثر دقة  
ّ
نُبه، ونُزه، وغُزو، ولو وظ

 
ً
َهم على الَفْهم الذي قّدمه املجد ووافقه الزبيدي عليه،  مما هي عليه، والختار الزبوصوابا

َ
يدي تقديم املصدر ف

 في أن  
ً
َرب من باب واحد، وال شك أبدا

َ
ِهم فيه دون فاهم على األقل في كتاب سيبويه، فالَفَهم والط

َ
وذلك لورود ف

 عن
ً
 لكالم العرب، عاقال

ً
ِهما

َ
يف املعجم التي بلغت)أربع  سيبويه، ولعل طول مدة تأل الزبيدي رحمه هللا كان ف

 في مثل تلك األوهام،  التي يبقى على الباحثين دراستها وتصحيحها. 122عشرة سنة وأيام(
ً
 كانت سببا

 

 الخاتمة والنتائج:  

متميزة   في نهاية هذا البحث املوجز يخلص البحث إلى أن دراسة سيبويه ملصادر الفعل الثالثي املجرد كانت دراسة

ملنهجها، فهي أنموذج ُيحتذى ملن أراد التصدي لدراسة أبنية الصيغ الصرفية في اللغة العربية  لعتاقتها، وفريدة 

، ومن تلك الضوابط وزن اسم الفاعل على وزن  
ً
، وأوزان مصادر الفعل الثالثي املجرد وضوابطه خصوصا

ً
عموما

 لوزن املصدر في ا
ً
دي والالزم الصحيح واملعتل  لفعل الثالثي املجرد املتعفاِعل، الذي جعله سيبويه ضابطا

عول، وما خرج عن ذلك فهو معدود من املصادر املعنوية التي َضبطها سيبويه بأسماء فاعليها  
ُ
ْعل أو ف

َ
القياس ي ف

 ملن جاء بعده، 
ً
ِهم، وما أشبه ذلك، فكانت دراستة أساسا

َ
كذلك كما هو الحال في ضريب، وصريم، وعريف، وف

أغلب املواضع في هذا الباب بتلك العالقة بين وزن اسم الفاعل ووزن   البحث فإن سيبويه صّرح في وبحسب

مصدر الفعل الثالثي املجرد فكانت واضحة بحيث ال تخطئها العين، وال تفوت الـُمطالع، وأما الزبيدي في تاج  

 في جمعه ملصادر الفعل الثالثي املجرد مما أقر ع
ً
دركه عليه  ليه املجد في األصل أو استالعروس فقد كان موفقا

في التاج، ومع ذلك فقد فاته في هذا الكم املحدود الوارد من املصادر في هذا البحث مصدرين هما الجمود،  

والضرابة، وأما توظيف الزبيديلوزن اسم الفاعل في ضبط وزن املصدر للفعل الثالثي املجرد املتعدي والالزم مما  

َعل َيفُعل
َ
  بل بحسب البحث لم يبين العالقة بينهما  أو يفِعل، وفِعل يفَعل، و  فعله على ف

ً
 جدا

ً
فقد كان ضعيفا

فه في هذا البابمن ضبط وزن  
ّ
 في القياس ي، وذكرها في السماعي في ثالث حاالت فقط، فكان أغلب ما وظ

ً
مطلقا

جم التاج في منهج واحد من  اسم الفاعل ملصدر الفعل الثالثي املجرد ما كان باب فعله على فُعل، فلم يتسق مع

حيث ذكر اسم الفاعل أو عدم ذكره، فالزبيدي لم يضع خطة واضحة لهذا األمر في معجمه مما تسبب في  

اضطراب ظاهر من حيث صناعة املعجم، ومنفعة القاريء بالحصول على بغيته بسهولة ويسر في معجم ُيعد من  

 أّمات املعاجم اللغوية في اللغة العربية.

 

 ث: البحهوامش 
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 جتماعية أنموذجا علم اللغة االجتماعي وآثاره في تعليم العربية للناطقين بالصينية: الحياة اال 

 
1Matianping 

 عاصم شحادة علي األستاذ الدكتور 

 شمس الجميل يوب األستاذ املشارك الدكتور 

 

 البحث ملخص  

علم اللغة االجتماعي هو العلم الذى يدرس اللغة من حيث عالقتها باملجتمع، أوالعلم الذى يحاول الكشف عن  

. إنه ينتظم  2لوك اللغة وسلوك األفراد نحو اللغة فى املجتمعالقوانين واملعايير االجتماعية التى توضح وتنظم س

. إن اللغة العربية أكثر  3ترتبط بوظائفها االجتماعية والثقافيةكل جوانب بنية اللغة، وطرائق استعمالها التي 

العربية    اللغات السامية تحدثا، ومن أقدم وأجمل وأهم اللغات التي تنتشر في العالم، هي تتأثر بالبيئة الطبيعية

قين بالصينية  )خاصة البيئة الصحراوية( والثقافة اإلسالمية واضحا عميقا قويا. يؤدي تعليم اللغة العربية للناط 

ثنائية اللغة الصينية والعربية، كما هو سياهم في تعزيز التبادالت   دورا كبيرا مهما فيترشيح وتدريب املواهب

ت املتنوعة، نحو املجال الثقافي والفني، والسياس ي والدبلوماس ي،  الودية بين الصين والدول العربية في املجاال 

جي، والطبي والصحي، والرياض ي، والسياحي. تختلف الحياة  واالقتصادي والتجاري، والعلمي والتكنولو 

ت  االجتماعية )نحو عناصر البيئة الطبيعية والثقافة( في الدول العربية عنها في الصين كبيرا ظاهرا بينا. وقد أثر 

هذه االختالفات على عملية تعليم اللغة العربية للطالب الصينيين بشكل مباشر شديد واسع. يركز هذا البحث  

على آثار الحياة االجتماعية العادية والحياة االجتماعية الدينية في تعليم اللغة العربية للناطقين بالصينية، كما  

والتعلم، وتحسين كفاءة ونوعية التدريس،   التعليم نقدم بعض املقترحات للمعلم واملتعلم، إلصالح عملية

وتعزيز مبادرتهم الذاتية وميولهم ورغباتهم في الدراسة،  وتقوية التحصيل الدراس ي، وإثارة دافعية الطالب للتعلم،  

 وتوطد معرفتهم الخلفية وتوسيع آفاقهم الثقافية. 

  

 عربية للناطقين بالصينية، الحياة االجتماعية علم اللغة االجتماعي وآثاره، تعليم الالكلمات املفتاحية: 

 

 التمهيد:  

 .التعريف بعلم اللغة االجتماعي 1

هو فرع من علم  ( Sociolinguisticsالجتماعية أو اللغويات االجتماعية أو علم اللغة االجتماعي )علم اللسانيات ا

تماعية من حيث أنها تخلف وتدخل في اللغويات أو اللسانيات، يهتم بالخطوط العامة التي تميز املجموعات االج

القوانين التي تخضع لها الظاهرة اللغوية في تناقضات داخل املجموعة اللسانية العامة نفسها، والوقوف على 

حياتها وتطورها وما يعتورها من شؤونها الحياة، ومبلغ تأثرها بما عداها من الظواهر االجتماعية التي لها تأثير على  

لغة، وما تحمله هذه اللغة من طوابع الحياة التي يحياها املتكلمون، وطرائق االستعمال اللغوي  اختيار الناس ال

 .4تي يكتسبها اإلنسان في املجتمع ال

إن وظيفة علم اللغة االجتماعي البحث في الكيفيات التي تتفاعل بها اللغة مع املجتمع، وهو ينظر في 

.  5ائفها االجتماعية املختلفة مع بيان هذه الوظائف وتحديدهاالتغيرات التي تصيب بنية اللغة استجابة لوظ

االجتماعي كثيرة متنوعة، منها: مشكالت التنوعات اللغوية في املجتمع  املشكالت التي يعرض لها علم اللغة 
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الواحد، وموقع هذه التنوعات من اللغة النموذجية أو املشتركة، أو الفصحى في حالة العربية، ومشكالت 

اللغوي بين األمم أو الجماعات التي تستخدم لغات مختلفة، واملشكالت التي تسببها الثنائية أو   التواصل

لتعددية اللغوية في الوطن الواحد، ومشكالت تعامل األفراد لغويا طبقا للظرف واملناسبة والحالة وعالقة اللغة ا

 .6بالثقافة

االجتماعي الذي ينحصر جوهر العمل فيه في   ولكل من اللغويين وعلماء االجتماع اهتمامات بعلم اللغة

علق به من ظواهر لغوية واجتماعية يمكن أن يسير في  تنميط استعماالت اللغة اجتماعيا، هذا التنميط وما يت

 . 7اتجاهين: يسلكه اللغويون، وأخر يتبعه علماء االجتماع

(، وهو يعني بدراسة تأثير  Linguistics Generalيمكن أن يعد االتجاه األول جزءا من علم اللغة العامل )

ن هذا االتجاه اتجاها لغويا أو واقعا تحت  العوامل االجتماعية لطبقات املجتمع في لغة هذه الطبقات، وحسبا

مظلة علم اللغة العام يتمش ى مع تلك املدارس اللغوية التي تنعت أحيانا كثيرة باملدارس اللغوية االجتماعية،  

ية البحث في اللغة ولكن من منظور اجتماعي، وتمثلها حينئذ خير تمثيل املدرسة  وهي مدارس وظيفتها األساس 

 . 8فيرث اإلنجليزية بريادة

أما االتجاه الثاني في حقل الدراسة اللغوية االجتماعية فهو ما يسلكه علماء االجتماع، وعالم االجتماع  

درس اللغة بذاتها أو لذاتها، وإنما يأخذها على أنها  املهتم بالظاهرة اللغوية وأنماط سلوكها في املجتمع املعين، ال ي

الجتماعية وتفسيرها بصورة أدق وأعمق، حيث إن السلوك اللغوي في مادة ثرية لها أهميتها في توضيح الظواهر ا

نظره ال يعدو أن يكون ضربا من السلوك االجتماعي وبينهما تفاعل دائما، وتبادل في الكشف عن هوية األفراد  

لى م في مجتمعهم الكبير. إن مهمة علماء االجتماع في هذه الحالة توجه في األساس إلى إلقاء الضوء عومواقفه 

 . 9مشكالتهم باالعتماد على اللغة وطرائق توظيفها

م، عندماطبع كتابه  1966( William Labovاملؤسس العملي لهذا العلم وذلك في عام يعد ويليام البوف ) 

وعلماء اللغة االجتماعيين  Fishman، وشارل فارغسون 10إنكليزية مدينةنيويورك(( ))التراتبية االجتماعية في

طّوروا هذا العلم من خالل مراقبة املمرسات اللغوية بين املتحدثين في  C. Fergussonان البارزين مثل فيشم

 . 11اعي مجمعاتهم التي يعيشون فيها فأعطوا بذلك رؤية جديدة في دراسة اللغة من هذا الجانب االجتم

تماعية في تنبع أهمية علم اللغة االجتماعي من دوره في حل كثير من مشكالت التعليم، والعالقات االج 

املجتمعات املتقدمة، ملا للغة من دور فاعل في اإلفصاح عن العالقات االجتماعية والثقافية للمجتمع، بل لعلها  

ادة على كونها القناة التي يتعلم بها األفراد معارفهم  الوسيلة الوحيدة لإلفصاح عن هذه القيم وتلك العالقات زي

 . 12اتهم العلمية والعمليةويبنون بواسطتها شخصياتهم، ويحققون نجاح

كما تبرز أهميته في دوره الفاعل في دراسة وسائل االتصال املختلفة، على أساس أن االتصال هو الوسيلة 

ن أية حضارة ال تفصح عن نفسها إال بطرق االتصال بها، ومن  الهامة التي تنقل بها الحضارةمن جيل إلى جيل. وإ

توقفنا على أبعاد كيانه الحضاري، بما يؤكد مقولة بعض العلماء "إن  ثم فإن دراسة هذه الطرق في مجتمع ما 

 . 13اللغة هيالحضارة، وإن الحضارة هي اللغة"

ات االجتماعية بيناللغة كإنتاج  وعالوة عن ذلك، قد ساهم علم اللغة االجتماعي في الكشف عن العالق

اجز الجغرافية، وصعوبات التنقل التي  حضاري وبين املجتمع نفسه، والبحث عن الفوارق اللغوية بسبب الجو 

 .14تؤدي إلى عزل الجماعات بعضها عن بعض وإلى تباين لغوي 

 

 . أهمية اللغة العربية2
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اللغات السامية، وإحدى اللغات الرسمية الست في   تعتبراللغة العربية أكثر اللغات تحدثا ونطقا ضمن مجموعة 

ديسمبر كذكرى اعتمادالعربية بين لغات العمل    18العاملي للغة العربية في  منظمة األمم املتحدة، وُيحتفل باليوم  

فيها، وهي ما زالت ُمحافظة على تاريخها اللغوي والنحوي منذ قديم الزمان، كما هيإحدى أكثر اللغات انتشارا في 

 . 15مليون نسمة 467لعالم، يتحدثها أكثر من ا

مين، هي حاملة الثقافة العربية اإلسالمية، ومن أهم  إن اللغة العربية ذات أهمية قصوى لدى املسل 

مقومات الهوية العربية.وتبلغ اللغة العربية أوج املجد وذروة الشرفلكونها الوعاء للشريعة اإلسالمية، حيث جعلها  

 ن الكريم، وقال هللا تعالى عز وجل: ﴿اللهتعالى لغة للقرآ 
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َّ
 قت نفسه، هي لغة خاتم النبي محمدملسو هيلع هللا ىلص والسنة النبوية، ولغة الصالة.. وفي الو 18﴾ ِذي ِعَوٍج ل

اللغة العربية من أغزر اللغات من حيث املادة اللغوية، فعلى سبيل املثال يحوي معجم لسان العرب 

. ولها تأثير مباشر وغير مباشر على كثير من اللغات  19ألف مادة 80ثالث عشر أكثر من البن منظور من القرن ال

خرى فيالعاملاإلسالمي، كالتركية والفارسية والكردية واألوردية واملاليزية واإلندونيسية واأللبانية، وبعض األ 

 املتوسطية منها كاإلسبانية  اللغات اإلفريقية األخرى مثل الهاوسا والسواحيلية، وبعض اللغات األوروبية وخ
ً
اصة

لحاتها في اللغة اإلنجليزية واللغات األخرى، مثل أدميرال  والبرتغالية واملالطية والصقلية، ودخلت الكثير من مصط

 .20والتعريفة والجبر وأسماء النجوم

لنضح  كانت اللغة العربية لغة عاد وثمود وجديس وجرهم، وكانت منتشرة في اليمن، والعراق، وبلغت ا

موجودة في لغات عاملية  ، يتقدر على التعبير بمخارج حروٍف ليست  21والسمو والكمال حينما استقرت في الحجاز

 . 22أخرى مثل حرف الضاد، كما هي التي وحدت العرب عبر تاريخهم الطويل، وكانت لغة الحضارة عبر األزمان 

 رسمية في كل الدول العربية إضافة إلى كونه
ٌ
ا لغة رسمية في تشادوإريتريا وإسرائيل، هي إن العربية لغة

ّدرس رسميا أو غير رسمي في كثير من 
ُ
. وباإلضافة  23الدول اإلسالمية والدول اإلفريقية املحاذية للوطن العربيت

إلى ذلك، هي مهمة في التعرف على لغات أخرى من خالل الترجمة والنقل، حيث تتوسع مدارك اإلنسان ويتعرف  

 . 24على ثقافات أخرى 

 

 للناطقين بالصينية املبحث األول: آثار الحياة االجتماعية العادية في تعليم العربية 

مح نحوه: قابله به، وسدده  جاء معاني ”البيئة“ في القواميس العربية:”وبّوأه منزال، وفيه أنزله، كأباءه، وبّوأ الرُّ

 . 25ية، وبيئة سياسيةنحوه.والبيئة: املنزل والحال، ويقال: بيئة طبيعية، وبيئة اجتماع

مصطلح البيئة العناصرالحيوّية والكيميائّية   ويطلق Environmentفي املجال العلمي على مجموعة 

ر على وجودهاوبقائها
ّ
. يعرف محمود  26والفيزيائّيةالتي تحيط بالكائن الحي أو بمجموعة من الكائناتالحّية وتؤِث

ل طبيعي، أو شكل اجتماعي، إذ يشترك في استيطانه كل من  شمال حسن البيئة بأنها وسط مكاني، يتجسد في شك

 . 27ئنات الحية، وقد ينجم عن عملية االستيطان هذه جملة من اآلثار اإليجابية أو السلبيةاإلنسان والكا

البيئة الطبيعية هي عبارة عن املظاهر التي ال دخل لإلنسان في وجودها أو استخدامها، ومن مظاهرها:  

وانية، هي ذات تأثير مباشر  ، املناخ، التضاريس، واملاء السطحي، والجوفي والحياة النباتية والحيالصحراء، البحار

 . 28أو غير مباشر في حياة أية جماعة حيةمن نبات أو حيوان أو إنسان

نوضح آثار البيئة الطبيعية العربية وحياتها االجتماعية العادية في اللغة العربية من حيث كلمة التحية  

عية بين الصين والدول العربية  ميات املتنوعة للجمل، وأعمالها األدبية وآثار اختالفات البيئة الطبيوالتس 
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 فيتعليم العربية للطالب الصينيين باآلتي:

 . آثار البيئة الطبيعية العربية وحياتها االجتماعية العادية في اللغة العربية 1

 وأعمالها األدبية 

 عاش البدو العرب في الصحارى، هم أهل البادية، والرعاة الرحل، تعتمد  . آثارها في اللغة العربية قد1

حياتهم على رعي اإلبل واملاشية بشكل عام. إن البيئة الصحراويةالجديبة والقاسية والجافية تؤثر على البدو  

ءة،  شديدا عميقا، هي تزرع األخالقالفاضلة والحسنة والحميدة في نفوسهم، مثل الكرم، والسخاء، واملرو 

 والشجاعة، واللطف، والتواضع، والصبر، والجالدة، والتفاؤل. 

 دح زهير كرم هرم قائال: وقد م

ُرقا
ُ
 قد جعل املبتغون الخيَر في هرٍم               والسائلون  إلى  أبوابه  ط

 29إن  تلق  يوما على عالته  هرما             تلق السماحة منه والندى خلقا             

ار البيئة الصحراوية وحياة البدو العرباالجتماعية العادية في اللغة العربية من حيث كلمة  نبين آث

 التحيةوالتسميات املتنوعة للجمل باآلتي: 

 أ. آثارها في كلمة التحية العربية

 للبيئة الصحراوية تأثيرات كبيرة على كلمة التحية العربية "أهال وسهال"، نوضحها فيما يأتي:   

معناها: وجدت وصادفت أهال  كلمة التحية من الكلمتين "أهل")األقارب والعشيرة( و"سهل" )الهدود(،    تتكون هذه

. هي تجسد صفة الكرم والفجر  30ال غرباء، ونزلت وَوِطْئَت موطئا سهال ال وعرا، فبيتي مأواتك، وطعامي هوغذائك

الطبيعية التي يعيش فيها البدو العرب،إنهم  ع البيئة والفنع والضيافة واإلحسان عند العرب. لها عالقة وثيقة م

يعيشون في الصحارى، والبيئة الطبيعية هناك قاسية جدا، وكلما رأوا الواحات رأوا الحياة واألمل، وملا جاءهم  

 الغريب أكرموه، واتخذوهأهلهم، فاستخدمهاالعرب ليعبروا عن خالص الترحيبهم عند اللقاء. 

 للجمل  املتنوعة  ب. آثارها في التسميات 

يؤدي الجمل دورا مهما في حياة البدو العرب، ويطلقون عليه لقب ”سفينة الصحراء“، بسبب أنه الوسيلة  

الفضلى التي  تساعد الناس على املسافرة عبر الصحراء. الجمل حيوان ال يستغنى عنه في حياة البدو العرب، له  

م، فيأكلون لحومها، ويشربون لبنها، ويصنعون  ادر غذائه فوائد ومنافع كثيرة، فهو يعتبر مصدرا مهما من مص 

منه الجبن. كما يستخدمون جلودها في صناعة املالبس، واألحذية والحقائب والسروج، وبناء الخيام، وينسجون  

.
ً
 وبرها الناعم لصناعة أغطية صوفية ناعمة، مثل مالءات السرير، كما يستفيدون من روثها الجاف وقودا

(، والعمر  32، وناقة31سماء املتعددة  املختفلة  الدقيقة طبقا للجنس )نحو جملالجمل بأ  لقد سمي العرب 

،  36(، واأللوان )نحو العيس35، والقعر34، والعندل33ومراحل النمو، واملواصفات الجسمية )مثل العقل 

ماكن واملناطق،  ائل، واأل (، والقب41، والهند40، والعكرة39(، والجماعة والعدد )مثل الذود38، وامللحة37واملجاهيم

واألصوات، وأسلوبها في األكل والشرب، وترتيب السير، واألوصاف، وإنتاج اللبن، والتناسلية، وأحواالملريض،  

 نقدم مثال بأسماء الجمل حسب العمر كاآلتي:  

 . 42إذا كان لإلبل ثمانية أو تسعة أشهرأفيل:  ( 1) 

أشهر، أي عندما ترفضه أمه عند فطامه،    10مر  امليالد وحتى عيطلق على املولود الجديد من  حوار:(  2) 

 . 43جمعه أحورة وحيران 

 . 44شهر، جمعه مخاليل  12-10يطلق على  اإلبل عمره  مخلول:( 3) 

 .45هو الحوار الذي بلغ السنةفصيل: ( 4) 
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 . 46سنة، والجمع مفاريد  2-1يطلق على  اإلبل عمره عمر مفرود:( 5) 

 . 47سنة، والجمع لجايا 3-2اإلبل عمره  : يطلق على   لجي ( 6) 

سنوات، جمع الحق: أحق وحقاق، وجج حقق، وجمع   4-3: يطلق على  اإلبل عمره حق وجدع( 7) 

 . 48الجدع: جدعان 

سنوات، ويكون هذا العمر عند تبديل الثنائيات، والجمع ثنايا أو   5-4يطلق على  اإلبل عمره ثني: ( 8) 

 . 49ثنيان

 .50سنوات، ويكون هذا العمرعند تبديل الرباعيات 6-5يطلق على  اإلبل عمره  رباع: ( 9) 

 . 51سنوات 7-6يطلق على  اإلبل عمره خماس: ( 10)

،  53، وراشح52وعالوة عن ذلك، هناك أسماء الجمل األخري التي تسمي حسب العمر، نحو شعب 

،  57، واملاج56خلف، وفطرين، والعود، وأولقطر، وسداس، وجمل رأس، وبازل، وفطر، وم55، وهيجا 54وصفرودا

 . 58والكحكح

 . آثارها  في األعمال األدبية العربية2

تعد البيئة الطبيعية من العوامل األساسية والرئيسية  التي تؤثر على اإلبداع األدبي، فتتعلق كثير من األعمال  

العربية، نضرب  األدبية بالبيئة الطبيعية املعينة. والبيئة الصحراوية قد تركت بصمة عميقة  في األعمال األدبية  

 مثالبالشعر العربي كما يأتي:  

ربة الشعوب العربية، ورموز عواطفهم ومشاعرهم وأفكارهم، وهو قد تأثر من  إن الشعر العربى تج

 الصحراء والجبال والجمال والواحات واملراعى والنهر والبحر.  

عرهم، وتمثل هذه األلفاظ  تؤثر الصحراء علىالشعر العربي بالكلمات الغزيرة التي وظفها الشعراء في ش

مجمله جانبـا ال يستهان به من مفردات اللغة العربية، من ذلك أسماء  الشعرية معجمـا لغويـا كبيرا يكّوِن في

 الصحراءوصفاتها، ووصف حزونها وسهولها، وما يتعلق بطبيعتها الساكنة واملتحركة، وهيألفاظ كثيرة تتصل

والسيل، إضافة إلىاأللفاظ املتعلقة بالحياة ووسائل العيش بالحيوان، والنبات، والسحاب، واملطر، 

ل تبعـا لتغير فصول العام، وما تفرضهطبيعة املجتمع الصحراوي من حركة ونشاط، وكر وفر في ميدان  والتنق

 . نضرب مثال  ببعض الكلمات املتعلقة بالصحراء وتظهر في الشعر العربي كاآلتي:59املعاركوالحروب

ر (1)
ْ
ف
َ
 ، وقال األعش ى: 60ُء من األرِض، ال ماء فيه وال الناس وال كأل: خالالق

ُجْن و 
ُ
ديِر                 مشارُبها    داِثـَراٌت   أ ُبْرِد   السَّ

َ
ْفٍر   ك

َ
 61َبْيَداَء   ق

: البرية الَقْفر، ويقال لها أيًضا املفاز، والجمع مفاوز. قال ابن األعرابي: سميت الصحراُء  املفازة(2)

 
ً
ي صار في مفازة ما بين الدنيا  ، ألّن من خرج منها وقطعها فاز، وقيل للرجل إذا مات: قد فّوز أمفازة

 ، وقال امرؤ القيس: 62واآلخرة من البرزخ املمدود

 63وكم دونـها مـن  َمْهَمٍه  وَمَفاَزةوكم أْرِض َجْدٍب دونها ولُصوص

اء(3)
َ
ْيف

َ
 ال ماء فيها،  :الصحراء الواسعة املستوية، والجمع فياٍف.الف

ُ
:املكان املستوي، واملفازة

ُ
والَفْيف

ُيوف
ُ
َياف وف

ْ
 وقال ذو الرمة:  64والجمع أف

َها 
ُ
طَوْت لها  جيوُب الفيافي َحزُنَها وِرَمال

َ
ن
ْ
َواها إلى َحْيُزوِمَها وا

َ
 65ط

بيُد سالكه الَبْيَداء(  4)
ُ
 ال ش يَء بها، وسميت الصحراَء بيداَء، ألنها ت

ُ
ا، واإلبادة: اإلهالك،  : الفالة، واملفازة

 الحطيئة:  ، وقال 66والجمع ِبيد وبيداوات 

 بها َساِكٌن رْسَما
ْ
ِن، ُمْرِمٍل  ببيداَء لم يعرف

ْ
 67وطاِوي ثالٍث، َعاِصِب الَبط
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ليت عن كل خير، أي فطمت وعزلت، وقيل: الصحراء  الفالة(5)
ُ
: الَقْفر من األرض، سميت بذلك ألنها ف

ِل  الواسعة، وقيل: هي التي ال 
َ
، َوف ِليٌّ

ُ
وات، َوف

َ
ل
َ
ال، وف

َ
، وقال ُحميد بن ثور  68يٌّ ماء فيها،والجمع: ف

ما تخطاه العيون رغيب
ً
 . 69يصف القطا: تبادر أطفاال مساكين دونها فـال

يوضح خالد يوسف سمات الشعر الجاهلي املتأثرة  بالبيئة الصحراوية بالقول: باإلجمال، أن وعوثة  

الجاهلي بطابع خاص،   رية الفكر، وطبيعة الجو، وسذاجة البدو... طبعت الشعرالصحراء، وخشونة العيش، وح

ووسمته بسماتظاهرة، لعل من أبرزها: الصدق في تصوير العاطفة، وتمثيل الطبيعة بال تطرف أو تكلف، وضعف 

مفكك   العناية بسياق الفكرة على سنن املنطق واقتضاءالطبع، فعالئق املعاني واهية واهنة، ومساق البيات

صيجة بتسوية أو نقص...ومن ثمكانت وحدة النظم  مضطرب، فإذا حذفت أو قدمت أو أخرت ال تشعر الق

عندهم البيت ال القصدية، واالبتداء بذكر األطالل والديار، ألنهم أهل خيام ومضارب، وأالف انتجاع وظعن،  

فتهيجه الذكرى،فيقف ويستوقف،   فال يكن الشاعريمر بمكان حتى يذكر عهدا قضاه فيه، وأحبة ترحلوا عنه، 

 ل امللك الضليل:ويبكى ويستبكى، كما فع

 . 70قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل  بسقط  اللوى بين الدخول فحومل

 

 .آثار اختالفات البيئة الطبيعية بين الصين والدول العربية في تعليم  العربية للطالب الصينيين2

ها متنوعة  كبيرة منذ العصور القديمة. إن التضاريس الجغرافية فيتقع الصين في شرق آسيا، هي دولة زراعية 

معقدة، ولها هضبات مهيبة، وجبال شاهقة، وسهول خصيبة، وتالل مموجة، وأحواض منخفضة. يتنوع املناخ  

في الصين من أجل املساحة الشاسعة، وامتداد خط العرض الواسع، واختالف املناطق واملدن في املسافات إلى  

تباينة. تتميز مناطقها الشرقية  باملناخ املوسمي،  والتضاريس الجغرافية املتعددة، واتجاهات الجبال امل  املحيط،

 وتتمتعاملناطق الشمالية الغربية باملناخ القاري، وتتسم هضبة التبت باملناخ األلبي. 

انية  تقدم البيئة الطبيعية الصينيةإلى الشعوب الذين يعيشون فيهااملواردالنباتية والحيو 

(،واألنسجة،والظبي التبتي،  Pandaبالحرير،والشاي، والجنكة (، وقرد األسدواملعدنيةالوفيرة، وتجعلها مشهورة 

الذهبي)(، واملعادن األرضية  GoldenLion Tamarin(،والتمساح الصيني )Chinese) Ginkgo bilobaوالباندا )

 طور اإلنتاجالزراعي والصناعي.  لت Alligatorالنادرة، كما هي تعطيها ظروفا مؤاتية مناسبة 

وتقع الدول العربية في غرب آسيا وشمال أفريقيا وشرقها، تغطي الصحراء معظم مساحتها، ويعيش البدو  

يها الصحراء اإلفريقية الكبرى وصحراء شبه الجزيرة  العرب على الرعيبصورة أساسية. إن أشهر وأكبر الصحارى ف

 العربية. 

من املساحة الكلية، وهي   %6س انتشاًرا فيها، بينما ال تمثل السهول سوى تشكل الهضاب أكثر التضاري

إما ساحلية أو فيضية. أما السالسل الجبلية فهي تمتد في نطاق ضيق مثل سلسلتي األطلس التلي  

 . 71لهقار بالجزائروالصحراويومثل جبال ا

من املساحة   %80و يحتل نسبة إن أصناف املناخ في الدول العربية متنوعة، منها املناخ الصحراوي )ه

 . 72اإلجمالية(، واملناخ املتوسطي، واإلقليم االستوائي، واإلقليم املداري 

ارد  وهبت البيئة الطبيعية العربيةالشعوب الذين يعيشون فيها املحصوالت الزراعية واملو 

الوردة الدمشقية،وزيت  الحيوانيةواملعدنيةالغنية، مثل التمر، والزيتون، وشونيز )حبة البركة(، والبخور، و 

 األركان،والجمل، والخيل العربية، والنفط.  

تؤثر اختالفات البيئة الطبيعية الكبيرة بين الصين والدول العربية في تعليم العربية للطالب الصينيين  
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 ن آثارهافيما يأتي:شديدا عميقا، نبي

 

 .آثارها في مستويات الطالب في اللغة العربية  1

لبيئة الطبيعية بين الصين والدول العربية واضحة كبيرة، نصرح آثارها على مستويات الطالب  إن اختالفات ا     

 في اللغة العربية كاآلتي: 

 

 بالبيئة الطبيعية العربية أ. هي تؤثر في فهم الطالب وإجادتهم  للكلمات املرتبطة 

ي الفروق املبينة بين البيئة الزراعية  لقد أثرت اختالفات البيئة الطبيعية الجلية بين الصين والدول العربية )أ

الصينية والبيئة الصحراوية العربية( عميقا في استيعاب الطالب للكلمات العربية التي تتعلق بالبيئة الطبيئية،  

لتي تصف الجمل، إذا لم يعرف الطالب ظروف البيئة الصحراويةالتي يعيش فيها البدو  مثل الكلمات املتعددة ا

مل وأهميته في حياتهم، يصعب عليهم أنيفهموا تسمية العرب املتنوعة املحكمةللجمل  العرب، ومكانة الج

 والصحراء، ويتقنوا هذه الكلماتبشكل كامل ومضبوط.  

يرات البيئة الصحراوية  الفعالة على أخالق البدو العرب  وفي الوقت نفسه، إذا لم  يدرك الطالب تأث

 اني كلمة التحية ”أهال وسهال!“بدقة.وخصالهم وأمزجتهم، ال يمكنهم أن يجيدوا مع

 

 ب.هي تؤثر على معرفة الطالب وإتقانهم  لْلعمال األدبية العربية

الشعر العربي، فهو كثيرا ما يتناول   قد تأثرت كثير من  األعمال األدبية العربية بالبيئة الصحراوية، وخاصة 

رب أن يعلقواعواطفهم على املناظر  الصحارى، والجمال، واألطالل والخرابات، ومن عادة الشعراء الع

 الصحراوية.  

توطش اختالفات البيئة الطبيعية بين الصين والدول العربية شديدا في إتقان الطالب لألعمال األدبية  

لصحراوية، وعلى سبيل املثال، إذا لم يدرك الطالب خصائص البيئة الصحراوية  العربية املرتبطة بالبيئة ا

 اء وصفاتهم، ال يمكنهم أن يفهموا سياق ”البكاء على األطالل“ حقيقيا شامال. وتأثيراتها لعواطف الشعر 

 

 .آثارها في تقوية معرفة الطالب بأحوال الدول العربية 2

الدول العربية )وخاصة دول الخليج العربية( غنية بالنفط، وناقصة إن البيئة الطبيعية العربية  تجعل بيض 

ة بين الصين والدول العربيةتأثيرجلي في تعزيز معرفة الطالب بأحوال  الدول  املاء. والختالفات البيئة الطبيعي 

د االقتصاد  العربية، مثال، إذا لم يعلم  الطالب أهمية املاء للدول العربية التي تعانى من نقصه ودرجة  اعتما

الشرق األوسط،  العاملي الحديث على موارد النفط، وحجم احتياطيات النفط الكبير وحجم صادراته الضخم في  

ال يستطيعون أن يفهموا األوضاع املعقدة واملتقلبة والقضايا الساخنة في الشرق األوسط، والحروب الناجمة  

(، والعدوان الثالثي 1948)الحرب العربية اإلسرائيلية    1948عن النفط واملاء أو املتعلقة بهما عميقا، مثل حرب  

أو نكسة حزيران(، وحرب أكتوبر    1967)حرب يونيو    1967لستة  السويس(، وحرب األّيام ا أو أزمة1956)حرب  

(،وحرب الخليج  1988  -1980)حرب العاشر من رمضان(، وحرب الخليج األولى )الحرب العراقية اإليرانية  1973

 (.   2003)غزو العراق 2003(،وحرب العراق 1991-1990الثانية )

 

 . آثارها في تعزيز وتحفيز رغبةالتعلم للطالب   3
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قد أثرت رغبة املتعلم في الدراسة على كفاءة التعلم والتحصيل الدراس ي واضحا مباشرا. وتتأثر رغبةتعلم  ل

عميقا. على السبيل املثال، إذا علم  الطلبةمن االختالفات البيئة الطبيعية بين الصين والدول العربية كبيرا 

في اللغة العربية واختالفاتها مع البيئة الطبيعية    الطالب آثار البيئة الطبيعية العربية )خاصة البيئة الصحراوية(

الصينية،من السهل بالنسبة له أن يتقن الكلمات والعبارات واألعمال األدبية العربية املرتبطة بالبيئة الطبيعية  

 وهذا يساعده على بناء الثقة بالنفس، وتحفيز رغبته في الدراسة. العربية، 

الفات البيئة الطبيعية بين الصين والدول العربية، يصعب عليه أن  وبالعكس، إذا لم يدرك املتعلم  اخت

غبته  يجيد الكلمات والعبارات واألعمال األدبية املتعلقة بالبيئة الطبيعية العربية، وهذا يؤثر سلبيا على تعزيز ر 

 في الدراسة، وتقويةالثقةبالنفس.

 

 لعربية  للناطقين بالصينية املبحث الثاني: آثار الحياة االجتماعية الدينية في تعليم ا

أما الثقافة في االصطالح،    .73جاء معنى الثقافة في املعجم املحيط: العلوم واملعارف والفنون التي ُيطلب الحذق فيها

فهى تحتوى على معان متعددة، ويرى لزهر مساعدية أن الثقافة مصطلح زئبقي تتعدد مصادره ومكوناته،وهي 

 . 74لعادات والتقاليد واألعرافتحوى فيما تحويه من مكونات:ا

ية والعاطفية  يعرف إعالن مكسيكو)األونيسكو( "الثقافة" بأنها جميع السمات الروحية واملادية والفكر 

التي تميز مجتمعا بعينه أو فئة اجتماعية بعينها، وهي تشمل الفنون واآلداب وطرائق الحياة، كما تشمل الحقوق  

 . 75عتقداتاألساسية لإلنسان ونظم القيم وامل

لقد عرف صالح  هندي الثقافة اإلسالمية بأنها طريقة الحياة التي يعيشها املسلمون  في جميع مجالت 

وفقا لوجهة نظر اإلسالم  تصوراته في املجال املادي الذي يسمي املدنية أو في املجال الروحي والفكري الذي  الحياة  

 . 76يسمي الحضارة

بالقول:الثقافة اإلسالمية هي جملة املعارف التي كانت العقيدة   يوضح النبهاني الثقافة اإلسالمية

ضمن العقيدة اإلسالمية وتبحثها مثل علم التوحيد أم  اإلسالمية سببا في بحثها سواء أكانت هذه املعارف تت

عارف  كانتمبنية على العقيدة مثل الفقه أم كان يقتضيها فهم ما ينبثق عن العقيدةاإلسالمية من األحكام  مثل امل

التي يوجبها االجتهاد في اإلسالم كعلوم اللغة العربية ومصطلح الحديث  وعلم األصول فهذه كلها ثقافة إسالمية  

 . 77ألن العقيدة هي السبب في بحثها.  وترجع بمجملها إلى الكتاب والسنة

ية وآثار اختالفات  نصرح آثار الثقافة العربية اإلسالمية وحياة العرب االجتماعيةالدينية في اللغة العرب

 الثقافة اإلسالمية والصينية في تعليم العربية للطالب الصينيين فيما يأتي:

 

 ربية اإلسالمية وحياة العرب االجتماعية الدينية في اللغة العربية. آثار الثقافة الع1

ة العربية هي وعاء  واللغإن الروابط والعالقات بين الثقافة العربية اإلسالمية واللغة العربية وثيقة حميمة، 

 وحاملة الثقافة العربية اإلسالمية، والثقافة اإلسالمية تعزز تطوير اللغة العربية وتوافرها وتكاملها. 

بقاء اللغة العربية حّية  تؤثر الثقافة اإلسالمية عميقاعلى اللغة العربيىة،وللقرآن الكريم فضل عظيم في  

 ﴿عالى:سبحانه وتالى يومنا الحاضر، وقال هللا 
َ
ون

ُ
َحاِفظ

َ
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َ
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ْ
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 . 78﴾ِإن

الذي يعد من مصادرها آثارا كبيرة وبصمات واضحة    الكريملقد تركت الثقافة اإلسالمية وخاصة القرآن  

 في اللغة العربية، نوضحها من الجهات اآلتية:  

 التقويم الهجري (آثارها في الكلمات العربية وتسمية 1) 
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 املصطلحات الدينية أ.

تجعل الثقافة العربية اإلسالمية ظهور املصطلحات الدينية املتعددة في اللغة العربيةمنها:اإلسالم، والقرآن،  

والسورة، واآلية، واملسجد، وصالة الجمعة، صوم رمضان، والشريعة اإلسالمية، وخاتم األنبياء واملرسلين،  

القرآن الكريم كالم هللا تعالى الذي أنزلهإلى رسول محمدملسو هيلع هللا ىلص، وهو   ريم فيما يأتي: إن نضرب مثال  بالقرآن الك

املصدر األول من مصادر الشريعة اإلسالمية، كما هو دستور املسلمين ومنهاج حياتهم، واملصباح املنير الذي  

ْهُر رَ يض يء الفؤاد، والدواء الفعال الذي يعالج ما في الصدور، وقال هللا تعالى: ﴿
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 . 81﴾ َوق

به العديد من علماء  د عليه واالحتجاج  يساهم القرآن الكريم كبيرا في تقوية اللغة العربية وتطورها، ويعتم

اللغةالعربية في دراساتهم وبحوثهم، وفي الوقت نفسه، هو يساعد املسلم على الراحة وطمأنينة، وقال هللا عز  

وُب وجل: ﴿
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 . 83﴾ِمْن َهاٍد   ف

يبين القرآن الكريملإلنسان طريق الحق والقويم،ويعده لتحمل املسؤوليات والواجبات املفروضة،  

  ويساعده في الحصول على النجاحوالتوفيق والسعادة في الدنياواآلخرة، وقال هللا تعالى عز وجل: ﴿ 
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 ب. كلمة التحية 

 للثقافة اإلسالمية تأثيرات عميقة وبعيدة املدى في كلمة التحية العربية "السالم عليكم"، نبينها كاآلتي:

هللا  السمعلة هي تحية اإلسالم، يستخدمها املسلمون في كل أنحاء العالم، "السالم" هو اسم من أسماء 

لسالم على املسلم الدعاء له بالحفظ والعناية واألمان، وأن يسلمه هللا من كل  تعالى، ويراد به في التشهد وفي ا

َعِزيزُ ﴿، وقال هللا تعالىعز وجل: 86اآلفات
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أفشوا   وجاء في الحديث النبوي: يا أيها الناس، 88﴾ ُمَباَرك

 . 89السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا األرحام، وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسالم

قال اإلمام النووي: معنى السالم: قيل: هو اسم هللا تعالى، فقوله: السالم عليك؛ أي: اسم السالم عليك، 

قيل: السالم بمعنى السالمة؛  ، كما يقال: هللا معك،وهللا يصَحبك، و ومعناه: اسم هللا عليك؛أي: أنت في حفظه

مه رّبه هللا تعالى 90أي: السالمة مالزمة لك
ّ
. إن آدم )عليه السالم( هو أّول من استخدم التحّية اإلسالمية حينما عل

لنفر من   -ى أولئكالسالم على املالئكة، وجاء في الحديث الشريف:ملا خلق هللا تعالى آدم قال: اذهب فسلم عل

مع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السالم عليكم، فقالوا: السالم عليك  فاست –املالئكة جلوس

 .91هللا ورحمة هللا، فزادوه: ورحمة 

َح ِمْن ﴿السالم تحية أهل الجنة،وقال هللا تعالى: 
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 (. 26 -25)الواقعة:  94﴾ت

ِح ﴿إن رد السالم وابب املسلم )إال في بعض األحوال الخاصة(،  وقال هللا عز وجل:  
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 . 96السالم،وعيادة املريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميُت العاطس

افة  إن "السالم" في "السالم عليكم!" واإلسالم" لديهما نفس الجذر،وتجسد هذه كلمة التحيةدورالثق

العربية اإلسالمية اإلرشادي في حياةاملسلمين،وإخالصهم هلل والدين، ونظرتهم للحياة والعالم، كما هي تمثل  

 حبهمللسالم،واالحترام والتضامن بينهم.   

 

 مة ج. الكلمات املتعلقة باألطع
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ي بعض الكلمات العربية املرتبطة باألطعمة، فتكون  للثقافة الغذائية اإلسالمية تأثيرات مبينة قوية  ف

املسلم أن يفتش  تعبئة  وتغليف املواد الغذائية  عالمة خاصة لألغذية اإلسالمية، ومن عادة “حالل”كلمة 

 ولوحات املطاعم لتأكيد وجود عالمة الحالل فيها عند شراء األغذية وأكل األطعمة.  

الوالئم حسب األوقات واملناسبات املختلفة باألسماء  وعالوة على ذلك، يسمي العرب األطعمة و 

لسنة النبويةواتباعهم لها،  نقدم مثال بوليمة العقيقة  املخصوصة، وتجسد هذه التسميات اهتمام  املسلمين با

ابع، والعقيقة هي ما يذبح في اليوم السابع من والدة، شكرا  وليمة العقيقة تعني طعام املولود فى يومه السكاآلتي: 

ة مؤكدة  كان أو أنثى، شاتان مكافئتان عن الغالم، وشاة واحدة عن األنثى،وهي سنهلل على ما وهبه من الولد، ذكرا  

في اإلسالم، وملن عق عن ولده أن يدعو الناس ألكلها في بيته أو نحوه، وله أن يوزعها لحما نيئا وناضجا على الفقراء  

 .99وأقاربه وجيرانه واألصدقاء وغيرهم

غالم رهين  ، وكل 100رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: في الغالم عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه األذىوقال 

، وعن الغالم شاتان، وعن الجارية شاة، ال يضركم  101عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويسميبعقيقته، تذبح 

 . 102ذكرانا كن أم إناثا

 

 د. كلمات املالبس 

الفريد، هو يحتم على املسلمين أن يستروا  ويحفظوا العورات،وقال هللا تعالى: يتميز اإلسالم  بنظالم املالبس 

وا ﴿ ضُّ
ُ
 َيغ

َ
ِمِنين

ْ
ُمؤ

ْ
ل ِ
ه
ل ل

ُ
ل   ق

ُ
 َوق

َ
ُعون

َ
ِبير  ِبَما َيْصن

َ
َ خ ُهْم ٌۗ ِإنَّ ّللاَّ

َ
ىَٰ ل

َ
ْزك
َ
ِلَك أ

ََٰ
 ذ

 
ُروَجُهْم

ُ
وا ف

ُ
ظ

َ
ْبَصاِرِهْم َوَيْحف

َ
ِمْن أ

 
َ
ُضْضَن ِمْن أ

ْ
اِت َيغ

َ
ِمن

ْ
ُمؤ

ْ
ل ِ
ه
َيضْ ل

ْ
َهَر ِمْنَها ۖ َول

َ
 َما ظ

َّ
َتُهنَّ ِإال

َ
 ُيْبِديَن ِزين

َ
ُروَجُهنَّ َوال

ُ
َن ف

ْ
ظ

َ
ىَٰ  ْبَصاِرِهنَّ َوَيْحف

َ
ُمِرِهنَّ َعل

ُ
ِرْبَن ِبخ

 
َ
ْبن
َ
ْو أ

َ
ِتِهنَّ أ

َ
ْو آَباِء ُبُعول

َ
ْو آَباِئِهنَّ أ

َ
ِتِهنَّ أ

َ
 ِلُبُعول

َّ
َتُهنَّ ِإال

َ
 ُيْبِديَن ِزين

َ
ْو َبِني  ُجُيوِبِهنَّ ۖ َوال

َ
َواِنِهنَّ أ

ْ
ْو ِإخ

َ
ِتِهنَّ أ

َ
اِء ُبُعول

َ
ْبن
َ
ْو أ

َ
اِئِهنَّ أ

َواتِ 
َ
خ
َ
ْو َبِني أ

َ
َواِنِهنَّ أ

ْ
ِو اِإخ

َ
َِجاِل أ

ْرَبِة ِمَن الره ِ
ْ

وِلي اإل
ُ
ْيِر أ

َ
 غ

َ
اِبِعين

َّ
ِو الت

َ
ْيَماُنُهنَّ أ

َ
 أ
ْ
ت

َ
ك
َ
ْو َما َمل

َ
ْو ِنَساِئِهنَّ أ

َ
ِذيَن  ِهنَّ أ

َّ
ِل ال

ْ
ف ِ
ه
لط

 
ْ
ْم َيظ

َ
 ل

َ
 ِمن ِزين

َ
ِفين

ْ
َم َما ُيخ

َ
ْرُجِلِهنَّ ِلُيْعل

َ
 َيْضِرْبَن ِبأ

َ
َساِء ۖ َوال ِ

ه
ىَٰ َعْوَراِت الن

َ
َه  َهُروا َعل يُّ

َ
ِ َجِميًعا أ

ى ّللاَّ
َ
وُبوا ِإل

ُ
ِتِهنَّ   َوت



 

251 
 

 
َ
ِلُحون

ْ
ف
ُ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
 ل

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ؤ
ُ ْ
ْم ِلَباًسا يُ ، و﴿103﴾امل

ُ
ْيك

َ
ا َعل

َ
ن
ْ
نَزل

َ
ْد أ

َ
َوىَٰ  َيا َبِني آَدَم ق

ْ
ق
َّ
ا ۖ َوِلَباُس الت

ً
ْم َوِريش

ُ
َواِري َسْوآِتك

 
َّ
َعل

َ
ِ ل

ِلَك ِمْن آَياِت ّللاَّ
ََٰ
ْير    ذ

َ
ِلَك خ

ََٰ
 ذ

َ
ُرون

َّ
ك
َّ
 . 104﴾ ُهْمَيذ

 تؤثرثقافة األزياء اإلسالمية على بعض الكلمات العربيةاملتعلقة باملالبس، نضرب مثال بالحجاب فيما يأتي: 

واملنع، والحيلولة،  أما شرعا فيطلقه أهل العلم على كل ما يستر   الحجاب لغة مصدر يدل على الستر،

من االطالع على مفاتنهاوعورتهاوزينتها، ومنالعادة هو يقصد غطاء   املرأة من جدار أو باب أو لباس ويمنع الرجال

ا  هللا سبحانه وتعالى: ﴿. إنه أحد فروض اإلسالم  الواجبة على املرأة  في الشرائع اإلسالمية، وقال  105رأس املرأة
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 . 106﴾ َسأ

لك، هناك الكلماتاألخري التي ترتبط  باملالبس اإلسالمية، نحو: الجلباب،والنقاب،  باإلضافة إلى ذ

 الدشداشة.   والقناع، والخمار، واللثام،والبرقع، والطرحة، والبرشم،والغدفة،والصداد،و 

 

 ه.تسمية التقويم الهجري 

سميته عالقة وثيقة حميمة مع  التقويم الهجري تأثرت من الثقافة اإلسالمية مباشرا، ولت -إن التقويم اإلسالمي

سبتمبر عام   24م )622ربیع األولعام 2الهجرة النبوية. أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب )رض ى هللا عنه(  وجعل 

 هجرة رسول هللا محمدملسو هيلع هللا ىلص من مكة إلى املدينة مرجعاألول سنة فيه، م( الذي جري فيه  622

 فيسمي املسلمون هذا التقويم التقويم الهجري.  

قويم الهجري تقويما قمريا، هو يعتمد على دورة القمر لتحديد األشهر، وتتكون السنة الواحدة  يعد الت

 . 107يوما30وإما أن يكون يوما،  29أشهر،والشهر الواحد  فيه إما أن يكون   12فيه من 

يستخدمه املسلمون لتحديد املناسبات الدينية، مثل ميقات الصوم وموعد مناسك الحج. وقال هللا  
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، وجاء في الحديث النبوي:صوموا لرؤيته،  108﴾ َيْسأ

 . 109عليكم فأكملوا  عدة شعبان ثالثين وأفطروالرؤيته، فإن غبى 

 

 (آثارها  في العبارات العربية 2) 

واضحا كبيرا، وهي تجعل بعضعا يتميز بالخصائص الدينية  لقد أثرت الثقافة اإلسالمية في العبارات العربية 

 املبينة الفريدة، نقدم بعض األمثلة باآلتي:

 

 أ. بسم هللا الرحمن الرحيم 

مفتاح القرآن، وأول ما جرى به القلم في اللوح املحفوظ، وأول ما أمر هللا به جبريل أن يقرأه  النبي  البسملة هي 

 ، وقال هللا تعالى: ﴿110محمد 
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، ويتفق العلماء على أنها آية من سورة النمل في قول  111﴾ َرأ
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 . 112﴾ْسِم ّللاَّ

راءة القرآن  لقد شرع اإلسالم البسملة في كل  أمر حسنوخاصةفيما يتعلق بابتداء أفعال العباد،منها: ق

الكريموبخاصةعند االبتداء بأوائل السورباستثناء سورةالتوبة،وبداية الكتب والرسائل والخطبواملسائل  

 . 113بكتاب هللا وبسنة الرسول حين كان يبتدىء بها في كتبه للملوك العلمية، تأسًيا 

 

 ب. إن شاء هللا 

ستقبل،وأن كل ش يءيحدث إنما هو    هو مصطلح شائع بين املسلمين، وتعنى إثبات املشيئة إلى هللا
ُ
تعالى في أمور امل
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نَّ لِ ، وقال هللا عز وجل: ﴿ 114مقدر عنده سبحانه ومتعلق بمشيئته 
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 ج. صلى هللا عليه وسلم 

الصالة على النبي محمدملسو هيلع هللا ىلص،  قال هللا عز  التصلية هيإحدى العبادات الواجبة على املسلمين، يستخدموه  في 
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ة واحدة صلى هللا عليه عشر صلوات،  ، ومن صلى علّي صال 117هللاملسو هيلع هللا ىلص: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علّي صالة

 .118وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات

 

 د. ما شاء هللا )مشألة( 

والثناء والشكر واالحترام  للحدث أوالشخص الذي تم ذكره. مراده    يستخدمه املسلم للعبارة عن التقدير والفرح

نطق هذه العبارة عموًما عند سماع خبر ساّر أو  تذكير بأن جميع اإلنجازات التي تحققت هي وفًقا 
ُ
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 . 119رؤية ش يءجميل،
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 هلل وإنا إليه راجعون ه. إنا 

هذه العبارة هي دعاء يقوله املسلمون عند الوقوع في مصيبة ما، أو عند سماع خبر وفاة شخص ما، معناها: حًقا  

نا إليه
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سنعود، وهي تدعو إلى التفاؤل، وتهدف إلى رفع الروح املعنوية، واستقرار الحالة   أننا ننتمي إلى هللا وأن

، وقال هللا سبحانه وتعالى: 121لوقوع فياالعتراض، وعدم الرضا بالقضاء والقدرالنفسية، وتحصين املسلم من ا
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ٌ
. وجاء في الحديث النبوي: إذا أصاَب أحَدكم مصيبة

 . 123يًرااحتسبُت مصيبتي فأجرني فيها، وأبدلني منها خ 

رض ى  عالوة على ذلك، هناك التعبيرات العربية األخري التي تتعلق بالثقافة اإلسالمية، مثل: عليه السالم،و 

 . 124هللا عنه )أو عنها(، ورحمه هللا )أو رحمها هللا(، وشفاك هللا شفاء عاجال، ويرحمك هللا

عبارات بسبب تأثير الثقافة والجدير بالذكر أن العرب يستخدمون صيغة املبني للمجهول في بعض ال

وفي فالن"، يري املسلم أن والدة  اإلنسا
ُ
ن وموته تحت سيطرة هللا تعالى العربية اإلسالمية، مثل "ُولد فالن" و"ت

عز وجل وإرادته وسلطانه، واإلنسان هو ضعيف وعاجز عن هذه األمور الجسيمة، فتستخدم صيغة املبني  

 للمجهول في هذه العبارات.  

 

 اختالفات الثقافة اإلسالمية والصينية  في تعليم العربية للطالب الصينيين آثار -2

اإلسالمية عن هوية األمة اإلسالمية، وهي قد استمدت الثقافة العربية اإلسالميةأصولها  تعبر الثقافة العربية 

الحديث  من القرآن الكريم الذي يحفظ اللغةالعربية التي تعتبر واحدة من أهم عناصر هذه الثقافة، و 

التي يبقىاإلسالم   الشريف،والشريعة اإلسالمية، كما هي تتكون من األخالق والعاداتوالتقاليد العربية الحميدة 

 عليها ويهذبها ويطورها. 
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إن االختالفات والفروق بينالثقافة العربية والثقافة الصينية واضحة ضخمة مبينة، وهي  تمثل في  

عتقدات الدينية،والقوانين،والنظامالغذائي، ونظام املالبس، واألعياد،  املجاالت املختلفة املتنوعة، نحو امل

، نضرب مثالباختالف مـراسـم الجنـازة بينهما فيما يأتي: يحدد اإلسالم طقوس الجنازة   ومراسم الجنازة، والعمارات

،  125يا الخاصة املميزة البسيطة، هو يحرم حرق الجثة، وجاء الحديث الشريف: كسر عظم امليت ككسره ح

واستخدام الكفن   ويدعو املسلم إلى دفن امليت في أسرع  وقت ممكن، وتمام الدفنفي ثالثة أيام منوفاة امليت،

(، وجاء في الحديث النبوي: البسوا من ثيابهم  126لتغطية املوتى، )للرجل ثالث لفائف، وللمرأة خمس لفائف

عائشة قالت: كفن رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص في ثالثة أثواب ، وعن 127البياض، فإنها أطهر وأطيب،وكفنوا فيها موتاكم 

 . 128بيضسحولية ليس فيها قميص، وال عمامة 

على امليت املسلم في اإلسالم فرض كفاية، وقال رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص:من تبع جنازة حتى يصلى عليها إن الصالة 

ُحد كان له من األجر قيراط، ومن مش ى مع الجنازة حتى تدفن كان له من األجر قيراطان، والقير 
ُ
 . 129اط مثل أ

ون الكفن الفاخر في الثقافة الصينية، من عادة الصينيين أن يقوموا مراسم الجنازةالكبيرة، ويرتد

 للميت، ويضعون األشياء الثمينة معه فيالقبر، وينتشر بينهم حرق الجثث في العصر الحاضر.  

ثقافة الصينية على تعليم  العربية تؤثر االختالفات الكبيرة الواضحة بين الثقافة العربية اإلسالمية وال

 للطالب الصينيين قويا عميقا،نوضح آثارها كما يأتي:  

 

 آثارها في توطد املهارت العربية للطالب . 1

 نقدم آثار االختالفات بين الثقافة اإلسالمية والثقافة الصينية في توطد املهارت العربية للطالب كاآلتي:    

 

 للكلمات والعبارات املتعلقة بالثقافة اإلسالمية  أ. هي تؤثر على إجادة الطالب

تؤثر االختالفات الثقافية املبينة بينهما على إتقان الطالب للكلمات والعبارات املتعلقة بالثقافة اإلسالمية، األمر  

 الذي يؤثر بشكل كبير في تقوية  املهارات اللغوية للطالب. 

ها فيحياة  اق الثقافيالذي تتمتع بها الصالة ومكانتها وأهميتعلى السبيل املثال، إذا لم  يعرف الطالب السي

املسلمين، ال يمكنهم أن يفهموا معنى كلمة ”الصالة“ والكلمات والعبارات املرتبطة بها )مثل: صالة الفجر، وصالة  

ن،  الظهر، وصالة العصر، وصالة املغرب،والصالة العشاء، وصالة الجمعة، وصالة التراويح، واألذان، واملؤذ

صحيح، وهذا سيؤثر على تعزيز مهارات اللغة العربية للطالب واملسجد، والجامع، واإلمام، والقبلة( على وجه 

 مباشرا.  

كما إذا لم يعرف الطالب املدلول الثقافي الذي تتميز بها كلمة التحية”السالم عليكم“،فيصعب عليهم أن  

 لمين وإفشائها بينهم دقيقا.   يفهموا مفهومها ومكانتها املهمة الخاصة في حياة املس

ا لم يفهم  الطلبة السياق الثقافي الخاص في العبارتي”ُولد فالن“و”توفي فالن“،ال  وعالوة على ذلك، إذ

ستعمل   
ُ
يمكنهم أن يفهموهما بصورة صحيحة، ألن العرب يستخدمون صيغة املبني للمجهول في هذه العبارات، وت

 فياللغة الصينية. هذه العبارات صيغة املبني للمعلوم  

 

 عمال األدبية املرتبطة بالثقافة اإلسالمية ب.هي تؤثر في إتقان الطالب لْل 

للثقافة اإلسالمية تأثيرات واضحة عميقة على عدد ضخم  من األعمال األدبية العربية، مثل األشعار، والخطب،  

 .  والرسائل، والوصايا، والحكايات، والقصص، واألمثال، والروايات،والتفاسير
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مد هللا والصالة على النبي محمدملسو هيلع هللا ىلصوآله وأصحابه )نحو:  من عادة  املسلم أن يبدأ كتابة مقدمة البحث بح 

 الحمد هلل رب العاملين، والصالةوالسالم على خاتم األنبياء واملرسلينمحمد، وعلىآله وصحبه أجمعين وبعد(.

رات الدينية، نحو هللا، وامللك،  ولقد تناولت كثير من األعمال األدبية العربيةاملصطلحات والتعبي

والصالة، والصيام، والزكاة،والحج، والعمرة،و”بسم هللا الرحمن الرحيم“، و”صلى هللا عليه   والرسول، والنبي،

وسلم“، و”إن شاء هللا“، واملضامين الثقافية اإلسالمية، نحو املحتويات عن العقيدة اإلسالمية، والعبادة  

 مية، واألعياد اإلسالمية، والخيرية اإلسالمية.  اإلسالمية، والشريعة اإلسال 

ؤثر االختالفات بين الثقافة اإلسالمية والثقافة الصينية واضحا قويا على إتقان الطالب لألعمال األدبية  ت

املرتبطة بالثقافة اإلسالمية، إذا لم يعرف الطالب االختالفات املبينة الضخمة  بين الثقافتين واألساليب  

علق بالثقافة اإلسالمية، ال يمكنهم أن يجيدوا هذه  ميزة الفريدة في األعمال األدبية العربية التي تتوالخصائص امل 

 األعمال بصورة كاملة.  

 

 . آثرها في توسيع آفاق املعرفة والثقافةللطالب 2

ة والثقافة   لالختالفات الكبيرة بين الثقافة اإلسالمية والثقافة الصينية تأثيرات واضحة في توسيع آفاق املعرف

ملتعلم الثقافة اإلسالمية ممتازا، يسهل عليه أن يفهم املصطلحات الدينية  للطالب، على سبيل املثال، إذا يتقن ا

 والكلمات والعبارات التي تتمتع بامليزاتاإلسالمية، ومحتويات النصوص التي ترتبط بها، والعادات

عد على تقوية املستويات واملهارات اللغوية له والتقاليد العربية، وأحوال املجتمع العربي، وهذا يسا

اصة مهارة اقراءة(، وتوسيع آفاقه في املعرفة والثقافة.بالعكس، إذا لم يعرف الطالب الثقافة اإلسالمية  )وخ

جيدا، يصعب عليه أن يجيد املصطلحات الدينية والكلمات والعبارات التي تتميز بالخصائص اإلسالمية،  

ول العربية، وذلك يؤثر سلبيا عليه في لقة بها، والعادات والتقاليد العربية، وأحوال الدومضامين النصوص املتع

 توطد املستويات واملهارات اللغوية، وتوسيع آفاق املعرفة والثقافة. 

 

 . آثرها في تقوية قدرة التواصل بين الثقافات للطالب 3

إلى مشاركة املعلومات واملعرفة بين الثقافات  التواصل بين الثقافات هو شكل من أشكال  االتصال الذي يهدف 

، وبعبارة أخرى، هو القدرة على العمل والتواصل بنجاح في سياقات 130جموعات الثقافية املختلفة وامل 

 .131ثقافيةمختلفة، وقد أصبح التواصل بين الثقافات مهارة عاملية حاسمة في عاملنا املترابط اليوم

االتصالواملشكالت التي  افات  لوصف طائفة واسعة من عمليات يستخدم مصطلح التواصل بين الثق

تظهر بشكل طبيعي في التنظيمات التي تتكون من أفراد  ينتمون إلى ديانات مختلفة ومجتمعات مختلفة وأعراق  

 . 132مختلفة وخلفيات تعليمية مختلفة

ادل والتواصل بين الطالب إن االختالفات الواضحة بين الثقافة اإلسالمية والصينية قد أثرت على التب

والشعوب العربية كبيرا، لقد حرم اإلسالم  لحم الخنزير، وامليتة، والدم، وما أهل به لغير هللا، والخمر،  الصينيين  

 وحرق جثث املوتى، وترتدى املرأة املسلمة الحجاب، وال يلبس الرجل املسلم الذهب والحرير والديباج.

حدث بعض املشكالتواملناقضات اإلسالمية الخاصة، من املحتمل أن يإذا لم يعلم الطالبهذه املحرمات 

 في معاملته مع املسلمين العرب.  

بالعكس، إذا يتقن الطالباملحرمات اإلسالمية جيدا، وينتبه إلى تجنبها في معاشرته مع املسلمين العرب، 

 ملنسجمة الوثيقة معهم. ويحترم عقيدتهم وعاداتهم وتقاليدهم، يسهل عليه أن يقيم العالقة الودية ا
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 آثرها في دفع املبادرة الذاتية للطالب في الدراسة . 4

املبادرة الذاتية هي املسابقة على الخير فكرا أو قوال أو فعال، ناتجة عن انفعال ذاتي يترجم إلى عمل مثمر لصالح  

لدول العربية على دفع املبادرة  . تؤثر االختالفات الثقافية بين الصين وا133األمة تضيف به خيرا أو تتقي به شرا

الذاتية للطالب في الدراسة كبيرا قويا، وعلى سبيل املثال، إذاعرفاملتعلمالثقافةالعربية اإلسالمية على وجه جيد،  

ويتعامل مع املسلمين  سهل عليه أن يتقن الكلمات والعبارات واألعمال األدبية املتعلقة بالثقافة اإلسالمية،

 ذلك يساهم في تعزيز مبادرته الذاتية في الدراسة.  العربوديا منسجما، و 

وعلى العكس، إذا لم يعلم الطالب الثقافة العربية اإلسالمية بصورة ممتازة، يعسر عليه استيعاب  

امال، ويتعامل مع العرب  الكلمات والعبارات واألعمال  األدبية العربية املرتبطة بالثقافة اإلسالمية حقيقيا ش

 سلبيا علىمبادرته الذاتية في التعلم.  بوئام،وهذا يؤثر 

 

 املبحث الثالث: اإلجراءات املقترحة  لتحسين عملية تعليم العربية  للناطقين بالصينية 

 نقدم  في هذا املبحث بعض املقترحات لتحسين عملية تعليم العربية للنلطيقين بالصينية باآلتي:

 

 حات للمعلمين . املقتر 1

بالنقط التالية إلصالحعملية التعليم والتعلم، وإحسان جودةالتدريس، وتعزيز األداء    يجب على املعلم أن يهتم     

األكاديمي، وإثارة دافعية الطلبة للتعلم، وتوطيد املبادرة الذاتية لهم، وتقوية ميولهم  في الدراسة، نبينها فيما  

 يأتي:

 غة العربية. تطوير مناهج تعليم الل1

سياق للمواد العلمية أوالتربوية التي تعطى للمتعلمين خالل فترة الدراسة، وذلك  إن املنهج التعليمي عبارة عن 

 ، وهو قد أدى دورا رئيسيا إرشاديا  في عملية التعليم والتعلم. 134منسقة ومرتبة وغير مبعثرة  لجعل عملية التعليم

عميقا واسعا، ال يمكن  لقد أثرت البيئة الطبيعية العربية والثقافة اإلسالميةعلى اللغة العربية واضحا 

للطالب أن يتقن اللغة العربية ممتازا بدون معرفةالبيئة الطبيعية التي تساهم في تكوينها والثقافة التي تتخذها  

بيئة الطبيعية العربية والبيئة الطبيعية الصينية  حاملة. وفي الوقت نفسه، لالختالفات الضخمة الواضحة بين ال

 لثقافة الصينية  تأثيرات كبيرةمبينة في تقوية املهارات اللغوية للطلبة. والثقافة العربيةاإلسالمية وا

ويجب على املعلمأن يهتمبتطوير مناهج تعليم اللغة العربية، وتبيين معارف البيئة الطبيعيةالعربية 

زيادة  اوية( للطالب، نحو موقع الدول العربية، ومناخها،وثرواتها ومواردها الطبيعية، و )وخاصة البيئة الصحر 

نسبة مضامين الثقافة اإلسالمية ويوليها اهتماما كبيرا عند صياغة مناهج التعليم، واختيار موضوعات  

ثقافية في عملية الدرسوأساليب التعليم، وإقامة األنشطة الصفية والالصفية، وتقديم املعلومات الخلفية ال

فة والثقافة لهم، وتقوية قدرةالتواصل بين  التعليمية، لتوطيد املهارات اللغوية للطالب، وتوسيع آفاقاملعر 

 الثقافات لهم.  

 باإلضافة إلى ذلك، يجب على املعلم أن يهتم بالجهات اآلتية في اختيارالكتب املدرسية:  

 ستوى اللغوي  للطالب.أ. أن تكون محتويات الكتب املدرسية تناسب امل 

 لى جذب انتباه الطالب.  ب. أن تكون محتويات الكتب املدرسية ممتعة شائقة،وقادرة ع

 ج. أن تكون الكتب تشتمل على التمرينات املتنوعة.    
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 د. أن تكون الكتب سليمةمن األخطاء اللغوية واملطبعية.   

 . إصالح طرائق التدريس  2

مجموعة من األدوات والوسائل التي يستخدمها املعلم، وهي كذلك اإلجراءاتالتي يتبعها  يعتبرطرائق التدريس 

حتى ُيساعد الطالبعلى تحقيق األهداف التعليمّية،والطريقة نمطعام يتخذه املعلم في موقف تعليمّي املعلم 

 
ٌ
 غيره في حال تغّيراملوقف التعليمّي أو في حال طرأ موقف

ً
 . 135 تعليمٌي جديدمعين، ويمكن أن يختار نمطا

را. ويجب على املعلم أن  إن طرائق التدريس تؤثر في نوعية التعليم والتحصيل الدراس ي للطالب مباش

يختار طرائق التدريس املتنوعة املناسبة في العملية التعليمية، على سبيل املثال، عندما يدّرس املعلم املقالة عن  

م  أسلوب اإللقاء  وأسلوب املناقشة الجماعية وأسلوب طرح  موضوع "عيد األضحىفي مصر"، يمكنه أن يستخد

يطلب املعلم من الطلبة أن يك يبحثوا عن املعلومات حول عيد األضحى، نحو   األسئلة في العملية التعليمية، أي

تاريخه، وسبب تسميته، وقصته، ووقته، وصالةالعيد، وأساليب االحتفالبه، ومكانته في الثقافة اإلسالمية،  

 جعلهم يتقنوناملعارف الخلفية عنه.   لكيي

مكنه أن  يطرح بعض األسئلة املتعلقة به،مثل  بعد أن قدمللطلبة املعارف األساسية حول عيد األضحى، ي 

"كيف يحتفل املصريون عيد األضحى؟"و"ما التغيرات التي طرأت على طرق االحتبالبالعيد في مصر؟"و"كيف  

لى مجموعات، ويحدد لكل مجموعة أسئلة معينة، ويطلب منهم أن  أجواء العيد في مصر؟" ويقسم الطلبة إ

ل مجموعة مندوبا عنها إلجابة األسئلة، ويلخص إجاباتهم بعد املناقشة.  يناقشوها في املجموعة، وتختار ك 

تساعداملناقشة الجماعية علىإبرازمكانة الطلبة الرئيسية فيالعملية التعليمية، وتقوية مبادرتهم  الذاتية في 

 دراسة.  ال

 

 . تجديد وسائل التدريس 3

تأثيرات مبينة مهمة في تعزيز جودة التعليم. وقد   تؤدي وسائل التدريس دورا مهما في العملية التعليمية، لها

ساهمت وساعل التعليم الحديثة في تقوية إتقان الطالب ملحتويات النص بشكل كبير، ولفت انتباههم إلى  

 تحسين األداءالدراس ي لهم، وتعزيز مهاراتهم اللغوية.الدراسة،وتوسيع آفاق معرفتهم، و 

ئل التعليم الحديثة في العملية التعليمية، (، والراديو، ويجب على املعلم أن يهتم باستخدام وسا

مثل شرائح بالفانوس السحري الذكية، واإلذاعة، واملسجل، وجهاز عرض  Magic Lanternوالفيديو،والسبورة

 ب االلكترونية، والتلفزيون.  البيانات داتا شو، والكت

استخدام وسائل التعليم الحديثة، نحو  كما يجب على املعلم أن يهتم بإقامة بعض األنشطة الالمنهجية ب

مسابقة الثقافية العربية اإلسالمية، والصالون األدبي العربي، واملهرجان العربي، لتوطيد دافعية الطالب، وزيادة 

 وتعزيز التضامن والتعاون بينهم، وتحسين جودة التعليم.التراكم الثقافي لهم، 

 . املقترحات للمتعلمين 2

 يهتم بالجهات التالية  لتقوية املهارات اللغوية ورفع التحصيل الدراس ي، نبينها كاآلتي: يجب على املتعلم أن 

 . توسيع  املفردات وتعزيز استعمالها التطبيقى 1

غوية للطالب مباشرا عميقا. تتكون املفردات العربية من الجذور املختلفة،  إن املفردات تؤثر على املهارات الل

م االشتقاق القوي املميز الفريد. يمكن للطالب أن يحفظ الكلمات بواسطة إجادة وتشتهر اللغة العربية بنظا

 وجذره )ق ر أ(، يسهل عليه أن ي
َ
َرأ
َ
جيد الكلملت  الجذر ونظام االشتقاق، مثال، إذا يعرف الطالب معنى فعل ق

ّراء، وا
َ
اِرئ، وق

َ
، وق

َ
، وِاْسَتْقَرأ

َ
َرأ
ْ
ق
َ
 لُقْرآن، وُمْقِرئ، وَمْقُروء، وَمْقَرأ،  وِمْقَرأ.املشتقة مننفس الجذر، أي ”ق ر ء“، مثل أ
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تقدم التكنولوجيا الحديثةللمتعلم الطرق املتنوعة للدراسة، ويمكنه أن يستخدم موارد اإلنترنت 

ة، والحصول على الكلمات الجديدة التي تستخدم في الفئات والطبقات االجتماعية  الستيعاب الكلمات العربي

 حداث الساخنة التي طرأت فيكل أنحاء العالم.  املختلفة، وتتعلق باأل 

 . االهتمام بدراسة الثقافة العربية اإلسالمية والسعي إلى إزالة االختالفات الثقافية    2

اإلسالمية على اللغة العربية واضحا عميقا، كما تؤثر االختالفات الثقافية  بين الصين  لقد أثرت الثقافة العربية  

رات اللغوية للطالب قويا مبينا، ويجب عليه أن يهتم بدراسة الثقافة العربية اإلسالمية،  والدول العربية فياملها

 وينتبهإلى النقط اآلتية إلزالة االختالفات الثقافية: 

لعربية اإلسالمية  عن طريق قراءة الكتب والصحف واملجالت ومشاهدة التلفزيون،  أ. معرفة الثقافة ا 

 املتنوعة، وغيرها من الطرق والوسائط. واستخدام  املوارد االلكترونية  

ب. احترام معتقداتاملسلمين العرب وعاداتهم  وتقاليدهم،والتعامل مع االختالفات الثقافيةبين الصين  

 .والدول العربية بالتسامح

ج. إزالة سوء الفهم، والحفاظ على االحترام والتفاهم عند مواجهة املشكالت الناتجة عناالختالفات  

 الثقافية.  

. املسافرة إلى الدول العربية للدراسة في الظروف املسموحة بها يقول املثل العربي: لحظ    3

ألحسن أن يسافر  أصدق من  لفظ، وليس الخبر كالعيان، ورب صورة أغنت عن ألف كلمة، فمن ا

 الطالب إلى الدواللعربية لدراسة في الحاالت املسموحة. 

ما في تقوية املهارات اللغوية للمتعلم )وخاصة مهارة االستماع  إن بيئة اللغة املستهدفة تؤدي دورا مه 

واملحادثة والقراءة(، ألنها تعطيه ظروفا مميزة ملمارسة التدريب اللغوي والحصول على الكتب العربية 

 األصلية املتنوعة.   

باإلضافة إلى ذلك، تساعد بيئة اللغة العربية املستهدفة املعلم على ذوق حياة العرب  

فةعاداتهموتقاليدهم وزيارة آثارهم الثقافية القديدة، وتوسيع آفاقه الثقافية،وتقوية دافعيته  ومعر 

 للدراسة، وتعزيز نوعية التعليم.  

 

 الخاتمة     

ة العربية والثقافة اإلسالمية علىاللغة العربية واضحا عميقا،والختفاالت البيئة الطبيعية  تؤثر البيئة  الطبيعي 

والدول العربية تأثيراتكبيرة مبينة في تعليم اللغة العربية للطلبة الصينيين. يجب على املعلم   والثقافة بين الصين 

ئله في العلملية التعليمية،لتقوية املهارات  تطوير مناهج تعليم اللغة العربية وإصالح طرائق التدريس وتجديد وسا

في التعلم، وتوسيع آفاقهم الثقافية، وتقوية   اللغوية للطالب وجودة التعليم، وتعزيزرغباتهم ومبادرتهم الذاتية

 قدرتهم في التواصلبين الثقافات.  

ويجب على املتعلم توسيع املفردات وتعزيز استعمالها التطبيقى، واالهتمام بدراسة الثقافة العربية 

ظروف املسموحة بها،  اإلسالمية والسعي إلى إزالة االختالفات الثقافية، واملسافرة إلى الدول العربية للدراسة في ال

 وتوسيع آفاقهم.  لتعزيز تحصيلهم الدراس ي، وتوطيد معرفتهمالخلفية الثقافية، 

 

 : هوامش البحث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



 

258 
 

اسات العربية اللغوية  بقسم اللغة العربية وآدابها في كلية معارف الوحي والعلوم اإلسالمية، الباحثة هي طالبة الدكتوراه املتخصصة  في الدر  1

 الجامعةاإلسالميةالعاملية بماليزيا.  

 . 52م(، ص 1998، )القاهرة: مكتبة الشباب، 1ط التفكير اللغوي بين القديم  والجديد، انظر: كمال بشر، 2

 .  41م(، ص 1997، )القاهرة: دار غريب، 3ط : مدخل، علم اللغة االجتماعيانظر: كمال بشر،  3

 .   15- 14م(، ص 2009، )إربد: عالم الكتب الحديث، 1ط اللسانيات االجتماعية عند العرب، انظر: نهر هادي،  4

 .  47انظر: املرجع السابق، ص 5

 . 47انظر: املرجع السابق، ص 6

 .  48- 47انظر: املرجع السابق، ص 7

 .  48صانظر: املرجع السابق،   8

 .  52انظر: املرجع السابق، ص 9

 م(،  2011، )بيروت: دار النهضة العربية،  1طعلم االجتماع األدبي: منهج سوسيولوجي في القراءة والنقد،  انظر: املوس ى، أنور عبد الحميد    10

 .   300ص

مجلة الباحث في   ة في املفهوم وآلية البحث"، ، "الجماعات اللسانية من منظور علم اللغة االجتماعي: دراسانظر: عبد القادر علي زروقي 11

 العلوم 

 .   996م، ص2018، سبتمبر 35)ورقلة: جامعة قاصدي مرباح ورقلة(، ع اإلنسانية واالجتماعية

 . 35، ص اللسانيات االجتماعية عند العربهادي نهر، 12

 .   36بق، ص انظر: املرجع السا 13

 .  36انظر: املرجع السابق، ص 14

،  )الرياض: دار الوطن، 1ط أهمية اللغة العربية ومناقشة دعوى صعوبة النحو،ض ي، أبو أسامة أحمد بن عبد هللا الباتلي انظر: الريا 15

 م(،  1992

 م،  2019كانون األّول  18؛ لبنان الجديد، "اليوم العاملي للغة العربية"،   9ص

now/441365/-https://www.newlebanon.info/lebanonالعربية- للغة-العاملي-اليوم. 

 .    2سورة يوسف، اآلية  16

 .     103سورةالنحل، اآلية  17

 .   28سورة الزمر، اآلية  18

    ،2016ديسمبر  19انظر:زيد الرماني، "الحفاظ على اللغة العربية"، املجتمع،   19

32.html-45-11-19-12-2016-https://mugtama.com/articles/item/47450. 

 كانون األول،    18انظر: األمم املتحدة،"اليوم العاملي للغة العربية"،  20

https://www.un.org/ar/events/arabiclanguageday/index.shtml  . 

 .   9ص  أهمية اللغة العربية ومناقشة دعوى صعوبة النحو،انظر: أبو أسامة أحمد بن عبد هللا الباتلي الرياض ي،  21

 يومها العاملي .. ماض تليد وتحديات حاضرة ومستقبلية .. وجهود حثيثة للمملكة في خدمتها"، انظر: وكالة األنبياء السعودية،"اللغة العربيةفي    22

 م،   2014ديسمبر  18

https://www.spa.gov.sa/1307182 . 

 م،  2019كانون األّول  18، "اليوم العاملي للغة العربية"،   انظر: لبنان الجديد 23

now/441365/-https://www.newlebanon.info/lebanonالعربية- للغة-العاملي-اليوم. 

 م،  2018مية اللغة العربية"، موضوع، يونيو انظر: عال العناتي، "موضوع عن أه 24

https://mawdoo3.com/.موضوع_عن_أهمية_اللغة_العربية 

؛ إبراهيم أنيس  8م(، ص2015، )القاهرة : دار ابن الجوزي، 1ط القاموس املحيط، انظر: الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،  25

 وعبد الحليم 

؛ محمد بنمكرم بن  75م(، ص2004، )مكتبة الشروق الدولية، 4ط املعجم الوسيط، صوالحي ومحمد خلف هللا أحمد، منتصر وعطية ال

 لسانمنظور، 

 . 39-38، ص1م(، ج 2010)بيروت: دار صادر،  العرب

 م، 2020يوليو   2شمس الدين، "تعريف البيئة"، موضوع،  انظر: عبد الحميد 26

https://mawdoo3.com/  ة .تعريف_البيئ 

م(،  2014، 1انظر: محمود شمال حسن،البيئة املشيدة والسلوك: البيئة املشيدة واثرها في سلوك األطفال )بيروت: دار الكتب العلمية،ط 27

https://www.newlebanon.info/lebanon-now/441365/اليوم-العالمي-للغة-العربية
https://mugtama.com/articles/item/47450-2016-12-19-11-45-32.html
https://www.un.org/ar/events/arabiclanguageday/index.shtml
https://www.spa.gov.sa/1307182
https://www.newlebanon.info/lebanon-now/441365/اليوم-العالمي-للغة-العربية
https://mawdoo3.com/.موضوع_عن_أهمية_اللغة_العربية


 

259 
 

 . 17ص

 م،   2009يونيو  4انظر:أخبار البيئة، "البيئة ومفهومها وعالقتها باإلنسان"،  28

researches/36/-depth/studies-news.com/in-https://www.envباإلنسان-وعالقتها-ومفهومها-البيئة.html . 

 .  77م(، ص1988، 1ة ،ط ،تحقيق: علي حسن فاعور )بيروت: دار الكتب العلميديوان  زهير بن أبي سلمى انظر: زهير بن أبي سلمى،  29

 .  783، ص القاموس املحيطانظر: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، 30

 الذكر من اإلبل أو زوج الناقة،  والجمع جمال أوجماالت.   31

 أنثى الجمل،قال أهل اللغة: وهي تدل على املفرد، وجمعها نوق وأنوق.   32

 إذا مش ي مع القطيع قصر عنها وإذا برك معها طالها بسنامه.  الجمل القصير القوائم الطويل السنام ف 33

 البعير الضخم الرأس ويستوي فيه الذكر واألنثى.   34

 الجمل الضخم.  35

 ط بياضهاشقرة، واملفرد أعيس واألنثى عيساء. اإلبل البيضاء التي يخال  36

 اإلبل ذات اللوان الداكنة.  37

 اإلبل ذات اللون الصهابي.  38

 .  10-3اإلبل بين عدد  39

 .  100إلى   50، ويقال بين 70قطيع يصل إلى  40

 .  200-100عدد اإلبل بين  41

 م، 2016بر نوفم 22انظر:كفاية العبادي، "ماذا يسمى صغير الناقة"، موضوع،  42

https://mawdoo3.com/.ناقةماذا_يسمى_صغير_ال 

 م،  2008يوليو   29انظر: شبكة املعرفة الريفية، "تربية اإلبل"،   43

-19/404-36-22-31-10-2018-43/306-23-11-26-09-58/2018-31-13-24-09-https://new.reefnet.sy/index.php/2018 

53-53-07-29-07-2008 . 

 لسابق.   انظر: املرجع ا 44

 م، 2016نوفمبر  22انظر: كفاية العبادي، "ماذا يسمى صغير الناقة"، موضوع،  45

https://mawdoo3.com/.ماذا_يسمى_صغير_الناقة 

 انظر: املرجع السابق.   46

 م،  2008يوليو   29انظر: شبكة املعرفة الريفية، "تربية اإلبل"،   47

-19/404-36-22-31-10-2018-643/30-23-11-26-09-8/20185-31-13-24-09-https://new.reefnet.sy/index.php/2018 

53-53-07-29-07-2008 . 

 انظر: املرجع السابق.   48

 انظر: املرجع السابق.    49

 انظر: املرجع السابق.    50

 انظر: املرجع السابق.    51

 املولود الذي يتمكن من النهوض بعد والدته.   52

 راشح.  إذا قام ومش ى وتحرك، قيل رشح، فهو 53

 يطلق على اإلبل  عمره في السنة الثانية.   54

 يطلق على  اإلبل عمره في السنة الثالث.   55

 هوالذي بدأ عليه الكبر.  56

 هو املتقدم بالعمر الذي يتساقط الطعام من فمه لعدم مقدرته على إحتوائه.  57

 هوما بلغ أرذل العمر.   58

)رسالة ماجستير، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب   عند الشنفرى: دراسة وصفية تحليليةاللغة الشعرية انظر: البشير مناعي،  59

 واللغات،  

 .   84م(، ص2006-م2005جامعية: جامعة الجزائر، السنة ال 

 .   750، ص املعجم الوسيطانظر: إبراهيم أنيسوعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف هللا أحمد،  60

 .  201، ص3م(، ج1977)بيروت: دار صادر،    معجم البلدانشهاب الدين أبو عبد اللهياقوت بن عبد هللا الحموي الرومي البغدادي،    انظر:  61

 .   393- 392، ص 5، جلسان العربظر:محمد بنمكرم بن منظور، ان 62

https://www.env-news.com/in-depth/studies-researches/36/البيئة-ومفهومها-وعلاقتها-بالإنسان.html
https://www.env-news.com/in-depth/studies-researches/36/البيئة-ومفهومها-وعلاقتها-بالإنسان.html
https://mawdoo3.com/.ماذا_يسمى_صغير_الناقة
https://new.reefnet.sy/index.php/2018-09-24-13-31-58/2018-09-26-11-23-43/306-2018-10-31-22-36-19/404-
https://mawdoo3.com/.ماذا_يسمى_صغير_الناقة
https://mawdoo3.com/.ماذا_يسمى_صغير_الناقة
https://new.reefnet.sy/index.php/2018-09-24-13-31-58/2018-09-26-11-23-43/306-2018-10-31-22-36-19/404-


 

260 
 

، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1لسيد عثمان، ط"، تحقيق: محمد ااملسلسل في غريب اللغةانظر: أبو طاهر محمد بن يوسف بن عبد هللا، "  63

 م(،  2013

 . 200ص

؛ مجد الدين محمد بن 708، صاملعجم الوسيطهللا أحمد،  انظر: إبراهيم أنيسوعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف 64

 يعقوب 

 . 682، صالقاموس املحيطالفيروزآبادي،

، )بيروت: دار الكتب  1،  تحقيق: عبد الحميد هنداوي، طاملحكم واملحيط األعظماملرس ي، انظر: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده  65

 العلمية، 

 .    513، ص7م(، ج 2000

 . 97، ص 3، جلسان العربمد بنمكرم بن منظور، انظر:مح 66

،  2م(، ج1998أضواء السلف، ، )الرياض: 1، تحقيق: زين العابدين فريج، طالنكت على مقدمة ابن الصالحانظر:بدر الدين الزركش ي،  67

 .  272ص

 .  164، ص15، جلسان العربانظر:محمد بنمكرم بن منظور،  68

، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي )مكة املكرمة :  غريب الحديثإبراهيم الخطابي البستي، انظر: أبو سليمان حمد بن محمد بن  69

 جامعة أم

 .  336، ص 2م(، ج2001، 2القرى،  ط 

 .  68م(، ص2011، )بيروت: مؤسسة الرحاب الحديثة، 1، طقصة األدب العربيخالد يوسف،انظر: 70

 .  38م(، ص2012، )القاهرة: مؤسسة شمس،  1، ط القوميةوالديمقراطية والثورة: دراسة وتحليلانظر:عبد الكريم الحسني،  71

 .  39-38انظر: املرجع السابق، ص 72

 .   98، ص املعجم الوسيطوعطية الصوالحي ومحمد خلف هللا أحمد،  انظر: إبراهيم أنيسوعبد الحليم منتصر 73

)ورقلة: جامعةقاصدي مرباح   مجلة الذاكرةفي مفهوم الثقافة وبعض مكوناتها)العادات. التقاليد. األعراف("، "انظر:لزهر مساعدية، 74

 ورقلة(،

 .   34م، ص2017، جوان 9ع

 .   28م(، ص2013، )عمان: دار يافا العلمية، 1ط فة اإلسالمية: املسلم وتحديات العصر، الوجيز في الثقا: فعد زايد ومحمد رمان، انظر 75

 . 17م(، ص 1981،  )عمان: مكتبة النهضة اإلسالمية، دراسات  في الثقافة اإلسالميةانظر:صالح ذياب هندي،  76

 .  265، ص 1ج م(،2003، 6)بيروت: دار األمة، ط سالميةالشخصية اإل انظر: تقي الدين النبهاني:  77

 .  9سورة الحجر، اآلية  78

 .   185سورة البقرة، اآلية  79

 .  37سورة يونس، اآلية  80

 .  70-69سورة يس، اآلية   81

 .  28سورة الرعد، اآلية   82

 .  23سورة الزمر، اآلية  83

 .  10-9سورة اإلسراء، اآلية   84

 .  105ية  سورة اإلسراء، اآل  85

 م،  2014سبتمبر  30مة السالم في جملة )السالم عليكم ورحمة هللا("، انظر: إسالم ويب، "معنى كل 86

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/269284/. 

 .  23سورة الحشر، اآلية  87

 .   61سورة النور، اآلية  88

،تحقيق: سيد عمران ومحمد محمود عبد العويز وعلى ومحمد على  رياض الصالحينلدمشقي،انظر: أبو زكريايحيي بن شرف النووي ا 89

 وجمال 

 .  268م(، ص2007محمودثابت، )القاهرة: دارالحديث، 

 .  119، ص 13م(، ج2017)بيروت: دار الكتب العلمية،  بشرح النوويصحيح مسلم  انظر: أبو زكريا يحيي بن شرف النووي الدمشقي،  90

 . 267،ص رياض الصالحينو زكريا يحيي بن شرف النووي الدمشقي،انظر: أب  91

 .  24-23سورة الرعد، اآلية   92

 .  10سورة يونس، اآلية  93

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/269284/


 

261 
 

 .   26-25سورة الواقعة،  94

 .  86سورة النساء، اآلية  95

هللا بن باز ومحمد فؤاد  عبد ، تحقيق: عبد العزيز بن عبد فتح الباري بشرح صحيح البخاري  انظر: أحمد بن علي بن حجر العسقالني، 96

 الباقي 

 .   131، ص3م(، ج 2004)القاهرة: دار الحديث، 

 .  173سورة البقرة، اآلية  97

    . 91-90سورة املائدة، اآلية  98

ق الدويش،  ، تحقيق: أحمد بن عبد الرزافتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء انظر:اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،  99

 ، )الرياض:  1ط

 .   442، وص 438-437، ص11م(، ج2003دار املؤيد، 

، تحقيق: السيد محمد سنن النسائي بشرح اإلمامين السيوطي والسنديانظر:جالل الدين السيوطي ومحمد بن عبد الهادي السندي،  100

 وعلي محمد  

 .   99، ص4م(، ج 2010علي وسيد عمران )القاهرة: دار الحديث،  

 .  101انظر: املرجع السابق، ص  101

 .  100انظر: املرجع السابق، ص  102

 .  31-30النور، اآلية  سورة   103

 .  26سورة األعراف، اآلية   104

 م، 2017يونيو  6انظر:أفنان أبو مفرح، "الحجاب في اإلسالم"، موضوع،  105

.com/https://mawdoo3.الحجاب_في_اإلسالم 

 .  53سورة األحزاب، اآلية   106

 ،  2018سبتمبر  11معلومات عن التقويم الهجرى.. أسماء ومعانى الشهور ومتى تم تطبيقه"،  7انظر: اليوم السابع، " 107

-https://www.youm7.com/story/2018/9/11/73945668تم/-ومتى-الشهور -ومعانى-أسماء-الهجرى -التقويم-عن-معلومات . 

 .   189سورة البقرة، اآلية   108

 . 351، صرياض الصالحينانظر: أبو زكريا يحيي بن شرف النووي الدمشقي، 109

 م،   2020يناير  1ظ"، به القلم في اللوح املحفو  انظر: املحيط، "أول ما جرى  110

https://www.almuheet.net/32207/. 

 .  1سورة العلق، اآلية   111

 .  30سورة النمل، اآلية   112

 انظر: أرابيكا، "بسملة "،    113

://3rabica.org/httpsبسملة . 

 م، 2020يناير  07انظر: الفجر، "إن شاء هللا" تدخل أعرق قواميس اللغة األملانية"،  114

. https://alfajertv.com/cocktail/4043908.html 

 .   24-23سورة الكهف،   115

 .  56ية سورة األحزاب، اآل   116

،  1عصام الدين الصبابطي، ط، تحقيق: تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذيانظر: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم املباركفوري،  117

 )القاهرة: دار 

 .   354، ص 2م(، ج2001الحديث، 

 .  145-144، ص2، جي والسنديسنن النسائي بشرح اإلمامين السيوطانظر:جالل الدين السيوطي ومحمد بن عبد الهادي السندي،  118

 انظر: كشاف، "مشألة"،   119

https://www.kachaf.com/wiki.php?n=5ed5b7f8fd9f20757d38f15e . 

 .  39سورة الكهف، اآلية    120

ْيِه َراِجعوَن..... ليست مجرد تعزية"، صيد الفوائد، مارس انظر: نبيل بن عبد املجيد النشمي، " ِإنَّ  121
َ
ـا ِإل ِ َوِإنَّ

ّ
 م،  2012ا َّلِل

http://www.saaid.net/Doat/nashmi/29.htm. 

 157-156انظر: سورة  122

 .   30، ص 9، ج تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذيفوري، انظر: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم املبارك 123

https://mawdoo3.com/.الحجاب_في_الإسلام
https://www.youm7.com/story/2018/9/11/7-معلومات-عن-التقويم-الهجرى-أسماء-ومعانى-الشهور-ومتى-تم/3945668
https://www.youm7.com/story/2018/9/11/7-معلومات-عن-التقويم-الهجرى-أسماء-ومعانى-الشهور-ومتى-تم/3945668
https://www.almuheet.net/32207/
https://3rabica.org/بسملة
https://3rabica.org/بسملة
https://3rabica.org/بسملة
https://alfajertv.com/cocktail/4043908.html
https://www.kachaf.com/wiki.php?n=5ed5b7f8fd9f20757d38f15e
http://www.saaid.net/Doat/nashmi/29.htm


 

262 
 

  تعالى.يستخدمه املسلم  في تشميت العاطس ملن عطس وحمد هللا 124
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 لكريم قضايا في إعجاز ترجمة القرآن ا 

 

 : الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا 10أمين بن عزمان 

 : الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا 11الدكتور عبد الحليم بن صالح 

 

 

 ملخص البحث 

أخرى، إال أن ترجمة القرآن الكريم ال تماثلها أي ترجمة  تعد الترجمة وسيلة نقل معنى لغة النص املصدر إلى لغة  

رآن الكريم كتاب رباني سماوي، يتمتع بدالالت عديدة، زاخر باملعاني واملعجزات، وأساليب فريدة باعتبار أن الق

ي  ال نظير لها، لذا على املترجم مراعاة ضوابط وأحكام لغوية وشرعية متعددة، مهتّم بدقة مقاصده ومراده، متحل

 أن نرى بعض العلماء يؤيدون ترجمة القر 
ً
آن الكريم وآخرين يعارضونها لنظرهم في  بأخالقه الرفيعة. فليس غريبا

استحالة ترجمة القرآن الكريم لدقة تعبيره وعدم زوال تحدي اإلتيان بمثله أو بديل له، لذا فإن هذه الدراسة  

ثلة في املحاور اآلتية، منها: مفهوم ترجمة القرآن،  سوف تتطرق إلى مناقشة قضايا ترجمة القرآن الكريم، متم

 عقباتها. وقد نهجت هذه الدراسة املنهج الوصفي من خالل تتبع أبرز  وأهميتها، وأنواعها
ً
، وضوابطها، وأخيرا

 الخروج منها بحلول ونتائج إيجابية  
ً
الدراسات السابقة حول القضايا التي اهتمت بترجمة القرآن الكريم، محاوال

جودة دون ضياع املعنى اإلعجازي  د املترجمين على تخطي العقبات أو تحسينها، ورفع من كفاءة الترجمة، والتساع

 التقريب بين ألفاظ القرآن الكريم وبين اللغة املترجمة له.
ً
 القرآني، ومحاوال

 

القرآن، أهمية ترجمة  : ترجمة القرآن، أنواع الترجمة، ضوابط ترجمة القرآن، عقبات ترجمة  فتاحيةامل كلمات  ال

 القرآن، حلول الترجمة. 

 

 قدمة امل

ال يتجزءان ألنهما يجوز أن يتناغما لكي تحصل نتيجة سليمة وصالحة للفهم عند القراء    الترجمة واللغة جزءان

ال سيما في ما يهم النصوص الدينية نحو القرآن، فإذا بهذه الدارسة تبحث في مفهوم ترجمة القرآن، وأهمية  

ترجمة، وترجمة القرآن  لقرآن، وأنواع ترجمة القرآن، وترجمة القرآن في اللغة املاليوية، وضوابط الترجمة ا

 الكريم من منظور أنواع الترجمة، وعقبات الترجمة القرآنية. 

 

 أوال: مفهوم ترجمة القرآن 

، والثاني تفسير الكالم بلغته  تتضمن كلمة "الترجمة" في اللغة العربية أربعة معاٍن: أولها تبليغ الكالم ملن لم يبلغه

أما معنى نقل الكالم  ۱ر لغته، والرابع نقل الكالم من لغة إلى أخرى،التي جاء بها، والثالث تفسير الكالم بلغة غي

من لغة إلى أخرى فهو التعبير عن معناه بكالم آخر من لغة أخرى، مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده كأنك نقلت 

   2األولى إلى اللغة الثانية.الكالم نفسه من لغته 
 

لوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، رقم اجلامعة طالب ماجستري، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية معارف الوحي والع 10
G1818751. 

 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزايقسم اللغة العربية وآداهبا، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، ، أستاذ مساعد 11
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رَجَمان: املفسر للسان، وفي حديث وقد ورد في لسان العرب مفهوم الترجمة لغة: ) 
َّ
رُجمان والت

ُّ
ترجم: الت

رُجمان بالضم والفتح: هو الذي يترجم الكالم، أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى، والجمع  
ُّ
رُجمانه: الت

ُ
ِهَرقل: لت

راُجم، والتاء والنو 
َّ
واصطالحا: تشكيل دوال تؤدي بشكل ملموس  3ن زائدتان، وقد ترجمه وترجم عنه(، الت

 4لوظائف نفسها التي تؤديها األقوال املناظرة لها في اللغة.ا

وقد عرَّف البوطي الترجمة بأنها: "نقل الكالم من لغة إلى أخرى عن طريق التدرج من الكلمات الجزئية   

تبع في نقل املعنى العام عند الترجمة إلى الجمل واملعاني الكلية، أي إن 
ُ
ة  هي نقل معنى كل كلم –الوسيلة التي ت

  5على حدة، والتعبير عنه بكلمة مقابلة، ثم تركيب مجموع الكلمات وتأليفها حسب املعروف في لغة املترجم إليها"،

 تتناولها الدراسة فيما بعد.مما يلوح لنا أن مفهوم الترجمة عنده قريب من الترجمة التفسيرية أو املعنوية التي س

مبنيا على أن جاز إطالق الترجمة على كل ما فيه من بيان  ،  6من الواضح أن الزبدة في الترجمة هي البيان  

مما عدا هذه األربعة، فقال الزرقاني: )ترجم لهذا الكتاب بكذا أي عنوان له، وترجم لفالن أي بّين تاريخه، وترجم  

ق  ؛ فإن الترجمة في األساس تتحق7وترجمة هذا الباب كذا أي بيان املقصود منه( حياته أي بّين ما كان فيها،

 ، إنما هذا هو املغزى األسمى للترجمة. 8بتحقيق هدف تبليغ الرسالة األصلية في النص الهدف

نستخلص مما سبق أن الترجمة عملية نقل املعلومات على شكل لغة إلى لغة أخرى مع مراعاة جوانب   

 إلى أنها قد تمت ترجمكثيرة، ومجا
ً
ته وطباعته إلى شتى  الت متنوعة، أهمها: القرآن الكريم على وجه أخص نظرا

اللغات ونشرها إلى سائر بقاع العالم، مما يدل على أن ترجمة القرآن الكريم شأنها عظيم الهمة لتعاملها مع نص  

، السيما لغير الناطقين  9ها املترجمون من نصوص مقدسة. رغم هذا نجد أنها ال تخلو من الصعوبات الجمة يواجه

 باللغة العربية.

طيع القول بأن مفهوم ترجمة القرآن الكريم عملية نقل للمعاني التي تضمنتها  من هذا املنطلق نست 

األلفاظ املذكورة في القرآن الكريم؛ وذلك باستعمال ألفاظ من اللغة الهدف تحمل دالالت نفسها التي حملتها  

القرآن من لغته  ، متسايرا مع قول محمد عبد العظيم الزرقاني إن )ترجمة القرآن نقل  1۰اللغة العربيةألفاظ 

العربية إلى لغة أخرى. ويمكننا أن نعرفها تعريفا مبسوطا فنقول أن ترجمة القرآن: هي التعبير عن معاني ألفاظه  

وقد يكون وراء هذا النوع من   .۱۱ واملقاصد( العربية ومقاصدها بألفاظ غير عربية، مع الوفاء بجميع املعاني

ات الواردة في القرآن الكريم لم تكن واضحة لدى املسلمين باعتبارها  الترجمة أسباب على ذروتها أن بعض الكلم

، وتترتب من ذلك ترجمة هذه الكلمات لغاية التبليغ وإيصال املعنى األساس على شكل   2۱ليست من أصول عربية

يادة  م ال ينقل األلفاظ من النص األصلي إلى اللغة الهدف فحسب، بل يعالجها بالحذف أو الز واضح ألن املترج

 ال    3۱وغيرها فليس املطلوب أن نقول ما تقوله الكلمات بل أن نقول ما تريد قوله الكلمات، 
ً
فاملترجم ينقل أفكارا

 . 4۱ة إلى فهم اللغة التي يترجم منهاكلمات وكي يحسن الترجمة عليه أن يتمثل األفكار بمثل من عبر عنها إضاف

 

 ثانيا: أهمية ترجمة القرآن 

 القرآن الكريم باعتبار نقل معانيه وألفاظه العربية إلى لغات أخرى، فيما يأتي: تكمن أهمية ترجمة  

  . 5۱تبسيط ألفاظ القرآن الكريم، وجعلها في متناول أيدي املسلمين تجنبا للفهم الخاطئ .1

الكلمات املعقدة التي لم تكن من أصول عربية، حيث واجه املسلمون مشاكل  الكشف عن   .2

  . 6۱ا اضطروا إلى التأويلالتعقيد لهذه األلفاظ مم

     . 7۱بيان ثقافة العرب وطبائعهم وأخالقهم وبيئتهم .3

 . 8۱تفقيه املسلمين، ومعرفة أحكام الشريعة .4
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     . 9۱توجيه املسلمين بمضامين القرآن ومقاصده .5

  

 النقاب عن جمال القرآن. رفع  .6

   . ۰2تيسير الفهم  .7

  .۱2رآن وتفسيره كذبا وافتراءدفع الشبهات التي لفقها أعداء اإلسالم وألصقوها بالق .8

     . 22التنوير بحقائق اإلسالم وتعاليمه .9

      .23إزالة الحواجز والعواثر التي أقامها أعداء اإلسالم  .10

 . 24بلفظه ومعناهبراءة ذمتنا من وجوب تبليغ القرآن  .11

ه ال يتجاوز منزلة  رغم هذه القائمة الزاخرة بأهمية ترجمة القرآن، إال أنه ال ُيَعد بديال عن األصل ألن 

 مساواة أي ترجمة من ترجمات القرآن بلغة أخرى بالقرآن العربي   25التفسير
ً
 تاما

ً
؛ فاإلسالم يرفض قطعا

،   27صل بأي شكل من األشكال في املكانة واملرجعية والحجيةويجب أال يكون الهدف منها مضاهاة األ  26األصيل،

 من وسائل نقل الرسالة القرآنية إلى جانب التفسير  لذلك نرى مثال ترجمة القرآن باللغة املاليوي
ً
ة وسيلة

 يتعبدون بها    28الشفوي 
ً
، فلو ارتقت هذه الترجمات القرآنية إلى مكانة القرآن الكريم التخذها املسلمون مصدرا

 من القرآن الكريم فتكون جهاتهم مشتتة. 
ً
 بدال

 

ا: أنواع ترجمة القرآن الكريم
ً
 ثالث

 الكريم إلى قسمين: حرفية وتفسيرية.    تنقسم ترجمة القرآن

 الترجمة الحرفية  .1

شبه وضع املرادف مكان مرادفه،هي التي تراع 
ُ
متوازية مع رأي   29ى فيها محاكاة األصل في نظمه وترتيبه. فهي ت

 بأنها: )ترجمة نظم القرآن في لغة أخرى، في املفردا
ً
ت  الندوي في صدد ترجمة القرآن حيث يطيل النظر فيها معرفا

حمل الترجمة ما يحمله النص القرآني من  والتراكيب والنسق واألسلوب لتقوم الترجمة مقام األصل العربي، ولتت

، فبعض املترجمين يسمون هذه الترجمة ترجمة   ۰3 املعاني بمحكمها ومتشابهها، وتأثير بالغتها املعجز في القلوب(

 رجمة الحرفية املعنوية.  لفظية، وهي على ضربين: الترجمة الحرفية اللفظية والت

يشغل الترجمة الحرفية اللفظية َيقصد إلى كل كلمة في  فاملترجم عندما الترجمة الحرفية اللفظية:  

األصل فيفهمها، ثم يستبدل بها كلمة تساويها في اللغة األخرى مع وضعها موضعها وإحاللها محلها، وإن أدى ذلك  

اختالف اللغتين في مواقع استعمال الكالم في املعاني املرادة إلًفا  إلى خفاء املعنى املراد من األصل، بسبب 

 .31استحساناو 

: هو أن يترجم نظم القرآن بقدر طاقة املترجم، وال يلتزم لفظا مقابل لفظ، الترجمة الحرفية املعنوية  

ها بأنها: )نقل ألفاظ  أما مناع القطان فيعرف  .32بل املهم عند املترجم التراكيب، وحسن تصوير املعاني واألغراض 

 .33 من لغة إلى نظائرها من اللغة األخرى بحيث يكون النظم موافقا للنظم، والترتيب موافقا للترتيب( 

اإلجراء الترجمي األساس ي سواء تعلق األمر    (Peter Newmark)وهذا النوع من الترجمة يعدُه بيتر نيومارك   

. بيد أنها، فوق مستوى الكلمات، وتزداد صعوبة الترجمة  بنصوص تواصلية أو داللية؛ فالترجمة تبدأ منها

، وكلما  34الحرفية. وأينما ُوجد أي نوع من املشاكل الترجمية، عادة وليس دائما ما نستبعد الترجمة الحرفية

 . 35ندرة ترجمتها واحدة فواحدة ازدادت الوحدة ازدادت
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 الترجمة التفسيرية   .2

محاكاة األصل في نظمه وترتيبه، بل املهم فيها حسن تصوير املعاني واألغراض   هي التي ال تراعى فيها املحاكاة أي 

سمى أيضا الترجمة املعنوية، وسميت تفسيرية ألنها تحسن تصوير املعاني واألغراض فيها  
ُ
مما جعلتها  كاملة. ولهذا ت

ه تركيب األصل فيفهمه، ثم  يعمد إلى املعنى الذي يدل علي تشبه التفسير. أما املترجم للترجمة التفسيرية، فإنه

يصبه في قالب يرديه من اللغة األخرى، وموافقا ملراد صاحب األصل، من غير أن يكلف نفسه عناء الوقوف عند  

عجب أن يعرفها القطان بأنها: )بيان معنى الكالم بلغة أخرى من  فال  .36كل مفرد وال استبدال غيره به في موضعه

لحرية وقوف املترجم عند كلمات النص املصدر دون تغيير    37 و مراعاة لنظمه(غير تقييد بترتيب كلمات األصل أ 

 املعنى.  

 

 رابعا: ترجمة القرآن في اللغة املاليوية

( قد قسما الترجمة  Darbalnet(، وداربلني )Vineyوية يجد أن فيني ) املتتبع ملجال ترجمة القرآن الكريم باللغة املالي

قتان في صدد ترجمة القرآن الكريم. إلى قسمين، وهما: الترجمة امل  باشرة، والترجمة غير املباشرة، فكالهما مطبَّ

 

 الترجمة املباشرة   .1

 بالنسخ، والترجمة الحرفية.   تنقسم الترجمة املباشرة إلى ثالثة أساليب، وهي: الترجمة بالدخيل، والترجمة 

ها في النص الهدف، وتمثيل األلفاظ  هي اقتباس مباشر أللفاظ اللغة املصدر وإدخال  الترجمة بالدخيل:  

وكشفت دراسة رفائيل    .38التي تجد سبيلها إلى املاليوية مثل اإلسالم، والقيامة، والقضاء، والقدر، والنبي، وغيرها 

  130منه كلمات فارسية، و 220الذي  521نخلة عن األلفاظ الدخيلة العجمية في العربية التي يبلغ مجموعها 

كلمات  24كلمات التينية، و 13كلمات تركية، و 25كلمات عبرانية، و 22كلمات سريانية، و 63كلمات يونانية، و

 .39كلمات من لغات أخرى  8كلمات فرنسية، و  16إيطالية، و

ودة في اللغة هي نقل ألفاظ اللغة املصدر وتكييفها بعد ذلك لتالئم األصوات املوج الترجمة بالنسخ:  

( من خالل تغير النطق،  rezekiة، نحو تحويل لفظ "الرزق" العربي إلى )الهدف وإخضاعها ألنظمتها الصرفي

( عن طريق اإلضافات التركيبية من حيث تكرار اللفظ نفسه داللة على الجمع، و"املّتقين"  ayat-ayatو"اآليات" إلى )

فة واملوصوف  ( لترجمة صيغ الجمع بالتركيب من الص yangافة )( عن طريق إضorang-orang yang bertaqwaإلى )

 ( بتحويل العين إلى األلف وإهمال الهمزة في اللفظ )دعاء( doaللربط بينهما النعدام صيغة الجمع في املاليوية، و)

عرف بظاهرة "القرض أو االقتراض اللغوي" أو "االستعار   ۰4
ُ
ة اللغوية" ، إن هذا الفرع من الترجمة املباشرة أيضا ت

 .۱4ها قائمة على مبدأ التأثر والتأثيروهي ظاهرة طبيعية لكل لغة حية ألن

فهو مؤشر لحيوية اللغة؛ باعتباره كائنا حيا، ألنه يحيا على ألسنة   –إلى حد ما–أما االقتراض اللغوي  

ملا يخضع له الكائن الحي    املتكلمين بها، ولذلك يتطور ويتغير بفعل الزمن، كما يتطور الكائن الحي ويتغير فتخضع

، وفي الحقيقة نجد أن االقتراض اللغوي بين اللغة العربية واللغة املاليوية قد نمت  42ورهفي نشأته ونموه وتط

وتطورت عبر مراحل الحياة الحافلة باألحداث، فالدين اإلسالمي والدعوة اإلسالمية املبنية على األخالق الفاضلة  

 في والتعامل السمح،  
ً
 . 43االقتراض اللغوي املليئة بالتعاليم الدنيوية واألخروية كانت سببا

وقد انتهت دراسة كسار إلى أن هناك ستة عناصر صرفية تخضع لها األلفاظ املاليوية املقترضة من   

 44وقفالعربية وهي بالتحديد: السوابق واللواحق، والقلب املكاني، والحذف واالختصار، واإلشباع، واإلبدال، وال

 .45لفاظ املاليوية املقترضة من العربية، كما أن هناك سبعة اندماجات صوتية تخضع لها األ
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: هي الترجمة التي تحاول نقل الخصائص اللغوية للنص املصدر قدر املستطاع بالتزام  الترجمة الحرفية  

 كرناها آنفا. املترجم لترتيب اللغة املصدر، وهي تتشابه مع الترجمة الحرفية اللفظية وقد ذ

 

 الترجمة غير املباشرة   .2

ة أساليب، وهي: الترجمة بالتحوير، والترجمة بالتكييف، والترجمة باملعادل، والترجمة باالقتباس  وتنقسم إلى أربع

 أو التصرف. 

وهو تبديل قسم من أقسام الكالم بقسم آخر من اللغة الهدف، مثل ترجمة اسم  الترجمة بالتحوير:   

ْرِض الفاعل 
َ ْ
ي َجاِعٌل ِفي األ ِ

ّ
﴾بالجملة؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿ِإن

ً
ِليَفة

َ
بمعنى )أنا أريد أن أجعل( أي باملاليوية   46خ

(Aku ingin menjadikan.) 

: وهو التغيير في البالغ أي )التغيير باملنظور( كأن يترجم املترجم الفعل "تكفر" بمعنى  الترجمة بالتكييف  

اد على أداة النفي نتيجة  و"الكنود" بمعنى "الذي ال يشكر" و"الظالم" بمعنى "الذي ال يعدل" باالعتم"ال تؤمن" 

 غياب األضداد في اللغة الهدف. 

: تعرف أيضا بالترجمة الديناميكية حيث يحاول املترجم تطبيع عناصر  الترجمة باملعادل أو املكافئ   

لتأثيرية نفسها على القراء، مثل تبديل املفاهيم الثقافية في النص  النص املصدر باملكافئات التي تحمل الوظيفة ا

بمفاهيم ثقافية أخرى في النص الهدف تحمل الوظيفة نفسها، أو ترجمة األمثال واملجاز بما يكافئها من   املصدر

 .47األمثال واملجاز في النص الهدف

 

 خامسا: ضوابط الترجمة 

 إما حر 
ً
 فية وإما تفسيرية، يجب أن يتوفر في املترجم مبادئ أربعة، وهي:ألجل تحقيق معنى الترجمة مطلقا

 ترجم ألوضاع اللغتين لغة األصل ولغة الترجمة.معرفة امل .1

 معرفة أساليب اللغتين وخصائصهما.   .2

 وفاء الترجمة بجميع معاني األصل ومقاصده على وجه كامل.    .3

ا عنه، وأن تحل محله، كأنه ال  استقاللية صيغة الترجمة عن األصل، بحيث يمكن أن يستغني به  .4

    48 أصل هناك وال فرع.

طبق على ترجمة النصوص العادية دون املبدأ الثالث ألن ترجمة القرآن يماثلها تفسيره  وهذه املبادئ تن  

دون استبدالها باألصل. وذهب الذهبي إلى شروط فيما يختص بها في ترجمة القرآن بالترجمة التفسيرية، وهي: 

  

ل عليها إال إذا كانت مستمدة منأن تك  . 1 األحاديث النبوية،  ون الترجمة على شريطة التفسير، ال ُيعوَّ

وعلوم اللغة العربية، واألصول املقررة في الشريعة اإلسالمية، فال بد للمترجم من اعتماده في استحضار معنى  

   األصل على تفسير عربي مستمد من ذلك.

  امليل إلى عقيدة زائفة تخالف ما جاء به القرآن الكريم. أن يكون املترجم بعيدا عن  . 2

  

ا باللغتين، املترجم منها واملترجم إليها، خبيرا بأسرارها، يعلم جهة الوضع واألسلوب أن يكون امل . 3
ً
ترجم عامِل

  والداللة لكل منهما. 
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بترجمته التفسيرية حتى ال يتوهم  أن ُيكتب القرآن الكريم أوال، ثم يؤتى بعده بتفسيره، ثم يتبع هذا  . 4

   49متوهم أن هذه الترجمة ترجمة حرفية للقرآن

من جهة أخرى نجد أن عاصما وصوفيا يقسمان الترجمة التفسيرية ملعاني القرآن الكريم إلى قسمين،   

 وهما: 

م  ترجمة تفسيرية يقوم بها املترجم ابتداًء ومباشرة من القرآن، بحيث يفهم معنى األصل، ومن ث .1

ا فيه من  يقوم بترجمته إلى اللغة األخرى بألفاظه وجمله شارحا لغوامض األصل، وموضحا مل

ْجِمَل فيه، من دون أن يلتزم بالوقوف عند كل لفظة واستبدالها بما يوافقها  
ُ
املعاني، ومفصال ملا أ

  في اللغة املترجم إليها. 

ر القرآن أوال باللغة العربية،  .2 ومن ثم يقوم املترجم بترجمة هذا  ترجمة تفسيرية بحيث يفسَّ

 .۰5التفسير

  لترجمة التفسيرية للقرآن الكريم مشترطين: ويدلي تاشفين أكرم ورحمى عمران با 

  

 نقل الكالم املترجم إلى اللغة الثانية بغير التقيد في األلفاظ وترتيبها وخواصها وقواعدها.  .1

  

   كيبها وأساليبها. أن يكون املترجم ضالعا باللغة العربية وآدابها وترا .2

  

     ثانية. أن يكون املترجم فقيها باللغة التي يترجم إليها من جهة   .3

    أن يعني املترجم لها بأنها ترجمة تفسيرية ملعاني القرآن الكريم.   .4

  

 .۱5أن يكون التفسير املترجم لعلماء ثقات لديهم القدرة على فهم القرآن وتوضيح معانيه  .5

 ن يمكن تشغيلهما عند إجراء ترجمة القرآن:وأضاف الندوي طريقتي 

وبالغتها، فيتشبع بروح اللغة العربية ليدرس القرآن الكريم دراسة  أن يتعلم العربية صرفها ونحوها،  . 1

 عن فهم ووعي مباشرة دون أن يتخذ من الترجمات وسيطة. 

من عاِلم موثوق في علمه وتقواه وفهمه  االستعانة بترجمة معاني القرآن بلغتها املتوفرة فيها وتكون كتابتها   . 2

 .52للعربية

من العلماء إلى ترجمة القرآن ترجمة حرفية بصورة كلية تجنبا لضياع املعنى في   على كل حال ال يقودنا أي عالم 

أدنى حالة وللضاللة في أقصاها. وتعكس هذه الضوابط التي تخص ترجمة القرآن الكريم، واإلجراءات املفروض  

 الحتراز عند التعامل مع القرآن الكريم وآياته في أثناء الترجمة. اتخاذها با 

 

 القرآن الكريم من منظور أنواع الترجمة سادسا: ترجمة

رصد مصطفى صبري أن: )النقل للقرآن الكريم يتضمن دالالت أصيلة على معان مطلقة ودالالت تابعة على معان  

تختلف باختالف اللغات أمكنت ترجمة القرآن وإن لم تمكن من حيث  خاصة، فمن حيث الداللة األولى التي ال 

 .53 يزات نظم القرآن مثل اإلعجاز(الداللة التي تدور عليها م 

والقرآن الكريم يحتوي على ضربين من املعاني، وهما املعاني األولية، واملعاني الثانوية، أو املعاني  

ألنه أول ما يفهم من اللفظ، وسمي أصليا: ألنه ثابت ثبات األصول،  األصلية واملعاني التابعة، وسمي معنى أوليا: 
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لمين وال املخاطبين وال بلغات التخاطب بل هو مما يستوي فيه العربي والعجمي،  ال يختلف باختالف املتك

بلغة  والحضري والبدوي، والذكي والغبي. فاملعنى األولي: هو ما يستفاد من الكالم ومن أي صيغة تؤديه سواه، ولو  

ثانويا ألنه متأخر في فهمه عن  أخرى. أما املعنى الثانوي: فهو ما يستفاد من الكالم زائدا على معناه األولي، وسمي 

ذلك، وسمي تابعا ألنه أشبه بقيد فيه، والقيد تابع للمقيد، وألنه يتغير بتغير التوابع، فيختلف باختالف أحوال  

 . 54ختالف األلسنة واللغات، عكس ما تقدم املخاطبين، وباختالف مقدرة املتكلمين، با

لتي تنقل الترجمة كلمة بكلمة إلى ترجمة قواعد اللغة من منظور ترجمة القرآن أن الترجمة الحرفية هي ا 

األصل وترتيب الكلمات، وكذا املعاني األولى لكل كلمات اللغة األصل. وطبعا يصلح ذلك مع الجمل الحيادية 

د أن الترجمة واحدة بواحدة .. لكل كلمة في اللغة األصل كلمة مقابلة في اللغة الهدف،  البسيطة واملختصرة ... بي

 . 55أن معانيها األولى )مفصولة( قد تختلف  غير

ففي هذه الحرفية تعبير عن اهتمامنا بالنص األصل ورغبتنا في الحفاظ على كل ما يتعلق بلغته وثقافته.  

ه يعطي دوما األولية للنص املصدر وهذا هو التيار الذي يدعى "التيار امل وجُّ
َ
. ويسلط الزرقاني   56صدري" وهو ت

همين في صدد الترجمة الحرفية، أحدهما: وجود مفردات في لغة الترجمة مساوية للمفردات الضوء على أمرين م 

معنى  التي تألف منها األصل حتى يمكن أن يحل كل مفرد من الترجمة محل نظيره من األصل، كما هو ملحوظ في 

املفردات لتأليف التراكيب،   الترجمة الحرفية، والثاني: تشابه اللغتين في الضمائر املستترة، والروابط التي تربط

سواء في هذا التشابه ذوات الروابط وأمكنتها. وإنما اشترطنا هذا التشابه، ألن محاكاة هذه الترجمة ألصلها في 

 . 57ترتيبه تقتضيه

لذلك ال نبالغ لو قلنا أن هذين الشرطين عسيران، وثانيهما أعسر من األول. فهيهات أن نجد في لغة  

ساوية لجميع مفردات األصل. ثم هيهات أن تظفر بالتشابه بين اللغتين املنقول منها واملنقول  الترجمة مفردات م

ركبات. ومن أجل ذلك قال بعضهم إن الترجمة  إليها في الضمائر املستترة وفي دوام الربط بين املفردات لتأليف امل 

، يتضح جراء ذلك أن هناك أكثر من    58الحرفية مستحيلة، وقال آخرون إنها ممكنة في بعض الكالم دون البعض  

طائفة تطرقت إلى مناقشة استحالة وإمكان الترجمة، فيما تزيد هذه الدراسة أن هناك طائفة متوسطة تعزو إلى  

 الالت واستحالتها في آخر. إمكانها في بعض الد 

هنت على أن  فال غرو أن يقر الندوي أن هذا النوع من الترجمة مستحيلة عقال ألن التجارب العملية بر  

نقل الكالم من لغة إلى أخرى بكل ما في األصل من املعاني واملالمح وظالل اللفظ وإشارات التراكيب وجمال  

شر، ناهيك عن كالم هللا املعجز، ألن اإلتيان بقرآن مماثل بلغة أخرى األسلوب وروعة البيان مستحيلة في كالم الب

 .  59لبعض ظهيرا  أمر لن يقدر عليه إنس وال جان ولو كان بعضهم 

ويشترك عبد الجليل في هذا املحور ُمْبِدًيا رأيه أنه: "ال يمكن ترجمة القرآن حرفيا محاكاة نظم األصل   

في طاقة البشر أن يأتوا بمثله بل بأقصر سورة من مثله، ولو أمكن ترجمته  وترتيبه، ألن نظم القرآن معجز، فليس  

ال يخفى. فإن التحدي ال زال قائما، ويكون القرآن في الدرجة العليا  حرفيا لبطلت آية التحدي، مع أن فساد هذا  

حاء من  من الفصاحة والبالغة قد حال دون استطاعة أحد من البشر مضاهاته أو محاكاته. وإذا كان الفص

له،  العرب أئمة البالغة وفرسان الكالم، وأرباب البيان، قد نكصوا عن معارضته وما أمكنهم أن يأتوا بسورة من مث

أبمقدور غيرهم ممن ال يحيط باللغة إحاطتهم، أن يأتي بما يماثل القرآن في خصائصه التي انفرد بها عن سائر  

ن الكريم لدى العلماء القائلين باملنع إلى القول باستحالة تحقيق  ، ينتج عنه فكرة استحالة ترجمة القرآ   ۰6الكالم"

 . ۱6جه الغرض منها إلى منافستهالترجمة املثالية التامة للقرآن الكريم التي يت
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يذهب ابن قتيبة قائال: "وبكل املذاهب نزل القرآن؛ ولذلك ال يقدر أي من التراجم أن ينقله إلى ش يء من   

قل  
ُ
رجمت التوراة والزبور، وسائر كتب هللا تعالى  األلسنة، كما ن

ُ
اإلنجيُل عن السريانية إلى الحبشية والرومية، وت

، فيما يؤيده البوطي أن ترجمة القرآن مستحيل ألنها   62 تتسع في املجاز اتساع العرب( بالعربية؛ ألن العجم لم

، األمر يترتب من ذلك تحريم   63ه وحججه تمثل تشويها ملعاني القرآن، وتلبيسا للمقصود بغيره وتمزيقا ألحكام

 ترجمة القرآن. 

ها لو تحققت فهي عبارة عن نسخة  يتبين من هذه اآلراء أن ترجمة القرآن مطلقا إنجاز لن يتحقق ألن 

بديلة للقرآن الكريم يتعبد بها الناس، فهذا مستحيل البتة نظرا إلى أن ترجمة القرآن الكريم ليست إال تفسيرا  

 لى أقص ى تقدير ألن ألفاظه محكمة ال احتياطية لها تحل محلها وال تؤدي وظيفتها. وبيانا له ع

حرفية ليس تفسيرا للقرآن ولو كانت على ضربين، وهما: ترجمة  لذلك فإن الذهبي يصارح بأن الترجمة ال 

 باملثل، واآلخر ترجمة بغير املثل. 

لغة أخرى تحاكيه حذوا بحذو بحيث تحل  فمعناها أن يترجم نظم القرآن ب الترجمة الحرفية باملثل:   

ظم األصل من املعاني  مفردات الترجمة محل مفرداته، وأسلوبها محل أسلوبه، حتى تتحمل الترجمة ما تحمله ن

املقيدة بكيفياتها البالغية وأحكامها التشريعية، وهذا أمر غير ممكن بالنسبة لكتاب هللا العزيز، وذلك ألن القرآن  

  ين، وهما:نزل لغرضين أساسي

كونه آية دالة على صدق النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيما يبلغه عن ربه، وذلك بكونه معجزا للبشر، ال يقدر على   .1

      و اجتمع اإلنس والجن على ذلك. اإلتيان بمثله ول

 هداية الناس ملا فيه من صالح دنياهم وأخراهم.  .2

 في آراء علماء املسلمين حول هذا األسلو  
ً
ب من الترجمة فيما أنكرت  عالوة على ذلك نشهد اختالفا

ا لبالغته وسوء جماعة منهم، ورأت أن هذا األسلوب من الترجمة غير جائزة بالنسبة للقرآن الكريم ألن فيه إهدار 

 . 64أدب لنظمه، وبالجملة فإن استحالة ترجمة القرآن الكريم معلومة بالبداهة

رآن حذوا بحذو بقدر طاقة املترجم وما  فمعناها أن يترجم نظم القأما الترجمة الحرفية بغير املثل:   

 العزيز، ألن فيه من فاعله  تسعه لغته، وهذا أمر ممكن، وهو إن جاز في كالم البشر، ال يجوز بالنسبة لكتاب هللا 

 .65إهدارا لنظم القرآن وإخالال بمعناه، وانتهاكا لحرمته، فضال عن كونه فعال ال تدعو إليه ضرورة

ترجمة واحدة تعم اآليات، وتقوم مقام القرآن في كل حال، وأن الترجمة    لقد علق مصطفى بعدم وجود 

وزاد أن    66معترفا بعدم إمكان أن تدعى العصمة ألي مترجم تحتمل وقوع الخطأ فيها مع عدم احتماله في القرآن 

ون جمودها زيادة  الترجمة الحرفية ال يراَعى فيها الفروق التي تفترق بها اللغتان وتختلفان فتكون جامدة جدا ويك

بها   على ضياع اإلعجاز في التراجم وعلى أن الترجمة الحرفية ترجمة ناقصة ال تجري في جميع اآليات وال يتأتى

مصحف ترجمي يستبدله أهل الفتنة بمصحف القرآن كما ال يوافق هواهم ومغزاهم ما سيأتي من كتابة كل  

 .67سطر من القرآن وترجمته تحته

الترجمة املعنوية فتؤكد املدرسة الباريسية على ضرورة انسالخ املترجم لغويا عن اللغة املترجم منها؛  أما   

ختلف جذريا من لغة إلى أخرى وخاصة عندما يتعلق األمر بلغتين من أصلين  أي أال يتقيد باألمور التي قد ت 

ذلك يجب على املترجم أن يراعي   مختلفين كالعربية والفرنسية من حيث ترتيب عناصر الجملة، وإضافة إلى

الذي   االختالفات بين اللغات، وذلك بابتعاده قدر املستطاع عن الجانب اللغوي للغة األصل واالهتمام باملعنى

 .68أراد الكاتب أو املتحدث نقله للقارئ 
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التأويلية كذلك ينبغي أن نقول هنا بأنه ال يمكننا الترجمة دون التأويل وأن نؤكد على أن أسس النظرية   

وبما أن هذا التأويل ُيسهم في تحقيق ترجمة صحيحة    .69للترجمة قد ُوضعت بفضل مالحظة التأويل في املؤتمرات

معنى الحقيقي الذي قصده الكاتب، فإن الفهم هو العملية األساسية في الترجمة بنوعيها. فهذا  من حيث نقلها لل

ق وتحليل األفكار ، مما يجعل هذه الترجمة   ۰7التي يتضمنها النص املراد ترجمته  التأويل نابع عن الفهم املعمَّ

 .  ۱7مسموحة عقدها في ترجمة القرآن الكريم 

الكريم عبارة عن تفسير موجز للقرآن في لغة أجنبية ترجمة تفسيرية بنقل    لذا فإن ترجمة معاني القرآن 

لغته، وبدون االلتزام باملحافظة على األسلوب  مدلول اآليات القرآنية إلى لغة أخرى بقدر طاقة املترجم، وما تسعه  

 . 72األصلي وبدون املحافظة على جميع املعاني املرادة منه

كافئ التي سبق ذكره فال يطبقها مترجمو القرآن الكريم إلى املاليوية في ترجمة  أما الترجمة باملعادل أو امل  

عد من العناصر الثقافية، على الرغم من نقلها
ُ
بألفاظ ذات وظيفية تقريبية لها في اللغة الهدف،   األلفاظ التي ت

املنشود، بما يمكن أن   فهم يعمدون إلى ترجمتها ترجمة حرفية أو تحويرية، مستبعدين تطبيعها إلحداث التأثير

ْصِبَر عَ 
َ
ْن ن

َ
ىَٰ ل ُتْم َيا ُموس َ

ْ
ل
ُ
 ق
ْ
َعاٍم َواِحٍد  يكافئها وظيفيا من األلفاظ في اللغة الهدف، فال تترجم املأكوالت في ﴿َوِإذ

َ
ىَٰ ط

َ
ل

وِمَها 
ُ
اِئَها َوف

َّ
ْرُض ِمْن َبْقِلَها َوِقث

َ ْ
ْنِبُت األ

ُ
ا ت َنا ِممَّ

َ
رِْج ل

ْ
َك ُيخ َنا َربَّ

َ
اْدُع ل

َ
من الفوم والعدس التي ال   73َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها ۖ﴾ ف

هَ  اِس ُحبُّ الشَّ َن ِللنَّ َرِة  تعرفها البيئة املاليوية، وكذلك الخيول في اآلية ﴿ُزّيِ
َ
َقْنط

ُ ْ
َقَناِطيِر امل

ْ
َبِنيَن َوال

ْ
َساِء َوال ِ

ّ
َواِت ِمَن الن

َمِة وَ  َسوَّ
ُ ْ
ْيِل امل

َ
خ
ْ
ِة َوال ِفضَّ

ْ
َهِب َوال

َّ
َحْرِث ِۗ﴾ِمَن الذ

ْ
َعاِم َوال

ْ
ن
َ ْ
مما يدل على شغف العرب بالخيول وال يتمتع هذا    74األ

عن التحريف ملا نزل به القرآن الكريم، فيتجنبونها    الحيوان بشغف شديد أو مماثل في البيئة املاليوية ألنه يسفر 

 . 75ويحذرون منها 

هُ  
َ
ِفْض ل

ْ
ْل َرّبِ اْرَحْمُهَما  باملقابل ملا واجه املترجمون املجاز مثل اآلية ﴿َواخ

ُ
ْحَمِة َوق ّلِ ِمَن الرَّ

ُّ
َما َجَناَح الذ

َياِني َصِغيًرا﴾ َما َربَّ
َ
بينما عبد هللا   77 (hkanlah sayap kehinaanRendaترجمها محمود يونس ترجمة حرفية ) 76ك

 Dan hendahklah engkau merendahبسميه ترجمها ولجنة املترجمين واملفسرين اإلندونيسيين ترجمة تحويرية )

diri) 78 )79 يعني )عليك أن تتذلل . 

اإلسالمية التي تشبه  مما سبق، نجد أن الترجمة بالنسخ أو الدخيل تم تطبيقها إذا كانت املفاهيم  

( للصالة sembahyangاملفاهيم املاليوية الواردة من الهندوسية في املنطقة قبل اإلسالم عند ترجمة األلفاظ مثل )

( للنار لتوفر املفاهيم واملصطلحات التي تعبر عنها مسبقا في اللغة املاليوية املتأثرة  nerakaلجنة و)( لsyurgaو)

 . ۰8بالسنسكريتية 

لى أن قسم الشؤون اإلسالمية اإلندونيس ي ترجم لفظ )مسد( في اآلية ﴿ِفي ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن  نتوقف ع 

ع منه يعرف في البيئة املاليوية بقوة تحمله وشدة متانته، ولفظ  ( ألن الحبل املصنو sabutبليف النرجيل )    81َمَسٍد﴾ 

َر﴾
َ
ْوث

َ
ك
ْ
ْيَناَك ال

َ
ْعط

َ
ا أ  kebaikan yangهو بمعنى )الفضل الكثير(، أو )الخير الوفير( بـِ )الذي  82)الكوثر( في اآلية ﴿ِإنَّ

banyak) 83  ون على املترجمين من عملية ترجمة القرآن الكريم وتخدمهم بتوفير أفضل  . إن أنواع الترجمة ُتّهِ

 الطريق للوصول إليها دون إدخال ما ال يليق به. 

 

 سابعا: عقبات الترجمة القرآنية

الدراسة هذه العقبات والعراقيل في ترجمة القرآن إلى قسمين، وهما: عنصر ما قبل الترجمة، وعنصر  تصنف 

 أثناء سير الترجمة.
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ترجم نفسه، ومهارته، ومصداقيته، وكفاءته، ومؤهالته. : يتمحور حول املالعنصر ما قبل الترجمة  

بين اللغتين املصدر والهدف، وهو الجسر   ويعتبر املترجم من وجهة الترجمة العنصَر الجوهري، فهو الوسيط

الذي ينقل املعلومات من النص األصل إلى قراء اللغة الهدف؛ لذلك ُيعد املترجم املسؤوَل األوَل واألخيَر عن صحة  

إن الترجمان ال يؤدي أبدا ما قال الحكيم، على خصائص معانيه،  "جمة وجودتها، وفقا ملا أثاره الجاحظ قائال:  التر 

، ما  84مذاهبه، ودقائق اختصاراته، وخفيات حدوده، وال يقدر أن يوفيها حقوقها، ويؤدي األمانة فيها"وحقائق 

 يؤدي الترجمة أداء عادال يفي بالنص املصدر. يثير االنتباه إلى عدم إمكان العثور على املترجم املثالي 

فيتحتم أن يتوافر فيه الثنائية  ومن جانب آخر، يتعامل املترجم مع لغتين على األقل في أثناء الترجمة  

اللغوية، فزاد الجاحظ: )وينبغي أن يكون ]املترجم[ أعلم الناس باللغة املنقولة واملنقولة إليها، حتى يكون فيهما  

، لغاية ضمان جودة الترجمة بناء على فهم املترجم نحو النص املصدر في كلتا اللغتين املصدر   85 سواء وغاية(

 .86 يترجم لكي يفهم بل يفهم لكي يترجموالهدف، فاملترجم ال

أما من بعد اكتساب لغتين على املستوى املعرفي فال يتحقق إنجازه بأكمله، وإن تحقق فال يرتقي إلى   

ه الناطق بهما، قال ابن خلدون: "إن امللكة إذا سبقتها ملكة أخرى في املحل فال تحصل إال  مستوى مرض ي يتسم ب

جاحظ: "ومتى وجدناه أيضا قد تكلم بلسانين، علمنا أنه قد أدخل الضيَم عليهما؛  وقال ال  87ناقصة مخدوشة"

هذا نظر ألن إحدى اللغتين  ولهما في   88ألن كل واحدة من اللغتين تجذب األخرى وتأخذ منها، وتعترض عليها"

مة قد تتسرب في غيرهما مؤثرة عليها ومتداخلة فيها.
َّ
 املكتسبة أو املتعل

  فتعزو الدراسة إلى اللغة نفسها إذ تالحظ عقبات عدة، وهي: أثناء سير الترجمة:أما العنصر في  

 89ترجمة )مؤمنون حقا( باإلنجليزية. عدم التكافؤ بين اللغة األصل واللغة الهدف: يترتب منه الزيادة غالبا نحو  1

: 

Those who are men of faith in right order. 

انعدمت األلفاظ املقصودة في اللغة املترجم إليها يضطر املترجم إلى صناعة املصطلح  ومن منظور آخر، إذا 

ن نحو اتفاقهم  ، فيما اعترف أحمد عزور بصعوبة هذا املجال وصراعات الدارسي   ۰9وضبط مفهومه ضبطا دقيقا

لدارسون على  حول املصطلحات املبتكرة، قائال: "وليس من اليسر كما هو متداول ومتعارف عليه، أن يتفق ا

تعريف دقيق ملصطلح من املصطلحات، أو كلمة من الكلمات، وبخاصة إذا تعلق األمر باملفاهيم الحديثة الظهور  

 . 91واالستعمال"

صم وصوفي أن هناك أخطاء يقع فيها املترجم املاليوي في أثناء إجراء ضياع املعنى اإلعجازي: يذكر عا  .2

َماِء ِمْن َماٍء  ترجمة اآليات القرآنية التي تحمل ا ُ ِمَن السَّ
َّ

َزَل َّللا
ْ
ن
َ
ملعنى االستعاري، نحو أن يترجموا اآلية: ﴿َوَما أ

ْرَض َبْعَد َمْوِتَها﴾ 
َ ْ
ْحَيا ِبِه األ

َ
أ
َ
 92ف

Allah/hidupkan/dengannya/tumbuh-tumbuhan/di/bumi/sesudah/matinya 

رض بعد موتها"، فالخطأ أن لم يذكر أن املقصود وترجمته العكسية بالعربية: "هللا أحيا باملطر النبات في األ 

باملوت هنا هو املجاز عن عدم الحسن والرونق، أو املعنى غير الحقيقي، وإنما ترجمها بأن النبات بسبب املطر  

 األرض بعد موته حيث ذكر املترجم باملاليوية املطر في قوله:  ينمو ويثبت في

Demikian/juga/ada/air/hujan/yang/Allah/turunkan/dari/langit/lalu/Allah/hidupkan 

 وترجمته العكسية بالعربية: "وهكذا من املطر أنزله هللا من السماء فأحيا..."

موته معجميا، حيث الضمير يعود إلى )النبات(، ولم  ( التي تدل على معنى matinyaوقد استخدم كلمة ) 

 . 93يذكر أي معنى للمجاز أو املعنى غير الحقيقي

ْسَتِعيُن﴾وتر  
َ
اَك ن ْعُبُد َوِإيَّ

َ
اَك ن  : 95باإلنجليزية من قبل مارجليوت تصير   94جمة اآلية ﴿ِإيَّ
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I worship Thee and seek assistance of Thine. 

 ئ عن املعنى الصحيح الذي يراعي إعجاز التقديم والتأخير وهو: وهو يختلف ويبعد القار 

Thee alone do we worship and of thee alone we seek help. 

وفي بعض األحيان تتمثل في اآليات القرآنية أساليب مختلفة مهما تظهر فيها الصيغ نفسها أو متشابهة،   

يٌن  ْدَراَك َما ِسّجِ
َ
أسلوب مراد منه إظهار مدى هول "سجين" ومدى فظاعته وليس    96﴾على سبيل املثال: ﴿َوَما أ

وَن﴾ املقصود هو طرح سؤال ينتظر اإلجاب يُّ ِ
ّ
ْدَراَك َما ِعل

َ
أسلوب مراد تعظيم لشأن "عليين"، و﴿َوَما    97ة، و﴿َوَما أ

﴾ ىَٰ
َّ
ك ُه َيزَّ

َّ
َعل

َ
 . 99أسلوب مراد سؤال إنكاري  98ُيْدِريَك ل

ملتقاربة في املعنى: يتحتم على القائم بترجمة القرآن الفرق بين العلم  التضارب في ترجمة األلفاظ ا .3

والشكر، والبخل والشح، وقعد وجلس، وبلى ونعم، وذلك وذاك، وخوف  واملعرفة، والحمد 

   ۱۰۰وإشفاق وترهيب وتقوى، وجان وحية وثعبان، وقادر وقدير ومقتدر، والرحمن والرحيم

 ي اللغة الهدف يؤدي املعنى ذاته.وغيرها، والبحث عن نظير أو مرادف ف

ننا مرة من  . إن هذا العنصر مثل السيف  ۱۰۱تطور أسلوب اللغة الهدف .4 ِ
ّ
ذي حدين ألنه ُيَمك

اقتناص أكثر األساليب تناسقا مع اللغة املصدر مع مرور الزمان ويستعص ي مرة على املترجم  

خضع دائما إلى تغير أسلوبي مستمر  الوصول إليها لتكاثرها املتراكم. فالترجمات من هذه الزاوية ت

 نيه وأسراره وأسلوبه كافة. خالفا للقرآن الكريم الذي هو ثابت ال يتغير محفوظ بمعا

يبدي أكمل هذا التطور عارضا ترجمات القرآن الكريم التي يكمن فيها تفاوت أسلوبي نتيجة التطور   

 
َ
اَك ن ْعُبُد َوِإيَّ

َ
اَك ن  ،  2۱۰ْسَتِعيُن﴾اللغوي، على سبيل املثال ﴿ِإيَّ

 م(1650الترجمان املستفيد )

[Kami tentukan akan dikau ibadah] dan [kami tuntut daripadaMu] atas berbuat ibadah dan lainnya. 

 م(1922ترجمة محمود يونس )

[Hanya engkaulah (ya Allah) kami sembah] dan [hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan]. 

 م(1972ترجمة تفسير هداية الرحمن لعبد هللا بسميه )

[Engkau sahaja (ya Allah) kami sembah] dan [kepada Engkaulah sahaja kami meminta pertolongan]. 

إذا كانت الترجمة ال تخلو من عوائق تحد إنجازها فمن األجدر أن تكون ترجمة القرآن الكريم أصعب   

فعما باأللفاظ صعبة الفهم واألساليب عسيرة الترجمة، لذلك نجد اقتراحات يجريها  لوصفه نصا مقدسا، م

ترجمون للوصول إلى مقابل ألفاظ القرآن الكريم فإنها لون من سبل يشقونها ويحلون بها مشكالت الترجمة التي  امل

 تمنع تحققه. 

 

 خاتمة ال

يرته اللغوية فحسب، بل يجب  الترجمة ليست من املجاالت العابثة يتعامل فيه املترجم مع ذخ -

 عليه أن يمارس الضوابط املفروضة عليه وأن يتحلى بها.  

لتحقيق غاية مرضية لترجمة القرآن الكريم ذات جودة عالية، ومواكبة للمتطلبات واملؤهالت   -

ضيع القرآنية، على املترجم أن يستنبط من أنواع التراجم  املنشودة، املتسايرة مع املضامين واملوا

 فيده ويكشف له املعاني الدقيقة، واملراعية لقواعد اللغة الهدف.ما ي

شاعت في عصرنا الحديث أنواع جديدة من القواعد والنظريات املتعلقة بالترجمة مثل: الترجمة   -

صول على نتيجة مشوقة، بحثا عن حلول  املباشرة وغير املباشرة، وغالبا ما يتخذهما املترجم للح
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لى املشكالت العارضة التي تنجم منها نقطة تحريم ترجمة القرآن  يطبقها املترجم للتغلب ع

الكريم باعتبار اللغة الهدف ال تقدر على بيان اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم دالليا  

 ومعنويا.

 ملترجم ومصداقيته مما يستعص ي إيجاد مترجم نموذجي.مصاعب الترجمة ال تزال متمثلة في كفاءة ا

رآن الكريم إذن ليس عمال هينا يجيده كل فرد فهناك شروط خارجية وداخلية يترتب  ترجمة الق -

 عليه تحقيقها. 

 

 : البحث هوامش
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 االجتماعي دراسة وصفية تداولية لغة اإلعالم وأثرها في تشكيل الوعي الجمعي 

 

 شحادة علي األستاذ الدكتور عاصم 

 سجود عمر بني ياسين 

 

 

 قدمة امل

نعيش في عصر متشابك معقد من حيث التأثر والتأثير، فأسباب التأثير التي تشكل وعي اإلنسان كثيرة ومتشابكة  

، وبصيرة قوية لالنتباه لها، ومحاولة 
ً
 كبيرا

ً
السيطرة عليه، لالستفادة منها بما يخدم  ومتداخلة، وتتطلب وعيا

العامة والخاصة للفرد واملجتمع، ومن املالحظ أننا في عصر الصورة والكلمة السريعة التي تخترق  األهداف 

ا في تشكيل الوعي الجمعي والفردي من حيث   املسامع والعقول غالًبا من دون انتباه أو تركيز، لكن أثرها بالغ جدًّ

ن ال بد من تناول اللغة املستخدمة في وسائل  املعتقدات واآلراء حول الحياة واإلنسان، لذلك كاتشكيل القناعات و 

اإلعالم املختلفة بالدراسة والتحليل، لبيان أثرها، والتوصل لنتائج في كيفية التعامل معها واالنتباه ألثرها،  

 واالستفادة منها وتطويعها لخدمة الفرد واملجتمع قدر اإلمكان. 

ة بالنظر إلى الدور الذي تمارسه في التواصل الجمعي؛ نعلم؛ تحظى لغة اإلعالم في أي مجتمع بأهمية بالغفكما 

فهي عالم رحٌب وفسيٌح يمارس من خالله اإلنسان حرية التعبير والتفكير. فاللغة رداء الفكر ولباسه، وكلُّ تطوٍر  

ا الناطق الرسمي باسم األمة واملعبر عن حياتها.  يحصل في املجتمع يتردد صداه من خالل مؤسسة اللغة باعتباره

  
ً
وتؤدي اللغة وظيفة اتصالية أو بمعنى آخر أنَّ االتصال وظيفة من وظائف اللغة التي ال بد من أن تكون قادرة

على التعبير عن مختلف املوضوعات بسالسة ومن دون تعسف، ويقصد بها أن تكون متعددة املستويات بحيث  

 1ثر من جمهور ومعالجة أكثر من موضوع وقضية.تستطيع مخاطبة أك

 إذ أسهم ظهور الشابكة )اإلنترنت( في 
ً
 جذريا

ً
وقد غّيرت الثورة التقانية وسائل وأساليب االتصال تغييرا

تحويل العالم إلى قريٍة صغيرٍة عبر الشاشات اإللكترونية التي أتاحت استخدام املنتديات واملحادثة واملدونات،  

جمعي املختلفة مثل فيسبوك، وتويتر، وسكايب،  التواصل االجتماعي من خالل وسائل اإلعالم ال مما أسهم في 

 يعيش فيه الفرد تفاصيل  
ً
وإنستغرام وغيرها مما أقبل عليه الجميع من مختلف األعمار بحيث أصبحت مكانا

ويشاركها مع  حياته اليومية، من خالل صفحته الشخصية التي يعرض فيها أفكاره ومعلوماته الشخصية 

 على تقنيات االتصال  ، ومن هنا ظهر اإلعالم 2أصدقائه
ً
الجمعي الذي يرتكز على تقنيات النشر العالية معتمدا

 3املتطورة في الشابكة إلنشاء الحوارات التفاعلية.

 ال يتجزأ من اإلعالم 
ً
ويعد اإلعالم الجمعي أحد أهم تطبيقات اإلعالم التربوي املتقدم، كما يعد جزءا

همة لغة اإلعالم الجمعي الرئيسة في نقل الرسالة بما يعزز الوعي  لتربوي بكل قنواته ووسائله وأهدافه، وتبرز م ا

 . 4الجمعي ويحقق أهدافه.

ولغة اإلعالم الجمعي ذات أهمية كبيرة، وبخاصة في ظل الثورات املعلوماتية وتطور وسائل االتصال 

 بحاجٍة إلى معرفة األحداث والواقائع املواالنفتاح العاملي، ألنَّ اإلنسان يكون دا
ً
حيطة به، كي ينتبه لألخطار  ئما

قبل وقوعها، لذا فهو بحاجٍة إلى وسائل االتصال الحديثة، ومنها اإلذاعة، والصحافة، والتلفزة، ووسائل  

تأثيرها   التواصل االجتماعي، وقد يختلف تأثير لغة اإلعالم الجمعي على الوعي الجمعي االجتماعي، وقد يختلف

 5يختلف تأثيرها على حسب اختالف املجتمعات. بطبيعة تأثيرها على املتلقي، وكذلك
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وللغة اإلعالم الجمعي اليوم دوٌر مهٌم وجوهرٌي في إثارة اهتمام الجمهور بالقضايا واملشكالت املطروحة، 

 يلجأ إليه الجمهور في استقاء معلومات
ً
 رئيسا

ً
ه عن القضايا السياسية،  حيث يعدُّ اإلعالم الجمعي مصدرا

عية بسبب فاعليته االجتماعية وانتشاره الواسع فهو بقدرته على الحراك ومخاطبة القسم  والثقافية، واالجتما

األعظم من التكوين املجتمعي، يمتلك اإلمكانية على التـأثير الذي ال يأخذ صورة مباشرة وإنما يقوم بالتأثير على  

 (.Sharma, 2019ن دون مقدمات )غير مباشـرة، وبوتيرة متسارعة غير ملحوظة م  الوعي الجمعي االجتماعي بصورة 

وتشمل لغة اإلعالم الجمعي وجوه النشاط االتصالية التي تعمل على تزويد اإلنـسان بجميـع الحقائق  

 للمجتمع بحيث يـؤدي إلى حركة املجتمع حركة تفاعلي
ٌ
 محركة

ٌ
ة مؤثرة  واملعلومات املعرفية، ألنَّ االتصال قوة

 
ٌ
، وتجري في بيئة معينة تؤثر فيها وتتأثر بها، وهنـاك تفاعـل بـين االتـصال  ومتأثرة، فاالتصال عملية

ٌ
اجتماعية

 وزيـادة معلومـاتهم وتطلعاتهم، وتعد   6واملجتمـع.
ً
ويزداد دور لغة اإلعالم الجمعي في تنميـة وعـي األفـراد اجتماعيا

، بل أهم مصدر نأخذ 
ً
 مهما

ً
 فـي منه معارفنا ومعلوماتنا عن العالم مصدرا

ً
 مـؤثرا

ً
املحيط بنا، فهي تلعب دورا

تـشكيل وعـي جمعي اجتماعي، حيث تؤثر لغة اإلعالم الجمعي في الطريقة التي يدرك بها األفـراد األمـور، كمـا ترسم  

لى أن للغة  اإلعالم  الجمعي  الصورة الذهنية لدى األفراد عن الدول، واملواقف، والقضايا، واألحداث. باإلضافة إ

تأثير واضحة علـى تـشكيل الوعي االجتماعي، حيث يعمل اإلعالم الجمعي للمجتمع خالل ما يتبناه مـن   وسائل

اتجاهـات فكرية، وأيديولوجية، وطبقية على صياغة وعي األفراد، ويعتمد ذلك على لغة اإلعالم الجمعي نفسها،  

 7رسالة اإلعالمية.وأساليب تلك اللغة في معالجة ال

 

 مشكلة الدراسة 

للغة التي يتم االتصال بها عبر اإلعالم الجمعي تأثير على وعي األفراد مما يؤدي إلى استخدام لغة اإلعالم الجمعي  

ونتيجة للتطّور   8ألغراض مختلفة، وهذا ما يزيد من النقص في الوعي في اكتشاف وتمييز املعنى الحقيقي للغة.

إلعالم وتنوعه، وال سيما أنَّ مفهوم اإلعالم العام أصبح غير  د الطلب على اإلعالم وتوسع وسائل ااملتسارع، وازديا

قادٍر على تلبية احتياجات الرأي العام في املجاالت كلها، مما اقتض ى بروز اإلعالم الجمعي الذي يعالج بصورٍة  

 من جوانب الحياة االجتماعية، فبرز االهتمام بلغة ا 
ً
نى الرسالة  إلعالم الجمعي، التي قد تغير من معشاملٍة جانبا

. وجاءت هذه الدراسة كدراسة وصفية تداولية للكشف عن 
ً
لغة اإلعالم الجمعي وأثرها  املراد إيصالها اجتماعيا

 في الوعي الجمعي االجتماعي.  

 

 أسئلة الدراسة 

 تسعى هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة اآلتية:

 اإلعالم الجمعي؟ نبغي توافرها في لغة ما الخصائص العامة التي ي

 ما أثر لغة اإلعالم الجمعي على الوعي الجمعي االجتماعي؟

 

 أهمية الدراسة 

ها:  تتجلى أهمية هذه الدراسة في أنَّ

تتناول لغة اإلعالم الجمعي التي تعد من أبرز مالمح عصر ثورة املعلومات واالتصاالت وباتت تحيط  

ن وفي كل ساعة من ساعات اليقظة. كما أنَّ وسائل اإلعالم الم الجمعي في كل مكا بحياة الناس عبر وسائل اإلع
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الجمعي قد أثرت في الوعي، وأعادت إنتاجه فإسهام اللغة في تحديد األداء الكلي للمجتمع املعاصر يزداد سواء  

 من داخله أم خارجه. 

 
ً
 مهمة

ً
االنسان املبدع املتفهم  في تطوير الذات وخلق تتناول الدراسة الوعي الجمعي االجتماعي الذي ُيعدُّ خطوة

 ومن ثم الواعي الذي يسهم في بناء املجتمع وتطوره. 

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية نتائجها التي يمكن أن تفيد الباحثين وتفتح املجال أمامهم  

اإلعالمية في بيان أثر لغة  بة ، كما ُيؤمل أن تثري نتائج هذه الدراسة وأدبها النظري املكت مشابهةإلجراء بحوث 

اإلعالم الجمعي على الوعي الجمعي االجتماعي. كما قد يستفيد من نتائجها القائمين على وسائل اإلعالم إلتباع  

طرق من شأنها االهتمام والتركيز على لغة اإلعالم، مما يحسن من الوعي االجتماعي ويزيد من فهم ووضوح الرسالة  

التي بحثت في أثر لغة اإلعالم في  -على حد علم الباحثة  -راسة من الدراسات القليلة الد وتعتبر هذه . اإلعالمية

 تشكيل الوعي الجمعي االجتماعي وتوجيهه.

 

 أهداف الدراسة  

 تهدف الدراسة إلى تعرُّف:

 الخصائص العامة التي ينبغي توفرها في لغة اإلعالم الجمعي. 

 ي االجتماعي. الجمع أثر لغة اإلعالم الجمعي على الوعي 

 

 حدود الدراسة

 .2021/ 2020 ي الحدود الزمانية: تتمثل في تطبيق الدراسة في العام الدراس 

 الحدود املكانية: تتمثل في تطبيق الدراسة على الجامعات واملدارس الحكومية األردنية. 

 ي االجتماعي.الجمع الحدود املوضوعية: تتمثل في التعرف على لغة اإلعالم الجمعي وأثرها على الوعي 

 

 منهج الدراسة

 تعتمد الدراسة على املناهج اآلتية:

: املنهج الوصفي: حيث تقف الدراسة عند الظاهرة األدبية بالوصف عبر الرجوع إلى املصادر 
ً
أوال

 واملراجع املتعددة واملقاالت. 

: املنهج التحليلي: حيث تقوم الدراسة بتحليل العالقة بين لغة اإلعالم 
ً
ي والوعي الجمعي الجمع ثانيا

 االجتماعي، لتستقرئ النتائج في ضوء هذا التحليل. 

 

 خطوات الدراسة البحثية 

 جمع املعلومات من املصادر واملراجع عن الجانب النظري. 

  ،
ً
 ومرونة وفهما

ً
الوقوف على لغة اإلعالم الجمعي، ومدى توفر الخصائص التي تجعلها أكثر وضوحا

 عالم الجمعي. فهم لغة اإل مما يزيد القدرة على 

 الوقوف على أثر لغة اإلعالم على الوعي الجمعي االجتماعي. 
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 الدراسات السابقة 

هذا الجزء بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة؛ تم الحصول عليها من خالل األدب   يتضمن

 ثم الدراسات األجنبية  السابق، ومراجعة قواعد البيانات العربية واألجنبية، وقد تم عرض الدراسات الع
ً
ربية أوال

 .وذلك باالعتماد على تسلسلها الزمني من األحدث لألقدم

 

: ا
ً
 لدراسات العربية أوال

هدفت الدراسة إلى بيان دور   (: "دور اللغة اإلعالمية في رفع املستوى الثقافي للمجتمع".2019دراسة )زوبع، 

وتعرُّف دور اللغة وما تحمله من أفكار في رفع املستوى الثقافي  اللغة اإلعالمية في رفع املستوى الثقافي للمجتمع،

 بها كل الثقة في إيصال الداللة  عن طريق وسائل االتصال املختلفة، 
ً
فلم تعد اللغة املنطوقة واملكتوبة موثوقا

رض الدقيقة وتحقيق التواصل. وقد درست هذه املواضيع الفكرية )وال نقول الحقيقية( منذ أمٍد بعيد. ولغ

لنتائج  الوصول إلى الحقائق التي يهدف البحث إلى معرفتها، استخدم الباحث املنهج التحليلي للوصول إلى ا

والتوصيات الخاصة بالبحث. وكان من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أنَّ للغة اإلعالم دوًرا كبيًرا في تطور  

غة اإل 
ّ
 بين الل

ٌ
 قوية

ٌ
عالمية والثقافة، وأنَّ هناك فقداًنا الستقاللية الخطاب اإلعالمي  املجتمعات، وأنَّ هناك عالقة

غة اإلعالمية ع
ّ
 لى التاريخ والثقافة. بسبب انفتاح الل

هدفت الدراسة إلى تعرُّف طبيعة   (: "دور اإلعالم في التغيير في العالم العربي".2018دراسة )هاشم، 

  في عملية التغيير؛  التغيير املنشود، وسبل تحقيقه، باإلضافة إلى بيان د
ً
 وتأثيرا

ً
ور وسائل اإلعالم ألنها األكثر قدرة

املنهجية للدراسة ناقش الباحث مفهوم التغيير وأنواعه ومستوياته والعوامل التي تحدد  فبعد بيان الخطوات 

تغيير في  طبيعته وأهم معوقاته، ووصف عملية التغيير التي تمت في بلدان الربيع العربي وما آلت إليه، وآفاق ال

 يير في وسائل اإلعالم.العالم العربي، ثم ناقش أهمية اإلعالم ودوره في التغيير، ومواصفات قادة التغ

كما قام ببيان دور اإلعالم االجتماعي، مع تحليٍل لواقع اإلعالم العربي، واعتمد على نظرية التسويق 

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج   ر فيها.االجتماعي حيث ناقش مفهوم النظرية ومبادئها، واألنموذج األكث

الحرية التي تتمتع بها وسائل اإلعالم وبين فاعليتها، ونجاح دورها في عملية  وجوُد عالقٍة طرديٍة بين مساحة   أبرزها

 التغيير. 

(: "دور وسائل االتصال الجماهيري في تشكيل الوعي االجتماعي بقضايا 2015دراسة )الكتامي، 

االجتماعي  هدفت الدراسة إلى تعرُّف الدور الذي تقوم به وسائل االتصال الجماهيري في تشكيل الوعي    الفساد".

للنخبة املثقفة عن قضايا الفساد في املجتمع املصري. وتوصلت الدراسة إلى أنَّ اإلعالم أمانة ومسؤولية،  

جتمعات ورسم مالمحها، وقد يتفوق أثر  واملؤسسة اإلعالمية كاملؤسسة التربوية من حيث أثرها في تشكيل بنية امل

لفة، منها طبيعة املادة التي تقدمها كل منهما ومدى مناسبتها  املؤسسة اإلعالمية على التربوية نتيجة عوامل مخت

ألهواء املتلقين، وتنوع أشكال املؤسسات اإلعالمية، ومرافقتها ألفراد املجتمع في مختلف األوقات واألماكن بعكس  

الخير  ربوية، وغير ذلك من عوامل، مما يستوجب استثمار اإلعالم في توجيه الشباب نحو ما يعود باملؤسسة الت

 والنفع على املجتمع على األمد البعيد.

سعت الدراسة إلى رصد دور   (: "اإلعالم االجتماعي والحراك السياس ي".2013دراسة )الهجرس ي، 

ن في الخارج، وأدوات التعبير عنه وبخاصة لدى فئة نوعية  اإلعالم االجتماعي في الحراك السياس ي لدى املصريي

س ي ممثلة في أعضاء هيئة التدريس في جامعة بيشة في اململكة العربية السعودية،  تتميز بالوعي االجتماعي والسيا

وتعرُّف أنماط املشاركة وخصائص هذه املشاركة ودوافعها. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن  
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ثر مواقع  ( من عينة الدراسة يمتلكون حساب في أحد مواقع التواصل االجتماعي، وكان فيسبوك من أك83.3%)

 من قبل عينة الدراسة، وأوضحت الدراسة أنَّ أكثر من نصف العينة )
ً
(  %58التواصل االجتماعي استخداما

   يشاركون بصورة منتظمة في مناقشة املوضوعات السياسية من خالل مواقع التواصل
ً
االجتماعي، وأخيرا

ى املشاركة في الحوار السياس ي عبر مواقع  أوضحت نتائج الدراسة أنَّ أهم األسباب التي تشجع عينة الدراسة عل

التواصل االجتماعي أن هذه املواقع تحقق التفاعل مع ما تنشر من موضوعات عن الحراك السياس ي وهذا ما  

 يميزها من مواقع اإلعالم التقليدية.

دور هدفت الدراسة إلى تعرُّف  (: "دور اإلعالم في التغيير والحراك االجتماعي".2012)جمعة، دراسة 

اإلعالم في الحراك االجتماعي، وتناولت ظاهرتي اإلعالم والحراك االجتماعي ببعدهما الفكري الذي هو في الحقيقة  

وقد توّصلت  ومعارضة سلمية وسليمة.أفضل وأسمى أنواع الحراك من حيث تأثير وتأثر عقلي ينتج عنهما موافقة  

ت التناقض والعداء البيني بين أبناء املجتمع الواحد  الدراسة إلى أنَّ بعض املحطات الفضائية تعّمم ثقافا

 في خطابة ليصبح كذلك في هويته،    .كالثقافات املذهبية الدينية والعرقية
ً
وبينت أنَّ اإلعالم يجب أن يكوَن شعبيا

 باسم السلطة أو لغة غير لغة الشعب فإنه يصبح محدود وعندها يكون كذلك و 
ً
 بعمق، أّما إذا كان ناطقا

ً
طنيا

 لشعبية وإن كانت وطنيته تبقى من غير انفصال عن هويته. ا

هدفت الدراسة   (: "دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي".2010دراسة )حلس ومهدي، 

ها  إلى تعرُّف دور وسائل اإلعالم في تشكيل  الوعي االجتمـاعي لـدى الشباب الفلسطيني. وتبرز أهمية الدراسة فـي أنَّ

طبيعة دور وسائل اإلعالم علــى الــوعي االجتمــاعي لــدي طلبــة الجامعات. وقد استخدم الباحـث مـنهج    تسهم في فهم 

 
ُ
قام الباحثان بإعـداد استبانٍة  "املـسح االجتماعي" باعتباره أنسب املنـاهج البحثيـة ملثل هذه الدراسات، حيث

نٍة من )ُوّزِعت على عينة   ع البيانات، ثّم تحليلها تم التوّصل إلى مدى دور وسائل اإلعالم  ( طالـًبا. وبعد جم2019مكوَّ

 في تـشكيل الوعي االجتماعي لدى طلبة الجامعـة. 

 

: الدراسات األجنبية 
ً
 ثانيا

 Student Attitudes, Awareness, and Perceptions of Personal Privacy and(: "Bhatnagar, 2020)دراسة 

Cybersecurity in the Use of Social Media: An Initial Study." 

تهدف هذه الدراسة إلى تجميع تصّورات الطلبة ملخاطر وسائل اإلعالم ومعرفتهم باستخدام إعدادات  

من الطلبة في حرٍم إقليمي   107إجراء مسٍح ورقي على   الخصوصية واألمان في تطبيقات الوسائط االجتماعية. تّم 

تخصًصا أكاديمًيا مختلًفا. وتشير النتائج إلى أنَّ   18فصول و 10فانيا، يمثلون لجامعة رئيسة في غرب والية بنسل

الطلبة على درايٍة بمخاطر الخصوصية واألمان في استخدام منّصات وسائل اإلعالم ويقّدرون، ويقترحون تدريًبا  

 إضافًيا في هذا املجال.  

وسائل اإلعالم بناًء على مستويات  تكشف هذه الورقة مفهوًما جديًدا لنموذج النضج لتعليم مخاطر

مختلفة من التطور من إعدادات الحساب البسيطة إلى املفاهيم املتقدمة إلدارة العالمات التجارية الشخصية.  

من صحة وسائل اإلعالم، والوعي باملخاطر التي تنتج من هذه  كما تقترح أن يكون البحث املستقبلي في التحقق 

 املمارسات. 

 Social Media Usage for Computing Education: The Effect of The(: "Agbo et al., 2020)دراسة 

Strength and Group Communication on Perceived Learning Outcome."  هذة الدراسة إلى بيان كيفية  تهدف

. وبالنظر إلى هذه  ير استخدام وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي من قبل الطلبة على نتائج التعلمتأث
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األهداف، وقد صاغت الدراسة أربع فرضيات بحثية واختبرت باستخدام نمذجة املعادلة الهيكلية الجزئية  

إيجابية بين استخدام وسائل   طالًبا، ووجدت الدراسة عالقة 313بطريقة املربعات الصغرى. مع مشاركة 

افة إلى ذلك وجدت الدراسة عالقة خطية بين التواصل  التواصل االجتماعي لحوسبة التعليم ونتائج التعلم. باإلض

في املجموعة ونتائج التعلم. وأخيًرا، كشفت الدراسة أّن وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي ترتبط بشكٍل إيجابي  

 .مع نتائج التعليم للطلبة

 Undergraduates’ Utilization of Social Networking Media and Sexual(: "Owan et al., 2020)دراسة 

Behaviours in Higher Education: A Case Study."   كان الهدف من هذه الدراسة كيفية تؤثر وسائل اإلعالم

جيريا. وقد تّم اعتماد طريقة البحث  والتواصل االجتماعي على السلوكيات الجنسية للطلبة الجامعيين في ني

طالًبا، وقد ارتكزت الدراسة على نظرية الحتمية التقانية، وتمَّ   396املسحي، حيث تّم تحديد حجم عينة من 

من خالل طريقة اختبار إعادة االختبار. تّم تحليل    0.99جمع البيانات من خالل استبانة منظمة بمعامل موثوقية  

 .  SPSS v25ها باستخدام اإلحصائيات الوصفية بمساعدة برنامج البيانات التي تّم جمع

الدراسة إلى أنَّ الطلبة في الجامعات النيجيرية يتعرضون إلى حٍد كبيٍر لكمية كبيرة من  وقد توّصلت 

املحتويات الجنسية على مختلف شبكات وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي؛ وأن هذا التعرض يؤثر سلًبا على  

املواقع التفاعلية   تجاه الجنس، كما يتجلى في مجال املواعدة قبل الزواج نتيجة االنغماس في نفسيتهم 

 والرومانسية. 

وكانت الخالصة والتوصيات بإدخال تعليم وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعية في املؤسسات العليا 

ل نقاط الضعف الكامنة وتعظيم القيم  للمساعدة في تنوير الطلبة على االستخدام املسؤول لهذه التقنيات لتقلي

 المية. الجوهرية الستخدام هذه املنصات اإلع

 Saudi students’ perspective on social media usage to promote EFL(: "Sharma, 2019)دراسة 

learning."  اصل  تهدف هذه الدراسة إلى بيان وجهات نظر الطبة السعوديين في استخدام وسائل اإلعالم والتو

متعلًما سعودًيا للغة اإلنجليزية لغة  60اسة االجتماعي لتعزيز تعلم اللغة اإلنجليزية لغة أجنبية. وشارك في الدر 

أجنبية مسجلين في جامعة جازان ولقياس منظور املشاركين تمَّ تصميم استبانة لقياس استخدام وسائل اإلعالم  

لب من املشاركين الّرد ع
ُ
لى تصوراتهم الستخدام اللغة اإلنجليزية على وسائل اإلعالم  والتواصل االجتماعي. وط

جتماعي من خالل املتغيرات العاطفية، والفائدة االفتراضية لتطبيقات وسائل اإلعالم والتواصل  والتواصل اال 

موه في الفصل والتأّمل في تجربتهم التعليمية في اللغة اإلنجليزية. وقد أظهرت النتائج أ
ّ
نَّ لدى  االجتماعي ملا تعل

 إيجابي تجاه استخدام وسائل اإلعالم من خالل وسائل
ٌ
التواصل االجتماعي، على الرغم من بعض    الطلبة موقف

 للتواصل باللغة اإلنجليزية على  
ً
، وأكثر استعدادا

ً
، وأكثر كفاءة

ً
الحواجز، والشعور بمزيٍد من الثقة، وأقلُّ قلقا

 وسائل التواصل االجتماعي.  

 Australian Employer Perceptions of Unprofessional Social(: "Sutherland et al., 2019)دراسة 

Media Behaviour and Its Impact on Graduate Employability."   هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى تصورات

لى توظيف  صاحب العمل األسترالي لسلوك وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي غير املنهي وتأثيره ع

الخريجين. حيث تمَّ إجراء بحٍث محدوٍد للتحقيق في تصورات أصحاب العمل للسلوك غير املنهي لوسائل اإلعالم  

من أرباب   396ي للموظفين املحتملين / الحاليين. وقد تضمّنت دراسة استقصائية ومواقع  التواصل االجتماع

أثير وجود املرشحين على وسائل التواصل االجتماعي  العمل األستراليين من مجموعة من الصناعات الستكشاف ت

حاب العمل.  على صنع القرار لدى صاحب العمل وأكثر سلوكيات وسائل التواصل االجتماعي غير املهنية وفق أص
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% من أصحاب العمل يتأثرون بحضور املرشح على وسائل اإلعالم والتواصل  82وقد توصل التحقيق إلى أن 

 في إلحاق األذى باآلخرين، وقد اعتبره أصحاب  االجتماعي، واستخدام و 
ً
سائل التواصل االجتماعي للتسبب عمدا

 ماعي. العمل أكثر السلوكيات غير املهنية في وسائل التواصل االجت 

 The effect of social media on English second language( بعنوان "Songxaba & Sincuba, 2019)دراسة  

essay writing with special reference to WhatsApp"    كان الغرض من هذه املقالة هو اإلبالغ عن األخطاء اإلمالئية

استخدام وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي، وال سيما   في كتابة مقال اللغة اإلنجليزية للصف الثاني بسبب

 ف
ً
ي منطقة واحدة في مقاطعة كيب  واتساب. وقد أجريت الدراسة في ثالث مدارَس ثانوية تّم اختيارها عشوائيا

ا لتحليل البيانات، ولكن مع تصميم بحث املسح. ّتّم   تاون الشرقية جنوب أفريقيا. استخدمت الدراسة نهًجا كميًّ

 من ثالث مدارس. تتكون أداة جمع البيانات من   180تخدام تقنيات أخذ العينات العشوائية الختيار اس
ً
ما

ّ
متعل

 وتمَّ عرضها باستخدام الجداول والرسوم البيانية.كما  املقاالت السردّية للمتعلم
ً
ين. وقد تّم تحليل البيانات كمّيا

. تمَّ تحديد األخطاء اإلمالئية في املقاالت وقياسها 
ً
 كمّيا

وقد ألقت نتائج هذا البحث الضوء على تأثير وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي على كتابة املتعلمين،  

  وتضمّنت بعض النتائج  
ً
استخدام االختصارات، والكلمات املختصرة بشكٍل غير ضروري، واستخدام األرقام بدال

 من شكل الكلمة الكامل.  

، ترى الباحثة أّن الدراسات السابق
ً
ة التي عرضتها وقفت على جزئياٍت محدودٍة ومحصورة، ولم  وأخيرا

لغة اإلعالم الجمعي وأثرها على الوعي   تقف على كامل الفكرة التي هدفت إليها الدراسة الحالية، حيث تناولت

 الجمعي االجتماعي، وسيتم التوسع في طرح الدراسات فيما بعد.

 

 هيكل الدراسة 

 العام الفصل األول: خطة الدراسة وهيكلها 

 املقدمة  

 مشكلة الدراسة 

 أسئلة الدراسة 

 أهمّية الدراسة 

 أهداف الدراسة 

 حدود الدراسة 

 منهج الدراسة 

 الدراسات السابقة 

 الفصل الثاني: اإلعالم الجمعي 

 مفهوم اإلعالم الجمعي

 أهداف اإلعالم الجمعي

 خصائص اإلعالم الجمعي

 وسائل اإلعالم الجمعي 

 املجتمعي االجتماعي الفصل الثالث: الوعي 

 مفهوم الوعي الجمعي االجتماعي 
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 العوامل املؤثرة على الوعي الجمعي االجتماعي 

 معي االجتماعيأثر اإلعالم الجمعي على الوعي الج

 

 الخاتمة: النتائج والتوصيات  

 

 : البحث هوامش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . الجامعة العراقية. العراق.األدب مجلة مداد(. دور اللغة اإلعالمية في رفع املستوى الثقافي للمجتمع. 2019زوبع، باسم )

ثر شبكتي التواصل االجتماعي الفيسبوك والتوتير واالشباعات املختلفة لدى طلبة الجامعات األردنية: دراسة  أ(.  2015الرشيد، آالء )

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن. ميدانية على جامعتي األردنية والشرق األوسط

 ، دار املسيرة، األردن. التطور وسائل اإلعالم واالتصال دراسة في النشأة و (. 2012ان، محمد )سلط

، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة إستراتيجية مقترحة لتطوير إدارات اإلعالم الجامعي في الجمهورية اليمنية(. 2018الضبياني، عامر )

 ذمار. اليمن

. رسالة ماجستير غير الشباب الكويتيل اإلعالم املحلية الكويتية في تعزيز الثقافة السياسية لدى دور وسائ (. 2014العنزي، عبد هللا )
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 مساهمة علم اللغة الجنائي في قبض املجرمين: دراسة استكشافية

 

 لهادي عبد الرحيم: قسم اللغات، الكلية الجامعية اإلسالمية العاملية بسالنجور *عبد ا

 خير األكبر بن خالب: قسم اللغات، الكلية الجامعية اإلسالمية العاملية بسالنجور   

 نور حظلنا بنت محمد نور حظلي: قسم اللغات، الكلية الجامعية اإلسالمية العاملية بسالنجور  

 عيس ى: قسم اللغات، الكلية الجامعية اإلسالمية العاملية بسالنجور محمد فرحان بن مت  

 

 

 ملخص البحث 

غة الجنائي في ضوء القانون. و 
ّ
تّمت هذه الّدراسة من  هدفت هذه الّدراسة إلى اكتشاف مدى إسهامات علم الل

 أو غير مطبوعٍة متوافرة على اإلنترنت. وا
ً
بع الباحثون املنهجين  خالل جمع البيانات من شّتى املنشورات مطبوعة

ّ
ت

ا من املصادر    ودقيًقا عن تحليل الحاجات نظريًّ
ً

الوصفي والتحليلي، حيث يّتصف املنهج الوصفي وصًفا كامال

غة الجنائي في الحياة اليومية لدى منّفذي  املتعددة. ومن الّنتائج التي تو 
ّ
ّصلت إليها الّدراسة فّعالية علم الل

 القانون. 

 

غة الخاّصة.: الكلمة املفتاحية
ّ
م الل

ّ
غة الجنائي، املجرم، تعل

ّ
 علم الل

 

 املقدمة 

أمريكا  تطور علم اللغة الجنائي من ضمن علم اللغة التطبيقي الذي اشتهر استخدامه من قبل الغربيين خاصة في  

  م. تّم االكتشاف عندما ساعد ستربيك عملية تنص مقابلة شرطة 1968( في سنة  Jan Svartvikلدى جان ستربيك )  

. رغم أن هذا العلم مكتشف  1م1949( حيث قتل زوجته وابنه في سنة  Timothy Evansمع املجرم تيموريتي إيفانس )

 عن  في أواخر العقد السادس في القرن العشرين 
ً

امليالدي، بل أنه مستخدم قديًما قبل أن يكون شأنه مستقال

علوم اللغة حيث إنه يتدرب على مسير العلوم علوم الجنايات؛  ومن ثّم، يتفرع علم اللغة الجنائي من سائر 

 االجتماعية والقانون. واملاهر في هذا املجال يحتاج إلى معرفة كثيفة في ذينك العلمين. 

لغة الجنائي في العالم العربي فلم يكن متسعا حتى يكاد أن ينساه الناس إال أنه مكتوب وأما تطور علم ال 

قيقًيا. يالحظ اهتمام علماء املسلمين بهذا العلم في أوائل هذا القرن  في سطور الكتب الحديثة دون تنفيذها ح

استخدم اإلمام الطبري مبادئ    رغم أن علماء املسلمين والعرب السابقين كانوا من الذين أنشأوا هذا املجال حيث

مجال الحديث    هذا العلم في إثبات صحة األحاديث النبوية وتأصيل التراث اإلسالمية، ولكن هذا العلم موقوف في

 الّنبوي الشريف حينئذ. 

 

 ماهية علم اللغة الجنائي

ت اللغوية املصاحبة  قال أشر: فرع من فروع علم اللغة التطبيقي، وهو يقوم على دراسة وتحليل وقيام البيانا

   2لوقوع الجريمة بهدف تحديد هوية الجاني أو املتهم.

في الغرب. يشمل هذا العلم مجاالت    3  لغة الجنائية حتى اآلن، حلت عّدة قضايا جنائية باستخدام علم ال

 :4 عديدة كما يلي
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 (Speaker identification) إثبات هوية املتحدث  .1

 (Author Identification) إثبات هوية املؤلف في حالة النصوص املكتوبة  .2

 (Discourse Analysis)تحليل الخطاب  .3

  (Dialectology) علم اللهجات .4

 (Linguistic Language Comprehensibility) ية تحليل األصول اللغو  .5

 ( Legal Language Reformإصالح اللغة القانونية ) .6

غة الجنائي كثيرة ومتنوعة، فاستخدامه محدود نظًرا إلى القضية على الحدة.  رغم أن فروع علم الل

ها لم تكن محلولة وال مخرج  فالخبراء يستفيدون به بصورة مباشرة في جالء الجنايات التي وقعت لفترة طويلة ولكن

 Yorkshireر )فيها. ومن أشهر الجرائم التي حلت مشكلتها بطريق تطبيق هذا العلم هي جريمة مغتصب يوركشي

Ripper .التي وقعت أحداثها في ثمانينات القرن املاض ي ) 

  

  أهداف البحث 

وره عبر الزمان من خالل دراسة  تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بعلم اللغة الجبائي بشكل عام ومناقشة تط

سة إلى دعم املواد  كما تهدف هذه الدرا  .الشواهد والبيانات اللغوية املسجلة أو املصاحبة لوقوع الجرائم

املتعلقة بعلم اللغة الجنائي حتى يستطيع أن يلبي حاجات اللغويين خاصة الباحثين العرب في مسير علوم اللغة 

 التطبيقية. 

 

 منهجية البحث 

 
ّ
بع الباحثون املنهج الوصفي التحليلي، إذ قدمت الدراسة وصفا لعلم اللغة نظرًيا، وتّم الشرح من عدة املصادر  ات

 ب ومواقع اإلنترنت. وقام الباحثون بالتحليل مستخدمين بعض األخبار والتقارير من قبل الشرطة. من الكت

       

 املناقشة 

في هذا القرن. في هذه الدراسة، قام   -خاصة في الغرب–جنائي هناك قضايا كثيرة محللة باستخدام علم اللغة ال

 علم اللغة الجنائي في إلقاء القبض على املجرمين. الباحثون بتحليل ثالث قضايا جنائية التي تبرهن فضل 

    5القضية األولى: اختطاف ليدبورغ.

رغ البالغ من عمره  ( ولد تشارلز لندبBruno Richard Hauptmannاختطف برونو ريتشارد هوبتمان ) 

اليات املّتحدة في عشرين شهًرا. تم االختطاف من سرير األطفال في الطابق العلوي ملنزل ليندبيرغ، نيوجيرس ي، الو 

. ووجد سائق الشاحنة جثة الطفل بجانب  1932األول من  شهر مارس سنة 
ً

م تقريًبا في الساعة العاشرة ليال

رسالة طلب فدية  وسبعين يوًما من االختطاف. قد أرسل الخاطف، أي بعد اثنين 1932مايو  12الطريق في 

 دوالر أمريكي.  50،000لألسرة طلًبا منهم 
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 دوالر أمريكي  50،000: رسالة طلب فدية   1الصورة 

بعد مرور الزمان، اكتشفت الشرطة املشتبه به في هذه القضية فهو برونو ريتشارد هوبتمان. فتّم  

م ولكنه أعلن براءته حتى النفس األخير من حياته. ثبتت الشرطة إدانته  1932 القبض عليه في شهر سبتمبر

 بمقارنة خطه اليدوي. 

 
 : مقارنة خط يدوي هوبتمان بكتابة رسالة طلب فدية  2رة الصو 

 م، ، تم صعق برونو ريتشارد هوبتمان بالكهرباء.  1936في اليوم الثالث من شهر أبريل سنة 

تجت الشرطة بأن هوبتمان مذنب بفضل علم اللغة الجنائي بإثبات كتابة  من خالل هذه القضية، استن

حقيق هوية الخاطف يمثل مجاال مهما يحاول من خالله علم اللغة الخاطف في حالة النصوص املكتوبة. ف

الجنائي تحديَد هوية الشخص الذي كتب نصا معينا. وهذا اإلجراء يتم من خالل مقارنة نموذج وعينات من  

لومة صحة نسبتها للمتهم مع النص موضوع التساؤل وفي هذه الحالة حلل أسلوب النصْين وتمت  نصوص مع

    ا للوصول إلى قرار بشأن تطابق أسلوب النصين وبالتالي صحة نسبة النص موضوع تساؤل املتهم.املقارنة بينهم

 القضية الثانية : ويليام تيلور 

بيل أيام من عيد ميالده السبعين في اختفى ويليام تايلور، صاحب مزرعة واسعة في ه
ُ
يرتفوردشاير، ق

م، وجد صياد جثته املتحللة على ضفة نهر بالقرب  2019 وبعد ثمانية أشهر في فبراير .م2018شهر يونيو عام 

 6.من منزل املزارع خارج غوسمور، هيتشن، إنجلترا
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بعد  .قبل فترة من اختفائه عاًما، قد انهارت 53كانت العالقة بين السيد تايلور وزوجته أنجيال، 

التي بدأت عالقة مع حبيبها بول  م، رفض تيلور املوافقة على طالق زوجته املنفصلة عنه، و 2015انفصاله في عام  

 م. 2017عاًما، في أواخر عام  54كانون، 

  
ً
تجاه  ونتيجة لذلك، استمعت املحكمة إلى أن أنجيال تايلور وشريكها الجديد كانا يضمران استياًء مريرا

 ما كانا يرهبونه. وأفادت املحكمة أن قبل ثمانية أيام من اختفائه، أشعل كانون ال 
ً
نار في سيارته  املزارع وكثيرا

الندروفر، مما جعله يشعر بالخوف وعدم األمان. استمعت هيئة املحلفين إلى بيان رسائل واتسآب العنيفة بين  

بوا عن رغبتهم في أن يلحقوا به ضرًرا خطيًرا، وفي النهاية اتخذوا  الحبيبين كراهيتهما للسيد تايلور وغالًبا ما أعر 

 قرار قتله. 

رسالة واتسآب تم استردادها من هاتف بول كانون،   1500محكمة ما يقل عن قدمت النيابة العامة لل 

 ويقتل.   7والتي عبر عدد منها عن رغبته ورغبة أنجيال تايلور في رؤية املزارع يتضرر 

 

 

 

 

 

 

 قتل جري نيكول  -الثالثة  القضية

من خالل تحليل  . أن علم اللغة الجنائي كان له تأثير كبير في حل هذه املشكلة 8ذكرت بي بي س ي نيوز 

حلل اللغويون أسلوب جيني في  . بقتل جيني نيكول م 2008الرسائل النصية، أدين ديفيد هودجسون في فبراير 

ن مشابًها جًدا  فوجدوا أن النمط الثاني كا  اإلبالغ عن فقدها، الرسائل النصية التي تم تلقيها  من هاتفها بعد

البرهان الذي برهنه علماء اللغة إلدانة هودجسون على أن استخدام جيني لكلمة  . ألسلوب ديفيد هودجسون 

لمة  ، وأما كان استخدام هودجسون لك"أنا"والكلمات املتعلقة بـــــ" أنا" أثناء كتابة (" myselfأنا )"و (" me)أنا"

 .تحديدها على أنها لهجة يوركشايرتم  ،("meself) أنا"و (" me)أنا"

 بين الشخصيتين وأهم الرسائل كاآلتية:   9أفادت الدكتورة كلير هارداكر تحليل الرسائل النصية 

 الرسائل النصية من املشتبه به  الرسائل النصية من جيني نيكول 

01 Sum black+pink k swiss shoes and all the 

other shit like socks.We r goin2the 

indian.Only16quid.What u doin x 

05 Thought u wer grassing me up.mite b in 

trub wiv me dad told mum i was lving 

didnt give a shit.been2 kessick camping 

was great.ave2 go cya 
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02 Yeah shud b gud i just have2get my finga 

out and do anotha tape wil do it on 

sun.will seems keen2x 

06 Hi jen tel jak i am ok know ever 1 s gona b 

mad tell them i am sorry.living in scotland 

wiv my boyfriend.shitting meself dads 

gona kill me mum dont give a shite.hope 

nik didnt grass me up.keeping phone 

of.tell dad car jumps out of gear and stalls 

put it back in auction.tell him i am sorry 

03 Shit is it.fuck icant2day ive allready 

booked2go bowling.cant realy pull out wil 

go2shop and get her sumet 

soon.thanx4tdlin me x 

07 Y do u h8 me i know mum does.told her i 

was goin.i aint cumin back and the pigs 

wont find me.i am happy living up 

here.every1 h8s me in rich only m8 i got is 

jak.txt u couple wks tell pigs i am nearly 20 

aint cumin back they can shite off 

04 No reason just seing what ur up2.want2go 

shopping on fri and2will’s on sun if ur 

up2it 

08 She got me in this shit its her fault not 

mine get blame 4evrything.i am sorry ok 

just had 2 lve shes a bitch no food in 

always searching me room eating me 

sweets.ave2 go ok i am very sorry x 

 

 أعربت الدكتورة كلير هارداكر في النقاط اآلتية.يلها، من حيث تحل

 املشتبه به  جيني نيكول  البنود رقم 

1 Habitual spacing 

 التباعد بين الكلمات 

word9word use word9 word, word 9word 

2 Signoffs 

 التوقيعات

cu & x cya 

3 Taboo language/accent 

 لهجة /لغة محرمة 

Shit shite 

4 Possessive/accent 

 لهجة  / التملك 

my, myself me, meself 

5 Spelling 

 إمالء

fone phone 

6 Contractions/accent 

 لهجة /   انكماش

ive ave 

7 Negative markers/accent 

 عالمات سلبية 

havnt aint 
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 من التميز واالتساق في البيانات 
ً
ظهر البيانات كال

ُ
السمة املميزة  خاّصة -أهم املالحظة أنه يجب أن ت

أكثر من مرة واحدة ألجل تحقيق قوي، ألنها قد تكون خطأ إمالئيا أو عالقة أخرى ملرة واحدة. ال   -التي تحدث

 في حد ذاته ملرة واحدة. والش يء 
ً
 كافيا

ً
املميز بشكل ثابت يحتاج إلى دعمه بمجموعة من  يمثل املرء وحده دليال

 امليزات األخرى والبراهين القوية.  

سف الشديد، لم يتم العثور على جثة جيني نيكول حتى اآلن، ولكن تم قبول محاكمة ديفيد  يا لأل 

 .هودجسون من قبل هيئة املحلفين وأدين بارتكاب جريمة قتل

 

 الخاتمة  

ي محتويات هذه الدراسة، قد تغير جذرًيا في فترة زمنية قصيرة. يصور هذا التغيير  علم اللغة الجنائي، كما يظهر ف

إيجابًيا في املجال نأمل أن يستمر في مساعدة املجتمع ككل في العديد من املواقف خاّصة أنها متعلقة   تطوًرا

لى ذلك، ركزت هذه  بالقانون. ناقشت هذه الدراسة تعريف علم اللغة الجنائي وأهداف هذه الدراسة. إضافة إ

لى أعلى املستوى. إّن التطور الواضح لهذا  الدراسة على ثالثة قضايا جنائية أثرت في علم اللغة الجنائي ووسعته إ

املجال في مثل هذا الوقت القصير لدليل على نموه املستمر والجهود الصالحة املكرسة النتشاره حتى املحكمة  

 تستطيع استخدامه في إثبات الجريمة. 

  

 : البحث هوامش
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 اللسانيات اإلدراكية  تعليمية النحو العربي من منظور 

 مقاربة نظرية

 

 12أدهم محمد علي حمويةالدكتور  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  ـــ

 

ص البحث 
َّ
 ُملخ

ت اللسانيات من  ذلك أن محور بحثها هو العملية  ذ ظهورها بالتعليم بعامة، وتعليمية اللغات بخاصة؛ اهتمَّ

مية، وما من مدرسة لسانية إال لها نظرية متميزة في مسألة اكتساب اللغة، ومن النظريات  
ُّ
التعليمية التعل

 التي تنطلق من أن اللغ
ُ
لها   ة ال تنفصل عن الخبرةاللسانية الحديثة اللسانياُت اإلدراكية ِ

ّ
شك

ُ
اإلنسانية التي ت

ر في طريقة إدراك األشياء وَصْوِغ املفاهيم؛ أي إن اللغة رمزية بتطبيقها ووحداتها التي ال ُيمكن   ِ
ّ
ؤث

ُ
التجربة وت

  في - على ما درجت عليه النظريات اللسانية السابقة كالبنيوية والوظيفية والتوليدية التحويلية  - الفصل بينها 

 مضموُنها الداللي وبنيتها التصورية التي  سياق تحليل لغٍة من 
ً
اللغات، أو اكتسابها، فللوحدة النحوية مثال

عن األسس التي تسمح بالتمييز بين   تستحيل معها بنية رمزية، وتتمثل مهمة النحوي في السعي إلى الكشف

خالل منهج وصفي   ه؛ يهدف هذا البحث من مختلف البنى الرمزية، وتوظيفها في تعليم اللغة واكتسابها، وعلي

ف مخرجات اللسانيات اإلدراكية في تعليمية النحو العربي، عالوة عن التأكد   ِ
ّ
وظ

ُ
تحليلي؛ إلى تقديم مقاربة نظرية ت

 بمعايير الصواب والخطأ في أثناء  
ُ
من صحِة فرضيِة أن في التراث النحوي العربي مالمح إدراكية أغفلتها العناية

 لتعليمية التقليدية.العملية ا

 

 النحو، اللسانيات، اإلدراكيات، التعليم.  العربية،فتاحية: امل كلمات ال

 

 
ُ
مة: أبرز محطات اللسانياتامل ِ

 قده

لو أغفلنا النقاشات التي تعاورتها األمم وتداولتها العصور عن العالقة بين اللغة والتفكير؛ أيهما أسبق؟ وأيهما  

ري لآلخر؟ وغيرها مما عالجته الفلسفة قديًما، وما زالت؛ الكائنات؟ وهل أحدهما ضرو يميز اإلنسان من غيره من  

لو أغفلنا ذلك كله؛ فإن الثابت الوحيد أن اإلنسان اعتمد اللغة وسيلة للتفكير منذ األزل، وأن اللغة تميز  

 التفكير، والتفكير يميز اللغة، فهما مترابطان أبًدا. 

لظاهرة اللغوية، ولّمِ شتات كّلِ ما تفرَّق من  بدراسة ا - ختالف مدارسها على ا - وقد باءت اللسانيات  

 إلى معرفة أسرار اللغة من حيث هي ظاهرة إنسانية عامة، واستكشاف القوانين الضمنية التي  
ً
قبلها؛ ساعية

صوِغ قواعد  تتحكم في بنيتها الجوهرية، والبحث عن السمات الصوتية التركيبية والداللية الخاصة؛ للوصول إلى  

س اللسانيات في الثقافة اإلنسانية الحديثة غير منازع،كلية، وهو ما   اه فردناند دو سوسور ُمؤّسِ ولكنه؛ كان    1تغيَّ

درس بعيًدا عن أي معايير خارجة عن مادتها البنيوية )نفسية  
ُ
من أهم منطلقاته أن اللغة ظاهرة اجتماعية ت

(، أو طبيعتها االجتماعية )تاريخية 
ً
؛ أبعد امثال (، ومن ثمَّ

ً
ملعايير الذهنية )التصورية( الخارجة عن البنية في مثال

أثناء تحليل الظاهرة اللغوية؛ بهدف إثبات موضوعيتها، فكان موضوع اللسانيات لديه دراسة اللغة في ذاتها ومن  
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سهم في بناء املع 2أجل ذاتها،
ُ
ى به إلى الفصل بين مختلف املستويات التي ت نى وتشكيله، فكانت لديهم  وذا مما أدَّ

 مستويات؛ الصوتي، والصرفي، واملعجمي، والنحوي، والداللي، ولكل مستوى وحدته الخاصة. 

واستمرَّت الحال كذلك مع بعض تطور وضبط ودقة؛ إلى أن ثار نعوم تشومسكي على اللسانيات   

م تصوًرا لدراسة الظاهرة اللغوية مفاده أن ا نتج على مستو البنيوية )السوسورية(، وقدَّ
ُ
ى الذهن، وأن  للغة إنما ت

 عن الداللة، كجملته املثال املشهور:  
َ
ا املستقلة  نحويًّ

َ
د الجمل غير املتناهية املقبولة ِ

ّ
هناك آليات محددة تول

ا؛ إلى العناية بها   األفكار الخضراء التي ال لون لها تنمو بعنٍف، وهكذا انتقل من العناية باللغة موضوًعا خارجيًّ

ا ُيعدُّ في العنسًق  ن من توليد عدد غير محدود من الجمل من خالل تركيب  ا معرفيًّ ِ
ّ
مق آلة صورية )ذهنية( تمك

الكلمات، وهذا ما يشير إلى مركزية املكون التركيبي، في مقابل إغفال املكونين الصوتي والداللي، وما لبثت  

ت الداللة مكوًنا ت ا ُيرجع اللسانيات التوليدية )التشومسكية( أن عدَّ ا ثانويًّ إليه حين إنشاء الجمل من حيث  أويليًّ

 3 إنه املعنى األصلي الذي من أجله صيغت.

على أيدي تالمذة تشومسكي ممن لم يقبلوا الفصل بين املعرفة اللغوية   4ثم نهضت اللسانيات اإلدراكية  

  ، ومن حيث إن وظيفتها حملُ والتفكير بعامة، فتناولوا اللغة من حيث طبيعتها أنها نشاط إدراكي في ذاتها

التمثيالت اإلدراكية، مما حدا بهم إلى دراسة اللغة من حيث خصائصها الداللية اإلدراكية، ومن حيث تفاُعلها  

مع سائر امللكات اإلدراكية؛ كاملعرفة، والذاكرة، والتخييل، والتمثيل... إلخ، وهو ما ُيمكن اختصاره في دراسة  

لغوية إذن؛ جزء من اإلدراك العقلي الذي ال يميز بين املعلومات  فاملعرفة ال  5اصل اللغوي،األبعاد اإلدراكية في التو 

اللغوية وغيرها، ويتأثر بقوة بمحيط اإلنسان وتجاربه اليومية املختلفة، فالعمليات العقلية التي تتحكم في 

وية العامة لغوية وتشكيل البنية اللغالتفكير اإلنساني وتكوين املعرفة بعامة؛ هي نفسها التي تتحكم في املعرفة ال

ج فيه املعلومات اللغوية وغيرها كالحركية والبصرية والسمعية؛  
َ
بمستوياتها املختلفة، فهناك مستوى تعال

للوصول إلى مجموعة من املعلومات ال ينبغي التمييز داخلها بين ما هو لغوي وما هو غيره، وهو مستوى البنية  

 6 التصورية.

رت معها، وثابتها الوحيد الترابط بين اللغة رز املحطات التي مرَّت بهتلكم كانت أب ا اللسانيات وتطوَّ

م.   والتفكير؛ كما تقدَّ

 

 نشأة اإلدراكيات ومركزية اللغة 

ه معاصر في البحث العلمي يجمع الجهود النظرية والتطبيقية التي تدرس   يشير مصطلح "اإلدراكيات" إلى توجُّ

شيوع دراسات "الذكاء االصطناعي" في النصف الثاني من   ة هذا التوجه أنه ناتج عناإلدراك والفكر، وخالص

َرْت هذه الدراسات جمًعا من العلوم التي تتصل مباشرة باإلدراك والفكر، وُيمكن  
ْ
القرن العشرين، فقد أث

 7 تجميعها في أربعة اتجاهات رئيسة؛ هي:

لنظرية الرياضية في  ونظرية البرامج، ولغات البرمجة، وااالتجاه الرياض ي: يشمل املنطق الصوري،  -

 التصنيف وبنى البيانات املركبة.

 االتجاه اللساني: يشمل الدالليات، والتركيب، والصوتيات. -

 االتجاه النفس ي، يشمل علم نفس اإلبصار والسمع واللمس. -

راسة املفصلة ملختلف االتجاه العضوي )الفيزيولوجي(: يشمل دراسة وظائف األعضاء الحسية، والد -

 أجزاء الدماغ. 



 

296 
 

ح فريق من اللسانيين والفالسفة والحاسوبيين وعلماء النفس واألعصاب واإلناسة   وُيرّجِ

)األنتروبولوجيا( أن النظام املركزي الرابط بين "اإلدراكيات" هو اللغة البشرية، وينبغي أن يضطلع بتحقيقه  

ا امل
ً
لت إليه  إذ يُ  8سمى "اللسانيات اإلدراكية"؛واالستدالل له امليداُن الناش ُئ حديث عدُّ هذا امليدان آخر ما توصَّ

لها التجربة، وتؤثر في  ِ
ّ
اللسانيات، وذلك ألن اللغة من املنظور اإلدراكي ال تنفصل عن الخبرة اإلنسانية التي تشك

درك بها األشياء، ونصوغ بها مفاهيمنا املختلفة، والتعبير عن األشيا
ُ
ء واملفاهيم ُبْعٌد لغوي يتأثر  الطريقة التي ن

 قواعده  بكي
ُ
 نظامها الداخلي، وصوغ

ُ
فية إدراكها، فاللغة ليست مستقلة أو منغلقة على ذاتها، وال يمكن وصف

وقوانينه بمعزل عن البنية التصورية التي تؤسس ملبادئ عامة في الخبرة البشرية، وتؤثر مباشرة في بنية املبادئ  

 9 اللغوية املختلفة.

تميز البحث اللساني اإلدراكي من غيره، وليست جزًءا من اللغة  بنية التصورية من أهم املباحث التيوال

صنع في الذهن، وتتعلق بتجاربنا الفكرية والجمالية  
ُ
في ذاتها، وإنما هي جزء من الفكر، وتخصُّ املعارف التي ت

 10 املعرفية واإلدراكية.والحسية مع اللون والحجم والهيئة والصوت، وتهتم بمختلف أنساقنا 

لها إلى الَعود بالنشاط   ولعل أبرز   الدرَس اإلدراكيَّ بعامة؛ يتمثل في توصُّ
ُ
ما تفيد به اللسانياُت اإلدراكية

اللغوي إلى أرضيته الذهنية العصبية؛ بأن جعلت منه مهارة من جملة مهارات إدراكية يمتلكها البشر، وهي مهارة  

  -للغة من دون سائر امللكات اإلدراكية، فاللغة العامة، ال بمبادئ لسانية خاصة با  محكومة باملبادئ اإلدراكية 

 في حركيتها واشتغالها  
ً
رها في   -ُمتناَولة  لفهم كثير من مظاهر اإلدراك البشري من حيث طبيعتها، وتغيُّ

ً
تمثل مدخال

   11 عهودة.خالل الزمن، ونشوؤها، أو اكتسابها، وهو ما تقصر عنه املداخل الشكلية امل

م الفلسفة، والحاسوب، والنفس، واألعصاب، واإلناسة؛ يحاول إبراز مكانة  إذن؛ كلُّ متخصص في علو 

الكفاءة اللغوية في املعرفة الطبيعية والصناعية؛ ألن اللغة بالنسبة إليه محلُّ البحث ووسيلته في الدرجة األولى،  

 و سوسور ومن تبعه. وهذا موقف تجريبي ُيضاد املوضوعية التي نادى بها د

 

م اللغاتاللسانيات اإلد
ُّ
 راكية وتعل

م اللغات، فاللسانيات علٌم نظري يسعى إلى الكشف عن حقائق  
ُّ
بادي الرأي أن ال صلة بين اللسانيات وتعل

م اللغات علٌم تطبيقي يهدف إلى دراسة اكتساب اللغة في الناطقين بها وغيرهم،  
ُّ
الظاهرة اللغوية وأسرارها، وتعل

ن أن الصلةو  بينهما قوية، وأن أحدهما ال يستغني عن اآلخر، فاللساني يجد في تعليم   لكن النظر الدقيق ُيبّيِ

ا الختبار نظرياته العلمية، ومعلم اللغة يحتاج إلى أن يصوغ أساليبه وفق القوانين العامة   اللغات ميداًنا عمليًّ

 12 التي أثبتتها اللسانيات.

د األلسنة،  لسانيات بعامة هو العملية التعليمي وهكذا؛ كان محور بحث ال  مية، ذلك ألن تعقُّ
ُّ
ة التعل

ثير أسئلة عدة؛ منها: أيهما أجدى للوصول  
ُ
واختالفها، وغموض عالقتها بالفكر واملجتمع، وغير ذلك من القضايا؛ ت

ظها؟ هل اللغة منظومة  إلى إدراك اللغة ما هي؟ أهو األخذ بها عن طرق املعنى، أم القبض عليها بمسك تالبيب لف

قات مللكة لغوية واحدة، أو ال   ذهنية مستقلة ُد األجزاء والتصورات؟ هل األلسنة تحقُّ بذاتها، أو الذهن موحَّ

 13حقيقة إال للكالم، وال اتفاق بين األلسن إال بصدورها عن أذهان قائمة على اشتغال صنٍف واحد من األدمغة؟ 

ت؛ قد يأخذ الحٌق منها بفارط،  ا؛ اختلفت النظريات، وكثرت التياراوفي اإلجابة عن هذه األسئلة وغيره

ا كان؛ يبقى "من الثوابت الجامعة بين التيارات اللسانية اليوم، بل لعلها أمُّ الثوابت؛  وقد ُيحجم عنه وينتقده، وأيًّ

 14أنه ما من مدرسة لسانية إال ولها نظرية متميزة تخصُّ قضية اكتساب اللغة".
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ق ا فقد ارتبط
ُّ
لدارس لفهم املرجعيات اللسانية، وُحسن االرتكاز  عليها؛ نجاح تعليمية اللغة بمدى توف

ألن ممارسة الفعل اللغوي تتطلب فهًما واعًيا للحدث اللساني، وارتباطه بالجانبين النفس ي واالجتماعي، كما  

بتعليمها من خالل استثمار الفكر  تحظى لغات العالم بأهمية بالغة خاصة لدى اللسانيين؛ لذا انبغى االهتمام 

لساني املعاصر فيها، وذلك ألن اللسانيات تؤدي دوًرا مبرًزا في تحليل العملية التعليمية التعلمية وترقيتها من  ال

؛ كان من الضروري االلتفات   حيث تجيب عن مختلف التساؤالت العلمية والتربوية التي يواجهها املعلم، ومن ثمَّ

 15 اللغات.لبحث في ثناياها عما يفيد تعليمية إلى اللسانيات، وا

ا على تعليم  
ً
وفي ستينيات القرن املاض ي؛ أثر علم النفس اإلدراكي واللسانيات التحويلية؛ تأثيًرا بالغ

اللغات، مما آذن بزوال تدريجي لعدد من الطرق القائمة على املبادئ البنيوية والسياقية؛ إذ كان التصور اإلدراكي  

املشروطة ناتجة عن محفز خارجي، وإنما القواعد مبرمجة   أن اللغة ليست سلسلة من االستجاباتآنذاك يرى 

م اللغة يتضمن تفكير املتعلم وإعادته تفكيَره  
ُّ
سلًفا في عقولنا جميًعا، أو تولُد معنا، وال استثناء؛ لذا كان تعل

ي  للسانيات اإلدراكية بثالث فرضيات فومن ثم؛ يكتسب اللغة التي تسترشد ا 16بجهده الخاص وبطريقة واعية، 

 17 التعامل معها؛ هي:

 اللغة ليست قدرة إدراكية مستقلة. -

 النحو عملية خلق املفاهيم؛ أي إن اللغة رمزية بتطبيقها.  -

 معرفة اللغة تأتي من االستعمال اللغوي. -

داللة واضحة على أن اللغة ولهذه الفرضيات أهميتها البالغة في سياق تعليمية اللغات؛ ألنها تدلُّ 

ز إلى البيئة التي   مكتسبة ال غريزية، ى هذا التجهُّ مه يتعدَّ
ُّ
ا ألن يتكلم، ولكن تكل ا وذهنيًّ قيًّ

ْ
نعم؛ اإلنسان مجهز ِخل

 سيتكلم اإلنجليزية بطالقة إذا ُولد وعاش في مجتمع إنجليزي،  
ً
يكون فيها وتحيط به، بدليل أن الطفل العربي مثال

م اللغات عند بني البشر.ودليل آخر 
ُّ
 18 هو مرونة تعل

 

ا   تعليمية النحو العربي إدراكيا

تحاول اللسانيات اإلدراكية تركيز مزيِد جهوٍد لالستعالم والتحقيق في املعرفة اللغوية، وال سيما محاولة بناء  

مه؛ أي ما يعرفه النا
ُّ
طق املتقن امللمُّ باللغة  أوصاف مقنعة عن طبيعة املعرفة لدى املتكلم وخصائصها حال تكل

إياها؛ إذ الواضح أنه يعرف كثيًرا، ولكن معرفته ليست من نوع املعلومات اللغوية التي يقترحها    في أثناء استعماله 

  
ً
التصور التوليدي للقواعد اللغوية العاملية، وإنما نحن أمام ظاهرة أكثر اتساًعا وأبعد غوًرا تمثل جزًءا أصيال

ا من ظاهرة ا  االستعالم اإلدراكي على ربط كل تحقيقاته في   إلدراك واملعرفة عند بني البشر، وعليه؛ يعكفحتميًّ

 بأول مع املناطق املعروفة إلى اليوم من اآلليات والبرامج اإلدراكية؛ بصرف النظر عن انتمائها  
ً
املعرفة اللغوية أوال

في خصائص التبويب والتنسيق   الحقلي وتخصصها العلمي، وتشيع في الدراسات اإلدراكية التحقيقات 

ق واالستدالل في عالقتها بمعرفة متكلم اللغة خالل مرحلة النشاط اللغوي وداخل الخطاب،  والتصنيف واملنط

؛ تبرز أهمية املجاز في هذا الحقل العلمي؛ إذ "إن تحليل معنى عبارة ما؛ يجب أن يسمح بتوضيح كل   19ومن ثمَّ

تي تركها أغلب اللسانيين والنحاة  استعماالتها املجازية ال -بل وخاصة  -ي ذلك استعماالتها بدون استثناء، ملا ف 

جانًبا، وأهملوها طيلة قرون، واعتبروها جزًءا من اهتمامات البالغيين واألسلوبيين التي ال تعني عاِلم النحو في  

 20ش يء".

ا، فإن اكتساب متعلم اللغِة  م اللغة )النحو( إدراكيًّ
ُّ
م أهمية الفردية في تعل ولعلها لوحظت فيما تقدَّ

 جهٌد 
َ
فردي يحاول من خالله إتقان اللغة التي يتعلمها، وهو ما ُيفهم من الفرضيات التي تسترشد بها  اللغة
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، ومن طبيعة البنية التصورية التي ت
ً
ميز البحث فيها ثانًيا؛ إذ تتعلق هذه البنية بالتجربة  اللسانيات اإلدراكية أوال

لديه البنية التصورية، ومن ثم؛ ازداد إدراكه،  الفكرية والجمالية والحسية، وكلما ازدادت تجارب الفرد تطورت 

كتسب من خالل مبادئ طريقة األفراد في استخدام امللكة اللغوية، وإبداع القابلية لت
ُ
ر فكُره، فاللغة ت م  وتطوَّ

ُّ
عل

 21 قواعد اللغة )النحو(، وأبرزها:

ا، وال فرق.  - ا أو استنتاجيًّ  يمكن أن ُيدرس النحو استقرائيًّ

 وتركيزه الشخص ي على التعلم هو املسألة األساس. طريقة املتعلم  -

 غير معقول، وقد يتحقق أحياًنا. -
ٌ
 الوصول إلى اإلتقان األقص ى هدف

 القراءة والكتابة مهارتان أساس.  -

 لى قوة املفردات، فللمعجم أهمية بالغة.التركيز ع -

ُرق البناء التدريجي للمعرفة. -
ُ
 ال يمكن تفادي األخطاء، وإنما هي من ط

ا وعُيه ضروريٌّ في تعليمية اللغات، وأنه ال ُبدَّ من   وذا ما يستبطن أن لكل ما هو نحوي أساًسا إدراكيًّ

، وال سيما نحوها، فاللغة عند اإلدراكيين مسترسل من  االنفتاح على األفكار الجديدة في تعليمية اللغة العربية

ووضع عليها، وتمثل املعرفة الحاصلة لدى
ُ
  22متكلم ما عن اصطالح لغوي متفق عليه،  الوحدات الرمزية التي ت

 ولهذه الوحدات نوعان: 

ا من الصوت، واإلعراب، والداللة؛ في آٍن  أحدهما ا ثالثيًّ
ً
مثل  الوحدة املعجمية التي تمثل ترابط

ُ
مًعا، وُيمكن أن ن

 لذلك بالكلمة )أسد(، فإن فيها: 

 بين الحروف والحركات. بنية صوتية تشتغل بقواعد التكوين املقطعي والعروض ي بالتوليف  -

ل سمات االسمية واإلفراد وقابلية   - بنية إعرابية تشتغل بقواعد التكوين اإلعرابي من حيث تحمُّ

.  العّدِ

ل سمات مفهومية من قبيل أن املفهوم نوع بنية داللية تشتغل بقواعد التكو  - ين الداللي من حيث تحمُّ

  من الحيوان بكل ما يمثل األسدية.

 23 بينها، أو االقتصار على بعضها من دون بعضها اآلخر.وال ُيمكن الفصل 

يات الوحدة النحوية التي تمثل انتقاء املتكلم صورة بعينها ُينضد بها املوقف الحاصل في ذهنه لغا واآلخر

تواصلية، وذلك ألن اختالف الصور يتبعه اختالف معنى الوحدة النحوية، وإن كان مضمونهما واحًدا، ومثاله  

 الجملتان: 

 أهدى زيٌد كتاًبا إلى عمٍرو.  -

 أهدى زيٌد عمًرا كتاًبا.  -

لذي اتبعه  فهما صورتان مختلفتان لواقعة واحدة هي اإلهداء، ومعنياهما مختلفان أيًضا، فاألولى تبّين املسلك ا

  الكتاب من خالل حرف الجر )إلى(، والثانية تبّين املآل؛ أي حصول الهدية عند متقبلها، فالجملتان تتفقان من

حيث عناصر الواقعة، ولكنهما تختلفان في نقلها؛ إذ مضمون الثانية بعد مضمون األولى على أساس الترتيب  

 24 الطبيعي بين املسلك واملآل.

اها هذا البحث في تعليمية النحو العربي من منظور    ِضُح مفردات املقاربة النظرية التي يتحرَّ
َ
وهكذا؛ ت

 بمعايير الصواب والخطأ  عرفها  اللسانيات اإلدراكية، وُيلحظ أنها
ُ
التراث النحوي العربي، ولكنها أغفلتها العناية

 يأتي:  ردات فيمافي أثناء العملية التعليمية التقليدية، وتتمثل تلك املف
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: املعجم 
ً
 أوال

هو مركز االكتساب اللغوي، وأساس اإلخبار واملعرفة، ويسهم في تمكين متعلم اللغة من ولوج عالم اإلبالغ  

مه إياها يقوم على مواقف املتكلمين وتجاربهم، ال على تلقين القواعد النحوية فقط، 
ُّ
والتواصل بسرعة ما دام تعل

 استعمالهم عدًدا  مع مالحظة أن األخطاء ال
ُ
لغوية التي يرتكبها املتعلمون في تعبيرهم الشفوي والكتابي؛ نتيجة

ة للمتعلم تقوم على كلمات معزولة، فيجد صعوبة في تجميع  محدوًدا من املفردات املتكررة، وأن القدرة املعجمي

مؤثرة في تصويب األخطاء هذه الكلمات عندما ُيضطر إلى تكوين الجمل، ومن ثم؛ يمكن للمعجم أن يكون وسيلة  

َعدُّ دعامة أساًسا في 
ُ
م  اللغوية ذات الطبائع املختلفة، وهذا كله مما ينمي الحصيلة اللغوية ملتعلم اللغة؛ إذ ت

ُّ
تعل

اللغات والثقافات، ونماؤها "يجعلها مرنة طيعة في مجالي األخذ والعطاء؛ مجال االستيعاب والفهم والتوسع  

 25عرفي، ]ومجال[ التعبير والعمل اإلبداعي واإلنتاج الثقافي".الفكري والنمو العقلي امل

ر اإلدراكي، فهي تزيد الخبرات  ولتنمية الحصيلة اللغوية نتائج إيجابية لها أهميتها البالغة من املنظو  

عامة،  والتجارب واملعارف واملهارات التي يكتسبها متعلم اللغة، ومن ثم؛ تزيد املحصول الفكري والثقافي والفني ب

وهي أيًضا تؤدي إلى انفتاح شخصية املتعلم على ما يحيط بها، ونمو غريزة االجتماع لديه وروح األلفة والجرأة  

ا؛ تساعد املتعلم في إدراكه كثيًرا مما يقرؤه، وُحسن  والثقة بالنفس، كما أ ن الحصيلة اللغوية املكتسبة اجتماعيًّ

له ما يكتبه.
ُّ
 26 تمث

م الكلمات في القدرة  وتؤكد 
ُّ
م اللغات الدور املحوري لتعل

ُّ
جريت في مجال تعل

ُ
الدراسات الحديثة التي أ

ت اللغوية األربع تعتمد بشدة على حجم الحصيلة اللغوية على استخدام اللغة، ويرى كثير من الباحثين أن املهارا

مه؛ إذ يحتاج إل
ُّ
ى قدٍر كاٍف من الكلمات شائعة االستعمال؛ ليتمكن  ملتعلم اللغة، وبخاصة في املراحل األولى من تعل

ا وثيًقا ب
ً
ن أن حجم الحصيلة اللغوية يرتبط ارتباط م اللغة واستخدامها، وقد تبيَّ

ُّ
القدرة على  من النجاح في تعل

م الكلمات من أكثر املجاالت صعوبة في م
ُّ
سيرة الكتابة واالستيعاب القرائي؛ بيد أن تعلمي اللغة ينظرون إلى أن تعل

مهم اللغة؛ إذ تتضمن الحصيلة اللغوية 
ُّ
معارف متنوعة من مثل معاني   - التي ينبغي للمتعلم اكتسابها  -تعل

خرى من حيث التصاحب والترادف  الكلمات، وكيفية كتابتها، وصيغها، واستخ
ُ
داماتها، وعالقاتها بالكلمات األ

م الكلمات إ
ُّ
 لى ثالثة أسباب: والتضاد واالشتراك اللفظي، وترجع صعوبة تعل

أنها ذات طبيعة متنامية، فلكي يكتسب املتعلم الكلمة؛ ال ُبدَّ له من أن يتعرض لها غير مرة في سياقات  -

الكلمة من مالحظتها مجردة، إلى استيعاب معناها، وإدراك  متنوعة؛ إذ تبدأ عملية اكتساب  

 املتنوعة. خصائصها الصوتية والداللية، إلى معرفة استخداماتها في السياقات 

 أن معنى الكلمة غير ثابت، وإنما يتغير وفق السياق الذي ترد فيه. -

خرى، أن الكلمات تتداخل فيما بينها، فمعرفة معنى كلمة ما؛ كثيًرا ما يرتبط بمع -
ُ
رفة معاني كلمات أ

 27 يتمثل ذلك فيما بين كلمات من عالقات.

تعلمين وفق مراحلهم التعليمية، ومهمته  وهذا يستدعي تصنيف معاجم تعليمية متخّصصة يتجه إلى امل

األساس مساعدتهم في فهم الكلمات الصعبة، وشرحها، وتيسيرها، باإلضافة إلى ما يقدمه لهم هذا املعجم من  

 مهمة نحوية وصرفية وصوتية وإمالئية وداللية وموسوعية.معلومات 

 

 ثانًيا: النظم
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ألن النحو يميل الذهن   -مع ما بينهما من خصوص وعموم  -"النحو" اختير ههنا مصطلح "النظم" على مصطلح 

ِرِه إلى القواعد النحوية نفسها من حيث طبيعتها القياسية، أما النظم فُيفيد شيًئا مختلًفا
ْ
عن تلك   حين ِذك

لها؛ أي معاني النحو التي هي صور الكالم املختلفة للتعبير عن املعاني املخ
ُّ
تلفة، وإن  القواعد؛ هو معاني تشك

 كانت املضامين واحدة؛ كما سلف.

م نظرية متكاملة  وقد ارتبط االهتمام بالنظم في التراث اللغوي العربي بعبد القاهر الجرجاني الذي قدَّ

 ونقًدا،  28ديث باسم "نظرية النظم"،ُعرفت في العصر الح
ً
وقد تعاورها كثير من الباحثين؛ دراسة وتفصيال

الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض؛ قال الجرجاني: "اعلم أن ليس   تعليقوخالصتها أن النظم 

مناهجه التي  النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف 

هجت، فال تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي ُرسمت لك، فال تخلُّ بش يء منها، وذلك أنا ال نعلم شي
ُ
ًئا يبتغيه الناظم  ن

بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه، فينظر في )الخبر( إلى الوجوه التي تراها في قولك: زيد منطلق، وزيد  

 29وزيد املنطلق، واملنطلق زيد، وزيد هو املنطلق، وزيد هو منطلق... إلخ".ينطلق، وينطلق زيد، ومنطلق زيد، 

؛ أن اللغة  ٍ
ّ
في طبيعتها نشاط إدراكي، ووظيفتها حمُل التمثيالت اإلدراكية؛ يقول  وفي إملاح إدراكي فذ

النطق   الجرجاني: "لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب املعاني في النفس، ثم

ا ُيحسان  باأللفاظ على حذوها؛ لكان ينبغي أال يختلف حال اثنين في العلم بُحسن النظم أو غير الحسن فيه، ألنهم

 30بتوالي األلفاظ في النطق إحساًسا واحًدا، وال يعرف أحدهما في ذلك شيًئا يجهله اآلخر".

كثيرين من أمثال: الجاحظ، وابن  وقد كان الجرجاني ُسبق إلى نظرية النظم؛ إذ نجد إرهاصاتها لدي 

صاحة ال تظهر في أفراد الكالم، قتيبة، والخطابي، والباقالني، وغيرهم؛ قال القاض ي عبد الجبار: "اعلم أن الف

وإنما تظهر في الكالم بالضم على طريقة مخصوصة، وال ُبدَّ مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة، وقد يجوز في 

ضعة التي تتناول الضم، وقد تكون باإلعراب الذي له مدخل فيه، وقد تكون باملوقع، هذه الصفة أن تكون باملوا

عتبر فيه الكلمة، أو حركاتها، أو موقعها، وال ُبدَّ من هذا االعتبار في  وليس لهذه األقسام الثالثة 
ُ
رابع؛ ألنه إما أن ت

بعض؛ ألنه قد يكون لها عند االنضمام صفة،    كل كلمة، ثم ال ُبدَّ من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها إلى

رناه إنما تظهر مزية الفصاحة بهذه الوجوه  وكذلك لكيفية إعرابها وحركاتها وموقعها، فعلى هذا الوجه الذي ذك

فلموقعية كل عنصر من عناصر الوحدة النحوية )الجملة( أهميتها في تحديد معناها، عالوة   31دون ما عداها"،

ع على العنصر )الوحدة املعجمية( أو حركاته، وكلها أسس إدراكية تمثل املعرفة الحاصلة لدى  عن اعتبار التواض

 راد أن ُيتقن اللغة؛ فال ُبدَّ لها من مراعاة تلك األسس.املتكلم الذي إن أ

 

ا: املجاز 
ً
 ثالث

اك والذاكرة والتفكير،  هو كلمة السر في اللسانيات اإلدراكية؛ ملا فيه من إعمال الوظائف الذهنية العليا كاإلدر 

ه ُينتج كالًما اعتماًدا على  وفهمها لدى متعلم اللغة الذي يتلقاها من معلمه مستثمًرا مرجعيته في اكتسابها؛ أي إن

ا معالجة استبطانية ضمنية ال   نه في ذهنه )دماغه( الذي يضمُّ كثيًرا من األسرار والعجائب، وُيعالجه يوميًّ ما خزَّ

 لإلبداعية اللغوية، وهو ما ال ُيفارق العربية التي فيها من املجاز ما يستدعي كثيًرا  سلوكية آلية، مما ي
ً
فتح مجاال

له مجاز ال حقيقة... فقولك: قام زيد؛ معناه:   ]العربية[التركيز؛ قال ابن جني: "اعلم أن أكثر اللغة من الفهم و  مع تأمُّ

م يكن منه جميع القيام، وكيف يكون ذلك وهو جنس؟  كان منه القيام؛ أي هذا الجنس من الفعل، ومعلوم أنه ل 

ق جميع املاض ي وجميع الحاضر وجميع اآلتي الكا ئنات ِمن كل َمن ُوجد منه القيام، ومعلوم أنه ال والجنس ُيطّبِ

يجتمع إلنسان واحد في وقٍت واحد، وال في مئة ألف سنة مضاعفة؛ القياُم كله الداخل تحت الوهم؛ هذا محل  
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، فإذا كان كذلك علمت أن: قام زيد؛ مجاز ال حقيقة، وإنما هو على وضع الكل موضع البعض  عند كل ذي  ّبٍ
ُ
ل

 32غة وتشبيه القليل بالكثير".لالتساع واملبال

وقال في موضع آخر: "هذه اللغة أكثرها جاٍر على املجاز، وقلما يخرج الش ي منها على الحقيقة... فلما 

بوا بها أعرف الناس بسعة مذاهبها، وانتشار أنحائها؛ جرى خطابهم بها  كانت كذلك، وكان القوم الذين خوط

 33ا أغراض املخاطب لهم بها على حسب ُعرفهم وعادتهم في استعمالها".مجرى ما يألفونه ويعتادونه منها، وفهمو 

فاملجاز املراد ههنا ال ينحصر في مفهومه البالغي الضيق املعروف، وإنما ينفتح على احتواء جميع  

الوحدات املعجمية والنحوية التي ليست بحقيقة؛ أي كالم حقيقي، فهو إضافة إلى اشتماله الصيغ البالغية  

ة والعقلية، كاملجاز املرسل واملجاز العقلي واالستعارة والكناية؛ يشتمل أيًضا الصيغ اللفظية التي يجري  اللغوي

 مثلة هذا.فيها نقُل اللفظ إلى غير وضعه األصلي، والعربية عماد في أ

في  وهكذا كان املجاز كلماتنا اليومية التي نستخدمها في أحاديثنا بعيًدا عن االهتمام بجمال العبارة 

الخطاب األدبي، فالعربية تغصُّ بأمثلة املجاز الذي تجاوزت بتعبيراته حدود الصور املحسوسة إلى حدود املعاني  

( و)املجاز( أنفسهما، فالحقيقة معنى مجرد، ولكن مادتها  املجردة، ومن أقرب الشواهد على هذا كلمتا )الحقيقة

ستخدم للداللة على ما ُيلمس باليد وُيرى بالعين،
ُ
فُيقال: انحقت عقدة الحبل؛ إذا انشدت، وُيقال: ُحقُّ   43ت

الكتف؛ أي النقرة في رأسه، واملجاز أيًضا معنى مجرد، ولكن مادته حسية من: جاز املكان، أو: جاز به غير  

؛ أي غير ممتنع وال اعتراض عليه، وُيقال أيًضا: هذه كلمة مجازية؛ أي يمكن أن    35رض،معت
ً
وُيقال: هذا جائز عقال

طلق على هذا املعنى، أو تحتمله مع معناها األصلي.
ُ
 36ت

وتجدر اإلشارة ههنا إلى فرضيتين لم ُيتح أن ينمو حولهما في السياق البالغي العربي القديم؛ جدٌل نظري  

 ود تحليلية معمقة: أو جه

طلق عليه مصطلح )الحقيقة(،   إحداهما
ُ
أن نسبة املجاز في اللغة هي األكثرية الغالبة على ما أ

 واستقطبت داللته معنى )أصل الوضع اللغوي(.

أن التخاطب )التواصل اللغوي( يقوم على اعتياد املجاز في الكالم؛ أي إن املجاز ال يمثل عقبة    واألخرى 

 ستعمال. أمام الفهم واال 

أمام التأكيد على افتراض مركزية الحقيقة )األصل( في الكالم، ومن ثم؛ املطالبة   والفرضيتان غابتا

بالوضوح واملطابقة والصدق فيه، وفي هذا ما فيه من محاولة وقِف تكاثر عمِل العقل في إنشاء حقائق جديدة  

ا ج  37صلي؛ أي املجاز.ديًدا، وعلى رأسه ممكنه األ عن طريق إطالق ممكناته املبني عليها؛ استعداًدا تكوينيًّ

اها هذا البحث في تعليمية النحو   املعجم والنظم واملجاز؛ تلكم مفردات املقاربة النظرية التي يتحرَّ

العربي من منظور اللسانيات اإلدراكية، وذلك أن تعليمية النحو العربي من منطلق القواعد اإلعرابية "الصورية"  

صرة عن طبيعة اللغة بعامة، والعربية بخاصة؛ من أنها نشاط إدراكي  ئعة ولوازمها الصوابية؛ قاوتطبيقاتها الشا

ا، فإن هذه   م النحو إدراكيَّ
ُّ
يستحث العقل، وينمي الفكر، وتحصل به املعرفة، وإن كانت للفردية أهميتها في تعل

م، ويُ 
ُّ
رية والجمالية  عزز التجربة الذاتية الفكالفردية ليست في معزل عن تصميم منهجي ُيراعي نوعية هذا التعل

 والحسية للمتعلم؛ تصميم يوظف:

 املعجم التعليمي في تنمية الحصيلة اللغوية. -

 النظم )معاني النحو( في التعبير عن املعاني املختلفة، وإن كانت املضامين واحدة.  -

 املجاز في التوصل إلى حقائق )ُمدَركات( جديدة. -
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لها التجربة، وتؤثر في  نظور اإلدراكي ال  وهذا معنى أن اللغة من امل ِ
ّ
تنفصل عن الخبرة اإلنسانية التي تشك

درك بها األشياء، ونصوغ بها مفاهيمنا املختلفة. 
ُ
 الطريقة التي ن

 

 خاتمة ال

 نسجل فيما يأتي خالصة ما جاء في هذا البحث وأبرز ما توصل إليه من نتائج:

من حيث هي ظاهرة إنسانية  عرفة أسرار اللغة باءت اللسانيات بدراسة الظاهرة اللغوية؛ مل .１

عامة، واستكشاف القوانين الضمنية التي تتحكم في بنيتها الجوهرية، والبحث عن السمات  

الصوتية التركيبية والداللية الخاصة؛ للوصول إلى صوِغ قواعد كلية، وأبرز محطاتها )مدارسها(  

كية(، واللسانيات  التوليدية )التشومسهي اللسانيات البنيوية )السوسورية(، واللسانيات  

 اإلدراكية. 

ه معاصر في البحث العلمي يجمع الجهود النظرية   .２ يشير مصطلح "اإلدراكيات" إلى توجُّ

والتطبيقية التي تدرس اإلدراك والفكر، وقد نتج عن شيوع دراسات "الذكاء االصطناعي" في  

َرْتها العلوم
ْ
باإلدراك والفكر،  التي تتصل مباشرة  النصف الثاني من القرن العشرين، فقد أث

 كاملنطق الصوري، واللسانيات، وعلم النفس اإلدراكي، وعلم األعصاب.

 قواعده   .３
ُ
 نظامها الداخلي، وصوغ

ُ
اللغة ليست مستقلة أو منغلقة على ذاتها، وال يمكن وصف

تميز البحث  وقوانينه بمعزل عن البنية التصورية التي تؤسس ملبادئ عامة في الخبرة البشرية، و 

اإلدراكي من غيره؛ بأنها ليست جزًءا من اللغة في ذاتها، وإنما هي جزء من الفكر، وتتعلق  اللساني

 بتجاربنا الفكرية والجمالية والحسية، وتهتم بمختلف أنساقنا املعرفية واإلدراكية. 

مية، فمن الثوابت الجام .４
ُّ
عة بين  محور بحث اللسانيات بعامة هو العملية التعليمية التعل

لسانية على اختالفها؛ أنه ما من مدرسة لسانية إال لها نظرية متميزة تخصُّ قضية  التيارات ال

 اكتساب اللغة.

تسترشد اللسانيات اإلدراكية بثالث فرضيات في تعاملها مع اللغة؛ هي أن اللغة ليست قدرة   .５

  تطبيقها، وأن معرفةإدراكية مستقلة، وأن النحو عملية خلق املفاهيم؛ أي إن اللغة رمزية ب

اللغة تأتي من االستعمال اللغوي، ولهذه الفرضيات أهميتها البالغة في سياق تعليمية اللغات؛ 

 ألنها تدلُّ داللة واضحة على أن اللغة مكتسبة ال غريزية.

 جهٌد فردي يحاول من خالله إتقان اللغة التي يتعلمها؛ باستخدام   .６
َ
اكتساب متعلم اللغِة اللغة

م قواعد اللغة )النحو(. للغوية، وإبداع القامللكة ا
ُّ
 ابلية لتعل

ووضع عليها، وتمثل املعرفة الحاصلة   .７
ُ
اللغة عند اإلدراكيين مسترسل من الوحدات الرمزية التي ت

لدى متكلم ما عن اصطالح لغوي متفق عليه، ولهذه الوحدات نوعان؛ الوحدة املعجمية،  

 والوحدة النحوية.

العربي من منظور اللسانيات اإلدراكية؛ أن ترتكز على مفردات املعجم،  ينبغي لتعليمية النحو  .８

 من  
ً
 العناية بمعايير الصواب والخطأ في أثناء العملية التعليمية التقليدية.والنظم، واملجاز، بدال

املقصود  صحيحة هي الفرضية التي تقول إن في التراث النحوي العربي مالمح إدراكية، والنحو  .９

قصيت عنه كاملعجم ومعاني النحو واملجاز؛  إليه ههنا هو  
ُ
 مباحث أ

ً
النحو بمفهومه العام مشتمال

 "الصورية" وتطبيقاتها الشائعة ولوازمها الصوابية. ال الطارئ املقتصر على القواعد اإلعرابية 
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لعرفنية، واللسانيات اإلدراكية، وقد اخترُت األخير من دون ما غيره موافًقا ما ذهب إليه األستاذ الدكتور محيي الدين  واللسانية ا
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ة:  حويليه
ه
ة الت وليديه

ه
 املدرسة الت

قد 
ه
 بين اإلبداع والن

 

 هــيـــام الـمعـمـريه الدكتورة 

ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــ ـــ  ــــ

 

ص البحث: 
ه
 ملخ

جاهات، وتمايز  
ّ
غوّي؛ الختالف املشارب، وتغاير االت

ّ
غوّية ونظرّياتها تعّدًدا كبيًرا في الّدرس الل

ّ
تتعّدد املدارس الل

لقات... وقد تقوم مدرسة على أنقاض أخرى؛ بانية أساًسا جديًدا لها، كما قد تعمد ثانية إلى إحياء  األفكار واملنط

رائق  ما سبقها؛ مكملة ما كان قد ُبدئ به، و 
ّ
مجّددة ما يمكن تجديده... وبين هذه وتلك تكثر املبّررات، وتتشّعب الط

كثرت حولها األقوال بين مؤّيد، ومعارض، ومحايد. وبين    والطرق، ومن الّنظرّيات املهّمة في هذا املجال تبرز نظرّية

تي  من يعيدها إلى أصل عربّي تليد، ومن يظهرها من منطلق غربّي أصيل؛ هذه هي )الّنظر 
ّ
ّية الّتوليدّية الّتحويلّية( ال

غة اإلنسانّية وحسب، بل في معظم العلوم واملجاالت املختلفة؛ م
ّ
ر في الل

ّ
ن فلسفٍة،  أصبحت مدرسة قائمة ال تؤث

اني من القرن العشرين، ويسعى هذا 
ّ
ومنطٍق، وعلم نفٍس... وغيرها، ولتضحى من الّنظرّيات األشهر في الّنصف الث

أصل هذه الّنظرّية، وأسسها، ومصطلحاتها، وأهّم ما قيل فيها، وعنها، والحجج والبراهين املقّدمة    البحث إلى تتّبع

رف  
ّ
عن أشهر أعالم هذه الّنظرّية، بل املدرسة؛ وهو "نعوم تشومسكي"    - املنحنىفي هذا  -لها. كما ال يمكن غّض الط

(Noam Chomsky)  
ّ

كرت الّتوليدّية الّتحويلّية إال
ُ
ذي ما ذ

ّ
وقرنت به. ومع تتّبع األصل واألسس يأتي البحث عن  ال

لت إليه هذه الّنظرّية من توليد  األثر والّتأثير، والّتقعيد والّتطبيق، والّنماذج املتعّددة والّتوصيف، وآخر ما توصّ 

 وتحويل، وما يمكن أن يندرج فيها ضمن الّنقد واإلبداع املتجّدد والجديد.  

 

ة:   ،نعوم تشومسكّي  ،جوانب الّنظرّية الّتوليدّية الّتحويلّية ،ة الّتوليدّية الّتحويلّيةاملدرس الكلمات املفتاحيه

 نماذج من الّنحو الّتوليدّي الّتحويلّي.

 

 1...( -م1928ديسمبر  Avram Noam Chomsky( )7") م نعوم تشومسكي"أفرا •

 

 نشأته: -

سانّيات والفيلسوف األمريكّي، املعروف 
ّ
ــــ"نعوم أو نوام تشومسكي". وهو كذلك عالم املنطق،  هو عالم الل بـ

"فيالدلفيا" م(، في 1928ديسمبر  07واإلدراك، واملؤّرخ، والّناقد، والّناشط الّسياس ّي البارز. ُولد في )

(Philadelphia( "ِسلِفيِنيا
ْ
ِس Pennsylvania(، بوالية "ِبن

ْ
لِفيِنيا"،  ( األمريكّية. تابع دراسته الجامعّية في جامعة "ِبن

سانّيات والفلسفة، وحاز درجة الّدكتوراة من جامعته الّسابقة، على الّرغم من قيامه بمعظم أبحاثه  
ّ
في الل

ا  55م(. عمل طيلة )1955  -1950؛ في األعوام ) (Harvard Universityاألساسّية في جامعة "هارفرد" ) 
ً
( عاًما أستاذ

سانّيات والفلسفة ف
ّ
سانّيات، في قسم الل

ّ
 Massachusetts Institute ofي "معهد ماساتشوستس للّتكنولوجيا" )لل

Technology(املعروف اختصاًرا بــ ،)M.I.T 
ّ
 ًقا في العالم.  (، وهو من أكثر املعاهد أو الجامعات تأل

 

 ،اإلمارات العربّية املّتحدة أستاذة الّسيميائّيات وحتليل اخلطاب . 
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ر عمله على مجاالت عّدة، مثل علوم  
ّ
ُيعّد هذا العالم؛ شخصّية أساسّية في الفلسفة الّتحليلّية. وقد أث

"الّنظرّية الّتوليدّية الّتحويلّية" أو "نظرّية   سب اآللّي، والّرياضيات، وعلم النفس، ويعود إليه فضل تأسيسالحا

تي 
ّ
سانّيات الّنظرّية في القرن   الّنحو الّتوليدّي الّتحويلّي" ال

ّ
يعّدها كثير من الباحثين أهّم إسهام في مجال الل

رّية من جامعات عاملّية عريقة، كما نال عضوّية أكاديمّيات  العشرين. حصل على عدد كبير من الّدرجات الفخ

 وقة كثيرة.وجمعّيات أخرى داخل الواليات املّتحدة األمريكّية وخارجها، وحصل على جوائز عاملّية مرم

 

-  : جاهه الفكريه
ه
 ات

جاه الوصZellig Harris ( )1909- 1992كان "تشومسكي" وأستاذه "زليغ هاريس" ) 
ّ
فّي  م( من أتباع االت

ر سنة )
ّ
م( املهتّم  Roman Jakobson( )1896- 1982م( بفكر "رومان ياكبسون )1955البلومفيدّي، لكّنه تأث

ذي 
ّ
جاه الوصفّي ال

ّ
ا لالت

ً
ر "تشومسكي" بــــ"ياكبسون" بعد انتقال األخير إلى الواليات  باملعنى، خالف

ّ
تجاهله. وقد تأث

(؛ شارك مع عدٍد من الباحثين؛ أمثال  M.I.Tعد انضمامه إلى معهد )املّتحدة األمريكّية، وتدريسه في )هارفرد(. ب

تي صقلت تكوينه الفكرّي؛ نتيجة الّتنوّ   - مساعد "ياكبسون"–"هالي"  
ّ
ع الكبير في االهتمامامت  في بعض البحوث ال

من املجاالت العلمّية   البحثّية واالحتكاك بالّنظرّيات العلمّية املختلفة؛ ما أّدى إلى ثرائه املعرفّي وكتابته في كثير 

عوب املستضعفة.
ّ
 واالجتماعّية، كما ُيعرف عنه مواقفه املعارضة للّسياسة األمريكّية، واملدافعة عن حقوق الش

  

فاته -
ه
 : أهمه مؤل

ف أكثر   
ّ
لسانّيات فقد كتب "تشومسكي" عن الحروب والّسياسة ووسائل اإلعالم، وأل

ّ
إضافة إلى عمله في مجال ال

غة العربّية: "البنى الّنحوّية" ( كتاب100من )
ّ
(، 1957) (Syntactic Structures). ومن أشهر كتبه املترجمة إلى الل

غة ومشكالت املعرفة" 1965) (Aspects of the Theory of Syntax)و"جوانب من نظرّية الّنحو"
ّ
(، و"الل

(Language and Problems of Knowledge( )1988 و"املعرفة ،)  "غوّية: طبيعتها، وأصولها، واستخدامها
ّ
الل

((Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use  (1986  "غة والعقل
ّ
(، و"آفاق جديدة في دراسة الل

(New Horizons in the Study of Language and Mind( )2000"غة
ّ
 The Architecture of) (، و"بنيان الل

Language) (2000و"عن ،) "بيعة اإلنسانّية: مناظرة بين نعوم تشومسكي وميشيل فوكو
ّ
-The Chomsky)الط

Foucault Debate: On Human Nature (with Michel Foucault) (2006 .وغيرها .. ) 

د عدد منها دوره الكبير في الّتأسيس  وبمرو   
ّ
تي يؤك

ّ
ر الّسنوات توالت أعمال "تشومسكي" وإصداراته ال

تي تعّد من أكثر الّنظرّيات األلسنّية انتشاًرا في الجامعات األمريكّية  العلمّي للّنظريّ 
ّ
ة الّتوليدّية الّتحويلّية ال

 واألوروبّية.  

  

 

 

 

 2(:The Transformational generative theory)  "الّنظرّية الّتوليدّية الّتحويلّية" •

شأة واألسس واملفاهيم والجوانب... وغيرها،  
ّ
ة "الّنظرّية الّتوليدّية الّتحويلّية" قضايا مهّمة عن الن

ّ
تندرج تحت مظل

عنها عبر  وهي قضايا مترابطة ومتداخلة، وتكّون في مجموعها ما ترمي إليه الّنظرّية وتتبّناه، وتأتي محاولة الحديث  

 ن والّتحديد.  نقاط منفصلة ومتتالية؛ ملزيد من البيا
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شأة وأهمه األسس:  •
ه
 الن

ة:   .1 ة العقالنيه  العودة إلى األصول الفلسفيه

ا   غة بوصفها مكّوًنا من مكّونات العقل البشرّي، ونتاًجا عقليًّ
ّ
تهدف "الّنظرّية الّتوليدّية الّتحويلّية" إلى دراسة الل

ا باإلنسان، و  غة الّضمنّية على أّنها قائخاصًّ
ّ
مة بشكٍل أو بآخر في عقل اإلنسان، كتنظيٍم  تنظر إلى قواعد الل

ركيبّية والّداللّية إلنتاج مجموعٍة غير متناهّيٍة من الجمل )املحتملة(؛ اعتماًدا  
ّ
ف الخصائص الّصوتّية والت

ّ
يوظ

سانّية  
ّ
كة الل

َ
غوّية )–على املل

ّ
غة.  - (faculty of languageأو الكفاية الل

ّ
م الل

ّ
غة والعقل    3ملتكل

ّ
، وهذا الّربط بين الل

هو ما جعل الوصفّيين ينتقدون الّنحو الّتقليدّي الّصادر عن تصّورات عقلّية، في حين أّن "تشومسكي" كان يدعو  

، إلى ضرورة العودة إلى مناهج الّنحو القديمة، ومنها الّنحو العربّي القديم ذي الجوانب الوصفّية في بعضه

ا في  و  تي ال تقّدم شيًئا مهمًّ
ّ
الّتحويلّية في أغلبه؛ ألّنها مناهج كانت أقرب إلى اإلنسان، من تلك املناهج الوصفّية ال

بيعة اإلنسانّية.
ّ
تي هي أهّم سبل معرفة الط

ّ
غة ال

ّ
   4فهم الل

غة يلزم اإلقرار بوجود بنيٍة فطرّيٍة مختّصٍة والزمٍة   
ّ
غات  لإّن القول باإلنتاج العقلّي لل

ّ
تكوين الل

ا، وبشكٍل منتظٍم متماثٍل، ال   اإلنسانّية؛ ذلك أّن اكتساب تنظيٍم إدراكّيٍ غنّيٍ ومعّقٍد في فترٍة زمنّيٍة قصيرٍة نسبيًّ

 بافتراض وجود "جهاٍز عقلّيٍ دقيق"، ينبغي على الباحث أن يحّدد طبيعته وخصائصه، ويعّين مجاله  
ّ

يكون إال

غة خارج تمثيلها العقلّي. ويبدو  كماو  5اإلدراكّي املرتبط به.
ّ
ه ال وجود لل

ّ
أّنها أكثر   -لذلك–يقول "تشومسكي" فإن

تي صبغت بها "الّنظرّية الّتوليدّية الّتحويلّية"  6مالءمة الكتشاف نظامه.
ّ
بيعة العقالنّية ال

ّ
، ويّتضح من هذا أّن الط

غة
ّ
تي تناولت قضايا الل

ّ
عملّية اكتسابها، ومظاهر أدائها، واملّتفقة مع  ، و كانت عن طريق الّدراسات املتعّمقة ال

ًرا كبيًرا. 
ّ
ر بها "تشومسكي" تأث

ّ
تي تأث

ّ
 املذاهب واآلراء العقالنّية ال

غة: مذهب الفيلسوف الفرنس ّي "رينيه ديكارت"    
ّ
 -René)  (Descartes  (1596وكان من أبرزها في مجال الل

 م(.Wilhelm von Humboldt( )1767- 1835مبولت" )هو  م(، وآراء الفيلسوف األملانّي "فيلهلم فون 1650

غة باهتمام الّدارسين على مّر العصور ليس باألمر املستغرب أو الجديد؛ )إذ يبدو أّن امللكة   
ّ
إّن حظوة الل

، وليس لها  
ً

ا ضئيال
ً
 اختالف

ّ
غوّية البشرّية "خصيصة مقصورة على الّنوع" حقيقة، وال يختلف البشر فيها إال

ّ
الل

تي يفصلها عن البشر تاريٌخ تطّورّي  ير  نظ
ّ
مهمٌّ عند سواهم، ورّبما كان أقرُب الّنظائر لها ما نجده لدى الحشرات ال

تي ترى أّن القدرة على  
ّ
يمتّد لبليون سنة، وليس من سبٍب جوهرّي اليوم لالعتراض على وجهة الّنظر الّديكارتّية ال

غوّية للّتعبير عن األ 
ّ
ن بصورة حّرة هي ما َيرِسم "الفارق الحقيقّي بين البشر  فكااستخدام اإلشارات الل كوَّ

ُ
تي ت

ّ
ر ال

امن  
ّ
تي ألبهت خيال الّناس في القرنين الّسابع عشر والث

ّ
والحيوان"، أو اآللة، سواء َعنْينا بــ"اآللة" تلك "األتمتة" ال

تي تحّفز الفكر والخيال في الوقت الحاضر(.
ّ
 7عشر امليالدّيين، أم اآلالِت ال

 

 

 

ة:  .2 لوكيه  انتقاد املذاهب السه

لت املدرسة البنيوّية وعلى رأسها "ليونارد بلومفيلد" )
ّ
م( املذاهب  Leonard Bloomfield( )1887- 1949مث

 مجّرد )سلوك فيزيولوجّي تجاه مثيرات خارجّية( الّسلوكّية
َ
غة

ّ
غة؛ إذ عّد "بلومفيلد" الل

ّ
، وقال إّن   8في دراسة الل

غة هي الّنظر إليها على أّنها صورة من صور الّسلوك "الجسمانّي"؛ فكما ُيفهم هذا  د الخطوة األولى في
ّ
راسة الل

ريقة نفسها.
ّ
روف البسيطة املحيطة به، فكذلك يمكن فهم الحدث الكالمّي بالط

ّ
ومثال ذلك:   الّسلوك من الظ
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 على شجرة؛ فتشتهيها، فتحدث أصواًتا عن (Jillقّصة "جيل" )
ً
تي ترى تفاحة

ّ
ريق جهازها الّنطقّي )الحنجرة،  ط ال

فتين...( طالبة من "جاك" )
ّ
سان، والش

ّ
جرة، ويحضر الّتّفاحة   ( Jackوالل

ّ
ق "جاك" الش

ّ
إحضار الّتّفاحة لها؛ فيتسل

 وتنطوي هذه القّصة/ الحادثة على العملّيات اآلتية: ، 9لتأكلها.

 . أحداث واقعة تسبق الحدث الكالمّي.1   

 . الكالم.2   

 . أحداث واقعة تتبع الحدث الكالمّي.3   

تي قادت "جيل" إلى اشتهاء   
ّ
غة هو تحليل سلوكّي؛ حيث كانت الّدوافع ال

ّ
سانّي البنيوّي لل

ّ
إّن الّتحليل الل

(، وكان سلوكها للحصول على الّتّفاحة استجابات داخلّية  Stimulusالّتفاّحة هي مثيرات خارجّية )

(Responses)10 ل، ولو كانت "جي( "وحدها؛ ألتت هي مباشرة بالّتّفاحة "استجابة "R  ولكّن "جاك" كان معها؛ ،)

 Substitute responses ( )rفتحُدث استجابة بديلة )
ً

(؛ بتحّدثها إلى "جاك"؛ لذا فإّن هذا الحديث ُيعّد مثيًرا بديال

(Substitute Stimulus ق
ّ
ذي يتسل

ّ
جرة، ويأتي بالّتّفا -بدوره–( لـ"جاك" ال

ّ
للحدث  (Rة، وهو استجابته )حالش

 .11الكالمّي.

كل اآلتي:  
ّ
 ويوّضح "بلومفيلد" هذه العملّية الّسلوكّية بالش

 

  S         r - - - s        R 

عة لـ)  
ّ
ل الخطوط املتقط

ّ
م والّسامع.r - - - sوتمث

ّ
ذي يمأل الفراغ بين جسمي املتكل

ّ
 12( الحدث الكالمّي ال

هنّي  "بلوفيلدووفًقا لرأي   
ّ
" يمكن تحليل العملّية الّسابقة عن طريق منهجين؛ هما: املنهج الذ

(Mentalistic( واملنهج املاّدّي أو اآللّي ،)Mechanism وقد فّضل "بلوفيلد" املنهج املاّدّي/ اآللّي في تحليله .)

غوّي؛ أل 
ّ
هنّي ال يّتفق والواقع الل

ّ
ا من أّن املنهج الذ

ً
سانّي، انطالق

ّ
ه يرجعالل

ّ
الّتغّيرات والّتبّدالت في الّسلوك   ن

هن...(، بينما يعيد املنهج املاّدّي هذه الّتغّيرات  
ّ
اإلنسانّي إلى عوامل غير فيزيائّية )ومنها: الّروح، والّرغبة، والذ

ي املثير واالستجابة،  -خالله–الّسلوكّية إلى نظاٍم "فيزيولوجّي" جسمّي معّقد، يخضع 
َ
وهو ما  الّسلوك إلى عامل

ه يرفض    13شبه الّدراسات الكيميائّية والفيزيائّية.ي
ّ
، ولدى الّرجوع إلى رأي "تشومسكي" في هذه املسألة، يلحظ أن

تي تميز  
ّ
غة هي ال

ّ
د أّن الل

ّ
فّرِق بين الّسلوك اإلنسانّي والّسلوك الحيوانّي، بل يؤك

ّ
تي ال ت

ّ
هذه املبادئ الّسلوكّية ال

غة– ا ة، وأّنهاإلنسان عن الحيوان أو اآلل
ّ
 14ال تخضع ألّي حافز أو مثير ماّدّي حسب رؤية "بلوفيلد". -أي الل

  

ة:    .3 ة البنيويه  تجاوز األلسنيه

الحظ "تشومسكي" أّن األلسنّية البنيوّية تدرس الكالم في مستواه الّسطحّي، دون الولوج إلى مستواه العميق،  

ذي يسّميه 
ّ
غة التّ وتهمل الّتنظيم الكالمّي ال

ّ
وليدّية"، كما أّنها ال تحاول تفسير الكالم، أو البحث في  "قواعد الل

غة؛ لذا يرفض "تشومسكي" اقتصار الباحث األلسنّي على  
ّ
م عن املظهر اإلبداعّي في استخدام الل

ّ
عملّية الّتكل

جاه الوصفّي الّتصن
ّ
غوّية وتنظيمها وتصنيفها؛ إذ ال يرقى هذا االت

ّ
  يفّي وحده إلى هدف تسجيل املعطيات الل

دَرس بوصفها محتوية على مبادئ تنظيم القواعد  
ُ
غوّية أن ت

ّ
الّدراسة األلسنّية العلمّي، بل على املعطيات الل

غة داخل اإلطار الّتوليدّي الّتحويلّي  
ّ
الّضمنّية، ضمن بنيٍة عميقٍة ال سطحّية، ويطمح "تشومسكي" إلى دراسة الل

 لدراس
ً
ا واسعة

ً
ي يفتح آفاق

ّ
تي تقف عاجزة عن حّل   ة الّسياق العقليّ الذ

ّ
اإلنسانّي، وتجاوز األلسنّية البنيوّية ال

غوّية، ويمكن إجمال أهّم االختالفات/ الفروق بين األلسنّية البنيوّية، والّتوليدّية  
ّ
كثير من املشكالت والقضايا الل

 15الّتحويلّية في األوجه اآلتية:
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ة   ة  البنيويه وليديه
ه
ة الت حويليه

ه
 الت

 فكرّية، ونفسّية، و"بيولوجّية" جسمانّية.  قعّية.سلوكّية، ووا 1

 ذات هدفين: وصفّي، وتفسيرّي.  وصفّية وحسب.  2

 استــقـــرائّية، تقوم على:  3

a.غوّية
ّ
 . مالحظة املاّدة الل

b.غوّية
ّ
 . حدس املاّدة الل

c.غوّية
ّ
 . صياغة املاّدة الل

d  .غوّية، وتدقيقها
ّ
 . فحص الفرضّية الل

 ّية، تقوم على:استـــــنــتاج

a  وضع فرضّية لغوية معتمدة على نظرّية .

 علمّية.

b  تطبيق الفرضّية اللغوّية وتجريبها على مواّد .

 لغوّية معّينة.

c  غوّية إذا دعت
ّ
. إعادة صياغة الفرضّية الل

 الحاجة. 

dواد  . تثبيت الفرضّية لدى مناسبتها امل

غوّية.
ّ
 الل

 تحليلّية )دراسة أكبر الوحدات إلى أصغرها(.  أكبرها(.  تركيبّية )دراسة أصغر الوحدات إلى 4

غة اإلنسانّية العاّمة.  تدرس لغة معّينة.  5
ّ
 تدرس الل

عنى باملاّدة الحّية أو الكالم(. 6
ُ
عنى باملقدرة املشتركة بين البشر(. تجريبّية )ت

ُ
 عقلّية )ن

 

ة في ا .4 غةالقدرة اإلبداعيه
ّ
  (Creativity Capacity): لل

عنى ه
ُ
غة )ت

ّ
غة  creative aspect of language  useذه الّنظرّية بالجانب اإلبداعّي في استخدام الل

ّ
(، وهو ما يمّيز الل

 تنطلق من  
ٌ
غات الحيوانّية أو الّتطبيقات اآللّية؛ فهي لغة

ّ
تنظيٍم لغوّيٍ منفتح من عدد  اإلنسانّية عن غيرها من الل

م من إنتاج 
ّ
ن املتكل

ّ
إّنها  .  16عدٍد غير متناٍه من جمٍل لم يسبق له أن سمعها من قبل.محدود من العناصر، يمك

)القدرة اإلنسانّية املمّيزة للّتعبير عن أفكار جديدة وفهم تعابير الفكر الجديدة تماًما، داخل إطار "لغة مؤّسسة"،  

،  17العاّمة للعقل(.قافّي يخضع لقوانين ومبادئ، تنفرد بها جزئًيا وانعكاسات جزئّية للخصائص  وهي لغة منتٍج ث

غة، كما يأتي و 
ّ
 :18من هنا يمكن استخالص بعض ممّيزاٍت إبداعّيٍة لل

(a)  .رديد واالحتراز
ّ
غة في أبسط أشكاله استعماٌل تجّدديٌّ ابتكاريٌّ غير خاضٍع للت

ّ
 إّن استعمال الل

(b) غة ألّي مثيراٍت خارجّية أو داخلّية. ال
ّ
 يخضع استعمال الل

(c)د االستع
ّ
اتّية والغيرّية املحيطة به. يؤك

ّ
م الذ

ّ
غة لظروف املتكل

ّ
غوّي مالءمة الل

ّ
 مال الل

 

غويه )  .5
ه
 (: intuitionالحدس الل

م
ّ
غوّية بــ)متكل

ّ
(، وهو اإلنسان  ideal speaker-listenerمستمع مثالّي( ) -حّدد "تشومسكي" موضوع الّنظرّية الل

م الّسوّي الّتابع لبيئة لغوّية متجانسة تماًما، وا
ّ
ذي هو موضوع   -لعارف لغته جّيًدا، فـ)املتكل

ّ
املستمع املثالّي( ال

غة، هو  
ّ
غوّية في أدائه الكالمّي. ينطلق األلسنّي    -في الوقت ذاته -دراسة الل

ّ
غة؛ باستعماله معرفته الل

ّ
مصدر هذه الل

 يسعن
ً
 معّينة

ً
م لغة

ّ
ذي يتكل

ّ
غة من الفرضّية القائلة: )إّن اإلنسان ال

ّ
تطيع أن يفهم جمل لغته هذه،  د دراسته الل

ركيب(.
ّ
ه يستطيع أن يحكم على جمٍل جديدة من حيث الخطأ أو الّصواب في الت

ّ
 19كما أن
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م  
ّ
ومات حول مجموعٍة  املستمع( على اإلدالء بمعل - ومن هذه الفرضّية يمكن تسمية مقدرة )املتكل

ف جملة صحيحة أو جملة منحرفة عن ق ِ
ّ
غوّي"  متعاقبٍة من الكلمات، قد تؤل

ّ
غة بـــــ"الحدس الل

ّ
واعد الل

(intuition  غوّية، وهو
ّ
غوّي" هو جزء من كفاية اإلنسان الل

ّ
مكّوٌن أساس يُّ    - في الحين ذاته–(. وبذا فإّن "الحدس الل

ن   ِ
ّ
مك

ُ
تي ت

ّ
غوّية ال

ّ
ها، ووضع القواعد املناسبة لها.للمعطيات الل

ّ
غات كل

ّ
ّية في الل

ّ
واهر الكل

ّ
 20الباحث من معرفة الظ

 

ة واألداء الكالميه )   .6 غويه
ه
 (: Competence and Performanceالكفاية الل

غوّية؛ إذ يعكس األداء )
ّ
ل هذان املصطلحان "حجر الّزاوية" في نظرّية "تشومسكي" الل

ّ
(  Performanceُيمث

 Competenceك الكفاية ) الّسطحّي تل
ّ
غة ال

ّ
  ( وما يجري في عمقها من عملّيات. ومعنى هذا )أّن الل

ً
تي ننطقها فعال

ما تكمن تحتها عملّيات عقلّية عميقة، تختفى وراء الوعي بل وراء الوعي الباطن أحياًنا. ودراسة "األداء" أي دراسة  
ّ
إن

غة،    "بنية الّسطح" تقّدم الّتفسير
ّ
 21أّما دراسة "الكفاية" أي "بنية العمق" فتقّدم الّتفسير الّداللّي لها(.الّصوتّي لل

املستمع املثالّي" على ربط األصوات واملعاني -أّن مصطلح "الكفاية" يشير إلى "قدرة "املتحّدث يرى "تشومسكي"

ة وفّقا لقواعد لغته.
ّ
بع عليها اإلنسان منذ سنّيه األولى، وخالل  22بدق

ُ
غة، وهي كفاية قد ط

ّ
مراحل اكتسابه الل

تي يؤّديها
ّ
غة؛ بهدف صياغة جمله، طبًقا لتنظيم   كذلك فهي ملكة ال شعورّية، تجّسد العملّية اآلنّية ال

ّ
م الل

ّ
متكل

غوّية.
ّ
ذي يربط بين املعاني واألصوات الل

ّ
بين   -بشكل أساس يّ -، ويمّيز "تشومسكي"  23القواعد الّضمنّية ال

( بلغته، و"األداء الكالمّي" بوصفه ideal speaker-listenerاملستمع املثالّي( )-ملتحّدث"الكفاية"، بوصفها معرفة )ا

غة الفعلّي في مواقف محّددة.ا
ّ
غوّية، لكّنه يكون   24ستخدام الل

ّ
فاألداء الكالمّي هو انعكاٌس مباشٌر للكفاية الل

ا على أرض الواقع؛ مثل عدم   كذلك في ظروف مثالّية، وألغراض علمّية منهجّية، وإن كان يصعب تحّققها  فعليًّ

م وأداءه الكالمّي من ال
ّ
ر بما قد يصيب املتكل

ّ
سيان، وتحّوالت االنتباه واالهتمام، واألخطاء...  الّتأث

ّ
ت، والن

ّ
شت

ّ
ت

غة.
ّ
 .25وغيرها من االنحرافات الخارجة عن قوانين الل

غوّية بالّرسم 
ّ
 الّتوضيحّي اآلتي:  ويمكن تمثيل عالقة األداء الكالمّي والكفاية الل

           

           

     

 

 

 بعد     قبل    

          ()ذهـنـّيـة     

 )مـاّدّي(

غوّية وأدائه الكالمّي من جهة، وتعريف  
ّ
"فرديناند  ويمكن املقارنة بين تعريف "تشومسكي" لكفايته الل

م( "للغته" و"كالمه" من جهة أخرى؛ لوجود شبٍه كبيٍر  Ferdinand de Saussure( )1857-1913دي سوسير" ) 

غة والكالم
ّ
غة جزٌء  بينهما؛ إذ يميز "دي سوسير" بين الل

ّ
سان؛ حين قال إن "الل

ّ
غة والل

ّ
، كما فّرق قبل ذلك بين الل

سان البشرّي، وهي جزء جوهرّي 
ّ
سان، ومجموعة الّتقاليد   -  شّك ال –محّدد من الل

ّ
ونتاج اجتماعّي مللكة الل

تي تبّناها مجتمٌع ما؛ ليساعد أفراده على ممارسة هذه امللكة.
ّ
 26الّضرورّية ال

 الكفاية 

 الّلغويّة 

 األداء 

 الكالميّ 

 مجلة 

 صحيحة 
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غة" و"الكالم" يعني: الفصل بين ما هو اجتماعّي وما هو فردّي، والفصل بين ما هو  وهو يرى أّن الفصل ب
ّ
ين "الل

 .  27رض ّي إلى درجة ما.جوهرّي وما هو ثانوّي وع

غة 
ّ
ذين ينتمون إلى بيئة واحدة، وهي  - عند دي سوسير–إّن )الل

ّ
هي كنٌز وضعته ممارسة الكالم عند األفراد ال

 ضمن املجموعة(. -مضمرة بصورة–تنظيُم قواعد موجوٌد 
ّ

غة بصورة كاملة إال
ّ
، "وال  28في كّل عقل، وال وجود لل

ومن هنا    29املجموعة، بل هو عمٌل فردّي يسيطر الفرد دائًما عليه، ويدعوه بالكالم".يتحّقق األداء عن طريق 

م عن 
ّ
شابه بين كفاية "تشومسكي" ولغة "دي سوسير"؛ فكالهما يتكل

ّ
الجانب الّتجريدّي،  يمكن أن ُيلحظ الت

/ كفاي
ً
غوّي، لكّن مصطلح "تشومسكي" يعني مقدرة

ّ
هنّي، غير املحسوس من الحدث الل

ّ
م  الذ

ّ
ن املتكل

ّ
، تمك

ً
ة لغوّية

من إنتاج الجمل الّصحيحة وحسب، سواء أسمعها أم لم يسمعها من قبل، أّما مصطلح "دي سوسير" فيعني  

هن، يص 
ّ
م جمله بناًء عليها.مجموعة قواعد مختزنة، وثابتة في الذ

ّ
، كما يتقارب أداء "تشومسكي" مع   30وغ املتكل

سم باملرونة، وليس   كالم "دي سوسير"؛ بإشارتهما مًعا إلى
ّ
غوّي املادّي، غير أّن أداء "تشومسكي" يت

ّ
الحدث الل

م، 
ّ
م فيه ظروف املتكل

ّ
ذي تتحك

ّ
أّما كالم "دي سوسير"  تطبيًقا ألّي قواعد مختزنة، بل إّن فيه كثيًرا من الّتكرار ال

 عمليٌّ لقواعد مختزنة.
ٌ
  31فهو تنفيذ

 

ة والبنية العميقة .7 طحيه  :   (Surface structure) & (Deep structure)البنية السه

غة؛ هما: "البنية الّسطحّية" و"البنية العميقة"، وقال إّن  
ّ
اعتمد "تشومسكي" بنيتين مختلفتين لدراسة جمل الل

 البنية الّسطحّية هي ا
ّ
م، وإّن البنية العميقة هي القواعد ال

ّ
تي ينطق بها املتكل

ّ
اهرة مع تتابع الكلمات ال

ّ
تي  لبنية الظ

غوّية.
ّ
د "تشومسكي" اختالف    ،  32َوضعت هذا الّتتابع أو البنى األساسّية الّتي يمكن تحويلها لُتكّون الجمل الل

ّ
ويؤك

 في األمثلة  البنيتين الّسطحّية والعميقة؛ فــ)في الواقع، ال تتواف
ّ

ق البنية العميقة والّسطحّية بشكل وثيق إال

سلسالت  البسيطة املصطنعة، أما في الجمل املعت
ّ
ادة في الحياة اليومّية، فتكون العالقة أكثر تعقيًدا؛ إذ تطّبق الت

تي كّنا ن
ّ
ويلة من الّتحّوالت لتحويل الهياكل العميقة األساسّية إلى شكل الّسطح.، واألمثلة ال

ّ
فة  الط

ّ
ستخدمها متخل

وهنا تمثيل على هذا االختالف بين   ،  33وغير طبيعّية. مع قواعد أقّل بدائّية، يمكن توفير قواعد طبيعّية تماًما(.

 البنيتين: 

 

َق هللُا غير املنظور العالَم املنظور:  -1
َ
ل
َ
 تتضّمن هذه الجملة الجمل اآلتية:خ

 خلَق هللُا العالَم.  .1

 هللا غير منظور.  .2

 نظور.العالم م .3

الثة )1يرى "تشومسكي" أّن الجملة ) 
ّ
 ذات بنيٍة سطحّيٍة، تتكّون من الجمل الث

ٌ
( 4( و)3( و)2( هي جملة

 متحّوِلة من الجمل ) - إذن–( 1ذات البنى العميقة. فالجملة )
ٌ
(، عن طريق قواعِد الّتحويل  4( و)3( و)2هي جملة

 املتكّونة من عملّيٍة واحدة، أو عملّيات ذهنّية عّد 
ّ
أّن البنية العميقة أساسّية   -كذلك–د "تشومسكي" ة، ويؤك

 في ذهن  
ٌ
لة

ّ
 متمث

ٌ
 ضمنّية

ٌ
 فيه؛ فهي بنية

ً
لتفّهم الكالم وإعطائه الّتفسير الّداللّي املناسب له، وإن لم تكن ظاهرة

م
ّ
ذي يكّون  - )املتكل

ّ
 يعكسها الّتتابع الكالمّي املنطوق ال

ٌ
 قائمة

ٌ
 عقلّية

ٌ
الّسطحّية."  البنية  املستمع(، وهي "حقيقة

غوّية، وتحّدد الّتفسير الّصوتّي لهذه الجمل كما سبق القول.
ّ
   34ولذا؛ فإّن البنية العميقة ترتبط بالّدالالت الل

 

غة:   .8
ه
فل الل

ه
ة ومراحل اكتساب الط  مقدرة اإلنسان الفطريه
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غة؛ فتدرس لغة  لة اكتساأي مشك 35تحاول "الّنظرّية الّتوليدّية الّتحويلّية" مواجهة "مشكلة أفالطون"،
ّ
ب الل

غة ميزة إنسانّية بحتة ال يشاركه  
ّ
ة عنها؛ إذ ترى اكتساب الل

ّ
 للغة الكبار، وبصورة مستقل

ً
األطفال بوصفها مدخال

ا إلى اكتساب   فل كائٌن إنسانّي، يتوّصل خالل مّدة قصيرة نسبيًّ
ّ
فيها أحد. وتنطلق هذه الّنظرّية من مبدأ أّن الط

ه صفحة بيضاء تتلّقى مثيرات    عقيد منتنظيٍم بالغ التّ 
ّ
فل بأن

ّ
م لغته. وترفض وصف ذهن الط

ّ
القواعد، يؤّهله لتكل

غوّي 
ّ
مه الل

ّ
بيعة البشرّية إلتمام عملّية تعل

ّ
 36.البيئة، بل تنظر إليه كآلٍة مبرمجٍة ومزّودٍة بمعلوماٍت دقيقٍة تهّيئها الط

فل ال تنمو مهارات، ، 
ّ
غو ويعتقد "تشومسكي" أّن الط

ّ
م املتتابع املتدّرج، بل  ه الل

ّ
ّية بالّتقليد البّبغائّي، وال عبر الّتعل

غوّية، وتكوين بنى وقواعد لغته األم؛
ّ
ه يمتلك قدرة وكفاية لغوّية فطرّية، تساعده على تقّبل املعلومات الل

ّ
 37إن

فل يمتلك بالفطرة ما يسّمى بـــ"الحالة األساسّية للعقل"؛ وفيها يمّر العق
ّ
الّتفاعل مع البيئة وعبر  ل، خالل فالط

ل فيها البنى اإلدراكّية، وتحصل تغّيرات سريعة لحاالت العقل األساسّية، خاّصة  
ّ
اتّي، بتتابِع حاالٍت تتشك

ّ
الّنمّو الذ

ل فيها معرفة اإلنسان لغته 
ّ
، تتمث

ٌ
 وصلبة

ٌ
 ثابتة

ٌ
 نهائّية

ٌ
 عقلّية

ٌ
  في املرحلة الباكرة من الحياة، وبعدها تكتمل حالة

فُل في واقع األمر؛ بل هو ش يء َيحُدث له إذا ما ُوِضع في  ،  38اّمة.معرفة ت
ّ
غة شيًئا َيعَمله الط

ّ
"فليس اكتساب الل

م له غذاٌء مالئم وبيئة   دة ُمسبًقا حين ُيقدَّ ضجه بطريقة محدَّ
ُ
فل ون

ّ
بيئة مالئمة. وهو أمر ُيشِبه نموَّ جسِم الط

سهم فيه بيئته في ت ، 39حافزة"
ُ
ا  حديد لغتوبما ت فل يمتلك فطريًّ

ّ
ه ومعطياتها. ويقول "تشومسكي" إّن الط

 إطالق هذه  
ّ

مجموعة فرضّيات مجّردة، تنّص على كيفّية إنتاج الجمل وتفّهمها وتكوينها؛ فما يكون منه إال

تي يتعّرض لها في بيئته، وتثبيت ما يتوافق منها مع هذه املعطيا 
ّ
غوّية ال

ّ
غو الفرضّيات على املعطيات الل

ّ
تي  ت الل

ّ
ّية ال

فل قد امتلك لغته بشكٍل كامٍل.
ّ
 40تتيح له اعتماد الّتفسيرات الّصحيحة لجمل لغته. وفي هذه املرحلة يكون الط

غوّية".
ّ
 وحّقق ما ُيطلق عليه بــ"امللكة الل

 

غات:   .9
ه
ع الل ة وتنوه غويه

ه
ات الل يه

ه
 الكل

 أّنها تمتاز
ّ

غات العاملّية وتنّوعها إال
ّ
بيعة اإلنسانّية املنطقّية  بنظاٍم  رغم تباين الل

ّ
مشترٍك، يعكس خصائص الط

 41والفكرّية، يمكن مالحظته في مستوى أعمق من مستوى الكالم الّسطحّي.

ها؛ ألّنها ليست سوى   
ّ
غات كل

ّ
تي تحّدد املعنى مشتركة بين الل

ّ
يقول "تشومسكي" في هذا: إّن البنية العميقة ال

تي تحّول البنية العميقة إلى بنية سطحّية، تختلف من لغة إلى أخرى.والقواع انعكاٍس ألصول الفكر، 
ّ
،  42د ال

ّيٍة محّددة، حيث  
ّ
غوّية من لغٍة كل

ّ
فل في مرحلة اكتسابه لغته يتناول ماّدته الل

ّ
ويشير "تشومسكي" إلى أّن الط

غات املحتملة، أي ضمن ما يمكن ت
ّ
ّية".،  سميته "يقتصر عمله على تحديد لغته ضمن مجموعة الل

ّ
غة الكل

ّ
بالل

ّي" )
ّ
ّيات  The Universal Grammarويحّدد "تشومسكي" مصطلح ""الّنحو الكل

ّ
ّية" أو الكل

ّ
( أو "القواعد الكل

تي تخضع لها بصورة مشتركة كّل القواعد الخاّصة، وينّص  
ّ
ه تنظيم من الّضوابط املجّردة والعاّمة ال

ّ
غوّية بأن

ّ
الل

ّية،القواع  على ثالثة أنواع من هذه
ّ
 هي:  43د الكل

ّيات الجوهرّية: وتتكّون من مجموعة فئات ثابتة، تؤخذ منها العناصر الخاّصة بكّل لغة،   -
ّ
الكل

ّيات الجوهرّية )تختّص باملفردات  
ّ
غات. وبذا فإّن هذه الكل

ّ
تي تتضّمنها الل

ّ
كفئات االسم والفعل ال

غات(.
ّ
 املختّصة بوصف الل

ّيات الّصورّية: وتتنا -
ّ
غة.ول خصائ الكل

ّ
ف قواعد الل

ّ
تي تؤل

ّ
 ص القوانين والّضوابط ال

غوّية فيما    -
ّ
ّيات الّتنظيمّية: وتتناول كيفّية ارتباط القوانين ببعضها، وعالقات املستويات الل

ّ
الكل

 بينها.
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ّي" حين يقول إّن 
ّ
غوّية" بــ"الّنحو الكل

ّ
، يبّين فيه عالقة "امللكة الل

ً
إلى   باإلمكان الّنظر ويضرب "تشومسكي" مثال

 متداخلة ومعّقدة من نوع ما، وموصولة بصندوق مفاتيح )
ٌ
غوّية على أّنها شبكة

ّ
(، َيحوي عدًدا  switchesامللكة الل

ت في وضع معّين. وإن لم توضع املفاتيح في وضع محّدد صحيح؛ فسَيظّل الّنظاُم   ثبَّ
ُ
تي يمِكن أن ت

ّ
من املفاتيح ال

ال، أّما إذا ُوضعْت 
َّ
ليها عليه طبيعُته،   في أحد األوضاع  معط

ْ
ـمـ
ُ
تي ت

ّ
ريقة ال

ّ
املسموح بها؛ فإّن الّنظاُم سَيعمل بالط

ابتة في هذا املثال نظام مبادئ  
ّ
بكة الث

ّ
ل الش

ّ
تي توضع بها تلك املفاتيح. تمث

ّ
ه مختلًفا تبًعا للكيفّية ال

ُ
وسيكون عمل

تي 
ّ
ّي، أّما املفاتيح فهي املتغّيراُت ال

ّ
ت بالّتجالّنحو الكل كون املاّدة األولّية املقّدمة كافية؛ حّتى  سُتثبَّ

َ
ربة. وينبغي أن ت

  
َ
ك ناصية

َ
فل قد امَتل

ّ
شغيل؛ يدّل على أّن الط

ّ
توضع املفاتيح في وضع معّين ومناسب. إّن وضع املفاتيح في وضع الت

ه يعلم أّن تعبيًرا ما يحمل معنى م ه َيعِرف حقائقها: أي أنَّ
ّ
نُتج عن كّل وضٍع من  ا... وهكذا، وسيَ لغٍة بعينها، وأن

 وضِع املفاتيح في وضع 
ُ
غة في شٍقّ منه عملّية

ّ
 محّددة. فاكتساب الل

ٌ
األوضاع املسموح بأن توضع املفاتيح عليها لغة

تي تأخذها املتغّيرات.
ّ
مة، أي أّنها عملّية تثبيِت القيم ال  44معّين؛ تبًعا للماّدة األّولّية املقدَّ

 

ظ  
ه
ر الن وليديه تطوه

ه
ة الت ة:  ريه حويليه

ه
 ة الت

ا برأي تالمذته  
ً
ما لزم األمر؛ أخذ

ّ
مّرت هذه الّنظرّية بمراحل عّدة، عمل "تشومسكي" خاللها على تغيير منهجه كل

 والعلماء املهتّمين... وفيما يلي ذكر لبعض هذه املراحل، ولنماذج منها: 

 

وليديه 
ه
حو الت

ه
ة، ونماذج من الن ركيبيه

ه
: مرحلة البنى الت حويليه

ه
  والت

رائق  
ّ
غوّي، وإعادته إلى طابعه اإلنسانّي، وتقديم الط

ّ
ا في تطوير الّدرس الل أسهم "تشومسكي" إسهاًما حقيقيًّ

رائق يجدر الّتنّبه اآلتي: 
ّ
روع في ذكر هذه الط

ّ
تي تعّزز هذا الهدف، وقبل الش

ّ
 والّنماذج الّنحوّية ال

كلّي إلى و   يتعّدى الّنحو عند "تشومسكي" تحليَل الجملة .1
ّ
امل، صوًتا، ونظًما،  الش

ّ
غة الش

ّ
صف الل

 وداللة.

 ال  .2
ً

قة"؛ فتنتج جمال
ّ

غة بكونها "خال
ّ
غات، تتمّيز فيه الل

ّ
ينبغي للّنحو أن يكون في إطار نظرّية عاّمة لل

 ال حّد ال من عملّيات محدودة. 
ً

د الّنحو جمال
ّ
 حدود لها، من أصوات محدودة، كما يول

غة؛ ولذلك فقد رفض طريقة الوصفّيين مسكي" الجمل النّ يشمل الّنحو عند "تشو  .3
ّ
ها في الل

ّ
حوّية كل

تي تقوم على إجراءات االستكشاف )
ّ
ًدا أّن ما نحتاجه هو إجراٌء discovery proceduresال

ّ
(، مؤك

رائق املمكنة للّتقنين الّنحوّي؛ an  evaluation proceduresتقييميٌّ )
ّ
لتقرير  (، نستطيع به اختبار الط

غة. ويقود هذا إلى القول بعدم وجود "صواب مطلق" في طريقٍة نحوّيٍة معّينة، بل األفضل في تصّور 
ّ
الل

 أصّح من طرق أخرى، أو أفضل منها. ولذلك اقترح "تشومسكي" ثالث طرٍق للّتحليل  
ٌ
توجد طريقة

ل الوسيلة الّرسمّية الّنحوّي، أخضعها للحقائق الّسابقة، وقّرر في الّنهاية اختيار إحداها لت
ّ
لدراسة  مث

رائق في كتابه "البنى الّنحوّية" )
ّ
غة. وقد ذكر هذه الط

ّ
(، املنشور عام  Syntactic Structuresالل

 م(، وهي:1957)

 

واقع املحدودة، أو نظام القواعد ذي الحالة املحدودة ) 1)   (:  Finite State Grammar( نحو امل

 series ofولد عن طريق سلسلة من االختيارات ويرتكز هذا الّنحو أو الّنظام على )مبدأ يقول بأّن الجمل ت

choices،)45   غة
ّ
فبعد انتقاء الكلمة الّصالحة لتكون العنصر األّول من الجملة )في جهة اليسار كما في الل

نا نجد  
ّ
،  أّن كّل اختياٍر الحٍق؛ يأتي بناًء على ما سبقه من العناصراإلنجليزّية، أو في جهة اليمين كما في العربّية(؛ فإن
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(، وهو ينتقل من  internal stateويشّبه هذا الّنحو بآلٍة أو جهاٍز يتحّرك ضمن عدٍد ثابٍت من املواقع الّداخلّية ) 

 46( عند توليد الجملة.final state( إلى نقطة الّنهاية )initial stateنقطِة البداية )

 :47"تشومسكي" املثال الّتالي للّتطبيق ويقّدم 

 

 The man comes . جاء  الّرجل.  .1

 The men come .جاء الرجال  .2

( ال بّد أن  man(، ولكّن اختيار ) men( أو )man( يمكن أن يؤّدي إلى اختيار كلمة ) Theويقول إّن البدء بكلمة ) 

 (.come( يؤّدي إلى )men(، كما أّن اختيار )comesيؤّدي إلى )

 

 

 

 

  

 -ويمكن توسيع الجملة 
ً

قة على الّنحو اآلتي:بوضع عقد -قليال
ّ
 ة أو عقٍد معل

 

 

 

 

  

ريقة 
ّ
م عدًدا   -طريقة نحو املواقع املحدودة، أو نظام القواعد ذي الحالة املحدودة–يلحظ أّن هذه الط قِدّ

ُ
ت

 حّد لها وال نهاية، كما يمكن أّن 
ً

غة جمال
ّ
د الل

ّ
ا من الجمل البسيطة واملختصرة، بينما تول تؤّدي هذه   محدوًدا جدًّ

ريقة إلى توليد جمل غير مقب
ّ
االط ه غير كاٍف لتوليد أنواع معّينة من الجمل، )وقد أعرب  أ 48...ولة نحويًّ

ّ
ي أن

راكيب الّنحوّية"(. 
ّ
تي ظهرت بعد كتاب "الت

ّ
لذلك كان  49تشومسكي عن هذا الّرأي في بعض أعماله العلمّية ال

 البحث عن طريقٍة أخرى، وهي: 

  

 (: PS) (Phrase Structure grammarالجملة ) بنية العبارات أو قواعد تركيب أركان نحو  (2)      

غوّي يجري على املستوى الّنحوّي 
ّ
– ويمكن أن تسّمى بـــــ"القاعدة الّتوليدّية". ويرى "تشومسكي" أّن الوصف الل

 ِمن هذا  بموجب الّتحليل إلى املكّونات، ويردف: )لنسأل اآلن أّي شكل من نظام القو  -عادة
ٌ
اعد يفترضه وصف

ذي  الّنوع. نال 
ّ
كل الجديد من نظام القواعد أكثر قدرة في جوهره من نموذج الحالة املحدودة ال

ّ
حظ أّن هذا الش

ذي يرتبط به يختلف في أوجه جوهرّية(
ّ
غوّي" ال

ّ
   50.رفضناه في أعاله، وأّن مفهوم "املستوى الل

تي تشبه إلى حّدٍ كبي إّن الفكرة ترجع هنا إلى طريقة اإلعراب    
ّ
ٍر طريقة الّتحليل في الّنحو  الّتقليدّية ال

العربّي، ويّتخذ "نحو بنية العبارات" أو "القاعدة الّتوليدّية" شكل قاعدة "إعادة كتابة"؛ حيث تعيد كتابة رمٍز  

ل باآلتي: 51يشير إلى عنصٍر كالمّيٍ معّين، برمز أو برموٍز أخرى.
ّ
 ولتوضيح ما سبق يمث

 

 manرجل/ 

 menرجال/ 
 /Comeيأتون 

 comesيأتي / 

   Theالـــ/ 

 manرجل/ 

 menرجال/ 
 /Comeيأتون 

 comesيأتي / 

   Theالـــ/ 
 oldكبير/ 
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 شج. + رف   ج   -1  

 يرمز إلى  "جملة".حيث  "ج"      

 "رف"  يرمز إلى  "ركن فعلّي".         

 "شج"  يرمز إلى  "شبه جملة".                         

 "        " يرمز إلى املساواة بين طرفي "املعادلة".        

 

 شج. + را  + را  + ف رف      -2  

 حيث "ف"  يرمز إلى  "الفعل".    

 اسمّي" "را"   يرمز إلى  "ركن         

 وعلى املنوال نفسه يمكن ذكر القواعد الّتالية:   

 شج. + رف   ج .1  

 شج. + را  + را  + ف  رف  .2  

 ا  + تعر  را  . 3  

 را  + ح  شج .4  

 ال   تعر .5  

 كتب، ذهب، سأل...  ف .6  

 رجل، رسالة، أستاذ، أمس...  ا  .7  

 إلى، ب  ح .8  

 "تعريف".حيث "تعر" يرمز إلى    

 "ا"   يرمز إلى  "اسم".           

 "ح"   يرمز إلى "حرف".           

ويمكن بتطبيق القواعد الّسابقة بناء الجملة اآلتية: "كتب الّرجل الّرسالة إلى األستاذ باألمس"، باعتماد    

جرّي" )
ّ

 Diagram.)52تمثيل يسّمى "املشّجر" أو "الّرسم الش

 ج

 

 شج       رف    

    

 را   ح         شج   را  را  ف 

 

 تعر      ا        را      ح          تعر     ا      ا    تعر     

     

 ا تعر               

      ال           ال     أستاذ      بــــ         إلى           رسالة      ال       رجل    ال      كتب  

 أمس 
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ريقة تتمّيز عن سابقتها بـــ:وعلى الّرغم 
ّ
 من أّن هذه الط

غة. .1  
ّ
 القدرة على تفسير عدٍد غير متناٍه من جمل الل

 أّن   .2  
ّ

القدرة على قراءة أصولّية الجمل؛ بتحديد خصائص بنى الجمل الّداخلّية، إال

 "تشومسكي" يلحظ عند الّتطبيق ما يأتي:

ريقة أن ت وجود لغات ال تس -1
ّ
 53كون مقياًسا لكّل الجمل الّنحوّية فيها.تطيع هذه الط

ريقة ال تتضّمن قواعد خاّصة بحذف العناصر أو تبديل مواقعها. -2
ّ
   54أّن هذه الط

اهرة لها   -3
ّ
ريقة تحليل العالقات القائمة بين الجمل املختلفة؛ حيث تكتفي بوصف البنية الظ

ّ
ال يمكن لهذه الط

الثة، وهي: 55ها الّداللّيةالبنية املقّدرة وخواص   دون الّنظر إلى
ّ
ريقة الث

ّ
جاه إلى الط

ّ
 ... لذلك كان االت

 

ة 3)   حويليه
ه
حويليه أو القواعد الت

ه
حو الت

ه
 (: Transformational grammar)  (    الن

تي اقترحها "تشومسكي"، وفّضلها لتصبح عنوان منهجه الّنحوّي في هذه املرحلة... وتهدف إل
ّ
ى تحليل "البنية  وهي ال

غة، بوصفها "الحدث املنطقّي" أو "العقلّي" لها، ثّم تقصد إلى تحليل "البنية الّسطحّية"، وبذلك فهي  
ّ
العميقة" لل

غة.
ّ
 56تحاول الوصول إلى عامل "الحدس" لدى صاحب الل

انية )الّتوليدّية(، مع 
ّ
ريقة الث

ّ
ريقة الّرموز نفسها املستخدمة في الط

ّ
، لتشمل  قليل من الّتوّسعوتستخدم هذه الط

د "أساس الجملة" قبل تطبيق قاعدٍة تحويلّية، 
ّ
"كّل" ما يمكن توليده من الجمل الّنحوّية؛ فالقاعدة الّتوليدّية تول

ا من األساس أو من البنية الّتحتّية 
ً
 (. Deep Structure) - العميقة– وكّل تقديٍم وتأخيٍر أو حذٍف ُيعّد اشتقاق

 الجملة اآلتية:  ورة تستطيع توليدفقاعدة البنية املذك

.a   .م الفائز الجائزة
ّ
  "املشّجر".  b.  تسل

 ج      

 

 را           را              ف 

 

  ا       تعـر      ا         تعـر     

م
ّ
 جائزة ال     فائز     ال            تسل

 

 إلى هاتين الجملتين املشتّقتين:   -اآلن–وبالّنظر 

م  الف(1)
ّ
 الجائزة. ائز تسل

مها الفائز. (2)
ّ
 الجائزة تسل

الثة تعّد مترادفة في معناها العاّم؛ فكان لزاًما على الّنحو أن يشمل وصًفا ملثل هذه    
ّ
ُيلحظ أن الجمل الث

( عن طريق  3( و)2الحاالت، وأن يصوغ لها قواعد اشتقاق كما يفعل "الّنحو الّتحويلّي"؛ فباالستطاعة اشتقاق )

  (.permutation تدعى قاعدة "الّتبادل" ) تحويلّيٍة قاعدةٍ 

 ويمكن تبيين عملّية بناء الّنحو الّتحويلّي بالّرسم الّتوضيحّي اآلتي:

 
 عنصر

 ابتدائيّ 

 )اجلملة( 

 

 الّتمثيل

 الّصويّت للجملة 

 

 املكّون  املكّون الّنحوّي الّلفظيّ 

 الّتحويليّ 

 املكّون 

 البنيويّ 
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ل الّدخول ) فالعنصر  
ّ
د مجموعة من اإلشارات  inputاالبتدائّي )الجملة( يمث

ّ
( إلى الّنحو، وهو يول

ل  (، بواسطة deep signsالعميقة )
ّ
اني فيمث

ّ
قواعد بنية العبارات كما في املستطيل األّول، أّما املستطيل الث

 من القواعد الّتحويلّية )
ً
ا اختيارّي )مثل الّنفي واالستفهام والّتقديم  (، بعضها إجبارّي، وبعضهT. Rulesمجموعة

ا؛ لتعطي الّنتائج املطلوب ة، وهي مجموعة الجمل املوجودة  والّتأخير...(، تعمل على سالسل عميقة معّدلة تدريجيًّ

ل هذه الّسالسل من الكلمات واملورفيمات، لكّل سلسلة منها مكّونات بنيتها املشتّقة،  
ّ
غة دون غيرها، وتتمث

ّ
في الل

ل سلسلة من الفونيمات.
ّ
الث فيحّول الجملة من بنية نحوّية إلى شكل صوتّي، يمث

ّ
، وتبًعا  57أّما املستطييل الث

لّتوليدّي الّتحويلّي هذا؛ يمكن تفعيل أشكال شّتى من الجملة البسيطة باستخدام قاعدٍة  ألنموذج الّنحو ا

 مرتبطة ببعضها؛ ألّنها مشتّقة من بنيٍة تحتّيٍة )عميقة(.   -قيقةفي الح-تحويلّيٍة اختيارّية. فجميع األمثلة الّتالية هي  

 فتح الّرجل الباب.  (1)  

 لم يفتح الّرجل الباب.  (2)  

 ل فتح الّرجل الباب؟ ه (3)  

 ألم يفتح الّرجل الباب؟  (4)  

 الّرجل فتح الباب.  (5)  

 الباب فتحه الّرجل.  (6)  

   

( عن  2بنيتها العميقة أّي قاعدة تحويلّية اختيارّية، بينما نتجت الجملة )( لم تطّبق على 1إّن الجملة )  

( فهي نتيجة القاعدتين مًعا )أي الّنفي واالستفهام(،  4( هي نتيجة قاعدة االستفهام، أّما )3قاعدة الّنفي، وأّن )

فعل، في حين أّن القاعدة  ( تظهر قاعدة اإلسقاط أو الّتبادل املسؤولة عن تقديم الفاعل املنطقّي على ال5وفي )

دت )
ّ
عول به  (؛ بتقديمها املفعول به إلى بداية الجملة، ووضعها )الهاء( املّتصلة بالفعل )فتح( مكان املف6نفسها ول

( دون سواها يسمّيها "تشومسكي" الجملة الّنواة، أّما الجمل األخرى فهي مشتّقة من سلسلٍة  1األصلّي. والجملة )

 الجملة الّنواة والجمل االشتقاقّية.   عميقٍة مشتركٍة؛ منها

بس أو الغموض بين الجمل وتوضيحه  
ّ
بصورٍة  إّن من ممّيزات هذا الّنحو الّتحويلّي قدرته على إزالة الل

 أفضل، كما في املثال اآلتي: سمعوه من األعلى. حيث يحمل تفسيرين، وهما: 

على عندما  كانوا هم في األ  (2)  كان هو في األعلى عندما سمعوه.  (1)  

 58سمعوه.

بس أو الغموض.  
ّ
 وبهذا يزول أّي احتمال لل

  

عة:   ة املوسه موذجيه
ه
ة والن موذجيه

ه
ة الن ظريه

ه
،  (Extended Standard Theory) & (Standard Theory)مرحلة الن

  ، (Aspects of theory of syntax)م( وضع "تشومسكي" في كتابه "جوانب من نظرّية الّنحو" 1965في عام )ف

نظرّية أعّم وأشمل في الّنحو الّتحويلّي، تختلف عن سابقتها في نواح عّدة، من أهّمها االهتمام باملعنى واملضامين  

فردات املعجمّية، وبالبنية العميقة وما تحويه من معان مقّدرة. وكما يقول فـــــ)إّن العالقات في البنية  الّداللّية، وامل

 59ل على الّتفسير الّصحيح للجملة(.العميقة هي جوهرّية من أجل الحصو 
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كل اآلتي األنموذج املعّدل للّنحو الّتحويلّي:
ّ
 60ويوضح الش

ــــ ــــمـــــ ــــــجــــــ ـــــةالــ  لــ

ركيب األساس ّي(       )القواعد الّتحويلّية(   
ّ
 )الت

 

   

 )البنية العميقة(       )القواعد الّصوتّية الّصرفّية( 

 

   

 )قواعد املعنى(       )الّصورة الّنطقّية للجملة(

 

 )معنى الجملة(            

 

(، وأنموذج الّنظرّية Standard Theoryجمعت هذه املرحلة بين أنموذج الّنظرّية الّنموذجّية )

وعمد "تشومسكي" في أنموذج "الّنظرّية الّنموذجّية"    (. Extended Standard Theoryالّنموذجّية املوّسعة )

(Standard Theory  ،إلى إدخال كثير من الّتعديالت املذكورة في املرحلة األولى الّسابقة؛ من تطوير القواعد )

ضح مفهوم البنية  وإيجاد بدائل أكثر بساطة و 
ّ
ي تقع فيه املفردات املعجمّية. كما ات

ّ
قّوة، ومراعاة الّسياق الذ

ا، وأصبح للّداللة مكّون خاص بها، سّمي املكّون الّداللّي ) ضاحا تامًّ
ّ
(، يعمل في  Semantic Componentالعميقة ات

أضحت ثالثة مكّونات، هي: املكّون   البنية العميقة وحسب، وبذا فإن مكّونات القواعد الّتوليدّية والّتحويلّية 

ركيبّي، واملكّون الّداللّي، واملكّون الّصو 
ّ
تّي أو "الفونولوجّي"،  واستمّر "تشومسكي" في تقديم االقتراحات  الت

ركيبّي األساس ّي فيها، مثل اقتراح نظرّية )
ّ
ق باملكوّن الت

ّ
   X-bar Theory)الّتطويرّية لنظرّيته العاّمة، ومنها ما يتعل

ّ
تي  ال

ظهر العالقات البنيوّية وطبيعتها في الجملة ومكّوناتها، وتتيح تقديم وصٍف مو 
ّ
ّحٍد لبعض العملّيات الّنحوّية فيها،  ت

( يظهر أثر الخالفات بين "تشومسكي"  Extended Standard Theoryوفي أنموذج "الّنظرّية الّنموذجّية املوّسعة" )

يكون من نتائجها ظهور منهجين هما: منهح الّداللة الّتأويلّية وزمالئه حول دور الّداللة في القواعد، ف

(Interpretive Semantic  لها "تشومسكي" ومؤّيدوه، وترى أّن الّتحويالت تغّير من املعنى، وأّن على قوانين
ّ
تي مث

ّ
( ال

ّداللّي الّصحيح، بينما  الّتاويل الّداللّي العمل على مستويي البنيتين العميقة والّسطحّية؛ للوصول إلى الّتاويل ال

 Generative Semanticيأتي منهج الّداللة الّتوليدّية )
ّ
تي يرى أصحابها وجوب عدم تغيير الّتحويالت من  ( ال

 61املعنى...

 

بط، وبرنامج الحده األدنى:  - ة العمل والره  مرحلة نظريه

طلق على هذه املرحلة بداية اسم نظرّية "العمل والّربط" )
ُ
(، ثّم تطّورت  Government & Binding Theoryأ

  (.Minimalist Programلتصل إلى ما ُيعرف بـــ"برنامج الحّد األدنى" )

- (، ويطلق عليها G.B( بــ)Government & Binding Theoryُيرمز اختصاًرا إلى "نظرّية العمل والّربط" ) 

الها على املبادئ العاّمة، ووسائط الّتنّوع  (؛ الشتمPrinciples & Parameters"نظرّية املبادئ والوسائط" )  -ذلكك

تي تّتصف بما نظم القواعد في ا
ّ
غات اإلنسانّية. ال

ّ
 لل
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هور في كتاب "تشومسكي" "محاضرات في العمل والّربط" )
ّ
 Lectures onبدت مالمح هذه الّنظرّية في الظ

Government & Binding( املنشور عام ،)ضحت معاملها في كتاب1981
ّ
غوّية: طبيعتها،  م(، ثّم ات

ّ
ه "املعرفة الل

م(. 1986املنشور عام )  (Knowledge of Language: Its Name, Origin And Useوأصولها، واستخدامها" )

هن" عن  Neil Smithويقول "نيل سميث" )
ّ
غة والذ

ّ
( في تقديمه كتاب "تشومسكي" "آفاق جديدة في دراسة الل

رت في العقدين  أحدث ما وصلت إليه نظرّيته، وما ُيدرج  تي طّوِ
ّ
تحت مرحلتها هذه: )ورّبما تكون نظرّية املبادئ ال

ا املاض غة طوال األلفين وخمسائة ]كذا[ سنة املاضية. وهي تختلف تصّوريًّ
ّ
يين أّول مقاربة حقيقّية مبِدعة لل

غة، سواء الّتقليدّية منها أو الّتوليدّية، و 
ّ
ا شاسًعا عن الّتفسيرات الّسابقة لل

ً
هو ما يجعل تشومسكي يرى  اختالف

تي رّبما أمكن أن ُيسّوغ فيها
ّ
سانّية بأّنها "ثورّية"(. أّنها املّرة األولى ال

ّ
، وتقوم نظرّية العمل   62وصف الّنظرّية الل

ا من املبادئ العاّمة، يكون كافًيا للحصول على نتائج أنظمة   والّربط )أو املبادئ والوسائط(، على عدد قليل نسبيًّ

غات اإلنسانّية؛القواعد  
ّ
فيمكن معالجته بالّتنّوعات    املعّقدة لكّل لغة بمفردها، أّما االختالف بين نظم قواعد الل

تي تتضّمنها وسائطها، بما فيها من خيارات محّددة ذات قيمتين، تراعي الّتنّوع بين أنظمة القواعد الخاّصة،  
ّ
ال

(،  Minimalist Program( )MPإلى "برنامج الحّد األدنى" )وتستمّر القواعد والّنماذج والّتفريعات، حّتى الوصول 

سعينّيات من  وهو أحدث ما يبحث فيه 
ّ
مانينّيات إلى أوائل الت

ّ
"تشومسكي"، ضمن أعماٍل امتّدت من أواخر الث

ه ما زال قيد الّتطوير، في سعي
ّ
ه قد أطلق عليه اسم "برنامج" ال "نظرّية"؛ ألن

ّ
 القرن املاض ي، وصّرح حينها بأن

( املناسبة لكّل  simplest grammarمستمّر لتجديد القواعد الّتوليدّية، وتحديد كيفّية اختيار "أبسط القواعد" ) 

  63(.Universal Grammar( )UGلغة، ضمن قواعد عاملّية )

 تحّوالت ف  
ّ

تي مّرت بها الّنظرّية الّتوليدّية الّتحويلّية )ما هي إال
ّ
ي الّنظر  ويمكن القول إّن الّتطّورات ال

ا على االهتمام بقديم  م( كان جّل ت1957واالهتمام من مجال إلى آخر؛ ففي بداية ظهورها سنة ) ركيزها منصبًّ

ة، ثّم انتقلت إلى تقديم أنظمة قواعد ذات قدرة  
ّ
تحليالٍت وأوصاٍف لغوّية ذات قدرة صوغّية عالية الّتحديد والّدق

لت في وضع مالمح  وصفّية عالية، ثّم تحّول االهتمام بعد هاتي
ّ
تي تمث

ّ
ن املرحلتين إلى مجال الكفاية الّتفسيرّية ال

غة الّداخلّي )القواعد(  عاّمة ل
ّ
سم باالستبصار والّتعّمق، ال تحتوي على حدوٍد عاّمة لنظام الل

ّ
نظرّيٍة لغوّية تت

غة، ثّم تحّولت هذه الحدود العاّمة إ
ّ
ل  فحسب، بل تساعد أيًضا على حّل مشكلة اكتساب الل

ّ
ّية تشك

ّ
لى مبادئ كل

تي يمتلكها كّل طفل لدى اكتسابه ل
ّ
غوّية ال

ّ
     64غة قومه(.الفطرة الل

ة:  • حويليه
ه
ة الت وليديه

ه
ة الت ظريه

ه
 دراسات وآراء حول الن

تناول عدٌد كبير من الباحثين هذه الّنظرّية في دراساتهم ذات الخلفّيات واألبعاد املعرفّية أو "األيديولوجّية"  

  - كذلك-قوانينها عليه، وقد أورد بعضهم عة، وحاول عدٌد منهم ربط هذه الّنظرّية بالّنحو العربّي وتطبيق املتنوّ 

 عدًدا من الّتحّفظات أو اآلراء حول هذه الّنظرّية، ويمكن ذكر بعٍض من ذلك كما يلي:

غة العربّية(، واملطبوع س   
ّ
م(، بقوله: )لقد 1999نة )يبتدئ "محّمد علّي الخولّي" كتابه )قواعد تحويلّية لل

غة العربّية على شكله 
ّ
خذ منذ بضع مئات من الّسنين. ولقد آن األوان لينمو  بقي علم نحو الل

ّ
ذي ات

ّ
الّتقليدّي ال

هذا العلم، وال نقول ليتغّير. ولقد حاولنا في هذا الكتاب أن نعطي هذا العلم نظرة مختلفة إلى طبيعة تراكيب  

غة وعالقتها بعضها بب
ّ
 الل

ّ
غة عض ]كذ[. وهذه، فيما أعلم، أّول محاولة لوضع قواعد تحويلّية لل

ّ
غة العربّية وبالل

  65العربّية(.

غة العربّية في ضوء الّنظرّية الّتحويلّية )  
ّ
  Transformationalيهدف الباحث إلى وصف قواعد الل

Theory( ركيب القواعدّي الباطنّي
ّ
ي استخدمه العالم  deep structure(، وسيقتفي طريقته تحديًدا من الت

ّ
( الذ

غوّي األمريكّي "شارلز فلم
ّ
وما يسّمى بــ)فرضّية فلمور(   66م(،1929-2014) ( Charles J. Fillmoreور" )الل
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حو الحاالت" )
َ
قة بنظرّية "ن

ّ
غة اإلنجليزّية؛ وما تتمّيز به من البساطة  Case Grammar, 1968واملتعل

ّ
(؛ لوصف الل

غة العربّية، إن لم تكوالعاملّية، األمر ا
ّ
ي جعلها )من أكثر الفرضّيات مالءمة لل

ّ
(.لذ

ً
. ويتعّرف 67ن أكثرها فعال

غوّية العاملّية
ّ
غوّية الخاّصة )universal elements) الباحث بعمله هذا العناصر الل

ّ
 particular(، والعناصر الل

elements.)68  ّغة اإلنجليزّية في أساسها؛  وقد لجأ إلى إدخال بعض الّتعديالت على هذه الفرضي
ّ
ة املوضوعة لل

 
ّ
، وكان   69غة العربّية، ولتقليل عدد القوانين في القواعد، وتبسيط القواعد بمجملها.لجعلها أكثر مالءمة لل

 .H.A"الخولّي" قد قارن "فرضّية فلمور" بفرضّية "تشومسكي"، ومن اقتفى أثره من أمثال: "هـ.أ. كليسن" )

Gleasonرتس" )( و"بول روبPaul Roberts 
ّ
غة العربّية، مع بعض (، وخلص إلى أّنها الّصالحة للّتطبيق على الل

 ، وبعنوان "تحّفظات" يجمل في ختام كتابه ما يلي:  70الّتعديل.

ال يمكن اّدعاء شمولّية قوانين هذه الّنظرّية؛ إذ تستطيع هذه القوانين تفسير كثير من الجمل، لكّنها  -

غة جميعها. ليست بالّضرورة جم 
ّ
 ل الل

 فضل؛ إذ يمكن أن تقبل الّتعديالت واالقتراحات املناسبة.ليس بالّضرورة أن تكون هذه الّنظرّية هي األ   -

غة العربّية. -
ّ
 باإلمكان وجود أكثر من فرضّية تحويلّية لل

 عن القواعد الّتقليدّية، أو أفضل منها؛ فلكّلٍ  -
ً

 مزاياه،  ليست القواعد الّتحويلّية املقترحة بديال

 وباإلمكان اإلفادة منهما مًعا.  

ٍم أو كاتٍب ما؛ فلدى قول جملة أو كتابتها، فإّنها ال تمّر   -
ّ
عّد القواعد الّتحويلّية أنموذًجا ملتكل

ُ
ال ت

ركيب األساسّية )بالّضرورة عبر أنماط القواع
ّ
  phrase- structureد الّتحويلّية األربع، وهي: قوانين الت

rulesثّم ا ،)( ملفرداتّيةlexical rulesثّم الّتحويلّية ،) (transformational rules  ثّم املورفيمّية ،)

لّية،  (. إّن القواعد الّتحويلّية هي أساًسا قواعد علمّية تحليmorphophonemic rulesالّصوتّية )

غوية، ثّم تنظيم هذه العالقات بصو 
ّ
راكيب الل

ّ
رٍة منهجّيٍة  وظيفتها كشف العالقات القائمة بين الت

 71ثابتٍة واضحة.

غة ال تتغّير بتلك القواعد الّتحويلّية أو الّتقليدّية،  -
ّ
غة ذاتها؛ ألّن الل

ّ
ال تعني القواعد الّتحويلّية تغيير الل

غ
ّ
غة ذاتها.بل ما يتغّير هو وصف هذه الل

ّ
   72ة ال الل

فه Knowledge Of Language: Its Nature, Origin And Useوفي ترجمته كتاب )  
ّ
ذي أل

ّ
( ال

غوّية: طبيعتها، وأصولها، واستخدامها(، 1986"تشومسكي" سنة )
ّ
يذكر "محّمد   م(، معنوًنا إّياه بـــ)املعرفة الل

تي تناولت "الّنظرّية الّتوليدّية الّتحويلّية"؛ ترجمة أو دراسة، ثّم  
ّ
فتيح"، باختصار، عدًدا من أوائل األعمال ال

ملرء مضطّر في الوقت ذاته إلى تقرير ما يلي: ال يمكن القول بصدق، اعتماًدا على ما جاء  يخلص إلى القول: )ولكّن ا

ذي يقصد من كلمة "تعريب" في سياق نقل فكر جذوره  في هذه األعمال، بأّن الّنظريّ 
ّ
ة الّتحويلّية قد ُعّربت باملعنى ال

غة العربّية بغية الّتعبير عن حقائقه وقضاياه تعب
ّ
 باالعتماد على  أجنبّية إلى الل

ّ
ا، ال يمكن أن يتحّقق إال يًرا عربيًّ

 األمور الجوهرّية واألساسّية الّتالية:  

 األجنبّي بعرض أصوله وقضاياه ومراحل تطّوره وما يرتبط بكّل مرحلٍة من       تصوير حقائق هذا الفكر -أ 

 تصّور نظرّي خاّص.  

ا عن مفاهيم شبيهة أو مناظرة في ترجمة اصطالحات هذا الفكر أيضا والبحث عن إمكانات تعبيره  -ب

غة  العربّية.  
ّ
 الل
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ضيه تطبيق الّتحليل الّتحويلّي وضوح املصطلحات املستخدمة في الّتحليل وشمولّيتها وإيجاد ما يقت -ت

غة العربّية(.
ّ
، وبعدها يحاول عرض أهّم القضايا املتناولة في هذا الجانب في مقّدمة وتمهيد   73على الل

  ن  صفحة. امتّدا قرابة أربعي 

ين تناولوا الّنظرّية الّتوليدّية الّتحويلّية، وعقدوا أوجه املق  
ّ
ارنة  ومن أشهر علماء العربّية املحدثين الذ

غة العربّية، يبرز "ميشال زكرّيا" و"عبد القادر الفاس ّي  
ّ
والّصالت بين ما تدعو إليه وبين ما يمكن يتطبيقه على الل

ذان وضعا مّؤلفات م 
ّ
 دقيًقا كثيًرا من القضايا  الفهرّي" الل

ً
ال تحليال

ّ
تمّيزة في هذا الّسياق، ونظرا نظرة فاحصة، وحل

ائكة في الّنحو ال
ّ
عربّي، وحاوال إخراج هذا الّنحو من الّنظرة الّتقليدّية الّسائدة عنه وعن لغته العربّية  املهّمة والش

، وما يقال فيهما من ِقدٍم وتعقيد، وسعيا إلى تفعيله بم 
ً

ي هو فيه، من تبسيط،  إجماال
ّ
ا يناسب العصر الذ

سانّيات العاملّية أو علم 
ّ
غة الحديث؛ تنظيًرا، وتطبيًقا. ومعاصرة، ومرونة، وعقالنّية... ومواكبة لقضايا الل

ّ
 الل

فاته في هذا املوضوع إيماًنا منه )بضرورة إملام القارئ، بصورة   
ّ
وضع "ميشال زكرّيا" عدًدا من مؤل

ّنظرّية الّتوليدّية والّتحويلّية؛ ولذلك لكي يستطيع متابعة تحليل الجملة العربّية من املنظار  واضحة، بأبعاد ال

د، بصورة  األلسنّي هذا... ال ب ّد من أن نقول هنا بمنتهى الّصراحة واملوضوعّية إّن ال نفع، بعد اآلن، في أن نرّدِ

تي قامت بها األجيال الّسابقة واملفاه
ّ
غوّية... فهذه الّدراسات  متواصلة الّدراسات ال

ّ
تي تبّنوها في املجاالت الل

ّ
يم ال

غوّيون في مجال  –
ّ
ذي قام به الل

ّ
ت على املجهود ال

ّ
غة، وإن كانت تساعدنا على فهم بعض القضايا  وإن دل

ّ
دراسة الل

غوّية
ّ
غة(. -الل

ّ
  74لم تعد تفي، في الحقيقة، في مجال تحليل الل

ماء العربّية القدماء أمثال "الخليل" و"سيبيويه" و"ابن جّنّي" كانوا قد  ويذهب "ميشال زكرّيا" إلى أّن عل   

غوي العربّي، كما هو  نهجوا نهج الّتجديد في زمانهم، وقد أضحى من 
ّ
واجبنا اآلن إعادة الّنظر في طرق الّتحليل الل

غوّية، ووضع مّتبع في األلسنّية الحديثة، )والّسعي إلى إيجاد ألسنّية عربّية تغدو قادرة على تفهّ 
ّ
م قضايانا الل

 75األسس الّسليمة والعلمّية لدراسة لغتنا وتحليلها(.

ى "عبد القادر الفاس ّي الفهرّي" عندما قال في أحد أهّم أعماله: "نهدف  وتستمّر الّدعوة إلى الّتجديد لد   

ن من بناء 
ّ
غة العربّية الحالّية وصًفا كافًيا يمك

ّ
غة العربّية، أو "نحو" من خالل هذا العمل إلى وصف الل

ّ
نظرّية لل

غة ومستعملها."
ّ
م هذه الل

ّ
ل امللكة الباطنّية ملتكل

ّ
"إبستمولوجّية" أو معرفّية،  ويكون هذا وفق افتراضات  76يمث

 ومنهجّية، وتمثيلّية معيّنة، ترمي إلى ما يـأتي:

غة العربّية الحالّية، والقديمة، ولهجاتها، grammarsبناء أنحاء ) . أ
ّ
سانّيات املقارنة؛  ( تصف الل

ّ
ضمن الل

 ملا    

 بينها من ترابط، يعكس الجانب الوصفّي في دراستها.  . ب

تي تضبط مراحلها املختلفة، واملبادئ      . ت
ّ
سانّيات الّتاريخّية أو الّتطورّية ال

ّ
دراسة العربّية ضمن الل

مة في تطوّرها. 
ّ
 املتحك

غة العربّية ولهجاتها دراسة نفسّية لسانّية، و درا . ث
ّ
 آلّية كذلك؛ لبناء نماذج الستعمالها وإرداكها.سة الل

تي توّجه البحث في   . ج
ّ
غوّي العربّي، وتلج إلى األفكار الّدالة فيه، واملبادئ ال

ّ
بناء نظرّية تؤّرخ للفكر الل

غوّي عند العرب.
ّ
 الل

غة، حّل مشاكل العربّية "العلمّية"؛ ومنها الّتدريس بهذه  تطبيق نتائج هذه األبحاث األساسّية في  . ح
ّ
الل

 77وتدريسها، ونشر ثقافة عربّية تحّقق طموح أبنائها.

غوي العربّي يناقش "الفاس ّي الفهرّي" بعًضا من أهّم  قضايا   
ّ
وضمن هذا البحث في الّنظرّية أو "الّنحو" الل

 بعض القوا "الّنظرّية الّتوليدّية الّتحويلّية"؛ مبّيًنا 
ً

ال
ّ
فاق واالختالف بينهما، ومحل

ّ
بّية )أوجه االت

ّ
  phraseعد املرك
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structure rules  "تي تغّير "الّرتبة
ّ
ب االسمّي" الّداخلّية، وبعض القواعد الّتحويلّية ال

َّ
تي تعالج بنية "املرك

ّ
( ال

 
ّ
راكيب العربّية، وتأويلها على املستوى  األصلّية املفترضة... ومستفيًضا في دراسة "البنية الوظيفّية" لكثير من الت

، ينفتح  الّنظرّي العا ّم، ومعالًجا قضايا املعجم؛ بمصطلحاته، ومبادئه، وما يحتمل من تطبيق، ضمن منهٍج علميًّ

 إلى آفاٍق من الّنقد والّتدارس والّتأويل...  -بدوره-

غوّي العربّي "حمزة بن قبالن  
ّ
املزينّي"، وهي ترجمته عدًدا من كتب   وختاًما يمكن الحديث عن أعمال الل

ن، ومناقشته في أكثر من عمل له قضية أخذ "تشومسكي"  "تشومسكي" بلغة  
ّ
عربّية صافية، وأسلوب علمّي متمك

عن الّنحو العربّي، في تأسيس نظرّيته؛ فعرض "املزينّي" لعدد من مراسالته معه أثناء ترجمته لبعض تلك األعمال،  

غة، ليخرج بقوله:كما تناول دراسات عد
ّ
)وبهذا فإّن افتراض أخذ تشومسكي   د من الباحثين الغربّيين في علم الل

ها إلى وجود أنحاء  
ّ
ة كل

ّ
ره به وحده ال يمكن أن يكون مقبوال؛ إذ تشير األدل

ّ
عن الّنحو العربّي على وجه الحصر أو تأث

سم با
ّ
لع عليها تشومسكي في أثناء تكوينه العلمّي، وهي تت

ّ
سم بها الّنحو  أخرى اط

ّ
تي يت

ّ
لخصائص نفسها ال

: إّن )عدم ثبوت أخذ تشومسكي عن الّنحو العربّي مباشرة ليس عيًبا لهذا الّنحو،  ، و  78العربّي(.
ً

يردف قائال

غة(.
ّ
ها بعض الخصائص الجوهرّية لبنية الل

ّ
، وقال   79فالّنحو العربّي ينتمي إلى األنحاء الّتقليدّية الّتي الحظت كل

د كثيًرا الّصلة القوّية بين الّنحو ال
ّ
ّتوليدّي واألنحاء الّتقليدّية، دون تحديد نحو بعينه،  إّن "تشومسكي" كان يؤك

غة الّسنسكريتّية Pāṇiniوإن كان يشير إلى الفيلسوف والّنحوّي الهندّي القديم "بانيني" )
ّ
(، पाणिणि( )بالل

ين  إلى عدد من الّنحاة الّتقلديّ  - كذلك–بكثير من الّتقدير، كما كان يشير  املولود في القون الخامس قبل امليالد،

  80(.مOtto Jespersen( )1860- 1943املعاصرين أمثال الّدانماركّي "أوتو جسبرسن" ) 

 الخاتمة 

ت بها أس
َ
ت ّبِ
ُ
،  وبعد، فقد كانت هذه الّرحلة مع نظرّية من أشهر نظرّيات القرن العشرين وأحدثها، نظرّية ث

ُ
ٌس قديمة

ت معها مفاهيم مستحد
َ
ل ، وُحّوِ

ُ
َدت منها مبادئ جديدة ِ

ّ
ر عن العالم اإلنسانّي ولسانه، وما يطرأ عليه  وُول ثة... لتعّبِ

من توليٍد وتحويل... واألمل أن يكون هذا الّتوليد وذاك الّتحويل حافًزا للعلماء والباحثين على عقد الّصالت بين  

ًرا وتأثيًرا... ولتوليد نظرّيات أحدثهذه الّنظرّية وغيرها من ال
ّ
سان  ّنظرّيات والعلوم املقاربة؛ تأث

ّ
، وأقرب إلى الل

 العربّي املبين، وتحويل األنظار إليه، بعد أّن ُحّوِلت قروًنا عنه.

 

 : هوامش البحث

ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــــ ـــ ـــ  ـ

 : عن "تشومسكي" في مصادر ومراجع عّدة، منهاوردت معلومات 1

غة اإلنجليزّية(:    -
ّ
الع:  /https://chomsky.info/biosموقع "نعوم تشومسكي" الّرسمّي )بالل

ّ
 م(.2018سبتمبر  28)تاريخ االط

غة اإلنجليزّية(                                Massachusetts Institute of Technologyأو"للّتكنولوجيا" ) "معهد ماساتشوستس للّتقنّية“وموقع  -
ّ
( )بالل

https://www.mit.edu/about/  :الع
ّ
 م(. ووردت املعلومات عنه ضمن الّرابط: 2018سبتمبر  28)تاريخ االط

- https://web.archive.org/web/20070208150521/http://web.mit.edu/linguistics/www/biography/noamb

io.html 

غة اإلنجليزّية(:IMDbوصفحته على موقع ) -
ّ
 ( )بالل

https://www.imdb.com/name/nm0159008/bio?ref_=nm_ov_bio_sm   :الع
ّ
 م(.2018سبتمبر  28)تاريخ االط

ةليونز، جون.  - غويه
ه
ة تشومسكي الل م(، 1985عّية، ، )االسكندرّية: دار املعرفة الجام1، ترجمة حلمي خليل، طنظريه

 . 15- 11صمة املترجم(، )مقّد 

https://chomsky.info/bios/
https://chomsky.info/bios/
https://chomsky.info/bios/
https://www.mit.edu/about/
https://www.mit.edu/about/
https://www.mit.edu/about/
https://web.archive.org/web/20070208150521/http:/web.mit.edu/linguistics/www/biography/noambio.html
https://web.archive.org/web/20070208150521/http:/web.mit.edu/linguistics/www/biography/noambio.html
https://www.imdb.com/name/nm0159008/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
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ف "مناهج في األلسنّية البنيوّية" عام )  •
ّ
ال تأليًفا دقيًقا لأللسنّية 1951زليغ هاريس: عالم ألسنّي أمريكّي، من أصل روس ّي، أل

ّ
م(، ممث

 لتحليل الكالم. 
ُ
 الّتوزيعّية، كما عرض طريقة

جامعة موسكو في القواعد املقارنة وفي  من أصل روس ّي، تخّصص في رومان ياكبسون: عالم ألسنّي وناقد أدبّي أمريكّي الجنسّية،  ••

غة الّسالفّية. أّسس "نادي موسكو األلسنّي" عام )
ّ
ب. شارك "نيكوالي تروبيتسكوي" و"رنينه فيليك" 1915فقه الل

ّ
ال
ّ
م( مع بعض الط

ي جامعة "كولومبيا"، وس العليا" بنيويورك، وفم(، دّرس في "معهد الّدر 1920و"يان موكاروفسكي" في تأسيس املدرسة البراغّية عام )

 .(M.I.T)وجامعة "هارفرد". دّرس األلسنّية العاّمة واأللسنّية الّسالفّية في "معهد ماسوشوستس الّتكنولوجّي" 

غة اإلنجليزّية أو الفرنسّية من معاجم عّدة، منها:2
ّ
 جاءت املصطلحات ومقابالتها بالل

رقّية، العربيه -نكليزيه اإل املنجد: تيودري، قسطنطين.  -
ّ
 .م(1997، )لبنان: املكتبة الش

ات الحديثة: إنكليزيه حّنا، سامي عّياد؛ وحسام الّدين، كريم زكي؛ وجريس، نجيب.  - سانيه
ه
، 1، طعربيه -معجم الل

 .م(1997)بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 

ة: إنجليزيه الفهرّي، عبد القادر الفاس ي.  - سانيه
ه
، 1، بمشاركة نادية العمرّي، طعربيه -س يه فرن-معجم املصطلحات الل

 م(. 2009لبنان: دار الكتاب الجديد املّتحدة،  -)بيروت

غة الحديث(: مبادؤها وأعالمهازكريا، ميشال. 3
ه
ة )علم الل  .261م(، ص1980، )بيروت: األلسنيه

رس الحديثالّراجحّي، عبده. 4
حو العربيه والده

ه
، وانظر في املرجع نفسه: 119م(، ص1986العربّية، ، )بيروت: دار الّنهضة الن

 وما بعدها. 143"الجوانب الّتحويلّية في الّنحو العربّي"، ص

ةزكرّيا، ميشال. 5 ة تطبيقيه  .57م(، ص1993، )بيروت: دار العلم للماليين، 1، طقضايا ألسنيه
6Chomsky, Noam. Language and Mind, Third Edition, (Cambridge University Press, New York, 2006), p.83. 

هن،تشومسكي، 7
ه
غة والذ

ه
قافة،  1ترجمة حمزة بن قبالن املزينّي، ط نعوم. آفاق جديدة في دراسة الل

ّ
، )القاهرة: املجلس األعلى للث

 .85م(، ص2005

غة األملانّية، على الّدكتو بلومفيلد: رائد املدرسة األمريكّية املعروفة بــ"البنيوّية". درس في جامعة "هارفرد" حصل    •••
ّ
راة في تخّصص الل

غة األملانّية واأللسنّية العاّمة، ونّفذ عدًدا من البحوث األلسنّية، أصدر سنة )
ّ
م الل

ّ
غة"، وأعاد نشره 1904عل

ّ
م( كتابه "مدخل إلى الل

م(، التقى عام 1924( سنة )Linguistic Society of Americaم(، شارك في تأسيس الجمعّية األلسنّية األمريكّية )1933منّقًحا عام )

ذي كان له األثر الكبير في إعادة "بلومفيلد" تأسيس مبادئه األلسنّية، مّما A. P. Weissم( بأستاذ علم الّنفس "ويس" )1921)
ّ
( ال

 يوافق الّنظرّية الّسلوكّية في علم الّنفس. 

ات الحديثالوعر، مازن. 8 سانيه
ه
ة في علم الل  .69م(، ص1988ار طالس، ، )دمشق: د1، طقضايا أساسيه

 . 70املرجع الّسابق، ص9

رس الحديثالّراجحّي، عبده. 10
حو العربيه والده

ه
 .39 -38، صالن

اتالوعر، مازن. 11 سانيه
ه
ة في علم الل  .70-71، صالحديث قضايا أساسيه

رس الحديثالّراجحّي، عبده. 12
حو العربيه والده

ه
 .40، صالن

ة في عالوعر، مازن. 13 ات الحديثقضايا أساسيه سانيه
ه
 .71، صلم الل

غة الحديث(: مبادؤها وأعالمهازكرّيا، ميشال. 14
ه
ة )علم الل  . 266-265، صاأللسنيه

ات الحديث( من: الوعر، مازن. 3-1الّنقاط: )15 سانيه
ه
ة في علم الل  )بتصّرف(. 110-107، ص قضايا أساسيه

غةمن أسس علم الحبلص؛ محّمد يوسف.  (: من:  6-4والّنقاط: )    
ه
قافة العربّية،  1، طل

ّ
 . 244-243ص،  م(1994، )القاهرة: دار الث

16Chomsky, Noam. Language and Mind, p.88-89. 

17  Ibid, p.5.   

غة الحديث(: مبادؤها وأعالمهازكريا، ميشال. 18
ه
ة )علم الل  . 60(، صاأللسنيه

 .156املرجع الّسابق، ص19

حو العربيه والالّراجحّي، عبده. 20
ه
رس الحديثالن

 . 118، صده

رس الحديثالّراجحّي، عبده. 21
حو العربيه والده

ه
 .115، صالن

22Chomsky, Noam. Language and Mind, p.103. 

غة الحديث(: مبادؤها زكرّيا، ميشال. 23
ه
ة )علم الل  .46-45، صوأعالمهااأللسنيه
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 ,Chomsky, Noam. Aspects of the Theory of Syntax, Fourteenth printing, (U.S.A; Massachusetts Institute of Technology, 1985)   -انظر:  24

p4. 

- Chomsky, Noam. Cartesian Linguistic: A Chapter in the History of Rationalist Thought, (New York and London: Harper 

and Row, 1966), p 75. 

25Chomsky, Noam. Aspects of the Theory of Syntax, p3&4. 

غة العامه دي سوسير، فردينان. 26
ه
، ترجمة: يوئيل يوسف عزيز، مراجعة الّنّص العربّي: مالك يوسف املطلبّي، الكتاب رقم علم الل

 .27، ص)م1985العراق: آفاق عربّية،  -بغداد(، 3( من سلسلة كتب شهرّية، ط3)

 . 32املرجع الّسابق، ص 27

ة )علزكرّيا، ميشال. 28 غة الحديث(: مبادؤها وأعالمهااأللسنيه
ه
 .42، صم الل

 . 43الّسابق، صاملرجع 29

غةحبلص، محّمد. 30
ه
 .241، صمن أسس علم الل

 املرجع الّسابق، والّصفحة نفسها. 31

غة الحديث(: مبادؤها وأعالمهازكرّيا، ميشال. 32
ه
ة )علم الل  .276، صاأللسنيه

33Noam Chomsky. Language and Mind, p133 

غة رّيا، ميشال. زك34
ه
ة )علم الل  .268، صالحديث(: مبادؤها وأعالمهااأللسنيه

ة: طبيعتها، وأصولها، واستخدامهاانظر: تشومسكي، نوم.  35 غويه
ه
، )القاهرة: 1، ترجمة وتعليق وتقديم محّمد فتيح، طاملعرفة الل

 وما بعدها. 119م(، ص1993هـ/1413دار الفكر العربّي، 

غة الحديث(: مبادؤها األلزكرّيا، ميشال. 36
ه
ة )علم الل  . 131، صوأعالمهاسنيه

ةزكرّيا، ميشال. 37 ة: قراءات تمهيديه  .183م(، ص1984، )بيروت: املؤّسسة الجامعّية، 1، طاأللسنيه

ةزكرّيا، ميشال. 38 ة تطبيقيه  .63، صقضايا ألسنيه

غة ومشكالت املعرفة: محاضرات ماناجواتشومسكي، نعوم.  39
ه
بيضاء: توبقال، ، )الّدار ال1ة بن قبالن املزينّي، ط، ترجمة حمز الل

 .187-186م(، ص1990

غة الحديث(: مبادؤها وأعالمهازكرّيا، ميشال. 40
ه
ة )علم الل  .263-262، صاأللسنيه

ةزكرّيا، ميشال. 41 ة تطبيقيه  .69، صقضايا ألسنيه

   .Chomsky, Noam. Cartesian Linguistic: A Chapter in the History of Rationalist Thought, p 64  -راجع:42

ةزكرّيا، ميشال.   - ة تطبيقيه  .69(، صقضايا ألسنيه

غة الحديث(: مبادؤها وأعالمهازكرّيا، ميشال. 43
ه
ة )علم الل  .265-263، صاأللسنيه

غة ومشكالت املعرفة: محاضرات ماناجواتشومسكي، نعوم. 44
ه
 . 96، ترجمة حمزة بن قبالن املزينّي، صالل

ة تشومسكي يونز، جون. ل45 ةنظريه غويه
ه
 . 103، ترجمة حلمي خليل، ص الل

سان العربيه الوعر، مازن، "تشومسكي"،  46
ه
ة الل

ه
قافة والعلوم،   -(، )الّرباط31، ج )مجل

ّ
ربية والث

ّ
مة العربّية للت

ّ
اململكة املغربّية: املنظ

 .167م(، ص1988مكتب تنسيق الّتعريب، 

ة )البنى  انظر: جومسكي، نوم.  47 حويه
ه
 -، )بغداد1، ترجمة يؤيل يوسف عزيز، مراجعة مجيد املاشطة، ط(Syntactic Structuresالن

فافّية العاّمة، )سلسلة املائة كتاب(،  
ّ
ؤون الث

ّ
قافة واإلعالم، دار الش

ّ
.  وانظر أمثلة أخرى على 29-25، صم(1987العراق، وزارة الث

اكلة نفسها لدى: 
ّ
 الش

ة تشومليونز، جون.  ةنظريه غويه
ه
  وما بعدها.  103م، ص 1985خليل، ، ترجمة حلمي سكي الل

رس الحديثالّراجحي، عبده. 48
حو العربيه والده

ه
غوّية، 129، صالن

ّ
. وانظر تعليق املترجم حلمي خليل لكتاب نظرّية تشومسكي الل

 . 107ص

ةليونز، جون. 49 غويه
ه
ة تشومسكي الل   . 114، ترجمة حلمي خليل، ص نظريه

ة )، نوم. جومسكي50 حويه
ه
 .37، ترجمة يؤيل يوسف عزيز، ص(Syntactic Structuresالبنى الن

غة الحديث(: مبادؤها وأعالمهازكرّيا، ميشال. 51
ه
ة )علم الل  .202، صاأللسنيه

ة )انظر عدًدا من األمثلة، وشرحها لدى: جومسكي، نوم. 52 حويه
ه
-37، ، ترجمة يؤيل يوسف عزيز(Syntactic Structuresالبنى الن

47. 
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رس الحديثالّراجحي، عبده. 53
حو العربيه والده

ه
 .136، صالن

غة الحديث(: مبادؤها وأعالمهازكرّيا، ميشال. 54
ه
ة )علم الل  .96، صاأللسنيه

ةفاخوري، عادل. 55 حويليه
ه
ة والت وليديه

ه
ة الت سانيه

ه
ليعة،  -، )بيروت2، طالل

ّ
 .23-21م(، ص1988لبنان: دار الط

رس الحديثاالّراجحي، عبده. 56
حو العربيه والده

ه
 .137-136، صلن

 .171-170ص، ، مقال سابق"تشومسكي"الوعر، مازن. 57

 .171املرجع الّسابق، ص58

 .172املرجع الّسابق، ص59

غةخليل، حلمي. 60
ه
مة لدراسة الل

 .294، )دبّي: دار القلم، )د.ت((، صمقده

ورات الّنظرّية واأبو عاص ي، حمدان رضوان. التّ انظر 61
ّ
ارقة للعلوم  ملنهجّية للّنظرّية الّتوليدّية في نصف قرن. ط

ه
ة جامعة الش

ه
مجل

ة ة واإلنسانيه رعيه
ه
 .143-136م(، ص2007هـ، أكتوبر1428(، رمضان 196-120، )3، ع4، مجالش

هنسميث، نيل، في تمهيده كتاب  62
ه
غة والذ

ه
، 1ينّي، ، طحمزة بن قبالن املز   ، لنعوم تشىومسكي، ترجمةآفاق جديدة في دراسة الل

قافة، 
ّ
 .69م(، ص2005)القاهرة: املجلس األعلى للث

63  Chomsky, Noam. The Minimalist Program, 20th Anniversary Edition, (The MIT Press Cambridge- Massachusetts, London-England, 

2015), p8. 

ورات الّنظرّية واملنهجّية للنّ 64
ّ
ارقة للعلوم  ظرّية الّتوليدّية في نصف قرن. أبو عاص ي، حمدان رضوان. الّتط

ه
ة جامعة الش

ه
مجل

ة ة واإلنسانيه رعيه
ه
 .143م(، ص2007هـ، أكتوبر1428(، رمضان 196-120، )3، ع4، مجالش

ةالخولّي، محّمد علّي. 65 غة العربيه
ه
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الع:      fillmore-j-https://lx.berkeley.edu/charles-1929-2014يًدا من املعلومات عنه في: انظر مز 66
ّ
م(2020نوفمبر  15)تاريخ االط

  

وهنا روابط بمزيد من  م(،1854- 1948)(Charles Fillmoreويحمل كاتب أمريكّي آخر االسم نفسه "تشارلز فيلمور" ) 

فاته: 
ّ
الع عليها:  املعلومات عنه، وعن مؤل

ّ
             م(2020بر نوفم 15)تاريخ االط

http://charlesfillmore.wwwhubs.com /  

https://openlibrary.org/authors/OL23822A/Charles_Fillmore  

https://web.archive.org/web/20080618020654/http://www.websyte.com/Unity/fillmore.htm 

ةالخولّي، محّمد علّي. 67 غة العربيه
ه
ة لل الفرضّية وبيان مفاتيحها في الكتاب نفسه، ص . وانظر قوانين هذه 45، صقواعد تحويليه

45-49. 

 .2-1املرجع الّسابق، ص68

 .49املرجع الّسابق، ص69

ملختارة" و"وصف ماّدة البحث حسب الفرضّية . وانظر ما قبلها وما بعدها من "تعديل الفرضّية ا54-50املرجع الّسابق، ص70

 املعّدلة".

ا لهذه القوانين ص، وانظر شرًحا م192ص  املرجع الّسابق،71
ً
 .8-7بّسط

 .192املرجع الّسابق، ص72

ة: طبيعتها، وأصولها، واستخدامهاتشومسكي، نوم.  73 غويه
ه
مصر: -، )القاهرة1، ترجمة وتعليق وتقديم محّمد فتيح، طاملعرفة الل

 .29تميهده املمتّد إلى صفحة ، ثّم يذكرها في ثنايا 11-9، وانظر األعمال املذكورة: ص11م(، ص1993هـ/1413ار الفكر العربّي، د

ة: )الجملة البسيطة(زكرّيا، ميشال. 74 غة العربيه
ه
ة وقواعد الل حويليه

ه
ة والت وليديه

ه
ة الت ، )بيروت: املؤّسسة الجامعّية 2، طاأللسنيه

 
ّ
 .5م(، ص1986 - هـ1406شر والّتوزيع، للّدراسات والن

 املرجع الّسابق، والّصفحة نفسها.75

اتدر الفاس ّي. االفهرّي، عبد القا76 سانيه
ه
ة لل ة ودالليه ة: نماذج تركيبيه غة العربيه

ه
ل  -والل املغرب،  -، الّدار البيضاء3، ط الكتاب األوه

سانّية: أبحاث ونماذج(، 
ّ
 .33-32م(، ص1993دار توبقال )سلسلة املعرفى الل

ةالفهرّي، عبد القادر الفاس ّي. 77 غة العربيه
ه
ات والل سانيه

ه
ل  -الل  .33ص -كذلك–. وانظر 35ص، الكتاب األوه

هن، تشومسكي، نعوم. 78
ه
غة والذ

ه
. وانظر بعض تلك اآلراء ورّده 54ترجمة حمزة بن قبالن املزينّي، صآفاق جديدة في دراسة الل

  /https://hmozainy.blogspot.com/2019/09" في مّدونته: !كذبة اآلجروميةعليها بعنوان: "

https://lx.berkeley.edu/charles-j-fillmore-1929-2014
http://charlesfillmore.wwwhubs.com/
http://charlesfillmore.wwwhubs.com/
http://charlesfillmore.wwwhubs.com/
https://openlibrary.org/authors/OL23822A/Charles_Fillmore
https://web.archive.org/web/20080618020654/http:/www.websyte.com/Unity/fillmore.htm
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هن، تشومسكي، نعوم. 79
ه
غة والذ

ه
 ..54ترجمة حمزة بن قبالن املزينّي، صآفاق جديدة في دراسة الل

 . 46-45املرجع الّسابق، ص80
ف "مناهج في األلسنّية البنيوّية" عام )زليغ هاريس: عالم ألسنّي أمري  •

ّ
ال تأليًفا دقيًقا لأللسنّية 1951كّي، من أصل روس ّي، أل

ّ
م(، ممث

 لتحليل الكالم. 
ُ
 الّتوزيعّية، كما عرض طريقة

نة وفي  جامعة موسكو في القواعد املقار رومان ياكبسون: عالم ألسنّي وناقد أدبّي أمريكّي الجنسّية، من أصل روس ّي، تخّصص في  ••

غة الّسالفّية. أّسس "نادي موسكو األلسنّي" عام )
ّ
ب. شارك "نيكوالي تروبيتسكوي" و"رنينه فيليك" 1915فقه الل

ّ
ال
ّ
م( مع بعض الط

ي جامعة "كولومبيا"، م(، دّرس في "معهد الّدروس العليا" بنيويورك، وف1920و"يان موكاروفسكي" في تأسيس املدرسة البراغّية عام )

 .(M.I.T)ارفرد". دّرس األلسنّية العاّمة واأللسنّية الّسالفّية في "معهد ماسوشوستس الّتكنولوجّي" وجامعة "ه
غة األملانيّ   •••

ّ
ة، بلومفيلد: رائد املدرسة األمريكّية املعروفة بــ"البنيوّية". درس في جامعة "هارفرد" حصل على الّدكتوراة في تخّصص الل

غة األملانّية واأللس
ّ
م الل

ّ
غة"، وأعاد نشره 1904نّية العاّمة، ونّفذ عدًدا من البحوث األلسنّية، أصدر سنة )عل

ّ
م( كتابه "مدخل إلى الل

م(، التقى عام 1924( سنة )Linguistic Society of Americaم(، شارك في تأسيس الجمعّية األلسنّية األمريكّية )1933منّقًحا عام )

ذي كان له األثر الكبير في إعادة "بلومفيلد" تأسيس مبادئه األلسنّية، مّما A. P. Weissبأستاذ علم الّنفس "ويس" ) م(1921)
ّ
( ال

 يوافق الّنظرّية الّسلوكّية في علم الّنفس.
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املاليزية"  نحو األطر املعجمية العصرية: كتاب "دراسات معجمية ولغوية تقابلية للدارسين في الجامعات 

 أنموذجا

 
 الدكتورة نورأزلينا عبد  هللا: الجامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا 

الجامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا : األستاذ الراحل املرحوم الدكتور حنفي دوله  

 

 

 ملخص البحث: 

نواحي كثيرة وجزئيات متعددة  ما زالت الدراسات حول الصناعة املعجمية وعلم املفردات مستمرة؛ إذ إن هناك 

ا بدقة من أجل تطوير ما تم اكتشافه حفاظا على التراث العلمي، وضمانا الستمرارية  ال بد من تناولها ومعالجته

املجال املعجمي ومواكبته لتطورات العصر. والرتباط كل املعاجم الثنائية بتطور اللغة ومجتمعها وعصرها تبرز  

ي مجال املعجمية يجب أن  جوانب اللغوية والتعليمية املحلية. والكتب التي ألفت فحاجة ملحة إلى االحتفاء بال

تتطور وتستوعب املستجدات وتمثل حلوال للمشكالت املطروحة وبعبارة أخرى ينبغي أن يتماش ى النتاج العلمي 

هذه الورقة إلى إبراز  املعجمي النظري والتطبيقي دائًما مع القضايا ومجتمعاتها املعاصرة. وبناء على هذا، تسعى 

معجمي صدر من دار النشر بالجامعة اإلسالمية العاملية بعنوان "دراسات  أهم السمات التي يتميز بها كتاب 

معجمية ولغوية تقابلية للدارسين في الجامعات املاليزية". وسيتولى البحث بتقديم ما أضافه هذا النتاج املعجمي  

لزمني املاليزي على  استجابة ملسألة صقل املعرفة ومراعاته املحتوى املحلي افي مجال الدراسات املعجمية العربية  

 .وجه التحديد

 

 األطر املعجمية، دراسات معجمية، لغوية تقابلية، الجامعات املاليزية.فتاحية: امل كلمات ال

 

 قدمة امل

.  1بالثراء الواسع، والتصّرف املعنوي العريضاهتّم العلماء العرب بنظام لغتهم من األلفاظ والدالالت التي تمتاز 

ة له إيحاءات كثيرة، ويستعمل في التراكيب املختلفة بمعان تتفاوت بتفاوت العبارات،  فكل لفظ في اللغة العربي

أضف إلى ذلك ما تحويه من الكلمات التي تؤدي عدة معان. وقد اهتموا كذلك بجمع لغتهم حيث ظهرت هناك  

 .2يام الخليل( منذ أLexicography( والصناعة املعجمية )Lexicologyاأللفاظ أو املفردات )العناية بعلم 

 للغة العربية بوصفها لغة التنزيل حيث ظهر هناك لغويون بارزون  
ً
واستمّرت الجهود اللغوية خدمة

ور، والفيروزآبادي،  ، ومعجميون متميزون أمثال الخليل، وابن منظ3أمثال سيبويه، وابن جني، واملبّرد، والفراء

فت الحقائق العلمية وعرفت القواعد اللغوية . فبفضل تلك الجهود انكش 4وابن فارس، والزمخشري، وغيرهم

والدالالت الصحيحة للكلمات والتراكيب. وفي العصر الحديث، جاء من بعدهم علماء واصلوا ذلك السعي،  

مها. وقد فهم املسلمون املصادر العربية عبر فهمهم  وقاموا بدراسات تبحث في شتى جوانب اللغة العربية ومعاج

رجمت مؤلفات عربية كثيرة في شتى مجاالت العلوم    للغة العربية بمفرداتها،
ُ
ومدلوالتها، ومصطلحاتها وتراكيبها، وت

 إلى لغات أخرى، وال شك أن املعاجم لها فضل كبير ودور مهّم في تحقيق هذا األمر. 

جم العربية الشاملة القديمة أمثال معجم العين، ولسان العرب أو الحديثة  ومن الجدير بالذكر أن املعا

عّد مصدرا أساسيا للقّراء والباحثين ملعرفة معاني الكلمات واملصطلحات فقط، بل صارت  أمث
ُ
ال الوسيط ال ت
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الكلمات اسما    بدورها الكبير مرجعا إلثبات القواعد والنظريات والحقائق اللغوية ملا يحتويه من كميات كبيرة من 

ا على  وفعال وحرفا. فمن املالحظ في هذه املعاجم العربية الشاملة أ ن ترتيب مداخلها كان ترتيبا علميا منهجيا مبنيًّ

 التقسيمات الصرفية والصوتية الواضحة ما يوحي إلينا بوجود عالقة وثيقة بين املعجم وعلم الصرف العربي.  

ائية فقد قّدمت بدورها إسهامات كبيرة في نشر الثقافة العربية  أما املعجمية العربية املاليوية الثن

دى املجتمع املاليوي في أرخبيل املاليو. لقد بذل املعجميون املاليويون جهودا جبارة في وضع معاجم  واإلسالمية ل

هذا  . وقد استفاد من 5عربية ماليوية منذ أول نشأتها في صورة منهجية على يد الشيخ عبد الرؤوف املربوي 

في الترجمة. ثم تتابع السعي بعد ذلك القاموس أجيال كثيرون رغم اعتماده على أسلوب اللغة املاليوية القديمة 

من طرف املهتمين باللغة العربية من املاليويين املؤهلين في اللغتين العربية واملاليوية أو ممن لديهم ثقافة واسعة  

عة بوضع معاجم عربية ماليوية تخدم طالب اللغة العربية من  في اللغتين، سواء على مستوى الفرد أو الجما

يع مستويات اللغة. وجاء من بعدهم باحثون متأخرون واصلوا ذلك السعي املحمود في تطوير املاليويين في جم

ناحية من نواحي املعجم العربي املاليوي منهجا ومحتوى وأسلوبا. وعلى الرغم من خطورة املعجمات الثنائية اللغة  

فإنه لم يظهر في املاليوية حتى اآلن كتاب  في نهضتنا الراهنة ودورها املهّم في تيسير االستفادة مما قدمتها العربية، 

متخصص يتناول هذا النوع من املعجمات بالدرس والتحليل بغية تحسينها وتمكينها من أداء رسالتها على الوجه  

 األمثل.

 

 علم األلفاظ والصناعة املعجمية 

( في مفهوم علم اللغة  Lexicographyوالصناعة املعجمية )  (Lexicologyق بين علم املفردات أو علم األلفاظ )ثمة فر 

. فاملصطلح األول يشير إلى دراسة املفردات ومعانيها في لغة واحدة أو في عدد من اللغات. ويهتم علم  6الحديث

عنوية واإلعرابية، والتعابير االصطالحية، واملترادفات،  املفردات أساًسا باشتقاق األلفاظ، وأبنيتها، ودالالتها امل

الصناعة املعجمية فتشتمل على خمس خطوات أساسية، وهي: جمع املعلومات والحقائق،   وتعدد املعاني. أما

واختيار املداخل، وترتيبها وفقا لنظام معين، وكتابة املواد، ثم نشر النتائج النهائية التي تتمثل في صورة معجم أو  

 ا ليسا شيئا واحدا.قاموس. ولذا فمن الجلي أن الصناعة املعجمية تعتمد على علم املفردات ولكنهم 

 

 التعريف بكتاب "دراسات معجمية ولغوية تقابلية للدارسين في الجامعات املاليزية" 

الذي كان مدرسا في قسم   8نتاج علمي قيم للمؤلفين األستاذ الراحل املرحوم الدكتور حنفي دوله 7هذا الكتاب

طالبته الدكتورة نورأزلينا عبد هللا املدرسة بقسم  اللغة العربية وآدايها بالجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا، و 

ا الكتاب من سلسلة الكتب املقررة بالجامعة  اللغة والتثقيف حاليا وبمركز اللغات سابقا في نفس الجامعة. هذ

من طرف   2016، بينما صدرت الطبعة الثانية سنة 2011اإلسالمية العاملية، وقد صدرت طبعته األولى سنة 

IIUM Press  . 

ع  ق م هذا الكتاب دراسة حول علم املعاجم )علم األلفاظ( وصناعة املعاجم العربية األحادية حيث تتبَّ دَّ

ع نظريات اللسانيات  أصول علم امل يات االستعمال من مظانها القديمة، كما تتبَّ ِ
ّ
عجم العربي ذات األهمية في تجل

العربية املاليوية الثنائية فدرس بناء الكلمة في   الحديثة التي تربطها عالقة منهجية واضحة. كما تناول املعاجم 

قابلية  تالقواميس العربية املاليوية من منظور دراسة اللغة املاليوية وداللتها وكيفية مقابلتها باللغة العربية في 

ة  تبيِّ  ،املعاجم العربية األحادية والثنائية بالدارسين في الجامعات املاليزية إن عملية ربط صناعة  تحليلية. ن أهميَّ
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إسهاًما كبيًرا  الدراسة املعجمية للدارسين في الجامعات املاليزية، ال سيما أن املعاجم العربية ثنائية اللغة أسهمت  

 في تطوير حضارة املنطقة منذ قرون طويلة.  

 أهم ما أضافه كتاب "الدراسات املعجمية" في الدراسات اللغوية

 أللفاظ واملفردات(  ما أضافه الكتاب في علم املعجم )علم ا -أ 

العربية األحادية مرجعية  القضايا الفعلية في العربية ومدى الحاجة لالعتناء بها مع إبراز دور املعاجم أوال: 

 لدراسة اللغة وإثبات النظريات اللغوية 

لي على  نصب الباحثان اهتماما كبيرا على القضايا التي تتعلق بالفعل من املنظور األحادي اللغة والثنائي التقاب

ركزت  حد سواء. وذلك ألن الفعل يعتبر من الوحدة اللغوية املهمة بوصفه األصل لالشتقاق والتصريف. وقد ت

الدراسات الفعلية في هذا الكتاب على الجانبين املهمين للفعل اللذين بدون إتقانهما ومعرفة طبيعتهما ال يستطيع  

غة بشكل صحيح والتكيف مع اختالف أنواعها ومعانيها،  الطالب خاصة من الناطقين بغير العربية استخدام الل

 وهما البنية )أو التركيب( والداللة. 

حوية والصرفية أن الكلمات العربية ثالثة أقسام؛ االسم، والفعل، والحرف. فاالسم  نصت الكتب الن

ع. والفعل كلمة تدّل  ، أو ما دّل على مسمى به داللة الوض9ما دّل على معنى في نفسه داللة مجردة عن االقتران 

جاء ملعنى ليس باسم وال فعل.  معنى في غيرها أو ما  على معنى في نفسها مقترنة بزمان محصل. والحرف ما دّل على 

. وقد عّبر عن ذلك ابن مالك في ألفيته  10وقد عّين العلماء األسماء املتمكنة، واألفعال املتصّرفة ماّدة لعلم الصرف

 : 11أوجز تعبير، فقال

ْرف َبِري  َحرْ   َوِشْبُهُه من الصَّ
ٌ
 َوما ِسَواُهَما َبَتْصِريٍف َحري   ف

 

ا في التفكير النحوي القديم ألنه أصل في التصريف وللفعل أهمية لغوية   كبيرة ما يجعله يحتّل مكانا مهمًّ

عل علماء اللغة  . ونظرا ألهمية هذا الجزء من التركيب اللغوي؛ أي الجملة، فقد اهتم بالف12كما يراه علماء اللغة

كتابا في هذا العلم منهم ابن  والنحو في جميع اللغات حصرا، وتوضيحا وجدولة وتأليفا. فمن العلماء من أفرد 

د على أهمية دراسة الفعل حيث يقول 
ّ
 : 13مالك صاحب "المية األفعال". وقد أك

ه
َ
ف َصرُّ

َ
ِفْعُل َمْن ُيْحِكْم ت

ْ
ال
َ
ِة األ   َوَبْعُد ف

َ
غ
ُّ
 َيُحْز ِمَن الل

َ
ُبال  ْبَواَب َوالسُّ

 

نا  ق على هذا البيت مبّيِ
ّ
أهمية الفعل في العربية قائال: وجاء بعده َبْحَرق فيشرح هذا الكتاب ويعل

خّص هذه املنظومة بالفعل مجّردا كان أو مزيدا فيه؛ ملا ذكره من أن   -يقصد ابن مالك-"والناظم رحمه هللا 

سام: ماض ومضارع وأمر، وال بّد لكّل فعل من مصدر ومن فاعل؛  إحكامه مفتاح محكم اللغة. والفعل ثالثة أق

به، وقد يحذف الفعل ويقام املفعول به مقامه، فيحتاج إلى تغيير صيغة   فإن كان متعديا فال بد من مفعول 

الفعل له. وال بّد أيضا لوقوع الفعل من زمان ومكان. وقد يكون للفعل آلة يفعل بها، فانحصرت أبواب هذه  

ّرد واملزيد  مة فيما ذكر من باب الفعل املجّرد وتصاريفه، وباب أبنية أسماء الفاعلين واملفعولين من املج املنظو 

 .   14فيه، وباب أبنية املصادر مجّردة ومزيدة فيها، وباب أسماء الزمان واملكان وما يلتحق بهما من اآللة وغيرها"

ة في معرفة اللغة العربية إذ هو الذي يتميز  فعلى هذا، تبّين أن دراسة الفعل تكمن لها أهمية كبير 

ية الكلمة األصلية شكال ومعنى، والذي ال بد من إتقانه وإجادته.  بالتصرف واالشتقاق والتغييرات التي تؤثر على بن

ويقول الدكتور مهدي عالم بأن الفعل "هو الذي يصور النشاط والحركة لكل ما تموج به حياة البشر من فكر  
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ما اعترف الدكتور مهدي بأن أهم صعوبة تواجه طالب اللغات من أهلها ومن غير أهلها إتقان صيغ  ، ك15ووجدان"

 . 16األفعال وتصريفاتها

لذلك، اتضح من هنا أن الفعل يحتّل في كالم العرب مكانا مهّما جدا ألهميته اللغوية في التفكير النحوي  

يرا في كتب النحويين والصرفيين األقدمين ورسائلهم. ولكون  . ومما يبدو أن هذه املاّدة قد شغلت حيزا كب 17القديم

جهود اللغويين عن البحث في القضايا الفعلية وما يتعلق بها حتى العصر  الفعل جزًء أساسيا للغة لم تتوقف 

الحديث حيث ظهرت هناك أبحاث ودراسات قيمة تهتم بالفعل من نواحيه املختلفة. وتختلف تلك الدراسات  

قا آلراء األقدمين أو ميّسرا للقواعالحديثة من 
ّ
د التي  واحدة ألخرى؛ فمنها ما يبحث في بنية الفعل موّضحا ومعل

وضعوها، ومنها ما يتعرض ملناقشة دالالته بشكل عام مستفيدا مما قّدمته اللسانيات الحديثة، أو منها ما يتناول  

ي والتعدية أو املطاوعة أو الصيرورة لألفعال  بالحديث عن دالالت معينة للفعل كأن يناقش الباحث داللة التعد

 العربية وما إلى ذلك.

من حيث تجردها وزيادتها إلى قسمين، هما   على أن األفعال العربية تنقسم وقد نّصت الكتب الصرفية 

ن تتحول  . فاألفعال املجردة منها ما كانت ثالثية األصول ومنها ما كانت رباعية األصول، وبإمكانها أ18املجرد واملزيد

د واملزيد تسعة عشر  من صورة إلى أخرى بنظام معين. فنجد سيبويه على سبيل املثال ذهب إلى أن الفعل املجر 

َل،  عَّ
َ
اَعَل، وف

َ
َعَل، وف

ْ
بابا ذكرها في كتابه، فمنها ثالثة ثالثية وهي )فَعل، وفِعل، وفُعل(، ومنها أربعة رباعية وهي )أف

َل(، ومنها ستة خماسية وه 
َ
ْعل

َ
َل(، ومنها ستة سدوف

َ
َفْعل

َ
َل، وت َفعَّ

َ
َفاَعَل، وت

َ
، وت َعلَّ

ْ
َفَعَل، واف

ْ
َتَعَل، وان

ْ
اسية وهي  ي )اف

َل(
َ
َعْنل

ْ
، واف لَّ

َ
َعل

ْ
َعْوَعَل، واف

ْ
َل، واف َعوَّ

ْ
، واف َعالَّ

ْ
. وبّينت الكتب الصرفية أيضا أن لكل واحد من  19)اْسَتْفَعَل، واف

 ة.  األوزان املزيدة دالالت خاصة غير قليل

وتأصيلها. فمن املالحظ عند  وتعّد اإلحصاءات من أفضل الطرق إلثبات ما ذهب إليه اللغويون من آراء 

العلماء الصرفيين القدامى في هذا املوضوع عدم استخدامهم اإلحصاءات الدالة إثباتا ملا ذهبوا إليه وبرهانا على  

. والبحث الصرفي ال ينبغي أن  20نحظى بها اليومآرائهم. ولعل عذرهم في ذلك عدم توافر وسائل اإلحصاء التي 

عبر منهج إحصائي بل ال بد من القيام بتحليل الكلمات تحليال موضوعيا عبر منهج    يكتفي بعرض األرقام املجردة

   .21تحليلي منضبط

 فمن القضايا الفعلية التي أضافها الكتاب بين دفتيه وتناولها دراسة وتعمقا وتدقيقا: 

 

ع  تأصيلية لقواعد األفعال الثالثية املجردة نموذًجا )مسألة تحريك عين مضار  دراسة إحصاءية -1

 الثالثي( 

مين بالعربية  ِ
ّ
د،   -خصوًصا الدارسين بها -يحتاج كثير من املتكل إلى ضوابط ثابتة في استخدام الفعل الثالثي املجرَّ

ب األخطاء قدر اإلمكان. فمضارع فَعل يأتي على ثالث صيغ: )يفَعل، ويفِعل، ويفُعل(. وبناء على القاعدة   لتجنُّ

رفية املقررة، فصيغة )يفَعل( خ اصة ملا عينه أو المه من الحروف الحلقية فقط؛ وأما غير حلقي العين فجاء  الصَّ

على صيغتي )يفِعل، ويفُعل(. كما تختلف اللهجات في استخدام هاتين الصيغتين؛ وأما مضارع )فِعل( فيأتي على  

ة تعصيغة )يفَعل( دائًم  الج هذا املوضوع  ا. عالوة على ذلك ظهر فئة من الباحثين املحدثين حاولوا إيجاد نظريَّ

اُير التي جاء بها إبراهيم أنيس.  
َ
غ ة التَّ  مثل نظريَّ

ل أهم املشكالت  ِ
ّ
د، ما زال ُيَمث د أن مسألة تحريك عين الفعل الثالثي املجرَّ ِ

ّ
 منشور يؤك

ٌ
هناك بحث

د. وقد 22الصرفية العربية ة. لذلك  اعترف هؤالء الباحثون بصعوبة ضبط القواعد لهذه األفعال الثالثية املجرَّ

مين بالعربية  ِ
ّ
مين-يحاول هذا البحث أن يساعد املتكل ِ

ّ
مين ومعل ِ

ّ
عبر دراسة نظرية إحصاءية تأصيلية. إن   - متعل
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ن لنا  هذه النظريات نفسها تدلُّ على أن صاحبها يعترف بوجود الشواذ منها؛ لكننا لم ن هتم بإحصائية جديدة تبّيِ

العصرية. أيًضا يريد البحث أن ُيحص ي ما يوافق تلك القواعد   مدى غلبتها ومدى شذوذها خصوًصا في العربية

 وما يخالفها إثباًتا لنظرياتهم باإلحصاءات الرقمية الجديدة.

 

 

 

  

د عند -2 ة عن حركات عين الفعل الثالثي املجرَّ  واملحدثين القدامى   النظريات العامَّ

د. ومع تلك  لقد قام الصرفيون القدامى بجهود محمودة في دراسة ظاهرة  ع حركة عين مضارع الفعل الثالثي املجرَّ تنوُّ

ة عنها. ُيعدُّ سيبويه أول من أثبت  
َّ
الجهود الكبرى، اعترفوا بعدم اطراد القواعد التي استنبطوها لورود أفعال كثيرة شاذ

ي من األفعال على ثالثة   لتهتدي الكتاب    مالحظاته في  ر سيبويه أن املتعّدِ َعَل   به األجيال. فقد قرَّ
َ
َعَل - أبنية: )ف

َ
- َيْفُعُل، وف

َعَل 
َ
 َيْفَعُل(.  - َيْفِعُل، وف

َم لنا  ٍل َدقيٍق، فَقدَّ
ْ
ك
َ
ُم في هذا املوضوع ِبش

َّ
ة تتَحك لقد حاول أبو الفتح ابن جني إيجاد نظرية عامَّ

َفة وَجَزمَ 
َ
ال

َ
خ
ُ
 امل

َ
ة ها. قاَل ابن جني في  نظريَّ  على الخصائص بـِ

ُ
ْت الداللة

َّ
ُوجوِب ُمخالفِة ِصيغِة املاض ي : "قد َدل

 
ٌ
اِلف

َ
اٌل ُمخ

َ
ّلِ زماٍن ِمث

ُ
ما إلفادِة األزمنِة، فُجِعل ِلك ِلصيغِة املضارِع؛ إذ الغرض في ِصَيِغ هذه املثِل إنَّ

 املاض ي صيغ23ِلصاِحِبه"
ُ
خاِلف صيغة

ُ
ها أْن ت ِصد بـِ

ُ
 املضارع لغرِض التخصيِص أْي تخصيُص كّلِ زماٍن . وق

َ
ة

نكر بعض بصيغٍة معين
ُ
 عن صيغِة َزماٍن آخر. وبطبيعة الحال، هذا الجزم القاطع يقترح لنا أن ن

ُ
َتِلف

ْ
خ

َ
ٍة ت

ون ولم ُينكرها أحد على مّرِ العصور. وتلك األوزان هي: )فَعل رها الصرفيُّ -ليفَعل، وفعُ -األوزان الثابتة التي قرَّ

اِت عن-يفُعل، وفِعل
َ
غ
ُّ
ِل الل

ُ
َراُد ِبَتَداخ

ُ
َتِقي القبيلتان، يفِعل(. وامل

ْ
ل
َ
الِمه هو أْن ت

َ
َما ُيْفَهُم ِمن ك

َ
ي ك َد ابِن ِجّنِ

ى
َ
ل
َ
ُقْوُل )ق

َ
ِليَ -فإحداهما ت

َ
 األولى مضارَع القبيلِة الثانية، -َيْقِلي( واألخرى تقول )ق

ُ
 القبيلة

ُ
ذ
ُ
خ

ْ
أ
َ
، ت مَّ

ُ
ْى(. ث

َ
َيْقل

 
ْ
أ
َ
 وت

ُ
َبت ل

َّ
َرك

َ
 الثانية مضارَع القبيلِة األولى فت

ُ
 القبيلة

ُ
ذ
ُ
ى غتان أخريانخ

َ
ل
َ
ِليَ -)ق

َ
ى( و)ق

َ
. ومع ُمروِر 24َيْقِلْي(-َيْقل

ى
َ
ل
َ
 أْي )ق

ُ
َب الوزُن الثاِلث

َّ
ل
َ
غ
َ
ماِن ت اِس. -الزَّ ْى( على األوزاِن الثالثِة األخرى، فصاَر هو املتداَوُل بين النَّ

َ
 َيْقل

ا ما جاء ُعَل  وأمَّ
َ
َرًجا آخر -على )ف

ْ
ي َمخ ْوَجَد ابُن ِجّنِ

َ
ه في املضارع َيْفُعُل( فأ

ُ
ّلِ حاٍل فاؤ

ُ
له، قال: "على ك

 
َ
ة َراه غيَر ُمَتَعّدٍ ألَبتَّ

َ
 ت
َ
ال
َ
الِثي ِبرأِسه، أ

ُّ
ه َضْرٌب قاِئٌم في الث ْيه فألنَّ

َ
 حركِة َعْين

ُ
قة

َ
ا ُمواف مَّ

َ
، وأ

ٌ
، وأكثُر باِب فَعل ساِكنة

ا جاء هذا ُمخالًفا لهما وفِعل ُمَتعَ  . فلمَّ   -وهما أقوى وأكثر منه-ّدٍ
ُ
ْيِه، خ

َ
َق بين حركَتْي َعْين ِ

ّ
ُوف

َ
 بيَنهما وبيَنه، ف

َ
ْوِلف

 َبْيَن َحَركَتْي َعْيَنْيِهما
َ
ْوِلف

ُ
. فقوله على كّلِ حال فاؤه في املضارع ساكنة إشارة واضحة إلى أنَّ ابن جني لم 25وخ

ين حتى فاؤهما؛ لفة عين املاض ي عيَن املضارع فحسب، بل أّي املخالفة في الصيغتيقصد بقانون املخالفة مخا

ففاء املاض ي مفتوح وفاء املضارع ساكنة، وهذه مخالفة أيًضا. وقال في َمْوِضٍع آخر من الكتاب: "وإذا كانت 

ُرَب، َبُعَد .
َ
ُل ق

ْ
 على الحركة، في ظاهِر األمِر ِمث

ً
ة
َّ
ْبُدو َدال

َ
ُدلُّ على صفِة الُقْرِب بعُض األفعاِل ت

َ
ها في الحقيقِة ت .. فإنَّ

اِتـها أو الُبْعِد  ُضها في هذه األحوال أحُد مشَتقَّ ُدلُّ وحدها على الفعل، لذلك ُيَعّوِ
َ
 الناتجِة عن الحركة، وال ت

َرَب"
َ
ت
ْ
ِة مثل ِاْبَتَعَد، ِاق اللِة على الفعِليَّ  .26للدَّ

ًحا س ُعلأردف ابن جني القول بعد ذلك موّضِ
َ
-بب املوافقة بين عيني املاض ي واملضارع في وزن )ف

، وإنما يدل على الطبائع والسجايا. وذلك ألنه يفُعل(، 
ً
بأن ذلك الفعل قاصر حيث ال يدل على الفعل حقيقة

ي الزم دائًما؛ وأما الفعل الحقيقي فيكون أحياًنا الزًما وأحياًنا متعدًيا كما هو حال )فَعل، وفِعل(. وعزا ابن جن

ل سبَب معظم ما كان خارًجا على قانون املخالفة إلى هذه العملية وفصَّ 
َّ
ب اللغة، كما عل

ُّ
 في باب ترك

ً
لها تفصيال
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ُعَل 
َ
. وأما النحاة املحَدثون فمعظمهم يكتفون بحصر تلك 27َيْفُعُل  -موافقة عين املضارع عيَن املاض ي في وزن ف

رها النح اة القدامى وعدم الخوض في ضبط استعماالت تلك األوزان حتى األفعال ضمن األوزان الستة التي قرَّ

ون ال يستسلمون  تبدو ا. وعلى الرغم من ذلك، برز هناك باحثون َجادُّ
ً
وكأنها سماعية ال تقبل القياس إطالق

 أمام هذه العقبة الكبرى بل بحثوا في املوضوع من جوانب عديدة. 

اسة، هو الردُّ على القائلين بأنَّ األمر في هذا املوضوع الفكرة الرئيسة التي تقف وراء جهود هذه الدر 

رته القوانين الصوتية الحديثة. مرجع د الباحثان قول ابن جني ِبما قرَّ ه أخيًرا إلى السماع ال القياس. وهنا أيَّ

خالف عيُن املاض ي عيَن املضارع إال إذا كان فيه تأثير آخر. كما رأى ابن جن
ُ
ي أنَّ ومقتض ى هذا األساس أْن ت

ة في املاض ي    خاصَّ
ً
ر حركة ِ

ّ
ختلف اللهجاُت في إيثار حركة وظيفة الفعل في الكالم تؤث

َ
على غيرها من الحركات، وت

َه إلى تأثير الحروف املجاورة في إيثار الحركات مثل إيثار الحروف الحلقية الفتح28على أخرى  بَّ
َ
ن
َ
 . 29، وت

 

 أبنية األوزان الستة ومعانيها وإحصاءاتها -3

الثالثي الصحيح هو ما خال عن حرف العلة الثالث: عل الثالثي هو ما كانت حروفه الثالثة أصلية. والفعل الف

األلف، والواو، والياء. وهو ينقسم إلى ثالثة أقسام، هي: السالم، واملهموز، واملضعف. بينما ينقسم الفعل املعتل  

ُعَل؛  ااملثال، فإنإلى أربعة أقسام: مثال، وأجوف، وناقص، ولفيف. وعلى سبيل 
َ
ال يأتي مضارُعه إال على وزِن  ف

ْوِع. ومن   ُم األفعاِل من هذا النَّ
َ
ِسيُر عليها ُمْعظ

َ
خالفِة التي ت

ُ
 قانوَن امل

ُ
)َيْفُعُل( بَضّمِ العين فقط. وهو طبًعا يخاِلف

ة من ذلك الفع َصاِف الفاعِل بصفة مشَتقَّ ِ
ّ
َر، وَحُسَن،  حيث املعنى، إنَّ هذا الوزَن يُدلُّ على ات

ُ
ُبَر، وَصغ

َ
ِل، مثل: )ك

ُبَح(. وقد 
َ
، والبعض اآلخر  30اختلف الصرفيون في التعبير عن هذا املعنى، فبعُضهم قالوا بالطبائع والغرائزوق

وا 31قالوا بالطبائع والسجايا
ُ
ث َحدَّ

َ
ْين ِعندما ت ُد كثيًرا عند الصرِفّيِ َردَّ

َ
ت
َ
  . ومصطلحات الطبائع والغرائز والسجايا، ت

 عن هذا الباب.  

ِعَل؛  بالنسبة إلى
َ
 ف

َ
ِعَل( في صيغتين، هما: )َيْفَعُل( مفتوح العين و)َيْفِعُل( مكسور يأتي مضارع )ف

ِعَل( مضارعه دائًما )َيْفَعُل( بفتح العين إال القليل الشاذ مع مجيئه مفتوح 
َ
العين. وجزم الصرفيون بأن )ف

مه بحرق إلى قسمين أول32العين أيًضا وعددها تسعة، هما مفتوح العين قياًسا والكسر على الشذوذ . وقسَّ

. لكنه روي أيًضا بفتح 33َيْحِسُب( بكسر العين في املاض ي واملضارع، وهي لغة أهل الحجاز-وأشهره )َحِسَب 

العين وهو األفصح. والقرآن الكريم أيًضا يستخدم )َيْحَسُب(. ولقد جاء مضارع هذا الفعل فيه واحدة 

 كلها بفتح العين، منها: )يئس31وثالثين )
ً
س،-( مرة

َ
يله، -يحر، ووله-يغر، وحر-ينَعم، ووغر-ونعم ييئ

 .34ييبس( -يبئس، ويبس-يهل، وبئس-ووهل

َعَل؛  أما بالنسبة إلى
َ
 األوزاِن على اإلطالقف

ُّ
ف

َ
خ

َ
نَّ هذا الوزَن هو أ

َ
ْيَن بأ َدْت أقواُل الصرِفيَّ َردَّ

َ
. 35ت

ه ف
ُ
ُر استعمال

ُ
ث
ْ
مضارع فَعل على ثالث صيغ، هي: )يفَعل، ي معاٍن كثيرٍة ال ُيْمِكُن حصُرها. ويأتي وِلذلك َيك

الصيغ الثالث؟ فقد برزت هناك نظريات عديدة، وأبرزها ويفِعل، ويفُعل(. أما كيف ُيفّرِق القارئ بين هذه 

ا من الحروف الحلقية الستة فعين مضارعها مفتوحة. وترد هذه ا
ً
لعبارة أو ما شابهها أن ما عينه أو المه حرف

د أصحابـها باطرادها إال في أفعال قليلة، مثل: )دخلفي الكتب الصرفية قديم
َّ
، -ة وحديثة، وأك ل( بالضّمِ

ُ
يدخ

وها باإلحصاء ليتبينوا مدى -و)رجع يرِجع( بالكسر؛ لكنهم ذكروا فعلين أو ثالثة فقط، ولم يحاولوا أن يدقّقِ

ب طرًدا لهاتين واالضطراب فقد الحظ الصرفيون بعض ما كان م شذوذ هذه النظرية. ومع هذا التشعُّ

 الصيغتين على النحو اآلتي:

رد هذا الوزن في املغالبة-فَعل .أ
َّ
 . 36يفُعل. يط
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َعَل  .ب
َ
 األوزاِن -ف

ُّ
ف

َ
خ

َ
ُر استعماُل هذا الوزَن في معاٍن كثيرٍة ال ُيْمِكُن حصُرها، وهو أ

ُ
ث
ْ
َيْفِعُل. َيك

َعَل("يس ش يٌء في الكالم أكثُر من على اإلطالق. قال سيبويه: "ول
َ
. ولم ُيِشْر سيبويه هنا 37)ف

ا الرض ي فكان أكثر صراحة في العالقة بين الخفة وكثرة االستعمال،  َرتها؛ وأمَّ
ْ
ث
َ
إلى سبِب ك

ْسُتْعَمل في 
ُ
َتص بمعنى من املعاني، بل ا

ْ
ِته لم َيخ حيث يقول: "اعلم أن باب فَعل ِلِخفَّ

 
َ
ه جميعها، ألنَّ اللفظ

ُ
َر استعمال

ُ
ث
َ
 ك

َّ
ف

َ
 فيه.إذا خ

ُ
ف َسَع التَصرُّ

َّ
 وات

 

 

 إحصاءات الفعل الثالثي املجرَّد حسب نظريـة املخالفة وتحليلها -4

فها حسب التصنيفات التي وضعها الصرفيون قديًما بدًءا  دة وصنَّ  األفعال الثالثية املجرَّ
ُ
لقد أحص ى البحث

ة في مهما املعروفة. سينظر البحث من تقسيمها إلى الصحيح واملعتل، ثم إلى أقسا مرة أخرى في القضايا املهمَّ

دراسة األفعال الثالثية بعدم التفريق بين أنواع األفعال الصحيحة واملعتلة. وهذه القضايا هي نظرية املخالفة، 

َعَل(.
َ
ها إلى ماضيه )ف  وتأثير الحروف الحلقية في عين املضارع، والفرق بين كسر عين املضارع وضّمِ

  

 امتحان نظرية املخالفة نموذج من نتائج  -

ن الجدول الرقم ) اها إبراهيم أنيس املغايرة. ويبّيِ  عين املاض ي، وسمَّ
َ
(  1تعني مخالفة حركة عين املضارع حركة

د من حيث خضوعها لقاعدة املخالفة من عدمها.    توزيع حركة عين الفعل الثالثي املجرَّ

 

 ( 1الجدول الرقم ) 

ِعَل( من حيث خضوعها لقاعدة املخالفة من عدمهالفعل الثالثي املجتوزيع حركة عين ا
َ
َعَل، وف

َ
د )ف  رَّ

 %( النسبة املئوية )  العدد  املخالفة أو غير املخالفة 

دة العين أو مشتركة(  77.80 4880 املخالفة )موحَّ

 22.19 1392 غير املخالفة 

 100 6272 املجموع 

 

الفعل الثالثي املجرد تخضع لهذه القاعدة إما وجوًبا وإما جواًزا.  ( أن أغلبية 1يتضح من الجدول الرقم ) 

وعدد األفعال التي ال تخضع لقاعدة املخالفة الذي أثبته البحث في الجدول، هو عدد األفعال غير املشتركة أبواُبها،  

ه  لبحث هنا أن يثبت ميل  البحث خاضًعا للمخالفة. والذي يهم ا   أي موحدة العين؛ وأما ما روي بوجهين أو أكثر فيعدُّ

 املاض ي، ووجود الصيغة املخاِلفة بجانب الصيغة غير املخاِلفة يدل على  
َ
العرب إلى مخالفة صيغة املضارع صيغة

 ذلك امليل. 

وهناك أفعال مشتركة في صيغة ماضيها وإحدى الصيغتين تخضع لنظرية املخالفة واألخرى ال تخضع 

عِ 
َ
 فحينئذ يخضع  لها. وذلك مثل االشتراك بين باب )ف

ً
ُعَل(. وإذا كان فعل من األفعال على فِعل أوال

َ
َل(، وباب )ف

ُعَل(، فال يخضع لها ألن مضارعه على  
َ
للمخالفة؛ ألن مضارعه على صيغة )َيْفَعُل(. وإذا جاء مرة أخرى على )ف

نه البحث   هو الداللة على املبالغة.  صيغة )َيْفُعُل(. والفرق بينهما كما بيَّ

 

َعلَ الفرق ب -
َ
ِعُل للصيغة املاضية ف

ْ
ُعُل وَيف

ْ
 ين َيف
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ده   ظهر هناك نظريات عديدة في هذه القضية الحيوية. فمن الصرفيين من يقول بجواز االثنين مًعا. واآلخر يقّيِ

ُل الكسر على اإلطالق وهي قبيلة بني عامر. وقد   بعدم السماع، وإذا ُسمع فالوقف عنده. وهناك قبيلة تفّضِ

يفِعل( ووجدها أقل من األفعال الالزمة.  -فعال املتعدية الصحيحة الساملة على وزن )فَعلأحص ى البحث األ 

ل األغلبية–فاإلحصاء في الفعل الصحيح 
ّ
ينكر ما ذهب إليه ابن جني. سيجمع البحث الفعل الصحيح   -وهو ُيمث

ًها على أن كسر العين يعني صيغة يفِعل3واملعتل مًعا في الجدول الرقم )  وضمها يعني صيغة يفُعل.  ( ُمنّبِ

 

 ( 2الجدول الرقم ) 

 وزيع مضارع فَعل بين يفِعل ويفُعل في املعجم العربي األحادي الحديث ت

َعلَ 
َ
 ف

 صيغة املضارع 

 املشترك  َيْفُعُل  َيْفِعُل 

 َيْفُعُل(-)َيْفِعُل 

 320 1595 1353 املجموعة 

 4213 املجموعة الكبرى 

 

وثالثمائة وثالثة وخمسين  العين أو صيغة يفِعل يشكل فقط ألًفا    ( أن كسر2يتضح من الجدول الرقم )

 فقط، أو 1353)
ً
وأما ضمُّ العين أو صيغة يفُعل فيشكل ألًفا   ؛من مضارع فَعل غير الحلقي %52ر44( فعال

، أو 1595وخمسمائة وخمسة وتسعين )
ً
ل الصيغة املشتركة بين يفِعل ويفُعل ثالثمائة %55،47( فعال ِ

ّ
. وتشك

، أو 320رين )وعش
ً
(  3إلحصاء ال يؤيد رأي ابن جني. كما نالحظ أيًضا في الجدول الرقم ). مثل هذا ا % 3،31( فعال

بعض الفئات التي ال تحوي صيغة )َيْفُعُل(، وهي الفعل املثال واللفيفين. وال يعني هذا على اإلطالق أنها داخلة،  

ريًبا مكسور عين  غة )َيْفُعُل(. فجميع أفعال املثال تقوإنما طبيعة تلك الفئات تجعلها غير ممكنة الحتواء صي

مضارعها، وذلك ألن العرب كما قيل كانوا يميلون إلى حذف الواو من أول الفعل. ولحذفها يجب كسر عين  

د الصيغ  دهما ويحّدِ كسر العين؛ وأما اللفيفان فقد قيل أن وجود حرفي العلة يقّيِ
ُ
، وإذا أثبتوها فال ت

ً
املضارع أوال

 لتي يمكن احتواءها. ا

  

 ملزيدة في املعجم العربية الحديثة األحادية اللغةإحصاء األفعال ا  -5

من بين األعمال التي تم إنجازها من خالل بعض الدراسات استخراج األفعال الثالثية املجردة واملزيدة وإحصائها  

جم العربي األساس ي. فكان من بين  من املعاجم العربية األحادية الحديثة وهي املعجم الوسيط، والرائد، واملع

هذه الدراسات معرفة ما هو املستخدم في اللغة من املجذور الثالثية واملزيدة من أجل إثبات النظريات   أهداف

التي أتى بها اللغويون القدامى بطون الكتب الصرفية والنحوية، نحو كثرة )فَعل( على غيره من فِعل وفُعل. ولعل 

ننه يحتوي على فتحات متتالية. ولقد اكتشفت  تخدامه راجع إلى خفته عند النطق، وألاالسبب في كثرة كثرة اس

     .  38اإلحصاءات أن بعض الجذور وردت في هذا املعجم ولم ترد في ذاك

  

 دراسة الفعل من منظور ثنائي اللغة والتقابل اللغوي )العربية واملاليوية( ثانيا: 
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ن أن يكون لدى الباحث مستوى عال من اإلجادة اإلتقان في اللغتين وأن  أن التعامل مع ثنائية اللغة يتطلب م

يكون قادرا على أن ينظر إلى املادة املدروسة من املنظور التقابلي واللغوي. فتناول بالتفصيل البنية الفعلية للغة 

 اليوية.  العربية كما تناول بالتفصيل البنية الفعلية للغة امل

في اللغة املاليوية. وينقسم الفعل في من حيث البنية   أيًضا يتها الفعلية الخاصة، يوجدكما يوجد للغة العربية بن

 : فاألبنية املاليوية منها ما هو مجرد وما هو مزيد.39إلى أربعة أقسام

على بنيته   41في املاليوية هو الفعل الذي يصاغ بدون إضافة اللواصق 40والفعل املجرد أو البسيط 

ب أن عدًدا كبيًرا من األفعال املجردة ال يمكن أن يدخل في التركيب النحوي بدون أية إضافة  األصلية. ومن الغري

أنها ال تستوفي  للزوائد أو اللواصق. وبعبارة أخرى أن غالبية كاسحة من األفعال لها بنية مستقلة صرفًيا، إال 

ل املجردة املستوفية للشروط لتشغل محل  الشروط ِلَتُقوَم محلَّ املسند في التركيب النحوي. ويتراوح عدد األفعا

، إلى )35املسند في التركيب ما بين )
ً
دة الزًما في الغالب، مثل )42( فعل100( فعال رجع(،  -balik. وتأتي األفعال املجرَّ

(datang-  ( ،)جاءgagal-   َد وغيرها في املاليزية على أساس تقسيم فعل ثالثر ي أو ِسَب( وغيرها. وال يدرس الفعل املجرَّ

درس على أساس صوتي ومقطعي، فتنقسم إلى الفعل بمقطع واحد، أو بمقطعين، أو بثالثة مقاطع،  
ُ
رباعي، وإنما ت

 . 43أو بأربعة، أو أكثر 

. وتسمى املزيدات أيًضا باللواصق. فهذه الزوائد تدل  44(أما املزيد هو )ما يزاد فيه نوع من أنواع املزيدات

دية، والتكثير، والتكرار، والتتابع وغيرها. وإذا كانت هذه املزيدات تعد من  على وظائف صرفية معينة من التع

املورفيمات املقيدة، فإن الفعل املجرد القابل للزيادة يصنف في املورفيم الحر باستثناء أفعال معدودة. وهذه  

 الزيادات أو اللواصق التي تنضاف إلى جذر الفعل.  

واملاليوية عندما نظر النحاة إلى بنية الفعل في اللغة املاليزية وجدوا    ومن حيث املقابلة الزمنية في العربية

موا األفعال حسب الزمن املاض ي والحاضر واملستق نة، ولعلهم لهذا االعتبار لم يقّسِ ها ال تقترن بأزمنة معيَّ بلي  أنَّ

ب الفعلي )
َّ
حوية، الحظوا أنه قد يتضمن  ( دراسة نVerb Phraseكما فعل النحاة العرب؛ ولكنهم عندما درسوا املرك

ب الفعلي أيًضا خاٍل من نظام الزمن الذي يسمى  
َّ
روا أن هذا املرك عنصًرا زمنًيا. إال أنهم بعد دراسة متحمصة، قرَّ

ب اsistem kalaفي املاليزية: )
َّ
ب من )فعل رئيس + أفعال مساعدة(، مثل: (. فاملرك

َّ
 + telah)لفعلي املاليزي الذي يترك

membaca) (telah membaca)    ب  -تح  -أي )مض ى + قرأ
َّ
د النحاة وجوده في ذلك املرك

َّ
( خاٍل من نظام الزمن. والذي أك

 . 45هو نظام الجهة الذي يختلف عن نظام الزمن عند هؤالء الذين يفّرِقون بينهما

  46ا الباحثون وأم
ً
عوا أن في املاليزية أفعاال  تدل على الزمن  الذين درسوا املاليزية مقابلة بالعربية، وادَّ

املاض ي، والحاضر واملستقبل بواسطة أفعال مساعدة، فهذا في رأينا خطأ واضح من الناحية العلمية. فمثل هذه  

 Pedagogyتجاوزي تقريبي، لغرض تعليمي )اآلراء قد تكون مقبولة في حالة واحدة فقط، وهي حالة استخدام 

Purposeالناحية العلمية فإن األفعال املاليزية من ناحية البنية   ( لتقريب مفهوم الزمن إلى الذهن؛ أما من

. وال  47( Aspectوالتركيب اإلسنادي خالية من الزمن. والذي ُيقبل وجوده واستقراره في اللغة هو ما ُيسمى بالجهة ) 

ا من  ين مختلطان وُيفهمان عند الكثير على أنهما ش يء واحد، مع اختالفهما من ناحية واقترانهمشك أن املصطلح 

 نواٍح أخرى.  

 

 ما أضافه كتاب" الدراسات املعجمية" في الصناعة املعجمية -ب

 من بين ما أضافه هذا الكتاب في مجال الصناعة املعجمية: 
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: إبراز ألهمية املعاجم اللغوية 
ً
 كمرجع للغة والترجمة والتعليم والتعلم الذاتي أوال

م أو كتابهم لكونهم أصحاب السليقة الفطرية. وكانوا حينذاك  لم يكن العرب في الجاهلية بحاجة إلى تدوين لغاته

ال يختلطون باألعاجم، وكان معظمهم أميين ال يعرفون القراءة وال الكتابة، وكان اعتمادهم على الذاكرة  

صدر اإلسالم بدأت بعض األلفاظ تخفى على بعض العرب حتى الفحول منهم. وملا جاء اإلسالم  وفي  . 48والحفظ 

ي أصقاع الجزيرة العربية دخل غير العرب في اإلسالم. وكان من مقتضيات اإلسالم أن يصلي املؤمن  وانتشر ف

م العربية واالختالط الواسع بالعرب، كما أرادوا 
ُّ
ت حاجتهم لتعل أن يكون لهم دور في الدولة   بالعربية، فاشتدَّ

 . 49اإلسالمية الناشئة

األحوال وال تستطيع أن تعي كل ش يء، عالوة على أن اللحن  وإذا كانت الذاكرة ال تسعف اإلنسان في جميع  

بدأ يظهر حتى بين العرب الخلص؛ كل هذا دعا العرب وعلماءهم إلى التفكير في جمع اللغة وتدوينها. فحفظ اللغة  

ساس  اللحن بوصفها مفتاح الدخول إلى القرآن الكريم واألحاديث الشريفة، هو العامل امللح والدافع األ العربية من  

 إلى جمع اللغة. 

إن اللغة كما هو معروف تتسع وتنمو وتتطور من حيث مفرداتها وتراكيبها وصيغها وأساليبها، تبًعا 

ة وظروف العيش وأحوال اإلنسان املتغيرة. إن األلفاظ  لتطور الناطقين بها فكرًيا وحضارًيا، وتبًعا لتطورات الحيا

َما أ 
َ
لها، فك ن الحياة ال تثبت على طور من األطوار، فكذلك األلفاظ ال تثبت على وجه  تابعة للحياة، وتتحول بتحّوِ

 من الوجوه على تراخي األحقاب، فالصلة بين الحياة وبين األلفاظ مستحكمة األواصر.  

ر إن التغيرات السياسية  ر أو تطوُّ واالجتماعية والتحوالت التاريخية والحضارية، ال بد أن يصحبها تغيُّ

ل واملفاهيم وأساليب التفكير ووسائل العيش وأنماط الحياة، فتستحدث صور ذهنية وأفكار  في القيم واملث 

ومعتقدات ومواقف ونشاطات، وتستجد مشارب ومآكل ومالبس وأدوات، فتنشأ نتيجة لذلك كلمات 

طلحات وتعابير وصيغ جديدة، كما تستحدث معاٍن ومفاهيم ومدلوالت لكلمات قديمة عن طريق التحويل  ومص 

 و النطق أو املجاز أو التطويع والتوليد اللغوي بكل أشكاله وطرقه. أ

وللترجمة دور حيوي وُمِهمٌّ في نقل املعرفة اإلنسانية كونها أداة فاعلة للتواصل مع الثقافات األخرى، 

 
ً
ملترجم  معرفًيا ملنجزات العصر الثقافية والعلمية والتقنية، وهي في الوقت ذاته أداة جد خطيرة ألن اوناقال

يجب أن يكون مؤتمًنا على ما يترجم وينقل، فال يجوز أن تكون الترجمة وسيلة للكسب املادي حتى ال ُيترَجم 

 والسمين من نتاج األمم األخرى، بل البد من التحّرِي ال
ُّ
ث

َ
 دقيق ملا ينفع الناس فينقل. الغ

واأللفاظ والتجارب اإلنسانية   وللترجمة أهمية كبرى في تنمية اللغة ورفدها بالكثير من املصطلحات

م. ولذا اعتنت األمم بالترجمة وعدتها  ز التقدُّ ُز اإلنتاجية وتعّزِ عِمل الفكر فُتَحّفِ
ُ
قة التي ت

َّ
واألفكار الخال

بواسطة الترجمة رفد نفسها بالكثير من األلفاظ واملصطلحات واملحافظة على وسيلة رائدة يمكن للغة 

إن الترجمة من العوامل اللغوية املهمة التي يجب أن تحظى بالعناية الفائقة  كيانها ومكانتها بين اللغات.

وتوسيع آفاق واالهتمام الكبير من القائمين على شأن اللغة العربية؛ إذ يمكنها تعزيز التطور العلمي لألمة 

 يحفظها من العاديات التي تحيط بها من كل
ً
 . 50مكان البحث عند أبنائها مما يحقق لألمة أمًنا شامال

 

 ثانيا: جهود املعجميين املاليويين في نقل الكلمات العربية إلى املاليوية

ة العربية املجيدة بوصفها  وتزامن مع دخول اللغ وصل اإلسالُم إلى عالم املاليو في القرن السابع عشر امليالدي، 

في التعامل مع هذه اللغة   -م وعامتهم علماؤه-لغة الدين والعبادة والتراث والعلم. لذلك بدأ املسلمون املاليويون 

ت لذلك حاجتهم إلى معجم ثنائي عربي  واستماًعا وكالًما، واشتدَّ
ً
 وكتابة

ً
ماليو، ُيسِعفهم في نشاطاتهم  -قراءة
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م، حينما أصدر العالم  1931ن لم يظهر هذا املعجم املنتظر، حسب علمنا، إال في عام العلمية والتعليمية؛ لك

ى  عبد الرؤوف املربوي   ر ظهور هذه املعاجم    قاموس املربوي معجمه املسمَّ املطبوع بالقاهرة، وما زالت أسباب تأخُّ

فين استيعاب أمور  الثنائية العلمية،  صناعة املعاجم العربية املاليوية غامضة. وعليه فإن ِ
ّ
ب من املؤل

َّ
ل
َ
تتط

ا في Lexicographyمعجمية جامعة؛ ألن علم املعاجم ) علم اللغة، اهتم بدراسة مناهج إعداد  ( بوصفه فرًعا مهمًّ

ا ) ( بعلوم  Interdisciplinary knowledgeاملعاجم وإجراءاته، فاستعان في سبيل تحقيق أهدافه بوصفه علًما بينيًّ

 مية والصوتية واملورفولوجية والقواعدية وغيرها بشكل أساس ي. شاملة من املعج 

عديدة باختالف أهدافها وأنواعها وحجمها،   ماليويةلقد ظهر في العالم املاليوي معاجم ثنائية عربية 

ية والعمق كمثل  سم بالجّدِ
َّ
املعجم العربي  و ،قاموس الخليل السياقي و ، قاموس إدريس املربوي بعضها تت

وذلك للتعريف والتحليل.  . خاصة معاجم الطالب ومنها ما يحتاج إلى مراجعة في جوانب كثيرةبير، املاليوي الك

يار املعجمين األخيرين للبحث هو حداثة نشرهما، ومسايرتهما لطبيعة اللغة املاليوية العصرية إن السبب في اخت

به صناعة املعاجم العربية املاليو 
َّ
ل
َ
رة، والتزامهما بما تتط ية الثنائية العلمية من توضيح املعلومات  املتطّوِ

رح جميع محتوياتها، وإتقانهما اللغة الفونولوجية، واملعلومات الصرفية والنحوية، وإعداد املقدمة التي تش

دة، واستيعابهما أمور   ر لهما شرُح مداخل املعجم باللغة املاليوية الجّيِ َيسَّ
َ
ا، حتى ت العربية واملاليوية إتقاًنا تامًّ

مية جامعة ابتداًء من تحديد أهداف املعجم، وجمع موادها املعجمية، وترتيب تلك املداخل األساسية  معج

ختيار أفضل الطرق لشرح املداخل، واالعتناء بالشواهد التوضيحية من اآليات القرآنية واألحاديث والفرعية، وا

ف
َّ
ون واملعلومات املعجمية. كما وقع اختيارنا على  النبوية والشعر واألمثال والعبارات التي اصطنعها األدباء واملؤل

لتلك املعاجم أن يقوم البحث باملقارنة بينها،   لريادته في هذا الفن. وليس الغرَض من االختيار قاموس املربوي 

وإنما ألجل اإلفادة من الفكرة والتطبيقات التي وردت فيها مضموًنا ومنهًجا. ومن أبرز ما نناقشه في هذا البحث،  

 يأتي:ما 

 

ر املادة املعجمية في املعاجم العربية املاليوية الثنائيةثالثا:   تطوه

َمْن وضع معجما عربيا ماليويا   51بمعجمه “قاموس إدريس املربوي"، ِمْن أوائل يعّد الشيخ محمد إدريس املربوي 

واصلوا ذلك   54بعده َمن وجاء   )Jawi (53، باألبجدية العربية "الجاوية"52م1931ثنائيا إذ طبع  معجمه سنة 

ت اللغوية السعي، فقاموا بوضع معاجم ثنائية عربية ماليوية عديدة. ونظرا لتأثر تلك القواميس بالسما

التقليدية من حيث املفردات والتراكيب اللغوية واللهجية واملنطلقات املنهجية واألسلوبية والثقافية، وعدم  

لى تطوير بعض جوانبها اللغوية واألسلوبية واملنهجية. فخلفوا من  مواكبتها للتطورات الحديثة، فإنها تحتاج إ

فون حاولوا أن يضعوا معاجم جديدة أكث
ّ
ر استجابة للتطورات الحديثة في الجوانب اللغوية والثقافية  بعدهم مؤل

 واملنهجية.  

ائية العربية ونظرا لطبيعة هذا البحث فالتحليل يكون في استخراج املفردات الواردة في املعاجم الثن  

عد "قاموس  ، إذ ي55املاليوية املختارة منها "قاموس إدريس املربوي"، للشيخ محمد إدريس بن عبد الرؤوف املربوي 

، 1931إدريس املربوي" من أول معاجم عربية ماليوية وضعت في أرخبيل ماليو، وانتشر منذ طبعته األولى سنة 

بالقاهرة تحت نشر طابعة األزهر   56 1935عت طبعته الرابعة عام ونال املعجم قبوال فائقا لدى املجتمع وقد طب

مَّ تحريره ع
َ
لى يد عبد الواصف بن محمد. اشتهر القاموس لدى طلبة اللغة  مصطفى البابي الحلبي وأوالده، وقد ت

ن  العربية واملنشغلين في املجال الديني، إذ ليس هناك معجم يرجع إليه الطالب مثل هذا املعجم حينذاك. و  يتكوَّ

كلمة   700كلمة من حرف األلف إلى حرف الظاء مع  18000املعجم من جزئين؛ الجزء األول حيث يحتوي على 
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منها   500كلمة بحيث جاءت  18000حها بالصور، والجزء الثاني من حرف العين إلى حرف الياء ويحوى تم شر 

. وقد اطلع  57كلمة 36000روحة في املعجم مشروحة بالصور. وبذلك، كان املجموع الكلي للكلمات واملداخل املش

أساس البالغة" للزمخشري، و"شرح  املؤلف عند وضعه لهذا املعجم على أمهات الكتب واملعاجم العربية أمثال " 

القاموس" للزبيدي، و"القاموس املحيط" للفيروزآبادي، و"مختار الصحاح" للرازي، و"مصباح املنير" للفيومي،  

 .  58، و"لسان العرب" البن منظور و"منهج الطالب" للنووي

 

 

 

 اليوية الثنائيةرابعا: بين املواد املعجمية العربية األحادية واملواد املعجمية العربية امل

يعنى بمادة املعاجم العربية تلك املداخل التي بها تبدأ عملية صناعة هذه املعاجم، بعد تحديدها، وهو جمع املواد  

األحادية القديمة   مداخل املعاجم من مصادرها املعتمدة. وكانت مواد املعاجم العربيةاللغوية التي تتكون منها 

، وكذلك املعاجم العربية األحادية التي جاءت بعد األولى  59العربية الفصيحة  مثل العين قاصرة على ألفاظ اللغة

، وهذا يعني عدم اعتنائها بتطور  حتى بداية القرن الثامن الهجري، ما كانت مداخلها سوى تقليد ملا قدمته سابقتها

"القاموس املحيط" أن يتحرر  معانيها واستعماالتها. ولكن في نهاية ذلك القرن، وبداية القرن التاسع الهجري حاول  

من بعض القيود التي كانت سائدة، ِلتصوير وجوه من نشاط اللغة العربية، وذلك بإدخال عدد من املفردات  

ملعاني املستحدثة التي لم يعرفها العرب في عصر " الفصاحة"، وفتح أمام عدد من  واالستكماالت والدالالت وا

االنتشار في استعمال الناس، وكتاباتهم املختلفة، ولكن الفيروزآبادي  املصطلحات العلمية التي اكتسب حظا من  

ية السائدة  . يتحّرر "القاموس املحيط" من قاعدة املعاجم اللغو 60وجد من يتصدى له ويزجره أعنف زجر 

 السابقة لها، ويتحرر من بعض القيود السابقة، ِلُيسهم في تصوير وجوه من نشاط اللغة العربية. 

جم العربية األحادية الحديثة الكثيرة على نقل ما ورد في املعاجم العربية األحادية السابقة درجت املعا

طورات في اآلونة املتأخرة من جّراء مبادرات من  لها، وعن مادة املعاجم العربية األحادية التقليدية. وحدثت الت

ة. أصدر مجمع اللغة العربية  َمجامع اللغة العربية، لقبول بعض املصطلحات العلمية، ومستجدات الحيا

بالقاهرة، قرارات تبيح استعمال الجديد، وإدخال املولد في املعاجم العربية األحادية ما لم يكن هذا املولد خارجا  

رب، وال عن أبنيتها في االشتقاق والتعريب، بطريقة التوليد. وعلى هذا النمط من القرارات سار  عن أقيسة الع

الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ويوضح هذا املنهج ما يقوله الدكتور إبراهيم  املعجم العربي األحادي  

.  61ة، كما هو مفتوح في الفقه والتشريع"في مقدمة املعجم الوسيط "وبرهنت على أن باب االجتهاد مفتوح في اللغ

عاجم العربية األحادية الحديثة  بينما درجت املعاجم العربية الثنائية الحديثة الكثيرة على نقل ما ورد في امل

 السابقة لها. 

 

 خامسا: معلومات شرح املداخل في املعاجم العربية املاليوية الثنائية

ة الفونولوجية والصرفية النحوية، وتختلف طبيعة هذه املعلومات من  تقدم املعاجم اللغوي املعلومات الصوتي

قدر قليل من املعلومات الصرفية النحوية، وهذا ما ينص    لغة ألخرى، وتحتوي املعجمات عادة قديما وحديثا على

"بأن وظائف املعجم الحديث من حيث األساس خمس، إعطاء كل كلمة هجاءها الصحيح،   Stegerعليه 

. وتكاد هذه املعجمات تتفق في تقديم النزر القليل من املعلومات  62وتلفظها، واشتقاقها، وتعاريفها" ومقاطعها،

   الصرفية النحوية. 
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ب صناعة املعاجم العربية املاليوية
َّ
ل
َ
ق باملعلومات الصوتية  تتط

ّ
الثنائية العلمية أمورا معجمية تتعل

استخدام الرموز الصوتية الدقيقة في إعداد املعاجم العربية املاليوية  الفونولوجية للمداخل. ولذلك ال بّد من 

كّون املداخل الرئيسة واملداخل الفرعية في املعاجم   الثنائية َعبر وضِع الحركات الكاملة في كّلِ حرف من حروف
ُ
ت

 ببعض املعاجم العربية األحادية التي تضع لجميع حروفها تلك ا63تيسيرا للنطق بها 
ً
لحركات الكاملة.  ، وأسوة

 فاستخدام الرموز الصوتية في املعاجم العربية املاليوية الثنائية أيَسر بكثير من استخدامها في املعاجم باللغة

 اإلنجليزية، ألن النطق باملداخل في اللغة العربية مشابه تماما بالشكل الكتابي لها. 
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 سادسا: ضبط املداخل في هذه املعاجم  

 من العناصر التي يقدمها املعجم اللغوي العربي املاليوي الثنائي، ويراد بضبط تشكل قضية الضبط 
ً
عنصرا

أو بوضع عالمات التشكيل عليه أي تشكيله بالحركات الصغيرة، حتى    اللفظ تعريفه بالقلم، أو بالعبارة الناصة، 

من استعمال الضبط   يتوصل القارئ إلى كيفية النطق الصحيح للفظ. املعجم اللغوي العربي األحادي يكثر 

  بالعبارة على طريقة نطق اللفظ، وتبعه بعض املعاجم العربية املاليوية الثنائية مثل "املعجم الكبير"، ولكن ال 

يمكن االعتماد على هذه الطريقة في كل األحوال، بل يعتمد عليها عند الضرورة، ملا يترتب على االعتماد عليها من  

م حجم املعجم وارتفاع سعره
ّ
. وبعض املعاجم العربية األحادية تستعمل مثال من األمثلة  64وقلة انتشاره تضخ

يقال: في ضبط )عباءة( إنها مثل )سحابة(، وتبعه  املشهورة عقب املداخل، توزن عليها؛ ليتضح الضبط، كأن

ها عموم  بعض املعاجم العربية املاليوية الثنائي، غير أن " قاموس الخليل الشامل" لم يعتمد عليه، لفقدان 

املعرفة، ألن الشهرة أمر نسبي، فما يراه معجميُّ مشهورا، ويتخذه وسيلة للضبط قد يكون غير مشهور عند  

 القراء تختلف مستوياتهم العلمية، وتخصصاتهم، وتتباين اهتماماتهم املختلفة وأذواقهم.    معجمي آخر، وفئات

وضع عالمات التشكيل على املدخل أي تشكيله بالحركات  ومن الضوابط املشهورة لدى هذه املعاجم 

عال الثالثية  الصغيرة، ويعني ذلك أن "معجم الخليل الشامل" بطريقة مطردة يذكر إلى جانب الفعل املاض ي لألف

أفعال املضارع واملصدر، مضبوطا جميعها، أما األفعال غير الثالثي، وال يكاد يترك وزنا من األوزان إال ضبطه  

عالمات الشكل عليه، ويذكر إلى جانب الفعل املاض ي الشائع املشهور من غير الثالثي الفعل املضارع  بوضع 

ع املشهور من غير الثالثي الفعل املضارع واملصدر في كل  واملصدر. وال يذكر إلى جانب الفعل املاض ي الشائ

م حجم املعجم. وكذلك ضبط األسماء بوضع
ّ
عالمات الشكل عليه. وأما "املعجم    األحوال، ملا يترتب عليه من تضخ

الكبير" فنجدنه قد استخدم طريقة وضع عالمات الشكل أي الحركات القصيرة أيضا لكنها بطريقة غير مطردة؛  

، مع أنه ذكر مصادرها.  إذ لم ي
ً
 ذكر في بعض األفعال ال مضارعا وال مصدرا

ديمة الثنائية املبكرة مثل "قاموس  وفي الوقت نفسه يتأثر بعض معاجم اللغة العربية املاليوية الق

را سلبيا  –إدريس املربوي" وأمثاله
ُّ
ت  ببعض معاجم اللغة العربية القديمة مثل "املحيط"، فلم يورد البيانا -تأث

املتعلقة بالفعل املضارع غير الثالثي فيحرم بعض القارئ من االستفادة بهذا الجانب. وعبر اطالعنا على "املحيط"  

ورد البيانات املتعلقة بالفعل املضارع غير الثالثي ألنه من األفعال القياسية. وبالعكس يقدم نجد بأنه لم ي

عل املزيد الذي ال يقدمه املعجم "املحيط" و"الوسيط" "املعجم األساس ي" ووأمثاله بيان كاِف عن مضارع الف

 ووأمثالهما. 

  

 سابعا: املصطلحات واملخترعات

ر الذي يؤديه املصطلحات واملخترعات في أية لغة من لغات األمم، بما فيها اللغة  إذا أمعنا النظر إلى ذلك الدو 

مية الثروات اللغوية، وترقيتها إلى مستوى  العربية سنجد بأنها تشكل الحجر األساس ي في بناء الحضارة، وفي تن

ر املصطلحات فى اللغة رفيع، وهي التي مهدت للغة العربية طريقها إلى أعلى السلم، وهنالك دوافع أدت إلى ظهو 

واملخترعات الواردة   العربية منها ما يمكن أن نطلق عليه بالدافع الديني، والقومي، ثم العلمي. ومن املصطلحات 

وسيط )بيانو، التلفاز، التلفيزيون، ثالجة، الحداد، وطائرة(. غير أن هنالك مصطلحات عديدة، لم  في املعجم ال

م حديث، بله هنالك أفعال لم ترد فيه، وهي واردة في املعجم األساس ي،  يذكره املعجم الوسيط، مع أنه معج

ضرب: ما يضرب به، وما يستعمل  فتحرم بعض القارئ من االستفادة بهذا الجانب نحو:)كاميرا: آلة تصوير(، و)مِ 

أْمَرَك: تصرَّف تصرُّ 
َ
ْمَرَك: دخل أمريكا أو جعله أمريكيا(، و)ت

َ
ف األمريكي(، )تلفن: بضرب الكرة في كرة الطاولة(، و)أ
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م معه عبر الهاتف(. وبالتالي استفاد بعض معاجم اللغة العربية املاليوية الثنائية الحديثة  
ّ
تلَفن فالن صديقه، تكل

لخليل الشامل" باملعجم األساس ي ووأمثاله استفادة إيجابية فيمنح القارئ فرصة االستفادة بهذا الجانب  مثل "ا

 املهم.

 

 تشهاد في املعاجم العربية املاليوية الحديثةثامنا: أهمية االس 

د شرَحها بمأثور ا زة تجمع ألفاظ اللغة العربية، وتشرحها وتؤّيِ لكالم والشواهد من  املعاجم العربية األحادية املتمّيِ

لُّ املواد املعجمية لها تعريفها وداللتها وشرحها بلغة واضحة
ُ
.  التنزيل العزيز، وبالحديث النبوي، والشعر. فك

زة مثل" قاموس الخليل"، فتجمع ألفاظ اللغة  وكذلك اجتهد بعض املعاجم العربية املاليوية الثنائية املتمّيِ

د شرَحها بم أثور الكالم والشواهد من التنزيل العزيز، وبالحديث النبوي، والشعر، واملثل  العربية، وتشرحها وتؤّيِ

 . 65نها في قلوب القراءوغيرها، لتوضح داللة األلفاظ وتأكّدها، توضيحا يمك

 

 تاسعا: أهمية شرح املداخل في املعاجم العربية املاليوية الحديثة

بطرق عديدة منها الشرح باملرادف، والشرح البنيوي والشرح    ة املدخل في املعاجم العربية املاليوية الثنائي  يتم شرح 

 هري. باإلحالة، والشرح باملخالفة، والشرح بالعبارة الشارحة، والشرح الجو 

 

 قضية أسلمة املعاجم  -ج

اكتشف الباحثان من من خالل التحليل على بعض الشروحات للمداخل املعجمية من بعض املعاجم املشهورة  

ئد واملورد أنها ال تصلح أن تكون مراجع موثوقة لدى الباحثين والطلبة املختصين في العلوم وهي املنجد والرا

العربي مما درج على ترديدها عدد من  اإلسالمية، ألن موادها مشوبة بأمور تتصل بالدين اإلسالمي والتراث 

يتالفوا هذه املشكلة. فبعض  املستشرقين املغرضين. وعلى الرغم من تعدد طبعاتها فإن القائمين على طبعها لم 

املصطلحات كانت تشرح شرحا منحرفا وبعضها ناقا وغير مكتمل، وبعضها تعرف تعريفا لغويا فحسب وعدم  

ية. وها ينحرف عن غرض الوصول إلى تقديم مفهوم صحيح ألسلمة املعاجم  التوثيق بالشواهد القرآنية والسن

 ردة في املعجم.  العربية األحادية، وتقويم داللة املفردات الوا

 

 خاتمة ال

ًرا واضًحا حول الفرق بين علم املعاجم ) م الكتاب تصوُّ (. Lexicography(، وعلم صناعة املعاجم )Lexicologyقدَّ

جم من حيث مناهجها وحجمها ولغات شروحها وأهدافها اللغوية العامة والخاصة. كما حاول  كما درس أنواع املعا

ًرا حول املعاجم العربية األحادية التراثية والحديثة، وأبرز تلك الجهود املبذولة في عرض املادة  أن يقدم تصوُّ

عاجم العربية في جمع املداخل  اللغوية العربية ومواكبتها للحاجات اللغوية. فقد أبرز الكتاب مزايا هذه امل

و املعاجم   وصالحيتها ملواكبة املستجدات الحديثة، وعالج تلك اإلشكاالت والصعوبات التي يعانيها معدُّ

ومستخدموها، وهي إشكاالت متعلقة باختيار قائمة املداخل املعجمية العربية، كما يشير أيًضا إلى مآخذ املعاجم  

املاليوية الثنائية في القرن التاسع عشر امليالدي كان  - ن أن ظهور املعاجم العربيةرأى الباحثاو العربية الحديثة. 

ر العل ماء املاليويون في دراسة اللغة العربية وتعليمها ونشرها. وكان لظهور التدوين املاليوي  أمًرا منطقًيا، فلم يقّصِ

أسباب وظروف خاصة. وقد تبين من   األول للمعجم العربي املاليوي الثنائي في القرن التاسع عشر امليالدي

ين اللغتين العربية واملاليوية  الدراسة أن صناعة املعجم الثنائي العربي املاليوي العلمي، ال تتطلب إتقان املؤلف
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ن   وحسب؛ ولكن تتطلب إتقانهم علم املعجم وصناعته أيًضا. إن املعاجم العربية املاليوية الثنائية املدروسة، تبّيِ

ن من التحليالت السابقة تلك   تأثر املعاجم  العربية املاليوية الثنائية بمواد املعاجم العربية األحادية.  كما تبيَّ

تي يواجهها أصحاب املعاجم عند اختيار املقابل املاليوي الصحيح الدقيق لألفعال العربية، الذي  التحديات ال

ول الكتاب كذلك أن يتعرض لقضية أسلمة  يستطيع أن يراعي داللة الكلمة وتركيبها في الوقت نفسه. وقد حا

 ون في هذا امليدان. وهللا أعلم.  املعاجم العربية األحادية ملقيا النظر على ما ورد في لبعض ما كتبه املستشرق
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