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واللؽات السامٌة ( هـ745. ت)أبو حٌان الؽرناطً 

  ـ القروٌٌن جامعة العربٌة اللؽة بكلٌة أستاذة  -ناعٌم ملٌكة/ دة بقلم

 ٌةالمؽربالمملكة / مراكش

 

 :الدراسة ملخص

 أجناس تعاٌش ار،األقط من كثٌر عن به تمٌزت تسامح من سادها ما بفضل األندلس، عرفت

 من جملة لرٌادة أهلهم كما ولؽاتهم، أهلها ثقافة فً التفاعل ذلك وأثر متباٌنة، لؽات واحتكاك مختلفة

 بعد عشر الثامن القرن أواخر فً إال الؽربٌة األقطار من ؼٌرها فً تعرؾ لم التً العلمٌة الدراسات

. جونز ولٌم السٌر ٌد على السنسكرٌتٌة اللؽة اكتشاؾ

 دراسة فً( هـ745.ت) الؽرناطً ٌوسؾ بن محمد حٌان أبً تجربة مقاربة إلى الدراسة هذه ىوتسع

 مستوٌات على شواذها بعض وحل العربٌة اللؽة فهم فً واستثمارها بٌنها، والمقارنة السامٌة اللؽات

 ونقد األوابل النحاة أوهام بعض وتصحٌح وأصوات، وتركٌب وصرؾ معجم من كلها اللسانً الدرس

. واللؽات األنحاء لدراسة صالح جدٌد نحوي منهج اقتراح ثم العربً النحو أصول

 حٌان أبً كتب فً المتناثرة النصوص جمع قصد والنقد، والوصؾ االستقراء الدراسة اعتمدت

 واستندت. المجال فً أخرى دراسات ضوء فً ونقدها وصفها ثم المعالج، بالموضوع تتعلق والتً

 ألبً مالك ابن ألفٌة على الكبلم فً السالك منهج مقدمتها وفً والمراجع درالمصا من مجموعة إلى

. الؽرناطً حٌان

  تستلزم العربٌة للؽة الشاملة الدراسة أن فً تتلخص النتابج من مجموعة إلى الدراسة انتهت

 من ات،اللػ من ؼٌرها شؤن دراستها، بؤن إٌمانا بها احتكت التً اللؽات وعلى شقٌقاتها على االنفتاح

.  الدارس اجتهد مهما ٌظل، وحده العربً الجانب
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 الجامعٌة خاصة العربٌة، اللؽة لتخصص الدراسٌة البرامج ضمن االهتمام بضرورة توصٌة وإلى

. اللؽوي البحث تطوٌر فً أهمٌة من لها لما الشرقٌة، واللؽات السامٌة اللؽات بتدرٌس منها،

Abstract 

Andalusia was a great example of tolerance, a lot of different ethnic groups could coexist 

together. Also, in Andalusia, there was an interaction between several languages which had an 

obvious impact on the natives’ culture and languages. Thus, Andalusians benefited so much from 

those languages and conducted a lot of scientific researches that were not known in the other 

western countries, but after the discovery of the Sanskrit language by William Johns. 

This study aims at approaching the experience of Abu Hayyan Mohamed Ben Yussef Alghrnati - 

745 Hijriya in the study and comparison of the Semitic languages, and the use of them to 

understand and solve some linguistic issues of Arabic Language such as the lexicon, morphology, 

structure, and sounds. Also, by this approach we could correct some misconceptions of the 

ancestors, and criticize the source of Arabic syntax. Therefore, we suggest new syntactic procedure 

that's useful in studying all languages.  

I adapted in this study the description, criticism, and the inductive approach in order to collect 

the scattered texts in Abu Hayyan’s books that are related to the subject that is being dealt with, as I 

described and criticized it based on other studies in the same field. Additionally, I based myself on a 

range of sources and bibliographies mainly Manhaj Assalik Fi Alkalam Ala Alfiyat Inbu Malik by 

Abi Hayyan alGharnati.  

As a result, the study of Arabic requires the openness towards other Semitic languages, and the 

languages that it interacted with because the negligence of those languages might make the study 

weak and not effective. 

As an implication, the educational programs of the Arabic option, especially the academic ones, 

should take care of, and teach the Semitic and eastern languages for the reason that they have a 

great role in the development of researching and answering  
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 مقدمة

 Gothelf برجشتراسر جوتهالؾ األلمانً المستشرق رأسهم وعلى–المعاصرون اللؽوٌون ٌكاد

Bergstrasser (م1933ت-) من نشؤ القدماء العرب واللؽوٌٌن النحوٌٌن ضبلالت أكثر» أن على ٌجمعون 

 اللؽة علماء عجمً أن» بـ بإقراره" "wolfensohn yولفنسون إسرابٌل وٌإكده.  i«السامٌة باللؽات جهلهم

 فنشؤ صحٌحة، معرفة والسرٌانٌة كالعبرٌة السامٌة اللؽات من شٌبا ٌعرفون ٌكونوا لم المسلمٌن من

 وضعها أصل فً العربٌة الكلمات من كثٌر تإدٌها التً الدقٌقة المعانً بٌان إلى ٌوفقوا لم أنهم ذلك عن

 الممكن من لٌس ألنه الكلمات شتقاقا بفهم ٌتعلق فٌما فاحشة أؼبلط فً وقوعهم أٌضا ذلك عن ونشؤ

 ii«واحدة سامٌة لؽة على بحثه فً اقتصر إذا الكلمة اشتقاق أصل إلى الباحث ٌهتدي أن األحوال كل فً

 أو المهمل أو بالشاذ أخرى ونعت المسابل، بعض فً الحسم عن األوابل النحاة عجز ٌزكٌه قول وهو

 قلة عن معظمه الناتج النحوي الخبلؾ وكذا الظن، ىعل األحكام من كثٌر وبناء المتروك، أو الؽرٌب

 القرٌبة خاصة االخر، اللؽات على االنفتاح ورفض لآلراء التعصب مع الدراسة وجزبٌة االطبلع

 من ألن تقٌٌد، إلى ٌحتاج الحكم هذا أن ؼٌر. والتؤثر التؤثٌر بادلتها والتً العربٌة، اللؽات من األصر

 سبٌل تعترض التً المسابل من كثٌر تحقٌق فً السامٌة اللؽات همٌةأ إلى التفت من العرب النحاة

 سنة المتوفى الؽرناطً ٌوسؾ بن محمد حٌان أبو مقدمتهم وفً وشقٌقاتها، للعربٌة العمٌقة المعرفة

 وإمام الزمان وشٌخ العصر فرٌد"بـ ٌلقبـه الصفدي جعلـت عجٌبة، ظاهرة ثقافته كانت الذي iiiهـ745

 sidney جبلزر وسٌدنً ،v"النحو علم فً العالم بسٌد" ٌنعته  Howell Sloper لوبرس وهاول iv"النحاة

Glazer ألوانهما بالسابقٌن وفكره ثقافته وٌصؾ" والمقارن الوصفً المنهجٌن رابد"بـ ٌصفهvi، علما 

 كتبا فٌها وألؾ الشرقٌة اللؽات جل على أٌضا اطلع وإنما السامٌة، اللؽات حدود عند ٌقؾ لم بؤنه

 المفردات فً وؼرابب عجابب المدلول اتحاد مع قوانٌنها أو تراكٌبها اختبلؾ» من فؤفاد بٌنها، قارنو

.  viiكتبه من مختلفة مواضع فً اقر كما« والمركبات

 السامٌة؟ اللؽات لحقٌقة مدركا حٌان أبو كان فهل
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 منها؟ استفادها التً والؽرابب العجابب هً وما 

 العربٌة؟ اللؽة اذشو بعض حل فً استثمرها وكٌؾ 

 الوصفً؟ للنحو والتمهٌد العربً النحو أصول نقد فً السامٌة اللؽات أسهمت حد أي وإلى 

: ثبلثة محاور خبلل من مقاربتها الدراسة هذه حاولت أسبلة تلكم

 بالحبشٌة العربٌة عبلقة إلى المبكر واالنتباه حٌان أبو: األول المبحث

  اللؽوٌة ناتوالمقار حٌان أبو: الثانً المبحث

 الوصفً للنحو والتمهٌد حٌان أبو: الثالث المبحث

 

أبو حٌان واالنتباه المبكر إلى عالقة العربٌة بالحبشٌة  :المبحث األول

 إطار ٌضمها لؽات فرع بمعنى نوح، بن سام إلى نسبة سامٌة، لؽة العربٌة أن حٌان أبو أدرك

 إلى البشرٌة األلسنة انقسام المحٌط البحر فً أكد فقد متشابهة، خصابص فٌها وتسري معٌن، تارٌخً

 إلى انتباهه ٌفٌد وهذا ،viiiسام أبناء ضمن العرب وذكر السبلم، علٌه نوح أبناء بحسب ثبلث مجموعات

 مستندة الحدٌثة الدراسات اعتمدته الذي التصنٌؾ عن ٌمٌزه أٌضا وهذا. وشقٌقاتها العربٌة بٌن الشبه

 الشعبة عن الكنعانٌٌن فؤقصى سٌاسٌة، أهداؾ وفق األنساب يؾ تصرؾ التراث، من محرؾ نص إلى

 ،ixومضر حمٌر لؽة ذكر وإنما باسمهم العرب ٌذكر ولم  والعٌبلمٌٌن، اللودٌٌن ضمنها وأقحم السامٌة

 نعلم ما على : )) -باقرـ طه قال كما ـ ذكر أقدم ولعل التوراة، كتابة قبل معروؾ العرب اسم أن ومعلوم

 الثالث" شٌلمنصر" اآلشوري الملك زمن من جاءنا قد العرب باسم العربٌة القبابل ضلبع  -اآلن حتى

. مهمة زمنٌة بمدة التوراة تدوٌن قبل أي ،x((م. ق 853,  القرقار موقعة فً حربه أخبار فً
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 كثٌر ذلك إلى سبقه إذ السامٌة، اللؽات بٌن العبلقة إلى التفت من أول هو لٌس حٌان أبا أن صحٌح 

 ثبت فقد عصره، فً متمٌزة ظاهرة ٌمثل الذي ه456.ت  األندلسً حزم ابن خاصة العرب علماءال من

 وما بٌبته، به جادت فٌما ثقافته انحصار من ٌعنٌه وما ،xiاألندلس ٌفارق ولم الزقاق ٌتجاوز لم أنه

 ٌعتبرها لتًا والسرٌانٌة والعبرٌة العربٌة خاصة لؽاتهم، إلى التفات من سكانها مع التواصل استلزمه

 والتباعد بؽٌرها االحتكاك بفضل مختلفة لهجات إلى انشقت األصل فً واحدة لؽة -العربٌة جانب إلى-

. بٌنها

 لؽة هً التً والعربٌة والعبرانٌة السرٌانٌة أن ٌقٌنا وعلمناه علٌه وقفنا الذي أن إال": حزم ابن ٌقول

 األندلسً من ٌحدث كالذي جرش فٌها فحدث أهلها مساكن بتبدل تبدلت واحدة لؽة حمٌر لؽة ال مضر

. نؽمتهما رام إذا الخراسانً ومن األندلسً، نؽمة رام إذا القٌروانً ومن القٌروان، أهل نؽمة رام إذا

 إنها ٌقول أن كاد قرطبة، من واحدة لٌلة مسافة على وهً البلوط، فحص لؽة سمع إذا من نجد ونحن

 ال تبدال لؽتها تتبدل أخرى بؤمة البلدة أهل بمجاورة فإنه الببلد من كثٌر فً وهكذا. قرطبة أهل لؽة ؼٌر

 أصل عن البعد فً وهو تبدٌبلًال  العربٌة اللؽة فً األلفاظ بدلت قد العامة نجد ونحن .تؤمله من على ٌخفى

 ثبلثة وفً" أسطوط" السوط وفً العٌنب" العنب فً ٌقولون فنجدهم فرق، وال أخرى كلؽة الكلمة تلك

 من أبدل الجلٌقً تعرب وإذا"! السجرة" قال الشجرة ٌقول أن فؤراد البربري تعرب فإذا". ثلثدا" دنانٌر

 هو إنما اختبلفها أن أٌقن والسرٌانٌة والعبرانٌة العربٌة تدبر فمن")...( مهمداًال " فٌقول هاء والحاء العٌن

 وأنها. األمم ومجاورة نالبلدا واختبلؾ. األزمان طول على الناس ألفاظ تبدٌل من ذكرنا ما نحو من

. xii«األصل فً واحدة لؽة

 له ٌسر مما األندلس، فً تجاورها ولٌد إنما صدفة، مجرد اللؽات هذه إلى حزم ابن انتباه ٌكن لم

  عرفته وما أصلها، وحدة وإدراك خصابصها على الوقوؾ من متكلمٌها بمساعدة أو بنفسه الوقوؾ

 لظواهرها التؤصٌل سبٌل المقارنة وٌجعل اللؽة، حٌوٌة ٌجسد تطور من العصور عبر منها واحدة كل
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 وٌحصر اللؽات، هذه بٌن الكبٌر الشبه ٌإكد حزم ابن نص إن. األقل على افتراضه أو أصلها واكتشاؾ

 مما  األندلس، فً العربٌة اللهجات بٌن المبلحظة بالفروق بٌنها الفرق شبه لذلك النطق، فً الخبلؾ

 خاصة للمقارنة، األساس المرتكزات وكذا اللؽات بٌن المقارنة سسبؤ وعً على كان أنه ٌبٌن

 اللؽات تصنٌؾ شحبلن، أحمد الدكتور ٌقول كما ٌستطع، لم أنه ؼٌر أسلفنا، كما المشتركة الخصابص

 من الؽربً الشمالً الفرع لؽات من وهما والعبرٌة، السرٌانٌة وضع فقد الٌوم، نحن نفعل كما السامٌة

 والحبشٌة والجنوبً الشمالً بفرعٌها تمثل التً العربٌة الفصحى العربٌة صنافة فً السامٌة اللؽات

 صنافة من جنوبٌة عربٌة لؽة وهً حمٌر، لؽة أبعد حٌن فً السامٌة، اللؽات من الجنوبً الفرع

.             والجنوبً الشمالً العربٌة فرعً بٌن بذلك ممٌزا ،xiiiالفصٌحة العربٌة

 العروبٌة، اللؽات بٌن المقارنة الدراسات مٌبلد تشهد ألن األندلس جتماعًاال الوضع أهل لقد 

 ٌطلق الرازي جعلت درجة إلى هناك عددهم كثر»  الذٌن الٌهود مثل مختلفة بشرٌة لنماذج الحتضانها

 أهم ومن اإلسبلمً، الدٌن تسامح من –الفتح بعد -مستفٌدٌن ،xiv«الٌهود ؼرناطة»اسم المدٌنة على

 لؽة تعلم إلى طرؾ كل حاجة عن أسفر مما ،xvالعربٌة جانب إلى والسرٌانٌة العبرٌة شارانت مظاهره

 بٌنهما، الكبٌر للشبه نظرا األصوات مستوى على خاصة السامٌة، اللؽات بٌن الفوارق وإدراك األخر،

. بًالعر بالنحو لؽتهم نحو وضع فً الٌهود استعان ولذلك التعلم، فً مؽالطات من عنه ٌنتج قد وما

 وإنما األصل، الموحدة اللؽات بٌن المقارنة أهمٌة بإدراك ٌنفردوا لم واللؽوٌٌن العرب النحاة إن

 نحو وضع فً توسلوا الذٌن واألندلسٌٌن منهم المؽاربة سٌما ال العبرانٌٌن، من ؼٌرهم فٌه شاركهم

. والسرٌانٌة العربٌة باللؽتٌن العبرٌة لؽتهم

 التاسع القرن من الثانً المنتصؾ فً عاش) المؽربً الفاسً التاهرتً قرٌش بن ٌهود أمثال 

 الشبه إلى نبههم كما الترجوم تعلم على فٌها ٌحضهم فاس ٌهود جماعة إلى رسالة خلؾ الذي( للمٌبلد

 على بالسرٌانً الترجمة عادات قطعتم رأٌتكم فإنً بعد أما»: منها واألرامٌة، والعبرٌة العربٌة بٌن

 لؽة وبجمٌع مستؽنون عنه بؤنهم المدعٌن جهالكم به الرفض على وأطعتم م،كنابسك من التوراة
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 أن فٌعلموا األلباب وذوي الفطن ألهل الكتاب هذا أإلؾ أن ذلك عند فرأٌت( …)عارفون دونه العبرانً

 وتشتت عربٌة لؽة به واختلطت سرٌانٌة ألفاظ فٌه انتشرت قد المقرإ فً الحاصل المقدس اللسان جمٌع

 حقٌقٌا مٌبلدا الرسالة هذه اعتبار وٌمكن. xvi«خاصة العربٌة والسٌما وبربرٌة عجمٌة وؾحر فٌه

 فً الموضوعٌة اعتماد إلى حقٌقٌة ودعوة الهجري، الرابع القرن خبلل المقارنة اللؽوٌة للدراسات

 فهموٌص العبرٌة اللؽة على باالقتصار التوراة فهم بإمكان ٌعتقد ممن ٌسخر فهو اللؽوٌة، الدراسات

.  رسالته ألؾ ولهم واأللباب العقول بذوي اللؽات بٌن بالتداخل ٌإمن ممن ؼٌرهم وٌصؾ بالجهال

 بالعربٌة، العبرٌة دراسة فً استعان الذي ،(هـ515ت) القرطبً جناح بن مروان الولٌد أبً وأمثال

 من أنكل مل العربً، اللسان من علٌه الشاهد ووجدت ذكرته، مما شاهدا علٌه أجد لم وما»: قال

 وقل علمه ضعؾ من ذلك عن ٌتحرج كما ببلبحه، االستدالل عن أتحرج ولم بواضحه، االستشهاد

 لحقابق التحصٌل قلة مع بالتدٌن، وارتدى التقشؾ منهم استشعر من السٌما زماننا، أهل من تمٌزه،

 فٌها ٌمثل درجة ىإل والعبرٌة العربٌة بٌن الكبٌر للشبه جناح ابن إدراك النص من ٌتبٌن. xvii«األمور

 العهد وبنصوص العبري بالشعر االستدالل جانب إلى الكرٌم القران من بشواهد العبرٌة لقواعد

. العتٌق

  القرآن، لؽة العربٌة: وهً الثبلث، اللؽات على اقتصروا الدارسٌن هإالء أن الملحوظ لكن 

. اتبالدٌان مرتبطة كلها فهً المقدس، الكتاب لؽتا واالرامٌة والعبرٌة

 رٌادة هو رأٌنا، كما قبله أو زمانه فً اللؽوٌة بالمقارنات اهتم ممن ؼٌره عن حٌان أبا ٌمٌز ما ولعل 

 األلفاظ من كثٌر فً والتوافق الشبه من بٌنهما ما ومبلحظه والحبشٌة، العربٌة بٌن العبلقة إلى االنتباه

 ٌعنً وال والتداخل، االحتكاك من حتما عنه نتج وما الحبش من العرب بقرب علله والذي والتراكٌب،

 إلى هجرة أول كون فً ولعل وسلم علٌه هللا صلى النبً زمن بالحبشٌة العرب معرفة إؼفال هذا

 الدراسة إلى سبق حٌان أبا لكن التقارب، من بنوع واإلحساس باللؽة المعرفة على دلٌل أكبر الحبشة

 ألفاظ فً الحبش ولؽة العرب لؽة اللؽتان فقتتوا ما وكثٌرا»: ٌقول المشتركة، الخصابص واستنباط
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 وهذا. xviii«التعدٌة وهمزة التؤنٌث وتاء المضارعة كحروؾ النحوٌة التراكٌب من قواعد وفً

 له فبدت بٌنهما، وقارن معا اللؽتٌن درس حٌان أبا أن ٌإكد النماذج إٌراد مع الكثرة على التنصٌص

 نوح بن حام إلى األحباش تنسب السلؾ عن لمؤثورةا األقوال أن من الرؼم على وذلك -التقارب درجة

 فً المتـداولة السامٌة اللؽات بٌن من الحبشٌة ٌفرد جعلته أسبلة لدٌه أثر مما -xixسام إلى والعرب

 عن الؽبش جبلء" كتاب فٌها صنــؾ إذ بالتؤلٌؾ، والسرٌانٌة، كالعبرانٌة بها، ملما كان والتً عصره

 فً منه اقتبسها التً النصوص من وٌبدو -xxالشدٌد ولؤلسؾ فقودةالم كتبه من وهو" -الحبش لسان

 قوله ٌبٌن كما مقارنا، منهجا فٌه سلك وأنه والتصرٌؾ، والنحو المعجم بٌن فٌه جمع أنه كتبه من ؼٌره

 ؼٌر مطلقا للؽابب فالٌاء المضارعة حروؾ فً العرب الحبشة ووافقت»: المضارعة حروؾ عن

طَم  فتقول المإنثة حَم طُط  قلت ٌضرب معنى أردت فإذا ضرب نىبمع مَم حَم  وللؽاببة مطلقا للمخاطب والتاء ٌِيمْم

طُط  أتا فتقول حَم طُط  وهند تضرب أنتَم  أي تِيمْم حَم طْم  إٌاء فتقول وحده للمتكلم والهمزة تِيمْم حَم  أضرب أنا أي إِيمْم

طُط  إنٌا فتقول ؼٌره ومعه للمتكلم والنون حَم  شًالحب اللسان هذا توافق ترى فؤنت نضرب نحن أي نِيمْم

 القول وهذا. xxi«مثلنا كما مكسورة الحبشً اللسان فً أنها إال المضارعة حروؾ فً العربً للسان

:  منها بها، المصرح إلى إضافة كثٌرة، دالالت ٌحمل

 فً األصل كونها بافتراض ٌسمح الذي األمر الضمابر، فً والحبشٌة العربٌة اللؽتٌن بٌن التوافق-1

 إذ السامٌة، اللؽات من ؼٌرها فً بنظابرها قورنت إذا خصوصا امً،الس المشترك ومن األولى اللؽة

 من األصوات تعرفه وما النطق اختبلؾ عن ناتجا ٌكون قد ما إال الفرق من بٌنها لٌس أن ٌبلحظ

 معظم فقدت التً األكدٌة من باد هو كما الجزرٌة، ؼٌر باألقوام االختبلط عن الناتج والتطور اإلبدال

 عن نقل حٌن حٌان أبو إلٌه أومؤ ما هذا ولعل السامٌة، ؼٌر السومرٌة اللؽة من ثٌربتؤ الحلق أصوات

 بقوله قبله حزم ابن إلٌه أشار ما أٌضا وهو  ،xxiiوالنؽم األصوات باللؽات المراد إن قوله بعضهم

 النطق فً االختبلؾ وحصر السامٌة، اللؽات بٌن الشبه قوة إبراز إلى بذلك قصدا ولعلهما ،xxiii"جرس"

 من السامٌٌة اللؽات بٌن أن الحدٌثة الدراسات أكدت لقد. xxivالواحدة اللؽة لهجات بٌن ٌمٌز ذيال
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 اهم من وأن ،xxvاألخرى الفصابل  من فصٌلة لؽات تجارٌة ال ما والخصابص المشتركة القواسم

 وصفات الجسم أعضاء على الدالة واأللفاظ الحضارة كؤلفاظ المعجم فً االشتراك هً الخصابص

 أٌضا الشبه مظاهر ومن ، عشرة، إلى اثنٌن من األساس واألعداد العطؾ وحروؾ والضمابر بةالقرا

 ما ومنها واللواحق، السوابق طرٌق عن األبنٌة وتنوٌع القوالب كاعتماد الصرفٌة الخصابص بعض

 فً الشبه جانب إلى هذا التعدٌة، وحروؾ المضارعة حروؾ من النص فً الؽرناطً إلٌه أشار

 دون من االسمٌة الجملة ووجود الفعلٌة الجملة على واالعتماد التوازي خاصة لجملة،ا خصابص

 لزوم من أوربٌة الهندوـ خاصة اللؽات من كثٌر فً نبلحظه ما بخبلؾ ،"كان" الرابط اعتماد إلى حاجة

. الذكر السالؾ حٌان أبً نص من ٌتبٌن كما الضمابر هً الشبه عناصر ابرز من ولعل, الرابط الفعل

 فً منهجه أن كما كتبه، من توافر ما فً أعبله المذكورة الخصابص ببعض حٌان أبو صرح لقد

 أنه ٌفٌد االختبلؾ ومظاهر الشبه أوجه إظهار على الحرص مع المقارنة تعتمد التً األنحاء دراسة

 النحوٌة كتبه فً المبثوثة النصوص فً منهجه من استنبطته ما وهو األقل، على لمعظمها مدرك

 الدراسات أهم من هو الذي األتراك للسان اإلدراك لكتابه المتواضعة قراءتً من وكذا وتفسٌره،

 بٌنهما الشبه أوجه ومظهرا اللؽتٌن بٌن مقارنا عربٌٌن، ولؽة بمنهج التركٌة، للؽة والنحوٌة المعجمٌة

 التركٌة اللؽةو للسامٌة مخصصة الدراسة ألن فقط، التوضٌح سبٌل على ـ ومنه االختبلؾ، ومظاهر

و)»: قال حٌث" بحرؾ اإلضافة"محور فً  منهاـ لٌست  فً علٌه منذ دخول الزمن على تدخل أٌضا( بَمرُط

ا) أمس منذ رأٌته ما فً تقول العربً اللسان نَم نْم  دُط دَم نْم و كُط مْم  بَمرُط دُط مَم ا( )كُطرْم نَم نْم ) ٌوم( كُطنْم )و أمس( دُط و دَم  منذ( بَمرُط

مْم ) دُط مَم وبَم ) أن فؤفاد xxvi«أبصرت ما أي( كُطرْم لى) وٌرادؾ ،(رُط  العربٌة، اللؽة فً( منذ)و التركٌة فً( ؼَم

 حروؾ ألن الموقع، فً عنها تختلؾ أنها إال الظرفٌة، صفة فتكتسً الزمان ظرؾ إلى تضاؾ

. xxviiاألسماء على تدخل التً العربٌة اللؽة فً نظٌراتها بخبلؾ أخرا تؤتً التركٌة اللؽة فً اإلضافة

 وال وهو والتحلٌل، الوصؾ جانب الى المقارنة اعتمد حٌان اباا ان ركثً ومثله النموذج هذا من ٌبدو

 االدراك كتابه عدا ما ولؤلسؾ ضاعت وقد العربٌة ؼٌر للؽات كلها دراساته فً المعتمد المنهج شك

". االتراك لسان فً
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 كالعبرانٌة السامٌة اللؽات من كثٌر فً والمطرد الحبشٌة، فً المضارعة حروؾ كسر أن-2

 السامً المشترك ومن العربٌة، فً الشاذة" إخال" همزة لكسر أصبل كونه افتراض ٌمكن ٌة،والنبط

 المضارعة األفعال أوابل فٌه تكسر ما باب هذا»: سٌبوٌه قول المبلحظة هذه ٌعزز ومما أٌضا،

ل قلت حٌن الحروؾ ثانً كسرت كما لؤلسماء  وذلك الحجاز، أهل إال العرب جمٌع لؽة فً وذلك فعِي

 التً والواو الٌاء بنات من شًء كل وكذلك. ذاك نِيعلم ونحن تِيعلم، وهً إِيعلم، وأنا ذاك، تِيعلم أنت: مقوله

 وخلنا إِيخشى فؤنا وخشٌت تِيشقى، فؤنت شقٌت: قولك وذلك والمضاعؾ، عٌن، أو الم فٌهن والواو الٌاء

 القول هذا ٌإكدو ،xxviii«األصل وهو الحجاز، أهل لؽة فً مفتوح ذكرت ما وجمٌع( …) نِيخال، فنحن

 األصل قوله ٌإول قد. الفصحى العربٌة إلى أقرب المضارعة، أفعال أوابل فتح وهً الحجاز، لؽة أن

 دون ٌحول العربٌة ؼٌر السامٌة اللؽات فً الكسر اطراد أن ؼٌر األم، السامٌة اللؽة فً المعتمد بؤنه

 من كثٌر فً النظر إعادة فً السامٌة اللؽات إلى الرجوع أهمٌة لٌإكد التبرٌر هذا إن. بالرأي الجزم

 من وؼٌرها  والضعٌؾ والقبٌح المذموم مثل من بؤوصاؾ القدٌم العربً النحو فً نعتت التً القضاٌا

 من ٌكون أن األقل على أو األم باللؽة ٌعرؾ ما فً لها تؤصٌبل لها نجد قد التً اللؽوٌة االستعماالت

 إلى تسرب ٌكون أن أو أخر، ولؽات أقوام مع التعاٌش بفعل  لؽة كل فً الطبٌعً التطور مظاهر

. ؼٌرها من العربٌة

 واللؽة النحو قضاٌا بعض مراجعة فً السامٌة اللؽات إلى الرجوع أهمٌة على التنصٌص إن 

 القدماء جعل ما هو التؤوٌل هذا من االحتراس ولعل ـ القرآن لؽة فً الضعؾ افتراض ٌعنً ال العربٌٌن

 فاللؽة وإال اللؽات، بٌن والتماٌز التفاضل إشكال فً الدخول وال بؽٌرهاـ تهامقارن من ٌتحرجون

 وأفصحه كبلم أبلػ وهو للقرآن، وسعها هو ذلك على دلٌل وأكبر والقوة والشجاعة بالسعة تتسم العربٌة

 االستعمال من اختفت ثم السامً األصل فً تكون قد اللؽة هذه فً ظواهر ثمة لكن وأهمه، وأشمله

 فً تطورت قضاٌا ثمة أن كما المضارعة، حرؾ ككسر الدخٌل أو والمتروك الؽرٌب ضمن فتفصن

 ال واألمر معٌنها، إلى الرجوع ٌقتضً فهمها فصار ما، ألسباب االحتكاك بفعل إلٌها دخلت ثم شقٌقاتها
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 تابهمك وفهم لؽتهم دراسة فً الرجوع بضرورة اقروا فالعبرانٌون. كلها اللؽات وإنما العربٌة ٌخص

 باالرامٌة، سفرٌن كتابهم فً ألن واضح فاألمر االرامٌة وأما والعربٌة، االرامٌة اللؽتبن إلى المقدس

 احتفظت العربٌة ولكون اللؽتٌن بٌن للعبلقة فئلدراكهم العربٌة وأما ودانٌال، عزرا سفر وهما

 فً متفرقة قرٌش ابن ذكر كما موادها بعض ولكون اللؽات، من ؼٌرها بها ٌحتفظ لم سامٌة بخصابص

. العتٌق الكتاب

 دراســة عن ناتجـة مبلحظاته أن ٌإكد التوافق على التؤكٌد مع بؤمثلة لقوله حٌان أبً تعزٌز أن-3

 وقد اعتباطٌة، أو عارضة صدفة مجرد تكون أن وٌنفً والتخصص االتساع على مبنً وتحرٍر  متعمقة

  والمعجمٌة، التركٌبٌة خصابصها من الستفادةوا اللؽات على باإلطبلع كتبه فً مرة ما أكثر صرح

 واعتمدتها الحدٌثة اللسانٌة الدراسات زكـتها مبلحظات وهً. xxixالمعاصرٌن بعض زعمه ما بخبلؾ

 تصنٌؾ ومعٌار( الجنس وحدة جانب إلى والمعاصرة الجوار خاصة) اللؽات بٌن للمقارنة شروطا

 ما وأكدوا ،xxxالسامٌة اللؽات من الجنوبً الفرع بٌةوالعر الحبشٌة جــعلوا إذ وفروع، أسر إلى اللؽات

 بدأ وعندما»: بروكلمان ٌقول الفرق، وتبٌان األصل تعٌٌن معها ٌصعب درجة إلى الشبه من بٌنهما

 الشدٌدة بقرابتها االعتراؾُط  إال المرءَم  ٌسع لم الدٌنٌة، األحباش بلؽة عشر، السابع القرن فً االشتؽال،

 الؽالب، فً صحٌح تصور عشر، السابع القرن فً المستشرقٌن، كبار لدى نكا وهكذا. العربٌة للؽة

  .xxxi«السامٌة الفصٌلة وحدة عن

 تفادى أنه كما بقرون المبلحظات هذه إلى المستشرقٌن سبق حٌان أبا بؤن تحفظ بدون هنا نقر وقد 

 ضمن ٌةوالعبر واآلرامٌة العربٌة من كل تصنٌؾ خاصة سلفه، فٌها وقعه التً األخطاء بعض

 تصنؾ بٌنما الحبشٌة، جانب إلى الجنوبٌة المجموعة تمثل العربٌة أن والواقع واحدة، مجموعة

 بعض إلى حٌان أبو انتبه لقد. الؽربً الشمالً القسم ضمن العبرٌة، لؽاتها ومن والكنعانٌة، االرامٌة

 فً المطروح شكالاإل أن إال سنرى، كما للتمٌٌز عامة قواعد وصاغ االفتراق ومظاهر الشبه أوجه

. xxxiiالسبلم علٌه نوح سبللة فً األلسنة وبالتالً البشر انحصار بعدم جزم حٌان أبا أن هو اإلطار هذا
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 ألٌس المجال؟ هذا فً بحث مشروع من وهل األخرى؟ األجناس لؽات تصنؾ فؤٌن القول هذا صح إذا

 أصدق وهو القرآن فً وأن صاخصو التسمٌة؟ إشكال وٌعمق بالجنس اللؽة عبلقة إشكال ٌثٌر مما هذا

ا: "تعالى ٌقول السبلم، علٌه نوح ذرٌة فً البشرٌة األجناس انحصار إلى إشارة القول لْمنَم عَم جَم هُط  وَم تَم ٌَّي رِّر مُط  ذُط  هُط

اقِيٌنَم  (. 77:الصافات" ) الْمبَم

 وقؾ وإنما اللؽات، من السامٌة بالفصٌلة المتعلقة القضاٌا كل إلى انتبه قد حٌان أبا أن هنا ندعً وال

 عشر التاسع القرن فً إال اللؽات هذه معظم تكتشؾ لم إذ عصره فً المتاحة اإلمكانات حدود عند

 الدراسات اعتمدتها مهمة قضاٌا إلى االنتباه لفت فقط وإنما جارٌة، األبحاث تزال وما العشرٌن وبداٌة

 بما لؽوٌٌنا معرفة إن: ))باقر طه قول نإٌد وهنا المقارن، اللؽة فقه هو مستقل علم بناء فً الحدٌثة

 محدودة ناقصة كانت القدٌمة العربٌة اللهجات أو الجزرٌة  اللؽات األصح أو" السامٌة اللؽات" ٌسمى

 ولم ،والحبشٌة واآلرامٌة العبرانٌة على اقتصر اللؽات هذه من معروفا كان ما ألن ؛ كبٌرة درجة إلى

 النقاب عنها كشؾ قد والكنعانٌة(  األكدٌة) آلشورٌةوا البابلٌة مثل منها األقدم"  السامٌة"  اللؽات تكن

 الكشؾ ذلك...  بها دونت التً القدٌمة الخطوط معرفة بعد من لؽوٌة مدونات من خلفته ما طرٌق عن

 تلك بٌن المقارنة اللؽوٌة والدراساتُط  الحدٌثة اآلثارٌة والبحوث التحرٌات حققته ما أروع من ٌعد الذي

 اللؽات مجال فً الحدٌثة الدراسات أضافته ما أهم إن. xxxiii(( واحد أصل من كونها وتؤكٌد اللؽات

 دسوسٌر فردناند قصده ما وهذا المستقلة، المتخصصة والدراسة المنظم المنهجً البناء هو السامٌة،

 اللؽة بؤن اكتشؾ قد لكونه تقدٌر كل بوب إذن ٌستحق فلم: "المقارن اللؽة علم رابد عن بالقول

 اللؽات بٌن العبلقات بؤن فهم قد لكونه بل واآلسٌوٌة األوربٌة اللؽات ببعض قرابة ذات السنسكرٌتٌة

 .xxxiv"مستقل لعلم ومادة موضوعا تصبح أن ٌمكن الواحد األصل ذات

 

اللؽوٌة والمقارنات حٌان أبو: الثانً المبحث  
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 حاجة فً سهادار وبؤن وٌتطور، ٌنمو حً كابن -اللؽات من ؼٌرها شؤن –العربٌة بؤن حٌان أبو أقر

 باللؽات، والجهل االطبلع قلة على األوابل للنحاة انتقاداته أكثر بنى لذلك موسوعٌة، لؽوٌة معرفة إلى

. المقام مقتضى وفق األخطاء وتصحٌح النقص استدراك فً السامٌة اللؽات لبعض إجادته واستثمر

 إللمامه المفٌد اللؽات على التنصٌص مع القرآن فً والمعرب الدخٌل تفسٌر فً اعتمادها جانب فإلى

 للدخٌل المنكرٌن المتعصبٌن موقؾ بذلك متجاوزا القرآن فً بالدخٌل واعترافه السامٌة اللؽات بمعظم

 بالعبرانً إسرابٌل"و ،xxxv"بالعبرانً التراب وهو اآلدام من مشتق آدم: "قوله ومنه العربٌة، اللؽة فً

 المإكدة النماذج من وؼٌرها ،xxxvi"هللا عبد بمعنى هللا أسماء من وهو وإٌل العبد وهو إسرا من مركب

 العربٌة بٌن خاصة المطرد، الصوتً التقابل إلى وإشارته. xxxviiالسامٌة اللؽات ببعض لمعرفته

 بالعبرانً وأصله معرب عبرانً المسٌح»: قوله ومنه العبرٌة، باللؽة إللمامه والمفٌد والعبرانٌة،

 أن إذ حٌان أبً من مهمة إشارة وهنا xxxviii«موسى لفقً موشً فً ؼٌرت كما بالسٌن عرب مشٌحا

 توجد ال حروؾ من اللؽات هذه به تتمٌز لما نظرا السامٌة، اللؽات فً القضاٌا أهم من تعتبر األصوات

 عن الناتج اللؽات هذه بٌن وللفروق جهة، من اإلطباق وحروؾ الحلق حروؾ خاصة ؼٌرها، فً

 هً العربٌة ولعل البقاع، فً والتفرق األصلً المهد نم الخروج بعد السامٌة ؼٌر بالشعوب التؤثر

 اللؽات من ؼٌرها فً معظمها فقد حٌن فً السامٌة واإلطباق الحلق حروؾ بكل المحتفظة الوحٌدة

 فً أٌضا السامٌة اللؽات إلى استند الدقٌقة اإلشارات هذه وبجانب…  ذكرنا كما األكدٌة خاصة السامٌة،

: اآلتٌة النماذج تبٌن كما ،العربٌة اللؽة شواذ بعض حل

 النحاة آراء اختلفت: -الهند إلى المنسوب بمعنى  –وهندكً هندي فً بالمنسوب الكاؾ إلحاق -1

 الكاؾ ثبوت لعدم زٌادتها اآلخر البعض وأنكر زابدة، إنها بعضهم فقال الكاؾ، هذه صفة حول

 اللؽة فً النادرة ةالظاهر لهذه دقٌق علمً تحلٌل تقدٌم محاولة دون الزٌادة، حروؾ ضمن

 والذي»: قال مقترضة، أنها إلى وذهب عربٌة، بؤنها القول أنكر فقد حٌان أبو أما العربٌة،

 لقرب الحبش لؽة من إلٌه سرى فإنما به تكلم كان إن العرب من بهذا تكلم من أن علٌه أخرجه
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 ما آخر حقتأل نسبت إذا والحبشة بعض لؽة فً بعضهم لؽة من كثٌر ودخول الحبش من العرب

 شوكً شواء وإلى قندكً قندي إلى النسب فً ٌقولون ٌاء بعدها مشوبة مكسورة كافا إلٌه تنسب

 تكلمت وقد جبرتً جبري إلى النسب فً قالوا مكسورة تاء أبدلت وربما الفرسكً الفرس وإلى

 الحبش لسان عن الؽبش بجبلء المسمى اللؽة هذه عن المترجم كتابنا فً الحبش نسبة كٌفٌة على

 نحوٌة التركٌب من قواعد وفً ألفاظ فً الحبش ولؽة العرب لؽة اللؽتان تتوافق ما وكثٌرا

 القاعدة هذه أصل تحرى أنه ٌبدو هكذا. xxxix…«التعدٌة وهمزة التؤنٌث وتاء المضارعة كحروؾ

 الكثرة أن»: مفادها الدخٌل من األصٌل لتمٌٌز قاعدة وصاغ الوهم فصحح اللؽتٌن خواص وتتبع

 فً التشكٌك مقابل الحبشٌة األمثلة من أكثر لذلك ،xl«الفرعٌة دلٌل والقلة األصالة على لدلً

 فً وحدوثها الحبشٌة فً أصالتها لٌإكد ،«به تكلم كان إن» بالقول الصٌؽة لهذه العرب استعمال

 والشبه األصل وحدة من الرؼم على أنه وهً مهمة حقٌقة إلى ذلك خبلل من ونبه العربٌة،

 ٌنبؽً مختلفة العتبارات وتراكٌب ألفاظا لنفسها طورت لؽة كل فإن السامٌة، اللؽات بٌن الكبٌر

. الدراسة فً استحضارها

 القدماء العرب اللؽوٌٌن كتب فً ورد ما مراجعة ضرورة على دلٌبل اتخاذها ٌمكن األمثلة هذه إن

 من وؼٌرها والتؤتؤة كشةكالكش المذمومة اللؽات مثل من علمٌة ؼٌر بنعوت تنعت لؽوٌة ظواهر من

 التارٌخً، المقارن اللؽة علم من أساس على ووصفها دراستها فً النظر إعادة ٌنبؽً التً الظواهر

 على أنه ذلك الحبشٌة، كشقٌقتها اللؽات من ؼٌرها من العربٌة إلى دخلت التً الظواهر من تكون فقد

 باللؽات تؤثرها بحكم واألسالٌب القواعد من لنفسها لؽة كل طورت فقد األصل وحدة من الرؼم

. ثانٌة جهة من األقوام حاجٌات وفق التواصل ٌقتضٌه وما جهة، من األخرى

 إلى البصرٌون فذهب المشددة، المٌم هذه داللة فً أٌضا العرب النحاة احتار": اللهم" مٌم دالالت -2

 على أجمعنا ألنا ذلك لواقا إنما: قالوا بؤن» واحتجوا" هللا ٌا" ومعناها النداء حرؾ عن عوض أنها

 حرفٌن،" ٌا"و حرفٌن المٌم ووجدنا" ٌا" من عوض المٌم أن على ذلك دلنا" هللا ٌا" األصل أن
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 ما أفادت قد المٌم وهاهنا المعوض، مقام قام ما قولك من ٌستفاد ما" اللهم" قولك من وٌستفاد

 وزعم. xli«الشعر ضرورة فً إال بٌنهما ٌجمعون ال ولهذا منها، عوض أنها على فدل ؛"ٌا" أفادت

 ذلك قلنا إنما: قالوا بؤن احتجوا»و ،"بخٌر أمنا هللا ٌا" تقدٌرها محذوفة جملة من بقٌة أنها الكوفٌون

 بعض حذفوا ألسنتهم على وجرى كبلمهم فً كثر لما أنه إال«  بخٌر أمنا هللا ٌا» فٌه األصل ألنا

 هذا أن فرأى حٌان أبو أما. xlii«كثٌر الخفة لطلب العرب كبلم فً والحذؾ للخفة، طلبا الكبلم

 هو اللهم إن»: بالقول للتعظٌم أنها إلى وذهب ،xliii«علم عنده من ٌقوله أن ٌحسن ال سخٌؾ» القول

 إلى رجع أنه وٌبدو. xliv«الذات أوصاؾ لجمٌع المتضمن العلم االسم فهو المٌم فٌه زٌدت هللا

 تفٌد ال أنها إال إله، جمع وهً العبرانٌة" ٌمألوه" خاصة أخرى، سامٌة لؽات فً المادة هذه نظابر

 المٌم أن إلى فخلص األلوهٌة، لصفات الجامع الحق الواحد اإلله أي التعظٌم، وإنما التعدد

 فً الجمع بعبلمة مستدلٌن المعاصرٌن الدارسٌن من كثٌر ٌزكٌه موقؾ وهو الجمع عبلمة

/ وأنت كتابكم/وكتابك كتبتم/ كتبت ٌقال العربٌة، الضمابر وفً والمٌم، الٌاء وهً العبرانٌة،

 المٌم وأن خصوصا الصوتً، اإلبدال نتٌجة بالنون الظاهرة األسماء فً ؼٌرت والتً أنتم،

.  السامٌة اللؽات فً المشهورة الصوتٌة الظواهر من والقلب واإلبدال المخرج، متقاربا والنون

 آراء اختلفت(.  23: اآلٌة ٌوسؾ،)( لك هٌت وقالت: )تعالى قوله من" هٌت"لـ اللؽوي األصل -3

 لؽة أنها والفراء الكسابً فزعم». كثٌرة لؽات بٌن الشتراكها الكلمة هذه أصل حول المفسرٌن

 هً زٌد أبو وقال عكرمة وقاله تعال ومعناها بها فتكلموا الحجاز أهل إلى وقعت حورانٌة

: السدي وقال السرٌانٌة،ب والحسن عباس ابن وقال القرآن فؤعربه تعال أي هٌتلخ عبرانٌة

 عن الناتج الخبلؾ هذا فً حٌان أبو ٌحسم لم. xlv«عربٌة وؼٌره مجاهد وقال لك هلم بالقبطٌة

 الذي بالرأي ٌصرح ولم ؼٌرها فً الكلمة تارٌخ فً البحث دون لؽة على مفسر كل اقتصار

 فقد لفظ فً ؼاتالل اتفاق ٌبعد وال»: وهً الفصل كلمة بمثابة كلٌة قاعدة صاغ وإنما ٌرتضٌه،
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 دارس عن إال تصدر أن ٌمكن ال مبلحظة وهً. xlvi«ؼٌرهم لؽات مع العرب كبلم فً ذلك وجد

 الحقٌقة تلك استنباط من مكنه مما اطبلع، وسعة موضوعٌة نظرة ذي بشقٌقاتها، للعربٌة مقارن

 حول الخبلؾ جدوى وعدم والتراكٌب، األلفاظ من كثٌر فً اللؽات بٌن التوافق وهً الحاسمة،

 وال كلها، اللؽات هذه عرفتها األصل اللؽة فً مواد إال ٌكون أن ٌمكن ال إذ فٌه، اتفقت ما أصل

 األم، اللؽة خصابص افتراض فً استثماره ٌمكن وإنما ؼٌرها، دون إحداها إلى ٌنسب أن ٌمكن

 االطبلع، قلة عن الناتج النحوي الخبلؾ تجاوز فً اللؽوٌة المقارنات أهمٌة تؤكٌد وفً

 المشتركة الخصابص أن سلفا ذكرنا وقد. سامٌة كلها النص فً الموظفة اللؽات وأن خصوصا

 تقر المقارنة المعاصرة الدراسات لكن أخرى، لؽوٌة فصٌلة تضاهٌها ال الفصٌلة هذه لؽات بٌن

. العبرٌة اللؽة من المادة هذه أصل بؤن

هما النحاة تكلؾ": اإلنجٌل"و" التوراة" اشتقاق جذر -4  وحاول. اللؽوي أصلهما لتجاهل نظرا جذرَم

 إلى الكلمتٌن رد مع والمعرب الدخٌل تصرٌؾ قواعد باستحضار الخطؤ تصحٌح حٌان أبو

 ثم النحاة بنص عربً اشتقاق ٌدخلهما فبل عبرانٌان اسمان إنهما نقول»: قال العبرانً، أصلهما

 أقوال فً الواضح التناقض هذا حٌان أبو ٌستسػ لم. xlvii«عربٌان أنهما تقدٌر على فٌهما تكلموا

 عبرانً اسم اإلنجٌل» أن وهو المحٌط، البحر تفسٌر من مختلفة مواضع فً برأٌه فجزم النحاة،

: بالقول الدخٌل الشتقاق كلٌة قاعدة وصاغ. xlviii«ٌوزن ال وأن اشتقاق ٌدخله ال أن وٌنبؽً أٌضا

 اشتقت إن إال العرب ألفاظ فً ٌدخل الذي االشتقاق ٌدخلها فبل عربٌة ؼٌر[ اللفظة] كانت فإن»

 أو األصلٌة بصٌؽته المحتفظ الدخٌل معاملة ضرورة إلى القول بهذا داعٌا. xlix«العرب منها

 إلى نبه من أول حٌان أبو ٌكن لم. المدروسة اللؽة فً سلوكه واتباع خاصة معاملة سماتها بؤكثر

 قرأناها ما إذا دراسته  تواضع من الرؼم على ٌمٌزه ما لكن عربٌتٌن، لٌستا واإلنجٌل التوراة أن

 للدخٌل العامة القواعد صٌاؼة على الحرص هو الحدٌثة، المقارنة الدراسات ضوء فً

. بالموضوع عبلقة له مما أثارها التً القضاٌا من وؼٌرهما والمعرب
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 وعبلقتها ولخصابصها للؽة فهما أكثر كان حٌان أبا أن ٌتبٌن كثٌر وؼٌرها النماذج هذه من

 اللؽة وافتراض الشواذ من كثٌر لحل السامٌة اللؽات إلى العربٌة دارس لحاجة ومدركا ،بالمحٌط

 دون الصحٌح العلمً وجهه على ٌتم أن ٌمكن ال وشامبل صحٌحا فهما العربٌة فهم وان األصل

 أنه إلى هذه بدراسته نبه لقد. ,,,السامٌة الحامٌة أو السامٌة، اللؽات وهً االخرٌات بؤخواتها مقارعتها

 الرجوع ٌنبؽً أصل واحدة لكل إذ المتروك أو الؽرٌب أو بالمهمل نعتها مسؤلة أي دراسة فً ٌكفً ال

 إلى نظروا الذٌن األوابل من بذلك فكان السامٌة، اللؽات من ؼٌرها فً أو العربٌة اللهجات فً إن إلٌه

 أبا أن هو المبلحظ أن إال. يالعرب للنحو المإسسة الكتب لمرتكزات مخالفة نظرة العربٌة اللؽة دراسة

 المعجم فً مقارناته حصر -بالسامٌات العربٌة عبلقة إلى العرب النحاة من فطن ممن ؼٌره مثل -حٌان

 دراسته بخبلؾ العربٌة، فً الجملة ونظام التركٌب وأهمل واألصوات التصرٌؾ قضاٌا بعض وفً

 أن ٌعنً هذا فهل. lوؼرابب عجابب اتاللػ تراكٌب اختبلؾ فً بؤن تصرٌحه من الرؼم على للتركٌة،

 ؟ األصل بصٌؽته محتفظ أنه أم واألخطاء األوهام من خال عام بوجه والسامٌة العربٌة الجملة تركٌب

 ؟ األم اللؽة الفتراض كبٌرة آفاقا سٌفتح بما النقص هذا استدراك المعاصرون اللؽوٌون حاول وهل

 صفًالو للنحو والتمهٌد حٌان أبو: الثالث المبحث

 والقٌاس، التعلٌل على أساسا القابم األوابل النحاة منهج نقد فً أٌضا اللؽوٌة ثقافته حٌان أبو استثمر

 اللؽات جل بجانبها اعتمد وإنما السامٌة، اللؽات على السابق، بخبلؾ المجال، هذا فً ٌقتصر ولم

 من باعتباره الوضعً صلاأل إلى واستند والقبطٌة، والبشمورٌة والفارسٌة التركٌة خاصة الشرقٌة،

 تبنى التً الوضعٌات من -اللؽة علم مثل –النحو أن لٌإكد اللؽات، بٌن المشتركة العامة الخصابص

 الترك كلسان األلسن من جملة على اطلعت ولقد»: ٌقول تعلٌل، أو وصؾ إلى تحتاج وال الوصؾ على

 منها واستفدت وتصرٌفها نحوهاو لؽتها فً كتبا فٌها وصنفت وؼٌرهم الحبش ولسان الفرس ولسان

 تركٌب كل وأن أصبل تعلٌل إلى تحتاج ال علٌها اشتملت التً األحكام أن باستقرابها وعلمت ؼرابب

 ذلك أهل قاله ما ذلك من ٌقال وإنما األقٌسة من شًء ٌدخلها ال وأنها السماع من نـــص إلى ٌحتاج كلً

.  li«اللسان
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 القواعد، تعلٌل فً والتكلؾ الشاهد، على القاعدة فرض على القابم المعٌاري المنهج ٌنتقد هكذا

 للتمرٌن أمثلة تختلق وإنما المدروسة، اللؽة فً لها شاهد ال التً العملٌة بالتمارٌن ٌعرؾ ما خاصة

 بؤوصاؾ ووصفها العربً، النحو فً والتعقٌد الؽموض أساس باعتبارها العلة على ومركزا فقط،

 على اللؽوي الدرس وفً خاصة، النحوي الدرس فً جدواها ببل ؼٌره إقناع قصد قٌمتها من تنقص

 فهل مستنبطه عن فضبل حاكٌه من وٌهزأ منه العاقل ٌسخر تعلٌل كله فهذا: "قوله ذلك من العموم، وجه

 والتكلؾ التعقٌد من خال جدٌد لنحو وٌإسس  ،lii"تعل ال والوضعٌات الوضعٌات باب من كله هذا

 ٌفٌد ومما. والمقابلة اللؽات بٌن والمقارنة المتداول الكبلم وصؾ على وقابم المجدي، ؼٌر والخبلؾ

 منها كل نحو فً ألؾ وقد اللؽات، هذه بٌن مقارنة دراسة من نابع أنه المنهجً حٌان أبً موقؾ أهمٌة

 نةالمقار وٌعتمد العربٌٌن، والحرؾ واللؽة العربً النحو منهج وٌعتمد والنحو، المعجم بٌن ٌجمع كتابا

 للعربٌة دراستهم فً العرب النحاة منهج من لموقفه بها احتج التً المواضع ومن اللؽات، بٌن والمقابلة

 الوضعً واللؽات اللؽة علوم بؤصل ولقوله جهة، من األقٌسة وافتراض التعلٌل فً المبالؽة على القابم

 وبٌن بٌنها ومقابلته والعربٌة، الحبشٌة فً المضارعة حروؾ بٌن مقارنته ومثل ثانٌة، جهة من

 الترك جعلت الفعل هذا فً المضارعة حروؾ العرب جعلت وكما: " ٌقول وفٌه والبشمورٌة، التركٌة

لْمدي فٌقولون للؽابب عبلمة وال والمخاطب المتكلم عبلمة تلٌها ساكنة راء  أردت فإذا جاء بمعنى كَم

لُطرْم  قلت ٌجًء معنى نْم  قلت أجًء ومعنى كَم لُطرمَم نْم  قلت تجًء ومعنى كلربِيزْم  نجاء ومعنى كَم سَم  كلرْم

دْم  فٌقولون ممالة مكسورة مٌما لذلك عبلمة الفرس وجعلت رَم وْم  قلت ٌؤكل أردت فإذا أكل، بمعنى خَم

دْم  ورًال  فً األلسن فً الخبلؾ تقرر إذا» أنه المقارنة هذه من أفادها التً الخبلصة فكانت ،liii..."مٌخُط

 الحرؾ بهذا لسان كل اختصاص فً علة هرتظ أن ٌمكن فكٌؾ أٌضا ؼٌرها وفً المضارعة حروؾ

 ٌعول ال اللؽات على وتخرص إلٌه ٌحتاج ال القول من فضول إال ذلك وهل فٌه للمضارعة وضع الذي

 مسندة نحوٌة أحكاما التعالٌل مكان ٌضعون كانوا ولو التعلٌل بكثرة مولعـــون والنحوٌون علٌه

 اللؽـــات على الواسع حٌان أبً الطبلع نكا إذن، هكذا. liv«وأنفع أجدى لكان الصحٌح للسماع

 وصفً نحو مخطط وضع إلى الساعً النحوي تفكٌره فً كبٌر أثر إلٌها الموضوعٌة ونظرته المختلفة
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 ذلك إلى سابقا والحبشٌة، lviiوالقبطٌة lviوالبشمورٌة lvالتركٌة اللؽـة دراســة فً استثمره مقارن

 ؼٌر بالصرخة جبلزر سٌدنً وصفه ما وهذا المقارن،و الوصفً المنهجٌن رابد بالفعل فكان أهالٌها،

 الذي نفسه وبالمنهج العربٌة باللؽة الذكر السالفة اللؽات كل درس لقد. lviiiعربً نحوي من المنتظرة

 وقع وما اللؽات، هذه بٌن الكبٌر بالشبه منه اعترافا المقارنة على مركزا للعربٌة، دراسته فً اعتمده

 إلى المقابل فً ودعا. ؼٌرها إلى بالضرورة الرجوع إحداها فهم معه تلزمٌس وتعاٌش، تداخل من بٌنها

 ذلك عن والتعوٌض االفتراضٌة، واألقٌسة المتكلفة العلل عن النحوي الدرس فً االستؽناء ضرورة

 هذا مآل ما: المطروح السإال وٌبقى. للؽة األصلٌٌن المتكلمٌن عن المسموع الكبلم بدراسة كله

 ؟ التجربة هذه من ٌستفاد ذيال وما المشروع؟

: وتوصٌات نتائج

: اآلتٌة النتابج المداخلة هذه من تستنتج

:  ٌقتضً وموضوعٌة لمسابلها مستقصٌة دراسة -بالعربٌة هنا ونمثل -لؽة أي دراسة أن :األولـى

 دهوح العربً الجانب من دراستها بؤن إٌمانا بها احتكت التً اللؽات وعلى شقٌقاتها على االنفتاح -

. ناقصا الدارس، اجتهد مهما ٌظل،

 ونموها اللؽة حٌوٌة حقٌقة واستحضار الموضوعٌة، إلى واالحتكام العنصرٌة، النزعة استبعاد -

. وتطورها

 واستبعاد األحكام، وصٌاؼة الوصؾ على الدراسة فً باالقتصار الوضعً اللؽة أصل مراعاة -

.  نفعا ديٌج ال وكلما المفترض والقٌاس المكلفة التعلٌبلت

 أن ٌمكن ال والؽرٌب والمهمل والمتروك بالشاذ النحوي التراث فً نعت مما كثٌرا أن :الثانٌـة

 تلك فً بنظابرها مقارنتها حلها وٌستلزم اللؽات من ؼٌرها من العربٌة إلى سرت مسابل إال ٌكون
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 ومن. األولى اللؽة بقاٌا من أو اللؽات بٌن مشتركة مواد ٌكون قد بالدخٌل نعت مما كثٌرا أن كما. اللؽات

. األحكام هذه مثل إطبلق قبل والتحقٌق التحري ٌنبؽً تم

 التراث كتب فً وجدت بابتكارها الحدٌثة اللؽوٌة الدراسات تعتز التً اآلراء من كثٌرا أن :الثالثـة

 لٌزا ما اكتشاؾ قصد وإحٌابه تراثنا دراسة فً االجتهاد ٌنبؽً لذلك وممارسة، تنظٌرا العربً

 بشرط المقدسة، والنصوص القرآن فهم وفً العلمً البحث تقدم فً تساهم ونظرٌات آراء من مؽمورا

.  والتعصب اإلسقاط من االحتراس

 اللؽات تطور درجة قٌاس -األخطاء تصحٌح جانب إلى -اللؽوٌة المقارنات وظابؾ من أن :الرابعة

. والنطق التداول على ركزت إذا خاصة اللؽات، تعلم وتٌسٌر المستحدث من األصٌل بتمٌٌز

 والمتابعة البحث إلى حاجة فً تزال ال فرضٌة مجرد األولى السامٌة اللؽة بناء إعادة أن :الخامسة

 بؤهم الحتفاظها إلٌها األقرب هً العربٌة بدت وإن مقارنة، دراسة كلها اللؽوٌة الفصٌلة لؽات بدراسة

. كلها اللؽوي الدرس مستوٌات على الخصابص

 الجامعٌة خاصة العربٌة، اللؽة لتخصص الدراسٌة البرامج ضمن االهتمام ضرورة :ادسةالس

 كثٌر عن واإلجابة البحث تطوٌر فً أهمٌة من لها لما الشرقٌة، واللؽات السامٌة اللؽات بتدرٌس منها،

. عالقة ظلت التً األسبلة من

 حوار من وٌعرفه العالم عرفه ما ظل فً هو المداخلة هذه ختام فً المطروح السإال وٌبقى

 باعتبارها الثبلثة الفصابل عن الحدٌث ٌزال ما حد أي فإلى واحتكاكها، اللؽات وتداخل الحضارات

 ٌحن ألم ؟ اآلن المتداولة بمعنى المعاصرة، اللؽات ودراسة اللؽوي البحث تنمٌة فً مجدٌا منفصلة

 كلها، اللؽات لدراسة وصالح عام منهج عن البحث إلى العرقً التقسٌم ذلك لتجاوز بعد الوقت

 مشروع ضمن المشروع هذا حظ وما ؟ حٌان أبو لذلك مهد كما ومشتركة عامة ظاهرة باعتبارها
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 النظام فً اإلهمال عانت والشرقٌة -العبرٌة ماعدا –السامٌة اللؽات وأن خصوصا الجامعً اإلصبلح

السابق؟  التعلٌمً

 

: الهوامش

اٌّغزؾشق  1929إٌؾٛٞ ٌٍغخ اٌؼشث١خ، ِؾبمشاد أٌمب٘ب فٟ اٌغبِؼخ اٌّقش٠خ ، اٌزطٛس (عٛرٙبٌف)ثشعغزشاعش  -1

داس اٌشفبػٟ، : اٌش٠بك. ِىزجخ اٌخبٔغٟ: األٌّبٟٔ ثشعؾزشاعش، أخشعٗ ٚفؾؾٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ سِنبْ ػجذ اٌزٛاة، اٌمب٘شح

ا ث١ٓ أسك اٌٙالي ٌالؽبسح فإٔٗ رزىْٛ ػبئٍخ اٌٍغبد اٌغب١ِخ ِٓ ٌغبد ؽغٍذ ػبٌّب ؽبعؼب عّغ َ. 52.، ؿ1982

ٚأسك اٌؾبَ اٌمذ٠ُ ٚا١ٌّٓ اٌغؼ١ذ ٚاٌغض٠شح اٌؼشث١خ ٚاِزذادارٙب، ٚوً األسامٟ اٌزٟ ( اسا١ِخ)اٌخق١ت ٚثالد فبسط 

ِغّغ : أؽّذ ؽؾالْ" أفجؾذ عضءا ِٓ أسك اإلعالَ ، ثبػزجبس أْ ٘زٖ ثذأد رغزؼًّ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٕز لجٌٛٙب اإلعالَ

داس أثٟ سلشاق : ، اٌشثبه1.، ه(اٌغب١ِخ)سث١خ دساعخ ِمبسْ فٟ اٌّؼغُ ٚاٌٍغبد اٌؼشٚث١خ اٌجؾش٠ٓ ِٓ اٌف١ٕم١خ إٌٝ اٌغ

ٚاٌٛالغ أْ أٚي ِٓ اعزؼًّ ِقطٍؼ اٌٍغبد اٌغب١ِخ ٘ٛ اٌّغزؾشق إٌّغبٚٞ األفً ، 6.، ؿ2009ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش، 

اٌؼبؽش ِٓ عفش اٌزى٠ٛٓ اٌزٞ ٠شد  َ ثٕبء ػٍٝ ِب ٚسد فٟ اإلفؾبػ1871ٚاٌٍّبٟٔ اٌغٕغ١خ أٚعغذ ٌٛدف١غٓ ؽٍٛرضس عٕخ 

أٔغبة اإلٔغبْ ثؼذ اٌطٛفبْ إٌٝ أثٕبء ٔٛػ اٌضالصخ عبَ ٚؽبَ ٠ٚبفش، غ١ش أْ ٘زٖ اٌزغ١ّخ ٌُ رٍك اٌمجٛي ِٓ اٌّٙز١ّٓ 

ثبٌّغبي خبفخ فٟ اٌضمبفخ اٌؼشث١خ ٌّب ٠الؽع ػ١ٍٙب ِٓ افزمبس إٌٝ عٕذ ربس٠خٟ ِٛصٛق ٌّٚب فٟ إٌـ اٌّغزٕذ إ١ٌٗ ِٓ 

اٌزق١ٕف ٚفك أ٘ذاف غ١ش ػ١ٍّخ ؽ١ش فٕف اٌىٕؼب١١ٔٓ مّٓ اٌٍغبد اٌؾب١ِخ فٟ ؽ١ٓ اػزجش اٌٍٛد١٠ٓ  رقشف فٟ

ٚاألِٛس١٠ٓ مّٓ اٌٍغبد اٌغب١ِخ، ٚاٌضبثذ ٘ٛ اْ األِٛس١٠ٓ ِٓ ا١ٌبفض١١ٓ فٟ ؽ١ٓ أْ اٌؼّٛسث١١ٓ ِٓ اٌضٔظ األفبسلخ، وّب 

ػشف لجً وزبثخ اٌزٛساح ثمشْٚ، ٌٙزٖ األعجبة رُ اٌذػٛح إٌٝ أٗ ٌُ ٠زوش اٌؼشة  ثٙزا االعُ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٘زا اٌّقطٍؼ 

ثّقطٍؼ أوضش دالٌخ ٚالزشؽذ ثذائً وض١شح ِٕٙب ٌٙب فٍخ ثبٌّٙذ األٚي ٌٍغبد اٌغب١ِخ ثؾغت " عب١ِخ"اعزجذاي ِقطٍؼ  

. ؽالْ اٌغبٌف اٌزوشاٌؼشٚث١خ فٟ وزبة أعزبرٔب اٌذوزٛس أؽّذ ػ: ِٚٓ اٌجذائً اٌّمزشؽخ. أؽٙش االساء ٚ٘ٛ اٌغض٠شح اٌؼشث١خ

ٚاٌٍغبد اٌغضس٠خ فٟ وزبة هٗ ثبلش  ٚاٌٍٙغبد اٌؼشٚث١خ ػٕذ اٌذوزٛس ثٙغذ اٌمج١غٟ، ٚٔشعؼ غٟ ٘زٖ اٌذساعخ ِقطٍؼ 

ِٚغ ٘زٖ اٌق١ؾبد اٌذاػ١خ اٌٝ رؼذ٠ً اٌّقطٍؼ، فإْ ِقطٍؼ عب١ِخ ِب ٠ضاي اٌؾبئغ فٟ االعزؼّبي . اٌٍغبد اٌؼشٚث١خ

. عخٌؾٙشرٗ ٌزٌه اػزّذٔبٖ فٟ اٌذسا

 .  217.، ؿ1980.داس اٌمٍُ: ، ث١شٚد، ٌجٕب1ْ.ربس٠خ اٌٍغبد اٌغب١ِخ، ، ه(: إعشائ١ً أٚ رؤ٠ت)ٌٚفٕغْٛ  -2

٘ـ ٚاٌّزٛفٝ عٕخ 654أص١ش اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ٠ٛعف ثٓ ػٍٟ ثٓ ٠ٛعف ثٓ ؽ١بْ ، إٌفضٞ، األصشٞ، اٌغشٔبهٟ، اٌّضداد عٕخ  -3

" اٌزذس٠ت فٟ رّض١ً اٌزمش٠ت"ٚ" دسان ٌٍغبْ األرشاناإل"ٚ" اسرؾبف اٌنشة ِٓ ٌغبْ اٌؼشة"٘ـ، ِٓ رقب١ٔفٗ 745

ِٕطك اٌخشط فٟ ٌغبْ "ٚ" ٚاٌّخجٛس فٟ ٌغبْ ا١ٌخّٛس" رفغ١ش اٌجؾش اٌّؾ١و"ٚ" اٌزز١٠ً ٚاٌزى١ًّ فٟ ؽشػ اٌزغ١ًٙ"ٚ

ٚلذ أٚعضد  فٟ اٌزشعّخ  . …"ٔٛس اٌغجؼ فٟ ٌغبْ اٌؾجؼ"ٚ" ِٕٙظ اٌغبٌه فٟ اٌىالَ ػٍٝ أٌف١خ اثٓ ِبٌه"ٚ" اٌفشط

وزبة اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد، ثبػزٕبء (: فالػ اٌذ٠ٓ خ١ًٍ ثٓ أ٠جه)اٌقفذٞ : ألْ وزت اٌزشاعُ  أغٕزٕٟ ػٓ اإلهبٌخ ، ِٓ ِضً

ٚاثٓ ؽغش . 283-5/267َ، 1970/٘ـ1339داس فبدس، : ث١شٚد. داس إٌؾش فشأض ؽزب٠ض: د٠ذس٠ٕغ، ده، ف١غجبدْ.ط

اٌذسس اٌىبِٕخ فٟ أػ١بْ اٌّبئخ اٌضبِٕخ، ده، (: ػٍٟ ثٓ أؽّذ ؽٙبة اٌذ٠ٓ أؽّذ ثٓ ػٍٟ ِؾّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ)اٌؼغمالٟٔ 
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-727ربط اٌذ٠ٓ أثٛ ٔقش ػجذ اٌٛ٘بة ثٓ ػٍٟ ثٓ ػجذ اٌىبفٟ )ٚاٌغجىٟ . 310-4/302داس اٌغ١ً، د د، : ث١شٚد

وزت داس إؽ١بء اي: هجمبد اٌؾبفؼ١خ اٌىجشٜ، رؾم١ك ِؾّٛد ِؾّذ اٌطٕبؽٟ ٚػجذ اٌفزبػ ِؾّذ اٌؾٍٛ، اٌمب٘شح(: ٘ـ771

وؾف اٌظْٕٛ ػٓ أعبِٟ اٌىزت ٚاٌفْٕٛ ِغ (: ِقطفٝ اٌؾ١ٙش ثؾبعٟ خ١ٍفخ)ٚاثٓ ػجذ هللا  .307-9/276اٌؼشث١خ، د د، 

. 2/1864ٚ 1/153ِٕؾٛساد ِىزجخ اٌّضٕٝ، : ِمذِخ ٌؾٙبة اٌذ٠ٓ إٌغفٝ  اٌّشػؾٝ، ده، ثغذاد

. 5/267اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد، : اٌقفذٞ -4

5- Howell (Sloper): A Grammar of the classical Arabic language, translated and compiled from the 

work of the more approved native or naturelized authorities Mortemer sloper howell, first 

reprint, India: printed at goyal offset printers, 1986, 1/21. 

6- 1Glazer (Sidney) : A Noteworthy passage from an Arab grammatical text, in : (journal of the 

American Oriental society, éditor zellig S. Harris, Associate éditord Murray B. Emeneau. George 

A. Kennedy, Volume 62, 1942, pp 106-108). P : 6. 

: اٌجؾش اٌّؾ١و، ٚثٙبِؾٗ رفغ١شاْ ع١ٍالْ ألثٟ ؽ١بْ، دْٚ هجؼخ، اٌش٠بك، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ: أثٛ ؽ١بْ اٌغشٔبهٟ -7

. 7/167ِىزجخ ِطبثغ إٌقش اٌؾذ٠ضخ، د د، 

. اٌّقذس ٔفغٗ، ٚاٌقفؾخ ٔفغٙب -8

فش اٌزى٠ٛٓ فٟ اٌؼٙذ اٌمذ٠ُ ِٓ اٌىزبة اٌّمذَّط أثٕبء  -9 د االفؾبػ اٌؼبؽش ِٓ عِم شَم ٚ٘زٖ ِٛا١ٌذ ثٕٟ : "ٔٛػ ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟعَم

َْم ... ٌٚٚذ ٌُٙ ثْٕٛ ثؼذ اٌطٛفبْ. ٔٛػ عبَ ٚؽبَ ٠ٚبفش ُٛم ب ثَٕم ُم أَم٠ْلنًض ٌِمذَم ٌَٗم ُٚم  ، جِم١شُم ٌْلىَم ٛ ٠َمبفَمشَم ا ، أَمخُم بثِمشَم ِٟم ػَم ًِّل ثَٕم ٌَم أَمثُٛم وُم ب عَم ُٛم . َٚم ثَٕم

ٍَم  ب َُم : عَم ا أَمسَم َٚم دُم  ٌُٛم َٚم بدُم  ؾَم فَمىْل أَمسْل َٚم ٛسُم  أَمؽُّش َٚم َُم  ١الَم ُٛم أَمسَم . ػِم ثَٕم ََم َٚم بػُم : ا َِم َٚم بصَمشُم  عَم َٚم ٛيُم  ؽُم َٚم بثِمشَم . ػُمٛؿُم  ٌَمذَم ػَم َٚم بٌَمؼُم  ؽَم َٚم  ، بٌَمؼَم ٌَمذَم ؽَم َٚم بدُم  ؾَم فَمىْل أَمسْل . َٚم

ِْم  ٌِمذَم اثْلَٕمب ُٚم بثِمشَم  ٌِمؼَم كُم : َٚم ذِم األَمسْل َّم ِٗم لُمغِم ِِم َّْ فِٟم أَم٠َّب ذِم فَمبٌَمظُم ألَم اؽِم َٛم ٌْل ُُم ا ُْم . اعْل ِٗم ٠َممْلطَمب ١ ُُم أَمخِم اعْل ٌَمذَم . َٚم َٚم ُْم  ٠َممْلطَمب ػَم : َٚم َٚم ادَم  ٛدَم ُّم ٌْل اٌَمفَم أَم

ثَمب ٠ُٛم َٚم ِٛم٠ٍَمخَم  ؽَم َٚم فِم١شَم  أُٚم َٚم جَمب  ؽَم َٚم ًَم  ب٠ِم َّم أَمثِم١ َٚم ٛثَمبيَم  ػُم َٚم لْلٍَمخَم  دِم َٚم ايَم  صَم أُٚم َٚم ََم  ا َ٘مذُمٚسَم َٚم ػَم  ٠َمبسَم َٚم دَم  ْٛل َِم شْل نَم ؽَم َْم . ةَم َٚم ُٛم ٠َممْلطَمب الَمءِم ثَٕم ١غُم ٘هُم ِّم َْم . عَم ب وَم َٚم

شِمقِم  ؾْل َّم ٌْل ًِم ا جَم فَمبسَم عَم َٛم عَم ٟءُم َٔمؾْل ب رَمغِم َّم ١َٕم ب ؽِم ١ؾَم ِِم ْٓل  ِِم ُْل  ُم ُٕٙم ىَم غْل ُْل ٘هُم . َِم ِٙم ِّم َِم
غَمتَم أُم ُْل ؽَم ِٙم ١ امِم ُْل ثِم َمسَم ِٙم َٕمزِم ٌْلغِم ُْل وَم َم ِٙم ِم غَمتَم لَمجَمبئٍِم ٍَم ؽَم ب ُٛم عَم  «.الَمءِم ثَٕم

 .  124-2/123/ ، ط 5/ ، ِظ  1949عِٛش ، ، ػاللخ ثالد اٌشافذ٠ٓ ثغض٠شح اٌؼشة  -10

اٌغشة اإلعالِٟ، داس : ، ث١شٚد2وزبة إٌّٙبط فٟ رشر١ت اٌؾغبط، رؾم١ك ػجذ اٌّغ١ذ رشوٟ، ه(:أثٛ ا١ٌٌٛذ ) اٌجبعٟ  -11

[. اٌّمذِخ] 12َ، ؿ 1987

.  1،1/34اإلؽىبَ فٟ أفٛي األؽىبَ، ِظ: اثٓ ؽضَ  -12

 .35.ِغّغ اٌجؾش٠ٓ ِٓ اٌف١ٕم١خ إٌٝ اٌؼشث١خ، ؿ: ؽؾالْ -13

.  115غشٔبهخ فٟ ظً ثٕٟ األؽّش، ؿ(: ٠ٛعف ؽىشٞ ) فشؽبد  -14

اٌّطجؼخ :عال١ِخ فٟ اٌفىش ا١ٌٙٛدٞ، ده، ِشاوؼ اثٓ سؽذ ٚ اٌفىش اٌؼجشٞ اٌٛع١و فؼً اٌضمبفخ اٌؼشث١خ اإل(: أؽّذ) ؽؾالْ  -15

: اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآصبس٘ب ٚساء اٌّؾ١و األهٍٕط١ىٟ، فٟ(: ػجذ اٌؼض٠ض) ٚثٕؼجذ هللا .  18-1/17َ، 1999ٚاٌٛسالخ اٌٛه١ٕخ، 

اٌجؾش اٌٍغٛٞ (: ِؾّذ ِخزبس)ٚػّش. 11-10، ؿ ؿ (16-5َ، ؿ ؿ1979/٘ـ1399، 1، ط17اٌٍغبْ اٌؼشثٟ، ِظ)

. 329سة، ؿ ػٕذ اٌغ

َ، 1999داس اٌؾشٚق، : ، ث١شٚد1ا١ٌٙٛد ٚا١ٌٙٛد٠خ ٚاٌق١ٔٛ١ٙخ، ّٔٛرط رفغ١شٞ عذ٠ذ، ه(: ػجذ اٌٛ٘بة)ٚاٌّغ١شٞ  -16

4/249-250 .
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سعبٌخ ٠ٙٛدا ثٓ لش٠ؼ إٌٝ عّبػخ ٠ٙٛد فبط فٟ اٌؾل ػٍٝ رؼ١ٍُ اٌزشعَٛ ٚاٌزشغ١ت ف١ٗ ٚاٌزغج١و (: ٠ٙٛدا)اثٓ لش٠ؼ   -17

أهشٚؽخ  دوزٛساٖ، ٚؽذح اٌزى٠ٛٓ ٚاٌجؾش فٟ إٌّبظشاد اٌذ١ٕ٠خ )اعخ ٚرؾم١ك ؽف١ك ؽذادٞ، ثفٛائذٖ ٚرَ  اٌشفل ف١ٗ ، دس

. 59-58، ؿ ؿ(َ، ِشلٛٔخ2001ٚأعب١ٌت اٌؾغبط، عبِؼخ ػجذ اٌٍّه اٌغؼذٞ، 

ا أفال رشاُ٘ ٠فغشْٚ وزبة هللا ِٓ اٌٍغبْ ا١ٌٛٔبٟٔ ٚاٌفبسعٟ ٚاٌؼشثٟ ٚاإلغش٠مٟ، ٚغ١شٖ«: ِٕٚٗ أ٠نب لٌٛٗ. 9ٔفغٗ، ؿ  -18

ِٓ األٌغٓ؟ فٍّب سأ٠ٕب ٘زا ُِٕٙ، ٌُ ٔزؾشط ػٓ االعزؾٙبد ػٍٝ ِب ال ؽب٘ذ ػ١ٍٗ ِٓ اٌؼجشأٟ، ثّب ٚعذاٖ ِٛافمب ِٚغبٔغب ٌٗ 

ٚأِب اػزالٌٗ ٚرقش٠فٗ ِٚغبصارٗ ٚاعزؼّبالرٗ، فٙٛ فٟ . إر ٘ٛ أوضش اٌٍغبد ثؼذ اٌغش٠بٟٔ، ؽجٙب ثٍغبٕٔب. ِٓ اٌٍغبْ اٌؼشثٟ 

ِٓ غ١شٖ ِٓ األٌغٓ، ٠ؼٍُ رٌه ِٓ اٌؼجشا١١ٔٓ اٌشاعخْٛ فٟ ػٍُ  ٌغبْ اٌؼشة، إٌبفزْٚ ف١ٗ  ع١ّغ رٌه ألشة إٌٝ ٌغبٕٔب

 358ٚؿ ٠333ٕظش  ارىبٌٗ ػٍٝ اٌٍغخ  اٌؼشث١خ ٚٔؾٛ٘ب فٟ اٌىزبة ٔفغٗ، ؿ. 11-10ٔفغٗ، ؿ ؿ. »ِٚب ألٍُٙ

. ِضال  368ٚ 367ٚ 365ٚؿ

ه، ١ٔٛ٘بف ثبٌٛال٠بد اٌّزؾذح، .ثٓ ِبٌه، رؾم١ك ع١ذٟٔ عالصس، دِٕٙظ اٌغبٌه فٟ اٌىالَ ػٍٝ أٌف١خ ا: أثٛ ؽ١بْ اٌغشٔبهٟ   -19

 . 230.، ؿ1947

لبي اثٓ ػجبط » : ٚلذ أٚسد أثٛ ؽ١بْ ثؼل األؽبد٠ش ٚاأللٛاي اٌّ صٛسح فٟ ٘زا اٌّٛمٛع فٟ اٌجؾش اٌّؾ١و، ِٕٙب لٌٛٗ   -20

٠زٗ ُ٘ اٌجبل١ٓ فمبي عبَ  ٚؽبَ ٠ٚبفش ٚلزبدح أً٘ األسك وٍُٙ ِٓ رس٠خ ٔٛػ ٚفٟ اٌؾذ٠ش أٔٗ ػ١ٍٗ اٌغالَ لشأ ٚعؼٍٕب رس

. 7/364اٌجؾش اٌّؾ١و،  . «ٚلبي اٌطجشٞ اٌؼشة ِٓ أٚالد عبَ ٚاٌغٛداْ ِٓ أٚالد ؽبَ ٚاٌزشن ٚغ١شُ٘ ِٓ أٚالد ٠بفش

ػٓ اٌض٘شٞ أْ اٌؼشة ٚفبسعب ٚاٌشَٚ ٚأً٘ اٌؾبَ ٚا١ٌّٓ ِٓ رس٠خ عبَ ثٓ ٔٛػ ٚإٌٙذ ٚاٌغٕذ ٚاٌؾجؾخ ٚاٌضه »: ٚلٌٛٗ

وً عٍذ أعٛد ِٓ ٌٚذ ؽبَ ثٓ ٔٛػ ٚاٌزشن ٚاٌجشثش ٚٚساء اٌق١ٓ ٠ٚبعٛط ِٚبعٛط ٚاٌقمبٌجخ ِٓ ٌٚذ ٠بفش ثٓ ٚإٌٛثخ ٚ

١ٌغذ وً اٌٍغبد اٌمذ٠ّخ ٚاٌؾذ٠ضخ فٟ ِٕطمخ اٌؾجؾخ » : ٚأِب اٌذساعبد اٌؾذ٠ضخ فمذ أوذد. 4/320اٌجؾش اٌّؾ١و، . «ٔٛػ

وض١شح  أخشٜ ِب رضاي اٌؾجؾخ رنُ ٌغبد غ١ش عب١ِخ ِضً ٌغبد  ِٓ أعشح اٌٍغبد اٌغب١ِخ، فمذ ػشفذ إٌّطمخ لذ٠ّب ٌغبد

ػٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِذخً ربس٠خٟ ِمبسْ فٟ مٛء اٌزشاس ٚاٌٍغبد اٌغب١ِخ، : ِؾّٛد فّٟٙ ؽغبصٞ. «عب٘ٛ ٌٚغخ اٌغبال

.  183ٚوبٌخ اٌّطجٛػبد، د د، : اٌى٠ٛذ

اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد، : ٠ٕظش. س٠ٓ ٚعجؼّبئخ ٌٍٙغشحروش اٌقفذٞ أٔٗ سعض ٚأٔٗ ِّب ٌُ ٠ىًّ رق١ٕفٗ إٌٝ عٕخ صّبْ ٚػؼ  -21

،  1اسرؾبف اٌنشة ِٓ ٌغبْ اٌؼشة، رؾم١ك ٚرؼ١ٍك ِقطفٝ أؽّذ إٌّبط، ه: روشٖ أثٛ ؽ١بْ فٟ. 5/283-284

. 163-4/162ٚرفغ١ش اٌجؾش اٌّؾ١و،  1/109َ، 1984/٘ـ1404ِطجؼخ إٌغش اٌز٘جٟ، 

سح فمو فإْ ِؾو رغزؼًّ فٟ األِبص٠غ١خ، ٟٚ٘ ٌغخ ؽب١ِخ، ثّؼٕٝ رثؼ ٌإلؽب. 230: ِٕٙظ اٌغبٌه، ؿ: أثٛ ؽ١بْ األٔذٌغٟ  -22

ٚلذ أصجزذ اٌذساعبد اٌّمبسٔخ ٚعٛد ؽجٗ ث١ٓ اٌٍغبد اٌغب١ِخ ٚاٌٍغبد اٌؾب١ِخ ٌىٕٗ ال ٠قً إٌٝ دسعخ اٌؾجٗ اٌىج١ش اٌزٞ ال 

. ٠نب١٘ٗ ؽجٗ ث١ٓ اٌٍغبد اٌغب١ِخ

 .7/167رفغ١ش اٌجؾش اٌّؾ١و، : أثٛ ؽ١بْ: ٠ٕظش   -23

 . 1،1/34اإلؽىبَ فٟ أفٛي األؽىبَ، ِظ: ْ ؽضَاة   -24

. 7/167اٌجؾش اٌّؾ١و، : أثٛ ؽ١بْ: ٠ٕظش   -25

ٚاٌٛالغ أٗ ١ٌظ أِبِٕب وزٍخ ِٓ األُِ رشرجو ٌغبرٙب ثغنٙب ثجؼل وبالسرجبه اٌزٞ وبْ ث١ٓ اٌٍغبد : "٠مٛي ٌٚفٕغْٛ    -26

 .ربس٠خ اٌٍغبد اٌغب١ِخ، اٌّمذِخ" اٌغب١ِخ
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ِطجؼخ األٚلبف، : ٌٍغبْ األرشان، ا٘زُ ثزقؾ١ؾٗ عؼفش أٚغٍٟ ؽّذ،د ه، إعالِجٛيوزبة اإلدسان : أثٛ ؽ١بْ   -27

. 145. ،ؿ1930

. 145.ٔفغٗ، ؿ   -28

ػبٌُ : وزبة ع١ج٠ٛٗ، رؾم١ك ٚؽشػ ػجذ اٌغالَ ِؾّذ ٘بسْٚ، د ه، ث١شٚد(: أثٛ ثؾـش ػّشٚ ثٓ ػضّبْ ثٓ لٕجـش)ع١ج٠ٛٗ    -29

. 111-4/110اٌىزت ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، د د، 

ٚسمب . 10-9: ، ؿ1982ِٕؾٛس ٚصاسح اٌضمبفخ، : أصش اٌذخ١ً ػٍٝ اٌؼشث١خ اٌفقؾٝ، د ه، دِؾك: ِغؼٛد ثٛثٛ :  ٠ٕظش  -30

-اٌذساعبد اٌٍغ٠ٛخ فٟ األٔذٌظ ِٕز ِطٍغ اٌمشْ اٌغبدط اٌٙغشٞ ؽزٝ ِٕزقف اٌمشْ اٌغبثغ اٌٙغشٞ : ػجذ اٌغ١ًٍ اٌط١بس 

، ؿ ((227)عٍغٍخ دساعبد )، 1980اد ٚصاسح اٌضمبفخ ٚاإلػالَ، ِٕؾٛس: ، د ه، اٌؼشاق-ػقش اٌّشاثط١ٓ ٚاٌّٛؽذ٠ٓ

.  220-219ؿ

فمٗ اٌٍغبد اٌغب١ِخ، سعّٗ ػٓ األٌّب١ٔخ : ٚوبسي ثشٚوٍّبْ . 23اٌؾنبساد اٌغب١ِخ، ؿ: عجبر١ٕٛ  ِٛعىبرٟ: ٠ٕظش   -31

غ١ش أْ . 12-11َ، ؿ ؿ1977/ ٘ـ1397ِطجٛػخ عبِؼخ اٌش٠بك، : سِنبْ ػجذ اٌزٛاة، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

١ٌغذ وً اٌٍغبد اٌمذ٠ّخ فٟ ِٕطمخ اٌؾجؾخ ِٓ أعشح اٌٍغبد اٌغب١ِخ، فمذ ػشفذ إٌّطمخ » اٌزٞ رغذس اإلؽبسح إ١ٌٗ ٘ٛ أٔٗ 

ػٍُ : ِؾّٛد فّٟٙ ؽغبصٞ . «لذ٠ّب ٌغبد وض١شح  أخشٜ ِٚب رضاي اٌؾجؾخ رنُ ٌغبد غ١ش عب١٘خ ِضً ٌغخ عب٘ٛ ٚاٌغبال

. 187: ٚوبٌخ اٌّطجٛػبد، د د، ؿ: ٞ مٛء اٌزشاس ٚاٌٍغبد اٌغب١ِخ، اٌى٠ٛذاٌٍغخ اٌؼشث١خ ِذخً ربس٠خٟ ف

 .12ـ 11: فمٗ اٌٍغبد اٌغب١ِخ،  ؿ ؿ: ثشٚوٍّبْ   -32

. 7/364رفغ١ش اٌجؾش اٌّؾ١و، . «١ٌٚظ إٌبط ِٕؾقش٠ٓ فٟ ٔغٍٗ ثً فٟ األُِ ِٓ ال ٠شعغ إ١ٌٗ» : ٠مٛي أثٛ ؽ١بْ   -33

.   ه : اٌذساعخ : ٌؼشث١خ ثبٌذخ١ً ِٓ رشاصٕب اٌٍغٛٞ اٌمذ٠ُ ِب ٠غّٝ فٟ ا    -34

 .9. ِٛعض ربس٠خ ػٍُ اٌٍغخ فٟ اٌغشة، رشعّخ أؽّذ ػٛك، ؿ: سٚثٕض   -35

. 1/297اٌجؾش اٌّؾ١و، : أثٛ ؽ١بْ   -36

. 1/171اٌّقذس ٔفغٗ،   -37

ُِٙ ٚوبْ ػً» (: أؽّذ)ٚر١ّض ثزٌه ػٓ غ١شٖ ِٓ اٌٍغ١٠ٛٓ ٚإٌؾبح اٌز٠ٓ وبٔٛا ٠غٍْٙٛ ٘زٖ اٌٍغبد، وّب ٠ج١ٓ لٛي أ١ِٓ    -38

ثٍغبد ِٓ ؽٌُٛٙ ٔبلقب فٍُ ٠ىٓ ف١ُٙ ِٓ ٠ؼشف ا١ٌٙشٚغ١ٍف١خ ٚاٌؾجؾ١خ ٚاٌغش٠ب١ٔخ ٚا١ٌٛٔب١ٔخ ٚاٌؾ١ّش٠خ ٚاٌغجئ١خ ِؼشفخ 

فبدلخ ؽزٝ ٠غزط١غ أْ ٠مٛي لٛال ٠ؼزّذ ػ١ٍٗ فٟ أفً اٌىٍّبد ٚاؽزمبلٙب، ٌٚٙزا ٚلؼٛا فٟ والُِٙ فٟ اٌّؼبعُ فٟ أخطبء 

١ٔخ ١ٌٚغذ ػجشا١ٔخ ٚوٍّبد عش٠ب١ٔخ ١ٌٚغذ وزٌه ٚوٍّبد ػشث١خ ٟٚ٘ ١ٌغذ ثٙب، وض١شح، فضػّٛا فٟ وٍّبد أٔٙب ػجشا

ِطجؼخ ٌغٕخ اٌز ١ٌف ٚاٌزشعّخ ٚإٌؾش، : ، اٌمب٘شح7مؾٝ اإلعالَ، ه. «…ٚادػٛا اؽزمبلٙب ِٓ وٍّبد ١ٌٚغذ وزٌه

.  263َ، اٌغضء اٌضبٟٔ ٠جؾش ػٓ ٔؾ ح اٌؼٍَٛ فٟ اٌؼقش اٌؼجبعٟ األٚي،1964

. 2/454س اٌّؾ١و، اٌجؼ: أثٛ ؽ١بْ  -39

. 163-4/162اٌجؾش اٌّؾ١و، : أثٛ ؽ١بْ   -40

. 114وزبة اإلدسان ٌٍغبْ األرشان، ؿ : أثٛ ؽ١بْ  -41

اإلٔقبف فٟ ِغبئً اٌخالف ث١ٓ (: وّبي اٌذ٠ٓ أثٛ اٌجشوبد ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ أثٟ عؼ١ذ إٌؾٛٞ)األٔجبسٞ    -42

. 1/343ٚاٌزٛص٠غ، د د، اٌجقش١٠ٓ اٌىٛف١١ٓ، داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٌٍٕؾش : إٌؾ١٠ٛٓ

. 1/341اٌّقذس ٔفغٗ،    -43
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. 3/126اسرؾبف اٌنشة، : أثٛ ؽ١بْ  -44

. 419-2/418اٌجؾش اٌّؾ١و، : أثٛ ؽ١بْ  -45

. 5/293اٌجؾش اٌّؾ١و، : أثٛ ؽ١بْ  -46

. اٌّقذس ٔفغٗ ٚاٌقفؾخ ٔفغٙب  -47

. 371-2/370اٌّقذس ٔفغٗ،    -48

. 2/371اٌّقذس ٔفغٗ،   -49

ِطجؼخ : ، ثغذاد1ٞ اٌمشآْ ِٓ اٌغش٠ت، رؾم١ك أؽّذ ِطٍٛة ٚخذ٠غخ اٌؾذ٠ضٟ، هرؾفخ األس٠ت ثّب ف: أثٛ ؽ١بْ األٔذٌغٟ  -50

. 156: َ، ؿ1977-٘ـ1397اٌؼبٟٔ، 

كِم : "ٚرٌه فٟ رفغ١ش لٌٛٗ رؼبٌٝ    -51 األَمسْل َٚم ادِم  َٛم َّم ٍْلكُم اٌغَّ ِٗم خَم ْٓل آ٠َمبرِم ِِم ُْل  َٚم أِمىُم َٛم ٌْل أَم َٚم ُْل  َٕمزِمىُم ٌْلغِم زِمالفُم أَم اخْل ٌِمهَم ٠٢َمبدٍم  َٚم َّْ فِٟم رَم إِم

ُِم  بٌِم ٍْلؼَم . 7/167اٌجؾش اٌّؾ١و، : ٠ٕظش(.  22:اٌشَٚ")٠ٌِّٓل

. 230: ِٕٙظ اٌغبٌه، ؿ: أثٛ ؽ١بْ  -52

 .231،ٔفغٗ، ؿ   -53

 .230. ٔفغٗ، ؿ   -54

. 230: ٔفغٗ، ؿ  -55

، ٚ٘ٛ ِٓ وزجٗ اٌّفمٛدح، ٚلذ "األفؼبي فٟ ٌغبْ اٌزشن". "اإلدسان ٌٍغبْ األرشان: "أٌف فٟ ٌغبْ األرشان صالصخ وزت، ٟ٘   -56

ص٘ٛ اٌٍّه فٟ "ٚ 121ٚ 120: اإلدسان ٌٍغبْ األرشان، ؿ:  ٠ٕظش. ٌٍغبْ األرشان غ١ش  ِب ِشحأؽبي ػ١ٍٗ فٟ اإلدسان 

". ٔؾٛ اٌزشن

: اٌقفذٞ: ٠ٕظش. ، ٚ٘ٛ أ٠نب ِّب ٌُ ٠ىًّ رق١ٕفٗ إٌٝ عٕخ صّبْ ٚعجؼّبئخ ٌٍٙغشح"اٌّخجٛس فٟ ٌغبْ ا١ٌخّٛس"أٌف ف١ٗ   -57

. 5/281اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد، 

.   ٠5/281ٕظش اٌّقذس ٔفغٗ، ". اٌفشط ِٕطك اٌخشط فٟ ٌغبْ"أٌف ف١ٗ   -58

59- -Glazer : A Nortworthy Passage From An Arab Grammatical Text, P : 6. 

 

 :والمراجع المصادر 

 الجزء والنشر، والترجمة التؤلٌؾ لجنة مطبعة: القاهرة ،7ط اإلسبلم، ضحى م،1964 ،(أحمد) أمٌن ـ 

.  األول اسًالعب العصر فً العلوم نشؤة عن ٌبحث الثانً

 فً اإلنصاؾ  ت، د ،( النحوي سعٌد أبً بن محمد بن الرحمن عبد البركات أبو الدٌن كمال) األنباري ـ

. والتوزٌع للنشر للطباعة الفكر دار الكوفٌٌن، البصرٌٌن: النحوٌٌن بٌن الخبلؾ مسابل
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: بٌروت ،2ط تركً، المجٌد عبد تحقٌق الحجاج، ترتٌب فً المنهاج كتاب م1987 ،( الولٌد أبو)  الباجً ـ

.  اإلسبلمً الؽرب دار

.  124-2/123/ ج ، 5/  مج ، 1949 ، سومر,  العرب بجزٌرة الرافدٌن ببلد عبلقة(: طه) باقر ـ

.  ناشرون لبنان مكتبة: لبنان بالدخٌل، العربٌة فً ٌسمى ما القدٌم اللؽوي تراثنا من ،2001 ،(طه) باقر ـ

: القاهرة ،1ط مإنس، حسٌن اإلسبانٌة عن نقله األندلسً، الفكر تارٌخ ،1955 ،(جنثالث آنخل) بالنتٌا ـ

. المصرٌة النهضة مكتبة

 الجامعة فً ألقاها محاضرات العربٌة، للؽة النحوي التطور  م،1982 ،(جوتهالؾ) برجستراسر ـ

 ،التواب عبد رمضان علٌه وعلق وصححه أخرجه برجشتراسر، األلمانً المستشرق 1929 المصرٌة

. الرفاعً دار: الرٌاض. الخانجً مكتبة: القاهرة

. الثقافة وزارة منشور: دمشق ط، د م،1982 الفصحى، العربٌة على الدخٌل أثر: مسعود بوبو ـ 

 التواب، عبد رمضان األلمانٌة عن ترجمه السامٌة، اللؽات فقه  م،1977/ هـ1397 كارل، بروكلمان ـ

. الرٌاض امعةج مطبوعة: السعودٌة العربٌة المملكة

 ،17مج العربً، اللسان: )فً األطنلطٌكً، المحٌط وراء وآثارها العربٌة اللؽة(: العزٌز عبد)  هللا بنعبد ـ

 العرب، عند اللؽوي البحث(: مختار محمد)وعمر. 11-10 ص ص ،(16-5ص ص م،1979/هـ1399 ،1ج

.  329 ص

 ودراسة تقدٌم العربٌة إلى الحرؾ رسم بقل اللمع، كتاب م2001-2000 ،(مروان) القرطبً  جناح ابن ـ

 تخصص وآدابها العربٌة اللؽة شعبة الدولة، دكتوراه لنٌل أطروحة)  المرٌنً، ـ ـ المامون موالي

(.  مرقونة.الشق، عٌن الثانً، الحسن جامعة اإلنسانٌة، والعلوم اآلداب كلٌة لسانٌات،
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 واللؽات التراث ضوء فً مقارن يتارٌخ مدخل العربٌة اللؽة علم(: فهمً محمود) حجازي ـ

.   المطبوعات وكالة: الكوٌت ت،.السامٌة،د

 الدرر ت،.د ،(أحمد بن علً بن محمد بن محمد علً بن أحمد الدٌن شهاب) العسقبلنً حجر ابن ـ 

, 4.ج الجٌل، دار: بٌروت دط، الثامنة، المابة أعٌان فً الكامنة

: لبنان بٌروت، ،2.ط العلماء، من لجنة وراجعه حققه م،األحكا أصول فً اإلحكام م،1987 حزم، ابن -

. 1ج الجٌل، دار

 الوطنً المجلس ،2.ط عوض، أحمد ترجمة الؽرب، فً اللؽة علم تارٌخ موجز ،1997 ،.(ه. ر) روبنز ـ

(. 227) المعرفة عالم سلسلة . الكوٌت، واآلداب، والفنون للثقافة

 السبلم عبد وشرح تحقٌق ت، د سٌبوٌه، كتاب  ط، د ،(رقنبـ بن عثمان بن عمرو بشـر أبو) سٌبوٌه ـ

. 4ج والتوزٌع، والنشر للطباعة الكتب عالم: بٌروت هارون، محمد

 واللؽات المعجم فً مقارن دراسة العربٌة إلى الفنٌقٌة من البحرٌن مجمع  م،2009 ،(أحمد) شحبلن ـ

.  النشرو للطباعة رقراق أبً دار: الرباط ،1.ط ،(السامٌة) العروبٌة

 الفكر فً اإلسبلمٌة العربٌة الثقافة فعل الوسٌط العبري الفكر و رشد ابن ، م1999 ،(أحمد) شحبلن ـ

, الوطنٌة والوراقة المطبعة: مراكش دط، الٌهودي،

 دط، دٌدرٌنػ،.س باعتناء بالوفٌات، الوافً كتاب ،1970 ،(أٌبك بن خلٌل الدٌن صبلح) الصفدي ـ   

. 5,ج صادر، دار: بٌروت. شتاٌز فرانز نشرال دار  فٌسبادن،دط،

 المطبعة: مصر دط، العمٌان، نكت فً الهمٌان ،نكت1911 ،( أٌبك بن خلٌل الدٌن صبلح) الصفدي ـ

. المصرٌة
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 الهجري السادس القرن مطلع منذ األندلس فً اللؽوٌة م،الدراسات1980 ،(الجلٌل عبد رضا) الطٌار ـ

 وزارة منشورات: العراق ط، د-والموحدٌن المرابطٌن عصر -الهجري السابع القرن منتصؾ حتى

((. 227) دراسات سلسلة) واإلعبلم، الثقافة

 مقدمة مع والفنون الكتب أسامً عن الظنون كشؾ(: خلٌفة بحاجً الشهٌر مصطفى) هللا عبد ابن ـ

. 2/1864و 1/153 المثنى، مكتبة منشورات: بؽداد دط، المرعشى،  النجفى الدٌن لشهاب

 تحقٌق العرب، لسان من الضرب ارتشاؾ م،1984 ،(الؽرناطً ٌوسؾ بن محمد حٌان أبو) الؽرناطً ـ

.  الذهبً النسر مطبعة  ،1ط النماس، أحمد مصطفى وتعلٌق

 الؽرٌب، من القرآن فً بما األرٌب تحفة  م،1977 ،(الؽرناطً ٌوسؾ بن محمد حٌان أبو) الؽرناطً

 .العانً مطبعة: بؽداد ،1ط الحدٌثً، وخدٌجة مطلوب أحمد تحقٌق

 جلٌبلن تفسٌران وبهامشه المحٌط، البحر ت، د ،(الؽرناطً ٌوسؾ بن محمد حٌان أبو) الؽرناطً ـ

.  7 وج 2. ج الحدٌثة، النصر مطابع مكتبة: السعودٌة العربٌة المملكة الرٌاض، طبعة، دون حٌان، ألبً

 اهتم م،1930 األتراك، للسان اإلدراك كتاب(: الؽرناطً ٌوسؾ بن محمد حٌان أبو) الؽرناطً ـ

. األوقاؾ مطبعة: إسبلمبول ط، حمد،د أوؼلً جعفر بتصحٌحه

 مالك، ابن ألفٌة على الكبلم فً السالك منهج ،1947(: الؽرناطً ٌوسؾ بن محمد حٌان أبو) الؽرناطً ـ

.  االمرٌكٌة المتحدة بالوالٌات نٌوهافن ط،.د جبلزر، سٌدنً تحقٌق

 تعلٌم على الحض فً فاس ٌهود جماعة إلى قرٌش بن ٌهودا رسالة م،2001،(ٌهودا) قرٌش ابن -

  أطروحة) حدادي، شفٌق وتحقٌق دراسة ، فٌه الرفض  وذم بفوابده والتؽبٌط فٌه والترؼٌب الترجوم



 2013 دٌسمبر -العدد األول  –دبٌة والفكرٌة مجلة جٌل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

2013©  العلمً البحث جٌل مركزل محفوظة الحقوق جمٌع  37 

 

 

 

 ، السعدي، الملك عبد جامعة الحجاج، وأسالٌب الدٌنٌة المناظرات فً والبحث التكوٌن وحدة دكتوراه،

(.   نةمرقو

: بٌروت ،1ط جدٌد، تفسٌري نموذج والصهٌونٌة، والٌهودٌة الٌهود م،1999 ،(الوهاب عبد) المسٌري ـ 

. 250-4/249 ، الشروق، دار

 إحسان حققه الرطٌب، األندلس ؼصن من الطٌب نفح م ،1968 ،(التلمسانً محمد بن أحمد) المقري ـ

. 2ج صادر، دار: بٌروت دط، ، عباس،

 دار بكر، ٌعقوب السٌد الدكتور ترجمة ، القدٌمة، السامٌة الحضارات م،1986 تٌنو،سبا موسكاتً ـ

قِيً،  .بٌروت، الرُّ

. القلم دار: لبنان بٌروت، ،1.ط ، السامٌة، اللؽات تارٌخ م،1980 ،(ذإٌب أو إسرابٌل) ولفنسون ـ

 

Howell (Sloper),1986, A Grammar of the classical Arabic language, translated and compiled from 

the work of the more approved native or naturelized authorities Mortemer sloper howell, first 

reprint, India: printed at goyal offset printers, ، 

-Glazer (Sidney) : A Noteworthy passage from an Arab grammatical text, in : (journal of the 

American Oriental society,1942, éditor zellig S. Harris, Associate éditord Murray B. Emeneau. 

George A. Kennedy, Volume 62, , pp 106-108).  

 

  

 

 

 

 



 2013 دٌسمبر -العدد األول  –دبٌة والفكرٌة مجلة جٌل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

2013©  العلمً البحث جٌل مركزل محفوظة الحقوق جمٌع  38 

 

 

 

 
  

 



 2013 دٌسمبر -العدد األول  –دبٌة والفكرٌة مجلة جٌل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

2013©  العلمً البحث جٌل مركزل محفوظة الحقوق جمٌع  39 

 

 

 

 

مندور محمد عند األدب نظرٌة  
خلوفـــة  العزٌز عبد الدكتور: إعداد من

 المؽربٌة المملكة/ الؽرب بأكادٌمٌة العربٌة اللؽة أستاذ

 

: المقال ملخص

 التراث أن اعتبار على األدب، نظرٌة إلى مندور محمد المحدثٌن النقاد شٌخ تطلعات المقالة تعالج

 على تقوم األدب، نظرٌة الستخبلص جدٌدة، بعٌن إطبللة إلى ةحاج فً ٌظل ؼناه رؼم العربً األدبً

 الذي الؽربً األدب على باالنفتاح إال ذلك ٌتؤتى ولن الكبلم، ألوان باقً عن له ممٌزة وأصول قواعد

 ماهٌة تحدد تعارٌؾ و مفاهٌم من تضمنه بما مندور أعجب حٌث المجال، هذا فً مهمة أشواطا قطع

 انفعاالت أو خٌالٌة صورا المتلقً، لدى صٌاؼته، بخصابص ٌخلق األدب إن إذ ووظٌفته، األدب

 ٌتناول أن ٌجب األدٌب أن ٌفٌد مما الحٌاة، نقد فً فتنحصر وظٌفته أما جمالٌة، إحساسات أو عاطفٌة

 مندور إلٌه أشار ما إلى األخٌر فً وننتهً. رحبة إنسانٌة آفاقا ٌفتح حتى بشرٌة، تجربة أو إنسانٌا موقفا

 نضج قد العرب عند األدبً النقد كان فإذا  األدب، وتارٌخ األدبً النقد بٌن الملحوظ الفرق صوصبخ

 لم القدماء من العربً األدب مإرخً كل ألن متخلفا ظل األدب تارٌخ فإن عدة، مذاهب واتخذ

.               دقٌق منهج عن ٌصدروا

 :تقدٌم

 العرب النقاد جهود اجترار عند تقؾ ال التً رٌخٌة،التا مسإولٌته مندور محمد النقاد شٌخ استشعر

 جاء وقد. جدٌدة بعٌن إلٌه ٌنظر من إلى ٌحتاج ؼنً أدبً تراث من خلفوه ما تطوٌر فً وإنما القدامى،

 وضرورة عالمٌا األدب تطور الحسان فً تؤخذ األدب، نظرٌة قٌام إلى ملحة والحاجة النهضة عصر

 الركٌزة بمثابة كان حسٌن طه لجٌل التالً الجٌل" إن حٌث العربً، راثالت إلى بالنظر المفاهٌم تؤصٌل
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 نظرٌة ولٌست عربٌة، نظرٌة لٌست العربٌة، اللؽة فً" األدب نظرٌة" لقٌام األساسٌة والدعامة األولى

 مقدمتهم وفً الجدٌد، الجامعً الجٌل أبناء العلمٌة صٌاؼته عبء تحمل جدٌد شًء ولكنها مستوردة،

 lix."مندور حمدم الدكتور

  األدب أصول: األول المطلب

 هذا لتجاوز حان قد الوقت فإن األدب، لماهٌة وعمٌق شامل تصور من ٌخلو الؽنً تراثنا كان وإذا

 سٌتحملها المسإولٌة وهذه. الؽربً التفوق أمام الحضاري باالنحطاط نحس ٌجعلنا الذي النقص،

 استخبلص على اقتدر شدٌد وبإصرار لكن، .وعورته من الرؼم على الطرٌق هذا شق وقد مندور،

 باقً آداب وخصوصٌات العربً لؤلدب القومٌة المبلمح بٌن ذلك فً مازجا األدب، فً العامة النظرٌة

 من المركب هذا سٌطرة تحت(( وفنونه األدب)) ثم(( ومذاهبه األدب)) مإلفٌه ٌكتب السبب لهذا"العالم،

 أو الفن فلسفة أحضان بٌن العالمً، النقد تارٌخ فً استقرت التً واألصول والقواعد للمبادئ تصوره

. العصور عبر الشامخة الفن روابع أحضان وبٌن األوروبٌة، الفلسفات بمعظم اقترن الذي الجمال علم

                         lx."العربً األدب تطور لمراحل التفصٌلً تصوره هو اآلخر والعنصر

 أن ٌنكر كان إذ لؤلدب، قدمها التً الماهٌة وراء كان  الحدٌث الؽربً باألدب مندور محمد تؤثر إن

 والنثر الشعر هو األدب بؤن فالقول وأصوله، حقٌقته إلى بالنظر األدب ماهٌة حددوا القدامى ٌكون

 صلة ال تعرٌؾ هو الفنون، من وؼٌرها السابرة واألمثال والمقامات والرسابل الخطب نثر أي الفنً،

 وال أصوال لؤلدب ٌحدد ال ضٌق سطحً  –ٌرى كما –تعرٌؾ هو بل لؤلدب، الحقٌقً بالمفهوم له

                                                                               lxi.الفنً النثر ثم الشعر فً  الصنعة تكون أن إال اللهم أهدافا

 فً مستندا الكبلم، ألوان باقً عن ٌمٌزه دب،لؤل دقٌق مفهوم تحدٌد إلى ٌعمد  مندورا جعل ما هذا

 األدب ٌُطعّرفون الؽربٌٌن نرى بٌنما وذلك:"بذلك ٌصرح كما الؽربٌة، النقدٌة الثقافة قدمته ما إلى طرحه

 التً اللؽوٌة اآلثار كافة ٌشمل األدب إن فٌقولون وأعمق، أوسع بتعرٌؾ الدراسٌة المجاالت نفس فً
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 األدب ٌمٌزون ال وبذلك جمالٌة، إحساسات أو عاطفٌة انفعاالت تهاصٌاغ خصابص بفضل فٌنا تثٌر

 هو األثر وهذا صٌاؼته، خصابص عن ٌنبعث الذي النفسً بؤثره ٌمٌزونه بل فحسب، بالصنعة

 الجاؾ العلمً التفكٌر األدب من ٌخرج قد التمٌٌز وبهذا الجمالٌة، واإلحساسات العاطفٌة االنفعاالت

 التارٌخٌة أو االجتماعٌة أو الفلسفٌة الكتابات من الكثٌر ٌخرج ال ولكنه دالمجر الفلسفً والتفكٌر

 عوامل من تحمل التً توسٌدٌد، أو مشلٌه تارٌخ أو أفبلطون كمحاورات أدبٌة بصٌاؼة المصوؼة

                                                                                           lxii."ومناهجه األدب تارٌخ كتب على ٌفرضها ما الجمالٌة، الخصابص ومن اإلثارة،

 بالنظر  كافٌة ؼٌر وٌعتبرها األدب، ماهٌة بخصوص العرب به جاءت ما قٌمة من ٌنتقص فمندور

 أٌضا برادة محمد الدكتور ٌستنتجه ما وهو. كتبه معظم فً ٌتكرر األمر وهذا األوربٌٌن، تعارٌؾ إلى

 إلى مشدودا ظل ومقاٌٌسه، لمصطلحاته تكوٌنه وفً وتفاعبلته، تؤثراته فً ،مندورا لكن:"ٌقول إذ

                                                                       lxiii."منها القرٌبون والمفكرون السوربون جامعة تمثلها كانت كما الؽربٌة الثقافة

 ٌحدثها التً باآلثار األدب ٌربطوا لم القدامى، بالعر أن ٌنكر مندورا أن كٌؾ نتساءل جهتنا ومن

 عبل إذا" الباقبلنً كقول القدامى، عند أساسٌا ركنا تظل الجمالٌة التؤثٌرٌة وظٌفته إن بل المتلقً، فً

ٌُطقلق وٌبهج، ٌُطذهل ما النفوس، فً والّتمكن القلوب فً الوقع من له كان نفسه، فً الكبلم  وٌإنس، و

ٌُططمع ٌُطضحك وٌإٌس، و ٌُطحزن وٌبكً، و ٌُطفرح، و ٌُطشْمجً وٌزعج، وٌسكن و هُطزُّ  وٌطرب، و ٌَم  و

ٌَمستمٌل األعطاؾ،          lxiv."والهزة األرٌحٌة وٌورث األسماع، نحوه و

 إال ٌكتمل ال األدب مفهوم ٌكون أن تحرص تظل التً القدٌمة النقدٌة المإلفات من ذلك ؼٌر إلى

 الصناعة فً المعانً أعرق تكون أن وجب: "رطاجنًالق حازم قول حد على المتلقً، استجابة بمراعاة

 الخاصة نفوس وكانت. علٌه متوفرة آرابه دواعً وكانت اإلنسان بؤؼراض علقته اشتدت ما الشعرٌة

  lxv."باالعتٌاد إلٌها ذلك حصول من أو عنها النفور أو إلٌها المٌل على الفطرة فً اشتركت قد والعامة
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 فعلى  القدامى، األدباء عن بؽرٌب لٌس أٌضا، كبلم، فهو ،"ةصٌاغ األدب" بؤن مندور قول وأما

ٌّم كتابه العسكري هبلل أبو عنون الحصر ال المثال سبٌل  الشعر بذلك ٌعنً وهو ،"الصناعتٌن" الق

 وإنما:"الواسطً محمد الدكتور ٌستخلص الصدد هذا وفً. الكبلم ألوان باقً عن ٌنفردان اللذٌن والنثر

 والثانٌة لسانٌة األولى أن من الرؼم على الصناعات، من بؽٌرها"األدبٌة الصناعة" العرب النقاد شبه

          lxvi."اإلخراج وجمال التنمٌق وحسن اإلتقان دقة فً تتمثل عبلقة من بٌنهما لما مادٌة ٌدوٌة

 الؽرب أن بدعوى األدب، نظرٌة بؤصول مخبل العربً التراث ٌرى فمندور ذلك من الرؼم وعلى

 ٌستشهد نراه لذلك وأصوله، حقٌقته الحسبان فً ٌؤخذ لؤلدب تعرٌفا قدم من هم الحدٌث اعصرن فً

 المثقفٌن، لكافة تكتب التً المإلفات هو:"النسون قال كما األدب ألن وذلك: "الؽربٌٌن الرواد بتعارٌؾ

                                                                                 lxvii."فنٌة إحساسات أو شعورٌة انفعاالت أو خٌالٌة صورا صٌاؼتها، خصابص بفضل لدٌهم وتثٌر

: هما أسلوبٌن ثمة بؤن وٌرى المعارؾ، باقً وأسلوب األدب أسلوب بٌن مندور ٌمٌز علٌه، وبناء

 لفلسفةوا والتارٌخ العلم فً نستخدمه الذي:"فهو العقلً األسلوب فؤما. الفنً واألسلوب العقلً األسلوب

 من أكثر تحتمل ال التً الدقٌقة العبارة بذلك وٌقصد ،lxviii" أدبا ذلك ٌسمى أن صح إن الفكرة وأدب

 أن أي تنقلها، التً المعرفة طبٌعة مع انسجاما وذلك المباشرة، وظٌفتها تإدي منتقاة فهً معنى،

." واحد لفظ إال عنه رٌعب أن ٌمكن ال الواحد فالمعنى" آخر بمعنى. المتلقً إلى جاهزة تصبح المعانً

 أمٌنا حمبل نفسه فً ما تحمل التً الدقٌقة الجملة على ٌقع حتى ٌطمبن ال" العقلً األسلوب وصاحب

                                                       lxix."شًء علٌه ٌزداد أو  منه ٌنتقص أن ٌمكن ال كجسم العبارة تصبح بحٌث كامبل،

 األسلوب عن مندور كبلم ٌؤتً باألدب، له صلة ال الذي العقلً األسلوب هذا من النقٌض وعلى

 أكثر وللتمٌٌز lxx."ذاته األدب هو بل األوربٌون ٌفهمه كما الضٌق بمعناه األدب أسلوب" باعتباره الفنً

                                                                                     lxxi:القدٌم العربً بالتراث صلة له ما منها األمثلة، بعض مندور ٌورد األسلوبٌن بٌن
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 السامع، إلى ننقله أن نرٌد الذي المعنى فنإدي" حان قد الظهٌرة وقت إن:" نقول أن مثبل الٌسٌر من -

 عبارته أن لساعتنا فنحس المعنى، نفس عن للعبارة" ظبللها المطً انتعلت وقد:"األعشى ٌقول ذلك ومع

.                                                                     فنٌة

 قول من ٌفهم أن ٌرٌد وكما قتٌبة ابن ٌقول كما" الحج من عابدة الصحراء فً اإلبل سارت"و  -

 ذلك نشر إلى منها قصد  فنٌة عبارة الشاعر عبارة ولكن." األباطح المطً بؤعناق وسالت:"الشاعر

 وكؤن الصحراء، مفاوز فً متتابعة متراصة مكة من قادمة اإلبل منظر أبصارنا، أمام ل،الجلً المنظر

                                              lxxii.ٌتدفق سٌل أمواج أعناقها

 تتحقق الفنً األسلوب أن إلى مندور ٌنتهً والفنً العقلً األسلوبٌن بٌن التباٌن هذا من وانطبلقا

 lxxiii:وظٌفتان منه

 معطٌات من العبارة تصاغ أن" الفنٌة سمة من أن أي حسٌة، بعبارة كان المعنى عن التعبٌر -

 التً المجردة واأللفاظ المجردة المعانً تكثر حٌث العقلً األسلوب خبلؾ على وذلك lxxiv."الحواس

(( فعر)) من منه اشتقت فٌما ٌفكر أحد ٌعد لم التً االنحطاط،.الرفعة: أمثال((مٌتة مجازات)) أصبحت

((.                                                                حط))و

   .                                                                                           مفتعلة تقاسٌم من عقلنا ضعؾ إلٌه اضطرنا مما فتحررنا المختلفة، الحس عوالم بٌن تربط أنها -

 باقً إلى بالنظر األصح وهو لؤلدب، مفهومه جدٌد من مندور ٌستخلص الوظٌفتٌن خبلل ومن

 لٌس األدب أن اعتبار على lxxv."موحٌة عبارة إنسانً، موقؾ عن الفنٌة العبارة إنه:"ٌقول التعرٌفات

 ومن لؽةال هً التعبٌر فً األدباء وسٌلة ألنlxxvi"للفظ اإلحساس أو الفكرة إخضاع"هو بل الفنون كباقً

                                lxxvii".لؽوي فن" عنده فاألدب هنا
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 فً نظرٌة وصاحب لؽوٌا جاكبسون" كان فإذا الؽربٌٌن، اللؽوٌٌن األدباء عند نجده ذاته الشًء

 lxxviii."لؽوٌا عمبل باعتباره األدب ٌختبر إنه بل. صدفة مجرد ٌكن لم ذلك فإن ذاته، اآلن فً الشعرٌة

 لؽة، سوى لٌس" بؤنه األدب ٌعرؾ الذي بارت روالن البنٌوي األدٌب عند نفسه لتعرٌؾا هذا نجد كما

                                                                   lxxix."النظام هذا فً بل رسالته، فً لٌس ووجوده العبلمات، من نظام أي

 ٌعبر األدٌب" أن بمعنى األدب، صولأ كؤحد الصٌاؼة مسؤلة على كثٌرا ٌركز مندور كان وإذا

 ثانٌا شرطا جعله بل المحتوى، ٌلػ لم فإنه lxxx" باألوضاع والناحت باأللوان، المصور ٌعبر كما باللفظ

 لتجربة فنٌة صٌاؼة األدب" سالفا ذكرنا كما تعرٌفه فً ٌظهر الذي وهو. األدب أصول به تتحدد

  ة؟البشري بالتجربة مندور ٌعنً ماذا لكن lxxxi."بشرٌة

 فٌما صادقا األدٌب ٌكون أن تعنً ال مندور عند  األدب ٌتضمنها أن وجب التً البشرٌة التجربة إن

 ؼٌر واألمر حقٌقٌة؟ شخصٌة األدٌب ٌنقلها التً التجربة تكون أن الضروري من هل بمعنى ٌقول،

 موارده، ٌنضب وأن والشعر األدب مجال من ٌضٌق بؤن خلٌق الضٌق الفهم هذا أن فٌه شك ال"  إذ ذلك

 ألن وذلك. انعدامها أو الشخصٌة للتجربة مرادفة تصبح أن ٌمكن ال والكذب الصدق معاٌٌر أن كما

 الخصب الخٌال ذا األدٌب أن كما. الشخصٌة التجارب عن العبارة عن ٌقتصر أن ٌمكن ال األدب

 صدقا أعمق تكون قد ة،بشري تجارب بخٌاله ٌخلق أن ٌستطٌع النافذة الدقٌقة المبلحظة ذا أو الخبلق

 محٌطه من ٌستمدها للؽٌر تجارب ٌصوغ أن مبلحظته بقوة ٌستطٌع كما الحٌاة، واقع من ؼنى وأكثر

 وذلك الخاصة، تجاربه عن العام اإلنسانٌة الحٌاة لواقع مشاكلة وال صدقا تقل ال ذلك، ومع. اإلنسانً

 ٌإلفا وأن وخصابصها الحٌاة مبلمح اٌلتقط أن ٌستطٌعان والمبلحظة، الخٌال أن من معلوم هو لما

                                                                              lxxxii."الشخصٌة التجارب من لها مشاكلة وأشد للحٌاة خلقا ٌكون ٌكاد نحو على بٌنها

 مبدعة ذات من ٌصدر أنه من الرؼم على إنسانً طابع ذو مندور عند األدب أن ٌعنً ما وهو

 وٌهتم واإلقلٌمٌات، والخصوصٌات الحدود كل للقضاٌا معالجته فً ٌتجاوز أن ٌجب فاألدٌب فردٌة،
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 فالمبلحظة. حتمٌته تكشؾ التً األدب مصادر عن الحدٌث ٌؤتً ثم ومن. بعٌنه فردا ال اإلنسان بالفرد

 الشخصٌة التجربة: تشمل البشرٌة التجربة جعله هو والدلٌل. باألدب ٌسمى ما ٌولد منهما والخٌال

.  الخٌالٌة والتجربة االجتماعٌة والتجربة األسطورٌة والتجربة التارٌخٌة والتجربة

 على تعمل ألنها لؤلدٌب، تراءت التً lxxxiii"الحٌاة أحداث" كل بها فٌعنً الشخصٌة التجربة فؤما

                                                                                               lxxxv".الفنً ساإلفبل" فً سببا ٌكون الذي االفتعال  خبلؾ علىlxxxiv"صادقة أدبٌة ملكة كل تؽذٌة"

 صلة له ما وباألخص التارٌخٌة، الوقابع تلك بها فالمقصود التارٌخٌة التجربة وبخصوص

 الرجل هذا ةتجرب" ٌصور ال أن نقلها فً ٌفرض لكن التارٌخ، فً بصمتها تركت عظمى بشخصٌات

 بهذا أحاطت التً الظروؾ نفس به تحٌط رجل كل تجربة ٌصور وإنما التارٌخ فً وقعت كما ذاك أو

 أو نفسه، فٌها ٌتصور أن فرد كل ٌستطٌع عامة إنسانٌة قصة تصبح بحٌث ذاك، أو التارٌخً الرجل

                   lxxxvi."المبلبسات اتفقت إذا ؼٌره نفس

 أن ٌمكن ؼنٌا كنزا ٌراها فمندور جمعاء، للبشرٌة التارٌخ ٌحفظها التً ةاألسطوري التجارب وأما

 ٌجسم أن ٌستطٌع"بحٌث بتحوٌرها مشروط ذلك لكن مواضٌعه، األدٌب منها ٌمتح خامة مادة تصبح

 وٌفكر بها وٌنفعل التجربة ٌتصور وأن وتفكر وتتؤلم تحس بشرٌة كابنات إلى ٌحٌلها أن أو رموزها

                                                      lxxxvii."خبللها

. والخٌال المبلحظة على األدب، عالم إلى نقلها فً ٌعتمد، التً االجتماعٌة التجارب تؤتً وأخٌرا

 أن ضرورٌا لٌس تصوٌرها على ٌعمل الذي فاألدٌب. األدب مصدر تكون قد االجتماعٌة فالوقابع

 بخٌاله ٌستطٌع قد أنه كما وشمولها، مبلحظته تصوٌب إلى دعىأ  نظره كان فلربما" عاٌشها قد ٌكون

     lxxxviii."قوتها فً الحقٌقة ٌبرز نحو على ٌجسده وأن الواقع ٌتصور أن
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 ظروؾ تمكنه ال التً فالتجارب" الخٌال، عن بعٌدة المصادر تلك تكون أن من مندور ٌستدرك كما

 ٌنقل أن بتخٌله قادرا كان إذا فاألدٌب بالخٌال، اٌعٌشه لكً وسٌلة األدب ٌتخذ نراه ٌعٌشها أن من الحٌاة

 فٌنا ٌثٌر أن ٌمكن عما قوة ٌقل ال إحساسا الصدق نسمٌه بما"أدبه فً نحس جعلنا وحرارة بقوة مشاعره

                                                                                        lxxxix."واقعٌة تجربة عن وتحدث حدث لو فٌما األدٌب أو الشاعر نفس

 أدبٌن بٌن مندور ٌمٌز األدب مادة إحداها تكون أن ٌمكن التً السابقة التجارب إلى وباالستناد

 ٌسمٌها األدب متن فً الحاضرة هً الشخصٌة التجربة كانت فإذا. موضوعً والثانً ذاتً، أولهما

 من ٌخلو" أن ٌمكن ال كلٌهما لكن وعً،الموض األدب فهً ؼٌرٌة تجربة كانت وإذا الذاتً، باألدب

                   xc."عبقرٌته به تتمٌز الذي الخاص، طابعه ومن األدٌب، شخصٌة

  األدب وظٌفة: الثانً المطلب

 نقد األدب إن" قوله ٌلخصه ما وهو األدب، وظٌفة ٌتضمن آخر تعرٌفا مندور محمد أورد كما

 السابق التعرٌؾ مع ٌتعارض ال تعرٌؾ"  إنه حٌث األدب، ٌةماه على ٌحٌل ما أٌضا، وفٌه، xci"للحٌاة

 أن ٌجب النسج عملٌة فإن بشرٌة تجربة ٌنسج لكً ٌنصب األدب منوال كان إذا وذلك ٌكمله، لعله بل

 ثم صبلبتها، ضعؾ أو وقوة سمكها ودرجة ألوانها وتمٌٌز النسٌج ذلك لخٌوط دقٌق نقد على تقوم

 خٌط كل وقع النهاٌة ثم األخرى، الخٌوط مع تنافرها أو تنافرها ومدى النسٌج رقعة فً موقعها تحدٌد

                                                                       xcii."المنسوجة الرقعة ٌشاهدون قد الذٌن الؽٌر نفسٌة على وبالتالً الناسج نفسٌة على وتؤثٌره

 بل األفراد حٌاة نقد تجاوز ٌتطلب ونقدها الحٌاة، نقد هً رمندو عند األدب وظٌفة أن نفهم ثم ومن

 التجارب من وأشمل أعم الحٌاة ألن"وذلك كلها، اإلنسانٌة حٌاة تجاوز إلى لتصل المجتمعات وحٌاة

 ٌرفض ال الحٌاة مدلول أن كما مجردات، من المحسوس العالم وراء ما إلى معناها ٌمتد وقد البشرٌة،

 اإللهٌة كالقوى ومشاكل، معضبلت من الحٌاة بتلك ٌحٌط ما بل مصٌر من الحٌاة بعد ما ٌضم أن
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 القوى هذه كل وبٌن الحٌاة عنصر بٌن ٌجري وما والمكان، الزمان وإطاري الجبرٌة، الطبٌعة وقوانٌن

                          xciii."وتآلؾ صراع من والكابنات

 تشبعه بل xcivأرنولد، بؤفكار تشبعه مدى تكشؾ لؤلدب، مندور أرادها التً الوظٌفة هذه إن

 االجتماعٌة الحٌاة تعترض التً االختبلالت ٌجابه األدب جعل حٌث ،"النقدٌة الواقعٌة" بؤطروحة

 .                 البشري الكابن تطلعات رهٌن األدٌب ٌظل ثم ومن السلٌمة،

 ألحكام إصدار فٌه زما،ملت األدب ٌكون أن ذكره، سبق مما مندور، ٌتؽٌا سبق، ما إلى واستنادا

 أو مجتمعه أو نفسه تطوٌر فً ٌسهم ألنه وذلك المختلفة، األدب عناصر على ضمنٌة أو صرٌحة

 ولكنه للحٌاة، نقد إنه حٌث من للثورات ٌمهد" األدب كون فً تتمثل األدب وظٌفة إن بل. كلها اإلنسانٌة

 أعٌد مستقرة حٌاة أمامه تعد ولم مهمته أدى قد ٌكون إذ لهٌبها، اندالع أثناء ٌنمو وال ٌعاشرها ال

 تقوٌمها، أو خطوطها وتمٌٌز نقدها إلى ٌعود أن األدب ٌستطٌع بحٌث جدٌدة أسس على نهابٌا تكوٌنها

 نقل لم إن الحركة عن ٌنً ال الذي العام اإلنسانٌة ركب ٌساٌر نحو على جدٌد من تطورها إلى لٌدفع

     xcv."المطرد التقدم عن

 الحٌاة لخدمة وسٌلة إلى األدب ٌتحول أن من النقاد بعض فهمه ما مندور ٌرفض المقابل، وفً

 مواضٌع إلى األدب لمهمة تجاوز نظره فً وهذا اجتماعٌة، أو اقتصادٌة مشاكل من تعرفه وما الراهنة

 ٌكون أن ٌمكن كٌؾ سبل بحٌث. واالجتماع واالقتصاد كالسٌاسة أخرى معرفٌة لحقول أنسب هً

 انقلب وإال مباشر بؤسلوب ٌإدٌها ال ولكنه سٌاسٌة، وظٌفة لؤلدب:"قاببل أجاب سٌاسٌة، وظٌفة لؤلدب

 ٌستخلص" األدب ألن وذلك السٌاسٌة، الحٌاة تطوٌر هً مهمته إن بل xcvi."سٌاسٌة دعاٌة مجرد إلى

 القٌم هذه بكشفه وهو للحٌاة، واالجتماعً المادي التطور مظاهر خلؾ تكمن التً المحركة القٌم

                                              xcvii."االتجاه نفس فً التطور من مزٌد نحو تدفع فعالة إٌجابٌة قوة إلى ٌحٌلها كامنةال
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 اللتان االشتراكٌة و الوجودٌة الفلسفة انتشرت أن بعد حصل مندور به تشبع الذي الكبلم وهذا

 العصر منطق على ٌرتكز" اإلدٌولوجٌٌن هإالء عند فاألدب. ووظٌفته األدب مفهوم تؽٌٌر فً أسهمتا

                      xcviii."المعاصر اإلنسان ومطالب البٌبة وحاجات

 لواقع انعكاس األدب أن هذا ومعنى" وتلتقطه الواقع فً ما تعكس مرآة فاألدب كذلك، كان وإذا

 لٌحث الحٌاة تلك إلى ثانٌة ٌرتد فهو اٌجابً، انعكاس بل سلبٌا، انعكاسا لٌس ولكنه وتطورها، الحٌاة

                                                                           xcix."أخذ مما أكثر ٌعطٌها ثم الحٌاة، من ٌؤخذ وبذلك والتقدم، التطور من مزٌد نحو وٌدفعها خطاها،

 ٌمكن األدب، وظٌفة تحدٌد يؾ مندور، لدى مهما، رافدا اعتبارها ٌمكن التً االشتراكٌة الفلسفة إن

 مندورا لكن. اآللً باالنعكاس تقول والثانٌة اإلٌجابً، باالنعكاس تقول فاألولى وظٌفتٌن؛ إلى تقسٌمها

 االشتراكٌة للفلسفة الدٌالكتٌكً المفهوم هو وهذا. "لبلشتراكٌة األول المفهوم إلى ٌمٌل واضح هو كما

 للحٌاة المادي التطور أن ٌعتقد الذي لبلشتراكٌة، ٌكانٌكًالم المفهوم عن ٌختلؾ وهو لؤلدب، بالنسبة

 موضع فً الفكر ٌضع فهو ٌسبقه، وال التطور لهذا ٌمهد ال الفكر أن حٌن فً الفكر ٌطور الذي هو

 انعكاس مجرد ال والتقدم التطور نحو فعالة قوة الفكر ٌجعل الدٌالكتٌكً المفهوم بٌنما الرأس، ال الذنب

                                                                                             c"التطور لذلك آلً

 هو اإلدٌولوجٌة، بالوظٌفة القول أو" الحٌاة نقد" عبارة ٌقابل ما أن مندور ٌرى آخر موضع وفً

 كما cii."قلمنا علٌه توفر أن ٌؽضبك الذي الفهم ذلك البشرٌة، النفس فهم"هو وفهمها ci."الحٌاة فهم"  معنى

 وآمال آالم أو نموذجٌة، موضوعات أو لؽوٌة طرابق أو نفسٌة خوالج عن" ٌكون أن ٌمكن إدراكها أن

                                                   ciii."خاصة

 وهذه ،جدٌدة حٌاة خلق على قادرا فٌها ٌصبح البشرٌة التجربة وٌتفهم الحٌاة، األدٌب ٌتفهم أن فبعد

 النفوس هذه لكن. والجمال بالحق النفوس تؽذٌة على ٌعمل فاألدٌب. والجمال الحق ملإها الحٌاة

 تملكه ما إلى النفس إٌقاظ هً مندور، ٌرى كما األدٌب، مهمة بؤن نقول تجعلنا األذواق، المختلفة
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 الوعً على فسن كل لنعٌن وإنما الؽٌر، أنفس فً نفوسنا فً ما لنسكب نكتب ال ذلك بعد ونحن"

 ٌستقر حٌث إلى النفوس بتلك ٌؤخذ ما هو الجٌد والمقال وجمال، حق بكل عامرة النفوس إذ بمكنونها،

               civ."الجمال وذلك الحق ذلك منها

 الفنون باقً أما. النفوس حقابق كشؾ بمقدوره الذي الوحٌد الفن هو فاألدب تقدم، مما انطبلقا

 ثقة النفوس، حقابق معرفة فً باألدب مندور محمد الدكتور ٌثق" بحٌث ك،ذل علٌها فٌصعب والعلوم

                                           cv."ملكاته من ملكة أو إطبلقا اإلنسان عن النفس علماء أو الفبلسفة ٌقوله بما ٌثق ال ولكنه راسخة

 الواقع تعكس مرآة منه تجعل التً السٌاسٌة وظٌفته إلى إضافة مندور عند فاألدب القول، وصفوة

 وٌرهؾ تفكٌرنا آفاق مد"على ٌعمل فهو البشرٌة، النفس بؤسرار ٌمدنا لكونه به والثقة إٌجابً، بشكل

 عند فكبلمه ذلك بؽٌر قال ومن cvii."الحرة الثقافة نشر"  إلى ٌروم أنه كما cvi."ماضٌنا وٌبعث إحساسنا

               cviii."وحذلقة وادعاء هراء" مندور

  األدب تارٌخ:  الثالث المطلب

 مازال وللبس ألهمٌتها وذلك األدب، تارٌخ مسؤلة وباستفاضة، مندور ناقشها التً األمور من

 األدب تارٌخ بٌن الوارد الفرق وكذا األدبً، والنقد األدب تارٌخ بٌن الفرق خصوصا ٌشوبها،

 تارٌخ فهمنا فسواء حال أٌة وعلى"بٌنها، ةالوارد للحدود فهم سوء هناك أن اعتبار على. العام والتارٌخ

 فمن األوروبً، النحو على الواسع بالمعنى أو العربٌة الكتب عنده تقؾ الذي الضٌق بالمعنى األدب

                                                                                               cix."ونقده األدب تارٌخ بٌن نفرق أن الواجب

 فً ٌرى إذ األدب، تارٌخ بخصوص ٌقوله ما فً مندور مع ونذهب حٌنه، إلى النقد فن سنترك

 لمناهج خاضع وهو العام، التارٌخ من جزء األدب تارٌخ" العام بالتارٌخ وطٌدة صلة األدب تارٌخ

 ٌتناول العام فالتارٌخ" طبٌعتهما حٌث من واضحة اختبلفات و فروقا هناك لكن cx" .عام بوجه التارٌخ

 ماض فهو األدب ذلك من العكس وعلى فٌه، وتإثر الحاضر إلى تمتد تعد فلم الزمن بها انقطع حقابق
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 عنها وٌبحث الكتب، دور فً تحفظ ومحفوظات وثابق التارٌخ مادة كانت وإذا الحاضر، فً مستمر

 حٌة تزال ال نثرٌة وأ شعرٌة مإلفات عن عبارة ذلك من العكس على األدب فإن اإلخبارٌة، لقٌمتها

 كونه فً المسترجع األدب فابدة وتكمن cxi."العاطفٌة أو الفكرٌة اإلثارة على المستمرة لقدرتها

 عند واإلحساس الذوق ملكات تربً ألنها المتحضرة، الشعوب عند الحٌاة ضرورات من ضرورة"

                                             cxii."والتفكٌر المنطق ملكات الرٌاضٌة العلوم تربً كما البشر،

 صنعها فً أسهم أحداث وهً المشتركة الكلٌات أو بالظواهر العام التارٌخ رجال ٌهتم ما وؼالبا

 سبٌل على ٌسعى كؤن cxiii"المفرد، الخاص عن ٌبحث" أن هو فهمه األدب مإرخ أما. معٌن بشري تكتل

 الكاتب خصابص أو عنها ٌتحدث التً ٌةاألدب المدرسة خصابص شًء كل قبل ٌوضح أن إلى"  المثال

 عن الكاتب أو المدرسة به تتمٌز الذي الفارق" عن الكشؾ ذلك، وراء من والهدؾ cxiv."ٌدرسه الذي

 عامة كتٌارات اقتصادٌة أو اجتماعٌة حركات أو نظما ٌتناول" العام التارٌخ نرى حٌن فً cxv."ؼٌرهما

            cxvi."شاملة اجتماعٌة ظواهر أو

 حٌث الؽربٌٌن، لدى المنجزة التارٌخٌة الدراسات خبلل من األدبً التؤرٌخ أنواع مندور صوٌستخل

 لفنون أحٌانا ٌإرخون فهم. العربً األدب تارٌخ دراسة فً المتبعة الزمنٌة لؤلسس تجاوزا فٌها وجد

 فً ءالهجا أو الرثاء تارٌخ عن مثبل كاتب كتب لو" العربً أدبنا فً ذلك ٌحصل أن وٌمكن األدب،

 تارٌخ عن األوربٌة اآلداب وفً منها، لنوع تارٌخا ٌكتب عندبذ فهو الزمن، طول على العربً األدب

 أن وٌمكن المختلفة، الذوق لعصور ٌإرخون أنهم كما cxvii."الؽنابً أو التمثٌلً أو القصصً األدب

 مسلم)) منذ وٌتتبعه .مثبل والصنعة البدٌع مذهب نشؤة مإلؾ ٌدرس" كؤن األدبً تراثنا فً مثٌبل له نجد

 وٌمكن  cxviii."ومدرسته(( البحتري)) عند الشعر وعمود الترسل مذهب أو ،(( تمام أبً)) إلى((الولٌد بن

 مإلؾ ٌدرس" كؤن أدبنا فً ذلك ٌحصل وقد. األدبٌة الفنٌة التٌارات مستوى على التؤرٌخ ٌتحقق أن



 2013 دٌسمبر -العدد األول  –دبٌة والفكرٌة مجلة جٌل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

2013©  العلمً البحث جٌل مركزل محفوظة الحقوق جمٌع  51 

 

 

 

 ٌدرس أو ،((العبلء أبً))و(( المتنبً)) ثم ،(( العتاهٌة أبً)) عند نشؤ كما العربً األدب فً الفكرة شعر

                                                                                  cxix((."نواس أبً))و((  بشار)) عند نجده كما اإلباحً األدب أو التصوؾ

 المحاوالت كل دورمن ٌرفض لذلك األدب، بتارٌخ اهتمامهم منذ العرب عند وارد ؼٌر العمل وهذا

 بتقدٌر ٌحظ لم والشعراء الشعر صاحب قتٌبة ابن فهذا القدامى، العرب لدن من المنجزة التؤرٌخٌة

 األدب مإرخً كل إن بل قررنا، أن سبق كما التؤلٌؾ فً منهج عن كتابه فً ٌصدر"  لم ألنه لدٌه،

 إلى األمر به انتهى قد النقد كان اإذ أنه نقرر أن نستطٌع بحٌث منهج عن ٌصدروا لم القدماء من العربً

 شؤنه متخلفا، ظل األدب تارٌخ فإن والعرض، والمناقشة التؤلٌؾ فً صحٌحة بمذاهب واألخذ النضوج

 إلى منه التارٌخ ومصادر األولٌة المادة إلى أقرب فهو العرب، مإرخو دونه كما العام التارٌخ ذلك فً

                                                                         cxx."الٌوم نفهمه الذي بالمعنى التارٌخ

 نقادنا أٌضا به ٌقم لم للؽرب المماثل التؤرٌخً العمل هذا بؤن القول إلى ٌستدرك مندورا، لكن

 نفعله لم ما العربً األدب تارٌخ فً ٌفعل أن قتٌبة ابن إلى نطلب أن لنا فلٌس وإذن" أنفسهم المحدثون

 ولدتها بمناهج أخذنا إذا الحقابق تفسد أن ٌخشى ومجازفة عمله فً صعوبة نجد نزال وما لٌوم،ا حتى

 مدارس إلى الدعوة فكرة أن ذكرنا إذا وخصوصا ألدبنا، التارٌخٌة بطبٌعتها مؽاٌرة آداب دراسة

 فً وأخذت دالت قد دولته كانت حتى العربً األدب فً تظهر تكد لم سبٌلها فً واالقتتال بعٌنها

 نشؤت التً كتلك فنٌة معارك شهدا قد األموي األدب وال الجاهلً األدب ال أنه المعلوم ومن االنحبلل،

 ٌقتتلون كانوا وإنما الرابع، القرن فً البحتري وأنصار تمام أبً أنصار بٌن الشعر وعمود البدٌع حول

 الخصومات من هذا وأٌن .والفن األدب عن ؼرٌبة كانت ما كثٌرا ألسباب آخر على شاعر تفضٌل فً

                     cxxi."مبادبها من وأوضحت لها فمهدت بؤوربا المختلفة األدب مذاهب حولت قامت التً الفنٌة

 النقد فكتب األدبً، والنقد التارٌخً النقد بٌن بٌن الملحوظ الفرق ٌراعً مندورا أن ٌفٌد ما وهو

 األدلة على اعتمادها أكثر التارٌخً، البحث فً اهجمن إلى تستند علمٌة، كتب" عن عبارة التارٌخً

 وهذا cxxiii."محدود ذلك من نصٌبها" إن حٌث األدبً والنقد األدب عنصر إلى تفتقر ولكنها cxxii."النقلٌة
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 العربً الشاعر حول دارت التً التارٌخٌة األبحاث بعض على وقوفه خبلل من بالتحدٌد ٌتبٌن األمر

 والراجا كرٌمر وفون وسلمون ومرجلٌوت نٌكلسون دراسات فً الشؤن كما المعري، العبلء أبً القدٌم

       cxxiv.كوتى

 :  القول صفوة

 العربً، األدب تحٌٌن بهدؾ كان الحدٌث، الؽربً باألدب مندور محمد تؤثر إن القول، وصفوة

 العربً األدب من معقول بشكل تمتح  عامة، وأصول مبادئ على قابمة األدب، نظرٌة الستخبلص

 أو خٌالٌة صورا المتلقً لدى تثٌر التً الجمالٌة الفنٌة مقوماته فٌه تراعى أن ٌجب فاألدب ٌم،القد

 تجربة أو إنسانٌا موقفا ٌتناول أن وجب نثرا أم كان شعرا واألدب فنٌة، إحساسات أو شعورٌة انفعاالت

 .      رحبة إنسانٌة آفاقا فتح قد المبدع ٌكون ذلك ٌتحقق وعندما بشرٌة،

 :الهوامـش     

                                                           

i-    المستشرق  1929، التطور النحوي للؽة العربٌة، محاضرات ألقاها فً الجامعة المصرٌة (جوتهالؾ)برجستراسر

دار الرفاعً، : الرٌاض. مكتبة الخانجً: مانً برجشتراسر، أخرجه وصححه وعلق علٌه رمضان عبد التواب، القاهرةاألل

لبلشارة فإنه تتكون عابلة اللؽات السامٌة من لؽات شؽلت عالما شاسعا جمع ما بٌن أرض الهبلل الخصٌب . 52.، ص1982

ٌد والجزٌرة العربٌة وامتداداتها، وكل األراضً التً أصبحت جزءا من وأرض الشام القدٌم والٌمن السع( ارامٌة)وببلد فارس 

مجمع البحرٌن من الفنٌقٌة إلى : أحمد شحبلن" أرض اإلسبلم ، باعتبار أن هذه بدأت تستعمل اللؽة العربٌة منذ قبولها اإلسبلم

، 6.، ص2009بً رقراق للطباعة والنشر، دار أ: ، الرباط1.، ط(السامٌة)العربٌة دراسة مقارن فً المعجم واللؽات العروبٌة 

والواقع أن أول من استعمل مصطلح اللؽات السامٌة هو المستشرق النمساوي األصل واللمانً الجنسٌة أوجست لودفٌجن شلوتزر 

لثبلثة م بناء على ما ورد فً اإلصحاح العاشر من سفر التكوٌن الذي ٌرد أنساب اإلنسان بعد الطوفان إلى أبناء نوح ا1871سنة 

سام وحام وٌافث، ؼٌر أن هذه التسمٌة لم تلق القبول من المهتمٌن بالمجال خاصة فً الثقافة العربٌة لما ٌبلحظ علٌها من افتقار 

إلى سند تارٌخً موثوق ولما فً النص المستند إلٌه من تصرؾ فً التصنٌؾ وفق أهداؾ ؼٌر علمٌة حٌث صنؾ الكنعانٌٌن 

اعتبر اللودٌٌن واألمورٌٌن ضمن اللؽات السامٌة، والثابت هو ان األمورٌٌن من الٌافثٌٌن فً حٌن  ضمن اللؽات الحامٌة فً حٌن

أن العموربٌٌن من الزنج األفارقة، كما انه لم ٌذكر العرب  بهذا االسم على الرؼم من هذا المصطلح عرؾ قبل كتابة التوراة 

بمصطلح أكثر داللة واقترحت بدابل كثٌرة منها لها صلة بالمهد " امٌةس"بقرون، لهذه األسباب تم الدعوة إلى استبدال مصطلح  

العروبٌة فً كتاب أستاذنا الدكتور أحمد : ومن البدابل المقترحة. األول للؽات السامٌة بحسب أشهر االراء وهو الجزٌرة العربٌة

الدكتور بهجت القبٌسً، ونرجح ؼً هذه  واللؽات الجزرٌة فً كتاب طه باقر  واللهجات العروبٌة عند. شحبلن السالؾ الذكر
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ومع هذه الصٌحات الداعٌة الى تعدٌل المصطلح، فإن مصطلح سامٌة ما ٌزال الشابع فً . الدراسة مصطلح اللؽات العروبٌة

. االستعمال لشهرته لذلك اعتمدناه فً الدراسة

ii  217.، ص1980.دار القلم: نان، بٌروت، لب1.تارٌخ اللؽات السامٌة، ، ط(: إسرابٌل أو ذإٌب)ـ ولفنسون  . 

iii-     هـ والمتوفى 654أثٌر الدٌن محمد بن ٌوسؾ بن علً بن ٌوسؾ بن حٌان ، النفزي، األثري، الؽرناطً، المزداد سنة

" التدرٌب فً تمثٌل التقرٌب"و" اإلدراك للسان األتراك"و" ارتشاؾ الضرب من لسان العرب"هـ، من تصانٌفه 745سنة 

" منطق الخرس فً لسان الفرس"و" والمخبور فً لسان الٌخمور" تفسٌر البحر المحٌط"و" كمٌل فً شرح التسهٌلالتذٌٌل والت"و

وقد أوجزت  فً الترجمة  ألن كتب التراجم  . …"نور الؽبش فً لسان الحبش"و" منهج السالك فً الكبلم على ألفٌة ابن مالك"و

: دٌدرٌنػ، دط، فٌسبادن.كتاب الوافً بالوفٌات، باعتناء س(: خلٌل بن أٌبك صبلح الدٌن)الصفدي : أؼنتنً عن اإلطالة ، من مثل

شهاب الدٌن أحمد بن )وابن حجر العسقبلنً . 283-5/267م، 1970/هـ1339دار صادر، : بٌروت. دار النشر فرانز شتاٌز

.310-4/302دار الجٌل، د ت، : الدرر الكامنة فً أعٌان المابة الثامنة، دط، بٌروت(: علً محمد بن محمد بن علً بن أحمد

طبقات الشافعٌة الكبرى، تحقٌق (: هـ771-727تاج الدٌن أبو نصر عبد الوهاب بن علً بن عبد الكافً )والسبكً  

. 307-9/276دار إحٌاء الكتب العربٌة، د ت، : محمود محمد الطناحً وعبد الفتاح محمد الحلو، القاهرة

كشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفنون مع مقدمة لشهاب الدٌن النجفى  (: ي خلٌفةمصطفى الشهٌر بحاج)وابن عبد هللا   

. 2/1864و 1/153منشورات مكتبة المثنى، : المرعشى، دط، بؽداد

iv-  5/267الوافً بالوفٌات، : الصفدي .

v -Howell (Sloper): A Grammar of the classical Arabic language, translated and compiled 

from the work of the more approved native or naturelized authorities Mortemer sloper 

howell, first reprint, India: printed at goyal offset printers, 1986, 1/21. 

vi -Glazer (Sidney) : A Noteworthy passage from an Arab grammatical text, in : (journal of 

the American Oriental society, éditor zellig S. Harris, Associate éditord Murray B. 

Emeneau. George A. Kennedy, Volume 62, 1942, pp 106-108). P : 6. 

vii- ًالبحر المحٌط، وبهامشه تفسٌران جلٌبلن ألبً حٌان، دون طبعة، الرٌاض، المملكة العربٌة : أبو حٌان الؽرناط

. 7/167مكتبة مطابع النصر الحدٌثة، د ت، : السعودٌة

viii- المصدر نفسه، والصفحة نفسها .

ix  فر التكوٌن فً العهد القدٌم من الكتاب المقدَّي د االصحاح العاشر من سِي رَم وهذه موالٌد : "س أبناء نوح على النحو اآلتًـ  سَم

نُطونَم ... وولد لهم بنون بعد الطوفان. بنً نوح سام وحام وٌافث ا بَم ضًال ٌْم لِيدَم لَمهُط أَم ، وُط بِيٌرُط افَمثَم الْمكَم ٌَم و  ، أَمخُط ابِيرَم نِيً عَم لِّر بَم امٌم أَمبُطو كُط سَم امٍر . وَم نُطو سَم : بَم

امُط  أَمرَم لُطودُط وَم ادُط وَم شَم فَمكْم أَمرْم أَمشُّورُط وَم ٌبلَممُط وَم امَم وَم . عِي نُطو أَمرَم اشُط : بَم مَم رُط وَم اثَم جَم ولُط وَم حُط ابِيرَم . عُطوصُط وَم لَمدَم عَم الَمحُط وَم شَم ، وَم الَمحَم لَمدَم شَم ادُط وَم شَم فَمكْم أَمرْم لِيدَم . وَم ابِيرَم وُط لِيعَم وَم

انِي  نَم ضُط : ابْم تِي األَمرْم مَم هِي قُطسِي امِي ٌَّي دِي فَمالَمجُط ألَمنَّي فِيً أَم احِي مُط الْموَم انُط . اسْم قْمطَم ٌَم مُط أَمخِيٌهِي  اسْم لَمدَم . وَم انُط وَم قْمطَم ٌَم امَم أَملْممُطو: وَم ورَم دُط هَم حَم وَم ارَم ٌَم تَم وَم وْم مَم رْم ضَم حَم الَمؾَم وَم شَم ادَم وَم دَم

ابَم  ٌُطوبَم ٌلَمةَم وَم وِي حَم أُطوفِيٌرَم وَم ا وَم بَم شَم ٌِيلَم وَم ا بِيٌمَم
أَم الَم وَم وبَم عُط لَمةَم وَم قْم دِي الَم وَم أُطوزَم انَم . وَم قْمطَم ٌَم نُطو  الَمءِي بَم ٌعُط هإُط مِي وَم . جَم ا تَمجِيًءُط نَمحْم مَم ٌنَم ا حِي ٌشَم نْم مِي نُطهُطمْم مِي كَم سْم انَم مَم كَم وَم

لِي الْممَم  بَم فَمارَم جَم قِي سَم رِي مْم . شْم هِي مِي بَم أُطمَم سَم مْم حَم ٌهِي اضِي مْم بِيؤَمرَم تِيهِي نَم ؤَملْمسِي مْم كَم ابِيلِيهِي بَم بَم قَم سَم امٍر حَم نُطو سَم الَمءِي بَم  «.هإُط

x 124-2/123/ ، ج 5/ ، مج  1949سومر ، ، ـ  عبلقة ببلد الرافدٌن بجزٌرة العرب  . 
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xi-  ًدار الؽرب اإلسبلمً، : ، بٌروت2، طكتاب المنهاج فً ترتٌب الحجاج، تحقٌق عبد المجٌد تركً(:أبو الولٌد ) الباج

[. المقدمة] 12م، ص 1987

xii-  1،1/34اإلحكام فً أصول األحكام، مج: ابن حزم  .

xiii 35.مجمع البحرٌن من الفنٌقٌة إلى العربٌة، ص: ـ  شحبلن. 

xiv-  115ؼرناطة فً ظل بنً األحمر، ص(: ٌوسؾ شكري ) فرحات  .

xv-  ي الوسٌط فعل الثقافة العربٌة اإلسبلمٌة فً الفكر الٌهودي، دط، مراكش ابن رشد و الفكر العبر(: أحمد) شحبلن

.   18-1/17م، 1999المطبعة والوراقة الوطنٌة، :

، 1، ج17اللسان العربً، مج: )اللؽة العربٌة وآثارها وراء المحٌط األطنلطٌكً، فً(: عبد العزٌز) وبنعبد هللا 

. 329البحث اللؽوي عند العرب، ص (: حمد مختارم)وعمر. 11-10، ص ص (16-5م، ص ص1979/هـ1399

م، 1999دار الشروق، : ، بٌروت1الٌهود والٌهودٌة والصهٌونٌة، نموذج تفسٌري جدٌد، ط(: عبد الوهاب)والمسٌري    

4/249-250 .

xvi-   ه والتؽبٌط رسالة ٌهودا بن قرٌش إلى جماعة ٌهود فاس فً الحض على تعلٌم الترجوم والترؼٌب فً(: ٌهودا)ابن قرٌش

أطروحة  دكتوراه، وحدة التكوٌن والبحث فً المناظرات الدٌنٌة )بفوابده وذم  الرفض فٌه ، دراسة وتحقٌق شفٌق حدادي، 

. 59-58، ص ص(م، مرقونة2001وأسالٌب الحجاج، جامعة عبد الملك السعدي، 

xviixvii-  الٌونانً والفارسً والعربً واإلؼرٌقً، أفبل تراهم ٌفسرون كتاب هللا من اللسان «: ومنه أٌضا قوله. 9نفسه، ص

وؼٌرها من األلسن؟ فلما رأٌنا هذا منهم، لم نتحرج عن االستشهاد على ما ال شاهد علٌه من العبرانً، بما وجداه موافقا ومجانسا 

ستعماالته، فهو فً وأما اعتبلله وتصرٌفه ومجازاته وا. إذ هو أكثر اللؽات بعد السرٌانً، شبها بلساننا. له من اللسان العربً 

جمٌع ذلك أقرب إلى لساننا من ؼٌره من األلسن، ٌعلم ذلك من العبرانٌٌن الراسخون فً علم  لسان العرب، النافذون فٌه وما 

 367و 365وص 358وص 333ٌنظر  اتكاله على اللؽة  العربٌة ونحوها فً الكتاب نفسه، ص. 11-10نفسه، ص ص. »أقلهم

. مثبل  368و

xviii ط، نٌوهاؾ بالوالٌات .منهج السالك فً الكبلم على ألفٌة ابن مالك، تحقٌق سٌدنً جبلزر، د: الؽرناطً ـ أبو حٌان

 . 230.، ص1947المتحدة، 

xix-  قال ابن » : وقد أورد أبو حٌان بعض األحادٌث واألقوال المؤثورة فً هذا الموضوع فً البحر المحٌط، منها قوله

ة نوح وفً الحدٌث أنه علٌه السبلم قرأ وجعلنا ذرٌته هم الباقٌن فقال سام  وحام وٌافث عباس وقتادة أهل األرض كلهم من ذري

: وقوله. 7/364البحر المحٌط،  . «وقال الطبري العرب من أوالد سام والسودان من أوالد حام والترك وؼٌرهم من أوالد ٌافث

م بن نوح والهند والسند والحبشة والزط والنوبة وكل جلد عن الزهري أن العرب وفارسا والروم وأهل الشام والٌمن من ذرٌة سا»

البحر المحٌط، . «أسود من ولد حام بن نوح والترك والبربر ووراء الصٌن وٌاجوج وماجوج والصقالبة من ولد ٌافث بن نوح

رة اللؽات السامٌة، فقد لٌست كل اللؽات القدٌمة والحدٌثة فً منطقة الحبشة من أس» : وأما الدراسات الحدٌثة فقد أكدت. 4/320

محمود فهمً . «عرفت المنطقة قدٌما لؽات كثٌرة  أخرى ما تزال الحبشة تضم لؽات ؼٌر سامٌة مثل لؽات ساهو ولؽة الجاال

.  183وكالة المطبوعات، د ت، : علم اللؽة العربٌة مدخل تارٌخً مقارن فً ضوء التراث واللؽات السامٌة، الكوٌت: حجازي
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xx-  الوافً بالوفٌات، : ٌنظر. أنه رجز وأنه مما لم ٌكمل تصنٌفه إلى سنة ثمان وعشرٌن وسبعمابة للهجرةذكر الصفدي

،  مطبعة النسر 1ارتشاؾ الضرب من لسان العرب، تحقٌق وتعلٌق مصطفى أحمد النماس، ط: ذكره أبو حٌان فً. 5/283-284

. 163-4/162وتفسٌر البحر المحٌط،  1/109م، 1984/هـ1404الذهبً، 

xxi- ًلئلشارة فقط فإن محط تستعمل فً األمازٌؽٌة، وهً لؽة حامٌة، بمعنى . 230: منهج السالك، ص: أبو حٌان األندلس

ذبح وقد أثبتت الدراسات المقارنة وجود شبه بٌن اللؽات السامٌة واللؽات الحامٌة لكنه ال ٌصل إلى درجة الشبه الكبٌر الذي ال 

. ٌضاهٌه شبه بٌن اللؽات السامٌة

xxii 7/167تفسٌر البحر المحٌط، : أبو حٌان: ـ ٌنظر. 

xxiii 1،1/34اإلحكام فً أصول األحكام، مج: ـ ابن حزم . 

xxiv-  7/167البحر المحٌط، : أبو حٌان: ٌنظر .

xxvوالواقع انه لٌس أمامنا كتلة من األمم ترتبط لؽاتها بؽضها ببعض كاالرتباط الذي كان بٌن اللؽات : "ـ   ٌقول ولفنسون

 .تارٌخ اللؽات السامٌة، المقدمة" السامٌة

xxvi-  مطبعة األوقاؾ، : كتاب اإلدراك للسان األتراك، اهتم بتصحٌحه جعفر أوؼلً حمد،د ط، إسبلمبول: أبو حٌان

. 145. ،ص1930

xxvii-  145.نفسه، ص .

xxviii-   د ط، بٌروتكتاب سٌبوٌه، تحقٌق وشرح عبد السبلم محمد هارون، (: أبو بشـر عمرو بن عثمان بن قنبـر)سٌبوٌه :

. 111-4/110عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزٌع، د ت، 

xxix- 10-9: ، ص1982منشور وزارة الثقافة، : أثر الدخٌل على العربٌة الفصحى، د ط، دمشق: مسعود بوبو :  ٌنظر .

-القرن السابع الهجري  الدراسات اللؽوٌة فً األندلس منذ مطلع القرن السادس الهجري حتى منتصؾ: ورضا عبد الجلٌل الطٌار 

، ص ((227)سلسلة دراسات )، 1980منشورات وزارة الثقافة واإلعبلم، : ، د ط، العراق-عصر المرابطٌن والموحدٌن

.  220-219ص

xxx-  فقه اللؽات السامٌة، رجمه عن األلمانٌة : وكارل بروكلمان . 23الحضارات السامٌة، ص: سباتٌنو  موسكاتً: ٌنظر

ؼٌر أن الذي . 12-11م، ص ص1977/ هـ1397مطبوعة جامعة الرٌاض، : ، المملكة العربٌة السعودٌةرمضان عبد التواب

لٌست كل اللؽات القدٌمة فً منطقة الحبشة من أسرة اللؽات السامٌة، فقد عرفت المنطقة قدٌما لؽات » تجدر اإلشارة إلٌه هو أنه 

علم اللؽة العربٌة مدخل : محمود فهمً حجازي . «ؼة ساهو والجاالكثٌرة  أخرى وما تزال الحبشة تضم لؽات ؼٌر ساهٌة مثل ل

. 187: وكالة المطبوعات، د ت، ص: تارٌخً فً ضوء التراث واللؽات السامٌة، الكوٌت

xxxi 12ـ 11: فقه اللؽات السامٌة،  ص ص: ـ بروكلمان. 

xxxii-  7/364تفسٌر البحر المحٌط، . «لٌهولٌس الناس منحصرٌن فً نسله بل فً األمم من ال ٌرجع إ» : ٌقول أبو حٌان .

xxxiii ط : الدراسة : ـ  من تراثنا اللؽوي القدٌم ما ٌسمى فً العربٌة بالدخٌل   .

xxxiv9. موجز تارٌخ علم اللؽة فً الؽرب، ترجمة أحمد عوض، ص: ـ روبنز. 

xxxv-  1/297البحر المحٌط، : أبو حٌان .

xxxvi-  ،1/171المصدر نفسه .
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xxxvii-  وكان » (: أحمد)ؼوٌٌن والنحاة الذٌن كانوا ٌجهلون هذه اللؽات، كما ٌبٌن قول أمٌن وتمٌز بذلك عن ؼٌره من الل

علمهم بلؽات من حولهم ناقصا فلم ٌكن فٌهم من ٌعرؾ الهٌروؼلٌفٌة والحبشٌة والسرٌانٌة والٌونانٌة والحمٌرٌة والسببٌة معرفة 

اقها، ولهذا وقعوا فً كبلمهم فً المعاجم فً أخطاء كثٌرة، صادقة حتى ٌستطٌع أن ٌقول قوال ٌعتمد علٌه فً أصل الكلمات واشتق

فزعموا فً كلمات أنها عبرانٌة ولٌست عبرانٌة وكلمات سرٌانٌة ولٌست كذلك وكلمات عربٌة وهً لٌست بها، وادعوا اشتقاقها 

م، الجزء الثانً ٌبحث 1964مطبعة لجنة التؤلٌؾ والترجمة والنشر، : ، القاهرة7ضحى اإلسبلم، ط. «…من كلمات ولٌست كذلك

.  263عن نشؤة العلوم فً العصر العباسً األول،

xxxviii- 2/454البحر المحٌط، : أبو حٌان .

xxxix-  163-4/162البحر المحٌط، : أبو حٌان .

xl-114كتاب اإلدراك للسان األتراك، ص : أبو حٌان .

xli-   اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ بٌن (: حويكمال الدٌن أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبً سعٌد الن)األنباري

. 1/343البصرٌٌن الكوفٌٌن، دار الفكر للطباعة للنشر والتوزٌع، د ت، : النحوٌٌن

xlii-   ،1/341المصدر نفسه .

xliii- 3/126ارتشاؾ الضرب، : أبو حٌان .

xliv- 419-2/418البحر المحٌط، : أبو حٌان .

xlv- 5/293البحر المحٌط، : أبو حٌان .

xlvi- لصفحة نفسهاالمصدر نفسه وا .

xlvii-   ،371-2/370المصدر نفسه .

xlviii-  ،2/371المصدر نفسه .

xlix- ًمطبعة : ، بؽداد1تحفة األرٌب بما فً القرآن من الؽرٌب، تحقٌق أحمد مطلوب وخدٌجة الحدٌثً، ط: أبو حٌان األندلس

. 156: م، ص1977-هـ1397العانً، 

l-   لْمقُط : "وذلك فً تفسٌر قوله تعالى اتِيهِي خَم ٌَم نْم آ مِي ضِي  وَم األَمرْم اتِي وَم وَم مَم مْم  السَّي انِيكُط أَملْموَم مْم وَم تِيكُط نَم تِيبلؾُط أَملْمسِي اخْم اتٍر  وَم ٌَم لِيكَم آل إِينَّي فِيً ذَم

ٌن الِيمِي . 7/167البحر المحٌط، : ٌنظر(.  22:الروم")لِّرلْمعَم

li- 230: منهج السالك، ص: أبو حٌان .

lii 231،ـ نفسه، ص. 

liii 230. ـ نفسه، ص. 

liv- 230: نفسه، ص .

lv-  وهو من كتبه المفقودة، وقد "األفعال فً لسان الترك". "اإلدراك للسان األتراك: "اك ثبلثة كتب، هًألؾ فً لسان األتر ،

زهو الملك فً نحو "و 121و 120: اإلدراك للسان األتراك، ص:  ٌنظر. أحال علٌه فً اإلدراك للسان األتراك ؼٌر  ما مرة

". الترك

lvi-  الصفدي: ٌنظر. ا مما لم ٌكمل تصنٌفه إلى سنة ثمان وسبعمابة للهجرة، وهو أٌض"المخبور فً لسان الٌخمور"ألؾ فٌه :

. 5/281الوافً بالوفٌات، 
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lvii-  5/281ٌنظر المصدر نفسه، ". منطق الخرس فً لسان الفرس"ألؾ فٌه   .

lviii -Glazer : A Nortworthy Passage From An Arab Grammatical Text, P : 6. 

 lix 12: ص. الً شكريمحمد مندور الناقد والمنهج، غ -

13/14: المرجع السابق، ص - lx 

وما بعدها 7:األدب ومذاهبه، محمد مندور، ص - lxi 

 lxii 8: المرجع السابق، ص -

41:محمد مندور وتنظٌر النقد األدبً، محمد برادة، ص - lxiii 

419:إعجاز القرآن، الباقبلنً، ص - lxiv 

20:الحبٌب ابن الخوجة، ص منهاج البلؽاء وسراج األدباء، حازم القرطاجنً، تحقٌق محمد - lxv 

13: مفهوم األدبٌة فً الخطاب النقدي، محمد الواسطً،  ص - lxvi 

18: فً المٌزان الجدٌد، محمد مندور، ص - lxvii 

4: األدب وفنونه، محمد مندور،  ص - lxviii 

99: فً المٌزان الجدٌد ص - lxix 

99: المرجع السابق،  ص - lxx 

100: المرجع السابق، ص - lxxi 

100: المرجع السابق،  ص - lxxii 

100: المرجع السابق ، ص - lxxiii 

156: المرجع السابق،  ص - lxxiv 

100: المرجع السابق،  ص - lxxv 

156: ،  ص.المرجع السابق - lxxvi 

148/155: المرجع السابق،  ص - lxxvii 

 lxxviii 53: ببلؼة الخطاب وعلم النص، صبلح فضل ، ص -

42: المرجع السابق، ص - lxxix 

156: فً المٌزان الجدٌد، ص - lxxx 

9: ص. مد مندوراألدب ومذاهبه، مح - lxxxi 

10: المرجع السابق، ص - lxxxii 

12: ص. األدب وفنونه، محمد مندور - lxxxiii 

12: المرجع السابق، ص - lxxxiv 

 lxxxv  12: المرجع السابق، ص -

13: ص.األدب ومذاهبه، محمد مندور - lxxxvi 

14: المرجع السابق، ص - lxxxvii 
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15:المرجع السابق، ص  - lxxxviii 

17:المرجع السابق، ص - lxxxix 

18:المرجع السابق، ص  - xc 

20: المرجع السابق، ص - xci 

20: المرجع السابق، ص - xcii 

21: المرجع السابق، ص - xciii 

xciv- عمل أستاذاًال للشعر فً أكسفورد، . تعلم فً أشهر مدارس إنجلترا(1888ـ  1822. )ماثٌو أرنولد شاعر وناقد إنجلٌزي

طبعت األولى )« مقاالت فً النقد»: نوان نفسهالسلسلتان النقدٌتان اللتان تحمبلن الع: وللكاتب مإلفات منها.  فبدأت صلته بالنقد

وظٌفة النقد التً : ومن أهم الموضوعات التً ٌتكرر ذكرها فً هاتٌن المجموعتٌن( 1888والثانٌة عام ، 1865منهما عام 

ٌس تٌار من لتعلم أفضل ما عرؾ فً العالم والعمل على تؤس، أي رإٌة األشٌاء كما هً علٌه، ٌعّرفها آرنولد بالمحاولة المتجردة

تقتصر على كشؾ عوامل التؽٌر فً المجتمع وإِيقناع اآلخرٌن ، فً رأٌه، إِين مهمة الدارس األمٌن. األفكار الصادقة والملهمة

أما فً الشعر فؤفضل ما ٌتمٌز به ماثٌو آرنولد إِيثارة الدٌن ودعوته إِيلى اللجوء إِيلى الشعر فً ترجمة  .بصحة ترجمته لهذه العوامل

 http://ar.wikipedia.org:  من الموقع االلكترونً .ومٌة حتى ٌكون الشعر الصادق ؼذاء وعزاء روحٌٌن لئلِينسانالحٌاة الً

21/22: األدب ومذاهبه، محمد مندور، ص - xcv 

263: عشرة أدباء ٌتحدثون، فإاد دوارة، ص - xcvi 

263:المرجع السابق، ص - xcvii 

234:لنقاد المعاصرون، محمد مندور، صالنقد وا - xcviii 

263: عشرة أدباء ٌتحدثون، فإاد دوارة، ص - xcix 

263: المرجع السابق، ص - c 

165: فً المٌزان الجدٌد، محمد مندور، ص - ci 

165: المرجع السابق، ص - cii 

165: المرجع السابق،  ص - ciii 

262: عشرة أدباء ٌتحدثون، فإاد دوارة، ص - civ 

62: ي أدب محمد مندور، عبد المطلب صالح، صالتؤثٌر الفرنسً ؾ - cv 

164: فً المٌزان الجدٌد، محمد مندور، ص - cvi 

164: المرجع السابق، ص - cvii 

164المرجع السابق، ص  - cviii 

2: فً األدب والنقد، محمد مندور،  ص - cix 

2: المرجع السابق، ص - cx 

2: فً األدب والنقد، محمد مندور،  ص - cxi 

3: المرجع السابق، ص - cxii 

http://ar.wikipedia.org/
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3: المرجع السابق، ص - cxiii 

3: المرجع السابق، ص - cxiv 

3: المرجع السابق، ص - cxv 

3: المرجع السابق، ص - cxvi 

5:المرجع السابق، ص  - cxvii 

5: المرجع السابق، ص - cxviii 

5:المرجع السابق، ص - cxix 

27:النقد المنهجً عند العرب، محمد مندور، ص - cxx 
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: والمراجع المصادر الئحة

(      تارٌخ ودون طبعة  دون) القاهرة، الفجالة والنشر، للطبع مصر نهضة دار مندور، محمد وفنونه، األدب -   1 

(   تارٌخ  ودون طبعة دون) قاهرة،ال الفجالة والنشر، للطباعة مصر نهضة دار مندور، محمد ومذاهبه، األدب    -2

 واآلداب، والفنون للثقافة الوطنً المجلس المعرفة، عالم مجلة فضل، صبلح النص، وعلم الخطاب ببلؼة    -3

 م 1992 أؼسطس ،164 العدد الكوٌت

 م 1997( طبعة دون.)بؽداد الثقافٌة، الشإون دار صالح، المطلب عبد مندور، محمد أدب فً الفرنسً التؤثٌر   -4

 م1996 الثالثة، الطبعة مصر، للكتاب، العامة المصرٌة الهٌبة مطابع دوارة، فإاد ٌتحدثون، أدباء عشرة   -5

. م 1956.هـ 1376الثالثة الطبعة القاهرة، والنشر، والترجمة التؤلٌؾ لجنة مكتبة مندور، محمد والنقد، األدب فً   -6

.   2004ٌناٌر( طبعة دون) القاهرة،  والتوزٌع، والنشر للطباعة مصر نهضة دار مندور، محمد الجدٌد، المٌزان فً   -7

 م 1981 األولى الطبعة لبنان، بٌروت والنشر، للطباعة الطلٌعة دار والمنهج، الناقد مندور محمد   -8

  م1979 ٌرٌنا األولى، الطبعة بٌروت، اآلداب، دار منشورات برادة، محمد العربً، النقد وتنظٌر مندور محمد   -9
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 العدد فاس، برنت، آنفو مطبعة أدبٌة، آفاق مجلة ضمن مقال الواسطً، محمد النقدي، الخطاب فً األدبٌة مفهوم   -10

 م2007 -هـ1428 األول،

 دار الخوجة ابن الحبٌب محمد وتحقٌق تقدٌم القرطاجنً، حازم الحسن ألبً األدباء، وسراج  البلؽاء منهاج  -11

 م1986 الثالثة، الطبعة ٌروت،ب اإلسبلمً، الؽرب

 والنشر للطباعة مصر نهضة مندور، محمد واللؽة، األدب فً البحث ومنهج العرب عند المنهجً النقد -12  

. م2007 ٌناٌر السادسة، الطبعة القاهرة، والتوزٌع،

                 http://ar.wikipedia.org: االلكترونً الموقع -13
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 جلولً بن الحفٌظ عبدالناقد الجزائري 
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: مقدمة

 كعبلمة المعاصرة موضوع ٌتؤّسس حٌث الّزمن، عتبة عند المعاصر العربً الفكر مفهوم ٌتجلى

 الفاعلة، للوجودٌة ٌسالتؤس عملٌة سباق فً الّزمن أهمٌة أساس على تحفٌزي، وكفعل تنبٌهٌة زمنٌة

 الذات أي بالذات، الوعً أنتجت التً الفاصلة للحظة التشرٌحٌة الّداللة ٌشكل المعاصرة فمفهوم

ز العربً الفكري البعث حٌث الحدٌثة، المرحلة بعد ما نتاج المعاصرة ًْم  إطار فً المنجَم  صدمت

 ومّهدت البعث، عناصر وحّددت ،اإلنعاش إوالٌات الّنهضة مرحلة رّتبت أن بعد والحداثة، االستعمار

 اإلستعماري الجسد ضخامة ظل فً الّرإٌوي الهامش استؽبلل من وتمّكنت المعرفً، الحفر لعملٌة

 كل على جاءت التً اإلنقضاضٌة العملٌة رضوض من ٌنفك أن استطاع الذي المحك وإنتاج المهٌمن،

 من تحمله ما بكل الوافدة للهوٌة تاجٌةاإلن للممارسة فعل مجّرد إلى وأحالته العربً الفكري الجسد

 فالّصدمة اإلنبعاثٌة، بالّصدمة محّددا المناهضة، للحالة التوصٌفً المفهوم فكان الّتؽرٌب، عناصر

. الذات عن باحثا انبعاثا أفرزت للهوٌة الماحقة

ٌّنة تارٌخٌة مرحلة فً دأب الذي المرّكب ذلك العربٌة الذات تُطمثل  مجمل نع البحث إعادة على مع

سة، للماهٌة التكوٌنٌة الصورة  خلخلة طرٌق عن بنٌتها فّكك الخارجٌة العوامل ضؽط إنّ  حٌث المإسِّر

 راح كونً معترك داخل هوٌتها تتلّمس الفكرٌة الّرإٌة فانساقت توجٌهها، فً ٌتحكم الذي الفكر معالم

 فشٌبا شٌبا ٌتؤّسس اإلنتقال نكا إذ المادٌة، البنى داخل شمولً تحّول طرٌق عن الفكرٌة للبنى ٌإّسس

 الضرورة األّولٌة الموارد إلى الحاجة أنتجت وبالتالً الصناعً، المجتمع إلى الزراعً المجتمع من

 اإلستعمارٌة الحالة فؤصبحت الّتصنٌع، على لتّوها المنفتحة للدول الحٌوي المجال لتوسٌع القصوى

 للحظة المنجِيز األداتً اإلنتقال بفعل ذاتها ٌةالفكر العربٌة البنٌة داخل الجوهري للتحّول صورة

 تجمع أنطولوجٌة تناقضات على الؽالب الّنمودج اشتمال حٌث الوجودٌة للحٌرة ومنتجا الحضارٌة،

 المدنٌات نهاٌة عاّمة، والؽربٌة األوربٌة، الهٌمنة صعود أعلن" وبذلك والهٌمنة، التطّور عنصري

. 1"وروحٌة مادٌة طوٌلة تارٌخٌة أزمة فً وأدخلها ساسٌة،األ بنٌاتها تحلل وبداٌة الكبلسٌكٌة،
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 مع متزامنا الفكري، المنحى فً وخصوصا الؽربً، للتطور الجدٌدة للهوٌة المانح التحّول هذا جاء

ة، للدول القومٌة للهوٌة السلب لحظة رَم  الذات، على المحافظة إلى طامحة فكرٌة رتبة أنتج مما المستعمَم

 فنشؤ اإلستعماري، للوافد الفكرٌة البنى أنتج الذي المادي المنجز على عٌنها انتك الوقت ذات فً لكن

 على رهاناتها لقٌام نتٌجة العربً الوعً فً مهتّزة استمرت التً الجدلٌة هذه داخل العربً الفكر

 فً متمثبل العربً الفكر نضال تؤّسس حٌث والمُطعاصرة القَمدامة بٌن أو والحداثة، التراث بٌن الصراع

 المتتالٌة المحاوالت وبروز والعلمانٌة، والوطنٌة الدٌنٌة ومنظوماته والسٌاسً اإلصبلحً شقٌه

 مستوى إلى العطالة مستوى من للفكر الّناقلة للحظة االنتصار ألجل المختلفة االّتجاهات بٌن للتوفٌق

 والمتاخم لمناضلا المعرفً الجوهر إنتاج فً بالّرؼبة ٌتحّدد المعاصر العربً والفكر الحركة،

 هذه الواقعٌة، التحقّقات عن الّنظر بؽضّ  والّذهنً، العقلً للتقوقع والمناهض المنتجة للحداثات

 الحنٌنٌة اللحظة تتفّجر حٌث األفقً االنتشار إلى العمودي المسار من بالفكر تتجاوز الفكرٌة، الخرٌطة

رة المعاصرة العقبلنٌة جهةموا فً فكري فصٌل علٌه راهن الذي التراثً الجوهري للمنجز  والمحاصِي

 ونطاقات المعرفٌة، تمّدداته وحدود المعاصر، العربً الفكر سإال ٌتؤّسس ذلك ومن بالتماهً،

العربٌة؟  الفكرٌة الخصوصٌة ترتٌب فً فعالٌته ومدى اإلجرابٌة، اشتؽاالته

: والجوهر المعنى/ المعاصر العربً الفكر

 الحدود تتماهى إذ والجوهر، بالمعنى ٌتعلق فلسفٌا إشكاال تثٌر المعاصر العربً الفكر نهضوٌة إن

 اللحظة حٌث بحركته، المتعلقة األسبلة لتفّجر تعّمق وإّنما تفّسر، ال التً المتداخلة العبلقات لتنتج

كلة لصالح الّتفسٌر سطحٌة تزٌح بؤن معطٌاتها بكل كفٌلة الّراهنة شْم  وتحرٌر الّرإٌا، فً والبحث المَم

 الجوهر، وٌتعّدد المعنى ٌتشظى وبهذا اإلشكالً، التؤوٌل أفقٌة إلى الظاهر التلقً عمودٌة من العقل

 تعرٌؾ أنّ  والتؤوٌل، الّرإٌا على اإلشتؽالً منوالها حّددت التً الفكرٌة اإلستنارة خبلل من وٌبدو

 التً المبادرة بنٌة مع ٌتعالق وإّنما الشامل، المانع الّتحدٌد بثبوتٌة ٌتعلق ال المعاصر العربً الفكر

 الفكري الّراهن إنتاجٌة ألنّ  اآلخر، إلى والمتجاوزة الذات من المنطلقة الحركة جوهرٌة وفق تتؤّسس

 ٌمكن ال وبذلك والمحسوس، المجّرد فً العقلً الحفر للحظة المنشبة مخرجاتها بعدد مداخلها تتعّدد
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  على والمُطراهنة للحدود الكاسرة عولمةال لحظة تجاوز المعاصر العربً الفكر معنى نحّدد ونحن

. والفكرٌة الثقافٌة الكونٌة الهوٌة احتكار

 أّما ،2"المعانً بطلب والتدّبر بالتؤّمل الخاطر ترّدد" إّنه على الفكر' واألعبلم اللؽة فً المنجد' ٌعّرؾ

 فً وٌعّرفه ،3"فكاراأل بٌن وٌنّسق العقل، ٌُطعمل الذي الّنشاط" إنه على الفكر فٌعّرؾ' الصؽٌر الروس'

.  4"نشرها على والقادرة المعرفة الكتساب القابلة الظواهر مجموعة" إنه على الفلسفً المجال

 وراء الكامنة العناصر أي المعانً، إلى الوصول بهدؾ والتدّبر التؤّمل ٌروم عقلً نشاط فالفكر

 واألفكار واألشخاص األشٌاء بٌن التفاعبلت منجز وتدّبر تؤّمل أو الظاهرة، تشّكبلته فً الواقع حركة

 إلى الوصول ومحاولة المتناقضة الظاهر مجرٌات بٌن الّتنسٌق أو والمكان، الّزمن فً سرٌانها خبلل

 بمفهوم الظاهرة هذه ٌفصل ما وهو التؤّمل، عن الناتجة الفكرٌة الكٌنونة لعبلقات منطقً ترتٌب

ٌّز أن نستطٌع وبهذا وعاطفً، ذاتً هو ما كل عن للفكر الفلسفً' الصؽٌر الروس'  متعالٌة بنٌة نم

 أي ابستٌمولوجٌة، دٌنامٌات بواسطة المنهجً والّتحلٌل العقلً للترشٌح قابل هو ما فً تحفر للتؤمل،

 مع ٌتصالح الوجود إمكانٌة مفاهٌمٌة فً المستتر والمعنى صالحة، أو الوجود ممكنة المعرفة ٌجعل ما

 ٌدرك الذي الفهم، فإن" هاٌدؼر، بمفهوم  العالم فً الوجود أو ارٌةاإلستمر لمطمح البنٌوي الّشرط

 المعرفة موضوعات اتجاه وتصرؾ سلوك على ٌقتصر ال عالمه، وفً وجوده فً ذاته' الدازٌن' عبره

 حٌث من العالم مع مواجهة فً الموجود ٌضع فهاٌدؼر ،5".'للدازاٌن' نفسه العالم ـ فً ـ الوجود ولكّنه

 ممارسة إلى به تدفع الوجود، إلى وحاجته الوجود، فً الموجود بكٌنونة المرتبطة إلٌجادا فعالٌات إن

 العارفة الوجودانٌة إنتاج قصد معها والتفاعل جزبٌاته فً االنخراط حتمٌاته تفرض الذي الواقع

. والمنتجة

 وٌاتالمست مع ومتسامحة متفاعلة وجودٌة تؤكٌد فً التؤمل فعالٌة ٌستبق االنخراط شرط إن

بة  الهوٌة وتحقٌق المتوافقة التطبٌقٌة، واندراجاتها المعرفٌة تعالٌاتها فً الكٌنونة لجوهر المستوعِي
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 فً فكرٌة انسٌابٌة عن ٌعّبر ما وهو اإلنتاجٌة، أمدابه نحو المتحّرك المجتمعً السطح مع التفاعلٌة

 ضمنها من شروط عّدة من تنفلت تًال الّسهولة بهذه تتم ال العملٌة هذه لكن وعرفنته، الواقع استٌعاب

 بمعنى للتارٌخ، المحّرك الطبقً الصراع فً والمتمثل الجابري عابد محمد الدكتور إلٌه ٌذهب ما

 مرآوٌا انعكاسا ٌكون ال والذي الصراع، هذا عن تعبر إّنما الواقع فً الفكر فٌها ٌنخرط التً الحالة

 عنه الفكر ٌعكسها التً والصورة الفعلً الواقع أجزاء ٌنب المٌكانٌكً الّربط ٌجعل الذي األمر" صادقا،

.  6"فاسدة نتابج عنها تترتب التً والنتابج مضللة، عملٌة

 لعملٌة ٌشترط أّنه إال الواقع، فً الفكر النخراط كعملٌة اإلنعكاس نظرٌة ٌقّدم الجابري، الدكتور إن

' العامٌة' الواقع صورة أي المهّشمة، آوٌةالمر الصورة تحلٌل"و الواقع، تحلٌل على تقوم أن اإلنعكاس

 أجزابها بٌن العبلقات وترتٌب مفصلتها وإعادة ـ الناس مطلق ـ الّناس وعً فً تنعكس كما

. 7"الصحٌح الطبقً الوعً تّإسس التً الصورة أي ،'العالمة' صورتها الستخبلص

 الذي العارؾ التؽلؽل ىعل تشتؽل الواقع فً اندراجه عملٌة فً الفكر ٌرومه الذي التحلٌل إن

 شكل ٌتزحزح ثم ومن الفكرة، شكل تتخذ أولٌة صورة فً إٌاه مصٌؽا برّمته، المجتمع ٌستذهن

 للفكر تسمح التً الفعالة أدواته أنتج الحداثة مٌراث حٌث والتكامل، التواصل عبلقات متخذا الصراع

 اإلفتراضً، السٌبرنتٌكً الواقع وأ الحقٌقً الواقع فً إن مستوٌات، عّدة على تداولٌته ٌزاول بؤن

 الطبقً الصراع هامش وأصبح تبادلٌة، عملٌة فً ومناقشته الفكر لحوار القابلٌة ٌمتلك الواقع فؤصبح

 أنتج التارٌخ فً حركته عبر الفكر أن ذلك الفكر، تراث على تشتؽل فكرٌة زواٌا فً محصورا

 والفضاء المتعّددة، الهوٌة عناصر تشكٌلل الممكنة وسابله فً التجدٌد عبر المكّرسة تارٌخٌته

 فً التؽٌٌري للراهن المنجِيز التفاعلً المجتمع بتحقق للحوار التبادلٌة اإلوالٌة ٌحقق أصبح اإلفتراضً

. الفكري الفاعل تواجد بلحظة المحّددٌن والمكان الزمن

: المعاصر العربً الفكر قلق
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 األفق وإنتاجٌة الّسإال عبر وجودٌتها تمثل إلى اتبالذّ  ٌدفع الذي المعرفً القلق من فرع الفكر قلق

 من والّسهل الجاهز إلى االطمبنان عدم عن ٌنتج ما هو المقصود القلق فإن بالتؤكٌد" بالّرإٌا، المإثَّيث

 .البازعً سعد الدكتور حسب 8"نفسً خلل عن الناتج المرضً القلق ولٌس والحلول، األجوبة

ٌّن حتى العربٌة الذات الستنهاض األولى محاوالتال منذ العربً الفكر قلق ٌستمر  من موقعها تتب

 طرٌق عن وذلك المتداول، إنتاج إعادة عدم اّتجهاته بعض فً محاوال الكونٌة، الّتؽٌٌر خارطة

ٌّنة لحظة فً الثابتة صورته عبر الخارجً العالم استبطان  على المدرجة الداخل بؤسبلة ومواجهته مع

 فً المساهم الخبلق الفكر ٌتؤّسس المواجهة هذه ومن للعالم، الترحٌلٌة للحظةا ذات قلق أعمال جدول

. اإلكتمال هوٌة درء على المُطراهن الفلسفً والشك األسبلة صدمة عبر مداراتها ورسم الكٌنونة ترمٌز

 يؾ األهمٌة بالػ دورا ذاتٌة السٌرـ الكتابة تلعب لهذا التجربة، نول على الفكري قلقها الذات تمتحن

 الفكري الفاعل كٌنونة معالم تستلهم أن استطاعت التارٌخ فً حركة منتج ألّنها الفكر، رواكد تحرٌك

 كما نهاٌاتها، إلى الصابرة الوجودٌة اللحظة مع والمتفاعلة المتسابلة سٌرورتها مراحل عبر وتقدٌمها

 الّنسق شكل على عثورال ومحاولة الّزمن عبر للذات المتناثرة الشظاٌا عن البحث قلق تمثل إنها

 هذا فً الّنقص من كثٌرا عانى العربً الفكر ولعل العالم، فً انخراطا األشد تمثبلته فً الوجودي

 التً والّنظرٌة اإلجرابٌة األداة تمنح الذاتٌة فالّسٌرة المؽاٌرة، الفكرٌة الحاالت به تعجّ  الذي المجال

 والمعانً الواقع بدٌهٌات مع المواجهة ةأرضً وترتٌب االنطبلق عناصر لكشؾ المبادرة تحّرر

 إلى عادٌا ٌعتبر التساإل ؼٌاب فً بالذات ٌحٌط ما فكل الجاحظ، ٌقول كما الطرٌق، على المطروحة

. ؼرابته مفردات فتنكشؾ السإال ٌخلخله أن

 تحدٌداتها من اإلنفبلت ٌستطٌع ال التً الخطابٌة، لحظته العربً المفكر وٌمتلك الخطابات، تتعّدد

 حٌث الفكرٌة، الّسٌرة فً أساس كمحور ،9"الهوٌة خطاب" لٌنطرح الهوٌة سإال فٌباؼته المإّرقة،

لة تتؤّسس  ٌملك ال فكري كإطار األصٌلة هوٌته مبلمح ترسم التً الوحٌدة التجرباتٌة المفكر محصِّر

 من ٌبدأ المفكر لدى الفكر ومحّرك البداٌات، نحت أجل من المناضلة الكتابة جدار على ٌعلقه كً ؼٌره
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ٌّن كما والحذر الشك عتبة  ومنذ بطبعه حذر ولكّنه: "نفسه عن ٌقول الفكرٌة، سٌرته فً حرب على ٌب

 ولكً ٌجري ما حقٌقة إلى ٌفطن لكً دلٌل أدنى ٌكفٌه وكان واالستفادة، بالخبرة شكاك أّمه، ولدته

 حٌث الّدلٌل، لترتٌب ساسٌاناأل العامبلن هما والشك فالحذر ،10"األحداث تطور وجهة على ٌستدل

 بمجّرد نتٌجتها تنكشؾ حسابٌة عملٌة بإجراء أشبه فكرٌة عملٌة فً قواها استنفاذ المفكرة الذات تخشى

 نهابٌة ال كمنجزات والواقع والعالم الوجود ٌقرأ الذي الشك إلى فتعمد ؼٌرهما، أو الجمع أو الطرح

 الشك طرٌق عن إال الثبات نظام خرق ٌمكن وال ت،الثاب أفقها ترتب كلما تمظهرها عبلمات تختلؾ

. الفلسفً أو المنهجً

 عند تقؾ ال التً الفكرٌة سٌرته لمفاصل اختباره حٌث من وقلقه استمراره دالالت الفكر ٌمتحن

 البحث عناصر تفرض الفٌضٌة الّتجربة طبٌعة ألنّ  اآلخر، إلى تتجاوزه ما بقدر الفكري الفاعل حدود

 فجوات ملء قصد اآلخر مع التواصل هاجس من االنفكاك اإلنسان ٌستطٌع ال لهذا عنها، والّتفتٌش فٌها

 فكرٌة كتجربة حرب علً ٌتؤّسس ولهذا التواصل، فضاء فً فعال كعنصر الّتجربة وتنبثق الكٌنونة،

 عند حرب علً عمق فً العقبلنً ٌستقر الشك، فبعد دالة، عبلمات عبر وجودٌتها مراحل فً تنتقل

 هً" فـ وثباتها، رتابتها فً لؤلشٌاء التبجٌلً مسارها فً اإلنسانٌة الحركة تتبع أن بعد الّرمز، مرفؤ

 العقل ٌشكله ال الخبلقة اإلنسانٌة لئلرادة فالمحّرك ،11"الّرمز وتعشق الخٌال وٌحّركها الوهم بها ٌستبد

 تصّوراتها تُطبنٌن إلنسانٌة،ا للجماعة الوجودي الوعً فً تستقر عوامل تنمٌته على تتضافر بل وحده،

 المضاءة الماورابٌة وحفرٌاته الخٌال بنٌة من تعّزز التً الحلمٌة بالمسافة وتمّدها المعاشٌة،

 بدون" فـ وجودٌته، تجرٌد ٌرّمم كً والّرمز الخٌال منتجات فً العقل ٌستثمر حٌث بالوجدانً،

 ،12"الخٌال؟ عن التكلم على مصرّ  هوو فعله بالسنٌن محّمل لفٌلسوؾ ٌمكن ماذا الشعراء، مساعدة

 الشعبٌة، والمعتقدات األسطورة على ٌتؽّذى والّرمز ،"الٌقظة حلم شعرٌة" فً باشبلر ؼاستون ٌتساءل

 والقباب، األضرحة مزارات إلى المراق، الّدم على الملح حصوات ورشِّر  تمٌمة أصؽر تعلٌق من

 به بلػ مهما اإلنسان" إنّ  حٌث وتواصل، تكامل فً الشعبً والمخٌال المفكر المخٌال ٌلتقً وبالتالً
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 وأن الّرموز وٌفك اإلشارات ٌتؤّول أن من له مناص فبل الّرموز، به ونؤت الخٌال به شطح وأٌا الوهم

ٌّله مما ٌتحقق  تواصل عملٌة ٌنفً ما وهو حرب، علً ٌرى كما ،13"عنه ٌؽٌب ما على وٌشهد ٌتخ

 فً اإلنسانٌة الوجودٌة فعالٌات وتتواصل تتكامل حٌث بقً،الط الصراع طرٌق عن بالواقع الفكر

. إشارتٌهما وتؤّول  والخٌال الّرمز إنتاج طرٌق عن والشعبً الفكري مستوٌٌها

 ثم الشك من منطلقا حرب على منحنٌاتها ٌرسم راح التً الفكر خطاطة فً إلٌه نصل أن ٌمكن ما

 وبالتالً عقلٌتٌن، كعملٌتٌن والتؤوٌل الشك بٌن ٌقؾ وجدانٌة، كعملٌة الّرمز إن هو فالتؤوٌل، الّرمز

 معترك فً الباحثة باإلرادة تقذؾ التً الّتحفٌزات إلى اإلٌصالً المعبر ٌشكل وجدانً هو ما ٌصبح

. اشتؽالها بوحدات الواعٌة الفكرٌة المعقولٌة

 

: الفكر ورهانات الوجودي الوعً

 كلما تتمثله أو اإلستٌبلب استرجاع تعٌد ودٌةوج مؤساوٌة ضمن ذاتها العربٌة الذاكرة تستحضر

 التً الوجودٌة الفجوة ترمٌم على ٌعمل فتا ما المعاصر العربً الفكر إنّ  ذلك الوجودي، وعٌها استُطفزّ 

 ولعلّ  الفكرٌة، كٌنونته فً الّراكدة البنى خلخلت التً الّصدمة إطار فً والحداثة اإلستعمار أحدثها

نة ٌعتهطب حٌث من اإلستعمار صدمة  فبل العربٌة، الّذهنٌة البنٌة داخل اإلؼتراب فعل كّرست المهٌمِي

 الجؽرافٌا بٌن ما المتؤرجحة القومٌة للذات امتثالها الّدوام على تإكد أن العربٌة الفكرٌة الفعالٌة تلبث

 العامل فٌه تسّبب الذي اإلؼترابً الّشرخ ولعل التارٌخ، فً الثابتة للهوٌة كتكرٌس والقومٌة، الوطنٌة

 العملٌة خبلل ذلك أمكن كلما الذات إلى اللجوء فً الّرؼبة العربً الفكر فً أوقد قد االستعماري

 ضٌاع لحظة اإلؼتراب معضلة أمام شرابً هشام ٌضع الذي الهاجس وهو الفكر، لمعالم التؤسٌسٌة

 مرور بعد الكلمات ههذ أخط وأنا اآلن، نفسً أسؤل: "المهّددة الوجودٌة الذاكرة ٌسترجع حٌث الوطن،

 هشام ٌوازن ،14.."البتبلعها ٌستعّدون والٌهود فٌها، قابمة والحرب ببلدنا، ؼادرنا كٌؾ عدٌدة، سنٌن

 صفحة على الذاتوي اإلنعكاس مرآوٌة ؼٌاب على الفكري أساسها فً القابمة المعادلة هذه شرابً
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 والوجودٌة الفكرٌة تشظٌاتها فً لذاتا تصبح وبالتالً والمثقؾ، اإلؼتراب بٌن الّربط حٌث المعرفً،

 الفكر تحدي عبر الكٌنونة فً والّناقص الوعً خارطة من المنفلت عن تبحث استقصابٌة عملٌة مدار

 اإلصرار حٌث من ممارستها مآالت وتنتج اإلؼترابٌة اللحظة على تستحوذ مفقودة، برهانات الراهن

 ٌقدّمون" ـ المعاصر العربً الفكر ـ رواده أصبح لهذا المعاصر، العربً الفكر إنتاج رهان كسب على

 الؽربً الفكر فٌها ٌحضر وحضارٌة، وسٌاسٌة فلسفٌة فكرٌة مشارٌع أصحاب أنهم على أنفسهم

. 15"ومقوالت كمفاهٌم

 إثبات إطار فً ٌدخل الفكري لمجالها والمإثِّرثة الفاعلة الذات هوٌة ترتٌب على اإلصرار هذا إنّ 

 األرض وفقدان اإلستعمار، تجربة فً المؤساوي لمسلكها نظرا باإلؼتراب الّدوام ىعل المهّددة الهوٌة

 للشعور طبقا الّنهاٌات حتى تطال أّولٌة كصورة تتمظهر التً الهوٌة، فقدان بالضرورة تعنً التً

ٌّز ألنّ  ،16"المكان خارج" فتفكر للذات، المصاحب اإلؼترابً  التً الكٌنونة هوٌة ٌحمل الوجودي الح

 منح ناصٌة بفقدان واإلحساس الكونٌة، مدار فً به تسرح هوٌاتٌة إنتاجٌات تضارٌسه فً تنطرح

 بقدر الذي االؼترابً، االسترجاع فٌها وٌإّبد الذاكرة ٌإجج الذات، مع ٌتبادلها التً الهوٌة تلك المكان

 المفكرة معقولٌةال تفجٌر إلى المعاصر العربً الفكر مستوى على الدافع ٌشكل لكّنه سلبً، هو ما

 الوعً انفتاح من إنطبلقا ولو المعرفة إنتاج أسالٌب فً والمختلفة والقومً، الوطنً بالّسند المتشّبثة

 فً للمهمل التنّبه على تعّول اإلؼترابٌة شرابً هشام وتجربة الؽٌري، التطور أسس على الذاتً

 تعابٌر هناك أن اكتشفت شٌكاؼو معةجا فً التحاقً عند: "ٌقول عناصره، مع المتساكن الذاتً الوعً

 إلى( ( ما نوعا( )األرجح على) مثل نادرا، إال أستعملها لم لكّنً معناها أعرؾ كنت اإلنكلٌزٌة اللؽة فً

. 17"واعتداال اتزانا الكبلم على فتسبػ الجزم، حّدة من للتخفٌؾ تستعمل  التعابٌر وهذه ،(ما حد

 للهوٌة السلبً المس الفتراضات طبقا مسلوبة تكن لم الشرابٌة الذات واقع فً اإلؼترابٌة اللحظة إنّ 

 مجالٌة وترفد المعرفة علٌها تنبنً التً الحساسة المفاصل عند واقفة حقٌقتها فً كانت بل المهاجرة،

 متشبثا المفكر العقل بهما ٌتعلق اللتان والٌقٌنٌة الوثوقٌة من الفكرٌة الّرإٌة تتحّرر وبالتالً الفكر،



 2013 دٌسمبر -العدد األول  –دبٌة والفكرٌة مجلة جٌل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

2013©  العلمً البحث جٌل مركزل محفوظة الحقوق جمٌع  69 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

تمٌة التارٌخٌة، وابٌةباإلنط  فدحض سابقة، تجاوزٌة تارٌخٌة لحظة فً الناجز المعرفً بالوقؾ المُطحْم

 فً الواقعً التحقّق محك على ومنجزها الذات تضع التً الّنقدٌة للّرإٌة ٌإّسس والٌقٌنٌة الوثوقٌة

رة التارٌخٌة لؤلنا الباعثة الفكرٌة المنازلة مضمار . التؤوٌلً صواإلستخبل المنهجً بالشك محاصَم

: التحدٌات مواجهة فً المعاصر العربً الفكر

ٌّن  تتعلق معالم تحدٌد إن ذلك إنتاجه، فً الفاعلة بالعناصر المعاصر العربً الفكر عن الحدٌث ٌتع

 تشتؽل دوما فالبداٌات المنتج، المسار ثمرانٌة البتة ٌعنً ال ذاك أو المفكر هذا إلى تُطنسب مضافة بقٌم

 الفكرٌة المشارٌع زالت وما الفكرٌة، المفاعٌل دٌمومة فً تساهم التً التقالٌد رٌسوتك التؤسٌس على

 للمعرفة، األركٌولوجً الحفر فً تساهم التً الّرإٌوٌة المعاٌٌر تعّدد رؼم تتعثر المعاصرة العربٌة

 الكٌنونة لفع عن متؽاضٌا المحٌطة القرابات مرآة فً إال جدواه ٌمتحن ال الذي الّنهابً بالعقل منّددة

 محّددة وصورة البشرٌة، المجتمعات تارٌخ الى شاملة نظرة" إلى تحتاج فالّنهضة اإلنسانٌة،

 الكونً المسرح ٌعتبر اإلنسانٌة المجتمعات فتارٌخ الملك، عبد أنور الدكتور ٌرى كما ،18"لئلنسان

دات لكن والمؽاٌر، للمختلؾ وفقا ٌشتؽل الذي  وقد اإلنسانٌة، ةالخصوصً حسب أٌضا تختلؾ بمحدِّر

 تمنع التً الذاتٌة بالّرقابة تترّشد الفكرٌة فالعملٌة ،"لئلنسان محّددة صورة" معنى فً القصد ٌكون

 به، والقبول اآلخر مع والتواصل التسامح حٌث العالمٌة، الّتجربة عن بمعزل العمل من الفكري الفاعل

 الفكر لمخطط الواحد االتجاه إطار فً نجزتُط  أن ٌمكن ال التً الذاتً الّنقد إوالٌة ٌفّعل ما وهو

 للتمركز المقٌتة العوامل وبشراهة تثٌر التً الّصدام سطوة ٌدحض بؤن كفٌل فالتفاعل الحضاري،

 للخصوصٌات، العابرة المبدبٌة انسراحاته فً اإلنسانً على اإلنفتاح فعالٌات وإقصاء الذات حول

 وتدشٌن الخصوصٌة لمسحة أٌضا المبدبً التدمٌر منظور من لكن العولمة تحققه أن تحاول ما وهو

دة اإلنسانٌة الثقافٌة اللحظة  ما هو الذاتً فالّنقد الؽالب، والمجتمعً الفكري النموذج سقؾ تحت الموحَّي

 وقع على المرتجعة المؽاٌرة نزعة أمام اإلكتمالً المسعى ٌندحر حٌث بذاتها، الواعٌة الفعالٌة تمارسه

 الناقص الوعً لمساءلة الحثٌث السعً إلى بإلحاح تنّبه والتً والمختلفة المتعّددة المرآوٌة اإلنعكاسات

 نفسها، حول الثقافة حصار ٌفك ما وهو والمتعّدد، المختلؾ إلى المستمّرة بالحاجة ٌكتمل الذي للكٌنونة



 2013 دٌسمبر -العدد األول  –دبٌة والفكرٌة مجلة جٌل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

2013©  العلمً البحث جٌل مركزل محفوظة الحقوق جمٌع  70 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 فهً ٌوب؛والع األخطاء بـهذه اإلعتراؾ بعدم ولكن عٌوبـها، أو أخطابها بسبب الثقافة تموت ال" فـ

.  الحبابً عزٌز محمد ٌقول كما ،19"الذاتً النقد ممارسة فً شجاعتها بعدم تموت

 بناء أيّ  البناء، إنّ  حٌث اإلسبلمٌة، الشخصانٌة حول لحبابً مشروع ضمن المقولة هذه تندرج قد

 رطو فً إن العامة الحالة تعكس التً ذاته رإٌة فً ٌنهمك وأن البد خاص، كٌان إشادة إلى ٌهدؾ

 لعملٌة الكونً الفعل ضمن وتندمج المسارات تتصّحح ولهذا التارٌخ، فً الحركة طور فً أو البناء،

 النقد مفهوم تتبنى التً الثقافة فواعل ضمن من للتؽٌٌر اآللٌة إنتاج عملٌة تصبح وبالتالً التؽٌٌر،

 الكونٌة، داللة تحمل التً الوجودٌة العناصر ضمن من التؽٌٌر وٌصبح الخصوصٌة، إنتاج أو الذاتً،

. باختبلفها تقبل حٌث من الثقافات فتتبلقى

: نتٌجة

 راح كما والتؤوٌل والّرمز الشك على وجوهه أحد فً إنبناءه المعاصر العربً الفكر فً المؤمول

 فً التارٌخٌة بالذات المُطحتمٌة الوثوقٌة نبذ على وكذلك الفكرٌة، سٌرته عبر رإٌته حرب علً ٌإسس

 ووعٌه القسري ارتحاله فً شرابً هشام تجربة أثبتته ما وهو الفاعلة، للهوٌات همًو زحؾ مواجه

 كفٌلة التارٌخً برصٌدها فالذات ٌستعمله، وال ٌعرفه كان ما على الوقوؾ فً العملً األفكار بمسار

' المكان خارج' وحالة االؼتراب، تجربة عن التؽاضً ٌمكن ال حٌث قطابع، دون وتتواصل تزاحم بؤن

 مما الّزمن، من لردح العربٌة الفكرٌة الحركة فعالٌات تبرمج راحت قدرٌة منحنٌات رسمت لتًا

 من فالتحّرر اإلنؽبلق، درجة إلى بالذات واإلحتماء الهوٌة عن البحث منخفض العربٌة الّتجربة أدخل

 أداة المعاصر العربً الفكر ٌمنح الذي الفكري الفاعل رإٌة مستوى على انبعاثه ٌتجّدد اآلخر فوبٌا

.  الكونٌة للكٌنونة ونظرٌة إجرابٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5، ص1990ـ برهان ؼلٌون، إعتٌال العقل، موفم صاد، الجزابر،  1
، دار الشروق، بٌروت، ط 2 رَم  .591، ص29/ـ المنجد فً اللؽة واألعبلم، مادة فَمكَم
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ـ  3 petit Larousse,librairie larousse,1980,p/683.  

ـ  4 petit larousse,p/683. 

محمد شوقً الزٌن، منشورات اإلختبلؾ، م ث ع، الدار العربٌة /هانس ؼٌورغ عادمٌر، فلسفة التاوٌل، تر  ـ 5

 .176، ص2/للعلوم، ط

، 1990، 2/ـ محمد عابد الجابري، إشكالٌات الفكر العربً المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربٌة، ط 6

 .14ص

 .14ـ م ن، ص  7

 .2010ٌناٌر  28/ 15193ـ نقبل عن جرٌدة الرٌاض ، العدد  8

، 2/سٌرة فكرٌة، طبعة جدٌدة، منشورات اإلختبلؾ، الدار العربٌة للعلوم، ط/ ـ علً حرب، خطاب الهوٌة 9

2008. 

 .15ـ م ن، ص 10

 .29ـ م ن، ص 11

، 2011، 1/اإلختبلؾ، دار الفارابً، الجزابر، بٌروت، طـ سعٌد بوخلٌط، ؼاستون باشبلر، منشورات  12

 .47ص

 .31سٌرة فكرٌة، م س، ص/ـ خطاب الهوٌة  13

 .12، ص1978، 1/ـ هشام شرابً، الجمر والرماد، دار الطلٌعة بٌروت، ط 14

 .11، ص 2011، 1/ـ كٌحل مصطفى، األنسنة والتؤوٌل فً فكر محمد أركون، منشورات اإلختبلؾ، ط 15

 .2000، 1/فواز طرابلسً، دار اآلداب، بٌروت، ط/إدوارد سعٌد، خارج المكان، ترـ  16

 .31ـ الجمر والرماد، م س، ص  17

، 3/بدر الدٌن عرودكً، دار اآلداب، بٌروت، ط/ أنور عبد الملك، الفكر العربً فً معركة النهضة، تر.ـ د 18

 .17،ص 1981

للفلسفات حول مبحث الثقافة،  16حبابً، الملتقى الدولً ـ نقبل عن محمد شوقً الزٌن، محمد عزٌز ال 19

1974. 
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 اللهوم عبد محمد الجزائري للقاص" والرصاص كاترٌن"  فً العنوان دالئلٌة

جامعة المسٌلة الجزائر / عٌسى ماروك، قسم الماستر أدب عربً حدٌث. أ

 

: للدراسة ملخَّص

 تلك نسج فً مهمة العنوان فعتبة وبالتالً ، الكتاب فً للؽوص المتلقً ٌشدّ  ما أول العنوان ٌعدّ 

 "- seuils ـ عتبات" كتاب خاصة -جٌنات جٌرار أعمال كانت ولقد ، والمتلقً المإلؾ بٌن الناشبة العبلقة

 ، لٌوهوك ذهب التوجه هذا إلى و ، العنوان بدراسة ٌضطلع الذي العنوان علم لظهور األول الممهد

( . la titrologie) العنوان علم:  هو  األفق فً مبلمحه ترسمت لعلم التؤسٌسٌة اٌاتالبد أعمالهما فكانت
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 بسام الدكتور:  منهم الدارسٌن من كبٌرا اهتماما العنوان سٌمابٌة لقٌت العربً العالم  صعٌد وعلى

 قالسا على الساق كتاب عنوان شعرٌة: " المطوي الهادي محمد الدكتور و ،(العنوان سٌمٌاء) قطوس

" . الفرٌاق هو فٌما

 أو الشهرة ٌجلب ما وكثٌرا ، والكاتب  القارئ بٌن ٌحصل لقاء أول هو-صؽٌر كنص -فالعنوان

 و إنجازه، قبل و لعمله تصوره ٌتم أن بعد عنوانه ٌختار و ٌشذّ  من فمنهم ،( البلم بفتح) للمإلَّيؾ الكساد

 ما وهذا,  ذكاء و مهارة من ذلك ٌتطلبه الم ، العنوان اختٌار متاهات به وتطول عمله ٌنجز من منهم

 ٌصبػ من هناك و أخرى، تارة المسجوعة اللؽة طؽٌان و ، تارة والدهشة الؽرابة لهٌمنة سببا ٌكون

 الضاربة األسطورة توظٌؾ أو اإلرشادي، و الوعظً الجانب أو التارٌخً بالبعد تؤثره وفق  عناوٌنه

 على و ، المقروبٌة فً األوفر الحظ له كان كلما وتجدٌد بداعإ العنوان فً كان فكلما التارٌخ، عمق فً

. ذلك من العكس

 ، وإٌدٌولوجٌته ومرجعٌاته ، المختلفة وداللته معانٌه ٌختزل ، الّنص لهوٌة المحدد هو العنوان إنّ 

 معلما العنوان دراسة تعتبر األساس هذا وعلى ، واالختٌار الصٌاؼة حسن على المإلؾ قدرة وٌبرز

 طرق عن أٌضا بل فحسب الداللة عن تبحث ال السٌمٌابٌة أنّ  ذلك السٌمٌابً، المنهج معالم من ابارز

. اللهموم عبد محمد الجزابري القاص عند العنونة سمات لتكشؾ الدراسة هذه تشكٌلها،وتؤتً

 النص - البنٌة - القصة - السرد - العنوان - دالبلٌة - داللة - سٌمٌابٌة - سٌمٌاء  :المفتاحٌة الكلمات  –ج

: اللهوم عبد محمد الجزائري للقاص" والرصاص كاترٌن"  فً العنوان دالئلٌة

 النصٌة المكونات عن أهمٌة ٌقل ال نصٌا مكونا كونه من خاص بشكل  العنوان أهمٌة تنبثق

 إكراها المتلقً على تمارس السلطة وهذه اإلعبلمٌة، وواجهته النص سلطة ٌشكل فالعنوان األخرى،

 النص طبٌعة عن للكشؾ ٌإهــله ما هذا و ، النص من الدال الجزء  -العنوان أي  -أنه كما ، ٌاأدب
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 الدافع و النصً، النسٌج مرآة فالعنوان معناه، إظهار مجموعه وتعٌٌن ؼموضه، فك فً والمساهمة

 بها ىٌحظ التً األهمٌة فإن ثمة من و المتلقً، القتناص  الكاتب ٌنصبه الذي الشرك و للقراءة،

 ٌمكن ال بحٌث الرمزي، و الداللً بعدٌه فً النص مع التعامل فً مفتاحا اعتباره من نابعة العنوان

 مقاصده و مدلوالته وٌستكشؾ والداللٌـة التركٌبٌة بنٌاته ٌفكك و النص عوالم ٌلج أن قارئ ألي

( cxxiv)وهوالعنوان األول المفتاح امتبلك دون التداولٌة،

 ذلك بكل لٌكون أؼواره، استكشاؾ على ٌساعد و النص، فضاء ضًءي الذي هو إذن العنوان

 متؤوال"  العنوان"  بوابة من"  العمل" إلى ٌدخل المتلقً ألن عوالمه؛ اقتحام على تساعد كتابٌة ضرورة

 ما كثٌرا و سٌاقه، و تركٌبه وقواعد عددا، الفقٌرة دواله استنطاق فً المعرفٌة خلفٌته موظفا و لــه،

 ٌؤخذ كما إطبلق، دون كذلك اعتبارها ٌمكن أو عنوانه، تؤوٌل ناتج هً وفهمه العمل لٌةدال كانت

(  cxxiv.)مدلوال و داال تحمل كاملة عبلمة كونه من أهمٌته العنوان

: التالٌة التساإالت عن لئلجابة محاولة الدراسة هذه وتؤتً

 تولً من"  والرصاص نكاتري" بـــــ الموسومة القصصٌة المجموعة فً العناوٌن تمكنت هل* 

 ؟ الداللٌة الحمولة عبء

 الحكابٌة؟ العملٌة فً المتلقً إلشراك أم البنٌة أبفعل ؟ العنوان اختٌار تم أساس أيّ  وعلى* 

 ؟ بالقصص تعالقها مدى وما ، المعالجة القضاٌا العناوٌن هذه خدمت مدى أي إلى* 

 فً  –أنها إذ األهمٌة، من كبٌر قدر على الصفة هذه و ممكن، لؽوي اقتصاد أعلى العنوان ٌمثل  

 للعنوان، تلقٌه عملٌة فً كبٌر بشكل فعاال المتلقً ٌجعل مما ممكن، تلق فعالٌة أعلى ستفرض  –المقابل

 داخله،  كامنة تفاصٌل وعن العمل، خارج من العنوان دالالت عن البحث خبلل من تتضح فعالٌة وهً
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 أن من الرؼم وعلى. العمل خارج من استقاها التً لدالالتا تلك تتحدد العمل المتلقً ٌلج حٌن و

.  األدبٌة األعمال فً وحاسما هاما دورا ٌلعب فإنه مقلص مختصر نص العنوان

 القارئ إنتاج عملٌة فً مركزٌا دورا ٌلعب أنه كما الكاتب، إبداع عملٌة من ٌتجزأ ال جزء هو إذن

 األدب فً العنوان أهمٌة وتبرز ومتنوعة، متعددة بؾبوظا ٌقوم فهو هنا ،ومن ودالالته العمل لمعنى

 وإنما النص، إلى متوجها سرٌعا مرورا القارئ علٌه ٌمر للعمل مرشد مجرد ٌعد لم كونه الحدٌث

 عبر تركٌبه، إعادة أجل من  تفكٌكه و ، تؤوٌله بقصد للنص االستراتٌجً المبنى من جزءًال   أصبح

. الرمزٌة و الداللٌة بنٌاته استكناه

 

.  اللهوم عبد محمد للقاص"  والرصاص كاترٌن"  فً العنوان بنى: أوال

 الحرفٌة البنٌة :

 فٌه، البحث بداٌة سٌكون الحرؾ لعل و كلماتها عند نقؾ أن والبد خصوصٌتها، لها جملة العنوان

 من نابعة ألنها" والرصاص كاترٌن"  القصصٌة المجموعة فً الجملة بها تتمٌز خاصة مٌزة هناك إذ

 بروحه، وتنبض لتتحرك سٌاق فً وٌضعها ألفاظه ٌختار فالكاتب تذوقها، بعد إال تفهم ال عمٌقة نفس

 من لها لما التؤثٌر بقوة تتسم ، انتقاءها أحسن قد موسٌقٌة إشارة هً  واللفظة راقٌا، عنوانا بذلك فتنتج

 فهذه أنتجها، الذي السٌاق وفق العنوان وفً النص فً موقعها لها كان وبالتالً القارئ، نفس فً وقع

 الدالالت تشكٌل على تتعاون متنوعة صفات و صوتٌة مخارج وللحروؾ حروؾ، عن عبارة الكلمة

 عناوٌن تشكل التً الكلمات من الحروؾ ألصوات مقاربة سنضع واآلن. اإلٌحابٌة و اللؽوٌة

 الشمس تشرق لن ت،الحو األخٌر، الٌوم مفقود، ما شًء والرصاص، كاترٌن: " القصصٌة المجموعة

 لحظات الطرٌق، اللٌل، طارق المتهم، الزمن، قراصنة السر، فً حكاٌة تكتمل، لم فاتورة الٌوم،
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 مٌزة له الكلمة فً الحرؾ اختٌار و  ،( cxxiv")المحرمة المدٌنة ، اللٌل جوؾ فً كلمات االنتظار،

.  القارئ وعً فً معٌن انطباع ؼرس فً ٌساهم أنه ذلك معٌنة،

 تكراره مرات عدد الحرؾ
 الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفات

 االنفتاح االعتدال الشدة الهمس الجهر

      23 الالم

      13 المٌم

      13 التاء

      11 الراء

      10 الٌاء

      06 النون

 أن حٌث وسة،المهم األصوات على هٌمنت المجهورة األصوات أن الجدول من نستنتجه ما

 به تتمٌز لما و دالالت، من  نصوصه تحمله لما بآرابه الكاتب مجاهرة عن تعبر الحروؾ أصوات

 أما للمستقبل، تطلعه تعكس فهً وبالتالً ، االنفتاح بصفة تتسم أنها ،كما لشخصٌاته النفسٌة الحالة

.  الحٌاة فً منهجه لنا ٌبٌن أن بالكات ٌرٌد كؤنما   -والرخاوة الشدة بٌن  -االعتدال فهً األخرى الصفة

 المجهورة األصوات و( المسموعة ؼٌر) المهموسة األصوات بٌن الفرق نلمس أن ٌمكننا

 بٌن والفرق.  رأٌه عن ٌعلن وال ٌتخفى من وبٌن برأٌه ٌجاهر من بٌن القابم الصراع أي ،(المسموعة)

 الكاتب فشعار ،  مفرط وبٌن رأٌه فً متشّدد بٌن الصراع هو ، وؼٌرها باالعتدال المتصفة األصوات

 للحٌاة نظرته عن فٌكشؾ األصوات فً واإلطباق االنفتاح صفتً بٌن الفرق أما.   تفرٌط وال إفراط ال

.  الذات على االنؽبلق ضد ووقوفه اآلخر على باالنفتاح المتسمة

:  الداللٌة البنٌة (2
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 ، التفاعل على  لقدرتها تجاوزتها بل عجمٌةالم المعانً حدود عند العناوٌن جمل فً الكلمة تقؾ لم

 المتلقً أمام واسعا التؤوٌل مجال ففتحت ، فٌها وردت التً السٌاقات بتعدد أخرى دالالت وتولٌد

 ما شًء"  العنوانٌن من"  قراصنة"  و" مفقود:" كلمتً ذلك على مثاال ونؤخذ.  القراءات بتعدد وسمحت

: ومعان دالالت من كلمة كل تعطٌه ما نبلحظ أن نوٌمك ،"   الزمن قراصنة" و"  مفقود

" :  مفقود ما شًء"  فً"   مفقود"  كلمة

  بالنقصان تقترن  ألنها العدم

   بلوؼه إلى والسعً الكمال عن البحث 

" :   الزمن قراصنة"  فً"  قراصنة"  كلمة

  النهب و السلب بمعانً تقترن

 الؽٌر على والتعدي والقتل الرعب على تبعث

  وجوههم مبلمح و القراصنة أخبلق تعكسها التً لقسوةا

 وما ، وأحداث وقابع من فٌه ورد ما وٌلخص ، عنه المعبر النص شتات ٌلم أن ٌحاول عنوان كل

 مختلفة؛ فضاءات أو معٌن فضاء ،داخل والمكان الزمان نطاق فً وأبطال شخوص من فٌه تفاعل

 ال هذا أن ؼٌر.  قوله أراد ما على الدالة و المعبرة العناوٌن اختٌار فً أفلح المإلؾ  أن نجزم نكاد فإننا

 اختارها التً ؼٌر أخرى تسمٌة أو مؽاٌرا عنوانا ٌحمل ألن قابل أدبً نص كل أو قصة كل أن ٌمنع

 تصور وال الحكابً المتن عن تعّبر ال للقارئ، ومضللة مخادعة عناوٌن ثمة أن نإكد هنا من. المإلؾ

 حٌث"  االنتظار لحظات"  و" الطرٌق" و ،"األخٌر الٌوم: " مثل النص، بها ٌنطق التً الحقٌقٌة الداللة

 أو بدٌبل عنوانا للقصة ٌقترح أن حقه من و ، ممكنة كثٌرة تسمٌات  من تسمٌة مجرد العنوان ٌصٌر

.  قراءته خبلل من إلٌه ٌتوصل قد جدٌدة، تسمٌة
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 الذي الفادح االنكسار احتشاد ٌإكد المكان،و الذات عن بالؽربة اإلحساس  العناوٌن بعض ٌسود

 متعددة مستوٌات لتخلق واحدة وتٌرة على فجاءت العناوٌن، وتعكسه الكلمات إهاب تحت ٌتخفى كان

 الذي والرعب األسى عن للتعبٌر كوسٌلة المجال هذا اختارت التً الذات بآالم تفٌض ، المعانً

 لها خاصة إستراتٌجٌة ٌشكل العنوان أن حٌن فً ، القٌم من العدٌد انهٌار لرإٌة قواه استجمع

 واقع الكاتب ٌصور"  الزمن قراصنة"  قصة ففً التجرٌب إطار فً تدخل ومكونات ، خصوصٌات

 ظواهر تفشً من الجزابري المجتمع إلٌه آل ما فٌصور"  اللٌل طارق" فً أما ، العربٌة واألمة فلسطٌن

.  عنه ؼرٌبة قرٌب زمن إلى كانت

:  التركٌبٌة ٌةالبن(  3

 العمل، ٌتضمن فهو العمل؛ خصوصٌة عن تنفصل ال وداللته العنوان بنٌة أن" جٌنٌت جٌرار" ٌرى

  العنوان اعتبر فقد" الشعرٌة قضاٌا" كتابه فً" كوهٌن جان" أما(. cxxiv)العنوان ٌتضمن العمل أن مثلما

 ما أول هً للعنوان التركٌبٌة البنٌة تعد تقدم ما على وتؤسٌساًال (. cxxiv)للنص اللؽوي التشكٌل من جزءًال 

راسة لها تتعرض التً المدونة أن وبما السٌمٌابً، الناقد ٌعالجه ٌّة مجموعة))  الدِّر  لها»((  قصص

 لمحاولة)...( الخصابص لهذه ننتبه أن وعلٌنا داخلها تتفاعل والتً بها الخاصة التركٌبٌة خصابصها

 .(cxxiv)« التركٌبً المستوى على فهمها

 العدد نماذج التركٌبٌة طاألنما الرقم

 1 مفقود ما شًء خبر+  مبتدأ 1

 3 الحوت  –المتهم  –الطرق محذوؾ خبر+  مبتدأ 2

 3 السر فً حكاٌة  –والرصاص كاترٌن خبر+  محذوؾ مبتدأ 3

 1 المحرمة المدٌنة صفة+  مبتدأ 4
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 3 اللٌل طارق  –الزمن قراصنة إلٌه مضاؾ+  مبتدأ 5

+  خبر+  محذوؾ مبتدأ 6

 صفة

 2 األخٌر الٌوم

 1 الٌوم الشمس تشرق لن فعلٌة جملة 7

 إال اسمٌة جمل فكلها العناوٌن، جمل فً األوفر النصٌب االسمٌة للجملة أن ٌتبٌن سبق ما خبلل من

 على تدل" االسمٌة فالجملة ، النحوٌة الجمل مجموع تصدرت وبذلك فعلٌة، جملة جاء واحدا عنوانا

 مستوٌاتها فً تداخبلًال  نجد واللؽوٌة النحوٌة التركٌبٌة بنٌتها إلى وبالنظر ،"واالستمرارٌة الثبوت

 الواحدة الدالة المفردة تجاوز ما ومنها ،"الطرٌق" ،"الحوت: "مثل واحدة، كلمة تإلفه ما فمنها المختلفة،

 بنٌة إلى كله كذل تجاوز ما ومنها ،"الزمن قراصنة"و" المحرمة المدٌنة: "الدالٌن أو المفردتٌن بنٌة إلى

 أو وصفٌاًال  مركباًال  أو اسماًال  كونها عن تخرج ال العناوٌن هذه وجمٌع". مفقود ما شًء" فً كما الجملة،

.  إضافٌاًال  مركباًال 

 آلٌة على اشتؽالها هو القصصٌة المجموعة لعناوٌن النحوٌة البنٌة فً االنتباه ٌلفت ما أن ؼٌر

 لدٌه وتخلق المتلقً تصدم العنوان فً ثؽرة ٌترك الحذؾ هذا الخبر؛ حذؾ وبالذات النحوي، الحذؾ

 ٌجتاح الذي الداللً النقص» و. الحذؾ سببها التً الفجوة أو الثؽرة ردم على ٌحثه مما تساإالت،

 المتلقً اهتمام باستقطاب للعنوان، اإلستراتٌجٌة الوظٌفة ٌحقق أن شؤنه من الخبر بحذؾ العناوٌن

 اإلؼواء وظٌفة ٌإدي الحذؾ أن كما(. cxxiv)«للعنوان كونةم خاصٌة الحذؾ ٌعد ولذلك وإثارته؛

 العنوان خطاب بتفخٌخ إال ٌتحقق ال وهذا وقراءته، الكتاب اقتناء نحو» المتلقً تجذب التً واإلؼراء

(.  cxxiv)«ومجازا وداللة تركٌباًال  باإلثارة،
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 تحتل مفردة وهً ،" الطرٌق" قصة ورمزٌةًال  داللةًال  الحذؾ على فٌها اعتمد التً القصص أبرز ومن

 بالفقر تمتاز مفردة فإنها الببلؼٌة الناحٌة من أما النحوٌة، الناحٌة من هذا لها؛ خبر وال المبتدأ موقع

 العنوان فهذا القصصً؛ المنظور وفً السرد فً التكثٌؾ ٌوازي الذي الشدٌد والتكثٌؾ اللؽوي

 ٌكشؾ أنه إال المكان  على دال ماس أنه من الرؼم على وهو النص، مع رمزٌاًال  معادالًال  ٌشكل أن استطاع

 القاص وعً عن ٌعبر للنص عنواناًال " الطرٌق" مفردة فاستحضار إلٌه؛ ٌحٌل الذي الرمزي المعنى عن

 الفاصلة الحدود ولّدتها التً اآلثار تجاه الخاصة رإٌته وعن والطبقٌة، االجتماعٌة الصراعات بواقع

 مشحوناًال  السرد فجاء أفرادها؛ بٌن السابدة قاتالعبل فً حتى ، شًء كل فً متباٌنتٌن طبقتٌن بٌن

 ذهن فً ٌكرس مما ؛ أخرى جهة من الدونٌة والنظرة ، جهة من والحقد والتعسؾ التمٌٌز بشعور

 السمح الفقٌر وبٌن ، المتعجرؾ البخٌل الؽنً بٌن الفاصلة المسافة تلك هو الطرٌق أن السارد

 كلمة استقبل الذي المتلقً لدى التوقع أفق خرق ىعل ٌعمل العنوان جعل الذي األمر ، المتواضع

" الطرٌق" مفردة تصبح وهكذا" المنشودة للؽاٌة ٌوصل مسلكا" الجمعً الوعً فً وقر كما العنوان

(.  cxxiv")النص نسٌج علٌها المإلؾ خاط التً النواة" بمثابة

 تتوارى أٌن. أٌضا اسمٌة جملة شكل على العنوان الكاتب أورد"  اللٌل جوؾ فً كلمات"  وفً

 جاءت"  كلمات" فـ  توضٌحه، اللٌل لفظة حاولت الذي والهدوء السكون ذلك عن لتعبر الفعلٌة الحركة

 فً هً التً اللٌل للحظة بارتهانه أو بالؽموض، ٌكلل الذي البوح حالة عن للتعبٌر الجملة بداٌة فً

 فؤي نكرة" كلمات" لفظة اءتج وقد الكتمان، بسر واصطدامه البوح تنافً عن واضح تعبٌر مجملها

 اللٌل جوؾ فً هوٌتها عن البحث تروم وكؤنها التحدٌد، حدود من هاربة كلمات إنها هً؟ الكلمات

 .الحكابً المتن أو النص ٌستحضرها حتى ؼاببة لتظل

 الحدوث على تدل  والتً فعلٌة، جملة جاء الذي الوحٌد العنوان هو"  الٌوم الشمس تشرق لن" 

 السارد ٌعٌشها التً والٌؤس القنوط حالة عن تعبر الكاتب إلٌها التجؤ التً النفً فؤداة.  تجددوال والتؽٌر
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 الشمس كلمة حروؾ بٌن من المنبثق األمل شعاع نلمس لكننا والظلم الظبلم سطوة عن ناتج واقع وهو

 ألنه موعودا وماي"  الٌوم"  بعده الواقع الظرؾ  بذلك فٌكون واالنعتاق، الحرٌة مدلوالت تختزن التً

 الفترة هذه فً به ٌحٌط لما ومدرك بحاله عارؾ فالكاتب  والتعسؾ، الظلم انجبلء حتمٌة إلى ٌرمز

 إذ كاملة، عشرٌة الببلد كبل الذي العنؾ سحب عنه تنزاح مشرق ؼد فً ٌؤمل أنه إال المحددة، الزمانٌة

 cxxiv« الشمس لشروق جدٌد موعد»  من متٌقن هو

 " والرصاص كاترٌن" لربٌسا العنوان سٌمٌابٌة

 :الدال بنٌة

 فً المحورٌة الشخصٌة إلى اإلشارة بوظٌفة ٌقوم -سٌمٌابٌا بنٌوٌا عنصرا بوصفه- العنوان هذا إن

 بتتبع إال الكلٌة معالمها تتضح ال ومشوشة، مقتضبة، بدالالت موحٌة مختزلة، مكثفة، بصورة النص،

 العذراء معناه أجنبً اسم وهو, " كاترٌن"  النص محور الشخصٌة تبرز البلحق، النص فً آثارها

 أنه أي لحالتها، وتقرٌرا الشخصٌة عن  وصورة  دقٌقا وصفا ضمنٌا ٌحمل والعنوان. العفٌفة الطاهرة

 ذل وطنه ٌعٌش شرقً رجل عالم تقتحم ، جمٌلة ؼربٌة امرأة حالة تقدم صؽرى افتتاحٌة وضعٌة ٌمثل

 . االستعمار

 وال ٌفصح أنه حٌث من  أٌضا تحد ونقطة ، هابلة إؼراء عبلمة ٌمثل هاته هبهٌبت العنوان هذا إن

 أمام وٌطرح ٌفصل وال ٌجمل إنه وكٌفٌاتها، أسبابها عن ٌكشؾ وال الصفات بعض عن ٌفصح ٌكشؾ،

 ٌفسر الذي النص إلى العودة خبلل من إال عنها اإلجابة ٌستطٌع ال التساإالت، من جملة المتلقً

 :هً محورٌة دوال ثبلثة من العنوان هذا ٌتشّكل.  فٌه أجمل لما واضحة صورة قدموي العنوان ؼموض

 

 .الرصاص+   و+   كاترٌن
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 مكّثفة ٌجعلها مما بداٌتها، فً محذوفا ثمة أن أي الصٌاؼً، الؽٌاب على تعتمد الدوالّ  هذه إن

ٌّا، م ما على والتركٌز االقتصاد تعتمد تركٌب  كاترٌن حكاٌة هذه: هنا الجملة تكون أن فالمفترض به، ٌُطهتَم

 وهو الزمان شرط على دالة كبنٌة الفعل عنها ٌؽٌب» اسمٌة جملة تشكل إذن الدوال هذه.   والرصاص

 دون المدلول بجوهر اإلمساك وبالتالً واالنسٌاب االستمرارٌة صوب متجها العنوان ٌجعل ما

 تتوسط التً الواو هاته وان،العن دوال من ظاهر دال وأول ،(cxxiv)«الفعل به ٌشً الذي العرض

 أو  تعالق، عبلقة بٌنهما ٌكون شٌبٌن بٌن تربط أنها أي عاطفة النحوٌٌن عرؾ فً هً والتً االسمٌن،

 استقر إذا القارئ ٌخدع ما وهو طرفٌن بٌن الوصل هً الواو هذه وظٌفة أن أي ما، حكم فً ٌشتركان

 ٌتوسط الذي الدال وهذا بالتضاد، انفصاال حققت قد الجملة لهذه العمٌقة البنٌة ألن الحكم، هذا على

 من شتى عٌنات لتشمل تنفسح المدلول لهذا الداللة ٌجعل مما امرأة  اسم هو أحدهما آخرٌن، دالٌن

 وأمكن الداللة فاتسعت» اإلٌحاء إلى  التحدٌد عنها انتفى فقد شتى، نساء حكاٌة هذه ٌقول وكؤنه النساء

 واالنعتاق الثورة  رمزٌة من ٌحمله بما الرصاص هو العنوان من ثانًال الدال أما و ؛(cxxiv)«تعددها

: التالً السإال ٌنبثق هنا ومن والقتل، والخراب الدمار معنى ٌكتنفه ثانٌة جهة ومن جهة، من والتحرر

 هو أم الفرنسً الطؽٌان وجه فً المنتفضة الجزابرٌة الثورة رصاص هو المقصود الرصاص هل

 ؟ فٌحصدها العارٌة الصدور صوب جهالمو االحتبلل رصاص

 والضعؾ، بالرقة تشً  واألنوثة واالستمرار، والخصب النماء إلى الرامزة بماهٌتها والمرأة

 نوامٌس انتهاك خبلل من صارخة داللٌة مفارقة ٌخلق( الرصاص) لها السابق الدال إلى وإضافتها

 عن ٌنفً ٌجعله ما وهو والخراب  لفناءوا القتل إلى ٌرمز الرصاص كون المعهود، التركٌبً اإلسناد

 . واألنوثة واالستمرار والخصب النماء سمة المرأة

  :المدلول بنٌة
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 حتى النص بداٌة من ٌمتد كمدلول أنه إال جلٌة، بصورة النص فً ٌظهر ال كدال العنوان هذا إن

. للنص المختزلة المهٌمنة، الموضوعة هو لٌؽدو متعددة، بؤشكال زواٌاه فً وٌنهض ملفوظاته، آخر

  –مسعود نفس فً ٌحتدم الذي الخفً الصراع هً العنوان، ٌختزلها التً المكثفة، الموضوعة إن

 وهً كاترٌن، اتجاه صدره فً نما الذي الحب ألجل وصراعه ، أمه فً متمثبل لوطنه وفابه بٌن -البطل

 قلبه خفق» : مثل عدٌدة، ملفوظات عبر النص فً جلٌة وتبرز العنوان، وراء تتخفى التً الموضوعة

 هذه إن(. cxxiv)«طربا بالحب المفعم قبله اهتز» : وقوله«  مإلمة رسالة كل نهاٌة عند ٌعهدها لم خفقات

 عند النفسً الصراع تختزل التً الموضوعة على العنوان ٌرّكز كما ترّكز وؼٌرها الملفوظات

 فً بوضوح ٌتؤتى ما وهو معا، متنوال للعنوان المركزٌة البإرة هً الثٌمة هذه ٌجعل مما مسعود،

 . سنرى كما والختامٌة  االفتتاحٌة للوضعٌتٌن السردي المسار

 خبلل من بالثورة ارتباطها والثقافة الطباع والؽربٌة الجمٌلة المرأة هذه صفات أهم كانت وإذا

 . االرتباط هذا سبب عن مشروع فالسإال العنوان، ٌبرزه كما أداتها هو الذي الرصاص رمزٌة

 البنى فً عنه البحث من البد بل فقط، العنوان بنٌة خبلل من تتؤّتى ال كهذا سإال عن واإلجابة

 وهو بؤخرى، أو بصورة ذلك عن لتكشؾ بٌنها فٌما تتضافر محددة ملفوظات خبلل من للنص، العمٌقة

  :  بٌنها فٌما تتضافر صفات من ٌقابلها وما التالٌة، الملفوظات خبلل من سنعاٌنه ما

  الخادعة الّرقة..." =  كاترٌن عٌنا لها دمعت" 

  االندماج مؽرٌات" =  الباب كاترٌن فتحت" 

 الخفً الوجه"= عشوابٌا الرصاص ٌطلقون الجنود بدأ.. الفرنسٌة الثورة بعٌد االحتفال ٌوم ففً" 

 .  للمحتل

 . الصادم واقعال" =  أطبلال منها جعلت االستعماري الحقد وقنابل... القرٌة منظر هاله"
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 الحقٌقة إدراك إلى تقود التً الحٌرة" =  جدٌدة بحث قصة... لتبدأ أسبلته بٌن مسعود تاه" 

 عن وبالتالً العنوان، أضمرها التً حٌرته أسباب عن ٌكشؾ مسعود مشاعر فً التناقض هذا إن

 وبٌن( cxxiv)«..  بٌتنا إلى تتشرؾ أن جدا مسرورة سؤكون»  ٌحب من قرب البقاء فً تردده سبب

 أقرب وفً بٌننا تكون أن وتدعوك»  الهبلك على أشرفت التً المرٌضة أمه جنب إلى الوقوؾ واجب

(.                cxxiv)« وقت

 مجاالته، المستعمر ضٌق الذي العمل بدافع الثورة انطبلق مع الببلد ؼادر أنه تكشؾ النتابج هذه إن

 بٌنه نشؤت التً العبلقة هذه  فً ممثبل  الفرنسً المجتمع فً االندماج محاولته من الرؼم على لكنه

 الزال فالوطن عابلته، وهجر المستعمر نٌر تحت الواقع وطنه نسٌان ٌستطع لم أنه إال كاترٌن، وبٌن

 . المستعمر مؽرٌات أمام المقاومة روح تتؽلب األخٌر وفً إلٌه الحنٌن ٌشده

 

 : خاتمة

 :سبق مما استخبلصها ٌمكن التً النتابج ومن

 .المتن عنها وٌفصح المتن عن تفصح والمتلقً، والنص الكاتب بٌن التبلقً نقطة العنوان ٌعتبر

 األدبٌة المتعة من نجد"  والرصاص كاترٌن" القصصٌة المجموعة عناوٌن استقرائ خبلل من

 عالمجتم لواقع والمتؤلمة جهة، من والحالمة التواقة الكاتب روح أن كما الكثٌر الشًء والجمالٌة

 . قصصه عناوٌن خبلل من واضحة تتجسد أخرى جهة من الجزابري

 فً والتنوٌع المستخدمة السرد تقنٌات وتعدد مجموعته، فً الكاتب عالجها التً الموضوعات تعدد

 .تامة جملة إلى مفردتٌن إلى مفردة كلمة من:  العناوٌن
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 العنوانٌة الجمل صوغ فً البراعة تلك نبلمس"  والرصاص كاترٌن"  عناوٌن استنطاق خبلل من

 . اللؽوي واالقتصاد الحذؾ خاصٌتً على معتمدا فٌها المضمون واستظمار

 االستمرارٌة فً تتمثل واضحة داللة ٌبرز عنوانً كمكون االسمٌة الجملة على الكاتب اعتماد

  شوابب من به علق مما المجتمع إلصبلح الداعً الموقؾ على والثبوت

 وسبر النصوص إلى للولوج مدخبل منها جعلت فابقة، بعناٌة صصهق عناوٌن الكاتب اختار 

 كنصوص والقارئ المتلقً ترافق جعلها إنما و فحسب، تفتحها التً التوقع أفق خبلل من ال أؼوارها

 . الحكابً المتن مع تتقاطع موازٌة
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 *العلم نظام فً اإلنسانٌة العلوم

 مٌتلشتؽاس ٌٌرؼن: الكاتب

 ٌةالمؽربالمملكة  جوته، بمعهد األلمانٌة اللؽة أستاذ ضاوي   رضوان: األلمانٌة اللؽة عن ترجمة

                                                                                                  

 ** :مقدمة

 هانس األلمانً األدب لملعا" التخصصات حوار فً اإلنسانٌة العلوم نموذجٌة" فصل ترجمت أن بعد

 "لفصل" الٌوم اإلنسانٌة العلوم"الكتاب نفس من ترجمة الكرٌم للقارئ هنا أقّدم ،***ٌاوس روبٌرت

 ولد الذي    Jürgen Mittelstraβمٌتلشتؽاس ٌورؼٌن األلمانً للفٌلسوؾ" العلم نظام فً اإلنسانٌة العلوم

 وشؽل الفلسفة وفً العلوم نظرٌة فً شتؽاسمٌتل تخصَّيص. بؤلمانٌا دٌسلدورؾ بمدٌنة 1936 سنة

 من الفٌلسوؾ هذا وٌعتبر. كونستانس بجامعة 1990 سنة منذ" العلم ونظرٌة الفلسفة مركز"مدٌر منصب

ا إلٌها ٌنتمً التً كونستانس مدرسة ممّثلً أهم   أّهم من مٌتلشتؽاس وٌعتبر ٌاوس، روبٌرت هانس أٌضًال

 .الحدٌث العالم فً اإلنسانٌة للعلوم وازن دور تحدٌد إلى الداعٌن

  احتفظت كما المإلؾ، وضعه كما للنص األصلً بالعنوان الترجمة هذه فً احتفظت وقد

ا وضعها التً األصلٌة بالهوامش  فقد وضعتها التً للهوامش بالنسبة أما. تؽٌٌر دون المإلؾ أٌضًال

 .الترجمة نهاٌة فً وكتبتها*  نجمة بعبلمة إلٌها أشرت
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 فً اإلنسانٌة العلوم" الكتاب هذا من األول الفصل هذا فً األلمانً، الفٌلسوؾ ؼاس،مٌتلشت ٌطرح و

 كتخصص، مكانتها إٌجاد اإلنسانٌة العلوم فٌه تستطٌع الذي العلم نظام عن عاماًال  تساإالًال  ،****"العلم نظام

 معنى ذا ٌكون الٌوم، العلوم علٌه تحٌل والذي الوحدة، مفهوم أو النظام مفهوم أن إلى الكاتب لٌخلص

 الفروع خصوصٌة نحو توجهه ٌبنً أن ٌستطٌع التنظٌمً، شكله ففً تنظٌمً، كمفهوم فقط

اء نقدي بشكل العلمٌة والتخصصات  إلى مٌتلشتؽاس األلمانً األدب وعالم الفٌلسوؾ ٌخلص كما .بنَّي

 متبوعة نموذجٌة، علوماًال  الطبٌعٌة العلوم تُطعتبر بٌنما العلمً، النظام هامش فً اإلنسانٌة العلوم قُطبُطوع

 .التقدم هذا نتابج وإلى الحدٌث العالم تقدم إلى ترمز ألنها الهندسٌة بالعلوم

 العلم نظام فً اإلنسانٌة العلوم

 العلوم تعتبِير التً العاّمة وعً فً العلمً النظام هامش على الٌوم تقع اإلنسانٌة العلوم أن ٌبدو

ا الطبٌعٌة  هذا وٌرجع الهندسٌة، العلوم ذلك فً وتلٌها العلوم، بمسؤلة األمر تعلّق كلّما نموذجٌة علومًال

 وتكفً واكتشافاتها، الطبٌعٌة العلوم بنجاحات ٌرتبطان عموما الحدٌث والعالم العام اإلعبلم كون إلى

 . واضحا األمر هذا ٌكون لكً الطب؛ وقطاع التؽذٌة وقطاع الطاقة، قطاع إلى هنا اإلشارة

 والنجاحات االكتشافات هذه بنتابج األمر ٌتعلّق عندما تزداد نشؽاالتواال المخاوؾ أن ؼٌر

 العالم تقدم إلى ترمز الهندسٌة والعلوم الطبٌعٌة العلوم أن ذلك الجوي، الؽبلؾ وتلوث كالنفاٌات

 شعار باعتبارها  -الحداثة وتتعلّق. الوقت نفس فً التقدم هذا إلٌها ٌنتهً التً النتابج وإلى الحدٌث

 تقدمه وبما الهندسٌة، والعلوم الطبٌعٌة العلوم تنتجه بما– البعض حداثته فً ٌشّكك الذي هذا اعصرن

ا، تتمتع التً اإلنسانٌة، العلوم تنتجه  بما اهتمامها من أكثر االجتماعٌة العلوم ًٌّال  الجمعً، الوعً فً حال

 على اإلنسانٌة العلوم توجد أن ٌُطتَّيفق وهكذا. ذاته الوقت فً كاؾ ؼٌر باعتراؾ لكن جوهري باهتمام

 النسقً الشك من كثٌر ومن مضللة تجربة من ٌنبع ظالم حكم وهو للؽاٌة، مثٌرة حداثة كل خلفٌة
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 على أطروحة، شكل على ونصوؼه ونفسره سنوضحه ما وهو العلمً، التارٌخً الشك ومن العلمً،

 : التالً النحو

 العلوم فٌها تجد والتً  -ما علمٌة وحدة نظام أو مًالعل النظام مجموعها فً تشّكل التً المفاهٌم إن.1

 التجزيء مقابل ففً فحسب؛ تنظٌمٌة مفاهٌم مجّرد هً -أٌضا البٌداؼوجً مجالها اإلنسانٌة

 بطرٌقة النسق لبناء وسٌلة تشّكل المفاهٌم هذه فإن العلمٌة، والفروع للتخصصات الفعلً واالنفصال

 . وصحٌحة منظمة

 أسطورة إلى ٌقود اإلنسانٌة والعلوم الطبٌعٌة العلوم من لكل منفصلتٌن تٌنثقاؾ عن الحدٌث إن.2

 .واحدة علمٌة ثقافة عن كتعبٌر العلمٌة التطورات مختلؾ فهم عن العجز من تنبع

 عن اإلرث هذا ٌعّبر الظروؾ عن النظر بؽضّ  و مُطتواصل، مثالً ارث من اإلنسانٌة العلوم تنشؤ. 3

 .نظرٌتها تارٌخ وفً للذات النظري فهمها فً التارٌخانٌة عبر مروره

 اإلنسانٌة العلوم(اإلنسانٌة للعلوم إثقاال تشكل التً Kompensationstheorieالتعوٌض نظرٌة تثبث 4

 شكل على والتؤكٌد اإلنسانٌة، العلوم تهمٌش إلى بالتالً وتقود الثقافتٌن، أسطورة )تواصلٌة كعلوم

. افتراضٌةOrientierungswissenschaften موجهة علوم

 البشرٌة الحٌاة أشكال ولكل البشرٌة األعمال لكل كجوهر الثقافة على اإلنسانٌة العلوم تعتمد 5

 الثقافً الشكل وتفسٌر فهم على تعتمد اإلنسانٌة العلوم أن ٌعنً وهذا ،)الطبٌعٌة العلوم إلى إضافة(

 .التحرري والشكل التنوٌري الشكل إلى إضافة للعالم،

  للعلم؟ نظام ٌوجد هل.1
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 المدارس رابطة كشَّياؾ ضمن ضبطها أمكن علمً تخصص 4000 من أكثر إحصاء ضوء على

 هذا لمثل لتخصصات بٌداؼوجً ترتٌب  أو علمً نظام عن الحدٌث الصعب من أّنه ظهر ،*****العلٌا

 الفروع حقٌقة فً ولٌس العلم، ومنّظري الفبلسفة خٌال فً إاّل  للعلم نظام ٌوجد ال أّنه والواقع. النظام

 إلى ذلك أدَّيى وقد .عام بشكل العالم ٌقبله وعلمٌاًال  نسقٌاًال  محدد ترتٌب إلى تفتقد والتً ذاتها والتخصصات

دٌة إلى الدعوة ظهور  تثمٌن علٌها ٌتوجب والتً جدٌد، من Interdisziplinarität  االختصاصات تعدُّ

. )مإكد ؼٌر ٌزال ما تفكٌر هوو (الممٌزة واالحترافٌة التخصُّص  مسؤلتً فً التفكٌر

 الفروع بٌن عنه البحث إلى سٌقودنا المطلب هذا فإنّ  علمً، نظام وجود الضروري من كان وإذا

 .متفرقة ال مجتمعة العلمٌة والتخصصات

 التارٌخ أنّ  وكما بعد؛ أهمٌته ٌفقد لم فهو وبذلك علمٌاًال  و فلسفٌاًال  تارٌخاًال  الٌوم النظام مفهوم وٌكتسب

 المؤثور القول وبحسب .cxxivالفلك علم إلى ٌقود العلمً التارٌخ فإنّ  المثالٌة، الفلسفة إلى قودي الفلسفً

 نظاما األصل فً ٌكون ما على إال الحقٌقً صفة إطبلق ٌمكننا ال فانه ،cxxivHegelلهٌكل والمعروؾ

 من اقسمًال " نظام" كلمة تعنً "Systema mundi "عالمً نظام" وصؾ وتحت مثبل الفلك علم ففً  فحسب،

د نحو على فٌزٌابً عالم م محدَّي  ٌنطبق ال الذي األمر وهو. الكون هو حالٌا)افتراضً الؽالب وفً(ومنظَّي

 سٌرورة فً الزال نظام " فهً -أٌضا اإلنسانٌة بالعلوم الحقًالا ٌسمى ما هنا تضم التً -الفلسفة على

.  cxxiv"التطور

 النباتات نظام("اللٌنً النظام" صفة وفً مالعلو لؽة فً الٌوم حتى مقاومة ٌبدي المعنى هذا والزال

 )الحرارٌة األنظمة( الفٌزٌابٌة األنظمة خطاب فً أو )التناسلٌة األعضاء مواصفات حسب المنظم

 النوع، هذا من هو للعلوم نظام مفهوم فان كذلك .منظم سٌاق فً تظهر التً االجتماعٌة واألنظمة

 النوع، هذا تخُطصُّ  نظر وجهات حول الحقٌقة، فً أي نفسها، العلوم حول تدور هنا فالفكرة
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. اجتماعٌة الؽٌر أو فٌزٌابٌة، الؽٌر الكٌانات حول لٌس و وبناإه، منهجٌاته، نظرٌاته، موضوعاته،

 النظام مفهوم ٌصفه كما مدهش سٌاق أنه من بالرؼم كبٌر بشكل الٌوم معروفًالا لٌس السٌاق  هذا ومثل

ا ٌعد ولم األصلً، الفلكً  العلوم سمعة فً أّثر ما هو و ،"الطبٌعً" مكانه فقدَم  وبالتالً العلوم نبً موجودًال

 . نفسها

 نظام أي من أكثر العلمً التصنٌؾ فً الماضً فً نفسه عن العلمً الهندسً النظام أفصح وقد

د فقد. )الضٌق بالمعنى( آخر  التً القدٌمة"السبعة للفنون" Bildungskanonالتكوٌن شرٌعة حٌنها فً حدَّي

 التصنٌفات هذه فازت وقد. الحدٌث العصر حتى األوروبٌة العلوم وتطور األوروبً التكوٌن فقترا

 الفنون فً توسٌعات حدثت اإلطار، هذا فً و cxxiv.الموسوعً األدب فً مدرسً كتاب إلى بتحّولها

 بلػ طً،األرس التؤثٌر وتحت مثبل، بٌنما ،Isidor von Sevillaسٌفٌبل اٌزٌدورفون عند جامع بشكل الحرة

 عبر******Didascalicon de studio legendi"فً الموسوعً التقلٌد Hugo von Viktorفٌكتور هٌكوفون

 النظرٌة، الفلسفة بٌن مٌز كما ،Porphyrios  وبورفٌرٌوسBoethius  وبوتٌوسCassiodor كاسٌودور

 البلهوت، علم النظرٌة لسفةالؾ أقسام وتضم:) "المٌكانٌكٌة"(أو الشعرٌة والفلسفة التطبٌقٌة، والفلسفة

 أقسام وتضم والسٌاسة، األخبلق، علم فتضمّ  التطبٌقٌة الفلسفة أقسام أما والرٌاضٌات، والفٌزٌاء،

 السبعة الفنون -"وماركٌر الفٌلولوجٌا زواج"(المٌكانٌكٌة، الفنون كابٌبل مارتٌانوس عند الشعرٌة الفلسفة

 الترفٌوم تخصصات أساسا التصنٌؾ هذا فً المنطق وٌضم ،) ماركٌر عروس هدٌة هً الحرة

*******. )والجدل والببلؼة، النحو،(

 أكبر وهً ،"Speculum maius"كبٌرة مرآة" فVinzenz von Beauvaiًبوفً فون لفٌنزنز تحدث وقد

  .مصدر ألفً  حوالً من تخصصا، عشرٌن من أكثر عن  الوسٌط للعصر وجامعة شاملة موسوعة
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 تصنٌفٌة، نظر وجهات تنتهج cxxivدالمبارت دٌدرو ألفها التً الكبٌرة سٌةالفرن الموسوعة وحتى

ق  والخٌال" Vernunft" والعقل "Gedächtnis"الذاكرة: الثبلثة بالملكات المعاصرة التخصصات كل وتُطلحَم

"Einbildungskraft"، المبارت كتاب فً جاء كما "Discours préliminaire"cxxiv فقد ،"العقل"عنوان تحت 

.  التصنٌؾ حٌث من الفلسفة وحدة على هنا العلم دةوح قُطدمت

 النفس وعلم األخبلق، وعلم المنطق، تخصصات (science de l’homme)*****"اإلنسانٌة العلوم"وتضم

 للعلوم المتزاٌد باالنشطار ذاته الوقت فً االعتراؾ تم الكبلسٌكٌة، التصنٌفات مقابل وفً ،)الفلسفً(

 الدٌن وعلم المٌتافٌزٌقٌا بٌن الموجودة التصنٌفٌة األقواس وتإّكد. بٌعٌةالط العلوم إبدال فً البحتة

ٌّا تتمّكن أن دون القدٌم النظام وجود على" الطبٌعٌة العلوم"و "اإلنسانٌة العلوم"و  علٌه البرهنة من فعل

 أٌضا ذلك وٌوافق فؤكثر، أكثر مجّزأة و منفصلة عناصر على 18القرن فً المعرفة نظام وأحٌل. نسقٌاًال 

 للمجهودات تتمة أنها على إلٌها ٌُطنظر مجهودات وهً للعلم، نظام تحصٌل أجل من الحدٌثة المجهودات

 العلوم الشكلٌة، التجرٌبٌة العلوم بٌن ٌمٌز الذي cxxivالرباعً التصنٌؾ: ذلك أمثلة ومن. القدٌمة

 التؤوٌلٌة العلوم بٌن ٌمٌز الذي cxxivالثبلثً والتصنٌؾ الثقافٌة، والعلوم األنثربولوجٌة العلوم الطبٌعٌة،

 المواضٌع بٌن التناقضً، التوجه ذو األول، التصنٌؾ وٌمٌز. النسقٌة السلوك وعلوم التارٌخٌة،

 االهتمامات حسب العلوم وٌمٌز معرفً، توجه ذو تصنٌؾ هو الثانً والتصنٌؾ العلمٌة، والحقول

 المختارة التصنٌفٌة المنظورات هذه من وانطبلقًالا تحلٌلٌة، نظر وجهات من عنها انبثق وما المعرفٌة

 .العلوم" نظام" أٌضاًال  ٌتؽٌر

 وسٌلة حتى وال العلمً، للنظام عرضاًال  الدقٌق بالمعنى التصنٌفات اعتبار ٌمكن ال فإّنه ذلك ومع

 من العكس على بل النظام، بمفهوم دابماًال  المرتبطة العلم وحدة  ٌسمى لما دابم إلنتاج أو لحماٌة مُطثلى

 للمجاالت الربٌسً للتنوع المهم االعتراؾ مع جنب إلى جنباًال  تسٌر أن للتصنٌفات مكني فإنه ذلك

 الفرنسٌة، الموسوعة فً فحتى. هابرماس عند الثبلثٌة التصنٌفات  حالة فً كما المصنَّيفة العلمٌة
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 إطار فً أٌضا بل ،)تصنٌفً( علمً لنظام تصور فً فقط لٌس نفسها، عن العلمٌة الوحدة فكرة عبرت

 تعرض أن من البد":مقدمته فً D’Alambertداالمبٌرت ٌقول .اإلنسانٌة للمعرفة)نسقً( لسٌاق تصور

 وجهة ندرك ٌجعلنا أن ٌجب فالتصنٌؾ********. cxxiv"تسلسلها و اإلنسانٌة المعارؾ ترتٌب الموسوعة

 بساطة بكل متباٌن بشكل البعض بعضها جانب إلى رّصها بدل أكبر، بشكل والنسقٌة الوحدوٌة النظر

ا ٌصبح لكً تصنٌؾ أي فإن آخر وبتعبٌر  علٌه ٌتوجب ما، علمٌة وحدة عن أو علمً نظام عن تعبٌرًال

 معارفنا على ٌتوجب العقل، قٌادة تحت: "المثال سبٌل على" كانت" ٌقول المعنى هذا وفً. نظاماًال  ٌقدم أن

 هذا أهداؾ وتشجٌع دةمسان تستطٌع حٌث نظام، صنع علٌها بل فقط، Rhapsodieموسٌقى تكون ال أن

 .cxxiv"ما فكرة تحت المتنوعة المعارؾ  "وحدة نظام" مفهوم من أفهم ولكننً الجوهرٌة، النظام

هة العلمٌة الذوات فهم أخرى،هو علوم مقابل فً لذاتها العلوم كاؾ بشكل ٌُطعّرؾ ما إن  الموجَّي

هة التصنٌفات بجانب(العلمً العمل فً والمحقّقة  والنظرٌات المواضٌع تلٌس و )معرفٌاًال  الموجَّي

 ٌختلؾ وبذلك. العلوم فً المنهجً شكله أوجد والذي العقلً، االهتمام ذلك ،)كانط حسب(انه .والمناهج

 والمفهوم هٌكل مفهوم فبدل. العلمً النظام عن الحدٌث على اعتماداًال  كانط، كتاب فً النظام مفهوم

 هذا تجعل التً األخرى، البسٌطة باألسبا من مجموعة توجد وقد. تنظٌمً مفهوم ٌظهر الفلكً،

 النسقٌة األوضاع و العلمٌة التارٌخٌة التطورات تصبح لكً جوهري، بشكل و أكثر مناسبا المفهوم

 بهذا وهً للطبٌعة، نظاماًال  بسهولة تتبع ال العلمٌة التخصصات أن هو العوامل هذه أحد. عادلة العلمٌة

 المستقبل فً أٌضا وارتبطت العلم، تارٌخ خبلل ومن عبر أكثر نشؤت فقد طبٌعٌة، لٌست المعنى

ا لٌست لهذا وفقًالا وحدودها العلمٌة، بالتطورات  تتعلق وهً تارٌخٌة، حدود هً بل نظرٌة، حدودًال

 .نظامها أي العلوم، تنظٌم ٌتبعها أن ٌمكن والتً للعالم، معٌنة بحالة ولٌس العلوم، بمسار

 اإلجابة وأن العلم، نظام فً اإلنسانٌة العلوم مكانة عن السإال عن اإلجابة ٌمكننا ال أنه ذلك وٌعنً

 أن إلى إضافة .الحالة هذه ٌوافق للعلوم جاهز نظام وعلى للعالم معٌنة حالة إلى باإلشارة تتم ال هنا
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 "العلم حالة" ٌسمى ما جانب إلى العلوم تطور دٌنامٌة تحدد المعرفة اهتمامات أو العقل اهتمامات

 .نفسه الوقت فً مشاكله وزواٌا

 أي العالم ٌمتلك بحٌث الحال، هذا ؼٌر على األمور تصبح أن نتمنى أن السوء فً ؼاٌة وسٌكون

ا" والروحً، واالجتماعً الفٌزٌابً العالم ا بناءًال  العلوم وتصبح العلمً بالبحث إبطاء دون ٌعترؾ" ثابتًال

 مستقبل أي للعلوم ٌصبح وال ،"عالمال نهاٌة فً" ما نحو على العلوم وتقع البناء، لهذا رسم مجّرد بذلك

 ٌصعب أمر وهو مكتشفاًال  ٌصبح اكتشافه ٌمكن ما وكل معلوماًال، ٌصبح معرفته ٌمكن ما فكل ذلك، بعد

 .تصوره

 ثقافة على نحصل أن نتمنى بنهاٌتها والتً التوجٌهٌة مجهوداتنا من تكمٌلً جزء هو العلم إن

 ببلمحدودٌة بل ،"السٌبة" بالبلمحدودٌة األمر تعلقي ال هٌجل، اصطبلح وفً. األمر آخر فً عقبلنٌة

 الذات لفهم النظر وجهة فقط لٌس سقطت ،"البلنهابً"والمعرفة العقل اهتمام تحت. cxxiv"الحقٌقٌة"العقل

 كٌفٌة عن السإال عن اإلجابة إطار فً -العقلً تطورها عن النظر وجهات أٌضاًال  بل للعلوم، الواقعٌة

. -لنفسها العلوم فهم

 األخرى العلوم مقابل وفً بٌنها فٌما اإلنسانٌة العلوم لتخصصات المتوخاة النسقٌة الوحدة ىوتتسام

ا عبلقة لها كتخصصات اإلنسانٌة للعلوم التقلٌدي التعرٌؾ على  لؽوٌة تطورات و بمواضٌع أساسًال

 تمتلكها والتً االجتماعٌة الظواهر من مجموعة على االجتماعٌة العلوم حالة فً كما وفنٌة، وتارٌخٌة

 . العلمً للبحث كمواضٌع

 فً تبحث تخصصات هً الطبٌعٌة العلوم إن قولنا مثل تماما سطحٌة التؤكٌدات هذه مثل وتبقى

 جبهة حالة فً الطبٌعة مع المثال سبٌل على عبلقة لنا أن لو كما-سطحٌا، ٌكون قد قول فهو الطبٌعة،

 المعلومات فٌزٌاء فً ٌبحث الذي النٌوتون، مدار حالة وفً الجوٌة الظواهر تبحث التً البارد، الهواء

  .الحقٌقة فً ٌوجد ال نظاماًال  تعكس العلوم عن حدٌثنا فً االعتٌادٌة الطرٌقة فهذه .-األساسٌة
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 التً العلم، وحدة عن أو للعلوم، نظام عن الحدٌث حافة على موهوم بشكل اإلنسانٌة العلوم وتتموقع

 من معه ٌجلب مما أكثر المشاكل من معه ٌجلب أمر وهو ما، بشكل ٌةاإلنسان العلوم أٌضاًال  إلٌها تنتمً

 .الوضوح

ا باعتباره الوحدة مفهوم أو النظام، مفهوم وٌبقى ا مفهومًال ًاٌل  ذا مفهوماًال   العلوم على تطبٌقه ٌمكن تنظٌم

 التخصصات، فً الحقٌقٌة الفوضى مقابل فً النحو هذا على فحسب والبّناء النقدي لطابعه معنى،

 واالنشطار للفروع المتزاٌد والتحلل التفتٌت عنه ٌعّبر  الذي االضطراب هذا مثل أورام بلومقا

 .العلمٌة التخصصات فً الحاصل

 

 :الثقافتان. 2

 خبللها فمن ثقافتٌن، عن الحدٌث فً شا كل وقبل اإلنسانٌة، للعلوم الٌوم المزعوم التهمٌش ٌتجلى

 سنة البرٌطانً السامً والموظؾ الروابً الفٌزٌابً، ،Charles Percy Snow سناو بٌرسً شارل نبَّيه

 عبلقة فان ،Snow سناو فحسب. اإلنسانٌة والعلوم الطبٌعٌة للعلوم الحقٌقٌة العلمٌة الثنابٌة إلى ،1959

 وبالفقر المتبادل بالتجاهل تّتسم بٌنهما فٌما - اإلنسانٌة العلوم وثقافة الطبٌعٌة العلوم ثقافة -الثقافتٌن

 .الطبٌعٌة العلوم مع مقارنةًال  سوءاًال  اإلنسانٌة العلوم مستقبل ٌزداد اإلطار هذا وفً .ادلالمتب

 العلوم مستقبل ٌتشكل بٌنما ،cxxiv"الدم فً ٌوجد الطبٌعٌة العلوم مستقبل" :فإنّ  دابما وبحسبه

 نسانٌةاإل العلوم بٌنما وقٌاس، وزن علم، هً الطبٌعٌة والعلوم ماضٌها، من عام وبشكل فقط اإلنسانٌة

ر، تكوٌن ،"أدب"  ذكره خبلل من الحدٌثة العلوم تطور عن الحقٌقة بعض سناو لدى ٌكون قد و وتذكُّ

 وبؤن األدبٌة، للثقافة تحلٌله فً" للمثقفٌن العداء جهة" ومن واحد، جانب ومن السهلة الفروقات لهذه

 الثقافة" هً التبلٌػ ثقافة كانت لو كما" تفكٌرها، عادات وفق األمر حقٌقة فً تتصّرؾ اإلنسانٌة العلوم
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 كما لنتابجه، وال لذاته مهم ؼٌر نظامه فً البحث أن لو كما  الطبٌعة، عرش أبدا ٌوجد لم لو وكما ،"كلها

 الخدمات هً لٌست وتصامٌمه، تعقٌداته و الروحً عمقه فً الفزٌابً للعالم العلمً البناء أن لو

 فان شكسبٌر، ٌقرأ وهو المثٌر، سنو مثال وبحسب. cxxiv"البشرٌة للروح واألروع األجمل المجتمعٌة

 العلوم بٌن الحدود إن. cxxivالحرارٌة الدٌنامٌكا لعلم الثانً األساس معرفة هً لٌست عام بشكل الثقافة

 اآلخر الطرؾ وعلى طرؾ، على اإلنسانٌة العلوم فً المتخصصون ٌقؾ ناحٌة فمن ثقافٌة، حدود هً

 بالتؤكٌد هو المثال هذا واختٌار. ٌقوله ما لدٌه لٌس وكبلهما عٌة،الطبً العلوم فً المتخصصون ٌوجد

ا الفهم سوء معه ٌجلب ألنه األقل، على جٌد، اختٌار ". اإلنسانٌة العلوم" بمفهوم ترتبط وأحكامًال

 وهنا- العقبلنٌات، فان العلم، على ٌعتمد عالم بالمناسبة وهو الحدٌث، العالم فً انه الواضح من

 أصبحت وقد البعض، بعضها عن تتباعد ،-اإلنسانٌة العلوم وعقبلنٌات الطبٌعٌة العلوم عقبلنٌات

ا اإلدراك، وحدود التجارب، وحدود النظرٌات، حدود المهن، حدود  وحدته أن وٌبدو للعالم، حدودًال

: التالً البٌان أصدر حٌن حق معه سناو أن وٌبدو.  العلم نظام أو وحدة مثل التصرؾ تحت توجد

. cxxiv"مشتركة ثقافة ٌمتلك أنه أخرى مرة ٌزعم ال(…) عنامجتم"

 العوالم أجزاإها تكون التً الجزبٌة الثقافة على الحصول هً هذه االنهزامٌة الهدوء حالة نتٌجة إن

 ،cxxivلئلنسٌٌن األدبً والعالم الطبٌعٌة، العلوم فً المتخصصٌن عالم ،"الموضوعً" للعالم الذاتٌة

 عالم فً العٌش عن الحدٌث اإلنسان عجز أو القدرة عدم عن الجزبٌة لثقافةا هذه تعّبر ذاته الوقت وفً

 العلوم فً المتخصصٌن بقراءة فقط ٌتعلق ال األمر أن اعتبر حٌن:"بمثاله عنها سناو عبر وقد. مشترك

 بل الحرارٌة، الدٌنامٌكا علم بقانون اإلنسانٌة العلوم فً المتخصصٌن ومعرفة لشكسبٌر الطبٌعٌة

ا، أكثر األمر وٌتعلق. الفٌزٌاء عالم فً واإلنسٌٌن شكسبٌر عالم فً الطبٌعٌٌن بتحرك ألمرا ٌتعلق  أٌضًال

ٌّون الطبٌعٌون ٌتعلم بؤن ". ما ثقافة عن كتعبٌر العالَممٌن فهم كٌفٌة واإلنس



 2013 دٌسمبر -العدد األول  –دبٌة والفكرٌة مجلة جٌل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

2013©  العلمً البحث جٌل مركزل محفوظة الحقوق جمٌع  96 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

فَّيق لم مكان أي وفً  من أسطورة تشكٌل خطر ٌنشؤ بجدٌة، فٌه المحاولة تتم أولم فٌه، األمر هذا ٌُطوَم

 .الثقافة نفس تبلٌػ عن ،) منظورٌن بمعنى(الثقافتٌن كلتا عجز أي السٌا، قصورال

 التبلٌػ ٌفقد أن أجل من وحده العلمً الوعً ٌحققها التً الثقافتٌن أسطورة هو بهذا والمقصود

الٌته،  اتالنقاش من الكثٌر أثبتت وقد .التبلٌػ هذا تجاه الذاتً عجزه إخفاء أجل من: أٌضا ٌعنً وهذا فعَّي

ا" الثقافتٌن" عن المعاصرة ا، عجزًال  من كل السواء حد وعلى جٌد بشكل فٌه ٌشترك  عجز هو و مشابهًال

 الطبٌعٌة العلوم استٌعاب فً صعوبات ٌجدون الذٌن وحدهم اإلنسٌون ولٌس. واإلنسٌٌن الطبٌعٌٌن

 العلوم فةثقا تقدٌم ٌحاولون حٌن ٌخطبون، أنفسهم الطبٌعٌون حتى بل مشتركة، ثقافة عن كتعبٌر

 .القدٌمة للثقافات وبحثً تكوٌنً ذهنً استعراض فقط أنها على اإلنسانٌة

 أكثر الطبٌعٌة العلوم تقتنع بٌنما الٌوم، الخطؤ هذا تنوٌر أجل من القلٌل اإلنسانٌة العلوم وتفعل

 تتثَمبّ  وهكذا. فهماًال  أكثر اإلنسانٌة العلوم جعل أجل من موضوعها، استٌعاب عن اإلنسٌٌن بقصور

 العلوم بٌن القابمة  البلّعبلقات أفضل بشكل أو العبلقات حالة فً حتى القابمة، االدراكات األساطٌر

 .اإلنسانٌة والعلوم الطبٌعٌة

 

 

 :العامة الهوامش

 :األصلً النص*

Die Geisteswissenschaften im System der Wissenschaft-The humanities in the system of 

science Mittelstraβ, Jürgen, 1991 

Geisteswissenschaften heute :eine Denkschrift, Wolfgang Frühwald ; Hans Robert 

Jauβ ;Reinhart Koselleck ;Jürgen Mittelstraβ ;Burkhart Steinwachs(herausgeber) 
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Berlin :Suhrkamp 1991, S.15-26 

 1991ٌٌرؼن، العلوم االنسانٌة فً نظام العلم، مٌتٌلشتؽاسه،   

مذكرة، فولفجانج فرٌهفالد، هانس روبٌرت  ٌاوس، راٌنهارت كوزٌلٌك، ٌٌرؼن : العلوم االنسانٌة الٌوم

مٌتلشتؽاسه، بوركاهارت شتاٌنفاكس،  

 26-15. ، ص1991زوركامب :برلٌن

. المقدمة للمترجم**

وار التخصصات، مجلة البحوث ، نموذجٌة العلوم اإلنسانٌة فً ح )ترجمة عن األلمانٌة (رضوان  ضاوي،*** 

.  دار أمل للنشر والتوزٌع، تونس. 143-123.، ص2012، ربٌع 1والدراسات األدبٌة مبدأ، ع 

ا رضوان ضاوي، ، تجدٌد وظابؾ العلوم اإلنسانٌة، مجلة البحوث والدراسات )ترجمة عن األلمانٌة( وأٌضًال

التوزٌع، تونس         دار أمل للنشر و. 139-119.، ص2012، صٌؾ 2األدبٌة مبدأ، ع 

:  قّدمت قراءة لهذا الكتاب فً مجلة رباط الكتب**** 

  2013، ربٌع 13عدد  رضوان ضاوي، ثقافة العلوم اإلنسانٌة، مجلة رباط الكتب، 

 http://www.ribatalkoutoub.com:   الرابط االلكترونً للمجلة

الممثل المهنً : der deutsche Hochschulverband(DHV)ة المدارس العلٌا األلمانٌةرابط*****

 28.000ٌنتمً الى هذه الرابطة أكثر من  . بهانوفر 1850مارس  4تؤسست فً  لؤلساتذة الجامعٌٌن بؤلمانٌا،

ع للعلماء فً أوربا بطة الدفاع عن من أهداؾ هذه الرا. عضو من مختلؾ التخصصات وهً بهذا تعّد أكبر تجمُّ

حرٌة البحث العلمً والتدرٌس،  تمثٌل اهتمامات العلماء أمام الدولة والمجتمع والجامعة ووسابل اإلعبلم، 

البحث " وتصدر الرابطة مجلة شهرٌة  وهً مجلة. وتدعم  الباحثٌن الشباب وتنظم الندوات العلمٌة 

 ."والتدرٌس

 Anleitung  zum Studium:"لمانٌة  على  هذا  النحوٌمكن ترجمة  عنوان  الكتاب  باللؽة  األ****** 

des lesens und des Auslegens"وٌشكل "مدخل الى دراسة القراءة و التفسٌر: "، و باللؽة العربٌة ،

ٌعالج الكتاب مسؤلة الفنون السبعة الحرة، و  3-1الكتاب مقدمة أو مدخبلًال إلى دراسة علم الدٌن، وفً الفصول

. رق الكتاب إلى القراءة و الكتاب المقدسٌتط 4-6فً الفصول

http://www.ribatalkoutoub.com/


 2013 دٌسمبر -العدد األول  –دبٌة والفكرٌة مجلة جٌل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

2013©  العلمً البحث جٌل مركزل محفوظة الحقوق جمٌع  98 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 *******: Trivium  ،تشٌر الكلمة البلتٌنٌة ترٌفٌوم إلى مكونات المسار التعلٌمً بجامعات العصر الوسٌط

، وهً التخصصات الثبلثة من (مع الحقوق واألخبلقٌات)والجدل ( مع المنطق)، الببلؼة (مع األدب)وهً النحو

والترٌفٌوم ٌطلق الٌوم على مجلة ألمانٌة فرنسٌة الكترونٌة تهتم بمواضٌع العلوم . بٌن الفنون السبعة الحرة

 .اإلنسانٌة وعلوم االجتماع

 :االقتباس فً النص األصلً باللؽة الفرنسٌة وهو******** 

 "Die Enzyklopädie doit exposer (…)  l’ordre et l’enchaïnement des connaissances 

humaines ". 
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 الخلٌل جامعة فً التخصص ٌراها طلبة كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات

 المفتوحة والقدس الخلٌل جامعتً فً متفرغ ؼٌر محاضر ـ جبٌن أبو عطا.إعداد د

 الخلٌل  -سعٌر فً الشعبً والتراث للدراسات السنابل مركز-جرادات إدرٌس. د

  

Abstract 
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 This study aimed to identify impediments to study the Arabic language as seen by specialize 

students in Hebron University for the second year, third and fourth 

The study Specifically tried to answer the main question as follows 

What are the main obstacles to study the Arabic language as seen by the specialized students in 

the bachelor's programme? 

Six study questions were branched out from the main one. 

The hypotheses : 

 Six hypotheses were summarized as follows: there are no statistically significant differences at 

the level of (α = 0.05) between the impediments to study the Arabic language as seen by the 

students of specialization and between the study variables: age, sex, place of residence, and the 

level of the school year, and the student's knowledge in English, and average in high school. 

   Researchers used a descriptive approach, and developed a questionnaire to collect data, they 

verified sincerity and persistent educational and appropriate statistical ways, as the value of 

reliability coefficient Cronbach's alpha (was (., 732) and longer acceptable in such research. The 

study population consisted of all students in specialty language Arabic at the University of Hebron 

(the level of a second year and third and fourth) and totaling (68) students who study Arabic. The 

study found the following results 

The obstacles related to the community in the first place where the overall percentage (2.44). 

Followed by the constraints related to the faculty member, and teaching methods are equally likely 

(2.21). Then the regulations and instructions (2.17) and then course decision (2.15), and the lowest 

obstacles related to the student (2.03). Regarding the results of assumptions study, the results show 

no statistically significant differences at the level (α = 0.05) between the constraints study Arabic as 

sees students specialization and between the study variables: age, sex, place of residence, and the 

level of the school year, and the student's knowledge in English, and average in high school. Based 

on these results came out the study recommendations and proposals to perhaps contribute to solving 

this problem 

 

 :ملخص
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 جامعة فً التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات تعرؾ إلى الدراسة هذه هدفت

 .والرابعة والثالثة الثانٌة السنة لطلبة  الخلٌل

: اآلتً الربٌس لالسإا عن اإلجابة الدراسة حاولت وبالتحدٌد 

  ؟ البكالورٌوس فبة من التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات أهم ما

 . الست الدراسة أسبلة منه وتفرعت

 داللة ذات فروق توجد ال:  كاآلتً نجملها فرضٌات ست من فتكونت الدراسة فرضٌات أما

 وبٌن التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة ؼةالل دراسة معوقات بٌن(  α  =0.05) المستوى عند إحصابٌة

 باللؽة  الطالب ومعرفة الدراسٌة، السنة ومستوى ، السكن ،ومكان والجنس العمر،: الدراسة متؽٌرات

.  الثانوٌة فً ومعدله االنجلٌزٌة،

 وثباتها صدقها من التحقق وتم البٌانات، لجمع استبانة وطّورا الوصفً، المنهج الباحثان استخدم

 وهذا( 732,.)الفا  كرونباخ الثبات معامل قٌمة بلؽت حٌث المناسبة، واإلحصابٌة التربوٌة قبالطر

  العربٌة اللؽة تخصص طلبة جمٌع من الدراسة مجتمع وتكّون األبحاث هذه مثل فً مقبوال ٌعد المعامل

 عٌنة وهم وطالبة طالبا(  68)  عددهم والبالػ (    ورابعة ثالثة و ثانٌة سنة مستوى) الخلٌل جامعة فً

 :اآلتٌة النتابج إلى الدراسة توصلت وقد. الدراسة

(  2.44)  للمتوسطات الكلٌة النسبة بلؽت حٌث األول المقام فً بالمجتمع المتعلقة المعوقات تؤتً

 األنظمة ثم( . 2.21)  متساوٌة بنسبة التدرٌس وطرق ، التدرٌس هٌبة بعضو المتعلقة المعوقات ٌلٌها.

 ٌتعلق فٌما أما(. 2.03) بالطالب المتعلقة المعوقات وأدناها ،(  2.15)  المقرر المساق ثم( 2.17)  توالتعلٌما

 عند إحصابٌة داللة ذات فروق وجود عدم النتابج أظهرت فقد الدراسة بفرضٌات المتعلقة بالنتابج

 متؽٌرات وبٌن التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات بٌن(  α  =0.05) المستوى
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 باللؽة  الطالب ومعرفة الدراسٌة، السنة ومستوى ، السكن ،ومكان والجنس العمر،: الدراسة

 لعلها ومقترحات بتوصٌات الدراسة خرجت النتابج تلك على وبناء. الثانوٌة فً ومعدله االنجلٌزٌة،

 .اإلشكالٌة هذه حل فً تسهم

 :   مقدمة 

 (العظٌم العلً هللا صدق((  )البٌان علمه اإلنسان خلق القرآن علم الرحمن)): الرحٌم الرحمن هللا بسم

 العقل، إلبداع آٌة إنها .اإلنسانٌة العلوم حقول مختلؾ فً العلمٌة الدراسات من كبٌراًال  قسطاًال  للؽة إن

 األفكار من النفس فً عما للتعبٌر أداة مجرد لٌست فاللؽة .البشرٌة المجتمعات لثقافة صافٌة ومرآة

 صبػ خبلل من, والمخاطب المتكلم نفس فً الفاعل بتؤثٌرها ,الحد هذا تتجاوز بل سٌس،واألحا

 (.1: م2005 خاقانً،) .بصبؽتها المضامٌن

 رابطة اللؽة ولٌست .حقٌقته علی اإلنسانً المجتمع تظهر فهً وبٌبته، باإلنسان الصلة وثٌقة واللؽة

 عبر الثقافات وانتقال وجٌل، جٌل بٌن ترابطلل مهم عامل هً وإنما بعٌنه، واحد مجتمع أعضاء بٌن

 المإلمة العاطفٌة للشحنات النفسً التفرٌػ عملٌة فً اللؽة تسهم كما. الوسٌلة بهذه إال ٌتؤتً ال العصور

 خالدة أدبٌة بروابع العواطؾ هذه عن التعبٌر فً اإلبداع إلى ٌدفعه مما أحٌانا؛ اإلنسان تعتري التً

 ٌسهم اللؽة فً اإلبداع أن إلى إضافة واالطمبنان، الراحة النفس فً تبعثو والوجدان، الخٌال تثري

 كً مفكر وال عالم وال باحث عنها ٌستؽنً فبل األخرى؛ المجاالت جمٌع فً اإلبداع فً كبٌر بشكل

 ٌطرحه، الذي الموضوع مع ٌتناسب لؽوي قالب فً وأفكار نظرٌات من إلٌه توصل ما لنا ٌصوغ

 ( . 9: م1990 الزراد،) اإلنسان وأبدعه ابتكره ما أعظم هً: رنداٌكثو ٌقول كما فاللؽة

 ذوي من وبخاصة الطلبة إعراض الباحثان ٌرى حٌث ؛ البحث هذا إلى التطرق أهمٌة كانت هنا من

 وقومٌا وعربٌا عالمٌا المهم التخصص هذا إلى اإلقبال عن العامة الثانوٌة فً العالٌة المعدالت
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 األولى بالدرجة بالباحثٌن حدا ما وهذا أؼوارها وسبر المعضلة هذه إلى التطرق نم بد فبل ، وإسبلمٌا

 تامة؛ بموضوعٌة عنها ٌتحدثوا ولم الدارسٌن من كثٌر عنها ؼفل التً المشكلة هذه أبواب طرق إلى

 ومن أخرى، أحٌانا صعوبتها ومن ، أحٌانا العربٌة اللؽة فً الطلبة ضعؾ من الشكوى كثرت بل

 وكثرت أصحابها من وبخاصة اللؽة على والهجوم االتهامات وكثرت العصر، مواكبة عن عجزها

 المؽرضة الدعوات هذه من وكثٌر بالعامٌة الكتابة أو العربً الحرؾ تؽٌٌر أو استبدالها إلى الدعوات

 استبدال فً اآلخرٌن ومساٌرة العصر ومواكبة التقدم على الحرص بؽبلؾ تؽلؾ كانت المشبوهة

 لؽتهم... كورٌا أو الصٌن أو الٌابان ؼٌرت فهل!  العقٌمة؟ الطروحات هذه من نتعجب ونحن ألم؟ا لؽتهم

 وهل !؟ المختلفة تعقٌداتها على لؽتهم حروؾ استبدلوا وهل! اآلن إلٌه وصلوا ما إلى ٌصلوا لكً

 تلك وراء من مكشوفة واألهداؾ ، وبصٌرة بصر ذي لكل واضحة اإلجابة....  صعوبتها من اشتكوا

 من نسمع صرنا حتى ، اللؽة لهذه الدارسٌن وفً طلبتنا فً فعلٌا تإثر بدأت التً واالتهامات الدعوات

 استحٌاء على وٌقولونها المادة هذه فدرست األخرى التخصصات فً أقبل لم:  عبارة الطلبة بعض

 علٌنا ولكن لالمجا هذا فً نسهب ان نرٌد وال لؽته، وفً نفسه فً العجز مستشعرا نقٌصة وكؤنها

 من بؤهمٌتها اللؽة ودارسً طلبتنا نقنع حتى وأهمٌتها لؽته عن أوال مجتمعنا مفاهٌم تؽٌٌر بالمقابل

 عن والتنقٌب البحث كان هنا ومن.... واإلنسانٌة والقومٌة والتراثٌة واالجتماعٌة الفكرٌة النواحً جمٌع

 .  ةللطلب بالنسبة أهمٌة أكثرها وما تكمن وأٌن المعوقات هده

 :للباحث النظري اإلطار

 ذلك من تسلم ولم  التراجع، أو االنقراض، بخطر مهددة  اللؽات من كثٌرا هناك  أن  خافٌا ٌعد لم

 بمنؤى العربٌة تكن ولم انتشارا، وأكثرها العالم لؽات أقوى من قرٌب وقت حتى تعد كانت عالمٌة لؽات

 أال ٌعنً كتابه بحفظ الحكٌم الذكر فً القرآنً لتعهدا أن إلى ٌستند  من هناك أن من الرؼم على ذلك عن

 اإلنترنت صفحات على لها الرقمً المحتوى بؤن ٌرى من وهناك...  العرب وال العربٌة على خوؾ

 ...نعانٌه وما ، الٌوم عربٌتنا واقع عن الحقابق بعض وضع إلى ٌحدونا مما...   وألهلها لها محرج
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 ٌقول كما الظنون حولها وتدور ومهزوز،  متقلقل، ووضعها ٌسر، ال الٌوم العربٌة حال فبالجملة

  –المشرق األمل نرى ولكننا الشابك، الموضوع لهذا تعرض من كل ٌإكدها حقٌقة وهذه الموسى؛ نهاد

 الٌوم واقعنا من نرى كما العربٌة اللؽة عن جمٌلة مفاجآت لنا سٌحمل المستقبل وأن  –ذلك فً نبالػ وال

 عند حتى الدالبل من هناك أن إال سؤعرضه لما مناقض موقؾ من العبارة هذه تحمله مما الرؼم على

 ٌهزأ وهو المستشرقٌن أحد وصفها كما قدٌما العربٌة اللؽة  كانت وقد ، ذلك إلى تشٌر بؽٌرها الناطقٌن

 لعربٌةا المعاجم أحد فً ورد ما  ؼزارة على مستندا" جمالٌن لؽة"  بؤنها وٌصفها العرب من وٌسخر بها

 نفسها تثبت أن استطاعت  ذلك من الرؼم على ولكنها ،..اإلبل وصؾ عن سٌدة البن المخصص وهو

 العصر ذلك حتى علوم من إلٌها وصل وما ثقافاتها كل وتستوعب آنذاك، العالم حضارات أكبر أمام

 .  تحصى أن من أكثر ذلك على والشواهد

 ٌقدر إذ" اللؽات موت ظاهرة"  اللؽة علماء علٌها لقأط جدٌدة ظاهرة المنصرم القرن نهاٌة شهد لقد

 آخر موت ٌعنً اللؽة وموت ٌوما، عشر اثنً كل لؽة العالم فً تموت أنه الظاهرة لهذه المتتبعون

 هذه وأصبحت للعلماء، الشاؼل الشؽل اللؽات مصٌر فً والبحث الحدٌث وأصبح. بها الناطقٌن

 العالم لؽات عدد أن ذلك ومن الكثٌر، ذلك عن وكتب الٌومٌة، ةالعولم عناوٌن من ملفتا عنوانا الظاهرة

 القرن نهاٌة مع ستختفً اللؽات هذه من بالمابة تسعٌن إلى خمسٌن وأن وثمانمابة، آالؾ ستة حالٌا

 علماء بعض تساءل وقد ، عالمٌة لؽات ومنها البشرٌة باللؽات الناطقٌن أفزع مما والعشرٌن، الواحد

 الهندٌة اللؽات كمصٌر الفرنسٌة اللؽة مصٌر سٌكون هل:  المثال سبٌل لىع الفرنسٌٌن اللؽة

 زحؾ أمام القومٌة اللؽات ستنقرض هل:  األلسنة أؼلب على ٌدور الذي السإال وأصبح! األمرٌكٌة؟

 المإتمرات فً التخاطب لؽة أصبحت أن وبعد ،...  اإلنترنت على تسٌطر التً اإلنجلٌزٌة اللؽة

 ؟ العالمٌة
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 ولم:" التحول وقوى الثبوت قٌم الشهٌر كتابه فً  الموسى نهاد المعاصر اللؽوي العالم ٌقول وكما

 ، الموسى.) المهددة اللؽات مطلع فً  –بركة بسام عند هً إذ  –النذٌر هذا عن بمنجى العربٌة تكن

2007 .) 

 العصر وتحدٌات العربٌة اللؽة)  بعنوان له مقال فً بركة بسام أورده على ٌعترض من هناك ولكن

 لٌسوا علماء وآراء ، شواهد على ذلك فً مستندا المصٌر هذا تواجه لن العربٌة بؤن(    2005 الحدٌث،

 على الحابز"  سٌبل جوزي كامٌلو"  اإلسبانً الكاتب أعلن فقد ، للعرب وال للعربٌة المتحٌزٌن من

 بما المستقبلٌة وتنبإاته نسانٌةاإل اللؽات مصٌر حول توقعاته عن 1989 عام األدب فً نوبل جابزة

 ٌبقى ولن ، وتتقلص ستنقرض العالم لؽات اؼلب أن إلى وتوصل العالمٌة البشرٌة األلسنة إلٌه ستإول

 اإلنجلٌزٌة:  وهً ، اإلنسانً التداول وعلى العالمً الحضور على قادرة أربع إال البشرٌة اللؽات من

 (.  ،2007: الموسى.) والصٌنٌة والعربٌة واإلسبانٌة

 أوسع إحدى العربٌة ٌرون السابق بركة موقؾ على المعترضٌن بؤن ؛ الرأي هذا الموسى وٌعزز

 ستتقدم، العالمٌة اللؽات بٌن منزلتها وأن ، الٌابانٌة وللؽة لها المستقبل أن وٌرون ، انتشارا العالم لؽات

 منزلة تتبوأ العربٌة اللؽة أن إلى الماضً القرن نهاٌة فً اللؽات  انتشار تصنٌؾ جداول تشٌر حٌث

 تجعلها حٌن فً ، واإلسبانٌة والروسٌة والفرنسٌة الصٌنٌة جانب إلى العالمٌة اإلقلٌمٌة اللؽات بٌن

 الكبرى اللؽات مصاؾ فً 2050 لعام وانحدارها اللؽات بصعود الخاصة البٌانٌة اإلحصابٌة الجداول

 ،" القواتل" اللؽات ضمن من العلماء بعض ٌصنفها بل ، واإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة ، واألردٌة الهندٌة مع

 ، واألندونٌسٌة ، والصٌنٌة ، والسواحلٌة ، والعربٌة ، والروسٌة ، واإلسبانٌة ، اإلنجلٌزٌة:  وهً

 .  والمبلٌوٌة
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ٌُطعنى ،  والعولمة اللؽة إلى  الباحثان تطرق إذا وبالمقابل  اإلنترنت، على العربٌة لؽتنا تواجد بذلك  و

 اللؽات وسط تندثر تكاد العربٌة أن المتصفح ٌبلحظه ما فؤول ، المذهلة الواقعٌة الحقابق ستصدمناؾ

 ٌنشرون العرب وأصبح العالم، فً اإلنترنت مواقع معظم على اإلنجلٌزٌة اللؽة تسٌطر حٌث األخرى،

 والعلماء الباحثٌنو للكتاب المعبد الشهرة طرٌق وصارت اإلنجلٌزٌة، اللؽة إلى ٌترجمونها أو أبحاثهم

 بلػ وقد الحدود، أقصى إلى العربٌة لؽتنا وٌهمش  -اإلنجلٌزٌة أعنً-اللؽة هذه وجود من ٌعزز مما

 المكتوبة المعرفٌة المواد:  الرقمً بالمحتوى ونقصد اإلنترنت، شبكة على المنشور الرقمً المحتوى

 أم العربً، النص شكل ٌؤخذ النص ذاه أكان سواء اإلنترنت، على للنشر تعد والتً العربٌة، باللؽة

 ."  البرمجٌة والقطع البرامج أم األشكال أم بصرٌة السمع المادة

 مجموع من%(  68.4) نسبته ما اإلنجلٌزٌة اللؽة تحتل المنشورة العالمٌة اإلحصاءات وبحسب

 الفرنسٌة ثم % (3.9)  ٌنٌةالص ثم% (  5.8)  األلمانٌة ثم% (  5.9) الٌابانٌة اللؽة تلٌها ، المنشورة الصفحات

% (  1.3) و% (  1.6)  بنسب والكورٌة اإلٌطالٌة اللؽة تلٌها% ( 1.9)  فالروسٌة% (  2.4)  فاإلسبانٌة% ( 3)

 ( . 2007 ، فرٌحات) التوالً على

 على اإلنترنت، على العالمٌة اللؽات ضمن من تعد ال العربٌة اللؽة أن إلى اإلحصاءات هذه وتشٌر

 بها، الناطقٌن عدد حٌث من األولى الست اللؽات ضمن من عالمٌا تؤتً العربٌة اللؽة أن من الرؼم

 . المتحدة األمم قبل من بها المعترؾ الخمس اللؽات إحدى وتعد

 مجموع من%(  0,89) ٌشكلون فإنهم العربٌة باللؽة الناطقٌن من اإلنترنت استخدام بنسبة ٌتعلق وفٌما

 .  العالم سكان مجموع من%  5 ٌمثلون العربً العالم سكان أن نحً فً ، اإلنترنت مستخدمً

 على المنشور العربً الرقمً المحتوى أن المفزعة الحقابق فمن المنشور نوعٌة إلى انتقلنا إذا أما

 ؼٌر تقدٌمه طرٌقة أن إلى إضافة منظم وؼٌر ومجزأ قلٌل أنه كما ، والفقر بالضعؾ ٌوصؾ اإلنترنت
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 البوابات من كاؾ عدد وجود وعدم ، العربٌة اللؽة فً فعال بحث محرك وجود ؼٌاب مع احترافٌة

   ( 2007 ، فرٌحات. )  ومترابط فعال الٌكترونً محتوى ضمن المعلومات تجمٌع تنظم التً اإللٌكترونٌة

 سنطرحه ما هذا ؟ ولماذا العالم لؽات على سٌطرت وكٌؾ كانت وكٌؾ الحقٌقً لؽتنا واقع ما

 لؽة تسود ولماذا  الضعؾ لمكونات الحقٌقٌة األسباب إلى نصل كً سابقا طرحه تم لما بالمقابل

 عبرة ولنا وانحسارها وضعفها اللؽات قوة أسباب هً وما بالفكر اللؽة ارتباط هو فما لؽة وتضمحل

 نالؽت فً المضٌبة النقاط على والتسلٌط منه العبر التخاذ بل التارٌخ ذلك لنجتر ال اللؽوي تارٌخنا فً

 وإنتاجها األمة تفكٌر كان وكلما أبدا ٌنفصبلن ال والفكر فاللؽة بها البلبقة للمكانة استعادتها ومحاولة

 .االنتشار وواسعة وفعالة قوٌة لؽتها كانت ؼزٌرا الفكري

 والتفكٌر باإلبداع، اللؽة ارتباط  النفس علماء وآراء الدراسات، من كثٌر نتابج أظهرت لقد

 المبدعٌن خصابص من االجتماعٌة والمعاناة اللؽوي التمٌز أن (Freeman) فرٌمان دأك فقد اإلبداعً،

((Freeman,1995  .

(.  (Gardner, 1983 :32 عالٌة لؽوٌة بمهارات تمتعهم( Gardner) جاردنر أوضح كما

 اللعب  اإلبداعٌة اللؽوٌة الخصابص من أنBurch (1986 ) وبورشDavis (1992 ) دٌفز من كل وذكر

 للفكرة وؼرٌبة متعددة بدابل وإعطاء والطبلقة، الحسٌة، الصور واستخدام التفكٌر، ومرونة ألفكار،با

 (. 116 ـ 98: م2002السرور،. )اللؽوي المحصول وؼزارة الواحدة،

 كتب نفحص أن أوال فعلٌنا ما، دولة منهج عن نكشؾ أن أردنا إذا أننا( Merrit) مٌرٌت أكد كما

 فً السابدة الفلسفة ثم وطبٌعته، المنهج واقع تعكس ألنها المنهج؛ ذلك فً المقررة ماأل اللؽة فً القراءة

 ,Merritt, J . p,1972.المرآة تلك بإرة القراءة وكتب...  مرآتها المنهج ٌكون أن ٌفترض والتً الدولة، تلك

 . للؽة الحقٌقً الوعاء هً القراءة كتب أن ومعروؾ(.  (143
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 وذلك بٌنهما، التفرٌق ٌمكن وال ملتحمتان، ظاهرتان النفس علماء ٌرى كما بالفكر اللؽة عبلقة إن

 وتقدم نمو مدى لقٌاس اعتماده ٌمكن المتكلمون األشخاص مصدرها أفكارا ٌعكس ال الذي الكبلم ألن

 (. 119: م1994 بوشوك،) الفكر

 الفكر، هً فحاتهاص فإحدى بالورقة؛ مقارنتها ٌمكن والفكر اللؽة بٌن العبلقة أن سوسٌور وٌرى

 بٌن نعزل أن نستطٌع ال فإننا الورقة وجهً نعزل أن نستطٌع ال أننا وكما اللؽة، هً األخرى والصفحة

 (. 43: م1985 فضل،. )والصوتً النفسً للعنصرٌن البحت التجرٌد من نوعا نرى وإنما والفكر، اللؽة

 بٌن عضوٌة عبلقة بوجود العلماء من كبٌر عدد وٌإكد الفكر، أداة هً اللؽة أن السامرابً وٌرى

 أن مالنٌوفسكً وٌرى. المعانً عن للعبارة اللسان فً ملكة بؤنها خلدون ابن عرفها فقد والفكر، اللؽة

 اإلنسانً النشاط سلسلة فً حلقة هً بل فحسب؛ التواصل أو للتفاهم وسٌلة مجرد لٌست اللؽة وظٌفة

 (. 7: م1994 بٌن،ج أبو. )اإلنسانً السلوك من جزء وهً المنظم،

 إلى تإدي اللؽة ارتقاء عملٌة أن كما المعرفً، التحصٌل فً األساسٌة الوسابل أحد التفكٌر وٌعد

(. 75: م1990 الزراد،) اللؽة هو الفكر أن السلوكٌة المدرسة زعٌم واطسون اعتبر وقد. التفكٌر مهارات

 أو رقٌنا مدى وتعكس وثقافتنا كٌرناوتؾ لفكرنا الحقٌقًٌ الوعاء هً العربٌة اللؽة بؤن نرى ونحن

 من وما ، عالمً حدود هً لؽتً وحدود عالمً هً لؽتً بان اللؽوٌة النسبٌة أهل ٌقول وكما انحطاطنا

 .لؽوٌا صراعا جوفه فً وٌبطن إال سٌاسً صراع

 كانت التً للؽة القدٌمة والتعارٌؾ اإلنسانٌة، الشخصٌة أركان أهم إحدى اللؽة بؤن خاقانً وٌضٌؾ

 قبل من عنٌفة لهجمة األخٌرة اآلونة فً تعرضت واألحاسٌس األفكار لنقل أداة مجرد اللؽة أن ترى

  (.2: م2005 خاقانً،) البشري الكٌان تكوٌن فً والفكر اللؽة باندماج تإمن التً الحدٌثة المدارس

 العرب قوة أوج فً األخرى اللؽات على تماما سٌطرت قد العربٌة اللؽة ان بالذكر الجدٌر ومن

" العرب حضارة"  كتابه فً لوبون كوستاؾ أوضح فقد عربٌة؛ ؼٌر بشهادات وذلك والسٌاسٌة الفكرٌة
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 اللهجات محل تماما حلت حٌث العرب دخلها التً األقطار جمٌع فً العالمٌة اللؽة أصبحت العربٌة أن

 الٌونانٌة المصنفات أهم عربت وقد...  والقبطٌة والٌونانٌة كالسرٌانٌة الببلد تلك فً مستعملة كانت التً

 فً والفكر للثقافة أداة ظلت العربٌة بؤن ذكر كما آسٌا، أنحاء فً العربٌة وانتشرت العباسٌٌن عهد فً

 ( 5:  2011:  جبٌن أبو. )  م1570 عام حتى إسبانٌا

 نٌةاإلنسا اللهجات وأكثر وأمتن وأرق وأقوى وأبسط أؼنى بؤنها إلى بٌرار فٌكتور وصفها وقد

 مهذب الحاشٌة رقٌق المجاز وعجٌب الخٌال بسحر وٌفٌض بالمفاتن ٌزخر كنز فهً ؛ وروعة مرونة

 . التصوٌر رابع الجوانب

 إلى انتقل خبللها ومن العربٌة باللؽة انطلق ما أول انطلق قد العلمً المنهاج إن:  ماسٌنٌون ٌقول

 استمرار وأن الدولً المٌدان فً الفكر بدابع للنق خالصة أداة العربٌة اللؽة وأن ، األوروبٌة الحضارة

 .المستقبل فً األمم بٌن للسبلم الجوهري العنصر لهو دولٌا العربٌة اللؽة حٌاة

 والمالٌزٌة ، والفارسٌة ، التركٌة اللؽات من كل بها تكتب العربٌة الحروؾ أن ذكره ٌجدر ومما

 آسٌا وببلد واألفؽان والهند ، األندلس وببلد اإفرٌقً وجنوب الحبشة من كثٌرة وأجزاء ، واألندونٌسٌة

 حٌة وبقابها اللؽة هذه عالمٌة على األدلة أكبر من وهذا( .  2005 ، ركوة خٌري. )  والبلقان الوسطى

 . األخرى الحٌة اللؽات جانب إلى الدولٌة المجامع فً الخامسة اللؽة الٌوم تحتل وهً ، نابضة

 من نراه وما دراستها عن إعراض من نراه ما الٌوم العربٌة اللؽة تواجهها التً التحدٌات أكبر من

 طلبتنا نوجه وكٌؾ ؟ عهدها سابق إلى اللؽة نعٌد فكٌؾ ، اإلنجلٌزٌة اللؽة بدراسة وخطٌر زابد اهتمام

 قناعات فً المطلوب التؽٌر نحدث وكٌؾ ؟ المختلفة وموضوعاتها العربٌة اللؽة لدراسة المتمٌزٌن

 ؟ دراستها معوقات على نقضً وكٌؾ ؟ وعصرنتها بها املبلهتم أبنابها

 على الضوء وسنلقً اإلشكالٌة لهذه سنتعرض المنطلق هذا ومن...   وؼٌرها األسبلة هذه خبلل من

 لعلنا ، الحالً عصرنا فً معضبلت من نواجهه بما كله ذلك ونربط ، والمتشابكة المتنوعة حٌثٌاتها
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 نفسها تفرض أصبحت التً المعوقات هذه على التؽلب فً ساعدنات جدٌدة أبواب فتح فً نسهم بذلك

 صباح نواجهها التً المعاصرة التحدٌات أخطر من ولعلها ، المحك على وتضعنا شدٌد، بإلحاح علٌنا

. الدراسة هذه مشكلة برزت هنا ومن.  وكٌاننا وهوٌتنا وجودنا  هوادة ببل تتهدد حٌث مساء؛

 :وأسئلتها الدراسة مشكلة

 واألكادٌمٌة والبحثٌة االجتماعٌة الحٌاة من عملٌة خبرات  جبٌن أبو عطا.د  الباحث سباكت

 لمناهج كخبٌر وعمله الدراسٌة المراحل جمٌع فً العربٌة اللؽة لمساقات تدرٌسه خبلل من واإلدارٌة

 لخبل من جرادات.د الباحث اكتسب وكما جمه مبلحظات العربٌة، اللؽة لكتب ومإلؾ العربٌة اللؽة

 عبلقات سعٌر قً الشعبً والتراث للدراسات السنابل مركز وإدارة التراثٌة السنابل لمجلة تحرٌره

 الراجعة والتؽذٌة والمقدمات والمبلحظات البحثٌة والمراكز المحلً المجتمع مإسسات مع وثٌقة

 المبلحظات كوكذل العربٌة اللؽة دراسة معوقات لدراسة العمل سٌر لمتابعة السبٌل مهد الذي األمر

 :أهمها ومن مشكلة وجود عن ٌسجلها أو بها ٌحس كان التً

 سوق ظل فً  دراستهم جدوى من العربٌة اللؽة فً ٌتخصصون الذٌن الطلبة ذوي من العدٌد تذمر

 .الحالً العمل

. العربٌة اللؽة دراسة على العامة الثانوٌة فً المرتفعة المعدالت ذوي من الطلبة إقبال عدم

 المإسسات وجهود,  األداء وتطوٌر االرتقاء أجل من  الجامعات تبذلها التً الجهود من مالرغ على

 :ٌلً ما تتمثل القصور جوانب أن إال  المدنً المجتمع ومإسسات والقومٌة المدنٌة

 .التخصص فً االستمرارٌة من والشكوى التذمر من جو إشاعة

 .التخصص ٌدرسون الذٌن الطلبة قبل من والشكوى التبرم نتٌجة النفسً الضؽط

 . األؼلب على التدرٌس فً وانحصاره العربٌة اللؽة خرٌج عمل مجاالت محدودٌة
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 : اآلتً الرئٌس السؤال فً الدراسة أسئلة تمثلت وقد

 ؟ التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات مظاهر هً ما :الربٌس الدراسة سإال

 : التالٌة سبلةاأل الربٌس السإال هذا من وٌتفرع

 ؟ بالطالب المتعلقة المعوقات ما:  أوال

 التدرٌس؟ هٌبة بعضو المتعلقة المعوقات ما: ثانٌا

 والتعلٌمات؟ باألنظمة المتعلقة المعوقات ما: ثالثا

 المقرر؟ بالمساق المتعلقة المعوقات ما: رابعا

 التدرٌس؟ بطرق المتعلقة المعوقات ما: خامسا

 المحلً؟ بالمجتمع لمتعلقةا المعوقات ما: سادسا

 :الدراسة فرضٌات

 :األولى الفرضٌة

 كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات بٌن(  α  =0.05) المستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال

 .الجنس متؽٌر إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها

 :الثانٌة الفرضٌة

 معوقات نحو الطبلب اتجاهات بٌن(  α = 0.05) المستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال

 :الثالثة الفرضٌة. العمر متؽٌر إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة
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 معوقات نحو الطبلب اتجاهات بٌن( α =0.05) المستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال

 .دراسةال مستوى إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة

 :الرابعة الفرضٌة

 معوقات فً الطبلب اتجاهات بٌن( α =0.05) المستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال

 .السكن مكان إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة

 :الخامسة الفرضٌة

 معوقات نحو بالطبل اتجاهات بٌن( α =0.05) المستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال

 . االنجلٌزٌة باللؽة الطالب معرفة إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة

 :السادسة الفرضٌة

 معوقات نحو الطلبة اتجاهات بٌن( α =0.05) المستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال

 .العامة انوٌةالث معدل إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة

: الدراسة متؽٌرات

 السنة ومستوى السكن، ومكان ، والجنس العمر،: التالٌة المستقلة المتؽٌرات الدراسة تضمنت

 .الثانوٌة فً ومعدله االنجلٌزٌة، باللؽة الطالب ومعرفة ، الدراسٌة

 :الدراسة أهمٌة

 :أنها فً الدراسة أهمٌة تكمن
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 دراسة معوقات على التعرؾ فً الكلٌات وعمداء قساماأل ورإساء التدرٌس هٌبة أعضاء تساعد

 .الدراسة مجاالت من مجال كل فً العربٌة اللؽة

 وضع مجاالتها،وفً من مجال كل فً المواد هذه  دراسة معوقات  تعرؾ فً المختصٌن تفٌد قد

 تلك من خراآل البعض من تحد التً البدابل إٌجاد أو المعوقات، تلك بعض على للتؽلب المبلبمة الحلول

 .المواد هذه  ودراسة تدرٌس تحسٌن على العمل وبالتالً المعوقات

 وضع وفً ، الفلسطٌنٌة الجامعات والمقررات  المناهج وتطوٌر وضع على القابمٌن تفٌد قد

 .المواد هذه بتدرٌس النهوض على تساعد التً االستراتٌجٌات

 على المواد هذه معلم ومساعدة تسهٌل كٌفٌة فً المدارس ومدٌرات ومدٌري المدرسٌن تفٌد قد

 .تدرٌسها

 إلى وانتمابهم وتراثهم بلؽتهم باالعتزاز الطلبة عند القومً الشعور تنمً ؛حٌث وطنٌة أهمٌة -5

 . إبداعهم إلى ٌإدي مما ؛ عرٌقة حضارة

 ، وعراقتها اللؽة هذه بؤهمٌة  ٌشعرون حٌن الدارسٌن معنوٌات رفع فً تسهم حٌث ، نفسٌة أهمٌة -6

 .والتطور المواكبة على وقدرتها ومرونتها

 تطوٌر على والعمل اإلشكالٌة هذه إلى للولوج  للدارسٌن رحبا بابا تفتح حٌث علمٌة؛ أهمٌة -7

 . العربٌة اللؽة تدرٌس أسالٌب

 :الدراسة حدود

 م2012/2013  الجامعً الدراسً العام من الثانً الفصل نهاٌة فً الدراسة تطبٌق تم: الزمانٌة الحدود

 .الخلٌل جامعة:  المكانٌة الحدود



 2013 دٌسمبر -العدد األول  –دبٌة والفكرٌة مجلة جٌل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

2013©  العلمً البحث جٌل مركزل محفوظة الحقوق جمٌع  114 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 جامعة فً والرابعة والثالثة، الثانٌة، السنوات طلبة من 68 على الدراسة تطبٌق تم: البشرٌة الحدود

 .الخلٌل

 .الدراسة هذه فً استخدمت التً باألداة وتتحدد

 :الدراسة مصطلحات

 إذا معناه والتعوٌق وحبسه صرفه: هٌعوق الشًء من عاقه"  ب العابق منظور ابن عرؾ: المعوقات

 .صارؾ عنه صرفه أمراًال  أراد

 .تعلمه تعوق أن ٌمكن المتعلم ٌصادفها صعوبة هو العابق التربٌة علوم معجم وفً

 السلبً التؤثٌر إلى وجودها ٌإدي التً األسباب من مجموعة: بؤنها تعرٌفها ٌمكن الدراسة هذه وفً

 .العربٌة لؽةال وتدرٌس دراسة وكفاءة فاعلٌة على

 :الدراسة مجتمعات

 الدراسً العام من الثانً الفصل خبلل العربٌة اللؽة تخصص طلبة جمٌع من الدراسة مجتمع ٌتؤلؾ

 . وطالبة طالبا( 68) عددهم والبالػ األخٌرة، الثبلث السنوات على واقتصرت( 2012-2013)

 :الدراسة عٌنة

 التخصص طلبة جمٌع على االستبانة توزٌع تم حٌث التخصص طلبة جمٌع األصلٌة العٌنة شملت

 عدد وبلػ الجامعٌة الدراسة فً لحداثتهم األولى السنة استثناء تم وقد األخٌرة الثبلث السنوات فً

 الفصل، نهاٌة امتحانات لقرب الطلبة، بعض ؼٌاب إلى ذلك ،وٌعزى استبانة( 46)  الراجعة االستبانات

 لكل عشوابٌا تمثٌبل تمثل كما الطلبة اؼلبٌة ٌمثل حٌث الدراسة لمجتمع وممثبل كافٌا العدد هذا وٌعد
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 باللؽة الطالب ومعرفة السكن ومكان الدراسٌة السنة ومستوى والعمر، الجنس،: الدراسة متؽٌرات

 :الدراسة عٌنة متؽٌرات ٌبٌن( 1) رقم الجدول والساالوٌبٌن. العامة الثانوٌة ومعدل االنجلٌزٌة

 (1) جدول

 الدٌمؽرافٌة ةالعٌن خصائص

 الناقصة القٌم المئوٌة النسبة العدد المتؽٌرات

 الجنس
  21.7 10 ذكر

 78.3 36 أنثى

 العمر
 1 91.3 42 سنة 24-21من

 6.5 3 سنة 29-25من

 الدراسٌة السنة مستوى
  26.1 12 ثانٌة

 37.0 17 ثالثة

 37.0 17 رابعة

 السكن مكان
  39.1 18 مدٌنة

 54.3 25 قرٌة

 6.5 3 مخٌم

 االنجلٌزٌة باللؽة معرفتك
  6.5 3 عالٌة

 67.4 31 متوسطة

 26.1 12 منخفضة

 العامة الثانوٌة معدل
65-74 3 6.5  
75-84 31 67.4 

  26.1 12 فوق فما 84

 :الدراسة أداة

 ولمعرفة ت،البٌانا لجمع( االستبانة) بالعٌنة المسح أسلوب الحالٌة الدراسة فً الباحثان استخدم

 من تكونت استبانة بتطوٌر الباحثان قام ،حٌث التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات

: وهً المستقلة الدراسة متؽٌرات ضمت عامة، معلومات على األول القسم اشتمل: ربٌسٌٌن قسمٌن
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 ومعدل االنجلٌزٌة، ةباللػ الطالب ومعرفة السكن، ومكان الدراسٌة السنة ومستوى والعمر، الجنس،

 . العامة الثانوٌة

 فقرات خمس حذؾ تم حٌث فقرة،( 64) عددها والبالػ الدراسة فقرات على وٌشتمل: الثانً القسم

 حذفه تم وقد(  ذلك ؼٌر)وهو مجال كل آخر فً الطلبة علٌه ٌجب لم إنشابٌا وصفٌا سإاال تضمنت

 69 الطلبة على الموزعة االستبانة عدد وكان فقرة 64 من االستبانة تكونت وبذا التحلٌل خبلل من تلقابٌا

 : وهً مجاالت ستة االستبانة ضمت وقد الملحق فً موضح هو كما فقرة

 . بالطالب المتعلقة المعوقات: األول المجال

 . التدرٌس هٌبة بعضو المتعلقة المعوقات: الثانً المجال

 .ماتوالتعلً باالنظمة المتعلقة المعوقات: الثالث المجال

 .المقرر بالمساق المتعلقة المعوقات: الرابع المجال

 .التدرٌس بطرق المتعلقة المعوقات: الخامس المجال

 .المحلً بالمجتمع المتعلقة المعوقات: السادس المجال

 :الدراسة أداة صدق

 التربوٌٌن األخصابٌٌن من مجموعة على بعرضها الدراسة، أداة صدق من بالتحقق الباحثان قام

 الفقرات بعض وإضافة وحذؾ تعدٌل جرى ؛حٌث حولها المبلحظات بعض أبدوا والذٌن النفس موعل

 .الحالً بشكلها الدراسة أداة إخراج تم وعلٌه  ، المحكمٌن مقترحات على بناء

 

 :الدراسة أداة ثبات
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 ألفا خكرونبا معامل بحساب األداة لفقرات الداخلً االتساق بفحص الدراسة أداة ثبات من التحقق تم

(Cronbach Alpha )بدرجة األداة تتمتع وبذلك ،(0.732) الثبات قٌمة بلؽت حٌث الكلٌة الدراسة عٌنة على 

 . الثبات من جٌدة

 :وإجراءاتها الدراسة منهج

 كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات لتحدٌد الوصفً المنهج الباحثان استخدم الدراسة ألهداؾ تحقٌقا 

 ٌهدؾ الوصفً المنهج أن حٌث الدراسة، لطبٌعة المنهج هذا لمبلءمة ظران التخصص، طلبة ٌراها

 ٌصؾ الكٌفً التعبٌر ألن كٌفٌا، أو كمٌا تعبٌرا عنه وٌعبر دقٌقا وصفا بوصفه وٌهتم الواقع دراسة إلى

 هذه مقدار ٌوضح رقمٌا وصفا ٌعطً الكمً التعبٌر أن حٌن فً خصابصها، وٌوضح الظاهرة

 إلى الوصول وبالتالً المختلفة، األخرى الظواهر مع ارتباطها درجاتو حجمها أو الظاهرة

 فً استخداما أكثر المنهج هذا ٌجعل الذي األمر وتطوٌره، الواقع هذا فهم فً تساهم استنتاجات

 .  اإلنسانٌة الدراسات

 الباحث قام ثباتها وقٌاس صدقها من والتؤكد اإلستبانة إعداد من واإلنتهاء الدراسة مشكلة تحدٌد بعد 

 الهدؾ توضٌح تم كما المحاضرٌن طرٌق عن ذلك ثم وقد الدراسة، عٌنة على اإلستبانة نسخ بتوزٌع

 الباحثان وٌتعهد النطاق هذا خارج معلومة أي تستخدم ولن فقط الدراسة لؽاٌات وأنها االستبانة هذه من

 الستبانة فقرات على ابةلئلج للطلبة الحرٌة أعطٌت كما ، المعلومات هذه سرٌة على بالمحافظة

 ذلك ولعل محدد بموعد ضؽطهم وعدم دقٌقة إجابتهم تكون لكً لهم تسنح فرصة أقرب فً وإرجاعها

 الدراسة، نتابج فً ذلك بؤهمٌة الباحثان ٌإمن حٌث ، الراجعة االستبانات عدد فً النقص أسباب من

 تؤكد أن ،وبعد الشهر حوالً استمرت اتفتر على ، العٌنة أفراد علٌها أجاب التً اإلستبٌانات جمع وتم

 قاما ذلك فً رؼبتهم عدم أو االستبانات هذه أضاعوا أو أهملوا قد المتؤخرٌن الطلبة أن من الباحثان

 للتوصل إحصابٌاًال  البٌانات لتحلٌل الحاسوب الى وادخلت اإلجابات على أرقام واطلقت الفرز بعملٌة

 .البحث بموضوع ةالمتعلق بالتوصٌات والخروج النتابج الى
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 :اإلحصائٌة المعالجة

 :اآلتً النحو على 3  -1 من العبلمات وزعت االستبانة لتصحٌح    

 (.عالٌة) لبلستجابة( 3) الرقمٌة القٌمة تعطى

 (.متوسطة) لبلستجابة( 2) الرقمٌة القٌمة تعطى

 (. منخفضة) لبلستجابة( 1) الرقمٌة القٌمة تعطى

 إدخالها تم وقد للحاسوب، إلدخالها تمهٌداًال  االستبانة بمراجعة الباحثان قام الدراسة، بٌانات جمع بعد

 عالٌة اإلجابة أعطٌت حٌث رقمٌة، إلى اللفظٌة اإلجابات بتحوٌل أي معٌنة، أرقاماًال  بإعطابها للحاسوب

 اللؽة تدرٌس معوقات زادت كلما بحٌث واحدة، درجة ومنخفضة درجتان، متوسطة درجات،( 3)

 باستخراج للبٌانات، البلزمة اإلحصابٌة المعالجة تمت وقد. صحٌح والعكس الدرجة زادت العربٌة

 اسبلة على االجابة تم وقد. المعٌارٌة االنحرافات الحسابٌة، المتوسطات المبوٌة، النسب األعداد،

 األحادي التباٌن تحلٌل ،(t- test)ت اختبار: التالٌة اإلحصابٌة االختبارات طرٌق عن الدراسة،

(ANOVA)، بٌرسون االرتباط معامل ((pearson correlation، ألفا كرونباخ الثبات ومعامل (cronbach 

alpha)، اإلحصابٌة الرزم برنامج  باستخدام وذلك SPSS .المتوسطات مفتاح ٌبٌن( 2) والجدول 

 . الحسابٌة

 

 :الحسابٌة المتوسطات مفتاح ٌبٌن( 2) الجدول

 المتوسط المفتاح
 عالً 2.33-3
 متوسط 1.67-2.32
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 منخفض 1.66 -1"

 :السابقة الدراسات

 فً  الموضوع بهذا تتعلق دراسة معرفتهما حدود فً الباحثان ٌجد لم التربوي األدب إلى بالرجوع

 عدة العتبارات الدراسة هذه عن ٌحجم الباحثٌن من كثٌرا أن ذلك فً السبب ولعل العربٌة، الجامعات

 هناك لٌس بؤنه وٌعتقدون العربٌة الجامعات فً واألساسٌة األم اللؽة هً العربٌة اللؽة أن أهمها

 والفرنسٌة كاإلنجلٌزٌة األخرى اللؽات دراسة معوقات فً كبٌرة بجدٌة وٌبحثون لدراستها معوقات

 باللؽة الناطقٌن لؽٌر والدرس بالبحث الموضوع هذا الباحثون ٌتناول أخرى جهة ومن..  وؼٌرها

 وال الدراستٌن بٌن الشاسع للبون بحثنا نطاق ضمن ٌدخل ال ولكنه ورحب واسع مجال وهذا العربٌة

 لهذه سابقة دراسة بؤنها األجانب للطلبة العربٌة اللؽة تدرٌس معوقات فً تبحث دراسة اعتبار ٌمكننا

 الدراسة هذه مع الدراسات تلك مثل نتابج مناقشة ٌمكن فبل واضح بشكل معطٌاتها الختبلؾ الدراسة

 األخرى المجاالت فً الدراسات بعض منهجٌة من الدراسة هذه استفادت فقد ذلك من الرؼم لى،وع

 الدراسات هذه فكل ذلك إلى إضافة ، جدا محدود بقدر ولكن االجتماعٌة والدراسات اإلسبلمٌة كالتربٌة

 من ثٌراك ٌحد مما الجامعً المجال فً تبحث دراسة توجد وال المدارس فً الدراسة مجاالت فً تبحث

 بعض فقط ونذكر.  الحالٌة دراستنا نتابج مع نتابجها مناقشة او للمقارنة الدراسات هذه نتابج استخدام

 : المجال هذا فً أهمها ومن علٌها االطبلع تم التً الدراسات هذه أسماء

 امشرفٌه نظر وجهة من الثانوٌة بالمرحلة اإلسبلمٌة التربٌة مواد تدرٌس معوقات  بعنوان دراسة

 الدراسة وهذه  ،(2010) أحمد بن صالح عفٌؾ، البن المكرمة، بمكة ومعلمٌها

 وجهة من المادة تدرٌس فً الثانوٌة بالمرحلة االنجلٌزٌة اللؽة معلمة إبداع معوقات  بعنوان دراسة

 ،(2008)  سلٌمان ؼازي بنت شٌرٌن الحربً، المكرمة بمكة االنجلٌزٌة اللؽة ومعلمات المشرفات نظر
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 بمرحلة االجتماعٌة الدراسات مواد لتدرٌس الحدٌثة الطرق استخدام معوقات : بعنوان سةدرا

 ،(2003) محمد صالح للرواضٌة، األردن، فً األساسً التعلٌم

 ٌراها كما ومكة جدة بمدٌنتً االبتدابٌة بالمرحلة االجتماعٌة المواد تدرٌس معوقات بعنوان دراسة

 ،(1993)  محمد علً للسلمً، المعلمون،

 عمان، سلطنة فً االجتماعٌة الدراسات مادة فً اإلبداعً التفكٌر معوقات بعنوان دراسة

 (.2001) علً خلٌفة للمفرجً،

 :ومناقشتها وتحلٌلها الدراسة نتائج عرض

 الدراسة أسبلة على لئلجابة وذلك الدراسة، لنتابج ومفصبلًال  كامبلًال  عرضاًال  التحلٌل هذا ٌتضمن

 باإلجابة ٌتعلق وفٌما.المناسبة اإلحصابٌة التقنٌات باستخدام فرضٌاتها صحة من وللتحقق وأهدافها

 :الدراسة أسبلة عن

 التخصص؟ طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات مظاهر هً ما :الرئٌس الدراسة سؤال

 : التالٌة األسبلة الربٌس السإال هذا من وٌتفرع

 استخرجت األول، بالمجال المتعلق الدراسة سإال عن إلجابةل بالطالب؟ المتعلقة المعوقات ما: أوال

 طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات

 حسب مرتبة الدراسة فقرات فً ،(بالطالب المتعلقة المعوقات) األول المجال حسب التخصص

 (.3) رقم لالجداو فً واضح هو كما وذلك األهمٌة،

 (3) رقم جدول
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 طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات

 .األهمٌة بحسب مرتبة بالطالب المتعلقة للمعوقات بالنسبة الدراسة فقرات فً التخصص

 المعٌاري االنحراؾ الحسابً المتوسط الفقرة الرقم

 ٌدفع مما بذاته قابماًال  هدفاًال  العبلمات ىعل الحصول اعتبار .1
 الحاجة دون للنجاح ضماناًال  المعلومات حفظ إلى الطلبة

 واالطبلع للبحث

2.67 0.56 

 0.70 2.33 العربٌة اللؽة مادة فهم فً للطلبة العام المستوى ضعؾ .2

 بالتحضٌر اهتمامهم وعدم للتعلم الطلبة بعض دافعٌة تدنً .3
 للحصة المسبق

2.22 0.62 

 0.65 2.20 تعلمهم على سلباًال  ذلك وتؤثٌر بالطلبة الصفوؾ اكتظاظ .4

 تتناسب عملٌة مهارات تنفٌذ على الطلبة إمكانٌة ضعؾ .5
 للنشاط العام والهدؾ

2.11 0.52 

 بالنشاط المتعلقة األسبلة عن اإلجابة على الطلبة قدرة ضعؾ .6
 شفوٌاًال  اعلٌه الحصول ٌتم التً والنتابج والبٌانات العملً

 وكتابٌا

2.09 0.59 

-تعلمه على للطالب األسرٌة التربٌة لنوع السلبً التؤثٌر .7
 األسرة أفراد بٌن نزاعات وجود

2.04 0.78 

 0.55 2.00 تحقٌقها علٌهم التً التعلٌمٌة باألهداؾ الطلبة معرفة ضعؾ .8

 0.228 2.03 الكلٌة الدرجة

 طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات تضمنت لتًا الفقرات أهم( 3) رقم الجدول لنا ٌوضح

 الحصول اعتبار: مقدمتها فً جاء حٌث ،( بالطالب المتعلقة المعوقات) األول المجال حسب التخصص

 للبحث الحاجة دون للنجاح ضماناًال  المعلومات حفظ إلى الطلبة ٌدفع مما بذاته قابماًال  هدفاًال  العبلمات على

 العربٌة اللؽة مادة فهم فً للطلبة العام المستوى ضعؾ ثم ،(2.67) حسابً سطبمتو وذلك  واالطبلع

 الفقرات أما.   اإلجابة مفتاح بحسب العالً المستوى ضمن الفقرات هذه وتقع ،(2.33) حسابً بمتوسط

 إلى ٌشٌر مما السابق، الجدول فً ٌظهر ما بحسب مرتبة متوسط  مستوى على فحازت(  8-3) من
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 ٌفقد ما سرعان حٌث العبلمة؛ على للحصول  المادة بحفظ منها ٌتعلق ما وبخاصة لمعوقاتا هذه أهمٌة

 المتعلق  الثانً بالبند إٌجابا ٌرتبط وهذا االمتحان، تقدٌم بعد  للنسٌان وتتعرض بالمادة صلته الطالب

 تعرضت ما فإذا البالط علٌها ٌبنً لكً السابقة البنٌة على وتعتمد تراكمٌة اللؽة أن نعلم ونحن بالفهم،

 فإن للطالب الربٌس الهدؾ تعد التً العبلمة على بالحصول المرتبط النسٌان بسبب للخلل البنٌة هذه

 فً الكلٌة الدرجة أما.  بالطلبة  تتعلق حقٌقٌة مشكلة هناك لٌست انه. البلحق تعلمه على سلبا سٌإثر ذلك

 .جماالإ المتوسط المستوى فً وتقع 2.0356 فكانت المجال هذا

 التدرٌس؟ هٌئة بعضو المتعلقة المعوقات ما:  ثانٌا

 نحو المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات استخرجت الثانً، الدراسة سإال عن لئلجابة

 الدراسة فقرات فً الثانً، المجال حسب التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات

 (.4)  رقم الجداول فً واضح هو كما وذلك األهمٌة، حسب مرتبة

 (4) رقم جدول

 طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات

 المعوقات)الثانً للمجال بالنسبة االولى المرتبة فً وردت كما الدراسة فقرات فً التخصص

 (.التدرٌس هٌئة بعضو المتعلقة

 المعٌاري االنحراؾ الحسابً طالمتوس الفقرة الرقم

 0.73 2.35 العملٌة بتطبٌقاتها االهتمام دون النظرٌة المادة على التركٌز .1

 0.70 2.35 الوقت وتنظٌم الجٌد باالستذكار المدرس اهتمام تشجٌع .2

 0.73 2.33 واإلطالع بالبحث اهتمامه لزٌادة والعقوبات الحوافز نظام تفعٌل .3

 0.75 2.30 التخصص مادة فً المدرس ضعؾ .4

 0.75 2.15 االمتحانات-الطلبة لتقٌٌم واحد معٌار استخدام .5

 0.61 2.13 ٌدرسها التً المباحث وتعدد المعلم أعباء كثرة .6
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 0.81 1.91 المحدد الوقت فً المقرر وإنهاء بضرورة المعلم التزام .7

 0.75 1.85 رىاألخ النواحً من أكثر العقلٌة النواحً على التركٌز .8

 0.78 1.78 المعلومات لتبادل اللؽات مدرسً بٌن التنسٌق .9

 0.70 1.67 المادة تدرٌس بأهداؾ المدرس اهتمام قلة .10

 0.72 1.57 المادة بمحتوى مرتبطة علمٌة مسابقات بعمل المبادرة .11

 0.359 2.21 الكلٌة الدرجة

 طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة وقاتمع التً الفقرات أهم( 4) رقم الجدول لنا ٌوضح

: مقدمتها فً جاء حٌث ،(التدرٌس هٌبة بعضو المتعلقة المعوقات)الثانً المجال بالنسبة التخصص

 اهتمام وتشجٌع ،(2.35) حسابً بمتوسط العملٌة بتطبٌقاتها االهتمام دون النظرٌة المادة على التركٌز

 والعقوبات الحوافز نظام تفعٌل ،(2.35) حسابً بمتوسط تالوق وتنظٌم الجٌد باالستذكار المدرس

  مستوى على حازت فقد الفقرات بقٌة أما  ،(2.33) حسابً بمتوسط واإلطبلع بالبحث اهتمامه لزٌادة

 مرتبة السابق الجدول ٌوضح كما  منخفض مستوى على حازت التً األخٌرة الفقرة عدا متوسط،ما

 إن حٌث إٌجابا؛ به وٌرتبط األول المجال مناقشة فً طرحناه ما ٌإكد وهذا. الضعؾ درجة بحسب

 .المعوقات مقدمة فً جاء قد التطبٌقً دون النظري الجانب على التركٌز

 

 

 ؟ والتعلٌمات باألنظمة المتعلقة المعوقات ما: ثالثا  

 حون المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات استخرجت الثالث، الدراسة سإال عن لئلجابة

 الدراسة فقرات فً الثالث المجال حسب التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات

 (.5) رقم الجداول فً واضح هو كما وذلك األهمٌة، حسب مرتبة
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( 5) رقم جدول
 طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات
 المعوقات)الثالث للمجال بالنسبة االولى المرتبة فً وردت كما الدراسة اتفقر فً التخصص

(. والتعلٌمات باألنظمة المتعلقة
 المعٌاري االنحراؾ الحسابً المتوسط الفقرة الرقم

 658. 2.48 الطلبة لدى القرار صنع مهارة تنمٌة من تحد الجامعٌة التعلٌمات .1

 0.721 2.46 الطلبة نتائج بةنس خالل من المدرس عمل على الحكم .2

 0.799 2.37 الطالب ٌحفظه ما على والتركٌز العملً الجانب تقٌٌم إهمال .3

 0.719. 2.24 التدرٌس طرق على المدرس تأهٌل فً الجامعات خطة ضعؾ .4

 فً واألصالة المرونة تراعً ال المستخدمة المدرس تقوٌم أسالٌب .5
 عمله

2.20 0.603 

 742. 1.93 مؤهلٌن ؼٌر سٌنمدر استخدام .6

 على المعلم حرٌة من تحد التً الرسمٌة والتعلٌمات القوانٌن كثرة .7
 اإلبداع

1.85 0.72 

 34. 2.17 الكلٌة الدرجة

 

 طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات التً الفقرات أهم( 5) رقم الجدول لنا ٌوضح

 الطلبة لدى القرار صنع مهارة تنمٌة من تحد لجامعٌةا التعلٌمات:  مقدمتها فً جاء حٌث التخصص

 حسابً بمتوسط الطلبة نتابج نسبة خبلل من المدرس عمل على والحكم ،(2.48) حسابً بمتوسط

 بقٌة أما ،(2.37) حسابً بمتوسط الطالب ٌحفظه ما على والتركٌز العملً الجانب تقٌٌم إهمال ،(2.46)

 للدرجة بالنسبة األمر وكذلك المرفق، الجدول ٌوضح كما ممتوسطة درجات على فحازت الفقرات

 . المجال لهذا الكلٌة

   المقرر؟ بالمساق المتعلقة المعوقات ما:  رابعا
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 نحو المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات استخرجت الرابع، الدراسة سإال عن لئلجابة

 الدراسة فقرات فً الثالث المجال حسب التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات

 (.6)  رقم الجداول فً واضح هو كما وذلك األهمٌة، حسب مرتبة

 (6) رقم جدول

 طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات
 المعوقات) لرابعا للمجال بالنسبة االولى المرتبة فً وردت كما الدراسة فقرات فً التخصص

 (.المقرر بالمساق المتعلقة

 المعٌاري االنحراؾ الحسابً المتوسط الفقرة الرقم

 0.68 2.57 بالفهم مقارنة الحفظ مواد كثرة .1

 0.72 2.50 المقرر المنهج اختٌار فً الطلبة إشراك قلة .2

 الوقت كفاٌة وعدم المقررة والمراجع الخطة موضوعات طول .3
 سهالتدري المتاح

2.37 0.61 

 0.66 2.30 ومتسلسل مترابط بأسلوب المساق موضوعات عرض .4

 0.70 2.24 القدٌمة الكتب فً ورد ما بعض وتحلٌل فهم صعوبة .5

 0.67 2.17 ذاتها فً ؼاٌة إتقانها ٌجعل الدراسٌة بالمادة المساق اهتمام .6

 التفكٌر تنمٌة على تساعد التً المساق فً واألسئلة األنشطة توفر .7
 الطلبة لدى

2.04 0.75 

 0.71 2.02 التطور عملٌة لمواكبة ومهاراتهم الطلبة تفكٌر بطرٌقة االهتمام .8

 0.74 2.02 الطلبة على سلبا ٌؤثر النحو وبخاصة التراثٌة الكتب اعتماد .9

 0.69 2.00 للدراسة الذهنٌة القوى تنمٌة على المساق محتوٌات مراعاة .10

 0.80 1.91 المقررات لبعض والموضحة المساندة الكتب إلى الطلبة دإرشا قلة .11

 0.74 1.61 للطلبة النفسٌة بالناحٌة االهتمام .12

 0.20 2.15 الكلٌة الدرجة
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 طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات التً الفقرات أهم( 6) رقم الجدول لنا ٌوضح

 إشراك قلة  ،(2.57) حسابً بمتوسط بالفهم مقارنة الحفظ مواد كثرة:  مقدمتها فً جاء حٌث التخصص،

 المقررة والمراجع الخطة موضوعات طول ،(2.50) حسابً بمتوسط المقرر المنهج اختٌار فً الطلبة

 بؤسلوب المساق موضوعات عرض ،(2.37) حسابً بمتوسط لتدرٌسها المتاح الوقت كفاٌة وعدم

 عدا ما متوسطة درجات على فحازت الفقرات بقٌة أما ( .2.30) حسابً بمتوسط ومتسلسل مترابط

.  . األخٌرة الفقرة

  التدرٌس؟ بطرق المتعلقة المعوقات ما:  خامساًا 

 نحو المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات استخرجت الخامس، الدراسة سإال عن لئلجابة

 الدراسة فقرات الخامسفً المجال حسب التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات

 (.7) رقم الجداول فً واضح هو كما وذلك األهمٌة، حسب مرتبة

 (7) رقم جدول

 طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات
 (.سالتدري بطرق المتعلقة المعوقات) الخامس للمجال بالنسبة الدراسة فقرات فً التخصص

 المعٌاري االنحراؾ الحسابً المتوسط الفقرة الرقم

 0.60 2.65 الماضً العام فً الطلبة مع اتبعها التً التدرٌس لطرٌقة المدرس تكرار .1

 0.67 2.35 المدرسٌن بٌن التدرٌس طرق فً التؽاٌر .2

 على سلبا ٌؤثر أجنبٌة لؽة ٌتقنون الذٌن العربٌة اللؽة مدرسً عدد قلة .3
 الحدٌثة البرامج من االستفادة من مقدرته

2.33 0.66 

 0.62 2.30 التدرٌس فً ومنهجها التراثٌة الكتب على العربٌة اللؽة مدرس اعتماد .4

 0.56 2.24 الفردٌة والفروق الطلبة بمشاكل المدرس اهتمام ضعؾ .5
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 التدرٌس طرق على المدرسٌن بتدرٌب التدرٌب برامج اهتمام قلة .6
 المختلفة

2.22 0.75 

 فً العملً التطبٌق الى الكتب من المهارة بنقل المدرس اهتمام قلة .7
 الٌومٌة الحٌاة

2.15 0.72 

 فً وبخاصة العربٌة اللؽة إلى األخرى اللؽات من الترجمة ضعؾ .8
 اللؽة مدرس فً سلبا ٌؤثر الحدٌثة التدرٌس واستراتٌجٌات أسالٌب

 العربٌة

2.15 0.78 

 0.69 2.15 التدرٌس طرٌقة فً سلبا ٌؤثر اللؽوي الثقافً الموروث تقدٌم .9

 الجدٌدة األسالٌب على لالطالع العربٌة اللؽة لمدرس الفرصة إتاحة عدم .10
 العربٌة اللؽة تدرٌس فً

2.09 0.72 

 0.62 2.09 الحدٌثة المفاهٌم مع للتعامل الضرورٌة باالستراتٌجٌات المدرس ضعؾ .11

 0.74 2.07 التدرٌس فً الحدٌثة التقنٌات استخدام لىع المدرس قدرة ضعؾ .12

 0.71 1.98 بدائل عدة بٌن من للتدرٌس المناسبة بالطرٌقة المدرس معرفة ضعؾ .13

 0.31 2.21 الكلٌة الدرجة

 طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات التً الفقرات أهم( 7) رقم الجدول لنا ٌوضح

 العام فً الطلبة مع اتبعها التً التدرٌس لطرٌقة المدراس تكرار: تهامقدم فً جاء حٌث التخصص،

 قلة ،(2.35) حسابً بمتوسط المدرسٌن بٌن التدرٌس طرق فً التؽاٌر ،(2.65) حسابً بمتوسط الماضً

 البرامج من االستفادة من قدرتهم على سلبا ٌإثر أجنبٌة لؽة ٌتقنون الذٌن العربٌة اللؽة مدرسً عدد

 التدرٌس فً ومنهجها التراثٌة الكتب على العربٌة اللؽة مدرس اعتماد ،(2.33) حسابً متوسطب الحدٌثة

.   متوسطة درجات على فحازت الفقرات بقٌة أما ،(2.30) حسابً بمتوسط

  المحلً؟ بالمجتمع المتعلقة المعوقات ما:  سادساًال 
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 نحو المعٌارٌة االنحرافاتو الحسابٌة المتوسطات استخرجت السادس، الدراسة سإال عن لئلجابة

 الدراسة فقرات فً السادس المجال حسب التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات

 (.9) رقم الجداول فً واضح هو كما وذلك األهمٌة، حسب مرتبة

 (9) رقم جدول

 طلبة اهاٌر كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات
 (.المحلً بالمجتمع المتعلقة المعوقات) السادس للمجال بالنسبة الدراسة فقرات فً التخصص

 المعٌاري االنحراؾ الحسابً المتوسط الفقرة الرقم

 0.57 2.63 اإلنجلٌزٌة اللؽة إتقان العمل سوق قبل من شروط وضع .1

 0.85 2.59 والخارج الداخل فً العربٌة اللؽة بأهمٌة التوعٌة ضعؾ .2

 باللؽة اهتمامها من أكثر األخرى اللؽات بتدرٌس الجامعة اهتمام .3
 العربٌة

2.57 0.58 

 من اللؽات لمواد نظرهم خالل من الطلبة على لألهل السلبً التأثٌر .4
 العمل سوق توفر حٌث

2.50 0.65 

 0.65 2.50 الجامعة مع العمل وسوق المحلً المجتمع تواصل ضعؾ .5

 0.72 2.46 العربٌة اللؽة مادة من للطالب األهل ٌؾتخو .7

 0.65 2.41 اقتصادٌا مجدٌة ؼٌر العربٌة اللؽة مادة األهل اعتبار .8

 توعٌة على ٌنعكس مما المحلً المجتمع مع المدرس عالقة ضعؾ .9
 األهل

2.37 0.71 

 أهمٌة من ٌقلل اإلنجلٌزٌة باللؽة التطبٌقٌة المواد بعض تدرٌس .10
 الناس نظر فً العربٌة ةاللػ

2.37 0.64 

 0.79 2.11 المحلً للمجتمع أهمٌة أكثر أنه أجنبٌة لؽة ٌتقن من اعتبار .11

 0.29 2.44 الكلٌة الدرجة

 طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات التً الفقرات أهم( 9) رقم الجدول لنا ٌوضح

 بمتوسط اإلنجلٌزٌة اللؽة إتقان العمل سوق قبل من شروط وضع: مقدمتها فً جاء حٌث التخصص،



 2013 دٌسمبر -العدد األول  –دبٌة والفكرٌة مجلة جٌل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

2013©  العلمً البحث جٌل مركزل محفوظة الحقوق جمٌع  129 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 ،(2.59) حسابً بمتوسط والخارج الداخل فً العربٌة اللؽة بؤهمٌة التوعٌة ضعؾ  ،(2.63) حسابً

 ،(2.57) حسابً بمتوسط  العربٌة باللؽة اهتمامها من أكثر األخرى اللؽات بتدرٌس الجامعة اهتمام

 بمتوسط العمل سوق توفر حٌث من اللؽات لمواد نظرهم لخبل من الطلبة على لؤلهل السلبً التؤثٌر

 ،(2.50) حسابً بمتوسط الجامعة مع العمل وسوق المحلً المجتمع تواصل ضعؾ ،(2.50) حسابً

 العربٌة اللؽة مادة األهل اعتبار ،(2.46) حسابً متوسط العربٌة اللؽة مادة من للطالب األهل تخوٌؾ

 ٌنعكس مما المحلً المجتمع مع المدرس عبلقة ضعؾ  ،(2.41) حسابً بمتوسط اقتصادٌا مجدٌة ؼٌر

 من ٌقلل اإلنجلٌزٌة باللؽة التطبٌقٌة المواد بعض تدرٌس ،(2.37) حسابً بمتوسط األهل توعٌة على

 أهمٌة أكثر أنه أجنبٌة لؽة ٌتقن من اعتبار ،(2.30) حسابً بمتوسط الناس نظر فً العربٌة اللؽة أهمٌة

 هً المحلً بالمجتمع المتعلقة المعوقات أن لنا ٌتبٌن هنا ومن(.2.11) حسابً متوسطب المحلً للمجتمع

 المجتمع اتجاهات فً خطٌرا مإشرا ذلك وٌعد العربٌة، اللؽة لدراسة بالنسبة اهمٌة العوابق اكثر

 خطورة اشد ٌعد الذي االتجاه هذا لتؽٌٌر فعالة استراتٌجٌة اتخاذ ٌستدعً مما العربٌة اللؽة نحو المحلً

 ٌحصل لم وهذا ، عال مستوى على األخٌرة الفقرة عدا ما الفقرات جمٌع حازت فقد. وأهلها اللؽة على

 ٌشعر مما العربٌة، اللؽة لدارس المحلً المجتمع لنظرة الطالب معاناة من ٌزٌد مما ىخر مجال لً

 عند مستقببل ادابه وعلى الدراسً تحصٌله وعلى نفسٌته على سلبا ذلك فٌإثر والتوتر بالدونٌة الدارس

 رأٌنا فً  وهذا اللؽة على ومتتابعة متصلة حلقات فً سلبا ٌإثر وذلك التدرٌس مهنة فً بالعمل قٌامه

 العربٌة، اللؽة بدراسة ٌقومون الذٌن أبنابنا تعزٌز على ،وأثر مجتمعنا لدى العام االتجاه هذا كون ما

 مكانة من للرفع واالستراتٌجٌات الخطط ووضع لفورا على معالجته تتم لم إذا خطٌر جد األمر وهذا

 من جانبا لنا ٌفسر ما وهذا كافة، المجتمع لمإسسات إنما فقط بها والمهتمٌن دارٌسها عند لٌس اللؽة

 فً( كتابٌة ، إمبلبٌة)  البسٌطة اللؽوٌة األخطاء نشاهد فؤصبحنا العربٌة اللؽة فً ابنابنا ضعؾ جوانب

 هذا وكان العربٌة اللؽة تخصص لؽٌر الدارسٌن لدى العلٌا المستوٌات وبخاصة المستوٌات جمٌع
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 الجامعٌة المستوٌات على وهذا  العربٌة اللؽة فً متخصص ؼٌر بانه ذلك ٌبرر حٌث ؛ له مباحا الخطؤ

 .   حرج وال فحدث! والخدمً؟ والصناعً التجاري الحقل فً ٌعملون مما المجتمع ابناء ببقٌة فكٌؾ

 : الدراسة فرضٌات تحلٌل

 : األولى الفرضٌة

 كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات بٌن(  α  =0.05) المستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال

 .الجنس متؽٌر إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها

 الطبلب اتجاهات درجة فً للفروق( T- test) ت اختبار استخدم األولى الفرضٌة صحة من للتحقق

 هو كما وذلك الجنس، متؽٌر إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة اسةدر معوقات نحو

 . (10) رقم الجدول فً واضح

 (10) رقم جدول

 ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو الطالب اتجاهات فً للفروق( T-test) ت اختبار نتائج
 .الجنس متؽٌر إلى تعزى التخصص طلبة

 الجنس المجال

 

 اإلحصائٌة الداللة المحسوبة ت قٌمة المعٌاري االنحراؾ الحسابً المتوسط دالعد

 0.890 0.019 0.25 2.3250 10 ذكر الطالب

 0.29 2.1736 36 أنثى

 هٌئة عضو
 التدرٌس

 0.593 0.289 0.15 2.0818 10 ذكر

 0.24 2.0227 36 أنثى

 0.557 0.350 0.22 2.3143 10 ذكر والقوانٌن األنظمة

 0.38 2.1905 36 أنثى
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 0.360 0.585 0.23 2.1750 10 ذكر المقرر المساق

 0.20 2.1458 36 أنثى

 0.202 1.679 0.28 2.3308 10 ذكر التدرٌس طرق

 0.32 2.1795 36 أنثى

 0.161 2.035 0.30 2.4667 10 ذكر المحلً المجتمع

 0.29 2.4329 36 أنثى

 فً( 0.05) المستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال أنه( 10) رقم الجدول من لنا ٌتضح

 المجاالت جمٌع فً التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو الطبلب اتجاهات

 .الجنس متؽٌر إلى تعزى

 : الثانٌة الفرضٌة

 معوقات نحو لطبلبا اتجاهات بٌن(  α  =0.05) المستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال

 .العمر متؽٌر إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة

 اتجاهات درجة فً للفروق( T- test) ت اختبار استخدم الثانٌة الفرضٌة صحة من للتحقق  

 وذلك العمر، متؽٌر إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو الطبلب

 (. 11) رقم الجدول فً واضح هو كما

 (11) رقم جدول

 ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو الطالب اتجاهات فً للفروق( T-test) ت اختبار نتائج
 .العمر متؽٌر إلى تعزى التخصص طلبة

 اإلحصائٌة الداللة المحسوبة ت قٌمة المعٌاري االنحراؾ الحسابً المتوسط العدد الجنس المجال

 0.637 0.226 0.29 2.2113 42 ذكر لبالطا
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 0.28 2.2083 3 أنثى

 هٌئة عضو
 التدرٌس

 028. 5.182 0.23 2.0433 42 ذكر

 0.18 1.8788 3 أنثى

 األنظمة
 والقوانٌن

 035. 4.744 0.36 2.2177 42 ذكر

 0.29 2.3333 3 أنثى

 0.655 0.202 0.19 2.1667 42 ذكر المقرر المساق

 0.30 2.0000 3 أنثى

 0.612 0.261 0.31 2.2106 42 ذكر التدرٌس طرق

 0.51 2.2821 3 أنثى

 0.906 0.014 0.29 2.4583 42 ذكر المحلً المجتمع

 0.14 2.3333 3 أنثى

 فً( 0.05) المستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال أنه( 11) رقم الجدول من لنا ٌتضح

 المجاالت جمٌع فً التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة عوقاتم نحو الطبلب اتجاهات

 واألنظمة الذكور، صالح فً جاءت والتً التدرٌس هٌبة عضو مجال عدا ما العمر متؽٌر إلى تعزى

. اإلناث صالح فً جاءت التً والقوانٌن

 

 

 : الثالثة الفرضٌة

 معوقات نحو الطبلب اتجاهات بٌن( α =0.05) المستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال

 .الدراسة مستوى إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة
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 one way analysis of) األحادي التباٌن تحلٌل اختبار استخدم الثالثة الفرضٌة صحة من للتحقق

variance )التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو الطبلب اتجاهات فً للفروق 

 (.13) رقم الجدول فً واضح هو كما وذلك ، الدراسة مستوى إلى تعزى

( 13) رقم جدول

 الطالب اتجاهات فً للفروق( one way analysis of variance) األحادي التباٌن تحلٌل اختبار نتائج
 .دراسةال مستوى إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو

 مجموع التباٌن مصدر المجال
 المربعات

 درجات
 الحرٌة

 اإلحصائٌة الداللة المحسوبة ؾ قٌمة المربعات متوسط

 869. 0.074 2 0.148 المجموعات بٌن الطالب

. 

 

.427 

 0.058 43 3.671 المجموعات داخل 

  45 3.819 المجموع

 هٌئة عضو
 التدرٌس

 036. 2 073. المجموعات بٌن

 

692 

 

.506 

 

 053. 43 2.266 المجموعات داخل

  45 2.338 المجموع

 األنظمة
 والقوانٌن

 273. 2 547. المجموعات بٌن

 

2.227 

 

.120 

 

 123. 43 5.279 المجموعات داخل

  45 5.826 المجموع

 المقرر
 والمنهج

 043. 2 087. المجموعات بٌن

 

1.019 

 

.370 
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 043. 43 1.834 المجموعات داخل

  45 1.921 المجموع

 طرق
 التدرٌس

 013. 2 026. المجموعات بٌن

 

.121 

 

.886 

 

 107. 43 4.580 المجموعات داخل

  45 4.606 المجموع

 المجتمع
  المحلً

 088. 2 175. المجموعات بٌن

 

1.012 .372 

 087. 43 3.723 المجموعات داخل

  45 3.898 المجموع

 نحو 0,05 المستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال أنه( 13) رقم الجدول من لنا تضحي   

 مستوى إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو الطبلب اتجاهات

 . المجاالت كافة فً الدراسة،

 : الرابعة الفرضٌة

 معوقات فً الطبلب اتجاهات بٌن( α =0.05) المستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال

 .السكن مكان إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة
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 one way analysis of) األحادي التباٌن تحلٌل اختبار استخدم الثالثة الفرضٌة صحة من للتحقق 

variance )التخصص طلبة ٌراها ماك العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو الطبلب اتجاهات فً للفروق 

 (.16) رقم الجدول فً واضح هو كما وذلك ، السكن مكان إلى تعزى

 

( 16) رقم جدول

 الطالب اتجاهات فً للفروق( one way analysis of variance) األحادي التباٌن تحلٌل اختبار نتائج
 .كنالس مكان إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو

 مجموع التباٌن مصدر المجال

 المربعات

 درجات

 الحرٌة

 اإلحصائٌة الداللة المحسوبة ؾ قٌمة المربعات متوسط

 046. 2 093. المجموعات بٌن الطالب

 

.535 

 

.590 

 

 087. 43 3.727 المجموعات داخل

  45 3.819 المجموع

 عضو

 هٌئة

 التدرٌس

 001. 2 001. المجموعات بٌن

 

.010 

 

.990 

 

 054. 43 2.337 المجموعات داخل

  45 2.338 المجموع

 األنظمة

 والقوانٌن

 203. 2 405. المجموعات بٌن

 

1.608 

 

.212 
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 126. 43 5.421 المجموعات داخل

  45 5.826 المجموع

 المساق

 المقرر

 039. 2 077. المجموعات بٌن

 

.903 

 

.413 

 

 043. 43 1.843 المجموعات داخل

  45 1.921 المجموع

 طرق

 التدرٌس

 147. 2 294. المجموعات بٌن

 

1.467 

 

.242 

 

 100. 43 4.312 المجموعات داخل

  45 4.606 المجموع

 المجتمع

 المحلً

 046. 2 093. المجموعات بٌن

 

.525 .595 

 088. 43 3.805 المجموعات داخل

  45 3.898 المجموع
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 نحو 0,05 المستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال أنه( 16) رقم لجدولا من لنا ٌتضح

 مكان إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو الطبلب اتجاهات

  السكن،

 : الخامسة الفرضٌة

 عوقاتم نحو الطبلب اتجاهات بٌن( α =0.05) المستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال

.  االنجلٌزٌة باللؽة الطالب معرفة إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة

 one way analysis of) األحادي التباٌن تحلٌل اختبار استخدم الرابعة الفرضٌة صحة من للتحقق 

variance )التخصص بةطل ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو الطلبة اتجاهات فً للفروق 

. (18) رقم الجدول فً واضح هو كما وذلك.  االنجلٌزٌة باللؽة الطالب معرفة إلى تعزى

 

 

 (18) رقم جدول

 نحو الطلبة اتجاهات فً للفروق( one way analysis of variance) األحادي التباٌن تحلٌل اختبار نتائج
  االنجلٌزٌة باللؽة الطالب معرفة ىإل تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات

 مجموع التباٌن مصدر المجال
 المربعات

 درجات
 الحرٌة

 اإلحصائٌة الداللة المحسوبة ؾ قٌمة المربعات متوسط

 011. 2 0.022 المجموعات بٌن الطالب

 

.122 

 

.885 

 

 داخل
 المجموعات

3.798 43 .088 

  45 3.819 المجموع
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 هٌئة عضو
 التدرٌس

 114. 2 0.228 المجموعات بٌن

 

2.326 

 

.110 

 

 داخل
 المجموعات

2.110 43 .049 

  45 2.338 المجموع

 األنظمة
 والقوانٌن

 153. 2 0.307 المجموعات بٌن

 

1.195 

 

.312 

 

 داخل
 المجموعات

5.519 43 .128 

  45 5.826 المجموع

 المساق
 المقرر

 020. 2 0.040 المجموعات بٌن

 

.462 

 

.633 

 

 داخل
 المجموعات

1.880 43 .044 

  45 1.921 المجموع

 طرق
 التدرٌس

 039. 2 0.780 المجموعات بٌن

 

.368 

 

.694 

 

 داخل
 المجموعات

4.528 43 .105 

  45 4.606 المجموع

 المجتمع
 المحلً

 110. 2 0.221 المجموعات بٌن

 

1.291 .285 
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 داخل
 المجموعات

3.677 43 .086 

  45 3.898 المجموع

 نحو 0,05 المستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال أنه( 18) رقم الجدول من لنا ٌتضح

 الطالب معرفة إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات فً الطلبة اتجاهات

 .  االنجلٌزٌة باللؽة

 : السادسة الفرضٌة

 معوقات نحو الطلبة اتجاهات بٌن( α =0.05) المستوى عند إحصابٌة لةدال ذات فروق توجد ال

 .العامة الثانوٌة معدل إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة

 one way analysis of) األحادي التباٌن تحلٌل اختبار استخدم الرابعة الفرضٌة صحة من للتحقق 

variance )التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو بةالطل اتجاهات فً للفروق 

 (.20) رقم الجدول فً واضح هو كما وذلك العامة، الثانوٌة معدل إلى تعزى

 (20) رقم جدول

 نحو الطلبة اتجاهات فً للفروق( one way analysis of variance) األحادي التباٌن تحلٌل اختبار نتائج
 .العامة الثانوٌة معدل إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما بٌةالعر اللؽة دراسة معوقات

 مجموع التباٌن مصدر المجال
 المربعات

 درجات
 الحرٌة

 متوسط
 المربعات

 اإلحصائٌة الداللة المحسوبة ؾ قٌمة

 056. 2 0.113 المجموعات بٌن الطالب

 

  

 086 43 3.707 المجموعات داخل
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  45 3.819 المجموع

 عضو
 هٌئة

 التدرٌس

 089. 2 0.187 المجموعات بٌن

 

  

 050. 43 2.160 المجموعات داخل

  45 2.338 المجموع

 األنظمة
 والقوانٌن

 109. 2 0.217 المجموعات بٌن

 

  

 130. 43 5.609 المجموعات داخل

  45 5.826 المجموع

 المساق
 المقرر

  2 0.040 المجموعات بٌن

.020 

 

  

 044. 43 1.881 عاتالمجمو داخل

 

  45 1.921 المجموع

 طرق
 التدرٌس

   067. 2 0.133 المجموعات بٌن

 104. 43 4.473 المجموعات داخل

 

  45 4.606 المجموع
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 المجتمع
 المحلً

  2 0.017 المجموعات بٌن

.008 

 

  

 090. 43 3.882 المجموعات داخل

  45 3.898 المجموع

 نحو 0,05 المستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق توجد ال أنه( 20) رقم الجدول من لنا ٌتضح

 الثانوٌة معدل إلى تعزى التخصص طلبة ٌراها كما العربٌة اللؽة دراسة معوقات نحو الطلبة اتجاهات

 . التخصص إلى تعزى المجاالت كافة فً العامة

 

 

 :والتوصٌات المقترحات

 : المقترحات

 بمعوقات ٌتعلق فٌما والعربٌة المحلٌة الجامعات فً العربٌة اللؽة طلبة على ىأخر دراسات إجراء

 . اللؽة هذه تدرٌس

 حٌث ؛ واإلعدادٌة الثانوٌة المرحلة فً العربٌة اللؽة تدرٌس معوقات على أخرى دراسات إجراء

 . للجامعة الربٌس الرافد تعد

 :  التوصٌات

 المبلبم التعزٌز وتقدٌم ، العربٌة اللؽة لدراسة العامة وٌةالثان فً المبدعٌن الطلبة اهتمام توجٌه-1

 .  فعلٌا ومتابعتهم العلٌا دراساتهم استكمال بعد نفسها الجامعة فً وعمل وتوظٌؾ مجانٌة منح من لهم
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 من مرحلة لكل مختصٌن وتعٌٌن ، جمٌعها المراحل فً العربٌة اللؽة مناهج فً النظر إعادة -2

 . ٌبلبمها ما تٌارالخ الدراسٌة المراحل

 للتعلم أهمٌة من لذلك لما ، العربٌة الجامعات فً للتدرٌس األولى اللؽة هً العربٌة اللؽة جعل-3

 .   األجنبٌة بالمصادر االستعانة مع ، بالقدوة

 التواصل لؽة لكونها الثانوٌة المرحلة فً تاما إتقانا اإلنجلٌزٌة للؽة الطالب إتقان ضرورة -4

 تدرٌس فً العالمٌة المستجدات على االطبلع فً العربٌة اللؽة طالب ٌساعد ذلك إن حٌث ؛ العالمً

 ؛ مجاله فً منها ٌتعلق ما وبخاصة ٌرٌدها التً المصادر إلى الرجوع معاناة من وٌخلصه اللؽات

 . المجاالت جمٌع فً نفسه تطوٌر على تساعده اإلنجلٌزٌة اللؽة فً الطالب تقوٌة إن حٌث

 " العربٌة اللؽة فً الجامعٌة الشهادة لحاملً التدرٌس ؼٌر جدٌدة عمل تمجاال خلق -5

 واالجتماعٌة واالقتصادٌة والنضالٌة والوطنٌة القومٌة اللؽة بؤهمٌة المحلً المجتمع توعٌة -6

 المدارس طلبة عند المخططة والندوات التوعٌة بث وكذلك

 إلعبلم وسابل فً وبخاصة المختلفة ةاألدبً المجاالت فً اللؽوٌة الطلبة إبداعات تحفٌز -7

 واالكتفاء للطالب المشتتة االختبلفات عن واالبتعاد العربٌة اللؽة تدرٌس طرق فً التجدٌد-8 

  والصرؾ النحو فً وبخاصة علٌها متفق بوجوه

 

: والمراجع المصادر قائمة

 .صادر دار:  بٌروت.  العرب لسان(. م1997) منظور، ابن*

 للصؾ اللؽوٌة التطبٌقات لكتاب تقوٌمٌة تحلٌلٌة دراسة( م1994. )مدمح عطا جبٌن، أبو*

 .ّعمان: األردنٌة الجامعة( منشورة ؼٌر) ماجستٌر رسالة. األردن فً األساسً التاسع
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:  اإلمارات.  الفبلح مكتبة. العربٌة اللؽة فً اإلبداعً التفكٌر ومهارات استراتٌجٌات(. 2011. )محمد عطا جبٌن، أبو*
 .العٌن

 الثانوٌة بالمرحلة اإلسبلمٌة التربٌة مواد تدرٌس معوقات ،(2010) أحمد بن صالح عفٌؾ، بن*

 :الرباط(. 2)ط. وثقافاتها العربٌة اللؽة وتعلم تعلٌم(. م1994. )هللا عبد بن المصطفى بوشوك،*

 .والنشر للطباعة العربٌة أطبلل

 ببلل محمد ترجمة( مترجم. )المتعددة تالذكاءا نظرٌة العقل، أطر(. م2004. )هوارد جاردنر،* 

 .الخلٌج لدول العربٌة التربٌة مكتبة: الرٌاض السعودٌة، الجٌوسً،*

 تدرٌس فً الثانوٌة بالمرحلة االنجلٌزٌة اللؽة معلمة إبداع معوقات ،(2008)  سلٌمان ؼازي بنت شٌرٌن الحربً،*
 جامعة منشورة، ؼٌر ماجستٌر رسالة المكرمة،  مكةب االنجلٌزٌة اللؽة ومعلمات المشرفات نظر وجهة من المادة

 .المكرمة مكة القرى، أم

  للمترجمٌن الدولٌة الجمعٌة. التطورات خضم فً المعاصرة العربٌة(. م2005). محمد خاقانً،*

  .  العرب 

 .2004(  الٌن أون إخوان)  منشورة مقالة ، ، هللا حفظها العربٌة اللؽة ركوة خٌري* 

  الدراسات مواد لتدرٌس الحدٌثة الطرق استخدام معوقات ،(2003) محمد الحص الرواضٌة،*

 البشرٌة الموارد ،تنمٌة دابرة  الكوٌت، جامعة التربوٌة، المجلة األردن، فً األساسً التعلٌم بمرحلة االجتماعٌة 
28/2/2006. 

 .المرٌخ دار: ٌةالسعود. والكبلم النطق واضطرابات اللؽة(. م1990. )خٌر محمد فٌصل الزراد،*

  .للنشر وابل دار: عمان األردن،. اإلبداع فً مقدمة(. م2002. )هاٌل نادٌا السرور،*

 ٌراها كما ومكة جدة  بمدٌنتً االبتدابٌة بالمرحلة االجتماعٌة المواد تدرٌس معوقات ،(1993)  محمد علً السلمً،*
  ةمك القرى، أم جامعة منشورة، ؼٌر ماجستٌر  رسالة المعلمون،

 .    المكرمة 

 .         بٌروت: الجدٌدة األفاق دار. األدبً النقد فً البنابٌة نظرٌة(. 3)ط(. م1985. )صبلح فضل،*

 . الحدٌثة والتقنٌة العربٌة اللؽة قانون(   2007. ) حٌدر  فرٌحات*

 رسالة عمان، سلطنة فً االجتماعٌة الدراسات مادة فً اإلبداعً التفكٌر معوقات ،(2001) علً خلٌفة المفرجً،*
  .عمان مسقط، قابوس، السلطان جامعة منشورة، ؼٌر ماجستٌر

(.   95 -77)  : األردنً العربٌة اللؽة مجمع ،:  العولمة وتحدٌات العربٌة اللؽة( .   2001)  علً نبٌل*
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  . األردن ، الشروق دار. التحول وقوى الثبوت قٌم(.  2007)  الموسى نهاد*

*Freeman, J. (1995). Comflicts in Creativity. European Journal of High Ability, 6,  188-200. 

*Gardener, H. (1983). Frames of Mind, New York: Basic Books Ch 2 

*Merritt, J.  (1972) The Reading Curriculum, London  University of London. 

http://www.edu.gov.sa/papers/?action=showPapers&id=1179* 

http:/www.voice of Arabic.ne* 

 

  :الدراسة مالحق

 التخصص طلبة ٌراها كما الخلٌل جامعة فً العربٌة اللؽة دراسة معوقات استبانة

 :ة/المحترم ة/الطالب حضرة

 اللؽة دراسة معوقات حول دراسة بإعداد جرادات إدرٌس. ود جبٌن أبو عطا.د  الباحثان ٌقوم

 المحاور، من مجموعة ستجد. أكادٌمٌة دراسة إلجراء وذلك التخصص طلبة ٌراها كما  -العربٌة

 بوضع األفضل البدٌل تختار أن نرجو بدابل، عدة سإال ،لكل األسبلة من مجموعة محور كل وعلى

 .سبالمنا المإشر تحت×  إشارة

 أنثى    ذكر :     الجنس

 سن  25 -29               سنة  21 -24:    العمر

 رابعة   ثالثة   ثانٌة :   الدراسٌة السنة مستوى

  مخٌم       قرٌة          مدٌنة : السكن مكان

 منخفضة    متوسطة    عالٌة:  اإلنجلٌزٌة باللؽة معرفتك

 فوق فما  65- 74  75 -84    84:   العامة الثانوٌة معدل
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 : -بالطالب المتعلقة المعوقات: أوال

 منخفضة متوسطة عالٌة الفقرة الرقم

    .تعلمهم على سلبا ذلك وتأثٌر بالطلبة الشعب اكتظاظ 

 بٌن نزاعات وجود  -تعلمه على للطالب األسرٌة التربٌة لنوع السلبً التأثٌر 
 .األسرة أفراد

   

    .العربٌة اللؽة مواد فهم فً للطلبة العام ستوىالم ضعؾ 

 حفظ إلى الطلبة ٌدفع مما بذاته قائما هدفا العالمات على الحصول اعتبار 
 واالطالع للبحث الحاجة دون للنجاح ضمانا المعلومات

   

    .للحصة المسبق بالتحضٌر اهتمامهم وعدم للتعلم الطلبة بعض دافعٌة تدنً 

    .تحقٌقها علٌهم التً التعلٌمٌة باألهداؾ طلبةال معرفة ضعؾ 

    .للنشاط العام والهدؾ تتناسب عملٌة مهارات تنفٌذ على الطلبة إمكانٌة ضعؾ 

 والبٌانات العملً بالنشاط المتعلقة األسئلة عن اإلجابة على الطلبة قدرة ضعؾ 
 .وكتابٌا شفوٌا علٌها الحصول ٌتم التً والنتائج

   

    أذكرها :ذلك ؼٌر 

 : -التدرٌس هٌئة بعضو المتعلقة المعوقات:  ثانٌا

 منخفضة متوسطة عالٌة الفقرة الرقم
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    .ٌدرسها التً المباحث وتعدد المدرس أعباء كثرة 

    .التخصص مادة فً المدرس ضعؾ 

    .األخرى النواحً من أكثر الحفظ على التركٌز 

    .موادال تدرٌس بأهداؾ المدرس اهتمام قلة 

    .المعلومات لتبادل اللؽات مدرسً بٌن التنسٌق 

    .واالطالع بالبحث االهتمام لزٌادة والعقوبات الحوافز نظام تفعٌل 

    .العملٌة بتطبٌقاتها االهتمام دون النظرٌة المادة على التركٌز 

    .االمتحانات-الطلبة لتقٌٌم واحد معٌار استخدام 

    .الوقت وتنظٌم الجٌد باالستذكار مدرسال اهتمام تشجٌع 

    .المحدد الوقت فً المقرر إنهاء بضرورة المدرس التزام 

    .المادة بمحتوى مرتبطة علمٌة مسابقات بعمل المبادرة 

    أذكرها: ذلك ؼٌر 

 : -والتعلٌمات باألنظمة المتعلقة المعوقات:  ثالثا

 منخفضة متوسطة عالٌة الفقرة الرقم

    .اإلبداع على المدرس حرٌة من تحد التً الرسمٌة والتعلٌمات القوانٌن كثرة 
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    .الطلبة لدى القرار صنع مهارة تنمٌة من تحد الجامعٌة التعلٌمات 

    .الطالب ٌحفظه ما على والتركٌز العملً الجانب تقٌٌم إهمال 

    .الطلبة نتائج نسبة خالل من المدرس عمل على الحكم 

    .التدرٌس طرق على المدرس تأهٌل فً الجامعات خطة عؾض 

    .مؤهلٌن ؼٌر مدرسٌن استخدام 

    .عمله فً واألصالة المرونة تراعً ال المستخدمة المدرس تقوٌم أسالٌب 

    أذكرها: ذلك ؼٌر 

 :المقرر بالمساق المتعلقة المعوقات:  رابعا

 منخفضة متوسطة عالٌة الفقرة الرقم

 المتاح الوقت كفاٌة وعدم المقررة والمراجع الخطة موضوعات طول 
 .لتدرٌسها

   

    .ومتسلسل مترابط بأسلوب المساق موضوعات عرض 

 لدى التفكٌر تنمٌة على تساعد التً المساق فً واألسئلة األنشطة توفر 
 .الطلبة

   

    .للدراسة الذهنٌة القوى تنمٌة على المساق محتوٌات مراعاة 

    .ذاتها فً ؼاٌة إتقانها ٌجعل الدراسٌة بالمادة المساق اهتمام 

    الطلبة على سلبا ٌؤثر النحو وبخاصة التراثٌة الكتب اعتماد 

    . القدٌمة الكتب فً ورد ما بعض وتحلٌل فهم صعوبة 

    .التطور عملٌة لمواكبة ومهاراتهم الطلبة تفكٌر بطرٌقة االهتمام 

    المقرر المنهج اختٌار فً لبةالط إشراك قلة 

    . بالفهم مقارنة الحفظ مواد كثرة 

    المقررات لبعض والموضحة المساندة الكتب إلى الطلبة إرشاد قلة 
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    .للطلبة النفسٌة بالناحٌة االهتمام 

    أذكرها: ذلك ؼٌر 

 :التدرٌس بطرق المتعلقة المعوقات:  خامسا

 منخفضة طةمتوس عالٌة الفقرة الرقم

    .بدائل عدة بٌن من للتدرٌس المناسبة بالطرٌقة المدرس معرفة ضعؾ 

    .التدرٌس فً الحدٌثة التقنٌات استخدام على المدرس قدرة ضعؾ 

    .المختلفة التدرٌس طرق على المدرسٌن بتدرٌب التدرٌب برامج اهتمام قلة 

 أسالٌب فً وبخاصة ٌةالعرب اللؽة إلى األخرى اللؽات من الترجمة ضعؾ 
 العربٌة اللؽة مدرس فً سلبا ٌؤثر الحدٌثة التدرٌس واستراتٌجٌات

   

    .الماضً العام فً الطلبة مع اتبعها التً التدرٌس لطرٌقة المدرس تكرار 

    .الحدٌثة المفاهٌم مع للتعامل الضرورٌة باالستراتٌجٌات المدرس ضعؾ 

 الحٌاة فً العملً التطبٌق إلى الكتب من ةالمهار بنقل المدرس اهتمام قلة 
 .الٌومٌة

   

    .الفردٌة والفروق الطلبة بمشاكل المدرس اهتمام ضعؾ 

    التدرٌس فً ومنهجها التراثٌة الكتب على العربٌة اللؽة مدرس اعتماد 

    التدرٌس طرٌقة فً سلبا ٌؤثر اللؽوي الثقافً الموروث تقدٌس 

 فً الجدٌدة األسالٌب على لالطالع العربٌة اللؽة مدرسل الفرصة إتاحة عدم 
 . العربٌة اللؽة تدرٌس
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 على سلبا ٌؤثر أجنبٌة لؽة ٌتقنون الذٌن العربٌة اللؽة مدرسً عدد قلة 
 . الحدٌثة البرامج من االستفادة من قدرتهم

   

    المدرسٌن بٌن التدرٌس طرق فً التؽاٌر 

    أذكرها: ذلك ؼٌر 

 

 :- العمل وسوق المحلً بالمجتمع المتعلقة المعوقات:  اسادس

 منخفضة متوسطة عالٌة الفقرة الرقم

    .العربٌة اللؽة مادة من للطالب األهل تخوٌؾ 

 حٌث من اللؽات لمواد نظرتهم خالل من الطلبة على لألهل السلبً التأثٌر 
 . العمل سوق توفر

   

    .اقتصادٌا مجدٌة ٌرغ العربٌة اللؽة مادة األهل اعتبار 

    .األهل توعٌة  على ٌنعكس مما المحلً المجتمع مع المدرس عالقة ضعؾ 

    .الجامعة  مع العمل وسوق المحلً المجتمع تواصل ضعؾ 

    اإلنجلٌزٌة اللؽة إتقان العمل سوق قبل من شروط وضع 

    . والخارج الداخل فً العربٌة اللؽة بأهمٌة التوعٌة ضعؾ 

    . المحلً للمجتمع أهمٌة أكثر أنه أجنبٌة لؽة ٌتقن من اعتبار 
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 اللؽة أهمٌة من ٌقلل اإلنجلٌزٌة باللؽة التطبٌقٌة المواد بعض تدرٌس 
 الناس نظر فً العربٌة

   

    العربٌة باللؽة اهتمامها من أكثر األخرى اللؽات بتدرٌس الجامعة اهتمام 

    طوٌلة قرون منذ الثباتو بالجمود العربٌة اللؽة وصؾ 

    العربٌة اللؽة صعوبة من األهالً بٌن الشائعة النظرة 

 أذكرها: ذلك ؼٌر 

 

   

 

 

 

 كامل عادل رواٌات فً له والمروي الراوي

 بنها جامعة  اآلداب كلٌة/ صدٌق سٌد صابر إٌمان .أ

 

 :       البحث ملخص

, والسرد والقصة, والخطاب القصة بٌن لةالحاص العبلقات شبكة فً الروابً المنظور ٌتحكم

 ٌسرد الذي هو فالراوي,  االضمنً والمإلؾ له والمروي الراوي من ٌتكون وهو, والسرد والخطاب

 خٌوط تنسج التً للمإلؾ الثانٌة األنا هو الضمنً والمإلؾ سماعها إلً له المروي وٌدعو,  الحكاٌة

 رواٌات على تطبٌقٌا له والمروي الراوي دارسة إلً البحث هذا فً عمدت وقد. فٌها وتتحكم الحكاٌة
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 فؤحٌاناًال  الرواٌات فً التببٌر أنماط فً  ٌنوع الراوي أن ووجدت نظرٌا استعراضهما بعد كامل عادل

 فً التببٌر أو الخارجً التببٌر ٌستخدم أخرى وأحٌاناًال ,  بالشخصٌات وٌتوحد الداخلً التببٌر ٌستخدم

 كان فعندما,  ٌحتله الذي الموقع حسب شكلٌن كامل عادل رواٌات فً له يالمرو واتخذ.  الصفر درجة

ا كان الربٌسً له المروي هو و الحكاٌة، خارج له المروي ًاٌل  موقعا احتل عندما ،و ممسرح ؼٌر له مرو

 . ممسرحاًال  له مروٌاًال  أصبح الحكاٌة شخصٌات من شخصٌة وأصبح داخلٌا،

 : المفتاحٌة الكلمات

 :Narrator يالراو          

( :   الداخلٌة النظر وجهة)  والشخصٌات الراوي توحد -1

 ( :  البلتببٌر)  الصفر درجة فً التببٌر -2

 :  الخارجٌة النظر وجهة -3

 : والعرض السرد تداخل -4 

:  السٌنمابً المونتاج و الحر التداعً تقنٌة  -5

  :Narrataire   له المسرود"  له المروي " 

 : الممسرح ؼٌر هل المروي ـــ1

 : الممسرح له المروي ــ 2 

 والباحثون، النقاد وأهمله الدارسون، تناساه  ألدٌب الروابى الخطاب درس على الدراسة هذه تقوم  

 هو جدٌدٌن، وفكرٍر  لثقافةٍر  مإسسٍر  ببٌانٍر   الثانٌة رواٌته صّدر أدٌب أهمٌته، من بالرؼم مجهوال فؽدا

 . كامل عادل األدٌب
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 :  لروائًبا التعرٌؾ

 عام الحقوق كلٌة فً وتخرج ،1916 نوفمبر من والعشرٌن السابع فً القاهرة فً كامل عادل ولد

 لقراءة للتفرغ  الفرصة له فسنحت المحامٌن، بنقابة التحاقه وبٌن بٌنه سنه حداثة حالت وقد ،1936

 قرأ وقد الحقوق، بكلٌة االلتحاق على أجبره والده ولكن صؽره، منذ لؤلدب عاشقٌم  محبٌم  فهو ، اآلداب

ا  . األدبٌة ملكته فنمت والعالمٌة؛ العربٌة اآلداب من كثٌرًال

 فً الجماعة هذه أعضاء من أصدقاءه سبق وقد الحرافٌش، جماعة أعضاء أحد كامل عادل وكان

 فبران" و ،1938 عام"  كهول شبان"  منها  الذاتٌة نفقته على مسرحٌات عدة فنشر األدبٌة، أعماله نشر

ا نشر كما ،1941 عام"  عنتر وٌك"   مسرحٌة ثم" مركبال  المقتطؾ مجلة فً القصٌرة القصص من عددًال

 نشرت التً"  ورماد ضباب"  القصص هذه أهم ومن ،( 1945 -1940) الماضً القرن من األربعٌنٌات فً

 . 1943 ٌناٌر فً

 استوحى التً"  شعاع من ملك"  األولى برواٌته األدبٌة األوساط فً كامل عادل اسم ارتبط وقد

 استحسان نالت وقد ،1941 عام للجامعٌٌن النشر لجنة ونشرتها ، الفرعونً التارٌخ من موضوعها

 نجٌب نال حٌن فً ،1943 عام العربٌة اللؽة مجمع مسابقة فً األولى بالجابزة وفازت والنقاد، األدباء

 . 1942 عام"  األكبر ملٌم"  رواٌة رنش ثم" .  طٌبة كفاح"  رواٌته عن الثانٌة الجابزة  محفوظ

 بعد ثراءًال  منها لٌحقق المحاماة إلى واتجه الكتابة، عن كامل عادل انقطع الفٌاض اإلبداع هذا وبعد   

 " . األكبر ملٌم"  رواٌته عن جابزة منحه العربٌة اللؽة مجمع رفض أن وبعد ، األدب جدوى فً تشككه

 على مناوشة"  و"  والربط الحل"  رواٌتً فكتب ؛ أخرى رةم اإلبداع إلى كامل عادل رجع وقد   

 ضمن"  محفوظ نجٌب"  الراحل األدٌب واحدٍر  مجلدٍر  فً  الرواٌتٌن  هاتٌن بنشر قام وقد ،" الحدود

 كانت الكتابة إلى كامل عادل عودة أن  محفوظ  محفوظ نجٌب ذكر وقد ، 1993 عام الهبلل رواٌات
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 الرواٌتٌن، هاتٌن كتابة تارٌخ ٌعرؾ الذي الوحٌد هو صالح توفٌق نمابًالسً المخرج وأن لهم، مفاجبة

بالمخرج اتصلت وقد خاصة، زٌارات الستٌنٌات فً ٌزوره كان ألنه  توارٌخ لمعرفة صالح توفٌق ُُط

 بؤٌة بإمدادى تسعفه لم ذاكرته ولكن تنشر، لم أخرى رواٌات هناك كانت وإذا الرواٌتٌن، هاتٌن كتابة

 اتصلتُط  كما الحرافٌش، جماعة عن شٌباًال  ٌتذكر ٌعد ولم عمره، من التسعٌن جاوز قد فهو معلومات،

 وأدبه كامل عادل بحٌاة إلماماًال  الناس أكثر صالح توفٌق المخرج أن فؤكدت محفوظ نجٌب بزوجة

 . 1995 عام أمرٌكا إلى سفره منذ كامل عادل بعابلة صلتها  انقطعت فقد هى أما ، القوٌة لصداقتهما

 بجابزة محفوظ نجٌب فوز هو الكتابة إلى كامل  عادل عودة فً السبب أن عندى الظن جحوأر

 قوٌة صداقة عبلقة األدٌبٌن بٌن جمع وقد أخرى، مرة الكتابة إلى العودة على ذلك شجعه ربما إذ نوبل،

 فكارٌم أ بٌنهما جمعت ؛إذ أدبهما على العبلقة انعكست وقد الحرافٌش، إلى محفوظ نجٌب انضم أن منذ

 عادل فكتب األدٌبٌن، على التارٌخً اإلبداع سٌطر إذ إبداعهما؛ فً نرى كما مشتركة  أدبٌة ومٌولٌم 

" األقدار عبث"  وهى رواٌات، ثبلث محفوظ نجٌب وكتب ،1941 عام"  شعاع من ملك"  رواٌته كامل

 فكتب الواقعً، بداعاإل فً شرعا ثم. 1944 عام"  طٌبة كفاح" و ،1943 عام"  رادوبٌس"  و ،1939 عام

ا محفوظ نجٌب وكتب ،" والربط الحل"  و"  األكبر ملٌم"  رواٌتً كامل عادل  الواقعٌة  الرواٌات من عددًال

 نجٌب وكتب ،"  الحدود على مناوشة"   كامل عادل فكتب التجرٌبٌة، الرواٌة إلى اتجها ثم المعروفة،

 . 1961 عام"  والكبلب اللص"  مثل الرواٌات من عدداًال  محفوظ

 كبٌراًال  تؤثٌراًال  أثرت األدٌبٌن بٌن الصداقة أن تلٌفونٌة محادثة فً حافظ صبرى الناقد لً ذكر وقد

 كما كامل، عادل شخصٌة هى"  الثبلثٌة"  فً القبطً فشخصٌة الوقت، ذلك فً محفوظ نجٌب فكر على

 أن بعد أخرى مرة ابةالكت إلى العودة كامل عادل محاولة حول تدور ،1965"  الشحاذ"  رواٌة أن ذكر

 . اعتزلها

: Narrator الراوي
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 حكاٌة، كل ففً ، راوي دون حكاٌة ال" ،ألنه الرواٌة فً الربٌسٌة الشخصٌة هو أوالسارد الراوي

(. 1) ."به ٌروٌها الذي بالشكل سماعها إلً له المروي وٌدعو الحكاٌة، ٌروي متكلم قصرت، مهما

م الحكاٌات فجمٌع  وبذلك ،(2)"هو" أو"  أنا"  المتكلم هذا كان سواء المتكلم وعً خبلل تمر وكؤنها تُطقَمدَّي

 صوت وال إطبلقاًال، المإلؾ صوت نسمع أال ٌمكن إذ"  الرواٌة محور هو الراوي صوت ٌكون

 المإلؾ عن السارد أو الراوي نمٌز أن ٌجب لذلك( 3)" رواٌة التوجد سارد بدون ولكن الشخصٌات،

 ،(4) ."الكاتب طرؾ من ومتبنى مخلوق دور ولكنه...  الكاتب أبداًال  لٌس فالسارد"  بٌنهما نخلط وال

 ما وٌرصد ٌعً والراوي وتفكر، وتتحدث تعمل فالشخصٌات"  الشخصٌات عن كذلك الراوي وٌتمٌز

(.  5)" ٌعرضه ثم به وماتتناجى فٌه تفكر وما تقوله وما الشخصٌات تفعله

 القصة فً الحساسة الشخصٌة"   لوبوك ٌعتقد كما  ووه ،(6)بالسرد ٌقوم الذي الشخص هو فالراوي

 وهنا( 7)القارئ عن نٌابة والشعور النظر لمهمة كلٌاًال  كُطرس فقد,  تماماًال  ذاتٌاًال  لٌس,  حوله تتمحور والتً

 اإلحساس هذا ونقل,  القارئ عن نٌابة والشعور بالنظر مكلؾ فهو,  الراوي وظابؾ إلً لوبوك ٌشٌر

 . السردو بالوصؾ إلٌه والشعور

 هذه تكون وقد,  والمنظور,  التببٌر و,  النظر ووجهة,  الرإٌة مثل مصطلحات بالراوي اقترن وقد

 الختبلؾ المسمٌات واختلفت,  للقصة الراوي عرض طرٌقة هو,  واحد مدلول على دالة المصطلحات

 لكل تارٌخٌاًال  تطوراًال  تالمسمٌا فً التؽٌر ٌكون وقد,  المصطلحات هذه فٌها نشؤت التً والثقافات الببلد

( 8)المصطلحات هذه عن الحدٌث بصدد هنا ولٌست,  قبله عما مصطلح

 والوجود والوصؾ السرد على عالٌة بقدرة شًء بكل العلٌم الراوي نوع من كان إذا الراوي وٌتمتع

(. 9) اآللهة إال بها ٌتمتع ال بقدرة ٌتمتع فهو مكان كل فً
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, واألحداث له المروي بٌن(  Mediacy(. ) 10) التوسط فً الراوي وظٌفة وتكمن

 والفعل( 13)والمراقبة والعرض (.12)األقوال إنتاج أٌضا مهامه ومن(. 11) ,سرده أو الؽٌاب بنقل فٌقوم 

 هو الراوٌة فً المتكلم" باختٌن ٌصرح كما أٌدٌولوجٌة وظٌفة فللراوي ذلك عن فضبل (.14) والتؤوٌل

 تعددت وقد(. 15)" أٌدٌولوجٌة عٌنة دابما هً وكلماته,  أٌدٌولوجٌا منتج,  مختلفة وبدرجات,  دابما

(.   16) المنظورات أو السردٌة النظر زواٌا أو الرإى تعدد بمقدار السرد أسالٌب

 المإلؾ ٌصنعها متخٌلة، شخصٌة وهو,  وصوتها الرواٌة محور هو الراوي أن إلً ذلك من نخلص

 الشخصٌات باقً ذلك فً شؤنه ورق من كابن أو متخٌلة صٌةشخ فهو" , والقصص السرد مهام لتتولً

 وتمرٌر,  الحكً سرد فً عنه لتنوب الحكابى عالمه ٌإسس وهو المإلؾ بها ٌتوسل,  األخرى الروابٌة

 هذا فً ٌندرج الخطاب كان إذا,  ٌروي ما بواقعٌة اإلٌهام لعبة ممارسة وأٌضاًال ,  األٌدٌولوجً خطابه

(. 17)"االتجاه

 ,ؼٌره قصة أو قصته ٌحكً,  الرواٌة شخصٌات إحدى راويال ٌكون

 اسم للراوي ٌكون أن ٌشترط ال"  أو, اسماًال  وتحمل السرد فً ظاهرة واضحة شخصٌة ٌكون وقد 

(. 18" ) المروي بوساطته  ٌصوغ   ,ما بضمٌر ٌستعٌن أو بصوت ٌتقنع بؤن ٌكتفً فقد, متعٌن

 تبعد كما, وخارجٌاًال  داخلٌاًال  التببٌر أو النظر وجهات فً التؽٌر له تتٌح مختلفة مواقع الراوي وٌحتل

 والمسافة التببٌر فً التؽٌر هذا وسؤتناول(.19) األخرى الرواٌة شخصٌات وبٌن بٌنه تقرب أو المسافة

 . كامل عادل رواٌات فً التفصٌل من بشًء

  : كامل عادل رواٌات فً الراوي
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 خارج فهو,  الؽابب بضمٌر الحكاٌة ٌنقل,  اتهشخصً عالم خارج كامل عادل رواٌات فً الراوي

 (.21)" القصة ؼٌري   –القصة خارج"  جٌنٌت بتعبٌر أو(. 20) الحكً برانً,  إلٌها ٌنتمً وال الحكاٌة

 وٌصؾ األحداث وٌصور الحكاٌة ٌسرد الذي فهو,  المستمر بوجوده نشعر,  ممسرح ؼٌر راوي وهو

 وال السرد بزمام وٌمسك,  أحاسٌسها و وأفكارها خصٌاتالش بؤفعال علٌم راوي وهو,  الشخصٌات

 .  العرض بؤسلوب ٌسمونه ما وهو وساطة دون نفسها عن تعبر أن للشخصٌات لٌسمح إال ٌتركه

, بالشخصٌات وٌتوحد الداخلً التببٌر ٌستخدم فؤحٌاناًال  الرواٌات فً التببٌر أنماط فً الراوي وٌنوع

 .  الصفر درجة فً التببٌر أو ارجًالخ التببٌر ٌستخدم آخرى وأحٌاناًال 

( :   الداخلٌة النظر وجهة)  والشخصٌات الراوي توحد -1

 أو,  مع الرإٌة علىه ٌطلق ما,  وهذا فٌه وتفكر,  به تشعر ما لٌنقل الشخصٌات مع ٌتوحد الراوي

 فالراوي. (23) وعٌه شاشة على معكوساًال  التخٌلٌة الشخصٌات عالم نرى إذ(. 22) الداخلٌة النظر وجهة

 دورٌت ٌسمٌه ما وهذا,  بوضوح له تقول أن دون به تشعر عما وٌكشؾ, الشخصٌة فً للذوبان ٌستسلم

(. 24" ) السٌكولوجً المحكً":  كوهن

 لٌس" فـ, إلخناتون الرواٌة شخصٌات بعض افتقاد لسانه على" شعاع من ملك" راوي ٌعرض

 المعلومات فكل, السردٌة المعلومة تبلٌػ من كنهاتم بها خاصة قناة الؽابب بضمٌر السرد فً للشخصٌة

 الشخصٌة كانت أو(  focalis ateur )  المببرِّر  هو كان سواء,  الراوي طرٌق عن القارئ إلً تنتهً

 ذهب من قصر فً حبٌسة نفسها وجدت التً األسٌوٌة زوجته منظور من إخناتون افتقاد فٌعرض(.25)

 علىه ٌطلق وما وهو,  خطابه فً مذاباًال  الداخلً الزوجة خطاب اويالر فٌسرد, لماماًال  إال زوجها ترى ال

 ٌقنعها وهو,  أبوها به مناها الذي الضخم العز هو هذا أٌكون:" "  قاببل ،(26) "المسرود المونولوج" كوهن
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 الذي اإلله فرعون لتتزوج متوحشاًال  آسٌوٌاًال  أمٌراًال  ٌكون أن ٌعدو ال الذي عمها البن مٌلها عن بالتخلً

 أو,  وعٌها خبلل من نرى التً(. 28) العاكسة الشخصٌة هً هنا والزوجة ،( 27")؟ الملوك جباه له رتخ

" ٌرى؟ من" بٌن التمٌز نجد وهنا, الراوي لسان على لكن, نظرها وجهة خبلل من

 وجهة لعرض الحر المباشر ؼٌر األسلوب الراوي استخدم فقد( .  الراوي")  ٌتكلم؟ من"و(  الزوجة)  

 . بٌنهما الفاصلة المسافة وتُطلؽى الشخصٌة مع ٌتطابق الراوي ٌجعل مما,  الزوجة الداخلٌة ظرالن

 افتقادها ،وٌكشؾ  بنفرتٌتً ٌتوحد إلخناتون افتقادها وسرد,  اآلسٌوٌة بالزوجة الراوي توحد وكما

, له المروي وبٌن بٌنه ضمنٌاًال  حواراًال  ٌقٌم فالراوي ," فرعون دها ماذا" الراوي ٌتساءل ثم ، إلخناتون

 سرد فً إخناتون افتقاد على المتعددة الداخلٌة النظر بوجهة اإلجابة التماس على وٌساعده ٌسؤله

 من اإلجابة التماس عن عجز ما بعد فهو(. 29) أخرى إسهامات من إسهام مجرد فٌه معرفته حواري

 .  الجواب منه ملتمسا سمنكرع إلً أسرع نفرتٌتى

 فً سمنكرع نظر وجهة نقل فً الراوي وٌبدأ(. 30")سمنكرع صدٌقه ٌد فً تاحهمؾ هذا فً السر لعل"

 ضحكته تعد فلم,  فرعون طبٌعة فً خفٌاًال  تؽٌراًال  الصدٌق هذا لحظ:"  فٌقول,  الجدٌدة إخناتون حالة

 حٌال بؤننا ٌخبرنا الراوي(. 31..." ) والتشاإم السوداء السخرٌة من ومضات فٌها جدت بل بالبشر تفٌض

 ولكن,  سمنكرع من المعرفة ٌتلمس أنه أخبرنا أن بعد"  الصدٌق هذا لحظ"  بقوله سمنكرع نظر هةوج

 أخطؤ إذا خطؤه ٌوضح كان بل,  نظره وجهة عن التعبٌر فً الكاملة الحرٌة لسمنكرع ٌترك لم الراوي

 الراوي فٌوضح,  إخناتون ثقة عن بعٌداًال  بات أنه سمنكرع شعر عندما حدث مثلما , األحداث تؤوٌل فً

, سمنكرع نظر وجهة حٌال أننا الراوي وٌإكد,  ذلك عكس الحقٌقة وكؤن"  له خطر ما هذا" بقوله خطؤه

 مثلهما الملك خان أن بعد الجدٌد الجو هذا على دخٌبلًال  صار قد أنه سمنكرع رأي هكذا:" فٌقول

(. 32)"المشتركة
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 لما مراقب البد فهو,  نظرها وجهة عن تعبر الشخصٌة ترك وإن حتى,  السرد بزمام ٌمسك الراوي

 افتقده فهل"  إخناتون عن سمنكرع انصرؾ أن بعد فٌتساءل,  الفرصة له سنحت كلما علىه معلق,  تقول

(. 33)"سمنكرع ٌدعى شخصاًال  ما ٌوم فً ٌعرؾ ٌكن لم وكؤنه هذا من شًء ال ؟ طلبه فً فؤرسل فرعون

 ٌكون أن وٌرفض,  فرعون تطور تؤوٌل فً ارفٌح,  سمنكرع إلً أخرى مرة النظر وجهة وتعود

 أعلمته إذا إال الشخصٌة ٌصدق ال فالقارئ القارئ ٌصدقه حتى ذلك وٌعلل, السبب هو والملك السلطان

 السلطان ٌفسده الذي النفر من ٌكن لم فالملك(. " 34) نظرها وجهة فً المنقولة المعرفة إلٌها انتهت كٌؾ

 علىه طؽت قد سورته إن ٌقال حتى السلطان هذا ٌباشر ٌكن لم أنه ثم,  األوابل ألصدقابه ٌتنكر فٌجعله

(.  35")أمٌر وهو حٌاته عن مظاهرها فً تختلؾ تكن لم فرعون وهو الملك حٌاة أن بل منه بالرؼم

 طبٌعة فً التبدل مرد هو هذا ٌكن لم فإذا"  واحد صوت فً وسمنكرع الراوي من كل وٌتساءل   

 صدٌق وال الٌوم فؤصبح,  أصدقابه سبٌل فً نفسه ٌفنً الملك كان لقد  ؟ المرد ونٌك فما ومسلكه الملك

 وجهة عن فٌعبر,  شاء متى بالشخصٌة الراوي وٌتوحد تُطلؽى فالمسافات(. 36) فرعون دها فماذا,  له

 ساعده كما(. 37) والثقة السلطة من بنوع ٌتكلم علٌم راوي أنه ذلك فً وٌساعده وأحساسها نظرها

(. 38) الخاصتٌن ونبرته بوعٌه صٌاؼتها وإعادة الشخصٌات أصوات تمثل على الؽابب رضمً

  ( : - الالتبئٌر)  الصفر درجة فً التبئٌر -2

 الشخصٌات نفوس فً التؽلؽل على قادراًال  شًء بكل علٌماًال  ٌكون عندما تببٌر البل الراوي ٌستخدم

 رواٌة فً والنملة إخناتون على التببٌر ببٌر،الت من النوع هذا وأمثلة,  الخارجً مظهرها ٌعرؾ كما

 محملة وهً, األبدي دبٌبها تدب النمل من قافلة السطح سور على نظره واسترعى" ،" شعاع من ملك"

 نبذتها وكؤنما الطرٌق جانب إلً مطروحة,  الركب عن متخلفة كانت نملة ثمة ولكن,  األسبلب بشتى
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 من صدر نملة كل تودعه أن البد الذي الخالد السر بذلك لٌهاإ لٌوسوسن إال ٌقربنها فما,  زمٌبلتها

 النظر بوجهة ٌتمتع علٌم راوي هنا الراوي(. 39" )... السٌر تستؤنؾ أن قبل جنسها بنات من تصادفه

 إال ٌقربنها فما " و"  األبدي دبٌبها تدب"  تعلٌقاته خبلل من بوجوده ،ونحس شًء بكل المحٌطة

 .  ولؽته النمل بحركة علم على فالراوي"  الخالد سرال بذلك إلٌها لٌوسوسن

 لٌكشؾ" والسرد العرض أسلوبً مازجاًال  معا والنملة بإخناتون اإلحاطة من تمكن علٌم الراوي وألن

 ٌقول(. 40)" عنها الراوي كبلم خبلل ومن المباشرة بالرإٌة,  الخارج ومن الداخل من الشخصٌة للقارئ

 ألقت قد ورآها ؟ أختاه ٌا متخلفة بالك ما:قاببل ٌحدثها وهو,  المنبوذة نملةال على الفتى حدب:"  الراوي

 النملة صدٌقته أن أدرك ما وسرعان,  جواره إلً تسترٌح ثم قلٌلة خطوات تدفعه,  بجانبها حملها

 بحملها السٌر لمواصلة تؤتٌها التً المحاوالت وكانت, قافلتها مبلحقة من ٌمنعها بما ساقٌها فً مصابة

 عن شًء كل ٌعرؾ فهو,  الصفر درجة فً التببٌر الراوي استخدم(. 41") ... النحٌل الفتى قلب تدمً

 ،"وخشٌة تردد فً الورقة عن النملة نزلت" ،" النحٌل الفتى قلب تدمً"  أحساسهما,  والنملة إخناتون

" متصبلًال  كان إذا إال طرٌقها تعرؾ ال فهً" "،"ساقٌها فً مصابة النملة صدٌقته أن أدرك"  وأفكارهما

 حرص فً النملة علىها وضع,  الشجر أوراق من ٌابسة بورقة عثر حتى ٌبحث فراح"  وأفعالهما

 سلوك سرد فً الراوي وٌستمر"  المدٌنة إلً فدلفت... السر كلمات تبادلت أن لبست ما ولكنها" ،"شدٌد

 فهو, المقطع نهاٌة حتى, جٌنٌت بتعبٌر( 43)الصفر درجة فً التببٌر أو(. 42)البلتببٌر  مستخدماًال  إخناتون

 كما والحٌوان الطٌر من أصدقابه مع تعامله ومظاهر الخارجً إخناتون سلوك ٌعلم, شًء بكل ٌحٌط

.   وأحساسه مشاعره وٌرصد أفكاره فٌحلل,  داخله فً ٌؽوص

  : - الخارجٌة النظر وجهة -3
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 سلوكها مظاهر وٌسرد الخارج من ةالشخصً ٌصؾ عندما الخارجٌة النظر وجهة الراوي ٌستخدم

 أن خالد اعتاد"  الراوي ٌقول"  األكبر ملٌم"  رواٌة فً خالد على التببٌر فً نرى مثلما,  أقوالها ٌنقل أو

 هذه. مثبل رواٌة قراءة إلً الناس ٌدفع ما ٌفهم ال فهو الخٌال، وآثار األدب ٌكره أنه وآن آن بٌن ٌصرح

 ذي كل أمام مبسوطة والحٌاة ، الحٌاة من صادقة صورة تكون أن تعدو ال وجوهها أحسن على الرواٌة

 ٌتمثل خارجً تببٌر طرٌق عن األدب جدوى بعدم ومعتقداته خالد أفكار ٌنقل الراوي(. 44) ..."عٌنٌن

 الرواٌة أن ٌرى فخالد خاصة؛ والرواٌة األدب فً خالد نظر وجهة وٌعرض,  خالد أقوال نقل فً

 ٌعٌش وأن ، كتاب فً ٌقرأها أن من بدال الحٌاة ٌرى أن ٌستطٌع وهو,  اةالحً من صادقة صورة

 فكرٌة مسافة على والراوي,  األدب ٌكره فهو لذلك,  الرواٌة كاتب من وساطة ببل الحقٌقة فً التجربة

 .األدب إلً نظرته فً خالد ٌوافق ال فالراوي"  أكثر ٌؽالً"  لفظة ذلك على والدلٌل,  خالد عن بعٌدة

 فكرة خالد إلً فٌنسب,  خالد فكر ٌنقد حتى للراوي الفرصة وخالد الراوي بٌن المسافة هذه تاحتوأ

 كل معرفة على الراوي حرص شدة فمن,  النفس علم من ذلك فً السبب وٌلتمس,  األدب جدوى عدم

 كره سبب عن نفس عالم وٌسؤل,  أحواله إلٌها تُطصٌر التً والنتابج األسباب ٌتقصى,  خالد عن شًء

  خالد خجل إلً السبب النفسً العالم وٌرد,  بطلها هو ٌكون رواٌة ٌقرأ أن ورفضه ، لؤلدب خالد

 أمور من فٌها ما فتظهر,  األدٌب مجهر تحت الحقبة هذه توضع أن وٌخشى,  حٌاته من حقبة من

 .  مخجلة

  : - والعرض السرد تداخل  -4

 كما الشخصٌات من وٌسمع ٌرى له المروي ويالرا فٌه ٌترك لؤلحداث مباشر تقدٌم هو العرض

( 45) األحداث له ٌلخص الذي الراوي بصوت له للمروي مقدم حدٌث فهو السرد أما الدراما، فً

 فكان, العرض تقنٌة استخدم كما وأقوالها الشخصٌات أفكار عن للتعبٌر السرد تقنٌة الراوي فاستخدم
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 هذه ٌورد أنه إال(. 46) منقول خطاب فً نفسها عن  التعبٌر فً الحرٌة الروابٌة للشخصٌات ٌترك

(. 47) المتكلم وتحدد سماتها على تُطعرفنا وصفٌة بجمل ملحقة الشخصٌات ألقوال المباشرة الخطابات

 فقد"  الحدود على مناوشة" و"  والربط الحل" رواٌتا أما.  " األكبر ملٌم"  و"  شعاع من ملك" رواٌتً فً

,  سردٌة مقاطع إلً فقُطسمتا,  السابقتٌن الرواٌتٌن فً كما فصول إلً ولٌس ، مرقمة مقاطع إلً قُطسمتا

 الحل" رواٌة فً واسع بشكل العرض تقنٌة استخدام برز وقد, والعرض السرد بٌن تجمع وأخرى

 إلً الشخصٌات بٌن حوار شكل فً العرض ٌبدأ ثم قصٌرة سردٌة بفقرة المقطع ٌبدأ فؤحٌاناًال " والربط

 عن التمٌٌز وٌكون,  المتكلمة الشخصٌة إلً تشٌر عبلمات أي من خالٌاًال  حواراًال  وٌكون ،المقطع نهاٌة

 اللؽوٌة األشكال الروابً الهجٌن التركٌب فً  ٌمتزج ال إنه"  ، نظرها ووجهة الشخصٌة لهجة طرٌق

 لمالعوا إلً النظر وجهات بٌن تصادم شًء كل قبل فٌه ٌتم إنما,  فقط وسماتهما وأسلوبٌن للؽتٌن

(. 48)"األشكال هذه فً الكامنة

 ؼٌر ستكون فالقصة"  األٌدٌولوجً، الراوي موقؾ العرض مع المتداخل السرد من ونستشؾ

 القٌم نظام من بٌنة على فقط لٌس ٌجعلنا الذي السرد من الضروري المقدار على تحتو لم إذا مفهومة

 األقل على مإقتة بصورة وذلك القٌم نظام قبول فً راؼبٌن ٌجعلنا ولكن,  معناه السرد ٌعطً الذي

"(49 .)

 الذي"  والربط الحل"  رواٌة من عشر الثانً المقطع,  والعرض السرد بٌن تجمع التً المقاطع ومن

 لحضوره أسفه فٌبدى حسٌن علىهم وٌدخل:  "الراوي ٌقول,  عدابٌة عبلقة من األسرة إلٌه آلت عما ٌعبر

 أرضه له ترد أن راجٌاًال  الخصام على الود تؽلٌب األخٌرة للمرة ودي أنه عذره ولكن,  البق ؼٌر وقت فً

,  حسٌن ابنها على بدورها الوالدة وتثور... تراب من حفنة عندي لك لٌس. معتز وٌنفعل.  بالحسنى

(. 50)" الحجرة من تطرده ثم أخٌه على لئلجهاز عامداًال  ٌسعى بؤنه وتتهمه
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, القصة ؼٌري علٌم راوي أنه إلً باإلضافة فهو,  فابقة بقدرات ٌتمٌز المقطع هذا فً الراوي

 المقطع ٌبدأ فالراوي الخطابٌة، األسالٌب ٌنوع و السرد و العرض بٌن ٌجمع فإنه السرد بزمام وٌمسك

 فٌؤسؾ ؛ مباشرة أخٌه من تماضر طبلق بعد أمه و أخٌه على حسٌن دخول لحظة ٌسرد هو و بصوته

 ٌنقل الذي هو الراوي و ، بالحسنى أرضه ٌؤخذ أن فً بٌرغ لكنه و البق، ؼٌر وقت فً لحضوره

 الخطاب صٌؽة فً حسٌن و معتز الدكتور بٌن الحوار ٌنقل ثم ، حر مباشر ؼٌر بؤسلوب حسٌن كبلم

(. 51) الحٌاد و الموضوعٌة من درجة بؤقصى لٌتمتع المباشر

 على تدل عبلمات وأي القوسان و التنصٌص عبلمات و القول فعل منه ٌؽٌب الحوار هذا فً و

 أٌهما على للتعرؾ مساعدة أي ٌقدم ال فالراوي أخرى، شخصٌة كبلم انقطاع و الكبلم شخصٌة تولً

 ٌمنى ترى و لهجتها، و الشخصٌات ألفاظ طرٌق عن التمٌٌز له للمروي ٌترك و ٌسمع، أٌهما و ٌتحدث

 الشخصٌات أصوات على لراويا موقع بانفتاح أي بدٌمقراطٌته، فنٌته ٌكتسب السردي القول" أن العٌد

 المختلفة منطوقاتهم لنا ٌقدم و بهم، الخاص التعبٌر حرٌة لهم فٌترك الضمنً، السامع صوت فٌها بما

(.  52)"التعبٌر و النطق حرٌة قوامه عمٌق سٌاسً طابع عن الفنً ٌكشؾ بذلك و المتناقضة و والمتفاوتة

 إلً ٌنتقل ثم تحرٌؾ، دون كبلمها ،ونقل نفسها عن تعبر الشخصٌات ترك ؛إذ الراوي فعله ما وهذا

 تتدخل و"  حر مباشر ؼٌر بؤسلوب األخوٌن بٌن الحوار فً نظرها وجهة عن ٌعبر و هانم خدٌجة

 المباشر ؼٌر األسلوب ٌستخدم ثم"  ؟ مرٌض أنه عنه ؼاب هل,  األكبر األخ خطاب هكذا لٌس الوالدة

 كؾ على الوظٌفة هذه ٌجعل بعٌنه هذا إن ٌقول و ٌقهقه اًال حسٌن لكن و"  الوظٌفة عن حسٌن كبلم وٌكثؾ

 األسلوب من ٌتنقل فالراوي.... "  إلبدالها الصبلت توطٌد و المساعً بذل بسبٌل فهو لذلك..  عفرٌت

ًّ  ترد أن علٌك و,  وظٌفتك إلٌك أعٌد أنذا ها"  بسهولة المباشر األسلوب  إلً المباشر ؼٌر "  مالً عل

"  حر، مباشر ؼٌر و,  مباشر ؼٌر  إلً مباشر خطاب من و,  الحوار  إلً السرد من بسهولة ٌنتقل كما
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,  آخر أسلوب إلً ٌضاؾ ألن األسالٌب أحد مٌل كٌفٌة اكتشاؾ الشكل جمٌل عمل فً دوما الممتع ومن

(. 53)"القصص من قصة مع التعامل فً,  طبقات من تولٌفة أو طبقات على نحصل بحٌث

 الدكتور شعور ٌصؾ فهو,  أفكارها و مشاعرها ٌصؾ و الشخصٌات داخل لجي أن  على قادر وهو

 .  به ٌستخؾ بل أخٌه بحال حسٌن الٌتؤثر ذلك مع و الصدر ثقل و  االنقباض و بالضٌق معتز

,  تببٌر البل أو الصفر درجة فً التببٌر ٌستخدم المقطع  هذا فً الراوي أن ذلك كل من نستخلص

 األسالٌب استخدام فً فابقة بقدرات ٌتمتع أنه كما مشاعرها و لشخصٌاتا بؤقوال علٌم راوي وهو

 . المتنوعة

:  السٌنمائً المونتاج و الحر التداعً تقنٌة  -5

 الظاهر العقل فً الوعً مستوى تفتٌت على الراوي لتساعد الحر التداعً تقنٌة كامل عادل استؽل

 تؤمبلت ٌعرض الذي المباشر الداخلً مونولوجال فاستخدم الباطن العقل فً البلشعور إلً والولوج

 إخناتون خواطر"  شعاع من ملك"  راوي فٌعرض( 54)منه تدخل دون القارئ إلً مباشرة الشخصٌة

 فبل مخٌفة، بسرعة رأسه فً تتوارد الخواطر كانت فقد: "قاببل الساقٌة ذهبإلً عندما تفكٌره وسرعة

 هذه بٌن تكن ولم.  وهكذا السوانح من لؽٌرها انهامك تترك ثم خاطفة، لمحة سوى الوعً فً تبقى

 ٌجٌب وال مستقل، موضوع فً منهم كل ٌتكلم الناس من زمرة كحدٌث كانت بل ما، رابطة الخواطر

 طرٌقة لسمنكرع إن " – استكانة"  كلمة مامعنى  –لحظة أي فً تقع قد الشجرة هذه.  أحد على منهم أحد

.. وهكذا...  أكلته الذي الخبز أشهً ما  –منافقون منافقون أنتم مريلع الناس أٌها  –الحدٌث فً ؼرٌبة

 فحاول.  عقله إلٌه ٌعودن وال رشاده لٌفقدن أخرى مدة النحو هذا على تفكٌره استمر لو أنه للملك وخٌل

 كانت إذ. ٌنجح فلم قصٌرة وإن  فترة وعٌه فً استبقابها إلً ٌعمد وأن ، خواطره بإحدى ٌتشبث أن

 أنها وهمه فً ووقع جزعاًال  الملك امتؤل. رفق وال هوادة ال ؼٌرها وراءها تاركة منه تفلت الخاطرة
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 جماعة بحدٌث والخواطر األفكار هذه وٌشبه ، إخناتون تفكٌر سرعة الراوي ٌصؾ(55)..."  العالم نهاٌة

 بعضها نع المتباٌنة المتبلحقة األفكار هذه ٌعرض ثم ، مستقل موضوع فً منهم كل ٌتكلم الناس من

 وقد.  العالم نهاٌة أنها ٌشعر إخناتون جعلت األفكار فهذه ، إخناتون نفسٌة على األفكار هذه أثر ٌبٌن ثم

 أوشك الذي وعقله البابسة إخناتون ذات عن لٌكشؾ المقطع هذا فً الحر التداعً تقنٌة الراوي استخدم

 ما عند إخناتون على إلهام أول  ٌنةالمتبا الخواطر هذه وتكون ، علٌه الوحً نزول قبل الجنون على

 .   بؤسرها الدنٌا ألوان هً المتباٌنة الخواطر هذه أن ٌدرك

 لدٌه لٌس لكنه و"  قاببل  وتؤمبلته البطل تفكٌر الراوي ٌعرض"  الحدود على مناوشة"  رواٌة وفً

 ال ولكنهم  صحوه، عقب منعش و مرطب هو ،كم خسا له ابتاعوا ،أتراهم ٌصحو حٌن منه لٌؤكل خس

 فً السر هو األدٌان فً العبادات و المراسٌم وجود... الزوج.  السن.  الشخصٌة.  قوال له ٌطٌعون

 هكذا هللا وجود من فبلبد عبادة هناك كانت لما لكنه و عبادته من فبلبد موجوداًال  هللا كان إذا .بقابها

 فً ٌضعها بؤنه أخبروه لقد صةالصل ملك.  ملك.  العالم فً رجل أذكً برجسون ٌقول هكذا. ٌفكرون

 الفتٌات.  إسرابٌلٌات ٌكن أن األفضل من الفتٌات على لٌتعرؾ الباتٌناج ٌلعب إنه. وٌؤكلها رؼٌؾ

( 56) " محذوفة التشبٌه أداة بلٌػ تشبٌه. للجندي فخار أوسمة للفتٌان

  الراوي من واضح تدخل دون الشخصٌة تفكٌر عرض و للفكر التقابً بسرعة ٌتمٌز المقطع هذا

 أداة إلً به أدى كٌؾ ؟ فٌه ٌفكر الذي هذا ما" فٌقول بتعلٌقاته لٌتدخل الفرصة ٌتحٌن العلٌم الراوي ولكن

 حدث ما هذا. شعورٌة بتؤمبلت ٌنتهً ال الحلم إن,  به ٌحلم أكان بالخس بدأ أنه ٌذكر  المحذوفة، التشبٌه

 أوان هذا كؤنما حلماًال، لٌست و تؤمبلت أنها رتظه النصب هذا كل بعد علٌه ٌنادي  الخس بابع سمع لقد

(.  57")الجبار عدوه ٌناطح المعمعة ؼمار فً هو و التؤمل
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 بوعٌه ٌدخل أن قبل علٌه ٌنادي  الخس بابع سمع بؤنه الشخصٌة أفكار تدفق سبب عن ٌكشؾ فهو

 إنما و واحد خط نهابً ٌجمع لم التؤمبلت هذه و.  الباطن العقل و الظاهر العقل بٌن الحدود منطقة إلً

 .سابقتها تمحو فكرة ،كل مختلفة أفكار هً

  :- السٌنمائً المونتاج تقنٌة

( 58") الرواٌة فً أساسٌا دوراًال  تلعب متتالٌة هو المونتاج و,  السٌنمابً المونتاج تقنٌة الراوي استخدم

 منطقة فً اعهصر و البطل مؽامرات تركٌب إلً الراوي فعمد"  الحدود على مناوشة"  رواٌة فً

 بهما تبدأ اللذٌن المشهدٌن نرى مثلما الذهنٌة التؤمبلت و الحلم بٌن تجمع سردٌة مشاهد فً الحدود

 ٌحاول جولة من أفاق كلما كان و الحدود منطقة فً البطل بها ٌقوم التً األربع الجوالت ثم الرواٌة

 . ٌستطع لم لكنه و الحلم تدوٌن

 : التناوب -6

 ٌتوقؾ بحٌث واحد وقت فً حكاٌات عدة رواٌة" هو التناوب و أحٌانا التناوب دمٌستخ الراوي وكان

(. 59)"الثانٌة الحكاٌة من  جزءاًال  لٌروي األولى الحكاٌة سرد عن

 وهً"  شعاع من ملك" رواٌة من الخامس الفصل فً أبٌه مع إخناتون حوار ٌنقل الذي فالراوي

 موس بتاح ودسابس تى الملكة مكابد ٌصور ثم,  إٌمانه إخناتون فقد فٌها ٌحكً التً األولى الحكاٌة

 األولى، الحكاٌة إلً السابع الفصل فً ٌعود ثم السادس، الفصل فً الثانٌة الحكاٌة هً و آمون كاهن

 قدرته إبراز إلً التقنٌة هذه من ٌهدؾ الراوي لعل و الثامن، الفصل فً الثانٌة الحكاٌة إلً وٌنتقل

 .الرواٌة عالم اخلد ٌجرى ما بكل وإحاطته

 فهو خفً، بشكل الحضور دابم راوي كامل عادل رواٌات فً الراوي أن إلً ذلك كل من نخلص

 قص فً الؽابب ضمٌر وراء ٌستتر هو و نراه، أن دون تعلىقاته فً بوجوده نحس ممسرح ؼٌر راوي
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 فً وٌتؽلؽل ةوالخارجً الداخلٌة بٌن ما النظر وجهات ٌنوع شًء، بكل علٌم راوي وهو الحكاٌة،

 أو قرٌبة مسافة على وٌقؾ ومشاعرها، وأفكارها الشخصٌات أفعال وٌعلم والعقول، والقلوب النفوس

 . معها اختبلفه أو التفاقه تبعاًال  الشخصٌات من بعٌدة

:    Narrataire"  له المسرود"  له المروي

 قصة"  الرواٌة أن جدن لذلك جاكبسون قال كما,  إلٌه مرسل و مرسل و رسالة من ٌتكون الخطاب

 أو رواٌاًال  ٌدعى أول طرؾ تواصل وجود أي له، ٌحكً شخص و ٌحكً شخص وجود تفترض محكٌة

(.   60)"قارباًال  أو له مروٌاًال  ٌدعى ثانٍر  طرؾ و سارداًال،

 إلً وٌتحول معناه السرد ٌفقد وبدونه(. 61)بكبلمه الراوي إلٌه ٌتوجه الذي الشخص هو له والمروي

 الوضع عناصر أحد له فالمروي  القارئ، و له المروي بٌن نخلط أن ٌجوز وال(. (62 له مبرر ال هذٌان

 مما أكثر االضمنً القارئ هو كان لو و حتى بالقارئ قلبٌا ٌلتبس ال و الراوي، مستوى فً ٌقع السردي

 المإلؾ جمهور فهو الضمنً القارئ أما الراوي، جمهور له فالمروي ،(63)بالمإلؾ السارد ٌلتبس

 له المروي عالم إلً ٌنتمً ال الحقٌقً القارئ ألن الحقٌقً، بالقارئ ٌُطخلط أال وٌجب ،(64)لضمنًا

(. 65)الحكاٌة ٌسمع له المروي بٌنما الكتاب ٌقرأ وهو,  الحقٌقً العالم إلً بل  الوهمً،

 له مسرود على ٌحتوى منهما كل)  السردٌات من العدٌد ٌقرأ أن ٌمكن الحقٌقً القارئ أن كما

 أن ٌمكن والذي( لهم المسرود من المجموعة نفس على دابماًال  ٌحتوى الذي) نفسه السرد أو( مختلؾ

(. 66) الحقٌقٌٌن القراء من مختلفة مجموعة تقرأه

 ال" قال الذي بارت روالن مثل القارئ و له المروي بٌن خلطوا قد النقاد بعض أن نجد,  ذلك مع و

 أكثر وهلة ألول تبدو السارد فعبلمات( .....  قارئ أو)  مستمع بدون و سارد بدون سرد ٌوجد أن ٌمكن
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 مخادعة أكثر هً الواقع فً القارئ عبلمات أن كما ،)...(القارئ عبلمات من عدد وأكثر للرإٌة، قابلٌة

  .السارد مستوى فً له المروي من بدال القارئ وضع بارت روالن فالناقد(.    67") السارد عبلمات من

ا اهتماماًال  اهتم الذي بوث واٌن قدالنا ونجد  له المروي تجاهل,  الرواة أنماط فحدد,  بالراوي كبٌرًال

 العاطفة فً التحكم وكٌفٌة القراء، مع التعامل كٌفٌة فحدد االضمنً للقارئ خاصة عناٌة وأعطى

 ٌةالثان شخصٌته تتضمن قلم جرة كل" الضمنً المإلؾ صنع من الضمنً القارئ أن ذكره مع  والبعد،

 الشخصٌة هذه مثل لتقدٌم المناسبٌن األشخاص من النوع ذلك إلً القارئ تحوٌل فً تساعد التً

(. 68) ٌكتبه الذي والكتاب

 : له المروي أنواع

 ومن األنماط هذه برنس وجٌرالد جٌنٌت جٌرار الناقدان حدد قد و,  أنماط له الراوي مثل له المروي

 ؼٌر له والمروي الممسرح له المروي نمطان؛ الناقدان هاعلى اتفق التً له المروي أنماط أبرز

( 69(الممسرح

 :- الممسرح له المروي

 للحوار أخرى شخصٌة إطالة نتٌجة مستمع إلً تحولت قد الشخصٌات من شخصٌة تكون عندما

 هذه تلعب وقد(. الراوي)  األخرى الشخصٌة تقصه لما المستمع له المروي موقع فاتخذت معها،

اد الشخصٌة  أو ثانوٌة أو ربٌسٌة شخصٌة تكون وقد(. 70)المروٌة الوقابع فً أهمٌة أكثر أو أقل ورًال

ا، صورته وتتكون الحكاٌة، داخل فهو (.71) مستمع مجرد ًاٌل  الراوي مثل مثله وٌكون تدرٌج

(. 72) .التخٌٌلٌة الشخصٌة لهٌكل ٌخضع أنه أي والشخصٌات،

 : الممسرح ؼٌر له المروي
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 توجد لكن و  الرواٌة، نص فً متعٌن ؼٌر خفً فهو,  الرواٌة عن الؽابب بٌسًالر له المروي هو

 النوع هذا زٌتونً لطٌؾ ٌدمج و للحكاٌة مستمع و مراقب المستمر وجوده على تدل نصٌة إشارات

 إلٌه ٌشر لم أي,  الرواٌة نص فً الربٌسً له المروي ٌتعٌن لم إذا" المحتمل، بالقارئ له المروي من

 خارج ٌقع الممسرح ؼٌر له فالمروي(. 73) ." المحتمل بالقارئ مندمجا اعتباره فاألفضل ة،عبلم بؤي

(.  74( ) االضمنً)  المجرد القارئ صوره مع وتتماهً الملفوظ فً صورته وترتسم الحكاٌة

 فإذا,  الراوي مستوى فً دابماًال  له المروي أن كامل عادل لرواٌات الدراسة هذه تحلٌل فً وسنرى

 الراوي حضر إذا أما,  متعٌن ؼٌر الحكً عن ؼابب له المروي فإن الحكً، عن ؼابباًال  الراوي كان

 . الشخصٌات إحدى فً ظاهراًال  متعٌناًال  ٌصبح له المروي فإن الرواٌة شخصٌات من شخصٌة بوصفه

 :  كامل عادل رواٌات فً له المروي

 له المروي كان فعندما,  ٌحتله الذي الموقع حسب شكلٌن كامل عادل رواٌات فً له المروي اتخذ

ا كان الربٌسً له المروي هو و الحكاٌة، خارج ًاٌل  داخلٌا، موقعا احتل عندما ،و ممسرح ؼٌر له مرو

 . ممسرحاًال  له مروٌاًال  أصبح الحكاٌة شخصٌات من شخصٌة وأصبح

 :  الممسرح ؼٌر له المروي

 ٌقع الذي  له المروي نرى لذلك اًال،رأٌن كما الحكاٌة خارج ٌقع هو و,  الؽابب ضمٌر الراوي استخدم

ا الراوي مستوى نفس فً ًاٌل  فً ملموس وجود له لٌس و ظاهر، ؼٌر فهو السرد، عالم وؼابباًالعن خارج

 نحو ٌتجه"  فهو الراوي من السرد تلقى فً وظٌفته وتكمن.  إلٌه الراوي إشارات خبلل من إال النص

(. 75" ) بمراقبتها ٌؤخذ و نفسها القصة إلً ٌلتفت أخرى تارة ،و تارة إلٌه ٌصؽً و القاص
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 حٌاة الراوي ٌسرد  "شعاع من ملك"  رواٌة ففً ، الرواٌات فً كثٌرة النوع هذا على األمثلة ونجد

 تصرؾ فٌه مصر، تحكم كانت المخدع هذا من"...  قاببل(  الثالث أمنحتب الملك و تى الملكة)  الملكٌن

 تبنى منها بإٌماءة و الببلد، لتفتح الجٌوش تسٌر صاحبته من بكلمة و والمستعمرات، الرجال أقدار

 كان واألعٌاد، المحافل وفً....  الحكام ٌبدل و الوزراء، ٌقال أو الملكٌة، الشخوص تقام و المعابد

.  الهام وتخشع الجباه، له فتعنوا الملكٌة، األبهة  أنواع بؤفخم محاطاًال  المؤل، على ٌظهر الذي هو فرعون

 ٌسمح بما تعبث إنما الملكة أن ٌقٌناًال  هو ٌعلم الملك، مظاهر ؼٌر له ٌعد لم فرعون أن للملكة لٌُطخً فبٌنما

 هذا فً(.  76")األرض كل فً السعادة عنوان الملكٌن حٌاة كانت هكذا السلطان قشور من لها ٌتركه أن

 المصرٌن، عٌنوالفرا الملوك حٌاة علٌه بما ٌخبره ممسرح ؼٌر له مروي إلً الراوي ٌتوجه المقطع

 بالحكم وعبثها تى الملكة لحٌاة سرده خبلل من اإلمبراطورٌة فً والعمل الحكم مظاهر تسٌر وكٌؾ

  السلطة بجوهر ٌحتفظ الذي اإلله ابن فرعون زوجها ظل فً

، له المروي إلً تشٌر نصٌة عبلمات نجد وقد  الذي السإال أو التعجب، أسلوب فً وتتمثل  صراحةًال

 حدٌث ففً"  شعاع من ملك"  رواٌة فً كثٌرة ذلك أمثلة و مباشرة، له المروي إلً الراوي به ٌتوجه

 وما صماء حضارة تشٌٌد و صخب و قوة من به ٌتمتع ما و الثالث أمنحتب الملك سلوك عن الراوي

 ابنه سٌحذو أترى"  قاببل له المروي إلً مباشرة بالسإال الراوي ٌتوجه هدوء، من إخناتون ابنه علٌه

 إن الصم، الصخور و الصلد حجر ؼٌر طعاماًال  ٌهبه و تقدٌمه عن هو عجز بما الدهر فٌطعم اآللهة حذو

 اختط الذي وهو العهد، ولى أعقب الذي ،فهو تصوره الذي بالقدر العبث من حٌاته تكن فلم ذلك كان

 لما الملتطم البحرك ٌكن لم لو لعله. عمابره من أبقى عمابر من ابنه ٌقٌمه قد لما الموصل الطرٌق بحٌاته

 أن طوقه فً ٌكن لم لعله ؟ ٌدرى فمن.  بنفسه ٌهنؤ أن له ٌتؤت لم إن بخلفه فلٌهنؤ الودٌع؛ كالنٌل ابنه نشؤ

 قد له، المروي أو الراوي بالسإال المتوجه ٌكون قد احتمالٌن أمام هنا نحن(.  77)" فعل ما ؼٌر ٌستحدث

 و له المروي هو السابل ٌكون قد و انتباهه، ٌجذب و له المروي اهتمام لٌثٌر الراوي هو السابل ٌكون

 سرد السإال ٌقطع األولى المرة ففً الحكاٌة، سرد ٌقطع المرتٌن فً السإال ،ألن األرجح هو هذا
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 مما للتعجب السإال فٌؤتً أهلها، على الخٌر ٌضفً الودٌع كالنٌل ابنه أن لتذكره الملك فرح حكاٌة

 الحكاٌة سرد الراوي ٌكمل و...!"  الدهر فٌطعم اآللهة حذو ابنه سٌحذو ترىأ"  ابنه حٌاة  علىه ستكون

 وهنا. والده عمران من أبقى عمراناًال  سٌقٌم الذي العهد ولى أعقب الذي هو ألنه ٌفرح، أن الملك فعلى

 متلمساًال  الراوي فٌجٌب" ؟ ٌدرى من"  الراوي ٌقوله فٌما وٌتشكك أخرى مرة له المروي صوت ٌخرج

"  فعل ما ؼٌر ٌستحدث أن طوقه فً ٌكن لم لعله"  الثالث ألمنحتب راألعذا

 وبعد القدٌمة مصر بدٌانات إٌمانه فقد بعد الملك علىها أصبح التً المؤساوٌة الصورة الراوي ٌنقل

 والراوي. الصرع بنوبات وأصٌب وأحبابه أصدقابه وبٌن بٌنه الجفاء ونما األسٌوٌة زوجته توفٌت أن

 ٌتؤثر أن ذلك من ٌرؼب الراوي لعل واألخٌلة، األوهام بمرض أصٌب إخناتون بؤن هل المروي ٌخبر

 ٌدرى؟ ال هو و جن قد أتراه"  فٌسؤل آخر، رأي له للمروى لكن و ، إخناتون على وٌشفق له المروي

 له ٌسرد و(79)"فٌه شك ال واقع حق هذا"  بؤن سإاله و له المروي صوت على الراوي فٌجٌب(.  78)"

 البشري هو بؤنه له ٌهٌؤ كان إذ,  عمره من السابعة فً فتى وهو علٌه، استولت التً األوهام و ٌلةاألخ

 .   آخر عالم من هبطت أرواح سواه ما و األرض على الوحٌد

 حٌاة الراوي ٌسرد عندما الممسرح ؼٌر له المروي من النوع هذا نجد"  األكبر ملٌم"  رواٌة وفً

 لفكره وأطلق وثٌر  مقعد على تهالك حتى بخالد المقام استقر إن ما" : قاببل اأوروب من عودته بعد خالد

 ٌبرح ال جحره فً فقابع هو ،أما وٌضجون ٌعملون وٌؽدون ٌروحون أترابه من الفتٌة بال ما...  العنان

 فً فرد ولكنه مجتمع فً فرداًال  ٌعد فلم,  مهجور شط إلً لفظه قد الحٌاة تٌار بؤن ٌحس فإنه... ؟ ٌنشط وال

( 80"" ) معزل

 فٌظهر,  وعزلة انطواء من فٌه وما خالد حكاٌة علٌه فٌقص,  خفً له مروي إلً ٌتحدث الراوي

 اضطر أم ، منه خطؤ نتٌجة المحزن الحال هذا(  هكذا)  أنشؤ ؟ هذا تم كٌؾ" مستفهماًال  له المروي صوت
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 ألقى السإال، هذا عاوده كلما كان":  قاببلًال  المروي سإال  على الراوي فٌجٌب(  81")اضطراراًال  إلٌه

ا أدرك أنه إال ، الظلم أشد ظلمته أنها واعتقد,  المقادٌر على الخطؤ عبء  لٌس للمقادٌر اتهامه أن أخٌرًال

 إال آثارها تنتج ال الطبٌعة أن اآلن ٌعلم إنه,  خطؤها ولتسوغ ضعفه، بها لتستر النفس تثٌره الؽبار سوى

 وخرج طلقه قد اآلخر هو فؤلنه,  نبذه قد المجتمع كان فإن,  مشبومة دابرة نطاق فً والتبادل بالمفاعلة

 له وٌفسح,  صدره له ٌفتح المجتمع فإن,  واألوضاع النظم بهذه ٌرضى من أما,   وأوضاعه نظمه على

 أوضاع أقرت ،فؤن وتقدمه المرء نجاح ٌكون,  واألوضاع النظم هذه قبول وبمقدار,  العٌش سبل

 استعان إذا إال,  عٌنه المجتمع هذا فً امرإ ٌنجح أن ٌمكن فبل,  والتزوٌر والكذب شوةالر ما مجتمع

(. 82)الوسابل بهذه

 له المروي هذا مع نتماهً أن ٌمكننا إذ القراء نحن ٌُطعلّمنا ثم ومن,  له المروي ٌُطعلّم أن ٌرٌد الراوي

 انطواء من إلٌه آل وما خالد حالة نم فٌتخذ,  ونظمه المجتمع أوضاع مع التعامل كٌفٌة, (83)الخارجً

 قبول بمقدار ألنه,  نظمه مخالفة وعدم المجتمع أوضاع قبول على له المروي لحث وسٌطاًال  وعزلة

 .  وتقدمه اإلنسان نجاح ٌكون المجتمع أوضاع

 هو أكان:  بالعدوان البادئ منهما من ترى ولكن" بشؽؾ خالد قصة ٌتابع الذي له المروي وٌتساءل

 إلً سفره قبل خالد حٌاة متضمنة الراوي إجابة وأتت,  المخاطب صٌؽة أخذ فالسإال(. 84)جتمعالم أم

 فً أفرادها وٌشارك أسرته بٌن سعٌداًال  ٌعٌش أوربا إلً سفره قبل كان لقد"  مباشرة عودته وبعد أوربا

(  85)واالجتماعٌة المنزلٌة حٌاتهم

 خالد مشاعر عن حدٌثه خبلل من بها والبر ماأل على العطؾ مشاعر له المروي فً الراوي وٌثٌر

: " الراوي فٌقول,  للوحدة فرٌسة وتركوها,  وولداها زوجها أهملها بعدما الفراش طرٌحة وهً أمه نحو
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 أن مرة نفسه ٌكلؾ لم ولكنه,  ساذجة طٌبة دابما كانت والدته إن! اللحظات تلك فً ضمٌره أنبه ما لشد

 هذا لها ٌظهر لم باحترام ٌعاملها كان وإن فهو,  الجمٌلة نفسها أعماق يإل لٌنفذ الظاهرة قشرتها ٌخترق

 الراوي بٌن ضمنٌاًال  حواراًال  ثمة وكؤن(. 86)حٌاتها ؼذاء ألنه إلٌه حاجة أشد فً كانت الذي العطؾ

 الراوي فٌجٌب"  ؟ خالد علٌها عطؾ إذا األم حال ٌتؽٌر كان هل" له المروي فٌه ٌسؤل,  له والمروي

 من عطؾ صادفت لو الحال هذا ؼٌر ٌكون أمه حال كان لقد.  أجل: " قاببل االضمنً السإال هذا على

 استطاع لو بكفها ممسك وهو ود لكم,  عنها منصرفة كانت جمٌعها األسرة ولكن,  زوجها ومن أبنابها

 فً ترتمً أن إلً ٌحدثها مساء كل جوارها إلً ٌجلس أن! تقصٌر من سلؾ ما كل عن ٌعوضها أن

, شبونه كل على لٌطلعها إلٌها ٌلجؤ أن,  لها زوج كؤنه صباح كل بقببلته ٌوقظها أن,  النوم ضانأح

 أن ٌجب ما له المروي ٌُطعلّم فالراوي(. 87)"وصدٌقاًال  وأختاًال  أماًال  ٌتخذها أن,  وأحزانه أفراحه فً وٌشركها

 سلوك من ٌتعجب له يالمرو ولعل,  أوالدها من واهتمام وحنان بر من األمهات معاملة علٌه تكون

 قوله بعد الظاهرة التعجب بعبلمات واالندهاش التعجب هذا عن الراوي فعبر,  أمه نحو المفاجا خالد

 ما كل عن ٌعوضها أن استطاع لو بكفها ممسك وهو ود ولكم", !"اللحظات تلك فً ضمٌره أنبه ما لشد:"

."   ! تقصٌر من سلؾ

 الجمعً المتكلم بضمٌر سردٌاًال  مقطعاًال  الؽابب بضمٌر وٌةالمر"  األكبر ملٌم"  رواٌة فً ونصادؾ

 فً عنها والمنفصل الراوي جماعة عن الؽابب له المروي بشخص مماثبل إحساساًال " ٌستدعى الذي

 النزاع تطورات عن حدٌث حٌاته من الحقبة هذه فً خالد عن والحدٌث"  الراوي ٌقول(. 88")آن

 لنعد ثم القضابً، كفاحه فً وحٌداًال  خالداًال  فلنترك.  ٌلذ ال القضاٌا ثحدي أنه إال..  أبٌه وبٌن بٌنه القضابً

( 89)ملٌم وأمر أمره فً تم ما لنرى عامٌن بعد إلٌه
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  –نعد  –نترك)  الجمعً المتكلم ضمٌر ٌستخدم فهو هنا أما,  الؽابب ضمٌر ٌستخدم دابما كان الراوي

 إلٌنا ٌنقبلن معاًال  فهما(.  90) لصاحبه الظل مبلزمة له المروي مع وتبلزمه وجوده على لٌإكد(  نرى

 أنهما له المروي الراوي ٌخبر أبٌه، مع القضابً ونزاعه خالد عن الحدٌث من مبل وألنهما,  النص

, أمره فً تم ما لٌعرفا عامٌن بعد خالد إلً ٌعودان ،ثم ملٌم حكاٌة وهً ، أخرى حكاٌة إلً سٌنتقبلن

 كل إلً وٌنصت لٌسمع معه انتقل أخرى إلً حكاٌة من انتقل فإذا حل أٌنما للراوي مبلزم له فالمروي

 مثل,  الواقعٌة الرواٌة هذه فً الممسرح ؼٌر له المروي نصٌةإلً إشارات نرى وهكذا.  ٌقال ما

 . الجمعً المتكلم وضمٌر,  والتعجب,  السإال

,  تعٌنه على تساعد ةنصً إشارة أي دون الممسرح ؼٌر له المروي نجد"  والربط الحل"  رواٌة وفً

 ٌكون ما بقدر إال بطبعه شرٌراًال  ٌكن لم معتز الدكتور بؤن التنوٌه من بؤس فبل ذلك مع: "  الراوي ٌقول

 -السابد للمجتمع فترك,  واضحة أهدافاًال  لنفسه ٌعرؾ لم شراًال، المرء ٌرٌده مما والجهل الرإٌة ؼموض

 أهدافه أنها والولٌمة كجحا ظن أن الزمن بمرور بثل وما,  عنه نٌابة أهدافه تحدٌد -والدته فً متمثبل

 ٌوضح الراوي( 91)"ؼٌرها لدٌه لٌس دام ما,  تحقٌقها سبٌل فً وٌستمٌت ورابها ٌعدو فراح,  حقاًال 

 التً أمه بسبب كان الوظٌفة فً والعربدة السلب وأن,  بطبعه شرٌراًال  لٌس معتز الدكتور أن له للمروى

 حتى داخله الباشاوٌة حلم ونمت,  الباشاوٌة على وٌحصل أهدافها ٌحقق حتى ذلك على تشجعه كانت

 .  الوحٌد هدفه أصبح

 وقد"؟ بسٌط إنسان معتز الدكتور هل" الراوي وبٌن بٌنه ضمنً حوار فً له المروي وٌتساءل

 أما,  بسٌط إنسان معتز الدكتور إن.  أجل"  الظاهرة الراوي إجابة من االضمنً السإال هذا خمنتُط 

 ومن فٌه عاش الذي الؽابة مجتمع من ومكاسبه نفسه لحماٌة فوسٌلته وراءه ٌتستر الذي العجرفة مظهر

 المبادأة إلً ٌعمد فهو,  علٌه التؤثٌر سهولة ٌدرك نفسه قراره فً وألنه,  به المحدقٌن الكواسر أطماع
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(.  92" )لحمهم ٌإكل ممن لٌس أنه الناس إلً ٌوحى كً"  والفهلوة الحداقة"  اصطناع  وإلً بالعدوان

 ٌلتمس وأن,  علٌه الشفقة على وٌحمله,  معتز الدكتور فً له المروي نظر وجهة ٌؽٌر أن ٌرٌد فالراوي

 .  األعذار له

 األكبر ملٌم"  و"  شعاع من ملك" رواٌتً عن مختلفة"  والربط الحل"  رواٌة فً اللؽة طبٌعة أن ونجد

 لؽة فهً"  والربط الحل"  رواٌة فً ،أما فصحى لؽة"  األكبر ملٌم"  و"  شعاع من ملك" رواٌتً ففً ،"

(.  94") والفهلوة الحداقة( "93") لزق خبط"  مثل الدراجة العامٌة العبارات ٌتخللها

 للهجة قرٌبة الرواٌة لؽة فجاءت الرٌفً المجتمع تصور"  والربط الحل"  رواٌة أن إلً ذلك وٌرجع

 .  المصرٌة ةالعامً اللهجة وهً المصرى، الرٌؾ

 باستثناء"  الحدود على مناوشة"  رواٌة فً الخارجً له المروي إلً الصرٌحة اإلشارات وتنعدم

 فروٌد ٌصدق هل: " قاببل الراوي ٌتساءل,  له المروي إلً بالتساإالت الراوي فٌه ٌتوجه واحد مقطع

 فٌها ٌطرح الوسطى ورالعص كمعاقل سجون فوهاتها ؼٌر ٌكشؾ لم التً المظلمة اآلبار هذه فتكون

...  المدٌنة أوضاع تحطٌم تحاول ثابرة عاطفة ،وكل المجتمع تقالٌد على ٌخرج أن ٌرٌد شرٌر فكر كل

 من برٌباًال  ناصعاًال  الظاهر العقل لٌظل األشٌاء من والمضر بالعفن إلٌها ٌُطلقى مهمبلت سلة أهً

 مستودع ٌرتقى كٌؾ صاحبه، جن فلم فروٌد ٌصدق أنه لو(  ؟)  مباءات أم كنوزاًال  أتحوي(  ؟)األقذار

 ٌتساءل المقطع هذا فً(. 95)" فروٌد ٌصدق ال أنه(  ؟)  النبوءة البشرٌة عرفته ما أسمى إلً المباءات

 مدلبل,  فروٌد ٌصدق ال بؤنه اإلجابة تخمٌن على له المروي وٌساعد ، الباطن العقل حقٌقة عن الراوي

 .  البشرٌة عرفته ما أسمى  النبوءة إلً ارتفع لما مهمبلت سلة الباطن العقل كان لو أنه رأٌه على
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 نصٌة إشارات وجود مع,  خارجٌاًال  موقعاًال  أخذ الراوٌات فً الممسرح ؼٌر المروي أن نرى هكذا

 فً نرى كما,  األحٌان بعض فً ومستفهم ومراقب مستمع الراوٌة داخل وجوده على دالة مباشرة

"  شعاع من ملك" رواٌتً فً اإلشارات هذه وتكثر,  علٌه الراوي هٌقص مما واندهاشه وتعجبه تساإالته

 نصٌة إشارات وتوجد"  الحدود على مناوشة"  و"  والربط الحل" رواٌتً فً وتندر ،" األكبر ملٌم"  و

 . االسترجاعات فً متمثلة له المروي وجود على تدل ضمنٌة

 :   الممسرح له المروي  -2

 الرواٌة شخصٌات من شخصٌة تتحول عندما,  كامل عادل رواٌات فً ممسرحاًال  له المروي ٌحضر

 شخصٌة إلً بإرسالها شخصٌة تقوم رسالة نتٌجة أو,  شخصٌتٌن بٌن حوار طول نتٌجة له مروي إلً

 .  الناس من جماعة فً الشخصٌات إلحدى خطبة نتٌجة أو,  أخرى

 أما ،" األكبر ملٌم"  و"  شعاع من ملك" رواٌتً فً الممسرح له للمروي الثبلثة األنواع هذه وتتوافر

 طول نتٌجة له مروي إلً ٌتحول فالبطل,  فقط األول النوع فنجد"  الحدود على مناوشة"  رواٌة فً

 فً ممسرحا له مروٌاًال  نجد وال اإلنسان، حقٌقة تفسر التً العلمٌة النظرٌات عن معه العلماء حوار

 وإنما,  الحوار تطٌل ال الشخصٌات ألن,  بها الحوارات كثرة من الرؼم ،على"  والربط الحل" رواٌة

 .  المحاورة الشخصٌة من لها قٌل ما مع تتوافق,  معدودة موجزة بكلمات حوارها ٌكون

 أبٌه وبٌن بٌنه دار الذي الحوار فً ممسرحاًال  له مروٌاًال  إخناتون أصبح"  شعاع من ملك"  رواٌة وفً

 ٌطٌل جعله مما,  البنه األخٌرة الوصٌة شكل الحوار ٌؤخذ أن رادأ الذي األخٌر وفاة قبل الثالث أمنحتب

 العالم على وفضلها مصر عن تكلم ثم,  اإلمبراطورٌة وإدارة السٌاسٌة فً درساًال  وٌعطٌه الكبلم فً

 له المروي مع نتماهً أن نستطٌع ال"  الذٌن القراء نحن إلٌنا موجه الحدٌث هذا أن شك وال( 96)بؤسره



 2013 دٌسمبر -العدد األول  –دبٌة والفكرٌة مجلة جٌل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

2013©  العلمً البحث جٌل مركزل محفوظة الحقوق جمٌع  176 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 فنحن(. 97)وجودنا ٌفترضوا أو ٌخاطبونا أن القصة داخل الساردون أولبك ٌستطٌع مما أكثر الداخلً

 وسٌط إال إخناتون وما مصر، فضل و السلمٌة السٌاسة عن الحدٌث بهذا الحقٌقٌون المقصودون القراء

 .  الدنٌا أم مصر تجاه حماستنا ٌقوي أن ٌرٌد فالمإلؾ,  المإلؾ وبٌن بٌننا

 حاكم أزٌرو من به تستنجد التً(. 98)تونب أهل رسالة فً أٌضا له مروي يإل إخناتون وٌتحول

 منه وتطلبان بفرعون استؽاثة فالرسالتان ،(99)المقدس بٌت  وإلً رسالة ،وكذلك"  أمورٌة"  مقاطعة

 سلب من إلٌه آلت وما ، إخناتون عن البعٌدة الببلد هذه إلٌه وصلت التً الحال وتصؾ,  والعون المدد

 .  أزٌرو من  ونهب

 إخناتون وٌصبح تتؽٌر المواقع لكن,  وحٌداًال  ممسرحاًال  له مروٌاًال  إخناتون كان السابقة األمثلة وفً

 عبادة)  الجدٌدة الدٌانة عن أصدقابه إلً حدٌثه فً كما ،(  لهم مروي)  ووزرابه أصدقابه إلً رواٌاًال 

 فً الٌوم لً تجلً الذي رع وأن,  الحقابق أصدق األولى الحقٌقة إن. األصدقاء أٌها:"  لهم فٌقول(  آتون

 هٌبة

 لٌسوا"  آمون"  فكهنة,  حد عند ٌقؾ أن ٌجب الحال هذا اإلخوان أٌها...  مصر آلهة أقدم هو(  أتون)  

 على ثوروا أن بها أشٌعكم التً صٌحتً وإن,  الصراع عنٌد,  الضرب شدٌد ند لهم وإنى..  منا أقوى

(. 100)" مفاسدهم وحطموا األشرار الكهان هإالء

 فً عٌنهم وقد ووزراإه إخناتون أصدقاء وهم,  محددون أشخاص المقطع هذا فً لهم المروي

 بٌنه المسافة ٌلؽى أن ٌرٌد"  إخناتون"  فالراوي"  اإلخوان أٌها" "  ثم"  األصدقاء أٌها " بندابه حدٌثه مطلع

 على والثورة,  الجدٌد الدٌن إلً وةللدع وٌحمسهم صدورهم وٌلهب فٌهم ٌإثر حتى لهم المروي وبٌن

.   الفاسدة آمون وعبادة الظلم
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 وما, (.101)طوٌلة خطبة فً الحكم عن وتخلٌه الحرب رفضه معلناًال  شعبه فً أٌضا إخناتون وٌخطب

 " . إخناتون"  واحد والراوي,  الناس من ؼفٌر جمع لهم المروي أن,  اآلن منها ٌهمنا

:   وهً أشكال عدة اتخذ رواٌةال هذه فً الممسرح له فالمروي

 . إخناتون إلً تونب أهل رسالة مثل متعددون والرواة واحد له مروى

 مع حواره فً وإخناتون,  إخناتون إلً المقدس بٌت والً رسالة مثل واحد وراوي واحد له مروى

 .  والده

 . هووزرائ أصدقابه وفً شعبه فً إخناتون خطبة مثل:  واحد والراوي متعدد له مروى

 مع خالد حدٌث ففً أٌضا الثبلثة األشكال هذه " األكبر ملٌم"  رواٌة فً الممسرح له المروي وٌتخذ

 حٌث(  أبٌه)  الراوي إلً مستمع له مروي إلً خالد ٌتحول الخارجٌة وزارة فً عمله ضرورة عن أبٌه

 لم الذي المؽمور خالد ولكن بعقٌدتك الناس تقنع أن وٌهمك, ورأي فكر رجل إنك بنى ٌا: " أبوه ٌقول

 لرأي إال ٌنصتون ال ،فالناس  العرٌض والصٌت الخطٌر المركز ذي كخالد لٌس أحد بذكره ٌسمع

 وٌرٌد"  ٌابنى" بندابه له المروي وبٌن بٌنه العاطفٌة المسافة ٌقرب والراوي(. 102" )...ٌحترمونه رجل

 واحد، له ومروى واحد راوي  أمام هنا ونحن,  وأهدافه فكره ٌحقق حتى العمل بضرورة ٌقنعه أن

 . الرواٌة فً الفعالتان الربٌسٌتان الشخصٌتان وهما

ا الممسرح له المروي ونجد ا والراوي متعددًال  نصٌؾ ٌتخذ إذ ملٌم، عن القلعة رفاق حوار فً واحدًال

 هالتاؾ بالشخص لٌس إنه" :   ملٌم عن نصٌؾ فٌقول  لهم المروي موقع الرفاق وباقً  الراوي، موقع

 فتٌان الرفاق أٌها فنحن  كم على سلطانه سر هو وهذا,    عادي فتى ولكنه. الممتاز بالشخص وال

(  103) ..."مهنته فً ناجح ففتى ملٌم أما  مخفقون
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 تمٌزه سر وأن عادي، فتى ملٌم أن(  الرفاق باقً) لهم المروي  ٌقنع أن  ٌحاول( نصٌؾ) فالراوي

 وإذا. المجتمع من منبوذون, أنفسهم من واثقٌن وؼٌر مخفقون وأنهم , عمله فً ناجح فتى أنه هو علٌهم

  عملهما فً ناجحان والتاجر الموظؾ ألن,  خادم مجرد فسٌكون موظؾ أو تاجر بٌت فً ملٌم عاش

 عزٌزي", إلٌه حمدان رسالة فً له المروي موقع إلً الراوي موقع من تحول قد نصٌفاًال  ونجد

ا قاسى قدٌم مجاهد هإن.  ثقة موضع هذا حامل نصٌؾ (. 104)"  حمدان...  الحركة  سبٌل فً كثٌرًال

 . له مروي إلً راوي من تؽٌر نصٌؾ موقع ولكن(  حمدان) واحد والراوي(  نصٌؾ) واحد له فالمروي

 المروي وهو,  ممسرح ؼٌر له مروى:   نوعان كامل عادل رواٌات فً له المروي أن نرى وهكذا

 وجود مع  الحكاٌة عن ؼابب, خارجً موقع وهو ، الراوي موقع مستوى نفس ٌحتل الذي  الربٌسً له

 مثلما,  األحٌان بعض فً  ومحاور,  ومراقب مستمع الحكاٌة داخل وجوده على تدل نصٌة إشارات

 اإلشارات هذه رأٌنا وقد  أخرى، أحٌانا الراوي ٌروٌه مما واندهاشه  وتعجبه,  أحٌانا تساإالته رأٌنا

 مناوشة"و"  واربط الحل"رواٌتً فً وتندر(  األكبر ملٌم) و( شعاع من ملك)رواٌتً يؾ  تكثر النصٌة

 "الحدود على

  مستمع، له مروي إلً تحول الحكاٌة شخصٌات أحد فهو"  الممسرح له المروي" الثانً النوع أما

  أشكال عدة اتخذ وقد

 . واحد وراوي واحد له مروي

 .واحد وراوي,  متعدد لهم مروي

 .متعددون ورواة,  واحد هل مروي
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  خطبة أو  حوار أثناء"  األكبر ملٌم" و " شعاع من ملك" رواٌتً فً الثبلثة األشكال هذه وردت وقد

 ورود لعدم "والربط الحل" رواٌة فً  الممسرح له المروي من النوع هذا على نعثر لم لكن,  رسالة أو

 فً فقط األول الشكل ووجدنا,  الحوار ءإثنا الكبلم الشخصٌات إطالة وعدم رسالة أو خطبة نص

.  له مروى إلً تحول الذي البطل مع الحوار العلماء إطالة نتٌجة"  الحدود على مناوشة"

 :الهوامش

(cxxiv ) ٝٔٛداس إٌٙبس ٌٍٕؾش؛ / ؛ ِىزجخ ٌجٕبْ ٔبؽشْٚ   1ِؼغُ ِقطٍؾبد ٔمذ اٌشٚا٠خ، ؛ ه : ٌط١ف ص٠ز

.  176، ؿ  2002

ٚػٍٝ ثٓ أؽّذ اٌغبِذٞ؛ ه / أؽّذ خ١ًٍ ػشداد : ثالغخ اٌفٓ اٌمققٟ؛ رشعّخ : ٚا٠ٓ ثٛس :  أظش   (2)

. 176، ؿ  1994عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد ؛ 

.  24، ؿ 1،1985ٚمغ اٌغبسد فٟ اٌشٚا٠خ ثبٌّغشة، ِغٍخ دساعبد أدث١خ ٌٚغب١ٔخ، ع : ػجذ اٌؾ١ّذ ػمبس ( 3)

سٚائٟ ث١ٓ االئزالف ٚاالخزالف، ِغٍخ فقٛي، ِفَٙٛ اٌشؤ٠خ اٌغشد٠خ فٟ اٌخطبة اي: ػجذ اٌؼبي ثٛه١ت ( 4)

.  68، ؿ 1993، ؽزبء 4، ع11َ

.  17َ، ؿ 2006؛ ِىزجخ ا٢داة، اٌمب٘شح؛ 1اٌشاٚٞ ٚإٌـ اٌمققٟ؛ ه: ػجذ اٌشؽ١ُ اٌىشدٞ( 5)

 –؛  اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍضمبفخ  1ػبثذ خضٔذاس ؛ ه  : اٌّقطٍؼ اٌغشدٞ، ؛ رشعّخ : ع١شاٌذ ثشٔظ : أظش (  6)

.  158، ؿ  2003سح ؛ اٌمبٖ

ػجذ اٌغزبس عٛاد ؛ داس اٌشؽ١ذ ؛ عٍغٍخ اٌىزت اٌّزشعّخ؛ : فٕؼخ اٌشٚا٠خ، ؛ رشعّخ : ث١شعٟ ٌٛثٛن : أظش (7)

.  231، ؿ 1981

:  ساعغ ؽٛي ٘زٖ اٌّقطٍؾبد ( 8)

.  2004َثٕبء اٌشٚا٠خ، ه، ِىزجخ األعشح، : ع١ضا لبعُ  -

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌمقٛس اٌضمبفخ، اٌمب٘شح، عٍغٍخ وزبثبد ٔمذ٠خ، أوزٛثش  ثالغخ اٌشاٚٞ ه،: ؽؾبد ِؾّذ ػجذ اٌّغ١ذ 

2000 . 

. ط0ِفَٙٛ اٌشؤ٠خ اٌغشد٠خ، َ: ػجذ اٌؼبي ثٛه١ت  -

ِٓ ٠ؾىٟ اٌشٚا٠خ، رشعّخ ِؾّذ أع٠ٛشرٝ مّٓ هشائف رؾ١ًٍ اٌغشد األدثٝ، : ٌٚغ غبٔظ وبٔض٠ش : أظش (9)

. 117، ؿ 1992، ِٕؾٛساد ارؾبد وزبة اٌّغشة، اٌشثبه، 1ه



 2013 دٌسمبر -العدد األول  –دبٌة والفكرٌة مجلة جٌل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

2013©  العلمً البحث جٌل مركزل محفوظة الحقوق جمٌع  180 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

: أظش ( 10)

F. K. Stanzel, A Theory of Narrative, Translated by Charlotte Goedsche, With  

 apreface by Paul Herndadi Cambridge University Press, 1984. P.4 

. 119، ؿ 2006، أفش٠م١ب اٌؾشق، اٌّغشة، 2فٟ إٌظش٠خ اٌغشد٠خ ه: ػجذ اٌشؽ١ُ ع١شاْ : أظش  ( 11)

(2cxxiv)  ثالغخ اٌغشد، ه ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌمقٛس اٌضمبفخ، اٌمب٘شح، عٍغٍخ وزبة :ِؾّذ ػجذ اٌّطٍت : أظش

. 94، ؿ 2001ٔمذ٠خ، عجزّجش 

(3cxxiv)  ٔبعٟ : اٌغشد٠بد، مّٓ ٔظش٠بد اٌغشد ِٓ ٚعٙخ إٌظشإٌٟ اٌزجئ١ش، ؛ رشعّخ: عبْ ١٘شِبْ : أظش

. 100، ؿ  1989اٌّغشة ؛  –ػٟ ؛ ِٕؾٛساد اٌؾٛاس األوبد٠ّٟ ٚاٌغبَ 1ِقطفٟ ؛ ه 

(4cxxiv ) 101ؿ: اٌغبثك  .

(5cxxiv) ٓؿ 1987، داس اٌفىش، اٌمب٘شح، 2اٌخطبة اٌشٚائٟ، رشعّخ ِؾّذ ثشادح، ه: ١ِخبئ١ً ثبخز١ ،

102  .

(6cxxiv)  ؿ  1990ث١شٚد ، –، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ 1اٌّزخ١ً اٌغشدٞ ، ه : ػجذ هلل إثشا١ُ٘ : أظش،

116 

(7cxxiv )68ط، ؿ .ِفَٙٛ اٌشؤ٠خ اٌغشد٠خ ،َ:٠ت ػجذ اٌؼبي ثٛ ه  

(8cxxiv ) ُه اٌّشوض (ثؾش فٟ اٌج١ٕخ اٌغشد٠خ ٌٍّٛسٚس اٌؾىبئٝ اٌؼشثٝ: )اٌغشد٠خ اٌؼشث١خ : ػجذ هللا إثشا١٘ ،

.  11،  ؿ 1992ث١شٚد،  –ٌؼشثٟ  اٌضمبفٟ ا

(9cxxiv )ْأظش رغبؤالد ٔٛسِبْ فش٠ذِبNorman Friedman : Form and Meaning in Ficition, 

The University of Georgia Press, Athens, 1975, P. 142 

.  96ط، ؿ 0ِؼغُ ِقطٍؾبد ٔمذ اٌشٚا٠خ، َ:ٌط١ف ص٠زٛٔٝ :  أظش (20)

 –؛ ه اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍضمبفخ  2ِؾّذ ِؼزقُ ؛ ه : خطبة اٌؾىب٠خ، رشعّخ : ع١شاس ع١ٕ١ذ :  أظش (21)

.  258، ، ؿ  1997اٌمب٘شح، 

.  245ط، ؿ 0اٌّقطٍؼ اٌغشدٞ َ: ط ع١شاٌذ ثشْ: أظش (22)

.  186ط، ؿ0ثٕبء اٌشٚا٠خ، َ: ع١ضا لبعُ : أظش (2(3

.  108ط، ؿ 0اٌغشد٠بد، َ: عبْ ١٘شِبْ : أظش (24)

، داس ِؾّذ ػٍٝ، ففبلظ، ٚو١ٍخ ا٢داة 1اٌزار١خ فٟ اٌخطبة اٌغشدٞ ، ه: ِؾّذ ٔغ١ت اٌؼّبِٟ :  أظش (25)

.  20، ؿ 0211ٚٔظ، ٚاٌفْٕٛ ٚاإلٔغب١ٔبد ، ِئ٠ٛخ ، د
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.  110ط، ؿ 0اٌغشد٠بد، َ: عبْ ١٘شِبْ : أظش (26)

.  93، ؿ 1998ٍِه ِٓ ؽؼبع، ِىزجخ األعشح ؛ :ػبدي وبًِ ( 27)

، 4اٌؼٕبفش اٌغٛ٘ش٠خ ٌٍّٛالغ اٌغشد٠خ، رشعّخ ػجبط اٌزٛٔغٝ، ِغٍخ فقٛي، ع: ف عزبٔضي 0ن:  أظش (28)

.  60ط، ؿ 0، 11ََ

.  59ط، ؿ 0اٌّقطٍؼ اٌغشدٞ، َ: ع١شاٌذ ثشٔظ : أظش (29)

. 94ط، ؿ 0ٍِه ِٓ ؽؼبع، َ:ػبدي وبًِ ( 30)

.  95-94اٌغبثك، ؿ ( 31)

.  95اٌغبثك، ؿ ( 23)

.  95اٌغبثك، ؿ ( 33)

.  51ط، ؿ 0اٌزار١خ فٟ اٌخطبة اٌغشدٜ، َ: ِؾّذ ٔغ١ت اٌؼّبِٟ : أظش (34)

.  95ط، ؿ 0ٍِه ِٓ ؽؼبع، َ: ػبدي وبًِ ( 35)

ؿ 1994ٌّٚض٠ذ ِٓ ٘زا إٌٛع ِٓ ٚعٙخ إٌظش اٌذاخ١ٍخ أظش ١ٍُِ األوجش، ِىزجخ األعشح ؛ : ٔفغٗ اٌغبثك ( 36)

185–  186  .

.  88ط، ؿ 0َ: ثالغخ اٌفٓ اٌمققٝ : ٚا٠ٓ ثٛس : أظش (37)

.  88ط، ؿ 0ثالغخ اٌشاٚٞ، َ: ؽؾبد ِؾّذ ػجذ اٌّغ١ذ :  أظش (38)

.  263-262أظش ١ٍُِ األوجش، ؿ  36ط، ؿ 0ٍِه ِٓ ؽؼبع، َ: ػبدي وبًِ ( 39)

.  119ط، ؿ 0ِؼغُ ِقطٍؾبد ٔمذ اٌشٚا٠خ، َ: ٌط١ف ص٠زٛٔٝ :  أظش (40)

. 36ط، ؿ 0ٍِه ِٓ ؽؼبع، َ: ػبدي وبًِ ( 41)

.  139ط، ؿ 0ِؼغُ ِقطٍؾبد ٔمذ اٌشٚا٠خ، َ: ٌط١ف ص٠زٛٔٝ : أظش ( 42)

.  202ط؛  ؿ .خطبة اٌؾىب٠خ، ؛ َ: ع١شاس ع١ٕ١ذ ( 43)

. 36، 35، ٚأظش ٍِه ِٓ ؽؼبع، ؿ 185ط، ؿ ١ٍِ0ُ األوجش، َ: ادي وبًِ ع( 44)

(45) Shlomith Rimmon – Kenan :Narrative ficition Contemporary Poetics, New 

Accents, General Editor : Terence Hawkes, Methuen, London and New York, 1993, 

P.107.  

.  178ط، ؿ 0ٌؾىب٠خ، َخطبة ا: ع١شاس ع١ٕ١ذ : أظش (46)

.  61ط، ؿ 0اٌّقطٍؼ اٌغشدٞ، َ: ع١شاٌذ ثشٔظ :  أظش (47)
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٠ٛعف ؽالق، ه، ِٕؾٛساد ٚصاسح اٌضمبفخ، دِؾك، : اٌىٍّخ فٟ اٌشٚا٠خ، رشعّخ : ١ِخبئ١ً ثبخز١ٓ : أظش (48)

.  146،َ، ؿ 1988

.  133ط، ؿ 0ثالغخ اٌفٓ اٌمققٟ، َ: ٚا٠ٓ ثٛس ( 49)

 208ط فـ  0ٚأظش ١ٍُِ األوجش، َ 20:  18، ؿ  1993ؽً ٚاٌشثو، ه داس اٌٙالي ؛ اي: ػبدي وبًِ ( 50)

.  78ٍِٚه ِٓ ؽؼبع، ؿ 

اٌقبدسح ػٓ اٌّغٍظ اٌٛهٕٝ  164ثالغخ اٌخطبة ٚػٍُ إٌـ، ه ػبٌُ اٌّؼشفخ، ع: فالػ فنً : أظش (51)

.  100َ، ؿ 1992ٌٍضمبفخ، اٌى٠ٛذ، أغغطظ 

، 1986ِهعغخ األثؾبس اٌؼشث١خ،  1، ه(ثؾش فٟ اٌغشد اٌشٚائٟ)ع ٚاٌؾىً اٌشاٚٞ ٚاٌّٛق: ٠ّٕٝ اٌؼ١ذ ( 52)

. 11ؿ 

.  76ط، ؿ 0فٕؼخ اٌشٚا٠خ، َ: ث١شعٝ ٌٛثٛن ( 53)

(54) Yanxia Sang : An Analysis of Stream of Consciousness Technique in to the 

Lighthouse, Asian   Social Science, Vol 6, No9, September, 2010.  , P. 174. 

 114ط، ؿ0ٍِه ِٓ ؽؼبع، َ: ػبدي وبًِ ( 55)

.  151-150ط، ؿ 0ِٕبٚؽخ ػٍٝ اٌؾذٚد ، َ: ػبدي وبًِ ( 56)

.  151اٌغبثك، ؿ ( 57)

(58  ) Inna Drach :Montage Techniques in the Novel Berlin Alexanderplatz by A. 

Doblin and The film Berlin Alexanderplatz (The Director. R. W. Fassbinder) Russion 

Sat University for the Humanities Moscow, Bussia.p.2 

.  5ط، ؿ 0ِؼغُ ِقطٍؾبد ٔمذ اٌشٚا٠خ، َ: ٌط١ف ص٠زٛٔٝ : أظش(59)

.  45، ؿ  1991؛ اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ ـ اٌّغشة ؛  1ث١ٕخ إٌـ اٌغشدٞ، ه : ؽ١ّذ ٌؾّذأٟ :أظش(60)

اٌّقطٍؼ : ، ع١شاٌذ ثشٔظ 151ط، ؿ 0ِؼغُ ِقطٍؾبد ٔمذ اٌشٚا٠خ، َ: ٠ف ص٠زٛٔٝ ٌو: أظش( 61)

.  142ط، ؿ 0اٌغشدٞ، َ

.  69ط، ؿ 0ِفَٙٛ اٌشؤ٠خ، َ:ػجذ اٌؼبي ثٛه١ت :أظش (62)

. 268ط، ؿ 0خطبة اٌؾىب٠خ، َ: ع١شاس ع١ٕ١ذ : أظش (63)

. 143، 111ط، ؿ 0اٌّقطٍؼ اٌغشدٞ، َ: ع١شاٌذ ثشٔظ :أظش (  64)

.  151ط، ؿ 0ِؼغُ ِقطٍؾبد ٔمذ اٌشٚا٠خ، َ: ٌط١ف ص٠زٛٔٝ : أظش (  65)
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.  143ط، ؿ 0اٌّقطٍؼ اٌغشدٞ، َ: ع١شاٌذ ثشٔظ : أظش(66)

؛ ِٕؾٛساد ارؾبد وزبة  1اٌزؾ١ًٍ اٌج١ٕٜٛ ٌٍغشد، مّٓ هشائف رؾ١ًٍ اٌغشد األدثٝ؛ ه: سٚالْ ثبسد ( 67)

.  26، ؿ  1992اٌشثبه ؛  –اٌّغشة 

اٌّشٚٞ ٌٗ فٟ اٌشٚا٠بد : ػٍٝ ػج١ذ : أظش( 69.)105ط، ؿ 0ثالغخ اٌفٓ اٌمققٟ، َ: ثٛس ٚا٠ٓ ( 68)

.  173-195َ، ؿ 2003، 1اٌؼشث١خ، ه، داس ِؾّذ ػٍٝ ٌٍٕؾش ٚو١ٍخ ا٢داة ثّٕٛثخ، رٛٔظ ، ه

.  143ط، ؿ 0اٌّقطٍؼ اٌغشدٜ، َ: ع١شاٌذ ثشٔظ : أظش(  70)

.  151ط، ؿ 0لذ اٌشٚا٠خ، َِؼغُ ِقطٍؾبد ْ: ٌط١ف ص٠زٛٔٝ :  أظش(71)

.  172ط، ؿ 0اٌّشٚٞ ٌٗ فٟ اٌشٚا٠بد اٌؼشث١خ، َ: ػٍٝ ػج١ذ :  أظش(27)

.  151ط، ؿ 0ِؼغُ ِقطٍؾبد ٔمذ اٌشٚا٠خ، َ: ٌط١ف ص٠زٛٔٝ ( 73)

.  172ط، ؿ 0اٌّشٜ ٌٗ فٟ اٌشٚا٠بد اٌؼشث١خ، َ: ػٍٝ ػج١ذ : أظش(  74)

.  108ط، ؿ 0فٕؼخ اٌشٚا٠خ، َ: ث١شعٝ ٌٛثٛن ( 75)
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 بوطاجٌن ٌدالسع القاص أعمال فً جمالٌة دراسة والتوتر السخرٌة

 محمد محمدي. أو حورٌة طاهٌر. أ

 سعٌدة جامعة واإلنسانٌة االجتماعٌة والعلوم واللؽات اآلداب كلٌة

 

 : الملخص

 . بوطاجٌن السعٌد القاص كتابات فً والتوتر السخرٌة مكون بالتحلٌل المقال هذا ٌتناول

 الكتابات فً والتوتر سخرٌةال حضور قٌمة ما: فً تتمثل منهجٌة تساإالت على الدراسة هذه تنبنً

   ؟ األدبٌة الكتابات فً أبعادها وما القصصٌة؟

 .ومقنع مباشر ؼٌر بؤسلوب مقنعة وأفكار ونقد أحكام من  قوله نرٌد ما ٌقدمان والتوتر فالسخرٌة

 .الجمالٌة. القارئ. التلقً. القصة. التوتر. السخرٌة  :المفتاحٌة الكلمات

Résumé: 

Cette contribution traite analytiquement les composantes de l’ironie et de la provocation dans les 

récits du conteur Said Boutadjine. Nous nous sommes posés plusieurs questionnements 

méthodologiques : quelle valeur donne-t-on à la présence prééminente dans les contes ? quelles sont 

les perspectives d’un tel procédé ? 

L’ironie et la provocation nous servent de moyen afin de « dire » indirectement, de façon 

persuasive, ce que nous pensons vraiment. 

Les mots clés : L’ironie, la provocation, le conte, la réception, le lecteur, l’esthétique. 

 

 :تمهٌد
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 القصصً المتن واكتناز بالتفرد بوطاجٌن السعٌد الجزابري للقاص القصصٌة الكتابة تتمٌز

 القصصٌة للمجموعات والمتصفّح. مساربها وتحسن لتمثلها الكؾء المتلقً تنتظر جمالٌة لظواهر

 حاولنا فقد القارئ تستفزّ  اتالفضاء تلك وألنّ . الّسردٌة فضاءاتها عبر بادٌة التوّتر سمة ٌبلحظ للقاص

ٌّن  جمالٌة نظرٌة أسس من مستمّدة هذه القراءة محاولة كانت بهذا. االستفزاز ذلك خلؾ ٌكون ما تب

 .التلقً

 :اللّؽوي التوّتـر فضاء -

ر الداعٌة اللؽوٌة الفضاءات من علٌه وقعنا ما فٌه لنحصر العنوان هذا اخترنا ُّ  والمساهمة للتوّت

ٌّزها القارئ تستوقؾ لؽوٌة بإر هً. رئالقا استفزاز فً ٌّزها نقول. بتم  ٌملك القارئ أنّ  باعتبار بتم

ٌّناًال  لؽوٌاًال  ترتٌباًال  لح مع  لٌرتِّرب زمنا وٌستؽرق ٌتوّتر القارئ فإنّ  الترتٌب ذلك اختلّ  فإذا. مسبقاًال  علٌه اصطُط

 ٌمتلك والقارئ لكاتبا بٌن ضمنٌة تعاقد عبلقة هناك إنّ  ثم القراءة عملٌة من مكانه وٌعً أفكاره،

 عن معبراًال  إالّ  األدٌب لٌس و.-األدبً العمل -بٌنهما العالق العمل حول محدّدة تّوقعات خبللها الّثانً

 عن أدٌبنا فلٌعبَّير cxxiv« أؼراضهم عن قوم كل بها ٌعبرّ  أصوات» اللّؽة كون اللؽة، طرٌق عن أفكاره

 هً اللؽة ألنّ  – القّراء -اآلخرٌن مع التواصل إلى هادفاًال  خاّصة بطرٌقة وأدارها اللؽة، استعمل أفكاره

 ذلك وتجسٌد قابمة، التواصل محاولة إذن لدٌنا cxxiv« الحٌة الكابنات بٌن لبلّتصال وسٌلة كل»

 ما عنده؟ التواصل أداة وجدنا فكٌؾ نقرإها، نحن وها األدٌب، أعمال نقرأ ما عند ٌتمّ  التواصل

 ...اللؽة؟ تلك على الطاؼٌة الّسمات

 فإنّ  النسج ذلك حبك طرٌقة اختلفت فإذا معٌن، نسج نظام ولكلّ  علٌه، اصطلح نظام الؽالب فً لؽةال

 عن له وٌبحث ذلك، ٌلمس الملتقً فإنّ  المعتاد عن اللؽوٌة التعبٌرات خرجت وإذا لذلك، ٌقلق المتلقً

،  لؽوٌة مقاطع فهناك أٌدٌنا، بٌن التً القصصٌة للمجموعات قراءتً عند األمر هذا وجدت تصنٌؾٍر

 وتؤتً المعتاد، التعٌٌر سنن عن ملحوظا خروجا تحوي ألنها لقاربها، وقلقا توّترا ٌُطحدث أؼلبها متمٌزة
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 فكره وٌضطرب ٌتوّتر فإّنه ٌتوقعه، لم بما وعقله القارئ نظر ٌصطدم وعندما القارئ ٌتوقعه ال بما

 .القراءة لحظة

 :باآلتً فخرجنا تقاربها حسب الموتِّررة اللؽوٌة الفضاءات تلك صّنفنا وقد

 :  للمدٌنة الخاص الوصؾ -أ

ٌّزا توظٌفا كان وقد قصصه، ثناٌا فً"  المدٌنة"  مصطلحَم  القاصُّ  وّظؾ        اعتاده كالذي لٌس مم

 ٌقول.. به تشتهر ما أو باسمها، أو بموقعها، توصؾ لم قصصه فً فالمدٌنة. ٌتوقّـعه ما ولٌس الملتقً،

ٌه فً cxxiv«ٌانالعم مدٌنة»: عنها كْم  فاقـدو قاطنٌها أنّ  القصدُط  لٌس حتما ،" الخناس الوسواس"  لقصة حَم

 والظـلم، الفقر، تحت  كبٌرة؛ ظلمات تحت  ٌقبعون أّنـهم إلى عابـد ذلك مـن القصد بل البصر،

 فهم. بالوراثة ومّتهم بالوراثة، ومسكٌن بالوراثة، معطوب: عنه قال كما جـٌل إنهم. والبإس والعري،

 عنها قال كما ومدٌنتهم. قلوبهم أٌدٌهم وفً البرد تحتهم ومن البرد فوقهم من المدٌنة تلك فً ٌسٌرون

 فً عنها وٌقول. أبديٍّي  حفلٍر  فً عروس مثل ظهرها على مسترخٌة فسٌح نعش" الوالو عبد"  القصة بطل

 ما لها المدٌنة إضافةٌم ". مالقدي الحابط مذّكرات"  قصة فً وهذا. cxxiv« والسفلة األبواق مدٌنة»  :آخر مقام

رها ٌّامَم  مسترجعا ذاكرته فً ٌُطبحِير معها فالبطل. القصة متن نتمّعن عندما ٌبرِّر  أهم ٌتصفّح الصؽر، أ

 األبواق مدٌنةَم  المدٌنة تلك كانت لذا. العدو جهة من وخروجه. له صدٌقه خٌانة فً فٌلخصها األحداث

ًَم  ٌملك، مّما جّردته التً هً. والسفلة مِي هاخ رُط تبِيه رفقة ارجَم  . وشمعة ووسادةٍر  وفراشٍر  كُط

 تؽزوها. والمذلّة بالكآبة ملٌبة األرصفة، حزٌنة"  عرٌان بنً بلدة"  أخرى رإٌة فً عنده وهً

 البحث: شٌبٌن عن الرعٌة منع إلى خبللها من ٌهدفون وحاشٌته الملك قّررها التً األهلٌة الحرب

يّ  كنز"  عن البحث كان وقد. والضحك ه القصة بطل أعلن " سرِّر ٌّةَم  الدولةُط  فمنعت وجودَم  البحث من الرع
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 حقّها ومن للدولة ملك الكنزُط . هنا التنقٌبَم  صفته كانت مهما كان أليٍّي  ٌحقّ  ال. تفّرقوا فهمتم؟ هل» :عنه

 الوقوؾ إلى المقطع هذا ٌحٌلنا cxxiv«.بصرامة الدولة أكدّ . المناسب الوقت فً المناسبة القرارات اّتخاذ

ا. والقّوة بالبطش محكومةًال  تبقى فالّرعٌةُط  الدول، من كثٌر فً القابم والتسلّط التشّدد ذلك على  الدولةُط  أمَّي

ا الدولة كان»:وقال. الدولةُط  أّكد:  قال لذا ٌشاء، كما ٌحكم واحدٌم  فردٌم  هً بل أفرادٍر  من كٌانا فلٌست  بدٌنًال

. cxxiv« هللا أرض فً منتشراًال 

 والمكتظة بالصّور المزدحمة القاصِّر  أفكار عن لٌعبِّرر خرى،أ مقاطعَم  فً"  المدٌنة خطاب" وٌشتدّ 

ٌّبة المؤساوٌة باألحداث  لٌبقى خطاباته عن التلمٌح وشاح فٌنزع المدن، أؼلب تعٌشها التً والس

 دالالت عن ٌنمّ  وأؼلبها. القارئ النتباه جاذبة مستفّزة مقلقة تعابٌر عندبذ فنجد وحده، التصرٌح

 عن ٌقول. cxxiv« االجتماعً الواقع عن دلٌل»  اللؽة أنّ  باعتبار وهذا لناس،ا واقع تشّكل اجتماعٌة

 شوارع. المخبولة الشوارع فً رإٌتً من أخجل أصبحت...  اللقٌطة المدن ومن مّنً متعبٌم » :المدٌنة

 التً"  الروح ظل"  قصة فً الوصؾ هذا كان. cxxiv« براحتً المتربصة شوارعهم. والّدمّ  والؽمّ  الهمّ 

لت حٌث العاببلت، إحدى عاشتها محزنة أحداث ردُط س ملّخصها حِّر  لتلتقً المجهول، نحو دٌارها من رُط

 ونحن المدن، على"  اللقٌطة"  صفة أطلق هنا من لهم، ثابتة هوٌة ال ملّثمون أقامه بحاجز الطرٌق فً

 ٌربط ة،متشابه جمٌعها الحواجز، تلك علٌه كانت ما وهذا والنسب، الهوٌة فاقد هو اللقٌط أنّ  نعرؾ

 إنّ  تقول األخبار كانت. الضٌعة من نهرب أن علٌنا وكان» : القصة بطل ٌقول والهّم، الدمّ  بٌنها

ٌّة. اللٌلة لمحوكم خّططت الجماعة ٌّة ؟ جماعة أ  ؟ من أم الحمر أم الخضر أم الزرق أم الحمر ؟ فصٌلة أ

»cxxiv .
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، اسمها اللقٌطة، المدن هً هذه  نابعة فٌجدها األحداث ٌتابع عندما وّتروٌت أكثر القارئ وٌقلَمق موّترٌم

"  ٌفضح أنْم  القاص لهذا تسّنى كٌؾ:  وٌتساءل لدٌه التوتر فٌزداد معٌنة، مّدة عاشه الذي الواقع من

 .الدرجة؟ بهذه"  المدٌنة

 مدٌنة القبر، مثل المفتوحة المدٌنة»  إّنها للمدٌنة، جدٌدا أنموذجا آخر قصصً فضاء فً ونجد

 وثّمة المطبقتـٌن، مقلتٌها أمام تمرّ  التً األفضل الؽد حافلة بركوب وتحلم للّشمس رهاظه تدٌر مسّوسة

ٌّد إلٌها عاد التً المدٌنة إنها. cxxiv« الخوؾ ٌخاؾ أسفلها وفً خاص، نور ٌسطع ما جهة فً  الس

 الحزن ؼٌر وجد فما بالفرح حالماًال  بالشهادات، محّمبل الؽربة من عاد"  الملح أزهار"  قصة بطل" وحٌد"

 للّشمس، ظهرها أدارت ألنها والرطوبة الظبلم ٌؽزوها قبراًال، المدٌنة رأى لذا والمبلحقات، والتسّكع

 إال سكنها وما أبداًال، الؽد طرٌق رأت فما العٌنٌن، مؽمضة أفضل ؼدٍر  عن البحث حلم فً وؼاصت

 .الخوؾ

ه، القاصِّر  حدٌثُط  ٌطابق عندما أكثر القارئ توّتر وٌزداد  أنموذجا ٌصؾ. ستر دون وٌطرحه واقعَم

ًّ  عدوّ  بمثابة له ٌبدو كان... » : ٌقول المدن، من آخر  طاقاته كبت على ٌُطرؼمه. خفٌة ٌبلحقه فتا ما حقٌق

 أخبار عن قزحٌة حكاٌا. اللٌالً قارسات نار حول محلّقون وهم األقارب أحادٌث وسماع وجنونه

 ٌوصلهم. ٌعبث وبناتهم بؤبنابهم ومشتقاته، رالعا ٌقطن حٌث الدافبة المدن إلى الناس ونزوح الدشرة

. cxxiv« الصالحٌن واألولٌاء األجداد تعالٌم وإنكار واإللحاد الفسق إلى

 الكاتب، مع التماهً إلى التلقً حالة أثناء وٌجنح ٌنفعل القارئَم  ٌـجعل الواقع من نابع تصرٌح إّنـه

 .ذلك على ٌقوَم  لم إثباته، عن ٌعجز ولسبب أّنه، ؼٌر فعبلًال، عبلجه أو قوله ٌودّ  الذي هذا أنّ  ٌتصّور

 دابمة صلة على ألّنه وتوّتره القارئ انفعال إلى أّدت والتً " المدٌنة"  بـ الخاصة القاصّ  لؽة عن هذا

 .معه ٌنفعل التصرٌح ذلك ٌجد فعندما عنده، كثٌرا بفكره ٌقؾ لم وربما ،" الكٌان"  هذا مع
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 :األزمنـة اضطراب -ب

 القصص، ثناٌا فً توّؼله مع المتلقً ٌؤلفها والتً بالقاص، الخاّصة اللؽوٌة تعابٌرال مع دابما نبقى

 المعتادة، اللؽوٌة األنظمة عن خروجا ٌجد عندما خصوصا قابما توّتره بقاء تمنع ال األلفة تلك أنّ  ؼٌر

 نماذجه ومن عنده، مقصود أمر وهو األزمنة، اضطراب من بوطاجٌن لدى ألفٌناه ما ذلك ومن

 فً الصحؾ أعلنت وقد الضحك، منع ولهذا القادمة السنة فً التقّشؾ سٌاسة طّبق السلطان إنّ »:ولهق

 المواطنٌن ٌجعل دواء لتطوٌر ٌكّدون علماءه وأنّ  األلم، عنصر على سٌقضً أّنه أٌضا القادمة السنة

. cxxiv«األرانب حجم فً سٌصبحون هللا شاء إن الماضً العام فً. جّداًال  صالحٌن

 فً"  وعبارة الماضً زمنه"  أعلنت"  فالفعل. الزمنٌة والظروؾ األفعال بٌن التطابق دمع نبلحظ

 على القضاء اإلعبلن فحوى أنّ  حٌث. التهّكم منه ٌراد هذا ولعلّ  االستقبال، على تدلّ "  القادمة السنة

ٌّة تعٌشه الذي األلم عنصر "  القادمة السنة فً"  عبارة خبلل ومن الماضً، فً ذلك إعبلن تمّ  وقد. الرع

 .ؼٌر ال عالقة ووعود تسوٌؾ مجّرد اإلعبلن فحوى أنّ  نفهم

 ووطناًال  سماءًال  كتبت  -؟ القادمة األٌام فً كتبت ماذا لً قل» ": محلً شاعر جمعة"  قصة فً وٌقول

 أّنه نستشعر أّننا ؼٌر الزمن، فً االضطراب ذلك أٌضا هنا نجد. cxxiv« طوٌلتٌن وأذنٌن بذٌل عربٌاًال 

ًّ  الشاعر بحث أنّ "  سماء"  لكلمة بكتابته ٌشٌر هنا بالقاص فكؤّنً مقصود،  تحٌط سماء عن العرب

ٌّام فً مستمّراًال  سٌكون له بؤرض ًّ  لوطن وبكتابته. القادمة األ  واقع أنّ  طوٌلتٌن وأذنٌن بذٌل عرب

ٌّام مع سوءًال  سٌزداد العرب  .حٌوانا فٌها ٌصبح بشعة سٌبة درجة ٌصل أن إلى القادمة، األ

 إلى بوطاجٌن السعٌد ٌقذؾ ذلك وسط الذات وفقدان والصراع، بالتناقضات ملًء آخر واقع ومن

ٌّا مقطعا المتلقً ومسمع مرأى ر قصص  فً»: قاببلًال  خبلله، من القارئ وٌستفزّ  الزمنً، الّنظام به ٌُطكسِّر
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 ربه وأبً نهب وأبً عطب وأبً لهب وأبً بالصدى محفوفة جٌوبً ستظلّ  الماضٌة األسابٌع

. cxxiv«تماما اآلتٌة الّشهور فً حدث كما ومشتقاتهم،

ر التً نفسها التقنٌة إّنها  من ٌقّدم التعبٌر، فً خاصة طرٌقة وٌخلق الزمن، نظام خبللها من ٌكسِّر

ًٍّي  بؤسلوبٍر  االجتماعٌة األمراض ألبرز دقٌقا وصفا خبللها ، تهكم  ومن  -إفبلسه عن ٌعبِّرر حٌث ساخرٍر

 بحرارة الشعور أنّ  على دلٌل وهذا بالصدى محفوفةٌم  جٌوبه بؤنّ  -الّناس لبأغ حال عن ٌعبرِّر  خبلله

"  عطب أبو"  و. األسعار والتهاب الحٌاة تكالٌؾ ارتفاع به فٌقصد"  لهب أبو"  أّما. عنده منعدم الّنقود

 على الخدمات أداء دون تحول التً والمحسوبٌة النفوذ باستخدام والتسلّط الرشوة أمراض إلى إشارة

 المجتمع أفراد معاناة به ٌقصد"  نهب أبو" و. بالعطب العادي اإلنسان تصٌب هذه وكل. المطلوب الوجه

 من التخلّص عن عبر وقد. القانون رداء تحت وجهدهم كّدهم ٌسرقون والذٌن المختلسٌن، أعمال من

 ما بسبب ومفاجبة موّترة، كلّها العبارات وهذه".  هرب أبً"  بـ الدولة بؤموال والهرب المسإولٌات

 إلى طرٌقها تعرؾ لو حقابق بها، أنفسنا مصارحة على نتعود لم»  تصدمنا، حقابق من صاحبها ٌثٌره

 لكان االجتماعٌة لحركٌتنا مكونة عناصر تعد التً ومعامـبلتنا، سلوكاتنا، فً وتتجذر الٌومٌة، حٌاتنا

. cxxiv« ةللحٌا المطلوب بالؽرض تفً حضارٌة وقٌمة"  معنـى"  لحٌاتنا

 القارئ ٌوّتر أّنه ورؼم واحد، سٌاق فً والمستقبل الماضً الزمن بٌن المزاوجة خبلل من نبلحظ

ٌّث بعض أنّ  إال  أنّ  ٌدرك القاص أنّ  هو هنا القصد فلعلّ  الداللة؛ بعض على ٌقؾ األخٌر هذا ٌجعل التر

 من وٌعانً. واقعه سوءب ٌعترؾ أّنه رؼم التؽٌٌر على ٌقوى ال القصة فً الموّظؾ البشري أنموذجه

 حاله عن ٌعّبر ثم. ٌومٌاته ونقد بالعبثٌة فٌكتفً أفكاره تحمله الذي الواقع فرض عن ٌعجز السوء، ذلك

 الٌؤس هذا خبلل ونلمس. مستقببلًال  وستستمر ماضٌا كانت الحال هذه أنّ  ضمنٌا لٌقول ٌلتقٌان ال بزمنٌن

 ذاك من إال الٌؤس ذاك ما وربما. قصصه ثناٌا يؾ القاص ذهن قبل من المحّركة الشخصٌات ٌلؾّ  الذي
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 ٌتحسس  -االنتماء وبحكم  -فالقارئ. المتلقً إلى ٌتعدى بل الشخصٌات، عند االمتداد ٌتوقؾ وال. الذهن

ٌّداًال  القصد  .وتوّتراًال  قلقا لٌخرجه وٌهضمه ج

 : الموتِّرة"  الحمـار"  شخصٌة -ج

 فً كلّها تلتقً  تعابٌر وهً القارئ، لدى والتوّتر الاالنفع نسبة تركٌز فً تساهم أخرى تعابٌر نجد

 ". الحمار"  أدق وبتحدٌد الحٌوانات، أحد وبالتحدٌد المخلوقات، أحد تمسّ  أّنها

ٌّزا حضورا نبلحظ  وعطفا كبٌرا احتراما له ٌكنّ  فهو بوطاجٌن، السعٌد أعمال فً الحٌوان لهذا مم

 قال. cxxiv«  المطمبن الكرز من كحلقتٌن الودٌعتٌن عٌنٌه نتٌجة الحمار مع تعاطفت طالما إذ» : ملموسا

"  أمر عن سؤل قد الصبً هذا كان"  القدٌم الحابط مذكرات"  قصة أحداث أدار صبً لسان على عنه هذا

 القابل، على والعهدة للحج تروح إنها» :الطٌور فراخ عن قال جّده بؤنّ  جّدته أخبرته عندما"  الحمار

م كذلك، الرتٌبلء  األمر وساءه. السوق إلى ٌذهب الحمار بؤنّ  الجدة فؤجابته. cxxiv« السنونو ام،الحَم

 .الحمار اّتجاه الخاص إلحساسه

ٌّد تفاحة"  قصة من آخر مقام فً وٌقول  ووجدت عمبلق نوم من نهضت لو فماذا...» ": البوهٌمً للس

 أعجبت... »:أٌضا ٌقولو. cxxiv«...التبلل فً ٌرعى مهّذبا جحشا ؟ قوابم وأربع طوٌلتٌن بؤذنٌن نفسً

. cxxiv« أجبته اللطٌفة، المجاملة على شكرا  -!حمار ٌا: وجهك فً ألقاه الذي النعت بذلك كثٌرا

ٌِّرز وحبٌّب  تقدٌر إّنه   هو ٌكون أن فً والرؼبة الصبً، بفكر عنه الدفاع درجة إلى الحٌوان، لهذا متم

 نجد وإّننا. أٌضا"  حمار"  بلقب نعتي عندما الؽضب أو اإلحراج وعدم الّراشد، بفكر حماراًال، نفسه

 – مثبل – منهم أٌضا، الكثٌرٌن لدى الحمٌر فصٌلة إلى واالنضمام البشر، جنس عن االنسبلخ إعبلن

 :ٌقول الذي"  الرواي محسن خاشع"  الشاعر
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 وتكـرمْم  تُطـعـزّ  بؤن***         ألولى الحمٌر إنّ »  

  ؼنـمْم وأ أفوز كـٌما***          منها كنت فلٌتنً 

 ٌعـدمْم  حِيسِّرً ولٌـت***         ٌفنى عقلً ولٌت

 أبكـمْم  أنِّرـً ولٌـت***        أصـمُط  أنِّرً ولٌت 

مْم  ابن الحمار مثـل***       سعٌدا أحٌا عساي  حنتَم

ُطظلــمْم  أؼـار وال***       فؤشكـو أحس فبل  فؤ

ُطحـرمْم  النعٌـم عن***        وأُطقصـى أذادُط  وال  cxxiv«.فؤ

 لسان على فٌقول الجمال، مستوى إلى الحمار ٌرفع الفكر، ٌقول ما على حرٌصة ،واثقة وبنبرة

ًٍّي   نهٌقا ٌنهق كان الذي البلدة مؽّنً العبقري، حمارنا هو وها» ": الجٌب عبد فضابح من"  قصة فً صب

 إذا: دابما لً ٌقول جّدي وكان الوهمٌة، واإلنجازات التماثٌل ٌتفقّد مسإوال رأى كلّما ومقفّى موزونا

ٌّلتً فً أرّدد وظللت منكراًال، رأى فقد الحمار نهق  أحببت الوقت ومع. كذب ولو الحمار صدق: مخ

 التً تلك القوة شدٌدة درجة إنها.cxxiv«... أفلح لم لكّنً األنٌق، الحٌوان هذا معزوفة أقلِّرد ورحت الّنهٌق

 واالنفعال للتعّجب مدعاة إّنه. دابما المتلقً ٌصادفه ال قولٌم  والتوّتر، االنفعال مإّشر إلٌها ٌصل

ًّ  هذا حمار. معاًال  واإلعجاب  ؼناء ونهٌقه العبقرٌة، صفته بوطاجٌن، السعٌد حمار نفسه هو الصب

ٌّز أّنه فً تكمن وعبقرٌته موزون، جمٌل  ٌبلحقون بل بالجوهر، ٌهتّمون ال الذٌن المسإولٌن أولبك ٌم

ٌّة اإلنجازات ٌتفقدون الهامشٌة المظاهر ٌّا، نهٌقا النهٌق فً الحمار خذفٌؤ الوهم  سخرٌة هذا وفً فن

ًٌّب  وبُطعدٌم   أن عسى الحمار له ٌؽّنً الحّكام من ومنكر إساءة من البشر علٌه ٌصمت ما إذ. أٌضا واقع
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 مجاراة ٌستطٌعون فبل والكتمان الصمت ؼٌاهب فً جاثمون أّنهم الواقع أنّ  ؼٌر... البشر ٌتفّطن

 .ٌنالمسإول ألفعال فضحه فً الحمار

. التواطإ أو الخوؾ نتٌجة حملها، عن اإلنسان عجز التً األفكار الحٌوان هذا بوطاجٌن ٌُطحمِّرل

 فقد خافٌة تخفاه ال الذي البلدة حمار أّما» ": سوٌا كان ذبب حكاٌة"  قصة من أخرى زاوٌة فً عنه فٌقول

 جدٌد من الـحرب استٌقظت مال قلبٌة بسكتة توفً أن إلى أبدٌا حدادا أعلنها. شٌبا ٌقل ولم أذنٌه نكس

. cxxiv«...  شًء كل وكراهٌة العام العصٌان معلنة

د أن بعد البلدة لحمار هذا حدث رِي
 سبب وكان. ٌومٌن ؼٌابه نتٌجة العمل من" هللا عبد" القصة بطل طُط

بح، الذي أبٌه جنازة تشٌٌع هو الؽٌاب  هألنّ  الظلم، ذلك الحمار وعى. القنوط فرط من ماتت التً وأّمه ذُط

 حزنا الصمت إاّل  منه كان فما واالنتقال، بها التجوال كثٌر كونه بالبلدة ٌدور ما كلّ  ٌعلم الذي الحٌوان

 الظلم، على تردّ  التً الحرب إنها. قابمة والكراهٌة العصٌان وحرب فمات قلبٌة بسكتة أصٌب أنْم  إلى

 .والمواجهة لثورةبا إال الظلم على ردّ  ال أن على إعبلنا كان البلدة حمار صمت ولعلّ 

 فقد بذلك، ٌقرّ  واع فكر من نابع إّنه بل فقط، قلمه به ٌؤت لم بوطاجٌن قبل من الحٌوان هذا تقدٌر

نا لَمعَم  جمعٌة"  ٌسمٌها جمعٌة إنشاء فً ورؼبته المخلوق لهذا تقدٌره عن معه حوارٍر  فً القاصُّ  أَمطْم

 خٌريّ  منها الهدؾ ألنّ  بالكثٌر تؤتً قد الفكرة هذه أنّ  أوضح لكّنه البداٌة، فً األمر استؽربنا". الحمٌر

 وٌقوم باإلحسان، إال ٌرّدها وال اإلهانة وٌتلقى مقابل، دون ٌعمل هادئ، حٌوان الحمار أنّ  كون

 مقابل، دون للخدمة ٌسعون الفكر، هذا لهم نخبة من متكونة جمعٌة نإسس ال فلماذا.... الجلٌلة باألعمال

 .تخّصصه فً كلٌّب  بفكرهم الوطن ٌخدمون عبلجها، لونوٌحاو المجتمع أمراض ٌعرضون

جدت إذا عّما تساءلنا لذا االهتمام، ٌستدعً األمر إنّ   عمٌقة الفكرة أنّ  فوجدنا قببلًال، كهذه أفكارٌم  وُط

 المسرح رابد ٌد على 1932 عام"  المصرٌة الحمٌر جمعٌة"  إنشاء ذلك ومن النُطخب، أوساط وشابعة
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 والصحافٌٌن الكّتاب كبار من نخبة» : أعضابها أبرز كان وقد"  ٌماتطل زكى"  والعربً المصري

 وؼٌرهم.الـحكٌم توفٌق العقاد، محمود عباس حسٌن، طه: أعضابها بٌن من فكان والمفّكرٌن، والفنانٌن

. cxxiv« المجتمع ومشاهٌر واألطباء الجامعات أساتذة من

جد ذاته والشًء  من وعدٌد وسورٌا والكوٌت الٌمن فً الّشباب واألدباء الشعراء من عددٍر  عند وُط

 ".الحمٌر جمعٌة"  باسم منظمات شُطكِّرلت حٌث العربٌة، الدول

 أٌضا وفٌها له، شعاراًال  الحمار من ٌّتخذ األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً الدٌمقراطً الحزب أنّ  كما

 ٌرأس" مٌتران وافرانس"  كان فرنسا وفً".  ترومان هاري"  الّسابق الربٌس أّسسها للحمٌر جمعٌة

. cxxivرباسته فترة بعد الفرنسٌة الحمٌر جمعٌة

كر الخاّصة اللّؽوٌة التعبٌرات تلك فاستعمال  أنّ  ؼٌر. وٌوّتره البدء فً القارئ ٌستفزّ "  الحمار"  بذِي

 تلك سبب عن البحث أنّ  كما التوّتر، حّدة من ٌقلّل إلٌه، المنسوبة األفعال أو األقوال أبعاد فهم محاولة

ٌِّرز والحبّ  ةالصل  ٌطمبن القارئ ٌجعل ذلك وراء الكامنة الفكرة على والوقوؾ المخلوق، لهذا المتم

 جدٌداًال  تمّثل التً األشٌاء تجاه إال ٌنفعل ال اإلنسان ألنّ . ودرجاته التوّتر أسباب لدٌه وتتراجع أكثر،

 .التوّتر دوافع وتّتضح االنفعال، ضباب ٌنجلً مؤلوفا الجدٌد ٌصبح عندما لكن لفكره،

 

ـرة تراكٌب -د  :موتِّ

. قصصه فً بوطاجٌن وّظفها التً الخاّصة التراكٌب تلك فً ٌتمّثل للتوّتر، آخر دافعا نجد أّننا كما

 تراكٌب إنها. الموّظفة التعابٌر من ؼٌرها دون مٌزة لها بصاحبها، خاصة ألنها لبلنفعال مدعاة وبناإها

 .ّتجاهها واالنفعال القلق من بلحظات ٌمرّ  أن بعد عندها الوقوؾ إلى المتلقً تدفع
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. cxxiv« ...االسخرٌوطٌة الحضارات» : قوله التراكٌب تلك من نذكر

 الكذب على انبنت فكرة أو شًء.له أساس وال أصل ال ضبابٌا كان ما إلى تإول االسخرٌوطً فكلمة

 كثٌرا التً العامٌة اللهجة من وقربه المعنى ثقل الكلمة هذه فً ونستشعر. األسطورة نظٌرة فؤصبحت

 .باإلٌحاء مثقلة مفردات تحوي ما

 والنجاسة، الخبث نفس: انتباهك ٌشدّ  شًء ال جدٌد، من دخلت التفاتة ودونما» :آخر مقام فً وٌقول

 الكلمة فً نبلحظ. cxxiv«واإلهمالقراطٌة البؽض نفس الدفن، ومراسٌم واألخطاء األطٌاؾ نفس

 تلك. ؼرٌب بشكل بٌنهما التركٌب حدث وقد".  الدٌمقراطٌة" و" اإلهمال: " كلمتً بٌن تركٌب األخٌرة

 واإلهمال والبؽض والنجاسة، الخبث ٌملإها"  البوهٌمً للسٌد تفاحة"  قصة بطل ٌعٌشها التً الحٌاة

 الفرد ٌعٌشه الذي التهمٌش عن تعبٌرا"  البٌروقراطٌة"  أو"  الدٌمقراطٌة"  وزن على صاؼه الذي

 عازم أّنه ٌبدو» : قوله مع ٌحصل نفسه واألمر. معه ٌنفعل وٌجعله القارئ ٌستفزّ  تركٌب وهذا. المثقّؾ

 صفر السٌد"  قصة بطل"  الوالو عبد"  الجملة هذه قال. cxxiv«الكهروإبلٌسً الفكر من العالم تحرٌر على

 ٌرتحر إلى ٌهدؾ أّنه"  الوالو عبد"  فرأى. االجتماع ترأس الذي المدٌر بها ٌعنً وهو"  خمسة فاصل

 وفً"  إبلٌس" و"  الكهرباء: " كلمتً من مركبة لفظة وهً" الكهروإبلٌسً" أسماه الذي الفكر من العالم

 جسد ٌإذي الضرر وهذا بها، والتعامل استؽبللها حسن عدم فً ضررها فالكهرباء. ضرر كلٌهما

 .أكثر النفس على ضرره وإبلٌس. اإلنسان

 هو وربما. معاًال  والنفس بالجسد ٌفتك الفكر هذا أنّ  إلى رٌشً واحدة فً الكلمتٌن هاتٌن بٌن فالجمع

 الرعٌة أمور على والقابمٌن الحاكم أنّ  تعً التً الفبة خصوصا. الشعب أفراد معظم عند ٌوجد تفكٌر
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بون"  فهم لذا. بحكمة ٌدٌرونها ال رِي هم،"  ٌُطكهْم  الشكلٌٌن القادة على لٌصعب به"  أبالسة"  وٌصبحون فكرَم

 .إسكاتهم

 قّررنا والفاقة، الهبل بنا استبدّ  وقد مّرة» : وصاحبه نفسه عن نفسها القصة فً"  الوالو عبد"  لوٌقو

 وإنما دٌمقراطٌة تقل ال... مشلول بلفظة مسإول كلمة استبدلنا تقنونحوٌٌن، مبدعٌن نصبح أن

. cxxiv«... دٌموعروشٌة دٌمودشروٌة، دٌموعربٌة،

 أٌن من طوٌبل، والفكر البصر عندها وٌتوقؾ الدهشة، بها تحٌط القول هذا فً الموّضحة األلفاظ

 ؟ القلم إلى قذفها الفكر استطاع كٌؾ ؟ والمشاعر األفكار من الثقل بهذا محّملة هً لِيم ؟ بها للقاص

 فً تسٌر محسوسة بها كؤنً"  كٌان"   لها أنّ  نشعر ألفاظ هً ؟ الورق على خّطها للقلم تسنى وكٌؾ

 النحو"  ٌصبح حٌث باالّدعاء المحاصر المجتمع فً حّساًال  ندركها أجل نٌها،معا حاصرته الذي المجتمع

لما"   هً كوابٌس وخلفها مرضٌة، ظاهرة شعرات. وانتماءات تعصبا"  الدٌموقراطٌة" و رٌاضٌا، عِي

 عبد"  عنه عّبر ما هذا. وانحٌاز وتعصب وشتات، تفّرق الموجود بل عدل، وال دٌمقراطٌة، ال الواقع،

اًال، فردٌا تعبٌرهما كان وإنْم . وصدٌقه " الوالو ٌّ  ألّنه معهما نتداوله وجعلنا أخرجه القاصّ  أنّ  إال سر

 فإّنه. األلفاظ تلك من نابع االنفعال أنّ  جانب فإلى. فعبل وٌوّتره القارئ ٌستفزّ  هذا ولعل. أٌضا ٌمّسنا

. ٌومٌاته من جزء وهو أٌضا نهٌعً وارتدادها معانٌها كون من ناتج أي. هذه الّتماس نقطة من أٌضا ناتج

 .عنده االنفعال حصل لذا

مَمت خاصة لؽةًال  أّسس بوطاجٌن أنّ  هذا بعد القول ٌمكننا  من خلق المؤلوفة، اللّؽوٌة المستوٌات كلّ  رَم

ٌّة الحواجز متجاوزا اللّؽوٌة وقدراته الفكرٌة سلطته علٌهم فارضا ألبطاله، لؽة القاص خبللها  المعجم

ٌّة، ٌّة لؽة إلى لٌصلَم  والصرف  وحسن اللّؽوي، الّتمّكن فٌها أظهر الدالالت، عمٌقة التعابٌر، جمٌلة شعر

ٌّز هذا أنّ  كما. القراءات لتعّدد لؽته قابلٌة إظهار جانب إلى ذهنه، فً الكامن بالّرصٌد الّتحكم  التم
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 ما بإسقاط ٌقوم هوٌجعل القصص، متن إلى ٌشّده وانفعاال،  واستفزازا للقارئ توتٌراًال  ٌشكِّرل اللّؽويّ 

ر  .حٌاته على بها ٌُطذكَم

 وتبدٌبل، ترتٌباًال  النص بنٌة فً ملحوظة تؽٌــٌرات بها أحدثَم  أّنـه بوطاجٌن لؽـة على والمبلحظ

 إلى بنا تإّدي ما وكثٌراًال  بٌننا، التفاهم تُطحقّق ال السابدة اللّؽة أنّ  هو محّددٍر  إٌحاء إلى ٌقصد بهذا ولعلّه

 كلُّ  ٌستطٌع التعبٌر، و الكتابة فً جدٌدة تقنٌة استحداث إلى القاصّ  لجؤ لذا التواصل، وعدم التقاطع

ٌّزها، ٌكتشؾَم  أن قارئٍر   .موتِّررة مُطستفِيّزة لؽة وهً السٌما معها، التفاعل وٌستطٌع تم

********** 

 منذ الجزابرٌة بالجامعة أستاذ جٌجل  –تاكسانة موالٌد مـن جزابري وناقد قاص :بوطاجٌن السعٌد

 الدراسات دبلوم الجزابر جامعة: لٌسانس حالٌا خنشلة لؽرو عباس الجامعً المركز.1982 سنة

 الجزابر جامعة: دولة دكتوراه( سٌمٌاء) الجزابر جامعة: ماجستٌر. بارٌس السوربون، جامعة المعمقة،

 الكتاب اتحاد عضو:العضوٌة(. فرنسا) ؼرونوبل جامعة: اللؽات تعلٌمٌة شهادة( الجدٌد النقد)

 مإسس عضو. الجزابر جامعة الترجمة لمخبر مإسس عضو. العرب الكتاب اتحاد عضو. الجزابرٌٌن

 للملتقى مإسس عضو. الثقافة وزارة  الترجمة لبٌت مإسس عضو. الجزابرٌٌن المترجمٌن التحاد

 ربٌس الجاحظٌة، التبٌٌن مجلة تحرٌر مدٌر اشتؽل. العلمٌة الهٌبة وعضو هدوقة بن الحمٌد عبد الدولً

 تحرٌر ربٌس(. الثقافة وزارة) آمال مجلة تحرٌر ربٌس الجاحظٌة، ومإسسها القصة مجلة تحرٌر

 علمً مستشار: حالٌا ٌشتؽل. الجاحظٌة الثقافٌة الجمعٌة عام أمٌن (.وزو تٌزي جامعة) الخطاب مجلة

 امعًالج المركز) تحرٌرها وربٌس المعنى مجلة مإسس(. البوٌرة جامعة) معارؾ لمجلة وفنً

  –دمشق الترجمة، مجلة تحرٌر هٌبة عضو. الجزابر  –االختبلؾ الحكً، سحر سلسلة ربٌس(. خنشلة
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  –السردٌات لمجلة العلمٌة اللجنة عضو. الجزابر  -سٌمٌابٌة بحوث لمجلة العلمٌة اللجنة عضو. سورٌا

 .قسنطٌنة جامعة

 فً صدرت"  ؼدا لً حدث ما : "الدراسة هذه فً المختارة العناوٌن قصصٌة، مجموعات عدة له

 سنة صدرت لها الثانٌة والطبعة م1998 سنة الجزابر الجاحظٌة التبٌٌن منشورات عن األولى طبعتها

 بالقطع المتوسط، الحجم من صفحة، وخمسٌن وخمسة مابة فً تقع االختبلؾ منشورات عن م2005

 رابطة عن م2000 سنة األولى طبعتها فصدرت" المٌت الرجل وفاة" قصص، تسع تضم المتوسط

 وسبع مابة فً تقع االختبلؾ منشورات عن م2005 سنة صدرت لها الثانٌة والطبعة االختبلؾ،

 صدرت"  جمٌعا علٌكم اللعنة" قصص، سبع تضم. المتوسط بالقطع المتوسط الحجم من صفحة وثمانٌن

 ثمان وتضم صفحة، عشرة وأحد مابة فً تقع م2001 سنة األولى طبعتها فً االختبلؾ منشورات عن

"  لرواٌة سٌمٌابٌة دراسة وهو"  العاملً االشتؽال" كتاب له صدر فقد: النقدٌة كتاباته عن أما. قصص

رد"  وكتاب هدوقة البن"  جدٌد ٌوم ؼدا  إلى الفرنسٌة من الكتب بعض وترجم". المرجع ووهم السَّي

 االنطباع" و مرو، فٌلٌب لجان"  الرواٌة شخصٌات"و ٌاسٌن  لكاتب"  نجمة رواٌة: "مثل العربٌة

 ".الورق كابنات دٌوان"  الفرنسٌة إلى العربٌة ومن ،"األخٌر
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 :والمراجع المصادر قائمة

 :العربٌة: أوالًا 

 .1/33 تارٌخ، بدون العربً، الكتاب دار النجار، على محمد: د: تح ، الخصابص: جنً ابن

 ،1 ط الجزابرٌٌن، الكّتاب إتحاد منشورات الجزابري، النص جمالٌات فً مقاربات ؼبلب، جمال
 .2002سنة

 .2000 ماي الجزابر، ،1ط االختبلؾ، كتاب رابطة منشورات المٌت، الرجل  وفاة بوطاجٌن، السعٌد

 .2001أكتوبر الجزابر، ،1ط ختبلؾ،اال منشورات جمٌعا، علٌكم اللعنة

 .2005 ،2ط الجزابر، االختبلؾ، منشورات ؼدا، لً حدث ما

 .2002 سنة بٌروت، ،1ط والتوزٌع، للنشر بحسون مإسسة األدب، فً الحمار الؽفٌلً، محمد صالح

، الثقافً المركز ، -الّسردٌة اللؽة عبر واآلخر األنا -اآلخر سرد صالح، صبلح ًّ  البٌضاء، الدار العرب
 .2003 سنة ،1ط المؽرب،

 

 

ا ًٌا : األجنبٌة: ثان  

Edward Sapir: " Linguistique " présentation Jean Elie boltanski, les éditions minuit,    

paris 1968. 

Jesperson, enculspaidia, britannica, selon; Gearge Maunin; "clefs pour linguistique ", 

Edition seghers, Paris 1968-1971.  
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