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التحرير
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جملة جممع اللغة العربية الأردين

جملة متخ�س�سة حمكمة

�شروط الن�شر:

تعنى املجلة بالبحوث التي تعالج ق�ضايا اللغة العربية واآدابها.   .1
يك��ون البحث املقدم للمجلة م�س��توفيًا �رشوط البحث العلمي م��ن حيث الإحاطة   .2
وال�ستق�ساء والإ�سافة املعرفية واملنهجية والتوثيق و�سالمة اللغة  ودقة التعبري.
ي�س��رط يف البحث اأن يك��ون خا�سًا مبجلة املجمع، واأن ل يكون قد ن�رش اأو قدم   .3

لأي جهة اأخرى لغايات الن�رش، ويقدم الباحث تعهدًا خطيًا بذلك.
اأن تت�سم البحوث النقدية باأ�سلوب النقد العلمي املو�سوعي.  .4

ي�سبح البحث بعد قبوله للن�رش حقًا ملجلة املجمع، ول يجوز النقل عنه اإل بالإ�سارة   .5
اإلى جملة املجمع.

ل يج��وز ل�ساحب البح��ث اأو لأي جهة اأخرى اإعادة ن�رش م��ا ن�رش يف املجلة اأو   .6
ملخ���ص عن��ه يف اأي كتاب اأو �سحيفة اأو دورية اإل بعد م��رور �ستة اأ�سهر على 

تاريخ ن�رشه يف املجلة، واأن يح�سل على موافقة خطية من رئي�ص التحرير.
ير�س��ل الباح���ث ن�سخ���ة اإلكرونية م��ن بحث�ه با�ستخ��دام الربنام��ج احلا�سوبي             .7
)Ms word( بحج��م خ��ط )14( للم��ن و)12( للهوام�ص عل��ى وجه واحد من 

.)A 4( الورقة حجم
8. ل تزي��د �سفح��ات البحث عل��ى )25( خم�ص وع�رشين �سفح��ة، بواقع )250( 

مئتني وخم�سني كلمة لل�سفحة الواحدة، اأو من 6000 - 8000 كلمة للبحث.
9. يجب اأن ي�ستمل البحث على ملخ�ص باللغة العربية، مرجمًا اإلى اللغة الإجنليزية 

مبا فيه العنوان.



10. اإذا كان البحث جزءًا من ر�سالة علمية غري من�سورة، فيجب اأن يو�سح 
الباحث اأ�سماء كل من امل�رشف واأع�ساء جلنة املناق�سة، وتاريخها. 

11. يتول��ى حتكيم البح��ث حمكمان اأو اأكرث ح�سب ما تراه هيئ��ة التحرير، ويلتزم 
الباح��ث بدفع النفقات املالية املرتبة على اإج��راء التحكيم يف حال �سحبه بحثه 

اأو الرغبة يف عدم متابعة اإجراءات التحكيم وفق ما يقدره رئي�ص التحرير.
12. يك��ون قرار هيئ��ة التحرير باإجازة ن���رش البحث اأو العت��ذار عن عدم ن�رشه 
نهائي��ًا، وحتتفظ هيئة التحرير بح��ق عدم اإبداء الأ�سب��اب، ويجوز يف حال 
العت��ذار اأن يزود الباحث باملالحظات واملقرح��ات التي ميكن اأن يفيد منها 

يف اإعادة النظر ببحثه.
13. يلت��زم الباح��ث باإجراء التعديالت الت��ي يطلبها املحكم��ون اإذا كان قرار هيئة 

التحرير باإجازة ن�رش البحث م�رشوطًا بذلك.
14. البحوث غري املجازة ل ترد لأ�سحابها.

15. البح��وث املن�س��ورة يف املجلة تع��رب ع��ن اآراء اأ�سحابها، ول تع��رب عن هيئة 
التحرير اأو املجمع.

16. يخ�سع ترتيب البحوث عند الن�رش يف املجلة ملعايري فنية تراها هيئة التحرير.
17. يكون توثيق البحوث كما ياأتي:

اأ - امل�سادر:

يوثق امل�سدر عند ذكره لأول مرة على النحو الآتي:
يذكر ا�سم املوؤلف كام��اًل، وتاريخ وفاته بالهجري وامليالدي بني قو�سني، اإن 
كان متوفى، وا�سم امل�سدر كاماًل باحلرف الغامق، اإذا كان عربيًا، وبحروف مائلة 
اإن كان بلغ��ة اأجنبية، وعدد الأجزاء اأو املجل��دات واأق�سامها، وا�سم املحقق، ودار 



الن�رش، ورقم الطبعة، ومكان الن�رش، و�سنة الن�رش، ورقم ال�سفحة اأو ال�سفحات.
مثال:

اأبو عثمان �سعيد بن حممد ال�رشق�سطي )ت400ه�، 1010م(، كتاب الأفعال، 
3ج، حتقي��ق د. ح�سن حممد حممد �رشف، الهيئة العامة ل�سوؤون املطابع الأمريية، 

القاهرة، 1975م، ج1، �ص 185.
ب - املراجع:

يذكر ا�سم املوؤلف كاماًل، وتاريخ وفاته بالهجري وامليالدي، اإن كان متوفى، 
ث��م ا�سم املرجع كاماًل باحلرف الغام��ق اإن كان عربيًا وبحروف مائلة اإن كان بلغة 
اأجنبي��ة، وعدد الأج��زاء اأو املجلدات واأق�سامها، اإن وج��دت، ودار الن�رش، ورقم 

الطبعة، ومكان الن�رش، و�سنة الن�رش، ورقم ال�سفحة اأو ال�سفحات.
مثال:

ح�سن �سعيد الكرمي )ت 1438ه�/2007م(، الهادي اإلى لغة العرب، 4 ج، 
دار لبنان للطباعة والن�رش، 1991م، بريوت، ج1، �ص239.

ج - حما�سرات املوؤمترات:

يذكر ا�سم املحا�رش كاماًل، وعنوان بحثه اأو مقالته باحلرف الغامق بني عالمتي 
اقتبا���ص، هك��ذا "      " ويذك��ر عنوان الكتاب كام��اًل، وا�سم املح��رر اأو املحِرَرْين 
وي�س��اف اإليه/اإليهما كلمة "رفاقه/ رفاقهما" اإن كان��وا اأكرث من اثنني على اأن تذكر 
اأ�سماوؤه��م جميعًا يف قائمة املراجع، وا�سم دار الن�رش، ومكان الن�رش، و�سنة الن�رش، 

ورقم ال�سفحة اأو ال�سفحات.
مثال:

�سكران خربوطلي، "اأوقاف دم�سق واأثرها على احلركة العلمية فيها يف الع�رش 



الأم��وي"، املوؤمتر ال��دويل ال�سابع لتاريخ ب��الد ال�سام: الأوق��اف يف بالد ال�سام، 
حتري��ر الدكتور حممد عدنان البخيت، مطبعة اجلامع��ة الأردنية، من�سورات جلنة 

تاريخ بالد ال�سام، عمان، 2009م، �ص 27-13.
د - املجالت:

يذك��ر ا�سم �ساحب البح��ث اأو املقالة كاماًل، وعنوان بحث��ه اأو مقالته باحلرف 
الغامق بني عالمتي تن�سي�ص هكذا "      " ويذكر ا�سم املجلة باحلرف الغامق للمجالت 
العربية، وبح��روف مائلة للمجالت الأجنبية، ورقم املجلد والعدد، ورقم ال�سفحة 

اأو ال�سفحات.
مثال:

ح�سن حم��زة، "الو�س��ع وال�ستق��اق والدلل���ة"، جملة املعجمّي��ة، تون�ص، 
2002م، العدد 18، �ص98-81.

18. يراعى عند الإ�سارة اإل��ى ال�سفحة اأو ال�سفحات املقتب�ص منها يف احلوا�سي، ما 
ياأتي:

- يو�س��ع الرمز )�ص( للدللة على ال�سفح��ة اأو ال�سفحات املقتب�ص منها اإذا كان 
امل�س��در اأو املرجع عربيًا واحلرف )p( لل�سفحة الواحدة، و)pp( لأكرث من 

�سفحة اإذا كان امل�سدر اأو املرجع اأجنبيًا.
- يذكر ا�سم ال�سورة ورقم الآية اأو الآيات يف من البحث، وبر�سمها القراآين.

- يذك��ر احلديث النبوي ال�رشيف ومظانه وم�س��ادر تخريجه من كتب احلديث 
النبوي الأ�سول، ويوثق كل م�سدر منها توثيقًا كاماًل.

- عن��د ورود بي��ت اأو اأبيات من ال�سع��ر، يذكر ا�سم ال�ساع��ر والبحر وم�سادر 
تخريجه.



- يذكر ا�س��م املوؤلف كاماًل عند ال�ست�سهاد مبخط��وط، ويذكر عنوان املخطوط 
كاماًل، ومكان وجوده، وتاريخ الن�سخة، وعدد اأوراقها، ورقم الورقة.

19. تكت��ب اأ�سم��اء الأعالم الأجنبية يف من البحث بح��روف عربية )ولتينية بني 
قو�سني( على اأن يذكر ال�سم كاماًل عند وروده لأول مرة.

20. تكت��ب اأ�سم��اء اأعالم الراث العربي الإ�سالمي يف م��ن البحث كاملة مع ذكر 
تاريخ الوفاة بالهجري وامليالدي ب��ني قو�سني لالأعالم، وتعرف املواقع يف 

�سوء املراجع احلديثة.
21. تو�سع اأرقام التوثيق بني قو�سني، وتكون مت�سل�سلة من اأول البحث اإلى اآخره.

22. يق��دم كل �ساحب بحث قبل الن���رش �سريته الذاتية يف حدود )50( خم�سني كلمة 
تقريب��ًا، تت�سم��ن اأعلى موؤهل علم��ي، واجلامعة التي تخ��رج فيها، ومكان 

عمله، ومركزه الوظيفي واهتماماته العلمية، وعنوان بريده الإلكروين.
23. يق��دم اإل��ى �ساحب البحث ن�سخ��ة من العدد املن�س��ور فيه بحث��ه و)25( خم�سًا 

وع�رشين م�ستلة من بحثه.
تر�سل البحوث واملرا�سالت اإلى املجلة على العنوان الآتي:

رئي�س هيئة حترير جملة جممع اللغة العربية الأردين
�س.ب  )13268( عمان )11942( الأردن

هاتف: 0096265343500
نا�سوخ )فاك�س(: 0096265353897

almajmajournal@ju.edu.jo :الربيد الإلكرتوين
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 يف األندلس وطرائقه عِر اجلاهليِّأثُر َعاملْيِن َبغدادّيْيِن يف نشِر الّش
 (*)د.مجال علي حممود غيظان

 

ّّ امل  ل

اِلم ْينِ  أثر   هذا البحث   يتناول   عِر الجاهليِ  ين في نشِر الش  ين بغدادي  عراقي   ع 
ُالقاسم القالي   في األندلس، وهما أبو علي   ائقهوطُر ُبن  ي  البغداد إسماعيل
653ُ)ت ُ م(739هـ، ُصاعد ُالعالء  بن الحسن بن عيسى البغدادي  اوأبو
ُهـ719)ت ، إذ كان لهما أثٌر كبير  في نشر الثقافة المشرقي ة في م(1203،

: في أساليبه ومعانيه وطرائقه في الت   عبير،ُكانُوماُيزالُاألندلس. والشعر  الجاهليُّ
ه األساس لألدباء العرِب، خاص   ، عبر  كلِ  العصوِر. من هنا جاءت عراة الش  الموج  ء 

عراءُوء  على أثر هذين العالمين في نقل مذاهب الش  ة  هذا البحث، ليلقي  الض  أهمي  
ما هذا الش  الجاهلي ين، ونقل مصادر هذا الش   ُإلىُعر إلى األندلس، ليقد  عر

ون تهم، ناثريهم وشعرائهم، ليتأثر األدباء األندلسي  تهم وخاص  ، عام  ي يناألندلس
 قُتعبيرهم.ائين،ُوطُرعراء الجاهلي  بأساليب الش  

 

 

 

 

                                                 
 .دائرة اللغة العربي ة وآدابها -جامعةُالقدسُ (*)
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يقــولُعبــدالعزيزُعتيــق:ُروانتشــرُ)علمهمــا(ُبــينُتالميــذهماُومــنُتالميــذهماُ
إلى تالميذهم، وهكذا، وكانا أول واضعي أساس الثقافة المشرقي ة باألندلس في اللغـة 

ةُأبــوُائنــف كمــا أل نــا، ومــن هــذ  ال   واألدب. ثــم نشــأت طائنــة مــن أهــل األنــدلس ت ل ــ
،ُصـــا بُكتـــابُرالعقـــدُ}م772هــــ،603ُت{هُعبـــد رب ـــبـــنُ }محمـــدبـــنُ{عمـــرُأ مـــدُ

فإن ــه يلالنــه فــي  -عموًمــا- .ُوالبا ــثُإذُيوافــقُعبــدالعزيزُعتيــقُفــيُرأيــه(1)النريــدر
علـي  البغـدادي  دخـل األنـدلس بعـد وفـاة ابـن عبـد رب ـه  اأب الجزء األخير؛ فمعروف أن  

ألنـدلس،ُونشـرُعلمـهُفيهـا،ُوصـاعدُجـاءُبعـدُذلـ ُبسنتين،ُوالقاليُألفُأماليهُفـيُا
راثُروا بــالت  أي األصــ   أن ثالثــتهم تــأث  بــزمن بعيــد عــن ابــن عبــد ربــه. وقــد يكــون الــر  

همـاُمـنُتـأثراُبالعقـدُالنريـدُأوُ ا البغـدادي  علي  البغدادي  وصاعدً  اأب المشترك، أو أن  
 هيُالثقافةُالوا دة،ُأوُالموروثُالمشترك.

 ابقةالّدراسات السّ 
فيُ كتب الكثير  ول هذين العالمين الجليلين، وجاء الحديث عنهما مبثوثاً 

ُولمُ ُفيُموضوعُهذاُخاص   ديثُي نرد المصادرُالقديمةُوالمراجعُالحديثة، فيها
ُ ُالبحث. ُمثل ُبعضُالدراساتُالحديثة، ُالبحثُمن ُهذا ُأفاد ُمص نىُوقد دراسة
ُر عليان ُكتابه ،ُرندلس في القرن اللامس الهجري  ارات النقد األدبي  في األتي  في

ُر دراسة عبد العلي الودغيري ُو ُبحثه ةُغوي  راسات الل   ول تأثير القالي في الد  في
وأثر ُفيُ صاعد البغدادي  فيُبحثهُر ينودراسة محسن جمال الد   ةُباألندلس،واألدبي  

 ر.ةة األندلسي  الحياة األدبي  
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 المبحث األّول: أثر أبي علّي البغداديّ 
ــــوُ ــــنُالقاســــمُ)أب ــــيُإســــماعيلُب م(،ُالمعــــروفُبالقــــالي739ُ،ُهـــــ653تعل

، أصـــله مـــن قـــالي قـــال، بلـــد مـــن أعمـــال أرمينيـــة،ُدخـــلُبغـــدادُســـنةُثـــالثُ البغـــدادي 
وثالثمئـــة، وأقـــام بهـــا إلـــى ســـنة ثمـــان وعشـــرين وثالثمئـــة، أكـــب  فيهـــا علـــى الـــد رس 

ءُالحـديثُواللغـةُعلمـاالجهابـذةُمـنُ شيوخُالعلـم حصيل وتأد ب فيها، وتتلمذ علىوالت  
السجسـتاني  عبداللهُبـنُسـليمانُ بكرُبنُأبيُداود واألدبُواألخبارُوالقراءات،ُكأبي

م(،ُوأبــيُبكــر703ُ هـــ،613)ت بــن الســر ا  محمــد م(،ُوأبــيُبكــر703 هـــ،613)ت
م(ُصــا بُالجمهــرة766ُ هـــ،601محمــد بــن الحســن بــن دريــد األيدي  البصــري  )ت

،ُهــــ603)ت بــن بشـــار األنبــاري  بــنُمحمـــدُســـمُفــيُاللغــة،ُوأبـــيُبكــرُمحمـــدُبــنُالقا
،ُهـــ606)ت ن ويــه(، وأبــي عبداللــه إبــرا يم بــن محمــد بــن عرفــة المعــروف بن  م772
ــا  إبــرا يمُبــنُمحمــد (،ُوأبــيُإســحقم765 (،ُوأبــيُالحســنُم706،ُهـــ611)ت الزج 

بـــنُ(،ُوأبـــيُمحمـــدُعبداللـــهُبـــنُجعنـــرُم615ُ،709ت) علـــيُبـــنُســـليمانُاألخنـــ 
ْســـت ويه ر  ــــرم(،753ُ ،ه679)ت د  ي وأبـــيُعمـ ــــن عبدالوا ـــد الم ـــر  )غــــالمُ محمـــد بــ
  .(0)، وسمع وروى عن غيرهمهـ(675)ت ثـعلـب(

 وفوده على األندلس 
قاصــًدا األنــدلس،  (هـــ603)الر  ــال مــن بغــداد ســنة البغــدادي   أبــوُعلــيشــد  

 هــــ،652بـــنُمحمـــدُ)ت عبـــدالر  منالناصـــر لـــدين اللـــه أبـــي الم ـــر ف لللينـــةُل تلبيـــة
رفــــأكرمُالناصــــرُلــــدينُاللــــهُ ،(6)فوصــــلُقرطبــــةُفــــيُســــنةُثالثــــينُوثالثمئــــة م(،731

مــورد ، وأوســع عليــه فــي اإلنــزال واإلق ــاع، وناغــا  فــي ذلــ  ابنـــه ولــي  عهــد  الحكــم 
 هــ،633)ت الحكـمُالمستنصـرُباللـه وكـان. (7)بنضلُعنايتهُبالعلمُونزاعهُإلىُأهلـهر

 . به و رًصا عليهثرهم اشتغاًل م( من أ ب  ملوك األندلس للعلم وأك799
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ربنشـرُمـاُيحملـهُمـنُعلـمُ أبـي علـي  البغـدادي  وأوعزُالحكمُالمستنصرُإلـىُ
فـيُالنـاسُواشــاعةُأسـماعهمُوافــادتهمُوتـأليقُمــاُالـتقمُمــنُمنشـورُمــاُأعيـاُعلــيهم،ُ

ا،ُفسارع إلى ذل  بجد  وقوة، وفاض على طالب العلم منه ما عظـم انتنـاعهم بـه جـد  
. (5)ارائف كانـــن عنـــدهم بـــوًرا، فأجـــد  للســـان العـــرب عنـــدهم نشـــورً وصـــح   لهـــم صـــح

روأفضل عليـه إفضاًل عم ه، وانق ع هناك بقية عمر ، وهناك أملـى كتبـه أكثرهـا عـن 
ظهــــرُقلــــب،ُمنهــــاُكتــــابُاألمــــالي،ُمعــــروفُبيــــدُالنــــاس،ُكثيــــرُالنوائــــد،ُغايــــةُفــــيُ

 . (3)معنا ر
أنشــدُالشــعراءُقصـــائدهم،ُفـــي ا تنــال خــاص  و  علــي  البغــدادي   وواســتقبلُأبــ

(ُالذيُمدحُم1216،ُهـ726ت) يوسف بن هارون الرمادي  الكندي   أبوُعمر ومنهم
ـة مـاهجُالشعرُالمحـاف،،ُانمالقاليُبقصيدةُبناهاُعلىُ ـعر  خاص  كـان سـائًدا فـي الش 

الجاهلي  في بناء  يكل القصيدة؛ افتتحها بالغزل، وم لعها
 )بحرُالكامل( :(9)

 ويليع   ل  ــــجـوي والعويـــش ـو  جْ ــــــــالش يــــــــذولبيني وبين ع   مٌ ــــــــك ا نْ ــــــــــم  

يب، ويذكر الر قيب والوشاة والعذل على صبابته، ويصف  مته من الش  ويشكو في مقد 
وض، ليتلل ص من ذل  كله  يد، والر    إلىُالمدح: -فيُبينُوا د-الص 

 معيلِ ــــــــــــــإسْ  مِ ـــــلْ ـــــــعِ  ـنْ ـــــــمِ  دٌ ـــــــتـعاهم   ه  ـــــــكأن   حاب  ـــــــالس      د  ـــــــروٌض تعاه

 ويبدأُبالمدي ُفيُقوله:ُ

 لِ ــــــــــــبالتنضي ــرابِ األعْ  ن  ـــــــــــلى مِ وْ أ   ه  ْم أنـ  ــــــــــــتعل ه  إلى األعرابِ ــــــــــــسْ قِ 

 لِ ــــــــــقبي ل ِ ــــاِت كــــــلــغ ـاي  ــــــــــــفيهمُو  ْن ـــــــــــــــــاٍت ف ر ق  ــــــــــــلغ قبائلهمْ  ايْت    
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 ولِ ــــــــــــأهه الم  ـــــــــــــعِ بْ راب  بـر  ــــالل نـزل   اـــــــفكأنـ م    د  ـْـ ـعب   الٍ ــــــــــــرق  خــــــــــــفالش

 ـلِ ــــــــرواُببـديـــــــــــــــــــم ولـم ا يظنــــــــــــعنـه وتُشيوخهـــــــــمُو بتهِ يْ غ  وا بِ ــــــــــــعم  ج  

 ولِ ـــصوْ جى م  اروا في د  فص   ه  ــــــــــنْ مِ  مْ ــــــهمومِ ه   لِ يْ ل  بِ  م  ه  و   مْ ــــــــــــه  اء  ج   ذْ م  

 ولِ ــــــــــــــــــــفأ ُبِ  مْ هِ ـرقِ ـــيُشـــْن فــــــــــــوتغيَّب   اـــــنبِ رْ ي غ  ــــف دْت ــــــــــــب فكأن ه شمٌس 

 ويلتمُقصيدتهُبقوله:

 ـلِ ــــــــويــنْ ن  بالت  ــــــــر ْض ـــــــــــــــــورًا ول عي   لْ ــــــــأق مْ ـــــــــــــيا سي دي هـذا ثنائي ل  

 فيُتأمـيلي بِ رْ ــــــــأر   غير  الق   مْ ــــــــــل   رؤٌ ـل  نائاًل فأنا امأم  ي   كان   نْ ــــــــم  

العربُاألول؛ُلمـاُ ائقفليس عجيًبا أن يلتزم الر مادي  ببناء قصيدته على طر 
واتجاهـــــه الشـــــعري  واســـــتهوائه طريقـــــة  أبـــــي علـــــي  القـــــالي البغـــــدادي  علـــــمُمـــــنُأمـــــرُ

 روى كتــاب النـوادر عــن أبـي علــي   -فيمــاُبعـد–الرمــادي  ننسـه  أنَّ المحـافظين.ُ تـىُ
لبغـــدادي  ا

البغـــدادي  قـــد أبـــا علـــي   . وربمـــا تنـــاهى إلـــى ســـمع الرمـــادي  مـــا يـــروى أن  (3)
ــالم األيدي  الربــا ي   أعجــب كثيــًرا بقصــيدة أبــي  عبداللــه محمــد بــن يحيــى بــن عبدالس 

في رثاء أ مـد بـن موسـى بـن  ـدير؛ ألن ـه بناهـا علـى مـذاهب  مُ(737،ُه653ت)
 الر جز(  )بحر هذ ُالقصيدةُيقول: هبُالمحدثين،ُوفيُاالعربُوخر ُفيهاُعنُمذ

ي  الِحالل   ْضر  والح   مْ ــــــوالذينُقبله مٍ ــــــسْ    بِ  ائلْ ــــــس ب ا والح  من س 
(7) 
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 :مؤلفاته
البغــدادي  كثيــر مــن الم لنــات، منهــا: النــوادر واألمــالي رأمــال   ي نســب للقــالي  

 وارتجلُتنسيرُماُفيه.،ُ(12)ظاهًرا من قلبه في األخمسة بجامع الزهراء بقرطبةر
،ُوكتــابُفــيُ(10)،ُوالممــدودُوالمقصــور(11)ولــه مــن الم لنــات: فعلــْن وأفعلــْن 
ـــــل ى اإلنســــان والليــــل (16)اإلبــــلُونتاجهــــاُومــــاُتصــــرفُمنهــــاُومعهــــا ، وكتــــاب فــــي   

،ُومنهاُتنسير ُللقصـائدُالمعلقـاتُوتنسـيرُ(15)،ُوكتابُفيُمقاتلُالنرسان(17)وِشي اتها
وألفُكتابُالبارعُفيُاللغة،ُوبنا ُعلىُ روفُالمعجم،ُجمعُفيـهُ إعرابهاُومعانيها.

كتــب اللغــة، وعــزا كــل  كلمــة إلــى ناقلهــا مــن العلمــاء، واختصــر اإلســناد عــنهم، وهــو 
يشــــتملُعلــــىُخمســــةُآلفُورقــــة،...ُوتــــوفيُقبــــلُأنُينقحــــه،ُفاســــتلر ُبعــــد ُمــــنُ

مين ألف مثله .ُويشيرُجمالُالدينُ(13)الصكوك والر قاع، ول يعلم أن  أ ًدا من المتقد 
ـــــى أن  م1009،ُهـــــ307ت) أبــــو الحســــن علــــي بــــن يوســــف القن ــــي   ــــي   اأبــــ ( إلـــــ  عل

البغدادي  لم يكمل البارع، وما كتبه فقم: كتاب الهمـز وكتـاب الهاء والـعين
(19). 

فهـــو مـــن الكتـــب األصـــول، يقـــول ابـــن خلـــدون عبـــدالر من بـــن  األمـــاليأمـــاُ
دمتــه:ُرأصــولُالنــنُأربعــةُدواويــنُوهــي:ُأدبُفــيُمق  (م1723،هـــ323)ت محمــد

الكاتــب لبــن قتيبــة، وكتــاب الكامــل للمبــر د، وكتــاب البيــان والتبيــين للجــا ،، وكتــاب 
ــــوادر ألبــــي علــــي   ــــالي   الن ــــع لهــــا وفــــروع  الق ، ومــــا ســــوى هــــذ  األربعــــة فتب البغــــدادي 

 .(13)عنهار
ابُ(:ُركتــم1237،ُهـــ753)ت بــنُأ مــد ابــن  ــزم، أبــو محمــد علــي   ويقــول

نـــوادر أبـــي علـــي مبـــاٍر لكتـــاب الكامـــل، الـــذي جمعـــه المبـــر د، ولـــئن كـــان كتـــاب أبـــي 
 .(17)ارالعب اس أكثر نحًوا وخبًرا، فإن كتاب أبي علي  أكثر لغة وشعرً 
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: روهــذا الكتــاب غايــة فــي معنــا ، وهــو أننــع الكتــب؛ ألن  فيــه  ويقــول الزبيــدي 
، والشعر النائن ال منتقى في كل  معنى، وفيه أبواب اللبر الحسن، والمثل المتصرف 

 .(02)منُاللغةُمستقصاة،...ر
ـــ  منهجـــه وخ ـــة عملـــه فـــي أماليـــه قـــائاًل  ووأبـــ :ُرفأمللـــنُهـــذاُعلـــي  البغـــدادي  يوض 

المســجدُالجــامعُبــالزهراءُالمباركــة،ُ يالكتــابُمــنُ نظنــاُفــىُاألخمســةُبقرطبــة،ُوفــ
منُاألمثال،ُوغرائـبُمـنُ ا من األخبار، وضروًبا من األشعار، وأنواًعاوأودعته فنونً 

ا فــى اللغــة إل أشــبعته، ول ضــرًبا مــن الشــعر إل اللغـات، علــى أن ــي لــم أذكــر فيــه باًبــ
ته، ثـم اخترته، ول فنً  ا مـن اللبـر إل انتللتـه ول نوًعـا مـن المعـاني والمثـل إل اسـتجد 

 .(01)لم أخله من غريب القرآن، و ديث الرسول صل ى الله عليه وسلمر
في اختياراتـه األدبي ـة التـي جلبهـا مـن  -اعمومً - علي  البغدادي   وأب لقدُعني

 ائـــقالمشـــرق وأدخلهـــا األنـــدلس بمـــا يالئـــم ذوقـــه األدبـــي  المحـــاف،، الـــذي ارتضـــى طر 
أماليهُالتيُأمالهـاُمـنُ نظـه،ُ يـثُاألشـعارُ العرب األوائل مذ ًبا. وتمثل ذل  في

 .(00)في الغالب تتسم بالجزالة البدوي ة
،ُ(06)ي الموضــوعات التقليدي ــة القديمــة، الحماســة والنلــر والب ولــةو ــاورُفــ

جرًيـا علـى الـذوق  (03) مادي ـا بعيـًدا عـن النحـ ، واختار غزًل (05)،ُوالغزل(07)والحكمة
ـها ابـن سـالم فـي  ثـاء علـى طريقـة العـرب، وخـص  المراثـي كمـا خص  النني  العـام ، والر 

 مرثــاة لرجــل مــن بنــي ضــب ة فــي الجاهلي ــة،-مــثاًل –طبقاتــهُبالختيــار،ُواختــارُالقــاليُ
بعة صلرة فماتوا جميعا هوت على أبنائه الس 
(09). 

بـــنُ غـــريض وع نــي أبـــو علـــي  القــالي  البغـــدادي  بالقصـــائد ال ويلــة، للســـموأل
ـــــــــــالءة بـــــــــــن عمـــــــــــرو بـــــــــــن مالـــــــــــ  ، ولألفـــــــــــو  األودي  (03)م(532)ت عاديـــــــــــاء ، ص 

ــــا (07)م(592)ت كثيــــًرا فيشــــر ه ويعلــــق عليــــه . وعنــــي بالشــــعر الــــذي يتضــــم ن غريًب
 .(62)كأشعارُهذيل
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ــ علــي  القــالي  البغــدادي  فــي أماليــه هــي مــن  يوي لحــ، أن  أغلــب انتلابــات أب
 ينُكمســلمُبــنُالوليــداألشــعار الجاهلي ــة واألموي ــة، إل أنــه أورد للمحــدثين مــن العباســي  

وأبيُ،ُم(303هـ،016ُ،ُإسماعيلُبنُالقاسمُ)ت،ُوأبيُالعتا يةم(306هـ،023ُ)ت
،م(375ُهـ،061ُ،  بيب بن أوس بن الحارث ال ائي  )تتم ام أبيُعبـادةُ والبحتري 

، أبــي الحســن علــي  بــن وابــن الرومــي   م(،379هـــ،037ُالوليــد بــن عبيــد ال ــائي  )ت
وغيرهم،ُ م(727هـ،073ُباللهُ)ت بنُالمعتزعبداللهُُو ،م(373هـ،036ُالعب اس )ت

للمحـدثين هـو تقـدير  للـذوق األندلسـي  الـذي كـان ولكنها قليلة؛ ولعل  مـا ينسـر تناولـه 
  منُاإلعجابُلشعرُه لءُالمحدثين. شيئاً  نُّ كِ ي  

 ةوي لحــ، كــذل  إيثــار  المعــاني الشــرينة، واإلقــالل مــن أشــعار المــدي  القائمــ
على الغلو  والمبالغة والملـق، واإلقـالل مـن أشـعار الهجـاء، وأراد مـن اختيـار  ألشـعار 

بــأن تكــون ذات أبعــاد تربوي ــة، ولــذل  أهمــل  (61)يــدةُعــنُالنحــ الهجــاءُالتــيُهــيُبع
النقائض وشعراءها انسجاًما مع هذا الموقف مع أنه أدخلها األندلس، وهـذا تـرك أثـًرا 
في الشـعر والختيـارات، فللـن كثيـر مـن الـدواوين الشـعرًية مـن الهجـاء وخلـن كثيـر 

ـــعلـــي   ألبـــيُالحســنمــنُالختيـــاراتُمنـــهُكالـــذخيرةُ ه،570ُالشـــنتريني  )ت امبـــن بس 
 . (60)م(1179

ولعل  ما ينسر ذل  هو معيار  الللقي  في النتلـاب والنقـد، وذوقـه المحـاف، 
بـنُ خلفأباُمحريُالعرب األول؛ لذل  عدَّ  ائقالذي يعجب بالشعر المبني  على طر 

أعلمُالناسُبالشـعرُواللغـةُوأشـعرهمُعلـىُمـذاهبُ م(973هـ،132ُ)ت األ مر ي ان 
وأشــعرُالنــاسُ ،:ُكــانُأبــوُمحــريُأعلــمُالنــاسُبالشــعرُواللغــةرقــال أبــو علــي  العــربُ

أن القصـيدة المنسـوبة إلـى الشـننرى  :علىُمـذاهبُالعـرب،ُ ـدثنيُأبـوُبكـرُبـنُدريـد
لها   :)منُبحرُال ويل( التي أو 
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دور  م ِ ي ِ   ل  ــــــي  أل  مْ  وٍم ِسواك مْ ــــــي ِإلى ق  ــــف ِإن    ك مْ أ قيموا ب ني أ م ي ص 
وهـــي مـــن المقـــد مات فـــي الحســـن والنصـــا ة وال ـــول فكـــان أقـــدر النـــاس علـــى  ،لـــه

مــع أن ــي أخــالف هــذا الــرأي الــذي ينقلــه القــالي عــن ابــن دريــد بــأن  لمي ــة . (66)قافيــةر
الشــننرى لللــف؛ إذ ل تصــل  هــذ  القصــيدة إل للشــننرى الــذي خبــر عــن قــرب  يــاة 

 الصحراء.
هُينقلُعنُالرواةُإعجابهمُتةُجعلالشعري  معانيُالب أبي علي  البغدادي  وعنايةُ

عبـدالمل ُبـنُ،ُفنقـلُقـولُالقيم الشعري ة المتوارثة عن العرب كما فـي صـنات الليـلب
 رلــمُيكــنُألبــيُذؤيــبُبصــرُبالليــل،ُلقولــه: :م(361ه،013ُ)ت األصــمعي  قريــبُ
 ال ويل( بحر )من

رَّ   ل حم ها بوح  ل ها ف ش  ر  الص   ع  ــــــا اإِلصب  ـــي  ت ثوخ  فيهِبالن يِ  ف هِ   ق ص 
 .(67)قال وهذا عيب في النرس أن يكون رخو اللحمر

 بعنــوان مــا ي ســتحب  مــن النــرس، مــع  كــاماًل علــي  البغــدادي  فصــاًل  وونقــلُأبــ
بيان لوجه المشابهة فيما ورد مـن التشـبيهات كقولـه: رممـا يسـتحب  مـن النـرس طـول 

فــي طــول الوظيــق. ويســتحب  قصــر الظهــر  وظينــي الــرجلين؛ ولــذل  شــب هن بالنعــام
. رولذل  شبهن بالنعـام فـي طـول الوظيـق ألن  مـا يشـبه مـن (65)رمعُطولُالب ن...

ـــقُالنـــرسُبللـــقُالنعـــامُطـــولُالـــوظينينُوقصـــرُالســـاقين؛ُولـــذل ُقـــالُأبـــوُدؤاد  خل
 )الهز ( )اإليادي(:
   بِ ــــــــــــــــــعْ رُّ ــــــالـــبِ  ئ  ــــــوجِ ـــف   بٍ ـــــــــِض   اـــــــــخ مٍ ــــــــــــيـــلــــــا ظ  ــــــاقــــــا س  ـــــــهــــــل  

ويســتحب  قصــر الظهــر مــع طــول الــب ن، ويســتحب طــول الــذراعين؛ ولــذل  
شب هته العرب بالظبي، ومما يشبه من خلق النرس بللق الظبي طول وظينـي رجليـه 
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 الُأبوُدؤاد:ُوتأنيقُعرقوبيه،ُوالتأنيقُالتحديد،ُولذل ُق
 بِ ــــــــــــــلْ ـــــــك  ــــــــِة الــــــــــــــز عــــــــــــــنْ ـــــــإلى م    ْرفِ ــــــــــــــ   الـ َّ ـــــــامِ ـــــــٌل طـــــــــــــويـــــــط  
 بِ ـــــــــــــــلْ ــــــــــــــوِب والق  ـــــــْرقــــــــــــــلع  بُوا  ِكــــــــنْ ـــــــم  ـــــــْرِف والـــــــ َّ ـــــــد  الـــــــديـــــــ 

ة الع   ة ألن   د  رقوب تستحب  من النرس وهو من الظبي كذل . وتستحب   ـد 
ـال ـرف، وممـا ي   القلب وال رف والمنكـب ويسـتحب  سـمو   اُمـنُخلـقُالنـرسُه أيًضـبَّ ش 

ة متنيـه واجْ ْيـك  رِ و   ض  ر  فلذيـه وكثـرة لحمهمـا وِعـ م  ظ ـبللق الظبي عِ  ه،ُنـار جنبْيـه وشـد 
هـــ،161ُ)ت {النضــلُبــنُقدامــة العجلــي   {أيُانتناخهمــا؛ُولــذل ُقــالُأبــوُالــنجم

 م(:977ُ
   هْ ــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــك  ـــــــلْ ـــــــك   ٌض ـــــــريــــــــــــــع  فِ وْ ــــــــــــــج  ـــــــال خ  ــــــــــــــنــــــــــــــتــــــــــــــنـــــــم

 )منُال ويل( له؛ُولذل ُقالُامرؤُالقيس:اطِ أي   وق  ح  قلتيه ول  م   ل  ج  ون   هِ يْ د  ض  ر ع  ص  وقِ 
ساقا ن عام ةٍ ل ه  أ ي  ال ظ بْ  ت قريب  ت    ٍي و  ِل تْ و ِارخاء  ِسر اٍن و   ن 

ــ نُيرفــعُيديــهُر ان الذئــــب، ويقــال إنــه أ ســن الــدواب  تقريًبــا، والتقريــب أوالس 
 . (63)ـارا ويضعهـمــا معً مـعً 

أبـــي علـــي  البغـــدادي  مـــن ذلـــ  أن يحصـــل المـــتعلم المقـــاييس التـــي  ومقصــود
ت نتقــد علــى هــديها معــاني العــرب فــي النــرس والليــل وكــذل  تشــبيهاتهم، وقــس علــى 

 ذل  كثيًرا من هذ  المثل. 
بقإعلي  البغدادي  يلتنن  ووكانُأب عنىُكان ي  ُوليها،ُإ لى إبداع المعاني والس 

 .(69)صُقائلهُويتعقبُتوثيقُبعضُالقصائديبتوثيقُالشعرُوتمح
ـــرقات األدبي ـــة أكبـــر جانـــب نقـــدي   ظـــي باهتمـــام القـــالي، فـــأورد  وظلـــن الس 
نمـــاذ ُمـــنُإشـــاراتُأســـتاذ ُابـــنُدريـــدُفـــيُمجـــالُأخـــذُالمعـــاني،ُوالتـــيُاســـتلدمُلهـــاُ

ي  البغدادي   صر السرقة في عل اعبارات صريحة مثل روسرق هذا المعنىر، لكن أب
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.ُوهـــذاُالمصـــ ل ُشـــاعُعنـــدُ(63)ل أنــــ ه عب ـــر عـــن ذلـــ  بمصـــ ل  األخـــذإالمعـــاني،ُ
 النقادُاألندلسيينُكماُعندُابنُبسامُفيُذخيرته.ُ

علي  البغدادي  لمحات نقدي ة منها ما يدور  وأب وفيُمجالسُالذواقينُاقت ف
، واصـــابة   ــولُإصـــابةُالمعنـــىُورصـــانةُالتعبيـــر،ُومنهـــاُ ـــول بنـــاء القصـــيدة الننـــي 

عمـــرُبـــنُالعـــالءُمـــولىُمات،ُكنقلـــهُقـــولُالشـــاعر لغرضـــه دونمـــا ت ويـــل فـــي المقـــد  
ــب جماعــة مــن الشــعراء مــن -عمــرو بــن الحريــث صــا ب المهــدي    ــين بلغــه تعج 

ــ : رمــا أ ســد  -أع ياتــهُألبــيُالعتا يــة كمُن  أ ــد  إ !الشــعراء كم لــبعض يــا معشــر  بعض 
فماُيبلغناُ تـىُتـذهبُ ،افي قصيدته بصديقته بلمسين بيتً  شب ب  يأتينا يريد مد نا في  

 .(67)وقدُأتاناُأبوُالعتا يةُفشببُببيتينر ،لذاذةُمد هُورونقُشعر 
ل،العرب األ   ائقإن  مذهب أبي علي  البغدادي  النقدي  هو مذهب طر  الـذيُ و 

صــحيًحا  رأنُتظهــرُالمعنــى عنــدماُســئلُعــنُالبالغــةُفقــال: قــول أعرابــي   يتمثــلُفــي
 . (72)واللن، فصيًحار

واة  علـــي  البغـــداديُّ  وأبـــ وقـــدُعنـــي فـــي أغلـــب مروي اتـــه فـــي أماليـــه بمـــنهج الـــر 
المحققينُفـيُإسـنادُاألخبـارُألصـحابها،ُواألمثلـةُكثيـرةُتمـألُصـنحاتُالكتـاب،ُفهـوُ

 هــ،601أبي بكر محمـد بـن الحسـن بـن دريـد األيدي  البصـري  )تشيلهُ يحد ث عن
م(ُعــــنُابــــن377ُ هـــــ،033)ت عبــــاسُمحمــــدُبــــنُيزيــــدُالمبــــردأبــــيُال عــــن م(766

،ُوعـنُأبـيُبكـرُم(375هــ،061ُأبي عبدالله محمـد بـن ييـاد الهاشـمي  )ت األعرابي  
هـ،052ُ)ت عن نصر بن علي  م(375ُه،030ُ)ت ننسهُعنُإسماعيلُبنُإسحاق

أبـــيُبكـــرُ م(،ُوعـــن361 ه،013)ت عبـــدالمل  بـــن قريـــب األصـــمعي   عـــنم(337ُ
عـــــنُ م(337هــــــ،052ُ)ت السجســـــتاني   ســـــهلُبـــــنُمحمـــــد  ـــــاتمعـــــنُأبـــــيُ ننســـــه

 . األصمعي  
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ياشـــي   ننســهويحــد ث عــن أبــي بكــر   عـــن أبــي النضــل العبــاس بــن النــر  الر 
م حي  392 ه،053)ت   م(.375 ه،061)ت م( عن محم د بن سالم الج 

فيُإسناد ُلبعضُرواياتهُعنُشيلهُأبيُبكرُبنُ علي  البغدادي   ويصلُأبو
عي  عــن أ ــد األعــراب، والــى األصــمعي  عــن ابــن الكلبــي  هشــام بــن دريــدُإلــىُاألصــم

ــائب )ت معمــرُبــنُ عــنُأبــيُعبيــدةم(، والــى األصــمعي  317هـــ،027ُمحمــد بــن الس 
هــ،157ُ)ت األصمعي  عن أبي عمرو بن العـالء والى،ُم(307هـ،027ُالمثن ى )ت

  م(.992ُ
سـمُبـنُمحمـدُأبـيُبكـرُمحمـدُبـنُالقاشيلهُ علي  البغدادي  عن وويحد ث أب
بنُييدُبنُ أ مدُبنُيحيىأبي العب اس م(،ُعن772ُهـ،603ُ)ت بن بشار األنباري  

  .عن ابن األعرابي   (،م727،ُه071ت) )ثعلب( سي ار
ـــــنُأمال ـــــهوقـــــدُ ظي ـــــدلس،ُفحنظوهـــــا،ُوشـــــر وهاُ ي بشـــــهرةُواســـــعةُفـــــيُاألن

يـذ  كتاًبـا واختصروها وألنوا على منوالها، ونقدوها. وألف أبو محمد النهـري  أ ـد تالم
 البكري   .ُوشرحُأبوُعبيد(71)عن أستاذ ، تحد ث عن نسبه ورواياته، ودخوله األندلس

الآللـيُسـممُكتـابُالنـوادرُفـيُكتابـهُر( م1277،ُه739ت)عبداللـهُبـنُعبـدالعزيزُ
، ولـه كتـاب رالتنبيـه علـى أوهـام أبـي علـي البغـدادي  فـي كتـاب (70)فيُشـرحُاألمـالير

( م1253،ُهــــ752فـــيُ ـــدودُ ت) اق الســـوداء العروضـــي ة.ُوكانـــنُإشـــُر(76)النـــوادرر
مولة أبي الم ر ف عبدالر  من بن غلبون الكاتب تحن، الكامل للمبر د ونـوادر القـالي 

 . (77)وتشر هما
راســات  ـول أماليــ ،ُهـــ555ت) كتــاب أبـي العب ــاس التــدميري  هونـذكر مــن الد 

جمـــعُفيـــهُأشـــعارُ ( المســـم ى )نظـــم القـــرطين وضـــم أشـــعار الســـق ين( الـــذيم1132
، وشـــــرح أبـــــي إســـــحاق الب  لي وســـــي  ألالكامـــــل للمبـــــر د واألمـــــالي   بـــــي علـــــي  البغـــــدادي 
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ركتـابُالمـ اخيُالنـادرُ (، وكتاب أبي عبدالله الرعينـي  المسـم ىم1067،ُهـ369ت)
 . (75)ررفيُالجمعُبينُالآلليُوالنواد

ـــــن القيســــي  الشري ــــن عبدالم مــ ــــاب النــــوادر أ مــــد ب ــــن اختصــــر كت شــــي  ومم 
. وأل ــــف أبـــو عبداللــــه بــــن أبــــي اللصــــال شــــارحُالمقامــــات (73)(م1000،ُهــــ317)ت

 . (79)رعلىُمنزعُالنــــــواد (ُرسرا ُاألدبرم1175،ُهـ572ت) الشقوري  
أبـــي علـــي  البغــــدادي  ومـــا أدخلـــه مـــن م لنـــات مشــــرقي ة  وقـــدُظلـــنُم لنـــات

تـىُعهـدُابـنُخيـرُ  وتشـرح... ،وتـدرس ت ـروى، معتمدةُفيُمجالسُالعلمُباألندلس،
 (،ُواستمرتُبعد .م1197،ُهـ595ت) اإلشبيلي
 :أبي علّي البغدادّي في تالميذه تأثير

تتلمذ على أبي علي  البغدادي  خلق كثيٌر مم ن سمعوا منه أو كتبوا عنه، أو 
ثواُبمــاُســمعواُأوُكتبــوا...،ُوأفــادواُمــنُالكتــبُقــرأوا عليــه أو الــذين أجــاي لهــم، فحــد  

ـــيُألنهـــا،ُومـــن رإمامـــًا فـــي علـــم  إذُكـــانُالقـــالي ؛التـــيُأدخلهـــاُاألنـــدلسُودرســـها الت
ًما فيها، متقنـًا لهـا، ف ـة فيمـا  أفـادالعربي ة، متقد  لـوا عليـه، واتلـذو   ج  النـاس منـه، وعو 

ل ــه، وكانــن كتبــه علــى غايــة التقييــد، والضــبم واإلتقــان؛ وقــد ألــف فــي علمــه الــذي  ن ق 
ــع ، و ــد ث عنـــه جماعـــة، (73)ةُروايتـــه...راخــتص  بـــه تواليــق مشـــهورة، تــدل  علـــى س 

(،ُولعلـهُم1207،ُهــ715ت) منهم أبو محم د عبدالله بن الربيع بن عبدالله التميمي  
أبـوُبكـرُمحمـدُـ(،ُُوم770،ُه630ت) آخر من  د ث عنه، وأ مد بن أبان بن سي د

ين،ُ(... وكـــان أعلـــم النـــاس بنحــــــــو البصـــري  م737،هــــ697ت) الزبيـــدي  بـــنُالحســـنُ
ن اع(77)اهمُللشعـرُمعُاللغةوأرُو ،ُهـ696ت) . وعبدالله بن أ ْصب غ المعروف بابن الص 
ــد بــن إبــرا يم بــن عبــدالر  من بــن (52)( روى عنــه كثيــًرا مــن كتــب اللغــةم736 ، ومحم 

وأبـــو أي ـــوب ســـليمان بـــن  ،(51)(ُكـــانُمـــنُثقـــاتُأصـــحابهم736،ُهــــ696ت) معاويـــة
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قـاليُوسـمعُعليـهُتفلينـهُوغيرهـاُروى عـن ال (م1219،ُهــ723ت) خلفُبنُسليمان
،ُهـــــ721ت) وأبــــو نصــــر هــــارون بــــن موســــى بــــن صــــال  القرطبــــي   .(50)وأجــــايُلــــه
ويوسـفُبـنُفضـالةُاألديـبُ ،(56)( الذي كـان  ــريًصا علـى  ضـور مجلسـهم1212

 .(57)ويكن ى أبا الحجا  وهو من أصحابه
لقاسـم،ُا ي كنـى أبـا االمذكور آنًنـم(770ُ،ُه630ت) وأ مد بن أبان بن سي د

ما فـي  وكان صا ب الشرطة بقرطبة، وكان معتنًيا باآلداب واللغات وروايتهمـا، متقـد 
، وســــعيد بــــن جــــابر اإلشــــبيلي   ،معرفتهمــــاُواتقانهمــــا روى عــــن أبــــي علــــي البغــــدادي 

أبــوُ بــنُاإلفليلــياوغيرهمــا. و ــد ث بكتــاب الكامــل عــن ســعيد بــن جــابر، وعنــه أخــذ  
ــد )تالقاســمُ كتــابُالنــوادرُ ، وأخــذ عــن أبــي علــي  م(1252 ه،771إبــرا يم بــن محم 

. وروى ابــن أبــان عــن القــالي الكتــب التــي كــان يدر ســها أو التــي (55)لــه،ُوغيــرُذلــ 
 .(53)أدخلهاُاألندلس

روى  م(1227،ه722ت) وأبــوُعمــرُأ مــدُبــنُعبــدالعزيزُبــنُأبــيُالحبــاب
بتدريســـهاُأبـــي علـــي  البغـــدادي  جملـــة كثيـــرة مـــن الكتـــب التـــي ألنهـــا أو التـــي قـــام  عـــن

هـــ،007ُ)ت القاســمُبــنُســالم ككتــابُالنــوادر،ُوكتــابُالغريــبُالمصــنفُألبــيُعبيــد
لـــه إلـــى آخـــر  ســـنة  م(363 تهـــذيبُ،ُوكتـــابُ(هــــ676)الـــذي روا  عنـــه قـــراءة مـــن أو 

أبــــيُيوســــفُيعقــــوبُبــــنُإســــحاقُ األلنــــاتُوكتــــابُإصــــالحُالمن ــــقُلبــــنُالســــكين
ـــــنُألبـــــيُمحمـــــدُعب ، وكتـــــاب أدب الكت ـــــابم(353هــــــ،077ُ)ت داللـــــهُبـــــنُمســـــلمُب

 .(59)م(337هـ،093ُعبدالمجيد بن قتيبة الدينوري  )ت
ة فـي  أبيي عليّي البغيدادّي فيي وانعكسنُثقافة تالمذتـه وتالميـذ تالمذتـه بشـد 

واألعلـم والبكـري  وعاصـم بـن أي ـوب وابـن  ةالزبيدي  والر مادي  وابـن اإلفليلـي  وابـن سـيد
 .(53)وثقافتهُالمحافظة لمذ به ظلوا أوفياء  نُي  وغيرهم من الذيسِ وْ ي  لْ    ي د الب  الس  
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، صا ب  م(737 هـ،697)ت أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي  ف النحوي 
ُلإلعرابُوالنقهُ ُيمانه ُرأ ن،ُأهل ُوكان ُالنحويين، ُوأخبار ُالعين، كتابُملتصر

ُوالمعانيُوالنوادرر ، روكان  ينئذ  ، روى الكثير(57)واللغة عن أبي علي  البغدادي 
منه،ُ أفادا في األدب، ولكن عرف فضل أبي علي فمال إليه، واختص  به و مً إما

. والزبيدي  رلغوي  األندلس ونحوي ها في عصر ، وهو وارث علم شيله (32)وأقرَّ لهر
. (31)وراوي أغلب مروي اته وكتبه التي نقلها من المشرقر (أبي علي  البغدادي  ) القالي

ُالح ُطلبُمــــناوكان ُالمستنصر الزبيدي  تأديب ولد  كم
. واعتمد الزبيدي  في (30)

ة من المقاييس النقدي ة ال بع والغزارة والتجويد أسسً  للتمييز بين الجي د  اطبقاته خاص 
 ائقمنُغير ،ُوالتدفقُوالغزارة،ُوالتجويد،ُوال ولُفيُالقصائد،ُبمعنىُمقاييسُطُر

ُأب ،العربُاألوائل ُأستاذ  ُبها ُالتيُجاء ادي  علي  البغد ووهي
. ورثى الزبيدي  (36)

أستاذ ُبقصيدةُجزلةُاأللناتُكثيرةُالغريب،ُصاغهاُصوغُفحولُالعرب،ُوضمنهاُ
لها: ريع( )بحر ق عة من غريب كالمهم، وهي قصيدة طويلة أو   الس 

  (37)نيْق يٍق م  نِ  في رأسِ  سدٍ ذو ج    وى ـــــــالنَّ  فِ رْ ـــــــص  بقى لِ ل ي   اللهِ ـــــــت
م(1216ُ هــــــ،726)ت بـــــن هـــــارون الرمـــــادي  الكنـــــدي   أبـــــوُعمـــــرُيوســـــفُو
، -ذكــر  الــذي مــر  -الشــاعر عنــدُ كثيــرُالشــعر،ُســريعُالقــول،ُمشــهور رشــاعر قرطبــي 

ة هنال ، لسلوكه في فنون مـن المنظـوم وننـق عنـد الكـلر،  تـى كـان ة واللاص  العام  
امـرأُكثير من شيوخ األدب فـي وقتـه يقولـون: فـت  الشـعر بكنـدة وخـتم بكنـدة، يعنـون 

.ُوكـانُشـاعرُاألنـدلسُ(35)نرريْ القيس، والمتنب ـي ويوسـف بـن هـارون، وكانـا متعاِصـ
المشــهور، روى عــن أبــي علــي  البغــدادي  كتابــه النــوادر، وقــد أخــذ عنــه ابــن عبــدالبر  

(ُق عــةُمــنُم1292،ُهـــ736القرطبــي،ُأبــوُعمــرُيوســفُبــنُعبداللــهُبــنُمحمــدُ)ت
 ةُاألدبُمــنُشــيلهُأبــيُبكــرُبــنُهــذيلشــعر  ورواهــا عنــه، والرمــادي  اكتســب صــناع

  .(33)(م773،ُهـ633ت)
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 م(،1252 ه،771)ت م بن محم دـــمُإبراهيــــاســوُالقــــيُأبــــنُاإلفليلـــذُابــــــوأخ
شهابُالدينُالحموي   صا بُكتابُشرحُمعانيُشعرُالمتنبيُقالُعنهُياقوت -

ُ)ت ُعبدالله، ُبن ُياقوت ُعبدالله ُه303أبو ُجيد ر(: م1007، عنُ - (39)رسن
عبداللهُمحمدُبنُ يأب عن الحميدي   الحموي   وينقلُياقوت أبي علي   الزبيدي  نوادر

ام  (م1275،ُهـ733)ت فتوحُبنُعبدالله من الجذوة ومن أبي الحسن علي  بن بس 
ه،737ُالقرطبي  )ت انعن أبي مروان بن  ي  ( م1179 ه،570)ت الشنتريني  
فليلي  فريد أهل يمانه بقرطبة في علم وفُبابنُاإلركانُأبوُالقاسمُالمعُر م(1293

اللسان العربي  والضبم لغريب اللغة في ألنات األشعار الجاهلي ة واإلسالمي ة 
 فيُتعليمه. اوكان متكلنً  (33)والمشاركةُفيُبعضُمعانيهار

يوســفُبــنُ البغــدادي  األعلــم الشــنتمري  القــالي  ومــن أتبــاع مدرســة أبــي علــي  
الذيُشـرحُاألشـعارُالسـتةُالجـاهليين،ُوكـانُ م(1237،ُه793) سليمانُبنُعيسى

رعالًما بالعربي ة واللغة واسع الحن، لألشعار ومعانيها، جي د الضبم كثير العناية بهذا 
، وسـاعد  فـي شـرح ديـوان  الشأن، فكانن الر لة إليه في وقته، أخذ عن ابن اإلفليلـي 

ممنُتتلمذُلألعلمُُو ....اني  الحر  دُأبيُسهلُيونسُبنُأ معنُاألعلمُالمتنبي،ُوأخذُ
 األعلم   صنف م(.1125ه،773ُ)ت الغساني   الحسنُبنُمحمد أخذُعنهُأبوُعليُو

،ُم(750ه،672ُ)ت لزجــــاجي  ا ألبــــيُالقاســــمُعبــــدالر من الجمــــلُفــــيُالنحــــو شــــرح  
. (37)رُورتبهـاُعلـىُ ـروفُالمعجـمًل الجمـل وشـرح الحماسـة شـرً ا م ـو   بيـاتوشرحُأ

ـــوُعبيـــدُالبكـــُرُو أبـــيُ تتلمـــذُعلـــى (م1277 ه،739)ت ي  عبداللـــه بـــن عبـــدالعزيزأب
فــيُشــرحُأمــاليُ ي،ُلــهُســممُالآللــ(م1293 ه،737)ت بــن  ي ــان القرطبــي  امــروانُ

رهــذا كتــاب شــر ن فيــه مــن النــوادر التــي أمل هــا أبــو علــي القــالي،ُيقــولُفــيُمقدمتــه:ُ
ثورهاُماُأشكل،ُوبي نن من معاني منظومها ومن ،اُأغنلإسماعيلُبنُالقاسمُالقاليُم
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ووصـــلنُمـــنُشـــواهدهاُوســـائرُأشـــعارهاُمـــاُق ـــع،ُونســـبنُمـــنُذلـــ ُإلـــىُقائليـــهُمـــاُ
أهمل، وكثيًرا ما يرد البين المنرد، والشعر الغنل المجر د، علـى مـا ذكـرت فـي صـدر 
كتابي الم لف، في أبيات الغريب المصن ف، وذكرت اختالف الروايات فيما نقله أبو 

ـف ول معانـد، علي ذكر مرج   ناقد، ونب   هن على ما وهم فيه تنبيه منصف ل متعس 
 .(92)محتج  على جميع ذل  بالدليل والشاهدر

القـاليُفـيُأماليـه،ُولـهُفصـلُالمقـالُ وله كتاب التنبيه على أوهام أبـي علـي  
. (91)م(363 هـــــ،007)ت فــــيُشــــرحُكتــــابُاألمثــــالُألبــــيُعبيــــدُالقاســــمُبــــنُســــالم

مُمـــاُاســـتعجمُمـــنُأســـماءُالـــبالدُوالمواضـــعُفـــيُوللبكـــري  المســـال  والممالـــ ، ومعجـــ
 .(90)جزيرةُالعرب
هــــ(ُلـــهُشـــرحُأشـــعارُالســـتة777ُ) الب   ْلي ْوِســـي عاصـــم بـــن أي ـــوبأبـــوُبكـــرُُو

ـــوأبـــوُمحمـــدُ الجـــاهليينُوشـــرحُالمعلقـــات.  ي  ِســـوْ ي  لْ    د الب  ي  عبداللـــه بـــن محمـــد بـــن الس 
 ي.ديـوان المتنب ـإلى جانـب شـرو ه اللغوي ـة شـرح سـقم الزنـد و  م(1109ه،501ُت)

.ُوهـــذ ُالنمـــاذ ُمـــنُ(96)العـــربُفـــيُالشـــعرر ائـــقاُل ُرروقـــد كانـــن هـــذ  الشـــروح تقريـــرً 
علىُالعمومُنماذ ُهيُالد راسات التي جنحن إلى مدرسة أبي علي  القالي البغدادي  

 العربُأوُنماذ ُتحتذيها.ُ ائقمنُطُر
 :ندلسعلّي البغدادّي من المؤلفات المشرقّية إلى األ  وما أدخله أب

أبـــي علـــي  القـــالي البغـــدادي  فـــي النكـــر األندلســـي  بم ل ناتـــه  لـــمُينحصـــرُأثـــر
ـة وتدريسه فحسـب، وان مـا بمـا أدخلـه إلـى األنـدلس مـن م لنـات مشـرقية أيًضـ ا، خاص 

. وقـد  ـرص أبـ  ودواوين الشعراء الجاهلي ين والملضرمين، وملتـارات الشـعر العربـي 
علـى إثبـات طـرق روايتـه لهـذ   –إلُعـنُالثقـاتوهو الثقة ول يروي –علي  البغدادي  

الم ل نات من سماع وقراءة وامالء، وأثبن  صول هـذ  القـراءة علـى شـيوخه تام ـة أو 
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ناقصة،ُأوُسمعُمنُشيوخهُالديوانُكلهُأوُبعضه،ُأوُقرأُمنُنسلتهُالتيُبينُيديهُ
لي ة، أو أو من نسلة أخرى، وقام بمقابلة النسـلة التـي بـين يديـه علـى النسـلة األصـ

 أن ه خل ف النسلة األصلي ة ولم يتسع الوقن فيقابل النرع على األصل.
أغلب مصادر الشعر الجـاهلي  عـن المشـارقة  البغدادي   القاليأبو علي  روى 

تها، ثــم إن  كثيــًرا مــن األندلســيين  وايــة الملتلنــة المعتــد  بهــا والموثــوق بصــح  ب ــرق الر 
عـد  رووا معظــم مصـادر الشــعر الجـاهلي  عــن واُمــنُبءالـذين عاصــروا أبـا علــي  وجـا

 بكـرُمحمـدُبـنُخيـرُاإلشـبيلي يأبي علي  البغدادي  ننسـه. ول أدل  علـى ذلـ  مـن أبـ
(. ومــا ذكــر  فــي فهرســة شــيوخه، وذكــر مصــادر عديــدة متتبًعــا م1197،ُهـــ595)ت

ل في األندلس وهو ، ولـم تتجـاوي  وأب الرواية إلى الشيخ األو   -اغالًبـ- علـي  البغـدادي 
بالروايـــةُإلـــىُال بقـــةُ -أ ياًنـــا- يصـــل اإلشـــبيلي   ابـــنُخيـــر أن   ونجـــدإلـــىُمـــنُقبلـــه.ُ

 األولىُمنُالرواةُالعلماء.
وهــيُ–علــي  البغــدادي  مــن الم لنــات المشــرقي ة إلــى األنــدلس  وومــاُأدخلــهُأبــ

ـــوان فـــيُفهرســـةُابـــنُخيـــر جـــاءت -كثيـــرةُوموثقـــة رتســـميةُكتـــبُالشـــعرُ :تحـــنُعن
ر مـــهُ- وصـــل بهـــا أبـــو علــي إســـماعيل بـــن القاســـم البغـــدادي  وأســماءُالشـــعراءُالتـــيُ

:ُشعرُعمروُومنها ،(97)إلى األندلس، سوى ما تزايل عنه وأخذ بالقيروان منهر -الله
أبيُعبداللهُإبرا يمُبنُمحمدُبنُ علىُنن ويه بن قميئة، تام  في جزء، قرأ  أبو علي  

لســــــــلمي ة تماضــــــــرُبنــــــــنُعمــــــــروُا .ُوشــــــــعرُاللنســــــــاء(م765 هـــــــــ،606)ت عرفـــــــة
ه،75ُجــرول بــن أوس العبســي  ) ، تــام  فــي جــزء، وشــعر الح يئــةم(375ه،07)ت
بكـــر محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد األيدي   ي،ُتـــامُفـــيُجـــزء،ُقرأهمـــاُعلـــىُأبـــم(335

 أبـوم(. والمنضلي ات، تام ة في ثالثة أجزاء، أمالهـا عليـه 766 هـ،601)ت البصري  
بكــرُمحمــدُ يأبــ ،ُوســمعهاُمــنم(709 ،615)ت بــنُســليمانُاألخنــ  الحســن علــي  
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م(ُإلـــىُنصـــفُالجـــزء772ُ،ُـهـــ603)ت بـــن القاســـم بـــن محمـــد بـــن بشـــار األنبـــاري  
)ملضـــــرم(، تـــــام  فـــــي م(337ُه،37ُ)ت الثالـــــث. وشـــــعر معـــــن بـــــن أوس المزنـــــي  

 (.م709 ،615)ت الحســـنُعلـــيُبـــنُســـليمانُاألخنـــ  وكراســـتين،ُأمـــال ُعليـــهُأبـــ
 أبــو علــي   ُعلــىُابــنُدريــدُمــنُنســلةُقــامُوشــعر النابغــة الــذبياني  تــام  فــي جــزء، قــرأ 

  بنسخ نسلته عنها. وشعر علقمة بن عبدة التميمي  تام  في جزء، قرأ  على نن ويه.
ـــذبياني  الغ نـــاني  )ت وشـــعر الشـــم اخ بـــن ضـــرار الثعلبـــي ه،00ُالمـــايني  ال

في جزء، قرأ  على ابن دريد. وشعر األعشى ميمون بن قيس تام  في أربعـة  م(370
قــرأ ُعلــىُابــنُدريــد.ُوشــعرُعــروةُبــنُالــورد،ُقــرأ ُعلــىُابــنُدريــدُمــنُغيــرُأجــزاء،ُ

، قرأ  على ابن دريد مـن النسـلة  النسلة التي كانن بين يديه. وشعر المثقب العبدي 
قيس بن عبدالله العامري  )ت النابغة الجعدي   أبيُليلى التيُكاننُبينُيديه.ُوشعر

 علىُنن ويه.تام  في خمسة أجزاء، قرأ  م(392ُه،52ُنحو
ج ر التميمي  تام ، قـرأ  علـى نن ويـه. وشـعر عـدي  بـن ييـد  وشعر أوس بن   
العبــادي  تــام  فــي جــزء قــرأ  علــى ابــن دريــد. وشــعر األفــو  األودي  تــام  فــي جــزء، قــرأ  

 علىُابنُدريد.
ــلمى تــام  فـــي جــزء بروايــة ابـــن مجاهــد عــن ثعلـــب،  وشــعر يهيــر بــن أبـــي س 

بيـــد بـــن ونســـلته فـــرع ل أصـــل، خل ـــف  األصـــل ولـــم يتســـع الوقـــن فيقابـــل. وشـــعر ع 
األبــرص، جــزء تــام، وشــعر المــرق  األكبــر واألصــغر، جــزء تــام ، وشــعر ســالمة بــن 

، تــام  فــي جــزء، وشــعر امــر  األوســي  جنــدل، تــام  فــي جــزء، وشــعر قــيس بــن الل ــيم 
، وشـــعر دريـــد بـــن الصـــم ة، وأربعـــة عشـــر جـــزًءا مـــن شـــعر  جـــر الكنـــدي  القـــيس بـــن   

وشــعرُطرفــةُبــنُالعبــدُ علــىُابــنُدريــد. أبــو علــي   ين، كــل  هــذ  الــدواوين قرأهــاالهــذلي
، تــام  فــي جــزء، ولــم يســمعه كلــه. وشــعر طنيــل ، تــام  فــي جــزء، قــرأ  الغنــوي   اليشــكري 

 علىُابنُدريد.ُ
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علــي   واألخبــارُالتــيُجلبهــاُأبــ هــذ ُاألشــعارُالســابقةُالــذكر إلــى وينضــاف
،ُمنهـــا:ُثمانيـــةُ(95)فـــيُفهرســـته اإلشـــبيلي   خيـــرالبغـــدادي  مـــن المشـــرق، وذكرهـــا ابـــن 

مـنُنن ويـه.ُوخمسـةُ أبـو علـي  وعشرون جزًءا مـن أخبـار نن ويـه مجموعـة، سـمعها 
، سـمعها منـه. وثمانيـة وخمسـون جـزًءا مـن أخبـار ابـن  أجزاء من أخبار ابن األنبـاري 
هــاُدريــد، ســمعها منــه. وغيرهــا مــن األخبــار فــي علــوم العربيــة، والتــي ل شــ   فــي أن

 .الجاهليينُوأشعارهم مليئةُبأخبار
علــــي  البغــــدادي  معــــه إلــــى  وهــــذ ُاألخبــــارُوتلــــ ُاألشــــعارُالتــــيُأدخلهــــاُأبــــ

عبداللـهُمحمـدُ يشيلهُاألديبُأبـ العلماءُالثقات،ُعن األندلسُيرويهاُابنُخيرُعن
راألديــبُالراويــة،ُوهــوُمــنُ (ُوهــوم1162،ُهـــ505ت) بــن ســليمان بــن أ مــد الننــزي  

دبُوالنحـــوُوالروايـــةُوجمـــعُالكتــب...ُ مـــلُعنـــهُجملـــةُمـــنُالمشـــايخُشــيوخُأهـــلُاأل
والنــــبالء لعلــــو  ســــند  ومعرفتــــهر
ــــدُ (93) ــــهُاألديــــبُأبــــيُمحمــــدُغــــانمُبــــنُولي عــــنُخال

( عـــن أبـــي عمـــر يوســـف بـــن عبداللـــه بـــن خيـــرون م1273،ُهــــ772ت) الملزومـــي  
همي  عن أبي القاسم أ مد بن أبان بن سيد اللغوي   نُأبيُع( م770،ُهـ630ت) الس 

علي البغدادي  
(99)  . 

واوين وكتـــب اللغـــة  ـــي  البغـــدادي  هـــذ  الـــد  لقـــد قـــرأ األندلســـي ون علـــى أبـــي عل
 علمــه .ُفقــدُكــان(93)فــادتهمُمنــهُإلــىُأنُمــاتإواألدبُواألخبــارُواألمــالي،ُوعظمــنُ

، وأ نظهم لهر علم رواية، وكان رأ ن، أهل يمانه للغة، وأرواهم للشعر الجاهلي 
(97)ُ،

ندلسي ون بسعة علمه وكثرة رواياته واألخـذ عـن الثقـات، كمـا شـهد القـالي وشهدُلهُاأل
علـي  البغـدادي  الوافـد علـى األنــدلس  اأبــ ننسـه لألندلسـيين بالـذكاء والن نـة؛ يـروى أن  

فــي يمــان بنــي مــروان قــال: رلمــا وصــلن القيــروان  وأنــا أعتبــر مــن أمــر  بــه مــن أهــل 
هم درجاٍت في الغباوة وقل ةُالنهـمُبحسـبُتنـاوتهمُفـيُمواضـعهمُمنهـاُاألمصار فأجد 
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ـــًة  اص  ـــم م ح  ـــايلهم مـــن العل ـــايلهم مـــن ال ريـــق هـــي من ـــالقرب والبعـــد،  تـــى كـــأن  من ب
فقلــن إن نقــص  أهــل األنــدلس عــن مقــادير مــن رأيــن  فــي أفهــامهم بقــدر ،ُومقايســة...

وكــانُيصــلُ نقصــانُهــ لءُعمــنُقــبلهمُفســأ تا ُإلــىُترجمــانُفــيُهــذ ُاألوطــانر.
ا بالتعج ب من أهل هذا األفق األندلسي  في ذكائهم وف نـتهم عنـد المبا ثـة كالمهُهذ

 إن علمــي علــم  روايــة ولـيس بعلــم درايــة فلــذوا عن ــي مــا نقلــن،والمناقشـةُويقــولُلهــمُر
وايـات  فلم آل  لكم أن صح حن. هذا مع إقرار الجميع لـه يومئـذ بسـعة العلـم وكثـرة الر 

 .(32)رواألخـــــذُعـنُالثقات
وايــة،  وصــر ح أبــوقــدُ مــة أماليــه بأن ــه اغتــرب للر  علــي  البغــدادي  ننســه فــي مقد 

ــا رأيــن العلــم أننــس بضــاعة، أيقنــن أن طلبــه  رايــة، يقــول: رفــإن ي لم  ولــزم العلمــاء للد 
رايـــة أفضـــلُتجـــارة؛ُ وايـــة، ولزمـــن العلمـــاء للد  .ُثـــمُأعملـــنُننســـيُفـــيُفاغتربـــن للر 

،ُوأ ـريتُرفيعـه،ُورويـنُجليلـه،ُجمعه،ُوشغلنُذهنىُبحنظه؛ُ تىُ وينُخ ير 
 . (31)وعقلنُشارد ،ُوروينُنادر ،ُوعلمنُغامضه،ُووعينُواضحهر ،وعرفنُدقيقه

بأن ـــه م(1293ُ،ُه737)تالقرطبـــي   ووصـــنه المـــ ر خ األندلســـي  ابـــن  ي ـــان
رالعالم المسـتبحر فـي علـوم اللسـان، الجـامع لضـروب األدب، المحتـوي علـى دواويـن 

، الملتقــي للثقــات طــر ا مــن أقصــى أرض العــراق جلــةُأهــلُالعلــمالر اويــة عــن الثقــات،ُ
،ُووصـنهُكـذل ُبقولـه:ُرأعظـمُمـنُ(30)قاصًدا باب عظيم الللناء بأسـنى البضـاعاتر

 . (36)وفدُإلىُاألندلسُمنُالعلماءر
علــىُأنُ (م1237،ُهــ753)ت و ـرصُأبــوُمحمـدُعلــيُبـنُأ مــدُبـنُ ــزم

ــاُمــنُســائرُالــبالدُعلــي  البغــدادي  مــن األندلســيين،  ايعــد  أبــ بقولــه:ُرفمــنُهــاجرُإلين
 .(37)فنحن أ ق  به، وهو من ا...، )وعلى هذا فإننا( ل ندع إسماعيل بن القاسمر
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واة في تثقيق الـذوق األدبـي   اأب إن   علي  البغدادي  سار على نهج مدرسة الر 
بين فــي األنــدلس والــذي للصــه األصــمعي  فــي قولــه: رل يصــير الشــاعر فــي  للمتــأد 

ويســمعُاألخبــار،ُويعــرفُالمعــاني،ُ   تــى يــروي أشــعار العــرب،قــرض الشــعر فحــاًل 
 .(35)وتدورُفيُمسامعهُاأللناتر

 البغداديّ القالّي خالصة القول في تأثير أبي علّي 
إنَّ تـــأثير أبـــي علـــي  البغـــدادي  فـــي الثقافـــة األندلســـي ة كـــان مـــن خـــالل ثالثـــة 

الميــذ ،ُوبوســاطةُالكتــبُالتــيُأدخلهــاُجوانــب:ُالتــأثيرُبوســاطةُم لناتــه،ُوبوســاطةُت
 .إلىُاألندلس
شـتاتُ امثل ثقافة الر جل الموسوعي ة، وفيهت لتيتأثيرُم لناتهُكأماليهُا -أو ًل 

منُاللغـةُواألدبُواألخبـارُواألمثـالُوالقصـصُواأل اديـثُوغريـبُاأللنـات،ُويتجلـىُ
قـــة والضـــبم واإل امـــنهجُصـــا به افيهـــ ـــة تقـــانُوالتوثيـــقُواالمعـــروف بالد  واي تســـاع الر 

ذوقه الر فيـع فـي اختيـار النصـوص الشـعري ة والنثري ـة وهـو ذوق  اويتجلىُفيه ،والحن،
هبُالعـــربُإلـــىُغيـــر ُمـــنُمـــذاهبُالتجديـــدُُام بـــوعُمشـــبعُبالقـــديمُلُيحيـــدُعـــنُمـــذ

فـــــيُاألنـدلسُ اوالتصنيع،ُوا تنظنُلناُكتبُالبرامجُوالنهارسُبأسـانيدُكثيـرةُلروايتهـ
 .(33)رُإلىُمدىُانتشار والمغربُكلهاُتشي

ركـانُيمثـلُ تأثير تالمذته: إن  قدوم أبـي علـي البغـدادي  إلـى األنـدلس -ثانًيا
ة، ولم يكن  نهضة في الد راسات اللغوي ة واألدبي ة، وعنه تلقى األندلسي ون واتلذو   ج 
 قبله لـديهم إل ابـن القوطي ـة وثابـن وابنـه قاسـم وال الزبيـدي  وهـذا األخيـر علـى علمـه

علــي  البغــدادي  أثــًرا بعيــًدا  و.ُوقــدُتــركُأبــ(39)اُجمــارتتلمــذ علــى القــالي وأفــاد منــه علًمــ
فــي  ركــة النقــد األدبــي  فــي القــرن اللــامس التــي مــن أبــري عناصــرها النقدي ــة إضــافة 
إلى أبي بكر الزبيدي  في القرن الر ابع أبو عبيد البكري  واألعلم الشنتمري  وأبو محم ـد 
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ةُوقــدُاتلــذواُمــذهبُاألوائــلُوطــريقتهمُســي  وهــم تالمــذة للمدرســة القالي ــالســي د الب ليو 
 .(33)ا نقدي ا فيما تناولو  من الشعررمقياس  

علـي  البغـدادي  مـن  وولعـل  الم لـع علـى مـا جلبـه أبـ ثيرُمـاُأدخلـه:أت -ثالًثا
والتـــيُأشـــرناُإلــــىُ– الشـــرق إلـــى األنـــدلس مــــن م لنـــات واختيـــارات، وطـــرق روايتهــــا

يــزداد يقينــا أن اختيــار المــرء جــزء مــن عقلــه، وتــدل  علــى اتجــا  القــالي  -اآنًنــبعضــهاُ
–المحاف، دللة واضحة، ول أدل  على ذل  من أن  األخن  أملى عليه المنضلي ات 

، وقــرأ علــى ابــن دريــد كثيــًرا  -مــثاًل  ــة فــي ثالثــة أجــزاء، وســمعها مــن ابــن األنبــاري  تام 
واوين لشــعراء جــاهليين وملضــ الحســنُبــنُهــانئُ رمين،ُأمــاُشــعرُأبــيُنــواسمــن الــد 

فلمُيقرأ ُعلىُأ دُولمُيسمعهُمنُأ دُولمُيملـهُعليـهُأ ـد،ُبـلُ م(317ه،177ُ)ت
 لعله وجد  في إ دى أسواق الور اقين وأهدي إليه. 

ُمحققــةُلُمــا أدخلــه مــن م لنــات قــد أصــبحن عنــد أهــل األنــدلس أصــوًل  إن  
ا علمي ـا عـن طريـق ألن ها موثقة توثيقً  ؛عتمادهاليها الش   فتنافسوا في أخذها وا إيرقىُ

وايـة عــن الشـيوخ أو مقــاباًل  ــماع والر   ا بالنســخ الل ي ـة األصــلي ة، ومعارًضـالقـراءة والس 
 .(37)بـالتوثيق هــي التــي رفعـن مــن قيمـة هــذ  المروي ــات أبـي علــي  عنايــةُ ول شـ  أنَّ 

 باإلضــافةُإلــىُمــاُألنــه، لس،الوافــدُإلــىُاألنــد أبــو علــي  هــذ  الم ل نــات التــي جــاء بهــا 
رح والتأليق والنقد واية والحن، والد رس والش   .وما أمال ، تناولها علماء األندلس بالر 

 (م1203،ُهـ719ت) صاعد البغداديّ أثر المبحث الثاني: 
ـــًة، يهـــوُأبـــوُالعـــالءُصـــاعدُبـــنُالحســـ ، البغـــدادي  ت رب ن بـــن عيســـى اللغـــوي 

ــر س، وكــان نجًمــا قــد طلــع علــى  ، والرَّبعــي  نســًبا،وال بـري  أصــاًل  ينتمــي فــي ربيعــة الن 
 . (72)م(1220ه،670ُ)ت آفاق الجزيرة في أي ام المنصور محم د بن أبي عامرٍ 
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ــــه عــــن العلمــــاء الــــذين البغــــدادي  صــــاعٌد أبــــوُالعــــالءُتلقــــىُ شيييييوخه: علوم 
ــــ (،ُوأبــــوُعلــــيُم793،ُهـــــ633ت) يرافي  النحــــوي  عاصــــرهم، ومــــنهم: أبــــو ســــعيد الس 

( م1220،ُهــــ670ت) عثمـــان بـــن جن ـــيأبـــوُالنـــت ُ(،ُُوم739،ُهــــ699ت) النارســـي  
،ُوغيــرهمُمــنُاألئمــةُوالعلمــاءُالمشــارقةُفـــيُفــي علــوم العربي ـــةئمــةُاألمــنُوثالثــتهمُ

 .(71)الحديثُوالتنسيرُوالبيانُوالغريبُواألدب
 صاعد الّراوية الثقة

القاضي  أبا : رلزمن  بقولهصر ح صاعد بأن ه أخذ علم ه عن شيوخ العربي ة، 
يرافي   ،  ،سعيد الحسن بن  عبدالله السِ  وأبا علي الحسن  بن أ مد  النحوي  النارسي 

: الغريب   ر مهما الله،  تى استظهرت  كتب  اللغِة المتعاورة  األم هاِت الثالث 
ودواوين   ،وابن األعرابي  وأبيُييد،ُ،ُواأللنات، وكتب  األصمعي   ،المصن ف، واإلصالح

وم ن بعدهار اهلي ةالعربُالج
(70) . 

ويصر ح بأن ه أصاب  في المشرق خ وط  العلماء وأصول هم التي استأثروا بها 
ألننســهم دون النــاس. ووجــد فــي كتــب اللالفــة التــي خرجــن فــي ن ْهــِب دار المقتــدر 

كين 029-) اءهـ(، خمَّ األصمعي  والنرَّ 602-) بالله العباسي   هـ( وأبي ييد وابن الس 
هـ( والمبرد وثعلب، وغيرهم عيوًنا من علم 063-) ابي  واسحاق الموصلي  وابنُاألعُر

بحسـنها.ُونقـلُمنهـاُ ابها، واختصاًصـ االعرب، لم ي صن ف في شيء من الكتب، ضن  
ـــه ثالثـــة  آلف ورقـــة. و نـــ، أكثرهـــا اغتباًطـــ ويقـــولُ .(76)ببـــديعتها ابهـــا واعجاًبـــ ابل  

ي إل مــا نقلت ــه ِمــن خــمٍ  منســوٍب، أو : رولــْم أ ضــم ن كتـابفــيُكتابــهُالنصــوص صـاعد
  .(77)تلق ْيت ه ِمْن ِفي عالٍمر

ارتحل صاعد إلـى األنـدلس قاصـًدا قرطبـة فـي أيـام هشـام بـن الحكـم  رحلته:
فـيُ ـدودُ،ُوولية المنصور محم د بن أبـي عـامرم(1216ُه،726ُباللهُ)تالم ي د 
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م لوبـة،ُواآلدابُهنـاكُمرغـوبُلم ا ربلغـه أن اللغـة باألنـدلس  ،(75)الثمانينُوثالثمئة
 .(73)فيها، من ملوكها ورعي تهار

وكان أبو العالء كثيًرا ما تستغرب  والمنصور: البغداديّ  صاعدأبو العالء 
له األلنات، ويسأل عنها فيجيب فيها بأسرع جواب. وكان عارًفا باللغة وفنون األدب 

ُواستقبلهُطي ب  المعاشرة م  سن  الشعر، واألخبار، سريع  الجواب، ُالمجالسة، متع
ُ ُالمنصور ُعامرمحمد ُأبي ُعلمهُ طي ًبا، وعقد له مجلسً استقباًل  بن ُلختبـــــار ا

  .(79)وذكائه
المنصور جلـس يوًمـا وعنـد  أعيـان مملكتـه  ومن غريب ما جرى لصاعد أنَّ 

ــمُكــ ودولتــهُمــنُأهــل  ،م(737 هـــ،697)ت بكــر محمــد بــن الحســن الزبيــدي   أبيالعل
،ُوناظر ُابنُالعريقُمرة،ُرفظهرُاعبداللهُمحمدُبنُيحيىُوغيرهم يأب وابنُالعريق

عليه صاعد، وجعل ل ي جري في المجلس كلمة إل أنشد عليها شعًرا شاهًدا، أو أتى 
،ُثـــمُأرا ُكتـــابُرالنـــوادررُألبـــيُعلـــيُ(73)بحكايـــة تجانســـها، فـــايداد المنصـــور عجًبـــار

ليــن علــى كتــاب دولتــه كتابـــًا أرفــع منــه إنُأرادُالمنصــورُأم ،ُفقــال:البغــدادي   القــالي
وأجــل  ل أورد فيــه خبـــًرا ممــا أورد  أبــو علـــي، فــأذن لــه المنصـــور فــي ذلــ ، وجلـــس 
ـــا أكملـــه تتبعـــه أدبـــاء  ـــة الزاهـــرة يملـــي كتابـــه المتـــرجم بــــرالنصوصر، فلم  بجـــامع مدين

 .(77)الوقنر
صـورُو د ث أ د النحـاة قـال: رلمـا قـدم صـاعد بـن الحسـن اللغـوي  علـى المن

أبي عامر محم د بن أبي عامر جمعنا معه فسألنا  عن مسـائل مـن النحـو غامضـة، 
فقصرُفيها،ُفلماُرآ ُابنُأبيُعامرُكذل ُقال:ُدعو ُفهـوُمـنُطبقتـيُفـيُالنحـوُأنـاُ

 )منُبحرُال ويل(ـنا صاعد فقال: ما معنى قول امر  القيس: أناظر ، قال: ثم سأل  

يٍب م ـر جَّ ـــــــع صار ة  ِ ن    ِر ِ ـــــــاِت ِبن ـحـــــاء  الهاِديـــــــك أ نَّ ِدم  لِ ـــــــاٍء ِبش 
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فقلنا: هذا واض ، وانما وصـف فرًسـا أشـهب عقـرت عليـه الـو   فت ـاير دم هـا إلـى 
 صدر ُفجاءُهكذا،ُفقالُصاعد:ُسبحانُالله!ُأنسيتمُقولهُقبلُهذاُفيُوصنه:

تِنهِ  لَّ ـــــــمك    ك م يٍن ي ِزلُّ الِلبد  ع ن  اِل م  نـــــــا ي   واء  ِبالم ت ن زَّلِ ــــِن الص 
ناُإلـىُسـ الهُعنـه،ُفقـال:ُرُُركأننـا لـم نقـرأ هـذا البيـن قـم، واضـ   هتناُوالله،ُُوقال: فب  

إنما عنى أ د وجهين: إما أنه تغشى صـدر   بـالعرق، وعـرق الليـل أبـيض فجـاء مـع 
م كالشيب، وام ا شيئًا كانن العرب تصنعه، وهو أ نهاُكاننُتسمُباللبنُالحـارُفـيُالد 

صدور الليل، فيتمعم ذل  الشعر وينبن مكانه شـعر أبـيض فأي ـا مـا ع نـى مـن أ ـد 
 .(122)الوجهينُفالوصفُمستقيمر

ـــورة التشـــبيهي ة البصـــري ة اللوني ـــة  وتنســـير صـــاعد لهـــذا المعنـــى فـــي هـــذ  الص 
القـدامىُكـذل .ُفن نـةُ )المعقدة( لم يهتد إليه الشر اح السابقون ولـم يقـل بـه الال قـون 

وينظــر فــي كامــل الــن ص  الشــعري   تــى تســتقيم الصــورة  صــاعدُودقتــهُجعلتــهُيجتهــد
ا للمعنـى فـي أن  الكلي ة للحصان، ويستقيم التشـبيه المركـب. ورب مـا أضـيق  وجًهـا ثالثًـ

اللـــون األبـــيض فـــي صـــدر الحصـــان إنمـــا جـــاء مـــن الغبـــار الـــذي التصـــق بـــه مـــن 
 تهُمعُالثورُوالنعجة.ُم اردتهُفيُالصيدُومعرك

ســألُجماعــةُمــنُأهــلُالبغــدادي  وفــي روايــة أخــرى رأن  أبــا العــالء صــاعًدا 
)بحـرُ (:م376،ُهــ00ت) األدب في مجلس المنصور أبـي عـامر عـن قـول الشـم اخ

 البسيم(
ن ا ن ق تاِة الَّتـي ك  س  ـــــــًة ع ـ   ـــــــيا ظ بي    ـــاــــــــــول  ل هــــدار  الن  الجياًل     ِد ـــــــان ة   

مام ة  ِمنها و هي  لِهي   ناقيـــــــِع الم رِد ِقنـــــــِمن يانِ   ةٌ ـــــــت دني الح   دِ ـــــــوان  الع 
فقــالوا:ُهــيُالحمامــةُتنــزلُعلــىُغصــنُاألراكــةُوالكــرمُفتثقلــه،ُفتــتمكنُالظبيــةُمنــهُ
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لبيـنُهـيُالمـرأةُوهـيُفترعا ،ُفأنكرُذل ُعليهمُصاعد،ُوقال:ُإنُالحمامةُفيُهـذاُا
اسم من أسمائها، فأراد أن  هـذ  الجاريـة المشـب هة بالظبيـة إذا نظـرت فـي المـرآة أدنـن 
المــرآةُمنهــاُفــيُالمنظــرُشــعرهاُالــذيُهــوُكقنــوانُالعناقيــدُمــنُيــانعُالكــرمُأوُالمــردُ

 .  (121)فرأتهر
وايـات عـن صـاعد تـدل  علـى أن ـه كـان متمكًنـ اُمــنُإن  مثـل هـذ  األخبـار والر 

ن، األشعار، ورواية األخبار، تو ي هذ  البضاعة بأن ه كان على علم جم ، ودرايـة  
واســـعة،ُوثقافـــةُعاليـــةُبأخبـــارُالجـــاهليينُوأشـــعارهمُومعانيهـــا،ُوصـــا بُمـــنهجُفـــيُ
تنســـير الشـــعر. وصـــر ح صـــاعد ننســـه بـــذل : ربضـــاعتي أنـــا  نـــ، األشـــعار، وروايـــة 

األخبار، وف   المعم ى، وعلم الموسيقىر
(120) . 

:ُكتــابُالنصــوصُعلــىُنحــوُربــنُأبــيُعــام محمــد وألــفُصــاعدُللمنصــور
البغـــدادي   القـــالي ي  كتـــابُالنـــوادرُألبـــيُعلـــ

،ُرواتنـــقُلهـــذاُالكتـــابُمـــنُعجائـــبُ(126)
 رــــــأباُالعالءُدفعهُ ينُكملُلغالمُلهُيح ـهُبـينُيديـهُوعبـرُالغـالمُالنه التناق أنَّ 

رُهــوُوالكتــاب،ُفقــال:ُفــيُذلــ ُفلانــنُالغــالمُرجلــهُفســقمُفــيُالنهــ -نهــرُقرطبــة-
بيتــًا  -وهــوُأبــوُعبداللــهُمحمــدُبــنُيحيــىُالمعــروفُبــابنُالعريــق-بعــضُالشــعراءُ

 )بحرُالسريع( م بوعًا بحضرة المنصور وهو:
 وْص!ــــــــــــــــغ  ي   لٍ ــــــــــــــيثقِ  لُّ ـــــــذا ك  ـك  ه  و   وْص ص  الن   تاب  كِ  رِ حْ في الب   غاص   قدْ 

اُوالحاضــرون فلــم يــرع ذلــ  صــاعًدا ول هالــه وقــال مــرتجاًل مجيًبــفضــح ُالمنصــورُ
 بحرُالسريع( )من لبنُالعريق:

 (127)روْص ص  الن   حارِ البِ  رِ في قعْ  د  وج  ت   ام  ــــــــــــــــــــــــــنَــّ إِ  هِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــندِ ــــــعْـ ى م  ــــــ ــلإِ  اد  ـــ ـــــــــــع

أبـوُالنضــلُ ؛ُإذُيرويـهُالقاضــيبـدو أن  كتــاب النصـوص هــذا بقـي متــداوًل وي
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ــد عبــدالر  من  م(1177ه،577ُ)ت عيــاضُبــنُموســى عــن شــيله النقيــه أبــي محم 
ـــنم(1103ُ،ُه502ت) بــنُمحمــدُبــنُعتــابُبــنُمحســنُالجــذامي أبــيُمــروانُ عــــ

 .(125)عنُم لنه( م1293 ه،737)ت بن  ي ان القرطبي  ا
قدُنقلُعنُابـنُ يـانُأنُكتـابُالنصـوصُغـابُفـيُالنهـرُوكانُابنُبسامُ

ولـــــمُيظهـــــرُروغرقـــــواُكتابـــــهُالمتـــــرجمُبالنصـــــوصُفهـــــاُهـــــوُإلـــــىُاليـــــومُفـــــيُنهـــــرهمُ
ـــنْ ج  . وألـــف كتابـــًا آخـــر ســـما  كتـــاب اله  (123)يغـــوصر ف، وكتابـــًا آخـــر ســـما  كتـــاب ج 

الجــواسُبــنُقع ـــلُالمــذ جيُمـــعُابنــةُعمـــهُعنــراء،ُوقيـــلُإنــهُكتـــابُملــي ،ُوكـــانُ
صــورُأبــوُعــامرُكثيــرُالشــغفُبكتــابُالجــواسُ تــىُرتــبُلــهُمــنُيلرجــهُأمامــهُالمن

 .(129)فيُكلُليلة
أباُالعالءُلمُيحضرُبعدُموتُالمنصورُمجلسُأنسُأل ـدُممـنُ إن  رويقالُ

عــى وجًعــا لحقــه فــي ســاقه لــم يــزل يتوكــ بــهُعلــىُ أولــي األمــور بعــد  مــن ولــد ، واد 
ة،ُإلـىُأنُذهبـنُدولـتهم،ُوفـيُعصا،ُويعتذرُبـهُفـيُالتللـفُعـنُالحضـورُواللدمـ

ذل ُيقولُفيُقصيدتهُالمشهورةُفيُالمظنرُأبيُمروانُعبدالمل ُبنُالمنصـورُأبـيُ
 عامرُمحمدُبنُأبيُعامر،ُوهوُالذيُوليُبعدُأبيهُوأولها:

 بحرُالوافر(ال) 

 ابِ ــــــــــــــض  كالهِ  ي  انِ م  ًة أ  ـــــــم حمَّل ابـــــــكـر ِ ــناجية  ال ت  وْ ـد  إلي      
  (123)رابِ ب  ها الل  دِ ِبوا ِدها وسـي   ر اط   الشرقِ  وبعن  ملوك  أهلِ 

ويـــروي صـــا ب الـــذخيرة مـــن أعجـــب مـــا جـــرى لصـــاعد أنـــه كـــان بـــين يـــدي 
المنصــور، فأ ضــرت إليــه وردة فــي غيــر أي امهــا لــم يســتتم فــت  كمامهــا، رفقــال فيهــا 

 بحرُالمتقارب(ال)صاعدُعلىُالرتجال:ُ
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 هاـــــــ   أنناس  ـــــــرك  المســــي ذك   ر وردةٌ ـــــــــــاُعامـــــــ ُأبـــــــــأتت
 هاـــا راس  ـــــــهْن بأكمامِ ــــــفغ    رٌ ـــــــِص بْ ر ها م  ـــــــأبص ذراء  ــكع

فسر  بذل  المنصور، وكان ابن العريق  اضًرا، فحسد ، وجرى إلى مناقضته، 
ُالبيتي ُهذين ُإن ُعامر: ُأبي ُلبن ن لغير ، وقد أنشدنيهما بعض  البغداديين وقال

علىُظهرُكتابُبل ه،ُفقالُلهُالمنصور:ُأرنيه،ُفلر ُ بمصرُلننسه،ُوهماُعندي
ابن العريق، وركب وجعل ي ح ث داب ته،  تى أتى مجلس ابنِ بدر، وكان أ سن  
 أهل وقته بديهًة، فوصف له ما جرى، فقال )هذ  األبيات ودس  فيها بيتي صاعد(:

 حرُالمتقارب(بال)
ر اس  ــــــوقد ج    عشوت  إلى قصر عب اسةٍ   هاـــــــد ل النوم    

ر ع السكر  أن اس  ــوق يُخدرهاـــــــــــفألنيت ها وهي  ف  هاـــــــد ص 
 هاــفقلن: بلى، فرم ْن كاس  ةـــفقالن: أساٍر على هجع

 سهايحاكي ل  ال يب  أننا  ىُوردةـــــــــــــاُإلـــومد ت يديه
ر ها مبص ذراء  ــــــــــكع  هاـــــــا راس  ـــــــفغـ َّْن بأكمامه رٌ ـــأبص 

 هاــــن  في ابنِة عم   عب اس  ــــ ـخِف الله ل تنضح   وقالْن:
ها ـــومـاُخن ةــــلى ِعن  ـــــــــــــن  عنها عيْ لَّ فو    ن  ناسي ول ناس 

...، ودخـل بهـا علـى ف ارُابنُالعريقُبها،ُوعلقهـاُعلـىُظهـرُكتـابُبلـ م مصـري 
ــــــور، فلمــــــــا رآهــــــــا اشــــــــتد  يًظــــــــ ا علــــــــى صــــــــاعد، وقــــــــال للحاضــــــــرين: غــــــــًدا المنصــ

ــه،....ر فهــذا اللبــر يــدل  علــى مكانــة صــاعد األدبي ــة، ومكانتــه الشــعري ة  .(127)أمتحن 
قـه علـيهم فـي جــودة شـعر ، وسـرعة بديهتـه فــي  ـًدا عنـد أقرانــه لتنو  ـة، فكـان محس  خاص 

 إنشادُالشعر.
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 اعد في الثقافة األندلسّية:أثر ص
لألنــدلس هــو المــنهج العلمــي   صــاعد البغــدادي   إن أهــم  مــا أدخلــه أبــو العــالء

، فكان يلقي محاضراته في الزاهرة بأنْ  ريقرأُال البُالقصيدة،ُ لدراسة الشعر الجاهلي 
ثم يسأله األستاذ عن معاني األلنات، فيقـوم بالشـرح معتمـًدا علـى قائمـة مـن المعـاني 

 . (112)كون قد استلرجها من المعاجم العربيةري –
موسـوعةُفـيُاللغـةُالذيُهوُ ،النصوص هكتابول أدل  على منهجه هذا من 

الكتــــابُمــــنُكتــــبُي عــــدُّ واألدبُواألخبــــارُوال رائــــفُوالحكــــمُواألمثــــالُوالمــــواع،،ُُو
 األمالي والمجالس واألدب العام، ففيه فصـوص اآليـات القرآني ـة واأل اديـث الشـرينة،
والمــواع، والحكــم، واألخبـــار، وال رائــف والملـــ ، والهــزل والمجـــون، وأخبــار الشـــعراء 
ـــة، وفصـــوص  وأخبـــار  هـــو، وأخبـــار العلمـــاء، وفصـــوص الملتـــارات الشـــعري ة والنثري 
تنســير األشــعار، وشـــرح أبيــات المعـــاني، والنصــوص الل غوي ـــة، وفصــوص العـــروض 

ـــًرا والقـــوافي، وفصـــوص المعـــارف الجاهلي ـــة. وكـــان صـــاع د فـــي كـــل  ذلـــ  عالًمـــا منس 
ثً   .  (111)ا، شاعًرا ناقًداا شارً ا راوية موثقً محد 

ويشرحُالغريبُمنُ على تنسير النصوص الشعري ة،فيُكتابهُويركزُصاعدُ
لشـعراءُجـاهليينُ أكثرهـاويستشهد علـى دللت هـذ  األلنـات بشـواهد شـعري ة  األلنات،

ر كثيًرا من الش   .وأمويين وملضرمين ،وفس  م سنًدا هذا التنسـير جل ـه إلـى  عر الجاهلي 
  العلماءُالثقاتُالذينُأخذُعنهم.

، ويشـــير إلـــى تـــأثير هـــذا  لشـــعروهـــذاُي كـــدُمـــدىُاهتمـــامُصـــاعدُبا الجـــاهلي 
العــــالمُوم لناتــــهُفــــيُاألندلســــيينُوتوجيــــهُأذواقهــــمُنحــــوُمــــذاهبُالشــــعراءُالجــــاهليينُ

 وأساليبهم،ُوألناظهمُومعانيهم.
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ــــر صــــاعد أ يا ــــة، وربمــــا جــــاءت هــــذ  وينس  ــــا قصــــائد شــــعري ة جاهليــــة تام  ًن
رها صاعد است راًدا بعد تعليقه على معنى من المعاني، أو تنسيًرا  القصيدة التي ينس 
لكلمـة فـي شـعر ســابق. فيـأتي علـى ذكــر القصـيدة تام ـة ويبــدأ بتنسـيرها، وينقـل كثيــًرا 

ثــلُتنســير ُلقصــيدةُطنيــلُأقــوالُالعلمــاءُالــرواةُاألوائــلُفــيُشــرحُاأللنــاتُوالمعــاني.ُم
 الغنوي  التي م لعها: 

 حرُال ويل(بال) 

ْنِر ي ب ْنب  ـــــأش   ِم    مِ ـــاقْت   أْظعاٌن ِبج  ْم ب ك ًرا مثل  الن ِسيِل الم ك مَّ  ن ع 

ــرها فــي كتابــه النصــوص ،ُوهــي فــي ثالثــة وثالثــين بيًتــا، أثبتهــا صــاعد وفس 
عبــــدالوهاب التــــايي يُ ققهــــاُفــــيُالنســــلةُالتــــثمــــانُوثالثــــينُصــــنحةُ وجــــاءتُفــــي

ــعود س 
.ُتللــلُهــذاُالتنســيرُشــواهدُمــنُالقــرآنُالكــريمُوالحــديثُالشــريق،ُوشــواهدُ(110)

، وأمثـــال وأخبـــار، وقضـــايا  ـــة مـــن الشـــعر الجـــاهلي  . ي ـــةنحُوبال ي ـــة و شـــعري ة، خاص 
تنســـير ُلأللنـــاتُوالمعـــانيُوالتشـــبيهاتُفـــيُهـــذ ُالقصـــيدةُبشـــعرُ ثنايـــاواستشـــهدُفـــيُ
بيــد الشــعراءُالجــا ــر، وع  ج  هليين المشــهورين وغيــر المشــهورين، مــن مثــل: أوس بــن   

فــة بــن العبــد، والنابغــة  ــلمى، وطر  ة، ويهيــر بــن أبــي س  ب ــد  بــن األبــرص، وعلقمــة بــن ع 
، وتــــأب   ، الــــذبياني  ــــل النُّْكــــري  ، والمنض  م شــــر ا، والشــــننرى، واألعشــــى، وأفنــــون التغلبــــي 

، وغيرهم من ا ريم الهْمداني  لشعراءُالجاهليين،ُويستشهدُبشعرُكثيرُمنُومال  بن   
)مــنُأصــحابُالمعلقــات(،ُوالنابغــةُ الشــعراءُالملضــرمين،ُمــنُمثــل:ُلبيــدُبــنُربيعــة

، وغيـرهم. ميـد بـن ثـور الهاللـي  ب ْعـر ى، و   ، والنمر بن ت ْولب، وعبدالله بن الزِ   الجعدي 
عر تنسـيًرا ونقت فُبعضُاألمثلةُلنستبينُمنُخاللهـاُأسـلوبُصـاعدُفـيُتناولـهُللشـ

: النَّ يـراألصمعي  وأبو عمرو: الغ مِ واستشهاًدا. جاء في كتاب النصوص:   نبـن  ن  ي  ْبـر 
لمى(: ، وأنشد  )يهير بن أبي س  ل   بحرُال ويل(ال)  تى يغم ر   األو 
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حاِفل ْه  ض  قِد اخْ   رَّ ِمن ل س ِ الغ ِميِر ج 

: اسم موضع...، قال بعض األعراب...ر  .  (116)... والغ مر 

: المتاع، يقال منه: ت ب تَّن  فـالٌن: إذا اتلـذ متاًعـا وأثاثًـ  ا،ُقـالُطرفـةُروالب ت ات 
 بحرُال ويل(ال) بنُالعبد:

ٌد ما أقرب  اليوم  من غدٍ  ٌد ما غ  دِ ــــــم ت  ـــــــار م ن لـــــــويأتي   باألخب  غ   زوِ 

 دِ ـــــم تضِرْب له وقن  م ْوعِ ـــــب تاًتا ول  ه  ـــــــسيأتي   باألخبار م ن لم ت بْع ل
: الزاد...ر   . (117)لم تبع له: أي لم تشتِر له، وهو من األضداد. والب تات 

ـــة أي  ـــن  مقلـــوب: الق ْ ـــع . ومنـــه قيـــل للمـــرأة م ب تَّل  ـــل  والب ْل ـــنُّ والب ْت والب ت ـــات  والب 
ـــق ل توصـــف علـــى جملتهـــا، ولكـــن يقـــوم كـــل  عضـــو منهـــا بننســـ ْل هُفـــيُم ق  َّعـــة  الل 

الحســــن والكمــــال. والعــــذراء الب تــــول: التــــي انق عــــن مــــن األيوا . والراهــــب المتبت ــــل: 
ق ة ب تٌَّة ب ْتل ٌة. وقال الشننر ى في الب ْلن: د   المنق ع عن الناس. وص 

 ال ويل(بحرُال)

ه    نِ ـــــــــ   ت ْبل  ـــــــا واْن ت كلِ مْ ـــــــعلى أ مِ ه  كأنَّ لها في األرِض ِنْسًيا ت ق صُّ
: الم ب تَّل ة: التي انق عن بحسـنها عـن النسـاء.  ياء. الكسائي  أي ت ْق  ع  من الح 

 ارب(قالمتبحرُال) قالُاألعشى:

لـــــــم ب تَّل هـــــــِق ِمثـــــــِة الل  ريـــــــِة ل  اــــــــــــــِل الم  ْمه  مًسا ول ي   راُُــــــــــــــم تر  ش 

ِديَّــة  مــن قــالُأبــوُالعــالء:ُقــ ِســيل ة  ي عنــي الو  : إذا اننــردت الن  ال ابــن  األعرابــي 
ــل: ْبِتــل. ومنهــا قــول المتنل  هــا فهــي الب تــول وأمُّهــا م  بحـــرُال) النلــل واســتغنن عــن أمِ 

 السريع(
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نِ ب  ـــــــ   ما ِدين  ـــــــذل ْبتِ ـــــــــا كالب ك  ـــــــأْ مال ه  ْن ــــــــــــــ   إذ ج   لِ ــــــــــــــِر الم 
يقـول: كـأن  أظعـان   ما بك ر مـن النلـل. والبكر: أ خذْت أ د  الجانب. جن بْن:

 هذ  المرأة نلٌل قد بان منه.

 ال ويل(بحرُال) ومثلُهذاُالمعنىُقولُطنيل:

نْ ـــــــأش   ْم ب ك ًرا مثل  الن ِسيِل ا  مِ ــــــــــِر ي ب ْنب  ــــــــــــــاقْت   أْظعاٌن ِبج  ِمرن ع  لم ك مَّ
(115 )  

عـــنُذلـــ ُنصـــًحا ا، ويأخـــذ بشـــر ها م  بيًتـــ (66)ويثبـــنُالقصـــيدةُكاملـــةُفـــيُ
ــار.  ، وجمعهــا ِجن  : البئــر لــم ت  ــو  ْنــر  ْنــِر يبنــبم( الج  بقولــه: رتنســير القصــيدة: قولــه )ِبج 
نــر، وجمعــه ِجنــار،  ــه فهــو ج  قــال: واذا بلــغ ولــد المــاعزة أربعــة أشــهر وف صــل عــن أم 

ْنر   ؤاد اإليـادي  يصـف فرسـه:واألنثى ج  ـ  ه. قـال أبـو د  ْنر ة  النرِس: وس   ة. أبو عبيدة: ج 
 الرمل(بحرُال)

ْرش   ْنرت  ــــــــــــــًعا أ ْعظ م  ــــــــــــــج  ْد    ـــــــــِر ب  ـــــــِة في غيـــــــئ  الِبْرك  ـــــــن ابِ   ه  ــــــــــــــه  ج   د 

ْعب ــة مــن ج نيــر  ج  : والج  نبهــا ي ْنعــل ذلــ  بهــا ِلتــْدخل ها قــال  لــود مشــقوقة فــي ج 
ْؤبــة : ــر:...، وقـال ر  ج  اُ..، وي قـال لهــا أيًضــ.الـري   فــال يأتكـل الــري . قـال أوس  بــن   

ْنٌر. قال الشننرى  : إذا انق  ع  ِضراب ه. ويبنبم موضـع  ...:ج  ن ر  الِعْجل  أبو ييد: ي قال ج 
ــــه مــــن والنســــيلُمــــنُصــــغارُالنلــــل.ُ. وفيــــهُلغتــــان... والم ك مــــم: الــــذي ت غ ــــى ع ذوق 

ــرادر ْنــٌز: هــي عنــز ويكمــلُصــاعدُتقســير ُواستشــهاد ُعلــىُهــذ ُالشــاكلة:ُر. (113)الج  ع 
: :التــي يقــول فيهــا األعشــى:...، وفيهــا يقــول الن ِمــر بــن ت ْول ــباليمامــةُ ... األصــمعي 

ني بـــذنب غيـــري: رمـــاني بـــه. ... ومنـــه قــول تـــأبم شـــر ا ج  ــد  ر   قـــول ...، وأنشـــد  غيـــ:  
ــــ:طرفــــة وقــــالُالنابغــــةُ ...:كين:... كمــــا قــــال النابغــــة الــــذبياني  ...، وأنشــــد ابــــن الس 

  . (119)قالُلبيد...ر ... قال صاعد: نقلن  هذا من خم  األصمعي...:الجعدي  
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اللغوي ـــة واألدبي ـــة  صـــاعد واعتمـــد كثيـــر مـــن علمـــاء األنـــدلس علـــى مروي ـــات
ة ب وتتلمذ عليه كثيرون مثل  .(113)الجزيرة العربي ةوالجغرافي ة، ودراسة األماكن اللاص 

ــــان هـــــ(، لــــزم أبــــا العــــالء البغــــدادي  وأخــــذ عنــــه كتــــاب 737ت) أبــــي مــــروان بــــن  ي 
 ُبــنُســيدأبــو الحســن علــي  بــن إســماعيل .ُُو(117)النصــوص،ُوأفــادُمنــهُفــيُالمقتــبس

،ُوغيـرهم.ُوممـنُم(1237،ُه753)ت (،ُوأبوُمحمدُابنُ ـزمم1233،ُهـ753ت)
فيُكتابـهُرمعجـمُمـاُ( م1277 هـ،739ت) علمه ومروي اته أبو عبيد البكري  أفادُمنُ

وكانُ .(102)استعجمر خاصة في النصول التي عقدها في رالبرقر ورالداراتر وغيرهما
نشــاط شـعري  ملحــوت، فــي معارضــاته للمشـارقة، وكــان لــه نصــيب  البغــدادي   لصـاعد

ولـــهُشـــعرُل يـــقُفـــيُ رصـــة.وافـــر فـــي نشـــر الثقافـــة المشـــرقي ة كلمـــا ســـنحن لـــه الن
 . (101)الوصف وشعر قوي  في النلر والمدح

 وفي نهاية هذا البحث نوجز أهم النتائج:
البغدادي  في الثقافة األندلسي ة كان من خالل القالي  أبي علي   إنَّ تأثير

ُالكتبُالتيُ ُوبوساطة ُتالميذ ، ُوبوساطة ُم لناته، ُالتأثيرُبوساطة ُجوانـــــب: ثالثة
ُ في الثقافة األندلسي ة كان من خالل م لناته كأماليه،   فتأثيُر .لىُاألندلسإأدخلها

قةُالذي يمثل ثقافة الرجل الموسوعي ة، ويتجلى فيه منهج صا به المعروف بالد  
واية والحن، ويتجل  والضبم واإلتقان والتوثيق وات   ُفيُى فيــــــــه ذوقه الر  ساع الر  فيع
وهو ذوق م بوع مشبع بالقديم ل يحيد عن  ،ري ةاختيار النصوص الشعري ة والنث

 لىُغير ُمنُمذاهبُالتجديدُوالتصنيع.إهبُالعربُُامذ
في الثقافة األندلسي ة كان من خالل تأثير تالمذته، وقد ترك أثًرا   إنَّ تأثير 

بعيًدا في  ركة النقد األدبي  في القرن اللامس التي من أبري عناصرها النقدي ة 
ُ بكر الزبيدي  في القرن الر ابع أبو عبيد البكري  واألعلم الشنتمري  لىُأبيُإإضافة
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هبُاألوائلُُاوأبو محمد السي د الب ليوسي  وهم تالمذة للمدرسة القالية وقد اتلذوا مذ
 اُفيماُتناولو ُمنُالشعر.هم مقياًسا نقدي  ائقوطُر

منُ أدخله تأثير مافي الثقافة األندلسي ة كان من خالل  أبي علي  وانَّ تأثير 
المحـــاف،ُدللـــةُ هجاهـــالشـــرق إلـــى األنـــدلس مـــن م لنـــات واختيـــارات، وتـــدل  علـــى ات  

واضحة. واست اع أن يعم ق جذور الد راسات اللغوية واألدبي ة باألنـدلس ويعمـل علـى 
،  تـى أضـحى ذلـ  تقليـًدا راسـًلا  ترسيخ مدرسة كان هم هـا أن تعنـى بـالتراث العربـي 

راسـة والتـأليق، فوجـدت فـي األنـدلس بيئـة ثقافي ـة  في المناهج التقليدي ة في ميـادين الد 
 ذات مناخ يتشب ث بروح القديم الضارب في األصول والتراث.

ا البغدادي  كان ذا علم جم ، ودراية واسعة، وثقافة عالية بأخبار ان  صاعدً ُو
ُالشعراءاالجاهليين وأشعارهم ومعانيها؛ وكان عالًما بالشعر ونقد ، ينضل من  هج

. وقد ع ني كثيًرا في مروي اته وشرو ه بمنهج الرواة الثقات في الجاهليينُفيُالشعر
 اإلسناد.ُ

،ُوأبيُأبي مروان بن  ي انوتتلمذُعليهُكثيرُمنُالعلماءُاألندلسيين،ُمثلُ
.ُواعتمدُكثيرُمنُعلماءُاألندلسُعلىُ،ُوغيرهمابنُ زمة،ُُوبنُسيدالحسن علي  

  .اللغوي ة واألدبي ة همروي ات
وساهم في نشر الشعر الجاهلي  وطرائقه في األندلس، والشعر  الجاهلي  
يمألُصنحاتُكتابهُرالنصوصر.ُولهُمنهجُواض ُفيُشرحُهذاُالشعر،ُوالتعليقُ

 عليه، والتعم ق في دللت ألناظه، والغوص في معانيه، وفي تشبيهات الشعراء.
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 حواشي البحث:
،ُدارُالنهضــــةُالعربيــــةُلل باعــــةُوالنشــــر،ُبيــــروت،ُفييييي األنييييدلس األدب العربيييييّ  ،عتيــــق (ُعبــــدالعزيز1)

   .152م،ُص1793
، أبو بكر محمد بن الحسن، )ت :(ُينظر0) ،ُتحقيقُطبقات النحويين واللغويينم(،737ُ هـ،697الزبيدي 

، جمال الدين أبو 139ص ،م1737،ُالقاهرة،0ُمحمدُأبيُالنضلُإبرا يم،ُدارُالمعارف،ُط ، والقن ي 
 ،ُتحقيقُمحمدُأبي7ُ،ُإنباه الرواة عيلى أنبياه النحاةم(،1009ُ هـ،307)ت يُبنُيوسفالحسنُعل

ُبيروت،1ُالنضلُإبرا يم،ُدارُالنكرُالعربي،ُط  ،م1733-هـ1723،ُالقاهرة،ُم سسةُالكتبُالثقافية،
ُص1  ،067-076ُ ، شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله،ُو،  ه،303)ت ياقوت الحموي 

1007ُ ُدارُالغرب9ُ عجم األدباء، إرشاد األريب إلى معرفة األديب،مم(، ُتحقيقُإ سانُعباس، ، 
، ط 1ُاإلسالمي  ُلبنان، ُبيروت، ُص0  م،1776، وكتب  القالي عن كثيرين في الموصل  .907،

، ص ينظر: وبغداد، ابنُخلكان،ُأبوُالعباسُشمسُالدينُأ مدُبنُمحمدُُو ،139-133طبقات الزبيدي 
ُ)ت ُبكر، ُأبي 331ُبن 1030ُه، ُوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانم(، ُفيُ 9، ُومجلد مجلدات

المقري، ُو،009ُ-003،ُص1  م،1733النهارس،ُ ققهُإ سانُعباس،ُدارُالثقافة،ُبيروت،ُلبنان،ُ
،ُتحقيقُنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب م(،1361،ُه1271)ت شهابُالدينُأ مدُبنُمحمد

  .92،ُص6  ،م1733-هـ1633ادر،ُبيروت،ُمجلدات،ُدارُص 3 إ سانُعباس،
، صي نظر: ( 6) 133ُطبقات الزبيدي  ، إنبا  الرواة،ُو، ُص1  القن ي  ،076ُ ُُو، ُاألدباء، ،0ُ معجم

  .96-90،ُص6 المق ري، نن  ال يب، ُو،009ُ،ُص1  ،وفياتُاألعيانُو،961ُ –962ص

ــان القرطبــي  7) المقتييبس ميين م(،1295ُ ه،737)ت )أبــوُمــروان(،ُ يــانُبــنُخلــفُبــنُ ســينُ( ابــن  ي 
،ُ ققـهُوقـدمُلـهُوعلـقُعليـهُمحمـودُعلـيُمكـي،ُم ـابعُاألهـرامُالتجاريـة،ُالقـاهرة،ُأنباء أهل األنيدلس

، أبــو عبداللــه محمــد بــن فتــوح بــن عبداللــه732،ُص5،ُ م1791-هـــ1672  هـــ،733)ت ، والحميــدي 
الفقيه، واألدب، وذوي جذوة المقتبس في ذكر والة األنيدلس، وأسيماء رواة الحيديث وأهيل م(،1275ُ

، كتــب تقدمتــه الشــيخ محمــد ياهــد بــن الحســن الكــوثري، قــام بتصــحيحه وتحقيقــه محمــد النباهيية والشييعر
،0ُ  ،ُوينظــــرُمعجــــمُاألدبــــاء،155ص م،1751مكتبــــةُاللــــانجي،ُالقــــاهرة،ُ تاويـــنُال نجــــي،ُنشــــر

 .95،ُص6 ، والمقري، نن  ال يب، 961ص

قالُالحميدي:ُوكانُالحكمُالمستنصرُقبلُوليتهُاألمورُوبعدُ.ُور732،ُص5 ( ابن  ي ان، المقتبس، 5)
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،ُووصلُإلىُاألندلس،ُفيُسنةُ...أنُصارتُإليهُيبعثُالقاليُعلىُالتأليق،ُوينش هُبواسعُالع اء،
ثالثينُوثالثمئة،ُفيُأيامُعبدالر منُالناصر،ُوكانُابنهُاألميرُأبوُالعباس،ُالحكمُبنُعبدالر من،ُ

ويقال:ُإنهُهوُالذيُكتبُإليه،ُور بهُفيُالوفودُعليه،ُواستوطنُ ...،للعلم،منُأ بُملوكُاألندلسُ
ُالجذوة، ُبهار ُعلمه ُونشر 155ُص قرطبة، ،ُ ُاألدباءوينظر: ُ معجم ، والمقري، نن  961،ُص0،

   .95،ُص6 ال يب،ُ

 .97-90،ُص6 المقري، نن  ال يب، وينظر:ُ،0/962ُ ،معجمُاألدباء (3)

، أبو منصور عبدالمل  بن محمد بن إسماعيلالثعالبي  النيي نظر: ( 9) ،ُم(1263 ه،707)ت سابوري 
ُدارُالكتبُالعلمية،ُ  ،5 ،يتيمة الّدهر في محاسن أهل العصر ُقميحة، ُمحمد شرحُوتحقيقُمنيد

1ُط ُلبنان، ُبيروت، ُ م1736-هـ1726، ُص0، ُالقصيدة،117ُ، ُأبيات ُمعظم ُالثعالبي ُوذكر .
، واألبيات التي استشهدنا بها في المقري، نن  ال يب، 679الحميدي،ُالجذوة،ُصُو،0/115-113ُ
 عداُالبينُرجمعواُبغيبته..ر. 95و 91،ُص6 

ُأبوُالقاسمُخلفُبنُعبدالمل  ينظر: (3) الّصلة في تاريخ أئمة م(.1136ُ هـ،593)ت ابنُبشكوال،
صححهُمتتابعي الصنحات، ع ني بنشر  و  ، 0األندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم، 

ُط ُاللانجـي، ُمكتبـة ُنشـر ُالحسينـي، ُالع ـار ُعـزت ُالسيد ُأصلـه 0ُوراجع ُالقـاهرة،  -هـ1717،
،3ُ  معجمُاألدباء،ُو،009ُ،ُص1 وفياتُاألعيان،ُو،1771ُترجمةُرقم ،369،ُص0  ،م1777
0352ُص ُرقم ُترجمة . وثمة روايات تدل  على التزام أصحاب القالي عند ملاطبته أو 1031،

دمات ينتتحون بها قصائدهم،  تى في أمور عادية، رقال السلني بإسناد له: أخبرنا أبو مراسلتهُبمق
الحكم، منذر بن سعيد البلوطي قال: كتبن إلى أبي علي البغدادي  القالي، أستعير منه كتابًا من 

 الغريبُوقلن:

 ْف ــــــــــــــتل  ِ ه الم  ــــــــــــــغـدْ ِص و    ْف ـــــــــــــنهه  م   مٍ ــــــــــــــرئ ق ِ ـــــــح  بِ 

 فــــــــــــــصن  الم   الغريبِ  ن  مِ   زءٍ ــــــــــــــــــــــــث إلـي  بجــــــــــــــابع

  قال:ُفأجابنيُوقضىُ اجتي:

 ْف ــــــــــــــتـأل   أي      ـــــــــــــــــــــــــــنـيبِـ   ْف ـــــــــــــــــــــتألَّ  ر ٍ د   ق ِ ـــــــــــــــــــــ ـ  و  

 ْف رِ ـــــــــــــأسْ  ن  ـــــماُكن    ــــإلي  سيـــــــــــبنن ن  ــــــــــــــبعث وْ ـــــــول
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  961،ُص0 معجمُاألدباء،ُ

  .007،ُص6 ،ُإنبا ُالرواة،ُالقن ي  ُو،616ُ(ُطبقاتُالزبيدي،ُص7)

   .072،ُص1 نبا ُالرواة،ُإ(ُالقن ي،12ُ)

فهرسة ما رواه عن شيوخه من م(،1197ُ ه،595اإلشبيلي،ُأبوُبكرُمحمد،ُ)ت (ُذكر ُابنُخير11)
ُعلىُالدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف ُومقابلتها ُوطبعها ُوقفُعلىُنسلها ،

،0ُأصلُمحنوتُفيُخزانةُاإلسكوريالُالشيخُفرنسشكةُقدار ُييدينُوتلميذ ُخليانُربارةُطرغوة،ُط
   .650ص م،1736-هـ1630

 .ذكرُابنُخيرُأنهُيقعُفيُعشرةُأجزاء،656ُننسه،ُص( 10)

655ُننسه،ُص( 16) ُيقعُفيُخمسةُ، ُوأنه ُأ والهار ُوجميع ُركتابُاإلبلُونتاجها ُابنُخيرُباسم ذكر 
 .أجزاء

  .655،ُصننسه( 17)

  .655،ُصننسه( 15)

(13 )ُ ُصينظر: ُالزبيدي، ُالرواة،13طبقات ُإنبا  ُالقن ي، ُص1  ، ُاألع07، ُوفيات ،1ُ  يان،،
003ُص ُاألدباء، ُمعجم ُياقوت، ُص0 ، ُالممدودُ ،962، ُكتاب ُأن ُمعجمه ُفي ُياقوت وذكر

 ،ُلمُيوضعُمثله،ُوذكرُلهُركتابُتنسير...والمقصور،ُرتبهُالقاليُعلىُملار ُالحروفُمنُالحلق،
رقرأتُبلمُأبيُبكرُمحمدُبنُطرخانُبنُالحكم:ُقالُالشيخُاإلمامُ السبعُال والر.ُويقولُياقوت:

محمد العربي: ركتاب البارع ألبي علي القالي، يحتوي على مئة مجلد، لم يصنف مثله في  أبو
ُوأمالهاُعنُظهرُقلبُكلهار،ُمعجمُاألدباء ُارتجلها ُإلىُكتبُكثيرة ،0ُ،ُ اإل اطةُوالستيعاب،

ُفيُم لناتُالقالي962ص ُوينظر ُجنثالث :. ُآنليل ُه1637) بالنثيا، تاريخ الفكر  م(،1777،
. 196-190ص،ُم1755،ُالقاهرة،1ُ،ُترجمةُ سينُم نس،ُمكتبةُالنهضةُالمصرية،ُطيّ األندلس

النقيهُأبوُمروانُ -اأيًض –،ُوقام652ُاستدركُعلىُالبارع،ُابنُخير،ُص هـ(697-وكانُالزبيديُ)
،ُوينظر311ُ،ُص0،ُ 1قبالستدراكُعلىُكتابُالبارع،ُالذخيرةُ هـ(737-عبدالمل ُبنُسرا )
 .97،ُص6 المقري، نن  ال يب، تفليقُالقاليُفيُ

  . 077،ُص1 إنبا ُالرواة،ُ،ُالقن يينظرُ( 19)
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د لها، ونشـر 6 ،ُمقدمة ابن خلدون م(،1723ُ هـ،323)ت ( ابن خلدون، عبدالر من بن محمد13) ، مه 
النصولُوالنقراتُالناقصةُمنُطبعاتهاُو ققهاُوضبمُكلماتهاُوشـر هاُوعلـقُعليهـاُوعمـلُفهارسـهاُ

ـــــيُعبدالوا ـــــة6 ـــــدُوافـــــي،ُدارُنهضـــــةُمصـــــرُلل بـــــعُوالنشـــــر،ُطعل ـــــاهرة،ُد.ت-،ُالنجال ،6ُ  ،الق
 .1093-1099ص

                    . 962،ُص0  (ُمعجمُاألدباء،17)

  . 133،ُص( طبقات الزبيدي  02)

م(،ُكتابُاألمالي،ُجزءانُفيُمجلد739ُ ه،653) (ُالقالي،ُأبوُعليُإسماعيلُبنُالقاسمُالبغدادي01)
 .5،ُص1،ُ راتُدارُالحكمة،ُدمشق،ُد.توا د،ُمنشُو

،ُ -52 ،ُص0  ،- 107،ُ -52ُ،37،72-67،79-63،ُص1منُاألمثلة:ُ  ننسه، (ُينظر00)
031-ُ،037-ُ،607- . 

 . - 030،ُ -126،ُص0 ،ُ 092-037،ُ-97ُ،000ُ،053،ُ- 73،ُص1 ننسه:ُ  (ُينظر06)

 .005-007،ُص0  ننسه: (ُينظر07)

،029ُ،015ُ ،027 ،026 ،135ُ،133ُ،179،-62،ُ- 02،ُص1  :الغزلفيُ ننسه: (ُينظر05) 
 .37ُ،93-30،ُ-53،ُ-5 ،ُص0 ،013ُ،625-623ُ،612ُ

 .625ُ،627،ُ-17ُ،07ُ،72،ُص0 ،ُ  -60 ،ُص1   ننسه: (ُينظر03)

-171،- 93ُ،35-7ُ،95- 0 ،ُص0   :وينظرُفيُالرثاء 30-31،ُص1  ننسه: (ُينظر09)
177، 173ُ،152-151ُ،605- . 

 . - 090،ُص1  ينظرُننسه: (03)

 . 619-617  -095 ،-95،ُ-6،ُص0  ،ُ-33،ُص1  :،ُوينظر003،ُص0  ينظرُننسه: (07)

 .-037،ُ -035،ُص0 ،170ُ،063،092،097ُ،ُص1  ننسه: (ُينظر62)

 .- 5،ُص0ننسه:ُ  (ُينظر61)

،ُم سسةُالرسالة،ُيّ تيارات النقد األدبّي في األندلس في القرن الخامس الهجر (ُعليان،ُمص نى،60ُ)
 .03م،ُص1737-هـ1727،ُبيروت،1ُط
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  .159،ُص1 (ُاألمالي،66ُ)

 .135-137،ُص1  ،ننسه( 67)

 .073،ُص0  ،ننسه (65)

.ُويقولُالقالي:ُرومماُيشبهُمنُخلقُالنرسُبللقُ مارُالو  ُغل،ُاللحم057ُ،ُص0  ،ننسه( 63)
همُالذي في وسم نصل الس   رِ يْ ير كالع  والتعييرُأنُيجتمعُاللحمُعلىُرؤسُالعظامُفيص ،وتعيير 

هُوهوُأعلىُراتِ ه وس  صوِص ف   اء  م  وكذل  عير الكتف الناشز في وس ه وظ   ،وهوُالناشزُفيُوس ه
 لأ والتمحيص   ،هاه وتمحيص  اغِ س  أرْ  ن  كُّ وساقا ظليمر. وتم   رٍ يْ ع   ن  تْ م   : رله  ولذل ُقالُالشاعر ؛ظهر 

 شاعر )ال نيل الغنوي(:ولذل ُقالُال ،يكون على قوائمه لحم

الديباِ  أ م   ي   ماؤ    ــــــــــــــا س  ـــــــو أ  م ر  ك   ول  ـــــــــــــــــــــه  ف م حـــــــا أ رض  ـــــــا و أ م  ف ر 

ُأعاليه ُقوائمه ،سماؤ  ُالراكب ،وأرضه ُالنرسُ يث ُمن ُاللبد ُموضع ُوالصهوة  ،وعرضُصهوته
 لُامرؤُالقيس:ولذل ُقا ،شيءُأعال  وصهوة كل  

ساقا ن عام   هو ة  عيٍر قاِئٍم ف وق  م رق بِ  ةٍ ــــــــــــــل ه  أ ي  ال ظ بٍي و  ص   و 

 ولذل  قال طنيل الغنوي: ؛ويستحب  من النرس طول الذنب في كثرة شعر

رُّ أ شاءٍ  اـــــــــــــــأ نَّ ذ يول هــــــٌف ك  و أ ذناب ها و  ْ  ة  م رِطبِ  م ج  م يح   ِمن س 

 :ولذل  قال الجعدي   ؛ويستحبُغل،ُاألرساغ

 ر بِ ـــــــوٍل ل دى م شـــــــاب  و ع  ــــــــــــــِرق هِ ـــــــاغِ ـــــــل  أ رســـــــــــــــــأ نَّ ت ماِثيــــــــــــــك  

عرضُالصدرُمعُدقةُالزورُوهوُالج ج   ولذل ُقالُامرؤُالقيس:ُ ؛ويستحبُ 

 بِ ذَّ ش  م   عٍ ذْ جِ  في رأسِ  عالي بهِ ي   ه  ـــــــام  ج  لِ  ن  أك رٌ ـــشْ      ٌ ج   ْ ج   ه  ـــــــل

)وتلتلف روايته في ديوان امر  القيس ويروى لعلقمة النحل(. فوصنه بدقة الزور وطول 
 .055،ُص0 العنق.....ر،ُاألمالي،ُ

 . 37-33،ُصمص نى عليان، تيارات النقد األدبي   ينظر: (69)

 . 37ص ينظرُننسه: (63)
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 . 079،ُص1 األمالي،ُ (67)

 .91-92مص نىُعليان،ُتياراتُالنقدُاألدبي،ُص :وينظر 139،ُص0  ،ننسه (72)

التكملة م(،1032ُ هـ،353)ت ابن األب ار، أبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعي  البلنسي  ينظر:ُ (71)
زتُالع ارُ ُمتتابعيُالصنحات،ُعنيُبنشر ُوصححهُووقفُعلىُطبعهُالسيدُع0 لكتاب الصلة،

رقمُ 333،ُص0،ُ م1753م،ُوالجزءُالثاني1755ُ-هـ1695الحسيني،ُم بعةُالسعادة،ُمصر،ُ
 .،ُولمُيصلناُهذاُالكتاب96،ُص6  ، والمقري، نن  ال يب،1377

   137،ُص6  ، المقري 603(ُابنُخير،ُص70)

 ،ُوالكتابانُم بوعان.603-605،ُصننسه( 76)

 . 191ص،7ُ  المقري، نن  ال يب، ينظر: (77)

ُكليةُحول تأثير القالي في الدراسات اللغوية واألدبية باألندلسالودغيري، عبدالعلي،  (75) ُمجلة ،
 .167-166ص ،م1793اآلدابُوالعلومُاإلنسانية،ُفاس،ُالسنةُاألولى،ُالعددُاألول،ُ

 عيني،برنامج شيوخ الر  م(،1033 هـ،333أبوُالحسنُعليُبنُمحمدُاإلشبيلي،ُ)ت الرعيني،ين،:ُ( 73)
ُالثقافةُواإلرشادُالقومي،  ققهُإبرا يمُشبوح،  م بوعاتُمديريةُإ ياءُالتراثُالقديم،ُدمشق، ويارة

 .72،ُصم1730-هـ1631

 .137،ُص6  ،نفح الطيبالمقري، ينظر:ُ( 79)

 .155،ُصالجذوة(ُالحميدي،73ُ)

  .961،ُص0 ،ُمعجم األدباء ،-155السابق،ُصينظر:ُ( 77)

تاريخ  ،م(1216 هـ،726)ت ي،ُأبوُالوليدُعبداللهُبنُمحمدُبنُيوسفُاأليديابنُالنرضينظر:ُ (52)
 ،ُعنيُبنشر ُوصححهُووقفُعلىُطبعهُالسيدُعزتُالع ار0ُ العلماء والرواة للعلم باألندلس،

 .903ترجمةُرقم ،099،ُص1  ،م1733-هـ1723،ُالقاهرة،0ُالحسيني،ُنشرُمكتبةُاللانجي،ُط

   .1670رقم ،33-39،ُص0  السابق، ينظر: (51)
 .696-691،ُوابنُخير775ُرقمُ 175-177،ُص1 ،ُالصلةابنُبشكوال،ُينظر:ُ( 50)
                  .301-302،ُص0 ،ُالصلةينظر:ُ( 56)



59

      .656 ،650ابنُخير،ُصينظر:ُ( 57)
 .17،ُص1 ،ُالصلةينظر:ُ( 55)
ُخير: ينظر: (53) 611ُص ابن ،617ُ ،601ُ ،605ُ ،609ُ ،603ُ ،660ُ ،663ُ ،657ُ ،663ُ،

653ُ،691ُ،632ُ،636ُ،637ُ،672-670ُ،677. 
 .603ُ،607ُ،662ُ،667،ُصينظر:ُننسه( 59)
-39،ُصتيارات النقد األدبيّ ،ُومص نىُعليان،165ُص ،حول تأثير القاليالودغيري،  ينظر: (53)

 والشنتمري   مثل الزبيدي   ،،ُوقدُأثمرتُجهودُالقاليُالنقديةُفيُتنشئةُتالمذةُظلواُأوفياءُلمذ به91
  .بنُأيوبُوابنُالسيداوعاصمُ والبكري   فليلي  واإل

  .95،ُص6 ،ُنفح الطيب، وينظر المقري، 31-32،ُص0  ،يتيمة الدهر (57)
(32ُ ُالحميدي، ُالجذوة( ،155-153ُ ،ُ ُ معجم األدباءوينظر:  ،نفح الطيب ، والمقري،961،ُص0،

  95،ُص6 
، صالح مهدي، 31) ،ُمجلةُالمجمعُالعين ألبي بكر الزبيدي بكتاب العينعالقة مختصر ( النرطوسي 

. 065-067،ُص077-067ص م،1733هـ،ُآذار1723ُ،ُشعبان1ُ  ،67مج العلميُالعراقي،
اُا للعين إنما كان تألينً )وهو م بوع( لم يكن اختصارً  ويقولُالنرطوسيُأنُملتصرُالعينُللزبيدي

 .077ص المقال لمنسوبُلللليل،ُاعتمدُعلىُمادةُفيُاألصلُهيُكتابُالعينُامستقاًل 
إمامُاللغةُواإلعرابُ رالنقيه أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي   (ُوجاءُفيُم م ُاألننسُلبنُخاقان:30)

ولهُاختصارُالعينُ...،ُوأسعدُأهلُالختصارُواإليجاي ،وكان أ د ذوي اإلعجاي...،ُوكعبةُاآلداب
ابنُخاقان،ُأبوُنصرُالنت ُ ،منُخاطر ُينبوعرولهُشعرُمصنوعُوم بوعُكأنماُيتنجرُ...،ُلللليل

 ،مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس م(،1165 هـ،507)ت القيسي   بنُمحمد
ُعليُشوابكة، ُوتحقيقُمحمد ُط دراسة ُالرسالة، 1ُم سسة . 093،ُصم1736-هـ1726،بيروت،

 .093،ُصالمطمح ،،ُابنُخاقانالحكمُالمستنصربصلتهُوثيقةُ وكانن

 .96-90،ُصتيارات النقد األدبيمص نىُعليان،ُينظر:ُ( 36)

أعلىُ :يق)بين يتيم(، وصرف النوى كناية عن األ داث الجسام، ونِ  31،ُص0  ،هريتيمة الدّ  (37)
 ،ُأوُال ويلُمنُالجبالُ)لسانُالعرب،ُمادةُرنيقر(.موضعُفيُالجبل
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 0377،ُص3  ،معجم األدباء ،005،ُص1  ،وفيات األعيان ،679-673،ُ، الجذوة( الحميدي  35) 
 .1031ترجمةُرقم

(33) ُ ُص0  ،الصلةينظر: ُ معجم األدباء ،369-363، ُص3، ،0352ُ ،1ُ  ،وفيات األعيان،
ننس: راألديب الشاعر النبيه أبو عمر يوسف بن هارون المعروف وجاءُفيُم م ُاأل ،007ص

ُالمغلق، ُمنُالصناعة ُ بالرماديُشاعرُمنلقُاننر ُله ُبرقها وسالُبهُطبعهُ الم تلق،وومضُله
كالماء المندفق؛ فأجمع على تنضيله الملتلف والمتنق، فتارة يحزن وأخرى يسهل، وفي كلتيهما 

وكانُ بالبديعُيعلُوينهل،ُفاشتهرُعندُالعامةُواللاصةُبان باعهُفيُالنريقينُوابداعهُفيُال ريقين،
-611ص،ُندةرُم م ُاألننسهوُوأبوُال يبُمتعاصرينُوعلىُالصناعةُمتغايرينُوكالهماُمنُك

610. 

 . 106،ُص1  ،معجم األدباء (39)

 .031،ُص1،ُ 1ق،ُوالذخيرة107ُ،ُص1 ،ُمعجم األدباء( 33)

 . 0373 ،ُص3 ،1677ُ،ُص6 ،ُمعجم األدباء (37)

 (ُنشر ُعبدالعزيزُالميمنيُبالقاهرة،ُمقدمةُالم لف.92ُ)

نيُتصنحنُكتابُاألمثالُألبيُعبيدُالقاسمُبنُرأماُبعدُفإ فيُمقدمةُفصلُالمقال: ( يقول البكري  91)
اُعنُذكرُكثيرُفجاء بها مهملة وأعرض أيًض  ،فرأيتهُقدُأغنلُتنسيرُكثيرُمنُتل ُاألمثال ،سالم

ووصلنُمنُتل ُاألمثالُبأخبارهاُ ،شكلأفذكرتُمنُتل ُالمعانيُماُ ،منُأخبارهاُفأوردهاُمرسلة
ُفصل ُأهمل ،ما ُوبيننُما ُأبياتُكثيرة...، ُنسبتها إلى ُمنسوبة ُمذكورةُوأمثال جم   ،غير ُغير ة
، أبو عبيد عبدالله  ،رتها...روألنات عدة من الغريب فس   ،ذكرتها  ه،739)ت بنُعبدالعزيزاالبكري 
1277ُ ُبيروت،ُفصل المقال في شرح كتاب األمثالم(، ُاألمانة، ُدار ُعباس، ُإ سان ُتحقيق ،
 .6ص ،م1791

 وهو من أ سن ال بعات. ويذكر البكري  ،ُمجلدات ةالسقاُفيُأربعلألستاذُمص نىُ بالقاهرة م بوع (90)
ُوردُفيُالحديثُواألخبارُوالتواريخُواألشعارُمنُالمنايلُوالديار بة ... فيُمعجمهُجملةُمما مبو 
الحجايُ علىُ روفُالمعجمُمقيدة.ُواستهلهُبوصفُالجزيرةُالعربيةُو دودهاُالجغرافيةُوأقسامها:

 ينظر،ُلُعنُقبائلهاُوماُيتصلُبهاُمنُالتنقالتُوالوقائعُواأليامبيان منص  وتهامةُونجدُواليمنُمعُ
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ُ ُشوقي، ُطاألندلس-تاريخ األدب العربّي، عصر الدول واإلماراتضيق، ُالمعارف، ُدار ،0ُ،
 .البكري   وينظرُمقدمةُمعجم ،72ص،ُم1736القاهرة،ُ

، دار الشروق للنشر والتوييع، ينتاريخ األدب األندلسّي، عصر الطوائف والمرابط(ُعباس،ُإ سان،96ُ)
 .33م،ُص0221ال بعةُالعربيةُاألولى،ُاإلصدارُالثاني،ُعمان،ُاألردن،ُ

رتسميةُكتبُالشعرُوأسماءُالشعراءُ .ُوجاءتُتحنُعنوان679-675،ُصفهرسة ابن خير ينظر: (97)
اُتزايلُعنهُالتي وصل بها أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي ر مه الله إلى األندلس، سوى م

القاليُكانُقدُجاءُبم لناتُودواوينُ وأخذ بالقيروان منهر. ويبدو من العبارة األخيرة لبن خير أن  
 شعرية أخرى وتركن في القيروان.   

 تحنُعنوانُروماُجلبهُأبوُعليُالبغداديُمنُاألخبارر. 677-673صينظر:ُ( 95)
ُموسى (93) ُعياضُبن ُالنضل ُأبو ُعياض، 1177ُ ه،577)ت القاضي ُفهرسنُشيوخُالغنيةم(، ،

 .57م،ُص1730،ُبيروت،1ُالقاضيُعياض،ُتحقيقُماهرُيهيرُجرار،ُدارُالغربُاإلسالمي،ُط
 .677(ُابنُخير،ُص99)
  .37،ُص1،ُ تاريخ علماء األندلس،ُابن النرضي   ينظر: (93)
  .135،ُصطبقات الزبيديّ (ُتراجع97ُ)
، أبو الحسن علي  32)  الذخيرة في محاسن أهييل الجزييرة،م(،1179ُ ه،570)ت ( ابن بسام الشنتريني 

ُلبنان،ُ 3أقسام/7 ُبيروت، ،1ُق ،م1797-هـ1677مجلدات،ُتحقيقُإ سانُعباس،ُدارُالثقافة،
  .15-17،ُص1 

،ُاألماليلىُعبدالر منُالناصرُوابنهُالحكم،ُإويهديُالكتابُ ،6،ُص1 ،ُاألمالي في لغة العرب( 31)
  7،ُص1 

 .732-797،ُص5 ،ُتبسالمق( 36(ُو)30)
م(،1237ُ هـ،753)ت ابنُ زم،ُأبوُمحمدُعليُبنُأ مد ،137،ُص6 ،ُ، نفح الطيب( المقري 37)

فضائل األندلس وأهلها البن حزم وابن بنُ زمُفيُفضائلُاألندلس،ُمنُكتابُرارسالةُأبيُمحمدُ
ُسعيد والشقندي ُالجديـد ُالكتـاب ُدار ُالمنجد، ُالدين ُصالح ُلها ُوقـدم ُنشرها 1ُطر، -هـ1639،

 .193،ُص0 م،1733ُ
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ُابنُرش35) ُأبوُعليُبنُرشيقُالقيروانيي( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،ُم(1291 هـ،736) ق،
ُونقده م،1739ُ، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة،  0،
  .07،ُصتيارات النقد األدبيمص نىُعليان،ُوينظر:ُ،179ُ،ُص1 

 .166ص ،حول تأثير القاليالودغيري، ينظر:ُ( 33)
 (39ُ ُإ سان، ُعباس، ، دار الشروق للنشر والتوييع، تاريخ األدب األندلسي، عصر سيادة قرطبة(

،ُوعنُأثرُالقاليُينظر53ُص ،م0221ال بعةُالعربيةُاألولى،ُاإلصدارُالثاني،ُعمان،ُاألردن،ُ
ُ كذل  ُعبدالحميد، ُعيسى ُمحمد ُطلتعليم في األندلستاريخ اعيسى، ُرسالة1ُ، ُاألصل ُفي ،

المدارس ضيق،ُشوقي،ُُو،611ُم،ُص1730دكتوراة،ُجامعةُمدريد،ُدارُالنكرُالعربي،ُالقاهرة،ُ
ُالنحوّية ُالقاهرة، ُدارُالمعارف، م(،0211ُ ه،1760) العزاوي، نعمة ر يم ،072م،ُص1733،

ُم بعـأبو بكر الزبيدّي األندلسّي وآثاره في النحو واللغة ُاألشرف،ُ، ُالنجف ُفـــي ُاآلداب ــــــــة
 .012م،ُص1795

(33ُ ُعليان، ُمص نى ُصتيارات النقد األدبي(  ،حول تأثير القالي وينظر مقال الودغيري، .62،
 .109ص

 .165ص،ُالقالي تأثير حولالودغيري، ينظر:ُ( 37)
  .-95،ُص6 ،ُنفح الطيب، المقري، 1/060 ،والصلة ،3،ُص1،ُ 7ق،ُالذخيرة(ُينظر:72ُ)
غيرُصاعدُبنُأ مدُبنُ ،ُ)وهو1767،ُص7 ،ُمعجم األدباء،060ُ،ُص1  ،الصلةينظر:ُ (71)

ُهـ730ت) عبدالر منُالجياني ُتحقيقُوتعليقُ سينُم نس،ُرطبقات األممبُرصا  (م1292، ،
. 0359،ُص3 ،ُ معجم األدباءفيُينظرُترجمةُهذاُاألخيرُُوم،1776ُدارُالمعارف،ُالقاهرة،ُ

م(،1733ُ ه،1727) جمالُالدين،ُمحسن: معرفةُشيوخُأبيُالعالءُصاعدُينظر ولالستزادةُفي
ُصاعد البغدادي وأثره في الحياة األدبية األندلسية ُالعدد ُبغداد، ُجامعة ُاآلداب، ُكلية ُمجلة ،3ُ،

 .095-097م،ُص1736نيسان،ُ

ُا70) ُ لفصوص( ُص1، ُ المصنف. 61-60، ُسالم، ُبن ُالقاسم ُعبيد بيُأل اإلصالح واأللفاظألبي
 هـ(.013-) هـ(، وأبو ييد األنصاري  077-) يوسفُيعقوبُبنُإسحقُالسكين

 .66-60،ُصننسه( 76)

 .66،ُصننسه( 77)
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(75 )ُ ُص1  ،الصلةينظر: ،060ُ ُ معجم األدباء، ُص7، ُنفح الطيب، المقري، 1767، ، 6ُ،
 .93ص

 .1767،ُص7 ،ُمعجم األدباء،72ُ-35،ُص0  ،إنباه الرواة(ُالقن ي،73ُ)

،7ُ،ُ معجم األدباء،ُ-16،ُص1،ُ 7ق ،والذخيرة،066ُ،ُص1  ،الصلة ،006 ،الجذوةظرُ(ُين79)
 .-97،ُص6 ،ُنفح الطيب، والمقري، 1767ص

 .33،ُص6  ،نفح الطيب، المقري، 15،ُص1،ُ 7،ُقالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (73)

وقد صر ح  .066،ُص1  ،، والصلة006 ،وينظر الجذوة ،-93،ُص6  ،نفح الطيب( المقري، 77)
صاعٌد بأن ه كتب كتابه النصوص للمل  المنصور بن أبي عامر، وضم نه ما أمكن وتهيَّأ من ملتار 
الشعر، وغريب األخبار، وأكرم الكالم، يقول: رفقد أمرني أدام الله نصر  ، أن أجمع له من  نظي 

ْت عن  ِلٍم، ند  لة، كالكامل وغير  ما است  فَّ من ن ليلِة شعٍر، وغريبِة خبر، وعقيلِة ك  الكتب المتداو 
ُالنوادرر ُكتب ، تحقيق كتاب الفصوص. من ، ألبي العالء صاعد بن الحسن الربعي  البغدادي 

عود،   ، وجزء للنهارس، ويارة األوقاف والش ون اإلسالمي ة، المغرب، 5عبدالوهاب التايي س 
 .62-07ص ،1  ،م1ُ،1776م.ُو 1777

ُاختالف005 ،الجذوة( 122) ُمع ُالذخيرة ، ُعن ُالرواية ُفي ُقبسيم ،7 ُ ُص1، ُوفي66-67، ، 

، محيي الدين عبدالوا د بن علي المعجب في تلخيص أخبار  م(،1052 ه،379)ت المراكشي 
ُالعلمي،المغرب ُالعربي ُومحمد ُالعريان ُسعيد ُمحمد ُ واشيه ُوعلق ُوصححه ُضب ه م بعةُ ،

 عنُالحميدي. ،ُوصا بُالمعجبُينقل63-65ص ،م1777-هـ1ُ،1633الستقامة،ُط

 . 63،ُصالمعجب،ُعبدالوا دُالمراكشي،003ُ-005 ،الجذوة (121)

 .99،ُص6 ،ُنفح الطيب، والمقري، 15،ُص1،ُ 7،ُقالذخيرة( 120)

 .93،ُص6  ،نفح الطيب والمقري، ،177 ،ُص7   ،معجم األدباءينظر:ُ( 126)

ُالمراكشي127) ُعبدالوا د )ُ ُباختالفُيسير ،63 -65ص ،المعجب، ُفيُ واللبر ُموجود ُالرواية في
 .93،ُص6  ،نفح الطيب، والمقري، 1771- 177،ُص7   ،معجم األدباء،7/1/13ُالذخيرةُ

 .136،ُصالغنيةالقاضيُعياض،ُينظر:ُ( 125)
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 .  7،ُص1،ُ 7ق،ُالذخيرة( 123)
 .1771،ُص7،ُ معجم األدباء،006ُ ،الجذوة ينظر: (129)
 .1771ص،7ُ،ُ معجم األدباء،007ُ-006 ،الجذوة( 123)
)علىُعنلة(ُونج ُصاعدُفيُالمتحانُوقالُمق وعةُ ويروى ،13ُ-19،ُص1،ُ 9ق ،الذخيرة( 127) 

 (ال ويلبحرُمنُ) م لعها:
ْن عاداك في األرض خائف   ف  ــــــــــــــدواكُواكـــــــل غير  جـــــــأبا عامٍر ه   وهل غير م 

ُوكتبُأبيالمهم أن صاعدً  ُالمنصور، ُوأعجبُبه ُأبدع، ُا ُبل ه. ُ 7ق ،الذخيرةاتُصاعد ،1ُ،
 .32-97،ُص6  ،، والقصة بتمامها نقلها المقري عن الذخيرة في النن 13ص

 .33،ُصتاريخ الفكر األندلسي(ُبالنثيا،112ُ)
ُينظر111) ، تحقيق عبدالوهاب التايي : كتاب الفصوص( ، ألبي العالء صاعد بن الحسن الربعي  البغدادي 

عود، م.1ُ،1776ُم.ُو 1777ويارة األوقاف والش ون اإلسالمي ة، المغرب،   ،ُوجزءُللنهارس،5 س 
 .15-17،ُص1مقدمةُالمحققُ 

 .669-622،ُص1،ُ ننسه( 110)
. 073،ُصننسه( 116) نة الِحمار الو شي  لة : ش  ْحن  م النم، الجحافل: جمع ج  : األخذ بم قدَّ  . الل س 
 .073،ُصننسه (117)
 .622-077،ُصننسه (115)
 . جرشع: عظيم الجنبين، نابئ: خار ، البدد: التنرق.  623-623،ُصهننس( 113)
 .600-627،ُصننسه( 119)ُ
(113 )ُ ُالدينينظر: -032ص ، "صاعد البغدادي وأثره في الحياة األدبية األندلسية"،محسنُجمال

031. 
 .066،ُص1 ،ُالصلةينظر:ُ( 117)
(102ُ ُينظر: ، أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز( 1277ُ ه،739ت) البكري  معجم ما استعجم من م(،

  .563-075ُ،566-070،ُعالمُالكتب،ُبيروت،ُد.ت،ُأسماء البالد والمواضع
ُونثر ُفي00ُ،ُص1،ُ 7ق ،الذخيرةينظرُبعضُمعارضاتهُفيُ (101) ،7ُ،ُقالذخيرة،ُوينظرُشعر 

 ولمُينقلُابنُبسامُمنُنثر ُإلُالقليل. 69-12،ُص1 



65

 المصادر والمراجع
 : لمصادرا -أّواًل 
،ُهـــــ353ت)البلنســـي   القضـــاعي   محمــــدُبـــنُعبداللـــه أبـــوُعبداللـــه ار،ابـــن األب ـــ -1

متتــــابعيُالصــــنحات،ُعنــــيُبنشــــر ُ  0،ُالتكمليييية لكتيييياب الصييييلة ،(م1032
وصححهُووقفُعلـىُطبعـهُالسـيدُعـزتُالع ـارُالحسـيني،ُم بعـةُالسـعادة،ُ

  .م1753والجزءُالثانيُ ،م1755-هـ1695،ُ،ُد.طمصر
، أبـــو الحســـن علـــي  ابـــنُبســـا -0 اليييذخيرة فيييي ،ُ(م1179،ُه570)ت م الشـــنتريني 

تحقيـــقُإ ســـانُعبـــاس،ُدارُ مجلـــدات، 3أقســـام/7 ،محاسييين أهيييييل الجزيييييرة
 م.1797ُُ-هـ1677لبنان،ُ ،الثقافة،ُبيروت

لة فيي الّصي .(م1136،ُهــ593)ت ابنُبشكوال،ُأبوُالقاسمُخلفُبنُعبـدالمل  -6
متتـابعيُ  0 ،دثيهم وفقهيائهم وأدبيائهمتاريخ أئمة األندلس وعلمائهم ومحي

نــــــي بنشــــــر  وصــــــححه وراجــــــع أصلـــــــه الســــــيد عـــــــزت الع ـــــــار  الصـــــنحات، ع 
 م.1777-هـ1717اهرة،ُـالق،0ُط ،الحسينـي،ُنشـرُمكتبـةُاللانجـي

ـــهُبـــنُعبـــدالعزيزالبكـــري   -7 ـــوُعبيـــدُعبدالل معجيييم ميييا ،ُم(1277 ه،739)ت ،ُأب
 .بيروت،ُد.تد.ط،ُالكتب،ُ ،ُعالماستعجم من أسماء البالد والمواضع

،ُتحقيـــقُإ ســـانُعبـــاس،ُدارُفصيييل المقيييال فيييي شيييرح كتييياب األمثيييالننســـه:ُ -5
 م.1791بيروت،ُ د.ط، األمانة،

،ُه707)ت بنُمحمدُبنُإسماعيل ،ُأبوُمنصورُعبدالمل النيسابوري   الثعالبي   -3
شــرحُوتحقيــقُمنيــدُ  ،5،ُيتيميية الييّدهر فييي محاسيين أهييل العصيير (م1263

 م.1736-هـ1726لبنان،ُ،ُبيروت،1ُط حة،ُدارُالكتبُالعلمية،محمدُقمي
رسيالة أبيي محميد  ،(م1237،ُهــ753)ت ابنُ ـزم،ُأبـوُمحمـدُعلـيُبـنُأ مـد -9
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"فضائل األنيدلس وأهلهيا البين حيزم  منُكتاب،ُبن حزم في فضائل األندلس
ابُـدارُالكتــ نشــرهاُوقـــدمُلهــاُصــالحُالــدينُالمنجــد، ،وابيين سييعيد والشييقندي"

  م.1733-هـ1639 ،1ط دـيالجد
جذوة  ،(م1275،ُهـ733)ت ،،ُأبوُعبداللهُمحمدُبنُفتوحُبنُعبداللهالحميدي   -3

المقتبس في ذكر والة األندلس، وأسماء رواة الحديث وأهيل الفقيه، واألدب، 
 ، كتـب تقدمتـه الشـيخ محمـد ياهـد بـن الحسـن الكـوثري،وذوي النباهة والشيعر

،ُ،ُد.طمكتبــةُاللــانجي ويــنُال نجــي،ُنشــرقــامُبتصــحيحهُوتحقيقــهُمحمــدُتا
 م.1751القاهرة،ُ

 ه،737)ت)أبــــوُمــــروان(ُ  يــــانُبــــنُخلــــفُبــــنُ ســــين ،ان القرطبــــي  ابــــن  ي ــــ -7
م له وعل ق عليه 5 ،ُالمقتبس من أنباء أهل األندلس (،م1295 ،  ققه وقد 

 م.1791-هــــ1672،ُم ـــابعُاألهـــرامُالتجاريـــة،ُالقـــاهرة،ُمحمـــودُعلـــيُمكـــي
قـق منـه أربعـة أجـزاء، )أصلُالكتابُ عشرة أجـزاء، وفـي  ـدود علـم البا ـث   

 منهاُهذاُالجزءُاللامس(.
مطميح  ،(م1165،ُهــ507)ت القيسـي   أبوُنصرُالنت ُبنُمحمدابنُخاقان،ُ -12

دراسـةُوتحقيـقُمحمـدُعلـيُ ،األنفس ومسرح التأنس في ملح أهيل األنيدلس
  م.1736-هـ1726،ُبيروت ،1ط ،شوابكة،ُم سسةُالرسالة

ــــن خلــــدون  -11 ــــدالر منُبــــنُمحمــــداب ابيييين  مقدميييية (،م1723 هـــــ،323)ت ،ُعب
ـد لهـا،  ،6 ،خلدون  ونشـرُالنصـولُوالنقـراتُالناقصـةُمـنُ الجـزء الثالـث، مه 

طبعاتهــاُو ققهــاُوضــبمُكلماتهــاُوشــر هاُوعلــقُعليهــاُوعمــلُفهارســهاُعلــيُ
،ُالقـــاهرة-النجالـــة ،6ط عبدالوا ـــدُوافـــي،ُدارُنهضـــةُمصـــرُلل بـــعُوالنشـــر،

 ت.د.
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 ،أبـــــوُالعبـــــاسُشــــمسُالـــــدينُأ مـــــدُبـــــنُمحمــــدُبـــــنُأبـــــيُبكـــــر ،ابــــنُخلكـــــان -10
مجلـــداتُ 9،ُوأنبييياء أبنييياء الزميييان وفييييات األعييييان م(،1030،ُه331)ت

،ُ،ُلبنـانبيـروتد.ط،ُ الثقافـة، دار  ققهُإ سـانُعبـاس، ومجلدُفيُالنهارس،
 م.1733

ميا رواه فهرسية  م(،1197،ُه595)ت،ُابنُخيرُاإلشـبيلي،ُأبـوُبكـرُمحمـد -16
،ُوقـفُعن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعيارف

علـــىُنســـلهاُوطبعهـــاُومقابلتهـــاُعلـــىُأصـــلُمحنـــوتُفـــيُخزانـــةُاإلســـكوريالُ
-هـــ0ُ،1630ط الشــيخُفرنسشــكةُقــدار ُييــدينُوتلميــذ ُخليــانُربــارةُطرغــوة،

 م.1736
العمييدة فييي  ،(م1291،ُهـــ736) ق، أبــو علــي بــن رشــيق القيروانــي  يابــنُرشــ -17

،ُتحقيق:ُمحمدُمحيـيُالـدينُعبـدُالحميـد،ُ 0،ُمحاسن الشعر وآدابه ونقده
 م.1739،ُ،ُالقاهرة،ُد.طالمكتبة التجارية الكبرى 

برنامج  ،(م1033،ُهـ333أبوُالحسنُعليُبنُمحمدُاإلشبيلي،ُ)ت ،الرعيني -15
،ُم بوعاتُ،ُ ققهُإبرا يمُشبوح،ُويارةُالثقافةُواإلرشادُالقوميشيوخ الرعيني

 .م1730-هـ1631،ُدمشق،ُ،ُد.طمديريةُإ ياءُالتراثُالقديم
طبقيات النحيويين  ،م(737 هــ،697)تأبـوُبكـرُمحمـدُبـنُالحسـن،ُ ،الزبيدي   -13

،ُالقــاهرة،0ُ،ُطالنضــلُإبــرا يم،ُدارُالمعــارف يتحقيــقُمحمــدُأبــ،ُواللغييويين
  م.1737

طبقات  ،(م1292،ُـه730)ت ،صاعدُاألندلسي،ُأبوُالقاسمُصاعدُبنُأ مد -19
  .م1776 ،ُالقاهرة،،ُد.ط،ُتحقيقُوتعليقُ سينُم نس،ُدارُالمعارفاألمم
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 هــــــ،719)ت، أبـــــو العـــــالء صـــــاعد بـــــن الحســـــين الربعـــــي  ،ُصـــــاعد البغـــــدادي   -13
ـــعود، كتييياب الفصيييوص ،م(1203  ،ُوجـــزء5ُ، تحقيـــق عبــدالوهاب التـــايي س 

،1ُ  ،م1777،ُللنهـــــــارس، ويارة األوقـــــــاف والشـــــــ ون اإلســـــــالمي ة، المغـــــــرب
 م.1776

،ُهـــ726)ت ،ابــنُالنرضــي،ُأبــوُالوليــدُعبداللــهُبــنُمحمــدُبــنُيوســفُاأليدي -17
،ُعنيُبنشر ُوصححهُ 0 ،تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس .(م1216

 ،0ط ووقفُعلىُطبعهُالسيدُعزتُالع ارُالحسيني،ُنشـرُمكتبـةُاللـانجي،
 م.1733-هـ1723القاهرة،ُ

ــــوُالنضــــلُعيــــاضُبــــنُموســــى ،عيــــاض القاضــــي -02  ،م(1177 ه،577)ت أب
دارُتحقيـــقُمـــاهرُيهيـــرُجـــرار،ُ،ُفهرسيييي شييييوخ القاضيييي عييييا  الغنيييية،

 م.1730 بيروت، ،1ط الغربُاإلسالمي،
ـــالي، -01 ـــوُعلـــيُإســـماعيلُبـــنُالقاســـمُالبغـــدادي الق كتييياب م(،739ُ،ُه653) أب

   .د.ت دمشق، منشوراتُدارُالحكمة، جزءانُفيُمجلدُوا د، ،األمالي
إنباه  ،(م1009،ُهـ307)ت جمالُالدينُأبوُالحسنُعليُبنُيوسف ،القن ي   -00

تحقيقُمحمـدُأبـيُالنضـلُإبـرا يم،ُدارُالنكـرُ  ،7،ُاه النحاةيلى أنبيالرواة ع
 م.1733-هـ1723 بيروت، م سسةُالكتبُالثقافية، القاهرة، ،1ط العربي،

المعجييب م(،1052ُ،ه379)ت عبدالوا ــدُبــنُعلــيمحيــيُالــدينُ،ُالمراكشــي   -06
،ُضــب هُوصــححهُوعلــقُ واشــيهُمحمــدُســعيدُفييي تلخيييص أخبييار المغييرب

  م.1777-هـ1ُ،1633،ُطم بعةُالستقامة العريانُومحمدُالعربيُالعلمي،
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نفيح الطييب  ،(م1361،ُهــ1271،ُ)تالمقري، شهاب الـدين أ مـد بـن محمـد -07
رُدا مجلــــدات، 3 ،ُتحقيــــقُإ ســــانُعبــــاس،ميييين غصيييين األنييييدلس الرطيييييب

 .م1733-هـ1633صادر،ُبيروت،ُ
 ه،303)ت ،ُشـــهابُالـــدينُأبـــوُعبداللـــهُيـــاقوتُبـــنُعبداللـــه،يـــاقوت الحمـــوي   -05

تحقيــقُ  ،9 ،إرشيياد األريييب إلييى معرفيية األديييب،ُمعجييم األدبيياء (،م1007
 .م1776لبنان،ُ،ُبيروت ،1ط ،إ سان عباس، دار الغرب اإلسالمي  
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  ثانًياي المراجع:
،ُترجمــةُتيياريخ الفكيير األندلسيييّ ،ُم(1777ه،1637ُ) ثيــا،ُآنليــلُجنثالــثبالن -1

 م.1755،ُالقاهرة،1ُ،ُط سينُم نس،ُمكتبةُالنهضةُالمصرية
دارُ،ُاألنييدلس-، عصيير الييدول واإلميياراتتيياريخ األدب العربيييّ  ،شــوقي ،ضــيق -0

 . م1736،ُالقاهرة،0ُ،ُطالمعارف
 م.1733ف،ُالقاهرة،ُ،ُدارُالمعاُرةالمدارس النحويّ ضيق،ُشوقي،ُ -6
، دار الشــروق تيياريخ األدب األندلسييي، عصيير سيييادة قرطبيية،ُإ ســانعبــاس،ُ -7

،ُال بعــــةُالعربيــــةُاألولــــى،ُاإلصــــدارُالثــــاني،ُعمــــان،ُاألردن،ُللنشــــرُوالتوييــــع
  .م0221

،ُدارُ، عصييير الطوائيييف والميييرابطينتييياريخ األدب األندلسييييّ عبـــاس،ُإ ســـان،ُ -5
عـــةُالعربيـــةُاألولـــى،ُاإلصـــدارُالثـــاني،ُعمـــان،ُال ب ،الشـــروق للنشـــر والتوييـــع

 م.0221،ُاألردن
،ُدارُالنهضـةُالعربيـةُلل باعـةُاألدب العربيّي فيي األنيدلسعبدُالعزيـز،ُعتيق،ُ -3

 م.1793والنشر،ُبيروت،ُ
 ،وآثاره في النحو واللغة األندلسيّ  أبو بكر الزبيديّ  نعمةُر يم، العزاوي،-9

 م.1795 جفُاألشرف،م بعـــــــــةُاآلدابُفـــيُالن
فيييي األنيييدلس فيييي القيييرن الخيييامس  تييييارات النقيييد األدبييييّ ،ُمصـــ نى ،عليـــان -3

 م.1737-هـ1727،ُبيروت ،1ط ،،ُم سسةُالرسالةالهجريّ 
فيُاألصلُ ،1،ُطتاريخ التعليم في األندلس،ُمحمدُعيسىُعبدالحميد ى،عيس -7

 م.1730،ُالقاهرة ،دارُالنكرُالعربي ،رسالةُدكتوراة،ُجامعةُمدريد
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 اتوريّ ثالًثا: الدّ 
،ُصيياعد البغييدادي وأثييره فييي الحييياة األدبييية األندلسيييةجمــالُالــدين،ُمحســن،ُ -1

 م.1736ُ،ُنيسان،3ُمجلةُكليةُاآلداب،ُجامعةُبغداد،ُالعددُ
عالقيية مختصيير العييين ألبييي بكيير الزبيييدي بكتيياب  ،ُصــالحُمهــدي،النرطوســي   -0

هـــ،ُآذار1723ُ،ُشــعبان1ُ  ،67مــج مجلــةُالمجمــعُالعلمــيُالعراقــي، العييين،
 .077-067ص م،1733

ـــودغيري  -6 ـــ،ُال حيييول تيييأثير القيييالي فيييي الدراسيييات اللغويييية واألدبيييية ،ُالعليدعب
الســنةُاألولــى،ُالعــددُ ،ُمجلــةُكليــةُاآلدابُوالعلــومُاإلنســانية،ُفــاس،باألنييدلس

 .م1793،ُاألول
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 ومفاهيمه اخلطاب تلقيآليات 
  ياوس" عند "هانس روبرت

 (*)د. حسن محاني

 ملخص
ي ال ، أن نظرية رالستقبالر نشأت بسبب الجدل ال بيعي بين المناهج النقدية 

ألمانياُ السابقة،ُوغدتُنظرياتُمعرفيةُملتلنة،ُوكذل ُنتيجةُظروفُسياسيةُعاشتها
ُوتلقيهاُ ُالنظرية، ُهذ  ُ ول ُالقراءاتُوالدراساتُمتعددة ُجعل ُمما ُالحقبة، ُتل  في
يلتلف من بيئة إلى أخرى.  يث إن المعنى الجمالي الذي جاءت من أجله رجمالية 
التلقير، يرتكز على أساسين متكاملين هما: تلقي العمل من جهة، ومن جهة أخرى 

ُالتلقي،ُولُيمكنُالنص ُالعملُاألدبي.ُأثرُهذا ُالوصولُإلىُجمالية ُقصد لُبينهما
ُاألفكارُ ُإقصاء ُمنُضرورة ُتأسيسُتاريخُ ديثُان لقُفيه  يثُاست اعُرياوسر
ُالتقليديتينُ ُوالتمثيل ُاإلنتا  ُجمالية ُوتأسيس ُالتاريلية ُالموضوعية ُللنـزعة المسبقة

يةُمنُبينها:ُعلىُأساسُجماليةُالوقعُالمنتجُوالتلقي،ُوالذيُاعتمدُعلىُعدةُمنا يم
ُوثنائيةُ ُالجمالير، ُورالنزياح ُالجماليةر، ُورالمسافة ُالجمالير، ُوالتلقي ُرالتأثير ثنائية

 رالس الُوالجوابرُالجمالية.

ُللنص،ُ ُالجمالية ُالبحثُإلىُإع اءُتصورُمتكاملُعنُالنظرية ويهدفُهذا
وذكرُوالتي أعادت العتبار للقار ،  يث منحته مكانة راقية في عملية التلقي. 

ُالوصولُإلىُجماليةُالنص.ُ اآللياتُالمهمةُلهذ ُالنظرية،ُوالتيُبدونهاُلُيمكننا
 ييادةُعلىُالعالقةُالراب ةُبينُالتلقيُوالبعدُالبالغي.

                                                 
ت وان،ُالمغرب (*)  .كليةُاآلدابُوالعلومُاإلنسانيةُُـ
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 منُثمُقسمنُالبحثُإلىُعددُمنُالمحاورُمنُبينهاُماُيلي:
ُللنظريةُ ُتأصيلية ُتأسيسية، ُمنا يم ُعن ُالحديث ُاألول ُالمحور ُفي تناولن

الية،ُوتحدثنُفيُالمحورُالثانيُعنُفاعليةُالمتلقيُفيُتحديثُتاريخُاألدب،ُالجم
وأوردتُفيُالمحورُالثالثُالحديثُعنُثنائيةُرالتلقيُوالتأثيرُالجمالي،ُوناقشنُفيُ
ُاللامسُ ُالمحور ُوفي ُالتلقي، ُبجمالية ُوعالقته ُالتوقع ُأفق ُقضية ُالرابع المحور

ُالجم ُفيُالعملُاألدبي.انصبُاهتماميُعلىُخصوصياتُالمسافة فيُ ينُ الية
تضمنُالمحورُالسادسُالحديثُعنُمساهمةُالنزياحُالجماليرُفيُبناءُرأفقُتوقعرُ
النصُاألدبي،ُلننهيُبالحديثُعنُثنائيةُرالس الُوالجوابرُالجماليةُودورهاُالنعالُ
فيُتأويلُالنص.ُوختمنُالبحثُبلاتمةُا توتُعلىُأهمُاللالصاتُوالستنتاجاتُ

 صلنُإليها،ُومنهاُماُيلي:التيُتُو
  إن التأثير البالغي تأثير عملي غير جمالي، لكنه ي بنى ان القًا من آليات

 جمالية.
 ُإنُمنهجُالتلقيُقدُاستنادُمنُالبالغةُالحجاجية،ُكماُاستنادُمنُالبالغة

 الكالسيكيةُمثلُبالغةُرعبدالقاهرُالجرجانيرُور ايمُالقرطاجنيرُوغيرهما.
ة جوهر التحليل البالغي عند رياوسر، ان القًا من  ديثه شكلنُاإليديولوجي

عن الوظينة الجتماعية لألدب التي تتجلى في تدخ ل اللبرة األدبية الجمالية 
 للمتلقيُفيُأفقُتوقعُ ياتهُاليومية.
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 مقدمة
يال ، البا ث في مجال لسانيات النص أنَّ عملية التواصل قد مرت بمرا ل 

ُالممارساتُمتعددة ان القًا من المنا يم التي نظر بها إلى األدب وأسس ُبها ن
ُفيُ النقدية، ُكبيرة ُسل ة ُللم لف ُصارت ُالمرا ل ُهاته ُمن ُأولى ُمر لة فني

الدراسات األدبية،  يث اعتبر النواة المحركة لكل عمل إبداعي أو نقدي، واعت برت 
هذ  السل ة السبب المباشر في ظهور تيارات أخرى ان القًا من الشكالنيين بنرنسا، 

ات مع ربارثر في  ديثه عن القار  المنترض وبعد وكماُظهرتُبعضُالفتراض
ال تنال بالم لف وبالنص جاءت مر لة أخرى، قادها اإل ساس بأن تاريخ النن 
واألدب لم ينصف القار  والنص في  قهما، ليتم التركيز في هذ  المر لة على 

الموضوعُ التناعلُبينهما،ُوالهتمامُبجماليةُالتلقي،ُومنُبينُالدراساتُالسابقةُلهذا
 نجدُماُيلي:

ُإشكالتُ ُالتلقي ُنظرية ُضمن ُالحديثر، ُالعربي ُاألدبي ُوالنقد ُالتلقي رنظرية
ُالمتلقير،ُضمنُنظريةُ ُالباثُواستعارة ُراستعارة وت بيقاتُللدكتورُأ مدُبو سنُـ

ُ ُبلملي  ُإدريس ُللدكتور ُوت بيقات ُإشكالت ُالبحوثُ .التلقي ُالنقد، ُفي رالتلقي
لدكتورة السعدية عزيزي ـ رنظرية التلقي أصول... وت بيقاتر اإلعجايية نموذجًار ل

للدكتورة بشرى موسى صال  ـ رالقراءة بالمماثلة في الشعرية العربية القديمةر للدكتور 
 أ مدُطايعي.

ول نجد في هذا السياق منهجًا أنسب من المنهج الوصني لوصف آليات 
ُلذل  ُفحواها، ُوادراك ُياوس، ُعند اتلذته موضوعًا لهذا المقال،  التلقيُومنا يمه

لكونه منهجًا يقوم على أسلوب من أساليب التحليل التي تنبني على معلومات كافية 
ودقيقةُعنُموضوعُمحددُومنُخاللُفترةُيمنيةُمعلومةُقصدُالحصولُعلىُنتائجُ

 عمليةُتمُتنسيرهاُبكيفيةُموضوعيةُوبماُينسجمُمعُالمع ياتُالنعليةُللموضوع.
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ُا ُهذا ُخاللُويهدف ُمن ُالتاريلي ُبعد  ُفي ُالتلقي ُمنهج ُوصف ُإلى لمقال
الوقوفُعلىُأهمُاآللياتُوالمنا يمُالمعتمدةُفيه،ُوابرايُخصوصياتهُوأهمياتهُفيُ
تحليلُالنص.ُوالمال ،ُأنُالغوصُفيُغمارُالنصوصُالشعريةُالحديثةُوتحليلهاُ

عاًل في مجال العلوم ومعرفة دللتها، وتنزيِلها على الواقع، ي حدث  ركة ونموًا وتنا
اإلنسانية، مما ينرض وجود آليات لسانية  ديثة تكون لها القدرة على استن اق 

ُإشكالتُهيُكماُ .النصُوالتناعلُمعه ُالمع ياتُفيُصياغة وقدُساهمنُهذ 
 يلي:ُ

ما هي مكانة القار  ضمن نظرية التلقي؟ وكيق ساهم بشكل فعلي في تلقي النص 
ُوكيقُأصب ُبنائه؟ ُوأينُواعادة ُالتلقير؟ ُرجمالية ُللمعنىُفيُظل ُالقراء حنُنظرة

 يكمنُتصورُياوسُللتلقي؟ُوماُهيُعالقةُالتلقيُبالعدولُالجماليُللنص؟

  مفاهيم تأسيسية/ تأصيلية .1

فيُألمانياُفيُ ضنُ la reception) (Théorie deلقدُبريتُرنظريةُالتلقيرُ
(ُ ُركونس انسر ُ)Constanceمدرسة ُالشرقيةر ُوربرلين )Berlin de l’Estُُقبل ،)

ُ ُمن ُكل ُمع ُالحداثة، ُبعد ُما ُ)ياوس»مدارس »Jaussُو ُآيزر»( «ُولنغانغ
(Wolfgang Iser وتأسسن اعتمادًا على المناهج اللارجية التي ركزت على ،)

ُالمغلق؛ُ ُبالنص ُالمهتمة ُوالبنيوية ُبالمبدع، ُالمهتمة ُكالماركسية ُالواقعي المرجع
ُوالتأويلُ ُوالستجابة ُوالتلقي ُالقراء ُبجمهور ُلالهتمام ُالتلقير ُرنظرية فجاءت

(iterprétation)ُُالعتبار ُبإعادة ُتنجرُ يوية ُاألدبيُالحديثُقد ُالنقد ُ يثُإن ،
 للقار  أثناء قراءة العمل األدبي.

ُعنُ ُينجم ُتاريلي ُجانب ُعلى ُالنظرية، ُهذ  ُ سب ُاألدبي، ُالعمل ويستند
مواقفُالقراءُوردودُفعلهمُ وله،ُيقولُمرادُ سنُف وم:ُرين لقُياوس،ُفيُنظريتهُ
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قضيةُالتاريخُاألدبيُالذيُيجبُأنُيعادُالنظرُفيها،ُوينبغيُإعادةُ عنُالتلقي،ُمن
ُ(1)بنائها تأسيسًا على جمالية الستجابة واألثر الناتج عن قراءة النصر وينترضُ،

فيُالعالقةُبينُالننُوالمجتمعُأنُتتحققُضمنُرس الُوجوابرُجدليين،ُغيرُأنُ
ُ ُخالل ُمن ُإل ُيبنى ُأن ُيمكن ُل ُاألدبي ُالعمل ُالتقاليدُتاريخ ُبين ُاألفق تغيير

،ُقصدُفهمُ(0)ال بيعيةُوالستقبالُالمدركُالكالسيكيُواستمرارُتشكلُالمعيارُالنني
 األدب فهمًا صحيحًا، وربم القديم بالحاضر لبناء تاريخ لألدب قائم على التلقي.

(ُفيُكتابهُرنحوُجماليةُالتلقيرُمجموعةُمنJaussُ«ُ)ياوس»منُهناُوظفُ
ُلبناء ُالتاريليُللنصُاألدبي،ُ المنا يم ُفيُالبعد ُالنظر ُمنُأجل ُالتلقير رجمالية

نذكرُمنها:ُرأفقُالنتظارر،ُورالمسافةُالجماليةر،ُورمن قُالس الُوالجوابرُوغيرها،ُ
من ثم  يجد القار  ننسه أمام منظومة منا يمية تضع التلقي في إطار التاريخ، وتقرأ 

 الية،ُمنُخاللُتاريليةُالتلقياتُالتعاقبية.ُاألعمالُاألدبية،ُوتحكمُعلىُقيمتهاُالجم
وما دام األثر األدبي يرتبم باألعمال السالنة فإنه ل يقدم ننسه، باعتبار  منبثقًا 
من فراغ، إذ إن جمهور  يكون مستعدًا لتلقيه من خالل مرجعية من اإلشارات 

عاطنيُاللفية، فهو يوق، ذكريات لما سبق قراءته، ويضع القار  ضمن استعداد 
ُ ُسما  ُما ُالذيُانبنىُعلىُالعديدJaussُ) «ياوس»مسبق،ُوهذا ُبـرأفقُالتوقعر، )

ُبينُ ُفاصلة ُجمالية ُمسافة ُباعتبارها ُالجماليةر، ُرالمسافة ُبينها: ُمن ُالمنا يم من
 النصُومتلقيه،ُوتقاسُمنُخاللُردودُأفعالُالجمهورُوأ كامُالنقاد.ُ

                                                 
،ُمنشوراتُالهيئةُالعامةُالسوريةُفي القرن الرابع الهجري التلقي في النقد العربي ،ُمرادُ سنُف وم( 1)

 .60،ُص0216للكتاب،ُويارةُالثقافة،ُدمشق،ُ

 ،1،ُترجمةُوتقديمُخالدُالتويانيُوالجالليُالكدية،ُمنشوراتُعالمات،ُطنظرية التلقيروبرتُهولب،ُ( 0)
 .007،ُص1777 المحمدية،ُالمغرب،

 



86

(ُفيJaussُ) «ياوس»تيُاعتمدهاُوبناءُعليهُأينُتكمنُاآللياتُوالمنا يمُال
بناء الموضوع الجمالي؟ وما فعاليتها داخل رنظرية التلقير؟ وهل أضافن شيئًا 

 جديدًا في السا ة النكرية، النقدية في إطار قراءة النص وتحليله؟
قد يكون لص الح رالتلقير لنظان جديران بالعناية ي ديان إلى الغرض 

ُو)الت ُ)التلقي( ُوهما: ُ)المقصود، (، بيد أنَّ طبيعة الدراسات األدبية actionأثير(
المعاصرة وارتباطها بالعلوم األخرى، ل سيما النلسنة وعلم الننس فضاًل عن روح 

ُاألدبي ُالنقد ُمنا يم ُفي ُالسائدة ُجديدة،ُ(6)التجديد ُمص لحية ُمقاييس ُفرضن ،
 وأسماءُمبتكرةُاستمدُقسمُمنهاُمنُمجالتُمعرفيةُمتباينة.

ُاألدبيةُلقد و ضع ُالدراسات ُمناهج ُفي ُمشتركة ُألنات ُالتلقي ُلص الح ن
ُتاريليُدقيقُ(7)الحديثة ُبتسلسل ُوصنات( ُاأللناتُ)أسماء، ُهذ  ُإيراد ُتعذر ُوقد ،

ُمنهاُ ُالنصلُبينها، ُوتداخلُعناصرها،ُومكوناتها،ُوصعوبة ومقبولُبسببُكثرتها
ُوا ُالرسائلُاإلعالمية، ُمنا يم لوسمُالذيُتنقلُفيهُعلومُالتصالُالحديثة،ُومنها
ُالتواصلُكلها ُوهوُمركزُعملية ُالمتلقي، ُثم ُاألدبية، ُتحققُ ،(5)الرسالة وبواس ته

 أدبيةُاألدب.

                                                 
ُب( 6) ُالننقصد ُمثل ُاألدبي ُالنقد ُوالدالُمنا يم ُالتصال، ُونظرية ُاللارجي، ُوالنسق ُالداخلي، سق

والمدلول، وغيرها من المنا يم التي كان يتداولها رواد النظريات السابقة، أنظر سمير سعيد  جايي، 
 .191،ُص0221 القاهرة، ،1،ُدارُاآلفاقُالعربية،ُطقاموس مصطلحات النقد األدبي المعاصر

 ،قديةُللتعاملُمعُالنصُاألدبي،ُانظرُإبرا يمُالسعافينُوخليلُالشيخي قصد بذل  هو أن ثمة مناهج ن( 7)
ُطمناهج النقد األدبي الحديث ُوالتوريدات، ُللتسويق ُالمتحدة ُالعربية ُالشركة ُمصرُ ،1، جمهورية

 .7،ُص0212 العربية،

(5 )ُ ُالمبارك، ُطاستقبال النص عند العربمحمد ُوالنشر، ُللدراسات ُالعربية ُالم سسة  األردن، ،6،
 .09،ُص1777
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ُمنُت ورُاإلنتا ُ ُالمستمدة ُمدلولتها ُلها ُالمنا يم ُتلبثُأنُأصبحنُهذ  لم
،ُ(3)األدبي، بل أصب  جزء منها اتجاهًا ذا نظرية مستقلة، مثل رنظرية الستقبـالر

رنظرية نقد استجـابة القار ر؛ ورالتناعلر ورالستجابةر منهومان لصيقان بنظرية أوُ
ُالنقدُ(9)التلقي ُمشكالت ُإ دى ُوهذ  ُاآلخر، ُعن ُأ دهما ُفصل ُالصعب ُومن ،

،ُفبالنسبةُللمعنيينُبحركيةُالنقدُاأللمانيُفإنُ(3)الجديدُالمعنيُبالتلقيُوالستجابة
ُمنتاحُالهتمامات ُتعد ُراستقبالر ُونصفُالعقدُ كلمة ُالعقد ُخالل ُعندهم النظرية

 الماضيين، بحيث ل يوجد جانب أدبي لم تت رق إليه نظرية الستقبال. 
وتتداخلُفيُمنا يمُالتلقيُجوانبُأدبية،ُومنايعُفكريةُومذهبيةُبصورةُمعقدة،ُ
يصعبُمعهاُالتعاملُمعُالرؤيةُأوُالنظريةُالنقديةُبمنظورُأدبيُمجردُعنُبواعثه،ُ

،ُفالنظرُإلىُالنظريةُاألدبيةُكينماُكانُنوعها،ُينرضُ(7)النكريةُالمعاصرة ونزعاته
 علىُالمتلقيُتناولهاُبشكلُشموليُقصدُاإللمامُبجوانبهاُالنكريةُواألدبية.

إذا تأمل القار  طبيعة الدراسات األدبية،  سب معنى كالم رالسعدية عزيزير، 
رُفيُمنهومهاُالدلليُالعام،ُسيقفُعندُمص لحاتُمتعددةُأسندتُلعمليةُرالتلقي

ُي ديانُ تتمُمنُخاللُفعليُالقراءةُوالتلقي،ُوهماُفعالنُجديرانُبالهتمامُلكونهما

                                                 
 أوُرجماليةُالتلقير. المقصودُهوُرنظريةُالتلقير،( 3)

 .09ص مرجعُسابق،،ُاستقبال النص عند العربمحمدُالمبارك،ُ( 9)

ربماُيرجعُأصلُالمشكلةُإلىُالجمعُبينُنظريتينُمتباينتينُمننصلتينُفيُنظريةُوا دةُوهيُرجماليةُ( 3)
 التلقير.

لنص وجماليات التلقي، المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي قراءة امحمودُعباسُعبدالوا د،ُ( 7)
 .13،ُص1773،ُالقاهرة،1ُط ربي،ـ،ُدارُالنكرُالعدراسة مقارنة
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،ُللدمةُالنصُاألدبي.ُفالقراءةُنشاطُوتجربةُترتكزُعلىُالتناعلُ(12)الغرضُننسه
بين النص والقار ؛ فهي نظام قائم على أسس ومكونات تلضع لنظام وتنظيم يقوم 

ُالقا ، وللقراءة طرق اشتغالها ومكوناتها األساسية (11)ر  أثناء ممارسته إياهابه
،ُوهيُفعلُ(10)المرتب ةُبالنشاطُالذهنيُوالمعجميُوالموسوعيُوالمرجعيُوالتأويلي
 قد ي ثر في وتر البصر والسمع، كما يمكن أن يحرك خيال القار .
المناهجُالنقديةُ ي ال ، أن نظرية رالستقبالر نشأت بسبب الجدل ال بيعي بين

،ُوكذل ُنتيجةُظروفُسياسيةُعاشتهاُ(16)السابقة،ُوغدتُنظرياتُمعرفيةُملتلنة
ُالنظرية،ُ ُ ولُهذ  ُجعلُالقراءاتُوالدراساتُمتعددة ُمما ُفيُتل ُالحقبة، ألمانيا

ُللنظري(17)وتلقيها يلتلف من بيئة إلى أخرى  ُجامعة ُتكاملية ُنظرية ُألنها  ات؛
 ثغراتُالنظرياتُالسالنة.السابقة،ُفبرويهاُجاءُلسدُ

يال ، القار  تناعل نظرية التلقي الواض  مع النظريات العلمية والتوجهات 
المعرفية الجديدة. هكذا يرى أنها ت طر النصوص األدبية ضمن النسق النكري 

لُ»العامُكماُينعلُبعضُالبا ثين،ُفيتمُتحليلُالنصُاألدبيُضمنُمعرفةُشعارهاُ
                                                 

ُواديُالحجا ،ُالتلقي في النقد، البحوث اإلعجازية نموذجاً السعدية عزيزي، ( 12) ُمنشوراتُجمعية ،
 . 09،ُص0223المغرب،ُ -،ُالدارُالبيضاء6ط

القراءة تقوم على أ سس ومكونات تلضع للنظام والتنظيم، وليسن قائمة على العنوية  يعنيُأن( 11)
 والعتباطية.

إنُالقراءةُترتبمُبالسجلُاألدبيُالموسوعي،ُالذيُيساعدُالمتلقيُعلىُالولو ُإلىُأعماقُالنص،ُ (10)
 قصدُتحقيقُالتأويلُالمناسب.

(13) Brunet Manon, ‘’Sociologies de la littérature’’: Etudes françaises, 

Montréal, 1983, vol 19, n° 3, p: 66. 

(17) ُ ُمنتاح، ُطالنص من القراءة إلى التنظيرمحمد ُالمدارس، ُوتوييع ُشركة ُالبيضاء ،1،  -الدار
 .75،ُص0222 المغرب،
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ُمبنيشيء مع ى قبليًا، وانم ُشيء ُكل ُليسُمع ىُ(15)«ا ُاألدبي ُالعمل ُفبناء ،
ُقصدُ ُلكنُينرضُعلىُالمتلقيُآلياتُلتنكي ُألغايُالنصُورموي  بكيفيةُمباشرة،
النتهاء إلى معانيه المقصودة، ومن ثم  يكون المتلقي قد انتقل إلى مر لة البناء، 

ُجهدُفال دور للمعنى الجاهز، وما يريد  هو المعنى الذي يكون من ورائ ه
 مضاعف.ُ

،ُفإنُماُ(Iser) «إيزر«(ُوJauss) «ياوس»ورغمُاختالفُالمنظوراتُبينُ
ُتاريليةُ ُخالل ُمن ُالمعنى ُالبحثُعن ُسياق ُوفي ُرالتلقير. ُمنهوم ُهو يجمعهما

ُ ُيتساءل ُعلىJaussُ) «ياوس»األدب ُقائم ُلألدب ُتاريخ ُتأسيس ُإمكانية ُعن )
 التلقي.

( عددًا من اآلليات التي Jauss) «ياوس»فيُإطارُاإلجابةُعنُذل ،ُاقترحُ
يمكن أن تعد مركزًا أساسًا في عمله، وقبل الوقوف على أهمها، ينترض الحديث 
عن أثر المتلقي في تحديث تاريخ األدب. وبهذا كيق شكل المتلقي عنصرًا فاعاًل 

 فيُتاريخُاألدب؟ُوأينُتتجلىُفاعليتهُفيُهذاُالصدد؟ُ
 ألدبفاعلية المتلقي في تحديث تاريخ ا .2

ُ ُهذاJaussُ) «ياوس»ي كد ُأن ُاألدب ُلتاريخ ُالجديد ُعرضُمنظور  ُقبل )
التاريخ قد فقد ر ظوته وننوذ  بشكل كبير، فمنذ قرن ونصف وهو يسير في طريق 

. وي رجع األسباب الرئيسة لهذا النح اط إلى  ياب الهتمام (13)النح اطُالمتتالير
ُوا ُتاريخُاألدب، ُالتاريليُفيُكتابة ُالجماليُبالبعد لىُالعجزُعنُتأسيسُالحكم

                                                 
 .75،ُصلمرجعُننسها  (15)

(16) H.R.Jauss, pour une esthétique de la réception, tard par Claude 

Maillard, Gallimard, paris, 1972-1978, p:21. 
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الذيُينرضهُاألدبُمنُ يثُهوُشكلُفني،ُوالقتصارُفقمُعلىُتصنيقُمواد ُ
 سبُالتجاهاتُالعامةُواألنواعُاألدبيةُو سبُالتسلسلُالتاريليُلألعمالُالننيةُ

ُ ُمال ظة ُأن ُكوتنريد»لدرجة ُجيور  ُ)جيرفينوس »Gervinus Georg 

Gottfried)يه وهي التي قال فيها: روهذا ليس تاريلًا لألدب ،ُأصبحنُتن بقُعل
 . (19)بقدرُماُهوُ يكلُللتاريخر

(ُم رخُاألدبُإلىُمراجعةُمنهومهُالقديمُفيُمحاولةJaussُ) «ياوس»يدعوُ
ُاهتمامهُ ت وير ، وجعله مالئماً  ُمجال ُلتوسيع ُالجهد ُبذل ُبواس ة ُاألدبية للدراسة

ُدامُاألدبُلُيكتسب،ُكماُ دبي،ليشملُالمتلقيُإلىُجانبُالم لفُوالنصُاأل ما
ُيتحولُإلىُتجربةُجماليةُمعيشةُوفاعلةُ هوُمعروفُصيغتهُالتاريليةُإلُعندما
عبرُالقراءة.ُيقولُرياوسر:ُرإنُتاريليةُاألدبُلُتكمنُفيُعالقةُالنسجامُالتيُ
اُي نترض تحقيقها فيما بعد بين رالظـواهر األدبيةر بل تقوم على التجربة التي يمارسه

القراء أوًل مع األعمال األدبية. هذ  العالقة الحوارية هي المع ى األول بالنسبة 
 .(13)لتاريخُاألدبر

ُ ُنظر ُفي ُاألدب ُم رخ ُيسعى ُهنا ُ وارJaussُ) «ياوس»من ُخلق ُإلى )
مستمر بين الماضي والحاضر. فقراءته اللاصة للعمل لن ت نهم في خصوصيتها 

ُال ُالتلقيات ُمعها ُاستحضرت ُإذا ُإل ُأن ُوالمال ، ُالعمل. ُلهذا  «ياوس»سابقة
(Jauss ُيستنيدُهاهناُمنُتعريقُرروبينُجيور) (ُكولينغوودرRobinGeorge 

Collingwood)  للتاريخ: رإنَّ التاريخ هو إعادة تشكيل الماضي في ذهن الم رخ
 .(17)رآخراً  وليس شيئاً 

                                                 
(19 ) H.R.Jauss, op, cit 1978, p : 23. 

(13 ) Ibid, PP: 46-47.  

(17 ) Ibid, P: 47.  
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ُتعCollingwood) «كولينغوود»وان القًا من منظور  ُلم ُللتاريخ ُهناكُ( د
معاٍن خالدة، ولم يعد الماضي يعي  بكل ثقله في الحاضر، فمنظورنا الراهن 
يتضمن دائمًا عالقة بالماضي، وفي الوقن ننسه ل يمكن إدراك الماضي إل من 

 .ُوالس الُالمنترضُفيُهذاُالسياقُهو:(02)خاللُالمنظورُالمحدودُللحاضر
 خُاألدب؟(ُتصور ُالجديدُلتاريJauss) «ياوس»كيقُصاغُ .

( طرفًا كامل العضوية في الم سسة Jauss) «ياوس»يمثل القار  في منظور 
أهميته تكمن أساسًا في مساهمته النعالة في ضمان استمرار  ياة  اإلبداعية، إذ إن  

ُرياوسر:ُ ُيقول ُر لته، ُطوال ُلها ُيلضع ُالتي ُالملتلنة ُالتحققات ُعبر النص
ُ ُالعمل ُيدخل ُللقراء ُالنعالة ُللتجربةُرفبالمشاركة ُمتحركة ُاستمرارية ُضمن األدبي

األدبية،ُ يثُلُيكفُاألفقُعنُالتغير،ُويتمُالنتقالُباستمرارُمنُالتلقيُالسلبيُ
إلىُالتلقيُاإليجابي،ُومنُالقراءةُالبسي ةُإلىُالنهمُالنقدي،ُومنُالمعيارُالجماليُ

(esthétique) (01)السائدُإلىُتجاوي ُمنُخاللُإنتا ُجديدر. 

كل تاريخ األدب الجديد تحديًا لدور القار ، لكون األدب موضوعًا منُهناُيش
غير قادر على تقديم وجهة النظر ذاتها لكل قار  في كل  قبة يمنية. ويمكن 

 تحديدُم البُالنموذ ُالجديدُفيماُيلي:
 انعقادُالصلةُبينُالتحليلُالتاريليُوالتحليلُالشكليُالجمالي.   .أ
 والمناهجُالتنسيرية.الربمُبينُالمناهجُالبنائيةُ  .ب

 
                                                 

،ُترجمةُوتقديم:ُجابرُعصنور،ُدارُالنكرُللدراساتُوالنشرُالنظرية األدبية المعاصرةرامانُسلدن،ُ( 02)
 . 177،ُص1771،ُالقاهرة،1ُوالتوييع،ُط

(01 )H.R.Jauss, op, cit 1978, P: 45. 
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اختبار جماليات للتأثير )الناعلية( ل تكون مقصورة على الوصف، وبالغة  . 
ُا ُرال بقة ُأدب ُشرح ُتحسن ُأن ُتست يع ُالذيُجديدة ُننسه ُبالقدر لعليار

ُبه ُالتصالُ تحسن ُبوسائل ُاللاصة ُوالظواهر ُالشعبير، ُراألدب شرح
 .(00)الجماهيري 

ُ ُأن ُالسالنة ُالم الب ُخالل ُمن ُفيُيتبين ُتعتبر ُل ُالنصوصُاألدبية قراءة
(ُمجردُمعرفةُللحقائقُفحسب،ُبلُتقومُعلىُعالقةُ وارية،Iserُ) «إيزر»منظورُ

.ُوأشارُإلىُأنُهذ ُاللاصيةُلُ(06)باعتبارهاُرالمع ىُاألولُبالنسبةُلتاريخُاألدبر
يمكنهاُأنُتصب ُقابلةُلإلدراكُإلُمنُخاللُعالقةُدائمةُمرتب ةُبتأويلُالنص،ُ

ُالتأويلُا ُعملية ُأثناء ُتتشكل ُالتي ُالمعرفة ُتنسير ُفي ُفعال ُبشكل ُيساهم لذي
 . (07)ودراستها

( قد اتلذ منهجًا سليمًا في قراءة، وكذا Jauss) «ياوس»وبناء عليه فِإنَّ 
ُمنهجهاُ ُيمنية ُمر لة ُولكل ُللت ور، ُخاضع ُاألدب ُألن ُاألدب، ُتاريخ تحديث

ُودليل ُالنصُاألدبي، ُمع ُالتعامل ُيهديُاللاصُفي ُميساء ُأوردته ُما ُذل  ُفي نا
ُالنصُاألدبيُمنُالقتصارُ ُمع ُفيُالتعامل ُالنقلة ُتتم ُرهكذا ُفيُقولها: اللواجا
على النص فقم، باعتبار  عالمًا مغلقًا على ذاته، أو الهتمام بالسياق التاريلي 
الجتماعي لألدب، إلى عملية  وارية جدلية بين النص والقار  تربم استمرار 

                                                 
 يعنيُذل ُالوصولُإلىُمنهجُجماليُبإمكانهُملاطبةُالعامةُلُاللاصة. (00)

(06) ُ ُتُرنحو جمالية التلقيهانسُروبرتُياوس، ُالعربُالحكيمُ ديم:وتق جمة، ُمساعديُوعز محمد
  .53ص،0ُلعددابُس،ُبناني،ُمنشوراتُالكليةُالمتعددةُالتلصصات،ُتاية،ُ

  .59المرجعُننسه،ُص (07)
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ُ ُالشأنُ(05)األدبي وبقاء  بتلقي ذل  القار  للنص وتناعله معهرالعمل ُكان ُواذا .
كذل ،ُفماُهيُمساهمةُثنائيةُرالتأثيرُوالتلقيُالجماليرُفيُبناءُأفقُالعملُاألدبيُ

 قصدُالمحافظةُعلىُديناميتهُوديمومته؟

 ثنائية "التلقي والتأثير الجمالي" .3
ُر ُعلى ُاهتماماتها، ُجل ُالتلقير ُرجمالية ُرالتأثيررُتركز ُبين ُالجدليةر العالقة

ُوالمتلقير ُرالنص ُبين ُأو ، دون اختزال هذ  العالقة في أ د (03)ورالتلقير،
، أي دون اختزال العالقة في رالتأثيرر أو رالتلقير و د ، على  ساب (09)طرفيها

ال رف اآلخر كما تنعل جل النظريات األخرى، فهي تنظر إلى هذ  العالقة على 
ةُتحاوريةُومتبادلةُبينُرالتأثيررُالذيُيمارسهُالنصُورالتلقيرُالذيُأساسُأنهاُعالق

ُالتأثيريةُ ُالنص ُببنيات ُننسه ُاآلن ُفي ُمشروطة ُستبقى ُوبهذا ُالمتلقي، يمارسه
ُرفعلُ(03)والتوجيهية ُطبيعة ُتحديد ُفي ُأساسُيتجلى ُبدور ُتقوم ُذل  ُمن ُوأكثر ،

ةُالنعلرُمنصولةُعنُربنيةُردُالقراءةرُوانتا ُالتأثير،ُغيرُأنُهذاُلُيعنيُبأنُربني
النعلر المرتب ة بالمتلقي، ألنَّ النص النني ل يمكن أن يوجد إل بواس ة الوعي 

                                                 
الناديُاألدبيُ ،تلقي النقد العربي الحديث لألسطورة في شعر بدر شاكر السيابميساءُيهدي،ُ (05)

 -13،ُص0227بالرياض،ُالناديُاألدبيُبالرياض،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُبيروت،ُالدارُالبيضاء،ُ
19. 

(26) - W.Iser, l’acte de lecture théorie de l’effet esthétique , traduit de 

l’allemand par evelyna sznyer , éd : pierre. Mardaga . Bruxelles, 1985, 

P :13. 

 ورالتلقير.أالتأثيررُرأي دون اختزال العالقة في أ د طرفيها:  (09)
(03 )- W. Iser, op, cit, PP: 13-14. 
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،ُقدُ(07)الذيُيتلقا ،ُسواءُفيُلحظةُالبث،ُأوُفيُلحظةُالقراءةُوسيرورتهاُالتاريلية
يهمنا في هذا الجانب نوع التأثير الممارس من لدن القار  في النص النني،  ل
 در ما تهمنا العالقة بين نص قد أنجز فعاًل، وبين قار  قد  قق ردود أفعال. بق

وفيُإطارُالثالثيةُالمتكونةُمنُالكاتبُوالعملُاألدبيُوالجمهور،ُفإنُاألخيرُ
ليس مجرد عامل سلبي، ينحصر دور  في النعل المحدد سلنًا، لينمي بدور  طاقة 

ُوليسُباإلمكانُتصورُ ُفيُصنعُالتاريخ، ُالعملُاألدبيُعبرُالتاريخُتساهم  ياة
.ُوبناءُعليهُيمكنُاختصارُتصورُ(62)دون المشاركة الحية ألولئ  الذين وجه إليهم

(ُلتاريليةُالعملُاألدبيُولمجموعُالمنا يمُالمشكلةُلنظريته،ُمنJaussُ) «ياوس»
خالل قولته: رإن العالقة بين العمل والقار  تتقدم في مظهر مزدو ، جمالي 

ُثالثةُ(61)وتاريلير ُعلى ُأبحاثها ُموضوع ُيرتكز ُاألدبي، ُللتواصل ُنظرية ُلبناء ،
ُأيُعمليةُجدلية ُالم لفُوالعملُاألدبيُوالجمهور، ُفيهاُ(60)عناصرُفاعلة: ُتتم ،

 .(66)دائمًا الحركة بين راإلنتا ر ورالتلقير بواس ة التواصل األدبير
                                                 

ُبلملي ، (07) 0216ُهـ/1773) إدريس ُالتلقيُتلقياستعارة الباث واستعارة المم(، ُنظرية ُضمن ،
ُومناظراتُ ُندوات ُسلسلة ُبالرباط، ُاإلنسانية ُوالعلوم ُاآلداب ُكلية ُمنشورات ُوت بيقات، إشكالت

 .127،ُص1770،ُالمغرب -الدارُالبيضاء ،1ط ،07رقم
(62 ) W. Iser, op, cit, PP: 44-45.  

(61) Ibid, P: 45.  
ُانظرُابنُمنظور،ُالجدل: ارتبم الجدل عند صا ب اللسان بمعاٍن  (60) ُوالل ف. ُالنتل، ُمنها: متباينة

واتلذُالجدلُفيُ .126ط،ُبُس،ُص ،ُبابُالالم،ُفصلُالجيمُجدرُ)جدل(،ُب11مصُس،ُمج
البعد الص ال ي معًنى آخر،  يث قال علي بن محمد بن علي الجرجاني: رالجدل هو القياس 

ُوالمسلمات ُالمشهورات ُمن ُالكتابُالتعريفات م(1716/هـ313) الجرجاني، أنظر .رالم لف ُدار ،
 .33،ُص0220العربي،ُط

محمدُمساعديُوعزُ :،ُترجمةُوتقديمنحو جمالية التلقي(،1779ُم/1717هانسُروبرتُياوس،ُ) (66)
 .162ص مرجعُسابق، بناني، العربُالحكيم
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يُمل  هُ(ُ سبُالقتراحُاألخير،ُكماُوردُفJauss) «ياوس»وهكذاُيحاولُ
لتاريخ موجه نحو القار  أن ي سس ارتباطات بين اإلنتا  األدبي والتاريخ العام، 
يقول:ُرإذاُكانُمنُالممكنُفهمُالت ورُاألدبيُداخلُالتغييرُالتاريليُلألنساق،ُواذاُ
ُالظروفُ ُبترابم ُشبيهة ُعملية ُداخل ُالتداولي ُالتاريخ ُفهم ُالممكن ُمن كان

ُأن ُإذن، ُيمكن ُأل ُفيُ نضع أيضاً  الجتماعية، ُاألدبيةر ُوغير ُاألدبية رالسلسلتين
ارتباط يشمل العالقة بين األدب والتاريخ بدون إرغام األدب، خالفًا ل بيعته كنن، 

  (67)علىُأنُيوظفُكنسخُأوُتعليقُلُغير؟
(ُعلىُالبحثُفيُالشروطُالجماليةُالمتوفرةُفيJaussُ) «ياوس»لقدُ ثُ

ألنها تشكل أساسًا لنهم جمالية التلقي، مما يبين أن تاريخُتلقيُالعملُاألدبيُوأثر ،ُ
ُلُتكمنُفيُالنقدُالموجهُإلىُالنظرياتُ النظريةُقدُتميزتُبأهميةُبالغة،ُوقيمتها
ُاألدبيُوموقفُ ُتتعلقُبالمعنىُوالعمل ُتن لقُمنُإشكالية ُبلُفيُكونها السالنة،

 المتلقيُمنُالعمل،ُوكذل ُالركائزُالمنظمةُلصلتهُبهذاُالعمل.

علىُالجدليةُالقائمةُبينُ (Iserايزر)(ُُوJauss) «ياوس»وبهذاُي كدُكلُمنُ
رالتأثيرر ورالتلقير أو بين النص والمتلقي، وي كدان أيضًا أنه من غير الممكن عزل 

 «إيزر»طرفي هذ  الجدلية دون أن تضيع الجدلية ننسها، ومنه ننهم أنَّ اهتمام 
(Iserُُبـرالتأثيررُواهتمام)«ياوس» (Jauss بـرالتلقير ليس سوى توييع للمهام ل )

غير، ضمن  قل من البحث مو د ومتجانس وشامل، ول يمكن إطالقًا أن يكون 
 .(65)دلياًل على اختالف كلي في وجهات نظر المواقف

وهكذاُأجدُننسيُأمامُمنظومةُمنا يميةُتضعُالتلقيُفيُإطارُالتاريخ،ُوتقرأُ
                                                 

 .36ص ،ُترجمةُوتقديمُخالدُالتويانيُوالجالليُالكدية،ُمرجعُسابق،قينظرية التلروبرتُهولب،ُ 67))
ُالدارُالعربيةُللعلوم،ُطمن فلسفات التأويل إلى نظريات القراءةعبدالكريمُشرفي،ُ (65)  ،، ناشرون 1،

 .173،ُص0229
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ُقيمته ُعلى ُوتحكم ُاألدبية، ُالتلقياتُلألعمال ُتاريلية ُخالل ُمن ُالجمالية، ا
ُ ُالقراءاتُعند ُتتلذ ُوبه ( طابعًا مضمونيًا باألساس، Jauss) «ياوس»التعاقبية،

ُ ُيتجه ( وجهة أخرى، فيركز على نظرية رالتأثير الجمالير Iser) «إيزر»بينما
(effet esthétique)ُُالنصُمنُخاللُعملية ُعلىُتشري  ُوينصبُكلُجهد  ،

ُذاتها ُبإبرايُملتلفُآلياتها(63)القراءة ُكيقُيمكنُاعتبارُرأفقُالتوقعرُ(69)، .ُوبهذا
 آليةُمنُآلياتُالتلقيُعندُرياوسر؟ُوأينُتتمثلُفاعليتهُداخلُالنصُاألدبي؟

 (63)أفق التوقع وجمالية التلقي .4

ُ ُاهتم ُجادمير»لقد ُ)هانسُجور  »Hans Georg Gadamerُُبالتاريخ .)
،ُوأصواتُاللبراتُفالُيمتل ُالنهمُإمكاناتهُبوصنهُمدونةُتضمُاإلدراكاتُالسابقة

الحقيقية الشاملة إذا ترك هذ  اللبرات...، ألنها تشكل سندًا رئيسًا ألفق التوقع، 
 «ياوس»الذي تساهم في بلورته تلمينات القار . وقد ت ور هذا األفق عند 

(Jauss  بكونه مدونة تضم معايير تذوق العمل األدبي عبر التاريخ، وتمتل )ُقيمة
(ُيساهمُفيJaussُ) «ياوس»،ُفمنهومُرالتوقعرُ سبُ(67)مقبولةُفيُكلُعمليةُفهم

                                                 
 .179-173،ُصمرجعُسابق،ُمن فلسفات التأويل إلى نظريات القراءةعبدالكريمُشرفي،ُ (63)
،ُضمنُفعل القراءة: بناء المعنى وبناء الذات قراءة في بعض أطروحات إيزرعزيزُطليمات،ُعبدال (69)

ُبالرباط ُاإلنسانية ُمنشوراتُكليةُاآلدابُوالعلوم ُالتلقيُإشكالتُوت بيقات،  ،07سلسلةُرقم ،نظرية
 . 151،ُص1770 ،ـُالمغرب الدارُالبيضاء ،1ط م بعةُالنجاحُالجديدة،

المص لحاتُوالمعنىُ توقعر:ُرأفقُالنتظاررُأوُرالهتمامرُأوُرالنتبا ر،ُإذُتتعددالمقصودُبـرأفقُال (63)
  يثُتـمُاعتمادُمنهومُرأفقُالتوقعرُأوُرالنتظاررُآليةُمنُآلياتُالتلقي. وا د،

ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُطنظرية التلقي أصول... وتطبيقاتبشرى موسى صال ،  (67)  -بيروت ،1،
 .72،ُص0221 لبنان،
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ُاألدب ُتاريخ ُالتلقير(72)إدراك ُرجمالية ُمعرفة ُإلى ُوالوصول ،  يث اعت بر (71)،
ُأستاذ ُ ُهيرمينوطيقة ُفي ُجذور  ُوجد ُوقد ُرياوسر، ُعمل ُفي ُالمركزية األطرو ة

Gadamerُ) «جادمير» ُبرؤية ُويرتبم ُاألدبيJaussُ) «ياوس»(. ُللعمل )
المرتب ةُبتاريليته،ُوبتلقيُالعملُضمنُالعملُننسه،ُوضمنُعالقتهُمعُاألعمالُ

 السابقةُله.ُ
ُباعتبار ُ وما ُننسه، ُيقدم ُل ُفإنه ُالسالنة، ُباألعمال ُيرتبم ُاألدبي ُاألثر دام

لُ، إذ إنَّ جمهور  يكون مستعدًا لتلقيه من خال(70)جديدًا جدة م لقة منبثقة من فراغ
مرجعية من اإلشارات اللفية، فهو يوق، ذكريات لما سبق قراءته، ويضع القار  
ضمنُاستعدادُعاطنيُمسبق.ُعندهاُتبدأُتوقعاتُلوسمُالعملُونهايتهُبالظهور،ُ
وهي توقعات يمكن تثبيتها أو ننيها خالل القراءة طبقًا لقواعد محددة مرتب ة بجنس 

ُروادُالنظرياتُ. واعتمادًا على ال رو (76)النصُأوُنوعه  اتُالمركزيةُالتيُقدمها
ُتبينُلـ ( بأن فاعلية هذا األفق تن لق مسبقًا من التلقي Jauss) «ياوس»السالنة

                                                 
ينبنيُعلىُأساسُعددُمحدودُمنُ ،بروكلمانررمنُالمعلومُأنُتاريخُإ دىُاللغاتُالميتةُ سبُ (72)

اآلثار، وكما أنه سيبقى ناقصًا إذا أراد إخضاعه لقيود الثقافة الحديثة، ألنها تنظر إلى الشعر باعتبار  
شعوبُالثقافةُالحديثةُهوُ: رفالذي يعد أدبًا على وجه العموم عند رأدبًا دون غير ، لقول ربروكلمان

،ُترجمةُتاريخ األدب العربي م(،1753هـ/1693) كارلُبروكلمان، أنظر ثمارُالشعرُبأوسعُمعانيهر.
 . 6،ُص1س،ُ  بالقاهرة،ُ ،6وتقديمُيعقوبُبكرُورمضانُعبدالتواب،ُدارُالمعارف،ُط

ُالتيُمرُمن ُاألدبُمنُالعصرُويبدوُللمتلقيُأنُتاريخُاألدبُهوُالمرا لُأوُالمح اتُاألدبية ها
 الجاهليُ تىُالعصرُالحديث.ُ

 .136مرجعُسابق،ُص ،من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة عبدالكريمُشرفي، (71)
 .32مرجعُسابق،ُص ،هانسُروبرتُياوس (70)

ُإنُالعملُاألدبيُفيُروقدُأكدتُ (76) ُاللواجاُماُجاءُبهُالرائدُرياوسرُفيُمعنىُقولها ميساءُيهدير
ُصدُو ُلحظة ُيهدي، ُميساء ُانظر ُم لق. ُجديد ُشيء ُأنه ُعلى ُننسه ُيقدم ُل تلقي النقد العربي ر 

  .13،ُمرجعُسابق،ُصالحديث لألسطورة في شعر بدر شاكر السياب
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التنسيري للنص،  يث يمكن طرح الس ال  ول التنسير النردي، وتذوق القراء 
الملتلنين، ومستويات القراء والقراءة بشكل ذي معنى فقم، عندما يكون قد أوض  

ُأفقُالتوقعُ سبُأولً  ُفمنهوم ُمنُثم ُالنص، ُتلقيُوتأثير ُأفقُجماليُيحكم ُكل
ُ)ياوس» »Jaussُُيصاغ ُأن ُيمكن ُالذي ُالمرجعي ُرالنسق ُفي ُيتمثل )

ُتجربةُ(77)موضوعيًار ُلكل ُالمرجعي ُالنسق ُريجسد ُطايعي: ُأ مد ُمنظور ُوفي ،
لنهمُمأمولة ومحتملة، بل العنصر الباني والم سس للمعنى في النعل البشري وا

.ُمنُخاللُذل ُيتض ُأنُالميلُنحوُعملُمحدد،ُوهوُماُي لبهُ(75)األوليُللعالمر
الجمهور،ُيمكنُالوصولُإليهُ تىُفيُالوقنُالذيُتغيبُفيهُاإلرشاداتُالواضحةُ

 : (73)من خالل ثالثة عوامل محددة سلنًا بشكل عام
 ـُالتجربةُالقبليةُالتيُيمتلكهاُالجمهورُعنُجنسُالنص. 1
 ألعمالُالسابقةُوموضوعها،ُوالتيُينترضُالعملُالجديدُمعرفتها.ـُشكلُا0

                                                 
(77 )  H.R.Jauss, pour une esthétique de la réception, p:54.  

(75) ُ ُطايعي، ُمالقراءة بالمماثلة في الشعرية العربية القديمةأ مد ُط، ُياوية، ُالرباط1نشورات ،- 
 .72ص،0229ُالمغرب،ُ

،ُجماليات التلقي دراسة في نظرية التلقي عند هانز روبرت ياوس وولفغانغ إيزرساميُإسماعيل،ُ (73)
 . 77،ُص0220 القاهرة، ،1المجلسُاألعلىُللثقافة،ُط

العالمُالتلييليُوالواقعُإدراكُالتعارضُالحاصلُبينُالوظينةُالشعريةُوالوظينةُالعمليةُللغة.ُأوُبينُ 6
اليومي. ويتض  م دى هذا التعارض في أنه لم يكن باست اعة القار  تحديد المواصنات الجمالية 

اختالفيةُ ، بين وظينة لغة شعرية تلتزن قيماً ةلألدب،ُماُلمُيكنُفيُمقدور ُإدراكُنوعُالمنارقةُالقائم
ُ ذات فعالية قصوى، وبين وظينة لغة واقعية. أنظر، أ مد القراءة بالمماثلة في الشعرية طايعي،

ُالعربية القديمة ُسابق،، ُ . نقالً 05ـ 10ص مرجع ُمنتاح، ُمحمد  تحليل الخطاب الشعري،عن
 . 160ـُ 16ص،1735ُالمغرب،ُ -،ُالدارُالبيضـاء1،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُطاستراتيجية التناص
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، والتي تكون متا ة (79)ـُالتعارضُبينُوظينةُاللغةُالشعريةُووظينةُاللغةُالعملية6
 للمقارنة. دائمًا للقار  الن باعي أثناء القراءة بكونها افتراضاً 

ُ ،ُ( ينترض في القار  أن يكون Jauss) «ياوس»ي نهم من هذا، أن  ذا
ُللسننُ ُوتبنيه ُللنصوص، ُمعاشرته ُجراء ُالمكتسبة، ُالمعرفة ُمن ُمعقول ُأو كبير

، التي تميز جنسًا أدبيًا عن اآلخر، ول ت كتسب هذ  المعرفة إل بواس ة (73)الننية
استلدامها وتداولها من خالل نصوص ملتلنة، ويكون القار  مدركًا لتوالي 

ُإ ُببصيرته ُيننذ ُ يث ُالزمان، ُفي ُأوُالنصوص ُباختاللت ُتأتي ُنصوص لى
تشويشات جديدة على التقاليد الننية القديمة، ثم يلتقم هذا القار  تل  البذور الننية 

،ُ(77)الجديدة التي تقوى على طرح تساؤلت جديدة على التوقعات التقليدية المعهودة
وبذل  فالسنن اللغوي هو ما يساعد المتلقي على قراءة النص والوقوف عند 

 ه.توقعات
(ُإلىُأصلُمنهومُأفقُالتوقعُبقوله:ُرإنُمنهومJaussُ) «ياوس»لقدُأشارُ

ُرياوسر ُعليه ُيعتمد ُالذي ُالتوقعر يقوم بدور مركزي في نظرية  (Jauss) رأفق

                                                 
انتقدُهذاُالمنهومُ رروبرتُهولبرها إلى كون ميساءرُيهديُاللواجاُلنتنُاهتمامرويجدرُبالذكرُأنُ (79)

رنظامُمنُالعالقاتُأوُجهايُعقليُيست يعُفردُافتراضيُأنُيواجهُبهُ :ووصنهُبالغموضُوعرفهُبأنه
ُفإنهُلُيشتملُعلىُالقيمُفحسب،ُبلُعلىُالر باتُوالم البُوال موحُكذل .ُ أيُنصر.ُمنُهنا

مرجعُ ،الحديث لألسطورة في شعر بدر شاكر السيابتلقي النقد العربي  أنظرُميساءُيهديُاللواجا،
 .13سابق،ُص

 أدبيًا محضًا. اللصائص الننية والجمالية للنص األدبي، والتي تجعل من عمل ما عمالً  (73)

،ُضمنُنظريةُالتلقيُإشكالتُوت بيقاتُنظرية التلقي والنقد األدبي العربي الحديثأ مدُبو سن،ُ (77)
ُوالعل ُاآلداب ُكلية ُومناظراتمنشورات ُندوات ُسلسلة ُبالرباط ُاإلنسانية ُالنجاحُ 07رقم وم م بعة

 . 07،ُص1770 المغرب، -الدارُالبيضاء ،0الجديدة،ُط
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،ُ(52)التلقي، يرجع في أصله إلى رهوسرلر علمًا بأنه يستعمله لتحديد التجربة الزمنية
ُيشي م ورًا له. (Jauss) ويكون رياوسر ر مص ل  األفق المعي  المقترن ول

إلىُكيفياتُالرؤية،ُالتيُ بالتوقع فقم، إلى أفق الزمنية النينومينولوجية، بل أيضاً 
ُالمتعلقةُ ُاإلشكالت ُمن ُمجموعة ُيجيبُعن ُأن ُاست اع ُوقد ُرياوسر، ُبها جاء
بالعمل األدبي من بينها كيق است اع القار  أن يتناول النص بمعزل عن ظروفه؟ 

اع األثر اإلجابة عن ما است اعن أن تجيب عنه اآلثار األخرى التي وكيقُاست 
ُاألنا لم تتحقق. قال رياوسر: رإن المعي  الذي أصب  موضوعاً  ُنظر ،ُ(51)في

ُغيرُ سيظهر منظورًا إليه من ياوية خاصة، يمتل  أفقاً  ُاإلمكانات ُمن يتحدد
ُمنُيتكون من و  المحققة. فما يدرك وفق انتبا  معين، يمتل  أفقاً  ُخلفية اجهة

ُوعدمُ الالتوقع تعرض نسباً  ُالبروي ُومن ُوالغموض، ُالوضوح ُمن ملتلنة
 . (50)البروير

(ُالعالقةُبينُاألدبُوالجمهورُبقوله:ُرإنJaussُ) «ياوس»وبهذا،ُلُيستنندُ
،ُ(56)لكلُأثرُأدبيُجمهور ُاللاصُيمكنهُأنُيتحددُبواس ةُالتاريخُوعلمُالجتماعر

سم الذي يعي  فيه، وبتصورات جمهور  وايديولوجيته، وأنَّ وأنُكلُكاتبُيتأثرُبالُو
                                                 

(52 )- H.R Jauss, op, cit,1978, P: 14. 
يقصد بالمعي  أفق التوقع الجتماعي، أي تل  الم ثرات الجتماعية التي كانن مسببًا في بروي  (51)

 العملُاألدبي.
(50 ) H.R Jauss, op, cit, 1978, P: 14. 
(56) ُ ُتُرنحو جمالية التلقيهانسُروبيرتُياوس، ُالعربُالحكيم ديم:وتق جمة، ُمساعديُوعز  محمد

 .39بناني،ُمرجعُسابق،ُص
منُ ترى رنظرية التلقير أن مسعاها إلقامة وساطة جديدة بين تاريخ األدب والبحث الجتماعي سيتم   

هانسُالمعتمد قصد تأويل األدب تأوياًل تاريليًا. أنظر  رأفقُالتوقعرذيُقامُبهُالدور المركزي ال خالل
 .75صمرجعُسابق،ُ م(،1779هـ/1717روبرتُياوس،ُ)
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ُتتوقعهُالنئةُالمستهدفةُ شرطُالنجاحُاألدبيُرهينُبمدىُرتعبيرُاألثرُاألدبيُعما
،ُذل ُأنُالمسارُالحتميُلآلثارُاألدبيةُ(57)منه،ُومدىُقدرةُهذ ُالنئةُفيُمواجهتهر

ظهورها،ُولكنهاُتعملُعلىُيأخذُاتجاهينُاثنين:ُفهناكُآثارُلُتجدُجمهورهاُفورُ
ُينرضُـتشكيله تدريجيًا، من خالل خلللتها التامة ل ُو ين ُالمألوف، ُالتوقعر رأفق

رأفق التوقعر الجديد وجود  بعد ذل ، وينتشر انتشارًا واسعًا، فإنَّ قوة المعيار 
ُالجمهورُ ُأنُتتجلىُمنُخاللُإقدام ُيمكنها ُالشكل، ُتعديلهُبهذا الجماليُالذيُتم

،ُفاآلثارُاألدبيةُتتميزُباليدواجيةُمنهاُماُيساهمُفيُتشكيلُ(55)ارُاألدبيةعلىُاآلث
 قرائها، ومنها ما لها قراء يقومون بإبراي طابعها الجمالي. 

(ُقدُأشارُإلىُالصيرورة،ُوكذاُالسيرورةُالتناعليةJaussُ) «ياوس»واذاُكانُ
القًا من منا يم بين العمل األدبي وتجربة القار  ضمن مسمى رأفق التوقعر، ان 

إجرائيةُسابقة،ُفإنهُسيأخذُاآلنُبعينُالعتبارُفاعليةُاأليمنةُالثالثةُالتيُتتضمنهاُ
ُوماُ ُاأليمنة؟، ُهذ  ُسمات ُفما ُالتوقعر. ُبـرأفق ُعالقتها ُضوء ُفي ُالتلقي، عملية

 خصوصياتها؟،ُوأينُتتجلىُفاعليتهاُداخلُرجماليةُالتلقير؟
( إلى أنَّ إجراءات Jauss) «ياوس»نُيشير رعاطف أ مد الدرابسةر نقاًل ع

(ُتنرضُعلىُالمتلقيُفترةُيمنيةُتنصلُبينJaussُ) «ياوس»عمليةُالتلقيُعندُ
الم لف والقار . وهذ  اإلجراءات هي: إجراء القراءة الجمالية واجراء القراءة 

                                                 
 .39صمرجعُسابق،ُ م(،1779هـ/1717هانسُروبرتُياوس،ُ)( 57)

ُالن ُهذ  ُأن ُإلى ُاإلشارة ُبالت اـتجدر ُاألدبي ُالنجاح ُتربم ُالتي ُالختزالية ُالموضوعية ُبينُزعة بق
مشروعُاألثرُاألدبيُوتوقعُفئةُاجتماعية،ُتعتبرُعلىُالدوامُمصدرُإ را ُفيُعلمُاجتماعُاألدبُ
  ينُتض رُإلىُتعليلُالسببُفيُالتأخرُالم قنُأوُالدائمُلتأثيرُاآلثارُاألدبية.ُأنظرُهانسُروبيرت

 .39ياوس،ُمرجعُسابق،ُص
 .39ابق،ُصمرجعُس،ُنحو جمالية التلقيياوس،ُ هانسُروبيرت( 55)
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ُالتاريلية ُالقراءة ُواجراء ُالتنسيرية ُقولهُ(53)السترجاعية ُمعنى ُما ُفي ُوأضاف .
( إلى أن كل إجراء من اإلجراءات السابقة ين وي على Jauss) «ياوس»ريشيرُ

ُالنصلُبينُاآلفاقُ ُفيُتشكيلُاألفقُاآلخر،ُومشكلة أفقُمعين،ُوكلُأفقُيسهم
ُبسهولةر ُيمكنُ لها ُتأويلية ُللتنسيرُضمنُعملية ُهذ ُ(59)الثالثة ُباعتبار ُوذل  .
 ة:اآلفاقُتتضمنُثالثةُأيمنةُمتشكلةُمنُثالثُقراءاتُمتوالي

وهوُخاصُبتشكلُأفقُ (Perception Esthétique)ـُيمنُاإلدراكُالجمالي:ُ 1
قراءة ت ترجم الدهشة أو اإلعجاب النني الذي يستشعر  القار  لحظة شروعه في فهم 

 المكوناتُالننيةُللنص.ُ
من هنا يمكن القول إنَّ رجمالية التلقير تلضع بشكل أو بفخر أل اسيس 

 املهاُمعُالنصُاألدبي.ُومشاعرُالمتلقيُأثناءُتع
ُيمنُالتأويلُالستعاديُأوُاإلرجاعي: 0  (Interprétation Rétrospective) ـ

وهوُخاصُبتشكلُأفقُالقراءةُالثانية.ُ يثُيتمُالشروعُفيُتسويغُالدهشةُالجماليةُ
.ُفيُ ينُ(53)للنهمُوالتأويل عبر قراءة إرجاعية تصب  معها التجربة الجمالية أفقاً 

 األفقُالجديدُالمتولدُمنُالقراءتينُالسابقتينُإلىُتشكيلُيمنُثالثُهو:ي ديُإقرارُ
6 ُ ُالزمنُالتاريلي: ُالزمنُالذيُي ديُإلىُبناءُ (Lecture Historique)ـ وهو

قراءة تنرض على القار  أن يلضع النص لشروط تكونه التاريلي موضوعيًا وفنيًا 

                                                 
(53) ُ ُالدرابسة، ُأ مد ُالكتبُقراءة النص الشعري الجاهلي في ضوء نظرية التلقيعاطف ُعالم ،

 .37،ُص0223 عمان،ُالقدس، ،1الحديث،ُجداراُللكتابُالعالمي،ُط

 .37ص،ُقراءة النص الشعري الجاهلي في ضوء نظرية التلقيعاطفُأ مدُالدرابسة،ُ (59)

 .07ص ،ُمرجعُسابق،ثلة في الشعرية العربية القديمةالقراءة بالمماأ مدُطايعي،ُ (53)
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، إنَّ هذا األفق (57)مرا لُت ور )جماليًا( بهدف استيعاب آفاق دللته التاريلية و 
ُبشكلُ ُبدور ، ُيسهم ُأفقُجديد ُبلُيكشفُعن ُالسالنتين، ُالقراءتين ُأفقي ُيلغي ل
كبير، في بناء معنى النص، واخضاعه لمت لبات رجمالية التلقير لذل  ي نرض على 
متلقي النص أن يكون ذا مقدرة على القيام بالتحديد الدقيق لللصوصيات الننية 

ُاأل ُوالمساهمةُللعمل ُالسابقة، ُالدراسات ُآفاق ُشكلتها ُالتي ُالتاريلية، ُوأبعاد  دبي
(apport) ُُإلىُأيُمدى ُوبهذا، ُالزمنية. ُوقياسُمسافته ُالعملُالجديد، فيُبلورة

 ساهمنُرالمسافةُالجماليةرُفيُتحققُأفقُتوقعُالقراءُداخلُالعملُاألدبي؟
 ي المسافة الجمالية 5

ُأقامُيجدر بالذكر أنَّ أي قار  يم ُسواء ُتوقعر، ُرأفق ُبفخر ُأو ُبشكل تل 
ُللتحققُ ُاألفق ُهذا ُوقابلية ُأثناء . ُأو ُاألدبي ُالعمل ُقراءة ُفي ُالبدء ُقبل بتشكيله
نسبيةُومرتب ةُبذكاءُالم لفُوقدرتهُعلىُاإلمساكُبحركيةُاللناءُوالتجليُداخلُ

(ُفيُهذاُالصدد،ُبأنُتحققُرأفقJaussُ) «ياوس»فضاء النص الشعري، ويرى 
قعر القار ، بدرجة كبيرة في النص، عالمة واضحة على بساطة هذا النص، تُو

ُالنصوصُالنم يةُالتيُلُتمتل ُأيةُقيمةُجماليةُمضافة.ُإنُ وانتمائهُإلىُدائرة
(ُرمنُمجالُفنJaussُ) «ياوس»األثرُاألدبيُفيُهذ ُالحالةُيقتربُمنُمنظورُ

 .(32)الوصناتُالجاهزةر
ُاألمرُإلىُأنُاألعم ُهيُتل ُيشيرُهذا ُبالتقديرُوالللود، ُالجديرة الُاألدبية

ُذل ُ ُتم ُسواء ُالقراء، ُمعظم ُلدى ُالسائد ُالتوقع ُأفق ُاتجا  ُتغيير ُفي ُتنج  التي
                                                 

(57) ُ ُالدرابسة، ُأ مد ُسابق،ُقراءة النص الشعري الجاهلي في ضوء نظرية التلقيعاطف ُمرجع ،
  .35ص

  .33صمرجعُسابق،ُ ،نحو جمالية التلقيم(،1779ُهـ/1717هانسُروبرتُياوس،ُ) (32)
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ان القًا من التجديد في البناء الشكلي للعمل، أم عبر عمق ال رح النكري لقضايا . 
(ُعلىJaussُ) «ياوس»ومنُأجلُالتأكدُمنُمدىُتحققُرأفقُتوقعرُالقراءُاعتمدُ

 منهومُرالمسافةُالجماليةر.
 (Anesthétique Distance)واذاُقامُالمرءُبإطالقُمسمىُرالمسافةُالجماليةرُ

على النرق بين أفق توقع مع ى ومظهر العمل األدبي الجديد، والذي قد ي دي 
منُخاللُتجاهلُاللبراتُ( change of Horizons)تلقيهُإلىُرتغييرُفيُاألفقرُ

ُم ُأو ُفالمسافةُ(31)ن خالل رفع اللبرات الحديثة إلى مستوى الوعيالمألوفة، ،
الجمالية يمكن أن تحدد موضوعيًا بشكل تاريلي مصا بة لردود أفعال الجمهور 
ُأوُ ُالتدريجي ُوالنهم ُالصدمة، ُالرفضُأو ُأو ُالمباشر ُكالنجاح ُالنقدية واأل كام

ُالعملُاألدبيُف ُبها ُالتيُيقـوم ُالمشروطة ُالموافقة ُالتاريليةُالمتأخرُأو يُاللحظة
ُتقدمُ ُاألول، ُانتظاراتُجمهور  ُمعارضة ُأو ُإ باط ُأو ُتجاوي ُأو ُبإشبـاع لظهور 
بشكل واض  محددًا لتحديد قيمته الجمالية، فالمسافة بين رأفق التوقعر والعمل )...( 

ُالتلقي ُجمالية ُ سب ُاألدبي ُللعمل ُالننية ُالسمة ُالذيُ(30)تحدد ُالس ال ُأن ُإل .
اُالمقامُيتمثلُفيماُيلي:ُإلىُأيُ دُساهمُرالنزياحُالجماليرُينرضُننسهُفيُهذ

 فيُبناءُرأفقُتوقعرُالنصُاألدبي؟ُ

 ي االنزياح الجمالي 6
ُ ( على هذا المنهوم لقياس درجة التوتر بين قار  Jauss) «ياوس»اعتمد

متشبعُبحمولتُفنيةُوثقافيةُوبينُنصُعنيدُلُيستجيبُبسهولةُلتل ُالنتظاراتُ
 عات.والتوق

                                                 
 .75،ُمرجعُسابق،ُصجماليات التلقيساميُإسماعيل،ُ (31)
 .لصنحةُننسها،ُالمرجعُننسها (30)
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قد يستسلم القار  أمام هذا التوتر، فيكف عن قراءة النص، وقد يرفع بدور  
ُقدُتغيرُ ُليجدُننسهُأمامُمعاييرُجديدة شعارُالتحديُفيستمرُفيُقراءتهُبمرونة؛
أفقُانتظار .ُوعلىُهذاُاألساسُفإنُهذاُالمنهومُيعدُأداةُأساسُيعتمدُعليهاُفيُ

 (ُبقوله:Jaussُ) «ياوس»التأريخُلألدب.ُويعرفهُ
المسافةُالناصلةُبينُرأفقُالتوقعرُ cart esthétiqueéرواذا سمينا رانزيا ًا جماليًار 

الموجود سلنًا، وبين العمل الجديـد الذي يحدث تلقيـه رتغيرًا في األفقر، بتعـارضه 
تبلغ مستوى  .معبرُعنهاُألولُمرة .مع التجارب المألوفة أو بجعل تجارب أخرى 

ُ النزياح الجمالي قياسـًا إلى ردود أفعال الجمهـور )نجاح مباشر، الوعي؛ُفإنُهذا
ُمنُالممكنُأنُيصب ُ ُتدريجيُأوُب يء(، ُفهـم ُاألفراد، ُموافقة رفضُأوُصراع،

 .(36)معيارًا للتحليل التاريلير
ُأوُ ُلتوقعُجمهور ُاألول،ُوقدُيتجـاوي  وقدُيستجـيبُاألثرُاألدبيُفورُظهـور 

ُال ُهذ  ُأوُيعارضه، ُاألثرُاألدبيُمعُالجمهورُتزودُيليبه ُالتيُيتناعلُبها كيفية
ُعنُ ُالناتج ُاألفقر ُورتغيير ُالسابقة. ُالجمالية ُقيمته ُعلى ُللحكم ُبمعيار المتلقي
استقبالُاألثرُاألدبيُالجديد،ُتحددُلجماليةُالتلقيُاللاصيةُالجماليةُاللالصةُألثرُ

 . (37)أدبيُما
ُلهذا ُالجمالية ُالقيمة ُمعالم ُتتشكل ُهنا العمل ان القًا من ضبم الهوة  من

الناصلة بين رأفق توقعر القار  ورأفق توقعر النص، فكلما كانن درجة خيبة رأفق 
توقعر القار  قوية في عمل أدبي ما، يتم اعتبار ذل  م شرًا إيجابيًا على قيمته 
الننية الجمالية العالية، سيرًا مع الرأي القائل: ربقدر ما يكون الحل غير منتظر، 

                                                 
(36 ) H .R.Jauss : op , cit, 1978. P: 53. 

 .35،ُمرجعُسابق،ُصنحو جمالية التلقيم(،1779ُهـ/1717هانسُروبرتُياوس،ُ) (37)
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. نظرًا لما سيكون لها من أثر كبير في  ثِ  القار  (35)بقدر ما تكون اللذة قويةر
ُ ُالتصورات ُوتهذيب ُتنقي  ُالقائمة،ُ (conceptions)على ُالجمالية والمعايير

وتعويضها بأخرى أكثر مالءمة عبر إخضاعها الدائم والمستمر لالختبار من خالل 
ومت ورة،ُوهيُشبيهةُبـ:ُرتجربةُأعمىُمواجهتهاُومقارنتهاُبأشكالُإبداعيةُجديدةُ

اص دمُبحاجزُفأدركُبذل ُالوجود،ُفبمعاينتناُلل أُفرضياتنا،ُنتمكنُمنُالدخولُ
ُالتيُ ُاإليجابية ُالتجربة ُهو ُأخ ائنا ُفتصحي  ُرالواقعر، ُمع ُعالقة ُفي  قيقة

.ُيمكنُتحديدُرالنزياحُالجماليرُبينُاألفقُالسائدُوالعملُ(33)نستللصهاُمنُالواقعر
لجديدُمنُخاللُالتحليلُالدقيقُلملتلفُردودُالنعلُالصادرةُعنُالجمهورُالال قُا

ُتلر ُعنُ ُل ُفعل ُوهيُردود ُبه، ُاللاصة ُالنقدية ُاأل كام ُوكذا ُالمقروء، للعمل
الحالت اآلتية: التأكيد أو التلييب أو التغيير. من هنا فإنَّ رالنزياحر الموجود بين 

ُالسابقة،ُُو ُتقدمهُمنُمعاييرُمألوفةُورأفقُمتغيرر،ُيو يُبهُرالتجربةُالجماليةر ما
العملُالجديد،ُيحددُبالنسبةُلجماليةُالتلقيُال ابعُالننيُاللاصُبكلُعملُإلُأنهُ
 ين تتقلص مسافة هذا النزياح، ويستجيب العمل النني لما كان يتوخا  القار ، 

 .(rel’art Cuisenai) (39)فإنهُيقتربُمنُمجالُرفنُالوصناتُال بليةر
(ُثنائيةُرالس الُوالجوابرJaussُ) «ياوس»ولرصدُنوعيةُهذاُالنزياحُاعتمدُ

ُرأفقُتوقعرُ ُفيُخدمة ُرالس الُوالجوابر ُأينُتتمثلُمساهمة ُوبناءُعليه الجمالية.
ُوكيقُساعدتُ ُوالقراء؟ ُالعمل ُبين ُالتناعل ُنوعية ُتبري ُوأين النصُوالجمهور؟

 ىُالشتغال؟ُاألداة  اإلجرائية األداة  التأويلية عل
                                                 

(35) U.Eco : l’œuvre ouverte. Traduit de l’talien par chantel roux de bézieux 

avec le conours d’André Boncoure chliev, éd Seuil, paris, 1965. P : 100. 

(33 ) H .R.Jauss : op , cit, 1978.PP: 74 – 75. 
(39 ) Ibid.P : 53. 
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 ثنائية "السؤال والجواب" الجماليةـُ 9
إذاُكاننُرجماليةُالتلقيرُتهتمُبرصدُطبيعةُالتناعلُبينُالعملُاألدبيُوالقراءُ
ُالحاضرةُ ُالتناعلُبينُالتجربة ُنوعية ُفيُاآلنُننسهُبرصد ُتهتم ُفإنها المتعاقبين،

(ُعلىُاألداةJaussُ) «ياوس»والتجربةُالماضيةُللعملُاألدبي.ُوللقيامُبذل ُيعتمدُ
ُالتوقعُ ُبأفق ُترتبم ُآلية ُباعتبارها ُوالجوابر، ُرالس ال ُثنائية ُفي ُالمتمثلة التأويلية
وتدققه. وبعبارة أخرى فإنَّ منهوم راألفقر أداة إجرائية تمكن األداة التأويلية من 
ُبالمظهرُالذيُكانُعليهُ ُتشكيلُرأفقُالتوقعر ُرإنُإعادة ُيقولُرياوسر: الشتغال،

للحظة التي تم فيها في الماضي، إبداع العمل وتلقيه، تمكن، فضاًل عن ذل  فيُا
منُطرحُاألسئلةُالتيُأجابُعنهاُالعمل،ُوكذاُإعادةُاكتشافُالكيفيةُالتيُاست اعُ

ُالمتلقيُ(33)أن ينظر بها قار  العصر لهذا العمل وأن ينهمهر ُيبري ُثم ُومن .
ُالختالفُالتأويليُبينُالم ُاألثرُبوضوحُ سبُرياوسر، اضيُوالحاضرُفيُفهم

 .(37)األدبي،ُويدركُتاريخُتلقيهُالذيُيعيدُبناءُالصلةُبينُاألفقين
 خالصة:

لقد تبدل منهوم القراءة مع رجمالية التلقير كليًا من التصور الذي يرى أنَّ 
 (interprétant)النص يحمل في ذاته معًنى موضوعيًا خالدًا، يكني الم ول 

ُللكشف ُملتلفُالمعانيُالمحتملةُ الغوصُفيُأعماقه ُلمعايشة ُإلىُمحاولة عنه،
ُيمكنُ ُأوُعبرُما ُالقراءة، ُإلُمنُخـاللُطاقة ُوالتيُلُتحققُذاتها الكـامنةُفيه،
تسميتهُبثنائيةُرالس الُوالجوابرُالجماليةُالتيُتجمعُالمتلقيُبالعملُاألدبي.ُ يثُ

ُإقصا ُضرورة ُمن ُفيه ُان لق ُ ديث ُتاريخ ُتأسيس ُرياوسر ُاألفكارُاست اع ء
                                                 

(33 ) H .R.Jauss : op , cit, 1978. P: 58. 
 .90مرجعُسابق،ُص،ُنحو جمالية التلقيم(،1779ُهـ/1717هانسُروبرتُياوس،ُ) (37)
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ُالتقليديتينُ ُاإلنتا ُوالتمثيل ُوتأسيسُجمالية ُالتاريلية ُالموضوعية ُللنـزعة المسبقة
على أساس جمالية الوقع المنتج والتلقي. والذي اعتمد على ع دة منا يمية من 
ُالجمالير،ُ ُرالنزياح ُالجماليةر، ُرالمسافة ُالجمالير، ُوالتلقي ُرالتأثير ُثنائية بينها:

 والجوابرُالجماليةُمنُثمُنللصُإلىُمجموعةُمنُالستنتاجات:ثنائيةُرالس الُ
  :هناك العديد من أسس التلقي وآلياته تعد جزءًا من التحليل البالغي ومنها

 رالنزياحرُورالتغييررُورالتواصلرُورالتأثيرر.
  إذا كان منهج التلقي يهتم بدراسة التأثير الجمالي للعمل النني عمومًا، والشعري

ُا ُوجه للصوص، فإنَّ التحليل البالغي يرتكز على التأثير البالغي على
 للل ابُاإلقناعي.ُمنُهناُفكالهماُينشغالنُببنيةُتأثيريةُنصية.

 ُالل ابُفيُ ما دامُالتأثيرُالبالغيُيرتبمُبردودُالنعلُوالمواقفُالتيُيحدثها
ُيرتبمُبذل ُمنُأفعالُاجتماعية،ُفإنُمنهجُالتلقيُيراعيُردُو دُالمتلقين،ُوما

 أفعالُالقراءُمنُخاللُآلياتُأفقُالنتظار.ُ
  إن التأثير البالغي تأثير عملي غير جمالي، لكنه ي بنى ان القًا من آليات

 جمالية.

 ُُالبالغة ُمن ُاستناد ُكما ُالحجاجية، ُالبالغة ُمن ُاستناد ُقد ُالتلقي ُمنهج إن
 ا.الكالسيكيةُمثلُبالغةُرعبدالقاهرُالجرجانيرُور ايمُالقرطاجنيرُوغيرهم

  شكلن اإليديولوجية جوهر التحليل البالغي عند رياوسر، ان القًا من  ديثه
عن الوظينة الجتماعية لألدب التي تتجلى في تدخ ل اللبرة األدبية الجمالية 

 للمتلقيُفيُأفقُتوقعُ ياتهُاليومية.ُ
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 ي المصادر والمراجع العربية 1
 المصادر:

 دارُصادرُ "لسان العرب"،منظور،ُ أبوُالنضل،ُجمالُالدينُمحمدُبنُمكرمُابن
 .1ُ،0222بيروت،ُط

 ُ،0220،ُدارُالكتابُالعربي،ُطُ"التعريفات"علي،ُالجرجاني. 
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 المراجع:
 الشركةُالعربيةُ "مناهج النقد األدبي الحديث"،الشيخ،ُ ،إبرا يم،ُالسعافينُوخليل

 .1ُ،0212المتحدةُللتسويقُوالتوريدات،ُط
 ُ ُبو سن، ُنظريةُ ية التلقي والنقد األدبي العربي الحديث"،"نظر أ مد، ضمن

ُبالرباطُ ُاإلنسانية ُوالعلوم ُاآلداب ُكلية ُمنشورات ُوت بيقات ُإشكالت التلقي:
 . 0ُ،1770م بعةُالنجاحُالجديدة،ُط 07سلسلةُندواتُومناظراتُرقم

 ُ ُطايعي، منشوراتُ "القراءة بالمماثلة في الشعرية العربية القديمة"،أ مد،
 .1ُ،0229ط ياوية،

 ُ ُبلملي ، "استعارة الباث واستعارة المتلقي"، ضمن نظرية التلقي إدريس،
ُسلسلةُإشكاالت وتطبيقات ُبالرباط، ُاإلنسانية ُاآلدابُوالعلوم ُمنشوراتُكلية ،
 .1770،ُالدارُالبيضاء،07ُندواتُومناظراتُرقم

  ،راتُمنشُو "،"التلقي في النقد، البحوث اإلعجازية نموذجاً السعدية، عزيزي
 . 6ُ،0223جمعيةُواديُالحجا ،ُط

  ، ُالثقافيُ وتطبيقات"، "نظرية التلقي أصول...بشرى، موسى صال المركز
 .1ُ،0221العربي،ُط

 ُ،ترجمةُوتقديم:ُجابرُعصنور،ُدارُ "النظرية األدبية المعاصرة"،رامان،ُسلدن
 . 1ُ،1771النكرُللدراساتُوالنشرُوالتوييع،ُالقاهرة،ُط

 ُ،ترجمةُوتقديمُخالدُالتويانيُوالجالليُالكدية،ُ رية التلقي"،"نظروبرت،ُهولب
 .1ُ،1777منشوراتُعالمات،ُط

 ُ،جماليات التلقي دراسة في نظرية التلقي عند هانز روبرت سامي،ُإسماعيل"
 .1ُ،0220،ُالمجلسُاألعلىُللثقافة،ُطياوس وولفغانغ إيزر"
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  ،دارُاآلفاقُ صر"،"قاموس مصطلحات النقد األدبي المعاسمير، سعيد  جايي
 .1ُ،0221العربية،ُط

 ُ ُالدرابسة، ُأ مد "قراءة النص الشعري الجاهلي في ضوء نظرية عاطف،
 .1ُ،0223عالمُالكتبُالحديث،ُجداراُللكتابُالعالمي،ُط التلقي"،

 ُ،فعل القراءة: بناء المعنى وبناء الذات قراءة في بعض عبدالعزيز،ُطليمات"
ُالتلق أطروحات إيزر"، ُنظرية ُكليةُضمن ُمنشورات ُوت بيقات، ُإشكالت ي

 ،ُط07اآلدابُوالعلومُاإلنسانيةُبالرباط،ُم بعةُالنجاحُالجديدة،ُسلسلةُرقم

1770 . 
 ُ ُشرفي، ُالعربيةُ "من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة"،عبدالكريم، الدار

 . 1ُ،0229للعلوم ـ ناشرون، مشورات الختالف، ط
 ُ ُبروكلمان، ُيعقوبُبكرُورمضانُ العربي"،"تاريخ األدب كارل، ترجمةُوتقديم

 ،ُبُس.6ُ،ُط1عبدالتواب،ُدارُالمعارف،ُ 
 ُ ُالمبارك، ُللدراساتُ "استقبال النص عند العرب"،محمد، ُالعربية الم سسة

 .6ُ،1777والنشر،ُط
 ُ،1ُشركةُوتوييعُالمدارس،ُط "النص من القراءة إلى التنظير"،محمد،ُمنتاح،

0222. 

 ُ،المركزُالثقافيُ الخطاب الشعري، استراتيجية التناص"،"تحليل محمد،ُمنتاح
 .1ُ،1735العربي،ُالبيضـاء،ُط

 ُ ُعباسُعبدالوا د، "قراءة النص وجماليات التلقي، المذاهب الغربية محمود،
 .1773 ،1،ُدارُالنكرُالعـربي،ُطالحديثة وتراثنا النقدي دراسة مقارنة"
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 ُ،ُمنشوراتُالقرن الرابع الهجري التلقي في النقد العربي في مراد،ُ سنُف وم،
 .60،ُص0216الهيئةُالعامةُالسوريةُللكتاب،ُويارةُالثقافةُـُدمشق،ُ

 ُ ُيهديُاللواجا، "تلقي النقد العربي الحديث لألسطورة في شعر بدر ميساء،
الناديُاألدبيُبالرياضُوالمركزُالثقافيُالعربيُبيروت،ُالدارُ شاكر السياب"،
 .1ُ،0227البيضاء،ُط

 ترجمةُوتقديم:ُمحمدُمساعديُ "نحو جمالية التلقي"،وبيرت،ُياوس،ُهانسُُر
وعزُالعربُالحكيمُبناني،ُالعددُالثاني،ُ يابُال بعةُوالسنة،ُم بعةُاألفقُـُ

 .فاس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113

 ي المراجع األجنبية 2
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 ي المجالت األجنبية 3
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 المقدمة
إنَّ شرف األمم في رقي لغاتها وتقدمها، ورقي لغة األمة وتقدمها يكون في 
مسايرتهاُللعلومُالحديثة،ُفنيُقوةُاللغةُقوةُلألمةُالناطقةُبها،ُوفيُضعنهاُضعفُ
لها. وي عدُّ البحث العلمي السمة األساسية، و جر الزاوية لت ور المجتمعات 

يةُفيُالجامعاتُإلعدادُالبا ثينُالقادرينُعلىُوتقدمها؛ُ يثُتنتت ُاألقسامُالعلم
البتكارُواإلبداعُفيُالمجالتُالعلميةُالملتلنة،ُوفيُمقدمتهاُ وسبةُاللغةُالعربية؛ُ
فالحوسبةُمس وليةُ ضاريةُليمةُلت ورُاللغةُالعربيةُوبقائها،ُوأ دُأهمُاألسبابُ

 إلعدادهاُلكيُتلحقُبالثورةُالمعلوماتيةُوالتقنية.
ُكثُر ُالعربية،ُلقد ُبحوسبة ُالهتمام ُضرورة ُإلى ُوالنداءات ُالدعوات ت

ُفقدُ ُالجامعات، ُفي ُالعربية ُاللغة ُأقسام ُفي ُالحاسوبية ُاللسانيات ُعلم وتدريس
ُمعُ ُيتعامل ُفرد ُكل ُفأصب  ُالماضية؛ ُسنة ُاللمسين ُخالل ُالحواسيب ت ورت

اتُالحاسوب بشكل أو بفخر، وبعد أن كانن ت بيقات الحاسوب  كًرا على الشرك
ُمجالتُ ُملتلف ُوت بيقاته ُالحاسوب ُدخل ُالبحثية، ُالمراكز ُوبعض التجارية،
الحياة؛ وأصب  ي ستلدم من ِقبل ق اعات ملتلنة، كالمدارس والمعاهد والجامعات، 

م.ُومنذ1731ُكماُيستلدمُفيُالمنايل،ُ يثُظهرُأولُ اسوبُشلصيُفيُعامُ
ُال بيعية،ُذل  الوقن واللغويون يبحثون استلدام الحاسوب في م ُاللغات عالجة

 وطبيعيُأنُتتجهُجهودُه لءُالبا ثينُإلىُمواكبةُذل ُالتقدمُالكبير.
واللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وقد اهتمَّ بها العلماء منذ القدم، 
ُودللتها،ُومعُالت ورُالتقنيُالذيُ ُونحوها ُإلىُدراسةُأصواتهاُوصرفها فانصرفوا

ا في القرن العشرين انصرف عدد من البا ثين اللغويين طالُميادينُالحياةُجميعه
إلى معالجتها  اسوبًيا محاولين إخضاع التقنية الحاسوبية وت ويعها للدمة اللغة 
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العربية. والعمل  في  وسبة اللغة العربية ريت لب التمكن من نوعين متكاملين من 
ُالنظامُة، هما: المعرفة اللسانية العميقة وصًنا وتصنيًنا بمفالمعُر لتلفُجزئيات

اللغوي على ضوء أ دث النظريات اللسانية المعاصرة، وخاصة اللغويات الصورية، 
ُفيُ ُوخاصة ُال بيعية، ُاللغات ُبمعالجة ُالصلة ُذات ُالحاسوبية ُبالمعرفة واإللمام

 .(1)جانبهاُالبرمجير
إنَّ الجمع بين هذين النوعين من المعرفة هو  جر الزاوية في التقدم الذي 

نا تحقيقه في مجال البحث في  وسبة اللغة العربية، رول الما تجاهل البا ثون يمكن
ُمنُ(0)العرب الجانب المعرفي اللغوي، مكتنين بالجانب اآللي الحاسوبير ُولعل .

ُللمعالجةُاآللية،ُ نافلةُالقولُالحديثُعنُقابليةُاللغةُالعربيةُللحوسبة،ُوطواعيتها
أو عند المعالجة اآللية للكالم المن وق، أو  سواءُعندُمعالجةُالكلمةُأوُالجملة،

تعامل اآللة مع الحرف العربي، شأنها في ذل  شأن اللغات ال بيعية األخرى. وقد 
تنبَّهن بعض األقسام العلمية في بعض الجامعات العربية إلى ضرورة العناية باللغة 

ُالكبيرُالذيُتحد ُوالتأثير ُبها، ُللملاطرُالمحدقة ُوالتنبه ُالحوسبةُعلىُالعربية، ثه
 الدرس اللغوي.

 وقدُجاءتُهذ ُالدراسةُفيُخمسةُمبا ثُوخاتمة:
ُر ُبعنوان ُجاء رُاللغة العربية والحاسوب )نظرة تاريخية مختصرة(المبحثُاألول:

 تناولُباختصارُجهودُالعلماءُالمحدثينُفيُ وسبةُاللغةُالعربية.

                                                 
ُر (1) ُالحناش، ُمحمد قراءة سريعة في الهندسة  -محاضرة بعنوان: اللغة العربية والحاسوبمحمد

ُوآدابها،ُاللسانية العربية ُالعربية ُاللغة ُقسم ُوالجتماعية، ُاإلنسانية ُالعلوم ُكلية ُاإلمارات، ُجامعة ر،
 .1م،ُص0220

 .0المرجعُالسابق،ُص (0)
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المكتوبة باللغة - العلياجهود طالب برامج الدراسات المبحثُالثاني:ُجاءُبعنوانُر
رُتناولُبعضُجهودُه لءُفي الجامعات العربية في حوسبة اللغة العربية -العربية

ال الب في معالجة العربية آلًيا من خالل أطرو اتهم ورسائلهم العلمية، وسلَّم 
الضوء على أبري رو اد معالجة اللغة العربية آلًيا الذين أسهموا في دعم  وسبة اللغة 

 بية،ُونشرُالوعيُبأهميتها.العُر
ُر ُبعنوان ُجاء ُالثالث: النتائج التي انتهى إليها الطالب في رسائلهم المبحث

ُتنصالعلمية ُمن ُبشيء ُالمبحث ُهذا ُتناول ُوقد ل إليها ير ل النتائج التي توصَّ
 البا ثون في  وسبتهم للغة العربية.

ُبعنوانُر ُجاء دمها الباحثون في أهم المناهج العلمية التي استخالمبحثُالرابع:
ُالمناهجُالتيُاستعانُحوسبتهم للغة العربية ُالمبحثُأهم ُتناولُالبا ثُفيُهذا ر

 بها البا ثون لمعالجة اللغة العربية آلًيا.
"أهم المصادر والكتب والمدونات التي اعُتِمَد عليها  المبحثُاللامس:ُجاءُبعنوان

ُالبافي توصيف القواعد والتحقق من المفردات ُتناول ُالكتبُر ُأهم ُهنا  ث
والمصادر والمدونات الورقية والمحوسبة التي اعتمد عليها البا ثون في دراساتهم 

 ومشاريعهمُاألكاديمية.
 اللاتمة: جاءت اللاتمة في نهاية الدراسة مللصًة أهم النتائج والتوصيات.
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 أهمية الدراسة وأهدافها:
بيةُإلىُمثلُهذ ُالدراساتُةُهذ ُالدراسةُمنُافتقارُالمكتبةُالعُريتنبعُأهم

التيُتستقصيُجهودُالبا ثينُاللغويينُفيُ وسبةُاللغةُالعربية؛ُفسعىُالبا ثُإلىُ
ُفيُ ُممثلة ُالجامعاتُالعربية ُالذيُتلعبه ُالدور ُهيُتقصي ُأساسية، تحقيقُغاية
أقسامها العلمية وبرامجها األكاديمية في  وسبة اللغة العربية؛ لتكون قادرة على 

ُالت ُالرقميةُمواكبة ُالهوة ُردم ُبغية ُالتقنية؛ ُوالملترعات ُالهائلة، ُالعلمية  ورات
المتناقمةُبينُالمجتمعاتُالعربيةُوالمجتمعاتُالمتقدمة.ُويمكنناُصياغةُأهمُأهدافُ

 الدراسةُفيُالنقاطُالتالية:
التعرف على أهم البحوث والرسائل العلمية التي نوقشْن في ميدان  وسبة   -1

 اللغةُالعربية.
ايُأهمُالنتائجُالتيُانتهنُإليهاُجهودُالبا ثين،ُوأهمُمناهجهمُالعلميةُفيُإبُر  -0

  وسبةُالعربية.
بيانُأهمُالمصادرُوالمدوناتُالتيُاعتمدواُعليهاُفيُتوصيقُالقواعدُوالتحققُ  -6

 منُالمنردات.
 وضعُمقتر اتُوتوصياتُلت ويرُتل ُالجهودُوتنظيمها.  -7

 مصادر جمع المعلومات:
ُالبا ثُفي ُوأبحاثُ اعتمد ُورسائلُعلمية، جمعُمادتهُعلىُمصادرُمكتبية،

 منشورة.
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 منهج الدراسة:
قامُمنهجُالدراسةُعلىُجمعُرسائلُالماجستيرُوالدكتورا ُالتيُتناولنُمكننةُ
اللغةُالعربية،ُثمُتحليلُماُان وتُعليهُمنُأفكارُوأطرو ات،ُوماُانتهنُإليهُمنُ

درتهاُعلىُمواكبةُالعصر،ُواستيعابُعلومه،ُاُعنُقنتائج، خدمة للغة العربية، وذب  
ُالعصرُوعلومه،ُوأنهاُ وت ويعُتقنياته،ُفهناكُمنُيزعمُأنُالعربيةُلُتصل ُلهذا
سببُمنُأسبابُتأخرُالعرب،ُوتللنهمُعنُركبُالتقدمُواإلبداع.ُفمنهجُالبا ثُ
ُتحليلها،ُ ُثم ُووصنها، ُالمشكلة، ُأو ُالظاهرة ُمال ظة ُعلى ُقائم ُتحليلي وصني

 رو ُبنتائجُوتوصيات.والل
 الدراسات السابقة:

لمُيعثرُالبا ثُعلىُدراساتُسابقةُقامنُبهذاُالعملُعلىُهذ ُال ريقة،ُ
ومعُهذاُفهناكُبعضُالدراساتُالقديمةُالتيُتناولنُجهودُاللغويينُالعربُفيُ

 ت ويعُالتقنيةُالحديثةُللدمةُالدراساتُاللغويةُالعربية،ُومنها:
الحاسوب: دراسة لجهود الباحثين العرب، ومعالجتهم اتجاه درس العربية في   -1

ُمشروعُبحثُمكمل0229ُ ، صباح بنن محمد طيِ ب،اآللية للغة العربية م،
 للدكتورا ، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية.

ُالحديثُ ُالعلمي ُالتجا  ُأبعاد ُمن ُبعدين ُفي ُالبحث ُإلى ُالدراسة هدفن
ُال ُالمعرفيُالمتمثلُفيُاستكشافُموضوعُ وسبةُلدراسة ُالبعد ُهما: ُالعربية، لغة

ُهذ ُ ُفي ُالتراثيين ُاللغويين ُدور ُاستكشاف ُفي ُالمتمثل ُالمنهجي ُوالبعد العربية،
 الحوسبة.ُوقدُأبريتُالدراسةُدورُاللغويينُالتراثيينُفيُ وسبةُاللغة.
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لعربية )جهود توظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة الدراسات اللغوية ا  -0
ُالعارف،ونتائج( ُ سن ُعبدالر من ُالعربية0229ُ، ُاللغة ُمجمع ُمجلة م،

 .73-79،ُص96األردني،ُالعددُ
ُ ُالعرب ُالمعاصرين ُالبا ثين ُجهود ُدراسته ُفي ُالبا ث بصنةُ-تناول

ُ -عامة ُخاص-واللغويين ُاللغويةُ -بوجه ُالدراسات ُللدمة ُالحاسوب ُت ويع في
 .ًوا، ومعجًما، ودللةً العربية، أصواًتا، وصرًفا، ونح

ُوخالدُدليل الباحث إلى اللسانيات الحاسوبية العربية  -6 ُالعناتي ُوليد ،
 األردن.-دارُجريرُللتوييعُوالنشر،ُعمان ،م0229الجبر،ُ

ي عد هذا الكتاب أول محاولة لنهرسة ما أ ْنِجز  في اللسانيات الحاسوبية 
ويون العرب في  وسبة العربية؛  يث يتضمن معظم ما أنجز  البا ثون واللغ

 العربية،ُوتقييسها،ُوت ويعهاُللمعالجةُاآللية.
ُلُتمسُالموضوعُ ُأنها ُوجد ُالبا ثُعلىُالدراساتُالسابقة، ُاطالع بعد
بجوانبه كلها، فمن البا ثين من اكتنى بسرد البحوث والدراسات دون التعليق عليها، 

ُأهمُومنهم من ركَّز على المشكالت التي واجهن البا ثين، وأ  ُالحديثُعن غنل
 النتائج.

 المبحث األول: اللغة العربية والحاسوب )نبذة تاريخية(
م ثم مرَّ بمرا ل ت ور عديدة منذ 1776اخترعُاإلنسانُالحاسوبُفيُعامُ

م1756ُظهور الجيل األول للحواسيب التي استلدمْن لألغراض العامة في عام 
ُ ُعام ُمنه ُاللامس ُالجيل ُظهور ِص 1771 تى ف  بأنه جيل الذكاء م الذي و 

الص ناعي. رأما بدء استلدام الحاسوب في دراسة اللغات ال بيعيَّة فلم يحدث 
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ُوفيُ ُملتلنة، ُوعلىُمرا لُيمنية ُلمحاولتُمتقدمة، ُبلُكانُنتيجة ُوا دة، دفعة
 .(6)دولُمتعددةر

وقد كانن الدراسات اإل صائية من لًقا إلخضاع تقنيات الحاسوب للغة 
ُر يثُ ُلمعجمُالعربية، ُالثالثية ُوغير ُالثالثية ُللجذور ُاإل صائية صدرتُالدراسة

ُ ُعام ُفي ُت1791الصحاح ُأنيس: ُ)إبرا يم ُالدكتور ُاستعان ُعندما م(1799ُم،
ُل ُالحروفُاألصلية ُالعملُمبالحاسوبُفيُإ صاء ُوتبعُهذا ُالعربية...، ُاللغة واد

ةُثالثةُمُلجذورُلسانُالعرب،ُودراس1790صدور دراسة إ صائية أخرى في عام 
 .(7)إل صاءُجذورُمعجمُتا ُالعروسر

وكان من أبري رو اد تقنية المعلومات في الوطن العربي، العالم اللغوي 
هـ( فقد كان أول عالم عربي ي لضع الحرف 1769-م0213الحاسوبيُ)نبيلُعلي:ُت

العربي للمعالجة الحاسوبية، فصمَّم العديد من البرامج الحاسوبية، وأشرف على عدد من 
المشاريع والبحوث في  وسبة اللغة العربية لمنظمات عربية واقليمية. وألَّف )نبيل علي( 

ل كتبه )اللغة العربية والحاسوب( في عام  م، والذي ي عدُّ مرجًعا مهًما في 1733أوَّ
 وسبةُاللغةُالعربية،ُ يثُسعىُفيُكتابهُإلىُعرضُبعضُالجوانبُاألساسيةُلعالقةُ

ُبالحاسُو ُالعربية ُتنرضُاللغة ُبصورة ُالقضية ُهذ  ُأهمية ُإلبراي ُمحاولة ُفي ُوذل  ب،
ُالعربيةُ ُمجتمعاتنا ُإلعداد ُاألولويات ُمقدمة ُفي ُوتجعلها ُالهتمام، ُدرجات أقصى

 لمجتمعُالمعلومات.
ُ)عبد ُكتاب ُالعجيلي( ويعد ُ ذياب ُعام ُفي ُمحاولة1773ُالذيُصدر م

                                                 
جهود -وظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة الدراسات اللغوية العربيةتعبدالر منُ سنُالعارف،ُر (6)

 .73م،ُص96ُ،0229،ُالعددُمجلة مجمع اللغة العربية األردنير،ُونتائج
 .51-52ي نظر: المرجع السابق، ص (7)
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ُأسا ُباستلدام ُالحاسوب ُبوساطة ُالعربية ُاللغة ُلمعالجة ُالذكاءُجادة سيات
ُوضعُ ُبهدف ُالعربية ُاللغة ُمن ُمتعددة ُنماذ  ُ)العجيلي( ُفناق  الص ناعي،

مُ اول0222ُاألسسُالرئيسةُلتلاطبُممكنُبينُاإلنسانُوالحاسوب.ُوفيُعامُ
ُمنُ ُالعربية ُاللغة ُلقواعد ُالتقليدي ُالتوصيق ُيتجاوي ُأن ُالموسى( ُ)نهاد الدكتور

ُ ُفي ُجديد ُتوصيق ُنحو ُ)العربية ُكتابه ُإلىُخالل ُالحاسوبية( ُاللسانيات ضوء
استقراء المع يات المدر ك ة بالحدس لدى العربي البالغ من العلم بالعربية  دَّ 
الكناية. ثمَّ ألَّف )رأفن الكمار( كتابه )الحاسوب وميكنة اللغة العربية( في عام 

م  يث عرض لمعالجة اللغة العربية  اسوبًيا للوصول إلى منظومة رئيسة 0229
 لهاُلميكنتها. وعامة

وي عد كتاب )المعالجة اآللية للغة العربية: المشاكل والحلول( للدكتورة 
)سلوى السيد  مادة( أول كتاب لبا ثة عربية في مجال اللسانيات الحاسوبية. وقد 

ُالذيُصدرُعامُ ُهوُإلُخ وةُعلىُطريق0227ُأشارتُالبا ثةُأنُكتابها مُما
ُصُر ُمحلل ُإنجاي ُإلى ُالرامية ُوترجمنُالبحوث ُالعربية. ُللغة ُالمصدر ُمنتوح في

مُكتابُ)مقدمةُفيُالمعالجةُال بيعيةُللغة0216ُالدكتورةُ)هندُالللينة(ُفيُعامُ
العربية(ُللدكتورُ)نزارُ ب (ُالذيُاعتمدُفيهُبشكلُعامُعلىُقواعدُوأسسُمعالجةُ

نجليزية.ُاللغة اإلنجليزية  اسوبًيا مع محاولة مقاربة اللغة العربية ان الًقا من اإل
ُ ُعام ُالحاسوبية0215ُوفي ُ)اللسانيات ُكتابه ُمحمود( ُ)عصام ُالدكتور ُأصدر م

العربية( محاكاة لكتب سابقة تحدثن عن  وسبة اللغة العربية، غير أنَّه لم يأِت 
بجديد ي ذكر سوى إعادة ما صاغه سابقو . وفي العام ننسه ألنن الدكتورة )سناء 

ُالحاسوب ُ)اللسانيات ُكتابها ُالنظريةُمنعم( ُالثوابن ُبعض ُاآللية: ُوالترجمة ية
 واإلجرائية(ُبهدفُتعزيزُثوابنُالترجمةُاآلليةُفيُالوطنُالعربي.ُ
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م صدر كتاب آخر للدكتورة )سلوى السيد  مادة( عنوانه 0213وفيُعامُ
ًما للكتاب األول،  )المعالجة اآللية للغة العربية: النظرية والت بيق( فجاء متمِ 

ُفي ُالبا ثة ُللغةُعرضن ُاآللية ُالمعالجة ُمجال ُفي ُالعملية ُالت بيقات ُبعض ه
العربية.ُوفيُالعامُننسهُترجمُالدكتورُ)سل انُالمجيول(ُكتابُ)لغوياتُالمدوناتُ

ُمنُتأليقُ ُوالت بيق( ُالمنهجُوالنظرية  Andrew Hardie, Tony)الحاسوبية:

McEnery) )ُالحاسوبية ُالمدونة ُ)لغويات ُهو ُجديد ُبعلم ُالتعريق ُوفيُبهدف .
ُالموسومُ العام ننسه كذل  ألَّف األستاذ الدكتور )عصام الدين أبو ُكتابه يلل(

ُاللغةُبـ)مقدمة في علم اللغة الحاسوبي( الذي ضمَّ بين دفتيه فصاًل  ُعلم ُعن
ُفيُالحاسوبي، من  يث التعريق والمص ل  واألسس، ثم فصاًل  ُالجهود ُعن

ُأصدرُمركزُالمل ُعبداللهُ ُكما ُاللغة. ُاللغةُ وسبة بنُعبدالعزيزُالدوليُللدمة
م م لنه الدكتور )عمرو جمعة(  العربية كتاب )تقنيات اللغة العربية الحاسوبية( قدَّ
منهًجا لغوًيا لتقييم التقنيات اللغوية الحاسوبية التي تعالج اللغة العربية من خالل 

 عددُمنُالمعاييرُاللغوية.
 وسبةُاللغةُالعربية،ُهوُم أصدر المركز كتاًبا آخر عن 0219وفيُعامُ

م البا ثون من خالله تعريًنا لعدد من  كتاب )مدخل إلى اللسانيات الحاسوبية( قدَّ
ُالصرفيُ ُوالتحليل ُالحاسوبية، ُالصوتيات ُوهي: ُالحاسوبية، ُاللسانيات مجالت

 والنحوي والدللي، وتحليل النصوص، والتدقيق اإلمالئي.
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في  -المكتوبة باللغة العربية– لدراسات العلياالمبحث الثاني: جهود طالب برامج ا
 .(5)الجامعات العربية في حوسبة العربية

عندماُبدأتُ ركةُاستلدامُالحاسوبُفيُمعالجةُاللغةُالعربية،ُكانُأكثرُ
ُإلىُالحاسوبيُ اللغويينُلُعلمُلهمُبالحاسوب،ُولُمعرفةُلهمُبت بيقاته؛ُفا تاجوا

ُاس ُالتي ُالت بيقات ُلهم ُيوفر ُقواعدُالذي ُوربم ُبياناتهم، ُمعالجة ُفي تلدموها
مع ياتهم،ُفكانواُإذاُانتهواُمنُجمعُالبياناتُاللغويةُأوُتوصيقُالقواعد،ُدفعواُبهاُ
إلى الحاسوبي لمعالجتها، واستلرا  النتائج واإل صائيات. ومعلوم أنَّ لعلم اللغة 

دفُاكتشافُالحاسوبي فرع نظري يتناول قضايا نظرية في علم اللغة الحديث، به
قدراتُعقلُاإلنسانُعلىُإنتا ُالمعرفةُاللغوية،ُوآخرُت بيقيُعمليُيهتمُبتقييسُ
الستعمال اللغوي، بهدف بناء برامج  اسوبية وأدوات ت بيقية تلدم اللغة، وتجعل 

 التعامل معها متاً ا. 
ُفيُ ُبذلن ُالتي ُاألكاديمية ُالجهود ُالمبحث ُهذا ُفي ُالبا ث وسيتناول

ُالعلمي ة في الجامعات العربية منذ أواخر القرن الماضي لمعالجة اللغة األقسام
العربية آلًيا، وقد اقتصر البحث على جهود طالب الدراسات العليا في  وسبة 
العربية نظرًيا وت بيقًيا من خالل أطرو اتهم العلمية ومشاريعهم الت بيقية. ويمكننا 

ُوت ُو ُالعربية ُاللغة ُالدارسينُفيُ وسبة ُالدراساتُتصنيقُجهود ُللدمة ُاآللة يع
ُاللغوية ُوالمستويات ُالحاسوبي ُاللغة ُعلم ُمجالت ُ سب ُعرضُ(3)اللغوية ُوقد ،

                                                 
 ثون ل بدَّ لنا هنا من اإلشارة إلى أنَّ هذ  الجهود لم تكن مقتصرة على ه لء البا ثين، بل هناك با (5)

 آخرون لم يذكرهم البا ث ساهموا  في هذ  الجهود.

 -مثاًل -هناكُتداخلُشديدُبينُمستوياتُاللغةُالعربية؛ُ يثُيتداخلُالمستويانُالصرفيُوالصوتيُ (3)
 ويبدو ذل  واضًحا في كثرة  الت اإلعالل واإلبدال عند اشتقاق الكلمات مثاًل.
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ُطريقةُ ُجاءت ُكما ُاإلمكان، ُقدر ُالزمني ُالتسلسل ُ سب ُالموضوعات البا ث
 العرض متلذة الوصف بعيًدا عن التسرع في إصدار الحكم.

 إحصاء المفردات والتراكيب بالحاسوب:  -1
فيُالتنكيرُبالربمُبينُاللغةُوالحاسوب،ُوقدُاقتصرُاألمرُفيُ بدأ البا ثون 

ُ ُالعربية–البداية ُاللغة ُالحاسوبُفيُمعالجة ُيلصُاستلدام علىُدراساتُ -فيما
ُعلمُ ُالموضوعاتُفيُقسم ُفنوقشنُالكثيرُمن ُواأللنات، ُالمنرداتُوالصيغ شيوع

ُالعربيةُفيُجامعةُاإلمامُمح ُاللغة ُتعليم ُالت بيقيُبمعهد ُوقدُاللغة ُبنُسعود، مد
ا، استمر عقًدا من الزمن، ثم أخذ أضحى هذا النوع من البحوث تي اًرا واضًحا وقوي  

 يضعف،  تى توقف تماًما.
ُالحروف،ُ ُرمعدلتُاستلدام ُمعرفة ُفي ُوالشيوع ُدراساتُاإل صاء وتنيد
ُالنسبيُلألفعالُ ُالتوييع ُأو ُاألساليبُالنحوية، ُوأنواع ُالصرفية، والكلماتُوالصيغ

لمعتلةُوالصحيحة،ُأوُلإلفرادُوالتثنيةُوالجمع،ُأوُلحالتُاإلعرابُالملتلنة،ُكماُا
ُوتحليلهار ُاللغوية، ُبعضُالظواهر ُتنسير ُفي ُأهمُ(9)تساعد ُتوض  ُجداول ُوهذ  .

ُاإلمامُ ُالت بيقيُفيُجامعة ُاللغة ُعلم ُاأللناتُفيُقسم ُوا صاء دراساتُالشيوع،
 محمدُبنُسعود:

 الكتب الشرعية: دراسات الشيوع فيأيييي  
ُإلىُتحقيقُ ُسعنُجميعُدراساتُشيوعُالمنرداتُفيُالكتبُالشرعية وقد
األهدافُننسها،ُوهي:ُإعدادُقائمةُبالمنرداتُالتيُتشيعُفيُتل ُالكتب،ُواإلفادةُ

                                                 
ُالكوين،ُدراسة بحثية-بية والحاسوباللغة العر  (،0213ي نظر: نبيل علي )ت: (9) ُد.ط، ُتعريب، ،

 .160-161م،ُص1733
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ُوتمنه ُالتعليمية، ُالمواد ُإعداد ُفي ُلغيرُا ُالعربية ُاللغة ُتعليم ُكتب ُفي وظينها
 :الناطقينُبها،ُوأهمُهذ ُالدراسات

 العام الرسالة الباحث

 م1772 قائمةُمنرداتُفقهُالعبادات عثمان النجران

 م1771 قائمةُالمنرداتُالشائعةُفيُالنت ُالكبير خالد الفليح

 م1770 إعدادُقائمةُمنرداتُالعقيدةُاإلسالمية عبدالعزيز السالم

عبدالكريم 
 الشعالن

 م1770 إعدادُقائمةُمنرداتُفقهُالمعامالتُالمالية

 م1775 إعدادُقائمةُمنرداتُفقهُالجنايات يوسف العقيل

 م1775 إعدادُقائمةُمنرداتُكتابُالبيوعُفيُالصحيحين فهد العليان

 دراسات الشيوع في كتب التعليم العام وتعليم العربية لغة ثانية:ب يييي  
ُإلىُ  ُالعام ُسعنُدراساتُشيوعُالمنرداتُوالمشتقاتُفيُكتبُالتعليم كما
ُدراساتُشيوعُالمنرداتُفيُالكتبُتحقيقُاأل ُالتيُسعنُإلىُتحقيقها هدافُذاتها

 الشرعية،ُومنُأهمُتل ُالدراسات:
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 العام الرسالة الباحث

إبراهيم 
 الخريجة

المشتقاتُالشائعةُفيُكتبُالم العةُالعربيةُفيُالمر لةُ
 الثانوية

 م1779

عبداللطيف 
 العمار

والثقافةُ قائمةُالمنرداتُالشائعةُفيُكتبُالحديث
اإلسالميةُللمر لةُالثانويةُبويارةُالمعارفُومدىُفهمُ

 ال لبةُغيرُالعربُلها

 م1779

قائمةُمنرداتُكتبُالتاريخُللمر لةُالثانويةُالعامةُ خالد المرداسي
بالمملكةُالعربيةُالسعوديةُومدىُفهمُغيرُالناطقينُ

 بالعربيةُلها

 م1779

لم العةُالعربيةُبمدارسُالمصادرُالشائعةُفيُكتابُا فهد األحمد
 ويارةُالمعارفُالسعودية

 م0222

حسن 
 القحطاني

قائمةُالمنرداتُالشائعةُفيُكتبُالتنسيرُللمر لةُ
 الثانويةُبويارةُالمعارفُالسعودية

 م0222

سليمان 
 الحميضي

قائمةُالمنرداتُالشائعةُفيُكتبُالم العةُللمر لةُ
 الثانويةُبويارةُالمعارفُالسعودية

 م0222

منردات كتب القراءة وعالقتها بالمعجم اللغوي ل الب  دالله العمري عب
 الصنوفُالعلياُفيُالمر لةُالبتدائية

 م0226

 م0226منردات كتب القراءة وعالقتها بالمعجم اللغوي ل الب  ظافر الشهري 
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 الصنوفُالثالثةُاألولىُمنُالمر لةُالبتدائية

ا بالمعجم اللغوي ل الب منرداتُكتبُالقراءةُوعالقته خالد الحمادا
معهدُتعليمُاللغةُالعربيةُفيُجامعةُاإلمامُمحمدُبنُ

 سعود

 م0227

 دراسات الشيوع في الصحف والمجالت: -جي
وفيُمجالُدراساتُشيوعُالمص لحات،ُأنجزُ)صال ُالسحيباني(ُفيُعامُ

د  نسب 1771 م قائمة بالمص لحات السياسية الشائعة في الصحف العربية، فحدَّ
هذ  المص لحات خالل فترة يمنية معينة، وصمَّم دروًسا باللغة العربية في  شيوع

 ضوءُتل ُالمص لحاتُالشائعةُللدبلوماسيينُالناطقينُبغيرُالعربية.ُ
فيُ-منُخاللُماُسبق،ُتبريُمال ظتان،ُأولهما:ُجرتُدراساتُالشيوعُ

يقُبينُأصحابُعلى مستوى كلمات اللغة العربية. وثانيهما: لم يتم التنس -األغلب
 هذ  الدراسات، لتكون دراساتهم متكاملة.

مته ) بة سيد راشد، جامعة  ومن الدراسات المهمة في هذا المجال، ما قدَّ
عينُشمس(ُفيُبحثهاُراللغةُالعربيةُالمعاصرةُفيُالمجالُالسياسي،ُدراسةُلغويةُ

(ُ ُمن ُالنترة ُفي ُلغوية ُذخيرة ُمنُواقع ُإلى0222ُ اسوبية ُفاختا0227م رتُم(،
ا.ُولعلُمنُموضوعين سياسيين رئيسيين، و صرت كلماتهما و للتها صرفًيا ودلليً 

ُجامعةُ ُمص نى، ُ)خالد ُدراسة ُالتراكيب، ُشيوع ُاستهدفن ُالتي ُالقليلة الدراسات
م التراكيب اللُّغوية غير الشائعة في الصحافة 0223القاهرة(ُ يثُدرسُفيُعامُ

ُتحليليةُإ صائية ُدراسة ُالمعاصرة ُبهدفُتعرفُاألنماطُالشائعةُوغيرُالمصرية ،
 الشائعةُوالمهجورةُفيُاللغةُالمعاصرة،ُوالعواملُالتيُتحكمُذل .
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ُالستعمالُ ُشائعة ُرالمنرداتُاللغوية ُدراسة ُالحديثة، ومنُدراساتُالشيوع
وتوظينهاُالنصيُفيُالصحفُالسودانيةُواإلماراتيةرُللبا ثُ)عوضُأ مد،ُجامعةُ

ُوالتكنولُو ُللعلوم ُفيُالسودان ُالشائعة ُاللغوية ُالمنردات ُالبا ث ُ يثُ صر جيا(
 الصحافةُاإلماراتيةُوالسودانية،ُوكشفُأسبابُشيوعُتل ُالمنردات.

 المعالجة اآللية ألصوات اللغة العربية:  -2
ُباد ُاألمرُإلىُت ويعُ ُالبا ثينُوطالبُالدراساتُالعليا انصرفنُجهود

لبا ثينُتقنياتُالحاسوبُلدراسةُالحاسوبُللدمةُالعلومُالشرعية؛ُفاستلدمُمعظمُا
النظامُالصوتيُللغةُالعربيةُفيُالقرآنُالكريم،ُوكانُللجامعاتُالمصريةُالنصيبُ

ُ ُعام ُفني ُالدراسات، ُهذ  ُمن ُراغبُأ مد،0211ُاألوفر ُناق ُالبا ثُ)أ مد م
جامعةُالقاهرة(ُالظواهرُالصوتيةُالمتعلقةُبتجويدُالقرآنُالكريمُفيُضوءُماُوصلنُ

ُالحُو ُالمرتلُبسإليه ُالمصحف ُقراء ُعند ُالقرآني ُرالتجويد ُأطرو ته ُخالل ُمن ة،
لروايةُ نصُعنُعاصم:ُدراسةُصوتيةُ اسوبيةرُفدرسُالتشكيلُالصوتيُللقرآنُ
الكريمُعنُطريقُدراسةُالمتغيراتُالسياقيةُالتيُت ثرُفيُتشكيلُالصوتُالقرآني،ُ

اهرة(ُاللصائصُوفيُالعامُننسهُدرسُالبا ثُ)خالدُمحمدُمص نى،ُجامعةُالق
الصوتيةُللغةُالعربيةُالنصحىُالمن وقةُفيُنشراتُاألخبارُفيُالقنواتُالنضائيةُ
المصرية، معتمًدا على اإل صاء، مستعيًنا بالحاسوب، مستنيًدا من تقنياته العالية 
فيُتسجيلُالمادةُالصوتيةُوتحليلها؛ُوذل ُفيُخ وةُعلميةُتهدفُإلىُفهمُطبيعةُ

ُللغ ُعليهاُاللصائصُالصوتية ُوقوانينُيعتمد ُواكتشافُقواعد ُالمن وقة، ُالعربية ة
 في عملية المعالجة الصوتية للكالم المن وق.

م درسن البا ثة )عائشة التركاوي، جامعة القاهرة( النبر 0216وفيُعامُ
والتنغيمُفيُالقرآنُالكريم؛ُبهدفُوضعُأطرُعلميةُلظاهرتيُالنبرُوالتنغيم،ُوبيانُ
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مُسعىُالبا ث0215ُالبنيتينُالس حيةُوالعميقة،ُوفيُعامُأثرهماُفيُالكشفُعنُ
)محمدُالل يب،ُجامعةُالقاهرة(ُإلىُالكشفُعنُالنسيجُالداخليُللبنيةُالصوتيةُ
للغةُوالقرآنُالكريم،ُمنُخاللُبحثهُالموسومُبـرالئتالفُالصوتيُفيُالقرآنُالكريم:ُ

ُالكريم،ُدراسة لغوية  اسوبيةر فوظَّف الحاسوب في خدمة البنية ال ُللقرآن صوتية
تقنياتُ إل صاء ائتالف ثنائيَّاتها على مستويي الكلمة والتركيب القرآني، مستلدماً 

الحاسب اآللي، وخاصة ما ي سمى بقواعد البيانات، وفي العام ننسه  اولن البا ثة 
)بشرى محمد، جامعة القاهرة( رصد الو دات المق عية وفوق المق عية في بعض 

ةُالمنشدة،ُمنُخاللُدراستهاُرالبنيةُالصوتيةُفيُشعرُبدرُشاكرُالنصوصُالشعري
ُعباسُعما ُالحرُ اً رة: دراسة  اسوبيةر فقدَّمن تصور السيابُولميعة ُالشعر لبنية

ُللتعرفُ ُالحاسوبي؛ ُالدرسُالصوتي ُفي ُالحديثة ُالتجاهاتُاللسانية ُمن مستنيدة
تشكيلُالبنيةُالصوتيةُعلىُاألساسُالنيزيائيُللمتغيراتُالصوتيةُالتيُتتحكمُفيُ

 لقصيدةُالشعرُالحديث.
إن بناء برنامج  اسوبي يستقبل الكالم المن وق، ويحوله إلى نصوص 
ُعلىُ ُالو داتُالصوتية ُصنات ُفيها ُتتغير ُالتي ُالمواضع ُيت لبُمعرفة مكتوبة
مستوى الكلمة والجملة، وكذل  التنبه إلى ما ي كتب من األصوات ول ين ق، أو 

تب. ولعل من أقدم الدراسات في التعرف على الكالم المن وق ما ي ن ق ول ي ك
م،ُفقدُصممن1776ُقدمتهُالبا ثةُ)إيمانُأبوُالمعالي،ُجامعةُاللرطوم(ُفيُعامُ

م0226ُا لتمييز الكالم العربي  باستلدام نماذ  ماركوف اللفي ة، وفي عام نظامً 
ًبا للتحق ق من الكالم ، جامعة القاهرة( ت بيًقا محوسي  عبدالقُو ة)نزيه أنجزْت 

هرة( برنامًجا لتحسين مُصممنُ)رنداُالوكيل،ُجامعةُالقا0227المن وق، وفي عام 
 تمهيدًا للت عر ف عليه. اً الكالمُآلي
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 التحليل والتوليد الصرفي اآللي لكلمات اللغة العربية: -3
أ ْنجزت العديد من الدراسات في مجال معالجة صرف اللغة العربية، 

 بيقة في هذا المستوى اللغوي كثيرة؛ وذل  نظًرا رلوضوح مسار عملية والبحوثُالت
ُالتصريقُباستثناءُ التُنادرة،ُوميلُالصرفُالعربيُلتركيبُ ُواطراد الشتقاق،

ُ ُوكرهه ُالمز ُوالختصاررلالكلماتُباإلضافة، ُالكلماتُمنُخالل ُوقدُ(1)تكوين .
عربيةُفيُجامعةُاإلمامُمحمدُبنُكانُلقسمُعلمُاللغةُالت بيقيُبمعهدُتعليمُاللغةُال

سعود جهوًدا كبيرة ومتواصلة في  وسبة الصرف العربي، فأوجد عمل الدكتور 
م  راًكا علمًيا في مجال  وسبة 1779رمحمد الحن اشر في القسم ابتداًء من عام 

اللغةُالعربية،ُظهرتُآثار ُفيُعددُالبحوثُوالرسائلُالتيُنوقشنُفيُالقسم،ُ يثُ
د من البحوث اللغوية وثَّق الصلة بين اللغة والحاسوب. وقد أضحن ظهرُنوعُجدي

ُالحناش( ُ)محمد ُالدكتور ُاستعاننُ (0)دراساتُوبحوثُطالب ُالتي ُاألعمال أول
بالحاسوب، ووظَّنته للدمة اللغة العربية، وكثير من هذ  البحوث كانن ت بيقية 

يزُالمهيوبي(ُفيُعامُالجانب.ُومنُأوائلُهذ ُالدراساتُماُقدمهُالبا ثُ)عبدالعُز
ُ يث1777ُ ُالعربيةر ُاللغة ُفي ُالثالثي ُللنعل ُتصريق ُرنظام ُلبناء ُجهد ُمن م

ُيقومُ ُالعربية ُاللغة ُفي ُالثالثية ُلتصرفُاألفعال ُآلي ُنظام استهدفُالبا ثُبناء
ُبدأتُالدراساتُ ُثم ُإلىُضمائرُالرفعُكافة. ُويسندها ُكافة، ُفيُاأليمنة بتصرينها

ترى بإشراف الدكتور )محمد الحناش(؛ فعالج البا ثان نحويةُت-الصرفية،ُوالصرف
ُ ُعام ُفي ُالعسكر( ُوعبدالعزيز ُالشيبان ُوالرباعية0222ُ)أ مد ُالثالثية ُالجذور م

                                                 
ُ)ت:ي نظر:  (1) ُعلي ُالكوين،ُدراسة بحثية-اللغة العربية والحاسوب (،0213نبيل ُد.ط، ُتعريب، ،

 .091-092،ُصم1733

ي عد الدكتور محمد الحناش من أوائل البا ثين في هندسة اللغة العربية، والداعين إلى ت ويع  (0)
 الحواسيبُللدمتها،ُوذل ُمنُخاللُأبحاثهُودراساتهُالمنشورةُفيُالكتبُوالدورياتُالملتلنة.
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م0211ُمعالجةُت بيقيةُببناءُقاعدةُبياناتُللمصادرُفيُاللغةُالعربية،ُوفيُعامُ
ُالنعليةُنهج )خالد الصقير( نهج سابق يه فتمكن من بناء قاعدة بيانات للبن ية

البسي ةُالمتعديةُبحرفُالجرُللنعلُالثالثيُالصحي ُالمجرد،ُوفيُالعامُننسهُقامُ
ُللمشتقاتُفيُ ُبيانات ُقاعدة ُببناء ُالهويريني( ُوناصر ُالم رودي ُ)أ مد البا ثان
ُأنجزُ ُننسه ُالعام ُوفي ُت بيقية، ُمعالجة ُالثالثية ُالجذور ُفعالجا ُالعربية، اللغة

عدةُبياناتُلمشتقاتُالجذورُالثالثية،ُوفيُالعامُننسهُالبا ثُ)صال ُالعصيمي(ُقا
ُقاعدةُأيًض  ُبناء ُإلى ُالسل ان( ُالعبدالل يقُومحمد ُ)عبدالعزيز ُالبا ثان ُسعى ا

بيانات شاملة لألسماء الجامدة، تكون على شكل معجم آلي ينتج عن ت بيق 
ا  اسوبًيا خواريميات التوليد على الجذور العربية، ووظَّف البا ثان في ذل  برنامجً 

 لإلدخالُوالتوليد.ُ
ُالدكتورُ)محمدُالحناش(ُ توقننُدراساتُ وسبةُاللغةُالعربيةُبعدُمغادرة

ُ ُللظهورُفيُعام ُتيارُالحوسبة ُعاد ُ)أفراحُالتميمي(0210ُثم ُفأنجزتُالبا ثة م
ُ صرتُ ُأن ُبعد ُالنسب، ُباب ُفي ُالصرفيين ُوالتحليل ُللتوليد ُ اسوبية خواريمية

نتها، ور مَّزتها توليًدا وتحلياًل، في القواعدُالصرفيةُالت وليدية في باب النسب، ووصَّ
طوري التشكيل و يابه، وبعدها بثالثة أعوام تمكن البا ث )عبدالعزيز المهيوبي( 
منُبناءُقاعدةُبياناتُتتضمنُجذورُاللغةُالعربيةُوأفعالها،ُوقدُاعتمدُفيُاستقصاءُ

ثة معاجم أخرى هي: تكملة المعاجم الجذورُواألفعالُعلىُمعجمُتا ُالعروس،ُوثال
العربية لرينهارت دويي، وتكملة معجم تا  العروس لوهيب دياب، والمعجم الكبير 
ُعملُ ُتيسر ُأن ُهذ  ُواألفعال ُالجذور ُبيانات ُقاعدة ُشأن ُمن  تىُ رفُالذال،

 الحاسوبيينُلميكنةُالمعجمُالعربي.
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فيُجامعةُ منُخاللُماُسبقُيتض ُلناُأنُجهودُ وسبةُالصرفُالعربي
مُسلسلةُمن0222ُمُإلىُعام1779ُاإلمامُمحمدُبنُسعودُقدُشهدتُمنُعامُ

ُ دثنُالنقلةُ ُبينما ُبياناتُصرفيةُضلمة. ُلبناءُقواعد الدراساتُوالبحوثُالعلمية
م، وجاءت على مستوى بنية الكلمة وتوليدها  اسوبًيا، فسعن 0210المهمةُعامُ

 يةُاللالقةُللغةُالعربية.بحوثُالدارسينُإلىُتنعيلُالقدرةُالتوليد
بعد أن استعرض البا ث جهود جامعة اإلمام في معالجة الصرف آلًيا، 
ُأنجزُ ُفقد فإنهُسيحاولُأنُيعرضُجهودُبعضُالبا ثينُفيُالجامعاتُاألردنية،
البا ثون في تل  الجامعات مشاريع مهمة في  وسبة اللغة العربية؛ فني عام 

نن البا ثة )هدى آل  0225 صَّ ُفيُم و  ُالتكسير ُجموع ُاألردنية( ُالجامعة طه،
ُالصرفيُ ُالنظام ُوصف ُفي ُالنظر ُإعادة ُمحاولة ُالحاسوبية، ُاللسانيات ضوء

ُ ُعام ُوفي ُللحوسبة، ُاللغة ُ اجة ُتقتضيه ُبما ف البا ث 0211للعربية، م و صَّ
)محمودُخليل،ُالجامعةُاألردنية(ُإسنادُاألفعالُإلىُالضمائرُفيُضوءُاللسانياتُ

ُ ُاألفعالُإلىُالضمائرُفيُالحاسوبية، ُالنظرُفيُوصفُإسناد فيُمحاولةُإلعادة
العربية، بما تقتضيه  اجة اللغة لتمثيلها  اسوبًيا. أما في جامعة اليرموك فتمكنن 

ُ ُعام ُفي ُالشريدة( ُ)صنا ُوالمنعولين0227ُالبا ثة ُالناعلين ُأسماء ُبرمجة ُمن م
ُوالمنعولينُ اسوبًيا، بهدف جعل الحاسوب قادًرا على اشتقاق أسما ُالناعلين ء

ف  وتحليلهما؛ لمساعدة المتعلم في تقويم إنتاجه اللغوي، وفي العام ننسه و صَّ
البا ث )عزت العجوري، الجامعة الهاشمية( شعر بدر شاكر السي اب توصيًنا 

مُاست اعُالبا ثُ)مسنر0212ُصرفًيا في ضوء اللسانيات الحاسوبية، وفي عام 
 وسبةُأكثرُمنُمائةُقاعدةُ اسوبيةُللنسبُبالياء،ُكماُالدوسري، جامعة اليرموك( 

عالجُكثيرُمنُالكلماتُالشاذةُبحنظهاُفيُقاعدةُالبيانات،ُوفيُالعامُننسهُبرمجُ
 ا.البا ث )أ مد الللوف، جامعة اليرموك( اشتقاق المصادر في العربي ة  اسوبي  
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م1773ُمُأم ا في جامعة القاهرة فقد درس البا ث )محمد المرشدي( في عا
مصادرُالنعلُالثالثيُالمجردُالقياسـيةُوالسـماعيةُدراسـةُنظريـةُوت بيقيـةُباسـتلدامُ
الحاســـوب؛ُفجمـــعُمصـــادرُاألفعـــالُالثالثيـــةُمـــنُنصـــوصُ ديثـــة،ُلتوضـــي ُاتجـــا ُ

مُدرس0226ُالستعمال الحديث لهـا، ثـم وصـنها وصـًنا إ صـائًيا دقيًقـا، وفـي عـام 
منظومـــــةُالصـــــرفُالعربـــــيُوالمعالجـــــةُ البا ـــــثُ)محمـــــدُالعربـــــي،ُجامعـــــةُالقـــــاهرة(

 الحاسوبية،ُدراسةُتقويمية.ُ
ُبنُعبداللهُ)المغرب(ُفيُ وسبةُالصرفُ ومنُجهودُجامعةُسيديُمحمد

مه البا ث )عمر مهديوي( في عام  ُرتوليد1777ُما قدَّ ُدراسته ُفي ُ يثُسعى م
ُ ُمعالجة ُإلى ُ اسوبيةر ُلسانية ُمقاربة ُالمعتلة، ُالثالثية ُالجذور ُمن توليدُاألسماء

ًزا على الزوائد التصريفية التي تدخل على  األسماء البسي ة من الجذور المعتلة، مركِ 
بنية الجذر، سواء أكانن سوابق أم أواسم أو لوا ق، فقد كان الدكتور )مهديوي( من 

ُبحوسبةُاللغةُالعربية،ُوفيُعامُ مُصاغُالبا ث0229ُأوائلُالبا ثينُالذينُاهتموا
صوتيةُللمشتقُ –ةُسيديُمحمدُبنُعبدالله(ُالقواعدُالصرفُ)الحسنُأمراني،ُجامع

فيُاللغةُالعربيةُصياغةُلسانيةُ اسوبيةُمنُخاللُمجموعةُمنُالنماذ ُالت بيقية.ُ
ُاللغةُ ُالصرفُفي ُمعالجة ُفي ُدراساتُومشاريع ُمن ُأوردنا  ُما ُخالل ُمن ونلح،

 لغة.العربية، أنَّها تناولن الجانبين النظري والت بيقي من  وسبة ال
ُفأنجزتُوكان للجامعات السورية جهودً  ُالعربية؛ ُفيُتحليلُكلماتُاللغة ا

البا ثة )هنادي عمي ، جامعة دمشق( معجًما لجذور األفعال الثالثية والرباعية، 
وصمَّمن خواريمية لتجذير النعل، وتوليد الماضي والمضارع واألمر؛ ليتم توظينها 

ءُالشكلُاآلليُللنصوصُالعربية،ُوقدُفيُبناءُمحللُصرفيُكاملُيستلدمُفيُبنا
 هدفُالبحثُللوصولُإلىُتلاطبُمباشرُمعُالحاسوب.
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 المعالجة اآللية للقواعد النحوية: -4
رإنَّ معالجة النحو العربي  اسوبًيا تترقَّبه مشاكل كثيرة؛ وذل  ألن أساليب 
مِ من للغة اإلنجليزية، ولم تأخذ بالحسبان خصائص اللغ ةُالبرمجة الحاسوبية ص 

ُاإلعرابية،ُ ُالحالت ُوتعدد ُوالحذف، ُوالتقدير، ُوالستتار، ُكاإلضمار، العربية،
؛ فكان على اللغوي توصيق هذ  (6)واسقاطُعالماتُالتشكيل،ُوتعددُ التُاللبسر

ُوتوليدُ ُإليه، ُالمدخلة ُالمعلومة ُتحليل ُمن ُليتمكن ُللحاسوب، ُوالقوانين القواعد
 التركيبُالصحي .

ردنيةُمجهوداتُمهمةُفيُميدانُ وسبةُنحوُاللغةُوقدُكانُللجامعاتُاأل
ُ ُعام ُفني ُالبين(0220ُالعربية؛ ُآل ُجامعة ُالحمدان، ُ)معتصم ُالبا ث ُ اول م

تقديم نموذ  محوسب لمحلل نحوي للجمل السمية غير المشكولة في اللغة 
ُواقترحُ ُالملتلنة، ُوتركيباتها ُالعربية ُاللغة ُفي ُالسمية ُالجملة ُفدرس العربية؛

ُالسمية،ُ مجموعة ُللجمل ُالكتابة ُإعادة ُيسمىُبقواعد ُما ُأو ُالتركيبية ُالقواعد من
 وذل  إلنجاي المحلل النحوي.

م قامن البا ثة )تمارى القبالن، جامعة آل البين( ببناء 0227وفيُعامُ
برنامج ي دي عمل محلل نحوي في اللغة العربية لجمل فعلية غير مشكولة من 

،ُفدرسنُالجملةُالنعليةُذاتُالنعلُالماضيُالمبنيُالنعلُالماضيُالمبنيُللمعلوم
ُالنعلُ ُمن ُالنعلية ُللجملة ُتركيبية ُقواعد ُواقتر ن ُالملتلنة، ُوتركيباتها للمعلوم،

مُ اولنُالبا ثة0229ُالماضي المبني للمعلوم، إلنجاي التحليل النحوي، وفي عام 
غة العربية  اسوبًيا، )جناتُأ مد،ُالجامعةُاألردنية(ُمقاربةُالنظامُالتركيبيُفيُالل

                                                 
ُالكوين،ُدراسة بحثية-اللغة العربية والحاسوب (،0213ي نظر: نبيل علي )ت: (6) ُد.ط، ُتعريب، ،

 .671ص م،1733
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متلذة من المركب اإلضافي نموذًجا له، واقتصرت المعالجة الحاسوبية للتركيب 
ف )أ مد 0227اإلضافيُعلىُمعالجةُاإلضافةُفيُصورةُاإلفراد،ُوفيُعامُ م وصَّ

أنيس، الجامعة الهاشمية( األفعال الواردة في شعر محمود دروي  توصيًنا نحوًيا 
ُالح ُاللسانيات ُضوء ُشكلُفي ُعلى ُالحاسوبية ُالنعل ُمحددات ُفصاغ اسوبية،

نن  معادلت رياضية، يمكن ت بيقها على أشكال النعل كافة، وفي العام ننسه وصَّ
ُاللسانياتُ ُضوء ُفي ُالماضي ُالنعل ُالهاشمية( ُالجامعة ُالزبن، ُ)أ الم البا ثة

 الحاسوبية.ُ
ُ ُللجامعاتُالمصرية ُكان ُال أثركما ُالميدان ُهذا ُفيُإثراء دقيقُفيُكبير

م تمكنن )سلوى السيد  مادة، جامعة عين شمس( 1737 وسبةُاللغة،ُفنيُعامُ
ُالبسي ة،ُوفيُ ُمنُخاللُالجملة ُوتحليلها ُالعربية، ُالجملة منُبناءُت بيقُلتقسيم

ُالعالقاتُالتركيبيةُفيُالجملة0227ُعامُ ُالقاهرة( مُدرسُ)مد نُالسبع،ُجامعة
)محمدُرأفن،ُجامعةُبنيُسويق(ُأنُيقدمُ مُ اول0223النعليةُالقرآنية،ُوفيُعامُ

تصوًرا للتحليل النحوي للجملة اللبرية الواردة في شعر كعب بن مال  األنصاري، 
ُ ُعام ُالدللي0211ُوفي ُاللبس ُشمس( ُعين ُجامعة ُخالف، ُ) ميد ُدرس م

والتركيبي للنعل  اسوبًيا، من خالل التكامل بين النحو والمعجم، فحصر أنواع 
العديدُمنُ ىمصادر ، وناق  إمكانية بناء معجم  اسوبي يحتوي علاللبس اللغوي و 

 المعارفُاللغويةُالتيُتمكنُالحاسبُاآلليُمنُالقيامُبعمليةُف ُاللبس.
ُاللبسُفي0217ُوفيُعامُ مُدرسُ)عمروُجمعة،ُجامعةُالقاهرة(ُظاهرة

مُالبنية والتركيب، فتحدث عن أنماطه وأسباب  دوثه وطرق التللص منه، وفي العا
ننسهُتناولُ)محمدُفر ،ُجامعةُبنيُسويق(ُاللصائصُالصرفيةُوالنحويةُلألفعالُ
العربية؛ نظًرا لما تمثله تل  اللصائص من أهمية بالغة في معالجة اللغة العربية 
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آلًيا، وقد اقتصر في دراسته على اللصائص اللنظية سواء أكانن خصائص 
ُاإللصاقية صرفيةً  ُوالملحقات ُالصرفي، كـ)الرتبة،ُ ( أم خصائص نحويةً كـ)النمم

 واألداة،ُوالتضام،ُوالم ابقة،ُوالربم،ُوالعالمةُاإلعرابية(.
م0223ُوفي الجزائر عِمل  البا ث )فارس شاشة، جامعة الجزائر( في عام 

على إنشاء نموذ  جذري إعرابي يعمل على نمذجة النعل، بهدف التعرف على 
ال العربية آلًيا، ومحاولة إيجاد  لول ملتلفُالمشكالتُالتيُتواجهُمعالجةُاألفع

ُ ُعام ُفي ُبلقايد( ُأبوبكر ُجامعة ُرضا، ُالبا ثُ)بابا ُسعى ُكما ُإلى0215ُلها، م
توظيقُمجموعةُمنُاألسسُاللسانيةُالحاسوبيةُإلقامةُبرنامجُ اسوبيُيمكنهُتوليدُ
الجمل، وقد ركَّز في دراسته على الجمل العربية المحددة في أشكالها المكتوبة، 

لبعيدة عن تحقيقاتها الن قية. ويكاد البا ث بعمله هذا يكون الو يد من بين وا
 البا ثينُالذيُتجرأُوخاضُتجربةُبناءُمولدُآليُللجملةُالعربية.

 صناعة المعاجم اآللية:  -5
أصبحنُالمعاجمُاللغويةُمنُالضلامةُبحثُيستحيلُعلىُالبا ثينُتحليلُ

ثُالتيُتناولنُ وسبةُالمعجمُالعربي،ُموادها يدوًيا، وقد ظهرت العديد من البحو 
ولعلُمنُأهمُاإلنجاياتُفيُميدانُصناعةُالمعاجمُاآللية،ُرسالةُالماجستيرُالتيُ
أنجزها )عمر مهديوي، جامعة سيدي محمد بن عبدالله( عن المعجم اآللي للجذور، 

م طوَّر )محمود مص نى، جامعة  لوان( معجًما صرفًيا  اسوبًيا 0227وفيُعامُ
م ناق  )عبدالعاطي هواري، جامعة القاهرة( إشكالية 0223العربية،ُوفيُعامُللغةُ

م رؤية  اسوبية  صياغة لغة التعريق ومحتوا  في المعجم العربي العام الحديث، فقدَّ
إلعداد قاعدة بيانات للتعرينات المعجمية العربية، تكون صالحة لستثمارها في 

لسانياتُالحاسوبية،ُواقترحُمنُخاللهاُمجالتُالعملُالمعجميُومجالُت بيقاتُال
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ُعامُوتمثياًل  منهًجا لمعالجة الجوانب المعجمية الدللية في المعجم تحلياًل  ُوفي ،
م أنجز )جهاد العرجا، الجامعة اإلسالمية، غزة( معجًما محوسًبا لمعاني 0217

ُلألفعالُاألفعال الث الثي ة المجر دة في الل غة العربي ة، فأعدَّ قاعدة بيانات نصي   ة
الثالثية المجردة، و صر المعاني الممكنة لتل  األفعال، وبيَّن معنى كل فعل في 
م )يوسف أبوعامر، جامعة القاهرة(  سياقات توض   معنا ، وفي العام ننسه قدَّ

 نظرًيا وتصميًما عملًيا لمعجم آلي يلبي ا تياجات النظم الملتلنة، كالترجمة تأصياًل 
ُالم ُواسترجاع د المعجم اآللية، علومات، والتحليل الصرفي، واإلعراب اآللي، ويوَّ

ُجذوعهاُ ُمن ُالقياسية ُالصيغ ُلتوليد ُالتجا ؛ ُثنائي ُآلي ُصرفي ُبمحلل اآللي
ُ ُعام ُوفي م اقترح )محمد  امد، جامعة القاهرة( نمً ا معجمًيا 0213وتحليلها،

، فوضع منهجية جديًدا ينظر إلى واقع اللُّغة وشيوع منرداتها في المجتمع اللُّغو  يِ 
 صالحة لبناء معجم تكراري للغة العربية المعاصرة.

وفيُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُأنشئُمساقُاللسانياتُالحاسوبيةُفيُجامعةُ
ُ يثُ ُت بيقية؛ ُمعجمية ُالقسم ُاتجاهات ُوكانن ُعبدالر من، ُبنن ُنورة األميرة

رفُمناقشتها،ُم،ُوكانُللبا ثُش0219/مايو/61ن وقشن أول رسالة ماجستير في 
وكانُعنوانُالرسالةُرمعجمُمحوسبُأللناتُالحبُوالكر ُفيُاللغةُالعربيةرُسعنُ
البا ثةُ)سارةُالسيق(ُمنُخاللهاُإلىُبناءُمعجمُإلكترونيُلألجهزةُالذكيةُأللناتُ
الحب والكر  في اللغة العربية، تلتها رسالة ماجستير أخرى بعنوان ربناء جزئي 

ُمعجميةُفيُض وء  قل جسم اإلنسانر للبا ثة )أريج الشقراوي(  يث ألن ولوجيا
ُمنرداتُ ُاستللصن ُثم ُالناشئة، ُبنئة ُخاصة ُلغوية ُمدونة ُالبا ثة جمعن
ُالرسالةُ ُوتلنُهذ  ُوفقُمجالتُالحقلُوفئاتهُوعناصر ، ُثمُصننتها األن ولوجيا،
ُتحليلُمعتمدُعلىُالمدوناتُ ُالصحافة: ُثالثةُبعنوانُرألناتُالعنفُفيُلغة دراسة
الحاسوبيةرُ يثُسعنُالبا ثةُ)منالُالزنيديُإلىُجمعُاأللناتُالعربيةُالدالةُعلىُ
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ُلدراسة ُمدونة ُبواس ة ُومترادفاتها ُالعنف ُألنات ُوتصنيق ُالصحف، ُفي  العنف
امتداداتُالتماثليةُوالالتماثليةُألبعادُالترادفُغيرُالتام،ُومعالجةُالكلماتُالمتعلقةُ

 .بيةُبواس ةُالتحليلُاآلليبمجالُدلليُمعينُفيُاللغةُالعُر
 الترجمة اآللية:  -6

وقد نالن الترجمة اآللية نصيًبا من تل  الجهود )النظرية والت بيقية( التي 
بذلها البا ثون العرب؛ فكان للجامعات المصرية نصيب كبير من تل  الدراسات 

مُ اولُالبا ثُ)أ مدُالصادق،ُجامعةُالقاهرة(ُت وير1777ُوالمشاريع،ُفنيُعامُ
محلل نحوي آلي للغة العربية لتحليل النصوص العلمية الحديثة، وعمل على جعل 

م0220ُهذا المحلل النحوى جزًءا من نظام ترجمة آلية متعدد اللغات، وفي عام 
سعىُ)محمدُعبدالعال،ُجامعةُاأليهر(ُإلىُاستكشافُإشكالياتُالم ابقةُفيُعمليةُ

ُأن ُإثبات ُ اول ُكما ُوآثارها، ُاآللية ُسماتُومجموعةُ الترجمة ُكمجموعة الم ابقة
قواعدُمس ولةُعنُتوليدُجملُعربيةُصحيحةُومتراب ةُفيُالترجمةُاآللية،ُوفيُعامُ

ُمنُالعربيةُم طوَّر ) سام الدين علي، جامعة  لوان( نظاًما ل0226 ُاآللية لترجمة
ُاإل ُإلى ُعام ُوفي م طوَّر )محمود عثمان، جامعة  لوان( نظاًما 0227نجليزية،
ةُاآلليةُفيُالتجاهين،ُمعُإمكانيةُتقييمُأداءُالترجمةُاآللية،ُوفيُالعامُننسهُللترجم

ُمنُ ُاآللية ُللترجمة ُنظامين ُاإلسكندرية( ُجامعة ُالزقلعي، ُ)إيمان ُالبا ثة اختارت
ُفيُ ُباإلنجليزيةُوأدخلتها ُاختارتُأربعةُنصوصُإخبارية ُثم ُإلىُالعربية، اإلنجليزية

ُال ُو للن ُلترجمتها، ُتل ُالبرنامجين ُفي ُالموجودة ُاألخ اء ُوصننن نصوص،
النصوص إلى مجموعات، ث مَّ جدولتها تبًعا لنوع الل أ أو التركيب، وفي عام 

ُاألسماء0223ُ ُلترجمة ُبعضُالقواعد ُعينُشمس( ُجامعة ُخالف، ُصاغُ) ميد م
 والمركبات السمية من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية آلًيا. 
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ُ ُعام ُ)0210وفي ُناقشن ُأسبابُم ُشمس( ُعين ُجامعة ُسالمة، نينين
ُإل ُاأللمانية ُمن ُللنصوصُالمتلصصة ُاآللية ُالترجمة ُنجاح العربية،ُ ىمحدودية

م درسن البا ثة )أروى اللولي، جامعة اإلسكندرية( خدمة الترجمة 0217وفيُعامُ
اآلليةُعلىُمواقعُاإلنترننُدراسةُتحليليةُتقييمية،ُبهدفُالعتمادُعليهاُفيُتقديمُ

ُخد ُوفيُعام ُالمعلومات، ُبالمكتباتُومراكز ُالترجمة ُسعىُ)ضا يُ 0219مة م
غانم،ُجامعةُاأليهر(ُإلىُبناءُقاعدةُللترجمةُاآلليةُمنُاللغةُاأللمانيةُإلىُاللغةُ

 العربيةُوالعكس.
ُفيُعامُ ُالجزائر( ُجامعة ُبنُطاهر، ُ)بربارة وفيُالجزائرُسل نُالبا ثة

ُبرامج0223ُ ُبناء ُعلىُأهمية ُالضوء ُعلماءُم ُتضافرُجهود ُبواس ة ُعربية آلية
ُمنُ ُاألجنبية، ُالمعرفية ُالثروات ُلستيعاب ُواللسانيات؛ ُاللغة ُوعلماء الحاسوب،
ُالعربيةر،ُ ُإلى ُاإلنجليزية ُالحاسوبُمن ُبمساعدة ُبـرالترجمة ُالموسوم ُبحثها خالل

ُ م قامن )آمنة طالبي، جامعة منتوري( بتحليل وصني إلشكالية 0223وفيُعام
مات اللنظية في الترجمة اآللية، بإدخال نصوص تحتوي على عدد معين من المتالُي

ُفيُ ُعالية ُبدرجة ُاآللة ُفشلن ُوقد ُاآللية، ُللترجمة ُنظام ُفي ُاللنظية المتاليمات
ُل ُومتنوعة، ُعديدة ُأخ اء ُوارتكبن ُاللنظية، ُالمتاليمات ُبناءُ ترجمة ُفي سيما

ُالعاليُالعربيُمُتناولنُ)وفاءُالت0211الجملُوالتراكيب،ُوفيُعامُ ُالمعهد ركي،
 للترجمة(ُموضوعُالترجمةُاآلليةُبمقاربةُإ صائية.

 معالجة النصوص آلًيا بهدف صنع الفهارس وتصنيفها وترتيبها:  -7
تواجه معالجة نصوص اللغة العربية  اسوبًيا العديد من المشكالت؛ 

ا،ُوكيفيةُبعضها يرجع إلى طبيعة أصوات اللغة العربية، والكلمات التي تتكون منه
تراب ها،ُفيُ ينُيرجعُبعضهاُاآلخرُإلىُطبيعةُنظمُالسترجاعُالمصممة،ُلذاُ
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كان من الضروري توظيق تقنيات المعلومات للتعامل بكناءة مع اللغة العربية، 
وخاصةُفيُمجالُنظمُاسترجاعُالمعلومات.ُوسنستعرضُفيُالس ورُالتاليةُجهودُ

مكانياتُاللغةُالعربيةُفيُنظمُاسترجاعُمجموعةُبا ثينُساهمواُفيُالتعرفُعلىُإ
 المعلومات،ُوالمشكالتُالتيُتواجهُالنظمُالمعتمدةُعلىُاللغةُالعربية.

م اقترح )علي ذياب، جامعة آل البين( نظاًما خبيًرا للبحث 0222فنيُعامُ
ُ ُعام ُوفي ُالعربي، ُالنص م )محمد عبدالهادي،0226في ُالقاهرة(ُ م قدَّ جامعة

رُوالمواصناتُالتيُيجبُمراعاتهاُعندُتصميمُنظمُاسترجاعُمجموعًة من المعايي
ُبناءُمرصدُبياناتُعربيُيتأسسُالمعلومات العربية وت ويرها في المستقبل، محاوًل 

على المعايير الدولية، ويراعي في الوقن ذاته خصائص اللغة العربية، يكون 
لَّل 0223نموذًجا يحتذى به في المن قة العربية، وفي عام  )مجديُالجاكي،ُم   

منُالكشافاتُالموضوعيةُاآلليةُللقرآنُالكريم،ُالتيُتتي ُ اً امعةُاإلسكندرية(ُعددج
م ) جير 0223إمكانيةُالبحثُالموضوعيُفيُنصُالقرآنُالكريم،ُوفيُعامُ م قدَّ

إسماعيل، ويارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائر( مشروًعا إلعداد مدقق 
ُال ُآلية،ُإمالئيُعربيُمنتوح ُب ريقة ُتدقيقُالنصوصُالعربية ُباست اعته مصدر،

 والقيامُبتحديدُاألخ اءُاإلمالئيةُفيها،ُواقتراحُالتصحيحاتُالمناسبةُالبديلةُلها.

 دراسة المعنى حاسوبًيا:  -8
لم ي غنل البا ثون دراسة المعنى  اسوبًيا، على الرغم من أنَّه يمثل مشكلة 

ُعلىُيصعب  لَّها عند معالجته آلًيا؛ ر ُوالتعرف ُالجمل ُدللة ُمع ُيتعامل فهو
 ذا معنى، كما أنَّه يجمع ما بين التحليل الصرفي والنحوي معانيها وتحليلها تحلياًل 

عالوةُعلىُتراكيبُالجملُمنُ يثُالمعنىُوالدللة.ُولُتكادُأغلبُالنظمُاآلليةُ
 تصل إلى هذا المستوى من التحليل  تى في اللغات التي لها باع طويل في
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ُيلتلفُ ُالكالم ُمعنى ُألن ُوغيرهما؛ ُوالنرنسية ُاإلنجليزية ُمثل اللغوياتُالحاسوبية
 .(7)منُسياقُآلخرر

ُناق ُ وكانن )سلوى السيد  مادة، ُمن ُأوائل ُمن ُشمس( ُعين جامعة
ُبياناتُصرفيةُونحويةُودللية،1773ُقضيةُالمعنى،ُفأنجزتُفيُعامُ مُقاعدة

م 0211بسي ةُوالمركبة،ُوفيُعامُوصممن نموذًجا لتنهم الجملة العربية ال م قدَّ
) سين البسومي، جامعة القاهرة( رؤية لحلِ  إ دى المشكالت األساسية التي 
ُالجملةُ ُمن ُالمقصود ُوتعدد ُالدللي، ُاللبس ُوهي ُالعربية ُاللغة ُ وسبة تواجه
ُعامُ ُوفي ُالمكتوبة، ُالمعاصرة ُالعربية ُاللغة ُعلى ُدراسته ُفي ُواقتصر العربية،

)عبدالحليمُأبوشوشة،ُجامعةُعينُشمس(ُأثرُظاهرةُالتعددُالدلليُ سر  م د  0215
ُبناءُ ُفي ُالدللي ُالتعدد ُأثر ُهي: ُمحاور ُثالثة ُخالل ُمن ُاآللية ُالمعالجة في
ُالتعددُ ُوأثر ُللنصوص، ُاآللي ُالتحليل ُفي ُالدللي ُالتعدد ُوأثر ُاآللي، المعجم

 الدلليُفيُالترجمةُاآللية.
 ا:معالجة الشعر العربي حاسوبيً   -9

ونعني بمعالجة الشعر  اسوبًيا أن يتمكن الحاسوب من قراءة الشعر، 
ُالتق يعُ ُأماكن ُوتحديد ُاللنظية، ُأبياته ُمكوناته ُعن ُوالكشف ُأويانه، وادراك
الصحيحة للبين الشعري، والوقوف على الصور الستعارية في القصيدة. وتعد 

ُالد0227دراسة )عشري محمد، جامعة عين شمس( في عام  ُمن راساتُم
ُالعربيةُ ُالقصيدة ُفي ُالستعارية ُالصور ُأنماط ُتناولن ُالتي ُالقليلة الحاسوبية
ُننسهُ ُالعام ُوفي ُالمعاصرة، ُالعربية ُالقصائد ُمن ُمجموعة ُخالل ُمن المعاصرة

                                                 
(7) ُ ُال يار، ُ"اللغويات الحاسوبية"، صحيفة الجزيرةمساعد ُالعدد: ُالل12370، ،ُ جمادىُ 15ميس

 هـ.1706الولىُ
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اقتر ن )شيماء رشاد، جامعة  لوان( نظاًما  اسوبًيا لمعالجة الشعر العربي، وفي 
نانُالعيداني،ُجامعةُالبصرة(ُمنُ وسبةُمُتمكننُالبا ثةُالعراقيةُ)ج0223عامُ

ُبتحليلُ ُللقيام ُوت وير  ُخبير، ُ اسوبي ُنظام ُتصميم ُفنجحنُفي ُالعروض، علم
 أبياتُالشعرُالعربي.

 بناء المكانز وتحليل المدونات اللغوية المحوسبة: -11
كانُللبا ثينُالمصريينُالنصيبُاألوفرُمنُدراساتُبناءُالمدوناتُاللغويةُ

 لغويةً  م صمَّم )المعتز بالله طه، جامعة القاهرة( مدونةً 0229 وتحليلها؛ُفنيُعام
بهدف بناء معجم يعكس الواقع اللغوي للعربية في الوقن الراهن. وبعدها  إلكترونيةً 

م البا ث ننسه في أطرو ته لنيل درجة الدكتورا   يكاًل  ُلمدونةُبثالث سنوات قدَّ
روع المعجم التاريلي، ف وَّر مدونة المعجمُالتاريليُللعربية،ُفيُمحاولةُإل ياءُمش
مُسعىُ)أ مدُروبى،ُجامعة0213ُلغويةُلمعجمُتاريليُللغةُالعربية،ُوفيُعامُ

ُمادتهاُ ُوتهيئة ُالمعاصرة، ُالنصحى ُالعربية ُللغة ُلغوية ُمدونة ُبناء ُإلى النيوم(
م منهج ُالنصحىُ لبناء بن  شجري  نحوي   اً للعنونة اللغوية، كما قدَّ ُالعربية للغة

 اصرةُفيُضوءُالمدونةُاللغوية.المع
م تتناول )محمد الوديان، جامعة آل البين( موضوًعا في 0225فيُعامُ

سي ما  غايةُاألهميةُفيُالوقنُالحاضر،ُوهوُتنظيمُالمعلومات،ُوالستنادةُمنها،ُل
أن هناك اننجاًرا معرفًيا هائاًل له اتصال باللغة العربية، مما يقتضي توظيق تقنيات 

ُاسترجاعُالمعلوما ُمجال ُفي ُوخاصة ُالعربية، ُاللغة ُمع ُبكناءة ُللتعامل ت
م اقتراً ا لبناء مكنز آلي لتعزيز نظام استرجاع المعلومات للغة  المعلومات؛ فقدَّ

ُ ُعام ُوفي ُبلقايد،0216ُالعربية، ُأبوبكر ُجامعة ُهجيرة، ُ)نقاي ُالبا ثة ُأعدت م
ُا  اسوبيةً  لغويةً  الجزائر( مدونةً  ُالمواقع ُأسماء ُتلمسانُتمثل ُمدينة ُفي لجغرافية
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تمثياًل فعلًيا. واختارت )بدرية العنزي، جامعة اإلمام محمد بن سعود( في عام 
ْت في ثالثة 0219 ر د  ْت في مدونة لغوية محوسبة، وو  م مئة متاليمة لنظية ور د 

ُبمع ياتُالمدونةُ سبُالمقياسُاإل صائي.ُ معاجمُملتارة،ُثمُقارننُمع ياتها
ُ)أ م ُتناول ُالتركيبيُكما ُالنظم ُسعود( ُبن ُمحمد ُاإلمام ُجامعة ُالم رودي، د

نات.  والدللي أللنات الجموع التي ل منرد لها من لنظها دراسة معتمدة على المدوَّ
قيون من أوائل من  اول ت ويع الحاسوب للدمة اللغة اكان اللغويون العر 

وجهنُضربةُقويةُ العربية،ُغيرُأنُالحروبُالكثيرةُالتيُخاضهاُهذاُالبلدُالعربي
ُ ُعام ُفني ُالعربية؛ ُاللغة ُ وسبة ُ سن،1770ُلجهود ُ)الزبيدي ُالبا ث ُ اول م

ا،ُوفيُجامعة بغداد( ت بيق النظري ة التوليدي ة التحويلي ة على اللغة العربية  اسوبيً 
ُ م صمَّم )م يد فاضل، الجامعة التكنولوجية ببغداد( معجًما للمساعد 1779عام

ن اإلنجليزية إلى العربية، وفي العام ننسه صمَّم )علي ف اد علىُالترجمةُاآلليةُم
مُاستلدم0227ُصال ، جامعة بغداد( معجًما  اسوبًيا لألفعال العربية، وفي عام 

آلي ًة لتمييز الحروف العربي ة،  (5))سفي  عجرش، جامعة البصرة( المن ق المضب ب
ُ ُعام ار، الجامعة المستنصري  0225وفي ُخاللُم رمَّز  )مك ي بش  ُمن ُالكالم ة(

خواريمية الت رميز الل  ي  الت وق عي  باستلدام نظري تي ليرووكس ورابينيير، وفي عام 
م صمَّم )عالء عبدالحسين، جامعة الت كنولوجيا( برنامًجا لتمييز الكالم 0210

باستلدام نموذ  ماركوف الملني  
(3). 

لرسائلُالعلميةُالتيُوأخيًرا فإننا لم نقصد من استعراض تل  األطرو ات وا
ن ا نهدف من ورائها إع اء  اً وضعن تتناوت قوةً  اإل اطة بتل  الجهود، بقدر ما ك 

                                                 
 المن قُالمضببُأوُالضبابيُهو:ُمنظومةُمن قيةُتقومُعلىُتعميمُللمن قُالتقليديُثنائيُالقيم. (5)

 يقوم نموذ  ماركوف الملني  بتوصيق إ صائي لتسلسل األصوات الملتلنة ضمن الكلمات. (3)
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ُالموضوعاتُالتيُنوقشنُفيُ ُأهم ُبيان ُالمقصود ُفكان ُوضربُالمثل، النموذ ،
ميدان معالجة اللغة العربية  اسوبًيا. كما أنَّ ميدان  وسبة اللغة العربية ل يزال 

لعملُالجاد،ُوجهودُاللغويينُالعربُتبقىُخجولةُترتقبُالمزيدُمنُا،ُينقصهُاخصبً 
 دعمُالجامعاتُوتشجيعها.

ُبذلواُ ُبأنهم ُفيُجامعاتهم ُومشاريعهم ُبحوثهم ُالبا ثين ُشهدتُلهولء وقد
جهدهم،ُولمُيقصرواُفيُالسعيُإلىُت ويعُتل ُاآللةُالصماءُللدمةُاللغةُالعربية،ُ

 الجهود،ُوأضعننُقيمتهاُالعلمية. غير أنَّ بعض المعوقات قد شتن تل 
: أهم المناهج العلمية التي استخدمها الباحثون في حوسبتهم للغة الثالثالمبحث 
 العربية

لكل دراسة من دراسات  وسبة اللغة العربية موضوعها الذي ي حدد 
منهجها، فني ضوء المشكلة التي سيتصدى البا ث لحلِ ها، وال ريقة التي يتبن اها 

ُ ُهذ  ُلحل ُالعربي ُفالصرف ُالمناسب؛ ُالمنهج ُيلتار يمثلُ -مثاًل -المشكلة،
ا للوصف المعتمد على اإل صاء من لًقا له؛ وذل  لوقوعه في ا مثاليً موضوعً 

المن قة الوس ى بين الطراد والشذوذ. وقد اتَّب ع ِن البحوث الت بيقية التوصيق 
لحاسوبي،ُفيصوغُالبا ثُوسيلة لصوغ القانون اللغوي، بما يجعله قاباًل للتعامل ا

ُ ُالصرفية ف تغيراتها الصرفية والصوتية والكتابية  -مثاًل -القاعدة ثم يوصِ 
 )اإلمالئية(.

أماُعندُدراسةُأثرُالظواهرُاللغويةُفيُالمعالجةُاآلليةُللغةُالعربية،ُفيعتمدُ
البا ث على المنهج الوصني التحليلي، مع عدم إغـنال مناهج البحث األخرى 

لب األمر ذل . ويعد المنهج الوصني مدعوًما بالمنهج اإل صائي مناسًبا عندماُيت 
لدراساتُالشيوعُ)شيوعُاأللناتُوالصيغُوالتراكيب(ُلماُللمنهجُاإل صائيُمنُقدرةُ

 علىُتدعيمُالرأي،ُودقتهُفيُالحكمُعلىُالظواهرُاللغويةُبشكلُموضوعي.
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لدراسات العليا في رسائلهم : أهم النتائج التي انتهى إليها طالب االرابعالمبحث 
 العلمية

بعدُأنُانتهيناُمنُعرضُأهمُجهودُالبا ثينُفيُ وسبةُاللغةُالعربيةُمنذُ
بدَّ من وقنة قصيرة نستعرض من خاللها أهم النتائج التي  نهاية القرن الماضي، ل

ل إليها البا ثون. لقد أثبتن هذ  الدراسات قدرة اللغويين بمساعدة الحاسوبيين  توصَّ
،ُولُملعلى ت ويع الحاسوب للدمة اللغة العربية، غير أنَّ الحاسوب جهاي ل يع

يدركُاألخ اءُإلُمنُخاللُت بيقاتُتقومُعلىُمجموعةُمتسلسلةُومن قيةُمنُ
الل واتُالرياضيةُأوُاللغويةُ)اللواريميات(ُومنُثمةُينبغيُأنُنبرمجُالحاسوبُ

شكل صحي . كما أنه ليس م لوًبا ب ريقةُصحيحةُليتمكنُمنُالتحليلُوالتوليدُب
من هذ  الدراسات والمشاريع أن تجعل من الحاسوب جهاًيا نستغني به عن 
اإلنسان، بل نهدف عند معالجة اللغة آلًيا إلى بناء نظام يساعدنا، ويلنف 
الصعوبات التي تواجهنا في بحوثنا اللغوية والعلمية. كما أنَّ كل معالجة آلية للغة 

دراسةُعميقةُللعربيةُوقواعدها.ُويمكنناُتصنيقُتل ُالنتائجُ سبُ العربيةُتت لب
 مجالتُعلمُاللغةُالحاسوبي.

 أهم النتائج في مجال دراسات الشيوع:  -1
استناد البا ثون في هذا المجال من الحاسوب في إعداد قائمة بالكلمات 
بُبالترتيب األلفبائي والتواتري والموضوعي للمنردات الشائعة في بعض الكت

ُوالحديث،ُ ُوالتنسير، ُوالبيوع، ُالمالية، ُوالمعامالت ُالجنايات، ُفقه ُككتب الدينية،
والثقافة اإلسالمية، والكتب اللغوية والدينية التي ت درَّس في مدارس التعليم العام. وقد 
ُالعربيةُ ُاللغة ُتعليم ُدروسُفي ُتصميم ُباإلمكان ُأنه ُالدراساتُإلى أشارتُمعظم

ُوالناطقين ُلشيوعُالمنرداتُ للناطقينُبها ُعلىُالنتائجُاإل صائية ُبالعتماد بغيرها
 والصيغُوالتراكيب.
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كما استناد البا ثون من الحاسوب في  صر عدد الكلمات الموجودة في 
نصوصُ ديثة؛ُفحصرواُالكلماتُالنريدة،ُوعددُتكرارُكلُكلمةُمنُهذ ُالكلمات،ُ

رات التكرار أو وفًقا للترتيب والسياقات التي وردت بها كل كلمة، وترتيبها وفًقا لم
الهجائي، وذل  من خالل قوائم تضم الكلمات ومرات تكرارها ونسبتها قياًسا 
إلجماليُالكلماتُفيُالنص.ُوقدُأكدتُالدراساتُجميعهاُعلىُفائدةُقوائمُالشيوعُ
ُوفيُعمليةُ ُالختبارات، ُوتصميم ُالتعليمية، ُالمواد ُإعداد ُفيُتحسين فيُاإلسهام

د صناعة المعاجم بشكل عام، وأنَّ ميدان إعداد قوائم الشيوع ما يال في التقويم،ُوعن
 بدايته،ُويحتا ُلمزيدُاهتمام.

 أهم النتائج في مجال المعالجة اآللية ألصوات العربية: -2
في مجال معالجة أصوات القرآن الكريم وظَّف عدد من البا ثين الحاسوب 

لوا أصواته، ثم أ صوا ائتالف ثنائيَّاتها في خدمة البنية الصوتية للقرآن الكريم؛ فحلَّ 
ُكماُ ُاآللي، ُالحاسب ُتقنيات ُباستلدام ُالقرآني، ُوالتركيب ُالكلمة ُمستويي على
ُالقرآنُ ُفي ُالصوتي ُالئتالف ُقواعد ُبين ُالمقارنة ُفي ُالتقنيات ُتل  ُمن استنادوا

ثوا عن الئتالف الصوت يُفيُالكريم، والقواعد التى نصَّ عليها العلماء الذين تحدَّ
ُالقرآنُ ُبتجويد ُالمتعلقة ُالظواهرُالصوتية ُوناق ُفريقُآخر ُإليه. ُأشاروا ُأو اللغة
الكريم في ضوء ما وصلن إليه الحوسية، وأنجز آخرون قواعد بيانات صوتية تتميز 
بالشمولية، وتجمع كل الظواهر الصوتية القرآنية. كما أثبتوا أنَّ النبر في القرآن 

 -  اسوبًيا نوعان: فونيمي، له أثر في اللغة )األصوات الكريمُعندُمعالجةُأصواته
التركيب( على القار  أن يلتزم بموضعه، وغير فونيمي، ليس  – المعجم - الصرف

 لهُأثرُفيُاللغة.
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وفيُمجالُفهمُطبيعةُاللصائصُالصوتيةُللغةُالعربيةُالمن وقة،ُاستعانُ
ةُالصوتية،ُوتحليلهاُفيُدراسةُالبا ثون بالحاسوب وتقنياته العالية في تسجيل الماد

ُ)الكالمُ ُاألكوستيكية ُوالكشفُعنُخصائصها ُالعربية، ُللغة اللصائصُالصوتية
النعلي المن وق( والنسيولوجية في سلسلة الكالم المتصل، واكتشنوا قواعد وقوانين 

 يعتمد عليها في عملية المعالجة الصوتية اآللية للكالم المن وق.
 الجة كلمات اللغة العربية:أهم النتائج في مجال مع -3

صمَّم بعض البا ثين مولدات تصريفية واشتقاقية آلية لتصريق كلمات 
اللغةُالعربيةُواشتقاقها،ُتعتمدُهذ ُالمولداتُاآلليةُعلىُخواريميةُ اسوبيةُتضبمُ
ُأهمُ ُعلى ُوقنوا ُكما ُللكلمة، ُالممكنة ُالنعلية ُوالشتقاقية ُالتصريفية العمليات

نوا تل  اإلشكالي ات، مستلدمين أساليب الذكاء إشكالي ات التصريق  والشتقاق، فوصَّ
الص ناعي؛ ليتمكَّن الحاسوب من توليد الكلمات وتحليلها بصورة قريبة من تنكير 
اإلنسان، وتتوافر اآلن لغات برمجة عالية المستوى، تتسم بذكاء اص ناعي يجعل 

و يُلإلنسانُبأنهُيتعاملُالحاسوب يستقبل، ويحلل، ويولد ما ي ع ى إليه بشكل ي
 معُآلةُلهاُالقدرةُعلىُالنهمُواإلدراك.ُ

وقدُتعاملنُمعظمُالبرامجُالمقتر ةُمعُالكلماتُمنُجهتيُالتحليلُوالتوليدُ
ُوفيُطُو ُالتشكيل ُبعيدفيُطور ُترا  ُأخذتُبما ُوقد ُ يابه، ُوفيهُ اً ر ُاللبس، عن

ُالنظرُفيُتسهيل على المتعلم، واغناء للغة، ومن ثم ة نحن في  اجة إ لىُإعادة
نتائجُالبحثُالتقليديةُكالشذوذُوالستثناءُمنُالقاعدة،ُوالعدولُعنُاألصل،ُوغيرهاُ

 منُالصناتُالتيُتحتا ُإلىُضبمُآليُعلمي.
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 أهم النتائج في مجال معالجة نحو اللغة العربية: -4
استناد البا ثون من الحاسوب في إدراك اللصائص النحوية للكلمات في 

ًرا لما تمثله تل  اللصائص من أهمية بالغة في معالجة اللغة العربية العربية،ُنظ
موا  آلًيا، واقتر وا مجموعة من قواعد إعادة الكتابة للجملة النعلية غير المشكولة، وقدَّ
ُإجراءُ ُعند ُبها ُيستدل ُالتي ُالمعرفة ُقواعد ُمن ُمجموعة ُواقتر وا ُلها، تقسيمات

ردة في بعض المدونات توصيًنا نحوًيا في التحليل النحوي. كما وصنوا الجمل الوا
ضوءُاللسانياتُالحاسوبية،ُفصاغواُمحدداتُالنعلُالحاسوبيةُعلىُشكلُمعادلتُ
رياضية،ُيمكنُت بيقهاُعلىُأشكالُالنعلُكافة،ُم كدينُعلىُأنهُلُيمكنناُالنصلُ

أيُبين المستويات اللغوية األربعة )الصوتي والصرفي والنحوي والدللي( في دراسة 
ُالستغناءُعنُالسياقُليتعرفُالحاسوبُعلىُما يةُ نصُوتحليله،ُكماُلُيمكننا

 النعل.
طوَّر بعض البا ثين محلالت نحوية للجمل السمية والنعلية غير 
المشكولةُفيُاللغةُالعربية،ُواقتر واُتقسيماتُجديدةُوقواعدُإلعادةُالكتابةُللجملُ

ياق، كما صمَّموا ت بيقات لتكوين جمل بناًء على قواعد التركيب المتحرر من الس
 عربيةُباستلدامُلغاتُالبرمجة.

 أهم النتائج في مجال التحليل الداللي:  -5
ِ العربي المعاصر  أكَّدت الدراسات الحاسوبية أنَّ  ياب التشكيل عن النص 

إلى ييادة وقوع ظاهرة التعدد الدللي، وأنَّ دراسة ظاهرة التعدد  -غالًبا–ي ديُ
 ت مثِ ل إضافة م ثرة إلى مجال المعالجة اآللية للغة العربية.الدلليُ
 أهم النتائج في مجال فك اللبس اللغوي:  -6

ل إليها البا ثون في مجال ف  اللبس اللغوي  لعل من أهم النتائج التي توصَّ
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ُمنهجيةُ ُبناء ُمنُخالل ُالعربية، ُاللغة ُبياناتُلسماتُالكلماتُفي ُقاعدة ُبناء هي
ُسماتُالكل ُالمكتوبة.ُلتحديد ُالعربية ُالحاسوبيُللجملة ُمت لباتُالنهم ُوتحديد مات،

كماُاقترحُبعضُالبا ثينُخ واتُلبناءُنظامُ اسوبيُلن ُاللتباسُالدلليُللجملةُ
ُلكلماتُ ُاألساسية ُالدللية ُاألنواع ُبالحاسوبُفيُ صر ُواستعانوا ُالمكتوبة، العربية

فرعية،ُورصدواُصورُتحولُالعالقاتُ اللغةُالعربية،ُوماُتنرعُعنهاُمنُأنواعُدللية
 ىالدللية إلى نظائرها التركيبية، وناق  فريق آخر بناء معجم  اسوبي يحتوي عل
 العديدُمنُالمعارفُاللغويةُالتيُتمكنُالحاسوبُمنُالقيامُبعمليةُف ُاللبسُالدللي.

 أهم النتائج في مجال الترجمة اآللية من العربية وإليها:  -7
األخ اءُالنحويةُوالصرفيةُفيُأداءُبعضُاألنظمةُالملتارةُ لَّل البا ثون 

للترجمةُاآلليةُمنُاإلنجليزيةُإلىُالعربية،ُوتناولواُبالدراسةُبعضُالظواهرُالصرفيةُ
ُوأداةُ ُالصلة، ُوجملة ُللمجهول، ُوالمبنى ُالنعنُوالمنعوت، ُترتيب ُمثل: والنحوية،

ُُو ُالنعل ُذكر ُوترتيب ُللناعل، ُالنعل ُوم ابقة ُكماُالتعريق، ُالجملة، ُفي الناعل
ُاللغةُ ُغير ُلغات ُمن ُالمتلصصة ُاآللية ُالترجمة ُنجاح ُمحدودية ُأسباب ناقشوا

 اللغةُالعربية.ىُاإلنجليزيةُإل
وقد أكَّد معظم البا ثين على أن العديد من نوا ي القصور في ناتج 
الترجمة اآللية قد يحدث إما بسبب خ أ في تحليل الجملة الم دخلة أو بسبب خ أ 

ي بناء الجملة اللارجة وأنَّ تحسين الترجمة اآللية يعتمد إلى  د كبير على تقنين ف
معرفتنا باللغة، وتزويد الحاسب اآللي بالقواعد الاليمة للتعامل مع اللغة. وأكَّد 
ُيتحققُ تىُاآلن،ُوليسُ ُلم ُآليةُذاتُدقةُعالية الجميعُأنُالوصولُإلىُترجمة

قريب، وأنَّ أمامنا الكثير الذي نست يع أن ننعله منظوًرا أن يتحقق في المستقبل ال
ُوامكانيةُ ُفعاليتها ُمن ُوالزيادة ُواليها، ُالعربية ُمن ُاآللية ُالترجمة ُجودة لتحسين

 الستنادةُمنها.



158

 أهم النتائج في مجال بناء قواعد البيانات: -8
 تمكن البا ثون من بناء مجموعة من قواعد البيانات، منها:

ُا  -1 ُبياناتُللجذور ُبياناتُالجذورُقاعدة ُمنُشأنُقاعدة ُوالرباعية، لثالثية
ُخاصةُ ُبرامج ُوضع ُمنهم ُننتظر ُالذين ُالحاسوبيين ُعمل ُتيسر ُأن هذ 
لميكنةُالمعجمُالعربي،ُ يثُتعدُالجذورُقاعدةُالمع ياتُاألساسيةُالتيُ

ن مادة المعجم الحاسوبي.  تكو 
وت عدُّ  -والمزيدة المجردة-قاعدةُبياناتُلألفعالُالعربيةُالثالثيةُوالرباعيةُ  -0

ُالعديدُمنُالت بيقاتُ ُالقاعدةُمنُاألعمالُاألساسيةُالتيُتقومُعليها هذ 
الهامةُفيُمجالتُالتعليم،ُوأعمالُالنشرُوال باعة،ُمثلُالترجمةُمنُاللغةُ

 العربيةُواليها.
نَّنوا  روف الجر   -6 قاعدة بيانات شاملة لجميع البنيات المتعدية بحرف، وص 

 البنية. الواردةُفيُهذ 
قاعدة بيانات ت بيقية للمشتقات ان الًقا من الجذور الثالثية المجردة   -7

 والمزيدة،ُو صرواُأويانهاُالقياسيةُوالسماعية.
ُوقدُ  -5 ُالعربية، ُللمصادرُفيُاللغة ُشاملة ُت بيقية ُبياناتُمعلوماتية قاعدة

ُالمعجميةُ ُالبيانات ُخالل ُمن ُالعربية ُاللغة ُفي ُالمصادر ُأويان  صروا
ُالمصادرُعلىُاختالفهاالمت ُورب وا ُوالقياسي- وفرة، معُ -السماعيُمنها

 .أويانها بالجذور مروًرا بالنعل
قاعدة بيانات شاملة لألسماء الجامدة، تكون على شكل معجم آلي ينتج   -3

 عنُت بيقُخواريمياتُالتوليدُعلىُالجذورُالعربية.
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 نات:أهم النتائج في مجال بناء المعاجم من المكانز والمدو   -9
ُينظرُإلىُواقعُاللغةُ ُمنُالبا ثينُبناءُنممُمعجميُجديد است اعُعدد
وشيوع منرداتها في المجتمع اللغوي، بهدف وضع منهجية صالحة لبناء معجم 
تكراري للغة العربية المعاصرة؛ فدمجوا بين معايير الصناعة المعجمية العربية 

ُالق ُالمنشود ُالمعجم ُإلى ُللوصول ُالتربوية؛ ُإلىُتحليلُوالمناهج ُعلىُال تكام ائم
معلومات التكرار اللاصة بمنردات المستوى اللغوي المدروس؛ لوضع يد المستلدم 

 على أكثرها شيوًعا وأهمية.
وهناك من اقترح منهًجا لمعالجة الجوانب المعجمية الدللية في المعجم 

تكون صالحة  ؛ فأعدَّ قاعدة بيانات للتعرينات المعجمية العربية، وتمثياًل تحلياًل 
ُت بيقاتُاللسانياتُالحاسوبية؛ُ ُومجال ُالمعجمي، ُفيُمجالتُالعمل لستثمارها
بهدف الوصول لحلول ألهم إشكاليات الصياغة والمحتوى في لغة التعريق في 

 المعجمُالعربيُالعامُالحديث.
تمكن البا ثون كذل  من بناء مدونة معجم عربي معاصر، يستمد مادته 

ُمدونة ُمن ُكالصناعةُ بأكملها ُعدة، ُمجالت ُفي ُمنها ُاإلفادة ُويمكن لغوية،
ُإعدادُ ُمن ُتمكنوا ُكما ُاآللية. ُأدواتُالمعالجة ُوت وير ُاللغات، ُوتعليم المعجمية،
معجم محوسب لمعاني األفعال الث الثي ة المجر دة في الل غة العربي ة، و صر كل ما 

 واقع اللغوي.يتعلق بالنعل من معان ملتلنة في سياقات معاصرة تمث ل ال
 أهم النتائج في مجال استرجاع المعلومات والكشافات الموضوعية: -11

است اع البا ثون بناء نظام محوسب لالسترجاع الموضوعي باللغة 
ال بيعية،ُبهدفُالتعرفُعلىُإمكانياتُاللغةُالعربيةُوالمشكالتُالتيُتواجههاُفيُ
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الوصولُإلىُ لولُمقتر ةُنظم استرجاع المعلومات بوصنها لغة طبيعية، ومن ث مَّ 
ُعلىُ ُالتيُتعتمد ُالنظم ُفي ُالسترجاع ُبكناية ُالرتناع ُومحاولة لتل ُالمشكالت،
اللغة ال بيعية لغًة للمدخالت والملرجات، للوصول إلى مجموعة من المعايير 
ُعندُتصميمُأوُت ويرُنظمُاسترجاعُالمعلوماتُ والمواصناتُالتيُيجبُمراعاتها

ُالمستقبل، ُفي ُالمعاييرُ العربية ُيتأسسُعلى ُبياناتُعربي ُمرصد ُبناء ومحاولة
يحتذىُبهُ اً صائص اللغة العربية، ليكون نموذجالدولية،ُويراعيُفيُالوقنُذاتهُخ

 فيُالمن قةُالعربية.
أمكنُالتغلبُعلىُبعضُالقضاياُالدلليةُالتيُتثيرهاُالعربية،ُوالتيُتقفُ

ُكالت ُالسترجاع، ُكناءة ُتحقيق ُطريق ُفي ُعثرة ُاللنظي،ُ جر ُوالشتراك رادف،
والتغلبُعلىُمشكالتُالسوابق،ُوالتيُتدخلُعلىُالكلمةُالعربيةُفتغيرُمنُرسمهاُ
اإلمالئي. ومن البا ثين من  لَّل  عدًدا من الكشافات الموضوعية اآللية التي تتي  
إمكانية البحث الموضوعي في نص القرآن الكريم، وقارن بينها للوصول إلى 

 أفضلها.
الخامس: أهم المصادر والكتب والمدونات التي اعتمد عليها في توصيف  المبحث

 القواعد والتحقق من المفردات
اعتمد البا ثون في دراساتهم ومشاريعهم على مراجع موثوقة عند توصيق 
ُأهمُ ُمن ُولعل ُوالتراكيب، ُوالمنردات ُالصيغ ُتحقيق ُوعند ُالعربية، ُاللغة قواعد

ُالبا ُعليها ُاعتمد ُالتي  ثون في بناء قواعد بيانات المحلالت والمولدات المعاجم
الصرفية، وتوثيق مادتها اللغوية تصنيًنا واستعماًل: معجم تا  العروس من جواهر 
القاموس،ُولسانُالعرب،ُوالقاموسُالمحيمُللنيرويآبادى،ُوالمعجمُالكبير،ُوالمعجمُ

ومراجعُكثيرة،ُالوسيم.ُكماُاعتمدواُفيُتوصيقُقواعدُاللغةُالعربيةُعلىُمصادرُ
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لعلُمنُأهمها:ُالكتابُلسيبويه،ُوشرحُالشافيةُللرضي،ُوالمقتضبُللمبرد،ُوشرحُ
 الملوكيُلبنُيعي .

كما درس البا ثون بعض الظواهر اللغوية من خالل قصائد عدد من 
الشعراء، مثل: شعر بدر شاكر السي اب، ولميعة عباس عمارة، وشعر كعب بن 

ُالنظامُمال  األنصاري، وأعمال الشا ُودرسوا ُدروي . ُمحمود ُالنلس يني عر
ُالقنواتُ ُفي ُاألخبار ُونشرات ُالكريم، ُالقرآن ُخالل ُمن ُالعربية ُللغة الصوتي
ُكبيرُمنُكتبُ ُمنُخاللُعدد ُالعربيةُوتراكيبها ُمنرداتُاللغة النضائية،ُوأ صوا
ُفيُ ُالعام ُالتعليم ُوكتب ُاإلسالمية، ُوالثقافة ُوالعقيدة ُوالتنسير ُوالحديث النقه

ُللعلومُا ُعبدالعزيز ُالمل  ُلمدينة ُالعربية ُوالمدونة ُالعربية، ُوالصحف لمدارس،
 والتقنية.
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 الخاتمة والنتائج:
ُفيُالجامعاتُ ُطالبُالدراساتُالعليا ُالتيُتكبدها ُالجهود ُأهم كاننُهذ 
ُأنُ ُيزعم ُمن ُعلى ُالرد ُسبيل ُوفي ُجهة، ُمن ُالعربية ُ وسبة ُسبيل ُفي العربية

لهذا العصر وعلومه من جهة أخرى. واذا كانن اللغة العربية قد العربيةُلُتصل ُ
 ظين باهتمام علماء اللغة السابقين، فإنَّ جهود علماء اللغة واللسانيين اليوم ينبغي 
أن تكون مضاعنة، ومسايرة للتقدم الحضاري والتقني؛ فنحن اليوم أ و  من أي 

لقرآنُالكريم،ُو تىُتستعيدُوقنُمضىُإلىُتكثيقُالجهود،ُوتو يدها؛ُخدمةُللغةُا
لغتناُمكانتها،ُوتواجهُتحدياتهاُفيُثقةُوعزم.ُوبعدُهذاُالعرضُوالتتبعُألهمُجهودُ
 وسبة اللغة العربية، أرى أن أسجل أبري النتائج التي توصلن إليها هذ  الدراسة، 

 وهي:
أنَّ  وسبة اللغة العربية أصبحن اليوم أمًرا ل منرَّ منه، فالدراسات   -1

ُاإل صاءُوالب ُمجال ُفي ُكبيرة ُنتائج ُالعربية ُللغة ُتحقق ُالحاسوبية حوث
 اللغوي، والتعريب، وتعليم اللغات، والترجمة اآللية من اللغة العربية واليها.

أنَّ معظم الدراسات لم تستند من التجارب األجنبية في معالجة اللغات   -0
 ال بيعيَّة آلًيا.

ُاللغات  -6 ُمن ُالمترجمة ُوالبحوث ُالكتب ُاللغةُ-األخرى  ندرة وخاصة
ُاتض ُ -اإلنجليزية ُوقد ُالحاسوبية، ُاللغويات ُ قل ُفي ُالعربية ُاللغة إلى

ُعليهاُ ُاعتمد ُالتي ُوالمراجع ُالمصادر ُفهرس ُمراجعة ُبعد ُللبا ث ذل 
 البا ثون في إعداد بحوثهم ودراساتهم.

أنَّ معظم البا ثين اجتهدوا في وضع نماذ   اسوبية مت ورة؛ لتسهيل   -7
 ينُاإلنسانُوالحاسوب.الحوارُب
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ُالجامعاتُ-أنَّنا   -5 ُفي ُللبا ثين ُواألكاديمي ُالعلمي ُالنتا  ُهذا ُكل مع
لم نصل  تى اآلن إلى المستوى الم لوب في معالجة لغتنا  -العربية

العربية  اسوبًيا، ويرجع ذل  إلى ضعف اللبرة اللسانية والحاسوبية لدى 
 بعضُالبا ثين.

فيُميدانُ وسبةُاللغةُالعربيةُجاءتُمتأخرةُأنَّ جهود الجامعات العربية   -3
 مقارنةُبجهودُالجامعاتُغيرُالعربية.

تبن باللغة العربية.   -9  أنَّ معظم تل  الداسات والرسائل العلمية ك 
أنَّ معظم الرسائل العلمية ركَّزْت على الجانب النظري، وأهملن الجانب   -3

ُال بيع ُاللغة ُمعالجة ُفي ُاألهم ُالجانب ُروهو ُفيُالت بيقي ُويتمثل ية،
 .(9)تسليرُالعقلُاإللكترونيُلحلُالقضاياُاللغويةر

أنَّ جميع الرسائل العلمية شملن مستويات اللغة العربية كافة )المستوى   -7
ي معظمها على ُرالصوتي والصرفي والمعجمي والنحوي والدللي( و  كرَّ

ُفيُالمستوى الصرفي؛ فالطراد في الضوابم والقواعد نجد  واضحً  ا
 ا لما هو عليه الحال في المستويات األخرى.، خالفً الصرف

أنَّنا مع كل هذ  البحوث والدراسات، ما يلنا في بداية ال ريق، وننتظر  -12
 بذلُالمزيدُمنُالجهود.

إمكانيةُت ويعُالحاسوبُوت بيقاتهُ -بالُش -أنَّ هذ  الدراسات أثبتن  -11
 لتتوافقُمعُخصائصُاللغةُالعربية.

بيعية،ُومنهاُاللغةُالعربيةُعمليةُمستمرةُومت ورةُأنَّ معالجة اللغات ال  -10
 معُت ورُفهمناُآللياتُعملُعقلُابنُاللغة،ُوت ورُالحواسيبُاآللية.

                                                 
جهود -خدمة الدراسات اللغوية العربيةتوظيف اللسانيات الحاسوبية في عبدالر منُ سنُالعارف،ُر (9)

 .53م،ُص96ُ،0229،ُالعددمجلة مجمع اللغة العربية األردنير،ُونتائج
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أنَّ دور اللغـــــــويين يقتصـــــــر علـــــــى التنظيـــــــر والتوصـــــــيق، ثـــــــم الســـــــتعانة  -16
 بالحاسوبيينُللت بيق.

مُأنَّ توصيق قواعد اللغة العربية قابل للت وير، رفاللغويون القدماء ل -17
ُقواعدُاللغة،ُبلُاستللصوهماُمنُاللغة،ُوُو ُبالوسائلُالتيُضعيضعوا وها

كانن متوفرة لديهم في ذل  الوقن، أم ا اآلن وقد ظهرت أدوات جديدة 
للوصف اللغوي، فال بدَّ من األخذ بها، والتعامل معها؛  تى نسير باللغة 

 .(3)نحو مواكبة الت ور البشري في جميع مجالت الحياةر
ُتحتا ُدعمُالجامعاتُأنَّ ت -15 ُنتائجُكبيرة ل ُالبحوثُوالدراساتُنجمُعنها

 ومساندتها.ُ
أنَّه على الرغم من تعدد المعوقات التي واجهن البا ثين في  وسبتهم  -13

للغةُالعربية،ُفإنُعزيمةُت ويعُالحاسوبُللدمةُلغةُالقرآنُكاننُوراءُ
 بعضُالتجاربُالناجحة.

 
 
 
 
 

                                                 
(3) ُ ُطيب، ُبنُمحمد دراسة لجهود الباحثين  -"اتجاه درس العربية في الحاسوبصباحُبننُمحمد

قرى، كلية اللغة العربية، ،ُدكتورا ُفيُاللغةُالعربية،ُجامعةُأمُالالعرب ومعالجتهم اآللية للغة العربية"
 .60م،ُص0229المملكةُالعربيةُالسعودية،ُ
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 عربية:رؤية مستقبلية لحوسبة اللغة ال
ري عدُّ اإلسهام في إنتا  المعرفة المن لق الصحي  لمواجهة تحديات اللغة 
العربية الراهنة والمستقبلية، وانَّ أهم مشكلة مستقبلية للغة العربية وتنميتها، هي 
ُومجتمعُ ُالعربية ُالمجتمعات ُبين ُالهوة ُتجسير ُالرقمية، ُالنجوة تقليص

ُالموج(7)المعلوماتر ُالدراسة ُهذ  ُوبعد ُارتأىُ. ُالعربية، ُاللغة ُ وسبة ُلجهود زة
البا ث أن يقدم بعض التوصيات والمقتر ات، علَّها تكون نبراًسا ينير طريق كلَّ 

 طالب علٍم، ومن أهمها:
 ديُدورهاُفيُفت ُقنواتُالتواصلُبينُعلماءُتعلىُالجامعاتُالعربيةُأنُ  -1

ُوالمعل ُالزيارات ُلتبادل ُ وسبتها، ُفي ُوالبا ثين ُالعرب ُوبناءُاللغة ومات،
قواعدُبياناتُتلتصُبحوسبةُاللغةُالعربية،ُوتكثيقُالتصالتُمعُمراكزُ

 الدراساتُاألجنبيةُلالستنادةُمنهاُفيُهذاُالمجال.
أهميةُاستثمارُالدولُالعربيةُفيُ وسبةُاللغة؛ُفمستقبلُالعربية،ُومكانةُ  -0

الدرجةُالعربُفيُالحضارةُالحالية،ُومستقبلهمُالقتصاديُوالعلميُيتوقفُب
 األولىُعلىُماُنست يعُأنُنحققهُعلىُهذ ُالجبهة.

ُالعربيةُ  -6 ُاللغة ُمعالجة ُمجال ُفي ُلالستثمار ُاللاص ُالق اع تشجيع
ا؛ ويكون ذل  من خالل التعاون بين الشركات الكبرى واألقسام  اسوبيً 

ُالمميزةُ ُالت بيقية ُالعلمية ُالبحوث ُتبني ُبهدف ُالجامعات، ُفي العلمية
 لعليا.ل البُالدراساتُا

 
                                                 

(7) ُ ُالمهيوبي، ُعبدالله ُبن "بناء َخوارزمّية حاسوبّية لتوليد األفعال في الّلَغة العربّية عبدالعزيز
ُالعربية،َُوتصريفها" ُاللغة ُتعليم ُمعهد ُاإلسالمية، ُسعود ُبن ُمحمد ُاإلمام ُجامعة ُدكتورا ، ُرسالة ،
 .65م،ُص0215العربيةُالسعودية،ُ المملكة
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أهميةُالعملُعلىُإيجادُآلياتُجذبُلل لبةُالمتميزينُلاللتحاقُفيُبرامجُ  -7
 الدراساتُالعليا؛ُلتحقيقُالنائدةُالمرجوةُمنُهذ ُالبرامج.

نحنُاليومُفيُ اجةُأكثرُمنُأيُوقنُمضىُإلىُالبحوثُالعلميةُفيُ  -5
اُمجال  وسبة اللغة العربية؛ نظًرا للت ورات العلمية المتسارعة في هذ

 لمجال،ُوالننجارُالمعرفيُالذيُاكتس ُملتلفُالمجالت.
ُالماجستيرُ  -3 ُدرجة ُتمن  ُالعربية ُالجامعات ُفي ُعلمية ُأقسام ُإنشاء أهمية

ُفيُ ُموجود ُهو ُما ُعلىُغرار والدكتورا ُفيُمساقُاللسانياتُالحاسوبية،
 .(12)جامعةُاألميرةُنورةُبننُعبدالر من

والحاسوبيين،ُ يثُسيدفعانُبالبحثُ أهمية التعاون والتنسيق بين اللغويين  -9
ُفيُ ُفاألبحاث ُاألمام، ُإلى ُكبيرة ُخ وة ُالعربية ُالحاسوبية ُاللسانيات في
ُاللغةُ ُفي ُقليلة ُولكنها ُاللغة، ُ وسبة ُمجال ُفي ُغنية ُاألوروبية اللغات

 العربية.

                                                 
ُيومُ (12) ُفي ُالماجستير ُلمر لة ُالعليا ُالدراسات ُبرنامج ُعبدالر من ُبنن ُنورة ُاألميرة ُجامعة دشنن

م،ُ يثُعقدتُشراكةُمعُجامعةُمحمدُاللامسُفيُالمغربُلتقديمُبرنامج0215ُ/أكتوبر/3اللميسُ
 ق من أ دث المساقات اللسانية عالمًيا.الماجستيرُفيُمساقُاللسانياتُالحاسوبية،ُويعدُهذاُالمسا
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 المصادر والمراجع:
ُمنعم  -1 ظرية "اللسانيات الحاسوبية والترجمة اآللية بعض الثوابي الن ،سناء

،1ُ،ُمنشوراتُملتبرُالعلومُالمعرفية،ُعالمُالكتب،ُاألردن،ُإربد،ُطواإلجرائية"
 م.0215

ُطيب  -0 ُمحمد ُبن ُمحمد ُبنن  -، "اتجاه درس العربية في الحاسوبصباح
ُفيُدراسة لجهود الباحثين العرب ومعالجتهم اآللية للغة العربية" ُدكتورا  ،

 م.0229العربية،ُ اللغة العربية، جامعة أم القرى، كلية اللغة
، "بناء َخوارزمّية حاسوبّية لتوليد األفعال في عبدالعزيزُبنُعبداللهُالمهيوبي  -6

ُجامعةُالّلَغة العربّية َوتصريفها" ُالعربية، ُاللغة ُتعليم ُمعهد ُدكتورا ، ُرسالة ،
 م.0215اإلمامُمحمدُبنُسعودُاإلسالمية،ُ

في خدمة الدراسات  ، "توظيف اللسانيات الحاسوبيةعبدالر منُ سنُالعارف  -7
،96ُر،ُمجلةُمجمعُاللغةُالعربيةُاألردني،ُالعدداللغوية العربية "جهود ونتائج

 م.0229
ُالدينُأبو  -5 ُلدنياُ، "مقدمة في علم اللغة الحاسوبييلل عصام ُالوفاء ُدار ر،

 م.1ُ،0213ال باعةُوالنشر،ُاإلسكندرية،ُط
سريعة في الهندسة  قراءة -، "اللغة العربية والحاسوبمحمدُمحمدُالحناش  -3

ُقسمُاللسانية العربية ُوالجتماعية، ُاإلنسانية ُالعلوم ُكلية ُاإلمارات، ُجامعة ر،
 م.0220اللغةُالعربيةُوآدابها،ُ

ُال يار  -9 ُ، "اللغويات الحاسوبية"مساعد ُصحيفة الجزيرة، ُالعدد: ،12370ُ،
 هـ.1706ولىُجمادىُاأل 15اللميسُ
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ُ)ت:  -3 ُعلي 1769ُ-م0213 نبيل دراسة  -العربية والحاسوب"اللغة هـ(،
 م.1733ر،ُتعريب،ُد.ط،ُالكوين،ُبحثية

،ُ"العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية"نهادُالموسى،ُ  -7
 م.1ُ،0221الم سسةُالعربيةُللدراساتُوالنشر،ُبيروت،ُط

ُالجبر -12 ُوخالد ُالعناتي ، "دليل الباحث في اللسانيات الحاسوبية وليد
 م.1ُ،0229رُللنشرُوالتوييع،ُاألردن،ُطر،ُدارُجريالعربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169

2002. 

 musaeid altayaar, Computational Linguistics, Al-Jazirah 

Newspaper, Issue no. 10892, Thursday, 15 Jumada I 1423. 

 Nabil Ali "Arabic and Computer Language - A Research 

Study", Tarab, D., Kuwait, 1988. 

 Nihad Al-Mousa, " a New Characterization for Arabic in 

the Computer Linguistics", Arab Institute for Studies and 

Publishing, Beirut, 1 st, 2001. 

 Walid Al-Anati and Khalid Al-Jabr, "The Guide of the 

Researcher in Arabic Computer Linguistics", Dar Jarir 

Publishing and Distribution, Jordan, 1, 2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



170

 Sanaa Menem, "Computational Linguistics and translation" 

Publications of the Knowledge Science Laboratory, World 

of Books, Jordan, Irbid, 1 st, 2015. 

 Sabah bin Mohammed bin Mohammed Tayeb, "The method 

of the Arabic lesson in computers - a study of the efforts of 

Arab researchers", PhD in Arabic language, Umm al-Qura 

University, Faculty of Arabic Language, 2007. 

 Abdul Aziz bin Abdullah Al-Muhyoubi, " An Alogarithm 

for the Morphology and Generstion of Verbs in the Arabic 

Language", PhD Thesis, Institute of Arabic Language 

Education, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, 

2015. 

 Abdulrahman Hassan Al Aref, "The Computer Linguistics 

to the use of Arabic Language Studies", "Journal of 

Jordanian Language Complex, No. 73, 2007. 

 Essam El Din Abu Zellal, "Introduction to Computer 

Linguistics", Dar Al Wafaa Printing and Publishing, 

Alexandria, I, 2016. 

 Mohammed Al-Hanash, "Arabic Language and Computer", 

UAE University, Faculty of Humanities and Social 

Sciences, Department of Arabic Language and Literature, 



171

الكوريني: من الطلبة لتطوير منهاج اللغة العربّية للُمبتدئني 
 دراسة تطبيقية نقدّية وحتليلّية 

 )*(لي صون هي 

 )**(د. بسمة أمحد صدقي الدجاني

 

 امللّ 
تهدف الد راسة إلى الكشِف عن أ سس ت وير منها  اللغة العربي ة للم بتدئين 

ت ل بات الدارسين وآرائهم ِمن خالل أسئلة ِمن الكوريين في تعل م اللغة العربي ة وفق م  
ِمن خالل ف .0215كوريينُدرسواُفيُاألردنُخاللُعامُ استبانة وجِ هن إلى طالبٍ 
في تجربة تعل م الل غة العربي ة وم شكالت تعل مها، ونقدهم  اً است العُآراءُأربعينُطالب

ارسين لت وير تعليم الل غة العربي ة للمبتدئين، تم رصد م ت  منها البن اء ل لبات الد 
  تعليم الل غة العربي ة، ثم تحليل نتائج إجاباتهم.منها ُ

م الدراسة م قتر ًا أل سس ت وير المنها  الت عليمي للم بتدئين ِمن ال  لبة ت قد  
الكوريين بهدف الم ساهمة في تحسين واقع دراسة اللغة العربي ة لغًة أجنبي ة في 

 كوريا.
 .الم ستوى الم بتد  -منها  كوري  –تعليمُ -عربي ة كلماتُدالة:ُاللغةُال

 
 

 .الجامعةُاألردنية (*)

 .الجامعةُاألردنية (**)
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 قّدمةمُ 
عب الكوري بتعل م الل غة العربي ة في الن صف الثاني ِمن القرن  ايداد اهتمام الش 

د هذا الهتمام بافتتاح قسم الل غة العربي ة في  م(.1735العشرين )ِمن عام وتجس 
ُ ِمن الحكومة الكوري ة آنذاك بتحسين  للدراسات األجنبي ة، ر بةً  )هانكوك(جامعة

ار عالقاتها السياسي ة ال لارجي ة مع الد ول العربي ة واإلسالمي ة، وتلبيًة لحاجات التُّج 
ُسوق ُواإلسالمي ُالعربي ُالعالمين ُفي ُوجدوا ُالذين جديدًة واسعًة  اً الكوريين

يت أيمة الن ن، في عام  ،ُإثرُ ربُرمضانُ) ربُأكتوبر(1796ُلصادراتهم. وعز 
رق األوسم، وتوج هن األن ظار إلى الل غة العربي ة. الهتمام اآلسيوي بمن قة الش 

فأنشئن أقسام جديدة للغة العربي ة في ثالث جامعات كوري ة أخرى، وصارت أربع 
جامعات ت د رِ س الل غة العربي ة ِمن بين مئة وعشرين جامعة كوري ة، إل أن الهتمام 

 .اً بالل غة العربي ة ل يزال محدود
ي ة أنها أع ن أفضلية لمن وِمن مظاهر تشجيع الحكومة الكوري ة للغة العرب

ي تقنون الل غة العربي ة في وظائف ويارة اللارجي ة، ليكونوا عونًا لها في العالقات 
 Korean Research)الدبلوماسي ة. كما قامن م سسة البحوث العلمي ة الكورية 

Foundation)  بتقديم من  تشجيعًا إلرسال با ثين إلى بلدان عربي ة لكتساب
يست يع أي طالب أو شلص ييارة البالد العربي ة أو التدريس تقان الل غة. ول الث قافة وا

فيها إل إذا كان ي جيد الل غة العربي ة، مما يدفع الراغبين إلى تعل م الل غة العربي ة. وكذل  
صون في الل غة العربي ة في  تدعم هذ  الم سسة أساتذة الل غة الكورية الذين يتلص 

 .(1)العربي ة ريةُوثقافتهاُفيُالجامعاتتدريس الل غة الكو 

                                                 
 .126 -120م(، صوتيات الل غة الكورية، عمان: الجامعة األردنية، ص0229كونغُإلجوُ) (1)
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مـادةُ 0210وقد أصبحن الل غـة العربي ـة فـي النصـل األول ِمـن العـام الدراسـي 
ـــن  ـــة فـــي أكثـــر ِم صـــة أو اختياري ـــة؛ُوهـــي:ُجامعـــةُســـيوؤلُ 15متلص  جامعـــةُكوري

(،ُوجونــغKoreaُ(،ُوكوريــاُ)Yonsei(،ُويونســيهُ)Seoul Nationalالوطنيــةُ)
(، وســــــــــــــــــون مــــــــــــــــــون Kyungwonوكيونــــــــــــــــــغ وون )(،Chung-Angُعــــــــــــــــــانغُ)

(Sunmoon( وكــــــــون كــــــــوك ،)Konkuk(ُُودانكــــــــوك،)Dankookُُوهــــــــانكوك،)
(،ُوميونـغHankuk University of Foreign Studiesُللدراسـاتُاألجنبيـةُ)

 Busan University of(،ُوبوســــــــــــانُللدراســــــــــــاتُاألجنبيــــــــــــةُ)Myongjiجــــــــــــيُ)
Foreign Studies( وجوســون ،)Chosunُللعلــومُوالتقنيــةُ)(،ُوســيوؤلSeoul 

national University of science and technologyُُودونــغُكــوك،)
(Dongguk(ُُووانُكوانغ،)Wonkwang)(1) . 

ُ تم إنشاء قسم للغة العربي ة في مدرسة رأولسان الثانوية الحكومية كما
ُفيُعامُ ة للغة العربي ة في أكثر ِمن0211للدراساتُاألجنبيةر صن ِ ص   . وخ ص 

 ثالث مدارس ثانوية هي: مدرسة جيون سون، وجودونج، وكون دوك.
الب حوث التي ت عنى بتدريس الل غة العربي ة لغًة أجنبي ة خ واٍت  ونتيجة لذل  خ   ن

ملحوظة، ون شرت مواد تعليم الل غة العربي ة في أنحاء كثيرة ِمن العالم، إل أن ها ما 
وري ت وير المناهج لتتناسب مع تزال محدودة في كوريا. وأصب  ِمن الضر 

راسي ة، ول سي ما مع  الظ روف المحل ي ة والعالمي ة، ولت رك ز على األهداف الت عليمي ة الد 
 تزايد أعداد دارسي اللغة العربي ة في كوريا. 

                                                 
م(، دراسة في التغيـر ات عنـد ال ـالب الجـامعيين المتلصصـين فـي الدراسـات 0210كونغ جي هيون ) (1)

ــة: تركيــزًا علــى الــدوافع والتجاهــات،  Korean Association of Middle Easternالعربي 

Studies, Vol.33,No2, p56.) 
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ل لمقترح ت وير  وبريت فكرة هذ  الدراسة بهدف المساهمة في الت وص 
كوريين المبتدئين في الجامعات الكوري ة، ِمن خالل منها  الل غة العربي ة للدارسين ال

تقييم م حتو ى الكتب المتداولة لتعليم الل غة العربي ة فيها، واست الع آراء ال  الب في 
  دورُالمنها ،ُوم البهمُو اجاتهم.

 تقييم كتب تعليم الّلغة العربّية للمبتدئين الكوريين
في الت عليم، فالت دريس أيًا كان  اً حوريم اً أساسي اً ما ِمن ش ٍ  في أن للكتاب دور 

نوعه أو أسلوبه، فإن ه يعتمد اعتمادًا كبيرًا على المنها . فالكتاب المناسب ي عد  ِمن 
العوامل الم ث رة في تنظيم عملية الت عل م، وهو مصدر تعليمي أساسي يعتمد عليه كل 

داولةُباهتمامُالبا ثين،ُفعكنواُِمن الم عل م والم تعل م في الد رس. لذا  ظين الك تب الم ت
ِمن  ين آلخر، ل سيما أن الكتاب ي ل ف في  اً وت ويُر اً على دراستها تحلياًل وتقييم

 معظم األ يان دون اعتماد على أ سس مبنية على نتائج أبحاث ميداني ة.
تقييم محتو ى الكتب المتداولة لتعليم الل غة العربي ة في الجامعات الكورية في 

 دراسة:هذ ُال

، الجزء األول )بدوي، 1  م(1736( الكتاب األساسي 

0 )1(Elementary Modern Standard Arabic Part 1) 종합아랍  
6 )1아랍어 )الل غة العربي ة الجزء األول( 

وت ستلدم هذ  الكتب في أقسام الل غة العربي ة، وقسم علم الشرق األوسم في جامعات 
ُالثالاً كوري ة  الي ُالكتب ُهدفن ُوقد ُ)القراءةُ. ُاللغوية ُالمهارات ُتأسيس ُإلى ث

 والستماع والكتابة والمحادثة(، والقواعد لتعليم الل غة العربي ة للمبتدئين. 

عن المنظمة العربي ة للتربية والث قافة  -الجزءُاألول-صدرُالكتابُاألساسيُ
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ُعامُوالعلوم، جهاي الت عاون الد ولي لتنمية الث قافة العربي ة اإلسالمي ة، في ت ونس
، وأعد   السعيد محمد بدوي، وفتحي علي يونس. وأعيدت طباعته عدة 1735

مرات. وي لاطب منهجه م تعل مي المستو ى المبتد ، فيستهل  بتوطئٍة صوتيٍة 
م نصوصًا بسي ة تعكس مظاهر الحياة اليومي ة.  لألبجدية، ويقد 

ُر     ُكتاب  (Elementary Modern Standard Arabic Part 1)وصدر
종합아랍어 1ُ ُعام ُدارُالنشرُسونجُسانُفيُكوريا ُعنُم بعة ،1733ُر،

، وأعد   كل ِمن: لي 1773و 1733وط ِبع  كذل  عدة مرات، ما بين عامي 
 دوسون، ولي خيوتشال، في جزأين. 

ص للمستو ى المبتد ، ويضم ثالثين درس ل فقد خ صِ  . وأد ى اً أما الجزء األو 
العربي ة بأصواتها ونحوها وصرفها وثقافتها في كوريا، في تعليم الل غة  اً كبيُر اً دوُر

،ُمماُجعلهُأ دُأهمُالمصادرُونج  في ذل ، فحظي باهتماٍم كبيٍر وشهرٍة واسعةٍ 
 الرئيسة في تعليم الل غة العربي ة في معظم الجامعات الكوري ة.

)الل غة العربي ة، الجزء األول(ر، في ويارة التربية  아랍어1ثم ط بع كتاب ر
. واستهدف تعليم الل غة العربي ة والث قافة 0220موارد اإلنساني ة في كوريا عام وال

ة مرات ما بين عامي  ة. وط بع عد  . وقد أل نه م0212و 0220العربي ة بصورٍة خاص 
ثمانية أساتذة كوريين جامعيين، وأساتذة ِمن الجامعة األردني ة، وجامعة القاهرة، 

ُاللا ُمحمد ُوجامعة ُتونس، صون في وجامعة مس في المغرب، وجميعهم متلص 
ه لل الب الكوريين في المر لة الثانوية، ونال شهرًة  الل غة العربي ة وآدابها. وهو موج 

 واسعًة في الجامعاِت الكوري ة.
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 الّتقييم منهجّية
راسة المعايير  األساسية في تقييم المناهج ِمن خالل دراسة  راجعن الد 

عملُفيُإعدادُالموادُالتعليميةُلبرامجُتعليمُالعربيةر.ُ رشديُطعيمةُفيُكتابهُردليل
ثم وضعن معايير لتقويم كتب تعليم اللغة العربي ة تتناسب مع هذ  الد راسة، وتظهر 

 فيُالجدولُاآلتي:

 خ ةُالكتابُ
 وأهدافه

مة ت بي ن هدفه ؟-  هل يحتوي الكتاب على م قد 
 هلُكاننُاألهدافُواضحة؟ -
ات للم عل م، وطريقة الحل، أو ال ُّرق هل يحتوي على إرشاد -

 الم ثل ى للتدريس؟
 لمن ي ل ف الكتاب؟ وعلى أي م ستو ى ي رك ز كتابه؟ -

 ما هو محتوى الكتاب عمومًا، وكل  درٍس على  دة؟ - تكوينُالكتابُ  

 اللغوي  المحتوى 

 ماُالمهاراتُاللغويةُالتيُيقصدُالكتابُإلىُتنميتها؟ -
 ب؟ماُلغةُشرحُالكتا -
هل فيه شرح عن النروقات بين الل غة العربي ة والل غة  -

 الكوري ة؟
هل ي نم ي الم حتو ى الل غة الوظيفي ة التي يحتاجها المتعل م في  -

  ياته اليومي ة؟
 كيقُتعرضُالقواعدُفيُالكتاب؟ -
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 التدريبُوالتقويم

دة للو دة  - هل ترتبم التدريبات باألهداف التعليمي ة الم حد 
 اسية؟الدُر

 هلُتتنوعُالتدريباتُفيُأنماطها؟ُ -
 هل تساعد التدريبات على التقويم الذاتي للمتعل مين؟ -

 المحتوى الثقافي

 هل يتناول موضوعات متنو عة؟ -
هل الموضوعات إسالمي ة أم عربي ة أم عالمية أم تجمع بين  -

 الثقافاتُالملتلنة؟
 وما كيفي ة عرضها وتدريسها؟ 

 ما الوسائل التعليمي ة المصا بة؟ - مصا باتُالكتاب

 مضمون الّتحليل
 :أوال: خطة الكتاب وأهدافه

ُ وهو كتاب شامل للمتعل مين  الكتاب األساسّي، الجزء األول،يهدف
المبتدئين من الناطقين بغير العربي ة في أي مكان، إلى تقديم أساسيات اللغة 

مته. إل أنه  حًا تقسيماته في مقد   لوًل  ل يعرض إرشادات للمعل م أوالعربي ة، موض 
للتدريبات، أو ال ُّرق الم ثل ى لتدريس الل غة العربي ة؛ لذا ي واجه معل م الل غة العربي ة 

عوبة في تناوله.  لغير الناطقين بها بعض الص 
ُــــــــــــــكت  (Elementary Modern Standard Arabic Part 1)اب

종합아랍어1 (ُر ُكتاب ُمن  Elementary Modern(1737مأخوذ
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Standard Arabic  ر المنشور في أمريكا، لذل  فإنه ل يراعي  الة المتعل م وبيئته
ة. وينتقر الكتاب إلى توضي  أهدافه وارشادات للمعل م، فيعرض تنسيرًا بسي ًا  اللاص 
لمنها  الكتاب في مقدمته. وقد يواجه الم عل م م شكالٍت في تدريس الل غة العربي ة، 

 قد ي واجه الم تعل م في تعل مها بسبب عدم وجود دليل م رافق. وكذل 
رِ ح بالهدف، ول )الّلغة العربّية، الجزء األول(  아랍어1وكتابُ ل ي ص 

مها ِمن خالل كتاب دليل المعل م مع  مته، لكنه ي قد  م إرشادات للمعل م في مقد  ي قد 
 يس،ُوأنش ةُالتعليم.توضي  الهدف النرعي لكل درٍس، وارشاداته، وطريقة التدر 

 :: ُمكّونات الكتاباً ثاني
ر  توطئة الكتاب األساسي، الجزء األول يحوي  خمسة وعشرين درسًا، تتصد 

صوتية لألبجدي ة. ويتألف كل  درس ِمن نص  معنون وكلمات جديدة وتدريبات بالل غة 
مرُالعربي ة فقم، دون لغة وسي ة. ويعرض الكتاب الكلمات الجديدة باللون األ 

، وي بري تشكيلها باللون األ مر.  سواء في التدريبات أو النص 
 (Elementary Modern Standard Arabic Part 1)كتابُ أم ا

종합아랍어1  ،أساسي ٍ فيحوي ثالثين درسًا. ويتأل ف كل  درس ِمن نص 
ومنردات، وقواعد، وتدريبات. والكتاب ل يتضم ن أي صور أو رسومات تتعل ق 

وان للتوضي  للمتعل م. وبالرغم ِمن أن هذا الكتاب للمبتدئين، فإنه ل العن بالنص  أو
م توطئة صوتية لألبجدي ة، مم ا ي عيق تعل م ال الب.  ي قد 

ِمن خمسة وعشرين )الّلغة العربّية الجزء األول(  아랍어1ويتأل ف كتاب  
ن كل درس ِمن هدٍف رئيسي، واستماع، ومحادثة، وقراءة، ومنرد ات،ُدرسًا. ويتكو 
قبلُ اً وتعبير، وكتابة، وقواعد، وتمرينات وث قافة عربي ة. ويقد م الكتاب درسًا تمهيدي  
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ُتمرينات،ُ ُالحرفُالصامنُوالصائنُمع ُال البُمنُخالله ُفيتعلم الدرسُاألول،
ُبإجاباتُ ُملحق ُالكتاب ُنهاية ُوفي ُتسجيلي. ُقرص ُمع ُالحروف ُن ق وكيفية

اول موضوعات متنو عة تتضم ن المهارات التمرينات،ُومعجمُلمنرداتُالكتاب.ُويتن
 األربعُوالقواعدُبصورةُمتساوية.

 :: المحتوى اللغوي اً ثالث
أساسًا على تنمية مهارتي الستماع الكتاب األساسي، الجزء األّول ي رك ز 

والمحادثة باعتبارهما المدخل ال بيعي لدراسة اللغات الحي ة. فتتناول نصوصه 
اليومي ة ِمن خالل التعامل التلقائي مع أبناء الل غة،  األساسي ة موضوعات الحياة

م نموذ  القاعدة ليستوعب المتعلم نظام اإلعراب  وتمرينات قواعد متنو عة، وي قد 
 والنظامُالتركيبي.ُ

ومنها  الكتاب األساسي بشكل عام للمتعل مين المبتدئين من غير الناطقين 
م الل   غة العربي ة دون لغة وسي ة. فيصعب على بالعربي ة في بلدان العالم، إذ ي قد 

 المتعل م الكوري الم بتد  أن يدرسه و د  في بداية مر لة تعل مه للغة العربي ة.
 Elementary Modern Standard Arabic Part)ويتضم ن كتاب 
1) 종합아랍어1 متنو عة الموضوعات يتناول فيها مهارات الستماع  اً نصوص

ُوالكتابة ُوالقراءة ُالقراءةُوالمحادثة ُوتدريباتُعلىُأنواع ُالتركيزُعلىُالقواعد، ُمع ،
الملتلنة، ومهارة الكتابة. وتأتي مهارتا الستماع والمحادثة في المر لة الثانية ِمن 
 يث الهتمام. وقد اعتمد في منهاجه على تقديم القواعد ِمن خالل شر ها بالل غة 

تقابلية بين اللغتين العربي ة الكوري ة،  يث يشرح معظم القواعد من خالل مقارنة 
مها بتدر   ووضوح.  والكوري ة، ويقد 
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م بالل غة  )الّلغة العربّية، الجزء األول( 아랍어1واعتمدُمنها ُكتابُ المقد 
الكورية على المهارات األربع )القراءة والستماع والكتابة والمحادثة( في محتوى 

 بسيمُوس حيُوموجز.
م المص ل  ويشر ه، ثم وات سمن طريقة تقديمه للقواعد  بالبساطة، في قد 

يعرض األمثلة المناسبة دون تدريبات عليها. فال ي لبي  الكتاب ر بة المتعل م 
و اجاته،  يث ل يتمك ن ِمن معرفة القواعد وظيفي ًا بشكٍل واضٍ ، أو ِمن ت بيقها 

 كتابةُومحادثة.
 :: الّتدريب والّتقييماً رابع

ُ ُتدريبات دة اسّي، الجزء األّول الكتاب األسترتبم بأهداف تعليمي ة م حد 
دة، مثل: الستبدال، والمنردات،  للو دة الدراسي ة، وأنماط التدريبات متنو عة ومتعد 
د، وكثير  والسُّ ال والجواب، واإلعادة والتكرار، واختيار اإلجابة الصحيحة ِمن متعد 

اراتُاألربعُفيُالمر لةُمنهاُ ولُالقواعد.ُويمكنُالقولُإنهُمنُالصعبُتحقيقُالمه
األولى ِمن تعل م الل غة، لفتقار  لشرح للقواعد. فيحصل المتعل م على القواعد اللغوية 
عن طريق عمليات الستنتا  القائمة على التدريبات، ومال ظة الل غة في أثناء 

ُالجوابُالنموذجيُ اً الستلدام. ول يست يع ال الب أن ي قي م ننسه ذاتي ُوجود لعدم
 لتدريبات.ل

ُكتاب ُمنها  ُيتناول ُ ين  Elementary Modern Standard)في
Arabic Part 1) 종합아랍어1  ،تمرينات متنو عة؛ أبريها تغيير المنردات

والستبدال، واكمال النراغ، والترجمة من الل غة العربي ة إلى الل غة الكورية أو من 
عروضة،ُوربمُالكلماتُفيُالكورية للعربي ة، وتحديد الصواب والل أ في الج مل الم

ج مل. ويشرح القاعدة والتمرين بدق ة وبصورة متدر جة بالل غة الكورية، ولكن معظم 
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لمهارتيُالكتابةُوالقراءة.ُوبسببُ اً التمرينات ت رك ز على القواعد والباقي يتناول تدريب
 ذل  ل يتدرب المتعل م الكوري على مهارتي الستماع والمحادثة للتواصل الحي.

فتتباينُفيهُالتدريباتُ )الّلغة العربّية، الجزء األول( 아랍어1أم ا كتاب 
بين استماع ومنردات وس ال وجواب، وكتابة عن صورة معروضة، ثم التحد ث 
عنها. ويرك ز على تدريبات مهارات المحادثة والستماع والكتابة في األغلب، في 

ب بالتدر ب على القواعد. غير أن ه  ين ينتقد لتدريبات على القواعد، فال ت سعف ال ال
ِمن إيجابيات هذا الكتاب أن ه يعرض في آخر  إجابات الت دريبات، مما ي ساعد في 

 التأكد ِمن اإلجابات الصحيحة، وفي تقييم المتعل م لننسه.
  :: المحتَوى الثقافياً خامس

ُيدورُ موضوعاٍت عام ةً الكتاب األساسي، الجزء األول يتناولُمنها ُ مما
في الحياة اليومي ة في البالد العربي ة، وموضوعات متنو عة تجمع بين الثقافات 
الملتلنة، وت بري عناصر الحضارة اإلسالمي ة والتاريخ العربي. وألن تعلُّم الل غة هو 
تعر ف ثقافات األمم و ضاراتها فإن المتعل م الكوري بحاجة لتوضي  بعض المنردات 

ُع ُالمنها  ُهذا ُفي ن البيئة العربي ة، مثل كلمة ركبابر، ور لبنر، المستلدمة
ورملوخيةر، ورصالةر...إلخ،  يث ل يوجد شرح دللي لها، وثم ة اعتماد على 

 الصورُفيُتقريبُالمنهوم.
 Elementary Modern Standard)بينما يتضم ن منها  كتاب

Arabic Part 1) 종합아랍어1  دة؛ منها ما يتعل ق بالحياة موضوعات متعد 
مي ة كاألخبار والسنر، والمرأة العربي ة، والت عليم في العالم العربي، و ياة البدو، اليُو

والِحكم العربي ة، والنرق بين الن صحى والعام ي ة. ويتعر ف ال الب ِمن خالل هذ  
 النصوص إلى الث قافة العربي ة والم جتمع العربي.
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ُ ُكتاب ُمنها  ُيشمل ُ ين األول(  )الّلغة العربّية، الجزء 아랍어1في
موضوعات متعددة متعلقة بالتواصل اليومي في البالد العربي ة. ويرك ز على المتعل م 
الكوري، لذا توجد موضوعات كثيرة توض   النرق بين الث قافة الكوري ة والث قافة العربي ة، 

عل م والمواقف التي يمر  بها المتعلم الكوري في البالد العربي ة، والمواقف التي يمر  بها المت
م الكتاب  ُاللصوص-العربي في كوريا. وي قد  ُوجه ث قافة الحضارة العربي ة  -على

اإلسالمية تحن عنوان رتعر ف إلى الث قافة العربي ةر في كل  درس. فيعرض مثاًل عن 
سة، والتقويم اإلسالمي، وعن شهر رمضان وعيدي الن ر  أماكن إسالمية مقد 

م نماذ  لك ت اب ع رب و كايات ِمن ألف ليلة وليلة، وصورًا أليياء واألضحى. كما يقد 
وطعام تقليدي، وآلثار مشهورة في بالد عربية. فتهيئ موضوعاته المتعل م الذي لم يسبق 
نر إلى بالد عربي ة أن يتعر ف على مالم  ثقافي ة للشعوب العربي ة بشكٍل أو بفخر.   له الس 

 :: مصاحبات الكتاباً سادس
إلى دليل شامل للمعل م، ويكتنى  الكتاب األساسي، الجزء األولينتقدُمنها ُ

نات الدروس، وطريقة سير  ر ومكو  مة لتوضي  طبيعة المقر  ببضعة أس ر في الم قد 
أنُ -خاصةُالمبتد -(،ُلذاُيمكنُللمتعلمDVDُالدرس. وي صا ب الكتاب قرص )

 يتدر ب على المحادثة والستماع لوقن أطول. 
مة   Elementary Modern Standard Arabic)كتابوتتناول مقد 

Part 1) 종합아랍어1  .ر نات الدروس، لكنها ل توض   طبيعة المقر  م كو 
ُقرصُ) ُالستماعُخصوصDVDويصا به ُمهارة ُفي ُيساعد ُيستمعُاً ( ُفالمتعلم ،

 إلى الن ص األساسي والمنردات الجديدة وبعض التمارين ِمن خالله. 
ُعديدة،ُويرك ز الكتاب جل  اهتمامه عل ُتدريباتُقراءة ُفنجد ُالقراءة، ىُمهارة

 لكنهُافتقرُلكراسةُتدريبات،ُوألجوبةُأسئلةُالتدريباتُالاليمةُلتقييمُالمتعلم.



184

،ُوفيهُ)الّلغة العربّية، الجزء األول( 아랍어1وثم ة مرشد للمعل م مع كتاب 
ُويساعدُوجودُ ُالنص،ُوشر ه. ُالتدريس،ُوتقسيم إرشاداتُلكلُدرسُ ولُطريقة

ُإلُأنُالحاجةُال ُالكتابُفيُتحقيقُكثيرُمنُاألهدافُالعامة، قرصُالمدمجُمع
 لمزيدُمنُالتدريباتُعلىُالمهاراتُاللغويةُواضحة.

 وعندُتقييمُالكتبُالسائدةُالمستلدمةُفيُالمر لةُالجامعيةُنال ،ُماُيأتي:
ــٌه للمــتعل م ِمــن غيــر النــاطقين  إن منهــا  رالكتــاب األساســي، الجــزء األولر موج 

ــة الجــزء األول(  ــا منهــا  )الل غــة العربي  ر아랍어ُبالعربي ــة فــي كــل أنحــاء العــالم. أم 
رُ 종합아랍어 (Elementary Modern Standard Arabic 1)ومنهـا ُر

هان للمتعل مين الكوريين فقم.   فهما موج 
لذل  فإن المتعل م الكوري يواجه صعوبة إلى  دٍ  ما في دراسة منها  رالكتاب 

ُ ُبشكل ُونظُراألساسير ُالكتابينُاآلخرين. ُفيُدراسة ُيواجه ُمما لقل ة الكتب  اً أكبر
هة للمتعل مين الكوريين في كوريا، فإن  الحاجة تض ر الجامعات والم سسات  الموج 

 لعتمادُرالكتابُاألساسيرُ تىُاآلن.
ومع أن منها  الكتابين الكوريين بالل غة الكورية، إل أن الحاجة ماسة إلجراء 

ُتراعيُ فية، فعلى سبيل المثال، على مستوى المنردات؛ لتحسيناتُإضا ُأن بد
مستوى المتعلم، وفي تقديم القواعد بشكل توظيني مع شر ها، وفي الواجبات، 
والتقويم، وتدريبات تجسد أهداف المنها ، إذ إن الكتب المتداولة ل تلب ي الحاجة 

ة لت وير  منها  مناسب لتعليم الل غة الم لوبة، ويمكن القول، إن هناك ضرورة م ِلح 
دة.  العربي ة للدارسين الكوريين في المستويات المتعد 
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 التحليل والنقد ِمن خالل االستبيان
المنها  الذي ي لب ي  اجات المتعل مين، است لعن الدراسة م الب  ولت وير

 الم تعل مين، ثم  ل لن هذ  الم الب لعمل مقترح لت وير كتاب الدارسين الكوريين
 المبتدئين.

ةُووج هن استبانة الد راسة إلى طالب كوريين درسوا في األردن خالل عام
، كانوا قد بدأوا دراستهم للغة العربي ة في كوريا؛ فكثير ِمن ال الب الكوريين 0215

ة سنة أو سنتين في جامعاتهم في كوريا، ثم  م لمد  يدرسون المستوى المبتد  والمتوس 
ص في أقسام يدرسون في بلد عربي مد   ة نصف سنة أو سنة غالبًا. بعضهم يتلص 

الل غة العربي ة، والبقي ة في أقسام أخرى. ونظرًا للظروف السياسي ة في المن قة 
العربي ة، فإن معظم ال الب الكوريين يتوج هون لألردن طلبًا لألمن والستقرار. وقد 

فيُمركزُاللغاتُفيُ ورياً طالبًا ك 07ط ب ق الستبيان على عي نة ِمن مجتمع البحث؛ 
طالبُكوريينُفيُمركزُاللغاتُفيُكليةُالمجتمعُالعربي،ُ 12الجامعة األردني ة، و

طالب كوريين ي عل مهم مدر س خاص. فبلغ عدد ال الب الذين شاركوا في  3و
 طالبًا. وناقشن الدراسة المحاور اآلتية: 72الستبيانُ
 .ة الكوريين ومشكالتهم في تعلُّمها( وضع تعلُّم الل غة العربي ة بين ال لب1
( درجة الرضا عن المناهج المستلدمة في كوريا لتعليم الل غة العربي ة 0

  .للمستوى المبتد 
 .( مت لبات الدارسين الكوريين لت وير منها  تعليم الل غة العربي ة6

 المنهج الوصني لرصد الظاهرة وضبم النسب المئوي ة. واعتمدت الد راسة
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د ِمن ال الب الكوريين المشاركين في الستبيان في أقسام مرتب ة درسُعد
أيُ طالباً  03بالدراسات العربي ة في جامعات كوري ة، وبعضهم تلر   فيها. وهم 

للدراساتُ (هانكوك): تسعة طالب منهم ِمن قسم الل غة العربي ة في جامعة 92%
بوسان للدراسات األجنبي ة،  طالب ِمن قسم الل غة العربي ة في جامعة 3األجنبي ة، و

طالب ِمن  6طالب ِمن قسم دراسات الشرق األوسم في جامعة دانكوك، و 3و
غة العربي ة في جامعة قسم الل غة العربي ة في جامعة جوسون، وطالبان ِمن قسم الل  

 ميونغُجي.
صات غير الل غة العربي ة  ،ُ%62في  ين كانن نسبة المتعل مين في تلص 

صاتهم بين علوم الدين، وعلم اللغات، وعلم وعددهمُاثناُع شر طالبًا، وتنوعن تلص 
اإلدارة، والعالقات الدولي ة، واألدب الكوري، ووسائل اإلعالم. ويتض  ذل  في 

 الجدولُاآلتي:

ص  النسبةُالمئوية عدد اسمُالجامعةُالكورية التلص 

تلصصاتُمرتب ةُ
 بالدراسات العربي ة 
أو دراسات الشرق 

 األوسم

 7 معةُهانكوكُللدراساتُاألجنبيةجا

92% 

 6 جامعة جوسون 

 3 جامعةُدانكوك

 0 جامعةُمنونغُجي

 3 جامعةُبوسانُللدراساتُاألجنبية

 تلصصات أخرى 
جامعاتُسيولُالوطنيةُوكورياُ

 و انجُدونجُوسانجُمنونج
10 62% 
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مينُالذينُأما ِمن  يث سنوات تحصيل الل غة العربي ة: فقد بلغ عدد المتعل  
،ُوسبعةُ%15يتعل مون الل غة العربي ة لمدة أقل ِمن ستة أشهر ستة طالب، نسبتهم 

يدرسون العربية  اً ،ُوأ دُعشرُطالب%19,5طالب ِمن ستة أشهر إلى سنة، نسبتهم 
، وسبعة طالب يدرسونها ِمن سنتين إلى %09,5ِمن سنة إلى سنتين، نسبتهم 

طالب يتعل مون الل غة العربي ة ثالث سنوات ،ُوتسعةُ%19,5ثالثُسنوات،ُنسبتهمُ
 .%00,5فأكثر،ُونسبتهمُ

 النسبةُالمئوية عدد سنوات تحصيل الل غة العربي ة

 %15 3 أقلُمنُستةُأشهر

 %19,5 9 ستةُأشهرُإلىُسنة

 %09,5 11 سنةُإلىُسنتين

 %19,5 9 سنتينُإلىُثالثُسنوات

 %00,5 7 أكثرُمنُثالثُسنوات
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 ئج إجابات الطالب عن وضع تعلم الّلغة العربّية ومشكالت فيهاتحليل نتا
 * ما الغرض ِمن تعلم  الل غة العربي ة؟

 النسبةُالمئوية عدد إجابات

 %50,5 01 الحصولُعلىُعمل

 %10,5 5 الدراسةُفيُاللار 

 %62 10 الهتمام/ُالهواية

 - - الدين

 %5 0 تلصص متعلق بالل غة العربي ة أو الشرق األوسم

ي ظهر الجدول أن نسبًة كبيرة ِمن ه لء ال الب يتعل مون الل غة العربي ة 
،ُوبعضهمُبهدفُ%50,5،ُأيُماُنسبته01ُبهدفُالحصولُعلىُعمل،ُوعددهمُ

ُفيُاللار ُ ُ%10,5الدراسة هوايًة، نسبتهم  اً شلص 10أشلاص، وآخرون؛  5،
صهما يتعل ق بالثقافة العربي ة ، وثم ة طالبين يتعل مان الل غة العربي ة ألن  تلص  62%

رق األوسم.  والش 
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 ؟اً *ُماذاُتستلدم/ُتستلدمينُ ينماُتدرس/ُتدرسينُبننس ُغالب

 النسبةُالمئوية عدد إجابات

 % 12 7 اإلنترنن

 % 5 0 التلناي

 - - الراديو

 % 00,5 7 المحادثة

 % 30,5 05 الكتاب

 - - آخرى 

ُ ى الكتاب في تعلمهم الل غة العربي ة، من المتعل مين عل % 30,5يعتمد
علىُالتلنايُ)مشاهدةُالمسلسالتُواألفالمُ %5يعتمدون على اإلنترنن، و %12و

يعتمدون على مهارة المحادثة مع أبناء  %00,5العربيةُواألخبارُباللغةُالعربية(ُو
الل غة. فيت ض  ِمن خالل عرض النتائج أن معظم المتعل مين الكوريين يعتمدون 

د على أهم ية المنها  أساسًا لتعل م ال كتاب وسيلًة لتعل م الل غة العربي ة. وهذا ي ك 
ي الهتمام به وت وير  عم ا هو عليه.  الكوريين العربية، مم ا يعز 
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 * ما هي المشكالت التي واجهت ها/ واجهِتها منذ بداية تعل م  الل غة العربي ة؟

 النسبةُالمئوية عدد إجابات

 %12 7 صامنُوالصائنالحرفُال

 %52 02 اللن،

 %9,5 6 ترتيبُالكلمات

 %00,5 7 المنردات

 %5 0 الث قافة والحضارة اإلسالمية

 %5 0 أخرى )مص لحات القواعد(

خلصن دراسة إجابات ال الب إلى أن مشكلة المتعلمين الكبرى عند بداية 
بذل ،ُبينماُ %52ةُببنس اً متعلم 02تعلُّمهم الل غة العربي ة هي اللن،،  يث صرح 

ُ 7أقر   ُأي ُ %00,5طالب ُوواجه ُالمنردات. ُ 7بصعوبة ُبنسبة  %12طالب
مشكالتُمعُ %9,5طالبُأيُ 6صعوبةُمعُالحروفُالصامتةُوالصائتة،ُووجدُ

ترتيبُالكلمات،ُولقىُطالبانُصعوبةُفيُدراسةُموضوعاتُثقافةُالحضارةُالعربيةُ
،ُصعوباتُفيُاستيعابُالقواعدُ%5ةُ،ُوواجهُطالبانُبنسب%5اإلسالميةُبنسبةُ

 في بداية تعلمهما الل غة العربي ة.
ِمن المتعل مين الكوريين يواجهون  اً واتض  ِمن خالل الستبيان أن كثير 

مشكلة اللن، عند بداية تعلم الل غة العربي ة بسبب عدم وجود أ رف مشابهة لها في 
 روف الل غة العربي ة سواء  الل غة الكورية. ويللم ال الب الكوريون بين أصوات
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أكان ذل  في القراءِة أم الكتابِة. كما أفادت نتيجة الستبانة إلى الحاجة لت وير 
المنها  بحيث يراعي المشكالت التي تواجه متعلم الل غة العربي ة، وضرورة استلدام 

 (،ُمعُشرو اتُمنصلة،ُوتدريباتُأكثر.DVDوسائلُمساندةُمثلُأقراصُ)
 /تدرسين،ُفيُأيُمجالُتواجه/ُتواجهينُمشكالتُمحددة؟*ُعندماُتدرس

 الموضوع

 إجابات

صعبُ
 جداً 

 نق ة( 5)

 صعب
(6 

 نق ة(

 متوسم
(1 

 إجمالي نق ة(

 النسبةُالمئوية

( =

 عدد عدد عدد (%

 %91 170 5 17 13 القواعد

 %53 110 17 13 12 المنردات

 %91 103 12 19 16 المحادثة

 %36 170 3 19 19 عالستما

 %79 77 13 19 5 القراءة

 %57 113 16 15 10 الكتابة

ث قافة الحضارة 
 اإلسالمية

7 3 03 90 63% 
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وبتحليل النتائج التي  صلنا عليها في الجدول أعال ، فإن المتعل مين 
منُبينُباقيُ %91الكوريين يواجهون صعوبة أكبر في القواعد والمحادثة نسبتها 

التي يأتي ترتيبها كما يأتي: م ن يواجهون صعوبات في تعل م الستماع  الموضوعات
ُ ، وم ن %57، وم ن يواجهون صعوبة في تعل م الكتابة فنسبتهم %36نسبتهم

، وأم ا م ن يواجهون صعوبة في %53يواجهون صعوبة في تعل م المنردات فنسبتهم 
لحضارة اإلسالمية ل تشك ل . وي ظهر الجدول أن ث قافة ا%79تعل م القراءة فنسبتهم 

صعوبة لدى المتعل مين الكوريين. كما اتض  ِمن خالل الستبيان أنهم يرغبون في 
تعل م المحادثة والقواعد بشكٍل م رك ز أكثر، مما يدل على إدراكهم ألهمية التغلب 

 على صعوبات الل غة.
بب، وهو رإذا كانن أجاب ُالسابقةُويتبع السُّ ال السابق تعليل لبيان الس  ت 

بب في ذل ؟ر، واختيار اإلجابة من وا د إلى اً رصعبُجد ر أو رصعبر، ما الس 
 اثنين.ُكماُتتض ُفيُهذاُالجدول:

 النسبةُالمئوية عدد إجابات

 %12 9 قلةُالوقنُالاليمُللتحصيل

 %70 62 الكتابُغيرُمناسب

 %61,7 00 اختالف كبير بين الل غة العربي ة والل غة األم

 %15,9 11 ودُتعليمُنظاميعدمُوج

 - - أخرى 
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 %70طالبًا، أي نسبة  62بلغُعددُالذينُأجابواُبأنُالكتابُغيرُمناسبُ
ُوأجابُ ُ 00منُال البُالكوريين، بوجود اختالف بين الل غة  %61,7أيُبنسبة

،ُوكاننُبنسبة11ُالعربي ة والل غة األم، واجابات بند رعدم وجود تعليم نظامير بلغن 
ُأم15,9% ،ُ ُبنسبة ُفكانن ُللتحصيل ُالاليم ُالوقن ُقلة ُنتيجة ُبلغُ %12ا  يث
ُ طالب. أي أن عددًا من المتعل مين الكوريين الذين يجدون صعوبة في  7عددها

تعلم الل غة العربي ة، ل سيما القواعد والمحادثة، ناتجة عن المنها  غير المناسب، 
بد  للمنها  من مراعاة تل   النتيجة الختالف الكبير بين طبيعة الل غتين. ف وأيضاً 

عوبات التي يواجهها المتعلم الكوري عند ت وير ، مع تقديم الشرح الدقيق بشأن  الصُّ
عوبات.  ؛الختالفات بين الل غة العربي ة والل غة األم  ليساعد في تجاوي هذ  الصُّ

 *ُأيُالمهاراتُوالموضوعاتُترغب/ُترغبينُفيُتعلمهُأكثر؟ُ

 المئوية النسبة عدد إجابات

 %02 3 القواعد

 %12 7 المنردات

 %75 13 المحادثة

 %10,5 5 الستماع

 %0,5 1 القراءة

 %9,5 6 الكتابة

 %0,5 1 ثقافةُالحضارةُاإلسالمية
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ي ظهر هذا الجدول ر بة الدارسين الكوريين في تعل م مهارة رالمحادثةر أكثر 
ُفردًا أي ب 13من المهارات األخرى، فبلغ عددهم  ُعددُ%75نسبة ُبلغ ُكما ،

 . %02دارسين،ُبنسةُ 3الدارسين الذين يريدون تحسين قدرتهم في القواعد 
أم ا المتعل مون الر اغبون في الت ركيز على دراسة رالستماعر بالعربي ة، فعددهم 

5 ُ ُبنسبة ُمنُ%10,5أشلاص، ُالمزيد ُباكتساب ُالراغبين ُال الب ُعدد ُوكان .
ُ ُ 12رالمنرداتر ُما ُطالبُأي ُو%12نسبته ُتنميةُ 6، ُفي ُرغبتهم ُأبدوا طالب

ُ ُنسبتهم ُبلغن ُر ُرالكتابة . وأم ا مهارة رالقراءةر ورث قافة الحضارة %9,5مهارة
 .%0,5أيُبنسبةُ -اإلسالميةرُفحظينُبالنسبةُاألقل؛ُفأبدىُطالبُوا دُرغبتهُ

ونذكر ِمن إجاباتهم على هذا الس ال: أي المواضيع ترغب/ ترغبين في 
 كثر؟:تعلمهُأ

بب قلة الوقن الاليم لتحصيل هذ  المهارة في  بالنسبة إلى رالمحادثةر: الس 
قسم الل غة العربي ة في الجامعة الكورية، ومهارة المحادثة أهم في مجال تعل م الل غة 

،ُولزيادةُفرصُالحصولُعلىُعمل،ُاً الثانية، واستلدام الل غة في الحياة اليومية كثير 
 لل غة في البالد العربي ة.والت واصل مع أبناء ا

بب هو صعوبة فهم قواعد الل غة العربي ة. وأم ا بالنسبة  وعن رالقواعدر: الس 
لـرالستماعر: فهو ضروري في الحياة اليومي ة، وعدم الوصول لدرجة الكناية والقدرة 
على استيعاب الستماع مشكلة في الت واصل مع أبناء الل غة العربي ة في البالد 

ُأنُبعضُالعربي   ُكما ُللتدربُعلىُالستماعُ تىُاآلن. ُالمصا بة ُالمواد ُوقلة ة،
المتعل مين يرغبون في تعل م رالمنرداتر أكثر لممارسة الل غة مع أبنائها بكلمات 
 ومص لحاتُعديدةُوموضوعاتُمتنوعة،ُولمعرفةُالتعبيراتُالمتداولةُفيُالمحادثة.
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ن أن يتعلموها أكثر نتيجة قلة والمتعل مون الذين اختاروا رالكتابةر يريدو 
النرص لتحصيل الكتابة أو الت درب عليها، على النقيض من المهارات األخرى مثل 
ُفيُممارسةُالعمل.ُوال البُالذيُاختارُ ُوالمحادثة،ُولضرورتها الستماعُوالقراءة
 رالقراءةر لم ي جب عن سبب اختيار  لها، وال الب اآلخر الذي اختار رالث قافة و ضارة

صه واهتماماته.  اإلسالمر يرغب في أن يتعلمها لرتباط هذا البند بتلص 
 مدى رضاك عن المناهج المتداولة لتعليم الل غة العربي ة ؟ *

 النسبةُالمئوية عدد إجابات

 % 5 0 اً راٍض جد

 % 02 3 راضٍ 

 % 00,5 7 متوسم

 % 72 13 غير راضٍ 

 % 10,5 5 اً غير راٍض جد

ل مين بأنهم غير راضين عن مناهج تعليم الل غة العربي ة منُالمتع %52أجابُ
متعل مين  5،ُواختارُ%72رغير راٍضر أي ما نسبته  اً طالب 13المتداولة،ُإذُاختارُ

وبناًء على ذل  ي ظهر الستبيان عدم رضى  .%10,5رُأيُبنسبةُاً رغيرُراضُجد
ُمتعلمانُغالبية ال الب الكوريين عن مناهج تعليم الل غة العربي ة الس ُفاختار ابقة.

ارسون %02متعل مين رراضر بنسبة  3،ُواختارُ%5رُبنسبةُاً رراٍض جد . واختار الد 
 .%00,5متعل مين رمتوسمر فبلغن النسبة  3الباقون وعددهم 
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 أسبابُعدمُالرضاُتوصلناُلماُيليُ)معُإمكانيةُاختيارُأكثرُمنُإجابة(:

 عدد إجابات
النسبةُ
 المئوية

ى الكتاب وشر ه، ألنه يستلدم الل غة صعوبةُفهمُمحتُو
 العربي ة فقم

5 3,6% 

 %02 10 موضوعُالكتابُلُيثيرُاهتمامُالمتعلم

 %01,9 16 الكتابُيقتصرُعلىُتدريباتُالقواعدُوشرحُالمنردات

الكتابُيقتصرُعلىُتدريباتُتحسينُمهارتيُالستماعُ
 والمحادثة

19 03,6% 

 %13,9 12 هارتيُالقراءةُوالكتابةالكتابُيقتصرُعلىُتدريباتُتحسينُم

 %5 6 عدمُوجودُرسومُوصورُتوضيحية

 - - أخرى 

ُ ُجد دارسًا كورياً  01أجاب ُراض ُورغير ُراضر ُالكتبُاً بــرغير ُعن ر
ُنسبتهُ ،ُومنُأسبابُعدمُرضاهمُكماُيظهرُفيُالجدولُ%50,5السابقة،ُأيُما

 السابق:
بب األول: يقتصر الكتاب على تدريبات مهارتي  19الستماعُوالمحادثة.ُاختارُ الس 

 .%03,6طالبًا هذا البند بنسبة 
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بب الثاني: يقتصر الكتاب على تدريبات قواعد وشرح منردات،   بنسبةُ اً طالب 16الس 
01,9%. 

بب الثالث: يقتصر الكتاب على تدريبات مهارتي القراءة والكتابةر،   طالبُ 12الس 
 .%13,9بنسبةُ
ُإلى      ُالدراسة ُخلصن ظهور شكوى المتعل م ِمن قصور تدريبات تحسين  وقد

ُأنُ مهاراتُالقراءةُوالكتابةُوالستماعُوالمحادثةُوالقواعدُفيُالكتبُالمتداولة.ُكما
موضوعات المنها  ل تثير اهتمام المتعلم، ول ت حقق هدفه في اكتساب اللغة، وقد 

بندُ %3,6سبةُمتعلمينُأيُبن 5،ُواختارُ%02ةُبمتعلمًا أي بنس 10بلغُعددهمُ
رصعوبة فهم محتوى الكتاب وشر ه، لستلدامه الل غة العربي ة فقمر، في  ين لم 

ُأيُ 6يحققُالكتابُ اجةُ ُوالصور، ُالتوضيحية ُالرسوم منُالدارسينُبسببُقلة
 .%5بنسبةُ

 * أي الموضوعات يجب أن يشتمل عليها كتاب تعليم الل غة العربي ة؟
ة بين الث قافـة العربي ـة والحضـارة اإلسـالمية والحيـاة لهذا السُّ ال إجابة اختياري   

فيُالبالدُالعربية،ُُوتدريباتُتحسينُمهـاراتُالقـراءةُوالكتابـةُوالمحادثـةُوالسـتماع،ُ
والصــور والرســوم التوضــيحية التــي تســاعد فــي فهــم المــتعلم، وقائمــة المنــردات والل غــة 

سلســـالت،ُومـــنُالممكـــنُاختيـــارُالعاميـــة البســـي ة، والموســـيقى العربي ـــة واألفـــالم والم
 اإلجابةُمنُوا دُإلىُاثنين،ُويتض ُمنُالجدولُاآلتي:
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 عدد إجابات
النسبةُ
 المئوية

 %15 10 الث قافة العربي ة والحضارة اإلسالمية والحياة في بالد العرب

 %63,5 07 تدريباتُتحسينُمهاراتُالقراءةُوالكتابةُوالمحادثةُوالستماع

 %5 7 لتوضيحيةُالتيُتساعدُفيُفهمُالمتعلمالصورُوالرسومُا

 %3,95 9 قائمةُالمنردات

 %13,05 16 الل غة العامية البسي ة

 %13,95 15 الموسيقي العربي ة واألفالم والمسلسالت

 - - أخرى 

اتض  في الدراسة أن  الذين يريدون أن يشتمل الكتاب على رتدريبات تحسين 
ُوالمحا ُوالكتابة ُمهاراتُالقراءة ُعددهم ُبلغ ُوالستماعر، متعلمًا أي بنسبة  07دثة

، في  ين أن  الذين يريدون أن يشتمل الكتاب علىرموضوعات  ول 63,5%
،ُوبعدُ%13,95متعلمًا أي بنسبة  15الموسيقى العربي ة واألفالم والمسلسالت، بلغ 

عددُ بند رالل غة العامية البسي ةر، وبلغ %13,05متعلمًا أي بنسبة  16ذل ُاختارُ
المتعل مين الذين اختاروا موضوع رالث قافة العربي ة والحضارة اإلسالمية والحياة في 

ُ  %3,95طالبُأيُبنسبةُ 9،ُوبينهمُ%10متعلمًا ونسبتهم  10البالدُالعربيةر،
فكروا أن يشتمل الكتاب على رقوائم بالمنرداتر، وبلغ عدد المتعل مين الذين اتنقوا أن 

 7الصورُوالرسومُالتوضيحيةُالتيُتساعدُفيُفهمُالمتعلمر،ُيشمل الكتاب موضوع  ر
 . %5متعل مين، ونسبتهم 
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أم ا الموضوع األول رتدريبات تحسين مهارات القراءة والكتابة والمحادثة     
والستماعر فيتعل ق بشكوى المتعل مين ِمن المنها  الذي يقتصر على تدريبات 

وع اآلخر هو ال ريقة النضلى لتعليم الل غة استماعُومحادثةُوقراءةُوكتابة،ُوالموض
بموضوعاتُدينية،ُبلُ اً العربي ة، بصورة خاصة للمتعلم الكوري الذي ل يهتم كثير 

يهتم بموضوعات تتعل ق بالث قافة المشتركة. وبناًء عليه فإن التعليم ِمن خالل 
 الموسيقى العربي ة واألفالم والمسلسالت مناط اهتمام المتعل م.

ُل*  دي  أي اقترا ات لت وير منها  تعليم الل غة العربي ة للدارسين الكوريين هل
 المبتدئين؟

بدراسة إجابات ثالثين دارسًا كوريًا عن هذا السُّ ال، اتضحن رغبتهم في منهاٍ  
 علىُالنحوُاآلتي:

(ُكتابُبمنرداتُوفيرةُوتعبيراتُمتعددةُلموضوعاتُمستلدمةُفيُالحياةُالواقعية1ُ
 العربي ة. )أجاب أ د عشر متعلمًا(فيُالبالدُ

 ( كتاب فيه الكثير من المواد للتعليم السمعي  والبصري. )أجاب ثمانية متعلمين(0
 (ُكتابُفيهُشرحُوتناصيلُوغزارةُفيُالقواعد.ُ)أجابُستةُمتعلمين(6ُ
ُ)أجاب7ُ ُوتنصيالتُالشرحُعنُإجاباتُالتدريبات. ُتدريباتُمتنوعة ُكتابُفيه )

 خمسةُمتعلمين(
فيماُبينها.ُ)أجابُ ( كتاب ي نم ي اكتساب المهارات اللغوية األربع بتركيز متساوٍ 5

 خمسةُمتعلمين(
 (ُكتابُفيهُالجملُالنموذجيةُالت بيقيةُللمنرداتُوالقواعد.ُ)أجابُمتعلمان(3
 (ُكتابُفيهُقوائمُمنردات.ُ)أجابُمتعلمان(9
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ُوالمجتمع3 ُاإلسالمية ُالحضارة ُفيُتاريخ ُكتابُموضوعاته ات العربي ة. )أجاب (
 متعلمان(

وباإلضافة إلى ذل ، أجاب بقي ة ال الب أن الكتاب األفضل الذي يحتوي 
 على صور وفيرة، وكراسة تدريبات، وشرو ات قواعد؛ وخاصة  روف العل ة.

وهكذا يظهر بعد الطالع على النتائج السابقة أن وضع تعلم الل غة العربي ة 
ن، ومدى الرضا عن مناهج تعليم الل غة العربي ة الراهنة ومشكالتُتعلمُال لبةُالكوريي

بب الكامن وراء استشعار الدارسين  للمبتدئين، ل يلبي مت لبات الدارسين. والس 
الكوريين بالصعوبة في تعلم الل غة العربي ة هو رالكتاب غير مناسبر ورالختالف 

شكوُمنُأنُموضوعاتُالكتابُالكبير بين الل غة العربي ة والل غة األمر. وكثير منهم ي
 ل تثير اهتمام المتعلم، ويجب مراعاة اهتمام المتعل مين عند ت وير المنها .

 أساس تطوير المنهاج

هذا مقترح لمحاور ت وير منها  تعليم الل غة العربي ة على أساس المحتوى 
م، أي على أساس تحليل الكتب، وتحليل مت لبات المتعل م الكوري، وأساس  المقد 

 ت ويرُالكتب:

 ، مراعاة أن الّلغة العربّية لغة غير مألوفة للمتعلم الكوري:أوالً 
صون في الل غة العربي ة في الجامعات  أغلبية ال الب الكوريين الذين يتلص 
الكورية لم تتوافر لهم خبرة تحصيلية في الل غة العربي ة قبل دخول الجامعة. كما أن 

كورياُمحدودةُوتتركزُفيُالعاصمةُسيئول.ُمماُيعنيُ مراكز تعليم الل غة العربي ة في
قلة النرص المتا ة لتعلم الل غة العربي ة في كوريا. إن  موقع كوريا الجنوبية في 

في أن الل غة العربي ة لغة  اً كبيُر اً جنوب شرق آسيا بعيد عن البلدان العربي ة ي دي دور 
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يسافروا إلى أي ِمن الدول  غير شائعة لدى الكوريين. ومعظم المتعل مين منهم لم
 العربي ة، وليس لديهم النرص الكافية للتعارف والتناعل مع أبناء الل غة العربي ة. 

ُي ثرُالعاملُالدينيُأيض في جعل الدول العربي ة واإلسالمية خار   اً وربما
تتويعُبينُالبوذيةُوهيُاألكثرُ( 1)ن اقُمعرفةُالكوريين،ُفاألديانُفيُكورياُالجنوبية

ُ%00,3تشارًا بنسبة ان ُالمسيحية ُوتليها ، أما المسلمون فيبلغ عددهم 13,6%،
نسمة فقم. ولذل  فأغلبية الكوريين ل يعرفون عن اإلسالم الكثير، ول  72,222

. لذل  عندما تدر س الل غة يعرفون أن  الل غة العربي ة هي لغة القرآن الكريم أيضاً 
خصيصًا لهم يجب مراعاة خلفي ة المتعل م العربي ة للمتعلم الكوري، وت ل ف كتب 

الكوري، وعدم معرفته بالدول العربي ة وباإلسالم، وأن يتم شرح ما ية الل غة العربي ة 
 وارتباطهاُبالقرآنُالكريمُب ريقةُسلسةُسهلةُالنهم،ُوقريبةُمنُعقليته.ُ

ُال مثالً       ُيتعلمها ُالتي ُاإلسالم ُتحية ُوهي ُعليكمر ُرالسالم ُنقول متعلمُعندما
الكوري في بداية تعلمه الل غة العربي ة، إذا درس المتعلم الكوري هذ  الجملة مع 
ُركمرُ ُالجمع ُضمير ُاستلدام ُكيفية ُينهم ُأن ُيست يع ُفلن ُفقم ُالبس ية القواعد
ُوللمثنىُ ُعلي ر، ُرالسالم ُللمنرد ُنستلدم ُأن ُيجب ُأنه ُتقول ُالقاعدة ُألن للمنرد،

ُ ُرالسالم ُوللجمع ُعليكمار، عليكمر، ولكن اإلسالم والعادات العربي ة تنسران رالسالم
استلدام ضمير الجمع ركمر. قال النووي في رصحي  مسلمر: أقل  السالم أن يقول: 

فأقلهُالسالمُعلي ،ُواألفضلُأنُ السالم عليكم، فإن كان المسلم الذي يقابله وا داً 
ُور م ُيزيد ُأن ُمنه ُوأكمل ُوملكيه، ُليتناوله ُعليكم، ُالسالم  ة الله، وأيضاً يقول:

                                                 
(1) ُ ُ)إ صاء ُالجنوبية ُكوريا ُفي ُ)0225الدين ُدين ُل :)73,5%(ُ ُبوذية ُمسيحية00,3%ُ(، ،)

(ُ ُ)%13,6بروتستانتية ُالكاتوليكية ُالرومانية ُمسيحية (، أديان أخرى 12,7%(،
(1,9%):ensus.go.krwww.c 
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. بناًء عليه يجب على المعلم والمنها  تقديم شرح بشكل تنصيلي للمتعلم (1)بركاته
الذي ليسن لديه معرفة عن اإلسالم والعادات العربي ة على اإلطالق، وأهمية 

 التنسير بالل غة الكورية، ليس فقم القواعد، بل المنردات واللن،.
 :العربّية األساسي هو الحصول على العمل ، مراعاة أن غر  تعلم الّلغةثانياً 

تبري أهمية اختيار المواد التعليمية وتنظيمها من خالل مراعاة النروق بين 
. وقد ثم ة دراسة مقارنة لكونغ جي (0)اهتمامات الدارسين ودوافعهم في تعلم الل غة

ُاستبيانُلرأيُ (6)هيون  تُطالبًا وطالبة في أقسام الدراسا 323بنينُعلىُتحليل
، ِمن أجل 0211و 1777العربي ة ودراسات الشرق األوسم بكوريا في عامي 

التعر ف على التغي رات التي  دثن في دوافعهم لتعلم الل غة العربي ة واتجاهاتهم نحو 
مدر سيهم، ومدى اهتمامهم بأنش ة الت عليم الملتلنة. فِمن خالل طرح سُّ ال: لماذا 

ُللحصولُعلىُفرصُللعملُي همني تعلم الل غة العربي ة؟ ا  ُمنيدة تلنُإجابةُرألنها
ُالعامينُ ُكال ُفي ُال الب ُبين ُالنقاط ُ يث ُمن ُاألول ُالمركز ُالمستقبلر في

ُوفق ُأولئ ُ اً الدراسيين. ُمن ُكبيرة ُنسبة ُفإن ُالدراسة، ُتل  ُفي ُالستبيان لنتيجة
هذ ُ المتعل مين الكوريين يتعل مون الل غة العربي ة لغرض الحصول على عمل. وت ظهر

النتيجة أنه ل تزال دوافع تعلم المتعلم الكوري وغرضه هو الحصول على العمل. 
لذل ُفيجبُأنُيراعىُعندُوضعُالكتبُهدفُال البُبالحصولُعلىُالعمل،ُ اً طبق

                                                 
 ،ُدارُاللير،ُالقاهرة.شرح النووي على مسلمم(،1773ُيحيى بن شرف أبو يكريا النووي ) (1)
مناهج تعليم الّلغة العربّية م(،0212ُعليُأ مدُمدكورُورشديُأ مدُطعيمةُوايمانُأ مدُهريديُ) (0)

 ،ُدارُالنكرُالعربي،ُالقاهرة.للناطقين بلغات أخرى 
دراسة عن التغيّرات عند الطالب الجامعيين المتخصصين في الدراسات م(،0210ُكونغ جي هيون ) (6)

 ,Korean Association of Middle Eastern Studies: تركيزاًعلى الدوافع والتجاهات،العربّية

Vol.33,No2. 
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ُكيفيةُ ُأو ُالشركة ُفي ُبالعمل ُتتعلق ُ يوية ُموضوعات ُالمنها  ُيتضمن وأن
ردات  والتعبيرات والقواعد التي لها بدُأنُيقدمُالمنها ُالمن الحصولُعلىُالعمل.ُول

صلة بذل  الموضوع في المستوى المبتد ، وتدريجيًا في المستويات المتقدمة، إلى 
أن يجد ال الب بين يديه محتوى ذا مستوى عال يساعد  على قراءة الوثائق 

 المتنوعة مثل العقود والستمارات، وكتابة الوثائق الم لوبة في سوق العمل.
خرى، نحن بحاجة إلى تعليم اللهجة العام ي ة عند تعليم الل غة ِمن جهة أ

العربي ة في كوريا، ونحتا  إلى مناهج متنو عة لتعليمها إلى  د  كبير. فهناك 
اختالف كبير بين الل غة الكوري ة والل غة العربي ة في هذ  النق ة تحديدًا؛ إذ إن الل غة 

الل ابات الرسمي ة، وهي لغة الت لاطب  الكوري ة النصيحة ت ستلدم في التلناي وفي
في المناسبات الرسمي ة. وقد ي عب ر الكوريون عن مشاعرهم وعواطنهم باستلدام 
لهجاتهم المحلية. لكن في المحادثة اللغوي ة نجد الل غة الكوري ة السليمة ولهجاتها 

دة والملتلنة ِمن من قة إلى أخرى، دون وجود فروقات كبيرة بينهما مثلماُهوُ المتعد 
النرق بين الل غة العربي ة النصيحة والعام ي ة
(1) . 

أم ا العربي ة النصيحة فت عد  لغة الكتابة الرسمي ة والت عليم، بينما العام ي ة الدارجة 
في المجتمع للتعامل والتواصل. وهذا ي شك ل صعوباٍت لألجانب ِمم ن يتكل مون الل غة 

ساعدهمُعلىُإتقانُالنصيحة.ُويصب ُاألجنبيُفيُالعربي ة النصيحة. فالمجتمع ل ي  
 .(0)صراع بين العامية رلغة التعاملر وبين النصيحة ر لغة الكتابة والث قافة ر

والشركات الكوري ة تحتا  في البلدان العربي ة إلى موظ نين ِمن خريجي أقسام 
 لء الموظ نين الل غة العربي ة إلرسالهم لت وير أعمالهم في البلدان العربي ة. لكن  ه

                                                 
 ، الجامعة األردنية، عم ان.صوتيات اللغة الكورية(،0229ُكونغُإلجوُ)  (1)
 المصدرُننسه.( 0)
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يتكل مون العربي ة النصيحة. وعند ا تكاكهم بالموظنين العرب، ي واجهون صعوبات 
في التحد ث إليهم باللهجات العام ي ة. ونتيجة لذل  يرى الموظف الكوري أنه ِمن 
المناسب استبدال االعربي ة النصيحة بلغة تواصل أسهل ليتعامل مع ال رف اآلخر. 

ُذ ُأمثال ُيلجأ اك الموظف لستعمال الل غة اإلنجليزية بعد اكتشافهم تنر ع وهكذا
 اللهجات العربي ة في البلدان العربي ة وكثرتها وصعوبة تعل مها.

وِمن هنا نتوصل إلى أنه بقدر أهمية تعليم الل غة العربي ة النصيحة، فإن تعليم 
اصةُبتعليمُ. والجامعات الكورية تللو ِمن محاضرات خاللهجات العربي ة مهم أيضاً 

العاميات واللهجات العربي ة. فيواجه ال الب صعوبات في الوصول لمستوى التناهم 
. أي أن ت وير منها  تعليم الل غة العربي ة (1)والتعاملُمعُالعربُباللهجاتُالمناسبة

النصيحة للدارسين الكوريين يجب أن يتضم ن ت وير منها  اكتساب العام ي ات 
 حلي ة.واللهجات العربي ة الم

، األخذ بعين االعتبار أن المتعلم الكوري يواجه مشكلة اللفظ عند بداية تعلم ثالثاً 
 الّلغة العربّية:

لقد اتض  من خالل تحليل الستبيان أن كثيرًا من المتعل مين الكوريين 
 (0)يواجهون مشكلة اللن، عند بداية تعلم الل غة العربي ة. وقد قسمن نجوى خلف

عوبات الص وتية لدى المتعلم الكوري إلى رأصوات صعبةر ورأصوات ملتل ةر. الصُّ
ُوذل ُ ُن قها، ُالكوريين ُال الب ُعلى ُيصعب ُأصوات ُهي ُالصعبة، واألصوات
لصعوبتها وعدم وجود ما يقابلها في الل غة األم. وعدد األصوات الصامتة في 

                                                 
 ، الجامعة األردنية، عم ان.صوتيات اللغة الكورية(،0229ُكونغُإلجوُ) (1)
 Korean Association،صعوبات في تعليم اللغة العربية للطالب الكوريي( 0217نجوى خلف ) (0)

of Arabic Language &Literature, Vol.18 , No.2, pp. 71-108 



205

وريةُتسعةُ، في  ين أن عدد الصوامن في الل غة الكاً العربي ة ثمانية وعشرون صوت
عف( اً عشرُصوت ، والجدول أدنا  يوض  النرق بين الصوامن في الل غة (1))أي الضِ 

 العربي ة والل غة الكورية.

 غاري  طبقي لهوي   لقي  نجري  الل غة
أقصىُ
 لثوي 
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206

أم ا راألصوات الملتل ةر فهي أصوات يللم ال الب الكوريون بينها، سواء 
هـــ(،ُ)خُ -ت(،ُ)حُ -ي -ع(،ُ) ُ -فــيُالقــراءةُأوُالكتابــة.ُوتــمُ صــرهاُفــي:ُ)أُ

مـنُفــيُأنهـاُصـعبةُفـيُ ـدُذاتهــاُر(.ُومشـكلةُاألصـواتُالملتل ـةُتك -ك(،)لُ -
ل بيعــة الل غــة الكوريــة، فعلــى ســبيل المثــال صــوت  بالنســبة لل ــالب الكــوريين، وفقــاً 

(ㄹ ولـذل  تكمـن مشـكلة صـع وبة  -( يقابله صـوتان فـي الل غـة العربي ـة همـا )ل .)ر
م(.ُوقـدُينـتجُعـنُهـذا0217ُر(ُ)خلـف،ُ -تمييزُالمتعلمُالكورينُبينُالحرفينُ)لُ

صـــوتيُســـوءُفهـــمُأوُتعبيـــر،ُكمـــاُيـــ ديُإلـــىُتغييـــرُالمعنـــىُبشـــكلُكامـــلُالللـــمُال
أ يانــًا. فمــن الضــروري أن ي نب ــه المعلــم ال ــالب أن ين قــوا األ ــرف بشــكل صــحي  
وواضـــــ ،ُباســـــتلدامُالوســـــائلُالمســـــاعدةُمثـــــلُاألشـــــرطةُأوُاألقـــــراصُالمضـــــغوطةُ

(DVD ويحتا  ال الب الكوري إلى شرح منصل وتدريبات كثيرة على .).هذاُاألمر 
 ، التركيز على مهارة المحادثة والقواعد لتقوّية الدارسين:رابعاً 

أظهرت نتائج الستبيان أن الدارسين الكوريين يواجهون صعوبات تتعلق 
ُوالكتابة،ُ ُوالقراءة، ُوالستماع، ُالمنردات، ُمن ُأكثر ُالقواعد، ُواستيعاب بالمحادثة

الدراسة أنهم يرغبون في تعلم المحادثة  والث قافة والحضارة اإلسالمية، لذل  استنتجن
 والقواعدُأكثرُمنُغيرهما.

فالمتعلمُيريدُأنُتتحسنُمهارتهُفيُالمحادثةُلكيُيستلدمهاُعندُالعملُفيُ
شركات لها عالقة بالدول العربي ة أو في المعامالت اليومية. والمناهج المتداولة 

م المحتوى الذي يمكن أن يست ُأوُالتي تم تحليلها ل تقد  ُالعمل ُمكان ُفي لدم
للحصول على عمل، كما أن المضمون الذي يتعلق بالحياة اليومية غير متوافر. 
والكتاب الملصص للمتعلم الكوري المبتد  يحتا  إلى مزيد من الحوارات العملي ة، 
ووفرة في المحتوى التناعلي  تى يلبي ا تيا  المتعلم. والمحادثة على المستوى 



207

،ُفيجبُأنُ(1)تحفي، نماذ  ِمن المحادثة العربي ة الصحيحة المبتد ُتقتصرُعلى
يكون الكتاب متدرجًا في تقديم المحادثة في كل مستوى، ويجب على الموضوعات 

 . (0)أن تتسع تدريجيًا، وأن تتنوع المواقف ويزداد الرصيد اللغوي لل الب
م تدريبات متنوعة لتت اً وكذل ُاعتباُر حسنُمهارةُلبيئة المتعلم، يجب أن ت قد 

المحادثة من خالل أنش ة متعددة مثل المناقشة التي تكون بصورة ثنائية بين 
ُأو ُوال الب، ُويقومُ المعلم ُالنقاش، ُالمعلم ُبحيثُيدير ُأننسهم ُال الب ُبين فيما

ُالواقعية،ُوالتعبيرُعنُ ُيتعلقُبحياتهم ال البُبتمثيلُاألدوارُفيُالحوارُ ولُما
وما يشاهدونه  ولهم. وعلى المعلم أل ي كل ف  الموضوعاتُبشأنُخبراتُال الب،

ال البُبالمحادثةُعنُشيءُليسُلديهمُعلمُبه،ُأوُليسُلديهمُالكنايةُاللغويةُالتيُ
يعب رون بها عن األفكار التي ت رح عليهم، ألن المتعل م الكوري ل يست يع أن 

ف ي ة، وعلى الرغم ِمنيستلدم الل غة العربي ة إل   ة   في الغرفة الص  تلصيص  ص 
تها  للمحادثة بالل غة العربي ة في أقسام الل غة العربي ة في الجامعات الكورية إل أن  مد 
محدودة. وأغلبية أقسام الل غة العربي ة في الجامعات الكورية توفر  صة المحادثة 
بين ساعتين إلى ثالث ساعات أسبوعيًا. وألن عدد األساتذة الناطقين بالل غة العربي ة 

ُقل ُمع ُيتعامل ُالوا د ُفاألستاذ طالبًا في الدرس، ل تتهيأ النرصة  62-02يل،
عدمُوضوحُخ ةُالدرسُأوُ الكافية لممارسة المتعلم للمحادثة. وبجانب ذل  غالباً 

ير المنها   أهدافهُالتعليمية،ُونقصُالموادُالتعليميةُالمساندة.ُلذل ُل بد من ت و 
المحادثة في منزله وبننسه،  تى يعو ض الذي يتي  للمتعلم أن يم ارس مهارة 

 النقصُفيُالدروسُالجماعية.

                                                 
(1) (ُ ُطعيمة ُأ مد 1737ُرشدي ُالمنظمةُليم العربّية لغير الناطقين بها: مناهجه وأساليبهتعم(، ،

 إيسيسكو،ُالرباط. -اإلسالمية للتربية والعلوم والث قافة 
 المصدرُننسه. (0)
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يعتقد كثير من المتعل مين الكوريين أن  قواعد الل غة العربي ة واسعة الن اق، ألن  
ملة في الل غة الكورية  ترتيب الجملة الكورية ملتلف تمامًا عن الجملة العربية. فالج 

ُدائم ُالصنة ُأو ُبالنعل ُباً تنتهي ُأما قية العناصر األخرى للجملة الكورية مثل ،
 المنعولُبهُأوُالمبتدأ،ُفتسبقُالنعلُأوُالصنة،ُوالحرفُيأتيُبعدُأسماء.ُ

 مثال: في الل غة العربي ة نقول: يلعب خالد كرة القدم مع صديقه في المدرسة.
ُالقدمُأما في الل غة الكورية: فنقول:  ُكرة ُمع ُصديقه ُفي ُالمدرسة خالد

 .(1)يلعب
ذا يواجه المتعلم الكوري صعوبات كبيرة في تركيب الجملة والكتابة وهك

بالل غة العربي ة.  ين يحاول التعبير بلغة ثانية أو عندما يكون غير متمكن من الل غة 
العربية، يقوم بت بيق معرفته الضمنية بصورة عنوية طبقًا لقواعد لغته األم، فينتج 

ُإلىُاختالفاتُف ُتكمنُأهميةُعنهُأخ اءُيرجعُسببها يُقواعدُلغتهُاألم.ُمنُهنا
إجراء تحليل مقارن لستنباط األخ اء المحتملة أثناء تعل م الل غة الثانية نتيجة تأثير 

م المنها  شرو ات دقيقة للقواعد التي يستصعبها (0)الل غة األم . فمن األهمية أن ي قد 
مشكالت أخرى ناتجة عن المتعل م الكوري، مع التنو ع في تدريبات عليها لتركز على 

 دراساتُتحليلُاألخ اء.
، تنويع تدريبات تطوير مهارات الكتابة والقراءة واالستماع والمحادثة، خامساً 

 والقواعد:
ُوالكتابةُ ُالمحادثة ُ)مهارة ُاألربع ُالمهارات ُتحصيل ُوقن ُمحدودية بسبب

                                                 
 ، الجامعة األردنية، عم ان.صوتيات اللغة الكورية(،0229ُكونغُإلجوُ) (1)
،ُالم سسةُالجامعيةُللدراساتُاللغة مباحث في النظرية األلسنية وتعليمم(،1737ُيكريا،ُميشالُ) (1)

 والنشر،ُلبنان.
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امعاتُالكورية،ُوالقراءة والستماع(، والقواعد في دروس أقسام الل غة العربي ة في الج
فإن معظم ال الب يمارسونها ويتدربون عليها واجباٍت منزليًة. وقد ورد في تحليل 
ُعلىُ سابُ ُعلىُالقواعد، ُوتركيزها ُبالتدريبات، ُعنايتها المناهجُالمستلدمةُعدم
المهاراتُالم لوبة.ُفالمتعلمُبحاجةُلمزيدُمنُالتدريباتُلت ويرُمهاراتُالستماعُ

ُوالمحادث ُلذل ُيجبُعندُت ويرُالمنها ُوالقراءة ةُوالكتابةُباإلضافةُإلىُالقواعد.
 ت لب ي  اجة المتعل م.  اً وعدد اً الهتمامُبهذاُالمحور،ُوتقديمُتدريباتُأكثرُتنوع

مقارنةُبمنها ُ اً إن المحتوى الذي يتناوله منها  المستوى المبتد  ليس كبير 
أن يتعامل منها  المستوى المستوى المتوسم أو المستوى المتقدم. والقتراح 

ُفيُ ينُيحتا ُمنها ُالمستويينُالمتوسمُ المبتد ُمعُكلُالمهاراتُوتدريباتها.
دة مثل القراءة  والمتقدم إلى كراسة تدريبات أو كتاب متلصص في مهارة محد 
والستماع والكتابة والمحادثة. وذل  ليست يع المتعل م أن يرك ز على كل جانب من 

 لغة، ويتدر ب عليها بشكل مرك ز.جوانبُمهاراتُال
ولعل  األهم  أن يحتوي الكتاب على إجابات لألسئلة والتدريبات. فنتيجة 
محدودية دروس اللغة العربي ة في أقسام الل غة العربي ة في الجامعات الكورية، نجد 
أن النترة المتا ة للتدرب على المهارات محدودة كذل . ويحتا  المتعلم أن يتدر ب 

ف وغالبًا بننسه. فعلى المنها  تقديم اإلجابات النموذجية على أسئلة  خار  الص 
ُفيُ ُيواجهها ُالتي ُاألخ اء ُويعالج ُيتابعها ُأن ُالمتعلم ُيست يع ُلكي التدريبات،

 استلدامُالمهاراتُاألربعُوالقواعدُبإرشاداتُواضحة.
د العربّية ، التركيز على موضوعات منهاج معاصر للحياة الواقعّية في البالسادساً 

 بمفردات ومصطلحات متعددة:
عدد كبير من المتعل مين يحتاجون إلى موضوعات تتعلق بالحياة اليومية 
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مثلُالتعريقُبالننسُوالتحية،ُوأساليبُالتعبيرُعنُالقصدُعندُعملُشيءُمعين،ُ
والذهاب إلى مكتب البريد أو الصيدلية، والتصال بفخرين. فمن الضروري أن 

م الل غة العربي ة للدراسين المبتدئين على المحتوى الذي يمكن أن يشتملُكتابُتعلي
ي ستلدم في الحياة اليومية. فهدف تعلم العربي ة لدى معظم الدارسين الكوريين هو 
الحصول على العمل، وليس بسبب غرض ديني مثل دوافع تعلم ال الب البروناوي 

 والماليزي في األغلب. 
عتبار أن الل غة لها عالقة بالث قافة العربي ة؛ ِمن جهة أخرى األخذ بعين ال

عوبات بسهولة عندما يتعلم الل غة اً لذا فإن ه إذا كان المتعل م مثقنًا جي د ، سيتجاوي الصُّ
العربي ة واقعيًا. ونتيجة لعدم كناية النهم والمعرفة بشأن الث قافة العربي ة، فإن 

ة في الدول العربي ة يواجهون الموظنين الكوريين الذين يعملون في شركات كوري
صعوبات كثيرة عندما يتعاملون مع أبناء الل غة العربي ة. وعليه فإن ه ِمن الضروري 
أن نعل م الل غة العربي ة للدارسين الكوريين ِمن خالل تعليمهم الث قافة العربي ة، 

 . (1)قالربم بين الل غة العربي ة والث قافة العربي ة اإلسالمية بشكل وثي اً وخصوص
فتتمي ز الل غة العربي ة بكونها لغة الدين، والقرآن الكريم دستور المسلمين، 

ُفيُتعلمُ(0)ومنظ م  ياتهم في الدنيا واآلخرة ُستساعد ُفالمعرفةُعنُاإلسالم ُلهذا .
الل غة العربي ة، وفي فهم  ياة العرب. لذل  ينبغي أن تراعي الكتب الموضوعات 

ُم ُاليومية ُبالحياة ُتتصل باشرة، والموضوعات التي تتعلق بالث قافة والدين التي
 والعادات والتقاليد والحضارة اإلسالمية والث قافة المشتركة.

                                                 
(1) (ُ ُفر  ُأ مد ُعبد  0216ُمحمود  ،تجربة األزهر في تعليم الّلغة العربّية للناطقين بغيرهام(،

ali.com-http://azhar 
(0) (ُ ُرشديُأ مد 1733ُطعيمة، ُدارُالتأليف والتدريس الّثقافة العربّية اإلسالمية بينم(، ُالقاهرة: ،

 النكرُالعربي.
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 خاتمة
لن إلى أن  استعرضن هذ  الدراسة تعليم الل غة العربي ة في كوريا، وتوص 
الكتاب الذي ي ناسب طبيعة الدارسين الكوريين وخصائص بيئتهم وأهدافهم ل يزال 

. وقد من بعض األسس المقتر ة لت وير كتاب الل غة العربي ة للدارسين اً محدود
الكوريينُالمبتدئين.ُفقدُبريتُالحاجةُلت ويرُالكتبُوتأليقُمناهجُجديدةُبعدُتقييمُ
الكتب المتداولة في كوريا؛ خاصًة في الجامعات، وهي: رالكتاب األساسي الجزء 

ُور  종합아랍어1 (Elementary Modern Standard Arabicاألولر،

Part 1ر،ُور)) 아랍어1  ل(ر. -الل غة العربي ة  الجزء األو 
وهذا مقترح ت وير كتاب الل غة العربي ة للدارسين الكوريين المبتدئين بعد دراسة 

 نتائجُالستبيان،ُوتحليلُمت لباتُالدارسينُالكوريين،ُو اجاتهم:
 للمتعل م الكوري.مراعاة أن الل غة العربي ة هي لغة غير مألوفة  :  أولً 
مراعاة أن  غرض تعلم الل غة العربي ة لدى الكوريين هو الحصول على العمل  :اً ـــــــثاني

 غالبًا.
األخذ بعين العتبار أن المتعل م الكوري يواجه مشكلة اللن، عند بداية تعل م  :اً ــــــــثالث

 الل غة العربي ة.
 ثة والقواعد لتقوي ة الدارسين.الت ركيز على مهارة المحاد :اً ــــــــرابع

ُوالمحادثة،ُ :خامساً  ُوالستماع ُوالقراءة ُالكتابة ُمهارات ُت وير ُتدريبات تنويع
 والقواعد.

التركيز على موضوعات  يوية متداولة في البالد العربي ة، وتوفير قوائم  :سادساً 
دة.  منردات ومص لحات متعد 

ر دراسي لمنها  الل غة العربي   ُفيُوهذا مقترح مقر  ُالمبتدئين ُالكوريين ُللدارسين ة
 النصلُاألول:
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 ث قافة أنش ةُتعليمية قواعد منردات موضوعات الدرس

 -األولُ
 التمهيدي

 الصوامن والصوائن في الل غة العربي ة 

 الحروفُالتيُتكتبُولُتلن،

 الحروفُالشمسيةُوالقمرية

 الختالفُبينُالجملتين

 -الثانيُ
 التمهيدي

مُالتقدي الثالث
 والتحية

الجملةُ التحية
السمية،ُ
 الضمير،
المعرفةُ
 ةوالنكُر

 التحيةُوالتعارف

أسماءُ
عربي ة 
 والتحية

المكتبُ التقديم الرابع
 والمدرسة

 اسمُالجنس

 الستنهام:
ماذا،ُما،ُ

 هل

 أسئلةُوأجوبةُ

مالبسُ
 تقليدية
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اإلعرابُ أفرادُالعائلة التقديم اللامس
 والبناء،

الت ابقُبينُ
المبتدأُ

 اللبر،ُو
ننيُالجملةُ
السميةُ
 )ليس(،
 اإلضافة

 تقديمُالعائلة

العائلةُ
 العربي ة

 المهنة المقدمة السادس
 والجنسية

الت ابقُبينُ
الصنةُ

 والموصوف،
أسماءُ
 اإلشارة

تقديمُالمهنةُ
 والجنسية

الدولُ 
 العربي ة

أنش ةُنهايةُ السابع
 األسبوع

أسماءُ
أماكن،ُ
وأفعالُ
 أساسية

النعلُ
 الماضي،

فُ رُو
 الجر

أنش ةُنهايةُ
 األسبوع

 المسجد

 
 الثامن

التوقين:ُ الحياةُاليومية
صبا ًا 
وظهرًا 
ومساًء 
وأفعالُ
 أساسية

النعلُ
 المضارع

برنامجُيوميُفيُ
 المنزلُوالعمل

 رمضان
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ومقترح مقرر دراسي لمنها  الل غة العربي ة للدارسين الكوريين المبتدئين في النصل 
 الثاني

أنش ةُ قواعد منردات موضوعات الدرس
 ث قافة تعليمية

صنةُ ال قس األول
أساسية،ُ
ال قسُ
وفصولُ
 السنة

 أسلوب
 الستنهام
اسمُ
 التنضيل

السُّ ال والرد 
 عنُال قس

ال قسُفيُ
اللليجُ
 العربي

مكالمةُ الثاني
 هاتفية

مكالمةُ
 هاتفية

النعلُ
 المزيد

اتصالُ
 هاتني

إنُشاءُ
 الله

الدعوةُ الدعوة الثالث
والقبولُ
 والرفض

النعلُ
 المزيد،
اسمُ
 المنعول

قبولُالدعوةُ
 ورفضها

عباراتُ
 التهنئة

جسم،ُال الصحة الرابع
 أمراض

النعلُ
 المزيد،
السمُ

 الموصول

التحدثُعنُ
 الةُ

المريضُ
 والنصيحة

 كمُ
 وأمثالُ
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التحضيرُ الر لة اللامس
 للر لة

النعلُ
 المزيد،
 المصدر

التحدثُعنُ
 خبرةُالر لةُ

آثارُمهمةُ
فيُدولُ
 عربي ة

الحب    نلةُالعرس السادس
 والزوا 

النعلُ
 المزيد،

 إن  وأخواتها
 

التحضيرُ
 للزوا ،
وتهنئةُ
 العرس

ال تنالُ
بالزوا ُ
فيُدولُ
 عربي ة

مقابلةُ السابع
 شلصية

العملُ
والهتمامُ
 والقدرات

النعلُ
 المزيد،

 إن  وأخواتها

التحدثُعنُ
الهتمامُ
 والقدرات

جامعةُ
الدولُ
 العربي ة

طلبُاإلقامةُ اإلقامة الثامن
 واجراءاتها

النعلُ
 المزيد،
مبنيُ

 للمجهول

طلبُ
اإلقامةُ

 واجراءاتها

 البدو

النعلُ الحجز الحجز التاسع
 المعتل

 جزالتذكرةُ
وفندقُ
 وم عم

فنانون 
 عرب

بحثُعنُ العاشر
 سكن

استئجارُ
 الشقة

النعلُ
 المعتل،
اسماُ

المكانُ
 والزمان

إعالناتُ
شققُ

والمناقشةُ
معُصا بُ

 الشقة

السكنُفيُ
 دول عربي ة
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الحاديُ
 عشر

تقديمُعنُ
 كوريا

منرداتُ
الث قافة 
الكوريةُ
 وأماكن

نعلُال
 المعتل،
أسلوبُ
 تعجب

شرحُعنُ
 كوريا

مدينةُ
 مقدسة

الثانيُ
 عشر

 الستمارة
 والرسائل

مص لحاتُ
 المراسلة

أسلوبُ
 الشرط

نموذ ُ
 رسالة
وملءُ
 استمارة

اللمُ
 العربي

  
عسى أن تساهم نتائج هذ  الدراسة في تحسين القدرة على دراسة الل غة 

ضوءُعلىُأهميةُإضافةُمناهجُجديدةُالعربي ة كلغة أجنبي ة في كوريا، وفي تسليم ال
رة ِمن خالل الستمرار في الدراسة  ول ت وير ك تب تعليم الل غة العربي ة  مت و 
لل لبة الكوريين. وان رك زت  دود هذ  الدراسة على ال الب الكوري ودوافع تعل مه 

واقعُ وم ت لباته، فالحاجة مستمرة إلى دراسات أخرى تتضم ن رأي الم عل م الكوري ِمن
 تجربتهُوخبرتهُلت ويرُالمنها .
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 المصادر والمراجع
الكتاب األساسي في تعليم م(،1736ُبدوي، السعيد محمد وفتحي على يونس ) .1

، تونس: المنظمة العربي ة للتربية الّلغة العربّية لغير الناطقين بها الجزء األول
 والث قافة والعلوم.

 لل غة العربي ة لل الب الكوريين،م(،ُصعوباتُفيُتعليمُا0217خلف، نجوى ) .0
6. Korean Association of Arabic Language &Literature, Vol.18 

, No.2, pp. 71-108 
7. (ُ ُميشال 1737ُيكريا، ُطمباحث في النظرية األلسنية وتعليم اللغةم(، ،0ُ،

 لبنان:ُالم سسةُالجامعيةُللدراساتُوالنشر.
5. (ُ ُأ مد ُرشدي 1733ُطعيمة، ّية اإلسالمية بين التأليف الّثقافة العربم(،

 ،ُالقاهرة:ُدارُالنكرُالعربي.والتدريس
3. (ُ ُرشديُأ مد 1737ُطعيمة، تعليم العربّية لغير الناطقين بها: مناهجه م(،

 إيسيسكو. -، الرباط: المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والث قافة وأساليبه
9. (ُ ُأ مد ُعبد  ُمحمود ُا0216فر ، ُتعليم ُفي ُاأليهر ُتجربة لل غة العربي ة م(،

 للناطقينُبغيرها
3. ali.com-http://azhar 
 م(، صوتيات الل غة الكورية، عمان: الجامعة األردنية.0229كونغُإلجوُ) .7

م(، دراسة عن التغير ات عند ال الب الجامعيين 0210كونغ جي هيون ). 12
 ات،ـــــــــــعُوالتجاهـــــــــــعلىُالدواف زاً ــة:ُتركيــــــــــلعربي  اتُاــــــــــــالمتلصصينُفيُالدراس

Korean Association of Middle Eastern Studies, Vol.33,No2.   
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11 .(ُ ُأ مد ُإيمان ُوهريدي، ُأ مد ُرشدي ُوطعيمة ُأ مد م(،0212ُمدكور،ُعلي
 :ُدارُالنكرُالعربي.،ُالقاهرةمناهج تعليم الّلغة العربّية للناطقين بلغات أخرى 

1773ُالنووي، يحيى بن شرف أبو يكريا ). 10 ،ُشرح النووي على مسلمم(،
 القاهرة:ُدارُاللير.
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 المقّدمة
ترتبم  اللغة بالنلسنة بعالقاٍت وثيقة تتي   لكل  منهما الت أثير في األخرى، 
تابِة إلى أط ر   ديثة باعتبار ياوية  وت لِر   موضوعات اللغة وقضاياها من أط ِر الر 

ي ي تي   لنا الن ظر إليها، هذ  الز اوية النلسفي ة التي ي رك ز هذا البحث عليها؛ األمر الذ
الن ظر في أثر النلسنة على اللغة من جهٍة، وكيفي ة ت ويع اللغة لتلدم النلسنة من 

 جهٍة أخرى.
م( في م ل ناته عام ًة وفي كتاب 752-هـ667)ت. وقد تمك ن النارابي

ًة من ت ويع اللغة بمص لحاتها وبناها التركيبي ة؛ لبيان األطوار  رالحروفر خاص 
، ومن المعاني المادي ة الملتلنة التي مر   ت بها خالل انتقالها من العام  إلى اللاص 

نه من المواءمة بين  المجر دة إلى المعاني الذ هني ة؛ ولتحقيق اليدواجي ة التي تمك 
، في عصٍر بلغن فيه الحركة النكري ة  اللغة وما تتضمنه من فكٍر يوناني  فلسني 

 الث قافي ة أوجها.
ُم ُالبحث ُهذا ُتناول سألة تحديد أشكال الح ضور النلسني في لغة وقد

النارابيُفيُكتابهُرالحروفر؛ُوذل ُمنُخاللُاستلدامهُموضوعُالشتقاقُب ريقةُ
فلسفي ة، فكانن النلسنة في خدمة اللغة، واللغة في خدمة النلسنة، األمر الذي 

مولي ة للنلسن  ة اللغوي ة.أكسب اللغة أبعاًدا جديدًة تعكس ثقافة النارابي، ونظرته الش 
وقد برع النارابي باستلدام الشتقاق ل سيما األصغر منه؛ فعب ر عن 
المعاني الملتلنة التي تحملها األلنات عن طريق تقليب اللن، في صيٍغ اشتقاقي ة 
تمك ن من خاللها من صب  أفكار  النلسفي ة بقوالب لغوي ة، تحق ق ايدواجي ًة لغوي ًة 

 فلسفي ة في اللن، الوا د.
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وتنبع  أهمي ة هذا البحث من إجابته عن مجموعٍة من األسئلة، ومنها: كيق 
أث رت فلسنة النارابي على تناوله موضوع  الشتقاق ب ريقٍة تلتلف  عن ما جاء به علماء  
اللغة؟ وكيق است اع النارابي أن ي حق ق اليدواجي ة بين اللن، ومدلوله النلسني  من 

لشتقاق في انتقال اللن، الوا د من دللته المادي ة المجر دة خالل الشتقاق؟ وما دور  ا
إلى دللٍة ذهني ٍة فلسفي ٍة؟ وكيق أث ر موضوع  الشتقاق  على الت عدد المص لحي  عند 
ًة لنت   النارابي؟ فاإلجابة  عن هذ  األسئلة تحق ق  أهداف البحث التي تعدُّ محاولًة جاد 

رُدراسةُبنيةُاللغةُونظامها،ُووضعهاُفيُأطرُجديدةُال  ريق أمام البا ثين للوض غما
ا  ؛تربم النص  اللغوي للم ل ف بللني ته العلمي ة وثقافته وطرق ت ويعه للغة ليعب ر بها عم 

شاء من موضوعات ملتلنة، إضافًة إلى الوقوف على النوارق التي صنعتها ثقافة 
 اياُجديدة.ُالنارابي النلسفي ة بالن ظر إلى موضوع الشتقاق من يو 

أهم مصن نات  فيعودُإلىُكونهاختيارُكتابُرالحروفرُللنارابي؛ُ أم ا سبب  
ها عنايًة واهتماًما بقضايا اللغة؛ وهو كتاب يقف على مجمل األسئلة  النارابي وأشد 
اللغوي ة التي كانن موضوًعا مثيًرا في عصر ، كما ضم نه اجتهاداٍت في ت ويع 

النكر الن ظري المجر د، وكيفي ة وضع المص لحات  اللغة العربي ة للت عبير عن
المن قي ة، والنلسفي ة، واست اع من خالله أن يعكس ما كان يتنايع فيه الن حاة 

 . )1(والمناطقةُآنذاك
كما يعد  هذا الكتاب من أهم  الكتب التي شر ن كتابي )رالمقولتر، ورما 

ريليٌّ متمي ٌز في الرب م بين ق.م(، وهو مرجٌع تا600وراء ال  بيعةر( ألرس و )ت.
مجموعًة من الموضوعات الل غوي ة  فيهِ  النلسنة اإلسالمي ة واللغة، طرح  الم ل ف

                                                 
، مجل ة آفاق الثقافة والت راث، ”الفارابي وتصحيح العالقة بين الّنحو والمنطق“انظر:ُ سنُالهاللي،ُ (1)

 .33م،ُص57ُ،0223،ُالعدد17ُالمغرب،ُالمجلدُ
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وعالجها بمنظور  وثقافته النلسفي ة، التي أسهمن بدورها في رفد لغة النارابي بمجموعٍة 
 نة.من المص لحات النلسفي ة التي تم  توظينها للت عبير عن محاور لغوي ة ملتل

وقد ات كأ البحث على مجموعٍة من المصادر والمراجع التي من شأنها أن 
حي ؛ فاعتمد على أم هات كتب اللغة، من مثل كتاب  تثريه وتوج هه التوجيه الص 
رالعينر لللليل بن أ مد النراهيدي، ورالكتابر لسيبويه، عالوًة على الكت ب واألبحاث 

ن بمناقشة القضايا الواردة فيُكتابُرالحروفرُللنارابي؛ُبتركيزهاُعلىُ التي اختص 
موضوع النلسنة اللغوي ة بالت حديد، مثل: كتاب يينب عفيني رفلسنة اللغة عند 

 النارابير،ُورالنلسنةُاللغويةرُلجرجيُييدان.
باإلضافة إلى الر جوع إلى عدٍد من المصادر والمراجع التي أسهمن في 

ًة ما يعود منها إلى الت راث النلسني توضي  المص لحات النلسفي ة وفهمها، وخ اص 
واللغوي، ومن أهم ها م ل نات النارابي عام ًة، وكتابه راأللنات المستعملة في المن قر 
ًة؛ لتوضي  بعض المص لحات في كتاب رالحروفر، وتوضي  رؤية النارابي  خاص 

دود والر سوم التي  بالن سبة للنلسنة اللغوي ة، عالوًة على الر سائل النلسفي ة في الح 
ضم ْن في ثناياها توضيًحا ألهم  األلنات والمص لحات النلسفي ة كرسائل الكندي 

 النلسفي ة في الحدود والر سوم.
ابقة فكانن في جزأين:  أم ا الد راسات الس 

راساِت التي جعلن من لغِة كتاب رالحروفر تحديًدا   ل: اهتم  برصد الدِ  األو 
بحٌث لجيرار جهامي بعنوان: رر روفر النارابي: لغٌة ميدانًا لها، ومن أهم ها: 

فلسفي ة، أم فلسنٌة ل غة؟ر وهو منشوٌر في المجل د اللامس من  ولي ات فرع اآلداب 
ُمن1772ُالعربي ة )معهد اآلداب الشرقي ة( في لبنان عام ) ُالبا ث ُأراد ُوقد م(،

ضمن أط ر  خالله أن ي ثبن أهمي ة كتاب رالحروفر؛ عن طريق محاولة وضعه 
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الت اريلي ة الت راثي ة والنكري ة اللغوي ة، بالعودة إلى نشأة المشكلة اللغوي ة في بدايات 
ترسيخ خم  النلسنة الن اطقة بالعربي ة، وقد تناول البا ث بعض مص لحات النارابي، 
ورك ز على أبعادها النلسفي ة مشيًرا بذل  إلى انتقال المنردة من المص ل  إلى 

، ثم  النتقال إلى المنحى التنسيري للغة من خالل اإلشارة إلى  الص الح النلسني 
ن اللغة تاريلي ا وجغرافي ا، ثم  إلى المنحى التحليلي باإلشارة إلى اكتمال اللغة بين  تكو 
نائع العامي ة والقياسي ة، وأخيًرا فإن ه يتناول المنحى الت عليلي باإلشارة إلى طبيعة  الص 

سفي ة من  يث اختراعها واستعمالها عند النارابي. ولكن بعد قراءتنا لما األسماءُالنل
ا  جاء في ثنايا البحث فقد وجدنا أن  البا ث قد مس  موضوعات كتاب رالحروفر مس 

 س حي ا ل ي حق ق أهداف البحث.
 Aristotelian Logic م( صدر  كتاٌب لشكري عبد بعنوان ر1771وفيُعامُ)

and the Arabic Language in Alfᾱrᾱbῑ"  ل فيه الم ل ف القول في , وقد فص 
موضوعات كتاب رالحروفر وعالجها بدق ٍة آخًذا بعين العتبار الم ث رات األرس ي ة 
ننا من  على النارابي، والكتاب صادٌر عن جامعة نيويورك، ولكن نظًرا لعدم تمك 

ل منه، والمن بكة الحصول عليه فلم ن  لع إل  على القسم األو  شور على الش 
 اإللكتروني ة.

(ُ ُلعام م( فقد عثرنا على ثالث دراسات تلتص  بكتاب 1779وبالنتقال
رالحروفر للنارابي، وقد كان من أهم ها ما جاءت به يينب عفيني في كتابها رفلسنة  
الل غة عند النارابير، والذي  اول ْن من خالله ربم فلسنة الل غة عند النارابي بمسار 

حن أن  تحليل النارابي المن قي للغة قد لنن النتبا  إلى النكرُ اإلسالمي، كما وض 
(، والمعنى الذي تثير   العالقة التي ل تنصل  بين أبعاٍد ثالثة: اللنظة )كوعاء نظري 

للي  للنظة في العالم اللارجي.  هذ  اللنظة في الذ هن، والجانب الد 
ين  ومن تل  الد راسات أيًضا دراسٌة قام بها كلٌّ من إدريس كثير، وعز  الد 
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الل  ابي بعنوان رالل غة مثوى الوجودر والتي شر ا من خاللها عالقة الل غة بالوجود 
زا اهتمامهما بدايًة على طريقة  دوث الحروف، ثم  ت ر قا للحديث  عند النارابي، ورك 

به( عند النارابي، أو ما نعب ر عنه بـ)المحاكاة(، وع ن كيفي ة تعامل عن نظري ة )الش 
العرب مع فلسنة ولغٍة نقلتا إليهم من  ضارٍة أخرى ول سي ما اليوناني ة، وقد ن شرت 

 م(ُ.1779هذ  الد راسة في العدد الث امن من مجل ة عالمات، عام )
أم ا الث الثة فهي دراسة جاك لنناد بعنوان رطرافة النارابي بين معاصريه في طرح 

من  ولي ات الجامعة التونسي ة، عام  71،ُوالمنشورةُفيُُالعددُإشكالي ة اللغة العربي ةر
، وقد بحث فيها قضي ة أصل اللغة، ساعًيا إلى إثبات أسلوب النارابي في )م1779(

معالجة قضايا اللغة في ن اق إشكالي ٍة فلسفي ٍة للت نكير في المعرفة بعيًدا عن األبعاد 
ِغل بها كثيٌر من العلما  ء.الديني ة التي ش 

ت دراسٌة لعاطف العراقي بعنوان رم ث رات مشرقي ة في ن ِشر  م(0223ُوفيُعامُ)
 التأثرالنلسنة المغربي ة )النارابي، ابن سينا، ابن ر شد(ر، ي رح  من خاللها قضي ة 

د من خاللها عدم وجود فيلسوٍف  والتأثير بين فالسنة المشرق والمغرب العربي؛ لي ك 
ل إنه يعتمد على أفكار السابقين، سواٌء أكان  متنقًا معهم، أو منكٍر يبدأ من فراغ، ب

راسة  في كتاب العربي، العدد   .35أم ناقدًا لهم، وقد نشرت هذ  الد 
وفي العام ذاته ن ِشر  بحٌث لعلي جانسيز بعنوان رنظري ة النارابي في أصل اللغة 

دقيٍق، وبشيٍء من  وت و رهار، تناول البا ث فيه مسألة أصل اللغة ونشأتها بتنصيلٍ 
التسلسل الذي يعرض فيه مذاهب العلماء، وأهم  اآلراء التي قيلن في المسألة، 
والبحث منشوٌر في العدد الثالث من المجل د الثامن والعشرين، من مجل ة جامعة 

 البعث.
م( نشر   سن  سين صديق بحًثا بعنوان رفلسنة اللغة عند 0216وفيُعامُ)
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ر دراسة تحليلي ةر, ناق  من خالله لغة النارابي من أنموذجاً  النارابيُركتابُالحروف
 يث الن شأة والمنهوم والمص ل ، إضافًة إلى بعض القضايا التي ط ر ن في كتاب 
الحروف مثل: عالقة اللغة بالنكر والمن ق، وقضي ة تكوين األلنات بين الن اس )اللن، 

سفي ة، ومع أهمي ة العنوانات والمعنى(،ُوضرورةُاللغةُفيُتوضي ُالمص لحاتُالنل
الم رو ة في هذا البحث، إل  أن  البا ث يتناولها تناوًل عر ضي ا سريًعا ل يحق ق 

 النائدة.ُ
الم محم د مسألة عناية النارابي  وفي العام الذي يليه نشر سام  عبد الس 

للة، وأن  األلنات والدللت هما و  جهان لعملٍة باأللنات وتوضي  ارتباط الل ن، بالد 
وا دة بالعتماد على مجموعٍة من النماذ  المستقاة من كتاب رالحروفر، وقد جاء 

للة وت و رهار، ن ِشرت عام )  م(.0217ذل  في مقالٍة له بعنوان رنشأة  الد 
ابقين في مجال البحث في       هذا ما أمكننا جمعه؛ لالط الع على جهود السَّ

 كتابُرالحروفرُللنارابي.
ا: الد راسات التي تناولن لغة النالسنة بشكٍل عام وهي كثيرة، وما يهم نا ثانيً 

ها إبرا يم مدكور  منها هي تل  التي تناولن لغة النارابي تحديًدا، كالد راسة التي أعد 
ر والتي رك ز فيها على التكوين ال لغوي للنارابي  بعنوان رالنارابي والمص ل  النلسني 

شورٌة في مجل ة كلي ة اآلداب في جامعة القاهرة، عام النيلسوف، والد راسة من
 م(.1759ُ)

م( بعنوان رال لغة والن حو في 1733إضافًة إلى دراسة عبد الكريم خلينة  عام )
فكر النارابي النيلسوفر، وقد ناق  فيها القضي ة اللغوي ة من  يث منهومها العام 

ألسنةُجميعُاألممُعندُالنارابيُ الذي يتجاوي لساًنا ما بعينه إلى ما هو مشترٌك في
فيهاُعلىُكتابُرإ صاءُ اً لىُفيُتقسيمُالعلومُعند ،ُمعتمدالتي ا تل ن المكانة األو 
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 العلومر للنارابي، وهذ  الد راسة صادرة عن مجمع اللغة العربي ة األردني.
م( ن شرت دراسٌة لجمال  مود بعنوان رالنارابي بين المن ق 0226وفيُعامُ)

ُُو الن حو العربير، أراد من خاللها إبراي الن ظرة النارابي ة لعالقة الن حو األرس ي
بالمن ق، وذل  عن طريق إثارته جملًة من المسائل، ومنها: الن حو العربي بين 
اللحن وقلق العبارة، ومنهجي ة النارابي في إيالة هذا القلق، والحديث عن التقريب بين 

لمسألة اللغة النلسفي ة واللغة العامي ة عند  المن ق والن حو، إضافًة إلى ت ر قه
 النارابي، والبحث منشوٌر في مجل ة الجمعي ة النلسفي ة في مصر.
م( بحًثا بعنوان 0223وقد نشرت مجل ة آفاق الثقافة والت راث في المغرب عام )

رالنارابي وتصحي  العالقة بين الن حو والمن قر للحسن الهاللي، وقد اعتمد فيه 
على مجموعٍة من م ل نات النارابي، ويقف بشكٍل خاص  على كتاب  البا ث

ها عنايًة واهتماًما بقضايا اللغة؛  رالحروفر؛ باعتبار  من أهم  مصن نات النارابي، وأشد 
فقد أجمل فيه النارابي األسئلة اللغوي ة الم رو ة في عصر ، باإلضافة إلى 

عن النكر الن ظري المجر د، وكيفي ة وضع اجتهاداته في ت ويع اللغة العربي ة للت عبير 
 المص لحات المن قي ة والنلسفي ة، وتنايعات الن حاة والنالسنة فيه.

ابقة ركائز ودعائم  ُالمنيدُيوقد ات لذ هذا البحث  من الد راسات الس  ُعلى تكئ
فيها، ويتل َّا ؛ ليكشف عن اإلضافات الن وعيَّة التي جاء بها النارابي، عن طريق 

دور النلسنة في توجيه لغته في كتاب رالحروفر، األمر الذي ات ض  بعد   دراسةِ 
الن ظر في لغة النارابي من يوايا ملتلنة، ومحاولة الت عامل معها بدق ٍة، والوقوف على 
مظاهر الت جديد التي غنل البا ثون عنها، والتي جاءت أثًرا خل نته ثقافة النارابي 

لى اللغات األخرى من جهٍة ثانية؛ تجنُّبا للت كرار، النلسفي ة من جهة، واط العه ع
 ولإلتيان بكلِ  ما هو جديد ومنيد لألجيال القادمة بإذن الله.
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 االشتقاُق بيَن الّلغة وفلسفِة الفارابي
الشتقاق  في الل غة: رهو أخذ لن، من آخر مع تناسب بينهما في المعنى، 

ُسببُوتغيير في اللن، يضيق ييادًة على المعنى األ ُهي ُالزيادة ُوهذ  صلي،
م( بأن ه رفرع من أصل ي د ور ِفي 777-هـ637، وقد عر فه الرم اني )ت.(1ر)الشتقاق

 .(0)تصارينه على األ ْصلر
ـــــــد  ـــــــأليق عن ـــــــِرد بالت ـــــــذ القـــــــدم وقـــــــد رأ ْف ـــــــد العـــــــرب من ـــــــِرف الشـــــــتقاق عن ع 

ـــــــدمين، مـــــــنهم: ق ـــــــرب )ت. ـــــــوُالحســـــــن301ُ-هــــــــ023جماعـــــــٍة مـــــــن المتق م(،ُوأب
ــــــــ ُ) م(،ُوالمنضــــــــل361ُ-هـــــــــ013م(،ُواألصــــــــمعيُ)ت.362-هـــــــــ015ت.األخن

م(، والزَّجـــــــــــا  373-هـــــــــــ035م(، والمبــــــــــر د )ت.337-هــــــــــــ052بــــــــــنُســــــــــلمةُ)ت.
ريـــــــــــــد 703-هــــــــــــــ613م(، وابـــــــــــــن الســـــــــــــر ا  )ت.706-هــــــــــــــ611)ت. م(، وابـــــــــــــن د 
م(،ُوابــــــــــــــــنُخالويــــــــــــــــه777ُ-هـــــــــــــــــ663م(، والن حــــــــــــــــاس )ت.766-هـــــــــــــــــ601)ت.
 .(6)رم(777-هـ637والر ماني )ت. م(،732-هـ692)ت.

ة فإن  أصحاب تل  الم ل نات  ومع إفراد موضوع الشتقاق في م ل ناٍت خاص 
لم ي عيروا مسألة أثر الشتقاق على الت و ر الد للي للمص ل  أهمي ًة، واْن تنب هوا إلى 
ذل ُمنُخاللُالتناتهمُإلىُالعالقةُالموجودةُبينُاللن،ُوالمعنىُفيُبعضُاأل يان،ُ

                                                 
م،1739ُ،ُالمكتبُاإلسالمي،ُبيروت،ُفي أصول الّنحو،ُم(1779 -هـ 1417سعيدُاألفغانيُ)ت. (1)

 .162ص

امرائي، دار النكر،رسالة الحدود م(،777-هـ637الر ماني )ت. عليُبنُعيسى (0)  ، تحقيق: إبرا يم الس 
 .37عمان،ُص

يوطي (6) ين الس  المزهر في علوم اللغة ،ُم(1525-هـ711)ت. انظر: أبو النضل عبد الر  من جالل الد 
، شر ه وضب ه: محمد أ مد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو النضل إبرا يم، وأنواعها

 .651،ُص1م،ُ 1722دارُالنكر،ُ
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واهد على ذل  كثي ُفيُطبقاته:737ُ-هـ697رة، ومنها ما ذكر  الز بيدي)ت.والش  م(
ِئل أبو عمرو بن العالء عن اشتقاق الليل فلم يعرف فمرَّ أعرابي م حِرم فأراد  رس 
السائل  س ال  األعرابي فقال له أبو عمرو: دْعني فإني أل ف  بس   اله وأعرف فسأله، 

ُ ُفلم ُالمسمى. ُفعل ُمن ُالسم ُاشتقاق ُاألعرابي: ُأرادُفقال ُما ُ ضر ُمن يعرف
يالء التي في الليل  األعرابي، فسألوا أبا عمرو عن ذل ، فقال: ذهب إلى الل 

يالًء وتكبًُّرا!ر  .(1)والع ْجب؛ أل تراها تمشي الِعر ْضنة خ 
لقد برعن اللغة العربي ة في استلدام الن سق الشتقاقي أكثر من غيرها من 

بي من نا ية تنو ق العربي ة في تو يدها بين الل غات؛ األمر الذي أشار إليه النارا
ألنات المقولت المشتقة بقوله: ر وقد يلحق في اليوناني ة شيء طريق، وهو أن ه قد 
يكون اسم م ا دال  على مقولة ونوع م ا مجرَّد عن موضوعه، ول يسم ى الموضوع به 

ق  من اسم من  يث يوجد له ذل  النوع باسم مشتق  من اسم ذل  النوع، بل مشت
، فإن  المكيَّق بها ل يقال فيه رفاضلر كما  نوع آخر، مثل ر النضيلة ر في اليوناني 

 .(0)يقال في العربي ة، بل يقال رمجتهدر أو ر ريصر
ــــه )فاضــــل(، وكــــال  ــــق علي ــــى بصــــنة )النضــــيلة( ي  ل ــــذي يتحل  ــــلص ال فالش 

ـ (، األمـر الـذي ي ك  ل  د وجـود رابـٍم معنـوي  اللنظين مشتق ان من الجذر ذاته وهو )ف ض 
ـــن يت صـــف  ـــرون عم  ـــة فـــإن هم يعب  ـــا فـــي اليوناني  يجمـــع المشـــتق ات مـــن جـــذٍر وا ـــٍد، أم 

                                                 
بيدي (1) ،ُتحقيق:ُمحمدُطبقات النحويين واللغويين،ُم(737-هـ697)ت.أبو بكر محمد بن الحسن الز 

 .63،ُص1  م،0ُ،1737ط أبوُالنضلُإبرا يم،ُدارُالمعارف،

م،1772ُ،ُبيروت،0ُ، تحقيق: محسن مهدي، دار المشرق، طالحروف،ُم(752-هـ667)ت.النارابي (0)
اسة صرفّية وداللّية المصدر الّصناعي في العربّية )در  . ؛ وانظر: محمد عبد الوه اب شحاته،30ص

ُمن خالل مؤلفات الكندي والفارابي وابن سينا( ُالقاهرة، ُوالنشر، ُلل باعة ُغريب ُدار م،1775ُ،
 .76ص
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ة اللغوي ـــة، وبالت ـــالي فـــإن   ـــنة فـــي الجـــذر أو المـــاد  بالنضـــيلة بلنـــٍ، ل يشـــترك مـــع الص 
ٍة لغوي ـة أخـرى ل يعنـي  التعبير عن شلٍص يتحل ى بصنٍة ما باستعارة مشتقٍ  من ماد 

 ق المعنيين فقد يوجد تناضٌل بين اللنظين في التعبير عن المعنى الوا د.ت اب
 :(1)وقد وردت أنواع الشتقاق في كتب اللغة على الن حو اآلتي

 :االشتقاق الّصغير-1
وهذا الن وع هو المعني  من إطالق لن، الشتقاق بشكٍل عام  عند علماء 

مع تغييٍر في بنية اللن، الجديدة،  اللغة، فهو كما ذكرنا سابًقا: أخذ لنٍ، من آخر
ٍب بينهما في المعنى، ويعد  هذا الن وع هو األبري، واألكثر  ضوًرا في  ووجود تناس 
كتاب رالحروفر؛  يث قام النارابي ببيان المعاني والد للت التي تحملها األلنات 

 عن طريق عرض البنى الملتلنة التي ت ستعمل ضمنها.
ابي قوله: رفأم ا إذا ن قوا عن أنواع ما يقال فيه على ومنُأمثلتهُعندُالناُر

العموم إن ه موجود جعلوا العبارة عنه  ين ما هو بعد بالقو ة باللنظة التي يعب رون بها 
ر  عنه وهو بالنعل، وذل  مثل رالضاربر ورالقاتلر ورالمضروبر ورالمبني 

منُقبلُأنُلةر،ُوذل ُلُمحا -أوُمقتول-ورالمقتولر. فإن هم يقولون رفالن مضروب 
  .(0)ألن ي ضر ب في المستقبلر اً ي ضر ب، إذا كان مستعد

وهذا يعني أن  النارابي استلدم صيغتي )اسم الناعل، واسم المنعول( على 
للة على معنًى فلسني   نحو مغايٍر لما جاء به الن حاة؛ فقد استلدمهما النارابي للد 

ه موجوٌد بالقو ة، أو بالنعل، وبذل  فقد دل  يشير إلى ما ي قال فيه على العموم إن  
، ولكن   النارابي من خالل استلدامه للصيغتين على وقوِع ِفعٍل أو  دٍث لم يق ع بعد 

                                                 
ال  )ت.169-162،ُصفي أصول الّنحوانظر:ُسعيدُاألفغاني،ُ (1) -هـ1729. ؛ وانظر: صبحي الص 

 .070 -196م،ُص1737،ُبيروت،10ُ،ُدارُالعلمُللماليين،ُطدراسات في فقه اللغةم(،1733ُ
 .102،ُصالحروفالنارابي،ُ (0)
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 المتكل م متأك ٌد من  دوثه مستقباًل.
د هذا المعنى بأمثلٍة أخرى من العربي ة، فيقول: روكذل  يقولون  رماُ وي ك 

ُالنالسنة-يعنون به  رببالد الهند من األشجار مرئي ة معرضة ألن ت رى،  -يقصد
رإن  اإلنسان مي نر أو رييد مي نر يعنون به معرض للموت، وذل  من  وكذل  يقولون 

قبل أن يموت، فيجعلون العبارة في جزئي ات ما هو بالقو ة  ينا وبالنعل  ينا بألنات 
هو بعينه اللن، الدال  وا دة بأعيانها، ويجعلون اللن، الدال  على ما هو بعد بالقو ة 

 .(1)علىُماُهوُمنهُ اصلُبالنعلر
قيق عن  فما يهم  النارابي عند استلدام المشتق ات الملتلنة هو التعبير الد 
المعاني النلسفي ة، واستلدام ألنات مستحدثة تلص  هذ  المعاني، أو نقل أسماء 

ُالمعاني،ُوفيُالحالينُإع اءُ ُإلىُهذ  لن،ُمحددُلمعنىُقريبةُالشبهُفيُدللتها
د  .(0)فلسني محد 

غير )العام (، قوله:  ومن األمثلة أيًضا على استلدام النارابي لالشتقاق الص 
ل الدال ة عليها وهي منردة مثالت أول، وباقيها مشتق ة منها، مثل  ريجب أن ت جع 
ر ورسيضربر ورمضروبر  ر ب  ل، ورالضاربر وريضربر ورض  ْربر فإن ه مثال أو  رالض 

ل  على كل  وا د وأشب ا  ذل  مشتق ة، وكذل  في غيرها. والمقولت التسع الباقية ي د 
ل، وأسماؤ  المشتق ة كثيرة، مثل رعالمر ورمعلومر  منها باسمين، مشتق  ومثال أو 

ر وغير ذل  مم ا له تصاريقر ِلم  وريعلمر ورع 
(6). 

                                                 
 .102،ُصالحروفالنارابي،ُ (1)
(0) ُ ُجهامي، ُجيرار م،1777ُ، دار المشرق، بيروت، اإلشكالّية اللغوّية في الفلسفة العربّيةانظر:

 النصلُاألول.

 .97،ُصالحروفالنارابي،ُ (6)
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صلُوالنرعُوهنا نلح، إشارًة إلى مسألٍة أخرى عند النارابي، وهي مسألة األ
عند ، فالنارابي يعد  )المصدر( هو األصل الذي ي شتق  منه، وهو في ذل  يت نق مع 
البصريين، بعكس ما جاء به الكوفي ون من اعتبار )النعل( هو األصل الذي ي شتق  

 .(1)منه
ويص   استلدام هـذا النـوع مـن الشـتقاق فـي مـا ثبـن أن ـه مـن كـالم العـرب، 

ــر ب ف صــ   ال ـــتصوفــي مــا ع  ـــر ف ببنيتــه وفــق قواعــــــ ـــد العربي ــة، فقــد نقــل الســـــــ       يوطيُـــــــ
ابـــنُ–م(ُمـــاُجـــاءُفـــيُكتـــابُ)المقصـــورُوالممـــدود(ُلألندلســـي1525ُ-هــــ711)ت.ُ
ي ول ى فـي كـالم المتكلمـين: أصـل الشـيء، رم(،ُفقال:799ُ-هـ639)ت. -القوطي ة اله 

قاق. ووينــه فعــولى. وفيــه: ق   ونــا فــإنُيكــنُمــنُكــالمُالعــربُفهــوُصــحي ُفــيُالشــت
 .(0)الذي ي ضاف إليه بزر، فيقال: بْزر ق  ونا أعجمي معربر

أم ا التجديد الذي تمي ز به النارابي في موضوع الشتقاق هو تركيز  على 
رفيين القدماء في بحثهم  ناعي، التي لم تشغل بال الن حاة والص  صيغة المصدر الص 

ع في اس س  تلدامه إب ان النهضة العلمي ة ترجمًة وتأليًنا في العصر للمصدر، وقد ت و 
ناعي قبل النارابي في رسائله العب اسي، وقد استلدم الكندي المصدر الص 
(6). 

علىُ المصدر الّصناعيوقدُاستلدمُالنارابيُاإللصاقُفيُاإلتيانُبصيغةُ
س له في علم الن حو من قبل، مع ما نجد  من استلدام صيغته فيُ نحٍو لم ي س 

                                                 
اإلنصاف في مسائل م(،1131ُ-هـ599)ت.انظر: عبد الر من بن محمد أبو البركات ابن األنباري  (1)

ُالخالف بين النحويين: البصريين والكوفيين ُبيروت، ُالعصرية، ُالمكتبة ،0226 ُ ُالمسألة1ُم، ،
 .172الثامنة والعشرون، ص

يوطي،  (0)  .099،ُص1،ُ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالس 

 .9-3،ُصةالمصدر الّصناعي في العربيّ انظر: محمد عبد الوه اب شحاته،  (6)
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ناعير وجوٌد في كتب  بعض الم ل نات الن حوي ة، رفلم يكن لمص ل  رالمصدر الص 
رفي واللغوي، ولعل  السبب في ذل  قل ة ورود  لديهم، األمر  التراث الن حوي والص 
الذي أد ى إلى عدم عنايتهم به، وعدم اهتمامهم بدرسه وتحليله، وقد استلدم 

-هـ195يرُعنُالمنهومُذاته،ُفاللليلُ)ت.اللغويون قديًما مص لحات أخرى للتعب
ناعي وغيرها، في 971 م( أطلق مص ل  رالمصدرر على صيغة المصدر الص 

ة مصدر اللِ صر وص  ص واللُّص  وصي ة والتلصُّ قوله: راللص 
ُيص ل ُسيبويهُ(1) ُولم ،

عليه بمص ل  ما وان وردت لديه أمثلة المصدر الصناعي، مثل: رالجبري ة 
تلدم كٌل من النر اء، وابن قتيبة، واأليهري، مص ل  رالمصدرر والتقدمي ةر، واس

ُ)ت. ُابنُسيد  ُواستلدم ُلهُمص ل ُرالنظائرر1233-هـ753للتعبيرُعنه، ،ُ(0)م(
م(  في كتابه )الك لي ات( مص ل  رالسمر، 1017-هـ313واستلدمُأبوُالبقاءُ)ت.

 .(6)راسمُالمعنىروعبر عنه وليم راين رباسم الكيفي ةر، وأطلق برجشتراسر عليه 
م( في كتابه )معاني القرآن( ما يدل  على 300-هـ029)ت. ذكر النر اء

                                                 
ُالنراهيدي (1) ُأ مد ُبن ُم(971-هـ195)ت. اللليل ُوابرا يمُالعين، ُالملزومي، ُمهدي ُتحقيق: ،

 .35،ُص9  م،1772السامرائي،ُدارُالهالل،ُ

ا  (0) ْوا م ا اشت قَّ ِمْنه  مَّ لذ ِل  سمَّته األوائل  ِمث ال وس  يقول ابن سيد : روالمصدر لْلِنْعل كالمادة المشت ر كة و 
ب و ه ذ ا غير  مستعم ل ِفي ل غ ة العرِب تصاري ْجِه الن س  ق  ون ظائر ف أ ما النظائر  عنده م ف م ا ج رى على و 

لى ِجه ة  ْهو وع  لى ِجه ة السَّ ْور وع  ة الج  لى ِجه  ة الع ْدل وع  ذ ا على ِجه  ل  ك  ق ْوِلِهم ف ع  سيم ك  ِإنَّم ا ي ق ول ون ه  بو 
رِ  و   لى ِجهة الشَّ يَّةر.اللْير وع  رِ  ْيِريَِّة و ل  على الشَّ ْدِليَّة و ل  على الجوِريَّة و ل  على الل   ل  ي ق ول ون  على الع 

ُ ُ، الُمخّصصم(1233-هـ753)ت.ابنُسيد  ُبيروت، ُالنكر، ُدار ُالمجلدم1793، ُالسنر7ُ، ،17ُ،
 .109ص

وتصحي :ُرمضانُعبدُ ،ُإخرا التطّور الّنحوي للغة العربّية م(،1766-هـ1650برجشتراسرُ)ت. (6)
6ُالتو اب، مكتبة اللانجي، ط ُالقاهرة، ُص1779، ُ ،117م، محمد عبد الوه اب شحاته، وانظر:
 .60-61،ُصالمصدر الّصناعي في العربّية
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المصدر الصناعي وصياغته، يقول: رفما جاءك من مصدٍر لسم موضوع، فذل  فيه 
النعولة والنعولية، وأن تجعله منسوًبا على صورة السم، من ذل  أن تقول عبد بي ن 

بدي ة م(ُأبنيةُللمصدر337ُ-هـ093،ُكماُأوردُابنُقتيبةُ)ت.(1)رالعبودي ة والعبودة والع 
ناعي بقوله: رومن المصادر التي ل أفعال لها: رجل بي ن الرجولة والر جولي ة،  الص 

اب ة بي ن  النروسة، والن روسيَّةر  ، وان لم يحل لها تحليل النر اء.(0)وفارٌس على الد 
اط الع النارابي عليها، وان تمي ز وتل  األمثلة عند النر اء وابن قتيبة تو ي ب

ناعي والسم، فهو يستلدم مص ل  )المصدر(  النارابي بتنريقه بين المصدر الص 
ري  تارًة أخرى. يقول  للتعبير عن المصدر الصناعي تارًة، وعن المصدر الص 
النارابي في كيفي ة صياغته: روقد توجد سائر المقولت منها ما ين وي فيه المشار 

 ذي ل في موضوع وليس بمشتق  من مصدر. فإذا أردنا أن نجعل له شكالً إليهُال
يقوم مقام المصدر، كان  ينئذ المشكَّل بذل  الشكل أ رى أن يكون مأخوذا من 
اللن، الذي ليس بمشتق  من المصدر. وهذا بعينه ننعله في أسماء األشياء التي 

ُه -منُالتيُلُفيُالموضوع-تعر ف في المشار إليه  و، مثل راإلنسانر، فإن ا ما
نقول رإن ه إنسان ظاهر اإلنساني ةر وررجل بي ن الرجولي ةر، فيكون ذل  شبيهًا بقولنا 
 رهو أبيض بي ن البياضر ورهو عالم تام  العلمر، فتكون راإلنسانيةر مصدراً 

 .(6)مقامُالمصدرر أو قائماً  ورالرجول يةر مصدراً 
ُيس ُذاتها ُباألمثلة ُالستشهاد اعد على إيجاد أرضي ٍة لرتباط ومسألة

                                                 
، تحقيق: محمد علي الن جار وأ مد معاني القرآن،ُم(300-هـ029)ت. أبو يكري ا يحيى بن يياد النر اء (1)

 .169،ُص6م،ُ 1732،ُالقاهرة،0ُلمصري ة العام ة للكتاب، طيوسف الن جاتي، الهيئة ا

ُقتيبة (0) ُم(337-هـ093)ت. ابن ُبيروت،ُ أدب الكاتب،، ُالرسالة، ُم سسة ُالدالي، ُمحمد تحقيق:
 .670م،ُص1730

 .93-99،ُصالحروفالنارابي،ُ (6)
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ابق بالال ق، وهنا نلح،  مجموعٍة ملتلنٍة من الن حويين، أو إثبات مسألة تأثير الس 
رة من سيبويه و ت ى  ضرًبا من ضروب الت و ر الد للي الت اريلي في األمثلة المكر 

 ي ز ؛ فقد نقل النارابي تل  األمثلة من  ي ز الستعمال اللغوي إلى (1)النارابي
الستعمال النلسني في الت عبير عن األفكار النلسفي ة؛ ولعل  النارابي أراد من ذل  
الستعمال المتواتر لألمثلة تقريب األفكار النلسفي ة من الذ هني ة العربي ة باستعمال 

 أمثلٍة من بيئتهم.
ناعي ضمن  ديثه عن المعاني  كما تحد ث النارابي عن المصدر الص 

ن اختالف ما أطلق عليه مصدًرا عن المصدر العام أو الم لق،  المنتزعة، وبي  
فقال: روينبغي أن ننظر في راإلنساني ةر ورالرجولي ةر ورالبنائي ةر وأشبا  ذل  مم ا يجري 
مجرى المصادر، هل تدل  على أشياء منردة انت زعن عن موضوعات فأ فردت عنها. 

كان ذل  هو راإلنسانر فإن   فإن كانن كذل ، فما موضوع راإلنساني ةر. فإن
راإلنسانر إن ما يدل  على معنى ان وى فيه بالقو ة موضوع. فمعنى راإلنسانر مركَّب 
من ذل  الموضوع ومن معنى م ا من الموضوع ل يدل  على ذاته، ويكون 

، وتل  تكون -ر الُالبياضرُمنُراألبيضر-مجموعهماُهوُجملةُمعنىُراإلنسانرُ
ُ ال كل  ما يعر ف م ُإليه ُالمشار ماهو. فيكون كل   -الذيُلُفيُالموضوع-ن

باً  منُشيئين،ُأ دهماُمثلُرالبياضرُاآلخرُمثلُالذيُفيهُرالبياضر،ُ وا د منها مركَّ
 .(0)ومجموعهماُراألبيضر،ُوهوُمثلُراإلنسانر

عوا في  ويعد المناطقة من طليعة المهتمين بالمصدر الصناعي، الذين توس 

                                                 
علي كناكري، عالم ،ُترجمة:ُمحمودُعناصر يونانّية في الفكر اللغوي العربيفيرستيغ،ُانظر:ُكيسُ (1)

 .75-76ص م،0226،ُإربد،0ُالكتبُالحديث،ُط
 .93،ُصالحروفالنارابي،ُ (0)
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ضة العلمي ة ترجمًة وتأليًنا في العصر العب اسي، يقول إبرا يم استلدامه إب ان النه
امر ائي: رإن  أهل المن ق تصر فوا بالعربي ة من  يث الشتقاق...، وأنهم أول من  الس 

ناعي،...، و ي وا من ذل  مادة اص ال ي ة لكثير من أاستلدم المصدر الص 
 .(1)مص لحاتُالعلمر

ناعي في اللغات األخرى، يقول وقدُأشارُالنارابيُإلىُوجودُالمص در الص 
في ذل : روعلى أن  في سائر األلسنة سوى العربي ة مصادر ما تتصر ف من األلنات 
ِلم على ضربين، ضرب مثل رالِعْلمر في العربي ة وضرب مثل  ل منها ك  وت جع 
ر،ُراإلنساني ةر، وبالجملة مثل مصادر ما ل يتصر ف من األشياء. فإن  أهل راإلنساني ة

مم ا تتصر ف ومم ا ل تتصر ف يجعلون لها مصدرا على هذ  -وكذل ُسائرُاألسماءُ
ري ةر ومن األبيض  -الجهة أعني أن هم يقولون من المثل ث رمثل ثي ةر ومن المدوَّر رمدوَّ

يقولون أيضا رالتثليثر و رالتدويرر  رأبيضي ةر ومن األسود رأسودي ةر. على أن هم
ُ ُورالسوادر. فراألبيضي ةر وراألسودي ةر ورالظني ةر ورالعالمي ةر ورالمثل ثي ةر ورالبياضر

ري ةر هي أشبه  راإلنساني ةر ورالرجولي ةر من شبهها برالِعْلمر ورالسوادر بـورالمدوَّ
ورالبياضر. فإن  رالِعْلمر ورالسوادر ورالبياضر إن ما تدل  على معاني هذ  مجرَّدة منردة 

ن به في موضوعه. وأم ا راألبيضي ةر وراألسودي ةر فكأن ها عن كل  موضوع وكل  ما ي قر  
تدل  على هذ  المعاني من  يث هي في موضوعاتها ومن  يث هي غير منارقة 

 .(0)موضوعهار
ناعي في العربي ة، وان ما  فلم يكتِف النارابي باإلشارة إلى صيغة المصدر الص 

ُصياغةُأشار إليها في لغاٍت أخرى،  ومن ذل  ما نجد  عند  ف ُعن ُ ديثه ي
                                                 

امر ائي )ت. (1) م،1795ُ، مجل ة البيان، الكوين، "الفارابي وعلم اللغة" م(،0221-هـ1700إبرا يم الس 
 .03،ُص119العددُ

 .31-32،ُصالحروفالنارابي،ُ (0)
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ناعي عند الن رس على غرار ما هو في العربي ة، يقول في ذل :  المصدر الص 
ل( في العربي ة ول مصدر له ول تصريق، ولكن إذا  راإلنسانر الذي هو )مثال أو 

ُتعملُ قالوا راإلنساني ةر مشتق اً  أرادوا أن يعملوا منه مصدراً  ُوكذل  ُراإلنسانر، من
اللنظة؛ مثل ما في النارسي ة، فإن هم إذا أرادوا أن يعملوا رهسنر  سائرُاأللسنةُبتل 

مصدرا قالوا رهستير، فإن  هذا الشكل يدل  على مصادر ما ليس له تصاريق من 
 .(1)وهو اإلنسان ورمردمير وهو اإلنساني ةر األلنات عندهم، كما يقولون رمردمر

ناعي فكما أن  العربي ة تستلدم الن سق اإللصاقي في صي   اغة المصدر الص 
دة وتاء مربوطة، فإن  النارسي ة تستلدم الن سق ذاته لصياغة  بإضافة ياٍء مشد 

يغة. ل إلى تل  الص  ناعي فيلصقون ياًء في نهاية السم للتوص   المصدر الص 
ناعير فلم يوجد  على  د  ما أسعف به  -بدايةً -أما مص ل  رالمصدر الص 

ُمن1760ُ-ه1651البحث إل عند الحمالوي )ت. ُريصاغ ُذل : ُفي ُيقول م(،
دة،  ناعير، وهو أن ي زاد على اللنظة ياء مشد  اللن، مصدر، يقال له رالمصدر الص 

ُيو يُ (0)وتاء التأنيث، كالحري ة، والوطني ة، واإلنساني ة، والهمجي ة، والمدني ةر وقوله
ابقين له بوجوِد ذكٍر للمص ل  عند الس 
(6). 

: وهو أن يكون بين الكلمتين تناسب في المعنى قليب(االشتقاق الكبير )الت -0
واتناق في الحروف األصلي ة دون ترتيبها، مثل:  مد ومدح، جبذ وجذب. وقد 

                                                 
 .111،ُصالحروفالنارابي،ُ (1)
ُم(1760-ه1651)ت.  مد الحمالوي أ (0) ،10ُ، المكتبة الثقافي ة، طشذا الَعرف في فن الّصرف،

 .96م،ُص1759بيروت،ُ

ُالم لف60ُ-61،ُصالمصدر الّصناعي في العربّيةانظر: محمد عبد الوه اب شحاته،  (6) .ُوقدُأورد
عر الجاهلي ومن القرآن الكريم ومن الحديث النبوي الشريق ت ك   دُورودُصيغةُالمصدرُأمثلًة من الش 
يغة وبعدها الز مني. انظر: ص ناعي فيها، األمر الذي يو ي بقدم الص   .63الص 
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ضم نه ابن جني في باب )الشتقاق األكبر(، فقال: رهذا موضع لم يسمِ ه أ د من 
ُعليُ ُغيرُأنُأبا ُالله-أصحابنا؛ إعوايُكان يستعين به وي لِلد إليه, مع  -ر مه

وانماُكانُيعتاد ُعندُالضرورة,ُويستروحُ ،الشتقاق األصغر. لكنه مع هذا لم يسمِ ه
إليه، ويتعلل به. وان ما هذا التلقيب لنا نحن, وسترا  فتعلم أنه لقب مستحسن، وذل  

 .(1)أنُالشتقاقُعنديُعلىُضربين:ُكبيرُوصغيرر
 عُمنُالشتقاق.ولم نعثر في كتاب رالحروفر على أمثلٍة من هذا الن و 

: وهو أن يكون بين الكلمتين تناسب في المعنى )اإلبدال( االشتقاق األكبر -6
واتناق في األ رف الثابتة وتناسب في ملر  األ رف المغي رة، مثل: نهق ونعق، 

 وعنوانُوعلوان.
 ولم نلح، وجود مثل هذا الن وع من الشتقاق أيًضا في كتاب رالحروفر للنارابي.

  :)الّنحي( اق الُكّباراالشتق -4
ُمعُوهو جنٌس من الختصار؛ فت لتصر  من كلمتين فأكثر كلمٌة وا دةٌ  ،

، وقد ع ِرف  الن حن عن العرب فذكر  جل  علماء (0)اإلبقاءُعلىُترتيبُالحروفُفيها

                                                 
ُجني)ت. (1) ُابن ُالنت  1220ُ-هـ670أبو ، تحقيق: محمد علي الن جار، دار الهدى، الخصائصم(،

 .166،ُص0م،ُ 1750بيروت،ُ

لعربّية ومسائلها وسنن العرب في الصاحبي في فقه اللغة ام(،1227ُ-هـ675انظر:ُابنُفارسُ)ت. (0)
.ُ؛ُوانظر:012ُ-027م،ُص1779، تعليق: أ مد  سن بسج، دار الكتب العلمي ة، بيروت، كالمها

ُ ُالغالييني، ُسليم ُمحمد ُبن ُطجامع الّدروس العربّيةمص نى ُالعصرية، ُالمكتبة ،62ُ ُصيدا ،– 
 .001،ُص1م،ُ 1777بيروت،ُ

ابقين للنارابي كاللليل، وتلميذ  وقد ظهرت بعض اإلرهاصات لموضوع الن حن  عند علماء اللغة الس 
.ُ؛ُُوانظر:ُسيبويه،ُأبوُبشر31ُ-32،ُص1،ُ العينسيبويه.ُانظر:ُاللليلُبنُأ مدُالنراهيدي،ُ

الم محمد هارون، مكتبة اللانجي، طالكتابعمروُبنُعثمانُبنُقنبر،ُ ،ُالقاهرة،5ُ، تحقيق: عبد الس 
 .693،ُص6م،ُ 0227
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 اللغة الذين ناقشوا موضوع الشتقاق في م ل ناتهم.
ةر فكأن ها تدل  على هذ  المعاني راألبيضي ةر وراألسودي   يقول النارابي: روأم ا

ُفلذل ُقدُ ُومنُ يثُهيُغيرُمنارقةُموضوعها، منُ يثُهيُفيُموضوعاتها
م ة  ْبش  ةر ورالع  ْبق س  بة، مثل رالع  تكون بهذا الشكل بعينه في تل  األلسنة األلنات المركَّ

ِريَّةر. وكذل  تدل  هذ  األشكال على هذ  المعاني من  يث هي متم ْبد  نة في ر ورالع  ك 
 .(1)موضوعهار

ابق  وي و ي استلدام النارابي لأللنات المشتق ة ب ريقة الن حن في النص  الس 
بة( من  بأن ه يقصد  ذل  الن وع من الشتقاق، وي لح، ما لمص ل  )األلنات المرك 
، وهو  ياق بشكٍل خاص  دللٍت عند علماء اللغة بشكٍل عام  وعند النارابي في هذا الس 

بة. يدل  بها ها إلى بعٍض لتعب ر عن المعاني المرك   هنا على األلنات التي ي ضم  بعض 
وينظر النارابي إلى موضوع الشتقاق باعتبار قسمٍة أخرى تلتلف عن تل  

 التي نجدها في كتب اللغة؛ وذل  على الن حو اآلتي:
أن  هذ   روينبغيُأنُتعلم ،ُيقول:أّواًلً: ُيفّرق بين المشتّق وما شكُلُه شكل مشتق

إذا است عملن في العلوم النظري ة التي بالعربي ة  -يقصدُالموجود،ُأوُالكائن-اللنظةُ
مكان رهسنر بالنارسي ة فينبغي أن ل يليَّل معنى الشتقاق، ول أن ه كائن عن 
إنسان إلى آخر، بل ت ستعم ل على أن ها لنظة شكلها شكل مشتق  من غير أن تدل  

ل غير دال  على موضوع على ما يدل  عليه الم ، بل أن  معنا  معنى مثال أو  شتق 
أصال ول على منعول تعد ى إليه فعل فاعل، بل ي ستعم ل في العربي ة دال  على ما 

عم ل على مثال ما تتدل  عليه رهسنر في النارسي ة وراستينر في اليوناني ة. وت س

                                                 
 .32،ُصالحروف،ُالنارابي (1)
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 .(1)نستعملُقولناُرشيءر
رورة تشابه المعاني؛  وهذا يعني أن  تشابه الِبنية  بين األلنات ل يعني بالض 

فلنظة )الموجود( وان كانن على وين اسم المنعول ولكن ه ل ين بق عليها ما 
ين بق على اسم المنعول؛ فليس لها من المشتق ات إل  شكلها، وهذا يدعو إلى 

 ل غات األخرى.النتبا  إلى مسألة إدخال النعل المساعد في التراكيب العربي ة أسوًة بال
مها باعتبار عالقة الل ن، ثانًيا: يفّرق بين األلفاظ التي شكلها شكل مشتقّ  ، فيقس 

 بالمعنى، على الن حو اآلتي:
 ما شكله شكل مشتق ومعناه معنى مشتق. -1

وفي ذل  يقول النارابي: رفمن ذل  ما شكله شكل مشتق  ومعنا  معنى 
، كقولنا ْرمر أي كريم.  مشتق  ومنه ما شكله شكل ف ْعل ومصدر، ومعنا  رالرجل ك 

ل  ومعنا   ْلق  اللهر أي مللوقه. ومنه ما شكله شكل ما ي ْنع  ْنع ول، كقولنا رخ  معنى م 
ْنع ول ومعنا  معنى ف اِعل، مثل رسميع عليمر  . ومنه ما شكله شكل م  معنى ما ي ْنن ِعل 

ظا على شكل م ا وِبْني ة م ا أي عاِلم وساِمع أو مستِمع، ومم ا ينبغي أن تعلمه أن  لن
ل ذل  اللن،  يكون دال  بننسه على شيء م ا بمعنى أو على معنى بحال م ا، ثم  ي جع 
بعينه دال  على معنى آخر مجرَّد عن تل  الحال؛ فتكون بنيته بنية مشتق  يدل  في 

الدللةُشيء م ا على ما تدل  عليه سائر المشتق ات، وي ستعم ل بتل  البنية بعينها في 
 .(0)على معنى آخر مجرَّد عن كل  ما تدل  عليه سائر المشتق اتر

 وهذا يعني أن يكون اللن،  الدال  مشتق ا، والمعنى المدلول عليه به مشتق ا أيًضا. 
 

                                                 
 .117-116،ُصالحروف النارابي، (1)

 .90-91،ُصالحروفالنارابي،ُ (0)
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 ما شكله شكل مشتق ومعناه معنى مثال أول أو غير مشتق. -2
ُمشت ُشكل ُلنظه ُشكل ُما ُبعضها ُروفي ُذل : ُفي ُالنارابي ق  وليس يقول

ر الذي ي ستعم ل مكان رالحيوانر الذي هو جنس اإلنسان؛ معنا  مشتق اً  ، مثل رالحي 
ر وشكله مشتق  وليس يعبَّ  . ويكون شكل ما دال ً فإن  اسم رالحي   ر به معنى المشتق 

فيدل  على نحو  في األكثر على الوجود الرابم في ما يعر ف ما هو يحيل أ ياناً 
 .(1)آخرُمنُالتعريقر

د لنا وجود اض راٍب لديه تجا  مسألة اعتبار  ابق ي ك  وقول النارابي الس 
 )المصدر( من المشتق ات أو ل، ولعل  سبب هذا الض راب يكمن في:

الغموض المص لحي  الموجود لديه، الذي ينبع  من استلدامه مص لحاٍت  -أ
دة لمنهوٍم وا ٍد.  متعد 

المصدر( األصل الذي ي شت ق  منه، مسألة األصل والنرع عند ؛ فهو يعد  ) -ب
يغة التي نشتق ها.  وليس هو الص 

 .ما شكله شكل مثال أّول ومعناه معنى مشتق -3
ُمعانيُ يقول النارابي: روقد تكون أ ياناً        ُومعانيها ُمصادر ُأشكالها ألنات

ْرمر، وقد يلحق في اليوناني ة شيء طريق، وهو أن ه قد يكون  ، مثل ررجل ك  المشتق 
سم م ا دال  على مقولة ونوع م ا مجرَّد عن موضوعه، ول يسم ى الموضوع به من ا

 يث يوجد له ذل  النوع باسم مشتق  من اسم ذل  النوع، بل مشتق  من اسم نوع 
، فإن  المكيَّق بها ل يقال فيه رفاضلر كما يقال  آخر، مثل رالنضيلةر في اليوناني 

 .(0)رر ريصرفي العربي ة، بل يقال رمجتهدر أو 
واب في استلدام مثال : ْرمر في هذا  ولعل  النارابي قد جانبه الص  ررجٌل ك 

                                                 
 .97ُ،30،ُصالحروفالنارابي،ُ (1)
 .30-31،ُصالحروفالنارابي،ُ (0)
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 الموضعُلألسبابُاآلتية:
أن ه استعان بالمثال ذاته في الحديث عن )ما شكله شكل مشتق ومعنا  معنى  -أ

ْرم بمعنى كريم، والمثال صحيٌ  في هذا المقام.  مشتق(، فتأتي ك 
على وين )ف ْعل( ليسن مصدًرا  تى ي ستدل  بها في هذا أن  صيغة )ك ْرم(  -ب

 الموضع.
ل( على  د  تعبير النارابي من المشتق ات، فِلم   -  إذا كان المصدر أو )المثال األو 

ل الذي تحد ث فيه عم ا  لم ي دِر  هذا الن وع من أنواع الشتقاق ضمن الن وع األو 
(؟ ولو  ل لوجدنا  يذكر من )شكله شكل مشتق  ومعنا  معنى مشتق  عدنا للن وع األو 

!  األمثلة عليه ما شكله شكل ف عل ومصدر ومعنا  معنى مشتق 
ومن هنا فإن نا نلح، وعي النارابي الكامل بقضي ة الشتقاق، األمر الذي 
يدل  عليه قوله عن )الموجود( أنه لم يكن مثاًل أوًل وأنه وضع مشتًقا، يقول في 

ل ما و ضعن في العربي ة مشتق ة، وكل  مشتق  فإن ه ذل : روألن  لنظة المو  جود وهي أو 
يلي ل بِبْني ته في ما يدل  عليه موضوعا لم يصرَّح به ومعنى المصدر الذي منه 
اشت ق  في ذل  الموضوع، فلذل  صارت لنظة الموجود تلي ل في كل  شيء معنى 

ُبلن-في موضوع لم يصرَّح به  ُالمدلولُعليه ُالوجودوذل ُالمعنىُهو  ت ى  -ظة
 .(1)تلي ل وجودا في موضوع لم يصرَّح به، وف هم أن  الوجود كالعرض في موضوعر

يث  فهذا دليل على وعيه الكامل بأن العرب تشتق ما تدعو الحاجة  إليه؛  
 علىُالتقعيدُوالتقنينُللغة،ُوهذاُماُقالهُعلماءُاللغة. اً كان الستعمال  اللغوي  سابق
نُعنايةُالنارابيُبموضوعُالشتقاقُفيُكتابهُرالحروفرُهوُولعل  ما يزيد  م

تمتاي بقابليتها لالشتقاق؛ فاليوناني ة  -عدا العربي ة-أن  جميع اللغات التي ذكرها 

                                                 
 .116،ُصالحروفالنارابي،ُ (1)
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اآلري ة، التي تنتمي إلى اللغات المتصر فة التي تمتاي  -مثاًل رمن اللغات الهيليني ة
لشتقاق فيها يقوم غالًبا بإضافة أدواٍت بقبول أصولها التصريق إلحاًقا وادراًجا، وا

 .(1)معظمهاُذاتُمعنىُفيُننسهار
ولكن  العربية هنا تمتاي عن سائِر اللغات ربلصوصياتها اللسنية، في 
كونها غير قابلة على إ داث ق  ٍع معرفي  بين اللن، وأصله أو جذر ، فعاًل أو 

هي أشبه بتكوين عضوي منها إلى ،ُفمضمرةً  معرفيةً  أو بنيةً  دلليةً  مصدًرا، سيرورةً 
 .(0)آليةر

وقد برعن اللغة العربي ة في استلدام الن سق الشتقاقي أكثر من غيرها من 
ة بسبب ما يمر  به من  الل غات؛ األمر الذي ي كسب المص ل  إب ان نشوئه ميزًة خاص 

م(:1975ُ-هـ1153مرا ل بنيوي ة ودللي ة ملتلنة، يقول في ذل  التهانوي )ت.
ُفي ُاللصامُوأننُاللصمُوالحكم،ُ يثُر ُالقولُالمأثور: المص ل ُين بقُعليه

يلضع المص ل  في نشوئه لبنيتي المبنى والحقل الدللي، ومن ثم  ينقلهما نحو 
 عن التركيب، تبعاً  فهم جديد وتنعيل  ادث، وقد استعملن التنعيل عوضاً 
 .(6)يرللصوصيةُالعربيةُفيُالشتقاقُوليسُفيُالتركيبُالمق ع

وبتدقيقُالنظرُبموضوعُالشتقاقُعندُالنارابيُفإنناُنلح،ُالض رابُالذيُ
د المص لحي للمنا يم والذي نلحظه من خالل تحليلنا  وقع فيه بنعل التعد 
بة(، وذل  على الن حو اآلتي:  لمص لحات مثل )الكلمة، والمصدر، واأللنات المرك 

                                                 
ُ)ت. (1) ُييدان ُجرجي 1717ُ-هـ1660انظر: ُالفلسفة اللغوّيةم(، ُبيروت، ُالجيل، ُدار م،1730ُ،

 .17 -16ص

،ُتحقيق:ُعليُكشاف اصطالحات الفنون والعلوم،ُم(1975-هـ1153)ت. محمد بن علي التهانوي  (0)
 م،ُالمقدمة.1773د رو ،ُمكتبةُلبنان،ُبيروت،ُ

 ،ُالمقدمة.موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوي،  (6)
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 )الكلمة، المصدر(

مة( عند النارابي فإن ه يلزمنا الن ظر في أقسام لمعرفةُمعنىُمص ل ُ)الكل
م علماء  اللغة الكالم إلى )اسم، وفعٍل،  الكالم عند اللغويين والنالسنة؛ فقد قس 

م(ُفيُأقسامُالكالمُبينُماُهو315ُ-هـ022و رٍف(، وقد فر ق جابر بن  ي ان )ت.
فإن  الحروف  عند أهل اللغة وما هو عند أهل الكالم، بقوله: ر فأم ا نظم اللغة

المنظومة تدل  على اسٍم وفعٍل و رٍف، هذا ألهل اللغة، فأم ا عند أهل الكالم 
الجوهري المحتا  إليه فإن  الحروف المنظومة تدل  بالص الح على ثالثة أجناس، 

 .(1)رويقصدُبهُتراكيبُالجمل  وهي: إم ا اسٌم وام ا كلمة وام ا قول
مه إلى  )اسٍم، وكلمٍة، وأداٍة(، بقوله: رالقول قد ي عنى ولكننا نجد  النارابي يقس 

، كان اسًما، أو ؛ُوهذاُيعنيُ(0)كلمًة، أو أداةًر به على المعنى األخص كل  لنٍ، دال 
( بمص ل  )الكالم(، كما استبدل  ال  أن  النارابي قد استبدل مص ل  )اللن، الد 

 )الكلمة(ُبـ)النعل(،ُو)األداة(ُبـ)الحرف(.
ليوناني في مثل هذا التقسيم يظهر  جلي ا أكثر من أي  موضٍع ولعل  التأثير ا

آخر؛  يث نجد  في كتاب النارابي رإ صاء العلومر  ديًثا عن اإلطار اللغوي العام، 
الذي تن وي بداخله خصوصي ة كل  لساٍن ومميزاته النارقة، فيقول: روما وقع في 

إن ما أخذ  أهل الن حو من  يث علم الن حو من أشياء مشتركة أللنات األمم كل ها، ف
هو موجود في ذل  اللسان الذي عمل الن حو له، كقول الن حويين من العرب: إن  
أقسام الكالم في العربي ة اسٌم وفعٌل و رف، وكقول نحويي اليونان: أجزاء القول في 

                                                 
ةُاللانجي،ُالقاهرة،ُ،ُمكتبمختار رسائل جابر بن حيانم(،1777ُ-هـ1636انظر:ُبولُكراوسُ)ت. (1)

 .12 -7م،ُص1765

 .36،ُصالحروفالنارابي،ُ (0)
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أوُفيُاليوناني ة اسٌم، وكلٌم، وأداٌة. وهذ  القسمة ليسن إن ما توجد في العربي ة فقم، 
اليوناني ة فقم، بل في جميع األلسنة، وقد أخذها نحويو العرب على أن ها في 

 .  (1)العربي ة، ونحويو اليونان على أن ها في اليوناني ةر
واذا سلَّمنا بتأثير العرب واليونان على  د  سواء في منهجي ة النارابي     

فالقار  في كتاب رالعبارةر ومص لحاته،ُفإنناُنستغربُوجودُمثلُهذاُالتقسيمُلديه؛ُ
م الكلمة إلى  م الكلمة )اسم، وفعل، وأداة(ألرس و يجد أنه يقس  ، أم ا سيبويه فإن ه يقس 

في كتابه إلى: )اسٍم، وفعٍل، و رف(؛ وبذل  فإن نا نست يع  تنسير استلدام النارابي 
هُلمص ل ُ)األداة(،ُالذيُاستعاضُعنهُعلماءُاللغةُبمص ل ُ)الحرف(،ُويقصدُب

) روف المعاني(؛ فمن المرج   أن يكون النارابي قد استقى المص ل  من اليونان، 
ة إذا عرفنا أن  كتاب رالحروفر في معظمه هو ترجمٌة  وبالتحديد من أرس و خاص 

 .(0)وشرٌح للموضوعات الواردة في كتابي )المقولت، وما بعد ال بيعة( ألرس و
ل وهلٍة أن ه دل  على )النعل( وقار   كتاب النارابي رإ صاء العلومر  يظن  ألو 

ال ة على األجناس واألنواع،  بمص ل  )الكلمة(، وذل  من خالل قوله: روالمنردة الد 
منها أسماء، ومنها كلم، ومنها أدوات، ويلحق األسماء والك ِلم التذكير والتأنيث 

ًة األيمان، وهي الماضي  والحاضرُوالتو يد والتثنية والجمع، ويلحق الكلم خاص 

                                                 
(1) ُ 6ُ، تحقيق: عثمان أمين، مكتبة األنجلو المصري ة، طإحصاء العلومالنارابي، ُالقاهرة، م،1733ُ،

 . 99-93ص
قسام الكالم بين العرب واليونانيين ضمن بحٍث له تناول فيه نظرة أوقد تحد ث عبد الكريم خلينة عن 

اللغة والّنحو في فكر الفارابي نارابي النلسفي ة ألصول علم الن حو. انظر: عبد الكريم خلينة، رال
 .03-11م،ُص1733مجل ة مجمع اللغة العربي ة األردني،  الفيلسوف"،

مة كتاب الحروف، صانظر:ُمحسنُمهدي (0)  .09ُ،62، مقد 
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 .(1)والمستقبلر
فما نحاول  تنسير  هو استعمال النارابي مص ل  )الكلمة(، بدًل من 
)النعل(، والمدق ق  في كتاب رالحروفر يلح، أن  النارابي لم يستلدم مص ل  
(؛ فيقول: )أن ينعل،  )النعل( م لًقا، على الر غم من استلدامه مشتق ات الجذر )فعل 

يننعل،ُوماُيننعل،ُوالمنعول(،ُومنُذل ُقوله:ُروينبغيُأنُ وماُينعل،ُوالناعل،ُوأن
تعلم أيًضا األسماء المت نقة أشكال  ألناظها، والمتواطئة أشكال ألناظها، وترتاض  في 

ُشكلُ(0)هذ  أيًضا، فإن ها من المغل ات العظيمة )الت غليم( ُشكله ُما ُذل  ُفمن ؛
ْرمر ، كقولنا: رالر جل ك  أي كريم، ومنه ما شكله شكل ف ْعل  مشتق  ومعنا  معنى مشتق 

ْلق  اللهر أي مللوقه، ومنه ما شكله شكل  ومصدر، ومعنا  معنى منعول، كقولنا رخ 
، ومنه ما شكله شكل  منعول ومعنا  معنى فاعل، مثل  ل  ومعنا  ما يننِعل  ما ينع 

 .(6)رسميعُعليمرُأيُعالمُوسامعُأوُمستمعر
ن النارابي قد عرف الشتقاق بكل  تل  واألمر الالفن  للن ظر أن ه إذا كا

                                                 
 .57،ُصإحصاء العلومالنارابي،ُ (1)

ًما في بعض الن سخ )الت غلي،(، و  ورد   رف  )ال  اء( (0) قد يكون إعجام ال  اء في هذ  الكلمة ناتًجا معج 
عن أ د اثنين: فقد يكون  خ ًأ في ال  باعة ل غير، أو أن يرجع هذا الل أ ومثله الكثير في كتاب 

روفُرالحروفر إلى اإلهمال في الن سلة الل ي ة منه،  ت ى كان أمر التمييز بين عدٍد كبيٍر من الح
فيها أمًرا صعًبا. يقول في ذل  رمحسن مهدير في تقديمه للكتاب: روالن سلة يكثر فيها اإلهمال، 
فيصعب التمييز بين عدٍد كبيٍر من الحروف، واعجام الحروف المهملة خ أ، والل أ في التنقيم 

ماُينتجُكوضع نق تين بدل نق ة، ونق ة بدل نق تين فوق الحرف أو تحته، ول يلنى على القار  
منُذل ُمنُالللمُبينُالكلماتُأوُمنُظهورُكلماتُلُمعنىُلهاُعلىُاإلطالق،ُأوُلُمعنىُلهاُفيُ

 سياقُالكالم.ر
مة، صالحروفانظر:ُالنارابي،ُ  .51، المقد 

 .91،ُصالحروفالنارابي،ُ (6)
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ْن من األ رى به  ق ة، واستلدم المشتق ات مثل: )ف ْعل، وفاِعل، ومنعول(، أل ْم يك  الد 
( وبالت الي  ل  استلدام  ال لن، األصلي الذي اشت ق ن منه تل  الم شت قات وهو )ف ع 

 صياغة مص ل  )الِنْعل(؟
هي قضي ة األصل والن رع عند يقودنا هذا التساؤل إلى قضي ٍة أخرى، و 

النارابي، فإذا اعتقدنا أن  النارابي يجعل  )المصدر( هو األصل، فلماذا لم يجعله 
نات الكالم، ومم ا يقو ي هذا ال  رح قول النارابي في أ د  ًنا أساسي ا من مكو  مكو 
دل  المواضع التي تحد ث فيها عن أسماء المقولت: ريجب  أن تكون  الت سمية التي ت

لم و د  بسيً ا بال تركيٍب؛  رًة ومأخوذًة عن لنٍ، ما ع  على تركيٍب بتغي ر شكٍل متأخ 
فلذل  رأى القدماء أن  هذ  هي المشتق ة وأن  تل  هي المثالت األول، ألن هم إن ما 
يرون أن  األلنات إن ما أ دثن بعد أن ع قلن األشياء،...، فلذل  يجب  أن ت جعل  

ال ة عليها و  ْربر فإن ه مثاٌل الد  ل، وباقيها مشتق ة منها، مثل رالض  هي منردة مثالٍت أ و 
ر، ورسي ضِربر، ورمضروبر، وأشبا  ذل   اربر، وريضِربر، ورضر ب  ل، ورالض  أو 

 .(1)مشتق ة، وكذل  في غيرهار
ابق أن ه يجزم  بكون )المصدر(، أو )المثالت  يت ض  من نص  النارابي الس 

ل( على  د   تعبير  هي األصل الذي ي شتق  منه، ولعل  هذا من مظاهِر التأثير األ و 
ُأشكالُ ُفاعتبارُالمصدرُأصلُجميع ُالنارابي؛ العربيُاليونانيُالمزدو ُفيُثقافة

النعل هو رأي البصري ين ومن أهم هم ابن السر ا 
الذي عل م النارابي الن حو،  (0)

                                                 
 .97-96،ُصالحروفالنارابي،ُ (1)
شتق  منه، وذهب الكوفي ون إلى أن  )النعل( هو ذهب البصري ون إلى أن  )المصدر( هو األصل الذي ي   (0)

األصل في ذل ، وللنريقين أدل ٌة على ما يذهبون إليه، وقد أفرد ابن األنباري  الحديث عن مسألة 
 اللالف على أصل المشتق ات في المسألة الثامنة والعشرين من كتابه راإلنصاف في مسائل اللالفر.
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ها من خالل العبارة اليوناني ة باإلضافة إلى أن ها نظري ة نحوي ة يوناني ة نلمس
ر، وتعني أن  القواعد التي تمي ز بين Kanónes onomatikoÌ kaÌ rhematikoÍر

 .(1)-وهي التي يشتق  منها األفعال-األشكالُهيُالمصادر
وبمزيٍد من الت دقيق والتمحيص في كتاب النارابي نجد  يقول في النصل 

ال ة على الذي يعر ف ما الذي تحد ث فيه عن أشكال األلنات وتصرينه ا: رواأللنات الد 
هو كل  وا ٍد مم ا هو مشاٌر إليه، وليسن في موضوع هي ألنات ل ت صر ف  أصاًل، 
ال ة على سائر المقولت األ خر متى أخذت من  يث  ِلم، والد  أي ل ت جعل  لها ك 

منُ يثُهيُ ين وي فيها المشار إليه بالقو ة فلها أشكاٌل، ومتى أخذت دال ًة عليها
منردة في الن نس عن المشار إليه الذي في موضوع فلها أشكاٌل أخر. وكثير من 
ِعلْن لها  ِلم، فإذا ج  التي ي دل  عليها من  يث هي منردة عن المشار إليه ت جعل  لها ك 

  .)0(ك ِلم و صلن هذ  المراتب األربع من المعارف ابتدأت التسمية  ينئٍذر
بي قد أطلق مص ل  )الك ِلم(، ومنرد  )كلمة( على وهذا يعني أن  النارا 

ر  لنا  )المصدر(؛ وألن ه عد  )المصدر( هو األصل الذي ي شتق  منه فإن  هذا ينس 
تقسيمه األلنات على  د  قوله إلى )اسم، وكلمة، وأداة(، كما ينسر لنا اختالفه عن 

  .)6(اُالمصدرالكوفيين الذين اعتبروا النعل هو األصل لباقي المشتق ات ومنه

                                                                                                                        
اإلنصاف في مسائل م(،1131ُ-هـ599ركات ابن األنباري )ت.انظر:ُعبدُالر منُبنُمحمدُأبوُالب

 .172،ُص1،ُ الخالف بين النحويين: البصرّيين والكوفّيين
 .159،ُصعناصر يونانّية في الفكر اللغوي العربيانظر:ُكيسُفيرستيغ،ُ (1)

 .95،ُصالحروفالنارابي،ُ (0)

ان الذي ثار على الن ظام الن حوي ا (6) لتقليدي قد وضع تقسيًما آخر للكلم، فجعل ي ذكر أن  تم ام  س 
األداةر،ُوقدُ اولُأنُ –الظرفُ -اللالنةُ -الضميرُ -النعلُ -الصنةُ -أقسامهُسبعة:ُرالسمُ

عف عند الن حاة على  د  قوله.  يشير في كتابه إلى ما يدعم رأيه بذكر مواطن الض 
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د المص لحي عند النارابي مر ًة أخرى فهو يعب ر  وهنا نلح، ضرًبا من التعد 
ري ( باستلدامه مص لحات: )المثالت األ ول، المصادر،  عن )المصدر الص 

، وقد أورد ابن سيد  مص ل  )المثال( للتعبير عن المصدر، منسوًبا إلى الك ِلم(
ة المشتركة، ولذل  سمته األوائل مثاًلراألوائلُفيُقوله:ُروالمصدرُللنعلُ  .)1(كالماد 

وما يزيد  األمر غموًضا عند النارابي أن ه يستلدم مص ل  )المصدر( 
ري  تارًة، وللتعبير عم ا أطلق عليه الن حاة في ما بعد  للتعبير عن المصدر الص 
د ذل  قوله: روينبغي أن ننظر في ناعي( تارًة أخرى، وما ي ك   )المصدر الص 
راإلنساني ةر ورالرجولي ةر ورالبنائي ةر وأشبا  ذل  مم ا يجري مجرى المصادر، هل تدل  

 .(0)على أشياء منردة انت زعن عن موضوعات فأ فردت عنهار
ناعي والمصدر  وقد أخ أ أ د البا ثين بعدم تمييز  بين المصدر الص 

ري  عند النارابي، وذل  عندما تحد ث عن تمييز النارابي ل أللنات تمييًزا معنوي ا الص 
فقال: رإن  النارابي قد مي ز بين استلدام األلنات ونقلها من الص الح العام إلى 
نه في ما بعد من إدراك أهمي ة )المثالت  ، األمر الذي مك  الص الح اللاص 
األول( التي ين وي فيها بالقو ة المشار إليه، وهي لغة مصادر مصر فة، نجمن عنها 

، وبالت الي فقد ظن  البا ث  أن  (6)لنات النلسفي ة مثل اإلنساني ة والر جولي ةرواشتق ن األ
ري  فقم،  النارابي استلدم )المثالت األول( للتعبير عن المصدر العام أو الص 
باعتبارها األصل الذي يشتق  منه، مع التمثيل اللاطئ باستلدام صيغ المصدر 
                                                                                                                        

ان )ت. 0211ُ-هـ1760انظر: تم ام  س  ، الهيئة المصري ة العام ة ا ومبناهااللغة العربّية معناهم(،
 .026-72 م،ُص0ُ،1797للكتاب،ُط

 .109،ُص17،ُالسنر7ُالمجلد،ُالُمخّصصابنُسيد ،ُأبوُالحسنُعليُبنُإسماعيل،ُ (1)
 .93،ُصالحروفالنارابي،ُ (0)
 .107 -109،ُصحروف الفارابي: لغة فلسفّية أم فلسفة لغة؟"جيرارُجهامي،ُر (6)
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ناعي )كاإلنساني ة والر جولي ة(، في  ين أن  النارابي استلدم مص ل  )المصدر(  الص 
ناعي على  د  سواء، ونعزو ذل  كما أشرنا  لألصل الذي ي شتق  منه وللمصدر الص 
سابًقا إلى الغموض المص لحي عند النارابي الن ابع من استلدامه مص لحاٍت 

دة للتعبير عن ال ُاألمرُالذيُأ دثُتشتمتعد  ُذاته، ُإلىُعند القار ، قاد تاً منهوم  
 الستشهادُاللاطئ.

    )األلفاظ المرّكبة(
رفي ة الواردة عند النارابي، وقد دل  به على أكثر  وهو من المص لحات الص 

،ُيقولُالنارابي:ُ)الّنحي(من معنى؛ فمنها ما أطلق عليه علماء اللغة المتأخ رون 
فيُ روأم ا األبيضي ة واألسودي ة فكأنها تدل  على هذ  المعاني من  يث هي

كل  موضوعاتها، ومن  يث هي غير منارقة موضوعها؛ فلذل  قد تكون بهذا الش 
بة، مثل رالعبقسةر، ورالعبشمةر، ورالعبدري ةرر  .(1)بعينه في تل  األلسنة األلنات المرك 

ابق يدعو القار  إلى الستنهام عن الجامع أو  الن ظر في نص  النارابي الس 
واألسودي ة، والعبدري ة، والعبقسة، والعبشمة(، والذي األمر المشترك بين )األبيضي ة، 

بة(؛ فإذا نظرنا في تركيب  جعل النارابي ي  لق عليها جميًعا مص ل  )األلنات المرك 
ابقة نجد أن ها على الن حو اآلتي:  كل  لنٍ، من األلنات الس 

دة + -  تاءُمربوطة األبيضي ة: األبيض + ياء مشد 
دة + تاء مربوطةاألسودي ة: األسود + يا -  ء مشد 
ار العبدري ة: نسبةً  -  إلى عبد الد 
 إلىُقبيلةُعبدُقيس العبقسة: نسبةً  -

                                                 
 .32،ُصُوفالحر النارابي،ُ (1)
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 إلىُقبيلةُعبدُشمس العبشمة: نسبةً  -
للة  بة للد  األمر الذي يشير إلى أن  النارابي استعمل مص ل  األلنات المرك 

امُاللوا ق،ُأوُباللجوءُعلى األلنات التي تحمل في طي اتها إشارًة إلى الن سبة باستلد
 إلى الن حن الذي ينتمي إلى الشتقاق. 

والقار   في كتب اللغة والن حو التي سبقن النارابي لسي ما )العين( لللليل 
بن أ مد النراهيدي، و)الكتاب( لتلميذ  سيبويه، يجد  إرهاصاٍت لهذا الموضوع؛ فقد 

 جاءُعندُاللليل:ُ]الوافر[
ي  ـــــــفب ِنيقــــــط ْينِ  ال  ــات  خ  اعي الن ال  ... اً ـــــِ  لي ع  ل  الدَّ ْيع   (1)اـــإلى أن   

 وقولُاآلخر:ُ]الوافر[ 
مْ ـــــــول  لهـــــــأق ل  ــــــم ي ْحِزنْ ـــــ...ُأل ارٍ ــــــــِن جـــــــع  العيــــــا ود  ْيع   (0)اِديـــــة  الم ن  ــــــِ    

يَّ  ِمعن من:    ل ًة؛ فهذ  كلمة ج  ْيع  ْيِعل     ل  ي ح  ْيع  ، ومن: على، وتقول منه:   
 ، م  الرَّجل  ْبش  وقد أكثرت  من الحيعلِة؛ أي: من قول :  يَّ على؛ وهذا يشبه قولهم: ت ع 
، إذا كان من عبِد شمٍس، أو من عبد قيس؛ فأخذوا من  ِميٌّ ، ورجٌل عْبش  ْبق س  وت ع 

 قال: كلمتين متعاقبتين كلمًة، واشتقوا فعاًل؛
أ ْن ل ْم ت ر ى ق ْبِلي أسيرًا يمانياً  ِميٌَّة ... ك  ْبش  ٌة ع  ْيل   )1(وت ْضح    ِمنٍ ي ش 

                                                 
ُفيُ (1) 32ُ/ 1 كتاب العينالبينُبالُنسبة ُوفي: ُ 099/ 12 لسان العرب؛  وتاج العروس)عنق(؛

 .32،ُص0م،ُ 1773، دار الكتب العلمي ة، والمعجم المفّصل في شواهد العربّية)عنق(،ُ
(0) ُ ُفي ُنسبة ُبال ُ)ت.32/ 1 كتاب العينالبين ُالنارابي ُإبرا يم ُبن ُإسحاق ُإبرا يم ُوأبو -هـ652؛

ُأنيس،ُم بعةُاألمانة،ُمصر،ُديوان األدبم(،731ُ ُإبرا يم ،ُتحقيق:ُأ مدُملتارُعمر،ُمراجعة:
) يعل(؛ُوالمعجمُ وتاج العروس) عل(؛ُ 153/ 11 لسان العرب.؛ُوفي:733ُ،ُص0م،ُ 1793

ل في شواهد العربي ة،    .673،ُص0المنص 
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ن من   كما استلدم المص ل  ذاته تارًة أخرى للتعبير عن األلنات التي تتكو 
ُفيُ -ي  روف لغٍة ليسن لغتهأ- روٍف غير  روف لسان الناطق بها  يقول

ذل : روأم ا م ن كان لسانه م اوًعا على الن ق بأي   رف شاء مم ا هو خار  عن 
بة عن  روف غير  روفهم وبأي  قول   روفهم وبأي  لن، شاء من األلنات المركَّ
بة من ألنات سوى ألناظهم فإن ه ل ي م ن أن يجري على  شاء من األقاويل المركَّ

ُم د ما قد جرى على لسانه لسانه نة األولى فيعوَّ ا هو خار  عن عاداتهم الممكَّ
 .(1)وغيرُفصي ر ولحناً  أًُكون خ فتصير عبارته خارجة عن عبارة األم ة وي

وبالن ظر في كتاب )األلنات المستعملة في المن ق( للنارابي فإن نا نجد  
بة/ المتر  بة بقوله: راأللنات المرك  بة/ األقاويل: السم والكلم يعر ف األلنات المرك  ك 

 .(0)والحرفر
د المنهومات التي يدل  عليها المص ل  الوا د عند النارابي،  وهذا يعني تعد 
األمر الذي يعد   علماء اللغة من المشاكل التي يعانيها علم المص ل ؛ لما يثير  

 ذل  من تشت ن لدى القار .
بة( ع     ندُعلماءُاللغةُللدللةُعلىُأكثرُمنُوقد است لِدم مص ل  )األلنات المرك 

؛ فمنهم من استلدم المص ل  ليدل  به على األسماء المتاليمة التي منهوم أيضاً 
ُفي1075ُ-هـ376تعامل  على أن ها اسٌم وا ٌد، وذل  كما قال ابن يعي  )ت. م(

بة(: رقال صا ب الكتاب: وكذل  األصل وقعوا في  فصل )معاني األلنات المرك 
أيُفيُفتنةُتمو ُبأهلهاُمتأخرينُومتقدمين,ُولقيتهُكنةُوكنة،ُأيُ  يصُوبيص،

                                                 
 .175،ُصُالحروفالنارابي،ُ (1)

(0) ُ ُبيروت،0ُ، تحقيق: محسن مهدي، دار المشرق، طاأللفاظ المستعملة في المنطقالنارابي، ،
 .53م،ُص1730



259

ذوي كنتين؛ كنة من الالقي, وكنة من الملقى؛ ألن كل وا د منهما في وهلة 
التالقي كاف لصا به أن يتجاوي . قال الشارح: العرب تقول: روقع الناس  في 

ر، إذا وقعوا في ِفْتنة واختالط من أمرهم، ل ْيص  ب ْيص  م ْلر    لهم منه، وهما    
ر اسمان ر كبا اسًما وا ًدا، وب نيا بناء  رخمسة  عشر 
(1). 

م( المص ل  ليعب ر به عن 1975-هـ1153وقد استلدم التهانوي )ت.
ُاأللنات التي ت سند  إلى بعضها بداعي الت لصيص، فقال: ر ُالمنردُخر ُ...، وبقيد

ل ًما وضرب  بة نحو عبد الله ع   .(0)ييدراأللنات المرك 
ة، المتشابهة في أشكال  ومنهم من عب ر بالمص ل  ذاته عن الج مل الم لِبس 
ألناظها، والملتلنة في معانيها، فقال أ د علماء اللغة عندما عر ف الن حو في 

ال ترايُ وفايدتهالص الح: رهو علم استلرجه المقدمون من استقراء كالم العرب 
ُفيُاللسانُوالنهمُعلىُم لُالنقهُوملاطبةُئعانيُكتابُاللهُوالسنةُومساعنُالل أ

ُتوض ُ العرب بعضهم بعضاً  ُأي ُتجلو ُالعويصُالمبهمار ُالمعنى ُبه ُرتجلو وقوله
ُمننعةُ ُالتونسي: ُساعد ُابن ُقال ُمعنا  ُاستلرا  ُيصعب ُما ُالعويصُهو والمعنى
بة في دللته على المقصود ورفع اللبس عن سائلها  النحو تبين أ وال األلنات المرك 
فإن قول القايل )ما أ سن ييد( بالسكون يحتمل أ د أمور ثالثة: التعج ب في  سنه، 

 .(6)والستنهام عن أي شيء أ سن، وسلب اإل سان عنه  تى يعرب في مي زر

                                                 
ُيعي ُ)ت. (1) ُبن ُعلي 1073ُ-هـ376يعي ُبن ُبديعُشرح المفصل للزمخشري م(، ُإميل ُله: ُقدم ،

 .179،ُص6م،ُ 0221يعقوب،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُ

 .1695،ُص0،ُ كشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوي،  (0)

(6) ُ ُالقادرُبايُبلعالم، ُبنُعبد ُعمارُفرفي،ُالتحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمةمحمد ُم بعة ،
 .5-7،ُصالجزائر،ُ]د.ت[
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بة(،      وهذا يعني عدم وجود ات ناٍق على منهوٍم وا ٍد لمص ل  )األلنات المرك 
بب في ذل  هو ات ساع ما يمكن  أن ي دل  عليه بلن، )المرك ب، أو ولعل  الس 

ُمنُ ُالجملة ُتركيب ُنقصد ُوقد ُ روف، ُمن ُالكلمة ُتركيب ُنقصد ُفقد التركيب(،
مجموعٍة من األلنات، وقد نقصد تركيب مجموعٍة من المعاني في األلنات،..، إلى 
عب  د   غير ذل  مم ا يحتمله لن، )المرك ب( من معاٍن  ت ى أصب  من الص 

بة( في إطاٍر وا دٍ مص ل ُ)األلناتُالم  .رك 
وبالت الي فإننا نلح، ذل  التأثير النلسني للنارابي على استلدام اللغة، 
وتوظينهُلهاُفيُخدمةُالنلسنةُب ريقةُيبدوُمنُخاللهاُالنهمُالواعيُلدىُالنارابيُ
ُفهمهُب ريقةُمبس ةُمنُخاللُقولهُفيُمعرضُ بموضوعُالشتقاق،ُالذيُيمكننا

اسم مشتق   ود: رالموجود في لسان جمهور العرب هو أو لً  ديثهُعنُمص ل ُالموج
فنيُمثلُقولهمُ ، أم ا م ل قاً ومقيَّداً  من الوجود والوجدان. وهو ي ستعم ل عندهم م ل قاً 

 روجدت  الضال ةر ورطلبن  كذا  ت ى وجدت هر، وأم ا مقيَّدا فني مثل قولهم روجدت  ييداً 
عم ل عندهم على اإلطالق قد يعنون به أن يحصل ر.ُفالموجودُالمستر أو رلئيماً كريماً 

الشيء معروف المكان وأن ي تمكَّن منه في ما يراد منه ويكون معرضا لما ي لتم س 
ر فإن ما ر أو رلئيماً كريماً  منه... وأم ا الذي ي ستعم ل مقيَّدا في مثل قولهم روجدت  ييداً 

يستعملُالعربُمكانُهذ ُاللنظةُلُغير.ُوقدُ أو لئيماً  كريماً  يعنون به عرفن  ييداً 
ر، ومكان الموجود رالمصاد فر  ر و رلقين  في الدللة على هذ  المعاني رصادفن 

 .(1)ورالملقىر
ابق أن ه يراعي السياقات اللغوي ة التي ي ستلدم  نلح، من قول النارابي الس 

األمرُالذيُيثبنُ -وليسُأهلُاللغة-فيهاُمص ل ُ)الموجود(ُعندُجمهورُالعربُ
                                                 

 .112،ُصالحروفالنارابي،ُ (1)
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دة؛ تتبع النئات  ثقافته، ونظرته الشمولي ة لتوظيق المص ل  في إطاراٍت متعد 
المستلدمة له، ولم يكتِف النارابي بذل  وان ما  اول  رصد  المرادفات للمص ل  في 

 الدللةُذاتها.
ثم  ينتقل النارابي لبيان دللت المص ل  عند أهل النلسنة بقوله: رفلم ا 

ُالع ُإلى ُالنلسنة رب وا تاجن النالسنة الذين يتكل مون بالعربي ة ويجعلون انتقلن
ُفيُ عبارتهمُعنُالمعانيُالتيُفيُالنلسنةُوفيُالمن قُبلسانُالعرب،ُولمُيجدوا
ل ما و ضعن لنظة ينقلون بها األمكنة التي ت ستعمل فيها راستينر  لغة العرب منذ أو 

هذ ُاأللناتُفيُاألمكنةُالتيُفي اليوناني ة ورهسنر بالنارسي ة، فيجعلونها تقوم مقام 
ُرهسنرُ ُمكان ُرهور ُلنظة ُيستعمل ُأن ُرأى ُفبعضهم ُاألمم، ُسائر ُفيها يستعملها
بالنارسي ة وراستينر باليوناني ة. فإن  هذ  اللنظة قد ت ستعم ل في العربي ة كبداية في 

ر...، واستعملوا الوجود في العربي ة  يث ت ستعم   ل  لُمثل قولهم رهو ينعلر ورهو ف ع 
د مكان كان ويكون وسيكون... د وسيوج   رهستير بالنارسي ة، واستعملوا و جد ويوج 
وينبغي أن تعلم أن  هذ  اللنظة إذا است عملن في العلوم النظري ة التي بالعربي ة مكان 
رهسنر بالنارسي ة فينبغي أن ل يليَّل معنى الشتقاق ول أن ه كائن عن إنسان إلى 

في العربي ة دال  على ما تدل  عليه رهسنر في النارسي ة و  آخر،...، بل ي ستعم ل
راستين ر في اليوناني ة. وت سعم ل على مثال ما نستعمل قولنا رشيءر...، فالموجود 
إذن يقال على ثالثة معان: على المقولت كل ها، وعلى ما يقال عليه الصادق، 

وِ رت أ  .(1)و لم ت تصوَّرروعلى ما هو منحاي بما ي ة م ا خار  الننس ت ص 
وبذل  فإن  النارابي يشير  إلى اختالف دللت اللن، الوا د عند جمهور 
العرب، والنالسنة، وامكاني ة كون اللن، دال  أو مدلوًل؛ باختالف المعاني التي يمكن 

                                                 
 .110،ُصالحروفالنارابي،ُ (1)
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للنِ، الوا د ا تمالها، فهو تارًة يستلدم )الموجود( للمحسوس الملموس، وتارة أخرى 
د  إدراكه أن  الوجود يقال على أش-ما هو في الذ هن يستلدمهُل اءُياألمر الذي ي ك 

ر دق في القضي ة في وقن مبك  كثيرة من بينها الص 
ُالبا ثينُ-(1) ُأ د ُأشار ُوقد ،

إلى: رأن  النارابي بإضنائه أبعاًدا جديدًة على المعنى اللغوي للن، ربما كان 
ولها )جذورها اللغوي ة(، ثم  تركيب يتضمنه؛ فقام بتحليٍل بياني  لأللنات في أص

مشتق اٍت جديدٍة عنها؛ إلكسابها معاني فلسفي ة تتالءم إلى  دٍ  ما مع المعنى 
اليوناني األرس ي بشكٍل عام؛ فقد قلب النارابي نظام العالقة بين اللن، والمعنى 

م ب بيعة اللن، ]معنى )فكرة(   -رة(لن،ُ)عبا-عند النحويين، فالمعنى هو الذي يتحك 
محسوس )شيء([، وبالتالي فإن  )الجوهر، والعرض، والموجود(، كل ها ألناٌت أصلها 

مشتٌق من الواقع المادي، وب عدها فلسني  يحاكي المعاني اليوناني ة )األرس ي ة(ر
(0)ُ،

وهذا يقود إلى أن  إدراك المعاني الملتلنة والمتنوعة التي تعنيها األلنات يسهم إلى 
 م المص لحات النلسفي ة التي تتكئ  على تل  األلنات. ٍد كبيٍر في فه

وهذا يعني مراعاة النارابي التدر   من المعنى الحسي  إلى المعنى العقلي للن، 
الوا د،ُعنُطريقُالنتقالُمنُبيانُالمعانيُالمستلدمةُللن،ُالوا دُعندُأهلُاللغة،ُ

ني يشكل امتداًدا لمعاني والنالسنة على  د  سواء، وما ذل  إل ألن الص الح النلس
المص لحات اللغوي ة العربي ة المحدودة إلى ما وراء ال بيعة مجرًدا إياها من لوا قها 

 .(6)الكيفي ة والكمي ة، األمر الذي يساهم في عملي ة ت وير المص لحات وما تدل  عليه

                                                 
م،0226ُ، دار الوفاء لل باعة والنشر، اإلسكندري ة، في فلسفة اللغةانظر:ُمحمودُفهميُييدان،ُ (1)

 .130-131ص
 .103-109،ُص"حروف" الفارابي: لغة فلسفّية أم فلسفة لغة؟""جهامي،ُجيرار،ُ (0)

 .101،ُصفلسفة اللغة عند الفارابييني،ُانظر:ُيينبُعف (6)
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 الخاتمة
رؤيةُبعد دراسة هذا البحث الذي ربم اللغة بالنلسنة، من خالل الن ظر في 

النارابي لموضوع الشتقاق من يوايا فلسفي ة تلدم  النلسنة اللغوي ة _التي ما يالن 
بحاجٍة إلى الكثير من الد رس والت حليل ِمن  البا ثين_، فإن نا نلح،  ذل  الت أثير 
النلسني  الواض  في لغة النارابي، وأفكار ، وتحليله للموضوعات اللغوي ة م نب ِثًقا من 

ر النلسفي ة التي صاغ شلصي ته من خاللها في عصٍر بلغ فيه اليدهار تل  األ ط
ه .  العلمي  الث قافي  أوج 

وبتركيز البحث على كتاب رالحروفر فإن نا نلح،  محاولة النارابي استحداث 
بعض آلي ات البناء المعنوي في كتابه، ومن ذل  تركيز    على صيغة المصدر 

ناعي في العربي ة.  الص 
جاء به النارابي من فهٍم فلسني  جديٍد للموضوعات اللغوي ة، إل  أن   ومعُما

ذل  كان بالن سبة للمتلق ي ع ملًة ذات وجهين: أ دهما إيجابي تمث ل في اللرو  من 
األطر التقليدي ة في فهم اللغة إلى أط ر أوسع أسهمن في نماء اللغة واثرائها، أم ا 

تشت ن القار  في كثيٍر من األ يان وذل  نتيجة  الوجه اآلخر فكان سلبي ا أد ى إلى
د المص لحي للمنهوم الوا د؛ كما في مص ل  )المصدر(، والت مثيل الم لِبس  التعد 
بة(، واإلتيان بمص لحاٍت جديدةٍ  ر؛ كما في )مص ل  األلنات المرك   في أ ياٍن أ خ 

ة موا  ضع.لمنهومات موجودة قبله، األمر الذي شت ن ذهن القار  في عد 
وأخيًرا فإن  موضوع النلسنة اللغوي ة وان كان قد ط ِرق  من ِقب ل بعض 
البا ثين إل  أن ه ما يال بحاجٍة إلى الكثير من الد رس والت حليل؛ لللرو  من ذل  
النهم التقليدي  الرتيب لموضوعات اللغة، وبالت الي وضع الموضوعات اللغوي ة ضمن 

 ، وتتي   إعمال الذ هن في الد رس اللغوي.أط ر جديدة تكشف  ما وراء النص  
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 (ّيةتاِئ )وتي يفاللي والّنسق الّصالتمثيل الّد
 الّسدوسّي ميم بن مجيلَتالّشاعر 

 نّصّية(لسانّية )قراءة 
 (*)د كنعانعاطف حمم

 ّّ  امُلل
ـــوتي  فــيي ــق الصَّ للي  والن س   تائّيييية ســعى هــذا البحـــث إلــى قــراءة الت مثيـــل الــد 
دوســـي تمـــيمُبـــنُجميـــلالشـــاعرُ للي  الس  م تعرينـــًا للت مثيـــل الـــد  ـــ؛ فقـــد  رُمـــن وجهـــة نظ 
وى ث ــــمَّ بــــيَّن  م ســــت ،  المعرفي ــــة والنَّْنســــيَّةوأبعــــاد  ،ُهوقــــرأ بنــــاء الــــن ص  وهندســــت   لســــاني ة،

 ودرس  أبعاد    النني ة  والجمالي ة. ،جام والت ماس   في الن ص  النسِ 
وتي   ِق الصَّ وبي ن  ،الت شكيل الموسيقي  في الن ص   أق ر  ،وفي ًمستوى الن س 

وتيَّة الع ربي ة  اعر اللُّغ ويَّة والمعرفي ة والننيَّة في توظيق الو  دات الصَّ ِكنايات الش 
ْغرى والك برى لتحو  ْقِله ووجدانِ الصُّ ه إلى ِقي ٍم يل الِقي م الم عرفيَّة والنني ة الم ت ناِعلة في ع 

   .فنيٍَّة جماليٍَّة في ِشعرِ 
اعر في استِ  ك الثَّقافي واإلنساني  ثمار المشتر  وأضاء الب ْحث  على ق درات الش 

امي ة التي يسعى ،مع  الم لاط ب ْعِي معًا لتحقيق األهداف الس  إلىُ واقناِعه بالسَّ
عري  الع ربي   ،الث قافي  في تائي ة تميم تداد  ث م  قرأ البحث المِ  ،تحقيقها وبي ن  أنَّ الن صَّ الش 

 ه.م  ياة اإلنسان وي حاف،  على كرامتِ ع عربي  يحترِ با لمرا ل بناء مجتم  كان مواكِ 

 م، تميم،األوس، تَغِلب، بانقيا، الُحَطيئة، عاديا، ُشَريح، المعتصالكلمات الدالّة: )
 .(الّسموأل

                                                 
 .جامعة البترا/ قسم اللغة العربيّة وآدابها –كليّة اآلداب والعُلوم / أستاذ األدب الجاهلي والنّقد المشاِرك (*)
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مة وثالثة مباِ ث  على الن حو اآلتي:  وجاء البحث  في مقد 
مة: تضم   - ابقة.بحث والد  ال نن الملل ص ومنهج  المقد   راسات الس 

. در س   ،المبحث  األول -  التمثيل الد للي في النص 

. تناول   ،المبحثُالثاني - وتي في النص  ق الص   الن س 

 ي ة تميم.في تائِ  الثقافي   المتداد   قرأ   ،المبحثُالثالث -
 منهج البحث

 جمييييل ة تمييييم بييينلتائّييييِاْســـت ن د  هـــذا البحـــث فـــي دراســـته اللســـانيَّة النَّصـــيَّة 
لمــــاء المعلوماتي ــــة ِبإْدمــــا  المــــنهج  الّسدوسيييييّ  إلـــى مــــنهج البحــــث الــــذي اســـتحدث ه  ع 

راســــات المعرفيــــةاللســــاني  الن نســــي  بمــــنهج اللســــاني   الــــن نس  لمــــاء  ؛ فع  ات الت بيقيــــة والد 
ــلوكي ون أقــاموا البحــث اللغــوي  علــى الت جريــب والِلبــرة ــا المعرفي ــون  ،الس  فقــدُأقــامو ُ ،أم 

وِبإضـافة الِحْكمـِة التـي تعنـي إدارة المعرفـة للدمـة  ،دُالمعرفةُمـنُالمعلومـةعلىُتولي
 :أْصب ح ن م ْست ويات البحث الِعلمي  على الن ْحِو اآلتيف ،كرامةُاإلنسان

 َتْجربة < َمعلوَمة < ِخْبَرة < َمْعرفة < ِحْكمة.
م ــدَّ ــعري   أفقــدُقــُر ؛وتأسيســًا علــى مــا ت ق  قاعــدةُعلــى أن ــه  ب ْحث نــا هــذا الــنَّصَّ الشِ 

بيانـــاتُمعلوماتيـــة،ُوفـــيُضـــوءُالعالقـــاتُالتـــيُأظهرتهـــاُبيانـــاتُالـــنصُقـــرأُالبحـــثُ
لهـــا الشـــاعر  ٍة التجـــارب الننســـية والمعرفيـــة التـــي  و  ْشـــب ع  ـــة م  ـــٍة جماليَّ إلـــى ت ْجِربـــٍة فنيَّ

م فقيدّ  ،ر فيـه أن ـه يواجـه المـوتالتي أدار بها م ْعرفت ه في الموقف الذي شع   ،بالِحْكم ة
 في إبداِعه الَفنِّيِّ َدْرسًا في إداَمة الحياة.
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 (1) كما ورد في المصادر: النّص الّشعرّي لتائّية تميم، ومناسبته
ـ بشـاطئ]قـدُأقـام[ُ السدوسـيكانُتميمُبـنُجميـلُ رات،ُواجتمـعُإليـهُكثيـرُالن 

ـــ ـــم أمـــر  مـــن األعـــراب، فعظ   فـــيإلـــى مالـــ  بـــن طـــوق  ب المعتصـــم  كـــر ؛ فكت ـــد ذِ  ، وبع 
ـالن   د جمع  م،ُفقـالُأ مـدُر بـه فحملـه موثقـا إلـى بـاب المعتِصـه، وظِنـهوض إليـه، فتبـد 

بُعليـهُا كـان يِجـه عم ـه ول شـغل  هال ـ نُالموت،ُفمـا عاي  رجاًل  بن أبى داود: ما رأين  
ــ ،مالمعتِصــ يل بــين يــد  ه لمــا مث ــه إل تمــيم بــن جميــل؛ فإن ــأن ينعل ــ ــ روأ ض  يقُالس 

فأ ــب  أن يعلــم أيــن  -وســيماً  وكــان جمــيالً  -هُالمعتصــملــوالن  ــع، ووقــف بينهمــا، تأم  
 مُياُتميم،ُفقال: ، فقال: تكل  ه من منظرِ لسان  

ءُيكـل  شـ د للـه الـذى أ سـن  المـ منين فأنـا أقـول: الحْمـ نن يا أميـر  أم ا إذ أذِ  
ـل  ق اإلنسـان مـن طـين، ثـم جعـل نْسـوبـدأ خْلـ ،خلقه يـاُ هـين،ُ]م   اللة مـن مـاءٍ ه مـن س 

                                                 

المستجاد من هــ(،ُ 637(  التنوخي البصري، المحسن بن علي بن محمد بن أبي النهم داوود ، )ت1)
ُ، ع ني بشر فعالت األجواد ُعلي، ُكرد ُمحمد ُوتحقيقه ُصُص1792 ه ،119-113ُ الحصري ،
،ُزهر اآلداب وثمر األلباب (756إبرا يم بن علي بن تميم األنصاري ، )ت أبوُإسحاق،ُالقيرواني،ُ

ُصُص6  التنوخي البصري، المحسن بن علي بن محمد بن أبي النهم داوود  .372 -367،
ُ 637)ت ُال الفرج بعد الشّدة،هــ(، ُتحقيقُعبود ُبيروت، ُدارُصادر، ُ 1793شالجي، ُص6ُ، ،
،ُ، العفو واالعتذار؛ الرق ام البصري، أبو الحسن محمد بن عمران العبدي، المعروف72-37ص

تحقيقُعبدالقدوسُأبوُصال ،ُم ابعُجامعةُاإلمامُمحمدُبنُسعودُاإلسالمية،ُالسعودية،ُالرياض،ُ
،ُالعقد الفريد،ُأ مدُبنُمحمد،ُ؛ األندلسي، ابن عبدرب ه أبو عمر535-536،ُصُص0،ُح1731

ُط ُأمينُورفيقا ، ُأ مد ُوضب ه 6ُشر ه ُالقاهرة، ُوالنشر، ُالتأليقُوالترجمة ُلجنة ُم بعة ،1737ُ،
 369. الحموي، ابن  جة، تقي الدين أبو بكر بن علي بن محمد، )ت 157-153،ُصُص0ُ 

ُ ُم1، صح حه وعل ق عليه محمد أبو النضل إبرا يم، طثمرات األوراقهـ(، ُاللانجيُبمصر،ُ، كتبة
ُالهاشمي،612ُ-627،ُصُص1791 ،1ُ،ُطجواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب.ُأ مد

 .35-37،ُصُص0215دارُالمعرفة،ُبيروت،ُ
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ـين[ جب  الم من أمير   ين، ولـم  بـ  شـع  دْ ر ]اللـه[ بـ  ص  ـع الـد   ُبـ ُث المسـلمين، وأوض 
، وأخم   بل  س   ـلـرِ ت   هاب الباطـل؛ إن الـذنوب  د ب  شِ الحق   يعيـن النصـيحة، وت  س األلس 

، فلـم يبـق إل عـن الح  ن الجريـرة، وانق   م  حيحة، ولقد عظ  دة الص  األفئِ  ـة وسـاء الظـن  ج 
أشبههماُب ،ُوأولهماُ ي  وأسرعهماُإل ي،أقربهما من    ، وأرجو أن يكون ك وانتقام  عنو  
   ،ُثمُقال:بكرمِ 

 نـاً كامِ  عِ والن  ْ  ِق يْ السَّ  بين   ت  وْ أرى الم  
 لىقـــــــــاتِ  م  وْ   الي ــــــــن ــــــــى أنَّــــــــظ   ر  ب ــــــــوأكْ 

ـــــدْ  ـــــذي ي  ـــــةٍ ومـــــْن ذا ال  ج  ـــــذٍر و    لي بع 
ْوِقـــفٌ  ي ِعـــز   ـــب  م  لـــى األوِس بـــِن ت ْغِل  ع 

ز عـــــي مـــــْن أْن أمـــــوت  وانَّ  ـــــيومـــــا ج   ن
 ولِكـــــــنَّ خلنـــــــي ِصـــــــبي ًة قـــــــْد تــــــــركت ه م
 كـــــــــأن ي أراه ـــــــــْم  ـــــــــين  أ نعـــــــــى إلـــــــــْيهم  

 ضــين  ِبغب ــةٍ فــإْن ِعْشــن  عاشــوا خافِ 
 ه  ــــــــــــِد الله  رو   ــــــــــــي بع ٍل لـــــــْم قائــــــــف ك  

ـــــــــن   ث  ْيـــــــــن    نـــــــــى ِمـــــــــظ  ال ِ ي     مـــــــــا أتلن 
ــــــ ىءٍ امـــــرِ  يُّ وأ  ن  ِلــــــنْ ي   ضـــــى اللــــــه  ا ق  مم 

 ن  ِه م ْصـــــل  نايـــــا فـــــْوق  عيني ـــــْيق  الم  وســـــ
ــــــــْيق  فيــــــــِه وأْســــــــك   ــــــــيَّ السَّ ل  ــــــــل  ع   ن  ي س 

قَّــــــــــن   ْعل ــــــــــم  أنَّ المــــــــــوت  شــــــــــيٌء م     أل 
ــــــــــــــــر ةٍ  ــــــــــــــــاد   مــــــــــــــــن  ْس تَّــــــــــــــــن   وأكب  ت ت ن 

توا ـــــــو  م شـــــــوا تلـــــــ   الو جـــــــو   وص   وقـــــــد خ 
تـــــوا أذود   ـــــْنْهْم ، واْن ِمـــــنُّ م وِ   الـــــر دى ع 
 ن  ــــــــــــــمِ ـــــــرُّ وي شْ ــــــــــــــذلن  ي س  ـــــــر  جـــــــوآخ  

ــم المعتِصــ ــم وقــال: يــا جميــل، قــد وهبت ــفتبس  ــبية، وغن  ــبوة، ثــم   للص  رت لــ  الص 
 رات.الن   شاطئلهُعلىُ ع عليه، وعقد   ، وخل  ن   قيودِ ر بِ أم  

 الّدراسات الّسابقة 
ـل الـد  التمثيـتناولـنُ نصـي ةً  لسـانيةً  لم نجد، فيمـا نعلـم، دراسـةً    وتيُللي والن سـق الص 

ــاعر ي ــة فــي تائِ  راســات مــيمُبــنُجميــلت  الش  ، لكن نــا وجــدنا مــن واجبنــا أن نستقِصــي الد 
ن هذا الموضوع، وسن جِمل  ذل  على الن حو اآلتي:  التي لمس 
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 المراجع العربية ذات الّصلة بالموضوع -2

 637محمدُبنُأبيُالنهمُداوودُ)تالمحسنُبنُعليُبنُ،ُالبصري  التنوخي -
ع ني بشـر ه وتحقيقـه محمـد كـرد علـي، ،ُالمستجاد من فعالت األجوادهــ(،ُ
ذكـــــر فيـــــه عنـــــوان تائي ـــــة تحـــــن عنـــــوان:  (1). 113-119صُص،1792ُ

ر،ُوتمُإدرا ُمـاُذكـرُتحـنُهـذاُالعنـوانُفـيُآخـرُوالمعتصمتميم بن جميل ر
 البحث.ُ

األنصــاري، )ت  بـنُعلــيُبـنُتمـيم إبـرا يمأبـوُإســحاقُ القيروانـي، الحصـري  -
 .(0) 372 -367ص ،ُص6،ُ زهر اآلداب وثمر األلباب (756

ــموأل( - )ديــوان الس 
ــموأل كمــا اعتمــدناها بأبياتهــا األربعــة (6) ، ذكــر قصــيدة الس 
 ( صناً  وان )بنى لي عادياً عشر،ُتحنُعن

                                                 

ُالنه( 1) ُأبي ُبن ُمحمد ُر637التنوخي البصري، )ت م ُبالقاضي، ُالمعروف المستجاد من فعالت (
 .72ُ،71ر،ُصاألجواد

ر،ُدارُ"زهر اآلداب وثمر األلباب هــ(ُ، 756( إبرا يم األنصاري الحصري األنصاري القيرواني، )ت 0)
وانظر كذل : التنوخي البصري، المحسن بن علي بن محمد بن أبي  .367،ُص6الجيل،ُبيروت،ُ 

،1793ُتحقيقُعبودُالشالجي،ُدارُصادر،ُبيروت،ُ الفرج بعد الشّدة،هــ(،ُ 637لنهمُداوودُ،ُ)تا
ُصُص6  ، العفو ؛ الرق ام البصري، أبو الحسن محمد بن عمران العبدي، المعروف 37-72،

،ُتحقيقُعبدالقدوسُأبوُصال ،ُم ابعُجامعةُاإلمامُمحمدُبنُسعودُاإلسالمية،ُالسعودية،ُواالعتذار
العقد ؛ األندلسي، بن عبدرب ه ، أبو عمر أ مد بن محمد 535-536،ُصُص0،ُح1731رياض،ُال

ُطالفريد ُورفيقا ، ُأمين ُأ مد ُوضب ه ُشر ه ُالقاهرة،6ُ، ُوالنشر، ُالتأليقُوالترجمة ُلجنة ُم بعة ،
. الحموي، ابن  جة، تقي الدين أبو بكر بن علي بن محمد )ت 157-153،ُصُص0ُ،ُ 1737
369 ُ ،)ُ ُاللانجي،1ُ، صح حه وعل ق عليه محمد أبو النضل إبرا يم، طاألوراق ثمراتهـ ُمكتبة ،

،ُجواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب.ُأ مدُالهاشمي،612ُ-627،ُصُص1791مصر،ُ
 .35-37،ُصُص0215،ُدارُالمعرفة،ُبيروت،1ُط

 .32-97دارُصادر،ُبيروتُصُ ،ديوان السموأل بن عاديا( 6)
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  لوح صرررلح  1شرح  تحقيقرم مقمرل ونحرت ط     ديوان انفووااانفاد    -

 (1). 55-56  ص ص1991بقحتت  

 ذ كرت األبيات  األربعة التي اعتمدناها في البحث. (0)،(ديوان الُحطيئة) -

ـموأل، وعل ـق (6)()ديوان األعشيى - ـر ي  بـن الس  ، ذ كـر األعشـى فـي قصـيدته ش 
 فيُآخرُالبحث. وقد اعتمدنا القصيدة والتعليق م لحقاً  عليها،

  وسينتِفع البحُث بما يتقاَطُع معه من هذه الّدراسات. 
ل  المبحث األوَّ

 اللّي في الّنّص التمثيل الدّ 
ـ عـي  للحيـاة،ييتشـك ل الـن ص  أساسـًا فـي الواقـع ال ب ر  بـثالث مرا ـل  ت ـى ويم 

ٍق كالمي  من وق؛ فهو ف ي المر لـة األولـى صـورة واقعي ـة طبيعي ـة مـن يتجل ى في ن س 
فـإذاُانتقلـنُ ،الـنصَّ المن ـور :سـم يه فـي هـذا البحـثياة، وهذا مـا ن  ون والح  و ر الك  ص  

،  تها مراكز  رسم  ُوماغُاإلنسان،ُهذ  الصورة إلى دِ  ـق خـاص  ماغ في ن س  الوعي في الد 
. :ينا سم   للي   الن سق الد 

ماغ هــذا الن ســق الــد   ويصــوغ   ــة باللغــة التــي  للي  فــي قوالــب  الــد  تركيبي ــة خاص 
للة، وقد سم ينا   يتكل مها صا ب   ماغ، فتتشك ل للن ص  صورة تركيبي ة مشحونة بالد  الد 
ماغ فـي أقـرب لة:ُ فيُهذ ُالمُر ، وهنـا يتمث ـل الـنص  مسـ ورًا فـي الـد  ق الت ركيبي  الن س 

. إلـى ذلـ  بقولهـا إن رالعم ـل  وقـدُأشـارتُجوليـاُكريسـ ينا صورة مـن واقعـه ال بيعـي 
                                                 

ُط األودي، ديوان األفوه( 1) ُالتونجي، ُمحمد ُوتحقيق 1ُشرح ُبيروت، ُصادر، ُدار ُص1773ُ، ،
 .33-35ص

 .023،ُص1753،ُتحقيقُنعمانُأمينُطه،ُم بعةُمص نىُالبابيُالحلبي،ُمصر،ُديوان الحطيئة( 0)

 ، تحقيق، محم د محم د  سين، المكتب الشرقي للنشر والتوييع، بيروت. )د.ت(.ديوان األعشى( 6)
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هـة الـذي ي مـار س  داِخـل  اللسـان، وي  ـرح  علـى خـم   المتعل ق بالت مييز والت نضيد والم واج 
ِلي ة وم ب ْني ن ة ن ْحوي ار الذات الم تكل مة سلسلة دال ة تواص 
(1). 

ن  ي   ،وفــــي المر لــــة الث الثــــة ــــق المكــــو  ن  ه فــــي قوالــــبِ التركيبــــي  قوالب ــــ نسِ  المكــــو 
ماغ، فيتشــك ل الن ســق  ا ـوتي  فــي الـد  ــ لص  ، ويتكن  ـوتي  الن  ـق بتمثيــل الــن ص   ل جهــاي  الص 

ــــان أنر دراســــة الكــــالم المن ــــوق ه الكالمي ــــة المن وقــــةفــــي صــــورتِ  ــــام  س  ؛ ويــــرى تم 
مة ل ب د  منها لدراسة األنِظمة )القواعد( اللغوي ة، أو بعبارة أخرى لدراسة  المسموع م قد 

ــي يشــتِرط  رأن ي بقــى ب حث ــه م حصــوًرا فــي أبنيــة (0)اللغــة ننِســهار ؛ ألن  ِعلــم  اللغــة النص 
الن صــــوص وصــــياغاتها، مــــع إ اطتــــه بالع القــــات التصــــالي ة والجتماعي ــــة والننســــي ة 

العام ةر
للي  في نص  تميم على الن حو اآلتي: مكن أْن نقرأ أبعاد  وي  ،ُ(6)  الت مثيل الد 

 هالّنّص وهندستُ  بناءُ  -أ

كة؛ُقـــرات متماِســـنا تمـــيم بـــن جميـــل فـــي ثـــالث فِ شـــاعرِ  لـــن ص  خ ـــاب  مث ـــل ا
ـاعر مـع المـوتواجهـة؛ م  ( مر لـة الم  7-1)األولىُاألبيـاتُ قرة  فمث لن النِ   ،واجهـِة الش 

لَّــن هــذ  الم   ل جملــة مــن خ ابــه:وقــد تج   (،أرى المــوت)واجهــة بقــول الشــاعر فــي أو 
ة المـوت قبـل لمعتِصـواجهةُتميمُمـعُاوينقلنا الن ص  بعد ذل  إلى م   ـز ع ـد  هَّ م، الـذي ج 

.ُولـمُ(ر ظن ـي أن ـ  اليـوم  قـاتلي!أكب ـ) وقد عب ر الشـاعر عـن ذلـ  بقولـه: ،لةُتميممقاب  

                                                 
، دار توبقال للن شر، الدار البيضاء، المغرب، 1ر،ُترجمةُفريدُالزاهي،ُطعلم النص ينا،ُرجولياُكريس( 1)

 . 3ص ،1779

ان، ر0) ،1735ُ،ُالقاهرة،6ُر،ُالهيئةُالمصريةُالعامةُللكتاب،ُطاللغة العربّية، معناها ومبناها( تم ام،  س 
 . 79ص

ُر( 6)   ُديترُفيهفيجر، ر،ُترجمةُفال ُالعجمي،ُجامعةُغة النّصيمدخل إلى علم اللفولنانغُهاينهُمن،
 .11هـُ،ُص 1717المل ُسعود،ُ
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ر    ي نِلن  منه أ د من الن اس.  المعتصم  بأن  أمر الموت بيد الله ل ينس  تميٌم أْن ي ذك 
ــــن  الــــن ص  ب   ــــ   م كَّ باطــــة ج  ل  مــــة، ه تميمــــًا ِمــــن اســــتعادة ر  أِشــــِه بعــــد  هــــذِ  الم قد 

ل الموقف من مواجهٍة مع  المـوت إلـى مواجهـِة فـي مجْ  ِلـِس قضـاء، فاست اع  أْن ي حو 
ت ــ ؟)مُيســأله:ُفتــذك ر أن  المعتِصــ ج  ــذرك  عــن الجريمــة التــي ارتكبتهــا، ومــا    (،ُمــا ع 

ــبِ ْدلي ل يســت يع أيُّ إنســاٍن أْن ي ــ)فيجيــب: ــ أو رٍ ذْ ع  ــة وس  ج  م ســل ٌم بــين  المــوتُ ق  يْ   
ينْيـه! ر المعتصــم  بأنَّـه مـن قبيلــة عزيـزة، ل (.ع  ـرأة، في ـذكِ  تقبـل  أْن ي ــِذلَّ  ويـزداد تمــيٌم ج 

يق. لَّ في و جِهِه السَّ  أ د  أفرادها ف ي ْسك ن  إذا س 
ــضــيق الــنصُّ إلــى الم  ( ي  3-5ألبيــاتُ)اوفــي المر لــة الث انيــة  را  واجهــة عنص 

فاع عـن  ياتـه؛ إن هـم صـبي ت هجديدًا ي مك ن تميمـًا ِمـن ا فهـوُلُيلـافُمـنُالمـوت؛ُ ،لـد 
ٌر محتــوٌم مــن اللــه، وكــلُّ مللــوق سيصــل إلــى قــد   ألن ــه يعلــم   ــد  ر ُهــذاُفــيُأن  المــوت ق 

ــاعر هنــا البيــن ) دة.حــدَّ م   لحظــةٍ  مــة ثانيــة تت5وقــد وظ ــف الش  رُمــعُاف  ضــ( ليكــون مقد 
ــ مــة األولــى ليجع  مــة  ل موضــوع  المقد  ــد لــه  اســ   تمتتلــ  المقد  مــع الموضــوع الــذي تمه 

مــة مــة المن قي ــة، فــألق ،هــذ  المقد  ي ِته فــي ببحيــاة ِصــ ىاســتناد الشــاعر مــن هــذ  المقد 
توا ولِكنَّ خلني ِصبي ًة.... فإْن ِعْشن  عاشوا....)وجهُالمعتصم:ُ  .(واْن ِمنُّ م وِ 

ــاعر إلــى المعتِصــ  قــد قتلــن   م: إن ــ  إْن تْقت ْلنــي فإن مــا تكــون  وهكــذا يــو ي الش 
همُالـذيُعـيلِ هم علـى م  اللـه، مـن  سـرتِ  أن تـتلل ص أمـام   ي تي معـي، ولـن تسـت يع  ِصبْ 

 الحياة. ة  ي  وكرام  ي م ن لهم ل قمة الع  
ص الن ص البين     ـابُللمر لـةُاألخيـرةُمر لـةُمـامن هـذا اللِ  األخير وخ ص 

ر  عـن موقـف الن ـاس منـه بعـد م ،بعد  الموت اعر تصو  م الش  ونجـد ُهنـاُ ،هوِتـوهنا يقد 
 م:جري  وارًا داخلي ًا مع المعتِص ي  

تـيُفـي فريـق أهلـي وأ ب   المـ منين؟ أتكـون   مع  أي  فريق ستكون  أنن يا أمير  
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؛ فـي النريـق الـذي ينـر   كـرم رو ـي؟ أم سـتكون  الذين يـدعون اللـه أْن ي   ـرُّ ح لمـوتي وي س 
ـــاة؟ مـــاذا ســـترب   إذا ق ـــد الحي ـــه تلل ـــص مـــن وجـــودي علـــى قي ـــا م ْعت ِصـــم؟ تلت  ألن  نـــي ي

ث لْتها ثالثة  ضمائر أساسـي ة هـي:  ويال  ، أن  هذا النص  قد ب ني على ثالثة أعمدة، م 
ــْوت( ،أنــن  )المعت ِصــم( ،أنــاُ)تمــيم( )الم  ، فضــمير المــتكلم ب نــي عليــه الــنص  بر م تــه ه و 

يِفي   ة واِضحة وهنا يرجع الشاعر كما يقول محمد منتاح ر إلى النِدما  في خ ابه بك 
 .(1)وصريحة عن طريق اسِتعماله لضمير المتكل مر 

ـــي  :)أنـــا ي ْغِلـــب  الضـــمير ، فهـــو ي غ   تمـــيم( علـــى بـــاقي الضـــمائر فـــي الـــن ص 
تــركت هم  –أعلـم   –أمـوت   –أتلن ــن   –يال ظنـيُ –)أرى : مسـا ة الـن ص  فــي األفعـال

...( –أذود   –ِعْشــــن   –أ ْنعــــى  -أراه ــــم –أْســــك ن   -  أن  ضــــمير   ،  مــــا نالِ ــــك ،ِمــــنُّ
: قـد غ  ـى مـع األسـماء والحـروف األبعـاد   المتكل م )أنا: تميم(  الن نسـي ة العميقـة للـن ص 

ز عــي –قــاتليُ –ظ ن ــي ) ْلنــي  –إن نــي  -ج  ــأن ني...( –خ  وهــذا الضــمير ريكــون لألنــا  ك 
ــٌة كِدللــة الك ِلمــة فــي الــن ص، فك مــا أن ســياق  الــن ص  هــو الــذي ي د  فيــه للــة خاص  حــد 

م  بم عاٍن أخرى في ن صوص أخرى، كـذل   األنـا  مدلول  هذ  الكِلمة،  ت ى إنها لت ست لد 
ر ة في هذا الكل  يكون له ِدلل ٌة خاص 
(0) . 
ًة وا دة ذ ِكر  في قول تمـيم: أكبـر )المعتصم( مر   وقد ظهر  ضمير الم لاط ب

ــ ،ظن ــي )أن ــ ( اليــوم  قــاتلي ــريحة والمجايي ــة علــى بأســمائهُال ر المــوت  فــي  ــين ظه  ص 
ـْيق   -المنايـاُ يق  س   -ي ال ظني –كاِمن  –اآلتي:ُ)ُالموتُحوُالن   ل ـيَّ السَّ ـل  ع   - ي س 

ـم من تِ نه  وي   الر دى...( –أموت   هـا مـع  ركـة األفعـال، أن  مائر وتوييعِ كرار هـذ  الض 
                                                 

ُدارُالتنوير،ُطتحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص(ُمحمد،ُمنتاح،ُر1) ُلبنان؛1ُر،ُ ُبيروت، ،
 . 092،ُص1735المركزُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُالمغرب،ُ

،ُمصر،7ُر،ُدارُالمعارف،ُطلفّني في الشعر خاصةاألسس النفسّية لإلبداع ا(ُمص نىُسويق،ُر0) 
 .  106،ُص1737
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اعر ي   راع بينه وبين المـوت.  المعتِص ْلرِ ريد أْن ي  الش  ـاعر  م من  ْلبة الص  ويمث ـل الش 
ــ ،اإلنســان هنــا أمــل   ــوطمو   فــي أن يصــ ف  المعتصـــم     ه فــي إدامــة الحيــاة، وي م 

ــــ ه ِليعيشــــوا عبِ الحــــاكم  ولــــيُّ أمــــر الن ــــاس إلــــى جانبــــه، وأْن يــــذود الــــر دى عــــن أفــــراد ش 
ـاعر  مـع ِصـبي  نكمـاُي (ةضين بنعم  خافِ ) صـيبُإنهـا قضـي ة اإلنسـان إذن؛ ي   ،تهعـل الش 

ـــصـــاوي   ئ،وي لِ ـــ ـــى عـــن كرامِت هُه اإلنســـاني ة وادامـــة  ياِتـــرع المـــوت، ولكن ـــه ل ي ت لل 
 الكريمة.

 المعرفّية والّنفسّية في الّنّص  األبعادُ ا-ب
ل تميم بمرجِ  يني ة متوس  قدي ة الد  ـر  عي ته الع  وأيُّ ) رُذلـ ُفـيُقولـه:تْين، وقـد ظه 

ـا قضـى الل ـه  ي نلـن   ْعل ـم  أنَّ المـوت  (،ُ)امرىٍء مم  قَّـن   وانَّنـي أل   ُوهكـذا نجـد   (.شـيٌء م   
ه رسـالة تلويـٍق مــن فـي ننِســ ثُّ ويب ـ م،كة مـع المعتِصــالديني ــة المشـتر   العقيـدة   ر  يسـتثمِ 

ويستمر  في  ،ينجو منه أي  محكوم م،ُمثلماُلينجو منه أي   اكِ  قضاءُاللهُالذيُل
: إن   تعلم   دة بـين  ي ـد ي اللـه، في لحظٍة محـ م كما أعلم أن   لواقفٌ أي ها المعتِص  البث  د 
وقـد ي ـدر ك فيهـا بـين  ي ـدْي ؟  حظـة ال تـي أقـف  ل له إذا سـأل  عـن هـذ  الل  فماذا أنن قائِ 

مــن موِقــف الشــاعر أنــه أراد أن يكِشــف عــن مكنونــات ضــمير المعتِصــم، ولكنــه فــي 
ــدا  ، كمــا يــرى بــارتن  ــمير م  ا ِبِنــد، فعنــدما يتجــاوي الض  الوقــن ننِســه يقــف للمعتِصــم ِنــد 
ـــلص   ــل علــى ل ـــوم وت قريــع اآلخــرين تقريًعــا عنيًنــا، ي صــِب   الش  ــز الث ق  ضــع م رك  رفــي و 

ــــِة: وأنــــن كــــذل ر ج  ــــِة ِبح  ل ــــة المعروف  ــــًة للم جاد  ع ْرض 
، وهكــــذا كــــان موقــــف الشــــاِعر (1)

 لحاِكم.الم حكوم مع الم عتِصم ا

                                                 

رُ،ُترجمةُعبدالمحسنُسالم،ُمكتبةُآفاق القيمة، دراسة نقدية للحضارة اإلنسانية( رالف بارتن بيري، ر1)
سة فرانكلين لل باعة والنشر، القاهرة، نيويورك،  ،1733ُالنهضة المصرية، بالشتراك مع م س 

 . 057ص
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بـــرى، وأن  لـــدى اإلنســـان اســـتيـــدرِ  ـــاعر أن   يـــاة اإلنســـان قيمـــٌة ك  اُعدادً ك الش 
فاع عــــن هــــذ  القيمــــة ــــة  ؛ف ري ــــًا للــــد  ولــــذل  نجــــد  يحشــــد كــــل  قــــوا  العقلي ــــة والعاطفي 

ـاً لمتِ  فاع عـن  ياتـه، فيقـول م ْحت ج  دمة، وتجاوي الرُّعب؛ للـد  عنـدُ يـابُ صاص الص 
ة:  جَّ  الح 

ةٍ  ج  ْن ذا ال ذي ي دلي بع ذٍر و   ؟وسْيق  المنايا ب ْين  عين    وم   يِه م ْصلن 

تْين، وأجرى بـه نـوعْين مـن الم  استلدمُ كاشـنة العقدي ـة الن ص  النعل )أرى( مر 
ــيق والن  )والوجداني ــة؛ فنــي قولــه:  مُإشــارة إلــى أن  المعتِصــ (، ــعأرى المــوت بــين الس 

ة  الموت لقتله قبل  م حاكمته، وفي هذا م لالنٌة للعقيـدة ال تـي يمث لهـا المعتصـم،  أع دَّ عد 
إضافة إلى أن  هذا  ،ي  ياة الن اس؛ ألن ه أمير الم منينوهوُالمس ولُعنُت بيقهاُف

لوك يثير   اعر ال تي يعِ  الس  ز  عليها أْن يتعر ض أ ـد  أبنائهـا إلـى مثـل  فيظة قبيلة الش 
ْنــض  التــوت ر، ولكــن إثــارة  هــذاُالموقــف ــلوك هنــا، ل يكــون خ  ، روبهــذا فــإن غــر ض  الس 

توا بية كـأن يخلنـي ِصـ) وفـيُقولـه:(،1ُ)التوت رر ـو  م شـوا تلـ   الو جـو   وص   (،أراهـم وقـد خ 
صـــل ى اللـــه عليـــه وســـل م، فـــي إدارة هـــذا  رســـول الل ـــه، خلينـــة   م  إشـــارة إلـــى أن  المعتِصـــ

ــاعر المجتمــع، هــو المســ ول عــن هــذ  الم   صــيبة الجتماعي ــة التــي ســتحل  بأســرة الش 
 وته.وقبيلته بعد م  

 االنسجام والّتماسك في الّنّص  - 
ــــ ــــاجع  عُعنهــــا،ُدافِ عر  موضــــوع  أطناِلــــِه ل ــــبَّ قضــــي ته اإلنســــاني ة التــــي ي ــــل الش 

ــ ــة والنني ــة فــي نْســع كــل  طاقاِتــووض  ــة والعاطفي    هــا ِبإ كــامٍ ثــم  رب   ،هــاج كلماتِ ه العقلي 
 ه:وتِ ه وم  بموضوع  ياتِ 

                                                 
 . 59ر،ُدارُالمعارفُبمصر،ُصاإلبداع والتوتر النفسياميُالمال،ُر( سلوى س1)
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<< إذا  ةً بيَ لفيي ِصي<< ولكيّن خَ  عي من أن أموتوت << وما جزَ أرى المَ )
اعر تمثياًل دللي ا لع   التركيبي   فجاء الن سق   (.ِميُّ ُمّوتوا ِعشُي عاشوا << وإنّ  قل الش 

ــاً  ،هوعاطنِتــ ــًا لكــل  ال  اقــات الكامِ  ،وبث ــًا فن ي  فالن ســق  عنــد  ،هنــة فــي أرجــاء ننِســوجمالي 
ناِصـر، أو بم وِقعــه  ي منـى العيـد، ر يكت ِســب  قيمت ـه داِخـل  الِبنيــة، وفـي عالقتـه بب ِقي ــة الع 

ة ـقهار  في شبك  نس  العالقات التي تنتِظم  العناصر، والتي بها تـنه ض  الِبنيـة  فت نـِتج   
(1)ُ،

للي   عمد  ي الن ص  وبهذا نرى أن  ؛ لي جل ي  فيه ف ْيض  التنصيل الـد  إلى التوسيع التركيبي 
ولُ ه وقلبه؛ إن ـه يـرى المـوت /ل  في عقلِ ال ذي ي ْنب ِجس  من ال  باق الن نسي  الذي يشتعِ 

رُوهوُه الموت / ول يست يع أن يصبِ ر وهو يواجِ أن يصبِ  ويست يع   ،ريد  أْن يموتي
ر فــي معظــم  عون المــوت.صــارِ يــرى أبنــاء   ي   ولعــل  هــذا الت وســيع الت ركيبــي  الــذي تكــر 

كـــة الن نِســـي ة  ْســـم الحر  أبيـــات القصـــيدة يعمـــل رعلـــى ت عميـــق الـــد للت، وي ســـاِهم  فـــي ر 
اعررالم ض  ِربة التي ي عان  . (0)ي منها الش 

ــ ــع الــن ص  المصــدر األصــلي  )الم   ؛)أْن أمــوت( ه مصــدرًا مــ و لً وت( فجعل ــوس 
عُر علــى المــوت ول يجــز  ي هــذ  اللحظــة الر اهنــة يصــبِ فــعــل المضــارع بأن ــه شــير بالنِ لي  
ع موضوع قناعتِ  ،منه داته بقد  ووس  ...( ِلين ـِزع  :ر الله بثالثة م  ك  علـم  / أن   ) إن ي / أل 

ك ون بقدرتِ الش   من ن   برنوس الذين يش  بـيِ ن  وجاء بعد ذل  بالسـتدراك لي   ،ه على الص 
ــس  بكــرامتهم   تنتهــي  ينمــا يِصــصــبرِ  أن   ــدود   ل الل  ــر إلــى  يــاة أطنالــه والــى الم 
، فم نردات  الـنص  يأخذ الن ص  مدا  في التوسيع والتنصيل ،وفيُهذاُالمقام ،اإلنساني ة

ـــد  عنـــدُتمـــيمُرصـــا ـــْد تت وال  رت شـــب كة م ِشـــع ة مـــن المعـــاني واألخِيلـــة والم شـــاِعر، لـــم ت ع 

                                                 
 .60،ُص1735،ُبيروت،6ُر،ُدارُاآلفاقُالجديدة،ُطفي معرفة النّص ي منى العيد، ر (1) 

 .093،ُص1779،ُالقاهرة،1ُر،ُمكتبةُمدبولي،ُطاالغتراب في الشعر األموي فاطمةُالسويدي،ُر (0) 
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هدر بر، والج  ْسب، بل أصبحن تت وال د  في الت أم ل والو عي، والص  انِنعاِلي ا و  
(1) . 

اعر م   ( علـى  (،ولِكـنَّ خلنـي ِصـبي ةً ) كًا بقوله:ستدرِ ان لق الش  م خبـر)لكن  فقـد 
ــأطنالــه مــن ننِســ عليبــي ن أهمي ــة موِقــ ها؛اسـمِ  هــر ،ُوهــوُعنهم بظ  ه؛ فهــم يلــوذون مــن ض 

تــه تــه ويحمــيهم بقو  ــدًا بقولــه ،يرعــاهم بأبو  ق ــد ) :ثــم  قــر ب  الماضــي مــن الحاضــر م  ك 
امع في لحظة هذ  المحاك   (تركتهم مة الر اهنة إلى وعي صورة الحسرة التي ليمك ن الس 

ه ْم ِمـْن )الحالُألطناله:ُ تها جملة  رسم   ْسـر ٍة تتنت ـن  وأكبـاد  (،ُفــالكلمةُفـيُالشـعرُكمـاُ  
ــة مــن األصــوات، تــدل  اصــِ ال ا علــى واِقــع أو  ــة متفِلن  يراهــا أدونــيس رليســن مجموع 
ـا  ْدِسـي ة، والعالقـة بـين معناهـا ولْنِظهـا تقـوم  إم  شيء مـا، وان مـا هـي صـور ٌة صـوِتي ة و  

يء، وام ا على اقِتراِنه بالح سر وت بالش  على اقِتران الص 
(0). 

ــ ــاعر فــي تركيــز  ســرة أطناِلــنج  مُوفــيُقلبــه،ُوفــيُه فــي عقــل المعتِصــ  الش 
ــع   وان لــقُمــنُجديــدُإلــىُ ،مــةُوفــيُقلــوبهمرون هــذ  المحاك  قــول الن ــاس الــذين يحض 

ــعِ ب  ــو ري  م ت ش  شــاهدينُإلــىُ؛ ِلينقــل الم  (كــأن ي أراهــم  ــين أنعــى إلــيهم...)تشــبيٍه تص 
ــــبُالــــذيُينتظــــرُأطل الم رِعــــالمســــتقب   ــــر  نال  ب  ــــل  إلــــيهم خ  وكــــأنُدللتُ ،ق ْتلــــه ه إذا ن ِق

 ، ، إلـــى الحاِضـــر المســـتمر  ـــياق ر ت ســـت ْدعي الماضـــي الم ســـت ِمر  التركيـــب فـــي هـــذا الس 
ـــوي علـــى الي قـــين، في صـــِب   الماضـــي ذا ِدللـــة ول يضـــيع   وت ـــدف ع  بـــه إلـــى م ســـت ْقب ل ين  

، ويدخ ل المست قب ل  في داِئرة اليقين  الم جهول للشـاعررالحاِضر 
ـاعر ،ُ(6) ـبُّ الش  ث ـم  يص 

ـورت ْيِن المحتم  ِفكرتِ  خ الصة   ـرط، يمث ـل بهمـا الص  لت ـْيِن لـه ه في قالبْين م تقاِبلْين مـن الش 
ــورة اإليجابيــة  م الص  ِته، فيقــد  ــنها بــثالث صــو   (،فــإْن ِعْشــن  عاشــوا)وأل ْســر  مــنُ رويحس 
                                                 

 . 75،ُص1736،ُبيروت،7ُر،ُدارُالعودة،ُطقدمة للشعر العربي"م(ُعليُأ مدُسعيدُ)أدونيس(،1ُ)

 . 109ر،ُصمقدمة للشعر العربي(ُعليُأ مدُسعيد،ُ)أدونيس(،ُر0)

ر،ُدارُالنكرُالكلمات واألشياء، بحث في التقاليد الفنّية للقصيدة الجاهلّية سن البن ا عز  الدين، ر (6)
مة تصدير الكتاب   . 131ص 1733العربي، القاهرة، مقد 
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ـــةٍ  –خاِفضـــين  ) : ـــوالاأل وهـــو  هنـــا، ي شـــير  إلـــى أ ـــوال  (دىُعـــنهمأذود الـــر   - ِبغب  
ــاعر  ،هــاُوراعيهــاهــا األســرة إْن عــاش م عيل  بالكرامــة والقــو ة التــي ســتحظى  وي ــ خ ر الش 

لبي ة  ورة الس  توا)الص   والـى كـلِ  قائـد يتـول ى اإلدارة   ،ِليو ي  إلى الم عت ِصم(؛ُواْن ِمنُّ م وِ 
م الحيــاة علــفــي م جتمِعــ ــد   ســوة، واكـــرام  ى المــوت، والر  مــة علــى الق  ه، وي غري ــه بــأْن ٌيق 

ــة الذاِتي ــة، وف قــدان الن ــاسِ علــى إذلِلِهــم ،  تــى لكــأن  ر الشــاعر  هنــا ضــِحي ة  ه ــْدِر القيم 
لولر ِقي ة تحتا   إلى    ضِعي ة مأي  قوط في و  عور باألْمن، والس  الش 
(1). 

ـــاعر،   األخيـــر، مـــع ب ِلـــوينقلنـــا الـــن ص، فـــي ســـ رِ  مـــن عـــال ٍم ه اإلنســـان الش 
 فيه اإلنسان  الموت  من أجل الحيـاة، إلـى عـال ِم الللـود بعـد المـوت. ويعـرض   ع  يصارِ 

م الــن ص  نا، ويســتلهِ نا التــي ســتلل د فــي أذهــان أ يــاء الن ــاس مــن بعــدِ ســلوكِ  علينــا ســيرة  
نـاُفـي أعماقِ  نا، نحس  بـه يهِمـس  ه الواثقة بقضاء الله أم اًل يبث ه في ننوسِ من روح ب لِ 

ــْد يقــ لــى نْنِســِه الر  مــة)ول: اعلــْم يــا أخــي اإلنســان أنَّ رب ــ   ق  ْنــن  قــاِدرًا  (ك ت ــب  ع  واْن ك 
لْي .  على ظ ْلِم الن اس، ف ت ذ كَّْر ق ْدر ة اللهِ ع 

 األبعاد الفنّية والجمالّية في الّنّص  -د
ـــاعر فـــي هـــذا الـــن ص  طاقاِتـــ يســـتثمر    مـــالج  ه الق صـــوى فـــي فـــن  التعبيـــر و الش 

ل بهـا للم  تمث ل أعماق   فني ةً  صوير، ليرسم لو ةً الت   رافعـةُعـنُه المعرفي ة والن نسي ة، يتوس 
كــم قبــل الم   ــي ةً رافعــة ياتــه، فــي محكمــة أعــد ت قــرار الح  م ل غــًة نص  ربملت لــف  ، فاســت لد 

للي ة، والتداولي ة، وأبِني ِتها، ووظاِئِنهار ياِتها الن حوي ة، والد  أنماِطها ومستو 
(0).  

                                                 
 .90،ُص1771،ُبيروت،1ُر،ُدارُالجيل،ُطفي النقد األدبي والتحليل النفسينجمُخريستو،ُر( 1)

ر، دراسة م ضم نة لسانيات النص ونقد الشعر، مراجعة نقدّية في الدراسات العربية(ُجميلُعبدالمجيد،ُر0)
 0216عم ان،  ،1في كتاب لساني ات النص وتحليل الل اب، خ ابي، محمد، دار كنوي المعرفة، ط

 .091ص



292

ــن  مــذعورًا؛ ألن ــه شــعر أن ــه وقــع  ُرض علينــا الــن ص  صــو عــر   فــيُ ة إنســان يتلن 
 دمةصورة الص   الموت، فصار يرى الموت  يثما يتلن ن؛ فأدمج   كمين أعد   له جي   

ـــن(ظ  ال ِ ِبصـــورة الر عـــب ) ي   ) أرى المـــوت ( ـــي  الـــنص  وي   ،نـــي مـــن  يـــث مـــا أتلن  ت
ــ هُإذاُع عــن  ياِتــأْن يــدافِ  أن ــه يســت يع   ف  عــر  ويكتِشــنيــق مــن ذ  ه هــذا لي  ة لب ِلــفرص 

ـه الشـاعر كمـا تـرى سـلوى الم ـال ريسـاِعد   ،هي  تماس ُوعادُإليهُوع فالتوت ر الـذي يعيش 
را، أم تعل مـــا، أم أداءر ويســـه ل العمـــل  العقلـــي  ســـواٌء أكـــان هـــذا العمـــل تـــذك 
،ُوبهـــذاُ(1)

ـــه  كشـــف الـــن ص  لب لـــه أن ـــه أســـيٌر فـــي األداء الم نعـــم بـــالتوت ر محكمـــة المعتصـــم، وأن 
ــحــدلي  تِبــأن ي ـ م الـبٌ  ـالح بع  ــن ضــغم الس  تـه عــن الــذ نب الـذي نس  ج  بهُإليــهُذر  أو   
 م.المعتِص 

م،ُه الثقافي ــــة بالمعتِصــــر عالقت ـــه كــــاماًل، ورأى أْن يلتِبــــوعي ـــ اســـترد  األســــير  
ــ م  ه الثقافي ــة ســهْ عبِتــفــأخر  مــن ج   رد ف  ِبصــورة ث ــمَّ أ ،مــةق المحك  اختبــاٍر أطلقــه فــي أف 

 هـــل يســـت يع   تصـــمُوالحضـــور(:عجــا  )بالســـتنهام الســـتنكاري  م شـــيرًا إلــى المال تِ 
ــأ ــٌد مــن بنــي الب   ــة أو ع  ج  م     ذرًا وأنــن تســل م ســيق المــوت بــين عينيــه؟شــر أن يقــد 

ـم  بــالن ني مِ  كـان هـذا السـتنهام   ــنتاً ـالسـتنكاري  الم ْنع  صُا م ك نـه مـن الـت لل ص مـن قن 
ن أْن تكـون وسـيلًة يـتلل ص مِكـع فيهـا الحـاكم ي  خ ـاء التـي وق ـم بأن  األفنهِ  ،ذارالعتِ 

ل ن أن ت  مِكـــم ي  كة بينـــه وبـــين المعتِصـــشـــتر  ف بـــأن  الث قافـــة الم  وعـــر   ،بهـــاُالمحكـــوم حـــو 
شـــج ع الـــن ص  ب   لـــه   ،معـــهُفـــيُوجـــهُالمـــوت ف  المعتصـــم مـــن خصـــٍم إلـــى نصـــيٍر يِقـــ

ِله الجتماأل ، فألقى بِثق   م:أمام المعتِص  اعي  سير 

لى األوِس ب ْوقِ ـــِن ت ْغلِ ـــــــي ع ز  ع  ل يَّ السَّ ـــــــي س    فٌ ــب  م   ك ن  ـــــــِه وأسْ ـــــــْيق  فيـــــــل  ع 

                                                 
 . 017ر،ُمرجعُسابق،ُصاإلبداع والتوتر النفسي( سلوى سامي المال، ر1)
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ـــ إن هـــا قبيلـــة   ولـــيسُمـــنُ ،هـــاالـــذ ل  أليِ  فـــرٍد مـــن أفرادِ  ل موقـــف  األســـير ل تقب 
فكيـق إذا كانـن فـي ِعـز ة  ،هائـل مجتمِعـم أن يسـتعدي  أي  قبيلـة مـن قبمصلحة الحاكِ 

ـورة  ب؟قبيلة األوس بن تغلِ  أضاف الـن ص  إلـى لو تـه النني ـة صـورًة أخـرى ت كم ـل الص 
اعر وِصـبيِته األبريـاء، نقل هـا الـن ص  مـن م   جم لها؛ إن ها صورة  األولى وت   لـِة لي  أسرة الش 

اعر إلى م   األبرياءُ ذا تقول له لء األطنالِ كأن ه ي لاطبه قائاًل: ما م،لي لة المعتِص الش 
تون؟هم وي  شــون وجـوه  إذا ن ِعـي  إلـيهم أبـوهم، وأخـذوا يلمِ  ـاعر   ويلتـتم   صـو   ســير  األ الش 

ــ ي المعتصــم، بصــورة ي ظهــر فيهــا أ اديــث الن ــاس بعــد موتــه، ه النني ــة بــين يــد  عروض 
ل علـى ألسـن ِة هـ لء الن ـاس إلـى قاتـلٍ  وكأنهُيقولُلـه: ظـالم،ُفـيُ ـينُ انظ ـْر، سـتتحو 

ل أنا ـذا نـرى أن رمـا ي عـر ض  فـي العمـل عند كثير منهم إلى قتيِل مظلـوم سأتحو  ! وهك 
ر  ، ولهذا فاألدب أدب  مواقفر  ه، وهو ي ماِرس  تحرُّ النن ي هو الن رد  ننس 
(1). 

 :الّنسق الّصوتي في الّنّص  المبحث الّثاني:

 العامّ  اإليقاعُ  -أوالً  
اعر ق د   ـب   موسـيقي ةٍ  فـي قوالـب   والنن ي ـة   ،والن نسـي ة   ،ه المعرفي ة  تِ ران ظ م  الش  تتناس 

 ويل:حر ال   م ع  تنعيالت الب  

يِق والن  ِع كامِ   ني ِمْن  يث  ما أتلن ن  ظ  يال ِ   ناً أرى الموت  بين  الس 

 ع:وايقاع المقاطِ  ،البين ن  ويْ 
   -ب –بُ/ُبُ – /ُب -- -ب/ُبُ –بُ  //  -بُ –بُ / - -/ُبُ- - -/ُبُ - -ب

ناِعل ْن         /    فعول ْن/ م ناعيل ْن/ ف عول ْن/ م  ناِعل   فعول  / م   نم ناعيل ْن/ ف عول 

                                                 
 .57،ُص1733،ُبيروت،6ر،ُعالمُالكتب،ُطعلم الجمال في الفلسفة المعاصرةعبدالمنعمُمجاهد،ُر (1)
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ــ ِلماِت قــاِطِع ك  ــع  أجــراس األصــوات فــي م  ــِه م  ــق إيقــاع  أنناِس ن أْن مِكــه، وي  ونس 
ـوتي للت   نوض   انسجام   المقـاطع علـى الن حـو  نعـيالت مـع أجـراس أصـواتِ الن سـق الص 

ل: الذي يظهر    في البين األو 
ْو/: فعول نْ  )ء  *     ْل/ م  ْي/: م ناعيل نْ  //  ( / ر  / ب ْي / ن ْس/ س   () ت 
ْن/ ن ْم/: ف عول ْن ( /*    ناِعل ْن( / ِم/  /ُكا ) عِ  /) ِف / و   ن ْن/: م 
ْي/: م ناعيل ْن( // فعول  ( :)  ي  / ل / ِح /*       ) ت / ني/ ِمْن /   
/: ف عول   ( )ُ*    ناِعل   //ث  / ما / ء  /: م  / ل ْف / ف  / ت   (ن) ت 

ــ اُمــعُأنغــامُأصــواتُالمقــاطعُفــيُكلمــاتُمً ا ومنســجِ كً وجــاء كــل  ذلــ  متماِس
ــه. لِ  ِ ك  ــويُّ علــى مســا ِة الــن ص  ــْحر  اللغ  ب  هــذا الس  قياًســا علــى تحليــل  القافيــة، فانســح 

ـــول إلـــى و ـــدات صـــوتي ة، ثـــم األصـــوات فـــي نظـــر مارتينيـــه الـــذي يهـــتم ربت حليـــل ا لق 
تصنين ها والك شف  عن العالقات التي تقوم  فيما بين هـا لت بِنـي الـدوال  فـي اللغـةر
لقـدُ. (1)

اعر في ننس المعتصم ضُتنـبِ  سـبيكًة موسـيقي ةً  ،فـي هـذا المسـتوى النن ـي   ،أفاض الش 
هُبــينُننِســه ومكانت ــة جأِشــه وقــوَّة  هــا رباط ــصــو ر بإيقــاع أنغامِ وت   ،فراتــهبفهــات تمــيم وي  

ـــق ـــ عـــن فـــي أعمـــاق المْعتصـــم اإلنســـان أن  أســـير وطب   ،هوِم ا هـــذا قيمـــٌة إنســـاني ٌة تميًم
ـــر الحيـــاة  بوجودهـــا ،نفيســـة د الحيـــاة بالناِشـــئة مـــن  ،مـــن  ق هـــا أْن تعـــي  لتعم  وِلت جـــد 

ص  ،ُفقيمةُالـنصوراة على مر  الع  يأطنالها الذين ي مث لون بقي مهم اإلنساني ة إدامة الح
ــل عمومــاً  رفــي إلــى الم عنــى الكل ــي للت ركيــبر األدبــي  تتمث  رفــي تجــاوي المعنــى الح 

(0) .
                                                 

،1735ُ،ُدمشق،ُر،ُترجمةُأ مدُالحمو،ُالم بعةُالجديدةمبادئ اللسانّيات العاّمةأندريهُمارتينيه،ُر(  1) 
 .57ص

ُر (0) ُعبدالبديع، ُالنهضةُالتركيب اللغوي لألدب، بحث في فلسفة اللغة واالستطيقال ني ُمكتبة ر،
 . 163،ُص1792،ُالقاهرة،1ُالمصرية،ُط
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ن   ولهذاُفقد اِعر   تمك  منُإجبارُالمعتصـمُعلـىُالختيـارُ ،في هذا المستوى النن ي   الش 
 لود.ن الل  أو لحْ  ،هبِ عْ ن الموت ألفراد ش  لحْ  :ينبين لحن  

وسيينحّللها تحيييي تابتهــا المق عي ـــة، وك ،كرُكلمـــاتُالقافيــةكتني هنــا بــذِ ســن  ُو
  :والقافية قطعيّ عنوان الّنسق المَ 

كلمــــــــــــــــــــــــــــــاتُ الر قم
 القافية

 الكتابة المق عي ة          

 /َ   –/ُتَُ   –ف/ُفُ َ   –/ُلُ َ   –/ُتُ َ   –/ُءُ أتلن ن     1

 / َ   –/ُتَُِ  –فُ/ُلُ َ   –/ُيُ   ي نِلن     0

 /َ   –/ُُتَُ   –صُ/ُلُ َ   –/ُُمُ   م ْصل ن     6

 / َ   –/ُُتَُ   –سُ/ُكُ َ   –/ُُءُ أْسك ن     7

 /َ   –/ُتَُ   –قُ/ُقُ َ   –/ُءُ َ   –مُ  م   ق ن     5

 /َ   –/ُتَُ   –تُ/ُتُ َ   –/ُفَُ   –/ُتَُ   –/ُتُ ت ت ن تَّن     3

توا   9 و   /َ   – َ   –/ُتُ َ   –و/ُو َ   –/ُصُ    ص 

توا   3  /َ   – َ   –/ُتُ َِ  –و/ُو َ   –/ُمُ   م و 

 /َ   –/ُتُ َِ  –شُ/ُمُ َ   –/ُيُ   ي ْشِمن     7

 (1الجدول رقم )
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 :الّداخليّ  اإليقاعُ  -ثانياً 
 وزيعالتّ  ةُ إعادَ -أ

ـعوري ة ي   فقات الش  عري  للـد  ه الش  اعر عملي ة إعادة الت وييع لت ويع نص  جري الش 
ــالن نســي ة التــي تصــد   م  مُمــعُل لتنســجِ ر عنــه مــن نا يــٍة، ومــن أجــل ت ويــع كلمــات الج 
ين  كمـــا يـــرا  القيســـي  ر هـــو هـــذا الت نـــاظ ر ه مـــن نا يـــة أخـــرى وين البيـــن وقافيِتـــ ، فـــالو 

ــِجمة  ِمجــة فــي موســيقاها الداِخلي ــة الم نس  ــة فــي ظاِهِرهــا، والم ند  تيــب  لموســيقى اللنظ  الر 
ــــة الت نعــــيالت الع روِضــــي ة موســــيقى الــــوين  ــــث  ت نب ِعــــث  مــــن مجموِع ي ــــى،    مــــع الم عن

ي نه ال :،ُ(1)شاعرُللقصيدةرُالم لتص  بالب حر الذي ي ع   ومن أمثلة ذل  في الن ص 

بيييييييييييَن أرى المــــــــــوت  ) ( كامنــــــــــًا  -
 الّسيييييييييييييييييييييييييييييييِف والّنطييييييييييييييييييييييييييييييعِ 

ــ -  اليييومليُظن ــي أن ــ  ) ( قــاتِ  ر  وأكب 
مّميييا قضيييى ن  ىٍء) ( ي نِلـــوأيُّ امـــرِ  -

 الّلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهُ 
ـــ - فيييْوَق  ن  ْيق  المنايـــا ) ( م ْصـــل  وس 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهِ عينَ 
َعلييى األوِس بييِن  فٌ وِقــز  ) ( م  يِعــ -

 بَ َتْغِليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ـْيق  فيـِه  - ل  ) ( السَّ ْوِقٌف ي س   َعَلييَّ م 

 ن  وأْسك  

 
 
 
 
 
 

( بييييَن الّسييييِف والّنطيييعِ أرى المـــوت  )
 كامنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــ ــــــي أن ــــــ  ) ر  وأكب   ليقــــــاتِ  اليييييييوم(ظن 
ــمّمييا قضييى الّلييهُ ) ىءٍ امــرِ  وأيُّ   ن  ( ي نِل
 ن  ( م ْصـل  فيْوَق عينييهِ ْيق  المنايا )وس  

ْوِقـفٌ َعليى األوِس بيِن َتْغِليبَ ي ِعز  )  ( م 
ــــــل  ) ْوِقــــــٌف ي س  ــــــْيق  فيــــــهِ َعَليييييييَّ م   ( السَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك    ن  وأْس

 

                                                 
،1797ُر،ُدارُالحريةُلل باعة،ُبغداد،ُ"تاريخ األدب العربي قبل اإلسالم( نوري  مودي القيسي، 1)  

 . 167ص
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م  مــثاًل ي  البيــنُاألولُ  ُفــيد  فنِجــ ــدمة والرُّعــب  المكــان   قــد  ــبَّب  لــه الص  الــذي س 
يقِ  ملة  من نا ية أخرى ي  ونجد   ،والن  ِع( وهو) بين  الس  مُمـعُلتنسجِ   و ع كلمات الج 
ـاعر ووجداِنـاللغوي  والنن ي  مع و   ل اإلبداع  وبذل  يتكام   ،هوين البين وقافيتِ  ه؛ُعـي الش 

ـــ ـــبَّ هـــذا الت كام  ـــي ووجداِنـــل فـــي ع  ليص  ، ذلـــ  ألن  ر ركـــة  عـــيه بشـــنافي ة وو  قـــل المتلق 
د الجديد،  الشاعِر في عملي ة اإلبداع إن ما هي مدفوعٌة نحو الت نظيم، تنظيم هذا المشه 

ــعري الــذي يحملــهرأو هــذ  التجربــة التــي هــي ِنتــا   تجــِرب ت ي ،ُ(1) ن، داِخــل  اإلطــاِر الش 
هُبـــينُو)بمكانِتـــ ،ذكيرُ)بقضـــاءُاللـــه(الز مـــان )اليـــوم( والت ـــ عيـــد الـــنَّصُّ توييـــع  وهكـــذا ي  

للـة فـي و   ،ه(قومِ  وتي  بتمثيـل الد  اُم( تماًمـجـدان المتلق ـي )المعتِصـويتكن ل الن سق الص 
ــاِعر ووجدانــه.  عر  هنــا كمــا يقــول مصــ نى ســويق فالشــامثلمــا أ ْنِجــزت فــي عقــل الش 

وِلـه بأوصـاف جديـدة، لكن هـا هـي التـي تـأتي إليـه  قائع من    رل يقصد  إلى وْصف الو 
 .(0) اِمل ًة هذ  األوصافر 

 : قطعيّ المَ  الّنسقُ  -ب
 قطعيّ عملّية اإلدماج المَ  - 1

 اإلدماج المقطعّي          الكلمات 

 لُ/(ُموت: –/ُرل(ُموتُ<ُُأُ) َ   –/ُاَُ   – َ   –أُُ)رُ   وت  أرى الم   1
، و ذف همزة الوصل و ركتِ  تقصير     .هاالمد 

   ل / (: ََ  –/   ل /( < ) ََ  – / ا – ََ  –/   ) ق قضىُالله 0
، و ذف همزة الوصل و ركتها تقصير    .المد 

                                                 
 . 071ص ،ُمرجعُسابق،ُاألسس النفسّية لإلبداع الفّني في الشعر خاصة"،ُرمص نىُسويق  (1)

 .077ص،ُمرجعُسابق،ُاألسس النفسّية لإلبداع الفّني في الشعر خاصة(ُُمص نىُسويق،ُر0)
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علـــــــــــــــــــــــــــــــــىُ 6
 ساألوْ 

 (: لُ/ َ   –( < ع  ) ل لُ/ –/ُاُ َ   – َ   –ع  )ل 
، و ذف همزة الوصل و  تقصير    .اه ركتِ المد 

 ســـــــــــــــــــــــــــــيق   7
 ناياالم  

 (:لُ/ َ   –(ُ<ُ)ُفُلُ/ َ   –/ُاُ َ   –)فُ سي
 ها.همزة الوصل و ركتِ  ف   ذْ  

 (:لُ/ َ   –(ُ<ُ/ُكُلُ/ َ   -/ُاَ   –)كُ أن أن   اليوم 5
 همزةُالوصلُو ركتها. ف   ذْ  

 (: لُ/ َ   –/ُنُلُ/(ُ<ُ) َ   –/ُاُ َ   –)/ُنُأنُ وت  أن  الم   3
 .هاالوصل و ركتِ  ةُزهم ف   ذْ  

 (: لُ/ َ   –/ُكُلُ/(ُ<ُ) َ   –/ُاُ َ   –)/ُكُ تل  جو تل  الو    9
 ها.ة الوصل و ركتِ ُز ذفُهم

 (:ل/ َ   –(<ُ)ُ/ُدُل َ   –/ُاَُ   –)/ُدُيبِع   يبعدُالله  3
 ها.ة الوصل و ركتِ ُز ذفُهم 

يق 7 ُ<ُ)ُ/ُنُ َ   –/ُاَُ   -)/ُنُبـــيُ بين الس  ُ َ   –/ُاُ-لُ/ُ(  سُ/( 
 (: س/ َ   –/ُنُ<ُ)

ـــ الـــالمُبتحويلـــهُإلـــىماثلـــةُم   ـــماِثـــوت م  ص  تُالـــذيُُول للص 
 ةُالوصلُو ركتهاُزبعد ،ُو ذفُهم

نــــل/(ُ<ُ)َُ   –/ُاُ َ   -ل/(ُ<ُ)ُ/ُو َ   –/ُاُ َ   -)/ُو والن  ع 12
 ن/ُ(:ُ َ   –/ُو

ـــم   ـــماِثـــم   وتماثلـــة الـــالم بتحويلـــه إلـــى ص  تُالـــذيُُول للص 
 هاة الوصل و ركتِ ُزبعد ،ُو ذفُهم
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رُ/ُ(ُ َ   –/ُاُ َ   –لُ/ُ(ُ<ُ)ُدُ َ   –/ُاُ َ   –)دُ أذو الر دى أذود   11
 رُ(:ُ َ   -<ُ)ُ/ُد

ــبتحويلــه إلــى صــوت م   ماثلــةُالــالمم   ــامن الــذي ماِث ل للص 
 ها.الوصل و ركتِ  بعد ،ُو ذفُهمزة

 ( 2الجدول ) 
ــي   م   ،  ال   فــيُآخــرُالكلمــةُالتــيُ المق ــع الــذي يقــع   ج  أن  العربي ــة ت ــدمِ  ،ممــا تقــد 

ق الكلمتــان مت صــلتين كأن همـــا ن  ــع ) ال( التعريـــق، فت    ــ)ال(ُالتعريــقُفــيُمق ق  تســبِ 
ــوينــت   ،كلمــةُوا ــدة ــه الــالم  واِ ــ عٌ ج عــن هــذا اإلدمــا  مق   ــد أجراس  د بإيقــاع جديــد تو  

،ُيـوم...( إن   اليوم / إن ك ـلْ  -م وت  كما يتجل ى في مثل:)أرى/ اْلموت / أر لْ  ،القمري ة
يـرى شـكري عي ـاد عـن رطـول الم ق  ـع مـن ناِ يـة،  فاخِتالف  م واِضِع الن بر اللغوي  كمـا

ــــعر أنواًعــــا مــــن  ــــق  فــــي الش  وعــــن م واِضــــِع الن بــــر الع روضــــي  مــــن ناِ يــــة أخــــرى، ي لِل
اإليقاعات الم لتِلنة فوق  الوين الع روضي  الثابنر 
مسـي ة؛ُ(1) فإن هـا تنـو ع  ،أم ا الـالم الش 

وت الذي يق  أجراس  اإليقاع بم ماثلتِ  سيقُ دها، كما يتجل ى في:) بين )ال(عُبعها بالص 
ــــيق...( ــــْذًبا < بيــــن ْس/ س  نًُّمــــا ع  ــــا أن يكــــون تر  ، فاإليقــــاع   ســــب ساســــين عســــاف رإم 

ر  ـن ٍج، أو تـوت ٍر داِخلـي  ـا أن يكـون  تعبيـًرا عـن تش  هاًل، وام  وس 
ـوقـدُ (0)  اً هـذا واِضـح رظه 

اِبق. الثاني دولجفيُال  الس 
 في الَعالَمة اإلعرابّية إعادة الّتشكيل الَمْقَطِعيّ  -0

ــ  عالقــة الكلمــة بمــا  اإلعــراب   يقــوم   فــي العربي ــِة بوظينــٍة تمييزي ــة دللي ــة توض 
                                                 

 . 121،ُص1733،ُبيروت،1ُر،ُدارُالمعرفة،ُطموسيقى الشعر العربيشكري محمد عي اد، ر ( 1)

اف،ر (0)  سة الجامعية للدراسات لشعرّية ونماذجها في إبداع أبي نواسالصورة اساسين عس  ر، الم س 
 . 13،ُص1730،ُبيروت،1ُوالنشر،ُط
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ــة فــي ســياق الجملــةيســبِ   ،قها ومــا يلحــق بهــا مــن كلمــات، كمــا تبــي ن وظينتهــا الدللي 
 ل العالمة اإلعرابي ة بالمق ع األخير ِمن الكلمة العربي ة، وتنـتج عـن ذلـ  عملي ـةتتِص 

، يننِص  امن األخير من المق ع األخير في الكلمـة، إعادة تشكيل م ق عي  ل فيها الص 
 حوُاآلتي:ا، على الن  ا جديدً ل مع عالمة اإلعراب م ق عً ويشك  

ــْوْت  ــْو/ * ال /م  ــذر...( وهــذا  < ال/ م  ــيق، الن  ــع، الع  ت  ومثــل ذلــ :) الس 
ـْيْق/افةُمثل:)ُضسماء المسبوقة بـِ) ال(، أو الم  ق على كل  األين بِ  منايـاُ<ُ الُ/ س 

ــــْل/ ــــْي/ ف  ــــا س  ــــم <  /بــــاد   أْك / ،مناي / بــــا/ أْك /ه  ــــم...(. د  ــــة إعــــادة وتحــــد   ه  ث عملي 
نــــــــة )غيــــــــرُالمســــــــبوقةُبُ)ُال(،ُوغيــــــــرُ الت شــــــــكيل الم ق عــــــــي  فــــــــي األســــــــماء الم نو 

  ضافة(على الن حو اآلتي:الم  
ــــْص/ / م ْصــــل ْن < م ْصــــل ٌن )م  ــــْص/ل  شــــيٌء، ) ثــــلُذلــــ :ومِ  ت ــــْن (، ل ــــْن< م 

ـــوتي هـــو الجاِنـــب األكثـــر  ِصـــل ًة م  ق ـــٌن... (، وهـــذا مـــا ي شـــير  إلـــى أن الت شـــكيل  ر الص 
ة إليهر بالت ركيب، واألكث ر  م ساًسا بالحاج 
ك ل بعالماِتهـا اإلعرابي ـة ،ُُو(1) هذ  الكلمات  ت ش 

ـــو   ـــة والم  مـــع ال ـــين والقافي ـــاً  قًا صـــْوتي اً قـــاطع، ن س  ، ي خاص  ـــالن ص  ـــ م  نســـجِ ب كاُمـــعُمتماِس
ــِحب هــذا النِســ ،للي  الن ســق ْين التركيبــي  والــد   ــ  علــى مســا ة الــن ص  وينس  جام والت ماس 

ِلــه إلــى آخــر كلمــٍة فيــه للــة بــين مــن أو  ، فالنِســجام   ســب كابــانس هــو رالــر اِبم  ذو الد 
ر    .(0)األجزاء والك ل 

 

                                                 
1ُر، دار الحوار للن شر، طنظرية اللغة والَجمال في النقد العربيتامر سل وم، ر (1) ُسورية، ،1736ُ،

 . 7ص

ُفهدالنقد األدبي والعلوم اإلنسانّيةجان لوي كابانس، ر (0) ُترجمة ُط ر، ُالنكر، ُدار ُبيروت،1ُعكام، ،
  .97،ُص1730
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 :الّنسق الَمقطعّي والقافية -6
ــ ر صــوت  تك  ) ت ( فــي آخــر كــل  بيــن مــن أبيــات القصــيدة، وجــاء ت التــاء ر 

وِتيَّة:) ِلث وي   مات الصَّ ْوت الت ـاء م نسـجمًة مـع  اْننجاري   - وْقني   - أْسناني   -السِ  ( ِلص 
ــــدمة والرُّْعــــب؛ فانحِ  ــــاعر بالص  ــــوت وتوقُّنــــه بــــين اللِ  هــــواءِ  بــــاس  إ ســــاس الش  ث ــــِة الص 

ـــد واألســـنان يشـــير   ـــاعر بالص  ـــيق إلـــى إ ســـاس الش  ـــوت ) الس  مة  ينمـــا رأى آلـــة الم 
وت بعـد انحباِسـ جار  اننِ  ويشير   ،والن  ع( ـديد، ث ـم  تـال الص  ل ع الش  ه إلـى اإل سـاس بـاله 
جُونـت   ،عب ـر بـه العربـيُّ عـن األلـم)عالمة رفع المضـارع ( الـذي ي   صوت الضم ة ذل 

ـــعـــن إضـــافة الضـــم ة إلـــى آخـــر الكلِ  ، فاننص  ــــامن  لُالمـــة إعـــادة تشـــكيل مق عـــي   ص 
(  ،مــنُالكلمــة خيــر  األ ِة مق عــًا جديــدًا هــو المق ــع المنتــوح ) ت  ــم   -وشــك ل مــع الض 

) ــن  ــْن < أتلن  ( أن ــه 1عُكلمــاتُالقافيــةُفــيُالجــدول)ُلنــا مــن قــراءة مقــاطِ  ويتبــي ن   )أتلن 
 من ثالثة مقاطع على الن حو اآلتي: قٌ يتشك ل في آخر كل  كلمة منها نس  

:) / )أ  ( / ل ــــــْف/ ف  / ت  ( )/ ي ــــــْق / ،ت  / تــــــو(.../)ُ ،ِل / ت  ــــــْو / و   ص 
ـدمة والرُّْعـب واأللـم.  ل  ِبها دللة ننسي ة متكاملة عن الص  ـِجم  مـع ِلتتشك  ولعـل هـذا ينس 

 ، ما ذهب إليه عبدالعزيز المقال   ين أشار  إلى أن رالت شكيل  الموسـيقي  إيقـاٌع وْيِنـي 
ـع  لخ ـوِتي ة تلض  ـع ها فـي أو و داٌت موسـيِقي ة ص  وِر  يض  ِتيـار الشـاعِر نْنِسـه، وهـو بـد 

عِري ةر  ه خاِضًعا له أثناء  الكتابة الش  عوري  الذي يِجد  نْنس  ، أو الش  اإلطار الن نِسي 
(1) . 

وبتكرار هذا الن سق المق عـي  فـي آخـر كـل  بيـن مـن أبيـات القصـيدة، تحق ـق 
ــوتي العمــودي  للــن ص  م نســجِ  ــ  فــي الن ســق الص  ــوتي  األفقــي   اً مالت ماس  مــع الن ســق الص 

ز   الن صُّ بالوين والت نعيالت والمقاطع ، إذ ري شغ ل النِسجام  والت جان س فضاًء الذي أنج 
                                                 

(1ُ ُالمقال ، ُعبدالعزيز ُط"الشعر بين الرؤيا والتشكيل( ُوالنشر،0ُر، ُوالترجمة ُطالسُللدراسات ُدار ،
 . 113،ُص1735
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ي ة اللساِني ة للم لنوظاتر  ِذهِني ا يقوم  على الت أويل، ل على اللاص 
(1). 

 الّداخلّي في الّنسق الّصوتيّ  اإليقاعُ  -ج
م فيمــا يــأتي قــراءةً  للــة العميقــة  نقــد  ــوتيَّة التــي ت ــ د ي الد  ــمات الصَّ لــبعض الس 

 ل:تكامِ للن ص  العربي  بإيقاع موسيقي  م  
  كة والمّد في الّنصرَ الحَ  -1

( هـي  ،)ُالقصـيرة األصوات أن  الحركات العربي ـة لماء  يرى ع   ـد  وال ويلـة: الم 
ْمع المتلقي أكثر   ن ق د ِ ،ُ(0) أصوات العربي ة وضو ًا في س  م في ما يأتي لمحًة وجيزة وس 

 عن أث ر المد  في ن ص  تميم:
ل رأســًا يقــود   قــراءة واقعي ــة  القصــيدة، ومث ــل هــذا الــرأس   جعــل الــنَّصُّ بيت ــه  األو 

لةُل التكمِ وجع   ،إن ها مأساة الموت التي تواجه ه شكالي ة الموضوع؛إموضوعي ة  د دت 
نات الم   نْتـ،ُشكالي ةتل ُاإل ل  تا ة لح  إعادة قراءة للمكو  هُهـذ ُالقـراءةُمـنُتحديـدُلقـد مك 

الحيـاةُ ِصـْبيِته الـذين يمث لـون امتـداد   أقسى النتائج التي تتر ت ب على م وته؛ إن ها م أساة  
   .من بعدِ 

ـــ ِ مقابلـــة  موســـيقي ة بـــين الم  ـــْن مـــن أعمـــاق الـــن ص  س  (/ اْنب ج  ين )ي: يـــاء المـــد  د 
ــ ( اســت اع بهمــا أن يض  علــى الســيمنوني ة الكارثي ــة  األخيــرة   لمســاتِ عُالو)و: واو المــد 

بالمواينــة التقابلي ــة التــي ،ُوســنكتنيُهنــا ،يتهبْ مأســاته ومأســاة ِصــ ألحــان   التــي تعــزف  
ــاِعر وبصـــبْ امث ــل فيهـــا الـــن صُّ المأســـ يته.ُلقـــدُبنـــىُمـــنُأجـــلُذلـــ ُة التـــي ســـتحل بالش 

( عنــد الحــديث عــن ننِســ ملتومــةً  كلمــاتٍ  وكلمــاتُملتومــةُ ،هبيــاء المــتكل م )يــاء المــد 
(بواو الج    حوُاآلتي:ُعند الحديث عن صبيته، وجاء ذل  على الن   ماعة )واو المد 

                                                 
 . 5،ُص0229،ُإربد،ُاألردن،1ُر،ُعالمُالكتبُالحديث،ُط"لسانّيات النصأ مدُمداس،ُ (1)

 .137ص انظر: ،0226، عم ان، 1ر،ُدارُوائل،ُطّيةاألصوات اللغو سميرُستيتية،ُر (0)
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ـْل /فـي(   -) قاتلي: قا/ ِت /لي( -) ي الِ ظ ني: ي  /ل/ِح /ت  /ني (-  –)خلني: خ 
ـ/ــــشـــــ)خم – ني(... أْن / )كأن ي: ك  / - ن  /ني ( ني: أْن /ـــــ)ُأن ــ/ وا: خ  –و(ُشـ م 

توا: و  ْو/ ) ص  / ص  ْو/ ِو/ تو(...  -شو(ُ / )ُعاشوا:ُعا-تو( و  توا: م   )م و 
مة من كلمات الن ص وضو ًا في دود في كل كلِ نن الحركات والم  وهكذا شح  

ـــبها مـــع الحركـــات األخـــرى فـــي كلماتِ  ل  بتنوُّعهـــا وتناس  ـــكَّ ـــْمع ش  ـــة السَّ هـــا ترنيمـــة  ف ري 
ن ن عن أعماق ِشْعريَّ  ش  .طبيعي ة ك   ة اللغة وشاعريَّة الن ص 

 ماثلةوالمُ  ،والتأنيف ،األنفّية -0
 ّية:األنفِ ا-أ

ــــان، يتمــــاثالن ــــان عالمي  ــــون والمــــيم صــــامتان أنفي  ــــابال   ،الن  ــــيُ نوهمــــا يتق )ف
وتي ة( على الن    اآلتي:ُ حوِسماِتهما الص 

 -أننـــــي   -شـــــنوي   -:ُصـــــامنم مجهـــــور/ -أننـــــي   -وي ث ـــــلِ  -:ُصـــــامنن )
ـم  ويت ضـ  مــن  ،مجهـور( / تينُ)هـذا أنهمـا يتقــابالن فـي الس  ( وهـذا يعنــي  ِلثــوي  شـنوي 
وت عند اللِ  ر  صوت الن ون يرتدُّ إلى األنف بإغالق مم   أن  هواء   ثـة، وكـذل  يرتـدُّ الص 

ــ هــواء   ــوت عنــد إغــالق الشــنتين ر  صــوِت المــيم إلــى األنــف بــإغالق مم  ،ُفقيمــةُالص 
فـق سـلوم تكم ـن  فـي رالم   وتي و  واِقـف الوجداِني ـة المتشـاِبكة فت سـتحيل  تلـ  الت شكيل الص 

ــــاعر  ــــحيحة  والممــــدودة  إلــــى نب ضــــات قْلــــب الش  األصـــوات  الم جهــــورة والم هموســــة الص 
ف راِته الم حِرقةر  المتمو جة، وي 
 ، وهذا ما رأينا  واِضًحا في نص  تميم.  (1)

ــعراء هــذا التماثــل   ظ ــف الش  ــ ي و  ــ ل  والتقاب  ــنت  وح بعــاطِ للب  ــ حر  ي )الن  زن( فــي /والح 
ـــةالن   ل ـــى شـــاعري ة )المـــتكل م( ،صـــوص الشـــعري ة العربي  وقدرت ـــه  علـــى إيقـــات ،ُوهنـــا تتج 

                                                 
ُطنظرية اللغة والجمال في النقد العربي(  تامر سل وم،  ر1) ُللنشر، ُدارُالحوار 1ُر، ،1736ُ،سورية،

 .07ص
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ــامع (. جــاء توييــع   ن ــي لــدى )الس  ق الن  ي النــون والمــيم متناســقًا مــع صــوت   طاقـات الت ــذو 
( البـــث  الننســـي  والتركيـــز الـــذهني  لـــدى الشـــاعر: أرى )المـــوت( )بـــين: )الن  ـــع: ْن  ن 

يق )كامنًا: ،(ن    ن.ْن(  يث  )ما( أتلن   )من: ،ني( ني:ظ  )ي ال ِ  ،ِم / ن  ْن( والس 
م إلـــى آخـــر كلمـــة فـــي وينســـحِ  ب هـــذا الت ناســـق مـــن رأس القصـــيدة، كمـــا تقـــد 

ــا هـاتكملتِ  ـن انِعكاس  دي ـة األصــوات فـي الـنص  األدبــي، ليس  يهـا رتعد  ، فالوظينـة  التــي ت د 
...  لرؤيـــة بالِ ي ـــة تصـــنيِفي ة تقـــوم   دي ـــة المســـتويات الجِتماِعي ـــة خـــاِر   الـــنص  علـــى تعد 

قة، وطاقات ها الت وليِدي ةر  ولكن ها افتراِضي ة كاِمن ٌة في اللغة، ت ْظِهر ها ن ظ م ها اللال 
(1). 

 التأنيف:  -ب
ــ ( بمعنــى أن  اللِ النــون ِســ د صــوت  ينتِق ــســان ل ي غِلــمة )لثــوي  رَّ الصــوت ق مم 

وت من فيلر   ر  منتو ًا جزئي ا بات جا  النم،مم  ويبقىُال ثة،عند اللِ    جزٌء من هواء الص 
ــ ــزء البــاقي مــن األنــف، فيتحــو   ،مالن  ( إلــى )غ نَّــة(  ل صــوت  ويلــر   الج  ــن  النــون )األغ 

ـــياق تشـــكياًل ن غمي ـــا ســـا راً  األصـــواتُهـــذ ُ ســـم ى علمـــاء  ،ُخفينـــة ت كِســـب  الكلمـــة والس 
 صُقولُالشاعر:ُفي الن  اهرةُبـ)التأنيق(ُومنُأمثلتهاُالظ  

مـن   )بغب ـٍة وان( عاشـوا،ُهمة قـد( تـركت  خلني )صبي   ولكن  ،ُنُذا(ُالذيو)م  
توا.   م وِ 

 و( -ق -)ذبعد النون أو الت نوين  وت الذي يقع   ق الص  بن   سان  ل اللِ انشغ  فقدُ
ـقبل أن يسـتكمِ  ـ ثـة،ر  الهـواء عنـد اللِ ل إغـالق مم  ـفلرج  نـةُن ـة خفية التـأنيق غ  ن ترنيم 
ب ها آثــاٌر  ؛مــنُاألنــف ، وتصــح  ِكي ــة يقــوم  بهــا الِجهــاي  الن  قــي  ــوت رعملي ــة  ر  ألن الص 

ـوت وهـو الِجهـاي   ي نة تأتي من تحري  الهواء فيما بـين م صـد ر إرسـال الص  مِعي ٌة م ع  س 

                                                 
 . 30،ُص1ُ،0220ر، مركز اإلنماء الحضاري، طاألسلوبية وتحليل الخطابمنذر عي اشي، ر (1)
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، ومركز استقباله وهو األذنر  الن  قي 
(1). 

 ماثلة: المُ  -ج
ـل سماتِ ( بكامِ )أو الت نوين ون الن   وت  ل ص  يتحو   وتي ة إلـى ص  لُماِثـوت م  ه الص 

ـج عـن هـذ  الم  وينـت   ،وتُالذيُيقـعُبعـد ُمباشـرةتمامًا للص   جديـد،ُ صـوتي   قٌ ماثلـة نس 
 :  ومن أمثلة ذل  في الن ص 

وت  النون إلى  ،< ِمْمما( )ِمْنما ٍء مم ا( < )امِر)ِئم(ى وأيُّ )امر  -  ل ص  تحو 
 ثلُذل :ُومِ  قود الميمي  الجديد.نج هذا الع  فنت   ميمُفيُالكلمتين،

< واْم من   وانْ  -وكذل :ُ ن(.<)شْي ْم/ م  ق   ن(أن  الموت )شيٌئ( )م ق   -
توا. ومن ذل :  -ِمنُّ  -  ل يبعد الل ه  رو ه . -< قاِئِلْل  ف كم قاِئٍل ل -   م وِ 

وتي علـى م   ب  هذا التنسيق  وينسحِ       ءُلمـاماثلـة الـالم التـي يسـم يها ع  الص 
ل بكامل سِ  وتي ة إلى ص  العربي ة بالشمسي ة، فتتحو  ـل تماًمـماثِ وت م  ماتها الص  وتُا للص 

:  ،رةً بعدها مباش   الذي يقع    ومن أمثلة ذل  في الن ص 

ْبْيــن ْس   - ــيق < )  ــيق -بــين)ا ْل( س  ن  (؛ُس  )ا ْل(  (؛ن ْ ــعْ  -و)ا ْل( ن ْ ــع < )و 
 . (ر دى -ر دى < )ا ْر 

ــوتي ة النوني ـــة والــالم مـــع عناقيــدِ  ،والمــيم ،لنـــون أصــواتُا شــك ل توييــع   ها الص 
ـ جام  أثرى النِسـ قًا صوتي ا فني ا جمالي ا،والميمي ة والالميَّة نس   ـ    والتماس  حنة وجداني ـة بش 

ـــ ،ُرفليســـنُللـــة فـــي الـــن صالتركيـــب والد   ن بهـــا أســـاليب  معرفي ـــة ننســـي ة إضـــافي ة با  
عر تقديًما دقيقا، أو ع ْرًضا م ْحك ًما لِنكر ة، أو موضوع مـا، ولكن هـا ر ِ ـٌم  الكلمة في الش 

 . (0)ِلِلْصٍب جديدر
 

                                                 
ان، ر1)  .33ر،ُمرجعُسابق،ُصمعناها ومبناها اللغة العربّية(  تم ام  س 

 . 109،ُمرجعُسابق،ُص”مقدمة للشعر العربي“(ُأدونيس،ُعليُأ مدُسعيد،0ُ)
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  :واإلطباق فخيمُ التّ -6
ــــنالم   األصــــوات   م  ــــاد -القــــاف -الغــــين -)اللــــاء ة  فــــي العربي ــــة هــــي:ل   -الص 

ــــاد ــــاء -الض  ــــاء( -ال   ق( تنلــــيٌم دون  - غ -يصــــدرُعــــنُالثالثــــةُاألولــــىُ)خ ،الظ 
ـــ ،جُعنـــهُتنلـــيمت( إطبـــاق ينـــت   -ط -ض -رُعـــنُ)صويصـــد   إطبـــاق، رق بـــين والن 

هو أن  األولى مواضع ن  قها من ال َّب ق  ،ك(ُواإلطباق -غ -)خ األصوات ال َّب قي ة
ن  اللي ن فوق الل هاة( ثةُواألسنانُومـنُ ق الثاني ة من اللِ ن   في  ين أن  مواضع   ،)الح 
 ع نحو ال  بق. منها ترتنِ   ق كل ٍ سان عند ن  رة اللِ بين األسنان، ولكنَّ م خ  

ــمعي ة تنــت   والتنلــيم   ل  فيهــا  ج فــي العربي ــة، عــن عملي ــات ن  قي ــة،عملي ــة س  تتشــكَّ
ـــجـــر      متـــه عنــــد اللِ  ،ســــان عنــــد ال  بـــق والل هــــاةرة اللِ ة بــــين مـــ خ  ة رنــــين خاص  ثــــةُومقد 

،ُالـنَّصمـةُفـيُنل  بـي ن فيهـا توييـع األصـوات الم  فـي مـا يـأتي لو ـة ن   م  ونقد   واألسنان.
ــ ق األصــوات  هــا لنبــي ن كيــق تتعــان  فــي كلماتِ  ض األصــوات  وقــد رأينــا أن نعــرِ      وتتماس 

 اًل للكلمة العربي ة:قًا صوتي ًا متكامِ ج نس  نتِ لت  
 ض: )ق.،ُقـــــــــاتلي( )ق:،ُظ ن ــــــــي( )ت: ،ظنـــــــــي(ال ِ )ت: ي   ،)ط: الن  ــــــــع( 
ـــــ )ق. ،ف(موِقـــــ )ق:،قضـــــى(ُ ق:ُقـــــدُ) ،بي ة(ِصـــــ )ص:،ُ)خ:ُخلنـــــي( ،ن(ُق: م ق 

توا( )ص: ،)ق.خ:ُوقــــــــدُخمشــــــــوا(،ُهم(تــــــــركت   ــــــــو  ط:ُ. )غ ،ظين(ت: خــــــــافِ  )خ. ،ص 
 .ر(آخ   )خ:،ُل()ق: قائِ ،ُب ة(بغِ 

ل والثــــاني تنليمــــًا  -ق -تُ –مثل ــــن أصــــوات )ط   ض( فــــي البيتــــين األو 
قُّع   الموتُالـذيُتـو يُ إلشكالي ة )المقام(؛ فني عملي ة است الع المقام فل من )ط( تو 

ـــبـــه ثنائي ـــ مـــن )ت( عمليـــات الر صـــد  ،مـــوت ن ـــع(ُ/ )ســـيق/ يق والن  ـــع:ة الس  وفل 
: )ي ال ِ  ن  ة التي تقوم بها كمائِ حكم  الم   .ظ  العدو   ني( من  يثما أتلن ن 
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واللـــاءُ ،جاري ـــة والغـــينالت نلـــيم الللفي ـــة القـــاف اللهوي ـــة الننِ  جــاءت أصـــوات  
ــــ مــــة ضــــيق الشــــاعرل بأنغامهــــا الم  ال بقيَّتــــان لتحِم ــــوتُّر  أعصــــابِ ُو ،نل  ــــة وت ،ُ(1) هقلق 

مـــة بأصـــواتِ  فأْضـــنن عليهـــا األصـــوات   هـــا الم رق قـــة ها وأصـــوات مقابالتِ األمامي ـــة الم ن ل 
، فـي تنليمِ مي ة تنس  ذ( أنساقًا ن غ   د/ ت/ )س/ هـا، مـع التجلي ـات هـا وترقيقِ جم وتتماس  

ـاعر قصــيدت   ـى بهـا الش  اسـت اعُالشــاعرُأنُلقـدُ ه.المعرفي ـة والننسـي ة والنني ـة التــي وش 
ي عب ـــر ربواِســـ ة األصـــوات واإليقـــاع والكلمـــة، والت ركيـــب عـــن ه ـــْول الموِقـــف... وجـــاء 

الت ركيب  ناِظًما لهذ  العناِصر الم تنر قة لي عِ ي ها األبعاد  التي يهِدف  إليها الشاعرر
(0). 

ـــن )ت ـــ -ق -ق -ومثل  ـــة النتقـــال مـــن توق  ـــائج،ُإلـــىُض( مر ل عُأســـوأُالنت
 ،)قــــاتلي( بالستســــالم إلــــى قضــــاء الل ــــه: أكبــــر )ظ ن ــــي( أن ــــ  لت ــــواين الن نســــي  إعــــادةُا

ــن )قضــى( الل ــه ــن فــي روايــة األمــور كمــا وقع  ــة الشــاعر ليس  ؛ وبهــذا ن ــدِرك  أن  رم هم 
ـب  س  ـب ال ِتمـال، أو ِبح  س  ـا ِبح  ِفعاًل، بل ِرواية ما ي ْمِكن  أن يقـع ، واألشـياء  م مِكن ـٌة إم 

رورةر ـد  ثمُ ،(6)الض   وهـو المقابـل المرق ـق لصـوت الظ ـاء )ت/ ،الـذ ال بتكـرار  صـوت   م ه 
ـد  ذ( مع الستنهام الم شـب   -ذ لتحويـلُ ع بالت عجـب والن نـي واإلنكـار )مـن ذا الـذي؟( مه 

ة، وجاء ذل  في تقاب  ال تِ  جَّ وتُ)ص(ُومقابلهُبين ص   ل أسناني  صنيري  جا  إلى   
، فقـــد لجـــأ الشـــاعر  إلـــى أســـلوب )م ْصـــلن( المنايـــا/رقــق  )س( فـــي ثنائي ـــة )ســـيق( الم  

بــِدع  ل  الت كــرار لكــي ريصــو ر الننعــالت الن نِســي ة لرِتباِطــه الوثيــق بالوجــدان؛ ألن  الم 

                                                 
(1) ُ ُعبدالبديع، ُالنهضةُ”التركيب اللغوي لألدب، بحث في فلسفة اللغة واالستطيقا“ل ني ُمكتبة ،

 . 39ص 1792،ُالقاهرة،1ُالمصرية،ُط

 .603مرجعُسابق،ُص ،تراتيجّية التناصتحليل الخطاب واس“(ُُمنتاحُمحمد،0ُ)

،1796ُ،ُبيروت،0ُ، شرح وتحقيق عبد الر من بدوي، دار الثقافة، ط”فن الشعر“أرس وُطاليس،ُ (6)
 . 03ص
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ر  إل  مـــا يهـــِدف  ن ْقل ـــه إلـــى م لاِطبيـــهر ـــر  ـــه، ول ي ك  ر  إل  مـــا ي ثيـــر  اهِتمام  ـــر  ي ك 
ـــن . (1) تمك 

ــاعر    ،ركيــز الــذ هني  رقيــق أن ينتقــل إلــى م ر لــة الت  نلــيم والت  الت   بهــذ  الم داخلــة بــين الش 
نـــات قـــام التـــأثُّر بالترهيـــب إلـــى م  فانتقـــل مـــن م   قـــام التـــأثير بالِحْكمـــة، واســـتعان بالمكو 

ـ ،إنهم قبيلت ـه  وصـبي ت ه ثري المقام بالمس ولي ة؛الجتماعي ة التي تً  ـز علـى الص   بية،ورك 
للتأثير الس  اتُالتيُتشيُباوأ ضرت الثنائي    ي( /)صبية( إذا مـنُّ )خمشـوا/نا ر: )خ 
تــوا توا( وم و  ــو  ؛ ذلــ  أن  فاعلي ــة الــنص  تكــون فــي غالــب األ يــان رخاضــعة للِبنيــة وص 

لي ة مع الِبنية الجتماعي ة التاريلي ة، ومن ثم  يتضم ن النص   ي ة في عالِئقها الجد  النص 
ل ة أو ل يتضم نها، بمعنى أنه يتوف ر أو    .(0)ل يتوف ر على إرادة النعل والتناع لرس 

للي   ،القصـــيدة أضـــاءت ألحـــان    ـــوتيَّة ذواِت التمييـــز الـــد  ـــمات الصَّ بهـــذ  السِ 
قيق ق النن ــي العميقــة فــي ننــس المعتِصــ ،الــد  ن بــين يديــه كــل  م، ووضــع  طاقــات الت ــذو 

ـــاعر، لقـــد اســـت اع الـــنَّصُّ بهـــذ نـــوي الث قافي ـــة المشـــتر  الك   زةُبيـــات المكتِنـــاأل كة مـــع الش 
اُعلىُب دائمً أْن تتغل   م بأنَّ ثقافة الحياة ينبغينا مع  المعتِص قنع  بالحيوي ة والحياة أن ي  

ـد رفـي نظ ـر علـم اللغـة وتثقافة الم   ؛ ذل  أن  الكلمة كما يراها ل نـي عبدالبـديع لـم تع 
ـــوى فيزيولوجي ـــة، أو ت   ـــر د  أصـــواٍت، أو إ ساســـات ت زجيهـــا ق  وابـــم  الحـــديث م ج  ها ر  ل ـــد  و 

ـــو ر اإلنســــان  رهـــا تص  للـــة التـــي ي قر  ِضـــي ة، بـــل صـــارت األولويـــة فيهـــا للنكــــر والد  عر 
و ر الث قافةر للو جود، واللغة  صورة من ص 
(6). 

 
 

                                                 
(1) ُ ُالكتبُالحديث،ُط”اللسانيات وتحليل النصوص“راب ُبو وش، ُعالم ،1ُ ُاألردن، ُإربد، ،0229ُ،

 .137ص
،ُبيروت؛ُالدارُالبيضاء،ُالمغرب،1ُالتنويرُلل باعةُوالنشر،ُط،ُدارُ”حداثة السؤال“(ُُمحمدُبنيس،0ُ)

 .119،ُص1735
ُر6) ُل نيُعبدالبديع، ُسابق،ُالتركيب اللغوي في األدب، بحث في فلسفة اللغة واالستطيقا( ُمرجع ر،

 .70ص
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 بحث الّثالث:المَ 
 الّثقافّي في تاِئيَّة تميم: دادُ االمتِ 

دَّ تجرب ـة  تمـيم بـِن تْين ي مْ يقرأ  البْحث  في ما يأتي ت ْجِرب ت ْيِن ِشْعري       ِكن  أ ْن ت ع 
ـمَّر  ،جميل امتدادا ث قافي ًا ل ه ما م وأل بِن عاديا مع  الحارث بـِن أبـي ش  وهما: ث ْجِرب ة  السَّ

ـاني   ـع  ع   ،الغ س  ْيئ ـِة م  ـوت جِرب ـة الح    م  وي  ،ُر  بـِن الل   ـاِب ر ِضـي  اللـه  عنـهم  ــدِ  مكـن أْن نق 
ة  على النَّْحوِ   تي:اآل هذ  القراء 

ـــم ْوأل قـــراءًة موضـــوعيًَّة واقعيَّـــًة فـــي -1 م  الـــنَّصُّ عنـــد  كـــلٍ  مـــن تمـــيم والسَّ ـــدِ  ي ق 
ة الم ْوت( ه  ْيِن موضوع ه ر أسًا للقصـيدة ،)مواج  عل  الب   ل  في الن ص  د   فـي  ،وق د ج  ـد  و  

ل ِل من الب ْيِن األوَّ ْ ر األوَّ  :،ُفيقولُتميمالشَّ
ــيق و   نــاً النَّْ ــِع كامِ أرى المــوت بــين  الس 

ــــوافر: ــــموأل مــــن البحــــر ال  ويقــــول الس 
ن(1) ب يْ ـــــــــــاُمـــــع   ن  ـــــــــــــن آِل فاِطم ة  الل 

ـــــــن  ظ  ال ِ ي     نـــــــي مـــــــن  يـــــــث مـــــــا أتلنَّ
 

 ن  ــــــــــــــــــيْ نَّ ب  ـــس ِبهِ ــــــــــرامُليــــــإلىُاإل 
م ة  الموضوع عند تميم عن إ نَّْن م ق دِ  ِة والرُّْعـِب عنـدما رأى ش  ْدم  ْ ساِسه بالصَّ

ْوأل  اســـتعار  م ،ت ِصــــمع  فـــي مجلـــِس الم  ر  المـــوت تنتِظـــ أدواتِ  ـــم  ـــًة ط ل ِليَّــــة قلكـــنَّ الس  م  دِ 
ميــن عنــدما رأى ولــد   ي ْقت ـــل  أمــام  عْينْيــه وهنــاُبـــدأتُ ،ِلي ْكِبــن  ِجرا ــات روِ ــِه التـــي د 

ـــــف  دللت  الكلمـــــات فـــــي هـــــذ  الم قد   ـــــموأل،ُمـــــةتتكش   ،فــــــ ) آل  فاطمـــــة( هـــــم آل  السَّ
ب ْين ـموأل   ،نـاه   وهـو ي رمـز ،الـوادي /والل   يعـي    إلـى المكـان الل صـيب الـذي كـان السَّ

ـــع  أهلـــه ـــمَّر  إشـــارٌة إلـــى أنَّ الحـــارث   (مـــةعنـــا مـــن آل فاطِ )وقولـــه:ُ ،فيـــه م  بـــن  أبـــي ش 
لَّهم  ينما قتل ول ْوأِل ك  م  اني  قد قتل  آل  السَّ هم دون  الغ س   ما ذ ْنب!د 

عريُّ ي ناِضل  إِلدامة  ياة ب   ِلِه اإلنسان تميم -0  ،فـيُ ـين ،كان النَّصُّ الشِ 
                                                 

 .32-97.ُوانظرُالقصيدةُكاملةُصُص97دارُصادر،ُبيروت،ُص ديوان السموأل بن عاديا،( 1)
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ـــ ـــل ـــح ي بو  نِجـــد  الـــنَّصَّ ي ض  ـــة الِقـــي م التـــي يحيـــا بهـــا م جتم  ِبـــِد  إِلدام  ْلـــذ ِة ك  ـــم ْوأل ف   ع  د السَّ
ــم ْوال ــم ْوأل يعــي أنَّــه يقــوم بعمــل إنســاني  ن ،السَّ وأنَّ بنــاء الم جــد يســتِحقُّ  ،بيــلكــان السَّ

وا ذل  سوء   ،هذ  التَّضحي ة رٍُّف منه  وِغواية: م ع  أنَّ كثيرًا من أفراِد قوِمه عد  ت ص 
(1) 

يْ ـــــــا ع  ــــــــــــــمـــــــت يَّ قول كـــــــاذلـــــــأع  ن  ـــــــــــيْ وان غ و   دت  ــــــي إن رش  ـــــــنســـــــلن  ن  ــــــــــــــــــص 

ــا ــعريُّ الع ربــيُّ هن ــا الــن صُّ الشِ  م لن ا فــي م ســتوى التَّْضــحيات التــي ًســدرْ ،ُويقــدِ 
لى النُّل ب الجتماعيَّة أْن   عبها من أجل تنمية الِبْني ة الثَّقافيَّة األصيلة للمجتم   م  تقُوع 

ــه  ،تجديــدهاُو ــعري  فــي غالــب األ يــان يكــون خاِضــًعا ر لت وج  و   نحــو فــالن ص الش  ــزد  م 
ـيرورة  ين، ونحـو الس  د  ـدَّ ال الذي ي نت ج  ِضمن ه ِلساٌن ول غ ـة  مر لـة وم جت م ـع م ح  ق الد  الن س 

الجِتماِعي ة التي ي ساِهم  فيها ر
ل ى هذا في الت كام ل الث قافي  بـين دللت ـْي كلمـة،ُ(0)  ويتج 

؛ عري  الع ربي   :حوُاآلتيل  على الن  ذ نا توضي   ن  مكِ وي   )ب ْين( في الن ص  الش 

 (6):منُالبحرُالوافر تقول ميسون  الكلبيَّةُو

ــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــاح  في ــــــــــــــــق  األري ــــــــــــــــٌن ت ْلِن  ل ب ْي
م ْوأل: ويقول السَّ
(7) 

 نٍ ــــــــــــرُطيـــــــــــن  بغيــــــــــدُبنيــــــــــٍن قـــــوبي

نيـــــــــقِ   ـــــــــيَّ ِمـــــــــن ق صـــــــــٍر م  ـــــــــبُّ إل   أ  
 

 ن  ـــــيْ ـــــد أت  ــــــــــــٍد قــــــــــٍب ومجــــــــــولُخش

ـــة يســون ت  فم   بيس  ًة    يَّـــد  لـــى أْن تعـــي  م ق  يمِتهـــا ع  ـــرًَّة فـــي خ  ـــل أْن تعـــي      نض 
موأل  فيبني الب ْين الذي يبت   الت قاليد في ق صٍر م نيق. ت هم؛ أم ا الس  ـراة  الع ـرب وقـاد  نيـه س 

                                                 
 . 97مصدرُسابق،ُص سموأل بن عاديا،ديوان ال( 1)

 .12-7ر،ُمرجعُسابق،ُصُصعلم النصجولياُكريس ينا،ُر(  0)

 . 076،ُص02،ُدارُصادر،ُبيروت،ُمجُخزانة األدب، ولب لباب العرب(ُعبدالقادرُالبغدادي،6ُ)

 .97مصدرُسابق،ُص ديوان السموأل بن عاديا، (7)
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ه  أبو : س  إن ه ب ْين  الم ْجد الذي أسَّ
(1) 

  صــــــــيناً  ا ِ صــــــــناً لــــــــي عادًيــــــــ نــــــــىب  
 أْن لـــــــــــًا بـــــــــــْدمـــــًا قِ ـــــــــــــــاديـــــوأوصىُع

ـــــــــــــًا ك  يْ وع    ـــــــــــــئْ ل  ن  قين  ن  اســـــــــــــت  مـــــــــــــا ِش
م  ــــــــــت ه  ن  ــــــــــــيْ ن  ا ب  ــــــــــوأل  مم  ـــــا س  ـــــــــــــــــي دِ 

موأل وتمتدُّ هذ  المنظوم ة الث قافيَّة   كماُجـاءُفـيُقـولُاألعشـىُ ،إلى ن ْسِل السَّ
موأل: ريحًا بن السَّ م لاطبًا ش 
(0) 

ــــــ ــــــك  ل تتر      يْ ر  ش  ــــــلِ ى بعــــــد مــــــا ع  ن   ْن ق 
 نٍ د  ـــــقيا إلى ع  ا بين بانِ ـــــم ن  ـــــند ط  ـــــق

 نــــــــاري بعــــــــد القــــــــدِ  أظْ  اليــــــــوم      بال ــــــــ ِ  
 ياري ـــــسْ ر الي وت  ـــت   مِ في الع جْ  ال  ـــــوط

ِنــ،  هــ لء القــادة   ــ    مــنُ هُاألوائــلوصــيَّة  األفــو  األودي التــي وعاهــا عــن آباِئ
  (6) :البحرُالبسيم

ـــــــــــدٌ   والبْيـــــــــــن  ل ي ب ت نـــــــــــى إأل  لـــــــــــه ع م 
 مـــــراة  لهىُلُس   الق وم  ف ْوضــــي ْصل   ل

 ول ِعمــــــــــــاد  إذا لــــــــــــْم ت ــــــــــــرس  أوتــــــــــــاد   
ه   راة  ـــــــــــــــــــــــول س    ادواــــــــــمُســـــــــــــــال هإذا ج 

ــرب ه ــ لء ــراة  الع  ــل س  م  ــلوٍك ي ْحنــ،  كرامــة  لقــد    لوهــا إلــى س  و  أمانــة  آبــائهم و  
ــه الــذي أعــدَّ  اللــه   ،هــو بيــن  الع رِبــي   ،هــذاُإذن اإلنســان فــي مجتمعــاِتهم. ــه  م جتمع  إن 

 ِليحمل  الرِ سالة  اإلنسانيَّة إلى الن اس أجمعين.

                                                 
 .97مصدرُسابق،ُص ديوان السموأل بن عاديا،(  1)

،ُتحقيقُمحمدُمحمدُ سين،ُالمكتبُالشرقيُللنشرُوالتوييع،ُبيروت،ُلبنان،ُديوان األعشى الكبير(  0)
 .015-017القصيدةُكاملةُصُص .ُوانظر015ص

ُط ديوان األفوه األودي،( 6) ُالتونجي، ُمحمد ُوتحقيق 1ُشرح ُبيروت، ُصادر، ُدار ُص1773ُ، ،
 .33-35ص
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ــل  كــلٌّ ِمــن الح   يئــة وتمــيم بعياِله)أطنالــه( مــن اإلشــكاليَّة التــي وقــع  ت -6 وسَّ
ـهِ فمنهماُلمُيذكرُ أنَّ أي اً  وال  ريق   ،فيها ـب ب  ِسـجِنِه أو اعتقاِلـ ،ي ن صِ   وهـذا دليـلٌ  ،هس 

اًل منهما كان يعترِ  ـرم الـذي وقـع  فيـه؛على أنَّ ك  ـم وأل ف  بالل   أ أو الج  ـا السَّ فإنَّـه  ،أم 
ي م العربيَّة الكريمة: ِجم  مع الشِ  لوكه الذي ينس  يعتز  بس 
(1) 

ـــــأ مي الجـــــار   ـــــى في مســـــي ف ـــــي الجلَّ  ف
( إن  ـــــــــــــالِكن عأدر  ـــــــــــــــن  )بــــــــــوفي  يــــــــــديِ 

ـــــــــــــــــــزًا ل ي ـــــــــــــــــــرام إذا  ميـــــــــــــــــــن     عزي
 ن  ــــــــــــواٌم وفيـــــــــــــــان  أقـــــــــــــــاُخـــــــــــــــإذاُم

ــ،  ه نــا ــٌل مــن الح  يئــة وتمــيم أمــام الحــاكم؛  ،وت ال   ــديها ك  ــة التــي ي ْب ــرأة  العالي  الج 
مِ ل ع م ر  م ْس وليَّة  رعايِة أطناِله فالح  يئة    (2):فيقولُمنُالبحرالبسيم ي ح 
ـــــــــول   ــــــــاذ ا ت ق  ـــــــــر خٍ  )م   أل ْفــــــــر اٍخ ِبـــــــــِذي م 

يَّيْ  اسِ ـــــغ   ةٍ ــــــــــِر م ْظِلم  ــــــــــْم ِفي ق عْ ب ه  ـــن  ك 
ر    ــــج  ــــاٌء و ل ش  و اِصــــِل ل م  ْمــــِر الح   ؟  

ل ْي   س  ـــــــــف اْغنِ  م  اللِه ي ا ع م  ـــــْر ع   ر  ــــــــــال 
د    بالموت قبل  الم حاك م ة:  دِ  لى الم ْعت ِصم الذي ي ه   وتميم ي ْحت جُّ ع 

جَّ ــــــــــبِ  ن ذا الذي ي ْدليــــــوم نايا بين  عْين ْيِه م ْصل    ةٍ ــــــــــرأٍي و   ْيق  الم  ؟ـــوس   ن 
ـرأٍة وو عــي ،إذنْ  نْحـن   قـوِقهم القانوني ـة ِبج  ْول ـٍة ي  اِلـب  فيهــا الم واطنـون ِبح   ،فـي د 

ـم ْوأل أمـام نـاظر   لقد انتهى الع هد   مَّر ابـن  السَّ  ،أبيـه يْ الذي ي قتل فيه الحارث  بن  أبي ش 
 .ث مَّ ي ْمضي دون ِ ساٍب أو ِعقاب

ـــــي  - 7 ـــــِة ف ـــــن  اإلدار ة الجتماِعيَّ ـــــدًا ِم ـــــة ن م  ـــــًا جدي ْيئ ـــــصُّ الح    ـــــا ن  م  لن ـــــدِ  ي ق 
 (6)ع ْصر :

                                                 
 .97ق،ُصمصدرُساب ديوان السموأل بن عاديا،( 1)

ُديوان الحطيئة(  0) ُمصر، ُالحلبي، ُالبابي ُمص نى ُم بعة ُطه، ُأمين ُنعمان ُتحقيق ،1753ُ،
 .023ص

 .023،ُمصدرُسابق،ُصديوان الحطيئة( 6)
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ـــــــــــــــــــْين  مـــــــــــــــــــأعـــــــــــــــــــاِذل تي ق ول ك  ا ع ص 
ـــــــي عادِ ب    صـــــــيناا    نً ْصـــــــيـــــــا  ِ نـــــــى ل

ـــــــــــــــزْ ا ت  ر  ِمـــــــــــــــطِ   نـــــــــــــــهع   قبـــــــــــــــان  لعِ ا ق  ل 
 اُبــــــــــــأنُلمً دْ وأوصــــــــــــى عاديــــــــــــًا ِقــــــــــــ

ــــــــــٍن قــــــــــد ب  وب   ــــــــــن  بِ ي ــــــــــر طــــــــــينٍ غ  ني  ي
 رٍ ْجــــــم   لمــــــاءِ جــــــى الظَّ وجــــــيٍ  فــــــي د  

ــــــــــٍب قــــــــــد ع  ْنــــــــــوذ    يــــــــــر بــــــــــاعٍ لغ   ت  وْ ن 
ـــــــــــ ن  ْيـــــــــــل  فقـــــــــــد أبْ   ْ ِلـــــــــــفـــــــــــإن أهْ   راً ذْ ع 
ـــــــرِ وأْصـــــــ  دينيجت ـــــــت   ص  وارِ ف  عـــــــن ق 
 ســـــيلَّـــــى في مْ فــــي الج   مي الجـــــار  فــــأ ْ 

ـــــــــــــوف   ـــــــــــــأدْ ْي ـــــــــــــالكِ  عِ ر  ن  ب ـــــــــــــي ِ دِ ْن  ي، إن 
 رغيـــــــــــــــــبٌ  زٌ ْنـــــــــــــــــه ك  وقـــــــــــــــــالوا: إن ـــــــــــــــــ

ن ـــــــــــــب ـــــــــــــ    ولـــــــــــــول أن ي قـــــــــــــال    ٌس يْ ا ع 
 رأســــــــــــي لــــــــــــن  ٍن أدخ   اِصــــــــــــ ةِ بَّــــــــــــوق  

 اـــــــــــــــــمنه اس  ــــــــلُالنــــــــــــــظ  ٍة ي  ــــــــــــــي  وداهِ 

ـــــــــــــــن   ْي ـــــــــــــــْدت  وان غ و   ِلن نســـــــــــــــي إن ر ش 
 ن  قيْ ت  اْســــــــــــــــ ن  ئْ مــــــــــــــــا ِشــــــــــــــــل  ك   اً ًنــــــــــــــــيْ وع  

ـــــــــــــــــإذا مـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــاب   ـــــــــــــــــأب   مٌ يْ ني ض   ن  ْي
ــــــــــــــ م  ت هــــــــــــــد ِ   ن  ْيــــــــــــــن  مــــــــــــــا ب   وأل  م  يــــــــــــــا س 
ــــــــــــــــول خ    ن  ْيــــــــــــــــٍد قــــــــــــــــد أت  ْجــــــــــــــــٍب وم  ش 
ــــــــــــــ يــــــــــــــ مُّ  ــــــــــــــم   الد  ِب ــــــــــــــٍ  قــــــــــــــد ه   ين  د  ْل

ــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــد ع  ع  ُوول واٍع   ت  وْ ن 
ـــــــــــــــــــــوق   ـــــــــــــــــــــالل   ن  يْ ض  ـــــــــــــــــــــ ة  بان   ن  يْ ن  ت  واْش

 ن  ْيـــــــــــــز  بهـــــــــــــا ج   ي أشـــــــــــــاء  ولـــــــــــــو أن ـــــــــــــ
 ن  ْيـــــــــــــــــــــــم  إذا     زيـــــــــــــــــــــــزًا ل ي ـــــــــــــــــــــــرام  ع  

 ن  ْيــــــــــــــــــأقــــــــــــــــــواٌم وف   إذا مــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــان  
ــــــــــــ ــــــــــــه أْغ ــــــــــــر  مــــــــــــا م  دِ فــــــــــــال والل  ن  يْ ش 

ـــــــــلقـــــــــد     يـــــــــوتِ الب   ضِ ْعـــــــــإلـــــــــى ب    ت  وْ ب 
ـــــــــــــعْ ومِ  ـــــــــــــم  و  ها الم  م  ص  ـــــــــــــقـــــــــــــد لو   ش   ن  ْي
 ن  ـــــــــــــــيْ د كن  ــــــــــــــق فِ ارِ ـــــــــــــــــــــحا بالم  ـــــــيامً قِ 

 (2الملحق رقم )
ـصن بن عِ ري  بن  ِ ح ش  قالُاألعشىُيمد وقـدُ لُبـنُعاديـا:أمُومران بـن الس 

عق ب محمـد محمـد  سـين علـى ذلـ  بقولـه: ي ـروى أن  األعشـى ارت جـل هـذ  القصـيدة 
ـــاء  ـــعف بن ـــعر تعليـــل لمـــا يلمســـه القـــارىء  مـــن ض  ارِتجـــال... وفـــي ارِتجـــال هـــذا الش 

 (.)منُالبحرُالبسيم(:019-017صُصُ ديوان األعشى الكبيرالقصيدةُ)
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ــــــ ــــــلِ مــــــا ع   د  ْعــــــى ب  ن ــــــك  تر  ل ت      يْ ر  ش   ْن ق 
ــــقْ ين بانِ مــــا ب ــــ ن  ْنــــقــــد ط    نٍ د  يــــا إلــــى ع 

ــــــــــــع   م  أوفــــــــــــاه   فكــــــــــــان   ــــــــــــدً ْه  مه  ع  ن  ا وأْم
 ه  ل ــوابِ  رو  جــاد     مْ إذا مــا اســت   ثِ ْيــكالغ  
ـــــ ـــــ نْ ك  ـــــ لِ وء  م  كالسَّ  مـــــام  لـــــهاله   ار  إذ س 

ـــــــ ابـــــــنِ  جـــــــار   ت ـــــــه ذِ ْتـــــــن نال   يَّـــــــا لم   همَّ
ــــــــ لقِ بــــــــاألبْ   ه  ل ــــــــنزِ م   مــــــــاء  يْ مــــــــن ت   دِ رْ الن 

 لــــــه ٍف فقــــــال  ْســــــخ   يْ ه خ  َّت ــــــســــــام   إذْ 
ـــــــــث ْكـــــــــ فقـــــــــال    مـــــــــاه  ٌر أنـــــــــن بين  دْ ٌل وغ 
ـــــــــ ـــــــــفش  ـــــــــه م  قليـــــــــٍل ث ـــــــــ ر   َّ غْي  قـــــــــالُل

ل ًنــــــــــــــ  هل ــــــــــــــقاتِ  ن  ْنــــــــــــــا إن ك  إنَّ لــــــــــــــه خ 
ــــًضــــا وِعرْ مــــاًل كثيــــرً  ــــذي د   ر  ا غْي  سٍ ن 

ـــــــى أد   وا عل ـــــــر  ـــــــال ن ـــــــج  ـــــــي ب  قٍ ز  ٍب منِ 
ــــــــــ ــــــــــهِ  ف  وْ وس   بــــــــــهِ  ت  رْ ِنــــــــــإن ظ   ي عِقب ِنِي

ــــــــــــ ــــــــــــد  رُّه  ل ِس ــــــــــــِذقٌ  عٌ ينا ضــــــــــــائِ نَّ ل  م 
ــــــــــــــــقدِ ت   فقــــــــــــــــال   ــــــــــــــــإذ قــــــــــــــــام يقت   ةً م   هل 
ــــــ ــــــابْ  ل  أأقت   بهــــــا جــــــيء  رًا أو ت    صــــــبْ ن 

ـــف   ـــ َّ أوْ ش  ـــدْ  ه  داج  ـــفـــي م   ر  والصَّ  ضٍ ض 
ــــــــار   ــــــــأدْ  واخت ــــــــ هراع   بَّ بهــــــــاأن ل ي س 

ـــــــــــر  كْ ري عـــــــــــارًا بم  ت  وقــــــــــال ل أْشـــــــــــ  ةٍ م 
ل  يم  ــــــــــاُشـــــه قديمً ـــــمن ر  ــــــبْ والصَّ   قٌ ـــــٌة خ 

 نــــــــاري دِ  أظْ بعــــــــد الِقــــــــ م  وْ   الي ــــــــبال ــــــــ ِ  
ْجــــ وطــــال    ياري ْســــر ــــالي وت  ت   مِ فــــي الع 
ـــــــــاجـــــــــ ـــــــــ فٍ رْ رًا أبـــــــــوك ِبع   كـــــــــارِ ر إنْ غْي

ــــــــــم  ذِ  وعنــــــــــد   ــــــــــاري  د  ستأِســــــــــه الم  ِت  الضَّ
ـــــــــحْ فـــــــــي ج   ـــــــــ لٍ ن   ارِ جـــــــــر   لِ واد اللْيـــــــــكس 

ـــــأوفـــــى وأمْ  ـــــارِ  ع  مـــــن جـــــاِر ابـــــنِ ن   عمَّ
ـــــ صـــــينٌ ٌن    ْصـــــ ِ  ارِ  ر  وجـــــاٌر غْي  غـــــدَّ
ــــــــــق  مــــــــــا ت  مهْ    ــــــــــارِ  عٌ ي ســــــــــامِ فــــــــــإن   ه  ْل

ــــــــومــــــــا فيهِ  ْر فــــــــاخت    تــــــــارِ لْ ،ٌّ لم  مــــــــا   
 جــــــــــاري  عٌ ي مــــــــــانِ يَّ  إن ـــــــــدِ ه ــــــــــ  ْ اذب ـــــــــ

ــــــــــــوان قت   ــــــــــــوَّارِ  ر  ا غْيــــــــــــكريًمــــــــــــ ن  ْل  ع 
 رارِ ســــــــــــــــوا بأْشــــــــــــــــه ليْ ل ــــــــــــــــثْ مِ  واخــــــــــــــــوةً 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ مَّرْت ول إذا ش   مـــــــــــــــارِ ٌب بأغْ رْ   
 هـــــــــــــارِ أطْ  بٌّ كـــــــــــــريٌم وِبـــــــــــــيٌض ذات  ر  

 أســـــــــــراري  ن  عْ مـــــــــــاٌت إذا اســـــــــــتودِ تِ وكا
ــــأْشــــ  م الجــــاري للــــدَّ  ْر فــــانظ   ل  وء  م  ِرْف س 
ـــــــــــــًعـــــــــــــوْ ط    كـــــــــــــارِ هـــــــــــــذا أيَّ إنْ  ر  ك  أنْ ًا ف 

ـــــــــــــوِ    نْ عليـــــــــــــه م   ـــــــــــــ عِ ذْ يـــــــــــــا كالل   ارِ بالن 
ـــــــــــ  تَّـــــــــــارِ ل    فيهـــــــــــا بِ د  ْهـــــــــــع   نْ ولـــــــــــم يك 

ــــــر  كْ م   فاختــــــار   ــــــالــــــد   ة  م   ارِ نيا علــــــى الع 
 ي وارِ ــــــــــال بِ ــــــــــاقِ اء الث  ـــــــففي الو      د  ـــــنْ وي  
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حمن بدددو   دار الاقا،ددة    شددرو وقطقيددد عبدددالرفااّ  الرااعرأرسدد و  ددالي   

  .22  ص1721  بيروت  2 

ـــه، أبـــو عمـــر، أ مـــد بـــن محمـــد،  -6 ،ُشـــر هُالعقيييد الفرييييداألندلســـي، ابـــن عبدرب 
،ُم بعـــةُلجنـــةُالتـــأليقُوالترجمـــةُوالنشـــر،6ُوضـــب هُأ مـــدُأمـــينُورفيقـــا ،ُط

 .157-153،ُصُص0ُ،ُ 1737القاهرة،ُ

ــــي، األنصــــاري الحصــــري  -7 ــــن إبــــرا يمأبــــوُإســــحاق،ُ القيروان ــــنُتمــــيم ب   علــــيُب

 ص،6ُ،ُدارُالجيـــــل،ُبيـــــروت. زهييييير اآلداب وثمييييير األلبييييياب هددددد ( 351)ت
 .372 -367ص

،ُترجمـــةُأ مـــدُالحمـــو،ُالم بعـــةُمبيييادئ اللسيييانّيات العاّميييةأندريـــهُمارتينيـــه،ُ -5
 .57،ُص1735الجديدة،ُدمشق،ُ

  1  دار الطدوار للنّشدر   نظرية اللغة والَجمال فا  ال قاا العربا قامر سلّوم   -3

 27  7  ص1791  سور ة
  الهيئدة المردر ة العامدة للكتداب  اللغة العربيّاة، عع اااا وعا ااااقّمام حّسا    -9

 .33  32  ص ص1795  القاهرة  1 

 637محمدُبـنُأبـيُالنهـمُداوودُ،ُ)تالمحسنُبنُعليُبنُ البصري، لتنوخيا -3



318

ع نــي بشــر ه وتحقيقــه محمــد كــرد علــي، ،ُالمسييتجاد ميين فعييالت األجييوادهــــ(،ُ
  .113-119صُص ،1792

 637محمــدُبــنُأبــيُالنهــمُداوودُ)تالمحســنُبــنُعلــيُبــنُ،ُالبصــري  التنــوخي -7
،1793ُتحقيـقُعبـودُالشـالجي،ُدارُصـادر،ُبيـروت،ُ الفرج بعيد الشيّدة، هـــ(،
 .72-37،ُصُص6 

لسانيال ال   ونقا الرعر، عراجعة نقايّة ف  الاراسال جميل  عبدالمجيد   -12
كلي ــة لسدداّيّات الددنح وقطليددل ال  دداب     دراسددة ُمّددّمنة ،ددي كتددابالعربيااة

  1دار كندو  المعر،دة    اآلداب والعلوم اإلنساني ة، أكادير، المملكة المغربيـة

 .221ص 2011عّما   

،1ُ، ترجمــة فريــد الزاهــي، دار توبقــال للن شــر، طعلييم اليينصجوليــاُكريســ يناُ -11
 .12-3الدارُالبيضاء،ُالمغرب،ُصُ

،ُترجمــةُفهــدُعكــام،ُدارُالعلييوم اإلنسييانّيةالنقييد األدبييي و جــان لــوي كابــانس،  -10
  .97،ُص1730،ُبيروت1النكر،ُط

ّّ الدد ن   -16 الكلماال واألشايا ، بحاي فا  التقالياا ال  يّاة للقصايا  حسن البنّا عد
 1799  دار الفكددددر العربددددي  القدددداهرة  مقدّمددددة قرددددد ر الكتدددداب الجااليّااااة

 .121ص

ــم  الييّنص بييين القييراءة والتواصييلحمددا،ّ   حسددن -17 ن فــي لســاني ات ، بحــث م ض 
ولي األول، جامعــــة ابــــن ي هــــر، كلي ــــة  الــــنص وتحليــــل الل ــــاب، المــــ تم ر الــــد 
ـــوي المعرفـــة، ط ـــة، كن ـــوم اإلنســـاني ة، أكـــادير، المملكـــة المغربي ،1ُاآلداب والعل

 .967،ُص0،ُ 0216عم ان، 
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األبعيياد التييداولي لبالغيية حييازم ميين خييالل منهيياج البلغيياء  حمدداد  وددمود  -15
  .0227ةُاألدبية،ُالمجلةُالثقافيةُلكلُالعرب،ُ،ُطنجوسراج األدباء

هــ(،ُ 369الحموي، ابن  جة، تقي الدين أبو بكر بـن علـي بـن محمـد ، )ت  -13
،ُمكتبــة1ُ، صــح حه وعل ــق عليــه محمــد أبــو النضــل إبــرا يم، طثمييرات األوراق

 .612-627،ُصُص1791اللانجيُبمصر،ُ

،ُبيـروت،1ُالجيـل،ُط ،ُدارفي النقد األدبي والتحليل النفسيخريستوُنجم،ُ  -19
 .90،ُص1771

  قطقيدددد  مطمدددد مطمدددد حسدددين  المكتدددي الشدددرقي للنشدددر دياااواأل األعرااا   -13

 .212-213والتو  ع  بيروت )د.ت(  ص ص

  قطقيددد ّعمددا  أمددين  دد   م بعددة مردد فل البددابي الطلبددي  ديااواأل الحطيئااة -17

 .209  ص1759مرر  

ر وددادر    دا1شددرو وقطقيددد مطمددد التددوّجي    ديااواأل األفااوو األود ،  -02

 -25  ص ص1779بيروت  

 .ُ)د.ت(.32-97دارُصادر،ُبيروتُصُ  ديواأل السموأل ب  عاديا  -01

  1  عددالم الكتددي الطددد     اللسااانيال وتحلياان ال صااو  رابددب بوحددو   -00

 .193  ص2002إربد  األرد   

  قرجمدة آفاق القيمة، دراسة نقاية للحضار  اإلنساانيةرالف بارقن بير     -06

كتبدددة النهّدددة المردددر ة مكسسدددة ،دددراّكلين لل باعدددة عبدالمطسدددن سددد م  م

 .257ص .290   ص1729والنشر  القاهرة  ّيو  ورك  
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ـــام البصـــري، أبـــو الحســـن محمـــد بـــن عمـــران العبـــدي،  -07 ،ُالعفيييو واالعتيييذارالرق 
ــــنُســــعودُ ــــوُصــــال ،ُم ــــابعُجامعــــةُاإلمــــامُمحمــــدُب ــــقُعبدالقــــدوسُأب تحقي

 .535-536،ُصُص0،ُح1731اإلسالمية،ُالسعودية،ُالرياض،ُ

  المكّسسدة الصور  الرعريّة ونماذجها ف  إبااع أب  ناواسساسين عّساف   -05

  .19  ص1792  بيروت  1الجامعية للدراسات والنشر   

سيييياقات الجملييية وسيييياق اليييّنص، الَفهيييم اللسيييانّي والَفهيييم  سدددعيد بنكدددراد  -03
ـــم ن فـــي لســـاني ات الـــنص وتحليـــل الل ـــاب، المـــ تم ر الّسييييميائيّ  ، بحـــث م ض 

ــــة اآلداب والعلــــوم اإلنســــاني ة، أكــــادير، الــــد   ولي األول، جامعــــة ابــــن ي هــــر، كلي 
 .0216، عم ان، 1المملكةُالمغربية،ُكنويُالمعرفة،ُط

  52  دار المعدارف بمردر  صاإلبااع والتوتر ال  سا سلوى سامي الم    -09

 .213ص

  .137ص،0226ُ، عم ان، 1دارُوائل،ُط ،األصوات اللغوّيةستيتية،ُ سمير -03

  1  دار المعر،دددددة   عوسااااايق  الراااااعر العربااااا   مطمدددددد عيّددددداد  شدددددكر -07

 .101ص 1729بيروت 

،ُالتفكير اللسانّي فيي الحضيارة العربّيية عبدالس م المسد   ومود  حماد   -62
 .1731الدارُالعربيةُللكتاب،ُتونس،ُ

  دار     للدراسات 2 الرؤيا والتركين،  الرعر بي عبدالعّ ّ المقالب    -61

 .112  ص1795  والترجمة والنشر

النظرية اللسانية والشعرّية في التراث العربي من خالل  عبدالقادر المهير    -60
 .الّنصوص
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  1  عدالم الكتدي   علام الجماال فا  ال لسا ة المعا ار عبدالمنعم مجاهدد    -66

 .53  ص1792بيروت  

  بيدروت  3  دار العدودة   عقاعاة للراعر العربا علي أحمد سعيد  أدوّي   -67

 .122. ص35  ص1791

ــم ن فــي  التماسييك النّصييي فييي الييّدرس اللغييوّي،عيسددل الددوداعي   -65 بحــث م ض 
ولي األول، جامعــة ابــن ي هــر،  لســاني ات الــنص وتحليــل الل ــاب، المــ تم ر الــد 
ـــوم اإلنســـاني ة، أكـــادير، المملكـــة المغربيـــة، كنـــوي المعرفـــة،  ـــة اآلداب والعل كلي 

 . 0216، عم ان، 1ط

  القاهرة  1لشعر األمو   مكتبة مدبولي   ،ا مة السعود   االغتراب ،ي ا -63

 .222  ص1772

  التركيب اللغو  لألدب، بحي ف  فلس ة اللغاة واسساتطيقال في عبدالبد ع   -69

  .119ص .22.ص32  ص1720  القاهرة  1مكتبة النهّة المرر ة   

،ُبيـــروت؛1ُ،ُدارُالتنـــويرُلل باعـــةُوالنشـــر،ُطحداثييية السيييؤالمحمـــدُبنـــيس،ُ -63
 .119،ُص1735المغرب،ُ الدارُالبيضاء،

،ُبحـــثُُمطاَرحيييات فيييي لسيييانّيات الييينّص وتحلييييل الِخطييياب مطمدددد ب دددابي   -67
ولي األول، جامعـة  م ن في لساني ات النص وتحليـل الل ـاب، المـ تم ر الـد  م ض 
ابــن ي هـــر، كلي ــة اآلداب والعلـــوم اإلنســاني ة، أكـــادير، المملكــة المغربيـــة، كنـــوي 

  .0216، عم ان، 1المعرفة،ُط

المسيتجاد مين  ه د (  193د بن أبي الفهدم داوود القايدي التندوبي   )تمطم -72
 .71-72،ُصُصفعالت األجواد
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  دار التندو ر  تحلين الخطاب الراعر  ااساتراتيجية الت اا  مطمد مفتاو    -71

  بيدددروت  لبندددا ك المركدددّ الاقدددا،ي العربدددي  الددددار البيّدددا   المغدددرب  1 

 .603ص .220  ص1795

،ُدارُلنفسيّية لإلبيداع الفّنييي فيي الشيعر خاصييةاألسييس ا مرد فل سدو ف   -70
 .277ص .271ص. 106،ُص1737،ُمصر،7ُالمعارف،ُط

  1  مركدّ انّمدا  الطّدار    األسلوبية وتحليان الخطاابمنذر عيّاشي    -76

  .22  ص2002بيروت  

  دار الطر دددة تااااريأل األدب العربااا  ساااان اإلسااا  ّدددور  حمدددود  القيسدددي    -77

 .113  ص1727لل باعة  بغداد  

،ُترجمةُفـال ُمدخل إلى علم اللغة النّصيهاينهُمنُفولنانغ،ُديترُفيهفيجر،ُ -75
  .11هـ،ُص 1717العجمي،ُجامعةُالمل ُسعود،ُ

  1795  بيدروت  1  دار اآل،دا  الجد ددة   فا  ععرفاة الا  ّ  ُمنل العيد    -73

 .12ص
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