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اإلنسانية واإلجتماعيةَمجلُة ُأريد الدَّوليُة للُعلوِم   
م 2022متوز  لرابع،اجمللد ا ،الثامن العدد  

 

   ررحملا ةلاسر

 

  بسم هللا الرحمن الرحيم                                                    

 فرررن ياايرررا ي  ضرررم  الررر    ،ج ماعيرررةنسرررانية  اااإل ريرررل ل ع ررر ق  أ  رررن    رررة   الثرررا نالعرررل  األعررر ا   رائهررراأن تقرررلق لقي  يسرررري ةيارررة ال حريرررر   

ررري ما ج ماعيرررةنسرررانية  اااإل صرررا   ال خصي فرررن   ا عرررةالمي  البحررر     رررن  عرررل ا   فقرررا  العررررريعة عررروق  الال غرافيرررة  اإل  ريخ  اال ررر،  اس 

ررررن .نك ي يررررة اإلي ررررة العرب  ررررينال ُّغ   حيطررررا  ي  طبيعررررة سرررر   ا اإلنسرررران  ن سررررعيها للراسررررة   اةيررررةفرررر نسررررانيةةميررررة الع رررر ق اإلأ  تكمي

ر ، بمرررا ييسرررهم فرررن إي رررا   الح ررر و ال ا عيرررة  الم ضررر عية الميااسررربة المعرفرررة برررالع  ق   إيرائرررا   لار رررات سررري     عررركو   اإل كررران ل مي   َرررل 

 .  اا   الحياة َش  ىال ن  ل ي اجهها فن 

 الحلايرررة  تسرررم  بال  ليرررل  جليرررلة  طر حرررا  ا فكرررار  الضررر   ع رررى أ، عرررار ة فرررن ةررر ا العرررل البحررر   المي   فرررن ةررر ا السررريا  سررر ط   

 .اإلنسانيةصا  س ا   الع مية  اها أ  خ  ف ال خصي  الباحثين فن  ي  را   ل قي  طم حا   أضحى ال ا ع الثقافن  الع من ال   

الثقرررافن  الفكررررر  ح لررر و ي ضرررر رة  ا مرررر  ع رررى َ   ارررا حَ  ، إذا  ررراتاحرررر  الم ررراو ل  ميررر   أ   معرررا   حيطرررة بالمي الظرررر ل المي  يبرررل  أن   

 م ا ررر بميخ  رررف  ال لك ر نيرررةعرررن طريرررا  شررربكا  ال  ا ررر  اإل مأنحرررا  العرررال فرررن جميررر      معرررا   برررين المي  رابطال ررر َ َشرررائ  ي  تسرررهي   لبارررا   

رررن  عهررر  ة سرررابقا  الحصررر و   لعررر   رررن أةمهرررا ، طبيقررا ال     رررو    اللراسرررا  الماعررر ر  فرررن  البحررر     رر   الكي  ع رررى، بسرره لة  لرررم تكي

البحرررن عرررن  ، جررررا   رررع بة  رررا  فرررن حقررر   اللراسرررا  اإلنسرررانيةع رضررراي بعررر  المعا رررل  رررر ع رررى أن ةررر ا األ.  إنسرررانية ع ميرررة

ررر، الحلايرررة  باأل رررالة    ال ليرررلة ال رررن ت سرررمي  العا انرررا     إلرررى حرررل   رررا  سرررو نريخ  اإله مرررا بال ررراريخيرررة المي ال ا الع ررر ق  فرررن   ررراو  ما ي   اس 
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إي ررررا    لرررى ررررن البررراحثين إ عرررل    ضرررطر  فا. طرررا   اللراسرررا  السررررابقةلكيثرتهرررا  تعرررل ةا  عررررلق قر جهرررا بررر فا  جليررررل عرررن ن ،بالحرررلين

 األلمانيررررة نك ي يرررة الاصررر ل اإل إلرررى ترجمرررة   بلرجرررة   بيررررة الميسررر الة اللراسررررا   فرررن   بحرررن  أن  فعهرررم ل ،  رررا لبرررن   خررررم   اطقرررن

ررر س حسررر  ت جهاترررا الفارسرررية  هيرةرررا  ال ر يرررة  رررن  يَرررم   ، رررن الااحيرررة  الما يرررة ك فرررا   ي   ررررا   رررا جعررر  البحرررن فيهرررا أ ، ي إلرررى عررر  ل      

 .تح ام إلى ال رجمة    افرة ا البع  عن الخ ض  فيها  البحن عن عا انا   

الع ميررررة   اإل كانيررررا  الصرررربر  ثررررابرة  المي بتسررررم ا  رررراق عررررل    بيررررر  ررررن البرررراحثين الرررر   انحرررر   عرررراق لررررم يقررررف ذلرررر  حررررائو  أ  ع ررررى    

البحرررن   ا ررر ة   ت رررا   بايرررلفعهم     رررف جرررر   تخررراذ  اع رررى  ،  القرررا رين رررن المع   رررا     هرررم  هيرررربرررين المي ال رررن تيميررر  الطم حرررة 

اا عرررة نص  رررها  ي  بعرررل ،جليرررلة ت سرررم بالحلايرررة   لرررى ن رررائ   سرررعيا  ل    ررر   إ  فرررة  ا يرررا    كي   رررعبةر رررياة   عا انرررا     اللراسرررة فرررن

بررررجيررراو القا  رررة ة، تسررر  هم  اهرررا األ رؤى جليرررل فكرررار  أ ب ررر رة  فرررا ة  اهرررا فرررن عارررل  ح  ياتهرررا  اإلحيا يرررة   بل رررة   ال  ررر ل  ، ل َع َب رررر الع 

هررا فررن تهياررة   يسرر    ا  ال عاتي  قرررى راسررا  أ تررلف  ب ت ررا    سررهم فررن إرسررا     اعررل  يحكمررة اهررا بمررا يي   رر   رر   يق ضررريا   سررهم جميعي

ن  يَم  ، الحاضر  ضر راتا  . رسم   عالم الميس قب    

يَرررة ةررر ا الاررر ع  رررن البحررر     ن قرررا   اإلنسرررانية ع رررى ا ريرررل ل ع ررر ق  حر ررر     رررة أ،  ع رررى  فرررا   رررا تقرررلق    سرررل الثغررررا  الع ميرررة فرررن  بيغ 

 را   القيررررلررررلن   ررررن   الثاررررا  ال قررررليرتسرررر حا ر ررررياة  راسررررا   نعررررر   ا ررررنبب فرررردنفر    ،ميرررر   اهررررا ل قرررررا   المي   ل قررررليم   ،جميعهررررا الع رررر ق  

 .هللا ب ذن  الباحثين

ف يا   ن هللا                                                                 لَ   ال       َ االس 
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ABSTRACT 

 

            Avoiding complication in drafting legislative texts is one of the fundamental issues that must be 

taken care about. Legal texts are not limited to their professional drafting, clarity, comprehensiveness 

and accessibility, but it reflects social needs first, and also depend on the realism of these legislations, 

and the possibility of acceptance and implementation these legislations. Therefore, any neglect of a topic 

or a deficiency in it would make these legislations separate from reality and fall within the circle of 

legislative omission. 

The study tried to identify the concept of legislative omission and distinguish it from other cases, the 

position of jurisprudence regarding it, and the reasons for the legislative omission that are due to the will 

of the legislator or are beyond his control. 

This study indicated the limits of the constitutional judge when he undertakes the control of legislative 

omission, and the effects of legislative omission to regulate all aspects necessary for the effectiveness of 

public rights and freedoms for the individuals subject to regulation, which results from this omission 

from a legislative omission that weakens the constitutional guarantees established for the exercise of 

these rights, and the study focused on identifying The implication of the constitutional judge himself in 

addressing the omission of the legislator or alerting him to cases of omission in order to avoid them. 
   

KEY WORDS:  legislative omission, legislative silence, legislative deficiency, constitutional judge. 
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 الملخص

فالنصوص القانونية ال  إن تجنب التعقيد في صياغة النصوص التشريعية من المسائل الجوهرية التي يجب الحرص على تحقيقها،        

وال، وتعتمد أيضاً على أإنما تعكس االحتياجات المجتمعية ول إليها، وحترافية صياغتها ووضوحها وشموليتها وسهولة الوصاتقتصر على 

و نقص فيها من شأنه أن أغفال موضوع إخاطبين بها ثانيا، ولذلك فإن أي واقعية هذه التشريعات وإمكانية قبولها وتطبيقها من قبل الم

مفهوم حالة اإلغفال  علىحاولت الدراسة الوقوف  .يجعل هذه التشريعات منفصمة عن الواقع وتدخل في دائرة اإلغفال التشريعي

أو أن تكون  ،رادة المشرعام اإلغفال التشريعي التي تعود إلالتشريعي وتمييزها عن غيرها من الحاالت، وموقف الفقه منها، وأسباب قي

، وآثار اإلغفال التشريعي لتنظيم أشارت هذه الدراسة على حدود ممارسة القاضي الدستوري لرقابة اإلغفال التشريعي. رادتهإخارجة عن 

الجوانب الالزمة لفاعلية الحقوق والحريات العامة لألفراد محل التنظيم، مما يترتب على هذا اإلغفال من فراغ تشريعي يضعف  معظم

اضي الدستوري لى الوقوف على اآلثار التي تترتب على القإنصبت الدراسة المباشرة هذه الحقوق، كما الضمانات الدستورية المقررة 

 .نفسه في معالجة إغفال المشرع أو تنبيهه لحاالت اإلغفال لتالفيها
 

 .اإلغفال التشريعي، السكوت التشريعي، القصور التشريعي، القاضي الدستوري :الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة

شيرع عين تنظييم موضيوع معيين يتناول المشّرع عند ممارسته لوظيفته التشريعية الموضوع محل التنظييم، ولكين أحيانياً قيد يسيكت الم     

و قد يينظم المشيرع موضيوع معيين عليى نحيو منقيوص وقاصير ال يحييع بالموضيوع محيل التنظييم مين جمييع أو غير مقصود، أعن قصد 

أو  ،متالك العصمة عن الخطأ أو الغفلية والتحصين ضيد الوقيوع فيي دائيرة اإلغفيال التشيريعيايمكن للسلطة التشريعية جوانبه، وبالتالي ال 

سواء من حيث مسيتو  وحجيم التغطيية  ،الذي يعتبر عدم كفاية النص الموجود فعال لتغطية الموضوع الذي يعالجه بشكل جيد القصور فيه

و أالدسيتورية، فيإن تصيور وجيود قصيور  الدساتير وفصلت أو قننت من المبادئ والقواعيد تفرعت هما، فمونوعية الصياغة الفنية القانونية

تشريعي في بعض المسائل، يعد أمراً ممكن التصيور، و و تشريعي هنا أو هناك، وتوقع وجود إغفال دستوريأغموض في نص دستوري 

 . للحدوث بل قابالً 

 :أهداف الدراسة

بوضيع  ستوري واالجتهادات الصادرة عن القضاء الدستوري بشأن اإلغفال التشريعي في سيبيل االرتقياءإبراز اختالفات الفقه الد -1

 . فرادالحقوق والحريات العامة لأل

 .غفال التشريعيابة القاضي الدستوري على حالة اإلرق حدود ممارسة -2

 .جرائية والتنظيمية المرتبطة بموضوع اإلغفال التشريعياإلحاطة بالجوانب اإل -3

 :أهمية الدراسة

 :الناحيتين النظرية والعملية عليها من وحدود رقابة القاضي الدستوري اإلغفال التشريعيتتمثل أهمية دراسة حالة  

تتسم الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية بالتطور وأحياناً التطور المتسارع مما يفرض عليى المشيرع مواكبية هيذا  :األهمية النظرية

ادياً للنقص في القواعد القانونية، ومع هذا لم تتمكن التشريعات من إحكام قواعيدها ضيبطاً مطلقياً لتتماشيى وسيرعة التطيور، مميا التطور تف

بدائل إغفال التشريع وإيجاد الحلول لنقص وغموض وغيياب التشيريع، ومين جانيب آخير فقيد نطاق حدا بجانب من الفقه الدعوة إلى توسيع 

 .للنص التشريعي رافضين تجاوز إرادة المشرع تقديسا اإلرادة التشريعيةالتزم جانب من الفقه ب

صطدم القضاء باإلغفال التشيريعي، وخاصية اإلغفياالت المتعلقية امع تسارع التطور في الميدان االقتصادي واالجتماعي  :األهمية العملية

ة حرجياً ميع جائحية كورونيا، وميا نجيم عنهيا مين تعطييل لكافية بالحقوق والحريات العامة عند مقاربتها مع المصلحة العامة، وزادت المسأل

مناحي الحياة تقريباً فيي معظيم دول العيالم، وليم تكين دولية فلسيطين بمنيأ  عين تيأثيرات هيذه الجائحية وال بمنيأ  عين تيأثيرات التطيور فيي 

 .الميادين االقتصادية واالجتماعية والسياسية
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كثيير مالئميية ليي طبيعة األ اليذي هييو ميين أهييم أدوات البحييوث القانونييية ج المقييارنتحليلييي، والميينهال جميينهال الباحثييان اعتمييد :البحةة  منهجيةة 

  .بطريقة كاملة شاملة لمختلف جوانب الدراسة منه هالمتوخا جلى النتائإالتوصل و الدراسة،

القانونية؟ ييدرك المشيرع إغفاليه عين  كيفية تعامل المشرع مع اإلغفال التشريعي إدراكاً منه لتجاوز غياب أو قصور النصوص :اإلشكالية

اإلحاطيية التشييريعية فييي تنظيييم كامييل لييبعض المواضييع الالزميية لييذا فقييد تنبييه إليجيياد حلييول عنييد الرقابيية الدسييتورية علييى حاليية اإلغفييال 

 (.المبحث األول)نطالقاً من تحديد ماهية اإلغفال التشريعيإ، (المبحث الثاني)التشريعي

 :غفال التشريعيحالة اإلالتعريف ب: ولالمبح  األ

حييث أن  يعد مصطلح اإلغفال التشريعي من المصطلحات الحديثة نسبياً، ولقد أثار هذا المصطلح جدالً فقهياً حول مضيمونه ومجاليه،      

 وأحيو منقيوص المشّرع عند ممارسته لوظيفته التشريعية تنظيماً ألحد الموضوعات قد يتناول الموضوع محل التنظيم، ولكن أحيانياً عليى ن

قاصر ال يحيع بالموضوع محل التنظيم مين جمييع جوانبيه، وهيو ميا يسيميه الفقيه باإلغفيال التشيريعي، وهيذا ميا يتبيين بتحدييد مفهيوم حالية 

 (.المطلب الثاني)غفال التشريعي ، وقيام حالة اإل(المطلب األول) التشريعياإلغفال 

 :عن غيرهوتمييزه  .....غفالمفهوم حالة اإل: ولالمطلب األ

اتخاذ المشرع موقفاً سيلبياً مين : يمكن تعريف اإلغفال التشريعي من خالل جملة من المعطيات، نظراً لعدم وجود تعريف دقيق له بأنه      

ويستشيف مين هيذا التعرييف أن المشيرع ليم يقيم ، [1]اختصاصه الدستوري فلم يمارسه كليياً أو جزئيياً فيي حياالت معينية أو ألسيباب معينية

  [2] .مما يؤدي إلى اإلخالل بالضمانة الدستورية للموضوع محل التنظيم ،ظيم الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصهبتن

 .لى الخلع بينه وبينها، لذلك البد من تمييزها عنهإلإلغفال التشريعي مما قد يؤدي هناك بعض المصطلحات المشابهة 

 :غيرها من الحاالت حالة اإلغفـال التشريعي وتمييزها عن: ولالفرع األ

قد تتقارب األلفاظ والمفاهيم المتعلقة بحالة النصوص التشريعية مميا يفيرض تميييز حالية اإلغفيال التشيريعي عين غيرهيا مين الحياالت       

 .المجاورة

 يخييتلع مفهييوم حاليية اإلغفييال التشييريعي والقصييور التشييريعي حيييث يقصييد بالقصييور التشييريعي عييدم كفاييية اليينص الموجييود فعييال -1

لتغطية الموضوع الذي يعالجه بشكل جيد سواء من حيث مستو  وحجم التغطية ونوعية الصياغة الفنية القانونية، هذا يختلف عن اإلغفيال 

 .التشريعي كون المشرع قام بسلوك إيجابي من خالل وضعه القانون الذي ينظم مسألة معينة

، الذي يعني صمت الوثيقة الدستورية عين تنظييم إحيد  الموضيوعات بشيكل وجه االختالف بين اإلغفال الدستوري بمفهوم السكوتأتبرز 

 ،قتصيار نصوصيه عليى تنظييم القواعيد األساسييةباإليجياز، ال تصاف الدستوراوالذي يعود ألسباب منها  إغفاال دستوريا كليا كامل، فيكون

  .ضاع السياسيةوبما يشكل إطار عمل للسلطات واألفراد داخل الدولة، ومنها ما يكون بسبب األو
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التي رافقت صياغة مسودة الدستور بحيث يكيون الهيدف األساسيي مين صيياغته هيو الوصيول إليى تسيوية سياسيية مرضيية بيين   -2

رئييس لجنية بني  تشين عن تنظيم الكثير من األمور، وهذا ما نجد مصيداقه فيي مقولية  األطراف المتعارضة، فتخرج مسودة الدستور ساكتةً 

هناك اقتراحات أخر  على الرغم من أنها جيدة، إال أن شرط التنفييذ غيير جياهز، أو ليم ييتم : "بقوله 1882ني لسنة مراجعة الدستور الصي

 [3] .ختبارها من الناحية العملية، أو من األفضل كتابتها في قوانين أو وثائق أخر  غير الدستور لذلك، لم نضعها في الدستورا

واللجنيية الشييعبية لنييواب الشييعب الصيييني حييددوا شييكل  CRC) (س فيييه أن لجنيية مراجعيية الدسييتوريبييين التيياريت التشييريعي بمييا ال لييب      

بشكل قاطع إلى أن المسودة الدسيتورية بن  تشن وقد أشار  الدستور الحالي بوصفه وثيقة غير منتهية، تسمح باستمرارها مع مرور الوقت،

ها ولم تكن قادرة على مراعاة جميع المصيالح أو التصياميم المؤسسيي، وفيي لوصول إليا نت مجرد نتيجة لتسويات سياسية يمكالمقدمة كان

يعتبير مصيطلح عيدم االختصياص  [3]. "الدسيتور غيير المنتهيي: "الحالتين أعاله وغيرهما يطلق الفقه الغربي على هذا النوع من الدساتير

حكيام المجليس الدسيتوري أن ريفييرو عنيد تعليقيه عليى بعيض جيا ول من استخدمه الفقيه الفرنسيأساس وسلبي للمشرع تعبيراً فرنسياً باألال

فقد يختلع مفهوم اإلغفيال التشيريعي وعيدم االختصياص السيلبي للمشيرع، فيي أن   [4]المتعلقة بممارسة البرلمان الختصاصاته التشريعية 

عتباره تخلي عن مباشيرة اختصاصيه عدم االختصاص السلبي للمشرع يعني مخالفة توجه المشرع لقواعد االختصاص المحددة بالدستور با

وأنييه أسييند الموضييوع برمتييه إلييى سييلطة أخيير  غييير مختصيية دون سييند ميين الدسييتور، بينمييا اإلغفيي ال ال يعنييي أن المشييرع يخييالف قواعييد 

ع محيل االختصاص الثابتة في الدستور وإنما باشر اختصاصه بنفسه، إال أنه قصر في مباشرته بأن أغفل جانبا معينا مين جوانيب الموضيو

 .التنظيم

المنصيوص عليهيا فيي  كما أن فكرة عدم االختصاص تعيد مين العييوب الخارجيية للتشيريع تتمثيل فيي مخالفية قواعيد االختصياص -3

لمخالفتيه لقاعيدة شيكلية واردة بالدسيتور، بينميا ال يمكين  الدستور ويترتب عليى ثبوتهيا الحكيم بعيدم دسيتورية التشيريع المطعيون فييه برمتيه

ويترتيب  ،و بعضيهاأ ،للتشريع، بل إنها مخالفة صيريحة لمضيمون أحيد نصيوص الدسيتور ل التشريعي من العيوب الخارجيةاعتبار اإلغف ا

  [5] .ما أغفل المشرع بيانه للمخالفة الموضوعية للدستور ،بعدم دستورية على وجوده الحكم

  :غفال التشريعيموقف الفقه من حالة اإل: الفرع الثاني

الفقييه الفرنسييي اإلغفيي ال التشييريعي صييورة ميين صييور عييدم االختصيياص السييلبي للمشييرع، أي تخلييي المشييرع عيين عتبيير جانييب ميين ا     

حيث قرر في تعريفيه لإلغفيال التشيريعي بأنيه قييام البرلميان بتنظييم مسيألة أو مسيائل  ،كما أيد هذا الموقف الفقه المصري ،[6]ختصاصه ا

تزام البرلميان بضيرورة ممارسية اختصاصيه التشيريعي عليى التشريعي ال يتماشى مع معينة بصورة منقوصة يمكن أن يترتب عليها فراغ 

، حيييث ذهييب  إلييى أن اإلغفييال التشييريعي هييو اإلغفييال النسييبي للمشييرع فييي معالجيية موضييوع معييين خالفيياً [4]الوجييه المبييين فييي الدسييتور

عتبير ميا سيبق بيانيه، فقيد اعلى  وبناءً  [7] .ل بمبدأ المساواةعن اإلخال للدستور قد يمس الضمانات القانونية التي يجب أن يتمتع بها، فضالً 
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صيور عيدم االختصياص السيلبي ي تنظيم البرلمان لمسألة أو مسائل معينة بصورة منقوص صورة مين أتجاه بأن اإلغفال التشريعي هذا اإل

 .لغيرها من السلطات عن اختصاصاته التشريعية مسألة أو مسائل معينة لى جانب تخلي أو تنازل البرلمانإللمشرع 

مين جوانيب الموضيوع محيل  إليى أن المقصيود مين اإلغفي ال التشيريعي هيو إغفيال المشيرع جانبياً  ،[8]في حين ذهب اتجاه أخير مين الفقيه 

 .خر أم تكريس النص الدستوري من ناحية مما يؤدي إلى الحد من فعاليته وعد ،التنظيم

ن ألى أن اإلغفال التشريعي هو مخالفة موضوعية ألحكام الدسيتور، حييث ذهيب هيذا الفقيه إليى ، إ[9]خر من الفقه آعتبر اتجاه ابينما       

غفل أحد الجوانيب المهمية فيي الموضيوع عليى أقاصرا أو غير مكتمل بأن  حد الموضوعات تنظيماً غفال التشريعي هو تنظيم المشرع ألاإل

فيي تجياه م تفعيل أحد النصوص الدستورية، مما يثير التساؤل عين هيذا اإلحاطة بالموضوع محل التنظيم وعدالنحو الذي يؤدي إلى عدم اإل

أن اإلغفال التشيريعي أدت الى عدم تفعيل النص أم ال، ولى نتيجة اإلغف ال التشريعي على أنها مخالفة دستورية سواء إأنه لم يشر صراحة 

 .هو في حد ذاته نقص تشريعي

 ،هميالإو عين ألتشريعي تناول المشرع أحد الموضوعات التي يختص بها بالتنظيم سواء عن عميد أخر من الفقه بأن اإلغفال ا تجاه  إف عر  ي  

 [10] .لكنه يأتي قاصرا، مما يؤدي إلى إخالل بالضمانات الدستورية للموضوع محل التنظيم

محيددة لقضيية بعينهيا تحتياج  أن اإلغفال التشريعي هو عدم وجود قاعيدةلى إJuan Luis REQUEJO“ "سباني الفقيه اإلفيما ذهب       

يجابي المفروض من قبل سلطة صينع الدسيتور عليى المش        ي رع بميا يينجم عنيه غياب متطلبات تنفي    ذ العمل اإلإلى تنظي       م، نتيج ة ل

 [11] .إغف  ال غير دستوري

حليول القانونيية التيي يتطلبهيا الدسيتور، بسيبب ليى عيدم وجيود اللإلغفيال التشيريعي إ فيي تفسييرهفقيد ذهيب "  Marek Safjan"الفقييه ميا أ

  [12] ."باإلغفال التشريعي "لذا يمكن تصنيفها في فئة ما يسمى الموقف السلبي للسلطة التشريعية

متثيال المشيرع اثابية فجيوة تشيريعية ناجمية عين عيدم أن اإلغفال التشريعي هيو بمفي  "  GILMAR MENDES"وما أشار إليه الفقيه  

كغيياب موضيوعات محيددة مين القيانون خالفياً للدسيتور ينيتج  ،[13]ري صريح يلزمه بالتدخل لجعل القواعد الدستورية فعاليةلتزام دستوال

نتهك المشرع الدسيتور مين خيالل إهماليه تنظييم مسيائل يخيل غيابهيا بالنظيام القيانوني بيالمعنى الرسيمي للكلمية اعنها فجوة بسيطة، فيما إذا 

ي بالعييب الجيوهري النياجم عين اإلغفيال التشيريع"  Michel MELCHIOR" فيما يصف الفقييه ، التشريعنكون أمام فجوة جوهرية في 

  [14] .متثال المشرع لمبدأ الشرعية الدستورية، بسبب عدم التقيد في الحكم المنصوص عليه في الوثيقة الدستوريةاعدم 

ال يخرج عن عدم قييام المشيرع بوظيفية التشيريع أنه ريعي، إال أننا نر  ختالف الفقه بشأن مفهوم اإلغفال التشاوبالرغم من تعدد األراء، و

حتياج المجتمع، وما طيرأ علييه مين تطيورات، فيي وقيت يتييح الينص الدسيتوري إصيدار ميا يليزم مين االنحو الذي يأخذ بعين اإلعتبار  على

 .تشريع، إن لم يكن يأمر بذلك
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 :قيام حالة اإلغفال التشريعي: المطلب الثاني

ليس من  خالف على أن العقل البشري يبقى قاصراً عن اإللميام بالمسيتقبل، وتوقعيه بشيكل دقييق لميا سييطرأ مين أحيداث أو تطيورات       

نظمة، وذلك ما يعد تقاعساً عن الوظيفية ر من األلى اإلغفال التشريعي تعد سمة في كثيإالتشريعية، غير أن الواقع يشير  تستوجب اإلحاطة

سيباب ذاتيية تعيود إلرادة أ ليىإسيبابه التيي تيم تقسييمها ألتزام دستوري، وهذا ميا سينبحث فيي وعي التشريع، بل إخالالً با المنوطة بالمشرع

التأسيسيييية وخارجييية عييين إرادة ، وأخييير  تخيييرج عييين إرادتيييه وتتعليييق باسيييباب موضيييوعية خاصييية بالسيييلطة (ولالفيييرع األ)المشيييرع 

 (.الفرع الثاني)المشرع

 :اتية تعود إلرادة المشرعسباب ذأ: ولالفرع األ 

وقدرتيه علييى ممارسيية  بيإرادة المشييرع الذاتيييةليهييا اإلغفيال التشييريعي، هيي تلييك المتصييلة بشيكل مباشيير إمين األسييباب التيي يعييود           

مثليية فالسييلطة التشييريعية ملسييلطته التقديرييية فييي وضييع القييوانين،  سييتعمال المشييرعاسييتوري، وهييذه األسييباب تتعلييق بمييد  إختصاصيه الد

نصيب عينيهيا مصيلحة  قدر عليى تلبيية المصيلحة العامية، وهيي إذ تميارس عمليية التشيريع إنميا تفعيل ذليك واضيعةألا الشعب، وبالتالي هي

 .فراد في حماية الحقوق والحريات العامةاأل

وقيد يكيون ذليك بسيبب عيدم  ختصاصياتها،االذاتيية هيو عيدم تعيرف السيلطة التشيريعية عليى لمشيرع اليإلرادة  سيباب التيي تعيودمن األ      

سييتعمال السيلطة التأسيسيية بعييض المصيطلحات الغامضية، كالنظييام العيام، المصيلحة العاميية، وذليك ال ليه، قييررةوضيو  االختصاصيات الم

ي دبهام الذي يحوم حيول كيفيية ممارسية البرلميان الختصاصيته التشيريعية ييؤواإلإذ إن الغموض المصلحة الوطنية العليا، القواعد العامة، 

حوميية ممييا يسييمح للسييلطة التنفيذييية باسييتخدامها لصييالحه، ويقييع المشييرع فييي لييى السييلطة التنفيذييية، إإلييى تنازلييه عيين جييزء ميين اختصاصييه 

 .اإلغف ال التشريعي

لوجيدان لقيد قيرر هيذا القيانون األساسيي األسيس الثابتية التيي تمثيل ا"  2003ساسي الفلسيطيني المعيدل لعيام جاء في ديباجة القانون األ      

نتمائييه القييومي، كمييا اشييتمل فييي أبوابييه علييى مجموعيية ميين القواعييد واألصييول االجميياعي لشييعبنا، بمكوناتييه الروحييية، وعقيدتييه الوطنييية، و

الدستورية المتط ورة، سواء فيما يتصل بضيمان الحقيوق والحرييات العامية والشخصيية عليى اختالفهيا بميا يحقيق العيدل والمسياواة للجمييع 

صاصيات كيل منهيا، و فيما يخص مبدأ سييادة القيانون، وتحقييق التيوازن بيين السيلطات، ميع توضييح الحيدود الفاصيلة بيين اختدون تمييز، أ

 ستقاللية من ناحية، والتكامل في األداء من ناحية أخر ، وذلك في سبيل المصلحة الوطنيية العلييا التيي هيي رائيد الجمييعبحيث تكفل لها اال

.[15] 
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ن إتشكل بطريقة ديمقراطية حقيقية، فيالتي تكفل له القيام بوظائفه على أكمل وجه هو أن ي لة أعضاء السلطة التشريعيةن طبيعة تشكيإ      

ضيعيفاً فإنه يكون ( االجتماعي جتماعية أو ناجم عن قلة الوعياسياسية أو )يه أو مزورة، ألسباب انتخابات غير نز عن طريقكان تشكيله 

 [16] .نحراف أو اإلغف ال التشريعيفيسهل وقوعه تحت طائلة اال

 :أسباب موضوعية خارجة عن إرادة المشرع: الفرع الثاني

وكيفية صياغتها لطبيعة مبدأ الفصيل بيين السيلطات  ،تندرج األسباب الموضوعية الخارجة عن إرادة المشرع بإرادة السلطة التأسيسية      

ن السلطات العامة، كما قد تتعلق أيضا بحالة عدم االستقرار السياسي واألمني كل م ختصاصاتابموجب قواعد الدستور، وذلك عند تحديد 

 .التي قد تمر بها الدولة

فيذيية تنالو يعد مبدأ الفصل بين السلطات مظهراً مهماً من مظاهر دولة القانون الحديثية، فلكيل سيلطة مين سيلطات الدولية اليثالث الشيريعية 

 ،حتى ال تؤثر إحداها على األخر  بشكل يحد من فاعليتها فيي العميل ،التي ال تتداخل مع غيرهاة ومهامها المحدد ،ختصاصتهااالقضائية و

وتبيادل الرقابية والمتابعية بينهيا بحسيب النظيام السياسيي السيائد ، وهو ما يوفر الضمانة الكافية لخلق نوع مين التوازنيات بيين هيذه السيلطات

 ."السيلطة توقيف السيلطة"بقوليه أن " مونتسييكيو"ت، وهو ما عبر عنه الفقييه القيانوني والدستور المنظم لتشكيل واختصاصات هذه السلطا

[17]  

وفق المبيادئ ستقرار الدولة، من خالل ما يرسمها المؤسس الدستوري إلى حالة من التوازن الضرورية ال السلطاتيؤدي الفصل بين       

خل والتشابك والتكامل في الوظائف والصيالحيات للسيلطتين التنفيذيية والتشيريعية بتحديد التداواألعراف الدستورية المعمول بها في الدولة 

 [18] .بما يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم

وبالتييالي علييى  ،علييى السييلطة التشييريعية بشييكل خيياصال أن هيذا المبييدأ طييرأت عليييه عييدة تطييورات أدت إلييى تراجييع دوره، مميا أثيير إ      

إليى  اليذي أد األمير  التشيريعية والتنفيذييةطبيعية التيداخل بيين السيلطتين ول ،تطيور النظيام البرلميانينتيجية لالتشريعية في الدولية،  الوظيفة

لميواد  اسيمح للسيلطة التأسيسيية عنيد صيياغتهطمس معالم مبدأ الفصل بين السلطات خاصة في الدول التي يوجد بها حزبان رئيسيان، مما ي

حتمييال وقييوع السييلطة التشييريعية فييي حوميية ا، ممييا يجعييل ختصاصييات السييلطتين التشييريعية والتنفيذيييةاص فييي تحديييد الدسييتور وبالخصييو

 [1].تراكهما في مجال وضع القاعدة القانونيةشا بسبب ذلكوف ال التشريعي بصورة واسعة، اإلغ

ستقرار االمؤثرة سلباً في الخارجة عن إرادة المشرع، و من األسباب الموضوعية ستقرار السياسي واألمني للدولةعدم اال عامليعتبر       

ما ييؤدي إليى تراجيع دور السيلطة التشيريعية فيي وخاصة عندما تتعلق بحالة الطوارئ وحاالت الضرورة، م المؤسسات الدستورية للدولة،

زان القو  فيي الينظم السياسيية عليى حسياب كفة السلطة التنفيذية في مي ورجحان ،بمقابل تزايد دور السلطة التنفيذية ختصاصاتهااممارسة 

صييالحية إصييدار بممارسيية ( أو الحكوميية الييرئيس)التييي تسييمح للسييلطة التنفيذييية لمواجهيية هييذه الظييروف االسييتثنائية، والسييلطة التشييريعية 
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للسييلطة ختصيياص االصيييل ية ضييمن االصييول الدسييتورفييي المسييائل التييي تييدخل حسييب األ (لييوائح الضييرورة) نونقييرارات لهييا قييوة القييا

ساسييي ميين القييانون األ( 33)المييادة ، كمييا هييو الحييال فييي النظييام الدسييتوري الفلسييطيني، طبقيياً لمييا جيياء بيينص زمييةلمواجهيية األ التشييريعية

ليرئيس السيلطة الوطنيية فيي حياالت الضيرورة التيي ال تحتميل التيأخير فيي غيير أدوار انعقياد المجليس :" وتعديالتيه 2003لسنة الفلسطيني 

 [11]...دار قرارات لها قوة القانونالتشريعي، إص

 :الرقابة الدستورية على حالة اإلغفال التشريعي: المبح  الثاني

 ي، وهيذه هيييجابور ونطاقه، وتنبسع على النشاط اإللتزام بحدود الدستلقوانين شرعت لحمل المشرع على االالرقابة على دستورية ا      

متنياع المشيرع عين تنياول ي اللمشيرع، أ يرية على النشاط السلبفهل يمكن الرقابة الدستو لقوانين،على دستورية االصورة التقليدية للرقابة 

ضيوابع وحيدود رقابية القاضيي وعليه سيتم معالجة ذلك بالبحث في  .لزام الدستور له بتنظيمهاإت حال موضوع معين من الحقوق والحريا

 (.المطلب الثاني)ثار التي تترتب على حالة اإلغف ال التشريعي واآل ،(ولالمطلب األ)الة اإلغفال التشريعي الدستوري على ح

 :ضوابط وحدود رقابة القاضي الدستوري على حالة اإلغفال التشريعي: ولالمطلب األ

  [19] : تشكل الضوابع الرقابية العامة نفسها قيد أو محدد ذاتي لقضاء ما، وهذه الضوابع العامة يمكن حصرها كما يلي       

أن تكون الرقابة في إطار الدستور ال خارجه، ومع ذلك نجد أن بعض النظم أخذت بالرقابة داخل إطيار الدسيتور وخارجيه كالمحكمية : والً أ

 [20] .العليا األمريكية في الفترة التي أطلق عليها مصطلح حكومة القضاة

 .لسياسيةأن ال تتعرض لمالءمات التشريع وبواعثه، وأن ال تتعرض لألعمال ا: ثانياً 

 .وجود ضرورة قصو  تبرر التعرض للمشكلة الدستورية، وإقرار القاضي الدستوري بقرينة الدستورية لمصلحة التشريع: ثالثاً 

وهيي الضيوابع التيي تليزم المحكمية بهيا نفسيها فيي مجيال : ميز الفقه الدستوري بين الضوابع الرقابية على اإلغفال التشيريعي الذاتيية       

أو الحيدود العامية  ،ختصاص رقابتها، وبيين نيوع آخير مين الضيوابعا  الدستورية في مجال القوانين واللوائح التي تدخل في تحريك الدعو

  [20]  .التي تظهر قيمة هذه الضوابع والحدود العامة في أثناء قيام القاضي ببحث مد  دستورية القانون المطعون فيه

يطالي إلى القول بأنه ال يوجد تالزم دائم بين النص والقاعدة، باعتبار أنه توجد قواعد قانونيية إلهذا الشأن ذهب جانب من الفقه ا وفي       

لذاتية ومن هنا سيتم معالجة ذلك من خالل ضوابع القاضي الدستوري ا [3] ال يحملها نص معين كالقاعدة العرفية والمبادئ العامة للقانون

 .(الفرع الثاني)قاضي الدستوري الرقابية من خالل القواعد وضوابع ال ،(ولالفرع األ)من خالل النصوص 
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 :ضوابط القاضي الدستوري الذاتية من خالل النصوص: ولالفرع األ

فييراد فييي كيفييية تنظييم شييؤون حييياتهم وتسييير عتبيياره تجسييداً إلرادة األاالزاوييية فييي بنياء دوليية القييانون ب يعيد الدسييتور بييال شيك حجيير       

ساسيي فيي الدولية مين جهية أخير ، فهيو يحتيل مجتميع مين جهية، وبصيفته القيانون األالمنظم للحرية والسيلطة داخيل ال مؤسساتهم، كما يعد

 [18].المرتبة األولى في قوانين الدولة التي عليها االلتزام والتقيد بما ورد فيه من أحكام

لنافذة فيي الدولية، فميؤد  ذليك، هيو خضيوع كيل القواعيد القانونيية تقرر سمو القواعد الدست ورية على كل القواعد الق انونية العادية ا        

أو مين حييث الموضيوع، ومعنيى ذليك أن مبيدأ سيمو القواعيد الدسيتورية هيو مبيدأ عيام  ،ألحكام القواعد الدستورية، سواء من حييث الشيكل

 [18].حترامهاينها القضاء الدستوري في الدولة يتوجب على جميع السلطات العامة ومن ب

تكون الرقابة على دستورية القوانين في نطاق الدستور ال خارجه عنه، وهيو ضيابع مسيلم بيه للرقابية عليى دسيتورية القيوانين بصيفة        

عامة وفي الرقابة على اإلغفال التشريعي، وبالتالي ال بد أن تنصب رقابة اإلغفي ال التشيريعي عليى مراقبية إغفيال المشيرع أو قصيوره فيي 

بحيث أن هذا اإلغفال التشريعي من شأنه االنتقاص أو تجاهل الضمانات التي قررهيا  ،موضوع خالفاً لما ورد في الدستورتنظيم مسألة أو 

 يجعييل هييذا اليينص غييير دسييتوري أو ممييا ،يحييول دون ممارسييتها بالشييكل الييذي كفلييه الدسييتور ،أو إغفييال فييي التنظيييم قيييداً عليهييا ،الدسييتور

أو الحكيم بعيدم  ،القصيور وأيتطليب تيدخل القضياء لتشيخيص هيذا الخليل  ، األمر الذيأو ببعضها هاجميعالتشريع غير دستوري بنصوصه 

هذا اإلغفال خالل مدة محددة، وإال كان جزاء ذليك عيدم دسيتوريته، وهيذا يقتضيي أن تكيون معالجة أو تنبيه السلطة التشريعية ل ،دستوريته

يث ينحصر دور القاضي في المطابقة بين القانون المطعيون فييه وبيين الدسيتور فقيع، بح ،الرقابة الدستورية داخل إطار الدستور ال خارجه

  [20] .وقد أخذ بهذا االتجاه، المحاكم الدستورية في مصر وألمانيا االتحادية وايطاليا

تقضى دائماً بعيدم نهجاً بأن ت يبتها على اإلغفال التشريعي الجزئفي نطاق رقا نتهجتقد إ المحكمة الدستورية العليا المصريةوكانت         

من أحكام،  يا إلى كامل ما ورد بالنص التشريعتمد رقابته أن دستورية النص فيما لم يتضمنه أو فيما أغفله، أو فيما تضمنه من قصر دون

 .رقابة دستورية القوانين نطاق يأعملتها ف يت نفسها لذات القيود الذاتية التكما أن المحكمة عند مباشرتها لرقابة اإلغفال التشريعي أخضع

، فضييالً عيين ياختصاصييها برقابيية اإلغفييال التشييريعتخييذت المحكميية الدسييتورية العليييا ميين سييمو الدسييتور أساسيياً أقامييت عليييه حيييث ا       

ر اليدول إسباغها أكبر قدر من الحماية للحقوق والحريات وفقًا ألوسع نطاق ومحددة مضمون كل حق أو حريية وفقًيا لميا تعارفيت علييه أكثي

مين خيالل رقابتهيا لإلغفيال تراقب من خالله دستورية القوانين، في حين أن المحكمة حافظ ت  يراطية عراقة، وهو ذات األساس الذالديمق

على الحدود الدستورية للعالقة بينها وبين السلطة التشريعية فلم تخاطب المشرع من خالل أحكامها ولم تسيتعمل طريقية األحكيام  يالتشريع

 [8].يشريعيعازية أو المناشدة لسد النقص التاإل
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 :لرقابية من خالل القواعدا ضوابط القاضي الدستوري: الفرع الثاني

ن يينظم أيأخيذ أحيد صيورتين الصيورة، األوليى في الفقيه حيول رقابية القاضيي الدسيتوري لإلغفيال التشيريعي واليذي  ثار جدل واسع        

سيمى باإلغفيال الجزئيي، لة وهيو ميا ي  أجوانيب هيذه المسي جمييعبيالتنظيم لة معينة ولكن يأتي تنظيمه بصورة قاصرة فيال يتنياول أالقانون مس

  [21].والصورة الثانية تتحقق عندما يغفل المشرع تنظيم موضوعا ما نص الدستور على ضرورة تنظيمه وهو ما يسمى باإلغفال الكلي

  :إلغفال التشريعي الجزئيا الرقابة على: ولىالصورة األ

ذلك التنظييم النياقص مين جانيب المشيرع لموضيوع ميا مميا ييؤدي إليى المسياس واالنتقياص مين : يقصد باإلغفال التشريعي الجزئي         

المشيرع أو  الضمانات المقررة فيي الدسيتور أو فيي القيوانين السيابقة أو تقليل مين فاعليتهيا، ففيي حالية اإلغفي ال التشيريعي الجزئيي ال يمتنيع

يسكت عن تنظيم ما عهد إليه الدستور من تشريعات، بل العكس نكيون أميام موقيف إيجيابي للمشيرع فيي التيدخل بالتشيريع والقييام بالتزاميه 

بشكل متكامل وشامل مما  معظمهاالدستوري بالتشريع أو تنظيم مسألة ما، إال أن هذا التنظيم يأتي قاصراً عن اإلحاطة بجوانب الموضوع 

 .كل تهديداً أو انتقاصاً من الحقوق والحريات المقررة في الدستور أو تقليل فاعلية ضماناتها المقررة في قوانين أخر  سابقةيش

، أو نتيجيية لوجيود عييوب (كالخطيأ والتكيرار)يأتي اإلغف ال التشريعي الجزئي نتيجية لوجيود عييوب شيكلية فيي الصيياغة التشيريعية        

ويكون ذلك مبرراً كافياً المتيداد  ،وهذه العيوب من شأنها أن تجعل القانون غير دستوري ،(الغموض أو التعارضكالنقص أو )موضوعية 

ألن القاعدة القانونيية موجيودة وتخضيع مين حييث األصيل للرقابية عليى  ، ذلكرقابة المحكمة الدستورية في حالة اإلغفال التشريعي الجزئي

وبها أو يعتيرهييا ميين نقييص أو قصييور فييي التنظيييم ميين شييأنه المسيياس بالموضييوع أو الحييق محييل بمييا فييي ذلييك مييا يشيي ،دسييتورية القييوانين

  [22].التنظيم

بالرقابة الدستورية في أن الدستور يكفل لكيل حيق أو حريية ني ص عليهي ا الحمايية مين  يس شمول اإلغف ال التشريعي الجزئ يتمثل أسا      

يكفلهيا الدسيتور لحقيوق الميواطنين وحريي اتهم، والتيي  يالتي ةالضمان يوتتمث ل ه ذه الحماية ف النظرية،جوانبها العملية وليس من معطياتها 

 يفي لها  كافالً تصورها الدستور نطاق اً فاعالً لها، وشرط ذلك بطبيعة الحال أن يكون تنظيمها  ينتفاع بها فى الصورة التلال شرطاً  تبرعت  ا

ضمان قيمتهي ا العمليية، فكيل مخالفية للدسيتور سيواء تعميدها المشيرع أو انزليق  يلها شأن ف يلتوأن يحيع بكل أجزائها ا ،مجاالتها الحيوية

 [1].قصد يتعين قمعها إليها بغي ر

المحكمة الدستورية العلييا أصدرت لى ما صدر عن المحكمة الدستورية المصرية من أحكام بشأن اإلغفال التشريعي، حيث إونشير هنا     

مين ( 3)ليى عيدم دسيتورية الفقيرة إول انتهيى لجزئيي ثالثية أحكيام، كيان الحكيم األمتناع التشيريعي ام دستورية االبعد 2002في مصر عام 

قاميت أالخاص بتأجير وبيع األماكن وتنظييم العالقية بيين الميؤجر والمسيتأجر، وذليك ألنهيا  1881لسنة ( 131)من قانون رقم ( 11)المادة 

ليى كليهميا، لكين الينص ليم إسياواة يحيتم أن تمتيد هيذه الحمايية على أساس الجنس، فيي حيين أن مبيدأ الموالمرأة يز بين الرجل يمن التم اً نوع
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مين قيانون ( 23)وكيان الحكيم الثياني قيد قضيى بعيدم دسيتورية الميادة " ييزاً بيين كيل مينهم دون سيند مين القيانون يقيام تمأيلتزم هذا النظير و

نتهيى إليى عيدم اد قيرارات مصيلحة الجميارك مين الرقابية القضيائية، والحكيم الثاليث بعياألميا يتضيمنه مين  1813لسينة ( 11)الجمارك رقم 

يجيار اليذي يلتيزم المييؤجر نتهياء عقيد اإلاليم تتضيمن الينص عليى ، بيالنظر إليى أنهيا 1811لسينة ( 28)خييرة مين الميادة دسيتورية الفقيرة األ

 [23].الوفاة أو بالتركبتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء ب

 :(السكوت التشريعي)الرقابة على اإلغفـال التشريعي الكلي : الصورة الثانية 

هو تنظيم مسألة ما أو عدم التدخل بالتشريع في موضوع معين ويخضعونه فيي بعيض ( السكوت التشريعي) اإلغف ال التشريعي الكلي      

 .ويدخل في صميم السلطة التقديرية للمشرع فة،النظم لرقابة القاضي الدستوري بمعالجات مختل

حيانا قصداً أو سهواً عن تنظيم بعض المسائل بصورة كاملة إليى الحيد اليذي يفقيد النصيوص الدسيتورية فاعليته  ي ا، أو أيتخلى المشرع      

صييورة التيي كييان ينبغييي أن تكييون ينظمهيا بصييورة منقوصيية فيي أحييد مقوماتهييا أو فيي بعييض جوانبهييا، بميا يخييل بالحماييية الواجبية لهييا وبال

ه المبيين فيي فيترتب على ذلك فراغ تشريعي ال يتماشى مع التزام المشرع بضيرورة ممارسية اختصاصيه التشيريعي عليى الوجي، [5]عليها

مين خيالل فعلى القاضيي الدسيتوري التصيدي لمعالج  ي ة هيذا الفيراغ بوصيفه حاميياً للدسيتور، . [24](ساسي في الدولةالقانون األ)الدستور 

 .اإلعالن بوجود مخالفة دست   ورية يتوجب على المش    رع التدخل لرفعها من خالل التشريع

عن التنظيم ليس محالً لرقابة الدستورية من جانب القضاء في الكثير من النظم وحتيى تليك الينظم التيي تراقبيه،  اإلغف ال التشريعي الكلي نإ

لى ما هو أكثر من المناشدة أو الدعوة إلى ملء الفيراغ التشيريعي باسيتثناء القلية النيادرة التيي يعتبير ال تراقبه مراقبة جادة لتصل في مداها إ

لكين  .فيها القاضي الدستوري شريكاً للسلطة التشريعية في مباشرة اختصاصها كما هيو الحيال بالنسيبة للمحكمية الدسيتورية بجنيوب أفريقييا

يوجييب الدسييتور التنظيييم فييإن التنظيييم يكييون رخصيية ميين حييق المشييرع أن يسييتخدمها أو ال  كييف نعييالج مسييألة السييكوت عيين التنظيييم إذا لييم

  [21].وال يسأل عنها المشرع أمام القاضي الدستوري ،يستخدمها وأن يتخير الوقت المناسب لذلك وهذه مسألة سياسية وليست قانونية

التشريعي الكلي، ومن بينها دسيتور  اإلغف الوانين حق الرقابة على نظمة الدستورية أعطت لجهات الرقابة على دستورية القبعض األ      

غفيال وضيع إالبرتغال والمجر، أما المحكمة الدستورية العليا في مصر فقد ذهبت إلى أن االلتزام المفيروض عليى السيلطة التشيريعية بعيدم 

  [25].ليه رقابة القضاءإماً قانونياً، وبالتالي ال تمتد التزالتزاماً سياسياً وليس اعتبر ، ي  (الكلي اإلغف ال)معين نص عليه الدستور 

، بيان األساس القيانوني اليذي يمكين االسيتناد علييه فيي إجبيار (السكوت التشريعي)قتضي المعالجة القضائية لإلغفال التشريعي الكلي ي      

ا يكفيل للقاضيي الدسيتوري أحقيتيه فيي مراقبية امتناعيه، البرلمان على ممارسة اختصاصه التشريعية بالطريقة المشار إليها في الدستور، بم

الذي إذا ما تحقق جاز للقاضي إعالن وجود مخالفة دستورية، كان السكوت عليها حكمياً واضيحاً بيأن هنياك منطقية فيي التشيريع ال يراقبهيا 

 .القضاء
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 :آثار حالة اإلغفـال التشريعي: المطلب الثاني

ي نقيص أن إا من قبل المخاطبين بهيا، وليذلك فيمكانية قبولها وتطبيقهإدتها على واقعية هذه التشريعات وتعتمد فاعلية التشريعات وجو      

و اإلغفي ال مين فيراغ تشيريعي يضيعف أالواقع، ما يترتب على هذا الينقص و قصور فيها من شأنه أن يجعل هذة التشريعات منفصمة عن أ

، (ولالفيرع األ)فراد اعلية الحقوق والحريات العامة لألالجوانب الالزمة لفجميع يم الضمانات الواردة في الدستور، وهنا يظهر ضعف تنظ

ستقرارها، وهنا يظهر دور رقابة اإلغف ال التشريعي التي يمارسها القضياء الدسيتوري اوتخلخل المراكز والعالقات القانونية في المجتمع و

 .(الفرع الثاني)في معالجة النص التشريعي

 :فرادر حالة اإلغفـال التشريعي على األثاآ: ولالفرع األ

فيراد لتلبيية مصيالحه ليى غييره مين األإفيي حاجية  وهيو القيدم، منيذ الجماعية فيي العيي  غرييزة وتسكنه الطبع، جتماعيا كائن اإلنسان      

 حاجاته يوفر وكي باألمن يشعر كي كوذل المدينة، ثم القرية إلى العشيرة إلى األسرة من ابدءً  المختلفة بصوره التجمع إلى وحاجاته، فيميل

 أد  اآلخيرين، ميع متعيددة عالقيات فيي يدخل (الجماعة( التجمع هذا في يدخل فرد كل نإ وحيث توفيرها، عن وحده يعجز التي األساسية

وااللتيزام فيراد التنظييم واجيب االتبياع مين قبيل األ إليى للوصيول الجماعية ومصيلحة الفيرد مصيلحة بيين ييوائم بشيكل وتنظيمهيا تطورهيا

 [18].بالمحافظة عليه

عد حماية الحقوق والحريات األساسية من أساسيات وأهداف الرقابة الدستورية، فالدسيتور يتضيمن مجموعية مين الحقيوق والحرييات ت        

حس بوجود هذا الحق فالمواطن ال ي .[8]بالتدخل لحمايتها حتى ال تكون حبيسة الدستور لتزاماً ااألساسية التي تفرض على المشرع العادي 

 .إال بتنظيمها أو الحرية المضمونة دستورياً 

ن تحديد مضامين الحقوق والحريات ميرتبع بالمشيرع لكين إوالحريات أن يكون متكاماًل، حيث يتطلب من التنظيم الدستوري للحقوق       

ل في دستورية القوانين ينحصير فيي النصيوص ختصاص القضاء الدستوري بالفصاتحت الرقابة المباشرة للقاضي الدستوري، موضًحا أن 

 .القانونية التي أوردها المشرع في مجال تنظيمه لموضوع معين

 حمايية وهيي تحقيقهيا إليى الدسيتورية القاعيدة تسعى التي باألهداف وظيفته يحدد الدستور شكل العالقة وينظمها بين الحاكم والمحكوم، وترتبع     

 [18].أخر  جهة من تقدمه وكفالة واستقراره وأمنه المجتمع كيان وحفظ جهة من لألفراد امةوالع ساسيةاأل والحريات الحقوق

فيراد وهيذا مين شيأنه أن يعطيي لهيذه الحقيوق والحرييات قيوة النصيوص الدسيتورية ر على الحقوق والحريات العامة لألكفلت معظم الدساتي

وضيع نصيوص محكمية و المشيرع العيادي أالتزاماً على المشرع الدسيتوري  بوموقعا يقع في قمة هرم التدرج القواعد القانونية، وهذ يرت

حترامه، وتحظر المسياس بيه مين أيية اواعد واألحكام الكفيلة بحمايته وستقالل القضاء، وتضع القايل، تؤكد على مبدأ الصياغة ال تقبل التأو
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اصرا، وذلك بيأن أغفيل أو أهميل جانبيا مين النصيوص القانونيية فراد تنظيما قلمشرع الحقوق والحريات العامة لألسلطة أو جهة، فإذا نظم ا

 [6].بضماناتها التي هيأها الدستور وفي ذلك مخالفة للدستور خالالً إال بها، كان ذلك إالتي ال يكتمل هذا التنظيم 

االعتيراف والحمايية لعيدد مين  ضيمنأفرد المشرع الفلسطيني باباً مستقال للحقوق والحريات العامة في القانون األساسيي الفلسيطينيت ت      

الحقوق، كحق التقاضي والتنقيل والعميل والتعلييم والسيكن، والحرييات اإلعالميية والسياسيية، وحمايية الحريية الشخصيية وحرمية المسيكن، 

 وباستعراض نصوص هذا الباب لم يفرد نص خاص يتضمن حمايية الحيق فيي الصيحة كحيق مين حقيوق اإلنسيان األساسيية، واليذي ال يقيل

 .عتراف الصريح بها وبنص دستوري خاصريات العامة التي تم االأهمية عن غيره من الحقوق والح

ضيفاء الحمايية الدسيتورية عليى هيذا إتور مين خطيوة أوليى ومهمية فيي طرييق على الرغم مما يشكله النص على الحق في صلب الدسي      

ف بها دوليا في النظام القانوني الداخلي، ولمينح الحيق قيمية أعليى مميا يمنحيه الحق، وضمان فعاليته ونفاذهت فهو وسيلة دمج القواعد المعتر

لييذلك يظهيير اليينقص القييانوني حييين أغفييل المشييرع الدسييتوري الفلسييطيني اليينص  [26]التشييريع العييادي، ورفعييه إلييى قميية النظييام القييانوني 

األخير ، وكمييدخل ضيروري ومنطقيي لممارسييتها ، كحيق ال غنيى عنييه مين أجيل التمتييع بحقيوق اإلنسيان الحيق فييي الصيحةالصيريح عليى 

 [28].عتراف صريح وحماية وضمانات واضحة في العديد من الدساتير الحديثة المقارنةابينما كان للحق في الصحة  ،[28]

القييانون  ييينظم -1: المتعلقيية بييالحق فييي الصييحة علييى [15]( 22)فييي المييادة  2003ساسييي الفلسييطيني المعييدل لعييام أشييار القييانون األ       

سير الشيهداء واألسير  ورعايية الجرحيى والمتضيررين أرعايية  -2. خيدمات التيامين االجتمياعي والصيحي ومعاشيات العجيز والشييخوخة

 .والمعاقين واجب ينظم الق انون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتامين الصحي واالجتماعي

ت نجد أنه قد أفيرد ميادة وحييدة لحقيوق الميريض، وذليك ضيمن 2003لسنة ( 20)مة الفلسطيني رقموباستعراض ألحكام قانون الصحة العا 

الحصيول عليى الرعايية  -1:الفصل المنظم لعمل المؤسسات الصحية، والتي قررت بأن لكل ميريض فيي المؤسسية الصيحية الحقيوق اآلتيية

الموافقية عليى أو  -3.ه الموافقية عليى تعياطي ذليك العيالج أو رفضيهتلقي شر  واضح للعالج المقتير  ولي -2.الفورية في الحاالت الطارئة

حتييرام خصوصييييته وكرامتييه ومعتقداتيييه الدينيييية ا -3.رفييض المشييياركة فييي األبحييياث أو التييدريبات التيييي تجيير  فيييي المؤسسيية الصيييحية

 [29].(2003لسنة ( 20) فلسطيني رقمقانون الصحة العامة ال)تقديم الشكاو  ضد المؤسسة الصحية أو أحد العاملين فيها  -1.والثقافية

وعليه فإن نطاق الحماية القانونية لحقوق الميريض يعيد نطياق ضييق، وال يشيمل العدييد مين الحقيوق األساسيية للميريض، التيي أغفيل        

ع بيالحقوق الصيحية فيي عيدم التميييز خيالل التمتي ،عتيراف بيالحقاال: عتراف بها وتقريرها، ومنهياشرع في قانون الصحة الفلسطيني اإلالم

وضمانات الحماية من التمييز، وكفالة الحق في الحصول على الرعايية الطبيية المناسيبة وبالعنايية الالزمية، وكيذلك الحيق فيي حمايية سيرية 

 [30].البيانات الصحية واألسرار الطبية
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المدنية منح الجهة المعار إليها الموظف سيلطة التحقييق من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة ( 81)أشار المشرع الفلسطيني في المادة         

معه، وفيي هيذا الصيدد فيإن المشيرع الفلسيطيني قيد أغفيل مسيألة هامية، تتمثيل فيي أن الجهية المعيار إليهيا الموظيف قيد تكيون جهية خاصية، 

سلطة تأديبية عليى الموظيف العيام  ، فال يجوز منح جهة خاصةنتقادلإل معرضاً فاإلعارة تكون لجهة عامة أو خاصة، مما يجعل هذا النص 

ليهيا إرع المصري حيث منح الجهة المعار ستدركه المشا الموظف، وهذا ما وإنما يقتصر دور هذه الجهة بتبلي  الجهة األصلية المعار منها

 [31].ذا كانت جهة خاصة من التحقيق معهإالموظف فيما 

ولذا فإن المشرع الفلسطيني قد أغفل هذا المبيدأ حييث نيص فيي الميادة  ،قانون أو الئحة القرار ال يلغي إعماال لمبدأ التدرج التشريعي        

 1881لسينة (  1) بشأن الالئحة التنفيذية لقانون تمليك الطبقات والشقق والمحالت رقيم  1881لسنة ( 2)من قرار وزير اإلسكان رقم  13

 أعليى مرتبية مين" التشيريع الفرعيي"ناحيية القانونيية أن الالئحية التنفيذيية والمفييد مين ال ،"ريلغيى كيل ميا يتعيارض ميع هيذا القيرا"على أن 

 .الالئحة الئحة في مرتبتها أو قانون يكون أعلى مرتبة منها يالئحة بل يلغ يالقرار ولذلك فإن القرار ال يلغ

 :آثار اإلغفـال التشريعي على القاضي في معالجة النقص التشريعي: الفرع الثاني

لتزام بحدود الدستور ونطاقه، وليذا وجيب أن ال تنحصير هيذه الرقابية عليى التشريعية على االالرقابة الدستورية لحمل السلطة وجدت        

، وأن تنبسع لتشمل نشاطه السلبي، ورجوعيا إليى القضياء المقيارن نجيد أن (الصورة التقليدية للرقابة الدستورية) النشاط اإليجابي للمشرع 

يطاليية سيبق وأن ميارس كيل منهميا الرقابية الدسيتورية عليى عييب اإلغفي ال الدستورية العلييا اإل رنسي وكذا المحكمةالمجلس الدستوري الف

 [32].التشريعي

نكار العدالة التي يعيشها القضاء الدستوري الفلسطيني بصدد الرقابة الدسيتورية التقليديية، فضيال عين أن يطليب إغير أنه وبالنظر إلى حالة 

ذه الرقابة على النشاط السلبي للمشرعت يحدث أحيانا عند غياب السلطة التشريعية، سواء بين أدوار االنعقاد، أو عندما تكون إليه ممارسة ه

ميا  ،أو عجزها عين أداء مهامهيا الموكلية إليهيا ،متناعها عمداً انعدامها، وي قاس على ذلك اغير قائمة أصالً، بسبب حلها أو الحكم ببطالنها و

وفيي مسيائل محيددة إليى ( سيتثناءا)خير، بإسيناد االختصياص التشيريعي تخياذ التيدابير واإلجيراءات التيي ال تحتميل التيأإفي  يوجب اإلسراع

 .ما يعرف بتشريعات الضرورة، وعليهجهة أخر  كالسلطة التنفيذية مثال، وهو 

لدسيتوري اليذي ييدعي أن القييام بتفسيير الينص ا ولمعرفة ما إذا كان المشرع قد قصد تحقق إحد  هذه الحاالت، يضطر القاضي إليى       

ليتزن من خيالل ذليك اآلثيار السياسيية  ،وأهدر حكم من إحكامه أم ال ،غفله ليقرر فيما إذا كان المشرع قد خالف حقيقة الدستورأالمشرع قد 

: لقيانوني اليذي يوافيق بيين الهيدفين اآلتييينواالقتصادية واالجتماعية التي من شأنها أن تحدث في حالة قيامه بيذلك، ثيم يقيوم باختييار الحيل ا

األول هو الحفاظ على المشروعية الدستورية وضمان التزام المشيرع بأحكيام الدسيتور فيي التشيريعات التيي يصيدرها، والهيدف الثياني هيو 

 [33].ها األنظمة السياسية واالقتصاديةحماية المجتمع ذاته وتجنب األزمات التي يمكن أن تتعرض ل
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نيه أوالتفسير بهذا المعنى يعنيي أن القاضيي بإرادتيه يحيدد المعنيى الحقيقيي للينص الدسيتوري اليذي ييدعي أن المشيرع قيد خالفيه، أي         

هيذا  ،[9]وهو ما يجعل وقع حكمها مقبوالً لد  السلطة التشريعية  ،يتستر وراء النصوص الدستورية ليقول بوجود مخالفة من قبل القانون

 [34].اضع الدستور حول النص محل الخالفضي حلت محل إرادة ويعني أن إرادة القا

ن قيدرة إيسياهم أيضيا فيي ممارسيتها، مين حييث ن القاضيي ال يصيبح رقييب فقيع عليى مضيمون ممارسية السيلطة، بيل هيو إوبهذا ف         

ن ال يكتميل التنظييم القيانوني للحقيوق هي من تبرر تدخله في إلزام المشيرع بتشيريع قيواني ،القاضي الدستوري في أداء دوره كحام للدستور

 .إال بها

ة تراقيب العميل ئين تراقيب القيانون إليى هيأالمفيروض بهيا  ئيةتغيرت، من هي قد وظيفة القضاء الدستورين طبي   عة إف ،وبناًء عليه         

  [34].ية للمجتم  عنجح وسائل الحكم هو وضع قواعد قانونأن من تحكم، أل ئة ريعي، وهذا يعني أنها أصبحت هيالتش  

متناع المشرع عن التدخل لتنظيم مسيألة معينية يفيرض علييه الدستوري الير  الفقه الغالب إمكانية، بل وضرورة مراجعة القاضي          

شكال القوانينأالنص الدستوري وسموه على باقي  بتراتبية الدستور تنظيمها تقييداً 
 

للمشيرع مين يجيابي اليذي ال يقيف عنيد رقابية السيلوك اإل

ليى السيلوك السيلبي للمشيرع المتمثيل فيي االمتنياع عين سين إنميا يمتيد إحكيام ومضيمون الدسيتور، وأخالل معرفة مد  تطيابق القيانون ميع 

 [1].مما يترك فراغاً قانونياً قد تستغله السلطة التنفيذية، بما ينتج عن ذلك تداخل في االختصاص ،القوانين

لحقيوق والحرييات هيم العواميل التيي قيد تهيدم اأمن المشرع يعتبر أحد  و إهماالأو سكوتاً عن عمد أقصوراً إن اإلغف ال التشريعي، إن كان 

فراد، وتمثل النقص الذي يصيب القواعد القانونية في أحد الجوانب محل التنظ م، والذي قد يتسبب فيي هيدم الضيمانات الدسيتورية العامة لأل

 .الجة النقص التشريعيلممارستها، ودور القاضي الدستوري في مع
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 :الخاتمة

وفي خاتمة الدراسة ومن خالل البحث الموضوعي لظاهرة اإلغف ال التشريعي وتأثيرها على الحقوق والحرييات العامية توصيلنا إليى        

 :النتائج والتوصيات اآلتية

 :النتائج

 أو كونييه إغفيياالً لجانييب ميين جوانييب  ،تصيياصخلتشييريعي كونييه صييورة ميين صييور عييدم االختلييف الفقييه حييول تحديييد مفهييوم اإلغفييال اا

 .فجوة تشريعية يشكل كونهلأو  ،أو كونه مخالفة ألحكام الدستور ،للموضوع محل التنظيم

 أو إغفال في التنظيم قيداً عليها يحول دون ممارسيتها  ،اإلغف ال التشريعي من شأنه االنتقاص أو تجاهل الضمانات التي قررها الدستور

 .الدستور بالشكل الذي كفله

 أو من جانب آخر الغموض أو السكوت التشريعي ،ل التشريعي سواء الجزئي أو الكليتضح ووجود نوعان من اإلغفاا. 

 ة لوجييود عيييوب ، أو نتيجيي(كالخطييأ والتكييرار)يعية يييأتي اإلغفيي ال التشييريعي الجزئييي نتيجيية لوجييود عيييوب شييكلية فييي الصييياغة التشيير

 .وهذه العيوب من شأنها أن تجعل القانون غير دستوري ،(عارضكالنقص أو الغموض أو الت)موضوعية 

  تتنوع أسباب اإلغفال التشيريعي كاألسيباب الذاتيية التيي تعيود إلرادة المشيرع، وأخير  تخيرج عين إرادتيه وتتعليق باسيباب موضيوعية

 .خاصة بالسلطة التأسيسية وخارجة عن إرادة المشرع

  والمساواة أمام القانون تجاههاامة، المتعلقة بتنظيم الصحة الع األساسيةالحقوق من العديد أغفل المشرع الفلسطيني. 

 :التوصيات

  ال بييد أن تنصييب رقابيية اإلغفيي ال التشييريعي علييى مراقبيية إغفييال المشييرع أو قصييوره فييي تنظيييم مسييألة أو موضييوع خالفيياً لمييا ورد فييي

 .الدستور

 لناجم عن اإلغفال بوصفه حاميياً للدسيتور، مين خيالل اإلعيالن بوجيود مخالفية ينبغي على القاضي الدستوري التصدي لمعالج   ة الفراغ ا

 .دست   ورية يتوجب على المش    رع التدخل لرفعها من خالل التشريع

 سيتناد علييه فيي إجبيار ان األسياس القيانوني اليذي يمكين اال، بيي(السيكوت التشيريعي)قتضي المعالجة القضيائية لإلغفيال التشيريعي الكليي ت

 .بالطريقة المشار إليها في الدستور ختصاصه التشريعيامان على ممارسة البرل

 ن تحدييد مضيامين الحقيوق والحرييات ميرتبع بالمشيرع لكين إوالحرييات أن يكيون متكياماًل، حييث التنظيم الدستوري للحقيوق  عند ينبغي

 .تحت الرقابة المباشرة للقاضي الدستوري

  وفيي مسيائل محيددة إليى جهية  ،(سيتثناءً ا)ختصياص التشيريعي التي ال تحتميل التيأخير، بإسيناد اإلاإلسراع في اتخاذ التدابير واإلجراءات

 .أخر  كالسلطة التنفيذية مثال
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 Abstract 

This study aims to clarify the concepts of the Reception Theory, as stated in the sayings 

and visions of the Reception Theory theorists: Hans Robert Yaus and Wolfgang Iser, and the 

Literary Communication Theory as presented by its pioneer Roman Jacobson. 

It presents the principles of the two theories, provides an approach to their ideas and 

visions, gives a balance of what unites the two theories and what divides them, as both 

theories agree in the role of the reader in determining the meaning, and his role in literary 

work in general, as the meaning in the text never shapes itself. Indeed, the reader should be 

present in the text in order to deduce the meaning, as the reader’s role does not stop at the 

mission of traditional interpretation only, but the literary work - as it is known - consists of 

him as an implicit reader who forms the content of the text and its subject. However, the 

Communication Theory is unique with multiple communicative elements as formed by 

Jacobson's model of communication, which contains the three basic elements for producing 

the communicative process, namely: the author, the literary work, and the reader, in addition: 

the context, the communication channel, and the code. We added to these elements the Arab 

vision in terms of its agreement or disagreement, as described by the Saudi and critic writer 

Abdullah Al-Ghathami. 

 

Key words: Reception Theory - Communication Theory - Text - Recipient - Message. 
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 الملخص

يددداظ  : هدددال الدةاإدددة ضلدددى تومددديي ماددداهي  ماريدددة الألقددديُ ظمدددا ظةدة ادددي أودددواا م نا دددري  ماريدددة الألقدددي ظة اهمددداتهدددد  

عاةمدددة لمبدددادر النادددريأي ُ مقاةبدددة عاكاةهمدددا ظة اهمددداُ . ظآيددد ةُ ظماريدددة ااتصددداا اعدبدددي ظمدددا عندددد ةا ددددها ةظمدددان جاظبسدددون

يدددت تأاقدددان ادددي دظة القددداةر ادددي تحديدددد المعندددىُ ظدظةل ادددي العمددد  اعدبدددي موازمدددة لمدددا ينمدددظ بدددي  النادددريأي  ظمدددا ي ادددر   بينهمددداُ ح

اض بددد  ضن علدددى القددداةر أن يحلدددر ادددي المددداد  النصددديةض لكدددي يسدددأنأ  المعندددىُ  بشدددك  عدددامُ ادددالمعنى ادددي الدددنب ا يصدددون عاتدددق أبددددي

ن مندددق ظقددداةر مدددمني ي شدددك   ي -ظمدددا هدددو معلدددوم -االقددداةر ا يأوو دددم عندددد مهمدددة الأاسدددير الأقليددددي احسددد ُ ظضممدددا العمددد  اعدبدددي أكدددو 

لها م  دددد  جاظبسددددون ااتصددددالي . احددددون الددددنب ظمومددددوعق ايمددددا تأاددددرد ماريددددة ااتصدددداا بعناةددددر اتصددددالية مأعدددددد  ظمددددا  ددددك 

: ضمددددااة ضلددددى. المؤلددددمُ ظالعمدددد  اعدبدددديُ ظالقدددداةر: المحأددددوي علددددى الصر ددددة عناةددددر اعإاإددددية يمأددددا  العمليددددة ااتصدددداليةُ ظهددددي

عندددد اعديددد  السدددعودي  هدددي ملحقدددي  بهمدددا الر يدددة العربيدددة ادددي مدددواحي اتااوهدددا أظ ا أراهدددا ظمدددا .اُ ظالشدددار السددديا ُ ظوندددا  ااتصدددا

 .عبدهللا الغاامي

 

 .الرإالة -المألقي -النب -مارية ااتصاا -مارية الألقي: الكلمات المفتاحية
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 : المقدمة. 1

الدةاإدددداة النقديددددة الحديصددددةض حيددددت اهأمدددد  هددددال عمليددددة الألقددددي ظااتصدددداا اعدبددددي  دددداهر  لهددددا حلددددوةها اددددي  أةددددبح 

ا بددددظة القددداةرض ضع ا ي شدددك   حلدددوة الدددنب الااعددد  ضا مددد   دددرا القددداةرُ الددداي أةدددبي ةظنيدددا أإاإدددي يا ادددي  دددا ظبيدددري الناريدددة اهأمامي

 .العم  اعدبي

م ضا ادددال(. أي القددداةر)ظالشددديأل اعإاإدددي ادددي ودددراأل  ظددد  عمددد  أدبددديُ الأااعددد  بدددي  بنيأدددق اعةدددلية ظمألقيدددق  نب عاتدددق ا ي قدددد 

ماددداهر    ا،يددددةُ يمكددد  مدددد   رلهدددا أن ينددددأ  المومددددوث النمدددالي للددددنبُ بينمدددا يحددددد  ايمأددددا  الاعلدددي مدددد  اعددد  الأحق دددد  الدددداي 

 .ينن ل القاةر

مها الدددنبُ ظهددداا الاعدددد   ظا تاهدددر جماليدددة الأااعددد  ضا مدددد   دددرا مدددرظة القددداةر عبددددر م ألدددم ظجهددداة النادددر الأددددي ي قدددد 

ظيأ ل ددد  اهدد  الدددنب مددد  . القددداةرض ينعدد  العمددد  اعدبددي يأحدددراض عن المووددظ الاعلدددي للعمدد  يقدددظ بددي  الدددنب ظالقدداةرالدداي يقدددوم بددق 

 .القاةر امأرا أا  امأااة مرن يساير النب اي توجيهق العام

 :(دراسة في النظرية)مفهوم التلقي واالتصال األدبي . 2

 :نظرية التلقي 1.2

اة هددداا العصدددرض ممدددا أد ن بدددق يسدددعى النقدددد المعاةدددر ضلدددى تنددداظز  المعدددايير ظالماددداهي  اعدبيدددة القديمدددة الأدددي ا توااددد  تحدددو 

ظمددد  المرحدددل أن النقددداد لددد  ينددددظا أةمدددية مناإدددبة . ضلدددى ةدددياةة ة يدددة جديدددد  ت عددد ث الأقاليدددد الراإددد ة المأعل قدددة بالعمددد  اعدبدددي

ددا ظحيي ددا يعددير حياتددق عبددر ووامينددق بو"للأعبيددر عدد  ةةبددأه  اددي الأحددرة مدد  ظدد  مددا هددو مدد لو  أالدد  مدد  الددنبض  ةدداق ظياميددا ملموإي

 [ 1". ]ال اةةُ ظظ  عرواتق بالسياواة ااجأماعية ظالصقااية الأي يأنق  اي ض،اةها

ظددد  الدةاإددداة النقديدددة باتندددال ( الدددنب)ظالأوودددم عندددد  ض ضع تحر  ُ ظهدددو مدددا إددداعد علدددى  هدددوة ماريدددة (القددداةر)لددد  يددددم ،دددويري

ا ينبغدددي للباحصدددة عبدددوةلض للوةدددوا ضلدددى ماريدددة ااتصددداا اعدبددديُ الألقددديُ الأدددي إدددأعد  دددا لاهدددوة ماريدددة الأواةددد ُ ظجسدددري ضةهاةي

 .ظالولو  ضلى مااهيمها ظأإسها ظمنرياتها

دددق بدددق الدةاإددداة اعدبيدددة ادددي الووددد  الحامدددرض اقدددد  ظظدددان لناريدددة الألقدددي ت  يرهدددا الها ددد  ادددي ال ريقدددة أظ المدددنه  الددداي ت وج 

أدددا  مدةإدددة ظومسدددأام  النقديدددةُ مشددد ة جماليدددة الألقدددي  هدددام  ةظبدددرة "ادددي مهايدددة السدددأينياة مددد  القدددرن العشدددري  ب لماميدددا علدددى يدددد ظ 

مشدددد ة هددددال الناريدددة اددددي  ددددرظ  إياإدددية ظاجأماعيددددة ظ قاايدددة م ألاددددةض أإددددهم  ادددي  هوةهددددا ضلددددى ". ظلاغددددامز أيددد ة"ُ ظ"يددداظ 

  العالميددددة الصاميددددةُ ظأةادة الأقددددا،ظ مددددظ الأدددداةي ض ظمدددد   دددد   ظظامدددد  ألماميددددا تمددددر بمرحلددددة امهدددد ام بعددددد الحددددر [1. ]السدددداحة النقديددددة

ا ع  الدةاإاة الأاةي ية   [2. ]اتنه  ضلى القاةر بعيدي
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ظتعدددد  ماريدددة الألقدددي مددد  أهددد  الناريددداة المعاةدددر  الأدددي اهأمددد  بالقددداةرض حيدددت أ دددا أةدددحا  هدددال الناريدددة يندددادظن بامأقددداا 

ظهنددداا أإدددبا  إددداعدة جماليدددة الألقدددي علدددى احدددأرا . ودددة بدددي  القددداةر ظالدددنبالبحدددت مددد  العرودددة بدددي  المؤلدددم ظالدددنبُ ضلدددى العر

ولدددد  الدةاإددددة النقديددددة اعلماميددددة المعاةددددر ُ ظهددددو اإددددأاادتها مدددد  تيدددداةاة معرايددددة م ألاددددة ظالااهراتيددددةُ ظعلدددد  ااجأمدددداثُ ظعلدددد  

دة القددداةر ظجددداألة ماريدددة الألقدددي بوةددداها ةد  اعددد  علدددى ج [1. ]الدددنا ُ ظالأ ظيددد  ظعلددد  اللغدددة ظالأواةددد  ميدددظ الناريددداة الأدددي جدددر 

دددا بوةددداها ةد  اعددد  علدددى الومدددعيي   مددد  العمليدددة ايبداعيدددةُ ظالبنيويدددة الأدددي تنادددر ضلدددى العمددد  اعدبدددي علدددى أمدددق مدددب مغلددد ُ ظأيلي

ظمادددددرته  الماديدددددة ظالدويقدددددة ضزاأل الدددددنبُ ظ وةتهدددددا مدددددد ظددددد  ااتناهددددداة الأدددددي أةالددددد  الأددددداةي  ادددددي تلقدددددي اععمددددداا اعدبيدددددةُ 

ي  الدددرظ ُ ظالماةظسددديي  الددداي  أهملدددوا الب عدددد النمددداليُ ظةيرهدددا مددد  ااتناهددداة الأدددي ا تأاددد  معهدددا مدةإدددة ظومسدددأام  ظالشدددكرمي

 [3. ]اي ،ريقة تعاملها مظ النب

 :رواد نظرية التلقي 2.2

ض Wolf Gang Izer"" "ظلاغددددامز آيدددد ة"ُ ظ"Hans Robert" "هددددام  ةظبددددرة يدددداظ : "أ دددهر ةظاد ماريددددة الألقددددي

ددداا ادددي العمليدددة ايبداعيدددةُ حيدددت يلأقددد ي يددداظ  مدددظ آيددد ة ادددي ظومهمدددا يحأرمدددان القددداةرُ ظيعيددددان لدددق مكامأدددق اللدددرظةيةُ ظدظةل الاع 

ا أإاإددي يا اددي هددال العمليددةُ بوةددم القددراأل   ددر،يا أإاإددي يا اددي تاسددير الددنب ظت ظيلددق ل  ددريكي ظضيندداد معادلددة أدبيددة جديددد  . [1. ]ظعددد 

لأااعددد  الحاةددد  بينهمددداض ظلكنهمدددا ي ألادددان ادددي مارتهمدددا ضلدددى ،دددر  ا دددأغاا عمليدددة القدددراأل  تأمص ددد  ادددي عرودددة القددداةر بدددالنب ظا

ظالألقددديض ضع يلدددظ يددداظ  العمددد  اعدبدددي ادددي أاقدددق الأددداةي يُ ظمدددا ودددام بمنهدددوداة لدددرد  ااعأبددداة ضلدددى تددداةي  اعد ُ ظ،الددد  باهددد  

قُ ادددالألقي عنددددل عمليدددة ديناميدددة تأحق ددد  باعددد  القدددراأل ض عمليدددة القدددراأل  ظالألقدددي علدددى أمهدددا عمليدددة جدليدددة ظتااعليدددة بدددي  الدددنب ظمألقيددد

 [4. ]حيت يكون المعنى مرتقبيا وابري للأغيير حس   براة القراأل ظآاا  امأااةه 

ددداا للقددداةر ادددي تحقيددد  المعندددى  ظ،الددد  يددداظ  بلدددرظة  دةاإدددة تددداةي  اعد  ادددي عروأدددق بالأددداةي  العدددامُ ظيكمددد  الددددظة الاع 

ة ظينمددددو مددددظ  ضع ظددددان مأعلقيددددا أظصددددر  [1".]أ،الدددد  بدةاإددددة اعد  اددددي عروأددددق بالأدددداةي  العددددام: "الأدددداةي ُ يقددددوا يدددداظ الدددداي يأ ددددو 

 .بموموعاة عاة ،بيعة تاةي ية ظاجأماعية

ظا أددداة آيددد ة الأوجدددق محدددو الدددنبُ بدددالأرظي  علدددى أبعدددادل النماليدددةُ ظيدددرن أن اعإدددا  ادددي ودددراأل  العمددد  اعدبدددي الأااعددد  

ر الدداي ينددأ  عنددقُ ظمددا يددرن أن ضمأددا  المعنددى يددأ  مأينددة للأااعدد  بددي  الددنب ظالقدداةرُ ظأن العمدد  اعدبدددي بددي  بنيأددق ظمألقيددقُ ظاع دد

ددا بالكامدد ُ ظمددا أمددق لددي  عاتيددة القدداةرُ ظضممددا هددو ترظيدد  أظ الأحددام بددي  اا نددي  ظيعنددي هدداا أن الددنب ماسددق لددي  هددو  [4. ]لددي  مص ي

ن تحق دد  بماردهددا معنددى العمدد  اعدبددي مدد  جهددة  اميددةُ بيددد أن الأااعدد  بينهمددا هددو العمدد  اعدبددي مدد  جهددةُ ظعاتيددة المألقددي ا يمكدد  أ

ا علددددى الماهددددوم الادددداهراتي للادددد  ظاعد  المأمص دددد  اددددي  نا يددددة [5.]مددددا يحق دددد  الددددنب الددددااةُ : )ظإددددايرل يدددداظ  اددددي علددددلُ معأمدددددي
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ني الاددد ُ بينمدددا القددداةر هدددو الددداي يبدددرز ض ادددالنب يمددد(الدددنب ظالقددداةر)ُ أظ (الاددد  ظالنميددد : )ُ ظمندددق ظلددد  ضلدددى  نا يدددة(ظالمومدددوث

ادددالنب اعدبدددي لدددق وددددةاة انيدددة تكمددد  ادددي ممألكاتدددقُ ظهدددي مرتب دددة بدددق باإدددأمراة ظازمدددة لدددقض ةيدددر أن : "النمدددااُ يقدددوا بوحسددد 

 [6".]النماا يوجد اي الااة المألقية للنب الاني

 :مفهوم التلقي 3.2

تلقدددال أي اإدددأقبلقُ ظالألقدددي هدددو ااإدددأقباا ظمدددا : يسدددأقبلقُ ظي قددداا ادددي العربيدددةأي : ظةد ادددي لسدددان العدددر  أن ارميدددا يألقدددى ارميدددا

ُ ظهدددي تأ ددداب  مدددظ الماهدددوم ((Reception Theoryظي  لددد  علدددى ماريدددة الألقدددي ادددي المصددد لي اعجنبدددي . [7]حكدددال اعزهدددري 

  [2. ]العربي اي دالأق اللغوية

َد َحِككككي   َ لِكككي   : قوا هللا عددد  ظجددد ظمددد  آيدددقاة القدددرآن الكدددري  الأدددي ظةد ايهدددا لادددقل الألقدددي وددد  َوإِنَّكككَل لَتقلَقَّكككُ اَلققكككَرَءاَد ِمكككن لَّكككدق

[ 6:إددوة  النمدد ]ظوولدددق تعددالى : ِحي ق ۚق الككرَّ ا َۚ َ لََيكككِم ل إِنَّككمق رقككَو التَّكككوَّ بَككِم َتلَِمكككات  فَتَككا َُ َءاَدمق ِمككن رَّ ُ ظوولدددق [37:إدددوة  البقددر ] ُفَتَلَقَّككك

تَلَقَيَكككاِد َ كككِن اَليَِمكككيِن َوَ كككِن الَ كككَماِل  َِعيكككد    :تعدددالى [17:إدددوة   ] .إَِذ يَتَلَقَّكككُ اَلمق
 
االمقصدددود بدددالألقي ادددي ابيددداة السدددابقة تعلمهدددا . 

 . ظتلق نها

 :التلقي اصطالًحا

المبددددادر ظاعإدددد  الناريددددة الأددددي  دددداع  اددددي ألماميددددا منددددا منأصددددم السددددبعينياة علددددى يددددد مدةإددددة منموعددددة مدددد  : "الألقددددي

ظومسددددأام ُ تهددددد  ضلددددى الصددددوة  مددددد البنيويددددة ظالوةددددايةُ ظضع دددداأل الدددددظة النددددوهري اددددي العمليددددة النقديددددة للقدددداةرُ ظعددددد  العمدددد  

ظمددد   ددد   اتنهددد  ماريدددة الألقدددي محدددو القددداةرُ بوةددداها ةد  اعددد  علدددى الناريددداة  [8] ."اعدبدددي منشددد  حدددواة مسدددأمر مدددظ القددداةر

مصددد لي الألقدددي ظمصددد لي مقددددي اةتدددب  بالناريدددة "ضن : ظالمنددداه  الأدددي اتنهددد  ضلدددى الدددنب ظأةالددد  القددداةرُ يقدددوا مدددراد مبدددرظا

تيدددة المعاةدددر  هدددي الأدددي أادددرزة ماريدددة الالسددداية الأدددي أمأنأدددقُ ادددلعا ظامددد  الالسددداة الومدددعية أادددرزة البنيويدددةض ادددلن الالسددداة الااهرا

 [5".]الألقي

 :مفهوم التلقي في التراث العربي القدي  4.2

عددر  الأدددرا  العربدددي القددددي  الألقدددي ظالأ ظيددد ض ظلكدد  لدددي  بالمصددد لحاة الأدددي هدددو عليهدددا اليددومُ ظلعددد  مددد  أبدددرز مددد  أ ددداة 

ظالمألقدددي تقدددوم علدددى اياهدددام ظالدددأاه ض اكرهمدددا مشددداةا ضلدددى علدددل النددداحلض حيدددت بدددي   ب ريقدددة ةيدددر مبا دددر  أن العرودددة بدددي  المبددددث 

ظأمدددا ابددد  إددديناُ اي شدددير ضلدددى مصددد لي مددد  أهددد  المصددد لحاة اعإاإدددية الأدددي وامددد   [9]. ادددي الالددد  ظالأميددد ُ ظددد  حسددد  ،ريقأدددق

الم لواددددةُ عليهددددا ماريددددة الألقددددي الحديصددددةُ ظهددددي المسددددااة النماليددددةُ اعندددددما يصدددد دم القدددداةر بالأشددددكيرة اللغويددددة الغريبددددة ظةيددددر 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura50-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura50-aya17.html
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ا ادددي أاددد  الأوو عددداةُ ظيندددأ  عندددق المسدددااة النماليدددة القا مدددة علدددى ظجدددود ةيدددر  دددا ةيدددر المأوو عدددةض ادددلن علدددل يحدددد  لدددق ظسدددري ظأيلي

 [11-10.]المأوو ظ

ظمدددا يومدددي النرجدددامي النشدددو  الأدددي ينددددها المألقدددي ظالقددداةر عندددد الوةدددوا ضلدددى معندددى الدددنبُ ادددالمعنى ا يددد تي المألقدددي 

ظهددددو يقأددددر  هنددددا مدددد  مصدددد لي  [12.]منددددق ضلددددى ضعمدددداا اكددددرلُ ظالناددددر ضلددددى جميددددظ الأدددد ظيرة ظالأاسدددديراةبسددددهولةض بدددد  يحأددددا  

دددا لاهدددوة ماريددداة الألقدددي ايمددا بعدددد(الأغريدد ) ظي شدددير حدددازم القر،ددداجني ضلدددى . [4.]ُ الددداي ا دددأغ  عليدددق الشدددكرميونُ ظةدداة ضةهاةي

ضعا عب ددر عدد  تلددل الصددوة  الاهنيددة : "اددي اععيددانُ حيددت يقددواأن المعددامي هددي الصددوة الحاةددلة اددي اععهددان عدد  اع ددياأل الموجددود  

عب ر بددق هيةددة تلددل الصددوة  الاهنيددة اددي أاهددام السددامعي  ظأعهددامه ُ اصدداة للمعنددى ظجددود آ ددر  الحاةددلة عدد  ايدةااض أوددام اللاددل الددقم 

هددا ادددي اععهدددان ةدددوة المعددداميُ ُ اأقدددوم ب)...(مدد  جهدددة دالدددة اعلادددا ُ ادددلعا احأددي  ضلدددى ظمدددظ ةإدددوم مددد  ال دد  تددددا  علدددى اعلادددا  

ددا ظجددود مدد  جهددة دالددة ال دد  علددى اعلاددا  الدالددة عليهددا تواةدد  لسددامي : ُ ظت شددير هددال العبدداة  ضلددى الأواةدد [13" ]ايكددون لهددا أيلي

األُ ظمددنه  القدداةر اللددمني الما دد  اددي عهدد  المنشدد  زمدد  ايمشدداألض ممددا يدددا  علددى اهأمددام حددازم بعمليددة  ظتواةدد  مصدديُ ظأمددواث القددر 

       [14.]الألقي

ا مددد  الصدددوة النايدددر  للعديدددد مدد  المماةإددداة النقديدددة الحديصدددةُ ظمددد   دددرا  ظهكدداا ظدددان الأدددرا  النقددددي العربدددي يلددمر ظصيدددري

تعميددد  البحدددت ادددي هددداا الأدددرا ُ ي ددددةا أن ماهدددوم الألقدددي ممددداة  بومدددوم تدددام ادددي النقدددد العربدددي القددددي  بمصددد لحاتق ظمااهيمدددق 

 .ة الألقي اعلمامية الحديصةالحديصة الأي أارزتها ماري

 :مفاري  التلقي ومصطلحاتم5.2 

 :ود م  مدةإة ظومسأام  منموعة م  المااهي  اعإاإيةُ ماظر منها

منموعدددة  بدددراة ظظاددداأل  ي أ مهدددا القددداةر "هدددو أحدددد الماددداهي  الأدددي جددداألة بهدددا ماريدددة الألقدددي المعاةدددر ُ ظهدددو : أفكككال االنتظكككار -1

دددا مددد   ظمدددا أن أاددد  اامأاددداة عندددد يددداظ  أدا  منهنيدددةُ تبدددرز مددد   دددرا ظةدددم المعدددايير  [15". ]النصدددو الاعلدددي حدددي  يأنددداظا مص ي

ث الصقااددددة  األ للحكدددد  علددددى النصددددو ُ ظيددددرن أن هدددداا اعادددد  م أغي ددددر حسدددد  تغيددددر العصددددوةُ ظتنددددو  ظالمقددددايي  الأددددي يسددددأعملها القددددر 

يمص ددد  الالددداأل الددداي تدددأ  مددد   رلدددق عمليدددة بنددداأل "ضمدددق : تقدددوا بشدددرن موإدددى عددد  أاددد  اامأاددداة عندددد يددداظ  [3- 11.]ظااهأمدددام

المعندددىُ ظةإددد  ال  دددواة المرظ يدددة للأحليددد ُ ظدظة القددداةر ادددي ضمأدددا  المعندددى عددد  ،ريددد  الأ ظيددد  اعدبددديُ الددداي هدددو محدددوة اللدددا  

ا مرظ ي يدددا ادددي ماريدددة الألقدددي عندددد يددداظ ُ ظي عدددد  مددد  منادددوة ظيدددؤدي ماهدددوم أاددد  اامأاددداة  [16".]ظةظاوهدددا لددددن جماليدددة الألقدددي دظةي

 [4.]ياظ  ماسق بمن لة الرظي   المنهنية لنارية الألقي
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ا لددددن القددداةر أظ السدددامظ أاددد  اامأاددداةاة ظوواعدددد يعراهدددا بالددد  النصدددو  السدددابقةض وواعدددد تكدددون "ظالدددنب النديدددد  يحدددر 

 [15".]أصر على ضعاد  ضمأاجها اق عرمة للأغي راة ظالأعديرة ظالأحويراةُ ظود يق

ظهكددداا ادددلن ضعددداد  ت إدددي  تددداةي  اعد ُ أظ تددداةي  الأواةددد  اعدبدددي تدددأ  علدددى تأبدددظ مسددداة اعاددد  مددد  ضوامأدددق حأدددى ظسدددرل 

ظتح يمدددق أظ تعديلدددق ظتصدددحيحقُ ظمددد   دددرا تحق ددد  معرادددة اعاددد ض تأحق ددد  معرادددة اإدددأنابة جمهدددوة معدددي  لدددنب محدددددُ مددد   دددرا 

اااإأةنا  بق حي    . [15.]وراأل  النبُ ظيؤظد هاا أن العروة بي  النب ظالقاةر عروة جمالية ظتاةي ية معي

 [. 6.]ظتأ لم اعمامة المرجعية عا  اامأااة حس  ياظ  م   ر ة عوام  ة يسة

 .الأنربة القم سبقة الأي اظأسبها النمهوة عند النن  الاي ينأمي ضليق النب -

 .الأي ياأرض معراأها(  يماتها)ظموموعاتها  ك  اععماا السابقة  -

ظلدددالل يبقدددى أاددد  اامأاددداة . أي الأعددداةض بدددي  العدددال  الأ يلدددي ظالواودددظ اليدددومي: الأعددداةض بدددي  اللغدددة الشدددعرية ظاللغدددة العمليدددة -

 دددر ظودددد ظدددان لهدددال الناريدددة أ  .اإدددأراتينية منهنيدددة ت عدددي  القددداةر علدددى دةاإدددة ،بيعدددة الألقدددي ظ صوةددديأق ادددي تددداةي  الألقدددي

بددددداةز اددددددي دة  اع دددددر اعدبدددددديض ضع يعمدددددد ،ا اددددددة مددددد  البدددددداحصي  ظالداةإدددددي  ضلددددددى جعددددد  المؤلددددددم با  ددددداُ ظالقدددددداةر مألقي يددددددا 

  [.17.]ظمسأقبري 

المسددددااة الااةدددلة بدددي  اامأادددداة : "تعدددد  المسددددااة النماليدددة مددد  المادددداهي  الأدددي ظمدددعها يدددداظ ُ ظيعندددي بهدددا: المسكككافة اللماليكككة -2

دددا [15".]النديددددالدددقم ع ى ظ هدددوة العمددد   ظوددددة  العمددد  ... المسدددااة الواوعدددة بدددي  امأاددداةاة القددداةر عددد  العمددد  : "ظيعندددي بهدددا أيلي

دل [15".]الاعلية على الوااأل لألل اامأااةاة ا يأم  ماهوم اعا  ظيعل  ا ماهومي  . ظما يعد  أيلي

ل أهدددد  اعإدددد  ايجرا يددددة لوةددددم يعددددد  ماهددددوم القدددداةر اللددددمني مدددد  المادددداهي  المنسددددوبة ضلددددى آيدددد : القككككارض ال ككككمني -3 ةُ ظيعددددد 

دل باللدددرظة : "العرودددة الأااعليدددة بدددي  الدددنب ظالقددداةرُ ظيعندددي بدددق ُ دظن أن تحدددد  ضن هددداا الماهدددوم . بنيدددة مصدددية تأوو دددظ حلدددوة مألددد ه

دد ددد ُ ظيصددي هدداا حأددى عندددما تبدددظ النصددو  ظظ مهددا تأعم  د تناهدد  يلددظ بنيددة مسددبقة للدددظة الدداي ينبغددي أن يأبنددال ظدد  مألدد ه علددى حد

ظلددداا االقددداةر اللدددمني  دددبكة مددد  البنيددداة الأدددي تسدددأدعي تناظبيدددا ي لددد دم القددداةر اهددد   [18".]مألقيهدددا الممكددد ُ ظأمهدددا تقصددديق باعاليدددة

 [18".]النب

ا الألقددددي ضلددددى بنيددددة مصددددي ةض مأينددددة للعروددددة : "ظتددددرن بشددددرن ةددددالي أن القدددداةر اللددددمني ماهددددوم ضجرا ددددي يددددن   عدددد  تحددددو 

ظالقددداةر اللددددمني   [16".]ألقددديُ ظيعب دددر عددد  ااإدددأناباة الاني ددددة الأدددي يأ ل بهدددا اعددد  الألقدددي ادددي الدددنبالحواةيدددة بدددي  الدددنب ظالم

ددديض يصدددبي الاهددد  بالعرودددة معدددق اعدددري " ة يلدددظ القددداةر ادددي مواجهدددة الدددنب ادددي ةددديز موودددظ مص  ظبدددااأراض هددداا  [16 -18".]تصدددو 
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القددداةر الماأدددرضض ممدددا يسددده   اهددد  الدددنب بعدددد علدددل علدددى  ض يدددأمك   الكاتددد  مددد  تحدددوير مدةظاتدددق باتندددال اهددد  هددداا(اللدددمني)القددداةر 

  .القاةر الاعلي أظ المألقي

هي ددد  "تأوجدددق مقاةدددد القددداةر ضلدددى : مقاصكككد القكككارض -4 المومدددوعاة المعرظمدددة عندددد وراألتدددق للعمددد  اعدبددديُ ظأن القددداةر بددددظةل م 

دةجددة مددداُ ظا يهددأ  بهدددا بشددك   ددداموي ضا بقدددة مدددا مسددبقيا اإدددأقباا المومددوثُ بينمدددا يمددر  ببقيدددة ال بقدداة مددد  ةيددر اهأمدددام بهددا ضلدددى 

 [1 -19".]يكون علل مرظةي ياض يدةاا الموموعاة بصوة  موموعية

يدددداظ ُ ظآيدددد ةض : ت عددددد  الاراةدددداة ظالانددددواة مدددد  المادددداهي  الأددددي مسددددبأها بشددددرن موإددددى لعددددالمي الألقددددي: الفراغككككات والفلككككوات -5

  مددد  القددداةر ملؤهددداُ بالقيدددام بالعديدددد مددد  ايجدددراألاة الأدددي تسدددأند ا ضلدددى ااأدددرض آيددد ة أن ادددي الدددنب اندددواة تأ ل ددد: "حيدددت تقدددوا

عددددم "ظضن الاندددو  لددددن آيدد ة هدددي [ 16".]مرجعيدداة  اةجيدددةُ ظضممدددا ضلددى مقاةبدددة الأااعددد  بددي  بنيدددة الدددنب ظبنيددة الاهددد  عندددد القدداةر

ماريدددة الألقدددي مددد  السددديميا يةض ضع  ظتقأدددر  [20".]الأوااددد  بدددي  الدددنب ظالقددداةرُ ظهدددي الأدددي تحق ددد  ااتصددداا ادددي عمليدددة القدددراأل 

تأددديي للقددداةر المسددداهمة ادددي بنددداأل الدددنب ظمشددداةظة المؤلدددم ايدددقُ حسددد  وددددة  القددداةر علدددى الاهددد  ظالأاسدددير ظالأ ظيددد  باتندددال ةدددنظ 

 .الدالة

ظددد  مدددا هدددو إددداب  علدددى الدددنب "يأاددد  آيددد ة مدددظ يددداظ  ادددي اكدددر  السدددن  النصددديُ ظالمقصدددود بدددق أمدددق يحيددد  ضلدددى  :سكككلل الكككنص -6

ضن ظددد  علدددل يسددده  ادددي بنددداأل معندددى الدددنب (. تاةي يدددةُ ظاجأماعيدددةُ ظ قاايدددة: )ُ ظ ددداة  عندددق ظ ظمددداث ظودددي  ظأعدددرا (ظنصدددو )

  الأدددي تسددده  ادددي اهددد  الدددنب ظتحديدددد معندددالُ ظهددداا يسددداعد ظيمصددد  ظدددالل ظددد  المعدددايير ظاعمسدددا  الاكريدددة السدددا د[. 1 -21. ]ظتحديددددل

دددا علدددى ضلقددداأل مادددر  جديدددد  علدددى العمددد  اعدبدددي ظمعرادددة م ألدددم ايجابددداة الأدددي يقأرحهددداُ االعناةدددر  ددداة  النصددديةُ ظالسدددن   أيلي

ي هددداا الماهدددوم ظاددد[. 1]النصددي تسددداعد القددداةر علددى تحديدددد مووعدددق بالنسدددبة ضلددى الدددنبُ ظمعرادددة اي،دداة الأددداةي ي الددداي ينأمدددي ضليددق

تأقددددا،ظ العروددددة بددددي  ماريددددة الألقددددي ظالمدةإددددة البنيويددددةض بدددد  يألددددي أن ماريددددة الألقددددي اددددي ماهددددوم السددددن  النصددددي تقأددددر  مدددد  

 .المدةإة القديمة ظالمنه  الأاةي يُ ظضن ظام  بصوة  أ رن

الددداي "ب ظالقددداةرض عن القددداةر هدددو تقدددوم ماريدددة الألقدددي علدددى ااهأمدددام بالعرودددة ااةتبا،يدددة بدددي  الدددن :ثنائيكككة القكككارض والكككنص -7

ي لدديم معنددى علددى هدداا الدددنبض لدداا أ دداة جددان بددوا إددداةتر ضلددى أن عمليددة الكأابددة تاأددرض عمليدددة القددراأل  بوةدداها مرزمددة جدليدددة 

لهدداُ االكاتدد  ظالقدداةر همددا مددد  يمنحددان الحيددا  للددنب بمددا هدددو ظاوعددي ظمأ يدد  أمأنددق العقدد ُ ادددر ادد   ضا مدد  أجدد  اب ددر ظبوإدددا،ة 

 [17".] رض لاا االوعي بالعروة الندلية بي  ايمأا  ظالألقي لدن إاةترض ود أإه  اي اأي المناا أمام الاعالية المنأنةاب
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 :نظرية االتصال األدبي6.2 

مددد  المعدددرظ  أن عمليدددة ااتصددداا ت شدددير ضلدددى العمليدددة أظ ال ريقدددة الأدددي تنأقددد  بهدددا اعاكددداة ظالمعلومددداة بدددي  الندددا  دا ددد  

نة ايدددقُ ظمدددا يدددأ  ااتصددداا مددد   دددرا مقددد  ةإدددالة معيندددة أظ مسددد   اجأمددداعي معدددي ُ ي ألدددم مددد  حيدددت محأدددون العروددداة المألدددم 

ُ ظم صددددة معدددي ُ ضلدددى م سدددأقب   ألددد ه )منموعدددة مددد  الرإدددا   مددد  م رإددد   د الوإدددا   : ظي عدددر   ااتصددداا ظدددالل ب مدددق(. م  عمليدددة تحدددد 

ل ت بيقيددددا لصر ددددة عناةددددر ظالهددددد  الدددداي يأصدددد  أظ يددددرتب  بدددداب ري ُ ظيكددددون مدددد  العمليددددةُ ظالوإدددديلةُ ظالهددددد  : اللددددرظةي عددددد 

 .[22].المرجو

ظيقدددوم ااتصددداا علدددى تبدددادا المعدددامي الموجدددود  ادددي الرإدددا  ُ الأدددي مددد   رلهدددا يأااعددد  اعادددرادض يتاحدددة الارةدددة لأوةدددي  

ددد م ر)ظي نادددر ضلدددى ااتصددداا علدددى أمدددق عمليدددة يقدددوم ايهدددا ،دددر  أظا . المعندددى ظاهددد  الرإدددالة ُ بلةإددداا ةإدددالة ضلدددى ،دددر  مقابددد  (إد

 .ض بما يؤدي ضلى ضحدا  أ ر معي  اي مألقي الرإالة(م سأقبد )

 : مفهوم نظرية االتصال األدبي1.6.2 

ت عندددى باعإددد  النقديدددة الأدددي تعأمدددد علدددى معدددايير علميدددة دويقدددة تبددددأ مددد  الدددقم بدثُ "يدددرن مبدددرظا أن ماريدددة ااتصددداا اعدبدددي 

ا بددددالنب عبددددر ظإدددديلة اتصدددداليةُ ظمهايددددة بدددالمألقي ظمددددا ينددددأ  عنددددق مدددد  مددددب  عكسدددي اةتددددداديُ ظمسددددأ يظ مدددد   ددددرا هددددال  مدددرظةي

ددددا أوددددر  ضلددددى ةظم العلدددد  منددددق ضلددددى الادددد  اددددي المراحدددد  ال منيددددة ظالمكاميددددة  المعددددايير الحكدددد  علددددى العمدددد  اعدبددددي ظأبعددددادل حكمي

لدددنب ظالقددداةرُ يدددؤ ر أحددددهما ادددي اب دددر اددددي مشدددا، مشددددأرا بدددي  ا: ظي عدددر   ااتصددداا اعدبدددي عندددد آيددد ة ب مدددق [23".]الم ألادددة

 [1.]عمليدددة تندددأا  مددد  تلقددداأل ماسدددهاض ظمددد   ددد   ادددلن الااعليدددة المسدددأمر  للعمددد  اعدبدددي تبدددرز ادددي ال بدددر  بعمليدددة القدددراأل  ظتشدددأ  منهدددا

ا ايهدددا اعادددراد ظالنماعددداة باتندددال بعلددده  ادددي الماددداهي  ظ اعاكددداةُ ظهكدددااُ ادددلن عمليدددة ااتصددداا عمليدددة ديناميدددة ظدظةيدددةُ يأحدددر 

ا مددد  العلمددداأل  .ظال بددراةُ ظالقدددي  ا ظبيددري ظهددي بهددداا ممأددد  مسدددأقر  اددي الناريددداة النقديددة الحديصدددة اددي مسددديرتها الأاةي يددةض ضع ضن عدددددي

ا بالبنيويددة ظالنصدديةُ ظمهايددة بناريددة  نددي بااتصدداا اللغددوي اددي مندداا اللسددامياة ظالنقددد اعدبددي بدايددة مدد  المدةإددة الشددكرميةُ مددرظةي ع 

 [23.]اي الدة  اعدبي ظالنقد الحديت الألقي

بالقددددة  ايمسدددامية الشددداملة علدددى اهددد  الموودددم "ظيأ دددوة ماهدددوم الكاايدددة ااتصدددالية عندددد بينأدددن ض حيدددت يدددرتب  ماهومدددا عنددددل 

ااتصدددالي بدددي  أ،دددرا  ااتصددداا ادددي ض،ددداة عوامددد  أ دددرنُ ظال مدددانُ ظالمكدددانُ ظالعروددداة ااجأماعيدددةُ ظالعروددداة ال اةدددة بدددي  

يأصدددد  أحددددده  بدددداب ر اددددي  ددددرظ  محدددددد  موواي يددددا "ودددددة  اعاددددراد علددددى أن : أمددددا عنددددد ديأمدددداة اأعنددددي [24".]ااتصدددداا أ،ددددرا 

ظالكاايدددة ااتصدددالية هدددي القددددة  علدددى اإدددأعماا اللغدددة ادددي تااعددد  اجأمددداعي  [24".]لغويدددةُ ظماسددديةُ ظاجأماعيدددةُ ظتداظليدددة: ظمعياةي يدددا

 .اايأواا  مظ المن وواة ظالمقاةد ظإيا  ااتص



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 02 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

مددد  أهددد  الناريددداة اللسدددامية  -الأدددي ت نسددد  ضلدددى ةظمدددان جاظبسدددون -تعدددد  ماريدددة الأواةددد  اللغدددوي  :نظريكككة التواصكككل اللغكككو  2.6.2

ن م  إأة عوام ُ هي  :الحديصةُ ظالأواة  اللغوي ايها مكو 

اب دددري  بشدددك  معدددي ض الشددد ب الددداي يدددؤ ر ادددي : ظهدددو الق ددد  اعظا مددد  أو دددا  العمليدددة الأواةدددليةُ ظي قصدددد بدددق: الكككرمقرسل -1

 .منش  الرإالة: ليشاةظول اي أاكاةُ أظ اتناهاة أظ معلوماةُ أظ  براة معينةُ ظما ي قصد بق

هدددو ال دددر  اب دددر ادددي عمليدددة الأواةددد ُ ظالدددقم سأقبد  لملدددمون الرإدددالةُ ظالمسدددؤظا عددد  عمليدددة (: الكككرمقرسل إليكككم)الكككرمقستق ِل  -2

ددد الددداي يسدددأقب  محددداظاة الأددد  ير الصدددادة  عددد  ( أظ منموعدددة أ ددد ا )الشددد ب : اضمندددام الأواةددد  أظ اشدددلقُ ظمدددا ي قصدددد بدددق أيلي

الدددقم رإد ُ ظهدددو النمهدددوة الددداي يألق دددى الرإدددالة ااتصدددالية أظ ايعرميدددةُ ظيأااعددد  معهدددا ظيأددد  ر بهددداُ ظهدددو الهدددد  المقصدددود ادددي 

ا ادددي ضدةاا معندددى الرإدددالةُ. عمليدددة ااتصددداا ظدةجدددة ت  يرهدددا لددددن النمهددددوةُ  ظيدددؤدي اهددد  النمهدددوة ظ صا صدددق ظ رظاددددق دظةي

اُ ظودددد أ ددداة اللغويدددون ادددي الأدددرا   دددق ضليدددق الدددقم رإ    ابدددق عمددددي ظيقدددوم ظدددالل بادددل  الرمدددوز ظاهددد  الدددنبُ ظي عدددد  ال دددر  الددداي يوج 

ُ ظالددددقم سأقب [ 25.]العربددددي ضلددددى تدددد  ير الددددقم رإ   ضليددددق علددددى الددددقم رإ  عنددددد ضمأددددا    ابددددق  ظبهدددداا الدددددظة يصددددير الددددقم رإ  م سددددأقبري

  [5.]م رإري 

ن الرإددددالة ممددددا هددددو منقددددواُ ظادددد  إدددديرظة  تمأددددد مدددد  المؤلددددم ضلددددى الددددقم ألقي بصددددوة  مددددب  مكأددددو ُ يحمدددد  : الرسككككالة -3 تأكددددو 

ظمدددا أمهدددا عبددداة  عددد  مأأاليدددة مددد  العروددداة المنقولدددة بدددي  الدددقم رإد  ظالدددقم رإ   ضليدددق بواإددد ة وندددا  ت سدددأ دم لنقددد  . ملدددموميا دالي يدددا

دددا مددد  اعاكددداة الأدددي أي هدددي : الرامددد   ا مادي يدددا محسوإي ددد ة حسددد  وواعدددد مأاددد  عليهددداُ ظت شدددك   ب عددددي منموعدددة مددد  المعلومددداة المأرإ 

 [26.]يرإلها القم رإد ُ ظت حي  على المرجظ العام المشأرا بي  القم رإد  ظالقم رإد  ضليق

ا مددد  عناةدددر عمليدددة الأوةدددي :   نكككاة االتصكككال -4 منمدددوث العمليددداة الماديدددة المأحققدددةُ : ظالمقصدددود بهدددا. ت عدددد وندددا  ااتصددداا عنصدددري

ا مدد  ظأابددة المؤلددم للددنب ظامأهدداألي باعدد  القددراأل  ظتملددل القدداةر لهدداا الددنب بصددوة  ظأددا ُ يقددوا مبددرظا القنددا  :" المقصددود بهددا : بدددألي

ددية مدد  الددقم رإد  ضلددى المألقدديُ ظوددد تكددون ظإدديلة م  و،ددةُ أظ م  بوعددةُ أظ مر يددةُ أظ ةيددر الأددي تسدداعد علددى توةددي  الرإددالة النص 

 [23".]علل

دها جاظبسدددونُ ظهدددو مدددا تأحدددد   (: السكككيا )المرجككك   -5 ي شدددك   المرجدددظ العامددد  ال دددام  مددد  عوامددد  ترإددديمة ااتصددداا الأدددي حدددد 

عندددق الرإدددالةض حيدددت يحيددد  القددداةر ضلدددى بيةدددة أظ ظا نددداة أظ أ دددياأل موجدددود  اعدددري ادددي مادددر الدددقم رإد  ظالدددقم رإ   ضليدددقُ ظمدددا تدددرتب  

ا اي مبد ها على ودة م  المعلوماةةا  [26.]ة المرجظ بو ياة الرإالةُ الأي تحأوي دا مي

ن مددددد  (: الرامككككك ة)ل ككككفرة ا -6 مادددددام العرمددددداة ظ،ريقدددددة "ت عدددددد الشدددددار  العامددددد  السددددداد  ادددددي ترإدددديمة ااتصدددددااُ حيدددددت تأكدددددو 

 .هي الوإي  الحام  لملمون الرإالة ُ ظظالل[26".]اإأ دامهاُ بحيت يمك  للم رإ  أن يصدة ةإالة ياهمها المرإ   ضليق
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 [14.]ظيمص  جاظبسون هال العناةر بالأرإيمة الأالية 

 (السيا )المرجظ 

 القم رإ   ضليق.......... القرإقققققققالققققة .......... القم رإد   

 ونقققا  ااتصققققاا

 (الرامقق  )الشاققر   

دد )ظهكدداا اددلن القددوا يحددد  مدد   دد  ضليددق)ضلددى ( ةإددالة)يرإدد  ( م رإد ض ظلكددي يكددون علددل علمي يدداض المددق يحأددا  ضلددى  ر ددة (م رإ 

ُ الأدددي إدددب  اي ددداة  ضليهدددا ادددي المصددد لي ظالرإددد  البيددداميُ ظالددداي يهددد  ادددي (ظإددديلة اتصددداا)ُ ظ( دددار )ُ ظ(إددديا : )أ دددياألُ ظهدددي

ا اندددي يحدددد   للقدددوا بنقلدددق مددد  ااإدددأعماا هدددال الدةاإدددة هدددو الو يادددة اعدبيدددةُ ظعلدددل حدددي  يصدددبي القدددوا اللغدددوي أدبيددداُ ظهدددو تحدددو 

 14].]الناعي ضلى اع ر النماليُ ظيحد  علل م   را حرظة اةتداديةُ ظباه  المألقي الرإالةض ينأهي دظة المقولة عند ا

 :[27]ظود حصر بوهلر الو ا م اللغوية اي  ر ُ ظهي . ظظ  عام  م  هال العوام  السأةُ تنأ  عنق ظ ياة مغاير 

 (.ظ ياة ظةاية)أي ضلى المحأون ايةجاعي : ترجظ ضلى موموث الحديت :ظ ياة تمصيلية1- 

ا ضلى موموث الحديت: ظ ياة تعبيرية -2  . ترجظ ضلى القم أحد  ُ ظت شير ضلى حالأق الاكرية ظالعا،ايةُ وياإي

،ق اي الأواة ُ بوةاق ،رايا مرتب يا ظمعني يا : ظ ياة مدا ية -3  .بالمرإلةظترجظ ضلى الم ا،  ظتوة 

ة جاظبسون مارية بوهلر ضلى إ  ظ ا مُ ظهي    :[27]ظ،و 

د هال الو ياة العروة بي  القم رإد  ظالقم رإل ة ظموواق منها: الو ياة الأعبيرية أظ ااماعالية -1  .ت حد 

  علدددى عنصدددر الدددقم رإ  تدددد   النمددد  اعمريدددة مدددم  هدددال الو يادددةُ ظمدددا تولدددد هدددال الو يادددة لغوي يدددا بدددالأرظي: الو يادددة الندا يدددة -2

 .ضليقض ي اة  امأباهقُ أظ لي ل  منق القيام بعم  م  اععماا

ظمصددد لي . ظعلدددل حدددي  يقدددي  الدددقم رإ  اتصدددااي مدددظ الدددقم رإ  ضليدددقُ ظيحددداظا ايبقددداأل علدددى هددداا ااتصددداا: ظ يادددة ضوامدددة ااتصددداا -3

ي ظيشددد  ظ ددا   الصددلة بددي  النددا ُ عبددر تبددادا الكلمددداة للدالددة علددى أهميددة اللسددان الدداي يقدد"ضوامددة الأواةدد  أظجدددل مالينواسددكيض  و 

توجددددد حددددواةاة تامددددةُ هددددداها الوحيددددد تمديددددد ااتصدددداا ظالحاددددا  "ظوددددد [  27".)البسددددي ةُ دظن أن تكددددون النيددددة منددددق تبددددادا اعاكدددداة

 [28".]عليقُ ظالأ ظد م  أن الم رإ  ضليق ما ي اا م صغييا م قبري على الأواة 

أي الأدددي تقدددوم : تدددأكل   عددد  اللغدددة ماسدددهاض ضع تاهدددر ادددي المرإدددرة الأدددي تكدددون اللغدددة ماسدددها مددداد  دةاإدددأها: غدددةظ يادددة مدددا ظةاأل الل 4-

 .على ظةم اللغةُ ظعظر عناةرهاُ ظتعريم مارداتها
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د العروددداة بدددي  الدددقم رإلة ظالشددديأل أظ الغدددرض الددداي ترجدددظ : الو يادددة المرجعيدددة -5 ظهدددي ادددي أإدددا  ظددد  تواةددد ُ ظمدددا أمهدددا ت حدددد 

د أمدددواث المرجعيددداة حسددد  ال  دددا  اعدبدددي الددداي يحيددد  . ظهدددي أظصدددر ظ دددا م اللغدددة أهميدددة ادددي عمليدددة الأواةددد  عاتهددداضليدددقُ  ظتأعدددد 

 .ضليهاُ اقد تكون مرجعياة اجأماعية ظالسايةُ ظةةا د  قاايةُ ظ،بيعيةُ ظعرواة عاتية ظموموعية

عددددد   لددددااتهاُ ظمددددا : الو ياددددة الشددددعرية -6 القصددددا د الشددددعرية : اددددي النصددددو  الانيددددة اللغويددددةُ مصدددد ظعلددددل حددددي  تكددددون الددددقم رإلة م 

ظةيرهددداُ ظمدددا ت مص ددد  ةددديغة لاايدددة مكأوبدددة تشدددم  ملدددموميا دالي يددداُ يقدددوم المألقدددي بأ ظيلدددقُ بااعأمددداد علدددى ادددل  ددداراتهاُ ظالأرظيددد  

مددداة ماريدددة ااتصددداا اع دددرنُ م ع ييددد ا يحدددداها أهميدددة علدددى عليهدددا بشدددك  أإاإددديُ ظجعلهدددا محدددوة الأحليددد ُ م ن لقيدددا منهدددا ضلدددى مكو 

 [27.]ظت مص   تلل الو ا م الأواةلية السابقة بالقم      الأالي. اع رن حس  النن  اعدبي عاتق

 مقققرجعيقققة

 اماعققققالية  قققعريققققققة مقققققدا يقة

 ضوققامة اتصققاا

 تعققققدي اللغققة

 ما المقصود بالتواصل؟ 3.6.2

اض االأواةدددد  يعنددددي عمليددددة  ي شددددير جددددان ظددددازمو  ضلددددى أن اعةدددد  اا ددددأقاوي لاعدددد  الأواةدددد ض يعنددددي جعدددد  الشدددديأل مشددددأرظي

ُ الددداي يألدددم   اي بددداة ظايبدددرن ظالأ ا،ددد ُ ظيأعل ددد  (اتصددد )امأقدداا مددد  ظمدددظ ادددردي ضلدددى ظمدددظ اجأمددداعيُ ظهدددو مدددا يايدددل اعددد  

اةُ أظ الصدددددوةُ أظ العرمددددداة ظدددددالل بنقددددد  الرإدددددا   أظ الرمدددددوز الحاملدددددة للددددددااةُ ظمدددددا يدددددأ  بواإددددد ة اعةدددددواةُ أظ اي ددددداة

 .[29.]المكأوبة

اا دددأراا مدددظ اب دددري  ادددي عمليدددة تبدددادا الرمدددوز ظامأقددداا المعلومددداة بدددي  اعمدددا ظاب دددرُ ظيسدددمي بلينددداد : ظيعندددي الأواةددد 

ا أن تكددددون الرإددددالة ظامددددحةُ ظأن يكددددون المألقددددي م نأبهيدددداُ ظأ: ظحددددد  امأمدددداأل ضلددددى عددددال  الرمددددوزُ ظمددددا ي أ ل دددد  لأحقيدددد  ااتصدددداا

ظمددددددا تعنددددددي ظلمددددددة اتصدددددداا . [29]. يحصدددددد  تشددددددوير علددددددى ونددددددا  ااتصددددددااض ممددددددا يسددددددمي بمددددددرظة الرإددددددالة ضلددددددى المألقددددددي

"communication" ظترجظ ضلى اا أقا  م  الكلمة الرتينية ُ"communis"[5". ]عام أظ مشأرا: ُ ظمعناها 

عري ادددي الأددداةي  با دددأراظق مدددظ منموعدددة مددد  ادددا"ظالأواةددد  عندددد يددداظ  يبددددأ مددد  اللحادددة الأدددي يصدددبي ايهدددا القددداةر المنادددرد 

اعادددراد اب دددري  ادددي المنهدددود الددداي ي  دددا المنحدددى ماسدددقُ ظتاهدددر الو يادددة الأواةدددلية ودددبري عنددددما يأبندددى القددداةر بعددد  المعدددايير 

 [1".]ظاامأااةاةُ ظعندما يعر  ما يمك  أن تكون تنربة اب ري  ظدظةه 
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ن مددد  عوامددد  تعمددد  علدددى ظتعندددي ماريدددة الأوةدددي  عندددد جاظبسدددون أن ظددد  إددد يرظة  لسدددامية أظ اعددد  تواةدددلي لاادددي يأكدددو 

دددق ةإدددالة ضلدددى الدددقم رإ   ضليدددقُ ظلكدددي تكدددون الرإدددالة : "تحقيددد  الاعددد  الأوةددديليض حيدددت يصدددم جاظبسدددون علدددل بقولدددق ضن الدددقم رإي  يوج 

ظهدددو ضمدددا أن يكدددون لااي يدددا أظ ودددابري عن إدددياويا تحيددد  عليدددقُ إدددياويا ودددابري عن يدةظدددق الدددقم رإ  ضليدددقُ  -بدددادر عي بددددأل -ااعلدددةض تقألدددي 

ا اتصدددااي . يكدددون ظددداللُ ظتقألدددي بعدددد علدددل إدددننيا مشدددأرظة ظلي يدددا أظ ج  ي يدددا بدددي  الدددقم رإ  ظالدددقم رإ  ضليدددق أي : ظتقألدددي الرإدددالة أ يدددري

 [30]".عليقونا  اي يقية ظةب يا ماسي يا بي  القم رإ  ظالقم رإ  ضليقُ اتصااي يسمي لهما بلوامة الأواة  ظالحاا  

مقدددد  اع بدددداة بواإدددد ة العرمدددداة ظاي دددداةاة مدددد  م رإدددد  ضلددددى مألدددد  ُ عبددددر ونددددا  : "ظمددددا عددددر   علددددون الأواةدددد  ب مددددق

ظعب دددر  مدددري عددد  (. العرمددداة ظاي ددداةاة: )ةإدددالة ظض بددداةُ مددد   دددرا وولدددق: ضع ي شدددير ضلدددى عناةدددر الأواةددد  مددد [ 31".]مدددا

تشدددبق أي عمليدددة أ دددرنُ ظتن بددد  عليهدددا المواةدددااة ماسدددها الأدددي أع اهدددا ةظمدددان ضن عمليدددة الأواةددد  ادددي اعد  : "الأواةددد  بقولدددق

: جاظبسدددون ادددي م   دددق اعظلدددي لكددد   دددك  مددد  أ دددكاا الأواةددد ض حيدددت يدددرن أن ظددد  عمليدددة ينددد  أن تأدددوا ر ايهدددا  ر دددة أ دددياأل

 [33 -32(".]الوإي )القم رإ ُ ظالقم سأقب ُ ظالرإا   أظ 

لأواةددد  بمااهيمهمدددا المأعددددد ض ودددد أ دددرة ادددي اكدددر مقددداد العدددر  المعاةدددري  ظادددي ظهكددداا ادددلن ماريدددة ااتصددداا اعدبدددي ظا

النقدددد اعدبدددي العربددديُ ظأةدددبح  ةظيددد   مددد  ةظدددا   المعرادددة النقديدددة لدددديه ُ ظمدددا أمهدددا ةدددالحة للأ بيددد  علدددى مصدددو  عربيدددةُ 

 .ظمر مة ظالل للاا قة النقدية العربية

 : الموازنة بين النظريتين. 3

ظمدددا يقدددوا ةظان بددداةةُ اكلأدددا النادددريأي  تهدددأ  بددددظة القددداةر ( عصدددر القددداةر)ظااتصددداا اعدبدددي تحييدددا ضن ماريأدددي الألقدددي 

دددااي ادددي تنددداظا الدددنب - ا اع  ظعمليدددة الأحليددد ُ ظالأ ظيددد  ظايدةاا ظالسدددردض ادددالنب اعدبدددي يكدددون مصدددحوبيا بدددنب  -بوةددداق عنصدددري

 .آ ر ي ايقُ ظالقاةر ظحدل يسأ يظ أن يبرزل

مأاها للمألقددديض ظومدددق  ظلناريدددة الألقدددي مدددظ ماريدددة ااتصددداا اعدبدددي مقدددا، تلأقيدددان ايهددداُ إدددواأل مددد  حيدددت اعهميدددة الأدددي ودددد 

ا اددي ضمأددا  العمدد  ايبددداعيُ أظ مدد  حيددت الدددظة الدداي يقددوم بددق المألقددي اددي وراألتددق للمدداد  ايبداعيددة ظمددا تشددأرا الناريأددان . مشدداةظي

ا بنددداأل الأوو عددداة ظا أباةهدددا ايمدددا ي سدددم ى بددد ا  اامأاددداةُ ظبنهايدددة ودددراأل  الدددنب يمكددد  تحديدددد ادددي ودددراأل  أظلدددى للدددنبُ يدددأ  مددد   رلهددد

 . البنية الدالية الكبرن الأي إأعود لأ ظي  النب اي مو ها

ظلددد  تقدددم ماريدددة ااتصددداا اعدبدددي عندددد حدددد  عناةدددر ااتصددداا الصر دددةض بددد  تناظزتهدددا ضلدددى مراحددد  عمليدددة ااتصددداا عاتهددداُ 

لها م   دددد  جاظبسددددون ااتصدددداليُ ظهددددي ظبلوةتهددددا ضلددددى الددددقم رإد  ظهددددو م نشدددد  الرإددددالةُ ظالرإددددالة ظهددددي : إدددد  مراحدددد  ظمددددا  ددددك 

أإدددا  عمليدددة ااتصدددااُ ظالوإددديلة أظ القندددا  ظهدددي اعدا  الأدددي يدددأ  مددد   رلهدددا مقددد  الرإدددالةُ ظالدددقم سأقب  أظ النمهدددوة الم سدددأهد ُ 
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  عليددقُ ظ دداراة مشددأرظة بددي  الددقم رإ  ظالددقم رإ  ضليددقُ ظتاأددرض ظددالل ظهددو المألقددي للرإددالةُ ظا بددد لكدد  عامدد  مدد  إدديا  تحيدد

ظلكددددد  عامددددد  مددددد  هدددددال العوامددددد  ظ يادددددة ظااماعاليدددددةُ ظالأ  يريدددددةُ ظالمرجعيدددددةُ ظااتصددددداليةُ ظالواةددددداةُ  [29].وندددددا  للأوةدددددي 

 .ظالشعريةُ ظيمك  جمظ هال الو ا م اي ظ ياة ظاحد ض أا ظهي الأواةلية أظ ااتصالية

ي ظ يادددة ظددد  عنصدددر مددد  هدددال العناةدددرُ االسددديا  يعدددد  الو يادددة المرجعيدددةُ ظالدددقم رإد  يول دددد الو يادددة الأعبيريدددةُ ظهدددال هددد

ددددا بالو ياددددة ااماعاليددددةُ ظالددددقم رإ  ضليددددق تنددددأ  عنددددق الو ياددددة اياهاميددددة الأ  يريددددةُ ظالرإددددالة لهددددا ظ ياددددة  ددددعريةُ أمددددا  ظت سددددم ى أيلي

ظالشددددار  لهددددا ظ ياددددة . علددددى ونددددا  ااتصدددداا السددددمعية بددددي  الددددقم رإد  ظالددددقم رإ   ضليددددق ظ ياددددة ااتصدددداا اامأباهيددددةُ ظظ ياأددددق الحاددددا 

ظةدددايةُ ظهدددي اللغدددة المشدددأرظة بدددي  الدددقم رإد  ظالدددقم رإ   ضليدددقُ إدددواأل أظامددد  لاايدددة أم ةيدددر لاايدددةض ظعلدددى هددداا اقدددد ظدددان لناريدددة 

 . الأواة  ظااتصاا ت  ير ظبير اي الكصير م  العلوم ايمسامية

 (: الغذامي نموذًجا)والرؤية العربية ( جات سود/آي ر/ياوس)رؤية الغربية بين ال. 4

مدد  المؤظدددد أن الاكددر النقددددي العربددي ودددد أإدده  ادددي تلقددي ماددداهي  هددال الناريدددة ظتاسدديرها ظتقدددديمها للقدداةر العربددديُ ظهددو مدددا 

ةنيمدددة  -اريددداا إدددموحة -ميدددد لحميدددداميح -مدددراد مبدددرظا)يؤظدددد مواظبدددة العقددد  العربدددي النقددددي لكددد  جديدددد يأول دددد ادددي العقددد  العدددالمي 

 ...(.ظولالي

ا عددد  ااحأدددااأل الأقليددددي  ظمددد  المهددد  ت ظيدددد مرظمدددة الألقدددي عندددد ظصيدددر مددد  العقدددوا العربيدددة الأدددي تنلددد  باهمهدددا ال دددا ُ بعيددددي

ب عدددد عددد   الباةددد ُ أظ الأرجمدددة الحرايدددةُ ظامعكسددد    صددديأها ظ قااأهدددا علدددى وراألتهدددا لماددداهي  هدددال الناريدددةُ ةيدددر مهأمدددة بقدددر  أظ

 .مؤةلي النارية اي مو،  مش تها

األ القر دددد  لهددددال الناريدددداة   هددددر الناوددددد السددددعودي عبدددددهللا الغددددااميُ  –إددددواأل الألقددددي أظ ااتصدددداا  -ظمدددد  بددددي  أظلةددددل القددددر 

نيا ة ال ال اةدددة ظاددد  أاددد  امأاددداةل ا(ال  يةدددة ظالأكايدددر: )ظأع دددى وراألتدددق لماددداهي  تلدددل الناريددداة ادددي ظأابدددق المشدددهوة لندددابظ ُ م لدددم 

مددداة  قااأدددق المحليدددة ظاعجنبيدددةُ ظ لايأدددق المعرايدددةُ حيدددت يمكددد  الرظدددون ضلدددى ة ال ظتلقيهدددا بنسدددبة وبدددوا  مددد   قااأدددق ال اةدددة ظمكو 

 .ظمو ووية عالية

ظودددد تمي ددد ة ودددراأل  الغددداامي لناريدددة الألقدددي بالموااقدددة ظاااأدددرا ُ اهدددو يلأقدددي معهدددا ادددي تمص لدددق عهددد  مسددداةاتهاُ حيدددت اةتبدددا، 

د [ 14]". اددداعد  مدددب ظوددداةرُ ظا يأحق ددد  هددداا الوجدددود ضا بالقددداةر الأقددداأل القددداةر بدددالنبُ"دبدددي بلحادددة الوجدددود اع بيدددد أمدددق يأادددر 

ظالقدددراأل  : "ادددي إدددرد ماددداهي  أظصدددر اةتبا،يدددا بدددالقراأل  ظظ ياأهددداض ضع يدددرن أن القدددراأل  تألدددم   تقريدددر  مصدددير الدددنب اعدبددديُ يقدددوا

د حس  اإأقبالنا لق منا أن ظ جدة اهي تقرير مصيري بالنسبة  [ 14".]للنبُ ظمصير النب يأحد 
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اد مدةإددددددة ظومسددددددأام  "القدددددداةر"ظيأنددددددق الغدددددداامي ضلددددددى  ُ بوةدددددداق محددددددوة العمليددددددة ااتصدددددداليةُ موااقيددددددا اددددددي علددددددل ةظ 

 :ض ضع يعد  القاةر محوة العملية ااتصالية عند ةظاد هال المدةإة اعلمامية(أي ة/ياظ )

 القاةر >>>>>>النب 

 :على هاا النس  الأراتيبي لمنرياة العمليةض ضع يراهالكنق ينأق  

 النب >>>>>>>>>>>القاةر 

 [14.]االقاةر هو مق ة البداية ا النب

آيدددد ةُ ظيأمص لهددددا اددددي أظمددددي مسدددداةاتهاُ حيددددت / يدددداظ : ظهددددو هنددددا يناصدددد  عدددد  جاظبسددددونُ ليلأقددددي بددددرظاد مدةإددددة الألقددددي

ظيقأدددر  مددد  ". اددداعد  مدددب ظوددداةرُ ظا يأحق ددد  هددداا الوجدددود ضا بالقددداةر". الأقددداأل القددداةر بدددالنب"اةتبدددا، الوجدددود اعدبدددي بلحادددة 

مدددق مددد  ماهدددوم  مدددق ةياددداتير عددد  "القدددراأل  الشددداعرية"تدددودظةظ  ايمدددا ود  ظادددي مواجهدددة جاظبسدددون ". القددداةر المصدددالي"ُ ظظددداا مدددا ود 

يقدددددم : "ُ يقددددوا"ةيأشدددداةدز"دم يملددددي بهدددداا الاهدددد ُ الدددداي يقأددددر  أظصددددر مدددد  ماهددددوم ةظاد ماريددددة الألقدددديُ ممصلددددي  بمددددرجعه  اعودددد

ال مهددد   دددا بدددديري هدددو مهددد  ورا دددي إدددم  ُ الأدددي تبددددأ مددد  القددداةر (ااإدددأنابة الااتيدددة)ُ ظايدددق يعمدددد ضلدددى (القددداةر المصدددالي)ةياددداتير مهني

  [14".]ظتنأهي بالنبُ ظظ مق يعيد اكر  ةيأشاةدز ع  الم  ظن اامعكاإيُ ظاإأنابة للقاةر على ما اي النب

ا ظمددددا يددددرن الغددددااميُ ضممددددا هددددو ولددددية اإددددأنابة مدددد  القدددداةرُ ظالكلمددددة الشددددعرية هددددي الباعددددت لهددددال الددددنب ض/ظالشددددعر عي

 . ااإأنابةض ظباا تكون اام روة م  القاةر ضلى النبُ ظليس  م  النب ضلى القاةر

مقددددي يمدددني ظمدددا يدددرن أن القدددراأل  الصدددحيحة الأااعليدددةض تدددؤدي ضلدددى الكاددداأل  المؤهلدددة للحكددد  الصدددحييُ ظهدددو ماهدددوم ضجرا دددي 

ادددالقراأل  ضعن تألدددم   تقريدددر مصدددير الدددنب : "عمليدددة القدددراأل  ظ يادددة مقديدددة ظليسددد  اقددد  تحقيددد  إددديرظة  الاهددد  أظ ااتصدددااُ يقدددوا

ددداُ ظمدددا دام أمدددق يندددأ  عنهدددا تقريدددر مصدددير الدددنبض المدددق مددد   اعدبددديُ ظمصلمدددا أمهدددا مهمدددة ظاعاليدددة  قاايدددةض ادددلن موعيأهدددا مهمدددة أيلي

 [14".]  القراأل  يسأ يظ تحقي  علل بقدة م  الكااأل  يؤهلق للحك  الصحيياللرظةي أن معر  أي موث م

ددداُ ظهدددو بهددداا يؤظدددد اإدددأقرليأق ادددي الأعامددد  الحدددر   ددا ااحصي اُ ظمأابعي ظيقددم الغددداامي أمدددام م  ددد  جاظبسدددون بوةددداق واة يدددا ماوددددي

مددة ظاع هددر اددي هدداا أمددق لدد  يأعامدد  تناهددق بدهشددة النديددد. مددظ مادداهي  هدداا الم  دد  ظعناةددرل ض بدد  ي رحددل أمددق أعدداد ااعأبدداة للمدظ 

العربيددددة القديمددددةُ الأددددي أظددددد إددددبقها لناظبسددددون بقددددرظن ،ددددوااُ حيددددت يعددددرض حددددازم القر،دددداجني مقواتددددق اددددي عمليددددة الألقددددي 

ماتهددداُ الأدددي امأامددد  ادددي أةبعدددة عناةدددرُ ظهدددي ددد   –الدددنب : )ظمكو  ظحيدددت مدددني المألقدددي الددددظة  [13(.]الم سدددأقبد  –السددديا  –الم رإد

 .ظ  اي العروة بالنبُ ظبعناةر العملية ااتصاليةالحا
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ددد  الغددداامي علدددى عنصدددري الشدددار ض ضع الشدددار  هدددي ال صوةدددية اعإدددلوبية  –السددديا  : ظادددي وراألتدددق لم  ددد  جاظبسدددون يرظ 

ا أمددا. لددنب الرإددالةُ ايمدددا السدديا  هدددو المرجددظ الدداي ي حددداا ضليددق المألقددديض ظددي يدددأمك   مدد  ضدةاا مدداد  القدددوا م السددديا  ظيأوو ددم ظصيدددري

دددظ مد رتدددق ظمدلواتدددقض لينعددد  مندددق  دددبكة مددد  العروددداة ظالمقألدددياة الم أعل قدددة بالعمليدددة ااتصدددالية ظادددي السددديا  تددددظة عمليدددة . ايوإ 

الأنددا ُ ظتعمددد  ال لايدددة الصقاايددة عملهددداُ ظي سددده  الرةدديد الحلددداةي بددددظةلُ ظمدددا ي سدده  الموودددم ادددي تحديددد ظجهدددة الرإدددالةُ ظتبدددرز 

هة ظماب ةأهمية الشار  ظتمي  .  هاُ ظتاهر ظالل ال صا ب الانية بوةاها موج 

لدددق ضلدددى عمليدددة ظبدددرن  ددداملة يقألددديها تاكيدددل الدددنب ظتوجيدددق  ظهكددداا تأوإدددظ ة يدددة العنصدددر السدددياوي لددددن الغدددااميُ ليحو 

بالأوإدددظ ظهدددي ضمدددااة ظبدددرن للناريدددة ااتصدددالية عندددد جاظبسدددونُ ظودددراأل  تااعليدددة تأسددد  . الرإدددالة بم ألدددم العروددداة ظايمكامددداة

ا  [14.]ظايبداثُ ظالأناير ظااإأدةاا أيلي

ادددقُ ظمدددا  ا اني يدددا يدددؤ  ر ادددي السدديا  الأقليددددي ظي حر  ظي لدديم ايمدددا يأعل ددد  بالشددار  أمدددق ادددي حددداا تغييرهدداض ادددلن علدددل يصدددبي ت ددوةي

مدددا بدةجدددة ظتااعله( الشدددار /السددديا )ظهدددو ادددي هددداا يريدددد أن ي دددوحي بأددددا   عنصدددري م  ددد  جاظبسدددون . ادددي حالدددة الشدددعر الحدددر

ا عاكدددداة هدددداا الم   دددد ُ ظضمددددااة جديددددد  ايددددق حسدددد  ة يأددددقض عددددال  مهددددوا مدددد  ( الددددنب" )الرإددددالة"ظ. مسددددأقلةض ممددددا يعددددد  ت ددددويري

 [14.]العرواة المأشابكة م  عناةر ااتصاا اللغوية يأحد ايها السيا  مظ الشار 

ا مسدددأقلةأمدددا عددد  مارتدددق للم  ددد  ظكددد ُ اينادددر ضليدددق ظكددد  ادددي تااعلدددق العدددام ظلدددي  بوةدددا ادددالنب يأااعددد  مدددظ بقيدددة . ق أدظاةي

ن الرإدددالة ادددالنب ادددي عرودددة الأشدددكي  يأصددد  . ظظ مدددق يدددرن الدددنب مأصدددري مددد  جهدددةُ ظمناصدددري مددد  جهدددة أ دددرن. العناةدددر ليكدددو 

بعناةدددرلض ليصدددبي هدددو الرإدددالةُ أمدددا ادددي ض،ددداة ضمأدددا  الو يادددة ااتصددداليةُ اهدددو مناصددد  عنهدددا ظمأصددد  بعناةدددرلض لأبقدددى الرإدددالة 

ظهددا هدددو .   منمددوث عناةدددر العمليددة ااتصدداليةهددي اعدد ظيعيددد تمومدددعق اددي اتنددال مدةإدددة الألقدديُ بحديصددق عدد  الرإدددالة ظأن مددا يحر 

 . الباعت مظ المألقيُ ظهو الاي يبعصها للحيا 

دداُ ليدداه  مددظ ةظان بدداةة اددي أن الرإددالة ا ةايددة لهددا أ ددرن   دد  ا يلبددت أن يبأعددد عدد  ماريددة الألقددي ظعدد  جاظبسددون أيلي

ضع ا [ 14".]ظجددودل عاتددي ايددقُ ظلددي  لشدديأل م بددوأل ايددق"ض ضع الددنب اعدبددي (ظمددا يقددوا  دداةا بددالي)ةيددر عاتهدداُ ظالبصددلة ا مددوا  لهددا 

 دديأل دا لددق م بددوألض لكنددق يعددود  اميددة ضلددى جاظبسددون ليوازيددق اددي الو ياددة ااتصدداليةُ ظيؤظددد معددق أن العمليددة ااتصددالية عاة ظ ياددة 

 .أدبية

د ادددي جملدددة مددد  النقدددا، الأدددي يدددنق  بهدددا مر يددداة جاظبسدددون ايجرا يدددة ظت بيقاتدددق لسددديرظة  عمليدددة ظيأندددق الغددداامي ضلددد ى الأادددر 

القددراأل  ظمأنههدداُ ظمددا هددو الحدداا اددي حديصددق عدد  اإددأ دام جاظبسددون للوةدداية اعإددلوبية اددي تحليلددق وصدديد  بددودليرض حيددت يددرن أن 
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بددي  مددا هددو عظ أ ددر اندديُ ظمددا هددو ترظيدد  "لشدداملة ا تحدداظا الأمييدد  هددال القددراأل  عديمددة الندددظنض ظومهددا اددي عمليأهددا ايحصددا ية ا

 [14".]عادي

ظين لددد  الغددداامي ادددي م الاأدددق لهدددال العمليدددة الأحليليدددة مددد  وناعأدددق بددد ن القددداةر ا يسدددأني  اعلي يدددا لكددد  أبنيدددة القصددديد ض ظلدددالل 

الدداي ةآل وددد تنن دد  الووددوث اددي ةل ددة الرةددد الددي  مدد  اللددرظةي أن مرةددد ظدد  بنيددة  ددعرية ايهدداض ظهددو بهدداا يقددم مددظ ةيادداتيرُ 

أبنيددددة القصدددديد ض ظلددددالل المددددق لددددي  مدددد  ( ظدددد )عمددددق أدةا أن القدددداةر ا يسددددأني  اعلي يددددا ضلددددى "الميكدددداميكي الأددددي أتاهددددا جاظبسددددون 

ا اي القاةرض اهي بنية ةير مؤهلة للرةد. بنية  عرية ايها( ظ )اللرظةي أن مرةد   [14".]ظأي بنية ا تحد  أ ري

ا ادددي القدددداةر: "وددددوا الغددداامي ظادددي ُ ةبمددددا  امدددق الأعبيددددرض ضع ضن اع دددر اددددي القددداةر ينعدددد  الهيمنددددة "أي بنيددددة ا تحدددد  أ ددددري

ُ اهدددي أظصدددر توااقيدددا مدددظ ة يأدددق لسددديرظة  القدددراأل ض ظدددون ااماعددداا مبعصدددق هيمندددة (أي بنيدددة ا يناعددد  بهدددا القددداةر)للدددنبُ ظلعلدددق أةاد 

 .القاةر

ددددراد ا يدددأ  ضا بحصددددوا (آيددد ة/مدةإدددة يدددداظ )ُ مقأربيددددا مددد  "يودددداةر اماعدددال"ظهدددو هندددا يحيدددد  ضلدددى  ُ اددددالحك  النمدددالي الم 

لدددو حاظلندددا أن "ظيدددرن أمندددا . مأعدددة القدددراأل  ظااماعددداا بهددداُ ظلدددي  ادددي بنيدددة تنايميدددة مندددرد  تلأددد م السدددبل الوةددداي ظالبنددداأل اعإدددلوبي

للمأنبدديض لمددا أعن مددا علددلُ ظلكدد  هدداا ا ينعلهمددا اددي ( الظاحددر ولبدد)مسددأنب  أمامددة بنيويددة علايددة ابدد  مالددل تأواادد  ايهددا مددظ أمامددة 

 [14".]من لة ظاحد ض مما يعني أن اعبنية ا تسب  ايبداث ظليس  إببيا لقض ظلكنها مأينة لق

ليسددد  هدددي الأدددي تبعدددت ايندددا الشدددعوة ( النصدددية)ظهدددو بهددداا الأاكيدددر يندددااي جاظبسدددونُ ظيأندددق لمدةإدددة ظومسدددأام ُ االبنيدددة 

ظهدددداا المبدددددأ يؤإدددد  القددددراأل  علددددى أمهددددا أةدددد  ين لدددد  منددددق "القددددراأل  هددددي الأددددي تبعددددت اينددددا الحدددد   الحدإدددديُ  بايعنددددا ض بدددد  ضن

ضن هددددد  البنيددددوي أن يكشددددم لمدددداعا : "ظمددددرال اددددي ظجهددددة أ ددددرن يؤظددددد مر ياتددددق هددددال بااةدددد اا  مددددظ  ددددأراظ [ 14".]للأحليدددد 

الأدددوازن "ندددة علدددى الددداظ  الصدددحييُ ظعلدددل بأاعيددد  مبددددأ ظيدددرن أن النقدددد هندددا يكدددون محاظلدددة للبره[ 14". ]اععمددداا اعدبيدددة ت إدددرما

أي أن البنيدددة لكدددي تكدددون : هدددو مبددددأ يقدددوم علدددى حأميدددة الأدددوازن بدددي  الددداظ  النمدددالي ظالبنيدددة"ُ ظ"ةاظلددد "ظمدددا عندددد " اامعكاإدددي

ا للح   الحدإي الاي مش  عند القاةر ظنأينة اإأقبالق لها  [14".] اةية أإلوبيةض ار بد أن تكون امعكاإي

 :ظتأشك   ة ية الغاامي النارية اي مهايأها على النحو ابتي

 (.اإأكشا : )وراأل  -1

 (. عوةي/ ةير موموعي: )ضحسا  -2

 (.محسو / موموعي: )تحلي  -3
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دل ظضمددددااأق ظتوجيهددددق القرا ددددي للناددددريأي  /ظيأشددددك   بهدددداا الم  دددد  للعمليددددة القرا يددددة ض ضع (ااتصدددداا/الألقددددي)ااتصددددالية تاددددر 

اكدددر الغربدددي بقددددة مدددا يأمص لدددقُ اهدددو مأصددد  مناصددد ض ظيعدددود هددداا ضلدددى مقدةتدددق ااإدددأيعابية للناريددداة الغربيدددة ادددي أظ  يمأددداز عددد  ال

ظهددددو يصددددبز ة ال ظمقاةباتددددق الأحليليددددة العلميددددة بددددالل .  هوةهدددداُ ةيددددر أمددددق لددددي  اإددددأيعا  المقلددددد اععمددددىض بدددد  القدددداةر البصددددير

 .اعدبي عاتقُ ظالم باعد م  الأقع ر ظالأن  ظ ظالناا  ظالنااأل النب/اعإلو  الأعبيري الساحر المقأر  م  ايبداث

 :الخاتمة

 ددك ل  ماريددة الألقددي امأقالدددة ظبيددر  اددي الدددة  النقددددي الحددديتُ بنقلهددا مرظددد  الصقدد  ضلددى القدداةرُ ظودددد عالندد  هددال الدةاإدددة 

ادددي مقاةبأهدددا ماددداهي  هدددال الناريدددةُ ظمقواتهددداُ ظالسددداأهاُ ظةظادهددداض ظمددد   ددد  اتنهددد  المقاةبدددة ضلدددى الأ عدددر   علدددى ماريدددة موازيدددة 

ددداُ  ظودددد ع رمددد  . ظهدددي ماريدددة ااتصددداا اعدبدددي ظمدددا ادددي   ا،دددة العدددال  اللغدددوي جاظبسدددونأ دددرنض أع ددد  القددداةر اعهميدددة أيلي

عناةدددر تلدددل ال  ا،دددة بعناةدددرها السدددأةُ ظإدددلك  المقاةبدددة باتندددال الموازمدددة بدددي  هددداتي  النادددريأي ُ مبيندددة مقدددا، الأقا همدددا ظمدددواحي 

تلق دددى اعدبددداأل العدددر  هددداا الم ننددد  النقددددي ظاللغدددوي  ااأراوهمددداُ  ددد  اامأقددداا ضلدددى المقاةبدددة العربيدددة لهددداتي  النادددريأي ض لبيدددان ظيدددم

ظعرمددد  الدةاإدددة علدددل مددد   دددرا اعديددد  عبددددهللا الغدددااميض حأدددى يأبدددي   مددددن تقب ددد  العقددد  العربدددي لم ننددد  العقددد  لغربددديُ . الغربدددي

 . ظظياية الأعام  مظ ة ال ظتناظاتق

اهدددو يلأقدددي معهدددا ادددي تمص لدددق عهددد  مسددداةاتهاُ حيدددت اةتبدددا،  ظودددد تمي ددد ة ودددراأل  الغددداامي لناريدددة الألقدددي بالموااقدددة ظاااأدددرا ُ

الوجدددود اعدبدددي بلحادددة الأقددداأل القددداةر بدددالنبض لكندددق يندددأق  علدددى هددداا النسددد  الأراتبدددي لمنريددداة العمليدددةض ضع يراهدددا تن لددد  مددد  

 .القاةر ضلى النب

اُ ظهدددو بهدداا يؤظدددد اإدددأقرليأق اددي الأعامددد  الحدددر  مددظ ماددداهي  هددداا  ظيقددم الغددداامي أمدددام م  دد  جاظبسدددونُ بوةددداق واة يددا ماوددددي

مددة العربيددة القديمددةُ الأددي . الم  دد  ظعناةددرل ظاع هددر اددي هدداا أمددق لدد  يأعامدد  تناهددق بدهشددة النديدددض بدد  أعدداد ااعأبدداة ضلددى المدظ 

د إبقها لناظبسون بقرظن ،واا  . أظ 

د ادددي جملدددة مددد  النقدددا،ُ الأدددي ابأعدددد بهدددا عددد  مر يددداة جاظب سدددون ايجرا يدددة ظت بيقاتدددق لسددديرظة  ظيأندددق الغددداامي ضلدددى الأادددر 

ض ضع (ااتصددداا/الألقدددي)ااتصدددالية للنادددريأي  /عمليدددة القدددراأل  ظمأنههددداض ظهدددو بهددداا يعكددد   تعامددد  الاكدددر العربدددي  للعمليدددة القرا يدددة

 .يمأاز ع  الاكر الغربي بقدة ما يأمص لق
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ABSTRACT 

Addressing people through logic in proverbs is a great way to convey ideas and 

reaching goals. Language also implies cultural backgrounds and accumulated experiences that 

is a common binding element in a certain society. Cartoon that sheds lights on a certain 

society issues and carry several cultural backgrounds in order to fulfill society expectations 

when depicting real life. This will also serve as a kind of emotional ventilation for the 

pressures they experience in society on a daily basis.   

The study focused on work of famed cartoonist Abd- Al Sallam Al Helail, Riyadh 

Newspaper, when depicting negative phenomena and behavior of society in a very sarcastic 

and intelligent manner. The aim of study is shedding light on this behavior in hope of finding 

and replacing with substitute positive one.  

Key words: The manifestations of pilgrims - proverbs - the cartoon text 
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 ملخصال

فاللغدددة اانسدددانية بمادددامين ا التدددي  ،إ وتحقيدددل المقاادددد التدددي تتكلددد  فيددد عدددد الب ددداا الحكددداجي إكيددداة فدددي  ي دددا  ا فكددداي  

الن دددول الكاإيكاتيريدددة التدددي ولعددد   التقددداإات لتحقيددل اللعدددد التواادددلي، يموإوثات دددا المكتمعيددة والةقافيدددة فدددينقل ددا الب ددداا تكسدددد 

تكسدددد ت لعدددات و موحدددات المكتمدددل ككددد ت ف دددي حيددد   ،ن المادددامين امجتما يدددة والةقافيدددةهمدددول المكتمدددل  تحمددد  الكةيدددر مدددتعكددد  

لة نقدد  وتواادد ، تةيددر فددي المتلقددي اامتدداع والت مدد  وتعلددر  ددن مكمو ددة مددن القوا ددد مددن عدد   السدديا  الم ددتر  القددا    لدد  وسددي

 .       بنية الواقل الذي يعي ون  معاً في مبتلف مناحي الحياة

ت لقدإتددد   لددد  التددد ثير والتمةيددد  ي عدددد  مددد ً  بددددا ياً حيددد  يتادددافر فيددد  القدددو  الصدددردي والسدددلو  امجتمدددا ي بق دددد الصا ليدددة

اسدددتل ال حكدداجي فنددي داعددد  بنيددة فنيددة أعدددر ت  التوظيددف كوندد  ي ددا  الدملددة ب دددوإة أفادد ، وتكمددن جماليدددة  فددي المتلقددي وتكةيدددف

 .للتصكير واللح   ن الحلو  بالتوجي  المن قي الملاشر أو غير الملاشر لإلمتاع والت ثيرت

الدددنل الكاإيكددداتيري لدددد  الصنددداا  لدددد السددد ل ال ليددد  فدددي جريددددة الريدددا  فدددي التمةيددد  الدددواإد فدددي : تمةلدددت مدددادة المعالكدددة

للتعليدددر  دددن بعدددت السدددلليات المكتمعيدددة فدددي الحيددداة اليوميدددةت حيددد  يعلدددل  لي دددا ب ريقدددة حكاجيدددة  ريصدددة تعكددد  بعدددت المواقدددف 

لمكتمدددل وتسدددليء الادددو  وا وضددداع امجتما يدددةت ومدددن النتدددا ه المتوقعدددة ل دددذض الدإاسدددة معرفدددة بعدددت السدددلوكيات المرفوضدددة فدددي ا

 . لي ات لتقدي  الحلو  التوجي ية اللديلة ل ا

 

 .النل الكاإيكاتيري -ا مةلة  -تكليات الحكاج : الكلمات المفتاحية
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 :مقدمــــة

 تعقدددد ال دددلة بدددين ادددوإتينبتمةيددد  أو  ،لونددد  مدددن دممتمدددا يحم  بالعمدددود والتعليدددل الكاإيكددداتيري ياددداهي امفتتاحيدددة والب ددداا   

 أو ب دددا يق دددد الحدددل الم لدددوا ، ن دددا تحددده أي تق دددد تسدددميت بدددذل الحكدددة ف ،ق ددددبال مدددن امحتكددداج وبيددداا حككددد  مرسددد  الب دددااليدددتمك ن 

 من قيدددة ب دددوإة دددر  الحكددده وتقدددديم ا  ندددد ة  ندددد المباادددمة أو المكادلدددة باسدددتبدال اللرهددداا، يدددحدددو  معنددد  تحقيدددل الغل الحكددداج تددددوإ دممتو

تكمدددل المن قدددي واللصندددي والنصسدددي، والمعندددوي أو العدددا صي وامجتمدددا ي
]1 [

بدددالتلريرات  رسددد د و  المالددد ت عدددر السددداعر  ب ددداا، ومدددن عددد   ال

يق دددد مدددن ع ل دددا  لددد   قنددداع ا عدددر ب دددد  الدددد و    ، ملنيدددة  لددد  قادددية فرضدددية ع فيدددة،قدددوا  المتراب دددة تراب ددداً من قيددداً الدا مدددة ل دددا  لدددر ا 

 "وتوجيدد  سددلوك  تكدداض تلدد  القاددية ،ثير فددي مواقصدد للتدد 
]2 [

 لدد  النتيكددة الم لوبددة و قنا دد   للواددو الب دد  الدددلي  وسدديلة للتغلدد   لدد   مددن ثدد  كددااو. 

بمقلوليدددة الدددرأي ا عدددر
]3 [

الحكاجيدددة المتنو دددة ، ومدددد  القددددإة  لددد   قنا ددد  با سدددالي  الب ددداا فدددي مقدددداإ مناسدددلت  للمتلقددديو ليددد  فددديكمن نكدددا   

مددل التركيددا  لدد  حالتدد   النصسددية مددن أجدد   قنا دد  المسددتبدمةو
]4 [

، وسدديلت  ا ساسدددية وتقنيددة وم دداإة وبرا ددة فنيددة إاقيددةفددن " بااقندداع والددذي هددو  

".اللغة بك  مكونات ا وأشكال ا المتغيرة وغير المستقرة وا كةر حيوية 
]5 [

  

  حملدددوالمتلقدددي   دددا التددد ثير فددديت عدددد ادددوإة مادوجدددة فدددي حكاج دددا، الغايدددة من ةت دددتم   لددد  أمةلددد مدددو ن الدإاسدددةالن دددول و    

وهدددو مدددا يمةددد   ن دددراً هامددداً فدددي  ،مقومددداً حكاجيددداًت ايكددداهض وتركيددداض  القادددايا التدددي يعالك دددا ب دددوإة سددداعرة با تلددداإض و لددد  قلددد

غدددة فدددي  بدددراه بعدددت الم مددد الح دددو والملال عنددديوالدددذي يcaricature الدددنل الكاإيكددداتيري عددد   مدددن  التناقددد  والتددد ثير
 ]6 [

ويعدددد  

، وتددد تي المصدددردات تكدددوا مرتل دددة بقيمدددة وسددديلة  قنا يدددةت    يسدددع  المرسددد  مدددن ع لددد   لددد   قنددداع متلقيددد  بوسدددا   مبتلصدددة هدددذا الصدددن

هدفددد  ب دددوإة أسدددرع، ممدددا يدددفدي  لددد  وادددو  الصكدددرة  لددد   داعددد  دا دددرة تحتدددوي  لددد   لددداإات تع دددي أهميدددة للدددنل وتكعلددد  ينكدددا

 ب دددك  سددددل القدددرا  
]7 [ 

 مدددا  المسدددلقة ب دددددم تللدددي    ماتددد ، قوالدددد  حكاجيدددة ب غيددددة ف دددو م يبدددرج  ددددن دا دددرة الق دددددية وا 

، والملالغدددة بددد  مدددن أبعددداد عصيدددة يواإي دددا الصنددداا، تحدددت السدددبريةم تتلدددل دملتددد  مدددن من دددرض ال دددوإي  ومادددمرة فدددي ت دددوي  مكةدددف 

اامتددداع ،التددد ثير اابددد  ،:   فددديوالتوإيدددة، ل موحددد  فدددي  نكددداه ثددد   وظدددا ف تتمةددد
]8  [

فدددي مواقدددل » وقدددد  قدددد الكرجددداني  ف ددد ً 

ممدددا اتصدددل العقددد    ليددد  أا  التمةيددد    ا جدددا  فدددي أ قددداا المعددداني أو بدددرهت هدددي باعت ددداإ فدددي معرضددد ،  ( ن ددد )التمةيددد  وتددد ثيرض 

، برهاندد  أنددوإ، وسددل ان  أق ددر ونقلددت  ددن اددوإها ا اددلي ة  لدد  اددوإت ، فددنا كدداا مدددحا كدداا أب دد  وأفبدد  و ا كدداا حكاجددا كدداا

وبياندد  أب ددر
]9 [

ةهدد  وهددي كلمددة تسددوية، يقددا  هددذا مةلدد  أي شددل  مةددا  فال  مددن لصنددة م 
]10 [

التمةيدد  مددا هددو  م نتدداج البلددرة التراكميدددة و 

المواقدددف مددن تصا ددد  اانسدداا مدددل المكتمددل مدددن حولدد  بالعلددداإات والمعدداني المتعدددددة التددي تحمددد  الصكددرة والتكربدددة التددي تعددداله بعددت 

قليلدددة مدددن   لددد  تنو  دددا، ويعدددي اللدددا  للحكددداج أثدددر ا مةلدددة فدددي د ددد  د دددواضت لدددذا نكددددض يعلدددر  دددن  لددد  تعليدددراً فدددي حدددامت غيدددر

ن واددد  ومن دددا الن دددول المبتددداإة فدددي الدإاسدددة التدددي ندددر  في دددا  لددد ، وجددددير بااشددداإة أا بعدددت القددددما  قدددد التصتدددوا  لددد    قدددة 
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نتا ك ددداوالعواقددد  مادددمونة  لددد  ، لدددوا ا علددداإ مقروندددة بدددذكر  واقل دددا  أا يكعا مةلدددة بالحكددداج  نددددما أإادوا بدددذل
]11 [ 

 تشدددكل وقدددد

ت ف ددي تمتدداه ب ن ددا تلعدد  فددي النصددو  إغلددة وإهلددة ترشددد  لدد  البيددر الكاإيكدداتير محددوإاً ل ددذض الدإاسددةن ددول بعددت ا مةلددة فددي 

 دددا تفسددد  لرنيدددة  قنا يدددة وفعددد  تددد ثيري واضدددحين ، وحكاجيدددة التمةيددد  تتكلددد  فدددي أنف حقدددا ل تكعل دددا حكدددة دامغدددة اثلددداتوتك ددد
 

]12
 

  [ 
مددل مقدددإت ا  لدد  ااقندداع والتوجيدد  نحددو الوج ددة التددي يريدددها اللددا ، ب ددوإة تكعدد  الكدد ل  نددل للسددمل وأوضدد  للمن ددل 

 

]13
  

 [ 
من قيدددة مسدددل  ب دددا  لنددد   لددد  الواقدددل باسدددتبدال حكددده شدددل ، ي لددد  ع ددداا اسدددتدملي وجددددلي وحكددداجي فامحتكددداج ب دددا يحول دددا

لي ددل  الكدد  جددا  واحددد، وم يمكددن ت ددوإ الحكددة الةانيددة  م مددن عدد   ا ولدد  مددا يسددمي  بيرلمدداا  لت سددي  حكدده غيددر مسددل  ب ددا،

بامت دددا  الحكددداجي بدددين الحكددده
]14   [

يماثلددد  فدددي جانددد  معدددين يعتمدددد  ليددد  مدددن أجددد  الحكددداج  يتدددداع  الدددنل بدددنل  عدددر،وهدددا هندددا 

،والمتلقدددي مرسددد جما يدددا بدددين ال وااقنددداع لكون دددا م دددتركاً 
 

ف دددو : تددد ثيرات فدددي المتلقدددي مدددن ج دددات  ددددةفالتمةيددد  وسددديلة حكاجيدددة  ات 

دددد   ات  نددد  بمةابدددة  حادددية العاديدددة  لددد  الحالدددة الت دددديقيةع ددداا للعقددد  بوادددص  ينقددد  العقددد  مدددن الحالدددة الت دددوير إ المعنددد  الم 

لي دداهد كمددا هددو فددي الواقددل
]15 [

التمةيدد  با تلدداإض مسددلمة تبتددا  التكدداإا اانسددانية كددي يسدد   فدددي حكاجدد   لددد  المرسدد  فددي  تمددد ا

، للت دددديل بدددالصكرة التدددي تقدددوي حادددوإ  لددد  التددد ثر وااقنددداع فدددي المتلقدددي الت سدددي  لقا ددددة عاادددة وبنيدددة الواقدددل فيكدددوا بدددذل  أقددددإ

المعنددد 
  
ي، حيددد  تتدددداع  فدددي فدددي  مليدددة  نتددداج الدددنل الكاإيكددداتير تمةيليدددةتعامددد  مدددل ا مةلدددة يحيددد   لددد  حادددوإ ن دددول الو

، فتتسدددرا  لددد  الدددنل بحسددد   اقدددة استحاددداإها التدددي لددد  حمولت دددا الصنيدددة والصكريدددةيولددددض مدددن ا سدددالي    نتاجددد  هيدددادة  لددد  مدددا

لت ل  بالتالي الكا  الذي م يتكاأ من النل
]16 [

. 

 :أهمية الدراسة

 .وتوليف  سنادي ل  بنيت  البااةما يمةل  الصن الكاإيكاتيري من توجي  وت ثير، با تلاإض وحدة تواالية  - 

 .امست  اد في الكاإيكاتير ب مةلة ي ك  من راً حكاجياً متداومً يلق  قلومً وإواجاً لد  شريحة كليرة من أفراد المكتمل -

 .تعد تل  ا مةلة جا ا من الحكاج في أشكا  التعلير المعلرة  ن تكاإا اانساا -

 :أهداف الدراسة

مسددددتعانة بالتمةيدددد  التددددي تبت ددددر أفكدددداإاً متنو ددددةت لمددددا تحدثدددد  مددددن تغييددددر وتدددد ثير ي دددددم  ليدددد  كاتدددد  الددددنل اسددددتك   مددددوا ن ا -

 .الكاإيكاتيري بالتوجي  المستقللي

 .تحديد أهدام التمةي ، وبياا ع ا ل ا مةا  الم ست  د ب ا في تل  الن ول -

 .في موا ن السبرية ةتحديد مد  كصا ة الحكاج با مةل -
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ثدددر الحكددداج ووسدددا ل  فدددي  قنددداع المتلقدددي فالكاتددد  يوظددف بعدددت ا شدددكا  الحكاجيدددة، التدددي يسدددتعين في دددا بن دددول، وأنمدددا  تكلددي أ -

 .لمعالكة القاايا والسلوكيات غير ال حيحة

 :أسباب اختيار الموضوع

لمدددوجاة وشدددواهدض مدددن تميدددا الب ددداا الكاإيكددداتيري برب ددد  الددددإ  اللغدددوي بالحيددداة امجتما يدددة المعاادددرة متبدددذاً مدددن  لاإاتددد  ا -

 .وسيلة لمعاي ة الواقل وتناو  قااياض ةا مةل

التدددرابء الوثيدددل بدددين الحكددداج بالتمةيددد  والمواقدددف امجتما يدددةت حيددد  الكددد ل في دددا يلقددد  نددددياً    هدددو ثابدددت م يتحدددو  تتناقلددد  ا جيدددا   -

 . المكسدة بواص   إثاً تسري في  إو  ا جداد حين  لروا من ع ل ا  ن  ادات   وتقاليده 

 :المشكلة البحثية

 كيف يتكل  دوإ الحكاج وااقناع في التمةي  داع  النل الكاإيكاتيري الساعر في معالكة وضلء السلوكيات في المكتمل؟

 :فرضيات الدراسة

 .يحقل التمةي  في النل الكاإيكاتيري دوإض الحكاجي -

 .فناا الكاإيكاتيرتنوع ا دوات ااقنا ية التي ي تم   لي ا التمةي  لد   -

 .  مكانية تحوي  ا مةلة  ل  شبول تتحر  لي ير  ل  بعت الب   تاإكاً للمتلقي اللح   ن حلو  ل ا -

 .السمة الحكاجية في المة  تعا   ل  ايغ  اللغوية المن قية أل  ل  دقة انسكام  مل النل الكاإيكاتيري -

 .المةا  الذي ي تم   لي  بيسر وس ولةالمتلقي يمكن  الربء بين النل الكاإيكاتيري و -

 . التمةي  في الصن الكاإيكاتيري يس   في تغيير ننرة المتلقي لسلوكيات  و ل  المكتمل، والعال  من حول  -

 :الدراسات السابقة

ل1102مكلة المبلر ( حكاجية التمةي  في ال عرالكاا ري الحدي )بح  من وإ عديكة بوع ة  -
] 17 [

. 

سددددديميا ية الحكددددداج فدددددي الب ددددداا الكاإيكددددداتوإي مدددددن السدددددبرية ال دددددريحة  لددددد  امسدددددتدم  )ن ددددديرة هإو دددددة بحددددد  من دددددوإ  -

 1103حوليات جامعة الكاا ر ، ( المامر
]18 [

. 

 :اإلطار المنهجي واإلجرائي للدراسة

مكمو دددة مدددن الن دددول الكاإيكاتيريدددة الم دددتملة  لددد  بعدددت ا مةلدددة الحكاجيدددة لدددد  الكاتددد   لدددد السددد ل  :عينةةةة البحةةةم ومجتم ةةة 

ال ليددد  فدددي جريددددة الريدددا 
]19  [

الحكددداج و لياتددد  ااقنا يدددة فدددي تلددد  الن دددول، حيددد  يسدددتمد الب ددداا الكاإيكددداتيري  للوقدددوم  لددد 

 .ل  قدإة في الت ثير  ل  المتلقي وهو شك  من أشكا  التواا مياً ي تي في   اإ بنية اجتما ية، أهميت  من كون  منتكاً    
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جمددددل الن ددددول الكاإيكاتيريددددة التددددي اشددددتملت  لدددد  ا مةلددددة، وت ددددنيص ا بحسدددد   ريقددددة الحكدددداج وااقندددداع  :أدوات جمةةةةب البيا ةةةةات

 الل غية 

 ...(التعلي ، السكن، العمالة المنالية، مواقل التواا : )ومن القاايا، ووظا ص 

الب دددداا فددددي شددددواهد الددددنل الكاإيكدددداتيري، والةدددداني : تتكددددوا الب ددددة مددددن ث ثددددة ملاحدددد ، تندددداو  ا و  :هج الدراسةةةةة ةةةةوع ومةةةةن 

 المق دية 

 .و ناار تحقق ا بالحكاج وااقناع بالتمةي  الواإد في النل أما الملح  الةال  تناولنا في   ليات  الحكاجية في الن ول

 

 :الخطاب في شواهد النص الكاريكاتيري :المبحم األول

بمدددا أا الب ددداا فدددي الدددنل نتددداج علدددرات متراكمدددة مدددن أشدددبال تنلةدددل من دددا المعرفدددة ال دددعلية التدددي تمةددد  الحددد  الم دددتر  فدددي     

المكتمدددل ممدددا يكعل دددا تحنددد  بمكاندددة هامدددة لدددد  المتلقدددي د دددت الصنددداا  لددد  امست ددد اد بددد  فدددي المواقدددف المبتلصدددة، لمدددا يمتددداه بددد  

، وال ريقددددة التددددي تددددفثر ب ددددا محتويات ددددا  لدددد  السددددلو  رة والقاددددية الم روحددددةمةيدددد  مددددن عااددددية حكاجيددددة والتددددي تددددد   الصكددددالت

ت ددك  ال ددوإة فددي تصكيددر المتلقددي ب ددك  يددفثر يسددتبدم ا الصندداا فددي كتابددة الددنل الكمدداهيري فددي وسددا   التواادد ، والوسدديلة التددي 

فدددي اسدددتكابت  للقادددايا والمسدددا   المعروضدددة 
]20

 
 [
كعددد  الحكددده الادددعيصة حككددداً قويدددةلالل غدددة دومددداً تسدددع  ف

 ]21  [
وشددد رة القدددو  

معيدداإ نقدددي أكةددر مندد  معيدداإاً لغويدداً أدا يدداً، بدد  هددو  ليددة يقدددول ب ددا المكتمددل المتلقددي، ممددا يعنددي أا  ليعتدد  فددي التلقددي هددي الصي ددد  

: وهددديأا وجدددود الحكددداج يسدددتلال وجدددود ث ثدددة  ناادددر أساسدددية تحقدددل ااقنددداع  امدددة : يبدددل هدددذا الصدددن، مدددن  لددد  يتلدددين لندددا فيمدددا

وفا ددد  هددددم ب ددددم اسدددتدإاج  نحدددو مقاسدددمة ااقنددداع و قلدددو  الحكدددة أو إفاددد ا،/وعلدددر  دددن العدددال   /فا ددد  محددداج
 ]22   [

ولكدددي 

 .المستقل  النصسية ، بحي  ت لل حاجاترسالة في المستقل  ا ثر الم لوا، فمن الاروإي وضو  محتواهاتحد  ال

شدد رة فددي المكتمددل معيدداإ نقدددي يمةدد  وسدديلة مددن وسددا   ااقندداع الحكدداج ب مةلددة ل ددا :مقصةةد المرسةةل
 

الم ددتملة  لدد  حكدده  قنا يددة 

 صعيددد  التوااددد  بينددد  وبدددين المسدددتقل حتددد  يدددت  ت
]23

 
 [
مدددا يكدددوا أا  اعتيددداإ المدددتكل   ألهصاظددد  للت عليدددر  دددن أفكددداإض قل   بيرلمةةةا يدددر   .

غايدددات حكاجي دددة ع وادددا حدددين يكدددوا الل صدددخ الدددذي وقدددل  ليددد  امعتيددداإ لصندددا فيددد   ددددو   دددن الكددد ل العدددادي ا عتيددداإا م تدددتحك   فيددد  

فلاسدددتبدال بعدددت ا ل صددداظ القا مدددة  لددد  العددددو  يقدددل الت نل ددد   لددد  مق دددد المدددتكل   الحكددداجي و ا كددداا اسدددتبدال الل صدددخ العدددادي  الدددذي م 

ن الك ل العادي  إب ما كاا هو أيهاا   مة حكاج ومستبدما من أج  الحكاجيكوا في   دو   
 ]24

 
 [
. 
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 التةةدخي  ممنةةوع MALLمةةول : الفتةة  بتةةي عليهةةا/ ولةةب  شةةيأ أولةة  دلةةب و خةةر : توجيةة  سةةلال للمتسةةو ): ومةددا  المق دددية 

NO SWIMMING    

 

 

   

القا مدددة  لددد  النقدددد فدددي  رحددد  لتلددد  السدددلليات المكتمعيدددة  النندددر لندددا تقددداإا وج دددات ين دددر: بدددالننر فدددي قدددرا ن المعكددد  :الت ليةةة  

و ليدددة النقدددد قا مدددة بدددين  رفدددي مكمو دددة فينقدددد بدددذل  تلددد  الصكدددرة  دددن  ريدددل نقدددت ا تقددداد  ،المعرفدددة والسدددلوكية وا ع قيدددة بقوا دددد

سدددابل وترسدددي  عدددر يقيمددد  العقددد  والتصكيدددر
]25 [

بقة للمتسدددوقين لإلجابدددة  دددن  ا الصنددداا يست ددد د بالمةدددا  الدددذي يوج ددد   لددد  شدددك  مسدددا.

استصسدددداإ لتكددددوا ااجابددددة غيددددر المتوقعددددة  تعتمددددد  لدددد   ليددددة القلدددد  وهددددو عددددداع مق ددددود 
]26

 
 [
بنقددددد المعرفددددة الننيددددة وت سددددي   .

فلالتحليددد  يمكددددن  ( NO SWIMMINGممنددددوع التددددعين)مدددن عدددد   المكتدددوا  لدددد  ال فتدددة  :المعرفدددة الندددداهرة: المن كيدددة

 لددد  مكمو دددة مدددن المع يدددات،  ، وبدددين الدددنل المرافدددل ل دددا، حيددد  يحدددوي الم ددد دالعناادددر الموجدددودةبء الموجدددود بدددين إادددد التدددرا

والرابء مبتلف ي ك  الرابء بين ا ا سا  الذي تقول  لي  الرسالة
]27  [

 

موجدددودة والقلددد  للقدددي  اايكابيدددة ولدددو بدددنبراه  كسددد ا فدددي  ددددة  ناادددر ( التنددداقت)نكدددد الكاتددد  يتعمدددد  :ينمةةةا بالم رفةةةة المنهجيةةةةب

، وبدددالتلمي  بلصدددخ  MALLمدددو : ويعتدددد  ليدددة القلدد  مدددرة أعدددر  بددداللصخ ومرادفددد  باللغدددة اانكليايددة كمدددا فدددي/أولددد  و عدددرض: لديدد  فدددي

( وجلددددد  تحادددددر مدددددن الددددددجاج بالل ددددداإات الحددددداإة: السلايسدددددي)  MAKHRJ قدددددات/  no swimming عدددددر ممندددددوع التددددددعين 

والصدددر  حدددين القدددرا منددد ، يسدددتد ي ا لددد  حدددين امبتعددداد  نددد  ومدددا  /منعددد  الولدددل بالتددددعين يسدددتد ي: فالسدددال  يسدددتد ي الموجددد 

ح ا يوضدد التددي وين ددر مددن عدد   ترتيدد  الكمدد  فددي الددنل بددين العلدداإة ا ولدد  ي ددي  ال ددبل  مددن الحرقددة  نددد أكدد  السلايسددي،

ومدددا أا ينت دددي هدددذا  (شدددرا الددددعاا)ين لدددل  لددد  ال دددي  الكميددد  فدددي بدايتددد  كددد  ا كددداا هدددذاإ ر،المةددد  الدددذي يحمددد  معنددد  التحدددذي

نكدددد  لددد  ين لدددل بالمق ددددية الم دددر  ب دددا  امفتتددداا بددد  حتددد  ت دددل  تلددد  ا شددديا  كري دددة يسدددع  اددداحل ا للبددد ل من دددا ب دددعوبة

: ي  فراا . /إنتاااب وانااي جاا ش مااف   ااا  او ااب   اا  و  ااب  و اا : ي جاا :)ومااي رتبتااي  مرااب مااف تالااير اااا ي  ااويب ي تااي ا( قددر  اللندد ) لدد  

  .(ج ش رقص  قبض ي انش/ ج يي سايرسا قص ش ري 

 : الحجج الملسسة لبنية الواقب

وهدددذض الحكددده هدددي التدددي تفسددد   ، وتقدددول بت سدددي  الواقدددل وم ت لنددد   ليددد الحكاجيدددة الوثيقدددة ال دددلة بدددالواقل ت عدددد مدددن التقنيدددات       

ناتددد  و ناادددرض  ن دددا تددد تي للنا ددد ، ف دددي بدددذل  تفسددد   لددد  الواقدددل وتلنيددد ، أو  لددد  ا قددد  تدددربء بدددين مكو :للواقدددل
]28 [

وهدددذا الندددوع .

، وال ددداهد والمةددد  ،تليين وامسدددتدم  بواسددد ة التمةيددد ت سدددي  الواقدددل بوسدددا ة الحدددامت لباادددة كدددال :مدددن الحكددده يتكدددوا مدددن تقنيتدددين
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حيدد  تتبددذ هددذض الحكددده مددن  نااددر الواقددل مكونددات تقددول بددالربء بين ددا بع قددات تلندددي ، ومددا يدددع  ضددمن  مددن امسددتعاإة والت ددلي 

واقعدداً جديددداً يسددت يل اللددا  مددن ع لدد   قندداع المتلقددي بصحددو   لدد  الب دداا، ف ددي تلندد  للواقددل مددن عدد   أمةلددة معروفددة فددي الواقددل 

امجتمدددا ي، ل دددا جماليدددات فنيدددة  وب غيدددة فدددي المادددامين والكوانددد  المتداولدددة امجتما يدددة بدددين مبتلدددف ال دددرا  ت التدددي تعلدددر  دددن 

وتقاليددددد المكتمددددل، تتسدددد  بالم ددددداقية و تعلددددر  ددددن أفكدددداإ متعددددددة كصيلددددة بااقندددداع و ي ددددا   حقددددا ل واقعيددددة تعكدددد  سددددلو  ا فددددراد

المغدددا ، ووادددف المواقدددف المبتلصدددة فدددي التبا ددد  والتوااددد  فيمدددا بدددين ا فدددرادت حيددد  تعدددد مدددن الحكددده القويدددة التدددي تدددد   حكددداج 

سدددة للنيدددة ال بيرلمةةةا ، ومدددن تلددد  الحكددده القا مدددة  لددد  الواددد   ندددد المرسددد  واقدددل المةددد  الدددذي هدددو  نددددض حكددداج مدددن البدددال  والمفس 

 لددد  البددددال  
 ]29

 
 [

لددددي، ندددددما  دددد   لدددد  النتيكددددة الحااددددلة مددددن ملصوظنددددا ا و  دددة  ضددددافي ة لتقويددددة التوج   :كمددددا فددددي تدددد تي ا مةلددددة حك 

مةةة  حةةةر مةةةا !! هةةةالحي  عرفةةةع لةةةي  عبةةةاا بةةة  فر ةةةاا حةةةاول الطيةةةرا : المسةةةافر/ عفةةةوا جميةةةب الةةةرح ت م لقةةةة  :الموظةةة )

محاولدددة  لدددا  بدددن فرسددداا لل يدددراا بسدددل  توجسددد  وحاجتددد  الماسدددة لل يدددراا، تكعددد  المسدددافر فدددي ظددد  هكدددذا نكدددد تعليلددد  ل( تةةةوج 

 . دل توافر الرح ت وعوف  يتوج  ويصكر في  يكاد حلو  أعر  للتنق  السريلت لذا كانت تل  المقابلة

 : الكفايات الل وية والتواصلية التي يتطلي م  المرسل امت بها

مدددا يدددرتلء بدددالنل مدددن تادددمين وافتدددرا  ومقاادددد وماايدددا و را دددل ت ويليدددة فدددي ضدددو  العديدددد مدددن مواقدددف يق دددد ب دددا هدددا هندددا    

ويمةددد  م اإاتددد ، . امت دددا  مدددن عددد   توظيدددف الكوانددد  ااقنا يدددة فدددي شب دددية المرسددد ، ممدددا يت لددد  الكصايدددة اللغويدددة والتواادددلية

ف دددي ننريدددة اسدددتعمالية تقدددول  لددد  دإاسدددة اللغدددة قيدددد امسدددتعما ( مرسددد العوامددد  المعرفيدددة لل)وعلرتددد ، وا   ددد  وسدددعة  لمددد  
]30  

[
تكمدددن فدددي قددددإة المدددتكل   لددد  الكمدددل بدددين ا ادددوات والمعددداني فدددي تناسدددل وثيدددل مدددل قوا دددد اللغدددة: الكصايدددة اللغويدددة

]31 [
والكصايدددة  

اقدددف وتمكنددد  مدددن قوانين دددا مدددن ج دددة تمكدددن الندددا ل ب ننمدددة اللغدددة وأسدددالي  اسدددتعمال ا المبتلصدددة بحسددد  السددديا  والمو :التواادددلية

أعدددر 
]32 [ 

ووجدددود التمدددا  الملاشدددر بدددين المعرفدددة اللسدددانية والحكاجيدددة، كةيدددراً مدددا يدددرد فالتوااددد  هدددو ق دددد الندددا قوا مدددن وإا  

امسددتعما  لعفعدددا  الملاشددرة وغيدددر الملاشددرة للغدددة
]33 [

واللددا  يعدددر  شددكاو  الندددا  مددن حولددد  وينددوع فدددي تقنياتدد  ليقدددود ا  هددداا  .

أو أا تايدددد مدددن دإجدددة  لددد  التسدددلي ت لدددذا نكددددض يسدددتعين فدددي الحدددواإ الدددذي أإاد  ، لددد  أا تسدددل  بمدددا يعدددر   لي دددا مدددن أ روحدددات

حددددا  المتتابعدددة والمعاشدددة فدددي اقنددداع بددد ، بتقنيدددات تعينددد   لددد   حددددا  فعددد  التددد ثير لكسددد     ددداا المتلقدددي، ب ددددم الدددربء بدددين ا 

سدد   ليدد  وم ففسدد  الواقددل وتلنيدد  و ا كانددت م تجمع ددا بددين الوقددا ل المتراب ددة بمددا في ددا مددن ادد ت وثيقددة بددالواقل، ف ددي التددي ت

 .تلن   ل  بنيت 

فددددي الن ددددول الكاإيكاتيريدددة التددددي يست دددد د في دددا بالعديددددد مددددن أجددداا  الن ددددول الغا لددددة فددددي  دال دددواه تتنددددوع: أ ةةةواع الشةةةةواهد -

ددددلة  لدددد  ااقندددداعسددددياقات  المبتلصددددة للتعليددددر  ددددن أفكدددداإض،  : ومددددن  لدددد  اسددددتعما  ا دلددددة الكدددداهاة التددددي تتمةدددد  فددددي الن ددددول الموا 
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    لي دددا  م    ا كاندددت داعلدددة فدددي بنيدددة قولي دددة ع ابي دددة،الكمددد  الو ني دددة أو ااإشدددادي ة وغيرهدددا م يدددت   الت دددر  فدددي فا مةلدددة الكددداهاة 

تفد ي هدفا في ع  ة حكاجي ة معي نة
 
 

]34 [
 :ومن أمةلت ا 

 ( م  غشنا فلي  منا/على إ   بطري  ال رابتبيب : )االستشهاد بب ض األقوال الدينية المأثورة الحديم النبوي -

لدددذا كددداا ت التكددداإة كمدددا فدددي الليدددل ومدددا فيددد  مدددن عدددداع وفقدددد للةقدددةفدددي  المتعدددددةأندددواع مكدددامت الغددد  نكددددض ي دددير  لددد  ندددوع مدددن    

والتعليدددر  ن دددا، ويمكدددن لندددا القدددو   ا الحكددداج  د ددد  لحككددد  وفدددي ادددو  المدددراد  لددد  ا شددديا  الت كيدددد والتعقيددد  بحددددي  لسددديد البلدددل

لمقدسدددة ومدددل  لددد  فالن دددول ا، كددداتيرييحدددته ب دددا الدددنل الكاإيبالحددددي  النلدددوي فدددي الدددنل الكاإيكددداتيري مدددن أحسدددن ال دددر  التدددي 

 .ل  يست  د ب ا  م نادإاً 

 ( وما  يل المطالي بالتمني.......: )وقد يست  د ب  ر من بيت مل بعت التغيير في مة  :الش ر-

أهدد   العنااددر فددي بنيددة المكتمددل الةقافيددة، وهددذا الددنمء التعليددري شددغ  الددلعت  ددن التصكيددر فددي أنمددا  أعددر مددن ي عددد و
 ]35  [

وهددو مددا 

لل عر قوت  في اللنا  اللغوي والمعرفي وااقنا ي داع  هذض الةقافة  يعني أا
]36 [

 . 

، صةةةدك وبلفتةةة    راتةةةي حةةةافب ورا  مسةةةرع يبشةةةر أهلةةة خوينةةةا علةةةي  ةةةبل فةةةي حسةةةاب...يافرحةةةة مةةةا تمةةةع) :فدددي مةددد  :األمثةةةال-

 الصدمة 

رجةةةةل /  رمضةةةةا  بةةةةري : المثةةةةل يقةةةةولسةةةةامحنا و ت عشةةةةا  ألحةةةة  علةةةةى الفطةةةةورقط ةةةةع اإلشةةةةارا.. م لةةةةي ) :وقولدددد (  الف لاير3

المثةةةل ):وقولددد  ،(حةةة  الضةةةي  ث ثةةةة أيةةةاك: المثةةةل يقةةةول.. عنةةةد ا لةةة  بةةةالحجب فطةةةور وسةةةحور يحبةةة  قلبةةة  ..وال يهمةةة  : األمةةة 

  .(قال مسوي ل  فولو؟ قال ال ، قال أجل ما ت رف . ت رف ف  ؟ قال إي : هالحي  يقول

عقددددد ال ددددلة بددددين السدددديا  الم دددداهد وبددددين السدددديا  لييصكددددر   وتكعلدددد و تحددددذإض بالمةدددد  للت ددددويلحيدددد  جددددا  تعليددددر الصندددداا اددددراحة   

دددة التدددي أدعل دددا فدددي ع ابددد كدددي الغا ددد ،  ابدددراه عليدددات المعددداني، وإفدددل ا سدددتاإ  دددن الحقدددا ل،  تيستحادددر ب دددذا م دددداقي ة الحك 

، وقمدددل حتدد  ت ريدد  الم تبي دد  فددي اددوإة المحق ددل، والمتددوه   فددي معددر  المتدديق ن، والغا دد  ك ن دد  م دداهد، وفيدد  تلكيددت للب دد  ا  لددد 

فيددد  غرابدددة مدددن بعدددت   قدددومً بالتدددداو  والقلدددو   م   للتصسدددير وم جدددديراً  ، وم إأوض أهددد ً ، ولددد  يادددربوا مدددة ً ل دددوإة الكدددام  ا بدددي  

الوجوض، ومن ث   حوفخ  لي ، وحمي من التغيير
]37 [

  . 

قةةرد ت رفةة  وال غةةبال  -الةةد يا مةة  تةةالي صةةارت تخةةوف عشةةا  بةةحا أتبةةب هةةح  الحكمةةة ) :قددد يعلددر بالحكمددة  ددن المةدد  كمددا فددي أو-

ويددددع  فيددد  فدددي الحكددد  المدددوجاة التدددي : ..( أ ةةةا يةةةابو صةةةالى عةةةاي  علةةةى ة ثةةة  علةةةى هالحكمةةةة اللةةةي تقةةةول/ مةةةا تةةةدري و  ورا 

شددا ت حتدد  أاددلحت أمةددامً، ومددل  لدد  كانددت هنددا  العديددد مددن النمددا ج نددتلم  في ددا التعليددر بعلدداإات م لوفددة فددي الددنل ون حندد  

/ لاير 054بمبروسةةةر السةةةبيلع مةةةب غةةةاج الفريةةةو  وأجةةةرة اليةةةد إصةةة   : ) مدددن عددد   الوقدددا ل الحيدددة التدددي تفلدددف التكربدددة كمدددا فدددي
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: والمدددراد ،كددداه وفدددل الم بسددات الم  مدددة لدددذل مرهوندددة باان: الرنيددةنكدددد أا  :الت ليةةة ( أجةةل توبةةةل علةةةى ة وال تشةةةاور يةةا وليةةةدي

هميدددة هدددذض ا  مدددا  كدددي يكدددوا    مددداً للمبا ددد  وللمتلقدددي ب ( مدددن أجددد   لددد )وهدددو حدددرم جدددواا بمعنددد  ( أجددد ) ددددل التدددردد فلصدددخ

 لي دددا  وت ددا مددن م ددددإها ومددن م دددادقة النددا حكددده جدداهاة تكتسددد  ق يوهدد ،الم نيددة والددتمكن من دددا مددن شدددلاا الللددد، والعمدد  ب دددا

ل سدددتدم   ليددد  وتواترهدددا، وتددددع   الب يددد  ينح دددر فدددي اعتياإهدددا وتوجي  دددا  لددد  الغدددر  المرادددود
]38 [

وهدددي د دددا   أسدددا  فدددي  

"وكصا  من  ل  ا دا أا تروي ال اهد والمة ":  إسا  ال ح قا ل والعلول، فقد قا  الكاحخ
 ]39 [

 

صةةةةكوا : الخةةةةروف فةةةي الخةةةارج/ ال ضةةةى  تقلةةةي   تيقلةةةي علةةةى جمةةةةر: صةةةةوت التسةةةجيل مةةة  داخةةةةل المخةةةي ) فدددي مةددد  : ا غانيدددة

(المسجل أ ت  وها األغنية إللي تسد النف  
]40 [

 

قدددادإة  لددد  تكددداوه معاإضدددة الب ددد  وانتدددااع تسدددليم  توظيصدددة حكاجيدددة م مدددة،  ن دددانكدددد أا ل دددذض ال دددواهد  :الت ليةةة 
 

ف دددي  ات 

بمددددا أا هدددددم الحكدددداج هددددو تددددوفير  ،حمولددددة  قليددددة ومعنويددددة ب ددددا يح دددد  الت ددددديل وامسددددتدم  والبلددددر واللرهنددددة  لدددد  ادددددق 

الوسددددا   المفديددددة  لدددد  ااقندددداع وجدددد   لدددد  اللددددا  أا يددددوفر ضددددروباً مبتلصددددة للتعليددددر  ددددن الصكددددرة الواحدددددة تمتدددداج وفق ددددا الحكدددده 

الكدددداهاة بددددالحكه الم دددد نعة المبتلصددددة عدمددددة للصكددددرة ا ساسددددية فددددي الددددنل، والتددددي تتبددددذ الوحدددددة الدمليددددة ا ولدددد  محددددوإاً ل ددددا، 

م يددتمكن تعليددر  عددر أا يصيددد بدد  ويلبددل تكربتدد   مددا تسدد   فددي ااقندداع قددد ت ددتم   لدد  أنددواع مددن الحكدداجفددة اددوإها وا مةلددة بكا

 :، لكذا المتلقي من أهم اتوظيف اللا  لتقنيات حكاج متعددةظ ر حي  ، سنتوقف مع ا بالتص ي 

مكوندددداً أساسدددياً فدددي امتكدددداض التدددداولي، معتاال دددا أهدددد  تمةدددد  ا فعدددا  الك ميدددة : ال  قةةةة بةةةي  الوظيفةةةة الحجاجيةةةةة والف ةةةل الك مةةةي

 نكددداهات اللغدددة، فالصعددد  الك مدددي هدددو ندددواة مركايدددة فدددي كةيدددر مدددن ا  مدددا  التداوليدددة
 ]41 [

ولمدددا كددداا الحكددداج أداة فعالدددة للتوااددد   

بنيدددة ا قدددوا  اللغويدددة تحمددد  هدددذا يعندددي أا و، ااقنا يدددة والتلليغيدددة فدددي اللغدددة والتصكيدددر كاندددت التراكيددد  والكمددد  للب ددداا ل دددا قيمت دددا

يعيدددة قاادددداً توجيددد  ع ابددد  وج دددة مفشدددرات الوظيصدددة الحكاجيدددة، فدددالمتكل  يسدددتعم  وسدددا   لغويدددة معتمدددداً  لددد   مكاندددات اللغدددة ال ل

التددد ثيران  قددداً مدددن ام تقددداد ب نندددا ندددتكل   امدددة بق دددد  تحكاجيدددة، بحيددد  يدددتمكن مدددن تحقيدددل بعدددت أهدافددد  المدددا
]42 [

الك مدددي  والصعددد  

الت دددرم امجتمدددا ي المفسسددداتي الدددذي ينكددداض اانسددداا بدددالك ل كدددا مر والن دددي وغيرهدددا والتدددي تعتلدددر أغراضدددا : هدددو أوسةةةتي  ندددد 

تواادددلية ترمدددي  لددد  ادددنا ة الصعددد  ومواقدددف مبتلصدددة ومدددن هندددا فاللغدددة أداة لتعليدددر العدددال  وادددنل أحداثددد  والتددد ثير فيددد  
 ]43 [

حينمدددا ف  

 فدددنحن فدددي حدددا   نكددداه شدددي  فدددي حدددا  ااعلددداإ بددد ( نعددد   ندددي أقلددد )يدددتلصخ المدددتكل  بكملدددة 
]44 [

و  ا استعرضدددنا ا مةلدددة فدددي الدددنل  

، فقدددد تددد تي أقدددوا  تحددددد  لددداإة المةددد  فدددي الدددنل الكاإيكددداتيري ك  حالدددة اانكددداه التدددي أشددداإ  لي ددداالكاإيكددداتيري ألصيندددا   مدددات ت ددد

 يةةةاخي فيةةة  شةةةربة مةةة  شةةةربات االتصةةةاالت إ ا طلبةةةع مةةةنه ) :كمدددا فدددي اسدددتبدال  ال دددي  التاليدددة فدددي بعدددت الن دددول كمدددا فدددي

  !(ما أطول  ياليل...ردد  –، وإ ا طلبع يل و ها يف لو  ل  خدمة ف لوها في ثوا ي
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لوهددددا)ومددددن الم حددددخ سددددر ة الصعدددد  اانكدددداهي / التصعيدددد ، والةدددداني  لدددد  االغددددا    لدددد : ا و الصعدددد  التدددد ثيري نكددددد أا       ( فع 

لدددد  الصنددداا ، ومدددا ي حدددخ  لددد  هدددذض ال ريقدددة مدددن فعددد  اانكددداه للةددداني، والدددذي وادددص  التمةيددد  أحسدددن وادددف لدددعو  و لددد  العكددد 

 :هو قدإت  الصا قة  ل  اعتاا  موقص  تكاض قاية هامة في المكتمل في كلمات مبت رة، وتتلاين في ا  ر  التعلير في مة 

: فةةةي مثةةةل هةةةا ألوقةةةات المثةةةل . / طبةةةال التمةةةر عباتةةة : ا يسةةةمو  هةةةح)  :امشدددترا  فدددي المعنددد  مدددل اعت فدددات فدددي الل كدددة ويمةلددد  -0

 (بياع الخبل بمامت حنا اآل  في جم  /   بياع الخبل دفايت : هالحي  مب التطور لي  ما تصير/  بياع الخبل عبات 

  (رضى الحري  غاية ال تدرك )امشترا  في المعن  مل اعت فات  صيصة في الكلمات وال ب يات  -1

 (ت رف  وال غبال ما تدري و  ورا  قرد: )تغيير المة  ليتصل مل موضو   -3

بعكدد  المةدد  الم دد وإ ليتحددو   لدد  القددوي الددذي يتحددين غيدداا الادددعيف  (إ  غةةاب الفةةار ال ةةي يةةاق :)  كدد  المةدد  أحياندداً مةدد  -4

وهددذا القلدد  هددو مددا يددد     ،حكاجيددة  كسدديةا تمددد فددي بنددا  حكاجدد  ب مةلددة  لدد  اسددتراتيكية السدداحة، حيدد  ليكددوا أكةددر بددروهاً فددي 

، فمددددن المفكددددد أا أحدددددهما مب دددد ، أو يمكددددن ندددددما يبتلددددف شب دددداا حددددو  ال ددددي  نصسدددد فع...ويقددددوي إأيدددد  فدددداعت م ال ب دددداا 

 .ل  ع م  بال ريقة التي يقنع  ب افنن  يمكن أا يعرض ا   ،لقو   ا ال بل م ما يمل  الحقيقةت وكانت ننرت  واضحةا

مكافحةةةة ... تسةةةمب بةةة  بةةة  مةةةا تشةةةوف  وإ  شةةةفنا  مةةةا سةةةم نا عنةةة  أي شةةةيأ؟ جةةةواااب) :حينددداً فدددي مةددد  بالادددمير ي دددير  ليددد  -5

 (.التسول

 !!...ا البحمةةةة إللةةةي مالهةةةا أول وال  خةةةرأعةةةو  بةةةا  يةةةابو دحةةةي  و  هةةة:أبةةةو سةةة د ): وي دددر  بددد ي دددير  ليددد  أعدددر   ةمةلدددوفدددي أ

: صةةاحي ال مةةل / ارإيجةة–بلةةد أ ةةا  –بيةةع أ ةةا -أ ةةا يب ةةى جيةةادة راتةةي  –بابةةا )  :وقولدد  ( هالبحمةةة إللةةي تقةةول عنهةةا تراهةةا إشةةاعة

  بريةةةات /جيتةةة  ياعبةةةد الم ةةةي   /، راعةةةي البيةةةع رفةةةب علةةةي اإليجةةةاربنةةةع أبةةةي أقولةةة  تنسةةةى راتبةةة  بةةة  شةةةهر!! سةةةبقتني يةةةا شةةةجوا

 (يسق  اإليجار...ي ي 

 .الصناا بما يتناس  مل الحد  اليومي ليبرج ب  من بيئت   ل  ما يوافل ن   أوجدت ، يتبيرضفالمة  ابن بيئت  ولغت  

بدددد مدددن معرفدددة  ريقددددة  لكدددي نقدددلت  لددد  ننددددال فا ددد  فدددي بندددا  هدددذض الن ددددول، م: حركدددة ا مةلدددة داعددد  الدددنل الكاإيكدددداتيري

انتقال دددا مددددن دا دددرة  لدددد  أعددددر  توه  دددا والتددددي تك دددف لنددددا أننمت دددا وقوانين ددددا، وا شدددكا  التددددي تكمع دددا فددددي القادددايا المبتلصددددة، و

فاللحددد  فدددي بنيدددة الدددنل الكاإيكددداتيري المتادددمن ا مةلدددة يك دددف لندددا  دددن الغدددر  مدددن الت ددداب  فدددي موضدددو ات ا، مسدددتك   أنمدددا  

 ججاجةةة ال طةةر ييةةد الرجةةل،/  عطةةر هديةةة للبوجةةة :التعليددرات فددي الموضددو ات المبتلصددة التددي تكتمددل فددي القاددايا المبتلصددة مةددد 

 (أبيةةةد مسةةةوي شةةةيأ!!!وقبةةةل أسةةةبوع مهةةةديني سةةةاعة  .ال)    جوجهةةةا الةةةحي يقةةةدك لهةةةا ججاجةةةة عطةةةر هديةةةةت جةةةي البوجةةةة مةةة
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رضةةةةينا ) رجةةةل يقةةة  أمةةةاك مبنةةةى  الفتةةةة مكتةةةوب عليهةةةا فةةةةي  لسيجةةةار ل يةةةر السةةة وديي ،:وفدددي الةددداني ..( رضةةةى الحةةةري  غايةةةة)

  (باإليجار

 

 

 

 

هددددذا امسددددتةماإ لص دددد  الددددنل واستح ددددا  معندددداض ال ددددحي ، ضددددمن تمدددداهج ا بعدددداد المبتلصددددة الكماليددددة  بدددديننكددددد أا  :الت ليةةةة   

فادددا  واسدددعاً فددددي  نتددداج المعنددد  واسدددتكما   إسدددالية الدددنل ضدددمن مكمو دددة مددددن ( لصدددخ الرضددد ) والتواادددلية، شدددك  المةددد  فدددي

دم  وااقنددداعت لتحقيدددل هددددفاً حكاجيددداً حدددين وظدددف ا مةلدددة واست ددد د ب دددا فدددي ن دددول متنو دددة بق دددد التددد ثير وامسدددت المع يدددات

 ن دددا  مدددد ماً بالحكدددة التدددي تفهلددد  للتددد ثير فدددي المتلقدددي، وتكدددوا تلددد  ال دددواهد د دددا   لب ابددد ، فدددذكر ا مةلدددة ي عتلدددر حكدددة فدددي  اتددد ت

مةدددا  قددددم ا اددداح  الدددنل فدددي ثنايدددا ن واددد  أا التندددوع الدددوظيصي الدددذي ت دددتم   ليددد  ا  أفكددداإ فدددي المكتمدددل ل دددا قدددوة فدددي التددد ثير،

  .وااقناع كوسيلة للتواا وياعر ب ا 

 :يستحضر الخطاب الكاريكاتيري عدة أمور منها

ول ددددا دممت من ددددا امسددددت اا   ،معتدددداد وادددددل بالتقاليدددددالسددددبرية هددددي  ثدددداإة الاددددح   ددددن مواقددددف تتعدددداإ  مددددل ال :السةةةةخرية 

ن دددا ت دددك   حدددو  الملددددأ الدددذي تلنددد   ليددد  حيددد   فالتواقددد م  نددد  تددد   إق دددا، وحيددد  تعدددددت مصددداهي  السدددبريةوااهاندددة التدددي م تصا

، وجدددود التدددواها بدددين الكميددد  والقلدددي اددديغة مصاإقدددة بدددين المعنددد  المكددداهي امنايددداحي والمعنددد  الحرفدددي و ا السدددبرية تكدددوا مدددل 

ية المسددد حة والنندددرة التدددي تسدددتو   اانسددداا وال ليعدددة بمواهندددة م معقولدددة كم دددرا إافدددت ي بصددد  علدددف الد ابدددة ال اه دددة والسدددبر

أ ندددف منددداهر التمدددرد والدددرفل  لددد  واقدددل غيدددر مسدددتقي  يق دددد  لددد  ت دددوي   وفدددت  ادددوإت  الم دددلوهة  
]45 [

ضةةةي ): فدددي مةددد   

  (هنا في   اا يصطادو  في الميا  ال كرة.. أغراض  وخلينا   ادر هالمكا 

 

 

 

فيددد  وهدددي وج دددة ننددر المرسددد  فدددي اسدددتبدام  دال هندددا  أشددبال يت ددديدوا الب ددد ت لدددذا فعليدد  تدددر  المكددداا الدددذي هددو ا مددد :الت ليةة 

 ا هدددذض السدددبرية مدددن الندددواهر النصسدددية امجتما يدددة التدددي تتددد ثر ب ليعدددة المكتمدددل ،  لحكددده مسدددل  ب دددا  لددد  حكددده غيدددر مسدددل  ب دددا
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، و نااددددر اايمددددا  المعلددددر وتلددددتح  بدددد  اعر بدددد دوات اللغددددة والحركددددة والصكددددرو هنيددددة والليئددددة التددددي أفددددرهت هددددذا المددددوإو  السدددد

ينصدددر مدددن ، وتكعددد  اددداحل ا ن أجددد   ظ ددداإض ب ريقدددة كاإيكاتيريدددةلمدددا يلددددو منحرفددداً مدددل ا فدددي الترادددد والرسددد  و  وسدددا لتسدددتكم

نحرفدددة  فيلكدددفوا  لددد  ، كمدددا تكدددوا ل دددا أهددددام تربويدددة تكعددد  ا عدددرين يلتعددددوا  دددن ال دددوإة المادددوإت   نددددما تصاددد  العيدددوا

 .الم تم   ل  المة  مادوجة وهكذا تلق  وظيصة السبرية في الكاإيكتير ، ا   أنصس  

تن دددر س سدددة الحكددداج مدددن عددد   الملالغدددة  حكدددال ال دددلة بدددين مكوناتددد  بحيددد  سدددد المرسددد  كددد  المنافدددذ أمدددال أي حكددداج  :المبال ةةةة 

حدددواإ الحمددداإ واللقدددرة  كمدددا فدددي  ،يقدددا  مسدددتحالة ال دددي  وق دددل ا مددد  ماددداد يمكدددن أا يا ددداع مدددا يد يددد  أو الكانددد  الت دددكيلي

 طةةول شةةجر  وعقلةة  عقةةل بقةةر جسةةم   / ...ال حجةةع البقةةرة علةةى قرو هةةا/يةةا شةةي  السةةرج علةةى البقةةر.. ماشةةبوه  باألمثةةالأقةةول )

 (بقر  أحس  م  حمار: )إدة فع  اللقرة( 

 

 

 

الدددنل عدددداً حكاجيددداً  عدددر يتمةددد  فدددي تكوينددد  ن دددر الحدددواإ ب  ، وي  ي اللقدددرة بة ثدددة أمةدددا  مدددن الواقدددلنكدددد أا الحمددداإ يدددوب: الت ليةةة      

، فكل ددددا تتكلدددد  بوضددددو  فددددي الحددددواإ وتلادمتدددد ، وا قددددوا  د أاددددوات، التبييلددددين أو الددددواقعيينالكاإيكدددداتيري والتعليددددر  ددددن تعددددد

، حيددد  ترجدددل فدددي ح دددول ا  لددد  وقدددوع سدددتل ن أكةدددر مدددن اددوت وأكةدددر مدددن موقدددفالمنقولددة التدددي هدددي   ددد  المقدددا ل الحواإيدددة ت

فدددي ن دددا  ع دددابي جديدددد يبتلدددف  دددن ( ا مةدددا )وع ددداا الناقددد  الدددذي يددددمه  (المحمدددو )حددددثين لب دددابين مبتلصدددين ع ددداا ا عدددر 

موقدددف يتبدددذض الصنددداا الناقددد  الدددذي ي كسددد  المق دددل المنقدددو  دملدددة عاادددة و لددد  بصعددد  : ا اددد ، كمدددا أا  لددد  يقتادددي وجدددود مدددوقصين

والل غدددة ، والمنددددإج فدددي الب دددااادددوت ا  للتدددوبيي وموقدددف ال ب دددية الغا لدددة المنقدددو ...النقددد  نصسددد  وبالسددديا  والمقدددال المدددف ر لددد  

تقتادددي أا يست ددد د بن دددول وأقدددوا  مدددن ع ابدددات أعدددر ، وأا م يسدددمل ادددوت المدددتكل  فقدددء، بددد  يد مددد  ب ادددوات أعدددر  ل دددا 

تلصدددة، و لددد  تقددددي  الب ددداا  لددد  فالب ددداا المتعددددد ا ادددوات يملددد  هدددذض اامكانيدددة  لددد   سدددماع أادددوات مب ،م دددداقيت ا وقوت دددا

جدددواا اللقدددرة للحمددداإ ثقت دددا بمنافع دددا التدددي تصدددو  مندددافل الحمددداإ الدددذي  ويعكددد  ،تلصنددديبتعليدددر الحكددداجيين المعاادددرين  عدددراج  أنددد 

ويسددا د الحددواإ  لدد   ثلددات غرابددة الموقددف الددذي تلةدد  ا حدددا ، حيدد  يتولددد مددن عدد   التادداد بددين القددو  والصعدد ، وهددذض . ينتقدددها

وهللا : )ل ب دددية ويك دددص ا، ويبت دددر مسدددافة اكت ددداف ات لدددذا نكدددد المسدددتقل  يعلدددر  دددن  لددد  بقولددد الةنا يدددة تلدددره وادددصاً إاهنددداً ي دددت  با

  تقدددد أا اللقدددرة هددديأ! بعدددت مدددن يدددد و الةقافدددة بينندددا –بدددو ال ددد  اندددت مدددا ت دددرو   لددد ، كددد ني أإ  هدددذا الكاإيكددداتير تراشدددل أيدددا 

 .(قرة هي المرأة والحماإ الرج أا الل :بينما ير   عر( والحماإ هو الساإ  الكاحد "ال ريدة ال ايلة"
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وهدددذا م يمكدددن حدوثددد ، ويكدددوا  كدددرض : "وقدددد قدددا  الميدددداني حيددد  يدددربء هدددذا الدددنل وقدددوع الحدددد  بالحدددد  المدددذكوإ فدددي الدددنل،

كمدددا فدددي اللقدددرة والحمددداإ، فددد  يمكدددن أا تحددده اللقدددرة  لددد  قرون دددا  "ا مدددر لدددن يحدددد  أبددددا  حقيقدددة ب امددداً بنمكانيدددة تحققددد  لكنددد  فدددي 

تتحقددل الملالغددة ب دددك  جلددي لتحقيددل الغددر  من دددا دومدداً فلددالرغ  مدددن م معقوليت ددا  م أن ددا تحددره توااددد ً مددل المتلقددي يعلدددر وهكددذا 

  . ن الملالغة في تواي  الصكرة ولو بت وير بعيد

  التصكيدددر لصاضددد  نكددددها تبصدددي وج دداً هاد ددداً  ا  دددابل  اددد حي لكدددي يعمدددا فة  لددد  غايت دددا الواضدددحة فدددي الك ددف بااضدددا :اإلصةة  

بك دددف النقددداا  دددن ال دددوإة ال اهلدددة ي عدددذ من دددا العلدددرة التدددي ت دددتم   لي دددا بق دددد اااددد   امجتمدددا ي والنقدددد النددداج   دددن ثدددوإة 

فكرية
]46 [

 : في مة  

   

 "فلة" يامن شرا ل  من ح ل   "فلة" يامن شرا ل  من ح ل   يامن شرال  من ح ل  جوا 

 

وفدددي الوقدددت  اتددد  ن حدددخ حسدددن اسدددتةماإ الدددت ك ت اقنددداع المتلقدددي و ثلدددات جديدددة المدددتكل   كا ددد ، ممدددا يسدددا د فدددي اعتيددداإ حككددد  وفدددي 

 . حسن توظيص ا هو معرفت  بالسيا  وعلصيت  المعرفية ، فقد م يتمكن من  ل   ند غياا هذض المعرفة 

 : المبحم الثا ي

م يمكدددن ح دددر التوااددد  فدددي التلددداد  اللصندددي الدددذي تحركددد  ق ددددية ادددريحة بندإاك دددا مدددن عددد    :المقصةةةدية وعناصةةةر تحققهةةةا

 ،ب ددداالتكددداإا اانسدددانية التدددي تسدددتو ن الدددذات  لددد  النمدددو ج البصدددي وغيدددر الواضددد ، والدددذي تك دددف  نددد   لاإاتددد  التدددي است ددد د 

م يمكدددن الص ددد  بين دددا ،    التواادددلي الواحدددد ابيدددة فدددي الموقدددف وهدددو مدددا يفكدددد التدددداع  الموجدددود بدددين أندددواع امسدددتراتيكيات الب

، فدددن ا كاندددت هندددا  دملدددة  يما يدددة فدددنا دملت دددا وليددددة تددد ليف ويدددرفت بيدددردوا يسدددتي  العدددا  المصدددرد، والددددممت المسدددتقلة، ف ددد ً تامددداً 

م تكميدددل فمدددن السددد    دددا   ن دددرما واللحددد  لددد   دددن معنددد ، ومدددن ال دددع  تحديدددد دملدددة لددد  ضدددمن بنيدددة تامدددة
]47 [

تتادددافر  و نمدددا 

معددداً لتحقيدددل وتلليددد  مقاادددد المرسددد  ويلقددد   امددد  الغللدددة فدددي امسدددتعما  هدددو معيددداإ السدددي رة مسدددتراتيكية ع ابيدددة دوا أعدددر  فدددي 

موقدددف تواادددلي معدددين
 

وج دددة ع ددداا يسدددتنصر كددد  ال اقدددات ااقنا يدددة لدددد  المرسددد  مدددن أجددد  الددددفاع  دددن  ،و ا الب ددداا الحكددداجي

 : انت هنا  جملة من العناار يلب  ا الكدو  التاليت لذا كننر ليكع  المتلقي يذ ن ل ا
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 العنصر الحجاجي وظيفته

 القضية عرض الفكرة

 األطراف (الجمهور)المرسل والمتلقي / المتحاورون حول القضية 

 الحجج ...شواهد من الشعر / أمثلة من الواقع / شواهد داعمة 

 الصياغة / األساليب 
 (ساللم الحجاج)التدرج في عرض البراهين 

 كيفية اإلقناع

 النتيجة (قد تكون ضمنية أو صريحة) إبداء الرأي بطريقة منطقية 

 

   يحيدددد  التمةيدددد   لدددد  وظيصددددة توجي يددددة للدملددددة بااضددددافة  لدددد  الوظيصددددة اانتاجيددددة التعليريددددة باستحادددداإ  :الشةةةةاهد الحجةةةةاجي -0

 :المصردات وتوظيص ا في تراكي  تن ر في

 .اللغة، بمنكا  عر يحم  معاا  دة من علرة اللا ، ويس   المتلقي بننتاج ا ب ريقت   ادة  نتاج  -

 . تن  القرا ة متاحة أمال دممت ويست يل المتلقي   ادة ال ر  و ضافة العديد من المعاني التوجي ية -

نكددددها لدددد   والب ددداا الحكددداجي لمعالكت دددا ،مدددة ً فدددي المكتمدددل(التعلدددي )لقادددية فدددي  دددر  بعدددت الكوانددد  تتاددد  : القضةةةية -2

ونكددددض يوظدددف أنمدددا  الحكددداج واللرهندددة ب دددك  متسددداو ، ويسدددع   لددد  تكييص دددا مدددل  ريقت دددا الباادددة  اللدددا  ت دددتم   لددد  تمةدددي ت،

بن دددول وأنمدددا   ل ست ددد اد  حيددد  توجدددد تكانسدددات تتحددددد ب ليعدددة المحتويدددات التدددي تحمل دددا وبالتدددالي فال ريقدددة التدددي يسدددتعين في دددا

 نددددما تدددد و الادددروإة وتتدددوفر الددددوا ي، والتدددي تص ددد   دددن المكندددوا الدددذي يسدددير وفقددد  المكتمدددل حيددد  تتندددوع وتتعددددد أنوا ددد   اب

فعلددد  الددرغ  مدددن اعددت م ا مةلدددة مددن حيددد  سددياقات ا ومادددامين ا  م أن ددا تنتمدددي  لدد  سدددك  معرفددي واحدددد متمةدد  مدددن  تلعدداً لتداولدد ،

ال ددددال بدددين متنافسدددين  ندددد العدددودة  لددد  : مةدددا   لددد  األغةةةرال المقوليةةةة، لتوضدددي  مةيددد ي و لددد  أساسددد  يتحقدددل وإود التقلددد  المتلقددد

واددداح  كددد  شدددي  بريدددالين   ابتعدددد  ندددي مدددا احلددد  و  تلدددي:) القر اسدددية اددداح  :المدددداإ  كددد  من مدددا ممسدددكاً مفتدددة، يقدددو 

 :بين ما ال ال  حا ر ( الميداا يا حميداا...داا وادان  وداااا :) يردد

   BACK TO SCHOOL )    ) في المقاب  مكتوا (أإو  لمين) 

 

 

 

 

ا عدددر؟ حيددد  يلنددد  اللدددا  الحكددداج  المنددداف بدددين ال دددرا  مدددن المكتلدددة أومدددن  ؟ أواانكليددداي ف ددد  حيدددرة ال الددد  بدددين العربدددي أو 

 لددد  تلددد  القادددايا الب فيدددة بعدددر  د دددواض مد ومدددة بدددالتلريرات  لدددر سلسدددلة مدددن ا قدددوا  المتراب دددة تراب ددداً من قيددداً، والحدددواإ 

 .لي   م اعتياإ  حسن السل  في التحاوإ وال ر  المقدل من ال رفين لتحقيل الغاية من  والت ثير
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للتمييدددا بدددين المكوندددات ا ساسدددية ل قتادددا ، فدددن ا كاندددت ا غدددرا  المقوليدددة المبتلصدددة بحسددد  العددددد  :المكةةةو  الب غةةةي ل قتضةةةاأ-

، (المكدددوا اللسددداني)الدددذي يكددد  تعدددداد امقتادددا  بددد ، فدددنا القيمدددة الك ميدددة التدددي تحددددد  ليعدددة ا ندددواع المبتلصدددة تكمدددن فدددي مسدددتو  

، وب ددددذا يكددددوا تمةيدددد  امقتاددددا  ملنيددددا  لدددد  تحليدددد  ..تحددددذير وامقتاددددا  لددددي   م نو ددددا مددددن الغددددر  الك مددددي مةدددد  ا مددددر، وال

 لدد  جاندد  التمةيدد  للقددي  التلصنيددة ا عددر  للكملددة( المكددوا اللسدداني)
]48 [

أخةةي الطالةةي اج ةةل مةةا يلهيةة  عةة  المةةحابرة (: فمددة  قولدد  

  (خل  ظهرك

 

 

 

 أا  م الكملددة، هددذض أا المن ددو  معددين فددي ، نكدددا يل يدد  و مسدداك  لكتدداا يسددتذكر بدد  دددل مقدددإة ال الدد   لدد  تددر  مدد مددل: ت لية  

مددر ة تعكدد  لدد  الموجددود علصدد  : فيدد    مددات موضددحة عدد م  لدد  وهددي دعلددت والتددي المقتادد  إبددء ت ددير  لدد   شدداإات هنددا 

  لدد  ا تمددد امقتاددا  لمكونددات هددذا اللسدداني أا الواقددل عدد م المقتادد ، فالتحليدد  م يعنددي أندد  لدد  أيالم ددوا حو وننددرض

 الع قدة بيداا  لد  سدعت الع مدات ا يقونيدة كمدا .يقتادي  ومدا ا مدر،  لد  معتمددا امقتادا ، للنيدة دإاسدت  فدي حكاجيدة  وامد 

 والةالدد ( هدو وهدي(المبا دد  لذهنيددة يتددر  والةداني الددذي( أندت)بدد  ال الدد  عد   ع داا مدن والمقتاد ، والمقدو  القدو  بدين

 أ درام بدين للمحادثدة مدنن  ب ند  امقتادا   لد  ينندر ام تلداإ، وب دذا( نحدن( ليد  ويرمدا المبدا لين بدين الم دتر  الصادا  وهدو

 .الك ل

 :أ رام الب اا-3

اللنيدددة التدددي يتكسدددد في دددا الب ددداا فدددي الدددنل الكاإيكددداتيري الم دددتم   لددد  أمةلدددة تمةددد  ن ددداً تحدددددض قوا دددد عاادددة بالمحاجدددة داعددد    

بيندد  وبددين القدداإل أو الكم ددوإ    يكعدد  الب دداا بيندد  وبيددن   ممكنددا ً الددنل، فاللددا  يسددع  مددن عدد   الن ددول  لدد   قامددة   قددة 

  :في مة  هذين الحواإين

 

 

 

رمةةا ي  ..فلمةةا اشةةتد سةةاعد … علةةى األبةةواب يايبةة  والمثةةل يقةةول قةة  للم لةة   وافةة  التبجيةةل االختبةةارات) امبددن: ا و فددي الم دد د 

 ).أقول مبروك النجا  مقدما وأ ا أبوك: األب
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 مجتهد رغ  )أبو  واستريى   ففي األول   "ص "الباب إلي يجي  من  ريى : االختبارات على األبواب االب ) :ا ا: الةاني

 (االستهتار م  األب

امبدددن ينلددد  والددددض المسدددت تر، إغددد  دوإض الم ددد  فدددي تغييدددر مسددداإ ابنددد  ب نددد  مدددن الادددروإي أا نقددددإ المعلددد  أو المربدددي  :الت ليةةة 

 المستحل 

الممكدددن أا ننلددد   لددد  ا ع دددا  التدددي يقدددل في دددا المربدددي لتكنل دددا وتحقيدددل النكدددا ، وهدددذض ا مةلدددة  بيدددات شدددعرية  للتلكيددد ، بددد  مدددن

هدددذض بعدددت ال دددي  التدددي  (فلمدددا اشدددتد سدددا دض إمددداني/أ لمددد  الرمايدددة )و (قددد  للمعلددد : )ل دددعرا  جدددر  شدددعره  مكدددر  ا مةدددا  من دددا

فددداعت م المنددداهه وا دلدددة التدددي يدددت  ب دددا الحكددداج ( غددد  الحدددرل مدددن ا امسدددت تر إ)الةددداني ، بينمدددا اسدددتبدم ا فدددي التقددددي   مةلتددد 

 .عملية التعليمية والمعرفة والقي يكع  من ا مماإسة  ثلاتية نحو  ثلات قاايا تتعلل بال

 :الخطاب الحجاجي والفلسفة-0

يةةةاةة  /مةةةب الحيةةةاةال يةةةأا : )المنشةةة ل بةةةأ واع التواصةةةل، ومكتةةةوب ت ريةةةد  تصةةة  حةةةال الطالةةةي،): ظ دددر لندددا فدددي مةدددالين ولكةةة  ال حة

ةةة  تدنةةةادي بةةةالتمني ولكةةة   الةةةيلمطومةةةا  يةةةل  ا: جابةةةةولةةةدك باتةةةي بيةةةع الشةةة ر فةةةي ورقةةةة اإل): وقولددد  (ولكةةة  تدلخةةةح الةةةدا يا ِغ بةةةا/لِمة

 (ياشي  الجوع) الطالي ( ساق  بالنصوص: ) الم ل   ( ب غتلخح الد يا 

 

 

 

 

ت عتلدددر مدددن ( ي  لدددل  لي دددا بيدددردوا يسدددتي  الكيدددن ) ناادددر متنو دددة  شددداهد و لددد الرسدددالة  لددد  أكةدددر مدددن حيددد  ت دددتم   :الت ليةةة  

مددا مق دددض مددن ال ددواهد المتنو ددة التددي است ددد د  :نقددو  مددن عدد   تلدد  ال ددواهد المتنو دددة ،السددمات المميدداة لدد  داعدد   لدد  الحقدد 

ب دددا، ومدددا وإا  الع مدددات المبتلصدددة؟ ومدددا ا في دددا أياددداً؟ وكيدددف نقدددف  لددد  هدددذض السلسدددلة التدددي اسدددتعمل ا الصنددداا مدددن أجددد  تب ددديل 

 دددن الصكدددرة  مادددامين  تنويدددل سدددياقات  لتحديدددد الةقافدددة التدددي ينتمدددي  لي دددا؟ وبندددا   لددد  هدددذض امستصسددداإاتت فدددنا اللسددداا وحددددض م يعلدددر

وم ي دددك  غ دددا  فحسددد  بددد  هدددو أداة فدددي ت دددكي  الصكدددرة  كمدددا يدددر  كاسددديرير، والكديدددد فدددي هدددذض النمدددا ج المتنو دددة لديددد  والتدددي 

ا شددددبال وتحدددددد تتمةدددد  فيمددددا حولدددد ، تةيددددر امنتلدددداض وتددددد و للددددربء بددددين العلدددداإات والع مددددات ا عددددر  التددددي تددددتحك  فددددي سددددلو  

ع ل دددا اانسددداا  المددد  البددداإجي ، التدددي يددددإ  مدددن الددددممت الملصوظدددة
 ]49 [

تلددد  التدددي يسدددكل ا الدددذهن الل دددري كدددي يلندددي الواقدددل    

المسدددتبدمة لوسدددا   )البددداإجي فدددي انسدددكال تدددال فدددي التعليدددر  دددن  لددد  ال دددك  الدددذي يمكدددن تعميمددد   لددد  أفدددراد المكمو دددة الواحددددة 
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نيا : ) دددددية اددددريحة فدددديو ليدددد ، فدددد  يمكددددن ح ددددر التواادددد  فددددي التلدددداد  اللصنددددي الددددذي تحركدددد  ق( التواادددد  ولكددددن ت فعددددذ الددددد 

، لي دددك  هدددذا الحكددداج مرجعيدددة ثقافيدددة ةومتا ددد  اقتادددا  حتميددد و امددداً  فللدددو  الم الددد  وا مدددر الكليددد  يقتادددي ادددموداً ...( غ  بدددا

تاإيبيدددة للمتلقدددي، ويكسددد  الدددنل الكاإيكددداتيري السددداعر قدددوة حكاجيدددة وتمةدددي ً ت دددويريا لسدددلليات فدددي العمليدددة التعليميدددة بدددالتحوير 

 ، ع ددداا يسدددتنصر كددد  ال اقدددات ااقنا يدددة لدددد  اللدددا  ا الب ددداا الحكددداجي( سةةةاق  بالنصةةةوص) : والتلددددي  تتمةددد  فدددي قدددو  المعلددد  

واللدددا  بسدددبريت  يحدددو   ،مدددن أجددد  الددددفاع  دددن وج دددة نندددر ليكعددد  المتلقدددي يدددذ ن ل دددا، نكدددد أا بلدددو  الم الددد  يقتادددي ادددموداً 

والم لدددل والق بدددا مدددن ا  عمدددة التدددي يعرف دددا العامدددة، ولغدددة التمةيددد  التدددي أوجددددت ما ( غ بدددا  لددد  ق بدددا الددد   لددد  م لدددل والم)لصندددي 

والسدددا د  ،ل ن ددد ت  ا  ددددل الرضدددا الم ددداإ  ليددد   اليدددومي ليبدددرج التمةيددد   لددد  مدددا يوافدددبحسددد  مدددا  تبيدددرض اللدددا  تتناسددد  مدددل الحدددد

احدددداً بالمقاإنددددة مددددل الدددددإو  فددددي أوسددددا  المدإسددددين يمكددددن تصسدددديرض بكددددوا دإ  اللغددددة العربيددددة، الددددذي نعتقددددد أحياندددداً أندددد  أكةددددر نك

مدددا ن دددادم أوإاقددداً تعيدددد     غاللددداً " ا ال الددد  والددددلي   لددد   لددد  هدددو النتيكدددة ال اليدددة التدددي ح ددد   لي ددد ، م يحقدددل أهدافددد ،ا عدددر 

 نتددداج التعدددابير المتداولدددة اللسدددي ة وا يدلوجيدددة السدددا دة  
]50 [

وديدددة التددددإي  ال اليدددة لدددد  ت أي  دددن مردكمدددا  لدددر  دددن  لددد  المعلددد  

يكدددد ( اللغدددة العربيدددةمدددادة )، فا سدددتا  فدددي عميدددا  المصتدددر  ح دددول ا فدددي التددددإي تعكددد  تلددد  الوثوقيدددة ال ، فنتدددا ه التقدددوي  مال الددد 

وأمددال مماإسددة ال الدد  التددي لدد  يتلددل بموجل ددا أي تكددوين سددابل  (مددادة معرفيددة م مددة) نصسدد  فددي مدد ه  ف ددو مددن وج ددة يوجددد أمددال 

  م ما  لمت  تكربت  البااة أو مماإست  الذاتية، من هنا نتسا   ه  توجد  ر  عااة بالتدإي  انقا  اللغة ؟

، حيددد  يسدددتند كددد  من مدددا فدددي الغالددد  فدددي محل دددا و ات م دددداقيةلمفيدددد حدددو  تددددإي  المدددادة، هدددي  نندددا ن حدددخ حكددده الب ددد  وا  

، ب ددذا أو  ا  وتلدد  مددن اللددا  نصسدد ، ولكددن سددوا  شددئنا أل أبينددا لمرجعيددات فلسددصية ل ددا أهميت ددا البااددة، وت ددتل سددوا  تعلددل ا مددر

تمةددد  فدددي جعددد  ال ددد ا أكةدددر تركيدددااً فدددي هدددذض المدددادة،  ن دددا ، والبادددوع  لددد  تقدددوي  ن دددا ي يا ن دددي    بندددا  لددد  اجتيددداه امتحددداافنننددد

، بدددد  وحتدددد   لدددد  مواقصدددد   ها  ال ددددعر  الدددد م مددددة م ينلغددددي الت دددداوا ب ددددا ننددددراً  لدددد  مددددا ل ددددا مددددن أدواإ و ثدددداإ  لدددد  مسددددتو  ال

وج دددة نندددر فدددي الدددنل الكاإيكددداتيري للمدددروإ  لددد  واقدددل جديدددد، واقدددل يفسسددد  ويصرضددد  اثلدددات  ب دددايسدددتد   العربيدددة ودإو  اللغدددة

، وهددددو اسددددتدإاج للمرسدددد   ليدددد  بددددين بندددد  مت دددداب ة مددددن  ددددوال  مبتلصددددةاسددددتدم  يت سدددد   لدددد  ت دددداب    قددددة  أو تددددد ي  قددددو  ف ددددو

أي أا ا مدددر م يتعلددددل ، فدددي تقريددددر النتيكدددة والوادددو   لي ددددا باسدددتةاإة مبيلتدددد  في ددداإ  ،فدددي  ثلددددات نتيكدددة مقدددرإة سددددلصا لتوإي ددد 

لحكدددة وا عدددر  دوإ النتيكدددة، فلدددي  هندددا  اسدددتق   دملدددي بدددين الصقدددرتين،  نندددا   ا فح دددنا جيددددا بصقدددرتين تلعددد  في مدددا الواحددددة دوإ ا

يحدددددض معنددد  الصقدددرة الةانيدددة والعكددد  ادددحي ( الحكدددة)هدددذض الت ليصدددات نكت دددف أا معنددد  الصقدددرة ا ولددد  
 
،
 

ويمكدددن  جمدددا  وظددددا ف 

(الترفي ، ااقناع والحكاج الحواإ،التواا ، التنلي ، ) :من ا الصعالية التداولية للمةا  في  دة أموإ
]51 [ 
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  :المتحاورو  وتأثير الخطاب-

ي عددد الحكدداج أحددد أهدد  الوظددا ف فددي التددداو  كمددا أا لدد  دوإاً وظيصيدداً هامدداً فددي ااقندداع وتقويددة المددراد، وامست دد اد با مةلددة حكددة    

يددددد   ب ددددا الصندددداا ك مدددد  ويلددددرإ وج ددددة ننددددرض،    توظددددف ا مةلددددة ل حتكدددداج  لدددد  اددددحة القاددددايا التددددي ي رح ددددا فددددي ن دددد ، 

نمددددا  التكييددددف للب دددداا وموضددددو  ، لمددددا كانددددت الصلسددددصة  ات   قددددة وثيقددددة بالسددددياقات وبددددالوقوم  لدددد  إدود فعدددد  المتلقددددين، وأ

ي دددتم  أياددداً  لددد  وج دددة نندددر  وبالتدددالي ف دددو ياددد  أو، بدددا عر الدددذي يتوجددد   ليددد  الب ددداا المبتلصدددة فدددنا السددديا  يددددمه الع قدددة

ا مسدددتق   حدددد  ن دددري الب ددداا اللدددا  ، وهكدددذا ميمكدددن أا نت دددوإ وجدددودمددداإ  نو ددداً مدددن التددد ثير  لددد  اللدددا ، الدددذي قدددد يا عدددر

وبالتددددالي ....( السددددبرية ) ، فيبتدددداإ امسددددتراتيكيات المناسددددلة  دددد  الوضددددل الددددذي تلندددداض ا عددددر  ها ضوالمتلقددددي، فددددالمتلقي يمكددددن أا يص

، وم يمكددددن ف ددددل االع قددددات التددددي تحدددددد المعندددد  ، تلدددد بددددين الم ددددر  بدددد  والاددددمني تددددداولياً  فددددنا هنددددا  بعددددداً 
]52 [

حيدددد  ت ددددل   

ه دد  ) :، يقددو  أحددد المتلقددينن موقددف للمتلقددي فددي وسددا   التواادد ن ددول المتلقددي بدددوإها مادد رة للدددفاع ومددن  لدد  مددا نكدددض مدد

ت دددد   ن دددا حدددو  المعنددد  المصتدددر   لددد  مسدددتو  ال ددد ا : )ويعلدددر  عدددر بقولددد  (وهللا اددددقت بعدددت ال ددد ا مدددو غريلدددة  لدددي  

وهللا مدددن : ) لتصنيدددد لدددذل  الددنل ويتاددد   لدد  فدددي  تعليددر أحدددد المتلقددين بقولددد أو ا( الحددالي  نددد  يددنك  موبيرسددد  المسددتويات فدددي تدددني

بددديت هللا وج دددد ، : )، وتعلدددل أعدددر ( دددذإض لدددو ت دددوم ا داا أو الن دددول كدددد  ق ددديدة عمسدددة   دددر بيتددداً إا  تاددددرا إاسددد 

الق دددوة والصدددو  وملحقاتددد ، ، كددد  همددد  ال ددداي وغلددد  المعلمدددين يددددإ  ال ددد ا بمقصددداضأ..وهللا  ا بعدددت المعلمدددين يسدددتاه   ا ااجابدددة 

وهللا لو ندددددي  اللددددة كتلددددت كددددذ أ  ل ددددا الدلرجددددة أو ) وتقددددو  أعددددر  ( وال اللددددة  عددددر اهتمام ددددا ..وم ي ددددونن بعددددت المعلمددددات 

ف سددددلوا المغال ددددة فددددي معالكدددة التناقاددددات فددددي المكتمددددل يت لدددد  ( ن دددص ات  ا الليددددت مومكسددددوإ، يعنددددي نتيكددددة  يكابيدددة للدإاسددددة

فمدددن ا مدددوإ التدددي تادددمن  واقدددل، ولدددو لددد  يكدددن  لددد ،  لمدددا احتددداج  لددد  هدددذا الك دددد فدددي ااقنددداع لل دددرم ا  ،حككددداً متنو دددة مدددن ال

تصسدددير الرسدددالة ااقنا يدددة  لددد  ضدددو  امتكاهدددات /اسدددتكابة الكم دددوإ للرسدددالة) :امسدددتمراإ للعمليدددة التواادددلية بدددين اللدددا  والمتلقدددي

عياً لص ددد   ريقدددة ت دددك  هدددذض ا وليدددة وانتنام دددا فدددي الدددنل مدددل التركيدددا وسددد( اسدددتةاإة الددددوافل والحاجدددات لدددد  الكم دددوإ/ والبلدددرات

حيددد  تتحدددو  لديددد  ا مةلدددة  لددد   إا  متصدددل  لي دددا وي دددل  مسدددلماً  ،يدددف اإتل دددت بالمكوندددات بنيدددة الب ددداا لددد   ليدددة الحكددداج وك

الحياديدددة تمكنددد  و  ،بب اب دددا مدددن قلددد  ا فدددراد فدددي المكتمدددل، ومدددن الادددروإي أا يتمتدددل المسدددتقل  نحدددو الموضدددوع ونحدددن المرسددد

تقلددد  الرسدددا   بددددم مدددن مقاومت دددا
 ]53 [

، و  اندددة المدددتكل  فدددي أا يسددد   فدددي  نكدددا   مليدددة التوااددد ، بحسدددن ااادددغا  بدددد لدددذا فددد     

فن ا  القا    ل  قدإ ف   السامل" توضي  مق ديت  
]54 [ 
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األسةةةةتا  .. و خرتهةةةةا يقةةةول: األب .مةةةة  المويةةةةأسةةةهل :االبةةةة  /  بشةةةر وأ ةةةةا أمةةة  : األك ):تن دددر فددددي مقابلدددة مةددددالين  :النتةةةائج-5

أسةةةةهل مةةةة  : االبةةةة /  بشةةةةر و  سةةةةويع : األك /قبةةةةل االمتحةةةةا  ) (أسةةةةطوا ة بةةةةل سةةةةنة) :النمددددو ج الةدددداني(، وسةةةةقطنيمستقصةةةةد ي

 (.األستا  مستقصد ي يا يم : بشر ع  النتيجة االب : وب د  هاية االختبارات األك/ب د االمتحا . الموية

 

 

 

  

ين دددددر ا ا فدددددي الب ددددداا ا و  وفدددددي ( ا ل وامبدددددن)بم ددددداهدة الب دددددابين نكدددددد ال ب ددددديتين المتكدددددرإة فدددددي المةدددددالين : الت ليةةةةة  

الب ددداا الةددداني ا ل لددد  تن دددر بينمدددا تن دددر  لاإات دددا فدددي الددددا رة المسدددت يلة وي دددير  لي دددا السددد  ، كمدددا نكدددد تكدددراإ لدددلعت الع مدددات 

تكدددراإ ادددوإة امبدددن، كمدددا كددداا هندددا  / وال دددك  اللياددداوي الق دددير وال ويددد /الكتابدددة مدددن فدددو  : التدددي تلدددين مددددلول ا األيقو يةةةة

تنكددي  امبددن النتيكددة التددي يمسدد  /إفددل كدد   المددا  فددي ا ولدد  : التددي ت ددير  لدد  مدددلول ا كمددا فددي إلشةةاريةتكددراإ لددلعت الع مددات ا

 .ب ا في النمو جين

ا ل ( ون ايدددة امعتلددداإ، و عرت دددا( )أسددد وانة كددد  سدددنة/ أسددد   مدددن المويددد )كدددالمصردات  الرمبيةةةةوتتكدددرإ أياددداً بعدددت الع مدددات 

ا سددددتا  مستق دددددني .. و عرت ددددا يقددددو  )قددددو  ا ا فددددي ا و  ( ب ددددر وأنددددا أمدددد /ب ددددر  ددددن النتيكددددة/و  سددددويت ...ب ددددر)تكددددرإ 

لي ددددك  التكددددراإ بدددداعت م أشددددكال  سددددلمية حكاجيددددة ( ا سددددتا  مستق دددددني يددددا يمدددد : )وفددددي الةدددداني امبددددن يبا دددد  أمدددد ( وسددددق ني

مكانيددات تعليريدددة تغنددي المعنددد ، ويوظدددف الصندداا مدددن تكددراإ العلددداإات غيدددر المقلولددة مدددن امبددن حككددداً للتددد ثير فددي المتلقدددي وحملددد  و 

 . ل  اا  اا واللح   ن الحلو ، في محاولة اقناع ا با  وا م ات، باروإة المتابعة المستمرة  بنا   

:الكاريكاتيري وأ واع الحجاج باألمثلة في النص : المبحم الثالم
 

 ا  مليددددة الحكدددداج فددددي الددددنل المتاددددمن للتمةيدددد  تقددددول بمرا دددداة جميددددل مددددا يحدددديء بالعمليددددة التبا ليددددة للواددددو   لدددد  المعندددد     

و حدددددا  ا ثددددر المناس  دددد   بحس     دددد   ق ددددد ادددداحل  فنكدددددض يددددرد ب ش         دددد كا  متلاينددددة لاددددماا نكاحدددد  الب ددددابي وم  متدددد  

 ا المعددداني وال دددواهد واضدددحة  توقدددل امسدددتماع والتددد ثير فدددي القلدددوانكدددد فيددد  أا ا مةلدددة ل دددا مدددن الكددد ل م للموقدددف التواادددلي كمدددا

وكددداا وإودهدددا فدددي  ،لدددواا ا دبيدددة تدددداومً بدددين الندددا حيددد  تعدددد مدددن  أحددد  ا ، وا مةلدددة حكدددة  ن دددا فدددي العقدددو  والقلدددوا مقلولدددة

، وقدددددإة المست دددد د ب ددددا  لدددد  ظيص دددداوااددددلية يددددد   لدددد  حسددددن توبعددددت الن ددددول الكاإيكاتيريددددة بحسدددد  مددددا ت للدددد  العمليددددة الت

حيددد  يمةددد  التدددذكير بالمةدددا  حكدددة فدددي  اتددد  الحكددداج وتعاددديد إأيددد  مدددن عددد   العمليدددة التوااددد  والتدددداو ،
]55 [

وتكمدددن قدددوة ت ثيرهدددا  
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 ضددددافة  لدددد   حكدددال معاني ددددا و يكاههددددافدددي اايحددددا ات التددددي تتادددمن ا باا
]56 [

، لددددي  ب سددددما  م دددد وإةتددددرتلء بعددددت ا مةلدددة وقدددد  

مةةة  حةةةر مةةةةا !!!!هةةةالحي  عرفةةةع لةةةي  عبةةةاا بةةة  فر ةةةاا حةةةاول الطيةةةرا :)فدددي مةددد  ،بالادددروإة أا يكدددوا المدددذكوإ اددداحل ا

.أو  من دإ  ثق   جسال ومقاومة ال وا  لل يراا( حكي  ا ندل ) لا  بن فرنا  القر لي الملق  ب !!(يوج 
 ]57 [

 

 

 

 

 

 :في ا مةلة الواإدة في النل الكاإيكاتيري من مننوإض ويتنوع الحكاج وااقناع:  أ واع

 التداولي          المنظور الل وي والب غي                                                                                

عددددت العنااددددر اللصنيددددة اللغويددددة تتنددددوع  لياتدددد  تلعدددداً للمواقددددف وتنو  ددددا، حيدددد  ت ددددك  لنددددا ب :المنظةةةةور الل ةةةةوي والب غةةةةي: أوالا 

 :والتي تتمة  في جوان  من ا والل غية كآليات تساه  في الحكاج مست وا  المتلقي و قنا  ،

ويتحقدددل فدددي  ددددة نمدددا ج وادددوإ ادددوتية وادددرفية ونحويدددة وكتابيدددة وأسدددلوبية، تتحقدددل  ن دددا الددددممت المق دددودة : الةةةنص الل ةةةوي

أي الرسدددالة التدددي يريدددد اللدددا   إسدددال ا، والكددددير بالدددذكر أا الدددنل المكتدددوا أو النسدددل اللسددداني قدددد يق دددر أويعكدددا أحيانددداً فدددي نقددد  

لددد  بنيدددة الدددتل اللغويدددة فدددي نمدددا ج الدإاسدددة التدددي تتادددمن است ددد اداً ب مةلدددة ، وبدددالوقوم  فدددي  ي دددا  المدددرادالصكدددرة بكامل دددا لتسددد   

 : متنو ة يمكننا أا ن ير  ل  الب ا ل اللغوية التالية الممياة ل ا

مدددن أهددد  الوسدددا   التعليريدددة القويدددة و ،ومدددن أهددد  جوانددد  بنا ددد  ،الكدددر  الموسددديقي فدددي ا مةدددا  مدددن أبدددره أدوات المةددد : يةال ددوت -0

فلإليقددداع وظيصدددة  ب غيدددة دمليدددة ي ددددم مدددن ع لددد  المرسددد   لددد  الوادددو  للمتلقدددي والتددد ثير فيددد  بالت دددكي   ،المدددراد فدددي التعليدددر  دددن

والكمددد  الق ددداإ اايقدددا ي،
]58 [

احداثددد  معادلدددة ادددوتية ينلدددل من دددا امنسدددكال بدددين  ،ن الص ددد  بدددين دملدددة اللصدددخ و يقا ددد فددد  يمكددد 

وحددددات مت حمدددة متناغمدددة، وتحقيدددل المتعدددة التدددي تكعددد  منددد   ن دددراً جماليددداً ومنتكددداً للدملدددة فدددي الدددنل ومسددداهماً فدددي التددد ثيرت  ا 

توضدددي  المعددداني بغايتددد  م تقدددف  ندددد حدددد التددد ثير ال دددوتي الدددذي تبلصددد  ا لصددداظ مصدددردة ومفتلصدددة  نمدددا يتكددداوه  لددد   لددد  ااسددد ال 

و ف ام دددددا  لددددد  المتلقدددددي
]59 [

، تحكمددددد  قدددددوانين تتمةددددد  فدددددي اابددددددا  والسدددددكل، ت اايقددددداع و ناادددددرض متنو دددددة وكةيدددددرةومرتكددددداا 

 :وغيرها وكل ا  ناار بديعية، وهو جان  تكسدض ا مةلة في النل الكاإيكاتيري وتتمة  في...الكنا 

غددددةلل  والمدددراد بدددد  التغييدددرات التددددي تحدددد  مددددن التحدددو  فددددي النندددال ال دددوتي : اإلبةةةدال-أ
 

ومدددن اددددوإ اابددددا  فددددي لغدددة الن ددددول 

 :الكاإيكاتيرية
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با ةةةع المقولةةةة صةةةدقية  إيةةة  هةةةي  لةةةو... خ د يةةةاصةةةو الفلةةةوا -يقولةةةو  لةةة :)أمةلدددة  لددد  ومدددن: قرابدددةاابددددا  بدددين ادددوتين بين مدددا _ 

وادددي بال ددداد وا اددد  السدددين، ويسدددو  التلددداد  بدددين السدددين وال ددداد وجدددود البدددا  مع مدددا، وقدددوة ( بةةةا  عمةةةال البلديةةةة أغنةةةى  ةةةاا

 . الدملة قد تعل  السل  في اابدا 

وب ةةةد مةةا طبيةةع بحةةو  الفلةةة عشةةا  أسةةر  أسةةطوا ة ال ةةاج وميةةةر : السةةار :) مةدد  ( سددكوا وشددكوا)إبةةدال الشةةي  إلةةى السةةي  

بال ددددين (  ا الحدددددي   و شددددكوا : ) وأادددد  المةدددد ( الحةةةةديم م ةةةة   وسةةةةجو . ..بمةةةةل.. بمةةةةل: يطل لةةةةي بلةةةةي  بيةةةةل فةةةةي السةةةةج 

واابدددا  هدددذا يددفدي  لدد  تغيدددر المعندد  بحسدد  غدددر  اللددا  الدددذي يريددد التنليدد   ليددد  والسددرقة تتصددل مدددل الكدداا  المترتددد  المعكمددة، 

 . لي ا بالسكن

  (غ با...ق ب  ) التقاإا في ال صات بدا  الغين  ل  القام مل  دل : اإلبدال بي  صوتي  لي  بينهما قرابة__ 

وهدددو توافدددل الصاادددلتين فدددي فقدددرتين أو أكةدددر فدددي الحدددرم ا عيدددر، ويدددنن  فدددي المةددد  انتنامددداً  يقا يددداً ب دددوإة جماليدددة  :السةةةجب -ب

مدددفثرة فدددي المتلقدددي تسددد    ليددد  تداولددد  وحصنددد   لددد  أا الملددددع بمدددا يدددوفرض مدددن  يقددداع يتواددد   لددد  كسددد  مدددودة المتلقدددي ومتابعتددد 
 

+
بيةةةع  ):فدددي قولددد  : وقدددد يددد تي السدددكل ب دددحلة محسدددن لصندددي  عدددر كالمقابلدددة (أقةةةدر أسةةةافر ببطاقةةةة األحةةةوال لةةةي  يحلهةةةا الحةةة ل)فدددي

 (.  يكاإ بح ين/ مل   ين )فصي المةا  سكل ومقابلة للتوضي  والتقري  بين ( إيجار بحطي مل  طي  وال 

وهدددو ت ددداب  لصندددين فدددي الن دددل مدددل اعت ف مدددا فدددي المعنددد ، وقدددد كددداا للكندددا  تواجددددض فدددي تلددد  ا مةلدددة و لددد  حدددين  :الجنةةةاا -ج

 يستد ي  

لصددداظ فتناسدددي ا  إونقددداً  وكسددداها حليدددة ب يدددة اقنددداع المتلقدددي ب حسدددن لصدددخ ،سددديا  الدددنل الكاإيكددداتيري، ممدددا أضدددص   لي دددا جمدددامً و

، ف مكدداإي الكدد ل ومدددن محاسددن مداعلددد ا جددا  بمعندد   عدددر فددي السدديا  نصسددد  كدداا مددن أل ددد، فددداللصخ    لي ددا ي حددد  فددي الدددنص  مددي ً 

مةةا بهةةا البلةةد إال هةةا الولةةد /ال صةةابة اإلصةةابة/مةة  هةةي ودب/مةة  جةةد وجةةد) :ومددن ا مةددا  التددي ين ددر في ددا الكنددا  وتددرتلء بالسددكل

 ،اا فدددي ا لصددداظ ويبتلصددداا فدددي بنيدددة اللصدددخحيددد  تادددمنت ا مةلدددة قسدددمين متقدددابلين ي دددترك (واسةةةطة، ماسةةةطة/ الةةةريى، اسةةةتريى!/؟

ال دددوتي الدددذي يحمددد  تلددد  ، والتماثددد  جمدددل فدددي الوقدددت نصسددد  بدددين امشدددتما   يقا ددداً وتناغمددداً فدددي المةددد  ممدددا أحدددد  تكانسددداً وولدددد

(التراكيدد ، وكل دددا  ناادددر  يقا يدددة كددداا ل دددا دوإ كليدددر فددي توضدددي  المعنددد  و بدددراهض
 ]60 [

ادددوتية، وهاد هدددذا الكندددا  المعنددد  قدددوة   

عاادددة وأا الدددنل تتنددداهع فيددد  إغلتدددين مبتلصتدددين جندددا  نددداقل، و لددد  لكدددوا التركيددد  اللصندددي اقتاددد   وجمدددامً وعصدددة فدددي الن دددل،

 حامي ددددا، /ح ددددين  ددددين،:)وقددددد يحددددد  العكدددد  والتلدددددي   دددددض العلددددوي مددددن أضددددرا التكنددددي  ويسددددم  المعكددددو  كمددددا فددددي  لدددد ،

 ..(حرامي ا
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 :؟ صةةاحي الهةةات .....أبمةةل هةةحا المثةةل إللةةي مةةا ي ةةرف للصةةقر يةةـ) هيئددة إسددم  إكددرابت( ا لددف)مددد اددوت العلددة : مةةد الصةةوت-د

طةةةةووط .. يمظبيةةةة  أك يمضةةةة ط ؟ط   –يمنديةةةة  أك .. خطةةةةأ عليةةةة  حنةةةةا  قصةةةةد إللةةةةي مةةةةا ي ةةةةرف للصةةةةقر: الةةةةرد الهةةةةاتفي( يشةةةةوي )

 (الميدااا  ياحميدا ..دااا ) (211مسابقات ع و  ()..طووط

وفدددي ا  ا ممدددا يسدددا د و لددد  فدددي الكمددد  المتسددداوية فدددي مقا ع دددا ال دددوتية بغدددر  تدددر  الوقدددل الموسددديقي : الجمةةةل المتسةةةاوية -و

يامآمنةةةة للحةةةري  يةةةا مةةةآم  للشةةةم  / يامآمنةةةة للرجةةةال يةةةا مآمنةةةة للميةةةة فةةةي ال ربةةةال): دم مدددن الدددنل فدددي مةددد  دددفدددي تحقيدددل ال

واهنددددات ومتقدددداب ت  لددددرت  ددددن جمدددد  دمليددددة بكمدددد  فددددنا اللنيددددة ال ددددوتية واايقا يددددة محركددددة ل ددددا فددددي مكمل ددددا مت( بال يسةةةةكري 

ومدددن ثدد  ف دددي  مومدداً متسددداوية فددي ملاني دددا متاددادة فددي معاني دددا، ف ددي ت دددكي ت لصنيددة و ناادددر اددوتية ت دددك   ،اددوتية مت دداب ة

  يقا دددداً وجماليددددة تسدددد   امت ددددا ، وت سدددد   الدملددددة فددددي التدددد ثير  لدددد  المبا دددد  وتةليددددت الصكددددرة فددددي  هندددد  فكمعددددت بددددين اايقددددا ي

والدملي
]61 [

. 

جسدددم  أ دددو  مدددن :) فدددي مةددد  صةةةي ة أف ةةةلومدددن ا بنيدددة ال دددرفية التدددي اسدددتحو ت  لددد  بعدددت ال دددول  :الخصةةةائص الصةةةرفية

 (.اااابة.. الع ابة/ ماس ة.. واس ة/ حميداا.. الميداا. / شكرة

امسدددمية حيددد  ظ دددرت دمة يغلددد   لي دددا الكمددد  بوحدددات تن دددر أا م مددد  الكمددد  الم سدددتالن دددول فدددي الل :الخصةةةائص النحويةةةة

وغيرهددددا، ومددددن  (خدامةةةةة –وراأ بةةةةل امةةةةرأة عظيمةةةةة  /رضةةةةى المةةةةداك ل سةةةةتقداك غير ةةةةا ورا وإحنةةةةا قةةةةداك)ب ددددك  جلددددي فددددي مةدددد  

الم مدددد  النحويدددددة اسدددددتبدال اللدددددا  اسدددددتراتيكية الحددددذم  ندددددد ادددددياغة الدددددنل اللغدددددوي متكئدددداً  لددددد  ب غدددددة ال دددددوإة الم ددددداحلة 

 (!!جاد)ال جاد خّرب الـ(..الملى)مثل ( المد )اسم ني جي  وأ ا بوك :) و يحا ات ا، وان  اإها مل دملة النل في مة  

الم مددد  الدمليدددة المسدددتبدمة فدددي ن دددول اللوحدددات ب ددددم نقددد  لرسدددالة وتحقيدددل  ي دددال ا  هندددا  جملدددة مدددن :الخصةةةائص الدالليةةةة 

 (.التكراإ، التااد، وشل  الترادم، والتقاب ) : ومن  ل 

يعمددد   لددد  تكليدددة ( اسدددمين أو فعلدددين أوحدددرفين)وهدددو ااتيددداا بدددالمصردة وضددددها ويعدددرم كدددذل  ب نددد  الكمدددل بدددين متادددادين  :التضةةةاد

تت سددد ، وتت دددك  مسدددتويات ودوا دددر أكلدددر :   فدددي ادددوإة أوضددد  فصدددي المتادددادات المت ددداإ ة والمتناه دددةا سدددلوا وجددد   المعنددد

رضةةةينا ومةةةا ):ين ددد  بين دددا التنددداهع  وتك دددف  دددن الةنا يدددات الب فيدددة أو المتادددادات المت ددداإ ة فدددي الحيددداة  قادددية السدددكن كمدددا فدددي

ية السدددكن  دددن  ا فكددداإ المتنو دددة، وال دددصات وتص ددد  هدددذض المتادددادات فدددي قاددد ،(بيةةةع طويةةةل عةةةريض  خرتهةةةا مهةةةوب لةةةي/رضةةةي

، وال دددراع البصدددي بدددين المسدددت جر اا ا و  تقلددد  اايكددداإ  لددد    تددد ، حيددد  نقددد  لندددا فدددي الب دددبدددين ال دددرفين المبتلصدددينالمتنو دددة 

والمالددد ، فالكدددد  يرغددد  فددددي التملددد  وي دددداإع مدددن أجدددد  السددددكن وامسدددتقراإ أاددددحاا الملددد  وأ مددددا   ، ليرضدددي لإليكدددداإ أمددددال 

 .مت للات  للراحة وامستكناا
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و لدد   ندددما تتقدداإا المعدداني مددل اعددت م كدد  لصددخ في ددا  ددن ا عددر بملمدد  مددن الم مدد   :ويكددوا بالتقدداإا الدددملي :شةةب  التةةرادف

و لددد  حدددين تملددد  : وقدددد يسدددتبدل جمددد ً مترادفدددة أو تعليدددراً ممددداث ً ( MAKHRJ قدددات: )كمدددا فدددي الدمليدددة ولدددو مدددن لغدددات أعدددر ،

 :المعن ، وق س  هذا النوع  ل  أقسال من ا جملتاا نص 

( يةةةام  شةةةرا لةةة  مةةة  ح لةةة  جةةةوال/ يةةةام  شةةةرا لةةة  مةةة  ح لةةة  فةةةي  :)و لددد  بتغييدددر مواقدددل الكلمدددات فدددي الكملدددة مةدددا  : لتحةةةويليا

 :) وقول 

 (الخبل دفايت بياع  :وهالحي  البم  تطور لي  ما يصير، بياع الخبل عبات : هالحي  تسمب داي  في مثل هاألوقات المثل

مطلةةةوب شةةةري  لمشةةةروع  ةةةاجى وفةةةي حالةةةة فشةةةل المشةةةروع يتحمةةةل : )يت دددابل التعليدددراا أو الكملتددداا فدددي لغتدددين حةةةي : الترجمةةةة

 (.فيفتي.. هحي مثل قولة ترا ي عاجم  على مط   والحساب فيفتي ... الطرفي  الخسارة 

هددذض ا نددواع كمددا فددي التدددرادم ( رضةةى المةةداك ل سةةتقداكمكتةةي / رضةةى الحةةري  غايةةة ال تةةدرك : )ويوجدد  ل ددبل بعيندد  :التفسةةير 

 . بين اجاهة والمنل

شةةةةهور فةةةةي  ةةةةادي 6اشةةةةتربع فةةةةي مسةةةةابقة وربحةةةةع اشةةةةتراك لمةةةةدة !!!!  أ ةةةةا ماشةةةةفع أرد  مةةةة  حظةةةةي :)قددددي مةدددد : االسةةةةتلباك

ف الممكندددة التدددي   ا كددداا فدددي جميدددل المواقددد( حندددي)يسدددتلال ( أإد  مدددن)لوكددداا لصدددخ  بمةةةا ( وب ةةةد غيةةةر قابةةةل للتجييةةةر/ تخسةةةي  

 .ي د  في ا حني

والتكييددر فددي اللغددة هددو  دد   ال ددي  بددالكل  أو الكيددر ولددي   لدد  هددو المق ددود هاهنددا، لكددن المددراد بدد  فددي لغددة المددا ، أمددر بالدددفل  

 . ل  ظ ر سند بغية تحويل  من اس  ااحل   ل  اس   عر واللصخ منقو   ل  العربية

، بحيددد   لصددداظ و  ادت دددا فدددي سددديا  التعليدددرمدددن الب دددا ل ال دددوتية واايقا يدددة للمةددد  التكدددراإ  والمدددراد بددد  تنددداوا ا :التكدددراإ -

ت دددك  نغمددداً موسددديقياً مق دددود
]62 [

ت الدمليدددة ال امدددة فدددي وي عدددد مدددن أسدددالي  فدددن القدددو ، ومدددن منددداهر جمدددا  الدددنل ومدددن المكوندددا ،

يحتاج ددددا من دددد   ،قددددو  دممت معنويددددة وأعددددر  موسدددديقيةا دا     يددددوفر لل ا فكدددداإ وااف ددددا   ن ددددا، ولدددد  قيمددددة فددددي التعليددددر  ددددن

ت  ا تكدددراإ اللصدددخ يصيدددد قدددرع ا سدددماع و ثددداإة ا  هددداالكدددذا مسدددامل المتلقدددي والتددد ثير فيددد الدددنل 
]63 [

حيددد  ي عدددذ باهتمدددال المتلقدددي  ،

 : ويةير في نصس   حساسات المتعة ونكدض متحققاً في أمةا  الن ول في

فدددالتكراإ للمق دددل داعددد  الدددنل مدددن المع يدددات التدددي يمكدددن  دإاك دددا ملاشدددرة فدددي ا مةلدددة  يسددد   فدددي كةافدددة اايقددداع :  تكةةةرار المقطةةةب

ومدددن ثددد  فدددوإود  ،( نددددك   دددي  و نددددنا  دددي : )فدددي  ف ددد  ال ددديغة المن قيدددة كمدددا فدددي وتقدددوي جدددر  ا لصددداظ ممدددا يسدددا د المتلقدددي

  الصددداإ  ، والصدددر  بدددين الكدددا ين فدددي  نددددنا و نددددك  كددداا أساسددداً فدددي  حدددداإعتمدددد ا تمددداداً كليدددراً  لددد  التكدددراالكدددا ين المتمددداثلين ي

، والتكددددراإ سددددمة ل ددددذا المةدددد  فددددي ت ددددكي  الب دددداا(  ) المددددتكل  و( نددددا ) صددددين ت  ندددد  بددددين ضددددميرين مبتلو بددددراه المبالصددددة بين مددددا
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ابدددراه المبالصدددة الدمليدددة  تفعدددامً فيددد ل دددذا التكدددراإ و ن دددراً و لددد   ا املتصدددات مدددن ضدددمير  لددد   عدددر كددداا موج ددداً أساسددداً  ، يقا ددد 

.. حاميهةةا/ب يةةد. قريةةي/ ولةةب.. دلةةب:)ال اسددعة بددين المعنيددين، ولددد   الددنل قددد تتددوافر فددي الددنل إوافددد  ديدددة لإليقدداع كالكنددا  فددي

 .(حراميها

تلقدددي، وهدددي حاجدددة ماسدددة ااب دددال، و ثددداإة انتلددداض الم ويدددوفر دملدددة موسددديقية ويكدددوا تكراإهدددا لت كيدددد الدملدددة و هالدددة :تكةةةرار اللفةةة 

، ممدددا يمةددد  تركيدددااً  ي دددا بالترتيددد  الدددذي أدإكددد  سدددمل المتلقدددي، فتكدددراإ اللصدددخ فدددي الدددنل يعندددي   دددادة لعادددوات للمةددد  وضدددروإة

قبةةل ال تطيةةةر : )وقددد يددد تي التكددراإ ل سدد  وفعلدد  كمدددا فددي ..( منةةةة ة وال منةةة خلقةة :) وتكةيصدداً ل ددا ويولددد جماليدددة فددي ا دا  كمددا فددي

وهدددذا التكدددراإ قدددد يصدددر  شدددك ً ي  ددد  مدددا وإد مدددن  ..(عقلةةة  عقةةةل بقةةةرة) ..( جاد  الةةةباد ..()يحلهةةةا الحةةة ل.. ( )بأرجاقهةةةا الطيةةةور

صددخ وتكددراإ الل ،ة موسدديقية تسدد   فددي ت كيددد الدملددةلمددا يددوفرض للددنل مددن نغمدد ت  و ثددر أا يوافق ددا وينسددك  مع ددا،تراكيدد  لغويددة سددلق

غايدددة موسددديقية تحدددد  فدددي الدددنل  يقا ددداً يكتدددذا  ليددد  ود المعنددد ، وتايددددض  ياددداحاً، تفكددد ،فدددي الن دددول يحدددد  غدددايتين معنويدددة

متدددوا ل  لددد  مسدددمل ، هدددو  دددر     ا تكدددراإ الكلمدددة ومدددن دوا فاادددلةأسدددماع المتلقدددين ويدددوفر للدددنل جماليدددة فدددي ال دددك  لدددعدا   

يولدددد نغمدددة  ،أا يبال  دددا ادددوت  عدددرالق ددديرة دوا  ، وشددددض   ليددد  هدددذا التكةيدددف لعادددوات فدددي الوحددددة الامنيدددةأثددداإض  دددذا ال دددوت

وقددد يدد تي تكددراإ الكلمددة متواهندداً  ندد  اسددتعم  الكلمددة فددي بدايددة كدد  مددن جملتددين متددواهيتين وهددذا مددا نكددددض . مبالصددة تبصددف التركيددا

 .(ياجيد  ما غبيع/ حطي  ...طي  : )في قول 

 :بدايدددة كددد  مدددن جملتدددين متدددواهينين وهدددو مدددا نكددددض فدددي ت مسدددتعمال  الكلمدددة فدددياً متواهيدددوقدددد يددد تي التكدددراإ للكملدددة  :التكةةةرار للجملةةةة

( جةةةاك يةةةا مهنةةةا مةةةا تمنةةةا: طةةةال عمةةةرك الشةةةوارع مسةةةكرة، المةةةدير: الموظةةة :)العمالدددة المناليدددة وتكدددراإ العلددداإة في دددا فدددي مةددد  

الحيدددداة ا سددددرية وأننمددددة : وفددددي(و صةةةة  جةةةةاك يةةةةا مهنةةةةا مةةةةا تمنةةةةى 11عنةةةةد اإلشةةةةارة تكةةةةو  السةةةةاعة * الةةةةدواك ) ويتكددددرإ فددددي 

بنةةع بالسةةيارة وممنةةوع الحكةةي بةةالجوال والواحةةد يسةةو ، جةةاك يةةا مهنةةا  سةةاعات أد  علةةى جوالةة  ورا مةةا تةةرد ؟  3لةةي :)روإالمدد

 (ما تمنى

الع مدددددة ا ولددددد  هدددددي المق دددددود اسددددد  : وين دددددر التماثددددد  فدددددي الب ددددداا الكاإيكددددداتيري برسددددد  الع مدددددة مدددددرتين قياسددددداً : التماثةةةةةل-

 ظاهروالةانية هي 

معناهدددا المكددداهي، وحكاجيت دددا تتاددد  قياسددداً  لددد  قدددو  بيرلمددداا  نددددما يتحدددد   دددن التماثددد  فدددي الندددوع التمةددد  لعولددد  ولكدددن فدددي 

ببةةةت  فريةةة  ).ا و  مدددن الحكددده شدددل  من قيدددة يدددفدي هدددذا الندددوع مدددن الحكددده فنيدددة حكاجيدددة  اليدددة فدددي مقدددامي السدددبرية وال دددا 

 .(وة االحتراف سيد األدلة/و  رأي  باالحتراف؟: البرادية
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  :لم جميةلخصائص اا

 واستبدام  بدي ً  ن  ظاهرة التغري  اللغوي ب ك  ظاهر ويق د ب ا امتكاض  ل  اللصخ ا جنلي،: بالننر في ألصاظ مادة نكد 

، حيددد  اسدددتعم  للت دددوير المدددادوج للمكددددوا  لددد  ا جنلدددي وكتابتددد  بحروفددد  وكدددذل  تددددداع  المسدددتويات اللغويدددة العربدددي، أي نقلددد 

  اللساني

 .لبوم ااحسا  ب ا شيئاً ما سيحد ا: توج ، فال لاإة تكمل بين الص ح  والعامية (ما يوج  من حر)  لاإة 

تتندددوع  لياتددد  تلعددداً للمواقدددف وتنو  دددا، حيددد  ت دددك  لندددا بعدددت العناادددر اللصنيدددة والل غيدددة كالت دددلي  وامسدددتعاإة  :يالمنظةةةور الب غةةة

 :، وتتمة  في جوان  من اوالكناية  ليات تساه  في الحكاج مست وا  المتلقي و قنا  

 :وتلع  دوإاً باإهاً في استمالة المبا  ت لذا نكد الدقة في اعتياإها بما يتناس  والمواقف المتنو ة في :ا لصاظ-0

فلددددي  انتقددددا  ا لصدددداظ وحدددددض هددددو الرامددددي  لدددد  التدددد ثير فددددي المتلقددددي بدددد  هنددددا  تركيدددد  ا لصدددداظ واسددددتبدام ا فددددي : انتقددددا  ا لصدددداظ- 

أفددددواض ( )ا إاندددد / سددددو  الحمددددال) :مةددددا   لدددد  الددددربء بددددين  لبدمددددة الموضددددوع الددددذي يكددددري فددددي الب ددددالموضددددوع المناسدددد  ل ددددا 

 Vinegar TAKEARD: استراحة ااق ع ( وأإان  وفاتن حمامة

 

 

 

 

 :ال وإ الليانية -1

دة فدددي  دددر  اسدددتعاإية تمددداج يددديددد  وج دددات النندددر وتحميددد  دممت جدتعدددد امسدددتعاإة أداة حكاجيدددة ل دددا دوإ فدددي تقر: امسدددتعاإة

، وقددد ا تمددد  لي ددا ب ددر  يمكددن الننددر  لدد  ا شدديا   م ب ددا موااددصات الم ددل  والم ددل  بدد  فددي الحكدد  الواقددل بين مددا، بحيدد  م بددين 

 : شت  من ا

امسددددتعاإة فددددي المكددددا   (فرحددددة مددددا تمددددت يددددا:)اسددددتعاإات تعقيدددد  الكمدددداد(  ددددين غ ددددا و ددددين فددددرا ) :الحيددددة الكا نددددات اسددددتعاإات

ويحدددددها السددديا  ( أقدددرا  ريدددل لقلددد  الرجددد :) اسدددتعاإة النقددد  الكمدددالي مدددن حقددد   لددد  حقددد ( لحسدددت  قدددو  هالل دددر) :اانسددداني

 ددددل )يسدددمي  جددداا كدددوهين مدددا المةددد     مدددن عددد    لددد  تتحقدددل الوظيصدددة التواادددلية والحكاجيدددة، وتقدددول الدملدددة  لددد  الدددذي قيددد  فيددد  

وهندددا تلدددره امسدددتعاإة با تلاإهدددا نم ددداً أساسدددياً للنقددد  لتكسددديد وت كيدددد د دددو  المدددتكل  فدددي  هدددن السدددامل، وهدددذا ( الم  مدددة المعنويدددة
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أبلددد  فدددي الدملدددة  لددد  أدا  المعنددد 
]64 [

 لحدددا  مددددلو  جديدددد بمددددلو  قددددي  مدددن عددد   الع قدددة الملاشدددرة : فوظيصت دددا كمدددا يدددر  أولمددداا  

بين المدلولين للعت السمات الم تركة بين ما حي  يت  امنتقا  ب  من المعن  القدي   ل  المعن  الكديد
]65 [

. 

وإ الليانيدددة التدددي يكةددددر وهدددو مدددن ال ددددويعتلدددر مدددن بددددين ا سدددالي  التدددي ا تمدددددت فدددي الدددنل للكمددددل بدددين مدددا هدددو قددددا    :الت دددلي  

ة والتوجددد  نحدددو ، حيددد  تن لدددل بعدددت ا مةلدددة مدددن الت دددلي  والت دددوير للم ددداهدة والرنيددداسدددتبدام ات لمدددا فيددد  مدددن توضدددي  للمعنددد 

ابنةةة  يةةةابو جيةةةد مةةةا )، وت دددبيل ا مدددوإ وتكسددديم ا و لددد  تلندددي الرمدددا الحسدددي مدددل الدددرن  الت مليدددة كمدددا فدددي الواقدددل الدددذي نعي ددد 

ت م مئنددداا الدددنص   لددد    المعنددد  اللعيدددد الدددذي ي دددع  تبيلددد ، وأعدددذ ال دددوإ الم لوفدددة لعشددديا فالت دددلي  والتقريددد  يقدددول  لددد( غبيةةةع

( كنددد ) المحسدددو  أكةدددر مدددن المكدددرد كمدددا أا هندددا  ت دددلي  يقدددرا ادددوإة المكدددرد ويكسدددل  وضدددوحا ً فاسدددتبدل بعدددت ا لصددداظ مةددد 

ترا ةةةي عاجمةةة  علةةةى مط ةةة  :  مثةةةل قولةةة)كمدددا فدددي . ك ددديغة مةددد و( الولةةةد بةةة  مةةةا بهةةةحا البةةةد إال هةةةحا)فدددي دملتددد   لددد  المماثلدددة 

أو تسدددتبدل ا مةلدددة لإلإشددداد والتعلدددي  والنقدددد، و ظ ددداإ كةيدددراً مدددن الم ددداإات الصكريدددة فدددي اسدددتنلا  ال دددوإ (. والحسةةةاب فيفتةةةي فيفتةةةي

ماشةةةةبهوك باألمثةةةةال ياشةةةةي  : ) التكدددداإا اانسددددانية والوقددددا ل مةدددد والت ددددلي ات واإتل ددددت بكدددد  أبعدددداد التددددرا  ال ددددعلي، وب شددددكا 

 ...(السرج على البقر

هددو امنتقددا  مددن اددديغة  لدد  ادديغة أعددر ، ب ددر  أا يكدددوا الاددمير فددي المنتقدد   ليدد   ا دددداً فددي نصدد  ا مددر الملتصدددت : االلتفةةات-2

، ولعدد  الغددر  مندد  تكديددد الن ددا  فددي امنتقددا  مددن حددا   لدد  كدداض  لدد   عددر مددن  ددر  الكدد ل ندد  أي أندد  التحويدد  فددي التعليددر مددن ات

 : حا  كما في املتصات من الب اا  ل  التكل   في

البةةاب إلةةةي يجيةة  منةة  الةةةريى )فددي  (اددد  ) لدد  الب دداا( يكيددد )  أو مددن المادداإع( عنةةدب  عةةي  وعنةةةد ا عةةي  ت بمو ةةا لةةةي )

، لمةددد  ومعرفدددة السدددديا  الدددذي قيددد  فيدددد  م حدددين تتكلددد  ق ددددة اوم تنك ددددف الددددممت والمعددداني المرجددددوة (  صةةة  أبةةةو  واسةةةتريى

مسددديما أا التمةيددد  قدددا    لددد  توظيدددف مكةدددف لعحددددا  فال ليعدددة الادددمنية فدددي الب ددداا تكعددد  قرا تددد  بحاجدددة  لددد  امدددت   المتلقدددي 

 لدددد  تدددد وي ت  جعلتدددد  ينصددددت  ا شدددددة امعتدددداا  المق ددددود مددددن الب دددداا ويمكددددن القددددو   للكصددددا ة اللسددددانية التددددي تفهلدددد  مسددددتك  

 .           مبتلصة

 : يخضب الخطاب الحجاجي لقواعد تبرج في  مكا ة القصدية والتأثير ومنها:  ليات الحجاج م  منظور تداولي :ثا ياا 

بةةةحب المنجمةةةو  ولةةةو ) :كمدددا فدددي(حتددد /أل /بددد  / لدددو/ لكدددن)ا  تدددربء بدددين قدددوانين أو بدددين حكتدددين ل سدددتدإ :الدددروابء الحكاجيدددة -1

 صدقوا 
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امسدددتدإا  مدددن أهددد  ا سدددالي ، وقدددد كددداا ل دددذض الدددروابء دوإاً مدددن عددد   ( ولكةةة  تلخةةةح الةةةد يا غ بةةةا/ لوفيةةة  خيةةةر مةةةا رمةةةا  الطيةةةر/

الدددوإ الددذي تحدثدد  بدددين جملتددين أو بددين متغيدددرين حكدداجيين بحيدد  يكعددد  مددن الحكدد  الددذي يدددرد بعدددها مبالصدداً لمدددا قلل ددا ل ددذا الدددرابء 

 .العديد من ا فكاإبالغاً في  قامة الحكه في دحت 

 / وال ر  /  امستص ال)ك  م تربء متغيرات حكاجيةت ولكن ا تقول بح ر وتقييد اامكانات الحكاجية  :العوام  الحكاجية- 1

 .(امستدإا 

القدددو  فدددي ، فامسدددتص ال يملدد  قيمدددة حكاجيدددة أكةدددر ممددا يملك دددا ي  لددد   قنددداع المتلقددي و   انددد  ل دددامدددن ا سدددالي  التددي تدددفد: االسةةتفهاك

لتدددي اددديغة  ثلدددات ب دددذض ال ريقدددة ي دددنل للمتلقدددي جوابددداً ضدددمنياً كددداا يكددد  أا ي رحددد  هدددو  لددد  نصسددد  بمكدددرد وجدددود المفشدددرات ا

مةةا سةةم نا عنةة  –تسةةمب بةة  بةة  مةةا تشةةوف  وإ  شةةفنا  / إلةةي مةةا ي ةةرف للصةةقر؟: بمةةل هةةحا المثةةل)  :تعدددد تدد وي ت المتلقددي كمددا فددي

اسدددتدإاج فدددي ااجابدددة بحيددد   ن دددا متلدددال المتلقدددي اللحددد   دددن  جابدددات بقددددإ مدددا هدددي جدددواا ، فالكمددد  امسدددتص امية هدددي (أي شةةةيأ؟

وحكدددة فدددي حدددد  ات دددا فدددي شدددك  اسدددتص امي، وقدددد يبدددرج امسدددتص ال للتعليدددر  دددن معنددد  مغددداير للمعنددد  ا ادددلي كامسدددتص ال للتحدددذير 

سددتص ال فددي ا مةلددة لتقويددة المسدداإ ااقنددا ي وجدد  ام حيدد (  لددي مددا يعددرم لل ددقر: ) مددا فدديأو للددت ك  ك( شددي  أولدد  دلددل)كمددا فددي 

  ند المتلقي، لما في  من  قراإ واستنكاإ من 

ليتدددول   عددد   المةددد  الحكددداجي لمكاب دددة التددددا يات امجتما يدددة، التدددي جعلتددد  م يحدددذإ ب دددوإة ادددريحة، و نمدددا ي دددي  المحددداوإة،

ااقراإ وتغيير القنا ات بما هو في إأي المحاجه وا تقادض م مة 
]66 [

 . 

حيدد  شددك  ال ددراع الواقددل مددن عدد   اللكددو   لدد  أسددلوا ال ددر  ويعددد مددن أسددالي  ااقندداع لمددا يحويدد  مددن ثنا يددة السددل   :الشةةرط

/ يةةةورك  ..التمةةةب   : )لتددد   ا التدددال بددد  أو نصدددذض، كمدددا فدددي، يكدددوا بليددداا  اقوالكدددواا فنقنددداع المتلقدددي بسدددلو  مددداوالنتيكدددة وال لددد  

ي وجملددددة جددددواا ال ددددر  تلددددال اضدددد راإا  ددددن الصعدددد  ا و  ع  دددد ا للنددددا  ع دددداب ( ي يةةةةاقطوإ  غةةةةاب الفةةةةار إل ةةةة/خةةةةرب ..الجاد

، وممدددا يسدددا د فدددي اعتيددداإ الحكددد  وتوظيص دددا ب دددوإة بغدددر  الدددت ك  الدددذي ي دددو  المتلقددديت ويكعلددد  يلحددد   دددن المعنددد  الحقيقدددي

جيدة معرفت  بالسيا  و ناارض وعليصت  المعرفية
]67 [

. 

 :غير فاإغة من ا قوا  وماودة بع مة ترتيلية وموفي  بال ر ين التاليينهي مكمو ة  :الس ل  الحجاجية-

جاندددا / تلل دددا وت دددرا مويت دددا) :الع دددف (ال دددر / الكدددر / الع دددف )السدددل  يلدددال  نددد  مدددا يقدددل تحتددد   بةةةل قةةةول يقةةةب فةةةي مرتبةةةة -أ

 (.و ندك  ندنا / م ي   وم حياة /أول  دلل و عر/ ظ  إاج  وم ظ / ين غ ا و ين/ و لعت

 .(لين يحل ا الح  / تحه اللقر  ل  قرون ا: )لجرا

 : وكاا ما يعلوض مرتلة دلي ً أقو   لي  ول  ث ثة قوانين بل قول با  في السل  دلي ا على مدلول م ي  -ا 
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 (القل /تلدي  السل  / البصت)

و ليددد  ( مهاد عدددرا الدددااد : )يقتادددي  كمدددا فدددينددد  ومقتاددد  القدددانوا أنددد    ا ادددد  القدددو  فدددي مراتددد  معيندددة مدددن السدددل  فن: الخفةةةض

ونكددد أا أغلدد  ال يددوإ مددن الممكددن  ( مةةو بةةل الطيةةر يتابةةل لحمةة : )ل هيادتدد  نح دد   لدد  الددااد المةددالي، وفددي قولدد فصددي حالددة  ددد

 .أكل ا

لددد  ي دددتد لدددن فدددنا  (فلمةةةا اشةةةتد سةةةاعد  رمةةةا ي) :ومقتاددداض   ا كددداا القدددو  دليددد   لددد  مددددلو  فننددد  يقتادددي  ويمةلددد  قولددد  :التبةةةديل

 .يست يل الني  مني

( أ) الكةيدددر تددد  الح دددو   ليددد ، حيددد  يكدددوا -ج/ هاندددت -ا/ بقدددي -أ( ها ةةةع مةةةا عةةةاد بقةةةي إال القليةةةل) :ومقتاددداض  كمدددا فدددي :القلةةةي

 .لعدل وضوع ( ا) وأشد برهاناً من أكةر 

لددنل الكاإيكدداتيري قدددوة ت ثيريددة عااددة مرجع دددا  لدد  نندددال فةةةا، ( جيتةة  ياعبةةةد الم ةةي ) بددنيراد جدددا  مددن المةددا  كمدددا فددي : اإليجةةاج

ا مةددددا  واسددددتق لت ا تركيدددد  الن ددددول و ريقددددة المااوجددددة بددددين السددددرد والتعليددددل عااددددة تلدددد  الن ددددول التددددي اسددددتد ت في ددددا 

ا مدددا  العقددد  فدددي اللحددد   دددن جملدددة ا سدددلاا والمسدددللات واللحددد   دددن الحددد  المكددددي با تمدددادض  لددد   تالقادددايا لعدددر  جملدددة مدددن

وبمدددا فيددد  مدددن  ،قدددي ممدددا ي دددع  الت دددري  وااعلددداإ بددد مةلدددة تكةدددف العلددداإة فاددد ً  دددن كونددد  اسدددتراتيكية ع ابيدددة لمدددا يدإكددد  المتلأ

والوظيصدددة ااقنا يدددة  ، دددااباسدددتعما  اللغدددة ممةلدددة فدددي تن ددديء ال جدددرا  لصكدددرة و ظ ددداإ لحكمدددة بالغدددة فدددي أسدددلوا يكمدددل بدددين جماليدددة 

فالحكددداج  ،فدددي المتلقدددي بتغييدددر المت دددوإ ا و ، واسدددتحدا  المت دددوإ الكديدددد حددددا  ا ثدددر باسدددتبدام  وسدددا ل  المبتلصدددة بغيدددة فدددي 

، حيددد  م يددددرتلء امست دددد اد ب مةلدددة ترب  ا  قددددة الم دددداب ة داومددداً و نمددددا يددددرتلء بت دددداب     تعلددددو قيمتدددد   لددد  مص ددددول الم دددداب ةفيددد

، ين لددل مددن التكربددة فددي اابددداع فددي الحكدداج  ددام ً أساسددياً الع قددة بددين أشدديا  مددا كدداا ل ددا أا تكددوا متراب ددة أبددداً ومددن ثمددة ا تلددر 

 .ب دم  ف ال الصكرة أو نقل ا

 :  حجاجية وقوا ي  التفاضل والتقابلالس ل  ال

الع قدددة : سدددوم نن لدددل فدددي حدددديةنا  دددن هدددذض النددداهرة السدددلمية فدددي الب ددداا مدددن التمييدددا بدددين نمدددو جين للع قدددة السدددلمية

السلمية التقابليةالسلمية التصاضلية والع قة 
 ]68 [

: 

 :ال  قة السلمية التفاضلية

أا هندددا  سدددمة أساسدددية تميدددا الحكددده  دددن ا دلدددة  0881الدددذي ن دددرض سدددنة " السددد ل  الحكاجيدددة"فدددي كتابددد   ديكةةةرويقدددرإ 

( ات ا سددا  اللرهددداني)
 ]69 [

كمدددا هدددو  ، فالدددذي ي حدددخ فدددي هدددذض الحكدده أن دددا م تق دددل ق عدددا ن ا يدددا فدددي  ثلددات النتيكدددة التدددي تسددداندها

مصاضدددلة أمدددر  -  ا اددد  التعليدددر -،  ا غايدددة مدددا تقدددول بددد  الحكددده هدددو أن دددا (مدددة  حددد  لمعادلدددة إياضدددية)الحدددا  فدددي ا دلدددة اللرهانيدددة 
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وهدددذا الدددنمء القدددا    لددد  المواهندددة والمصاضدددلة  (مةةةا أطولةةة  ياليةةةل/ مةةةا أعةةةب مةةة / أقةةةرب طريةةة  لقلةةةي الرجةةةل م دتةةة  ): عرمةددد    ددد

ن ت للمصاضددلة بدديعدداني، ويسدد   فددي التعليددر  ددن القددي ، والتواادد  القددا   بددين الواقددل، واللعددد  ددن الواقددلالموالمقابلددة يددد   الكةيددر مددن 

بدددد وأا يكدددوا  ، الددذي مر بدددين واقددل الحدددا  والمةددا  ا  لددد ،  لددد  التعددداإ  والتنددافا مددوإ التدددي ل ددا دإجدددات متصاوتددة، يدددد  تصاوت ددا

 .من امي ، ومن أج  تحقيل المصاضلة، تلك  ا مةا   ل  هذض ايغة ومستمد واقعي اقعياً ومن الممكن  تحقيق ت  ن و

 :ال  قة السلمية التقابلية

فددي مقابدد  هددذض الع قدددة السددلمية التصاضددلية المتولدددة  دددن ملدددأ القددوة الحكاجيدددة، هنددا  نددوع  عددر مدددن الع قددة السددلمية يمكدددن 

فقدددد تكدددوا الحكددده الدددواإدة فدددي الملصدددوظ ". دأ التعددداإ  الحكددداجيملددد"اماددد     لي دددا بالع قدددة السدددلمية التقابليدددة، وهدددي تتولدددد  دددن 

وهدددو مدددا ااددد ل  ) م تتكددد  اسدددناد نصددد  النتيكدددة، و نمدددا تسددداند كددد  حكدددة نتيكدددة معاإضدددة للنتيكدددة التدددي تسددداندها الحكدددة ا عدددر 

 . ، وفيما يلي بياا  ليعة هذض الع قة و ليعة  مل ا داع  الب اا( لي  باس  التعاند الحكاجي

هدددو وسددديلة مدددن وسدددا   التصكيددددر و ريقدددة مدددن  دددر  ااقنددداع : التقابةةةل-
]70 [

ويعدددد التقابدددد  الددددملي ظددداهرة لغويدددة مميددداة ويددددر   ،

 :اهرة لغوية  ليعية ومننمة كما فياللغويوا المحدثوا ب ن  ظ

 .ظل وال ظل/  سمب بي  ب  ما شوف /تدري ما  ت رف  / ت رف  ما ت رف  (الحاد) التااد -

 .احاميها حراميه (العكسي) مالها أول وال  خر/ أول  و خر  (المتدإج)-

تولدددد وادددصا حركيدددا مدددن عددد   هدددذا التقابددد  الحيدددوي الدددذي  حيددد  تقدددول هدددذض اللنيدددة  لددد  التقابددد و ، ..طويةةةل، عةةةريض( العدددامودي) -

ي عددذ شدددك ً لغويدددا  لدد  أساسددد  ا  مدددل
 ]71 [

تاددافر مدددل اايقددداع انتدداج بنيتددد  التدددي يتادد  في دددا ويكتسددد  أهميددة كليدددرة  ندددد حادددوإ   

 . ا مةلة وبذل  تعدو للمقابلة فا لية أساسية فنتلقاها كحكة  ل  القاية التي ي ير  لي ا، في تقاب  حاد أو متدإج أو متعاك 

 : المفردات والجمل المتقابلة: التقابل الداللي الحاد: أوال

  (بحب المنجمو  ولو صدقوا: )في المصردة بين لصنين: أومً 

ظةةةل / عيوبةةة  –عيةةةوب غيرهةةةا / منةةةة ة وال منةةةة خلقةةة : تكدددراإ مقدمدددة التقابددد -(مةلتتدددين)-أ: التقابددد  الحددداد الواقدددل بدددين جملتدددين: ثانيددداً 

         .عي  غطا وعي  فرا . / راجل وال ظل حيطة

 . غبال ما تدريقرد ت رف  وال : تقاب  جملتين دوا تكراإ

للبيةةب فلةةة .. هةةحي مثةةل قولةةة / مةةا تشةةوف  وإ  شةةفنا  مةةا سةةم نا بةة / تسةةمب بةة  بةة  مةةا تشةةوف  :)التقابدد  الحدداد فددي الموقددف: ثالةدداً 

 (ب  ببير  ..ص يرة  

 :التقابل الداللي الحاد بي  اإليجاب والسلي
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 (.حاميها حراميها: )بين جملتين  ات  يقاع ق ير -أ  

 (.ما أطول  يا ليل...ردد / بدل م  أ  تل   الظ ك أش ل شم ة :) بين جملتين  ات  يقاع متوسء -ا

شةةةقة إيجةةةار فةةةي حةةةي راقةةةي وال فةةةي  ملةةة  فةةةي حةةةي / رضةةةينا باإليجةةةار واإليجةةةار مارضةةةي :) بدددين جملتدددين  ات  يقددداع  ويددد  -ج

مدددن الم حدددخ أا التقابددد  !!(.و ةةةوع يسةةةتفيد وال يفيةةةد..د  ةةةوعي   ةةةوع يفيةةةد ويسةةةتفي –ال مالةةةة عنةةةد ا بهةةةا لبلةةةد يبةةةو سةةة د ./ مدحةةةدر

التكدددراإ اللصندددي واايقددداع المتسددداوي للكملتدددين المتقدددابلتين، يقدددول تقابددد  السدددل  واايكددداا : الددددملي بدددين الكملتدددين ب ندددي  لددد  إكيددداتين

 . ل  جملتين  حداهما مةلتة وا عر  منصية متساويتاا في الكمية واايقاع ال وتي

 :التقابل الداللي المت اب  بي  مفردتي : أوالا  :داللي المت اب التقابل ال

 (عند ا عي  وعندب  عي )كام الب اا ونوا المتكل  : في الاما ر .أ 

 (تسمب ب    ما سم نا عن ) ن   ب : في الحروم .ا 

 (رضينا باإليجار واإليجار مارضي فينا: )في ا همنة النحوية  .ج 

مةةد لحافةة  علةةى قةةدر : أبسةةأل  هةةي تقةةال/ال يةةأا مةةب الحيةةاة وال حيةةاة لمةة  تنةةادي) :بةةي  جملتةةي التقابةةل الةةداللي المت ةةاب  : ثا يةةاا 

 .(رجلي  وال مد رجلي  على قد لحاف 

وإ  جا ةةةا  –حةةة الت بطبةةةال التمةةةر  –إ  جتنةةةا المرب ا يةةةة قلنةةةا !!! ..مةةةا عرفنةةةا لنةةةا وة :)التقابةةةل المت ةةةاب  فةةةي الموقةةة :ثالثةةةاا 

 ي داعددد  الحيددداة بالرضدددا و ددددل الرضددداحيددد  تكتمدددل ا ضدددداد كمدددا فدددي الحيددداة للتعليدددر  مدددا هدددو فددد ( يةةةةطبةةةال التمةةةر قلنةةةا المرب ا

فالتادداد فددي نددل ا مةلددة  ،مددن عدد   هددذا الصددن بنقدد  الحيدداة مددن هيئت ددا السدداكنة  لدد  وج  ددا ا عددر معدداً  ،للتعليددر  ددن الحيدداة العامددة

مددن أجدد  علددل نددوع مددن  ، دددل انسددكام  مددل المكتمددل مددن ج ددةمعاناتدد  والددذي يعي دد  الصددرد وكددذا يعلددر  ددن ال ددراع متعدددد ا شددكا  

حققدددت الدددروابء الدددربء بدددين ال دددر   ،بترجمدددة ادددرعة  نيصدددة با نيدددة أحيانددداً وظددداهرة أحيانددداً أعدددر   ،النصسددديمدددا ي والتدددواها امجت

 .   وحكك 

 مدددا أا تفيدددد حكدددة مدددا حكدددة أعدددر ، أو تددددافل : يتاددد  أا الع قدددة التصا ليدددة بدددين الحكددده يصادددي بندددا  لددد  مواقدددف تتحددددد فدددي ب دددذا   

 (.تناقت)أو تعاكس ا ( تقاب ) ن ا، أو ت اجم ا، أو تدحا ا أو تعاإض ا 

لة فدددي مكمو  دددا متواليدددة مدددن الكمددد  تعادددد بعاددد ا، م دددك   ا  ا مةلدددة القا مدددة فدددي ع ددداا الدددنل الكاإيكددداتيري ظ دددرت ك

وهكدددذا نكدددد أا الب ددداا الكاإيكددداتيري لدددد  ال ليددد  ع ددداا حكددداجي امتلددد  قددددإة  ،لدددنل لددد  ننامددد  وقوا ددددض التدددي تميددداضجنًسدددا مدددن ا

 .نصا  ل ر   متنو ة في المكتمل استبدل في حكاج  مباونا متنو ا من التمةي ت لإلقناع بسلليات مكتمعية متنو ة
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 :النتائج

ي ع ددداا ي ددددم  لددد  نقدددد الواقدددل والم اللدددة باللددددي   دددن  ريدددل التغييدددر مدددن عددد   العديدددد مدددن الن دددول الب ددداا الكاإيكددداتير-0

 .فت بعت السلوكياتوااشاإات اللغوية التي تمرإ  لرها وتست دم التغيير وإ

فدددي  ودممت مبتلصدددة،بمعددداا  ،وا يقونيدددة والرمايدددة، ر فدددي الع مدددات المبتلصدددة ااشددداإيةظ دددرت دملدددة الحكددداج فدددي الكاإيكددداتي -1

 .محاولة اقناع واستمالة المتلقي والت ثير في 

الحكددداج با مةلدددة داعددد  ندددل الكاإيكددداتير يسددد   فدددي توظيص دددا ب ريقدددة تمكنددد  مدددن المسددداهمة فدددي  توجيددد  الدددرأي العدددال وتو يتددد   -3

 .وتنويرض وتست دم الت ثير  ل  الكم وإ من ع    ا فكاإ التي ت تم   لي ا

فمن دددا مدددا هدددو لغدددوي سددد ل  وإوابدددء و وامددد   ،ليدددات وا سدددالي  الحكاجيدددة فدددي ا مةدددا  داعددد  الدددنل الكاإيكددداتيريتعدددددت ا -4

  .وجميل هذض ا ليات أكسلت الن ول دإجة الية من ااقناع في المتلقي (بديعي وبياني ) هو ب غي  احكاجية ومن ا م

اا داعدد  ن دد  الحكدداج ب ددا يندد  وسدديلة  بدا يددة ينسددك ا الصندد  ا كانددت ا مةلددة مكددرد ن ددول تددرو  فددي أكةددر مددن موقددف فددنا -5

، قدددد يفل دددا المتلقدددي بحسددد  ثقافتددد  ومكتمعددد  بينمدددا يدددتحك   السددديا  البددداإجي للدددنل ب دددك  كليدددر فدددي تحديدددد لتوادددي  مقاادددد متعدددددة

سددديا  م يمةددد  سدددو  هدددي أا ال ،غيدددر أا مدددا ي حدددخ فدددي الع قدددة القا مدددة بدددين نو يدددة الحكددده والسددديا  الدددذي أوجددددها ،دممت الدددنل

 .المن ه ويتر  للحكه المفسسة للنية الواقل كالت لي ات وامستعاإات كآليات حكاجية م مة في ت وير الواقل

لعمةلددة   قددة و يدددة فددي الك ددف  ددن مقااددد القا دد  فت ويل ددا يددت  مددن امسددتدم  بالسدديا  و لدد  الددرغ  مددن اللغددة العاميددة في ددا،  -6

 .ح ت  م أن ا حملت من الل غة الكةير حي  اوإت المواقف ت ويراً ملد اً أو اللغة القريلة من الص 

، فدددالحكه ير تعليدددر  دددن إأي كاتلددد تحلدددي ت الحكددده فدددي الدددنل الم دددتم   لددد  ا مةدددا  قدددد تسدددقء الننريدددة القا لدددة أا الكاإيكدددات -2

وقدددد وظصددد  الصنددداا كحكدددة لدددلعت قادددايا  التدددي تددد  توظيص دددا ف دددي دليددد   لددد  أا تلددد  ا مةدددا  لسددداا  عدددر ندددا ل باسددد  أقدددراد المكتمدددل

 .المكتمل

قيمدددة ا مةلدددة وأهميت دددا ينندددر  لي دددا  لددد  أن دددا لغدددة فنيدددة وأدبيدددة عاادددة، ثددد  ينندددر  لي دددا ومدددا تفديددد  مدددن اإتلا دددات فدددي المكتمدددل  -8

 .والليئة، بااضافة  ل  مامون ا الصكري والقيمي، ودوإض الصعا  لتحسين موقف أو وضل وتغيرض نحو ا فا 

اقندددداع المتلقددددي بقاددددية معينددددة، مسددددتنتاج القددددوانين  تلتمةيددد  داعدددد  الددددنل يتلددددوا بمقااددددد المرسدددد  وغرضدددد  التوااددددلي بق دددددا-8

 .التي تحكم ا والمن ل الذي يقودها

للتمةيدددد  داعدددد  الددددنل الكاإيكدددداتيري جماليتدددد  الصنيددددة فددددي التعليددددر الت ددددويري واسددددتل ال اللنيددددة الصنيددددة داعدددد  بنيددددة فنيددددة أعددددر   -01

 .الواو   لي ا بدوا التمةي  بصكا يت ا وغرابت ا و يحا يت ا للواو   ل  التعلير  ن جا يات من غير الممكنتمتاه 
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حادددوإ ا مةلدددة فدددي الدددنل الكاإيكددداتيري، يسدددد   فدددي  نتددداج الدملدددة وتصعيل دددا كون دددا مددددن العناادددر القدددادإة  لددد  التددد ثير فددددي -00

 .المتلقي و ي ا  المعن  وتكةيص  ب وإة أفا 

قددددة اعتيدددداإ الصندددداا لعمةلددددة فددددي الددددنل الكاإيكدددداتيري، حرادددداً  لدددد   اددددابة هدفدددد  ااادددد حي وتدددد ثيرض،  لدددد  الددددرغ  مددددن د -01

 . ، قد م يدإ  بعا ا مو ن امست  اد ب د المكتملااشكالية في معناض بالنسلة للمتلقي، لذيو   بين شرا   متنو ة من  أفرا

وال ددددد  فددددي ت ددددويرها للسددددلوكيات، كمددددا هددددي فددددي الواقددددل وقددددد احتصددددت با فعددددا  ا مةلددددة فددددي الكاإيكدددداتير تتسدددد  بالعصويددددة  -03

 . ، يق د ب ا الت ثير وااقناع وواو  المتكل   ل  هدمد أد  في الدفاع  ن موقف أو قايةالك مية التي تع

ض السدددللي للقادددايا ا مةلدددة فدددي الكاإيكددداتير تعكددد  امحتكددداج  لددد  مكمو دددة العدددادات التدددي  دددرم ب دددا المكتمدددل، وكددداا امتكدددا-04

امجتما يددددة هددددو ا ظ ددددر فددددي الحكدددداج با مةلددددة ا كةددددر بددددروهاً وممكددددن تعليدددد   لدددد  لحاجددددة المكتمددددل المنقددددو   ليدددد  عددددذض القاددددايا 

 .لما تمتاه ب  من ع واية ف ي م تركة باشترا  الحد  والو خ. بالوقوم  لي ا

تحتددداج  لددد  تصكيددر وتددد ثير  ميدددل ، و لددد   ن ددا تقدددا  فدددي مواقددف لاشددرة غللدددت  لددد  ا فعددا  الملاشدددرةا فعددا  الك ميدددة غيدددر الم -05

  .القلوا  ل 

و لددد  لكةدددرة الت دددلي ات  تا تمددد الصنددداا  لددد  الحكدده المفسسدددة للنيدددة الواقدددل بنسدد  أكةدددر مدددن الحكدده المفسسدددة  لددد  بنيدددة الواقددل-06

ف ددددي  ات نا ددددة ت ثيريددددة وواقعيددددة  كون ددددا نق ددددة تقددددا ل المرسدددد  والمتلقددددي ،وامسددددتعاإات في ددددا حيدددد  تتميددددا بقوت ددددا الحكاجيددددة

 . و ا صية

 :التوصيات

 جدددددرا  المايدددددد مدددددن الدإاسدددددات حدددددو  فا ليدددددة اسدددددتبدال الن دددددول الكاإيكاتيريدددددة فدددددي الحكددددداج وااقنددددداع، داعددددد  السدددددياقات   - 

 .المتنو ة
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[en ligne], consulté le 26 janvier 2020. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/chaim-

perelman/ 

 .فدددي المقدددال المدإسدددي، م حندددات حدددو  تعلدددي  الحكددداج فدددي المرحلدددة الةانيدددة التعلدددي  ا ساسدددي الحكددداج  ،ادددكوحي، كوإنيليدددا [5]

 .16-03ل،ل0111،3  ،تون  ،كلية ا داا ، شرام حمادي حمود

[6] Larousse Grand Dictionnaire Francais-Italien Italien-Francais (French and Italian 

Edition) (Italian) Bilingual Edition, p16-26 

 .  03ل ، ل1105فلس ين،  ،ال دم جريدة ،ثقافة النل في الرس  الكاإيكاتيري وت وي ت المتلقي  ا ف، س مة،  [7]

ع  جامعدة الكاا در ، ،هإو ة ، ن يرة، سيميا ية الحكاج في الب اا الكاإيكاتوإي من السبرية ال ريحة  ل  امستدم  المادمر] 8[

 .431ل ،ل1103 ،،الكاا ر14

،  لددددد   [9]  لددددد العايددددا شددددرم، داإ والل غددددة، شددددر  وتعليددددل وتحقيددددل محمددددد  لددددد المددددنع  عصدددداجي  القدددداهر أسددددراإالكرجدددداني 

 .ل،ل  0880. 0الكي ، بيروت،  

 .ل1101 ،داإ المعاإم القاهرة العرا، مكرل، لسااابن مننوإ، أبو الصا  جما  الدين محمد بن    [10]

، 61الددددددنل الحكدددددداجي العربددددددي، دإاسددددددة فددددددي وسددددددا   ااقندددددداع الحكدددددداج، مكلددددددة ف ددددددو  ، العدددددددد  ،العلددددددد، محمددددددد  [11]

 . 683ل 1،جل1111

مكلدددة كليدددة ا داا  ،دإاسدددة فدددي بددداا ا سدددد والةدددوإ المقصدددل،حكاجيدددة المةددد  فدددي ن دددول كليلدددة ودمنددد  مبدددن  ليلددد ،جصدددال، [12]

 .85ل ،ل 1103، الكاا ر، 01عبسكرة، واللغات، بكامعة محمد عيار 

 ،داإ الكتدددد  العلميددددة، حسددددن نددددوإ الدددددين، مصيددددد قميحددددة: تحقلددددل ،ا إا فددددي فنددددوا ا دا الدددددين، ن ايددددةالنددددويري، شدددد اا   [13] 

 . ل  1114 ،0  ،بيروت

 .443، ل سيميا ية الحكاج في الب اا الكاإيكاتوإي من السبرية ال ريحة  ل  امستدم  المامر  14] [

وامسددددتدم  الحكدددداجي، دإاسددددات فددددي الل غددددة الحديدددددة، داإ وإد ا إدنيددددة للن ددددر   سددددما ي ، الحكدددداجحددددافخ .  لددددوي ، د [15]

 .15،ل ل1100 ،0لتوهيل،  او

، 1112، 0الربدددا ،   ،القدددرا ة بالمماثلدددة فدددي ال دددعرية العربيدددة القديمدددة، من دددوإات هاويدددة، م لعدددة  ليدددت ، دددايعي، أحمدددد  16] [

 .001ل

ال دددددعر الكاا دددددري الحددددددي ، مكلدددددة المبلر،أبحدددددا  فدددددي اللغدددددة وا دا حكاجيدددددة التمةيددددد  فدددددي ، عديكدددددة. د بدددددو ع ددددد  ، [17]

 .323ل03، العدد ل1102 ،رالكاا ري، جامعة بسكرة، الكاا 

، العدددددد 0، جل1103، سدددديميا ية الحكدددداج فددددي الب دددداا الكاإيكدددداتوإي مددددن السددددبرية ال ددددريحة  لدددد  امسددددتدم  الماددددمر [18]

14. 

أسددتصيد كةيدددرا مدددن تعليقددداتك ، العددددد :  لكترونيدددا لمناق ددة كاإيكاتيراتيدددة، ال ليددد  مفكدددداً العلددداد،  مددداد، القددرا  يعقددددوا مكلسددداً 19]  [

 .08ل ،ل 1112 ،ريدة الريا ، ج0435

ل 1114 ،0  ،بيروت المتحدة،داإ الكت  الكديدة . مقاإبة لغوية تداولية :استراتيكيات الب اا ظافر،ال  ري،  لد ال ادي بن  [20]

 .442،ل

 [21] Alain  Lempreur . L,argumentation, CollectifP MichelMeyer, Universite Libre de. 

Bruxelles, centre euopeen pour l,etude de l, argumentataion. Edition margada1991,p109. 

 .052ل ،ل0884 القاهرة،  ال  الكت  ،اا  ل وامت ا  بالكماهير والرأي العال محمد،حسين، سمير   [22 ]

، 0ع مقاليدددد،مكلدددة  ،مقاإيدددة تداوليدددة للمةددد  ال دددعلي :المص دددولالتداوليدددة بدددين الم ددد ل  وفلسدددصة  أحمدددد،التيكددداني، سدددي كليدددر  [23]

 .26ل ،ل 1100 ،جامعة وإقلة، الكاا ر

ومكامتدددد ،  ضددددمن كتدددداا الحكدددداج مص ومدددد  لل غددددة العربيددددة فددددي ضددددو  الل غددددة الكديدددددة أو الحكدددداج، ، ااددددولة،  لددددد هللا   [24]

 .034، لل1103. 0،    داد وتقدي  حافخ  سما يلي  لوي، داإ الروافد، بيروت، للناا، وداإ ابن الندي ، الكاا ر

http://www.universalis.fr/encyclopedie/chaim-perelman/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/chaim-perelman/
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%8C
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جامعددددة  ،04التمةيدددد  الحكددداجي فددددي كتدددداا كليلدددة ودمنددددة مبددددن المقصدددل مقاإبددددة تداوليددددة، مكلدددة ا ثددددر، العدددددد  ،مددددفن، هدددداجر  [25]

 .48،ل ل1101. قاادي الكاا ر

المفسسددددة العربيددددة للدإاسددددات  ،تحقيددددل وترجمددددة  لددددد الواحددددد لفلددددفة ،موسددددو ة الم دددد ل  النقدددددي والمصاإقددددة.دسددددي ميددددو ،  [26]

 .31، ل 0883 ،بيروت ،والن ر

 [ 27]   La novella Communication,2000, 190               

 ،امعدددة بابدددد ، جمكلدددة كليدددة التربيدددة ، ام شدددعرا  الع دددر ا مدددويعالحكددده المفسسدددة للنيدددة الواقدددل فدددي اسددددت، نعمددد  ،سدددك  [28]

 . ل1108

لليرلمددداا وتيتيكددددا : الحكددداج أ ددددرض ومن لقاتددد  وتقنياتددد  مدددن عدددد   م دددن ف فدددي الحكددداج الب ابددددة الكديددددة.ادددولة،  لدددد هللا [29]  

ضددددمن م ددددن ف، أهدددد   ننريددددات الحكدددداج فددددي التقاليددددد العربيددددة مددددن أإسدددد و  لدددد  اليددددول، مفل ددددف جمددددا ي  شددددرام هددددود حمددددادي، 

 . 300،لل0888 ،من وإات كلية ا داا منوبة

 ،شددددم  للن ددددر والتوهيددددل ،مددددن أفعددددا  اللغددددة  لدددد  ب غددددة الب دددداا السياسددددي :التداوليددددةلسدددديء ت ،مايددددد، ب ددددا  الددددين محمددددد [30] 

 .08ل، ل  1101 القاهرة،

،  ل1111 ،المكتلددددة الكامعددددة ا هإ يددددة: ااسددددكندإية ،ملاحدددد  فددددي  لدددد  اللغددددة ومندددداهه اللحدددد  اللغددددوي، لوشددددن، نددددوإ ال ددددد [31]

 .332ل

 .88ل  ،ل1113 ،داإ الصكر  ماا ،دإاسات في اللغة واا  ل :الكصايات التواالية وامت الية ،ن ر، هادي [32]

 .010ل، ل 0888 ،1ع،مكلة دإاسات سيميا ية أدبية لسانية ، اللسانيات والمن ل والصلسلصة،  لد الرحمن،   [33]

ددددد[34] إض فددددي الل غددددة المعااددددرة،  ددددال  الصكددددر، الكويددددت، المكل ددددد الةددددامن  ،ا مددددين، محم  مص ددددول الحكدددداج  نددددد بيرلمدددداا وت ددددو 

كتدددداا الحكددددداج مص ومدددد  ومكامتددددد ،   ددددداد وتقددددددي  حددددافخ  سدددددما يلي  لددددوي، داإ الروافدددددد،  ضةةةةةم  ،والع ددددروا، العددددددد الة الدددد 

 .65،ل ل1111. 0،  بيروت، وداإ ابن الندي ، الكاا ر

التصكيدددر الل غدددي  ندددد العدددرا أسسددد  وت دددوإض  لددد  القدددرا السددداد ، سلسدددلة  داا، من دددوإات كليدددة ا داا ، يادددمود حمددداد [35]

 .14،ل  ل0884 ،1من وبة، تون ،  

، أ روحدددددة (مقاإبدددددة  ليددددات ب غدددددة ااقندددداع)  دددداد ،  لدددددد الل يددددف، ع ددددداا المندددداظرة فدددددي التددددرا  العربدددددي ااسدددد مي [36]

 .112، ل  يا ، مراك مرقونة، كلية ا داا، جامعة القاضي 

 ،34العدد ، مكل ة  فا  الةقافة والترا ، "الحكمة والمةَ ت المص ول والع قة والتصريت: من قاايا النقد القدي ، العروي ، محمد  قلا [37]

ة  .56، ل ل1110 .ا ماإات العربي ة المتحد 

 .81،ل ل0886 ،0 في ب غة الب اا ااقنا ي، داإ الةقافة، اللياا ،  ،العمري، محمد[38]

 .86ل0،جل0888 ،2 لد الس ل محمد هاإوا، مكتلة البانكي، القاهرة،  : قيلاللياا والتليين، تح، الكاحخ[39]

، الكويدددت، ضددددمن كتددداا الحكدددداج مص ومدددد  31الحكددداج وامسددددتدم  الحكددداجي، مكلددددة  ددددال  الصكدددر، مكلددددد  ،أ دددراا، حليدددد [40]

ل 1110 ،0ومكامتدددد ،   ددددداد وتقدددددي  حددددافخ  سددددما يلي  لددددوي، داإ الروافددددد، بيددددروت، للندددداا، وداإ ابددددن الندددددي ، الكاا ددددر،  

 .018،ل

 .41ل،ل1115،  0  ،بيروت، داإ ال ليعة ،التداولية  ند العلما  العرا ، احراوي، مسعود [41]

 :متددددا   لدددد  . ل1102شددددلكة ا لوكدددة ،. مقاإبددددة تواادددلية حكاجيددددة: ااقندددداع فدددي الب دددداا التربددددوي، محمددددد اللوهيددددي، [42]

https://www.alukah.net/library/0/117997 

 . 00-01،لالعلما  العراالتداولية  ند ] 43  [

ل، 1105. ال دددر : أفريقيدددا ،ترجمدددة  لدددد القدددادإ قينيندددي ،كيدددف ننكدددا ا شدديا  بدددالك ل :ننريدددة أفعدددا  الكددد ل العامدددة  ،أوسدددتين  [44]

 .16ل

 ،0السدددبرية فدددي مسدددر  أن دددواا غنددددوإ، ترجمدددة م ددد ص   لددد  الددددين، المفسسدددة الحديةدددة للكتددداا،  ،  كددداإي، سدددوهاا  ]45 [

 .38لل، 0884

ل، ل 1103،الكاا ر،  02ع ( ت.د) مكلة ا ثر، اللعد التداولي للسبرية في الب اا الق  ي الكاا ر،  هلي ، محمود الحاج [46]

02. 

، ل  ل1114 ،10  ( ا.د:)المغددددرا  ،مكلددددة   مددددات ، اسددددتراتيكيات التواادددد  مددددن اللصددددخ  لدددد  اايمددددا ة ،بنكدددراد، سددددعيد [47]

65. 

ضددددمن كتدددداا الحكدددداج مص ومدددد  ومكامتدددد ،   ددددداد أدواإ امقتاددددا  وأغراضدددد  الحكاجيددددة فددددي بنددددا  ال لدددد ، ، أحمددددد، كددددرول[48]

 .301،ل0،ج ل1103. 0،  وتقدي  حافخ  سما يلي  لوي، داإ الروافد، بيروت، للناا، وداإ ابن الندي ، الكاا ر
 

   .65، لاستراتيكيات التواا  من اللصخ  ل  اايما ة] 48   [

  [51] Vianson-ponte, dans Le Monde du 10-11 juillet 1977, sous le titre de: la mascarade des 

petits philosophes,p10. 

https://www.alukah.net/library/0/117997
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 الكاا دددددددر، ،بوندددددددة لللحدددددددو  والدإاسدددددددات، اللعدددددددد امجتمدددددددا ي والنصسدددددددي فدددددددي ا دا ال دددددددعلي ،بوإايو، لدددددددد الحميدددددددد[51] 

 . 111ل،ل1118

                                                       . ,p388 linguistique, Librairie Larousse,Dictionnaire  ] 51 [ 

، القددداهرة ،داإ ا فدددا  العربيدددة ،دإاسدددة تحليليدددة  ثدددر ع ددداا ال دددوإة فدددي ااقنددداع: ال دددوإة وااقنددداع شدددما ،حسدددن، محمدددود  [53]

 .11ل، ل1116 ،0 

    .2ل ،ل 1111،داإ غري  للن ر :القاهرة ،الل غة وامت ا  جمي ،الحميد،   لد[54]

 ،جمدددا  جمعدددة داإ غومدددة  للن دددر: والمغصلدددين، تحقيدددلأعلددداإ الحمقددد   ،ابدددن الكدددوهي، أبدددو الصدددرج  لدددد الدددرحمن بدددن  لدددي ] 55 [

 .  043ل، ل 1111 ،ليليا

مكلدددة اللغدددة ، التداوليدددة، أعلددداإ الحمقددد  والمغصلدددين أنمو جدددا اللعدددد الل غدددي والحكددداجي للسدددبرية مدددن منندددوإ،  دددراد، محمدددد56] [

 .08ل، ل1108. الوظيصية، جامعة الكاا ر

 جريددددة ،دفددل حياتددد  ثمندداً ل ددغص  العلمدددي،  لددا  بددن فرنددا  أو   يددداإ فددي التدداإيي  سدد مية،قمددد   لميددة  ،أبددو الصادد ،  مددرو57] [

 .ل1101 ، القاهرة،امتحاد

ديدددواا الم لو دددات ، دإاسدددة ت دددريحية لسدددلعة و  دددرين مدددة ً شدددعلياً جاا ريددداً  :الاإا يدددةمةدددا  فدددي ا  الملددد ،إيدددا ،  لدددد  ] 58[

 . 061ل، ل1104 ،الكاا ر ،الكاا رية

 .116ل،ل0888 ،الكاا ر، ديواا الم لو ات الكامعية ،ننرية اابداع في النقد العربي القدي  ،إدهني،  لد القا59] [

، مكلدددة  لدددول اللغدددة العربيدددة و دابددد  اايقا يدددة،ا مةدددا  العربيدددة القديمدددة بدددين اللنيدددة الدمليدددة واللنيدددة  مسدددعود،هيتوندددة   لدددي،60] [

 .531ل، ل1108 ،الكاا ر،04ع ،حم  لبار جامعة

 . 58 ل ،ا مةا  العربية القديمة بين اللنية الدملية واللنية اايقا ية] 60 [

ل،ل 0881 ،القددداهرة، داإ الرشددديد ،جدددر  ا لصددداظ ودملت دددا فدددي اللحددد  الل غدددي والنقددددي  ندددد العدددرا ،هددد  ، مددداهر مكددددي[62]

138. 

ر، م لعدددة ن ادددة م ددد، تعليدددل أحمدددد الحدددوافي، بددددوي  لاندددة ،المةددد  السدددا ر فدددي أدا الكاتددد  وال دددا ر الددددين،ا ثيدددر، ضددديا   [63]

 .31ل، ل0888 القاهرة،

 .011ل، ل0888 المعاإم، القاهرة،داإ  ، بداع الدملة في ال عر الكاهلي مدع  لغوي أسلوبي ،العلد ، محمد [64]

 .6، لل0882 ،القاهرة والن ر،داإ غري  لل لا ة  ،ب ر كما : ترجمة ،دوإ الكلمة في اللغة، ستيصن، أولماا [65]

 .48ل، ل 1116، 0 اللياا ،  والحكاج، الداإاللغة  بكر،الغااوي، أبو 66] [

   . 446، للغوية تداولية مقاإبة: الب اااستراتيكيات ] 62 [

 ،8العددددد ،مراتددد  الحكددداج وقيدددا  التمةيددد  مقدددا  المن دددوإ بمكلدددة كليدددة ا داا والعلدددول اانسدددانية بصدددا ،  لدددد الدددرحمن،  ددد ] 68[

 .ل0882

[69 ] O.Ducrot, Les topoi dans "la théorie de l'argumentation dans la langue".p17. 

 ،داإ غريدددد  لل لا ددددة ،مكلددددة  لددددول اللغددددة ،دإاسددددة ننريددددة ت ليقيددددة فددددي سددددوإة النسددددا : التقابدددد  الدددددملي ،نددددوا  الحلددددوة، [70]

 .053ل، ل0885،القاهرة

 .084ل، ل 1114 ،0  ،بيروت ،داإ جرير ،ت ليقية والتلقي، دإاسةا سلوا  موس ، جمالياتبايعة، إ [71 ]
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ABSTRACT 
 

The research discusses the language development in Corona Virus time. It studies language development 

and uses during Pandemic of Corona. The research aims at illustrating the terms used to describe Corona 

virus and the different language uses in this regard. It also aims at showing the language contribution to 

reduce the wide spread of Corona as well as protecting from it. The researcher adopted the historical 

descriptive method to run this research, and it is divided into an introduction, three chapters and a 

conclusion. The research concluded that: the term "pandemic" is a wide spread form that used in 

describing the disease which is caused by the Corona Virus. The corona Virus created a different 

language reality and contributed to enrich the language dictionary by coining new words and reusing old 

ones. The language contributed to reduce the spread of the disease and protect from it. 
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 لملخصا

ات ، وتأتي أهمية هذا البحث أنه تناول بالدراسة التطور اللغوي واالستخداملتطور اللغوي في ظل جائحة كوروناا: جاء هذا البحث بعنوان

هدف البحث إلى بيان المصطلحات التي وصف بها فيروس كورونا واالستخدامات اللغوية المختلفة ي، واللغوية في ظل جائحة الكورونا

الدراسة المنهج ، واتبع الباحث في هذه نتشار فيروس كورونا والوقاية منه، ومدى إسهام اللغة في الحد من اجائحة كوروناظل في 

( جائحة ) عد مصطلح ي   :حث إلى عدد من النتائج منها، وتوصل البمباحث ثالثةل البحث على مقدمة وخاتمة و، واشتمالوصفي والتاريخي

كسب اللغة ، وأوس كورونا واقعاً لغوياً مغايراً ، وأحدث فيرف المرض الذي يسببه فيروس كورونااألكثر شيوعاً واستخداماً في وص

حد من انتشار المرض والوقاية ، وأسهمت اللغة في المةوأعيد استخدام مفردات أخرى قدي، فاستحدثت كلمات جديدة قاموساً لغوياً ذاخراً 

 . منه
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:المقدمة  

أم ا  .به األتقي اء األنقي اءى آل ه وأص حا، والصالة والسالم على نبي الرحمة وعل الحمد هلل الذي جعل لكل داء دواء، وأحاطنا بحفظه وعنايته

 :بعد

وتعك   ، كيف ال فهي تعبر ع ن المجتم ع ثقافت ه وحت ارته لك تبعاً لتطور المجتمعات المطردوذللغة بطبيعتها متطورة عبر الزمان، فإن ا

 .وتخلفه هرقي  فهي تصعد وتهبط تبعاً لمجتمعها ، عاداته وتقاليده وموروثاته

ف اظ ومف ردات لمجابه ة خط ر إل ى أل، فق د دع ت الحاج ة س بت اللغ ة قاموس اً لغوي اً فري داً ، وأكوي اً كبي راً ئحة كورونا حراكاً لغلقد أحدثت جا

 .مة واستحدثت ألفاظ لم تكن معروفةفتم استدعاء ألفاظ  قدي الفيروس،

، وهي دراس ة حديث ة تعب ر ع ن تفاع ل اللغ ة م ع األح داث الكبي رة لتطور اللغوي في ظل جائحة كوروناا تناول هذا البحث أنهوتأتي أهمية 

 .واألزمات التي يتعرض لها اإلنسان

، والتع رف عل ى التط ور كورون ا وم ا يس ببه م ن أع راض مر  يةإلى بيان المصطلحات التي أطلق ت ف ي وص ف في روس  البحثهدف وي

 .ر فيروس كورونا وطرق الوقاية منهانتشاكيف أسهمت اللغة في محاربة ، وبيان حة كورونااللغوي في ظل جائ

 .لتطور اللغوي في ظل جائحة كوروناالمنهج الوصفي والتاريخي في دراسته ل البحثواتبع 

طلحات المص  : ث الث اني بعن وان، المبح مفه وم التط ور اللغ  وي: المبح  ث األول بعن وان: مباح ث ةثالث عل  ى مقدم ة و وج اء البح ث مش تمالً 

األلف اظ : لتط ور اللغ وي ف ي ظ ل جائح ة كورون ا، واحت وى عل ى مطلب ين هم اا: بعن وان المبح ث الثال ثو، الكورون االمستخدمة في وصف 

ل البح ث ، وذي  وس، أما المطلب الثاني فجاء بعنوان األلفاظ المس تخدمة ف ي وص ف انتش ار الفي رمة في الوقاية من انتشار الفيروسالمستخد

 .صياتاحتوت على أهم النتائج والتوبخاتمة 
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 المبحث األول

 مفهوم التطور اللغوي

الن اس تتط ور  ؛ وذل ك ألن حي اةواح دة فه ي ف ي تط ور وتغي ر دائم ين ، أن اللغة ال ت ركن إل ى ح الومن األساسيات في علم اللغة 

م ن أفك ار وآراء   ؛ ليس توعب قاموس ها م ا يس تجدالناس وأفكارهم فهي في تطور دائم، وبما أن اللغة تعبر عن أغراض وأفكار الناس تتغير

 . اسوتطلعات في حياة الن

، ا ق  د يب  دو بطيف  اً ف  ي بع    األحي  ان، ب  الرغم م  ن أن تق  دمههام  دة أو س  اكنة بح  ال م  ن األح  وال إنَّ اللغ  ة ليس  ت" يق  ول أولم  ان  

فقط هي التي تختلف ، ولكن سرعة الحركة والتغير كلمات معر ة كلها للتغير والتطورفاألصوات والتراكيب والعناصر النحوية وصيغ ال

 [1] ."قطاع إلى آخر من قطاعات اللغة  من فترة زمنية إلى أخرى ومن

الص  وتي والنح  وي والص  رفي وال  داللي، والتط  ور ف  ي الكتاب  ة ، فهن  اا التط  ور ت  ع للتط  ور ف  ي مس  توياتها المختلف  ةفاللغ  ة تخ 

أولف  ك عربي  ة م  ن أف  رد لقت  ية التط  ور اللغ  وي م لف  اً وم  ن وم  ن علم  اء اليتف  اوت ب  اختالف األزمن  ة والمك  ان،  ، وه  ذا التط  وروالمف  ردات

؛ أول هذه األمور أن اللغة كائن ح يو" :هية عن اللغةيبالحديث عن أساسيات بد( التطور اللغوي )  ان عبد التواب حيث استهل كتابهرمت

وه ي ... الح ي ويتغي ر ، كم ا يتط ور الك ائننه ي ل ذلك تتط ور وتتغي ر بفع ل ال زم، وها تحيا على ألسنة المتكلمين بها، وهم م ن األحي اءألن

م ع ، كم ا أنه ا تتط ور بتط ور ه ذا المجتم ن عادات ه وتقالي ده وس لوا أف رادهظاهرة اجتماعية تحيا في أحتان المجتمع وتستمد كيانها منه و

 [2] ."فترقى برقيه وتنحط بانحطاطه 

، ولع ل اللغ  ات ف ي عالمن ا المعاص رأخ رى التط ور اللغ وي يع رض للعربي ة كم ا يع  رض ألي ة لغ ة أن إب راهيم الس مرائي  ي رىو 

 [3] ."من اللغاتالمعاصرة والتي تصدرت اللغات أكثر تأثرا من غيرها 

تها إن االتجاه الطبيعي للغة وخاصة في ص ور:"وياتها أمر طبيعي تمر به أية لغة، يقول ماريو بايوالتطور في اللغة وتنوع مست 

ي اره ، فاللغة تميل إلى التغيير سواء خالل الزمان أو عبر المكان إلى الحد ال ذي ال توق ف تعن المركزالدارجة أو المتكلمة هو اتجاه يبعدها 

 [4] ."العوامل الجاذبة نحو المركز

ي اللغة أمر حتم ي يش به أن والتطور ف:"اللغة وجهاً من وجوه تطور الحياة، يقول عودة خليلوهناا من عدَّ التطور الذي يصيب  

وهو في معناه البسيط التغير الذي يطرأ على اللغة س واء ف ي :"ويعرف  ذلك التطور بقوله  [5] ."اً من وجوه تطور الحياة نفسهايكون وجه



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 881 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

رتبط ة ارتباط اً وثيق ا ً ، وذلك كل ه نتيج ة عوام ل مختلف ة ماتها أو في الزيادة التي تكتسبها، أو النقصان الذي يصيبهاأصواتها أو داللة مفرد

 [5]. "مجاالتها معظماة األمم في بحي

، ويع د التغي ر ف ي ي تطوره ا وارتقائه ا بعوام ل كثي رةوتتأثر اللغة ف :"وامل وأسباب التطور اللغوي بقولهعأولمان  ويبين إستيفن 

معروف مألوف لنا من قبل، وهو الحاجة إلى كلم ة ها ما هو من ىى جانباً من جوانب التطور اللغوي، وهناا أسباب كثيرة لتغير المعنالمعن

 [6] ."نها ما هو مرتبط بأية حاجة عملية، ومن غيرها على التعبير عن المقصود، أو كلمة أقدر مجديدة

، ف التطور (تغي ر ) ج د أنه م اس تخدموا عب ارة ن( التط ور اللغ وي )ل علماء اللغة المحدثين لمفهوم ومن خالل االطالع على تناو  

، س  توى المف  ردات والمص  طلحات وغيره  ا، وموي  ة والداللي  ة، الص  وتية والص  رفية والنحص  يب اللغ  ة ف  ي مس  توياتها المختلف  ةغي  ر يه  و ت

 .ألزمنة واختالف البيفات واألمكنةويتفاوت هذا التطور بتعاقب ا

؛ وذلك حين وآخربين معجمية التي تظهر ، أبرزها الحاجة إلى كلمات جديدة لسد الفجوات المل وأسباب متعددة  للتطور اللغويوهناا عوا

 ، اس تحدثت في ه ألف اظي اً كبي راً ، ومن ذلك التطور الذي أحدثته جائح ة كورون ا وال ذي أظه ر حراك اً لغوصيب المجتمعنتيجة التطور الذي ي

 . ات قديمة لتعبر عن معاني مستحدثة، كما أعيد استخدام عباروتراكيب جديدة

 الثانيالمبحث 

 الكوروناالمستخدمة في وصف مصطلحات ال

ص طلح الن اس زال ، وااصطلح يصطلح اصطالحا، والمفعول م صطًلح عليه: ، يقالما يتوافق عليه الناسيعني في معناه اللغوي  المصطلح

، أي توافق وا اء عل ى تس مية العناص ر الكيميائي ةاص طلح العلم : تعارفوا عليه واتفقوا، ويق ال: ما بينهم من خالف، واصطلح القوم على أمر

 [7]  .على تسميتها بأسماء تعرف بينهم

، منحوت ة أو مركب ةكلم ة ك ون ، وق د يأخ رى دخيل ة مس تعارة ك ون، وق د يعروف ة ف ي اللغ ة المس تخدمةموالمصطلح قد يكون كلم ة أص لية 

 .ح الناس عليها واالستخدام اللغويوالتابط هنا هو اصطال

 -، والمت ابع للغ ة الت ي أح دثتها الكورون اغي رهمفك ل جماع ة اص طلحوا عل ى أن يتكلم وا بطريق ة تم ثلهم وتمي زهم ع ن ، واللغة اصطالحية

، فقد استحدثت ألفاظاً جديدة وتم اس تدعاء ألفاظ اً قديم ة يجد فيها ثراًء لغوياً كبيراً  –الحد من انتشار المرض حملة في ظل  التي استخدمتو

 .ور الذي يصيب اللغةوجدتها الحاجة لسد الفجوات القاموسية التي تظهر نتيجة للتطلتعبر عن معاني مستحدثة أ
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المتطاول في مواجهة  ، وظفت فيه اللغة قاموسهاثراًء لغوياً هائالً ، حيث شهد موسماً خصباً من الناحية اللغويةويعد موسم الكورونا الممتد 

 .عليها بع  الباحثين لغة الكوروناوتراكيب أطلق ، فقد أدت هذه األزمة إلى ابتكار مفردات أزمة كورونا

، ، وم  رض الكورون  ا، ووب  اء الكورون  ا، وداء الكورون  اجائح  ة الكورون  ا: الكورون  ا ع  دة مص  طلحات ن  ذكر منه  ا ي  روسوق  د أطل  ق عل  ى ف

مص طلح ال ذي يع رف ب ه ه ذا ث راًء لغوي اً أم أزم ة ف ي ال ، فه ل يع دوغيرها كارثةمستجد وهناا من وصفة باألزمة والوالفيروس التاجي ال

 ؟فيروس الكورونا

ص طلح األنس ب لوص ف ، م ا الميجي ب ع ن الس  الوتطوره ا الت اريخي والباحث خ الل ه ذا البح ث بالدراس ة ه ذه المص طلحات  يتناولو 

 ؟ فيروس الكورونا

الم  ادة  ، وتف  نن ص  انعوأو ف  ي التوعي  ة م  ن خط  ر انتش  اره اوم  ا فتف  ت وس  ائل اإلع  الم تطالعن  ا بألف  اظ حديث  ة ف  ي وص  ف م  رض الكورون  

ن ه ذا فت ال ع ن مش اركة اللغ ويي ف ي إع دادها الجه ات الص حية تم ن خ الل اإلعالن ات المختلف ة والت ي ش اركوذل ك ، ذل ك اإلعالمية ف ي

 .  ونيين والفنانين في محاربة المرضوالقان

الناس إلى استحداث مصطلحات جديدة وأعادوا توظي ف مص طلحات قديم ة به دف  يروس الكورونا واقعاً جديداً ا طروقد أحدث انتشار ف

 .رق الوقاية منه والحد من انتشارهوصف ما يستجد من أحداث ووقائع الزمت انتشار المرض وط

 :أطلقت في وصف الفيروس ومن ذلك يتناول الباحث أبرز المصطلحات التيوفي هذا المبحث 

وتطل  ق الجائح  ة للش  دة النازل  ة  [8] .واستأص  لتهإذا أهلكت  ه  ...جاح  ت ا ف  ة الم  ال تجوح  ه جوح  اً : ة، يق  الجائح  ة الكورون  ا، الجائح  ة ا ف  

عل ى ك ل مص يبة  والجم ع ج وائح وه ي ا ف ة الت ي تهل ك الثم ار وتجت اح األم وال وتطل ق [9]، لتي تجتاح المال م ن س نة أو فتن ةالعظيمة ا

 [11] .عظيمة وفتنة كبيرة، والسنة الجائحة هي الجدبة

 [11] .بيعهالجائحة هي ما أ تلف من معجوز عن دفعه عادة قدراً من ثمر أو نبات بعد : وفي القاموس الفقهي

 [12]. سنة جائحة جدبة: ر أو بعته من آفة سماوية، ويقالما أذهب الثم: الجائحة في اصطالح الفقهاء: معجم الوسيطوفي ال

ي روس كورون ا؛ وذل ك دام ه ذه العب ارة ح ديثاً ف ي وص ف ف، وتمت إعادة استخلعرب قديماً ة واستخداماتها عند اهذه هي دالالت لفظة جائح

ق ديماً ف ي ( جائح ة ) ؛ فكم ا اس تخدمت كلم ة االجتماعي ةأحدثه على الناس في اقتصادهم وحي اتهم ، واألثر الذي لوقع المرض على البشرية
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س ال ذي وع ن ذل ك الفي ري التعبي ر الكلمة مجازاً في العص ر الح ديث ف  ، استخدمتب المال من آفة تستأصله وتذهب بهالتعبير عن ما يصي

 .ظم دول العالم حتى المتقدمة منها، وألحق بمعاش الناس أ راراً بالغة لم تسلم منه معالناس وأفقدهم األقارب واألحباب دمر حياة

ف كل مرض شديد الع دوى س ريع االنتش ار م ن وتطلق هذه الكلمة في وص (وباء)ي استخدمت في وصف الفيروس كلمة ومن الكلمات الت

، أي سريع االنتشار مهاجم ألعداد اتالً كالطاعون، يقال مرض وبائي، وعادة ما يكون قنسان والحيوان والنباتويصيب اإل مكان إلى مكان

تقول أصاب أهل األرض وباء شديد  ،والوباء كل مرض عام .[13]ت واحد  من منطقة جغرافية محددةكبيرة من البشر والحيوان في وق

 [14] .بفة إذا كثر مر هاوأرض و

اس م ج امع ، جم ع أدواء، وال داء مم دود ومهم وز، وال داء الم رض والفي وصف فايروس الكورونا( داء )  ل كثيرون استخدام عبارةوفتَّ 

وال داء  ،ش ر  ذي ال يعلم به حتى يظهر منه س ر  وأي داء باطن وهو ال: الحمق داء ال دواء له، ويقال داء دوي: لكل مرض ظاهر حتى قالوا

 [15] .العياء الذي ال دواء له

؛ سمي به ألن وجه صاحبه يشبه وجه أو ال يظهر منه، يقال داء األسد، وهو الجزام كل عيب باطن يظهر منه شيء ويطلق في الطب على

 [16] .رهاوغي... هو تساقط الشعر: األسد أو ألنه يعرض لألسد كثيراً، وداء الثعلب

يس تطب ولك ل داء دواء  :ق ال الش اعر ،المعدة بطن الداء: مرض أو عيب ظاهر أو باطن، يقال( داء ) وفي معجم اللغة العربية المعاصرة 

 [18] .اء أي ال يحقد على من يسيء إليهفالن ميت الد: يقال ،[17]إال الحماقة أعيت من يداويها*** به 

، وأعي د اس تخدام ه ذه المف ردة وانحرف ت اطن س واء ظه ر من ه ش يء أو ل م يظه رالم رض الب  على تطلق( داء ) ومما سبق يتبين أن لفظة 

 .داء الكورونا: ا للتعبير عن فيروس كورونا فيقالداللته

يق ال أم رض إذا وق ع ف ي مال ه ، والمرض في اللغة الس قم، م رض ف الن وأمر  ه ه( مرض ) ه ووصف الفيروس على سبيل العموم بأن

 [19] .ض أن يرى من نفسه المرض ولي  به، والتمارن الرجال المسقام، والممراض معاصفة

ف بأنه كل ما خرج به اإل  [21] .لصحة من علة ونفاق وتقصير في أمرنسان عن حد اوعر 

 ، أي ع نعج ز ع ن إقام ة مص الحه خ ارج البي ت ، كم ري هو ما كان غالب حاله الهالا رجالً ك ان أم ام رأةومرض الموت عند الفقهاء 

 [21] .الذهاب إلى حوائجه خارج البيت
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م ا وتطل ق عل ى ك ل : مرض القلوب: ظة في استخدامها إلى معان مجازية، يقالوتخرج هذه اللف( مرض ) هذا هو االستخدام الحقيقي للفظ 

  :[22] ، قال األعرابيين ويوصف الليل بالمرض أي الظالمنسان عن الصحة في الدخرج به اإل

 فما يتيء لها نجم وال قمر*** كل ناحية   وليلة مر ت من

 [23]. وليلة مر ت أي أظلمت

، جع ل مر  اً ألن ه ي وردهم إل ى أي ش ك( 11)البق رة  "ف ي قل وبهم م رض ف زادهم ه مر  ا:"ومنه قوله تعالىوالمرض الشك  

 [24] .أي شكاً وكفراً ( دهم ه مر ا فزا) هالكهم كالمرض الذي ي دي إلى الموت 

الزه ور كم ا تعن ي الت اج أو وتعني إكلي ل ( corona) وهي ترجمة للفظ ( الفيروس التاجي المستجد ) ويطلق على الفيروس لفظ  

 [25] .كل تاج الملك أو الهالة الشمسية، وتشير التسمية للمظهر المميز للفيروس عبر المجهر اإللكتروني حيث يظهر على شالهالة

، ولكنن ا نج د أن ف ي اللغ ة العربي ةوص ف في روس كورون ا  عل ىهن اا ع دة مص طلحات أطلق ت  وفي ختام هذا المبح ث يتب ين أن 

 .ي االستخدام عن المصطلحات األخرىهو األكثر شيوعاً وانتشاراً ف( جائحة) مصطلح 

 المبحث الثالث

 في ظل جائحة كورونا التطور اللغوي

، ات الت ي ص احبت حمل ة مكافح ة الم رضوإب راز اإل  افات اللغوي ة واالبتك اربالدراس ة التط ور اللغ وي تناول الباح ث ف ي ه ذا المبح ث ي

 .ية المراحل المختلفة لتطور المرض، وتغطفيروس الكورونا والحد من انتشارهلعبت فيها اللغة دوراً فاعالً ومحورياً في محاربة والتي 

، وأن قاموس لغتنا ق د تقاص ر ع ن م ا لى كلمات وتراكيب جديدةفي حاجة إ، نشعر دائماً أننا مثل هذه الكوارث واألزمات الكبرىوفي ظل 

الحاجة ي  دي إل ى ، فالتغيير االجتماعي الكبير تحت  غط يبنا تبدو عاجزة عن وصف ما استجدزمة جعلت مصطلحاتنا وتراكحل بنا من أ

 .تغيير لغوي كبير

المجتم ع وه ي ع ن ، فاللغ ة تعب ر لغوي ة له ذا التط ور االجتم اعييرة ، وه ذا يتطل ب مس اكورونا واقع اً اجتماعي اً مغ ايراً لقد أحدث فيروس 

، واللغة مكتس بة كل مظاهره من رقي وتخلف وغيرها ، فاللغة مرآة المجتمع تظهرر لسهره وتمرض لمر ه وتموت لموتهلصيقة به تسه

 .هبي حاجة المجتمع ورغباته وأفكاراجتماعية شأنها في ذلك شأن الثقافة والحتارة ولذلك فهي تل
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، ويظه ر ذل ك جلي اً ف ي المف ردات والتراكي ب المس تجدة والت ي ير توظيف في محاربة جائحة كورون اومما ال شك فيه أن اللغة قد وظفت خ

قافته إل ى ، والتي أثمرت في التبصير بالمرض وبث ثية الرسميةظهرت من خالل وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي وعند الجهات الطب

ألكث ر خط راً ف ي اإلص ابة ، وخاص ة األطف ال وكب ار الس ن وأص حاب األم راض المزمن ة وال ذين يمثل ون الش رائح امختلف ةففات المجتمع ال

 .بالفيروس

، وأخ رى زلن ا نس مع عب ارات مس تحدثة ردات جدي دة، وم القد أدت الظروف القاهرة والتي عاشها العالم إبان جائح ة كورون ا إل ى ص ك مف 

 .والتحذير من خطره وسرعة انتشاره  د من انتشار المرض والوقاية منه ووصف تطوره، وظفت في الحاستخدامهاأعيد 

وذل ك م ن  العب اراته ذه يحل ل ، ومة والمنتش رة ف ي ظ ل جائح ة كورون ااول الباحث في هذا المبحث التطور اللغوي في اللغة المس تخدويتن

لت  ي األلف  اظ ا: أطلق ت للوقاي  ة م ن انتش  ار الم رض، والمطل  ب الث اني ييتن  اول في ه األلف  اظ الت  : المطل ب األول: س  يمها إل ى مطلب  ينخ الل تق

 .استخدمت في وصف انتشار المرض

 : مة في الوقاية من انتشار الفيروساأللفاظ المستخد: المطلب األول

ي روس انتش ار الفالكورون ا والوقاي ة م ن ع ن جائح ة المف ردات والتراكي ب وذل ك للتعبي ر من  اً كبير اً استدعت جائحة كورونا عدد 

 :ومن تلك المفردات

 : التباعد الجتماعي: أولا 

ف التباع د االجتم اعي ف ي م  ال درجات المتفاوت ة للبع د أو االنفص ال أو الق رب أو التح را : عج م اللغ ة العربي ة المعاص رة بأن هع ر 

 [26] .جتماعية المختلفةأو الطبقات االاألفراد داخل المجتمع بين األسر أو االجتماعي الذي يحدث أو يسمح به 

، فالتباع  د االجتم  اعي أو التباع  د ل  ي  ببعي  د ع  ن المعن  ى االص  طالحي( التباع  د االجتم  اعي) والمعن  ى اللغ  وي ال  ذي ع  رف ب  ه  

، والغ رض منه ا إيق اف انتش ار الم رض المع دي أو تبطفت ه وتت راوح ه ذه الدوائي ة لمكافح ة الع دوى المكاني هو جملة من اإلجراءات غي ر

 [27] .ظر التجوال إال في حاالت الطوارئارتداء الكمامة إلى أقصى درجات التباعد وهي حاإلجراءات في صرامتها ابتداء من 

ناتج م ن الس عال ة من خالل الرذاذ الل، أن الفيروس ينتقل بسهوالفيروسفي الحد من انتشار ومما يعزز أهمية التباعد االجتماعي  

 .المصافحة أو لم  األسطح المشتركة، وقد ينتقل عن طريق والعط  في الهواء
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عن د ا ذان ( صلوا ف ي بي وتكم ) وهناا عبارات أخرى أطلقت في إطار التباعد االجتماعي أو المكاني ومن تلك العبارات عبارة  

ذا قل ت أش هد أن محم داس رس ول ه، ف ال تق ل ح ي عل ى ، إلم ذن ه ف ي ي وم مط ر:"ن عباس أن ه ق المة فعن عبد ه بللصالة وهي عبارة قدي

، إنَّ الجمعة عزمة وإن  ي كره ت أن أح رجكم فتمش ون فعله من هو خير مني: فكأن الناس استنكروا، فقال( الصالة في بيوتكم)الصالة، قل 

يع ودوا راج ين أن وقد قابل بعتهم هذه العبارة بالرف  واالستنكار ولكن لما أحسوا بخط ر الفي روس تقبلوه ا  .[28]"طين والدح في ال

 [29] .آمنة وأقاموا الصلوات في المساجد، وقد حافظ بعتهم على مسافات إلى مساجدهم والصالة فيها

 : الحجر الصحي: ثانيا  

 [31] .متهم أي منعه من التصرف في مالهالويقال حجر القا ي على  ،[31]الحجر في اللغة المنع

ن م ن ، وه و ع زل األش خال الواف ديكورون االلغوي للحجر المنع ولي  ببعيد عن المعنى المستخدم للوقاية من في روس  فالمعنى 

 [32] .من تلك األمراضمنطقة موب ة باألمراض المعدية للتأكد من خلوهم 

، ف الحجز غالب اس م ا يس تخدم كمص طلح ق انوني والصحيح استخدام مصطلح حجرل استخدام مصطلح حجز وحظر وهناا من فتَّ  

باح ة، وحظ ره فه و ، وقيل الحظر ه و الحج ر وه و   د اإلأي توقيفهم والحجز على ممتلكاتهمعند اإلشارة إلى حجز أشخال وممتلكاتهم 

 [33] .محظور أي محرم

م  ن االتص  ال  ، أو خ  وفزل حال  ة ينفص  ل فيه ا ع  ن ا خ  رينلع  ، واطلح الع  زل المنزل  ي والع زل ال  ذاتيواس تخدام  بعت  هم مص   

م ا الع زل المنزل ي يك ون ، أن األول يكون في المراك ز الص حية؛ أللف الحجر الصحي عن العزل المنزليويخت .[34]با خرين وكراهيتهم

الع زل ) وهن اا م ن أطل ق علي ه  ، حيث يعزل الشخص نفسه في منزله دون أن يلتقي بأحد حتى يتم التأكد من خلوه من الم رضفي المنزل

وي رى الباح ث أن ه ذه اللفظ ة ق د  .[35]حت ى يطم فن عل ى خل وه م ن الفي روس وهو أن يقوم الشخص بعزل ذاته وم ن تلق اء نفس ه( الذاتي 

ق ة ت دعو تسمية غير موف(  لمركز العز)  السوداني أن تسميةفقد ذكر وزير الصحة ( مساس الال)         ظاهرة حسن التعبيردخلت تحت 

 .م4/2121/ 31لسودانية يوم الجمعة ، وذلك خالل برنامج م تمر إذاعي والذي بثته اإلذاعة اج ولي  للعزل،  فهي مراكز للعالللرهبة

 : غسل األيدي: ثالثا  

الوس     أزال عن هوغسَّ ل الش يء غس الً  .[36]غس ل وجه ه بالص ابون، يقال ألعتاء بالغ في غسلها أو تنظيفهاوفي اللغة غسَّل ا 

 [37] .ونظفه بالماء
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، غس  ل األي  دي، وهن  اا الي  وم الع  المي لاس  تخدمت للح  د م  ن انتش  ار الفي  روس دي بالص  ابون م  ن اإلج  راءات االحترازي  ة الت  يوغس  ل األي  

 .لماء والصابون لمدة أربعين ثانيةوانتشرت في وسائل اإلعالم الرسمية والخاصة حمالت إعالنية تح  الناس على غسل أيديهم با

 : لبس الكمامة: رابعا  

و  ع : وتكم م الرج ل ,[38]ار أو البعير ل فال ي ذي ه ال ذباب، وما يجعل على أنف الحمالكمام وعاء الطَّلع وغطاء النور، الكمامة 

 [39] .ه وفمه، لتقيه الغازات ونحوهاالكمامة على أنف

وغي ر  على صفحتها على اإلنترنت اإلرشادات والطرق ا منة الرتداء الكمامات المختلف ة الطبي ة وبينت منظمة الصحة العالمية  

أن تنظ  ف ي  ديك ، وذل  ك م  ن خ  الل افع  ل ك  ذا وال تفع  ل ك  ذا وم  ن ذل  ك ت  ذكر أن تبتع  د مس  افة مت  ر واح  د عل  ى األق  ل م  ن ا خ  رين والطبي ة

ف   رل انتق   ال الع   دوى ك   ن للكمام   ة أن تس   اعد ف   ي التقلي   ل م   ن ويم [41]، ، وتتحاشى لم  وجهك والكمامةباستمرار وبشكل جيد

ة ، فارت داء الكمام يمكن أن تصيب األشخال المحطين ب ه، فعندما يعط  اإلنسان يطلق قطرات صغيرة تطير في الهواء بفيروس كورونا

 [41] .يتمن عدم نقل العدوى لشخص آخر

 : محاربة الفيروس: خامسا  

 [42] .ات البكتيرية وتحدث بع  األمراضترى بالمجهر العادي تنفذ من الراشحالفيروسات كائنات دقيقة ال  

اللغة في مواجهة الع دو ، وتمت عسكرة إلجراءات الوقائية من مرض كوروناوذلك لوصف ا( حرب)وقد استعار قادة العالم لفظ  

وص ف الع املين ف ي الحق ل ، واألم راض الت ي تغزوه ايات دف اع   د وأن لدى أجسادنا آل( محاربة الفيروس)من تلك األلفاظ و( الفيروس)

، وأعل ن في روسبش ن ح رب ش عبية عل ى ال( ش ي ج ين ين غ)تشار المرض تعهد ال رئي  الص يني ، وفي بدء ان(الجيش األبي ) ـالصحب ب

الناجم ة ع ن  ، وصرح المفوض اإليطالي الخال لح االت الط وارئعدو غير مرئيأن بالده في حالة حرب مع  الرئي  الفرنسي ماكرون

ال  وزراء البريط  اني جونس  ون أن معرك  ة مواطني  ه م  ع  ، واعتب  ر رئ  ي ب  الده أن تجه  ز نفس  ها القتص  اد ح  ربالفي  روس الت  اجي أن عل  ى 

 .(رئي  في زمن الحرب)ئي  األمريكي ترامب نفسه بكونه ، كما وصف الر(تجنيد كل مواطن)ا الجائحة تم فيه

وتغ ول الس لطة عل ى الجه ات  ، ي وحي بالع دوانف ي وص ف في روس كورون ا( ح رب)م لفظ لناحية اللغوية أن استخداويتبين من ا 

ي أن تس ود ف ي والت ي ينبغ   تعبر عن مفاهيم الرعاية الص حية، وهي عبارة الحالة من الهلع واال طراب النفسي ، وربما أدى إلىالصحية

 [43] .زمن جائحة الكورونا
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  :انتشار الفيروسالمستخدمة في وصف األلفاظ : المطلب الثاني

 : يدة في وصف انتشار المرض ومن ذلك، فقد استحدثت ألفاظاً عداألكثر ثراًء من الناحية اللغويةتعد فترة الكورونا  

 :  انتشار الفيروس: أولا 

المعن  ى أم  ا ه  ذا ه  و المعن  ى اللغ  وي  .[44]انتش  ر الش  يء انبس  ط وامت  د، انتش  ر الحري  ق ف  ي المبن  ى، وانتش  ر الوب  اء ف  ي ال  بالد 

، فق  د انتش  ر الفي روس بش  كل كبي  ر ومتس  ارع مم  ا ح  دى بمنظم  ة الص  حة العالمي  ة ووزارات الحي ل  ي  ببعي  د ع  ن المعن  ى اللغ  وياالص ط

ن ، بل أن هن اا بيان ات تص در دوري اً وتح دث تلقائي اً تب يوالخرائط التي تو ح انتشار المرضوبع  الجامعات بإصدار البيانات  ،الصحة

 .رض في العالمعدد المصابين بالم

وه و مص طلح يطل ق ( تف ش  )سمات األمراض الفيروسية المعدية، وقد أطلق عليها أيتاً عبارة  سمة من( االنتشار)وتعد ظاهرة  

، وع ادة م ا ينق ل م ري  الكورون ا المس تجد إل ى شخص ين إل ى العدوى إلى ع دد كبي ر م ن األش خال على وصف حالة نقل أحد المر ى

 [45] .قل بع  المر ى المرض إلى أي شخص، وقد ال ينأكثر من ثالثة أشخالينقلها إلى  ثالثة وقد

ي  ات أه  ل االختص  ال ف  ي الحق  ل ، وخ  رج ع  ن س  يطرة وإمكانبي  ر ج  داً ويالح  ظ أن هن  اا من  اطق تفش  ى فيه  ا الم  رض بش  كل ك 

 .الصحي

 :الفيروس انحسار: ثانياا 

ره ك لَّ وانقط ع نظ ره م ن ط ول ، وحس ر بص كمَّ ه ع ن ذراع ه كش فه( رس سس حس )االنكشاف : حسار  د االنتشار ويعني في اللغةاالن 

 [46] .مدى

وتبدأ هذه اإلجراءات في مرحلة مبكرة من تفشي ( السيطرة على الفيروس)و( ضاحتواء المر)وفتل بعتهم استخدام مصطلح  

ع ذر إيق اف انتش ار الم رض تتخ ذ ت دابير ، وعن دما يت  افة إل ى ت دابير أخ رى كاللقاح اتالمرض إذ يهدف  إلى تتبع المصابين وعزلهم باإل

 [47] .صحيةالمرض وتقييد تأثيره على نظام الرعاية الأخرى لإلبطاء من انتشار 

 :الموجة الثانية: ثالثاا 

وج، وهي الدفعة، يقال الموجة في اللغة دفع ة من ه، موج ة ح ارة، : موجة م ن الح ر أو الب رد أو نحوهم ا: مفرد والجمع موجات وأمواج ومس

 [48] .استنكار  جة تعبر عنها الجماهيروموجة . باردة وموجة



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 818 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

أن  ؟ أمروس الكورون ا بع د الموج ة الثاني ة، والذي تطاول موس مه فه ل س يختفي في جات المرضوقد استخدم هذا المصطلح للتعبير عن مو

، ف ي ح ين 19-ى م ن كوف د ض أورب ا لموج ات أخ ر، فف ي أورب ا ح ذر المجل   العلم ي الفرنس ي م ن تع رالعالم سيواجه موجات متواصلة

أن الموج ة الثاني ة والت ي تجت اح أورب ا ، كما بين المجل  الفرنسي روناتسعى القارة للتعامل مع ثاني موجة قاتلة من اإلصابات بفيروس كو

الت ي  الحاالت ، وكانت بع  الدول األوربية قد فر ت إغالقاً جزئياً وذلك لمجابهةم2121أواخر ديسمبر أو أوائل عام قد تتالشى بحلول 

 [49] .تكاثرت في الموجة الثانية

 :مناعة القطيع: رابعاا 

ة يكتسبها الجسم : اللغة المناعة في  فق د الجس م : فتجعله غير قاب ل لم رض م ن األم راض، حص انة وق وة لمقاوم ة الم رض يق القوَّ

 [51] .المناعة

، وتح دث عن دما تكتس ب نس بة المباش رة م ن م رض مع دالحماي ة غي ر والمناعة الجماعية أو مناعة القطيع هي ش كل م ن أش كال  

 [51] .ألفراد الذين لديهم مناعة للمرضماية لبها مسبقاً أو التلقيح مما يوفر ح، إما بسبب اإلصابة معينةكبيرة من المجتمع مناعة لعدوى 

الي يحتم ل وبالتشخال للمرض ، فإنه يساعد في عدم نقل ه الء األمن السكان تمتلك مناعة لمرض معينوإذا كانت نسبة كبيرة  

 [52] .و إبطاء المرض؛ مما ي دي إلى توقف أأن تتوقف سالسل العدوى

 :الجيش األبيض: خامساا 

داء األطق م ، وأطل ق ه ذا المص طلح نس بة الرت ي ش اركت ف ي التص دي لفي روس كورون ايطلق المصطلح عل ى األطق م الطبي ة الت  

 .ة في المستشفيات والمرافق الصحيةاألطقم الطبي، والذي يمثل شعار الطبية للمعطف األبي 

، وظه  رت معان  اة عل  ى وج  وه نس  بة ل  نقص أدوات الحماي  ة الص  حية وق  د واج  ه ه   الء األطب  اء خط  ر اإلص  ابة ب  الفيروس وذل  ك 

 [53] .لساعات طويلةاألطباء والمسعفين نتيجة ارتداء الكمامات والواقيات البالستيكية 

 : حالة الطوارئ: سادساا 

قس م ف ي : داخل ي أو خ ارجي مت أزم، وقس م الط وارئهي حالة من التأهب القصوى تو ع فيها البالد أو الجيش لمواجه ة و  ع  

 [54] .الذين يحتاجون إلى معالجة سريعةالمستشفى يستقبل المر ى 
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يص مستش  فيات مح  ددة ، ف  تم تخص  ئ الص  حية ف  ي مواجه  ة خط ر الكورون  اوف ي وطف  ة جائح  ة الكورون  ا أعلن  ت دول عدي دة حال  ة الط  وار

، كم  ا أعلن  ت وزارات الص  حة ع  ن خط وط س  اخنة الس  تقبال ش  كاوى واستفس  ارات ورون االس تقبال ح  االت اإلص  ابة واالش  تباه بم  رض الك

 . ستقبال حاالت اإلصابة واالشتباهالمواطنين عن الفيروس وأعرا ه وبيان مناطق العالج المخصصة ال

 : الفيروس المتحور: سابعاا 

، وك ل وعنهوالحور في اللغة الرجوع إلى الشيء ( المتحور)صف تطور وانتشار الفيروس عبارة د من عبارات في وومما استج 

  [55] .شيء تغير من حال إلى حال فقد حار يحور حوراً 

 : [56]كقول لبيد

ور  رماداً بعد إذ هو ساطع *** وما المرء إال كالشهاب و وئه   يح 

، وأف ادت منظم ة الص حة العالمي ة (ديدلتا الهن)في الهند وغيرها وعرفت بساللة  فيروس كورونا ظهرتوالفيروس المتحور سالالت من 

 [57]: د رصدت في ستين منطقة من العالمأن الساللة المتحورة لفيروس كورونا التي اكتشفت في الهن

، وأن نبين كيف أسهمت اللغة في الوقاي ة والح د وناافات اللغوية في ظل جائحة كوروفي ختام هذا المبحث والذي حاولنا فيه أن نبرز اإل 

، كم ا أح دثت الجائح ة حديث ة ستخدام أخرى قديمة لتعب ر ع ن مع ان، فقد استدعت الجائحة مفردات جديدة وأعيد اشار جائحة كورونامن انت

 . (الال مساس)كالتتاد والترادف وحسن التعبير مظاهر لغوية 
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 الخاتمة

 :حث إلى النتائج التالية، توصل البوروناي في ظل جائحة كالتطور اللغو ي تناول الباحث فيهوالذ البحثوفي ختام هذه 

 .ف المرض الذي يسببه فيروس كورونااألكثر شيوعاً في وص( جائحة)يعد مصطلح / 1

 .أكسبت اللغة ثراًء لغوياً كبيراً ، وحة كورونا واقعاً لغوياً مغايراً أحدثت جائ/ 2

 .ادات وطرق الوقاية من المرضفي الحد من انتشار المرض وتثقيف الناس باإلرشأسهمت اللغة / 3

: وتراكي ب جدي دة نح و ، واس تحداث ألف اظجائح ة: لتطور اللغوي في ظل جائحة كورونا، إع ادة اس تخدام ألف اظ قديم ة نح ومن مظاهر ا/ 4

( انحس  ار الفي  روس)و( انتش  ار الفي  روس: )دالالت متت  ادة نح  ودام ألف  اظ ذات ، واس  تخوغيره  ا( مناع  ة القطي  ع)و( التباع  د االجتم  اعي)

ف ي ( ح رب)واس تخدام عب ارة ( مراك ز الع الج) ـواالستعا  ة عنه ا ب ( مراك ز الع زل)نح و ( ال ال مس اس)ودخول بع  الكلمات مستوى 

 .وغيرهاحملة مكافحة المرض وصف 

 : التوصيات

 .ث في خدمة المجتمع وقتاياهباللغة المعاصرة وتوجيه البحوأوصي الباحثين والمهتمين بالعربية باالعتناء 
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 :المصادر والمراجعقائمة 

 .156م، ل 1962أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال محمد بشر، القاهرة، [ 1]

 .5م، ل1997 – ـه1415، 3رمتان عبد التواب، التطور اللغوي، مظاهره وعلله وقوانينه، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط [2]

 .5م، ل1981 –ه 1411، 2إبراهيم السمرائي، التطور اللغوي التاريخي، دار األندل ، بيروت، ط: انظر [3]

 .71م، ل1973ليبيا،  –ماريو باي، أس  علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر، طرابل  [ 4]

 .45م، ل1985 – ه1415، 1عودة خليل عودة، التطور الداللي، مكتبة المنار، األردن، ط [5]

 .155استيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، مرجع سابق، ل [6]

 .1312، ل2م، ج2118 -هــ 1429، 1أحمد مختار عمر،  معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط: انظر [7]

 .113، ل1بيروت، جلمكتبة العلمية، ، اموي أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنيرالح: انظر[ 8]

 .355، ل6بيدي محمد بن محمد بن عبد الرازق، تاج العروس، دار الهداية، جالز[ 9]

 .73م،  ل2112 -هـ  1424، 1مد عميم اإلحسان المجددي البركتي، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، طمح[11]

 .73، 72م، ل1988 -هــ 1418، 2اموس الفقهي،  دار الفكر، دمشق، ط، القسعيد أبو حبيب [11]

 .145، ل1إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة دار الدعوة، ج [12] 

 .2392 ،2391، ل3أحمد مختار عمر وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج: انظر [13]

 .418، ل 8ي وآخر، دار الهالل، جمهدي المخزوم: الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، ت: انظر [14]

، 1عب  د الك  ريم خليف  ة وآخ  رون، وزارة الت  راث الق  ومي، س  لطنة عم  ان، ط: س  لمة ب  ن مس  لم الع  وتبي، اإلبان  ة ف  ي اللغ  ة العربي  ة، ت [15]

 .85ل  ،3م، ج 1999هـ، 1421

 .773، ل1، جمكتبة لبنان، بيروتعلي دحدوح، : ، تكشاف اصطالحات الفنون والعلوم، التهانوي محمد بن علي: انظر [16]

 .781ل ،1، أورده أحمد مختار عمر في معجم اللغة العربية المعاصرة جعثر عليه في دواوين الشعر العربيالبيت بال نسبة ولم أ[ 17]

 .781ل، 1معجم اللغة العربية المعاصرة ج ، مختار عمر أحمد : انظر[ 18]

 .1116، ل3م، ج1987هـ ، 1417، 4الغفار عطار، دار العلم للماليين، بيروت، ط أحمد عبد: الجوهري، الصحاح، ت: انظر[ 19]

ه ـ ، 1416، 2، م سس ة الرس الة، بي روت، طزهي ر عب د المحس ن س لطان: ، تابن فارس أحمد بن فارس ب بن زكري ا، مجم ل اللغ ة [21]

 .827، 1م، ج1986

عل ي : وعة كش ف اص طالحات الفن ون والعل وم، ت، موسصابر الفاروقيمحمد حامد بن محمد التهانوي محمد بن علي ابن القا ي [ 21]

 .1515، 2م، ج1996، 1دحدوح، مكتبة لبنان، بيروت، ط

 .148م، ل1975يحي الجبوري، وزارة الثقافة، دمشق، ط: يري، تديوان أبي حية النم  [22]

،  1، دار الكت ب العلمي ة ، بي روت ، ط الحمي د هن داويعب د : ن سيدة أبو الحسن علي ب ن إس ماعيل، المحك م والمح يط األعظ م، تاب [23]

 . 214، ل  8، ج  2111هـ ، 1421

 . 294، ل4اللغة العربية، جاإلبانة في  ،سلمة بن مسلم العوتبي [24]

 /ar.wikipedia.org/wiki فيروس كورونا :الموسوعة العالمية ويكيبيديا [25]

 .226، ل1أحمد مختار عمر وآخرون،  معجم اللغة العربية المعاصرة، ج [26]

 ar.wikipedia.org/wiki/ تباعد اجتماعي / الموسوعة الحرة : انظر [27]

رخص ة إن ، ب اب ال6، ل2ه ـ ، ج1422، 1محمد زهير، دار ط وق النج اة، ط: مد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تالبخاري  مح [28]

 .ي المطرلم يحتر الجمعة ف

 mcsr.net/news557: مركز المستقبل :صطلحات كورونا تغير أسلوب حياتنام: انظر [29]

 .226، ل1ة، ج، معجم اللغة العربية المعاصرأحمد مختار عمر [31]

بي روت،   ، المكتب ة العص ريةيوس ف الش ي  محم د: ت : تار الصحاح، مخن محمد بن أبي بكر بن عبد القادرالرازي زين الدي: انظر [31]

 .67م، ل1999هـ ، 1421، 5ط

ص طلحات علمي ة عل يكم معرفته ا معلومات وعب ارات خاطف ة تنتش ر ع ن كورون ا وم: شبكة الصحفيين الدوليين، مقال بعنوان: انظر [32]

 /ijnet.org/ar/resource، م2121أبريل ، / 15سارة عبد ه، : بقلم

 .76الرازي، مختار الصحاح، ل [33]

 .1494، ل2ار عمر وآخرين،  معجم اللغة العربية المعاصرة، جأحمد مخت [34]

 . mcsr.net/news557 م2121/ نيسان / 8اتنا، حيدر آل حيدر األجودي، مصطلحات كورونا تغير أسلوب حي: تقرير: انظر[ 35]

 .1618، ل2أحمد مختار عمر وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج[ 36]

 .652، ل2، جمع اللغة العربية القاهرةمج ،المعجم الوسيط[ 37]

 .799، ل2، جمجمع اللغة العربية القاهرة، المعجم الوسيط [38]

 .1961، ل3ج، ، معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر [39]
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-who.int/ar/emergencies/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/ when: منظم  ة الص  حة العالمي  ة: انظ  ر [41]

and-how-to-use-masks . 

 webtep.com/articles/22726: / الكمامة وب طب –لب   –طرق : انظر[41]

 .718ل   ،2المعجم الوسيط، جمجمع اللغة العربية القاهرة ،  [42]

  aljazeera.net/news/culture and art /2020/10/19ودالالت متحولة  –الحرب  –شعارات : انظر [43]

 .2211، ل3معجم اللغة العربية المعاصرة، ج، مختار عمرأحمد  [44]

م 2121/ فبرائ     ر / 22 –؟ ج     يم  غ     االغرل ع     دد قلي     ل م     ن األش     خال الفيروس     اتفي     روس كورون     ا كي     ف ينق     : انظ     ر [45]

bbc.com/Arabic/world-51461697 

 .72، ل1الرازي، مختار الصحاح، ج :انظر [46]

 wiki pedia.org/wiki/20-2019كورونا  –فيروس  –جائحة : انظر [47]

 .2137، ل3ر، معجم اللغة العربية المعاصرة، جأحمد مختار عم: انظر [48]

 Aljazeera.net/news/healthmedicine/ نهزمه  –حتى  –كورونا : انظر [49]

 .2129ل  ، 3أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج: انظر [51]

 .28م، ل2121 ،1، مكتب تنسيق التعريب ، المغرب، ط19-معجم مصطلحات كوفد  [51]

 ar.wikipedia.org/wiki/ جماعية  –مناعة  [52]

 aawsat.com/home/article/2265896، م2121/ مايو / 4الجيش األبي ، : جبريل العبيدي.جريدة الشرق األوسط، د: انظر [53]

 . 1391، ل2أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج [54]

 .287، ل3ن أحمد، معجم العين، جالخليل ب [55]

 . 169ديوان لبيد ، ل  [56]

 .الساللة الهندية من فيروس كوروناAljazeera.net/news/helthmedicine/2021/5/60: انظر[57]
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ABSTRACT 

  The study of the research revolves around the venerable scholar of interpretation 

through his interpretation of “the rulings of the Qur’an”, addressing his scientific personality 

and the importance of his interpretation and the sources he relied on. Considering him the 

owners of the doctrine, and the problem of the research lies in focusing on explaining the 

methods of the commentators, among whom is the interpreter who is about to search for Abu 

Bakr Ibn Al-Arabi, as his interpretation of the Holy Qur’an is for interpretations and the 

greatest of them is a matter, it was necessary to renew and introduce the methodology of Ibn 

Al-Arabi in the way he followed Interpretation of the Noble Qur’an, which he continued, with 

an explanation of the similarity in his name and Muhyiddin Ibn Arabi, known as the Sufi, The 

nature of defining the research methodology necessitated the descriptive approach, which 

depends on the knowledge of the descriptive effects related to the historical approach. 

Interpretation, which is derived by introducing several sciences in a statement to show his 

interpretation of the meanings of the Noble Qur’an to which he went, and shortened it to the 

extreme. 

  Keywords: curriculum, interpretation, provisions of the Noble Qur’an, Readings. 
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 الملخص

، متندداو ش صيتديتل العلميددة، ليدد  تنبعدد  "ألكدام الرددر  "تددو  د اسددة البحدد  لدال العددالم الجليدد  مدف علمدداخ التفسددير مدف  ددالل تفسددير  

 المنهجية التي سلكها في طريرل التأليف في تفسير ، ثم استد ك  أمثلة مف بعض األلكام التي تناولها مف  الل النص الرر ني، مع اعتبدا  

، وتكمدف مكدكلة البحد  فدي التركيد  علد  بيدا  منداهي المفسدريف، ومدف بيدنهم المفسدر الدذي بتددد البحد  عندل أبدابكر ابدف مالكي المذهب

ة العربي، لي  يعد تفسير  للرر   الكريم مف أج  التفاسير وأعظمها صأناش، فكا  ل امداش التجديدد والتعريدف بمنهجيدة ابدف العربدي فدي ال ريرد

   الكريم، والتي استمر عليها، مع بيا  التكابل الااقدع باسدمل وبديف محدي الدديف بدف عربدي المعدروي بالتدافي، التي اتبعها في تفسير الرر

ومدف أهدم واقتض  طبيعة تحديد منهجية البح  في المنهي الاصفي الذي يعتمد عل  معرفة اآلثا  الاصفية التي تتعلق بدالمنهي التدا ييي، 

ابف العربدي مدف ليد  لياتدل العلميدة والعمليدة، ومتداد   التدي  جدع إليهدا عندد تفسدير  آليدا  صيتية  ما  لص إليل البح  التعري عل 

 .هاالرر   الكريم، وإضافة إل  منهجل في التفسير التي تستمد بإد الل عدة علام في بيا  إظها  تفسير  لمعاني الرر   الكريم التي ذهب إلي

 .ر   الكريم، الرراخا المنهي، التفسير، ألكام الر: الكلمات المفتاحية
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 :مقـدمة

الحمد هلل لمدا كثيرا وأصلي وأسلم عل  سيدنا محمد المبعاث  لمة للعالميف وعل   لل وصحبل ومف تبعل إل  يدام الدديف، الحمدد هلل 

نِعَمتي َو ِضيُ  لَُكم اإلْسالَم دينَا﴾الياَم أْكَملُ  لُكم دينَُكم َوأتمَّمُ  عليُكم ﴿: الذي أتم دينل عل  أكم  وجل، لي  قال تعال 
[1]

، ولمد  الرايدة 

صل  هللا عليل وسلم وصحابتل الكرام  ضدي هللا عدنهم، انتكدروا فدي األ ل يبلادا  الددعاة ويعملدا  بدالرر  ، فكاند  هندا  مددا   فدي 

وفدي مكدة التدحابي الجليد  عبددهللا بدف  ميتلف األمتا ، ففي المدينة التحابي أبي بف كعب، وفي العدرا  التدحابي عبددهللا بدف مسدعاد،

هد،، الدذي ألدف كتابدة 385-868عبا ، وأن لق تالميذهم في أق ا  األ ل الميتلفة، ومف هؤ خ عالمنا الفريل المالكي أبابكر بدف العربدي 

مدنهي ابدف العربدي "يتتدر ألكام الرر   في أ بعة مجلدا ، فألبب  أ  أبيف صيئاش مف منهجل في هذا الكتاب، وسمي  هذا البح  بعنداا  م

 . ، مع بيا  الكيفية التي اعتمد  عليها في كتابل الذي سما  ألكام الرر  "في تفسير الرر   الكريم

 :أهمية البحث

 :تتليص أهمية البح  في النراط التالية

 .التعريف بابف العربي مف  الل كتابل ألكام الرر   .1

 .صهرة ابف العربي وعلا قد   عند العلماخ .2

 .اإلضافا  والريم العلمية  بف العربي التي يا يها عند تفسير الرر   الكريم .5

 .وقفا  ابف العربي الجادة، وت لعاتل الفريدة في تفسير  للرر   الكريم .8

 .إد ا  منهجية ابف العربي وإبرازها للاجاد، لت  يتعري عليها الياصة والعامة مف  الل تفسير  .3

 :مشكلة البحث

ل أ  تفسير الرر   الكريم وبيا  معانيل لدل د لدة واضدحة وجليدة فدي التددبر والتفكدر بعظمدة اليدالق سدبحانل وتعدال ، مما   صك في   

ومف هنا ينباي التركي  عل  بيا  مناهي المفسريف، ومف بينهم المفسر الذي ها بتدد البح  عندل أبدابكر ابدف العربدي، ليد  يعدد تفسدير  

وأعظمها صأناش، فكا  ل اماش التجديد والتعريف بمنهجية ابف العربي في ال ريرة التي اتبعها في تفسدير الردر   للرر   الكريم مف أج  التفاسير 

الكريم، والتي استمر عليها، مع بيا  التكابل الااقع باسمل وبيف محي الديف بف عربي المعروي بالتافي، وعليل فالسدؤال المحدا ي الدذي 

 .ألك،،ام الرر  ؟: ي ما ها منهي ابف العربي في تفسير الرر   الكريم مف  الل كتابةتدو  عليل مككلة الد اسة يتمث  ف

 

 

                                                             
 .5: اآليةسا ة المائدة،  [1]
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 :أهداف البحث

 :تتمث  أهداي البح  لال التالي

 .بيا  لياة ابف العربي ومتاد   في تفسير الرر   الكريم. 1

 .الككف عف الكيفية التي سلكها ابف العربي في تفسير الرر   الكريم. 2

 .اللاة العربية والرراخا  عند ابف العربي في تفسير الرر   الكريم دو  أثر. 5

 :الدراسات السابقة

الد اسددا  السددابرة فددي هددذا الفددف كثيددرة، و  لتددر لهددا، إ َّ أ  البالدد  يسددع  لتحريددق المعرفددة محدداو ش الاصددال إلدد  فهددم المعندد  

  عدف ابدف العربدي، إضدافة إلد  أثدر علدم الردراخا ، واللادة العربيدة فدي با ستعانة بعدة علدام كسدبب الد وال، واألقداال الفرهيدة التدي عرفد

 . التفسير

 : ومف أهم هذ  الد اسا  أذكر منها

 ".التفسير والمفسرو : "د اسة الدكتا  محمد لسف الذهبي مف  الل كتابل. 1

 ". ابف العربي ومنهجل في التفسير: "د اسة الدكتا  مت في المكيني في كتابل. 2

أ   -كذلك  –لي  ساهم  د استهما في بيا  منهجية ابف العربي بكك  كبير، وطريرتل في تفسير  يا  الرر   الكريم، ومف المعلام 

ك  مف ألف في علم تفسير الرر   الكريم بعد ابف العربي ليس لل مف سبي  إ ّ الرجاع إل  ابف العربي واأل ذ منل، فها يعدد مرجدع  دا  

 . تفة عامةلجميع المفسريف ب

 :حدود البحث

ترتك  لدود البح  لال الحدود الماضاعية مف لي  بيا  فهم وسهالة منهجية ابف العربي وا ستفادة منها، والت لع برد  اإلمكا  

 .منها بأسلاب علمي ميتتر و فيف

 :منهج البحث

  الاصفية التي تتعلدق بدالمنهي التدا ييي، فمدف اقتض  طبيعة تحديد منهجية البح  في المنهي الاصفي الذي يعتمد عل  معرفة اآلثا

 . اللل يسع  البال  إل  بيا  ال ر  المتعلرة بفهم منهجية ابف العربي في تفسير الرر   الكريم
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 :هيكلية البحث

 :قسم  البح  إل  مردمة وثالثة مبال ، وك  منها إل  فروع، و اتمة عل  النحا التالي 

 .أهمية البح ، ومككلتل، وأهدافل، إضافة إل  الحدود الماضاعية، وأهم الد اسا  السابرةلي  اصتمل  عل  : المردمة

 . حياة ابن العربي ومصادره في تفسير القرآن الكريم: المبحث األول

 .التعريف بابف العربي: الفرع األول

 .مؤلفا  ابف العربي: الفرع الثاني

 . متاد  ابف العربي: الفرع الثال 

 . منهج ابن العربي في تفسير القرآن الكريم: نيالمبحث الثا

 .طريرة ابف العربي في التفسير: الفرع األول

 .طريرة ابف العربي في األ ذ بسبب ن ول اآلية: الفرع الثاني

 .طريرة ابف العربي في التعام  مع اإلسرائيليا : الفرع الثال 

 .العربي في التفسيرأثر اللغة العربية والقراءات عند ابن : المبحث الثالث

  .اللاة العربية عند ابف العربي في تفسير ألكام الرر   أثر: الفرع األول

 .أثر الرراخا  عند ابف العربي في تفسير ألكام الرر  : الفرع الثاني

 .الياتمة

 .قائمة المتاد  والمراجع
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 .حياة ابن العربي ومصادره في تفسير القرآن الكريم: المبحث األول

الكالم عف لياة ابف العربي يستل م التعريف بهذ  الكيتية، وطريرتل في تفسير الردر   الكدريم، إضدافة إلد  بيدا  متداد   التدي قدام 

 :بتأليفها، وذلك مف  الل الفروع التالية

 :التعريف بابن العربي: الفرع األول

ف ألمد بف العربي، والمكن  بدأبي بكدر اإلصدبيلي، ويكدتر  فدي يعري ابف العربي باإلمام العالمة الحافظ الراضي محمد بف عبد هللا ب

التعريدف، " ال"، كما يلرب كد  منهمدا بدابف العربدي، ويفدر  بينهمدا ب،،د، "الفتالا  المكية: "الترجمة مع ابف عربي التافي صالب كتاب

 .لفريل المالكي، وبابف عربي التافيبا -كذلك  –ابف العربي، ويرال للتافي ابف عربي، ويفر  بينهما : فيرال للفريل المالكي

، ببلدة إصبيلية، وقد كا  يرتح  مدف مكدا  إلد  مكدا  طلبداش للعلدم، (ه،،868)وقد كان  و دتل سنة ثما  وستيف وأ بعمائة مف الهجرة 

رد ذهب إل  باداد، ثم  ل  فمف  لالتل كان  لل  للة إل  بالد المكر ، وكذلك  للة إل  بالد الكام، لي  التر  بها الكثير مف العلماخ، ف

، ثم  جع إل  بادداد مدرة أ درو، ومنهدا ان لدق إلد  ماطندل باألنددلس(ه،،884)إل   داخ فريضة الحي في سنة تسع وثمانيف وأ بعمائة 
[2]

 ،

فها يعد مف أه  التفنف والعلام، وقد صالب وضعاش اجتماعياش ممي اش، عكف عل  تعلم العلم ونكر  بيف النا  
[3]

. 

 :مؤلفات ابن العربي: الثانيالفرع 

ألف ابف العربي متنفا  كثيرة اصتمل  عل  عدة ماضاعا  ما بيف التفسير والحدي  والفرل واألصال وعلم الكالم وغيرها، أذكر 

منها ما يلي
[4]

 : 

 .كتاب ألكام الرر   في التفسير. 1

 .المسالك في صرح ماطأ مالك. 2

 .عا ضة األلاذي عل  كتاب الترمذي.5

 .العااصم والرااصم .8

 .الناسخ والمنساخ. 3

 .الرانا  في تفسير الرر  . 6

 .أناا  البحر في تفسير الرر  . 7

فرد كا  ابف العربي صالب مؤلفا  كثيرة، فها يعد مف أهد  التفدنف فدي ميتلدف الفندا ، ليد  أ دذ مدف كد  فدف  ب دري، مدع براعدة 

فائرة في علم الحدي  والفرل، متكلماش فدي ميتلدف أنااعهدا، ثابد  الددهف لاضدر البديهدة، لريتداش علد  نكدر العلدم وأدائدل، فهدا يعدد فتديحاش 

                                                             
 .338م،   1442دا  النهضة، : متر ،ةكتاب التل ،أبا الفض  عيال بف ماس  السبتيالراضي عيال،  [2]
[3]

  .  888 -882،   2المرجع السابق، ج  
 .26م،   2114مذكرة تيرج، منهي ابف العربي المالكي في تفسير  يا  األلكام، جامعة محمد باضياي، كلية العلام اإلنسانية، قسم العلام اإلسالمية،  [4]
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 .جمع إل  سعة علمل ومؤلفاتل  لراش فريداش مع إثبا  وكثرة التماللافظاش أديباش صاعراش، 

 :مصـادر ابن العربي: الفرع الثالث

يعد مف أهم كتب ابف العربي في تفسير الرر   الكريم  التفسير الفرهي،  اصة عند السادة المالكية، ليد  يردع فدي أ بعدة أجد اخ، وقدد 

هد،، 511تناع  متاد   في التفسير، فردد  جدع إلد  كتدب التفسدير بالروايدة كاإلمدام ال بدري  قام بتحريرل السيد علي محمد البيجاوي، ولرد

، "صدفاخ التددو : "مي داط –كدذلك  –، وقد أوص  مف بعد  باأل دذ بدل، ومدف متداد   "جامع البيا  في تفسير الرر  : "مف  الل كتابل

للنراش، وغيرها 
[5]

. 

﴿يأيُّها النبديُّ قُد  ألزواِجدَك إ  كندتفَّ تدردَ  الحيداةَ الددنيا : عف النراش عند تفسير  لرالل تعال ومف األمثلة عل  ذلك ما نرلل ابف العربي 

﴾كفَّ أجدراش عظيمداش وزينتهَا فتعاليَف أمتْعكَف وأسرلكَف سرالاش جميالش وإ  كنتفَّ تردَ  هللاَ و سالَلُ والداَ  اآل رةَ فإ  هللا أعدَّ للمحسدناِ  مدن
[6]

 

بي ذلك عل  أ  أزواجل صل  هللا عليدل وسدلم طالبندل بمدا   يسدت يع، فدأولهف أم سدلمة سدألتل سدتراش، فلدم يردد  عليدل، وسدألتل يفسر ابف العر

ميمانة  لة يمانية، وزينب بن  جحش ثاباش مي  اش، وسألتل أم لبيبة ثاباش سحالياش، وسدألتل سدادة بند  زمعدة ق يفدة  يبريدة، وكد  والددة 

  عائكة فأمر بتيييرها، وهذا ما لكا  النراش، واللفظ عند  باط منهف طلب  منل صيئاش إ
[7]

. 

جداخ أبدا بكدر يسدتأذ  علد   سدال هللا صدل  هللا عليدل وسدلم، فاجدد الندا  : "وقد جاخ في مسند أبي يعل  عف جابر بف عبد هللا، قدال

 ، فأذ  لل بالد ال، فاجد النبي صل  هللا عليل وسلم جالسدا فأذ  ألبي بكر، ثم أقب  عمر، فاستأذ: جلاساش عند بابل لم يؤذ  أللد منهم، قال

أ أي  يا  سال هللا بن   ا جدة سدألتني : فرال أبابكر ألقال صيئا يضحك النبي صل  هللا عليل وسلم، فرال: ولالل نسائل واجماش ساكتاش، قال

لالي يسألنني النفردة، فردام أبدابكر إلد  عائكدة يجدأ عنرهدا، هف : النفرة، فرم  إليها فاجأ  عنرها، فضحك النبي صل  هللا عليل وسلم، وقال

تسألف  سال هللا صل  هللا عليل وسلم ما ليس عند ، ثم اعت لهف صهراش، ثدم ن لد  عليدل  يدة : وقام عمر إل  لفتة يجأ عنرها، كالهما يرال

" التييير
[8]

ضاش، فتبيف بذلك ب ال  قال النراشفرد  رج مف هذا الحدي  التحيح أ  عائكة طلبتل أي: ، يرال ابف العربي
[9]

. 

هذا و بف العربي متاد  أ رو متناعدة لدم يدذكرها علد  وجدل التعيديف، أو التيتديص، وإنمدا كدا  يكتفدي بالنرد  منهدا كرالدل مدثالش 

.... وو المفسريف، وقال أه  التفسير، وقال علماخ التفسير
 

﴿َكانُاا قَلِيال ِمدَف اللَّْيدِ  َمدا يَْهَجُعداَ ﴾ : ، ومف أمثلة ذلك قالل تبا   وتعال 
[10]

 ،

مف يتلي قليالش، أل  األول ليس  ألج  ظاهرة هذ  اآلية أ  نامهم باللي  كا  قليالش، وإنما مدح  هللا ع  وج : فرد نر  تفسير هذ  اآلية برالل

                                                             
 .318،   5 دا  عما ، ج: ابف العربي، ألكام الرر  ، محمد بف عبد هللا المالكي، لبنا ، بيرو  [5]
 .24،28: سا ة األل اب، اآلية [6]
 .283،   1ابف العربي، ألكام الرر  ، ج  [7]
 .875،   2أ رجل أبا يعل  الماصلي في مسند ، باب مسند جابر بف عبد هللا، ج  [8]

[9]
 .111، 33،   2دا  الكتب، ج : ألكام الرر  ، لبنا ، بيرو  أبابكر محمد بف يحي بف زكريا،الرازي،  

 .17: سا ة الذا يا ، اآلية [10]
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  قليالش مف اللي ، ومدح هللا تعال  السهر بالرلي ؛ أل  عم  العبادة كلل قلي في المكا ، وإنما معنا  كاناا يهجعا
[11]

 . 

اَلِة ِمف يَْاِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْاا إِلَٰ  ِذْكدِر : عندما تعرل لتفسير قالل هللا تعال  -أيضاش  -ومف أمثلة ذلك  ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَف  َمنُاا إَِذا نُاِدَي لِلتَّ

﴾ِ هللاَّ
[12]

عندما تعدرل لتفسدير هدذ  اآليدة أنهدا تيدتص باجداب الجمعدة علد  الرريدب الدذي يسدمع الندداخ فدال تدد   تحد  : ، قال ابف العربي

: ااالي اب، وأ تلف النا  في مف يأتي الجمعة مف الداني والراصي، وا تالفل متبايناش بينا ، وجملة الردال فيدل أ  المحررديف مدف علمائندا قدال

كا  عل  ثالثة أميال مف المدينة ترريباش  إ  الجمعة تل م مف
[13]

. 

ونجد أ  ابف العربي في بعض المسائ    يسلّم لهدؤ خ المفسدريف بكد  مدا ينرد  عدنهم، فهدا يتعردبهم، ويدرد علديهم  داش فيدل عندف فدي 

 .بعض األليا ، وإ  كاناا مف علماخ السادة المالكية

 :التفسيررجوعه إلى كتب المالكية في : الفرع الثالث

هد،، فيعتبدر متدد اش أصديالش، ليد   جدع إليدل فدي 174فرد  جع ابف العربي إل  الكثير مف كتب السادة المالكية كالماطأ لإلمدام مالدك 

 . مااضع متعددة

َم َولَْحَم اْلِينِ يِر َوَما أُِه َّ : فمثال عند تفسير  قالل تعال  َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوالدَّ ِ فََمِف اْض ُرَّ َغْيَر بَاغٍ َو  َعداٍد فَدال إِْثدَم  ﴿إِنََّما َلرَّ بِِل لَِاْيِر هللاَّ

َ َغفُاٌ  َ ِليٌم﴾  َعلَْيِل إِ َّ هللاَّ
[14]

يرال في هذا ا ض را  الذي بينا  يلحق بإكرا  مف ظدالم، أو بجداع فدي ميمتدل، ويرتفدع بحكدم ا سدتثناخ ، 

  دائمددة، فدال  ددالي فددي الكدبع منهددا يأكد  لتدد  يكدبع، وقددال مالدك يأكدد  علد  قددد  سددد ويكدا  مبالدداش، وإمدا الميمتددة، فدال ييلددا أ  تكدا

الرمق
[15]

. 

هدد،، ومددف متدداد   كددذلك كتدداب 218كتدداب الميتتددر لعبددد هللا بددف الحكددم  -كددذلك  –ومددف متدداد  ابددف العربددي مددف كتددب المالكيددة 

ه،، وكتداب العتبدة لمحمدد  281السالم بف سعيد، المعروي بحسنا  ه،، وكذلك المدونة لعبد  258الااضحة لعبد الملك بف لبيب األندلسي 

 .ه،، وغير ذلك مف الكتب التي تعد متاد  أصلية غنية دسمة ومتناعة 238بف أل،مد 

 .منهج ابن العربي في تفسير القرآن الكريم: المبحث الثاني

 :يدو  الكالم عف هذا المبح  في أ بعة فروع وفق التالي

:طريقة ابن العربي في التفسير: الفرع األول
 

التدي صددَّ  بهدا  أفض  مف تكلم عف منهي ابف العربدي المدالكي فدي تفسدير  هدا ابدف العربدي نفسدل، فلننظدر نظدرة المتددبر فدي مردمتدل

أ ببيدا  معند  ألكام الرر   في تفسير ، فها يتناول تفسير الرر   الكريم مف سا ة الفاتحة إل  سا ة النا  سدا ة، سدا ة، ليد  يبدد: كتابل

                                                             
 .1724، 8ابف العربي، ألكام الرر  ، ج  [11]
 .4: سا ة الجمعة، اآلية [12]
 .267منكا ا  مكتبة المثن ،   : ا  في الذي  عل  ككف الظنا ، العرا ، بادادنمكال ، إيضاحإسماعي  باصابادادي، ال [13]
[14]

 .175: سا ة البررة، اآلية 
 .81، 1، متر، الراهرة، ج 2إبراهيم بسياني، ط: ، تحريق، ل ائف اإلصا ا الكريم بف هازا  بف عبد الملكعبد الركيري،  [15]
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ندا المفردة فدي اآليدة الرر نيدة، ثدم يبينهدا مركبدة، و  يتجداوز النكدا  البالغيدة إ  ظهدر ، ويسدتفيد مدف اللادة العربيدة، وينداقش الفردل، وأليا

الرراخا ، ويعد هذا الكتاب مهم ويعتبر مرجعاش للتفسير الفرهي عند المالكية 
[16]

. 

اإلنتداي لميالفيدل أليانداش، كمدا يلدتمس مندل  وح التعتدب المدذهبي، فتجعلدل أليانداش يرمدي   هدذا التفسدير يلدتمس مندل  وح إوليد  

ميالفيل، وإ  كا  ليس لل قيمة، ويتناول ذلك بالكلما  الالذعة تا ة بالتتريح، وتا ة بالتلميح
[17]

. 

﴿الَِّذيَف يُْؤِمنُاَ  بِاْلَاْيِب﴾: وهي قال هللا تعال : وبالمثال يتضح المرال
[18]

ريرتل الايب ما غاب عف الحاا ، مما   ياصد  إليدل إ  ول 

ما ذكرنا  كاجاب البع ، ووجداد الجندة، : وهي األول: باليير، دو  النظر، فأفهما ، وقد ا تلف العلماخ فيل، أي الايب عل  أ بعة أقاال

يؤمندا  برلدابهم الاائبدة عدف اليلدق بألسدنتهم التدي : رابدعهللا تعدال ، وال: الرد ، وأما الثال : ونعيمها والنا ، وعذابها والحساب، وأما الثاني

رلاب يكاهدها النا ، بمعن  ليساا بمنافريف؛ أل  الايب الذي أ بر بل الرسال عليل التالة والسالم مما   تهتدي إليل العرال، واإليما  بدال

منهدا لدم يكدف لدل لرمدة، و  يسدتحق عتدمل، وبددأ  باجتمداع هدذ  الثالثدة، فدإ  أضد  بكديخالاائبة عف اليالق، وك  هذ  المعاني صدحيحة 

َ الَِّذي تََساَخلُاَ  بِِل َواأْلَْ َلاَم﴾: قالل بسا ة  ل عمرا ، ثم سا ة النساخ ﴿َواتَّرُاا هللاَّ
[19]

وهكذا مدع  ؛ وألنل ت ر  فيها إل  لكم ذوي األ لام،

ك  سا  مف سا  الرر   الكريم 
[20]

. 

 :في األخذ بسبب نزول اآلية طريقة ابن العربي: الفرع الثاني 

فرد اهتم ابف العربي بذكر أسباب الن ول لآليا  الرر نية مت  وجد لذلك سبيال، لت  ولا وجد لآلية أكثر مف سببيف يذكرهما، وعدادة 

ر   الكدريم، سأل  أبا سلة عدف أول مدا ند ل مدف الرد: ما يرجح ألد األسباب لسب وجهة نظر ، ومثال ذلك في تفسير  لسا ة المدثر برالل

ث ُر﴾: فرال ﴿يَا أَيُّهَا اْلُمدَّ
[21]

﴿اْقَرأْ بِاْسدِم َ ب دَك﴾: ، قل  أنهم يرالا 
[22]

سدأل  جدابر بدف عبدد هللا عدف ذلدك، وقلد  لدل مثد  الدذي : فردال أبدا سدلمة 

جداا ي هب د  فناديدد  جداو   بحدراخ، فلمدا قضدي  :   ألددثك إ  مدا لددثنا  سدال هللا صدل  هللا عليددل وسدلم، قدال: عملد ، فردال جدابر

يَددا أَيُّهَددا ﴿: دثرونددي وصددباا علددي مدداخش بددا داش، فن لدد : فرفعدد   أسددي فرأيدد  صدديئا، فأتيدد   ديجددة، فرالدد : فنظددر  عددف يمينددي فلددم أَ  صدديئا

ث رُ  ﴾اْلُمددَّ
[23]

ددا إنددل جدرو علدد  النبددي صدل  هللا عليددل وسددلم مدف عربددل ابددف  بيعدة أمددر فرجددع إلد  من لددل : ، وقددد قددال بعدض المفسددريف مامامش

ث رُ ﴿: فاض جع، فن ل  ﴾ يا أَيُّهَا اْلُمدَّ
[24]

، وهدذا باطد ، وقيد  أ اد بمدف تددثر بدالنباة وهدذا إنجداز بعيدد؛ ألندل لدم يكدف نبيداش بعدد علد  أنهدا أول 

                                                             
 .18،   2ابف العربي، ألكام الرر  ، ج  [16]
 .122،   5المرجع السابق، ج  [17]
 .2: سا ة البررة، اآلية [18]
 .21: سا ة النساخ، اآلية [19]
 .381دا  المعرفة،   : لبنا ، بيرو  ،الككاي محمد بف عمر، ال ميكري، [20]
 .1: سا ة المدثر، اآلية [21]
 .1: سا ة العلق، اآلية [22]
[23]

 .1: سا ة المدثر، اآلية 
 .1: سا ة المدثر، اآلية [24]
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الرر  ، ولم يكف تمكف منها بعد أ  كان  ثاني ما ن ل 
[25]

. 

﴿الَّدِذيَف هُدْم فِدي َصداَلتِِهْم﴾:  ول، وذلك عند تفسير  لرالل تعدال وكذلك نذكر مثال   ر يبيف اهتمام ابف العربي بذكر سبب الن
[26]

، فردد 

كا  النبي صل  هللا عليل وسلم إذا ن ل عليل الدالي، يسدمع عندد :  وو ال هري عف عروة بف ال بير، قال سمع  عمر بف الي اب، يرال

اللهدم زدندا و  تنرتدنا، وأكرمندا، و  : رب  الربلدة، و فدع يديدل وقدالوجهل كدوو النح ، فأن ل عليل ياما، فلبثنا ساعة، ثم سرو عنل، فاست

﴿قَدْد أَْفلَدَح اْلُمْؤِمنُداَ ﴾: أن ل علي عكدر  يدا  مدف أقدامهف د د  الجندة، ثدم قدال: تهنا، وأع نا، و  تحرمنا، وا ضنا وا ل عنا، ثم قال
[27]

 

لت   تم عكر  يا 
[28]

﴿الَّدِذيَف هُدْم فِدي : ا  يرلدب بتدر  فدي السدماخ إذا صدل ، فن لد  اآليدة، وفي  واية أ  النبدي صدل  هللا عليدل وسدلم كد

َصاَلتِِهْم َ اِصُعاَ ﴾ 
[29]

. 

 : طريقة ابن العربي في التعامل مع اإلسرائيليات: الفرع الثالث

في بعض األليا  نجد ابف العربي يتعرب اإلسرائيليا ، وألياناش يروي  برها دو  التعليق عليل، وقد ثب  عدف النبدي صدل  هللا عليدل 

" لدثاا عف بني اسرائي  و  لرج: "وسلم أنل قال
[30]

، والمعن  ذلك ييبروندل عدف أنفسدهم وقتتدهم؛ أل  أ بدا هم عدف غيدرهم مفتردرة 

وإني  سال هللا صل  هللا عليل وسلم وأنا أمسدك : "ل  منته  اليير، ففي  واية مالك عف عمر  ضي هللا عنل أنل قالإل  العدالة والثبا  إ

 ".وهللا لا كا  ماس  لياش ما وسعل إ  اتباعي: ج خ مف التا اة فاضب، وقال: متحف قد تكرم  لااصيل فرال ما هذا؟، قل  

أ ذ بها وتحدث عنها؛ لما لها مف األهمية بمكا  مف أ با  النبدي صدل  هللا عليدل وسدلم فيدل مف  الل عرضل عل  ا سرائيليا  أنل 

 .عف اإلسرائيليا 

﴾فََمددا لَبِددَ  أَ  َجدداَخ بِِعْجددٍ  َلنِيددذٍ ﴿: ومددف ذلددك قالددل تعددال 
[31]

وفددي : "، فرددد قدمددل ندد   وضدديافة وهددا أول مددف ضدديف الضدديف ثددم قددال

سدم : ا سرائيليا  أنل كا    يأك  والد، فإذا لضر طعامل أ س  ي لب مف يأك  معل، فلرَي ياما  جالش معل عل  ال عدام، قدال لدل إبدراهيم

يرال هللا إنل يرزقل عل  كفدر  : ، ن ل إليل جبري ، فرال لللل الرج    أد ي ما هللا؟ قال لل فا رج عف طعامي، فلما  رج الرج : هللا، قال

مدو عمر  وأن  بيل  عليل بلرمل، فيرج إبراهيم مسرعاش فرد ، فرال   أ جع، تيرجني ثدم تردندي لايدر معند  فدأ بر  بداألمر، فردال هدذا 

"  بي كريم  من ، ود   وسم  هللا وأك  مؤمنا
[32]

. 

 :والقراءات عند ابن العربي في التفسير أثر اللغة العربية: المبحث الثالث

 :يمكف بيا  ذلك وفق الفروع التالية

                                                             
 .524،   2منكا ا  مكتبة المثن ، ج : ، العرا ، بادادهدية العا فيفإسماعي  باصا، ، البادادي [25]
 .2: اآليةسا ة المؤمنا ،  [26]
 .1: سا ة المؤمنا ، اآلية [27]
 .1885،   8ابف العربي، ألكام الرر  ، ج  [28]
 .1: سا ة المؤمنا ، اآلية [29]
 .171،   8ه،، ج 1822، دا  طا  النجاة، 5861: أ رجل البيا ي في صحيحل، كتاب الجمعة، باب مف انتظر لت  تدفف،  قم الحدي  [30]
[31]

 .64: سا ة هاد، اآلية 
 .1161،   5ابف العربي، ألكام الرر  ، ج  [32]
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:اللغة العربية عند ابن العربي في تفسير أحكام القرآن أثر: الفرع األول
 

كثيراش ما يحتي ابف العربي المالكي باللاة، ويناقش كثيراش مدف المسدائ  عدف طريدق اسدتيدام اللادة العربيدة، وعدادة يدرجح مدا يدرا  مدف 

 الل اقتناعل بما سا  مف أدلل، و بما استكهد بآ اخ   ريف ييالفانل الرأي، ولكف إ  وجد الحق معهم أ ذ برأيهم وأقر بذلك في كثير مدف 

ا ما ييتلف العلماخ في اللاة؛ أل  مجالها واسع ومفهامها يتسع لسب قيمها الدقيق وهدي األسدا  األول فدي معرفدة مااقع وقع ف يها، وكثيرش

العلام 
[33]

. 

﴿واْلَعْتدِر﴾: ومف أمثلل ذلك تفسير  لسا ة العتر، لي  لم يفسر منها إ  كلمة والددة هدي قالدل تعدال 
[34]

، فردد قدال ابدف العربدي أ  

:  يكلم  جال عتراش لم يكلمل سنة، ولا للف أ    يكلمل العتر، لم يكلمل أبداش؛ أل  العتر هدا الددهر، ثدم قدال ابدف العربديمف للف أ   

ين بق عل  كثير مف المعاني، وأما ما يتعلق بال ما  ففيل أ بعة اقاال (   -  -ع )بناخ 
[35]

 : 

 الدهر  –العتر : األول

 : لميد بف ثا : الي  والنها ، لي  قال الكاعر: الثاني

 إذا طلبا أ  يد كا ما تيمما....     ولف يلب  العترا  يام وليلل      

 : الاداة والعكي، فرد  قال الكاعر: الثال 

 ويرض  بنتف الديف واألنف  اغم.....     أم لل العتريف لت  يلمني      

 .عا  النها إ  العتر ساعة مف سا: الرابع

إنما لم  مالدك يمديف الحدالف، أ  يكلدم ألدداش عتدراش علد  السدنة، ألندل أكثدر مدا قيد  فيدل، وذلدك علد  أصدلل فدي تالديظ : قال القاضي

ل مدا إ  أ  يكا  الحالف عربياش، فيرال ل: وبل أقال: يمر بساعة، إ  أ  يكا  لل نية، فرد قال ابف العربي: المعن  في اإليما ، وقال الكافعي

أو د ، فإذا فسر  بما يحم  قي  فيل، وإ  كا  األق ، ويجئ عل  مذهب مالك أ  يحملل عل  ما يفسر
[36]

. 

 :أثر القراءات عند ابن العربي في تفسير أحكام القرآن: الفرع الثاني

اهتم ابف العربي مثلل مث  غير  مف المفسدريف بعلدم الردراخا  وتاجيهدل؛ أل  الردراخا  تع دي المعند  الااضدح فدي كثيدر مدف معداني 

الرر   الكريم وأدلتها، لي  إ  ا تالي المفسريف في أوجل الرراخا   يع ي د لل أكثر فدي المدراد الم لداب، وتعدد الردراخا  فدي لريرتهدا 

ا هللا ج  جاللل عند ن ول الرر   الكريم، وكذلك تعري الرراخا  فدي لدد ذاتهدا بأنهدا مفسدر  للردر   الكدريم وماضدحل بأنها لهجا  ا تا ه

 . لل، وإنما زادتل  ونق وبهجة ومتعة، ثم أصبح  الرراخا  منذ بداية ن ول الرر   الكريم، لي  عرف  وأصتهر الرراخ برراخاتهم بها

                                                             
 .1877،   8المرجع السابق، ج  [33]
 .1: سا ة العتر، اآلية [34]
[35]

 .1877،   8ابف العربي، ألكام الرر  ، ج  
 .1474،   8، ج ابف العربي، ألكام الرر   [36]
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يلجأ بد اية الرراخا  مف لي  ألكامها، وقد تعرل كثيراش في التدقيق فيها، واستيراج معانيهدا وفدق وابف العربي كا    بد عليل أ  

 :المعن  الم لاب عند كثير مف المفسريف، ويمكف بيا  منهي ابف العربي مف  الل األمثلة التالية

﴿فََرْضنَا َ﴾: قالل تعال  :المثال األول
[37]

 فف فمعنا  أوليناهدا معيندة، مردد ة، كمدا يردال فدرل فيررأ بتيفيف الراخ وتكديدها، فمف  

أما علد  معند  :  سال هللا صل  هللا عليل وسلم صدقة الف ر، عل  ك  لر وعبد وذكر وأنث  مف المسلميف، ومف صدد فمعنا  عل  وجهيف

وضعناها فرائض أو فرضاش، عل  معن  التكثير، وها صحيح   اعترال عليل
[38]

. 

﴾: تعال قالل  :المثال الثاني ﴿إِ َّ نَاِصئَةَ اللَّْيِ  ِهَي أََصدُّ َوْطئشا َوأَْقَاُم قِي ش
[39]

تكدا  بفدتح الدااو، " وطئدا"، فرد قال ابدف العربدي فدي قدراخة 

وإسكا  ال اخ، وكذلك ذهب إل  ذلك اإلمام نافع، وابف كثير، والكافيا ، وقرئ بكسر ال اخ ممدوداش أه  الكام، وأبا عمر، فأمدا مدف قدرأ  

تح الااو وإسكا  ال اخ، فإنل أصا  عل  ثرلل عل  النفس، لسكانها إل  الرالة فدي الليد ، وغلبدة الندام فيدل علد  المدرخبف
[40]

، وأمدا مدف قدرأ  

 بكسر، الفاخ وفتح العيف، فإنل مف المااطأة، وهي الماافرة؛ ألنل يتاافدق فيدل السدمع لعددم األصداا ، والبتدر لعددم المرئيدا ، والرلدب لفردد

المعنيا  فيل صحيحا ؛ ألنل يثر  عل  العبد، وإنل الماافق للرتد: هدوخ مف الرلب وفراغاش لل، وقال ابف العربي: ا ، قال مالكالي ر
[41]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .1: سا ة النا ، اآلية [37]
 .1883،   8ابف العربي، ألكام الرر  ، ج  [38]
 .6: سا ة الم م ، اآلية [39]
[40]

 .31،   1الركيري، ل ائف اإلصا ا ، ج  
 .48،   5، صفاة التفاسير، ج محمد بف عليالتاباني،  [41]



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 631 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 الخاتمة

أكدا  ألكام الرر   قتد  مف و ائها بيا  منهجل الذي سلكل في كتابل، أ جدا أ  : بعد هذ  الجالة مع ابف العربي في منهجل وكتابل

قد بين  بعض الميتتر المفيد، فدي الي دة التدي  سدمها عالمندا لنفسدل؛ للسدير فدي تفسدير كتداب هللا، وإ  كدا  اسدتيراج المدنهي مدف كتابدل 

التفسير؛ ليتاقف عل  مدو فهم الُم َّلع، وتجا بدل مدع مدادة الكتداب، والدذي أعدانني علد  هدذا العمد  بعدد تافيدق هللا هدا مردمدة ابدف العربدي 

 غم طباعتل الرديمة، وأ رج  األيسر مف معانيل، لي  كان  هي الضاخ الذي سر  عل  صعاعل، ومف أهم النتائي أذكدر منهدا مدا نفسل، 

 :يلي

 .التعري عل  صيتية ابف العربي مف لي  لياتل العلمية والعملية، ومتاد   التي  جع إليها عند تفسير  آليا  الرر   الكريم. 1

ي تفسدير  تسدتمد بإد الدل عددة علدام فدي بيدا  إظهدا  تفسدير  لمعداني الردر   الكدريم التدي ذهدب إليهدا، ليد  منهجية ابف العربي ف. 2

 . الف الكثير مف علماخ التفسير في بعض المسائ ، و أيل  اجحاش في ما ذهب إليل

ا مأثا اش، ويرجع كذلك إل  التفسير بالرأي، لي  صا كل مع. 5 ظم المفسريف في طريرتدل التدي مكد  يعد تفسير  للرر   الكريم تفسيرش

 .عليها

استعمال ابف العربي للاة العربيدة والردراخا  فدي تفسدير ألكدام الردر   الكدريم كدا  لدل د لدة واضدحة فدي فهدم المعند  الم لداب، . 8

 .والاصال إل  األلكام الكرعية بك  يسر وسهالة

 :التوصيات

 :مف أهم التاصيا  التي ياصي بها البال  ما يلي

 .ا طالع عل  صيتية ابف العربي؛ لكانل  م  مف  ماز العلماخ، وإبراز تفسير  في الاق  الحاضر، واأل ذ بتفسير . 1

 .ا طالع عل  الكيفية التي  ثر بها ابف العربي تفسير ، و تاصاش عند بيا  األلكام الفرهية. 2
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ABSTRACT 

The subject of the purposes of the Qur’an in dealing with the violator, and its role in managing 

differences, one of the most interesting topics, research and study, because it fulfills the spirit of Islam 

and its characteristics, and a correction of perception towards the other in general, and the contrary in 

particular, it is a topic that raises many problems, including the realization of the Qur’anic purposes 

related to dealing with the violator, and activating it in reality, and explaining its role in managing the 

difference, which is an inherent asset in people, then addressing the problem of perception towards the 

other, the view towards him, and the consequent duty of clarification and correction, the importance of 

this study appears in terms of its subject matter, as it meets the need to renew religious and 

jurisprudential awareness. And renewing the understanding of the Holy Quran, and linking believers to 

it, through insight into its meanings, the connotations of its rulings, and the realization of its purposes, 

especially with regard to dealing with the violator, and managing difference, which can be made one of 

the main objectives of the study, among the reasons for choosing it, and the nature of the study 

necessitated the adoption of the inductive, deductive, and analytical method, this study aims to achieve 

many goals, including emphasizing the need to know the purposes of the Qur’an related to dealing with 

the violator, and its role in managing the difference, and the rules that ensure its achievement. 

Keywords: the purposes of the Qur'an - dealing - the violator - the role of the purposes - 

managing the difference 
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 الملخص

يعد موضوع مقاصد القرآن، ودورها في إدارة االختالف وتدبيره؛ من أهم المواضع الجديرة باالهتمام، والبحث والدراسة؛ لما لهاا 

قيق لروح اإلسالم وخصائصه، وتصحيح للتصاور ححاو ارخار بصااة عاماة، وارخار المصاالخ بصااة خاصاه، وهاو موضاوع ي يار من تح

إدراك المقاصد القرآحية المتعلقة بالتعامل مع المصالخ، وتاعيلهاا فاي الوا،اع، وبياان دورهاا فاي إدارة االخاتالف الا    إشكاالت ك يرة منها،

وما يترتب على ذلك من واجب البياان والتصاحيح،  والنظرة تجاهه، ،خررإشكاالت التصور ححو ايعد أصالً أصيالً في الناس، ثم  معالجة 

كوحها تلبي الحاجة إلى تجديد الوعي الديني والاقهي، وتجديد الاهم للقرآن الكريم، وربط ، وحيث موضوعها وتظهر أهمية ه ه الدراسة من

المؤمنين به، من خالل تبصر معاحيه، ودالالت أحكاماه، وإدراك مقاصاده وخاصاة ماا يتعلاق باادارة االخاتالف، وهاو ماا يمكان جعلاه  مان 

 .أهداف الدراسة الرئيسة، ومن أسباب اختيارها

أهاداف  الدراساة تحقياق، ويتاوخى مان ها ه ا،تضت طبيعة الدراسة اعتمااد المانها االساتقرائي، واالساتنباطي، والمانها التحليلايو 

ك يرة منها، تأكيد الحاجاة إلاى معرفاة مقاصاد القارآن المعلقاة بالتعامال ماع المصاالخ، ودورهاا فاي إدارة االخاتالف، والقواعاد التاي تضامن 

 .تحقيقها

 .إدارة االختالف -دور المقاصد  -المصالخ-التعامل-مقاصد القرآن: ماتاحيةالكلمات ال
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 :المقدمة

 .الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه

إن موضوع مقاصد القرآن، ودرورها في إدارة االختالف؛ مان أهام المواضاع الجاديرة باالهتماام، والبحاث والدراساة؛ لماا لهاا مان 

تحقيق لروح اإلسالم وخصائصه التي من بينها عالميته، التي تسع الزمان في امتداده، والمكاان علاى ساعته، واإلحساان علاى اختالفاه؛ ولماا 

حو ارخر بصااة عاماة، وارخار المصاالخ بصااة خاصاة، والسايما وأن طبيعاة التعامال ماع ها ا ا خيار مرتب اة لها من تصحيح للتصور ح

 . بالنظرة التصورية ححوه

عنوان ه ه الدراسة فاحه يصتزل مجموعة مان المصا لحات ساتكون محال البحاث والدراساة، وهاي ماهاوم المقاصاد لغاة خالل فمن 

ماهوم المصالخ، والتعامل معاه؛ باعتبااره أحاه محال إدارة االخاتالف؛ إذ ال يتصاور تادبير االخاتالف واص الحاً، وماهوم مقاصد القرآن، و

 .دون وجود مصالاين، ودون معرفة حكم التعامل معهم، ثم ماهوم التدبير، وماهوم تدبير االختالف

وأهادافها، والمنااها المتبعاة فيهاا، ثاام ومان خاالل ذلاك كلاه ساأحدد إشااكاالت ها ه الدراساة، وفرضاياتها وأساالتها، وإباراز أهميتهااا 

منهجية االشتغال في خ ة وتصميم، راعيُت فيه التوازن باين المباحاث والم الاب، مان حياث العادد، أماا مان حياث الكام  والمسااحة تصتلاخ 

 .المباحث حسب طبيعة مواضعها، فا،تضت الحاجة أن تتااوت في الحجم

 :مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها

م القضايا العالمياة التاي ابتليات بهاا المجتمعاات المحلياة والدولياة، ،ضاية االخاتالف، وحكام التعامال ماع المصاالاين، ودور إن من أه

المقاصد فاي إدارة االخاتالف، وفاق ماا تقتضايه أحكاام الشارع، وتلكام المقاصاد القرآحياة المساتنب ة منهاا؛ لا ا حجاد أن ها ه القضاية مان أهام 

تحتاج إلى البحث والدراسة من أجل إبرازها، مان خاالل ا حكاام المساتنب ة مان كتااب هللا الحكايم، وإباراز دور  مقاصد القرآن الكريم التي

المقاصد في إدارة االختالف، ثم إن مسألة التصور ححو ارخر، والنظرة تجاهه من اإلشكاالت المعاصارة التاي تحتااج إلاى ضابط وترشايد، 

 .سعى إلى معالجتهوه ا إشكال حقيق ت يره ه ه الدراسة وت

 :     أهمية الدراسة

الحاجة إلى تجديد الوعي الديني والاقهي، وتجديد الاهم للقارآن الكاريم، ورباط  وفيه ه الدراسة من حيث موضوعها،  أهميةتظهر 

 تالف معاه، ومان ثامالناس به، وتبصرهم معاحيه، ودالالت أحكامه، وإدراك مقاصده؛ وخاصة ما يتعلق بالتعامل مع المصالخ، وإدارة االخ

 .شحُ  العقل للمزيد من التدبر والتأمل في القرآن الحكيم
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 : أهداف الدراسة

 :تهدف ه ه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من ا هداف، من بينها

 .ربط المسلم بكتاب هللا وح ه على التواصل معه؛ إلدراك أحكامه ومقاصده  .1

 .إدراك عظمة ه ا الدين وخصائصه  .2

 .إبراز ه ا الجاحب المهم من الدراسات القرآحية المتعلقة بالمقاصد القرآحية، وإع اؤه حقه من العناية  .3

 .تحقيق ا لاة، و، ع أسباب الشحناء؛ من خالل عملية تدبير االختالف وإدارته وفق ،واعد وضوابط محددة  .4

 :أسئلة وفرضيات الدراسة

 :أهمهاأسالة ك يرة ت يرها ه ه الدراسة، من 

  إلى أ  حد تسع المقاصد القرآحية ،ضايا الناس المتعددة والمتنوعة والمتجددة والممتدة في الزمان والمكان؟  .1

  كيخ تسهم م ل ه ه الدراسات في مسايرة وا،ع الناس وتلبي حاجاتهم في التعامل مع ارخر المصالخ وإدارة االختالف معه؟ .2

 لقضايا المجتمعية ومنها ،ضية التعامل مع ارخر وإدارة االختالف معه؟كيخ يمكن تاعيل المقاصد القرآحية في ا .3

 ثم إن االختالف أصل أصيل في الناس فكيخ يمكن التعامل معه وإدارته؟  .4

 الفرضيات

إن من خصائص القرآن الكاريم، عالميتاه التاي تساع الزماان والمكاان واإلحساان؛ مماا يقتضاي مساايرته لوا،اع النااس، ومعالجتاه  .1

 .ملقضاياه

إدراك المقاصاد القرآحيااة يعااد مرشاداً ومعيناااً علااى فهام مااراد هللا ماان كتابااه، ومعينااً أيضاااً لهحسااان الباحاث عاان الماانها ا ،ااوم   .2

وا فضل للتعامل مع ارخر المصالخ، وإدارة االختالف معه، وتلبيةً لحاجات الناس في تلمس طرق الهداية، والبحث عن الحلول لك ير مان 

 .بة على أسالتهم حين يستبصرون كيايات التعامل مع ارخر المصالخ من خالل ه ه الدراساتالمشاكل، وإجا

 : الدراسات السابقة

ثمة دراسات ت ر،ت إلى جواحب مان الموضاوع، فعلاى سابيل الم اال، التأكياد علاى أهمياة الارد علاى المصاالخ وأحاه مان أصاول 

أباي " تاأليخ " الخ أصل من أصاول الادين وهاو بااق ماا بقاي فاي ا ر  ديانالرد على المص" اإلسالم، وفي ه ا مؤلاات ،ليلة، منها

من دون تاريخ التأليخ، والدعوة إلى فهم حقيقة وطبيعة الصالف بين المسالمين، وأن ذلاك سابيل إلاى " يحيى سامح بن محمد بن أحمد

ياان أساباب الصاالف الاقهاي باين العلمااء، وفاي الوفاق واالتااق، وظهر في ه ا عدد من الكتيبات والرسائل المصتصرة، ومنها أيضاً ب

حظرياة  االخاتالف فاي "ه ا جملة من المؤلاات، والدعوة إلى منها علمي في التاكير، و،د ظهار فاي ها ا عادد مان المؤلااات، ومنهاا 
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لااى ، وهااي دراسااة  تهاادف إ(1.2.10..8.) "حجيااة  رحماااحي" الشااريعة اإلسااالمية دراسااة  فااي ضااوء مقاصااد الشااريعة، للاادكتور

استشااراف حظريااة لالخااتالف فااي الشااريعة اإلسااالمية، ماان خااالل اإلحتاااج المعرفااي لشاايخ المقاصااديين اإلمااام أبااي إسااحاق الشاااطبي 

ولعال مان أهام النتاائا التاي . ه، كما تهادف إلاى  مقاصاد الشاريعة اإلساالمية فاي التأصايل الشارعي لاقاه االخاتالف.00المتوفى سنة 

إحاه : اإلمام الشاطبي لموضوع االختالف ،د اتسامت بالشامول والوا،عياة والتجدياد، مماا يسامح باالقولحققتها ه ه الدراسة أن معالجة 

است اع أن يؤسس لنظرية في االختالف، كاحت تم ل له مشروعاً هدفه تحقيق االتااق بين اتجاهات علمية وفكرياة مصتلااة والتقرياب 

، "االختالف والتاكير في القرآن الكاريم: "ومنهاهر ه ه النظرية ومحورها، بينها ما أمكن، جاعالً من مقاصد الشريعة اإلسالمية جو

مع يات الوعي باالختالف في القرآن المجيد، وفي : من كتابه ، تناول في الاصل ا ول(01/01/2015" )إسماعيل حسني" للدكتور

سعى المؤلخ من خالل ه ا الكتاب إلى استحضار مع يات االخاتالف وإباراز دور  .االختالف ومقاصد القرآن الكريم: الاصل ال احي

مقاصاد الشاريعة : "الوعي به في كشخ ما فيه من مااهيم ومقاصد القرآن الكريم من تنوع معرفي وتاااوت موضاوعي، ومنهاا أيضااً 

، وهاي دراساة حااول مان "محماد المنتاار"ساتاذ دراساة لأ( هـ .00)دراسة في فقه المقاصد عند اإلمام الشاطبي " وتدبير االختالف

تادبير حاال الموافقاة فاي  –رحماه هللا  –خاللها الكاتب النظر في كتاب الموافقات للشاطبي، وسبب ه ه التسمية ياوحي باأن الشااطبي 

 .إلااااااااااااااااى  ياااااااااااااااار ذلااااااااااااااااك. االخااااااااااااااااتالف الاقهااااااااااااااااي بااااااااااااااااين حظااااااااااااااااار المجتهاااااااااااااااادين وفقهاااااااااااااااااء المسـااااااااااااااااـلمين

مقاصاد : ]هاا و،يمتهاا العلمياة، وشادة الحاجاة إليهاا أيضااً، فاحهاا ال تااي بموضاوع البحاث وهاووه ه الدراساات وشابهها ماع أهميت    

 .؛ ل ا كان ه ا من الدواعي لسد  ه ه الاجوة البح ية[القرآن الكريم ودورها في إدارة االختالف

 :أسباب اختيار الموضوع

 –يالحا  ل ماا الدوافع وا سباب الختيار ه ا الموضوع ك يارة منهاا ماا هاو موضاوعي، ومنهاا منهاا ماا هاو شصصاي، فمان  خاال 

أن التعامل مع المصالخ يجر  وفق مناها مباينة ومض ربة، فكان ه ا سبباً دافعاً له ه الدراسة للكشخ عان المانها الساليم  -وبشكل ظاهر

ا الا   جااء باه اإلساالم وحادد معالماه، ومان ثام كاحات الحاجاة ملحاة أيضااً إلاى معرفاة مقاصاد القارآن الكاريم في التعامل مع ارخر، المنه

دراسة علمياة متصصصاة باناس عناوان ها ا البحاث،  -حسب اطالعي -ودورها في إدارة االختالف، وبالر م من ه ه الحاجة فاحني لم أجد 

مهماة التادريس فاي المساتوث ال ااحو  التاأهيلي لماادة التربياة اإلساالمية؛ الماادة الصصابة ممارساتي ل، وواح ال،اً أيضاً من االهتمام الصاا 

لتوعيااة الجياال الصاااعد بمقاصااد القاارآن فااي التعاماال مااع المصااالخ، وإدارة االخااتالف، وضاارورة إبااراز خصااائص اإلسااالم، ماان العالميااة 

وإبراز تجلياتها من خاالل التواصال والتعامال ماع ارخار بصااة . سالميوالشمولية والتوازن واالعتدال التي تشكل المعالم الكبرث للدين اإل

 .عامة ومع المصالخ بصاة خاصة
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وحظاراً ل بيعاة الدراسااة التاي تقتضااي سابر أ ااوار النصاو  واساتنباط ا حكااام المتعلقاة بهااا حاساب اسااتعمال المانها االسااتقرائي، 

 .والمنها االستنباطي، والتحليلي

دراسة موضوع مقاصد القرآن، ودورها في إدارة االختالف وتدبيره، في ضوء النصو  الشارعية، وفاي تعالا ال: حدود الدراسة

 .ضوع ،واعد محددة، وتلبي حاجة الوا،ع في تلمس المنها ا ،وم في معالجة ،ضية التعامل مع ارخر وتصحيح التصور ححوه

 :وبناء على ما سبق جاءت خ ة ه ه الدراسة على النحو التالي

علااى أربعااة مباحااث، وكاال مبحااث اشااتمل علااى ثالثااة م الااب، عالجاات فااي المبحااث ا ول، المااااهيم المرتب ااة  اشتتتملا الدراستتة

بالدراسة، تناولات فياه مان خاالل م الباه ال الثاة، ماهاوم المقاصاد لغاة واصا الحاً، وماهاوم مقاصاد القارآن، وفاي المبحاث ال ااحي، ماهاوم 

أماا لتعامل مع المصالخ، وك لك تناولات فاي م لباه ال الاث، العوامال الماؤثرة فاي التعامال ماع المصاالخ، التعامل لغة واص الحاً، وماهوم ا

فتناولاات فيااه ماان خااالل م البااه ال الثااة، ماهااوم تاادبير ، المبحااث ال اااحي فصصصااته لبيااان دور مقاصااد القاارآن فااي إدارة االخااتالف وتاادبيره

أماا الم لاب ، م مركب، وفي ال احي، خصصته لبياان ،واعاد وضاوابط تادبير االخاتالفاالختالف لغة واص الحاً، وتدبير االختالف كماهو

 .ال الث، فتناولت فيه ما يتعلق بدور المقاصد في تدبير وإدارة االختالف

 :المفاهيم المرتبطة بالدراسة: المبحث األول

فقاد عارف  ت اوراً منا  " مص لح  المقاصد "ها تعد المااهيم المرتب ة بالمص لحات الشرعية من أدق المااهيم، وأن من أهم      

حشأته وارتبط بالشريعة ارتباطاً وثيقاً بصاة عاماة، وبأحكامهاا بصااة خاصاة؛ إذ ال يمكان تصاور حكام كلاي أو جزئاي  مان أحكاام الشاريعة 

لَتْ } :دون ارتباطه بمقصد الشارع الحكيم كما ،ال تعالى  .[1:هود]{ِمْن لَُدْن َحِكيٍم َخبِيٍر  الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

 :مفهوم المقاصد في اللغة: المطلب األول

بكساار " مقصااد"جمااع، مااارده " المقاصاد"إن تعرياخ المقاصااد لغااة فصاال فياه العلماااء تاصاايالً ال يسااع المقاام بعرضااه هنااا، فكلمااة 

لك  ن اسم مكان من الاعل ال الثي المكساور العاين فاي المكان أو الشيء ال   يقصد؛ وذ: الصاد، وهو اسم مكان بمعنى موضع القصد أ 

 .المضارع كقصد يقصد يصاغ على وزن ماِعل بكسر العين

، وها ه الكلماة ت لاق علاى  معااحي "القصد"، فهو في اللغة مصدر كلمة "،صد" باتح الصاد فهو مصدر ميمي  للاعل -مقَصد –أما 

: هاو ،صادك أ  تجاهاك، واساتقامة ال رياق: كقاولهم: ،صاده، و،صاد لاه، و،صاد إلياه، واالتجااه: كقاولهم: طلب الشيء وإتياحه: عديدة منها

: كقولهم: ،صد في ا مر أو في الناقة أ  توسط فلم يارط ولم يارط، والعدل: كقولهم: ، والتوسط واالعتدالطريق ،صد أ  مستقيم: كقولهم

 [. 6، 5،  4،  3، 2، 1]،صد في الكالم أ  عدل
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، ي لق أهل اللغة لا  المقصد ويريدون به ما ينتا عنه من التوجه ححو الشيء والنهاو  إلياه، ساواء كاان التوجاه حساياً أو معنويااً 

ه وذلك بحسب ما يتعدث به لا  القصد، فان عد  لا  القصد بالي، فاحه يراد به التوجه الحساي  البااً، وإن عاد   بالبااء فاحاه ياراد باه التوجا

ا إن عد  بناسه فهو يشمل ا مرين  [.0]المعنو  عادة، وأم 

 :مفهوم المقاصد في االصطالح: المطلب الثاني

، "الشاريعة" مان حياث المعناى االصا الحي لاه، وإضاافته إلاى مصا لح" المقاصاد" صا لحمن المص لحات العلمية الد،يقة، م

 . وذلك  هميته في مجاله ومضاحه، فهو بالر م ما كتب فيه ،ديماً وحدي اً فلم يحدد له  تعريخ واحد

مان حياث داللتاه " المقاصاد"لح وال   ي ير التساؤل في ه ا الصدد هو لماذا لم يحدد العلماء تعرياااً واحاداً جامعااً ماحعااً، لمصا 

كمص لح مارد، ثم مضاف إليه مص لح الشريعة؟ هال  ن تعادد المتعلَّاق باه مان العلاوم والاناون يجعال تحدياده أماراً عزيازاً، أم أن 

 .المتعلق به يتجدد من حيث الزمان  والمكان  والقضايا المستجدة  من العلوم والانون؟

لمحدثين لمص لح مقاصد الشريعة، استصلصت منها تعريااً ينسجم وطبيعة ها ه الدراساة، وبعد اطالعي على تعاريخ القدماء وا

 :فقلت

 (.مراد هللا تعالى من شرعه وخلقه أدرك ذلك العباد أم لم يدركوا)يمكن تعريخ المقاصد بكوحها 

العب ياة وعادم القصادية؛  ن أفعاال هللا ه ا التعريخ يصتزل أموراً ك يارة، فاالتعبير بماراد هللا تعاالى مان شارعه ينازع عان التشاريع 

تعااالى منزهااة عاان العبااث، ويشاامل كاال مااا شاارعه هللا لعباااده ماان أحكااام، سااواء تعلااق ا ماار بأصااول العبااادات وفروعهااا، أو بالمعااامالت 

 .ن مع  يرهمالصاصة، أوالعامة، وأ،صد بالمعامالت الصاصة ما يتعلق بأمور المسلمين فيما بينهم، وبالعامة ما يتعلق بالمسلمي

ُكمت َعبَاث} : ومراده سبحاحه تعالى من خلقه، عبارة تنزع العب ية عن كل ما خلق هللا، مصدا،اً لقول هللا تعاالى ـم نَا تُمت أَحََّماا َخلَقت ا ࣰأَفََحِسابت

َجُعونَ  نَا اَل تُرت اُت }: رية الكريمة وهي ،وله تعالىومراد هللا من خلقه بينه سبحاحه وتعالى في ا[. 115:سورة المؤمنون. ]{َوأَحَُّكمت إِلَيت َوَما َخلَقت

بُُدونِ  حَس إاِلَّ لِيَعت ِ ِجنَّ َوٱإلت
 [. 56:سورة ال اريات.{ٱلت

 .وأرث أن ه ا التعريخ يصضع لشروط الحدود، فهو تعريخ جامع ماحع ومصتصر

 :مفهوم مقاصد القرآن :المطلب الثالث 

إدراك ماراد هللا تعاالى مان إحازال القارآن : ))علاى علام معاين؛ فاحاه ياراد بهاا وأما تعريخ مقاصد القرآن الكريم باعتبارها لقباً 

، ومن مراد هللا من إحزال القرآن؛ تحقيق عالميته، والعمل بما جاء فيه، ومن ذلكم تعاليمه وأحكامه المتعلقة بالتعامل مع [0(( ]الكريم

 . المصالخ

 [.8(( ]ت التي أُحزل القرآن  جلها تحقيقا لمصالح العبادالغايا: ))و،د عرفها الدكتور عبد الكريم حامد  بأحها
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وه ا التعريخ يايد بأن القرآن الكريم أحزله هللا للناس؛ ليهتدوا به تحقيقاً لمصالحهم، وسعادتهم فاي الادحيا وارخارة، ولام ياأت ليشاقى 

اقَىمأ }: الناس به كما ،ال تعاالى َءاَن لِتَشت قُارت اَك ٱلت نَاا َعلَيت ، وهاو ماا يقتضاي أيضاأ العمال بماا جااء باه مان التعااليم [2-1:ساورة طاه]{طَاه َمااأ أَحَزلت

 .وا حكام العامة والصاصة

 :مفهوم التعامل لغة واصطالحا  : المبحث الثاني

، وماهوم التعامل معه؛ لما يحمال مان دالالت، وحمولاة "المصالخ" مص لح"أعتقد أحه من المااهيم والمص لحات الد،يقة والم يرة 

ات أبعااد مصتلااة؛ ذلاك أن داللاة التعامال تاياد االشاتراك باين طارفين، ثام إحاه إماا أن يكاون منضاب اً بضاوابط الشارع، أو القااحون؛ فكرية ذ

فتحا  حقوق ال رفين معاً على أ  مستوث من مستويات التعامل، وعلى أ  صعيد كان، أو أال يكون ك لك فتضيع  الحقوق ويقع الصاالف 

 .من  واالستقرارمما يؤد  إلى احعدام ا 

وبناء أن اإلسالم هو الدين ال   ختم هللا  تعالى به سائر رساالته إلى البشر، ولم  يترك معاملة  من المعامالت إال حظمها، ووضاع  

وجااره، وساائر لها التشريعات الالزمة للحااظ عليها وللرجوع عند االختالف إليها؛ فنظم عال،ة المرء برباه أوالً، ثام بناساه ثاحيااً، وبأخياه  

من حوله، كما حظم سائر التعامالت التي تحتاج إلى اتصاال النااس بعضاهم بابعت، حتاى  يتحقاق العادل والمسااوات  باين بناي البشار كافاة 

 .وه ا مقصد عام من مقاصد الشريعة العامة

 : مفهوم التعامل لغة :المطلب األول

عامال  كال  منهماا : وتعاامال.  عاملاه أ   تصارف معاه فاي بياع  وححاوه: ، ويقاال[0]المهنة والاعال : أصل التعامل في لغة العرب

 .شغله به  وفكر فيه: ارخر وأعمل  ذهنه في ك ا

،لب لا  العمل عان  لاا  العلام : العمل ال يقال إال فيما كان عن فكر وروية وله ا ،رن بالعلم، حتى  ،ال  بعت ا دباء: ))ول ا  ،يل

 [ 5.] تنبيها على أحه من مقتضاه

حاااق، : ،ياام عال،اة عمال متبادلاة بيانهم، ازدواجياة التعامال: مصدر تعامل، ،امت عال،اتهم على أساٍس تعامٍل صادقٍ ( اسم: )تَعاُمل

ا ال ريقاة التاي يتعامال فيها: أ  ليس في المعامالت التِّجاريَّة والمالي ة محاباة، طريقة التَّعاُمل: خياحة، تعاشروا كاإلخوان وتعاملوا كا جاحب

 [.1.] مصدر تَعاَملَ : تعاُمل( اسم: )تعاُمل. الش صص

((عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به))
(1)

فاتهم معاه، وها ا المعناى مقتابس مان السانة : ، عاملهم بالِمْ ل ف معهام بم ال تصارت تصر 

إلاى النااس الا   يحاب  ولياأت:))وسالم  وهو ،وله  صلى هللا  عليه( 1844)النبوية من عدة أحاديث، منها الحديث ال   أخرجه مسلم بر،م 

 [11] .((أن يؤتى إليه
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 :مفهوم التعامل اصطالحا  : المطلب الثاني

مان الناحياة الشارعية، ذلاك أن داللاة التعامال تاياد " التعامال ماع المصاالخ" من المااهيم الد،يقة ذات حموالت داللية مهماة، ماهاوم 

ضب اً بضوابط الشرع، أو القاحون؛ فتحا  حقوق ال رفين المتعاملين معااً علاى أ  االشتراك بين طرفين، والتعامل إما أن يكون من

مسااتوث ماان التعاماال، وعلااى أ  أصااعدة كاحاات، أو أال يكااون كاا لك فتضاايع الحقااوق ويقااع الصااالف ممااا يااؤد  إلااى  عاادم ا ماان 

التعامل مع ارخار بالتصاورات ححاو ها ا ارخار  واالستقرار، ويعد أيضاً من المااهيم التي يقع فيه الص أ، والسيما حينما يرتبط ه ا

 .المصالخ مما ينتا عن ذلك التصور ردود أفعال ،د ال تنسجم وطبيعة ا حكام الشرعية ومقاصدها

: واح ال،اً من المعنى اللغو  لماهوم التعامل يمكن ا،تباس تعريخ اص الحي لماهوم التعامل، فيكون معنى التعامال اصا الحاً هاو

عان اإلحسااان العا،ال المكلاخ تجااه حاساه أوارخاارين مان تصارفات خاضاعة لأحكاام الشاارعية الصاصاة والعاماة فاي مصتلااخ كال ماا يصادر 

 . المجاالت تحقيقاً للغاية التي  شرعت  جلها تلكم ا حكام

 (:المفهوم المركب)مفهوم التعامل مع المخالف : المطلب الثاني

الاا   يايااد " التعاماال"ولمصاا لح  المصااالخ حاادرك العال،ااة المشااتركة بااين ماهااوم  اح ال،ااا ماان التعريااخ اللغااو  لماهااوم التعاماال

ا، وبين مص لح   .ال   يعد محل ه ا التعامل أو ذاك، ومعيار اإلحسان أو اإلساءة فيه" المصالخ"االشتراك بين طرفين في أمر م 

ساااءة تجاااه المصااالخ، والضااابطَ لماادث فهاام ا حكااام حاسااه يعااد المؤشااَر الاادال علااى ذلااك اإلحسااان أو تلااك اإل" التعاماال" ثاام إن هاا ا 

 . الشرعية المتعلقة بالتعامل مع المصالاين، وتنزيلها التنزيل الصحيح ال    يحقق المقاصد منها

كل التصارف ماع ارخار الا   ال يوافقاك، الصاضاع  حكاام الشارع وتعاليماه، : والمقصود بالتعامل مع المصالخ كماهوم مركب هو

 . ضواب ه، وكل تصرف مصالخ ل لك فال ينسب إال لصاحبه والدين  منه براءوالمنضبط  ب

ل ا فان الحاجة شديدة إلى معرفة ضوابط التعامل مع المصاالخ، والتعامال  بحاجاة أيضاا إلاى الاهام والاقاه، كاي يحقاق ها ا التعامال )

 [12(.]ويؤتي أكلهثمرته، 

ل مع المصالخ لم يت ر،و ا إلى ه ا التعريخ المركب، بل اكتاوا ب كر فقه ها ا وتجدر اإلشارة  إلى أن ال ين تناولوا موضوع التعام

 .التعامل أو ضواب ه أو ما شابه

 :دور مقاصد القرآن في تدبير االختالف: المبحث الثالث

ن خاالل إن دور المقاصد في إدارة االختالف وتدبيره دور كبير؛ إذ من خال ل مراعاتها، والعمال علاى تحقيقهاا فاي الوا،اع ما

،واعد وضوابط محددة يسه ل ذلك عملياة تادبير االخاتالف، وتحقياق حتائجهاا المرجاوة، وهاو ماا يساعى ها ا المبحاث إلاى إبارازه مان 

 :خالل الم الب التالية
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 : مفهوم التدبير في اللغة: المطلب األول 

 [13.]دبر ا مر مصدر : التدبير في اللغة

أصل ه ا البااب أن جلاه فاي ،يااس واحاد، وهاو آخار الشايء وخلااه خاالف . الدال والباء والراء( دبر : )جاء في معجم مقاييس اللغة

 [14.]وتش  عنه كلمات يسيرة. ،بله

  [15.]ودبوراً، تتبعته" الشيء َدْبراً  "دبرت"و

فاي تكملاة المعااجم  في اللغة حجده يأخ  معاحي ك يرة تشير إلاى مجااالت مصتلااة، أشاار إلاى بعضاها" التدبير " وبالرجوع إلى معنى

  [.16.]العربية

 مفهوم التدبير في االصطالح: المطلب الثاني

حسب مجاالت مصتلاة، فمعناه في مجال إدارة االخاتالف يصتلاخ عناه فاي مجاال الاقاه  "التدبير" أما في االص الح، فياهم مص لح

لشصصاية وا سارية، ومعنااه فاي مجاال ال باي يصتلاخ تمامااً والمعامالت، ومعناه في مجال الحياة السياسة يصتلخ عنه في مجاالت الحيااة ا

 .، وهك ا فان سياق كل مجال هو من يحدد المعنى المراد بالتدبير..عل با،ي المجاالت

 . والتدبير الحقيقي هلل سبحاحه وتعالى، وهو في حق العباد مجاز

طاه "ختالف، ومن ق االختالف كما أطلق عليه الدكتور وفي مجالنا حجد عدة مص لحات متقابلة، فنجد تدبير االختالف، وإدارة اال

، الشابكة "حماو النقاار  "لكاتباه  "الارحمن من ق تادبير االخاتالف مان خاالل أعماال طاه عباد" في دراسة عنه تحت عنوان" الرحمن عبد

 (.2.14) العربية لأبحاث النشر ال بعة ا ولى

لم يكن استقبل، أ  حظر فياه  واستدبر من أمره ما. ز أمور ،د ولت صدورهاالنظر في عوا،ب ا مور، وفالن يتدبر أعجا: والتدبير

 [10.]لم يعرف من صدره عا،بة ما مستدبرا فعرف ما

إجااراء ا مااور علااى علاام : التاادبير : النظاار فااي العوا،ااب بمعرفااة الصياار، و،ياال: التاادبير : اسااتعمال الاارأ  باعااٍل شاااق، و،ياال: التادبير 

 [.18.]قيقةً، وللعبد مجاًزاالعوا،ب، وهو هلل تعالى ح

 [1.]حق التدبير يكون بباطل أو 

 [.  10(.]التدبير: الدين: )وفي تاج العروس جعل التدبير، ديناً فقال

 :مفهوم تدبير االختالف: المطلب الثالث  

فاي تعرياخ  فلام أ،اخ حساب اطالعاي علاى تعرياخ مركاب لها ا المصا لح؛ لا ا ساأجتهد: تادبير االخاتالف "يتعلق بمص لح أما ما

 :مركب مستااد من معاحي التدبير السابقة، فأ،ول
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عملياة مركبااة تجمااع باين العلاام باااالختالف ومواطناه، وأحااوال المصتلاااين، وتقرياب وجهااات النظاار بياانهم إذا : تادبير االخااتالف هااو

استحال التوفيق، مع اختيار أحسب الوسائل لتحقيق المقاصد المرجوة منها
(2)

. 

هاو أصال،  فكلمة عملية توحي بأشياء ك يرة مندمجة مع بعضها، فمنهاا ماا "عملية" إلى توضيح لمارداته، فهووهو تعريخ يحتاج 

 .كالعلم باالختالف، ومواطنه، وأحوال المصتلاين، وبعضها يكون مكمال؛ كاختيار أحسب الوسائل؛ إلدارة االختالف وتدبيره

الختالف، وأحواعاه، ومجاالتاه وهاي المارادة بماواطن االخاتالف، ثام معرفاة فال يمكن بحال تادبير االخاتالف وإدارتاه دون العلام باا

 . كان حوعهم، وطبيعة االختالف معهم أحوال المصتلاين، كيخ ما

 ".علم تدبير االختالف وإدارته " فيمكن االستنتاج من التعريخ بأن تدبير االختالف وإدارته، علم ويمكن إطالق عليه

 :ط تدبير االختالفقواعد وضواب: المبحث الرابع

، وسعياً لتحقياق مقاصاد ها ه العملياة؛ فاال باد مان معرفاة ،واعاد وضاوابط "تدبير االختالف "اح ال،اً من التعريخ السابق لمص لح

تدبير االختالف بصاة عاماة، وال أ،صاد هناا ،واعاد تادبير االخاتالف الاقهاي؛  حهاا ،اد بح ات وكتاب فيهاا، وأذكار علاى سابيل الم اال مقاال 

، وعنون لهاا بالمقادمات وتحات كال مقدماة يا كر ،اعادة مان القواعاد وياصال (،واعد تدبير االختالف الاقهي)بعنوان  "أحمد ذيب "تورللدك

  .الحديث عنها مع ا م لة

 :االختالف المراد تدبيره: المطلب األول

الظااهرة القديماة المتجاددة بتجادد أسابابها بد مان توطااة حاول ظااهرة االخاتالف،  ،بل الشروع في بيان االختالف المراد تدبره، فال

يتعلاق  يتعلاق ببنياة التشاريع اإلساالمي، ومناه ماا هو ،در  كوحي؛ فال دخل لهحسان فياه، ومان االخاتالف ماا ودواعيها، فاالختالف منه ما

 خال،اي؛  ن ها ه ا حاواع كلهاا باإلحسان، وهو المراد تدبيره، ويمكن إجماله في االختالف الديني، والاكر ، والسياساي، واالجتمااعي، وا

مص ااااً، وهنااا يااأتي دور تاادبير وإدارة االخااتالف اح ال،اااً ماان ،واعااد  يتحماال فيهااا اإلحسااان مسااؤولية اختياراتااه، و،ااد يكااون مصاايباً فيهااا أو

 : وضوابط تحا  للكل حقه وكرامته، ويمكن إجمال ه ه القواعد والضوابط في الم لب ارتي

 :وضوابط تدبير االختالفقواعد : المطلب الثاني

 :العلم باالختالف وأسبابه ومواطنه: فمن القواعد

( محال النازاع)يمكن القيام به ه المهمة الصعبة دون علام وبصايرة، فاالعلم بااالختالف وأسابابه ومواطناه  لماذا ه ه القاعدة؟  حه ال

 . كما يسمى، يعد ،اعدة أساسية في تدبير االختالف وإدارته، ومن ثم تتحقق المقاصد من العملية برمتها

مرة بمصتلاخ الصاي ، مارة اساًما مشاتقًا مان ال الثاي  ٧٢١ومشتقاتها ورد في القرآن الكريم ( خلخ)ومن المايد العلم بأن ج ر كلمة 

مارة اساًما  10، «أَْفَعالَ »، مارة اساًما مشاتقًا مان بااب «فَعَّالَ »مرات اسًما مشتقًا مان بااب  4، «اْستَْاَعلَ »المجرد، ومرة اسًما مشتقًا من باب 
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، مارتين اساما بصايغة «َخْلاخ»مارة اساًما بصايغة  10، «َخلِياَاة»مارات اساًما بصايغة  0مارات ظارف مكاان،  5، «اْفتََعلَ »ا من باب مشتقً 

ماارات فعاااًل ماان باااب  5ماارات فعاااًل ماان ال الثااي المجاارد،  5، «ِخْلاَااة»، ماارة اسااًما بصاايغة «ِخااالف»ماارات اسااًما بصاايغة  6، «َخوالِااخ»

 35، «تَاَعَّالَ »، مارة فعااًل مان بااب «أَْفَعالَ »مارة فعااًل مان بااب  14، «فاَعالَ »، مرتين فعاًل من بااب «فَعَّلَ » من باب ، مرة فعاًل «اْستَْاَعلَ »

 .واستصراج ا م لة من القرآن الكريم ي يل البحث، ويصرجه عن مقصده. «اْفتََعلَ »مرة فعاًل من باب 

ه، ولايس المقاام مقاام عرضاها؛  ن ا مار ،اد بحاث وهلل الحماد فاال داعاي ومعلاوم أن لالخاتالف أسابابه ودواعياه فاي جمياع مجاالتا

 . لالجترار والتكرار

 :رد االختالف إلى الكتاب والسنة، وإلى األصول المعتبرة فيهما: ومن القواعد

علياه وسالم، أمار ه ه القاعدة ا ساس في تادبير االخاتالف وإدارتاه، ذلاك أن رد االخاتالف إلاى كتااب هللا وسانة رساوله صالى هللا  

ُسول} :واجب مصدا،ًا لقوله تعالى ِ َوالرَّ َّ
وهُ إِلَي هللَاَ َزْعتُْم فِے َشْےٖء فَُردت ، وه ا عام في كل النزاعات واالختالفات؛  ن  [58:النساء]{فَاِن تَنَم

َزْعتُْم فِے َشْےءٖ } :هللا عز وجل ،ال َزْعتُْم فِ }،ال أهل التاسير، { فَاِن تَنَم ذكره  ير  في أصول الدين  وفروعه، وه ا ما: أ {ے َشْےءٖ فَاِن تَنَم

ُسول} :واحد من الماسرين، و،وله ِ َوالرَّ َّ
وهُ إِلَي هللَاَ َزْعتُْم فِے َشْےٖء فَُردت ، ،ال مجاهد و ير واحد من السلخ أ  إلاى كتااب هللا وسانة  {فَاِن تَنَم

س فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما وه ا أمر من هللا عز وجل بأن كل شيء تنازع النا. رسوله

ِه } :،ال تعالى َّ
ْختَلَْاتُْم فِيِه ِمن َشْےٖء فَُحْكُمهُۥٓ إِلَي هللَاَ ، فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصاحة فهاو الحاق، ومااذا بعاد [ 8:الشورث]{َوَما اََ۪

أ  ردوا الصصاومات والجهااالت إلاى كتااب هللا وسانة رساوله { إن كناتم تؤمناون بااهلل والياوم ارخار}:لىالحق إال الضالل، ولها ا ،اال تعاا

يرجع فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم ارخر فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة وال 

وم ارخر، و،وله ذلك خير أ  التحاكم إلى كتاب هللا وسنة رسوله، والرجوع إليهما في فصل النازاع إليهما في ذلك فليس مؤمنا باهلل وال بالي

 [. .2]خير وأحسن تأويال أ  وأحسن عا،بة ومآال كما ،اله السد  و ير واحد

الدين دون الدحيا؟ ومعلوم أيضاً حكرة، والنكرة من صي  العموم فلم ُخص النزاع واالختالف في ارية بأمور  "شيءٍ " المالح  أن لا        

مرتب اة باأمور الادين  والادحيا معااً، وأن التناازع واالخاتالف ،اد يقعاان فاي أمورهماا معااً، وأن مرجاع  -وخاصاة المسالم -أن حياة اإلحسان 

اإلحسان فاي أماور الادحيا إلاى ، وادعاء بأن مرجع في حزاعاته واختالفاته إلى كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم -المؤمن-اإلحسان 

القواحين الوضعية، فه ا يمكن رده من عدة وجوه، وذلك من خالل التاريق بين المؤمنين به ا الدين وبصصائصاه، وباين  يار الماؤمنين باه، 

عادم االساتعاحة باالقواحين يعني  فان مرجع المؤمنين في أمور دينهم ودحياهم أوال إلى كتاب هللا وسنة حبيه صلى هللا عليه وسلم، ثم إن ه ا ال

 .الوضعية التنظيمية المستنب ة من عموم الشريعة ومقاصدها، ومن ثم  فال مشكلة لدث المسلم، إحما المشكل عند  يره
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فاردوه إلاى : يتناول أماور الادين والادحيا، ولكناه لماا ،اال { َشْےءٖ  فِے}: بأن ظاهر ،وله "فتح القدير" و ،د ذكر اإلمام الشوكاحي في

 [.21.]والرسول تبين به أن الشيء المتنازع فيه يصتص بأمور الدين دون أمور الدحيا هللا

يصاص أماور الادين دون اماور  { َشاْےءٖ  فِاے}: وه ا أمر ينا،ش أيضاً؛ فمع احترام تام للعلماء والماسارين باأن الماراد بقولاه

عال،اة  لهماا باأمور  ياد أن القارآن الكاريم  والسانة النبوياة  الالدحيا، لكن  بناء على مقتضى داللة اللغاة فاان ا مار  يار مقناع؛  حاه يا

ِب ِمن َشْےٖءه  ما} :الناس الدحيوية، وه ا مستااد  خ ير يرده ،ول هللا  تعالى ْلِكتَم ْطنَا فِے اَِ  [.30:ا حعم]{فَرَّ

 .اتباع المنهج الوسط: ومن القواعد

منهجااً إساالمياً متكاامالً، فالوسا ية خاصاية مان خصائصاه، وهاي ه ه القاعدة ا ساس في إدارة االختالف وتادبيره، تحااكي 

ُساوُل َعلَاْيُكْم } : أيضاً من خصائص ه ه ا مة، حيث ،اال سابحاحه لرَّ
لنَّااِس َويَُكاوَن اََ

 لِّتَُكوحُاواْ ُشاهََدآَء َعلَاي اََ
ه
اَة َوَسا َا ُكُمۥٓ أُمَّ

لَِك َجَعْلانَم َوَكاَ م

 
ه
 [.142:البقرة]{َشِهيدَا

لنَّااسِ }رين فاي معناى أ،وال الماسا
حجاة  الصاحابة  فقاول  بعاده،  مان  علاى  شاهيد  عصار  فكال  : )، ،اال اإلماام القرطباي{ُشاهََدآَء َعلَاي اََ

فاي  النااس  على  شهداء  لتكوحوا  : المراد : و،يل : )، و،ال الشوكاحي في فتح القدير[22(. ]التابعين، و،ول التابعين على من بعدهم على  وشاهد  

وها ه  والحاضارون  الماضاون  ا مام  بهام  والمراد  عام  ( الناس )و  : )، و،ال ال اهر بن عاشور[23(. ]حيا فيما ال يصح إال بشهادة العدولالد 

ي فأما الدحيوية فهي حكم هاته ا مة على ا مم الماضين والحاضرين بتبرير الماؤمنين مانهم بالرسال المبعاوثين فا. وأخروية دحيوية  الشهادة  

كل زمان وبتضليل الكافرين منهم برسلهم والمكابرين في العكوف على مللهم بعد مجيء حاسصها وظهور الحاق، وها ا حكام تااريصي ديناي 

 [ 24(. ]عليه إذا حشأت عليه ا مة حشأت على تعود عر  الحوادث كلها على معيار النقد المصيب

وبناء عليه فان أمة  محمد صالى هللا  علياه  وسالم تُساتدعى ياوم القياماة للشاهادة علاى ا مام الساابقة  باأن الرسال ،اد  بلغاوا  ممهام 

المجياد   عباد" رسالة  ربهم، وأن  ماهوم الشهادة عام يشمل شهادة ه ه ا مة في الدحيا بما  يسمى بالشهود الحضار ، و،اد  ساماه  الادكتور

والشاهادة علاى النااس فاي ها ا الساياق م قلاة بمعااحي عادة، بعضاها مستصاحب مان :)) ، ومماا ذكاره ،ولاه"قه التحضر اإلساالميبا "النجار

الحضاور، : معااحي( شاهد)معاحي ا صل اللغو ، وبعضها متاأت مان الانظم الا   صايغت باه ارياة، فمان حياث ا صال اللغاو  تاياد ماادة 

نظم تايد الشهادة على الناس، معنى المناعة والعزة والن ااساة، وذلاك  حهاا علاة الوسا ية، والوسا ية والعلم، والبيان، والتبلي ، ومن حيث ال

 [. 25((.]تتضمن ه ه المعاحي كما بينه الماسرون

 } :وأيضاً فيما يصص ،وله تعالى
ه
َة َوَس َا ُكُمۥٓ أُمَّ

لَِك َجَعْلنَم  : {َوَكَ م

: ،  وفياه أيضااً [26( ]، فاحاه فاي كاالم العارب الصياارُ "الوَساط"وأماا: )ر ال بار جااء فاي تاساي(: وسا اً )أ،وال الماسرين في معناى

ةً  َجَعْلناُكْم  َوَك لَِك }: ، وجاء في الكشخ والبيان عن تاسير القرآن[26( ]،ال، ُعدوال" َوَس ًا أمة  َجعلناكم  وك لك  )" . عدال خيااراً { َوَس اً  أُمَّ
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،اال هللا : ي ر موضعاً فيه، ويقال لرسول هللا صل ى هللا عليه وسل م هو وسط ،اريش حساباً، أ  خيارهمأ  تص: أحزل وسط الواد : تقول العرب

اةً  َجَعْلنَااُكْم  َوَكا لَِك  }: ،وله تعالى: ، وجاء في تاسير الماورد [20. ]، أ  أخيرهم وأعدلهم[28: القلم]{ ،اَل أَْوَس ُهُْم }: تعالى . {َوَسا اً  أُمَّ

هُاْم : )يعني خياراً، من ،ولهم فالن وسط الَحَسِب في ،ومه، إذا أرادوا ب لك الرفياع فاي حسابه، ومناه ،اول زهيار: أحدها: تفيه ثالث تأويال

(إَذا حََزلَت إِْحَدث اللَّيالي بُِمَعظَّمِ ... َوَسطٌ يَْرَضى اإللهُ بُِحْكِمِهْم 
3
 

وا في الدين، فال هم أهل  لوٍّ فيه، وال هم أهل تقصير فيه، كاليهود أن الوسط من التوسط في ا مور،  ن المسلمين تََوسَّ ُ : وال احي

يرياد : وال الاث. ال ين بدَّلوا كتاب هللا و،تَّلاوا أحبيااءهم وَكاَ بوا علاى ربهام، فوصااهم هللا تعاالى باأحهم وساط،  ن أحاب ا ماور إلياه أوسا ها

: أباو ساعيد الصادر ، عان النبااي صالى هللا علياه وسالم فاي ،ولاه تعااالى عادالً،  ن العادل وساط باين الزياادة والنقصااان، و،اد روث: بالوساط

ةً َوَس اً } اةً  َجَعْلناُكْم  َوَك لَِك  }: ، و،د زاد في مااتيح الغيب معنى آخر فقال[28. ]أ  َعْدالً { َوَكَ لَِك َجَعْلنَاُكْم أمَّ وذلاك الوساط هاو { َوَسا اً  أُمَّ

ةً َوَس اً }: تنزيل معنى آخر حيث ،ال، وزاد في احوار ال[20. ]العدل والصواب . ، أ  خيااراً، أو عادوالً مازكين باالعلم والعمال{َجَعْلناُكْم أُمَّ

 [31(.]الصيار وا جود : والوسط هاهنا: )، وزاد ابن ك ير في تاسيره وصاا آخر حيث ،ال[.3]

العادل والصياار والصاواب، وهاي معااحي من خالل تتبع أ،وال الماسرين في معاحي الوساط، وجادت جلهام يشارحون الوساط بمعناى 

مانها كرساه النباي وهاو . تتضمن معنى الوس ية التي تعد منهجاَ رباحياً ميز هللا به دينه الحنيخ، وميز به حبيه صلى هللا عليه وسالم، وأمتاه

خيار   ماا: ))ي هللا عنهاا حياث ،الاتحقلتاه لناا أمناا عائشاة رضا صلى هللا عليه وسلم وا،عاً، فما خير بين أمرين إال اختار أيسارهما، وها ا ماا

صالى  هللا  رساول  احاتقم  وماا  مناه،  النااس  أبعد  كان  إثما  كان  فان  إثما،  يكن  لم   أيسرهما، ما أخ   إال  أمرين  بين  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  

ُ بُِكاُم اليُْساَر وال }: يقاول-سابحاحه وتعاالى –فااهلل  ،(صاحيح البصاار ((.)هااب هلل  فيناتقم  هللا،  حرماة  تنتهك  أن  إال  لناسه  وسلم  عليه  هللا   يُِرياُد هللاَّ

 } : ، ويقول[184:البقرة]{ يُِريُد بُِكُم الُعْسرَ 
ه
ُن َضاِعياَا اِلحَسم

ُ أَْن يتَصاَِّخ َعنُكْمه َوُخلَِق اََ َّ
َ

ُ }: ويقاول عاز وجال ،[28: النسااء]{يُِريُد هللُا  ماا يُِرياُد هللاَّ

 [. 0:المائدة]{لِيَْجَعَل َعلَْيُكْم ِمن َحَرجٍ 

 : التفريق بين القطع والظن في األدلة: ومن القواعد

باد مناه فاي عملياة تادبير االخاتالف وإدارتاه، وهاو أمار لايس متاحااً لكال  ذلك أن التاريق ين ا دلة من حيث ،وتها وداللتها، أمر ال

 .القواعد، العلم باالختالف وأسبابه ومواطنه، مما يقتضي العلم بأدلة المصتلاين بد فيه من العلم؛ ل ا جعلت من الناس، بل ال

تَنِبُوَا َك ِير} : والمنها القرآحي واضح في تجنب الو،وع في سوء الظن ،ال تعالى أَيتهَا ٱلَِّ يَن َءاَمنُوَا ٱجت ـمأ َت ٱلظَّنِّ ࣰيَ َن ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعت ا مِّ

م  [.12:الحجرات] { ۖه ࣰإِثت

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 111 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 : االطالع على خالفات العلماء وأدلة كل منهم: ومنها

مناسبة ه ه القاعدة لما ،بلها جلي، فان النظر في أدلة المصتلاين، وخاصة عناد التارجيح باين ا ،اوال؛ لهاو مان أدق العلاوم وأجلهاا،  

 .م في كل المجاالتو،د ،يت هللا له ه ا مة من العلماء وفقهم هللا لصدمة ه ا الدين من جميع جواحبه وه ا عا

تُمت فِا  }: والمنها القرآن واضح في دعوته إلى االحتكام  هل العلم والرجوع إلايهم عناد االخاتالف والتناازع، ،اال تعاالى َزعت ـم فَااِن تَنَا

ء ـ َاِخِرِۚ َذ م ࣰَش ت
ِم ٱلت يَوت ِ َوٱلت ِمنُوَن بِٱهللَّ ُسوِل إِن ُكنتُمت تُؤت ِ َوٱلرَّ وهُ إِلَى ٱهللَّ رلࣰِ فَُردت ِوياًل  ࣰَك َخيت َسُن تَأت نَا }: ، و،ال أيضاَ [50:النساء]{ َوأَحت َسالت َوَماأ أَرت

لََك إاِلَّ ِرَجال لَُمونَ ࣰ،َبت ِر إِن ُكنتُمت اَل تَعت كت َل ٱل ِّ َا أَهت ـ َلُوأ  فَست
ه ِهمت  [.0:ا حبياء]{ ا حتوِح أ إِلَيت

 :شتحديد المفاهيم والمصطلحات التي يدور حولها النقا: ومنها

أن لها من ا همية، فان تحديد المااهيم والمص لحات من القواعد التي تؤسس إلدارة االخاتالف وتادبيره، فيجاب  ه ه القاعدة لها ما

يسميه العلمااء تحريار موضاع النازاع فك يار مان النقاشاات التاي تقادم الياوم مردهاا إلاى  واضحة جلية وهو ما المااهيم والمص لحات تكون

  .خالف في اللا 

، فيها إشارة  إلى  مراعاة أهمياة اللاا  [1.4:سورة البقرة]{ يَا أَيتهَا الَِّ يَن آَمنُوا اَل تَقُولُوا َراِعنَا َو،ُولُوا اْحظُْرحَا}: ه ارية الكريمةوه

 ".احظرحا" يصتلخ عن  داللة  لاظة" راعنا" والمص لحات في الداللة على  المراد؛  ن داللة لاظة 

 .اله الماسرون في معنى ارية تظهر أهمية فهم دالالت المص لحات وا لااظ وتحديد مدارها الدالليوبالرجوع إلى ما ،

ال  : )اختلخ أهل التأويل فاي تأويال ،ولاه: ،ال أبو جعار. ال تقولوا خالفاً ( راعنا التقولوا  )أخرج ال بر  بسنده الصحيح عن مجاهد 

، أ  اسامع (أرعناا سامعك: )، وعزا ذلك إلى ع اء، ومجاهاد، و يرهماا، وفياه أيضااً (ولوا خالفاً ال تق: تأويله: فقال بعضهم(. راعنا تقولوا  

 [ 32.]، ولمجاهد-رضي هللا عنهما -وعزاه البن عباس. منا وحسمع منك

وهاي " ةالرعوحا"، مان"راعناا"ال تقولاوا ،اوال: باالتنوين، بمعناى( راعناا تقولاوا  ال  : )و،د حكي عن الحسان البصار  أحاه كاان يقارأه

وه ه ،راءة مصالاة، فغير جائز  حد القراءة بها لش وذها وخروجها من ،راءة المتقادمين والمتاأخرين، وخالفِهاا ماا جااءت . الحمق والجهل

ثناا أباو أحماد الزبيار ، عان فضايل بان : حادثنا أحماد بان إساحاق، ،اال: )وذكار سابب حازول ها ه ارياة فقاال[ 32.]به الحجة مان المسالمين

فكاره هللا لهام ماا . كان أحاس من اليهود يقولوا أرعنا سمعك، حتى ،الها أحااس مان المسالمين: ،ال{ راعنا تقولوا  ال  }: " ع ية مرزوق، عن

: -تعاالى  -،اال ": )المناار"، وجااء فاي تاساير [32(. ]كما ،الت اليهود والنصارث{ راعنا تقولوا  ال  يا أيها ال ين آمنوا }: ،الت اليهود، فقال

عان كلماة كااحوا يقولوحهاا وأمارهم بكلماة خيار منهاا تاياد ماا  -تعالى  -، حهاهم ( راعنا و،ولوا احظرحا واسمعوا تقولوا  ال  يها ال ين آمنوا يا أ)

مان ( احظرحاا)فاان فيهاا معناى اإلحظاار واإلمهاال، ويؤياد ها ا المعناى ،اراءة ( راعناا)تاياد معناى كلماة ( احظرحاا)فكلمة . كاحوا يريدوحه منها

: حظرت الشيء وحظرت إليه إذا وجهت إلياه بصارك ورأيتاه، وتقاول: تقول. حظار، وفيها معنى المرا،بة وهو ما يستااد من النظر بالعيناإل
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وأمرهم بالسماع للنبي ليعوا عنه ما ( احظرحا)لهم به ه الكلمة  -تعالى  -أذن هللا ( ما ينظرون إال صيحة واحدة)حظرته بمعنى احتظرته ومنه 

 [33.]ن الدين وهو أمر يتضمن ال اعة واالستجابةيقول م

يتعاين فاي م ال ها ه ارياة ت لاب سابب حزولهاا ليظهار مو،عهاا ووجاه : ) و،د تحدث ال اهر بن عاشور عن  معناى ها ه ارياة فقاال

لهاا أن المسالمين كااحوا معناها، فان النهي عن أن يقول المؤمنون كلمة ال ذم فيها وال سصخ ال بد أن يكون لسبب، و،د ذكروا في سبب حزو

لاه إذا ألقى عليهم النبي صلى هللا عليه وسلم الشاريعة والقارآن يت لباون مناه اإلعاادة والتاأحي فاي إلقائاه حتاى ياهماوه ويعاوه فكااحوا يقولاون 

هم ساراً، وكاحات لهام راعنا يا رسول هللا أ  ال تتحرج منا وارفق وكان المنافقون من اليهود يشتمون النبي صالى هللا علياه وسالم فاي خلاوات

كناا حساب محماداً : كلمة بالعبراحية تشبه كلمة راعنا بالعربية ومعناها في العبراحية سب، و،يل معناها ال سمعت، دعاء فقال بعضاهم لابعت

لمين حااوين بهاا سراً فأعلنوا به ارن أو ،الوا ه ا وأرادوا به اسم فاعل من رعن إذا اتصخ بالرعوحة، فكااحوا يقولاون هاتاه الكلماة ماع المسا

 [ 34.]السب فكشاهم هللا وأب ل عملهم بنهي المسلمين عن ،ول هاته الكلمة حتى ينتهي المنافقون عنها ويعلموا أن هللا أطلع حبيه على سرهم

 . الشمولية واإلحاطة: ومنها

ورد فاي المساألة الواحادة  جمع بين كال ماااله ه القاعدة ا ساس تعد منهجاً د،يقاً في عملية تدبير االختالف وإدارته؛ إذ القصد منها 

 .لتحريرها تحريًرا جلي ًا واضًحا، وه ا منها د،يق ومهم وضرور 

، [33:ساورة الار،اان]{ َواَل يَأْتُوحََك بَِم ٍَل إاِلَّ ِجْانَاَك بِاْلَحقِّ َوأَْحَسَن تَْاِسيًرا}: ويمكن استشااف ه ه القاعدة من اريات القرآحية التالية

فََمَكَث َ ْياَر }: ، و،وله  تعالى[28:سورة الجن] {لِيَْعلََم أَْن ،َْد أَْبلَُغوا ِرَسااَلِت َربِِّهْم َوأََحاطَ بَِما لََدْيِهْم َوأَْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدًدا}: تعالىو،وله 

 [.22:سورة النمل] { بَِعيٍد فَقَاَل أََحْ ُت بَِما لَْم تُِحْط بِِه َوِجْاتَُك ِمْن َسبَاٍ بِنَبَاٍ يَقِينٍ 

 :النظر في المقاصد واعتبار المآالت: ومنها

ه ه القاعدة ا ساس في إدارة االختالف وتدبيره، عامة في كل المجااالت، فاال يسات نى منهاا مجاال دون آخار، وتعاد أيضااً ضااب اً  

آالت يحاا  ماان الازالت، ويراعااي النتااائا مان الضااوابط التاي يجااب مراعاتهاا فااي عملياة تاادبير االخاتالف وإدارتااه؛ ذلاك أن النظاار فاي الماا

 :المحتمل و،وعها، ومن ثم تأتي ،اعدة أخرث مهمة جداً في ه ا المقام، وهي

 :قاعدة سّد الذرائع: ومنها

فه ه ليست ،اعدة تراعى في تدبير االخاتالف وإدارتاه فحساب، وإحماا هاي أصال هاام مان أصاول التشاريع اإلساالمي، وتعاد منهجااً 

 بَِغْياِر ِعْلامٖ  َواَل }: حصو  القرآن والسنة النبوية الم هرة، فقال تعالى،رآحياً شهدت به 
َ َعاْدواَِ َّ

َ
ِ فَيَُسابتواْ هللُا َّ لِ يَن يَْدُعوَن ِمان ُدوِن هللِاَ

َُ  ]{تَُسبتواْ ا

 .  ، فه ه القاعدة  تشهد لها  ه ه ارية الكريمة و يرها[1.0:سورة ا حعام
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لوال أن ،ومك حاديث : )) حدثتني خالتي عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ال لها: زبير ،العبد هللا بن ال عن:))ومن السنة

با ر ، وجعلت لها باابين، باباا شار،يا، وباباا  ربياا، وزدت فيهاا مان الحجار ساتة أذرع،  عهد بشرك أو بجاهلية، لهدمت الكعبة فألز،تها

 [.35(( ]فان ،ريشا ا،تصرتها حين بنت الكعبة

فيه مراعات للمآل منه صالى هللا علياه وسالم، وهاو يعلمناا صالى (( لوال أن ،ومك حديث عهد بشرك: ))،وله صلى هللا عليه وسلمو

 . هللا عليه وسلم ه ا المنها بالاعل؛ لنقتد  به في حواراتنا، وفي حياتنا كلها

 الحوار والجدال بالتي هي أحسن: ومن القواعد

والوسيلة، تأخ  منحاً بعيداً تمتد الحاجة إليها في شتى مجاالت الحياة، فنسمع حوار ا دياان، والحاوار الاقهاي، ه ه القاعدة ا ساس، 

،ُاْل } :والقرآن الكريم يدعو إلى الحوار باعتباره وسيلة من وسائل تدبيراالختالف، ،ال تعاالى الخ،. والحوار السياسي، والحوار االجتماعي

َ َواَل حُْشاِرَك بِاِه َشاْياًا َواَل يَتَّ يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَ  ِ فَااِْن تََولَّاْوا َعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسَواٍء بَْينَنَاا َوبَْيانَُكْم أاَلَّ حَْعبُاَد إاِلَّ هللاَّ ِصاَ  بَْعُضانَا بَْعًضاا أَْربَابًاا ِماْن ُدوِن هللاَّ

ْحِجيُل إاِلَّ ِمْن بَْعِدِه أَفاََل تَْعقِلُويَا أَْهَل الْ ( 64)فَقُولُوا اْشهَُدوا بِأَحَّا ُمْسلُِموَن  وَن فِي إِْبَراِهيَم َوَما أُْحِزلَِت التَّْوَراةُ َواإْلِ هَاا أَْحاتُْم ( 65)َن ِكتَاِب لَِم تَُحاجت

 ُ وَن فِيَما لَْيَس لَُكْم بِِه ِعْلٌم َوهللاَّ  [.سورة آل عمران ]{ ( 66)يَْعلَُم َوأَْحتُْم اَل تَْعلَُموَن هَُؤاَلِء َحاَجْجتُْم فِيَما لَُكْم بِِه ِعْلٌم فَلَِم تَُحاجت

وهي ،اعدة يلتجأ إليه في حل الصالفات في تلكم المجاالت،  ير أن ا مر ليس متاحااً لكال مان هام ودب، وإحماا للحاوار فقاه وآداب  

 .و،واعد وضوابط، فبقدر توفرها، بقدر ما يحقق النتائا المرجوة

َسنُ }: القاعدة ،وله تعالىومن ا دلة على ه ه  ِب إاِلَّ بِٱلَّتِ  ِهَ  أَحت ـم ِكتَ َل ٱلت َا أَهت ِدلُوأ ـم : ، و،ولاه تعاالى[.46: ساور ة العنكباوت] { َواَل تَُج

َسُنِۚ } هُم بِٱلَّتِ  ِهَ  أَحت ِدلت ـم َحَسنَِةه َوَج ِعظَِة ٱلت َموت َمِة َوٱلت ِحكت ُع إِلَىم َسبِيِل َربَِّك بِٱلت  [.125: سورة  النحل] { ٱدت

وماان ثاام كاحاات هااده القاعاادة أساااس فااي عمليااة إدارة االخااتالف وتاادبيره؛  حهااا تعااد أيضاااً ماان أهاام الوسااائل فااي إدارة النزاعااات 

 . واالختالفات، والتوصل من خاللها إلى المقاصد المرجوة

 .االنطالق من المتفق عليه: ومن القواعد 

تعد ه ه القاعدة ضاب اً من الضوابط التي تجعل لعملية إدارة االختالف وتدبيره، معناً، وترسم معاالم النجااح فاي أفقهاا باارزة؛  حاه 

 . إذا كان المن لق صحيحاً، كان السير سهالً، وكاحت النتائا مرضية للجميع

فاالوا،ع . تقلياد اء في القضايا المصتلخ فيها بناًء على اجتهاد أوارر إن مشكلة ا مة اإلسالمية اليوم ليست في ترجيح أحد الرأيين أو

[36.]أن الص أ في ه ه القضايا يدور بين ا جر وا جرين، ولكن مشكلة ا مة حقا في تضييع ا مور المتاق عليها
 

 

َا إِلَىم كَ }: ومن ا دلة على ه ه القاعدة ،وله تعالى ِب تََعالَوت ـم ِكتَ َل ٱلت أَهت ـمأ نَُكمت  ࣰلَِمة،ُلت يَ نَنَا َوبَيت ِءِۭ بَيت
 [64:سورة آل عمران. ]{َسَواأ
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ه ه بعت القواعد والضوابط في عملية إدارة االختالف وتدبيره، فعلى ،در تمساكنا بهاا، والعمال علاى وفقهاا، تحققات لناا المقاصاد 

 . المرجوة منها

 :دور المقاصد في تدبير االختالف وإدارته: المطلب الثالث

تدبير االختالف وإدارته وفق القواعد والضوابط السالاة ال كر تهدف إلى تحقيق مقاصد عظيمة تشهد لها حصاو  إن عملية 

 .الكتاب والسنة، ومن خالل ه ا الم لب سأبرز دور المقاصد في تدبير االختالف، وإدارته

 .حيث تحقيقها وا،عاً  إن للمقاصد دوراً في إدارة االختالف من حاحيتين أساسيتين، من حيث مراعاتها، ومن

 : وما يمكن بياحه من دور المقاصد في إدارة عملية االختالف، وإدارته ما يأتي 

 : طلب الحق وإظهاره وشيوعه

سواء وافق ه ا الحق وا،ع الناس، وجرث مع معارفهم .. ال   يلتات إليه القرآن الكريم، ويحسب له حسابا، هو الحق، والحق وحده

وه ا شاهد من شهود القارآن الكاريم، بأحاه لايس مان عمال بشار، وال مان ! على طريق  ير طريقهم، وبعلم  ير علمهمومعتقداتهم، أم جاء 

لاو  -وإال كاان علياه أيضاا.. تدبير إحسان، وإال كان عليه أن يتجنب ه ا الصدام الصريح مع الوا،ع، ال   ال يعلم ما وراءه إال عالم الغياوب

ن يدياه مان حجاا يساتند إليهاا خصاومه، ويتصا ون منهاا ساالحاً يحاربوحاه باه، فاي المعركاة الادائرة بيناه أن يصااى ماا باي -أحه من عمل بشر

، فان الحق ال   حزل به، سيظل هك ا ،ائما على الادهر، يتحادث المكاابرين والمعاحادين، ويواجاه أبصاار المتشاككين والمنحارفين، ...وبينهم

َو،ُاِل اْلَحاقت ِماْن َربُِّكاْم فََماْن شااَء فَْليُاْؤِمْن َوَماْن شااَء }: ، و،ال أيصااً [2.4: سوة ا حعام] { َمْن َعِمَي فََعلَْيهافََمْن أَْبَصَر فَلِنَْاِسِه وَ }: ،ال تعالى

فاحهاا أماور  -، والعا،بة دائما للحق، فاحه وإن  امت عليه سحب الضاالل، واحعقادت فاي سامائه ظلماات الجهال[20: سورة الكهخ. {فَْليَْكاُرْ 

 [30.]، ال تلبث أن تزول، وإن طال مقامهاعارضة

الحق ل   الحق إذا حق  له الحق، ال خير فيمن ينكر الحاق لا   الحاق إذا حاق  اعرف  : )،وله –رضي هللا -وورد عن اإلمام الشافي 

 [38(.]له الحق

تجااوز صاداق النباي صالى هللا علياه  أي هاا النااس ماا ها ه الصاد،ات التاي أحادثتم ال يبلغناي أن أحاداً : و،ال عمر رضي هللا عنه يومااً 

َوآتَْياتُْم إِْحاداهُنَّ ،ِْن ااراً فَاال }: ماا جعال هللا ذلاك إلياك ياا ابان الص ااب، إن هللا تعاالى يقاول: وسلم إال استرجعته منه فقامت إليه امارأة فقالات

 .حاضلت أميركم فنضلته. مرأة أصابتأما تعجبون من إمام أخ أ وا: ، فقال عمر[.2: سورة النساء] {تَأُْخُ وا ِمْنهُ َشْيااً 

 [ 30.]الحق فال أرجع إليه أعرف  إح ي  ستحي أن : و،ال الشعبي  
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 :تحقيق األلفة بين أفراد المجتمع المختلف

إن تحقياق ا لاااة بااين الناااس عامااة، وبااين المصتلاااين خاصااة، مقصااد ماان مقاصااد القاارآن الكااريم تشااهد بااه حصااو  الكتاااب والساانة 

 .منها القرآن في تحقيق ه ه المقاصد عظيم، فهو يأمر با سباب اإليجابية، وينهي عن ا سباب السلبية الم هرة، وأن

ِ َعلَْيُكُمۥٓ إِْذ } :فنجده في ارية الكريمة وهي ،وله تعالى َّ
 َواْذُكُرواْ حِْعَمَت هللَاَ

،ُواْه  َواَل تَاَرَّ
ه
ِ َجِميعَا َّ ُكنتُُمۥٓ أَْعَدآَء فَأَلََّخ بَْيَن َواْعتَِصُمواْ بَِحْبِل هللِاَ

 
ه
حاَا ر سابحاحه وتعاالى با ساباب التاي تحقاق ا لااة، وهاي أساباب إيجابياة، وينهاى عان ، ياأم[1.3:آل عماران]{،ُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِهۦٓ إِْخَوم

 .ا سباب السلبية التي تحول دون تحقيقها

، واماتن علاى القبيلتاين باالعتصاام بحبال هللا المتاين، وباالنهي عان التار،اة حقياق مقصاد ا لااةفمان ا ساباب اإليجابياة أن هللا رباط ت

ِ َعلَْيُكُمۥٓ إِْذ ُكنتُُمۥٓ أَْعَدآَء فَأَلََّخ بَْيَن ،ُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِهِ } :فقال المتصاصمين تاريصياً بنعمتها َّ
 َواْذُكُرواْ حِْعَمَت هللَاَ

ه
حَا " ، فقد جاء في تاساير{ۦٓ إِْخَوم

 [.4.]ا لاة لرحمة، وإن الار،ة لع ابٌ  أما وهللا ال   ال إله إال هو، إن  ": ال بر 

 }: السلبية، التنازع واالختالف والتار،ة؛ ل ا حهى هللا عن ذلك كله مح راً من النتائا السلبية التي تترتاب عليهاا، فقاالومن ا سباب 

َزُعااواْ فَتَْاَشاالُواْ َوتَااْ هََب ِريُحُكااْمه  م  التنااازع واالخااتالف والتار،ااة، وم يالتهااا ك ياارة ي ااول المقااا فاريااات فااي النهااي عاان، [40:ا حاااال]{َواَل تَنَم

 .بعرضها

وحجد في السنة الم هرة أحاديث ك يرة أذكر منها على سبيل الم ال ما رواه أحس بن مالك عن رساول هللا صالى هللا علياه وسالم احاه  

ام ، و،اد رواه اإلما[41(( ]أن يهجر أخاه فوق ثالث ال تحاسدوا، وال تقاطعوا، وال تدابروا، وكوحوا عباد هللا إخواحا، وال يحل لمسلم :))،ال

تحاسادوا، وال تناجشاوا، وال تبا ضاوا،  ال  : ))،ال رسول هللا صالى هللا علياه وسالم: مسلم  في صحيحه عن أبي هريرة رضي هللا  عنه ،ال

، ((وال تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع بعت، وكوحوا عباد هللا إخواحا المسلم أخو المسلم، ال يظلمه وال يص له، وال يحقاره التقاوث هاهناا

بحساااب امااارل مااان الشااار أن يحقااار أخااااه المسااالم، كااال المسااالم علاااى المسااالم حااارام، دماااه، ومالاااه، ))يشاااير إلاااى صااادره ثاااالث مااارات و

 [.صحيح  مسلم((]وعرضه

بالتأمل في الحديث الشريخ حجده صلى هللا علياه وسالم ينهاى عان ا ساباب السالبية، وعان الصصاال الصبي اة التاي تنباة عان الناساية 

 .شأحها النزوع إلى الار،ة، وإلى أسبابها الصبي ة؛ والتي من

؛ لتتحقاق تلاك ا لااة باضال "ا وس والصازرج"ومعلوم أن النبي صلى هللا عليه وسلم ،ام بالمصالحة بين القبيلتين العدوتين تاريصيا 

والارحم تق اع، ولام حار م ال  الانعم تكاار،: )هللا عز وجل ثم باضل ما ،ام به صلى هللا عليه وسالم، و،اد جااء فاي ا ثار عان ابان عبااس ،اال

إن أول ماا يرفاع : كناا حتحادث: )، وجاء في ضعيخ ا دب المارد، عن أول ما يرفع ا لاة، عن عمير بن إسحاق ،اال[42(.]تقارب القلوب

 .، وه ا ا ثر ضعيخ كما صرح في ضعيخ ا دب المارد[43( ]ا لاة من الناس 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 111 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

والحديث عن أسباب ا لاة ي ول، وليس المقام مقام ذلك، وإحما الغر  هو بيان أهميتها باعتبارها مقصداً من مقاصد القارآن،      

 .والدين عامة، وبيان دورها في تدبير االختالفات والنزاعات، وذلك عند مراعاة تحقيقها

 :الحد منها لتحقيق الوحدة قطع أسباب التنازع أو

ن عملية تدبير االختالف وإدارته، هو حزع فتيل الصراعات، و، ع أساباب التناازع واالخاتالف أو الحاد منهاا؛ إذ مان إن الغر  م

الصعوبة بمكان القضاء على كل أسباب االختالف؛ إذ منها ما هو كوحي ال دخل لهحسان فيه، وذلك كل ما يعد مظهراً من مظاهر ،درة هللا 

 .لك يرجع إلى حكمة إلهيةعز وجل في الكون والصلق، فكل ذ

أما ما يتعلق بأسباب االختالف والنزاع البشر  فه ا هو المقصود بق اع أسابابه، أو الحاد منهاا؛  ن ذلاك بمقادور النااس أن يتغلباوا 

 . عليها، وخاصة إذا توفرت تلك القواعد والضوابط التي ذكرتها والمتعلقة بقواعد وضوابط تدبير االختالف

 ال للتعاليم الدينة في التعاطي لأسباب اإليجابية، وا خ  بها، واالمت ال للتعاليم الدينية في تجناب ا ساباب السالبية ومن ثم فان االمت

بكل ال رق الممكنة؛ يعد مقصداً من مقاصد القرآن التبعية؛ لتحقيق المقاصاد الكلياة، والتاي منهاا وحادة ا ماة وجماع كلمتهاا؛  ن مان شاأن 

تشتت والتارق في صخ ا مة وعدم تحقيق الوحدة المنشودة في جمع الكلمة وتوحيد الصخ، وهو أمر م لاوب تحققاه النزاع واالختالف ال

 .على مستوث المجتمع الواحد، ومن خالل ه ا كله يظهر دور المقاصد وأهميتها في إدارة االختالفات والنزاعات

ِ َجِميااع}:،ااال تعااالى ااِل ٱهللَّ تَِصااُموَا بَِحبت ،ُااواَ  ا َواَل ࣰَوٱعت هََب }: ، و،ااال تعااالى[1.3:سااورة آل عمااران]{ تَاَرَّ َشاالُوَا َوتَاا ت َزُعوَا فَتَات ـم َواَل تَنَاا

ه   [.46: سورة ا حاال] { ِريُحُكمت

 :تحقيق خصائص اإلسالم من العالمية والشمولية

 .لقد ميز هللا اإلسالم بصصائص عدة فصل العلماء الحديث عنها، وعن تجلياتها في شتى المجاالت

 ياار أن الحاجااة البح يااة، (. هااـ( 14.4)"الصصااائص العامااة لهسااالم: "ومماان تحاادث عنهااا الاادكتور يوسااخ القرضاااو  فااي كتابااه

والسياق العام لموضوع تدبير االختالف وإدارته، تجعلني أ،خ علاى خاصاتي العالمياة والشامولية أبارز خصاائص الادين اإلساالمي؛ وذلاك 

 .تالف وتدبيرهلبيان أثرهما في عملية إدارة االخ

فان كال متصادر لعملياة تادبير االخاتالف وإدارتاه، العاالم بقواعاده وضاواب ه، يجعال حصاب عينياه، ومن لاق فعلاه وإرادتاه تحقياق 

 .عالمية اإلسالم وشموليته

ومما يقتضيه ماهوم عالمية اإلسالم، أن اإلسالم يسع الزمان على امتداده، فليس خاصااً بازمن مجيااه، أو مرتب ااً بحيااة رساول     

مان خصائصاه،   أخارثهللا صلى هللا عليه وسلم  ال   بع ه هللا به، وإحما هو ممتد في الزمان؛ بمعنى أحه صالح  لكل زمان، وه ه خاصية 

سعته، بمعنى أن اإلسالم لم ياأت لينحصار فاي الجزيارة العربياة مهاد حزولاه، وإحماا عالميتاه تقتضاي أن يساع المكاان أ   ويسع المكان على
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ا ر  كلها، ويسع اإلحسان على  اختالفه، بمعنى أن خ اب هللا لهحسان في القرآن ليس خ اباً خاصاً فاي أصاله، وإحماا هاو خ ااب عاام، 

لنَّاُس  }:لى بـحجد ه ا جلياً في خ اب هللا تعا
ٓأَيتهَا اََ فال يمكان القاول هناا باأن ها ا الناداء ، وال   تكرر في القرآن حوالي خمسة عشر مرة{ يَم

لاِ يَن َءاَمنُاواْ } : خا ، وإحما العموم فيه واضح وجلي، وأماا خ ااب هللا للماؤمنين باـ
ٓأَيتهَاا اََ فها ا خ ااب تشاريخ وتكلياخ وتقادير، وهاو  {يَم

 .مرة في القرآن الكريم .8منينن و،د ورد أك ر من خ اب خا  بالمؤ

وما يقال في خاصية العالمية يمكن إسقاطه مان عادة وجاوه علاى  خاصاية الشامولية؛  ن ماا يقتضايه ماهاوم الشامولية، أن اإلساالم 

ث فاي خ اباه؛ مان خاالل دعوتاه يشمل جميع حواحي اإلحسان، ومنها عال،ته بارخر وتدبير وإدارة االختالف معه، فلقد حادد المعاالم  الكبار

ي إلى الوحدة التي  تقتضي مراعاتها في إدارة االختالف بين أفراد ا مة وجماعاتها، ومن ا خوة اإلحساحية التاي تقتضاي أيضااً مراعاتهاا فا

احاد، أال ال فضال لعرباي علاى يا أيها الناس، إن  ربكم واحد، وإن أباكم و)): تدبير االختالف وإدارته، ،ال رسول هللا  صلى هللا عليه  وسلم

، ومان المصالحة العاماة التاي تقتضاي أيضااً مراعاتهاا فااي إدارة [44"]عجماي، وال  ساود علاى أحمار إال باالتقوث، خياركم عناد هللا أتقااكم

 .االختالف وتدبيره، و ير ذلك من المعالم الكبرث التي حجدها وحستنب ها من الص اب اإللهي لعباده

َماااة}: كلياااة تحقياااق عالمياااة اإلساااالم وشاااموليته، ،اااال تعاااالىفمااان مقاصاااد القااارآن ال َك إاِلَّ َرحت ـم نَااا َسلت لَِمينَ  ࣰَوَمااااأ أَرت ـم َعااا ساااورة .] {لِّلت

ـمن} :، و،ال أيضاً [1.0:ا حبياء يَ َب تِبت ـم ِكتَ َك ٱلت نَا َعلَيت لت ءࣰَوحَزَّ ساالم ، فهاتان اريتان دلايالن علاى عالمياة  اإل[80: سورة النحل.]{ࣰا لُِّكلِّ َش ت

وشموليته، ل ا يتعين على من يتصادر لعملياة تادبير االخاتالف وإدارتاه، أن يضاع حصاب عينياه تحقياق ها ه المقاصاد، بال يجعلهاا من لقاه، 

 .وهدفه، وضاب اً  سلوبه، وتصرفاته من أن ينحرف ب لك عن مسار وهدف ومقصد العملية كلها

 :تحقيق األمن وعالقة تدبير االختالف به

ملية تدبير االختالف، تحقيق ا من العام؛ إذ من شاأن الصالفاات والنزاعاات أن تاؤد  إلاى االضا راب والقلاق وعادم إن من شأن ع

 .ا من؛ ل ا كان الهدف من تدبير االختالف وإدارته تحقيق ه ا المقصد الكلي من مقاصد القرآن

ا ماان فااي اإلسااالم لاايس كلمااة تلااا ، أو شااعاراً يااردد، وإحمااا هااو معنااى يشاامل جميااع جواحااب الحياااة اإلحساااحية؛ الاكريااة والناسااية 

 . والصحية، واال،تصادية واالجتماعية

ُن وَ }: ،ال تعالى َمت ى َِك لَهُُم ٱ ت
ـمأ ٍم أَُولَ نَهُم بِظُلت ـم َا إِيَم بُِسوأ

تَُدونَ ٱلَِّ يَن َءاَمنُوَا َولَمت يَلت هت تُنَااأ }: ، و،ال  تعالى[82:سورة ا حعام.]{هُم مت َك ُحجَّ َوتِلت

َر م هَاأ إِبت ـم نَ ِمِهۚۦِ ࣰَءاتَيت اَ ا بَلَاداً  ﴿َوإِذْ : و هميته حجده في دعاء إبراهيم عليه السالم فقال[. 83:سورة ا حعام.]{ِهيَم َعلَىم ،َوت ْجَعْل هَم ِهيُم َربِّ اَِ۪ ،َاَل إِْبَرم

ِمنَا  تِ ام ل ََّمَرم
 .فقدم ا من على الرزق  ولويته، ومسيس الحاجة إليه[ 125:اليقرة]﴾ َواْرُزَق اَْهلَهُۥ ِمَن اََ
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ِمناَ  ﴿أََولَمْ : امتن هللا على أهل مكة بنعمة ا من فقال ، فاي ظالل ا مان تستقر الحياة، ويأمن [ 60:العنكبوت]﴾ يََرَواْ اَحَّا َجَعْلنَا َحَرماً ام

لى دينهم وأحاسهم وأعراضهم وأموالهم، فا من أساس ازدهار الحضارات، وتقدم ا مم ور،ي المجتمعات؛ ل ا كان ا مان مان أهام الناس ع

 .الضرورات اإلحساحية، وأكبر المقاصد الشرعية

ااَن  ࣰإِنت أََحادوَ } : ،اال تعااالى. ثام إن الحصااحة ا منيااة لمان ي لااب المعرفاة ولااو كاان المصااالخ كاافراً، مضاموحة فااي ظال اإلسااالم مِّ

َمنَهُۚۥِ َذ م هُ َمأت لِغت ِ ثُمَّ أَبت َم ٱهللَّ ـم َمَع َكلَ هُ َحتَّىم يَست تََجاَرَك فَأَِجرت ِرِكيَن ٱست ُمشت مࣰٱلت لَُمونَ  ࣰلَِك بِأَحَّهُمت ،َوت  [.6:سورة التوبة. ]{الَّ يَعت

والمسالم مان سالم المسالمون مان لسااحه )): هللا عليه وسلم وحجد في السنة النبوية الم هرة بياحا لحقيقة اإلسالم واإليمان فيقول صلى

وحرام في دين اإلسالم أن ياروع المسالم  ياره باأ  وسايلة  ،(رواه البصار  ومسلم((. )ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم

 (.والترمي   رواه ابو داوود((. )ال يحل لمسلم أن يروع مسلماً : ))كاحت، جداً أو هزالً، فاي الحديث

تِلُاوُكْم  واإلسالم في عظمته وسموه، يحا  ا من لجميع الناس، مسلمين و يار مسالمين، يقاول تعاالى ﴿الَّ  لاِ يَن لَاْم يُقَم ُ َعاِن اَِ َّ
َ

ُكُم هللُا ايم يَْنهَ۪

وهُْم َوتُْقِس ُٓواْ إِلَْيِهُمۥٓه  ِرُكُمۥٓ أَن تَبَرت م يِن َولَْم يُْصِرُجوُكم مِّن ِديَ۪ لدِّ
ْلُمْقِسِ يَنه  فِے اَِ

َُ َ يُِحبت ا َّ
 [.8: الممتحنة]ٍ﴾ إِنَّ هللَاَ

ومن دخل دار أبي ساايان فهاو آمان، : ))مكة عام الاتح منح أهلها ا مان، إذ خاطبهم فقال –صلى هللا عليه وسلم  –ولما دخل النبي 

دخلات امارأة الناار فاي هارة حبساتها : ))، فاي الحديث، بل حا  اإلسالم ا من حتى للحيوان البهيم(رواه مسلم((. )ومن أ لق بابه فهو آمن

 (.رواه البصار  ومسلم((. )حتى ماتت، فال هي أطعمتها وسقتها، وال هي تركتها تأكل من خشاش ا ر 

كال ها  يادلنا داللاة واضاحة باأن تحقيااق ا مان مقصاد ،رآحاي جلاي، وأن الهادف ماان عملياة تادبير االخاتالف وإدارتاه، تحقياق هاا ا  

من مقاصد القرآن الكريم، فعلى المتصدر لعملية تدبير االختالف أن يجعال حصاب عينياه تحقياق مقصاد ا مان باين النااس فاي  المقصد العام

 . ، وفي جميع جواحبها؛ الاكرية والناسية والصحية، واال،تصادية واالجتماعيةحياتهم كلها الصاصة والعامة

 .ومن خالل ما سبق حدرك أهمية المقاصد ودورها في إدارة االختالف وتدبيره
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 الخاتمة

 :في ختام ه ه الدراسة المتعلقة بمقاصد القرآن، ودورها في إدارة االختالف، والتي أسارت عن النتائا التالية .1

أثبت الدراسة، أن مقاصد القرآن تساع ،ضاايا النااس المصتلااة، ومنهاا ،ضاية التعامال ماع المصاالخ، وإدارة االخاتالف معاه،  .2

 .وتساير وا،عهم، وتلبي حاجاتهم، وأن م ل ه ه الدراسة تاعل دور المقاصد في القضايا المجتمعية

وإدارة االخاتالف؛ حادرك ماراد هللا تعاالى مان كتاباه، ومان  إحه بمعرفة المقاصد القرآحية ودورها فاي التعامال ماع المصاالخ، .3

اس طارق  خلقه؛ وهو هداية العباد إلى الرشاد والسداد، في ا ،وال وا عمال والمعاامالت والتواصال ماع ارخارين، وأن تلم 

 .ه ه الهداية، وسلوكها بوعي وتبصر، يحا  من الزي  والضالل

 .ن في إدارة االختالفتأكيد الحاجة إلى معرفة دور مقاصد القرآ .4

أثبتات الدراساة الارضاايات اإليجابياة، ذلااك أن مان خصاائص القاارآن الكاريم، خاصااية العالمياة مماا يقتضااي مساايرته لوا،ااع  .5

الناس، ومعالجته لقضاياهم، وأثبت ك لك أهمية المقاصد القرآحية في إدارة االخاتالف، كماا أثبتات الدراساة أيضااً أن اعتباار 

 .االختالف يعد المنها ا ،وم في التعامل مع المصالخالمقاصد في إدارة 

 .تصحيح التصور الصاطة لدث الك ير من الناس تجاه المصالخ؛ فهماً، ومعاملة .6

 :التوصيات

 :بعد ه ه السباحة العلمية في موضوع ه ه الدراسة يوصي الباحث بارتي

لقد اهتم العلماء بمقاصد الشريعة ،ديماً وحدي اً وألاات فيهاا مؤلااات ك يارة أ نات المكتباة اإلساالمية، فيادعو الباحاث إلاى إياالء   .1

 .مقاصد القرآن الكريم عناية أك ر، وأكبر، وإبراز دورها في مواجهة التحديات المعاصرة والمصتلاة، ومنها إدارة االختالف

 .بالدراسات القرآحية يتناول مصتلخ المواضع المعاصرة؛ إحياء لدور القرآن في حياة ا مةدعوة إلى عقد مؤتمر خا    .2
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 :قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 (. 355   3ج)ابن منظور، لسان العرب [ 1]

مؤسساة الرساالة لل باعاة : مكتاب تحقياق التاراث فاي مؤسساة الرساالة، الناشار: القاموس المحيط تحقياق(. هـ٧٧١ت )الايروز آباد  [ 2]

 (. 306 )م  ٢٠٠٢ -هـ  ٧٢٢١ال امنة، : لبنان ال بعة -والنشر والتوزيع، بيروت 

 (. 5.4  )بيروت  -ير، المكتبة العلمية المصباح المن(. هـ١١٠ت ححو )علي الايومي ثم الحمو ، أبو العباس [ 3]

 (. 038   2ج )المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية بالقاهرة[ 4]

: الكليات معجم في المص لحات والاروق اللغوياة، تحقياق( هـ٧٠٠٢ت )أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكاو ، أبو البقاء الحناي [ 5]

 (.616  . )بيروت –الة محمد المصر ، مؤسسة الرس -عدحان درويش 

 عبد السالم محمد هارون،: معجم مقاييس اللغة، تحقيق(. هـ٥٠٢ت )أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الراز ، أبو الحسين [ 6]

 (.5/05.)م٧٠١٠ -هـ ٧٥٠٠.دار الاكر

 (.5  )مقاصد القرآن وصلتها بالتدبر . علي البشر الاكي التجني[ 0]

 8..2.قاصد القرآن من تشريع ا حكامم. حامد  عبد الكريم[ 8]

لبناان،  –، القاموس المحيط، باب الالم فصل العين، مؤسسة الرسالة لل باعاة والنشار والتوزياع، بياروت (هـ810: ت)الايروز آباد  [ 0]

 (.1.36 )م،  5..2 -هـ  1426ال امنة، : ال بعة

م 8..2 -هـ  1420ا ولى، : غة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ال بعةمعجم الل(.  1424: المتوفى)أحمد مصتار عبد الحميد عمر [ .1]

 (.1554:   2ج)

محماد فاؤاد عباد الباا،ي، دار إحيااء : ، تحياق(هاـ ٢١٧ - ٢٠١)صحيح مسلم،  بي الحسين، مسلم بن الحجااج القشاير  النيساابور  [ 11]

رْتها)القاهرة  -فيصل عيسى البابي الحلبي : الكتب العربية  1844ر،م الحديث ( 3/1402(.)بيروت -دار إحياء التراث العربي : وَصو 

 (.8-0  (. )بدون تاريخ)دار الوطن العربي . فقه التعامل مع المصالخ. عبد هللا بن إبراهيم ال ريقي[ 12]

 -الع ياة، إحيااء التاراث اإلساالمي خليال إباراهيم : التقاية في اللغة، تحقيق(. هـ ٢٧٢ت )أبو بشر، اليمان بن أبي اليمان البَندحيجي، [ 13]

 (.4.6  . )بغداد –م بعة العاحي 

 (.2/324.)م٧٠١٠ -هـ ٧٥٠٠عبد السالم محمد هارون، دار الاكر،: تحقيق. معجم مقاييس اللغة( هـ٥٠٢ت )ابن فارس [ 14]

: تااب ا فعاال، عاالم الكتاب، ال بعاة، ك(هاـ٢٧٢ت )علي بن جعاار بان علاي الساعد ، أباو القاسام، المعاروف باابن القَ َّااع الصاقلي [ 15]

 (.1/330.)م٧٠٧٥-هـ ٧٢٠٥ا ولى 

جمااال الصياااط، وزارة ال قافااة : ، حقلااه إلااى العربيااة وعلااق عليااه(هااـ٧٥٠٠ت )تكملااة المعاااجم العربيااة، رينهااارت بيتاار آن ُدوِز  [ 16]

 (.4/286.)م ٢٠٠٠ - ٧٠١٠ا ولى، من : واإلعالم، الجمهورية العرا،ية، ال بعة

 (. 8/33.)كتاب العين(. هـ٧١٠ت )الصليل بن أحمد الاراهيد  البصر  [ 10]

ضاب ه وصااححه جماعاة ماان العلماااء : كتاااب التعريااات، تحقيااق(. هاـ٧٧١ت )علاي باان محماد باان علاي الاازين الشاريخ الجرجاااحي [ 18]

 (.54  .)م٧٠٧٥-هـ ٧٢٠٥ا ولى : لبنان، ال بعة-باشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 

بيااد  [ 10] ماان دون . مجموعااة ماان المحققااين، دار الهدايااة: تاااج العااروس ماان جااواهر القاااموس، تحقيااق(. هااـ٧٢٠٢ت )مرتضااى، الزَّ

 (.35/56.)تاريخ

محماد : تاساير القارآن العظايم، تحقياق(. هاـ١١٢ت )، أبو الاداء إسماعيل بن عمر بن ك ير القرشي البصر  ثم الدمشاقي (ابن ك ير[ ).2]

 (.2/3.4.)هـ ٧٢٧٠ -ا ولى : ال بعة.بيروت –لدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون حسين شمس ا

 ٧٢٧٢ -ا ولاااى : ال بعاااة. دمشاااق، بياااروت -فاااتح القااادير، دار ابااان ك يااار، دار الكلااام ال ياااب (. هاااـ٧٢٢٠ت )للشاااوكاحي اليمناااي [ 21]

 (.1/556.)هـ

أحمااد البردوحااي وإبااراهيم أطااايش، دار الكتااب : حمااد باان أحمااد ا حصااار  القرطبااي، تحقيااقالجااامع  حكااام القاارآن، أبااو عبااد هللا، م[ 22]

 (.2/156.)م ٧٠١٢ -هـ  ٧٥٧٢ال احية، : القاهرة، ال بعة –المصرية 

وت، دمشاق، بيار -، دار ابن ك يار، دار الكلام ال ياب (هـ٧٢٢٠ت )فتح القدير،محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاحي اليمني [ 23]

 (.1/105.)هـ ٧٢٧٢ -ا ولى : ال بعة

، لمحمد ال اهر بن محمد بان محماد ال ااهر «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تاسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير [ 24]

 (..2/2.)هـ ٧٠٧٢: توحس، سنة النشر –، الدار التوحسية للنشر (هـ٧٥٠٥: المتوفى )بن عاشور التوحسي 

-ه1410:، دار الغارب اإلساالمي، ال بعاة ا ولاى(فقاه التحضار اإلساالمي)الشهود الحضاار  لأماة اإلساالمية . عبد المجيد النجار[ 25]

 (..1  .)م6..2-ه1420:م، ال بعة ال احية1000

 (.3/141(. )هـ٥٧٠ - ٢٢٢)جامع البيان عن تأويل آ  القرآن،  بي جعار، محمد بن جرير ال بر  [ 26]

اإلماام أباي محماد باان : ، تحقياق(هاـ٢٢١ت )الكشاخ والبياان عان تاساير القارآن،  حماد بان محماد بان إباراهيم ال علباي، أباو إساحاق  [20]

 (.2/8. )م ٢٠٠٢ -، هـ ٧٢٢٢ا ولى : لبنان، ال بعة –عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت 
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ت )محماد بان محماد بان حبياب البصار  البغاداد ، الشاهير بالمااورد  النكات والعياون،  باي الحسان علاي بان = تاسير الماورد  [ 28]

 (.100-1/108. )لبنان/ بيروت  -السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية : ، تحقيق(هـ٢٢٠

لقااب باصار الادين الااراز  التاساير الكبياار،  باي عباد هللا محماد باان عمار بان الحسان باان الحساين التيماي الاراز  الم= ماااتيح الغياب [ 20]

 (.1/218.)هـ ٧٢٢٠ -ال ال ة : بيروت، ال بعة –، دار إحياء التراث العربي (هـ١٠١ت )خ يب الر  

محماد : ، تحقياق(هاـ١٧٢ت )أحوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشايراز  البيضااو  [ .3]

 (..1/11.)هـ ٧٢٧٧ -ا ولى : بيروت، ال بعة –إحياء التراث العربي  عبد الرحمن المرعشلي، دار

ساامي بان محماد : ، تحقياق(هاـ١١٢ت )تاسير القرآن العظيم، بي الاداء إسماعيل بن عمر بان ك يار القرشاي البصار  ثام الدمشاقي [ 31]

 سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع

 (.1/454.)م ٧٠٠٠ -هـ ٧٢٢٠ال احية : ال بعة

 (..46-2/450(.)هـ٥٧٠ - ٢٢٢)جامع البيان عن تأويل آ  القرآن، لل بر   [32]

تاسير المناار، محماد رشايد بان علاي رضاا بان محماد شامس الادين بان محماد بهااء الادين بان مانال علاي خليااة )تاسير القرآن الحكيم [ 33]

 (.1/330.)م ٧٠٠٠: ، الهياة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر(هـ٧٥٢٢ت )القلموحي الحسيني 

، لمحمد ال اهر بن محمد بان محماد ال ااهر «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تاسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير [ 34]

 (..1/65(.)هـ٧٥٠٥: المتوفى )بن عاشور التوحسي 

 (. 4/3.5.)م٧٠٧٢ -هـ  ٧٢٠٢ال احية : ال بعة. إرواء الغليل[ 35]

  . )وار و،واعد االختالف، عمار بان عباد هللا كامال، الكتااب منشاور علاى مو،اع وزارة ا و،ااف الساعودية بادون بياحااتآداب الح [36]

 .بتصرف كبير(. .5-.4

 (.2/456. )القاهرة –، دار الاكر العربي (هـ ٧٥٠٠ت بعد )التاسير القرآحي للقرآن، عبد الكريم يوحس الص يب [ 30]

 –الساايد أحمااد صااقر، مكتبااة دار التااراث : ، تحقيااق(هااـ ٢٢٧ - ٥٧٢)، أبااو بكاار أحمااد باان الحسااين البيهقااي منا،ااب الشااافعي للبيهقااي[ 38]

 (.2/00. )م ٧٠١٠ -هـ  ٧٥٠٠ا ولى، : القاهرة، ال بعة

شركة ، (هـ٢٠٢ت )محاضرات ا دباء ومحاورات الشعراء والبلغاء،  بي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالرا ب ا صاهاحى [ 30]

 (.1/1.1.)هـ ٧٢٢٠ا ولى، : بيروت، ال بعة –دار ا ر،م بن أبي ا ر،م 

مكاة  -دار التربية والتراث : توزيع( هـ٥٧٠ - ٢٢٢)أبو جعار، محمد بن جرير ال بر  : جامع البيان عن تأويل آ  القرآن المؤلخ[ .4]

 (.0/00.)بدون تاريخ حشر: ال بعة١١٧٠: ب.  -المكرمة 

عبد هللا بن عبد المحسن : إشراف -شعيب ا رحؤوط : ، تحقيق(هـ ٢٢٧ - ٧١٢)مسند اإلمام أحمد بن حنبل . د، وآخرونعادل مرش[ 41]

إساناده صاحيح علااى : ، و،اال فيااه(12602:) ر،اام الحاديث( .12/.2.)م ٢٠٠٧ -هاـ  ٧٢٢٧ا ولاى، : التركاي، مؤسساة الرساالة، ال بعااة

 .شرط الشيصين

 -: محماد حاصار الادين ا لبااحي، بقولاه: حقق أحادي ه وعلاق علياه -باب ا لاة -، (هـ٢٢١ت )مام البصار  صحيح ا دب المارد، له[ 42]

 (.115:  .)م ٧٠٠١ -هـ  ٧٢٧٧الرابعة، : دار الصديق للنشر والتوزيع، ال بعة -صحيح اإلسناد

ماد حاصار الادين ا لبااحي، دار الصاديق للنشار مح: ، حقاق أحادي اه وعلاق علياه(هاـ٢٢١ت )ضعيخ ا دب الماارد، لهماام البصاار  [ 43]

 (..4:  .)م ٧٠٠٧ -هـ  ٧٢٧٠الرابعة، : والتوزيع، ال بعة

أحِيُس السَّار  في تصريا َوتحقيق ا حاديث التي ذكرها الَحاف  ابان َحجار العساقالحي فاي فَاتح البَاار ، أباو ح يااة، حبيال بان منصاور [ 44]

 (.4616:) ر،م الحديث( 0/6586. )م ٢٠٠٢ -هـ  ٧٢٢١ا ولى، : ال بعة. لبنان125:البقرة

 

 

 

 

                                                             
 (1)

 .من حديث أبي هريرة في سنن ابن  ماجه و يره« مؤمناً وأحب للناس ما تحب لناسك تكن »: ه ا ليس حدي ا وإحما ال ابت في السنة 

 .على م لهخا  لم أطلع  التعريخ اجتهاده ا  (2)     
البيان والتَبيين : والبيت أحشده الجاح  في كتابه، (1/332)البيت من معلقة زهير بن أبي سلمى، ذكره النحاس في شرحه للقصائد التسع  (3) 

  ير منسوب( 3/153)
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ABSTRACT 

Linking branches to fundamentals and build on them is very important for whom setting himself up to 

doing fatwa and judgment and decision the provisions of jurisprudence; specially in this age which 

happened many issues that never happened before in old scholar's time and they don't have any hint 

about them, accordingly, obligate that the shariah's student linking branches to fundamentals and apply 

on issues to reach to their provision's jurisprudence. The problem of this study lies in lack of interest in 

linking branches to fundamentals and its applications on legal issues. We often find those who write in 

the jurisprudence and they neglecting the matters establishing and their applications, and sometimes we 

find some books have very few examples and without evidences and establishment, that make student 

just memorizes the matters of branches without knowing their evidences and fundamentals, and leads 

him to haven't the juristic aptitude to know the emerging issues when appear, and should be knowing 

invalidity of specialization in one of them in isolation. In this study, the researcher aims to a statement of 

the reality of fundamentals and branches, and they shouldn't be separated, to create a fundamental jurists 

have aptitude extract new provisions from stable fundamentals. The research methodology is the 

analytical desk approach. Research concluded the importance of linking fundamentals to juristic 

branches and understand them comprehensively, to make universities and shariah schools build a 

diligent scholar are able to handle with cases and deriving the new provisions, and accommodate them 

according to juristic fundamentals interest demand. 
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 ملخص البحث

يعتبر ربط األصول بالفروع وابتناءها عليها من األمور المهمةة للمتدةدل للفتةوا والء ةاء ورءريةر أحلةاع الفةرع الفءهيةة  سةيما  ةي هة ا 

العدر ال ل كثرت  يه الحوادث المستجدة والوقائع التي   نص  يها عند العلماء المتءدمين،  لان لزامةا  علةط طالةل العلةوع الفةرعية ربةط 

ورلمن مفللة هة ه الدراسةة  ةي قلةة . صولها حتط يتأرط له رخريج الفروع والمسائل الحادثة للتوصل إلط أحلاع المسائل المستجدةالفروع بأ

ا هتماع بربط األصول بالفروع ورطبيءها علط المسائل الفرعية،  لثيرا ما نجةد مةن يفلةف  ةي الفءةه يهمةل رأصةيل المسةائل ورطبيءهةا، بةل 

ي كتل الفروع مجردة عن األدلة والتأصيل،  يخرج الطالل حا ظا لمسائل الفروع من دون معر ة ألصولها وأدلتهةا، نجد األمثلة شحيحة  

 ال رلون له المللة الفءهية لمعر ة المسائل المستجدة المعاصرة عند حدول النوازل، مع العلم بعةدع صةحة التخدةص  ةي أحةدهما بمعةزل 

ين األصةةول والفةةروع واسةةتنباط األحلةةاع التةةي لةةم يندةةوا عليهةةا كفيةةل بيةةةعا  المللةةة الفءهيةةة وإن عةةدع ا هتمةةاع بةةالجمع بةة. اآلخةةرعةةن 

وةياعها، وعدع الءدرة علط رفريع المسائل وبنائها علط األدلةة، والتعةر  علةط ءراء األئمةة  ةي المسةائل التةي لةم يةرد عةنهم نةص بفةأنها، 

ا د  الباحث إلط بيان حءيءة األصول والفروع، ووجه التالزع بينهما وعةدع انفلةا  و ي ه ه الدراسة يه. وعلط أحلاع النوازل الطارئة أي  

والمةنهج . بع هما عن بعض وأهمية ذلك حتط يلون هنا   ءهاء أصةوليون قةادرين علةط اسةتخراج األحلةاع المسةتجدة مةن أصةولها الثابتةة

هاية إلةط أهميةة ربةط األصةول بةالفروع الفءهيةة وردةورهما ردةورا  وقد روصل الباحث  ي الن: النتائج. هو المنهج الملتبي التحليلي: المتبع

راما  حتةط رنةتج الجامعةات والمةدارش الفةرعية علمةاء مجتهةدين قةادرين علةط التعامةل مةع النةوازل، واسةتنباط األحلةاع للمسةائل المسةتجدة، 

 . هيةورلييفها ورنظيرها بحسل ما رءت يه المدلحة و ءا  للءواعد األصولية والنظائر الفء

 .ربط، أصول،  روع، الفءه :الكلمات الداللية
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 :المقدمة

 : الحمد هلل رب العالمين والدالة والسالع علط سيدنا محمد سيد المرسلين وعلط ءله وصحبه أجمعين أما بعد

 لءةد ههةر  ةةي العدةور المتةةأخرة صةنف مةن طةةالب العلةم والمدرسةةين للفءةه واألصةةول الة ين درسةوا الفءةةه مسةتءال عةةن األصةول أو إ ةةراد 

األصول مستءال عن الفءه غا لين ومهملين مدا اررباط بع هما ببعض وأنهما علمان متالزمان   يْلُمةل أحةدهما دون اآلخةرن  ن ارربةاط 

األصل بالفرع و وجود للفرع دون األصل كما أنه   ثمرة لألصل دون الفرع و ي ه ه الدراسة يهد  الباحث إلةط  أحدهما باآلخر اررباط

بيان حءيءة األصول والفروع وأوجه الربك والتالزع بينهما حتط يلون الطالةل والمةدرش والمفتةي علةط بدةيرة  ةي أهميةة دراسةة العلمةين 

 : جدد مع الحوادث واألصول بدون  روع يجعله علما نظريا محدا   ثمرة له، أما الدراسات السابءةمعا  الفءه بدون أصول  ءه جامد   يت

 :لءد وقف الباحث علط كثير من اللتل والرسائل العلمية المختلفة، مع وجود استدراكات عليها، وأقرب ه ه الدراسات إلط بحثنا •

، رةأليف الةدكتور سةعيد بةن ناصةر الفةثرل، رسةالة   المتعلقرة بهمرا كتاب األصول والفروع حقيقتهما والفرر  بيههمرا واألحكرا  •

ركةز  يةه الباحةث علةط بيةان حءيءةة األصةول والفةروع والبحةث  يهمةا وللنةه أهمةل وجةه الةربط ورخةريج الفةروع علةط . ماجستير

 . األصول ال ل هو ثمرة معر ة األصول والفروع

ل ا نجد بحثةه يتركةز  ةي الحءةائه وإهمةال الجانةل التطبيءةي ولةم ية كر شةي ا   إةا ة إلط ذلك أنه لم يعط الجانل التطبيءي كل حءه، •

من نفأة العلمين الل ين يوقفان الطالل علط مدا رطور العلم والمراحل التي مةر  بهةا  يسةتنتج كيةف كانةل أصةوله و روعةه وهةو 

 :  من مءاصد ه ا البحث

للةدكتور يعءةوب بةن عبةد الوهةاب الباحسةين،   ية تطبيقيرة تثييريرةالتخريج كتاب التخريج عهد الفقهاء واألصوليين دراسة نظر •

رناول  ي الباب األول رخريج الفروع من األصول ورخريج الفروع علط األصول ورخريج الفروع علط الفروع وية كر رحةل كةل 

المفلفةة  يةه و ةي البةاب نوع رمهيدا  وعدة مباحث رت من التعريف وبيان موةةوع هةدا العلةم ونفةأره وأمثلةة لةه ورعريفةا باللتةل 

الثاني رللم علط مرارل المخةرجين وصةفارهم وشةروطهم وأنةواع ا حلةاع المخرجةة ويفاخةد عليةه  ةي هة ا البحةث لةم يعةتن ببيةان 

حءيءة األصول والفروع التي هي مبنط معر ةة ا رربةاط وا بتنةاء بينهمةا الةدل هةو علةم التخةريج وهةي  ةي الحءيءةة ثمةرة رخةريج 

صول ال ل رحدث عنه  ةي رسةالته، ولءةد أهمةل أوجةه الةربط والةتالزع بةالمعنط المنطءةي والفلسةفي وهةو مةن أهةم الفروع علط األ

المءاصد لتحءيه معنط الربط بين العلمين المهمين وأي الم يعط جانل التطبيه األهميةة اللبةرا وهةو مةا سةنتعرف لةه  ةي بحثنةا 

 .  باألصول  ي ءخر المبحث الثاني ليتمرش الفءيه علط ربط الفءه

، رسةالة ماجسةتير مةن قسةم أصةول الفءةه بلليةة الفةريعة  دراسرة تاريخيرة ومههةيرة وتطبيقيرة –تخريج الفرروع علرا األصرول  •

وقد هد   يه الباحث إلط بيان استءالل علم رخريج الفروع وله ا ذكةر رعريفةا  خاصةا  . بالرياف للدكتور عثمان بن محمد شوشان
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والمنهجية  يه وذكر أي ا جانبا  من أمثلة رطبيه األصول علط الفروع، وللن يفخة  عليةه إهمةال بيةان به ا العلم ونفأره ورطوره 

حءيءةةة الفةةروع واألصةةول وأوجةةه الةةربط بينهمةةا والةةتالزع وروجيةةه المنطءةةي واللاةةول مةةع ذكةةر األمثلةةة التطبيءيةةة عليةةه وهةةو مةةا 

 . سنستو يه  ي بحثنا ه ا إن شاء هللا

المبحةث الثةاني  ةي . الدراسة إلط مءدمة وثالثة مباحث وخارمة المبحث األول  ةي حءيءةة األصةول والفةروعولءد قسم الباحث ه ه  •

 . المبحث الثالث  ي أمثلة رطبيءية علط التالزع بين األصول والفروع. بيان وجه التالزع بين األصول والفروع

 :حقيقة األصول والفروع: المبحث األول

  :المطلب األول حقيقة األصول

 :رعريف األصول عند اللاويين: أو   

األصول جمع أصل وهو أساش الفيء ومنه قول العةرب   أصةل لةه و   دةل أل   نسةل لةه و  لسةان وذلةك ألن أسةاش اؤنسةان ءبةا ه 

 . [1] وأجداده ال ين يحدل بهم الفر  بانتسابه إليهم و  قيمة له دونهم

 :رعريف األصل عند األصوليين: ثانيا  

ذكر األصوليون معنط لألصل لاة بعبارات مختلفة، ويءتدر الباحث علط أشةهر رعةريفين مةع رحليلهمةا ومءارنةة مةا ذكةره األصةوليون مةع 

 . رعريف أهل اللاة

األصل ما يبنط عليه غيرها: أو   
 
[2]

  
 : و ي ه ا التعريف نءد من أوجه

أنه يجل  ي التعريف أن   يلون  يه إبهاع ألنه مبةين للحءيءةة ولءةد اسةتعمل  يةه لفةل مةا الموصةولة وهةو لفةل مةبهم  ةال يدةل   ( أ

 . للتعريف

أنه يءال لآلباء أصو  لألبناء مع أنه   يءال أن األبن مبنةي علةط األب  ةال يلةون التعريةف جامعةا أل ةراد المعةر  وكة لك يةرد  ( ب

 . علط الجدران األربعة و  يءال للجدار أصال للسءف  ال يلون التعريف مانعا لدخول غير أ راد المعر عليه أن السءف مبني 

وانتءد علط ه ا التعريف بأنه من رعريف الفةيء بةاألعم وهةو   يدة ن ألن [ "3]ألصل هو المحتاج إليه، قاله الرازل  ي المحدول: ثانيا  

 ". لماء والا اء والزوجة وليس كل واحد من ه ه أصالليس كل محتاج اليه أصل  األنسان يحتاج ل

وعند المءارنة بين رعريف اللاةويين ورعريةف الفءهةاء نالحةل أن األصةوليين ذكةروا معنةا  لةم ية كره اللاويةون وللةن ارفءةوا معهةم  ةي  

مةا يحتةاج إليةه غيةره يدةده عليةه أصل المعنط ال ل يملن رد جميع رعاريف األصوليين إليه وهو أساش الفيء ألن ما يبنةط عليةه غيةره و

 [.4]بأنه أساش الفيء

 : معاني اصطالحيه يأري لها لفل أصل: ثالثا  
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 . الدليل كءول الفءهاء األصل  ي المسألة اللتاب والسنة ( أ

 . الرجحان كءول البالغيين األصل  ي اللالع الحءيءة أل عند السامع ( ب

 . خال  األصل الءاعدة المستمرة كءول الفءهاء إباحة الميتة للم طر ( ت

 [. 5]الدورة المءيس عليها كءول الفءهاء واألصوليين الخمر أصل للنبي   ي التحريم ( ث

 :المطلب الثاني حقيقة الفروع

 :رعريف الفروع عند اللاويين

 ةي كفةجرة طيبةة أصةلها ثابةل و رعهةا ﴿: ومنةه قيةل ألغدةان الفةجرة  روعةا قةال رعةالط[ 6]الفروع جمع  رع والفةرع هةو أعلةط الفةيء

 .[44: إبراهيم]﴾السماء

لءد اختلفل عبارات األصوليين  ي رعريف الفرع وكثرت ويءتدر الباحةث علةط اثنةين مةن أشةهر التعريفةات : رعريف الفرع  ي ا صطالح

 . وأكثرها رداو 

رعريف إماع الحرمين  ي الورقات  (1
[

 :وانتءد علط ه ا التعريف من أوجه[ 7]الفرع ما يبنط علط غيره

 . أنه استعمل  يه لفل ما الموصولة وهو لفل مفتر  مبهم   يدل   ي التعريف كما رءدع  ي رعريف األصل ( أ

 . إن األو د يءال لهم  روعا لآلباء و  يءال أن الولد مبني علط األب كما رءدع نظيره  ي رعريف األصل ( ب

والفرع حلم ": يءول  ي مراقي السعود. " عل المللفين أحلاع الفارع المتعلءة بدفة": رعريف سيدل عبد هللا العلول الفنءيطي (4

 [. 8]"الفرع قد رعلءا بدفة الفعل كندب مطلءا

وه ا التعريف هو أحسن التعريفات وأكثرها رداو  ألنه األصل   ةي مءابلةة األصةول بمعنةط األدلةة وللةن يحسةن حة   كلمةة المللفةين ألن 

ما أرلفه والمجنون ك لك، وإن أجيل عنه بأنه من باب األحلاع الوةعيةن ألنها ر كر  ي أحلاع الفارع   رختص بالمللفين ك مان الدبي 

 . الفءه  ينباي عدع ا حتراز عنها وإخراجها

 :معاني الفروع االصطالحية غير ما تقد 

منه مسةألة حلةم إطاله الفءهاء لفل الفرع علط الراول عن غيره كالراول عن الفاهد  سمو الفاهد أصال والراول عنه  رعا  و ( أ

 [. 9]إنلار األصل علط الفرع  ي الفهادة

 [. 11]الدورة المءاسة علط األصل  ي الءياش  تسمط  رعا كتسمية النبي  المءيس علط الخمر  رعا ( ب

 [. 11"]  رءبل شهادة الفرع لألصل: "من لك عليه و دة كاألبناء واألحفاد  يسمون  روعا عند الفءهاء ومنه قولهم ( ت
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 : بيان أوجه التالز  بين األصول والفروع: ثانيالمبحث ال

 : المطلب األول بيان تالز  األصول بالفروع في الحقيقة

لءد علم مما رءدع من بيان حءيءة األصول والفروع لاة أن ا ررباط بين األصول والفروع هو اررباط المبني بةالمبني عليةه، ألن األصةل هةو 

ما بني عليه غيره  والفرع ما بني علط غيره وه ا ا بتناء معنول، ألن األصل  ي المفهةوع اللءبةي هةو الةدليل ألن األصةوليون عر ةوا علةم 

فءه ب أصول ال
[

أدلة الفءه ا جمالية
 
والفرع كما رءدع هو حلم الفارع المتعله بفعل المللف وهو مةأخوذ ومسةتنبط مةن الةدليل وابتنةاء [ 14]

المدلول علط الدليل إنما هو معنول وليس حسي بخال  الفجرة علط ج ورها ومن هنا نعلةم أنةه   وجةود للفةروع مةن دون األصةول ألنةه 

إن علم أصول الفءه علم عظةيم قةدره، وبةي ن شةر هن إذ هةو قاعةدة "ليل وه ا جهل محض وله ا يءول اؤماع األسنول يفدل إلط مدلول بال د

 . [13]"األحلاع الفرعية وأساش الفتاوا الفرعية

 هةي المدةح  وإذا كانل األدلة هي اللتاب والسنه  أصول الفءةه هةي المعيةار الة ل يلةون بواسةطته ا سةتنباط وا سةتخراج لألحلةاع منهةا 

لالسةتد ل، ولهة ا شةبه بعةض العلمةاء الةةتالزع بةين األصةول والفةروع بعلةم النحةو مةةع الللمةات العربيةة، ألن النحةو مدةح  للسةان العربةةي 

 . [14]وك لك األصول مدح  لالستنباط واستخراج األحلاع  ال يستءيم لسان بال نحو و  يستءيم استد ل بال أصول  ءه

بأنهةا أسةاش وءلةة للفةروع حتةط ذهةل بعةض العلمةاء إلةط وجةوب رءةديم األصةول علةط الفةروع  ةي الةتعلم كتءةدع ول ا ص  وصف األصول 

: األساش علط  رعه ورءدع اآللة علط الفعل كالسلين علط ال ب  مثال ومنهم ابن برهان حيث قةال
[

 مةن الواجةل علةط كةل مةن اشةتال بالفءةه 

 :ويملن روجيه ذلك بما يلي[ 15]أن يدر  صدرا من زمانه إلط معر ة أصول الفءه

 . إن معر ة أصول الفءه رعطي صاحبها مللة استخراج الفروع بمعر ة المعاني التي يتوقف عليها رخريج األحلاع ( أ

[ 16]إن الفروع عبارة عن نتائج لألصول كالنتيجة الحاصلة من مءةدمتي الءيةاش عنةد المناطءةة و  روجةد نتيجةة بارفةاه العءةالء ( ب

 . لمءدمتين  ل لك الفروع الفءهية  ال بد من رءدع األصول التي ينتج من العلم بها األحلاع الفرعيةإ  بعد وجود ا

 ةال يحدةل علةط  ءةه [ 17]من لم يءدع علم األصول كانل قياسه  ي ا سةتنباط والتةرجي  للخةال  عنةد دراسةة الفةروع ةةعيفة ( ت

 .صحي  قويم  ي الفروع إ  لمن قدع علم األصول  ي الدراسة

 :ظهر للدارش  ي األصول أو الفروع التالزع بينهما  ي الوجود بما يليوي

إن الحلم  ي الفروع إن ثبل باللتاب وهو إما أن يلون أمرا  أو نهيا  أو خاصا  أو عامةا  أو حءيءةة  أو مجةازا  أو صةريحا  أو كنايةة   ( أ

 . شارة أو با قت اء، وه ا   يعر  إ  بأصول الفءهأو هاهرا  أو ندا  أو مفسرا  أو محلما ، وه ا قد يلون بالعبارة أو باؤ
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أن يثبل الحلم بالسنة، وهي   رخلو من ه ه الوجوه المتءدمة  ي اللتاب وعن وجوه أخر رختص السنة بهةا وهة ا   يعةر  إ   ( ب

 . بأصول الفءه أي ا

أن يثبل باؤجماع، وهو علط أقساع و يه من الخال  ما  يه أو أن يثبل بالءياش، وله شرائط مختلف  يهةا ومتفةه عليهةا وهة ه   ( ت

 . [18]مباحث علم األصول،  البد من معر ة ه ه األشياء أو ، ليملن ا ستد ل علط أحلاع الفروع

  :التالز  بين األصول والفروع في الموضوع: المطلب الثاني

 .إن بين األصول والفروع رالزما وا تراقا  ي موةوع كل من العلمين ول ا سنسلط ال وء علط كل منهما

 :وللن قبل الخوف  ي ذلك  بد من معر ة معنط الموةوع  نءول

المةراد موةوع العلم هو ما يبحث  يةه عةن عوارةةه ال اريةة  الفةيء الة ل يبحةث  يةه العلةم عةن عوارةةه يسةمط موةةوعا لة لك العلةم و

بالدفات ال ارية هي التي   رخرج عن ذاره كعلم الطل موةوعه بدن اؤنسان يبحث  يه مةا يعةرف لةه مةن صةحة ومةرف وكعلةم النحةو 

 [. 19]موةوعه الللمات العربية ويبحث  يه ما يعرف لها من رايير  ي حركة البناء أو اؤعراب

 : وسيأري بيان التالزع بين األصول والفروع علط النحو اآلري

 :لءد اختلف العلماء  ي موةوع علم أصول الفءه علط قولين مفهورين: موةوع علم األصول :أوالا 

أ
]
عةن  إن موةوع علم أصول هو األدلة  ءط ونسل ه ا الءول إلط الجمهور وحجة ه ا الءول أن األدلة هي التةي يبحةث  ةي علةم األصةول 

 [.41]عوارةها كءولهم مطله األمر للوجوب والعاع يتمسك به قبل ثبوت المخدص وهل ا

وللن اعترف علط ه ا الءول بأن موةوع العلم غير العلم بال رورة ولءد عر  علم أصول الفءه بأنه أدلةة الفءةه اؤجماليةة وهة ا يءت ةي 

 [. 41]رراد  الموةوع ب ات العلم وهو ممتنع

 .المراد باألدلة  ي موةوع أصول الفءه اللتاب والسنة أل ذات الدليل   قواعد ا ستنباطوأجيل بأن 

والمةةراد باألدلةةة  ةةي رعريةةف علةةم األصةةول هةةي قواعةةد ا سةةتنباط التةةي بهةةا نتعامةةل مةةع اللتةةاب والسةةنة عنةةد ا سةةتد ل وعلةةط هةة ا  همةةا 

 [.44]متاايران
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ب
]
وهو قول مرجوح عند األصوليين وحجة ه ا الءول أن جميع مباحث علم أصول الفءه  موةوع أصول الفءه مركل من األحلاع واألدلة 

منحدرة  ي إثبات األحلاع باألدلة وثبوت األدلة لألحلاع  األمر يدور بينهمةا أل األحلةاع واألدلةة  همةا موةةوعه  ة كر األحلةاع  ةي كةالع 

 [. 43]األصوليين دليل علط أنها من موةوعه كاألدلة

 .ول بأن ذكر األصوليين لألحلاع  ي كتبهم لمجرد التوةي  والتمثيل   أنها مءدودة بال ات ول ا كان الراج  هو الءول األولورد ه ا الء

 :موةوع علم الفروع :يانياا 

الةراج  والمفةةهور لةةدا الفءهةةاء أن موةةةوع علةةم الفةةروع هةةو أ عةةال المللفةين ألنةةه يبحةةث  يةةه عةةن عوارةةةها ال اريةةة مةةن حيةةث الوجةةوب 

واعترف علط ه ا الءول بأنه يخةرج أ عةال الدةبي والمجنةون  ينةه يبحةث  يةه عةن عوارةةه [ 44]لتحريم وغيرها من األحلاع التلليفيةوا

 .ال ارية كال مان لما أرلفاه

أجيل بأن المخاطل به وليهما وهو مللف  ال اعتراف عليه 
[

 . المءارنة بين موةوعي العلمين ا تراقا والتزاما

 : ا  تراه بين الموةوعينأوجه  :يالثاا 

األدلةة الفةرعية بينمةا الةراج   ةي موةةوع علةم الفةروع هةو أ عةال المللفةين ورنحدةر : رءدع لنا أن الراج   ي موةوع علةم األصةول هةو

 :أوجه ا  تراه  يما يلي

روع أ عةال المللفةين مةن حيةث رختلف الحيثية التي بسببها كان كل مةن األدلةة وأ عةال المللفةين موةةوعا ألصةول والفةروع،  موةةوع الفة

 .أما موةوع األصول  األدلة الفرعية من حيث استخراج األحلاع منها. رعله األحلاع الفرعية بها

مدار البحةث  ةي موةةوع كةل منهمةا يختلةف  فةي األصةول مةدار البحةث  يهةا ألدلةة الفةرعية اللليةة   بدراسةة الءواعةد التةي يملةن  :رابعاا  

 .بواسطتها استخراج األحلاع الفرعية

 . [45]أما  ي الفروع  البحث  يها  ي األحلاع الجزئية المتعلءة بفعل المللف

 : أوجه التالزع بين الموةوعين :خامساا 

 :حدر أوجه التالزع بين موةوعي علم األصول والفروع  يما يليرن

أ
]
يفتر  كل من موةوع األصول والفروع  ي األحلاع من الحيثية  ةي كةل منهمةا،  األحلةاع رسةتخرج مةن موةةوع األصةول، واألحلةاع  

 .رطبه علط موةوع الفروع
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ب
]
 ي الدليل الفرعي، وللن نظر األصولي كلةي  ينظةر إلةط  يظهر من موةوع األصول والفروع أن كال من األصولي والفروعي ينظر 

 .األدلة من حيث الجملة، أما صاحل الفروع  ينظر إليها نظرة رفديلية، ليحلم بواسطة رلك األدلة

ة الفةرعية و ي ختاع ه ا المطلل نءول   يملن أن يلون الفروعي  ءيها إ  بعد أن يلون أصوليا ألن الفءيه هو ال ل ينتج الفروع عن األدلة

بواسطة الءواعد األصولية وإطاله اسم الفءيه علط حا ل الفروع ال ل   قدرة لةه علةط اسةتنباط أحلامهةا مخةالف لحءيءةة مةدلول لفةل الفءيةه 

 . المدطل  عليه عند األصوليين

 :التالز  بين األصول والفروع في الخالف: المطلب الثالث

 ةي المسةائل األصةولية مةن أهةم النءةاط التةي يتجلةط  يهةا ثمةرة ربةط األصةول بةالفروع وأهةم  إن ربط الخال   ي المسائل الفرعية بالخال 

رربيةة المللةة الفءهيةة المهي ةة للءةدرة علةط الالسةتد ل والتةرجي  للةتملن مةن رفريةع :  وائد رد الفروع المختلةف  يهةا إلةط الءواعةد األصةولية

ستنباط أحلاع مةا يتجةدد مةن الحةوادث الطارئةة مةن األدلةة الفةرعية بواسةطة الءواعةد المسائل علط قواعدها األصولية، وبه ه المللة يملن ا

ولهة ا كةةان التطلةع موجةةود  ةي جميةةع األوسةاط العلميةةة لمعر ةة حءيءةة الدةةلة بةين الفةةروع واألصةول بواسةةطة النظةر إلةةط . [46]األصةولية

رير الندوص و ءهها ورمييز العالقةة الجليةة بةين مةنهج ا سةتنباط األحلاع منسوبة إلط مدادرها ، وب لك يتم إدرا  العالقة المهمة بين رح

عند العلماء وبين ما رررل علط ذلةك مةن  وائةد،  ةالنظرة الموةةوعية للمنةاهج التةي قةاع عليهةا ا سةتنباط و هةم الندةوص وقواعةد رخةريج 

وحملنةا علةط حسةن الظةن بهةم ولألسةف نجةد  ةي هة ا األحلاع منها رطلعنا علط أسباب اختال هم ورمنعنا من الءدح  ي اجتهةادات المجتهةدين 

الزمان من يءع  ي اجتهادات المجتهدين بسبل قدوره عن  هم مدار  ه ه ا جتهادات  لم يلن اختال  سلفنا الدال   ي المسائل الفرعيةة 

مية مةن غيةر راع، وإنمةا كةان عةن التي استنبطوها من األدلة الفرعية وليد الهوا والفهوة ، ولم يلن عن زيغ و  انحرا  و  كان عن ر

 .[47]أسباب يع ر لمثلها المخطئ ويفجر أجرا واحدا، ويحمد المديل ويفجر أجرين   ال من هللا ورحمة

 العلماء استثمروا مدادر الفريعة واجتهدوا طاقتهم  ي استنباط األحلةاع مةن هة ه المدةادر وإن اختلفةل ءرا هةم ربعةا  خةتال  منةاهجهم 

ل التي يسير عليها كةل واحةد مةنهم  ةي بنةاء األحلةاع عليهةا حسةل  همةه، وبهة ا العمةل ثبتةوا لنةا طةره ا جتهةاد ويسةروا و ختال  األصو

 . مسالله بما ءراهم هللا من سعة الفلر وبعد النظر وسالمة الفطرة وحسن الءدد وقوة البيان

ة وكةةان ا خةةتال   ةةي الءواعةةد األصةةولية مةةن أهةةم أبةةاب ومةن هنةةا وجةةدت مةةن كتةةل  ةةي بيةةان أسةةباب اخةةتال  العلمةةاء  ةةي األحلةةاع الفرعيةة

، ذلك أنه وقع الخال  بين األصوليين  ي بعض الءواعد األصولية التةي يثبتهةا بع ةهم وينفيهةا [48]ا ختال   ي الفروع إن لم يلن أهمها

 .بنية عليها والعائدة إليهاءخرون أو  ي شروط بعض الءواعد األصولية ، ونفأ عن ه ا الخال  خال   ي الفروع الفءهية الم
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ومةةن هنةةا ُوجةةدت الةةدواعي لةةدا العلمةةاء الةة ين أحةةاطوا بةةالعلمين علةةم األصةةول وعلةةم الفةةروع إلةةط التدةةنيف  ةةي أثةةر الخةةال   ةةي الءواعةةد 

علةط أثةر األصولية علط الفروع الفءهية ليخرجوا باألصول من البحث النظرل إلةط الواقةع العملةي، وليطلعةوا غيةرهم ممةن لةم يبلةغ رربةتهم 

 .[49]األصول  ي الفروع

ولمعر ة أثر ا ختال   ي المسائل األصولية علط المسائل الفرعية  البد أن يلون الباحث مطلعا علط الفروع  ي شتط الم اهل الفءهيةة ثةم 

يلةون أصةوليا متعمءةا  أن يلون ذا قدرة علط الربط بيدرا  األصول مع خال ها واللتابة  ي مثل ه ا أي ا الموةوع رتطلل من اللارل أن

 .[31]عالما بجوانل ا رفاه والخال  لربط الفرع الفءهي بأصله  ي كل م هل ربطا محلما   خلل  يه و  اةطراب

إن  ي رد المسائل الفرعية إلط الءواعد األصولية وبيان األصول التي ينتهي إليها ا خةتال  رعريةف بةأن ا خةتال   ةي جملتةه  :والخالصة

 .[31] ختال  الممنوع ألنه لم ينفأ عن عبث أو هوا وإنما كان  ي حدود الظني ال ل يحل ا ختال   يهلم يلن من ا

 :أمثلة تطبيقية علا التالز  بين األصول والفروع: المبحث الثالث

 :ليءاش عليهما غيرهماإن األمثلة التطبيءية له ا الموةوع كثيرة   رنحدر وللن نءتدر علط مثالين يلونان كفيالن  ي بيان المءدود 

أن األمةر المطلةه المجةةرد عةن الءةرائن يءت ةي الفةةور وهةي قاعةدة أصةولية بنةط عليهةةا  روعةا  ةي المة هل الفةةا عي  مة هل الفةا عي . 1

واحتج  ي ذلك بأنه لو جاز التأخير لجاز إما إلط غاية معينةة أو   إلةط غايةة معينةة واألول باطةل ألنةه خةره اؤجمةاع والثةاني أي ةا باطةل 

 . من جواز التر    إلط غاية وذلك ينا ي الءول بوجوبهألن التأخير   إلط غاية معينة يت 

وطائفة من علماء األصول إلط أنه علط التراخي، وجعلوا ه ه الءاعدة أصال لهم كالفا عية واحتجوا  ةي ذلةك  وذهل أصحاب أبي حنيفة  

إليةه سةواء  تعةين الزمةان بعةد ذلةك اعتبةارا و    ةبأن األمر له د لة علط استدعاء الفعل و  د لة له علط الزمان بل األزمنةة كلهةا باؤةةا

 د لة عليه بل حل الفعل مةن الوقةل الثةاني كحظةه مةن الوقةل األول  لمةا جةاز  ةي األول جةاز  ةي الثةاني ويتفةرع عةن هة ا األصةل مسةائل

 :كثيرة

ه المتءةدع وعنةد أصةحاب أبةي ألن األمةر عنةده للفةور  بنةط هة ا الفةرع علةط أصةل منها أن الزكاة رجل علط الفةور عنةد الفةا عي  .أ 

 .حنيفة رجل الزكاة علط التراخي بناء علط أصلهم المتءدع أن األمر علط التراخي   الفور خال ا للفا عية

ومنها أي ا أن المال إذا حال عليه الحول ووجبل الزكاة ورملن من أدائها ثةم رلةف لةم رسةءط الزكةاة عنةد أصةحاب الفةا عي ألنةه   .ب 

ر  عدةط بةالمنع  تنةزل منزلةة مةا لةو رلةف  أنةه ي ةمن وعنةد أصةحاب أبةي حنيفةة رسةءط الزكةاة ألن األمةر ألمر عندهم علط الفو

 .[34]عندهم علط التراخي  ال عديان لجواز التأخير عندهم مع التراخي  ي األمر ألنه مءت اه
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ةي المدلول عليه بءول هللا رعالط ﴿و  رأكلوا أمةواللم األصل ال ل ربنط عليه العءود المالية من المعامالت الجارية بين العباد إرباع الترا. 4

 .هل ا التوثيه بالنسبة لآليات اللريمة[ 188:سورة البءرة]بينلم بالباطل إ  إن رلون رجارة عن رراف منلم﴾ 

ن اقت ةل -أمةرا  هةاهرا  ألنةه يفةترط  يهةا أن رلةون  -غير أن حءيءة الرةا لمةا كانةل أمةرا  خفيةا  وةةميرا  قلبيةا    يدةل  ألن يلةون علةة  

 الحلمة رد الخله إلط مرد كلي هاهر وةابط جلي يستدل به عليه، وهو اؤيجاب والءبول الدا ن علط رةا العاقدين، ثم طةرد الفةا عي 

نفس مةن قاعدره  ي المحا ظة علط حدود الفرع وةوابطه، ولم يجوز إلحاه غيرهما بهمان وذلك  ن باط الءول  ي الد لة علط ما  ةي الة

 .  المعاني بخال  بءية األدلة، ول ا أبطل الفا عي المعاطاة التي   صياة  يها بناء  علط أصله الم كور

ألنها ردل علط التراةي وهللا يءول ﴿أو أن نفعل  ي أموالنا مةا نفةاء﴾  ألحه بهما المعاطاة ورأا أنها بيع وأبو حنيفة  
[

87: هةود
]
 خةالف . 

 .  أبو حنيفة بناء علط التخريج

ه ا األصل وه ا ا ستد ل  يه نظر  ين المدير إليةه يةفدل إلةط انحةالل الءواعةد بأجمعهةا وأبطةال ال ةوابط بأسةرها  أنهةا وإن دلةل علةط 

 .[33]الرةا للن الفرع أعتبر رةا خاصا وهو الرةا ال ل يت منه اؤيجاب والءبول

 ائج والتوصياتوفيها أهم الهت: الخاتمة

 :و ي نهاية الختاع نسأل هللا حسن الختاع  ي الدنيا ويوع يحفر األناع روصل الباحث إلط أبرز النتائج التالية

 .الخارمة ورت من أبرز النتائج التي روصل إليها الباحث

 : أوالا الهتائج

إن حءيءة األصول هي األدلة التي ربنط عليها الفروع واررباط األصول بالفروع اررباط المبنةي بةالمبني عليةه  همةا متالزمةان   انفلةا  . 1 

 . بينهما

رلن  أهمية الربط بين األصول والفروع الفءهية للفءيه وللمدرش والمفتي ومن لم يربط الفروع باألصول وقع  ي التخبط  ي األحلاع ولم. 4

وبالربط بينهمةا رحدةل لنةا معر ةة مةا يسةتجد مةن الءدةايا التةي طةرأت  ةي هة ا . عنده الءدرة علط استخراج األحلاع  ي الحوادث المستجدة

العدر علط غير مثال سابه وليس  يها نص كء ايا الحاسوب واألنترنل إجراء العءود عةن طريءةه والتلءةي  الدةناعي والةرحم المسةتعار 

 .  رها من الء ايا التي طرأت  ي العدر الحديثوا ستنساخ وغي

 . إن للعلماء ةوابط ومعايير استخرجوا بها الفروع من األصول  البد من معر تها للل باحث  ي الفروع الفءهية. 3
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ءةي و  يلةون ا ررباط ببن األصول  ي التأصيل والتءعيد ألنةه بةه يةدر  منفةأ الحلةم ومدركةه حتةط يخةرج باألصةول إلةط الواقةع التطبي. ٥

 .   منحدرا  ي الجانل النظرل  ءط  يلون أصول الفءه علم    ائدة  يه و  ثمرة

ربط األصول بةالفروع يطلعنةا علةط منفةأ الخةال  وسةببه وبةه نةتملن مةن التةرجي  بةين أقةوال الفءهةاء وهةو مةا يجعلنةا نءةرب المواهةل . ٦

 . ا سواه من األقوالبع ها من بعض ورر  التعدل والعلو  علط رأل واحد ونب  م

إن علم التخريج هو العلم ال ل يخرج األصول من الحيز النظرل إلط الحيز التطبيءةي و  غنةط لةدارش األصةول عةن دراسةته مةع علةم .  ٧

 .  أصول الفءه والفروع الفءهية

عن التفريع من هجوع الخدوع الة ل الربط بين األصول والفروع يملننا من ا طالع علط حلمة التفريع ومءاصده  نتملن من الد اع . ٨

يدعون الفريعة لم رعد صالحة للتطبيه  ي ه ا الزمان ويلون الرد علةيهم ببيةان قةدرة الفةريعة علةط اسةتيعاب حاجةات النةاش  ةي الحاةةر 

 .والمستءبل وه ا بأصول التفريع والحلمة التفريعية والءياش ال ل يعمم الندوص

 : رم وةع بعض التوصيات وهي و ي ةوء النتائج :التوصيات: يانياا 

يوصي الباحث المدرسين والباحثين  ي الفءه واألصةول بتبيةين الةتالزع بينهمةا ورد الفةروع إلةط األصةول ليتملةك الطالةل المللةة الفءهيةة  .1

 .  وأهلية ا جتهاد  ي المسائل المعاصرة المستجدة

وع وإعطةاء الطالةل الفرصةة للجمةع بةين الدراسةة النظريةة والتطبيءيةة حتةط عدع التفرقة  ي التدريس ورأهيل الفءهاء بين األصول والفر. 4

 . رحدل له المللة  ستخراج الفروع

 . ا هتماع بعلم رخريج الفروع كونه العلم المخرج ألصول الفءه من الحيز النظرل إلط الحيز التطبيءي. 3

 . ا هتماع بمءاصد التفريع كونها رلهمنا المءدد التفريعي للحلم ال ل به رلون الفريعة مرنة وقابلة للل عدر وحين. 4
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[

بدون راريخ
]
 .41ص. مفسسة شباب الجامعة اؤسلندرية: مدر. 1ط. أصول الفءه اؤسالمي. 

. التركي، عبد اهللا عبد المحسن[ 31[ ]46[ ]45]
[
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]
. ٣ط. أسباب اخةتال  الفءهةاء للتركةيمءدمة الفيخ عبد الرزاه عفيفي للتاب . 

 . 15ص. 11ص. مفسسة الرسالة: بيروت

. الخن، مدطفط سعيد[ 49[ ]47]
[

ه1416
]
 . 9ص. مفسسة الرسالة: بيروت. 4ط. أثر ا ختال   ي الءواعد األصولية. 

. األسنول عبد الرحيم بن الحسن[ 48]
[

ه1411
]
ل دار اللتة: بيةروت. 1ط. حسةن هيتةو: رحءيةه. التمهيد  ي رخريج الفروع علط األصةول. 

 . 9ص. 11ص. العلمية

. محمود بن أحمد. الزنجاني[ 33[ ]31]
[

ه1398
]
 . 14ص. 118ص. مفسسة الرسالة: بيروت. 4ط. رخريج الفروع علط األصول. 

 .13مءدمة محمد أديل الدال  لتخريج الفروع علط األصول ص[ 34]
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ABSTRACT 

The lexical industry is considered one of the fields that makes its primary goal is to represent the 

semantics of lexical units, whether they are verbal or objective dictionaries. Here, the problem of the 

semantic representation adopted by the Arabic dictionary is presented. This problem makes us ask the 

question: Does the Arabic dictionary benefit in its semantic representation of the vocabulary of what 

was presented or presented by the theoretical semantic studies, both old and recent? 

The aim of this paper is to try to answer this question. Where we will start from the Arab and 

Western theoretical brushes and compare it with what the Arabic lexicon offers, with the work being 

limited to the phenomenon of synonymy, and working on the "Al-Waseet Lexicon" blog, adopting a 

comparative analytical approach. Let us finally stand on the extent of compatibility between theoretical 

and applied, and the extent of the ability of the Arabic dictionary to provide a semantic representation 

that contributes to the performance of the basic function of language as a means of clear knowledge 

through achieving understanding and understanding. 

Key words: semantics - synonyms - Dictionary - Arabic linguistics - cognitive linguistics 
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 الملخص

تعتبر الصناعة المعجمية من المجاالت التي تجعل هدفها األول هو تمثيل دالالت الوحدات المعجمية، سواء كانت معاجم لفظية    

هل يستفيد المعجم : هذا اإلشكال يجعلنا نطرح السؤال. وهنا يطرح إشكال التمثيل الداللي الذي يعتمده المعجم العربي. موضوعية أم

 تقدمه الدراسات الداللية النظرية قديمها وحديثها؟ ي للمفردات مما قدمته أوالعربي في تمثيله الدالل

حيث سننطلق من الفرش النظري العربي والغربي ونقارنه بما يقدمه . وهدف هذه الورقة هو محاولة اإلجابة على هذا السؤال

لنقف  ؛مقارنا   تحليليا   معتمدين بذلك منهجا  " الوسيط المعجم" المعجم العربي، مع حصر العمل في ظاهرة الترادف، واالشتغال على مدونة 

في النهاية على مدى التوافق بين النظري والتطبيقي، وعلى مدى قدرة المعجم العربي على تقديم تمثيل داللي يسهم في أداء الوظيفة 

 .األساس للغة باعتبارها وسيلة للمعرفة الواضحة من خالل تحقيق الفهم واإلفهام

 . المعرفيةاللسانيات  –اللسانيات العربية  –المعجم  –الترادف  –الداللة : مفتاحيةالكلمات ال
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 : التقديم

دون ذكنر . إن المعنى هو القدح المقدس الذي ال تسعى وراءه اللسانيات فقط، ولكن أيضا الفلسفة وعلم الننفس وعلنم األعصناب» 

تبرز هذه المقولة أهمية المعننى باعتبناره الهندف النذي تسنعى علنوم مختلفنة (. 2002)جاكندوف . «مجاالت أبعد كالنظرية الثقافية واألدبية

فالمعنى هو الميزة التي يتفرد بها اإلنسان عن غيره منن المخلوقنات، وهنو . ه وإدراك كنهه، وكشف كيفية تمثله وتمثيلهإلى اإلمساك بتالبيب

 ...الذي يمكن اإلنسان من تنظيم حياته ومن أن يحكم ويصنف ويرفض ويقبل

المعجمية، سواء كانت معاجم لفظينة وتعتبر الصناعة المعجمية من المجاالت التي تجعل هدفها األول هو تمثيل دالالت الوحدات 

وإذا كننان هنندف القنناموس. أم موضننوعية
1
هننو جمننع عنندد مننن مفننردات اللغننة وإرفاقهننا بمعلوماتهننا الصننوتية والتركيبيننة والدالليننة مننن أجننل  

المعجنم العربني، هنذا  إشنكال التمثينل النداللي النذي يعتمندهحمايتها من الضياع، وضبط دالالتها وأوجه التباين بينها؛ فهذا يدفعنا إلنى طنرح 

تقدمه الدراسات الداللية النظرية قنديمها  هل يستفيد المعجم العربي في تمثيله الداللي للمفردات مما قدمته أو: اإلشكال يجعلنا نطرح السؤال

 وحديثها؟

غربني ونقارننه بمنا حيث سننطلق من الفرش النظنري العربني وال. ومن ثمَّ فهدف هذه الورقة هو محاولة اإلجابة على هذا السؤال

معتمنندين بنذلك منهجننا  تحليليننا  " المعجنم الوسننيط" يقدمنه المعجننم العربنني، منع حصننر العمننل فني ظنناهرة التننرادف، واالشنتغال علننى مدونننة 

أداء مقارنا ، لنقف في النهاية على مدى التوافق بين النظري والتطبيقي، وعلى مدى قدرة المعجم العربي على تقديم تمثينل داللني يسنهم فني 

.الوظيفنننننننننننة األسننننننننننناس للغنننننننننننة باعتبارهنننننننننننا وسنننننننننننيلة للمعرفنننننننننننة الواضنننننننننننحة منننننننننننن خنننننننننننالل تحقينننننننننننق الفهنننننننننننم واإلفهنننننننننننام

                                                             
1
. منفردا للداللة على ذلك المؤلف الذي يضم عددا من مفردات اللغة مرفقة بمعلومات عنها صوتية وتركيبية وداللية Dictionnary( القاموس)نستعمل مصلح   

 .بناء على ما قدمه الدكتور الفاسي الفهري( Lexiconالمعجم الذهني ) الذي قد يلتبس مع مفهوم ( المعجم) وذلك تمييزا لمصطلح 
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 الداللة بين التراث العربي والدرس اللساني الحديث

 بين الطرح اللغوي والتصور النفسي: الداللة في التراث العربي 1-1

 مفهوم الداللة 1- 1 -1

أحندهما : الندال والنالم أصنالن» (: ه593ت) اسم له أصالن كما بيَّن ابنن فنارس: الداللة لغة  إذا بحثنا في المعاجم العربية نجد أن 

األمنارة فني الشنيء، وهنو بني ن : دللنت فنالن علنى الطرينق، والندليل: إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، واآلخر اضطراب فني الشنيء، كنأن نقنول

الد اللة والدَّاللة
2
 [ 1]« شيء، إذا اضطربتدلدل ال: واألصل اآلخر قولهم. 

والندليل ... سندده إلينه: دله على الشيء يدله دال وداللة فاندل» (:ه111ت)وداللة اللفظ هي هدايته إلى معناه كما يقول ابن منظور

علنى تجنارة  ينا أيهنا النذين آمننوا هنل أدلكنم» :ومن الشواهد على معننى اإلرشناد والهداينة قنول ا تعنالى[. 2]«الدال: ما يستدل به، والدليل

لكن المالحظ أن صاحب القاموس المحيط يزيد إضافة على منا سنبق فني تعريفنه للداللنة، ويعتبنر أن المقصنود [. 5]«تنجيكم من عذاب أليم

 [.4]فقولنا إن مدلول لفظ كذا هو كذا، أي معناه هو كذا. بلفظ الداللة هو المعنى

 :نستنتج من هذه التعريفات اللغوية ما يلي 

 . من المثنيات، فهي مفتوحة العين ومكسورتها( الداللة)كلمة  -

 .هو اإلبانة والهداية والتسديد باألمارة أو الدليل( دلل)المعنى المحوري لمادة  -

 . الدليل هو الدال، أي ما به تحصل الداللة -

 .سيان( المعنى)أو لفظ ( الداللة)استعمال لفظة  -

الدليل هو فاعل الداللة، والداللة هي ما يمكن االستدالل به، والداللنة علنى الشنيء ( ه593ت)ري أما اصطالحا ، فقد اعتبر العسك

 .ما يمكن للناظر االستدالل بها عليه

وعالمة الشيء ما يعرف به المعلم له ومن شاركه في معرفته دون كل واحد، كالحجر تجعله عالمة على دفنين تدفننه فيكنون داللنة لنك "  -

يمكن غيرك أن يستدل به عليه إال إذا وافقته على ذلك كالتصفيق تجعله عالمة لمجيء زيد، فنال يكنون ذلنك داللنة إال لمنن  دون غيرك، وال

 [. 3"]يوافقك عليه، ثم يجوز أن تخرج الداللة على الشيء من أن تكون داللة عليه، فالعالمة تكون بالوضع والداللة باالقتضاء

                                                             
ل» : ورد في معجم لسان العرب يخالف ابن دريد رأي ابن فارس كما  2  .، مادة دل1ج« ودليلي بين الد اللة، بالكسر ال غير. الدَّاللة بالفتح، حرفة الدَّالَّ
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 :نخرج من هذا القول بأمرين

لهما الفعل القصدي الذي يحدثه المعلم عندما يضع العالمة، والعالقنة بنين المعلنم والعالمنة ذات طنابع حركني حسنب القصند واالختينار أو -

 .واالتفاق على الوضع أو اإلزالة بين واضعي العالمات

ما يحدث االتفاق االجتماعي تتحول العالمنة اجتماعية يدل عليها االتفاق بين معلم وآخر على داللة عالمة معينة، وعند ةثانيهما وجود نوا -

 .إلى داللة، وهذه الداللة تقتضي مدلولها، فالعالقة بينهما مستقرة غير حركية تتسم باالرتباط واالستدعاء المتبادل بين الدال والمدلول

امنت قاممنة علنى المعلنم فهني داللنة ، فالعالمنة منا د"المساحات الداللية المشتركة"وبرغم هذا التمييز بين العالمة والداللة، فهناك 

 [.3]عليه

وبرغم أن العسكري تبنى مبدأ قصدية الداللة، فإننا نالحظ في مواطن أخرى أنها قد تكون بقصد أو بدونه، أما القصند فنذلك قنول 

فيه حاضننة لسنيدنا موسنى تقصد إرشادهم إلى البيت الذي يمكن أن يجدوا [. 5]«إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله» :ا تعالى

، وإنمنا األرضنة دابنة األرض طبيعنة [5]«ما دلهم على موته إال دابة األرض» :، وأما بدون قصد فذلك قوله تعالى(والدته)وهو بيت أمها 

كشنفت أمنر  تغذيتها على الخشب ولم يكن قصدها أن تعلم الجن بموت سيدنا سليمان، إنما كانت تستجيب لحاجتها الغذامية الطبيعية وصندفة

 .موته

كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء األول هو الندال والثناني » :فيعرفها بأنها( ه818ت) أما الجرجاني 

وهذا التعريف ينسجم مع التعريف اللغوي في كون معرفة شيء ما موصولة بمعرفة شيء آخر يكون هو المرشد إليهنا، [. 8]«هو المدلول

اء التي تدل على غيرها كثيرة ومتعددة، قد تكون لفظينة أو غينر لفظينة، وهنذا تعرينف اتفنق علينه أهنل المينزان واألصنول والعربينة واألشي

ل القول في ذلك التهانوي   .، فيسمي األول داال  ويسمي الثاني مدلوال  [1]والمناظرة كما فصَّ

 :العالقة بين اللفظ والمعنى 1-1-2

تأثر علماء العرب بما قدمته الثقافة اليونانية قبلهم، فكان منهم فريق يؤيد فكنرة العالقنة الطبيعينة بنين اللفنظ وداللتنه مثنل عبناد بنن 

إن بين اللفظ ومدلوله عالقة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع، وإال كان تخصني  االسنم المعنين » :سليمان الصيمري، الذي كان يقول

ولكنن معظمهنم ال يأخنذون بهنذا الموقنف، ومنع ذلنك فقند حظينت العالقنة بنين اللفنظ وداللتنه [. 8]«ن ترجيحا  من غير مرجحبالمسمى المعي

» الذي ميز بين الرمز الصوتي وصيغته الصرفية وبنين مدلولنه الجزمني، حينث إن الكلنم ( ه180ت)سيبويه بدراسات كثيرة منها ما قام به 

منن » أمنا داللتنه ". اللفنظ" ، وكل واحد من هذه األقسنام يمكنن تسنميته [9]«نى ليس باسم وال فعلينصرف إلى اسم وفعل وحرف جاء لمع
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فنالنحو [. 9]«اختالف اللفظين الختالف المعنيين، واخنتالف اللفظنين والمعننى واحند، واتفناق اللفظنين واخنتالف المعنينين( العرب)كالمهم 

رس أن يبنندأ المصنننف مننن البسننيط إلننى المركننب، حيننث ينظننر إلننى المفننردة مننن المواضننع التنني ربطننت الشننكل بالمضننمون، واقتضننى النند

وخصامصها باعتبارها صيغة لها أحكام بحسب موقعها في الجملة، وإن كان المعجمي يتفق معه في االنطالق من المفردة فهو يختلنف عننه 

  .واها من المفرداتفي النظر إلى مدلول هذه الكلمة إما في وضعها السكوني أو في تآلفها المعنوي مع س

في تالقني المعناني علنى اخنتالف " ، ففي فصل "الخصام "فقد خص  لهذه العالقة فصوال  في كتابه ( ه592ت) ابن جني أما 

بكون كل منهما يجذب حاسة من يشمهن؛ فالمسك سمي كذلك ألنه يمسنك حاسنة ( الصوار)و( المسك)يربط بين كلمتي " األصول والمباني

ومعناها الجلد ألنه يمسك ما تحته، وبالمقاييس نفسها جعنل مجموعنة منن األفعنال واألسنماء " الَمسك"ا، ودليله على ذلك من يشمه ويجتذبه

خليقنة، ضنريبة، غرينزة، : ومنن األسنماء. خلنق، ملنس، طبنع، ضنرب: تشترك في داللة الخلق على صورة ثابتنة، ومنن هنذه األفعنال ننذكر

 ...طبيعة

 :ة عند القدماءالتصور النفسي للدالل 1-1-3

داللة األلفاظ على مدلوالتها ليسنت حقيقينة ذاتينة، خالفنا  لعبناد لننا أنهنا » : صريح في هذه العالقة بقوله( ه808ت)موقف الرازي 

، هنذا التغينر النداللي النذي يحكمنه المكنان والزمنان جعنل النرازي يعتبنر [10]«تتغير باختالف األمكنة واألزمنة، والذاتيات ال تكنون كنذلك

 داللة األلفاظ على معانيها ظنية وليست قطعية، وهو ال ينفي وجود مناسبة طبيعية بين اللفظ ومعناه مستشهدا بما قدمه ابن جني عن توافنق

كينف حلنل النرازي عناصنر الندليل : وهننا نتسناءل. األلفاظ لمعانيها، وبهذا فهو يقر بمناسبة اللفظ للمعنى لكن يرفض أن تكون ذاتية موجبة

 ؟اللغوي

وإنني سنميتها بهنذا » :يقنول[ 5]«وإنني سنميتها منريم» :لقد ميز الرازي بين االسم والمسمى والتسمية، فعن معنى قنول ا تعنالى

، ومن أدلته على ذلك أن االسنم [10]«اللفظ أي جعلت هذا اللفظ اسما  لها، وهذا يدل على أن االسم والمسمى والتسمية أمور ثالثة متغايرة 

إن األسننماء تكننون كثيننرة مننع أن المسننمى واحنند كاألسننماء المترادفننة، وقنند يكننون االسننم واحنندا  والمسننميات كثيننرة . مىمختلننف عننن المسنن

كالمشترك اللفظي، أما من أدلته على اختالف االسم عن التسمية فكون التسنمية عبنارة عنن تعينين اللفنظ المعنين لتعرينف الواضنع وإرادتنه، 

 . ةوأما االسم فهو تلك اللفظة المعين

لأللفناظ دالالت علنى منا فني » :ونجد في الجنزء األول للتفسنير الكبينر نصنا  تأسيسنيا  مهمنا  للعالقنة بنين اللفنظ والمعننى، يقنول فينه

األلفاظ تدل على المعناني؛ ألن المعناني هني التني عناهنا العناني، وهني أمنور ذهنينة، والندليل : األذهان ال ما في األعيان، ولهذا السبب يقال

أننا إذا رأيننا جسنما منن البعند وظننناه صنخرة قلننا إننه صنخرة، وإذا قربننا مننه وشناهدنا حركتنه وظننناه : األول: ذكرناه من وجهينعلى ما 
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طيرا قلنا إننه طينر، فنإذا ازداد القنرب علمننا أننه إنسنان فقلننا إننه إنسنان، فناختالف األسنماء عنند اخنتالف التصنورات الذهنينة يندل علنى أن 

العالم قنديم وقنال : أن اللفظ لو دل على الموجود الخارجي لكان إذا قال إنسان: الثاني. الصور الذهنية ال األعيان الخارجة مدلول األلفاظ هو

 العالم حادث، لزم كون العالم قديما  حادثا  معا وهنو محنال، أمنا إذا قلننا إنهنا دالنة علنى المعناني الذهنينة كنان هنذان القنوالن دالنين علنى: آخر

يحدد الرازي في هذا الن  المعنى بكونه الصورة الذهنية التي تتشكل [. 10]«الحكمين من هذين اإلنسانين وذلك ال يتناقضحصول هذين 

: قينل» لتحديد اللفظ، ولذلك كانت األلفاظ مختلفة باختالف التصورات الذهنية فهو اسم للصورة الذهنية ولنيس للموجنودات الخارجينة، فنإذا 

 [.10]«للفظ هذا المعنى، فالمراد أنه قصد بذكر ذلك اللفظ تعريف ذلك األمر المتصورإن القامل أراد بهذا ا

 :ومن هنا نستنتج أن الداللة عند الرازي تقوم على العناصر اآلتية 

 .اللفظ الذي يختاره العاني قصدا  لمناسبة المعنى: الدال -

 .لعانيالمعنى، الصورة الذهنية أو األمر المتصور في ذهن ا: المدلول -

 .األعيان الخارجة أو المحيط الخارجي: الموجودات الخارجية -

للغننة، حيننث تبنندأ العمليننة مننن تجربتننه مننع الموجننودات  الواضتت / العتتاني/ المتتتكلمكمننا نالحننظ أن الننرازي انطلننق فنني تحليلننه مننن 

ذي يعبر عننه، لنيخل  فني النهاينة إلنى أن معننى ال اللفظ/ الداليجعله يختار قصدا  المعنىيحمل  متصوراً ذهنياً الخارجية التي كونت لديه 

لما في الضنمامر، ولنو اختنار النناس غينر هنذه األلفناظ لهنذه معرفات الكالم اصطالح من الناس على جعل هذه األصوات والحروف بالذات 

 .المعاني واصطلحوا عليها لكانت هي المقبولة للتواصل والتفاهم فيما بينهم، وكانت كالما  أيضا  

 :الداللة في الدرس اللساني الحديث 1-2

 :مصطلح الداللة وأبعاده 1-2-1

باعتبناره Breal (1885 )فني أواخنر القنرن التاسنع عشنر منع اللغنوي الفرنسني برينل  Sémantiqueتبلور مصطلح علم الداللة 

: أي  Semantikosمنذكرها  Sêmantukéاشنتق المصنطلح منن الكلمنة اليونانينة المؤنثنة . علما من علوم اللغة إلى جانب علم الصوتيات

 وانتقل المصطلح إلى اإلنجليزية وأصبح مقبوال  دون لبس. Sémaإشارة  : يعني، يدل، ومصدره كلمة أي

Semantic [11 .](1892)ميز فريجيه وFrege  بين المعنى باعتباره كيانا موضوعيا في متناول العموم، وبين األفكنار المتصنفة بالذاتينة

 [.12]والتغير
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تعددت النظريات التي اشتغلت بالمعنى وكيفية تحققه، نذكر منها النظرية المرجعية والنظرية السلوكية ونظرينة األفكنار ونظرينة 

 .المعنى واالستعمال، لكننا سنركز على النحو التوليدي باعتباره نظرية نفسية طبعا ليس في بدايته لكن مع الجهود التي قدمها جاكندوف

ما يمتلك نظاما  من المعرفة منظمنا بطريقنة منا فني ذهننه، ولهنذا ينظنر النحنو التوليندي إلنى اللسنانيات باعتبارهنا إن من يتكلم لغة 

تعتبر دراسة اللغة جزءا  من علم النفس ألن اللغة مرآة الفكر، والفكر من منظور النحو التوليدي . جزءا  من علم النفس ومن العلوم الطبيعية

الموروث، له خصام  معينة في إنتاج وتأويل اللغة، ودراسة اللغة وفق هنذا المنظنور تمكنن منن معرفنة جنزء هو ذلك الجهاز اليبولوجي 

 .من هندسة الذهن البشري

فالمسنألة للداللنة،  (cognitive[ )12]حتى الذين اختاروا االنفصال عن المدرسة التوليدية يلتقون معهنا فني هنذا البعند المعرفني  

ت المعرفينة مسنألة طبيعننة المعننى، فننالمعنى ظناهرة معرفينة، لننذلك تنتم المسنناواة بنين المعننى والتصننور منن خننالل  األسناس بالنسنبة للسننانيا

ممننا يسننتدعي تننناول المعنننى علننى أسنناس كونننه عمليننة  Langacker.( 1981)عننند النكيكننر Conceptualizationالصننورنة / المفهمننة 

القضنية التني يتناولهنا » :Langackerتمدة من التجربة المادية، ولذلك يقنول النكيكنر معرفية، وبالتالي فالتصورات والتمثيالت الذهنية مس

موضوع التحليل الداللي هو اإلدراك البشري، والبنى التي تعنيه هي تلك التي يفرضنها المنرء علنى تجربتنه الشخصنية عبنر عملينة النشناط 

 [.15]«المعرفي

 :التصورية التصور النفسي والقيد المعرفي في الداللة 1-2-1

يعتبر جاكندوف أنه ال مجال للقول بمستوى داللي مستقل يتضمن التمثيالت المرتبطة بالمعنى، بل هناك مستوى تمثيلي أعنم هنو 

البنية التصورية، حيث يتم التقاط معلومات عن طريق اللغة أو أنساق معرفية غير لغوية، فتشكل في النذهن بنينة تصنورية تلعنب فيهنا هنذه 

فالبنية الداللية تنتقل بصفة مباشرة إلى الذهن بالطريقة ذاتها التي ينظم بها تجربتنه فني . المختلفة المصدر دورا  في تحديد الداللةالمعلومات 

فاآللينات التني نحتناج . العالم الخارجي، وهذا يعني أن مقاربة المعنى مقاربنة سنليمة تعنني الرجنوع إلنى المعرفنة غينر اللغوينة عنند اإلنسنان

معالجة المعلومات غير اللغوية تزودنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمعاني الموجودة في اللغة، وهذا يعني وجود مستوى تمثيلي إليها ل

وبهنذا » عام تلتقي فيه األنساق غير اللغوية بالنسق اللغوي، كما يعني أن النظرية الداللية هي جنزء منن النظرينة العامنة للبنينة التصنورية، 

 [.14]«نى الداللية مشتقة من التصورات عن طريق قواعد إسقاط، وهي بذلك طبقة فرعية من التصوراتتكون الب

من نتامج مقاربة جاكندوف في ما يخ  اكتساب اللغة، أن تعلم طبقات الدالالت ليس مرتبطا باللغة، ولتسنهيل األمنر علنى منتعلم 

ة يمكننه بواسنطتها أن ينربط  بهنا بنين اللغنة التني يسنمعها ويتكلمهنا وبنين اللغة ينبغي البحنث فني نظرينة تصنورية عنن قواعند إسنقاط بسنيط

 .تصوره العالم
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والبعد المعرفي مستلهم من طروحات معرفية حاولت تأسيس نظرينة تحناول تفسنير المعننى وحصنوله، مثنل القيند المعرفني النذي 

يعتمند هنذا القيند علنى (. 1983)الذهنينة عنند فوكنونيي ونظرينة الفضناءات ( 1984)وداللة األطر عند فيلمور ( 1985)اقترحه جاكندوف 

علم النفس التجريبني والمعرفني وبخاصنة منا توصنلت إلينه النظرينة الجشنطلتية، ويهندف إلنى تفسنير سنيرورات اإلدراك البشنري وعالقتنه 

بشنرية مثنل الجهناز الحسني  بالسلوك اللغوي، حيث يفترض وجنود مسنتويات للتمثينل النذهني تتضنافر فيهنا المعلومنات التني تقندمها أجهنزة

والحركي وتربط باللغة، فاألمر هنا مرتبط بكيفية رؤية اإلنسان للعالم وبناء حقيقتنه، باعتبنار اإلنسنان ذاتنا  مدركنة تتعندد ...( البصر والشم)

 .تقدم تفاصيلهوسامل تواصلها مع العالم وإدراكه والتفاعل معه، واللغة جزء من هذه الوسامل ومهمة ألنها تعبر عن االتصال و

 

 الترادف بين الطرح التراثي واللسانيات المعاصرة -1

 الترادف من المنظور العربي القديم 2-1

 :مفهوم الترادف 2-1-1

ِدف وهو ما تبع الشيء، وكل شيء تبع شيئا فهو ردفه، وإذا أتبع شيء خلنف " لسان العرب" ورد في معجم   أن الترادف من الرَّ

دافى ويقنال جناء . وردف الرجل وأردفه، ركب خلفه، وأردفه خلف الدابة، والردف، الراكب خلف الراكب. شيء فهو الترادف، والجمع الرُّ

. فالمترادفان من خالل هذا التعريف هما الذي يتبع أحدهما اآلخر، وال يكنون بموازاتنه أومحاذاتنه[. 2]تبع بعضاالقوم ردافى، أي بعضهم ي

 [.1]« التتابع: فالترادف. الراء والدال والفاء أصل واحد مطرد يدل عل اتباع الشيء» : وهذا ما يؤكده ابن فارس بقوله

وعرفنه الشنريف [. 13]« اختالف اللفظين والمعنى واحد نحو ذهنب وانطلنق» بكونه ( ه180ت )وفي االصطالح عرفه سيبويه 

[. 8]«عبارة عن االتحاد في المفهوم، وقيل هو توالي األلفاظ المفردة، الدالة علنى شنيء واحند باعتبنار واحند» : بأنه( ه818ت) الجرجاني 

ومنن أمثلنة . السرور، والحبور، والجذل والغبطة: فمن أمثلة المفرد. مفردين فقط أو يكون بين مركبين أيضاوالترادف قد يكون بين لفظين 

 [.18]حبوته، وأعطيته. وصلته، ورفدته. في غرة شبابه، وشرخه: المركب

األلفناظ المفنردة » :أن يتحرى ماهية الترادف بدقة وصرامة أكثر، فجعل األلفاظ المترادفة عننده هني( ه808ت )وحاول الرازي  

عنن اللفظتنين إذا دال « باعتبنار واحند»، وبقولننا «الحند»و« الرسم»عن« المفردة»: واحترزنا بقولنا. الدالة على مسمى واحد، باعتبار واحد

فإنهمننا مننن « الننناطق» و« الفصننيح » أو باعتبننار الصننفة وصننفة الصننفة ك « المهننند» و« الصننارم» علننى شننيء واحنند باعتبننار صننفتين ك 

 : وهو بهذا التعريف يخرج من الترادف ما يأتي[. 11]«لمتباينةا

 . فهو وإن كان يحدد معنى االسم ويفصل فيه ويبينه إال أنه مركب والترادف شرطه انفراد األلفاظ: الحد -
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 . الصفةكالسيف والمهند، وإن كانا يدالن على شيء واحد غير أن األول دال على الذات والثاني دال على : المتباينان -

 . ألن الثاني يفيد تقوية األول ال داللته: التوكيد -

 .ألن التابع وحده ال يفيد بل ال بد أن يذكر اللفظان مترابطين مثل عطشان نطشان: اإلتباع -

ترادفنة، األلفاظ التي بمعنى واحد تنقسم إلنى ألفناظ متنواردة، وألفناظ م» : ألكيا فيضيف مصطلحا  جديدا  في تعليقه في األصول أما

والمترادفة هني التني يقنام لفنظ مقنام لفنظ لمعنان متقاربنة . فالمتواردة كما تسمى الخمر عقارا  وصهباءا  وقهوة، والسبع أسدا  وليثا  وضرغاما  

اللتهنا ، وهني التني تتحند فني د"المتكافئة " فهو هنا يميز بين األلفاظ المتواردة، وهو ما سماه بعض المتأخرين [. 18]«يجمعها معنى واحد

 .على الذات، وتتباين في الصفات

خنالف  –تبين من خالل ما تقدم أن الرازي قد حاول تقنديم تحديند صنارم لمصنطلح التنرادف جعلنه خاصنا بنالمفرد دون المركنب 

ننا إلنى التعرينف ، باعتبار واحد وليس من التوكيد أو اإلتباع، ولكنه يقول بأن أحد اللفظين قد يكون أجلى منن اآلخنر، وهنذا يعنود ب-الرماني

يعني أنها ليست علنى الرتبنة نفسنها، وهنذا منا يؤكنده اسنم التفضنيل النذي . اللغوي الدال على التعاقب، أي وجود الشيء ردف وعقب اآلخر

كذلك ، ووظيفته يجلي ويوضح اللفظ اآلخر، مما يعني أن الترادف كما لم يعن لغة التطابق والمساواة فهو لم يعنه "أجلى" استعمله الرازي 

وهنذا التطنابق سننماه . فني االسنتعمال اللغنوي عامنة، وحتنى ابنن جننني النذي اسنتعمل التنرادف بمعننى التطنابق الننداللي بنين اللفظنين أو أكثنر

التالقي، فإنه يتحقق من خالل وجود معننى عنام مشنترك بنين عناصنر مقولنة المتنرادف، وينتقنل هنذا المعننى منن خنالل المجناز لينربط بنين 

 .المترادفات

 ترادف بين الوجود والغيابال -1

 :تالقي المعاني على اختالف المباني: أوالً 

من الذين يدافعون عن وجود الترادف في اللسان العربي، وقد بلغ شغفه بالترادف أن أوصل مترادفنات ( ه811ت )الفيروزآبادي 

، فقند خصن  (ه592ت )أمنا ابنن جنني ". النروض المسنلوف فني منا لنه اسنمان إلنى ألنوف" بعض األلفاظ إلى ألوف مثلمنا نجند فني كتابنه 

هنذا فصنل منن العربينة حسنن كثينر »: ، قال فني أولنه"ي تالقي  المعاني على اختالف األصول والمبانيف" للترادف فصال  لدراسته بعنوان 

المنفعة قوي الداللة على شرف هذه اللغة وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة، فتبحث عن أصل كل اسم منهنا، فتجنده مفضني المعننى 

فهنو يبحنث عنن نقنط تالقني معناني . التجاه لما سيقوم به العسنكري فني فقنرة موالينة،وهو هنا يتبع منهجا  معاكس ا[19]«إلى معنى صاحبه

المفردات، وعن الخيط الناظم والمعنى الجامع الذي يحقق هذا التالقي، حيث نجد أنه يربط بنين كلمتني المسنك والصنوار، بكنون كنل منهمنا 
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ومعناها الجلد ألنه يمسك ما " الَمسك"ذبها، ودليله على ذلك يجدب حاسة من يشمهن، فالمسك سمي كذلك ألنه يمسك حاسة من يشمه ويجت

خلنق، : وبالمقاييس نفسها جعل مجموعة من األفعال واألسنماء تشنترك فني داللنة الخلنق علنى صنورة ثابتنة، ومنن هنذه األفعنال ننذكر. تحته

 [19... ]خليقة، ضريبة، غريزة، طبيعة: ومن األسماء. ملس، طبع، ضرب

دو الترادف الذي تحدث عنه ابن جني قامما  علنى المجناز، ومثنال ذلنك أن الجلند يمسنك منا تحتنه والمسنك يمسنك إذا أمعنا النظر يب

. حاسة من يشمه، وهو تعبير مجازي فالمسك هنا ليس ماديا ، لنذلك جعلنه مرادفنا  للصنوار النذي يجنذب إلينه منن يشنمه ويمسنك حاسنة شنمه

أجلنوس : لتي يعتبرها قاممة في األساس على المجاز، ولكن ما قدمه ال يمنعنا من التساؤلوهذا ليس غريبا عن نظرة ابن جني عامة للغة وا

 اإلنسان هيئة واحدة أم أنماط مختلفة؟ أينظر اإلنسان إلى الشيء نظرة وحيدة أم نظرات مختلفة توجههنا حالتنه النفسنية وعالقتنه بالشنيء أو

وبالتالي فالبند أن يضنع . وصف بالثبات والسكون وهذا ما ال يتحقق لإلنسان بطبعهويكون الجواب أن لو كان ذلك نمطا  واحدا  ل. الشخ ؟

اإلنسان أفعاال  مختلفة للداللة علنى الحناالت المختلفنة، فنظنرة اإلعجناب تختلنف عنن نظنرة الحقند وتختلنف عنن لمنح البصنر وعنن التحنديق؛ 

 . د فوارق داللية بينهالذلك نفترض وجود معنى عام مشترك يجمعها في حقل داللي معين مع وجو

. فقد كان دقيقا  وصارما  في تحديد ما يمكن اعتباره ترادفا ، كما سنبق توضنيحه فني فقنرة سنابقة( ه808ت )أما فخر الدين الرازي 

تطنابقتين وقال أيضا بأن أحد المترادفين قد يكون أظهر من اآلخر، فيمكن أن يكون الجلي شرحا للخفي، وهذا يبين أنه ال وجود لمفنردتين م

على مستوى المعنى، وال يمكن إبدال الواحدة باألخرى في كل سياق تعبينري دون تغينر فني الداللنة، بنل إن المفنردات متقاربنة داللينا وهنذا 

 :التقارب يشكل بينها شبكات عالمقية متعددة نرصد منها اآلن ما ذكره الرازي

 مقولة المترادف                                                            

 (ب)تجلي وتشرح       اللفظة (        أ)اللفظة                                        

 :الفروق والمساحات الداللية:  ثانياً 

بينة التنرادف المطلنق، إال أننه يعتنز بوجنود هنذه الكلمنات المتقاربنة المعناني والتني تغنني اللغنة العر( ه593ت )يرفض ابن فارس 

 ويعدها من خصام  اللغة العربية، فالشيء الواحد قد يسمى بأسماء متعددة، لكن عند التدقيق فيها تتبنين الفنوارق بينهنا، ويتبنين أن للشنيء

 .  االسم واحد هو السيف وما بعده من األلقاب صفات، وكل صفة منها معناها غير معنى األخرى. اسما  واحدا  واألسماء األخرى صفاته

صنحيح  أننه ال ينفني وجنود . لعسكري فحدد أهدافه من كتابه في الرغبة في تحقيق الوضنوح البالغني وتفنيند مقولنة التنرادفأما ا

فني تقارب داللي بين األلفاظ، ولكنه يرفض التطابق الداللي التام بينها، ذلك أن التطابق بينها سيلغي الهدف الحقيقي منن وجودهنا والمتمثنل 
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التعبير للوصول إلى حقامقها، والفروق الموجودة بين الحقامق والتني تحندد وتمينز هوينة كنل حقيقنة هنو منا يندعو إلنى تحديد الدالالت بدقة و

وهنذا منا . تبني وجود فروق بين األلفاظ تميزها عن بعضها لتبين التمايز الحاصل بنين دالالتهنا وهنذا كلنه منن أجنل تحقينق معرفنة واضنحة

، بمعننى أن دراسنة الفنروق الفاصنلة [3]«يؤدي إلى المعرفة بوجوه الكالم، والوقوف على حقنامق معانينه كتابا ينفع الطالب،» : يبينه بقوله

تحدث العسكري عن المعنى الحقيقي الذي تهدف اللغة إلى إيصاله وهو هنا يذكرنا .  دالليا بين الكلمات هي ما يمكن من تحديد المعنى بدقة

يثة، وقد حدد العسنكري مجموعنة منن المعنايير يسنتند إليهنا خنالل تحليلنه لأللفناظ وبينان الفنروق بمفهوم المعنى الصحيح في اللسانيات الحد

 .بينها حتى يكون عمله إجراميا  ومنهجيا  

 الترادف في اللسانيات الحديثة 2-2

 :التصور الحديث للترادف 2-2-1

وتوضنيحه توضنيحا  تامنا ، وارتبطنت قضنية التننرادف بالنسنبة للمحندثين فقند أضنحت المسنألة أكثنر تشنعبا ، إذ حناولوا تعريفنه وتقسنيمه 

عندهم بتعريف المعنى من جهة وبنوع المعنى المقصود من جهة أخرى، فاختلفت المواقف حسب المرجعيات النظرية التني تؤطرهنا، وقند 

 :ميزوا بين أنواع من الترادف وأشباه الترادف كما يلي

 :الترادف وأشباه التراف: أوال

، وذلك حين يتطنابق اللفظنان تمنام المطابقنة وال يشنعر أبنناء (sameness)أو التماثل  (complet synonymy)الترادف الكامل  - أ

 .اللسان الواحد بأي فرق بينهما، ويبادلون بحرية بينهما في سياقات مختلفة، وهذا موضع الخالف

ن إلنننى درجنننة يصنننعب علنننى غينننر أو التقنننارب أو التشنننابه، وذلنننك حنننين يتقنننارب اللفظنننا (near synonymy)شنننبه التنننرادف   - ب

 .المتخصصين التمييز بينهما  مثل عام وسنة وحول

، وذلك حين تتقارب المعاني لكن يختلف كل لفظ عن اآلخر، ويمكن التمثيل لنه بكلمنات  (semantic relation)التقارب الداللي  - ج

 .كل حقل داللي على حدة

، 2يصندق فيهنا س 1كان في كنل المواقنف الممكننة التني يصندق فيهنا سإذا  2يستلزم س 1، بمعنى س(entailement )االستلزام  -د

 .مثل قام محمد من فراشه في الساعة العاشرة، فهذا يستلزم كان محمد في فراشه قبل الساعة العاشرة

 .استخدام التعبير المماثل أو الجمل المترادفة الذي يتحقق من خالل التحويل أو التبديل أو االندماج المعجمي -ه
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وذلك حين يتطابق اللفظان أو العبارتان في لسانين مختلفين، أو داخل اللسان الواحد حين يختلنف مسنتوى  (translation)الترجمة  -و

 . الخطاب كأن يترجم ن  شعري إلى ن  نثري

 .صتفسيرا  ل  سعندما يكون  (interpretation)التفسير  -ز

 :تعريف الترادف الكامل: ثانيا

الترادف الكامل حسب المرجع النظري الذي يؤطره والمنهج المتبع في تعريف المعنى ونوعه، ومنن هنذه المفناهيم يختلف مفهوم 

 :نجد

 .فإن التعبيرين يكونان مترادفين إذا كان يمكن تبادلهما في أي جملة دون تغيير القيمة الحقيقية للجملة B.Matsبالنسبة ل  - أ

فالكلمات المترادفة هي الكلمات التي تنتمي إلنى نفنس الننوع الكالمني، وتبادلهمنا ال ينؤدي إلنى تغينر فني  Lahrerبالنسبة لـ   - ب

 . وهذا ما اشترطه الفخر الرازي أيضا في الترادف المعنى أو في تركيب الجملة،

 .هنية ذاتهابالنسبة ألصحاب النظرية التصورية فالترادف يتحقق إذا كان التعبيران يدالن على الصورة الذ -ج

 .بالنسبة للنظرية اإلشارية فالترادف يتحقق إذا كان التعبيران يستعمالن بنفس الكيفية مع الشيء نفسه -د

 .بالنسبة ألصحاب النظرية السلوكية يتحقق الترادف عن طريق اتصال كل منهما بنفس المثير واالستجابة -ه

 . إذا اشترك اللفظان في مجموع الصفات التمييزيةبالنسبة ألصحاب النظرية التحليلية يتحقق الترادف  -و

 (.(أ)يتضمن ( ب)، و(ب)يتضمن ( أ)يكونان مترادفين إذا كان ( ب)و( أ: )الترادف تضمن من جانبين -ز

 :الترادف بين اإلثبات واإلنكار 2-2-2

بلومفيلند )يبدو أن أغلب اللسانيين في الغرب على إنكار الترادف التام، فاالختالف الصوتي ال بد أن يصنحبه اخنتالف فني المعننى 

وهنذا منا أشنار إلينه العسنكري فني . ، وإذا كانت الكلمتان مترادفتين من جميع النواحي فال مبرر لوجودهما معا في اللسان الواحند(وهاريس

وجود لفظين يمكن أن يحل أحدهما مكان اآلخر دون حدوث تغير في  Goodman و Lahrerرادف؛ ولهذا ينفي أيضا سبب نفيه وجود الت

لهمنا الداللة الحقيقية، ولو اشترطنا الترادف التام فلن توجد مترادفات، بل عدد من المفردات المتشابهة إلى حد كبير في المعنى، ويمكنن تباد

 .ون غيرهابصورة جزمية في بعض السياقات د
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إذا ما وقع هذا الترادف التام فالعادة أن يكنون ذلنك لفتنرة قصنيرة محندودة، » : إذ يقول Ullmannوفي هذا االتجاه يذهب أولمان 

ن حيث إن الغموض الذي يعتري المدلول واأللوان أو الظالل المعنوية ذات الصبغة العاطفية واالنفعالية التي تحيط بهنذا المندلول ال تلبنث أ

ل على تحطيمه وتقويض أركانه، وكذلك سرعان ما تظهر بالتدريج فنروق معنوينة دقيقنة بنين األلفناظ المترادفنة بحينث يصنبح كنل لفنظ تعم

 [.20]«منها مالمما ومناسبا للتعبير عن جانب واحد فقط من الجوانب المختلفة للمدلول الواحد 

 :التمثيل الداللي ألفعال الملكية في المعجم الوسيط – 3

عندما نتصفح المعجم  نجده يقدم المداخل المعجمية على أنها أفعال متناوبة في الشرح، بمعنى أنه يمكن استعمال فعل بدل اآلخر   

 : دون تغير في الداللة وإن تغيرت مكونات البنيات الجملية، كما يلي

 . إياه فالنا  الشيء، ناوله  أعطى (أ( 1

له) ناوله( ب  . أعطاه إياه(: الشيء) (نوَّ

 .إياه بال عوض ، أعطاه(له الشيء) :وهب( ج

 . الشيء، وهبه، منحه الدابة أقرضه إياها: منحه( د

 . أعطاه: حباء وحبوة( فالنا)حبا ( ه

  ".قال لفتاه آتنا غذاءنا: " أتى به إليه ــــ أعطاه إياه، وفي التنزيل العزيز( فالنا  الشيءَ )آتى ( و

ا في هذه األفعال نالحظ أنها فعال  تنتمي إلى حقل داللي واحند، وهنو الحقنل الندال علنى الملكينة، وبالتنالي ينربط بينهنا لكن إذا تمعن

معنى عام جماعي، لكن كل فعل منها يحمل سمات داللية خاصة به تميزه عن األفعال األخرى التي يتقاسم معها جوانب منن المعننى، وهنو 

الحظنا في ما تقندم منن الفنرش النظنري أننه ال وجنود للتنرادف المعجمني بمعننى التطنابق النداللي بنين  وقد [.21]ما يسمى بالمعنى الفرادى

وإن اشتراك مجموعة من األلفاظ إنما يكنون فني .  -كما ذكر الرازي في فقرة سابقة  –لفظين أو أكثر، بل إن ثانيهما يجلي ويوضح أولهما 

وهنذا منا تؤكنده اللسنانيات المعرفينة الينوم مثلمنا . جود مساحات داللية خاصة بكل لفنظ دون غينرهالمعنى العام المشترك بينها، دون إلغاء و

باإلضافة إلى مبندأ مهنم فني علنم الننفس المعرفني مفناده أن النذاكرة ليسنت عملينة تسنجيل . قدم جاكندوف سابقا من خالل النظرية التصورية

النذهن، بمعننى أن اإلنسنان ال يستحضنر الفعنل / إلى مفهوم الخطاطنة فني النذاكرةسلبي، بل هي عملية بحث وتحليل وتصنيف، ويعيدنا هذا 

 . مستقال، بل ضمن خطاطة ذهنية تتضمن ما هو لغوي وما هو غير لغوي
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الطبقة األولى موجبة يتحول فيها الوضنع منن : بناء على ما تقدم  يمكن تقسيم األفعال التي تندرج ضمن حقل الملكية إلى طبقتين 

[قيمة مورد -]
3
 -]إلنى [ قيمنة منورد ]+ ، والطبقة الثانينة سنالبة يتحنول فيهنا الوضنع منن (أعطى، منح) ومن أمثلتها [ قيمة مورد]+ إلى  

 .وسنكتفي في هذا السياق بتحليل نماذج من األفعال الموجبة(. خسر، فقد) ومن أمثلتها [ 22[ ]قيمة مورد

 :أفعال الملكية الموجبة -1

 . إياه فالنا  الشيء، ناوله: أعى (أ 

له) ناوله( ب  . أعطاه إياه(: الشيء) (نوَّ

 .إياه بال عوض أعطاه( له الشيء)وهب ( ج

 .إياها الشيء، وهبه، منحه الدابة أقرضه: منحه( د

حبنا وغيرهنا،  –آتنى  –مننح  –وهنب  –نالحظ أن الفعل أعطى ورد مقابال  لمجموعة من أفعال الملكينة علنى التنناوب مثنل نناول 

بنال : لكنن اإلضنافات التني تنرد مرافقنة لكنل فعنل لتوضنيح المعننى أكثنر مثنل. وكأن لها المعنى نفسه، وهنذا يطنرح تنداخال داللينا فيمنا بينهنا

ولتوضيح ذلك نعتمد بعض . تبين أن هذه األفعال ليس لها المعنى نفسه، بل لكل منها سمات داللية تميزه عن غيره  -ا أقرضه إياه -عوض

 :الخصام  التمييزية

 اتجاه المحور -1-1

 :ينتقل في اتجاه واحد( وهب)نالحظ أن المحور في الفعل 

 .أعطى بال عوض: وهب (1

في حين أن . الموهوب له، دون أن تعود في االتجاه المعاكس/ المستفيد( ب)الواهب إلى / ذالمنف/ الفاعل( أ)المحور تنتقل من / أي أن الهبة

عنندما يمنحنه ( ب)إلنى ( أ)أي انتقال المحور مؤقتنا  منن . يعبر تصوريا عن انتقالين( منح)المحور في البنية الموضوعية التي ينتقيها الفعل 

وهنذه العملينة يمكنن أن . يعيدها إليه حيث موضوع المنحة ال يستقر نهاميا عنند الممننوحعندما ( أ)إلى ( ب)موضوع المنحة، ثم انتقاله من 

 :نمثل لها بما يلي

 أقرضه إياها: منحه الدابة (2

 مستفيد( ب)منفذ، محور         ( أ)

 منفذ( ب)مستفيد، محور            ( أ)

                                                             
3
إذا كان من الجيد للشخ  أن يملكهن بمعنى أنه (Resource value )وتكون لموضوع معين قيمة مورد (. 2001)عند جاكندوف " قيمة مورد" ورد مصطلح   

 (Utility value)أو قيمة منفعة (Affective value )ل حدث ذي قيمة عاطفية يتيح احتما
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 :التراتبية  1-2

له) ناوله (1  .أعطاه إياه(: الشيء) (نوَّ

 .أعطاه: وحبوةحباء ( فالنا)حبا  (2

قد يتساوى العنصران في القيمة االعتبارية؛ أي أن المنفذ والمستفيد موجودان في الرتبة االعتبارية ذاتها، كأن يناول ( ناول)في الفعل 

لنك تندل علنى وجنود تراتبينة بنين المنفنذ والمسنتفيد، ومنن ذ( حبنا)فني حنين أن الفعنل . الصديق صديقه كوب الماء وهما على طاولة الطعنام

 :وهو ما يمكن أن نمثله كما يلي. ا تعالى/ الفاعل/ اإلنسان هنا أقل رتبة من المنفذ/ الطير/حباه ا صوتا جميال، فالمستفيد : قولنا

 المستفيد= المنفذ : الفعل ناول (1

 المستفيد< المنفذ : الفعل حبا  (2

 :االمتداد في الزمن 1-5

لكونهنا تندل علنى أحنداث وقعنت وانتهنت ولنيس لهنا امتنداد زمنني فني [ مستقبل -]نجد أن األفعال وهب، حبا، ناول توسم بالسمة 

ألن الحندث [ مسنتقبل]+ في حين أن الفعل منح يمكنن وسنمه بسنمة . المستقبل، أي أن موضوع الملكية انتقل إلى مالكه الجديد بصفة نهامية

 .دث لم ينته بعدله امتداد في المستقبل بما أن المانح ينتظر عودة المنحة إليه، فهو إذن ح

ألنها جميعا دالة على العطية وتحول (وهب، ناول، منح) يمعجم األفعال األخرى ( أعطى) كما اتضح لنا خالل التحليل أن الفعل 

 .الملكية، سواء كانت بعوض أو بدونه

 

 :الخالصة 4

الحديثنة لقضنية التنرادف، تبنين لننا أننه ال وجنود من خالل اعتمادنا على مقاربة وصفية مقارنة بنين الطنرح العربني القنديم واللسنانيات 

للترادف المعجمي بمعنى التطابق الداللي بين المفردات، والذي يتيح لنا توظيف لفظة مكان لفظنة أخنرى فني كنل السنياقات التواصنلية دون 

معنى فرادى خنا  بنه : يتضمن معنيينقيد أو شرط، وتبين لنا أن كل فعل ال يكتسب قيمته إال دخل المجموعة التي ينتمي إليها، وكل فعل 

 .يصلح لتمييزه عن غيره من أفعال مجموعته، ومعنى نواة مشترك بين أفعال الحقل الداللي

لنذلك فنأولى أن تنتم إعنادة النظنر فني طريقنة . ولكن المالحظ أن المعجم الوسيط ال يستحضر هذه األبعاد خالل تمثيله النداللي للتنرادف

 .واالستفادة مما تقدمه دراسات الداللة المعجميةتعريف المداخل المعجمية 
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the effect of elite behavior on organizational performance in the Kufa 

cement plant, and the valid sample for statistical analysis was (70) individuals, and it was distributed 

among the individuals who influence the administrative decision in the organization in question, and to 

analyze the questionnaires, the structural modeling method was used through modeling Molecular least 

squares using the famous advanced statistical program, SmartPLS v.3.2.6, and the importance of the 

study is that it is applied in an important economic sector, which is the industry sector, as it is the 

lifeblood of the economy because of its effective role in reducing imports, employing labor and 

supporting The national economy with national products, and the originality of the study was that it 

came to fill a knowledge gap represented by the absence of an Arab or foreign study to the knowledge of 

the researchers that dealt with the influence between the study variables in one hypothetical model, and 

the importance of this relationship in achieving excellence and superiority for the organization the study 

sample, and the method used was In this study, it is the descriptive analytical method, and the study 

reached a set of practical results, including that there is a direct significant effect relationship between 

elite behavior and organizational performance at the level of Significant (0.05), and it is possible to 

benefit from the results of the study, as paying attention to the behavior of the elite leads to improving 

the performance of workers and thus improving traditional and modern performance measures, which 

leads as a result to achieving good organizational performance, which is reflected in the achievement of 

the researched organization's goals and objectives in the medium term And long. 
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 الملخص

وكانت العينة الصالحة للتحليل ، داء التنظيمي في معمل اسمنت الكوفةاآل سلوك  النخبة على أثيرلى التعرف على تإهدفت الدراسة  

استعمال  لتحليل االستبانات تمفي المنظمة المبحوثة، و دارياإل فراد المؤثرين في القراراألقد وزعت على ، وفردا( 07)هي  االحصائي

  SmartPLS v.3.2.6,حصائي المتقدم المشهور ى الجزيئية باستخدام البرنامج اإلعبر نمذجة المربعات الصغر طريقة النمذجة الهيكلية

ن دور ذ يعد شريان االقتصاد النابض لما له م، إال وهو قطاع الصناعةأ نها مطبقة في قطاع اقتصادي مهمأفي  تتمثل أهمية الدراسةو

ها جاءت لتُسد فجوة أنب صالة الدراسةأم االقتصاد الوطني بمنتجات وطنية، وتمثلت دعفعال في تقليل االستيراد وتشغيل اليد العاملة و

نموذج فرضي واحد، أفي  جنبية على حد علم الباحثان تناولت التأثير بين متغيرات الدراسةأو أة ية تمثلت بعدم وجود دراسة عربيمعرف

كان المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي و همية هذه العالقة في تحقيق التميز والتفوق للمنظمة عينة الدراسة،أو

واألداء  ر معنوية مباشرة بين سلوك النخبةن هنالك عالقة تأثيأالعملية منها مجموعة من النتائج لى إ توصلت الدراسةوقد التحليلي، 

لى تحسين إن االهتمام بسلوك النخبة يؤدي أذ إ ليها الدراسةإاإلفادة من النتائج التي توصلت  يُمكن، و(7070)التنظيمي عند مستوى معنوية

لى تحقيق األداء التنظيمي الجيد الذي ينعكس في تحقيق إيثة مما تؤدي بالنتيجة دية والحدداء التقليالتالي تحسين مقايس اآلبداء العاملين وآ

 0الطويلوثة أهدافها وغاياتها على المدى المتوسط والمنظمة المبح

  0سمنت الكوفةإمعمل  ،داء التنظيمياأل، سلوك النخبة: الكلمات المفتاحية
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 منهجية الدراسة: المبحث األول

يقر معظم األكاديميين بأن هنالك مجموعة من الصعوبات التي تواجه المنظمات المختلفة حول العالم، والمتمثلة في : مشكلة الدراسة: أوال

داء صعوبة تحقيق األداء التنظيمي المتميز باللجوء إلى األدوات التقليدية بل على المنظمات أن تلجأ إلى أدوات جديدة لتحقيق األ

، ويتم ذلك عبر استعمال أدوات حديثة ومهمة في هذا المجال وبالتالي يعد سلوك النخبة أحد تلك الحلول المطروحة لتحقيق [1]التنظيمي

 .األداء التنظيمي لما ثبت من فعالية في المنظمات المختلفة حول العالم

في محاولة تحديد شكل ونوع العالقة بين سلوك النخبة واألداء التنظيمي، من خالل المشكلة أعاله فإن  ةوتتمثل مشكلة الدراسة الحالي

- : الدراسة الحالية تسعى لإلجابة عن التساؤل اآلتي

 ما هو أثر سلوك النخبة في تحقيق األداء التنظيمي؟ 

  -: ألهداف منهاتسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق مجموعة من ا: أهداف الدراسة: ثانيا

 0تقديم عرض مفاهيمي لسلوك النخبة واألداء التنظيمي -1

 0دراسة تأثير سلوك النخبة على األداء التنظيمي -2

 0تقديم مجموعة من التوصيات واالستنتاجات إلى المختصين والباحثين الستفادة منها -3

 :تتحدد أهمية  الدراسة في النقاط اآلتية: أهمية الدراسة: ثالثا

سات التي تناولت األثر بين سلوك النخبة واألداء التنظيمي في أنموذج فرضي واحد لذا فإن الدراسة الحالية تسعى قلة الدرا -1

 0إلى ردم الفجوة المعرفية بين متغيراتها

أهمية القطاع االقتصادي المبحوث أال وهو قطاع الصناعة الذي يعد شريان أساسي ورافد مهم القتصاد العراقي لما له من  -2

فعال في تشغيل العمالة الوطنية ورفد االقتصاد بمنتجات عراقية وبالتالي تقليل االستيراد األمر الذي يدعو الباحثين دور 

 0للقيام بعدد من البحوث والدراسات لدعمه وهذه الدراسة تندرج في هذا المجال

ى أدائها وإيصاله إلى مستوى تقديم مقترحات إلدارة المعمل المبحوث ووضعها موضع التنفيذ لغرض االرتقاء بمستو -3

 0 التفوق الذي ترمي إليه، بما يُؤثر إيجابا على خدمة الزبون العراقي

 : ، وكما يأتين فرضيات الدراسة هي عبارة عن تخمينات ذكية غير مؤكدة لكنها ممكنة االختبارإ: فرضيات الدراسة: رابعا

والتي تنبثق منها مجموعة فرضيات  "سلوك النخبة واألداء التنظيميوجود تأثير معنوي مباشر بين " تنص على الفرضية الرئيسة 

 : وهي
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 0وجود تأثير معنوي مباشر بين سلوك النخبة والمحور المالي -1

 0وجود تأثير معنوي مباشر بين سلوك النخبة ومحور الزبائن -2

 0وجود تأثير معنوي مباشر بين سلوك النخبة ومحور العمليات الداخلية -3

 0ي مباشر بين سلوك النخبة ومحور التعلم والنمووجود تأثير معنو -4

 : أداة الدراسة وطرائق جمع البيانات: خامسا

لإلجابة على تساؤالت الدراسة الحالية، وألجل التحليل االحصائي قام الباحثان بتطوير استبانة، وتعد االستبانة المصدر الرئيس لجمع 

باشر من قبل الباحثان على عينة الدراسة وتنقسم االستبانة إلى محورين أساسيين المعلومات عن عينة الدراسة وذلك بتوزيعها بشكل م

- : وكما يلي

الجنس، العمر، الحالة )ويتضمن المعلومات العامة عن بعض المتغيرات الشخصية لعينة الدراسة وتشتمل على : المحور األول -

 (االجتماعية، مستوى التعليم، سنوات الخبرة، الوظيفة

 -: فقرة تتعلق بمتغيرات الدراسة مقسمة على ثالثة أجزاء فرعية وكما يلي( 11)يتكون من : انيالمحور الث -

 0فقرة خاصة بمتغير سلوك النخبة( 8)يتضمن : الجزء األول -

 0فقرة خاصة بمتغير األداء التنظيمي( 11)يتضمن: الجزء الثاني -

 (0الرسائل واألطاريحالكتب، الدوريات والمجالت )أما مصادر جمع البيانات فتمثلت بـ

لتحديد مستوى االستجابة لدى  Five-point Likertاعتمد الدراسة الحالي مقياس ليكرت ذا التدرج الخماسي : مقياس الدراسة: سادسا

ولغرض قياس متغيرات الدراسة وأبعادها (0 ال أتفق تماما، ال أتفق،  محايد، أتفق، أتفق تماما)األفراد عينة الدراسة، ويتكون المقياس من 

ية إذ تم استخدام ثالثة أبعاد الفرعية ثم تبني مجموعة من المقاييس التي تم إجراء تعديالت وإضافات عليها لكي تتناسب وبيئة العمل العراق

موضح  لسلوك النخبة باعتباره متغير مستقل، أما المتغير التابع األداء التنظيمي فتم استخدام بطاقة األداء المتوازن بأبعادها األربعة وكما

 :كما يأتي( 2)و( 1)في الجدول أدناه، وكما في الجداول 
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 ر المستقلمقاييس استمارة االستبيان للمتغي :(1)جدول

 سلوك النخبة: المتغير االول

 المقاييس المعتمدة عدد الفقرات األبعاد

 3 الحسم 

 3 الكفاءة الذاتية  [4][3][2]

 2 التأثير التصاعدي
 

 .إعداد الباحثان باالعتماد على بعض الدراسات السابقة : المصدر 

 مقاييس استمارة استبيان للمتغير التابع :(2)جدول

 األداء التنظيمي: الثانيالمتغير 

 المقاييس المعتمدة عدد الفقرات المحاور

 3 المالي

[5][6][7][8] 
 2 الزبائن

 3 العمليات الداخلية

 3 التعلم والنمو
 

 إعداد الباحثان باالعتماد على بعض الدراسات السابقة : المصدر

األفراد المؤثرين في القرار في معمل إسمنت الكوفة من أجل إكمال متطلبات قام الباحثان باالستعانة بآراء : عينة الدراسة: سابعا

استبانة، وقد بلغ عدد االستبانات ( 82)الدراسة، وهم المدير ومعاونه ومدري األقسام والشعب والموظفين األقدم ومعاونيهم، وقد تم توزيع 

ينة الدراسة بشكل دقيق، قام المستجيبون باإلجابة عن مجموعة استبانة، وحتى يُمكن توصيف ع( 07)الصالحة للتحليل االحصائي هي 

وكما في الجدول ( الجنس، والحالة االجتماعية، والعمر، ومستوى التعليم، عدد سنوات الخبرة)من الفقرات تتعلق بالمعلومات الشخصية 

(30) 
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 وصف عينة المستجيبين :(3)جدول

 %النسبة المئوية  العدد التصنيف المتغير

 الجنس

 75.57 55 ذكر

 21.13 15 انثى

 100 77 المجموع

 الحالة االجتماعية

 35.71 25 أعزب

 07 12 متزوج

 1.24 3 غير ذلك

 100 77 المجموع

 العمر

21-37 0 5.57 

31-17 13 15.57 

11-57 37 12.55 

 37 21 57اعلى من 

 100 77 المجموع

 مستوى التعليم

 15.57 13 اعدادي

 27.11 14 دبلوم

 17.11 33 بكالوريوس

 7.11 5 دراسات عليا

 100 77 المجموع

 سنوات الخبرة

1-5 5 11.12 

6-10 9 12.55 

11-15 13 15.57 

16-20 17 21.25 

 32.55 23 20أكثر من 

 100 77 المجموع
 

 [9]: المصدر

الدراسة تتوافر فيهم مجموعة من الخصائص التي يمكن أن تساعد في تقديم معلومات دقيقة وشفافة أن المستجيبين لهذه ( 3)يظهر الجدول 

0 إذ أظهرت النتائج الخاصة بالجنس أن عدد الذكور أكثر من عدد اإلناث مما يؤكد سيادة الذكور0 تساهم في تحقيق أهداف الدراسة الحالي

وجين مثل النسبة األكبر، أما من ناحية المستوى التعليمي فالحصة األكبر كانت لحملة وأشار مؤشر الحالة االجتماعية إلى أن عدد المتز

ومن ناحية سنوات الخبرة نالحظ أن النسبة 0 شهادة البكالوريوس وهو ما يكون فهم كاف عند عينة الدراسة عن األسئلة المطروحة عليهم

 0ستبيان كونهم يملكون الخبرة في اإلجابة عن فقرات االستبيانسنة مما يعطي دقة لال 27األكبر كانت للذين خبرتهم أكثر من 

 : الحدود الزمانية والمكانية: ثامنا

 0تم تطبيق الدراسة في معملي إسمنت الكوفة، العراق :المكانية الحدود -1

فترة من ن الدراسة الحالية هي دراسة تطبيقية إذ بدأت بتوزيع االستبانات على عينة الدراسة الإ: الزمانية الحدود -2

 (27/1/27120)، أما مدة الدراسة كاملة فقد تمثلت بمدة سنة ابتداء من (27/1/2710)إلى ( 27/17/2712)
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 0تمثلت بالقيادات اإلدارية من مدرين ورؤساء أقسام في معمل إسمنت الكوفة: الحدود البشرية -3

 

 SmartPLS Vساليب اإلحصائية الموجودة في البرنامج االحصائي المتقدم استعمل الدراسة مجموعة من األ: أدوات الدراسة: اعاشر

لتحليل البيانات، وذلك لندرة البحوث والدراسات التي تستعمل هذا البرنامج المتقدم ودقة نتائجه التي من الممكن أن تساعد في التوصل  3.

إلى مجموعتين من  [10]لوصف عينة المستجيبين، ويشير  spss v.25إلى استنتاجات موضوعية ودقيقة، وكذلك تم استعمال برنامج 

 :األساليب اإلحصائية وهما

 (0الجيل األول)أساليب تحليل االنحدار والتباين والتي يشار إليها على أنها أساليب  -1

منها تحليل  ، والتي لها مميزات(الجيل الثاني)والتي يشار إليها على أنها أساليب ( SEM)أساليب نمذجة المعادلة الهيكلية  -2

 0[11]النماذج المعقدة، وتحليل متغيرات عديدة في آن واحد

 : إلى نوعين هما( SEM)وتقسم نمذجة المعادلة الهيكلية

تستعمل ألجل اختبار وتوكيد النظرية، وخاصة عندما تتطلب معايير جودة مطابقة، (: CB-SEM( )االرتباط)نمذجة التغاير (1

طبيعي للبيانات، وأهم البرامج االحصائية التي تستعمل هذه النمذجة هي وحجم عينة كبيرة نسبيا، وتوزيع 

(Amos),(Lisrel0) 

تستعمل ألجل قياس التأثير بين المتغيرات، والتنبؤ، وتطوير النظريات، (: pls-Sem)نمذجة المربعات الصغرى الجزيئية  (2

يرات، إذ يتطلب حجم عينة صغيرة، وال يتطلب توزيع ويمتاز هذا األسلوب بقدرته على تحليل النماذج المعقدة ومتعددة المتغ

 (Adanco 0), ( Smart Pls)طبيعي للبيانات، ومن أهم البرامج االحصائية التي تستعمل هذه النمذجة هي 

 : وقد استعمل الدراسة الحالي األساليب االحصائية اآلتية

 (20040±)ن تكون قيمته ضمن ويتم عن طريق اختبار التوزيع الطبيعي والذي يجب أ: فحص البيانات -1

 -:الذي يتكون من  اآلتي: التحليل الوصفي  -2

:منهج الدراسة: تاسعا  

 يتم االعتماد على المنهج الوصفي فيما يخص الجانب النظري، أما يخص الجانب العملي للدراسة فيتم استخدام المنهج التحليلي  

0المناسبة للوصول إلى االستنتاجات والتوصيات الخاصة بهذه الدراسة واستخدام األساليب االحصائية  
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يمثل مجموع القيم مقسومة على عددها، ويعد المقياس األكثر استعماال من بين المقاييس النزعة : المتوسط الحسابي    - أ

مقاييس التشتت للحصول على ، ويتأثر بالقيم المتطرفة لذلك نلجأ أيضا إلى استعمال (40:2714,توما وآخرون)المركزية

 0الصورة الكاملة

وهو الجذر التربيعي للتباين، ولذا هو حالة خاصة من التباين، واالنحراف المعياري يقل كلما زاد حجم : االنحراف المعياري - ب

 0ويوضح مدى انحراف القيم عن متوسطاتها[12]العينة 

 0ينة الدراسةيدل على اعلى إجابة حصلت عليها الفقرة بعد إجابة ع: Max  - ت

 0يدل على أقل إجابة حصلت عليها الفقرة بعد إجابة عينة الدراسة: Min - ث

 (1770( *0\المتوسط الحسابي المستخرج) )يتم احتسابها من خالل : األهمية النسبية - ج

 :والتي تتكون من اآلتي(: PLS-SEM)نمذجة المعادلة الهيكلية  -3

 المستخدمة في الدراسة الحالي(PLS-SEM)أساليب النمذجة الهيكلية  :(1)جدول

 

 النسبة المعيارية االداة االحصائية االنموذج

ية
كل

هي
 ال

لة
اد

مع
 ال

جة
مذ

ن
 

 أنموذج القياس

 (702)اعلى من االتساق الداخلي

 (700)اعلى من  الثبات

 الصدق التقاربي
متوسط التباين , (700)التشبع الخارجي يجب أن يكون أعلى من

 (7000)يكون أعلى من المستخلص يجب أن 

 انموذج هيكلي

 (-1,1)تتراوح قيمته بين معامل المسار

Rمعامل التحديد
2 

 على التوالي ضعيفة، متوسطة، كبيرة( 7000), (7007),(7020)

T-Value
 

 (1012)أعلى من 

p-Value  (7070)أقل من 
 

 .[11]:المصدر
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 الدراسةالمبحث الثاني األدب التربوي لمتغيرات 

 سلوك النخبة: القسم األول

 : هنالك عدة مفاهيم لسلوك النخبة منها اآلتييعد سلوك النخبة من األساليب الحديثة في المنظمات االدارية، و: مفهوم سلوك النخبة: اوال

بالشكل الذي يجعلهم ( الموهبة)وأخرى ذاتية ( الثروة، القدرة)هم مجموعة قليلة من األفراد تتوافر فيهم شروط موضوعية   -1

 0[13]متميزين عن باقي افراد المجتمع

بها هي في العادة تتكون من األفراد الذين يتمتعون بنفوذ ومناصب وسلطة، وهناك مجموعة من االعتبارات الذاتية التي يشترك  -2

 0[14]الذكاء، اإلبداع، الطموح )أفراد النخبة وهي 

هي تلك الطبقة التي تتميز بقدرتها على التأثير أكثر من غيرها على أفراد المنظمة مع جنيها لنتائج ملموسة بفعل هذا  -3

 0[15]التأثير

 

 :[16]من األهداف التي يسعى سلوك النخبة إلى تحقيقها هي ما يلي :أهداف النخبة: ثانيا

تهدف النخبة إلى مساعدة أفراد المنظمة لتعلم وإتقان مهارات جديدة في االنتاج والتسويق واإلدارة وبقية المجاالت مما تؤثر  -1

 0باإليجاب على رفع قدراتهم وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للمنظمة ككل

وذلك من خالل المهارات التي كسبوها من  ضمان أن أفراد المنظمة يمكن أن يصلوا إلى مستوى أعلى من الكفاءة الحالية  -2

 0النخبة

يعتبر سلوك النخبة من السلوكيات التنظيمية التي تهتم في إدارة المنظمة وكيفية اضفاء الطابع التعاوني وإبداء : أبعاد سلوك النخبة: ثالثا 

القرار يتم بعد التشاور مع النخب القائدة في  الرأي بين أفراد النخبة من أجل تحقيق أفضل قرار يخدم أو يصب في مصلحة المنظمة وهذا

 :[18]وهذه المعايير أو المكونات هي0 ، لذا فإن هنالك خمسة معايير أو مكونات لسلوك النخبة القيادية في المنظمة[17]المنظمة 

أي البدء في هيكلة إدارة المشروع من أجل ترسيخ األفكار في (:  ( Initiating Structureبدء المشروع أو بناء المشروع 0 1

 0أرض الواقع في إدارة المنظمة

 0النظر في إدارة البيانات التي تم هيكلتها في طرح األفكار ودراستها ضمن السياق سلوك النخبة Considerationالنظر 0 2

 0في إبداء القرارات نحو تحقيق أهداف مشروع المنظمة الحسم من قبل أعضاء أو إدارة النخبة Decisivenessالحسم 0 3
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يجب أن تمتاز إدارة المشروع من قبل النخبة بالكفاءة والقدرة على إدارة  Technical Competenceالكفاءة الفنية 0 4

 0يرتبط إلى حد كبير في رضا الموظفين0 المشروع أو المنظمة بشكل فني وبمهاره عالية وأن القائد الحسم

إن تباين قرارات سلوك النخبة يعتمد على تأثير هذا القرارت في إدارة المشروع  Upward Influenceلتأثير التصاعدي ا0 0

وكما يشير القائد النخبة في تأثير صعودي  أو المنظمة ومدى انجاز هذا العمل والذي سيعكس اهتمام النخبة في تحقيق أهداف المنظمة،

ك النخبة يتأثر مع أعضائه المرؤوسين في المسائل المتعلقة بإدارة الشخصية والمشاركة في القرارات إلى الدرجة التي يكون فيها سلو

           0 [19]السياسية في المنظمة

 األداء التنظيمي: القسم الثاني

منها عمله وبالتالي هو القدرة على قيام الفرد باألنشطة والمهام المختلفة التي يتكون  "يعرف األداء بأنه  : تعريف األداء التنظيمي: والأ

بما سمح ( الجودة، األجل، الخيار، السعر) للسلع والخدمات التي تستجيب لطلب السوق ( باستهالك القليل من الموارد )اإلنتاج بفعالية 

ام المنظمــة لمواردهــا الماديــة فهــو انعكــاس لكيفيــــــة اســتخد: أما األداء التنظيمــي، [20]بتحقيق فائض لتحريك النظام االقتصادي

وكذلك هو محـصلــــة لجميع العمليـات التـي تقـوم بهـا  والبــشريـــــة واستثمارها بالصورة التي تجعلها قادرة علــــــى تحقيق أهدافها،

 [21]. المنظمـــــة وأي خلـل فيهـا ال بـد مـن أن يؤشـره األداء الـذي يعـد مـرآة المنظمـة

 بطاقة األداء المتوازن هي األكثر شهرة وانتشارا على مستوى العالم وأنها سهلة الفهم للغاية: مفهوم بطاقة األداء المتوازن: ياثان

 Kaplan and Norton) وقد وضعت المفاهيم األساسية لبطاقة األداء المتوازن من قبل

 0[22]( 1112عام  Harvard Business Reviewفي مقال شهير تم نشره في جريدة )

 الحقائق"ويستند مفهوم بطاقة األداء المتوازن على افتراض أن المزايا التنافسية ال تستمد من 

 القابلة للقياس الكمي مثل كفاءة استخدام رأس المال وإنما من خالل الموجودات غير" المادية

الزبائن التي يجب أن تقاس وتدار، إذ أصبحت هذه العوامل الملموسة مثل الملكية الفكرية ومعرفة العاملين وقدراتهم والعالقات مع 

 .[23]مصادر ذات أهمية متزايدة للميزة التنافسية والنجاح االقتصادي على المدى الطويل في عصر المعلومات

 وكذلك هي عبارة عن نظام إدارة استراتيجي يقدم مخطط عن مسار وتقييم

عة محاور هي المحور المالي ومحور الزبائن ومحور العمليات الداخلية ومحور التعلم والنمو األهداف االستراتيجية للمنظمة باستخدام أرب

  وتصمم هذه

 .[24]المحاور بشكل تكاملي إذ يقيس المحور المالي األداء في الماضي وباقي المحاور تقيس العناصر التي تدعم األداء 

 : ي اآلتيوتتمثل محاورها ف: محاور بطاقة األداء المتوازن: ثالثا
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يتعلق بجمع  تاريخيا ظلت المقاييس المالية هي األداة الوحيدة بيد إدارة المنظمات لقياس األداء والذي: المحور المالي  -1

المعلومات فيما يتصل بالتقارير المالية ربع السنوية في نموذج المحاسبة الذي وضع منذ قرون، والتزال بعض المنظمات 

له في حساب المبالغ الطائلة التي من الممكن أن تحصل عليها المنظمة من الموجودات غير تستخدم هذا النموذج، رغم فش

وقد ركز الباحثون على قياس األداء المالي للمنظمة لسهولة فهم مدى المنظمة للنجاح االستراتيجي واالنجازات   الملموسة

ساليب إحصائية قوية ومعتمدة وموثوقة مثل الميزانيات التنظيمية من خالل المحور المالي ويتكون المحور المالي من أدوات وأ

أنه خالل العصر  ،إذ[25]الربح والخسارة والتحليل االحصائي للعائد على االستثمار والعائد على االسهم وبيانات تحقيق

لزبائن وتحفيز الماضي حيث كانت المقاييس المالية مالئمة لتقييم نجاح أي منظمة، إذ لم تكن المنظمات تعتمد على والء ا

  [26].العاملين لتحقيق النجاح للمنظمة

مجال األعمال إذ إن  خالل العقد الماضي كان هنالك نقاش حول كيفية خلق القيمة ومن يستطيع خلق القيمة في :محور الزبائن -2

ق القيمة من خالل عملية وجهة النظر التقليدية لألعمال القائمة على السلع هي السائدة والتي تنص على أن المنظمات تستطيع خل

ولكن مع تغير االتجاهات التسويقية إذ أصبح الزبائن أكثر معرفة، وأنهم يريدون زيادة القيمة في  ،اإلنتاج والتبادل في السوق

ويتعامل محور  [27] المنتجات التي يستخدمونها ويرغبون بأن يكونون جزءا من المنظمة لالنخراط في عملية خلق القيمة

ع قضايا التسويق الحديثة بما في ذلك تحديد القطاعات والفئات المستهدفة، وكذلك الحفاظ على الزبائن وتحقيق رضاهم الزبائن م

إذ يُجسد هذا المحور قدرة المنظمة   ووالئهم، بعبارة أخرى ُيمثل هذا المحور اإلجابة على السؤال، كيف تبدو المنظمة لزبائنها

فعالية ايصالها وخدمة الزبائن الشاملة وتحقيق رضاهم وأن العديد من المنظمات اليوم تُركز على تقديم جودة السلع والخدمات و

 0 [28]في رسالتها على الزبائن إذ أصبحت كيفية إدارة وتنظيم األداء من منظور الزبائن من أولويات اإلدارة العليا

أجل تلبية  التنافسية عليها اعتماد مؤشرات التمييز، منحتى تتمكن المنظمة من الحصول على الميزة  :محور العمليات الداخلية -3

                  حاجات الزبائن، وتعظيم العوائد وبناء العمليات التشغيلية طويلة األمد                                                           

الداخلية يمثل أحد أهم الفوارق بين بطاقة األداء المتوازن إذ إن عملية استخالص المقاييس واألهداف من خالل محور العمليات  

 وأنظمة قياس األداء التقليدية

للمنظمة إذ إن العمليات الداخلية هي اآلليات التي يتم من خاللها  ، يقوم هذا المحور على أساس تحليل العمليات الداخلية[29]

العمليات الداخلية من عمليات االبتكار الى خدمات ما بعد البيع  وإن على المنظمات تحديد سلسلة قيمة، تحقيق توقعات األداء

 للزبائن، أي من تحديد حاجات الزبائن إلى ربط متطلبات رضاهم جنبا الى جنب مع االستراتيجية والرؤية العامة للمنظمة

.[30]  
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 0خالل هذه العملية التطويريةعندما تتعلم المنظمات تُصبح أكثر فاعلية وأقوى تنافسياً من  :محور التعلم و النمو  -4

إذ تُحدد المحاور السابقة المعلمات األساسية األكثر أهمية لنجاح المنظمة منها الحفاظ على التكييف، وإن البقاء في ظل المنافسة 

يدة مع للسلع والخدمات وأن تكون لديها القدرة على ادخال عمليات جد الشديدة يتطلب من المنظمات إجراء التحسينات المستمرة

 توسيع

 القدرات، التعلم هو عامل حرج للنجاح، ألن

، ولتحقيق النجاح على  [31]ل المنظمات تُطور قدرة فريدة على التفكير وفهم معنى األخطاء بسرعة وتُحول افكارها إلى أفعا

قاييس الالزمة لتحقيق أهمية االستثمار للمستقبل، وصياغة األهداف والم المدى الطويل، تؤكد بطاقة األداء المتوازن على

، وتهتم مقاييس هذا المحور في بناء التحسين المستمر فيما يتعلق بالمنتجات [32] االستدامة التنظيمية في محور التعلم والنمو

على أن المنظمات يمكن أن تُحسن ( Kaplan and Norton)  والعمليات وأيضا خلق النمو على المدى الطويل حيث يؤكد 

تحقيق أهداف بطاقة األداء من خالل القدرة على إطالق منتجات جديدة وتحسين الكفاءة التشغيلية وخلق مزيد وتبتكر من أجل 

ذ أن عمليات االبتكار يمكن أن تكون أهم العمليات التي تقوم بها المنظمة لزيادة اإلنتاجية والحفاظ على الميزة ، إمن قيمة الزبائن

 0[33]ة اإلدارة ذا ما تتجاهل أهميتالتنافسية وتعزيز النمو من الداخل وه

 الجانب االحصائي للدراسة: المبحث الثالث

 اختبار التوزيع الطبيعي وجودة وموثوقية المقياس : اوال 

 :التوزيع الطبيعي -1

توزع يعد اختبار التوزيع الطبيعي من االختبارات الضرورية السيما في االختبارات اإلحصائية المعلمية التي تشترط أن يكون  

كون البيانات موزعة طبيعيا سوف يعمد إلى تقليل تشتت النتائج وبالتالي فإنه سوف يدعم دقة النتائج التي سيتم  [34]البيانات طبيعيا، أشار

لغرض اختبار  Kurtosisوالتفرطح  Skewnessفإنه تم إجراء اختبار التمايل  SPSSومن خالل استخدام برنامج 0 التوصل إليها

، وفي ما يأتي نتائج اختبار  [35]وفقا لـ  -2018و+ 2018بيعي للبيانات حيث إن القيم المقبولة لهما هو عندما تتراوح بين  التوزيع الط

 :التوزيع الطبيعي لمتغيرات مقياس الدراسة

لمتغير سلوك النخبة، إذ  SPSSإن نتائج اختبار التمايل والتفرطح باستخدام برنامج : التوزيع الطبيعي لمتغير سلوك النخبة - أ

، (0)أظهرت النتائج تحقيق متغير سلوك النخبة وأبعادها وفقراته للقيم المقبولة للتوزيع الطبيعي وكما هو موضح في الجدول 

 0وهذا ما يعزز من التوصل الى نتائج إحصائية دقيقة
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لمتغير األداء التنظيمي،  SPSSفرطح باستخدام برنامج نتائج اختبار التمايل والت إن : التوزيع الطبيعي لمتغير االداء التنظيمي  - ب

، وهذا ( 0)إذ أظهرت تحقيق متغير األداء التنظيمي وأبعاده وفقراته للقيم المقبولة للتوزيع الطبيعي وكما هو موضح في الجدول 

 0ما يعزز من التوصل إلى نتائج إحصائية دقيقة

 نتائج اختبار التوزيع لمتغيرات الدراسة :(5)جدول

Kurtosis Skewness المتغيرات الترميز Kurtosis Skewness المتغيرات الترميز 

1.171 1.212- Y 
االداء 

 التنظيمي
1.061 1.504 - X 

سلوك 

 النخبة

7.077- 7.747- Y11 

المحور 

 المالي

7.171 7.725- X11 

 بعد الحسم 

 

7.371 7.754- Y12 1.020 1.724- X12 

7.130- 7.023- Y13 1.217 1.170- X13 

1.586 1.702- Y1 1.463 -1.341 X1 

1.717 1.312- Y21 
محور 

 الزبائن

7.540 1.150- X21 

بعد الكفاءة 

 الذاتية

7.321- 7.707- Y22 7.511 1.210- X22 

0.968 7.403- Y2 7.175 1.023- X23 

7.701 7.701 Y31 
محور 

العمليات 

 الداخلية

7.257- -1.547- X2 

7.152- 7.535 Y32 7.025- 7.517- X31 
بعد التأثير 

 التصاعدي
7.324- 7.715- Y33 7.513- 7507. X32 

1.124 1.745- Y3 -.229- 0.583- X3 

7.120- 7.023- Y41 
محور 

التعلم و 

 النمو

7.321- 7.552- Y42 

7.537- 7.371- Y43 

0.340 7.057- Y4 

 [36]: المصدر

 تقييم جودة ومطابقة مقياس الدراسة: ثانيا

 ما خالل من القياس أنموذج تقييم يتمو ألجل تقييم جودة ومطابقة مقياس الدراسة علينا القيام باالختبارات الخاصة بالصدق والثبات،

 إمكانية إعطاء نفس النتائج عند إعاده اختباره، إلى المقياس ثبات يشير إذ(   (Reliabilityوالثبات  (Validity) ,بالصدق عليه يصطلح

 يعبر صدق المقياس لذلك يقيسه، يُفترض أن ما يقيس المقياس هل فهو يوضح الصدق المقياس  أما 0اتساقه عن لذلك يعبر ثبات المقياس

 (Hair0)، وفيما يلي الخطوات الالزمة لتقييم جودة مطابقة المقياس وفقا لــ[37]دقته عن

 Reliability  Internal Consistencyثبات االتساق الداخلي   -1

 The Compositeلتقييم جودة مطابقة مقياس الدراسة، علينا أوال أن نقوم باختبار االتساق الداخلي عن طريق معامل الثبات المركب 

Reliability(CR ) أو  702لية من الثبات وتعد مقبولة عندما تكون إذ تشير القيم العالية على درجات عا 1و  7والذي تتراوح قيمه بين
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للمتغير المستقل سلوك النخبة، والتي جميعها ضمن الحدود المقبولة إذ تراوحت ( CR)يوضح قيم ( 2)، إن الجدول [38]أعلى 

قد زادت أيضا  وهو مؤشر جيد على إثبات الفقرات، وبعد حذف بعض الفقرات فإن نتيجة ثبات االتساق الداخلي, (70102-70880)بين

إلى قيم الثبات المركب للمتغير ( 8)وكذلك يشير الجدول, (70101-70112)إذ أصبحت قيمه تتراوح بين (  0)كما موضح في الجدول 

مما يعني أنها ضمن الحدود المقبولة، وبعد حذف بعض الفقرات الضعيفة ( 70104-70072)التابع األداء التنظيمي، والتي تراوحت بين 

 (701820-70072)إذ أصبحت قيمه تتراوح بين ( 1)ة ثبات االتساق الداخلي قد زادت أيضا كما موضح في الجدول فإن نتيج

 Reliability of Scaleثبات المقياس             -2

قام الباحثان ، إذ (سلوك النخبة، اآلداء التنظيمي)لتحديد صالحية االستبيان ومالئمته وقياسه لمتغيرات الدراسة الحالي والمتمثلة بـ

 0[39]( 7007)، إن قيمة معامل الفا كرو نباخ يجب أن تكون أكبر من باالستعانة بمعامل الفا كرو نباخ

إذ أظهرت نتائجهما وجود ثبات عالي لفقرات مقياس الدراسة للمتغير المستقل سلوك النخبة إذ تراوحت قيمه ، (8)و( 2)وكما في الجدول

دة ومقبولة، وبعد حذف بعض الفقرات الضعيفة فإن قيمة اختبار الفا كرونباخ زادت أيضا للمتغير وهي قيم جي( 70177-70008)بين 

والمتغير التابع األداء التنظيمي تراوحت نتائجه بين , (70141-70800)إذ أصبحت تتراوح بين ( 0)المستقل وما هو موضح في الجدول 

وبعد حذف بعض الفقرات الضعيفة ( 70011)فأنها أشرت قيمة ضعيفة وهي (  y4)وهي قيم جيدة ومقبولة ما عدا بعد ( 70031-70080)

وبالتالي , (70122-70031)إذ أصبحت قيمه تتراوح بين ( 1)فإن قيمة الفا كرونباخ تغيرت لزيادة والقبول وكما هو موضح في الجدول 

 (70070)من إن قيمة معامل الفا كرو نباخ مقبولة لمتغير المستقل والتابع إذ كانت أكبر 

  Convergent Validityالصدق التقاربي  -3

والذي يحدد درجة ارتباط مقياسين لنفس المفهوم، ويتم تقييمه وفقا لـــ  Construct Validityيعتبر أحد أنواع صدق المتغير 

(Hair( )[40]من خالل ما يأتي: 

 Indicator Reliability( الفقرة)ثبات المؤشر - أ

أما إذا  700لفقرات البعد، والتي تكون معنوية عند درجة تشبع ( (Outer Loadingsو يتم احتسابه من خالل حساب التشبع الخارجي 

فإن علينا أن نفحص تأثير حذف هذه  الفقرات على إمكانية رفع قيمة الصدق المركب، أما إذا لم تؤثر هذه  700-704كان التشبع بين 

إن فيتم حذف الفقرة،  704ع قيمة الصدق المركب، فيتم االستبقاء على هذه الفقرات في حين إذا كان التشبع أقل من الفقرات المحذوفة برف

 hair et)هي أكبر من الحدود الدنيا المقبولة والتي حددها ( سلوك النخبة)جميع التشبعات الخارجية لفقرات المقياس للمتغير المستقل 

al,2010)فيما عدا فقرة واحدة (2)يم المعنوية للتشبع كما في الجدول، فأغلبها تجاوزت الق ،(x11 ) إال أن (700-702)إذ كانت بين ،

الباحثين قررا حذفها ألن حذفها يؤدي إلى زيادة ملموسة، مما يدل على أن البيانات الخاصة سلوك النخبة مالئمة إلجراء التحليالت 
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هي أكبر من الحدود الدنيا المقبولة، ( األداء التنظيمي)رجي لفقرات المقياس للمتغير التابع االحصائية السابقة، وأن جميع قيم التشبع الخا

، إال أن (700-702)إذ كانت قيمها بين ( y43)، فيما عدا فقرة واحدة وهي (8)والتي أغلبها تجاوزت القيم المعنوية للتشبع كما في الجدول 

 Hair et)دة ملموسة، وكذلك أدى حذفهما إلى زيادة في قيمة الثبات المركب حسب قاعدةالباحثين قررا حذفها ألن حذفها يؤدي إلى زيا

al,2017 0) 

 Average Variance Extracted( AVE)متوسط التباين المستخلص  - ب

أقل من أما اذا كان ( 700)معنويةعندما تتجاوز ( AVE)، وتكون (الفقرات)هو مجموع التشبعات التربيعية مقسومة على عدد مؤشرات 

( AVE)يوضح قيم ( 2)فأنه يشير إلى وجود تباين متبقي في خطأ الفقرات بدل أن يتم تفسيره من خالل المتغير، إن الجدول( 700)

للمتغير التابع األداء التنظيمي أن جميعها ( AVE)يشير إلى قيم ( 8)للمتغير المستقل سلوك النخبة أن جميعها مقبولة، وكذلك الجدول 

 0مقبولة

 نتائج اختبار الثبات واالتساق المركب والصدق التقاربي للمتغير المستقل  قبل التعديل :(0)لجدو

P-Value 

T 

 الصدق التقاربي الثبات و االتساق الداخلي

ITEM 
المعنوية اقل 

 (7.75)من
 الفا كرون باخ

الثبات 

 (CR)المركب

متوسط التباين 

 (AVE)المستخلص

 التشبع الخارجي

 (OL)للفقرة 

7.777 5.371 

7.755 7.507 7.043 

7.547 X11 

7.777 02.725 7.412 X12 

7.777 17.417 7.411 X13 

7.777 21.134 

7.555 7.412 7.777 

7.550 X21 

7.777 01.511 7.414 X22 

7.777 7.554 7.573 X23 

7.777 55.004 
7.477 7.452 7.474 

7.457 X31 

7.777 57.715 7.450 X32 

 

 [36]: المصدر
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المحسوبة كانت أكبر من الجدولية والتي ( (T-Valueإن جميع تقديرات المعلمة كانت معنوية للمتغير المستقل سلوك النخبة، إذ إن   

 (1)وكما في الجدول(7071)تدل على أنها بمعنوية ( 70777)، وهي بقيمة(7070)المحسوبة كانت (P-Value)وكذلك قيمة ( 1012)قيمتها

من نتائج فإن المقياس المستخدم في الدراسة الحالي لقياس سلوك النخبة ( 0)وكذلك خالصة القول وباالعتماد على ما ورد في الجدول

 0يتطابق مع افتراضات الجانب النظري( متغير مستقل)كـ

 نتائج اختبار الثبات واالتساق المركب والصدق التقاربي للمتغير المستقل بعد التعديل :(7)جدول

P-Value 

T 

 الصدق التقاربي الثبات و االتساق الداخلي

ITEM  المعنوية اقل

 من

(7.75) 

 الفا كرون باخ
الثبات 

 (CR)المركب

متوسط التباين 

 (AVE)المستخلص

 التشبع الخارجي

 (OL)للفقرة 

7.777 45.414 
7.411 7.471 7.411 

7.473 X12 

7.777 41.245 7.471 X13 

7.777 21.740 

7.555 7.412 7.777 

7.550 X21 

7.777 00.151 7.414 X22 

7.777 7.405 7.573 X23 

7.777 55.117 
7.477 7.452 7.474 

7.457 X31 

7.777 75.377 7.450 X32 

 

 [36]: المصدر
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 نتائج  اختبار الثبات واالتساق المركب والصدق التقاربي للمتغير التابع قبل التعديل :(5)جدول

P-value 

T 

 الصدق التقاربي الثبات و االتساق الداخلي

ITEM 
المعنوية اقل 

 (7.75)من 
 الفا كرون باخ

(CR ) الثبات

 المركب

متوسط التباين 

 (AVE)المستخلص

 تشبع الخارجي للفقرة

(OL) 

7.777 13.107 

7.714 7.555 7.077 

7.702 Y11 

7.777 17.575 7.701 Y12 

7.777 01.743 7.422 Y13 

7.777 4.210 
7.731 7.757 7.017 

7.753 Y21 

7.777 37.744 7.511 Y22 

7.777 25.711 

7.755 7.577 7.777 

7.543 Y31 

7.777 10.505 7.474 Y32 

7.777 4.750 7.770 Y31 

7.777 127.115 

7.544 7.575 7.034 

7.471 Y41 

7.777 54.145 7.405 Y42 

7.141 1.377 7.172 Y43 

 [36]: المصدر

المحسوبة كانت أكبر من الجدولية والتي ( (T-Valueإن جميع تقديرات المعلمة كانت معنوية للمتغير األداء التنظيمي، إذ إن قيمة 

،  ما عدا الفقرة ( 7071)تدل على أنها بمعنوية ( 70777)وهي بقيمة, ( 7070)المحسوبة كانت (P-Value)وكذلك قيمة , (1012)قيمتها

(y43 )من ( 9)، وكذلك خالصة القول وباالعتماد على ما ورد في الجدول (9)فأنها كانت غير معنوية والتي حذفها، وكما في الجدول

 0يتطابق مع افتراضات الجانب النظري( متغير تابع)قياس االداء التنظيمي كـنتائج فإن المقياس المستخدم في الدراسة الحالي ل
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 نتائج  اختبار الثبات واالتساق المركب والصدق التقاربي للمتغير التابع بعد التعديل :(4)جدول

P-value 

T 

 الصدق التقاربي الثبات و االتساق الداخلي

ITEM 
المعنوية اقل 

 (7.75)من 
 الفا كرون باخ

(CR ) الثبات

 المركب

متوسط التباين 

 (AVE)المستخلص

 الخارجي للفقرة تشبع

(OL) 

7.777 11.537 

7.714 7.555 7.077 

7.702 Y11 

7.777 4.545 7.701 Y12 

7.777 01.501 7.422 Y13 

 4.577 
7.731 7.757 7.017 

7.753 Y21 

7.777 25.723 7.511 Y22 

7.777 23.552 

7.755 7.577 7.777 

7.543 Y31 

7.777 11.413 7.474 Y32 

7.777 4.551 7.770 Y31 

7.777 107.730 
7.402 7.451 7.401 

7.452 Y41 

7.777 110.211 7.451 Y42 

 

 [36]: المصدر

الدراسة االحصائية وتنظيمها هو مجموعة من األساليب أو االختبارات، التي تعنى بجمع مفردات :التحليل االحصائي الوصفي: ثالثا

أو رسوم بيانية، من أجل تسهيل عملية فهم طبيعة المجتمع الدراسة  وتلخيصها وعرضها بطريقة غالبا ما تكون على شكل جداول

عة من الخاضعة لالختبار، لذا ومن أجل التعرف على اتجاهات وآراء المستجيبين فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة الحالي، تم استعمال مجمو

 :اختبارات التحليل االحصائي الوصفي وكما يلي

 :التحليل االحصائي الوصفي للمتغير المستقل سلوك النخبة(1

تشير نتائج التحليل االحصائي الوصفي إلى مستوى سلوك النخبة في عينة الدراسة من وجهة نظر المستجيبين، إذ إن المتوسط العام لهذا 

، ويعد هذا مؤشر على اتساق اإلجابات وتجانسها، وبما أن المتوسط العام (7.031)لمعياري العام هو واالنحراف ا( 1.155)المتغير هو 

، فإن هذا يعني أن هذا المتغير يعد متوافرا على وفق رؤى المستجيبين، ويعد كذلك مؤشرا على أن (3)أعلى من المتوسط الفرضي البالغ

 0به، وهو بطبيعة الحال انعكاس بشكل إيجابي إلى حد ما على إجاباتهم آرائهم تولي متغير سلوك النخبة اهتماما ال بأس

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 092 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 التحليل الوصفي لمتغير سلوك النخبة :(17)جدول

 الفقرة األسئلة المتوسط الحسابي االنحراف

7.031 1.155 X  سلوك النخبة 

 X11 القيادة العليا في معملنا لديها القدرة على حسم األمور لصالح المعمل 1.150 7.505

7.574 1.707 

القيادة العليا في معملنا يمتلكون قدرة على استغالل الفرص بما يخدم اهداف 

 المعمل
X12 

 X13 القيادة العليا في معملنا تركز على تبني استراتيجيات الحسم في اتخاذ القرار 1.277 7.421

7.732 1.111 X1 الحسم 

 X21 في اداء مهامهم المختلفةيمتلك القادة في معملنا الكفاءة  1.254 7.507

 X22 لدى القادة في معملنا مزيج من المهارات الفنية المرتبطة بعملهم 1.154 7.505

7.422 1.211 

يركز القادة في معملنا على خلق و الحصول على المهارات الفنية العالية 

 لتحقيق رضا الزبون
X23 

7.747 1.211 X2  الكفاءة الذاتية 

 X31 يكون اداء القادة في معملنا تصاعديا مع ضغوط العمل 1.175 7.551

 X32 القادة في معملنا دائما ما يقدمون افكارا ابداعية في وقت الصعوبات 1.107 7.527

7.740 1.172 X3 التأثير التصاعدي 

 

 [36]: المصدر

 :التحليل االحصائي الوصفي للمتغير التابع األداء التنظيمي(2

التحليل االحصائي الوصفي إلى مستوى األداء التنظيمي في عينة الدراسة من وجهة نظر المستجيبين، إذ إن المتوسط العام تشير نتائج 

، ويعد هذا مؤشر على اتساق اإلجابات وتجانسها، وبما أن المتوسط (70011)،  واالنحراف المعياري العام هو (40232)لهذا المتغير هو 

، فإن هذا يعني أن هذا المتغير يعد متوافرا على وفق رؤى المستجيبين، ويعد كذلك مؤشرا (3)فرضي البالغالعام أعلى من المتوسط ال

 0اهتماما ال بأس به، وهو بطبيعة الحال انعكاس بشكل إيجابي إلى حد ما على إجاباتهم األداء التنظيميعلى أن آرائهم تولي متغير 
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 التحليل الوصفي لمتغير األداء التنظيمي :(11)جدول

 الفقرة األسئلة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

70011 40232 Y االداء التنظيمي 

 Y11 يحقق المعمل ارباح جيدة 40208 70800

 Y12 هنالك زيادة في نسبة المبيعات في المعمل عن السنة السابقة 40202 70031

 Y13 مؤخرا مما انعكس على وضعه المالي أخفق المعمل 40181 70871

70202 40241 Y1 المحور المالي 

 Y21 نراقب منافسنا باستمرار للبحث عن افضل طريقة إلرضاء الزبائن 40222 70112

 Y22 استراتيجيتنا لتحقيق الميزة التنافسية هي فهم ماذا يريد الزبون 40202 70811

70212 40231 Y2 محور الزبائن 

70020 40244 
تتوافر في معملنا شروط وبيئة عمل مريحة للعاملين تجعلهم يعملون بشكل 

 جيد
Y31 

 Y32 يمتلك المعمل مرونة في وسائل تقديم المنتجات 40281 70872

 Y33 العاملون في المعمل قادرون على تقديم العمل االفضل كل يوم 40233 70873

70221 40202 Y3 محور العمليات الداخلية 

 Y41 يلتقى العاملون التدريب واالعداد الجيد 40181 70871

 Y42 يطور المعمل من اساليب تقديم المنتج 40377 70832

 Y43 يتم تبادل الخبرات بين العاملين في المعمل 40781 70021

70277 40113 Y4محور التعلم و النمو 
 

 [36]: المصدر

باختبار جودة مطابقة المقياس وكذلك إجراء االحصاء الوصفي فإن الخطوة التالية هي اختبار بعد أن تم القيام : اختبار الفرضيات: رابعا

 :فرضيات الدراسة الرئيسة والفرعية، وكما يلي

فإن الخطوة التالية "هنالك تأثير معنوي مباشر بين سلوك النخبة واألداء التنظيمي " والتي  تنص على :اختبار الفرضية الرئيسة: أوال

ء األنموذج الهيكلي للدراسة الحالية، والذي يمثل الفرضية الرئيسة إذ يوضح التأثير بين سلوك النخبة واألداء التنظيمي وكما في هي بنا

 : اآلتي( 1)الشكل

 

 

 

 

 األنموذج الهيكلي الكلي لسلوك النخبة في تأثير على األداء التنظيمي( 1)الشكل
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 [36]: المصدر

إلى إخفاء الفقرات التابعة للمتغير بسبب انتفاء ]+[ ، ويشير الرمز tاألرقام في األسهم تمثل معامل المسار وقيمة اختبار : مالحظة

 .الحاجة لها في تقييم األنموذج الهيكلي

 خالصة نتائج اختبار سلوك النخبة في التأثير على األداء التنظيمي و أبعاده :(12)جدول

Rقيمة  value- t المسارمعامل  المسار
2 

P النتيجة المعنوية 

Y1        X 7.427 00.247 7.50 7.777 قبول معنوي 

Y2        X 7.555 23.55 7.73 7.777 قبول معنوي 

Y3        X 7.417 15.570 7.53 7.777 قبول معنوي 

Y4        X 7.531 24.354 7.77 7.777 قبول معنوي 

Y        X 7.415 45.555 7.47 7.777 قبول معنوي 

 

 [36]: المصدر

المحسوبة، أعلى من الجدولية (t)إلى أن سلوك النخبة حقق تأثيرا معنويا  في األداء التنظيمي، إذ كانت  قيمة( 12)نالحظ من الجدول 

قيمتها هي ( (P-Value إذ كانت , (7070)عند مستوى معنوية , (7070)كانت أقل من ( P-Value)وكذلك قيمة , (10201)والتي قيمتها

 0وبالتالي قبول الفرضية( 7071)ما يدل على قبول الفرضية عند مستوى معنوية ( 70777)

وهي قيمة جيدة وعالية وتوضح وجود تأثير مباشر بين المتغيرين، ( 70148)أن قيمة المسار كانت هي ( 12)ونالحظ كذلك من الجدول 

R)وأن قيمة 
2

وبعد أن تم االنتهاء من  0من التغير الحاصلة في األداء التنظيمي%( 17)وهذا يعني أن سلوك النخبة يفسر ( 7017)كانت( 

 : رئيسة للدراسة سيتم اختبار الفرضيات الفرعية، وكاآلتياختبار الفرضية ال

 "هنالك عالقة تأثير معنوي بين سلوك النخبة والمحور المالي"تنص على : الفرضية الفرعية األولى .1

لجدولية المحسوبة، أعلى من ا(t)إلى أن سلوك النخبة حقق تأثيرا معنويا  في المحور المالي، إذ كانت  قيمة ( 12)نالحظ من الجدول 

قيمتها هي ( (P-Value إذ كانت , (7070)عند مستوى معنوية , (7070)كانت أقل من ( P-Value)وكذلك قيمة , (10201)والتي قيمتها

 0وبالتالي قبول الفرضية( 7071)ما يدل على قبول الفرضية عند مستوى معنوية ( 70777)
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وهي قيمة جيدة وعالية وتوضح وجود تأثير مباشر بين المتغيرين، ( 70120)أن قيمة المسار كانت هي ( 12)ونالحظ كذلك  من الجدول 

R)وأن قيمة 
2

 0من التغير الحاصلة في المحور المالي%( 82)وهذا يعني أن سلوك النخبة  يفسر ( 7082)كانت( 

 "عالقة تأثير معنوي بين سلوك النخبة ومحور الزبائنهنالك "تنص على : الفرضية الفرعية الثانية .2

المحسوبة، أعلى من الجدولية (t)إلى أن سلوك النخبة حقق تأثيرا معنويا  في محور الزبائن، إذ كانت  قيمة ( 12)نالحظ من الجدول 

قيمتها هي ( (P-Value إذ كانت , (7070)عند مستوى معنوية , (7070)كانت أقل من ( P-Value)وكذلك قيمة , (10201)والتي قيمتها

 0وبالتالي قبول الفرضية(  7071)ما يدل على قبول الفرضية عند مستوى معنوية ( 70777)

وهي قيمة جيدة وعالية وتوضح وجود تأثير مباشر بين المتغيرين، ( 70808)أن قيمة المسار كانت هي ( 12)ونالحظ كذلك  من الجدول 

R)وأن قيمة 
2

        0من التغير الحاصل في محور الزبائن%( 03)ا يعني أن سلوك النخبة يفسر وهذ( 7003)كانت ( 

 "هنالك عالقة تأثير معنوي بين سلوك النخبة ومحور العمليات الداخلية"تنص على : الفرضية الفرعية الثالثة .3

أعلى من , المحسوبة (t)الداخلية، اذ كانت  قيمةإلى أن سلوك النخبة حقق تأثيرا معنويا في محور العمليات ( 12)نالحظ من الجدول 

( (P-Value إذ كانت , (7070)عند مستوى معنوية , (7070)كانت أقل من ( P-Value)وكذلك قيمة , (10201)الجدولية والتي قيمتها

( 12)كذلك من الجدول  وبالتالي قبول الفرضية، ونالحظ(  7071)ما يدل على قبول الفرضية عند مستوى معنوية ( 70777)قيمتها هي 

R)وأن قيمة وهي قيمة جيدة وعالية وتوضح وجود تأثير مباشر بين المتغيرين، ( 7011)أن قيمة المسار كانت هي 
2

وهذا ( 7083)كانت ( 

 0من التغير الحاصل في محور العمليات الداخلية%( 83)يعني أن سلوك النخبة  يفسر 

 "ك عالقة تأثير معنوي بين سلوك النخبة ومحور التعلم و النموهنال"تنص على : الفرضية الفرعية الرابعة  .4

المحسوبة، أعلى من الجدولية (t)إلى أن سلوك النخبة حقق تأثيرا معنويا في محور التعلم والنمو، إذ كانت  قيمة( 12)نالحظ من الجدول 

قيمتها هي ( (P-Value إذ كانت , (7070)نوية عند مستوى مع, (7070)كانت أقل من ( P-Value)وكذلك قيمة , (10201)والتي قيمتها

 0وبالتالي قبول الفرضية(  7071)ما يدل على قبول الفرضية عند مستوى معنوية ( 70777)

وهي قيمة جيدة وعالية وتوضح وجود تأثير مباشر بين المتغيرين ، ( 70834)أن قيمة المسار كانت هي ( 12)ونالحظ كذلك  من الجدول 

R)وأن قيمة 
2

 0من التغير الحاصلة محور التعلم والنمو%( 07)وهذا يعني أن سلوك النخبة  يفسر ( 7007)كانت( 
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 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع

 االستنتاجات: أوال

أظهرت نتائج اإلحصاء الوصفي وجود قبول لعينة الدراسة حول متغيرات الدراسة ومتفقة حول إمكانية تطبيق متغيرات  -1

 0في المنظمة عينة الدراسةالدراسة 

من التغيرات الحاصلة في األداء  (47)%سلوك النخبة له تأثير معنوي على تحقيق األداء التنظيمي، وأن سلوك النخبة يفسر  -2

 0التنظيمي

المحور المالي، محور )أظهرت نتائج اختبار الفرضيات وجود تأثير معنوي  لسلوك النخبة في أبعاد األداء التنظيمي وهي  -3

كال على حدا، وكان أقوى عالقة تأثير بين سلوك النخبة والمحور ( الزبائن، محور العمليات الداخلية، محور التعلم والنمو

 (0 7.531)، وأقل عالقة تاثير كانت بين سلوك النخبة ومحور العمليات الداخلية إذ بلغت ( 7.427)المالي إذ بلغت 

 التوصيات : ثانيا

ام من القائمين على اإلدارة باالهتمام بسلوك النخبة األمر الذي يساهم في تحقيق النجاح االستراتيجي إيالء المزيد من االهتم -1

 0للمنظمة

زيادة اهتمام إدارة المنظمات بمتغير سلوك النخبة وتوجيه الموارد البشري بنشر اسماء الموظفين النخبة والذين يحتذى بهم  -2

 0الموظفين اآلخرين بإنجاز األعمال ليكونوا مصدر إلهام لباقي

على المنظمة المبحوثة زيادة التخصيصات المالية لجانب التكنولوجي والخاص بالعمليات الداخلية في المنظمة المبحوثة مما  -3

يضيف ميزة تنافسية ومركز متقدم بين المنظمات األخرى، مع االهتمام بالجوانب األخرى لألداء التنظيمي والمتمثلة بالمحور 

 0الزبائن ومحور التعلم والنمو، إذ يعد الجانب التكنولوجي العب أساسي في نجاح العمل المالي ومحور

استخدام وسائل التواصل االجتماعي لما تعد من وسيلة ترويجية للمنظمة شبة مجانية أو قليلة التكلفة بالمقارنة مع الوسائل  -4

ارها ومنجزاتها ورسالتها ورؤيتها ألكبر شريحة من أفراد الترويجية األخرى وبالتالي تصبح قوة للمنظمة لنقل منتجاتها وأخب

 0المجتمع

على المنظمات التي ترغب في إيجاد بيئة عمل منسجمة وناجحة أن تقوم اإلدارة العليا فيها بإيجاد وسائل للتفاعل بين األفراد  -0

 0داخل المنظمة تؤدي إلى زيادة اهتمام العاملين في تحقيق أهداف المنظمة
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 (استمارة استبيان الدراسة)المالحق

 سلوك النخبة : اوال 

 المقياس الحسم-1

 االسئلة
اوفق 

 تماما
 ال اوفق تماما ال اوفق محايد اوفق

      القيادة العليا في معملنا لديها القدرة على حسم األمور لصالح المعمل -1

على استغالل الفرص بما يخدم القيادة العليا في معملنا يمتلكون قدرة -2

 اهداف المعمل
     

القيادة العليا في معملنا تركز على تبني استراتيجيات الحسم في اتخاذ -3

 القرار
     

 الكفاءة الذاتية-2

      يمتلك القادة في معملنا الكفاءة في اداء مهامهم المختلفة-1

      المرتبطة بعملهملدى القادة في معملنا مزيج من المهارات الفنية -2

يركز القادة في معملنا على خلق و الحصول على المهارات الفنية العالية -3

 لتحقيق رضا الزبون
     

 التأثير التصاعدي-3

      يكون اداء القادة في معملنا تصاعديا مع ضغوط العمل-1

      الصعوباتالقادة في معملنا دائما ما يقدمون افكارا ابداعية في وقت -2

 االداء التنظيمي: ثانيا 

 المقياس المحور المالي -1

 ال اوفق محايد اوفق اوفق تماما االسئلة
ال اوفق 

 تماما

      يحقق المعمل ارباح جيدة -1

      هنالك زيادة في نسبة المبيعات في المعمل عن السنة السابقة-2

      أخفق المعمل مؤخرا مما انعكس على وضعه المالي-3

 محور الزبائن-2

نراقب منافسنا باستمرار للبحث عن افضل طريقة إلرضاء  -1

 الزبائن
     

      استراتيجيتنا لتحقيق الميزة التنافسية هي فهم ماذا يريد الزبون-2

 محور العمليات الداخلية-3

تتوافر في معملنا شروط وبيئة عمل مريحة للعاملين تجعلهم -1

 يعملون بشكل جيد
     

      يمتلك المعمل مرونة في وسائل تقديم المنتجات-2

العاملون في المعمل قادرون على تقديم العمل االفضل -3

      كل يوم

 التعلم والنمو-1

      يلتقى العاملون التدريب واالعداد الجيد-1

      يطور المعمل من اساليب تقديم المنتج-2

      في المعمليتم تبادل الخبرات بين العاملين -3

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

  
ARID Journals 

ARID International Journal of Social Sciences and 

Humanities (AIJSSH) 

Journal home page: http://arid.my/j/aijssh 

 

 

222 
 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 

 

اإلنسانية واإلجتماعيةَمجلُة ُأريد الدَّوليُة للُعلوِم   
م 2022متوز  لرابع،اجمللد ا ،الثامن العدد  

 

The popular cultural heritage in the oases of south-western Morocco: 

 Wadi Noun Atypical. 
 

MOULOUD BENTALEB 

 

Mohammed I University- Oujda, Faculty of Arts and Humanities/ Morocco. 

 

وادي نون أنموذجا: الموروث الثقافي الشعبي في واحات الجنوب الغربي المغربي  

 

 العربي النشيوي                                           * بنطالب  مولود

                                            

 .المغرب  -وجدة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -محمد األولجامعة 

 

 

 

 

 

 

bentalebmouloud6@gmail.com 

arid.my/0004-8967 

https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2022.4811 

 

https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2022.4811
https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2022.4811


ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 222 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The oases of south-western Morocco include many historical, tourist and cultural elements, due to the 

commercial and historical role that was acquired by the medieval cities during the middle Ages. This 

made it a link, in the caravan trade between northern and southern Morocco. The Wadi Noon area is an 

important concentration of these oases. Twenty major and secondary historical sites have been 

inventoried. These sites are located on the hills overlooking the oasis and waterways. 

During a field visit to the region at the beginning of November 2019, several cities, Kasbahs and metal 

protectors were discovered, both (N'Mata-Takaust- Kasabe-Emezzi-Timmoulay-Timola-Efran Atlas. 

- Keywords: Valley-Nun, Nun-Lamat, Takust, Archaeological sites, the symbolism of water, popular 

culture. 
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 الملخص

ذلك إلى  الىدور التجىاري والتىاريخي  تتضمن واحات الجنوب الغربي المغربي العديد من المقومات التاريخية والسياحية والثقافية، يرجع    

تجىارة القوافىي بىين لىمال المغىرب الذي اكتسسبته الحواضر الوادنونية خالل العصر الوسيط، هذا األمر أهلّها ألن تكىون لىلة ولىي فىي 

والتىي . موقعىا تاريخيىا رسيسىا ووانويىا 02حيث تم جىرد مىا ينىاهز . وتعد منطقة وادي نون إحدى التمركزات المهمة لهذه الواحات. وجنوبه

 .تتواجد هذه المواقع عل  التالل المطلة عل  الواحة والمجاري الماسية

نىون )تم اكتشىا  العديىد مىن الحواضىر والقصىبات والحامىات المعدنيىة بكىي مىن  0202ونبر سنة خالل زيارة ميدانية للمنطقة بداية لهر ن

 (.إفران أطلس الصغير -تيموالي -إمتضي -لقصابي -تكاوست -لمطة

 . َواِدي نُوْن، تََكاوسْت، نُوْن لَْمطَة، المواقع األورية، رمزية الماء، الثقافة الشعبية: المفتاحيةكلمات ال -
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 :مقدمة

تعىىد منطقىىة وادي نىىون مىىن أهىىم المنىىاط  التاريخيىىة، التىىي تزخىىر بالعديىىد مىىن المىىبهالت الثقافيىىة والسىىياحية بالشىىريط السىىاحلي الصىىحراوي منىىذ    

 العصور القديمىة، وعلى  الىرمم مىن التطىور الحالىي فىي المجتمىع المغربىي عمومىا والوادنىوني خصولىا، فىنن مجىال وادي نىون منىي بمورووىه

، (قريىة أسىرير حاليىا)نجد مدينىة نىون لمطىة   ومن أهم المدن التاريخية والثقافية والسياحية التي تذكرها كتب التاريخ. التاريخي والثقافي والسياحي

المغىرب هذه المدن التي اكتسىبت أهميتهىا وقيمتهىا مىن خىالل النشىاط التجىاري، خالىة تجىارة القوافىي بىين لىمال ( القصابي حاليا)ومدية تكاوست 

وكما هو الشأن بالنسبة للمدن المغربية العتيقة، فىنن منطقىة وادي نىون تتىوفر على  أحيىاء ومواقىع تاريخيىة قديمىة بنمكانهىا خدمىة المنتىو  . وجنوبه

 .السياحي وتطويره

ول اإلجابة عن هذه المساهمة سنحاتواروه األبناء عن األجداد، ومن خالل  يومن جهة آخرى فقد التهرت المنطقة بمورووها الشعبي القديم، الذ   

 :اإللكالية التالية

 إل  أي حد ظلت منطقة وادي نون تشكي إروا تاريخيا ووقافيا منيا؟ -

 وما هي أهم مظاهر حياة البدو بالمجتمع الوادنوني؟ -

I. الموروث التاريخي 

 المواقع التاريخية األثرية .1

 :قلعة أَْكوِيِديرْ  . أ

التي تزخر بها واحات وادي نون، وهي عبارة عن ربوة تقع وسط مدينة كلميم، والزالت تمثلها أطالل وأبىرا  ركنيىة تعد من المواقع التاريخية    

تبقى  عالية مشيدة بواسطة تربة مدكوكة تصارع الزمن من أجي البقاء، مير أنها آيلة للسقوط إن لم يكن هناك تدخي  من أجي ترميمها ولىيانة مىا 

آوىار لثكنىة "إل  هىذا الموقىع بكونىه( محمد الصافي)يتمثي في جلب  السياح لمنطقة وادي نون، ومن جهة آخرى فقد ألار  وأهمية هذا الموقع. منها

عسكرية محاطة بسور كانت له أبرا  عالية تطي عل  الواحة والحقول المحيطة بها، ويرى الناظر كي مىا يجىري فىي المنطقىة، ويحىيط بهىا خنىد  

 [0.]"ر ، فهو يشكي الموقع المفترض لمدينة نول لمطةواسع وعمي  يحصنها من الخا
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 .موقع أكويدير(: 1)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 (:أسرير حاليا)نُوْن لَْمطَة  . ب

باعتبارها جنة طبيعة، والمواقع التاريخية التي تشد انتباه الزاسر سواء من حيث المعمار أو ال"، من (أسرير حاليا)يعتبر موقع نول لمطة    

كيلىومترات  2وعلى  بعىد . األرض، ونظرا لما عرفت به من وفرة للماء ومساحات خضراء، وحسبت امتداد للعمىران إلى  حىدود السىودان

، التي لعبت دورا راسىدا وأساسىيا فىي عهىد (نول لمطة)عن مدينة كلميم، يوجد هذا الموقع التاريخي الذي يتوفر عل  أطالل تاريخية لموقع 

لة المرابطية، ونظرا ألهمية هذا الموقع فلقد أجريت عدة دراسات وأبحاث أركيولوجية بىه مىن طىر  المعهىد الىوطني لووىار والتىراث الدو

ومن النتاسج األولية التي تولي بها فري  البحث المكىون مىن المغاربىة واألجانىب، هىو تفنيىد أسىطورة زوال . بتعاون مع باحثين من إسبانيا

 [0.]"بسبب الطوفانمدينة نول لمطة 

 

 .مدينة نُوْل لَْمطَة(: 9)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 (:الْكَصابِي حاليا)تََكاوسْت  . ت

ظهرت هذه الحاضرة بعد اختفاء مدينة نول لمطىة، وهىي مىن الحواضىر التاريخيىة التىي لعبىت دورا كبيىرا فىي تىاريخ منطقىة وادي نىون    

وفىي النصىف الثىاني مىن القىرن الثىامن عشىر . [0]قد كانت عالمة لِلَفِّ آيت الجمي في الجهة الغربية لمجال تكنةخالل الفترة الوسيطية، و

بدل تكاوست، ويعزى ذلك إل  طبيعة األسوار التي كانت محيطىة بالقصىبات الىثالث "الميالدي، ألبحث هذه الحاضرة تتخذ اسم الكصابي
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نىول )وهكذا فقد ازدهرت حاضرة تكاوست اقتصاديا، بعد التدهور الذي لح  (. أكاوس يسكنان،تكاوست، ت)اآلنفة الذكر( تكاوست)لمدينة 

  [3.]"، وذلك بفعي التدخي الموحدي بها وهجرة الساكنة منها إل  تكاوست(لمطة

 

 .مدينة تََكاوستْ (: 3)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 . القصبات .9

 :األطلس الصغيرقصبة أُوْحَداُدوا بإفران . أ

قشلة عسكرية تم تشييدها فىي "وهي عبارة عن توجد هذه القصبة في جماعة إفران األطلس الصغير التابعة لداسرة بويزكارن إقليم كلميم،   

هد الدولة النصف األول من القرن السابع عشر الميالدي، وترجع تسميتها بهذا االسم نسبة إل  القاسد أوحدادوا الذي حكم هذه المنطقة في ع

 .بها سور كبير ط، وتم بناؤها بتراب مدكوك يوحي إل  المعمار التقليدي، كما أن لها أربعة أبرا  للمراقبة يحي[4]"العلوية

 

 .قصبة أُوْحَداُدوا(: 4)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 :قصبة إِرْز بواحة تغجيجت. ب

 . هي من بين المباني القديمة بواحة تغجيجت، وسميت بهذا االسم نسبة إل  البركة الموجودة بقرب منها   

 :قصبة تَاْلِعينْت بواحة تِيُموالَيْ  . ت

 .، وهي موجودة بواحة تيموالي عل  بعد عشر كيلومترات من داسرة بويزكارن[5]"سنة 422منذ حوالي "ليدت هذه القصبة   
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 .تَاْلِعينتْ قصبة (: 5)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 .الحصون. 3

 :بواحة إِْمتِِضي  حصن إِْد ِعيَسى. أ

ليد هذا الحصن في عهد الدولة العلوية أي القرن السابع عشىر المىيالدي، وبنىي على  قمىة جبليىة مطلىة على  واحىة إمتضىي، وقىد اعتمىد    

وأخشاب، ويعد الولول إليه فىي مايىة الصىعوبة نظىرا لطبيعىة التضىاريس الىوعرة، ممىا دفىع بناسه عل  مواد محلية من طين وحجارة "في

السكان إل  بناء مسلكا من أجي بلومه مشىيا على  األقىدام، أو ركوبىاح للحميىر، ويوجىد بمىدخي الحصىن مقاعىد ترابيىة تعتبىر منتىدى لقاطنيىه، 

فاوتة األحجام والتصاميم، والبيوت الصغيرة والضيقة مكونة من سىط  واحىد أزقته بالضي  واالنحدار، حيث تبدي إل  البيوت المت وتتميز

  [8.]"بيتا، وتحتوي عل  خزانات للمياه الصالحة الشرب وتوريد الحيوانات 88وآخرى من سطحين وتعد بحوالي 

 :حصن أَْكلَِوي بواحة إِْمتِِضي. ب

 [7.]"بناية محصنة تتكون من أربعة طواب  رسيسية" و بمثابةيوجد هذا الحصن عل  بعد كيلومتر واحد من حصن إد عيس ، وه   

 :القلعة البرتغالية بواحة فاصك. ت

، مطلة عل  واحىة آيىت حمىاد بفالىك، وقىد إتخىذها المسىتعمر البرتغىالي آنىذاك أحىد الحصىون [8]"بناية عسكرية قديمة"هي عبارة عن    

 .معلمة  للعديد من السياح األجانب مما جعلها العسكرية لمواجهة قبيلة آيت حماد،
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 .القلعة البرتغالية(: 6)صورة                                      

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

II. الموروث الرمزي و السياحي. 

 .رمزية الماء -1

 :حامة أَبَايْنُو . أ

ستشفاسية لمعالجة األمراض الجلدية والروماتيزمية، وتوجىد هىذه الحامىة فىي جماعىة مة أباينو، المعروفة بخصاسصها االتتوفر مدينة كلميم عل  حا   

سيدي مبارك التابعة إلقليم إفني، ومن الجنوب كي مىن بلىدة تي تنكارفا وويحدها من الشمال جماع"أباينو عل  مسافة تبعد بخمس عشرة كيلومترات، 

موالي، أما من جهىة الغىرب فتحىدها جمىاعتي لقصىابي وتاركىا وسىاي، وجماعىة إمىي كلميم وأسرير وفالك، ومن الشر  جماعة تكانت وجماعة تي

 38، إلى  الميىاه المعدنيىة التىي تتىوفر عليهىا، والمتميىزة بحرارتهىا التىي تصىي إلى  (أبىاينو)وترجىع تسىمية هىذه الحامىة بهىذا اإلسىم . نفاست إقليم إفني

إن السبب الرسيسي الىذي جعىي السىياح داخىي الىوطن وخارجىه،  [2.]"الموجودة بهذه الجماعة درجة، لهذا تعتبر هذه الحامة قبلة الزوار وكذا للساكنة

 .هو توفر الحامة عل  المركبات الكيماوية الغنية بالمنغنزيوم والكلسيوم يقصدون حامة أباينو،

 :حامة ُخفُو ْحَماْد بواحة أَْسِريرْ  . ب

أربىع كيلىومترات مىن مركىز أسىرير، وتسىتعمي "ي الجهة الجنوبية لقريىة أسىرير على  بعىدمن الحامات المعدنية الموجودة بواحة أسرير، وتوجد ف   

السىكان المحليىين، نظىرا الفتقارهىا إلى  التجهيىز والبنيىة التحتيىة  لى إال أن زيارة هذا العىين الزالىت تقتصىر ع. مياهها لعال  بعض األمراض الجلدية

ذي يتوفر عل  بيتين للمأوى، ال جانبها ولي لال ، يسم  سيدي خفو جماد أو مول سبع عيون،وب". األساسية الشيء الذي جعلها مير معروفة وطنيا

 . ن بالعديد من النخيي وألجار الدفلةمحاطا
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 .حامة ُخفُو ْحَمادْ (: 7)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 :حامة الَلَة ْملُوَكة بواحة أََدايْ .ت

توجد حامة اللة ملوكة بأداي عل  بعد خمس عشرة كيلومترات من قيىادة بويزكىارن، وهىي مىن بىين الحامىات المعدنيىة التىي تتىوفر عليهىا واحىة    

 .ستشفاسية من األمراض الجلدية والنفسيةواالأداي، وتعد قبلة للعديد من السياح المحليين واألجانب، وتدخي ضمن الحامات العالجية 

"ورْ عين أَبَْربُ " . ث
1
 .بواحة تِْغَمرتْ  

تقع عل  بعىد عشىر كيلىومترات عىن دوار آيىت بكىو بواحىة تغمىرت، وهىي مىن العيىون المعدنيىة التىي يقصىدونها سىكان واحىة تغمىرت مىن أجىي    

على  سىاقية تىوفر فىنن هىذه العىين ت الىرواة"وحسىب بعىض. االستشفاء والعال ، وتحتوي مياهها عل  الكبريت الذي تقضي على  األمىراض الجلديىة

ها ألن تكىون قبلىة سىياحية وعالجيىة لسىاكنة واحىة تغمىرت، وتىم تحديىد يىوم ، مما أهلّ [02]"طولها متران، ومنها يتدف  الماء علوا عل  لكي بخار

 . األحد كأهم أيام الزيارة

 

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث  .عين أبوربور(: 8)صورة

 .المؤهالت السياحية

                                                             
(.عين سخونة)هو العين الذي تسميه قبيلة أزوافيط ب : عين أبربور -  0 
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 :*سوق َكْلِميمْ  . أ

وهىو بمثابىة مكىان "سو  كلميم من األسوا  الرسيسية الوادنونية التي لعبت دورا كبيرا في التبىادل التجىاري بىين وادي نىون والسىودان الغربىي،    

السىو  إلى  ، ويرجىع تىاريخ هىذا (التجاريىة أوالفالحيىة)تاريخي وسياحي لعدد من السياح الذين يأتون لمعاينة مختلف األنشطة التجارية سواء منها 

بجماعىة أسىرير الىذي يبعىد  (كىويرة السىو )ومع بداية القرن الثامن عشر الميالدي ألب  السىو  يقىام بمكىان يسىم  . القرن السابع عشر الميالدي

م فيىه كيلومترات، وخالل المنتصف األخير من القرن العشرين سيعر  السو  تحوال جذريا من حيىث المكىان الىذي يقىا 8عن مدينة كلميم بحوالي 

 .إذ تم نقله إل  الشمال الغربي لمدينة كلميم، بسبب الفيضانات التي كانت تهدد منطقة وادي نون

 

 .سوق كلميم(: 2)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 :الشاطئ األبيض . ب

التابعىة لىداسرة لقصىابي، قيىادة الشىاطئ األبىيض، كلم من إقليم كلميم وهو من بىين الشىواطئ السىياحية الوادنونيىة  52يوجد هذا الشاطئ عل  بعد    

قطبا سياحيا مهما بمنطقة وادي نون، نظرا لتوفره عل  رمال ذهبية ومناخ معتدل عل  طول السنة، ومن الناحية الجمالية فهىو يشىكي لوحىة " ويعد

ل الشىىواطئ احىىة على  لىاطئ البحىر، ويعىد مىن أطىوطبيعيىة تخىتلط فيهىا ألىوان الرمىال مىع الميىىاه وألىوان الغطىاء النبىاتي الصىحراوي لتعطىي لنىا و

 [00.]"المغربية إن لم نقي اإلفريقية

 : موقع بُوْجِريْف بواحة تَاْرَكا َوَسايْ  . ت

يقع موقع بوجريف عل  بعد تسع كيلومترات من واحة تاركا وسىاي وهىو بمثابىة منتجىع سىياحي يسىتقطب السىياح األجانىب مىن مختلىف أقطىاب    

 [00.]"م0288قرية سياحية يشر  عل  تسيرها مستثمر فرنسي، راكم تجربة مهمة في المجال السياحي بالمنطقة منذ سنة "هنالكالعالم، كما أن 
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 .موقع بُوْجرِيفْ (: 11)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 :موسم سيدي الغازي بكلميم . ث

ت بها منطقة وادي نون، وهو أحد أكبر الملتقيات السنوية التىي تعرفهىا مدينىة كلمىيم، يعد موسم سيدي الغازي من المواسم التاريخية التي التهر   

كما يعر  هىذا الموسىم توافىدا كبيىرا للسىكان الوادنىونيين  يونيو الفالحي، 07ويقام هذا الموسم بعد لهر من انعقاد موسم أسرير األول، وذلك يوم 

 [03.]"اسبة للتعريف بالموروث الثقافي والسياحي الذي الزالت تحتفظ به المنطقةمن مختلف المناط  المجاورة لمدينة كلميم، وهو من

III. الثقافة الشعبية 

 .العادات االجتماعية (1

"تَْمغَرا" . أ
2

: 

"تيويزي نتمغرا"عند حلول موعد الزفا ، تقوم النساء بمساعدة أسرة الزوجة فيما يسم     
3

"تمزوات"، وبعد ذلك تقوم 
4
بتدبير لبون الفتاة من  

"بأحايىك"أجي تحضيرها للزوا ، وهكذا تجلس العروس في الركن األيمىن إلحىدى الغىر  المغطىاة 
5
رفقىة فتيىات الىدوار ويقمىن بالتطبيىي والغنىاء  

"لعقد القران"وفي لباح اليوم الموالي يتم دعوة الرجال والضيو  . طوال الليي
3
( تمىزوات)ي نفس الوقت بحضور العدول وأقرباء العاسلتين، وف 

"إسكي"بتحضير ما يسم 
4

"إكمىيس"وفىي المسىاء يىتم دعىوة نسىاء الىدوار قصىد اسىتقبال. ، كما يضع العريس مبلغا رمزيا فيه
5

، وفىي يىوم الجمعىة 

"قطعة توب"وعل  وجهها ( إكميس)مساءح ترتدي العروس محتويات 
6
 .أحمر 

                                                             
.مصطل  أمازيغي، يطل  عل  الزوا : تَمْغَرا - 2  
. مصطل  أمازيغي، وهو عمي جماعي تطوعي يقتصر عل  تنقية الشعير، ومن خالله تعبر النساء باألماني والزماريد عن قرب الحفلة: تِيُويِزي ْنتَمْغَرا -3  

. هي المرأة المكلفة بتدبير جمال الفتاة، وذلك بدهن جسمها بالحناء لمدة والوة أيام: تََمُزَواتْ  - 4  

.وع من الصو هو ن: أََحايكْ  -
5
  

.،في اللغة األمازيغية(تسبنيت)تسم  ب: قطعة توب - 6  
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 :الخطوبة . ب

"الخطوبة"تتم    
7
"أحواش"بعد اتفا  االبن مع البنت في ساحة  

8
"مكان جلب المياه"أو في  

9
، وخالل مدة الخطوبىة ينفى  االبىن على  أهىي البنىت، 

 [04.]"ويمكن أن تستمر مدة االنفا  سنة، وفي حالة فسخ الخطوبة فنن العملية تتم وف  الشرع

 .الطقوس الدينية (9

 :الَمْعُروفْ  . أ

"ْنتَمْزِكيىَدا"مسىجد، وهكىذا يتعىدد المعىرو  بتعىدد فضىاءاته، فنجىد معىرو   ي ضىري  أويحيي إل  األسىطورة، ويقىام فى   
10
"ْنِشىيخْ "ومعىرو  

11
 

"ْنتِْمَغاِرينْ "ومعرو 
12

الدقي ، ويقدم البعض الدجا  لتحضيره، لكي تقسم على  أسىر الىدوار، وكىي اء بجمع الزيت و، حيث تقوم مجموعة من النس

 .الشيخذلك من أجي الفوز برض  وبركة هذا 

 :َعاُشوَراءْ  . ب

"عيد َعاُلوَراءْ "يحتفي سكان وادي نون في اليوم العالر من لهر محرم بمناسبة    
13
الذي يتخلله لراع بالماء بين الشباب، حيث يقومون بىرش  

 .كي من يصادفونه

"الْرَما"موسم  . ت
14
 :بواحة تِلِوينْ  

"ذبيحة"ويقترن هذا الموسم بتقديم "تالوينهو مظهر وقافي من مظاهر الموروث الشعبي الذي يقام بواحة    
15
للولي الصال  سىيدي علىي بنالىر،  

ة، حيىىث يتجمىع الرجىىال قىرب المسىىجد وتنظىر إليىه سىىاكنة تىالوين كموسىىم الفرجىة واالحتفىىال، وفى  طقىىوس نقىول مشىىابهة لبىاقي المواسىىم الوادنونيى

، أو يىتم تخصىيم مكىان معىين لىذب  هىذه الهديىة (علىي بنالىر)المىذكورستعدادا لتقىديم الذبيحىة، ويتوجهىون إلى  مكىان يرمىز إلى  ضىري  الشىيخ ا

 ، وتتم هذه العملية ما بين الظهر والمغىرب ليبىدأ الموسىم الىذي يسىتغر  والوىة أيىام يقضىيها المحتفلىون فىي أكىي لحىم الذبيحىة واالسىتماع إلى (بقرة)

                                                             
.، كما يسميها المجتمع تاركا وساي(النفقة)أو : الخطوبة - 7  

.مكان خاص للرقم: أَْحَواشْ  - 8  

(.تالعينت)هو مكان يسم  ب : مكان جلب المياه - 9  

(.المسجد)مصطل  أمازيغي، يعني : تِْمزِكيَدا - 10  

.يطل  عل  الولي الصال : ْنِشيخْ  - 11  
(.النساء)مصطل  أمازيغي، يطل  عي : ْنتِمَغاِرينْ  - 12  

.لعيد نتعالورت باللغة األمازيغية: َعاشُوَراءْ  -03   

.مصطل  أمازيغي، يطل  عل  الرجال ذوي البنية الجسمانية القوية: الْرَما -  04 

.تغرسي باللغة األمازيغية: ْذبِيَحة -  05 
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"أزايىن"ار ومىن أجىي ضىبط االحتفىال يىتم فىرضأحاديث نبوية من فقيه الدوار، وفي كي جلسة يتم ترديد األدعية واألذك
16
ويىتم إمنىاء هىذا الحفىي  ،

 [05.]"بتقديم بعض الشباب لمسرحيات ترفيهية

 (:تِْسلِيْت أُوْنَزاْر أَو تَْلَغْنَجا)طقس عروسة المطر . ث

لى  حىد اليىمم ممىا يجعىل األبعىاد يعد سكان المناطق الصحراوية أكثر إحساسا بالجفاف حيث يصل األمر ببعض الفالحين في المواسيم الجافة إ   

الموسم الجاف مناسىبة  يعدالرمزية للمياه دائمة الحضور، لذا يقوم العنصر النسوي بتحضير مجموعة من الطقوم والخرافات لطلب الغيث، كما 

 . للتعاون بين السكان المحليين

البنات بتزيينه بمجموعة من لبام النساء والمجوهرات في منزل إحىد   ، حيث تقوم"أََغْنَجا"عادة قديمة تتكون من دمية مصنوعة من " َبْلَغْنَجا"و

 .العائالت التي تحظ  بمكانة مهمة في الوسط الواد نوني

عىادة قديمىة جىدا وكانىىت تمثىل للهىة الذىتاء وهىذه األخيىىرة فىي نظىر المجتمىن الوادنىوني كانىت تمثىىل فىي الماضىي للهىة الذىتاء عنىىد " َبْلَغْنَجىا"فعىادة

 .وتقترن بعدة رموز نجدها في رقعة جغرافية ممتدة من الذرق األدن  إل  ذمال إفريقيا مرورا بموربا الوسط األمازيغ، 

تقىوم بىه  نفم الذيء وتزيينه بالمجوهرات،" بلغنجا"ففي واحة فاصك مثال يلتف سكان فخذة ليت حماد حول عائلة إد الرموش التي تتكلف بإعداد

رفقىة عازبىات اللىواتي يقمىن " بلغنجىا"كما تقوم إحد  بنات العائالت السىابقة بحمىل. نها وبين العائلة السالفة الذكرعائلة إد مبارك بحكم التقارب بي

 :بالمرور في األزقة مرددات األهازيج التالية

 .َبْلَغْنَجا ُنوَمْن َسْربِي             َولِْزَكاْن أََداْغ ْيِغيثْ  -1

 .َمْمنِيْن َياغ َفاْد إُِمولَ    َتْثِريْت ْرزَمْد إَِوَماْن            -2

 .َبْلَغْنَجا أَُماْن باهلل                 الَقادَران يِغيْثَنا -3

 . َيا َنْجَمة أَْطلِِق ِمَياْه              َعْذَبة َفإِْن إُِبوَدا َعْطَذانْ  -4

المسىتهدفة أكثىر، كمىا يقىوم الموكىب بجمىن " ْلَغْنَجىابَ "ولإلذارة فإن النام يقومىون بىرش البنىات بالمىاء مىن سىطوا المنىازل، حيىث تكىون حاملىة  

الصىىدقات وعنىىد غىىروب الذىىمم يجتمىىن العنصىىر النسىىوي فىىي مكىىان معىىين قصىىد طىىبر مىىا تىىم جمعىىه مىىن دقيىىق وسىىكر وزيىىت، وفىىي انتظىىار 

 .من طرف النساء، يقمن الفتيات بترديد القصائد من الرقص 17"َتَكالَ "تحضير

                                                             
.هي مرامة مالية للمتخلفين عن موعد موسم الرما: اينْ أَزَ  -  08 

.مصطل  أمازيغي، وهي أكلة محضرة من الماء والدقي : تََكالَ  - 17  
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ومىا يهمنىا فىي هىذا المجىال أن هىذا التقليىد . م مرة واحدة فىي السىنة طلبىا للغيىث، وتعىد مناسىبة للتصىالل بىين النسىاءتقا" َبْلَغْنَجا"ونسجل أن عادة   

المتعرف عليه لد  العديد من المجتمعات البذرية الوادنونية، له تصور واحد للكون والماء عل  وجه الخصىوص وهىي عىادة مسىتقلة فىي ديانىات 

 . والذعوب عامةتلك القبائل الوادنونية خاصة 

لهذا الطقىم، موضىحا بىذلك نفىم الطريقىة التىي تقىام بهىا " دراسات في الفكر الميثي األمازيغي"وقد أورد محمد أوسوم في كتابه الموسوم ب   

، كمىا (َزاْر أو َتْلَغْنَجىاَتْسىلِيْت أُوْنى)هذه الطقوم المائية بواحات وادي نون، مذىيرا إلى  األذىياء التىي تحتاجهىا النسىاء والفتيىات للقيىام بهىذا الطقىم 

في موكب تذارك فيىه النسىاء واألطفىال، ( َتْسلِيتْ )مغرفة مكسوة بزي عروم "تمثل ( َعُروَسة الَمَطرْ )والجدير بالذكر أن (. أََغْنَجا)ـسماه أيضا ب

لمىاء مىن أعىالي البيىوت، خصوصىا مىن يرددون األهازيج واألدعية، ويطوفون عبر الدواوير والقر  واألضرحة، وفي الطريق يتم رش الدمية با

تخصص موادها لتهيئة ممدبة طقوسىية تقىام قىرب مجىر  نهىر أو        قبل السكان، ويتم تحصيل واستالم العطايا والصدقات من األهالي، حيث 

م، لكىن بىالطبن هنىاك اختالفىات هىذه هىي الخطىوط العريضىة لهىذا الطقى. ، أو على  قمىة مرتفىن حسىب المنىاطق(أََكَرامْ )، أو في (أَْنَرارْ )عل  بيدر

بعمىران ضحلة في ذكل الدمية والمواد التي تتخذ منها العروم أو كسوتها، أو في لقبها واألهازيج التي يتم ترديدها، ومن أمثلة ذلك أنه في ليىت 

ورغىم أن . الدميىة والموكىب بالمىاءتحمل فتىاة الدميىة لمسىماة تلغنجىا متبوعىة بمخريىات يىرددن نفىم القصىائد النسىاء الوادنونيىات، فيىرش السىكان 

أثنىاء التطىواف،  19(َتاَغْنَجىاوتْ )مكسوة بزي العروم، أو قد يكتفي بمغرفىة أو معلقىة مطىبر بسىيطة18(أََغْنَجا)الدمية تتخذ في الغالب من المغرفة 

 .22"21(القمن)، أو 20(كالقصب)فمنه قد يستعاض عن المغرفة بمذياء لخر  

تنطىوي على  عناصىر "،أن طقىم تاغنجىا(باسىت رنىي)و( إميىل لوسىت: )ن بعض الباحثين اإلثنىوغرافيين أمثىال، أ(محمد أوسوم)وأكد أيضا    

، الميث، لكنهم عوض اإلقرار بمحدودية مسحهم اإلثنوغرافي، وتجذم مذقة البحث عن بقاياه التي توحي بها المعطيات اللغوية كما لحظىوا ذلىك

 .جدر بالباحث اإلثنولوجي أن ينم  عنها قدر المستطاعأطلق بعضهم العنان للتهم المتسرعة التي ي

أراد الزواج من فتاة رائعة الجمال تتىملق حسىنا على  األرض كىالقمر  المطر،( سيد)وكان هو ملك 23"أنزار"ففي قديم الزمان كان ذخص اسمه   

تستحم في نهر فضىي البريىق، وكىان ملىك المطىر كلمىا  في السماء، وكان وجهها ساطعا وثوبها من الحرير المتأللئ، وكان من عادة هذه الفتاة أن

 [11.]"هبط إل  األرض، يدنو منها فتخاف، ثم تعود إل  السماء

                                                             
.مصطل  أمازيغي، يطل  عل  المغرفة التي يطها بها الكسكس: أََغْنَجا - 18  

.مصطل  امازيغي، يطل  عل  الملعقة: تَاَغْنَجاوتْ  - 19  

.باللغة األمازيغية( أمانيم)أو : القصب - 20  

.باللغة األمازيغية( إينيفيف)أو : القمع - 21  

 
تتداول ( أنزار)تعني عموما ملك المطر، وهو حسب المعتقدات المتحكم في نزول األمطار، وكلمة ("أنزار)وكلمة (. المطر)مصطل  أمازيغي، ويقصد به : أنزار -00

أساطير وطقوس االستسقاء واستقبال :0200-0200،راجع لهيرة بوخنو ،("تيسليت ونزار)لنشيد الفولكلوري المصاحب لطقس أوناء أداء طقس االستسقاء، وبالدقة في ا

اللغة واألدب : تيزي وزو،كلية اآلداب واللغات، تخصم-مقاربة إونولوجية،بحث لنيي درجة الماجستير،جامعة مولود معمري-(بجاية)الربيع في منطقة خراطة

.043.العربي،ص   
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أيهمىا أسىبق، هىل الميىث سىابق "ومن جانب لخر فقد أثر العديد من المالحظىات حىول العالقىة بىين الميىث والطقىوم، ممىا يجعلىه يتسىاءل حىول   

أول، وذىخص مىن قبىل األفىراد فىي ذىكل ( تاسىليت أونىزار)قة والميث جاء لذرحها، بمعن  هىل وجىد ميىث والطقوم تجسيد له، أم الطقوم ساب

طقوم هي عبارة عن لوحات من أدوات وحركات تهدف إلعادة بناء عالقة وجدانية من أنزار فىي الظىروف التىي تسىتدعي تدخلىه أو اسىتعطافه، 

الطقوم سبقت، وحيكت األسىطورة لترجمتهىا إلى  مقىولت، بحيىث تذىكل مجىرد إيىديولوجي عبر تقديم فتاة عارية تحاكي عروسه الميثية، أم أن 

 .يوفر مستندا وأساسا له

وميث تاسليت أونزار الىذي نحىن بصىدده تنطبىق عليىه كثيىر مىن عناصىر هىذا التعريىف، إذ يعبىر عىن حقيقىة مطلقىة بىالمعن  اإلليىادي، ويعتبىر    

التىي يذىرحها، أو يفسىرها، ( تاسليت أونزار أو تاغنجىا) لألفعال اإلنسانية، لذا يعاش طقسيا بواسطة ذعائرنموذجا قابال للتكرار، ألنه يذكل مثال

 .ويذكل خلفيتها الميثية

، 24"رب المطىر"ذو األصىل السىماوي الىذي يىتم تذخيصىه فىي الطقىم على  أنىه ملىك أو( أنىزار: )و يتقاسم البطولىة فىي هىذا الطقىم ذخصىان   

 (.تاسليت أونزار)إليه بتلك الصفة في األهازيج المؤداة في موكب والذي يتم التوجه 

بمىا يعنىي أن هطىول المطىر إنمىا يىنجم عىن زواج كىوني بىين  فاتصال أنزار السماوي والفتاة األرضية هو المسؤول عىن الخصىوبة واألخضىرار،

كمىا يوصىف فىي نفىم األغنيىة الطقسىية، وعروسىه ( زمرتبىوت)أكليىد، ذي القىدرة على  اإلخصىاب( وضمنيا اإللىه) ، الماء المطري السيد(أنزار)

 .تاسليت أونزار(: األرض)

باجتمىاع الفتيىات البالغىىات سىن الىزواج حىىول الفتىاة المجسىدة لعىىروم أنىزار، ويبىد أن يلعىىب مىا يذىبه كولفىىا ( تاسىليت أونىىزار)وتنتهىي طقىوم    

عبة جد منتذرة بوطن األمازيغ بذمال إفريقيا، وذات طىابن طقوسىي مىرتبط وهي ل. أمازيغيا يعرف باسم زرزاري، أو تاكورا، أو ذيرا، أو أوجا

بالمطر والخصوبة، ويتم فيها اللعب بكرة من الفلىين، أو عظىم، أو خذىب، أو صىوف، بمضىارب وعصىي، حيىث يىتم التنىازع عليهىا حتى  يىتمكن 

 [11.]"من إسقاطها في حفرة( في هذا الطقم)أحد الالعبين أو الالعبات

" تىىاكورا"بلعبىىة"تلغنجىىا أو تاسىىليت أونىىزار"السىىتمطار اقتىىران طقىىوم"رتبطىىت رمزيىىة تلغنجىىا بالطىىابن الكىىوني المقىىدم، انطالقىىا مىىن ولقىىد ا   

البىذرة والمىاء، " أوجا أو تاكوركذت أو ذيرا في سوم واألطلم الكبير"، هو أمر منتذر في ذمال إفريقيا كلها، وتمثل الكرة"أوجا"أو" ذيرا"أو

ها في الحفرة، ألن ذلك يعد بمثابة سقي للبذور واألرض، لذلك يصيل الالعبون بعد أن تقن الكرة في الوقبة المحفىورة فىي سىوم والهدف هو رمي

 [11.]"واألطلسين

                                                             
. ، باللغة األمازيغية(أكليد ن أونزار)أو: رب المطر - 24  
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 لىذا سىكان ذىمال إفريقيىا عامىة والقبائىل الوادنونيىة( تاسىليت أونىزار أو تلغنجىا)فىي ممارسىة طقىم  ،(المغرفىة)ويرجن السبب الرئيم في اختيار 

 : الوقوف عل  هذه التفسيرات( أوسوم) وقد حاول . إل  مجموعة من التمويالت التي كانت لها حضور جلي في طقوم الستمطار خاصة،

ظر إل  صلتها الجوهرية بالسوائل، فهي تسىتعمل لغتىراف المىاء أو المىرق أوغيىره، لية بطبعها، وبالثالي أنوثية، وبالنكونها أداة مطبخية وعائ"-

ولكونهىا مقعىرة، مجوفىة، مثلهىا فىي ذلىك مثىل . قد يبرر استخدامها فىي السىتمطار، فهىي تحمىل فىي الطقىوم الستسىقائية ،25"قي الكسكملس"أو 

برمزيتهىا لىألرض للجفىاف، كالفتىاة فىي  (تاغنجا)وتعرض المغرفة . ، أي رمز الماء والبذارفي اللعبة الطقوسية26"َتاُكوَرا"الحفرة التي ترم  فيها

إذا لىم يغثهىا المطىر، تتوسىط فىي الطقىوم أيضىا لسىتحداث السىيل المىائي المتىمخر فىي المنىاطق الصىحراوية التىي ل يمكىن (ليت أونزارتاس)ميث 

 [11.]"العيش فيها إل عل  ضفاف األنهار

مىدليا بىذلك بىدلوه أيضىا . دنونيىةفىي العديىد مىن المنىاطق الوا( بلغنجا أو تاغنجىا)وقد تساءل محمد ليت جمال، عن الكيفية التي انتذر بها طقم    

يبدأ هذا الطقم بصنن دمية يستعمل فىي إعىدادها قطعتىين مىن القصىب متعامىدين توحيىان بمنهمىا تمىثالن هيىمة إنسىان، أو :" في هذا المضمار قائال

ب الحتفىالي، تتقىدمهم حاملىة تستعمل مغرفتين عل  دمية، فتغط  بلبام زاهي األلوان، وتىزين بىالحلي، وتذىارك النسىوة األطفىال فىي هىذا الموكى

الدمية، ويذترط فيها أن تكون من السكان األصليين بالدوار، ويطوف المذاركون فىي الموكىب مىرددين أهىازيج مبتهلىين ي أن يىرحمهم بهطىول 

لتقىام بعىد ذلىك  الغالىب،ويرش طريىق الموكىب، ويتسىابق أهىل الىدوار إلى  تقىديم مسىاهمتهم العينيىة فىي  المطر، وخالل هذه المسيرة يرهق الماء،

ويكون الكسكم في الغالب الوجبة التي يحرص النام عل  تناولها، وتسىتعمل نفىم المغرفىة . ممذبة عامة، يحضرها جمين سكان الدوارأو القرية

صىدقة، يطهىرون بهىا  هىي فىي اعتقىاد النىام تقىديم ،27"الَولِيَمىة"لسقي الطعام، ول تخف  هنا مسىحة القداسىة على  هىذا الطقىم، فتسىمية ( تاغنجا)

هىو رحمىة بالنىام، وأن مىن يتىدرع  أنفسهم من دنم ذنوبهم، ولعل حضىور النسىوة واألطفىال وغيىاب الىذكور البىالغين، يكىرم اعتقىاد أن المطىر

 .سرةهطولها هم من الذين ل حول لهم ول يد في ما يرتكب من معاصي، والتي هي لصيقة أساسا بالذكور، المهيمنين عل  باقي أفراد األ

ليم اعتباطيا، فهذا الطقم يعمل أصحابه عل  تغليفه بمسحة من القداسىة، وهىو مىا يجعىل ( الوليمة)إن تجمن النسوة عند نخلة وادنون، وإقامة    

قطىىن ول النىام عنىىدما يقتربىىون مىن إحىىداها ينطقىىون بالبسىملة، وهىىو نفىىم العتقىاد بالنسىىبة للنخىىل فىي المنىىاطق الجافىىة وذىبه الجافىىة، فالنخلىىة ل ت

 [22.]"فتمارها عتق من الجوع، وسد للرمق في أوقات المسغبات وغيرها تحرق، وهي اآلخر  ل تنعدم من مسحة التقديم،

كان لها ارتبىاط ذىديد، بىولئم المعىروف أو صىالة الستسىقاء، وذلىك عنىدما ينحىبم ( تاسليت أونزار أو تلغنجا)والجدير بالمالحظة، أن طقم    

وقد حاول محمىد ليىت جمىال تسىليط . المجاعة في البدايات األول  من القرن العذريندنونية، التي ذهدت ظاهرة الجفاف وق الواالمطر في المناط

المطر مرتبط بغضب ي أو رحمته، حت  أضح  السم الذائن له هو الرحمة، وكان التىدرع إلى  الخىالق "حيث اعتقد أن الضوء عل  هذه العادة،

                                                             
.، باللغة األمازيغية(إيسوي ن سكسو)أو : سقي الكسكس - 25  

(.الكرة)مصطل  أمازيغي، يعني : تَاُكوَرا -
26

  

.، باللغة األمازيغية(المعرو )أو : الَولِيَمة - 27  
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لهىذا كىان مىن انتذىار المجاعىات، إكثىار ". رزق يىربط بىين األرض والسىماء، وبىين ي واإلنسىان" فىالمطر هىو ،"م ارحمنىااللهى"وطلب نزوله هو

قامىة صىلوات الستسىقاء حتى  صىارت أمىر مملوفىا، تمىارم وفىق و فىي الهىواء الطلىق، ومىن الخىروج إلالنام من الصالة سواء داخىل المسىاجد أ

اللهىم اسىق عبىادك وبهيمتىك وانذىر :"للصىالة حفىاة بثيىاب باليىة حاصىرين رؤوسىهم، مىرددين الحىديث الذىريفطقوم معينة، كىمن يخىرج النىام 

محىددة مىن السىنة، فىي الغالىب مىا بىين ذىهر مىارم وأبريىل، فيىذهب النىام إلى   وكانت هذه لصالة تقام في أوقات". رحمتك وأحييي بلدك الميت

باإلمكان إنقاذ المزروعات إذا ما تىداركها ي بلطفىه، وينطبىق ذلىك زمنيىا مىن نهايىة فصىل الذىتاء وهي الوقت التي يكون فيها "الوقفة"الصالة عند

وهو الوقت الذي يكونفيه الجفاف قد تواصل زمنا طويال، ودمىر المحاصىيل بحيىث لىم يعىد هنىاك أمىل 28"اليبسة"وبداية فصل الربين، ويقابله وقت

وإذا أقىام النىام الصىالة ولىم تمطىر، يجعلىون ذلىك  إقامة صالة الستسقاء صوم ثالثة أيىام متتابعىة،ويستحسن أن يسبق  .في إنقاذها بإقامة الصالة

معىروف فىي تىارير المغىرب حتى   دليال عل  عدم صالا اإلمام، فكان من المتعارف عليه تغيير األئمة أحيانا بعدد صلوات الستسقاء، وهو أمىر

جىة التقىديم، إذ يصىبل الىذي أم لخىر صىالة تهاطىل بعىدها المطىر محىا تقىدير وإجىالل، ويصىبل مىن أن ذلك قد يهدد مكانة إمام أو يرفعهىا إلى  در

    [21.]"زمرة أصحاب الكرامات

وقد سجل محمىد أوسىوم عالقىة التصىال بىين أنىزار وتاسىليت أونىزار، وذلىك مىن خىالل العالقىة الحميميىة التىي تجمىن بينهمىا، لسىقي األرض    

مجسدة في فتاة جميلة تستحم في واد عارية من الملك أنزار رب المطىر أن ينىزل ليعانقهىا، ويتىدخل [وم عروسة المطروعليه تق. المتعطذة للمطر

 [22.]"لينقد األرض والحقول الظمآ  ويعيد إليها الحياة والخضرة

وهىىي . مىىن المنىىاطق المغربيىىةويىىر  مصىىطف  أعذىىي، أن هنىىاك عالقىىة زواجيىىة بىىين هىىذه الطقىىوم العتيقىىة، التىىي لزالىىت تمىىارم فىىي العديىىد    

وتتم هذه الطوم عل  ذكل زواج رمزي بين األرض والمطىر، مىن أجىل الخصىوبة وتجديىد . طقوم سحرية عل  ذكل موكب ألجل الستسقاء"

ائمىا فىي ، على  أسىام العالقىة التىي توجىد د29"ءيىْظ ْن تِْسىلِيتْ "وقد تصاحب هذه الطقوم ممارسات جنسية فعلية تعىرف ب. حياة النبات والزرع

 [23.]"كل مكان، بين الجنم والعمل في األرض، والتمثير المعروف بسحر الحب عل  الفالحة

فعليه، هناك بعض طقوم مائية مذتركة من قبيلىة أمازيغيىة صىحراوية، انتجعىت بضىواحي أنكىاد يقىال لهىا قبيلىة السىجن، وهىذا الحكىم اسىتقينه    

ا أن نقىف لىذلك ارتقينى. انطالقا من الحياة العائلية والجتماعية والقتصادية التي تذبه العادات والتقاليد الحياة اليومية للقبائىل الوادنونيىة بالصىحراء

الفالحون أرضهم إل بعد نزول األمطار األول  بغىزارة، وإذا أمسىكت السىماء، يقىوم األطفىال "عند الطقوم التي تمارم في الزراعة، ول يحرث

بغىىض النظىىر عىىن وضىىىعهم الجتمىىاعي بىىالتجمن وبىىالطواف بخيىىىام الىىدوار حىىاملين دميىىىة مصىىنوعة مىىن خذىىب وخىىىرق ملونىىة، وتسىىم  هىىىذه 

. ، فتخرج النساء من خيامهن ويرذذنهم بالماء ويعطينهم قليال من دقيق القمل الذي يصلل لصىنن الخبىز الىذي يمكلىه األطفىال جميعىا(َغْنَجة)الدمية

                                                             
.، أي خالية من الماء(رالتقو)، ويقابله مصطل  أمازيغي(النشفة)أو : اليَْبَسة -

28
  

(.ليلة عروسة المطر)مصطل  أمازيغي، يطل  عل  : ءيظْ ْن تِْسلِيتْ  - 29  
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ويساهم أعضاء فخذة مىا فىي ذىراء خرفىان لىذبحها، ويىتم أكىل اللحىم بعىدها . ويقوم الرجال أحيانا بختم صالة الصبيان بتقديم قرابين للولي الصالل

صىدقة "ـوتىدع  هىذه الوليمىة بى( يىارب غيثنىا )وعند األكل يقرأ الطلبة اللطيف، ويختم بالفاتحىة . م، الذي يدع  عابرو السبيل والفقراءمن الكسك

الىذي تمارسىه بىنفم طريقىة ( المعىروف)والمتتبن لحياة الجتماعية لهذه القبيلة األمازيغية الصحراوية، سوف يقف عند طقىم  [23-22.]"الغيث

ه القبيلىة األمازيغيىة الذي كان كىل عىرش مىن هىذ( الوليمة)عبر طقم . لواد نونية، وبذلك سنحاول رصد الكيفية التي تتم بها هذه الطقومالقبائل ا

تقوم بمناوبة وبتقديم قربانها الخاص باألمطار، وتفصل بىين القربىان والقربىان أيىام معىدودة، لكىن يتجمىن الكىل بىولي الصىالل إلقامىة الصحراوية و

  [24.]("المعروف) صالة

الموجىودة بواحىات واد نىون عمومىا وواحىة تغمىرت   30"األضىرحة والمىزارات"بالعديىد مىن ( المعىروف)وفي هىذا الصىدد، فقىد ارتىبط طقىم    

ويسىاهم فيهىا كىل سىىكان الواحىة، فيىتم اقتنىاء نحيىىرة أو  ممدوبىات جماعيىة تىنظم قىرب ضىىريل الصىالل،"ويقىال أن هىذه الظىاهرة عبىىارة. خصوصىا

فتعتبىر بىذلك . بيحة، وتوزع عل  سكان الذين يطهون الطعام في عين المكان، أو في منازلهم، ومن ثم يجلب إل  مكان المعروف قرب الضىريلذ

ظاهرة المعروف ذكال من أذكال التضامن الجتماعي بين سكان الواحة أغنيائهم وفقرائهم، كما يلعب ضريل الصالل دور مكىان التجمىن، ويلجىم 

  [22.]"قراء والمعوزون ليجدوا ما يقتاتون عليهإليه الف

واحىة تاركىا  -واحىة تكانىت -واحىة تغمىرت: بىالمعروف، فىي العديىد مىن واحىات وادنىون مىن بينهىا( تاغنجىا)رغم ذلك فقىد تىم اسىتبدال ظىاهرة    

لقبائىل الوادنونيىة وتحسىن مسىتواهم وساي، حيث تراجعت الظاهرة في السنوات األخيرة من القىرن العذىرين، ويرجىن هىذا باألسىام على  وعىي ا

، فبحكم تواجد منطقة واد نون فىي نطىاق ذىبه جىاف (بالمعروف)الثقافي، غير أنه في المقابل ظهرت بعض العادات اآلخر  من أهمها ما يسم  

غوط الطبيعيىة خاصىة فىي وبحكم الضغوط الجغرافية كان لبد من لجوء اإلنسان إل  طقوم غالبا مىا يرجى  منهىا التغلىب على  اإلكراهىات والضى

ظنىا مىنهم إنىه بعىد اختيىار أمىاكن قىد تكىون بىالقرب مىن المسىاجد أو ( المعىروف)يلجىم إلى  إقامىة "فترات انحبام وتوقف المطر وفىي هىذه الحالىة 

                                                             
تتقرب إليه قبيلة أزوافيط من أجي التبرك واالستمطار واالستشفاء من األمراض الجلدية، . هي العديد من األضرحة والمزارات الموجودة بواحتي تغمرت وأسرير -32

. التي توجد في هذه الرقعة الجغرافيةوفي المقابي نجد الفتيات يذهبن إل  هذه األضرحة رمبة من الزوا  وطرد النحس، وبذلك سنحاول حصر هذه األضرحة والمزارات   
.، ومير محاط بأي سور(دوار ايت الخنوس)موجود داخي مقبرة بن البالل :الولي سيدي بن البالل * 

.كانت النساء تبركن من أجي الزوا ( ساقية الماء)موجود بدوار تجنانت، محاط بسور قرب  :الولي سيدي عبد الواحد * 

ه بلدة تشيشت أوالد 1991ولد داود ولد علي ولد سيدي أحمد الركيبي جد الشرفاء الركيبات أوالد داود توفي رحمه هللا عام  ضريح الولي الصالح سيدي عمر -

(.ساقية الماء)،موجود قرب ضري  عبد الواحد بتجنانت، مير محاط بسور وبجواره داود  

(.ساقية الماء) قربه، موجود بجوار سيدي ولد داود، محاط بسور وبالولي أعمر ولد عبد النبي  * 

، موجود بين ايت مسعود وايت بكو، ويوجد داخي المقبرة التي تعرضت للهدم، وفوقه ألياء كثيرة من بينها(مجهول التسمية)الولي الصال   * (.الملحفة)   

.عبارة عن قبعة بيضاء وسط المقبرة. موجود داخي مقبرة دوار تاوريرتالولي الصالح تَاْوِريْرتِي،  * 

.يوجد وسط قرية أسرير، ويتموقع قرب مسجد التقوى،بني عل  أنقاض بيت لغير ذات لون أبيض: سيدي َداَدا أَيُوبْ الولي  * 

.موجود داخي مقر جماعةأسرير، ومحاط بسور أحملر اللون بجانبه ألجار الزيتون ومركب االجتماعي األسريري :سيدي ولي هللا * 

لمدرسة سيدي عمر اللنطي، وقد ارتبط بموسم أسرير الذي له قيمة دينية عل  مستوى في الجهة اليمن  يوجد: سيدي محمد بن أعمر * .الوطني   

وهذه األضرحة تحض  باحترام من طر  السكان الذين يبمنون بشكي أو بأخر بها، . يوجد بقرب من مقبرة سيدي بن عمر اللمطي، محاط بسور :الولي سيدي سعيد -
، وهذا القول "هللا ينغعنا ببراكتهم:"هذه األضرحة،إال ويكون جوابا عفويا حيث يضطر إل  إعالن موقفه منها ال لعوريا حينما يقول فحينما يسأل مواطنا بسيطا عن دور

ه إل  العناية بهذه بي يتجاوز البسيط إن دل عل  ليء فننما يدل عل  اإليمان واالحترام التي تحظ  بها األضرحة لدى عامة الناس، هذا االحترام ال يتوقف عند هذا الحد

من أجي االستمطار األضرحة وببنياتها وكذا التشهير بها عن طري  لبامة األضرحة بالجير، مما يجعي الزاسر بمجرد ولوله للمنطقة يكتشف أنها أضرحة للتبرك 

.ويتم اللجوء إليها والذب  بجوارها من أجي االستمطار واالستسقاء. واالستسقاء لنزول المطر  
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بمىا يسىم  ( المعىروف) ، وإذا تمىت مقارنىة هىذه العمليىة(الكسكم)أطالل قديمة ويتم تناول األطعمة التي تقوم النساء بطهيها وغالبا ما يتم طهي 

( تاغنجىا)جىاء مكىان مصىطلل ( المعىروف)نجد أنهما يذتركان في هدف واحد األول هو نزول المطر لىيعم الخيىر، وبالتىالي فمصىطلل ( بتاغنجا)

 [21.]"فهناك تغير في السم والذكل لكن الجوهر والمقصود هو نزول المطر

IV. مظاهر الحياة البدوية للمجتمع الوادنوني 

 :التقليديةالمالبس  -1

 تذتهر منطقة وادي نون بالزي الصحراوي التقليدي الذي يكتسي أهمية وميىزة كبيىرة فىي الحيىاة البدويىة للمجتمىن الوادنىوني، وتتعىدد المالبىم   

بىم تتنىوع التقليدية الصحراوية بتنوع طرزها وأذىكالها الفضفاضىة التىي تىوحي إلى  البسىاطة والسىعة والرحابىة والتىوق إلى  الحريىة، وهىذه المال

َراَعة"نجد : ، ومن بينها(رجل أو إمرأة)حسب الجنم  الذي يعرف إبداعا خاصا وتطورا ملحوظىا يمتىزج  32"َسْرَواْل الْعَربْ "و" الفُوقَِية"و 31"الدَّ

، أمىا العجىوز 33"َكاْز وْكنِيَبىة َمْلحَفةْ "وتختلف نوعية الملحفة التي ترتديها النساء، بالنسبة للفتاة ترتدي . فيه الطابن العصري بالتقليدي بذكل ملفت

َكة"فترتدي   . 34"َمْلحَفة الذَّ

 :الصناعة الجلدية -9

الجلىد تختم المرأة الوادنونية بالصناعة الجلدية التي الزالت تمارس إل  يومنا هذا، في أوساط المجتمع الصحراوي، وتبدأ هذه العملية بتحويىي    

ىىْكَوة: "يىىتم لىىبامته بىىألوان متنوعىىة، ومىىن أهىىم المصىىنوعات الجلديىىة نجىىدإلىى  جلىىد مىىدبوب بالنباتىىات الطبيعيىىة، وبعىىد ذلىىك  "الشَّ
35
"أَلِىىِوي ْ "و 

36
 .

الَكَربَىىة"وتظىىي
37
الخالىىة بالمىىاء، القربىىة الجلديىىة األكثىىر لىىهرة عنىىد البيضىىان والتىىي عىىادة مىىا يتجىىاوز عىىددها السىىتة فىىي الخيمىىة الواحىىدة، نظىىرا  

الحتياجات البدو الكبيرة للماء في هذا الفضاء الذي تنذر فيىه فىرص البقىاء وخالىة فىي فصىي الصىيف، وتصىنع مىن جلىود المىاعز ميىر المنزوعىة 

داخىي  (الحمىار)أو ( أَْمشىقَبْ )تعلى  على  اإلبىي أونىاء الترحىال أو على  . مرنىة االسىتعمال وتحىافظ على  بىرودة المىاء األنهالشعر، وهي جد عملية، 

  [07.]"الخيمة يسميها البعض والجة الصحراء التي المن  عنها

                                                             
.أو تدرعت باللغة األمازيغية: اَعةالدَّرَ  - 31  

.أو سروال أعرابن: َسْرَواْل الْعَربْ  - 32  

.تملحفة ن كاز د كنيبة: َمْلحفَةْ َكاْز وْكنِيبَة - 33  

.أو تملحفة ن الشكة: َمْلحفَة الشََّكة - 34  

من بين األدوات التي المن  عنها داخي الثقافة الترحالية، والتي لم تعد مستعملة اليوم "تستعمي هذه الشكوة لحفظ الحليب والماء و التقا  الزبدة،وهي تعتبر: الشَّْكَوة -35

، مع (الزاوية)لي للجلد فيدبغ باستعمال نبتة من جلود الشياه تحديدا، من دون دبامة جزسها الخارجي، أما الجزء الداخ( الشكوة)وتصنع . إال في بعض المناط  الرعوية

الحر  والحرفيون داخي المجتمع البيضاني مقاربة : راجع، أركيبي لالح الدين، رسالة لنيي لهادة الدكتوراه،بعنوان". وضع القطران لمنع تسرب أو سيالن الماء
-0204:وجدة، الموسم الجامعي-وذجا،جامعة محمد األول، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةسوسيو أنثروبولوجية لفئة لمعلمين ومنتوجاتهم بمنطقة الساقية الحمراء أنم

. 322.،ص0205  

.هو نوع من األفرلة الذي يصنع من جلد المالية، بعد دبغه بالنباتات الطبيعية ذات ألوان مختلفة: أَلِِويشْ  -
36

  

.أو القربة، أي تكشولة باللغة األمازيغية: الَكْربَة - 37  
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 .الَكْربَاْت الَجلِْدية(:  11)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 :الصناعة النحاسية -3

، ومىن بىين هىذه (لمعلمىين)تزخر منطقة وادي نون بالعديد من األواني النحاسىية التىي تصىنعها فئىة خالىة مىن المجتمىع الوادنىوني يطلى  عليهىا    

"الَمْجَمرْ :"المصنوعات نجد
38
"الَمْقَرا ْ "و

39
"الْربِيَعة"و 

40
"الَمْكسَرة"و 

41
ينهىا، ، وتعتمىد فىي لىنعها على  نقىوش مختلفىة األلىكال ومتداخلىة فيمىا ب

 .كما يتم المز  فيها بين النحاس األلفر والنحاس األحمر

 

 

 .األواني النحاسية للمجتمع الوادنوني(: 19)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 

 

                                                             
.فيه( الفخر)لندو  طيني لوضع :َمْجَمرْ ال - 38  

(.الماء)إناء نحاسي،يتم وضع فيه : الَمْقَراجْ  - 39  

.لندوقة نحاسية، لحفظ السكر: الْربِيَعة -
40

  

.قطعة نحاسية طويلة، تبلغ طولها عشر سنتيمترات، وتستعمي لكسر السكر: الَمكْسَرة - 41  
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 :الخيمة -4

"فَْلَجة"تحتوي الخيمة عل     
42
"ألرطة"مصنوعة من لعر الماعز وهي عبارة عن  

43
إلى  الفلجىة  افةإضى. لىرطا 2و 8، يتراوح عددها مىا بىين 

"الْرَكاْيز: "هناك أجزاء آخرى تشكي بنية الخيمة وأهمها نجد
44
"الَمْسَمكْ "و 

45
"أَْخَرابْ "و 

46
"األْوتَادْ "و 

47
 ةخيمى"، وتتكون الخيمىة مىن وىالث خيىام

الضيافة وخيمة الصانع وخيمىة الطالىب، فخيمىة الضىيافة تتميىز بحجمهىا الكبيىر الىذي يميزهىا عىن بىاقي الخيىام مىن أجىي تسىهيي على  عىابر السىبيي 

لى  معرفتها، أما خيمة الصناع التي تتول  مخمة إعداد كي الحاجيات التي يضطر لفريك الستعمالها من أواني ووساسي مختلفىة وحلىي وجلىود ومىا إ

دئ ك من لناعات يدوية يقوم بها الصىانع التقليىدي وأنثىاه، وأخيىرا خيمىة الطالىب، التىي لهىا وظيفىة تعليميىة تحىت إلىرا  فقيىه يىتكلم بتعلىيم مبىاذل

 [08.]"القراءة وتعاليم الدين كما يسهم في تدبير الشبون الدينية للمخيم ويستشار في حي قضايا الرحي حسب قواعد الشريعة والعر  القبلي

 

 . الخيمة(: 13)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 :األثاث التقليدي -5

: لنع المجتمىع الوادنىوني العديىد مىن األوىاث التقليىدي مىن أجىي تفىري  وتىزيين الخيمىة، ومىن بىين األوىاث الىذي ابتكىره اإلنسىان الوادنىوني نجىد   

الحصير
48
، ويتم الربط بين عيدانها بواسطة خيوط دقيقة من جلىد المىاعز يسىم  (اْسبَطْ )وآخر يسم  ( البَْرَكة)الذي يصنع من قصب نبات يسم  "

، وتفصىي فيهىا عىادة األلىوان الحمىراء والصىفراء (الَشىْركَ )، وبعد أن تنتهي النسوة مىن لىناعتها، يبىدأن مرحلىة الزكرلىة بألىباع تسىم  (ْسيُورْ )

                                                             
.مصطل  حساني، يطل  عل  الثوب: الفَْلَجة - 42  

.أو خيوط: أشرطة - 43  

.مصطل  حساني، يطل  عل  عمودان طويالن،من الخشب ينصبان عل  لكي مثلث: لْرَكايزْ ا - 44  
.والوة أعمدة ترفع باب الخيمة، اونان يرفعانها من الجانبين األيسر واأليمن والثالث من الوسط: الَمْسَمك - 45  

. حبال عل  لكي أقواس، تستعمي لربط بين الخيمة واألوتاد: أَْخَرابْ  - 46  

.قطع حديدية سميكة، يتم تثبتها تحت األرض: دْ ألْوتَاا -
47

  

.أو أكرتيي ن زما، باللغة األمازيغية: الْحِصيرْ  - 48  
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ْربِيَة)وتدخي . [02]"اءوالسود مكانىة كبيىرة فىي المجتمىع "كمىا تحتىي. في األواث التقليدي، الذي يحتاجها المجتمع الوادنىوني فىي حياتىه البدويىة( الزَّ

الحساني سواء البادية أو المدينة، وبالتالي فالزربية
49
 [32.]"تمتاز بدقة الصنع وبهاء المنظر وكثرة األلوان والزخار  

 :تتربية الحيوانا -6

بعىد النشىاط الزراعىي، إال  "ويأتي هذا النشاط في المرتبة الثانيىة. تعد مظهر من مظاهر الحياة البدوية التي يزاولها اإلنسان الوادنوني في البادية   

تربية الحية)أن هذا النشاط 
50
االت الرعويىة بدأ يعر  تراجعا كبيرا بسبب انتشار زراعة الصبار بشىكي ميىر مهيكىي الىذي أدى إلى  تقلىم المجى( 

 [30.]"نسبيا، وتوالي سنوات الجفا  تم تنوع قطيع المالية بين الماعز واألمنام واإلبي

 .متحف ذاكرة الرحل بتغمرت -7

ولقىد لعىب هىذا المتحىف دورا . األدوات والقطع األورية التي كانت تستعملها ساكنة منطقة تغمرت قىديما" يحتوي هذا المتحف عل  مجموعة من   

 .وانتعاش السياحة الداخلية والخارجية [30]"احيا ساهم في التعريف بهذا المدلر الوادنونيتنمويا وسي

 

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث . متحف جميل العبد عبدو(: 14)صورة

 

 

 

 

 

                                                             
ْربِيَة - .أو تازربية باللغة األمازيغية: الزَّ

49
  

.الغنم والماعزمصطل  حساني، يطل  عل  قطيع من : الَحيَّة - 50  
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 :خاتمة

المقومىات التاريخيىة والسىياحية والثقافيىة، من خالل مىا سىب ، نخلىم إلى  أن منطقىة وادي نىون بىالجنوب الغربىي المغربىي تزخىر بالعديىد  مىن    

س والذي لعبت فيها القصبات والمدالر دورا كبيرا في تاريخ المنطقة خالل القرون الوسط  إل  جانب الموروث الشعبي المتمثي فىي تنىوع الطقىو

 .التي استقرت بمجال وادي نون( الحسانية واألمازيغية)والعادات نتيجة تنوع التجمعات القبلية 

 لنتائجا: 

 :ومن خالل هذا البحث الذي قمنا به إل  إحدى المواقع األورية، التي تزخر بها منطقة وادي نون، تم الخرو  بالعديد من النتاسج   

 .تحديد اإلطار الجغرافي لمحطة القصبات التي يحويها وادي نون -

 .القيام بالدراسة اإلحصاسية والولفية لقصبات هذا المجال -

 .للعيون الماسية ضواحي أسرير وإفران أطلس الصغيرالتأريخ  -

 (.أباينو)الحصول عل  الحامات المعدنية بضواحي كلميم  -

 االستنتاجات: 

استنادا إل  ما تم عرضه سابقا، وإل  بعض اإلطالالت المىوجزة والسىريعة لىبعض المراجىع والدراسىات، يمكىن أن نسىتنتج مجموعىة مىن الىنقط    

 :أهمها

 .وادي نون، من بين المناط  المغربية التي تحوي مخزون أوري مهمتعد منطقة  -

 .إسهام المنطقة في الربط الثقافي بين الصحراء الكبرى ولمال المغرب -

 .نتاسج هذا البحث جزسية في انتظار بحث أخر يشمي وادي نون برمته -

 .ريخية خالةهيمنة المواضيع التي تتحدث عن التراث الثقافي بصفة عامة والمدن التا -

 . وجود تشابة كبير في القصبات المكتشفة بالجنوب الغربي المغربي من حيث البناء الطيني -
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 :  قائمة المصادر والمراجع

-بريموادي درعة،مجلة تعن  بالتراث والثقافة والفنون،مطبعة طوب : ،ضمن مجلة"لمحات من التاريخ القديم لمدينة نول لمطة"الصافي محمد،[ 2] 

.22.ص، 2222 الرباط،   
 ،2222، الجماعة القروية ألسرير، إقليم كلميم، ولية جهة كلميم وادنون، وزارة الداخلية، المملكة المغربية ،مونوغرافية الجماعة القروية ألسرير [2]

.22-3.صص   
.23/23/2222: الثانية عذر ظهرا، التارير: اعةدوار تسكنان، الس: سنة، مكان اإلستجواب 22: بدون، عمره: الذير عبد الصمد، مهنته[ 3]   
، رسالة لنيل ذهادة "وادي نون خالل القرن التاسع عشر أسرة آل بيروك نموذجا دراسة في البنية التجارية واالقتصادية" أمزيغ عبد اللطيف، [2]

.22.ص، 2222/2222،القنيطرة-التارير، جامعة ابن طفيل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية: الدكتوراه، تخصص   
جماعة إفران األطلم الصغير،  قيادة إفران األطلم الصغير، دائرة بويزكارن، إقليم كلميم، ولية  برنامج عمل جماعة إفران األطلس الصغير،[ 2]

.22.ص، 8188-8102جهة كلميم وادنون، المملكة المغربية،   
، 8108 قيادة إفران أطلم الصغير، دائرة بويزكارن،إقليم كلميم، جهة كلميم السمارة، :المخطط الجماعي للتنمية،الجماعة القروية تيموالي،[ 2]

.32.ص   
السياحة والتنمية، : ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا، تخصص"إمتضي نموذجا: السياحة ودورها في تنمية المناطق الواحية أرهال الحسن ،[ 2]

.32-22.، ص2222/2222 ،المحمدية -اإلنسانيةجامعة الحسن الثاني، كلية اآلداب والعلوم    
.22.ص،  8108قيادة فاصك، دائرة كلميم، إقليم كلميم،جهة كلميم السمارة، الجماعة القروية فاصك،، المخطط الجماعي للتنمية[ 2]   
.22-22.صص،  8108ة كلميم السمارة، قيادة أباينو، دائرة كلميم، إقليم كلميم، جه: المخطط الجماعي للتنمية، الجماعة القروية أباينو،[ 2]   
الجماعىىة القرويىىة ألسىىرير، إقلىىيم كلمىىيم، وليىىة جهىىة كلمىىيم السىىمارة، وزارة الداخليىىة، المملكىىة : 2222مونوغرافيىىة الجماعىىة القرويىىة ألسىىرير، [ 22]

 .22.ص المغربية،

: السىاعة الرابعىة عصىرا، التىارير: سىنة، التوقيىت 22: تغمىرت، عمىرهدوار دو بيىان بواحىة : فالا، مكىان السىتجواب: العباسي عبد الفتاا، مهنته[ 22]

22-23-2222. 

، 8108قيادة الذاطئ األبيض، دائرة لقصابي، إقليم كلميم، جهة كلميم السمارة، المخطط الجماعي للتنمية، الجماعة القروية الشاطئ األبيض،[ 22]

.22 -22.صص   
.32.ص، 8108قيادة لقصابي، دائرة لقصابي، إقليم كلميم، جهة كلميم السمارة، القروية تاركا وساي،المخطط الجماعي للتنمية، الجماعة [ 23]   
الثالثة زوال وخمسة عذىر دقيقىة، : عقر داره،الساعة: سنة،مكان اإلستجواب 23: قائم الزاوية،عمره: الذير بيدة ولد سيدي بن عمر اللمطي،مهنته[ 22]

 22/22/2222:التارير

-22-22: الخامسىة مسىاءا، التىارير: دوار الملعىب تخلطيط،التوقيىت: سىنة، مكىان السىتجواب 22: مىؤذن المسىجد،عمره: اوي يحضيه، مهنتهالغز[ 22]

2222. 

 .22/23/2222:السادسة مساء، التارير: عقر داره، التوقيت: سنة، مكان الستجواب 22: فالا، عمره: السالمي محمد، مهنته[ 22]

، منذىىورات المعهىىد الملكىىي للثقافىىة األمازيغيىىة، مركىىز الدراسىىات األدبيىىة والتعىىابير الفنيىىة دراسااات فااي الاكاار المياااي األمااا يغي أوسىىوم محمىىد ،[ 22]

 .2-2.ص، 2222الرباط،-، مطبعة المعارف الجديدة-2-واإلنتاج السمعي البصري، سلسلة الدراسات واألبحاث
 22.ص، 2222 زيغي،دراسات في الفكر الميثي األما أوسوم محمد ،[ 22]
 .22-23-22-22-22-23-22-22-22.ص ،2222دراسات في الفكر الميثي األمازيغي، أوسوم محمد ،[ 22]
التىارير، جامعىة : ،أطروحىة لنيىل ذىهادة الىدكتوراه، تخصىص"0091و  0011األوبئة والمجاعات بسوس ووادنون ما بين "ليت جمال محمد ،[ 22] 

 322-322.صص، 2222/2222الرباط، -وم اإلنسانيةآلداب والعلمحمد الخامم،كلية ا
 .323.ص ،2222-2222،2222-2222ليت جمال محمد ، األوبئة والمجاعات بسوم ووادنون ما بين [ 22]
منذىىىىورات المعهىىىىد الملكىىىىي للثقافىىىىة األمازيغيىىىىة، مركىىىىز الدراسىىىىات األنثروبولوجيىىىىة  ،كااااوكرا فااااي المياولوجيااااا األما يغيااااة، أوسىىىىوم محمىىىىد[ 22]

 222.ص، 2222الرباط، -، مطبعة المعارف الجديدة-2رقم -والسوسيولوجية،سلسلة دراسات
منذىورات المعهىد  ،2.محمىد حمىام،ج: ، تحت إذىراف"المصطلحات األمازيغية في تارير المغرب وحضارته" ،ضمن كتابأمان، أعذي مصطف [ 23]

 .23.ص، 2222الرباط،-، مطبعة المعارف الجديدةالملكي للثقافة األمازيغية، مركز الدراسات التاريخية والبيئية
 .223-222.صص، 2222 محمد الغرايب،مطابن الرباط نت،: ، ترجمةقبيلة بدوية بين البربر"السجعم ،. بونجون[ 22]

،بحىىىىىىث لنيىىىىىىل ذىىىىىىهادة (0008-0221")خااااااالل القاااااارن التاسااااااع عشاااااار"التاااااااريخ االجتماااااااعي لواحااااااة تغماااااارتالمىىىىىىدن عبىىىىىىد الهىىىىىىادي ، [ 22]

 .222.ص، 2222-2222أكادير،-التارير،جامعة ابن زهر،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية:خصصالماستر،ت

: ، توقيىت المقابلىة2222-22-22: سىنة، تىارير المقابلىة 22: دوار الملعىب تخلطىيط، عمىره: مؤذن المسجد، مكان المقابلىة: الغزاوي يحضيه،مهنته [22]

 .الخامسة مساء  
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حرف والحرفيون داخل المجتمع البيضاني مقاربة سوسيو أناروبولوجية لائة لمعلماين ومنتوجاات م بمنطقاة السااقية ال" أركيبي صالا الدين ، [22]

 ،2222-2222وجىدة،  -التراث الثقىافي والتنميىة، جامعىة محمىد األول، كليىة اآلداب والعلىوم اإلنسىانية: أطروحة الدكتوراه،تخصص ،"الحمراء أنموذجا

 322.ص

التىراث : ، أطروحىة لنيىل ذىهادة الىدكتوراه، تخصىص"منطقاة وادي ناون أنموذجاا الحرف اليدوية لدى النساء الحساانيات،" ،المحجوبأطويف [ 22]

 .322-222-222-222.ص، 2222-2222 ،وجدة -م اإلنسانيةالثقافي والتنمية، جامعة محمد األول، كلية اآلداب والعلو

 .322-322.صص ،2222-2222 ،"لنساء الحسانيات، منطقة وادي نون أنموذجاالحرف اليدوية لد  ا" ،أطويف المحجوب[ 22]

، جماعة لبيار، قيادة لقصابي، من أجل اقتصاد اجتماعي، والاالحة رافعة للتنمية المحلية تقرير المخطط الجماعي للتنمية لجماعة لبيار، [32]

.22.ص، 2222-2222المغربية، عمالة إقليم كلميم، جهة كلميم السمارة، وزارة الداخلية، المملكة   
تغمرت وأسارير : التراث الطبيعي والاقافي رهان للتنمية السياحية المستدامة بالمنظومات البيئية دراسة حالة واحات إقليم كلميم" نجاة القدمي،[32]

 .222.ص، 2222/2222المحمدية،-اإلنسانية الجغرافيا، جامعة الحسن الثاني، كلية اآلداب والعلوم: ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، تخصص"نموذجا
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ABSTRACT 

 

The research deals with the aspects of thought and semantics in the linguistics circle, and discusses the process of 

transmission and reception between the speaker and the listener, the mechanisms of pronunciation and hearing, 

and the implications for the listener of the representation of the idea of spoken speech and its connotations by the 

mind. 

The research discussed the division of the significance of spoken speech into two parts: the direct linguistic and 

intellectual significance, and its indirect counterpart in the verbal circuit. 

Key words: communication mechanisms- Language Circle- Bilingual Speech- Direct language connotations. 
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 ملخصال

 

الددائرة اللغويدة الكالميدةي وينداق  مدا يتعلدي بعمليدة اارسدال واالسدتابال بديو المدتكلم والسدامل مدو  ليدا  الن دي يتناول البحث جوانب الفكر والداللة في 

 .والسماعي واآلثار المترتبة لدى السامل مو تمثُّل فكرة الكالم المن وق ودالالته بواس ة العال

  .وية الفكرية المباشرةي ونظيرتها غير المباشرة في الدائرة الكالميةالداللة اللغ: وناق  البحث اناسام داللة الكالم المن وق إلى قسميو

 .دالال  لغوية مباشرةي ثنائية اللغة والكالم ليا  االتصالي الدائرة اللغويةي  :ةالكلمات المفاتيح
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 :المقدمة

الكدالم عمدل واللغدة حددود هدعا العمدلي والكدالم سدلو  "بديو الكدالم واللغدةي مدو حيدث إن ُعني علم اللغة بدراسة ظاهرة الكالمي واهتم الباحثون بالتفريي 

والبصدر كتابدة  واللغة معايير هعا السلو ي والكالم نشاط واللغة قواعد هعا النشاطي والكالم حركة واللغة نظام هعه الحركدةي والكدالم يحدا بالسدمل ن ا دا

[  23ص.1"]له أو نكتبه كالمي والعي ناول بحسبه ونكتب بحسبه هو اللغةي فالكالم هدو المن دوق وهدو المكتدو فالعي ناو. واللغة تفهم بالتأمل في الكالم

 [.32ص.2]لدي سوسير ( علم اللغة العام)وتعود هعه الثنائية إلى كتا  

على مراد المتكلمي فيكون ثمة تواصل بديو وسوف نركز في البحث على ظاهرة الكالم المن وق؛ بوصفها وسيلة اتصال بيو المتكلميوي بها ياف السامل 

ا لعلكي دائرة لغوية كالميةي تاوم على  .ي والرسالة(السامل)ي والمرَسل إليه (المتكلم)المرِسل : ال رفيوي فتتكون؛ تبع 

لتلادي التدي تعتمدد علدى اكون كواسد ة وقد اهتم اللغويون بدراسة الكالم المن وق العي يمثل  ليا  الدائرة الكالميةي مو عملية الن يي فضال  عو عملية ا

وطدة بتمثُّدل الستابال الصو  المن وق وتوصيله إلى العال حيث تتم ترجمته إلى ما يعادل دالال  الكالم المن وق مو الصور العهنيةي وهو العمليدة المن

 .أفكار ودالال  الكالم المن وق

 :أهمية البحث -

والداللية في الدائرة الكالميةي على النحو العي تنتج عنه دالال  لغوية مباشرة ال تحتاج لعملية تأويل مدو تكمو أهمية البحث في دراسة الجوانب الفكرية 

لدده البحددث السدامل؛ لووددوع معناهدا للسدداملي بينمددا تدأتي الدددالال  اللغويددة غيدر المباشددرة غيددر محدددة الداللددةي وتحتدداج لعمليدة تأويددل ال  ددا ي ممدا تناو

 .التواصل في الدائرة الكالمية بيو المرِسل والمتلاي بالدراسة؛ لتوويح  ليا 

 :تساؤالت البحث

 :لاد أثار  المحاور الساباةي للدائرة الكالميةي تساؤال  عدة لدى الباحث ان لات منها فرويا  الدراسةي وهي

 ما  ليا  اارسال في الدائرة الكالمية؟ -

 ؟إلى أي مدى تسهم صفا  الحروف المن وقة في هعه الدائرة -

 ما  ليا  التلاي في الدائرة الكالمية؟ -

 ما دور اكون في عملية التلاي؟ -

 ما اآللية التي يُناط بها تأثُّر السامل بالكالم المن وق؟ -

 وما سماتها اللغوية؟. ما الدالال  اللغوية المباشرة -

 وما سماتها اللغوية؟. ما الدالال  اللغوية غير المباشرة -

 المباشرة وغير المباشرة؟: ق في كل مو الداللتيو اللغويتيوما الدور العي ياوم به السيا -
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 :منهج البحث -

المتعلادة  اعتمد الباحث على المنهج االستارائي في جمل المدادة المتعلادة بالموودوع محدل الدراسدةي فضدال  عدو المدنهج االسدتنباطي فدي اسدتنباط اآلليدا 

 .رة وغير مباشرةبالدائرة الكالميةي وما ينتج عنها مو دالال  لغوية مباش

 :الدراسات السابقة -

ا؛ إو أسهمت في توجيهه إلى مراعاة نااط مهمة تفيده في البحثي من  : هااطلل الباحث على كثير مو الدراسا  اككاديمية التي أفاد منها كثير 

أحمد محمدد /اللغة العربية السوريي للدكتوربحث منشور لنصِّ محاورة أُلايت بمجمل ، (البن سينا" األسباب والحروف"أليات النطق في رسالة ) -

 .م3008-هـ9231قدوري عام

أصول الدرس الصوتي واتجاهاتهي إنتداج اكصدوا ي أسدبا  حددوح الحدروف وم ارجهداي الحركدا  الن ايدةي فيزيداء الصدو ي وتوصدل : تناول البحث

وا مدنهج وصدف لغدتهم بددون اايغدال فدي اكدوا ي وأن ابدو سديناي فدي الباحث إلى أن ما قدمه اللغويون بمثابة درس متكامدل لصصدوا  وأنهدم قدد انتهجد

 .دراسته آلليا  الن يي لم ي ُل عمله مو غموض وناص

 .ويتفي البحث مل دراستنا في دراسة  ليا  إنتاج الصو ي وي تلف في تناوله لدى ابو سينا فحسب دون تناول اآلراء اكخرى

الدراسدا  اللغويدة : ي معكرة مادَّمة لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية و دابهاي ت صدص(مخبريةدراسة : الصوامت الشديدة في الفصحى) -

 .م3002-م3002بو يوسف بو خدةي الجزائري عام : روا زالقيي جامعة: والنظريةي للباحث

صوامت الشديدة عند العر  الادامىي جهاز الن دي المفاهيم اكساسية في الصوتيا ي الصو  اللغوي وتصنيف اكصوا  العربيةي ال: وتناول الباحث

 .عند العر  الادامىي والدراسة الم برية للصوامت الشديدة

وتوصل الباحث إلى دقة العر  الادامى في تحديد الصوامت الشديدةي وأن تغير اكصدوا  والحدروف عبدر اكزمندة حايادة ال جددال فيهداي وودرورة 

 .تاني في مجال دراسة اكصوا متابعة الدارسيو للت ور العلمي وال

 .ويتفي البحث مل دراستنا في تناوله اكصوا  اللغويةي وي تلف معه في اقتصاره على دراسة الصوامت الشديدة فحسب

حوليدة أكاديميدة صدوتية )ي بحدث منشدور بحوليدة الصدوتيا  (ابن جني ولندرسي: جهاز النطق عند علماء العربية المتقدمين وعند المحدثين) -

 .فوزية سرير عبد هللاي كلية اآلدا  واللغا ي جامعة البليدةي الجزائر/ي للدكتورة(صصةمت 

 .م ارج الحروف عند ابو جني ولندرسيي أعضاء جهاز الن ي عند ابو جني ولندرسيي وظائف جهاز الن ي: تناول البحث

المالحظدة العاتيدةي وموافادة مدا توصدلوا إليده مدل مدا توصدل إليده  وتوصل البحث إلى اعتماد علماء العربية الادامىي في بيان م ارج اكصوا ي على

 .العلم الحديث العي يعتمد على اكجهزة المت ورة والعلوم التجريبية وعلم التشريح
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نداول ويتفي البحث مل دراستنا في تناوله جهاز الن ي الم تص بإنتاج الصو  اللغويي وي تلف معه في اقتصاره على ابدو جندي ولندرسديي وعددم ت

 .   ليا  التواصل في الدائرة الكالمية بشكل كامل

 :خطة البحث -

 ليا  االتصال اللغويي في م لبيوي حيث نداق  الم لدب اكول  ليدا  : اقتضت طبيعة البحث وقوعه في مبحثيوي حيث جاء المبحث اكول الموسوم

م ارجهاي بينما ناق  الم لب الثداني  ليدا  التلادي فدي الددائرة الكالميدةي اارسال في الدائرة الكالميةي مو الدور المتعلي بالن ي وصفا  الحروف و

 .مو دور اكون في عملية التلايي وتحويلها اارسال ااشاري إلى العال لتكويو الصور العهنية المعاِدلة للكالم المن وق

بيوي حيث ناق  الم لدب اكول الداللدة اللغويدة والفكريدة المباشدرة فدي جوانب الفكر والداللة في الدائرة الكالميةي في م ل: وجاء المبحث الثاني الموسوم

باشدرة فدي الددائرة الدائرة الكالميةي مما ال يحتاج إلى تأويل مو السامل لوووع داللة المن دوقي بينمدا نداق  الم لدب الثداني الداللدة اللغويدة والفكريدة الم

 .االته الدالليةالكالميةي مما يحتاج إلى تأويل مو السامل لتعدد احتم

 واختتم البحث ب اتمةي وعرض للنتائج التي اتجهت إليها قناعا  الباحثي مل توصياته المتعلاة بموووع البحث محل الدراسة

 .ثم أخيرا  قائمة المراجل

 :مدخل

تادوم علدى ربد  "المن وقة والمسموعة  حلاة االتصال بديو أفدراد الجماعدة اللغويدةي ومدو ثدمي وهدب محمدود السدعران أنهدا : تمثَّل  ليا  االتصال اللغوي

فدي اللغدة أن ؛ فاكصدل (الكدالم)إنها اللغة التي تاوم على إصددار واسدتابال أصدوا  تحددثها عمليدة (. الن ي)مضمونا  الفكر اانساني بأصوا  ينتجها 

اي أن تكون   .ي فيكون الكالم المن وق هو الوسيلة التي تتم بها عملية التواصل اللغوي[29ص.3](" مشافَهة)تكون كالم 

عضدوي ونفسديي فتبددأ  حركدة الكدالم  مدو ": وتمرُّ عملية التواصل؛ بواس ة الكالمي بعدة مراحلي تعتمد على العنصدر الصدوتي والفيزيدائي فدي جدانبيو

تنتادل إلدى الرباط النفسي أو العالي العي سبي االتفاق عليه في عاول المتكلميو بيو داللة معينة ومجموعة مو اكصدوا  ترمدز إليهداي ولكدو سدرعان مدا 

 [ .29ص. 4]"العملية العضوية عو طريي إشارا  عصبيَّة يرِسلها العال إلى الجهاز الن اي انتاج الصو  الم لو 

المدتكلم والسداملي والجاندب الصدوتيي كمعبِّدر لغدوي عدو فحدوى ال  دا  الكالمدي : كة الكالم  تعتمد على التهيئة النفسدية لكدل مدوويتضح أعاله أن حر 

ا عو أفكار المتكلم التدي تتضدح : المرَسلي وفي النهاية فدي تأثير الكالم على الجانب السلوكي للساملي فيكون وظيفة الدائرة الكالمية اللغوية تعبيري  ا محض 

 . دالال  الكالم
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 المبحث األول

 آليات االتصال اللغوي

 المطلب األول 

 :آليات اإلرسال في الدائرة الكالمية

تي بم دارج تناول الادماء  لية ن ي الحروف كمكون كلفاظ الكالم؛ إو تاوم عملية اارسال على الن ي العي يعتمد على احتباس الهدواءي والدتحكم الصدو 

حدرف  : "اكصدوا  المجهدورة بأنهدا -مدثال  –ل الرسالة التواصلية مل الساملي مما يبرز اهتمام الاددماء بهدعه اآلليدةي فادد عدرَّف سديبويه الحروف التي تمث

 .5]"فهددعه حددال المجهددورة فددي الحلددي والفددم. أشددبل االعتمدداد فددي مووددعهي ومنددل الددنفا أن يجددري معدده حتددى يناضددي االعتمدداد عليدده ويجددري الصددو 

 .[2/222ص

الخدتالف بديو ويمثل التعريف السابي النظرة التاليدية السائدة  نعا ي على النحو العي حدا باللغوييو المحددثيوي ومدنهم رمضدان عبدد التدوا ي إلدى رصدد ا

ا على اهتزاز "نظرة الادماء لعملية اارسالي والنظرة الحديثةي فاد وهب إلى أن  اكوتار الصوتية فدي تعريف سيبويه للمجهور والمهموسي ال ياوم أساس 

ي ومدو [20ص.6]"الحنجرةي أو عدم اهتزازهاي وإنما ياوم على جري النفا أو عدم جريهي وتلك الصفة مو السما  ال اصة بشدة الصدو  أو رخاوتده

ومددو ثددمي جدداء التبددايو بدديو ثددمي فددال عالقددة لهددا بعمليددة اارسددال التددي حصددرها الادددماء فددي اندددفاع الهددواءي وعدددم رصددد اآلليددة الفيزيائيددة لعمليددة الن دديي 

 .التاليدية الاديمة ونظيرتها الحديثة مو حيث التصور الكامل آلليا  اارسال في الدائرة الكالمية اللغوية: النظرتيو

ر الهوائي الدعي تدفعده التيا"وتعتمد عملية اارسال في الدائرة اللغوية الكالمية على  لية  صوتية فيزيائيةي وهي  لية عملية الن ي وما يتصل بها مو قوة 

وكان يمكنها مو جهة  ولمَّا كانت العبعبا  تست يل االستمرار بادر ما تسمح به كمية الهواء الم تزنةي. الرئتاني فيحدح الصو  بعبعبة لصوتار الصوتية

اية والشدةي كما أنه ي تلدف هدو نفسده ال ولي الحدة الموسي: أخرى تغيير الصو  مو حيث ااشباع والاوةي كان للصو  إون ثالح صفا  مميزةي وهي

 [. 22ص. 7]" تبعا للحركا ي مو حيث أن حركة العضال  تسمح بارتفاع فتحة الحنجرة وان فاوها بحيث ت يل الاناة الصوتية أو تاصرها

ا علدى قدوة التيدار الهدوائي ال دارج مدو الدرئتيوي المدار  بدالحنجرةي التدي تعتمد د بددورها علدى عمليدة حدبا الهدواء فدي فتاوم عملية إنتداج الصدو ؛ اعتمداد 

دا لدعلكي الصدو  كوسديلة إرسدالي فضدال  عدو صدفاته مدو  الرئتيوي مما ينتج عنه التحكم في دفعا  الهواء ال ارجة المدارة باكوتدار الصدوتيةي فيندتج؛ تبع 

 .الِحدَّةي الشدةي التنغيم وال ول أو الاَِصري وما لعلك مو دالال  يتلااها السامل: حيث

الصدفا ي قدد عددَّد  أسدا االخدتالف بديو اكصدوا  : سدمعي  يَُسدمَّى: الم دارجي والثداني: حركدي  يسدمَّى: أحددهما: الكالم المن وق على أساسيو"مد فيعت

َدم فيه هدعه الاديم المن وقةي فأمكو لهعه اكسا وما يت للهاي مو ماابال  أو قيم خالفية أن تكون من لا ا مناسب ا للسعي إلى إنشاء نظام صوتي لغوي تُست َ 

ي وبدديو الجهددر والهمدداي وبدديو التف دديم والترقيددي خدداوة مددثال  دددة والرَّ ي وهددي أسددا اخددتالف بدديو [22ص.8]"ال الفيَّددة بدديو الَم ددَرج والَم ددرَجي وبدديو الشِّ

 .اكصوا  المن وقة مما يتعلي بعملية الن ي الفيزيائية
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 :نتاج أربل عمليا  منفصلةي هي"ويمكو عدُّ الكالم 

 . العملية الن اية-العملية اكنفية الفموية-عملية التصويت-ار الهواءتي 

اي وتحتها عمليا  جزئية شبه مستالةي وهي نتاج تنوع الضغ  العي يصادفه تيار الهوا ءي واكماكو التدي وتعد العملية الن اية أكثر العمليا  اكربل تعايد 

لجهداز الن ادي تصدلح مكان دا لتنويدل الضدغ  ولهدعاي فدإن عددد اكصدوا  التدي يمكدو أن ينتجهدا يمكو تنويل الضغ  عندها كثيرةي وكل نا ة على طدول ا

 .  ي مما له داللة لغويةي أو مما ليا له داللة[992ص.9"]جهاز الن ي ال تدخل تحت الحصر

الحلديي الفدمي : ي وهي(التجاويف)ا المص لح المناطي أربلي وأطلاوا عليها جميع  "وهنا  جانب فيزيائي مهم ي تص بمناطي إنتاج الصو  اللغويي هعه 

 .التجويف اكنفيي التجويف الشفوي

؛ بوصدفها أعضداء جهداز الن دي لددى اانسدان السدويي [923ص.10"]هعه المناطي اكربل هي اكجهزة اكساسية فدي إحدداح الوودوع السدمعي للكدالم

 .والمسؤولة عو إنتاج الصو  بوجه عامي واللغوي منه بوجه خاص

نة للفظ المن وق بهي وت تلف الحروف بحسب م ارجها على نحو ما يدرى ابدو سدينا وتمثل ؛ الوحدا  الصوتية الناتجة عو اندفاع الهواء الحروف المكوِّ

أو طرياده أما كلمدة الَم دَرج؛ فيبددو أنده يسدت دمها ل شدارة إلدى مجدرى الهدواء . الحبا ومشتااته: يست دم ابو سينا؛ للتعبير عو إنتاج الصو ي لفظ"إو 

 [.902ص.11]"الم رج والم ارج والحبا والحابا والمحبوس والمحابا: وقد تردَّد في كالمه ألفاظ. العي يكون إما نحو اكنف أو الفم

مدا  ادييويلزم دراسة عملية اارسال دراسة مجالده؛ باعتبدار أن مجدال اارسدال الصدوتي هدو النا دة التدي يا عهدا الصدو  مدو فدم المدتكلم إلدى أون المتل

ا  يؤدي إلى توقُّف شدة الصو  على المسافة بيو المتكلم والسداملي ومدو ثدمي جداء تنداول الاددماء للحدروف المجهدورة والمهموسدةي وظهدور المصد لح

 [.28ص.12]الصوتية كالجرس كشكل مو أشكال الصو  اللغوي على سبيل المثال 

بالمسافة الما وعة بيو المتكلم والساملي فضال  عو صفا  الصدو  الم رجيدة المشدار إليهدا وبناء على ما سبيي فإن مجال انتاال الصو  اللغوي يعنى 

ي جهر الصو  وهمسه يعتمد على  لية اناباض فتحة المزمار العي يتحكم في جهر ا لصدو  وهمسدهي  نف اي ومو ثمي ترتب  باآللية الفيزيائية للن يي فمثال 

ران الصوتيان أحدهما مو اآلخري فتضيي فتحة المزماري ولكنها تظل تسمح بمرور النفا خاللهداي فدإوا انددفل تنابض فتحة المزماري ياتر  الوت"فعندما 

داي ويحددثان صدوت ا موسدياي اي ت تلدف درجتده حسدب هدعه الهدزا  أو العبدعب ا منتظم  ا  فدي الهواء خدالل الدوتريوي وهمدا فدي هدعا الوودلي يهتدزان اهتدزاز 

 [.30-91ص.13"]لوه حسب سعة االهتزاز الواحدةالثانيةي كما ت تلف شدته أو ع

 :يتحكم المزمار في صفا  الحروف التي تتأثر بأوواعه على النحو اآلتي لعاي

دم عدو طريددي توسديل المجدرىي ويشددمل ولدك العلددل السدتة -9 الكسدرة الاصدديرة وال ويلدة والضددمة الاصديرة وال ويلدةي والفتحددة الاصديرة وال ويلددة : تََحكُّ

 (.واسعة)
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م -3 شدبه )الدواو واليداء : ي ويشدمل ولدك نصدفي العلدل(بالنسبة كصوا  العلة)ي وتضييي نسبي (بالنسبة لصصوا  الساكنة)عو طريي توسيل نسبي  تََحكُّ

 (.واسعة

 داءي الفاء والعال والثاءي والظداء والدزاي والسديو  والصداد والشديو وال: تحكم عو طريي تضييي المجرىي ويشمل ولك ثالثة عشر صوت ا ساكن اي هي -2

 (.استمرارية)والغيو والعيو والحاء والهاء 

البداء والددال والتداءي وال داء والضداد والكدافي : تحكم عو طريي قفل المجرىي ثم وقفدة ثدم تسدريل فجدائيي ويشدمل ولدك ثمانيدة أصدوا  سداكنةي هدي -2

 (. انفجارية)والااف والهمزة 

اي ه -2  (.مركب)و الجيم تحكم عو طريي قفل المجرى ثم تضيياهي ويشمل صوت ا واحد 

 (.أنفي)الميم والنون : تحكم عو طريي قفل المجرى في نا ةي وتسريل الهواء مو اكنفي ويشمل صوتيوي هما -2

الدالم المرقادة والدالم المف مدة : تحكم عو طريدي قفدل المجدرى فدي نا دةي والسدماع للهدواء بدالمرور مدو نا دة أخدرى جانبيدةي ويشدمل صدوتيوي همدا -2

 (.جانبي)

اي هو الراء تحكم عو طري -8  [.92ص.14]( تكراري)ي قفل المجرىي ثم فتحه لمرا  متتاليةي ويشمل صوت ا واحد 

ع خاصدة ويشير ما تادم إلى ارتباط عملية الن ي بآلية فيزيائية يتحكم فيها أعضاء الن يي وب اصة المزماري حيث يؤدي قفل المجدرى وتوسديعه بأوودا

 .إلى خروج الحروف بصفا  معينة

 الثانيالمطلب 

 آليات التلقي في الدائرة الكالمية 

لي وهدو مدا يُ لَدي إن جوهر العالقة بيو عملية اارسال واالستابال يتمثل في دراسة اآللية التي تنتال بها اكصوا  اللغوية مو فم المدتكلم إلدى أون السدام

ئيدة للموجدا  الصدوتية التدي يحددثها نشداط أعضداء الن ديي وتنتادل ال صدائص الفيزيا"علم اكصوا  السمعي أو اككوستيي وهو المعني  بدراسدة : عليه

الكدالم وتميَّدز مدو قِبَدل أون  عبر الهواء مو المتكلم إلى المستملي ويبحثها ويصنِّفها علدم اكصدوا  السدمعي مدو جهدة ال ريادة التدي تسدتابل بهدا أصدوا 

ه   [.81ص.15]"المستمل وم ِّ

أعضداء اارسدال واالسدتابال عندد المدتكلم والسداملي ويدأتي : رسال واالسدتابال فدي الددائرة اللغويدة الكالميدةي بمعندىوتتضمَّو الفارة العالقة بيو  ليا  اا

 .الكالم كمادة صوتية مناولة مو ال رف اكول للثاني

وير أعددَّه الفِكدر قصدد التعبيدر الكالمديي ي وهدي تصد(الصدورة اللفظيدة)يمكننا أن نسمي الوحدة النفسية الساباة على الكالم بــدـ  "وبناء على تلك العالقةي 

فالصورة اللفظية صورة مزدوجة الوجه تنظدر بإحددى ناحيتيهدا فدي . وهي في الوقت نفسه مجموعة مو اامكانيا  الصوتية على استعداد للتحاي الفعلي
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تعداد نفسه لتلادي الكدالم المن دوقي حيدث تدتم عمليدة ي وياابلها لدى المتلاي االس[18ص.16]"أعماق الفكرة وتنعكا باكخرى في اآللية المنتجة للصو 

 .التحويل نفسها إلى الصور العهنية الماابلة بواس ة العال

يهتمون باللغة عند صدورها وال يهتمون بالعلميا  العالية الساباة على ولكي فهدي موودوع مدو "ي (فندريا)والمالحظ أن اللغوييوي على نحو ما وهب 

لنفاي وعندما تصل اللغة الجهاز السمعي للمتلاي وياوم بنالها إلى الجهاز العصبي تحدح عمليا  عاليدة يبحثهدا علدم الدنفا موووعا  البحث في علم ا

ا أما تلك الظاهرة الصوتية التدي تصددر عدو المتحددح وتمضدي فدي شدكل موجدا  صدوتية تصدل الملتادي فهدي اللغدةي وهدي مجدال البحدث فدي علدم . أيض 

 [.  18ص.17]"اللغة

وق إلدى الاول أعاله إلى اهتمام اللغوييو بالجانب اللغوي في  لية االتصال وتاددير الضدواب  التدي تحكدم هدعه العمليدةي كآليدة انتادال الصدو  المن دويشير 

 .الساملي وتحويله إلى مادة وهنية مفهومة لديه

وصدفا  الحدروف وم ارجهداي وهدو مدا يتصدل بدالفم أو اكندفي وإوا كنا قد تناولنا ما يتصل بالمرِسلي في الم لب اكولي ومدا يتصدل بعمليدة اارسدالي 

اكون اانسدانية أكثدر اآلال  ودب  ا لالسدت دام فدي اكغدراض اللغويدةي "فسوف نتناولي في هعا الم لبي اكون باعتبارها محل التلاي عندد السدامل؛ كن 

ي [392ص.19]الكالم العي يمثدل داللدة معيندة فدي سدياق معديو: ي أي[20ص.18]"زد على ولك أن المادة التي تُبَحث باكوني إنما هي الكالم الحي نفسه

ومدو طريدي اكون ... مدا يسدمى صدوت ا هدو اكثدر الواقدل علدى اكون مدو بعدض حركدا  وبعبيَّدة للهدواء"ومو ثم فهي محل استابال المادة الصوتية؛ فكدل 

ل كل متكلم نظامه الصوتي ويثبِّته  [.22ص.20"]يحصِّ

ا صوتي  ا حي  ااكثر "فالصو  هو   [.21ص.21]"السمعي العي به وبعبة مستمرة ُم َِّردةي حتى ولو لم يكو مصدره جهاز 

وتتكدون مدو غشداء ال بلدة والم رقدةي والسدنداني "اكون ال ارجيةي واكون الوسد ى أو ال بلدة : اكون مو ثالثة أجزاء"ومو الجانب التشريحيي تتكون 

 [.10ص.22]"مو الانوا  الهالليةي والاوقعةي والعصب السمعيي واكون الداخلية وتتكون "والركا 

ا منسوبة إلى اكون"و وهكعا يكون المتكلم والسامل هما طرفا حركة النشاط الموصوفي كما يكدون النشداط الموصدوف هدو . توصف اآلثار السمعية دائم 

 [.22ص.23]"اللغة: الشروط تسمَّىي وهعا الكالم ال يتمُّ إالَّ وهو مشروط عرفي  ا بمجموعة مو (الكالم)

التواصل اللغدويي ويشير الاول أعاله إلى طبيعة اللغة التي تعتمد على المتكلم كما تعتمد على السامل في وا  الوقتي وبانعدام أحد ال رفيو تنعدم عملية 

 .ومو ثمي يكون السامل طرف ا فاعال  في هعه العملية

ء ال ارجيي يستابلها الصواني ثم تمدر فدي الانداة السدمعية ال ارجيدة إلدى أن تصدل إلدى الغشداء ال بلديي فيهتدز تُحِدح اكصوا  تموجا  في الهوا"فحيو 

ل التيهديي اهتزازا  مناسبة لتلك التموجا ي وتصل هعه االهتزازا  إلى اكون الداخلية بواس ة العظيما  الثالحي ثم تسري هعه االهتدزازا  فدي السدائ

لهدداي فتنبدده أطددراف اكعصددا  المغموسددة فيددهي وتناددل هددعه اكعصددا  مددا تشددعر بدده أطرافهددا إلددى المراكددز السددمعية فددي وتحدددح بدده تموجددا  مناسددبة 

 [.92ص.24"]المخ
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اللغددددوي المسددددموع يددددعهب إلددددى لحدددداء السددددمل اكولي حيددددث تاددددوم اكعصددددا  بتوصدددديل المعلومددددا  إلددددى الجوانددددب التحتيددددة للفصدددديو "فالمدددددخل 

 [.3/99ص.25]"اكمامييو

جميل حركدا  الجهداز الصدوتي الضدرورية انجداز االن بداع السدمعيي "دي سوسير عالقة السمل بإنتاج المعنى المستابَل عبر اكوني فتناول وقد تناول 

وط ي كما أن النسيج الم رز هو عمل فني يعتمد على التاابل المرئدي لل يد(الصور السمعية)وأووح أن اللغة نظام يعتمد على التاابل العالي لالن باعا  

 .ي وتكون عملية الترجمة منوطة بالجوانب التحتية للفصيو اكمامييو للدماغ(علم اللغة العام)ي كما أووح في كتابه [23ص.26]"المتنوعة اكلوان

ع على ولك ويدل كالم دي سوسير على أن الجهاز السمعي يعمل كواس ة لتوصيل اللغة إلى العالي مما ينتج عنه الصور العالية للكالم المن وقي ويت فرَّ

 . إدرا  دالال  الكالمي وهو ما سوف نتناوله في المبحث الثاني بالتفصيل بإون هللا تعالى

ال يزيدد الشدبه بينهمدا فدي المعندى عدو أي زوج ت تداره بشدكل " bet" "bit"فالكلمتدان "وتعتمدد عمليدة التلادي علدى التمييدز السدمعي لم دارج الحدروفي 

اانجليزيةي وحاياة أن الكلما  التي ت تلف الحد اكدنى مو االختالف في الشكلي ت تلف عادة في المعنى إلى حد بعيدي فيكدون عشوائي مو كلما  اللغة 

ي وهدو مدا يالِّدل لها أثرها في تعضيد التمايز في االختالف الشكلي بينهما ففي معظم السياقا  يكون وكر إحداها أكثر احتماال  إلى حد بعيد مو وكر غيرها

 [.20ص.27"]احتماال  عدم الفهم في اكحوال الرديئة مو اارسال ااشاري

 :وتتضمو الفارة عدة نااط مهمة تووح  لية االستابال السمعي للكالم المن وقي والوظيفة المنوطة باكون

 .يكون الكالم المن وق على شكل إشارا ي ويُناط باكون عملية التجميل واادرا  -9

 .حروفي فتكون اكون قادرة بعلك على عملية النال إلى العالعملية التمييز بيو ال -3

 .يؤدي السياق وظيفة مهمة في عملية اادرا ي وتحويل اارسال ااشاري المرَسل إلى رموز يتم إرسالها للعال -2

الحواس عو تكويو الصور العهنية ي ومسؤولية [23ص.28]ويؤكد ما سبي دور السمل في عملية التلايي على النحو العي يعكا طبيعة اللغة التواصلية 

 .العاليةي ومو ثمي التأثير في السلو  اانساني

ْمَل َواْكَْبَصاَر َواْكَفْ : ))ومو ولك المن ليي جاء قوله تعالى هَاتُِكْم اَل تَْعلَُموَن َشْيئ ا َوَجَعَل لَُكُم السَّ ُ أَْخَرَجُكْم ِمْو بُ ُوِن أُمَّ  .29(( ْشُكُرونَ ئَِدةَ لََعلَُّكْم تَ َوهللاَّ

ا كوعاء يمتلئ بما تكتسبه الحواسي ياول الرازي لعل الفؤاد إنمدا : "فاهتم العكر الحكيم بالسمل والبصري وعبَّر عنهما باسم الجناي بينما جاء الفؤاد مفرد 

عدارف الحايايدة والعلدوم الياينيدةي وأكثدر ال لدي جمل على بناء جمل الالة تنبيها على أن السمل والبصر كثيران وأن الفدؤاد قليدل؛ كن الفدؤاد إنمدا خلدي للم

ليسدددوا كدددعلك بدددل كدددانوا مشدددغوليو باكفعدددال البهيميدددة والصدددفا  السدددبعيةي فكدددأن فدددؤادهم لددديا بفدددؤادي فلهدددعا السدددبب وكدددر فدددي جمعددده صددديغة جمدددل 

 [.30/329ص.30]"الالة
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 المبحث الثاني

 جوانب الفكر والداللة في الدائرة الكالمية

نعكا بددوره علدى جاندب يتناول هعا المبحث جوانب الفكر والداللة في الدائرة الكالميةي مو تأثُّر السَّامل بدالكالم المن دوقي وتمثُّلده لده فكري  داي وهدو مدا يد

دية تظهدر مدو السداملي داللة الكالم المن وقي ومدى تفاعدل المتلادي معدهي سدواء كدان ولدك بدالكالم المن دوق أو ااشدارا  التدي تددل علدى انفعداال  جسد

 [2ص.31]باست دام اايماءا  وحركة العيو والوجهي مما ال يعدُّ لغة إال بالمعنى المجازي للفظي كلغة الجسد إن جاز التعبير 

ق ا بديو ن ظدم الحدروف وإن لدم وال يمكو بحال تحاي المردود الفكري والداللي للكالم دون صياغة التركيب اللغوي المفهوم العي ياول فيه الجرجانيي مفرَّ

ي فليا اكمر فيه كعلكي كنك تاتفي في نظمها  ثدار المعدانيي وترتبهدا علدى حسدب ترتدب المعداني (نظم الكلم)وأما : "يؤدِّ المنظوم معنىي وبيو نظم الكلم

ر فدي الدنفا؛ [21ص.32"]فهو إون نظم يُعتَبر فيه حال المنظوم بعضه مدل بعدض. في النفا بدالالتده التدي يفهمهدا السداملي هدو ي فيكدون المعندى المتادرِّ

ا للداللة المفهومة لدى السامل ق بيو المفهوم وغير المفهومي ومو ثمي ياف الفهم معيار   .الحد العي يفرِّ

ا: "ويارر سيبويه حاجة الكالم إلى إفادة معنى لدى الساملي فياول مما يددل علدى [ 9/23ص.33]"أال تَرى أنَّ الفعل ال بدَّ له مو االسمي وإالَّ لم يكو كالم 

ا  .أن التركيب والممازجة بيو ما فعله الفاعل واالسم ال غنى عنه لتسمية الكالم كالم 

السدياقا  اللغويدة المباشدرةي مدو التراكيدب اللغويدة وا  الداللدة الواودحة المفهومدة لددى السدامل بحكدم السدياق اللغدوي : اكول: ويؤثر فيما سبي عامالن

 .الواردة فيه

مو ثاافة المتكلم والساملي وما يرتب  بالبيئة المحي ةي والظروف االجتماعية الُمنتِجة للسياقي وهدو مدا يتعلدي بعلدم اللغدة : السياقا  غير المباشرة: الثاني

 .االجتماعيي مما ال صلة لبحثنا به

 :يةي وولك على النحو اآلتيوسوف ناتصر على النا ة اكولى فحسب؛ الختصاصها بالجوانب الفكرية الداللية بالدائرة الكالم

 :الداللة اللغوية والفكرية المباشرة في الدائرة الكالمية: المطلب األول

الداللة التي ال يحتاج السامل معها إلى تأويل؛ حيث يأتي الكالم في صورة خ ا  واوح مباشري ومو ثدم يتضدح : الداللة اللغوية والفكرية المباشرة هي 

داللة لفظية ماصودة للواولي كداللة االسم على مسماهي وداللة الفعل على الحدح والزمداني : الداللة على وربيو"باشرة؛ إو معاناها في سياق الجملة م

 [.91ص.34]"وداللة لزومي كداللة الساف على الحائ ي وداللة الفعل المتعدي على المفعول به وعلى المكان

ل السامل للمعنىي مل مراعداة التوسد  بديو الندوعيوي مدو أصدل وودل مو هنا يتضح  نوعا الداللةي مو حيث المباشرة والوو وعي وعدم المباشرةي وتأوُّ

ا لغويا ي فمو ولك اللفظ في أول الَوول قبل اسدتعماله : "اللفظ على نحو ما قال الرازي وأتباعه اللفظ يجوز خلُّوه عو الوصفيوي فيكون ال حاياة  وال مجاز 

وقد يجتمُل الوصفان فدي ... بحاياة وال مجازي كنَّ شرط تحاي كلِّ واحد منهما االستعمال؛ فحيث اْنتفَى االستعمال انتفيا فيما ُوول له أو في غيرهي ليا 

ا بالنسبة إلى َمْعنييو وهو ظاهري وأما بالنسبة الى معنى واحدي ومو هدعا يعدرف أن  الحايادة قدد تصدير مجدازا  وبدالعكاي ف  الحايادة متدى قدلَّ لفٍظ واحدي أم 
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الْسدتِحالة الجمدل استعمالها صار  مجازا  ُعْرفا ي والمجاز متى ما كثَر استعماله صار حاياة ُعْرفا  وأما بالنسبة الى معندى واحدد مدو َوْودل واحدد فمحدال 

المجداز مدو حيدث يغمدض قصدد ي وهعه هي الحالة المستثناة مو نم دْي الداللدة الدوارديو  نف دا؛ إو تتسداوى الحايادة مدل [992ص.35]"بيو النفي واالثبا 

 .الواول

د معناهدا "وقد وهب اللغويون إلى أن  العي يعيِّو قيمة الكلمةي في كل الحاال ي إنما هو السياقي إو إن الكلمة توجد في كل مرة تُستَعَمل فيها في سياق يَُحدِّ

ا مؤقت ا دا هدو والسياق هو العي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم مدو ا. تحديد  لمعداني المتنوعدة التدي فدي وسدعها أن تددل عليهداي والسدياق أيض 

 [.329ص.36]"العي ي لِّص الكلمة مو الدالال  الماوية التي تدعها العاكرة تتراكم عليهاي وهو العي ي لي لها قيمة حضورية

وب اي كما ينبه على وظيفة السياق الدعي ي لدي للفدظ حضدوره ويدل كالم فندريا على أهمية السياق للوقوف على المعنى المحدد للفظي من وق ا كان أو مكت

 .وحيويتهي وهو ما يدل على المعنى المباشر

 : ومو ولك ما أورده اللغويون مو الوحدا  وا  السياقا  اللغوية وا  الداللة المحددة الواوحةي مثل

 : دالالت األفعال -9

حدَّ الفعل ُكلُّ لفظة دلَّت على معنى تحتها ماتدرن "ع فعل معيو يتععر معه التأويل؛ باعتبار أن وهو مو الدالال  اللغوية المباشرةي عند قصد المتكلم وقو

ل ي ومو ثمي يدر  السامل أن ثمة فعال  قد وقلي فيفهم العال داللة الفعل ويترجمهدا إلدى مدا يسداويها مدو صدوري علدى نحدو مدا [21ص.37]"بزمان ُمحصَّ

كفى اكتفاؤ  باهللي أي اكتفاؤ  باهلل يكفيكي وهعا يضعف عندي؛ كن الباء علدى هدعا : "كفى باهللي مو أن تاديره :وهب ابو جني في معرض تناوله قولهم

مو لفظهي كما متعلاة بمصدر محعوفي هو االكتفاءي ومحال حعف الموصول وتباية صلته وإنما حسَّنه قليال  أنك قد وكر  كفىي فدلَّ على االكتفاء؛ كنه 

ا لهي أيمو كع  كا: تاول ا له فأومرتَه؛ لداللة الفعل عليه: ن شر   المباشرة علدى ( كفى)ي فراعى ابو جني داللة الفعل [923/9ص.38"]كان الكع  شر 

 الدزمو السددياقي"كدعلكي يفهدم السدامل الددالال  الزمنيدة المنوطدة بالفعدلي فدي . معندى االحتمداء واالكتفداءي ممدا دفعده إلدى تاددير الجملدة الدوارد فدي الفادرة

: ي فاولندا[902ص.39]"النحوي؛ فإنه جزء مو الظواهر الموقعية السياقية؛ كن داللة الفعل على زمٍو مدا تتوقدف علدى موقعده وعلدى قرينتده فدي السدياق

ق إليه تأويل  .وهب الرجل يدل بوووع على حدوح فعل العها  في الزمو الماوي على نحو ال يت رَّ

 :المشتقات -3

ُن البنية اكساسية الثابتة للكلما وهو في اللغة العربية "وهي   [.38ص. 40"]واللغا  االشتااقية يتكون غالب ا مو الحروف التي تَُكوِّ

: قهاي فمدثال  وترتب  داللة االشتااق بداللة الفعل المشتَيِّ منهي بحيث يست يل السامل تمييز المعنى بوووع؛ كون المشتاا  مفصدولة فدي المعندى عدو سديا

 [.932/3ص.41]"د به الحال أو االستابال؛ فهو وإن أويف في اللفظ مفصول في المعنىاسم الفاعل إوا أري"

 [.22ص.42"]اسم مصوغ لمو وقل منه الفعل أو قام به"ساملي تمييز فعل السماعي وثمة فاعل قد قام به؛ باعتبار أنه : فيست يل الساملي في اسم الفاعل
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استعملت اللغا  الجرمانية مثال  للتعبير عو الزمو االستمراري العي لدم يكدو "تشير إليها صياغتهي فاد   هعاي بااوافة إلى إفادة التجدد واالستمرار التي

 [. 928ص.43]"فيها اسم الفاعل

 .وتكون سائر المشتاا  على وا  النحو مو المباشرة الداللية في الكالم المن وقي مما يميِّز السامل معناه الماصود بسهولة

 :والمكانيةالداللة الزمانية  -2

النظدام "عندد قصدد المدتكلم زمدو فعدل معديو يتعدعر معده التأويدل ومدو ولدك  وهنا  الداللة الزمنية أو المكانية التي ال يحتاج المتلاي معها لعمليدة التأويدلي

ونحوهمداي إمدا أن يكوندا ونحوهدا ماصدورة علدى الماوديي وأن صديغتي يفعدل وأفعدل ( فََعدلَ )الزمني الصرفي في اللغة الفصدحىي ومنده يبددو أن صديغة 

اليدة مدا يعديو علدى فهدم للحال أو لالستابالي فال يتحدد كيٍّ منهما أحد المعنييو إالَّ بارينة السدياق؛ كن السدياق يحمدل مدو الادرائو اللفظيدة والمعنويدة والح

 [.902ص.44]"الزمو في مجال أوسل مو مجرد المجال الصرفي المحدود

ي والمضدارع الددال علدى الحدال واالسدتابال فدي صديغة يفعدلي وهدو مدا (فََعدلَ )لتي يتضمنها الفعل مو الماوي في صديغة ويتضح في الفارة داللة الزمو ا

زيدد يصدليي فإنده يحتمدل : جمهور النحاة على أن الفعل المضارع مو حيث الزمو مشتَر  بيو الحال واالستابالي فإوا قيدل"يارره علماء النحو؛ إو أجمل 

 .بحيث ال يلتبا على المتلاي داللة زمو الفعل فيل  ه بالزمو الماوي مثاُل [ 21ص.45]"سيصلي في المستابلأنه يصلي اآلني أو 

صدمت فدي اليدومي وقمدت : "والتادير فيده" صمت اليومي وقمت الليلةي وجلست مكانك: "ومو ولك ما يا ل بالزمان أو المكان مو ظروفهماي كاول الاائل

دا علدى الزمدان أو [929ص.46]"ا أشبه ولدكوم" في الليلةي وجلست في مكانك ي فجداء تاددير السدامل العربدي ال يلتدبا عليده كدون هدعه اكلفداظ دالَّدة ق ع 

 . المكاني فال يكون هنا  مجال لل  أ في تمييز داللة الزمان أو المكان

ا د اللي  ا ال يحتاج إلدى تأويدلي حيدث تدتمكو اكون مدو تمييدز وعلى مثال ما سبيي اعتمد السامل العربي على السياقا  اللغوية المباشرة التي تحمل وووح 

التمييز بيو المعكر والمؤندث باسدت دام التداء للتأنيدثي واسدت دام الندون للدرب  بديو وحددتيو : "الصور العهنية المعاِدلة أو المفسِّرة لها بوووعي ومو ولك

اي وتكدويو عددد مدو المشدتاا  بأبنيدة تبددأ نون الوقاية في العربيةي ووجود الضمائر المتصلةي و: صرفيتيوي مثل است دام الواو كصدو  علدة يسدا  كثيدر 

 [.922ص.47"]بالميم مثل اسم المكان واسم المفعول في العربية
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 المطلب الثاني

 الداللة اللغوية والفكرية غير المباشرة في الدائرة الكالمية 

المعنى أو ماصد المتكلمي وهو ما يحيل إلى عملية تأويل لدى السامل للوقوف على المعنى الحاياي هنا  دالال  تنتجها الدائرة الكالمية تتسم بعدم ووح 

كدالم سدياقه الماصودي فيعمل العال على محاولة استيضاع المعنى مو خالل السياق؛ إو الكالم المن وق يماثدل الدنصَّ المكتدو  فدي تلدك الحالدةي في لدي ال

ي ي لي سيا"ال اص بهي كما   [.20ص.48"]قه ال اص بهالنصُّ

فاهداء اللغدة يادررون أن الكلمدة يكدون لهدا مدو "إن أهمية السياق تكمو في تمكيو السامل مدو تحديدد مدراد المدتكلم مدو المعندى بصدورة واودحةي كمدا أن 

اددة بدديو اكلفدداظ التددي يُظَددوُّ فيهددا المعداني بادددر مددا لهددا مددو االسددتعماال ي فددإن كثدرة االسددتعمال التددي لوحظددت فددي المترادفددا  أو فددي إظهدار الفددروق الدقي

 [. 203ص.49]"الترادفي هي تلك التي تاُلَحظ في اكلفاظ المشتركة أو التي يُظَوُّ فيها االشترا 

ها السياق الوارد بهي مما نتج عنه ظواهر لغوية  رصد: ويشير ما سبي إلى تعدد استعمال اللفظ الواحدي فيكون له معنى م تلف باختالف االستعمالي أي

الَّةي ووجد  على الرجدل : دالٍّ على معنييو م تلفيو فأكثري تاول"اللغويون العر ي مو المشتر  اللفظيي كلفظ واحد  وجد  شيئ ا إوا أرد  ِوجدان الضَّ

 .ي وغيرها مو الظواهر التي تُعنَى بالداللة اللغوية غير المباشرة في الدائرة الكالمية[332ص. 50]"مو الَمْوِجَدة

ق بينده وبديو نسدي مدو : "مام حسان إلى ودرورة اعتبدار داللدة السدابي فدي الكدالمي فيادولويعهب ت مدا يجعدل السدياق متراب  داي إنمدا هدو ظدواهر فيده تفدرِّ

دة يناصدها التماسدكي والتوافديي والتدأثير: الكلما ي التي لها مجرد المجاورة بال راب ي نحو ي ولدو محمد في بل قم على قبائل راكدبي فهدعه كلمدا  متراصَّ

 [.302ص .51"]توفر  لها العناصر المعكورةي كصبحت سياق ا عربي  ا ال غبار عليها

ى السدامل؛ إو فالسياق معتبَر في تحديد معنى اللفظ وما يُاَصد بهي كما تشير الفارةي وإن رصف الجملدة علدى النحدو المفيدد لمعندىي مدو اكهميدة بمكدان لدد

ح : "يدره الدداللي فدي تحديدد المعندى الماصدودي وهدو مدا أورده ابدو اكنبداري فدي قولدهيتضافر هعا المنحى الرصفي للجملة مدل نظ إنَّ كدالَم العدر  يصدحِّ

لُه بآخرهي وال يُْعَرُف معنى ال  اِ  منه إاِلَّ باستيفائه واستكمال جميل حروفه ي وهو ما يدل على ورورة مراعاة [3ص. 52"]بعُضه بعضا ي ويَرتبِ  أَوَّ

الكلمدا  التدي تدؤدي إلدى سدوء الفهدم أو الغمدوضي كالمشدتر  اللفظدي : "ادة المعنى الماصود الواوح حال التباسه علدى السداملي مثدلسياق الكالم الستف

 [.322ص. 53"]والتضاد والمجاز

ى الشديء ونايضدهي وفدي وقد أورد  المصادر العربية الاديمة ما يفيد مراعاة العر  لظاهرة اكوداد في اللغة المن وقةي ومدا يصداحبها مدو الداللدة علد

هعا كتاُ  وكر الحروف التي تُوقِعها العر  على المعاني المتضدادةي فيكدون الحدرُف منهدا مؤدي دا عدو معنيديو م تلفديوي ويظدوُّ : "ولك ياول ابو اكنباري

ْيد   االلتبداس فدي محداوراتهم عندد اتصدال م اطبدداتهمي بدالعر ي أن ولدك كددان مدنهم لِنُْاصداِن حكمدتهمي وقلَّدِة بالغدتهم وكثددرة ( واالزدراء)أهدُل البددع والزَّ

ح  تأويلدهي فدإوا اعتدور اللفظدةَ الواحددة معنيدان م تل فداني لدم يَْعدِرف فيسألون عو ولك ويحتجون بأن االسم منبئ عو المعنى العي تحته ودال  عليهي ومووَّ

 [.9ص .54"]الم اطَُب أيُّهما أراد الم اِطب
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احتمدال اللفدظ للمعندى ونايضدهي ممدا يصدعب علدى السدامل معرفدة المعندى الماصدودي كمدا أوودح أن السداملي فدي تلدك وفي قول ابو اكنباري إشارة إلى 

 .الحالةي يحتاج إلى التأويلي بما ياتضي احتياجه إلى معرفة داللة السياق في الكالمي ومو ثمي تحديد المعنى بناء على ولك

َكداَن يَتَحنَّدُث : فدالن  يَتََحنَّدُث إِوا تََعبَّدد بأَْشديَاء تُْ ِرُجده مدو اْلِحْندِثي وِمْنده قدولُهم: "د وغيرهداي كادولهموقد امتص  المصادر بالمشتر  اللفظديي مدو اكوددا

ُد َولِكي فكأَنَّهُ ِمَو اكَْوداد: فالن  يتحنَّثي أَي: يتَعبَُّدي َويُاَال: بحراءي أَي ا ويتَعمَّ  [.311/9ص. 55]"يَْحنَث كثير 

: اكمدم مدو حدروف اكودداد فيُسدتعَمل تدارة بمعندى"على السامل بحيث يصعب على العال ترجمته إلى الصور العهنية المعادلة لهي فلفظ  ويتععُّر المعنى

 [. 901ص .56]"الاصد بيو الحاير والعظيم: يسيري وبمعنى: عظيمي وأخرى بمعنى

فحص العالقة بديو المدتكلم "د فيه اللفظ المستغلِي على الفهمي مما يُحتاج معه إلى ويؤدي تععر الفهم على الساملي في تلك الحالةي إلى لجوئه للسياق الوار

 .بالمتلاي العي يحتاج إلى الوقوف على الارينة السياقية لتحديد الداللة المباشرة لكالم المتكلم[ 22ص. 57"]وال  ا ي في ماام استعمالي خاص

وأما ما يُظَوُّ بالمشدتر  مدو االحتيداج : "لغوية فكرية غير مباشرةي على نحو ما أورد السكاكي يضاف إلى ما سبي المعاني المجازية التي تحوي دالال 

 -فدي المجدازا  -على الارينة في داللته على ما هو معناهي فاد عرفت أن منشأ هعا الظو عدم تحصيل معنى المشتر  الدائر بيو ووعيوي وحدي الكلمدة 

 [.220ص .58"]يراد منها؛ ليعينها له ولك الغير ال تستغني عو الغير في الداللة على ما

نتظمهمداي فاصد السكاكي إلى إبراز أن المشتر  اللفظي كالمعنى المجازي في احتياج كليهما لتأويل الساملي بحيدث ال يمكدو فصدلهما عدو السدياق الدعي ي

 [.32ص .59"]يُعنى بالرب  بيو النظام واالستعمال"على النحو العي 
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 خاتمة

والسدمل فدي  تناول البحث الجوانب الفكريدة والدالليدة للددائرة اللغويدة الكالميدةي ونداق  مدا يتعلدي بهدا مدو  ليدا  اارسدال والتلاديي ودور أعضداء الن دي

 .االتصال اللغوي

شرةي وأثرها على الساملي بما يمثِّدل نداتج اارسال والتلايي مو الدالال  المباشرة وغير المبا: كما ناق  البحث اكثر الفكري والداللي الناتج عو عمليتيْ 

 .عملية االتصال اللغوي

 :وبعد تناول الموووع محل الدراسةي اتجهت قناعا  الباحث إلى النتائجي والتوصيا  اآلتية

 :النتائج: أوالا 

 .يمثِّل الكالم وسيلة التعبير لدى أفراد الجماعة اللغوية؛ إو بدونه تنعدم العملية التواصلية بينهم -

 .تأتي عملية الن ي كأولى خ وا  االتصال اللغوي بيو المتكلم والساملي وتمثِّل اكصوا  المن وقة الوحدا  التي يتألف منها الكالم -

تتشكل اكصوا  بحسب قوة اندفاع الهواء مو الرئتيو بااوافة إلى حركة الفمي وموول اللسدان الدعي ي تلدف بداختالف الصدو ي ممدا ينشدأ عنده  -

 .ي تتألف منها ألفاظ الكالمالحروف الت

ويلده إلدى تتأثر عملية التلاي باوة الصو  أو وعفهي أو المسافة بيو المتكلم والساملي وتاوم اكون بوظيفة تلاي اارسال ااشاري مدو المدتكلم وتح -

 .المخ

 .ياوم المخ بوظيفة تحويل اارسال ااشاري للمتكلم إلى صور وهنية تالئم ما تم إرساله -

 .الصور العهنية رد فعل الساملي وينعكا على سلوكه بناء على معاني الصور التي ترجمها المخينتج عو  -

ي ممدا تتبايو الدالال  لدى الساملي فيكون منها ما يتسم بالمباشرة والوووع بحيث ال يحتاج إلى تأويلي بينما يأتي بعضها في صورة غير مباشدرة -

 .ج إلى التأويلتتعدد احتماال  الداللة فيهي ومو ثمي يحتا

داللة اكفعال الماوية والمضارعةي المشتاا  الزمان والمكاني وغيرها : ترتب  السياقا  اللغوية المباشرة بوووع الداللة لدى الساملي ومو ولك -

 .مما ال يحتاج إلى تأويل مو الساملي حيث يا ل السياق بداللتها المحددةي وال يدخل فيها ما احتاج إلى التأويل

ر داللة الفعل مل فاعله في اسم الفاعلي بحيدث يجتمدل ال رفدان فدي اللفدظ المشدتيي فديمكو للسدامل تمييدز حددوح فعدل والوقدوف علدى فاعلده تتضاف -

اي مو حيث تعكيره وتأنيثهي وإفراده أو تثنيته أو جمعه د   .محدَّ

الفعددل عليددهي بمددا يعكددا مباشددرة داللتدده وووددوحهاي فيبدددو اعتمددد اللغويددون الادددماء علددى داللددة السددياقا  المباشددرة فددي تادددير المحددعوف؛ لداللددة  -

ا  .المحعوف للسامل بديهي  ا ُمادَّر 

 .تعتمد الدالال  اللغوية غير المباشرة على السياقي بحيث ترب  بيو سياق الجملة والداللة الماصودةي مما يحتاج السامل معها إلى تأويل -
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مباشدرة؛ كدون السدامل يحتداج إلدى تأويلده فدي كثيدر مدو اكحيداني فالتوريدة مدثال تحمدل داللدة معنويدة يعد المشتر  اللفظي مو الدالال  اللغوية غير ال -

اي وكعلك اكودادي وغيرها مو المشتر  اللفظي العي يعتمد على قرينة السياق لفهم المعنى  . الحاياي المراد قريبة إلى الساملي بينما يراد بها معنى بعيد 

ي والسمل في الدائرة اللغوية الكالميةي وتماثل خ واتهماي مو االستعداد النفسي للكالم لدى المتكلمي وتهيؤ السامل السدتاباله الن : يالحظ  تالحم  ليتيْ  -

 .في الماابلي واالعتماد على اكعضاء المتحكمة في الن ي بما ياابلها مو االعتماد على اكون لدى السامل

رسل والمتلايي والسياقي وغيرها وهو ما يعكا فهمهم آلليا  الدائرة اللغويةي واعتبارهم لهدا فدي مؤلفداتهم اللسانيون العر  مبدأ اافادةي والم اعتبر -

 .الم تلفة

داللدةي ت ابي اللغويون العر ي مل كثير مما أقرته النظريدا  اللسدانية الحديثدةي وتوافادت مبدادئهم مدل المبدادص المعاصدرةي مدو ربد  بديو مسدتويا  ال -

 .راعي الدالال  اللغوية المباشرة وغير المباشرة في الدائرة الكالميةوإشاراتهاي مما ي

 :التوصيات: ثانياا 

ل إليها الباحثي يوصي باآلتي  :بعد استعراض النتائج التي توصَّ

المنوط بالمتكلم والمتلادي فدي العمليدة االهتمام بتناول الدائرة الكالميةي واالستزادة مو الدراسا  اككاديمية في هعا الصددي على النحو العي يبرز الدور -

 .التواصلية

الكنايةي المجازي االسدتعارة التوريدةي فضدال  عدو : التركيز على دراسة ما يتفرع عو الدائرة اللغوية الكالمية مو الدالال  المباشرة وغير المباشرةي مثل-

ع عنهالتركيز على دراسة الظواهر المرتب ةي كاالشترا  اللفظي بما يشمله مو ا  .لتضاد وغيره مما يتفرَّ

المنحى اللغويي المنحى : االهتمام بدراسة ظاهرة االستلزام الحواري على وجه ال صوص؛ لتداخلها مل عدة مناعٍ جديرة بالدراسةي مثل-

 .التداوليي المنحى البالغيي مما يوليها أهمية شديدة
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 :قائمة المصادر والمراجع

                                                             
 .م3002-هـ9232ي  2ي عالم الكتبي طمعناها ومبناها: اللغة العربيةي  حسان تمام [1]

كتب شهريةي دار  فاق : مالك يوسف الم لبيي سلسلة: عزيزي مراجعة يوئيل يوسف: ي ترجمةعلم اللغة العام دي سوسيري  فرديناند: ينظر[ 2]
 .م9182عربيةي اكعظميةي بغدادي ط

 .م9112ي الااهرة 3ي دار الفكر العربيي طمقدمة للقارئ العربي: علم اللغةالسعراني  محمود[ 3]

 .م9118-هـ9291ي 8أحمد م تار عمري عالم الكتبي ط: ي ترجمةأسس علم اللغةي ماريو باي [4]
عبد السالم محمد هاروني مكتبة ال انجيي الااهرةي : ي تحاييالكتاب ي(هـ980 )ر ي أبو بشسيبويه عمرو بو عثمان بو قنبر الحارثي بالوالء [5]

 .م9188 -هـ 9208ي 2ط

 .م9112 -هـ 9292ي 2ي مكتبة ال انجي بالااهرةي طالمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويي عبد التوا  رمضان[6]

 .م9120محمد الاصاصي مكتبة اكنجلو المصريةي  -عبد الحميد الدواخلى: تعريب اللغة،ي فندريا جوزيف [7]
 (.22ص)ي معناها ومبناها: اللغة العربيةحساني تمامي  [8]

 .م9112-ه9298ي عالم الكتبي دراسة الصوت اللغويعمري أحمد م تاري  [9]

 .غريب لل باعة والنشر والتوزيلي دط ي دارعلم األصواتبشري كمالي  [10]
 (.902ص)مي 3002ي 8ي عالم الكتبي طالبحث اللغوي عند العربعمري أحمد م تار عبد الحميدي  [11]

ي 9محمد مرعبي دار إحياء التراح العربيي ط: ي تحاييإصالح المنطقي (هـ322 ) ابو السكيتي أبو يوسف يعاو  بو إسحاق: ينظر [12]

 .م3003 -هـ 9232
 .م9122ي 2ي مكتبة اكنجلو المصريةي طاألصوات اللغويةأنياي إبراهيمي  [13]

 .دراسة الصوت اللغويعمري أحمد م تاري  [14]

 .أسس علم اللغةعمري أحمد م تاري  [15]

 .اللغةفندرياي جوزيفي  [16]
 .اللغةفندرياي جوزيفي  [17]

 .ط. ةي دحساني تمامي مناهج البحث في اللغةي مكتبة اكنجلو المصري [18]

 .مقدمة للقارئ العربي: علم اللغةالسعراني محمودي : ينظر [19]
 .اللغةفندرياي جوزيفي  [20]

 .مناهج البحث في اللغةحساني تمامي  [21]

 .حساني تمام المرجل السابي[22]

 .حساني تمامي اللغة العربية معناها ومبناها [23]
 .أنياي إبراهيمي اكصوا  اللغوية [24]

 .ي مؤسسة الثاافة الجامعية لل بل والنشر والتوزيلمناهجه ونظرياته وقضاياه: علم اللغة النفسيشما الديوي جاللي  [25]

 .علم اللغة العامدي سوسيري فرديناندي  [26]
 .9ي دار النهضة العربيةي طاللغة وعلم اللغةليونزي جوني  [27]

 .ط. ج عبد الحافظي دار الوفاء لدنيا ال باعة والنشري دمحمود فرا: ي ترجمةمعرفة اللغةيولي جورجي : ينظر [28]

 .28: سورة النحل [29]
= مفاتيح الغيب ي (هـ202 ) الرازيي أبو عبد هللا محمد بو عمر بو الحسو بو الحسيو التيمي الرازي الملاب بف ر الديوي خ يب الري [30]

 .هـ9230ي 2ي دار إحياء التراح العربيي بيرو ي طالتفسير الكبير

 .اللغة وعلم اللغةليونزي جوني : ينظر [31]

محمود محمد شاكر أبو فهري : ي تحاييدالئل اإلعجاز في علم المعانيي (هـ229 ) الجرجانيي أبو بكر عبد الااهر بو عبد الرحمو بو محمد [32]
 .م9113 -هـ 9292ي 2م بعة المدني بالااهرةي دار المدني بجدةي ط

 .الكتابسيبويهي  [33]

 .مناهج البحث في اللغة ي تماميحسان [34]
سهاد : ي تحاييالبلغة إلى أصول اللغةي (هـ9202 ) الانوجيي أبو ال يب محمد صديي خان بو حسو بو علي ابو ل ف هللا الحسيني الب اري [35]

ي رسالة جامعيةي ((د خ ا  العمرجامعة تكريت بإشراف اكستاو الدكتور أحم -رسالة ماجستير مو كلية التربية للبنا  ))حمدان أحمد السامرائي 

 .جامعة تكريت

 .اللغةفندرياي جوزيفي  [36]
ي دار اكرقم بو أبي اكرقمي أسرار العربيةي (هـ222 ) اكنباريي عبد الرحمو بو محمد بو عبيد هللا اكنصاريي أبو البركا ي كمال الديو[ 37]

 .21م ي ص9111 -هـ9230ي 9ط

 .م3000 -هـ9239ي 9ي دار الكتب العلمية بيرو ي لبناني طسر صناعة اإلعرابابو جنيي أبو الفتح عثماني الموصليي  [38]
 .معناها ومبناها: اللغة العربيةحساني تمامي  [39]

ا: أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجميةالاادوسيي عبد الرازق بو حمودةي  [40] : دكتوراه منشورةي إشرافي رسالة تاج العروس نموذجا

 .م3090 -هـ 9229جامعة حلواني  -كلية اآلدا   -قسم اللغة العربية  -رجب عبد الجواد إبراهيم
 .سر صناعة اإلعرابابو جنيي  [41]
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الديو شمسي خير : ي مراجعةاللباب في قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة والمثلالسَّراجي محمد عليي  [42]

 .م9182 -هـ 9202ي 9باشاي دار الفكري دمشيي ط
 .اللغةفندرياي جوزيفي  [43]

[44]
 

 .معناها ومبناها: اللغة العربيةحساني تمامي 

ي مكتبة (نظم اآلجرومية لمحمد بن أبَّ القالوي الشنقيطي)فتح رب البرية في شرح نظم اآلجرومية الحازميي أحمد بو عمر بو مساعدي  [45]
 .م3090 -هـ 9229ي 9اكسديي مكة المكرمةي ط

 .929ي صأسرار العربية اكنباريي [46]

 .ي دار غريب لل باعة والنشر والتوزيلي دطعلم اللغة العربيةحجازيي محمود فهميي  [47]

[
48
جامعة الملك سعودي منير التريكيي النشر العلمي والم ابلي -محمد ل في الزلي ني: ي ترجمة وتعلييتحليل الخطاببراوني يولي  [

 .م9112-ه9298
 .م 9120 -هـ 9221ي 9الصالحي صبحي إبراهيمي دراسا  في فاه اللغةي دار العلم للمالييوي ط [49]
 .ي دني دطدراسات لغوية في أمهات كتب اللغةأبو صسكيوي إبراهيم محمدي  [50]

 .مناهج البحث في اللغة حساني تمامي [51]

 .األضدادابو اكنباريي  [52]
 .ي دار غريب لل باعة والنشر والتوزيلدراسات في علم اللغةبشري كمالي  [53]

فؤاد علي منصوري دار الكتب العلميةي : ي تحاييالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاي (هـ199 ) السيوطيي عبد الرحمو بو أبي بكري جالل الديو [54]

ابو اكنباريي أبو بكري محمد بو الااسم بو محمد بو بشار بو الحسو بو : ظرين. ي والنص البو اكنباري(9/293)مي 9118-هـ 9298ي 9بيرو ي ط
 -هـ 9202محمد أبو الفضل إبراهيمي المكتبة العصريةي بيرو ي لبناني ط : ي تحاييألضدادي ا(هـ238 ) بيان بو سماعة بو فَروة بو قَ َو بو دعامة

 .م9182

محمود أحمد ميرةي الم بعة العربية : ي تحاييتصحيفات المحدثيني (هـ283 ) د بو إسماعيلالعسكريي أبو أحمد الحسو بو عبد هللا بو سعي [55]

 .ـه9203ي 9الحديثةي الااهرةي ط
[56]

 
عرفا  م رجيي : ي تحاييدرة الغواص في أوهام الخواصي (هـ292 ) الحريريي الااسم بو علي بو محمد بو عثماني أبو محمد البصري

 .هـ9118-9298ي 9بيرو ي طمؤسسة الكتب الثاافيةي 

 .منير التركيي النشر العلميي م ابل الملك سعود –ي ترجمة وتعليي تحليل الخطاب يولي. ج -براون.  . ج [57]

ي وب ه وكتب هوامشه مفتاح العلومي (هـ232 ) يوسف بو أبي بكر بو محمد بو علي ال وارزمي الحنفي أبو يعاو  السكاكيي [58]

 .م9182 -هـ 9202ي 3زرزوري دار الكتب العلميةي بيرو ي لبناني طنعيم : وعلي عليه

 .عالم الكتب الحديثي دط المصطلحات األساسية في تحليل النص ومصطلحات الخطاب،بوقرةي نعماني : ينظر[59]
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ABSTRACT 

 

There are many Arab and Turkish poets who have talk about the cities of Cairo and Istanbul in 

their poems,The poems "I`m Listening to Istanbul" by Turkish poet Orkhan Vali Kanik and "It`s Cairo" 

by Egyptian poet Sayed Hijab are among the most important poems that talked about Istanbul and Cairo 

during the twentieth century. The phonemic aspect is one of the most prominent aspects of these two 

poems,   and then the research deals with the phonetic characteristics of the poems and their role in 

expressing the feelings of each of two poems towards their cities by using Contrastive approach to 

shedding light on the significance of letters sounds, whether through using them throughout the text or 

in rhyming. It also deals with the phonological properties of words such as repetition, anagrams and its 

morphological construction , and phonological characteristics of sentence structure such as repetition, 

alliteration and mixing visual and auditory imagery. 

 

Key words: I`m Listening to Istanbul, I`s Cairo, phonological properties of sounds, phonological 

properties of words, phonological characteristics of sentence. 
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 الملخص
 

للشداعر العصدرس سديد ح دا  مدد  " هندا الاداهر "للشداعر ال ركد  رخاندان خلد  صدابي  خ " لسد اببو  ىاسد ع  للد"تعدد صصددي    

ندل  الادرن العشدري ي خيعدد ال ابدو الصدوت  مد  رودرب ال وابدو ال د  " الاداهر "خ" لسد اببو "الاصائد العهعة ال   تحددت  عد  مددين   

الكشف ع  سعات مدين   الاداهر  خلسد اببو  خلحسدال الشداعري  وهعدا  ىلل تشكل البناء الشعرس لهاتي  الاصيدتي ي خم  تم يهدف البحث

 . م  نل  الكشف ع  الخصائص الصوتية للاصيدتي  خدخاها ف  ال عبير ع  شعوا كل منهعا بحو مدين ه

حيددث لددم تصددل الباح ددة للددى رس وحددث ودده رس بددو  مدد   يخوددالر م مدد  رهعيددة الاصدديدتي  فددين رحددد لددم ي ناخلهعددا والدااسددة مدد  صبددل

ي خم  تم اع عددت فد  البحدث علدى العصدادا خالعراجد  العامدة فد  الشدعر العرود  خال ركد ي "سيد ح ا "خ" رخنان خل "العااابات وي  

 .ختلك ال   تناخل  األديبي  وشكل ناص خذلك واس خدام العنهح ال ااول  ل حاي  الهدف م  البحث

 : ل عرف على العلمح الصوتية ف  النص سوف يناسم البحث للى مدنل خراوعة مباحثخم  رجل ا

 .بص الاصيدتي : العدنل

 .البناء الصوت  للصوت العفرد ف  الاصيدتي : العبحث األخ 

يدتي  ف  هذا العبحث تلا  الباح ة الضوء على داللة رصوات الحرخف العفرد  سواء م  نل  ملحظة توبيعها على مداا الاص

 .لسعات العامة لهاارخ عند وناء الاافية خ

 البناء الصوت  للكلعة ف  الاصيدتي : العبحث ال اب 

 .ي ناخ  هذا العبحث الخصائص الصوتية للكلعة ف  الاصيدتي  م ل ال كراا خال نال خالداللة الصوتية ألوني ها الصرفية

 البناء الصوت  لل علة ف  الاصيدتي : العبحث ال الث

رف هذا العبحث وأهم الخصائص الصوتية ال   وربت ف  وناء كدل منهعدا لل عدل م دل ال كدراا خالسد   خالعدال ودي  الصدوا يع 

 . البصرية خالسععيةي خالعلصة وي  البناء النحوس لل عل خرصواتها

 

الصدوتية للللعدةي الخصدائص هنا الااهر ي رس ع  لل  لسد اببو ي الخصدائص الصدوتية للحدرفي الخصدائص : الكلمات المفتاحية 

 .الصوتية لل علة
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 المقدمة

ي ختش رك العدين ان ف  الادم خاألصالة كعا ربهعا ت ع عان كانتا مصدر إلهام للكثيرين من الشعراء" إستانبول"و" القاهرة"إن 

( م9191-9191" )صابي  رخانان خل "لـ( İstanbul`u dinliyorum")رس ع  للى لس اببو "ون اصضات هائلةي ختع بر صصيدت  

م  رهم الاصائد ال   عبرت ع  هذا ال ناصض ف  لطاا ردو  مك  للاصيدتي  ( م7192-9111" )سيد ح ا "لـ " هنا الااهر "خصصيد  

 . اخاجا شعبيا كبيرا

رسس " رخانان خل "فـف  اس خدام اللغة الشعبية خالبعد ع  األبعاط األدوية ال اليديةي " سيد ح ا "خ" رخانان خل "يش رك 

ي خصد دعوا للى ال  ديد ختخليص الشعر م  صيود الاافية خالوبن خ يرها م  "رخص اس افع "خ" مليح جودت ربضاس"م  " الغريو"تياا 

رك  الفنون ال   تحعل شيئا م  ال كلف خال ركيا على اخح الشعر خولغة الشعوي خيع بر هذا ال ياا م  رهم حركات ال حديث ف  الشعر ال 

ي خم  تم سن د ف  هذه الاصيد  [9]لم يس ط  رن ي خلى ع  الوبن خالاافية ف  رشعااه وشكل تام" رخانان خل "الحديثي  ير رن 

م  رشهر خرشعر شعراء العامية الذي  تبنوا فكر  اإلبحياب للى لغة الشاا  وعيدا " سيد ح ا "نصائص صوتية مهعةي ف  حي  يع بر 

" فؤاد حداد"خ" صلح جاهي "خ" ويرم ال وبس "اعر ي خيعد ذلك ام داد لل ياا الذس ور  فيه شعراء كباا م ل ع  اللغة العروية الع 

 .خ يرهم

" الااهر "ععدا للى ال عبير ع  " رخنان خل "خ" سيد ح ا "ن لختعد صضية الصوت العحوا الرئيس لبناء الاصيدتي ي حيث 

 . م  البناء الشعرس ف  اللغ ي  العروية خال ركيةواس خدام تانيات صوتية تس فيد " لس اببو "خ

ي "سيد ح ا "خ" رخنان خل "ي عيا هذا البحث و د  العوضو ي حيث لم رتوصل للى رس وحث وه رس بو  م  العااابات وي  

 . كل ناصخم  تم اع عدت ف  وح   على العصادا خالعراج  العامة ف  الشعر العرو  خال رك ي ختلك ال   تناخل  األديبي  وش

وصفة عامة خصصيد  " رخانان خل "خم  ال دير والذكر رن هناك العديد م  العراج  خاألوحاث ال ركية ال   تناخل  شعر 

وشكل ناصي خلكنها جاءت ف  لطاا الدااسات العامة الع علة خم  وينها لعطاء لعحة ع  الصوت ف  الاصيد ي " رس ع  للى لس اببو "

رس ع  للى "صراء  سيعيائية إلس اببو  م  نل  صصيد  "خليس وشكل منه  ي خم  وي  هذه الدااسات وحث خلك  و لعيحات وسيطة 

ي رما العراج  ال   "Murat Belge"للكاتو " م  الشاعرية للى الشعرية"ي خك ا  "للىف سياا"للباح ة " ألخانان خل " لس اببو 

[. 7"]اضا عطية"لـ" البراء  الواعية" سيد ح ا "محدخد  لداجة كبير  خمنها  فكاب " هنا الااهر "خصصيد  " سيد ح ا "تناخل  شعر 

 .خلذا اس خدم  العنهح ال ااول  للايام وهذا البحث

 : خم  رجل ال عرف على العلمح الصوتية ف  النص سوف باسم البحث للى مدنل خراوعة مباحث

 يس عرض بص الاصيدتي : العدنل
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 للصوت المفرد في القصيدتين البناء الصوتي: المبحث األول

 البناء الصوتي للكلمة في القصيدتين: المبحث الثاني

 البناء الصوتي للجملة في القصيدتين: المبحث الثالث

 نص القصيدتين: المدخل

 "هنا الااهر "صصيد   -1

 هنا الااهر  الساحر  اآلِسر  الهادا  الساهر  الساتر  السافر 

 الشاعر  النيّر  الخّير  الطاهر هنا الااهر  الااهر  العاطر  

 هنا الااهر  الصاور  السانر  الاادا  العنذا  ال ائر  الظافر 

 الااهر .. الااهر  .. هنا الااهر 

 صدى الهعس ف  الاحعة خ الشوشر 

 رسى الوحد  ف  اللعة خ النَّ وا 

 هنا الحو خالكد  خالعنظر 

 بشا الغش ف  الوش خاإلف را

 خالاش خالسعسر هنا الارش خالرش 

 هنا الحو خالح  خالرحعة خالعغفر 

 الااهر .. الااهر  .. هنا الااهر 

 خربا فى صلو دخام ك الداير  وينا

 وصّرخ وحّبك يا رجعل مدينة

 يا طايشة خ ابينة.. يا ضحكة حاينة 

 وحبّك خ اعفّر جبين  ف  تراوك خرعيش ف  احاوِك

 خرصف جنو واوك

 اوكجناين  راخس والدم خاد  شب

 يا بينة جنينة حياتنا اللعينة

 وحبّك يا ون  الذي ّ 
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 هنا النيل يسيل خوحنابه النبيل يرخى جيل وعد جيل ياهر العس حيل

 هنا األهرامات خاصفة تحكى و بات ذكريات اللى فات الو  مصر األصيل

 هنا ماا جرجس وسيفه يبرجس خيهرل فى اوليس خيشفى العلىل

 بعيش دخااي  م  العيلد للععاتتدخا طواحي  السني  صلوات 

 مع ااتي خبِدِّى الوجود رببيا خاساالت.. ابشاءات .. بايم سااالت 

 خم  عشانا للبُنا خالغنا خالنبات

 بواجه اياح الفنا ونبضة األ نيات

 الااهر .. الااهر  .. هنا الااهر 

 هنا تال ولدبا

 هنا األلف مدبة خمدبة صصادبا هنا

 ي صصدبا حصادباي صُصادبا هناهنا سوق ولدبا خبادبا

 عددباي خرحلم تايد ع  عددبا هنا.. هنا شوق خالدباي هعومنا 

 ما هو الضد والضد دا  خاس بد

 ما تعرف مراابا هااا خال جد

 خده بهاا ععل خال جععة خحد

 خال حد ند واله م  رى حد

 حياتنا هنا حاا  سد خسؤا  ماله اد

 لك  خاد  الغد فااد  على كل ند

 خربا ف صلو دخام ك الداير  وينا

 وصّرخ وحّبك يا رجعل مدينة

 يا طايشة خ ابينة.. يا ضحكة حاينة 

 وحبّك خ اعفّر جبين  ف  تراوك

 خرعيش ف  احاوِك خرصف جنو واوك

 جناين  راخس والدم خاد  شباوك
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 يا بينة جنينة حياتنا اللعينة

 وحبّك يا ون  الذي   

 [3]وحبّك 

 İSTANBUL'U DİNLİYO RUM/ قصيدة أستمع إلى إستانبول -2

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

Önce hafiften bir rüzgâr esiyor; 

Yavaş yavaş sallanıyor 

Yapraklar, ağaçlarda; 

Uzaklarda, çok uzaklarda, 

Sucuların hiç durmayan çıngırakları; 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

Kuşlar geçiyor, derken; 

Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık. 

Ağlar çekiliyor dalyanlarda; 

Bir kadının suya değiyor ayakları; 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

Serin serin Kapalı Çarşı; 

Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa; 

Güvercin dolu avlular. 

Çekiç sesleri geliyor doklardan, 

Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları; 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
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İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

Başında eski âlemlerin sarhoşluğu, 

Loş kayıkhaneleriyle bir yalı; 

Dinmiş lodosların uğultusu içinde 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

Bir yosma geçiyor kaldırımdan; 

Küfürler, şarkılar, türküler, lâf atmalar. 

Bir şey düşüyor elinden yere; 

Bir gül olmalı; 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

Bir kuş çırpınıyor eteklerinde: 

Alnın sıcak mı değil mi, biliyorum; 

Dudakların ıslak mı değil mi, biliyorum; 

Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından 

Kalbının vuruşundan anlıyorum: 

İstanbul'u dinliyorum.[4] 
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 البناء الصوتي للصوت المفرد في القصيدتين: المبحث األول

لن الصوت العفرد رخ الفوبيم ي عيا وأبه الوحد  األخلى لبناء الكلعة ال   ي شكل منها النص خهو يحعل داللة ذاتية عند سعاعهاي 

مس وى توبيعه دانل : خي وب  الصوت العفرد على مس ويي .   منفرداي كعا رن دالل ه ت ضح وشكل ركبر عبر النصخلكنه ال يعك  رن يأت

النص خمس وى تواجده ف  الاافية ال   تعد م  رهم ال انيات الصوتية ال   يل أ للىها الشعراء إلحداث بغعة موسياية تؤتر على سع  

 . افة ما دانل النصالع لا ي خذلك و كراا صوت معي  على مس

خلذا ما دصانا النظر ف  الصوت دانل النص سن د رن توبي  الحرخف دانل النصي  ااتبط والحالة الشعواية خالرسالة ال   

 .عند وناء الاافية لن خجدت[ 8]يحعلها كل ماط ي كعا ربهعا اس خدما اللاخم 

" الااهر "لاصيدتي  ودًء م  العنوان؛ حيث يعد لفظا خصد لعو الصوت العفرد دخاا كبيرا ف  ت سيد العس وى الصوت  ل

حرخف اس فا ي فن د / حرخف االس علء فيهعا على الحرخف الخفيفة / وؤات  الاصيدتي ي خبلحظ تغلو الحرخف ال ايلة " لس اببو "خ

ي وينعا "الااهر "خصو  ختال ف  بط  كلعة ي خكذلك رلف العد ال او  لعا سباه ي ع عون واس علء (العفخعة)رن حرف  الااف خالراء العف وحة 

للى ال الي وعا يشعربا واو  كلعات العنوان خي ذ  اآلذاني خيحدث صو  " İstanbul"ف  كلعة  t,n,b,lال ايلي  حرخف  o,uحو  حرف  

 .ف  مدنل الاصيد 

صصيدته وعاط  " سيد ح ا " ح ت أاجح وي  حرخف الهعس خالصفير خاالس علءي حيث اف " هنا الااهر "لن اف  احية صصيد  

الساحر  اآلسر  "ف  رخ  سطر منه نعس مراتي وعا يعط  صفيرا عند بط  كلعات م ل " ل"مكون م  تلتة رسطر تكرا فيها حرف 

 الصاور  الظافر  الاادا ي الطاهر ي"ف  ( ظي قي صيطي الراء العفخعة)ي رما حرخف اإلطباق خاالس علء "الساتر  السافر  الساهر 

فاد جسدت حالة م  الاو ي خهو ما ي عل العس ع  ي الو وي  حرخف الهعس  -ال   ولغ م عوعها تسعة خعشري  حرفًا-" العاطر 

 ".الااهر "خاالس علء وعا يعط  النص حيوية ختناصًضا يعكس تناصض صفات 

هنا "ف  الاسم ال يلى لعدنل صصيد  خب  الحرخف وشكل عبر ع  شعواهي ف" سيد ح ا "لذا ما دلفنا للى دانل النص سن د رن 

 : ف  صوله( الشي )بلحظ رن تكراا حرف " الااهر 

 بشا الغش ف  الوش خاإلف را" 

 هنا الارش خالرش خالاش خالسعسر 

 "هنا الحب والحق والرحمة والمغفرة

منح هذا العاط  بوعا م  االضطرا  السعع ي ناصة خرن حرف الشي  يس خدم ف  العامية العصرية كاسم فعل وععنى اسك ي  

ليؤدس بفس الععنىي خكأن األديو يؤكد على رن هذه الكلعات ال   تعبر ع  الرشو  " هُش"خرحيابا يأت  مع اجا م  هاء ال نبيه فيكون 
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جاء كأبه " الحو خالح  خالرحعة"هذا الصوت الذس يسك  الك يري خلك  تكراا حرف الحاء ف  كلعات خالغش خالنصو وع اوة ام داد ل

مضاد لحرف الشي ي فبر م رن الصوتي  كليهعا مهعول خمس فل خانو خمنف ح لال رن النص صد منح الشي  معنًى سلبياي ف  حي  اتصف 

 .الحاء وصفاء صاخم هذا الشي 

اف  ف  النص حيث توال  العااط  العف وحة خالعغلاة ف  بهاية رويات الاصيد  وعا يحعل داللة وعد  صو" سيد ح ا "لل ام 

صوتيةي حيث ين ه  الاسم األخ  م  الاصيد  وعاطعي  صصيري  م  يلىي  يسباهعا ماط  طويل ت وسطه رلف اسم الفاعل ال لت  كعا ف  

 ه  وعاطعي  مف وحي ي كعا ال ام والاافية العن هية وال اء العرووطة وال باد  م  األلف ي رما الاسم ال اب  فاب(الظافر  -الطاهر   –السافر  )

ي خم  تم يعك  الاو  وأن سطو  حركة الف ح على بهايات (االف را خالسعسر  خالعغفر [ )6]بظرا لار  العخرل ف  العامية العصرية 

 .وعيووها رخ معيااتها" الااهر "ابف اح كل ما يخص الاطعة األخلى خال ابية والاصيد  تد  على سطو  خاس علء خ

خربا ف  صلو : "خلك  عندما يصل للى الاطعة العفصلية ف  الاصيد  خرصصد الاطعة ال   يعل  فيها ع  حبه ل لك العدينة واوله

 دخم ك الداير  وينا

 وصرخ وحبك يا رجعل مدينة 

 " يا ضحكة حاينةي يا طايشة خابينة

ي وعا يعط  لحساسا "وينا خحاينة خابينة"خهنا تن ه  رويات هذا الاسم وحركة كسر طويلة يليها ماط  مف وح وال اء العرووطة 

 . واالبكساا خاإلاهاق تح  خطأ  هذا ال ناصض العنيف الذس تعااسه العدينة على م  يحبها خيراها رجعل مدينة

ي لك  حركة الكسر رلح  وها حرف الرخس الكاف "واوكي تراوكي احاوك" ات ة ف  كلعاليام دت حركة الكسر ف  األويات ال 

ي فين تأتير هذا "الااهر "ف  صفات ( اءالبواس خدام حرف )الذس يعد حرفا لبف اايا ضعيفاي خم  تم يعك  الاو  وأبه لذا كان الكسر طويل 

ع  حبه معا خلد حالة م  اإلبف اا الضعيف العرتبطة الكسر الطويل تحو  للى كسر صصير حينعا اصطدم وصراخ الشاعر تعبيرا 

 .ري ها ال عيلة -وكِ -والااهر  

هنا النيل يسيل "فن د رن رصوات العد الطويلة ه  سيد  العوصفي فع ل ف  صوله " الااهر "رما ف  العااط  ال   تناخل  عطاء 

ي معا يعط  هذا [2]يلة علخ  على س  حركات صصير  ب د رن هذه ال علة فاط تح وس على س ة رصوات طو" خيسا  جيل وعد جيل

البي  طوال بسبيا يوح  واالس عرااية م  جابو خيعبر ع  حالة االس سلم خالخضو  الذس يعيشها هذا النهر ف  عطائه م  جابو آنري 

لشد ي فهذا العطاء يس عر وشكل خهو ما ي لئم م  صافية حرف اللم الذس ي عيا وأبه حرف مس فل مرص  م هوا م وسط وي  الرناخ  خا

م وسطي خليس وسطو  خعنف العدينة ف  صفاتها الذاتيةي خيدعم هذا ال وسط حالة العد الطويل ال   سبا ها خال   يعك  للحاصها واللاخم 

 [.8]بظرا ألن علعاء البدي  ال يع برخن حرف العد لاخما ألبه ليس حرفا رصليا
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الذس ي حدث ع  األببياء خالرساالت خالسااالت اع عاًدا على االم داد الصوت  ل ع    لاخيع د هذا الشعوا ف  العاط  ال  

ر نيات سااالت "الذس ي عيا وأبه ابف ااس مس فل مرص  ف  كلعات م ل " ال اء"خيعد حرف الرخس . العؤبث السالم خحرف األلف الععدخد 

 .   يوفرها جع  العؤبث السالمام دادا لحالة ال وسط ف  حد  العطاء م  ك رته ال" لبشاءات

على النص بوعا م  الصخو الذس " هنا مااجرجس وسيفه يبرجس خيهرل ف  اوليس"خكذلك يضف  حرف السي  ف  صوله 

وكل ما تحعله كلعة " لوليس"ليهرل " الااهر "ي وعا ي سد شكل ذلك البطل الذس يسك  "مااجرجس"يشبه صلصلة السيف الذس يس خدمه 

 .اٍن سلبية للع لا م  مع" لوليس"

تابية ل ظهر ف  العاط  األنير م  الاصيد  الذس اب ه  وحرف م  الحرخف الساكنة الشديد  العس فلة " الااهر "تعود صسو  

ي ما يعبر ع  حالة "حد خيد خند"الع هوا  خهو حرف الدا  الساكنة ف  كلعة مكوبة م  ماط  خاحد مغل  وه حركة ف ح صصير  كعا ف  

 . إلبهاك تح  عنف خصسو  العدينةي ختعد لماء  وأن الاسو  بمنها رصصر م  الحوي خلكنها محكعة الغل  كذلك العاط الض ر خا

 :واوله" رس ع  للى لس اببو "اف  ح صصيد  " رخانان خل "على ال ابو اآلنر فين 

 "Hefiften rüzgâr esiyor تهو الرياح ورصة         

 yavaş yavaş sallanıyor دا اخيدا ته اخاخي         

yaprak, ağaçlarda  األخااق على األش اا            

           Uzaklarda, çok uzaklarda,خوعيداي وعيدا جدا         

Sucuların hiç durmayan çıngırakları;  

 صيحات وائع  العياه ال   ال ت وصف مطلاا

معا ( z,c,ç,s,ş)واإلضافة للى حرخف الهعس خالصفير م ل ( p,f,v)بلحظ ف  هذا العاط  اب شاا الحرخف الشفوية م ل 

ال يالل منه الحرخف العفخعة ال   ". لس اببو "يحدث صوتا باععا ينال اإلبسان للى عالم سحرسي خيدنلنا للى ال ابو الرصي  الحالم م  

 .كاب  لها الغلبة ف  هذا العاط  ل ايد ع  س ة ختلتي  حرفا

كان " رخنان خل "ن لفاد جاء عفويا وشكل كبيري حيث " İstanbul`u dinliyorum"ام للحرخف ف  صصيد  رما ال وبي  الع

م  اافض  ال ركيا على فنون البدي  العخ لفةي خم  ذلك فاد جاء توبي  الحرخف ف  بصه محدتا صوتا ي ذ  اآلذاني معا جعل األس اذ 

ياو  رن الصوت  ير مهم ف  الشعر الب ةي ترى رال يس خدم هذا ف  هذه الاصيد ؟  الذس" رخانان خل "ي سائل صائل رن " محعد صبلن"

 ,ağaç sucu, çıngırak, güvercin geçiyor, çığlık)تناترا ف  فضاء الاصيد  كعا كلعات  c,çحيث لف  النظر للى رن حرف  

çekiyor, çarşı, cıvıl cıvıl, çekiç) ي خكذلك حرفk  ف  كلعات(aprak, uzak, çıngırak, çığlık, ayak, dok, dudak, 
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fıstık ) اع عد ف  صصيدته على الحرخف الع هوا  االبف ااية " رخانان خل "خم  تم ب د رن [ 1].إلحداث جرل موسيا(Ç,C,K) ي

لئم م  حديث خكذلك كاب  الغلبة لحرخف العد العفخعة وعا يعع  م  صوت العدينة ف  رذهان السامعي ي خيعط  النص حيوية خصخبًا ي 

 .ع  رصوات الحعائم خالضوضاء ف  الشواا  خالعيادي  خرصوات وائع  العياه خالعطااقي ناصة ف  العاطعي  ال اب  خال الث

 lodosların uğultusuخصد لعب  رصوات العد دخاا ف  العاط  الراو  فعند حدي ه ع  الرياح ال نوويةي ينال لنا صوت الرياح 

راو  " u"بمنا طويل بسبيا ف  النط  ب ي ة تكراا حرف العد الطويل" uğultusu"ي حيث اس غرص  كلعة (وععنى عواء الرياح ال نووية)

على حرفي  مد صصيري  بسبيًاي خكأن عواء  ىلم تح ِو سو( وععنى هدر) dinmişمراتي ف  حي  رن ععلية الهدخء ال   عبر عنها الفعل 

الرياح الذس اس عر ف ر  طويلة لم يس ط  لال رن يهدر وعد دنل خاش السف  والعيناء ف  خص  صصيري خهو ما يعطينا لحساسا وأن رس ش ء 

 .فيبه يهدر خيصبح مس أب ا خوسرعة" لس اببو " ريو عنيف وع رد رن يصل للى 

رن الحرخف العرصاة صد ولغ  تعابية عشر حرفا وينعا ولغ  الحرخف العفخعة س ة عشر حرفا  رما ف  العاط  الخامس فن د

 .  تاريباي خهو ما يعع  ذلك ال ضاا  وي  رحوا  الشواا  خاألاصفة ف  لس اببو 

هعس خالصفير األبوا  فن د الحرخف االبف ااية خالشفوية خال جعي ه الحرخف العفخعة خت دانل يرما العاط  األنير ف غلو عل

رفهم م  دصات "خاالس علء ل عكس حالة االضطرا  خعدم خضوح الرؤية تم تأت  آنر جعلة ف  النص ل نه  هذا ال د  ختبراه لياو   

 : Kalbının vuruşundan anlıyorum:               الالو

         İstanbul'u dinliyorum  ربن  رس ع  للى لس اببو                                 

على مس وى الحرخف ختوبيعها ال يعبر لال ع  ربه يس ع  للى لس اببو  وكل تناصضها الصوت  خالذس  الصوتيفهذا ال ضاا  

 .ه األصوات العفخعة الععياةييغلو عل

نا بلحظ رن فل يعك  الاو  ووحد  الاافية ف  الاصيد ي خلكن" İstanbul`u dinliyorum"رما م  باحية الاافية ف  صصيد  

ي خهو ماط  (Kapalı, çıngırakları, ayakları, olmalı)ي حيث ان  م مصااعها وكلعات م ل (lı)ر لو رصسام الاصيد  اب ه  وـ 

ف  اللغة ال ركية رصصر الحركات ( ı)مف وح ما يعط  العس ع  لحساسا واالم داد الصوت ي خلكنه ام داد صوت  محدخد بظرا ألن حرف 

 :لنط ي  ير ربه كسر هذا النظام ف  وعض العااط  وشكل جائ  فع ل ف  بهاية الاسم ال الث م  الاصيد  صا م  حيث بم  ا

Loş kayıkhaneleriyle bir yalı; " خودانل مرفأ خخاش الاواا  الخاف ة     

Dinmiş lodosların uğultusu içinde " سك  عواء الرياح ال نووية          

على ال ابو اآلنر اع عد على . ف  السطر صبل األنيري خلكنه  ا  تعاما ف  الاسم األنير م  الاصيد ( lı)حيث جاء العاط  

 .يع بر حرفا رساسيا ف  الكلعة ال ركية"  a"خهو يع بر لاخما بظرا ألن " ı"ف  العاط  الساو  لحرف الرخس " a"الف ح ال ايل 
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 ي البناء الصوت  للكلعة ف  الاصيدت: العبحث ال اب 

ذكربا ف   العبحث الساو  رهعية الصوت العفرد ف  وناء الاصيدتي   ير رن الكلعة ه  تلك اللبنة ال   تشكل رخ  معنى للاصيد ي 

خه  رصغر خحد  ذات معنىي خم  تم فاد اس خدم األديبان عددا م  الحيل الصوتية عند ال عبير ع  البناء الصوت  للكلعات خم  هذه 

 :الحيل

 ال كراا   -9

يع بر ال كراا م  رهم ال انيات ال   تحدث خصعا على ذه  العس ع  ختؤكد على الععنى الذس ير و األديو ف  صوله خم  رهم 

 :مشاهد ال كراا ف  الاصدي ي 

 تكراا الصيغ ●

اع عد على تكراا صيغة اسم الفاعل " سيد ح ا "لن تكراا الصيغ م  رهم السعات ال   ظهرت ف  الاصيدتي  حيث ب د رن 

 : فاا  -"الااهر "–العؤبث خصيغة العبالغة كصفة للعب در العؤنر 

 هنا الااهر  الساحر  اآلسر  الهادا  الساتر  السافر "

 "لنير  الخير  الطاهر هنا الااهر  الااهر  العاطر  الشاعر  ا

خرحواله؛ ما حو  هذه الصفات معنويا م  م رد صفة  -"الااهر "–فكاا حو  العوصوف ت سد ف  هذا العاط  عنف ختلطم األ

 اة مكوبة م  كلعة خاحد  ف  صيغة اسم الفاعل الذس ي عل الفعل جاءً اليللى شكل م  رشكا  ال رادفي خذلك واس خدام دفاات سريعة خم  

اسم الفاعل خصيغة -ي خي سم ال ركيبان "ا  ال عريف" اعله رخ صيغة العبالغة ال   تد  على تعك  الصفة م  صاحبها الععرف وـم  ف

وأبهعا ي ع عان و بات  ير مرتبط وام  ما ودا كأبه ضروات على لحدى آالت الطرقي هذا الطرق السري  الع واصل كرسه كذلك  -العبالغة

 .لم ف  صلبات خسااالت خلبشاءات خاساالت معا يد  على الك ر  خالوفر  ف  عطاء هذه العدينةتكراا جع  العؤبث السا

ي خي عيا (يه ا) sallanıyorي خ(يهو)  esiyorفاد اع عد كذلك على تكراا صيغة الحا  ف  فعلى  خهعا " رخانان خل "رما 

الرياح حينعا تهو خاألش اا حينعا ته ا ين ج عنهعا صوت باعم له هذان الفعلن وأبهعا م  رفعا  الحركة ال   عاد  ما ترتبط وصوتي ف

 . معا يدعم العدنل الرخمابس  للاصيد " hafiften"ه ظرف الهيئة يخص  لطيف على األذن ركد عل

 ,ağaçlar, avlular"إلعطاء بصه بنعا ختك يف الععنى كعا برى ف  " lar,ler"الحا   ال ع  " رخانان خل "كعا كرا 

kayıkhaneler ,lodoslar("األش ااي الساحاتي خاش السف ي الرياح ال نووية ) خهو ما يعع  لحسال الشاعر وال عا  خاألصالةي

خلك  ردخات ال ع  حينعا رت  ف  خسط العدينة تغيرت دالل ها ل عبر ع  ال دانل وي  الابح خال عا  خصخو العدينةي خهو ما يبدخ ف  

ي خهو ما يؤكد رن هذا هو الوض  (الش ائمي األ اب ي العواخيلي الععكاسات" )Küfürler, şarkılar, türküler, lâf atmalar" صوله 
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ما يعكس ال ناصض خال ضاد ال   تعيشه العدينة وي  ك ر  ال عا  خك ر  الصخو " لس اببو "الطبيع  العوجود وك ر  ف  شواا  خراصفة 

 .خك ر  الابح كذلك

ي biliyorum"صيغة الفعل العضاا  ف  بهاية تلتة م  العااط  األاوعة ف  بهاية الاصيد  خرنيرا اب ه  الاصيد  و كراا 

anlıyorum يdinliyorum( "رس ع ي رفهمي رعرف )خفهعها " لس اببو "خهو ما ينه  الاصيد  وحالة م  االس عرااية ف  االس عا  لـ

 .خمعرف ها واس عراا الالو ف  الخفاان

 تكراا الكلعات ●

حيث اع عد على تانية تكراا الصفة " رخانان خل "فاد ظهر ذلك عند . كراا الكلعات ظاهر  خاضحة ف  الاصيدي ي لم يك  ت

عند خصف حركة رخااق األش ااي ليرسم صوا  اصياة إلس اببو  وعا يعط  ( اخيدا اخيدا" )Yavaş yavaş"للداللة على العبالغة م ل 

 Serinسيم الهادئ الذس يحرك هذه األخااق وهدخء شديد خوشكل م كراي رما ت اخا تعبيرس الاصيد  بغعة باععةي خي علنا بس شعر الن

serin (لطيف لطيف )خCıvıl cıvıl (الصخو الصخو )  فاد حعل جرسا صانبا خلكنه محبوي خكأبه يعبر ونفس الك افة ع  جعا

 . اس اببو  ح ى ف  صخبها الذس لم يؤتر على لطف ال و فيها

ي خذلك ف  "لس اببو "ق م  تك يف الععنى ختاوي ه رتى تكراا آنر ليرسم صوا  رك ر حيوية خرعلى صوتا لـخف  بفس السيا

ي خصد ساهم ال كراا الذس يعبر ع  الك ر  ف  لحداث بو  الضوضاء العفرطة "sürü sürü, çığlık çığlık"صوله عند خصف الطيوا 

 .دانلهاي خلكنها ضوضاء محببةل لعح للى ربه ح ى هدخء الطبيعة ي خلله ضوضاء م  

 :        ير رن ال كرااا ف  صوله

  Uzaklarda, çok uzaklarda,خوعيداي وعيدا جدا                           

Sucuların hiç durmayan çıngırakları;  

 صيحات وائع  العياه ال   ال ت وصف مطلاا 

ي خجه صانو خال يكف ع  "لس اببو "لم يك  ف  لطاا العبالغة رخ تك يف الععنى فحسوي خلبعا ليد  على رن هناك خجهي  لـ

الصراخي خلكنه ليس وعيدا فحسو ول لبه وعيد جًداي خخجه آنر باعم اصي  ليس وه لال صوت ال عا  فحسوي خصد عع  م  ذلك اإلحسال 

ي فاألصل هو هذه األصوات خالحركات الناععة وينعا هذا الصراخ  yavaş yavaş sallanıyor yapraklarم  ء ال كراا وعد صوله 

 .الحايا ي فكأن الصيحات شكل  تضاًدا م  اه ااب رخااق الش ر" لس اببو "وعيد ع  جوهر 

الذس " هنا"رف العكان فاد اس خدم هذا ال كراا للكلعات وهدف ال أكيد على الععاب ؛ كعا برى ف  تكراا ظ" سيد ح ا "رما 

ي خصد دعم هذا االاتباط "الااهر "/ "هنا"يشير للى مكان صريو ي عل الصوا  ت  سد رمام العس ع  ع  صر ي خيؤكد على ربه ي حدث ع  
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كان ي وعا يروط العس ع  والع"الااهر "ال   تعن  ف  العامية العصرية رمامنا فهو يس حضر صوا  " صصادبا"والعكان ف  تكراا كلعة 

 .خكذلك يؤكد على رن كل هذا يحدث فعل هنا

ي فلم يك  يؤكد على الععنىي ول لن الكلع ي  ركدتا على ال ضاد "الضد"ختكراا كلعة " هنا الضد والضد دا  خاس بد"رما ف  صوله 

ع  الااهر  يذخ  حينعا ي اخا  الذس يذيو كل الضدي ي خيعد هذا ال كراا مف اح الاصيد  خكأبه يلخصها فهذا ال ضاد الصااخ الذس رذكره

 . ضده

 األصوات العحاكية رخ الطبيعية  -7

الصادا  ع  مظاهر الطبيعة م  جعادات خكائنات كالطيواي كعا ربها تحاك  "لن األصوات الطبيعية ه  تلك األصوات 

كل خاضح حيث ب دها ف  وش" İstanbul`u dinliyorum"خصد ودت هذه الظاهر  ف  صصيد  [. 91"]األصوات الصادا  ع  األفعا 

نف  / vuruş)الذس يحاك  صوت الرياح الشديد  خ( عواء/ uğultu)الذس يحاك  صوت الطيوا خكذلك ( تغريد/ çığlık çığlık)كلعة 

 . الذس يحاك  صوت دصات الالو( رخ ضر 

ن لادا عند الحديث حيث فن د رن اس خدام كلعات م ل الهعس خالشوشر  تحاك  األصوات الص" هنا الااهر "رما ف  صصيد  

حرخف الهاء خالعيم خالسي  م  رورب الحرخف العسعوعة عند الهعسي خيكون حرف الشي  خالراء م  رورب الحرخف العسعوعة عند 

ان لط األصوات ف  ال لبةي خكذلك يحاك  صوت الفعل يبرجس حركة السيف كعا يصاحو ععلية الهرل صدخا رصوات الكلعة 

 . نون خالباء خالضاد حركة دصات الالو ف  كلعة ببضخيااا  صوت حرخف ال

 

 ال نال -3

وصفة ناصةي خكذلك يع بر وطل البدي  ف  " سيد ح ا "لن ال نال يعد م  رهم السعات الععيا  للشعر العام  ععوما خشعر 

رخ مصا ة ف  بفس الاالو  ي خصد ام د ال نال الناصص على مداا الاصيد ي حيث اس خدم حرخفا م اااوة صوتيا"هنا الااهر "صصيد  

الصرف  ليصن  جرسه العوسيا ي كعا ب د ف  ال نال الناصص وي  الساهر  خالساتر  خالسافر ي خهو بفس ما ب ده ف  الخير  خالنير ي 

 . خالغش خالوش خالارش خالرش خالاشي خحد خند خجد خ يره م  رشكا  ال نال

ي حيث تساخت الكلع ان (شخص ما والله ة العصرية)خحد ( حد والله ة العصريةيوم األ)رما ال نال ال ام فاد كان ف  كلع   حد 

ي ما رعط  جرسا (الوجنة)خند ( تخفيف الفعل رنذ وحذف الهعا )ف  الحرخف خال ركيو خالوبن وينعا ان لف الععنىي كعا ف  كلعة ند 

 . موسيايا على االذن خيس طي  رن ي ذ  اإلب باه
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م وعسألة ال نال وشكل خاضح ف  صصيدتهي خيعد ذلك باو  م  اس نكااه خافضه للاينة اللفظية ف  فلم يه " رخانان خل "رما 

هذه الكلعات رعط  جرسا " dolu, avlular" "yalı, kapalı" الشعري خلك  م  ذلك رت  وعض الكلعات ال   فيها جنال باصص م ل 

 ".هنا الااهر "م  السعات الصوتية للاصيد  كعا هو الحا  م  صصيد  موسيايا ف  الاصيد  على بحو محدخد لذا ال يعك  رن بع برها 

حيث " هنا الااهر "خلم يظهر ف  صصيد  " İstanbul`u diniyorum"هناك مس وى صوت  آنر للكلعات ظهر ف  صصيد  

ان يحعلن طبيعة صوتية ي خهذان العكابMahmutpaşaخ Kapalıçarşıخهعا " لس اببو "مكابي  وعينيهعا ف  صلو " رخانان خل "ذكر 

  م  كل العه  خهعا ماااان لألتراك يالعكدسة والباعة خالعش ر" اس اببو "صانبة والنسبة للع لا  ال رك ي فهعا م  ركبر رسواق 

ععوما " الااهر "فكان كع  يعر وسياا  ف  شواا  " سيد ح ا "رما . خاألجابوي حيث يحعلن طبيعة تاايخية صديعة خحاضر  م نوعة

 .م  العس ع  ال رك " رخانان خل "دخن رن يذكر مكابا وعينه خم  تم فلم يخاطو العس ع  العصرس وصوت مكان حايا  كعا فعل 

 البناء الصوت  لل علة ف  الاصيدي ي : العبحث ال الث

ال   تعد علمة مادخجةي فه  تعبر ع  وؤا  الاصيد  خه  خصف " هنا الااهر "تبدر و علة " هنا الااهر "اف  احية صصيد  

الااهر ي خف  الوص  بفسه تحيل العس ع  للى بص آنري لديه داللة بصية رنرى حيث يحعل هذا العنوان تراتا سععيا خبنًعا ف  ذه  

ومية للعواط  اليلعذيا  الذس كان له اخال كبير خحعل صداا كبيرا م  ال اافة خال عامل م  الحيا  العس ع  العصرسي ألبه يرتبط وا

ي خم  تم فه  ت ذ  العس ع  للولول للى النص ل فسير هذه ال علة "هنا الااهر "وم كلعة اليالعصرس خال   يكرا مذيعوه على مداا 

فهذه ال علة  البا ما تس خدم عند ال على  على رموا لي اوية رخ سلبية " هنا الااهر "ة العع اد  العوجا ي خهناك داللة تداخلية رنرى ل عل

 ".الااهر "على األ لوي ف اا  وععنى ال ت ع و لبك هنا ف  

 :حيث صا  ياو  الشاعر" هنا الااهر "مساحة كبير  ف  صصيد  [ 97]الطويل [ 99]خيح ل الس   الع ساخس 

 ر  الهادا  الساهر  الساتر  السافر هنا الااهر  الساحر  اآلسِ "

 هنا الااهر  الااهر  العاطر  الشاعر  النيّر  الخّير  الطاهر 

 " هنا الااهر  الصاور  السانر  الاادا  العنذا  ال ائر  الظافر 

مب در ( + هنا)نبر مادم )ف  وناء هذه ال علة؛ حيث ودر و لث جعل عباا  ع  [ 93]خصد ظهر ش ء يشبه ال رصي  

خاسم الفاعل م  ال لت  خاسم الفاعل م  ( على خبن فعيل)ي خلك  ال عاتل لم يك  تاما وي  صيغة العبالغة (س  صفات( + الااهر )مؤنر

ال عاتل م  اسم الفاعل ( صيغة مبالغة على خبن فعيل)ع   النير  خالعنذا ي كعا كسرت كلعة الخير  الرواع  حيث صاول  كلعة الساهر  كل

 . ال لت  الساتر  خال ائر ي خلك  هذا لم يالل م  ال رل العوسيا  الربان العوجود ف  هذه األويات

 صدى الهعس ف  الاحعة خ الشوشر "
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 "رسى الوحد  ف  اللعة خ النَّ وا 

(. اسم معطوف+ جاا خم رخا + ه يمضاف لل+ مضاف )ل رصي  هنا وشكل رخضح فاد كرا مرتي  جعلة عباا  ع  خي  ل  ا

 .خي شاوه البناء الصوت  لكلعات السطر األخ  خال اب  وي  صدس خرس  خوي  الاحعة خاللعة خوي  الشوشر  خالن وا 

 هنا الارش خالرش خالاش خالسعسر :       "رما ف  صوله

 "و خالح  خالرحعة خالعغفر هنا الح

تلث رسعاء + مب در مؤنر+ نبر مادم )فاد اع عد على تكراا وناء ال علة م  الناحية النحوية حيث تكوب  ال لث جعل م   

 : او خرخصافهاي تم وعد ذلك ي" الااهر "هذا ال كراا ف  وناء ال عل صن  بوعا م  بظام ال عل اإلسعية العحكعة ال   تعبر ع  (. معطوفة

 خربا ف  صلو دخام ك الدائر  وينا"

 "وصرخ وحبك يا رجعل مدينة

 :خهكذا ب د ف  هذا العاط  ابحرافا للاصيد  خكسرا للنعط الساو  م  عد  بواحٍ منها

فاد كان النص مكوبا م  جعل اسعية مكرا  تشبه معاخفة  نائية ذات بظام صاامي فكأبها دخامة ناال : بو  ال علة -

 . خنبرها فعل مضاا " ربا"بطاق الحدث خالام  لعدم خجود فعل تم يأت  و علة اسعية مب درها الضعير 

ف  الشاا  للى اس خدام العامية العصرية  وم الياب ال  الاصيد  م  الفصحى وبعدها ع  ال داخ  : مس وى اللغة -

وع اوة صدمة " وصرخ"ي خلضافة واء الاينة العصرية على الفعل العضاا  "وينا"الع ع لة ف  تحويل الكسر  للى ياء ف  كلعة 

تلك  صوتية للع لا  خف  بفس الوص  بغعة رك ر حعيعيةي خكأن الشاعر صرا رن يس خدم بغع ه الشخصية ولغ ه الدااجة خليس 

 ".الااهر "ة للعدينة الياللغة الرسعية الع

فاد جاء عنوابها عباا  ع  جعلة كاملة ت حدث وشكل شخص ي فالفاعل هو األديو " İstanbul`u dinliyorum"رما صصيد  

للى صوت  ي معا ي ذ  العس ع  خت ير اب باهه ح ى يدنل للى النص لي حسس خيس ع "هنا الااهر "بفسه خليس  كلعة عامة كاصيد  

خجعلها كيابا ماديا له صوت يسع ي خصد ردى تكراا رخ  مصر  ف  " لس اببو "الذس سععه الشاعر خكذلك فاد صام و شخيص " لس اببو "

مؤكدا على ال ركيا وشكل " سعفوبية لس اببولية"رحد عشر مر  للى تحويل الاصيد  للى " رس ع  للى لس اببو  خعيناس مغعض ان"الاصيد  

 [ 91].ى سعا  صوتها خاإلصراا على ذلكخا ٍ عل

لم يه م رخانان خل  ف  صصيدته و كراا ال عل رخ الاوالو النحوية حيث برى ذلك وشكل وسيط ف  الاصيد ي خصد خجدبا ذلك ف  

 :مواض  صليلة م ل صوله

Serin serin Kapalı Çarşı; السوق العغط  ذخ ال و اللطيف للغاية       
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Cıvıl cıvıl Mahmut paşaمحعود واشا الشديد الصانو                    

ي خهو وذلك يعبر ع  تك يف معنى (اسم العكان)تركيو لضاف  + صفة مكرا  مرتي  : خبلحظ رن هاتي  ال عل ي  مكوب ان م 

 .ا ف  ماط  خاحدالراحة خال و البدي  ف  السوق العغطى خالضوضاء العاامة ف  ح  محعود واشا وعا يشعربا و و لس اببو  خصوته

 :وي تكراا الاالو االس فهام  ف  العاط  األنير حيث ياو اليخم  وي  تكراا األس

Alnın sıcak mı değil mi, biliyorum;     "هل جبينك سان  رم ال؟ ال رعلم 

Dudakların ıslak mı değil mi, biliyorum   رشف اك اطب ان رم ال؟ ال رعلم 

فأداك " خف  هذا الاسم يفيد تكراا صالو االس فهام ال أكيد على عدم صدا  الشاعر على اس كشاف ذاته خلكنه ينه  صصيدته واوله 

خهنا تحدث تورمة وي  صوت دصات صلبه " .. لس اببو "فصوت دصات صلبه يؤكد ربه يس ع  للى " م  دصات صلب ي ربن  رس ع  للى لس اببو 

 ". لس اببو "به ال ي   فيعا يحدث ل بينه خشف يهي خلكنه ي   رن صوت دصات صلبه جاء م  صوت خصوت لس اببو ي فكأ

سعى صصيدته واوله " رخانان خل "لذا ما بظربا للى العلصة وي  العس وى السعع  خالبصرس ف  الاصيدتي  سوف بلحظ رن 

خصد دعم (. عيناس مغعض ان)ت  خليس وصرسي ناصة م  صوله ي خلذا ب وص  رن الاصيد  ذات مس وى سعع  صو"رس ع  للى لس اببو  "

ذلك تنو  البناء النحوس لل عل ي  االف  احي ي ؛ فاالس عا  آٍن مس خدم فيه الفعل العضاا ي وينعا صراا ل لق العي  صطع  تس خدم فيه 

رنف  لحد " رخانان خل "رن " مراد ويل ا"ارى  جعلة اسعيةي  ير ربنا لم ب د هذا مطب  كليا ف  الاصيد ي خلبعا مطب  وشكل جائ ي خصد

ي [99]ي ألن عينيه لم تكوبا مغلا ي ي خكان هناك الك ير م  العشاهد البصرية ف  الاصيد  "لس اببو "ما ف  تاديم صوا  سععية وح ة لـ

 . ير ربن  لم راه صصواا خلبعا بو  م  العال وي  الصوا  السععية خالبصرية

 Başındaبشو  األبمنة السحياة فوق الررل :"الذس عع  تنا م الععنى ف  العديد م  الصوا منها حينعا ياو خصد ظهر هذا ال عابل 

eski âlemlerin sarhoşluğu, 

Loş kayıkhaneleriyle bir yalı; خودانل مرفأ خخاش الاواا  الخاف ة       

Dinmiş lodosların uğultusu içinde " سك  عواء الرياح ال نووية          

ة الع ع لة اليخيعلو اؤخسهم وال وابس م  رماك  الععل الح" لس اببو "حيث يرسم لنا مكابا وه اإلاث الحضااس الذس يظلل رهل 

 . ف  خاش العيناء ال   تخض  كل ش ء ح ى صوت الرياح العاصفة

ال   ترسعها العي  خاألصوات ال   تسععها خصد تكرا هذا الععنى على مداا الاصيد ؛ فاد ارينا بوعا م  ال ضاا  وي  الصوا 

األذن؛ فيخاطو العي  وعنظر الحعائم ف  الساحات خما تعنحه م  صوت بصاصة باععة ب ده على عكس صوت العطااق ال   تنبعث م  

رائحة الكريهة للعرق العحا ي خيخاطو األبف ورخائح العرق ال   تحعلها بسيم الروي  ال عيل وعا يع بر بوعا م  ال ضاد الععنوس وي  ال
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كذلك ال ناصض وي  العليحة ال   تصعد للى الرصيف جنبا للى جنو م  رصوات الباعة خالععاكسات خالش ائم فضل ع  . خالنسيم العلىل

 رخ جعيلة خمحببة للى( الش ائم خالععاكسات)رصوات األ اب  الحدي ة خالشعبيةي خهكذا ب د رن األصوات ح ى لو كاب  حاد  خكريهة 

ها ف  رحيان يي فين الصوا البصرية م  الععك  رن تعاد  هذا الابح رحياباي خيعك  رن ين صر الابح عل(األ اب  الحدي ة خالشعبية)النفس 

 .رنرىي كعا ساط  الواد  م  يد الحسناء على الرصيف الصانو

 :خلك  ف  بهاية الاصيد  ب ده ياو 

Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından 

 يولد صعر رويض م  نلف حدائ  الفس  "

Kalbının vuruşundan anlıyorum:                       فأفهم م  دصات الالو 

İstanbul'u dinliyorum                                    ربن  رس ع  للى لس اببو" 

خدصات صلبه ال   توضح له رن يسع   للى  خهنا ت عاشى الصوا  م  الصوت؛ فهو يصف ميلد الاعر نلف رش اا الفس  

 . لس اببو 

معا جعل الصوا م سااعة دخن حركةي كعا ربها صوا " لااهر "فاد ودر صصيدته ووض  صفات ك ير  لـ" سيد ح ا "رما 

للى باطة  معنوية خليس  وصرية وشكل حايا ي خلك  الصوا  البصرية ظهرت ف  العاط  ال الثي حيث تنالو الاصيد  فين ال الشاعر

 صلو دخام ك الداير  وينا  خربا ف:             " مفصلية م  العام للى الخاصي خم  الاوالو األسعية للى رخ  فعل ف  الاصيد  خهو ياو 

 "وصّرخ وحبّك يا رجعل مدينة                            

رخ ليس طلبا للعساعد  خلبعا يصرخ والحوي خهنا تظهر صوا  وصريةي حيث برى دخامةي خشخص ودانل الدخامة يااخم خيص

األفعا  العضااعة  ىلاي تم ت و"يا ضحكة حاينة يا طايشة خابينة"تم يعود تابية للاوالو األسعية معبرا ع  ال ناصض تابيةي خهو يناديها 

األودية و علها  ير العرتبطة " الااهر "ي هذه العضااعة تعط  حالة م  االس عرااية خاالس دامة ت ناصض م  سطو  "رحبك خرعفر خرصف"

 .وام 

 -بايم  -بعيش  -تدخا  -خيشفى  -خيهرل  -يبرجس  -تحكى  -يرخى –يسيل )خم  تم اب ال  الاصيد  للى هيعنة الفعل العضاا  

الذس يحعل ي خبلحظ رن هذه األفعا  ور م صواتها البصرية  ير رن ر لبها يحعل ف  طياته سعات صوتية م ل يسيل (بواجه  -بِدِّى 

وعا يحعله السيف م  صليل خيلح  وه صوت الهرلي خصوت ( يحرك سيفه خيضر )صوت نرير مياه النهري خكذلك يحك  خيبرجس 

 .دخاان الطواحي ي خرما العواجهة فكاب  ونبضة األ نيات
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ف اع عد العديد م  رشكا  ال" سيد ح ا "لذا بظربا للى الفواصل ف  تاسيم جعل الاصيدتي  سن د رن  ي [96]فواصل م ل العطرَّ

حيث تش رك كلع   صلوات خالععات ف  حرف الرخس " تدخا طواحي  السني  صلوات بعيش دخااي  م  العيلد للععات"كعا ب د ف  صوله 

فعلي خكذلك ظهر العوابس  يا "   صوله ي كعا ف[92] ير ربهعا تخ لفان ف  الوبن فكلعة صلوات على خبن ف عَّاالت وينعا معات على خبن م 

 .حيث ي عاتل خبن خاخس كلع   حاينة خابينة على خبن فعيلة" يا طايشة خ ابينة.. ضحكة حاينة 

رس ع  للى "و علة خاحد  ه  " رس ع  للى لس اببو "ت عيا الاصيدتان ونو  م  البناء الصوت  الدائرس حيث ودرت صصيد  

ل عود للى بفس الناطة ف  حركة دائرية  ير من ظعة؛ فاد تطو  الدائر  ل  كون  تم تدخا الاصيد  ف  كل مر " لس اببو  خعيناس مغعض ان

م  نعس رسطر خصد تاصر ل صبح تلتة رخ راوعة رسطر خلكنها ف  كل مر  تعود للى بفس ال علة خبفس الناطةي خرنيرا تأت  جعلة 

ي خربها الناطة ال   ال اجعة فيها "لس اببو "االس عا  للى ف  بهاية الاصيد ي خكأبها تار حاياة رن الفيصل هو " رس ع  للى لس اببو "

 .مادام الالو يدق

ي "هنا الااهر "فاد كاب  الحركة الدائرية ف  صصيدته رك ر اضطراوا خرصل اب ظاماي حيث ب د الاصيد  تبدر وـ " سيد ح ا "رما 

تابيةي تم " هنا الااهر "فاطي تم تعود للى " هنا"ا صر على تم ت وللى الحركات الدائرية صصير  ل كرا ال علة ف  كل سطري تم ت س  ل 

؛ خرنيرا تخ م الاصيد  والعود  للى باطة رنرى رال خه  "هنا"ف  دخائر مخ لفة ف  الطو  خف  باطة الوصو  " هنا الااهر "تم " هنا"

 ".رحبك"حالة الحو ال   جاءت ف  العاط  الراو  م  الاصيد  ل أت  آنر كلعة 

" رخانان خل "ق ف  الحركة الدائرية وي  الاصيدتي  هو شعوا الشاعري  والعكان فكلهعا ودر لحساسه وعدين هي خلك  يعد الفر

عاش حالة رعع  م  االضطرا  بحو مدين هي فهو " سيد ح ا "ها خه  مركا اه عامهي وينعا يكاب  مشاعره شبه تاو ة فهو يس ع  لل

رخانان "فهي خا م كل ال ناصض الذس يعيشه الشاعران فيبهعا خصل للى بفس الناطة تاريبا فـحائر وينها كاسم خكعكان خكعشاعر تك ن

ي فعرسى الاصيدتي  الحو خصوت "رحبك"فاد ربه  صصيدته وكلعة " سيد ح ا "اوط صوت دصات صلبه وصوت لس اببو ي رما " خل 

 .الالو

 الخاتمة

" هنا الااهر "اوطا العكان والصوت؛ فاصيد  " هنا الااهر "خ" رس ع  للى لس اببو "ف  النهاية يعكننا رن باو  رن صصيدت  

تم " هنا النيل"ي تم الحلاة ال ابية ح ى "خربا ف  صلو دخام ك"الحلاة األخلى م  وداية الاصيد  ح ى صوله : تناسم للى عد  حلاات مفصلية

 ". خربا ف  صلو دخام ك"ي تم الحلاة الراوعة خاألنير  "هنا الضد والضد" ى الحلاة ال ال ة ح

ختن ه  وـ " هنا الااهر "كل حلاة م  الحلاات الساواة تحعل سعات شعواية خصوتية ناصةي فكأبها ماطوعة موسياية تبدر وـ

 هر معا رحدث تناصض سعع  عكس االضطرا  ي فالحلاة األخلى م  باحية الصوت العفرد اع عدت على الصفير خاإلطباق خال"وحبك"
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خصفاتهاي ف  حي  " الااهر "ي ختعيات الاافية والف ح خالعااط   العف وحة وعا يعبر ع  سطو  "الااهر "خال ناصض ال   تعبر عنه صفات 

لاافية وأبها مكوبة م  تعيات الحلاة ال ابية وك ر  حرخف العد الطويلة خاس عراا حرخف الصفير ف  وعض األوياتي ف  حي  تعيات ا

ية حرخف مف وحة رحيابا خمغلاة وحرف  ال اء خاللم اللذي  ي عياا وأبهعا م  الحرخف الع وسطة الشد ي تعيات الحلاة ال ال ة واس خدام صاف

س الدائر  م  حو سكابها خرنيرا بعود للى بف ىلاعة الاهر خاالبف اا لد" الااهر "ذات الحرف االبف ااس العغل ي خوذلك تصل " الدا "

 ".الااهر "

اس خدم األديو العديد م  تانيات الصوت ف  البدي  العرو  ودءا م  ال كراا على مس وى الكلعة خالاالو خال علةي خكذلك 

 ال نال وأبواعه خال رصي ي خبظم النص على شكل دائرس يبدر وكلعة هنا تم يعود للىها ف  دخائر  ير من ظعة تعبر ع  حالة االضطرا 

 .الوجداب  ال   يعيشها الشاعر بحو خطنه الذس ي ع   وادا  ير عادس م  ال ناصضات وي  السعات اإلي اوية خالسلبية

امرر  تلعس "فاد تكوب  كذلك م  مااط  شعواية العاط  األخ  م  وداية الاصيد  ح ى صوله " اس ع  للى اس اببو "رما صصيد  

خهذا العاط  " ال ود ربها خاد "وال و الرخمابس  الناعمي تم العاط  ال اب  الذس ين ه  عند صوله حيث تعيا هذا العاط  " رصدامها العياه

يعكس ال ناصض الصااخ ف  رصوات لس اببو ي العاط  ال الث ح ى بهاية الاصيد  خهو ماط  ذات  شخص  يعكس احساسه الذات  

الصوت ف  صصيدته؛ حيث ربه اع عد ف  صصيدته صافية شبه موحد  خه   ع " رخانان خل "وعدين هي خم  تم ان لف  ال انيات ال   عبر 

"lı " معا صلل االم داد الامن  لنهاية الاصيد ي حيث يع بر"ı " رصصر الحرخف ال ركية بمنا ف  النط . 

األديو  وشيو  الحرخف الشفوية وعا يعنح النص بوعا م  الهعس خالوشوشةي اس خدام" رس ع  للى لس اببو "ت عيا صصيد  

العااط  الطويلة ف  وعض األحيان خالاصير  ف  رحيان رنرىي ما ي عل معد  حركة الاصيد  سريعا رحيابا خوطيئا ف  رحياباي لم تع عد 

ي خلك  هذا لم يعن  ظهوا ال كراا على مس وى الكلعات "هنا الااهر "الاصيد  وك افة على الفنون الصوتية كعا هو الحا  ف  صصيد  

تانية تكراا الصفة للداللة على الك ر ي كعا اع عد تكراا صيغة السؤا  خالفعل العضاا  وعا منح الاصيد  وعض الصخو ناصة ف  

 .خالحيوية

فين ال عابل وي  " هنا الااهر "خلذا كان البناء الصوت  السري  الع كرا العع عد على النظام الوصف  هو السعة الععيا  لاصيد  

حيث ان ف  األبعاط اإلسعية " اس ع  للى لس اببو "ية الحية الع حركة صد اس حوذت وشكل خاضح على صصيد  الصوا  الصوتية خالسعع

جعلنا بسع  " رخانان خل "خاألهم رن . لال ف  صسم رخ صسعي  فاط" هنا الااهر "ة ف  صصيد  يف  الاصيد ي وينعا لم تظهر األبعاط الفعل

 .فحسو" سيد ح ا "يد  وينعا لم بسع  صوت الااهر  لال م  نل  صوت صوت لس اببو  ف  كل صسم م  رصسام الاص

خف  النهاية يعكننا رن باو  رن كل الشاعري  صد عبر ع  مشاعره بحو مدين ه ويحسال مك ف خوشكل مخ لف خلكنهعا خصل 

 .للى العس ع  وشكل مباشر خالص  صصيدتهعا اخاجا كبيرا وي  روناء شعبيهعا
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