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 العربيةجملة العلوم 

 هـ1441 ربيع اآلخرواخلمسون  اخلامسالعدد 

 
 

 
 
 

 قواعد النشر
 

( دوريالة للمةالة محةمالة     عربةالة مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالممةة ااععلالوم اع  

 تصدر لن لمادة اعبحث اععلمي باعجامعة. وتُعنى بنشر اعبحوث اععلمةة وفق اعضوابط اآلتةة : 

 يشترط في اعبحث عةقبل علنشر في اعمجلة ::  أوالً

 عجدة اععلمةة واعمنهجةة  وسممة االتجاه .أن يتسم باألصاعة واالبتةار  وا -1

 أن يلتزم باعمناهج واألدوات واعوسائل اععلمةة اعمعتبرة في مجاعه . -2

 أن يةون اعبحث دقةقاً في اعتوثةق واعتخريج . -3

 أن يتسم باعسممة اعلغوية . -4

 أال يةون قد سبق نشره . -5

احالث نسساله    كتاب  سالوا  أكالان كعالل علب    أال يةون مستمً من بحث أو رساعة أو -6

 عغةره .  مأ

 ثانةاً : يشترط لند تقديم اعبحث :

مشالالسولاً بسالالةرته اعةاتةةامختصالالرة( وًقالالراراً      أن يقالالدم اعباحالالث ًلبالالاً بنشالالره    -1

يتضمن امتمك اعباحث عحقوق اعملةةة اعسةرية علبحث كاممً  واعتزامالاً بعالدم   

 نشر اعبحث  ًال بعد موافقة خطةة من هةئة اعتحرير .

 ( .A  4( صسحة مقاس ا50ا في حدود ث اعبح أن يةون  -2

( 14ا حجالم   واعهالوام   Traditional Arabic( 17اعمالتن ا   حجالم أن يةالون   -3

 وأن يةون تبالد اعمسافات بةن األسطر ا مسرد( .

مالالم ملخالال    ونسالالخة حاسالالوبةة  مطبولالالة مالالن اعبحالالث     ةنسالالخ يقالالدم اعباحالالث  -4

 واحدة .ة أو صسحة باعلغتةن اععربةة واإلنجلةزية  ال تزيد كلماته لن مائتي كلم
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 ثاعثاً: اعتوثةق :

 توضم هوام  كل صسحة أسسلها للى حدة .  -1

 تثبت اعمصادر واعمراجم في فهرس يلحق بآخر اعبحث .  -2

 توضم نماكج من صور اعةتاب اعمخطوط اعمحقق في مةانها اعمناسب .  - 3

 ترفق جمةم اعصور واعرسومات اعمتعلقة باعبحث  للى أن تةون واضحة جلةة .  - 4

: لنالالد ورود أسالالما  األلالالمم فالالي مالالتن اعبحالالث أو اعدراسالالة تالالةكر سالالنة اعوفالالاة باعتالالاري      رابعالالاً

 اعهجري ًكا كان اععَلَم متوفى .

حالالرو  : لنالالد ورود األلالالمم األجنبةالالة فالالي مالالتن اعبحالالث أو اعدراسالالة ف نهالالا تةتالالب ب      خامسالالاً

لربةة وتوضم بةن قوسةن بحرو  التةنةالة  مالم االكتسالا  بالةكر االسالم كالاممً       

 لند وروده ألول مرة .

 تُحةَّم اعبحوث اعمقدمة علنشر في اعمجلة من قبل اثنةن من اعمحةمةن للى األقل. :  سادساً

ي أو ترسالل للالى اعبريالد اإلعةترونال     CDللى أسطوانة مدمجة   : تُعاد اعبحوث معدعة سابعاً

 علمجلة .

 : ال تعاد اعبحوث ًعى أصحابها  لند لدم قبوعها علنشر .ثامنا ً

 من بحثه . تمستم لشرمن اعمجلة  و نسختةن: يُعطى اعباحث  تاسعاً

 لنوان اعمجلة :

 رئيس تحرير مجلة العلوم العربيةجميع المراسالت باسم 

 5701ص ب  -11432الرياض  

 2590261ناسوخ ) فاكس (   - 2582051هاتف : 
  www. imamu.edu.sa 

E.mail: Arabicjournal@imamu.edu.sa 
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 هـ1440/ 9/ 1تاريخ قبول البحث:              هـ 1440/ 6/ 12تاريخ تقديم البحث: 

                                                                         

 ملخص الدراسة:
يف هذا البحث ُتناقش بالتفصيل أهم مصطلحات تصنيف اللغة املستتدممة يف التتت    

اللغوية العربية القممية واحلميثة )وحتميمًا، مصطلحات: اللغة واللهجة واللسان والعاميتة  

ّ  القتاعم  لتى حتليتل متارق متفرقتة مت           والفصحى(. وقم سلتُت املنهج ّ  التحليلت الوصتف

اولة تتب عا استعلاه هتذل املصتطلحات  نتمهم وللوقتو      حملمؤلفات املتقممني واملتأخري ؛ 

أوجه الشبه واالختال  بني استعلاالتهم. م  جهة أختر،، أجريتت يف هتذا البحتث       لى

يف العربيتتة واليليةيتتة للوقتتو   لتتى أهتتم تصتتنيف اللغتتة صتتطلحات موازنتتة بتتني أمتتهر م

ومتتم، تتتأملر املصتتطلحات العربيتتة باليليةيتتة. وقتتم ت بتتي    أن     متتوا   االختتتال  والتشتتابه

مصطلحات )اللغة، اللسان، العامية، الفصحى( مصطلحات  ربية أصيلة وهلا جذورها 

عاصتترو. وأمتتا  يف التتثاا اللغتتوع العربتتّ ومتتا زالتتت ُتستتتدم  يف المراستتات اللغويتتة امل      

مصطلح )هلجة( فله أصوه يف الثاا ولت  مل يت  استتدمامه متاععًا يف بتت  املتقتممني     

بوصتتفه مصتتطلحًا لتصتتنيف اللغتتة. وقتتم  هتتر متت  ختتاله البحتتث أن  اليليةيتتة لتتميها          

مصطلحات تقابل املصطلحات العربية، ومصطلحات أخر، غري موجودو يف العربية. وقم 

اللسانيات اليليةيتة خصوصتًا والغربيتة  لومتًا يف العقتود املا تية       بان الحتتاك العربية ب

دور ببري يف إملراء المرس العربّ، فقم دخلت مصطلحات بثريو لتصنيف اللغة     ريق 

اليليةية )وغريها( إىل العربية. وقم أ هتر هتذا البحتث أن  مصتطلحات تصتنيف اللغتة يف       

لا تبني أن  يف العربيتة  تمو إمتتاليات فيلتا  ت       اليليةية أبثر استقرارًا ووو وحًا، بين

مصطلحات تصنيف اللغة، م  أبرزها: استعلاه اللغتويني املعاصتري  أبثتر مت  مصتطلح      

 لإلمارو إىل املفهو  الواحم، أو استعلاه مصطلح واحم يشري إىل مفاهيم متعمدو.
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 املقدمة:. 1

املصـلل  لـه أهميـة ةـيف ا د الدرااـال العلميـة  مومـا          مّما ال شك فيه أّن

واللغوية خصوصا ؛ فهو املفتاح الـي  بـه فتفـت  أبـواع العلـوم  وهـو ال الـ         

 ن طريـ    (1)الي  ين ل املفاهيم بدقة  وهو خالصة ومثار الدرااال العلمية.

إليه بدقة ووضـوح  ويسسـهتل التواصـل     املصللحال يتيفّينت حدود املفهوم املشار

بني اليفاحثني من نفس اللغة أو اليفاحثني من لغال خمتلفة  وباملصللحال أيضا  

د معجمـه أّن   (ـهـ 1205)ل  ذةـر الزبيـد    (2)يزول الليفس وفـداخل اففاـار.  

ويتعــر   (3))االصــلالح( هــو ااففــاة طاوفــة خمصوصــة  لــ  أمــر خمصــو ا.   

يثـة بننـه اللفـل الـي  يتصـاال للداللـة  لـ  مفهـوم         املصلل  د الدرااـال ادد 

ةمــا ذةــر  لــ   (4)د  وحيصتــل  لــ  اففــاة املت صصــني د جمــال معــّين. حــّدمت

ــا   ــلل  ال ـ ــوّ  أّن املصـ ــد يتاـ ــر.  قـ ــة أو أةثـ ــن ةلمـ ــ س   (5)ن مـ ــ  فتحس  ـ ولاـ

ل اففـاة بـني اليفـاحثني د    حيصتـ  املصللحال افهـدا  املروـّوا منهـا  ال بـّد أن     

وقد ذةر إاتيتية أن  (6) ل  املصللحال د االاتعمال واملفهوم. دختصص حمّد

 صد بهـا وضـع   ـ  ويـ بناء املصلل  له  ـدا طراوـ   منهـال اللري ـة اعبدا يـة     

 لمــاء اللغــة بعــ  الــس اــار  ليهــا  اللري ــة املصــلل  ومفهومــه معــا . وهــي 

                                     
 .11يتنظرل قاموس اللسانيال   يفد السالم املسد     (1)

 . 12-11ظر مثال ل افاس اللغوية لعلم املصلل   حممود حجاز    يتن (2)

 .6/551فاج العروس  مادا )صل (  (3)

 .94يتنظر مثال ل صنا ة املصلل  د اللسان العرب    مار ااا     (4)

 .109يتنظرل املعجمية العربية بني النظرية والتليفي    ل  ال ا      (5)

 .94ل  د اللسان العرب    مار ااا    يتنظر مثال ل صنا ة املصل (6)
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صـلل   ومـن طراوـ  بنـاء امل    (1).افواول د صنع املصللحال ةاخلليل واـييفويه 

د العربية ةما ذةر إاتيتيةل ن ل املصلل  من لغـة أونيفيـة إا العربيـة واعب ـاء     

 ليــه ةمــا هــو  أو إدخــال املصــلل  الغربــ  إا العربيــة  ــن طريــ  التعريــ    

ــة.    ــة بالعربيـ ــرفيةا اخلاصـ ــوفية والصـ ــوانني الصـ ــا ه إا ال ـ ــيا   (2)اوإخضـ ولـ

خلاصة بتصنيف اللغـة الـس   فسيتناقش د هيا اليفحث أشهر املصلحال العربية ا

ةانت من إبداع لغوي  العربية  وةيلك أبرز مصـللحال فصـنيف اللغـة الـس     

 إا العربية. -وخصوصا  اعجنليزية-نت لت من اللغال افونيفية 

 صـــللحال فصـــنيف اللغـــةم أبـــرز د هـــيا اليفحـــثوحتديـــدا   اـــنناقش 

ــة. وامل صــود بــ   املســت دمة ــة واعجنليزي ــوان د الدرااــال العربي ـ)اللغة( د  ن

امل ال هو الاـالم ففهومـه العـام  ف ـد ذةـر اخلليـل أن معنـ  الفعـل )لغـا( أ           

وي ــول ةمـال بشــر إن اللغـة ىــا معنـ   ــام ابوصـفها طاقــة أو ملاــة      (3)فاّلـم. 

إنســانية أو هــاهرا اوتما يــة  وهــ  د هــي  ادالــة ال ختــتص بلغــة معينــة دون 

وهيا هو املعن  امل صود د  )4(بيئة معينةا. أخرى  وال بنوع حمدد من الاالم د

افمناط امل تلفة الس  ( د هيا اليفحثافصنا  اللغويةبـ)  نوان امل ال. ويت صد

ىا مميزافها وصفافها اخلاصة  فال شع  أو دولـة أو منل ـة يسـت دمون منلـا      

                                     
 .355-354يتنظرل اللسانيالل اجملال والوهيفة واملنهج  إاتيتية    (1)

 .361-359ينظرل املروع الساب     (2)

يتنظرل معجم العني  اخلليل  حت ي ل مهـد  امل زومـ  وإبـراهيم السـامراو   مـادا       (3)

 .4/449)لغا(  

 .154ال بشر   (  لم اللغة االوتما    ةم4)
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ة أيضـا   فتصّنف اللغلغويا  خاّصا   وقد يتفرَّع من هيا النمط  دا أمناط أخرى. و

د حديث املـتالم   إا مستويال خمتلفة من حيث مستوى الر ية أو الفصاحة

   و وامل أخرى.ث معهدَّتحسـمتحس  السياة وال

دسثون د العربيـة  ـّدا مصـللحال    ـمتح وقد اات دم اللغويون ال ـدماء والـ  

 )لوصــف منــط ّلغــوّ (  لتصــنيف الاــالم  ةمصــللحالل اللغــة  واللهجــة 

وغ هـا   )لوصـف مسـتوى فصـاحة الاـالم(     داروة  والفصح والعامية  وال

مــن املصــللحال. وفووــد أيضــا  د الدرااــال اعجنليزيــة والغربيــة فصــنيفال   

هيا  ليا  فإّنوغ ها.  واالزدواوية أخرى ةمصلل  افاالي  واللغة اىجني

ناقشة أهم مصللحال فصنيف اللغة د الات  العربيـة ال دةـة   م حياولاليفحث 

يثــة للوقــو   لــ  مفــاهيم وااــتعماالل هــي  املصــللحال  نــد  لمــاء وادد

ــنهم. وىــيا       ــة أووــه الشــيفه واالخــتال  بي ــة املت ــدمني وا،ــدثني  ومعرف اللغ

الـس   العربيـة  ة افحبـاث اليفحث أهمية د الدرااال العربية ادديثة؛ وذلك ل ّل

هــيا عــت مصــللحال فصــنيف اللغــة بشــال متفصَّــل. واــنقوم د ناقشــت وفتيف

ف ارنــة املصــللحال املســتعملة د العربيــة واعجنليزيــة للوقــو    اليفحــث أيضــا 

فاد منهـا  سـت  ل  أهـم مـواطن االخـتال  والتشـابه  وافووـه الـس ةاـن أن يت       

  ومـدى فـنث  اعجنليزيـة    لتلوير مفاهيم وااتعماالل فصنيف اللغة د العربية

وـو أن ياـون هـيا اليفحـث     . واملرد مصلحال العربية اخلاصـة بتصـنيف اللغـة   

مفتاحا  يسا د اليفاحث د العربية  ل  فهـم املصـللحال املسـت دمة لتصـنيف     

ل  اللغـــة واللهجـــة لاللغـــة د الدرااـــال اللغويـــة ادديثـــة وال دةـــة )ةمصـــ

ــا(  وأن  ــاث        وغ ه ــة افحب ــد ةتاب ــدقي   ن ــلل  ال ــار املص ــ  اختي يســا د  ل

  ال.بهي  املوضو املتعل  ة العلمية والرااول
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. مــنهج 3. درااــال اــاب ة  2. م دمــة  1إال  وقــد ّقَســمس هــيا اليفحــث 

ــة   4 اليفحــث  ــة   5. املصــللحال العربي . احتاــا  6. املصــللحال اعجنليزي

لغوّي  العربية باللسانيال الغربية ادديثـة وأثـر  د مصـللحال فصـنيف اللغـة      

يفحـث وأاـيفاع اختيـار     . د امل دمـة ذكةرـر أهميـة ال   . خامتـة 8. موازنة 7العربية  

ــدا ل   وفعريــف امل صــود بـــ  ــوان امل ــال  وحتدي يفع  افلفــاه الــس وسرسدسل  د  ن

ــ و وبـ)اللغة( )املصلل (فعريف امل صود بـ أهـم   يليـه مناقشـة   )فصنيف اللغـة(. ب

ــاب ة    ــال السـ ــم الدرااـ ــث. د    ثـ ــيا اليفحـ ــعس د هـ ــي  افّتيفـ ــنهج الـ ــر حل للمـ شسـ

ــة(   ــللحال العربيـ ــة )املصـ ــاهممناقشـ ــللحال  فـ ــم املصـ ــتعماالل أهـ يم وااـ

 )املصللحال اعجنليزية(املست دمة د الدرااال العربية ال دةة وادديثة. ود 

ثـم   املفاهيم واالاـتعماالل املتعّل ـة بتصـنيف اللغـة د اعجنليزيـة.      أبرزناقشتت 

بعد ذلك ناقشت فـنث  االحتاـا  باللسـانيال الغربيـة د مصـللحال فصـنيف       

املصــللحال املســتعملة لتصــنيف  أهــم وازنــة(  رضــت)املود  ة.اللغــة بالعربيــ

ود نهايـة   اللغة د العربية واعجنليزية وأهم أووـه االخـتال  والتشـابه بينهمـا.    

 اليفحث خامتة وفيها متلّ ص أهم ما واء د اليفحث وأبرز النتاوج والتوصيال.

*      *      * 
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 الدراسات السابقة:. 2

املصــلل  ااــت داما  دقي ــا  د اليفحــث العلمــّ   إال  ة ااــت دامرغــم أهمّيــ

 لـ  مـن فّتيفـع     -يدّ  من افحباث والات  املنشـورا  بني فيما– ين مل أقف أّن

بالتفصـيل   د العربيـة  وناقش ااـت دام املصـللحال اخلاصـة بتصـنيف اللغـة      

هـيا اليفحـث. فتووـد إشـارال متتفّرقـة د       إنشاءوهيا من افمور الس دفعت إا 

درااال العربية إا االختالفال العامـة بـني  لمـاء اللغـة ال ـدماء واللغـويني       ال

ح دسثني د اات دام بعـ  مصـللحال فصـنيف اللغـة. ومـن ذلـك مـا ذةـر          ـتامل

إبراهيم أنـيس د الفصـل افول مـن ةتابـه )د اللـهجال العربيـة( حيـث أشـار         

مصـلل  )اللغـة( أو   باختصار إا أّن  لماء العربية افواوـل ةـانوا يسـت دمون    

النوع اللغـو  الــمتتفَِّرع مـن منـط لغـو       )اللحن( د بع  املواضع للتعيف   ن 

ــا يســّم   ـــ أةــ   م ــاحثني   )اللهجة(ب ــد ةــث  مــن اليف  (1)ادــديث. د العصــر  ن

وةيلك  يفد  الراوح  د ةتابه )ف ه اللغة د الات  العربيـة( الـي  أشـار إا    

واخر د اات دام مصـللحال فصـنيف اللغـة؛    غويني افواول وافاختال  اللُّ

لإلشـارا إا مفهـوم    (2)وذلك أّن املت ـدمني ةـانوا يسـت دمون )لغـة( أو )ّلغسيَّـة(     

ومّمـــن أشـــار أيضـــا  إا اخـــتال    (3)مصـــلل  )اللهجـــة( د العصـــر ادـــديث. 

)اللغة( و)اللهجة( بني  لمـاء اللغـة املت ـدمني واملتـنخرين        اات دام مصللحس

وهـي  الدرااـال    (4)السامراو  د ةتابه )د اللهجال العربية ال دةـة(. إبراهيم 

                                     
 .17-16د اللهجال العربية  إبراهيم أنيس    يتنظرل (1)

 فصغ  لغة. (2)

 .111-110ف ه اللغة د الات  العربية   يفد  الراوح    يتنظرل  (3)

 .6-5د اللهجال العربية ال دةة  إبراهيم السامراو    يتنظرل  (4)
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ةانت  ابرا  ومل ف تفك أثر هي  املصللحال أو فناقكش  –ةما ّأش  ااب ا  -

أووه الشيفه أو االختال  بني اات دامال العلماء افواول واللغويني املتنخرين 

 بالتفصيل.

ع العــرع(  ــن نشــنا )العاميــة(  وقــد حتــّدث الرافعــ  د ةتابــه )فــاري   دا 

وةيف احنرفت بع  افلسنة  ن قوا ـد العربيـة إا أن أصـيف  هـيا االحنـرا       

ةمـا يـرا    – منلا  لغويا  خاصا  له ماّونافه وخصاوصه  وهيا الـنمط يللـ   ليـه   

ولان الرافع  مل يناقش مت  بـدأ ااـت دام مصـلل      (1))العامية(. -الرافع 

ومّمــا  أو مووـود د ةتــ  اللغـة املت دمــة.   يثحــد)العاميـة( وهــل هـو مصــلل    

يـرون   -ةالسعيد بـدو  –جتدر اعشارا إليه أّن ةث ا  من اليفاحثني املعاصرين 

أّن العامية ليست جمّرد دن أو صورا مشوهة من الفصح   بل فتعّد منلا  لغويـا  

ةتابـه  ز د وأما حممد قدور ف د رةّـ  (.4.5ةما ايتناقِّش هيا د ) (2)قاوما  بيافه 

)مصّنفال اللحن والتث يف اللغو (  ل  مصلل  )اللحـن( وفتيفـع بالتفصـيل    

فلــور مــدلول املصــللحال الــس فشــ  إا هــيا املفهــوم د ةتــ   لمــاء اللغــة  

ن اشال د افحبـاث اللغويـة    املت دمني إا ال رن العاشر اىجر . وفوود أيضا 

  وهل ا تمدل  ل  النمط دا وةيف نشنلوّحـمتاملعاصرا  ن اللغة العربية ال

ــة     ــاط اللغويـ ــن افمنـ ــة مـ ــريش أو جممو ـ ــت دمه قـ اللغـــو  الـــي  ةانـــت فسـ

                                     
 .1/201الرافع     يتنظرل فاري   داع العرع  مصلف (1)

 .38مستويال العربية املعاصرا د مصر  السعيد بدو     ( يتنظرل2)
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  ر مصـــللحسفلـــوُّ الســـاب ة ولاـــن مل يتنـــاقِّش د هـــي  افحبـــاث  (1).امل تلفـــة

د ةتـ  اللغـة    اوااتت دكم ن هيان املصللحانوةيف نش و)العامية( )الفصح (

 ال دةة وادديثة.

 جمـال درااـة املصـللحال العربيـة واعشـااليال      ومن افحباث السـاب ة د 

صــللحال اللســانيال م مــن درااــة اجمليــول اخلاصــة بهــا  مــا قــام بــه اــللان 

الـس نت لـت مـن اللغـال      )ومن ضمنها مصللحال فصنيف اللغـة(  االوتما ية

بـيلك )ة ـاموس اللسـانيال     الـس  تنيـت  املعـاوم  بواالة العربية  افونيفية إا

ــد الســ  ــة لعيف ــ   أو الم املســد ( ادديث ــة الاتــ  والدرااــال ــن طري  اللغوي

الــس فسيفيَّنــت  مــن خــالل أهــم املشــاالل  إا أّن اجمليــولمة. وقــد أشــار رتوسمتـالــ

ــته ــت  دراا ــدُّ فسمثَّل ــاباللد د فع ــن     امل  ــول م ــد املن  ــلل  الواح ــة للمص العربي

 ربيــة ملصــلل   م ــابالل لــ  ذلــك مثــاال  بووــود  شــرا   وضــرعالغــرع  

(jargon).(2)   ــيلك ــرى ول ــد رشــاد  ي ــنهج   حمم ــزاو  ضــرورا ووــود م  ادم

 من اللغال افخرى هالن روع املصللحال لوض  متتَّفِّ    ليه بني اللغويني واض  

(3).إا العربية
اللغوية ومعاهـد   أهمية التنسي  بني اجملامع ادمزاو  أيضا  ويرى 

                                     
  وف ـه  120-113 نظر مثال ل ف ه اللغة د الات  العربيـة   يفـد  الراوحـ      يت (1)

 .93-87اللغة   ل  واد   

ن ـــل مصـــللحال اللســـانيال االوتما يـــة إا العربيـــة  اـــللان اجمليـــول     ( يتنظـــرل2)

 549. 

نهجيــة العامــة لرتصمــة املصــللحال وفوحيــدها وفنميلهــا  حممــد رشــاد        يتنظــرل امل (3)

 .13ادمزاو    
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السـاب ة    لدرااـال اومـن   (1)د هـيا الشـنن.   تعريـ  الفنسـي    وماتـ   اليفحث

قام به  الء رمضان بعنوان ااملصلل  اللغو ل اعشااليال ومعاجلتهـاا.   حبث

وقد حتّدث فيه اليفاحث بشـال  ـام  ـن أهـم إشـااليال املصـلل  اللغـو  د        

الدرااال العربية  ومن أبرز فلك اعشااالل التعدُّدية  وفعين اووـود أةثـر   

لـة اللفـل الواحـد  لـ  مصـللحال      من مصلل  م ابل املعن  الواحد  أو دال

وذلك أّن من أهدا  املصلل  العلم  إجيـاد لغـة واضـحة مشـرتةة      (2)متعدداا.

عيصال اففاار واملفاهيم بـني اليفـاحثني  والتعدُّديـة فنـاد هـيا الغـر . ومـن        

ــ دّ   ــس ف ــرز افاــيفاع ال ــّدأب ــة افعــدد     إا فع ــة د العربي د املصــللحال اللغوي

ــال الواضــعة للمصــ  ــن   (3) لل ااجله ــة فاــث  م واجملــامع  امل اســال التعليمي

واففراد يشـارةون د وضـع املصـللحال دون فنسـي  واضـ  بيـنهم. ولـيلك        

وهـود   ؛ لتنظـيم إنشاء امرةـز للمصـللحال اللغويـةا    فإن  الء رمضان ي رتح

  و ـن طريـ  هـيا املرةـز     إنشـاء املصـللحال   الراغيفني د اقـرتاح أو  املساهمني

  (4)ىي  املساهمال واالقرتاحال.معاي  واضحة  أن فتوضسع ةان

وقــد نــاقش اللغويــون د الدرااــال اخلاصــة باملصــلل  الســمال واملعــاي  

ل النز ـة  من فلـك الصـفال  ة يذةر إاتيتالس ينيفغ  فوافرها د املصلل  اجليد. 

                                     
ي ع هيا املات  د الرباط وهو حتت إشرا  املنظمة العربية للرتبية والث افة والعلـوم    (1)

يتنظـرل  ومن أهدافه فوحيد وهود لغوي  العربية د جمال ن ل املصللحال إا العربية. 

 .16 و 14  املروع الساب  

 .270املصلل  اللغو ل اعشااليال ومعاجلتها   الء رمضان    (2)

 .272املروع الساب     (3)

 .275املروع الساب     (4)
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 .وذلـــك أن مـــن صـــفال وفواوـــد )املصـــلل ( فنظـــيم املعلومـــال   التنظيميـــة

ثـاال  بتنظـيم أبـواع النحـو  فــ)امليفتدأ واخلـ ( و)الفا ـل        ويضرع  ل  ذلـك م 

ويـيةر   (1)العلمـاء أبـواع النحـو.    رّفـ  واملفعول( مصللحال  و ـن طري هـا   

ه أنّـ و  فغل   ليه النز ة املنل ية والعلميـة  أنه املصلل  من صفالة أن يإاتيت

  صـــد بـــيلكل اف ييـــد الظـــاهرا ب يـــد لغـــو   يضـــيّ  رة  ويتيدّيـــيك رذو نز ـــة فس

 الـس  -د النحـو -ملفا يـل  ا مصـللحال  ل  ذلـك  مثاال   يةروي (2).جماىاا

د ب يود  فـيةر النحويـون )املفعـول فيـه      يّكّق ةل مفعول منها نها فشابه ولاني بس

 وقــد اقــرتح حممــد رشــاد ادمــزا  (.  املفعــول لــهاملفعــول بــه  املفعــول املللــ 

أبرزهـا اوسض ـع مصـلل     لوضع املصللحال أو اختيارهـا مـن    وميفادئ ضوابط

واحـــد للمفهـــوم العلمـــّ  الواحـــد ذ  املضـــمون الواحـــد د اد ـــل الواحـــدا 

ومـن ضـمن    (3)وافسجسنُّ  فعدُّد الدالالل للمصلل  الواحد د اد ـل الواحـدا.  

ــة         ــللحال العربي ــني املص ــ  ب ــاا الت ري ــزوا  امرا  ــا ادم ــس ذةره ــاي  ال املع

ولـيلك ال بـّد    (4)مشتغلني بـالعلم والدرااـةا.  والعاملية لتسهيل امل ابلة بينهما لل

أن  يدّل املصلل   ل  مفهوم واحد واض  حمدد؛ ة  ةاـن أن يفـاد مـن هـيا     

املصلل  د فنظيم املعلومال و رضها بلري ة  لمية دقي ة. وأما فعدد املفاهيم 

                                     
 .342اللسانيالل اجملال والوهيفة واملنهج     إاتيتية    (1)

 .353املصدر الساب     (2)

  حممـد رشـاد ادمـزاو      املنهجية العامة لرتصمة املصـللحال وفوحيـدها وفنميلهـا    (3)

 122. 

 .122املروع الساب     (4)
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ملصلل  واحد أو أن يش  املصلل  إا أةثر من مفهـوم فهـيا خمـالف فهـدا      

مــن الســمال الــس جيــدر أن فتووــد د املصــلل  العلمــ    العلمــ . واملصــلل  

 حيـاول  ادالّ  هيا اليفحثلك فولي (1) ووود مفهوم ي ابله د اللغال افخرى

 ارنـــة املصـــللحال واملفـــاهيم اخلاصـــة بتصـــنيف اللغـــة بـــني العربيـــة وبـــني  م

يزيـة د  ومدى فنث  اللغـة اعجنل اعجنليزية؛ عجياد أووه االففاة واالختال   

 .العربية فيما خيّص مصللحال فصنيف اللغة

ه مل يوود من اللغويني مـن اـّلط الضـوء    والي  ييفدو من خالل اليفحث أّن

 لــ  فّتيفــع ااــت دام مصــللحال فصــنيف اللغــة  وحتديــدا  مصــلل  )اللغــة(  

ــة( ــان( و)اللهجـ ــة    و)اللسـ ــاء العربيـ ــ   لمـ ــة( د ةتـ ــح ( و)العاميـ و)الفصـ

ثني وأهــم أووــه االخــتال  أو التشــابه بيــنهم د االاــتعمال  دسح ـتاملت ــّدمني واملــ

د افحبـاث املنشـورا    -بالتفصـيل -واملفهوم. فعل  ايفيل املثال  مل فتناقِّش 

الساب ة املعان  املرفيفلـة بااـت دام مصـلل  )اللغـة(  نـد ال ـدماءل هـل ةـانوا         

 ة من أصل تفَرـمتيست دمون هيا املصلل  لإلشارا ف ط إا افنواع اللغوية ال

ــون     ــل اللغويـ ــاهيم أخـــرىم وهـ ــارا إا مفـ ــا  لإلشـ ــتت دكم أيضـ واحـــدم أم اا ـ

عاصرون متتَّف ــون د ااــت دام مصــللحس   )اللغــة( و)اللهجــة( أم يووــد      ـتاملــ

اخــتال  فيمــا بيــنهمم واعضــافة افخــرى ىــيا اليفحــث ادــال  هــو الدرااــة    

 درااال اعجنليزية.الت ابلية بني مفاهيم فصنيف اللغة د العربية وبني ال

*      *      * 

                                     
ينظر  ل  اـيفيل املثـالل افاـس اللغويـة لعلـم املصـلل   حممـود فهمـ  حجـاز             (1)

 11-12. 
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 منهج البحث:. 3

التحليلـ  الـي  ي ـوم  لـ       ا تمدلت د هيا اليفحث  ل  املـنهج الوصـف ّ  

حتليل منـاذج متفّرقـة د  صـور خمتلفـة )مـن ال ـرن الثـان  اىجـر  إا العصـر          

فية للمفـاهيم  ص ـ   ف دَّمتت صورا وسادديث( فشهر  لماء العربية ومصنفافهم

اتعماالل اخلاصة فصللحال فصنيف اللغة د الدرااال العربية ال دةة واال

وادديثة. ف د قمت بتتيفُّع مصللحال فصنيف اللغة  ند  لمـاء اللغـة افواوـل    

ــر ــن  د أةث ــان        30م ــرن الث ــن ال  ــة م ــال املشــهورا د العربي ــن امل لف ــا  م م لف

ــال   ــر  ومنهـ ــرن الثالـــث  شـ ــ  ال ـ ــم العـــني( لل اىجـــر  وحتـ ــل)معجـ   ليـ

   و)امل تضـــ ( للمـــ د (ـهـــ180)ل  )الاتـــاع( لســـييفويه و  (ـهـــ170)ل

و)إحصـاء العلـوم( للفـاراب       (ـه291)ل  و)الفصي ( لثعل   (ـه286)ل

و)اخلصاوص( البـن    (ـه 370لألزهر  )ل و)فهيي  اللغة( (  ـه339)ل 

  (ـهــ395)ل  و)الصــاحيف د ف ــه اللغــة( البــن فــارس ( ـهــ392)ل  وــين

ــن حــزم )ل   دو)اعحاــام  و)اعنصــا  د  ( ـهــ456 أصــول افحاــام( الب

 )ولسـان العـرع( البـن منظـور      (ـهـ 577)ل  مساول اخلال ( البن افنيفـار  

و)همــع اىوامــع(    (  808و)امل دمــة( البــن خلــدون )ل     (ـهــ 711)ل 

.  (1)وغ هـا  (ـهـ 1205)ل    و)فاج العروس( للزبيد (ـه911)ل  للسيوط 

م لَّفـا  ممـا    30ت دام مصـللحال فصـنيف اللغـة د أةثـر مـن      وفتيفَّعتت أيضا  ااـ 

أّلفه اللغويون املعاصرون د العربية  ومنهال )فاري   داع العـرع( للرافعـ     

)د اللهجال العربية( عبراهيم أنيس  ) لـم اللغـة( و)ف ـه اللغـة( لعلـ   يفـد       

                                     
 يتنظر إا قاومة املراوع. (1)
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لغـة د  الواحد واد  )فصـول د ف ـه العربيـة( لرمضـان  يفـد التـواع  )ف ـه ال       

 الات  العربيـة( و)اللـهجال العربيـة د ال ـراءال ال ر نيـة( لعيفـد  الراوحـ         

و) لم اللغة العربية( حممود فهم  حجاز   و)أاس  لم اللغة( أمحد خمتار 

وةيلك الات  امل لفة د جمال اللسانيال االوتما ية أو الات  املرتصمـة    مر.

اللغــة د اجملتمــع( فــنليف مــن اللغــال افخــرى د هــيا الت صــص  ومنهــال ) 

لويس  وفرصمة متام حسان وإبراهيم أنيس  ) لم اللغة االوتمـا  ( فـنليف   

هداون وفرصمة حممود  ياد  و) لم اللغة االوتما  ( لامال بشر  و) لم 

من املراوع )يتن ظِّر إا ال اومة ةاملـة   اللغة االوتما  ( لص   السيد  وغ ها

بـني ااـت دامال    م ارنـة  -د الدرااـة اداليـة  -ت د املصادر(. وقد ّأو ِريـ 

افواول واملعاصرين للوقو   ل  أهم أووه الشيفه واالخـتال  د االاـتعمال   

لألشياء املفردا اواء أةان ايهين الر تصّوال هو (املفهومبـ) امل صودو واملفاهيم.

ــة  (1)ا.الشــ ء املفــرد حمسواــا  أو جمــّردا   ــ ةا،سواــافشــياء ومــن أمثل  اع)الات

املفهـوم يعاـس    اخلـو (. ولـيا فـإنّ   الشـجا ة و ) اد(  ومـن أمثلـة اجملـرّ   وال لم

معن  حاصال  د الـيهن. و القـة املصـلل  بـاملفهوم هـ   القـة داّل فـدلول         

د هـيا   فيت رصـد بـه   )االاـتعمال( أمـا  و .دحّدـتفـ)املصلل ( يش  إا )مفهوم( مـ 

ن ال ـدماء أو  وغوياات دم اللُّ ىاالتليفي ية الس من خال لري ةال ادالّ  اليفحث

د هيا اليفحث  أدرسصللحال فصنيف اللغة. فعل  ايفيل املثال  من ودثح ـتامل

ت دم س ـ املفاهيم املرفيفلة فصلل  )لغة(  ند ال دماءل هل ةان هيا املصلل  يت

لإلشــارا إا مفهــوم واحــد أو  ــدا مفــاهيمم وهــل ةــان مصــلل  )اللهجــة(     

                                     
 .88 لم املصلل  بني  لم املنل  و لم اللغة   ل  ال ا      (1)
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ةـان   ماء املت دمني أو هو من املصـللحال ادديثـةم وإن   د ةت  العل متستعمال 

ســت دما  د ةتــ  املت ــدمني  فهــل ةــان يشــ  إا نفــس )املفهــوم(  املصــلل  مت

وممــا جتــدر اعشــارا إليــه أّن  ــدم ااــت دام مصــلل  متعــّين ال يعــين  املعاصــرم

 بالضرورا غياع مفهومه  ف د يتشار إا ذلك املفهوم باات دام مصلل   خر.

املفــاهيم  ف ابلــتت  قــد اــلاتت أيضــا  د هــيا اليفحــث املــنهج الت ــابل ّ      و

ست دمة د الدرااال العربيـة والدرااـال اعجنليزيـة عجيـاد مـواطن الشـيفه       ـتامل

ومدى فنث  اعجنليزية د مصـللحال فصـنيف اللغـة املسـت دمة     واالختال   

 د العربية. 

*      *      * 
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 صطلحات العربية:امل .4

هيا امليفحث انحتدث  ن أهم مصـللحال فصـنيف اللغـة املسـتعملة د      د

الدرااال اللغوية العربية ال دةة وادديثة  وليلك ف د ّقَسمس هـيا امليفحـث إا   

)الفصــح (  )اللســان(    وهــ ل )اللغــة(  )اللهجــة(   أقســام فر يــة ــدا 

 هــي  ومفــاهيم ااــت دامالومصــللحال أخــرى  وفيهــا مناقشــة   )العاميــة(

ليفيــان أووــه الشــيفه  ؛املصــللحال  نــد  لمــاء اللغــة افواوــل و نــد املتــنخرين

 واالختال  بينهم. 

  اللغةل 4.1

ــا اــنفتيفع  مفهــوم وااــت دامال مصــلل  )اللغــة( بوصــفه أحــد أشــهر    هن

مصللحال فصنيف اللغة  ند  لماء العربية افواول و ند ا،ـدثني. مـن أقـدم    

د  (ـهـ 170)ل  لالمة )اللغة( ما ذةر  اخلليل ت ّدمنيـتفعريفال  لماء اللغة امل

معجم العني  حيث ي ولل الغول اللغة واللغـال واللُّغـونل اخـتال  الاـالم     

و نـد   (2).معنـ  الفعـل )لغـا( أ  فاّلـم     ذةر اخلليـل أنّ وقد  (1)د معن  واحدا.

  ـون مصـلل  )اللغـة(   للكفتيفُّع ةت  اللغة ال دةة  يتلحل أّن العلمـاء افواوـل يت  

غو  اخلا  باـل قـوم ويربلـون بـني )اللُّغـة( و)الل س ـن(. ي ـول         ل  النوع اللُّ

هـ( د ةتابه )غري  ادديث(ل اوالل س نت اللغة ي الل لاـل   276ابن قتييفة )ل 

 (5)( هــ 395) وابـن فـارس   (4)( ـهـ 370)ل  افزهر  وقد ذةر (3)قوم لكس نلا.

                                     
 .4/449د  امل زوم  وإبراهيم السامراو   معجم العني  اخلليل  حت ي ل مه (1)

 .4/449الساب    املصدر (2)

 .2/27غري  ادديث  ابن قتييفة  حت ي ل  يفد اهلل اجليفور    (3)

 .12/296فهيي  اللغة  افزهر   حت ي ل حممد مر    يتنظرل  (4)

 .5/247يتنظرل م اييس اللغة  ابن فارس  حت ي ل  يفد السالم هارون   (5)
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  ذةــر  ابــن قتييفــة. ومــن    الــي نفســه املفهــوم (1)( ـهــ 538)ل  والزخمشــر 

 (ـهـ  392)ل  فعريفال مصلل  )اللغة( املشهورا د العربية ما ذةر  ابن وـين 

ــالل حــدّ   ــه اخلصــاوص  إذ ق ــاللغــة اأصــوال يت  د ةتاب ــا ةــلّ عيّف ــوم  ــن   ر به ق

ألفاه يع  بها  ن املسميال و ن ويعر  ابن حزم اللغة بننهال ا (2)أغراضهما.

ومــن فعريفــال اللغــة املشــهورا د  (3)ا.أمــة لغـتهم املعـان  املــراد إفهامهــا ولاــل  

ــدون )ل    ــن خل ــف اب ــ  فعري ــرتاث العرب ــالل اا ـهــ 808ال ــث ق لّلغــة د (  حي

املتعار  ه   يفارا املتاّلم  ن م صود . وفلك العيفارا فعل لسـانّ  ناشـع  ـن    

ال صد بإفادا الاالم فال بّد أن فص  ملاة مت ـّررا د العضـو الفا ـل ىـا وهـو      

 .(4)ان وهو د ةّل أّمة حبس  اصلالحافهمالّلسا

ــدو  ــاب ة   -وييف ــل التعريفــال الس ــد فنم ــد    أّن -بع ــمل ) ن ــة وفش ــا  ام ه

من أصل واحـد )ةـالنمط اللغـو      الـمتتسفَِّر ةاللغويني افواول( افنواع اللغوية 

ل قيفيلـة متـيم أو هـييل د العربيـة(  وافنـواع اللغويـة اخلاصـة        يفسم مكن  قكاملست د

يانية(. ومّما ي ّيد هيا أّن اات دام رامل تلفة )ةالعربية والفاراية والسُّبالشعوع 

ه الء العلماء افواول ملصلل  )لغة( د م لفافهم ةان لإلشـارا إا املفهـومني   

الساب ني. فعل  اـيفيل املثـال  جنـد اخلليـل د معجـم العـني يشـ  إا السـريانية         

ل من غِّّنيت غِّّن   ومن فغّنيت باات دام مصلل  )لغة( في ولل اةما ي ولون

                                     
 .2/167نظرل أااس اليفالغة  الزخمشر   حت ي ل حممد السود  يت (1)

 .1/87اخلصاوص  ابن وين  حت ي ل  يفد الرمحن هنداو     (2)

 .1/46( اعحاام د أصول افحاام  ابن حزم  حت ي ل أمحد شاةر  3)

 . 2/367حت ي ل  يفد اهلل الدرويش  م دمة ابن خلدون   )4)
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ود مواضع أخرى من املعجم ذةر اخلليـل   (1)فسغّن   وه  بلغة السريانية مسّت ا.

ومن أمثلة العلماء اليين ااـت دموا   (2))لغة متيم  ولغة هييل  ولغة ادجاز(.

ابــن و (3)د فهــيي  اللغــة افزهــر   مصــلل  )اللغــة( للمفهــومني الســاب نيل

وابــن حــزم د ةتابــه اعحاــام د   (4)الصــاحيف د ف ــه اللغــة فــارس د ةتابــه 

ــه.  )5(أصــول افحاــام   ــن خلــدون د م دمت ــل   (6)واب ــا فعريــف اخللي وإذا فنّملن

ني نل فاـالم ادجـازيني والتميمـيّ   ي ملصلل  )لغة( وودنا  منليف ا   ل  املفهـومس 

ولاـن    مـن حيـث النـ  والتسـهيل واع ـراع      - لـ  اـيفيل املثـال   –خيتلف 

املعن  )اواء ةان بالن  أو التسـهيل  أو إ مـال مـا أو إهماىـا مـثال ( واحـد د       

نفس اجلملة. وةيلك افمر د الفاراية والعربيـة  ففـ  ةـل لغـة يتعسيَفـرت املـتالم       

 ن نفس املعن  باالم خمتلف. ومّما ال شّك فيه أن حجم االختال  بني العربية 

م التميمــيني وادجــازيني  ولاــن والفاراــية يفــوة حجــم االخــتال  بــني ةــال

اخلليل د فعريفـه السـاب  مل حيـّدد  حجـم االخـتال  الـي  ياـون بـني افنـواع          

باعضـافة إا  اللغوية الس يللـ   ليهـا وصـف )لغـة(  بـل ةـان ةالمـه  اّمـا .         

                                     
 .8/112امل زوم  وإبراهيم السامراو    العني  اخلليل  حت ي ل مهد  (1)

 .2/54  1/309  1/23املروع الساب   ينظر  ل  ايفيل املثالل  (2)

  1/89  14/187 يتنظـــرل فهـــيي  اللغـــة  افزهـــر   حت يـــ ل حممـــد مر ـــ   (3)

1/104  1/155. 

الصــاحيف د ف ــه اللغــة العربيــة ومســاولها واــنن العــرع د ةالمهــا  ابــن فــارس       (4)

 .128 و 33  أمحد بسج  حت ي ل

 .1/32( اعحاام د أصول افحاام  ابن حزم  حت ي ل أمحد شاةر  5)

 .2/395  2/378 ينظر مثال ل حت ي ل  يفد اهلل الدرويش   م دمة ابن خلدون (( 6



 

 

33 
 العربيةجملة العلوم 

 هـ1441 ربيع اآلخرواخلمسون  اخلامسالعدد 

 

 لإلشـارا  منيت ّدـاا تت  دكم مصلل  )لغة( ةث ا  د ةت  النحويني املـ  ذلك  ف د

)ل اــتعمال لغــو  حمــّدد. ومــن أمثلــة ذلــك قــول ابــن هشــام    إا فرةيــ  أو ا

وا لـ  لغـة    (1)د أوض  املسالكل اوذلك  ل  لغـة أةلـون  ال اغيـثا   ( ـه761

د )شـرح أبيـال اـييفويه( ا لـ       (ـه 368)ل  ومثله قول الس اد (2) من ينتظرا

 فمصلل  )لغة( هنا يتس ت دسم لوصف فرةي  لغو  حمّدد. (3)لغة من ينتظرا.

ومّمن  ر  مصلل  )اللغة( بشال دقي  من املت دمني وأنـه يتسـت دسم  نـد    

ــة املــ    ــواع اللغوي ــل لوصــف افن ــو اــهل   ـتالعلمــاء افواو ــة  أب تفَر ة مــن العربي

د معر  شرحه ملعن  )اللغال( د ةتاع -( حيث قال ـه433اىرو  )ل 

ــ   ــي  ثعلـ ــم    -فصـ ــالن  أ  باالمهـ ــين فـ ــة بـ ــر  بلغـ ــيا ادـ ــول هـ ل اف ـ

ثم فِّصَّلس اىرو  أةثر د معن  )اللغال( فيةر أّنها ما افنلـ  بـه    (4)هما.ومنل 

تَّف ـة   العرع  ل  ووهني  وثالثة أووه  أو أةثر من ذلك  خمتلفة  د اللفـل مت 

د املعن  حنو اختالفهم د ادرةـال والسـاون د حـر  أو حـرفني مـن ةلمـة       

ف ــد وسرسدل   ــن العــرع  ثــّم ذةــرس أمثلــة  لــ  هــيا ومنهــا )ةيفــد(   (5)واحــداا.

وأضا  اىرو  أن مّما يدخل د مصلل   (6)حبرةال خمتلفة )ةِّيفكد وةكيف د وةِّيف د(.

                                     
 .1/473أوض  املسالك  ابن هشام  حت ي ل حممد اليف ا     (1)

 4/64املروع الساب    (2)

 .2/12  الس اد  حت ي ل حممد هاشم  شرح أبيال اييفويه (3)

 .315إافار الفصي   اىرو   حت ي ل أمحد بن اعيد قشاش    (4)

 .318املروع الساب     (5)

يتنظرل الصحاح فاج اللغة وصـحاح العربيـة. اجلـوهر   حت يـ ل أمحـد  يفـد الغفـور         (6)

 .2/529 لار  
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)اللغال(ل افغي  ادرو  وإبدال بعضها مـن بعـ   واملعنـ  د صميـع ذلـك      

وشسر حت اىرو  هنـا ملصـلل  )اللغـة( مشـابهل فعريـف اخلليـل السـاب          (1)واحدا.

وااـت دام   (2)  ااخـتال  الاـالم د معنـ  واحـدا.    الي  ذةـر فيـه أن اللغـة هـ    

العلماء افواول ملصلل  )لغة(  ل  املفهوم الـي  ذةـر  اىـرو  ةـث  وـدا  د      

واملــ د د  (3) ةتــيفهم  وممــن ااــت دم هــيا املصــلل  بهــيا املفهــومل اــييفويه   

    والسـيوط (5)  وابن افنيفار  د )اعنصا  د مسـاول اخلـال (  (4)امل تض 

   وغ هم ةث  من  لماء اللغة افواول.(6)اىوامع د همع

وأما د الدرااال العربية املعاصرا  فيوود مـن اللغـويني مـن افيفـع طري ـة      

 لماء اللغة افواول د اات دام مصلل  )اللغة(  فتتس تس دم  ندهم لإلشـارا  

نــواع تفَر ة مــن أصــل واحــد وافـتإا املفهــومني الســاب ني )افنــواع اللغويــة املــ 

ــه   حفــيناللغويــة امل تلفــة بــني الشــعوع(. ومــن هــ الءل    ناصــف بــك د ةتاب

)مميزال لغال العرع(  ومن أمثلة ذلك قولهل اإن اللغة العربية وإن ةانـت د  

ود مواضـع   (7)ذافها لغة واحدا مغـايرا للغـة الفرنسـيني واعجنليـز وافملـان...ا.     

                                     
 .319إافار الفصي     (1)

 .4/449مهد  امل زوم  وإبراهيم السامراو    العني  اخلليل  حت ي ل (2)

 .  1/147  1/59 الاتاع  اييفويه  حت ي ل  يفد السالم هارون  يتنظر مثال ل (3)

 .3/25 امل تض   امل د   يفد اخلال   ضيمة  يتنظر مثال ل (4)

ــد الــرمحن     يتنظــر مــثال ل (5) ــار   حت يــ ل  يف اعنصــا  د مســاول اخلــال   ابــن افنيف

 .1/134 افنيفار  

 .1/149 همع اىوامع  السيوط   حت ي ل  يفد ادميد هنداو   يتنظر مثال ل (6)

 .8أفند  ناصف    حفينمميزال لغال العرع   (7)
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العربية باات دام مصلل   من تفّر ةامل ةث ا من ةتابه أشار إا افنواع اللغوية

ومّمـن افيفـع    (1) ند  قول )لغة متيم  لغـة قـيس  لغـة هـييل(.     )لغة(  ف د فارَّرس

أيضـــا  طري ـــة ال ـــدماء د ااـــت دام مصـــلل  )لغـــة( لإلشـــارا إا املفهـــومني 

الساب ني ورو  زيدان د ةتابه فاري   داع اللغة العربية  ومصلف  الرافعـ   

 داع العرع  و لـ   يفـد الواحـد واد د ةتابيـه ) لـم اللغـة(        د ةتابه فاري 

و)ف ــه اللغــة( وغ هــم. باعضــافة إا ذلــك  ف ــد ااــت دم بعــ  اللغــويني     

ومـن ذلـك    (2) املعاصرين مصلل  )لغة( لإلشارا إا افنـواع اللغويـة العاّميـة   

ناصـف بـك د ةتابـه )مميـزال لغـال العـرع( إذ ي ـولل الغـة          حفيناات دام 

 أنـواع العاميـة املعاصـرا     وهو ي صد بيلك (3)غاربة أو السودان أو الشامينياامل

مصــلف  الرافعــ  د ةتابــه )فــاري   داع العــرع(   لكد هــي  اليفلــدان. وةــي

وييفـدو أن ااـت دام مصـلل  )لغـة(      (4)االلغة العاميةا.الي  وصف )العامية( بـ

ط لغــو  لــه ماّونافــه منــ  نــد هــ الء اليفــاحثني  ــاّم فيســت دم لإلشــارا إا أ ّ 

 وخصاوصه.

د وأما بع  اللغويني املعاصرين ف ـد حصـروا ااـت دام مصـلل  )لغـة(      

ــة     اعشــارا إا ــة  واعجنليزي ــني الشــعوع )ةالعربي ــة ب ــة امل تلف ــواع اللغوي افن

(. ومــن هــ الءل إبــراهيم أنــيس د ةتابــه )د اللــهجال العربيــة(  إخل واىنديــة

                                     
 .8املروع الساب   يتنظر مثال ل   (1)

 .4.5مصلل  العامية د ايتناقش  (2)

 .8   املروع الساب  (3)

 .1/201فاري   داع العرع  الرافع    (4)
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)اللهجال العربية د ال راءال ال ر نية( و)ف ه اللغـة   هي و يفد  الراوح  د ةتابس

 .د الات  العربية(

 اللَّه جة  4.2

ــدّ  مــن املصــادر    ــني ي ر مصــلل  فلــّو عسمــن فتيفَّــ  املنشــورا مل أوــد فيمــا ب

)اللَّه جة( واات دامافه د ةت   لماء اللغة ال ـدماء ود الدرااـال ادديثـة؛    

املصـلل  د ةتـ  اللغـة املت دمـة      ل هـيا  لـ  ااـتعما  هنـا  ليا انال ّط الضـوء  

ــة.  ــر س    معجــم العــني أنّ  وسرسدس دوادديث االلَّهجــةل طــر  اللســان  وي ــال وس

ــا        ــل  ليه ــس وتيفك ــه ال ــة. وهــ  لغت ــالل فصــي  اللَّه جــة  واللَّهسجس الاــالم  وي 

 اجلـوهر   وذةـر  (1)فا تادها  ونشن  ليها. ورول متلرِهجل باـيا  أ  متولِّـعل بـها.   

مثــل  (ـهــ395)ل  وذةــر ابــن فــارس (2)أّن اللهجــة هــ  اللســان. (ـهــ393)ل 

وقـد ذةـرل    (3)ذلك حيث قال اواللهجةل اللسان  فـا ينلـ  بـه مـن الاـالما.     

املعاوم الس واءل بعد ه الء العلماء الثالثة نفس املعـان  الـس ذةروهـا. مـن     

الاـالم   خالل ما ايف   فيفسيَّنس أن ةلمـة )اللهجـة( ىـا معنـ  لغـو   ـام وهـو        

بــدليل قــوىمل االلســان ومــا ينلــ  بــه مــن ةــالما. وهــ  فعــين أيضــا  الولــوع    

املعـاوم أن )اللهجـة( هـ  طري ـة      هي  بالش ء. وةان أيضا  أن يتفهم مما ذةرفه

الش ص د نل  الاالم الس نشن  ليها وا تادها  وهيا يتفرهسمت من قول اخلليل 

ه الـس ويفـل  ليهـا فا تادهـا  ونشـن      أن اللهجة ه  اوسر س الاالما وأنهـا الغتـ  

                                     
 .3/391العني  اخلليل  حت ي ل مهد  امل زوم  وإبراهيم السامراو    (1)

 .1/339الصحاح فاج اللغة وصحاح العربية  اجلوهر   حت ي ل أمحد  لار   (2)

 .5/215م اييس اللغة  ابن فارس  حت ي ل  يفد السالم هارون   (3)
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 ليهاا. وقد ربط اخلليل د معجمه بني اوسـر س الاـالما وبـني االنغمـةا ف ـالل      

وهـيا املفهـوم    (1)االنغمةل ورس الاالم وحسن الصول من ال ـراءا وحنوهـاا.  

ويرتصمـه   (accent)إن  صس َّ فهـو مشـابهل ملـا يتلرلـ   ليـه د الدرااـال الغربيـة        

و لـ  الـرغم مـن ووـود املعـان  السـاب ة لالمـة         (2).بــ)اللُّارنة(  بع  اليفاحثني

)ىجــة( د املعــاوم العربيــة ال دةــة إال أنــين مل أوــد هــيا املصــلل  مســتعمال  

لتصنيف اللغة د ةت   لماء العربية افواوـل  فلـم فتووـد إشـارال إا النـوع      

ــن ال يفا      ــا م ــريش أو هــييل وغ ه ــل ق ــن  قكيفس ــو  املســت دم مك ــل بوصــفها  اللغ و

 ىجال.

ود العصــر ادــديث جنكــدت معنــ   خــر لالمــة )اللهجــة( مل فــيةر  املعــاوم  

ــة د      ــيس أّن االلهجـ ــراهيم أنـ ــر إبـ ــد ذةـ ــدةا   ف ـ ــة قـ ــاء اللغـ ــاب ة أو  لمـ السـ

االصلالح العلم  ادديث ه  جممو ة من الصـفال اللغويـة الـس فنتمـ  إا     

وديرل بالـيةر   (3)هي  اليفيئةا. بيئة خاصة  ويشرت  د هي  الصفال صميع أفراد

أن بسي ن املفهـوم اجلديـد وبـني ال ـديم  القـة د املعنـ  العـام؛ فاالهمـا متعلـ           

 نـد   فسـت دم بشـال منتشـر   بالاالم  ولان املعن  اجلديد فيه معان حمـددا مل  

لهجـة( د ةتـ    ال ـدم انتشـار مصـلل  )   ورغـم ذلـك  فـإّن     العلماء افواول.

عين غياع هيا املفهوم  ندهم  ف د ةانوا يع ون  ن هيا العلماء افواول ال ي

                                     
 4/426العني  اخلليل  حت ي ل مهد  امل زوم  وإبراهيم السامراو    (1)

يتنظرل  لم اللغة االوتما    هداون  فرصمةل حممود  ياد. ايناقش معن  اللانة  (2)

 .5.3د ملل  

 .16د اللهجال العربية  إبراهيم أنيس    (3)
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مـا  أقـدم   ن . ومكـ (4.1)املفهوم ادـديث فصـلل  )لغـة(  ةمـا نـوقش ذلـك د       

اــت دم مصــلل  )ىجــة( د العصــر ادــديث لإلشــارا إا افنــواع  ال وودفتــه

ناصــف د ةتابــه )مميــزال  ااــت دام حفــينتفَر ة مــن أصــل واحــد ـتاللغويــة املــ

 (1).م 1886الي  صدر  ام  لعرع(لغال ا

إا ثالثـة   )ىجـة(  صـلل  ماات دام   ندوقد ان سم اليفاحثون املعاصرون 

ــ  ّفرتةل فري  اات دم  حصـرا  لوصـف افنـواع اللغويـة العاّميـة        متصللهـيا ال

املعاصــرا  وأمــا أنــواع العربيــة ال دةــة فيتلرل ــون  ليهــا مصــلل  )لغــة(. ومــن  

صف  حيـث ااـت دم ةلمـة )ىجـة( ومشـت افها د      نا حفينه الء اليفاحثنيل 

حصرا  لإلشارا إا )افنـواع اللغويـة العاميـة( املعاصـرا      -رغم قلته-ةتابه 

. باعضـافة إا هـيا  ف ـد    (2)ةالنوع اللغو  العام  املست دم د مصـر والشـام  

ناصــف أيضــا  ةلمــة )لغــة( ومشــت افها لإلشــارا إا )افنــواع    حفــينااــت دم 

ومثلــه  (3)اميــة املعاصــرا( ةـــالغة املغاربــة أو الســودان أو الشــامينيا. اللغويــة الع

ورو  زيدان د ةتابـه فـاري   داع اللغـة العربيـة الـي  صـدر د بدايـة ال ـرن         

 (4)م(. 1911العشرين )وحتديدا   ام 

الفري  الثان  ااـتعمل مصـلل  )ىجـة( ففهومـه اجلديـد ووعلـو  مترادفـا         

ء الي  يش  إا النوع اللغو  الـمتتفـرٍّع من نوع أة  ملصلل  )لغة(  ند ال دما

                                     
 .9-8  مميزال لغال العرع  حفين ناصف  يتنظر مثال ل (1)

 .7املروع الساب   يتنظر مثال    (2)

 .8املروع الساب     (3)

 .53  و 48ي   داع العربية  ورو  زيدان   فار (4)
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منه  فف  ّةتتيفهم يتنّو تون االاـت دام بـني هـيسي ن املصـللحسي ن  لـ  السـواء. د       

( أمثلة ومناذج ى الء املعاصـرين. ومّمـن أثـار االنتيفـا  مـن      1اجلدول ذ  الرقم )

التفري   -ظر  ل  املستوى الن– يفد التواع الي  يرى هيا الفري  رمضان 

بــل  (1)بــني مصــللح  )لغــة وىجــة( وأن العالقــة بينهمــا  القــة  ــام  ــا  

حست مّية التفري  بني هيسي ن املصللحسي ن وأّن العلماء افواول ةانوا خيللـون   ويرى

ل اومل فان العالقة بني اللغة واللهجـة واضـحة  د أذهـان    حيث قالبينهما  

خيلــط بينهمــا خللــا فاحشــا  ويعــّد   اللغــويني العــرع  ولــيلك جنــد بعضــهم   

–لاـن رمضـان  يفـد التـواع      (2).اللهجال العربية لغال خمتلفة  وةلها حجةا

قد اات دم مصللحس   )ىجـة( و)لغـة( لإلشـارا إا     - ل  مستوى التليفي 

افنواع اللغوية الـمتتفَر ة من العربية قدةا   فتـارا ي ـول )ىجـة قـريش( وفـارا      

ــرقم ) )لغــة قــريش(  ةمــا هــو    (. وبعــ  هــ الء  1موضــ  د اجلــدول ذ  ال

اليفاحثني يلل  أيضا  مصلل  )ىجة( أو )لغة(  ل  العاميـة ومـا يتفـّرع منهـا      

 ةمصلف  الرافع  و ل  واد و يفاس العزاو .

 . بع  ا،دثني اليين يست دمون مصللح  )لغة( و)ىجة( مرتادفني د مصنفافهم1

 أمثلة وملحوهال اللغو  واام مصنفه

ــاري     ــه )ف مصــلف  الرافعــ  د ةتاب

 داع العــرع( الــي  ّطيفــع أول مــرا  

 م 1911 ام 

(  لغـة  1/52(  لغة محـ  ولغـة محـ  )   1/92ىجال العرع )

ــاز ) ــال العاميـــة )1/59ادجـ ــة 2/166(  ىجـ ــة العاميـ (  اللغـ

 (.1/106(  اهي  اللهجة ةانت من اللغال املسماا..ا )1/152)

ــد الواحــد واد د   ــ   يف ــهل  ل ةتابسي 

ــرا     ــع أول م ــي  طيف ــة( ال ــم اللغ ) ل

االلُّغــال الشســع يفية والعاميــةا وااللــهجال الشــعيفية ل ةتــاع  لــم اللغــة

ـال العاميــةا  ــ 182(  ىجــة قــريش ) 61)  واللغـ ريش (  لغــة ق

                                     
 .72فصول د ف ه اللغة  رمضان  يفد التواع    (1)

 .73   املروع الساب  (2)
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 أمثلة وملحوهال اللغو  واام مصنفه

م  و)ف ـه اللغـة( الـي      1940 ام 

م  وم ال  1941طيفع أول مرا  ام 

له بعنوانل )ال راءال واللهجال(  

 م 1985نشر  ام 

(243.) 

التزم اات دام مصلل  )ىجة( وذلك الاتاع د بع  املواضع من 

 (1). ند حديثه  ن اللهجال االوتما ية وىجال الروال والنساء

(  لغة قريش ولغة متيم ولغـة  86ل ىجة قريش ) ةتاع ف ه اللغة

(  ىجــة بهــراء 98(  ىجــة ربيعــة ) 98مــازن ولغــة أاــد )  

 فمثلة د هيا ةث ا ودا  د ةتابه.  (  وا100وىجة مح  ) 

ــهجال  ــراءال والل ــال ال  ــهجال   م  ل افيفعــا  الخــتال  اللغــال والل

 (.14(  اةثل لغة أو ىجة قدةةا ) 14العربيةا ) 

صيفح  الصــاك د ةتابــه )درااــال د ف ــه 

 م 1960اللغة( الي  طيفع أول مرا  ام 

 ( 67(  لغـة قـريش )   66ىجة قـريش وىجـة متـيم )    

 (.68لغة هييل ولغة مح  ولغة قضا ة ) 

ــه )د    ــامراو  د ةتابــ ــراهيم الســ إبــ

اللهجال العربية ال دةة( الي  طيفع 

 م 1994أول مرا  ام 

أشار امل لف د م دمة الاتاع إا أن )اللهجة( مصـلل  حـديث يعـ     

ـان يتسـت دم قـدةا .     و لـ  الـرغم مـن     (2) ن مصلل  )اللغة( الـي  ة

)اللـــهجال( د  نـــوان الاتـــاع إال أنّ امل لـــف  ااـــت دام مصـــلل  

اات دم مصلل  )لغة( و)لغال( د أغل  املواضع د ةتابـه لإلشـارا   

إا افنــواع اللغويــة املتفر ــة مــن العربيــة قــدةا   وااــت دامه ملصــلل  

 (3))اللهجال( د منت الاتاع نادر.

ــوانل    ــال بعن ــزاو  د م  ــاس الع  يف

ــال   ــةل ىجــــ ــهجال العربيــــ )اللــــ

 م 1965شاور( الي  نشر  ام الع

(  ابــالرغم ممــا لــدى ةــل  شــ ا مــن      12لغــة قــريش )  

(  اواللــهجال 12العشــاور مــن لغــة خاصــة )ىجــة(ا )     

(  اأهمــل 13لغــال متعــددا مســت لة  ــن الفصــح ...ا )  

(  ىجــة متــيم 14العــرع شــنن اللغــال أو اللــهجال...ا ) 

اصـرا  (  ىجة الصعيد وىجة العراة وىجة جند املع20) 

 (.22(  الغال غربية ) امية(ا ) 17-18) 

ــواع د ةتابــــه     ــان  يفــــد التــ رمضــ

)فصول د ف ـه العربيـة( الـي  طيفـع     

(  116و  84 و 82 و 79و  75 )لغة قـريش  

  (116 )ىجــة متــيم   ( 116  84 )ىجــة قــريش  

                                     
 .194-188 لم اللغة   ل  واد   يتنظرل  (1)

 .6-5يتنظرل د اللهجال العربية ال دةة  إبراهيم السامراو     (2)

 .43املروع الساب   يتنظر مثال ل   (3)
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 أمثلة وملحوهال اللغو  واام مصنفه

 (.139 )لغة هييل   80اللهجة ال رشية   م 1973 ام أول مرا 

) لــم اللغــة  ةمــال بشــر د ةتابسي ــهل

ــم   ــال د  لـ ــا  ( و)درااـ االوتمـ

 اللغة(

(  اللهجـة  81ل لغة قريش ) ةتاع  لم اللغة االوتما  

 -د اــياة ادــديث  ــن أنــواع العربيــة قــدةا   –واللــهجال 

(  90(  لغة متيم ولغة ادجـازيني ولغـة قـريش )    88) 

افاللغال أو اللهجال )بصيغة اجلمـع( فعـين التنـوع اللغـو ا     

ر امل لف أّن العامية ةان أن يتللـ   ليهـا )لغـة(    (. ذة94) 

إذا قورنت باعجنليزية  وإذا نتظكر إليها بوصفها نو ا  من أنواع 

 (.227العربية فتتسّم  )ىجة(  ) 

لغـة  (  237ل ىجـة متـيم )   ةتاع درااـال د  لـم اللغـة   

(.  ند اعشـارا إا  237)  خثعم ولغة بهراء ولغة بلحارث

تفـّرع منهـا يسـت دم امل لـف مصـلل  )ىجـة(        العامية ومـا ي 

(  106(  ىجــة ال ـــاهرا )  63مثــلل ىجــة ليفنـــان )   

 (.359اللهجة العامية ) 

ــال     ــور د م ــ ــول  منصــ ــد متــ حممــ

بعنـــــوانل االلـــــهجال والداللـــــةل 

ــام    ــة د اجلــامع فحا درااــة فليفي ي

 م. 2008ال ر ن لل رطيفا   ام 

(  لغـة  216ة ) ىجال ال يفاول العربية  واللهجال ال دةـ 

(  ىجــة محــ  242(  لغــة طيــع ) 240أزد شــنوءا ) 

 (246.) 

مــ من اليفــدارين د م ــال بعنــوانل    

اىجة بين اليم درااة لغويـةا  ـام   

 م2011

(  لغــة 996(  لغــة بــين أاــد ) 989لغــة بــين اــليم ) 

 (.1018(  ىجة بين اليم )1006هييل )

 

لهجـة( هـ    )الو (لغـة العالقة بني )الفري  الثالث من املعاصرين يرون أّن ال

يتســت دم  نــدهم ف ــط  مصــلل  )ىجــة( ف (1) القــة بــني  مــوم وخصــو . 

 وهـو )اللغـة(.    منط لغـو  أةـ  منـه   تفّر ة من ـــتلإلشارا إا افمناط اللغوية امل

                                     
  ورمضان  يفد 16يتنظر  ل  ايفيل املثالل إبراهيم أنيس  د اللهجال العربية    (1)

 .72التواع  فصول د ف ه اللغة   
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ومـن أبـرز   ه  وزء مـن )اللغـة العربيـة(.     - ل  ايفيل املثال–فـ)ىجة متيم( 

   مصلل  )ىجة( ففهومه ادـديث فيفّن الي  يم أنيسمن افيفع هيا الرأ  إبراه

)اللغة( د ةتابـه )د اللـهجال العربيـة(    ه وبني مصلل  فرَّةس د اات دامه بينو

ي ـول د ةتابـهل اوةـث ا  مـا يشـ  أصـحاع        .م 1945الي  طيفع أول مرا  ام 

اوى  املعاوم إا لغة متيم ولغة طيع ولغة هييل  وال يريدون فثل هيا التعيف 

ومّمن التزمس اات دام )ىجـة( لإلشـارا إا    (1)ما نعنيه حنن اآلن بالمة )ىجة(ا.

أنواع العربية  يفد  الراوح  د ةتابسي ـه )اللـهجال د ال ـراءال ال ر نيـة( الـي       

 م. 1972م و)ف ه اللغة د الات  العربيـة( الـي  صـدر  ـام      1968طيفع  ام 

لــم اللغــة العربيــة(. ومــن الفريــ   وةــيلك حممــود فهمــ  حجــاز  د ةتابــه )  

ــانيال     ــال اللسـ ــوا د جمـ ــيين أّلفـ ــرين الـ ــويني املعاصـ ــن اللغـ ــث  مـ الثالـــثل ةـ

االوتما يــة أو الــيين فرصمــوا الاتــ  الغربيــة إا العربيــة. وييفــدو أن احتاــا   

 دد ةيف  من لغوي  العربية باللسانيال الغربية ادديثة ةـان لـه دور د التفريـ     

 (.7للغة( و)اللهجة( ةما ايناقش هيا د امليفحث )بني مصللحس   )ا

                                     
 .17د اللهجال العربية  إبراهيم أنيس    (1)
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 اللسانل 4.3

وااتعماالفه د العربية   (ساند هيا امللل  انناقش مفهوم مصلل  )الل

الس ااـتت دكمت قـدةا  د الـرتاث العربـ       مصللحال فصنيف اللغة وهو من 

إا أّن  أشـار اخلليـل د معجمـه     ند ا،دثني. وما يزال هيا املصلل  مست دما 

وذةـر   (1)اللسان هو العضو املعرو  الي  يتنل  به  وأّنـه يـنف  فعنـ  الاـالم.    

ــّ  )ل      ــ  الفارا ــو  ل ــا  أب ــك أيض ــ 377ذل ــين   ـه ــان( يع ــا  أّن )اللس ( وأض

ــة(. ــن اــيد  )ل    (2))اللغ ــول اب ــ 458وي  ــراد   ـه ــد يت ــةا  وق (ل اواللســان اللغ

املعان  املتع لة بــ)اللسان(   وقد فّصل ابن منظور د معجمه (3)باللسان الراالة.

لفـل  و (4)فيةر املعان  الساب ة وأضا  أّن اللسان اقـد يتاّنـ  بهـا  ـن الالمـةا.     

وسرسدس هـيا اللفـل د الشـعر اجلـاهل  ود       ـد )اللسان( قـديم وـدا  د العربيـة  ف   

ومن أمثلة اات دام )اللسان( د الشعر اجلاهلّ   (5)ال ر ن الاريم ود ادديث.

 ئ ال يسلقول امر

 (6)ووتر ح اللسان ةجرح اليدك

                                     
ــامراو          (1) ــراهيم الس ــ  وإب ــد  امل زوم ــ ل مه ــل  حت ي ــني  اخللي يتنظــرل معجــم الع

7/256. 

افبيـــال املشـــالة اع ـــراع  الفاراـــ   حت يـــ ل   يتنظـــرل ةتـــاع الشـــعر أو شـــرح (2)

 .241اللناح    

 .1/132امل صص  ابن ايد   حت ي ل خليل وفال   (3)

 .13/358لسان العرع  ابن منظور   (4)

 ينظرل مصلل  اللسان بني املفسرين واللغويني  وعفر زروال . (5)

 .87ديوان امرئ ال يس  ا تن  بهل  يفد الرمحن املصلاو     (6)
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إبـراهيم   وةما هو واض  من هيا اليفيـت فامل صـود باللسـان الاـالم. ي ـول     

يتسـت دم د  صـر صـدر     - لـ  مـا ييفـدو   –ّن مصلل  )اللسان( ةان إأنيس 

اعاالم والعصر اجلاهل  لإلشارا إا مفهوم )اللغة( الس فاون بني الشـعوع  

وقـد ذةـر  يفـد     (1)دم مصـلل  )لغـة( د فلـك الفـرتا.      بينمـا مل يتسـت   امل تلفة

اجليفار من  أن لفل )اللسان( ورد د ال ر ن الاريم مخسا  و شرين مرا  ومـن  

وفّن مصـلل    (2).ذلك قوله فعاال اوما أراـلنا مـن راـول إال بلسـان قومـها     

 )اللسان( قد ورد د ال ر ن  ف د أشار ةث  من املفسرين إا معن  هي  الالمة

د م لفافهم  وةـان ففسـ هم ىـا ميفنيـا   لـ  مـا ذةرفـه املعـاوم وف ـا  لسـياة           

( د ففسـ    ـهـ 754)ل  أبـو حيـان افندلسـ     ومن أمثلة ذلك ما ذةر  (3)اآلية.

 حيــث قــالل ﴾ومــا أراــلنا مــن راــول إال بلســان قومــه  ﴿ل ــول اهلل فعــاال 

)اللسـان( فعنـ     وقـد اا ـتت دكم مصـلل     (4).اومعن  بلسان قومهل بلغـة قومـها  

ــدمني    ــ  املت  ــة( د ةت ــاري  أو     -)اللغ ــدان أو الت ــة أو اليفل ــ  اللغ ــواء د ةت ا

  ة ــوىمل )لســان اديفشــة( أو )اللســان العربــ ( فعنــ ل )اللغــة   -التفســ 

اديفشــية أو العربيــة(  أو )بلســان العجــم(. و لــ  اــيفيل املثــال ف ــد ورد هــيا   

ــّنفه املواـــوم ـهـــ292   واليع ـــوب  )ل(5)االاـــت دام  نـــد اخلليـــل ( د مصـ

                                     
 .17يتنظرل د اللهجال العربية  إبراهيم أنيس    (1)

 .350يتنظرل الرابط بني اللغة واللهجة واعبدال   يفد اجليفار من     (2)

 .128ينظرل مصلل  اللسان بني املفسرين واللغويني  وعفر زروال     (3)

 .6/408اليفحر ا،يط د التفس   أبو حيان  حت ي ل صدق  صميل   (4)

 .8/24جم العني  اخلليل  حت ي ل مهد  امل زوم  وإبراهيم السامراو   مع (5)
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ـــ)اليفلدان(  ــارس   (1)ب ــن ف ــيد    (2)واب ــن ا ــ  د    (3)واب ــان افندلس ــ  حي وأب

وغ هـم. وقـد ّألّفـت مصـّنفال حتمـل مصـلل  )اللسـان( ةاتـاع          (4)ففس   

( الـي  أّلفـه   ـهـ 501اجلنـان( البـن ماـ  الصـّ ل  )ل     )فث يف اللسان وفل ي  

شاوعة د اللسان العرب  )اللغة العربيـة(  صاحيفه لتسليط الضوء  ل  افخلاء ال

 د  صر .

ــا نظرنــا إا ةتــ  الــرتاث العربــّ        علمــاء البعــ   فســنجد أّنوإذا م

  بدرااة اللغة بشال  لمّ  وقِّرسنتو الساب ني قد اات دموا مصلل  )اللسان( 

فنجــد مصــلل  ) لــم اللســان( مســت دما   نــد الفــاراب   وابــن اــيد  وابــن    

الفاراب  وابن اـيد  إا أّن ) لـم اللسـان( لـه قوا ـد  اّمـة        خلدون. وقد أشار

فشرت  فيها اللغال وليس خاّصا  بلغة معينة. ي ول الفاراب ل ا لم اللسان  ند 

وي ـول ابـن اـيد ل اولـيس هـيا       (5)ةل أمة ين سم إا ايفعة أوـزاء  ظمـ ...ا.  

ل لـه  الي  نيةر  ههنا م صورا   ل  اللسان العرب  فحسـ  بـل هـو حـّد شـام     

ودرااة اللغة بشال  لمّ  و دم حصـر الدرااـة د لغـة     (6)ولعلم ةل لسانا.

حمددا ه  من السمال املنسجمة مع مفاهيم الدرااـال اللسـانية ادديثـة الـس     

                                     
 .196اليفلدان  اليع وب     (1)

 1/20بن فارس. حت ي ل  يفد السالم هارون  ا  م اييس اللغة (2)

 .1/37امل صص  ابن ايد   حت ي ل خليل وفال   (3)

 .3/52اليفحر ا،يط د التفس   أبو حيان  حت ي ل صدق  صميل   (4)

 .19إحصاء العلوم  الفاراب   قّدم له وشرحه وبوبهل  ل  بو ملحم    (5)

 .1/40امل صص  ابن ايد   حت ي ل خليل وفال   (6)
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فدرس اللغال حول العامل. وييفدو أّن مفهوم )اللسان(  نـد ابـن خلـدون أ ـّم     

 (1)م اللسان(.من )اللغة(؛ وليلك ف د أدرج ) لم اللغة( حتت ) لو

ــان)ومصـــلل   ــا  ســـت دميت (اللسـ ــداد   أيضـ ــو امتـ ــر ادـــديث وهـ د العصـ

. فعلـ  اـيفيل املثـال    للمفاهيم املستعملة د الرتاث العربـ  الـس نوقشـت اـاب ا     

ــ ورمضــان  يفــد  (2) صــيفح  الصــاك هــيا املصــلل  د م ّلفــال مس دكتتف ــد اا 

بـني الشـعوع.    املسـتعملة  لإلشـارا إا اللغـة   (4) وأمحد خمتار  مر (3) التواع

د ةتابـه أ ـا  )السـاميون وافلسـن اللسـانية(       وحممد افنلاة  وضـع فصـال   

 ل  انتشار مصـلل  اللسـان د    وال أدّل (5)وفارر ذةر اللسان فيه فعن  اللغة.

( باللسـانيال  نـد ةـث  مـن     linguistics)العصر ادديث من فعري  مصلل  

 الع ــودد العــامل العربــ  د  وانتشــارا  رواوــا املصــلل  الــي  ل ــ   اللغــويني 

متـنثر فـا ذةـر     و مـرفيفط  باللسـانيال  عريـ  هـيا املصـلل     فييفـدو أن  افخ ا. و

 .وابن خلدون وابن ايد  الفاراب 

 الّفص ح ل 4.4

مصـلل  )الفصـح (     د العربيـة  املشـهورا  اللغةمكن متصللحال فصنيف 

صـلل  د الدرااـال العربيـة ال دةـة     ناقِّش ااـت دام ومفهـوم هـيا امل   يتوليا اـ 

                                     
 .2/367 يفد اهلل الدرويش   يتنظرل م دمة ابن خلدون  حت ي ل (1)

 .322يتنظرل درااال د ف ه اللغة  صيفح  الصاك    (2)

 .231اللغة  رمضان  يفد التواع   يتنظرل حبوث وم االل د  (3)

 .51يتنظرل اليفحث اللغو   ند العرع  أمحد خمتار  مر    (4)

 .51-41درااال د ف ه اللغة  حممد افنلاة    يتنظرل  (5)
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واملعاصــرا د هــيا املللــ . مل فتشكــر املعــاوم ال دةــة إا مصــلل  )الفصــح ( 

ت منه الالمـة  ف ـد    ل  ووه اخلصو  ولان أشارل إا املعن  الي  اش تت َّ

االاالم الفصي ل العرب ... وفصتـ  الروـلل    أّن (ـه 395)ل  ذةر ابن فارس

وي ـول اىـرو ل افصـي  الاـالمل هـو اليفسـّين        (1)حـنا. وادل لغتـه حتـ  ال يل  

فيتَّضكـ ت مـن التعـريفِّي ن السـاب ِّي ن الرتةيـز       (2)منه  مع صحة واالمة من اخللنا.

مــن ووهــة نظــر هــيين    –  لــ  خلــّو الاــالم مــن اخللــن ةــ  يتعــدَّ فصــيحا        

 . -العالـمسي ن

اهـا  مشـابهة   العلماءت افواولت د ةتـيفهم لفـل )الفصـح ( وألف    مسوقد اات دس

ــــتةـــ)لغة فصــيحة  أو ةــالم فصــي ( وصــفا  لــيفع  الالمــال امل   فرردا ولــيس ـ

ــح (      ــت دام )الفصـ ــه. وااـ ــفافه ومتاّونافـ ــت ّل بصـ ــوّ  مسـ ــط ّلغـ ــف منـ لوصـ

مواف ة  املوصوفة بيلك ومشت افها د ةت  افواول ةان ليفيان أّن هي  الالمال

ي  الالمـال مـن بـني الووـو      لَِّردا  أو ليفيـان افوـود مـن هـ    ـتل وا د اللغـة املـ  

- دين  أو أّنهـا خـال  العاميـة   ولَّمتـالواردا د الاالم  أو أّنها خال  لغة ال

فال ةاتـاع  . وقد ّأل فِّت  د ذلـك متصسـنسّ  -ةما ا د د افمثلة امليةورا الح ا 

والــي  ذةــر د م دمتــه أنــهل اةتــاع اختيــار   (ـهــ291)ل  )الفصــي ( لثعلــ 

جير  د ةالم الناس وةتيفهم  منـه مـا فيـه واحـدا والنـاس      فصي  الاالم  مّما 

 ل  خالفها  فنخ نا بصـواع ذلـك  ومنـه مـا فيـه لغتـان وثـالث وأةثـر مـن          

                                     
 .507-4/506م اييس اللغة  ابن فارس   (1)

 .312إافار الفصي . اىرو   حت ي ل أمحد قشاش    (2)



 

 
48 

 مصللحال فصنيف اللغةل املفاهيم واالاتعماالل د الدرااال العربية واعجنليزية

 د. ثامر بن  يفد اهلل الواصل

 

( وأوصـافا  مشـابهة   وقد وسرسدس اات دام )لغة فصيحة (1)ذلك فاخرتنا أفصحهّنا.

 وةيلك وسرسد (2)هـ( فسع  شرا مرا د )صمهرا اللغة(. 321 ند ابن دريد )ل 

وصف بع  افلفـاه بــ)لغة فصـيحة( أو )اللغـة الفصـيحة(  نـد افزهـر  د        

ي ـول افزهـر ل اأمـا متاـال فمـن       (3)قامواه )فهيي  اللغة( ثنس  شرا مـرا. 

لغة املولدين وأما مسّاول فمن لغة ردّية  واللغة الفصـيحةل مساكيـل ثـم يليهـا د     

ــولا.  ــن  (4)اجلــودال مساريت ص الســاب  وعــل وصــف  ويتالحــل أّن افزهــر  د ال

)اللغة الفصيحة( م ابل وصف )لغة املولدين( و)اللغـة الردّيـة(. وقـد اا ـتت  دكم     

 387هيا الوصف )لغة فصيحة( م ابل وصف )العامية(  نـد اخلـوارزم  )ل   

ل افنمـــا قـــوىم اناســـفت الشـــمس فلفظـــة  اميـــة ليســـت   ـــولهــــ( حيـــث ي

ه )درا الغـوا  د أوهـام   هـ( د ةتاب 516وقد ذةر ادرير  )ل  (5)بفصيحةا.

اخلوا (ل اوي ولون لألنث  من ولد الضننل ِرخ لة  وه  د اللغة الفصـح   

رسخ ل بفت  الراء وإااان اخلـاء  وقـد قيـل فيهـال ِرخ ـل باسـر الـراء وإاـاان         

اخلاء  و ل  ةلتا اللغتني ال جيـوز إدـاة اىـاء بهـا  فن الـيةر ال يشـرةها د       

ــيا االاــما.  ــ (6)ه ــن      ل ويتلرحس ــر  يصــَوع خلــن مس ــنص الســاب  أن ادري ــن ال م

يست دم لفل )ِرخ لة(  والصواع  ند  هو ما يتلرلك   ليه اللغة الفصح . وقد 

                                     
 .260 ي ل  اطف مدةور   ةتاع الفصي   ثعل   حت (1)

 .1/319صمهرا اللغة  ابن دريد  حت ي ل رمز  بعليفا   يتنظرل  (2)

 .10/193  1/51 يتنظر مثال ل فهيي  اللغة  افزهر   حت ي ل حممد مر    (3)

 .10/193املروع الساب    (4)

 .1/245مفافي  العلوم  اخلوارزم   حت ي ل إبراهيم افبيار    (5)

 .115ا  د أوهام اخلوا   ادرير   حت ي ل  رفال ملرو    الغو ادر (6)
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هـ(  وذلك  650واء لفل )الفصح ( د معجم العيفاع الزاخر للصغان  )ل 

صسَنفت ـت ند إيراد  ّدا أووـه خمتلفـة وـاءل  ـن العـرع لالمـة  ثـم يصـف املـ         

-فصح  أو اللغة الفصح (. ومثال ذلك قولهل اوصسنكفِّة الثـوع  )الـأحدها ب

ل ّطّرفـه... وافوا مـن   -بالاسـر فيهمـا  -وصكـن فه وصكـن فِّته    -باسر النون

هـــ( لفــل  756وقــد ااــت دم الســمني ادلــيف )ل  (1)الــثالث هــ  الفصــح ا.

)الفصح ( أربع  شرا مرا د ةتابه )الدر املصـون د  لـوم الاتـاع املانـون(     

ــ ــرار ااــت دام الصــغان     ل ــد    (2)  غ ــيلك وسرسدل لفظــة )الفصــح (  ن وة

ــه )همــع اىوامــع( بــنفس املعنــ     (ـهــ911)ل  الســيوط  اــت مــرال د ةتاب

هـ( حيـث وـاء ااـت دام     971وةيلك افمر  ند ابن ادنيفل  )ل  (3)الساب  

)الفصح (  ند  مرا واحدا بنفس املفهوم السـاب  د ةتابـه )اـهم افدـاه د     

 (ـهـ 1205)ل  وقد وسرسد اات دام )الفصح (  نـد الزبيـد    (4)م افلفاه(.وه

 (5)مرا بنفس املعن  الساب . 28د فاج العروس 

افلفاه الس اا ـتت  دكمت  د صميـع افمثلـة السـاب ة  نـد  لمـاء        يتالحل أّن

ــاءل        ــح ( و ــة الفصــيحة أو الفص ــالم أو اللغ ــي  الا ــدمني )فص ــة املت  العربي

)الالمــال(  ولاــن اا ــتت  دكم مصــلل  )اللغــة الفصــيحة( د   أوصــافا  لــيفع 

                                     
-359العيفاع الزاخر  الصغان   حت ي ل حممد  ل يااني  مادا )  ن  (    (1)

360. 

 .4/317و 3/294يتنظر  ل  ايفيل املثالل  (2)

 .1/236و 1/194يتنظر  ل  ايفيل املثالل  (3)

 .24يتنظرل   (4)

 .7/174  6/298  2/80يتنظر  ل  ايفيل املثالل  (5)
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 .أواخر ال رن الثامن اىجر  أو بداية ال رن التااع وصفا  لنمط لغوّ  متسـت لّ 

هـ( أّن ويفل  ساِّاد د اليمن قري  مـن مدينـة زبيـد     817ذةر الف وز باد  )ل 

ا د الــنص فوص ــفت االلغــة الفصــيحة  (1)واأهلــها باقيــة  لــ  اللغــة الفصــيحةا. 

الساب  ّأِريدس به اعشـارا إا منـط الاـالم بشـال  ـام ب وا ـد  وألفاهـه ولـيس         

هـــ( د معجــم  626ذةــر يــاقول ادمــو  )ل وقــد . املفــردالخمتصــا  بــيفع  

ا  اـادل فـوة مدينـة    لِّـ  ـالل اوويفس   فمـا قالـه الف وز بـاد     ي ّيـد اليفلدان أمـرا   

ن اجلاهلية إا اليوم مل فـتغ  لغـتهم   الزراو  وأهلها باقون  ل  اللغة العربية م

حبام أنهـم مل خيتللـوا بغ هـم مـن اداضـرا د منااحـة  وهـم أهـل قـرار ال          

ومــا ذةــر  ادمــو  ييفــّين أّن وصــف االلغــة        (2)يظعنــون وال خيروــون منــها.   

 الفصيحةا الي  واء  ند الف وز باد  ي صد به النمط اللغو .

افواوــل لأللفــاه الســاب ة )اللغــة و لــ  أ  حــال  فييفــدو أّن ااــت دامال 

الفصيحة  واللغة الفصـح   وفصـي  الاـالم( ةانـت متهيـدا  لنشـنا مصـلل         

)الفصح ( ففهومه ادـديث د الدرااـال العربيـة املعاصـرا. ففـ  الدرااـال       

ــارا إا     ــح ( لإلش ــلل  )الفص ــتس دم مص ــة  يتس  ــة    ادديث ــن العربي ــتوى م مس

لَِّردا زمـن االحتجـاج  وهـيا    ـتلل وا ـد املـ  النمط اللغـو  املوافـ     يست دم فيه

                                     
ال اموس ا،يط  الف وز باد   حت ي ل ماتـ  حت يـ  الـرتاث د م اسـة الراـالة        (1)

 .301مادا )ع   د(   

 .4/143معجم اليفلدان  ياقول ادمو    (2)
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وااـت دام مصـلل     (1)النمط هو لغة الاتابة والعلم وافدع  خكلِّا  العاميـة. 

)الفصح ( بهيا املفهوم شاوع وةث  د ةت  اللغـويني املعاصـرين  ف ـد وتوكـد     

 نــد الرافعــ  د ةتابــه )فــاري   داع  - لــ  اــيفيل املثــال-هــيا املصــلل  

و لــ   يفــد  (3)بــراهيم أنــيس د ةتابــه )د اللــهجال العربيــة( وإ (2)العــرع( 

وحممـود حجـاز  د ةتابـه ) لـم اللغـة       (4)الواحد واد د ةتابه ) لم اللغـة(  

ويــرى  (6)ومتــام حســان د ةتابــه )اللغــة العربيــة معناهــا وميفناهــا(.  (5)العربيــة( 

ليسـت خاصـة   رمضان  يفد التواع أّن )الفصح ( أو اللغة املشرتةة بني العرع 

ب يفيلة من قيفاول العرع )ة ـريش( وإمنـا هـ  لغـة مشـرتةة نشـنل مـن اخـتالط         

ال يفاول بيفعضهم د املناايفال العامة ةافاواة افدبية والتجارا ومواام ادـج  

النــوع  ورغــم هــيا  فــإّن رمضــان  يفــد التــواع يــرى أنّ  (7)وافاــواة افدبيــة.

ونـال لغـة )الفصـح (؛ فن    وافـر د ما  اللغو  املنسـوع إا قـريش لـه حـلّ    

أغل  قوا د ما فالمت به قريش موافـ  للفصـح  إال د بعـ  االاـتثناءال     

 اللغة املشرتةة الس فتسّم  ةاىمز  ف ريش مل فان متهز بينما اىمز مووود د

                                     
وفريــ    مــر يتنظــر  لــ  اــيفيل املثــالل معجــم اللغــة العربيــة املعاصــرا  أمحــد خمتــار (1)

 .1711 مل  مادا )    ح(  

 .167  و152يتنظر مثالل   (2)

 .32و 30يتنظر مثالل   (3)

 .186و 184يتنظر مثال ل   (4)

 .224و 18يتنظر مثال ل   (5)

 .304يتنظر مثالل   (6)

 .116فصول د ف ه اللغة  رمضان  يفد التواع   يتنظرل  (7)
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وبعـــ  اليفـــاحثني د الدرااـــال ادديثـــة يتفـــّرة بـــني الفصـــح   (1)الفصـــح .

م د العصــور املت دمــة. فعلــ  اــيفيل املعاصــرا والفصــح  الــس ةانــت فســت د 

املثال  يرى السعيد بدو  أّن الفصح  د العربية فن سم إا قسمنيل افصح  

الــرتاثا  وهــ  اللغــة املتصــلة بلغــة ال ــر ن وباللغــة الــس ةانــت فســت دم د     

العصور املت دمة  وافصح  العصـرا  وهـ  اللغـة الفصـح  الـس فسـ دم د       

ــر.  ــت املعاصـ ــ  (2)الوقـ ــد فواَّـ ــلل    وقـ ــرين د مصـ ــاحثني املعاصـ ــ ت اليفـ عس بعـ

د اللغـال افخـرى     (3)ه لإلشـارا إا اللغـة النموذويـة   مس)الفصح ( واات دس

ةعل   يفد الواحد واد د ةتابه ) لم اللغة(  حيث ي ولل اال فزال اللهجال 

  (4)ا،لية ف اوم الفرنسية الفصح ...ا.

اال اللغـةل الـنمط اللغـو     لني مـن أشـ  ارورغم أّن العربية حتتو   لـ  شسـ  

 اآلخـر لَِّردا )ما يتلرل   ليه الفصح ( والنمط اللغـو   ـتاملواف  ل وا د اللغة امل

)العامية(  إال أّن ةث ا  من اليفاحثني حـني يتللكـ  مصـلل  )اللغـة العربيـة( فإنـه       

ي صــد بــه )الفصــح (  ومــن ذلــك قــول متــام حســان د ةتابــه )اللغــة العربيــة   

(ل اوحـني نظـر النحـاا العـرع د معنـ  الـزمن د اللغـة العربيـة         معناها وميفناها

وةـيلك   (5)ةان من السهل  ليهم أن حيـددوا الـزمن الصـرد مـن أول وهلـةا      

                                     
 .116املروع الساب     (1)

 وما بعدها. 89    مستويال العربية املعاصرا د مصر  السعيد بدو (2)

 . 5.2ايتناقش مفهوم اللغة النموذوية د  (3)

 .183 لم اللغة   ل  واد    (4)

 .242اللغة العربية معناها وميفناها  متام حسان    (5)
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وامل صـــود هنـــا طالـــ  اللغـــة العربيـــة  (1)قولـــه اإّن طالـــ  اللغـــة العربيـــة...ا 

الفصــح . ومــن افمثلــة أيضــا   قــول  لــ   يفــد الواحــد واد د ةتابــه ) لــم   

ومعلـوم أّن  لـم    (2)اللغة(ل اومن هيا النوع  لـم الصـر  د اللغـة العربيـةا     

 بـ)الفصح (. متعّل الصر  

 العامّيةل  4.5

ــة(.    مــن مصــللحال فصــنيف اللغــة املشــهورا د العربيــة مصــلل  )العامّي

د  لغـــوي  العربيـــةاملصـــلل   نـــد  هـــيا ومفهـــوم ااـــت دام هنـــا اـــنناقشو

ر املعاوم ال دةة معن  لفـل ) اميـة(  لـ     ّةي . مل فسالدرااال ال دةة وادديثة

ــد بــل ةانــت اعشــارا إا  مــوم أصــل هــي  الالمــة  فنشــارل      ووــه التحدي

ــتهم.    ــاس ضــد خاّص ــة الن ــة أو  اّم ــد   (3)املعــاوم إا أن العاّم ورغــم هــيا  ف 

اا تت  دكم لفّل ) اميـة( د ةتـ  العلمـاء قـدةا  لوصـف اللفـل الـي  فسـت دمه         

. وأقدم ما وودفه من زمن االحتجاج متلَّرداـ  خال  قوا د اللغة الالعامة  ل

هــ(   321اات دام ىي  اللفظة هو د معجـم صمهـرا العـرع البـن دريـد )ل      

ومـن أمثلـة    (4)حيث قـالل افنمـا شتـن لِّف فالمـة  اّميـة ليسـت بعربيـة حمضـةا.        

اـــاس د ةتابـــه أ (ـهـــ 538)ل  وترتود ةلمـــة )العاّميـــة( مـــا ذةـــر  الزخمشـــر 

اليفالغةل اوغلَّفس ديته بالغاليةل غّشاها بها من الغال . و ن ابن دريـةل أنهـا   

                                     
 .347املروع الساب     (1)

 .8 لم اللغة   ل  واد    (2)

 .4/18( يتنظر مثال ل م اييس اللغة  ابن فارس  مادا ) ّم (3)

 .2/1156صمهرا العرع  ابن دريد  حت ي ل رمز  بعليفا    (4)
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ــهاا.   ــا وغّلل ــة والصــواع غّلاه ــاد   (1) امّي ــول الف وز ب ــ 817)ل  وي  د  (ـه

ــانة   امّيـــةا.  ــاء يإنسـ (2)قامواـــهل اواملـــرأال إنســـان  وباىـ
هّوالذذذيظهر أذذذ ه   

 ،هورشذذذذذذذذ  ه ذذذذذذذذ ه)ا(همنسذذذذذذذذمةه)اهع مذذذذذذذذ ه ال  م ذذذذذذذذ (العاميــــــــةمصذذذذذذذذ   ه 

ع مذ هالنذ  ه عـت  ـن   كالذ ههلرتاةيـ  أو افلفـاه(   اهاالات دامال اللغويـة 
ف د ورد  .-ةما يراها العلماء املت دمون–  دةّع ىهخالفهقماعدهال غ هاملذ 

د ةتــ  اللغــويني النســيفة إا العامــة )ة ــوىمل ف ــول العامــة  أو  لــ  قــول   

( ـهـ  370وافزهـر  )ل   (3)امل تض  ( د ةتابه ـه 286العامة(  ةامل د )ل 

ــة. ــ (4)د فهـــيي  اللغـ س فوّضـــ  ذلـــك قـــول ابـــن حـــزم  ومـــن النصـــو  الـ

وهـو   لت افلفاه د اللغة العربيـة فيفـديال   اوحنن جند العامة قد بّد(ل ـه456)ل

د اليفعــد  ــن أصــل فلــك الالمــة ةلغــة أخــرى وال فــرة فنجــدهم ي ولــون د  

 (5).العن  العين  ود السوط أالوطا

ــل      ــة لعلمــاء اللغــة افواو ــة( د ةتــ ل متفّرق ــِع لفــل ) امي ــة فستسيفُّ وبعــد حماول

ــ  وصــفا      ــة فتلرل ــي  الالم ــووــدل أن ه ــيفع    ل ــزل ب ــس متي ــاه ال يفع  افلف

ــنص الســاب   حيــث وصــف ةلمــة      هــاالصــفال. من ــد د ال ــن دري مــا ذةــر  اب

                                     
 .1/708أااس اليفالغة  الزخمشر   حت ي ل حممد السود   (1)

ال اموس ا،يط  الف وز باد   حت ي ل ماتـ  حت يـ  الـرتاث د م اسـة الراـالة        (2)

 531. 

 .1/37نظرل امل تض   امل د   يفد اخلال   ضيمة  يت (3)

 .9/302يي  اللغة  افزهر   حت ي ل حممد مر    يتنظرل فه (4)

 .1/32( اعحاام د أصول افحاام  ابن حزم  حت ي ل أمحد شاةر  5)
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ف ) اميـة(  غ   ربية حمضة. ومّما يتلرل   ليه وصـ  ؛ فنها)شتنلِّف( أنها  امية

متحسرَّ   ـن أصـله الصـحي . ومـن أمثلـة ذلـك       ـ ند اللغويني ال دماء اللفـل الـ  

قول اخلـوارزم ل اةسـفت الشـمس ةسـوفا ... فنّمـا قـوىم ان اِّسـفت الشـمس         

ففـ  هـيا املثـال حتَرفـت  ةلمـة )ةسـفت( إا        (1)فلفظة  اّمية ليست بفصـيحةا. 

ااّفوقيسـة... ود  ل هـ( 606)ل  )اناسفت(.  ومن ذلك أيضا  ما ذةر  ابن افث 

ومّما ّأطل س  ليـه وصـف    (2)بع  الروايال )وتقكّية( بغ  ألف  وه  لغة  اميةا.

) اميــة( د ةتــ   لمــاء اللغــة افواوــل ااــت دام لفــل  ربــ  فعنــ  مل ياــن   

ــر  املـــ     ــا ذةـ ــاج. ومـــن ذلـــك مـ ــرع زمـــن االحتجـ ــد العـ ــتعمال   نـ لَِّرز  ـتمسـ

مةل االن يفــا  مــن أخيــك د امللعــم وطلــ  هـــ( حيــث قــالل اادكش ــ610)ل

اداوة اام من )االحتشام( واحتشم منـه إذا ان ـيف  منـه وااـتحيا وقيـل هـ        

ف د  سلَّلس وصف الالمة  (3) امية فن ادكش مة  ند العرع ه  الغض  ال غ ا.

بـاملعن  املـيةور. ومّمـا     يتس ـت دم بـ)العامية( هنا فّن هـيا اللفـل  نـد العـرع مل     

ستحدسث ـتاللفـل املـ   -د ةتـ  املت ـدمني  –   ليه وصف )العاميـة( أيضـا    ّأطل

                                     
 .1/245مفافي  العلوم  اخلوارزم   حت ي ل إبراهيم افبيار    (1)

النهاية د غري  ادديث وافثر  ابن افثـ   حت يـ ل طـاهر أمحـد الـزاو  وحممـود        (2)

 .5/217اح   حممد اللن

مـادا ح   127املغرع د فرفيـ  املعـرع  امللـّرز   حت يـ ل وـالل افاـيوط           (3)

 ش م.
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ــ ــاد  د قامواــهل     د ِرالــي  مل يس  ــن العــرع  ومــن ذلــك مــا ذةــر  الف وز ب

  (1)اع افطعمة   امّية  والصحي ل اليفسدّسالا.االيفس َّالل ليفسيّس

ر يرى السعيد بدو  أّن من افايفاع الرويسة الـس أّدل إا ههـور منـط  خـ    

ــاء        ــرى أّن العلم ــو ي ــل. فه ــة افواو ــاء اللغ ــة(  لم ــو العامي غــ  الفصــح  )وه

ــد العربيــة  ولاــنهم     ب صــد -املت ــدمني ةانــت ىــم وهــود واضــحة د ف عي

صّمــدوا العربيــة و زلوهــا  ــن الــتغ  اد مرحلــة  -ادفــاه  لــ  لغــة ال ــر ن

اوصـها  اختاروها من بني مراحل فلورها التارخي  حبيث حيتفظون ىا بال خص

ف ـد ااـتلاع  لمـاء العربيـة      (2)د فلك املرحلة... وقد جنحوا د ذلك أةا جناحا.

د فلك الفرتا أن يضعوا قوا د واضحة فعاس ووان  اللغة امل تلفـة د فلـك   

  فااــتلا وا أن يت ّعــدوا أبنيــة  -الــس فتعــر  بعصــور االحتجــاج -اد يفــة 

فرةيـ  اجلملـة )مـا يتعـر      الالم د ذلك العصر )ما يتعر  بعلم الصـر (  و 

بعلم النحو(  وأاالي  اللغـة ومعانيهـا ) لـوم اليفالغـة(  والثـروا اللفظيـة د       

فلك الفرتا )الس صمعت د املعاوم العربية(. وهيا العمـل ةانـت لـه إجيابيـال     

ةيف ا د ايفيل خدمة ال ر ن الاريم واعاالم ود ادفاه  ل  العربية ووعلها 

ـــت ّنن اــواء العربيــة أو أ  مــن لغــال –ة. ولاــن مــن طيفيعــة اللغــة مــن اللغــال امل

أنهـا فـتغ  لعوامـل خمتلفــة وخصوصـا  د وانـ  الداللـة  وأن فاــون        –العـامل 

مــر ا فعاــس اجملتمــع وحضــارفه وفغــ ال العصــر. ولــئن ااــتلاع اللغويــون د 

                                     
ال اموس ا،يط  الف وز باد   حت ي ل ماتـ  حت يـ  الـرتاث د م اسـة الراـالة        (1)

 .967مادا )ع ة ل(   

 .38مستويال العربية املعاصرا د مصر  السعيد بدو     (2)
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فلك الفرتا جتميد مستويال اللغة )الصرفية والنحوية واملعجمية( بشال ميفهر  

جتميـد صـورا ادضـارا د     -ولـو حـاولوا فلـن يسـتليعوا    –نهم مل حيـاولوا  فإ

فلك الفرتا  ف د فغـ ل ادضـارا وحاوـة أفـراد اجملتمـع وطيفـاوعهم مـع مـرور         

دون –وليلك يـرى السـعيد بـدو  أن  مـل اللغـويني افواوـل ةـان         (1)الوقت.

مستويني من أبرز العوامل الس أّدل إا ازدواوية اللغة وههور  -قصد منهم

ــع          ــا ي  ــس وضــعوها وم ــدود ال ــع داخــل اد ــي  ي  ــةل املســتوى ال ــن العربي م

ــا يســم  اآلن بالفصــح       ــا  ــداهاا  أو م ــة الصــحيحة وم ــا  أو االلغ خاروه

ومن افمثلة الس فد م  (2))املصلل  الي  نوقش د امللل  املاض ( والعامية.

فـدل  لـ  املسـتوى    ما ذةر  بدو  ما ّأش  إليه د امللل  الساب  مـن أوصـا    

الواقع داخل اددود الس وضعها املت ـدمون )ةلغـة فصـيحة  الفصـح  وغـ       

ذلك(  وأوصا  العامية أو غ  الفصي  الس فش  إا املستوى الواقـع خـارج   

هــي  ادــدود  الــس ذتةكــرل د املللــ  ادــال . ولــيلك فــإّن املســتوى اللغــو  

–ةيف   وإن حـدث فغـي  فياـون    الي  يسّم  بالفصح  اّفسم بالثيفال بشال 

بعـد متحـيص وفـدقي   وأخ ـيا  باال تيفـار ادـدود وال وا ـد         - ل  ااـتحياء 

الس وضعها اللغويون افواول. أما املستوى اآلخر الي  هو خارج هي  اددود 

)ما يعر  بالعامية(  ف د واة  مستجدال ةل  صر و يفر  ن حاوال أفراد 

ــة    ــة امل تلف ــع د افزمن ــود.    اجملتم ــال قي ــراح ب ــ  الس ــيف  ملل ــدو أن  (3)وأص وييف

                                     
 . 39-38ع الساب    يتنظر املرو (1)

 .40يتنظر املروع الساب     (2)

 .40يتنظر املروع الساب     (3)
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أول  ةـان املستوى اللغو  الواقع خارج اددود الس وضعها العلماء املت دمون 

أطرلِّـ س  ليهـا العلمـاء د ذلـك الوقـت        مووودا  د ألفاه وأاالي  فردية افمر

بـني هـيين   )العامية(. ثم فلور افمر مـع مـرور الوقـت وزادل الفجـوا      وصف

  وهـيا  خـارج حـدود اللغـة الـس وضـعها افواوـل      فنشن منط لغو  ني  املستوي

د هـيا أّن لفـل ) اميـة( ورد مـرا      ّي. ومما يت(العامية)   ليه مصلل  لكالنمط ّأطر

واحدا د )صمهرا اللغة( البن دريد )د أواوـل ال ـرن الرابـع( ومـرا واحـدا د      

ربع مرال د ةتاع ةتاع )أااس اليفالغة( للزخمشر  )د ال رن السادس(  وأ

لَرز  )د بدايــة ال ــرن الســابع(  لاــّن  ـتع ِرع(  نــد املـــتغ ِرع د فرفيــ  املـــت)املــ

ــة(  ــاج العــروس     وصــف )العامي ــدا  د معجــم ف ــنخرا وحتدي زاد د العصــور املت

)الي  فود صاحيفه د بداية ال رن الثالث  شر(  حيث وسرسد مصـلل  العاميـة   

ذلـك قولـهل اوالصـّياديةل أرز يلـيف  بالسـمك        أةثر من مئة مرا  ومن أمثلـة 

   (1) امّيةا.

وفعود أقدم اعشارال الس ووـدفتها عطـالة وصـف )العاميـة(  لـ  منـط       

لغو  مست ّل )ال  ل  جمرد ألفاه وفراةي  خمصوصة( إا ال ـرن الثـامن. ذةـر    

( د م دمتهل اوهي  اللري ة الزولية ىـيا العهـد هـ     ـه 808ابن خلدون )ل 

العامة بافندلس من الشعر  وفيها نظمهم حت  أنهم لينظمون بها د اـاور  فن 

                                     
ــني          (1) ــن ا،   ــة م ــ ل جممو  ــد   حت ي ــاموس  الزبي ــن وــواهر ال  ــروس م ــاج الع ف

8/309. 
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وقـد أورد ابـن خلـدون أمثلـة      (1)اليفحور اخلمسة  شـر  لاـن بلغـتهم العاميـةا.    

  ل  هي  افزوال الس ةانت بعامية أهل افندلس  منهال

 ونضحاو من بعد ما نلربو **طل الصيفاح قم يا ندة  نشربو 

افزوال الس ذةرهـا ابـن خلـدون  ـدا ةلمـال فشـيفه        وقد وردل د فلك

ابــن  والــي  يظهــر أّن( 2)العاميــة املعاصــرا منهــال )اش ذا   ــالش  يــا ريــت(.

ذةر أوصافا  للعربية د  هد  د مواضع أخرى د م دمتـه ةاـن أن    خلدون قد

د  أشـار  حيـث الـس ذةرهـا  نفـا       شرح امل صود بــااللغة العاميـةا   فسا د  ل 

إا أّن الغة العـرع   -د اجلزء الثان  من م دمته- وافربعني الثامنل الفص

والـي  يتلحـل مـن وصـفه      (3)ىيا العهد لغة مست لة مغايرا للغة مضر ومح ا.

فلك العربية بـامست لةا أن فلك العربيـة ىـا خصاوصـها وصـفافها امل تلفـة  ـن       

لغـة العـرع د  صـر     العربية د  صر االحتجاج. وقد بّين د ذلك الفصـل أّن  

 ونـوا اي ةانت فس   ل  نهـج لغـة العـرع أيـام الفصـاحة  لاـّن متحـدثيها مل       

  يســت دمون حرةــال اع ــراع د نهايــة الالمــة بــل ةــانوا يســانون اآلخــر   

( 4)افا تاضوا منها بالت ديم والتنخ  وب راون فدل  ل  خصوصيال امل اصـدا. 

طري ة  أضا  ابن خلدون أّنوقد . وهي  من السمال املشابهة للعامية املعاصرا

                                     
 .2/437م دمة ابن خلدون  ابن خلدون  حت ي ل  يفد اهلل الدرويش   (1)

 لالمال بنفس صورفها د املصدر.  وقد ّةتيفت ا2/437املروع الساب    (2)

اللغة العربية املست دمة مـن  ل   وامل صود بلغة مضر ومح 2/379املروع الساب    (3)

 قيفل قيفاول العربية ة يفاول ادجاز وجند د زمن الفصاحة.

 .2/380نظر يت  و2/379املروع الساب    (4)



 

 
60 

 مصللحال فصنيف اللغةل املفاهيم واالاتعماالل د الدرااال العربية واعجنليزية

 د. ثامر بن  يفد اهلل الواصل

 

اجليـل    ـن نلـ  العـرع افواوـل وأنّ     ةلل ا  خمتلف أهل العربية د  صر  نل 

  وأّن هــيا ينلــ  ال ــا  امتواــلة بــني الاــا  وال ــا ا ةــان العربــ  د وقتــه

وييفـدو أنـه    (1)النل  امووـود للجيـل أصمـع حيـث ةـانوا مـن غـرع أو شـرةا.        

املعاصـرا ةعاميـة أهـل جنـد. ود موضـع       اميالبع  العد  ال ا  مشابه لنل 

إا ووــود منــط لغــو   ربــ  د  صــر    خــر مــن م دمتــه  أشــار ابــن خلــدون

مست دم د بع  اافمصار وبني ادضرا قاوم بنفسه وخمتلـف  ـن لغـة اجليـل     

العرب  د وقته  و ـن الغـة مضـرا. ي ـولل افنّمـا أنهـا لغـة قاومـة بنفسـها فهـو           

 (2)ها من التغاير الي  يعد  ند صـنا ة أهـل النحـو دنـا ا.    هاهر  يشهد له ما في

وقد ذةر ابـن خلـدون أن هـيا الـنمط خمتلـف بـاختال  افمصـار  افلغـة أهـل          

 (3)املشرة ميفاينة بع  الش ء للغة أهل املغرع  وةيا أهـل افنـدلس معهمـاا.   

وقــد  ــزا ابــن خلــدون هــيا االخــتال  إا اخــتالط العــرع مــن أهــل إفري يــة   

ــال ا ــل      ب ــرت   واخــتالط أه ــالفرس وال ــل املشــرة ب برا  واخــتالط  ــرع أه

ومــا ذةــر  ابــن خلــدون  ــن حــال العربيــة د   (4)افنــدلس بـــالعجم واعفرجنــة.

ــامل        ــة املعاصــرا د الع ــواع العربي ــة فن ــا اجلــيور التارخيي ــ  لن ــد يوّض  صــر  ق

 .العرب   وأن أصوىا قد فاون ههرل من ال رن السابع اىجر  أو قيفل ذلك

                                     
 .2/381املروع الساب    (1)

 .2/383املروع الساب    (2)

 .2/383املروع الساب    (3)

 .2/383املروع الساب    (4)
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مصـــلل  )العاميـــة( ةـــث  وشـــاوع د ةتـــ      ف أمـــا د العصـــر ادـــديث  

ناصـف د    نـد حفـين   -ايفيل املثـال  ل  – ف د ورد اات دامهاملعاصرين  

ةتابه مميزال لغال العرع  ومصلف  الرافع  د ةتابـه فـاري   داع العـرع     

و لـ  الـرغم مـن ووـود  القـة       وإبراهيم أنيس د ةتابه د اللـهجال العربيـة.  

مس  ند  لماء اللغة املت ـّدمني واملعاصـرين إال   ني مفهوم )العامية( الي  اا تت دكب

ةــان يتس ــت دم د ةتــ   -ةمــا ذتةــرس اــاب ا –أّن لفــل )العاميــة(  نــد افواوــل 

يللـ   متفّرقة غاليفا  لوصف )افلفاه( أو بعـ  افاـالي  ومل ياـن مصـللحا      

ا  لـنمط لغـو  ةـان د     ل  نوع لغو  مست ل  وبدايـة ههـور املصـلل  وصـف    

أّن ااــت دامال  لمــاء والــي  ييفــدو أن  .ال ــرن الثــامن د م دمــة ابــن خلــدون

 )العاميـة(  صـلل  ماللغة افواول للفل )العامية( ةانـت بـيورا  ومتهيـدا  لظهـور     

شـ  إا مسـتوى   ففهومه ادديث  فــ)العامية( د الدرااـال العربيـة ادديثـة ف    

الواقـع خـارج حـدود الفصـح  الـس      مط اللغـو   الـن  من العربيـة يتسـت دم فيـه   

. ويتعَر ت معجم اللغة العربية املعاصرا العامية بننها االلغة أقرها العلماء افواول

ست دمة د الاتابـة وافحاديـث   ـتاملتداولة بني الناس  وه   ال  الفصح  امل

 -ا غاليفـ -من خالل هـيا التعريـف يتضـ  أّن العاميـة      (1)الر ية والعلميةا.

ــة ال د        ــاا اليومي ــديث د ادي ــة اد ــة  وبلغ ــة ال املاتوب ــة املنلوق ــة باللغ مترفيفل

ــة أو ذال اللــابع الر ــّ .   ــدو  إا أّن مــن    اجملــاالل العلمي ويشــ  الســعيد ب

املفاهيم الشاوعة واخلاطئة لـدى ةـث  مـن املـث فني د العربيـة أّن العاميـة ليسـت        

الفصـح   وأنهـا  شـواوية بـال قـوانني       قاومة بيافها بل فعّد صورا مشوهة مـن 

                                     
 .3/2020فسا دا فري   مل   مر معجم اللغة العربية املعاصرا. أمحد خمتار  (1)
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ــد     ــا قوا  ــواع أن ى ــد  والص ــا أو قوا  ــن    -حتامه ــة م ــل دق ــت أق وإن ةان

وأنهـا متثـل منلـا  لغويـا  مسـت ال  وليسـت جمـرد نسـ ة خاطئـة مــن           -الفصـح  

وليلك فإن بدو  يفّرة بني اللحن وبني العاميـة  فـاللحن  يفـارا     (1)الفصح .

أمــا العاميــة فهــ  منــط مســت ل  ــن       ــن أخلــاء د ااــت دام الفصــح   و   

ينيفغ  اعشـارا إليـه أن بعـ  اليفـاحثني املعاصـرين يتواَّـع د       ومما  (2)الفصح .

اات دام مصلل  )العامية( فيلل ه  ل  افنواع اللغوية امل ابلة للنوع اللغـو   

 ل   يفـد الواحـد واد د ةتابـه     ه الءد اللغال افخرى  ومن  (3)النموذو 

يث ي ولل اوةما حدث د بع  اللهجال العامية للم اطعال ) لم اللغة( ح

ويرى السعيد بدو  أّن العربيـة فيهـا أةثـر مـن مسـتوى للعاميـة        (4)الفرنسية...ا.

 -ةما ّأش  إا ذلك د امللل  الساب –باعضافة إا مستويني من الفصح  

فــداخل  فــ ى بــدو  أّن العاميــة د العربيــة فن ســم إا ثالثــة مســتويال بينهــا 

فيوود  ند  ما يسم  بعامية املـتث َّفكني االس فست دم  ادا د افمور التجريديـة  

ود املن اشال الس جتـر  بـني املـث فني د املوضـو ال ادضـارية مثـل مسـاول        

ــتتسنَوِرين االـس يسـت دمها غـ  افمـيني  مومـا د         العلم والسيااةا  و اميـة امل

ويـيةر بـدو  أّنـه ال فووـد حـدود حا ـة        (5)مـّينيا. أمور اديااا  وا امية اّف

                                     
 .54مستويال العربية املعاصرا د مصر  السعيد بدو     ( يتنظرل1)

 .58املروع الساب    يتنظرل  (2)

 .5.2 اتنف  مناقشة مفهوم اللغة النموذوية د (3)

 .301 لم اللغة   ل  واد    (4)

 .91-90مستويال العربية املعاصرا د مصر  السعيد بدو     (5)
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بني هي  املستويال وأنها ليست منفصلة  ن بعضها بل بينها فداخل وففا ـل   

وقـد رتّد  لـ  هـيا     (1)وةيلك بينها وبـني مسـتوي  الفصـح  فـداخل واشـرتا .     

 التصّور الي  اقرتحه بدو  بعدا أمور منهال

مــدا  لــ  اللغــة املنلوقــة د هــي  املســتويال الــس اقرتحهــا بــدو  معت .1

اع الم املصر ؛ ليلك ال ةان أن فتعّمم  ل  العربيـة د صميـع الـدول الـس     

بل يرى ال يين أن هي  املستويال غـ  مالحظـة د املغـرع وال     (2)فتحدث بها.

 (3)د افردن.

ااــت دام التعلــيم بوصــفه أحــد معــاي  حتديــد مســتويال العاميــة مــن    .2

ن التعليم وصـف للمتحـدث نفسـه ال للمسـتوى اللغـو        افمور املشالة؛ ف

والصفال الس يتسم بها املتحدث قد ياون ىا فـنث  د لغتـه ولاـن ال فعاـس     

 (4)بالضرورا اللغة الس يتحدثها.

ذةر بدو  أنه ال فوود حدود فاصلة بني هي  املستويال  وليلك من  .3

ــل ةاــن        ــط ب ــة مســتويال ف  ــا يتاتفــ   مس ــن أّل ــا نظ-املما إضــافة  -ري

مستويال أخرى بال حّد  و ل  هيا فما الفاوـدا مـن حتديـدها  مـس )ثـالث      

  (5)منها للعامية(م

                                     
 .92املصدر الساب     (1)

 .Albirini  2016   23 ال يين (2)

 .23املروع الساب     (3)

 .24املروع الساب     (4)

 .Bassiouney  2009   15 بسيون  (5)
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إا يهـدفون    (1)السعيد بدو  وغ   من اليفاحثني و ل  ةل حال فييفدو أّن

التنةيـد  لــ  أّن ووــود العاميــة )اخلالصـة( أو الفصــح  )اخلالصــة( د الاــالم   

هيا مـا يت ةَّـد  ليـه د الدرااـال     . ود بينهما فداخل  بل يوواملنلوة أمر نادر

لاـــن ةاـــن االاـــتغناء  ـــن هـــي  املســـتويال امل رتحـــة للعربيـــة  ادديثـــة  و

أن فتفّسـر هـيا التـداخل بـني      فسـتليع وااتيفداىا بيفع  النظريال ادديثة الـس  

وهــي   (.code-switching) التنــاوع اللغــو نظريــة ة  العاميــة والفصــح 

ني غـويّ ّل بنـو سي ن  لديـه املعرفـة   الاالم الصادر من املتحدث الـي  ف النظرية فص

م د حديثــه ســت دكن )ةالعربيــة واعجنليزيــة أو العاميــة والفصــح ( ويس ي  تلفِّــمت

)اواء د نفـس اجلملـة    الواحد ةالمهنفس د  النو نين ي  ناصر لغوية من هيس

ني النو ني اللغويني قد ادل ة املتصلة من ادديث(. وهيا التناوع بأو د نفس 

ياون باات دام ةلمة واحدا أو  دا ةلمال أو صملة. فعل  ايفيل املثالل قـد  

يتحّدث الش ص جبملة بالفصح  متضمنة ةلمة  امية واحدا  أو قـد يـتالم   

جبملتني د حديثه املتصلل إحداهما بالعامية وافخـرى بالفصـح   وقـد ييفـدأ     

                                     
ووود العديد مـن الدرااـال اللغويـة ادديثـة الـس ناقشـت مفهـوم        جتدر اعشارا إا  (1)

العامية والفصح   وةان ف سيم فلك الداراال إا ثالثة أقسامل مـن يـرى ووـود    

ــون      ــح ( ةف غسـ ــة والفصـ ــة )العاميـ ــتعمال د العربيـ ــن االاـ ــني مـ ــتويني رويسـ مسـ

(Ferguson   ــتوى ــن مسـ ــر مـ ــود أةثـ ــرى ووـ ــن يـ ــت ل(  مـ ــ مسـ ــةل العاميـ ة د العربيـ

 (Blancمسـتويال أو أةثـر( ةيفالنـك )    ةوالفصح  ومستويال متوالة بينهمـا )ثالثـ  

(  من يرى أّن العربية  يفارا  ن مسلسل مـن املسـتويال املتداخلـة    Cadoraوةادورا )

 يد بدو .عبني طرفني لغويني ) امية وفصح ( ةالس
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وهيا التناوع له أايفاع ووهـاوف لغويـة    (1)اجلملة بالفصح  وينهيها بالعامية.

 أو اوتما ية ةان النظر إليها د الدرااال الس حتدثت  ن هي  النظرية.

ومما جتدر اعشارا إليه د نهاية الن ـاش  ـن العاميـة والفصـح  أّن افنـواع      

اللغوية امل تلفة يتنظر إليها د الدرااال اللغوية ادديثة بنظـرا  كلرميـة حمايـدا     

ــة أو الفصــح       و ــوة  يتســت دم لإلشــارا إا العامي ــإن أ  وصــف ف  ــيلك ف ل

(  اـواء أةـان الت ـويم    language attitudesفيدخل د جمال امليول اللغويـة ) 

اليفيا  أو إجيابيا   ةادام  ل  نوع لغو  معّين بننـه صـواع أو خلـن. ويت صـد     

  أو إدراةـ  أو  بامليول اللغوية اأ  ردا فعل ف وةية حتتو   لـ  م شـر  ـاطف   

واملـراد بامل ّشـر العـاطف      (2)الوة  جتا  افنواع اللغوية امل تلفة أو متحدثيهاا.

إبداء اع جاع أو  دمه بنوع لغـو  متعـّين. وأمـا امل شـر اعدراةـ  في صـد بـه        

املعلومــال الواقعيــة الــس حتتــو   لــ  ف ــويم نــوع لغــو  حمــدد. وأمــا امل ّشــر    

اعجيابية أو السليفية الس ي وم بها املتحدثون وفعاس السلوة  ف اد به اففعال 

ووان  ف وةية جتا  افنواع اللغوية. و لـ  الـرغم مـن أّن الفصـح  يتماـن أن      

يتنظر إليها بنظرية إجيابية  والعامية ةان أن يتنظر إليها بنظرا اليفية  إال أّن هيا 

صـادرا د افحبـاث   افمر مرتو  للمتحدثني أنفسـهم. وأمـا افحاـام اللغويـة ال    

 العلمية فال بد أن فنلل  من أاس  لمية.

 مصللحال أخرىل  4.6

                                     
 Blom and)بلــوم وقمــ ز  لالاــتزادا أةثــر  ــن مفهــوم التنــاوع اللغــو   يتنظــرل  (1)

Gumperz  )1972( ؛ و ورAuer  )1998( ؛ وال يينAlbirini  )2016. 

 .1982   7(  .Ryan et al( رايان و خرون )2)
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ست دمة د الدرااــال ـتأشـهر املصــللحال املـ  ذتةكــرل    السـاب   الن ـاش د 

مصـللحال   -بإجيـاز –ش اـتتناقِّ  املللـ  العربية ال دةة وادديثـة  ود هـيا   

ول واملتنخرين. من هـي   أخرى لتصنيف اللغة متستعملة  ند  لماء العربية افوا

ــتت  دكمس د بعــ  ةتــ  املت ــدمني      ــد اا  ــن(  وق املصــللحال  مصــلل  )اللَّح 

لإلشارا إا النوع اللغو  اخلا  بال ش ص أو بال قيفيلـة. ي ـول افزهـر     

ــها.   (ـهــ 370)ل  ــم بلغت ــه إذا فال ــن املصــللحال   (1)ل ادــن الروــل بلحن وم

وفتست  دسم للتعـيف   ـن افنـواع اللغويـة      ستعملة  ند افواول مصلل  )ّلغسّية(ـتامل

د العربية غ  املشهورا. ومن ذلك قـول افزهـر  د فهـيي  اللغـةل اوحاـ       

هـيين  ااـت دام   و لـ  ةـل حـال  فـإنّ     (2)الفراء  ن العـرع د ّلغسيَّـة ىـم...ا.   

  .)اللحن( و)ّلغيَّة( قليل د ةت   لماء اللغة املت دمني واملتنخرين املصللحني

  الرغم من انتشـار مصـلل  )الفصـح ( د الدرااـال ادديثـة  إال      و ل

ناصـف د ةتابـه )مميـزال     فـين   فحهأّن بع  اليفاحثني املعاصرين مل يست دم

لغال العرع( مل يستعمله بل أشار إا مفهوم )الفصح ( باات دام مصـلل   

د ثالثــة مواضــع د ةتابــه  ومــن ذلــك  )العاميــة( )اللغــة الصــحيحة( م ابــل 

قولهل ا...بنن فتلِّيفَّ  صميع مواّد االختال  الشـاوعة د اللغـال العاميـة  لـ  مـا      

وبعـ  اللغـويني املعاصـرين ااـت دم      (3)ةاثلها من لغـال العـرع الصـحيحةا.   

مصللحال أخرى لإلشارا إا مفهوم )الفصـح (. فعلـ  اـيفيل املثـال       أيضا 

                                     
 .5/40فهيي  اللغة  افزهر   حت ي ل حممد مر     (1)

 .15/470  املروع الساب  (2)

 .10و 8و 6ناصف    حفينمميزال لغال العرع   (3)
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بيــة( مصــلل  )اللغــة ف ــد ااــت دم إبــراهيم أنــيس د ةتابــه )د اللــهجال العر

ن سجمة ـتلإلشارا إا اللغة العربيـة املوحـدا املـ    (2)و)اللغة النموذوية( (1)افدبية(

. و لـ   يفـد   )املعروفة بالفصـح (  واملتعل ة بلغة ال ر ن الاريم واآلثار افدبية

ملفهـوم   - نـد  –حال مرادفـة  لالواحد واد د ةتابه ) لم اللغة( ذةر مصـل 

 (3)الدولة( أو )اللغة ال ومية( أو )لغة الاتابة(.)الفصح ( وه  )لغة 

وبع  اللغويني املعاصرين يست دم مصلل  )الداروة( بوصفه مصللحا  

مرادفا  ملصلل  )العامية(  ومن ه الء إبراهيم أنيس  حيث ي ولل اوأما لغـة  

 الاالم وأحاديث الناس د شئونهم العامة... والس نتلّك يفها حينا  بالعامية وأخرى

وبعـ    (5)ومثله  ل   يفد الواحد واد د ةتابـه ) لـم اللغـة(.    (4)بالداروة...ا.

يســت دم مصــلل  )اللهجــة ا،ليــة( لإلشــارا إا  اللغــويني د الوقــت املعاصــر

ــة(  ةمحمــود فهمــ  حجــاز .   ــاحثني ااــت دم   (6)مفهــوم )العامي وبعــ  اليف

بشـر د ةتابـه ) لـم     ح اّية( لإلشارا إا )العامية(  ةامـال ـسمصلل  )اللغة امل

ـــ)الاالم     (7) اللغــة االوتمــا  (  ــة( ب ــاحثني إا )العامي ــد بعــ  اليف ويتشــار  ن

                                     
 .26ة  إبراهيم أنيس   د اللهجال العربي (1)

 .26   املروع الساب  (2)

واللغــة  الر يــة للدولــة لغــةال  اــيتناقش مفهــوم 184 لــم اللغــة   لــ  واد    (3)

 .5.3ال ومية د 

 .27د اللهجال العربية  إبراهيم أنيس    (4)

 .185 يتنظرل  لم اللغة   ل  واد   (5)

 .253    يتنظرل  لم اللغة العربية  حممود حجاز (6)

 .186   لم اللغة االوتما    ةمال بشر  (7)
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ــر أّن        ــي  يظه ــة فصــيحة(. وال ــاه  امي ــه )ألف ــن  د ةتاب ــد الت ــدارج( ةمحم ال

املصللحال امليةورا د هيا امللل  أقل شيو ا  د ةت  اللغة ادديثة وال دةة 

 .امللال  الساب ةمن املصللحال الس نتوقشت د 

*      *      * 
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 :صطلحات اإلجنليزيةامل. 5

ــتتناقِّ   ــث ا ــيا امليفح ــرز شد ه ــة   أب ــنيف اللغ ــللحال فص ــهورا د  مص املش

 language and dialectحال اللغـة واللهجـة   لاعجنليزيـة  وحتديـدا ل مصـل   

 ومصللحال أخرى.   standard and colloquial ةوالعامية والنموذوي

 لlanguage and dialectواللهجة اللغة  5.1

د  (dialect)واللهجـة   (language)فهـوم اللغـة   م يتنـاقِّش د هيا املللـ   

الدرااــال اعجنليزيــة  واملعــاي  الــس ةاــن أن يتســتند  ليهــا الاــت دام أحــد  

ــة    ــلل  اللغـ ــت دم مصـ ــللحسي ن. يتسـ ــيسي ن املصـ ــال  (language)هـ د الدرااـ

أو جممو ـة مـن    را إا منـط لغـو  واحـد   لإلشـا  -بشـال  ـام  -اعجنليزيـة  

يتسـتعمل   (dialect)افمناط اللغوية الس بينها  القـة  بينمـا مصـلل  اللهجـة     

ويضـيف   (1)وهو اللغـة.   لإلشارا إا نوع لغوّ  متتفَرع من منط لغو  أة  منه

جمو ـة مـن   ف الـس فتميـز  أّن اللهجة فرع من فروع اللغة  (Trudgill)فريدقيل 

ش رتةة بني جممو ـة  ـتاللغوية )ةاملفردال وال وا د وطري ة النل ( املاخلصاوص 

وأمــا  (2)ن تمكني إا منل ــة معينــة أو خلفيــة اوتما يــة متش ــرتةة.ـتمــن املتحــّدثني املــ

فهـو متتعّلـ  باللهجـة اخلاّصـة      (regional dialect)مصلل  اللهجـة املناط يـة   

 (language)أّن مصلل  اللغة  (Haugen)وقد ذةر هاوقني   (3)فنل ة حمددا.

قاوم بنفسه دون اداوة لإلشارا إا منـط لغـو   خـر  بينمـا مصـلل  اللهجـة       

                                     
 .1966   923(  Haugenهاوقني ) يتنظر  ل  ايفيل املثالل (1)

  .2004   2(  Trudgillفريدقيل ) (2)

 .2000   2(  Romaineرومني ) (3)
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(dialect)     أّن هنـا  أمناطـا  لغويـة     -ضكـم نا  –ليس له معنـ  إال إذا ةـان يعـين

 (1)أخرى )ىجال( مرفيفلة بها  ومنلا  أةـ  )لغـة( فنتمـ  إليـه هـي  اللـهجال.      

 (2)رادفة إا حدٍّ ةـيف  لألصـل العكر قـّ     أّن اللغة مت (Coulmas)ويرى ةوملاس 

وذلك أّن ةل شع  مرفيفط بلغة  فالعرب  يتحـدث العربيـة والصـيين يتحـدث     

الصينية والرواـ  يتحـدث الرواـية. ولاـن هـي  ليسـت قا ـدا متّلـردا  ف ـد          

فوود إشااالل لربط اللغة بافصل العرق . فعل  ايفيل املثال   دد ةيف  مـن  

مرياــا مــن أصــل  اــيو  أو أفري ــ  ااــتوطنوا هــي  الدولــة وصــارل  شــع  أ

ون مــن أصــل اعجنليزيــة لغــتهم افم  فهــوالء يتصســَنفون أنفسســهم أنهــم أمرياّيــ 

 اــيو  أو أفري ــ   ففــ  مثــل هــي  ادــاالل ال ةاــن أن يتــر بسط بــني افصــل    

الء )افصــــل اففري ــــ  أو اآلاــــيو ( وبــــني لغــــتهم اداليــــة  العرقــــ  ىــــ

 (3)جنليزية(.)اع

و لــ  الــرغم مــن أّن العالقــة العامــة بــني )اللغــة( و)اللهجــة( معروفــة د    

 ة الغربيـة اللُّغويّـ  الدرااـال الدرااال اعجنليزيـة  إال أنـه فتووسـد فسـايفالل د     

 لــ  بعــ  افمنــاط اللغويــة د بعــ  ن صــللحسي هــيين امل ــن معــاي  إطــالة 

د أن اىن دّيـة واّفر دكّيـة فتصـنَّفان  لـ      املناط  د العامل. فعل  اـيفيل املثـال  جنـ   

ن رغــم التشــابه الاــيف  بينهمــا وخصوصــا   لــ  مســتوى  ان مت تلفتســاأّنهمــا لغتــ

                                     
 .1966   923(  Haugenهاوقني ) (1)

 .1999(  Coulmasةوملاس ) (2)

 .2006   26  (Wardhaugh)واردهاو  (3)
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بينمــا بعــ  اللــهجال العربيــة ةاللهجــة ا،ليــة املغربيــة وإحــدى    (1)ال وا ــد 

ىجال السـعودية )ةاللهجـة النجديـة( ختتلفـان اختالفـا  ةـيف ا  د ال وا ـد ود        

اةي  إا دروة أّن املتحدثني بهافسي ن اللـهجتسي ن قـد جيـدون صـعوبة بالغـة د      الرت

فهم بعضهم اآلخر  ورغم ذلك فإنهما فتعّدان ىجتني فنتميان إا لغة واحـدا.  

ومن افمثلة أيضا  أّن اللغة الدمنارةية والنروجيية والسـويدية فتصـّنف  لـ  أنهـا     

د  الـثالث  ث إحـدى هـي  اللغـال   يتحـدّ  ن لغال خمتلفة  ورغـم هـيا  فـإّن مسـ    

الــدول اعاــاندنافية فســيمانه أن  يتواصــل ويفهــم اآلخــر إا حــد ةــيف . ود    

( Mandarinامل ابل  لو حتدث ش ص يتت  كن ف ط اللهجـة الصـينية الشـمالية )   

منهمـا مـن التواصـل أو فهـم      أ ٌّفلن يتمان  (2)مع ش ص يتت  كن ف ط الّان تونية

 (3)هافني اللهجتني فعدان لغة واحدا )وهـ  الصـينية(.   اآلخر  ورغم ذلك فإن

وليلك فإّن الصفال اللغوية وحدها أو الفهم املشرت  بـني املتحـدثني وحـد  ال    

ياف  لتصنيف افمناط اللغويـة إا )لغـال( أو )ىجـال( فاجلوانـ  السيااـية      

بعـاد  أّن اف (Gumperz)ف د ذةـر قمـ ز    (4)والدينية واالوتما ية م ثرا أيضا.

فصنيف اّفردية واىندية إا لغـال   دالسيااية والدينية ىا دور ةيف  د التنث  

ــي ن. وةــيلك ادــال د      ــني هــيسي ن النملِّ خمتلفــة رغــم التشــابه اللغــو  الاــيف  ب

ــة ىــا دور ةــيف  د     اللــهجال العربيــة  فاجلوانــ  الدينيــة والسيااــية والتارخيي

                                     
 .1982(  Gumperzقم ز ) (1)

 إحدى ىجال الصني. (2)

 .2006   32(  Wardhaugh)واردهاو  (3)

 املثال إا املروع الساب . ايفيليتنظر  ل   (4)
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  وافمـر ةـيلك ينليفـ   لـ      ة العربيـة( )اللغـ إدراج هي  اللهجال حتت مظلة 

 (1)اللهجال الصينية.

افمثلــة الســاب ة ف ــود إا ادــديث  ــن املعــاي  التــ  بنــاء   ليهــا يتماــن أن  

 الدرااــالبعــ ت  ثت فتحــدَّد العالقــة بــني مصــللحس   )اللغــة( و)اللهجــة(. حتــّد

أهمهــا د ولاــن اــّنخّلصت  (2)اللغويــة اعجنليزيــة  ــن هــي  املعــاي  بالتفصــيل  

 الن اط التاليةل

ــا        .1 ــ   ليه ــس يتلل ــة ال ــاط اللغوي ــا أّن افمن ــةل ويت صــد به ــة اللغوي ال راب

)ىجال( حتت مظلة )لغة( واحدا ال بّد أن  فشرت  د  دد ةا ل من الالمـال  

فإذا قيـل إن اللغـة العربيـة فشـمل      (3)الس فعود ويورها إا أصل لغو  واحد.

ة واملصـرية  فهـيا يعـين أّن صميـع هـي  اللـهجال       اللهجال الشامية واخلليجيـ 

حتتو   ل   دد ةيف  من الالمال املشرتةة الس فعود إا أصل لغـو  واحـد.   

وهي  الالمال املشرتةة بني اللهجال فسا د د الفهم املتيفادل بني متحـدثيها   

وأضــا  بيــل  (4)أو  لــ  افقــل بــني متحــدث  اللــهجال د املنــاط  املتجــاورا. 

(Bell)  أّن من معاي  إطالة مصلل  )اللغة(  ل  جممو ة من افمناط اللغوية

ر   ند ةث  من اليفـاحثني باللـهجال( ووـود  القـة فارخييـة جتمـع بـني        ع )ما يت

                                     
 .1982(  Gumperzقم ز ) (1)

ــالل   (2) ــيفيل املثـ ــ  اـ ــر  لـ ــاوقني ) يتنظـ ــل )Haugen  )1966هـ ؛ Bell  )1976؛ بيـ

 .2015(  Wardhaugh and Fullerواردهاو وفولر )

 .1966   926(  Haugenهاوقني ) (3)

 املروع الساب . (4)
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ويت صـد بالعالقـة التارخييـة ووـود جممو ـة مـن املتحـدثني الـيين          .هي  افمنـاط 

ّددا وأّن هي  اللغـة فوّحـدت   جيدون نو ا  من اّىوّية املشرتةة  ند اات دام لغة حم

صّفهم  رغـم ووـود  وامـل  كر قيـة أو اوتما يـة أو ايااـية أو دينيـة خمتلفـة.         

 (1)وغاليفا  فإن العالقة التارخيية فاون طويلة افمد.

ــرى هــاوقني أّن مصــلل  )اللهجــة( يتللــ   لــ      .2 ــةل وي الوهيفــة اللغوي

 (اللغـة )واملنـاط  ا،ليـة بينمـا     م د اديـاا اليوميـة  ت دسس ـ افمناط اللغويـة الـس فت  

فتلرلِّــ   لــ  الــنمط اللغــو  املشـــرت  الــي  جيمــع بــني متحــدث  اللـــهجال         

والنوع اللغو  الي  يتلل   ليه مصلل  )اللهجة( يوح  بننه غـ    (2)امل تلفة.

ر   وأقل ماانة د نفوس متحدثيه من )اللغـة(  بينمـا )اللغـة( فتللـ   لـ       

 (3)فة ر ية  ند متحدثيه وله ماانة أ ل .النمط اللغو  الي  له ص

ــردا ىــا  ةال وا ــد       .3 ــة وضــع قوا ــد مّل ــرُّ بعملي ــة( مت ــةل )اللغ املعيارّي

النحوية والصرفية  وووود معـاوم ختـدمها  وفـراث أدبـ  متّ لَّـف بهـا  وأّمـا        

ولــيلك متــ  مــا   (4))اللهجــة( فهــ  أقــّل ةــث ا  مــن )اللغــة( د هــي  اجلوانــ .  

ا مرحلة املعيارية  فإنه ةان فدريسـها وةاـن أن يتللـ   ليهـا     وصلت اللغة إ

 (5)مصلل  )لغة(.

                                     
 .1976(  Bellبيل ) (1)

 .1966   925(  Haugenهاوقني ) (2)

 .2015   29(  Wardhaugh and Fullerواردهاو وفولر ) (3)

 .1976   147-157(  Bellبيل ) (4)

 املروع الساب . (5)
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االاـــت اللّيةل ويت رصســـد بهـــا شـــعور املتحـــدثني فتجـــا  افمنـــاط اللغويـــة   .4

امل تلفة. وال شـّك أّن )الشـعور( يتعـّد مـن املعـاي  الش صـية الـس ختتلـف مـن          

ديــة أّن لغتســه يتحــّدث اّفر فعلــ  اــيفيل املثــال  قــد يــرى مســن   (1)شــ ص آلخــر.

ن اا لغتـ مأنه متحدثيهما  ل   ند انصنَّفيت فهماخمتلفة متاما   ن اىندّية وليلك 

ــ ــمالية    اخمتلفتـ ــينية الشـ ــة الصـ ــّدث اللهجـ ــن  يتحـ ــرى مسـ ــد يـ ــل  قـ ن. ود امل ابـ

(Mandarin    أنهمــا لغــة واحــدا رغــم )( والّانتونيــة )إحــدى ىجــال الصــني

 (2)هما.ووود االختال  الايف  بين

ل ويت صد به شـعور ةـث  مـن    (de facto norms). واقع افمناط اللغوية 5

اجملتمــع بووــود متحــدثني )وّيــدين( و خــرين )اــّيئكني(  واملتحــدثون اجلّيــدون 

 ل جممو ـة مـن  يفسـ قك ن مكـ -فــ)اللهجة( يتنظـر إليهـا     (3)ةّثلون الـنمط )الصـحي (.  

يتالمون لغة رديئة  بينما )اللغـة(   متحدثيها ّننظرا  اليفية أو أ -اجملتمع أفراد

متثل النمط الصـحي   نـد ةـث  مـن النـاس. وهـي  قـد فاـون مـن املعـاي  الـس            

 (4)فتحّدد ااتعمال مصللحس   )اللغة( و)اللهجة(.

قد فتفـّرعت إا ىجـال    -من منظور فارخي -جتدر اعشارا إا أن اللغة 

إا لغـة مسـت لة )وقـد    ثم قـد فتحـّول إحـدى هـي  اللـهجال مـع مـرور الـزمن         

فتارر هي  العملية  بنن يتفّرعس من هي  اللغة ىجال وهايا(  ةما هـو ادـال   

                                     
 املروع الساب . (1)

 .2006   32(  Wardhaugh)واردهاو  (2)

 .املروع الساب  (3)

جتدر اعشارا إا أن النظرا السليفية أو اعجيابية جتـا  اللغـة مـن افمـور املتعل ـة بـامليول        )4)

 (.4.5اللغوية )يتنظر 
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د اليونانية. ف د وتوـد د العصـر الاالاـيا  جممو ـة مـن اللـهجال اليونانيـة        

الس بينها  القة  وةل ىجة خمتصة باات دامال معينة  فلهجة خمتّصة بالتاري  

ذلك. وهي  اللهجال امل تلفـة قـد فوّلـدل مـن اليونانيـة       وأخرى بالرتاويديا وغ 

لـت  ال دةة. ثم د  صر ما بعد الاالاياية اليوناينة  اختفت هي  اللهجال وحتّو

  (1)ت دم د أثينا.س إا ىجة موّحدا وه  اللهجة الس ةانت فت

 لStandard and vernacularاللغة النموذوية والعامية  5.2

ليزيـة ادديثــة يسـت دم اللغويــون مصـللحال للتفريــ     د الدرااـال اعجن 

باملنااـيفال الر يـة وبـالتعليم وبـالرتاث      -غاليفـا  –بني النمط اللغو  املرفيفط 

وبـني الـنمط   ( standard) -ما يعـر  باللغـة النموذويـة   -افدب  املاتوع 

د الاـالم املنلـوة للتواصـل د     -غاليفـا  –ت دم س اآلخر غ  الر   الي  يت

 املللـ    ود هـيا  (vernacular) ةما يعر  بالعامي  ا اليومية اال تياديةاديا

 ايتناقش هيان املفهومان.

من أهّم املصـللحال الـس فتللـ   لـ  الـنمط اللغـو  املـرفيفط بالوهـاوف         

. وقـد  (standard)اللغوية ذال اللابع الر   د الدرااال الغربية مصلل  

ل  إا العربية  فتتر وكم بـ)اللغة املتواضع اختلف اليفاحثون د فرصمة هيا املصل

وم ـابالل أخـرى    (4) و)اللغـة الفصـح (   (3)و)اللغة النموذوية(  (2) ليها( 

ــرقم    ــدول ذو ال ــر اجل ــث  7)يتنظ ــيا    (. 6د امليفح ــتك  د ه ــي  اخ ــلل  ال واملص

                                     
 .1966   923(  Haugenهاوقني ) (1)

  لم اللغة االوتما    هداون  فرصمةل حممود  ياد. (2)

  ومعجـم  و خـرون نظر مثال ل معجم مصللحال  لم اللغة ادـديث  حممـد بـاةال    يت (3)

 املصللحال اللغوية  رمز  بعليفا .

 يتنظر مثال ل معجم املصللحال اللغوية وافدبية   لية  ّياد. (4)
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اليفحث لرتصمة هيا املفهوم هـو )اللغـة النموذويـة(. ويتعـرَّ  هـيا املصـلل  د       

ــا ــا  د      الدراا ــي  يتســت دم غاليف ــو  ال ــنمط اللغ ــه ال ــة بنّن ــة ادديث ل اعجنليزي

وهو النمط الي  يتدرَّس د املدارس النظامية والـي  أيضـا  يتعلَّمـه     (1)الليفا ة 

واللغـة النموذوّيـة ىـا قوا ـد واضـحة متلَّـِردا        (2)غ  الناط ني باللغة افصلية.

حدثوها  وإن وتوكـد اخـتال  فهـو يسسـ      ومتشابهة د املناط  الس يستالَّمت بها مت

ومن مواصـفال اللغـة النموذويـة أّن ىـا اـللة وفـنث ا         (3)بني مسن  يتحّدث بها.

ة هــ  د افصــل مسيفنّيــة وي ــول واردهــاو إّن اللغــة النموذوّيــ (4)قويــا  د اجملتمــع.

 ل  إحدى ىجال اللغة ثم اختكي رل  هي  اللهجة لتاـون هـ  افاـاس الـي      

ة؛ فايفاع ايااية أو دينية أو غ  ذلك  ومع مرور  ليه اللغة النموذوّي فتيفن 

الوقت ييفدأ االختال  بني ىجال هـي  اللغـة يتالشـ  د اـيفيل االقـرتاع مـن       

وليا فغاليفا  ال يتلرل   ل  اللغة  (5)اللهجة الس اخ تك ل لتاون اللغة النموذوية.

ولــيلك إذا ّأطلــ   (6)ســها.بــل فعــد هــ  اللغــة نف (ىجــة)النموذويــة مصــلل  

ــة أو اللغــة   هــيا الشــ ص مصــلل  )اللغــة( ف يــل إنّ  ال يتحــدَّثت اللغــة العربي

اعجنليزية  فيت صد بيلك أّنه ال يتالم اللغة العربيـة النموذويـة )الفصـح ( أو    

اعجنليزية النموذوية. و ل  ذلك فإّن اللغـة النموذويـة يتلرلكـ   ليهـا ةـث ل مـن       

                                     
 ةليفا ة الات  واجلراود وغ  ذلك  وليس امل صود الاتابة ف ط. (1)

 .2004   5(  Trudgillفريدقيل ) (2)

 .2006   35(  Wardhaugh)واردهاو  (3)

 .35   املروع الساب  (4)

 .38-37املروع الساب     (5)

 .40   املروع الساب  (6)
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 (1)اللغة الصحيحةا أو ااملعت اا.متحديثها أنها ا

ــإّن مصــلل     ــل  ف ــس    (vernacular)د امل اب ــن أشــهر املصــللحال ال م

فتس ت دم د الدرااال اعجنليزية لوصف افمناط العامية )أو غ  النموذويـة(   

بـــ)اللهجة  وقـد فعــّددل املصـللحال العربيــة لرتصمـة هــيا املصـلل   فتتــر ومس    

وم ابالل أخرى   (4) و)اللغة العامية( (3)اللُّغة ا،لّية( و) (2)ا،لية الداروة( 

 تارا د هـيا اليفحـث   ـتوالرتصمـة املـ  (. 6د امليفحـث   7)يتنظر اجلـدول ذو الـرقم   

)العامية(. ويتعرَّ  هيا املصلل  د اعجنليزية بننه النمط اللغو  الي  نسشسن   ه

ــة وافمــاةن   ــه اليومي ــد التواصــل   املــتال م  لــ  ااــت دامه د حياف العامــة و ن

ويعـر    (5)اوتما يا   وهيا النوع غاليفا  يتنظر إليه بشال اليّف من قيفل اجملتمع.

العاميــة بننهــا شــال مــن أشــاال اللغــة ينت ــل مــن الوالــدين إا     (Petyt)  تكــبس

ومن املصللحال املشهورا أيضـا  د   (6)طفلهم بوصفه لغة التواصل الرويسة له.

ــة  ــال اعجنليزيــ ــلل    الدرااــ ــراد  مصــ ــس فتــ ــلل   (vernacular)الــ مصــ

                                     
جتــدر اعشــارا إا أّن وصــف االلغــة الصــحيحةا ومــا أشــيفه  .38املروــع الســاب     (1)

 .4.5ذلك يدخل د موضوع امليول اللغوية  ةما نتوقش د 

 تما    هداون  فرصمةل حممود  ياد. لم اللغة االو (2)

 اوايولوويا اللغة  بيار أشار  فرصمةل  يفد الوهاع فّرو. (3)

 معجم  لم اللغة التليفي    حممد اخلول . (4)

. جتـدر اعشـارا إا أّن   2015   28(  Wardhaugh and Fullerواردهاو وفـولر )  (5)

 .4.5وية  ةما نتوقش د النظرا السليفية إا اللغة فدخل د موضوع امليول اللغ

  .1980   25(  Petytبستك  ) (6)
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(colloquial )(1)           وهو يتللـ   لـ  منـط الاـالم املنلـوة غـ  الر ـ  الـي

 (2)ت دم د ادياا اليومية  وهو ن ي  اللغة الر ية.س يت

ومن النظريال الغربية الس فتناقش العالقة بني النملِّـي ن السـاب ِّي ن )العـامّ     

ــة االز  ــوذوّ ( نظري ــة  والنم ــة اللغوي ــن   (diglossia)دواوي ــّن أّن أول مس   ويتظِّ

حتــــّدث  ــــن هــــي  الظــــاهرا اللغويــــة هــــو اللغــــو  افملــــان  ةرميفــــاخر         

(Krumbacher) ــه الــي  نت ــة   1902ر  ــام شكــد ةتاب ــه إا ادال م  وأشــار في

اللغوية املووـودا د العربيـة واليونانيـة. وقـد اةتسـ  هـيا املصـلل  شـهرفه د         

الي  يتعدُّ أّول  (Ferguson)خالل اللغو  افمريا  ف غسون اعجنليزية من 

ــة اللغويــة     مســن  نــاقش هــيا املصــلل  د اعجنليزيــة د م الــة بعنــوان االزدواوي

(diglossia)  ومصلل  م 1959 ام .(diglossia)     هـو مصـلل  فرنسـّ  مل

مرياـ   يتوود د اعجنليزية قيفل م الة ف غسون  ولـيلك فـإّن هـيا اللُّغـو  اف    

أراد  (3)هو مسـن  أدخـل هـيا املصـلل  د اعجنليزيـة  ةمـا ذةـر ذلـك د م التـه.         

ــا            ــة االوتم ــم اللغ ــة بعل ــة املتعّل  ــي  ادال ــف ه ــه وص ــون د م الت ف غس

وفصنيف أهم  واملها ومعاي ها  ووسض ع إطار نظرّ  يشرح العالقة التارخييـة  

غسـون أربـع حـاالل لغويـة     واالوتما ية بني هيين النملني. وقد ااـت دم ف  

ان املست دمان د رويسة فتمَثل هاهرا االزدواوية اللغوية وه ل النملان اللغوّي

اليونان )د ذلـك الوقـت(  والشـاالن اللغويـان د وزيـرا هـايس  والنملـان        

                                     
 فتروم هيا املصلل  بالعامية  يتنظر مثال ل معجم  لم اللغة التليفي    حممد اخلول . (1)

 .2006   29(  Wardhaugh)واردهاو  (2)

 .1959   325(  Fergusonف غسون ) (3)
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ان د اويسرا  والعامية والفصـح  د العربيـة. ويتعسـَر ت ف غسـون هـي       اللغوّي

 الظاهرا بننهال

الة لغوية مست را نسيفيا   يتووـد فيهـا باعضـافة إا اللـهجال افاااـية      اح

منـط   خـر خمتلـفل وـدا   مت ِّـنَّن بشـال        (الس رفا فضـم منلـا  أو أمناطـا  إقليميـة    )

  ذو ماانـة  اليـة. وهـيا الـنمط     (وغاليفا  أةثر فع يدا  من الناحية النحوية)متت  ن 

فدع املاتــوع د  صــور مضــت أو هــو وااــلة ن ــل لعــددل ةــيف   وحمــرتم مــن ا

جملتمــع لغــوّ  خمتلــف. وهــيا الــنمط يتعّلمــه النــاس مــن خــالل ّطــرة التعلــيم    

الر ية  ويتس تس دم ملعظـم افغـرا  الاتابيـة وا،ادثـال الر يـة  لاّنـه ال       

يتس ت دم من قكيفسل أّ  قلاع د اجملتمـع للمحادثـة اال تياديـة... الـنمط ذو املاانـة      

 ليه النـوع اللغـو  العـال   واللهجـة ا،ليـة هـ  النـوع اللغـو           العالية يلل 

 (1)املن ف ا.

فالنمط الي  يتسسَميه ف غسون )النوع اللغو  العال ( هو ما يتلرل   ليـه د  

)اللغة النموذوية(  و)النوع اللغـو  املـن ف ( هـو مـا نـوقش د       اليفحثهيا 

خّلصــتت املعــاي  الــس بنــاء   ليهــا  حتــت مصــلل  )العاميــة(. وقــد  اليفحــثهــيا 

 فتصسّنف اللغة بننها متز دووة د اجلدول التال   ةما حسدَّدها ف غسون د م اله.

 

 

 

                                     
 .336املروع الساب     (1)
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 (1). معاي  فصنيف اللغة املزدووة ةما ذةرها ف غسون د م الته2

 النوع اللغو  املن ف  النوع اللغو  العال  املعيار 

 الوهيفة 1

ــيت ــياقاس ـ ــاةن ت دم د السـ ل وافمـ

ــة  ة ا ــال ا،اضــرال د   الر ي

اجلامعـــــــة ونشـــــــرال افخيفـــــــار   

 واخللابال الدينية والسيااية

ــيت ت دم د الســياقال وافمــاةن  س 

ــو    ــة  فه ــ  الر ي ــتعملغ د  يتس 

اليفيـــت والشـــارع والتواصـــل بـــني 

 افصدقاء ود افدع الشعيف

2 
املاانة 

Prestige 

ــة واحــرتام د     ــة  الي ــه ماان ــا ل غاليف

ــد يس ن ــه  وقــ ــوس متحدثيــ ــد تسع فــ  ــ

ــل   ــنمط افصمــ ــه الــ ــدثو  بننــ متحــ

 واففضل

أقل ماانة  من الـنمط اآلخـر وقـد    

 ر إليه متحدثو  بنظرا اليفيةنّظيس

 الرتاث افدب  3

له فراث أدب  ةيف  ممتد لفرتا طويلـة  

من الزمن ةال صاود وةت  التاري  

 وافدع والث افة

 يفت ر إا الرتاث افدب 

 االةتساع 4
م هـيا الـنمط  ـادا  ـن طريـ       لَّيتتعس

 املدارس النظامية

  هـــيا الـــنمط  ـــادا مـــن سســـتساريت

 الوالدين د املنزل

 املعيارية 5

له قوا د لغوية واضـحة ودرااـال   

ــة  ــددالغوي ــال  متع ــث اوم لف د  ة

 ال وا د واملعاوم واعمالء إخل

أقـــل انضـــيفاطا  ودقـــة مـــن حيـــث  

 ال يــــاس  والدرااــــال اللغويــــة

 قليلة املتعل ة به لفالوامل 

 ال وا د 6
قوا ـــد هـــيا الـــنمط أةثـــر إحاامـــا  

 ودقة وانضيفاطا 

 ودقة إحااما  قوا د  أقّل

 املعجم 7

 يوود  دد ةيف  من املفردال املشرتةة بني النملني

وود يفيه  دد أة  من املفردال  و

فيـــه ةلمـــال ال فووـــد د الـــنمط    

 اآلخر ةاملفردال العلمية والت نية

  أقــّل دد املفــردال فيــه غاليفــا    ــ

تو   ل  ةلمال غ  ر يـة  حيو

ال فوود د النمط اآلخر ةن ـاء  

 بع  افدوال املنزلية

  لم افصوال 8
أةثــر إحاامــا  وحيتــو   لــ  النظــام 

 الصوف  افااا  للغة

ــام     ــ  النظـ ــيفين  لـ ــة ومـ ــل دقـ أقـ

 الصوف  للنمط العال 

 االات رار 9
 مســـت ر وـــدا  مـــن حيـــث ال وا ـــد 

 تغي  فيه بل ءوال

 أاـرع فغـ ا    ااـت رارا  وغاليفـا    أقّل

 مع مرور الزمن

                                     
 .336-328املروع الساب     (1)
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من االنت ادال الس وتَوهت  إا اعطار النظرّ  الي  وضعه ف غسون هـو  

ن حدرا مــن أصــل واحــد ـته حصــر االزدواويــة اللغويــة د افمنــاط اللغويــة املــأّنــ

ا  لغويـة خمتلفـة )منـط    )ةالعامية والفصح  د العربية( والس فتسـت دم فغـر  

يتس ت دم لألغرا  الر ية واآلخر للجوان  غـ  الر يـة(. ولاـّن فيشـمان     

(Fishman)  فوّاع د إطالة مفهوم االزدواوية ليشمل اداالل اللغوية الس

ــة       ــة ةاعجنليزي ــة لغوي ــا قراب ــان )وإن  مل ياــن بينهم ــا منلــان لغوّي يتســت دم فيه

فــالرةيزا افاااــية ملفهــوم  (1)غويــة خمتلفــة.ّل ووهــاوف اــيفانية( فغــرا عوا

االزدواوية اللغوية  ند فيشمان ه  الوهيفة اللغوية وافدوار الس يت سّديها ةـل  

تحدَّث معه  فنمط مت  تص بافدوار الر ية والعلميـة  متـمنط حس  املاان وال

وما شابه ذلك  واآلخر يتس ت دم للحاالل غ  الر ية ةادديث اليـوم  مـع   

ــارع وافصــدقاء.  ــة إطــالةت مصــلل      (2)افق ــِرح د الدرااــال الغربي ــد اقرتت وق

 ة )الضسّي ية(  ل  مفهوم ف غسون و)الوااعة(  ل  مفهوم فيشمان.االزدواوّي

 رتح مكن قكيفسل ف غسون ـتومن االنت ادال الس وتَوهت  إا اعطار النظرّ  امل

واملن ف ( بسياقال خمتلفة؛ فف   هو رسب ط اات دام النملني اللغويني )العال 

ــة( ود       ــط )ةا،اضــرال اجلامعي ــال  ف  ــنمط الع اــياقال متحــدَّدا يتســت دم ال

ــع افصــدقاء       ــط )ةادــديث م ــن ف  ف  ــنمط امل ــت دم ال اــياقال أخــرى يتس 

وافهل د املنزل(  واوتماع هـيين النملِّـي ن د حـديث أو اـياة واحـد قليـل       

                                     
 .1967(  Fishmanفيشمان ) (1)

 الساب . املروع (2)
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فعديال   ل   (Albirini)ف د اقرتح اليف ن   وليلك  (1)ودا  د رأ  ف غسون.

مفهوم االزدواوية الي  قّدمه ف غسون  فال يين يـرى أّن ااـت دام الـنملني    

  بـل مـرفيفط بـافغرا  اللغويـة امل تلفـة.      ذافـه اللغويني ليس مرفيفلا  بالسـياة  

اياة فف  العربية  ل  ايفيل املثال  قد يسستعمل املتحَدثت النملني اللُّغويني د 

حديث واحد ولاـن فغـرا  مت تلفـة؛ ف ـد يسسـتعمل الفصـح  لالاتشـهاد        

ســت دم العاميــة د نفــس ادــديث بيفيــت شــعر فصــي  أو بــال ر ن الاــريم ثــّم يس 

للتعلي   ل  أمر بشال فااه  أو لشرح موضوع بشـال متيفسّسـط أو غـ  ذلـك     

اللغويـة  واالنت ـال بـني هـيين الـنملني يتعـر  د الدرااـال        (2)من افغـرا . 

 (.4.5(  ةما شرح ذلك د )code-switchingاملعاصرا بالتناوع اللغو  )

  . مصللحال أخرى لتصنيف اللغة5.3

مصللحال إجنليزية أخرى مشهورا لتصنيف الاـالم مل يتشسـر    هنا اقش نستتا

ــ  الســاب ة. مــن    ــد (variety)مصــلل   هــي  املصــللحال إليهــا د امللال . وق

 (3)تـــه إا العربيـــة  فتتـــر وكمس بــــ)نوع( و)فسن ِويعـــة( اختلـــف اليفـــاحثون د فرصم

والي  أميل إليه هو أن يتتسر وم بـ)النوع اللغو (. وهيا املصلل   (4)وبـ)نو كّية(.

من املصللحال العاّمة والفضفاضة لتصـنيف اللغـة د الدرااـال اعجنليزيـة      

                                     
 .1959   328(  Fergusonف غسون ) (1)

 .2011(  Albiriniاليف يين ) (2)

يتنظر مـثال ل ن ـل مصـللحال اللسـانيال االوتما يـة إا العربيـة  اـللان اجمليـول           (3)

 142. 

 حممود  ياد. يتنظر مثال ل  لم اللغة االوتما    هداون  فرصمةل (4)
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ــا  أو خ    ــت دم لإلشــارا إا أّ  منــطل ّلغــوّ  اــواء ةــان  ام ــيتمان  ويتس  ــا   ف اّص

إطالة هـيا املصـلل   لـ  اللغـة اعجنليزيـة أو اللغـة العربيـة بشـال  ـام  أو          

تسفَِّر ة من منط لغو  أةـ   ةاللهجـة ا،ليـة د نيويـور      ـت ل  بع  افمناط امل

ــة اخلاّصــة داخــل لغــة متحــدَّدا      أو د الريــا   أو  لــ  بعــ  افمنــاط اللغوي

ولــيا   (1)نــة.د لغــة معّي (legeles)ا،ــامون  ةاللغــة ال انونيــة الــس يســت دمها

فيمان أن يتللـ  هـيا املصـلل   لـ  اللغـة بعمومهـا أو  لـ  افمنـاط اللغويـة          

ومن مصللحال اعجنليزية امل ابلة ملصللحال  ربية فَر ة من هي  اللغة. ـتـــتامل

وهـــو يتســـت دم د اللغـــة اعجنليزيـــة  .)اللســـان( ويعـــين (tongue)مصـــلل  

 ( أ  اللغة افم.mother tongue  في ال )ارا إا اللغةلإلش

وهنا   دا مصللحال لتصنيف اللغة د اعجنليزية فتس ت دم ةث ا  د جمال 

ود جمال اةتسـاع اللغـة افوا و الثانيـة     (2)( bilingualismالثناوية اللغوية )

(first and second language acquisition.)(3)   ومصـللحال فصــنيف

للغــة الــس فتســتعمل د هــيسي ن اجملــالِّي ن فــدور حــول اللغــة افصــلية واعضــافية  ا

 للمتحدث. وةان فل يص أبرز هي  املصللحال د اجلدول التال ل

                                     
؛ هداـون  2015   28(  Wardhaugh and Fullerل واردهاو وفولر )يتنظر مثال  (1)

(Hudson  )2001   22-23. 

حــول التعريــف الــدقي  ملصــلل    د اللســانيال الغربيــة يووــد خــال  بــني اللغــويني  (2)

 ااـتعمال الشـ ص أو اجلما ـة   ننهـا  وةان فعريفهـا بشـال  ـام ب    )الثناوية اللغوية( 

لغتني بغ  النظر  ن مسـتوى اعف ـان. لالاـتزادا حـول الوضـوع يتنظـر  لـ  اـيفيل         

 املثالل ادياا مع لغتني )الثناوية اللغوية(  حممد اخلول . 

 االةتساع اللغو  متعل  بتعلم اللفل لغته افوا أو فعلم الش ص اللغة الثانية. (3)
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 . مصللحال متعل ة بالثناوية اللغوية واالةتساع اللغو 3

 حدثمصللحال فدل  ل  اللغة اعضافية للمت مصللحال فدل  ل  اللغة افصلية للمتحدث

First language 

 اللغة افوا
Second language 

 اللغة الثانية

Mother tongue 

 اللغة افم
Foreign language 

 اللغة افونيفية

Native language 

 اللغة افصلية

 

 

املوضـحة د اجلـدول   -هي  املصللحال الـس فـدل  لـ  اللغـة افصـلية      

منــي   يتعــّر ت ىــا اللفــلفشــ  بشــال  ــام إا اللغــة الــس -(3ذ  الــرقم )

لاـن فووـد فـروة دقي ـة بـني هـي         (1)والدفه ويتعّلمها بوصفها لغته افاااية.

املصــللحال  ةمــا يــرا  بعــ  اللغــويني د الدرااــال اعجنليزيــة. فمصــلل   

اللغة افم يت صد به اللغة الس اةتسـيفها اللفـل فـنثرا  بنمـه )أو بالشـ ص الـي        

تس  اللفـل د هـي  الفـرتا أةثـر مـن لغـة متـنثرا         ير ا  وقت طفولته(  وقد يا

وأما اللغة افوا فالرتةيز  (2)بنمه أو فن يتوّل  ر ايته وفاون ةلها لغال أم له.

فيها  ل  الرتفي  الزمين لتعلم اللغة  فنول لغـة يتعلمهـا اللفـل فسـم  اللغـة      

االل ود حـ  (3)افوا  ثم بعـد فـرتا مـن الـزمن قـد يـتعلم اللفـل لغـة أخـرى.         

ةث ا فاون اللغة افم ه  نفسها اللغـة افوا. وةـال مصـللحس   )اللغـة الثانيـة      

واللغة افونيفية( يّدالن  ل  أنهما مـن اللغـال اعضـافية للمتحـدث غـ  لغتـه       

                                     
 .2003   16(  Devies( دافيز )1)

 .16   املروع الساب  (2)

 .17املروع الساب     )3)
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افاااــية  ولاــّن ةــث ا  مــن اللغــويني د الدرااــال اعجنليزيــة يتفــّرة بينهمــا.  

ن واالاـتعمالل فــ)اللغة افونيفيــة(   وهـيا التفريـ  قـد ياـون مــن حيـث اعف ـا      

ــه افصــلية        ــ  خــارج بيئت ــا الشــ ص ليســتليع التواصــل مــع افوان يتعلمه

وليلك فهو غاليفا  يست دمها فهدا  متحدَّدا. أما من يست دم اللغـة اعضـافية   

بوصفها لغة التواصـل د حيافـه اليوميـة خـارج حـدود املدراـة )إمـا فن اللغـة         

 ذلك اليفلد أو فنها لغة التواصل املشرتةة بـني ةـث  مـن    هي  ه  لغة الغاليفية د

ومصلل  )اللغة الثانية( يش  إا  )1(املتحدثني د فلك املنل ة( فه  )لغة ثانية(.

أّن الش ص يتحـّدث هـي  اللغـة بشـال أقـّل إف انـا  مـن )اللغـة افوا( ولاـن          

  )2(فستوى أفضل من )اللغة افونيفية(.

ــللحا ــ  مصـ ــة الر يـ ــة و (official language) ةاللغـ ــة الوطنيـ  (3)اللغـ

(national language)  من املصللحال الس قد فتس ت دم لإلشارا إا مفهوم

أّن هيسي ن املصللحسي ن ليسا مرادفِّي ن  أفف  مع من يرى ولان (4)اللغة النموذوية.

هتوّيـة  متاما  ملفهوم مصلل  )اللغة النموذوية(؛ فاللغة ال ومية هـ  الـس فتمَثـل    

ينص  ليها داتور الدولـة أنهـا   دولة معينة  بينما اللغة الر ية ه  اللغة الس 

واللغـة ال وميـة    (5)ست دمة د الشـ ون ال انونيـة والسيااـية.   ـتاملـ  اللغة الر يـة 

                                     
 .24لالاتزادا أةثر حول هيا املوضوع  يتنظر املروع الساب     (1)

 .24املروع الساب     (2)

هي  الرتصمة متواف ة مـع فرصمـة بعـ  اليفـاحثني  يتنظـر مـثال ل معجـم املصـللحال          (3)

 اللغوية  رمز  بعليفا .

 نموذوية.للن اش حول مفهوم اللغة ال (5.2) ليتنظر (4)

 .2007   6(  Ardilaأرديال ) (5)
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لاـن بعـ  اليفـاحثني العـرع ةامـال       (1)فاون ه  اللغة الر ية للدولة. غاليفا 

 وميــة بتعــيف  ( هــ  اللغــة الــس يــنص  ليهــا بشــر يــرى أن اللغــة الوطنيــة )أو ال

ود رأي  أن هـيا التعريـف الـي  ذةـر  بشـر يتعلـ  بــ)اللغة         (2)داتور الدولة 

وإذا فنّملنا الدول حول العـامل  الر ية( ال )ال ومية( ةما ّأش  إا ذلك ااب ا . 

اا اـيفانية د دولـة ةواـتاري   نسجكد أّن أغل  الدول لديها لغة ر ية واحدا ةاع

د أمرياا الوال  والعربية د دول اخلليج  وأّمـا د بعـ  الـدول فـال فتووـد      

دولـة د العـامل    200بينمـا حـوال     (3)فيها أ  لغة ر يـة ةالواليـال املتحـدا.   

وليا  د بع  اداالل قـد فاـون اللغـة     (4)يوود فيها لغتان ر يتان أو أةثر.

ل د الـدول اخلليجيـة. ولاـن د    الر ية وال ومية ه  النموذوية ةما هـو ادـا  

ــة         ــ  اللغ ــة ملعن ــة ليســت مرادف ــة الر ي ــة الدول ــد فاــون لغ حــاالل أخــرى ق

هـي  اللغـال أو أةثـر     وإحـدى النموذوية؛ فّن بع  الدول فيها أةثر من لغة 

 471يا  حيث يتوود فيهـا   ه  اللغة الر ية أو ال ومية. ومن أمثلة ذلك نيج

  اعجنليزيــة بينمــا لغــال )اىواــا( و)اليوربــا(  لغــة  واللغــة الر يــة فيهــا هــ 

                                     
 .4املروع الساب     (1)

 .222يتنظرل  لم اللغة االوتما    ةمال بشر    (2)

-حتديد لغة معينـة    ل فنص د الداتور افمريا   ماداوود أ  فهيا يعين أنه ال  (3)

ــا  اــواء ــة أو غ ه ــة. يت بوصــفها  -اعجنليزي ــة الر ي ــال  اللغ   (Ardila)نظــرل أردي

و ل  ةـل حـال  فـإن اللغـة      .2015   3  (Finegan)وفيني ن  ؛4   2007

اعجنليزية ه  اللغـة االر يـة الواقعيـةا للواليـال املتحـدا  أ  اللغـة الـس يفرضـها         

 الواقع ال الداتور.

 .2007   4(  Ardilaأرديال )يتنظرل  (4)
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ومفهوم )اللغة الر يـة( د هـيا    (1)و)اعقيفو( ه  لغال شيفه ر ية د الدولة.

املثـال خمتلـف  ـن )اللغـة النموذويــة(؛ فن مصـلل  اللغـة النموذويـة يتعلــ         

فسـتوى ااــتعمال اللغـة  بينمــا اللغــة الر يـة هــ  الــس يـنص  ليهــا داــتور     

بننهــا هــ  اللغــة الر يــة الــس فســتعمل د أمــور الدولــة السيااــية         الدولــة 

 . -ةما أش  ااب ا –وال انونية 

 (accent)س ت دمة د الدرااال اعجنليزيـة مصـلل    ـتومن املصللحال امل

ويت صد به طري ـة املتحـدث د نلـ  الالمـال      (2)م بـ)اللُّارنة( وسويتمان أن  يترت 

ف املـتالم إا منل ـة معينـة أو إذا ةـان مـن أهـل       الس ةاـن مـن خالىـا فصـني    

وهـو خمتلـف  ـن مصـلل  )اللهجـة(؛ فاللانـة فرّةـز         (3)اللغة افصـلية أم ال  

ع من منط أةـ   َرـفـتـت ل  طري ة النل   بينما اللهجة فش  إا النمط اللغو  امل

و ـة  ش رتةة بـني جمم ــتوهيا النمط حيتو   ل  جممو ة من اخلصاوص اللغوية امل

 (4)ن تسمني إا منل ة حمددا أو خلفية اوتما ية متشرتةة.ـتمن املتحدثني امل

ومـــن املصـــللحال املعروفـــة د الدرااـــال الغربيـــة مصـــلل  افاـــالي  

(styles)        وهو مصـلل  يتس ـت دم لتصـنيف الاـالم حبسـ  مسـتوى الر يـة .

                                     
 .2001   42(  Wolfيتنظرل وولف ) (1)

ة االوتما    هداون  فرصمةل حممود  ياد. جتـدر اعشـارا إا أن   يتنظرل  لم اللغ (2)

لــه معــان أخــرى  ةالتنةيــد  لــ  م لــع مــن م ــاطع الالمــة   (teecca)مصــلل  

 .191حال اللسانيال االوتما ية  اللان اجمليول   ليتنظرل ن ل مصل

 .2004   2(  Trudgillفريدقيل )يتنظر مثال ل  (3)

 ؛2004   4(  Trudgill؛ فريــــــدقيل )2000   19(  Romaineرومــــــني ) (4)

 .2015   40(  Wardhaugh and Fullerواردهاو وفولر )
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 (1)يلـة بـه.  تحَدث د ةالمـه حسـ  الظـرو  ا،   ـتوغ  الر ية الي  خيتار  املـ 

تحَدث افصـلّ  فّ  لغـة يسـتليع أن خيتـار أاـلوبا  مـن بـني  ـّدا أاـالي           ـتفامل

  حســـ  (informal)أو غـــ  الر يـــة   (formal)فـــرتاوح بـــني الر يـــة   

ّتحدَّث معه. وقـد يّتضـ  مفهـوم مسـتوى     ــتاملناايفة  أو املوضوع أو الش ص امل

د املناايفال الدينّية )ة تلِّ  اجلمعة(  تحَدثـتالر ية د السياقال التاليةل فامل

مستوى ر يا  ودا  د ادـديث  ود ا،اضـرال    -غاليفا – أو السيااّية خيتار

دروـة مـن السـاب   وأّمـا د ادـديث       اجلامعية خيتار مستوى ر يا  ولاّنه أقّل

فياون ادديث غ  ر ـ   ولـو ةـان     -مثال -العام بني الناس د الشارع 

 ش صني فربلهما  القة وتّد وصداقة غ  متالفة د موضـوع غـ    ادديث بني

. ويضيف فريدقيل أّن يةر ال  ن بعيدا  ودا  -غاليفا –مهم فسياون ادديث 

تحَدث ىـا دسو ر مهـّم د فصـنيف افاـلوع  فالـي       ـتاملفردال الس خيتارهـا املـ  

ي  يتحـدث  يريد أن  يتحّدث بنالوع ر   خيتـار مفـردال ر يـة  وأّمـا الـ     

يتللـ   ليهـا د      وهـي  الالمـال  بنالوع غ  ر   في تـار ةلمـال  امّيـة   

ــة  ــود بعـــ    (2).(colloquial)أو  (slang)اعجنليزيـ و لـــ  الـــرغم مـــن ووـ

ــة(      ـــ)اللغة النموذوي ــداخل د مفهــوم )افاــالي ( ومصــللحال أخــرى ة الت

م ت دسس ـ يتنموذويـة(  )اللغة المصلل  و)العامّية( إال أّنه جيدر التفري  بينهم  فـ

لوصف منـط لغـوّ  لـه ماّونافـه وصـفافه اخلاصـة  وةـيلك افمـر بالنسـيفة إا          

                                     
 .2015   52(  Wardhaugh and Fullerواردهاو وفولر ) يتنظر مثال ل (1)

 .2004   12(  Trudgillفريدقيل ) (2)
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(. وأمـا )افاـالي ( فهـو وصـف يللـ   لـ        5.2العامية )ةما نـوقش هـيا د   

 طري ة اات دام الاالم د اياة متحّدد وهرو  معينة.

ماـن  ويت (registers)من املصللحال اعجنليزية لتصنيف الاالم مصلل  

و خـرون   (2)ويرتصمـه بعضـهم بــ)اكّجل(     (1)أن  يترتوسم بـ)اكّجالل السـياة(  

وهيا املصلل  يتس ـت دم لإلشـارا إا جممو ـة مـن العناصـر       (3)بـ)نو ّية اللغة(.

ومـن أمثلـة اـجالل     (4)اللغوية املرفيفلة فهنة حمددا أو بليف ـة اوتما يـة معينـة.   

 (5)ست دمة بني افطيفـاء أو بـني ا،ـامني.   ـت( املالسياةل اللغة )املاتوبة أو املنلوقة

ويضيف فريدقيل أّن هيا املصـلل  مت تلـف  ـن مفهـوم )افاـالي ( أو )اللهجـة(       

فهــو مــرفيفط فوضــوع ادــديث  فافطيفــاء مــثال   نــد ادــديث  ــن موضــوع طــيّف    

اتاون بينهم لغـة فغلـ   ليهـا املصـللحال والرتاةيـ  اللغويـة الليفيـة )وهـيا مـا          

ــ   ــياة(.  يلل ــه اــجل الس ــالاالم     (6) لي ــرفيفط ب ــياة( م ــلل  )اــجالل الس ومص

 فصف منلا  لغويا  له ماونافه وخصاوصه.ست دسم  بينما )اللهجة( ـتامل

 اومن املصللحال الـس فتس ـت دم لتصـنيف اللغـة د اعجنليزيـة  متصـللح      

                                     
 يتنظر مثال ل  لم اللغة االوتما    هداون  فرصمةل حممود  ياد. (1)

 خرون. قاموس املصللحال اللغوية وافدبية  إميل يع وع و (2)

 معجم املصللحال اللغوية  رمز  بعليفا . (3)

 .2015   53(  Wardhaugh and Fullerواردهاو وفولر ) (4)

 .53   املروع الساب  (5)

 .2004   12(  Trudgillفريدقيل ) (6)
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(pidgin)   و (1)اللغـة اىجـني( creole ) يشـتهر د الدرااـال   (2).املـزيج  اللغـة 

لغــة فنخــي قوا ــدها مــن لغــة  بننهــا املــزيجاللغــة اىجــني أو  فعريــف اعجنليزيــة

وفستَّسمت اللغة اىجـني بيفسـاطة ال وا ـد والالمـال      (3)ومفردافها من لغة أخرى.

ةانـت   املـزيج ا،دودا  وه  ليست لغة أصلية فّ  املتحدثني بها  بينما اللغـة  

ــم أصــيفحت لغــة أصــلية     ــا  ث وينتشــرت هــيان   (4)ملتحــدثيها.د افصــل لغــة هجين

ــا  د دول العــامل الثالــث. النو ــان اللُّ ــان غاليف ــر اللُّغــال اىجــني أو   (5)غوي وأةث

د العامل د العصر ادديث ا تمدل  ل  اللغة اعجنليزيـة نظـرا  لسـيادا     املزيج

اعم اطوريــة اعجنليزيــة  لــ   ــدد ةــيف  مــن دول العــامل الثالــث لفــرتا دامــت 

 (6)الثة قرون ونصف.فةثر من ث

                                     
معجم اللسانية  بسام برةة. وقـد   هي  الرتصمة متواف ة مع فرصمة بسام برةة  يتنظرل (1)

  فتتـــروم بــــ)لغة خلـــيط(  نـــد إبـــراهيم  (nigdic)اخ تتلكـــف د فرصمـــة مصـــلل  

الفال   يتنظرل ازدواوية اللغة النظريـة والتليفيـ   إبـراهيم الفـال   وفتـروكم بــ)لغة       

االفصال اىجينة(  ند باةال  يتنظرل معجم مصللحال  لم اللغـة ادـديث  حممـد    

 رون.باةال و خ

خـرين  يتنظـر املروـع السـاب . وقـد       باةال و فتروم هيا املصلل  بـ)اللغة املولدا(  ند (2)

اختتلكف د فرصمة هيا املصلل   فرتصمـه بعضـهم بــ)لغة مـزيج( ةيفعليفاـ   يتنظـرل       

 معجم املصللحال اللغوية  رمز  بعليفا .

 .168املروع الساب     (3)

 .167املروع الساب     (4)

 .167ع الساب    املرو (5)

 .167املروع الساب     (6)
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ي العربيااة باللسااا يات اليربيااة اوديثااة  اااطلحا   املصااطلحات     احتكااال لياا ي  . 6

 العربية لتصنيف اللية

شــهدل الدرااــال اللســانية د الغــرع فلــورال ةــيف ا د بدايــة ال ــرن        

م( وفيفعـه جممو ـة    1913العشرين  ل  يد العامل السويسر  د  اوا  )ل 

الغــربيني مّمــن ىــم بصــمال واضــحة د فلــور هــيا العلــم  ةــيف ا مــن اللغــويني 

ــّد هــيا التلــور إا     1949ةيفلومفيلــد )ل  ــد امت م( وفشومســا  وغ هــم. وق

الــدول العربيــة د الع ــود افخــ ا  ــن طريــ  االحتاــا  بالدرااــال اللســانية 

الغربية. واطالع ةث  مـن لغـوي  العربيـة  لـ  الدرااـال الغربيـة ةـان لـه دور         

فلور املفاهيم اللغوية العربيـة بشـال  ـام ومنهـا املصـللحال اخلاصـة        ةيف  د

ــيا امليفحــث مناقشــة     ــة. د ه ــة-بتصــنيف اللغ ــة    -جممل ــار اعجيابي  ــن اآلث

 والسليفية ىي  االحتاا   فيما خيص مصللحال فصنيف اللغة.

من أبرز افمور اعجيابية الس نتجت من احتاا  لغوي  العربية بالدرااال 

ة الغربية )خصوصا  اعجنليزية والفرنسية( دخول مفاهيم وديدا خاصـة  اللساني

بتصـنيف اللغــة   ــن طريــ  الرتصمـة أو فــنليف الاتــ  د جمــاالل اللســانيال   

ادديثة )ةاللسانيال االوتما ية وما يتفّرع منهـا(. وهـي  املفـاهيم اـا دل د     

لعربــ   فلــوير الدرااــال العربيــة وأصــيفحت متداولــة د الــدرس اللســان  ا      

ادــديث  وأّدل إا ووــود ف ــارع بــني املفــاهيم العربيــة والغربيــة. د اجلــدول 

( أمثلـة لاتـ  مرتصمـة وبعـ  املصـللحال الـواردا فيهـا        4التال  ذ  الرقم )

 اخلاصة بتصنيف اللغة.
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 . أمثلة لات  مرتصمة وردل فيها مصللحال خاصة بتصنيف اللغة4

 (1)أمثلة الاتاع

فـــنليفل لـــويس   اللغـــة د اجملتمـــع 

فرصمــةل متــام حســان وإبــراهيم أنــيس 

ــة    –م(  1959) ــن اعجنليزي فرصمــة م

 إا العربية.

ــة واللهجــة )   ــة افم ) 7اللغ ــة  33(  لغ ــة أونيفي (  لغ

 pidgin (  نــــوع مـــــتحرَّ  مــــن اعجنليزيــــة 34) 

English(2)  (35  ( اللغــة الوطنيــة  )اللغــة 56  )

  االاتعماالل (58(  اللغة الداروة ) 57ال ومية ) 

(  اللهجــــــة املهنيــــــة 68)  slangالعاميــــــة املرجتلــــــة 

 .(3)(72(  لغة اللفل افاااية ) 68) 

ــا    فـــنليفل     ــة االوتمـ ــم اللغـ  لـ

ــاد   ــود  يــ ــةل حممــ ــون  فرصمــ هداــ

ــة    –م(  1990) ــن اعجنليزي فرصمــة م

 إا العربية.

language and dialect  (52  )اللغـة واللهجـة   

ــياة  (  اللغـــال املتواضـــع 52 ) registerاـــجل السـ

ــا  ــة standard language  (55 ليهــ (  رطانــ

pidgin  (56)(4)  ــيا(  ا ــهجال )الداجيلواـ ازدواج اللـ

diglossia (  اللهجــــــــة ا،ليــــــــة الشــــــــاوعة 89) ا

vernacular  (90.) 

ــنليفل    ــة  فــــ ــانة االوتما يــــ اللســــ

ــد   ــل أمحـ ــةل خليـ ــاد   فرصمـ غارمـ

فرصمـــــة مـــــن  –م(  1990خليـــــل )

 العربية. الفرنسية إا

ــة )    ــهجال ا،لي ــة والل ــهجال اعقليمي ــة 67الل (  العامي

argot   (71  ــو  diglossie(  االزدواج اللغـــ

 (152.) 

 لـــم اللغـــة االوتمـــا   للمجتمـــع  

ــةل   ــنليفل رالـــف فااـــولد  فرصمـ فـ

فرصمـة   –م(  2000إبراهيم الفال  )

 من اعجنليزية إا العربية.

ــة )  ــة ر يـــ ــة (  7لغـــ ــة اللغـــ  diglossiaازدواويـــ

ــة )(  57)  ــال الداروـــ ــيط  445اللغـــ ــة اخللـــ (  اللغـــ

(  لغــــــة ثانويــــــة  107(  لغــــــة أصــــــلية )  108) 

ــة )  107)  ــة منوذويـــــ ــة افم 108(  لغـــــ (  اللغـــــ

 (107.) 

                                     
 ه هنا.املصللحال ةما ه   فإن ذةر امل لف أو املرتوم امل ابل افونيف ذةرفت ل رسةكذت (1)

 .5.3نوقش مفهوم اللغة اىجني د  (2)

 ي صد به لغة اللفل افوا أو افم. (3)

 .للن اش حول مفهوم هيا املصلل  5.3 يتنظر ملل  (4)
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ــنليفل فنــدريس  فرصمــةل   اللغــة  ف

ــد   يفـــــد ادميـــــد الـــــدواخل   وحممـــ

 الفرنسـية من  –م(  2014ال صا  )

 إا العربية.

(  اللغـة  313ال افدبية )  (  اللغ310لغة وىجة ) 

 (.319  اللهجال اعقليمية ) (1)(314اخلاصة )  

( يعــر  أمثلــة  لــ  الاتــ  امل لَّفــة د اللســانيال  5واجلــدول ذو الــرقم )

االوتما ية )وهو ختصـص لسـان  حـديث  نشـن د الغـرع وانت ـل إا العـامل        

نيف اللغـة  العرب (. ود هيا اجلدول أيضـا  ذةـر أمثلـة لـيفع  مصـللحال فصـ      

الـــس وردل د هـــي  امل لفـــال. ويتلحـــل د هـــي  الاتـــ  ااـــت دام م لفيهـــا 

 املصلل  اعجنليز  جبان  املصلل  العرب  د ةث  من املواضع.

 . أمثلة لات  ّأّلفت د اللسانيال ادديثة وردل فيها مصللحال فصنيف اللغة5

 (2)أمثلة الاتاع

مســـتويال العربيـــة املعاصـــرا د مصـــر   

 م( 1973سعيد حممد بدو  )ال

ــح      ــح   فصـ ــة  الفصـ ــة  العاميـ ــة اللغويـ االزدواويـ

 الرتاث  فصح  العصر.

ادياا مع لغتني )الثناوية اللغويـة(  حممـد   

 م( 1988اخلول  )

ــة   ــة اللغويـ ــة أو االزدواويـ ــة اللغـ  diglossiaازدواويـ

ــيحة   29)  ــة الفصـــ ــيحة والعربيـــ ــة الفصـــ (  اللهجـــ

(  اللغـــة افونيفيـــة 29(  اللهجـــة العاميـــة ) 29) 

(  االاــــــت دام الر ــــــ  وغــــــ  الر ــــــ  31) 

formal and informal  (29  اللغـة افوا  )

 (81.) 

 لــم اللغــة االوتمــا    صــ   الســيد   

 م( 1995)

(  االزدواويـــــــــــــة 277)  dialectاللهجـــــــــــــة 

diglossia  (277   اللغــــة الر ـــــ  )formal 

ــة 277)  ــة accent  (277(  اللانــــ (  العاميــــ

colloquial  (277  اللغـــــــــــــة الداروـــــــــــــة  )

vernacular  (280.) 

                                     
 .5.3ظر مصلل  اجالل السياة د يتن (1)

 ذةرل املصللحال ةما ه   فإن ذةر امل لف أو املرتوم امل ابل افونيف ذةرفه هنا. (2)
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ــر    ــال بشـ ــا    ةمـ ــة االوتمـ ــم اللغـ  لـ

 م( 1997  3)ط

(  148(  اللغـة الداروـة )   148اللغة الر يـة )  

ــة  ــال colloquial  (213العاميــــــــــ (  ىجــــــــــ

dialects  (219 ( اللغـــــة ال وميـــــة  )222  )

 (.225النموذوية اعقليمية ) 

ــو ر  درااــال لســانية فليفي  ــة  مــازن ال  ي

 م( 1989)

(  145(  اللغة افدبية ) 144العام  والفصي  ) 

 dialect  (400.)ىجة 

ــ    ــة العربيــــة  حممــــود فهمــ  لــــم اللغــ

 حجاز 

ــة )   ــة )  13لغــة أونيفي (  اللغــة 20(  اللغــة الوطني

(  17(  العاميـــــة والفصـــــح  ) 20الر يـــــة ) 

 diglossia  (17.)االزدواج اللغو  

غــة  أمحــد خمتــار  مــر    أاــس  لــم الل 

 م(. 1998  8)ط

(  62(  اللغـة افدبيـة املشــرتةة )   59اللغـة افم )  

(  67(  لغـــــة وطنيـــــة ) 65اللغـــــة الر يـــــة ) 

(  العاميــة 68(  اللغــة الداروــة ) 68اللــهجال ) 

 (68.) 

ــنهج      ــة وامل ــال والوهيف ــانيالل اجمل اللس

 م(2005   إاتيتية )

(  445ثانيـــــــة ) (  اللغـــــــة ال423اللغـــــــة افوا )

(  االزدواويــــــة 362)  accentنــــــ ا -ىجــــــة

 (365.) 

ــرع     ــد العـ ــة  نـ ــانيال االوتما يـ اللسـ

 م( 2009هاد  لعييف )

(  اللغــــــة الداروــــــة أو العاميــــــة 81اللغــــــة افم ) 

ــية     33)  ــم  بال يااــ ــا يســ ــة أو مــ ــة افدبيــ (  االلغــ

(standard ( ا)ــة  33 ــة اللغويـــــــ (  االزدواويـــــــ

 (33.) 

ومــن -عــاوم مت صصــة د ن ــل املصــللحال اللســانية  وفووــد أيضــا  م

إا العربيـــة مـــن اللغـــال الغربيـــة    -ضـــمنها مصـــللحال فصـــنيف اللغـــة 

وخصوصا  اعجنليزية ثم الفرنسية ثم افملانية. بع  هي  املعاوم ن ل أةثر مـن  

مصلل  ةمعجم  لم اللغة النظـر  ،مـد اخلـول   ومعجـم قـاموس       4000

( ذةـر أمثلـة   6املسـد . د اجلـدول التـال  ذ  الـرقم )    اللسانيال لعيفـد السـالم   

 ليفع  هي  املعاوم.

 . أمثلة ملعاوم اهتمت بن ل مصللحال لسانية من اللغال الغربية6
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 اللغة املن ول منها املعجم

 اعجنليزية م( 1977معجم اللسانيال ادديثة  اام  حنا )

 عجنليزيةا م( 1982معجم  لم اللغة النظر   حممد  ل  اخلول  )

 افملانية واعجنليزية م( 1982معجم املصللحال اللغوية وافدبية   لية  ياد )

 الفرنسية م( 1984قاموس اللسانيال   يفد السالم املسد  )

 الفرنسية م( 1984معجم اللسانية  بسام برةة )

 اعجنليزية والفرنسية م(1984املصلل  اللسان    يفد ال ادر الفاا  الفهر  )

 اعجنليزية م( 1990معجم املصللحال اللغوية  رمز  بعليفا  )

 الفرنسية واعجنليزية م( 1995معجم املصللحال اللغوية  خليل أمحد )

 الفرنسية واعجنليزية م( 1995معجم املصللحال افلسنية  ميفار  ميفار  )

 اعجنليزية م(2000معجم مصللحال العلوم اللغوية  ص   السيد )

ثار اعجيابية ىيا االحتاا  حماولة بع  لغوّي  العربية اليين ىـم  ومن اآل

اطالع  ل  الدرااال الغربية الت لص من فداخل بع  املصللحال الرتاثيـة  

العربية اخلاصة بتصنيف اللغة. وقد ااهم ه الء د اات رار وانتشـار  ـدد مـن    

ــدرس اللســان       ــة مــن الغــرع د ال ــ  مصــللحال فصــنيف اللغــة املن ول العرب

الـي   –ل إبـراهيم أنـيس  - ل  اـيفيل املثـال ال ادصـر   –ادديث. أذةر منهم 

ولـه اطـالع  لـ  الدرااـال      -حصل  ل  دروة الدةتورا  من وامعة لنـدن 

 -ةمـا أشـ  اـاب ا    -اللغوية اعجنليزية  ف د التزم د ةتابـه )د اللـهجال(   

مــا  القــة  ــام التفريــ  بــني مصــللحس   )اللغــة واللهجــة( ووعــل العالقــة بينه 

 ا . وييفدو أنه فّرة بني هيين املصـللحني فنثُّــرا  بالدرااـال الغربيـة؛ فنـه      

 ند ورود مصلل  )ىجة( د الفصل افول د ةتابه وضع د اىـامش م ابلـه   

الــي  –ومــن هــ الء أيضــا  حممــود فهمــ  حجــاز     (1)(.dialectباعجنليزيــة )

                                     
 .16ينظرل د اللهجال العربية  إبراهيم أنيس    (1)
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تـزم د ةتابـه ) لـم اللغـة العربيـة(        وقد ال-حصل  ل  الدةتورا  من أملانيا

التفري  بني اللغة واللهجة  وةان له دور د نشر مفاهيم لغوية حديثة  ةاللغة 

(. وةــيلك أمحــد خمتــار 5الر يــة واللغــة ال وميــة  يتنظــر اجلــدول ذو الــرقم )

  ف ـد  -الي  حصل  ل  الدةتورا  من وامعة ةام دج د بريلانيا- مر 

 لم اللغة( من التداخل املووود بني )اللغة واللهجة(  ختلص د ةتابه )أاس 

وقد نشر  دا مفاهيم حديثة د ةتابه ةاللغة افم واللغـة ال وميـة. ومـن هـ الء     

أيضا  السعيد بدو  الي  حصل  ل  الدةتورا  من وامعة لنـدن  ف ـد نـاقش    

ــة بالفصــح       ــاهيم املتعل  ــة املعاصــرا د مصــرا املف ــه امســتويال العربي  د ةتاب

والعامية واللغة واللهجة  وفّرة بني مصللح  )اللغـة( و)اللهجـة( فهـو يـرى     

 أن العالقة بينهما  القة  ام  ا . 

نظــرا  للحــرا  الث ــاد د جمــال فــنليف وفرصمــة الاتــ  د جمــال اللســانيال 

 ـدد ةـيف  مـن املصـللحال اللغويـة       -ةما أش  اـاب ا  –ادديثة  ف د دخل 

اللغــة( إا العربيــة. ونتيجــة لــيلك فــإّن أبــرز      )ومنهــا مصــللحال فصــنيف   

الســليفيال الــس ههــرل د الــدرس اللغــو  العربــ  ووــود  ــدا مصــللحال   

م ابلكـة ملفهـوم واحـد نت ـل مـن اعجنليزيـة أو        مصـللحال(  6 ربية )فصـل إا  

(. وةاـن التمثيـل  لـ     7غ ها مـن اللغـال الغربيـة )يتنظـر اجلـدول ذو الـرقم       

ل -(7موضـحة د اجلـدول ذ  الـرقم )    -غربيـة   ذلك بثالثـة مصـللحال  

(dialect  ةما  نـد )( وي ابله  دا مصللحال  ربية  وأدقها مصلل  )ىجة

ــار  وغـــ    ومصـــلل  )  ــار  ميفـ ــلل  Standard languageميفـ (  ومصـ

(vernacular بع  هي  امل ابلكال العربية ختتلف د اللفل  ةمصللحالل .)

املتواضع  ليها(. وبعضـها ختتلـف د مسـنلة    )لغة مرموقة  لغة فصيحة  اللغة 
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الرتةي  املصللح ل فمن امل ابالل مـا هـو م ـرتن بــ)أل( ومنهـا مـا هـو جمـرد         

وهـي  امل ابلكـال العربيـة قـد      (1)منها  ة وىمل لغة فصح  أو اللغة الفصـح . 

فاــون مــن افاــيفاع الــس أّدل إا فعــدد املصــللحال العربيــة الــس فشــ  إا   

 افحباث العربيـة   ةانتشـار مصـللحال )العاميـة  الداروـة       مفهوم واحد د

اللغة ا،لية  اللهجة ا،لية( الس فش  إا مفهوم )العاميـة(  ةمـا نـوقش هـيا     

ــال     4.5د املللــ  ) ــدرس هــاهرا انت  ــة ف ــد ههــرل  ــدا درااــال  ربي (. وق

فيهـا  املصللحال الغربية إا العربية وأبرز اعشـااليال الـس حـدثت بسـيفيفها و    

 دد من التوصيال املهمة الس فسا د  لـ  الـت لص مـن هـي  اعشـااليال       

ةدرااة حممد هليل الس بعنوانل ادرااة ف وةية دصيلة املصلل  اللسـان  د  

الــوطن العربــ ا  وحبــث ماوســت  قــام بــه اــللان اجمليــول بعنــوانل ان ــل         

 مصللحال اللسانيال االوتما ية إا العربيةا.

                                     
لالاتزادا حول هيا املوضـوع  يتنظـرل ن ـل املصـللحال اللسـانيال االوتما يـة إا        (1)

 .553ول   العربية  اللان اجملي
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 ختال  امل ابالل العربية ملصللحال لسانية غربية. أمثلة ال7

 املروع امل ابل العرب  املصلل  الغرب 

Dialect/s 
 )باعجنليزية( 

Dialecte 
 )بالفرنسية(

 

 معجم املصللحال افلسنية  ميفار  ميفار   ىجة

 معجم مصللحال العلوم اللغوية  ص   السيد ىجة متفر ة من لغة

لغــــــة حملية/ اميــــــة/ 

 جةى

ال اموس املواـو   اجلديـد لعلـوم اللسـان  منـير      

  ياش 

 اوايولوويا اللغة   يفد الوهال فّرو اللغال/ اللهجال

 اللسانة االوتما ية  خليل أمحد خليل اللهجال العامية

 معجم اللسانية  بسام برةة ىجة  امية/ لغة حملية

Standard 
language 

 

منوذوية/لغــــة  لغــــة

 فصح 

 لحال العلوم اللغوية  ص   السيدمعجم مصل

ــيحة/لغة   ــة فصـــــ لغـــــ

 مرموقة

 معجم اللغة النظر   حممد اخلول 

  لم اللغة االوتما    حممود  ياد اللغة املتواضع  ليها

 معجم املصللحال اللغوية وافدبية   لية  ّياد اللغة الفصح 

Vernacular 
 )باعجنليزية(

Vernaculair
e 

 )بالفرنسية(

 

ال اموس املواـو   اجلديـد لعلـوم اللسـان  منـير       / حملّ / بلد وطين

  ياش 

ــة ادــديث  بــاةال       اللغة الداروة ــم اللغ ــللحال  ل ــم مص معج

 و خرون

 اوايولوويا اللغة   يفد الوهال فّرو اللهجة ا،لية

اللــهجال ا،ليــة/ لغــة  

 حملية

 اللسانة االوتما ية  خليل أمحد خليل

 املصللحال افلسنية  ميفار  ميفار معجم  بلد / حمل 

 معجم اللغة النظر   حممد اخلول  اللغة العامية/لغة حملية

  

*      *      * 
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  از ة بني املصطلحات العربية  اإلجنليزية  م .7

ــة(     ــّين مــن خــالل اليفحــث أّن مصــللحال )اللغــة( و)اللســان( و)العامي فيف

اث العربــ  ومــا زالــت و)الفصــح ( مصــللحال  ربيــة ىــا وــيورها د الــرت 

فتست دم د الدرااال اللغوية املعاصرا  وه  مـن أبـرز مصـللحال فصـنيف     

لاـن مل  العربـ   لـه أصـول د الـرتاث    اللغة د العربية. وأما مصـلل  )ىجـة( ف  

بشال شاوع د ةت  افواول لإلشارا إا النوع اللغو  املتفـرع   يان مست دما 

وم )اللهجة( غاوـ  د ةتـ  الـرتاث  بـل     . وهيا ال يعين أن مفهمن أصل أة 

 ةان  لماء اللغة افواول يشـ ون إا هـيا املفهـوم بااـت دام مصـلل  )لغـة(.      

 ءحيا اد إأ درااال اعجنليزية والغربية بشال  اموييفدو أن فنث  االحتاا  بال

. ذلك أن اعجنليزيـة  (dialectووعله م ابال  ملصلل  ) د العربية هيا املصلل 

والعالقــة -( dialect( واللهجــة )language لــ  مصــلل  اللغــة )  حتتــو 

  و ند مناقشة هي  املفاهيم بالعربيـة أو  -بينهما  القة  ام  ا  ةما ف ّدم

فرصمة الات  ا،توية  ل  ذلك فال بد من ذةر م ابل لاـال املصـللحني. ولـو    

افمــر اا ــتت دكم مصــلل  )لغــة( وحــدس  م ابــل مصــللحس   اعجنليزيــة فصــيف    

ــيةرون       ــنثُّر لغــوي  العــرع بهــيا أّن ةــث ا  مــن اللغــويني ي ــد ف متلريفســا . وممــا ي ّي

( جبوار مصلل  )اللهجة(  ةمـا أشـ  إا ذلـك    dialectاملصلل  اعجنليز  )

ــث ) ــللح  )    6د امليفحــ ــه أن مصــ ــدر اعشــــارا إليــ ــا جتــ ( language(. وممــ

 (1)( قد دخال اعجنليزية  ن طري  الفرنسية.dialectو)

                                     
 .1966   922(  Haugenهاوقني )يتنظرل  (1)
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وقد ةان لالحتاا  باللسانيال الغربية )وخصوصـا  اعجنليزيـة( د الع ـود    

املاضية دور ةيف  د دخول ةث  من املصللحال إا العربية ومنها مصـللحال  

(  ةمصـللحالل  5.3فصنيف اللغة. ومن أمثلة هي  املصللحال ما ذتةـر د ) 

لوطنيــة  اــجالل اللغــة الر يــة  اللغــة النموذويــة  اللغــة افوا  اللغــة ا  

الـس ةاـن اعفـادا     اعجنليزيـة  ومن املصـللحال السياة  االزدواوية اللغوية. 

ــة   ــا د العربيـ ــن مفهومهـ ــو   مـ ــوع اللغـ ــلل  النـ ــن  (variety)مصـ ــو مـ   وهـ

ــس   ــ  املصــللحال العامــة ال ــ   ل ــد ةــان لالحتاــا    أ  منــط لغــو .  فتلل وق

داخل د مصـللحال  باللسانيال الغربيـة دور واضـ  أيضـا  د إزالـة بعـ  التـ      

فصنيف اللغة العربيـة  ونشـر بعـ  املصـللحال ادديثـة د الـدرس اللسـان         

العرب . ومن أمثلة ذلك ففريـ  ةـث  مـن لغـوي  العربيـة املعاصـرين )ةـإبراهيم        

أنيس والسـعيد بـدو  وحممـود حجـاز ( بـني مصـللح  )اللغـة( و)اللهجـة(         

 ووع ل العالقة بينهما  القة  ام  ا .

 اللغـويني  لـ  ااـت دام    ةث  مـن  د الدرااال العربية  دم اففاةيتالحل 

وأبـرز املصـللحال الـس فيهـا فـداخل د      مصللحال فصـنيف اللغـة.    دد من 

فتووـد اختالفـال بـني    املفاهيم واالاتعماالل مصـللحا )اللغـة( و)اللهجـة(.    

ة( مصـلل  )لغـ  فاات دامال  لماء اللغة املت دمني وبني اللغويني املتـنخرين   

)ة وىمل  تفَرع من أصل أة ـتلإلشارا إا النوع اللغو  امل يتست دم د الساب 

مــن اللغــويني املعاصــرين مصــلل  )ىجــة(    ســت دم ةــث ل  بينمــا يسلغــة متــيم(

بعــ  اليفــاحثني املعاصــرين و. )فيت ــالل ىجــة متــيم( لإلشــارا إا هــيا املفهــوم

غويـة العاميـة املعاصـرا     يست دم مصلل  )ىجة( حصـرا  لوصـف افنـواع الل   

وفريــ  يســتعمل  .وأمــا أنــواع العربيــة ال دةــة فيتللك ــون  ليهــا مصــلل  )لغــة( 
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افنـواع  ) نفـس املفهـوم   مصلل  )ىجة( فارا و)لغة( فـارا أخـرى لإلشـارا إا   

  فف  ةتيفهم يتنَو ون االات دام بني هـيين  (من أصل واحد الـمتتشسَعيفةاللغوية 

. وفري  )فتارا ي ولونل لغة هييل وفارا ىجة هييل( املصللحني  ل  السواء

العالقـة بـني هـيين املصـللحني      و)لغـة( وجيعـل   )ىجـة(   مصـللح  يتفّرة بـني 

  القة  ام  ا . 

وبشال  ام  فيفّين من خـالل اليفحـث ووـود إشـاالني رويسـني د العربيـة       

 فيما خيص مصللحال فصنيف اللغةل

ية لإلشارا إا أةثـر مـن مفهـوم.    يتست دم املصلل  الواحد د العربقد  .1

مصلل  )لغـة(  نـد اللغـويني املتّ ـدمني وبعـ  املتـنخرين        وحتديدا   يتست دم

تفَرع من نوع أة  ة وىم لغة ــتالنوع اللغو  امل مفهومني رويسنيل لإلشارا إا

لإلشارا إا افنواع اللغوية امل تلفة بني الشعوع ةاللغـة  وقريش ولغة هييل  

 ية والعربية.اعجنليز

فتست دم  دا مصـللحال لإلشـارا إا املفهـوم الواحـد. فعلـ  اـيفيل        .2

رغم انتشار مصـلل  )العاميـة( د الدرااـال العربيـة ادديثـة  إال أّنـه       املثال  

لإلشـــارا إا أّن بعـــ  اليفـــاحثني قـــد يســـت دم مصـــللحال أخـــرى يتالحـــل 

ــة الداروــة  اللغــة ا،    ــة  ومــن هــي  املصــللحالل اللغ ــة  اللهجــة  العامي اي

ومن أبرز افايفاع الس أّدل إا ذلـك ن ـل  ـدد ةـيف       ا،لية  الاالم الدارج.

ــد د        ــيلك فوو ــة. ول ــة( إا العربي ــا اعجنليزي ــة )ومنه ــللحال الغربي ــن املص م

م ابلـة   مصـللحال(  6الدرااال العربية  ـدا مصـللحال  ربيـة )فصـل إا     

اللغال الغربيـة(  ةمـا أشـ  إا     ملفهوم واحد نت ل من اعجنليزية )أو غ ها من

 (.6ذلك د امليفحث )
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ــوم واحــد أو أن  يتشــ س املصــلل  إا  ــّدا      وووــود  ــدا مصــللحال ملفه

مفاهيم يت ّيد ما ذةر   الء رمضان أّن مكن  أبرز إشاالّيال املصلل  اللغـو  د  

الدرااال العربيـة التسعدُّديـة  وفعـين اووـود أةثـر مـن مصـلل  م ابـل املعنـ           

 (1)لواحد  أو داللة اللفل الواحد  ل  مصللحال متعدداا.ا

أةثـر د   وااـت رارا   بينما يتالحل د الدرااال اعجنليزية أّن هنا  وضـوحا  

ــت دم مصــلل  ىجــة       (dialect)ااــت دام املصــللحال. فيفشــال  ــام  يتس 

ــ لإلشارا إا النوع اللغو  ال . (language) ةمـن أصـل أةـ  وهـو اللغـ      عتفَرـمت

ن ي ولاــن التســايفالل د الدرااــال اعجنليزيــة فــدور حــول معــاي  إطــالة هــيس

ن  ل  افمناط اللغويـة حـول العـامل. فتووـد د العـامل أمنـاط لغويـة        ي املصللحس

لـ   لـ  ةـل منهـا )لغـة( متسـت كّلة ةاّفر دّيـة واىكندّيـة          لرولاـن يت  متشابهة ودا 

مّان متحــدثوها مــن فهــم بعضــهم بينمــا فتووــد أمنــاط لغويــة خمتلفــة وقــد ال يــت

)ةاللهجــة  حتــت مظلــة لغــة واحــدا  اآلخــر ورغــم هــيا يللــ   ليهــا ىجــال  

املغربيــة ا،ليــة(. ولــيلك ف ــد حــاول اللغويــون د  بعــ  اللــهجال النجديــة و

الدرااال اعجنليزية مناقشة املعاي  الـس ةاـن بنـاء  ليهـا إطـالة أحـد هـيين        

(. ويتالحل د 5.1امل تلفة حول العامل )يتنظر املصللحني  ل  افمناط اللغوية 

اعجنليزية أّن اللغويني ينلل ون من منللـ  لسـان   ـام فهـم يناقشـون افمنـاط       

اللغوية حول العامل  بينما أغل  الدرااال العربية ال دةة وةـث ل مـن ادديثـة    

 فترة زت  ل  اللغة العربية. 

                                     
 .270املصلل  اللغو ل اعشااليال ومعاجلتها.  الء رمضان أمحد    (1)
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لوصف افمناط اللغوية العاميـة  ود اعجنليزية يتست دم مصللحان رويسان 

. وقـد فتس ـت دم مصـللحال    (colloquial)و  (vernacular)وهما مصـللحا  

. وقـد فعّمـ  اليفـاحثون    (slang)لوصف بع  املفردال العامية اعجنليزية مثـل  

 العـــامّ  الـــنملنيد الدرااـــال اللغويـــة اعجنليزيـــة د مناقشـــة العالقـــة بـــني  

ظريــال )ةنظريــة االزدواويــة اللغويــة( الــس    وطــّوروا بعــ  النوالنمــوذوّ 

وأهـم املعـاي  الـس ةاـن أن      ةد اللغـ  واللغـة النموذويـة  فناقش ووود العاميـة  

. وةـيلك نتوقشـت د   فدخل د مظلة االزدواوية اللغويـة يف   ل  اللغة ة  لِّن فس

الدرااال اعجنليزية الوهاوف اللغوية املرفيفلة باال النملني. وهي  الدرااـال  

اللغــة العربيــة   منهــاو  النظريــال أّثــرل  د الدرااــال اللغويــة حــول العــاملو

 فتوود العديد من الدرااال العربية الس فناقش نظرية االزدواوية اللغوية.

*      *      * 
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 . اخلامتة:  8

مــن خــالل فتيفــع مصــللحال فصــنيف اللغــة د هــيا اليفحــث  فسيفــيَّنس أّن        

عاميـة  الفصـح ( مصـللحال  ربيـة أصـيلة      مصللحال )اللغة  اللسـان  ال 

وىــا وــيورها د الــرتاث اللغــو  العربــ   ومــا فــزال فتســت دم د الدرااــال  

وألفـاه مشـابهة   -اللغوية املعاصرا. لاّن مصـللح  )العاميـة( و)الفصـح (    

ةانا يتس ت دمان  نـد العلمـاء افواوـل د بدايـة ههورهمـا )مـن ال ـرن         -ىما

جر ( لوصف بع  افلفاه والرتاةيـ  اللغويـة. وأقـدم    الثالث إا السابع اى

ااتعمال ملصلل  )اللغة الفصـيحة( لإلشـارا إا منـط لغـو  مسـت ّل فاونافـه       

وخصاوصه وسرسدس د نهاية ال رن الثامن اىجر   ند الف وز بـاد  د ال ـاموس   

ا،يط. وةيلك ةان أقدم اات دام ملصلل  )العامية( لوصف منط لغـو  ةـان   

ةـان   ال رن الثامن اىجر   ند ابن خلدون د م دمته. ومصلل  )اللسـان( د 

لإلشـارا إا مفهـوم )اللغـة( الـس      العصر اجلاهل  وصدر اعاـالم يتست دم د 

  وما يزال مست دما  من فلك العصـور إا الوقـت   فاون بني الشعوع امل تلفة

أصـول د الـرتاث   ادال  لإلشارا إا نفس املفهوم. وأما مصلل  )ىجـة( فلـه   

العربــ  ولاــن مل ياــن ااــت دامه شــاوعا  د ةتــ  العلمــاء املت ــدمني بوصــفه    

مصللحا  لتصنيف اللغـة. وهـيا ال يعـين أّن املفهـوم الـي  يشـ  إليـه مصـلل          

)اللهجة( غاو  د ةت  الرتاث  بل ةان  لماء اللغة افواول يش ون إا هيا 

ــو )اللغــ     ــوم بااــت دام مصــلل   خــر وه ــدو أّن ة(.املفه ــا    وييف ــنث  االحتا ف

د العربيـة  هيا املصـلل    ءحيا اد إأ درااال اعجنليزية والغربية بشال  امبال

 .(dialectعل م ابال  ملصلل  )حيث وت
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ــاهيم      ــي  املفـ ــديها مصـــللحال ف ابـــل هـ ــة لـ ــّين أّن اعجنليزيـ ــد فيفـ وقـ

ا. وقـد  واملصللحال العربية لتصنيف اللغة  بل فزيد  ليهـا فصـللحال ةـث    

ــا  د      ــة  موم ــة خصوصــا  والغربي ــة باللســانيال اعجنليزي ةــان الحتاــا  العربي

الع ــود املاضــية دور ةــيف  د إثــراء الــدرس العربــ   ف ــد دخلــت مصــللحال 

لغويــة ةــث ا  ــن طريــ  اعجنليزيــة )وغ هــا( إا العربيــة ومنهــا مصــللحال    

(ل اللغـة الر يـة    5.3فصنيف اللغة. ومن أمثلة هي  املصللحال ما ذتةر د )

اللغــة النموذويــة  اللغــة افوا  اللغــة الوطنيــة  االزدواويــة اللغويــة  اللغــة 

افم  اّجالل السياة  النوع اللغو   اللغة اىجني. وقد ةان الحتاا  ةث  

من لغوي  العربية باللسانيال الغربية دور د إزالـة بعـ  التـداخل اداصـل د     

ــة العر   ــنيف اللغ ــللحال فص ــة د     مص ــللحال ادديث ــر بعــ  املص ــة  ونش بي

ــ . ومــن أمثلــة ذلــكل ففريــ  بعــ  اللغــويني العــرع      الــدرس اللســان  العرب

)ةــإبراهيم أنــيس والســعيد بــدو  وحممــود حجــاز ( بــني مصــللح  )اللغــة(  

 و)اللهجة( ووعل العالقة بينهما  القة  ام  ا .

ــر مـــن خـــالل اليفحـــ    ــة  ههـ ــة باعجنليزيـ ــة العربيـ ث أّن مـــن خـــالل م ارنـ

أةثر اات رارا  وووضوحا    -اخلاصة بتصنيف اللغة–املصللحال اعجنليزية 

بينما فيفني أّن د العربية  دا إشااليال فيما خيص مصللحال فصنيف اللغـة   

بعضها متعّل  بااتعماالل اللغويني امل تلفة  وبعضها باملصـللحال نفسـها    

إا العربيــة. ومــن أبــرز  وبعضــها د طري ــة ن ــل املفــاهيم مــن اللغــال افخــرى

 اعشااليال ما يل ل 

ااــتعمال اللغــويني املعاصــرين أةثــر مــن مصــلل  لإلشــارا إا نفــس   .1

املفهوم  ةاات دام )اللغة ا،اية( و)الداروـة( و)العاميـة( و)اللهجـة ا،ليـة(     
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(. ومـن افاـيفاع الـس أّدل إا هـيا      4.6لإلشارا إا نفـس املفهـوم )يتنظـرل    

ال املصـللحال مـن قكيفسـل املعاصـرين و لمـاء اللغـة املت ـدمني         اختال ت ااتعم

ةااتعمال ا،دثني مصلل  )ىجة( الي  يش  إا النوع اللغو  الـمتتفَرع مـن  

نوع لغو  أة   بينما اات دم افواوـل مصـلل  )لغـة( الـي  يشـ  إا نفـس       

حني لإلشارا املفهوم. واعشاالت أّن ةث ا  من املعاصرين يست دم هيين املصلل

(. ومـن أبـرز افاـيفاع أيضـا  الـس      4.2إا نفس املفهوم )ةما أش  إا ذلك د 

أّدل إا ووود  دا مصللحال فش  إا نفس املفهوم د الدرااال العربيـة   

ــاحثني د وضــع       ــاد اليف ــة واوته ــة إا العربي ــن املصــللحال الغربي ــث  م ــل ة ن 

احد  ةووود اتة م ابلكال  ربيـة  مصللحال خمتلفة م ابل املفهوم الغرب  الو

(  أشــهرهال اللغــة العاميــة  اللغــة الداروــة  اللهجــة vernacularملصــلل  )

ا،لية. وقـد وضـعت لـه م ـابالل أخـرى مثـلل وطـيّن  حملـّ   بلـدّ  )يتنظـر           

 (.6امليفحثل 

إشارا املصلل  الواحد إا  دا مفاهيم خمتلفة  ةمصلل  )لغة(  ند  .2

لإلشــارا إا اللغــة املســت دمة بــني الشــعوع )ةاللغــة  ال ــدماء الــي  يتســت دم 

العربيــة واللغــة الفاراــية(  ولإلشــارا إا النــوع اللغــو  الـــمنحدر مــن أصــل  

واحــد )ةلغــة قــريش ولغــة هــييل(. وفــيفعهم د هــيا  ــدد ةــيف  مــن اليفــاحثني     

املعاصــرين  ةحفــين ناصــف و لــ   يفــد الواحــد واد وإبــراهيم الســامراو    

 وغ هم.

لغــوّي  العربيــة د ففســ  بعــ  املفــاهيم الغربيــة. فــيفع        اخــتال   .3

اليفــاحثني ةعلــ   يفــد الواحــد واد يــرى أن مصــللح  )اللغــة ال وميــة( و)لغــة 

الدولة( مرادفان ملصلل  )الفصح (. وةيلك ةمال بشر يتعّر  اللغـة ال وميـة   
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بننهـــا الـــس يـــنص  ليهـــا داـــتور الدولـــة. وقـــد ذةـــرل د هـــيا اليفحـــث أّن    

اللغة الر ية( و)اللغة ال ومية( و)الفصح  أو اللغة النموذوية( مصللحال )

حتمــل مفــاهيم خمتلفــة د الدرااــال الغربيــة  وإن ةــان بينهــا بعــ  التــداخل.  

ــة       ــة بننهــا اللغــة الر ي ــنص  ليهــا داــتور الدول ــس ي ــة هــ  ال فاللغــة الر ي

  الـس متثـل   املست دمة د الش ون ال انونية والسيااية  بينما اللغـة ال وميـة هـ   

هوية دولة معينة. وأما مصلل  اللغة الفصح  أو النموذوية فيش  إا مستوى 

بـالتعليم وبالاتابـة وبالشـ ون الر يـة       -غاليفا –من اات دام اللغة مرفيفط 

وهو خال  مصلل  العامية. ود بعـ  ادـاالل  فاـون اللغـة الر يـة هـ        

ــد     ــا هــو ادــال د ال ــة والفصــح   ةم ــة  ولاــن د  نفســها ال ومي ول اخلليجي

حاالل أخـرى د بعـ  اليفلـدان قـد فاـون اللغـة الر يـة غـ  ال وميـة وغـ            

 (.5.3الفصح  )ينظر 

ــا خيــص         .4 ــ  فيم ــن التليفي ــة   ــة خمتلف ــ   راء نظري ــاحثني يتيفّن ــ  اليف بع

 ل  املستوى -مصللحال فصنيف اللغة  ةرمضان  يفد التواع الي  يرى 

و)ىجـة( وأّن العالقـة بينهمـا  القـة      التفري  بني مصللح  )لغـة(  -النظر 

 ام  ا . ولان  نـد ااـتعمال هـيين املصـللحني د ةتابـه )فصـول د ف ـه        

اللغة( اات دم د أةثر من موضع مصلل  )لغة( و)ىجة( مرتادفـني لإلشـارا   

إا النوع اللغو  الـمتتفّرع من نوع أة   وهيا يتعار  مـع مـا أشـار إليـه مـن      

 ان.أن املفهومني خمتلف

 دم التزام ةـث  مـن لغـوي  العربيـة باملعـاي  الـس اقرتحهـا ادمـزاو           .5

م ،اولة فنظيم اجلهود  ند وضع أو ن ل املصللحال مـن اللغـال    1986 ام 

الغربيــة إا العربيــة. ومــن أهــم هــي  املعــاي  اوضــع مصــلل  واحــد للمفهــوم   
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لحال العربية الـس  وقد فيفّين من خالل اليفحث فعّدد املصل (1)العلم  الواحدا.

وتضعت م ابل املفهوم الغرب  الواحد ةما شترح هيا اـاب ا . ومـن املعـاي  الـس     

مل فتليف   ند ن ل املصللحال إا العربيـة اجتنـ  فعـدد الـدالالل للمصـلل       

ــدلول        (2)الواحــدا  ــن م ــر م ــس ىــا أةث ــد وتوــدل بعــ  املصــللحال ال ف 

(. واات دام creoleم ابال  ملصلل  ) ةمصلل  )اللغة املوّلدا( الي  ااتت  دم

ــدا( لإلشــارا إا هــيا املصــلل  اعجنليــز  يتلرــيفس؛ فّن    مصــلل  )اللغــة املوّل

مصلل  )اللغة املوّلدا( له داللة ااب ة د الدرااال اللغويـة العربيـة  وبـيلك    

أصيف  ىيا املصلل   دا مفاهيم  وهيا منا  ملعاي  وضع املصللحال الـس  

 مزاو .اقرتحها اد

 وليلك فإّن أهم فوصيال اليفحث ادالّ  ما يل ل

فّ  التداخل اداصل بني مصللحس   )اللغة( و)اللهجـة(. فامـا فيفـّين     .1

من خالل اليفحث  فـإن هـيين املصـللحني مـن أبـرز املصـللحال الـس فـدور         

حوىا اعشااليال د العربية  ند ةث  من اللغويني املعاصرين. فاما نوقش د 

ن سم اليفاحثون املعاصرون  ند اات دام هيين املصـللحني إا فـرة   (  ا4.2)

خمتلفـــة. ولـــيلك فمـــن أبـــرز فوصـــيال اليفحـــث ادـــال  أن يوّحـــد اليفـــاحثون   

ااــت دامهم ىــيين املصــللحني. وامل ــرتح أن فاــون العالقــة بــني مصــللح     

)اللهجة( و)اللغة(  القة  ام  ا   فـ)اللهجة( فش  إا نـوع لغـو  متفـرع    

                                     
املنهجية العامة لرتصمة املصـللحال وفوحيـدها وفنميلهـا  حممـد رشـاد ادمـزاو          (1)

 122. 

 .122املروع الساب     (2)
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اللغة(  ةما اار  ل  هيا ةث  مـن اليفـاحثني املعاصـرين ةـإبراهيم أنـيس      من )

وحممود فهمـ  حجـاز  و يفـد  الراوحـ . وجيـدر بّلغـوّي  العربيـة أن ينخـيوا         

بعني اال تيفار املعاي س الس بناء  ليها ةان إطالة أحد هيين املصـللحني  لـ    

وأمـا مصـلل  )لغـة(    (. 5.1افنواع اللغوية حول العامل  ةما نوقش ذلك د )

فيست دم لإلشارا إا افنواع اللغوية املستعملة بـني الشـعوع )ةاللغـة العربيـة     

واللغة الفرنسية(. وأقرتح  ل  باحث  العربيـة جتّنـ  ااـت دام مصـلل  )لغـة(      

ةمــا ااــت دمه افواوــل لإلشــارا إا النــوع اللغــو  املنحــدر مــن أصــل أةــ ؛  

جيـدر أن يت ـال د افحبـاث ادديثـةل لغـة متـيم(.        لتجّن  اللَّيف س د املفهوم )فـال 

فمن صفال املصلل  اجليد أن يدّل  ل  مفهـوم واحـد واضـ  وحمـدد بشـال      

 لم  ومنل  ؛ ة  ةان أن يسـتفاد مـن هـيا املصـلل  د فنظـيم املعلومـال       

و رضها بشال  لم  دقي . وأما فعدد املفاهيم ملصلل  واحد فهو ينـاد هـيا   

املصلل  اجليد أن ياون له م ابـل د اللغـال افخـرى      الغر . ومن صفال

وليلك إذا الرتتِزمس التفري  بني هـيين املصـللحني د العربيـة فسيسس ـهتل التواصـل      

والن ـــاش بـــني لغـــوي  العربيـــة وبـــني غ هـــم مـــن بـــاحث  اللغـــال افخـــرى   

لرتاث  )ةاعجنليزية والفرنسية وغ هما(. و ند اداوة إا اعشارا إا املفهوم ا

 يتوّض  أن مصلل  )لغة( ي صد به )ىجة(.

ــل     .2 ــد ن ـ ــة  نـ ــال العلميـ ــاحثني وامل اسـ ــود اليفـ ــد وهـ ــرورا فوحيـ ضـ

املصللحال إا العربية من اللغال افخرى أو  ند إنشـاوها وااللتـزام باملعـاي     

الــس وضــعها اللغويــون الســاب ون ةمحمــد رشــاد ادمــزاو . والتنةيــد  لــ     

 وأقرتح أيضا  التعري  واجلمعيال اللغوية د هيا. ضرورا ففعيل مات  فنسي 

مـــن ختصصـــال  إنشـــاء دليـــل خـــا  باملصـــللحال د ةـــل ختصـــص دقيـــ  
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ــ  ااــت دام        ــه  ل ــ  في ــة ويتّتفِّ ــتال املصــللحال املتفرق ــع ش اللســانيال  جيم

ويفيـدون منـه  نـد     وطـالع الدرااـال العليـا     اليفاحثون  وع إليهل أفضلها؛

 .ةتابة حبوثهم وم االفهم

*      *      * 
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Abstract: 

The current paper discusses in detail the main terms for taxonomizing 

language, which are used in traditional and modern Arabic literature; namely: 

Loghah (language), Lahjah (dialect), Lisan (tongue), Al-Ammiyah (vernacular) 

and Al-Fushaa (Standard Arabic). The approach that I used in this piece of 

research was descriptive and analytical. More specifically, I analyzed different 

samples of new and old linguistic books in order to trace the uses of these terms 

by the authors and find out the similarities and differences in such uses. In 

addition, I compared the major terms for taxonomizing language between Arabic 

and English to explore the similarities and differences, as well as the ways in 

which the Arabic terms have been influenced by English. The outcomes show 

that the termsLogah, Lahjah, Lisan, Al-Ammiyah and Al-Fushaa are original 

Arabic terms and have their roots in traditional Arabic literature, and they are 

still widely used in current linguistic studies. The term Lahja also has its root in 

traditional Arabic studies, and yet, it was not commonly used as a term for 

taxonomizing language in traditional Arabic books. The current study also shows 

that English has similar terms with meanings corresponding to the Arabic terms 

mentioned above, as well as additional terms not found in traditional Arabic 

literature. It seems that contact with modern western linguistics in general – 

particularly English linguistics – has played a major role in enriching Arabic 

linguistics, and that a great deal of English language taxonomy terms (or their 

concepts) have been incorporated into Arabic. The current research also shows 

that, in comparison to Arabic, English language taxonomy terms are more stable 

and systematic. It seems that there are a number of problematic issues regarding 

the Arabic language taxonomy terms. Some of the most obvious issues are: the 

uses of different terms that refer to the same concept, or vice versa (the use of 

one term that has different meanings). 
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 موازنة " بالغية دراسة" 

 منرية بنت مرعي بن راشد الزهرانيد. 

 األمرية نورة بنت عبدالرمحنجامعة  - كلية اآلداب  -البالغة والنقد قسم 

 هـ1440/ 8/ 27 تاريخ قبول البحث:              هـ 1440/ 4/ 15تاريخ تقديم البحث: 

 

 

 ملخص الدراسة:

م للتألسم لللألولل  جل األةم ملم لله ألنلل أليةلل أل لل أل ة  لله ألألألأسللب األمر لل أل لل ألأكلل  ألم  لل  أل

ةإثلل ،ا ألسمس سللملألةمن مإلللاألمة  لل  ةهألفبللوألموم ي،لل ألةسس ف،لل  ألةم  سلل   أليلل أل إلةلل ألألألألألألألألأل

من بك أل  ضحأل دىألم م مص ألم بش يألمنمحض  ألو صهألوعد  ألم،سجلل ألميةل األإأألأ لوألألألأل

هألم لتألف  ل ألألألص ،ه ألميض ، ه.ألةم ذيأل  ألص ،هألم  س   ألوس فة،ل ألم   ةلهألةمةو م ةلألألأل

أل س ألأغ م،ألمجملممعألومط ،ألأك  أل ة س ألي    أل،س   ألمخلبف ءألك ذج ألحيمذىأليفألهذمألم صد .

أل ظ  ألمي ل.أل-م  س   أل-مر األمر  يأل-أسب األألأل-ألمر  ألم  بم تألمنفم  ةه:

ألأل



 

 

أل
أل
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 املقدمة:

، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسـالم للـا املوعـومح رلـة للعـاملني     

 :وبعد سيدنا حممد أشرف الناس كافة، واخللق أمجعني،

فإن أسلوب األمر من أرقـا أفـانني المـالما ملـا ل ـلمه لليـال مـن د           

 خاصة، ومعان لطيفة ودقيقة،   لقع لليها إ  ملذوق األدب النحرلر. 

ــار     وكــا ن ســويلل لويــان ألــن أن انلاوــ  رســاللني همــا مــن أ ــود مــا  ل

أمنوأ ا، لويان مجاليا  أسلوب األمر، وك ـ  مـا لـال مـن د    خاصـة،      

وسرب أغوار النفس الو رلة، والرتمجة لنهـا بـل لا صـورة، وأوبـا بيـانا      

، اليت أرسلها إىل أبـل   فوقع ا خليار للا رسالة اخلليفة لمر بن اخلطاب 

، حينما و ه قضاء الوصرة، ورسالة لوداحلميـد المابـ    سا األشعري مو

 األمر إىل لوداهلل بن مروان، وابفق األمر للا أن ومس  حبثل هذا بـ)أسلوب

 موازنة(.  بالغية دراسة الرسالة بناء يف ودوره

ولروم الوحث جتلية مجاليـا  أسـلوب األمـر، والسـما  الفنيـة للرتسـه        

 لا أسلوب األمر يف فن الرتسه بصفة خاصة.بصفة لامة، ثم مزا

واللمســ  املــنهف الفــل، ملــا لــال مــن نلــالف موصــلة، وم صــلة ملــا رمــ      

منوأ ــا للحليــه مجاليــا    بوبــيحالا فمانــ  رســالة لمــر بــن اخلطــاب  

أسلوب األمر يف الرساله الرمسية أو الدلوانيـة، كمـا كـان لطلـق لليهـا قـد ا.       

 ب  منوأ ا آخر للا   الرساله اإلخوانية.وكان  رسالة لود احلميد الما

وقــد  علــ  حبثــل هــذا يف مــدخه، وثالثــة مواحــث، وقــد بنــاو  املــدخه 

األسلوب يف النقد األدبل، وإطاللة للا فن الرتسه ومسابال الفنية. ثم أردفلـال  

ــيني ،        ــن النحــاة والوالغ ــه م ــد ك ــر لن ــة: أوأــا، أســلوب األم مبواحــث ثالث

 إىل   اخلطـاب  بـن  لمـر  اخلليفـة  رسـالة  يف ألمـر ا أسلوب وثانيهما مجاليا 
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 األمـر  أسلوب ومن بعده ثالثهما وأخريهما مجاليا  .األشعري موسا أبل

   .مروان بن لعود اهلل الماب  احلميد لود رسالة يف

وأر و مـن العزلـز القـدلر أن للـول لملـل هـذا بـالقوو ا فهـو ولـل ألـن           

  مقصود وملمو .والقادر لليال، وأن جينونا الزله. فهو خري
 :مدخل

. والطرلــق واملــذه  الو ــال: هــو أو "الســطر مــن النايــه األســلوب هــو:

 . (1). منال أفانني أي القو  من بلسالي  فالن أخذ: لقا  الفن، هو واألسلوب

جيـ    ،يعل لدة نقـا  لوإن إطالق لفظة أسلوب للا السطر من النايه 

لقلضـل نسـقا   كمـا  عينـا،  ف أمامها وهـل: أن األسـلوب لقلضـل نظامـا م    والوق

  (2).اليت للعذر املسري لليها ،نقيض األرض الغليظة هوحمددا من األنساق، و

ال األدل  لنفسال يف و من بقرل  األسلوب بلنال: النهف اللغوي الذي ل لّق

: أن األسلوب أن نسلنلف  من ومن بعد ما سوقخضم املادة اللغولة املرتاكمة. 

وقــد لمــون  ،قــد لمــون لامــا فــيعل الطرلــق نســق معــني ونظــام، وأن النســق

واخلالصـة مـن ألـن أن     (3)وكسر النسق. ،ا فيعل: خرق النظام اللغويصخا

 مذهوال.بليغ  لمهفاألسلوب هو املذه  

ن مصطلا األسلوب هو أقدم بمثري مما لطلق لليـال يف العصـر   أومن امل كد 

ن األسلوب إث حي احلدلثةا اليت بفرل  لن اللسانيا  ،احلدلث باألسلوبية

                                     
ور، الدار املصرلة لللللي  والرتمجة، مطوعة بـو ق، مصـر،   لسان العرب: ابن منظ (1)

)د. (، )د. (، مادة )س. .ب(. وانظـر: األسـلوب واألسـلوبية بـني العلمانيـة واألدب      

 .  145املللزم باإلسالم د. للل لدنان ربا النحوي، )د.ك(، )د. (، )د. ( ص

 69 - 46ألد، صمن الو هة النفسية يف دراسة األدب ونقده، حممد خل  اهلل  (2)

 فما بعد. 145ص األسلوب واألسلوبية بني العلمانية واألدب املللزم باإلسالم، (3)
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، ووفـق  الوالغـيني العـرب   لـد   كان معروفاو ،كان مو ودا منذ زمن أرسطو

 عل معنيني ملناقضني هما:ل ألسلوبإن اف، من لسان العرب اسلالص ما

لامــا مطلقــا ا هــذا النــوت لــلبل والمــالم للــر، النســق مــن اآلثــا أوأمــا:

مـن األ نـاس     ـنس مـن اآلداب أو   بلغـة مـن اللغـا  أو أد   خاصـا ب باللواره 

أو أسـلوب لصـر    ،أو أسلوب ال عر ،كاحلدلث لن أسلوب الروالة ،األدبية

فاألسلوب  .ألن ما شابال كلسلوب ال عر اجلاهلل أوالعواسل أو ،من العصور

واخلصـالص اجلماليـة    ،من ألن املنحا لوارة لن: مجلة مـن القوالـد الفنيـة   

حماو  يف  ،يف داخه حميطهاولدور  ،و الناثرأاليت لسرتشد بها ال الر  ،العامة

  بدالل مطابقلها واللقيد بها.نلا ال اإل

 ،فـردة( أا  مسـة خاصـة   ل)ظاهرة م :أي االفرادة أو اللجولد وثانيهما:

 (1) ثار كاب  بعينال.آكإبدات أثر حمدد أو 

قوــه  ، وألــنبعرض ملعنــاه اللغــوي وا صــطالحلســلأمــا لــن الرتســه فو

لسـان العـرب  بـن منظـور يف بـاب الـراء:       وبوت، فقـد  ـاء يف   املالولول إىل 

والرتّسه كالرسه والرتسه يف القـراءة   ،فهو مراسه ورسيه وراَسَلاُل مراسلة،"

ــة  قــا : والرتســيه واحــد، ــق بــال لجل ــان قــا : "وهــو اللحقي  . ويف موبــع ث

الرتســه مــن الرســه يف األمــور واملنطــق كاللمّهــه واللــوّقر واللثو ــ ، ومجــع   "

ا  ابن  نيـة: الرتسـه يف المـالم اللـوقر والـلفهم والرتفـق       قو الرسالة الرساله.

وا سم  وقد أرسه إليال، اللو يال، واإلرسا : من غري أن لرفع صوبال شدلدًا.

 وأن د: األخرية لن ثعل ، الرسالة والرَّسالة والرسو  والرسيه،

 لنَدُهم ُبْحُ  ما الواُشوَن كَذَب َلَقد

ــا، ــل ُلهم و  بَلْيَلـــــ ــيِه أْرســـــ  ِبَرِســـــ

 

                                     
. وانظر: مقا   يف األسلوبية: منـذر لياشـل، من ـورا     155املر ع السابق: ص (1)

 .34م. ص1990احتاد الملاب العربل، دم ق، )د. (، 
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ــا الرســالة،    ــذكر،  والرســو  مبعن ــث ول فمــن أنَّــث مجعــال أرســال،    ل ن

: والرسـو   أرسـه بعضـهم إىل بعـض.    وبراسـه القـوم:   هل رسولن. ولقا :

 وأن د اجلوهري يف الرسو  الرسالة لألسعر اجُلعفل:  ،الرسالة واملرسه

 َرُســـــوً  َلمـــــرٍو َأَبـــــا أْبِلـــــْغ َأَلـــــا
 

ــلّنل ــن بــــــ ــاِحُمم لــــــ ــل ِفَلــــــ  َغنِّــــــ
 

 ﴾ِإنَّـا َرُسـوُ  َربِّ الَعـاَلِمني   ﴿ويف اللنزله العزلز  فلاحمم أي حمممم. لن
ألن فعــو  وفعــيال لســلوي فيهــا املــذكر  اومل لقــه ُرُســه(، 16)ال ــعراء آلــة 

اسـم مـن أرسـل      والرسـو :  وامل نث والواحـد واجلمـع مثـه لـدو وصـدلق.     

 (1)" وكذلن الرسالة.

راسـلال مراسـلة فهـو مراسـه     " ه:يف خملار الصحاح يف مادة رسـ  ألضا  اءو

ورسـو  واجلمـع رسـه     ،وأرسلال يف رسالة فهو مرَسه )بفلا السـني(  ورسيه.

وهو ألًضا ـ أي الرتسـه ـ     (2)"الرسالة )بلسمني السني وبمها( والرسو  ألضا:

فاشـلق لـال اسـم     اوهـو كـالم لراسـه بـال مـن بُعـد أو غـاب        من برسه برساًل،"

وقــوام  ســه مــول للــا مصــا  األمــة،  والرت والرســالة مــن ألــن،  الرتســه،

 وَسراة الناس يف مهما  الـدلن،  ملا ل لمه لليال من ممابوا  امللوك، الرلية،

  (3)"ولهودهم إىل غري ألن. ،وبيعا  اخللفاء ،وصالح احلا 

ــاب رســه"   وأكــر  راســلال يف كــذا. : "الزخم ــري يف "أســاس الوالغــة" يف "ب

وأرسل   رسللال برسالة وبرسو .وبينهما ممابوا  ومراسال ، وبراسلوا، وأ

                                     
 (  رس)مادة ، لسان العرب (1)

القـادر الـرازي، الـرازي، مملوـة      اإلمام حممـد بـن أبـل بمـر بـن لوـد      خملار الصحاح:  (2)

 مادة: )ر س  (.م. 1987، 1لونان، بريو ،  

د. ، د. ،  النثر الفل القدلم أبرز فنونال وألالمال: لمر لروة، دار القصوة للن ر، (3)

 .32ص
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 . (1)"وأرسه اهلل يف األمم رساًل. إليال أن افعه كذا.

كه ما لرسه أو هل الملمة شفولة أو مملوبة لولغهـا  بلنها: "بعرلفها و اء 

الرسو  أو حيملها إىل من برسه إليال، وهذه الملمة ختلل  طوً  وقصًرا للـا  

  (2)"حس  موبولها.

وانل ــر يف القــرنني الثالــث والرابــع اأجــرلني   روالرســاله فــن أدبــل ازدهــ 

ــة اإلســالمية قمــة العطــاء   ، خاصــة ــدما بلغــ  احلضــارة العربي يف خمللــ   ،لن

ــُر مقــدرة المابــ  وموهولــال الملابيــة   ، امليــادلن واالــا   وهــو فــن نثــري ُلظ ِه

 قة القولة.ورولة أساليوال الويانية املنّم

اهليــة، وأــذا الســو  مل لمــن ومل بمــن الملابــة شــالعة بــني العــرب يف اجل

لقلــة الــدوالل إليهــا. وإمنــا   بلــن احلقوــةاللرســاله دور يف حيــابهم األدبيــة يف 

. ولنـدما  وكـه مـا كـان لنلقـه م ـافهة      ازدهر لندهم ال عر واخلطابـة واحلمـم  

مـن   راسـاة مل بمـن   ،وظهـر  مفـاهيم  دلـدة    ،اإلسالم بغـري  احلـا    حّه

ا املســلمني للــا بعلــم القــراءة والملابــةـــ كــان ل ــّجع فرســو  اهلل ـ    ،قوــه

والقـراءة مـن    ،ن حيسـنون الملابـة  لذلن و دناه يف غزوة بدر المرب  لطل  مّم

الذلن كانوا أسر  يف ألدي املسـلمني أن لعلمـوا لـددا معينـا مـن       ،كفار قرلش

 .شلنها لظيموما ألن إ  خلطر الملابة و لقاء فدالهم، ،أبناء املسلمني

ــ ُكلَّاًبـا لملوـون لـال     كثـر مـن املـا ، وقـد اختـذ الرسـو  ـ        فهل كاملا  بـه أ 

الـيت كـان لوعـث بهـا إىل ر سـاء القوالـه،        ،القرآن المرلم، ولملوـون رسـاللال  

                                     
ميـة،  حممد باسه ليون السود، دار الملـ  العل  أساس الوالغة: الزخم ري، حتقيق: (1)

 مادة: )ر س  (.م، 1998، 1بريو ،  

يف النقد األدبل: لوـد العزلـز لليـق، دارالنهضـة العربيـة للطوالـة والن ـر، بـريو ،          (2)

 .221م، ص1972، 2 
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ــامل        ــالة أو  ابصــا  بالع ــ  الرس ــد كان ــدو  وق ــوك ال ــاطق، ومل ــاء املن وُزَلم

للــا أداء فــال ال ــعر و  اخلطابــة، كانــا قــادرلن  ،اخلــار ل للرســو  المــرلم

الذي ب دلال الرسـالة حـني بنقـه مـا للصـه بسياسـة الدولـة مـن          ،لدور العمللا

نـافس المابـُ    وقلئذ  ومن ،بعليما  إدارلة أو بو يها  أو ،مراسيم سياسية

 ال الَر واخلطي  وأصوا لال منزلة خاصٌة.

واختـذوا   ،واسلمر ب ـجيع اخللفـاء الراشـدلن للـا بعلـم القـراءة والملابـة       

الـيت انل ـر  يف خمللـ      ،وقادة اجليوش الفاحتـة  ،ىل الو ةابا لملوون إأم كّل

بلنهـا   رساله صدر اإلسالم لموماابسم  و، لن ر رسالة اللوحيد ااألصقات

 من حممـد رسـو  اهلل  ، غالًوا ما بودأ بالوسملة ثم للبل بعدها بعابري من قويه"

 أو من أمري امل منني. أو من خليفة رسو  اهلل،

رسـو    من حممـد   "هذا كلاٌب اسم الرسو  مواشرة مثه:وقد بودأ الرسالة ب

فإنَّ خري ما بسلهه بال "سالم اهلل  ،وإأا كان  الرسالة مو هة إىل مسلم ".اهلل

فإن مـا بسـلهه بـال هو"السـالم للـا       ،أما إأا كان  مو هة لغري املسلم للين".

د "فـإنل ألـ   بلبل بعـد السـالم مواشـرة اللحميـدا  مثـه:     و ،من ابوع اأد "

 ،وقد لـرد فيهـا أكـر الل ـهد ألًضـا      أو "ألد إلين اهلل الذي   إلال إ  هو" اهلل"

  (1)".(أما بعد) فيها بعوارة اأو لملف

حلـا بمثـر     وليس من رل  يف أننا   نصه إىل لصر لمر بن اخلطاب 

ــاة   ،والنصـــا ،رســـاله اللو يـــال وإصـــدار اللعليمـــا  يف شـــلا منـــاحل احليـ

لن ـر الـدلن وإقامـة العالقـا  بـني األمـم،       ا والسياسية والدلنية ،ا  لمالية

فهو لماب  قواده وو بال، وهم لمابوونال يف كه شـ ون الدولـة آنـذاك، وكـان     

                                     
 .33النثر الفل أبرز فنونال وألالمال، ص (1)
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 .(1)لمل  إليهم أحيانا يف سياسلهم ملن حيممونهم

وأراد معاولــة بــن أبــل ســفيان أن لطــور   ،ولنــدما آ  احلمــم إىل بــل أميــة

عنـا ب ـ ون   هـذا الـدلوان لُ  و ،لـوان الرسـاله  أن ل د ،ن الدولة اإلسالمية وش

وملـوك   ،وقادة  نـده  ،وأمرالال ،اليت بصدر لن اخلليفة إىل و بال ،املمابوا 

 الدو  األخر . 

هـو الـذي ُلملـل الرسـاله للـا كابوـال، ثـم         وقد كان اخلليفة يف بدالة األمر

 ،ةمبرور الزمن أخذ الماب  لسلقه بملابة الرسـاله، ثـم لعربـها للـا اخلليفـ     

مـن اللـلنق   وخلوهـا  أسلوب الرساله آنذاك الوساطة والوبوح، وغلو  للا 

 .كما حدمح ألن  حقا ،واللصّنع

وشهد فـن  الملابـة نقلـةً  كـورية يف لهـد ه ـام بـن لوـد امللـن لنـدما بـوىل            

مو ه سامل رلاسة دلوان الرساله يف لهده، ثم يف لهد مروان بن حممد، آخـر  

فقـد ُلـِرف لوـد احلميـد     ا  أمر دلوانـال لوـد احلميـد   خلفاء بل أمية، الذي بوىل

 ابالربالة يف فن الرتسه حلا غد  ممابوابال مضرب املثه يف اجلـودة واإلبقـان  

 :"بدل  الملابة بعود احلميد".ليقا حلا 

 ،الرسالة الرمسية أو الدلوانية، والرسالة ال اصيةمن أقسام الرساله: و

 أو اإلخوانية.

 

*      *      * 
 

                                     
السـالم هـارون،    الويان واللويني: أبو لثمان بن لمرو بن حبر اجلاحظ، حتقيق: لوـد  (1)

 27/ 2م، ل 1998، 7لوة اخلاجنل، القاهرة،  مم
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 .حبث  اوأل:: سلوب  اوأم  ندد اندثة  لانحبغايينامل

لنقسم المالم يف اجلملة العربية إىل قسمني هما اخلرب واإلن اء، فاخلرب هـو  

المالم الذي حيلمه الصـدق والمـذب، واإلن ـاء هـو المـالم الـذي   حيلمـه        

الصـدق أو المـذب لذابـالا ألن مضــمون المـالم   حيصـه و  للحقــق إّ  إأا      

 (1)ال أي: إن مدلولال ملوق  للا النطق بالبلفظ  ب

ولنقسم اإلن اء إىل قسمني، إن اء طليب وإن اء غري طليب، والذي لعنـا  

 بال الدرس الوالغل اإلن اء الطليب  خلصاصال بعدد من الد    الوالغية.

ــا غــري حاصــه وقــ  الطلــ        ــا لســلدلل مطلوب واإلن ــاء الطلــيب وهــو م

النداء، ومر، النهل، اللمل، ا سلفهام، لنحصر يف مخسة أنوات وهل: األو

فلن  بلمر أو بنها أو بسل  ولذلن مسي  إن اليةا ألنهـا بطالوـن أن بن ـ     »

شيئا باألمر، أو النهل، أو ا سلفهام، فليس واحد من ألن إّ  وأن  مطال  

 (2)«معال أن بفعه شيئا، من أ ه ألن مسوا هذا األسلوب أسلوب اإلن اء

 ،أسـلوبا مـن األسـالي  اإلن ـالية     - كمـا مـر آنفـا   –ر ولعد أسلوب األمـ 

 .والنحوي واألصولل اليت حظي  مبزلد من العنالة يف الدرس الوالغل

واختــذ أســلوب األمــر لنــد كــه مــن النحــاة، والوالغــيني، واألصــوليني،   

مفهوما بقارب يف  ها  وبوـالن يف  هـا  أخـر ، ولنـا أن نقـدم أو  لألمـر       

 كما  اء  بال معامجنا. 

                                     
 هــ ، 1423( 1بـريو ،  / )  –صـرلة  ،  / اململوـة الع 3/162از للعلـوي  لنظر: الطر (1)

فـن الوالغـة:   ( ، و3،  / دار اجليه بريو ،  : )1/56واإللضاح للاطي  القزولل 

 .105م، ص2006لود القادر حسني، دار غرل ، القاهرة، مصر، )د.  (، 

 فلسفة الوالغة العربية، للم املعانل: حلمـل مـرزوق: دار الوفـاء، اإلسـمندرلة،     يف (2)

 ص179،.  2004، 1مصر،  
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ومعانيهـا ب ـمه: الطلـ ،     ،معنـا األمـر والطلـ    للا لد  مادة )أمر( ف

وقـد ورد    (1) الل اور، الو لة، المثرة، احلا  وال ـلن، العالمـة، العجـ    

 حتمـه معـانل   ،مادة )أمـر( يف القـرآن المـرلم يف ٍـاٍن وأربعـني ومـاليت موبـع       

اللنزلـه لـلبل   ورو  الفريوزآبـادي أن األمـر يف    (2)خمللفة حس  سياق اآللـا . 

وملعــددة منهــا الــدلن والملــاب وو ــوب العــذاب وكمــا   ،للـا معــان كــثرية 

و اء األمـر يف اللنزلـه با سـم و ـاء بلفـظ املابـل و ـاء         (3)القدرة واإلبدات.

 وهـــل بلفـــظ املضـــارت، أمـــا بصـــيغة األمـــر فلـــم لـــل  إ  يف أربعـــة موابـــع.

 ، 17، ولقمان: 132، وطال: 199، 145األلراف: 

أن اأمـزة واملـيم والـراء بــلبل للـا مخسـة أصـو ، وهـل: األمــر        و ـاء " 

واحد األمور، واألمر نقيض النهل، واألَمر بفلا امليم مبعنـا النمـاء والربكـة،    

 (4)واألمر مبعنا امَلْعَلم واإلمر بمسر اأمزة، مبعنا العج .

فلما األمر واحـد األمـور فمنـال قـوأم: هـذا أمـر ربـيلال وأمـر   أربـاه،          

 املثه: أمر ما أبا بن.ومنال 

 :اخلثعمل مدركة بن أنس وقو  ال الر

                                     
م. 1970، 1املعجم المـوري: جممـع اللغـة العربيـة، دار الملـ  العلميـة، بـريو ،          (1)

 مادة: )أ م ر(

ــاقل، دار احلــ      (2) ــد الو ــ اد لو ــرآن المــرلم: حممــد ف ــاظ الق دلث، املعجــم املفهــرس أللف

 .م. مادة )أمر(2002، 1القاهرة،  

بصــالر أوي اللمييــز: الفريوزآبــادي، حتقيــق: حممــد للــل النجــار، االلــس األللــا    (3)

 ، مادة: )أ م ر(.هـ 1385لل ئون اإلسالمية، القاهرة، )د. (، 

، 3مقاليس اللغة: أبو احلسن ألد بن فارس بن زكرلا، مملوة اخلـاجنل، مصـر،     (4)

 )أ م ر(.مادة م.1981
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ــَواحٍ   ــِة ِأي َصــ ــا ِإَقاَمــ ــُ  َلَلــ  َلَزْمــ
 

ــْودُ    ــْن َلُســـ ــوُِّد َمـــ ــا ُلَســـ ــٍر َمـــ  (1) ألْمـــ
 

وقالوا يف األمـر أومـر    ،احلادثة :ولقو  ابن منظور يف لسان العرب: األمر

ومنـال قـوأم يف    (2)وهو معروف نقيض النهـل.  ،وُمْر ونظريه كه وخذ منال شيئا

امل ورة: أمر  فالنا أمره أي: أشر  لليال مبا لنوغل لليـال مـن اخلـرب، وُمرنـل     

 مبعنا: أشر للّل ولليال قو  درلد بن الصمة: 

 َأَمـــــْرُبُهُم َأْمـــــِري ِبُمْنَعـــــَرِل الل ـــــَو 
 

 (3) َفَلْم َلْسَلوينوا الّنْصَا إّ  ُبَحا الَغـدِ 
 

م: افعه كذا وفعلال أَمر بالفلا وأمره إلاه وأما األمر نقيض النهل: فنحو قوأ

للمر أمرا وإمارا فلمترا أي: قوه أمره. بقو  العـرب: أمربـن أن بفعـه، وللفعـه     

وبلن بفعه، واملعنا وقع األمر بهذا الفعه فالواء يف )بلن بفعه( لإللصـاق، ومـن   

 َوُأِمْرَنا﴿ قا : أمربن للفعه فقد أخرب بالعلة اليت وقع أا األمر ومنال قولال بعاىل:

 (4)[ أي أمرنا لإلسالم.71]األنعام:  ﴾ال َعاَلِمنَي ِلَربِّ ِلُنْسِلَم

وأما األمر مبعنا النماء والربكة ففعلال بالمسر ور ه َأِمر لقوه لليـال املـا ،   

وامرأة أِمـرةا أي: مواركـة للـا زو هـا، وقـد َأِمـر ال ـلءا أي: كثـر بقـو           

ومـن أمـر فـّها أي: مـن كثـر فـّه        العرب: ال رِ أمـر، وبقـو : مـن قـه أ ،    

  (5)خصمال وغلوال. وأِمر القوم وأِمرا بنو فالن أي: كثروا.

                                     
 مادة )أ م ر(.املر ع السابق:  (1)

 مادة: )أ م ر(.لسان العرب،  (2)

 مادة: )أ م ر(.أساس الوالغة،  (3)

 مادة: )أ م ر(.لسان العرب،  (4)

 بــال اللغــة وصــحاح العربيــة: إمساليــه بــن لــاد اجلــوهري، حتقيــق: ألــد لوــد   (5)

 ة: )أ م ر(.مادم. 1984، 3الغفور، دار العلم للماللني، بريو ،  
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وقا  األصمعل: بقو  العرب: خري املـا  سـمة مـلبورة أو مهـرة مـلمورة.      

  (1)وهل المثرية الولد املواركة.

 :أما األمر مبعنا امَلْعلم والعالمة فمنال األمارةا أي العالمة وآمار الطرلقو

ملـــال، لقـــا   علـــ  بـــيل وبينـــن مولـــدا وأمـــارا، ووقلـــا وأ ـــال، قـــا   معا

 األصمعل: األمارة العالمة بقو  ا عه بيل وبينن أمارة وأمارا قا  ال الر: 

ــاِر فإنَّهــــا   إَأا َطَلَعــــْ  َشــــْمُس النَّهــ
 

 (2) أمــــاَرُة َبْســــِليمل َلَلْيــــِن َفســــل مل 
 

مليم أي: لج  ومنال قولال بعاىل: أما األمر مبعنا العج  فمنال أمٌر أِمٌر بمسر او

  [ أي: لجوا.71] المه :  ﴾ِإْمًرا َشْيًئا ِ ْئَ  َلَقْد َأْهَلَها ِلُلْغِرَق َأَخَرق َلَها َقاَ ﴿

آبادي أن األمر لفظ لام لألفعا  واألقوا  واألحـوا  كلـها،    ولروي الفريوز

 ﴾ِبَرِشيد  ِفْرَلْوَن َأْمُر َوَما ِفْرَلْوَن ْمَرَأ َفابََّوُعوا َوَمَلِئاِل ِفْرَلْوَن ِإَلا﴿ومنال قولال بعاىل: 
وللبل يف اللنزله للا معان كثرية ملعـددة منهـا: الـدلن، والملـاب      ،[97] هود: 

 (3).وو وب العذاب وكما  القدرة واإلبدات وغري ألن

 ،وملاص د    األمـر يف اللغـة أنـال لـلبل مبعنـا طلـ  حـدومح ال ـلء        

 ،ومبعنـا المثـرة   ،ومبعنـا الل ـاور   ،مـارة والعالمـة  ومبعنا الو لة ومبعنـا اإل 

 ،ويف اللنزلـه مبعنـا الـدلن والملـاب     ،ومبعنا العجـ   ،ومبعنا احلا  وال لن

 وو وب العذاب والمثرة واإلبدات وكما  القدرة.

لرفـال اجلر ـانل بقولـال: "هـو     ، كما األمر يف اصطالح النحولنيولقد  اء 

لطل  بال الفعه من الفاله احلابر. ولقا   قو  القاله ملن دونال افعه. أو هو ما

دون المالم كمـا يف أمـر    غة املاصوصةيحصولال بالصمنال األمر بالصيغةا ألن 

                                     
 مادة: )أ م ر(.مقاليس اللغة:  (1)

 مادة: )أ م ر(.املر ع السابق:  (2)

 39بصالر اللمييز: ص  (3)
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ولرفال الزخم ري بقولال: "هـو الـذي للـا طرلقـة املضـارت للفالـه        (1)الغال .

ــدة فلقــو  يف بضــع: بــع ويف      ــزت الزال املااطــ    ختــال  بصــيغلال إ  أن بن

رفال ابـن احلا ـ  بقولـال: صـيغة لطلـ  بهـا الفعـه مـن         ول (2)بضارب بارب.

ولرفال لواس حسن يف كلابال النحو  (3).الفاله املااط  حبذف حرف املضارلة

و  لمون أمرا إ  إأا كـان صـادرا    ،الوايف بقولال: األمر معناه طل  فعه شلء

 (4)ممن هو أللا در ة إىل من هو أقه منال.

اخلطيـ  القـزولل يف اإللضـاح بـلن     فقـد لرفـال    أما يف اصطالح الوالغينيو

: "واألظهر أن صيغلال من املقرتنة بالالم حنـو: ليحضـر حممـد، وغريهـا     فيال قا 

حنو: أكرم لمرا موبولة لطل  الفعه اسلعالءا للوادر الذهن لنـد مسالهـا   

الفلـاح فيـود يف    ولرفال بسيونل لود (5)،إىل ألن وبوق  ما سواه للا القرلنة"

 ابقولـال: "هـو طلـ  حصـو  الفعـه للـا  هـة ا سـلعالء        كلابال للم املعـانل  

حيث لمون مـن األللـا إىل األدنـا، فـاألللا لطلـ  ممـن هـو دونـال حصـو           

 (6)وحتقيقال ولوعثال لليال وحيثال". ،الفعه

                                     
اللعرلفا : أبـو احلسـن ال ـرل  بـن للـل اجلر ـانل احلنفـل، دار الملـ  العلميـة،           (1)

 40م. ص 2000، 1بريو ،  

ــار اهلل    (2) ــم  ـ ــو القاسـ ــري أبـ ــراب: الزخم ـ ــنعة اإللـ ــه يف صـ ــد املفصـ ، حتقيـــق: حممـ

 307م. ص 2001، 1لوداملقصود حسن حممد، دار الملاب املصري، القاهرة،  

 267م. ص 1979، 4شرح المافية ال افية: ابن احلا  ، دار المل  العلمية، بريو ،   (3)

 366/ 4، )د. (، ل13النحو الوايف: د.لواس حسن، دار املعارف، القاهرة،   (4)

، 1الغة، اخلطي  القزولل، دار الملـ  العلميـة، بـريو ،     اإللضاح يف للوم الو (5)

 108م. ص 2003

 م.  1987الفلاح فيود، مملوة وهوة، القاهرة، )د. (،  للم املعانل: بسيونل لود (6)
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فمفهوم األمر لند النحولني والوالغـيني لعـل طلـ  حصـو  الفعـه للـا       

املضـارت املقـرون   هل: فعـه األمـر و   هة ا سلعالء واإللزام، وصيغال لندهم 

ــر، و        ــه األم ــن فع ــ  ل ــدر النال ــر، واملص ــه األم ــم فع ــر، واس ــالم األم زاد ب

  (1)اخلرب إأا و د  قرلنة بد  فيال للا األمر.النحوليون 

ول كد أكثر النحولني للا أن الصورة األوىل هل األساس، وأنها ملخوأة 

) ( يف النهـل،   من الثانية، فحق األمر أن بلزمال الالم إلفادة معناه فلمون مثه

و)مل( يف النفــل، ولمــنهم ملــا حــذفوا أحــرف املضــارلة اســلغناء لنهــا بد لــة   

احلا ، وختفيفا لمثرة ا سلعما ، حذفوا  م األمـرا ألنهـا لاملـة، وبالفعـه     

بعد حذف أحرف املضارلة مل ُلعد معربا، فال لدخه لليـال العامـه، فـإأا أمـر     

  (2)ا حذف  للضرورة.باملضارت لاد  إليال الالم ولمل ، ورمب

وقد لنوب ا سم لن فعه األمرا ألن فيـال معنـاه، فيعامـه معامللـال سـواء      

أكان ألن ا سم جيري للا الفعه كمـا يف املصـادر أم   جيـري لليـال كلمسـاء      

وإىل ألن أشار بعض النحولني  ،األفعا ، وقد بد  األخوار للا األمر بقرلنة

ولقدوا لـال فصـو  يف كلـوهم أغفـه بعـض       ،القدماء من أمثا  سيوولال، واملربد

 ومل لهلموا بال. ،ما  اء فيها املللخرون

صـيغ األمـر لنـد كـه مـن النحـاة والوالغـيني أنـال لـلبل          ما مر من فملاص 

للا األشهر بصيغة افعه أو للفعه أو املصدر النال  لـن الفعـه واسـم الفعـه     

 وكذلن اجلمه اخلربلة الدالة للا األمر.

                                     
اهلل بن ألد بن قدامة، اململوـة السـلفية، القـاهرة،     روبة الناظر و نة املناظر: لود (1)

 98هـ ص 1387)د. (، 

فصــه: موفــق الــدلن أبــل الوقــاء بــن لعــيش املوصــلل، دار الملــ  العلميــة، شــرح امل (2)

 59م. ص 2001، 1بريو ،  



 

 

146 
 موازنة " بالغية " دراسة الرسالة بناء يف ودوره األمر أسلوب

 منرية بن  مرلل بن راشد الزهرانلد. 
 

لدارسة من  وان  خمللفة ااألمر ب والوالغيون مجلةولون بناو  النحولقد 

مـا  فيبيد أن النحولني ألطوا مزلدا من ا هلمـام جلانـ  اللفـظ،     ة،ود لا لفظ

قــد  ــرل األمــر مــن  ، وألطــا الوالغيــون مزلــدا مــن ا هلمــام جلانــ  املعنــا 

 مقلضا الو وب إىل معان بالغية بفهم من سياق المالم وقرالن األحوا .

: الذي للا طرلقة املضارت للفاله املااطـ   للا أنالفعه األمر ُحدَّ  وقد

   ال  بصيغلال إ  أن بنزت الزالد فلقـو  يف )َبَضـُع(: َبـع ويف )ُبضـاِرُب(:     

وحنوهـا ممـا أولـال ملحـرك فـإن سـمن زد ا        ،باِرْب ويف )بدحرل(: دحـرل 

ــق       ــرب ويف بنطل ــرب: اب ــو  يف بض ــه فلق ــزة وص ــاكن هم ــدل بالس ــئال بول  ل

وبسلارل انطلق واسلارل واألصه يف ُبم رم: ُب كرم كـ بـدحرل فعلـا ألـن    

 (1)خرل أكرم.

ولقو  ابن لعيش يف شرحال للمفصه: "اللم أن األمر معنـاه طلـ  الفعـه    

بصيغة خمصوصة، ولال ولصيغلال أمساء حبسـ  إبـافابال فـإن كـان مـن األللـا       

وإن  ،قيـه لـال طلـ     وإن كـان مـن الـنظري إىل الـنظري     ،إىل من دونال قيه لال أمـر 

زت بنـ دلاء وأمـا صـيغلال فمـن لفـظ املضـارت       كان من األدنا إىل األللا قيه لال

فإن كان ما بعد حرف املضارلة ملحركا أبقيلـال للـا حركلـال     ،حرف املضارلة

ويف بسره : سرِه ، ويف ُبرد: ِرد ويف بقوم:  ،بدحرل دحِرل حنو قولن:

وبلـن   ،رة املنات النطق بالسـاكن ُقْم وإن كان ساكنا أبي  بهمزة الوصه برو

اأمزة بمون ممسورة  للقاء الساكنني إ  أن لمون الثالث منـال مضـموما فإنـال    

لضم ابوالا لضملال وكراهية اخلرول من كسر إىل بم، واحلا ز بينهما سـاكن  

 .غري حصني، فهو كال حا ز

                                     
 349املفصه يف صنعة اإللراب، ص  (1)
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إن  و  يف األمـر بابعـة لثالـث املسـلقوه    والموفيون لذهوون إىل أن همـزة األ 

و  لفعلــون ألــن يف  ،وإن كــان ممســورا كســربها  ،كــان مضــموما بــمملها 

فـإن   ،لئال لللوس األمر بإخوار امللملم لن نفسال حنو: اللـم وأللـم   ااملفلوحة

حـذف  حـرف املضـارلة مـن أمـر احلابـرل قيـه لمثربـال يف كالمهـم           َمقيه ولِـ 

اب ألن الغــرض مــن حــرف املضــارلة الد لــة للــا اخلطــ       افــرثروا ختفيفــال 

وألنال رمبا  ،وحضور امللمور وحابر احلا  لد ن للا أن امللمور هو املااط 

فـإن قيـه ومل كـان لفـظ      ،اللوس األمر باخلرب لو برك حرف اخلطاب للا حالال

األمر من املضـارت دون غـريهل قيـه: ملـا كـان زمـن األمـر املسـلقوه، ُأخـذ مـن           

 (1).اللفظ الذي لد  لليال وهو املضارت

بن لعيش يف شرح املفصه: وقولال واألصه يف ُبمرم: ُب ك رم األضا ولقو  

كـــ)بدحرل( كلنــال  ــواب دخــه مقــدر كلنــال قيــه مل قــالوا يف األمــر مــن بمــرم  

وخترل ونظالرهما: أكرم وأخرل بهمزة مقطولة مفلوحة و   اءوا فيال بهمزة 

الوصه لسمن ما بعد حرف املضارلة كما فعلوا يف بضرب وخترل حني سـمن  

 حرف املضارلةل ما بعد 

فاجلواب: إن األصه ُب كرم بهمزة مفلوحة بعد حرف املضارلة وألـن أن  

املابل أكرم وأخرل بهمزة اللعدلة للا وزان دحرل فاأمزة بإزاء الـدا  فـإأا   

ــ كرم، حنــو     ــاس ب ــال للمضــارت زد  يف أو  حــرف املضــارلة وكــان القي رددب

بل من غـري حـذف شـلء    بدحرلا ألن حرف املضارلة إمنا لزاد للا لفظ املا

منال إ  أنهم حذفوا اأمزة من أولال كراهية ا لمات همزبني يف فعـه املاـرب لـن    

ليجـري الوـاب للـا منهـال      انفسال حنو أأكرم ثم للوا لليـال سـالر املضـارلة   

                                     
 290-289/ 4شرح املفصه، ل (1)
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وإن  ،ونعد وألـد  ،وبعد و   لل  كما فعلوا ألن يف لعد ،واحد يف احلذف

مر  منـال حـذف  حـرف املضـارلة وإأا زا      مل لقع الواو بني لاء وكسرة وإأا أ

أحـدهما:   حرف املضارلة لاد  اأمزة فقل  أكرم وأخرل وألـن ألمـرلن:  

واآلخــر: أنــال ملــا حــذف حــرف ، أن املو ــ  حلــذفها قــد زا  وهــو حــرف املضــارلة

 (1).املضارلة وكان ما بعده ساكنا احليف إىل همزة الوصه كان رد ما حذف منال أوىل

كلابال النحو الوايف لن فعه األمـر: هـو كلمـة بـد       ولقو  لواس حسن يف

وهـذا املعنـا مطلـوب حتقيقـال يف زمـن       ،بنفسها للا أمرلن جملمعني هما معنـا 

 َأْهَلـالُ  َواْرُزْق آِمًنـا  َبَلـًدا  َهَذا اْ َعْه َربِّ ِإْبَراِهيُم َقاَ  َوِإْأ﴿مسلقوه كقولال بعاىل:

بـد يف   و  ،[126: الوقـرة ] ﴾ ال ـرِخرِ  َوال َيـْومِ  اِلِبالل ـ  ِمـْنُهم  آَمـنَ  َمْن الثََّمَراِ  ِمَن

 ،فعه األمر أن لـد  بنفسـال مواشـرة للـا الطلـ  مـن غـري زلـادة للـا صـيغلال          

فمثه للارل ليس فعه أمر بـه هـو مضـارت مـع أنـال لـد  للـا طلـ  حصـو           

الـيت يف   ،ألن الد لـة للـا الطلـ   ـاء  مـن  م األمـر       اشلء يف املسـلقوه 

 الفعه نفسها.أو    من صيغة 

وقد لمون الـزمن يف األمـر للمابـل إأا أرلـد مـن األمـر اخلـرب كـلن لصـ           

بعد احلـرب موقعـة شـارك فيهـا، فيقـو : صـرل  كـثريا مـن األلـداء.            نديٌّ

فلجيوــال: اقلــه و  لــوم لليــن وافلــن بهــم فــإن اهلل معــن فــاألمر هنــا مبعنــا: 

للوـار األو  دالمـا يف   فلم  وقلل  واملعو  لليال من ألن هو القرالن فلـها ا  

 (2)هذه املسللة وغريها.

أما صياغة فعه األمر فيصاغ مـن املضـارت حبـذف حـرف املضـارلة حنـو:       و

ألظــم ونعظــم ولعظــم وبعظــم فهــذه أفعــا  مضــارلة فعنــد صــياغلها لألمــر،  
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وألضـا األفعـا : أبصـا  ونلصـا ،      ،ونقـو  َلظ ـم   ،حيذف حرف املضـارلة 

ند صياغلها لألمر بقـو : بصـا  حبـذف حـرف     وللصا ، بلصا  مضارلة فع

وإأا كــان املضــارت ســاكن الثــانل حنــو: لنلصــر ولســلغفر ولنطلــق     ،املضــارلة

فإن حرف املضـارلة حيـذف مـع زلـادة همـزة وصـه يف أولـال فلقـو :          ،ولمرم

 (1)وإمنا  لء باأمزة لئال لولدأ بالساكن. ،انصر واسلغفر وانطلق وأكرم

إأ احلروف  اه لليال الالم وبلزمالا إلفادة األمرو"األصه يف األمر أن بدخ

) ( يف النهـل، و)مل( يف النفـل إ  أنهـم يف    مثههل املوبولة إلفادة املعانل، 

وختفيفــا لمثــرة  ،أمــر املااطــ  حــذفوا حــرف املضــارلةا لد لــة احلــا  لنــال  

والفعـه بـزوا     ،ألنهـا لاملـة   ابـالم األمـر   اا سلعما ، وملـا حـذفوه مل لـلبو   

ملضارلة منال خرل لـن أن لمـون معربـا فلـم لـدخه لليـال العامـه فمـن         حرف ا

وإن  وهو فعه ما مل ُلسّم فاللال إأا أمر  بال لزملال الالم ،ألن ما ليس للفاله

 .ألن هذا الفعه قد حلقال اللغيري حبذف فاللال وبغيري بنيلال اكان خماطوا حابرا

وإأا  ،افـا بـال  فلم حتذف منال الالم ألضا وحرف املضارلة لـئال لمـون إ ح   

فلــذلن بقــو :  اوز مــع الغالــ  أوىلجيــفــل   ،مل جيــز احلــذف مــع املااطــ 

وكذلن لو كان األمر لغال  أو ململم. مل لمـن  ، للضرب لا زلد وليضرب هو

وألـن مـن قوـه أن حـرف املضـارلة       ،بد من الالم حنو: ليقم ولياـرل وألقـم  

ضـارلة و ـ  اإلبيـان    وإأا لـزم حـرف امل   ،للزم هنا للد لة للا املقصود منـال 

وكان احمله قابال من حيث كان معربا ملا فيال مـن   ،إلفادة معنا األمر بالم األمر

 (2).زموا بهالورمبا حذفوا هذه الالم يف ال عر وال ،حروف املضارلة

                                     
ــد    (1) ــني لو ــن أم ــايف: أ  ــة للــ   الصــرف الم ــل، دار اللوفيقي ــاهرة،  الغ ، 5رتامح، الق
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 موازنة " بالغية " دراسة الرسالة بناء يف ودوره األمر أسلوب

 منرية بن  مرلل بن راشد الزهرانلد. 
 

 (1)كقو  ال الر:

 َفُلْضــِحل َصــرلًعا مــا ُبجيــُ  ِلــدْلَوة  
 

 الَـ َد ْنمَـ  عَنالل ولسـمَ ع الّدِمْسو  ُب
 

زلمـلم أن أمـر احلابـر أكثـر مـن أمـر الغالـ  حلـا دلـ            َمقيه: ولِـ  فإن

ألن الغالــ  لوعــده لنــن إأا أرد  أن بــلمره أمــر    :احلــا  إىل ختفيفــالل قيــه 

قـم. و    :احلابر أن ل دي إليـال أنـن بـلمره، حنـو قولـن: لـا زلـد قـه لعمـرو         

إىل أمر  ألنن حتلال يف أمر الغال  افمان أكثر ،حتلال يف أمر احلابر إىل ألن

 ،ومما ل كد لندك قوة احلابر ،و  للزم من أمر احلابر أمر الغال  ،احلابر

الغال  أنن   بلمر الغال  باألمساء املسما بها الفعـه يف األمـر حنـو:     لالوغلو

وأـذا املعنـا غلـ  بـمري احلابـر بـمري        اوغريهـا  ،صال ومـال وإلـال ودونـن   

وإأا صــاغوا أمــا امســا  ،الغالــ  فلقــو : أنــ  وهــو فعللمــا و  بقــو  فعــال

كاللسمية صار للا لفظ احلضور حنو: قولن أنلما فعللا و  بقو : هما فعـال  

  (2)فالرفال.

وبناولوا أمر الفاله املااط  باحلرف إأ قـالوا: "وقـد  ـاء قلـيال أن لـ مر      

ــاِل الل ــاِل ِبَفْضــِه ُقــْه﴿ الفالــه املااطــ  بــاحلرف ومنــال قــراءة الــنيب    َوِبَرْحَمِل

[ باللــاء يف فليفرحــوا 58]لــونس:  ﴾َلْجَمُعــوَن مِّمَّــا َخْيــٌر ُهــَو َفل َيف َرُحــوا ِلَنَفِوــَذ

وهـو   ،وقا  ابن لعيش: قد بقدم القو  أن أصه األمر أن لمـون حبـرف األمـر   

الالم فإأا قل : ابرب فلصلال للضـرب وقـم أصـلال لـلقم كمـا بقـو  للغالـ         

وقـد   ،و لد لة احلا  لليـال ليضرب زلدا وللذه  هند غري أنها حذف  ختفيفا أ

                                     
ــة ص    (1) ــاله الوغدادلـ ــان يف املسـ ــ  حطـ ــران بنـ ــ  لعمـ ــال   469الويـ ــال قولـ ــاهد فيـ وال ـ
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اآللـة  وهـل    اء  للا أصـلها شـاأة فمـن ألـن القـراءة املعـزوة إىل الـنيب        

وأنـس بـن    ،وأبـل بـن كعـ     ،وقرأ بها ألضا لثمـان بـن لفـان    ،باللاءالسابقة 

ــن ــال  ،مال ــال: "لللخــذوا مصــافمم" أي: خــذوا     ورو  لن يف بعــض غزواب

فلصـه األمـر أن لمـون بـالالم      (1)مصافمم وإمنـا أدخـه الـالم مرالـاة لألصـه.     

ولد لـة  ، وقـد حتـذف لنـد أمـر الفالـه املااطـ  لللافيـ         ،أي:  م األمر

 احلا  للا األمر وقد بلبل شذوأا للا أصلها.

الـذي   ،الوالغيون يف اسلعما  صيغ األمر يف غـري موبـعها األصـلل    و دَّ

ــال ــون ،واللمــدوا للــا الســياق وقــرالن األحــوا    ،وبــع  ل  واهــلم الوالغي

كذلن باحلدلث لن هـذه املعـانل وجتليلهـا والم ـ  لـن دقالقهـا ومزالاهـا يف        

فالعالقة بني األمر واإلباحة هـل   ،وا كذلن يف اللماس العالقا و د  ،اللعوري

ألن األمــر إأن مقيــد والعالقــة بــني األمــر واللهدلــد، شــوال  ااإلطــالق واللقييــد

 (2).االلضاد وبني األمر واإلهانة واللزوم وهمذ

بقـدر مـا حفلـوا بمـالم      ،لما بالنسوة لمالم النفس فلم حيفه بال الوالغيونف

حيــث الوالغــة لنــدهم فصــاحة المــالم مــع مطابقلــال ملقلضــا احلــا ،  االلفــظ

وأسـرار   ،والغرض لندهم من الوالغة هـل ُبعـنُي للـا معرفـة القـرآن المـرلم      

وهل بنمل  ،زهاللعوري فيال والو ود احمللملة جلملال وبراكيوال وبعض أسرار إلجا

وبسالد للا اخليـار المـالم املناسـ  للمواقـ  املناسـوة       ،ملمة اللذوق الفل

وهـذا سـر    ،والوصو  إىل املعنـا املقصـود مـن أقـرب طرلـق بوبـوح ومجـا        

 اهلمامهم بمالم اللفظ.
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وللوقوف للا بعـض األغـراض االازلـة لألمـر لنـد الوالغـيني نلحـظ أنـال         

ق المــالم وظروفــاُل وليســ  هــذه    بفهــم مــن ســيا   ،ألغــراض أخــر   ــرل 

 ألن ظروف المالم كثرية وملنولة ومنها: امما حتصا ،األغراض

  الدلاء:

ــ ــا ،       ف ــرت، وا بله ــنوف اللض ــه ص ــة بم ــر احململ ــيغة األم ــن ص ال أرقَّ م

 َربِّ َوَقــاَ ﴿ والر ــاء، وا ســلمانة مــن املالــوق للاــالق فمنــال قولــال بعــاىل: 

 َصــاِلًحا َأْلَمـهَ  َوَأْن َواِلـَديَّ  َوَلَلــا َلَلـلَّ  َأْنَعْمـ َ  ال ِلــل َنِنْعَملَـ  َأْشـُمرَ  َأْن َأْوِزْلِنـل 

   لسلدر لط  الرسو ، ومل جيد كع  بن زهري أسلوًبا[ 19]النمه:  ﴾َبْرَباُه

 وأجنع من أسلوب األمر املسلسلم اآلل : ،بال أرق

 َمهــاًل َهــداَك ال ــذي َألطــاَك ناِفَلــَة الـــ
 

ــواليٌظ   ــا َمــ ــُقرآِن فيهــ ــيُهـــ  (1) َوَبفصــ
 

 لقو  السيوطل: " وقولال: )هداك الذي ألطاك نافلة القرآن( دلـاء للـنيب   

وهو أبلغ من  –صلا اهلل لليال وسلم  –وإن كان لفظال للا املابل كما بقو  

 (2) صيغة الطل  " .

 للمل:ا

حملادثــة األطــال ، والومــاء للــا الــدلار نصــي  واف  مــن أســلوب األمــرا 

ة النفسية والعاطفيـة أكثـر بـلماًل لنـد املللقـل، للـا حنـو مـا         وفيال بصوا الوظيف

 متناه امر  القيس وسط الطلو  اخلربة هنا:

 َوهــه َلِعمــْن َمــن كــان يف الُعُصــِر اخلــالل   أ  ِلــْم َصــَواحًا أّلَهــا الّطَلــُه الَوــالل

                                     
دلوان كع  بـن زهـري، شـرح: للـل حسـن فـالور، دار الملـ  العلميـة، بـريو ،           (1)
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 وهه لعمن من كـان أحـدمح لهـده   
     

 (1)ثالثـــــني شـــــهرا يف ثالثـــــة أحـــــوا ل 
 

 و، وهـ «نعم»الملمة حتية لند العرب، كلنال ملخوأ من  وقولال: لم، هذه

والعصـر:  فعه أمر، وصواحا: ظرف. وقولال: وهه لعمن: اسلفهام انمـاري.  

، لغة يف العصـر، وهـو الـدهر. وثالثـة أحـوا : بعاقـ  أحـوا  املنـا          بضملني

 (2) لليال.

 اللهدلد:

اآلمـر،   وبارة للاذ أسلوب األمر شحنة انفعالية ملعاظمة يف نفس املـلملم 

ولمون أسلوب األمر أقو  رادت، وألظـم منـذر مهـدد، مـع مـا يف هـذا وأاك       

 َمِصرَيُكْم َفِإنَّ َبَملَُّعوا ُقْه﴿ :حنو قولال بعاىل من نذر الساط، وولال  املصري:

ُهـَو َوِليـٌد ِلل ُمْ ـِرِكنَي    [. قـا  الطـاهر بـن لاشـور: "     30]إبـراهيم:   ﴾النَّـار  ِإَلا

ِبَلْن َلا َلْغَلر وا ِبَسَلاَمِلِهْم َوَأْمِنِهْم َبْنِويًها َلُهْم َلَلا َأنَّ َأِلـَن َمَلـاٌت َقِليـٌه    َوِإْنَذاٌر َلُهْم 

َلَلْيـاِل الصَّـَلاة    -َزاِلٌه، َفَلك َد َأِلَن ال َوِليَد ِبَهِذِه ال رَلِة، َمَع ِإْدَمـاِل َبْسـِلَيِة الرَُّسـو    

اِل ِمَن النِّْعَمـِة َوالدََّلـِة، َكَمـا َد َّ َلَلْيـاِل اللَّف ِرلـُع ِفـل       َلَلا َما َلَلَطاَوُلوَن ِب -َوالسََّلام

 . (3) "َقْوِلاِل َفال َبْحَسَونَّ الل اَل ُمْاِلَ  َوْلِدِه ُرُسَلاُل

 اللحدي واللعجيز:

لنللمـه اللعجيـز يف   ، ووألسلوب األمـر مواقفـال احلامسـة امللحدلـة املعجـزة     

 ُدوِن ِمـن  َبْدُلوَن ال ِذلَن ُشَرَكاَءُكُم َأَرَأْلُلْم ْهُق﴿ هذا ا سلعما  القرآنل الفرلد:

                                     
حتقيــق: حممــد أبــو الفضــه إبــراهيم، دار املعــارف، القــاهرة،  دلــوان امــرل القــيس،  (1)

 27، )د. (، ص5 

لنظر: شرح ال واهد ال عرلة يف أمـا  الملـ  ال ـعرلة، حممـد حسـن شـراب،  /        (2)

 . 289ص 2،ل2007م سسة الرسالة 

 .  1984، الدار اللونسية للن ر13/245اللحرلر واللنولر للطاهر بن لاشور (3)
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 ِكَلاًبـا  آَبْيَنـاُهمْ  َأْم السََّماَواِ  ِفل ِشْرٌك َلُهْم َأْم ال َلْرِض ِمَن َخَلُقوا َماَأا َأُروِنل الل اِل

 [40]فاطر:  ﴾ مِّْناُل َبيَِّن   َلَلا َفُهْم

م أن هـذه األصـنام لـا زة،    أرونل: أمر لللعجيز، فحواه: إأا كنلم للمل

فميــ  بعوــدونهال وإن وقــع لمــم بــوهم أن أــا قــدرة مــا بو ــال مــن الو ــوه، 

ويف هــذا  (1)فــلرونل بلــن القــدرة املزلومــة: أهــل يف األرضل أم يف الســماءل  

إفحــاما ألنهــم لــن لســلطيعوا أن لثولــوا شــيًئا خلقلــال األصــنام، فيمــون األمــر   

رتكيـ  أقـو  وأبلـغ يف انلفـاء قـدرة      اللعجيزي لـن طرلـق هـذا ا سـلعما  وال    

 اخللق لن األصنام من جمرد النفل.

 اللايري:

 ولنللمه رقل أسلوب األمر يف قو  ال الر:

 فعــش َواِحــًدا َأو ِصــْه أخــاَك فِإنــالُ    
 

 (2)ُمقـــــارُف أنـــــ   مـــــّرة وُمَجانوـــــالْ   
 

حنــس يف األمــر بــاللايري مجاليــة الوظيفــة النفســية المامنــة يف احــرتام إرادة  

ط ، احرتاًما لدفع إىل ابوات السلوك األقوم وامل مـه، فهـه لسـلوي مثـه     املاا

ر خماطوال بني أمـرلن: العـيش   ّيَافهو ُل هذا ا سلعما  واسلعما  األمر املواشرل

واحًدا منعزًلا، أو صلة اإلخوان وخمالطلهم مع اللجاوز لمـا لمـون مـنهم مـن     

 إساءا ا فللن   بد منها للا حد قو  اآلخر:

                                     
، 1)مفابيا الغيـ (: الفاـر الـرازي، دار الفمـر، بـريو ،         الموريلنظر: اللفسري (1)

(، الوحر احمليط: حممد بن لوس  أبو حيان األندلسل، حتقيق: لـاد   2/29 م. ) 1981

م 1993، 1ألد لوداملو ود، وللل حممد معـوض، دار الملـ  العلميـة، بـريو ،      

(7/302-303) 

، 1الـدلن العلـوي، دار الثقافـة، بـريو ،      دلوان ب اربن برد، حتقيق: السيد بـدر   (2)

 44م ص1981
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 (1)ل... للا شعث أي الر ا  املهذب اُلم سلوٍق أًخا   بُلمب س ول

يف  ٌنيف الفعــه وإْأ ٌنهــذا، والفــرق بــني اإلباحــة واللاــيري: أن اإلباحــة إأْ 

الرتك، فهو إأنان مًعا. أما اللايري: فهو إأن يف أحدهما مـن غـري بعـينيا ولـذا     

 .(2) زه.ز اجلمع بني ال يئني واإلباحة جتّوّوَجفاللايري   ُل

 اللقرلع واإلهانة:

 ُأْق﴿   أبلغ من اللقرلع واإلهانة اليت للها فعـه األمـر يف قولـال بعـاىل:    

َنَزَلــْ  ِفــل َأِبــل [.. قــا  القــرطيب: " 49]الــدخان:  ﴾ال َمــِرلُم ال َعِزلــُز َأنــَ  ِإنَّــَن

ِقيَه َلاُل: ُأْق ِإنََّن َأْنـَ    َ ْهٍه َوَكاَن َقْد َقاَ : َما ِفيَها َأَلز  ِمنِّل َوَلا َأك َرُم، َفِلَذِلَن

ال َعِزلُز ال َمِرلُم. َوَقاَ  ِلم ِرَمُة: ال َلَقا النَِّوـل  َصـل ا الل ـاُل َلَلْيـاِل َوَسـل َم َوَأُبـو َ ْهـٍه        

َفَقاَ  النَِّوـل  َصـل ا الل ـاُل َلَلْيـاِل َوَسـل َم: )ِإنَّ الل ـاَل َأَمَرِنـل َأْن َأُقـوَ  َلـَن َأْوَلـا َلـَن            

َفَلْوَلا( َفَقاَ : ِبَلِي َشْلء  ُبَهدُِّدِنل! َوالل اِل َما َبْسَلِطيُع َأْنَ  َوَلا َرب َن َأْن َبف َعَلـا ِبـل   

َشْيًئا، ِإنِّل َلِمْن َأَلزِّ َهَذا ال َواِدي َوَأك َرِماِل َلَلا َقْوِماِل، َفَقَلَلاُل الل ـاُل َلـْوَم َبـْدٍر َوَأَأل ـاُل     

رَلُة. َأْي َلُقوُ  َلاُل ال َمَلُن: ُأْق ِإنَّـَن َأْنـَ  ال َعِزلـُز ال َمـِرلُم ِبَزْلِمـَن.      َوَنَزَلْ  َهِذِه ال 

ِِ َواِلاْسـِلْهَزاِء َوال ِإَهاَنـِة َواللَّْنِقـيِص،      َوِقيَه: ُهَو َلَلا َمْعَنا اِلاْسِلْاَفاِف َواللَّـْوِبي

َو َكَما َقاَ  َقْوُم شعي  ل عي :" ِإنََّن َأْي َقاَ  َلاُل: ِإنََّن َأْنَ  الذَِّليُه ال ُمَهاُن. َوُه

 .(3)" [ َلْعُنوَن السَِّفياَل ال َجاِهَه 87َلَلْنَ  ال َحِليُم الرَِّشيُد" ]هود: 

 

                                     
 1/16دلوان النابغة الذبيانل  ص  1

ــر         (2) ــداري للن  ــان،  / ب ــالح ألــد رمض ــانل ، د/ ص ــم املع ــذب يف لل ــر: امله لنظ

 .  89مصر، ص  -واللوزلع

م ، 1964( 2اجلـــامع ألحمـــام القـــرآن للقـــرطيب،  / دار الملـــ  املصـــرلة   )      (3)

16/151   . 
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 امل ورة:

وهذا غرض لطي  ألسلوب األمر، جيعـه فيـال املـلملم املااطـ  م ـارًكا      

لطالعنـا يف سـ ا    إلاه يف الرأي، طالًوا منال امل ورة، و  للزمال بإنفاأهما، كمـا  

 َأَر  ِإنِّـل  ُبَنـلَّ  َلـا  َقـا َ  السَّـْعلَ  َمَعـالُ  َبَلَغ َفَلمَّا﴿ لليهما السالم: –إبراهيم  بنال 

[، قـا  أبوحيـان:   102: ]الصـافا   ﴾َبـَر   َمـاَأا  َفـانُظرْ  َأْأَبُحَن َأنِّل ال َمَناِم ِفل

َحْلًما ِمَن الل ـاِل ِلـَيْعَلَم َمـا ِلْنـَدُه ِمـْن       َوَشاَوَرُه ِبَقْوِلاِل: َفاْنُظْر َماَأا َبر ، َوِإْن َكاَن"

َبَلق ل َهَذا اِلاْمِلَحاِن ال َعِظيِم، َوُلَصوَِّرُه ِإْن َ َزَت، َوُلَوط َن َنف َساُل َلَلـا ُمَلاَقـاِة َهـَذا    

ل  ـُعوِر ِبـاِل َأْصـَعُ     ال َوَلاِء، َوَبْسُمَن َنف ُساُل ِلَما َلا ُبدَّ ِمْنـاُل، ِإْأ ُمَفاَ ـَلُة ال َوَلـاِء َقْوـَه ا    

 .(1)"َلَلا النَّف ِس

 ا للماس: 

ــا ســويه       ــًة لل ــدرًا ومنزل ــ  الصــادر لــن امللســاولني ق وحــني لمــون الطل

 :قو  امرل القيس المندي الللط  للبل ا للماس حنو

ــِز ِ    ــ   ومن ــْن ِأكــَر  حوي ــِن ِم ــا َنْو  ِقف
 

 (2)بنَي الدَُّخوِ  فَحْوَمِه ِبِسقِط الل و 
 

اط  صاحويال، ولطل  منهمـا الوقـوف يف هـذا املمـان العزلـز للـا       هو  ف

نفسالا ليـذرَفا معـال الـدمع قضـاًء حلـق هـذه الـذكر  الغاليـة. وهـو طلـ   ـاء            

لصــاحويال بلســلوب األمــر، وإأا كــان األمــر كــذلن، فإنــال لــراد بصــيغة األمــر    

 لزام.ا للماس   اإللزام واللملي ا ألن خطاب الند ندَّه   لراد بال معنا اإل

 

                                     
بـريو    –الوحـر احملـيط ألبـل حيـان، حتقيـق: صـدقل حممـد مجيـه،  / دار الفمـر           (1)

 . 116ص9ـ ل1420

 7دلوان امرل القيس، ص  (2)
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 اللاييـــر:

 :بلن  لار املااطـَ  بني أمرلن أو أكثر حنو قو  ال الر

 َفَمْن َشاَء َفل َيْوَاْه َوَمـْن َشـاَء َفل َيُجـدْ   
 

 (1)َكَفاِنل َنـَداُكْم َلـْن َ ِميـِع ال َمَطاِلـ ِ    
 

والفرق بـني اللاـيري واإلباحـة: أن اللاـيري     حيث خريهم بني إبيان فعلني، 

بـني ال ـيئني، واإلباحـة جتـّوزه ففـل اإلباحـة إأن بالفعـه وإأن          جيّوز اجلمـع  

 وهذه األغراض قد للداخه بعضها يف اآلخر. بالرتك.

وقفة مو زة مع مجالية من مجاليـا  لغلنـا العظيمـة، وثرالهـا     كان  بلن 

األخاأا إأ   بق  األغراض اليت ل دلها أسلوب األمـر لنـد هـذا احلـد، و      

ها مجيعهاا للعدد الر   واملواق ، وكه ألـن ل كـد    من لواحث أن حييط ب

  بها املثرية.الظمة أسالي  العربية، وغناها يف مجالي
 

*      *      * 
 

                                     
ــاهرة،         (1) ــارف، الق ــرييف، دار املع ــه الص ــن كام ــق: حس ــوحرتي: حتقي ــوان ال ، 3دل

 61)د. ( ص
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إىل   اوأم  يف رلاةنة الويةاة ن ا  ااط ال اة       مجةنيةت سلوب املحبث  انثةني: 

 .ساي مبلى اوأشع ي

 : نص الرسالة موبوت الدراسة 

اهلل بـن   لوـد حـدثنا  بن سليمان بن حممـد النعمـانل،    حدَّثنا أبو  عفر حممد

نا لويـداهلل بـن أبـل    حـدث ليسا بن لـونس،   حدثنالودالصمد بن أبل خدَّاش، 

ليد لن أبل امللـيا اأـذلل، قـا : كَلـ  لمـر بـن اخلطـاب إىل أبـل موسـا          

 أمَّا بعُد:  األشعري:

دِلـل إليـن حبجَّـة،    إأا ُأ فـاف َهم فإنَّ القضاء فرلضة ُمحممة، وُسـنة ُملَّوعـة،   

بني الناس يف  وآسإأا َوَبا، فإنال   َلنفع بملٌُّم حبقٍّ   نفاَأ لال،    احلقَّ ُفذأْنو

و هن وجملسن ولدلنا حلـا   َلْيـَئس الضـعي  مـن لـدلن، و  َلطمـع       

 .ال رل  يف َحْيفن، الويِّنة للا َمن ادَّلا، واليمني للا َمن أنَمر

، إ   صلًحا أحهَّ حراًما، أو حرَّم حـالً ، و   والص لا  الٌز بني املسلمني

فيـــال نفَســـن، وُهـــِدلَ  فيـــال  اَ عـــ  ر  -َلمنعنَّـــن قضـــاٌء قضـــيَلال بـــاألمس 

أن ُبرا َع احلقَّ، فإن احلقَّ قدلٌم، ومرا عة احلق خرٌي من اللمـادي   -لُرشدك

الملـاب أو  فيمـا َلْاـللف يف َصـدرك ممـا َلـم َلولغـن يف        الَفهَم الَفهـمَ يف الواطه، 

إىل أحوِّهـا   فاْلمـد األمـور لنـد ألـن،     ِقساألمثا  واألشواه، ثم  اْلِرف.الس نة

أمــًدا  -ِلَمــن ادَّلــا بيِّنــة   -  واْ َعــهلنــد اهلل وأشــوهها بــاحلقِّ فيمــا بــر ، 

لنلهل إليال، فإْن أحَضر بيِّنة، أخذ حبق ال، وإ   و َّه  القضاء لليال، فإن ألـن  

لغ يف الُعذر، املسـلمون لـدوٌ ، بعُضـهم للـا بعـض، إ        أْ َلا للَعما، وأب

ــا يف و ء  أو قرابــة، إنَّ اهلل    ــا يف شــهادة زوٍر، أو ظنيًن جملــوًدا يف َحــدٍّ، أو ُمَجرًَّب

 .بول ا منمم السرالَر، ودَرأ لنمم بالويِّنا  واأَل ان

لاصـوم يف  والغضَ  والقلَق، والضَّجر والللأِّي بالناس، واللنمُّـر ل  وإلَّاك

مواطن احلقِّ، اليت ُلوِ   اهلل بها األ ر، وُلحسن بها الذ خر، فإنال َمن ُلصلا 
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َلم فال اهلل ما بينـال وبـني النـاس،     -ولو للا نفسال   -  نيَّلال فيما بينال وبني اهلل

  1فما ظن ن بثواب  لند اهلل يف لا ه رزقال وخزالن رللال، والسالم".

بلحـدمح لـن القوالـد األساسـية الـيت لونـا       ا وبلمثه أهمية الرسـالة يف أنهـ  

إىل احلــق، وطــرق إ ــراءا   بــني اخلصــوم ور ـوتٍ  لليهـا القضــاء، مــن لـد ٍ  

اللدالل وسري احملاكمة، والر وت إىل نصوص كلاب اهلل بعاىل وسنة رسولال يف 

كه ما لصدر لن القابـل، فهـل رسـالة لظيمـة الفالـدة حتـوي مـا ب ـل  مـن          

بفـرق مـن أسـس اللنظـيم واإلدارة للقضـاء، وهـل       أحمام القضاء، وجتمع مـا  

دسلور قولم يف نظام القضاء واللقابل، وسجه حافه  امع لمثري من شـئون  

يف كلمـا  قليلـة موزونـة بمـاد أن بمـون قطعـة أدبيـة         لمعالقضاء ومساللال، جت

 حتمه لناصر الوالغة واإللضاح. 

ــذا اهــلم بهــا كــثري مــن الدارســني واملــ لفني،     مــن العلمــاء  كــثريرواهــا ول

امللقدمني وامللـلخرلن مـن احملـدثني والفقهـاء، واملـ رخني واألدبـاء، وبناولوهـا        

بالوحــث وا ســلنوا  والثنــاء يف كلــ  الســنة والفقــال واللــارلِ والســري واألدب 

وسوف نقوم بإبراز مجاليا  أسلوب األمر يف رسالة لمر بن اخلطاب  وغريها.

 من خال  لدة حماور: 

 ر الواردة يف الرسالة. أو : صيغ األم

ــر  ولــن  ــواردة صــيغ األم ــا  يف الرســالة ال ــن   نلحــظ أنه ــة م اشــلمل  مجل

 جندها كاألبل: الواردة يف نص الرسالة ويف حصر لصيغ األمر  ألوامر،ا

 األمر الصرلا: ]افهم/ انفذ/ آس/ الرف/ قس / المد/ ا عه[ -)أ( 

 )ب( املصدر النال  مناب فعه األمر ]الفهم الفهم[. 

                                     
-هــ  1422سنن الدار قطل ،كلاب يف األقضية واألحمـام وغـري ألـن ،دار امل لـد،     1

2001،3/449 
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جنـد أن األمـر   ها النظر في نعاموبعد إر ولا إىل صياغة األمر يف الرسالة، و

األوىل صيغة األمر الصرلا "افعـه"، ولوـدو   ، صيغثالمح يف  احمصور  اء فيها

اليت بلسم بـاحلزم   ،أن هذه الصيغة بسري ملوالمة مع شاصية لمر بن اخلطاب

حـني   لرسـو   و  أد  للا هذه ال اصية القولة مـن قـو  ا   ،وشدة الولس

ولسلمثرنال لالية  ،ولنده نسوة من قرلش لملمنال اسللأنال لمر بن اخلطاب 

 ،قمن فوادرن احلجـاب  ،فلما اسللأن لمر بن اخلطاب ،أصوابهن للا صوبال

 :فقــا  لمــر ،لضــحن فــدخه لمــر ورســو  اهلل  فــلأن لــال رســو  اهلل 

الالبـل كـن   لجو  من هـ  ء   فقا  النيب  ،أبحن اهلل سنن لا رسو  اهلل

فلن  أحق أن لهنب  :فقا  لمر ،فلما مسعن صوبن ابلدرن احلجاب ،لندي

و  بهـنب رسـو     ،أبهوـنل  ،لا لـدوا  أنفسـهن   ،ثم قا  لمر ،لا رسو  اهلل

: فقـا  رسـو  اهلل    أن  أفظ وأغلظ من رسـو  اهلل   ،نعم :فقلن اهلل 

سـالما فجـا قـط إ     ما لقين ال ـيطان   ،والذي نفسل بيده ،إلال لا ابن اخلطاب

 (1)."سلن فجا غري فجن

قـد اشـلهر بفصـاحلال، فقـد وصـه إىل      اخلطـاب  ومن املعروف أن لمـر بـن   

حلا قالوا إنال لسـلطيع أن  ـرل الضـاد مـن      امربوة لالية من الفصاحة والويان

 (2).أي شدقيال شاء

إبافة إىل أن هذه الرسالة قـد و هـ  مـن حـاكم إىل أحـد رليلـال الـذلن        و

ون الدولــة، وهــذه أمــور بســلدلل أوامــر صــرحية مــن    إدارة شــاســلعملهم يف

                                     
صحيا الوااري: اإلمام أبـو لوـداهلل حممـد بـن إمساليـه الواـاري، دار ابـن كـثري،          (1)

 3683فضاله الصحابة، حدلث  - م.2002، 1دم ق،  

 1/62الويان واللويني،  (2)
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ــال    ــور رليل ــوط أم ــد ب ــع       ،حــاكم لرل ــراد االلم ــن أف ــرد م ــه ف ــظ حــق ك وحيف

 الذي ُول ل لليال. ،اإلسالمل

فلفعــا  األمــر بــوحل بال ــدة واحلــزم مــن لمــر بــن اخلطــاب، فهــل أوامــر  

لـــن وهـــو للقـــل ب-مواشــرة لواليـــال للـــا الوصـــرة وغـــري مواشــرة، ملمـــثال   

و  لـن رليلـال، فاحلـاكم راٍت     "كلمم راٍت ومس الرسو   حدلث-األوامر

 (1)ومس و  لن رليلال.... احلدلث" 

قد  عـه همـال أن للحقـق العـد  واألمـان يف       فاخلليفة لمر بن اخلطاب 

ظه بوليـال حمـم املسـلمني، فهـا هـو لـلمر أبـا موسـا األشـعري بو ـوب فهـم            

مم، وإنفاأ احلمم، واملوـادرة إىل ألـن   الدلو  والقضية لند اللدالل قوه احل

بعد ابضاح احلق، وألن حلفظ هيوة القضاء وحتقيق الغالـة منـال، وإىل و ـوب    

العــد  واإلنصــاف واملســاواة بــني اخلصــوم يف جملــس القضــاء، ولــدم احليــ    

والظلم، لئال لنحصر لسان اخلصـم ولنمسـر قلوـالا فـال لسـلطيع بلدلـة حجلـال        

 في دي ألن إىل ظلمال.

ه بو وب فهم أدلة األحمـام، ولـزوم اللثويـ  يف فهمهـا، ومـا بـد        للمرو

لليال لند ا شلواه يف احلمم، كما للمره بـإقرار ا  لهـاد والقيـاس، والر ـوت     

لن احلمم ونقض القضاء إأا بوني اخلطـل يف حممـال وخمالفلـال لملـاب اهلل وسـنة      

 رسولال.

 وبلمثه صيغة األمر الصرلا "افعه" يف اآلبل:

ناصحا ومرشدا لال  – اُلَيإأا ُأدِلل إلين حبجَّة" فاخلليفة للمر واِل ف َهمفاقولال " 

أن لفهم القضية فهما دقيقا، وألن بسمات بيان اخلصمني، قا  ابن القـيم   -

                                     
 2558حدلث  صحيا الوااري: كلاب العلق، (1)
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و  للممن املفيت و  احلاكم من الفلـو  واحلمـم بـاحلق إ     " –رلال اهلل  -

واسلنوا  للم حقيقة ما  بنولني من الفهم، أحدهما: فهم الواقع والفقال فيال،

 وقع بالقرالن واألمارا  والعالما  حلا حييط بال للما. 

والنوت الثانل: فهم الوا   يف الواقع، وهو فهم حمم اهلل الذي حمم بال يف 

 (1) ".كلابال أو للا لسان رسولال يف هذا الواقع، ثم لطوق أحدهما للا اآلخر

بضرورة اإلسـرات يف الو  واحلمـم   احلقَّ إأا َوَبا" ثم للمره ُفِذأْنقولال "وو

لـئال   ايف القضية املعروبة ولدم الرتلث إ  إأا كـان هنـاك مـا لـدلو إىل ألـن     

 بلعطه مصا  الناس األخر . 

بني الناس يف و هن وجملسـن ولـدلن" فاإلسـالم هـو دلـن      آٍس قولال "وو

العد  واملساواة ورفـع الظلـم لـن اجلميـع، ونصـوص القـرآن المـرلم والسـنة         

للا العد  واإلنصاف ولظم أ ـر العـادلني، ومـن هـذا      طهرة مليئة باحلّضامل

 املنطلق أمر لمر بن اخلطاب بلوخل العد  بني الناس.

إىل  فاْلمـد األمـور لنـد ألـن،     ِقـس األمثـا  واألشـواه" ثـم     اْلِرفقولال "و

أحوِّهـــا لنـــد اهلل وأشـــوهها بـــاحلقِّ فيمـــا بـــر " ثـــم أمـــره با  لهـــاد يف بطويـــق 

 - -، فا  لهاد مطل  شرلل لمه بال أصـحاب رسـو  اهلل   النصوص

 يف حيابال وبعد ممابال.

أمًدا لنلهل إليال" ثم أمره بضرورة إمها   -ِلَمن ادَّلا بيِّنة  - واْ َعهقولال "و 

مدلل الوينة واحلق الغال  فمقلضا العد  واإلنصاف أن لنظر مدلل الوينة مدة من 

 لواه اسلمما  لطرالق احلمم ومسوغابال. الزمن كافية إلحضار بينلال وأدلة د

                                     
ابن قيم اجلوزلة: بقدلم وبعليـق:  اهلل حممد  إلالم املوقعني لن رب العاملني: أبو لود (1)

م: 1423، 1أبو لويدة م ـهور بـن حسـن آ  سـلمان، دار ابـن اجلـوزي، السـعودلة،         

1/94 
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دلـ    ( افهم، انفذ، آس، الرف، قس، المد، ا عـه فاألوامر الواردة: )

بـلمر القضـاء، حيــث لعلـرب ركيـزة مــن      للـا مـد  اهلمــام لمـر بـن اخلطــاب     

 الركالز املهمة يف حتقيق ا سلقرار وانل ار العدالة يف أبناء االلمع اإلسالمل.

املصــدر فهــل صــيغة   نيــة يف رســالة لمــر بــن اخلطــاب أمــا الصــيغة الثاو

 :املوابع اآلبية اليت متثل  يف النال  مناب فعه األمر املقدر

فيما لللجلف يف صدرك ول ـمه لليـن، مـا مل لنـز       الفهم، الفهمقولال" 

يف الملاب، ومل جتر بال سنة " فهذا أمر بو وب فهم أدلـة األحمـام الـيت بـرتدد     

لثوــ  يف فهمهــا ومــا بــد  لليــال لنــد اشــلواه القابــل يف   يف الــنفس، ولــزوم ال

 د للها للا األحمام.

وقـد  ـاء   أو الزم الفهـم،   واللقدلر: افهم، بللن الصيغةوقد ورد هذا األمر 

 ممررا لللكيد إلزامية فهم النصوص حلا للوخا الصواب لند إصدار األحمام.

ــاك  "لــال: وأمــا الصــيغة الثالثــة: فهــل اســم فعــه األمــر، وألــن يف قو    وإل

والضجر، والللأي بالناس، واللنمر للاصم يف جمالس القضاء اليت  ض والغ

ــا لــدلوه إىل و ــوب ســعة     لو ــ  اهلل فيهــا األ ــر وحيســن فيهــا الــذخر "وهن

الصدر لند القضاء واللحذلر من الغض ، قا  ابن القيم يف شرح كالم لمر: 

بلنفيـذه يف موبـع   "اللحرلض للا بنفيـذ احلـق والصـرب لليـال، و عـه الربـا       

الغض ، والصرب يف موبع القلق والضجر واللحلل بـال، واحلسـاب ثوابـال يف    

فإن هذا دواء ألن الداء الذي هـو مـن لـوازم الطويعـة الو ـرلة       ،موبع الللأي

 وبعفها، فما مل لصادفال هذا الدواء فال سويه إىل زوالال.

، هــذا مــع مــا يف اللنمــر للاصــوم مــن إبــعاف نفوســهم وكســر قلــوبهم    

وإخــراس ألســنلهم لــن الــلملم حبججهــم خ ــية معــرة اللنمــر، و  ســيما أن   
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فهـذا األمـر  ـاء    .. (1)خر فإن ألن الداء العضـا " للنمر ألحد اخلصمني دون اآل

 .والضجر غض وبقدلره: احذر ال اسم فعه األمرللا صيغة 

واملللمه يف نص الرسـالة   جيـد حضـورا ل اصـية لمـر بـن اخلطـاب و         

لذا فهل من الرساله الرمسية العامة اليت بصلا لمه زمـان   ءاالقضا لواليال يف

وممان، وهـل وإن كانـ  مـن آمـر إىل مـلمور إ  أنهـا قـد اصـطوغ  بالصـوغة          

 الولظية القالمة للا النصا واإلرشاد حتقيقا للعد .

 ثانيا: املعانل والد    الوالغية ألسلوب األمر يف الرسالة. 

ــواردة يف الرســالة وموابــعها وربطهــا بســياقها    بالللمــه يف صــيغ األمــر   ال

وطويعة العالقة بني املرسه واملرسه إليالا جند أن األمر يف أغل  املوابـع  ـاء   

 للا معناه احلقيقل للا سويه اإللزام. 

 بلمه قولال: 

 . إأا ُأدِلل إلين حبجَّة فاف َهم -

 . إأا َوَبا، فإنال   َلنفع بملٌُّم حبقٍّ   نفاَأ لال ِذ احلقَّأنُفو -

بـــني النـــاس يف و هـــن وجملســـن ولـــدلنا حلـــا   َلْيـــَئس    وآس -

 الضعي  من لدلن، و  َلطمع ال رل  يف َحْيفن. 

 .فيما َلْاللف يف َصدرك مما َلم َلولغن يف الملاب أو الس نة الَفهَم الَفهَم -

 . األمثا  واألشواه اْلِرف -

 . األمور لند ألن سِقثم   -

 . إىل أحوِّها لند اهلل وأشوهها باحلقِّ فيما بر  فاْلمد  -

 . أمًدا لنلهل إليال -ِلَمن ادَّلا بيِّنة  - واْ َعه  -

                                     
 1/154املر ع السابق: (1)
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فــالغرض مــن األمــر يف املوابــع الســابقة  ــاء للــا معنــاه احلقيقــل، وهــو 

لطلـ  مـن أبـل      طل  الفعـه للـا  هـة ا سـلعالء واإللـزاما ألن لمـرا       

األشعري بنفيذ هذه األوامر لريسم لال معامل القضـاء النزلـال، والقابـل     موسا

املنص ا ومما لـدله للـا ألـن أن هـذه األوامـر بصـلا لمـه زمـان وممـان،          

 ورولل يف صياغلها لمومية اخلطاب. 

 ثالثا:   )بناء الرسالة وب ميلها(. 

 إىل أبــل موســا األشــعري  إن املللمـه يف رســالة لمــر بــن اخلطــاب   

لحظ جبالء اللماسن النصل بني أ زاء الرسالة، وللحظ ألضـا أن بنـاء مجلـة    ل

ــة       ــا كلم ــر أد  دورا رليســا يف ب ــميه الرســالةا فجــاء  الرســالة وكلنه األم

 واحدة ملماسمة النظم. 

فقد بني  الرسالة للـا مجلـة جمملـة مبنزلـة اجلملـة األم، ثـم  ـاء  بقيـة         

أـذا اإلمجـا  .. بلمـه قولـال يف     اجلمه يف الرسالة مفصـلة وموبـحة وشـارحة    

( وقـد وقعـ  هـذه    فإنَّ القضاء فرلضة ُمحممـة، وُسـنة ُملَّوعـة   صدر الرسالة: )

اجلملــة موقــع اللعليــه املقــدم لمــه األوامــر والنــواهل الــيت ورد  يف الرســالة  

لنوال القارل أو املااط  إىل أهمية األوامر اليت سللقا   بعدها. وكلن لمر  

ا ألن جبملة جمملة بسـلدلل شـد انلواهـال وب ـولقال ملـا لـلبل       لليال، وقد نوال لل

بعدها مـن بفصـيه وبوبـيا ملعـامل هـذه الفرلضـة احملممـة والسـنة امللوعـة لـن           

اللماسن النصل بني  –ألها القارل المرلم  –، وهمذا للوني لن رسو  اهلل 

 أ زاء الرسالة من أوأا إىل آخرها، وللـوني لـن كـذلن دور أسـلوب األمـر يف     

 بناء هذه الرسالة، وكي  أنال األسلوب الرليس يف بنالها وب ميلها. 

وأما لن بناء مجلة األمر يف هذه الرسالة فقد اخلل  بنا ها حسـ  املعنـا   

املراد يف كه فمرة من أفمار الرسالة، وسوف نسلعرض بإجياز كه مجلـة منهـا   
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 لنر  كي  مت بنا ها: 

إأا  فــاف َهمحممــة، وُســنة ُملَّوعــة، فــإنَّ القضــاء فرلضــة ُمالفمــرة األوىل: )

إأا َوَبا، فإنال   َلنفع بملُّـٌم حبـقٍّ   نفـاَأ لـال،      ُفِذ احلقَّأْنوُأدِلل إلين حبجَّة، 

بني الناس يف و هـن وجملسـن ولـدلنا حلـا   َلْيـَئس الضـعي  مـن         وآس

لدلن، و  َلطمع ال رل  يف َحْيفن، الويِّنة للـا َمـن ادَّلـا، والـيمني للـا      

 ( ن أنَمرَم

بني  مجلة األمر يف الفمرة األوىل مـن الرسـالة للـا )األمـر املعلـه( وقـد       

بقدم اللعليه للا األمر كما أوبحنا، فقد  اء  كه األوامر بعلـيال لقولـال:   

(، وهذا اللعليه املقدم  ـاء مسـوغا   فإنَّ القضاء فرلضة ُمحممة، وُسنة ُملَّوعة)

عليـه لـام لمـه األوامـر يف الرسـالة ويف      ورابطا ومقلضيا لألوامر بعده، وهو ب

فـإنَّ القضـاء فرلضـة ُمحممـة،     هذه الفمرة للا و ال خاص، وكلن املعنـا: ) 

 ا فافهم... وانفذ احلق... وآس بني الناس... (. وُسنة ُملَّوعة

ولند النظر يف بنية كه مجلة من مجـه األمـر يف الفمـرة األوىل نلحـظ أنـال      

إأا ُأدِلـل   فـاف َهم اد، ففـل مجلـة األمـر األوىل: )   اخلل  بنا ها بوعا للمعنا املر

ْنُفـِذ  أو(  اء  مجلة األمر مقيدة بال ـر ، ويف اجلملـة الثانيـة: )     إلين حبجَّة

(  ـاء  مجلـة األمـر مقيـدة     إأا َوَبا، فإنال   َلنفع بملٌُّم حبقٍّ   نفاَأ لال احلقَّ

و هـن وجملسـن   بـني النـاس يف    وآسبال ر  ومعللة، ويف اجلملـة الثالثـة: )  

( ولدلنا حلا   َلْيَئس الضعي  من لدلن، و  َلطمع ال رل  يف َحْيفـن 

 اء  مجلة األمر مقيدة باجلار واالرور ومعللة... وقد  اء  األوامـر الثالثـة   

 معطوفة ومللابعة: ) فافهم... وانفذ احلق... وآس بني الناس... (. 

 مح صور: فجملة األمر يف الفمرة األوىل بنول  بني ثال

 األمر املعله.  -



 

 

167 
 العربيةجملة العلوم 

 هـ1441 اخلامس واخلمسون ربيع اآلخرالعدد 

 

 األمر املقيد.   -

 األمر املللابع.  -

والص لا  الٌز بني املسلمني، إ   صلًحا أحـهَّ حراًمـا، أو   الفمرة الثانية: ) 

راَ عــ  فيــال نفَســن،  -حــرَّم حــالً ، و  َلمنعنَّــن قضــاٌء قضــيَلال بــاألمس 

، ومرا عة احلق خرٌي أن ُبرا َع احلقَّ، فإن احلقَّ قدلٌم -وُهِدلَ  فيال لُرشدك 

فيما َلْاـللف يف َصـدرك ممـا َلـم َلولغـن يف       الَفهَم الَفهَممن اللمادي يف الواطه، 

 .الملاب أو الس نة

الَفهــَم وقــد اشــلمل  الفمــرة الثانيــة مجلــة واحــدة لألمــر، وهــل قولــال: ) 

  (، وقـد  ـاء  فيما َلْاللف يف َصدرك مما َلم َلولغن يف الملاب أو الس ـنة  الَفهَم

بصــيغة املصــدر النالــ  لــن فعــه األمــر وامل كــد بوكيــدا لفظيــا للد لــة للــا    

بــرورة الفهــم والرتلــث فيمــا مل لــرد ب ــلنال نــص مــن القــرآن أو الســنة.. وقــد   

  اء  مجلة األمر يف هذه الفمرة مقيدة. 

األمـور لنـد ألـن،     ِقـس األمثا  واألشـواه، ثـم    اْلِرفوالفمرة الثالثة: ) 

ِلَمـن ادَّلـا    - واْ َعـه ا لند اهلل وأشوهها بـاحلقِّ فيمـا بـر ،    إىل أحوِّه فاْلمد

أمًدا لنلهل إليال، فـإْن أحَضـر بيِّنـة، أخـذ حبق ـال، وإ   و َّهـ  القضـاء         -بيِّنة 

 ( لليال، فإن ألن أْ َلا للَعما، وأبلغ يف الُعذر

وقد اشلمل  الفمرة الثالثة للا أربعة أوامر، وقـد  ـاء بنـاء مجلـة األمـر      

 النحو اآلبل:  للا

 ( األمثا  واألشواه اْلِرفاألمر االرد: ) .1

األمور لند ألـن،   ِقساألمثا  واألشواه، ثم  اْلِرفاألمر املللابع: )  .2

 ( ... واْ َعهإىل أحوِّها لند اهلل وأشوهها باحلقِّ فيما بر ،  فاْلمد

إْن أمًدا لنلهـل إليـال، فـ    -ِلَمن ادَّلا بيِّنة  - واْ َعهاألمر املعله: ) .3
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أحَضر بيِّنة، أخذ حبق ال، وإ   و َّه  القضاء لليال، فإن ألـن أْ َلـا للَعمـا،    

  .(وأبلغ يف الُعذر

وهمــذا بــدرك أن مجلــة األمــر بنولــ  بنيلهــا بوعــا للمعنــا املــراد، و ــاء   

أسلوب األمر ملماسما مع النص، وقد شمه أسلوب األمر دورا رليسا يف بناء 

 النص وب ميلال. 

 م اجلمالية ألسلوب األمر رابعا: القي

دراسـة النـربة يف صـدور    ولنا وقفة مع القيم اجلمالية ألسلوب األمر فيها منهـا  

، حممـة ، بو يها  مواشرةوجند  حركا  وحروف أفعا  األمر.من  أفعا  األمر

الدقـة  ، اإلصـالح واللقـولم  ، مضـاء  ،حـدة ، حلـم ، قـوة ، حـزم ، بعقه، منطق

 .اللقولم واإلقامة، وأخريا جلة ال دلدةاملعا، اللقدلر، الللكد، اللثو 

موبع الدراسـة  رسالة اللودو القيمة اجلمالية ألفعا  األمر اليت ورد  يف ف

يف كونهـا  ـاء  ملناسـوة بناســوا صـوبيا ود ليـا مــع السـياق الـذي ورد  فيــال        

 والوق  الذي و ال فيها رساللال. إبافة إىل حا  امللملم

. ـكل  اللغة مـلخوأة مـن اجلـذر "ف. هـ     ففل قولال افهم ومعناها اللغوي يف

ــن ال ــلء بالقلــ ، وفهمــال فهمــا وفهمــا وفهامــة: للمــال،      ــاه معرفل م" ومعن

 (1)وفهم  ال لء: لقللال ولرفلال

وقولال "انفذ" النفـاأ: اجلـواز، ويف احملمـم:  ـواز ال ـلء واخللـوص منـال.        

،  ز ، وقد نفذ لنفذ نفاأا ونفوأا. ور ه نافذ يف أمـره  :أي ابقو : نفذ 

ونفــوأ ونفــاأ: مــاض يف مجيــع أمــره، وأمــره نافــذ أي مطــات، والنفــاأ احلــدة  

ولقا  ألضًا للحاكم أنال ناِفـٌذ أي أّن كالمـال وحممـال مـاٍض ومطـات،       ،واملضاء

                                     
)اخللــ  مــنهف الواحثــة يف كلابــة اجلــذر غــري مفصــو     مـ هــ لســان العــرب: مــادة ف (1)

 احلروف( .



 

 

169 
 العربيةجملة العلوم 

 هـ1441 اخلامس واخلمسون ربيع اآلخرالعدد 

 

ولقا  ملن  لـن سـلطًة ومـاً  بلنـال ر ـٌه أو نفـوأ، ولقـا  طرلـٌق نافـذ أي أنـال           

 .(1)سالٌن غري مسدود وَلْنُفُذ إىل موابع أخر "

ولال "آس" مـن أسـا واألسـا، مفلـوح مقصـور: املـداواة والعـالل، وهـو         وق

احلزن ألضا. وأسا اجلرح أسوا وأسا: داواه. واألسو واإلساء. مجيعا: الدواء، 

واجلمع آسية وأسا بينهم أسوا: أصلا. ولقا : أسو  اجلرح فلنا آسـوه أسـوا   

اء العـرب،  إأا داوللال وأصلحلال. وقا  امل ر : كان  زء بن احلارمح مـن حممـ  

  (2)وكان لقا  لال امل سل ألنال كان ل سل بني الناس أي لصلا بينهم ولعد .

وقولال "الرف" من لرف: العرفـان: العلـم، ولرفـال األمـر: أللمـال إلـاه،       

 .(3)ولرفال بيلال: أللمال مبمانال، ولرفال بال: ومسال

وقولال "قس" من قيس: قاس ال لء لقيسال قيسا وقياسا واقلاسال وقيسال إأا 

للا مثالال، واملقالسة جتري جمر  املقاساة اليت هل معاجلة األمـر ال ـدلد   قدره 

ــاس ال ــلء لقوســال قوســا: لغــة يف قاســال      ــاس: املقــدار. وق ــال، واملقي وممابدب

لقيسال، ولقا : قسلال وقسلال أقوسال قوسا وقياسا، ولقا : قالس  بـني شـيئني   

 (4)إأا قادر  بينهما"

: أقامال. والعمـاد: مـا أقـيم بـال.     وقولال "المد" من لمد ال لء لعمده لمدا

ولمـد  ال ـلء فانعمــد أي: أقملـال بعمــاد لعلمـد لليــال، والعمـاد والعمــود:      

اخل وة اليت لقوم لليها الوي ، وألمد ال لء  عه حتلال لمدا، واللمد للـا  

                                     
ــادة نفســها، واحملمــم وا    (1) ــابق: امل ــن     املر ــع الس ــل ب ــو احلســن لل حملــيط األلظــم، أب

ــد    ــق: د. لو ــن ســيده املرســل، حتقي ــه ب ــة،    إمسالي ــ  العلمي ــداوي، دار المل ــد هن احلمي

 م. املادة نفسها.2000، 1بريو ،  

 "أسا" رب مادةعلسان ال (2)

 : )ت ر ف (.املر ع السابق: مادة (3)

هري: الدار املصـرلة  املر ع السابق: وبهذل  اللغة: أبو منصور حممد بن ألد األز (4)

 س(ي  م. مادة )ق1964لللللي  والرتمجة، القاهرة، )د. (، 
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ال لء: بوكل. والعمدة: ما لعلمد لليال. واللمد  للا ال لء: ابمل  لليال. 

 (1)مل  لليال.واللمد  لليال يف كذا أي: اب

قولال "ا عه"  عه:  عه ال لء جيعلال  عـال: وبـعال، وأ علـال  عـال     و

وأ علال لال: ألطاه إلاه،  عه لال أ را خصَّصال لال، ألطاه، وِاْ َعْه ِلـل َمَمانـًا   

 .(2): ُاْبُرك  ِلل-ِبَجاِنِوَن: 

وبعد اسلعراض املعانل اللغولة ألفعا  األمر يف الرسالة للـوني اشـرتاكها يف   

اللعقــه واحلــزم والقــوة واحللــم واحلــدة واملضــاء واإلصــالح واللقــولم    معــانل

والدقة واللثو  والللكد واللقـدلر واملعاجلـة ال ـدلدة واللقـولم، وهـذه املعـانل       

أوح  بصدورها يف رسالة رمسية من قالد حمنن شدلد الوـلس يف أمـر القضـاء    

لـالم الدولـة   الذي   جما  للرتاخـل والقصـور فيـال كونـال ركيـزة ودالمـا مـن د       

 اإلسالمية املهمة للا مر األزمان. 

لوـارة  فجـاء    بعالق األمر مـع بعـض األسـالي  الوالغيـة يف الرسـالة     وقد 

لن جممولة من األوامر والنواهل، فال حضور ل اصية لمر بن اخلطاب و  لواليـال  

   يف القضاء، لذا فهل من الرساله الرمسية العامة اليت بصلا لمه زمان وممان.

د رفد بلن األوامر بعض الظـواهر الوالغيـة الـيت دلمـ  األفمـار الـيت       وق

حوبها الرسالة واأدف الرليس الذي سيق  من أ لال الرسالة، فعلا مسلو  

أزمنة األفعا  جند أن أفعا  األمر اليت اشلمل  لليهـا الرسـالة  ـاء  مربوطـة     

آمـر إىل  مـن   صـفة األمـر اإللزامـل    بضمري املااطـ  الـذي خلـع للـا الرسـالة     

 صاحلًا لمه زمان وممان. يف أثنالال اسلعالء وإلزاما حاماًلملمور، 

                                     
 د( م )ت :مادة ،لسان العرب (1)

املر ــع الســابق: املــادة نفســها، و املعجــم الوســيط، جممــع اللغــة العربيــة، القــاهرة،   (2)

 م. املادة نفسها.1980)د. (، 
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وألن هدف اخلليفة بثوي  أسس القضـاء يف كـه زمـان وممـان فقـد ورد       

حراًمـا، أو   أحـهَّ أفعا  املابل يف الرسالة بصـيغ املسـلقوه يف قولـال" إ   صـلًحا     

 .بيِّنة" أحَضرقولال" فإْن " وَوَباحالً " وقولال" واْنُفِذ احلقَّ إأا  حرَّم

 االثوـا  والرسالة للا اجلمه ا مسية اليت حتمه صفة الدوام  كما قام 

مـن   ألن اخلليفة أراد أن لثو  قوالد القضاء يف كـه أر ـاء االلمـع اإلسـالمل.    

"فإنال   َلنفع بملٌُّم حبقٍّ   ، و"فإنَّ القضاء فرلضة ُمحممة، وُسنة ُملَّوعة"مثه: 

"الويِّنة للا َمن ادَّلا، واليمني للا َمن أنَمر، والص ـلا  ـالٌز بـني    و، نفاَأ لال"

ــا، أو حــرَّم حــالً "    ــدلٌم،  ، واملســلمني، إ   صــلًحا أحــهَّ حراًم ــإن احلــقَّ ق "ف

"فإن ألن أْ َلا للَعما، وأبلـغ  ، وومرا عة احلق خرٌي من اللمادي يف الواطه"

بعـض، إ   جملـوًدا يف َحـدٍّ، أو    "املسلمون لدوٌ ، بعُضـهم للـا   ، ويف الُعذر"

ــة "   ــا يف و ء  أو قرابـ ــهادة زوٍر، أو ظنيًنـ ــا يف شـ ــنمم  ، ُمَجرًَّبـ ــول ا مـ "إنَّ اهلل بـ

 .السرالَر، ودَرأ لنمم بالويِّنا  واأَل ان"

مبـا بوحيـال مـن اللجـدد واحلـدومح      للا اجلمه الفعلية  اللمد  كذلنكما 

" و  َلطمـع ال ـرل  يف   ، و"س الضـعي  مـن لـدلن   ل"حلـا   َليْـ  من مثـه:   

ــن" ــاألمس   ، وَحْيف ــن قضــاٌء قضــيَلال ب ــن،   -" و  َلمنعنَّ ــال نفَس ــ  في راَ ع

ــال لُرشــدك   ــِدلَ  في ــللف يف  ، وأن ُبرا ــَع احلــقَّ"-وُه "الَفهــَم الَفهــَم فيمــا َلْا

ــنة"     ــاب أو الس  ــم َلولغــن يف المل ــا َل ــدرك مم ــد اهلل   ، " َص ــا لن ــد إىل أحوِّه فاْلم

أمــًدا لنلهــل -ِلَمــن ادَّلــا بيِّنــة -"واْ َعــه ، وفيمــا بــر ،"وأشــوهها بــاحلقِّ 

" وإلَّــاك ، وإليــال، فــإْن أحَضــر بيِّنــة، أخــذ حبق ــال، وإ   و َّهــ  القضــاء لليــال"  

والغضَ  والقلـَق، والضَّـجر واللـلأِّي بالنـاس، واللنمُّـر للاصـوم يف مـواطن        

 ."احلقِّ، اليت ُلوِ   اهلل بها األ ر، وُلحسن بها الذ خر

وهذه اجلمه الفعلية مجه إن ـالية بفيـد احليولـة واحلركـة واللجـدد، مونيـة       
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للا اللفسري واللعليه، فهـو بهـذا اللعليـه قـد ركـز للـا أهميـة إلمـا  الفمـر          

حــني للــه األحمــام الــيت قــدمها، فحــني قــا  "وآٍس بــني النــاس يف و هــن     

 َلْيـَئس  مل لمل  بـاألمر بـه أردف باللعليـه بعـده" حلـا        ،وجملسن ولدلن

 .الضعي  من لدلن و  َلطمع ال رل  يف َحْيفن

ومل بقلصر اجلمه اإلن الية للا صيغة األمر، فنجد أن الرسالة قد حو  

"و  َلمنعنَّـن قضـاٌء قضـيَلال    مـن مثـه:    أسالي  نهل حتمه حتذلرا يف مضـمونها 

أن ُبرا ــَع احلــقَّ" -راَ عــ  فيــال نفَســن، وُهــِدلَ  فيــال لُرشــدك -بــاألمس 

و نهل م كد بنون اللوكيد الثقيلة، لللكيد أهمية مرا عـة احلـق لنـد احليـ      وه

"وإلَّـاك والغضـَ  والقلـَق،     ويف أسلوب األمر نهل لـن الغضـ  يف قولـال    لنال.

 والضَّجر والللأِّي بالناس".

ومبا أن الصـوغة الـيت اصـطوغ  بهـا الرسـالة هـل اإلقنـات واللـلثري املعلمـدة          

ــه واللفســري وامل  ــا اللعلي ــن األســالي      لل ــم ختــه الرســالة م نطــق الوابــا فل

"فــإْن ، و"إأا ُأدِلــل إليــن حبجَّــة، واْنُفــِذ احلــقَّ إأا َوَبــا" مــن مثــه:  ال ــرطية

ولو للـا  -"فإنال َمن ُلصلا نيَّلال فيما بينال وبني اهلل ، وأحَضر بيِّنة، أخذ حبق ال"

 .َلم فال اهلل ما بينال وبني الناس"-نفسال 

ا املنطق واحلجـة فلـم لمـن للايـا  حـظ مـن هـذه        وكون الرسالة مونية لل

 الرسالة فال اسلعارة و  بصولرا ألن الرسالة ختاط  العقه   العاطفة.

وقد بزلن  الرسالة بوعض احملسـنا  الودلعيـة اجلميلـة الـيت  ـاء  لفولـة       

وهـل  غري ململفة، خادمة للفمرة اليت ناد  بهـا اخلليفـة لمـر بـن اخلطـاب      

" فـإنَّ القضـاء فرلضـة ُمحممـة، وُسـنة      : جد الطواق يف قولـال حتقيق العدالة، فل

"وآٍس بــني النــاس يف و هــن وجملســن ولــدلن حلــا   املقابلــة يف و، ُملَّوعــة"

بـني ليـلس    قابلـة س الضعي  من لدلن، و  َلطمع ال رل  يف َحْيفن" فامللَلي

 فمـن العدالـة أن   ولطمع ، وبني الضعي  وال رل  ، وبني العد  واحلي ( ،
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وقولال "والص لا  الٌز بني املسـلمني،   للساو  الضعي  وال رل  أمام العدالة.

إ   صلًحا أحهَّ حراًما، أو حرَّم حـالً " ففـل قولـال أحـه حرامـا وحـرم حـال         

 مقابلة بني معنيني ملناقضني. 

وألســلوب الســجع نصــي  وافــر مــن الرســالة ولمنــال ســجع لفــو اخلــاطر   

وإلصـا  املعنـا وبعميـق الفمـرة الـيت بنـا        ،ثريموزون غري ململـ  هدفـال اللـل   

"وآٍس بني الناس يف و هـن وجملسـن   ، فمنها: رساللال  لليها ابن اخلطاب

ــَئس الضــعي  مــن لــدلن، و  َلطمــع ال ــرل  يف    ، وولــدلن" ــا   َلْي "حل

 ." اليت ُلوِ   اهلل بها األ ر، وُلحسن بها الذ خر"، وَحْيفن"

مـن  ة إىل املنطق الذي اصطوغ  بال الرسـالة   ري صحة اللقسيم يف الرسالبو

ــه:  ــن وجملســن ولــدلن"   مث ــاس يف و ه ــني الن ــَئس  ، و"وآٍس ب ــا   َلْي "حل

ــن لــدلن، و  َلطمــع ال ــرل  يف َحْيفــن"    ــن  ، والضــعي  م ــا َم ــة لل "الويِّن

 ."إ   صلًحا أحهَّ حراًما، أو حرَّم حالً "، وادَّلا، واليمني للا َمن أنَمر"

لرسالة بقصر العوارة، فلم ب لمه الرسالة للا العوارا  اكذلن املاز  و

معلمدا يف ألن للـا أسـس    ،ألن هدف اخلليفة كان الللثري واإلقنات االطوللة

" فـإنَّ القضـاء   فنـر  اجلمـه:   منطقية وحجف مقنعة، دون إسهاب أو بطولـه.  

"وآٍس بــني النــاس يف و هــن وجملســن    ، وفرلضــة ُمحممــة، وُســنة ُملَّوعــة"   

ــَئس الضــعي  مــن لــدلن، و  َلطمــع ال ــرل  يف    ، وولــدلن" ــا   َلْي "حل

"إ   صـلًحا أحـهَّ   ، و"الويِّنة للا َمن ادَّلا، واليمني للا َمن أنَمر"، وَحْيفن"

 (1).حراًما، أو حرَّم حالً "
 

                                     
 موســا أبــل الوصــرة قابــل إىل اخلطــاب بــن لمــر رســالة يف اللضــاد مجاليــا  انظــر (1)

 الثالـث،  العدد ، وآدابها اللغا  لعلوم القر  أم  امعة جملة الدلوب، مسر.األشعري،د

 ومابعدها 264  ص2010  سورلا،
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 نحبد احل يد انكةتب نعحبد اهلل اط م لاناوأم  يف رلةنة  مجةنيةت سلوب : انثةن املحبث  

 إىل لقسم الرساله من رض للرسالة لنوغل أن ن كد للا أن هناكقوه اللع 

 فيـال  قـد وقـع   ممـا  اللالص للا منال ا حرصا(1)وا  لمالية السياسية الرساله

 ودلوانية سلطانية أو وأدبية، دلوانية إىل صنفوها الذلن الدارسني، بني اخلالف

 . (2)وشاصية رمسية أو وإخوانية،

 الــيت الرســاله بعــض احلــواء لــن بضــيق يتالــ اإلخوانيــة، الرســاله وأمــا

 وا سـلعطاف  اأجاء رساله: مثه من، املودة أو األخوي الطابع لنها لنسلِ

واملـودة، فـال بصـن  هـذا اللصـني  للـا        األخوة معانل لن  رل مما وغريها

 دقــة  لعلــرب أكثــر  با  لماليــة  مجيعــًا بســميلها فــإن هنــا  حــد قــوأم. فمــن  

 .ومصداقية

 يف و ـد  كمـا  النثـر  يف و ـد  العربيـة،  اللغـة  يف قـدلم  فـن   اإلخوانيا وفن

 اإلخوانيـا   لطلـق  مـن  املـ لفني  ومـن  العلـاب،  لسـما  النثر يف أنال غري ال عر،

 (3).األصدقاء منا اة يف كان أم نثرا شعرا لقا  ما للا متييز بدون والعلاب،

 اليت كلوهـا للـا لسـان    الماب ، لود احلميد رسالة بصن  أن امل كد ومن

 لليهـا  سنسـلط  مروان بن حممد آخر اخللفاء األمولني إىل ابنـال لوـد اهلل، والـيت   

 إىل خليفـة  كونال قوه أب من هل إأ اإلخوانيةا الرساله من للبل، فيما الضوء

                                     
) النظرلــة واللطويــق(: د.لرفــة حلمــل لوــاس، مملوــة اآلداب، القــاهرة،   نقــد النثــر (1)

 وما بعدها. 267م.. ص 2009، 1 

عربـل )العصـر اإلسـالمل(: شـوقل بـي ، دار املعـارف، القـاهرة،        بارلِ األدب ال (2)

 . 136-129، )د. (، ص 11 

، 2النثر الفل يف القرن الرابع: زكل موارك، اململوـة اللجارلـة المـرب ، القـاهرة،       (3)

 163م. ص 1934
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 لولة قلمال بسحر الماب  لود احلميد فيها بث. قالدا أو واليا كونال قوه ابن لال،

 . وجمده ملال،وسال وصاحلال ولده، للا وحرصال احلانل، األب

 الرســـاله يف جتـــدها قلمـــا مجاليـــا  مـــن اشـــلمللال مـــا ألـــن إىل وأبـــ 

ورمبــا كــان مــن أخــص الفــروق بــني النــولني أن بــلبل الثانيــة وهــل     .الدلوانيــة

اإلخوانيــة مفعمــة بلحاســيس صــاحوها مســلعينة للــا إلضــاح ألــن مبزلــد مــن  

 لل أو الودلعل.اجلماليا  سواء أكان للا املسلو  الصوبل أو الصريف أو الد 

ولنا بني لدي الرسالة إطاللـة نعـرض فيهـا املرسـه واملرسـه إليـال، فمانـ         

مـروان   لسـان  للـا  كلوهـا  الـيت  المابـ ،  لوـد احلميـد   رسالة بلن الرسالة هل

 قـيس  بـن  الضـحاك  قلـا   إىل و هـال  ملـا  لوـد اهلل،  ابنال آخر اخللفاء األمولني إىل

ــد األخــري وكــان اخلــار ل، ال ــيوانل  ســنة وكورهــا املوصــه للــا ىلاســلو ق

127.(1) 

وهل رسالة مـن رسـاللني، ُأِثَربـا مطـوللني لـن لوـد احلميـد، لـذا مل نـل           

بنصها كامالا ملا أا من طو ، وسلكلفل برصد أمثلة من أسلوب األمر فيها، 

ــا ــد أكرهـ ــندي فقـ ــفحة 38 يف (2)القلق ـ ــن صـ ــا 195 ص مـ  ،233 ص حلـ

 (3).89 إىل 65 مـن  صـفحة  24 يف وشـرحها  للـل  كـرد  حممـد  لربـها  وكذلن

  (4)وأكرها ألضا فيما انلاوال يف موبع آخر.

                                     
 37م، ص 2012، 1أمراء الويان: حممد كرد للل، مملوة الثقافة الدلنية، القاهرة،   (1)

أبو العواس ألد القلق ندي، دارالمل  املصرلة، القـاهرة، )د. (،    اصوا األل (2)

 233-195/ 10م، ل1922

 89 -65أمراء الويان: ص  (3)

، 2رســاله الولغــاء: حممــد كــرد للــل، مطوعــة مصــطفا الوــابل احللــيب، مصــر،      (4)

 139م. ص1913
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 متجيـد  مـن  لـال  ما مع العذراء الرسالة بلن من شلء للا اجلاحظ لل  ومل

 (1)لعود احلميد، ل كد بمراره يف أكثر من موبع من بيانال وبويينال.

ف وأما لن كابوها، فعود احلميد الماب  أوسع من أن نقدم لال بملمة، بعر

بال كما مل نذكر بعرلفا لعمر بـن اخلطـاب وأبـل موسـا األشـعري، فهـ  ء إن       

حاولنا بعرلفا أم أنزلناهم من منزللهم العاليـة، بـاللعرل  أـم، فعوداحلميـد     

  (2)"العميد بابن وخلم  احلميد بعود الملابة افللح : "فيال قيه هو من

 يف اللطولـه  ُلهد ماقل أنال وأما لن إطالة بلن الرسالة وبطوللها، "فمعلوم

 اجلدلـد  أسـلوبال  لوداحلميـد  فابلـدت  واألمـولني،  الراشـدلن  لهـد  للا الرساله

 بلــو ، لولــدل و  الرســاله، أطــا  مــن أو  لوداحلميــد كــان... بــال ، اخلــاص

 لمــــن الملــــ ، ومل فصـــو   يف اللحميــــدا  واســــلعمه رألـــ ،  وإن و ،

 إىل لمنــال مــرة  زولــو مــرة لطيــه بــه رســاللال، يف مــرة كــه لطيــه لوداحلميــد

  (3)"...أميه اللطوله

 ورمبــا كــان أــذه اإلطالــة واللطولــه مــا لســوغ لليهــا مزلــة وفضــيلة "وهــذا 

 بوـدو  الملـابل  فنـال  يف لوـد احلميـد   خصـالص   عـه  الرسـالة  يف املسـرف  الطو 

 القارل لني حت  بنوسط خصالصال من اخلاصة نر  إأ الوبوحا متام وابحة

 (4)".واسعا انوساطا

                                     
 29، 3، ل251  - 208/ 1الويان واللويني: ل (1)

 48الويان ص أمراء  (2)

 املر ع السابق، الصفحة نفسها. (3)

ــاهرة         (4) ــارف، الق ــل: شــوقل بــي ، دار املع ــر العرب ــال: يف النث ــن ومذاهو ، 10الف

 117)د. (، ص 
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وم بإبراز مجاليا  أسلوب األمر يف رسالة لود احلميـد المابـ    وسوف نق

 من خال  لدة حماور: 

 أو : صيغ األمر الواردة يف الرسالة. 

بنول  صيغ األمر الواردة يف رسالة لود احلميـد المابـ  و مـن إمجاأـا     

 يف ثالمح صيغ: 

 فعه األمر الصرلا املذكور، ومن شواهده قولال:  .1

  نمسال للحممة أن اللم -

  احلواءك أن واللم -

  إليال   ئا بال فلمسَّن -

  لال م ثرا لليال واللمد -

  كنهال إىل واللج  -

 نصيوا نفسن من... صواح كه يف هلل ا عه ثم -

 نفسن بعهد ثم -

 ألدالن كه أن واللم -

 لطي  نفسن من بعهد ثم -

 نفسن من أحضرهم ثم -

 مم وف حمالة   فذلن..بسر خلو  إن وبعل م -

 بوىل   نم إىل وبقدم ألن فافهم -

  رألن بضييع احذر -

  بطانلن أهه وامنع -

  ا نوسا  لن نفسن واملن -

 قوادك و وه بصفحن أن واللم -
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 موبع للم ورة أن واللم -

 ا للزام  احذر -

 ... اخلري فوالد من اسلمثر -

 ... الغيظ للا واصطرب -

 ... العامة وبعهد -

 الفضه أهه مناز  بني وميز -

 آلبية:فعه األمر الصرلا احملذوف يف ال واهد ا .2

  لندك لفاض أن إلاك ثم -

  أحد إلين لصه وأن إلاك ثم -

  والرمل فإلاك... جملس يف كن  إأا -

 بربمن منن لظهر وأن إلاك -

 لندك لفاض أن واحذر إلاك أحَذر المالم: وبقدلر حمذوف، هنا األمر وفعه

 الفعه املضارت املقرون بالم األمر، ومن شواهده قولال:  .3

  خلوابن يف و لسا ك بطانلن ليمن ثم -

  شرطن صاح  وليمن -

  وأمرك رألن فليمن وكذلن -

  بوسما بحمن وليمن -

 مقسوما نظرك وليمن -

 مولدلا  مطعمن ليمن -

 ثانيا: املعانل والد    الوالغية ألسلوب األمر يف الرسالة. 

ــواردة يف الرســالة وموابــعها وربطهــا بســياقها      بالللمــه يف صــيغ األمــر ال

واملرسـه إليـال ا جنـد أن األمـر يف أغلـ  املوابـع       وطويعة العالقـة بـني املرسـه    
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خرل من معنـاه احلقيقـل إىل معنـا جمـازي وهـو: ) النصـا واإلرشـاد(، وهـو         

وابا يف ال واهد اليت ورد  بصيغة األمر الصرلا، وكذلن ال ـواهد الـيت   

ورد  بصــيغة املضــارت املقــرون بــالم األمــر، و   فــا أن النصــا واإلرشــاد  

 ألب إىل ابنال. للناس  مع رسالة ا

ــا )       ــاه احلقيقــل إىل معن ــة خــرل األمــر مــن معن ويف بعــض املوابــع القليل

 اللحذلر(، وللجلا ألن يف شواهد األمر اليت ورد  بصيغة اسم فعه األمر. 

 ثالثا: بنية مجلة األمر ودوره يف بناء وب ميه الرسالة. 

ظ أنـال اطـرد   املللمه يف بناء مجلة األمر يف رسالة لوـد احلميـد المابـ  للحـ    

 جميئها للا منطني اثنني: وهما: 

األمر االرد، فقد ورد  أكثـر األوامـر يف الرسـالة جمـردة مـن القيـود        -1

 . واللعليال ، وهذا لغالر ما ورد يف رسالة لمر بن اخلطاب 

األمر املللـابع، وهـذا للناسـ  مـع م ـالر األب احلـرلص للـا ابنـال          -2

 رلق الفالح والنجاح. فهو لنصحال ولرشده وحيذره ا لريسم لال ط

 رابعا: برزر أسلوب األمر مع األسالي  الوالغية لل ميه النص: 

لســيطر للــا رســالة لوــد احلميــد المابــ  أســلوبان مــن أســالي  اإلن ــاء   

الطليب، وهما األمر، والنهل، وقد بعاونا يف ب ميه بناء النص، حبيث  مـن  

الرسـالة، هـذا باإلبـافة     القطع بلنهما من األسالي  الرليسـة يف ب ـميه وبنـاء   

 إىل بعض األسالي  األخري، ومن شواهد النهل قولال: 

 .بدخلال   -

 رألن للين لغلنب   -

 سات م افهلن إىل لصلن   -

 خطل منن ألن لودرّن   -
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 لقوبة فرصة منن بودرن   -

 الظن سوء بعجه   -

 إفراك منن لمونن   -

 . ندك للا ألن للني   -

 مـن  لرفـ   أخـر   معان إىل احلقيقل معناها لن خر   الصيغ هذه فمه

 مـن  بـالغرض  خـرل  ممـا  وهـذا  واإلرشـاد  النصـا  للـا  دلـ   إأ المالما سياق

 .االاز إىل احلقيقة

 وبوابر  اجلماليا  األخر  يف ب ميه الرسالة ومنها السجعا إأ أحـدمح 

 معظـم  يف بوزلـ   الـيت  حروفـال  أواخـر  بلمـرار  وهـذا  موسيقيا، إلقالا السجع

 : اللون هذا أمثلة ونعرض مما  اء من .الرسالة فواصه

 ورلالــة األمــة، ومهــاوي الفلنــة، وظلــم واجلهــا ، احلــرية يف امللســمع"

 وبــدلوا اســلافافا، اإلســالم حرمــة وانلهمــوا، فســادا األرض يف لــاثوا الـذلن 

 . " هال السلمة أهه دماء واسلحلوا كفرا، اهلل نعمة

 من زاد مما موسيقيا لقالاإ بذلن حقق مللالية، سجعا  ثالمح يف  اء فهنا

الــنص، بــ  إىل ألــن اللنــاص القرآنــل املو ــود يف )بــدلوا  وبناســق انســجام

 .نعمة اهلل كفرا(

 بعهـد  ثـم : "قولال يف الطواق للا القالم السجع ألضا الماب  اسلادم وقد

 أحسـن  ، وقـد "السـيئا   ومفلـاح  احلسـنا   مغـالق  فإنـال  هواك مبجاهدة نفسن

فجـاء   املاللفة، بلنوالال اسلادمال فقد بلليفال أحممو السجع اسلادام الماب 

ــال ــوازي الســجع من ــال يف املل ــروا: "قول ــذكركم اهلل اأك  لنصــركم واسلنصــروه ل

 ." نعمم إليال واللجئوا

 يف ألن بلكيـدها  وزلـادة  املعنـا  للقولـة   اء الفواصه يف امليم حرف فلمرار
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 ولعمـس . هـورة اال ال ـدلدة  األصـوا   مـن  فهـو  القـوة  للـا  د لـة  امليم حرف

 .مبوقفال و هره الماب  انفعا  بذلن

 كلمـــلني بـــني إلقالـــا لضـــفل مبـــا اجلنـــاس احملســـنا  مـــن ألضـــا واســـلثمر

" مثنولـة    نافـذ  وحـزم  فيـال  ونيـة    صـادق  بعزم: "ألن أمثلة ومن. مل اكللني

 وللحمـن  لنـدك  لـال  حقيقة   مبا رليلن للا حيملن" .وحزم لزم بني  ناس

  ـاء  وللحمـن، وقـد   حيملـن  بـني   نـاس ." بدخلهم نل للم   قوم ألراض

 قـدم  ما وللم إلين، للمهم وصو  بعد   منهم أحدا لصلن فال"  يف اجلناس

ــال ــن ل ــاس." للي ــني  ن ــن ب ــال  إلي ــن، ومن ــرق وإن"وللي ــارق ط ــوم"و..." ط  ق

 ."لدوهم للا وحيربونهم القلا ، للا حيضونهم موقوفون

 األصـوا   بعـض   ـاء   لنالصوبل بـ  املسلو  للا وبضافر  اجلماليا 

 واللمــاس نيــا  الــنفس أغــراض مــن غــرض إلظهــار ملحــوظ ب ــمه ملمــررة

 : فمنها القل ،

ــد يف المــاف حــرف بمــرار : ألــن أمثلــة ومــن الرســالة فقــرا  مــن العدل

ــن، شــ ونن، أمــورك، بو يهــن،"  اصــطنعن، حيملــن، بنقالــن، أحوال

 ونـن، د ربـن،  منن، للين، غفللن، هلملن، أهوالن، أبين، حلملن،

 . "لسمرك لدوك، لابن، فرسانن،  ندك،

 من إخوانية بوصفها الرسالة يف الل ايص لربز مما اخلطاب كاف بمرر فقد

 صـوبا  حتـدمح  الـيت  ا نفجارلـة  أو ال دلدة، األصوا  من والماف. أو  طراز

 آخــاأ ب ــمه المــاف حــرف فيهــا بمــرر الــيت الملمــا  هــذه وكــه. انفجارلــا

ــاه، ــس لالنلو ــدة بعم ــرص ش ــ  ح ــال يف الماب ــوب بو يه  لوــد اهلل، إىل اململ

 .وا للوار اللقدلر و ال للا بها واألخذ بلعاليمال، ا للزام بضرورة وإبالغال

 كان بمرارًا من كما مر، ولمن اخلطاب بصيغة   احلرف هذا بمرار وورد 
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 وليمثــروا، وليــذكروا، المــرا ، بمــوري، كثــرة،: مثــه هــذا الملمــة،  ــذر

 املـراد  املعنـا  للـا  بـد   هنـا  فالمـاف  ."ممالهـا  لـذكركم،  ماللملن، الوكيه،

 طلـ   مـع  للحـرب  وا سـلعداد  الللهـ   شدة إىل الدلوة وهل لنال، اإلفصاح

 1.واسلنصاره اهلل للا واللوكه العون

 الـيت  الملمـا   مـن  العدلـد  يف بمـرر  الـذي  اجلـيم،  حـرف  لـلبل  بعده ومن

"  هـال  اجلهالـة،  يف،اجلـا  اجللـ ،  بو يهـن، : "ومنهـا  الرسالة مفللا ورد 

 سـوقال  ومـا  احلـرف  هـذا  بمـرار  ولعـه    ال ـدلدة  االهـورة  األصوا  من فاجليم

ــال ابصــ  ومــا 2واســلياللال، الضــحاك قهــر ب ــدة لــوحل  ســيئة صــفا  مــن ب

 بضـجر،  مسـلجمع،  اجلميـع،  جملسن، جملس،"  يف ألضا بمرر كما ورأللة،

 ."جمالس  لسالن، و ال، ملو ها، و هن،

 أدب يف واإلرشـادا   النصـالا  هـذه  إللصـا   انفعالال دةش لعمس وهذا مما

 للفـ   ممـا  منسـجما  المـالم  جيعـه  ممـا  موسـيقياا  وقعـا  حيدمح وبمراره. االالس

 .املللقل انلواه

 وهـذا  اخلـاء  حـرف  كـذلن  اللمـرار  نصـي  مـن   أا كان اليت احلروف ومن

 خـدمن،  خللـال،  خلو ، خمافة، خوطلال، خاصة، دخاللن، خلوابن،: يف

 ."لسلا  برخيصا، لرخص، ختلو،

 كمـا  ا سلعالء أصوا  من وهل الرخوة، املهموسة األصوا  من واخلاء 

                                     
لنظــر: المــالم لــن املعــانل املســلنوطة مــن صــفابها أو مــن بمرارهــا يف املصــادر اللاليــة:   1

،وهنــاك اجتــاه 60للســيوطل: ،املزهــر يف للــوم العربيــة2/157اخلصــالص  بــن  ــل :

  سلنوا  معاِن خفية مما  اء مثلال يف مقدمة لسان العرب.

 لنظر املرا ع السابقة. 2
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 وهــذه (1).الردلئــة واملعــانل الســلوية م ــالر يف احلــروف أوحــا اخلــاء حــرف أن

 جتنوهـا  جيـ   الـيت  السلوية، الصفا  إىل اخلاء حرف فيها لوحل اليت الملما 

 حيـث  فيهـا  ورد الـيت  لأللفـاظ،  ملميـزا  بـروزا  ألـن  مثـه  وقـد  لنها، وا بلعاد

 .لالنلواه لفلا أكثر بد 

ــن  ــروف وم ــيت احل ــرر  ال ــا بم ــد ألض ــرف جن ــاف ح ــذي الق  يف بمــرر ال

 القـوة،  واثقـا،  بـوقل،  مراقوـة،  معالق، ثقلن، قلاأم، لقالهم،: "الملما 

 ، والقـاف "الوقـار  قواسـيهم،  القـوي،  فسـقا،  بـربقهم،  نقـال،  قلا ، بلقاك،

 جتسـيد  يف قولـا  إلقالـا  أحـدمح  مفامـا،  شدلدا  اء جمهور اممف شدلد حرف

 القـوة  بسـلدلل  الـيت  احلـرب،  أثنـاء  العـدو  موا هـة  يف امللمثه احلدمح باامة

 .اهلل للا واللوكه اللمسن مع والصمود

 كــان احلــروف بمــرار أن القــو   مننــا اجلانــ  أــذا دراســلنا خــال  ومــن

 احلــروف مــن حــرف كــه كــان يــثح معانيهــا، وإبــراز األلفــاظ لد لــة موافقــا

 .لنال اإلفصاح املراد واملوبوت لنسجم

 اللقابـه مـن   وللا  ان  مجالل آخـر لطالعنـا اللقابـه يف الرسـالة، ولعـد     

 وقـدرة  األسـلوبية  ومسابـال  الـنص  معنـا  لـن  الماشـفة  الد ليـة  العالقـا   أهم

 .األدبية النصوص يف اللغولة الماب 

 والولـد،  الوالـد : مثـه  من الرسالة موابع من كثري يف الماب  واسلادمال

ــة وبمـــذل ، وصـــدق وأمـــراض، وشـــفاء اأـــو ، وزلـــغ والعصـــمة  أميمـ

 والعا لــة، واآلخــرة ومشالــال،  ينــال وشــر، خــري ومم ــوف، ســر وحممــود،

                                     
ــاب        (1) ــاس، من ــورا  احتــاد المل ــة: حســن لو ــني األصــالة واحلداث ــانل ب حــروف املع

 125العربل، دم ق، سورلا، )د. (، )د. (. ص
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 وسـنة،  وانلوـاه  والغضـ ،  والربا واملسلصع ، واملسهه، واملنع، والوصه

 والـدنيا  اره،ونهـ  وليلـال  وفاسـدهم،  وبسلصلا وكرب، وصغر وغاب، وحضر

 . "و هرا وسرا واآلخرة،

 ألن وهـذا  واإللضاحا اللويني أ ه من هذه اللقابال  إىل الماب  جلل وقد

 .النص نسيف متاسن من زاد مما بعرف بلبدادها األشياء

 

*      *      * 
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 :خةمتة

ويف نهالـة بطـوايف يف حلقـة األمـر وبالغلـال والرسـاله الرمسيـة واإلخوانيـة         

 فنية، أ دنل قد وصل  إىل لدة نلالف، من أهمها: ومسابها ال

    ،ابسام الرساله الرمسية باإلقناتا لذا ابلعد  لن الصـورة الوالغيـة

 واللمد  اللنوت يف األسلوب، واسلثمر  احملسنا .

        ابصاف الرساله اإلخوانيـة بـالرتكيز للـا اجلانـ  الـد لل واإلحيـالل

 الرتكيوية والصوبية والودلعية.معلمدة للا األسلوب ومجاليابال الد لية و

      ــال مــن ــا ل بربــع أســلوب األمــر للــا صــدارة األســالي  اإلن ــاليةا مل

ــا  األخــر ،     مجاليــا  خاصــة، وبعــالق مــع غــريه مــن األســالي  واجلمالي

 وخرو ال إىل معان جمازلة يف الرسالة اإلخوانية لنال يف الرمسية.

   ملقلضـا احلـا ،    اللناء الوالغيني بلغراض األمر را ع ملرالـاة المـالم

 يف الوق  الذي اهلم النحاة فيال بالصياغة واللفظ.

      غياب املالما ال اصية يف الرساله الرمسيـة منحهـا لموميـة صـاحلة

 لمه زمان وممان.

   بزوغ الل ايص يف الرساله اإلخوانية، وامل الر اجلياشة ملموسـة يف

 كه مناحيها.

  رسالة اخلليفة لمر بن اخلطاب   ا للقالد النا اا بعمس لنا منوأ

 وألن من خال  إملامال ولالقابال بو بال.

     ،رسالة مروان  بنال لود اهلل دليه للا حنو األب مهمـا للـ  منزللـال

 وزاد  مس وليابال يف احلياة، ولطفال للا أبنالال.
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 :لمصةدره انحبث  م اجع

 ألـد  حممـد : حتقيـق  الظـاهري،  حـزم  بـن  للـل : األحمـام  أصـو   يف اإلحمام -

 . م1978 ،( .د) القاهرة، العاصمة، مطوعة ،لودالعزلز

 الملــ  دار الســود، ليــون باســه حممــد:حتقيــق الزخم ــري،: الوالغــة أســاس -

 .م1998 ،1  بريو ، العلمية،

 لــدنان للــل. د باإلســالم املللــزم واألدب العلمانيــة بــني واألســلوبية األســلوب -

 (. .د) ،( .د) ،(ك.د) النحوي، ربا

 .هـ1396 ،5  بريو ، املعرفة، دار اهلل، حس  للل: الملاإلس الل رلع أصو  -

: وبعليـق  بقـدلم : اجلوزلـة  قيم ابن حممد لوداهلل أبو: العاملني رب لن املوقعني إلالم -

 .م1423 ،1  السعودلة، اجلوزي، ابن دار سلمان، آ  حسن بن م هور لويدة أبو

 .م2012 ،1  القاهرة، الدلنية، الثقافة مملوة للل، كرد حممد: الويان أمراء -

 الرلـاض،  اجلـوزي،  ابـن  دار ال ـرتي،  ناصـر  بـن  حممـد : األصوليني لند األمر -

 .م2002 ،3 

ــارك، مــازن: حتقيــق الز ــا ل،: النحــو للــه يف اإللضــاح -  النفــالس، دار املو

 .م1982  ، بريو ،

 بـريو ،  العلميـة،  الملـ   دار القـزولل،  اخلطيـ   الوالغة، للوم يف اإللضاح -

 .م2003 ،1 

 ألــد لــاد : حتقيــق األندلســل، حيــان أبــو لوســ  بــن حممــد: احملــيط الوحــر -

 .م1993 ،1  بريو ، العلمية، المل  دار معوض، حممد وللل لوداملو ود،

 األللـا  االلس النجار، للل حممد: حتقيق الفريوزآبادي،: اللمييز أوي بصالر -

 .هـ1385 ،( .د) القاهرة، اإلسالمية، لل ئون

 لودالســالم: حتقيــق اجلــاحظ، حبــر بــن لمــرو بــن لثمــان أبــو: واللوــيني لويــانا -

 .م1998 ،7  القاهرة، اخلاجنل، مملوة هارون،
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 ألــد: حتقيــق اجلــوهري، لــاد بــن إمساليــه: العربيــة وصــحاح اللغــة بــال -

 . م1984 ،3  بريو ، للماللني، العلم دار لودالغفور،

 املعـــارف، دار بـــي ، شـــوقل(: ملاإلســـال العصـــر) العربـــل األدب بـــارلِ -

 (. .د) ،11  القاهرة،

 حممـد : حتقيـق  ال ـريازي،  الفريوزآبـادي  إسـحاق  أبـو : الفقـال  أصو  يف اللوصرة -

 (. .د) ،( .د) دم ق، الفمر، دار هيلو، حسن

 الملــ   دار احلنفــل،  اجلر ــانل للــل  بــن  ال ــرل  احلســن  أبــو : اللعرلفــا  -

 . م2000 ،1  بريو ، العلمية،

 . م1981 ،1  بريو ، الفمر، دار الرازي، الفار(: الغي  مفابيا)الموري لفسريال -

 لللـللي   املصـرلة  الـدار : األزهـري  ألـد  بـن  حممـد  منصـور  أبـو : اللغة بهذل  -

 .  م1964 ،( .د) القاهرة، والرتمجة،

 الملـاب  احتـاد  من ـورا   لوـاس،  حسـن : واحلداثـة  األصالة بني املعانل حروف -

 (. .د) ،( .د) سورلا، دم ق، العربل،

 .م1988 ،1  بريو ، اأد ، دار النجار، للل حممد: حتقيق:  ل ابن: اخلصالص -

 القـاهرة،  املعارف، دار إبراهيم، الفضه أبو حممد: حتقيق القيس، امرل دلوان -

 (. .د) ،5 

 ،3  القـاهرة،  املعـارف،  دار الصـرييف،  كامـه  حسن: حتقيق: الوحرتي دلوان -

 (. .د)

 بـريو ،  الثقافـة،  دار العلـوي،  الـدلن  بـدر  السـيد : حتقيـق  برد، ب اربن دلوان -

 .م1981 ،1 

ــوان - ــ  دل ــن كع ــري، ب ــل: شــرح زه ــالور، حســن لل ــ  دار ف ــة، المل  العلمي

 .م1977 ،1  بريو ،
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 ،2  مصـر،  احللـيب،  الوـابل  مصطفا مطوعة للل، كرد حممد: الولغاء رساله -

 .  م1913

 الســلفية، اململوــة قدامــة، بــن ألــد بــن لوــداهلل: اظراملنــ و نــة النــاظر روبــة -

 .هـ1387 ،( .د) القاهرة،

 حممـــد شـــعوان: حتقيـــق المـــوارنل، ألـــد بـــن طـــال: الفصـــو  بنقـــيا شـــرح -

 .  م1988 ،( .د) القاهرة، للطوالة، السالم دار إمساليه،

ــة شــرح - ــن: ال ــافية المافي ــ  دار احلا ــ ، اب ــة، المل ــريو ، العلمي  ،4  ب

 .  م1979

 العلميـة،  المل  دار املوصلل، لعيش بن الوقاء أبل الدلن موفق: املفصه شرح -

 .  م2001 ،1  بريو ،

 القـاهرة،  املصـرلة،  دارالملـ   القلق ندي، ألد العواس أبو األل  ا صوا -

 .م1922 ،( .د)

 ابــن دار الواــاري، إمساليــه بــن حممــد لوــداهلل أبــو اإلمــام: الواــاري صــحيا -

 .  م2002 ،1  دم ق، كثري،

 ،5  القـاهرة،  للـرتامح،  اللوفيقيـة  دار لوـدالغل،  أمـني  أ ـن : المـايف  الصرف -

 .  م2005

 دار املوـاركل،  ألد: حتقيق لعلا، بن احلسني بن حممد: الفقال أصو  يف العدة -

 .  م1990 ،2بريو ،  العلمية، المل 

 أـادي، ا دار السـومل،  الـدلن  بهـاء : املفلـاح  بلاـيص  شرح يف األفراح لروس -

 (. .د) ،4  بريو ،

 ،( .د) القـــاهرة، وهوـــة، مملوـــة فيـــود، لوـــدالفلاح بســـيونل: املعـــانل للـــم -

 .  م1987
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 .  م2006  ،. د مصر، القاهرة، غرل ، دار حسني، القادر لود: الوالغة فن -

 (. .د) ،10   القاهرة املعارف، دار بي ، شوقل(: العربل النثر يف) ومذاهوال الفن -

ــفة يف - ــة فلسـ ــة، الوالغـ ــم العربيـ ــانل للـ ــل: املعـ ــرزوق حلمـ ــاء، دار: مـ  الوفـ

 .م2004 ،1  مصر، اإلسمندرلة،

ــد يف - ــل النق ــد: األدب ــز لو ــق، العزل ــة للي ــة دارالنهض ــة العربي ــر، للطوال  والن 

 .م1972 ،2  بريو ،

 وللل لوداملو ود، ألد لاد : حتقيق الزخم ري، لمر بن حممود: الم اف -

 . م1998 ،1  الرلاض، لعويمان،ا مملوة معوض، حممد

 بـو ق،  مطوعـة  والرتمجـة،  لللـللي   املصـرلة  الـدار  منظور، ابن: العرب لسان -

 (. .د) ،( .د) مصر،

 احلسـني  بـن  لمـر  بـن  حممـد  الـدلن  فاـر  األصـولل  اإلمام: األصو  للم يف احملصو  -

 (. .د) ،( .د) بريو ، الرسالة، م سسة العلوانل، فياض  ابر: حتقيق الرازي،

 املرســل، ســيده بــن إمساليــه بــن للــل احلســن أبــو األلظــم، واحملــيط احملمــم -

 . م2000 ،1  بريو ، العلمية، المل  دار هنداوي، لوداحلميد. د: حتقيق

 مملوـة  الرازي، الرازي، لودالقادر بن بمر أبل بن حممد اإلمام: الصحاح خملار -

 . م1987 ،1  بريو ، لونان،

 حممـود  لوـداهلل : حتقيق الغزالل، حامد أبو اإلمام: ألصو ا للم من املسلصفا -

 . م2008 ،1  بريو ، العلمية، المل  دار لمر، حممد

 .  م1970 ،1  بريو ، العلمية، المل  دار العربية، اللغة جممع: الموري املعجم -

 احلـدلث،  دار الوـاقل،  لوـد  فـ اد  حممـد : المرلم القرآن أللفاظ املفهرس املعجم -

 . م2002 ،1  ،القاهرة

 .م1980 ،( .د) القاهرة، العربية، اللغة جممع الوسيط، املعجم -
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 حممــد: حتقيــق اهلل،  ــار القاســم أبــو الزخم ــري: اإللــراب صــنعة يف املفصــه -

 .  م2001 ،1  القاهرة، املصري، الملاب دار حممد، حسن لوداملقصود

 دم ق، العربل، ابالمل احتاد من ورا  لياشل، منذر: األسلوبية يف مقا   -

 .  م1990 ،( .د)

 مصـر،  اخلـاجنل،  مملوـة  زكرلـا،  بن فارس بن ألد احلسن أبو: اللغة مقاليس -

 .م1981 ،3 

 األللـا  االلـس  لضـيمة،  لوـداخلالق : حتقيـق  املـربد،  لزلـد  بن حممد: املقلض  -

 .  م1994 ،( .د) القاهرة، اإلسالمية، لل  ون

 مملوــة ألــد، اهلل خلــ  حممــد ونقــده، دباأل دراســة يف النفســية الو هــة مــن -

 .م1999 ،1  القاهرة، مدبولل،

 القـاهرة،  المـرب ،  اللجارلـة  اململوـة  موـارك،  زكـل : الرابع القرن يف الفل النثر -

 م1934 ،2 

ــر - ــل النثــ ــدلم الفــ ــرز القــ ــال أبــ ــال فنونــ ــر: وألالمــ ــروة، لمــ ــوة دار لــ  القصــ

 (.  .د) ،( .د)للن ر،

 (. .د) ،13  القاهرة، املعارف، دار حسن، لواس.د: الوايف النحو -

 القـاهرة،  اآلداب، مملوـة  لوـاس،  حلمـل  لرفة.د(: واللطويق النظرلة)النثر نقد -

 .م2009 ،1 

 اأامشيـة،  اململوـة  اجلـولل،  لوـداهلل  بـن  امللـن  لوـد : الفقـال  أصو  يف الورقا  -

 (. .د) ،( .د) دم ق،

 
*      *      * 
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Al-kareem (Glossary of the Noble Qur’an), Dar Al-Hadeeth, Cairo 1st edition 

2002. 

Academy of Arabic Language. Al-Mu’jam Al-Waseet (The Medium 

Lexicon). Cairo 1980. 

Al-Zamakhshary Abu Al-Qasim Jar-Allah. Al-Mufassal Fi Sanaat Al-‘Irab 

(The Detailed on the industry of Conjugation). Muhammad Abdemaqsoud 

Hassan Muhammad, Dar Al-kitab Al-Masry, Cairo1st edition12001. 

Munther Ayashy. Maqalat Fi Al-Usloubiyah (Essays on stylistics), 

Publications of the Arab Book Union. Damascus  1990. 

Abu Al-Hassan Ahmad Ibn Fars Ibn Zakariya. Maqayees Al-Lughah. 

Maktabat Al-Khanj,  Egypt 3rd edition 1981. 

Muhammad Ibn Yazid Al-Mubarrad. Al-Muqtadab (the Concise). 

Abdulkhaliq Udaimah. Higher council of Islamic Affairs, Cairo 1994. 

Muhammad Khalaf Allah Ahmad. Min Al-Wijhah Al-Nfsiyah Fi Dirasat Al-

Adab wa naqdih (Studying literature and criticism psychologically). Maktabat 

Madbouly,  Cairo1st edition 1999. 

Zaky Mubarak. Al-Nathr Al-Fanny Fi Al-Qarn Al-Rabi’ (Prose in the fourth 

century). Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, Cairo, 2nd edition 1934. 

Amr Urwah. Al-Nthr Al-fanny Al-Qadim: Abraz Funounuh wa A’lamuh (Old 

Prose: The most prominent arts and figures), Dar Al-Qasbah for publication (nd.).. 

Abbas Hassan. Al-Nahw Al-wafi (The Complete Grammar).  Dar Al-

Ma’arif, Cairo 13th edition, (nd.). 

Arafah Hilmy Abbas. Naqd Al-Nathr (Al-Nathariyah wa al-Tatbiq) (Criticism of 

Prose; theory and Practice), Maktabat Al-Adab Cairo 1st edition 2009. 

Abdumalik Ibn Abdallah Al-Juwaini. Al-Waraqat Fi Usoul Al-Fqh. Al-

Maktabah Al-Hashimyah Damascus (nd.). 
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Methods (on the Arabic prose) Dar Al-Ma’arif ,Cairo Edition 10  ،No History  .  

Hilmy Marzouq. Fi Falsafat Al-blaghah Al-Arabiya: 'Ilm Al-maany (On the 

Philosophy of Arabic Rhetoric: Semantics) Dar Al-Wafaa, Alexandria, Egypt, 

1st edition  2004. 

Abdulaziz ‘Ateeq. Fi Al-nqd Al-Adabi (On Literary Criticism) Dar Al-

Nahdah Al-Arbiyh Litiba’ah wa Al-nashr,  Beirut 2nd edition 1972. 

Mahmoud Ibn Amr Al-Zamakhshary. Al-Kashaf. Adil Ahmad 

Abdulmawjoudand Aly Muhamad Moawad (ed.) Maktabat Al-Obayka, Riyadh, 

1st edition 1998. 

Ibn Manzoor. Lisan Al Arab (The Tongue of Arabs). Al-Dar Al-Masriyah 

Li-Ta’leef wa Altarjamah, Matba’at Boulaq, Egypt (nd.). 

Fakhr Al-Din Muhammad Ibn Amr Ibn Al-Hussain Al-Razy. Al-Mahsoul Fi ‘ilm 
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Abstract: 

The imperative mood is one of the speech patterns that is characterized by 

force and eloquence for its vitality and excitement that conform the varied and 

different human situations. A treatise is a subtle art that expresses the extent of 

civilized human communication, particularly after the far advancement of 

culture. One aspect of such culture advancement is represented in treatises: 

formal and informal that reflected the development of our life styles. The 

caliphs’ treatises could be a good example in this regard. 

key words:  Imperative mood, style, Umayyad literature, treatises, system of 

governance. 
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 اني اهلجريالبني يف الشعر العربي حتى نهاية القرن الث

 " دراسة يف شعرية املوضوع "

 هيفاء بنت حممد الفريحد. 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  -كلية اللغة العربية -قسم األدب 

 هـ1440/ 9/ 24 تاريخ قبول البحث:              هـ 1440/ 6/ 12تاريخ تقديم البحث: 

 

 ملخص الدراسة:

ربببود عية ببودس يف ببودادالتحببف  د ثر ببوداددددالبب حدثببجتداعي ببفسيد وت ببي د  ددد

الزمن د فعٌلدشعرٌيدثّيلدبهدالشفسرد ربودإو فويفودقجدتكيند اقعيفو د قبجدتكبيندميليف بودددد

إىلدفعلدةراميد ميقفدغنفئيد منييجدسرةي دإمفدادال صيفجةدميعبجةةداغغبرا  د  داددد

د.-س ىدس يفلداملثفلدد-بند بيدربيفعودقصيفجةدالغزلدالصرف د  فدسنجدمجيفلدبثيفنود  دس رد

 مبفد ّندهذادامليضيعدميّلجدشعريد منهٌلدارتفةهدالكثريدمندالشعرا ؛دفإندهذادال حب دد

سيفييّ عدثكف ودال حدادالشعردالعربيدال ج مدمندالعصرداجلفه يدثيىدالعصرداغميي د مفد

ندقبببرائندثبببّفدبهبببفدمبببندة اع دميضبببيسيفود واتيفبببودفرة بببود مجفسيفبببو د  دمبببفد بببفث هفدمبببد

 سالمفت د   يفند يففدحتيلتدقصودالب حدمبندفعبلداعي بفسيدتشبماداجل فسبودادإ بف هدددددددد

 اليببر ردبنيفئ ببهدامليضببيسيفود النت ببيفودإىلدثببجتدشببعريد  دسالمببودرمز ببود مجفليفببود ببفدددددد

دمكيوفتهفدامل يفزةد فدادالذا رةدالث ففيفو.
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 املقدمة:

البني يف الشعر العربي ويف ثيمات جنس القصيد عامـة وادـد مـال عتمـات     

 بناء موضوعات القصيد املرتابطة كاهلجر والوصـ  والرييـو والةـوا والعـ       

بصـته    ختلو مال موضـو  الـبني   تكاد يصائد الةز  يف الشعر العربي القديمال و

الةنائيـة  للـأ ّن" قدقيقـة     باعًثا مال بواعث بنـاء الهيييـ  الشـعر  يف ايكايـة    

الةز  ّن  اشههاء وبني، ثم تعـبو عمـا يكـون مـال  ـازع نـاز  االشـههاء وواز         

البني  وه ا الهعبو يف الةالو شكوى مال ايرمان وتعزٍّ ب كرى منالـة كانـأ ّو   

تأمي ق مهوهمة، وإحياء مبا يتبس ه يال مال يأس ّو
(1)

  

ياطنيهـا كثـرا االرلـا   طلًبـا      ولقد فرضأ طبيعة البيئة الصحراوية علـ  

للنجعة وتهبًعـا ملسـايا الةيـث  وق يقهصـر الرديـ  علـ  ّهـ  الباديـة، فأهـ           

داء نــعًيا للهجــارا، ّو     اياضــرا مــال نــكقان القــرى كــانوا كــثو  الســتر   

املسهمر" يف التضاء مكو"ًنا الهنقق  الدائو  فكان فريضة ايج يب  اإلنتم وبعده 

مــا  ومنزًعــا مــال منــاز  اإلدســاس املشــرت  بــاخلو  مــال   مــال مكونــات االجه

د املسهقب ، وال ريو يف ّن ه ه اخلصيصة االجهماعية والنتسية اجلماعية نهولق

ومنًطـا مـال الهعـابو اجلماليـة وثيقـة الصـلة بهـا،        ، بنية ثقافية مميزا لتضـاء اييـاا  

عـة للحركـة يف   ولع " مال ّبسا ه ه الهعابو ظهور ايداء بصته  يوا إيقاعية داف

 التضاء 

وهــ ا االرلــا  الــدائم يف ديــاا العــرء جعــ  شــعراءهم ينهجــون ّشــكااًل  

ّبياًتا ال دصر هلـا تصـورهم رادلـني ّو مردـواًل عـنهم        شعرية غنائية تهضم"ال

الويـو  علـ     ومال ه ه ا بيـات مـا كـان يف مقـدمات القصـائد مقرتًنـا  كايـة       

                                     
( املرشد إىل فهم ّشعار العرء وصناعهها، عبد اهلل الطيو، مطبعة دكومة الكويـأ،  1)

  263، ص 3م، ع  1989، 3الكويأ، ط
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 ق درانة يف شعرية املوضو  ق البني يف الشعر العربي ده  نهاية القرن الثاني اهلجر 

 د  هيتاء بنأ حممد التريح

 

ائد كاملــة  فــالبني دــدا اجهمــاعي يصــ ا طــت ، ومنهــا مــا ّفــرد لــ  الشــعراء

ونتسي، وجتربة وجودية عميقة يف التضاء، ودركة يف الزمال، وفعـ   شـعر     

 إىل فعـ   ، لـة يد تكون وايعية ويـد تكـون مهيي    دو"  ب  الشاعر جتربة إنسانية،

ومنهوع نرد ، إما يف القصيدا مهعـددا ا غـرا ، ّو    ومويف غنائي درامي

-كمـا عنـد ليـ  بثينـة ّو عمـر بـال ّبـي ربيعـة         يف يصيدا الةـز  الصـر ،   

مولقد شعر  ومنهـ   ارتـاده الكـثو مـال الشـعراء        و ن ه ا املوضو   -مثًت

البني يف الشعر العربي القديم وما دـف" بهـا مـال     فإن ه ا البحث نيههب"ع دكاية

وعتمـات،   موضوعية ولاتية فردية ولاعية، ّو ما صادبها مال يـرائال  دوا  

يف لولـأ يصـة الـبني مـال فعـ  اجهمـاعي تشـرت  اجلماعـة يف إ ـازه          ويبي"ال ك

والهأثر بنهائج  املوضوعية والنتسية إىل ددا شعر  ّو عتمة رمزية ولالية 

 هلا مكوناتها املميزا هلا يف ال اكرا الثقافية 

إن" لليــ  موضــو  الــبني يف الدرانــات النقديــة الســابقة كــان منصــًبا عليــ   

فـرو  دكايـة النسـيو يف القصـيدا  والدرانـة املزمـع إ ازهـا        بوصت  فرًعا مال 

تهجاوز ه ا املسهوى لهحتر يف ثقافة البني، نابرا ا بعاد النتسية واالجهماعيـة  

وايضارية هل ا املوضـو   ومبـا ّن النقـد املوضـوعاتي هـو املـا  املعـريف الـ           

ــار  ال     ــة املعـ ــدا وخاصـ ــ را وادـ ــار  يف بـ ــف املعـ ــ  ملهلـ ــاطع فيـ ــية تهقـ نتسـ

واالجهماعيــة، فقــد الءم هــ ه الدرانــة  فــالبني فضــاء اجهمــاعي دركــي فيــ   

انهقا  دقيقي ّو ختييلي، ا مر الـ   يهطلقـو ّدوات لليـ  للمكـان وللزمـان      

وملويف اإلنسان مال العاق املهحر  ومـال التـرا   وكـ  تلـأ املتـاهيم تنانـبها       

ــع لليطــاء ا      ــال تقطي ــا فيهــا م ــوعاتية  مل ــال زاويــة   الدرانــة املوض لشــعر  م

املوضــو ، للــأ ّن املتهــوم املركــز  الــ   تلهــف دولــ  املتــاهيم ا خــرى يف  

ــ  حمــيا املوضــو  تهجمــع وتهتاعــ        ــد املوضــوعاتي هــو املوضــو ، وعل النق
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متــاهيم عديــدا كمتهــوم البنيــة والشــك  والعتمــة
بشــهادا كــثو مــال رواد هــ ا  

وضــوعاتي مــال البنيويــة النقــد كجــان بــيو ريشــار الــ   ّكــد انــهتادا النقــد امل  

والهحلي  النتسي والنزعة الشكلية، فهو ّشب  بهجوا  يف النص ا دبي ولـيس  

  (1)صياغة مويف مع  ّو ضده

قــوم فكــرا هــ ا البحــث علــ  درانــة الــبني داخــ  القصــيدا عــ  جمموعــة ت

 تساؤالت، منها:

 مه  يقو  الشاعر يصيدا البني؟ -

 لكهابة الشعر؟ ه  البني نو  مال ّنوا  افهعا  الهباعد -

 ما مويع البني يف زمال القو  الشعر ؟ -

 ه  البني بني  ماد  تنجزه شيصية احملبوبة، ّم تنجزه رموز ّخرى؟ -

لية، ّم نيانية، ّم ايهصـادية، ّم  ما ّنباء البني؟ ه  هي ّنباء يَب -

 ؟-مثًت -لاتية عاطتية كاهلجر

 ه  البني دركة يف الزمان، ّم يف املكان؟ -

 لنسيو فع  البني؟كيف كهو شاعر ا -

ــاعي إىل       - ــال ايــدا املوضــوعي االجهم ــبني م ــاعر ال ــف دــو"  الش كي

 ايدا الشعر  الةنائي؟

                                     
، امل نسـة اجلامعيـة للدرانـات     3هج املوضوعي، عبد الكـريم دسـال، ط  ينظر: املن( 1)

، ونـحر املوضـو : عــال   170م ، ص  2006 -ـهـ  1426والنشـر والهوزيـع، بـووت    

برانـأ،  -، مطبعـة ننتـو   2النقد املوضـوعاتي يف الروايـة والشـعر،  يـد يمـداني، ط     

االجهمــا   ، و النقــد املوضــوعاتي: ا دء بــني علــم    33،  32م، ص  2014فــاس، 

جملـة ّدبيـة فصـلية، النـاد  ا دبـي       -وعلم النتس، صاحل بال اهلـاد  رمضـان، يوافـ    

    41-34م ، ص  2015مايو  -ـه 1436، شعبان  31بالريا ، العدد 



 

 
204 

 ق درانة يف شعرية املوضو  ق البني يف الشعر العربي ده  نهاية القرن الثاني اهلجر 

 د  هيتاء بنأ حممد التريح

 

ك  تلأ ا نئلة وغوهـا نـيحاو  هـ ا البحـث اإلجابـة عنهـا عـ  منـالع         

ــار الشــعراء     ــد كب ــة عن ــرا  يف القصــيدا البدوي ــ  مشــهد الت ــأ   ، ث" نــواء ّكان

مـال العصـر اجلـاهلي     ،باديـة ّم اياضـرا  جتربههم دقيقية ّم مهيي"لة، نـكنوا ال 

يصــائد الةــز   ممــا جــاء يف املقــدمات الةزليــة ّو دهــ  القــرن الثــاني اهلجــر ،

 إال يف العصر ا مو ، وما تته  شههرالكاملة اليت ق ت

 معن  البني:

علــ  وجهــني: يكــون الــبني التريــة، ويكــون   جــاء الــبني يف كــتم العــرء

ويف الهنزيـ  العزيـز: ق لقـد تقطقـع      مال ا ضداد فهو بان يبني بينونة، الوص   

بيُنكم وض " عنكم مـا كنـهم تزعمـونق يئـرين بيـنكم بـالرفع والنصـو  فـالرفع         

عل  التع : ّ  تقطقع وصلئكمق
(1)

معن  مرتاوح بني الوصـ  والتـرا      فالبني  

يو  ييس بال لريحمال للأ 
(2)

: 

ــّبا ــ  ٌةئنـــ ــعي وق لئبنـــ ــ تقطـــ  ىداملـــ
 

 طــــام ُع َييــــأَسف صــــرم  وال بوصــــ   
 

ــبني    ــداو  لل ــ  امله ــو -لكــال املعن ــ  ا غل ــة:    -عل ــرا  قاملباين ــو الت ه

املتارية  وتبايال القوم: تهاجرواق
(3)  

، ا منهـا: النـأ ، النـوى، التـرا ، النـزوح، الشـاق      وللبني مرتادفـات عـد"  

الشــحا، الرديــ ، اهلجــر  لكننــا فضــلنا اخهيــار )الــبني(   ن انــهدعاءه يف 

 اءالشــــعر مبعنــــاه اللةــــو : التريــــة والوصــــ   للــــأ ّن" القصــــائد مــــرتبا

ملــا يف   إلا ق يقــعبعضــهم يهمنــاه ومنــ  يبــ  ّن يقــع، يسهحضــرون  بــاخلو  

 بني املهحابني  لهوىلج يا وبة بعده مال تأج

                                     
 )بني( ، مادا م 1992-هـ 1412، 2لسان العرء، ابال منظور، دار صادر، بووت، ط (1)

نــ  بــ  وشــرد : ّ ــد املصــطاو ، دار  ديــوان يــيس بــال لريــح )يــيس لبنــ (، اعه  (2)

  90ص  م، 2004-ه 1425، 2املعرفة، بووت، ط

  لسان العرء، مادا )بني(( 3)
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وباالنهناد إىل السيايات اليت ورد فيها ج ر )بان( وما ائشـه  منـ  )بانـأ،    

ونة النقديـة ّصـبحأ العبـارا دالـة علـ  مويـف       بنهم، بنا، بانوا، البني( يف املد

مال موايف يو  الشعر يف مقدمة النسيو
 (1)

  

وانهقا  الكلمة مال الداللة اللةويـة املسـهعملة يف خـارع ا دء إىل الداللـة     

ا دبيــة املســهعملة داخــ  ا دء ون"ــعها لهشــم  معــاني الكلمــات الــيت ليســأ 

 الهداو  الشعر  لهصـو جـزًءا   بالضرورا داملة جل ر )بان(، ولكنها تدخ  يف

مال معن  الـبني كــردلوا، وظعنـوا، ونزدـوا    وغوهـا  فـاملعن  ا دبـي للـبني         

يشــم  املعنــ  اللةــو  للــبني، ويشــم  ليــع املعــاني الــيت تشــرت  والــبني يف   

 النسج ا دبي داخ  القصيدا  

 :وّنباء ويوع  ّيسام البني،

ا يــويال بانصــرامها وبــالعودا عــال يس"ــم ابــال دــزم الــبني ّيســاًما: ّوهلــا مــد"

مال اللقاء، ولظو عل  احملبوء مـال ّن يـراه حمب"ـ   فـ لأ      منع  يريو، ثم بنُي

رديـ  وتباعـد    ولو كان مع  يف دار واددا فهو بـني   نـ  بـائال  عنـ ، ثـم بـنيُ      

ديار، وال يكون مال ا وبة في  عل  يقني خ ، وهو الـ   يالـأ فيـ  الشـعراء     

                                     
يــو  ابــال رشــي : قوللشــعراء مــ اهو يف افههــاح  -علــ  نــبي  املثــا -مــال للــأ ( 1)

القصائد والنسيو  ملا في  مال عطف القلوء، وانهدعاء القبو   سو مـا يف الطبـا  مـال    

 واملي  إىل اللهو والنساء، وإن للأ انهدراع ملا بعده  دو الةز ،

ومقاصــد النــاس ختهلــف: فطريــ  ّهــ  الباديــة لكــر الرديــ  واالنهقــا ، وتويقــع الــبني،     

واإلشتا  من ، وصتة الطلو  وايمو ، والهشو   نني اإلب  وملع ال و  ومر النسيم، 

بهـاق  العمـدا يف حمانـال الشـعر وندابـ       ولكر املياه اليت يلهقون عليها والريا  اليت حيلـون  

 -هــ  1401،  5ونقده، لقي : حممد حميي الديال عبد ايميد، دار اجلي ، بووت، ط

    225، ص  1م، ع 1981
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كثًوا
(1)

   

  الرتبـاط للـأ   النو  الثالث نـهكون ّغلـو شـواهدنا يف هـ ا البحـث      وعال

إمـا  ًثـا عـال املرتـع      ،يعة ايياا يف البيئة البدويـة ومـا فرضـه  مـال ارلـا  دائـم      بطب

يف للـأ   الاخلصو، ّو للحج، ّو للهجارا، ارلا  يقهضي دركة القبيلة كلها مبـ 

 يف القصـائد، إمـا علـ       تلأ الطبيعة فرضأ دضـور مشـهد الـبني   / احملبوبةاملرّا

رضـي اهلل   -ايقيقة، ّو بصته  نوًعا مال ّنوا  افهعا  الهباعد  فكعـو بـال زهـو   

ق يكـال واصـًتا    عندما افههح يصيدت  بالبني وهو يف دالة نتسـية درجـة    -عن 

دقيقة هجرت  لسبو ما  وإمنا كان البني موضوًعا شعرًيا ختييلًيا مـال داخـ     بيبةي

بو ل  إال  ث"  ما نار علي  نباؤه الشـعراء، وهـو عنصـر مـال     لات القصيدا، ال ن

صل  -عناصر بناء خطة االعه ار ال   ّراد ّن يهوج"  ب  الشاعر إىل رنو  اهلل 

  وك لأ بنُي عمر بال ّبي ربيعة لعائشة بنأ طلحة ق يكال بيًنا -اهلل علي  ونلم

دقيقًيا كما ترو  ا خبار
(2)

العصـر اجلـاهلي     وعلـ  هـ ا جـاءت ّغلـو يصـائد      

كمـا يف مطـالع شـعر     ،والعصر اإلنتمي وا مو ، ده  مع انهتاء دياا الرتد" 

لـيس إال   -يف الةالـو -جرير املسهقر" يف البصرا ّمصر ّمصار العـرا   فـا مر   

انههاًجا لسن"ة مال ننال القو  عند العـرء، وافهعـااًل يـا  شـعرية يرغـو السـامع       

ا ّن يسهمع إليها يف مطلع كـ  نـص شـعر   بيـد     املترت  ّو املرو  ل  يف القصيد

                                     
رنـــائ  ابـــال دـــزم ا ندلســـي، لقيـــ  إدســـان عبـــاس، امل نســـة العربيـــة  نظـــر: ( ُي1)

  216 – 215، ص 1م، ع  1987، 2للدرانات والنشر، بووت، ط 

شرح ديوان عمر بال ّبـي ربيعـة امليزومـي، حممـد حميـي الـديال عبـد ايميـد، مطبعـة          ( 2)

 راجع يصيدت  اليت مطلعها:     309ص  ،م 1952-ه 1371، 1السعادا مبصر، ط 

 ّبلــس نــليم  بــأن الــبني يــد ّفــدا
 

 انبئ نليم  بأنـا رائحـون غـدا   و 
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ــني       ــا ب ــرا ، تنو"عــأ م ــة للت ــداياتها مــال دوا   دقيقي ــأ يف ب ّن تلــأ الســنة انبعث

 ايهصادية، ويبلية، ولاتية عاطتية كاهلجر 

لقد كان شح" املياه وانهجا  الناس إىل مـواطال الكـز زاَد خـو  ّشـبع الشـعر      

 وصف ا طـت  ورديـ  ا دبـة عنهـا،     العربي مبقدمات نسيبية ال مثي  هلا يف

فاجهما  يبائ  شه  يف مكان وادد يسهوجو انعقاد دبـ  ا لتـة بيـنهم، فـإلا     

مــا شــد"وا الردــا  إىل ّوطــانهم نــاء للــأ القــوَم املةــاَدريال، وانــهنه  للــأ 

االنهياء يرحيـة الشـعراء فكهبـوا عـال رديـ  احملبوبـة مـع يومهـا  بـدلي  تكـرار           

  الرديـ  اجلمـاعي مـال يبيـ : قبـان اخللـياق      الصيس الدالـة علـ  فعـ   
(1)

قخـف"   

القطنيق
(2)

فالهعبو عال البني لـون مـال ّلـوان     قّجد" اييق قبان ركو ق     وغوها 

 الصرا  بني الدافع االجهماعي وااليهصاد  والدافع الترد  العاطتي 

ويف العصر ا مو  حنا العام  القبلـي منحـ  نخـر  ديـث در"مـأ تقاليـد       

ارتباط الشاعر باحملبوبـة الـيت شـب"و بهـا، بـ  تعـد"اه ّدياًنـا ليهحـو"  إىل         القبيلة 

 عام  نياني ع  تد"خ  نلطة اخلليتة بإهدار دم الشاعر 

دهب ي  نباء  هلها، كقو  ّب  ويد يكون وراء البني ا ه 
(3)

: 

ــال   ــا مـ ــأ كوانينـ ــها  افليـ ــي وّهلـ  هلـ

 
 البحــــر جلقجــــوا ة بــــألعهم يف جلقــــ 

ــُم  ــ هــ ــا مــ ــدوامنعونــ ــو" وّويــ  ا حنــ

 
ــاَر صــــرم    ــب"وا نــ  تــــأج"ج علينــــا وشــ

 

                                     
 )خلا(   ان العرء، مادا اخلليا: القوم الل يال ّمرهم وادد، وبينهم ّلتة  لس (1)

القطني كاخلليا لتظ الوادـد واجلمـع فيـ  نـواء  والقطـني ّهـ  الـدار، والقطـني ُتب ـع           (2)

 )يطال(   الرج  ومماليك  وخدم   املصدر الساب ، مادا 

( ديوان ّبـي دهبـ  اجلمحـي، روايـة ّبـي عمـرو الشـيباني، لقيـ : عبـد العظـيم عبـد            3)

  54م، ص 1972-ه1392، 1ف ا شر ، طاحملسال، مطبعة القضاء يف النج
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ّو  نباء لكرتها لنـا الروايـات كمـا يف يصـة يـيس بـال لريـح مـع لبنـ            

ويي  لعدم إ ابها  يقـو  يف   ،ديث ّج ه والداه عل  تسرحيها لشد"ا تعلقق  بها

للأ
(1)

: 

 ومـــــا فاريـــــأ لبنـــــ  عـــــال تقـــــا  
 

ــقوا بلَةــــــ   ــال شــــ ــداها    ولكــــ  أ مــــ
 

ء ّيًضا زواع احملبوبة، كما يف يصة لي  بثينةومال ا نبا
(2)

: 

 ًوا مـــــال ُبثينـــــة  ترَتعـــــي     ّال نـــــاد  ع ـــــ

 
ــود        ــوى وُن ــحا الن ــ  ش ــود   عل  ُن

ــي ي شــقوا      ــال ع ــالر ال م ــ    ب  ّعي

 
 وّن َتطمَعــي يوًمــا إىل غــو مطمــعي    

 إلا مـــا ابـــاُل ملعـــون  لـــد ر رشـــُح ُ     

 
ــأ ّو َدعــي    ــأ  فمــوتي بعــد لل  علي

و إن نلم مال تقاليد القبيلة وتسلقا ا ه  ق يسلم مال الوشاا ال يال واي 

لقد لكر ابال دزم يف دديث  عـال ّنـوا  الوشـاا ّن    ف ،يسعون فساًدا بني العشا 

منهم مال تكون مهمه  القطع بني املهحابني فقا
(3)

  يقو  لي 
(4)

: 

 صـــد"ت بثينـــةئ عن"ـــي ّن نـــع  نـــا ي

 

 

 أ بعــــد موعــــود  وإطمــــا ي  ونيَســــ 

 

 
 أ يف" ّيـــــــواال تقو ل هـــــــا  وصـــــــد"ي 

 
 واش  ومــــا ّنــــا للواشــــي مبطــــَوا ي    

 وال ت ــــرا  بــــي  بــــت ُجــــرم   فــــإن َت 

 
ــول   ــت ي  وتـــ ــا ّ   إيـــ ــي ظئلمـــ  عي بـــ

ــب"كم    ــد ّدــ ــي يــ ــرى اهلل ّنــ ــد يــ  فقــ

 
ــنَي ّضــــتع   ــَواُه بــ ــام َجــ ــا ّيــ  يدًبــ

 

                                     
  119ديوان ييس بال لريح، ص  (1)

ــ ، 2) ــوان لي ــاهرا، )د  ط(،      ( دي ــر، الق ــة مص ــار، مكهب ــني نص" ــ : دس ــاري  لقي ت

  124ص   ،م1979اإليدا : 

  170ص ، 1ع ، نائ  ابال دزمر( ُينظر: 3)

  123( ديوان لي ، ص 4)
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ولئال نلم العاش  مال الوشاا ومال العادات والهقاليد ومال ظـرو  البيئـة،   

امرن القيسكمحبوبة : إما تدلًت، ايبيبة د يبهل  ببني لاتي نبب فق
(1)

: 

ــدل     ــ ا الهــ ــ  هــ ــت بعــ ــاطم مهــ        ّفــ

 
 ليصـرمي فـأل    يد ّزمعـأ   وإن كنأ  

 
 دب"ــــــأ يــــــاتلي ي ّن"  من ــــــّغــــــر 

 

 

ــ    أ مهمـــا تـــأمر  القلـــو يتعـــ وّن"

محبوبة مهم"م بال نويراكّو صًدا  
(2)

: 

 يقطــع بــةئ دبــَ  مــال ال    يصــرمأ ُزن
 

ــعُ    ــة  تتجـــ ــ ي ول ل أمانـــ ــَ  اخلليـــ  دبـــ
 

ــ  مهاع    ــ  يلي ــد درصــُأ عل ــاولق  ه
 

 ُعت الرديــــ  فــــدمُعها املســــهن   يــــوَم 
 

 فـــــإن   جـــــ "  دبالـــــأ يازنيـــــُو
 

 يطـــُعمـــال هـــو ّ  د" بوصـــ ييـــد ّنـــهب  
 

خازم ّو هجًرا كمحبوبة بشر بال ّبي
(3)

: 

ــ ــال ُنـــعت ـ ــٌة فكثيُبأ مـ ــا     ليم  رامـ  هـ

 

 هاعوُبى وُشــأ بهــا عنــأ النــووشــطَّ 

ــرَ وغي"َر  ــا غي"ــ ــا مــ ــاَس هــ ــا          يبل  النــ  هــ

 

ــاتُ   ــأ وداج ــوس ُت فبان ــيُبالنت  هاص

 ةفـــــــطان ّق يأتهـــــــا ّن الـــــــدمو َ  

 

 هــــــايــــــوايف يف املنــــــام دبيُب لعــــــني  

ويد يكون نبو البني اخهت  اخلليلني يف املبادن، كما يف يو  عمـرو بـال    

ا ههم
(4)

: 

                                     
لتضــ  إبــراهيم، دار املعــار ، القــاهرا، ديــوان امــرن القــيس، لقيــ : حممــد ّبــو ا( 1)

  13 – 12ص  م،1990، تاري  اإليدا : 5ط

ار، مطبعـة اإلرشـاد، بةـداد،    م ابنا نويرا الوبوع ، ابهسام مرهون الصتقمالأ ومهم" (2)

  93ص  م،1968)د  ط(، 

ديوان بشر بال ّبـي خـازم ا نـد ، لقيـ : عـز"ا دسـال، مطبوعـات مديريـة إديـاء           (3)

  13ص  م،1960-ـه1379قديم، دمش ، )د  ط(، الرتاا ال

شعر الزبريان بال بدر وعمرو بال ا ههم، درانة ولقي : نعود حممود عبـد اجلـابر،   ( 4)

  92 – 91م، ص 1984-ـه1404، 1م نسة الرنالة، بووت، ط
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 أ ّمســــاُء وهــــيَ طــــُروُ ّال طري ــــ

 
ــاَ  يَ    ــ  ّن" اخليــ ــأ علــ ــوُ وبانــ  شــ

  اجـــــــة  حمـــــــزون  كـــــــأن" فـــــــ اَده 

 
 تـــوُ جنـــاح  وهـــي عظمـــاه فهـــو خَ  

 شـطقأ  الن"ـوى   ْنّوهان عل  ّمسـاَء   

 
ــو ُ   ــ   ويهــــــ ــا والــــــ ــالو إليهــــــ  حيــــــ

 البيــــ  يــــا ّم  هيــــثم  لريــــ  فــــإن" 

 
ــرو ُ   ــا  َنــ ــاحلي ّخــــت ي الرجــ  لصــ

 طقــــي يف هــــوا  فــــإن  لريــــ  وَد 

 
 الزاكــي الرفيــعي شــتيُ علــ  ايســو   

فالشاعر يف تلأ ا بيات خياطو زوج  اليت ق تنب عن  عل  ايقيقة، بـ    

عل  املاز  ل ا جر"د منها خيااًل اد"عـ  لـ  النـأ   ملـا بينـ  وبينهـا مـال تبـايال يف         

علي ، ا مر ال   جعلـ  يطلـو منهـا     املبدّ، فهي تع ل  عل  جوده وهو مصرٌّ

 ليلهقيا  ّن  ي  ميل  يف الكرم

ونواء ّكان البني دقيقًيا ّم مهيي"ًت  فإن توارد الشعراء عل  طر  بابـ  يف  

مقدمة القصيدا ديًنا، ويف جعل  موضوًعا رئيًسا ديًنا نخر  يعد" ّثـًرا مـال نثـار    

االده اء ّو الهقليد، ونهيجة دهمية مال نهائج  اث  البيئة، ناهيأ عم"ا فيـ  مـال   

 شعر  ونفا  االنهظار مراعاا ملهطلبات اجلنس ال

 دواعي لكر البني عند الشعراء يف القصيدا:

لقد درع الشـعراء علـ  افههـاح يصـائدهم مبعـاني النسـيو كـالويو  علـ          

ا طــت ، وتــ كقر مــال يســكنها ويظــات هجــرهم إياهــا  وللــأ ملــا يف هــ ه    

مال يدرا عل  إدداا ايـا  الشـعرية يف القـو  وعلـ  انـهثارا تتاعـ         املعاني

لقــي  لكــر هــ ه النكهــة ابــال يهيبــة يف مقدمــة قالشــعر والشــعراءق يف يالهــ           امله

د القصـيد إمنـا ابهـدّ فيهـا     املشهورا: قمسعأ بع  ّه  ا دء يـ كر ّن مقص"ـ  

ــع، وانــهويف      ــار، فبكــ  وشــكا، وخاطــو الرب ــدمال واآلث ــديار وال ــ كر ال ب

 لظــاعنني عنهــا]     ثــم وصــ  للــأ االرفيــ   ليجعــ  للــأ نــبًبا لــ كر ّهلــها  

  ليميـ   والشـو   التـرا ، وفـرط الصـبابة   ّق بالنسيو  فشكا شد"ا الوجـد و 
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حنوه القلوء ويصر  إلي  الوجوه، وليسهدعي ب  إصـةاء ا مسـا  إليـ    ن    

يو يريو مال النتوس، الئا بالقلوء  ملا يد جع  اهلل يف تركيو العبـاد  هشبال

مال حمبة الةز  وإلف النساءق
(1)

  

البني مال زاوية وجودية، لكره املسهشر  ا ملاني  و د تتسوا نخر نظر إىل

رّى ّن يطـع النسـيو الـواردا يف صـدور     يف حماضـرا لـ ، ديـث    قفالرت براونـ ق  

القصائد اجلاهلية ليسأ ونيلة إىل غاية ّبعد منها، وإمنا هـي غايـة يف نتسـها،    

تعب"ر عال رؤية الشاعر الصادرا عال غـر  مرجعـي وادـد، ّال وهـو: اخهيـار      

حـأ  كعتـأ الـديار، وام"    ء والتناء والهناهي  ل ا يرد د عبـارات التنـاء  القضا

الرنوم، ودرنأ الدمال
(2)

   ووفًقا هل ا الرّ   فـإن" انهحضـار ايبيبـة النائيـة    

ــهجتء        ــ  وان ــة، ب ــز  الكامل ــائد الة ــ  يص ــة، ويف بع ــدمات الطللي يف املق

دهـــ  مـــع عـــدم ويوعـــ  كمـــا نـــود لكـــره يف يابـــ  -ايـــديث عـــال الـــبني 

 نابع  مال إميانهم بالتناء والترا   -الصتحات

تلــأ النظــرا الوجوديــة عــز  باالنــهناد إىل هــ ا املوضــو ويــد تبن"ــ  تتســو 

قإن يطعة النسيو الـيت كانـأ تهصـد"ر القصـيدا     :  ياالديال إمساعي   ديث 

اجلاهلية كانأ تقوم عل  عنصـريال ّنانـيني همـا: الويـو  علـ  ا طـت ،       

                                     
    دار ايـديث، القـاهرا،   ( الشعر والشـعراء، ابـال يهيبـة، لقيـ : ّ ـد حممـد شـاكر،       1)

  75- 74 ص، 1م، ع 1998-ـه 1418، 2ط 

ــر:  (2) ــ   ُينظ ــالرت براون ــة، ف ــة يف اجلاهلي ــايف(،   ،  الوجودي ــم الثق ــرات املون ــة )حماض جمل

  161-156م، ص 1963، 4، دمش ، السنة الثانية، العدد ةاملعرف
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شاعر ق جيمع بينهما عبًثا واعهباًطا يف مويف وادد، ّو ولكر احملبوء، وّن ال

صورا واددا، ب  لع بينهما لومز إىل ايياا واملوتق
(1)

  

يدفعـ  تـو     إن" التص  واالنقطا  هما الل ان ينطل  منهما الشاعر املهةز"  

العشــ  إىل الــدوام والبقــاء، وطبيعــة العــاق الــ   يعــي  فيــ  العش"ــا : عــاق 

ر ّن للعش  ك رى  ل ا ُلخمل ج"ج مال يب  احملبوبة تارا ّو ّهلها تارا ّاالنقطا  ا

ّخوا هم: البني واهلجـر واملـوت  فـالبني الـ   كـثًوا مـا اشـهك  منـ  الشـعراء          

وعاق ال ات البشرية يبهـدن   بوصت  دائًت دون العش ، يصبح جوهر العش  

، وبـني هـ ا الـبني    ببني، بافرتا  عال ا ص ، وينههي بـافرتا  نهـائي هـو الـبني    

ولا ، تصار  ا جساد املنتصلة املسافات اليت تلهبس بـالعوائ  االجهماعيـة:   

زواع املعشــوية، رديلــها مــع يومهــا، الريابــة     فهــ ه ا رضــية مــال الــبني         

واالنتصا ، جتع  ايياا تكراًرا للردي ، ينههي بالردي  ا بد 
(2)

  

توصـلقنا إليـ  مـال اعـرتا  الشـعراء       للـبني  نخـر  نتسـًيا  وميكال ّن  د تتسـًوا 

 هلـوى، شـع ًت جلـ وا ا  با دوا  النتسية اليت يعيشونها جـراء التـرا   كونـ  مُ   

كما يف يو  لي  بثينة
(3)

: 

ــتاهةٌ  ــي: إن" لا لســــ ــا  خليلــــ  ويــــ
 

 ّال تزجـــُر القلـــَو اللحـــوَح فهلحـــُ  
 

ــةً  ــأ عليـــــأ كرميـــ ــز  وإن كانـــ  تعـــ
 

ــ ُ     ــة  ُتعَهــ ــباء بثنــ ــال ّنــ  لعلــــأ مــ
 

 البعــــاَد يُشــــويئ   لــــ : إن"فقلــــأ 
 

ــأُ  ّشــو ُ      ــاد  الــبنيي والن ــُ  ب ع  وبع
 

                                     
 عـز الـديال إمساعيـ ، جملـة الشـعر، القـاهرا،      النسيو يف مقدمة القصيدا اجلاهليـة،   (1)

  8 م، ص1964د الثاني، ف اير السنة ا وىل، العد

، 1ط ّملانيا،–كولونيا  نظر: العش  والكهابة، رجاء بال نتمة، منشورات اجلم ،( ُي2)

  451، ص م 2003

  146ص ديوان لي ،  (3)
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 مويع موضو  البني مال القصيدا:

ــبني مطــالع القصــائد    ــ     تهصــد"ر مقطوعــة ال ــو  عل ــداء، ّو غــو" الوي ابه

ا طــت   يهيلقلــها وصــف ّظعــان احملبوبــة إن كانــأ هــي الرادلــة، ّو مشــا "   

إىل غرضـ  الـرئيس:    يلـج الشـاعر   ردلة الشاعر إلا كان هو الراد   إثـر للـأ  

فيًرا ّو مدًدا ّو هجاء  ُيسهثن  مال للأ الرثاء
(1)

  

و د للأ النظام عند شـعراء العصـر اجلـاهلي ومـال ادهـ ى دـ وهم ممـال        

 عصر بـ  ّميـة  ويـد نـار عليـ       تتهم مال الشعراء امليضرمني، ّو مال شعراء

املــة يف الةــز  الشــعراء الــ يال عرفــوا بــإفرادهم يصــائد ك بعــ  -ّدياًنــا-

كالع ريني، كما يف انهتهاح كثي"ـر عـزا يصـيدا مـدح  يف عبـد امللـأ بـال مـروان         

بقول 
(2)

: 

 ّم" ايكــــــيم لم"لــــــْأ خليلــــــي  إْن
 

 وّْخل ــْأ خليمــات  الُعــَ يو  ظ تل هــا    
 

وإلا كان لكر البني َننًنا مهبًعـا عنـد الشـعراء القـدماء  فإنـ  يـرد مثلـ  مثـ          

ال غاية  يف دـني   -يف ّكثر ا ديان-وصت  ونيلة معاني الةز  ا خرى ب

يأتي البني يف شعر الةزليني بوصـت  غايـة ال ونـيلة باعهبـاره باعـث القصـيدا        

بدلي  ندرا يصائد املدح ّو اهلجاء يف دواوينهم، وإن هجا ّدـدهم ّو فـاخر    

فزن غزلـ  اضـطره إىل للـأ، فجميـ  هجـا يوًمـا عـابوا عليـ  غزلـ ، وفـاخر           

                                     
يقو  ابال رشي : قوليس مال عادا الشعراء ّن يقد موا يب  الرثـاء نسـيًبا كمـا يصـنعون      (1)

املهعار  عند ّه  اللةـة ّنـ  لـيس للعـرء يف اجلاهليـة مرثيـة       ] و   ، للأ يف املدح واهلجاء

ــ  ونقــده، ، ع    ّو" ــدق  العمــدا يف حمانــال الشــعر ونداب ، ص 2هلــا تشــبيو إال يصــيدا دري

151- 152  

ديوان كثي"ر عزا، لع  وشـرد : إدسـان عبـاس، دار الثقافـة، بـووت، )د  ط (،       (2)

  75ص م، 1971-ه1391
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قوم للسبو نتس ، وييس بال لريح امهدح ابال ّبي عهي    ن  ّنـهم  ّولئأ ال

يف وص  ايب  بين  وبني لبن 
(1)

  

ومما يد  عل  ّن" ورود يطعة البني يف القصائد إمنا هو نن"ة مهبعة: جميُئها يف 

صدر يصائد هجائية، كقصيدا زهو بال ّبي نلم  اليت هجا فيها ايـارا بـال   

مطلعهاورياء الصيداو   فقد كان 
(2)

: 

 بـــان اخللـــيائ وق يـــأووا ملـــال تركـــوا
 

 وزو"دو  اشــــــهياًيا ّي"ــــــًة نــــــلكوا   
 

ويصيدا جرير يف هجائ  الترزد 
(3)

: 

 ّيمنــــــا ورب"هنــــــا الــــــدياُر وال ّرى  
 

ــا   ــا َبــــــنَي اي ن ــــــي نيي َمرَبعــــ  ك َمرَبع نــــ
 

ــ ــ َيبعين  ــَوى  م  ــة الن  ال جــار  علــ  غرب
 

ــل َمان نَي  ــا فَو ّراد ب ُســــــ ــابيًنــــــ  د"َعــــــ
 

ّ  مطل  اههيـاع  - مال مناز  الطرء ن ايديث الشجي للبني بصته إ إل

جيعلنا نسههجال وروده يف مطلع يصيدا هجاء  ا مر ال   نقر" مع   -النتس

ّنها طريقة مهبعة  ويد ّشـار إىل للـأ بروكلمـان: قالقصـيدا اجلاهليـة امل لتـة       

النائيـة، للـأ   عل  نظـام دييـ  ينبةـي انـههتهلا بالنسـيو وايـنني إىل ايبيبـة        

                                     
)د ت(، ص  ،14ط ، طـ  دسـني، دار املعـار ، القـاهرا،     نظر: دديث ا ربعاءُي (1)

224 - 225  

شعر زهو بال ّبي نلم ، صنعة ا علـم الشـنهمر ، لقيـ  فيـر الـديال يبـاوا، دار        (2)

   ومنانـبة هـ ه القصـيدا    78ص  م،1980-ـه1400، 3اآلفا  اجلديدا، بووت، ط

إبـ  زهـو    خـ  ّطتـان، و ّن ايارا بـال وريـاء الصـيداو  ّغـار علـ  بـ  عبـد اهلل بـال غ        

 ، فهجاه وهدده  املصدر نتس ، الصتحة نتسها   اونر  عبًدا ل  يدع  يساًر

ديوان جرير بشرح حممد بال دبيـو، لقيـ : نعمـان حممـد ّمـني طـ ، دار املعـار ،        ( 3)

  903، ص 3ع  م،1986، تاري  اإليدا : 3 القاهرا، ط
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اينني يعرت  الشاعر عند رؤيه  ّطتهلا الداثرا وهو راكو يف القتارق
(1)

  

ومع ما يبدو مال انتصا  موضو  الـبني عـال جسـد القصـيدا بوصـت  جمـرد       

نظام نار علي  الشعراء  فإن" الكـثو مـال تلـأ املطـالع مهصـلة بـالةر  الـ          

ر  نـــيا  القصـــائد القـــارن العـــا مـــال ّجلـــ  القصـــيدا  والســـامع ّو ُنظمـــأ

علـ  اكهشـا  براعـة     والظرو  ايافقة بها يادر  بتض  ّعـرا  انـهقبا  الشـعر   

يف يــو   القصــائد كما لــهلكم الشــاعر يف انهقائــ  كلمــات بعينهــا لهكــون متــاتيح

و العبد املثقق
(2)

: 

 أ مه عـــــــي يبـــــــ  بين ـــــــ ّفـــــــاطُم

 

 

ــ   كــــأن تبــــي  أ مــــا نــــألُأومنُعــ

ــ   د  مواعــــــد كالبــــــات فــــــت تع ــــ

 
 بهــــا ريــــاح الصــــيف دونــــي    رو ــــ 

 فـــــــإني لـــــــو ختـــــــالت   ـــــــالي 

 
 بهـــا ميـــي   وصـــلُأ مـــاك  خـــتَ  

 

 
 بــــــــي  هــــــــا ولقلــــــــُأإلن لقطعُه

 

 

ــوي     ــال جيهـــ ــو  مـــ ــ لأ ّجهـــ  كـــ

يسهويتنا ه ا العهـاء لو   ال   يهلتقظ ب  الشاعر يبي  البني فتي ه ا املقطع 

يبـ  ّن تتاريـ ، ثـم     اللهجة الشـديدا مـع احملبوبـة  إل كيـف يأمرهـا بـأن  ه"عـ        

ينهاها عال وعد املواعيد الكالبات، ويعقو ا مر والنهي بوعيد ي كد مع  ّنـ   

غو عـابئ بقطـع يـده إن خالتـأ ّمـره   نـ  وبعـزا نتـس  يـبة  مـال يبةضـ             

                                     
عبد ايليم النجـار، دار املعـار ،    تاري  ا دء العربي، كار  بروكلمان، ترلة: (1)

   59، ص 1م، ع1950)د ط(، مصر، 

و العبــد ، عــ  بهحقيقــ  وشــرد  والهعليــ  عليــ : دســال كامــ   ديــوان شــعر املثققــ (2)

ــاهرا، )د  ط(،     ــة، الق ــات العربي ــد امليطوط ــ1391الصــويف، معه ص  م،1971-ـه

136 – 141  
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وما ك " للأ اخلطاء للمحبوبة إال رنائ  صرحية  ويهحو"  عمال يهحو  عن !

  لصديق  ال   ّنشأ يصيدت  ه ه يف عهاب 

 فإمـــــــا ّن تكـــــــون ّخـــــــي  ـــــــ ٍّ 

 

 

ــأعرَ   ــي م ـــ  فـ ــأ غث"ـ ــي منـ  ال مسـ

 

 
ــ ــ نيوإلقـــــــ ــاطقرد  واختـــــــ  ا فـــــــ

 

 

 

 قـــــــــــي قيـــــــــــأ وته"ا ّت"عـــــــــــدو" 

ويد ال يأتي ايديث عـال الـبني يف مطـالع بعـ  القصـائد بـ لأ الوضـوح         

اآلخـر  بـ  حيهـاع إىل ربـا      مال ربا ّبيات القصيدا بعضها بالبع  املسهشف"

ا كـ ٌّ  مواملتبسات احمليطة ب ، فالقصيدتان اللهان ّنشـده مع السيا  الهارخيي، 

مال عمرو بال كلثوم فيًرا بقبيلـة تةلـو، وايـارا بـال دلـزا اليشـكر  فيـًرا        

 بقبيلة بكر ّمام عمرو بال هند بدّتا مبوضو  البني 

يقو  عمرو بال كلثوم
(1)

: 

 عيَناـظـــــ يـــــا    اله تـــــرو َ يتـــــي يبـــــ

 

 

 يب رينــــــــــاخنب ــــــــــْر   الــــــــــيقنَي وُت 

 يتـــي نســـألأ  هـــ  ّدـــدثأ  َصـــْرما  

 
 ا مينــــا خنــــأ و لوْشــــأ  الــــبنيي ّ  

ويقو  ايارا بال دلزا اليشكر  
(2)

: 

 نَلنْهَنــــــــــــا ببينهــــــــــــا ّمســــــــــــاءُ  

 
ــواءُ"    ــ  الث ـــــ ــ و منـــــ ــاو  ُيَمـــــ  رء  ثـــــ

 
                                     

ميـدان، كهـاء النـاد  ا دبـي الثقـايف       ديوان عمرو بال كلثوم الـهةل،، لقيـ : ّميـال    (1)

بع  الروايات تـرى  جتو اإلشارا إىل ّن و  311 صم،1992-ـه1،1413ط جبدا، 

، ثم تلهها تلأ ا بيـات، وبعضـها  تقـو     قصبحيناأ، بصحنأ فّال ه"قّن مطلع املعلقة: 

 به ا املطلـع باعهبـار ّنهـا يصـيدا ّخـرى منتصـلة، ومهمـا يكـال مـال ّمـر فـإن ّبيـات الـبني             

 وردت يف املطلع ده  لو ق تسهتهح القصيدا بها  

ديــوان ايــارا بــال دلقــزا اليشــكر ، صــنعة: مــروان العطيــة، دار اإلمــام النــوو ،    (2)

  66م، ص 1994-ـه1415، 1دمش ، ط 
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إن" ربـا القصــيدتني با دــداا الهارخييــة املهعلقــة بقبــيليت الشــاعريال ودور  

اخهيــار الكلمــات يف  لنــا عــال نــر" انيكشــتعمــرو بــال هنــد يف الصــلح بينهمــا  

املطلعني  فعمرو بال كلثوم يطلو مال صادبه  اليت عزمأ عل  هجره ّن تقف 

يعج"ـ  بـالترا ،   لييب"رها اليقني يب  فرايها وخت ه ّيًضا   نها ّددثأ صرًما 

 البيأ: به الكال إرداف  البيأ الساب    ويف للأ خيانة يبهما

 اكريهـــــــة  ضـــــــربا وطعنـــــــ بيـــــــومي
 

ــا   ــ  مواليــــــــأ  الُعيوَنــــــ ــر" بــــــ  ّيــــــ
 

يوم الكريهة ال ُي كر بني جيع  القارن يعيد النظر يف ما وراء ا بيات   ن 

وإمنـا ُيهـ كقر مـا كـان بـني العاشـقني مـال تسـايي ايـو          ، ني يف يظة فرا مهحاب"

فانهجتء الشاعر ليوم ايرء ال   كـان لـ  ولقومـ  فيـ       الوصا ، ول الات

، وه ا مما ال ُيسهحسـال يف الهشـبيو    ة ومواليها نو   مال املال"فض   عل  الظعين

يدعونا إىل الهتكو يف طبيعة العتية اليت تربا عمـرو بـال كلثـوم بعمـرو     وللأ 

 !بال هند وما نلأ إلي  إب"ان إنشاده تلأ القصيداا

بال هند كان ميي  إىل الهةلبيني وحيو" منهم عمرو بال  االهاري  يقو  إن عمًر

زا ودكـم لصـاحل   فض"ـ  يصـيدا ايـارا بـال دلقـ      -فيما بعـد -ن  كلثوم  لك

يبيلة بكر عل  ب  تةلو  مما ّشعر عمرو بال كلثوم بالةيظ ال   دعاه له كو 

قخنب"ـر  الـيقنيق      تكـراره غـو الشـعور :   امللأ بهـاري  الهةلبـيني معـ   ولنهأم"ـ    

 :(1)البيأ هو يعيدها يف ه ا اليت ياهلا للمحبوبة يف بداية القصيدا ثم ها

 ّبــــــا هنــــــد  فــــــت تعجــــــْ  علينــــــا
 

 وّنظ رنـــــــــــا خنب ـــــــــــْر   اليقينـــــــــــا 
 

ف لأ البيأ جاء خا ة  بيات الةز  وفالة  بيات التير الـيت ق يـدرع   

 معها ّ  بيأ يف مدح امللأ ال   هو  ضرت !

                                     
  318، ص ديوان عمرو بال كلثوم الهةل،( 1)
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زا  فهي تودي مـال البدايـة بقـوا هـ ه       مبقدمة ايارا بال دلقا ما يهعلقوّم"

اخهارت الردي ، وّعلمه  جبرّا عال فرايها، ثم عدم مباالت  به ا  احملبوبة اليت

وكأن يربها مما ُيم ، ورديلها مما ال ي نـف لـ   ثـم يتج نـا بعـد ّربعـة        الترا 

 ّبيات ببيأ لو  في  انم احملبوبة مال ّمساء إىل هند!

ــا   ــد  الن"ــــ ــدْت هنــــ ــأ  ّويــــ  وبعينيــــ

 

ــيتَر ّ  ــو صــــ ــاُء  ىُتل ــــ ــا العليــــ  بهــــ

 

كنايــة عــال عمــرو بــال كلثــوم ّو عــال الهةلبــيني الــ يال رجعــوا فكــأن ّمســاء 

لعداوتهم مع بكر رغـم تصـايهم زمًنـا، فشـرعوا يهـددون مبعـاودا العـداوا،        

للبكـريني   وكأن هنًدا كناية عال عمرو بال هند ال   ّشع  ج وا ّمـ  بإنصـاف   

 ّخًوا بعدما كان هواه مع الهةلبيني 

فـي  د " علـ  تضـم"ال املقـدمات     وإن" تلأ الشواهد ليسأ إال غيًضـا مـال   

الةزلية عل  مال  عتية مبوضو  القصيدا الرئيس، مال للـأ: افههاديـة كعـو    

ــ   –يصــيدت  الــيت كهبهــا بعــد ّن ّهــدر الرنــو     يف، بــال زهــو صــل  اهلل علي

دم  -ونلم
(1)

ق و قمكبـو ق لو عتيـة   ُيجـزَ   للأ ّن اخهيـار كعـو لــ: قق    

 وطيدا مبنانبة القصيدا 

ابال رشـي  يف العمـدا عـال ايـا ي ّنـ  يـا : قمـال دكـم النسـيو          لقد نق  

مهصـًلا   ،ال   يتههح ب  الشاعر كتم  ّن يكون ممزوًجا مبا بعده مال مدح ّو لم

ب ، غو منتص  من   فإن القصيدا مثلها مث  خلـ  اإلنسـان يف اتصـا  بعـ      

ّعضائ  ببع ق
(2)

  

                                     
القوميـة،  شرح ديوان كعو بال زهـو، صـنعة السـكر ، دار الكهـو والوثـائ       راجع  (1)

  6 ، صم2002-ـه1423، 3 القاهرا، ط

 مكبوُ  جَزها ق ُيإثَر هيم م  مهبوُ  فقل، اليوَم نعاد  بانْأ
 

  117، ص 2ع  العمدا يف حمانال الشعر ونداب  ونقده، ابال رشي ، (2)
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ق يكـال السـبو املنـه ج     دميةوبناء عل  ما نب  نتدظ ّن البني يف القصائد الق

للقصيدا، وإمنا العهبـة إىل موضـوعها الـرئيس  ومهمـا تكثـر درجـات هـ ه العهبـة         

 إلي  بعد ختطي"ها  دخ بسرد ّبيات تتص"  يف مشهد البني  فثمة موضو  نن

يف دني تةدو تلأ العهبة البناء كـامًت يف يصـائد الةـز  اخلالصـة  إل لـيس      

دها، فت يسب  ايديث عـال الـبني ّو يعقبـ  إال مـا     مثة فير ّو مدح ّو هجاء بع

هــو مهعلــ   فيــ  كــالويو  علــ  ا طــت ، ووصــف ا ظعــان، ولكــر حمانــال  

والشــواهد كــثوا ومهتريــة يف دواويــال مــال عرفــوا بــالةز  كــ   الرمــة  احملبوبــة 

ــح             ــال لري ــوح واب ــال املل ــ  والقيســني اب ــر ولي ــة وكثي" ــي ربيع ــال ّب ــر ب وعم

 وغوهم 

 ايدا املوضوعي االجهماعي إىل ايدا الشعر  السرد : البني مال

القصـيدا    ومـا شـاكل  مـال ا فعـا  املشـاركة لـ  يف الداللـة        الـبني  يتهح فعُ 

علـ  السـرد  فهصـوير الشـاعر ملشـهد الرديــ  مبـا فيـ  مـال شيصـيات مود عــة          

 ي طِّر للأ املشـهد، حييلنـا إىل ّن الـبني جسـر بـني السـردية       ومود عة، يف فضاء

ثــم إن" الهــواؤم بــني ايركــة الســردية والنتســية يف شــعر الــبني يــب      والشــعرية 

هيكلـ  ا نـاس يبهـدن بهـاجس      -إىل دـد  كـبو  –القصائد عل  بناء مشرت  

اخلــو  مــال الــبني، ثــم  ضــوره فعلًيــا عنــد االنــهعداد للــبني ووصــف مشــهد  

 الردي ، يهلو للأ ّثر ه ا البني يف نتس الشاعر 

 ىل/ مردلة نابقة: اخلو  مال البني ملردلة ا وا

لبني مال ّهم موضوعات الشعر الةزلي الةنائي اليت تطور فيها ما ميكال ّن ا

نصطلح علي  باخلو  السرد ، ّو نرد اخلو 
(1)

هـاجس اخلـو     نـيطر   فقد

                                     
ــا مــال       (1) ــ هو بعــ  الدارنــني إىل ّن اخلــو  بصــته  دــااًل نتســية وعصــبية ّو نوًع ي

وصور وّدداا وهواجس تهحو  إىل ملاطبة للنتس فينشأ تبًعـا لـ لأ    الرهاء يهشكق  يف
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ّنباب   مال الترا  وتويع  يف ّ " يظة عل  تتكو الشعراء، يشع  للأ اخلوَ 

ارلا  يوم احملبوبة، يقو  عروا بال دزامكالهوج"س مال  املهعد"دا
(1)

: 

ــّل  ــدا          م"ــ ــا غــ ــراَء إنكمــ ــ  عتــ  ا علــ

 
 بَشــــحا  الن"ــــوى والــــبنيي معرتفــــاني  

 الــــ ملافـــة  لوعـــة  ال ينا م ـــفَيـــا كبـــدَ  

 
 جت تـــانيومـــال َصـــْر   الن"ـــوى   ف ـــرا ي 

 وإل حنـال مـال ّن تشـحا  الـداُر غربــةً     

 

 

 

 

 

 

 

ــّو  ــا  ن ُشــ ــبني العصــ ــتني " للــ  وجــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   
خطاء ورموز تكون يادًدا لهمثتت نتسية وتويعات ومشاهد ّو ختيتت تهشك  بـدورها  

يف ّفعا  وّدوا  وّيوا ، فتي كهاء دميوبـوليس برنـار قكهابـة اخلـو  يف عصـر ايـروء       

 Bernard Demopolis Ecrire la peurà l ’ epoque des guerres de religionsالدينيـة : 

Paris Hermann2010    ــ  اخلــو  ص ــاهر  ث ــ  البادــث مظ ــكا  109- 103حيلق وّش

لويــ  اخلــو  إىل يصــص  ونــرود كســرد العواصــف والزوابــع املــدمرا ، وللــأ يمــ    

عل  لم  املياطر والهدرء عل  جمابهة اخلو ، وك لأ نرد الويائع السامع ّو القارن 

ويــد لهــو جونــها  يونــس إىل ّن"  ق 130ومشــاهد القهــ  والــدمار ص   127املييتــة ص

التشعور اجلمعي هو التشعور ال   ينةرس يف ّعمـا  الـنتس اإلنسـانية، وهـو داصـ       

نتسي مال الهجـارء واملعـار  والصـور والهمـث"تت املشـرتكة بـني ليـع النـاس  فالبشـرية          

ــة وال     ــوى الطبيعي ــاه الق ــاخلو  جت ــرت  يف اإلدســاس ب ــة   تش ــات املهودش ــوارا واييوان ك

والكائنات الةريبة فهصنع يصصا وّنـاطو ورمـوزا ومعهقـدات يهقامسهـا اجلـنس البشـر        

وخيز"نهــايف الشــعور لعــي  ومــال هــ ه اجلهــة يهقــاطع علــم الــنتس الهحليلــي وا دء يف   

نـة  الهتكو البي : ّنسـ  النظريـة وّثـره يف درا    قّشكال  املعب"را عال ه ا التشعور اجلمعي

اللةة العربية وندابها، صاحل بال اهلاد  رمضان، منشـورات مركـز درانـات اللةـة العربيـة      

  402هــ، ص 1436وندابها، جامعة اإلمام حممد بال نعود اإلنتمية ، 

ديـوان عـروا بـال دـزام، درانـة ولقيـ : ّ ـد عكيـد ، منشـورات اهليئـة العامــة           ( 1)

  126 - 122ص  م،2014السورية للكهاء، دمش ، 
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ــ    مــع انهتــاء الرديــ ! يقــو  لو   دهــ  ولكــال للــأ اخلــو  يــد ُيهجــس ب

الرم"ة
(1)

: 

 ٌةّبكــي والنــوى مطمئن"ــ  ويــد كنــُأ

 

 صــانُع مــا الــبنُي لــميال ع بنــا وبكــم م ــ 

 وَتُشـــتق شـــت  مـــال هجـــرانكم وّئ 

 

ــة وشــأ    ــبني والشــم ُ  ملاف  جــامع ال

 

 

 

يقو  عمر بال ّبي ربيعة ب  إن  يروعهم ده  يف يظات اللقاء!
(2)

: 

ــوى         ــا الن" ــْأ بن ــا، واطمأن"  فلمــا الهقين

 

 شــــتُ وغئي"ــــَو عن"ــــا مــــال خنــــاُ  وُن 

ــْ   ــّخــ ــا فوضــــعُهها        ي كتَُّت بكتقــ  هــ

 

 ُ ختت ــ خشــية الــبنيي مــال  علــ  كبــد   

ويبيأ معهم، فيسر  منهم النوم  يقو  املنون 
(3)

: 

   ال ّج  نـار  يف ُدجـ  الليـ ي المـعي      ّم 

 

ــنَي املضــاجعي     ــبنيي ل ــوَت دــ اَر ال  جت

 عــــتَم ختــــاُ  الــــبنَي والــــبنُي نــــافع            

 

ــافعي     ــيس بنـ ــداري لـ ــرُء الـ ــان يـ  إلا كـ

 

 

 

ــَز ــإلا ق تـــ ــا ْ  ممقـــ ــوو ُمرو ًعـــ  ال لـــ

 

 بةـــــدر  فـــــإن  الـــــبنَي لـــــيس برائـــــعي 

 

 

 

ويه كره الشاعر مع عدم وجود نبو النهحضاره  يقو  لي  بثينة
(4)

 

 عــاَش ّن"ــ     زًنــا للمــرء مــاكتــ  د

 
ــزا      ــو  ال يــ ــبنيي دبيــ ــبــ   رو ُيــ

ويبلس مداه دد" تةلقو اخلو  من  عل  اخلو  مال املوت! يقو  املنون 
(5)

: 

                                     
م لــ  وعلــ  عليــ : عبــد القــدوس ّبــو دديــوان ل  الرمــة بشــرح البــاهلي، دققــ  ويــ (1)

 م،1982-ـهـ 1402، 1صاحل، م نسة اإلميان للهوزيع والنشر والطباعة، بووت، ط

  1286، ص 2ع 

  437 شرح ديوان عمر بال ّبي ربيعة، ص( 2)

، مكهبـة مصـر،   ديوان جمنون ليل ، لع ولقي  وشـرح: عبـد السـهار ّ ـد فـراع     ( 3)

  155 – 154ص م،1985القاهرا، )د  ط(، تاري  اإليدا : 

  120( ديوان لي ، ص 4)

    149( ديوان جمنون ليل ، ص5)
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 فواهلل ما ّبكـي علـ  يـوم ميـهيت        

 
 ّجـز ُ  بينـأ   وشـأ  ولكن  مـال   

ــة كلمــات منصــهرا مــال معجــم اخلــو         ــأ الشــواهد املهتري ــرد"دت يف تل ت

خو ، د ر، وجـ ، إشـتا ، وجيـف، رو ( ومصـبوبة يف بوتقـة      )خشية، 

ّنهــا تــأتي يف  املميــزا بــاخلاالــزمال املســهمر  إل يلحــظ القــارن عــ  الكلمــات  

جتتــان، يــرو" ق، ّو املصــدر  صــيةة التعــ  املضــار  قّشــت ، ّجــز ، ختــا ، 

 قملافة، خشية، د ار، وشأق قوجتن، مرو ق 

ب  ويوع ؟! وملالا يتسد يظـات لـ ا   فلمالا يترت  الشاعر العربي البني ي

 اهلوى بانهمرار ت كر البني؟!

مثة إجابة جاهزا ومنطقيـة عـال هـ ا السـ ا  تكمـال يف إرجاعـ  إىل العامـ         

والهنققـ  مسـة متزمـة ييـاتهم، والهنققـ         ،رد" "العرء بدو  البيئي   ن" ج 

ا  وعليــ  لــال يكــون احملــو" مطمئًنــا بــأ  دــا  مــال ا دــو         داعيــة التــرا ، 

فـقالصحراء عدو" ال تعطي، وهي مكان الهةو والةياءق
(1)

لكال املتدظ عـ     

يف  ّن اخلــو  مــال الــبني داضــر -وعــ  الكــثو غوهــا - الشــواهد الســابقة

 ّلهانهم دائًما وّبًدا!

إلا ربطنا لكـر الـبني بـالويو  علـ  ا طـت  فرمبـا ترضـينا إجابـة ا نـهال          

لطلليـة علـ  لكـر ايبيبـة النائيـة  فإمنـا       نعد كموني: قوإل تشـهم  املقـدمات ا  

بــ لأ يعلــال ببينهــا خوفــ  مــال  اثــ  دياتــ  مــع الــديار الــيت ختــيم عليهــا جتربــة 

ــ ق  ــاهي احملق الهن
(2)

ــ   دــ و      ــر وروده يف القصــائد الــيت ق له ــف نتس"  لكــال كي

 القدماء؟!

                                     
  15م، ص 1975، 2ط ( مقدمة للشعر العربي، ّدونيس، دار العودا، بووت، 1)

ة، نــعد ( الطلــ  يف الــنص العربــي: درانــة يف الظــاهرا الطلليــة مظهــًرا للرؤيــة العربيــ  2)

  29م، ص 1999-هـ1419، 1ط دسال كموني، دار املنهيو العربي، بووت، 
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اد، ّو مبـا  مبا يعكقر صتوه مـال عـوال  ووشـاا ودس"ـ     ه   ن" ايو" حمتو  

ّو ملا رن  يف لهال الرج  مال انعـدام   ا  مال صد" ّو مل  ّو غ ْيرا،العش" يعهور

امههنـأ التـرا  إىل ايـد"     الوفاء يف املرّا وشيمة الةدر فيهـا؟ فـبع  احملبوبـات   

يقو  ب لأ عمر بال ّبي ربيعة كما ال   تعاوده ّكثر مال مرا
(1)

: 

ــاُ  ّن" ــٌة         وإخـــــــ ــواُهُم ي "افـــــــ  نـــــــ

 

 

 

 

 

ــاوي   ــْأ معـــ ــ  دا كانـــ ــرا ي م ـــ  راراالتـــ

 

 

 

 

 

 

 

وعل  العاش  ّن يكون مسهعًدا ل  ك  دـني  فـبني احملبوبـة مسـهمر  يقـو       

عمر بال ّبي ربيعة
(2)

: 

ــر      ــبني  ُمبَهك ــــــ ــد  بــــــ ــْأ هنــــــ  نلنــــــ

 

 

 

 

 

ــ    ــهمر" ودـــ ــا فانـــ ــبنَي منهـــ  رُت الـــ

 

 

 

 

 

 

 

منـاص منـ      ل ا رّى الشعراء عدم جدوى اي ر مال الـبني   نـ  وايـع ال   

ًضاّييقو  عمر 
(3)

: 

 مداره ـ  رء النـوى يف يئـ   رُتويد دـ   

 

 

 

 

 

ــنتْع َ فع   ــ   وق يـ ــَ  صـ ــَ  يـ  ُرايـ

 

 

 

 

 

 

 

 املردلة الثانية/ لقق  البني 

 االنهعداد للبني: -ّ 

يـدور علـ    إال عنـدما يسـمع مـا    ر صـتوها  كـد  ُيال يعي  العاش  يف هنـاءا  

ي ربيعةّلسنة الناس مال دنو ويأ ردي  يوم املعشوية  يقو  عمر بال ّب
(4)

: 

ــد     ــد غـــ ــبنَي بعـــ ــأن  الـــ ــوا بـــ  زعمـــ
 

ــوا يَ    ــا ّزمعــــ ــُو ممــــ ــفالقلــــ  ُفج ــــ
 

 تنشــكو وتشــكو بعــَ  مــا وجــدَ    
 

 وشــــــأ  الــــــبنيي معــــــرت ُ  لكــــــ    
 

                                     
  119شرح ديوان عمر بال ّبي ربيعة، ص  (1)

  139ص  الساب ، (2)

  106( الساب ، ص 3)

  459ص  شرح ديوان عمر بال ّبي ربيعة،( 4)
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إن انــهعما  فعــ  قزعمــواق وهــو مــال ّفعــا  ايكــي اجلمــاعي جيعــ  مــال    

ــا بــالقو  الشــعر  ّو عهبــة مــال عهبــات ايكايــة     ايــديث عــال الــبني يــواًل داًف

ي  ّو إل نــيهلوه فحــوى هــ ا الــزعم، ومــال ثــم التعــ  الــ   يصــد"  الشــعرية  

  الشأق الـ   يف كلمـة قزعـمق إىل يقـني عنـدما يشـاهد الشـاعر        ب   ليهحو"يك "

موكو احملبوبة مهأهًبا للردي ، ّو عندما خي  الشاعر نتس  عال موعد رديلـ ،  

كقو  عمر بال ّبي ربيعة
(1)

: 

ــليم  بـــأن" ــ ّبلـــس ُنـ  داالـــبني يـــد ّف ـ

 
 ا رائحـــون غـــدابـــئ ُنـــليم  بأن"ـــْنوا 

والزعم واإلبتغ واإلنباء ّفعا  دكي تـدعم مـا لكرنـاه يف التقـرا السـابقة       

مــال ّن الــبني دكايــة نــابقة القــو  الشــعر ، وهــي لــون مــال ّلــوان الرتانــ     

 العاطتي 

مال جانو نخر فإن ا خبار اليت لملها يابلة  ن تكـون دقيقيـة ّو حمـ     

مات االرلـا  كـزم" اجلمـا  وجتهيـز الردـ  ال يـرت        مشاهدا عت إشاعة، لكال

جمااًل لهك يبها  ل لأ فر" كثو مال الشعراء إىل ّنلوء االنـهتهام اإلنكـار ،   

كقو  عبيد بال ا برص
(2)

: 

  مـــا   يبيـــ  الصـــبح مزمومـــملـــال ج 

 

ــ   مـــــات ميم"    بـــــتدا غـــــو معلومـــ

عنرتاوّما االنهعداد للردي  فإما ّن يكون يف نخر اللي ، كقو   
(3)

: 

                                     
  98( الساب ، ص 1)

، ت  البـابي ايلـ،  ديوان عبيد بـال ا بـرص، لقيـ  وشـرح: دسـني نصـار، مصـط        (2)

  127ص  م،1957-ـه1377، 1ط ، القاهرا

شــرح ديــوان عــنرتا، اخلطيــو اله يــز ، يــد"م لــ  ووضــع هوامشــ  وفهارنــ : جميــد  ( 3)

  154م، ص 1992-ـه1412، 1طراد، دار الكهاء العربي، بووت، ط 
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 إن كنــــأ  ّزمعــــأ  التــــرا  فإمنــــا        

 

 

 

 

 

ــابكئُم  ــْأ ركــــ  بليــــــ   مظلــــــم  ُزم"ــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(1)ّو يبي  الصبح، كقو  علقمة بال العبد

ــا   ــوا ظعًنـ ــ  ّزمعـ ــالبنيي دهـ  ق ّدري بـ

 

 

 

 

 

 ُموكـــ و اجلمـــا ي يئبيـــ  الصـــبحي مزمـــ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املضاء يف ا مـر والعـزم    اليت تع  ت ز يف الشواهد السابقة كلمة قاإلزما ق

علي 
(2)

  ل ا جاء اخلو  مال البني معها مشوًبا بشب  اليقني قفالقلو ممـا ّزمعـوا   

جيفق، ونرعان ما صارت يف البيأ الهالي: قكـ  بوشـأ الـبني معـرت ق  ويف     

جميء تلأ الكلمة مع قزعمواق وقنبئق يبدو ويأ الرديـ  ّبعـد بيـوم ّو يـومني     

غد، رائحون غـدا(، بينمـا إلا جـاءت تلـأ الكلمـة      كما يف ّو  شاهديال )بعد 

ــع قزم" اجلمــا ق  م
(3)

ــ  الصــبح(        ــ ، يبي ــا بشــدا )نخــر اللي ــ  دن ــأ الردي  فوي

)زعمــوا( ّو جمــرد القــو :  واخــهت  الــزمال نانــب  مــا د " علــ  جمــرد الســما 

ُنـب  التعـ    )ّنبئ وّبلس(، يف دني تقد"م ملا جاء مـع مـا د " علـ  الرؤيـة  لـ ا      

كما يف يو  كثي"ر ،يتيد الهحق  )يد(مبا  -يف الةالو-
(4)

: 

 هــــا    لقــــد ّزمعــــْأ للــــبني هنــــد  زيال 

 

 

 

 

 

 ماهل ــــارا ي ج عــــوزم"ــــوا إىل ّر ي ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البني:إب"ان  الهوديع -ء

إلا كان العاش  مـرتد"ًدا بـني شـكق  والـيقني يئبيـ  الـبني ويـأ رؤيهـ  اجلمـا           

                                     
قـاهرا،  شرح ديوان علقمة التح ، السيد ّ د صقر، املكهبة احملمودية الهجارية، ال (1)

  58 ص م،1935-ـه1353، 1ط

 )زمع( لسان العرء، مادا  (2)

البعو بالزمـام   )زمم(، وشد"فالزمام ما يعل  عل  الناية ّو البعو لهقاد  الساب ، مادا  (3)

 يع  ّن  عل  ّهبة االنطت  

  468، ص عز"ا ر( ديوان كثي"4)



 

 
226 
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 ويشـهد  ًنا تاًما عندما يسمع صوت املنـاد  ينقلو يقي املزمومة  فإن" ه ا الشأق

يف اهلـوادع، عنـدها يعيـ  صـ ه      تقوي  اخليام ورد" اجلما  وركوء الظعـائال 

قوما مال شيء مال دواهي الـدنيا يعـد  االفـرتا ، ولـو نـالأ      ويههاوى جتلقده  

ا رواح ب  فضًت عال الدمو  كان يليًت  ومسـع بعـ  ايكمـاء يـائًت يقـو :      

 يصـف ابـال دــزم    لـ ا  (1)وت، فقـا : بـ  املـوت ّخـو التـرا ق     التـرا  ّخـو املـ   

تهضح فيها ملال املناظر اهلائلة واملوايف الصعبة اليت ُت قإن  الردي  يائًت: مشهد

ل  بصـوا، وتسـكو كـ " عـني      عزمية ك  ماضي العـزائم، وتـ هو يـوا كـ "    

لود، ويظهر مكنـون اجلـوىق  
(2)

هـ ا ا عشـ  علـ  مـا ُعـر  مـال صـتفه           

ا بأن  يقو ويو
(3)

: 

 الركـــــَو مرلـــــ ُ  ود"ْ  هريـــــرا  إن"

 
ــا الرجـــ ُ      ــا ّي"هـ ــُ  وداعـ ــ  تطيـ  وهـ

 

 

 

تهمث"ـ  الرؤيـة    ويصو"ر الشاعر مشهد البني ع  رؤيهني: خارجيـة وداخليـة   

 ديهـــا شيصـــيهان: ا وىل ت الـــيت اخلارجيـــة بنقـــ  مرانـــم الـــبني االدهتائيـــة

ة يف التضـاء الـ     ضـاج"  دركـة  مـال  يصـادبها  ومـا  الرديـ ، ب املناد  شيصية

ة القشو كان يقطن  القوم، كهقوي  اخليام، كما يف يو  الصم"
(4)

: 

ــالترا  فقو    ــاد  بـ ــادى املنـ ــواونـ  ضـ

-   

ــ  ــا ُتـ ــا ديـــث ُشـــ رى ّطناُببيوتـ  ت د هـ

 

 

 

 

 

                                     
  215ص ، 1ع ، نائ  ابال دزمر (1)

  220ص ، 1ع ، لساب ا( 2)

ديــوان ا عشــ  الكــبو ميمــون بــال يــيس، شــرح وتعليــ : م  حممــد دســني، مكهبــة    (3)

  55ص اآلداء باجلماميز، )د  ط(، )د ت(، 

ــ  وشــعره، لق    (4) ــد اهلل القشــو   ديات ــال عب ــد اجلــ ، دار   الصــم"ة ب ــ  وشــرح: خال ي

  66م، ص 2003، 1املناهج، عم"ان، ط 
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ــددُت ــواً  ش ــوبي دش ــَب بث ــاَثض  أ به

 

 أ الشـو  يـوم الـبني دـني ادزّلقـ      يُد 

 

 

  جريرورد" اجلما  مال الرعي، كما يف يو
(1)

: 

ــيا  إن" ــد ّ  اخللـ ــبنُي جـ ــدوا الـ ــوم غـ  يـ

-   
ــ  ــُرُز هْمإل ّدــداُج اجلــأء  ال دارا م   م

 

 

 

 

 

ــ ــملقـ ــا ترفَّـ ــع م ـ ــمال َهـ ــوء هلـ  يج اجلنـ

 
 ومــا احنــدروا إلصــعاد  وا اجلمــاَ دوَر 

 

 
 فــابهكروا ايــي  نــادى املنــاد  بــبنيي  

 
 ا بكــورا فمــا ارتــابوا ومــا انهظــروان"ــم  

كما يف يو  عروا بال ّلينة وجتهيز اهلوادع، 
(2)

: 

ــعر جب ــــــ وق َن ــبنيشــــ ــ   د" الــــ  دهــــ

-   
ــبنَي ّجــــــــد   ــي"ار  الــــــ  عنــــــــوُد نــــــ

 

 

 

 

 

ــو   ــ  يــــ ــ  ييــــ ــب  نُ  َ ودهــــ  ر ْشــــ

 
 ال يــــــــــد ببيــــــــــنهُم هُموجــــــــــاء 

 

 
 ناعمــــــــات  ت اهلــــــــوادُعبــــــــرَزوّ 

 
ــيهال"  ــُد علـــــــ ــود املانـــــــ  والعقـــــــ

ــ ه الشيصــية يف    ــور ه ــبني   إن" ظه ــ  مشــهد ال ــث" الرعــو يف  كتي ــس بب  نت

ايداديةبال  الشاعر  يقو  ييس
(3): 

 اظعنــوا ّال املنــاد : إال راعــ  ومــا

 
ــي وإال  ــدوًا الرواغـــ ــايع غـــ  والقعـــ

وباعث  للحسرا والندم  يقو  كثو 
(4)

        : 

 يـــــوم نـــــادى  الندامـــــة  فأنـــــررُت

 

 املنــــــاد  غاضــــــرا  لــــــا ي بــــــرد  

  مع يبيلهها لقق  مةادرا احملبوبة ايسرا: وتلكم الرعو، للأ نبو 

                                     
  152 – 151، ص 1ديوان جرير، ع  (1)

ــم، الكويـــأ، ط    (2) ــور ، دار القلـ ــ  اجلبـ ــة، لقيـــ : حييـ ــال ّلينـ ــروا بـ ــعر عـ ، 2شـ

  414 – 413م، ص 1981-ـه1401

ــداد، )د  ط(،     (3) ــة بةـ ــامال، جامعـ ــام الضـ ــون، دـ ــعراء مقلقـ ــرا شـ ــ1411عشـ -ـهـ

  39م، ص 1990

  221ديوان كثي"ر عزا، ص  (4)
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 إال تظهـر  ال الـيت  تلـأ  ايـاد ،  شيصـية  فهـي  ا خرى، الشيصية وّما

 بشـر  يقـو   إليهـا   الهوج"ـ   املـرام  اجلهة شطر اجلما  لهحر   الظعائال ركوء بعد

خازم ّبي بال
(1)

: 

 زارواوق ُيــــــــ ّال بــــــــان اخللــــــــيائ

-   

 يف الظعـــــــائال مســـــــهعاُر ويلبـــــــأ  

 

 

 

 

 

 ميــــــاه خنــــــ   بهــــــا ايــــــداائ تــــــ مو

 

ــاننَي   ازورار وفيهـــــــــا عـــــــــال ّبـــــــ

 

 

 املناداا ّثناء يف  ن  املناد   مال الشاعر عل  ّيس  بشاعًة ميارس واياد 

 يهحدا يد ب  هودجها، راكبة خيمهها مال خارجة حمبوبه  إىل النظر يسرت  يد

الشـواهد  مال الكثو يف كما -خاطف لقاء يف معها
(2)

 يسـهم  ايـاد   ّن بيـد  ،

                                     
  62 – 61ديوان بشر بال ّبي خازم ا ند ، ص  (1)

يال بشواهد عدا نقلأ ايوار الـدائر بـني الشـاعر وحمبوبهـ  يبـ  التـرا ،       تزخر الدواو (2)

 (:311 ص ، ديوانمال للأ يو  عمرو بال كلثوم )

ــا  ــا ظعينــــــ  يتــــــــي يبــــــــ  الهتــــــــر"  يــــــ

-   

 خنب"ــــــــــــر   الــــــــــــيقنَي وُتي ينــــــــــــا 

 

 

 

 

 

 (:  153ويو  لي  يبي  الترا  )ديوان ، ص  

ــاد    ــادى املنـــــ ــوَم نـــــ ــُأ يـــــ ــد يلـــــ  ولقـــــ

-   

 وانطــــــــــت ي مســــــــــهحث"ا بردلــــــــــة  

 

 

 

 

 

ــنكم    ــةئ مــــ ــا بثينــــ ــوَم يــــ ــي اليــــ ــأ لــــ  ليــــ

 

ــرا    ــَ  التـــــ ــودا  يبـــــ ــا للـــــ  جملســـــ

 

 

 (:90وك لأ ايديث اجلار  يظة الترا ، مال للأ يو  لي  )الساب ، ص 

ــُر ــومَ   عهــــد  ونخــ  أَعــــود  لــــي بهــــا يــ

-   

 وحمجــــــــر ملــــــــيح  هلــــــــا خــــــــدٌّ والَح 

 

 

 

 

 

 نانــــــر  ضــــــيعال"ة يالــــــأ: ال ُتعشــــــي"

 

ــَأ  ــا إلا غبـــ ــ عن"ـــ ــني ُتـــــ وارَعـــ  ردب   دـــ

 وطرف ــــــــأ إم"ــــــــا جئَهنــــــــا فادتظ ن"ــــــــ   

 

 فزيـــــــُس اهلـــــــوى بـــــــاد  ملـــــــال يهبص"ـــــــر  

 

 

)شـرح ديوانـ ، ص    -وهـو ممـال يكثـر عنـده دـوار الـبني      -ويو  عمر بال ّبـي ربيعـة،   

316:) 
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 العاشـ    نـاظر   عـال  تـدرجيًيا  يهتشـ   احملبوبة طيف ع جي مما الركو إنرا  يف

ايداديةبال  يقو  ييس
(1)

:   

ــا ــأ فيـ ــال لـ ــاد  مـ ــوَت دـ ــدا دبـ  ُمقي"ـ

 
 جـــادُ  ّنت ـــأ  ع ـــرنني علـــ  وّحنـــ  

 

 
 ج ماهلــــــا ختــــــوَ" ّْن ّردت ّغيظــــــا

 
 فــاجُع ّنــأ َمــال با ظعــاني لهتجــَع 

 

 

نـرعة املسـو   ومال هنا غي"ر جرير وظيتـة ايـاد  مـال دـاا" للجمـا  علـ        

يف يول  وانهظام  إىل دار  لقلو احملو
(2)

: 

 ح ُضــ انظــر خليلــي بــأعل  ثرمــداءَ 

 
ــيُس  ــ  والعـ ــة ّغراُضـ ــها ُخجائلـ  فُنـ

 

 
ــة    بهـــم ايـــداائ لهـــثو مـــال حنـــو كابـ

 
 تواَعَشــ فقــد اصــب" نلتــا تواشــَعَي كــي 

 

 

وّبد  عبيد بال ا برص دوره مال داد  للعيس إىل داد  للموت يف يول 
(3)

: 

ــ ّ ــ  ء س ّبــــا كـــــري بل ــ   ي وّنـــــرَتعن"ــ

 
ــي هوُ   ــوال نـ ــوًر يـ ــاد  غـ ــد إ ـ  ا بعـ

 

 
 وال ابهكـروا  ال يوم عمرو ما راح م  يا

 
 م دـــــاد نثـــــاره  يفإال وللمـــــوت  

 

 

ّطنـاء اخليـام    بصـوت املنـاد  ودركـة فـأق     اب  املشهد اخلارجي الضاع"يق

يف نتــس  لكنــ  داخلــي" ،وجتهيــز الروادــ  وزجــ  ايــاد  مشــهد  نخــر ضــاع"  

ةالشاعر جياهد كي يكهم   يقو  لو الرم"
(4)

: 

                                                                                   
ــ ي  ووداُع ــوم الرديـــــــ ــا يـــــــ ــد هـــــــ  ويـــــــ

-   

ــن  املطـــــــــــيو م"ُز    يـــــــــــد هم َتلبيـــــــــ

 

 

 

 

 

 أل ض ـــــــــويـــــــــد َخ واكتـــــــــٌة والعـــــــــنُي

 

ــا َت  ــيُ ممــــــ ــد  عــــــــوارُ  تــــــ  اخلــــــ

 
ــديُه ــَوالهــــــــــو فــــــــ ــد  أ غــــــــ  مبهعــــــــ

 

 العهـــــــــد ال كـــــــــان هـــــــــ ا نخـــــــــَر 

 

 
 والشواهد كثوا يف للأ 

  38ص عشرا شعراء مقلقون،  (1)

  168، ص 1ديوان جرير، ع  (2)

  48ديوان عبيد بال ا برص، ص  (3)

  826 – 825، ص 2ديوان ل  الرمة، ع  (4)
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ــرُت ــاني نظـــ ــا مـــــيٍّ إىل ّظعـــ  كأنهـــ

 

ــْيس   ــًة َمـــــ ــ مولقيـــــ ــ  لوائُبـــــ    يـــــ

 

 

 كـــام  والصـــدُر فأبـــديُأ م ـــال عـــي "

 

ــروري  ــ   مبةـــ ــواكُبمنَّـــ ــ  نـــ   أ عليـــ

 

 

بـني نـتم باياجـو،     إن" بطلة هـ ا املشـهد: العـني  ضـورها املهنـو  مـا      و

ةكقو  ل  الرم"
(1)

: 

 بةهـــــًة     الـــــبنيي ا عرفنـــــا نيـــــة  فلمـــــ

-   
  ت  دـــــداع التـــــرا  ركائُبـــــد وُر 

 

 

 

 

 

 ع لزظعــــــان كــــــ  مويَّــــــ باَلويــــــر 

 
  غارُبــــ ة ز  يــــويف بايوي"ــــمــــال الُبــــ 

 

 
ــهطع إلـــــف وق َي ــًة إللـــــف  ســـ  ليـــ

 
ــاس إلقـــ   ــال النـ ــلِّا ّن مـ ــيسـ   م داجُبـ

ّو نظرا ملهلسة، كقو  كثو 
(2)

: 

ــ ــز"اَ إن"ّمل ـــ ــَو ْم بعـــ ــُ من الركـــ  طلـــ

-   
ــَر ُ  وإْن   نأتــــأ  وق ُيلم ــــْم بهــــا َخــ

 

 

 

 

 

ــنُي نـــاجيةٌ  ــا والعـ ــْأ َتـــراَءى لنـ  يامـ

 
ــري ُ   ــة  غ ــــ ــانَها يف لئجــــ ــأن" إنســــ  كــــ

 

 
ــاء  ُمقله هـــا         ــهداَر علـــ  ّرجـ ــم انـ  ثـ

 
 يســــهبُ  َخلَســــات  الطــــر  مبــــادرا  

ّو نظرا نريعة، كقو  لي  
(3)

: 

 ا لم"لــــوا     َجزيعــــُأ غ ــــداا  الــــبنيي ملقــــ

-   
 جـــزُ بثينـــةئ َي كـــان مثلـــي يـــا   ومـــا 

 

 

 

 

 

ــانوا     ــوَم بــ ــا يــ ــُأ منهــ ــرا  ه"عــ  بنظــ

 
ــال    ــ   مــ ــ  عاشــ ــرا وهــ ــُع نظــ  يهمهــ

 

 

ه ه النظرا مبا لمل  مال لوعة ال يتهأ ي كرها لي  يف يصائد ّخرى
(4)

: 

 نظـــرٌا ونخـــُر عهـــد  مـــال ُبثينـــة    

-   
ــ ُ     ــبنيي تقه ــ  مويــف  كــادت مــال ال  عل

 

 

 

 

 

                                     
  832 – 831، ص 2ساب ، ع ال (1)

    466ر عزا، ص ديوان كثي" (2)

  119ديوان لي ، ص  (3)

  163، ص الساب  (4)



 

 

231 
 العربيةجملة العلوم 

 هـ1441 اخلامس واخلمسون ربيع اآلخرالعدد 

 

 ى مثـــَ  داجـــة فللـــ  عيَنـــا مـــال رّ

 
 ك َهمُهك َهـــــا والـــــنتُس منهـــــا َتَملَمـــــُ  

 

 

بـأن ّتيحـأ لـ  خلـوا مـع ايبيبـة  فـإن         ويف دا  نلم العاش  مال املرايبة

تطــو  فــت تنــزاح عــال احملبوبــة وكأنــ  يأخــ ها زاًدا  يامــ  املقبلــة    تلــأ النظــرا

دونها، كقو  ايادرا
(1)

: 

ــَرَب ــعي  كــــ ــرًا فهمه"ــــ ــةئ بكــــ  ت مسيــــ

 
 تــــار   ق يربــــع وغــــدْت غــــدو" م  

ــداا  لقيهُ    ــي  غـــ ــزو"دْت عـــ ــاوتـــ  هـــ

 
ــ  ــزا  وى بل ــــ ــرًاعنيــــ  تنتــــــعق  نظــــ

فانهعما  انم املرا )نظرا( ّصبح يف مشاهد الـبني الزمـة شـعرية ّو نـرًدا      

للحظة يصـوا ّو بـ را زمنيـة  هـ ا املصـدر املهـوارد عنـد الشـعراء حيمـ  داللـة           

إل يسهعم  للداللـة علـ  ّن    نتسية تناغمأ مع الداللة الصرفية هل ا املصدر 

التع  ددا مرا واددا  فهلكم النظرا ليسأ دالة علـ  اإلدرا  املطلـ    ن   

انم املرا يوج"  التع  إىل نو  مال ّنـوا  اإلدرا   ومبـا ّن يظـة الـودا  يصـوا      

فقد نانبها ّن تكون نظرا البني يصوا ال نيما ّن وزن )فع ( ال   يصاغ من  

 ر الويأ  انم املرا يتيد يص

وه ا ال ينتي ّن بع  الشعراء ق يكهـف بنظـرا خاطتـة ّو دهـ  مهأم"لـة،      

روإمنا نظرات مكررا، كقو  كثي"
(2)

: 

ــُدوعُ   ــَدْت ُدــ ــوَم غــ ــأ  يــ  ّْق حيزْنــ

 
 لعـــــــزا  إْل ّجـــــــد  بهـــــــا اخلـــــــروُع 

 ا    رّيــــُأ دــــدوَجها فظللــــُأ َصــــب"    

 
ــَزني ايئـــــدوعُ     ــع اي ـــ ــي"ج  مـــ  ُتهـــ

 

                                      
ديوان شـعر ايـادرا، إمـتء ّبـي عبـد اهلل حممـد بـال العبـاس اليزيـد ، دققـ  وعلـ              (1)

، رمضـان  15علي :  ناصر الديال ا ند، جملة معهد امليطوطات العربية، القاهرا، جملد 

  305 – 303ص  م،1969-ـه1389

  190 – 189ان كثو عزا، ص ( ديو2)
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ــا ال ــرْت بهـــ ــأ    إلا َبُصـــ ــان جلقـــ  عينـــ

 
ــع    ــدمعهما مـــ ــري اللَّبـــ ــوُعالنظـــ  جـــ

 

 

 

ــة ّو ّنــ  تتضــح        ــال هلت ــ  م ــا لمل ــة مب ــة ّو املهبادل ــ ه النظــرات اخلاطت ه

العاشقني، نواء املتاَر / ايبيو  كما يف يو  عمر بال ّبي ربيعة
(1)

        : 

ــداا   ــاُد غــ ــُ  الــــبنيي تكــ ــ  تنطــ  عيُنــ

 
ــ            بع تـــ ، لـــو كانـــأ العـــنُي تنط ـ

اخاملتاريية/ ايبيبة  كما يف يو  الشم"ّو  
(2)

: 

 ينطــُ  طرفئهــا   الــبنيي  وكــادْت غــداا   

 
 عيشـرَ مبا لـأ مكنـون  مـال الصـدري مُ     

وهيهات هيهات ّن خيت  اهلوى بعد الع ات  يقو  جرير 
(3)

: 

 وّدــ ُر يــوَم الــبنيي ّن ُيعــرَ  اهلــوى   

 
 الـ وار ُ  وتبد  ال   ختتي العيوُن 

 

 

 

 الـــبنُي راجعـــُأ عـــ ًاإلا ييـــ  هـــ ا 

 
ــ هلــــــا جبر   اني البنيقــــــة  واكــــــفُ ب"ــــ

نرعان ما تتيضـان مـع    وه ه الع ا تعلو لهصبح عينني مكحولهني بالدمع  

تكرار النظر  يقو  لي 
(4)

: 

ــرُت ــر  نظـ ــرًا ب بشـ ــرت      نظـ ــُأ ّمـ  ظ ل ـ

 
ــ ًا  ــا عـ ــ ُ  بهـ ــنُي بالـــدمعي ُتك َحـ  والعـ

 

 

 

 

ــاإلا  ــرَ  مـ ــررُت الطـ ــو   رد"هُ  كـ  حنـ

 
 َيهم ــُ  في"ــا   مــال الــدمعمــال البعــد  

 

 

 

وتص  إىل مردلة ب " الدمع الرداء، كما يف يو  امرن القيس
(5)

: 

ــومَ  ــبني يــ ــداا الــ ــأني غــ ــوا لم" كــ  لــ

 
ــايفُ    ــدى مســرات ايــي ن  دنظــ ي ل

 

 

 

 

                                     
  446ديوان عمر بال ّبي ربيعة، صشرح ( 1)

ــوان الشــم" (2) ــديال اهلــاد ، دار    دي ــ بياني، دققــ  وشــرد : صــتح ال اخ بــال ضــرار ال

  77ص  م،1968املعار ، القاهرا، )د  ط(، 

  684، ص 3 ع، 2امللد  (ديوان جرير،3)

  163( ديوان لي ، ص 4)

  9ص يوان امرن القيس، د( 5)
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 إْن نــــــتحُهها وإن شــــــتائي عــــــ ٌا

 
ــو  ي  و  ــد رنــم  دارس  مــال ُمَع  هــ  عن

 

 

 

ــبابةً     ــوُ  العــنيي مــ  ص ــْأ دم  فتاض

 
 دهـ  بــ " دمعـَي حمملــي   علـ  النحــري  

فه ا املعن  الشعر  الوصـتي ّو الهصـوير  ُيحـو"  يف ايكايـة الةزليـة إىل       

 وظيتة مال الوظائف السردية املهكررا اليت تكون موتيًتا مال موتيتات القص 

 مصدر اإلدرا  الشعر  ومولقد السرد املشهد  (العني)ه ه ايانة  وتبق 

بشر بال ّبي خازم للرادلني،كقو  ع  مهابعة الطر 
(1)

: 

 ّال بـــــــاَن اخللـــــــيائ وق يـــــــزاروا  
 

ــائالي ُم  ــهعاُرويلُبـــــــأ يف الظعـــــ  ســـــ
 

 ّدـــــــالُر ّن تـــــــبنَي بنـــــــو عقيـــــــ  
 

ــ ارُ    ــ   ايـــــ ــد ُدـــــ ــا فقـــــ  جبارتنـــــ
 

ــنهم    ــرَ  عـ ــرُت الطـ ــا يصـ ــا مـ  فزًيـ
 

ــارُ    ــَع النهــــــ ــد تلــــــ ــة  ويــــــ  بقانيــــــ
 

عـ    عـة ا ظعـان  مهاب  مـال خليلـ   الشاعر نيطلو ويف دا  انقطعأ الرؤية

ر خليلي ه  ترى مال ظعائالقالصيةة الواردا عند ّكثر مال شاعر: قتبص"
(2)

  

ومنهم مال إن نأ  الصادو فإن نـ ال  ملـرد الشـكوى، فةيـاء الركـو       

ومليله   يقو  بشر بال ّبي خازم عال بصره ال يع  غياب  عال بصوت 
(3)

: 

                                     
  62 – 61 ديوان بشر بال ّبي خازم، ص (1)

وعند زهو بال ّبـي نـلم     (،43امرن القيس )ديوان ، ص  ( وردت ه ه الصيةة عند2)

  املـريق  (، وعنـد  11)ُينظـر مـثت: شـعر زهـو بـال ّبـي نـلم ، ص         يف ّكثر مـال يصـيدا  

 م،1998، 1ديوان املريَشني، لقي : كـاريال صـادر، دار صـادر، بـووت، ط    ر )ا صة

وعنـد الراعـي   (، 191وعند كعو بال زهو )شرح ديوان كعو بال زهو، ص ، (98ص 

ديوان الراعي النمو ، لع  ودقق : راينهرتتاي ت، املعهد ا ملاني لز ـاا  ) النمو 

  (81ص  م،1980-ـه1401الشريية، بووت، )د  ط(، 

  61ص  ديوان بشر بال ّبي خازم، (3)
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ــي   ــد ّرانـــ ــاد، ولقـــ ــائُ  صـــ  ّنـــ
 

ــائالي   ــًوا بالظعــ ــُث بصــ ــ ديــ  ارواصــ
 

للــأ اليــوم الثقيــ  علــ  نتــس العاشــ   فــإن ليلــ   وإلا مــا غابــأ  ــس

نيكون ّثقـ  مـال ليـ  امـرن القـيس وّطـو  مـال ليـ  النابةـة  يقـو  بشـر مـال             

 القصيدا نتسها اليت ايهطعنا منها الشاهد الساب :

 يـــــــا كـــــــأن"ي ســـــــه"دا ّريُم فبـــــــأو
 

ــلَي  ــاُرالُع  ش"ــــــــأ يف متاصــــــ  قــــــ
 

 نعــــ   ّرايــــُو يف الســــماء  بنــــاتَ  
 

 واُرَف الص ــــط ــــويــــد دارْت كمــــا َع 
 

 فيـــــــا للنـــــــاسي للرجـــــــ ي املعن"ـــــــ 
 

 الـــــدهري إل طـــــاَ  ايصـــــاُر ط ـــــواَ  
 

لكال ا مر ال يقف عند البكاء ونهر الليالي، ب  يهعد"اه إىل وظيتـة نـردية   

 اجهيـاح دقلـي: املـر    تصعيد ايالـة النتسـية لـدى الشـاعر ب    يف  همث" ّخرى ت

فه ا كثي"ر ي كر ّن  بردي  هوادع عزا إىل تهامة ّصاب     بيات القصيد واملوت

مر  مزمال وجتلقله     ال تتاري 
(1)

: 

ــوُت ــمانًة ّمـــــــ ــه  ضـــــــ  وجت لقلـــــــ

 
 َثلـــــــوُع ُمْرد مـــــــًة ويـــــــد ّتهمـــــــاَل 

 

 

 

 يــــوَم بانــــأْ  كــــأن" دمــــوَ  عــــي َ  

 
ــيجُ   ــَرٌط َمهيـــــــــ ــا ف ـــــــــ  دالٌا بلَّهـــــــــ

!موه ا لي  بثينة يشعر بأن  ُنقي السم" يف للأ اليو 
(2)

: 

ــوا        ــوَم لم"لـ ــم  يـ ــقيُأ السـ ــأني ُنـ  كـ

 
ــ   ــد  بهــ ــوُ   موَجــ ــاَن مســ ــاد  ودــ  دــ

واملنون كأن  صاد  ُدريم مورد الشرء 
(3)

: 

 كـــــأني غـــــداا الـــــبنيي رهـــــاُل منيـــــة 

 
ــ  املشـــار ُ      ــد"ْت عليـ ــأ  ُنـ  ّخـــو ظمـ

 

 

 
                                     

  192 - 191( ديوان كثو عزا، ص 1)

  95ص ( ديوان لي ،2)

  142( ديوان جمنون ليل ، ص 3)
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 ختل "ـــــَس مـــــال يهـــــواه مـــــاَء دياتـــــ       

 
 فــت الشــرُء مبــ و   وال هــو نــايعُ     

لعود كأن  مصرو  بالطاعونوجران ا 
(1)

: 

 اياديــــان بهــــا ث"َدــــَ كــــأن  يــــوم
 

 حنـــــو اإلوانـــــة  بالطـــــاعون مهلـــــوُ  
 

وجيمع املنون ّكثر مال صورا م ملة يصف بها دال  يوم الترا 
(2)

: 

 كـــأن فـــ اد  دـــنَي جـــد" مســــُوها       

 

 جنــاُح غــراء  رام نهًضــا إىل الــوكري    

 

 

 

  فود"عُههــــا والنــــاُر تقــــدُح يف ايَشــــا  

 

ــ ي   ــرو مـــال الص ـ ــا عنـــد  ّمـ  وتوديُعهـ

 وردـُأ كـأني يـوَم رادـْأ لــالئهم           

 

 ُنـــقيُأ دَم ايي ـــات  دـــني انقضـــ     

 عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

 

عل  صياغة تلأ الهشبيهات يف يصـة الـودا    ن تلـأ     وال يتم الشعراء

ــزم:         ــال د ــو  اب ــانية  يق ــنتس اإلنس ــ  ال ــ  عل ــات ا يس ــال اللحظ ــة م اللحظ

ًتا ميوت يف ناعة الودا  لكان معـ وًرا إلا تتكقـر فيمـا حيـ "     قولعمر  لو ّن ظري

ب  بعد ناعة مال انقطا  اآلمـا ، ودلـو  ا وجـا ، وتبـد"  السـرور بـايزن        

لـني ا فئـدا الةـتظ  وإن دركـة الـرّس      ر " القلـوء القانـية، وتُ  وإنها ناعة ُت

  مـال  وإدمان النظر والزفـرا بعـد الـودا  هلاتكـة دجـاء القلـو، وموصـلة إليـ        

اجلز  مبقدار ما تتعـ  دركـة الوجـ  يف ضـد هـ اق     
(3)

  وال شـيء جيلـي العاطتـة    

ليسـأ زينـة هلـا وال يرينـة      -يف ه ه املشاهد -كموايف الودا ، فالعاطتة 

معها فحسو  ب  جوهرها مال حنو وإطارها مال حنو نخر، وهـي الـيت تطبعهـا    

يت عقـدها بـني   عل  دـد تعـبو شـكر  فيصـ  يف تلـأ املقارنـة الـ       ، وتنطبع بها

                                     
( ديوان جران العود النمو ، رواية ّبي نعيد السكر ، مطبعـة دار الكهـو املصـرية،    1)

  35م، ص1931 -ـه1350، 1القاهرا، ط

  119( ديوان جمنون ليل ، ص 2)

  220ص ، 1ع ، نائ  ابال دزمر( 3)
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ــًرا ّن        ــال واالرلــا ، لاك ــاهد الظع ــت  ومش ــ  ا ط ــو  عل ــات الوي مقطوع

موصــ  إىل ا دبــة، فبقايــا اآلثــار املههد"مــة هــي الــيت لمــ     ا طــت  عنصــر 

ماضيهم إىل اياضر وتبعث  فيـ ، فشـعر ا طـت  جسـم نايـ  خيهـزن اييـاا يف        

عر نيــس ّمــام ا جســام والشــا مظــاهر العــدم: يف ا ثــايف وا واخــي والنــ ى  

ــة بتضــ  إحيائهــا وظتهلــا، بينمــا يف مقطوعــات       ــيت يرتســم ا دب املوصــلة ال

الهوديع فالشاعر وايف ّمام ا دبة ّنتسهم  فنظرا احملو جتيبها نظرا احملبوء، 

وتلوحية الودا  يقابلها تلوحية ّخرى  فاإلنسان هو حمور مقطوعات الـبني وهـو   

فيهاال   خيهتي وراءها ّو يبدو 
(1)

  

وصف الظعائال وما يهعلـ  بهـا    -عل  الةالو -وحيضر يف يوم الودا  

مال مشاهد الهحم"  واالرلا   ويد تنو"عأ مسالأ الشـعراء فيـ ، فمـنهم مـال     

ا ظعـان   ا شـياء وا دـوا  دون ا فعـا  وا عمـا  كوصـف      ما  إىل تصوير

  ا كـ  وداليـة   ريقوتشبيهها بشجرا الدوم ّو الستينة الضيمة كما يف نونية امل

و العبد ، ومـنهم  طرفة، ومنهم مال وصف اهلوادع والنساء فيها كنونية املثقق

ومـال الشـعراء    ازم خـ مال وصف ّثر تلأ ا ظعان يف نتس  كرائية بشر بال ّبـي  

كسـو ا ظعـان كمـا يف نونيـة عبيـد       ،مال ركقز عل  ا فعا  السردية/ ا عمـا  

بال ا برصا
(2)

  

                                     
اجلاهلية واإلنتم مال امرن القـيس إىل عمـر بـال ّبـي ربيعـة،       تطور الةز  بنينظر: ( ُي1)

 –98ص م،1959-هــ 1379مطبعة جامعة دمش ، دمش ، )د ط(، شكر  فيص ، 

100  

( تعمــدت ايــديث املمــ  يف هــ ه التقــرا  لورودهــا متص"ــلة عنــد عبــد اهلل الطيــو يف  2)

يصـ  يف كهابـ :   ، وعنـد شـكر  ف  3كهاب : املرشد إىل فهم ّشـعار العـرء وصـناعهها، ع   

 اجلاهلية واإلنتم  بني تطور الةز  
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مــال يظــة زم" -يف للــأ املشــهد- بكامــ  تركيزهــاوإن العــني ياضــرا 

اجلما  دهـ  غيابهـا عـال النظـر، داضـرا بالهقـاط ّد  تتاصـي  اهلـوادع ومـا          

يرفع فويها مال ُريم وما يطرح عليها مال ّمناط، داضرا بوصـف اجلمـا  الـيت    

 وضعأ عليها تلـأ اهلـوادع  ا مـر الـ   جيعلنـا نقـف مهسـائلني عـال كيتيـة         

س الشــاعر: الههالــأ الشــديد جــراء التــرا ، والههب"ــع  اجهمــا  الضــديال يف نتــ

 الديي  لصتات الظعينة!

لنهأم"  المية جران العود النمو  اليت يهحو"  فيها مـال ايـديث عـال يلبـ       

جــراء التــرا  إىل  الــ اه  وع تــ  الــيت غــدت دموًعــا مهتريــة وكبــده املهتطقــرا 

دديث متص"  عال لا  النساء الظاعنات
(1)

: 

 معقـــوُ  فمـــا للقلـــو   بـــان اخللـــيائ 
 

ــوا    ــ  اجلـ ــ ُ  وال علـ ــاديال تعويـ  الةـ
 

ــا   ــان بهــ ــث" اياديــ ــوم دــ ــأن  يــ  كــ
 

ــاعوني م   ــة بالطــ ــو اإلوانــ ــوُ هحنــ  لــ
 

 يـــوم ارللـــُأ بردلـــي دون بـــرلعيت
 

ــةو ُ     ــالبنيي مش ــهويه   ب ــو مس  والقل
 

ــهعجل  ــا  فانـ ــعواُء فح"َمهـ ــ ٌا شـ  أ عـ
 

ــو ُ    ــا اجلـ ــا يف جتنهـ ــاَ  بهـ ــاء  ومـ  مـ
 

 أتيَـ ُحمـو  ايـي  يـد خَ   فقلأ: ما ل 
 

 ؟ّم غــــالههم الةــــوُ  ّكــــ   طــــريَف 
 

ــَي ــا  يت ـ ــم يرفعهـ ــأبكي ثـ ــورا فـ  ون طـ
 

ــاتن  الضــــح  وال هب  ــيُ  لقــ  املرانــ
 

ــ      ــارهم َزَجـــ ــ  نثـــ ــداا  علـــ  وللحـــ
 

ــ ُ   ــز"اني تبةيــ ــ  اي ــ ــراء  علــ  وللســ
 

 دهــــ  إلا دالــــأ  الشــــهتُء دوَنهــــم
 

ــةً    ــالوا يول ــرو ي ــوا :وانــهويَد اي   ييل
 

عــــي ُ بــــ   ق ُي  بــــ ي مــــال كبــــد  شــــيئًاّ 
 

 اهلراكيـــُ  طـــوُ  الص"ـــبابة  والبـــيُ  
 

ــةلئها   ــرديال يشـ ــد"اَء يف الُبـ ــ   بـ ــال كـ  مـ
 

 عـــال داجـــة  ايـــي" ُعلقـــام  ولجيـــُ  
 

                                     
  37 – 34( ديوان جران العود، ص 1)



 

 
238 

 ق درانة يف شعرية املوضو  ق البني يف الشعر العربي ده  نهاية القرن الثاني اهلجر 

 د  هيتاء بنأ حممد التريح

 

 أممـــا جيـــوُ  وشـــاداها إلا انصـــرف     
 

 يها اخلتخيـــــُ وال جتـــــوُ  بســـــاي   
 

ــ  ــُف املئــــ ــاد"ى رداح  يف تأو"د َرهيــــ  هــــ
 

 ُعطبــوُ  حمطوطــةئ املــاي وا دشــاء    
 

ويطي  الشاعر يف تهبع  ا وصا  ايسية للظعائال مال دية خصـر، وعظـم   

وركني، ويامة نايني، وتكس"ر يف املشية، وطو  لوائو، وع وبة ري ، ثـم  

 باملزنة، ثم البيضة  تشبيه  جسد حمبوبه  بالسبيكة، ومن  إىل تشبي  ينهق  إىل 

كما هي ايـا  مـع   - يرلو وردت ه ه ا بيات مطلًعا لقصيدا مدح ّو ف

لقلنا إن  ق يهعـَد السـو علـ  نهـج القصـيدا العربيـة        -ج " القصائد الهقليدية

اليت اضطر إىل السو عليها كعُو بال زهو مع عدم منانبة الزمان )ديث ياهلـا  

صـل  اهلل عليـ    -وهو ياء يونني مـال املـوت( واملكـان )مسـجد رنـو  اهلل      

، بــني احملبوبــة إىل وصــف جســدهاخــرع مــال ايــديث عــال عنــدما ( -ونــلم

للـأ  خالصة لوجـ  الـبني    فالهمسنا الع ر ل ، لكال ّبيات يصيدا جران العود 

مــال وصـف ا ظعــان إىل ايــديث عــال ولـد البقــرا الودشــية الــ     ّنـ  ختلــص  

ترعاه ّم  ويصة افرتاس ال ئو ل ، فكأنـ  ّنـقا شـعور التقـد الـ   نملـ  مـال        

    يانه  البقرا الودشية ردي  حمبوبه  بوصف شعور الثك  ال

الةز  يف تلأ القصيدا ويف غوها مال يصائد  إن" مزع وصف اللوعة بصور

الةز  اخلالصة كما عند عمر بـال ّبـي ربيعـة   
(1)

إىل ّ " مـدى      جيعلنـا نهسـاء :  

                                     
 نظر عل  نبي  املثا ، ال ايصر: يصيدت  اليت مطلعها:ُي( 1)

   فابهكروا البنَي واإن" اخلليا ال   تهوى يد ائهمروا        بالبني ثم ّجد"

 (  112 – 110ص )شرح ديوان ، 

 عها:  ويصيدت  اليت مطل

     با مس ما فعتيا صاد،" يتا نسهي  الطلت      عال بع  مال دلق
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 ّنتسـهم   يهتجعون عل  كان الشعراء صاديني يف تتج"عهم إب"ان الترا ؟! ّهم

لون بها مال تلأ احملبوبة الرادلـة؟! كمـا يف يصـيدا    إل نيتقدون املهع اليت يهل "

زهو اليت مطلعها
(1)

: 

 فانتريـــــا الـــــبنَي ّجـــــد  إن" اخللـــــيا 
 

ــوُع  ــُولِّ ــال مــا َع مــال ّمســاءَ    القل  ق
 

  ن  يا  غو" توجع  ويبي  انهعراض  ّوصا  حمبوبه  ايسية:

 ن حــُزلَه يامــأ تــراءى بــ   ضــا   
 

ــة   ــال عَ  وال حمالــ ــها  مــ ــّن يشــ  اقش ــ
 

ــة ةزيجبيـــــــد ُم ــاَء لـــــ ــة  ّدمـــــ  خاللـــــ
 

 يـــارينا َخراعـــي شـــاد  مـــال الظبـــاء تُ  
 

عل  ّن تلأ الظاهرا خرع منها الشعراء الع ريون ديث ال يصف العاش  

إال لــواعج نتســ ، ويصــر  الوصــف ايســي إىل اإلبــ  الــيت تركبهــا الظعينــة  

يقو  كثي"ر
(2)

: 

 وُعُدت ُدــــنــــأ يــــوم غــــَدحُزّق َي
 

 بهـــــــا اخلـــــــروع إل ّجـــــــد  ا لعـــــــز" 
 

ــُأ ــا مال ج  رّيــــ ــو الثنايــــ ــا تعلــــ  هــــ
 

  وُعالـــــــهـــــــا لرى هوادج  كـــــــأن" 
 

 راْصــــي  دــــني دنـــونَ  ويف ا دـــداعي 
 

ــ  ــويقة ْز  ـــــ ــر  ن نـــــ ــوعُد بقـــــ  مـــــ
 

 الســــــــو ال مهــــــــواترات  دســــــــاُن
 

ــ  وال م   ــوعهوادُج يـــــــ ــا  ـــــــ  هـــــــ
 

قد رّى ط  دسـني ّن امـرّ القـيس والنابةـة وا عشـ  وزهـًوا إلا تةزلـوا        ل

النســاء ق يكونــوا يعنــون بــ كر ايــو وتــأثوه يف الــنتس، وال بهلــأ    ولكــروا

اآلالم امليهلتة اليت تنشأ عن   وإمنا كـان الةـز  عنـدهم ضـرًبا مـال الوصـف،       

ــال         ــواطتهم ع ــدرت ع ــ ا ص ــ   ل ــتون اإلب ــا يص ــاء كم ــتون النس ــانوا يص وك

                                                                                   
  (351 – 349ص )

  63عر زهو بال ّبي نلم ، ص ش( 1)

  191- 189( ديوان كثو عزا، ص 2)
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الشهوات  ول ا وجدنا لديهم الوصف املاد  املسهقصـي ّجـزاء جسـد املـرّا،     

يهلف دظ  مال العتة يوا وضعًتا، ولكن  وصف ماد  يب  ك " شيء، وإلا امل

تركوا ه ا الوصف وانصرفوا إىل ّنتسهم يصتون ما تعاني مال ايو وما تلق  

مال نالم   فإنهم يعرضـون لـ لأ كمـا يعرضـون لوصـف اللـ ات ودـاجههم        

 إليها  يصتون ل ا ايو كما يصتون ل ا الصيد ول ا ايـرء، يصـتون النسـاء   

كما يصتون اإلب 
(1)

  

ه ا ويد يكون إظهار ا ن  واللوعة رغبة مال الشاعر يف إصـابة الةـر     

يقو  يدامة بال جعتر: ق النسيو ال   يهم ب  الةر  هو ما كثـرت فيـ  ا دلـة    

علـــ  الههالـــأ يف الصـــبابة، وتظـــاهرت فيـــ  الشـــواهد علـــ  إفـــراط الوجـــد  

ر ممــا يكــون فيــ  مــال اخلشــال كــان فيــ  مــال الهصــابي والريــة ّكثــ واللوعــة، ومــا

واجلتدا، ومال اخلشو  وال لة ّكثر مما يكون في  مال اإلباء والعـز، وّن يكـون   

لا  ا مر ما ضاد الـهحتقظ والعزميـة، ووافـ  االحنـت  والرخـاوا  فـإلا كـان        

النسيو ك لأ، فهو املصاء ب  الةر ق
(2)

  وب لأ نصح ّبـو  ـام الـبحرت :    

مــال بيــان  فيــ  للتــظ رييًقــا واملعنــ  رشــيًقا وّكثــرإن ّردت النســيو فاجعــ  افــق

ولوعة الترا ق ،ويل  ا شوا  ،ع الكآبةوتوج" ،الصبابة
(3)

  

ممـال كـان    بـ   ـد منـ     وال يع  للأ ّن ك  الشعراء مههـالكون يف الـبني،  

  يقو  بشر بال ّبي خازم ا ند  يف يظات مهصب ًرا
(4)

: 

                                     
  226، 225نظر: دديث ا ربعاء، ص ُي( 1)

 را،القـاه  ا ي،اخلـ مكهبـة   لقيـ : كمـا  مصـطت ،    ( نقد الشعر، يدامة بـال جعتـر،  2)

  124 - 123ص  )د  ت(، ،3ط

  114، ص 2ع  العمدا يف حمانال الشعر ونداب  ونقده، ابال رشي ، (3)

  145 - 142 ازم، صخديوان بشر بال ّبي  (4)
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ــاءَ   ــال ّمســ ــأ  مــ ــ  بالنــ ــايف كتــ  كــ

 

ــيس يب   ــاَ ولــــ ــا إل طــــ ــايف هــــ  شــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

ــ ، إن" ــزاَء بلـــــــ ــ  دواء  العـــــــ  لـــــــ

 

ــوُ   ــيأ   وطــ ــو  ينســ ــوايف الشــ  القــ

ــأ    ــا لــ ــًة فيــ ــاَ وم  داجــ ــو   طــ  شــ

 

  بعـــــــد ائـــــــهت يرينـــــــة  َعط ـــــــوي  

ــ | ــأ   أ فإن"ـــ ــو رّيـــ ــداا  لـــ ــُهب  غـــ  منـــ

 

ــرو   ــوعي للهتـــــ ــرتايفخشـــــ    واعـــــ

 ّنـــــي لـــــي وعلمـــــأ  إلن لرثيـــــأ  

 

 يفالهصــــــا   َرُمطَّــــــ   غــــــُود بــــــُو 

 صــــــرما  ف  بــــــد"لُأنل ــــــ وداجــــــة  
 

 بانصـــــــــرا   القرينـــــــــةئ إلا هــــــــم   
 

ــ  ه   ــي علـ ــ  ّنـ ــرانيعلـ ــ جـ  عدىُنـ
 

 يف القــــــــــوايف ا يهــــــــــا املــــــــــود"من ّئ 
 

ــا وتعـــــــز فســـــــ   ط  ــا تبهـــــ  عنهـــــ
 

 دا  بـــــــــــالري ُ ختي ـــــــــــ بناجيـــــــــــة  
 ع

 بعد البني  املردلة الثالثة: مردلة الدقة: ما

ء البني تـدرجيًيا بعـد يـوم التـرا   فتـي      املهأج"جة يف ّثنا عاطتة الشاعر تترت

ا يام ا و  تظ " مشهعلة فههصد"  معها النتس والكبد والقلو   مال للأ يو  

عمر بال ّبي ربيعة يف تصد"  النتس
(1)

: 

ــيا  إن" ــد" اخللــــــ ــتصــــــ  سيعوا ّْمــــــ

 
ــد   ــراي  عْأوتصـــــ ــيلتـــــ  هم نتســـــ

 

 

 

 

 

 

ــ   جـــــدُتوَو       وجـــــدا كـــــان ّهوُنـــ

 
 نــــــس     واإل اجلــــــال  وجــــــد  كأشــــــد  

ويو  جران العود النمو  يف تصد"  الكبد 
(2)

: 

ــية     ــادت عشــ ــدا كــ ــا كبــ ــ ّيــ  ء ر غئــ

 
ــ    ُ صــــد الظــــاعنني َت إثـــرَ  ال الــــبنييم ـ

 

 

 

 

 

 

 غـــــو ّنـــــ         مـــــالي ديلـــــٌة عشـــــية 

 
 ع  ل ـ ْويف ا ر  ُم ايص  واخلـاِّ  بلقا  

 
                                     

  468ديوان عمر بال ّبي ربيعة، ص شرح ( 1)

  31( ديوان جران العود، ص 2)
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ويو  لي  يف تصد"  القلو 
(1)

: 

 م      تئمهــــــمــــــا بــــــان دــــــيٌّ ال ُتّكلق

 
 عـــواَجبـــالون ّن يشـــها  مـــال ف وال ُي 

 

 

 

 

 

 

ــعلق ــ   ق  ــد جعل  ــنهم فق ــوى م  أ    ه  به

 
ــرا  دصــاائ   ــو  مــال الت   صــد تَن القل

لقد غابأ العني عال ركـح الـنص بانههـاء يـوم الـبني  ليحـ " حملـها القلـو          

وما حيدث  يف تلـأ ا جـزاء مـال     والكبد والنتس عشية البني ديث لقق  الترا ي

   يقـا : َصـَد  الشـيء فهصـد   ّ  فر"يـ  فهتـر"         ّ  تتـر" تصد"
(2)

  كأمنـا يهبـع   

 تصد"  ا دباء بالنوى تصد"  للنتس بهتريها بأن صار ك  جزء منها صدًعا 

وهو االدرتا   يقـو  ايسـني بـال     ّملا،  ر الشعراء مبا يداني الهصد"ويد يعب"

 :(3)مطو

  د النـوى      وي ـ دا يبـ  ّن تُ جل  لقد كنُأ

 
ــا خُ   ــارا بطيئـ ــاموُدعلـــ  كبـــد  نـ  هـ

 

 

 

 

 

 

ــ ولــو ترُ   أ    َماهلــوى لهضــر    نــارُ  ْأك 

 

ــال"  ــ   ولكــ ــويا كــ ــوم  شــ ــُد يــ  هايزيــ

ّوار ايــزن دون ّن ينطتــئ  فــاملتجو    ومــع مــرور ا يــام والليــالي يهــدّ  

بالترا  ال يتهأ ي كر ايبيو وحيال" إىل لقائ   ده  لهيا  ّن ال كريات زادهـم  

إىل ّليتــ   يقــو   وج ــد ّليــف  حيــال"  علــ  رمــ  ايــو" الــ   لــواله مــا املبقــيهم 

لي 
(4)

: 

 كر النقطــع اهلــوى  لــوال الــ  لعمــُر
 

ــبنيي     ــال" لل ــا د ــوى م ــوال اهل ــ ول  ُفنل 
 

                                     
  117 ( ديوان لي ، ص1)

 لسان العرء، مادا )صد (   (2)

ر ايســني بــال مطــو ا نــد ، لعــ  ويــد"م لــ : دســني عطــوان، جملــة معهــد     شــع( 3)

  157 – 156ص  ،1، ع 15امللد: امليطوطات العربية،

  128ديوان لي ، ص  (4)
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واينني دّبهم  يقو  زهو بال ّبي نلم 
(1)

 : 

 وق يـــأووا ملـــال تركـــوا بـــان اخللـــيائ
 

 نــــــلكوا ًةي ــــــّ  اشــــــهيايا ودوزو" 
 

هم  يقو  لي والشو  ديدن
(2)

: 

ــَع ــوَم منــــ ــد"ائ النــــ ــهيا  شــــ  االشــــ
 

 واد"كـــــاُر ايبيـــــو  يـــــوَم التـــــرا ي    
 

ده  لو كان للأ الشو  ميرضهم  يقو  عمر بال ّبي ربيعة
(3)

: 

ــ كق ــيائ  ،رُتتـ ــاَن اخللـ ــ َز ،إل بـ  ماَنـ
 

ــد َي  ــق وي ــ كق  س ــحيَح اله ــرَء الص  ُرُم امل
 

يقو  املنون  والسلوان درء  جيهنبون  ما انهطاعوا إىل للأ نبيت
(4)

: 

 نـــــايواًمـــــا يقولـــــون إن" ّيـــــ  اهلل 
 

 جدنا اهلوى يف النأ  للصو  شافياَو 
 فما با  يلـ، هـد"ُه الشـوُ  واهلـوى    

 

ــان"ــــوّنضــــَج دــــرو الــــبني م    ي ف اديــ
 

 ّنــلو مــال ايــزني واهلــوى ّن وهيهــات
 

ــا    ــبنيي بالي  وهــ ا يميصــي مــال جــوا ال
 

يبلـ  ديًنـا كمـا يف     مـال ّكقـدها الشـاعر    القيمة العليـا الـيت  ل لأ كان الوفاء 

يو  العرجي
(5)

: 

ــ    ــف  ّهلئـ ــ   َخـ ــُع الـ ــا الربـ  ّال ّي"هـ
 

ــ    ــا غـــو نه ـ  وّمســـ  خـــتًء مود شـ
 

 ه  ا نأ ُمَنب ْي ّيـال ّهلـأ؟ لا َهـًوى   
 

ــائ    ــَأ لســ ــبو  لــــو نطقــ  وّنــــأ خــ
 

                                     
  78شعر زهو بال ّبي نلم ، ص  (1)

  153ص ( ديوان لي ، 2)

  157ص ديوان عمر بال ّبي ربيعة، شرح ( 3)

  234ص  ( ديوان جمنون ليل ،4)

دار صــادر، بــووت،  ،لعرجــي، لعــ  ودققــ  وشــرد : نــجيع اجلميلــي ا( ديــوان 5)

  307 - 306 ص م، 1998، 1ط
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 وّ   بــــــــتد اهلل دلقــــــــوا فــــــــإن 
 

 علـــ  العهـــد را   لليلـــيا املئزاي ـــ     
 

 :(1)يو  ييس بال ايدادية ا نخر، كما يفاحملبوبة ديًنومال يب  

 هـا فحي  يَأد عمـ  هُـ  ُن اْلفإن تلقـيَ 

 
رعــــ  باملةيــــو كيــــف ُت ْ وَنــــ 

 الودائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُع

 

 

 

 

 

 

 ٌةَيــْعي، وريلَةــ ي بهــا دتــٌظوظن"ــ

 
ــُه  ــا انـ بالةيـــو  أ والظـــالورعَيملـ

ــع  وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ،هـة مـال ج يهضـح اتسـا  زمـال ّثـر الـبني       به ا النو  مـال الرنـائ  الشـتهية   

فييـرع إىل الهعـبو عـال معنـ      وتطور ّثره يف نتـس الشـاعر مـال جهـة ّخـرى،      

 الوفاء 

ــ ء        ــإن مشــاعر الشــو  تتضــح ك ــلوان  ف ــ  الشــاعر الس ــا إلا اد"ع وفيم

كقو  زهو بال ّبي نلم  ادعائ ،
(2)

: 

ــَر  ال يسلو دكا عال نلم  ويد صحا القلُو ــاني ُ  وّيت ــال نــلم  الهع ــفالث  م  ُ ق 
 

ــأُ  ــد كن ــا نــنني مــال نــلم   وي  مثاني
 

 ومـــا حيلـــو علـــ  ص ـــوي ّمـــر  مـــا ميـــرو 
 

 هوكـــ  ُمحـــوٍّ ّدـــدا النـــأُ  عنـــَد
 

ــو    ــ اد غـ ــلو" فـ ــدنـ ــلو ب ـ ــا يسـ  أ مـ
 

ــأو" ــدما تــــ ــة بعــــ ــر ا دبــــ  ب  لكــــ
 

 زن فالرمــ اي ــ ةئلقــهجعــأ ودونــي يئ 
 

 :(3)ويو  ا خط 

 وُ ُمـــل فتـــي العيـــنني ُم بانـــأ نـــعاُد
 

ــ  ــا وصــحيحُ ال دب م  ــو   ه  اجلســم ملب
 

ــ ف ــو م ـ ــادُ ال دب القلـ ــا يعهـ ــهـ  م ق ه َنـ
 

ــ  ــُمرُت كقإلا َتــــ ــلو َم ها واجلســــ  ســــ
 

                                     
  37ص  عشرا شعراء مقلقون، ( 1)

  32 – 31زهو بال ّبي نلم ، ص  عرش( 2)

      شــعر ا خطــ ، صــنعة الســكر ، لقيــ  فيــر الــديال يبــاوا، دار التكــر، دمشــ ،     (3)

  48ص  م،199-ـه1416، 4ط
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 منهـــا فهـــو مكبـــو  ت نواشـــائعـــاَد  أط َحيد َش ها ّو يلُأوإن تنانيُه
 

ــا بعــد التــرا  يائًســا علــ       علــ  ّن" بعــ  الشــعراء نــلأ مســلًكا عقتنًي

 مال دول ، فتـي انـدراس اآلثـار درس النقطـا  ا مـ ، ومـا       ايياا موجودات

فات لال يعود، كما يف فلستة بشر بال ّبي خازم ا ند 
(1)

: 

 ف ل مال َخ مض  يف الدهري ّم ه  لعي    ّنف  مال ه  للحليم عل  ما فاَت

ــمي  أط َحَش ال نلم  ويدم  ُركََّ وما َت ــ دار  يف رنـ ــوي    وُنـ   َرعَهـــُم غـ
 

 وعلي   فليهس   املرء مبا هو ّ ع:

ــبني إل ردل ــ   كــأن"  أنــلم  غــداا ال
 

ــُأ  ــًة ق تشـ ــا جاللـ ــوق َت فيهـ  ف ص ـ
 

ــأ   ــ   هم"ـ ــة   فسـ ــلم  بناجيـ ــال نـ  عـ
 

ــَخ  ــي يف الَسَت ارا طق ــْبةهل ــَس   َ و الق 
 

 ايف اجـرتار الـ كرى ضـربً    مع شدا شعوره بـا ق يـرى ّن"  وبع  الشعراء 

مـال الهنجـيم، كقـو      بأن ظن  بـأن تـدوم احملبوبـة علـ  الوفـاء نـو        مال الست  و

علقمة بال عبدا
(2)

: 

 بــ  ا ُحــَت ء ْرغ ــ ي كــأْنمن ــ فــالعنُي
 

ــاَء  ــو مَ كئداري دهمـ ــا بالقهـ ــ هـ  وُميـ
 

 رجيمَتــــ الةيــــو  وظــــالو إال الســــتاُه  اهل ر نلم  وما لكر  اإلواَنك مال ل 
 

املمث"لــة ملقــاطع الــبني يف  -بعــ  النمــالع-وهكــ ا، وبعــد انــهعرا  

الســردية لتعــ   شــواهد مهتريــة مــال الشــعر  نلحــظ ّن مثــة تتزًمــا بــني ايركــة

الــبني  انــهطعنا الهوص"ــ  إليهــا عــ   الــبني، وايركــة النتســية ملــال يعــي  يظــة 

فما يب  البني ارتبا بشعور اخلـو  والقلـ ، ويف    تكرارها عند ّكثر مال شاعر 

ّثناء البني ال هو  والهتجـع، بينمـا ايسـرا وحماولـة الهعـز  فيمـا بعـد الـبني،         

                                     
  158 – 157( ديوان بشر بال ّبي خازم ا ند ، ص 1)

  61 – 60، ص شرح ديوان علقمة التح ( 2)
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شها العاش  عندما يلمـح زم" الركـاء وجتهيـز    ابهداء مال دالة الهوجس اليت يعي

وايـع مـا خـا  منـ  غـداا الرديـ  مبماشـاا الظعـال          عندما يعي الرواد ، ثم 

 ا باالنهستم يقيقه  املرا: رضً  ّو نيًطا ع القافلة، وّخًووتهب"

-ولعــ " ايــديث عــال مشــهد الــبني  يسهحضــر لكــر القــرائال اياضــرا    

 يف شعره  -غالًبا

 :مهتزمات البني

 يــرائال العــرءالــبني عنــد انــهقرت يف ا عــرا  الشــعرية املهصــلة مبوضــو  

شــعر الــبني، دهــ  باتــأ مــال مهتزماتــ ، فهــي         مكــرورا ُتلمــح يف دكايــة  

كالوظائف الشعرية ّو املعاجم املكونة ملشـاهد الـبني ودركـة ايبيـو ورادلهـ        

  كايب  والعصا وايمامة والةراء وهي مهتزمات لات داللة رمزية

 العصا: –ايب   -ّ 

ترتد"د يف شعر الةز ، صورا قايب ق مبـا يعطيـ  مـال داللـة الربـاط الواصـ        

 بني دبيبني 

ــط  ــةئبســـــ ــا  أ رابعـــــ ــ  لنـــــ  ايبـــــ
 

ــ َ   ــلنا ايبـ ــا ات   فوصـ ــا مـ ــعمنهـ سـ
(1) 

 

يقـو  علقمـة    ل ا كان يطع ايب ، وصرم ، وبه"ـ  يـرائال مرتبطـة بـالترا      

التح 
(2)

 : 

ــا إل َنّم دبلئ  مكهوُم َأعود وما انُهَ لمأه  ما َع ــأ هـ ــوَم أتـ ــروُم اليـ  مصـ
 

 

                                     
ديوان نويد بال ّبي كاه  اليشكر ، لـع ولقيـ : شـاكر العاشـور، دار الطباعـة      ( 1)

  23ص م،1972، 1ايديثة، البصرا، ط

  58، ص شرح ديوان علقمة التح ( 2)
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ويقو  جرير
(1)

: 

 مـــا بانـــا عـــَأو ولـــو طئ اخللـــيائ بـــاَن
 

ــ وي    ّيرانــا الوصــ ي ال دبــا يطقعــوا م 
 

ومال هنا جاء مويف بع  الشعراء معادًيا إلا جاء القطع باخهيار احملبوبـة،  

كما يف يو  مهمم بال نويرا
(2)

: 

ــ َنأ ُزصــرَم ــ  ة دبــ َ يُب  قطــعُ ال َيال َم
 

ــَ   ــة  اخلليـــــ ي دبـــ ــ ولزمانـــ  ُعتتَجـــ
 

 فــــإن  يــــُوَنأ يــــا ُز  دبال ــــ "ُجــــ
 

 عال هـــو ّيط ـــَمـــ بوصـــ ي يـــد ّنـــهبدو 
 

ــ      ــ ، ّو وهن ــة ايب ــا رثاث ــا   وّم ــبو بهم ــيء الهع ــا-فيج ــم -غالًب ا رتبًط

عدم الترا  كما يف يو  زهو بال ّبي نلم احملبوبة وعَدها ببإخت  
(3)

: 

ــرَ وفاري  ــأ بـــ ــا  ف ال  هال هـــ ــ  كـــ  لـــ
 

 قـا ل غ  الـرهاُل يـد  فأمسـ    الـودا ي  يوَم 
 

ــةئوّخلت  ــالبكــر  مــا َو هــأ ابن  تَدَع
 

ــَب  ــُ فأصـ ــا خَ  ح ايبـ ــا واهنـ ــال منهـ  قـ
 

ةويو  دريد بال الصم"
(4)

: 

ــَم ّرا" جديــــُد ايبــــ  مــــال ّم   د عَبــ
 

 د موع ـــــ أ كـــــ  ت ـــــّخل و بعايبـــــة  
 

ــ  اج واَرهـــ د إليـــأ أ وق ّ  ـــوباَنـ
 

ــ  ــ ُعروق َتــ ــد اليــــومي ا د ا ريفينــ  ّو غــ
 

وّما صورا العصا فمنايضـة لصـورا ايبـ  إلا ايرتنـأ بـالبني  لهجسـيدها       

يوا خارجية تقطع ما يص  بني العشيقني
(5)

 كما يف يو  ل  الرمة
(6)

: 

                                     
  160ص  ،1ع  ( ديوان جرير،1)

  93ص مالأ ومهمم ابنا نويرا الوبوع ، ( 2)

  64 – 63زهو بال ّبي نلم ، ص  رشع( 3)

ديوان دريد بال الصمة، لقي : عمر عبد الرنو ، دار املعار ، القـاهرا، )د ط(،  ( 4)

  57ص م،1985تاري  اإليدا : 

  449العش  والكهابة، ص ُينظر: ( 5)

  746 – 745، ص 2ع  الرمة،  ( ديوان ل6)
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ــي" ُع  ــا خليلـ ــات  فوجـ ــالناع جـ  مالَِّسـ
 

ــ     ــ  طلـ ــني الَن علـ ــا وا  بـ ــاقـ  مريخـ
 

ــنَي   بيَن أ عصا البنييقَّنتَم ال   َش ــاهلــوى م ــ  وب  مصــاري   غــَوال إلت 
 

ويد تراد  صورا ايب  إلا جاءت يف نيا  العرضة إىل الهصد" ، كما مـر"  

رضي - ن بال ثابأدسا كما يف يو  بنا مال كون ايب  عرضة إىل االنقطا ،

-اهلل عن 
(1)

: 

 أ بهـا النـوى  شـويا ّم تراخَـ   ُعجَمَّت
 

 اجنبوـــــأ وَتَبنـــــق وصـــــد"ا إلا مـــــا ّ  
 

 أاهلــوى وتصــد"َع نبــأ" ّنــباُءإلا ا
 

 طلبـا عثاء َمع لشَـ ط سْـ عصا الـبني ق ت  
 

ــة الةزليــة، يرد"    دهــا فتعــ  انصــرام ايبــ  يصــبح الزمــة مــال لــوازم ايكاي

 الشعراء يف صور ختهلف جزئياتها لكنها تشرت  يف املييا  اجلماعي 

 ايمامة: -الةراء - ء

لعيافــة والزجــر  وهمــا با ارتــبا هــ ان الطــائران يف املييــا  الثقــايف العربــي 

-عليــ  الســتم-مــال يصــة الــن، نــوح  انبثقــا رمــزان ّنــطوريان
(2)

بينهمــا   

                                     
ديوان دسـان بـال ثابـأ، دققـ  وعلـ  عليـ : وليـد عرفـات، دار صـادر، بـووت،            (1)

  116، ص 1ع  م،2006

 -عليـ  السـتم  -رو  ّن  بعد ّربعني يوًما مال نو الستينة يف الطوفان بعث نـوح   (2)

ظهر مال ا ر  موضع، فويع عل  جيتـة فلـم يرجـع إليـ   ثـم        هالةراء  ليكشف ل  

ــ لأ وكافأهــا    فمهــا غصــال زيهــون  فســر"  ّرنــ  ايمامــة، فرجعــأ ويف  ــوح ل نــيدنا ن

مونـوعة     ُينظـر: أ عل  نوح الطـو  الـ   يف عنقهـا، فجعـ  هلـا للـأ ُجعـتً       فانهجعل 

 )د ط(،حممــد عجينــة، دار التــارابي، لبنــان،  ّنــاطو العــرء عــال اجلاهليــة ودالالتهــا،

  299ص  ،م2005
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فايمامة رمز البشر والوفاء، وعتمة الستم وا مال، والةراء  عتية تقاب  

بـالبني، فـالةراء    ون ير املوت واملصائو  وكتهما اتصـت  رمز الش م واخليانة

هـو مـرتبا يف دكايـة الـبني مبـا يبـ  دـدا        علم  للـبني الـ   ال رجعـة معـ ، و    

وايمامة علم  للرجاء وانهظار ا وبة، الترا 
  ّ  إنها مرتبطة مبا بعد الترا (1)

يقو  عنرتا جامًعا بني ه يال املعنيني
(2)

: 

ــَ  ــم َي ياعب ــالنوى  ك ــ اد  ب  شــج  ف
 

ــ  ــوُتوَي ــراء  روع  ص ــود  الة  ا ن
 

ــف الُســ  ــا مسعــأُ  لووكي ــا وم   ائم
 

 دنش ـــــــُم َ ّو  إال كنـــــــُأ باَلنـــــــُدَي 
 

وإمنا لزم  ق: ويد لد"ا اجلادظ عال غراء البني معلِّت ارتباط امس  بالبني

ه ا االنم   ن الةراء إلا باَن ّهُ  الـدار للنوْجَعـة، ويـَع يف مـراب  بيـوتهم      

يلهمس ويهق م م، فيهشاءمون ب  ويهطي رون منـ   إْل كـان ال يعـرت  منـازل هم إال     

ا، فسم وه غراَء البنيقإلا بانو
(3)

  ومال هنا كثر دضوره يف شعر التـرا   يقـو     

ييس لبن ، وهو مال ّكثر الشعراء لكًرا لةراء البني
(4)

: 

ــراءُ   ــادى الةــ ــد نــ ــبنيي لقــ ــ  بــ  لبنــ
 

ــوُ   ــار القلـ ــ  فطـ ــال َدـ ــراء َ مـ  ر الةـ
 

ــفقلـــــُأ ــدا تباَعـــ ــ  ُد: غـــ  دار لبنـــ
 

ـــراءنـــــــــأى بعـــــــــد ُووَت   د  وايهـــــــ
 

ــ وحيــأ  ســَأع : َتفقلــُأ  ال غــراء م 
 

 بـــــاءيف َت أ نـــــعُي وكـــــان الـــــدهَر 
 

                                     
  187، ص 3ع ،املرشد إىل فهم ّشعار العرء وصناعهها نظر:( ُي1)

  62ص ديوان عنرتا،شرح ( 2)

اجلـادظ، لقيـ  وشـرح: عبـد السـتم هـارون، دار اجليـ ، بـووت، )د           اييوان، (3)

  315، ص 2ع  م،1992-ـه1412ط(، 

  58( ديوان ييس بال لريح، ص 4)
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ويباري  يف للأ: ييس ليل 
(1)

: 

ــراءَ  ــا غ ــبنيي ّال ي ــ ال  شــادو  أ لوُن
 

 جــــديرُ  التــــرا ي وّنــــأ بلوعــــات   
 

بعـ   وجتدر اإلشارا إىل ّن ه يال البعديال الرمزيني انزادا إىل الضد عند  

يو  جرير يفكما الشعراء، فايمامة ّخ ت دور الةراء 
(2)

: 

ــأ  ــبنيي  يف شـــأٍّ لعلـ ــال الـ ــدما مـ  بعـ
 

 عــايَّيف الــدار ُو رَ الــُو ايمــاَم رّيــَأ 
 

والةراء صار ُيسهجدى لإلخبار باخلو  مال للأ يو  ييس بال لريح
(3)

: 

 ر هـ  ّنـأ ملب ـ    الـبنيي  ّال يا غـراءَ 
 

ــخبئ  ــا خب"ـــ  ر ْبـ ــأ يرتَ كمـ ــ بالنـ  ر والش ـ
 

، كقو  املنونب  ُجع  رنواًل بني الشاعر وحمبوبه  البائنة
(4)

: 

ــالهم    هابطا إن كنَأ البنيي غراَء ّال يا ــ  فـــ ــتدا لليلـــ ــالَّك َت س ّْنبـــ  مـــ
 

ــ ــا وَصــــ وبلِّــ ــاتي إليهــ  بوتيس ليــ
 

 مـا ّعَج النـاسي  ها عـال نـائري  وكال بعـدَ  
 

يــأتي لكــر  علــ  اجلانــو اآلخــر مــال دكايــة العتيــة بــني الشــاعر وحمبوبهــ  

يثبـأ للـأ اجلـادظ يف كهابـ  اييـوان:      ايمام بوصت  ّنيًسا للمبهلـ  بـالترا     

قومال منايو ايمام دب"ـ  للنـاس، وّنـس النـاس بـ ق     
(5)

   ورمبـا كـان للـأ  نـ     

قّشــج  مــال  شــديد ايــنني إىل ديــاره، وكــثو الشــجال  بــدلي  املثــ  الســائر:  

                                     
  109( ديوان جمنون ليل ، ص 1)

  903ص ، 3، ع 2امللد ( ديوان جرير، 2)

  78ريح، ص ( ديوان ييس بال ل3)

  200نون ليل ، ص ( ديوان جم4)

  147، ص 3ع ( اييوان،5)
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 امةق
(1)

تواصـ  كـوني بـني     عـال    ل ا رّى الشـعراء يف هـدي  ايمـام تعـبًوا    

مـال للـأ    صعيد ف  معب"ـر عـال ّدزانـ  وصـدى لبكائـ       اإلنسان والطائر وهو ت

عو  بال حملم السعد يو  
(2)

:  

ــوم   ــ " يــــ ــٌة ّيف كــــ ــزوُح غربــــ  ونــــ
 

ــوى مـــــال وَ   ــا للنـــ ــْنّمـــ ــ ة َيـــ  ريُحفُهـــ
 

ــحَ  ــد طلقـ ــبنُي لقـ ــأو الـ ــائ، املشـ  ركـ
 

ــبنيَ    ــال" الــ ــ  ّريــ ــيح  فهــ ــو طلــ  وهــ
 

ــوتُ  وّر" ــالر " صــ ــ  بــ ــة  يــ   امــ
 

ــو   حــُأفُن  ــوح ولو الشــجو الةري  ين
 

ــ ــًة ريْ أ وق ُتـــعلـــ  ّنهـــا ناَدـ  دمعـ
 

ــراُء حـــُأوُن   نـــتوح الـــدمو ي وّنـ
 

عبد اهلل بال مسلم بال جندء ويو 
(3)

:  

 إلا بكــــ  ّنــــأ بــــا   مــــام لكــــ " َد
 

ــ  ــ ٌّودمُعـــ ــ أ منهـــ ــويلُبـــ  ُ أ خيت ـــ
 

ــة  ــد ُب ملافــ ــَدَب عــ ــ عــ ــرا  رء يئــ  وهجــ
 

ــوُن  ــو تكـ ــملقـ ــُو أت ا َتـ ــت  والقلـ  ُ مشـ
 

شقي  بال ُنليأ الةاضر " ويو 
(4)

: 

ــ لقـــد هي   ّيكـــة   أ مـــ   امـــةئ  َجـ
 

   ودـد  ّكهمُـ  وجـدا كنـأُ   ال الوجـد  م  
 

ــ  نـــاعم  ّخضـــَر ديت فـــوَ تنـــاد  َهـ
 

 د ى جْعــــيف ثــــًر بــــاكر  غــــ اه ربيــــع  
 

 كر مـا خـت  مال ل  ي نبأ : هلم"فقلُأ
 

ــا نُ  وُن  ــ  مـ ــر منـ ــظهـ ــا ُن روس ـ ــد ومـ  بـ
 

                                     
اعهن  بـ : ّ ـد عبـد السـتم وحممـد نـعيد       ( لهرا ا مثا ، ّبو هت  العسكر ، 1)

  462، ص 1، عم 1988-ـه 1408 دار الكهو العلمية، بووت،بسيوني، 

عـاد  نـليمان،    ايمانة البصرية، علـي بـال ّبـي التـرع البصـر ، لقيـ  وشـرح:       ( 2)

  1118 ص ،3ع ،م1999-ـه1420، 1مكهبة اخلا ي، القاهرا، ط

شــرح ّشــعار اهلــ ليني، ايســال بــال ايســني الســكر ، لقيــ : عبــد الســهار فــراع،  ( 3)

  1330، 3ع، )د  ت( مكهبة دار العروبة، القاهرا، )د  ط(،

  1116 -1115 ص ،3ع ،ةايمانة البصرية، علي بال ّبي الترع البصري( 4)
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ــ   نـــا معـــا ع ُت ريْجـــعدي  َتفـــإن تُسـ
 

ــإني نــو  ّنــت     ها ودــد ُحوإال ف
 

إن" ملاطبة الشاعر الطائر بعد ويو  البني جلوء  غو شعور  لكـائال يسـهطيع   

جماوزا التضاء والهةلقو عل  املسافات الـيت دالـأ بينـ  وبـني حمبوبهـ   لينقـ        

هلــا ايــا  الــيت ن  إليهــا بعــد التــرا   كمــا ّن يف تــرد"د ّفعــا  النــدء والنــواح   

اركة الطو مشـاعر التقـد الـيت يصـطلونها      والبكاء ما ي كد توهم الشعراء مبش

فتــي تلكــم االنتعــاالت الةنائيــة انصــرا  عــال عــاق البشــر الــ   بســبب  ويــع   

 الترا  إىل عاق الطبيعة 

وّمر نخر مهعل  بانهدعاء ايمام راجع إىل ّن ا ص  يف رمزية ايمامـة،  

ن غابأ بقي ما بوصتها رمًزا مال رموز املرّا املقدنة اليت إ عبادا خصوبة املرّا

ينوء عنها
(1)

 مال للأ يو  النابةة ال بياني
(2)

 : 

 رنــــيكََّل رُ الــــُو إلا تةن"ــــ  ايمــــاُم
 

 ارعم"ــــــ عنهــــــا ّم  يــــــُأولــــــو تعز" 
 

كعنرتا بينهما ومال الشعراء مال لع
(3)

: 

 بــالنوى  فــ اد  كــم يشــج  عبــَ  يــا
 

ــ  ــوُتروُعوَي ــراء    ص ــود  الة  ا ن
 

ــف الســلوو  ــا مسعــأُ  كي ــ وم  ا ائم
 

 دنش ـــــــُم َ ّو" إال كنـــــــُأ باَلنـــــــُديَ 
 

 يـــت بـــ ال ُب الـــدمَع ولقـــد دبســـُأ
 

ــوَم  ــودا ي يـ ــومي  الـ ــ  رنـ ــد علـ  املعهـ
 

عل  ّن ه ا الهوظيف انزاح إىل تباد  ا دوار، فمجنون ليل  يقو 
(4)

: 

                                     
  162، ص 3املرشد إىل فهم ّشعار العرء وصناعهها، عُينظر: ( 1)

ديوان النابةة ال بياني، لقي : حممـد ّبـو التضـ  إبـراهيم، دار املعـار ، القـاهرا،        (2)

  203ص  م،1985ري  اإليدا : تا، 2ط

  62ديوان عنرتا، ص شرح ( 3)

  119( ديوان جمنون ليل ، ص 4)
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 ريظ ـــــَن يف لرا نـــــاعم  ليـــــ  ب  تةن"ـــــْأ   امٌة منها البنيي أ أ بوْشوصاَد
 

ــ   كـــأن"  هامســـوُ  دَ"فـــ اد  دـــني َجـ
 

ــاُح   ر    ك ضــا إىل الــوَ ْهرام َن غــراء  جن
 

ــا      ــرائال يف شــعره  الرتباطه ــأ الق ــبني إلن إال وتقــدح تل ــ كر شــعر ال ال ُي

وثات العرء الهارخيية  والعديد مال الشعراء جيمع تلأ املهتزمات يف بيهني رمبو

رّو ثتثة، كما يف كقو  كثي"
(1): 

ــ نــــــٌةّبائ  ــَه ؟عدىُنــــ  بنينعــــــم نــــ
 

ــكمــا ا  ــنَب ــ يأ" م  ــريالي ال دب ــرياُل الق  ي
 

ــّ م ُز إْن ّ ــاَر ا  لــــ ــ َ وفــــ  وٌاج ــــ
 

 ّنـــأ دـــزيال الـــبنيي وصـــاح غـــراُء 
 

ويو  لي 
(2)

: 

 ُ ســأ َت ىل كنــَأا ئ ال ظئعــال ايــي َّعــ
 

ــ  بل   ــ يـــ ــم ولم"َووا ع رد"ف ـــ ــواهـــ  لـــ
 

 وّصـبحوا  الـدياري  ّهـ ُ  وا وهـمْ فأمَس
 

ــ  ــاُنال ّهل وم  ــَت الــدارب هــا الةرب   حُج
 

 أَحَمنْـ وّ  اعَن   ا مُرعل  دني ولق
 

ــأ"    ــبني وانب ــا ال ــاُء عص ــ  الرج امل م
 

 ع

 

*      *      * 

                                     
  170، ص ر عزا( ديوان كثي"1)

  162، ص ( ديوان لي 2)



 

 
254 

 ق درانة يف شعرية املوضو  ق البني يف الشعر العربي ده  نهاية القرن الثاني اهلجر 

 د  هيتاء بنأ حممد التريح

 

 اخلامتة:

وبعد، فإننا ال نزعم ّن ه ا البحث َدْو  موضو   وانع  ق ختُ  منـ  جـ "    

املقدمات الةزلية ويصائد الةز  اخلالصة يد ّعط  الرّ  القاطع في   للأ ّن 

ــ   وموضــوعات  الترعيــة وصــوره وخياالتــ  يف اللودــة     بني انهقصــاء ّبيــات ال

ّمر  يصعو لقيق  يف ظ  ملزون ثـر" مـال القصـائد الـيت يامـأ      الشعرية البدوية 

ويف ظـ  منعرجـات   مقدماتها علي  ديًنا، ويامأ بنيهها كاملة علي  ديًنا نخر  

ا إل كــان املــراد: درانــة هــ  نتســية وغنائيــة مهنوعــة ودييقــة ومهتــردا ّدياًنــا   

املوضو  بوصت  مكوًنا مال مكونات نردية القصـيدا الةنائيـة القدميـة والبدويـة     

خاصة ُدو   فيها موضو  البني مال جتربة يد تكون وايعية، ويد تكون مهيي"لـة  

منـ    ،إىل منهوع نرد  اتسع زمال نرديه  ليشم  مـا يبـ  زمـال الـبني بـاخلو      

ا بـدًءا مـال االنـهعداد    كامًلويع ّم ق يقع، ثم زمال لق  البني بهصوير مشهده 

ل  وانههاء بةياء ركو احملبوبة عال ناظر  الشاعر، ثم زمال ما بعد البني الـ    

ال نــيما مــع الشــعر  واتســع عنــد بعــ  الشــعراء إىل معنــ  الرنــائ  الشــتهية   

 الع ر  

عـدا   -وهـو معنـ  شـعر  ممث ـ  يـدا  اجهمـاعي      -ولقد رن"و الـبني  

كــي دكايهــ ، منهــا: تهب"ــع دالــة الشــاعر  وظــائف نــردية يف القصــيدا الــيت ل 

النتسية وتطو"رها م  خوف  مال التـرا  دهـ  بعـد التجيعـة بـ ، وصـف مشـهد        

بأصوات د " ا وتاد والطنو ورد" اجلما  وتزيني اهلـوادع ونـداء    البني الضاع"

املنــاد  وإنشــاد ايــاد ، تنــاغم فضــاء القصــيدا با وصــا  واملوصــوفات        

 ا عــال ا دــوا   إضــافة إىل الوظــائف الشــعرية الــيت وا فعــا  وا يــوا  املعــ

ّد"تها مهتزمات البني )ايب  والعصـا وايمامـة والةـراء( بالـدالالت الرمزيـة      

 اليت لملها 
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هــ ا ويــد جتلــ  مــال خــت  إدراع الهةــز"  بأوصــا  الظعينــة البائنــة ضــمال 

  الشـاعر  مشهد البني بأن" الـبني اجلسـد  لـ  دالالت رمزيـة منهـا: مهابعـة إدرا      

املرهف  ثر الزمال يف ا شياء وا شياص، فابهعاد جسـد ايبيبـة الـ   تعلـ      

 ن  الشاعر جبمال  ايسـي يكشـف خوفـ  مـال زوا  مهعلقـات اييـاا عموًمـا        

فحركــة اخلطــاء يف القصــيدا جتمــع بــني تثبيــأ  املــرّا مــال ّهــم مصــادر اييــاا 

 اني الصورا اجلسدية ودركهها يف التضاء املكاني والزم

والبني وإن كان موضوًعا فرعًيا يف غر  النسيو فهو مال الناديـة الرمزيـة   

العامة يسرد يصة الردلة املهجددا الـيت يعيشـها اإلنسـان واالجهمـا  اإلنسـاني      

، ونواه مهقـال  كمـا    (1)عموًما  فالبني قني"ار عنودق كما وصت  عروا ابال ّلينة

تســ  لووضــها كمــا يف صــنيع ، ولــ ا ظــ " الشــاعر حيــدا بــ  ن(2)وصــم  جريــر

املنون
، وهو (4)وال يقي من  اإلشتا  واي ر كما عب"ر ب لأ ّكثر الشعراء  (3)

                                     
 :  (413)ديوان ، ص  يف يول  (1)

 دعنو ار ني" البنَي البني ده        ّجد  د وق نشعر جب 

 :  (684، ص 2)ديوان ، ع  يف يول  (2)

 مه  َيرعو  غْرُء النوى املهقالُ  يقو  بنعف ا  خَربيةصاد،:

 :  (129)ديوان ، ص  يف يول  ( 3)

 ر  مال ص  رويدا ال ّغ  :فقالأ ها وُضُرالترا  ّ نتسي ب ثُأد وَد

 :(152، ص 1)ديوان ، ع مال للأ يو  جرير (4)

 واي ُر اإلشتاُ  ُعا وما ينت ن"م  رواإل بك  با مسي هُمدالرت بيَن

 (:106)شرح ديوان ، ص  ويو  عمر بال ّبي ربيعة

 اي ر فع يَ  ص   وق ينتعَ  رء  داره ُمويد د  رُت النوى يف يئ
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إىل الدرجـة الـيت نـلقم بعـ  الشـعراء       (1)با  مهما دعي علي  بالوبا  واهلت 

   (2)بأنهم ق خيلقوا إال للنوى

بحث رغم و ن" ه ا املوضو  ق يأخ  دقق  ال   يسهحق  مال الدرانة وال

وفرا املدونـة دولـ   فإننـا نطمـع مبـال يـدرس جتـد"د التضـاء الشـعر  وّثـره يف           

موضــو  الــبني  للــأ ّن الــبني يف التضــاء ايضــار  ملهلــف عنــ  يف التضــاء    

البــدو ، والقــارن لشــعر العبــاس بــال ا دنــف يــدر  للــأ  كمــا نطمــع مبــال   

احملبوبــة يــدرس ايــوار يف مشــهد الــبني   نــ  مهنــو  مــا بــني ايــديث مــع          

ــبني يف       ــني ال ــوازن ب ــال   ونطمــع كــ لأ ببحــث ي والصــادو والرنــو  والع

الرنــائ  الشــعرية والنثريــة  ا بعــد مــال تلــأ ا منيــات اخلاصــة بــا دء نأمــ   

 وفلستية  وّنثروبولوجيةبدرانات مهعمقة تهناو  ّبعاد البني مال نادية نتسية 

 

*      *      * 
 

                                     
 :(76ديوان ، ص )يقو  ّبو دهب  اجلمحي (1)

 ية  فرتيحلّما للنوى مال و  ّيف ك " عام غربة ونزوح

 فه  ّريال  البني وهو طليح  ركائ، املشأو البنُي َحلقد طل 

، ص الصــم"ة بــال عبــد اهلل القشــو   دياتــ  وشــعره) كمــا يف يــو  الصــمة القشــو ( 2)

113): 

 عاّن نهجم" عل  ا يامي ما     درام أن"قنا للنوى وكل ا ُخكأن"
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Abstract: 

Separation is a social, psychological and ontological experience that is 

deeply rooted in space and dynamic in time. It is a poetic act used by the poet to 

change real or imaginary human experience into a dramatic act, lyrical 

composition, or fictional writing, either in a multi-themed poem or a pure love 

poem as shown in the works of Jameel Buthainah and Omar Ibn Rabiah. Since 

many great poets have written on this motif, this paper traces the history and 

early beginnings of this theme throughout the old Arab period, including the Pre-

Islamic and Omawi eras. The paper also explains the cause-and-effect behind 

this topic; individual and social causes. It also examines how separation evolved 

from being a social act into a poetic, symbolic, and an aesthetic event that has its 

remarkable components in one’s cultural memory. 



 

 

 
 
 
 

 

 اجتاهات القصة القصرية يف األدب السعودي

 " " قصة احلواجز حلسني علي حسني أمنوذجا

 

 

 
 
 
 

  عبري عبدالصادق حممد بدويد. 

 كلية الرتبية جبامعة اجملمعة -اللغة العربية قسم 

 الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة األزهركلية  - األدب والنقدقسم 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 " " قصة احلواجز حلسني علي حسني أمنوذجا اجتاهات القصة القصرية يف األدب السعودي

 عبري عبدالصادق حممد بدويد. 

 كلية الرتبية جبامعة اجملمعة -اللغة العربية قسم 

 الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة األزهركلية  - األدب والنقدقسم 

 هـ1441/ 1/ 4 تاريخ قبول البحث:              هـ 1440/ 6/ 8تاريخ تقديم البحث: 

 

 ملخص الدراسة:

 يف العصور  يف األبب العريوا  القصة القصرية لون  دبيوا ال وس حةوللة لبةوق يللق ب وة      

بكلنووق يووثا لق القصووة    خوول أل احلووث ب يلوواس ،وول  أل بيف األبب الةووعنب  يلوواس   

حثوس حثبتراول يف حع و      ألالةعنب ة القصورية ريوري باةو ةأل ر و بني  يود القوث  باحلثا وة       

 .العريبة الثبل

الوون   أل ُك وولب األبب الةووعنب  دلووث  ة احلووناني ةوود ، ووا لةوود كلروو   صوو  لب

ه كثرٌي حو  ،نلرور   ؛لبب ارض  ،نثبةالقصص ،مللاس طل،نا د   ان  هل  يصمة يف األ

 أليلإلةلفة إىل اجتلهه حنن القضل ل االني مل،بوة ال ووا فرةوو ال عةبعوة العصور.      القصة الفنبة

سووو ن،  االووون  حووو بيا   ووولب القصووووة القصووورية   بريوووريه حووو  كُ الالرووو  ب وووث بنيوووث  

ال  هول ببب يل، ةولب د  القصورية  ألح  ختل ك لية القصوة  بررمجال إىل ،مس دبيواأل ثبارا 

برربز دهمبة القصة القصورية حو  خوتل هوا ال بحضومننال       دبياأل   ،مس قس ،  ببب د

   .،  لقبقة احلبلة بالعصر باإلنةل  ؛لبب حتلبل الالف

القصووة القصوورية يف األبب الةووعنب  ،نووث لةوود  حعرفووة اجتووله الة ووب إىل  ب اووث 

 . ألحع حملبلة إيراز ده  خصلئصال الفنبة باجلمللبة ح  ختل  ص ه ، ا لةد 

ببروف الون     ارةع الة ب املناج ال   ب ا النرفاأل الون   قون  ، ول حت بوس     ب ث

 .ل ل ان   فارة ،  كلر  الن بنيعس الن  اإليثا،ا دسلًس القصصاأل

 .احلناني الا ملق املف للبة   اجتلهلق أل القصة القصرية ألالةعنب أل
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 املقدمة:

 وهلد ، الع ة دة تُعد القصة القصرية من أحدد  اشكدل ا اشية دة الية يفدة ل ال  دة 
وحتدد  ب ل اشيب ايددديف  ل  ومدد ب ةوردد  اب ، اشيب العدد ا القدددم ل جددرو 

مث تردد  ب القصددة القصددرية ل ،  ل القدد ا الو  ددر يفشدد  ل أو وا ، الشددلو والايدد  
 أو،   ميلدددن أا   ددد  لدددو ع ايفدددده وأ  دددو الدددي في   القددد ا العشددد يفن حددد  أ دددا  

ج اندددجمل اعوودددر ومور ا تدددو توعدددد ألاوددد  القصدددة القصدددرية    لورددد  طاق ددد يل هددد  أحدددديفُ 
وكدددد ا لدددد يب ، القدددد ا ل  دددد حة اشيب العدددد ا هددددرا ومل نوهدددد  مددددر ةدايفددددة مل هندددد 

ظهد  ، ل كو ةة القصة القصرية ك  ئ  أن اع اشيب الع ا ايدديف   ال ع يي حظ  
خدد ا الدددو جملب اعوعددة ل  الددي  ددد ب مددنة القصددرية  م ر القصددمددل  ج   دد هددرا 

 تومددن خدد ا ُكودد ب القصددة القصددرية الددريفن ظهدد وا يف دد  ال دد حة اشية ددة،  اللوددجمل
القصدددددة القصدددددرية ل اشيب ال دددددع يي مدددددن خددددد ا عصدددددة  يفويددددد وا ا ددددد هالا ددددد  و 

 .أمن ذج  " (1) ي ني يف ي ح ني" "اي اجز

                                     
هـ ، حاصل على الثانوية 1369 –م 1949ولد يف املدينة املنورة عام  كاتب القصة،  ((1

احـف  حسـا الابابـة األدبيـة يف ملـة مـ         العامة،  ونال دبلوًما يف املساحة األرضـية،  

جريـدة   –جريـدة ازييـرة    –جملـة اليمامـة    –جريـدة الريـا     –الصحف ) جريدة املدينـة  

جريـدة الـد(د(، وعـدد مـ  اوـ(د والـدورياد املب صصـة ، اجـبةر ب جـادة           -عااظ 

عمل يف الوظائف احلاوميـة،  ومنةـا عملـم كمـدير لبحريـر امللـف       وكبابة القصة القصرية. 

ر أول جمموعـة  الثقايف زمعية الثقافة والفنون،  م  أبرز كباب القصة القصـرية بـدأ ب صـدا   

-م١٩٧٨يف نةاية السدعيناد املي(دية،  ولم مخـس جمموعـاد قصصية هـ  )الرحيـل   

 امليــــا  طــــابور)و ، (هـــــ١٤٠٣ -م١٩٨٣ املطـــارد الرجـــل ترنيمـــة)و ، (هــــ١٣٩٨

ــ ١٤٠٨املقـام  كـدري )و ، (م١٩٨٥- هـ١٤٠٥احلديديـة (،  و)رائحـة  م١٩٨٨ - ه

ــة ـــ١٤١٤املدين ــم ، (م١٩٩٣- ه ــا د ول ــ مق ــاب يف بعضــةا مـــع ـرةكثي ــ  كب  باس
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 لبحث :أوًلا: هدف ا

اشيب ال دددع يي  لمع فدددة ا ددد ه القصدددة القصدددرية  ال  ددد ا  ى ا ددد  وا اليددد
 .أهم خص ئصه  ال ي ة واجلو ل ة ت ض حو  ، يفيد الل تجمل من خ ا عصة اي اجز

 ا: مشكلة البحث وأهميته:ثانًي

وعدد اهدوم  ، اشيب ال دع يي مدن ألد اا ال دن اجلديفدد يف د لد ا القصة القصرية 
وعدددد م ا  ، واخل  ددددة أوييفدددد ه مشدددد يف هم وادددد  عم و دددد   م الع مددددةو  ةددددو أيا  العصدددد 

 ، ةو ظ دده هددرا ال ددن خلدمددة اعووددر ال ددع يي مددن خدد ا ةدد  الدد يفي ا جوودد يفي
وطدد ح ح دد ا لشدد ك و حدد  أوضددح مدددي مع يفشددة اشييفددجمل ، وكشدده عايدد جمل اعووددر 

 تويفدم ان ص لو يفيهو  ، ال ع يي لقاي جمل أموو وة ئوو 

ل يفد    عصدة ايد اجزيو   -انر ع د  مدن اليقردة ال د ةقة يفي عش  -والا   
،  ف لقصدة القصدرية ل  د  و د  ة ت ف دو ف  دجمل ،  هد عاي جمل اعوودر ال دع يي وح 

 تتاي ميه  مر اعوور ال ع يي وه  ، أمس  وأ فر   ةو  ا هل  هدف  

كو  ت جر أمه ة الا    ى  لق   الاي   يف   نو ج ع ص  ع يي أل ي اللوادة 
ح ددني  ، ال ددع ييفة ة ددن لددو يو ه ل اعووددر العدد ا وال ددع يي ة جددو خدد صية ددة اش

  تح نييف ي 

                                                                                   
ينبم  إىل جيل الوسط بالنسدة لألدباء السعوديا املعاصـري ،   فةو كاتب وقاص د. يوميا

وهو ازيل الذي قام ببأصـيل القصة السعودية املعاصرة. راجع / ا جتاهاد الفنيـة للقصـة   

ــد العطــوي. دار     ــ  عي ــة الســعودية، أ. د. مســعد ب النشــرم مــ    القصــرية يف اململاــة العربي

  .235هـ ، 1415،   الطدعة األوىل ،  بريدة–إصداراد نادي القصي  األدب  

مـايو   2 -هــ   1431مــاد  األولــى    17األحــد  ،  جريـدة الشـرق األوسـط     راجع م

 . http://archive.aawsat.com/default.asp،  11478العدد  -  م2010

راجع م القصة القصرية يف اململاة العربيـة السـعودية خـ(ل القـرن العشـري  ،  د/ حسـ        

جــازان ،  األوىل ، –نــادي جــازان األدبــ  /بــ  حبــاب احلــازم  . مــدخل تــار   ،   

 .1م،  2004-هـ1425

http://archive.aawsat.com/default.asp
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 الدراسات السابقة:ثالًثا :

مل أيفةدد  يف دد  أي ي ا ددة لقصددة ايدد اجز    أ ةددر  دد   ب وأ ةعددة  ددر    -1
ل اشيب العدددد ا ال ددددع يي "وفي نددددو وا  ه تددددو ومندددد ذج ميددددو "ل دددددكو   ل  كودددد ب "

، ال اةعددددددة  ، يا  اشندددددددلر ل يشدددددد  والو  يفددددددر ح ئددددددو ط/ ، حموددددددد  دددددد   الشدددددديري 
 ت376-372ص،   هد1427

يفوايددددح أا م ضدددد ع الا دددد  مل  ، ومددددن خدددد ا ا ددددوع ا  الد ا دددد ب ال دددد ةقة 
 ت حب  م وقول ك ف يفد س ةشلو  

 :البحث رابًعا :خطة

حتدددددل   يفدددد   ل ،   مقدمددددة و ه ددددد وت دددداقه ما ةددددني ى مت تق دددد م الا دددد  
مث أيب ح دددني يف دددي ، ل اشيب ال دددع يي هددد م القصدددة القصدددرية م الووه دددد يفدددن 

 ح ني وعصوو اي اجزت 
ل   ح ني   ي       القص  ا القص      اتاجتاه  ةعيدد اا "  وااش ا دد الجدد   مث 
  .منوذًجاأ "قصا احلواجزني ي"
ح دني مدن خد ا  ح ني يف دييفيد الق ص ف و ا  ه القصة القصرية  تي ول  "
 " اي اجز"ت  ةعص

اخلص  ا ا الية   ا اايةال   ا ا قص  ا احل  واجز ةعيدد اا  " ين الةدد ا دد  وجدد   ال
ألق دددد  الايدددد   مددددن خ لددددو يف دددد  أةدددد   اخلصدددد ئ  ال ي ددددة  ."حل     ي         ني     ي

 والاي   ال ين ل عصة "اي اجز" ت ،  واجلو ل ة
 ولاددددد  ملهدددددم الصددددد ي  ، والو  ددددد  ب، و ددددد  أهدددددم اليوددددد ئ   ، مث جددددد  ب اخل  دددددة 

 توال اجر
 البحث: سباب اختيارأ: خامًسا

ةدددني اشجيدددد س  كددد ا ل قصدددة القصددددرية ل الو لدددة الع ة ددددة ال دددع ييفة ح دددز مهددددم
ح جع هدد  حمددت اهوودد م  ؛هدد  ونق يهدد  وم يفدددوه  وموددروع ه ؤ أيا  فادد ب هلدد،  اشية ددة



 

 
276 

 " قصة احلواجي حلسا عل  حسا أمنوذجا" دياجتاهاد القصة القصرية يف األدب السعو

 حممد بدويد. عدري عددالصادق 

 

يفدددن  تعددرشهندد  " ؛ خ  ددة اخو دد   القصددة القصددرية ومددن مث مت،  (1)يالدا  ددني واليقدد 
وتو د ا فددي أح دد ا كةدرية  ى أياة مشد  كة  ، وصددي ل حددا ت و ، ح كدة اعوودر

  كدد ا اعدد ا ف دد      ، حدددة الصدددام ةددني ال دد ي واعووددرت  عودد  ك ودد  و  ، وت  دد و
أم م القصة القصرية لوقددم مايد مني جديفددة ؛ذلدا شهند  فدن يفعوودد يف د  اجلزئ د ب 

لدي حتودو مدن الدد  ب اي يلدة الي د ية ا أو ، أو الشدهد ، والوق ط ال عه ال احدد
ح كدة  وذلا   يفو ف  ل ييفجمل     ذا ك ا اعوور فدي ، مد  يفشري  ى عاي ة أو فل ة

 اع والصدددام كددو ذلددا يم يفدد ي ددددددددددددددددددددددددفدد لق و والص مشددد  نة اشحدددا  والو ددريابت
 (2)" ه  تومن ا يه  ه  يف   ويفعوو، ف   ظ هل  ح  ع  ،  ل ك ايفني القصة القصرية

 منهج البحث : سادًسا :

وو دده الددري يفقدد م يف دد  حت  ددو  ، الدديه  الو    ددي ال  دد يالا دد   وعددد اتاددر
 ت  لول يفن فل ة يفن ك تجمل الي وجعو الي  اإلةدايفي أ      ، القصصي الي 
ويفعدددد ي  ، ال  يفددددة والقصددددد ا دددد هددددرا ال صدددد جملأا يف -يفددددز وجددددو -هللا أ دددد ا و 
 تأا ايود هلل  ب الع لنيييف اان وآخ   ، وال  ئدة الي ر 
 

*      *      * 

                                     
 ( انظر/ صورة الدطل يف القصة القصرية السعودية ، دراسة مقدمة لنيل درجـة املاجسـبري  1

األدب والد(غة والنقد،  عدري حامد حممد العويضى ،  كليـة اللةـة العربيـة ،  جامعـة     "يف 

 .1م ، 2014-هـ 1435أم القر ،  

يف قصص حسا عل  حسا القصرية،  إعداد عدـد املعـا بـ      /ظاهرة ا غفابر( انظ 2

 حس  بـ  عدـد احلميـد بالفـاحب،  قـم مقـدم كبـيء مـ  مبطلدـاد احلصـول علـى درجـة            

قسـ   ،  جامعة امللك عدد العييي ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  السعودية،  املاجسبري

 .8 ،  م٢٠٠٦/  هـ١٤٢٧اللةة العربية،  
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 :متهيد

كدهدب فيد ا اليةد   وا "ا كادري  ل اشيب العد ا ايدديف  ترد    تر   الية  اشيا 
"ولعدو حد  ، (1)وتاد أب مل ندة يف ل دة ةدني اشجيد س اشية دة" ، هدرا الورد   القصصي

تددوولن  دد    يف  دجمل يفددن ويفددي القدد    ايصدد ه أا القصدة القصددرية تي دد ي ة ددو ب 
، من   و    ئ  اشجي س اشية ة ل امو ك ل ة اخلر ب الي جم مر يفص ه وأه دو

وحتوايدديه   ،    عصددرية ميلددن أا ت ددو يفاه  الصدد   ة ال  م ددة واش ددا يف ة فهددي أو   
    ع ة دة شا تلد ا ل م دة وهدي نن  د ، ايدوه  يفود  كود بوكو  ميلن أا ت  ، اع ة 

وغدري  ، جوو يف ة أو اعوصد ييفة أون د ئ ة أو  د  ح ة أو مهي دة      ة أو لق ف ة أو ا
ف غ ددجمل هددره اشلدد اا مددن الرا يفدد ب يف حددجمل  ، م ددواعد أا تلدد ا ل م ددة يف و ددة 

وتدددوم  ددد  غوو حب ددد  يفصددداح  ،   يفوع مدددو مدددر ال جدددداا   أية  دددالقصدددة ة  ددد ه  نص ددد
طد   تاددو أعد ب  ى يفدد     ل هدرا اإلونلة د ،  إلنو ج الوعة والع فة اإلن د ن ة مؤه   
  (2)ت"    خ       أنو لن يفوجشم ل ذلا يفائ  م ل   و اةع   ، الو قي
لددو م حمددو ال ي ددة ، والقصددة القصددرية فدد ع مددن فدد وع اشيب القصصددي اليةدد ي    

وعددد ألاودد  القصددة القصددرية ذاعدد  ل  دد حة  ، الوو ددزة الددي   زهدد  يفددن أندد اع القصددة 
 ل مو يف ب عصص ة ت ةوظه ب ج  ،  اشيب الع ا

 ذ كدددهدب ت دددا ال ح دددة اشية دددة حايددد   القصدددة القصدددرية ك ةدددداع أيا  ددد و  
 ى  دد  غة ت ددا ايلدد جملب ملةع يهدد  ، ايلدد جملب الوق  ديفددة ال دد وية ة دد   الو دد  ة

 ،   عصددددددرية ذاب تقي دددددد ب في ددددددة حديفةددددددةلوصدددددداح عصص دددددد ،  ا جوو يف ددددددة واإلن دددددد ن ة
 ف وت اجلديفد الري نع ش  وح العص  ندددو يفق يف ب معرة يف

                                     
انظر/ النقد األدب  العرب  ازديد يف القصة والرواية والسـرد، د. عدـداأ أبـو هيـف ،      (1

 . 5م ، 2000دمشق،  - /منشوراد احتاد الاباب العرب

ــة      ( 2 ــة لقصــور الثقاف ــة العام ــديل،  / اةيل ــلاد قن ــة القصــة،  ف ــ  كباب ــاهرة ،  -ف الق

 .8،  7م ،  2002
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"وجدددديف  الدددرك  ا تاددد ط نشددد ة القصدددة القصدددرية  ل الو لدددة  الع ة دددة ال دددع ييفة 
 ، ومدد   دد حجمل هددرا الو دد ا مددن ا يجملي الدد يفي ، الو دد ا ايايدد  ي وا جوودد يفي 

فقدد كد ا اإلح د س الدراب ال طي دة وال  ييفدة و ا   ددو  اإل ه  د ب  اشوى هلدرا 
وىف ، ا القصدددة القصدددرية ل أعرددد   العددد مل العددد ا  اشوى كددد هن  ل ذلدددا كددد ، ال دددن 

 (1)ت صمص  يف   وجو اخلص  
 :ميهوم القصا القص  

و مند  و ي ذك هد   ، ك وة عصة ل    ك وة جديفدة أو يخ  ة يف   ال  ة الع ة دة
و ا كدد ا معي هدد  ال ددين عددد طدد أ  ، ول اشيب العدد ا القدددم ،  (2)ل القدد آا اللدد م

ظهد    ، انوشد   الرا يفدة ، انوشد   الوع د مميهد    ، ب لعدة يف امدو كد  يف  و ت  ريا
 ، ت مجددة القصدد  ، انوشدد   الدد يفي القدد مي  ، تعدددي اعدد ب والصدد ه  ، الصدد  فة 

  (3) ال  ة ةت  بالةق فتا يا  ، نرتن م اعر ا، ظه   اعو يف ب القصص ة
 :ا تعريف القصا القص    لغا ااصطالنيً 

 ، ال وايفة واإلخا  مبعىن وكرلا  ، اعو    اشل  وتواعو  قصرية ل ة  تعّ ف القصة ال

                                     
يف األدب السعودي احلـديم، األسـباذ الدكبور/حسـا علـى حممـد ،   / دار النشـر        (1

 .204م ، 2009-هـ 1430الريا ، الثانية ،  –الدول 

ا وردد بلفــص قصــص وأقصــص  ( مل تــرد كلمــة قصــة بلفظةــا يف القــرون الاــري  وإمنــ    2

وقصصة ،  وقد ورد الفعل قص يف حنو عشري  موضعا ،  وكلةا مبعنى أخـ  . انظـر فـ     

. وانظر مدهشة القص الـقـصــة الـقـصـيــرة جـــدا فــ  اململاـة  27القصة ،  فلاد قنديل ، 

ــة بدليوغرافيــة، خالــد أ ــد اليوســف،    ــة الســعودية،  نصــوص ودراســة بدليومفي   العربي

 .7  ،  1438، 484-483،  جملة الفيصل،  العددان ، 14-الاباب 

( بدليوغرافيـــا القصـــة القصـــرية جـــدا باململاـــة العربيـــة الســـعودية ،  الـــدكبور ميـــل   3

 .7م ، 2015 داوي،  /األلوكة، 
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 (1)ت وك  العي ني وط د الص ة اآلخ 
ٍا  كخصدد  ب ُمعّ يددة ل  مدديفقدد م  دد  أحدددا   و يفددة دد ي  ع "  هددي وا ددر ح   

الد ئ ر هدد   هدددفه للدّن  ، وعددد تلد ا أحددداله  خ  ل دة أو واعع ددة ، وملد ا حمدّدييفن
و ّقدددي ةر يفقدددٍة  عدددو ددد ُي اشحددددا  

ُ
  ، يفعددد ش ح لدددة الشخصددد ة الدددرك  ة ل القصدددة ال

كو  يفشع  ةو    و اشحدا ؛ وذلا ح  يصو يف   ال  ئددة الدي ُكواد  القصدة 
 ت(2)"  من أج ه 

" القصددددة القصددددرية يفعدددد   ف هدددد  conte"وتعدددد  ف اليقدددد ي يف دددد  أا "اشعص  ددددة "
فهدد  يفقوصدد  يف دد   ددد ي  ، ة   كددو ج انددجمل هددره اي دد ، الل تددجمل ج نا دد  مددن ح دد ة 

يف د  ، ةاير ح اي  يفود له ميهد  م ضد ع م دوقو ةشخصد  تو ومق م تدو  أو ح يلة
 ،    مددن وجهددة الو   ددو والع جلددةانضددج   م دد أا ال ضدد ع مددر عصدد ه يفددجمل أا يفلدد ا ا

ا اعددد ا أم مدددو ضددد و  ؛  ذ اشعص  دددي ةرايفدددة ميوددد    ددد  الل تدددجمل   يفوه ددد  هدددرا   و 
القصدة القصددرية أو وغ يفدة الدد أي ل هدره اليقرددة أا  ،  دز ال ددينيفور ددجمل الرتك ، حمددوي

 ، اشطددددد اف مرتامدددددي  تويددددد وا م ضددددد يف   أ أ ددددد هل  القددددد  ة يفدددددجمل  يف ددددد  اشعص  دددددة
ل مع جلدددة م ضددد ع  ت دددو  حل اي ددد ة ف دددو فدددرتة ط يف دددة مدددن الزمنتفددد ذا تددد  ط الل تدددجمل

  دددد ددا   ن يفوأ د ، ع امهد  الرا عديأو القصة القصدرية   اشعص  ةفقدب  ،  وا ر
                                     

( معبــ  لســان العــرب ) ابــ  منظــور( ،  أبــو الفضــل مــال الــدي  حممــد بــ  ماــرم .    1

،  ازيء الثـان  عشـر،  حـر  القـا  ،  مـادة /قـص ،        3،  جملد/ /دار صادر بريود  

 م.2003

( انظر/ األدب وفنونم دراسـة ونقـد،  الـدكبور عـي الـدي  إ اعيـل ،   / دار الفاـر         2

 .104-101م ، 2013 -هـ1434القاهرة ،  –العرب  

 ٢٠١٨ ديســـم  ٤وخـــر حتـــديمم  -تعريـــف بفـــ  القصـــة بواســـطةم حممـــد جوارنـــم 

https://mawdoo3.com/ 

https://mawdoo3.com/
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و  هددرا مددن ال ددن ل ع  ددو أ رولدد  ، اللاددريةل قصدد   وا خوصدد  اب دد ب مددن اخل 
حب د  يفود ح لدو  ، "ومهوة الق ص تي ص  ل نقو الق     ى ح د ة القصدة(1)"تكةري

ويو ددو يف دد  ا يفددرتاف ةصدددحل الو  يفددو الددري يددد  ، ا ندددم ج الودد م ل ح ايلهدد  
مددددددد  يفو  ددددددد  لدددددددو  ذا ا دددددددور ع أا يفصددددددد   وهدددددددرا أ، ةدددددددني الشخصددددددد  ب وايددددددد اي  

، "والقصددة حدد اي  ارتيفهدد  اخل دد ا  (2)الشخصدد  ب ل ح  عدد  الرا ع ددة اخل  ددة ت"
و مندد  تا ددت ، كودد  تع ضددو كوددجمل الودد  يف  وال ددري   ، وهددي  ددرا   تعدد   ليدد  ال اعددر 

دد  واعع  دد  ل كو ةوددو  ، أم ميدد   دد  ة ح هددة ميددو تو  يف دد   ل الل تددجمل أا يفوجددو ا  ه 
أو مددد  لاوددد   ددد وو ال نئدددو ،  أا يفعددد   مدددن ايددد اي  مددد   ددداو وع يفدددو فعددد  و 

وللدن  ، و  من الشخصد  ب مد  لدو ذكد  ل  دجو ال ال دد وال ف د ب، وال ويداب 
ووجدددددد ي مةددددددو هددددددره  ، يف  ددددددو أا يفقيعيدددددد   ملدددددد ا حدددددددو  مةددددددو هددددددره ايدددددد اي  

  (3)ل اي  ة الي حن  ه  ت" ، الشخص  ب 
يف   ل ل ة م ب خب ط ة يا  يف ف ا القصة اشية ة ملهن  "يفوايح أا اشح   او 

أو ة دددت لع ط دددة اخو جددد  ل ، أو ت دددج و لصددد  ة الددد ب  ددد  ا  ودددو  ، الل تدددجمل 
 أا يفلد ا أذه ا الق ا  حمد و   ف  اي أا يفعر يفيه  الل م ؛ ل صو     ى  ،  د ه 

 (4)" أل ه  ل ن   هم مةو أل ه  ل ن  و 

                                     
 –دراســاد يف القصــة واملســرم ،  حممــود تيمــور،   / دار ومطــابع الشــعب  ( انظــر / 1

 .39م ،  1960القاهرة ، 

 .7م ،  1955( ف  القصة ،  د. حممد يوسف جن  ،   / دار بريود للطداعة والنشر  2

 . 8جن  ، (  انظر /ف  القصة ،  د. حممد يوسف  3

ــور     4 ــود تيمـ ــرم ،  حممـ ــة واملسـ ــاد يف القصـ ــص ،  دراسـ ــ  القصـ ــة  /  ،  ( فـ املطدعـ

 .25م،  1948،  مابدة اآلداب للطداعة والنشر والبوزيع ،  النموذجية
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اجل دو الدري أحدد  "، مدن ج دو أواخد  ال داع ي ب ايد اجز ة عد ك تجمل عصدويفُ 
نقرة حت ا كري ل م رية القصة القصرية ل الو لة الع ة ة ال دع ييفة ل مو يفودو 

يفعد ين أةر هلد   ، الي ج  ب مةق ة ايزا والوشد ؤم ، م 1978)ال ح و( يف م اشوى
ولدددرلا فددد ا أغ دددجمل ؛ ويفاددددوا مهدددزومني مددد  ومني مقهددد  يفن غددد يفاني ، غ ةدددة ياخ  دددة

مددن خدد ا  –ذاعدد  تعددر يفددن مع انعدد  يفددر ت دد   الدد يفي  كخصدد  تو  مدد  ميل ئددة يف دد 
  ما ل دة تشدع   ةمد  ح  ييفد و  –اي ا  الدداخ ي  أو ، أو الي ج ة ، ايديف  الي  ي
 (1)  ت"جدواه يفدمةو  هة اي  ة و 

( ال د ه ايديفديفدة   والة لةة ) ط ة، ول مو يفوو الة ن ة ) ت ن وة ال جو الر  ي ( 
يفدديح  ى ا ددوخدام تقي ددة جديفدددة تووةددو ل اليزيفددة الل فل ويفددة الددي   ددو  ى تصدد يف  
ا كوددد  ل عصدددة )اجلةدددة( الدددي تو ددد و  مدددر  ايدددد  غدددري الددد اععي ةر يفقدددة واعع دددة جدددد 

وت  ددجمل ال ؤيفددة اإلن ددد ن ة ، وذلددا مل ددد  ب ميرقددي ول عصددة )اليخ دددة (، اآلخدد يفن 
)طدد ة   ال دد ه  ايديفديفددة( أمدد  مو يفوددو اشخددرية )كاددري القدد م( ايايدد  يفة ل مو يفددة 

ف ندددو يفيشددد و ف هددد  الوعادددري يفدددن الشخصددد  ب اف  ددد ة اش مددد ب؛ لدددرا فددد ا أهدددم مددد  
وأغ دجمل كخصد  ب عصصدو ل هدره اعو يفدة  ، يفش  و ه  تشل و اليو ذج القه  

يدديف  الي  دي تعدر يفدن مع انعد  مدن خد ا ا يفد اط ل ا، ميل ئة يف   يواخ هد  
 ذ يفعودددددد  ى   ددددم الصددددد   الوعارييفددددة الدددددي تايددددر ب ف هددددد   ، وال ن لدددد ج  الددددداخ ي 
وتقد ب  ، فرتي الشخص ة من ميظد   أ موهد  الرات دة والي  د ة ، الي جمل والع ع ب 

، من   م  الل فل ويفة ح   تو  ا الشخص ة  ى ذاةة ل عصدة )الريدني ( مدة  
يفدددو وذك جملتدددو وح ا اتدددو ال و ايددد ة يفدددر الدددراك ة هددد  والصددد ب ال ددد ي الشددد و  ملوج 

 ال  لجمل ت 
                                     

( انظـر م القصــة القصـرية يف اململاــة العربيـة الســعودية خـ(ل القــرن العشـري   مــدخل       1

 .10تار   ،  
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وي ص الل تدجمل يف د  تد تري الدداخو الي  دي ة د ر الدرك جملب الدي تو د ا  ى 
كودد  ل عصددة ،  أح ييفدد  ن  دد ة ت ددوديفي ذكدد جملب الر  لددة وأكدد    الق يفددة اخل  ددة 

كوددد  ل   ةدد وية( كودد  يفيددزع  ى تصدد يف  ال اعدده الدددي يفهوددش ف هدد  ال جدد ي اإلن دد ين)
، ويفايددر الشخصدد ة أح دد ان  ل    دد ة مددن الدده حل الددي حت  دد ه  ، )طدد ة   الصددا ح (

ويفعودد  ى  ، ويفير و من الرايت  ى اياي  ي واإلن  ين كو  ل عصوي  ) ايد اجز (
ويف كدددز  ، م ددد حة ايدددد  يفدددن ط يفدددو ا دددوخدام الصددد ب الدددزيوج كوددد  ل )وجهددد ا(

 (1)يف   من ذج )ال ظه الر  ا(ت
مو يفدددة عصصددد ة مدددن مو يفددد ب ل  ةددد  بايددد اجز  ددداو يفوايدددح أا عصدددة حددد  
يف جلدد  عايدد ة واحدددة مددن خدد ا كخصدد ة واحدددة ؛ لليهدد  عايدد ة يف مددة ، القدد ص 

وعدددددد ا دددددور ع القددددد ص أا يددددد ا الةددددد اين والددددددع ئو ، وم دددددوو ة يف ددددد  مددددد  العصددددد   
 تك ا ل زمن والل ا يو  ف ه   ،  بوال  ظ ب ل عصوو  ى وع  ب وحت   

 
  *    *      * 

  

                                     
عرب  السعودي "وفنونم واجتاهاتم ومناذج منم "للدكبور حممـد صـا    يف األدب الانظر/ (  1

، م 2006-هـ  1427 ، حائل، الرابعة -الشنط ،  /دار األندلس للنشر والبوزيع

318- 319  . 
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 :املبحث األول

 منوذًجا أ "قصا احلواجز ل ح ني ي     ني ي"القصا القص    اتاجتاه
ةددو هددي لدد ا مددن ، القصددة القصددرية ل  دد  مدد ي عصددة تقددر ل  دد   ب ع ئددو 
ول قصدددددة القصدددددرية  ، ألددددد اا اشيب ايدددددديف  ظهددددد  ل أواخددددد  القددددد ا الو  دددددر يفشددددد 

 (1) تجمل ا  ه ب ل كو ةة عصوو توللو ك، خص ئ  وح زاب كل  ة مع ية 
ويفدد ية مدد   ، ل م ح ددة مع يددة مددن م احددو اي دد ة"حددد  يفقددر  لقصددة القصددرية ف

ولددد ر مدددن الايددد و ة أا  ، يفددددو  حددد ا حمددد   القصدددةو عصدددري و ددد ري  يفلددد ا ايدددد 
ا حدددد ا    و مندددد  مددددن الولددددن أا يفلدددد ا حم  هدددد ، القصددددة كخصدددد ة مع يددددة  يفلدددد ا حمدددد  

  أّ  حتودددد ي ل وميلددددن ل قصددددة أيفاي دددد ، دّوهن  الل تددددجملا ن  دددد ة يفددددأمدددد     أو ، ياخ  ّدددد 
ويفشدرتط ل القصدة ،  ؛ح   تلو ي ة  ٍه ن  دٍي ل   يلدة(2)أحداله  يف   اي ا 

 ، القصرية أا يفارا الل تجمل جهده ل أا تل ا م ح ة ومعرة ةر يفقة وأ   ب فين 
 كوددد  يفدددجمل أا تلددد ا القصدددة غدددري  ، ا ل ن دددر القددد   يف دددوخدم يفاددد  اب تدددرتك ألددد   

؛ يفلة هددد  القددد ص مدددن خددد ا  كةدددرية وت ددد ي أحددددان   ، وغدددري مر لدددة ، ااوصددد ة كةدددري  
 (3)"تاشل  ظ والعا  اب 

نو عدده  ، وعاددو أا نادددأ ل مع فددة ا دد ه عصددة "ايدد اجز" ي ددني يف ددي ح ددني 
 الي  و  حاو   ةدايفة وهن يفة مر

 (4)يفق ا   ، يفادأ الق ص عصوو ما ك ة يوا  ه د أو تقدم 

                                     
ــو املصــرية      1 ــ  القصــة القصــرية ،  د/ رجــاد رجــدي ،   / مطدعــة األجنل  –( انظــر /ف

 .1م ، 1959القاهرة ،  / األوىل ، 

 يف قصة احلواجي .  ( كما 2

  https://mawdoo3.com .٢٠١٨يناير  ٢سارة حسان،   :تعريف القصة بواسطة ( 3

القـاهرة ،   -( كدري املقام ، حسا على حسـا ،   / اةيلـة املصـرية العامـة للابـاب      4

132 ،1987.= 

https://mawdoo3.com/
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، اليقدددد   الزيفيددددة مب دددد   م ددددي  ،   ددددي يف دددد  م ئدددددة الرعددددم الز عدددد  "يفيددددد ج 
 ، ع ددددد  ل ن  دددددي{ هدددددره ال  ظدددددة العوددددد  ك دددددو   } كدددددع ب ا تاددددد ك   حدددددد لدددددو

واجلددد اا ، القرددر اخلشددا ة الةاوددة ل ال ددقه، وأخددرب أت دد س ل الةدد جملب العشددقة 
ي طا ةعي يفودو  ش حلالده نة مب ية تشاو ل ا الاخ   الق يم ت ا من ن ا ا ته  ه  ال

 تتتتتت"الق ت ة م ة أخ ي

 ، مث يفيهدددي الل تدددجمل عصدددوو ةيه يفدددة م و حدددة ل   دددر اعددد ا خل ددد ا القددد    والو قدددي
   ف ق ا 

م  أتعر ال حدة تت ل ذا ةق   وح دا هيد    ط حد  ال دؤاا وأخدرب م ود ح "
 أخدرع  ل ، ك ن  ل م اجهي مشعة او جة   ، فو   الا ب  ، غ في و عدب 

 " د ي  ومن  ا و  احل تت ل الصا ح يف ويين الش حل  ى الل ن الر ئ  تت  
  ةددددة ميةددددو ،  عدددد ص  ددددع يي" ح ددددني يف ددددي ح ددددني  ص    انين ال    ةا :أم    ا 
ف ل جدو الدري يفد   ل  دو ي ب و داع ي ب القد ا  ، مةرية ل هوود مف يفدة و عصص ة 

ان دوح  ،   تو القدميدة  ت    و الشهد الددين و دم و هو   ، ال ضي ل الديفية الي  ة
ا ال  ن ي  ه يفوو اشية ة ف كوشه مال   مشل    ، ا يف   اشيب الع ا والع ليمال   
وكدرلا  ، «ال  يفدجمل»و« الرد يف ا»وال  يف د  حند  خد ص ة وايفو دو  ، «ألاري ك م »

كدد  ل ب »و« يو و ف دلي»و «أ ن دد  مهي د اي»و« مل د م جد  كي»اللود ب 
والر ددددجمل الصدددد    ، وحيدددد  م يدددد  ،  ا يفاددددد القدددددوساإلضدددد فة  ى  ح دددد،  «ةدددد وني

 (1)"وغريهمت

                                                                                   
ــ   = ج منــم "للــدكبور حممــد صــا     م ومنــاذويف األدب العربــ  الســعودي "وفنونــم واجتاهات

 .371 -367،  الشنط 

ــ       1 أنـا ندبـة   «م الشـرق األوسـط  »( انظر ممقال م"القـاص السـعودي حسـا علـ  حسـا ل

ــر   يوســـــــف .       ــيطانية غرســـــــبر الابابـــــــاد الةربيـــــــة "، فـــــــب  الـــــ  جـــــ

http://archive.aawsat.com/default.asp 

http://archive.aawsat.com/default.asp
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يفعدددد   ف هدددد  الل تددددجمل  ، فدددد لي  عصددددة عصددددرية ذاب طدددد ةر واععددددي واجوودددد يفي  
 ن دد ا ال دد ب ت فددد ى أي حددد تصددح هددره  ةمدد  امعدد انة  ن دد ا الشدد حل و ددع و  ى 

  ال د ض ة   وم  ال ه ا الري  اهدن يف  و الل تجمل  
 "ة م خ ذة من كو ب " كاري الق ملي  عصة عصري انو  ا الةا امص ره : -

وهددددي مو يفوددددو القصصدددد ة اشخددددرية ت وعددددد انشدددد و ف هدددد  الوعاددددري يفددددن الشخصدددد  ب 
وكخصدد  ب عصصددو ل هددره اعو يفددة ميل ئددة يف دد  يواخ هدد  ، اف  دد ة اش مدد ب 

 ذ ،  تعر يفن مع انع  مدن خد ا ا يفد اط ل ايدديف  الي  دي وال ن لد ج الدداخ ي
فددددرتي  ، والع عدددد ب د  ى   ددددم الصدددد   الوعارييفددددة الددددي تايددددر ب ف هدددد  الي ددددجمليفعودددد

"ف ل  ظددددد ب العددددد ة ة القصدددددرية ، الشخصددددد ة مدددددن ميظددددد   أ موهددددد  الرات دددددة والي  ددددد ة 
 (1)"الي ص ة   ميلن أا تعر يفيه     القصة القصريةت

"يفوددددو الؤلدددده يف دددد  تقصددددي ظدددد ه ة مهوددددة تووةددددو ل مع جلددددة ا نوودددد    فقددددد  
 ، ال دددد يي مددددن خدددد ا الرت دددد   ل مج ل  تددددو و يفدددد ية  نودددد ج هددددرا العيصدددد  ، اللدددد ين

ي  تددو يفددر ل ددة  و دد  غوو  دد  غة يالددة ت جدد  ، يفددن العوددو اإلن دد ين ف ددو واللشدده
 (2) ة   ة ك يف يفة  وزج ف ه  ال ة ل ج   مر ال  ة"

، وهدد  مدد  يف يفددد  ظهدد  ه ، ح دد   دد ت الل تددجمل الايدد   يف دد  ايددد  وال عدده   
وتدددددد ك اجل انددددددجمل اشخدددددد ي لوخو يدددددد ب القدددددد    ، واشحدددددددا   بالشخصدددددد  وع ددددددو 

فوهوددة القدد    ل عصددة ح ددني يف ددي ، ومح ددو يف دد  الو مددو وا  ددود ا ، واويف تددو 
ل ددرهجمل ف ددو  ، ح ددني  "ايدد اجز " تادددأ يفيددد انوهدد   الددي  الددري ت كددو الل تددجمل م و حدد  

                                     
 .19( ف  القصة القصرية ،  د. رجاد رجدي ،  1

ــاد املشــةد القصصــ        2 ــد حممــد الشــنط  . جتلي ــة .." للناق ــة ازمالي ــاق الراي ــال م وف (مق

ــبا  ــ  / عــادل خضــري،    الســعودي خــ(ل حقد ــل  5،  بقل ــاة    2001أبري ــة احلي م ،  جمل

http://www.alhayat.com/ 
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الشدد حل  ى الل ددن الردد ئ   ل الصددا ح يفدد ويينيفقدد ا ل هن يفددة القصددة  " ، خ دد ا الو قددي 
 "ت ي م  مقصد الل تجمل   وم  ه  الل ن الر ئ  الري يف ويه الش حل  ل و تتت  

ونو ددد  ا اآلا يفدددن ا  هددد ب القصدددة القصدددرية لددددي ح دددني يف دددي ح دددني مدددن 
فيجدد اجلد اب يفيهد  مد ئ    ى ا  د ه  ، خ ا ال ض ع الري ط عوو عصدة ايد اجز 

وهددد  أحدددد  ،  هددد ب أخددد ي ا ندددجمل هدددرا ا  ددد ه و ا كددد ا هيددد ك ا  ، ا جووددد يفي 
وهدددي يف عدددة  ، ا  هددد ب القصدددة القصدددرية تف لددد ة عصدددة ايددد اجز عدميدددة ميدددر اش ا 

 ، عايدد ة يف جلهدد  ُكودد ب القصددة ل العدد مل العدد ا ، الشدد حل ال دد ب واليظدد ة ايايدد  يفة 
وهد  ا ناهد   مبظد ه   ، وعد يف جله  ك تدجمل القصدة مدن ج ندجمل واحدد وميظد   واحدد

و ا ك ند  يفد دة الل تدجمل  ، ح   يف اه  مظه  ا مدن مظد ه  الو د حل ، ي  ة ال  ة ةا
القردر  –العشدقة  –الةد جمل  ]عد  كزب يف    ة ا  الظ ه  ال ييفة اخل  ج ة ل  ايد  ة 

واجلدد اا الده ندة مبد ية تشداو لد ا الاخد   القد يم تد ا  ، اخلشا ة  الةاوة ل ال دقه 
 [من ن ا اتتت

صددة ةعددر تق ل ددد اعووددر العدد ا ويف ياتددو ؛" فهددي يف دد  الدد غم كودد  يف جلدد  الق
من احو  هل  افد ت ا جوود يفي  وال د ص ل يفوقدو تظدو ألصدو اش مدة ال  ييفدة ل 

 نددو يدد وا أا يفايددي  م عدده الشخصدد ة الددي تقدده ل  ، ةُعددده  ايايدد  ي الع  دد 
ن هي  نعة  يف د  م، م اجهة أ موه  من خ ا انوو ئه   ى مووعه  وك وطو وواععو 

وايق قدددددة أا القصدددددة يفيدددددده توو ددددد   ل اشيفدددددم  ، أمنددددد ط موعددددددية مدددددن الشخصددددد ة 
" ايد اجز"   دم الل تدجمل  ول عصة، (1)اشغ جمل ح ا الشخص ة ل م عه معني "

   ة لشخص ة اش  وق اطي الرتف الري يفع ين يفقدة حاي  يفة من خ ا ت دلعو 
يفلدددده الل تددددجمل يف دددد   ةددددت اش مددددة ل الصدددد  ب والردددد يفم ل ةدددد ي ال دددد ب تفقددددد 

                                     
 . 334،  333( انظر / يف األدب العرب  السعودي "وفنونم واجتاهاتم ومناذج منم"،   1
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 ، ايايدد  يفة اإلن دد ن ة لدددي الشخصدد ة ال ئ  ددة ل القصددة وةددني الي  دد ة ا جوو يف ددة
وهدد  يفي دد  مي دد  موو ددز ا ل ةي ئددو ل و عدده الددري يف ددو ل  اهوو مددو ؛ ح دد  اهددوم 
ةوشل و اليو ذج من خ ا ا ولو ا يفي    الشهد اإلن د ين مدر العي يفدة الل م دة 

دد  ح ددز ا شيفودد ا القدد ص ح ددني  ، جوودد يفي الدد اععية  ددم افدد ت ا  ويفُعددد هددرا ا  ه 
والددي ، يف دي ح دني خ  ددة ل مو يفودو )كادري القدد م ( الدي ميهد  عصددة " ايد اجز" 
حد   ،  ةو ا  ه   لو وج يه ل القصة القصرية الع   ة ل الو لة الع ة ة ال ع ييفة 

 صددد ا ال ددد ي يفدددن اآلخددد  الدددري انمدددن خ هلددد  انعدددش كدددلو  ؤيفدددة خ  دددة ل ل تدددجمل ت
ا ة و  ، اللددد ا وا ة ، وا ة الدددزمن ، ف لددد ا تدددد  ة مدددد  و  اعوودددر الةقددد ل ، يفوعددددي

 اياي  ةت
 االجتاه ال  اس  : 

من خ ا ةاير يفاد  اب تو  دت ا  د ه  ، يف   لو الل تجمل من ميظ    مزي 
حل مدددن ح ددد   مدددز ل ددد ر ة ال ددد ب يف ددد  الشددد   ، ا جووددد يفي ال ددد ر  يف ددد  القصدددة

القصدة ل خ ا  مزه ل   ب و  ر تو ايو مة ال  نة الي  حرد  يف د   أس ةردو 
وهدد  يفع ددم فع وهدد  مة ودد  يددد  ، واشغدد ب أنددو ت كهدد  تايددر حصدد  وه   ، أحددد ال دد ييفن 

وه  مشهد  ، يفع و ا م ع هم ميهم ويفرتك هنم يف ع  ا م  يف يفدوا  ، ل ع ب من ال  ب 
   ت اي ض  القدم وال وو  ل يف د اخلي ع واخلاي ع الق ةر ل

ويفظه  ا   ه ال    ي ال م   أيفاي   من خ ا   خة ال اوي وه  يفع   أ مة 
زائددده مبظددد ه ه الو هدددة حدددني يفقددد ا  الل تدددجمل حدددني يفددد فر ا ن دددج م مدددر ال اعدددر ال

ا فعدددد ا اآل ب الي   دددد ة ا فعدددد ا ال يفددددو  ، ا فعدددد ا هددددره اليج ددددة مددددن فدددد حل  أ ددددي "
لووةدد ا ال اعدده أمدد مي اةو دد موو اخل ييفددة ا فعدد ين مددن هيدد  حدد   " والشدد ك وال جددو ا

ف لل تددجمل يف مددز ل  دد ب و دد ر تو و ددر تو يف دد  الشدد حل والعدد ب مليواتددو الددي  مددز هلدد  
الل تددجمل اآل ب الي   دد ة  وال يفددو والشدد ك تتتوهددي  مدد   ا ددوخدمه  الل تددجمل 
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يف دددور ر أا يفدددد ك  وحددد   كدددا ف دددو أا القددد    ، لو ضددد ح ال لددد ة و ةددد ا  أةع يهددد  
 ة ه لة م زي ا   ه ال    ي و ا ك ا م م   ا ت 

 االجتاه الثقاا : 
تعدد   لددو الل تددجمل حددني أي ك أمه ددة ال  ددة الددي وع دد  حدد جز ا ةددني الارددو وةددني 

وهدي ، ل ة د تو د  ل دة غدري ل ودو اكو د  ف هد  ة  دة يف ل دة ، الوعاري يفن مش يف ه 
لددد اوي  " آ ددده شندددين   أ دددور ر ايدددديف  ل دددة اإلكددد  ة ؛حدددني عددد ا يف ددد  ل ددد ا ا

ما كدد ة مددر م ددرت مدد  وحل تت"ويفظهدد  الل تددجمل عوددة اش مددة حددني يفقدد ا  ك دده امددن 
 ت)من تع م ل ة ع م أمن مل هم( كو  يفق ا ةعر الع و    "،  من ال د  يوا ل ة 

ذاب ال  دو ا الاي  دجي ل ندو ، ووع   ال  ة ة يو وةني حديفةو  ى فود ة الرعدم 
وخلدددد  مشددددهده ل يفادددد  ة ملة ددددة م  ئددددة الظدددد ا الددددي ت ضددددح ال لدددد ة ، ال ايددددو 

وتعوقهدد  " ضدد ئعة تا دد  يفددن  ف ددو ت وضدد ئر يفا دد  يفددن يف  ل يجمل  الو ددو والددة   
للددن مددن يفقدد م الرتمجددة   " وهيدد   وويفيهددي مشددهده ة ددؤاا لي  دد ، واخلردد اب العج لددة 

  شخص ة الارو تتظه  اي اجز الي ك ا هل  يو  ل تشل و الاي ة الي   ة ل
 االجتاه األخالق  : 

دددد  ا  دددد ه ا جوودددد يفي حددددني  يفظهدددد  ا  دددد ه اشخدددد حل ل عصددددة ايدددد اجز حزوج 
وعددد  مقهدد  حدد  ععدددبتت ومددد نظدد ه  ، يخ دد  ال ودد ة الرعددم وج  دد  غددري ةع ددد

 ، وعددد تصدداجمل يف ع دد  ويفدد يب  ل ددو  يفشددوو القدميددة ، يف دد  ا ددو      ى كعاهدد  العدد ي
وتق ل ده وأخ عو الي تيعلر يف   الع عة  ، لو يف ياتو ،  موور ك عيف لارو يفيووي  ى

 تب ح  و ا ك ا ل مووعهم ال  اةني ال جو الش عي وال أة ال  ة ة ل موور ال   
ح   او يفوايح ا   ه ب ال  ئدة ل عصة اي اجز من خ ا يفد   الل تدجمل 

ح دد  أةدد   الل تددجمل ال دد ا حل لقصددة اجوو يف ددة ل  دد  جديفدددة يف دد  اعووددر العدد ا ؛
ةني اعووعني من خ ا مظ ه  اياي  ة وظ هل  والي  ةدو الصد اع الدرايت لان د ا 
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مدددر اخدددو ف    ةدددو ل ة ئودددني او  ودددني تكوددد    دددم الل تدددجمل ل حددد ب في دددة ة يفشدددة 
يف ور ر الق    من خ هل  مع يفشدة ايدد  العد و  ل   ةدة الل تدجمل الدي  ، ع وو

حمدد و  اي ددد ظ يف دد  ه يفوددو وحادددو  ، ا  ؤيفوددو هلدد  ل حالدددة حوعددة يفع ضدده  مددن خددد 
كوددد  حتددد وا القصدددة يفددد   الصددد اع ال    دددي ةدددني الشددد حل وال ددد ب   ، ل طيدددو وم طيدددو
الدد يجملب  ، ايدالددة واش دد لة تالوردد   واجلودد ي  ، وال اعددر واخل دد ا ، ةشددلو  مددزي 
 ت وال وح ن  ب

 
*      *      * 
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 نيالثا بحثامل

  :قصا احلواجز حل ي     ني ي اخلصا ا الية ا اايةال ا ا
 نقرددة مع يددةمددن خدد ا  ، ل الايدد   الل ددي ل قصددةعصددة ايدد اجز د    كددز حدد

  ى مو يفدةعصدوو  وحت ل ،  الادايفة واليه يفة ل القصة ون   ، انر و ميه  الل تجمل
 ، غدددري ميرقدددي والددداعر ، ةعايدددو ميرقدددي والو   ددد ة ت   ددد  ، مدددن الادددىن الرتا دددة
الدري حدح الل تدجمل ل  ، الرتاةر ب الي   ة ووحدة الشدع  ةعر للن يف جد ة يه  

وايل يفدة  ، الد ح يف د  الولة ده الل تدجمل من الع وف أا يفعوودد "و   نق ه  ل ق   
وخ  ددد ي ا ت ددد حل  ، وال   عدددة ال دددو زة ، وال حددددة ال ضددد يف ة والعايددد يفة ، افالدددة

والوددد  جح ةدددني  ، واناةددد حل الوددد ت  الدددد امي ، ك دددجمل ال ع ددديوه ويدددة الرت  ، وا ن دددج م
واخوزاا اشحدا  ل يفدي حمدوي من ال ظد ئه  ، ال اعع ة والش يف يفة وال مزيفة القيعة

وا  وقصدددددد   ل ال ظدددددد ئه الة ن يفددددددة  ، مددددددر  يددددددجمل ال  دددددده الريددددددجمل، اش   دددددد ة
اشية دددة  وا ن وددد ح يف ددد  اشجيددد س ، والرتك دددز يف ددد  القصصددد ة ال ددد ييفة ، وت صددد  ه 
 ، وا دددوعو ا الصددد   اع  يفدددة ، و ةدددو ة غدددة اإليفددد   واإلضدددو   وايدددرف ، اشخددد ي

وت ظ دددددده اإلحدددددد  ب  ، وا  تلدددددد ا  ى لعاددددددة اإليهدددددد   وا نددددددزجملح و  اك الو قددددددي
والدو لم  ، وا دو  ا الود ا ي اهل مد ين والوي د م اإليفقد يفي ، الوي   ة والع فدة اخل   دة
 (1)"وا وخدام ال قر ب ال  ييفة ال امايةت ،  اااجل د ل   و  ئ ة العي

مبعىن أا توصدو ت   د  و وأجدزاؤه ةعايده   م و زم ب القصة  من   هعد الويفُ 
حب   يفل ا عو يفه  أل  أو معىن ك ي ؛وللن اشل  أو العدىن الل دي   ، مر ةعر

يفدجمل أا يفود ف  ف دو  ووعصد يفصهعصةت ف لي  ال  ه يفل ي وحده للي يفعو من
أي أا يفص   م  ن دو و  ، ةدايفة وو ت وهن يفة قصة وه  أا يفل ا ل  ،  ك ط آخ 

                                     
الـدكبور ميـل    ، بدليوغرافيا القصة القصرية جدا باململاة العربيـة السـعودية    /( انظر  1

 .6 داوي،  
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 انيىت نطبقها   ى احلواجز نقرأ ب ايا القصا : (1)ت ايد  
، اليقددد    الزيفيدددة مب ددد   م دددي  ،  " يفيددد ج   دددي يف ددد  م ئددددة الرعدددم الز عدد  

 ، ع دددد  ل ن  ددددي  {هددددره ال  ظددددة العودددد  ك ددددو   }كددددع ب ا تادددد ك   حددددد لددددو 
 ، القرددددددر اخلشددددددا ة الةاوددددددة ل ال ددددددقه  ، ب أت دددددد س ل الةدددددد جملب العشددددددقة وأخددددددر

واجلددد اا الده ندددة  مبددد ية تشددداو لددد ا الاخددد   القدد يم تددد ا مدددن ن اددد ا تهددد  هددد  الشددد حل 
الددري    ددههددرا او دده يفددن الال  دده  ا  ي طددا ةعي يفوددو الق ت ددة مدد ة أخدد ي "

واشخشدد ب  والةدد جملب  جد   ةعددده" الصددق ر حتدد ا  ى  ععددة تيايدح ال ط ةددة والاخدد  
لو دددددو وال اددددد   وال ددددد ف ب ال غ دددددة  ل ا  يمددددد ذا ةعدددددد ر دددددهم الصددددد     ، الشددددد ع ة 
  هلددددرا هددددو هددددي الدددد ة اشوى الددددي أ  ف هدددد   ى مرعددددم مةددددو هددددرا    دددد ق    الوشدددد ةة

الشدددع   ال دددخ ه الدون دددة  مددد  كددد ا أحدددد مدددن أجددددايي هلدددرا تت كيددد  أان نعدددم 
" ف ل  ده هيد  يفهددف  ى تصد يف    هلدرا الشدع    د ق   تتللن اآلا غري ذلا تت
ف دددي ال ح دددة  ، وهددد  طا عدددة الع عدددة ةدددني الشددد حل وال ددد ب ، ايدددد  الددد ئ ر ل قصدددة

وعدددد "كةددده الل تدددجمل ال  ددده الوع دددو افددد ت  ، اشوى مدددن ال  ددده يف فيددد  اللددد ا
وه  ، وال  ه ل القصة م ٍح ذو ي لة  ، الل ين  و  د انعل   تو  ل الداخو 

ا ةددو كةددري ا مدد  يفوددداخو مددر الي لدد ج الددداخ يلدد ت دد   الدد يفي الددري  ،  ر و دد    حم يفددد 
ولليو لد ر ع ئود  يف د  اهلدرجملا أو مد  يفشداو ل  ، يفو ح الع مل  الداخ ي ل شخص ة 

ةدددو هددد  أكددداو الو لدددري ةصددد ب يفددد ا   "هددد  هددد  الشددد حل  ، افوقددد يه ل دددرتاةت والعدددىن 
،  ؤي أيخدددو ل ن  دددي اخلددد ف والق دددو ي طدددا ةعي يفودددو الق ت دددة مددد ة أخددد ي " ت ددد

الصدددق ر  حتددد ا  ى  ععدددة تيايدددح ال ط ةدددة  والاخددد   و  ، حصددد   ل كددد  اشمددد كن
وهلددددرا ندددد ي أا اش ددددا ب الددددي  وعدددد  ل  (2)اشخشدددد ب والةدددد جملب الشدددددددددد ع ة ت"

                                     
 .  24(  انظر / ف  القصة القصرية ،  د/ رجاد رجدي ،   1

ــد صــا        ( يف األدب العر 2 ــدكبور حمم ــم "لل ــاذج من ــم ومن ــم واجتاهات ــ  الســعودي "وفنون ب
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حد  تل ند  القصدة ، والي نش  يفيه  م عه معدني مند  ميدو ايدد  وترد  ، الادايفة 
  ه  ت  ةل مو يفي  

 احلواجز: ةاصر قصا  
 ةدد أا ن ضدح أا يفي  د ه  كد ا هلدد   ة ايد اجزعاو أا نول م يفدن يفي  د  عصد

الو لددة الع ة ددة  كودد اب ك تاهدد  ل  ألددد  واضددح ل  ةدد ا  ا  هدد ب القصددة القصددرية ل
 ، و ايدددد   ، مدددن نوددد ج الو لدددة القصصدددي كددد ل ل ة ، ال دددع ييفة ل هدددره ال ح دددة 

 وال  ةت ،  والا ئة، لشخص ة و ا، وايالة 
 اليكر : -
؛  الددري ُكوادد  مددن أج ددو القصددة ، والدد ئ ر  اهلدددف اش دد ساليك  ر   دعددتُ  -

كود  يُف دو جمّل الوعودو ل   ، ح   توايدون العدرة الدي يفصدو  ل هد  القد    ل اليه يفدة
ول الع عدددة ةدددني اشكدددخ ص ل   ددد ا  ى ال  ئددددة الدددي يف يفدددد  ، وأحدددداله ه  ت   ددد  

وأوا ، وفلددددد ة ايددددد اجز واضددددد ة مدددددن ةدايفدددددة القصدددددة ،   هل  ل قددددد   الل تدددددجمل  يفصددددد
وهدددي  ؤيفدددة  وددد ح ، وهدددي ال ؤيفدددة ايايددد  يفة ل ع عدددة ةدددني الشددد حل وال ددد ب  ؛ دددر  ه 

والي    ، ك ية ل    الق   ة من اعوور الع ا ل اليرقة الع ة ة ل الع مل الع ا
والدري ظهد  ، اآلخد  ال د ا أيف دم  دااه   د ي  ح د س العد ا مب كدجمل الديق    ا  

 ت يف   ل  ا الل تجمل ن  ةة يفن ةر ه  "  ق  هلرا الشع   الدون ة "
دد احل    :  -   مدد  يفلدد ا يفادد  ة يفددن م ضدد ع يفدد مٍّ م تّددجمل ةيدد    يف دد  وعدد ئر يائو 

ح ددددد  يفادددددنّي الصددددد اع ة يهددددد  وةدددددني كخصددددد  ب القصدددددة  ، وأفعددددد ا ت  دددددد الشخصددددد ة
،  )اشان( وعدد يفلد ا حدة  ةدد ، دا  يف د يوا اشحدويفاير الل تجمل أةرد     ، اشخ ي

كود  -كهدره القصدة   -وعد ريت يف   ل  ا  اٍو يفُقّدم الع  مد ب   ئدة ك  ّدة أو مدزّأة
وهدددي  ك ددده وعدددر  تو قدددو وحددددة ايدددد  يفيددددم  يف دددجمل الل تدددجمل يفدددن يفدددّدة أ دددئ ة؛

ويفظددو ايددد  مو يفددة مددن ال عدد ئر اجلزئ ددة  ايددد   وأيفددن وعددر  ومدد  وعددر  ولدد ذا 
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ومددددن  ، مددددن اي دددد ة ما كدددد ةوعددددد حددددح الل تددددجمل ل ا و ايدددد   ايددددد   ، ةالرتاةردددد
  ت  وةشلو غري ما ك  من   ةة اآلخ يفن ، الوج  ب الشخص ة

 : ل ح   القصص   ةصران أساس ان  ةاصر احل   : -

ويفلدددد ا مع دددد   ،  مو يفددددة  اشحدددددا  ال تارددددة  مي  دددد : احلبك    ا أا العق       -1
  ، ايالة ه  وحدع 

ُ
 و رّياب الي حدل  ل ةدايفة ايالة وهن يفوهد ؛و   له  مر ال

ويفقددددة عصدددة  ،  ح ددد  يفدددؤيي ذلدددا  ى فهوهددد  وو ددد هل  ل قددد    ةصددد  ة واضددد ة
-هي اإلح  س الدون ة  الري كع  ةو الارو  -كو     ه  الل تجمل -اي اجز 

واليدد ت  يفددن يفقددد الق  نددة وال   عددة ةددني الشدد حل  -يفيدددم  وطئدد  عدمددو أ   ال دد ب 
وظه ب ل ا تا كدو مدن مظد ه  الزخ فدة واليقد   واشلد اا الدي تد حي اجلد  وال  ب 

الشددددد عي الدددددري ا دددددو  يه ال ددددد ب حددددد  جعدددددو الددددد اوي يف وشدددددع  الدون دددددة الددددد غم مدددددن 
 ت يف وعريوا حاي  تي  ل قرف ا     هاة ل ع  ةي  ، ا وع  عم ياي  تي  وت الي  وأل اني  

  شحددددددددداف ،  مددددددددن يفي  دددددددد  عصددددددددة ايدددددددد اجز يفيصدددددددد  أ دددددددد ساملع          : -2
فد ا مل  ، آخ هد خدمة العىن من أوا القصة  ى  يفجمل أا تعوو يف   بوالشخص  
وعددد ح دد  أحدددا  وكخصدد  ب  ،  يف دد  ايددد  يخدد    كدد ا العددىن  ت عددو ذلددا

ايدد اجز ل خدمددة معددىن القصددة ؛ حدد  يفوددو ألدد  الددي  ووضددح غدد   الل تددجمل مددن 
 عصووت 

وال فدد  ل يظدد   "لدد ر  ددة حددد  موردد   ام ل عصددة "ايدد اجز" يف دد  الي دد  
 ا الادددددديفو يفدددددن هدددددرا الي ددددد  يفووةدددددو ل اهووددددد م  ، العددددد وف ل القصدددددة الوق  ديفدددددة 

 ، الل تدددددجمل ال اعددددده اجلزئ دددددة الدددددي ت جددددد  اشح  ددددد ر الداخ  دددددة  وت  دددددد خ ج عددددد 
   (1)وكرلا ا هوو م ال ع ئر اهل مش ة ت"
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 : الب ئا -

ونعددددىن  دددد  مو يفددددة القدددد ي  ، تلدددد ا العيصدددد  ال دددد ئد ل ةعددددر القصدددد   عددددد
وتدددددؤل  ل تصددددد ف تو ل اي ددددد ة  ، والر  ئدددددة الدددددي حتددددد ت ال ددددد ي  ، والع امدددددو الة ةودددددة 

فعقدددة عصددة  ، ل ا ئددة الدددو  اشكددر  ة ايدد اجزول عصدد،  (1)وت جههدد  وجهددة مع يددة
وهدره هدي القايد ة الدي أ اي  - ة ئدة الشد حل وة ئدة ال د ب-اي اجز ع ئوة يف   الا ئدة 

وعدددد  حدددح  ، ف لشددد حل كددد حل وال ددد ب غددد ب أا يفةريهددد  الل تدددجمل وةدددىن يف  هددد  عصدددوو 
القدد ص ل   ددم معدد مل الا ئددة ؛ ح دد    ددم  دد  ة واضدد ة لعدد مل الا ئددة الع ة ددة ومعدد مل 

ل ا دوار ا كخصدد ة  حكود  حدد  ، وعددد كواهد  ة  دة  دده ة  واضد ة  ، الا ئدة ال  ة دة 
 ى  ة"وا دور ع أا اد ج مدن الرات د،   يف    تص يف  م  يفددو  ل ذاتدو وعد ، الارو 

ال شدو ل الول ده و  ، وج د ل الع عدة مدر اآلخد  ال د ا تالي  ال  مة ةال ض يف 
 ، ة ايفدر يوا أا تيظد   ى ال د ت  ةمر حاي  ة ال ية  ع و ي  ذا أ يب الوعة الل م 

 (2)"حقو م  ت يفد اليق يت
عصدددة ايددد اجز عصدددوو ةزمددد ا وملددد ا حُمدددّدييفن ؛إلضددد    اي ددد ة  وعدددد  ةدددت ك تدددجمل

 تارددددة  ، كودددد  الوددددزم ةعدددد ياب وتق ل دددد ة ئوددددو الددددي جدددد   ميهدددد    ، وال اعع دددة يف  هدددد 
ُ
و ال

كوددد   ددد   يفددد ياب وتق ل دددد الا ئدددة الدددي جددد ب   ، العصددد  واللددد ا الدددري نشددد  ف دددو 
حّد  يفع هد   ؛ش  عدح  تل ا عصدوو أعد ب مد  يفلد ا ل  اعدر ال ؛أحدا  القصة ف ه 

الل تدجمل مظد ه  الزخ فدة  واليقد   واشلد اا ك هد  الدي  فقدد أظهد  ، ل وصديفو  ع ة ة  
ايدددد  مدددن  اويفدددة   ددد  ف لل تدددجمل ، تددد حي اجلددد  الشددد عي الدددري ا دددو  يه هدددؤ   

الع ا حني يفيظ   ى ح  ة ال  ب  من ح  ة ال  ي ا  حمدي  و    م ع    ، واحدة فقت
أو يفدد م واحددد مددن  ، ةعوددو واحددد فقددت هلددره الشخصدد ة  اكو دد فقصددة ايدد اجز ، 
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تمدن هيد  تُعددل الا ئدة الدي  د  س ومبعىن أيحل م عه واحد فقت من م اع ه   ، أجملمه 
مدددددن  مددددد ا  ، هدددددي اش دددد س ل العودددددو، الشخصدددد  ب ح  عددددد  ف هددددد  ضددددون القّصدددددة

 وجّ  يف مت ، ومل ا

 الشخص ات:
ا او  ددددة وتددددؤيي أيوا    ، تقدددد م الشخصدددد  ب ةدددددو  ف يفددددو ل حت يفددددا اشحدددددا 

وميلددن ال عدد ف ل القصددة الد و ددة  ، خ هلدد  ل الوردد   الددد امي ل قصددة  ددهم مددنت
   يف   ن يفني من هره الشخص  ب نا يه  ل اآليت

 شخص ات ر   ا :
وهددي العددرة يفددن يفقدددة  ، وك ندد  كخصدد ة الارددو اف  يفددة أ دد س عصددة ايدد اجز

من خ ا   د م اعه الارو مير يخ لو  وال ا دة لور   ال عه وتواعو ، القصة 
و ؤيفوو لظد ه  ايايد  ة ال ييفدة الدي تدر  ، وج   و يف   م ئدة الرع م ، هرا الرعم 
والدددي أةددد  ب أ مدددة الارددو الي  ددد ة الل ميدددة ل ايددد اجز ا جوو يف دددة  ،  هاددة اللددد ا 

 الويددد ف  والظددد ه ة ل ، وال ا دددخة ميدددر أمدددد ط يفدددو  ، والةق ف دددة والي  ددد ة وايايددد  يفة
ا فعدد ا هددره اليج ددة مددن فدد حل  والوايدد ي ةددني الشدد حل وال دد ب ومددن خدد ا  دد خوو  "

ا فعددددد ا ال يفدددددو والشددددد ك  وال جدددددو الووةددددد ا  ، ا فعددددد ا اآل ب الي   ددددد ة  ،  أ دددددي 
وهيدد  يفظهدد  م كددجمل "  ال اعدده أمدد مي اةو دد موو  الخ ييفددة ت ا فعدد ين مددن هيدد  حدد   

وتظه  ال   عة  ،   ا الو  حل من وجهة  نظ هنق  الشخص ة الع ة ة   ا  اآلخ  ال
 توالي جع   الارو يفشع  الدون ة  ، الي تشلو أ  س ال ؤيفة لدي الل تجمل 

 ت   ميلن هلم أا يفلروا ل ال ن و  ، تو  ك كةريا  اي اجز أهن   كخص  بوال حظ ل 
 شخص ات اثنويا : 

ف لشخصدد ة ل  ، جوودد يفي ا ل  طدد   الة ن يفددة  كخصدد  ب عصددة ايدد اجز تدددو 
فوو لددد أحدددا  الشخصدد ة كودد   ، وتدددو  ل ف لددو  ، عصددوو تياددر مددن  طدد   الشدد حل 
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وتلشدده "يفددن الشدد يف  الداخ  ددة  ، يفوايددح مددن و دد و جلدد  الشدد حل ل ةدد ي ال دد ب 
هدرا  ، ميةو ك ية من اعوودر العد ا ل هدره اليرقدة مدن العد مل    الي  و ح من ذج  

ت ددددددددا اي دددددددد ة ، ا أمدددددددد م مظدددددددد ه  اي دددددددد ة ال  ة ددددددددة ماهدددددددد     الددددددددري يفقدددددددده اليودددددددد ذج
حددو  يفدديق و ا كدد ا الل تددجمل  كددز يف دد  كخصدد ة الارددو)ال اوي (ف ددم (1)الو و ددةت"

مند ذج ال ود ة الايد ئعة ل الي ج دع  خ  ة كخص ة ال أة  ، الشخص  ب الة ن يفة
ددمنيف دد  ل دد نو  دد  ة  هلددره ال ودد ة وعددد عدددم ليدد  الل تددجمل  ، اعووددر ال دد ا    هلددرا  ذج 
 ، اةعوهد  حد  ععددب  ، يفق ا  " ف  العني يفيددم  يخ د ح   ، ا الاي  ع م د  

ل ندددا ال ايدددو ريت  ى هيددد  تت ونددد ر جديفدددد ل هدددره ال ح دددة ، ف دددو هن  ةي  دددجي 
وانوقددو  ى  ، مث أكوددو و دده مظه هدد  اخلدد  جي وح ك عدد  و ددلي ع   الق  دد ة   "

 ةتصددو اش مددوهيدد   ، مددن الدد أة ال  ة ددة و دده م ع ددو ح  هلدد  م عدده ال جددو الشدد عي
  ل اي  ع  نيايد  مووة  ل من ذج ويفع   ا  تا ك يف  ، أوجه  وعووه 

والددد اوي الايددد ئر  ، الايددد  ع ل اعوودددر ال ددد ا موودددة  ل ت دددا ال وددد ة ال  ة دددة  "
ومبعدىن آخد  ضد  ع ال د ا ل ةد ي  ، الري يفا   يفدن الددف  ل ةد ي الو دو والدة  

حد اجز تووةدو  ، ة يهود  حد اجز ع ئودة ،   د بوض  ع الشد عي ل ةد ي ال ، ال  ب 
ومدن هيد  جد   يفيد اا القصدة  (2)ت"ل الديفن وال  ة والولد يفن الي  دي  وا جوود يفي 

 اي اجز لريةت الايو ا  وافو ي العي اا ت 
يفدددد ية  مدددد  تلدددد ا كخصدددد  ب القصددددة واعع ّددددة وم جدددد ية ل اي دددد ة  األش    خا :

وهلدرا ك ند  كخصد  ب  ،   لعدّدة أةعد ي يفع ضده  الل تدجمل وتعد   وفق د ، ايق ق ة
 تص يفه  ل كو مل ا و م ات ، عصة اي اجز من واعر اي  ة 
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 ، يفوّم من خ لو تص يف  ايد  الري تددو  ح لدو القصدة األس وب اليين: -
 ، يفا  ة يفدن تصد يف  أو و ده وه  ، ه  ال  ي   اشوا ، ويفو له من ل لة يفي   

وهدد  اف يلددة أو   وايدد ا ت احودد ا  القصددة يف  ددو  دد ج مددن نردد حل هددره الو ددّو ةويفدددم 
مايدو ا  ومدن خ لدو يفوعد ف الل تدجمل يف د  ، الل م الدري يفددو  ةدني الشخصد  ب

مج عهددد   ، كوددد  يفدددوّم مدددن خ لدددو تقددددم الشخصددد  ب الخو  دددة واشحددددا   ، القصدددة
فقددت مدد ي  طدد ا  أو  يفيددة  ول  دد  ،   ةصدد  ة مة ل ددة ف يف ددة أية  ددتوعدد وا لولددّ ا يفودد   

 ل قصةت

فقد   ي الل تجمل عصوو من ةدايفوه   ى هن يفوه  يف   ل  نو فقدت ةدايفدة مدن أوا 
مث و دده ال ئدددة  ، يفادد  ة ل القصددة  " يفيددد ج   ددي يف دد  م ئدددة الرعددم الز عدد   ت"

والةددد جملب والقردددر اخلشدددا ة  وو ددده الرعدددم ؛مث يفظهددد  الل تدددجمل يفقددددة عصدددوو  ددد يا 
حل "هددد  هدددد  الشددد حل تت" ح ددد  تادددددأ عصدددوو ويفقدددده القددد    يف دددد  حبديفةدددو يفدددن الشدددد  

ويف دددوو  القددد ص ل  ددد ي عصدددوو يف ددد  ل ددد نو فقدددت يوا أي  تددددخو مدددن  ، حم  هددد 
يفوجدددو حنددد  ا خوصددد   ل الشدددهد والرتك دددز ل   دددم هدددرا الالشخصددد  ب الدددي  مسهددد  ت

وةددد  مددن تواددر تردد   الشخصدد ة  ، يف دد  كخصدد ة واحدددة ل مشددهد واحددد ، ال دد ي
ف يقدددددو الو   ددددد و الدع قدددددة ويف ظ هددددد  ل  لو دددددد  يفيهددددد  ل يظددددد ب حمدددددديةتيفدددددوم ا

وعد حح الل تجمل ل ا وةو   أ د  ب ال د ي  ، هره الشخص ة اللشه يفن طا عة
مو ع دد  يفيددد ال  ظد ب الصددرييفة ل ح  تددو والددي وظ هدد   ، موقوصد  كخصدد ة الارددو 

   ل اللشه يفن طا عة هره الشخص ة  ت 

 ،  ددددد    ةدددددو عصدددددة ايددددد اجز ميوددددد   ا ن ددددد  ب الدددددري:  الي     ين األس      وبا 
فقدددد و ددده الصددد   ال ي دددة  ، ف  ددد  ب الل تدددجمل أيا  ائدددر ، وال ددده لة  ،وال كددد عة
 ، وأتقدددددن اخو ددددد   اشل ددددد ظ واجلودددددو والعاددددد  اب ، ويفدددددر اشخ  دددددة اجل حندددددة ، ف جددددد ي 

؛ح دد   ا الددداخ ي ةددني الارددو ون  ددو  وأح ددن ا ددوخدام ال دد ي ا ن عدد ي وايدد ا 
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أو تدخدايدر لدهد  يفدعد ضدهدد  الدلد تددجمل  ، دا  الدودي تدقد م ةدهد  كدخدصد د ب الدقدصدةاشحد
و يفد   الدلد تدجمل أا يفدود ّخد  الد دهد لددة و الدخدّ ددة و الد ضدد ح فددي  ، ةد د دودو و أ د د ةدو

 ، حددد  كددد ا لدددو ألددد  كادددري ل الدددي  ؛  ح دددني يف دددي ح دددنيوهدددرا مددد  فع دددو  أ د د ةددددوت
 ب الل تدددجمل مدددن ضدددون أيواب القددد ص الدددي يفدددر  ددد  يفدددن  ؤيفودددو ل لددد ة فلددد ا أ ددد 

 ، و تع مو معه  ةشلو انوخ ا  ، و ة ت    و   رية  كز الل تجمل يف  ه   عصوو ت
 ، كو   مز ل وديفية الي  و ا ل   اا مدن الايد    الاهد  ،  وال ةر   ، ك لاي   

 س الدداخ ي و تلةده وهي ت    و مقصد ية ؛ عصدد  د  الل تدجمل    د د اإلح د
ف يو مددة  ال  نددة الددي تايددر حصدد  وه  مددن الخ  دد ب يف دد   أس  ، الشددع   ال  ةددة 

 وم   ى ذلا ت ، واشض ا  اي ية  ، وومع طه ال    ، ال اوي 
وعدد حدح الل تدجمل  ، يفيصد  ا لدو يو ه  ل   دم ل حدة عصدة ايد اجز  ال  ةوتاق  

ويفا د  الرتك دز  ى حدد أندو  ، يفا  اتدو ومج دو وتلة ه  ، ل اخو    أل  ظو  وتيو قه  
 ، أو ميلددن أا يف ددوادا  دد  غريهدد  ،  ددوخدم ل ظددة واحدددة ميلددن ا  ددو ي   يفيهدد يف  

 ، كودد  هدد  الشدد ا ل الشددع   ، وهلدد  يو هدد    مدد  ، فلددو ل ظددة  ةددد أا تلدد ا م ح ددة
وحدددد  يف  دددد  اليظدددد  ل عصددددة "ايدددد اجز" أا ل ددددة الل تددددجمل حتوددددو ي جددددة يف ل ددددة مددددن 

مةددو ع لددو  "هددره الديفيددة   و دده يفددن   ، وتودد ه  يفيددده ال  ددة ال ح ددة  ، ولة دده ال
ذلا م  يفقدر مايدجعي  ، لليه  ا ية  ، ويوية مةو ن    الش حل ، ك فة  الدا 

" فقدددد ج ددددب ال  دددة  اش مدددة الداخ  دددة ل اردددو مدددن خددد ا الشدددهد الددد حي  حقددد  
 ، الاشدددر ل  ايددد  ة ال  ة دددة  مل دددا ب اش مدددة يا  مو دددر الد لدددة يف ددد  ال جدددو الددد يي

 ف لروية الق ت ة  عاي  مايجر الارو ت
ومدددن أهدددم  ، ويف دددوخدم  القددد ص ايددد ا  الدددداخ ي لولة ددده الشدددهد اخلددد  جي  

مشدد هد القصددة وأيعهدد  مشددهد ال جددو الشدد عي ونظ تددو ل ودد أة  ال  ة ددة ؛ ح دد  ت ت ددر 
ضدد  ع ال ودد ة  حددني يف  ددم الل تددجمل  دد  ة ، وتوصدد يفد أ مددة الايدد  ع ، نددرة ا  تادد ك 

 تال  ة ة ل اعوور ال  ا
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فقدد ،  ويفا  ة يفدن ك ودة  كة د  معد ين الدي  اشيا ومايدو ن ةوان القصا :ا 
العيدد اا مايددد مني هددرا علددر يفف لددد  أي حددد  ، ل ك وددة واحدددة جدد   يفيدد اا الددي 

ايددد اجز " ؛ح ددد  يفددد حي يفيددد اا القصدددة الد لدددة ال كزيفدددة الدددي    "انر ع ددد   القصدددة
م يفيدد اا  وعدد عدد ،  فقدد جدد   امس د  اوصدد  ا مو دو   القصدد ، الدي  كلددو  يف ايدي  دد 
وةدددرلا يف دددو   القددد    يف ددد   ، ا ل نواددد ها مةدددري   فلددد ، القدمدددة ةددددو هيددد  القصدددة 
أم  ، لع فة مقصد الل تجمل من ايد اجز أهدي حد اجز ييفدن أم ل دة أم وطدن ، الو ةعة

 اخو د   العيد ااالقد ص يُفدين  وعدد ، ح اجز ن   ة واجوو يف ة وحاي  يفة واعوصد ييفة 
اليقد ي  هويفعدد ، ا أي خ و ل العيد اا يفديعلر ألد ه ل القصدةمد ك   أ ، يفي يفة ف ئقة

    يفش ه الي  القصصيتيف ا  
ح دد  أةدد   ةرايفددة  ، فقددد  دد   الل تددجمل ل عصددوو ال اعددر ال يفدد  إلن دد ا الشدد حل

ضدد  ط  ع ددو  وكةدد ة مدد  يفعووددو ةداخ ددو مددن ، حجددم مع انتددو الي  دد ة وا جوو يف ددة
"ف لقصدددة تعدددر يفدددن  ؤيفدددة حايددد  يفة ل ع عدددة ةدددني الشددد حل    تملوئا ددد ، اموددد ت    ،   ع ق ددد

ح قة ل     ة  من اشيفو ا اشية ة ال  ييفة  الي يفي د   دره ال د لة   ، وال  ب 
ميدددر أا كودددجمل ت ف دددو ايلددد م   وايفودددو الشدددهرية " يفصددد    مدددن الشددد حل " كو صددد ة 

وميددر أا أ ددد   الر ددجمل  دد    ،   ل ا يفددر ط لا ددلوج ةوددو الشخصدد ة ح يودد  كدد ا 
 وايفودددددو الشدددددهرية " م  دددددم  اهلجددددد ة  ى الشدددددو ا " الدددددي ا دددددوقرا  اهووددددد م اليقددددد ي 

وغريهددد  مدددن اشيفوددد ا  فايددد  يفدددن  وايفدددة  ددد  و ا ف ددد   " أ ددد اب " ، والهوودددني 
حددد وا  (1)الشددد حل وال ددد ب ت " ةدددني اإلةدايف دددة اللةدددرية الدددي يف جلددد   طا عدددة الع عدددة

 ؛ ح د  ف د ي  أحدداله  ، ق ص أا يف وقصي أحدا  القصة من مج در ج اناهد  ال
وهد  مند ذج  ، م ئددة ل مرعدم مدن مرد يفم ال د ب ةدأب القصة ا  س الاردو يف د 

                                     
 . 372فنونم  واجتاهاتم ومناذج منم،  و( يف األدب  العرب  السعودي "  1
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ول ن ودو أا  ، اح د   د  يف  دو ال  ظد ب أيفود     ، إلن  ا الش حل الش يف  الدون ة 
 ددر ييفل  اتددو تشددع ك يفددوخ   مددن مع انتددو الي  دد ة يفددن ط يفددو ج   ددو ل مرعددم مج

وةعد م و  وعد  لد ر القصدري ت قدد  مج در مد   ، ل ة د غ ا  ، الش حل و ائ وو 
حددد  يفودددو لديفدددو اإلح ددد س  ، لليدددو فشدددو ل  ا نددددم ج مدددر اشمددد  ، ح لدددو  معددد ا 

ف عن من  يفن لدو  الددخ ا  ى  ، و اي من ض رو الي  ي ، اإلحا ط و ا كوئ ب 
وعد   يوا أا يفشدع  أا يف جدو اخلردد ب ،  و طددة و حدو ح د  أوععدو ل، هدرا اللد ا
و  مي ددا   ا  هددرا ايصدد   غددري ت ييفددد  ، معددرا هلددم يفددن مع انتددو ، ح لددو جلو ددر مددن

 ييف ئو العج   ت 
 هنايا  قصا احلواجز : 

فقدد عردر ك تدجمل القصدة ك مدو عادو ، هن يفة  عصة اي اجز م و حة أمد م الو قدي 
لد ذا ةق د  وح ددا هيد    ط حد  ال دؤاا وأخدرب  م  أتعر ال حدة تت أا يفووو  "

 ، ك نددد  ل مددد اجهي مشعدددة او جدددة   ، فو ددد  الاددد ب   ، م وددد ح غددد في و دددعدب 
أخدددرع   ل  دددد ي  ومنددد  ا دددو  احل تت ل الصدددا ح يفددد ويين  الشددد حل  ى الل دددن 

 "  الر ئ  تت
دددد  ةاددددداجملب جديفدددددة   ، وةقددددي أا نقدددد ا   ا اليهدددد جملب ال و حددددة تعرددددي  ح    

ا ن فواقدد   ، فهددي ترتكيدد  مددر كددم مددن الو دد ؤ ب  ، صددير ميددو يفودد   عصصدد    جديفددد 
ف صددير  ، وحتو ددو يفددجمل   كودد ا الددي   ، ت ددوةري الو قددي، القصددة ح ددة ل اشذهدد ا 
 (1)اخل  ة كو  يفشوهي ت 

                                     
ة الســعودية ،  قــم العناصــر الفنيــة يف القصــة القصــرية جــدا يف اململاــة العربيــ/ ( انظــر 1

ماجسبري ،  وداد بنت فحيمان مطريان مدارك الذبيان  ؛ إجرا  مأ اء أبو باـر. جامعـة   

  .212، م .2015 -هـ 1437كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،  212طيدة ،  
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والقدد ص ، ومق دددة ةق ايفددد ال ددن  ى حددد كاددري  ، والقصددة ل مو هدد  موو  ددلة 
فصدد   كددو كددي  ،   ا واعع  ددوتصدد يف ه  تصدد يف    ،  هده مشددو ةددت  ، حددح ل يف ضدده  

 تا ة ري الصا ة الي ه  ف ه ومل يفول ه أا يفصا  أحد  ، يف   الشلو الري  آه ف و 
 ، وملددد ا ، مدددن  مددد االقصدددة القصدددرية ك فدددة يفي  ددد  "ايددد اجز"   ف  ل اتدددفقدددد 
يفددددن القصددددة ومدددد  مي زهدددد   ، مددددر  مل ن ددددة ا ددددو ي   الل تددددجمل يفددددن أحددددده  ، وم ضدددد ع

 و ة ل ة و حب   ، واخو    ال  ياب  ،  كز يف   أ   ب ال  ي ه ر يف ة أا ك تاال
ف هددد  يفي  ددد  ب تكوددد  تددد اف  اللة دددة  القصدددة  ى القددد    ملعدددو يفددددي مدددن الل وددد ب

 والود ج لا  غ اليه يفةت ، أخ ي مةو   الوش يفو 
وللدن الق  دو هدم مدن  ، و ةدت الشد هدوكةريوا هم الريفن مي ل ا ذاكد ة ةصد يفة 

ومدددديهم ك تدددجمل عصددددة  و  دددد ده  يف ددد  الددد  حل  ، ور ر مبهددد  ة نقددددو ت دددا الصددد  يف ددد
 ت اي اجز

 اأهم خصا صها ما ي  :امن أهم ما امتازت به قصا احلواجز 
وهدددي فلددد ة  ح ددد س الشددد عي  ، فلددد ة واحددددة   تايدددوي ح ددد   الوني     : -

 ، وهدددي كخصددد ة الددد اوي الاردددو الددد ئ ر  وكخصددد ة أ   ددد ة ، ةدون ودددو  ددد ه ال ددد ا
و ا مل ت ضدد ه  القصددة  ، وهدد   فددر الشدد عي  أ ددو أمدد م ال دد ا  فة  هلدددف واحددد ضد 

؛  دف أا يفصدجمل الل تدجمل مج در  ةدايف تدو ل هددف واحدد يوا أا ةشلو ما ك  
 يفاوعد يفيوت 

،  ةشدلٍو ما كد   ى هددف القصدة وماو  هد القد ص  ت جوح    التكث ف: -
د مددن ايدد اجز والوخدد  ب " ايدد اجز" وهدد  يفيدد اا يدد ي العديفدد يفي اهندد مددن خدد ا 

حددد اجز  ، حددد اجز ال  دددة  ، حددد اجز الدددديفن ، حددد اجز الةق فدددة  ، حددد اجز  اعوودددر 
 فقدد أكةد  ، اياي  ة تت حني يفق ا  " حزن  ل   اجز تت ايد اجز تتايد اجز تت"

وميهددددد  " ضددددد ل   الل تدددددجمل ف هددددد  مدددددن اجلودددددو القصدددددرية ذاب الدددددد  ب اللةدددددرية
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ال اعدر ’’الي تصد   ‘‘   اجلوو ال    ة الدع قةوتعوود يف وتل  ب من الداخو " 
والل تدجمل يفصد    ، الداخ ي واخل  جي ةر يفقة عوو يفيص  الزمن وت   و ايد اي 

 تالل تجمل الوقن ل ن اللو ةة القصص ة لي  هرا ال عه ة  ة 
 

*      *      * 
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 :اخلامتــــــة

 ؤيفددددة  خدددد ا  مددددن ايدددد اجزعصددددة   بت لددددم نظدددد ة اوصدددد ة ومقوايدددداة  ى ا  هدددد
ح دني يف دي ، من أهم كو ب القصة القصرية ل الو لة الع ة ة ال دع ييفة  ، ك تجمل
 تح ني

ف ة  ا  بح   ال اه    اا م  ن الةت  ا يت ال    توص  ض  ل ه  ان   تط أ أن لة  ض بعً   
 أييت : 
ةددني الشدد حل  اهل يفددة ايايدد  يفة "ايدد اجز"ح ددني  انعشدد  عصددة ح ددني يف ددي -1

واكو دد   ، ل تددجمل ة  دده اللدد ا ايفوادد  ه أحددد حمدد و  القصددةوال دد ب؛ ح دد  ةدددأ ال
 ال  ي يف   ل  نو يفن كخص  ب عصوو ت

،  ميةو الق ص ال ع يي ح ني يف ي ح ني   ةة عصص ة مةرية ل هوو م -2
الدي  دد ب ل مو يفد ب ، أكة  من نصه ع ا أةدع خ لو العديفد من القص  

 صصيت ح  يفدا يف   يفشقو للو ةة هرا ال ن الق، عصص و

 ، القايد جمل ا جوو يف دة عصصو القصدريةح ني يف ي ح ني ل معظم يفع    -3
أةر لددو يائودد  الا دد  يفددن ايق قددة مددن خدد ا  و ، مددن يفوددو الو دد   الدد اععي مير ق دد 

 تت  م اف ال اعر ا ردامهم

 ، القصصدي   ؤيفودو العو قدة ل نصدهل ل تدجمل  عصدة "ايد اجز " أهم م  مي دز -4
وجد ال  ظة العرة الدي   ميلدن ا دواداهل  ف ، ل   يه    ظوأل –ةعي يفة  –وانوق ؤه 

 ت مشهده القصصي  ل  قو   ؛مب  ية غريه 

وموعدد طه مددر مددن  ، ن دد ين موو ددز ح ددني يف ددي ح ددني ك تددجمل ذو طدد ةر  -5
الدد اععي ل  يالو دد   ا جوودد يفمددن خدد ا انوو ئددو  ى  ، والع مددة  ح لددو مددن الا ددر  

 الا ئةت وكع  ه  ملل  رابحر ال القصة القصرية من خ ا

 ، ميهدد  اإليفدد    ، ا ددوخدم الل تددجمل تقي دد ب مع يددة لعدد   عصددوو ايدد اجز  -6
والدددخ ا  ى م ضدد ع  ، والولة دده ، و ةرددو الشدد هد اخل  ج ددة، وايدد ا  الددداخ ي 



 

 
304 

 " قصة احلواجي حلسا عل  حسا أمنوذجا" دياجتاهاد القصة القصرية يف األدب السعو

 حممد بدويد. عدري عددالصادق 

 

 القصة ما ك ة يوا مقدمة أو  ه دت

   أهند  مل   ،عصة ايد اجز ل مو هد  مدن  وافدد اي د ة ا جوو يف دة والةق ف دة   -7
 خ  ة مر اخو    اخل  ة ت  ، تصو  ى م ح ة الياي   وال و ي اليش ي ل اشيا  

تظدددو مشدددل ة الدون دددة والشدددع   العجدددز  ددد ه ال ددد ب مدددن الشددد حل مشدددل ة  -8
 مة و  تر حل هل  الل تجمل ت  ، يفع جله  اشيا  كع ا ونة ا ل أيفو هلم  ، ع ئوة 

،  ؤيفدددة الشددد حل ل  ددد ب ،  دددني ي دددني يف دددي حايددد اجز عصدددة وايدددح مدددن ت -9
 وع دد ة الديفيددة يف دد  مددن هدد ،  واليظدد ة ال ددر  ة ل وقدددم والدن ددة، والاعددد ايايدد  ي 

ونظدد ة الشدد عي ل ودد أة مبعددىن نظدد ة اعووددر الددرك  ي الشدد عي ل ودد أة و ا   ، خ  جهدد  
 ت هن  اي اجز، ك ن  غ ة ة 

 
*      *      * 

 



 

 

305 
 العربيةجملة العلوم 

 هـ1441 اخلامس واخلمسون ربيع اآلخرالعدد 

 

   :التوصيات

مةددو نودد ج ك تددجمل عصددة ، يفراددر ياخددو الو لددة معظددم نودد ج القصددة القصددرية  -1
ال هدم   ل معد    اللودجمل أو  ، و  يفل ا ل ا داا اشخ ي نصد جمل ميدو ، اي اجز

 فه  حب جة لزيفد من الو  يفر واليش  ت  ، ةعر الؤ  اب 

يود ج  ى  ، ايديف  يفدن نود ج ك تدجمل عصدة ايد اجز ح دني يف دي ح دني  -2
ويف  دددد اإليف ة ددد ب وال ددد ا  ب ل  ، زئ ددد بطدد ح كددد مو ويفددد م يفُعدددىن الو   دد و واجل

 حم ولة لر ح عاي جمل الل تجمل الي انعشه  هرا اليو ج ت

، فددوح عيدد اب أية ددة موخصصددة ليشدد  اشيفودد ا القصصدد ة القصددرية ل ل تددجمل -3
 وغريه من كو ب القصة القصريةت 

مث ،  حدد   هددرا العوددو  يف دد  ؛ وآخدد  ييفدد اان أا ايوددد هلل يف دد  نعوددو وفايدد و 
عودد ية الا دد  الع وددي ا معددة اعوعددة  يف دد  ييفوهدد  هلددرا الا دد  ل زيفددو اجل  الشددل

 ت48/38من خ ا القرتح الا ةي  عم 
 

*      *      * 
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 :املصادر واملراجع

أت يت م دعد ةدن يف دد  ، ا   ه ب ال ي ة ل قصة القصرية ل الو لدة الع ة دة ال دع ييفة -1
 ، الراعددددددددة اشوى، ةريفدددددددددة -لقصدددددددد م اشيا مددددددددن   دددددددددا اب انيي ا /يا  اليشدددددددد  ، لعردددددددد يا

 .هد1415
 – يا  ال لد  العد اط/  ، الددكو   يفدز الدديفن  مس يف دو  ، اشيب وفي ندو ي ا دة ونقدد -2
 مت2013 -هد1434، الق ه ة 

، الددكو   مج دو محدداوي ، ةا   غ اف   القصة القصدرية جددا الو لدة الع ة دة ال دع ييفة  -3
 تم2015، شل كةط/ا

يا  ط/  ، أمددني  ةلدد ي كدد   الدددكو  /، ية ددة ل الو لددة الع ة ددة ال ددع ييفة اي كددة اش -4
 تم1972 ، اشوى ةريوب –الع م ل و يفني 

، القدد ه ة  – يا  ومرد ةر الشدعجملط/  ، حمودد ي ت ود   ، ي ا د ب ل القصدة وال د ح  -5
 م ت1960
نصد ص وي ا دة  ، ةيهشة الق  الدقدصددة الدقدصد دد ة جددددا فددي الو لة الع ة دة ال دع ييف -6

، العددددياا  ،  دددة ال  صدددوم ، 14-اللوددد ب  ، خ لدددد أمحدددد ال   ددده  ، ةا   مرتيفدددة ةا   غ اف دددة 
 ت ه1438 ، 483-484

الراعدددددددة ط/  ،  حمودددددد ي ت ودددددد   ، ي ا دددددد ب ل القصددددددة وال دددددد ح  ، فددددددن القصدددددد   -7
  يتبت ، الق ه ة  –ملواة اآلياب ل را يفة واليش  والو  يفر  ، اليو ذج ة 

يا  ةدن  د ي   ط/، ميص    ة اه م اي  مي ، قصة ل اشيب ال ع يي ايديف  فن ال -8
 م ت 1999/ هد 1420 - الة ن ة ، ال جمل  -ل يش 

 ، القددد ه ة  –ط/ مراعدددة اشح ددد  الصددد يفة  ، ي/  كددد ي  كددددي  ، فدددن القصدددة القصدددرية  -9
 تم 1959، اشوى

، ةددريوب  -واليشدد يا  ةددريوب ل را يفددة  ط/، يت حموددد  يف  دده حددم  ، فددن القصددة  -10
 تم1955
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، القدددد ه ة  -ط/ اهل ئددددة الع مددددة لقصدددد   الةق فددددة ، فددددؤاي عيددددديفو ، فددددن كو ةددددة القصددددة -11
 تم2002

ط/    ، اش دددو ذ الددددكو   /  ح دددني  يف ددد  حمودددد  ، ل اشيب ال دددع يي ايدددديف   -12
 م ت2009-هد 1430، الة ن ة  ، ال جمل  -يا  اليش  الدوي 

وا  ه تدددو ومنددد ذج ميدددو "ل ددددكو   حمودددد  ددد    ل اشيب العددد ا ال دددع يي "وفي ندددو -13
 . م2006- هد 1427،  ال اةعة  ، ح ئو -يا  اشندلر ل يش  والو  يفر ط/، الشيري 

ي/ ح دن ةدن  ، القصة القصدرية ل الو لدة الع ة دة ال دع ييفة خد ا القد ا العشد يفن  -14
 تهد1425،  اشوى، ج  اا  –انيي ج  اا اشيا /ط ، حج ب اي  مي ت مدخو ا اي 

 ، القد ه ة  -ط/ اهل ئدة الصد يفة الع مدة ل لود ب  ، ح ني يف   ح دني ، كاري الق م  -15
 مت1987

-الي كد   ملوادة لايد ا، حمود ةن أا ةل  ةن يفاد الق ي  ال ا ي  ، او   الص  ح  -16
 تم1986 ، ةريوب 

، ط/ ملوادددة ال كدددد  ، ي  ح دددني يف دددي حمودددد  ، م اجعددد ب ل اشيب ال دددع يي  -17
 هد ت1428 ، الة ن ة ، ال جمل 

 ال ايددو مجدد ا الددديفن حموددد ةددن ملدد م تط/ أةدد ، معجددم ل دد ا العدد ب )اةددن ميظدد  (  -18
 ت م2003، الة لةة  ، ةريوب -يا   ي 

، يت يفاددددهللا أةددد  ه ددده  ، اليقدددد اشيا العددد ا اجلديفدددد ل القصدددة وال وايفدددة وال ددد ي  -19
 ت م2000 ، يمشو ،  ميش  اب احت ي اللو ب الع بط/

 ايامع ا : الرسا ض 
ي ا ددة مقدمددة لي ددو ي جددة ال ج ددوري ل ،  دد  ة الارددو ل القصددة القصددرية ال ددع ييفة  -

،  الو لددة الع ة ددة ال ددع ييفة  ، يفاددري ح مددد حموددد الع يفايدد  / يفددداي  ، "اشيب والا غددة واليقددد 
 ت م2014 -ه1435 ، ج معة أم الق ي، ك  ة ال  ة الع ة ة 
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 يفددداي يفاددد العددني ةددن  ، ح ددني القصددرية ظدد ه ة ا غددرتاب ل عصدد  ح ددني يف ددي  -
حب  مقدم كجز  من مور ا ب ايص ا يف   ي جة ال ج وري  ، ح ن ةن يفاد ايو د ال  س

هد / 1427ج معة ال ا يفاد العزيفز  ، ك  ة اآلياب والع  م اإلن  ن ة   ، من ع م ال  ة الع ة ة 
 تم2006

حبددددد   ، الع ة دددددة ال دددددع ييفة  العي  ددددد  ال ي دددددة ل القصدددددة القصدددددرية جددددددا ل الو لدددددة -
 م ت2015هد / 1437 ،  ، ج معة ط اة  ، ك  ة اآلياب والع  م اإلن  ن ة  ، م ج وري 

 اجملالت االصحف  : 
 -  م2010مد يف   2 -هدد  1431مجدد يي اشولدد   17ج يفدة الش حل اشو ت اشحددد  -
 ت 11478http://archive.aawsat.com/default.asp-العدي 

 املصادر ااملراجأ من املواقأ اإللكرتان ا :
-http://archive.aawsat.com/default.aspت 
-https://mawdoo3.com/ 
- http://www.alhayat.com/ 

 

*      *      * 
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Trends of the Short Story in Saudi Literature: 

Al-Hawajiz “the Barriers” by Hussein Ali Hussein as a Model" 

 

Dr. Abir A. Badawy 
Assistant Professor of Literature and Criticism 

Department of Arabic, Azulfi College of Education, Majmaah University,Saudi 

Arabia & College of Islamic and Arabic Studies, Al-Azhar University, Egypt 

 

Abstract: 

The short story is a literary genre that has a significant position in the 

modern Arabic literature in general and in Saudi literature in particular. The 

emergence of the Saudi short story as well as its counterparts in the Arab 

countries was unclear, swinging between originality and modernity. Hussein Ali 

Hussein in the current study is one of the Saudi novelists who could have their 

marks in Saudi storytelling. His work revealed many artistic characteristics of 

stories in addition to his attitude towards philosophical issues imposed by the 

nature of the time. Hussein and others Saudi novelists found in the short story an 

aspiration that fits their abilities and make them create their own works of art in 

the form of short stories. The short story is equal to any other literary work; it 

seeks to reveal the reality of life, age, and man. The aim of the research is to 

identify the direction of the short story in the Saudi literature by Hussein Ali 

Hussein through his story, while highlighting the most important artistic and 

aesthetic characteristics. 

The study adopted the analytical descriptive method that analyzes and 

describes narrative texts in attempt to portray the novelist.  

Key words: Attitudes, the short story, Saudi, Al-Hawajiz “the Barriers” 



 

 

 
 
 
 

 

 

 لبناء املعاجم اللغوية حاسوبية  تقنيات

 من غري الناطقني بها ملتعلمي اللغة

 

 

 

 
 

 عبداهلل بن حييى الفيفيد. 

  معهد تعليم اللغة العربية -التطبيقي علم اللغة قسم 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ري الناطقني بهامن غ لبناء املعاجم اللغوية ملتعلمي اللغةحاسوبية  تقنيات 

 عبداهلل بن حييى الفيفيد. 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  -معهد تعليم اللغة العربية   - التطبيقيعلم اللغة قسم 
  

 هـ1441/ 1/ 4 تاريخ قبول البحث:              هـ 1440/ 9/ 22تاريخ تقديم البحث: 

 

 

 ملخص الدراسة:

ساتدممات اتتدصصاو    تستعرض هذه الورقة جمموعة من التقنيات  ااتواوةية الا      

يف ةنتء اتعتجم اام ثة، وةتلتحم م تلك اتوجاة إىل متعلمي اللغة مان الناتنيقب ةغاهات ،    

ومن هذه التقنيت  حتليل والو  اترار يف يف وايتقتتات اللغو اة الاذع  ساتعم علاف ا ت ات          

ممى قاويف  اتتالزمت  اللغو ة ال   ررتض إ راجات يف اتماخل اتعجمية، إضتفة إىل قيتس 

التالزم الذع  ستعم علف ترتيب اتتالزمت  وفق أهمية اوتعمتهلت، ومن التقنيات   اذلك   

 اتاماخل  شار   شايوعات الا   ساترت  مناات يف  تتةاة      قوائم شايو  اترار ا  وأ وا  قياتس   

اتعجمية الذع  عترب أوتوًت يف اتعتجم ااتووةية  األصول ومنات أ ضًت مستدرج اتعجمية،

الساايتقت  الااذع أضااحف إااامى ر ااتئ     و ااذلك   اات   معااتجم البااال ، وخصوصااًت 

البتاثب يف اتمونت  اللغو ة، وواء أ تنت ممونت  عتمة أم ممونت  تتعلمي اللغاة  وقام   

وعف البتاث يف هذه المراوة إىل رةط تلك التقنيات  ااتواوةية ةصانتعة اتعاتجم اام ثاة      

وأهمياة   اام ثاة،  التقنياة  از  ور التباورا  خصوصًت اتوجاة تتعلمي اللغاة  وللاك رةار   

 صنتعة مامة  صنتعة اتعتجم اللغو ة    االوترت يف منات يف

معجم، تقنيت  اتووةية،   ت  ويتقت ، ماماخل معجمياة،    الكلمت  اترتتاية:

 ممونت  لغو ة، شيو  اترر ا   
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 املقدمة:

ــة       ــا   وا دوا  الل و ـ ــثد ا الوسـ ــور اللـ ــا الد ـ ــان ون مـ ــد اد الثـ اسـ

واحلاسوبية ا إثراء حمدو ا  املعاجم احلد  ة، مع ما صانب ذلك مـا سسـلي    

لعملية سأليف املعجم، وسقر ب املادة املعجميـة مـا املسـد دم املسـدلدا بلـا،      

ى وسـا   وددوا  دـدم   وال زال الثحث العلمي  ظلـر لاـا بـل ال ياـة وا خـر     

ــ  اخلــ اء          ــاما مل ــا د ــربا املل ــاجم م ــا صــاامة املع ــد دن ناع ــ ا الــال، بع ه

وامل دصـل ملــا سســد ر و مـا و ــا وجلــد نـثد ا  مــاز د  ممــ  معجمــي،    

وه ا ال  عين دن صاامة املعاجم دصثحا ُساَجز آليًا باللامـ ، للـا نـ دًا مـا     

ا املعجمــي ا ســاما  دو د ــا رب مرانلــلا سقلــ  إو خ ــوا   ســدة  قــوم بلــ

معدودة، بعد دن ناعا سسد رق ماو  لورًا ورمبا سـاوا ، وتدـاإ إو دمـداد    

نثدة ما املد صصل، وما ذلك مل  سثي  امل ال اسد راإ  ا مة بالللمـا   

الشــا عة ا جممومــة نــثدة مــا الاصــو ، مــع نســاو مــدد الدلــرار وعســب  

لثحـث ا جمـال املعـاجم، بـ  ود لـر      الشيوع بد ة، وه ا بال  ك  ـد  ـجع ا  

جممومة نـثدة مـا املعـاجم املد صصـة دو املوجلـة ل عـا  معياـة م ـ  مدعلمـي          

ــوع مــا املعــاجم داجــة إو االســد ادة مــا       ــابقل ب دهــا، وهــ ا الا الل ــة الا

 الدقايا  احلاسوبية احلد  ة اليت سشرنلا ه ه الدراسة.

 :سؤال الثحث 1

 سـدعملة ا املعا ـة اآلليـة لل ـة العربيـة والـيت      ما هي ا دوا  احلاسوبية امل

خصوصًا سلك املوجلـة للاـابقل    بااء املعاجم الل و ة احلد  ة ا سو ي لاميلا 

  ؟ب د العربية

 مشللة الثحث: 2

لو اسدعرضاا املعاجم العربية املعاصرة فساجد دن دغلثلـا وإن دخـ  ب ـرا    

ام  مـا ا دوا  احلاسـوبية الـيت    ما الدقاية احلد  ة إال دعلا مل سسد د بشل  ن
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محللا الد ور الدقين ا جمـال الصـاامة احلد  ـة للمعـاجم، وخصوصـًا ددوا       

مع ا دوا  بل ه الدعر ف املعا ة اآللية لل ة العربية، وهو ما   ز احلاجة إو 

املوجلة للاابقل ب ـد   املعاجم الل و ة احلد  ة بآلية اسدعماهلا ا صاامة رب لا

 ية.العرب

 ا بار الاظر   3

ما املعلوم دن امللدثة العربية سزخر بالل د ما املعاجم الرتاثية اليت خـدما  

مبـا تو ـو مـا معلومـا  ثر ـة مـا        –وال زالـا   –الثان ل ملـ  مـرا العصـور    

معاعي امل ردا  العربية، للا القلي  مالا فقط موجو ملدعلمي الل ة العربية مـا  

ملعجــم العربــي ا ساســي" ةاملاظمــة العربيــة للرتبيــة  "االاــابقل ب دهــا، ولعــ  

ا ه ا الال رغم  دمو ومدم امدماده  برزُ عدا ا م( 1989وال قافة والعلوم، 

مل  الدقايا  احلاسوبية احلد  ة ا بااء املعاجم، واليت باسا رنيزة دساسـية ا  

 عظرا و ما املعاجم ا جاثية املوجلة للمدعلمل. 

ــا إو  ــو عظرع ــة ال      ول ــابرب بالل  ناجــا  مســدعم  املعجــم، ســاجد دن الا

 ثحث ا ال الب ما ا واعـب الـيت  دقالـا بالسـليقة ا ل دـو نـالا رب والرسـم        

والرتانيــب مــ اًل، وإرــا  رنــز ا د ــو ملــ  دالال  امل ــردا ، ملعرفــة نــدود  

اسدعماهلا دو اندشـاا الـدالال  الـيت  ـد د ـ  مليـو، و ـد  ثحـث ا بعـ           

  الصرفية للم ـردة الـيت  قـ  دو  اـدر اسـدعماهلا، دمـا مـا  ـدعلم ل ـة          املشدقا

فلـو داجـة إو    –وخصوصًا سلك الـيت ددلـف نـ دًا مـا ل دـو ا م       –جد دة 

معجــم  ــوفر لــو معلومــا  دن ــر ســلولة مــا امل ــردا م ليســل  مليــو سعلملــا  

 عرفلـا   واسدعماهلا ب ر قة صحيحة، إذ إعو  د جيل  ن دًا ما ا ساسا  اليت

الاابرب بالل ة، وما ذلك مل  سـثي  امل ـال املشـدقا  الر يسـة للم ـردة م ـ :       

امل رد وامل ا  وا مع ا ا مساء، واملاضي واملضارع وا مر ا ا فعال، نمـا  
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دعــو مــا امل يــد ا معــاجم مدعلمــي الل ــة العاا ــة بالشــيوع ســواء دنــان ذلــك ا  

ســد يد مــا الشــا ع دن ــر مــا غــد الشــا ع  ا ل ــا  دم ا املعــاعي، فــعن املــدعلم  

وخصوصًا ا املسدو ا  ا وو ما سعلمو لل ة، و قاس مل  ذلك ندابة  رح 

املداخ  املعجمية بأل ا   ا عة ُسسلِّ  مل  املدعلم فلم الشرح، نما دن مـدعلم  

الل ة  سد يد ن دًا ما وجود معلوما  نول دبرز ا خ اء الل و ة ا امل ردا  

 ر اخل أ فيلـا، سـواءأ دنـان ذلـك ا رمسلـا دو سصـر  لا دو سرنيثلـا دو        اليت  ل

داللدلا. وما هاا فعن دهم مـا مييـز املعـاجم الل و ـة املوجلـة ملدعلمـي الل ـة مـا         

الاابقل ب دها اندواؤها مل  م   ه ه املعلوما  الل و ة ا ضـافية الـيت وإن   

ا ـدة نـثدة للاـابرب ب دهـا. وال     ناعا بدهية بالاسثة للاابرب بالل ـة إال دن هلـا ف  

 ك دن إثراء املعجم مب ـ  هـ ه املعلومـا   ضـامف ا لـد والو ـا الالزمـل        

لثااء املعجم مما  ؤند مل  دهمية االسد ادة مـا الدقايـا  احلاسـوبية احلد  ـة ا     

 جمال بااء املعاجم. 

(: "ندب دند املعجمـيل املشـلور ا مـام    179هـ،  1418 قول ممر ة

ول: إعاــا مقــدمون ملــ  مصــر نيامــا  لــون املعجــم الــ   ال  ــدم     قــ 1970

بـــأن املعـــاجم  1971مـــام  Zgustaالدعامـــ  معـــو آليـــًا معجمـــًا عا صـــًا. وساثـــأ 

ا نادميية الض مة لا ساشر ور يًا بعـد ذلـك،  ن املعجـم الـور ي مـاجز مـا       

: Landauاسديعاو ما هو خمزن، واخدصار املادة امل زعة  ـد لـ ا بلـا. و قـول     

ما غد املدصور اآلن دن معجمًا نثدًا ميلا دن  صاع اليوم دون دز ا املـادة ا  

ــة إو        ــاجم اليدو  ــا املع ــاجم سدحــول م ــدد  صــاامة املع احلاســوو". وهلــ ا ب

املعاجم احلاسوبية ما  بدا ة  لور احلاسب اآللي، بـ  إن جمـااًل ملميـًا جد ـدًا     

 Computationalبي بـــدد ا الظلـــور تـــا اســـم ملـــم املعجـــم احلاســـو      

Lexicography   ال    عرفـو هـالس ةHanks, 2003       بأعـو ذلـك العلـم الـ )
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 عيد هيللة القواميس الثشر ة لالسد ادة مالا ا دغراض ناسوبية، نما  عرفو 

د ضًا بأعو العلم ال    لدم باسدعمال الدقايا  احلاسوبية لثااء املعاجم ا د دة. 

 Machine-readableسثة دو املعاجم املقروءة آليًا ول ا  لر  معو املعاجم احملو

dictionary  نمــا  لــر  معــو جممومــة مــا ا دوا  والد ثيقــا  احلاســوبية ،

 اليت سللا بااء ه ه املعاجم. 

وعظرًا حلجم العم  اللثد ال    صانب باـاء املعـاجم فـعن هـ ه ا دوا      

مملا ا سـثي  اخدصـار    والد ثيقا  ال زالا سد ور ا حماولة للقيام بأن  دور

ا لد والو ا ما عانية، وسوفد دمل  درجا  الدّ ة ما عانيـة دخـرى، نمـا    

دعلا سسلم ا سوفد مادة معجمية دن ر ممليـة ووا عيـة خصوصـًا ماـدما  دعلـرب      

إذ  (هــ 1418ة ا مر باسدعمال املعجم ما دج  سعلم الل ة، و ؤنـد هـ ا ممـر   

صـر ا ا مـدم اللجـوء إو ا مـع امليـداعي      دن م ر املعجميل العرو املعا  رى

ملادة معـاهلم صـعوبة العمـ  مـا عانيـة، وضـ امة نجـم املـادة مـا عانيـة           

هـ ا العـ ر    ، ودندخرى، مما جيع  الدعام  مع مال ل الللما  دمرًا مسـدحيالً 

مل  عــد مقثــواًل اآلن بعــد اســد دام احلواســيب وإملاعيــة الدعامــ  مــع مال ــل   

نما  شد إو دن دهم ما مييز املعاجم احلد  ة اندواؤها ، سا الللما  واال دثا

مل  ن د ما االسدعماال  الـيت سـرتدد ا الاصـو  احليـة، وهـي سلـك الـيت        

مظـاهر    مـا دهـما  دن  نمـا  ،ُسجمع ما املادة احلية املأخوذة ما عصـو  وا عيـة  

بية الدحــول ا صــاامة املعجــم العربــي الدوســع ا القيــام با نصــاءا  احلاســو

، ن  ه ا اخدصر مشرا  السال ما الو ـا الـالزم لثاـاء    واملعا ة اآللية لل ة

ثااء املعجم اللثد ال   بـدد جممـع الل ـة العربيـة ا     املعاجم، ومي   مل  ذلك ب

، إذ وجد دعو ما خالل نسـاو معـدل ا مـاز    م1946القاهرة العم  فيو مام 

عجــم، فععــو  دو ــع دن  % مــا نجــم امل10ســاة والــ   مل  دجــاوز   40خــالل 
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بيامــا اعدلــا معــاجم سارليــة  ،ســاة 400 ادلــي المــع مــا هــ ا املعجــم بعــد  

لل ــا   ــر ية وغربيــة اســد دما الدقايــا  احلد  ــة ا هــع املــادة وتليلــلا   

، املعجــم الدــارلي لل ــة الع  ــة، ومعجــم دســرتاليا الــوبين الدــارلي ومالــا:

املعجم ، واملعجم الدارلي  امعة  يلاغو، واملعجم الدارلي لل ة اهلولاد ةو

  معجم املدوعة الل و ة ال رعسية.، والدارلي  امعة جالسلو

ونيث إن اسدعمال ا دوا  احلاسوبية احلد  ة ا باـاء املعـاجم الل و ـة ال    

 زال ند  ًا بالاسثة للمعاجم العربية فععو ال سزال هااك بع  السلثيا  اليت  د 

فيلـا ومعا دلـا سـل ًا، ومـا ذلـك مـا  قدضـيو اسـدعمال هـ ه          تداإ إو الاظـر  

ا دوا  مــا ملــارا  خاصــة  ــد ال سدــوفر للــ د مــا مســد دميو ةالعــارا،    

هـ(، ومالا د ضـًا مـدم مالءمـة بعـ  هـ ه ا دوا  للـا  العربـي ممـا         1428

ــاء ددوا       ــا  احلاســوبية س و علــا دو با  وجــب ملــ  املشــد لل مبجــال الل و 

معا ـة الـا  العربـيم ليسـل  ملـ  صـااع املعـاجم بعـد ذلـك           جد دة ميلالا

ــاءاالســد ادة مالــا وسو ي لــا ا   ــة   با معاصــرة سوانــب معــاجم ناســوبية مربي

 عظدسلا ا جاثية اليت سثقدلا مبران .

 الدراسا  السابقة  4

سااول املد صصون ا صاامة املعاجم الل و ة ا مؤل اسلم ودداثلم دهميـة  

اسوبية اليت سسلم ا تلي  الل ة آليـًا وسـ  دغوارهـا والالضـة     بااء املعاجم احل

بالعلوم القا مة مليلا وغد ذلك ما ال وا د اليت ال د ـ ، نمـا دن مـالم مـا     

سااول املااهج وا دوا  اليت سسلم ا بااء ه ا الاوع مـا املعـاجم احلاسـوبية،    

ار إو بعــ  مــا د ــ –وخصوصــًا املشــد لل بالل و ــا  احلاســوبية  –ومــالم 

الدقايــا  احلاســوبية الــيت ميلــا االســد ادة مالــا وسو ي لــا ا باــاء املعــاجم         

العربية، وساسدعرض هاـا بعضـًا مـا هـ ه الدراسـا  لعلـلا سلـون لاـا صـورة          

 دولية ما ه ا امليدان. 
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م( ا ندابـو  1988فما دوا   ما تدث ما املعاجم احلاسوبية عثي  ملي ة

دراسة د ية"، إذ عا ش املسدوى الداللي لل ة تـا   "الل ة العربية واحلاسوو:

فصــ  بعاــوان "ميلاــة املعجــم العربــي"، ودوضــم فيــو اللــ د مــا ا ساســيا   

ــي، مــع      ــة للمعجــم العرب ــة مدلامل ــرب إو ماظوم ــة ال ر  ــة الالزمــة لدليع الل و 

سوصـــيف مللوعـــا  هـــ ه املاظومـــة والعال ـــا  الثيايـــة الـــيت ســـربط بـــل هـــ ه 

سعيًا إو إبراز ندمية ميلاة املعجم العربـي. وهـو ا د ـو مل     امللوعا ، وذلك

 د رق لشرح الدقايا  احلاسوبية الالزمة ملعا ة املعجـم دو املسـدوى الـداللي،    

ــ ناء االصــ اامي       ــة ا ال ــا الثحــوث الاظر  ــك باحلاجــة إو نــ د م ــاًل ذل معل

ــاء املعــاج   ــة، واملا ــرب والر اضــيا  للوصــول إو املســدوى امل لــوو لثا م اآللي

 واليت ميلا للحاسب معلا معا ة دالال  الل ة فلمًا وسوليدًا.

م( ا ندابــو "العربيــة: وــو سوصــيف جد ــد ا 2000وم لــو علــاد املوســ  ة

ضوء اللساعيا  احلاسـوبية"، الـ   رنـز ماـد ند  ـو مـا مل يـ  املعجـم ملـ           

دلا آليًا،  رح الدوصيف الداللي الالزم لدم ي  م ردا  املعجم وسسلي  معا 

ميلا امدثـاره معيـارًا لدوصـيف نـ       Templateو د امدمد ا ذلك مل   الب 

م ــردة  ــاماًل ا ذلــك ا مســاء وا فعــال، ونــ لك احلــروا وا دوا  الــيت 

 رى ضـرورة اسـدي اء دالالسلـا ووجـوه اسـدعماهلا وفـرب ا دلـة العال قيـة الـيت          

ا القالب مل  معلوما  ما سؤد  إو ه ه املعاعي واالسدعماال . و شدم  ه 

ــة، والعــدد، وا ــاس، واال دضــاء،        ــردة، ومــا الــد د الصــرا، والثاي امل 

والزمــان، وا لــة، واملعاــ ، وا صــ ، والصــدورة، والو ي ــة، والرسثــة،   

واملو ع، ونالة ا مـراو، والدعر ـف والدـالد. و ـرى املوسـ  دن املعجـم إذا       

ــو  شــرع ملســدعمل   ــًا ا ابدلــار ا ل ــا   دصــثم بلــ ا الدوصــيف فعع ي الل ــة دبواب

ا د دة، ودعو ميلااا ما سلقي دل ا  مل سعـرض لاـا  ـثاًل، إذ إعـو حيـاني بـ لك       
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آلية سشل  املعجم لـدى الاـاس ماـد اندسـابلم ل ـاسلم، ذلـك دعـو مي ـ  عظامـًا          

 دالليًا ال جمرد  ا مة ما امل ردا . 

ة اآللية لل ة العربية: م( فدشرح ا ندابلا "املعا 2009دما سلوى محادة ة

املشان  واحللـول" مالجيـة لثاـاء  امـدة بياعـا  معجميـة آليـة ا  ـل  معجـم          

نوعي ذ  سسلس  هرمي، سثوو فيـو املعـاعي سثو ثـًا هرميـًا فُدـ نر مددرجـة مـا        

ا ص  إو ال رع وما احلسي إو املعاو  وما املألوا إو ال ر ب، مع دهمية 

عـاعي، وسسـلم ا نـ  مشـان  الدحليـ  الل ـو .       العال ا  اليت سربط هـ ه امل 

وُسجمع مـادة املعجـم ابدـداءأ مـا بر ـرب تليـ  عصـو  ل و ـة  ـاملة  غلـب           

املوضوما  وا سـاليب واملصـادر تلـياًل إنصـا يًا ب ـرض إنصـاء الللمـا         

وا ساليب الواردة فيلا ونصر معاعيلا امل دل ة وفرب عسـثة ورودهـا، ومـا ثـم     

ل   جيب دن  قسم إو معاجم صـ دة سـرسثط آليـًا بثعضـلا.     وضعلا ا املعجم ا

ورغـــم امليـــزا  املشـــرونة ا هـــ ا املعجـــم إال دن املؤل ـــة مل سشـــرح ا دوا  

احلاسوبية الـيت ميلـا اسـد داملا ا باا ـو سارنـة ذلـك للمد صصـل ا الـال         

احلاسوبي، إذ سرى دن م   ه ا املعجم ال  صاعو الل و ون فحسب وإرـا جيـب   

 سلو ا فرق مم  ما دصصا  خمدل ة.

هــ( ا ندـاو   1436وا فص  بعاوان "مدوعا  املدعلمل" لعثداهلل ل ي ـي ة 

"املدوعا  الل و ة العربية: بااؤها وبرا رب ا فادة مالـا"،  ـرح املؤلـف دهميـة     

ا بااء املعاجم الل و ـة، إذ   Learner Corpusاالسد ادة ما مدوعا  املدعلمل 

ا مليز ة مل  وجو الدحد د  -املعاجم املوجلة ملدعلمي الل ة  مةبيَّا دن صاا

مــا دوا ــ  املــواد الدعليميــة الــيت اســد اد  مــا الدراســا  املعايــة بدحليــ    -

مدوعا  املدعلمل، دما ا الو ا احلالي فأغلب معـاجم ال ـالو سعدمـد ملـ      

 Monolingualهــ ا الاــوع مــا املــدوعا ، خصوصــًا املعــاجم دناد ــة الل ــة ة
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learners' dictionaries  نما ذنر مالجية االسد ادة ما عدا ج تلي  مدوعا .)

املدعلمل ا إثراء معاجم ال ـالو، ودن مـا الصـور الشـا عة لـ لك االسـد ادة       

مــا خمرجــا  تليــ  ا خ ــاء الل و ــة ملــ  مســدوى امل ــردا  دو الرتانيــب،   

املـداخ  املعجميـة املرسث ـة     وسزو د  راء املعجم بداثيلا  نول ه ه ا خ اء ا

 بلا، مع بيان صور اسد داملا الصحيم.

س ثيقـا  مدقدمـة   م( ا د و املعاـون لـو بــــــ "   2016دما املعدز باهلل السعيد ة

" B2و B1لصاامة معجم الل ة العربية للاـابقل ب دهـا للمسـدو ل الدعليمـيل     

ا دساليب صاامة املعاجم فقد نان دن ر سرنيزًا مما سثقو إذ دس  مل  جممومة م

الدعليمية العربية، ودورد جممومة ما الد ثيقا  تا ماوان فرمي مح  اسـم  

"س ثيقا  مدقدمة لصاامة املعجم الدعليمي املاشود"، وفيو  سم ه ه الد ثيقا  

( املوارد: وهي الد ثيقـا  الل و ـة الـيت ُسسـدمد مالـا      1إو ثالثة د سام هي: ة

( دساليب الدحلي : 2ملدوعة الل و ة وامللاز الل و . ةمادة املعجم، وسشم : ا

ومل للا الد ثيقا  ا نصا ية اليت سضثط خمرجا  املعجـم، وسـوفر املعلومـا     

ا نصا ية بشأن اسدعمال و يوع امل ردا ، وسشم : القياسا  الثثليومرت ة، 

ميلـا   ( ددوا  املعا ة: ومل للا الد ثيقا  احلاسـوبية الـيت  3والاحو العدد . ة

ــا      ــداثا  املعلومـ ــوارد، واسـ ــا املـ ــم مـ ــادة املعجـ ــد ال  مـ ــا ا اسـ سو ي لـ

ا نصا ية م  دساليب الدحليـ ، وسشـم : س ثيـرب ال لرسـة اآلليـة، وس ثيـرب       

 اللشاا السيا ي.

 الشا عة امل ردا  هـ( بعاوان "معجم1437وا دث آخر لل ي ي وآخر ا ة

ــة ــ  ة ــا ع(" دورد املؤل ــون ملدعلمــي العربي ــاء معجــم مربــي   عث ــة با ة مــا دهمي

اللـثد ا جمـال    الدقدمند ث ملدعلمي الل ة العربية الاابقل ب دها  سد يد ما 

لدقـد م مـادة معجميـة ددصـر     وذلـك  الل و ا  احلاسوبية واملدوعا  الل و ـة،  
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الو ـا وا لـد الالزمـل لـدعلم      مدعلم الل ة العربية مـا الاـابقل ب دهـا   مل  

عجم ما مشروملم مل ، نما تدث الثان وناعيلا ومشدقاسلام ردا  الل ة ومع

مل  عدا ج الدحليـ    ُبين معجم وهوامل ردا  الشا عة ملدعلمي العربية " ا ع"، 

ــة"     ــة العربيـ ــدقا ا  ا "املدوعـ ــاعي واال ـ ــا  واملعـ ــيوع الللمـ ــا ي لشـ ا نصـ

ًا، (، وملدد فلرة ه ا الشيوع  ميع جواعب املعجم سقر ثـ Althubaity, 2014ة

نيث ُ  ز املعجُم امل ردا  ا ن ر  يومًا ا الل ة العربية، مع سصاي لا نسب 

درجة  يوملا، و قدم ن لك املعاعي ا ن ر  يومًا لل  م ردة، مرسثًة نسب 

 يوع اسد داملا، ون لك احلال ا اال دقا ا  اليت ُ  ز املعجم الشا ع مالا 

تـا نـ  مـدخ  معجمـي      لل  مدخ  معجمـي، نمـا دن صـياغة الدعر  ـا     

. و ـد بـور   سعدمد مل   ا مـة الللمـا  الشـا عة املسـدمدة مـا املدوعـة الل و ـة       

لمسـامدة  لدداة ال ر رب ا سثي  بااء هـ ا املعجـم مـدة ددوا  ناسـوبية، مالـا      

سقـوم   نمـا دعلـا  ما لونة الـدحلم ا املعجـم،    وهي جزءمل  سصايف املعاعي 

، ومـا   ـردة امدمـادًا ملـ  عسـب  ـيوملا     برتسيب مرض املعاعي سلقا يًا للـ  م 

إبراز مـدى  ـيوع الللمـا  املسـدعملة ا ندابـة      مل  ه ه ا دوا  دداة سسامد 

الدعر  ا . ومـع مـدم لـول هـ ه الدراسـة للـ د مـا ا دوا  احلاسـوبية ا         

نق  صاامة املعاجم، إال دن ما دهم ما مييزها وجود جاعب مملي اسد اد ما 

ية املشــرونة فيلــا، ممــا  ــد   يــد القــار  نــول جــدوى سلــك ا دوا  احلاســوب

 اسدعماهلا ا جمال بااء املعاجم الل و ة ملدعلمي الل ة ما غد الاابقل بلا.

ــا      ــال الدقايـ ــابقة ا جمـ ــا  السـ ــر ع للدراسـ ــ ا العـــرض السـ ــة هـ ا علا ـ

احلاسوبية لصـاامة املعـاجم، ميلااـا دن علحـ  دن القليـ  مالـا فقـط رنـز ملـ           

الدقاية اليت باسا سدخ  ا صـاامة املعـاجم احلد  ـة املوجلـة ملدعلمـي      ا واعب 

الل ة ما الاابقل ب دها، إذ إن بااء ه ه املعاجم داجة إو ددوا  خاصـة  ـد   



 

 
326 

 ما غد الاابقل بلا لثااء املعاجم الل و ة ملدعلمي الل ةناسوبية  سقايا 

 د. مثداهلل با حيي  ال ي ي

 

ال تداجلا بع  املعاجم العامة املوجلة إو دباـاء الل ـة، مـع ضـرورة ا  ـارة      

ملام بلـا دو  ـرح هيـع    إو دن سرمة  لور وس ور م   ه ه ا دوا  جيع  ا 

خصا صلا مدع رًا ا دراسة واندة، ول لك سدشـم  دراسـداا سلـك الدقايـا      

الـيت باســا دساســية ا صــاامة املعــاجم بشــل  مــام وصــاامة املعــاجم الل و ــة  

ملدعلمي الل ة مل  وجو الدحد د، مـع  ـرح دبـرز خصا صـلا واسـدعماالسلا،      

 ه الدقايـا  وسوانـب مـا  سـدجد     مدمال دن سدواو الدراسا  اليت سسدقصي هـ 

 مالا. 

 معاجم املدعلملددوا  بااء  5

عسدعرض ا ه ا ا ـزء جممومـة مـا الدقايـا  احلاسـوبية الـيت باسـا         5.1

جزءًا ملمًا ا صاامة املعاجم احلد  ة، واليت سللا مل  امل دصل ن دًا ما 

 مران  ه ه الصاامة، وعقلدلا إو مسدو ا  مدقدمة جدًا. 

 :Word behaviour امل ردة تلي  سلوك 5.2

ــو  ــارا   شــد إلي ، Word Sketches مبصــ لموآخــرون  Kilgarriffنيلق

ــوُ عرف ــي   وعـ ــدالزم الل ظـ ــة والـ ــد الل و ـ ــث القوامـ ــا نيـ ــردة مـ ــلوك امل ـ  و بسـ

(. و قصد بو ما  شيع اسـد دامو مـع نـ  م ـردة مـا      Kilgarriff et al., 2004ة

مسـاء ا سرانيـب وو ـة     وامد ل و ة وسـالزم ل ظـي، نشـيوع جمـيء بعـ  ا      

حمددة، وجميء دنرا جر بعيالا بعد بعـ  ا فعـال، وهلـ ا. وهـو د ـرو مـا       

 لون لرسم خم ط السد دام الللمة ا سـيا اسلا الل و ـة، وذلـك مـا خـالل      

جداول ُسظلر ما  رد  ثللا دو بعدها ما م ـردا  دو مثـارا ، ب ـرض الدعـرا     

 ـة وا  ـلال امل دل ـة للسـيا ا      مل  سلوك امل ردة ا عصـو  املدوعـة الل و  

اليت سرد فيلا، نما ُسظلر هـ ه ا ـداول مـدد الدلـرار ال علـي للـ   ـل  مـا         

ه ه ا  لال ا املدوعة الل و ة، إضافة إو عسثة ه ا الدلرار إو نجم املدوعة 
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لدسلي  إجراء املقارعا  مع مدوعا  ل و ة دخرى. وميلا اسدعراض الللما  

إهااًل، دو بدوز علا مل   وا م فرميـة نسـب عـوع الللمـة     السابقة والالنقة 

 ةاسم، فع ، نرا،  را،...(. 

و  يد هـ ا الاـوع مـا الدحليـ  السـيا ي لسـلوك امل ـردا  ا اللشـف مـا          

معاعيلا امل دل ة، والد يدا  اليت س رد مل  ه ه املعـاعي وفـرب السـيا ا  الـيت     

مــا عانيــة املعاــ  دو الداللــة  ســرد فيلــا، نمــا س يــد ا دراســة الــدالزم الل ــو  

Collocation  " ــ  جمــيء ــ  " إوم  ــد ال ع ــ " بع ــب   اعدق ــة الرتني ــا عاني "، دو م

 م   جميء نروا ا ر بعد ا فعال. Collogationالاحو  

ــ  ســلوك امل ــردا  مو ــع      ــوفر ددوا  ناســوبية لدحلي مــا املوا ــع الــيت س

Sketch Engine
  Sketch Engine. فمو ـــع ArabiCorpus، ومو ـــع 1

Kilgarrif 2014; Kilgarriff et al., 2004  " ــم ــو دداة باس  Word( لد 

Sketche     لدحلي  سلوك امل ردا ، وهي سظلر خم  ًا السـد دام امل ـردة حمـ "

الثحث ا جداول سوضم ما  ـرد  ثلـلا دو بعـدها مـا املدالزمـا  موزمـة وفـرب        

ك خيار آخر   لار (، وهاا1الشل  وسم ه ه املدالزما  ا املدوعة الل و ة ة

 (.2الشل  عدا ج الدحلي  ب ر قة بصر ة ُسسلي   راءسلا ومقارعدلا ة

 

                                     
1 https://www.sketchengine.eu 
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 Sketch Engine" باسد دام سافرتلي  سلوك نلمة ": 1الشل  
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 Sketch Engine امل ردا  ادحلي  سلوك : روذإ آخر بصر  ل1الشل  

مدد سلرار الـدالزم ا املدوعـة الل و ـة،     Word Sketchesنما تسب دداة 

ــ        ــا يس م ــ ــدة مقــ ــالل مــ ــا خــ ــدالزم مــ ــوة الــ ــافة إو  ــ ، MI-scoreإضــ

. و عد  ه ا ا خد دفضـللا مـا نيـث د ـة     logDice، وAssociation scoreو

الـدالزم بـل امل ـردة الر يسـة حمـ  الثحـث وامل ـردة          ـوة  شد إو الادا ج، وهو 

إضـافة إو  ـيوع    نـ  مالمـا   معادلة لقيـاس مـدى  ـيوع   بااءأ مل   املالزمة هلا

وهـو دنـد    –( Rychlý, 2008، وهـ ا املقيـاس بـوره را للـي ة    املرنـب نلـ   

الـ     Diceامدمادًا مل  مقياس  – Sketch Engineا مضاء املؤسسل ملو ع 

 نان  ع ي در امًا ص دة جدًا، واسد دم لو املعادلة اآلسية:

 

 

 

إو الصــي ة  Sketch Engineة النقــًا مــا  ثــ  مو ــع ثــم مــدلا هــ ه املعادلــ

 اآلسية:

 

 

هــ ا املقيــاس ال  دــأثر دجــم املدوعـة الل و ــة ولــ ا ميلــا اســدعمالو   ننمـا د 

لقياس مدى الدالزم بل م ردسل ا دن ر ما مدوعة ب ـ  الاظـر مـا اخـدالا     

  .دنجاملا

شـابلًا  داة  ( فيـوفر تلـياًل م  Parkinson, 2015ة AraiCorpusودما مو ـع  

Word Sketches  اSketch Engine    وللـا مــع خيـارا  د ـ ، إذ  لد ــي ،

بعرض الللما  السابقة والالنقة مل ردة الثحث ا  وا م إهالية دون فرزهـا  
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وفـرب الاـوع الصـرا، نمـا  عـرض مـدد مـرا  ورودهـا مـع م ـردة الثحـث ا            

وفرب مدد الدلـرار وال   وهو  لد ي برتسيب الدالزم ،(3الشل  املدوعة الل و ة ة

لقيـاس   Sketch Engine سدعم  د ًا مـا املقـا يس ا نصـا ية الـيت  سـدعمللا      

  وة الدالزم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ArabiCorpus باسد دام" اعدق " نلمة سلوك تلي : 3 الشل 

 :Frequency Word Listsامل ردا    وا م  يوع 5.3

امل ــردا  ا ن ــر  بأعلــا  ــوا م سضــم ــيوع امل ــردا  ميلــا سعر ــف  ــوا م 

ــيومًا  ــًة   – ـ ــًا دو ندابـ ــة  –ع قـ ــة معياـ ــة ل و ـ ــا ج   ا مدوعـ ــرب عدـ ــ الوفـ  دحليـ

ا نصــا ي. وال  ل ــي نســاو مــدد مــرا  سلــرار امل ــردة ا املدوعــة الل و ــة   

المدثارها  ا عة، ب  ال بد ما نساو ما  سم  باسثة الشـيوع ة ـيوع امل ـردة    
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أخ  ا االمدثـار مـدد مـرا  الدلـرار     ا ن  مليون نلمة م اًل(، وه ه الاسثة س

 إضافة إو نجم املدوعة اليت ورد  فيلا، وذلك وفرب املعادلة اآلسية: 

 

 

 

 

ول لك فعن عسب الشيوع سدأثر مادة مبعا د سصميم املدوعة م ـ : احلجـم،   

 وعوع الاصو  ةملدوبة دو ما و ة(، وزمالا، وا ومية ا دبية، وغدها.

 نـثدة  عسـثة  س  ـي   ـيوماً  ا ن ـر  الللما  دن الدراسا  و د دثثدا 5.4

 ا لـف  مل ـ   امل ـال  سـثي   ملـ   ا مليز ـة  الل ة ف ي الل و ، االسد دام ما

 الل ـو   االسـد دام  مـا % 72 عسثدو ما امل ردا   يوع  وا م ا ا وو م ردة

 عســثدو مــا  ــيومًا ا ن ــر م ــردة آالا ال الثــة ومل ــ  ،(Cobb, 2002ة العــام

ــا% 90-95 ــردا ا م ــد دمة مل  ــة ا املس ــة الل   ;Laufer, 1989ة العام

Nation, 1990, 2001.) 

وسوجــد نــ د مــا الد ثيقــا  احلاســوبية واملوا ــع ا للرتوعيــة الــيت سســامد 

 مل  اسد راإ  وا م الشيوع ما املدوعا  ومالا:

 The KACST (King Abdulaziz City for Science and 

Technology) Arabic Corpora Processing Tool Khawas " غــوا "

 (Al-thubaity and Al-Mazrua, 2014; Al-thubaity et al. 2014ة

 aConCorde (Roberts, 2014; Roberts et al., 2006) 

 AntConc (Anthony, 2005, 2014a,b) 

 WordSmith Tools (Scott, 2008, 2012) 
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 Sketch Engine (Kilgarrif 2014; Kilgarriff et al., 2004) 

امل ردا  اخلمسل ا ن ر  يومًا ا املدوعة الل و ة  4الشل  وُ ظلر وُ ظلر 

Arabic Web 2012 (arTenTen12, Stanford Tagger)  باســدعمال دداة

Wordlist  اSketch Engine  وإو جــوار نــ  م ــردة ميلــا مالنظــة مــدد ،

 .Per Millionثم عسثة الشيوع ا املليون  Frequencyمرا  الدلرار 
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بواسـ ة   Arabic Web 2012:  ا مة امل ردا  الشا عة ا مدوعة 2الشل  

 Sketch Engineا  Wordlistدداة 

  COBUILDاملعــاجم الــيت اهدمــا مبيــزة الشــيوع ا باا لــا معجــم   مــا

(Sinclair, 1987)  خاصـة، نمـا    ال    شد إو امل ردا  ا ن ر  يومًا برمـوز

(. Stein, 1989 قوم ملـ  الشـيوع ا سرسيـب املعـاعي تـا املـداخ  املعجميـة ة       

ــم        ــد ادة مــا مالجيــة الشــيوع معج ــ ا املعجــم ا االس  Longmanوم ــ  ه

dictionary of contemporary English (Murphy, 2009 ومعجــم ،)

Macmillan English dictionary for advanced learners (Rundell, 

، إذ ُ شار إو املـداخ  املعجميـة ا ن ـر  ـيومًا برمـوز سـدل       (، وغدهما2007

مل  مدى  يوملا ا االسد دام الل و  ليوليلا ال الـب ماا ـة دنـ  ا بدا ـة     

 Longman Dictionary of Contemporary Englishسعلمـو لل ـة، فمعجـم    

ملــ  ســثي  امل ــال ُ ــ ز ثالثــة آالا مــدخ  مــا مداخلــو املعجميــة الــيت مل ــ     

ا ل ا  ا ن ر  يومًا ا الل ة ا مليز ة، وهـو مييِّـز بـل عـومل مـا الشـيوع:       

، وامل ــــردا  الشــــا عة ا اللدابــــة Speakingامل ــــردا  الشــــا عة ا اللــــالم 

Writing        مــا الشــيوع:   ، نمــا دعــو  قســم نــ  جممومــة إو ثــالث درجــا

" ةُ علِّــم ي ُ ــدرِّس( Teachالللمــا  ا لــف ا وو وال اعيــة وال ال ــة، فللمــة "

، وهـ ا  عـين دعلـا مـا ا لـف ال اعيـة        W2 S1م اًل ُرمز هلـا بالعالمـا  الداليـة    

 ا ن ر  يومًا ا اللدابة، وما ا لف ا وو ا ن ر  يومًا ا اللالم. 

 :املعجمية داخ  رح امل ياس  يوع امل ردا  ا  5.5

 ،املــداخ  املعجميــة ــرح سســد دم لدســلي  ندابــة الدعر  ــا  ا  هــي دداة

، وذلـك مـا خـالل    لاـابقل ب ـد الل ـة العربيـة    ا املعاجم املوجلة لخصوصًا 
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إ لـــار مـــدى  ـــيوع امل ـــردا  املســـدعملة ا الشـــرح مقارعـــة بقا مـــة جـــاهزة  

 للم ردا  مرسثة نسب الشيوع.

 Longman Dictionary ofاحلد  ـة م ـ  معجـم    و د رد  بع  املعـاجم  

Contemporary English (Murphy, 2009)   دن سعدمد ا ندابة  رح املداخ

ــة  ــة     Definitionsاملعجميـ ــيوع اخلاصـ ــة الشـ ــواردة ا  ا مـ ــردا  الـ ــ  امل ـ ملـ

باملعجم، واليت سضم ثالثة آالا نلمة هي ا ن ر  يومًا ا الل ة ا مليز ـة،  

ــ لك  ســل  ملــ   ــد دمل      وب ــان   ــا إن ن ــداخ  وفلمل ــ ه امل ــراءة ه ــب     ال ال

 بامل ردا  املشمولة ا  ا مة الشيوع سلك.

إن وجود ددوا  ناسوبية لقياس الشيوع ا  رح املداخ  املعجمية ُ سلِّ  

مل  صااع املعاجم ندابة الشرح وخصوصًا ا املعاجم ال البيـة، نيـث ُسظلـر    

سـد دمة مبجـرد إدخـال عـ  الشـرح،      ه ه ا دوا  درجـة  ـيوع امل ـردا  امل   

م ـااًل   5الشـل   وذلك امدمادًا مل   ا مة  ـيوع سـثرب سعر  لـا ا هـ ه ا داة.     

ــة  ــد دما للدابـ ــوبية اسـ ــا    داة ناسـ ــسعر  ـ ــاملخ  اداملـ ــم عجميـ ة ا معجـ

هـــ(، إذ 1437ملدعلمــي العربيــة " ــا ع" ةال ي ــي وآخــرون،  الشــا عة امل ــردا 

ــ    ــة سعدمــد مل ــا ا م ــردة،  ســما نســب الشــيوع إو مشــرة     3000 فيل م 

ملـ   سسـامد ا داة  نلمة، وبااء مل  ه ا الدقسيم  300مسدو ا  ا ن  مالا 

مـا خـالل س ـيد لـون     إبراز مدى  يوع الللما  املسـدعملة ا ندابـة الدعر ـف    

 ـيوع نـ  م ـردة مـا     ليـدل ملـ  درجـة     –ضما سلسلة ما ا لـوان   –اخلط 

 م ردا  الدعر ف.

 
 

ــداخ     5 الشــل  ــردا  ا  ــرح امل ــاس  ــيوع امل  : ا داة املســد دمة لقي

 املعجمية ملعجم " ا ع"
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 :Lemmatiserمسد رإ ا صول املعجمية  5.6

ــو  ــوبيةهـ ــادة  دداة ناسـ ــدعم  مـ ــرا    سسـ ــ  الصـ ــا  الدحليـ ــما س ثيقـ ضـ

، Lemma و ي دلــا الدعــرا ملــ  ا صــ  املعجمــي    م ــردةو ،احلاسـوبي 

دون احلاجـة   الثحث ا املعـاجم الل و ـة   عربيةمل  الاابقل ب د ال وهي سسل 

إو معرفة القوامد الصرفية لال دقاق اليت سسدعم  مـادة ملعرفـة دصـ  الللمـة     

ــا        ــب الثحــث م ــوو، إذ  د ل ــي امل ل ــدخ  املعجم ــالي الوصــول إو امل وبالد

امل ردا  ا املعاجم العربية الور يـة الـيت سعدمـد ا ـ ع دو ا ـ ر إملـام ال الـب        

إرجـاع الللمـا  إو دصـللا مـا دجـ  الوصـول إو الللمـا  الر يسـة         ب ر قة 

(، وإال نــان مــا الصــعب ملــ   Head Wordالــيت مل ــ  املــداخ  املعجميــة ة 

املدعلم الوصـول إو املـداخ  املعجميـة الـيت  ثحـث مالـا، فللمـة "امللدثـا "         

ــا نــرا        ــدها م ــد  ر  ــة" بع ــدخ  املعجمــي "َملدَدَث ــب تــا امل مــدها ا ال ال

لدعر ـف ةال( وإرجاملـا إو م ردهـا، ونلمـة " لدثـون" مـدها تـا املــدخ         ا

املعجمي "َنَدَب" بعـد  ر ـدها مـا ضـمد ا مـع املـ نر ةالـواو( ومالمـة رفـع          

ال عــ  ةالاــون( وإرجاملــا للــزما املاضــي، وهلــ ا ا نــ د مــا الللمــا م     

جم إن مل  لـا  وال الب الاابرب ب د العربية  د  واجو مشللة ا اسد دام املعا

ملمًا بالقوامد الصرفية اليت سعياو مل  معرفة دص  الللمة، وما هاا فـعن دداة  

اسد راإ ا صول املعجمية ا املعاجم ا للرتوعية سقوم بلـ ا الـدور عيابـة مـا     

ال الب، فدسدقث  د  نلمة صحيحة إمال يًا، سواء دناعا هـي ا صـ  الـ      

مي دو مشدقة ماو، وسواء دناعا جمردة دم مي   الل ظة ا ساسية للمدخ  املعج

مز دة، فُدرجعلا  صـللا املعجمـي، وسأخـُ  ال الـب إو املـدخ  اخلـا  بلـا        

مثا رة، وبع  ا دوا  سعرض جممومة ما املداخ  املعجمية اليت هلا مال ة 

بالللمة املدخلة إما للدأند ما املدخ  املقصود  ثـ  الـ هاو    مالـا، دو ا    

للمة بأن ر ما مـدخ  م ـ  "رجـ " الـيت  ـد سلـون مبعاـ  إعسـان         نال سعلرب ال
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ُم نَّر ةَرُج ( دو مضو املشي ةِرْج (م وفلـرة هـ ه ا داة مثايـة ملـ  املعا ـة      

الصرفية للللما ، ومعرفة دصول اال دقا ا ، واحلـروا ا صـلية واملز ـدة    

مـة  ا الللمة، وما دضيف ما سوابرب دو لوانرب، فدصُ  بـ لك إو دصـ  اللل  

وماو للمدخ  املعجمي املااسب، نما ددصر ملـ  ال الـب ا لـد وسقلـ  مـا      

اندمال ال هاو ملـدخ  خـابأ دو مـدم إجيـاد املـدخ  املعجمـي، نمـا سـدخ          

ضما سرنيب هـ ه ا داة ددوا  دخـرى م ـ  املصـحم ا مال ـي الـ    قـرتح        

الـ     الدصو ثا  املااسثة ماد وجود خ أ ا إدخال الللمة، ومز   الدشـلي  

، وغدهـا  Normalisation قوم جبزء ما مملية دوسع سعرا بدسو ة الللما  

ــر  ــا ا دوا م وُ ظل ــ  الصــرا    6الشــل   م  MADAMIRAروذجــًا للمحل

ال    وفر ميزة اسد راإ ا صول املعجميـة للللمـا     (Pasha et al., 2014ة

 العربية.

 

 

 

 

 

 

ســــد دام دداة : رــــوذإ الســــد راإ ا صــــول املعجميــــة با   6 الشــــل 

MADAMIRA   

 :Concordancer نشاا السيا ا  5.7

دداة ناسوبية سسدعم  للثحث ا عصو  املدوعا  الل و ـة لللشـف مـا    

دلا، و شم  ذلك جواعب دراسما دج  تليللا وامل ردا  ا سيا اسلا الل و ة 

والدداولية وغدها، وسسد دم نشـافا    الاحو ة والدالليةمدة مالا الصرفية و
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، املعـاعي  ا  ماد بااء املعـاجم  غـراض مـدة مالـا اسـد راإ وسصـايف      السيا 

فقثــ  وجــود املــدوعا  الل و ــة نــان امل دصــون ا املعــاجم  و  ــون خــ اسلم 

الل و ــة واملعجميــة ماــد وضــع املعــاعي وسصــاي لا، وهــو مــا  عــرا باحلــدس    

ن ، دمــا ا املعــاجم القا مــة ملــ  املــدوعا  فــع Linguistic Intuitionالل ــو  

الثان ل  عمدون إو اسد راإ مدد نثد ما ا م لـة السـيا ية لل ظـة املعجميـة     

ما إندى املدوعا  الل و ة العامة، ب رض نشف معاعيلا وسصاي لا بااء ملـ   

االسد دام ال علي هلا، وهـ ا بـال ثع ال  ل ـي دهميـة جاعـب احلـدس الل ـو         

 Hanksمـا مـ  ماـو     سـواء دنـان ماـد تد ـد املعـاعي دم ماـد سصـاي لا، وهـ ا        

( بأعـو س امـ  د يــرب بـل احلــدس الل ـو  والــدلي  الـوا عي ا املعجميــة      1990)

القا مة مل  املدوعا م وإضافة إو ما سثرب فعن تلي  ا م لة السـيا ية  سـامد   

مل  سصايف املعاعي نسب  يوملا، و ضيف لو بعدًا إنصـا يًا  ز ـد مـا د ـة     

 ه ا الدصايف.

( دراسـة مقارعـة   Alfaifi and Atwell, 2015سو ـ  ة و د دجـرى ال ي ـي ود  

لعـدد مــا نشــافا  الســيا ا ، ووضــعوا مــدة معــا د للاظــر ا مــدى إملاعيــة  

اسد دام هـ ه اللشـافا  مـع الاصـو  العربيـة، م ـ   ـراءة املل ـا  الاصـية          

، وإ لار الا  العربي مع الدشلي  ب ر قـة  UTF-16وساسيرب  UTF-8بداسيرب 

ــة س  ــحيحة، وإملاعيــ ــزة    صــ ــلي  واهلمــ ــة الدشــ ــا عانيــ ــا  مــ ــو ة الللمــ ســ

(، وغدهــا مــا املعــا د، و ــد وجــد الثان ــان دن ثالثــة مــا   Normalisationة

 ال امج امل حوصة نققا دمل  درجة ا م ابقدلا هل ه املعا د، وهي:

 Althubaity and Almazrua, 2014; Althubaityبرعـامج غـوا  ة   .1

et al. 2014 .) 

 Sketch Engine (Kilgarrif 2014; Kilgarriff et al., 2004.)مو ع  .2
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 AconCorde (Roberts, 2014; Roberts et al., 2006.)برعامج  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 : م ال لللشاا السيا ي ا "غوا "7 الشل 
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 "AconCordeلشاا السيا ي ا ": م ال لل9 الشل 

 :General Corporaاملدوعا  الل و ة العامة  5.8

 د  رى الثع  دن املدوعا  الل و ة اخلام جمرد مصـادر للاصـو  الل و ـة    

دن ر مالا سقايا  ناسوبية، للالا مادما سلون مثاية وفرب معا د سصميم  عـ   

 Taggingوالوسـم   Metadataهيع دجزا لا مقروءة آليًا ناملعلوما  الوص ية 

إضافة إو الا  ع سو  Markupوسرميز هيان  املل ا   Annotationوالدحشية 

Text    ال    د  دم سرميزه ضما هيللة امللـف إو ماـوانTitle    وعـ  دساسـي

Mine text   ــرا ونلمـــا   Sentencesوهـــ   Paragraphsمقســـم إو فقـ

Word دوعة ضـما الدقايـا  الـيت ال    وهل ا، فععو ا ه ه احلالة ميلا امدثار امل

 غا  للمعاجم الل و ة احلد  ة مالا. 

جممومــة مــا بأعلــا "املدوعــة الل و ــة مSinclair (1996 )و عــرا ســياللد 

 لدلـون وسصاي لا وفـرب معـا د ل و ـة حمـددة      هعلاالاصو  الل و ة اليت  دم 
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الـيت "دعشـعا    سلـك ". وميلا ا  ارة إو املدوعة الل و ة العامة بأعلا مياة ل و ة

واملدوعـة   1دوعـة العربيـة  امل غراض خمدل ة وما عصو  مدثا اة. وما دم لدلـا:  

هـــ(، و مــع مــواد 1436" ةصــا ، British National Corpus 2ال   اعيــة

م وما هاا مصدر بعياو ا نصرهادون مدة املدوعا  العامة ما مصادر ل و ة 

الـيت سعاـ  بدراسـة االسـد دام      لألدـاث  مااسـب   املدوعا  العامـة مصـدر    فعن

نـ د مـا هـ ه املعـاجم     دضـحا  ، فقـد  العام لل ة، وما ذلك املعاجم الل و ـة 

املــدوعا  الل و ــة مب دلــف دعواملــا سقــوم ملــ  تليــ  االســد دام الل ــو  ا  

 Longmanومالا مل  سثي  امل ال: معجم لوممان لإلمليز ة املعاصرة العامة

Dictionary of Contemporary English  (Procter, 1978 ،)ومعجــم 

 Collins Cobuild English Language Dictionary  (Collinsنــولاز

Cobuild, 1988)دنســ ورد ، ومعجــم  Oxford English Dictionary 

(OED, 1989)  ومعجـم ،Webster's Third International Dictionary of 

the English Language (Webster's Dictionary, 1961). وذلـــك

السد ال  املعلوما  امل لوبة للمدخ  املعجمي، م  : مشدقا  الل   مـع  

درجة  يوع ن  مشدرب ودم لة اسـد دامو، واملعـاعي الـواردة تـا نـ  مـدخ        

مع دم لة لل  معا  ومدى  يومو، والرتانيب املدعلقـة باملـدخ  املعجمـي مـع     

إو الدعـثدا  السـيا ية   معاعيلا اخلاصة إن وجد  ودم لـة اسـد داملا، إضـافة    

Idioms ــة ــا  الل و ــ ــا  Collocations، واملدالزمــ ، Synonyms، واملرادفــ

                                     
ــة الل 1 ــة      املدوعـــــ ــوم والدقايـــــ ــدالعز ز للعلـــــ ــك مثـــــ ــة امللـــــ ــة ملد اـــــ ــة العربيـــــ  و ـــــ

 (http://www.kacstac.org.saة

2 BNC (http://www.natcorp.ox.ac.uk) 
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، وغد ذلك ما املعلوما  الل و ة اليت  قدملا املـدخ   Antonymsوا ضداد 

 املعجمي لقار و. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 املدوعة الل و ة العربية ملد اة امللك مثدالعز ز للعلوم والدقايـة : 10الشل  

 (Althubaity, 2014ة
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 ,The British National Corpusة ال   اعية الوباية املدوعة: 11الشل  

2007) 

وال ميلا العم  مل  املدوعا  الل و ة مباأى ما ا دوا  احلاسـوبية الـيت   

سعل مل  تلي  عصوصلا وسقر ب حمدواها، فيعدقد الثان ون ومالم إ  يسـون  
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( بأن املدوعة الل و ة ا ذاسلا ال تدو  مل  معلوما  جد ـدة  Evison, 2010ة

ما الل ة، وللا باسد دام ال جميا  احلاسوبية فععلا ميلا دن سزودعـا بدصـور   

جد د مـا ا واعـب املألوفـة لـد اام ومـا دهـم هـ ه ال جميـا  ددوا  املعا ـة          

ًا ددوا  تلي  املدوعا  اآللية الصرفية والاحو ة والداللية وغدها، ومالا د ض

ــ  ســلوك امل ــردة،      الــيت ورد احلــد ث مالــا ا الاقــا  الســابقة نــأدوا  تلي

 وددوا  اسد ال   وا م الشيوع، ونشاا السيا ا  وغدها.

 :Learner Corpora مدوعا  املدعلمل 5.9

ال فرق ما نيث الثاية بل مدوعا  املدعلمل واملدوعا  العامة، ول ا فـعن  

وهي د لر ما مراا  -م( ملدوعا  املدعلمل 2002) Grangerر سعر ف  رام

م( للمـدوعا   1996) Sinclairنان مثايًا ملـ  سعر ـف سـياللد     -ه ا الاوع 

العامــة. إال دن مــا مييــز بــل هــ  ا الاــومل دمــران: ا ول دن مصــدر الثياعــا     

ــة د        ــو الل  ــا مدعلم ــيت حيرره ــواد ال ــك امل ــدعلمل  احصــر ا سل ــدوعا  امل ون مل

غدهم، بياما  مع عصو  املدوعا  العامة ما مصـادر مداومـة، وال ـاعي دن    

ال ا ــة مــا باــاء مــدوعا  املــدعلمل ســدور ا ال الــب نــول اندســاو الل ــة          

وسعليملا، ا نل سسد دم املدوعا  العامة  غراض مدة ال نصر هلـا. ومـا   

ما الثياعا  الاصية هاا سعرا  رامر مدوعا  املدعلمل بأعلا "جممومة ناسوبية 

الوا عيـــة لل ـــة ال اعيـــة دو ا جاثيـــة، والـــيت ا هعلـــا وفقـــًا ملعـــا د سصـــميم  

واضــحة، ول ــرض حمــدد ا جمــال اندســاو الل ــة ال اعيــة، دو سعلــيم الل ــة         

ا جاثية، و دم وسـم هـ ه الاصـو  ب ر قـة معيار ـة ومدجاعسـة، مـع سوثيـرب         

 (.7 :2002دصللا ومصدر احلصول مليلا" ة رامر، 

ــة    ــاجم املوجل ــدعلمل ا صــاامة املع ــدوعا  امل ــا م ــة،  ملدعلمــي دخل الل 

، (Monolingual learners' dictionariesة ا ناد ـــة املعـــاجم وخصوصــاً 
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نيث  اثو املعجُم بالَو الل ة ا بع  مداخلو املعجمية إو ا خ ـاء الشـا عة   

 ، سـواء دناعـا   اليت سقع ما املدعلمل ماد اسد داملم مل ـردا  هـ ه املـداخ   

سلك ا خ اء ا ندابة امل ردة ةخ ـأ إمال ـي(، دو ا اسـد داملا م ـردًة ةخ ـأ      

ــع غدهــا ةخ ــأ وــو (، دو ا إ ــارسلا      ــة م صــرا(، دو ا اســد دملا مرنث

للمعاــ  املقصــود ا الســياق ةخ ــأ داللــي(، دو غــد ذلــك مــا ا خ ــاء، مــع 

و املعـاجم هـ ه ا خ ـاء    سوجيو ال الب لالسد دام الصحيمم و سدادُج صاعع

ومدى  يوملا بدحليللم ملدوعا  املدعلمل خصوصًا سلك املشدملة مل  وسم 

لألخ اء الل و ة، ول لك  شـيع هـ ا الاـوع مـا الوسـم ا مـدوعا  املـدعلمل        

 ;Gillard and Gadsby, 1998; Granger, 2003 هميدــو ا هــ ا الــال ة

Nesselhauf, 2004 .) 

، Summersةمســـرز  Longman Essential Activatorمعجـــم  و عـــد

 "مدوعـة  اسـدــُ دمما  نيـث  مـدعلمل،  مدوعـة  مل   عدمد معجم م( دول1997

املعجـم ةجـيالرد    هـ ا  سـأليف  ا( م2012 لوممـان،  مدوعـة   ـثلة ة لوممان"

ــر، Gillard and Gadsby ،1998وجاســـــ   م و، 2003م، و رامـــ

 م(. 2004وعسللاا، 

اًل خل أ  ا ع مـا "معجـم لوممـان لالخدثـارا "     م ا12الشل   عرض لاا 

Longman Exams Dictionary  ةبــولاBullon ،2006 :و ــد ا 969م ،)

 " للدحـ  ر mindوضعو مل   ل  ملحو ة ا علا ة املدخ  املعجمـي لللمـة "  

الصـحيحة   الثـدا    ملـ   السد دام ه ه الللمة والداثيـو  اخلابعة ا ساليب ما

 هلا.
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 م ال خل أ  ا ع ما "معجم لوممان لالخدثارا ": 12الشل  

و د سوسع الثحث ا سأليف معاجم ال الو املثاية مل  مدوعا  املـدعلمل  

ندــ   لــر  معــاجم مســدقلة للداثيــو ملــ  دخ ــاء املــدعلمل وسصــو ثلا م ــ     

 Longman Dictionary of Common( 3"معجم لوممان لألخ اء الشا عة"ة

Errors ينت ةسورسا وهTurton and Heaton ،1996 :513الشل   (، اعظر. 

 

 

 

 

 

 

 

 م ال خل أ  ا ع ما "معجم لوممان لألخ اء الشا عة": 13الشل  

واملعاجم الـيت سعاـ  بالداثيـو ملـ  ا خ ـاء الشـا عة  ـد ُوجـد  بل ـرة ا          

ــدعاعي،    ــا عة" ةالعـ ــاء الشـ ــا "معجـــم ا خ ـ ــة العربيـــة، ومالـ م(، 1983الل ـ

هـ(، 1426جيز ا ا خ اء الشا عة وا جازا  الل و ة" ةحممد، و"املعجم الو
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و"معجم سقـو م الل ـة ودليصـلا مـا ا خ ـاء الشـا عة" ةَدملـون، الدـار   غـد          

معروا(، وهي ا ال الب موجلة للاابقل بالل ة العربية، نما دعلا مل سسد د 

 د  ة.ما الد ور احلاص  ا الدقايا  احلاسوبية لصاامة املعاجم احل

 إبار سرميز املعجم 5.10

وهو مثارة ما آلية معيار ة لوسم املعلوما  الل و ة ا املعاجم احلاسـوبية  

لدونيد الدعام  مع هيلللا ومع بياعاسلـا لـدملل خمدلـف الد ثيقـا  احلاسـوبية      

مــا االســد ادة مــا سلــك املعــاجم وبــأن ر مــا بر قــة. و ســدلدا هــ ا ا بــار   

 Naturalملصـممة للمعا ـة اآلليـة لل ـة العربيـة      عومل ما املعاجم: املعـاجم ا 

Language Processing (NLP)  ــًا ــروءة آليــ ــاجم املقــ -Machine، واملعــ

Readable Dictionaries (MRD)       و قصـد بلـ ا ا خـد سلـك املعـاجم الـيت .

 LMF Lexical Markupصمما ا الثدا ة لدلون معاجم ور ية. و عد نداو 

Framework (Francopoulo and Paroubek, 2013)     املرجـع الـر يس هلـ ا

ا بار إذ  قدم  رنًا وافيًا ما آلية باا و واسدعمالو ا سثعة مشر فصاًل  ارك 

 ا سألي لا دن ر ما دربعل خمدصًا.

مي   املعلوما  ا ساسية للمعجم  Core Modelوهل ه اآللية روذإ ر يس 

ملعلوما  املعجمية الصـرفية  (، سدص  بو مدة راذإ فرمية لدم ي  ا14الشل  ة

الامــوذإ ال رمـــي للمعلومـــا    15الشـــل   والاحو ــة والدالليـــة، و عــرض  

 الصرفية.
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 Francopoulo andة: الاموذإ الـر يس  بـار سرميـز املعجـم     14الشل  

Paroubek 2013: 21) 
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 : الاموذإ ال رمي لرتميز املعلوما  الصرفية 15الشل  



 

 

351 
 العربيةجملة العلوم 

 هـ1441 اخلامس واخلمسون ربيع اآلخرالعدد 

 

، Womanم ااًل هليل  الثياعا  الصرفية لللمة امردة  16الشل  و وضم 

واليت سشدم  مل  معلوما  مالا: الل ة، ونلمة املدخ  املعجمي، وعوملا، 

 وبر قة ندابدلا م ردًة وجممومًة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Woman: م ال لرتميز املعلوما  الصرفية لللمة امردة 16الشل  

 بال ر قة اآلسية: سرميز املعجم  وفرب إبار وميلا سرميز ه ه املعلوما

<LexicalResource dtdVersion="16"> 

<GlobalInformation> 

<feat att="languageCoding" val="ISO 639-3"ي> 

 <GlobalInformationي>

<Lexicon> 

<feat att="language" val="eng"ي> 

<LexicalEntry> 

<feat att="partOfSpeech" val="commonNoun"ي> 

<Lemma> 



 

 
352 

 ما غد الاابقل بلا لثااء املعاجم الل و ة ملدعلمي الل ةناسوبية  سقايا 

 د. مثداهلل با حيي  ال ي ي

 

<feat att="writtenForm" val="woman"ي> 

 <Lemmaي>

<WordForm> 

<feat att="writtenForm" val="woman"ي> 

<feat att="grammaticalNumber" val="singular"ي> 

 <WordFormي>

<WordForm> 

<feat att="writtenForm" val="women"ي> 

<feat att="grammaticalNumber" val="plural"ي> 

 <WordFormي>

 <LexicalEntryي>

 <Lexiconي>

 <LexicalResourceي>

 معاجم املدعلملددوا  بااء اسد دام  6

ما خالل االسـدعراض السـابرب  هـم الدقايـا  احلاسـوبية الـيت باسـا مـا         

الرنـــا ز الر يســـة ا صـــاامة املعـــاجم، ميلااـــا دن علحـــ  مـــا ذنـــره العـــارا   

لاظــر  للثحــث مــا دن اســدعمال م ــ  هــ ه  هـــ( ودوردعــاه ا ا بــار ا1428ة

وخصوصًا ا جمال احلاسب اآللي ومعا ـة   –ا دوا   د لب ملارا  خاصة 

 د ال  –الل ة العربية آليًا وا نصاء وال ناء االص اامي واملا رب والر اضيا  

سدــوفر للــ د مــا الل ــو ا املشــد لل مبجــال صــاامة املعــاجم العربيــة، وهــو مــا 

بــل دمــر ا: إمــا دن  شــدم  ال ر ــرب الــ    عمــ  ا صــاامة   وجــب االخديــار 

املعجم مل  مد صصل لد لم إملـام بلـ ه الدقايـا  وآليـا  سو ي لـا بالشـل        



 

 

353 
 العربيةجملة العلوم 

 هـ1441 اخلامس واخلمسون ربيع اآلخرالعدد 

 

الصــحيم، إضــافة إو املد صصــل ا الــاال  ا خــرى غــد احلاســوبية الــيت  

 د لثلا املعجمم وإما دن   ور الل و  املشـد   با سـو ا صـاامة املعـاجم مـا      

راسو ا ه ه الدقايا ، ولو بشل   سد  سامده مل  اسدعمال امللم مالا ا ملا

باــاء دساســا  معجمــو، وهــ ا اخليــار  د لــب وجــود ور  ممــ   قـــدملا         

ــا ، ســواء دنــاعوا مــا العــاملل ا جمــال صــاامة      املد صصــون ا هــ ه الدقاي

املعــاجم، دم ممــا  ســد دملا ا جمــال مملــو  غــراض دخــرى نمعا ــة الل ــة   

 ل ثيعية آليًا.ا

نمــا دن هاــاك جاعثــًا دن ــر دهميــة للــدملا مــا اســد دام هــ ه الدقايــا  ا   

صاامة املعاجم العربية، وهو  درسلا مل  معا ة الاصـو  العربيـة والدعامـ     

معلا بشل  سـليم، ف يمـا لـ  ددوا  تليـ  املـدوعا  الل و ـة ملـ  سـثي          

( Alfaifi & Atwell, 2016ة ال ي ـي ودسو ـ    دراسـة امل ـال ميلـا الرجـوع إو    

 سقيــيم لمومــة مــا ددوا  تليــ  املــدوعا  الل و ــة العربيــة      املشــدملة ملــ   

ونشافا  السيا ا ، إذ نـان بعضـلا  اصـرًا ا سعاملـو مـع الاصـو  العربيـة        

وخصوصــًا ماــدما  دضــما الــا  غــد احلــروا نحرنــا  الدشــلي  والشــدة   

ــ اًل. نمــا ا ــدملا دراســة ال ي ــي     ــو ا م ــيم  Alfaifi, 2015ةوالدا ــ  سقي ( مل

لمومة ما ا دوا  احلاسـوبية لوسـم ا خ ـاء ا املـدوعا  الل و ـة ملدعلمـي       

الل ــة العربيــة، ووجــد  الدراســة دن هيــع ا دوا  املشــمولة فيلــا مل سلــا  

مؤهلة بالقدر اللاا للدعام  مـع الاصـو  العربيـة ووسـم ا خ ـاء بالشـل        

ب ملـ  املد صصـل ا جمـال احلاسـب     الصحيم. م ـ  هـ ه ا  ـلاال  سوجـ    

اآللي والل و ا  احلاسوبية العم  مـع دصـحاو هـ ه ا دوا  ملـ  س و رهـا      

وسصحيم جواعب الضعف فيلا ليملالا الدعام  مع الل ة العربية، و ـد  لـون   

ما اململا بااء ددوا  جد دة ذا   درة مل  معا ة الا  العربـيم ليسـد يد   
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آللية لل ة العربية ما  د  الد صصـا ، واملعجميـون   مالا امللدمون باملعا ة ا

مـالم ملــ  وجــو اخلصــو ، إذ ال  ـك دعلــا سدســلم ا االرسقــاء بصــااما    

ن دة مالا صـاامة املعـاجم العربيـة الـيت ال زالـا مدـأخرة بشـل  واضـم مـا          

 عظدسلا ا ن د ما الل ا  ا خرى.

 

*      *      * 
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 امتة:اخل

مومة ما الدقايا  احلاسوبية احلد  ة املسـد دمة ا  سااولا ه ه الدراسة جم

صــاامة املعــاجم الل و ــة خصوصــًا سلــك املوجلــة ملدعلمــي الل ــة مــا الاــابقل  

ــ ه         ــا دن  ضــي و اســد دام ه ــ   ميل ــم ال ــدور املل ــراز ال ــك  ب ــا، وذل ب ده

الدقايــا ، ومالــا تليــ  ســلوك امل ــردا  الــ    ضــيف معلومــا  إنصــا ية    

ــوا م  ــيوع    دساســية للمــداخ    ــدالزم، و  ــاس  ــوة ال ــة خصوصــًا لقي املعجمي

امل ـــردا  الـــيت دثثدـــا دهميدلـــا ا دن ـــر مـــا ملـــان ا املعجـــم م ـــ  سرسيـــب 

املدالزما  ا املداخ  املعجمية، وندابة الدعر  ا  للمداخ ،  سادها ا ذلك 

دداة  ياس  يوع امل ـردا  الـيت سسـل   يـاس مـدى الشـيوع دثاـاء اللدابـة. مـا          

يا  اليت اسدعرضدلا الدراسـة نـ لك مسـد رإ ا صـول املعجميـة الـ         الدقا

بــا  جــزءًا ر يســًا ا املعــاجم ا جاثيــة بيامــا مل  ــَر الاــور إو اآلن ا معاهاــا 

العربيــة رغــم وجــوده ا بعــ  احمللــال  الصــرفية العربيــة، ومالــا نشــاا        

لل ـو ل لوضـوح   السيا ا  ال    د  عدا دن ر ه ه الدقايا  اسدعمااًل ما  ث  ا

فا دسو ون لك آلية اسد دامو الـيت ال سد لـب خـ ة ناسـوبية نـثدة دو معرفـة       

إنصا ية مدعماقة. دما املدوعا  الل و ة سواء العامة مالـا دو سلـك الـيت سدضـما     

عصوصًا ملدعلمي الل ة، فـيملا امدثارهـا إو اآلن نثيسـة ا دـاث الل و ـة ا      

  اخل ـاو، ومل سدجاوزهـا إو الدراسـا     جماال  م   الصرا والاحو وتليـ 

 املعجمية دو املشار ع العملية لصاامة املعاجم سوى ما عدر.

ولعــ  ا اســدعراض الدراســة هلــ ه الدقايــا  مــا   ــدم آفا ــًا جد ــدة لــدى  

بع  املشد لل بدأليف املعاجم دو امللـدمل بلـ ا احلقـ ، و شـجع ملـ  مز ـد       

ل ـة الاـابقل ب دهـا، الـ  ا مل  اـالوا      ما الثحث والدأليف لصـا  مدعلمـي ال  

 عصيثلم ما املعاجم العربية اليت سااسب اندياجاسلم وسرامي  دراسلم.

 

*      *      * 
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Abstract: 

This paper reviews a range of computer techniques utilized by specialists in 

the compilation of modern dictionaries, namely those directed to non-native 

language learners. Among these techniques is the behavioral analysis of words in 

their linguistic contexts, which helps detect the collocational forms that are 

supposed to be included in the lexicon entries, in addition to measuring the 

collocation strength according to which these collocations are to be ordered. 

Also, one of these techniques is the common-vocabulary lists and the tools for 

measuring their commonness, which is used in writing the explanation of lexicon 

entries. Another technique includes vocabulary-root lemmatization, which is 

mainly used in electronic dictionaries, especially students’ dictionaries, as well 

as the context-finder technique, which has become essential for researchers in 

language blogs, whether they are general or related to language learners. In this 

study, the researcher sought to link these computer techniques to the industry of 

modern lexicons, especially those directed to language learners, to highlight the 

role of modern technological advancements and the feasibility of utilizing them 

in an industry is as important as that of language lexicons. 

Key words: Dictionary, Computational Technologies, Concordancer, 

Lexical Entries, Corpora, Word Frequency. 


