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 تعليمات النشـــر

  على الباحث )الباحثين( إرسال نسخة إلكترونية (Word) من البحث/ املخطوط إلى البريد اإللكتروني الخاص بمجلة

 جامعة الزيتونة للدراسات اإلنسانّية واالجتماعّية . 

  لنشر البحث في املجلة؛ وذلك بتعبئة النموذج املعتمد لهذا 
ً
على الباحث )الباحثين( إرسال نسخة إلكترونية تتضّمن طلبا

 الزيتونة األردنية.   لبحث العلمي التابع لعمادة البحث العلمي في جامعةالغرض على موقع املجلة وفق معايير متطلبات ا

  ،يجب أن تضمَّ صفحة العنوان: عنوان البحث واسم الباحث/ أسماء الباحثين من أربعة مقاطع مع ذكر درجاتهم العلمية

إلضافة إلى هم، واسم الدولة، باكما تضم اسم املؤسسة التي يعمل بها الباحث/ الباحثين، والبريد اإللكتروني الخاص به/ب

 ذكر اسم الباحث الرئيس في حال تعدد أسماء الباحثين للبحث الواحد. 

  على الباحث )الباحثين( تسليم ملخصين أحدهما باللغة العربية واآلخر باإلنجليزية أو الفرنسية لألبحاث املكتوبة

  كلمة. وتتضّمن 022بالفرنسية، على أال يتجاوز عدد كلماته عن 
ً
 مم امللخ،، الذ  يجب امللخصات عنوان الدراسة أوال

 ويلي امللخ، الكلمات الدالة للبحث.  ،أن يتضّمن األهداف واملنهجية وأهم نتائج الدراسة

 ( تتجاوز عدد كلمات البحث عن 
ّ
 . -إن وجدت  -( كلمة، شاملة امللخصين، واملصادر واملراجع، واملالحق  0222ينبغي أال

  على سرية التحكيم وموضوعّيته. عدم كتابة اسم 
ً
 الباحث أو اإلشارة إليه في متن البحث؛ حفاظا

 ومن  ،على الباحث مراعاة األصول العلمّية لكتابة البحث العلمي الرصين، من حيث صحة اللغة ومراعاة عالمات الترقيم

وميق وكيفية ليمات التنسيق والتقسيم والتحيث هيكلّية البحث العلمي القائم على االلتزام بالتعليمات الواردة في بنود )تع

 كتابة املصادر واملراجع( الخاّصة باملجلة. 

  على الباحث )الباحثين( تسليم املجلة إقراًرا خطًيا ينّ، على عدم إرسال البحث إلى مجلة أخرى تابعة ملؤسسة علمّية، أو

 تير أو الدكتوراه الخاصتين بالباحث. عدم نشر البحث في كتاب، وأن البحث أصيل غير مستل من رسالتي املاجس

  يتعّين على الباحث بعد قبول البحث للنشر تعبئة نموذج انتقال حقوق امللكية وإرساله إلى عمادة البحث العلمي في جامعة

 الزيتونة األردنية.

 بعة إجراءات ال متاعلى الباحث دفع النفقات املالية املترتبة على إجراء التحكيم في حال طلب سحب البحث، وعدم استكم

 التحكيم.

 .يمكن للباحث الحصول على نسخ إلكترونّية لبحثه من موقع املجلة 

  أل  باحث، إذ يستطيع من خالله  –أل  سبب كان  –في حال توقفت املجلة عن النشر 
ً
يبقى املوقع الخاص بها متاحا

 الدخول إلى أرشيف املجلة.

  سواء نشرت أم لم تنشر.أصول البحوث التي تصل إلى املجلة ال ترّد؛ 

  قد تلجأ هيئة تحرير مجلة الزيتونة للدراسات اإلنسانية واالجتماعية إلى سحب البحث/ املخطوط إذا وجدت فيه دليال

لة غير موموق بها بهدف اإلساءة أو ما شابه، أو اكتشاف  ِّ
ّ
 على االنتحال أو السرقة، أو مبت فيه وجود معلومات ُمضل

ً
قاطعا

ف الباحث أجور تحكيمه، وال يسمح له الحق أل  سلوك غ
ّ
ير أخالقي في البحث، أو نشر بحث هو في األصل منشور، ويتكل

 .
ً
 بالتقّدم للنشر في املجلة مانية

  ال يجوز نشر البحث أو أجزاء منه في مكان آخر بعد إقرار نشره في مجلة الزيتونة للدراسات اإلنسانية واالجتماعية إال بعد

 بي بذلك من رئيس التحرير.الحصول على إذن كتا
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 ت األلوان في رواية "الثلج األسود" لمحمد أزوقهدالال
The connotations of colors in Mohammad azzouqa’s novel “Black Ice” 

 *مان سالم الفرعينـــسلي
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 لخصمال
 دالالتوقدرته على حمل ال ،وبيان أبعاده الجمالية والرمزية ،هدف البحث دراسة اللون في رواية "الثلج األسود"

 ،وتأثيره في نفسّية الشخصية، وقد أظهر البحث عدًدا من األلوان التي ساهمت في بناء النص الروائي ،المتنوعة
  . عن المرادفات اللونية: الظل  والييو  والعتمةمنها: األحمر واألسود واألبيض واألشقر والرمادي، فضًل 

لنص، وقد ودفع الرتابة عن ا ،لما له من أثر في تكثيف الداللة ؛اكتسب أهمية بالية الروايةإن اختيار اللون في 
ة متناهية لذلك اختار المرسل ألوانه بدق؛ إحدى التقنيات الرئيسة التي نهض عليها النص ةكثير أحيان  شّكل في

اإلجابة  حاول البحثفمن خلل السياق،  في الرواية دالالت جديدة ومتنوعة توقد اكتسب ،هاتدالال بسبب تعدد
محتمل ال أويلا؟ وما التاأللوان أكثر حضورً  الكاتب اللون في روايته؟ وأيّ وّظف عن األسئلة اآلتية: كيف 

ألنه يعمل على توضيح  ؛ألوانه التالنص وكشف دال تحليل في السيميائي منهًجا المنهج الستخدامه؟ متخًذا من
 .المستورة اودالالته اظهر معانيهفي   ،الدالالت وتأويل العلقات الترابطية واإليحاءات المختلفة

 داللة اللون، الثلج األسود، محمد أزوقه. الكلمات المفتاحية:
Abstract 
       This study aims at investigating the colors in Azzouqa’s work “ Black Ice” and their 

aesthetic and symbolic aspects, their ability to carry a variety of indications and meanings , 

and their impact on the psyche of the characters. The study shows a number of colors which 

shapes the overall narrative textual structure: red, black, white, blond and gray  let alone  

their symbolic meaning as: darkness and clouds. It also shows colors appearing less 

frequently in the novel. 

Colors in the context of the novel gain crucial importance due to their effect on strengthening 

the meaning and reducing redundancy in the text. On several occasions, it became a 

technique upon which the novel is based. For this reason, the novelist chose the colors very 

carefully since each color has its own indication, implication and aim in the cultural heritage. 

In this novel, colors gained new and various indications based on their context. The study 

tried to answer such questions as: How did the novelist employ colors in his novel? Which 

one(s) was/were more prevailing? What is the potential interpretation thereof?   

 

The study relies on the semiotic approach in the text analysis and revealing its colors 

implications because of its ability to uncover them and interpret the relations in between, 

different implications as well as concealed meanings and associations. 

 

Key Words: Color connotation, Black ice, Mohammad Azouqah 
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 المقدمة

اللية دالّلوني أحد أه  عناصر التشكيل السردي في النص الروائي؛ ألنه ينطوي على أبعاد  يعدُّ االختيار
متنوعة  (1)وجمالية تمنح النص الروائي قدرة عالية على المراوغة واإليحاء والتكثيف؛ ولبعده الرمزي، وحمله دالالت

في العمق الثقافي العربي، وكثرة استخدامه وقدمها، وقدرته على دفع الرتابة والملل عن نفسّية المتلقي وتأثيره فيها، 
؛ لذلك أصبح إحدى التقنيات الرئيسة التي يعتمد عليها (2)في جهازنا العصبي""قوة موحية جذابة تؤثر  فهو يمتلك

 الروائي، بل إنّ  في النص اطيً اوتقديمه للمتلقي، وال يمكن أن يكون اختياره اعتب يالمرسل في حبك نسيجه السرد
 لتكون األلوان معبرة عن الرسالة التي يسعى إلى إيصالها إلى المتلقي، ؛د اختيار لون محّددالمرسل يجتهد ويتقّص 
، فلكل لون داللته من السياق وا عادة إنتاجه ،د أبعادهوتعدّ  ،تأويل النص في دورها تؤدي ،ةدالً  ةفيصبح اللون علمً 

 (3)الذي يوظف فيه؛ ألن " السياق وحده هو الذي يحدد وظيفة اللون وفعاليته"
ذا عرفت أن العين البشرية قادرة "على   ولكل مرسل قدرته على تقويل األلوان، واالنزياح بها عن ثوابتها، وا 

عرفت مدى غنى هذا الحقل الداللي، وقدرته على فتح النص  (4)تمييز ما ال يقل عن سبعة مليين من األلوان"
 ه قد يتجاوز ذلك إلى أن يشكل المرتكز الذي تنهضد القراءات، والبعد به عن السطحية والمباشرة، بل إنّ أما  تعدّ 

كان ذلك في الشكل أو في المضمون، وعليه فإّن أسواء  ،عليه بنية السرد في أجزاء كثيرة من النص الروائي
في النص  ووظيفته لتوضيح دوره ؛وتأمله بعمق ،فيهالنظر  يستدعي الروائي النسيج استخدا  اللون بكثرة في

؟ نصهي اللون ف مرسلالوّظف عن األسئلة اآلتية: كيف  في محاولة لإلجابة ا جاءت فكرة البحثالروائي، ومن هن
النص  تحليل في المنهج السيميائي منهًجان المحتمل الستخدامه؟ متخًذا م أويلوأي األلوان أكثر حضوًرا؟ وما الت

ألنه يعمل على توضيح الدالالت وتأويل العلقات الترابطية واإليحاءات المختلفة، فيظهر  ؛ألوانه التوكشف دال
نطلقا من فه  ا مياليقه،، وفك إعمال عقلهإلى  فعه، ويدمتلقيال عليها يستفز الوالد  ، معانيه ودالالته المستورة

حرة، ال  تقو  على إطلق اإلشارات دواالً تي ال ،بين الحضور والييابو ال والمدلول، بين الد   غير المستقرةالعلقة 
المعجمية، ويصير للنص فعالية قرائية إبداعية؛ تعتمد على الطاقة التخييلية لإلشارة في تلقي  تقيدها حدود المعاني

 . (5)وقارئه النص منتجهو  ببواعثها مع بواعث ذهن المتلقي، ويصير القارئ المدر  

                                                           
لُّه الشيء على َدل ه (1) ده: فاْنَدل   وَداللةً  َدالا  َيد  ِليل...  ِإليه، سد  ِليل به، ي ْسَتَدلُّ  ما: والد  ،: والد  الُّ لُّه طريقال على َدل ه وقد الد  لولة وِداللة َداللة َيد   ود 

ِليل أَعلى، والفتح لِّيلي والد  لُّك، الذي: والدِّ  كون  هي الداللة"  :التعريفات كتاب في الجرجاني يقول االصطلح وفي( دلل) مادة العرب لسان انظر َيد 
 علماء طلحباص المعنى على اللفظ داللة وكيفية. المدلول هو والثاني الدال، هو األول والشيء. آخر بشيء العل  به العل  مع يلز  بحاجة الشيء

شارة النص عبارة في محصورة األصول قصاء النص وداللة النص، وا   أو طلقأ متى بحيث اللفظ كون  هي: الوضعية اللفظية الداللة و النص وا 
 1991 قاهرةال الرشاد دار الحفني، المنع  عبد تح ،"التعريفات: "السيد محمد ن علي الشريف الجرجاني، انظر" بوضوحه للعل  معناه فه  تخيل
 لذيا اللية عل  من الفرع ذلك" أو ،"المعنى دراسة أو المعنى، يدرس الذي العل : "بأنه الداللة عل  أحده  عرف فقد ال ْمحَدِثين، عن أما ،00،ص
 مختار، مدأح عمر، انظر ،"المعنى حمل على قادراً  يكون  حتى الرمز في توافرها الواجب الشروط يدرس الذي الفرع ذلك" أو ،"المعنى نظرية يتناول
 .11: ص  ،1991 ه 1111مصر، القاهرة، الكتب، عال  الداللة، عل 

 .29: ص  ،2002-ه1122 بيروت، دمشق، كثير، ابن دار ،1ط اللوني، -الضوئي اإلعجاز الكري ، القرآن في واللون  الضوء نذير، حمدان، (2)

 .11: ص  ،2000 بيروت، والنشر، للدراسات العربية المؤسسة ،1ط العباسي، األدب في قراءات فنية، رؤى  صالح، الشتيوي، (3)
: ص  ،1912 العراقية، الجمهورية واإلعل ، الثقافة وزارة منشورات للنشر، الرشيد دار والشكل، اللون  إدراك سايكلوجية حسين، قاس  صالح، (4)

00. 
 .11-14: ص  ،2002 مـصر، للنـشر، فرحـة دار الـشعر، ونقـد الـسيميولوجي االتجـاه عـصا ، خلـف، (5)
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 نهاإأّن األلوان ليست موجات واهتزازات ضوئّية فحسب؛ بل أثبتت الدراسات النفسّية أضف إلى ما سبق أن 
، ومنها والسرور سعادةذات تأثيٍر كبير يصل إلى أعماق النفس البشرّية؛ فمنها إيجابّي ي عّبر عن الراحة والحب وال

ى الحالة إلى تأثيرها الواضح عل واالضطراب والحزن والكره، باإلضافة والخوف الّسلبي الذي ي ثير مشاعر القلق
 (1)ة.المزاجّية والصحّية؛ حيث است خدمت األلوان للعلج منذ العصور والحضارات القديم

 أعل ، مافي األردنية الرواية في يدرس ل  اللون  ألن – أزوقة لمحمد األسود الثلج – البحث عينة اختيار وت ّ 
 مما ؛الرواية عليها تنهض التي المحاور إحدى يشكل اللون  أن   إلى يشير الذي الرواية عنوان ذلك إلى أضف
يحاءاته الّداللية أبعاده كشف ومحاولة النص، دراسة نحو المتلقي يستفز  خطوة البحث ن يكو  أن راجًيا النفسية؛ وا 

 .بعد فيما األردنّية الرواية في توظيفه وكيفية للون  شاملة دراسة في

 تحدث ام أّما الشعر، على معظمها ركزت والمحدثين القدامى عند اللون  لدراسة األبحاث من العديد سبقت وقد
 في يميائيةس مقاربة العراقية الرواية في اللون  كداللة الدراسة، عينة من محددة جزئية بعضها درس فقد الرواية عن

 علقة آلخرا البعض يدرس وقد كري ، الرحي  عبد وعلي البّصا ، شاكر مجيد ألحمد اليلف ولوحة العنوان عتبتي
 درس لتيا غزالني، للمصطفى'' الرماد بيض''  رواية في الصورة و اللون  كجدلية  الروائي، النص بعناصر اللون 

 التحليل لىع مبنية الدراسات وبعض بينهما، القائ  والجدل الرواية في والصورة اللون  تجليات خللها من الباحث
 النص داخل لوانهأل استخدامه في وبيئته الكاتب جنس وتأثير الليوية، التحليلت إلى إضافة والعددي، اإلحصائي
 السابقة، دراساتال من البحث أفاد وقد شّموط، جميل لخالد تحليلية دراسة العربية، الرواية في اللون  كدراسة الروائي،
 حضوًرا، كثرأ األلوان وأي الستخدامه، المحتمل والتأويل نصه، في للون  المرسل توظيف كيفية على ركز ولكنه

 .لها المرسل توظيف كثرة وفق البحث في مرتبة األلوان فجاءت

 :األلوان تمييز معايير

 :وهي األلوان، تمييز خللها من نستطيع قي  أو معايير خلل من اللون  يتحدد" 

{ ق أزر  برتقالي، أخضـر، أحمـر،} وآخـر لـون  بـين بهـا ونفـرق  نميز ـ التـي الصـفة وهـي(: Hue) اللون  صفة- 1
 .اللون  صفة في تيير وهذا البرتقالي، ينتج وأصفر أحمر لونين مزج فعند

( Light Green) فـاتح أخضـر بمعنـى المعـت ، واللـون  المضيء اللون  بين العلقة بأنها تعرف(: Value) القيمة -2
 .العتمة أو اإلضاءة باتجاه مختلفة قيماً  وتتخذ ،( Dark Green) غامق أخضر أو

 نقـاء ) المسـاحة فـي اللونيـة الـذرات عـدد وفق اللون  بها يتصف التي الدرجة وتمثل(: Saturation) اإلشباع -3
 (2)"األسـود أو بـاألبيض اختلطـه بقـدر تتحـدد التـي ،(اللـون 

                                                           
: ص  2012 الخرطو ، السودان، والتكنولوجيا، للعلو  السودان جامعة دار التلوين، تكنولوجيا الفاضل، هجو.د وهارون، إبراهي ، أحمد أحمد، (1)

9. 
 هندسية،ال للعلو  دمشق جامعة مجلة المعاصر، الداخلي التصمي  في لأللوان والجمالي الوظيفي البعد الرزاق، عبد ومعاد، حسا ، وزيت، دبس (2)

 .1-2:ص  ،2001 ،21 المجلد ،2 العدد دمشق،
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 العنوان )الثلج األسود(

ة، ة أو الكليّ زئيّ ة الجة، وتتصل برؤيته الفنيّ النص الخطيّ ة التي تنفصل عن صياغة هذه العتبة النصيّ 
، وهي بنية جزئية موازية يت  (1)ةة والنصيّ ا من منطق الكتابة بسياقاتها التوظيفية والتاريخيّ ا مركزيً وتختزل جانبً 

وائي ر لتكون إحدى المفاتيح األساسية لدخول النص ال ؛توظيفها داخل النص بيض النظر عن سياقاتها األصلية
وا عادة إنتاجه، وعند التوقف عند عتبة عنوان الرواية نجدها تتركب من موصوف )الثلج( ببياضه وصفائه، وما 
يرمز إليه من خير، وانبعاث، ونمو وتجدد، وما يمارس فيه من لعب ولهو، وما يسببه من فرح وسرور، ث  تأتي 

يض  من أن يحمل )الثلج( بلونه األبداد والحزن، وبداًل الصفة )األسود( لتسلبه كل هذه الدالالت، فاألسود رمز الح
لب هذه الدالالت، فأصبح يوحي بالظلمة والهمو  والمعاناة؛ لوجود صفة السواد بعد  دالالته اإليجابية، نجده قد س 

، فكيف ةا أما  التأويل وتعدد القراءات، وطرح العديد من األسئلالكلمة األولى من عنوان الرواية، وفتح الباب واسعً 
الَ  يرمز السواد في العنوان؟ هل هو الموت وما يخلفه في النفس اإلنسانية  يصبح الثلج ببياضه وصفائه أسود؟، وا 

 ه تعبير عن شدة ما تتعرض له الشخصية من قهر واضطراب؟ من فراغ وحزن ومعاناة، أ  أنّ 
 خد  "المفارقة اللونية إن جازتت ظهر عتبة العنوان أن المرسل ربما اعتمد في إيصال ما يريد على است

، فجمع الكاتب (2)ا لها، وتعتمد على وجود الضد"ا ومرتكزً التسمية، وهي المفارقة القائمة على اللون، التي يكون أساسً 
نما حضر من خلل  المرادف اللوني )الثلج ،بين الضدين: الثلج بلونه )األبيض( الذي ل  يذكر بشكل مباشر ( وا 

على إظهار  ا يعملواللون األسود، لتقوية معاني اللون األسود ودالالته على األبيض، وقد جاء اللون األبيض رديفً 
الدالالت الذهنية لألسود ويعززها، ونجح المرسل في وضع المتلقي منذ لحظة القراءة األولى للنص أما  رمزية اللون 

لتركيز عليه في قراءة النص الروائي وتحليله، وأثار العديد من األسئلة التي تفتح شهية المتلقي وتستفزه لقراءة وا
 النص، وهذا ما يحقق شرعية وجود العنوان أما  النص الذي يتقدمه.

 اللون األحمر
ه تعدد دالالتل ؛ال األدبية، ويكثر استخدا  اللون األحمر في كثير من األعم(3)اللون األحمر ما لونه الحمرة  

وتعارضها؛ لذلك جاء في المرتبة األولى من حيث التوظيف في النص الروائي، وقد ورد ذكره عشرين مرة، ويعدُّ 
ا من األلوان الساخنة والحيوية؛ الكتسابه أهميته في الحياة اإلنسانية من خلل ارتباطه بالد  في جانب، وفي لونً 

، يضاف إلى ذلك الشهوة، ومحاوالت (4)من جانب آخر، كاإلقبال على الحب واإلثارةتحريك االنفعاالت القوية 
بالوضوح والقدرة  ، وهو لون يتصف(5)الجذب واإلغواء ودغدغة العواطف؛ ألنه " يقترن بالعاطفة ويرمز إلى اإلثارة"

، وقد وظفه المرسل (6)للعيان"على لفت النظر وجلب االهتما  ؛ لذلك" يستخد  في إبراز األشياء بسبب وضوحه 
فقد  الذي يسود لدى األغنياء على نحو خاص، االستهلكيليلفت نظر المتلقي إلى نمط الحياة  ؛في النص الروائي

                                                           
 .11:ص  ،1991 البيضاء، الدار الرابطة، منشورات والداللة، البنية النص عتبات الفتاح، عبد الحجمري،  (1)
 .212 ، ص: 2002وداللته في الشعر: الشعر األردني أنموذًجا، دار حامد، عمان، األردن، الزواهرة، ظاهر محمد، اللون ( 2)

 .24، ص:  1992بيروت، لبنان،  ،الخويسكي، زين، معج  األلوان في اللية واألدب والعل ، مكتبة لبنان( 3)

 .27 ، ص: 1992القاهرة، مصر، ، عال  الكتب، 2طعمر، أحمد مختار، الّلية واللون،  (4)
 ع.-س، ص: أ معج  األلوان في اللية واألدب والعل ،  . (5)

 س. -ن، ص: أ  . (6)



  2021(،3) صدارإل(، ا2، المجلد)اإلنســانيّة واالجتمـــاعيّة مجلــة جامعة الزيتونة االردنية للدراســــات
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (2), Issue (3),2021  

 

  2021عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية  جميع الحقوق محفوظة،©

 
5 

"توقفت المحركات وفتحت األبواب، بدأ الناس يخرجون من الطائرة، خليط عجيب من العرب واألجانب، الملبس 
عنق  وربطة ،نماط المتضاربة، هذا رجل أعمال يرتدي بذلة صيفية فاتحة اللون مهرجان من األلوان الزاهية واأل

وتحمل  ،اأحمر فاقعً  اوتلك سيدة بدينة تلبس فستانً  ،ا بالسيجار والوسكيا مليئً يحمل حقيبة سامسونايت وكيسً  ،حمراء
رتون   من علب الكثلثة أكياس عليها أسماء المحلت الشهيرة في نيويورك، واألطفال كذلك يحملون نصيبه

 .(1)واألكياس"
ي ظهر المقطع السردي حركة قدو  نشطة توحي باالزدهار االقتصادي والسياحي، لذا كان الخليط من العرب      

واألجانب يشي باألمن واألمان السائد في المكان، ثّ  كان المهرجان من األلوان الزاهية واألنماط المتضاربة؛ ليحمل 
القادمين وأعراقه  وأصوله ، فالمكان منفتح على الثقافات والشعوب كافة؛ ولذلك جاء رجل داللة تعدد جنسيات 

مما يكرس داللة انفتاح المكان على اآلخر ويرسخها، يرتدي  ،ليدل على العمو  ؛األعمال في المقطع السردي نكرة
ضافر تعلى قوة الشخصية والقيادة، وامتلك المال، وسعة النفوذ، وقد  بذلة لونها فاتح  وربطة عنق حمراء دليًل 

يصالها ا بالسيجار والوسكي(؛ ليؤكد الداللة التي أراد المرسل إا مليئً ما يحمله بيديه )حقيبة سامسونايت، كيسً و  اللون 
مرة، لون بارز وقوي فاقع الحا إلى المتلقي، ث  يضيف المرسل إلى هذه اللوحة الفنية صورة سيدة بدينة ترتدي فستانً 

ا للسخرية رً ليجعلها مثا ؛ا أحمر فاقع اللون غير أن المرسل ألبسها فستانً  ،ومركز، يلفت األنظار ويجلب االنتباه
والبدانة صفة غير مرغوبة في المرأة؛ ليؤكد الداللة السلبية لسلوكها، وقد أضاف إلى ذلك  ،كانت بدينةف ،والتندر

لتي تحملها من أشهر المحلت المعروفة، وكان لألطفال نصيبه  من األكياس التي يحملونها؛ مجموعة من األكياس ا
تحياه الشخصية، ويبدو أن األلوان الموظفة في نسيج المقطع السردي وما  ذيالاالستهلكي ليرسخ نمط الحياة 

 نص.التي يحملها ال الرؤية حققت الداللة التي يرغبها المرسل، وخدمت ،يساندها من صور منتقاة بدقة وعناية
ا أحمر ا حريريا ، فقد كانت جانيت " ترتدي قميًص (2)وقد يرد األحمر" للتعبير عن اليواية والشهوة الجنسية"

فظهر جيدها األبيض الناع ، وتنورة مطبوعة بزهرات متعددة األلوان  ،وقد فتحت الزرين األول والثاني ،بأزرار
مفتوحة من الجانب األيسر أعلى الساق، وقد انسدل شعرها األشقر بحرية على كتفها: ل  تبالغ في زينتها، مد  يده 

لت يده وقفزت ليصافحها، لكنها تجاه ؛وبما تمليه عليه سنّي زواجه العشرة ،بعفوية وبحك  تربيته كعربي محافظ
 . (3)وبحثت في نه  عن شفتيه، فوجئ بحركتها، لكن ..." ،لتتعلق بكتفيه

ر، لتحقيق ما يريده، فجاء القميص أحم ؛على اختيار ألوانه ومزجها بعناية الشديد حرص المرسل هنايظهر       
اع  الملمس، ليكون ن ؛اوجلب انتباه اآلخر، ث  جعل القميص حريرً  ،إلثارة، ليعمل على إبراز جمال المرأةالون الحب و 

، لتركيز الداللة وتقويتها ،الّرداءنوع وهو هنا يمزج  بين حاسة النظر من خلل اللون، وحاسة اللمس من خلل 
 رساويظهر من خلل القميص األحمر الحريري جيدها األبيض، والبياض سمة جمالية محبوبة في المرأة، " فالد

 ،األبيض غير الونً  العربي الشاعر يختر فل  والنسيب؛ باليزل األبيض اللون  ربط بشكل جلي يلحظ العربي لألدب
، ليصف جمال محبوبته، وبوجوده خلق المرسل ثنائية تشكيلية (4)المباشرة" غير أ  المباشرة بداللته ذلك سواء أكان

                                                           
 .7 ، ص: 2012 عمان، األردن، ،وزارة الثقافة أزوقة، محمد، الثلج األسود، (1)
 .212س، ص:  اللية واللون،  . (2)
 .92ن، ص:   . (3)
 ، غير منشور 2002العليا، فلسطين،  الدراسات كلية الوطنية، النجاح قباني، جامعة نزار شعر في األلوان محمد، دالالت هللا عبد حمدان، أحمد (4)

 .20ص:
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واألبيض، وأضاف إليها جمالية عالية وعّمق العلقة بين عناصره، في بناء نسيجه الروائي بين اللونين األحمر 
صورة ليتم  ال ؛وما تفضي إليه من تصرفات الحقة، وظهر اللون األشقر ، على الشهوةوجعل اللون األحمر داالً 

ثارةالجمالية المرسومة، فهو  من السمات الجمالية التي تزيد المرأة جماالً  بل أضاف  ،ك، ول  يكتف المرسل بذل(1) وا 
إليه تنورة مزركشة بزهرات كبيرة متعددة األلوان، ليشير إلى تعدد العلقات والبحث عن المتعة واللذة، وكانت التنورة 

إلثارة ويحقق ا ،ويوحي بالداللة الجنسية ،ليؤكد الداللة اإلغوائية ؛مفتوحة من الجانب األيسر إلى أعلى الساق
 اليريزية.

 اللون األحمر دااًل على الرغبة أو الشهوة الجنسية، فقد جلس سعيد مع أصدقائهوفي مقطع آخر يأتي 
"الثلثة على المائدة، لفت نظر سعيد أن  النادلة فتاة ل  تبلغ السابعة عشرة من عمرها، جميلة بشكل ملفت للنظر، 

صدقائه ، الذي يحسده كل أكلما نظرت إلى برتوني، الرياضي القوي الجس  ،الحظ أّن خديها يلتهبان بلون الجمر
 مّما دفع سعيد إلى التعليق: ،ا منه ، وبقيت الصبية تأتي وتروح قريبً (2)على براعته في لعب التنس والتزلج..."

 "أتدري يا نينو، بعض الصبايا تسحرهن صورة األب في الرجل.

 أو ربما صورة الجّد. -
 أتعتقد ذلك؟ -
ال فماذا تسمي هذه المهزلة؟ -  طبعا، وا 

، هو ل  ينظر إليها ليكون ذلك سبب 3ا، هي معجبة بي وانتهى األمر"دّخل أنجيلو: ك ل أنفسكما غيظً وهنا ت
للحياء والخجل، ولكن هي من دفعتها الرغبة وشدة اإلعجاب إلى النظر إليه، فالتهب خداها بلون الجمر تعبيرا عن 

كأنها  ، أنها تمعن النظر إليه المّرة تلو األخرى الشهوة الجنسية الفائضة، فعلى الرغ  من الفارق العمري بينهما إال
 ه بسبب بنيته القوية وجسمه الرياضي.اتتمن

وجاء اللون األحمر في أكثر من موقع في النص الروائي يحمل الداللة الجمالية ممزوًجا مع غيره من األلوان، 
د ليفاي البساطة: لو ل  يخترع السينجده  يرتدون ملبس غاية في ته، فيقول: "ثقافو صف المجتمع األمريكي في

ا  ونساء يعيشون على الدنيا بملبسه  الداخلية  الكل هنشتراوس الجينز في القرن الماضي، لكان األمريكان رجاالً 
يرتدي الجينز، باستثناء كاثي التي ارتدت تنورة سوداء ضيقة كشفت عن فخذيها األشقرين الضاربين إلى الحمرة 

ا، وهو ببنطاله الكحلي وقميصه األبيض يجب أن يتذكر أن يطري فستان ا أحمر فضفاًض وارتدت جانيت فستانً 
 .  (4)جانيت فهو جميل فعل "

األلوان في مقاطعه السردية، ففي هذا المقطع  حضر اللون األزرق بشكل غير مباشر  بين يزاوج المرسل
 داللة البساطة األزرق  اللون  يد، فاكتسبيرتديه سع من خلل ما يرتديه األمريكان من ملبس، ومن خلل ما

ة، المناسب وفق القيود التي تفرض على الشخصية ارتداء اللباس كل والتحرر من ، واالنعتاق  (5)والهدوء والوداعة
                                                           

 .129س، ص:  اللون وداللته في الشعر: الشعر األردني أنموذجا،  . (1)
 .2019 – 212س، ص:  الثلج األسود،  . (2)
 .219 . ن، ص:  (3)
 .122 – 122: ص ن،.   (4)
 .241ص: ،  1923القاهرة، مصر،  ،دار النهضة العربية، 2ط التشكيلية، الفنون  في التكوين الفتاح، رياض، عبد (2)
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النقاء ليضيف داللة الصفاء و  ؛خاصة أن الشخوص كانوا في دعوة للعشاء، وقد ق رن األزرق مع األبيض لدى سعيد
ودعوة عشاء، وعلى الرغ  من الدالالت السلبية للون األسود إال أنه وظف في السياق ليحمل داللة في جلسة ودية، 

اطن الجمال لتبرز مو  ؛ون األشقر الضارب إلى الحمرة، فقد جاءت التنورة سوداء ضيقةلجمالية من خلل ارتباطه بال
غاية  ولونهما الضارب إلى الحمرة؛ ليشكل صورة في ،في الشخصية ومفاتنها، ويجتمع ذلك مع الفخذين المكشوفين

ظهار إوقد نجحت في  ،ا للجمال واإلثارةرمزً  ؛ا أحمرالجمال لشخصية تحاول إغواء اآلخر، وقد ارتدت جانيت فستانً 
ثارة سعيد وجلب انتباهه؛ لذلك تمنى سعيد أن ال ينسى إطراءه فهو جميل حًقا.  جمالها وا 

 على الحب، واالحترا  والتقدير، فهو " لون العاطفة ومثيرها ورمز الحب حمر داالا واستخد  المرسل اللون األ
على الشخصية، فنجد سعيًدا (2)، و"لعل ارتباط الحمرة بالجمال، يدل على ما فيه من تأثير نفسي" (1)الملتهب والقوة"

ا دعاه ما قا  بزيارة عمل إلى إيطاليّ يلجأ إلى استخدا  الورد األحمر كلما عجز لسانه عن التعبير عن مشاعره، فعند
ا تعبيرً  ؛  (3)صديقه )برتوني( للعشاء، وعندما ركب معه "ل  ينس سعيد أن يشتري باقة ورد حمراء جميلة عن الطريق"

عن مدى احترامه وتقديره لزوجة صديقه، وعندما ذهب للقاء جانيت في شقتها، تلك المرأة التي يعشقها، ويعشق 
،  (4)ما يأخذه سوى ضمة "من القرنفل األحمر، يكفي هذا، فهي ال تحب أن يحضر لها أي شيء"رائحتها ل  يجد 

جز في كثير من ألن الكلمات تع؛ ا عن حبه وتعلقه الشديد بهاولكنه أحضر القرنفل األحمر برائحته الجميلة تعبيرً 
أكثر من  روتكشف وتعبّ  المقرونة باللون األحمر، األحيان عن البوح في مثل هذه المواقف، وقد تفصح األزهار

 اللسان.
 

 على العرق البشري، وما يثيره من تفرقة عنصرية مبنية على العرق أو ويحمل اللون داللة سلبية، فيأتي داالا 
ن م ، ففي لوحة متعددة األلوان تفرض على المتلقي المزيد(5)اللون، وما يبنى على ذلك من امتهان لكرامة اإلنسان

التأمل والقراءة لجمع خطوطها، وتفسير علقاتها المتداخلة، يرس  المرسل صورة للمجتمع األمريكي، فقد وجد سعيد 
د من  من البضاعة المعروضة، فالتركيبة األمريكية في نيويورك خليط فري" ينظر إلى الناس بداًل  :نفسه في نيويورك
فمن الكوري إلى البورتوريكي، تشاهد ملمح مختلفة، وأحيانا متنافرة، يمر بك  ،وحتى الليات ،األعراق واألجناس

ي ال يزيد يمرُّ في االتجاه المقابل فيتنامنفسها زنجي يجعلك ترتعد من طوله البالغ حوالي المترين، وفي اللحظة 
، يلفت غرابة من األشكال، أوالً ا، أما الملبس فهي أشد وال يزن أكثر من ثلثين كيلو غرامً  ،طوله عن المتر والربع

النظر عدد النساء اللواتي يرتدين الشورت، امرأة في حوالي الستين، سمراء البشرة، تزن حوالي مئة وعشرين كيلو 
، برز منه فخذاها كأنهما قطعتي لح  عجل، وكانا يهتزان كلما خطت  خطوة، مع اأحمر قصيرً  اا ترتدي شورتً غرامً 

ومن خصرها كأنما علقت هناك بمشابك غير ثابتة، وكان سعيد يخاف  ،ن جوانب الفخذينوجود كتل شحمية تبرز م

                                                           
 .24س ص:  لضوء واللون في القرآن الكري ،  .ا (2)
 .22ص:  ، 1999 إربد، األردن، ،، اللون في شعر ابن زيدون، منشورات جامعة اليرموك، عمادة البحث العلمي والدراسات العليايونسشنوان،  (1)
 .221الثلج األسود،  . س، ص: ( 3)

 .212 . ن، ص:  (4)

 .73س، ص:  ا،  .اللون وداللته في الشعر: الشعر األردني أنموذجً  (5)



 مان سالم الفرعينـــسلي                                                                دالالت األلوان في رواية "الثلج األسود" لمحمد أزوقه 

  2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية ©

 
8 

ا من سترة ؤلفً ا ممر ت من جانبه امرأة حنطية اللون، ترتدي طقمً  نفسها سقوط تلك الكتل أثناء سيرها. في اللحظة
ها ... ال بّد أنها الرياضة"  (1)وبنطال، عيناها خضراوان واسعتان وقد 

ينظر في بداية النص هو نظر تفحص وتدبر في المجتمع الهجين الذي يتكون من المجتمعات واألعراق فالفعل  
الموجودة على وجه الكرة األرضية كافة، فالملمح مختلفة حد التنافر، فقد يمر بك الزنجي وهو مرادف للون األسود، 

، فاللون األسود (2)"القارة السوداء" -فريقيةلألمريكيين من أصول أ عالمجتمويوحي بالنظرة الدونية التي ينظرها 
وضخامة أجسامه  تبث الرعب والخوف في نفس كل من يشاهده ، وهذا ربط بينه  وبين الجريمة في المجتمع 

 ا عليه ، فالظل  والقسوة والتهميش وما تعرضوا إليه في التاريخ األمريكي، وما يتعرضون األمريكي مع أنها ليست وقفً 
 ز وعنصرية قد يولد العنف في كثير من األحيان.إليه من تميي

وحي بالسذاجة وي ،ا يثر السخرية والشفقةالتي يصفها المرسل وصفً  ث  تظهر المرأة السمراء بشرتها األحمر 
والبدائية، فيضيف إلى حمرة اللباس حمرة الكتل اللحمية المكشوفة من جسمها، إذ تظهر بشكل غير طبيعي وكأنها 

وهو بذلك يشير إلى الهنود الحمر؛ أهل أمريكا األصليون ومعاناته ، وما تعرضوا له من اضطهاد علقت بمشابك، 
وظل  وا همال، إذ ب نيت حضارة عريقة وقوية في أرضه  وعلى أكتافه ، وكان نصيبه  منها الظل  والقمع والتشريد، 

حرص ي اللباس والجمال في المظهر، وتويرس  المرسل صورة للمرأة األمريكية من أصول التينية توحي بالبساطة ف
على ممارسة الرياضة بشكل يومي من أجل الحفاظ على رشاقة جسمها وجماله، فتظافر اللون الحنطي مع العينين 
ها إلظهار جمالها وروعة تشكيلها، وقد ترك  الخضراوين، وداللة األخضر على الجمال والحياة والطبيعة، مع قدِّ

ليترك للمتلقي تخيل مدى رشاقتها وجمال مظهرها وتناسق ألوان لوحته  ؛مة )قّدها(المرسل علمة حذف بعد كل
 التشكيلية التي حرص على رسمها بالكلمات.

اية "وذلك حين اتخذت الحركة الشيوعية العالمية الر  ،وقد اكتسب اللون األحمر داللة سياسية في القرن العشرين
األحمر  ا، فاقتدت بها أغلب الحركات المؤمنة بأفكارها حتى غد(3)لثورتها"ا وتيدو رمزً  ،ا لهاالحمراء لتكون شعارً 

ا من شعاراتها، ومن ذلك منظمة األلوية الحمراء، وهي منظمة شبه عسكرية يسارية، مقرها في ا كبيرً ل جزءً يشكّ 
ي بقوله: اإليطال إيطاليا، كانت مسؤولة عن العديد من حوادث العنف؛ لذلك عندما زار سعيد إيطاليا يخاطب صديقه

"الحق عليك ، تدللون الشيوعيين في روما، بينما األلوية الحمراء ت كّسر سيقان أساطين الصناعة في ميلنو وتورينو 
ة األلوي، ويرتبط ذلك باللون األحمر)، دمار وتكسير وخراب ودماء تسيل في كل مكان(4)ومدن الشمال األخرى "

اجزة عن الدفاع عن نفسها، فكلما احتجزت السلطات أحد اإلرهابيين، خرج بعد بينما تقف الديمقراطية ع (،الحمراء
مما دفعه إلى الطلب من سعيد أن ي عيره أحد مسؤولي األمن من جيرانه  ،بضعة أيا  بالكفالة أو لعد  كفاية األدلة

 في المنطقة.
د واالنفعال، فقد الحظت سلوى "أن ، والترد(5)وقد يعكس اللون األحمر حالة الشعور بـ"اليضب والقسوة والخطر"

قطبت وقد أحمر  خداها و  ،وبحركة ل  تخل من العصبية ،غادة عمدت إلى إطفاء سيجارتها قبل االنتهاء من تدخينها
                                                           

 .119: ص س،.   األسود، الثلج (1)

 .102: ص س،.   والعل ، واألدب اللية في األلوان معج  (2)
 .111: ص  ،1911 الكويت، الثاني، كانون  -يناير ،202 العدد العربي، والناس، األلوان عمر، الدقاق، (3)
 .21: ص س،.   األسود، الثلج (4)

 .42: ص  ،1911 دمشق، أطلس، مكتبة واللون، الرس  الدين، محي طالو، (5)
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، غضبت وتيير لونها إلى الحمرة؛ (1)حاجبيها، أدركت أنها ارتكبت غلطة بإخبارها عن زيارات جانيت ومكالماتها"
نما أضاف إليه ألن هناك من يحاول س رقة زوجها، وتدمير بيتها، ول  يكتِف المرسل باللون ليعبر عن غضبها، وا 

 ليقوي داللة اللون ومعناه ويظهر قوة انفعال الشخصية، وعندما قابلت ؛الحركة العصبية التي ظهرت على الشخصية
، ولكنه (2)، ل  تتمكن غادة أن تقرر"غادة جانيت أقبلت "نحوها بتردد وقد التهب خداها، ربما من البرد، أو االنفعال

ارة للمرة طرق اإلغواء واإلث بشتىاالنفعال الشديد، )فجانيت( تقابل غادة زوجة الرجل الذي تحاول االستيلء عليه 
األولى، وال تعرف ماذا تريد منها؟ وكيف ستكون ردة فعلها؟ فمن الطبيعي أن تكون في قمة اإلثارة واالنفعال؛ لذلك 

 للمبالية في إظهار شدة الحمرة، وليدل على قوة الحركة (التهب)لجأ المرسل إلى التعبير عن اللون األحمر بالفعل 
 ي اعتملت في نفس الشخصية.الت اتأو االضطراب

وفي مقطع آخر يدل األحمر على التعب والمشقة، والقلق وقلة النو ، فعندما عل  )روبرت( بإصابة )جانيت( 
تى تخرجه ويبقى بجانب سريرها ح ،ان، وكان يحضر إلى المستشفىا وركب الطائرة إلى عمّ بحادث سيارة تأثر كثيرً 

وهو يسير على مهل، عيناه حمراوان كالجمر، ثلث ليال ل  ين  خللها أكثر الممرضة، وانصرف بعد اليو  الثالث "
، سهر متواصل وقلق شديد على سلمة المصاب، وحالة من اإلرهاق أكسبت عيني الشخصية لون (3)من ساعتين"

 الحمرة.
مهل ن ابنها بتوقد يحمل اللون األحمر داللة المرض أو اإلصابة، كما نجد في المقطع اآلتي: "اقتربت غادة م

ونظرت إليه: رأسه معصوب بالشاش األبيض، وقد ق ص  قس  من شعره األملس الجميل بشكل اعتباطي في منطقة 
، ونلحظ هنا المزج بين اللونين األبيض واألحمر لتعميق داللة المرض (4)الجرح، جفنه األيسر محمر قليل "

 ر يوحي بشدة الضربة أو اإلصابة التي تعرض لها الطفل.وتركيزها، فهناك جرح احتاج إلى التضميد، ولون أحم

جل ا للخالمستمدة من التراث، إذ يكون اللون األحمر" رمزً  ةكما استخد  المرسل األحمر بداللته التقليدي
 ، فقال: ال أدري إذا كنت سأبقى حتى الجمعة، ربما أسافر.(5)والحياء"

لناس ينظرون إليها بدهشة، احمّر خداها واطرقت ماذا؟ ونظرت حولها، فقد صرخت بشكل عفوي جعل ا -
، فاحمرار الخد داللة الخجل والحياء داللة اجتماعية معروفة، وفي مقطع حواري آخر (6)خجل ضاحكة"

نرى جانيت تندفع نحو سعيد "وطوقت عنقه بذراعيها وهمت بتقبيله، إال أنه ضيط برفق على كتفها 
 ا: ليس هنا، الكثير يعرفونني.هامسً 

 وهي تتلفت حولها. ،آسفة يا سعيد، لقد نسيت... وصافحته مضطربة -

                                                           
 .211:ص س،.   األسود، الثلج (1)

 .211:ص ن،.   (2)
 219:ص ن،.   (3)

 .200-219: ص س،.   األسود، الثلج (4)

 .212ص س،.   واللون، اللية (5)

 .120:ص س،.   األسود، الثلج (6)
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، وهنا أضاف (1)، ول  تخَف عليه النظرات التي حّدجه بها جمهور الواقفين حولهما"احمّر وجهه خجًل 
الحرية  سيوحي بتناقض الثقافات واختلفها، ففي اليرب بيئة وثقافة تقدّ  ،المرسل إلى الداللة التقليدية معنى جديًدا

عادّي  الفرد، فتقبيل أحدهما اآلخر سلوك ةوتعلي من شأنها مع االلتزا  بالقوانين واألنظمة الناظمة لحيا ،الشخصية
في هذا المجتمع، وفي الشرق بيئة وثقافة تفرض الكثير من الضوابط االجتماعية، والدينية لهذه الحرية، فمثل هذا 

ضطراب، واللون األحمر الذي يعلو ملمح الوجه عندما يلتقيان في السلوك غريب مذمو ؛ لهذا كان الخجل واال
 وطنه.

 
 اللون األسود 

ا ومحبب ، وهو "بييض للنفس أحيانً (2)يشير معج  األلوان إلى أن األسود "ضد األبيض من األلوان"
 ببشرة "اإلنسان طبوالحزن، أو يرت ،والحداد ،الموتو  الشعور بالفقد، ؛  بييض عندما يذهب بذهن المتلقي إلى(3)ا"حينً 

، ومحبب عند ارتباطه بالشعر والعيون واللثة والشفتين، وفي جانب (4)والتطير" والظل  والتشاؤ  بالعبودية لعلقته
آخر هو لون األناقة، وأحد مظاهر السلطة والقوة والثروة، والحكمة والوقار، والجمال، والذي يزداد تأثيًرا عند مزجه 

ن أخرى في إبداع الصورة السردية، وقد يرمز إلى أمور عديدة تكون متضادة في بعض األحيان؛ ألنه دائ  مع ألوا
 .(5)التيير وفق الظروف المكانية والزمانية
ا مع غيره من األلوان في نسيجه السردي، فعندما خرجت جانيت من قاعة وقد وظفه المرسل ممزوجً 

السكرتيرة في البهو، عندما لمحها قطع حديثه وابتس  باتجاهها، تسمرت في ا مع االجتماعات تفاجأت بسعيد "واقفً 
 مكانها، وشعرت بقلبها يضطرب وجّف حلقها فجأة... رجل في حوالي األربعين، رياضي القامة، يرتدي بنطاالً 

يطيهما شعر أسود يا أبيض بنصف ك  يظهر ذراعيه القويتين السمراوين اللتين ا كحد السيف، وقميًص ا مكويا رماديا 
كثيف، الرأس مستدير والشعر األسود المسترسل طويل بعض الشيء ومصفف بيير عناية، أما العينان فل  تشاهد 

 . (6)في حياتها مثل اخضرارهما: كأنه قط سيامي ."
تكثيف لوني في المقطع السردي السابق، يقو  فيه اللون األسود ودالالته على الشباب والقوة واكتمال 

نضج  بدور أساس، وتعدد األلوان بهذا الشكل "يثير على صعيد تشكيل المعنى، جملة من المسائل التشكيلية، ال
ا في األربعين من العمر، وهو عمر النضج وكمال العقل والجس ، ، فقد جعل المرسل سعيدً (7)والسيميائية والجمالية"

يف، وقميًصا ا مكوًيا كحد الس رماديً امة، يرتدي بنطاالً وزيادة في إظهار شبابه وقوته ورشاقة جسمه جعله رياضي الق
لصفاء يحمل داللة افأبيض، والرمادي بدرجاته المختلفة ناتج عن مزج األسود مع األبيض، أما القميص األبيض 

                                                           
 .141:ص ن،.   (1)

 .101: ص س،.   والعل ، واألدب اللية في األلوان معج  (2)

 .22: ص س،.   قباني، نزار شعر في األلوان دالالت (3)

 .20: ص ن،.   (4)

 .12:ص  ،2002 ، سورية، دمشق، الحصاد، دار أنموذًجا، السوري  الشعر الشعر، في اللون  فضاءات هدى، الصحناوي، (5)

 .11:ص س،.   األسود، الثلج (6)

 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر مجدالوي  دار ،1ط الشعري، المعنى تشكيل في إجرائي بحث سيميائية، لعبة اللون  الجبار، عبد فاتن جواد، (7)
 .141: ص  ،2010
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 دويتناسق مع اللون الرمادي؛ ألّن "التنافر ال يمكن أن يحدث بين األلوان المحايدة، وهي األبيض واألسو  ،والجمال
 وتناسق ألوانه وعنايته بمظهره. ،، فيظهر حرص سعيد على جمال لباسه(1)والرمادي"
فالسمرة هي اللون اليالب على العرب، فـ"المرأة  ،ليوحي بعروبته ؛وقد جاء المرسل بذراعيه السمراوين 

فيبدو  ،الصحة والجمالفيوحي بالشباب و  ،، أّما الشعر األسود الكثيف واسترساله(2)العربية سمراء، والعربي أسمر"
لى جانب الحشد اللوني السابق ت منا وهي تعيش بعيدً  ،أنه الشخص الذي تبحث عنه جانيت لتواعده أتي وطنها، وا 

 لتعين المرسل على رس  الصورة المثلى للّرجل المرغوب فيه. ؛ظلل األخضر عبر عيني سعيد
لسردي السابق، فمزج بين ما يوحي به اللون مما سبق يظهر أن المرسل أجاد تنسيق األلوان في المقطع ا

الرمادي واألبيض واألسود واألخضر، وصفات الجمال، والقوة الجسدية، والشباب، والعناية الشديدة بالمظهر 
 الخارجي. 

ووظف المرسل األسود ليحمل داللة جمالية، فعندما ذهبت )جانيت( لمقابلة زوجة سعيد "شعرت بانسحاق تا  أما  
ية وتنفذان إلى القلب مباشرة، وهما أقرب مثال إلى العيون العرب ،ة، عينان سوداوان واسعتان تخترقان النفسهذه المرأ 

وهي  ،، وصف المرسل العيون بالسود (3)الجميلة... هندا  منسق وزينة معتدلة، أناقة متحفظة، وثقة بالنفس..."
ذا كانت العيون موطن الجمال واإلبصار، واالستشراف والتأمل واالتساع، فإن العيون  سمة جمالية في المرأة، "وا 

المرسل رمًزا للمرأة  ، وقد جعلهما(4)السود قد أخذت دالالت متييرة، وارتباط السواد بالعيون منحها مسحة جمالية"
يدور في  ة ماومعرف ،بل إنهما قادرتان على النفاذ إلى داخل )جانيت( ،للجمال العربي فعينيها أقرب مثااًل  ،العربية

ليعزز الداللة الجمالية لألسود عند ارتباطه بالعيون  ؛خلدها، وأضاف إلى قوة شخصيتها جمال مظهرها وبساطته
 العربية.

صف ك  إذ ال به بنا هو أش على اإلثارة واإلغواء، فهي "صبية شقراء طويلة ترتدي فستانً وجاء األسود داالا 
يكاد ييطي فخذيها، أسود اللون، ياقته مفتوحة بشكل مثلث من األما ، ت ظهر أكثر مما تخفي، وال تترك للتخيلت 

، وكانت تلبس تحت الفستان جوارب سوداء طويلة من النوع المثقب، بدت لسعيد وكأنها من إنتاج أحد أندية سبيًل 
، وقد توحي أنها رمز لجمال المرأة (6)ن: حمرة صافية وبشرة مائلة إلى البياض"، و"الشقرة في اإلنسا(5)البلي بوي"

لجمال في   ايتجسّ  ،األجنبية، وعندما يحوط الحمرة المائلة للبياض غللة من السواد الذي يكشف أكثر مما يخفي
 جماله الضد. هذه المرأة التي شّكلها المرسل بألوانه، وتحدث اإلثارة وتتفجر الرغبة؛ ألن الضد يظهر

ه ولكنّ  ،  تطوع سعيد للقتال1942وحمل المرسل األسود داللة سياسية في النص الروائي، ففي حرب عا  
يخرج الخفارة ويقو  بصيانة البندقية، "وبين هذا وذاك يستمع إلى الراديو، تلك اآللة اللعينة التي  ،بقي في المعسكر

وما يحمله من أخبار  ،، فالمرسل يرس  صورة بشعة لهذا الجهاز(7)تحولت إلى دكتاتور أسود القلب سادي النزعة "

                                                           
 .  -أ: ص س،.   والعل ، واألدب اللية في األلوان معج  (1)

 .199:ص س،.   نموذًجا، السوري  الشعر الشعر، في اللون  فضاءات (2)

 .240:  ص ، س.   األسود، الثلج (3)

 .90: ص س،.   أنموذًجا، األردني الشعر: الشعر في وداللته اللون  (4)

 .121: ص س،.   األسود، الثلج (5)

 .111 :ص س،.   والعل ، واألدب اللية في األلوان معج  (6)

 .01: ص س،.   األسود، الثلج (7)



 مان سالم الفرعينـــسلي                                                                دالالت األلوان في رواية "الثلج األسود" لمحمد أزوقه 

  2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية ©

 
12 

 ، كما يصور 1942الهزائ  المتلحقة للجيوش العربية، واستيلء العدو على المزيد من أرض فلسطين في عا  
ديو الذي فكان يمضي معظ  وقته أما  الرا ،لمتابعة األخبار المتعلقة بالمعركة ؛للمتلقي شدة متابعة سعيد وتلهفه

 ا األخبار السيئة، وكأنه ال يحمل له إال الحقد والكراهية والسواد.يحمل إليه دائمً 
ب عندما تتعرض لمصاع ،ووّظَف المرسل األسود كناية عّما يدور في نفس الشخصية من أفكار سلبية

من  راودتها الكثير ،، وتوقعت أن تصاب بالشللالحياة ومواقف الشدة، فعندما تعرضت )جانيت( لحادث سير
هدوها مجموعة من الكتب، قالت:"... كأنه  يدركون أنه سيكون لدّي أ خاصة أن زملءها في الشركة ب ،األفكار

الس اليرفنج وا ،واختارت رواية )المؤامرة( ،الوقت الكافي لقراءتها كلها... عادت فاستبعدت األفكار السوداء
 ، فهناك أفكار سلبية ترتبط بزملئها في العمل، ويعزز ذلك عنوان الرواية المختارة.  (1)واستيرقت فيها"

  اللون األبيض
 فقد ذ كر أربع عشرة مرة، األسود في الرواية من حيث التوظيف، بعد الثالثة المرتبة األبيض في اللون  يأتي

، ويرتبط (2)نقي اللون من الكلف والسواد الشائن" ؛وهو "المتصف بالبياض، ضد األسود، ونقول:  وجه أبيض
دالالته  ومن ،(3)األمل والتفاؤل والصفاء والتسامح، والنقاء، ويبعث على الوّد والمحبةببدالالت متعددة توحي  

والنظافة ويرمز "للصفاء والعفة  ،(4)الرجل" عند القو  وعلية والسيادة المرأة عند والجمال الحسن اإليجابية "دالالت
(5)والطهارة"

 نتهاء.، وقد يحمل داللة الموت واال(6)"بالهدوء الشعور تثير التي الباردة، األلوان من" ي عدّ و ،
وييلب على اللون األبيض الدالالت اإليجابية، ويظهر ذلك بوضوح من خلل النص الروائي، فعندما 

، ألّن الوطن يرتبط لدى (7)الحجر األبيض الجميل""األبنية من  ان شاهدتخرجت )جانيت( من المطار باتجاه عمّ 
المرسل بالجمال والطهر والنقاء؛ ولعله يشير بذلك إلى مشاعر الحب والصدق والوفاء والسل  التي تجمع أهل 

 البيوت في وطنه.
وقد ارتبط األبيض بأصدقاء سعيد، "ففي أحد المطاع  المفتوحة المنتشرة بين شارع أبو النواس وشاطئ 

 األبيض اللون  المرسل ، وهنا اختار (8)با بثوبه األبيض..."ا ومرحا ة، قا  أبو علء فور دخول الصديقين مصافحً دجل
هو لون العفة والطهارة، ويوحي بصفاء النية ونقاء السريرة؛ ولذلك ف ،شائبة فيه تخفى ال ًحابوصفه لوًنا واض للثوب،

يتعجب سعيد من روح صديقه المرحة، وقدرته على إيجاد جوِّ مليء بالفرح والسرور، فقد كان مثار إعجاب الجميع، 
لتقي يال ييضب منه أحد لطيبة قلبه على الرغ  من إطلقه األلقاب على كّل صديق من أصدقائه، وفي إيطاليا 

                                                           
 .292: ص ن،.   (1)
 .11: ص س،.   والعل ، واألدب اللية في األلوان معج  (2)
 .44: ص س،.   أنموذًجا، األردني الشعر: الشعر في وداللته اللون  (3)

 .29:ص س،.   قباني، نزار شعر في األلوان دالالت (4)

 لبنان، بيروت، والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة ،1ط ودالالتها، رمزيتها، مصادرها، تصنيفها، دورها، األلوان، كلود، عبيد، (5)
 .11: ص  ،2012

 .10: ص  ،1910 مصر، القاهرة، للكتاب، المصرية الهيئة المسرحية، اإلضاءة شكري، الوهاب، عبد (6)

 .1: ص س،.   األسود، الثلج (7)

 .40: ص ن،.   (8)
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، وهنا حمل األبيض داللة (1)سعيد صديقه )دي لونجي(" شاب في مقتبل العمر أبيض الوجه كثيف شعر الرأس"
الصدق واإلخلص، فحاول )دي لونجي( مساعدته على إنجاز عمله في الزمن المطلوب، فاتصل مع أصحاب 

له وعاد لزًما له إلى أن أتّ  سعيد عمالمصانع والشركات، وسافر من مدينة إلى أخرى، واستضافه في بيته وبقي م
 إلى عّمان.
ون ا، غريب، يفترض أن تك"على ضوء ساطع...، السادسة صباحً  وفي مقطع سردي آخر وقعت عينا سعيد 

 ،، خفق قلبه ومألته البهجة: هل يعقل؟ قفز إلى الشباك ونظرر قليًل الدنيا مظلمة، ث  أصاخ السمع، هدوء تا ، فكّ 
القدي ، الثلج، نظر إلى غادة، متكورة في الفراش كالقطة، ك  تحب الدفء، ركض إلى غرفة البنتين: ه صديقه إنّ 

وعل صراخهما: يا هللا، ثلج، انظر إلى األشجار يا بابا، أليست  ،بابا، قوموا، ثلج، هجمت البنتان على الشباك
 جميلة؟ تماما كاألفل ، بل وأجمل... ذهب إلى غرفة أحمد وأيقظه...

 ونزيل الثلج عن األشجار، ث  نلعب... ،وسنخرج إلى الحديقة ،هيا البسوا ملبس ثقيلة -
  (2)؟ "اوتبني لنا تمثاال كبيرً  -

هذا هو الثلج ببياضه وفرحه وسروره ولهوه واجتماع العائلة وما يرافق ذلك من صخب، وممارسة فنون النحت 
المحبة، اللعب والبناء، ولكن هل يستمر هذا البياض والصفاء و والتشكيل لبناء الرجل الثلجي، وقد يشارك الجيران في 

واجتماع العائلة في جو محبب؟ لنجد سعيد رّب العائلة يخرج "فجأة نظر إلى ساعته وتذكرها  اليو  تسافر، دخل 
 قط...فالبيت وأسرع إلى الهاتف، أجابته موظفة االستعلمات أن ال تييير على موعد إقلع طائرة نيويورك، ساعتين 

ين أسودين... وكانت ا خلفه خطّ ا، ل  يلحظ خروجه إال غادة... ، ث  انطلق تاركً عل  أحدً ا دون أن ي  خرج مسرعً 
وأزاحت الثلوج إلى جوانب الطريق، آلمه أن يرى منظر الثلج وقد اتسخ، فذلك يشوه صورته  ،الجرافات قد فتحته

وأبنائه وعلقته المشروعة التي تتفق مع دينه وما يسود مجتمعه من ، وخرج سعيد من  بين زوجته (3)الجميلة النقية"
ليلحق بعشيقته قبل أن تقلع الطائرة بما تمثل هذه العلقة من خروج على كّل ما تربى عليه في  ؛عادات وتقاليد

جابية، ليوحي يبيئته ومجتمعه، ويظهر اللون األسود منذ خروجه من بيته، فيقلب داللة الثلج وبياضه وما تمثله من إ
بالفراق والحزن وفقدان األمل والبكاء، والموت والجمود، فقد يعود سعيد لبيته وعائلته بعد ميامرته العاطفية، ولكنه 

ا دون روح، يعاني الموت النفسي وحالة من االنكسار؛ لذلك  خرج من القاعة  في المطار بعد أن وّدع يعود جسدً 
ة تنتظره عند الباب، تحاول علج جراحه والمحافظة على بيتها، فمسحت دموعه ليجد غاد ،)جانيت( مسرًعا وباكًيا

بر المرسل عن تلك العلقات من خلل الجمع بين لونين؛ الثلج األبيض بصفائه وأخذت بيده إلى البيت، وقد عّ 
ية، ويمكن الشخص ودالالته اإليجابية المتعددة، واللون األسود بداللته على الحزن والمعاناة التي تفيض من قلب

 .اا شديدً القول: إن هذا المقطع السردي يرتبط بالعنوان ارتباطً 
يت( )جان في المستشفى وفي بداية صحيانها من الييبوبة شاهدت، ف(4)"ويرتبط األبيض "بالكفن أي الموت

لبس ه  أيضا يرتدون م ،"بياض حيث نظرت، إنني أكره األضواء الساطعة، أناس يروحون ويجيئون  ،ا باهرةأنوارً 
                                                           

 .211: ص ن،.   (1)

 200 . ن، ص:  (2)

 .303 – 302س، ص:  الثلج األسود،  .( 3)

 .14( اللون وداللتهفي الشعر: الشعر األردني أنموذًجا، ص: 4)
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وهؤالء الناس في اآلخرة معي: من هذا؟ كأنه روبرت... وماذا يفعل هنا؟ إنه ال يرتدي ملبس  ،بيضاء، ها أنا ميتة
اوية، فقد ولكنه بحلة سود ،، فقد اكتسب الفضاء المكاني في المقطع السردي السابق  اللون األبيض(1)بيضاء..." 

، وبذلك ضاءبي)بجانيت(  ةدالالته اإليجابية، فاألشخاص واألدوات واألثاث المحيطتحول األبيض إلى النقيض من 
ألن  وفي الدار اآلخرة؛ ،يوحي بالمرض والحزن والقرب من النهاية، فاعتقدت )جانيت(  للوهلة األولى أنها ميتة

ت( خلل )روبر  ا في المقطع السردي  بلونه األبيض، في حين كان حضور الحياة منحضور الموت كان طاغيً 
وما زال على قيد الحياة؛ ألنه يرتدي غير األبيض، وهنا تحول األبيض إلى رمز للموت، ويظهر  ،الذي ل  يكن معها

إقامتها في  مع أن –خاصة فيما يتعلق بالموت -المقطع السردي سرعة تأثر )جانيت( بالثقافة العربية اإلسلمية 
 ان كانت قصيرة. عمّ 

يستعجل سعيد الشهوة الجنسية، مثلما جانيت تستعجل لقاءه في اليرفة، وعندما سألها وفي مقطع آخر 
يارة س وهما في المطع  إذا كانت ترغب في أن تطلب شيًئا سر ه رفضها، فخرجا "بلمح البصر من المطع  إلى أقرب

، فنجد أن استخدا  (2)أجرة إلى الفندق، أخذ المفتاح ضيط على زّر المصعد حتى ابيض  اللح  على أصابعه"
عد لوجود الد  فيه، عندما ضيط المص ؛البياض هنا يعطي معنى الموت واالشتهاء، فاإلصبع بلونه األحمر عادًيا

ن كان  تراجع الد  أو الحياة وحل  البياض أو الموت في اإلصبع، وكأنه يعني أن ما يقد  عليه هو اشتهاء وموت وا 
 فيه إشباع لرغبته.

 اللون األشقر
وبشرة مائلة إلى البياض، وفي الوجيز )الشقرة(: بياض البشرة مع  ،لشقرة في اإلنسان هي "حمرة صافيةا

 فإّن توظيفها في المقاطع السردية ل  يتجاوز ؛، وعلى الرغ  من غلبة الدالالت اإليجابية للشقرة(3)ميل إلى الحمرة"
 بالمرأة األجنبية، فقد عمدت )جانيت( "إلى تجفيف أفضت إلى دالالت جمالية، وقد ارتبطت في اليالب ،ثمان مرات

 ،جينز المهترئ ولبست سروالها ال ،صته على هيئة ذيل حصانثّ  عقّ  ،شعرها األشقر الطويل المنسدل وسرحته بعناية
قتليه ، ث  وقالت: ا ،ث  نظرت إلى نفسها في المرآة ،وقميصأ قطنًيا مطبوًعا عليه بما معناه أنها تحب نيويورك

  .(4)أطفأت النور وخرجت"
. وأضافت إلى جمال (5)ويظهر أن شقرة الشعر تضفي جمااًل على المرأة، وهي "مدعاة للتباهي عند األنثى"

ثارة، وأضاف المرسل اللون األزرق  ؛فجعلته في هيئة ذيل حصان ،اللون جمال الشكل ليكون أجمل وأكثر فتنة وا 
، ليقوي الداللة الجمالية التي (6)"ةدف اللوني)الجينز(، "وهو لون البحر الصافي والسماء الزاهيالذي حضر عبر المرا

ل هنا وسيلته قالت: اقتليه  ثّ  خرجت، والقت ،تفضي إلى االفتتان وشدة التأثير؛ لذلك نجدها بعد أن اكتملت زينتها

                                                           
 .211: ص س،.   األسود، الثلج (1)

 .91: ص ن،.   (2)

 .111: ص س،.   والعل ، واألدب اللية في األلوان معج  (3)

 .11:ص س،.   األسود، الثلج (4)

 .120: ص أنموذجا، األردني الشعر: الشعر في وداللته اللون  (5)

 .19: ص س،.   الكري ، القرآن في واللون  الضوء (6)
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 رتباطه بالمرأة األجنبية التي تسعى إلى قتل اآلخرال ؛الجمال والفتنة واإلغواء، وربما أوحي ذلك بالمكر والخديعة
شباع شهوتها.  وا 

ا أزرق ا حريريا تلبس فستانً  ،وفي مقطع آخر يصف سعيد سيدة من الشا  فيقول:" شقراء ممتلئة الجس  قليًل 
تلبس و  " في مرفأ عينيك األزرق... أمطار من ضوء مسموع" ،ا عند الصدر العامر، عيناها زرقاوان واسعتانمفتوحً 

 تجاري عقدها، كما التمعت على أسوارةوفي يدها  ،يبهر األبصار ،ا من الماس المتأللئعقدً  على جيدها البّض 
ن كانا طويلين  ،أصابعها الخوات  المختلفة، أما أذناها الصييرتان الجميلتان، فقد تدّلى منهما قرطان ماسيان رائعان وا 

رارة الصبا، اها من حرارة الجّو، وحد خدّ وقد تورّ  ،أكثر مما يقبله ذوق سعيد، فمها مرسو  بعناية فائقة باألحمر المثير
 (1)نظرت إلى جليسها الذي يبدو وكأنه قال ما يضحكها، فظهرت أسنانها التامة الشكل الناصعة البياض"

ا حريريا  ا، ويبعث على الشعور باإلعجاب، وأضاف المرسل فستانً والشعر األشقر سمة جمالية في المرأة
، ثّ  فتح الفستان من عند الصدر ليوحي (2)ليدل على الثراء، وباللون "األزرق الدال على الصدق والحب والوفاء"

)األزرق(،  بحرمما يشي أن هذه الزرقة "مكتسبة من ال ،جعل لهما مرفأ ،باإلثارة واإلغواء، وعيناها زرقاوان واسعتان
، لسعة كّل منهما وعمق البحر، فقد تأخذك إلى عال  مجهول من المتعة (3)والسماء)الزرقاء( سمة الشي المجهول"

نما شامية مدللة من عل ،واللذة، وجاءت المرأة بكامل زينتها الثمينة؛ ليقول المرسل إنها ليست سيدة عادية ية القو ، وا 
المقطع السردي بوساطة الشفاه المرسومة بعناية والخدود المتوردة لتوحي باإلثارة ثّ  ظهر اللون األحمر في نهاية 

للتعبير عن اليواية والشهوة الجنسية، وتكتمل اللوحة التشكيلية الجمالية  ؛والشهوة، فقد استعمل المرسل األحمر
ظ في في المرأة، وي لح المرسومة بوجود األسنان البيضاء ناصعة البياض، وهي سمة جمالية تبعث على اإلعجاب

فصح عن جمال الموصوف وقدرته على اإلغواء واإلثارة، وما يعتمل في ي   ،المقطع السردي السابق تكثيف لوني
 أضاف إليه المرسل ما يعزز داللته ويقويها: شقراء/ جس  ،نفسه من رغبة، فاللون هو مادة المقطع السردي السابق

خداها/  دا عند الصدر العامر، عيناها زرقاوان/ واسعتان، واألحمر/ المثير، وتورّ حً ا أزرق/ مفتو حريريً  اًناممتلئ، وفست
من حرارة الصبا، والناصعة البياض/ التامة الشكل...، وبهذا يكتمل تفصيل الصورة الجمالية للمرأة الشامية 

 وتوضيحها.
 اللون الرمادي

السياق فق و شكل اللون الرمادي حضوًرا قليًل في الرواية، فقد جاء في ثمانية مقاطع، واختلفت دالالته 
ماد" تالذي ورد يقع بين األبيض واألسود، وناتج عن مزجهما  امحايدً  ا، وي عدُّ لونً (4)فيه، وهو"ما كان لونه لون الر 

:" فعندما، (6)قد جاء الرمادي دااًل على الذكاء والدهاء والخوف، و (5)"درجات يكثر بياضها أو يكثر سوادها ا، وهومعً 
 وجلس قبالتها، سمع نهاية الحديث الهاتفي، فنظر إليها بعينيه الرماديتين الثاقبتين، اضطربت ،دخل روبرت مكتبها

                                                           
 .140: ص س،.   األسود، الثلج (1)

 .42:ص أنموذجا، األردني الشعر: الشعر في وداللته اللون  (2)

 .10: ص ن،.   (3)

 .12: ص س،.   والعل ، واألدب اللية في األلوان معج  (4)

 .ز – أ: ص ن،.   (5)

 .112: ص س،.   الشعري، المعنى تشكيل في إجرائي بحث سيميائية، لعبة اللون  (6)
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ن ع أن يستنتج أهنا بالذكاء والفطنة فقد استطا اللون  ، ويوحي(1)جانيت وحاولت التشاغل عنه بالرسو  التي أمامها"
 ؛)جانيت( ترتبط بعلقة عاطفية جديدة على الرغ  من أنه ل  يسمع المكالمة كاملة، فوضعها تحت عينيه الرماديتين

 ألنها تعني انتهاء علقتها به، ووصولها إلى النهاية. ؛ليستنتج من خلل ردة فعلها عمق تلك العلقة
فقد امتزجت به ألوان أخرى، كالبياض والسواد   والتلوث، المرضوحمل اللون الرمادي داللة سلبية دالة على 

بيئة ومقدار الضرر الذي تلحقه بال ،ليوحي بمقدار التلوث الذي تخلفه المصانع ؛والحمرة وسيطر الرمادي عليها
ت لونها اا األبنية األخرى، فقد أحال دخان المصانع وعواد  السيار "أمّ  ،المحيطة، وهو المرض الذي يفتك فيمن حوله

، ولعله يوحي بالعتمة التي تيلف المجتمع (2)إلى الرمادي اليامق، فهذه المدينة هي العصب الصناعي إليطاليا"
 الصناعي ونضوب الحياة فيه.

  اللون األخضر
فهو لون الخصب والرزق في اللية العربية، كما يعد لون "يحمل اللون األخضر داللة الخصب والنماء 

ومع أنه يملك إمكانية كبيرة للترميز والتصوير، فيدل على النمّو واألمل والخصوبة ويشير إلى  ،(3)"النعي  في اآلخرة
جاء توظيفه في النص الروائي محدوًدا مقارنة مع غيره من األلوان، فقد ذ كر (4)" الحياة والتجدد واالنبعاث والربيع"

 ست مرات.
أن تشاهدي هذه المناظر في الربيع، خاصة بعد سنة ففي المقطع اآلتي الحظ سعيد "شرودها فقال: يجب 

غزيرة األمطار، إنها تكتسي باألعشاب الخضراء واألزاهير البرية المتعددة األنواع واأللوان إضافة إلى البقول والنباتات 
 نالمتنوعة الصالحة لألكل والتي يصنع من بعضها أهل المنطقة عدة أدوية، بحيث تصبح الحياة هنا سيمفونية م

نا باللون والصوت والحركة، حتى روائح النبات ه تالحيواناتشارك فيها الطيور وصيار  ،األلوان واألشكال الرائعة
وتيلق  الها نكهة خاصة، تصوري أنه توجد هنا نباتات تزهر ليو  واحد في السنة، وللبعض اآلخر أزاهير تتفتح نهارً 

، وهنا يرتبط المقطع السردي بالطبيعة على جانبي الطريق (5)مكثف"ا، لكن جماله ، إن الربيع هنا قصير نسبيا ليًل 
المؤدي إلى مدينة العقبة، والحديث عن الربيع واألعشاب والخضرة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلل مرادفات 

خضر هو حديث عن البعث والنهوض والت جدد، ويوحي بالخير والحيوية والحركة، وجعل المرسل في اللون األ
النباتات شفاء ألهلها من األمراض وحماية له  من الجوع؛ أي استمرارية الحياة وتجددها، ثّ  مزج اللون األخضر 
مع غيره من األلوان والصوت والحركة؛ ليدفع المتلقي إلى رس  صورة متكاملة في ذهنه للحياة في المكان والزمان 

ن ل  يعش ذلك الموقف، ويرس  طريق الحياة ،المعينين ألوان،  ه يؤكد حقيقة أن ال حياة دون فكأنّ  ،مليًئا باأللوان وا 
 وال تخفى أهمية الجمال اللوني في المقاطع السردية ودوره في التنوع الداللي.

                                                           
 .102: ص س،.   األسود، الثلج (1)
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ه بها إلى رجل األمن من البوابة الخضراء" ، بعد أن انتظر مدة (1)وفي مقطع آخر حمل سعيد "الحقيبة وتوج 
اتي بميلنو(، فأصابه الملل والقلق؛ ولذلك كان األخضر بمثابة الخلص من معاناته طويلة من الزمن في مطار )لين
 والعودة إلى الحياة من جديد.

رة تزرع الخض ،ووّظف المرسل في مقطع آخر األخضر كناية عن الذكريات في قوله: "تظل ذكرى جميلة
، فهي ذكريات الشباب (2)نتيجة القهر المتواتر عبر السنين" ؛في جنبات وادي الذاكرة الذي ييلب عليه القحط

 ، ترتبط باألمل، وت زرع لتعيش مع اإلنسان حتى وفاته.هواندفاع
 اللون األصفر

 على لفت النظر، مثل فقد ذ كر ثلث مرات، جاء داالا  ،ف المرسل اللون األصفر على نطاق ضيقوظّ 
، (3)يًفا أبيض" خفا بدون أكما ، وطبًعا الجينز المهترئ وتنتعل صندالً المقطع اآلتي: " ترتدي قميًصا أصفر فاقعً 

، لذلك عندما قدمت )جانيت( (4)و"عل  النفس يعلمنا أّن اللون األصفر لون تستطيع العين أن تتركز عليه تركًزا تاًما"
ت األنظار إلى لتلف ؛اشديدً  افرآها فجأة ترتدي األصفر المركز تركيزً  ،إلى األردن بحث سعيد عنها بين القادمين

،  ثّ  ا ضيف األبيض (5)القيود" كل والتحرر من واالنعتاقة الحري "مدلول جمالها، وم زج معه األزرق الذي أخذ
 ان.خاصة أنها في بداية إقامتها في عمّ ب ،ليوحي بالتفاؤل

كوريين والصينيين والكما استخد  المرسل اللون األصفر كناية عن سكان شرق آسيا، "ويشمل المنيوليين 
 ،؛ لذلك "ل  يتمالك سعيد نفسه من اإلعجاب بهذا الياباني الشاطر(6)واليابانيين والسياميين والبورمانيين وأهل التبت"

، فقد أثار (7)فإّن من تعل  لية قو  أمن شره ، هكذا يحسن هذا الجنس األصفر الرهيب الدخول إلى قلوب الناس"
تقانها، ولطفه وسرعة دخوله إلى القلوب.الياباني دهشة سعيد بقدرت  ه على تعل  اللية اإليطالية وا 

 
 المرادفات اللونية

ا، وعندما يذكرها يتبادر إلى ذهن المتلقي لون محدد  لونيا وظف المرسل بعض الكلمات التي تحمل مدلوالً 
وقت مثلما نجده في المقطع التالي:" فرفعت يديها وط ،دون غيره، وقد تراوحت دالالتها اللونية بين األسود والرمادي

 وغابا في قبلة طويلة، فجأة، سطع ضوء سيارة قادمة من الجهة اليربية، فانتفض سعيد، وأفلت من بين  ،عنقه بقوة
وتصعب  ،، في الظل  تحتجب الحقيقة(8)يديها... شعرت بنظرته في الظل  فبادلته النظرة، ث  ابتسمت في خجل"

وتصعب معرفة الصواب، وقد يعجز اإلنسان عن إدراك األشياء على حقيقتها،  ،ويؤدي ذلك إلى التهيؤات ،يةالرؤ 
فبعد ثمان وأربعين ساعة من قدومها إلى األردن ت قي  )جانيت( علقة غير شرعية مع متزوج، يريان أّن هذه العلقة 
                                                           

 .201: ص ن،.   (1)

 .114: ص ن،.   (2)

 .141: ص ن،.   (3)

 .ن-أ: ص س،.   والعل ، واألدب اللية في األلوان معج  (4)

 .120: ص س،.   قباني، نزار شعر في األلوان دالالت (5)
 .120: ص س،.   والعل ، واألدب اللية في األلوان معج  (6)

 .209: ص س،.   األسود، الثلج (7)

 .11: ص ن،.   (8)
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وبعد  ،من النور، تقارب وتواصل في الظل  ويخافان عليها ،ولكنهما يحرصان على أن تبقى في الظل  ،حب
 . غير الشرعية رمز لتلك العلقة هو يوحي أن الظل  )األسود( في المقطع السردي مماوخوف في النور، 

دار من كأنه ج ،وجاء المطر ،وجاءت الييو  لتحمل داللة الخير،"فجأة تلّبدت الييو  في السماء، أبرقت ث  أرعدت
أ المطر اكفهّرت الييو  وبد"، وهنا أوحت الييو  بداللتها الخيرية المتعارف عليها، وفي مقطع آخر: (1)الماء ليزارته"

وبدأت تدفع بالسيارة إلى جهة اليمين...غرزت  ،وشيل المساحات، ث  اشتّدت الريح ،خفف من سرعته ،يتساقط
يو  إليه الخير والحياة، وهي نعمة ينتظرها ، تحمل الي (2)عجلتها اليمنى في الوحل، فانقلبت على جنبها األيمن..."

اإلنسان بفارغ الصبر، ولكن أمطار الييو  تكون سبًبا في وقوع حادث للسيارة التي تقلهما، فيمكثان في المستشفى 
نهاء العلقة التي تربطها بسعيد خارج إطار  ،مدة من الزمن، ويكون الحادث سبًبا في عودة جانيت إلى أمريكا وا 

 وفي الخلص من تلك العلقة.  ،كان الخير فيما يجلبه المطراألسرة، ف

دخلها ي وتدل العتمة على المجهول في قوله: "كان سعيد في هذه الفترة يعيش داخل سحابة بيضاء ناعمة، ال
، وهو وال بّد له من نهاية ،، يعيش سعيد الحل (3)وال تصل إليها يد العتمة" ،وال ينفذ إليها الحّر وال الضوء ،البرد
مما يوحي  ،راغا في الفر بذلك عن علقته )بجانيت( التي تعيش في العتمة والظل  والمجهول؛ لذلك ظهر معلقً يعبّ 

ثل سرعة م ،بحالة من عد  االستقرار، وبالتالي ال وجود للهدوء أو الراحة، ولعله يشي بسرعة نهاية هذه العلقة
آلتية: "يا ريت... أنت وأنا بالبيت: شي بيت أبعد بيت... ِمنحي زوال السحابة البيضاء، وجاءت كلمات األغنية ا

، لتتفق مع الدالالت السابقة، (4)ورا حدود العت  والريح... والثلج نازل بالدني تجريح... يضّيع طريقك وما تعود تفل"
الناس، وقد أخفى الثلج طرق العودة كلها، ولكن هذه األمنية ال  منفيتمنى أن يحيا معها في عال  مجهول بعيًدا 

 تتحقق في واقع الحال، وكأّنه يودعها بهذه الكلمات.

 الخاتمة  

يتضح مما سبق أن المرسل وظف الّلون في نّصه الروائي بدالالت متعددة، وفق السياق الذي ورد فيه، فنقل 
األلوان،   مع غيره منبل متداخًل  ،ِت الّلون منفرًدا في النص الروائيالنص من المباشرة إلى تعدد األبعاد، ول  يأ

ولكّنها تتعاضد لتركيز الداللة المنشودة وتقويتها، وكانت األلوان: األحمر، واألسود، واألبيض، واألشقر األكثر 
 الفكري. الجانببسبب دالالتها المتعددة في النص الروائي، وبعدها النفسي والجمالي، وارتباطها ب ؛اتوظيفً 

لحمل الرؤية التي يسعى إلى إيصالها للمتلقي، كما  ؛ومزج المرسل بين الّلون والحركة والصوت والملمس
 ، وقد توصل البحث إلى النتائج اآلتية:وظف بعض المرادفات اللونية مثل: الظل  والييو  والعتمة

   اهدًا لونيًا ش خمسة وسبعين عن يزيدمـا روايته ضّمن  إذلنظر، ملفت بظاهرة األلوان بشكل  المرسلاهتما
 .مباشراً 

                                                           
 .112:ص ن،.   (1)

 .212:ص ن،.   (2) 

 .212: ص ن،.  (3) 

 .242: ص  . ن، (4)
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 ت كثر ؛ لذلك ، وفق السياق الذي ورد فيه، بل تتيير داللتهوثابتة مستقرةال يملك داللة في الرواية  اللون  نّ إ
لون ، فالوروده في السـياق وفق ت متنوعةالالاللون الواحد يعطي دت، حتى إّن دالالت األلوان وتنوع

كدليل على قوة الشخصية والقيادة، وامتلك  لى سبيل المثال، وهو أكثر األلوان توظيًفا، ورداألحمر ع
 إلى يلفت األنظار ويجلب االنتباهل ؛فستان فاقع الحمرة، لون بارز وقوي ومركزث  المال، وسعة النفوذ، 

، وفي نسيةة والشهوة الجللتعبير عن اليواي يرد األحمر ، ث  تحياه الشخصية ذيالاالستهلكي نمط الحياة 
 .الحب واالحترا  والتقديرسياق آخر يعبر عن 

  من خلل مزجه اللون مع الحركة في بعض نابضة بالحياة،  جماليةرس  صور لونية استطاع المرسل
ل ، مثل: وصفه لألرض والحياة خلذهن المتلقي إلىذات قدرة هائلة من التأثير والنفاذ لوحاته اللونية 

 في المناطق الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي أثناء ذهاب سعيد إلى العقبة. فصل الربيع

 ،األمريكيسط، و )الشرق األو  بين ثقافات شعوب عديدهيسر وسهولة  من خلل لوحاته اللونية بكل  المرسلينتقل بك 
 . ةالجينز األزرق، واأللوية الحمراء، ومفاهي  الحرية، والديمقراطي (، فحضريطالياإلو 
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 زةم  داللة بنية المقاطع الصوتّية في سورة اله  
The indication of syllables in Surat Al - Humazah 

  عمران نايف محمد العجارمة 
 

DOI: 10.15849/ZJJHSS.211130.02 
 

لملّخصا  
ي  ز ، ومحاوا  إبض ز أثضرا في تو لللللللي   ابنم  وء عهى  ابني   امقاعي   في سلللللللوض   ا   سللللللله ال راس  الض سللللللل   ا للللللل  

ت سللللللليض سلللللللوض   ضل في، حيث  قام  اباحث باسلللللللتقض ء ما و  حهيهي   ات    الالاي   في ا، و عتملل عهى  امن ج  اوصللللللل ي  
ما وضل عن  امقااع  اصلللللوتي   في علل من  امصلللللالض و امض  ع ز  في علل من  ات اسلللليض  اقليم  و احليث ، و م   ا   

 ياق. اقليم  و احليث ، ثم محاوا  بيان ملى إس ام ا في لالا   اس  
 تعزيز لالات ا.     فيآي ، ثم بيان لوض  امقااع  اصوتي   و ألصو ل  اهغوي   اكل   حهيل  امقاعي  وقامل  الض س  باات  

 .الا ، سوض   ا مز  امقااع  اصوتي  ،  ال   الكلمات المفتاحّية:
 

Abstract 

This study sheds light on the sectional structure in Surat Al-Humazah, and attempts to 

highlight its impact in clarifying the semantic structure therein. It adopts the Descriptive-

Analytical Approach where the researcher inferred the interpretive accounts of "Surat Al- 

Humazah " in number of ancient and modern interpretations, and extrapolation of  phonetics 

syllables in number of ancient and modern sources and references, then attempted to indicate 

the extent of their contribution to the significance of the context. The study analyzed the 

sectional analysis of each verse, then clarified the role of phonemic syllables and linguistic 

sounds in enhancing its significance. 

Key Words: Phonetics syllables, The significance, Surat Al-Humazah 
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 قدمة الم  
ا   ابني  في إبض ز لال  ا مز ()لالا  بني   امقااع  اصوتي   في سوض   عنو ن اموسوم بتبضز أرمي  بحثي 
مف ا    الالاي ،وبيان ملى  نس ام ا  امع ز مع بنيت ا  ، امقاعي  في سوض   ا مز  صوتي   لالاي    لض س   ابحث سيقل 

 في سوض   ا مز .

اض  في ونوع  امقااع  اصوتي    اتي ا ا  اسي  ا مز ،وي لف إاى بيان  ابني   امقاعي   اكل آي  في سوض   
بض ز أثض  امقااع  اصوتي   في تعزيز لالا   آلي ا ا،وبيان ملى  نس ام ا وتالحم ا مع  ابني   الالاي   آي ،كل  ال و  

 ام وبيان ملى  نس  آليال،ام  ألصو ل  اهغوي  مع لالا  إاى بيان ملى  نس  -أي ا   -ومعاني ا، وي لف  ابحث 
 . اسياق اه ظ   اصوتي    اقضآني  مع لالا  

ا   امقاع )لال :من ا  اكضيم،تعللل  الض سال و ألبحاث  اتي تناوال لالا   امقااع  اصوتي   في  اقضآن  
 ابقض : ) انظام  امقاعي ولالاته في سوض  و إسماعيل، لنون ن سناء اارض وحازم  اصوتي في سوض   ا هق( اهباحثي  

انازعال(   امقااع  اصوتي  ولالات ا في سوض   و)بني  ،نعبل  اضحماهباحث عالل  تحهيهي  (لض س  صوتي   وص ي   
 زضقي.صابضين  اهباحث 

ا مز    )سوض من ا:   ا مز ،ورناك علل من  الض سال  اتي تناوال بعض  امستويال  اهغوي  في سوض    
هباحث أحمل فتحي ا تحهيهي  (اهباحث محمل أمين  اكبيسي، و)في سوض   ا مز : لض س  بالغي    لالاي  (لض س  تحهيهي   

الا  وام ي ل  اباحث أي لض س  تناوال ل.  اسامض  ئياهباحث محمل فا ل   ا مز (و)لض س  بياني   في سوض   ضم ان،
 .ورو ما  ن ضلل به ز ، ا مبني   امقااع  اصوتي   في سوض  

 
ي حيث قام في  ابل ي  باستقض ء ما وضل ف  ضتكز  اباحث في لض سته عهى  امن ج  اوص ي  اتحهيهي، 

وما وضل في ت سيض سوض   ا مز  في علل من  ات اسيض  اقليم    امقااع  اصوتي  في علل من  امصالض و امض  ع،
بض ز لالا   امقااع  اصوتي  في ا.  اسوض ،ثم قام بتحهيل  ابني   امقاعي  في  و احليث ،  و  

 

 لسورة:مقاطع الصوتية وداللتها في الا
َدُه )1َوْيٌل ِلُكلِّ ُُهََزٍة ُلَمَزٍة ) قال تعااى:" َبَذنَّ ِف اْْلَُطَمِة 3( ََيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه )2( الَِّذي ََجََع َماًلا َوَعدَّ ( َكَّلَّ لَيُ ن ْ

َدٍة )8( إِن ََّها َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة )7ِة )( الَِِّت َتطَِّلُع َعَلى اْْلَْفِئدَ 6( ََنُر اَّللَِّ اْلُموَقَدُة )5( َوَما أَْدرَاَك َما اْْلَُطَمُة )4) (" 9( ِِف َعَمٍد ُُمَدَّ
 [9-1  ا مز :]
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ْيل   :األولىاآلية   ".ِلك لِّ ه م ز ٍة ل م ز ٍة  "و 

ا،تتكون  آلي   ألواى من  ثني عشض           آلتي:وتقا ع عهى  انحو  مقاع 

 ز س م   ل   ت ل   ز   م   ر ل ل   ك ل   ل   ا ن   و ي   المقطع

ح  ص تكوينه
 ص

ص  ص ح ص
 ح

ص ح 
 ص

ص  ص ح
 ح

ص ح  ص ح ص ح
 ص

ص ح  ص ح ص ح
 ص

 
ي ل    ثنايارا  وتحمل في ن،مغهقي  ن ن متوساي  وري تتكون من مقاعي   (، بتلأل  اسوض   اكضيم  بكهم  )و 

س يبعث في  ان و  ورا ، ف اءل في معضض  اوعيل بااعقاب  اشليل (1)معاني  اعا ب و اخزي و اشل   و العاء باا الك 
( فشيوع  امقااع  امغهق  في ا ظ  )  امغهق ،فناسب  امشاعض  امنغهق  م يء  امقااع  و النغالق،مشاعض  ا يق  ويل 

 و النغالق. اء منس م ا مع لالات ا  امت من  معاني  ا يق 

(  ت ص ل  ياء و االم و و و اوام تت من أي صول م موس، فاا باا  ض،ونهحظ أنَّ  ميع أصو ل ا ظ  )ويل 
را  اعهماء أصو ت ا م  وض   علنا إاى بعض  امعا م  اهغوي  او لنا أنَّ  ا  ض يعني ضفع  اصول أو  اوو  .(2)عل 

رَّ َوَأْخَفى" تعااى:وي عزز را   امعنى قواه   اقول،إعالن  وو لنا  ا مس رو ، [7 اه:]". َوِإْن ََتَْهْر ِِبْلَقْوِل فَِإنَُّه يَ ْعَلُم السِّ
ز را   امعنى قواه . ي سمعفال يكال   اكالم،خ اء  اَوَخَشَعِت اْْلَْصَواُت لِلرَّْْحَِن َفََّل َتْسَمُع ِإًلَّ ُهَْ تعااى:"وي عز   اه:] " سا
و اويل  امت من ، (4) ام موس  فاألصو ل  ام  وض  أعهى وأظ ض وأكثض تأثيض   في  اسمع من  ألصو ل، (3) [101

مع،اٍل في ع تأثيضمعنى  اوعيل بااعقاب  اشليل اه م ازين و اهم ازين يتاهب أصو ت ا م  وض   نبضت ا عااي  ا ل    اس 
بات ا  ن وس م،وبث   اخوف في   نتبار م،ا اب  حياء قهوب م من س  ابني  ورا   النس ام  ام ع ز بين    اعميق.و  

( في سوض   ا مز  رو سض  من أسض ض  إلع از  اهغوي  ااي ال يستايع أفص   اصوتي   و ابني   الالاي   اه  ظ  )ويل 
                                                           

. 312،ص23م، ج1999ل ض إحياء  اتض ث  اعضبي، بيضول،  اثااث ، اابع   ، اكبيض(  ) ات سلللليضم اتي   اغيب  محمل بن عمض بن  احسللللن، ي، اض ز  )1(
بض ريم   ألنصلللللللاضي،  ا امعبن أحمل   اقضابي، محملو    اقارض ، ي ، امصلللللللض ل ض  اكتب   اثاني ، اابع   أا يش،ألحكام  اقضآن، تحقيق: أحمل  ابضلوني و  

في عهوم  اكتاب، تحقيق:  اشلللليد عالل أحمل عبل  امو ول و اشلللليد عهي  عهي،  اهباب الين عمض بن  عالل، سلللض ج بن و . 111ص، 30م، ج 1991
محمللل  االلارض بن محمللل،  اتحضيض و اتنويض  عللاشللللللللللللللوض،. و بن 111ص، 30م، ج1991بيضول،  اعهميلل ،محمللل معوض،  اابعلل   ألواى، ل ض  اكتللب 

محمل ؛  اكبيسللللليو . 629، ص2م، ج1911تونس،  اهنشلللللض،تونسلللللي  )تحضيض  امعنى  اسلللللليل وتنويض  اعقل  ا ليل من ت سللللليض  اكتاب  ام يل(،  ال ض  ا
 م، 2103  اض بع، نيسلللللللللان ام هل  عشلللللللللض،سلللللللللوض   ا مز  لض سللللللللل  تحهيهي  لالاي ، م ه   امع   ألنباض اهعهوم  إلسلللللللللالمي   اعلل  اخامس  ،أمين عو ل 

 .693ص
. 121، ص 1م ،ج1911 ،ع   اثااث ، مكتب   اخان ي،  اقارض  اكتلاب، تحقيق: عبلل  اسللللللللللللللالم محملل راضون،  ااب سلللللللللللللليبويله، عمضو بن عثملان، )2(
  ألصو ل،  اابع عهم  بشلض،كمال  بشلض،. و 31ص م، 1976  اقارض ،  امصلضي ،مكتب   ألن هو   اخامسل ، اابع    اهغوي ، ألصلو ل  إبض ريم، أنيس،و 

 .171م، ص3000 اقارض  ، و انشض،ل ض غضيب اهاباع    ألواى،
تاج  اهغ  وصلللللللللحاح  اعضبي ، تحقيق: أحمل عبل  اغ وض عااض،  اابع   اض بع  ، ل ض  اعهم اهماليين ،  ،  اصلللللللللحاح، إسلللللللللماعيل بن حمال  ا اض بي )3 (

ضي   اعصلل  اخامسلل ،  امكتب محمل بن أبي بكض، مختاض  اصللحاح، تحقيق: يوسللش  اشلليد محمل،  اابع   و اض زي،. 911، ص 3م ، ج1917بيضول، 
م، 1992بيضول،  صلللالض،ل ض   اثااث ، اعضب،  اابع   عهي، اسلللانمحمل بن مكضم بن  منظوض، بن ، و 92ص  ،م1999 بيضول،ي ،  ال ض  انموا  -
 .176 ألصو ل، صعهم  وبشض،. 160، ص 1ج
ا(، ضسللللاا   أحمل،عنال  وقب ا، م لي. 179-176، صبشللللض، عهم  ألصللللو ل  )4(   اتحهيل  اصللللوتي اهنص )بعض قصللللاض سللللوض  اقضآن  اكضيم أنموا  

 .10-9، ص3011فهساين ، نابهس،  اواني ، امع   ان اح  ما ستيض،
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" ت سيضس:قال  بن كثيض في  بمثهه.وأبهغ  اعضب أن يأتي  ي    ي ٍل: و  " قال  اخهيل: وفي معنى و 
. اماا  ام يستعمل (1)

(؟ ورل  ي ل  ( بلال  من  اه ظ   اقضآني  )و  ي      أكثض من  اه ظ  ست ي بنيت ا  اصوتي  بحق   الالا اتعبيض  اقضآني ا ظ  )و 
) ي ل   ؟ اقضآني  )و 

ع أصو ل ا ظ  سابق ا أنَّ  مي فاكضنا بين ما،سنه أ رنا إاى  اتحهيل  اصوتي اهكهمتين بعيل   عن  ا ضوق  امع مي  
 ) ( او لنارا تحتو أي  ميع ا نبضت ا عااي  وا ل أثٍض سمعي  عاٍل، واو نظضنا إاى ا ظ  )و   م  وض ؛)ويل  عهى  ي ي   

. و اصول  ام موس صول خ ي نبضته منخ    او أثٍض  احاء(وصول م موس ) و اياء(صوتين م  وضين ) او و 
سمعي  منخ ٍض 
(2). 

ا وأكثضرا أثض   في  بث   اخوف ا اب  النتباس و   اسمع؛و اوعيل بااعقاب  اشليل يتاهب أعهى  ألصو ل و وح 
ي      اعميق،في  ان وس و ستيقاظ ا من سبات ا  ( أعهى من ا في ا ظ  )و  ي ل   ؛ ألنَّ (ونسب   او وح  اسمعي  في ا ظ  )و 

او أبلانارا  حيث غيضرا،فاستعمل  اسياق  اقضآني  ابني   اصوتي   ألحق  باالستعمال من م  وض ،  ميع أصو ت ا 
( انقص  امعنى و نخ ض مستوى  ا صاح  و ابالغ  في باابني   اصوتي   ي      آلي .)و 

( بمقاعين قصيضين م توحين ثم  نت ل بمقاع متوسط مغهق. ومن و)ا م ز  و بتلأل كل من ا ظتي )ر م ز  (  
 .(3) اعيب في  اغيب و اه م ز  :  او ه، اعيب في   ا  م ز  : معاني ما:

ونالحظ أنَّ تكض ض  امقاع  اقصيض  امتحضك  ااي يحمل في اياته معنى  احضك  مضتين في كل من ا ظتي )ر م ز  (   
(  اء منس م ا مع ما تحمهه  اه ظتان من معاني  احضك  وبال  ا  ل في إاالق ضصاصال  اعيب و ااعن و)ا م ز  

يشيض ا ؛ثم  اء  امقاع  ام غهق  ااي يلل عهى  النغالق  امعاني. اسام  في و وس  اناس وغياب م، ومؤكل   ا اس 
 ه.ويغهقن سه فيكتم صلضس  ويوحي أن  ا  مز و اه مز صوب  إلنسان يثيض مشاعض  اغ ب و ا يق في

 امقاعي  اه ظتي )رمز  وامز (  اءل في أضقى مستويال  النس ام مع بنيت ا  الالاي  في سياق  أنَّ  ابني فيبلو انا   
  ألواى. آلي  
ا عل   احضف ونوع ا م وتضتيب ا، وحضكات ا،  احضوف،ن في علل ي  و) اه م ز  ( مت انست  ا  م ز  (و اءل  اه ظتان )     
 ؛ أيم موسفصول  ا اء صول   االم.( بلأل بصول )ا م ز  وا ظ    ا اء،( بلأل بصول )ر م ز  فه ظ    ألول،

ا(4)منخ    صول خ ي  عيش نبضته  أي صول ظارض و    قوي نبضته  م  وض؛صول  االم ف و صول  ، أم 

                                                           
  بن كثيض، إسللللللماعيل بن عمض بن كثيض ، ت سلللللليض  اقضآن  اعظيم، تحقيق: سللللللامي بن محمل سللللللالم  ،  اابع   اثاني  ، ل ض ايب  اهنشللللللض و اتوزيع، )1(

 .213، ص1م ، ج 1999
ا قب ا،و . 179-176بشض، عهم  ألصو ل ، ص )2(  .10-9ص (، اتحهيل  اصوتي اهنص )بعض قصاض سوض  اقضآن  اكضيم أنموا  
، بيضول، ى ، ل ض إحياء  اتض ث اابع   ألوا ألزلي ، مقاتل بن سللللهيمان بن بشلللليض ، ت سلللليض مقاتل بن سللللهيمان، تحقيق: عبل   محمول شللللحاته،  )3 (

  اسلللول،عيون  باسلللل ومحمل: أبو بكض محمل  ابهلي وتحقيق اتسلللتضي،  مع  يونس، ت سللليضسللل ل بن عبل   بن   ات سلللتضي،و . 127،ص 1م، ج3003
امع  ابيان عن تأويل    ضيض،محمل بن  و اابضي، .306م، ص3003بيضول،   اعهمي ، اابع :  ألواى، منشلللوض ل محمل عهي بي لللون ا ل ض  اكتب 

، 31جم، 3001ى، ل ض ر ض اهاباع  و انشللض و اتوزيع و إلعالن، مصللض ، اابع   ألوا اقضآن، تحقيق:  الكتوض عبل   بن عبل  امحسللن  اتضكي، آي 
 .911-919ص

بض ريم و . 121،ص1سلللللليبويه ، اكتاب،ج )4 (  ان  لللللل    اعضبي، ل ضعهم  اهغ  مقلم  اهقاضئ   اسللللللعض ن، محمول،. و 31ص   اهغوي ، ألصللللللو ل  أنيس،  
ا وقب ا،. 119-111 و انشض، بيضول، ص اعضبي  اهاباع    .12-9ص (، اتحهيل  اصوتي اهنص )بعض قصاض سوض  اقضآن  اكضيم أنموا  
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فتعني تو يه  اعيب  رمز (أم ا كهم  ) ،(2)وظ وضساإلنسان في و  ه  فكهم  )امز ( تعني تو يه  اعيب .(1)عااي  
وتا  تتاهب ص وظ وضس،. و اكهم   امت من  معنى تو يه  اعيب اإلنسان في و  ه (3) اإلنسان في غيابه وخ ائه
 ي يتصشاا فناسبل  الالا   امت من  معنى  ا  ض و اظ وض م يء صول  االم  باالالا ،م  وض   ظارض   ات ي بحق 

ا خ يًّا ص فتتاهب وخ ائه،أم ا  اكهم   امت من  معنى تو يه  اعيب اإلنسان في غيابه  و اظ وض.باا  ض  وت ا م موس 
 و اخ اء. باا مس  ا اء  ااي يتصشفناسبل  الالا   امت من  معنى  ا مس و اخ اء م يء صول  عنه،اهتعبيض 
  كامه  لون ايؤلي  امعنى بصوض   امناسب؛فيت   انا أنَّ  اتعبيض  اقضآني  ستعمل  اصول  امناسب في  امكان     

 ورا  سض من أسض ض  إلع از  اهغوي في سوض   ا  مز .  امعنى،حيث او أبلل صوت ا مكانه الختل   نقصان،
 

ه  : الثانيةاآلية  د  م ع  م االا و ع دَّ  ""الَِّذي ج 
ا،تتكون  آلي   اثاني  من  ثني عشض    آلتي:وتقا ع عهى  انحو  مقاع 

س ل   ع ل   و   ا ن م ا ع   م   ج   ا ي ل    ل المقطع  ل 

 ص ح ص ص ح ص ص ح ص ح  ص ح ص ص ح ح ص ح ص ح ص ح  ص ح ح ص ح      ص ح ص تكوينه

 

ي( مكون  من مقاع  اع ومق قصيض م توح،ومقاع  مغهق، اءل  ابني   امقاعي  االسم  اموصول ) اَّا 
ي(  تص ل  م توح،اويل  و اء را  منس م ا مع  امعنى  باا  ض،ونهحظ أن   ميع أصو ل  السم  اموصول ) اَّا 
مكن من وتحتوي أكبض علل م ،ف ا   ا م از  اه ماز يحتاج إاى صيغ  ا ظي  تتسم بأعهى نبض  صوتي  اه،ومعزز   

 شليل .من  ا مز و اهمز وتخوي ه من عاقبت ما  ا سمعه؛ اتحايضسااضق أبو ب  و او وح؛ ألصو ل  ام ت ص   باا  ض 

م ع ( عهى ثالث  مقااع قصيض        ضك  و اءل راس  امقااع  امتح م توح ،و حتول  ابني   امقاعي  اكهم  )  
صيض  ء تتابع راس  امقااع  اقو ا ثنايارا،وبال  ا  ل  اتي تحمه ا كهم  ) مع( في  ،تؤكل لالا   احضك   امستمض 

ا اتأكيل أنَّ  مع  امال و ات متع به في سبل  احض م فتضته قصيض  وسضيع    ف اءل  ابني   ، ل  في كهم  ) مع( أي  
  الالاي . امقاعي  اكهم  ) مع( منس م  مع بنيت ا 

اويل و امقاع  ا ق،مغهكما  حتول  ابني   امقاعي  اكهم  )م اال( عهى مقاع اويل م توح ومقاع قصيض 
 ام توح في كهم  )م اال( تشعضنا بسع   امال  ااي  معه  اكافض، ثم  اء  امقاع  امغهق ايشيض ويؤكل أنَّ را   ا مع 

لى.وسيزول ويارب  ون اي ،و ات بض به سيكون اه نقا   نغالق   اغزيض و اباشاهمال   س 

                                                           
بض ريم و . 121ص ،1 اكتاب،ج سلللليبويه، )1 ( ض قصللللاض سللللوض  اقضآن  اكضيم  اتحهيل  اصللللوتي اهنص )بع وقب ا،. 32ص   اهغوي ، ألصللللو ل  أنيس،  

 .12-9ص (،أنموا  ا
، 31 اقضآن، ج امع  ابيان عن تأويل آي  و اابضي، .306 اتسلللتضي، صت سللليض  و ات سلللتضي،. 127ص  ،1  ألزلي، ت سللليض مقاتل بن سلللهيمان،ج )2 (

 .911-919ص
 .911-919ص، 31 اقضآن، ج آي امع  ابيان عن تأويل  و اابضي،. 127ص  ،1ج  ألزلي، ت سيض مقاتل بن سهيمان، )3 (
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امغهق    غهب   امقااعو اءل  م توح،صيض و حتول ا ظ  )عللس( عهى مقاعين قصيضين مغهقين ومقاع ق
يض مشاعض ل عقل  الى صاحبه تث امال و معه و احضص عهيه يشك   فاامبااغ  في عل   لالات ا،في  اه ظ  منس م  مع 
 . احضيص بشل  عهى زيال  مااه وعلم نقصانه صلضس، ا يق و النغالق في 

ض حضف  ال ل  اشليلا   ل  ومؤك   معزز  ثالث مض ل في كهم  )عللس(، و اء تكض ض را   اصول  اشليل  (1) كما تكض 
س و   اه ظ ،لالا    حصائه خوف ا   فأفالل شل   حضص  اكافض عهى  مع  امال و امبااغ  في عل 

 ا ا.فوقع  انسيج  امقاعي في  آلي  في أضقى غايال  النس ام مع  انسيج  الالاي  ،(2)من نقصه 

ه  : الثالثةاآلية  ب  أ نَّ م ال ه  أ ْخل د   ""ي ْحس 

ا،وتتكون  آلي   اثااث  من أحل عشض          آلتي:وتقا ع عهى  انحو  مقاع 

س ل   أ خ   ه   ل   م ا ن   أن   ب   س   ي     المقطع  ل 

ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ح ص ح ص ح ص ص ح  ص ح      ص ح ص تكوينه
   ص

ح ص  ص ح 
 ص

 

ن  آلي  وتبي   ن،م توحي  ن ن قصيضي  ( عهى مقاع متوسط م غهق ومقاعي  )يحسب   حتول  ابني   امقاعي   اه ظ  
أن  مااه  عنلس في ب  ايقين عهى  اشك  غه   ؛ اخيضإن اقه في و وس في أن   اكافض  ااي  مع  امال وأحصاس وبخل 

ا ظ  تعاي أعهى لض ال ض حان  ايقين عهى  اشك  في   اسياق  اقضآني يتاه بو ، (3) يمولسيتضكه حيًّا مخهل   ال  
بأن   مع  امال وزيالته سيخه لس في  النيا، و ستعمال را   ا عل في راس  آلي  لون غيضس من أفعال  اظن  ،ن س  اكافض

 .(4)مناسب   مناسب اسياق  آليال أتم  

( من مقاع متوسط مغهق ومقاع قصيض م توح، وتأا ش من صول  ا مز  تكو   نل  ابني   امقاعي   اهحضف)أنَّ
 ااي يحمل في اي اته ص ال تمنحه قو   في ا ته، فات سم بص    اشل   ) الن  اض(  اتي تمن   اصول قو   اما تحلثه 

                                                           
 اابع :  ألواى،   اسللللول،باسللللل عيون  ومحملتحقيق: أبو بكض محمل  ابهلي ،  ألصللللو لعهم  ،؛ كمالوبشللللض. 32أنيس،  ألصللللو ل  اهغوي  ، ص  )1 (

 .311 ، صبيضول  اعهمي ،منشوض ل محمل عهي بي ون ا ل ض  اكتب 
 .621ص  ،20 بن عاشوض،  اتحضيض و اتنويض، ج )2 (

 اعقل  )إضشللللالبن مصللللا ى  اعمالي، ت سلللليض أبي  اسللللعول   اسللللعول، محمل وأبو. 691ص  ،31 اابضي،  امع  ابيان عن تأويل آي  اقضآن،ج  )3 (
 اقليض،   ، فت محمل بن عهي بن محمل بن عبل   اشلللللوكاني،. و 191ص، 9جبيضول،   اعضبي،ل ض إحياء  اتض ث  (، اسلللللهيم إاى مز يا  اكتاب  اكضيم

لض سللللل  بياني  في سلللللوض   ،محمل فا لللللل  ؛ اسلللللامض ئي. و 902ص، 6م، ج1992لمشلللللق، بيضول، -ل ض  بن كثيض، ل ض  اكهم  اايب   ألواى، ابع  ا
 .113-111، صم(3001)حزيض ن  (،17 اعلل )  ايمن،و اتكنواو يا في   اعهوم  ال تماعي ،  امع م ه   الض سال   ا مز ،

.، 96ص، 2جبيضول،   اكتب،تحقيق: محمل عبل  اخااق عظيم ، عاام   امقت للب،محمل بن يزيل،   امبضل،. و 10-29،ص1جسلليبويه،  اكتاب  )4 (
، 3، جم1997، ابنان، اعهمي ، بيضول اابع   ألواى، ل ض  اكتب  مااك،ألا ي   بن   ألشللموني اصللبان عهى شللضح  عهي، حاشللي محمل بن  و اصللبان،

حزيض ن  (،17 اعلل )  ايمن،و اتكنواو يا في   اعهوم  ال تماعي ،  امع م ه   الض سللللللللللال   ا مز ،ي  في سللللللللللوض  لض سلللللللللل  بيان و اسللللللللللامض ئي، .21ص
 .113، صم(3001)
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ض  ااي يحمل في ااك عهى صول  انون  امكض  و شتمهل ك، (1)من إاالق  ا و ء إاالق ا م ا ئ ا بعل حبسه و غاه
ثناياس بعض ص ال  اقو   كاا  ض
((3)و اضخاء  بين  اشل   و امتوسط ،(2)  اتي  ، فانس مل  ألصو ل  اهغوي  في )أن 

يغهب عهي ا اابع  اقو  ، مع لالات ا عهى  امعنى  اقوي  ) اتوكيل(
 قوي   تبضزس وتظ ضس.   ا، فااتوكيل يتاه ب أصو ت  (4) 

ن  من مقاع اويل م توح ومقاعين قصيضين م توحين، و امقاع  )مااه(و اءل  ابني   امقاعي   اه ظ   مكو 
، فضبما يشيض رنا إاى سع   امال  ااي  معه (5) ااويل  ام توح يكسب  اكهم  قيم  تعبيضي  تت من  اسع  و امبااغ  

  امغضوض به.

و اءل راس  وح،م تومقاع قصيض  ،نن مغهقي  ن متوساي  مقاعي  من  )أخهلس(وتت من  ابني   امقاعي   اه ظ  
ن اء احيا   ااي يظن أن  مااه   اسياق، امقااع  امغهق  متناغم  مع لالات ا في  حيث  توحي بأن رناك نقا  إغالق و  

 عمضس.سيخه لس ويلوم 

، و اءل راس  ألصو ل (6)ن اشليلي  كما  حتول عهى أصو ل تتسم بااص ال  اقوي   كصوتي  ا مز  و ال ل    
يه ويلوم بقائه.   اقوي  منس م  مع لالا  )أخهلس( ومبضز  ا ا، حيث توحي بشعوض صاحب  امال أن  مااه سيقو 

ط م ِة ": الرابعةاآلية  الَّ ل ي ْنب ذ نَّ ِفي اْلح   " ك 

ا،وتتكون  آلي   اض بع  من أحل عشض           آلتي:وتقا ع عهى  انحو  مقاع 

ل   المقطع  م ه ط   ح   ف ل   ن   ا ن   ب   ي ن   ل   ال ك 

ص ح  تكوينه
 ص

ص ح 
 ح     

ص ح  ص ح 
 ص

ص ح  ص ح
 ص

ص ح  ص ح 
 ص

ص ح  ص ح  ص ح 
 ص

الَّ ا ي نب  )سبحانه بعل ااك سوء عاقب  را   ا ارل  امغضوض فقال:  ن"بي    آلي :قال  اانااوي في ت سيض  ا نَّ ك 
هلس. مااه سيخ حضف ز ض وضلع، و امض ل به رنا إباال ما تورمه را   امغضوض من حسبانه أن   (كال)و  ...(احام  ف ي 

اقاء به مع  اتحقيض اهشيو انبا:  ااضح   اشليل   الشتعال  و امض ل بااحام  رنا:  اناض ...شأنه نو اتصغيض مء و إل 
 ا مز  و اهمز  من أن مااه سيخهلس، بل  ايس  ألمض كما زعم را  ،كال ؛يأ .وأحضقتهء إال شيال تبقى عهى   اتي

                                                           
 .167، و اسعض ن، عهم  اهغ  مقلم  اهقاضئ  اعضبي ، ص311ص  بشض، عهم  ألصو ل،  )1 (
 اتحهيل  وقب ا،. 199ص  اعضبي،عهم  اهغ  مقلم  اهقاضئ   اسللللعض ن،، و 219  ألصللللو ل، صعهم  بشلللللض،. و 31أنيس،  ألصللللو ل  اهغوي  ، ص   )2 (

ا  .10ص (، اصوتي اهنص )بعض قصاض سوض  اقضآن  اكضيم أنموا  
 .311  ألصو ل، صعهم  ،وبشض 322ص ،2 اعضب،ج ، اسانمنظوض  بن )3 (

 بن  ني، عثمان بن  ني، و . 169م،ص 1996قباو  ،  اابع   اخامسلللللل  ،   الين فخض: ، تحقيق ا مل في  انحوأحمل،  ا ض ريلي،  اخهيل بن  )4 (
محمول بن عمضو بن أحمل،  ام صللللللللل في صللللللللنع   ؛و ازمخشللللللللضي  .11، ص1 اهمع في  اعضبي ، تحقيق فائز فاضس، ل ض  اكتب  اثقافي ،  اكويل، ج

 .290ص، 1، جم1992 إلعض ب،  اابع   ألواى، تحقيق عهي بو مهحم، مكتب   ا الل، بيضول، 
،  ام هل (11)  اعلل وحازم انون إسلماعيل ، لالا   امقاع  اصللوتي في سللوض   ا هق ، م ه   امع  تكضيل اهعهوم  إلنسلاني  سللناء اارض ، ؛محمل  )5 (
 .903(، ص3012تشضين  اثاني ) ،(30)
 166،1ص  اعضبي،عهم  اهغ  مقلم  اهقاضئ   اسعض ن،و . 311،ص 311ص  بشض، عهم  ألصو ل،  )6 (
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 يعضف مقل ض شلت ا الي و ات يهقى في ا،شيء تحام كل   اتي اناض  في احق أنه و  اياضحن بسبب أفعااه  اقبيح  
 .(1) و شتعاا ا إال   تعااى"

( محتوي  عهى مقاع متوسط مغهق ثم تبعه مقاع اويل   اء ناق و  ،م توحو اءل  ابني   امقاعي  اه ظ  )كال 
( ، منس م ا مع  الالا   اتي تحمه ا(2) امقاع  اصوتي  امغهق  ااي فيه إيقاف اهن س ومنع االمتل ل  عهى  از ض و امنع  )كال 

ن ب ا نَّ ف ي ا ي  الالا  )، ثم تبعه  امقاع  ااويل  ام توح فصنع ت يئ   (3)  النياوكش   اكافض عم ا تورمه من أن  مااه سيخه لس في 
  ا.في ا ح ا م   ( عهى ضمي  اكافض  ااي ظن  أن  مااه سيخه لس في  اناض  اعميق   امن تح  و امحا م  اكل ما ي هقى 

وضفع حضف  االم  امكضض  ام ت سم بص    ا  ض
( اتاضق أسماع  اك  اض بلالات ا )كال  لمن لض ال  او وح  اسمعي ا (4)
  النيا.عهى ضلعه وك  ه عم ا تور مه من أن  مااه سيخه لس في 

 ،نن مغهقي  يهي  ن او ومقاعي   ،( عهى ثالث  مقااع قصيض  م توح )ا ي ن ب ا نَّ و حتول  ابني   امقاعي   اه ظ  
زل  امقااع  اقصيض   امتحضك   اسضيع  لالا   اسضع  في ضمي  اكا فض  ااي يظن  أن  مااه سيخه لس في ناض وعز 

  وتابق ا. اكافضين  تصيب صلوضوأوحل  امقااع  امغهق  بمشاعض  النغالق و ا يق  اتي   اح ا م ،

ل لالات ا  ؛(5) ا  ضوغهب عهى أصو ت ا ص    ا م ، وتؤك  اتلع م لالات ا عهى قو   وسضع  قاف  اكافض في ناض  اح 
 و اعا ب.في  ا الك  وقوع ماتقضع أسماع  اكافضين ايضلعو  ويض عو  قبل   اسمعي؛بلض   عااي  من  او وح 

وعلم  ، ستعمال  ابني   اصوتي  في  آلي   ستعمال  اتعبيض  اقضآني )نبا( في  آلي   امع ز  فيومن مظارض  الق  
  وض و حل م را تحتوي عهى صولاو لنا (قاف)كهم  فهو قمنا بااتحهيل  اصوتي ا (؛ ستعمال  امعنى  اقضيب من ا )قاف

وتكونل ، (قاف)أعهى من  (نبا)، فاا  ض و او وح  اسمعي  في (7)ف ميع أصو ت ا م  وض   (نبا)، أما (6) ورو ) ال ل(
 .نم توحي  ن ن قصيضي  ن ومقاعي  ن مغهقي  ن متوساي  من مقاعي    ا ح ا م   ()ف ي اهتضكيب  ابني   امقاعي   

باابني   ف اء  اتعبيض  اقضآني  اسمعي،ووصش  اعقاب  اشليل يحتاج إاى أا اظ شليل  تحمل أعهى لض ال  او وح 
ا و احام  ري ناض    اشليل   اتي تكسض كل م نقصان. اصوتي   ألنسب و ألبهغ؛ ات ي بحق   الالا  بشكل كامل لون 

ض   امتحضك   اسضيع  في  اتضكيب لالا   اسضع  في تحايم كل ما ، فأ  ل  امقااع  اقصي(8) وت شمهيهقى في ا وتحامه 
ويابق ا  ،ايشعضنا بشل   ا يق  ااي يغهق صلوض  اناس ؛يهقى في  احام  وتكسيضس، و نت ى  اتضكيب بمقاع صوتي مغهق

 من رول ناض  احام .

                                                           
 ألواى، ل ض ن  للللللللللللل  مصللللللللللللللض اهاباع  و انشللللللللللللللض و اتوزيع،  اقارض ،   اانااوي ، محمل سلللللللللللللليل،  ات سللللللللللللليض  اوسلللللللللللللليط اهقضآن  اكضيم،  اابع   )1 (

 .609،ص6م،ج1991
 .13 اتحهيل  اصوتي اهنص،ص قب ا،  )2 (
 .609،ص6 ات سيض  اوسيط اهقضآن  اكضيم، ج  اانااوي ،  )3 (
 .31 اهغوي  ، ص أنيس ،  ألصو ل   )4 (
  اسابق، ن سه  )5 (
 .31إبض ريم أنيس ،  ألصو ل  اهغوي  ، ص   )6 (
  اسابق، ن سه  )7 (
 .609ص، 16ج اكضيم،  اوسيط اهقضآن   اانااوي،  ات سيضو . 111،ص3 ا امع ألحكام  اقضآن،ج  اقضابي،  )8(
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ا م   ( عهى صول  اااء  الن  اضي  اشليل    ، ويتناسب را   اصول (1)م ام خ  و حتول  اه ظ   اقضآني  ) ا ح 
ز من لالا   الن  اض  مع  اقو  و اشل  و اعظم   اتي تحمه ا ناض  احام ، فاامهم   الن  اضي في صول  اااء يعز 

ويضفع  ،ز من فخام   احام  وعظمت او اتحايم  اتي تمتهك ا ناض  احام ، وكااك  ات خيم في صول  اااء يعز  
ن اتقضيع قهوب  امتورمين و امغضوضين  ااي ؛) ا ح ا م   ( من لض ال  ابضوز  اسمعي اه ظ في  (2) صول  اميم  ام  وض

 ظنو  أن  ماا م سيخهلرم في  النيا، وتخوي  م من ناض  احام .

ا م     تعااى"فظ ضل  ابني   اصوتي  في قواه  الَّ ا ي ن ب ا نَّ ف ي  ا ح  مستويال  النس ام مع بنيت ا  بأعهى "ك 
    اقضآني. الالاي  في  اسياق 

 

ط م ة  " :الخامسةاآلية  ا اْلح  ا أ ْدر اك  م  م   "و 

   آلتي:وتقا ع عهى  انحو  مقااع،وتتكون  آلي   اخامس  من تسع         

 م ه ط   ح   م ل   ك   ض   أ ل   م ا و    امقاع

 ص ح ص ص ح  ص ح  ص ح ص حص  ص ح ح ص ح ص  ص ح ح      ص ح  تكوينه

 
قااع متوسا  وثالث  م ،نن م توحي  ن اويهي  ومقاعي   ، حتول  آلي   اقضآني  عهى أضبع  مقااع قصيض  م توح 

، و نس مل  امقااع  اصوتي  فيه مع (3)ء  الست  ام في  آلي  اتعظيم شأن ناض  احام  وت ويل أمضرامغهق . و ا
ض  ولعمل  امقااع  اقصي شأن ا،فاامقااع  اصوتي   ااويه  ز لل من تعظيم شأن ناض  احام  وت خيم  لالاته،

وعززل  امقااع  امتوسا   امغهق  مشاعض  ا يق  اتي   احام ، امتحضك  لالا   اشل   و احضك   امستمض  في ناض 
  احام .تابق  اصلوض من رول ناض 

راس ، و نس مل (4) و اااء(و ال ل و اكاف  ) ا مز  اضي  شليل  وري و حتول  آلي  عهى أضبع  أصو ل  ن 
 آلي ؛ وغهبل ص    ا  ض عهى أصو ل   احام ، في ناضفأ  ل لالا   الن  اض و اشل     آلي ،مع لالا    ألصو ل

اتضفع لض ال و وح ا  اسمعي  
   من ا.؛ اتقضيع قهوب  اسامعين وتخوي  م (5)

 
ة  : "السادسةاآلية  ِ اْلم وق د   "ن ار  َّللاَّ

  آلتي:وتقا ع عهى  انحو  مقااٍع،وتتكون  آلي   اسالس  من سبع  
 

                                                           
 .299، ص 360 ألصو ل، صعهم  بشض،و . 32أنيس،  ألصو ل  اهغوي  ،ص  )1 (
 .31إأنيس،  ألصو ل  اهغوي  ، ص   )2 (
 ،و اتوزيعل ض  اصللللللابوني اهاباع  و انشللللللض   ألواى،صلللللل و   ات اسلللللليض،  اابع   ،محمل عهي  اصللللللابوني،. و 902ص ،6 اشللللللوكاني، فت   اقليض، ج )3 (

 .677ص ، 2م، ج 1997 اقارض ، 
 .167-166 اسعض ن، عهم  اهغ  مقلم  اهقاضئ  اعضبي ، ص  )4 (
 .31أنيس،  ألصو ل  اهغوي ، ص  )5 (
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س ق   م و ر ل   ال ض ل   ن ا  المقطع  ل 

 ح صص  ص ح  ص ح ح ص ح ص ص ح ح ص ح ص      ص ح ح  تكوينه

 
 مغهق ،ا  مقااع متوس وثالث  م توح ، اءل  ابني   اصوتي  اآلي   اقضآني  مكون  من ثالث  مقااع اويه  

 م توح.ومقاع قصيض 
م يل  (،ألض ك ما  احام  وما) و ب عن  مه   (ناض    اموقل )"و مه :   آلي :قال  بن عاشوض في ت سيض    

اهتضويع ب ا بأن ا ناض خهق ا  اقالض عهى خهق  ؛إاى  سم  ا الا  (ناض)م موع ما بيان  احام  ما ري... و   اف  
 .(1)وال يزول ا يب ا" ،ي يل أن ا ال تز ل تهت ب (موقل ) بلناض ) .. فوصش. اعظيم  ألموض 
وتوحي  امقااع  اصوتي   ااويه   ام توح   اتي تحمل في ثنايارا معاني  الستمض ضي  في  آلي  باستمض ض توق ل ناض    

وتشيض  امقااع  امغهق   اتي تحمل في ايات ا معاني  إلغالق  أبل  ،ف ي ال تخمل  ،واول مل   شتعاا ا ، احام 
زل  ألصو  باستمض ض.توق لرا  ،إاى مشاعض  ا يق  اتي تغهق  اصلوض من  اوعيل بناض    امت لل  ل  اشليل  وعز 

ت ا.من شل  توق ل ناض     اموقل (في ا ظ  ) (2) و ال ل( ) اقاف  وقو 
بني   اتعبيض  اقضآني  ا  ختاض  آلي ،ومن مظارض  الق   امع ز  في  ختياض  ابني   اصوتي   ألنسب في 

 (وقل) ظ  ه؛ فهو قمنا بااتحهيل  اصوتي ا(مهت ب )وام يختض  امعنى  امض لف ا ا  ابني   اصوتي  (، موقل ) اصوتي  
فتحتوي  (ا ب)، أما (3) م  وض وفي ا أصو ل  و ال ل،ن( ورما  اقاف ي  ن ) ن  اضين شليلي  او لنارا تحتوي عهى صوتي  

فه ظ  )موقل (  .(4)عهى صول و حل شليل ورو  اباء، وال تتصش  ميع أصو ت ا باا  ض فصول  ا اء في ا م موس 
ا في  وأصو ل كهم  )موقل ( أكثض شل   وقو    من أصو ل  (،في  اناق من ا ظ  )مهت ب   اسمع وظ وض  أكثض و وح 

ا في  اسمع اهتخويش  ناسب  اسياق ف منه،كهم  )مهت ب (، و اعا ب  اشليل يحتاج إاى  ألا اظ  ألكثض شل   وو وح 
  اقضآني .ورا  من مظارض  إلع از  ابياني في  آلي   (، اشليل ا ظ  )موقل 

 
ةِ ي ت طَِّلع  "الَّتِ  :السابعةاآلية  ل ى اأْل ْفِئد   "ع 

ا، وتقا ع عهى  انحو    آلتي:وتتكون  آلي   اسابع  من  ثني عشض مقاع 

  

س ئ   أ ف   ا ل    ع   ع   ل   ط   ت ط   يت   ل     ل المقطع  ل 

ص ح  تكوينه
 ص

ص ح  ص ح     
 ح

ص ح 
 ص

 ص ح ص ح  ص ح      ص ح  ص ح     
      ص

ص ح 
 ص

ص ح  ص ح 
     ص

                                                           
 .610،ص20 بن عاشوض،  اتحضيض و اتنويض ، ج  )1 (
 .311-317ص ،231ص م،1997لض س   اصول  اهغوي، عاام  اكتب ،  اقارض ، حمل مختاض،أ عمض،و  ،32أنيس،  ألصو ل  اهغوي  ، ص )2 (
 .32أنيس،  ألصو ل  اهغوي  ، ص   )3 (
 .31، ص32ص   اسابق  )4 (
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قااع متوسا  م وخمس  ، امقاعي   اصوتي  اآلي   اقضآني  مكون  من ست  مقااع قصيض  م توح  اءل  ابني  
ه ى ٱأل ف ئ  ) وقواه تعااى"  آلي :وقال  اانااوي في ت سيض  م توح،اويل  ومقاع مغهق ، ص   أخضى  (ل    ٱاَّت ي ت اَّه ع  ع 

ب، تعااى  اموقل ،  اتي تصل إاى أعماق  ألفئل  و اقهو سيهقى ب ا   اشقي في ناض   ؛ أي من ص ال راس  اناض...
افتحيط ب ا، وتن ا إاي ا، فتحضق ا إحض ق    ،ألن ا أااش ما في  ألبل ن ؛وخصل  ألفئل   اتي ري  اقهوب باااكض .ا تام 

را تأا    .(1) يئ "اسا بألنى أاى يصيب ا، أو ألن ا محل  اعقائل  از ئ  ، و انيال  اخبيث ، ومنشأ  ألعمال  م  وأشل 

ثالث  مقااع  فقل  حتول عهى (،غهبل  امقااع  اقصيض   امتحضك   اسضيع  عهى  ابني   امقاعي  اكهم  )تا هع
قضآني  ت يل فكهم  )تا هع( في  آلي   ا ا ا،قصيض  متحضك  سضيع ، و اء را  منس م ا مع  ابني   الالاي  اهكهم  ومعزز   

، فعززل راس  امقااع  اسضيع  من سضع  (2) منت ارا  اوصول إاى  ألفئل  بسضع  و اكشش عن خبايارا و ان اا إاى
حض ق ا، اوصول إاى أعماق  اقهوب و اكشش عن أسض ضرا  اخبيث   ز  اصول  اق و    (3)ااشل   ام ت سم ب  اااء()وي وعز 

 من قو   ن اا  اناض إاى  ألفئل .   في )تا هع(

ئ ل    ) تعااى:وغهبل  امقااع  امتوسا   امغهق  عهى  ابني   امقاعي  في قواه  ه ى  أل  ف   اءل راس  امقااع و  ،(ع 
 احام ، ف ي توحي بمشاعض  ا يق  اشليل و إلاباق  امغهق في  اقهوب من  اوعيل بناض   امعنى،متناغم  مع 

، وضبما أ  ى  نت اء  آلي  بمقاع مغهق قيم  تعبيضي  تتمثل في إغالق (4)  ألفئل وتشيض إاى عمق  اعقائل  از ئ   في 
ا اناض اهقهوب ا ل  اني ال  اخبيث  و اعقائل  از ئ   وحضق ا إحض ق    .ا تام 

اصوتي   اقضآني  ابني   ومن مظارض  الق  في  ختياض  اه ظ  اصوتي  ألنسب في  آلي   ستعمال  اتعبيض 
)تا هع ( وعلم  ستعمال  اه ظ  اصوتي  امض لف اه في  امعنى )تبهغ(، إنَّ  اتعبيض عن وصول  اناض  اشليل  إاى 

وحضق ا بشل   يحتاج إاى  اه ظ  ألكثض شل   وقو   اي ي بحق   الالا  عهى أكمل  ،و ان اا  اقوي  إاي ا ،أعماق  ألفئل 
ي  ألكثض شل   ؛ ر( اهع)من ناحي   اشل   او لنا كهم  ( اهع)و (بهغ)ن مقاضن  صوتي  بين  اه ظي  و ه، فهو قمنا بعمل 

ا (5)) االم و اعين( ، رما وصوتين متوساين بين  اشل  و اضخاء ،) اااء( ، وروتحتوي عهى صول شليل  األن   ، أم 
) اغين(  :وصول ضخو ،) االم(:و اضخاءوصول  متوسط بين  اشل   ،) اباء( ، وروفتحتوي صول شليل (بهغ)كهم  

 ، فااتعبيض  اقضآني بال شك  يختاض  اه ظ  ألنسب ل ئم ا.(تبهغ)أعهى من  (تا هع)، فمستوى  اشل   في (6)

ة  "ِإنَّه  : الثامنةاآلية  د  ل ْيِهْم م ْؤص   "ا ع 

  آلتي:وتقا ع عهى  انحو  مقااٍع،وتتكون  آلي   اثامن  من تسع  
 

                                                           
 .   609،ص16 اانااوي ،  ات سيض  اوسيط اهقضآن  اكضيم ،  )1 (
 .    609ص، 16 ات سيض  اوسيط اهقضآن  اكضيم ،  اانااوي،و . 611،ص20 بن عاشوض،  اتحضيض و اتنويض، ج )2 (
 . 32أنيس،  ألصو ل  اهغوي ، ص  )3 (
 .609ص، 16 اانااوي،  ات سيض  اوسيط اهقضآن  اكضيم ،و . 199ص ،9ج أبو  اسعول، إضشال  اعقل  اسهيم إاى مز يا  اكتاب  اكضيم، )4 (
 .216. وبشض، عهم  ألصو ل، ص32. وأنيس،  ألصو ل  اهغوي ، ص126 -121ص ،1سيبويه،  اكتاب،ج  )5 (
 .311، ص 216، ص202. وبشض، عهم  ألصو ل، ص 32أنيس،  ألصو ل  اهغوي ، صو . 121ص ،1سيبويه،  اكتاب،ج )6 (
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م ا ي   ع   ر ا ن   إن    امقاع س ص   م ؤ ر   ل 

 ح صص  ص ح ح صص  ص ح ص ص ح ص ص ح  ص ح ح ص ح       ص ح ص  تكوينه

 

ع متوسا  مقاا وخمس تكونل  ابني   امقاعي   اصوتي  اآلي   اقضآني  من ثالث  مقااع قصيض  م توح ، 
تايعون يسال  ووص ل  آلي   اكضيم  ناض  احام  بأن  ا مابق  ومغهق  عهي م بحيث م توح،اويل  مغهق  ومقاع

( ات ويل  اوعيل.  (1)  اخضوج من ا، و اء توكيلرا ب)إن 

ي  و اء را  منس م ا مع لالا   آل اآلي ، ابني   امقاعي   ظ وض   فيونالحظ أن   امقااع  امغهق  ري  ألكثض   
حي وقل تو  عهي م،ناض  احام  و  غالق ا  معنى إاباقس  امقااع  اصوتي  تعزز من ف ا و إلغالق،عهى  إلاباق 

أصو ل   ا  ض عهى ص    ا مس في وت وقل ص   عهي م، امقااع  اقصيض   امتحضك   اسضيع  بسضع  إاباق  اناض 
 تخوي  م.و ازين يقت ي  ام ارض  وعهو   انبض  اتقضيع قهوب م ازين و اهم  فااتأكيل عهى إاباق  اناض عهى  ا م    آلي ،

ل   (في  اه ظ  ) (2) و ال ل(وقل تشيض  ألصو ل  اشليل  ) ا مز   اباق ا عهى  م ؤ ص  إاى شل  إغالق  اناض و  
اي يمض من  ا ويوحي  امهم   اص يضي في صول  اصال من ا،ازين بحيث ال يستايعون  إلفالل ازين و اهم   ا م  

 بمشاعض  ا يق  اتي تابق  اقهوب من رول  اعا ب. (3)م ضى  يق بين  اثنايا  اعهيا و اثنايا  اس هى

ٍة التاسعة: "فِ اآلية  د  ٍد م م دَّ  ".ي ع م 

  آلتي:وتقا ع عهى  انحو  مقااٍع،وتتكون  آلي   اتاسع  من ثماني  
 

س ل   م ل م   لن م   ع   في   امقاع  ل 

 ح صص  ص ح   ص ح ص ص ح  ص ح ص ص ح  ص ح        ص ح ح تكوينه

 

ثالث  مقااع و  م توح ، اءل  ابني   امقاعي  اآلي   ألخيض  في سوض   ا مز  مكون  من أضبع  مقااع قصيض  
 م توح.ومقاع اويل  مغهق ،متوسا  

ل    ) تعااى:"وقواه  في ت سيض  آلي :قال  اانااوي  ٍل مُّم لَّ اشليل  ص   ض بع  من ص ال راس  اناض   (ف ي ع م 
ل ان راس  اناض مغهق  عهي م بأبو ب محكم ، راس  ألبو ب قل شلل بأوتال من حليل، تمتل راس  ألوتإ ؛أي.. . الشتعال

                                                           
، 20جو اتنويض،. و بن عاشلللللللللوض  اتحضيض 901ص  ،6و اشلللللللللوكاني، فت   اقليض،ج .933ص ،31 اابضي،  امع  ابيان عن تأويل آي  اقضآن ،ج )1 (

 .609ص، 16 ات سيض  اوسيط اهقضآن  اكضيم،  اانااوي،. و 613ص
 .  32وأنيس،  ألصو ل  اهغوي  ،ص .121ص ،1سيبويه،  اكتاب،ج  )2 (
إاى عهم  اهغ  ومنارج  ابحث  اهغوي،   املخل ،ضم لللللللان  اتو ب، وعبل. 31 اهغوي ، ص ألصلللللللو ل  أنيس،. و 192، ص1،ج،  امقت لللللللب امبضل  )3 (

 .176ص  اعضبي، اهغ  مقلم  اهقاضئ  .و اسعض ن، عهم17، صم1997 اخان ي بااقارض ،   اثااث ، مكتب  اابع : 
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. و آلي   اكضيم  تحمل  امقااع  امتحضك  و امقاع (1)بحيث ال يستايع من بل خه ا  ا كاك من ا" ، ألبو ب إاى آخضرا
ل   وتقو ي  امقااع  اصوتي   امغهق  معنى ش و متل لرا، ااويل  ام توح في ايات ا معنى  امبااغ  في اول  ألعمل  

فتكض ضس   ا،لالات) ال ل( في  آلي  منس م ا مع  تكض ض  اصول  اشليل و اء  ل  ، إلغالق و إلاباق عهي م بأوتال اويه  
 بماا م.ازين  امغضوضين ازين  اهم  يقو ي من شل    إلغالظ عهى رؤالء  ا م  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .   607،ص16 اانااوي ،  ات سيض  اوسيط اهقضآن  اكضيم ،  )1 (
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 الخاتمة 
 أن ي عهه خااصا  او  ه –عز  و ل   –وأسأاه   امتو  ع،إتمام را  ابحث عهى  احمل هلل  ااي أعانني 

 .وصحبه أ معين آا و اصال  و اسالم عهى سي ل  امضسهين محمل وعهى   امؤمنين، اكضيم نافعا  اعبالس 

ل  ابحث إاى ما  بعل،أم ا   يأتي:فتوص 

  آليال،  اءل  ابني   امقاعي  ألا اظ سوض   ا مز  في أضقى مستويال  النس ام مع بنيت ا  الالاي  في سياق 
من أسض ض  إلع از  اهغوي في سوض   ا مز   ااي ال يستايع أفص  وأبهغ  اعضب أن يأتي  يمثل سض  ورا  
 بمثهه.

   من معاني لالاي  تت   ا مز  قيم منحل  امقااع  اقصيض   ام توح   امتسم  بااحضك  و اسضع  أا اظ سوض
الَّ ا   تعااى:كإ  ائ ا لالا   اسضع  في قواه  و اسضع ، احضك  وبال  ا  ل  سضع   ؛أي ا ح ا م   ( ي ن ب ا نَّ ف ي )ك 

ضع  في و اس في ا،وسضع  تحايم ا اه واكل ما يهقى   احام ،از  امغضوض بمااه في ناض از  اهم  اضح  ا م  
( )ا م ز  ووبال  ا  ل في ا ظتي )ر م ز  (  ،و    ائ ا لالا   احضك   ألا اظ.وغيضرا من  )مؤصل ()تا هع( و 

حضك  وبال  ا  ل و ا وغياب م.ل في إاالق ضصاصال  اعيب  اسام  في و وس  اناس  احضك  وبال  ا   ؛أي
  اسوض . امستمض  في ا ظ  ) مع( وغيضرا من  ألا اظ في 

  امنع،و وأوحى  اناق باامقااع  امتوسا   امغهق  في  اسوض  إاى لالالل  إلغالق و اكتم و إلاباق و إلن اء  
 اتي  وغيضرا،  اموقل ()  احام (،) اينبان(،) ويل(،)  ألا اظ:و اكتم في  كإعاائ ا لالا   إلغالق و إلاباق

وكتم ا  اصلوض من  اوعيل باااضح في ناض  احام   ،تثيض مشاعض  ا يق  اشليل و إلاباق  امغهق اهصلوض
 إلاباق في و شل    إلغالق و   النيا.ويظن أن  مااه  ااي ت ب ض به وباش فيه سيخه لس في  ،امن ي مز ويهمز

 لالا   إلن اء في قواه تعااى ) ااي عهي م. و  عاائ ات يل شل  إاباق ناض  احام  و  غالق ا  مؤصل (ا ظ  )
اي وعمضس  ا سلى،أن   امال  ااي  معه  اكافض وباش به سيكون اه ن اي  ويارب  أي: وعللس( مع ماال 

  .ا   امنع و اكشلال كال(ا ظ  ) ل  أو  ،ن اي اه  سيخهلس سيكون يظن أن مااه 

   وأكسب  اناق باامقااع  ااويه   ام توح  أا اظ سوض   ا مز  قيم  تعبيضي  تت من معاني  اسع  و الستمض ضي
اض  احام   اتي ت يل  ستمض ض توق ل ن ) اموقل (كإعاائ ا لالا   الستمض ضي  في  و ات خيم،و امبااغ  و اتعظيم 

لالا   اسع  في ا ظ  )مااه( بسع   امال  ااي ي معه من يظن أنه  لو     أبل  ،ل ال تخمف ي  ،و شتعاا ا
تعظيم شأن ا   اتي تزيل من (،ناض    اموقل )لالا   اتعظيم و ات خيم في قواه تعااى  ل  كما أ سيخه لس،
 أمضرا.وت خيم 

 و اءل راس  ألصو ل و اااء،ن  اضي ( كاال ل و ا مز  وت منل  اسوض   اعليل من  ألصو ل  اشليل  ) إل 
 ف ي تعزز من لالا   الن  اض و اتحايم في ا.  احام ،منس م  مع  اشل   و اقو    اتي تتسم ب ا ناض 

   ااين ي قب هون  ا اب  نتباس   امضت ع ؛وكثضل في آيال سوض   ا مز   ألصو ل  ام  وض  ا ل  انبض   اصوتي 
وع م في ايضلعو  ويتوبو  قبل وق  اشليل ؛ن عاقبت ا وبث  اخوف في ن وس م م و اهمز،عهى معصي   ا مز 

  ا الك.
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  شل   ألكثض فاختاض  اتعبيض  اقضآني في ا  ابنى  اصوتي    ا مز ،ا اظ سوض  أبضزل  الق   امع ز  في  ختياض
ا في  اسمع نى  اصوتي  ف اءل راس  اب  امعنى، اتي ت ي بحق  الالا  أكثض من مض لفات ا في  و  ض   وو وح 

  اسوض . اشليل  و ام  وض  منس م  مع وصش  اعقاب  اشليل في 
 
 المصادر والمراجع  

 .اقضآن  اكضيم  
 ل ض إحياء   محمول شحاته ل ألزلي، مقاتل بن سهيمان بن بشيض، ت سيض مقاتل بن سهيمان، تحقيق: عب ،

 م. 3003 اتض ث، بيضول،  اابع   ألواى، 
 ، م.1976مكتب   ألن هو  امصضي ،  اقارض ،  اابع   اخامس ،  أنيس، إبض ريم،  ألصو ل  اهغوي 
 ،م.3000بشض، كمال بشض، عهم  ألصو ل، ل ض غضيب اهاباع  و انشض،  اقارض ،  اابع   ألواى 
 .بن  ني، عثمان،  اهمع في  اعضبي ، تحقيق فائز فاضس، ل ض  اكتب  اثقافي ،  اكويل  
 ،ل ض  ا -تحقيق: يوسش  اشيد محمل،  امكتب   اعصضي    اض زي، محمل بن أبي بكض، مختاض  اصحاح

 م.1999 انموا ي ، بيضول،  اابع   اخامس ، 
  ،اتض ث ل ض إحياء   اكبيض(،  اابع   اثااث ،  ) ات سيضم اتي   اغيب ، محمل بن عمض بن  احسن اض زي

 م. 1999،بيضول  اعضبي،
   إلعض ب، تحقيق عهي بو مهحم، مكتب   ا الل،  ازمخشضي، محمول بن عمضو بن أحمل،  ام صل في صنع 

 .٣٩٩١بيضول،  اابع   ألواى، م
  .اسعض ن، محمول  اسعض ن، عهم  اهغ  مقلم  اهقاضئ  اعضبي، ل ض  ان     اعضبي  اهاباع  و انشض، بيضول  
 اكضيم(،  بأبو  اسعول، محمل بن مصا ى  اعمالي، ت سيض أبي  اسعول )إضشال  اعقل  اسهيم إاى مز يا  اكتا 

 ل ض إحياء  اتض ث  اعضبي، بيضول.
   سيبويه، عمضو بن عثمان،  اكتاب، تحقيق: عبل  اسالم محمل راضون، مكتب   اخان ي،  اقارض ،  اابع

 م.1911 اثااث ، 
  لمشق،  - اشوكاني، محمل بن عهي بن محمل بن عبل  ، فت   اقليض، ل ض  بن كثيض، ل ض  اكهم  اايب

 م.1992 اابع   ألواى ،بيضول، 
   اصابوني، محمل عهي  اصابوني، ص و   ات اسيض، ل ض  اصابوني اهاباع  و انشض و اتوزيع،  اقارض ،  اابع 

 م. 1997 ألواى، 
  ،اصبان، محمل بن عهي، حاشي   اصبان عهى شضح  ألشموني ألا ي   بن مااك، ل ض  اكتب  اعهمي ، بيضول 

 .م1997ابنان،  اابع   ألواى ،
  اابضي، محمل بن  ضيض،  امع  ابيان عن تأويل آي  اقضآن، تحقيق:  الكتوض عبل   بن عبل  امحسن 

 م.3001 اتضكي، ل ض ر ض اهاباع  و انشض و اتوزيع و إلعالن، مصض،  اابع   ألواى،
  اتوزيع، و  اانااوي، محمل سيل انااوي،  ات سيض  اوسيط اهقضآن  اكضيم، ل ض ن    مصض اهاباع  و انشض 

 م. 1991 اقارض ،  اابع   ألواى، 
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  ،اشيد عالل أحمل عبل  امو ول  ، تحقيق:في عهوم  اكتاب عهي،  اهبابسض ج  الين عمض بن  بن عالل 
 م.1991بيضول،   اعهمي ، ألواى، ل ض  اكتب   اابع ، و اشيد عهي محمل معوض

 ،يض  امعنى  اسليل وتنويض  اعقل  ا ليل من تحض ) اتحضيض و اتنويض ، محمل  ااارض بن محمل  بن عاشوض
 م. 1911، تونس اهنشض، ال ض  اتونسي  (، ت سيض  اكتاب  ام يل

  ، عبل  اتو ب، ضم ان عبل  اتو ب،  املخل إاى عهم  اهغ  ومنارج  ابحث  اهغوي، مكتب   اخان ي،  اقارض
 م.1997 اابع   اثااث ، 

  ،م.1997عاام  اكتب،  اقارض  ،حمل مختاض، لض س   اصول  اهغوي، أعمض 
  ا اض بي، إسماعيل بن حمال،  اصحاح تاج  اهغ  وصحاح  اعضبي ، تحقيق: أحمل عبل  اغ وض عااض، ل ض 

 م. ٣٩٩١ اعهم اهماليين، بيضول،  اابع   اض بع ، 
 ،م.1996قباو ،  اابع   اخامس ،   الين فخض:  انحو، تحقيق ا مل في أحمل،  اخهيل بن   ا ض ريلي 
  ،بض ريم ،  ا امع ألحكام  اقضآن، محمل بن أحمل  ألنصاضي  اقضابي اقضابي تحقيق: أحمل  ابضلوني و  

 م. 1991 اقارض ،  اابع   اثاني ،   امصضي ،ل ض  اكتب أا يش، 
   بن كثيض، إسماعيل بن عمض بن كثيض، ت سيض  اقضآن  اعظيم، تحقيق: سامي بن محمل سالم ، ل ض ايب 

 م. 1999ع،  اابع   اثاني ، اهنشض و اتوزي
 .امبضل، محمل بن يزيل،  امقت ب، تحقيق: محمل عبل  اخااق عظيم ، عاام  اكتب، بيضول  
  ، م.1992 بن منظوض، محمل بن مكضم بن عهي، اسان  اعضب، ل ض صالض، بيضول،  اابع   اثااث 
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  ،ا(، ضساا  قب ا، م لي عنال أحمل  اتحهيل  اصوتي اهنص )بعض قصاض سوض  اقضآن  اكضيم أنموا  
 .3011ما ستيض،  امع   ان اح  اواني ، نابهس، فهساين ،

 
 المجالت والدوريات

 سناء اارض ، وحازم لنون إسماعيل، لالا   امقاع  اصوتي في سوض   ا هق، م ه   امع  تكضيل  ؛محمل
 (.3012(، تشضين  اثاني )30 ام هل )(، 11اهعهوم  إلنساني ،  اعلل )

 المي ،  إلسم ه   امع   ألنباض اهعهوم محمل أمين عو ل ، سوض   ا مز  لض س  تحهيهي  لالاي ،  > اكبيسي
 م(.2103(، نيسان)1) ام هل  (،16)  اعلل

 محمل فا ل صاا ، لض س  بياني  في سوض   ا مز ، م ه   الض سال  ال تماعي ،  امع   اعهوم  ؛ اسامض ئي
 م(.3001)(، حزيض ن 17و اتكنواو يا في  ايمن،  اعلل )
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 المسرح الجزائرّي المعاصر ورهانات التلقِّي ..
 امسرحية "جي.. بي.. أس" لمحمد شرشال نموذج  

Contemporary Algerian theater and issues of receptivity 

Muhammad Sharshel's play " GPS " is a model 

 

 *البشير ضيف هللا
 

DOI: 10.15849/ZJJHSS.211130.03 
 

 لملخصا
 ،إّن هذه الدراسة تأخذ على عاتقها إبراز عالقة المتلّقي الجزائري الراهن بالعروض المسرحية المقّدمة؛ واآلمال المعّلقة عليه

من شأنها مواكبة التحوالت العالمية التي ألقت بظاللها  ،من أجل العودة إلى الّركح بوسائل ومقاربات جديدة أكثر واقعية
ي تمثالت العروض ف والنتاج الثقافي الّرقمي؛ كما تحاول البحث  ، ا وأّننا نعيش عصر الرقمياتخصوص  ، الفنون  شّتىعلى 

 .لمنحىا اوتقّدم اإلضافة الاّلزمة على غرار مسرحية "جي بي أس" التي تواكب هذ، المسرحية التي تحقق االستقطاب
قيد اإلخراج أمام رهان حقيقي الستعادة المتلّقي ومحاولة هي إّن المشاريع المسرحية الجزائرية المقّدمة والمنجزة التي 

ر شهدها في فترة من فترات الجزائ التردي التيو  يقف عليها نجاح العرض رغم حالة العزوف ،استقطابه ورقة مهّمة
ي الحسبان ا بدأ يأخذ فا مسرحي  المعاصرة؛ غير أّنه رغم سوداوية الصورة التي يحاول البعض ترسيخها إاّل أّن هناك حراك  

 ة.ية المتاحالوسائل الفن واستثمار كلّ ، ومراعاة اهتمامات المثقفين والعامة، أهّمية المتلّقي واستدراجه بتنويع العروض
 فما هي التجارب المسرحية التي استطاعت تجديد العالقة بالمشاهد الجزائري؟

 .البانتوميم، الجمهور، المشاهد، المتلّقي، التلّقي: الكلمات المفتاحية
Abstract 

 

The objective of this study is to highlight the relationship of the current Algerian recipient with the 

theatrical performances presented, and the hopes attached to it, in order to come back to mind with 

new and more realistic means and approaches that would meet the global transformations that cast 

shadow on the different arts, especially since we live in the era of the electrical circuit and digital 

cultural production. It also tries to seek representations of theatrical performances that achieve 

polarization, and provide the necessary addition, similar to the "GPS" game that follows this 

trend.The Algerian theatrical projects presented and completed, which are in progress, are before a 

real bet to restore the recipient and try to attract him as an important card on which rests the success 

of the show, despite the state of abstention and deterioration observed in a period of contemporary 

Algeria, but despite the obscurity of the image that some are trying to establish, there is a new 

cultural movement, at the theater level in particular, which has started to take into account the 

importance of the recipient and to attract him by diversifying the performances, with special 

consideration of the interests of intellectuals and the public, and by investing all the technical means 
 

 .10/60/5651  قبوله تاريخ ،52/60/5651 البحث استالم تاريخ .المدي ،فارس ىيحي جامعة ،المعاصر الّنقد أستاذ *
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available. That said, What are the theatrical experiences that have renewed the relationship with the 

Algerian receiver? 
 

Key Words: Receiving, Receiver, Viewer, Audience, Pantomim. 

 

 المقدمة

فسه حّتى تؤدي في الوقت ن ومتفاعال   فاعال   اضرورة وجود المتلّقي عنصر  لعّل السمة المشتركة بين الفنون جميعها هي 
 اال غنى عنه. والمسرح واحد من هذه الفنون التي تجعل من المتلّقي سيد   مكون حضاريّ هو و ، دورها الفاعل والمؤّثر

ة ب/االستقطاب الممارسبكّل ما تحمل الكلمة من داللة ومن مسوغات؛ والّركح في هذا المعطى طرف في عملية التقاط
ه العناصر ولكّل عنصر من هذ ...،الماكياج، األزياء، الموسيقى، اإلضاءة، الممثلون ، الديكور: وتمثالته ،بجميع مؤثراته

 - العمل المسرحيأي  -لذلك كله فإّن العالقة بين الُمنت ج، السابقة فنياته وأدواته التي تخدم في النهاية رسالة المسرح
، مية هذه العالقةيبل  إّنني أعتقد بحم، ونجاحها نجاح لعملية العرض بأبعادها الفّنية والفلسفية، امصيريٌة حتم  والمتلّقي 

وهذه العالقة ال  -على تعّدد األذواق وتعّدد خلفياتها الفكرية ومرجعياتها-الّتماهيو  التفاعلو  عالقة قائمة على التَّذوق 
ركة في قادر على المشا -نموذجي-حيث "ينبغي أن يتكهن مؤلفه بقارئ  ،ا عن عالقة الّنص بالقارئ تختلف كثير  

تصرف هو  ا كماا على التصرف تفسيري  ا أيض  ا عليها وقادر  المؤلف قادر   االعصرنة النصية بالطريقة التي يظنه
ما يبّرر  ،بل  وجب التأكيد على أّن المتلّقي عنصر مفصلي في هذا التشكيل إن  لم يكن هو المسرُح ذاته (1).".ا.توليدي  

فهناك ، ض وفاعلية في العر هذا التوّجه الجديد في المسرح العالمي نحو االستثمار في المتلّقي وجعله أكثر تفاعال  
 ،يهم المتمّيزة في انسجام تام بإعطاء فرصة حقيقية للمتلقّ مسرحيات ينزل فيها الممثلون إلى الجمهور ويمارسون أدوار 

الممثل قد فوحدة المشاهد و ، ا لموضوع المسرحية وفلسفتها القائمة على هكذا تشابكاتوتحديد الّدور المنوط به وفق  
 … اكتسبت اليوم داللة جديدة 
تردنا إلى المنابع و  ،تمثل القوة الحقيقية للمسرحهي التي  اأفراد  التي تساندنـا جميعا  وتتجاوزنا إن الروح الجماعية 

  (2)الدينية القديمة لمهرجان الطقوس الدينية. وفي المسرح المعاصر هناك الكثير الذي ينبئ بهذا التطور..."
إّن نجاح العرض المسرحي مهما كانت قّوة نّصه ومؤثراته مرهون في النهاية بمدى قدرته على تحقيق الّلحمة 

مضمرة؛ ألّن المسرح سئلة العرض الظاهرة والألواستثارته واستقطاب انفعاالته التي تنفتح في "حالة استجابته"  ،بالمتلّقي
صرين فقط هو أحد هذين العن وغياب ،فيهامتفرجون يتابعون لعبة الممثل أو يشاركونه و   عندما يتوفر ممثل"يبدأ فعال  

                                                           
 .99: ص، م1991، حلب، 1ط، مركز اإلنماء الحضاري ، بحوث القراءة والتلقي، محمد خير البقاعي (1)
، مي للترجمةالمشروع القو ، المجلس األعلى للثقافة، سعيد توفيق: ت، روبرت برناسكوني: تحرير، تجلي الجميل ومقاالت أخرى ، جادامر هانز جيورج (2)

 .151: ص، م1991، عمان، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية مسقط
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 الحضاري فيو  الحديث عن األثر اإليجابي للمسرح ودوره الثقافيومن ثّمة يمكن ، (1)الذي ينفي الظاهرة المسرحية"
 جماعي راق.   تشكيل وعي

مهّمة يقف  ورقةمام بالمتلّقي ومحاولة استقطابه لقد خطا المسرح الجزائري في هذا الشأن خطوة بارزة في االهت
نتكاسة الجزائر المعاصرة حيث عرفت اعليها نجاح العرض؛ رغم حالة العزوف والتردي التي شهدها في فترة من فترات 

مع تصريحات هنا وهناك تشير إلى أزمة يعيشها المسرح على ، في مختلف الميادين في ما ُيسّمى بالعشرية السوداء
.. غير أّنه رغم سوداوية الصورة التي يحاول البعض ترسيخها إاّل أّن (2)مستوى التلّقي/اإلنتاج /النصوص/سوء التسيير

على مستوى المسرح الذي بدأ يأخذ في الحسبان أهّمية المتلّقي واستدراجه بتنويع بخاصة ا ا جديد  ثقافي   اهناك حراك  
واستثمار الوسائط اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي لتقريب المنجز ، ومراعاة اهتمامات المثقفين والعامة، العروض

 ،لبيثقافية كان لها األثر الس-سياسية -عل معطيات سوسيوومحاولة رأب الّصدع الحاصل بف، المسرحي من الجمهور
واألكثر فاعلية ، ادفع ثمنه المسرح الجزائري باعتباره الفّن األكثر  تأثير   وهو ما، سنة إلى الوراءخمسين وعاد بالجزائر 

رضاء ذائقته الجزائري ومحاولة إلذلك كله نلمس هذا التحول في التعامل مع المتلّقي  في تحقيق التنمية بكّل روافدها...
رح؟ فإلى أّي مدى وصل اهتماُم المتلّقي الجزائري بالمس، وتشجيعه على المساهمة في إحياء فعل العرض، الفنية من جهة

" رشالمحمد شأس "لمخرجها "، بي، مثال تتويج مسرحية "جي-المسرح الجزائري  التي شهدهاوهل الخطوات الملحوظة 
سرحي عربي في ختام الدورة الثانية عشرة  لمهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية بجائزة أفضل عرض م

به العرض متلّق يستقط، وخلفيات معرفية متعددة، قادرة على صناعة/خلق متلّق جديد بأدوات مختلفة -للمسرح بعمان
 التفاعل؟ و  ويحّرك فيه فعل المشاركة، المشّوق 

لى واآلمال المعّلقة عليه من أجل العودة إ، لى عاتقها إبراز حالة المتلّقي الجزائري الراهنإّن هذه الدراسة تأخذ ع
 ،الّركح بوسائل ومقاربات جديدة أكثر واقعية من شأنها مواكبة التحوالت العالمية التي ألقت بظاللها على مختلف الفنون 

مستندة في  ،تطبيقيال هاجانبحليل في التوصيف والت منهج ومعتمدة، الشأنجاءت به نظرية التلّقي في هذا  مستعينة بما
وتقّدم اإلضافة  ،محاولة البحث في تمثالت العروض المسرحية التي تحقق االستقطاب ،شقها النظري إلى نظرية التلّقي

 الاّلزمة على غرار مسرحية "جي بي أس" التي تواكب هذا المنحى. 
آليات الخطاب المسرحي عند "محمد شرشال" الفّنان الموسوعي ذي ا في ا مدروس  من كّل ما سبق نلحظ تدّرج  

 والتيم؛ 9119ا في مسرحيته األخيرة "جي بي أس" الّشكل اإليمائي الّصامت الذي تجّسد كّلي   بخاصةالنزعة التجريبية 
ا الجمهور شيئ   يهيئكشفت عن إلمامه بالدراما والسينما وقدرته على توظيف كّل الممكنات الفنية المتاحة... وكأّنه كان 

 التفاعل اإليجابي معه. و  لتلّقي عرضه الجديد ؛افشيئ  
 

                                                           
 .11: ص، م1911، 119: عدد، سوريا، دمشق، المعرفةمجلة ، بيانات لمسرح عربي جديد، سعد هللا ونوس (1)
 : م9191مارس91الثالثاء : عدد، جريدة الّنصر، هل يعيش المسرح الجزائري أزمة؟ كراس الثقافة: ندوة، نوارة لحرش:  (2)

https: //www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-34-08/2014-08-25-12-21-09/144845-2020-03-17-10-38-
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 : "(G.P.S)توصيف العرض "جي بي أس... .1

الفّنان "محمد شرشال" نالت جائزة مهرجان المسرح و  جدير بالذكر أّن "مسرحية "جي بي أس" للمخرج المسرحي
ا للمشروع المسرحي الذي يشتغل عليه حيث ُتعتبر تتويج  ؛ م كأحسن عرض مقّدم على الّركح9191العربي بعّمان 
 ،م المستوحاة من مسرحية "الكركدن" للمسرحي "أوجين يونسكو"9115والذي استهّله بمسرحية "الهايشة" ، "محمد شرشال"

ا لغة عامية أقرب إلى وعي ّددة بالسلوكات الحيوانية لإلنسان المؤدية إلى ارتكاب جملة من الحماقات معتمد  والمن
اه ولفتت  االنتب، م المعّبرة عن صراع مختلف الفئات االجتماعية مع السلطة9111ثم مسرحية "مابقات هدرة"، الجمهور

سد في حركات الجو  اإليماءو  منطوقين عن طريق اإلشارةإلى الفصل المتعلق بالممثل الصامت بعد فصلين كاملين 
وفتح بذلك المجال لنقاش نقدي ساخن؛ غير أّن نقطة االشتراك ، اإحالة على أّن الصمت كيفما كان شكله لغة أيض  

لم  االنتظار المتواصل لقدوم فصل الشتاء برمزيته والذي، البارزة بينها وبين مسرحية "جي بي أس" هو تيمة االنتظار
وكأّن المخرج والكاتب "محمد شرشال" تنّبأ ، ايأت مطلقا وحّل مكانه الّصيف الحاّر / صيف العطش الذي ال يرحم أحد  

م وبداية 9119حالة عاشتها الجزائر نهايات  والجفاف بعد سنتين فقط  فغياب األفق بهذا الواقع الذي حصل فعال  
 م. 9191

ضاءة "شوقي المسافي" وسينوغراف، جزائري "محمد شرشال""جي بي أس" للكاتب والمخرج المسرحي ال يا تنفيذ اإل 
من مسرحية إيمائية يمكن تصنيفها ض ..."عبد المالك يحي" وموسيقى العرض "عادل لعمامرة" من إنتاج المسرح الوطني

، الحرية والتمّرد إلى اإلنسان المتلّهف، المسرح العبثي ذي األبعاد الفلسفية التي تناقش بعمق أسئلة اإلنسان المعاصر
بتعبير -الخائف من عالم لم يصنعه ، أفكاره، طموحاته، اإلنساُن كيفما كان بكّل تمثالته، الباحث عن موقعه وخالصه

ال يأتي ولن  انتظار القادم الذي، ورغم عبثية محاوالته إاّل أّن النتيجة في النهاية لن تكون غير االنتظار -كولن ويلسن 
ناطقة بلغة غير ، األفكارو  أس" طافحة بكثير من الطروحات، بي، السياق جاءت مسرحية "جي يأتي... في هذا

ا بالجائزة وتتويجه، لغة يمكن أن تجعلها مسرحية بنف س عالمي -وهو ما سنعود إليه-لغة يفهمها الجميع ، اعتيادية
نما كان لتمّيزها بدء من اللغة وانتهاء بمحطة انت، الكبرى لم يكن صدفة  ظارها.وا 

"عديلة سوالم" و"محمد لحواس" و"صبرينة بوقرعة" و"سارة غربي" و"عبد : ا الفنانون تداول على تجسيدها ركحي  
وجاءت مشاهدها منفصلة كتقنية و"محمود بوحموم" و"أحمد دحام"..  النور يسعد" و"مراد مجرام" و"ياسين ابراهمي"

 لحيثياتها في محاولة لصنع االستثناء.ا تأثيث  و  ا عن الفرجةاعتمدها المخرج بحث  
يتكّشف المشهد األول للمسرحية عن "نّحات" يحاول وضع آخر الرتوشات لمنحوت على هيئة كائن بشري دون 

وفي   -في نظره على األقل-هذا الّنحات الّشيخ يبدي بعض التذّمر من إنجازه الذي لم يكتمل ، ملمح ممّيز وال أعين
ار التي إلى األفك -في نظري -خر منحوتات أخرى في حركة دائبة بوضعيات مختلفة ترمز لحظة غفلة تولد من الص

تشاغل هذا النّحات الهرم ولم يستطع تجسيدها في المنحوت البشري الذي يكاد يتهاوى أمامه رغم محاوالته المتكّررة  
ن األّم إلى بط، إلى نقطة البدءوعودتها  ،وهو تمّرد المنحوتات الخمس األخرى  ،ليصحب ذلك الفعل رّد فعل عكسي

ومن وضع إلى وضع. خمسة ، إّنه التحّول من حال إلى حال ...التتجّلى عن سّتة أطفال بمالمح غير واضحة تمام  
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ّرية إضافة  ،منهم أشقياء يغلب عليهم طبُع العنف الذي يتجّسد في تصرفاتهم اتجاه والدهم من خالل تطويقه بحبالهم السُّ
ُولِّد بصعوبة   -على رمزية العمى وتجلياته في المسرح العالمي-المدرسة؛ أّما سادُسهم فهو كفيف إلى تصرفاتهم في

قف المحزنة ومن الموا، يجّسده رّدة فعله من محيطه الذي يرفضه ،اا تغييري  يحمّل فكر  ، مختلف عن الباقين، شديدة
وتحّفه المآسي  عالم تغيب عنه الُمثلُ ، عالم متناقضلوجوده في  -عن طريق خنق نفسه بحبله الّسّري -محاولته االنتحار 

لذلك فإّن رغبته في العودة من حيث أتى كانت جامحة وهو ما تجّسدُه حركته الّسريعة باتجاه صوت ، من كّل جانب
ّري كوسيلة للوصول إليهاوالدته مستعمال   -فالطغير أّن استحالة األمر توقعُه في ارتباك شديد. هؤالء األ،  حبله السُّ

التمّيز بآلة  حيث يصنع الكفيف -يبدو مدرسة شبه طبية على ما -ينتقلون إلى المدرسة فيما بعد -أربعة ذكورو  بنتان
ثّم  ،عالقة حميمة بالممرضة حيث تشّده بعزفها أّوال على "الهارمونيكا" التي انتزعتها منه لديه ويربط"الهارمونيكا" التي 

سها حينذاك بجمالها ، حةا ما تهاوى لحظة إدراكه أّنه من غير مالمح واضا بالفرحة سريع  ّما أثار لديه شعور  م ،إثر تحسُّ
 ا رفضه وضعه الحالي ا معلن  ا مدّوي  فيصدر صوت  ، وكأّن التعاسة قدره

وتلجأ إلى أحمر شفاهها من أجل رسم مالمح وعينين لهذا ، تجد الممرضة الحلّ ، في هذا الّتصعيد الدرامي
وع الفّني على أمل إخراجه من ورطة ليس له ضلٌع فيها؛ فتكون المفاجأة بفتح عينيه ورؤيته المباشرة الطفل ذي الّنز 
فيأخذ بدوره أحمر الشفاه ليعّمم التجربة على باقي إخوته برسم مالمح وعينين لكل واحد منهم رغبة ، جمال الممرضة

لتكون نهاية المشهد األّول بكثير من الدالالت ، منه في مساعدتهم على الخروج من دائرة الظالم نحو أفق مختلف
عي المتواصل نحو نشر الوعي الفّنيو  الّرمزية التي تحّرك في اإلنسان الّرغبة في إنارة دروب اآلخرين ، الجماليو  السَّ

 يحسُن أداؤُه إاّل الفناُن. وعي الجمال والشعور بالحياة الذي ال
 ،القطار ذات الّطراز القديم تعلوها ساعة عتيقة في جّو عاصففي المشهد التالي تتجّسد على الركح محّطة 

 بتكرار المشهد نفسه خمس مرات مع تعديالت في كلّ  -على اختالفها-حيث االنتظار قاسم مشترك بين الشخصيات 
وقد  واني..."اإلخ، المثقف، السياسي، "الفنان: امرة؛ هذه الشخصيات تجسيد واقعي لنسيج اجتماعي غير متناسق تمام  

ركوب وأّن كل واحد من هؤالء يمّني الّنفس ب اصةخب ،يكون لألنانية فيه دور مفصلي في تحديد طبيعة هذا التناقض
اب حيث يعلن رئيس المحطة عن طريق الجرس عن اقتر ، القطار في أقرب لحظة ممكنة دون التفكير في بقية المسافرين

ن ما يتحّول هؤالء إلى محاولة ربط عالقات غير بريئة مع الحاضرات وسرعا، ا دون أن يركب أحدالقطار الذي يمّر سريع  
ي يتسّتر بما ثّم المثقف قارئ الجرائد الذ، بالسياسي الذي يحاول استثارة اإلخواني في زوجته المتجلببة افي المحطة بدء  

 إلخوانيواألمر ينسحب على ا، ليقرأ من أجل مغازلة الفتاتين تحت غطاء الثقافة أو هذا ما تحيل إليه الّلقطة على األق
جابة الّلعب على وتر شهوته إاّل أّنه بقي يلحظ األمر دون استو  ورغم محاولة الفتاتين إثارة الفنان، ارئيس المحطة أيض  و 

 ا حدوده بشكل الفت. ملتزم  
يث يلفت لتعود الشّلة إلى غرفة االنتظار ح، ا وهم في غمرة شقوتهمويمّر سريع   ،القطارللمّرة الثانية يفاجئهم  

، وحركاته المتناسقة ا قدراته في الرقصالذي يتنوع عبر توالي الّلوحات المشهدية مستعرض   بعزفه المنفرداالنتباه الفنان 
نما بقي ،سلوكاته فلم تتغّير  مواقفه وال، هذا الفنان الذي ُيعّد االستثناء في النسيج الشخصياتي للمسرحية ا لصفته وفي   وا 

ا جلجلة وهم في حالة من المشاّدات ثّم يخّيم هدوء للمرة الثالثة يمّر القطار محدث  بكّل ما تحمل من معان وتمثالت. 
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 تنجلي عن تمّرد السيدة المتجلببة وكشفها عن مفاتنها في إحالة على ،طفيف متبوع باستعراضات حركية على الّركح
                                                                                                                           بالضرورة.تكون عربية  سلوكات اإلنسان في كثير من المجتمعات وقد الالنفاق االجتماعي الذي "ينّمط" 

عثرت انتظار طويل وقد طالت لحاهم وتيلفت االنتباه بعد ذلك بروز معالم الشيخوخة على أفراد المسرحية بعد 
ليخّيم عليهم نوم طويل ينتهي بمكيدة للفنان خّطط لها الرجل ذي الّلباس الرسمي األسود والقبعة البارزة في  ،حركاتهم

فيتكّون  ،إحالة على شخصية السياسي؛ حيث تبدأ لحظة تجريم الفنان وهو يصلح ساعة المحطة بدعوى محاولة سرقتها
وزة إاّل الفنان وبقناعات مهز ، رغم أّن الشخوص كلها كانت بوجهين مختلفين، مشترك ينتهي بقتل الفنان موقف عدائي

"براغماتي"  ا في نهاية مأساوية وبتهمة جاهزة دبرها مثقفالقناعات التي كانت سبب  ، الذي بقي بوجه واحد ولم يغّير قناعاته
ّللّا "خاّصته" بخالف الواقع الذي يكشف زيف هؤالء  ن ملتٍح يعتقد أنّ ومتديّ ، عدّو دائم" "ليس له صديق دائم وال وسياسي

 ا.جميع  
م بهم العمر شيئ  ، تنتهي المسرحية على وقع الموت وهم ينتظرون  ،افشيئ   افلم يبق إاّل حقائب المسافرين الذين تقدَّ

: الـ   حالة أشبه بالفقد في زمن. والضياع..الموت المحّتم نتيجة لحالة من التوهان  ولن يأتي...، القطار الذي لم يأت
 جي بي أس.  

وجاءت من خالل ما تعايشه الجزائر والوطن العربي ، تطرح قضية اإلنسان ككائن مسلوب اإلرادةإنها مسرحية "
       .(1)المدرسة واإلعالم وغيرها"، والعالم بكوننا مجتمعات موجهة تتحكم فينا عناصر عديدة بينها البيت

حاالت العنونة(G.P.S)..."جي بي أس .5  : " وا 

"المفتاح اإلجرائي الذي يمدنا بمجموعة من المعاني التي تساعدنا في فك رموز العمل وتسهيل إّن العنوان هو 
األعمال  ا فيخصوص   وأهميتهوهو إلى ذلك فنٌّ يبرز قيمة المنجز الفّني  (2)مأمورية الدُّخول في أغواره وتشعباته الوعرة.."

 : ُينظر إليه من زاويتين (3)أول لقاء بالمتلّقي فهو، االفت  ا ا جمالي  ويعطي ملمح  ، المسرحية لعالقتها المباشرة بالجمهور
 في سياق. -
 خارج السياق. -

ا واعتبار   (4)ويملك وظيفة مرادفة للتأويل عامَّة.."، والعنوان السياقي يكون وحدة مع العمل على المستوى الّسيميائي
ضوع الفّني نحو القارئ لذلك فهو مو  التعاريف يمكننا القول إّن العنوان بمثابة "فيزا" عبور األثر األدبي أومن هذه 

المستقطبة  ،ا لها لدى المتلّقي من خالل عناوينها الاّلفتةوكثير من األعمال الفنية واألدبية تأخذ مكان  ، اشتغال مهمّ 
كزية اإلشعاع على ا يمزج لديه بمر ا مرتفع  ا مكاني  "الثريا التي تحتّل بعد   بمثابة -بتعبير دريدا  -فالعنوان ، لالنتباه

                                                           
 : م91/11/9191 اإلدراج:تاريخ ، حوار صحفي، محمدشرشال  (1)

 www.sabqpress.net/culture. 
 .91: ص، م1991يناير/مارس ، 92: عدد، 95: المجلد، الكويت، عالم الفكر، السيموطيقا والعنونة، حمداوي جميل (2)
 .962: ص 1915، 1ط، جدة، منشورات النادي الثقافي، الخطيئة والتكفير، الغذامي عبد هللا (3)
 .19: ص، م1919، الدار البيضاء المغرب، مطبوعات المكتبة الجامعية، المعاصرةالمصطلحات األدبية  معجم، سعيدعلوش (4)
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قبل  فالمسرحية معادل موضوعي للّركح، غير أّنه في هذا المنجز الفّني يرّكز على ما يمكن أن يحملُه الّركح (1)الّنص"
 Globalاختصار للمصطلح )وهو ، وعليه فإّن عنوان المسرحية "جي بي أس" يصّب في هذا السياق، كّل شيء

Positioning Systemضرورة  تعني بال ولعّل اإلحالة األولى في المسرحية ال، ( الذي يعني نظام تحديد المواقع العالمي
هذا الخطاب الذي كانت لغته ، تعني الخطاب المسرحي ذا الصبغة العالمية نظام المالحة وتحديد المواقع بقدر ما

بتعبير تيري -والفّن اآلسُر  -على بساطة لغتها-فهي عالمية اللغة ، واإليماءات وأحيانا الهمهمةاإلشارة ، اإلشارة فحسب
 لذلك فإّن هذه المسرحية موّجهة صوب اإلنسان ،يمكن أن يتوّلد من مواد تبدو هزيلة أو ضئيلة في أثرها -إيجلتون 

 ام من األسئلة المتراكمة التي جعلت اإلنسان ذئب  المعاصر أينما كان. اإلنسان الّرقمي الذي يعيش حالة توهان وسط زخ
  للفنان.وهو ما يفسر النهاية المحتومة -بتعبير "هوبز" -ألخيه اإلنسان 

 لفعلي  ايأتي رغم حضوره  انتظار اإلنسان المعاصر للمخّلص الذي قد ال، أّما اإلحالة الثانية فهي االنتظار
لدة "في انتظار في مسرحيته الخا اصةخب ،فلسفة االنتظار لدى "صمويل بيكيت"لى إهذا التوهان العبثي يحيلنا بدروه 

دود وداللة الخطاب العابر للح، داللة الموضوعة وهي االنتظار: ينتومن ثّمة فإّن العنوان حمل داللتين مختلف، غودو"
 ا.والمسافات على اختالف مستوياته من خالل لغة اإليماء طبع  

جي " " إلى حّد بعيد في السيطرة على الّتلّقي األولي للمسرحية من خالل العنوان المثيرلقد  وّفق "محمد شرشال
يحمل و ، (2)بي أس" الذي يستوحي "حمولته الفكرية الخاصة من ثورته على المألوف في التركيب السياقي والزماني"

داية على كثير من األسئلة حتى قبل با بأّن المشكلة المطروحة للعرض راهنة مفتوحة داللة عصرية تنبئ ولو مبدئي  
ا من وأّن كثير   ةصاخبوهي "فضيلة" فّنية ُتحسُب لُه ، ومفتوحة على كثير من التأويالت المفاجئة ألفق التلّقي، العرض

-ية ئُل الّلسانفالدال، ا من الدراسات النقدية المعاصرةا مهم  تلقي كثير اعتبار لهذا الجانب الذي أخذ حّيز   المسرحيات ال
شاري جمالي من أجل جذب الجمهور المقصودو  لها جانب تعييني -بتعبير لوي هوك   .(3)ا 

 : لغة  أو عندما يصير الجسُد ... .البانتوميم3

و "تقديم وه، إّن المقصود باللغة األم في هذا الشأن هو لغة اإليماء أو اإلشارة أو ما ُيعرف اصطالحا "البانتوميم"
 هو الفن أي  ، اا وسيمولوجيا ودرامي  والحركات وترويض الجسد لعبي   اإليماءات واإلشارات الفرجة المسرحية عن طريق

يحاءاتها و  ادالالتهو  الدرامي الذي يحقق التواصل غير الّلفظي عبر مجموعة من العالمات السيمولوجية المعبرة برموزها ا 
 الخوفو  والّنظر والتي تترجم االنفعاالت مثل الحزن ا كل ما يتعّلق بتعابير الوجه كما ُيقصد به أيض  ، غير المباشرة

حيُث يبرز مدى قدرة الممثل على التكيف مع  ،كما أّن هذا الشكل المسرحي يتطّلب احترافية عالية األداء  (4)الفرح..."و 
فسكي" "بروك" و"جاك بارو" و"ستانسال حيث يؤكد أقطاب المدراس التمثيلية الحديثة مثل ا،مختلف األدوار وشموليته

                                                           
 .192: ص، م9111، لبنان، بيروت، 1ط، دار الفارابي، وتحليل الخطابالبالغة ، خالفي حسين  (1)
 .151: ص، م1999، سوريا، دمشق، 1ط، العرباتحاد الكتاب ، العربيقضايا التنظير في المسرح ، بن زيدان عبد الرحمان  (2)
 .996: ص، م9111، الجزائر، 1ط، العربية للعلوم ناشرون  والدارمنشورات االختالف ، السيميائيات معجم، فيصلاألحمر  (3)
 : موقع المثقف، المسرح الصامت، حمداوي جميل (4)

https: //www.sabahalanbari.com/panto-essays/jameel-7amdawi.htm. 
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وباإلسقاط على مسرحية "جي بي أس" نجدها تخاطب ، على أهمّية هذا الّنوع في تكوين وُصنع شخصية الممثل الشامل
ة يعّد النسق من الخطاب القائم على اإلشار وهذا  لونه..، جنسه، مستواه الثقافي، ومهما كانت لغته، اإلنسان حيثما كان

اد تمريرها تحّقق فالرسالة المر ، ها في الصين أو روسيا أو حتى في أدغال إفريقيامن نقاط قّوة المسرحية التي يمكن تمثيل
ات العرض النقاش وهو ما سّجلته قاعو  ا للتأويليفتح أبواب   ما ،ا لتعّلق الجمهور بالعرضوتفتح هامش  ، الهدف من جهة

ا في أثير  ففلسفة الّصمت أقوى ت، وكان أكثر ما أثار فضول الجمهور لغة المسرحية الصامتة ، بعد انتهاء العرضفعال  
ن األشخاص فحقيقة العالقات بي-بتعبير سعد أردش-تقول كّل شيء  وال ،والكلمات ليست كّل شيء، المتلّقي من الكالم
  (1)لحظات الصمت و  النظراتو  األوضاعو  تقررها اإلشارات

ل أكبر يحمل في ثناياه رسائو  الكثير الحركة يقولو  الخطابي/الجسدي الذي يجمع بين الصمتإّن هذه الشكل 
يون إلى ولطالما سعى المسرح، فهو إذا "دخل الفّن المسرحي يكتسب البالغة الجسدية، ا مما يمكن أن يقوله الكالمأحيان  

مسرح ت لغة الجسد الخالص من عبودية األدب. في الوكان. يّتكئ عليها رغم أنه أبوها.. وال، فّن ال يشبه الفنون األخرى 
 طبيعة تجاهال  م ألّن االنتباه يرّكز حول ماذا تسمع؟ ؛فيتحول الفّن البصري إلى سمعي األدبي كّل شيء منوط بالكالم...

 وعليه فإّن مسرحية "جي بي أس" جّسدت البانتوميم بكفاءة عالية كان من الطبيعي احتضانها (2)ماذا ترى؟": األساس
ومن ثّمة فإّن فوزها بجائزة أحسن عرض لم يكن ، ةصاالتفاعل معها ثم الجزائري بخو الجمهور العربي وأن يتفاعل 

المسرحية المكتوبة  فية المتجاوزة لحدود الّنصوصواالحترا، مفاجأة بحكم تركيبتها الفّنية التي تبرز االشتغال الكبير عليها
تفاعل وفي حضور العرض ارتفع منسوب ال، ففي غياب الّنص حضر العرض، را ما تفرض ترتيبات صارمةالتي كثي  

 (.95/11/9191الجماهيري وهو ما يثبته االرتياح المسّجل على أغلب الحاضرين في آخر عرض مسرحي لها)
ار شكل الذكاء في اختيو ، خرج "محمد شرشال" يكشف عن فلسفة المشروع المسرحي لديهإّن الخيار الّصامت للم

والذي يعّبر عن رغبة في توسيع مساحة التلّقي  (3)الخطاب باعتباره "مجموعة من االستراتيجيات لموضوع إنتاجه.."
يها بالقدر ار المسرحية أو عدم تلقّ ا في محدودية انتشوتجاوز كل العقبات التي يمكن أن تكون طبيعة اللغة/ الكالم سبب  

 والتألق.ومن ثّمة فإّننا نكتشف سعة طموح هذا المشروع الروائي الذي يراهن على االستمرار ، المنتظر
 : يقول "محمد شرشال" في حوار له

ذا تكلمنا عن االختيار الجمالي فقد كان فيها نوع من االختبار على وقع هذا النوع من األعمال على " لجمهور اوا 
نت أريد ألنني ك ،واآلخر صامت ،أحدهما ناطق ؛فقد كان فيها فصالن ،الجزائري الذي تعود على المسرحيات المنطوقة

والذي هو حقيقة ليس أسلوبي بل شكل متعارف عليه في العالم ، اكتشاف مدى تقبل الجمهور السمعي لآلداء الصامت
 (4)أجمع لكنه فقط في الجزائر غير مألوف.."

                                                           
 929: ص، م1919يوليو ، الكويت، 19: العدد، المجلس األعلى للفنون واآلداب، سلسلة عالم المعرفة، المخرج في المسرح المعاصر، أردش سعد (1)
 91: ص، م9119، سوريا، 1ط، والتوزيعدار المدى للطباعة والنشر ، لغة العرض المسرحي، نديممعاّل  (2)

(3)  Dominique Maingueneau, initiation aux méthodes de l’analyse du discours ; paris, hachette université,1976, p: 

147.  
 : م91/11/9191: تاريخ اإلدراج ، سابقحوار ، شرشال محمد شرشال (4)
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بتعبير الدكتور أحمد محمد عبد األمير في  المسرح الصامت بين المفهوم والتقنية  -إّن العمل المسرحي الصامت
يمثل "مادة أولية يجري تنظيمها على أنه شيء بإمكانه أن  -(1)مايم خيال الظل(، الرقص الدرامي، )التمثيل اإليمائي
ملي لحاالت سايكولوجية؛ ويتعين عليه أن ينطوي على مغزى ما عوذلك فقط بوصفها مثيرا  فيزيقيا  ، ينطوي على مغزى 

نما و ، ونافع أو مؤثر... والمادة التي يصنع منها العمل المسرحي الصامت ليست مجرد شيء صنع منه هذا العمل ا 
وتملك كيفيات حسية خاصة من شأنها أن تعين على تكوين الموضوع ، نها غاية في ذاتهاأأصبح ينظر إليها على 

 (2)لجمالي."ا
 : سينوغرافيا العرض .4

 ،ما هو  معلوموك،  إلى أن القائم بالسينوغرافيا في عرض "جي بي أس" السينوغراف "عبد المالك يحي"نشير أوال  
أي   المؤثرات ، التي تعني  زخرفة المسارح وتجميلها  skenegraphiaفإّن كلمة "سينوغرافيا" مشتّقة من الكلمة اليونانية

ش الواقع فكأنما يعي ،لوضع الجمهور في إطاره المسرحي ...أصواتو  موسيقىو  أزياءو  تحيط بالعرض من ديكورالتي 
و"السينوغرافيا تصف اتجاها  كليا  لصناعة المسرح من منظور بصري. وهي تشتق اسمها ، بعينه من خالل تلك المؤثرات

ار بة فراغ المسرح. إنها كلمة مسرحية دولية. ومع انتشوتترجم إلى كتا ،جرافيكا(و  من المصطلحين اإلغريقيين )سينو
كما أّن المخرج يلعب "دورا   (3)الكلمة بشكل موسع في البالد التي لم تكن تعرفها من قبل تم تفسيرها وترجمتها محليا .."

شارات ،ليحيل تفاعالتها إلى لغة صورية ؛كبيرا  في استنطاق عناصرها وهي تؤدي إلى ، اهحيث أن لهذه اللغة عالماتها وا 
، وعليه (4)ويتحقق هدف العرض المسرحي"، وبالتالي من خالل تجليات البصري والسمعي يستخلص هذا المعنى ،معنى

والسينوغرافيا  ،حيث تتحّمل مسؤولية " خلق فضاء فوق خشبة المسرح، فإّن السينوغرافيا من أهّم ركائز العرض المسرحي
وألّن العرض المسرحي بناء متكامل  (5)الممثل في فضاء التمثيل ويلتحم بالجمهور"ا حتى يدخل عمل غير كامل دائم  

ديكور واإلضاءة وال، فالممثلون بحركاتهم وأصواتهم، افإّن عناصر السينوغرافيا فيه تكّمل بعضها بعض  ، ومتناسق
ٌر ما قد و إخالل ينجُم عنه أثوكل ارتباك أ، مختلف المؤثرات لها ارتباط وثيق بمدى نجاح أّي عرض فّنيو  والمشهدية

 طب المتلّقي/المحّركة لها هي ما يستقو ، ألّن المشاهد والعناصر السينوغرافية الاّلحقة بها، يخدم المسرحية في النهاية ال
يأخذ من  ،لذلك فإّن االشتغال عليها ومتابعة حيثياتها بالتدقيق أمر بالغ األهمّية، القراءاتو  الجمهور المتعّدد األذواق

                                                           
www.sabqpress.net/culture  

 .م9116، األردن، عمان، التوزيعو  صدر هذا الكتاب عن دار األيام للنشر (1)
 نفسه. (2)
 .61: ص، م1916، بيروت، دار الثقافة، محمود السمرة: مراجعة ، ترجمة صدقي خطاب، فن المسرحية، وجيرالدايدس بنتلي، فردب، ميليت (3)
 : م11/12/9111: تاريخ اإلدراج، الحوار المتمدن، الحسب جواد (4)

http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=250146&r 
 1: ص، م9119، القاهرة، وزارة الثقافة، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، محمود كامل: ماهي السينوغرافيا؟ ترجمة، باميال، هاورد (5)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=250146&r
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أللوان ألّن "فهم بناء تركيب الصور والقطع وعلى فهم كيفية تربيط ا ؛ا إلنتاج العرضا مضاعف  المخرج جهد  و  السينوغرافي
 .(1)هي اإلسهام الخاص الذي يمكن للسينوغرافي أن يقدمه للعمل المسرحي.."

يماءات أو مختلف الحركات لقد طغى على مسرحية "جي بي أس" الجانب الحركي بالدرجة األولى سواء اإل
إضافة إلى الديكور المتحرك حيث كشف الممثلون عن قدرات جسدية استعراضية حركية مائزة مفتوحة  ،الجسدية للمثلين

وهو  ،لها هدف منشود ومعنى متطلٌَّع إليه ،مقّدمين في ذلك مالمح بصرية راقية ،اكون الجسد لغة  أيض   ؛على التأويل
فقد فرضت  ،يشّد المتفّرج ويشبُع جوعه الفّني ، في ملمح فّني محترف حركي راقصتجسيده فعال  ما استطاع  الممثلون 

، كةوالحر ، فالمسرح "كوكتال" متكامل من الّرقص، اوالعربي عموم  ، سلطتها على الجمهور الجزائري بالخصوص
 ذه المقاربة.ي إليه بالتفصيل في هسنأت وهو ما، الموسيقى ولو بآالت بسيطة تّم توظيفها بنجاح إلثراء هذا العرضو 

 -بخالف المكان الثابت وهو محّطة القطار  -ومن عوامل نجاح المسرحية في هذا الجانب عنصر الزمان 
ثّم ، لوالدةثّم ا، من مرحلة "النحت" ثّم التحول ابدء   ،الذي أحدث نقالت "ديكليكية" متسارعة تدّعم الرؤى التي تطرحها

يبرز  ما، ا في فلسفة المسرحية القائمة على االنتظار أصال  ينتظر أحد   وانتهاء بالموت الذي ال ،ثّم الشيخوخة، الّنمو
ا لوجه قائمة على فالعالقة بين الخشبة والمتفّرجين وجه   ،مجال فيه للّصدفة ا الا احترافي  وجهد  ، اا مكّثف   سينوغرافي  اشتغاال  
ّرج  يبدو كأّنه بل  إّن الهيمنة على المتف، من بداية العرض إلى نهايته االستقطاب بمختلف العناصر السينوغرافيةو  الشدّ 

ة أشكاله ورسالته موجهة إلى المتلّقي بكاف، ا من حسابات المخرج الذي تبدو لمساته واضحةلم يسقط مطلق   ،هدف أساسيّ 
اعتبارها تكون لغة خشبة المسرح ب حتى "ذلك الجاهل بالقراءة والكتابة كان قادرا  على قراءة تلك المفردات الفنية التي

 (2)وباآلخرين.."، وبالعالم من حولهم، أحد الروابط التي تربطهم بأنفسهم
تأويل المتداخلة في عرض "جي بي أس" بالقّوة واالنفتاح على الو  خصوصية اإلشارات السينوغرافية المكّثفةتّتسُم 
ناسقها مع األضواء واألزياء وتو  تؤثثه الموسيقى ،متكامل المالمحأداء في وعي جمالي فّني تام و  ا وصورةواإلبهار صوت  

فكأّن كّل عنصر من العناصر التي سبق ذكرها شخصية ، محكمة الّنسج، المكياج الذي كان وحده لغة  بالغة األداء
ر بكّل لغات المعبّ ، تعني إاّل "جي بي أس" العرض المسرحي الطافي بكّل األلوان إاّل أنها في النهاية ال ،مستقّلة وحدها

ا م الجمهور تعبير  صفق له ا ماورموزه في وجود ممثلين فّنانين بحّق أّدوا أدوارهم باحترافية عالية وبامتياز كثير   ،العالم
 ،رغم أّن الجمهور الجزائري جمهور خاص من الصعب تحقيق رضاه وتفاعله مع تنّوع المشاهد وتالحقها ،منه عن رضاه

 وحاالت االنفعال والحراك في، الخوفو  حاالت الهدوء التي تخّيم على القاعة في مواقف الحزن وهو ما يتجّلى في 
لى رسائلها المكثفة ا إمشدود  ، ا بتفاصيلهاحيث بقي معّلق   ،مواقف االنفراج الّلحظية التي تخّللت المسرحية إلى نهايتها

مشاهدة العرض ولو على "اليوتيوب" وهو ماوقفنا عليه  حتى أّن هناك من اليزال مصّرا على إعادة، التي أرادت تمريرها
 أثناء إنجازنا لهذا البحث.

 : .الديكور1.4

                                                           
 .119: ص، المرجع السابق  (1)
 11: ص، م1991، المجلس األعلى للثقافة القاهرة، محسن مصيلحي: ترجمة، نظرة جديدة إلى التراجيديا، المفهوم اإلغريقي للمسرح، والتون مايكل  (2)



  2021(،3) إلصدار(، ا2)المجلد ، مجلــة جامعة الزيتونة االردنية للدراســــات اإلنســانيّة واالجتمـــاعيّة
   Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (2), Issue (3),2021 

  

  2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية ©

 
48 

ن  كان بسيط   ا واقعي   العّل من مزايا المّد الرقمي الذي نعيشه سهولة التعامل مع الوضعيات المختلفة للديكور وا 
ية لتناقض والّصراع بين العبث من جهة  وأنانأس" القائمة على فلسفة ا، بي، في مجمله بحكم طبيعة المسرحية "جي

اإلنسان المعاصر من جهة أخرى؛ إاّل أّن اللَّمسة التكنولوجية ساهمت في مرونة التحول من مشهد إلى آخر وما يقتضيه 
ن فكر المخرجو  وحين "  -كما سبقت اإلشارة إليه -ذلك من تعديالت طفيفة على الديكور الذي يّتسم بالحركة المتواصلة 

ضاء وبفنون التنسيق فكروا بالتشكيل في الف، أن يقتربوا بالمسرح من التكنولوجيا، التّواقون إلى االرتقاء بالظاهرة المسرحية
 الموسيقى واأللوان واإلضاءة، لة له على غرار السينماإضافة إلى العناصر األخرى المكمّ  (1)السينوغرافيا" فيه بوساطة

لذلك يمكن أن  (2)..".ا غنائه بإمكانيات تعبيرية جديدةو  تؤدي إلى "تطوير وسائل الديكوركّلها إضافات  ...المنحوتاتو 
لمتحّرك ا تعّلق باإلضاءة ونقاط الظّل في هذه المسرحية ذات الديكور في ما ةصاخبتعّوض التكنولوجيا بعض الفراغات 

ّلم حيث مكان تموقع رئيس المحطة من خالل الس  في محّطة القطارمتمّثال   ،المستقّر بعدهاو ، افي المشهد األّول تقريب  
المحّطات الّزمنية المختلفة المعيشة من قبل المسافرين  المؤدي إلى أعالها والساعة المعّلقة المشيرة إلى المراحل/

ضحة لة وايعطي دال وهو ما، نهاية ال المستمّر إلى ماو  المنتظرين دون بارقة أمل وحيدة تلوح في أفق انتظارهم الطويل
 ،التحولو  فاألولى ترمز إلى التمّرد، ( فلكّل منها إحالة خاصة2، 9، 1على رمزية هذا الديكور كما توضحه الصور )

محدود  ظار الالّ بتجّسد االنت ،اأما الثالثة فرمزيتها عميقة جد  ، والثانية تجّسد حالة الصراع المستمّر بين الحّق والباطل
 عند "صمويل بيكيت".  ة صاخبا امتدادها في المسرح العالمي وهي حالة له ...المفضي إلى العدم
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 الحركية ..و  التحّول

                                                           
 161: ص، م9115، الشارقة، 1ط، دائرة الثقافة واإلعالم، القرين الجمالي في فلسفة الشكل الفني، عقيل مهدي يوسف (1)
 919: ص، م9119، القاهرة، 1ط، مركز الحضارة العربية، إشكالية التجريب في مسرح السيد حافظ، ابن يونس الهواري   (2)
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 الّصراع المستمّر..
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 االنتظار األبديو  محّطة القطار

 : .األزياء5.4

ؤديه يفاألزياء تقوم " بتعريف الجمهور بأداء الدور الذي ، جدير بالقول إّن األزياء عنصر مفصلي في المسرحية
وزي الممثل ، الممثل من خالل الزي الذي يرتديه حيث يعمل على خلق إيهام العمر والمهنة والجنس رجل أو امرأة

يضاح االختالف في بناء الشخصيات وطبقاتها االجتماعية وفارق العمر فيما ، يساهم في إعطاء مغزى للمسرحية وا 
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ياء لتكشف فتأتي األز  ،حداث في المسرحية من مشهد إلى آخرفمزاج الشخصية يتغير كلما تطورت األ ا،بينها وأمزجته
 (1)للشخصية ..."األفكار غير الظاهرة 

المختارة  حيث تشّكل المالبس، أّن المسرحية صامتةو  ايبرز اشتغال المخرج على هذا الجانب بشكل الفت خصوص  
كشخصية المثقف   ،المختلفة وتطلعاتها وحتى ذوقهامحموالتها الفكرية وهواجسها و  مؤشرات حقيقية لطبيعية الشخصيات

 فكأّن المالبس "فهرس كامل يلّخص على -على سبيل المثال ال الحصر-الفنان في هذه المسرحية  السياسي أو أو
ها بدقة الماكياج بفترة تاريخية محّددة وتحاكي أسلوبو  وحين تلتزم المالبس مستوى الصورة طبع الشخصية وطبيعتها.

والمالحظ أّن األزياء  (2)..".ا من القيم التاريخية واالجتماعيةا خاص  ا إلى حامل يجّسد نسق  فإنها تتحول أيض  صارمة 
ا في مختلف المراحل العمرية للممثلين حيث تمّيزت مرحلة الطفولة عن المراحل كانت مختارة بعناية فائقة خصوص  

 حيث أمكننا من خالله تمييز شخصيات ،عند محّطة القطاروكان اكتمال هذا العنصر في شكله النهائي ، المتتالية
ن حيث يمك ،كما في صورة الملتحي وزوجته المنّقبة ،ا لهابارز   (3)ا  عنوان  وكانت األزياء فعال  ، المسرحية بصورة مكتملة

طه في اضطهاد ر للمتلّقي من خالل هذا الشكل فهم السلوكيات المترّتبة عن هذا الثنائي مثلها مثل سلوك السياسي وتو 
 الفنان والقضاء عليه .
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 صورة توّضح مدى تعبير األزياء عن الشخصيات

                                                           
    : م11/11/9111، الحوار المتمدن، وأهميتها في العرض المسرحياألزياء المسرحية ، النّصار محسن  (1)

                         http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=271924 
 191: ص، م9111، القاهرة، 1ط، هال للنشر والتوزيع، نهاد صليحة: ترجمة وتحقيق، نظرية العرض المسرحي، هولتن جوليان  (2)
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ّلواحق ا من األزياء وبعض الفي الصورة السابقة يمكن تمييز الشخصيات واهتماماتها بطريقة مباشرة انطالق  
لتي يحملها اآللة الموسيقية او  الشعرتسريحة و  فشخصية الفّنان مثال تقول كّل شيء من خالل األلوان المختارة، الخاصة

افر في تشكيل يكون هناك تضارب أو تن وبين الديكور حتى ال األلوان في تصميم األزياء بينهاوحتى الّنظارات فتنسيق "
 واألمر نفسه ينسحب على أزياء باقي الشخصيات.  . ..(1)بد أن يحدث االنسجام بين العناصر" ال األلوان
 : اإلكسسوارات .3.4

ا واستخدامه، أنها تحمل دالالت رمزية عميقةو  اخصوص   ،عنصر مهّم في العرض المسرحي مهما كان نوعه
وتعطي  ،ا أو من باب الترف بقدر ما هو إضافة فّنية ترّسخ الفكرة المراد إيصالهماا تأثيثي  في العرض المسرحي ليس جانب  

ا الممثلون أو يستعمله، عن أشياء محسوسة موضوعة على الّركح فهي "عبارة، ا يتلّقاه الجمهور من زوايا مختلفةانطباع  
تخدم "عالقة  –أي  اإلكسسوارات -كما أّنها  (2)المالبس.."و  وُيستثنى منها الديكور ،يحركونها أثناء تمثيل المسرحية

صويرية التالشيء الذي يفرض البحث عن هذه الموارد  ،الوساطة التي تساعد على الوظيفة التواصلية مع الجمهور
 (3)الحاملة للخبر.."

، لنظاراتاو ، والمالحظ أّن مسرحية "جي بي أس" تّم تحميلها بكّم معتبر من "اإلكسسوارات" على غرار الحقائب
لي تربط عالقة وبالتا -على صمتية المسرحية-يجعلها تكّثف الخطاب الّرمزي  الجرائد ماو ، واآلالت الموسيقية، واألقنعة

لسفة التي شّدت  من عضد الفو  ا األبعاد الرمزية لتلك اإلكسسوارات التي أّثثت  األداءالذي يدرك تمام   وثيقة مع المشاهد
 تقوم عليها المسرحية .

 : النظارات  -أ/
ي لدى فه، لكن رمزيتها تختلف من شخصية إلى أخرى ، تّم استعمال النظارة في المسرحية في عّدة مشاهد

أما ، اوغةالدهاء والمر و  بخالف السياسي حيث ترمز إلى المكر ،لّنظر وعمق التفكيرشخصية الفّنان إحالة على بعد ا
، دّل على كثرة القراءةوقد تكون طبية ت، ا من االرتباكا" يخفي كثير  بالنسبة لشخصية المثقف فقد ال تعدو كونها "بريستيج  

  التي كان لها حضور في المسرحية.قراءة الجرائد مثال  
 

                                                           
 : س، م، عناصر السينوغرافيا في العرض المسرحي، الحسب جواد (1)

http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=250146 
(2)  patrice pavice ,dictionnaire de théâtre ,édition sociales ,paris ,France,1980,p : 18  

 911: ص، س، م، إشكالية التجريب في مسرح السيد حافظ، ابن يونس الهواري  (3)
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 أشكال النظارات المستعملة في المسرحيةشكل من 
في الصورة شكل آخر مختلف ومثير من أشكال النظارات المستعملة بطريقة تبرز شكل وطبيعة الخطاب المراد تمريره 

 ا.كي يربط بين هذه المتغيرات التي تختلف دالالتها ورمزياتها حتم   ؛يفسح المجال للجمهورو  في مشهد يقول الكثير
 : األقنعةو  الماكياج -ب/

وسيلة التي من إنه ال، اا أو عرض  الماكياج فيما يعنيه إعداد الممثل أو تهيئته "للولوج في الشخصية سواء  اندماج  
ويخرج  ،ليتقّمص الدور المنوط به  ؛فالممثل يحتاج إلى تغيير أو تحوير (1)يعبُر الممثل من خاللها إلى الشخصية .." 

ا "مؤشر   يعدُّ وهو ، من واقعه إلى الّركح من خالل لغة الماكياج الذي يعّد عالمة  م شاهدة ومقروءة من خالل الجمهور
ادة وقد يغدو م ،اويومئ الماكياج إلى ماهو نفسي أيض  ، االجتماعي أو النتمائها الديني أو، ا لجنس الشخصيةعام  

، ياسيالس، الفنان، النحات، هذه المؤشرات وقفنا عليها في المسرحية من خالل شخصيات "األطفال (2)داللية للشك.."
الفتاة اللعوب..." فقد وّفق الفنان "محمد شرشال" في تقديم كّل شخصية وفق ملمحها المرسوم لها سلفا في ، المثقف

هد من المشاهد ا لكّل مشّط العرض المسرحي تبع  بما يتوافق مع خ ؛التسريحاتو  انسجام تام بين األلوانو  ،تنسيق بديع
ولعّل أبرز أثر يلحظه الجمهور ذلك التحول من الشباب إلى الشيخوخة في  ،لغاية فّنية بحتة ؛المتالحقة والمنفصلة
 ،عن دوره األساسي في االنتقال من مرحلة إلى مرحلة -أي  الماكياج-حيث كشف هذا العنصر ،محطة انتظار القطار

 اصيلا للتفالتجاعيد في عملية تجعل الجمهور متتّبع  و  واللِّحى الكثة، ومن زمن إلى زمن من خالل بياض الشعر
الشعر األسود  ويلّون ، ا وتجاعيد على الوجهإّنه "الماكياج المسرحي يضيف خطوط  ، التحوالت بانفعال وتركيز شديدينو 

ذا كان العكس هو المطلوب، ليغدو أبيض من حيوية  اات كثيفة من األصباغ كفيلة أن تعيد إلى الوجه بعض  فإّن طبق، وا 
راه ي ألّنها ترمي إلى إيصال رسالة إقناع للمتلّقي بأّن ما ؛غاية الماكياج مشابهة الصورة النمطية السائدة ...الشباب
    (3)مقنع"

                                                           
 .15: ص، مرجع سابق، لغة العرض المسرحي، معال نديم (1)
 .11: ص، المرجع نفسه (2)
 .91: ص، المرجع نفسه (3)
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ن و  ،ا يشتركان في لعبة التخّفيمأّما األقنعة فهي امتداد للماكياج كونه ، مسرحيةاختلفت األهداف كما في هذه الا 
ي المسرح اليوناني الذي أبرز محمد شرشال تأثره به ف-ا وهي من أهم اإلكسسوارات المستعملة في المسرح العالمي قديم  

" عند "برانديللو ةصاخب ،ا مختلفةا فقد اتخذ أبعاد  أما راهن  ، ففي القديم كانت خلفيته مقّدسة، اوحديث   -أكثر من مناسبة
اتخذ الذي "، م(1999إضافة إلى إحيائه فكر "المسخ" كما عند "بريشت" ومسرحيته )رجل برجل، وفلسفته المسرحية

 (1)في المجتمعات المتأزمة التي تجرب فيها توجهات المنع" -أي مسرح األقنعة-داللته الحقيقية في الفترة المعاصرة 
ستغناء عنها في كثير من محطات مسرحية "جي بي أس "في إحالة حيث لم يتّم اال ،مما يؤّكد أساسية هذا اإلكسسوار

وفي  ،خوفو  يخفيه من أنانية وجشع تخفيه تركيبته النفسية من اهتزازات ُتظهر ما ال ماو  ،على أوهام اإلنسان المعاصر
جّسد في النهاية ت وهو ما ،ا عادلةومن ثّمة بسط قوانينه التي لم تكن يوم   ،الوقت نفسه يّدعي امتالك الحقيقة واألحقية

 المأساوية للفنان بفعل مؤامرة كشفت حقائق األقنعة التي يتزيا وراءها الكثيرون. 
 
 

 
-0- 

 القناع وتماثلهماو  صورة تجّسد الماكياج
 : الجرائد -ج/

لوكات سبعد ُتمارس خلفه  ا في ماأن  صارت قناع  و   إلحدى الشخصيات لم تلبثبعد أن كانت الجريدة محموال  
، ابهةالجريدة" متشو  األقنعةو  يدّعم وجهة نظرنا في كون مدلوالت ورمزية هذه اإلكسسوارات "النظارات ما، غير سوّية

ر ا آخر غير الئق إلنسان هذا العصوالجريدة لم تختلف عن كونها أخفت وجه  ، حيث درس المخرج هذه النقطة بعناية
قد يكون  ،حدث ما تتكّشف في موقف أو قته المضمرة التي سرعان ماتعّبر عن حقي الذي ُيصّدر صورة للمجتمع ال

نُج من هذه ولم ي، ا من هذاولعّل المسرحية تقول شيئ   -بتعبير "توماس هوبز" -واإلنساُن ذئب ألخيه اإلنسان، قاتال  
اسية أراد ائل سيولعّل هناك رس، الخطيئة إاّل شخص الفّنان الذي كان يراقب عن كثب في حالة من التعجب والتساؤل

                                                           
(1)   Philippe Ivernel, De Brecht à Brecht : métamorphoses du masque, masques de la métamorphose, in Le Masque du 

rite au théâtre, p : 164 
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تعّري الواقع  الو  ،المخرج "محمد شرشال" تمريرها كون الجرائد ووسائل اإلعالم تمارس التعتيم عن القضايا الكبرى للوطن
 وبالتالي فقد دخلت اللعبة هي األخرى ولم تمارس دورها كسلطة رابعة .، كما هو

 : اآلالت الموسيقية-د/
هذه اآللة  ،في المشهد األول -ذات األصول األلمانية-العزف بآلة "الهارمونيكا"يلفت االنتباه في هذه المسرحية 

، ألطفال والمراهقينا ا لدىلكن تبقى سلطتها الرمزية قائمة خصوص   ،التي بدأت تفقد حضورها في المشهد الحياتي اليومي
يفها يحّقق ومن ثّمة فإّن توظ، الجماهيركما أن لها شعبية كبيرة في أوساط ، والدليل ما أوقعه العزف من أثر في الّطفل

 الّركح.و  وينّشط العالقة القائمة بين المشاهدين، التفاعلو  ا من الفرجةشيئ  
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 الممرضة التي تنزع عن الطفل "الهارمونيكا"
، خصيةاهتمامات هذه الشو  كما نجد البوق الفرنسي "الهورن" الذي رافق شخصية الفّنان في إحالة على توجهات

والمعروف أّن هذه اآللة لها امتداد تاريخي في الحضارات الشرقية القديمة حيث كانت ُتصّنُع من قرون الحيوان ومن 
 وما يهمنا في هذا الشأن التأكيد على قصدية، هي عليه اآلن في شكلها المصنوع من المعدن وصارت إلى ما ،األخشاب

ية وكذا ببعض مدراس اإلخراج المسرح ،الحضارات الشرقيةو  القديموحقيقة  تأثر المخرج بالمسرح  ،إدراج هذه اآلالت
حية "طائر كما في مسر  ،المعاصرة على غرار المخرج المسرحي "ستانيسالفسكي" وتوظيفه لمختلف اآلالت الموسيقية

 : "تشيخوف" وهو ما لم ينفهِّ "محمد شرشال" في حوار له بقوله: البحر" لـ
ام الواقعية االنفعالية لمؤسسها قسطنطين ستانيسالفسكي وال يمكن أعتبر ، من الجانب العملي" نفسي من خدَّ

رحية من خالل للحبكة المس فصل ستانيسالفسكي عن أنطون تشيخوف فكالهما يشتركان في المنظور البنائي نفسه
 (1)..".البناء النفسي للشخوص الصغيرة الكبيرة

                                                           
 : م9/12/9111: التاريخ، كمال لموقع إيالف  الشيرازي  حوار أجراه، شرشال محمد (1)

https: //elaph.com/Web/Entertainment/2008/3/314741.html 
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 آلة "الهورن" رفيقة "الفنان" الدائمة
إلى  ،إّن توظيف هذه اآلالت نوع من استحضار الماضي بكّل محموالته فيما يشبه الحنين إلى اإلنسان األول

اولة ومن جهة أخرى مح، "تقنيع" من جهة انسجام الفرد مع ذاته من غير "تجميل" أو؛ الطفولة حيث الّصفاء واالنسجام
لتكثيف  تعكس لمسة المخرج ؛عرضه بهكذا إضافات جماليةاإلفادة من مخرجات المسرح العالمي بكّل تمثالته وتأثيث 

يحاء .   الخطاب داللة وا 
 : اإلضاءة .4.4

كونها اإلسقاطات يمكن تعريفها ب، تتجّسد على الّركح وتعّبر عن احترافية العرض العالية ،اإلضاءة لغة فّنية أخرى 
لذلك ُتعتبر  ،واء اصطناعية بمواصفات خاصةالضوئية التي تنصّب على خشبة الّتمثيل بوساطة التمثيل عن طريق أض

، (1)رحي بشكل عاما يوحد العمل المسا أساسي  ا بصري  من أهّم الوسائل التي ال يمكن للمسرح االستغناء عنها بوصفها تعبير  
نشاء  ،بل  إنها "لغة أخرى قادرة على التعبير، يضبط إيقاعاته ويواكب انفعاالتهو  سكناتهو  ينّسق حركاتهو  بالغتها وا 

، وهي ذات مصادر وألوان متعّددة (2)..".ا يبحث عن فرجةا عن البالغة اللغوية التي لم تعد تغوي متفرج  الخاصة بعيد  
ّنما العناصر األخرى كاألثاثو  وليس الممثل وحده فقط المعني باإلضاءة، تغّطي منطقة التمثيل وارات واإلكسس، ا 

وعليه يصبح لإلضاءة "أثرها المباشر في كل عنصر من هذه ، مسرحيباعتبارها من صميم العرض ال ..واألزياء.
 على قدر ما يصبح، الممثلو  وعلى قدر نجاح مصمم اإلضاءة في عمل عالقة مناسبة بين هذه العناصر، العناصر

اإلضاءة حيث "تحقق هو أهّم في  وهناك ما (3)ا فيه.."ومؤثر  ، ا لهومقنع  ، ا للمشاهدالتكوين النهائي للصورة المرئية مريح  
 ،ضباب، كأن  تعّبر عن الليل أو النهار أو الموسم أو عن كيان معماري  (4)المكان للّنص المسرحي..." و  صفتي  الزمان
 ،اتباطي  ألّن توظيفها ليس اع ه؛رسائلو  هأفكار و المخرج  مطر...كما أنها بشكل أو بآخر تنقل اهتمامات، عواصف رملية

لفكرة وتحقيق وتّم إيصال ا ،فإذا تّمت العملية األولى بنجاح، تلّقاه المتفّرج  ويتفاعل معهفهي أّول عنصر يمكن أن ي
                                                           

 .11: ص، 1ج، م1996، القاهرة، 1ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قاموس المسرح، موسى محمود فاطمة (1)
 .119: ص، س، م، المسرحيلغة العرض ، معال نديم (2)
 251: ص، م1915، القاهرة، 9ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، اإلضاءة المسرحية، شكري عبد الوهاب (3)
 .11: ص، م1915، بغداد، 1ط، مطبعة الشعب، اإلضاءة المسرحية، حامد علي محمد (4)
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ية فهي ننسى في هذا الشأن داللة األلوان الضوئ ا. والا حتم  االستقطاب األّولي؛ فإّن تلّقي باقي العرض سيكون إيجابي  
   (1)".ما أخرى جوهرية في العرض.. تأتي داعمة لفكرة، "بشكل من األشكال ترميز لمعان معينةا أيض  

فأما األولى  ،تتعاضدان لتشكيل عرض متكامل ،سبق يمكن تمييز وظيفيتين أساسيتين لإلضاءةصمن خالل ما
ّما الوظيفة وأ، فهي وظيفة عملية تنصّب على مكان العرض في حّد ذاته بكّل مكوناته من ديكور وممثلين ومساحات

 ،إذ  تعّبر "عن الخيالي أو المجازي لتتدخل في بنية األحداث ،فعل التأثير في المتلّقيالثانية فجمالية قائمة على 
، و خوفأ، أو فرح، تنطوي عليه من حزن  إلى دواخل تلك الشخصيات وما... أو مثيرة، الشخصيات معّلقة أو موضحةو 

 (2)أو تحّول.."، أو قلق، أو رغبة
 ،"  المبدع "شوقي المسافي" والتي كانت من نقاط قوة المسرحيةسهر على تنفيذ اإلضاءة في مسرحية "جي بي أس

ي كل حيث كانت حاضرة ف، ا في أكثر من عرضوالعربي عموم  ، اا من الجمهور الجزائري خصوص  ا كبير  وحققت تجاوب  
دّقة على با المشهد الذي يسلط الضوء خصوص   ،ا في مشاهد كثيرةا الفت  كما كان مّدها قوي  ، حركات وسكنات الممثلين

ا يتقاطع فعندم، قّدم خالصة لمآالت المسرحية ،عالمة المرور التي تفيد بوجود محطة للقطار في ملمح مغّطى بالسواد
 النهايات لن تكون إاّل محزنة. و ، األحمر "لون عالمة المرور" بالسواد الغامق المخّيم على الركح فإّن الداللة قاتمة
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وء إضافة إلى استعمال ض ،ااألزرق أحيان  و  ،لوان على غرار األصفر الجيالتينيإضافة إلى التمزيج بين األ
غير أّن  ،دائرة ضيقة وسط ظالم تام في توزيع فّني بديع ا التركيز على مساحة/وأحيان  ، "البالن فو" في بعض المشاهد

ون بالحركية الذين يتمّيز  هموسلوكاتيمّيز هذا الجانب هو الدّقة المتناهية والمسايرة الملتزمة لحركات الممثلين  أهّم ما
فقد ، عها يلمسه الجمهور ويتفاعل ما خرافي  جهد  و  ا بتفاصيل العرضا تام  يفرض على مهندس اإلضاءة إلمام   الشديدة ما

                             المتباينة الحدة  بشكل باذخ.   و  باإلضاءة الملونة -رتبتعبير ماكس راينها-خشبة العرض ، رسم الخشبة

                                                           
 .111: ص، م9119، سوريا، 1ط، والتوزيعدار المدى للطباعة والنشر ، لغة العرض المسرحي، معال نديم (1)
 والصفحة.، المرجع نفسه (2)
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 صفر الجيالتينيالضوء األ
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 الضوء األزرق القاتم
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 فو"–"البالن 
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 : ى. الموسيق2.4

بذلك هي و ، عالمية كالسيكيةا إذا كانت مرجعياتها خصوص   ،وعنفوان العرض المسرحي، الموسيقى لغة اللغات
"تساعد المخرج في دعم الصورة اإليقاعية للعرض التي ستعطي فيما بعد قدرة المحاكاة الحقيقية أو الصدى الحقيقي 

 فهي، يمكن تصّور نتاج مسرحي دون موسيقى أو حتى مؤثرات صوتية وال (1)للموسيقى الداخلية للعرض المسرحي"
فالموسيقى  ، لديه كّلما كانت بجرعات مدروسة جميال   وتفاعال  فتثير انفعاال  ، الجمهورجسُر عبوره نحو أعماق و  روحه

من ديالوج حواري  ضير إذا استخدمنا الموسيقى بدال   وال ،إذن "لغة علينا أن نفهمها كي نعرف كي نوظفها بشكلها السليم
والحال أّن  (2)خدمناها استخداما صحيحا.."ألّن الموسيقى هي لغة يمكن للجمهور أن يتلقاها إذا است ؛أو حتى مشهد

 ،يةاالستعراضو  ا باللوحات الفنيةفكان العرض غني  ، وقّدم اإلضافة الاّلزمة ،"عادل لعمامرة" أبدع في هذا الجانب
 إضافة إلى مواضع أخرى . ،اا متعالي   فّني  شّكل فاصال   ،ا رقصة الفّنان مع الممثلة على إيقاع عالميخصوص  
ر وساهم في تمرير رسائله للجمهور بأقص ،"جي بي أس"يمكن القول إّن األداء الموسيقي أكمل الملحمة الفّنية  
فكيف إذا اجتمعت هذه المؤثرات بالطريقة الممنهجة التي شاهدناها ، ومالك العقول، فهي غذاء الروح، هاوأيسر السبل 

 والتي أحدثت رّد فعل مفعم لتساهم في تكامل العرض؟
  

                                                           
 .191: ص، م9115، األردن، عمان، 1ط، التوزيعو  الجناردية للنشر، المسرح العربي المعاصر، أحمد سمير: نقال عن (1)
 المرجع نفسه والصفحة. (2)
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 نتائجال
 : من خالل هذه الدراسة وقفنا على مجموعة من النقاط أهمها

   ل معهاويتفاع، يحتفي باألعمال الناجحة ،ا جمهور واعٍ ا والعربي عموم  إّن الجمهور المسرحي الجزائري خصوص ،
ا جماهيري   اقم  والّدليل أّن العرض موضوع دراستنا حّقق ر ، وكّل حديث عن وجود أزمة تلقٍّ هو مجّرد حديث ال أكثر

 ا.بل  حتى على الصعيد العربي في انتظار عرضه دولي   ؛ال على الصعيد الجزائري فحسب ،امهم  
   يمكن  ،وال يمكن الحديث عن أزمة نّص في وجود بدائل فّنية وموضوعية، ا مشكلةإّن الّنص المسرحي لم يكن يوم

، لعالمضرورة واقعية أملتها التحوالت الرقمية التي يعيشها افالتجديد ، ا عن تكرار التجارب نفسهااستغاللها بعيد  
عن كثير من  ويجيب، يالمس مستويات تفكيره، ا منها قريب  ا واقعي  والجمهور في ظّل هذه المعطيات يريد مسرح  

لراهن يبحث ّرج افالمتف، ةمتباينال، ويشبع جوعه الفّني لألعمال الراقية، ويعّبر عن طموحاته، أسئلة الراهن الُملّحة
 ال الّسائد. ختلفعن الم

 رحيويؤسسون لحراك مس ،يشتغلون في هدوء ،وأصحاب مشاريع مسرحية فنية، ت فّنيةراهناك اجتهادات ومباد ،
وشّرفوا الركح الجزائري على المستوى العربي في أكثر من مناسبة وعلى مستويات ، أثبت الميدان وجاهة ما يقّدمون 

 ،مثل "مابقات هدرة" ،"جيب ي أس"  ناجحة قبل العرضعلى غرار مشروع "محمد شرشال" الذي قّدم أعماال   ،عليا
ّنما بجهد ُيبذل ،ونجاح هذه األعمال لم يكن بمحض الصدفة، و"الهايشة" أساليب وتفكير مستمّر لصنع الفرجة ب، وا 

 جديدة مختلفة.
 
 

 : المعتمدة والمراجعقائمة المصادر 
 والمترجمةالعربية 
 م9115، عمان األردن، 1ط، التوزيعو  الجناردية للنشر، المسرح العربي المعاصر، أحمد سمير 
 جياللي وال، حميد لحميداني: ترجمة وتقديم ، نظرية جمالية التجاوب في األدب، فعل القراءة، أيزر فولفانغ

 31: ص، م 1994، المغرب، فاس، 1ط، منشورات مكتبة المناهل، الكدية
 رجمةالتو  مركز اللغات، أمين الرباط وسامح فكري : ترجمة، اتجاهات جديدة في المسرح، باتريس بافيس ،

 م. 1995، القاهرة، 1ط
 م9112، القاهرة، المعلوماتو  دار ميريث للنشر، 1ط، السيد إمام: ترجمة ، قاموس السرديات، برنس جيرالد 
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 أنموذجا   "واألثر الضوء" ديوان -الفلسطينيين المعتقلين شعر في اللغوي   النسق

The linguistic pattern in the poetry of Palestinian detainees 

Diwan "Light and Impact" as a model 

 *دراوشةحسين عمر 
 

DOI: 10.15849/ZJJHSS.210730.04 
 

 لملخصا
من  ؛اتيميائي  ت والس  االمعتقلين الفلسطينيين وتأويالتها بين اللساني   شعرفي سياق  سق اللغوي  يهدف البحث إلى دراسة الن  

صوص اق الن  وعالقتها بسي سق اللغوي  للمعتقل علي عصافرة، وذلك بالحديث عن فلسفة الن   (وء واألثرالض  )خالل ديوان 
ياق نصوص ومشك ِّالته في س سق اللغوي  الكشف عن طبيعة الن   يميائيات، ومن ثم  ات والس  وتأويالتها في ضوء اللساني  

ة ودوال عالماته السيميائي   ص  ة للن  وتأويالت دالالته ومعانيه بين البنية اللساني   ،عند المعتقلين الفلسطينيين الخطاب األدبي  
ا سبق بالمنهج م سق ومقصديته، وتوضيح كل  ة الن  وتأويله، وتحقيق شعري   داللةي الة تلق  وترميزاتها، وأثر ذلك على فاعلي  

يها يوان المذكور، وجاءت خاتمة البحث فة من الد  مع التركيز على استعراض نماذج شعري   ،واألسلوبي   والفني   الوصفي  
 .وصياتتائج والت  الن  

 (.وء واألثرالض   ن؛و ن الفلسطينيو ؛ المعتقلسق اللغوي  )الن   احية:الكلمات المفت 
Abstract 

 

The research aims to study the linguistic system in the context of the poetry of the Palestinian 

detainees and its interpretations between linguistics and semiotics through the Diwan “Light and 

Athar” of the detainee Ali Asafra, by talking about the philosophy of the linguistic system and its 

relationship to the context of texts and their interpretations in the light of linguistics and semiotics, 

and then revealing the nature of the linguistic system and its problems in the context of the texts of 

the literary discourse of the Palestinian detainees and the interpretations of its connotations and 

meanings between the linguistic structure of the text and the functions of its semiotic signs and 

symbols, and the impact of this on the effectiveness of receiving the connotation and its 

interpretation, and the realization of the poetics of the format and its purpose, and clarifying all of 

the above using the descriptive, artistic and stylistic approach, with a focus on reviewing poetic 

models from the aforementioned Diwan. The conclusion of the research came with the results and 

recommendations. 

 

Key Words: linguistic pattern; Palestinian detainees; light and effect 
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 ةالمقدم

تمثل اللغة أداة لالتصال والتواصل والتفاهم بين مجموعة من األفراد، وتمتاز بأنها حقيقة اجتماعية، تحمل في طبيعة 
ة لها روابطها القومية والتاريخية التي تميز لغة كل قوم، وتبرز قيمة اللغة في ساح ،لوجيةً يو مكوناتها أبعادًا ثقافيًة وأيد

اإلنتاجات  ر بصورة أو بأخرى علىالتحدي، فتشهد اللغة العربية وأجناسها األدبية بفلسطين صراعًا متعدد الوجوه، أث  
عن  لالعتقال واالحتجاز من أجل التعبير اللغة عند تعرض البشرى اإلبداعية وتكوين دالالتها، وتبلغ ذروة الحاجة إل

براز ، ورسائل الشوق والوقسوتهاما يشغل اللباب؛ لبيان آالم المعتقلين  رحالنفس وخلجاتها وما يجيش بها، وط حنين، وا 
 غايات البنية الحالمة بالحرية واالستقالل واالنعتاق من قهر المعتقالت.

في تاريخ األدب الفلسطيني المعاصر، لقد برز هذا األدب على  أدب المعتقالت من العالمات الفارقة د  ويع 
ينية، وزيادة على الساحة الفلسط نظرًا الشتداد األزمة التي افتعلها المحتل   ؛الساحة بوتيرة عالية أكثر من أي وقت مضى

ة التحقيق الظلم وأقبيبالر غم من الظروف الصعبة التي تشهدها الوالدة اإلبداعية داخل سجون  ،الوعي عند المعتقلين
فهي تمر في حالة  ،سحقها ومصادرتها واعتقالها وزنازين التعذيب، فتعرضت الكلمات للمالحقة وكثير من اإلبداعات يتم  

اعتقال االعتقال، إنها لرحلة في إثبات الذات بكل صمود وشموخ أمام عنجهية المحتل وجبروت معتقالته التي تسحق 
 وا بدمائهم في سبيل الوطن واألمة للعيش بحرية وكرامة. الثوار األحرار الذين جاد

ديوان الضوء واألثر للمبدع علي عصافرة من المنجزات النصية التي تم إنتاجها في المعتقالت الصهيونية،  إن   
ذات بنية لسانية  لغويةً  اً وُيشك ِّل الديوان حالة إبداعية ناضجة تمتاز بالتثوير والتنوير، وتمتلك نصوص الديوان أنساق

 ومن هنا برزت مشكلة موضوع البحث.  ودالالت سيمائية في سياق الخطاب الشعري،
 

 مشكلة البحث
 تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي: 

 ؟ المعتقلين الفلسطينيين شعرالنسق اللغوي في ما طبيعة 
 وينبثق عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية: 

  ؟طبيعة العالقة بين اللسانية وسيمياء النصما 
  ؟فلسفة النسق اللغوي وعالقتها بسياق النصوص وتأويالتها في ضوء اللسانيات والسيميائيات ما 
  ن خاللم المعتقلين الفلسطينيين وتأويالتها بين اللسانيات والسيميائياتشعر النسق اللغوي في سياق ما طبيعة 

 ة؟علي عصافر لشاعر ديوان الضوء واألثر ل
 
 
 
 



  2021(،3) إلصدار(، ا2)المجلد ، مجلــة جامعة الزيتونة االردنية للدراســــات اإلنســانيّة واالجتمـــاعيّة
   Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (2), Issue (3),2021 

  
 
  

 
 36  2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية ©

 أهمية البحث
الحديث عن اإلبداع الشعري عند المعتقلين الفلسطينيين، والتعرف على الخصائص الفنية التي تميز نصوص  

ن بيان فلسفة النسق اللغوي وعالقتها بسياق النصوص وتأويالتها بيو  المعتقلين من خالل اللسانيات والسيميائيات،
 عن طبيعة النسق ومكوناته في نصوص أدب المعتقلين الفلسطينيين وتأويالت معاني اللسانيات والسيميائيات، والكشف

بنيته اللسانية وترميزات عالماته السيميائية في سياق الخطاب المطروح بالفضاء المغلق، والبنية الحالمة التي تجسد  
عية الشاملة التي تنطلق من أرضية الحس اإلبداعي ورؤية المعتقلين لواقع األمة ومستقبلها من خالل الحالة اإلبدا 

، وتقديم دراسة جادة جديد حول أدب المعتقالت؛ إلثراء المكتبة العربية واإلسالمية، وليتسنى للباحثين والدارسين خصبة
 والجهات ذات العالقة االستفادة من أطروحات البحث ومضامينه. 

 
 أهداف البحث

وتحليل  ،صوص وتأويالتها في ضوء اللسانيات والسيميائياتفلسفة النسق اللغوي وعالقتها بسياق النمعرفة 
معطيات انيات و اللسمكونات  اللغوي في سياق النصوص األدبية عند المعتقلين الفلسطينيين وتأويالتها بين النسق

أبعاد ة؛ للتعرف على طبيعة التكوين التخصصي و علي عصافر لشاعر ديوان الضوء واألثر ل وذلك من خالل السيميائيات
وتأثير ذلك على المعنى والداللة،  وتفصيل القول في إنتاج الداللة وتأويل المعاني في دواله وترميزات عالماته اللغوية، 

 . سياق نصوص الخطابات الشعرية عند المعتقلين الفلسطينيين
 

 منهج البحث
ألسلوبي في والمنهج الفني وا ي، القائم على الوصف والتحليل والدراسة،ات بع البحث المنهج الوصفي التحليل

ى خصائص الوقوف علواستحضار نماذج تطبيقية من ديوان الضوء واألثر للشاعر علي عصافرة؛  دراسة النسق اللغوي،
شتمل يالنصوص ومميزاتها في فضاءات السجون، وذلك من خالل محاور البحث وطبيعة موضوعه ومناقشاته التي 

متكامل ال يقبل التجزئة في ظل وجود تجربة أدبية، لكن البحث بسط التفصيالت  عليها، مع العلم أن النص األدبي كل  
من خالل النماذج نصوص شعرية من ديوان الضوء واألثر؛ للوصول إلى مبتغى البحث وتحقيق مستلزماته، فأسأل هللا 

 التوفيق في القول والسداد في العمل.
 

 البحثمحاور 
  طبيعة العالقة بين اللسانية وسيمياء النص. -أولا 
 فلسفة النسق اللغوي وعالقتها بسياق النصوص وتأويالتها في ضوء اللسانيات والسيميائيات. -ثانياا 

 -النسق اللغوي في سياق النصوص األدبية عند المعتقلين الفلسطينيين وتأويالتها بين اللسانيات والسيميائيات -اا لثثا
 ديوان الضوء واألثر لعلي عصافرة أنموذجًا.
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 م.0202جانفي،  الجزائر  0مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، عحسين دراوشة، 
: " الشعر الفلسطيني في السجون اإلسرائيلية قضاياه وسماته الفنية"ـ، غالية الدبور، الجامعة رسالة ماجستير؛ بعنوان -

 م.0200اإلسالمية، غزة 
الحنفي،  شعر األسرى أنموذجًا"، معاذ –رسالة ماجستير؛ بعنوان: " البنية اإليقاعية في الشعر الفلسطيني المعاصر  -

 م.0222الجامعة اإلسالمية، غزة 
 

 لى الدراسات السابقةالتعقيب ع
ركزت الدراسات السابقة على الجوانب الموضوعية بشكل كبير، واستعرض النواحي الفنية بشكل أقل، ولم  

تتحدث عن النسق اللغوي في بنية نصوص الخطاب واستعماالتها وتأويلها في سياق الفضاء األدبي بالمعتقالت، 
لتطرق لنص ذاته وطريقة تفاعالته المتعلقة بالمكون اللغوي مباشرة، واوانطلقت هذه الدراسة من ناحية تطبيقية تستهدف ا

 إليها في ضوء المنجز اللساني واالستدالل واإليحاء السيميائي للعالمة اللغوية. 
 

 طبيعة العالقة بين اللسانية وسيمياء النص  -المبحث األول
إن المكون اللساني يشتمل في أساسياته على جملة من العالمات اللغوية وغير اللغوية التي تسهم في توصيل  

الداللة التي يسعى المتكلم إليصالها لجمهور المتلقين، فيمثل النص مرتكزًا أساسيًا في حمل الرسائل والمقاصد وتبليغ 
لقي مع النص ويبرهن على حيوية تفاعل المت ،ربط بين المتكلم والمخاطبي ماإن   ،ً اعتباطيًا أو عبثياالنص الُمراد، لم يكن 

نتاجه عبر األنساق اللغوية  وما يشتمل عليه، باإلضافة إلى تمثيله العالقة بين الدال والمدلول، وينتظم أمر النص وا 
وص الخطاب خص في نصوالترميزات والتصورات واإلشارات والدول السيميائية التي تسهم في تشك ِّيل الداللة، وباأل

الرتكازه على االستعمال المجازي وتنوع استدالالته وتمثالته وتجسيداته وتشخصياته التي يستقيها من مصادر  ؛دبياأل
 تعود بالدرجة األولى إلى التخييل وبيئة الوالدة األدبية وظروف اإلبداع التي يحياها المبدع. ،متنوعة

يحاءاتها  (موريس)و (بيرس)و (براغ)تحدث   عن علم العالمات باستفاضة في الكشف عن الدوال السيميائية وا 
وما  ،تتعالق مع الجانب اللغوي وتصوراته في النص ،التشك ِّيلية، وتحمل السيمياء في أطروحاتها دالالت مسكوت عنها

يحاءات ضمن السياق الذي تستعمل فيه الب نى اللسانية وعالقاتها  على مستوى المبنى  التشابكيةيشتمل عليه من أنساق وا 
اللغوي والسياقي للنص، وتسبر السيميائية أغوار المعنى الداللي وما يشتمل عليه من انفعاالت وجدانية ودوال اجتماعية 
وثقافية وفكرية، وتستعمل السيميائية في ذلك التفكيك والتحليل والتركيب والتأويل، فتتعمق في فهم المعطى اللساني 

المعنى من خالل المضامين المطروحة في النص وبنياتها العميقة، وفهم تنوع الب نى اللسانية النصية  وآليات إنتاج
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وتفكيك مكونات تراكيب الخطاب في البنية السطحية، واستكشاف الب نى الداللية التي تحتوي عليها نصوص الخطاب 
حيُث  والتعمق في معرفة أسس النشاط التواصلي منومختلف األنشطة اإلنسانية من حيُث بنيتها وداللتها ومقصديتها، 

، فتتصل البنية اللسانية بالعالمات اللغوية اتصااًل وثيقًا، وتبرز بوضوح عند تحليلها وبيان (1)قواعده وتجريداته ووظائفه
لسيميائي في ا أوجه تأويالتها وفق منطلق البنية التي فيها النسق، وجانب الداللة والوظيفة، هذا ما ينبني عليه الدرس

 وما يتصل به من عالمات ودوال. ،تعالقاته مع المكون اللساني
فتحدث عن العالمات ضمن سياقها االجتماعي، التي  ،أيضًا العالمة السيميائية والنسق (دي سوسير)وتناول   

جتماعية نساق االوما ينطوي عليه من دوال من خالل إعادة تشكيل معالم األ ،تستكشف في تحليالتها البعد اإلنساني
، فتمثل اللغة عند دي سوسير نشاطًا اجتماعيًا يتجاوز (2)والثقافية واإلنسانية عبر المكون اللساني والسعي إلى شكلنتها

، فسيمياء للنص (3)مارات والرموز والطقوستتجلى في اإلشارات واإل ،الذي يمثل وسيلة من مجموع وسائل حدود اللسان
عية ودالالتها ضمن الحياة االجتماعية التي يحيا من خاللها المبدع، فالسيماء تبحث عن تكشف عن الطبيعة اإلبدا 

وظيفة العالمات اللسانية وأنساقها في متن السياق النصي واستدالالته الموضوعية التي تتأثر في تكوين دالالتها بالبعد 
 االجتماعي والفكري الذي تنشأ فيه. 

ة العالمة عنها، فالسيمياء تعبر عن دالل وسيمياء النص عالقة وثيقة ال تنفك   إن طبيعة العالقة بين اللسانية 
اللغوية والمكون اللساني، وتبين آليات إنتاج المعنى والداللة استنادًا إلى الحاضنة االجتماعية والفكرية والثقافية التي 

كالصوت والبنية  المستوى اإلفرادي والتركيبيتؤثر في توليد المعنى وتأويليه، ويرتبط ذلك بالنسق من ناحية مكونه على 
وظروف إبداعه  ،والتركيب واألسلوب وأبرز العالمات المشك ِّلة للنسق اللغوي وتمثالته في شعر المعتقلين الفلسطينيين

 في الفضاء المغلق. 
 

وعالقتها بسياق النصوص وتأويالتها في ضوء اللسانيات  ،فلسفة النسق اللغوي  -ثانيالمبحث ال
 السيميائيات و 

في م  يحم لها المتكل ؛مجموعة من األصوات واألبنية والتراكيب التي تحمل دالالت ومقاصد في تتمثل اللغة 
النصوص المنجزة من أجل تبليغ رسائله، فاللغة أداة التفاهم والتواصل بين بني البشر، فيحمل النسق اللغوي دالالت 

لنسق فيها، وتبليغ مرامي المتلفظ، فيبرز دور السياق في الفاعلية التأويلية لتتآلف مع غيرها؛ لتوصل المعاني المرغوب 
مما يسهم في شحن العالمة اللغوية ودوالها بالمقاصد الُمراد إيصالها، ويعزز ؛ معروضداخل الُبنى اللسانية في النص ال

ر عن يعب   ،ً تفاعالم اً تكون بمجموعها نصمن دور سيميائية النص في انفتاح القدرة التأويلية لألنساق والمشك ِّالت التي 
 ؛مستويينلاع بين المبدع والشكل والمتلقي، تمارس قدرتها على وز  تت ،"وحدة أيدلوجية تعتمد في إنتاجاتها طاقة خاصة

                                                           
 .7حمداوي، االتجاهات السيموطيقية، ص  )1)
 .77برنارتوسان، ما هي السيميائيات، ص  )2)
 .20بنكراد، السيميائيات ومفاهيمها وتطبيقاتها، ص( 3)
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، وتعكس اللغة األنظمة المجردة التي تصاغ على منواله العبارة إلى مستوى الكالم؛ أي الحدث (1)السطحي والعميق"
 ها،لتتحدد في الجانب المنطوق والمكتوب  ،النسق يحمل وجهين للغةأن  ، بمعنى (2)ي المنطق كونه ظاهرة بشريةاللسان

وما يتعلق بالحدث وسياقه المتداول فيه، فالنسق من حيث طبيعته ال يؤدي الُمراد بدرجة بيانية مؤثرة؛ ألن ذلك يستلزم 
ياق يحمل ُبنى لسانية وعالمات تدعم سيميائية النسق داخل أبنية في نص منجز مع س أن يكون النسق اللغوي متداخالً 

في المنجزات النصية وتكويناتها، مما يرفع درجة االحتماالت التأويلية  (3)أن السيمياء "البحث في اشتغال الداللة"و النص؛ 
غبات واألهواء والر  العالمات" تحيل إلى عالم متصل بالكائنات ومقصدياتها في ضوء غايات النص ومكوناته؛ ألن  

واألحالم وحتى األشياء، إنه يكبر ويضمحل داخل نسيج األكوان الداللية التي تؤسسها هذه النصوص، أي داخل ما 
، وترتفع وتيرة تفاعل النسق مع إحاالت العالمات في النصوص الشعرية المبدعة في (4)السيميوز" (بورس)يطلق عليه 

 المعتقالت وفضاءاتها المغلقة. 
عن نظرية النسق اللغوي، حيث يرى أن النسق" تلك العناصر اللسانية التي تكتسب  (سوسير)دي وتحدث  

، فالنسق في أصوليته مكون لساني يكتسب قيمته بالشبكة العالئقية (5)قيمتها بعالقاتها فيما بينها، ال مستقلة عن بعضها"
ط والتماسك والتجاور واالتساق، تؤدي دالالت النص التي تكون في نصوص الخطاب، فالعالقات مثل االنسجام والرب

 وتنمي تأويالته.
 (ماركس)و (هيجل)إن التركيز على السياق والنسق في المدرسة البنيوية نابع من النزعة اإلنسانية التي نادى بها  

األثر الواضح في ربط بناء المعنى بالسياق، إلى أن جاءت اللسانيات البنيوية التي قدمت  اومن  تالهما، فكان لهم
، ونظرًا للتداخل بين السياق والنسق (6)يحيل على الذات والعوالم ،مقولة النسق، وقضت على أسطورة وجود المعنى بناء

 ة. اللسانية ومدلوالت عالماته السيميائي له مرتكزاته ،ال يمكن الفصل بينهما؛ ألننا نتعامل مع نص أدبي متكامل
، فمجموع العناصر األساسية على (7)وُيالحظ أن النسق هو "مجموعة من العناصر المتداخلة تشكل كاًل واحدًا" 

 ؛مستوى العالمة اللغوية ومكوناتها وصواًل إلى أبنية النصوص وهيئتها التركيبية وما يتعلق بذلك من دالالت وتأويالت
ن النسق من أ (عمر مهيبل)إلى الجزئيات المشك ِّلة لمجموعها الصورة الكلية للنسق اللغوي، وعلى ذلك يرى توصلنا 

ينبع من فلسفة اللغة التي ينتمي  ،اً لغوي اً بمعنى أن النسق يتبع نظام (8)حيث داللته" عقالني وعقالنيته غير قصدية"
 ى الوصول لمغز  في سبيل ،ات القارئ والمنهجية التي يسلكهاإليها، وتبقى قصديته منفتحة غير موحدة؛ الرتباطها بذ

 ؛النسق ورسائله من خالل النصوص وسياقها، فنصوص المعتقالت شأنها شأن النصوص األخرى، في تعدد  قراءاتها
نظرًا لسمة التفاعلية الكامنة في مكوناتها النسقية، وال يمكن ألية جهة أن " ُتمنع من استمرار قراءة وتأويل النصوص 

                                                           
 .   042األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية، صعبد الجليل،   )1)
 .04التفكير اللساني في الحضارة العربية، ص المسدي،  (2)
 .022التحليل السيميائي والخطاب، صسعدية،  (3)
 .  021مدخل لسيميائات بورس، ص السيميائات والتأويلبنكراد، ( 4)
 .024المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، صحمودة،   )5)
 .072القراءة النسقية ومقوالتها النقدية، صيوسف، ( 6)
 .202الموسوعة الفلسفية، صبودين،  ( 7)
 .  22من النسق إلى الذات، صمهيبل،  )8)
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في  الً هائ اً ، بمعنى أن عقلية المتلقي والقارئين تنتج" تنوع(1)بأساليب جديدة واستنتاجات مغايرة في الحاضر والمستقبل"
، بمعنى (2)تقديم صور متباينة من حيث تحديد المضامين والقيم الفنية للنص الواحد"أنماط القراءة، وهو ما ُيؤدي إلى 

تشكل النسق اللغوي داخل بنية النص اللساني وخطابه األدبي وترميزات عالماته السيميائية التي تدلل عليها األنساق 
 مشك ِّالتها اللغوية. شت ىب

المعبر  لسيميائية وفلسفته التي ينظمها المبدع المعتقل، النصيتأثر النسق بواقع النص األدبي وسياقه ودواله ا 
في األدب الذي هو "سيرورة إنتاجية تفاعلية غير خاصة بجانب دون اآلخر، أو على األصح هو تجربة دينامية تسهم 

ؤلف والنص لم، ال عن طريق التحكم والهيمنة التامة، ولكن عن طريق التفاعل، وهذه األطراف هي امتعددةً  اً فيها أطراف
نتاجية دالالته من خالل وقوع النسق (3)والقارئ" ، بمعنى أن الصورة الكلية اللسانية للنص، تؤثر على النسق اللغوي وا 

 أحد أساسياتها في تأويل المعنى واستقراء رسائل بوصفه)المبدع، النص، المتلقي(، و  داخل دائرة اإلبداع المتفاعلة
سيميائية التي تنتقل من طبيعة النسق كأصل إلى العالمة ومدلوالتها في النص اللساني النصوص ونسقياتها ودالالتها ال

المنجز، فيرتبط النسق اللغوي ارتباطًا وثيقًا بالمكون الفكري للذات المبدعة، بمعنى أن النسق يحوي في طياته سمات 
صوص، وهذا قية والالمنطقية في أبنية النفكرية ورواسب ثقافية ينتجها العقل المبدع، وتبرز آثارها في الصالت المنط

يعني أن الداللة الالمنطقية هي قدرة النص على إنتاج التأويالت لدى المتلقي، التي تتمحور حول النسق وظالل السياق 
وما تتوصل إليه حاسة النقد والتذوق المبنية على استقراء النص المنجز وفهم مقاصده وتأويالته، فالناظر للغة من حيث 

ي" نظام من العالمات، وال تعد  األصوات إال عندما تعبر عن األفكار أو تنقلها، ولكي تعبر األصوات عن األفكار أو ه
، فالنسق يرتبط بالنظام اللغوي، وتشتد (4)تنقلها ينبغي أن تكون جزءًا من نظام األعراف يربط بين األصوات واألفكار"

سالة لغوية التي يمثلها النسق اللغوي، وهذا بدوره يعبر عن الخلفية الفكرية والر درجة االرتباط بوتيرة عالية في العالمة ال
الُمراد نقلها، فاللغة تبلغ غاياتها عند اشتداد التداخل بين النسق وسياق الداللة وتعبيراته وتأويالته، فيمثل النسق "انسجام 

 مات اللغة ومكوناتها وعالماتها وترميزاتها التواصلية. ، وهذا يجمع بين كل مقو (5)األفكار داخل وحدة منطقية تؤلف بينها"
ومهما يكن من أمر فإن اللغة نظام متكامل يحوي في طياته مجموعة من العالمات واألصوات التي تشكل  

جوهر النسق اللغوي، وال يمكن للنسق اللغوي أال  يحمل مدلواًل، فكل نسق ملفوظ أو مكتوب يمثل داللة في حد ذاتها، 
اد ذروة إنتاج الداللة من تآلف النسق وعالقاته مع مدلوالته في سياق نصي يحمل تأويالت تنطلق من الُبنى اللسانية وتزد

ة، فالنظام ويمثل عالمات في النفس والنطق والكتاب ًا،لكونه ملفوظ ؛وسيميائيتها، والنسق في جوهره لساني وسيميائي
 ات وتتآلف الجزئيات. اللغوي ُيفهم ككل متكامل تتداخل فيه المستوي

إن تكوين النسق اللغوي وتشكيله يقود إلى إنتاج الداللة وحيوية تأويلها في خطاب النصوص األدبية، فما إن  
حلت اللسانيات البنيوية التي شجعت على" البحث عن النسق األبي، انطالقًا من فكرة الكلية، والعالقة التي تجمع 

                                                           
 .  047-040القراءة وتوليد الداللة، صلحميداني،  (1)
 .017القراءة وتوليد الداللة، صلحميداني،  (2)
 .2القراءة وتوليد الداللة، صلحميداني،  (3)
 .00المرايا المقعرة، صحمودة،  (4)
بداع الحياة، صالزغبي،  (5)  .22الفن والوهم وا 
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ابط الطرف عن الرو تركيز على النسق اللغوي ومتعلقاته، وليس معنى ذلك غض   ، بمعنى ال(1)عناصر النص األدبي"
التي تنظم العمل األدبي، فالبنيوية تهدف إلى "استخالص نسق عام يمكن أن يكون أنموذجًا ألكبر عدد من النصوص، 

إال أنها بذلت جهودًا  ،، على الرغم من عدم وصول البنيوية إلى مبتغاها(2)وفي الوقت نفسه اإليمان بخصيصة كل نص"
عظيمة في سبيل إجراء التحليالت اللغوية والكشف عن النظام الداخلي من خالل االرتكاز على المعطيات اللسانية، 
وُيالحظ أن الدراسات في مرحلة ما بعد البنيوية ركزت على النص في محاولة الستجالء معالم أبنيته، فشكلت البنيوية 

 ، التي تركز على تحليل الخطاب وعلم النص. منطلق لألعمال التي بعدها
يعد التفكير اللغوي عند دي سوسير من العالمات الفارقة التي أرساها في موضوع النسق اللغوي في الكالم  

البشري ومنجزاته، وُيالحظ أن البنيوية انغلقت على نفسها بخصوص السياق في اعتبارها أنه خارج اللسان، فتجاهلت 
للنشاط الكالمي، التي يمكن االعتماد عليها في استقراء النصوص ومتعلقاتها، فاللغة في جوهرها "نشاطًا  الصورة الفعلية

في توليد الداللة من خالل تجسيد األفكار  اً أساسي   اً ، بمعنى أن النص يمثل مرتكز (3)تواصليًا؛ إلنجاز أفعال تواصلية"
ف العالقات "وص ت يمكن استقرائها، فيركز علم النص على:والمعاني، وما يتشكل منه النص يحوي بين طياته دالال
، وترتبط السيميائية بعلم النص ارتباطاً وثيقاً من خالل" تحديد (4)الداخلية والخارجية لألبنية النصية، بمستوياتها المختلفة"

، فالسيمياء (5)ه إليها"دور خصوصية التنظيمات النصية المختلفة عبر موقعتها في النص العام الذي تنتمي إليه، وينتمي ب
ال يمكن  -صريحة أو ضمنية -حالة ثقافية منتجة للمعاني؛ ففي غياب قصدية بوصفههي " دراسة للسلوك اإلنساني 

يحيل على معنى، والسيمياء في تعاملها مع الخطاب بوصفه عملية داللية  وصفهلهذا السلوك أن يكون دااًل أي مدركًا ب
بمعنى أن هذه الدراسة ستركز في مبحثها الثاني على استقراء  ؛(6)حدثات المنهجية والمعرفية"معقدة، انفتحت على المست

النسق اللغوي وعالماته من خالل تحليل خطاب النصوص الشعرية عند المعتقلين مع استعراض الُبنى اللسانية والخلفية 
 تها. السيميائية للنصوص المنجزة داخل المعتقالت وسماتها الجوهرية ومدلوال

 
المعتقلين الفلسطينيين وتأويالتها بين اللسانيات شعر النسق اللغوي في سياق  -لثالمبحث الثا
 ديوان الضوء واألثر لعلي عصافرة أنموذجاا  ؛والسيميائيات

امل وما يدور في تفكيرها، فهو "يشمل العنصر اإلنساني الش ،يجسد األدب حالة إنسانية في انفعاالتها الوجدانية 
ن إمكانية استيعابه، ولكن من أجل أن و الكثير في الفرد المحدد في المكان المحدد، ومفهوم عنصر الشمول يفترض 

نصوص ، بمعنى أن يتذوق (7)يصح استيعابه جمالياً ممكنًا، يجب أن يتحول إلى معاناة كل إنسان على حدة بشكل مفرد"

                                                           
 .72القراءة النسقية ومقوالتها النقدية، صيوسف،  ) 1)
 .22، صالسابق (2)
 .00مدخل إلى علم النص)مشكالت بناء النص(، ص، واورزنياك )3)
 .701بالغة الخطاب وعلم النص، صفضل،  (4)
 .00كريستيفا، علم النص، ص (5)
 .  0التحليل السيميائي والخطاب، صسعدية، ( 6)
 .40دريالكتيك الواقعية في اإلبداع الفني، صاالنعكاس والفعل ريديكر،  )7)
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المعتقلين كل متلقي وقارئ؛ ليتفاعل مع فحوى النصوص المنجزة ونسقياتها، إن اللسان نسق سيميائي يختلف عن غيره 
من األنساق في الترتيب والبناء، وُيالحظ أن اللسانيات المعاصرة ركزت على أن اللسان" نسق سيميائي دال، يتجلى في 

ق اللساني، ون مستويات النسنظمة السيميائية األخرى، حيث حدد اللساني  قابليته إلى التقطيع المزدوج، على خالف األ
في: الوحدة الصوتية الصغرى)الفونيم(، الوحدة الصرفية الصغرى)المورفيم(، الوحدة التركيبية الصغرى)السانتكس(، 

ها ببعض هو ما ربط بعضالوحدة المعجمية الصغرى)الليكسيم(، فما يحكم العالقة بين العناصر اللسانية ومستوياتها وي
، فيتدرج النسق في تكوينه وفق نظام اللسان العربي الذي يشكل في مجمله الجمهرة الكبرى للنسق (1)يطلق عليه النسق"

ضمن القواعد واألسس التي ترسم معالم بنية النص اللسانية عند المعتقلين، مما يعني أن النص األدبي ينطلق من 
وق، وصواًل إلى الداللة الكلية للنص، مما يجعل النسق بنية متفاعلة في جزئياتها وكلياتها الصوت والفعل الكالمي المنط

داخل متن النص وعلى مستوى واقع اإلبداع في فضاءات السجن التي يعبر من خاللها المعتقلون عن مشاعرهم األدبية 
خاللها  س النسق وبنيته، التي ينقل منورؤيتهم لواقع المعتقالت وسيروة حالة الرفض والتمرد، فاألصوات تمثل أسا

 : (2)المعتقل ما يجيش به مشاعره وأحاسيسه، فقال على عصافرة
 ُفتات القلب قافيتي

 وروحي في خفايا البحر تستتر  
ُيالحظ أن صوت التاء ورد ست مرات، فكثرت األصوات المقلقلة والشديدة انفجارية في نصوص أدب 

االنفجارية من "اتصــــال عضــــوي النطق لحبس الهواء، ثم توقف الهواء، ثم انفصــــال المعتقالت، وتنتج صــــفة الصــــوت 
، وهذا يتناســــــــب مع فلســــــــفة الشــــــــعر في داخل المعتقالت الذي يمثل الحس الثوري والوطني (3)فجائي وتســــــــريح الهواء"

لجم فيهـــا التي أ الخـــالص، ويوحي بحـــالـــة الظلم التي يتعرض لهـــا األحرار، فيظهر قلبـــه المفتـــت داخـــل زنـــازين القهر
ي ق في عالم األحرار والشـــرفاء، فالنســـق الصـــوتي فلُيحل   ؛طلقوا ألنفســـهم العنان داخل الفضـــاء المغلقأاألحرار، لكنهم 

تصوراته شـحنها المبدع بمشـاعره وأحاسيسه و  ،داللية االعالمات اللغوية المنجزة في نصـوص شـعر المعتقلين شـكلت ُبؤرً 
ســـــجن، وتحمل المنجزات األدبية عند المعتقلين الفلســـــطينيين جانبًا ظاهرًا في بنية النص التي تنطلق من بنية فضـــــاء ال

لمنجز، تترك بصـــــــماتها على النص ا ظروفاً تمثله ذات األديب وأســـــــس النص ونشـــــــأته، بمعنى أن ل بداع  اخفي   اوجانبً 
عند  (4)ن"لعبها العقل الواعي والعقل الباطفمنهج التعمق في فهم حالة اإلبداع ينطلق من معرفة "األدوار النســـــــبية التي ي

 المبدع.
ويختار المبدع في المعتقالت في النسـق اللغوي المتعلق بمادته الخام األولى، أال وهي األصوات المقاطع الصوتية 

لنص ا التي توافق حالته الشـعورية والوجدانية، وهذه المقاطع تسـهم في تشكيل اإليقاع الشعري الذي يعد الزمة من لوازم

                                                           
 .002-001القراءة النسقية ومقوالتها النقدية، صيوسف،  )1)
 .7ديوان الضوء واألثر، صعصافرة،  )2)
 .  000مناهج البحث في اللغة، صحسان،  )3)
 .12ويليك ووارين، نظرية األدب، ص  )4)
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الشـــعري، ولمعرفة تأثير المقاطع الصـــوتية نحلل بعض المقاطع الشـــعرية حيُث صـــور الشـــاعر شـــجاعة المجاهدين من 
  :(1)إخوانه، في قصيدة بعنوان" بكاء الرجال"، فيقول فيها
 أشـــــــــــــــــراف قـــــوم ال يضــــــــــــــــــــار نـــــزيـــــلـــــهـــــم

 
 
 

ذا اســــــــــــــــتــــحــــثــــوا خــــيــــلــــهــــم لــــم تــــبــــهـــــــتِّ    وا 
 
 

 قو           منأش           را          ف          
 ص ح ص   ص ح ح    ص ح     ص ح ح    ص ح ص
 ال          ي       ضا       ر          ن         زي 

 ص ح ح   ص ح    ص ح     ص ح ح ص ح ح   ص ح  
 ل          هم          و       إ             ذا            اس           تح

 ص ح ح      ص ح ص     ص ح صص ح    ص ح ص   ص ح   ص ح     
 تب          ه        تي  لم               ل       هم             ثو        خي         

 ص ح ح      ص ح     ص ح ص   ص ح ص   ص ح ص    ص ح ص ح ح    ص ح ح     
 

( مقاطع وعدد المقاطع 1)في هذا البيت الســـــــابق، بلغ عدد المقاطع القصـــــــيرة  اً ( مقطع02بلغ عدد المقاطع )
( مقاطع، فيالحظ أن المقطع القصـــــــــــــير جاء أكثر 1( مقـاطع، وعـدد المقاطع الصـــــــــــــوتية الطويلة )2الطويلـة المقفلـة )

المقاطع ورودًا في بنية النســــق اللغوي، فشــــكل عالمة لغوية صــــوتية ذات داللة خصــــبة على أن فراق اإلخوان صــــعب  
ى الجنان وســبقوا الشــاعر إل ،يلة ففيها داللة على أن الرجال األحياء الذين القوا ربهموفيه ألم ولوعة، وأما المقاطع الطو 

 ،وال يقبلون الدنية في دينهم ودنياهم، وأهل فضـــــــل ونعمة ،يأبون الظلم ،كانوا أقوياء كرماء -بإذن هللا  -والحور العين 
 .دمًا في طريق الجهاد واالستشهادوال يخافون لومة الئم، مصممون على السيرِّ قُ  ،ن على طريق الحقو ثابت

ثبيتها في ظل وت ،يمثل النســـق الصـــوتي في بنية النظام اللغوي للنص مادة أســـاســـية في توثيق العالمة اللغوية
ف ر عن رؤية األديب وتصـــــوراته عن ظرو يعب   ،اً أســــاســــي اً مثل مرتكز ي ،حالة التآلف والصــــراع بين الشــــعور والالشــــعور

يصـال الرســائل، وتبلغ ذروة الحاجة إل ؛المسـتخدمةإبداعه وتقنياته  يتعلق بها من  وما ،اللغة ىمن أجل تبليغ المقاصــد وا 
يصـــــــال ؛ إلوحاجاتها ورغباتها وانطباعهامن أجل التعبير عن النفس  ؛للظلم واالضـــــــطهادأنســـــــاق عند تعرض البشـــــــر 

 : (2)لرسالة المعتقلين وتطلعاتهم لواقع الشعب الفلسطيني، وحال األمة؛ فقا
 أراك مــــــــنــــــــعــــــــمــــــــًا  تــــــــخــــــــمــــــــًا فــــــــهــــــــال

 
 
 

 أنـــــــخـــــــت الـــــــذل واقـــــــتـــــــدت الســــــــــــــــــــالحـــــــا 
 
 

 أمـــــــا أعـــــــيـــــــاك كـــــــالـــــــمـــــــخـــــــمـــــــور مـــــــكـــــــث
 
 
 

 عـــلـــى الـــنـــعـــمـــــــاء تـــحـــتضـــــــــــــــن الـــمـــالحـــــــا 
 
 

 لــــــــي الــــــــذهــــــــن ال تــــــــبــــــــالــــــــياتـــــــنــــــــام خــــــــ
 
 
 

 ودم أخــــــــيــــــــك قــــــــد مــــــــأل الــــــــبــــــــطــــــــاحــــــــا 
 
 

 حســـــــــــــــــاؤك مشـــــــــــــتهى من كـــــل صـــــــــــــنف
 
 
 

 وغــــــزة تــــــحــــــتســــــــــــــــــي الــــــيــــــوم الــــــجــــــراحـــــــا 
 
 

                                                           
 .2- 7ديوان الضوء واألثر، صعصافرة،  )1)
 .02ديوان الضوء واألثر، صعصافرة،  )2)
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 تـــــــك أشـــــــــــــــــــالء الضـــــــــــــــــــحـــــــايـــــــاأمـــــــا هــــــز  
 
 
 

 وأشـــــــــــــــــــــبــــــــاه الــــــــمــــــــوات تــــــــرى قــــــــداحــــــــا 
 
 

 أصــــــــــــــــــــخــــــــر أنــــــــت ال يــــــــعــــــــروك وجــــــــد
 
 
 

 وقـــــــد فـــــــقـــــــد الـــــــفـــــــطـــــــيـــــــم أبـــــــا فـــــــنـــــــاحـــــــا 
 
 

ـــــكـــــيـــــــك طـــــفـــــــل ـــــب  أصــــــــــــــــــخـــــر أنـــــــت ال ي
 
 
 

ــقـــــــد الــجــنـــــــاحـــــــا  ــقــلـــــــب قـــــــد ف  كســــــــــــــيــر ال
 
 

إن بنية النســـــــــــــق اللغوي وترميزاته في هذه األبيات تعبر عن حالة القلق التي يحياها المعتقل داخل ســـــــــــــجنه، 
الوجدانية في اســـتنهاض الهمم، والتعاطف مع الشـــعب الفلســـطيني، ونجدته من جبروت الطغيان ويمثل حالة المشـــاركة 

وشـــــــراســـــــة العدوان، تلك العالمات الســـــــيميائية لطبيعة األفعال الشـــــــنيعة ذات الحركة الترميزية التي ترتبط بواقع الحال 
يعة عروك، فقد، ناحا، يبكيك(، وطبد نســــــــق األفعال )أنخت، اقتدت، تحتضــــــــن، تنام، تحتســــــــي، هزتك، يو ومرارته، فور 

ص ح ح( الوارد في قافية األبيات، مما يوحي أن هذه الُبنى اللســــــــانية لها  –المقطع الصــــــــوتي المتمثل في مقطع )حا 
دالالتها الســـــيمائية التي تتعلق بحالة الضـــــعف والهوان التي تحدث عنها الشـــــاعر بأســـــلوب الســـــخرية من أجل إيصـــــال 

في فحواها تيار الرفض والتمرد، أضاف أهل اإلبداع في المعتقالت بنية إيقاعية" تشكل محورًا  رسـائل النص التي تحمل
، بمعنى أن عنصـــــــر اإليقاع الموســـــــيقي (1)مركزيًا في النص الشـــــــعري، وتدور حولها كل األبيات الشـــــــعرية في النص"

 يضفي حيوية على النص تنطلق من دالالت يودعها في هذه األلحان وقوالبها. 
ها إلى أفعال ميتشـكل النسـق اللغوي للنص من مجموعة من األبنية التي تتبع للنظام اللغوي العربي الذي يقس  و 

تحمل دالالت بطريقة مباشــرة من خالل النص، أو غير مباشــرة عن طريق حملها لمشــاعر المعتقل وتعبيراتها  ،وأســماء
فمن رحم "المعاناة  ،وما تطمح النفس له من حرية واســــــــتقالل من ظالم الســــــــجن والزنازين ،عن ظروف القســــــــوة واأللم

يتها كاســـتخدام نســـق األفعال بأبن ،بنيويةً  اً ف المعتقلون في نصـــوصـــهم المنجزة أنســـاق، فوظ  (2)لد األمل"و واأللم والموت يُ 
ورواســـــــــــــب تنطلق من الحالة اإلبداعية وظروفها  تحمـل آثاراً  ،ذات داللـة لغويـة وغير لغويـة اً المختلفـة التي تحمـل رموز 

القائمة التي يحياها المعتقل، تعزز من ســــــــــــيمائية التواصــــــــــــل مع الطرف اآلخر في الفضــــــــــــاءات الحرة المتعددة، فقال 
 :  (3)الشاعر

ـــــب حشــــــــــــــــــاشـــــــــــــتي ـــــذي  وفررت من ُحرٍق ت
 
 
 

 وتــــركــــتــــنــــي والــــهــــم  حشــــــــــــــــو وســــــــــــــــــــادي 
 
 

ت عن حالة المعاناة ورحلة العذاب المســـــتمرة التي يتفنن في ر نســـــق األفعال داخل بنية نصـــــوص المعتقاليعب  
صــــناعتها المحتل الغازي؛ لســــحق ذوات األحرار وقهرهم، مما يضــــفي على النســــق اللغوي دالالت ذات أبعاد متنوعة، 

( في بنية النص المنجز، فيقول -واستخدم الشاعر نسق الفعل الثالثي المضعف)ُمد    :  (4)ُشد 
د   ــــيشــــــــــــــــــــُ ــــورى  مـــــــد  الســــــــــــــــنـــــــا ل ــــئـــــــدة ال  أف

 
 

ــــــــــحــــــــــاد  ــــــــــكــــــــــار واإلل  عــــــــــن هــــــــــوة اإلن
 
 

                                                           
 .004الهندسة الصوتية اإليقاعية في النص الشعري، صمبروك،  (1)
 .  22جدل الشعر والثورة، صأبو نضال،  )2)
 .07ديوان الضوء واألثر، صعصافرة،   )3)
 السابق، نفسه.  )4)
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يبرهن نســــــق الفعل الثالثي المضــــــعف على داللة القوة واألمر بشــــــده، وكثيرة هي األفعال المضــــــعفة في ثنايا 
شـعر المعتقلين التي تدلل على مدى صـدق األبطال وبسـالتهم في الثورة على العدو والنيل منه، تعزز الداللة السيميائية 

في نصــــــــــوص الشــــــــــعرية في أدب المعتقالت، وهذا يرتبط للنص؛ ألن الفعل يمثل التجدد االســــــــــتمراري للحدث اللغوي 
بالوجود الســـــيميائي المتجانس المرتبط بفعل تحديد الدالالت الممكنة داخل النص، وهي دالالت تتعلق بالتخمين بشـــــكل 

، فســـــيرورة المواجهة المشـــــحونة (1)يهدف إلى الوصـــــول إلى نقطة داللية بعينها ضـــــمن ســـــيرورة تأويلية بســـــياق خاص"
ن ر نســق األســماء عن حالة مي والدالالت ترســم ُخطى العزة والكرامة في ســياق نصــوص أدب المعتقالت، ويعب  بالمعان

 : (2)الصمود والثبات والتضحية والفداء في سبيل المجد والرفعة، فوظف الشاعر أسماء المشتقات في قوله
 فـــــــــــــرأســــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــخ  وأبـــــــــــــي 

 
 
 

 عـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــد الـــــــــــدار حـــــــــــامـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا 
 
 

 –شــــامخ  ) ر عن الدالالت الســـيميائية للوصـــف الكامن في بينة النص، فنســـقعب  إن نســـق أســـماء المشـــتقات ي
وحامي( اســــــــما فاعل للداللة على العزة والكبرياء وحماية الوطن وصــــــــون األرض والعرض، وهذه مقاصــــــــد نبيلة يبينها 

واالفتخار  العتزازد اوهذا يول   ،الشـــاعر بروح ثورية، أما)عقيد( صـــفة مشـــبهة تدل على ثبوتها في شـــخص والد الشـــاعر
حتى في قلب قعر الســـــــجون وظالمها الحالك، وُيالحظ مما ســـــــبق أن أســـــــماء المشـــــــتقات تنطلق من  ،باألحرار والثوار

 بمعاني الخطاب في نصوص أدب المعتقالت.  امباشرً  حقول داللية تتصل اتصاالً 
من يضــــــفي على النص حيوية تضــــــإن نمط تآلف األنســــــاق اللغوية في البنية اللســــــانية والدالالت الســــــيميائية 

فاعلية مكونات النص في توصـيل رسـائل العمل األدبي وتبليغ مغازيه ومقاصــده، فنسـق الجملة يحمل الصــورة التعبيرية 
ودالالتهـا النشـــــــــــــطة في ذات المبدع في المعتقالت، وتزداد حركتها الســـــــــــــيميائية الحرة عند التعبير الثوابت والمتغيرات 

 :  (3)الشاعر والصراع بينهما، فقال
ـــــقـــــنـــــــا  ـــــمـــــرهـــــفـــــــات مـــــن ال  هـــــــذا زمـــــــاُن ال

 
 
 

 والضــــــــــــــــــــامرات بعـــــــدوهـــــــا اإلعصــــــــــــــــــــار  
 
 

)هذا( وجاء الخبر )زمان( مضافًا ومن ثم أضاف إليه  لقد تكونت الجملة االسـمية من المبتدأ وهو اسـم اإلشارة
اإلعصـــــار، ومشـــــبهًا لها ب المرهفات لتعريفه ولبيان مدى قوة الخيول وبســـــالتها، ومن ثم عطف الضـــــامرات مبينًا عدوها
 :     (4)وهذا يدلل على عمق الحس تيار الرفض والتمرد عند المعتقلين الفلسطينيين، وقال الشاعر

 اصـــــــــــــطفى منهــــــا ســـــــــــــالحــــــًا صــــــــــــــــــادقــــــاً 
 
 
 

يــــــــمــــــــانــــــــًا يــــــــلــــــــهــــــــم الــــــــجــــــــنــــــــد األبــــــــاة   وا 
 
 

 ف الشــــــاعر نســــــق الجملة الفعلية مكملة بمتمم نعت وعطف توضــــــيحي أنتج نســــــق مترابط، وهذا يوضــــــحوظ  
المعنى الُمراد ويبرزه في صـــــــــورة أدبية متماســـــــــكة وواضـــــــــحة وصـــــــــادقة ومؤكدة، وتأتي داللة ســـــــــيميائية الجملة الفعلية 
لالسـتمرار في نهج الشـهداء األبطال وتجديد العهد على طريق الثورة والنصـر، إن اختالف النص في تشكيل أنساقه بين 

اللغوي إلى اآللي التي تعثر بها في النصــــــوص العادية؛ ليقوم بلفت  الجملة االســــــمية الفعلية يمثل" تنقل من حالة األداء
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 .  71ديوان الضوء واألثر، صعصافرة،  (2)
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، فهذا يخدم النص ويفتح أمامه آفاق رحبة في إيصـــال الرســـائل وتبليغ المقاصـــد، (1)االنتباه لتشـــكيلها الذي يغدو جماليًا"
ج، وتحمل ســـمة قع اإلبداع المنتويبرهن النســـق اللغوي حالة من االنتظام اللغوي وانفتاح داللته غير اللغوية التي تمثل وا

من سـماته تبرز في تكوين النسـق بجزئياته وكلياته، ويتوافق ترتيب الجملة عند المعتقلين مع التصورات المنطقية للعوالم 
محوري مجرد للنص )ُيطلق عليه البنية العميقة للنص أيضــــــًا(، بينه  –والمكونات النصــــــية، ويحكم ذلك" أســــــاس داللي 

، فالمعاني التي يبثها أهل اإلبداع (2))مفاهيم الجملة ومضـــــامينها( عالقات منطقية داللية محددة" المتفرقةوبين القضـــــايا 
األدبي في المعتقالت الصــــــهيونية، تنطلق من بنيات ومحاور وأصــــــول، تســــــهم  في بلورة النص كوحدة لغوية متكاملة، 

من  (3)بنية عامة ال يشـــــكل فيها هذا الخطاب إال ممكنًا"ويرتبط النســــق اللغوي بالخطاب الشـــــعري العام" بوصـــــفه تجليًا ل
الممكنات التي يقوم عليها النص الشــعري؛ لنقله المشــاعر واألحاســيس واألفكار لدى المعتقلين  الفلســطينيين في الفضــاء 

عوامل " المغلق الذي يمثل ظروف اإلبداع في المعتقالت، التي ُيؤدي فيها ســـــــــــياق حالة اإلبداع مع تكوين النســـــــــــق إلى
، مما يخدم الرسالة األدبية عند المعتقلين، وتبليغها للعالم الخارجي (4)موقفية تؤثر بشـكل جوهري في تشـكيل بنية النص"

في فضــــــــــاءاته الحرة؛ ليتفاعل مع قضــــــــــيتهم اإلنســــــــــانية ويســــــــــتعرض همومهم وآالمهم وآمالهم للحرية واالنعتاق، فقال 
 :(5)الشاعر

 طال االنتظاريا أيها المعزول خلف الشمس 
راك وفات في العمر القطار ر  م    الزمان وال حِّ

 فوك فريسة تحت الجدارالرفاق وخل   ر  م  
 وال فرار يقتات قلبك والشباب يستبد  

 وارالمعاصم بالس   ه شد  حولك فك   قد شد  
 الليل فوقك جاثم وقراره بئس القرار

ية رسائل العالمات اللغوية ودوالها السيميائطبيعة النسق اللغوي في نصوص المعتقلين، يصف حالتهم ويشحن  
 تكاماًل،م ومغازي تنطلق من وحي الفضاء المغلق والبنية الحالمة التي تهفو إلى نيل الحرية واالستقالل، لتشكل كل لغوي 

لها و ر عن حالة المبدع وظروف إنتاج اإلبداع، فبنية األسلوب اإلنشائي في األبيات السابقة، وطبيعة الكلمات وحقيعب  
الداللية كــ)المعزول، الشمس، االنتظار، الزمان، حراك، فات، العمر، القطار، الرفاق، خلفوك، فريسة، تحت، الجدار، 
 ،يقتات، فريسة، الشباب، يستبد، فرار، شد، فكره، المعاصم، السوار، الليل، جاثم، قرار، بئس(، كلها عالمات لغوية

تقلين، وتمثل الداللة المعجمية للنسق اللغوي حقواًل دالليًة متنوعة، تحوي في ورموز لها دالالتها في واقع إبداع المع
 تتعلق بالنسق نفسه وبالظرف المحيط بالمبدع وحاالت إبداعه، فتوظيف الترميز السيميائي "ليس ،سيميائية طياتها دوااًل 

باشر، وهو ة، أي لتجاوز المعطى الممجرد أسلوب تعبيري، إنه يشير في بنية القصيدة إلى حاجة النفس لتجاوز الحقيق
                                                           

 .072أساليب الشعرية المعاصرة، صفضل،  (1)
 .021علم لغة النص، صبحيري،  (2)
 .   07مفاهيم الشعرية، صناظم،  (3)
 .072برينكر، التحليل اللغوي للنص، ص  )4)
 .77-70الضوء واألثر، صديوان عصافرة،  (5)
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إذن وليد حساسية تضيق بالواقعي، وتتطلع إلى ما وراءه، فهو حركة نفي ثوري للموجود الراهن بحثًا عن موجود آخر 
، وتتعدى داللة النسق اللغوي معناها األصلي؛ لتنتقل إلى داللة سيميائية (1)يطمح الثوري إلى الوصول إليه وتحقيقه"

النص والحدث األدبي، ويالحظ درجة الترميز السيميائي بوضوح في شعر المعتقلين، نظرًا للكلمة المطاردة  ينتجها سياق
نة، فيصور انين الصهايج  داخل السجن، وما تتعرض له كتابات المعتقلين من مصادرات وتمزيق واغتصاب من قبل الس  

 : (2)ة؛ فيقولالمبدع جرائم المستوطنين بحق أشجار الزيتون في الضفة الغربي
 وأرخى جوعه يسعى
 ويلهث مثل مسعور

 وفي شدقيه أشالء ألغصان
إن الداللة السيميائية للزيتون ترمز للصمود والثبات، ويصور الشاعر حالة الصراع بين الثبات والمواجهة،  

إلى  هفوظف نسق )يسعى، يلهث، مسعور، شدقيه، أشالء( كلها ترميزات تتعلق بوصف حالة الكلب الذي رمز ب
الصهاينة األشرار، فالداللة السيميائية "تتوزع على شكل عالمات وسمات وفق أنظمة معينة، وتقوم منهجية علم السيمياء 

، فالرمز السيميائي تعدى المعنى اللغوي المعجمي، نظرًا للسياق (3)على  كشفها وتحديد مسارات تمظهرها في النص"
لنسق من وجهة ز دور االمبدع المعتقل ظلم الطغاة المحتلين، فهذه األساليب تعز  األدبي وحالة اإلبداع التي يصف فيها 

نظر أدبية ترتبط بواقع حالة اإلبداع، فأسلوب المجاز والترميز له دور بارز في حيوية النسق اللغوي وفاعليته في البنية 
تعمليها، ت" التداولية بين اللغة ومسلى طبيعة بنية نصوص شعر المعتقالإ إضافةاللسانية والمعجمية للنص األدبي، 

بمعنى أن اإلطار العام للقصيدة قد يندرج تحت إطار عملية الفهم ومقاصدها التي تتضح من خالل العملية التواصلية 
 . (4)التفاعلية"
وتؤدي اللسانيات دورًا بارزًا في فهم األدب وتفسير مقاصده، من خالل ما توفره من أدوات وأساليب يمكن من  

خاللها استقراء عوالم النصوص ومدلوالتها، ويمثل النص األدبي داخل المعتقالت مراناً لغويًا تنبجس فيه انفعاالت النفس 
والذات في فضاء المعتقل، فالمعتقل يحاول إيصال رسالته لعالم األحياء من خالل عالمه الخاص داخل أقبية التحقيق 

ى حياة المعتقلين ومكونات نصوصهم التي تحمل معاناتهم وآمالهم، فالمبدع والزنازين المعتمة، التي ألقت بظاللها عل
؛ ليوصل رسالته ويبلغ صوته لجمهور المتلقين، وتشتد (5)يحاول أن " ينشئ عالقة تواصلية معينة مع السامع أو القارئ"

 الحاجة لذلك عندما يكتب المعتقل من أعماق قلبه وفكره داخل السجون. 
عالت النسق وعوامل أخرى منها" البحث عن ائتالف المعنى بين التراكيب األساسية داخل ويمثل النص تفا 

االستعماالت اللغوية، واإلشارة إلى عملية الفهم والتأثير، والكشف عن الروابط الداخلية في النص، والروابط الخارجية 

                                                           
 .022لغة نصوص الخطاب ودالالتها في بنية القصيدة الثورية المقاتلة في ديوان " الكناري الالجئ"، صدراوشة،  (1)
 .  01ديوان الضوء واألثر، صعصافرة،  (2)
 .  002فونتاني، سيمياء المرئي، ص (3)
 . 024لغة نصوص الخطاب ودالالتها في بنية القصيدة الثورية المقاتلة في ديوان " الكناري الالجئ"، ص دراوشة،  )4)
 .02ينكر، التحليل اللغوي للنص، صبر   )5)
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نى أن ذلك يكون داللة اللسانيات والسيميائيات ، بمع(1)خارج النص، والربط بين التراكيب وعوالم حقيقية وعوالم محتملة"
الخاصة بنصوص أدب المعتقالت، التي تحمل رسائل ودالالت ذات قضايا متعلقة بالمعتقلين وآالمهم ونفسيتهم المقهورة 

لنسق ا وتعبيراتها في الفضاء المغلق والبنية الحالمة التي تتمرد على الواقع، فالنص المتفاعل عند المعتقلين ينطلق نحو"
، (2)ن، ونحو السيرورة االجتماعية التي يساهم فيها كخطاب"الدال الذي ينتج ضمنه لسان ولغة مرحلة ومجتمع محددي  

له مرجعيته الفكرية والثقافية المرتبطة بذوات المعتقلين الفلسطينيين ونظرتهم الثاقبة ورؤيتهم الواعية لطبيعة الصراع 
في نصوص أدب المعتقلين، فقال  (3)فالخطاب"ممارسة فكرية لغوية ثقافية"الوجودي على ثرى فلسطين الطاهرة، 

 : (4)الشاعر
 ســـــــــــــــــــــأتــــــــرك شـــــــــــــــــــــاطــــــــئ الشـــــــــــــــــــــعــــــــر

 
 
 

 وأســــــــــــــــــــــــلــــــــــــك لــــــــــــجــــــــــــة الــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــر 
 
 

 بـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــدًا عـــــــــــن هـــــــــــوى نـــــــــــفـــــــــــس
 
 
 

 تــــــــــــــهــــــــــــــيــــــــــــــم بــــــــــــــربــــــــــــــة الــــــــــــــخــــــــــــــدر 
 
 

 عـــــــــــمـــــــــــيــــــــــــقـــــــــــًا حـــــــــــيـــــــــــث ال غــــــــــــزل
 
 
 

ـــــــــــدر ِّ   ـــــــــــى ال ـــــــــــهـــــــــــي عـــــــــــن جـــــــــــن ـــــــــــل  ي
 
 

ــــــــــــنــــــــــــغــــــــــــم  ســـــــــــــــــــــــــأهــــــــــــجــــــــــــُر رقــــــــــــة ال
 
 
 

 ة الــــــــــــفـــــــــــــكـــــــــــــرتــــــــــــفـــــــــــــتــــــــــــر هـــــــــــــمــــــــــــ   
 
 

ــــــــــــــــاقــــــــــــــــة  ــــــــــــــــر ن  األحــــــــــــــــالمواعــــــــــــــــق
 
 
 

 تــــــــــقصـــــــــــــــــــــــد مســـــــــــــــــــــــلــــــــــك الــــــــــقــــــــــفــــــــــر 
 
 

ــــــــعــــــــمــــــــر ــــــــش ال ــــــــعــــــــي ــــــــاع أن ت  ضـــــــــــــــــــــي
 
 
 

ـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــن والشــــــــــــــــــــــــعـــــــــــر  ـــــــــــيـــــــــــن ال  ب
 
 

 ســـــــــــــــــــــأمضـــــــــــــــــــــي حــــــــيــــــــُث أفــــــــعــــــــالـــــــــي
 
 
 

ـــــــــــجـــــــــــاري حـــــــــــومـــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــقـــــــــــر   ت
 
 

 وأقصـــــــــــــــــــــــــــــــد ربــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــثــــــــــــــــــوار
 
 
 

 تـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــو مـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم الـــــــــــقـــــــــــهـــــــــــر 
 
 

 وأدرك مـــــــــــــــوكـــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــداء
 
 
 

ـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــر  ـــــــــــى ال ـــــــــــدامـــــــــــًا عـــــــــــل  مـــــــــــق
 
 

و غير ارتباط داللي يوظفه المبدع بطريقة مباشرة أُيمثل اختيار النسق اللغوي في بنية النص األدبي المنجز،  
 -، وهي:)سأترك(5)مباشرة، فاستخدم الشاعر نسق الفعل المضارع المقترن بالسين الدالة على التنفيس واالستقبال

، ذلك المستقبل الذي يرسم ُخطاه األحرار من أجل (6)وذلك الستشراف المستقبل وتقريب وقوعه ؛سأمضي( -سأهجر
ية واالستقالل وتحقيق النصر والتمكين على ثرى فلسطين الطاهرة، إن النفس الثوري يزود النسق اللغوي نيل الحر 

بترميزات ودالالت تمثل في مجملها بنية النص الذي هو في حد ذاته يمثل نسقًا خاصًا يترك عليه واقع اإلبداع بصمات 
ت فسه فإنه يتمرد على اللسان ويتعداه في رسم الدالالبصورة أو بأخرى، من خالل ارتكازه على اللسان، وفي الوقت ن

                                                           
 .022-024علم لغة النص، صبحيري،   )1)
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وتأدية المعني  المراد الذي يجيش في نفوس المعتقلين الفلسطينيين، رسم الشاعر "صورة أدبية صورة متماسكة، تتعلق 
، يرتبط بدالالت الثورة فكل شعر" أصيل هو ثورة داخل حركة الشعر (1)بعضها ببعض، للداللة على معنى مخصوص"

لنظام اللغة ونظام القصيدة، وال ينبغي فصل حركة الشعر الثوري كله عن الحركة الثورية  ؛فسها، وهو تجدد دائم الغنىن
 .(2)وعن مهمات الثورة، خصوصًا في فترات التاريخ الحاسمة"

السيميائيات في توسيع دائرة النص عند المعتقلين الفلسطينيين؛ " لتمتد إلى العالمات غير اللسانية،  تسهم 
فصار إلى جانب الملفوظ المسموع والمرئي، وبذلك تم التوصل إلى أن النص ال يتفاعل مع نصوص شفاهية أو مكتوبة 

نما مع نصوص من أنظمة وعالمات أخرى غير لسانية وأن النص هو يتفاعل معها، يضم نها نظامه  ،أيضًا  فقط، وا 
، ويتعدى ذلك إلى ترجمة المتخيل عند المعتقلين داخل الفضاء المغلق، وما يساعد (3)اللساني، بواسطة عملية التلفيظ"

ن إلى تحقيقه، وما يتعلق ذلك من أعمال تحض على تثوير الجماهير وتوعيتهم، و المعتقلو على ذلك الحلم الذي يصب
، فقال الشاعر في (4)ة" تركيبة وجدانية تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع"فالصور 

 : (5)قصيدة بعنوان "ليلة سحرية"
ـــــــاتهـــــــا  والـريـح تـبعـــــــث في الغصـــــــــــــون حي

 
 
 

ـــــخـــــمـــــول وهـــــجـــــعـــــــة األحـــــفـــــــاد  ـــــى ال  تـــــــأب
 
 

ــــــــرت ــــــــهــــــــا أغــــــــب ــــــــي  وتــــــــهــــــــز أوراقــــــــًا عــــــــل
 
 
 

 فـــــــإذا الـــــنـــــقـــــــاء عـــــلـــــى الـــــوجـــــوه بـــــبـــــــادي 
 
 

ــــهــــزنـــــــا اإلصـــــــــــــــــالح هــــزة عـــــــاشـــــــــــــــــق ــــي  ف
 
 
 

ـــلـــخـــلـــــــد تـــنســـــــــــــــى قســــــــــــــــوة اإلفســــــــــــــــــــاد   ل
 
 

ـــــــه ـــــــات ـــــــه وســــــــــــــــــــب ـــــــمـــــــات  والـــــــواد فـــــــي ظـــــــل
 
 
 

ـــــــاء هـــــــادي  ـــــــه وال ضــــــــــــــــــــي ـــــــح فـــــــي  ال ري
 
 

يصــف الشــاعر ليالي الثورة والجهاد في مقارعة المحتل الغازي، فمنحت الصــورة التي وردت في النســق اللغوي  
القصـيدة حيوية تفاعلية؛ لتقريب المعنى وتجسـيده، فالصــورة لها مقدرة على" تنوير العمل األدبي من خالل  المنجز نص  

المشــــك ِّلة للخطاب في نصــــوص شــــعر المعتقالت وما ترمز إليه  (6)إثرائها المدلول وترابط هذا المدلول بســــائر الجوانب"
النســــق اللغوي ترميزات داللية في الســــياق النصــــي  لى ذلك حوارات النصــــوص تضــــفي علىإضــــافة إعالماته اللغوية، 

 :  (7)المطروح، فاستوحى المبدع بعض صورته من قول المبدع ابن خفاجة
 والـريـح تـعـبـــــــث بـــــــالغصـــــــــــــون وقـــــــد جرى 

 
 
 

 ذهـــــــب األصـــــــــــــيـــــــل عــلــى لــجــيــن الــمـــــــاء 
 
 

ع الداللة من شكليته إلى تفاعالته م تسهم الصورة بنقل النسق اللغوي في النصوص الشعرية عند المعتقلين 
السيميائية، وما يجسد رموزها بمعنى" أن المحتوى الحسي للصورة ليس من قبيل النسخ للمدركات السابقة، إنما هو إعادة 

                                                           
نتاجية دالالتها في شعر المعتقالتدراوشة،   ) 1)  .012أنموذجًا، صديوان الضوء واألثر  -مضامين لغة الخطاب الثوري وا 
 .  11األدب الجديد والثورة كتابات نقدية، صكروب،  (2)
 .002من النص إلى النص المترابط مدخل إلى جماليات اإلبداع التفاعلي، صيقطين،  ) 3)
 .  007الشعر العربي المعاصر، صإسماعيل،   (4)
 .  02ديوان الضوء واألثر، صعصافرة،  (5)
 .  22مشكلة المعنى في النقد الحديث، صناصف،  (6)
 .  04يوان ابن خفاجة، صابن خفاجة، د (7)



  2021(،3) إلصدار(، ا2)المجلد ، مجلــة جامعة الزيتونة االردنية للدراســــات اإلنســانيّة واالجتمـــاعيّة
   Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (2), Issue (3),2021 

  
 
  

 
 66  2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية ©

 ،وتمزجها ،تشكيل لها بطريقة فريدة في تركيبها إلى الدرجة التي تجعل الصورة قادرة على تجميع اإلحساسات المتنبانية
 .(1)وجد خارج حدود الصورة"ال ت ،وُتؤلف بينها في عالقات

ووظف الشاعر في نصوصه التي أبدعها داخل السجون نسق الربط بين الجمل من خالل الواو والفاء، مما  
أدى إلى التماسك النصي بين مجموعة األنساق اللغوية المطروحة، وشحن دوالها السيميائية من خالل غرس الدالالت 

نسقية كبرى متكاملة، تجمع بين أركانها بين نسقيات متنوعة، فوظيفية النص  والتأكيد على ترابطها وتماسكها كوحدة
لما  ؛النصوص أو الربط بين أجزاء الخطاب الواحد ءالشعري  عند المعتقلين هي التي تجعل " المتكلم قادرًا على بنا

ميز نصًا من ع أو القارئ يتقدمه له من وسائل الربط وخصائص السياق الذي تستخدم اللغة فيه، وهي التي تجعل السام
     : (3)، فيقول الشاعر في  مخاطبة إخوانه(2)مجموعة عشوائية من الجمل"

 ثـــــــــــمـــــــــــانــــــــــــيـــــــــــة كـــــــــــرام مــــــــــــن كــــــــــــرام
 
 
 

ــــــيــــــنـــــــا  ــــــجـــــــائـــــــب مــــــعــــــرق ــــــحــــــول مــــــن ن  ف
 
 

 رمــــــــت بــــــــهــــــــم الــــــــكــــــــتــــــــاب رمــــــــي عــــــــز
 
 
 

 تصــــــــــــــــــــد بـــــهـــــم رمـــــــاح الــــــمـــــعـــــتـــــــديــــــنـــــــا 
 
 

 فـــــــكـــــــانـــــــوا أهـــــــلـــــــهـــــــا والـــــــكـــــــفء يـــــــومـــــــاً 
 
 
 

ـــــــا   وكـــــــانـوا حصـــــــــــــن دعوتنـــــــا الحصـــــــــــــين
 
 

ـــــــمـــــــا لـــــــبـــــــثـــــــت رحـــــــى األيـــــــام حـــــــتـــــــى  ف
 
 
 

ــــــنـــــــا  ــــــي ــــــمــــــئ  دعـــــــت لــــــهــــــم الــــــخــــــوازيــــــق ال
 
 

 فــــــــقــــــــامــــــــوا فــــــــوقــــــــهــــــــا وعــــــــلــــــــوا ولــــــــكــــــــن
 
 
 

 عــــــــلــــــــوهــــــــا ســـــــــــــــــــــادة مــــــــتــــــــربــــــــعــــــــيــــــــنــــــــا 
 
 

باستخدام الوصل بالواو هي  (4)وظف المبدع نسق لغوي لربط بنية النص، فعطف بعض الجمل على بعض 
قة في اإلدراك، إذ ال تفيد إال  ُمجرد  الرباألداة التي تخفى الحاجة إليها، ويحتاج العطف بها إلى ُلطف في ا ط، لفهم، ودِّ

من أجل  ؛(6)، واستخدم الفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب كما تفيد التشريك(5)وت شريك  ما بعدها لما قبلها في الحكم
طاب نصوص خ وصف واقع المعتقالت والعيش فيها، والتعبير عن آالم النفس وعذاباتها وآالمها وطموحاتها، فتشكل
، وما تبعها من (7)شعر المعتقالت ضمن" األطر المأساوية التي نظمت حياة الشعب الفلسطيني بدءًا من عام النكبة"

 تها قوى الظلم والطغيان ضد األحرار واألبرياء. شن   ،أحداث دامية

                                                           
 .  721الصورة الشعرية في التراث النقدي والبالغي عند العرب، صعصفور،  )1)
 .27علم اللغة النظامي مدخل إلى النظرية اللغوية عند هاليدي، صنحلة،  (2)
 .   72ديوان الضوء واألثر، ص عصافرة،  (3)
 .  072ص، 0بغية اإليضاح، جالصعيدي،  (4)
 .  022جواهر البالغة، صالهاشمي،  (5)
 .020قاموس األدوات النحوية، صسرحان، ) 6 )
 .  042الموت والحياة في شعر المقاومة، صالحسين،  )7)
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يرات في أو عدة تعبإن ظاهرة تكرار النسق اللغوي تعبر عم ا تجيش به نفس المعتقل من خالل إعادة تعبير  
، بمعنى أن ظروف اعتقال المبدع جعلته يجنح إلى هذه التقنية السيميائية التي (1)"الجملة في صورة مطابقة إحالية"

 : (3)في قوله (2))ورقاء( وهي الحمامة توحي بدالالت  تنطلق من ذات المعتقل وفضاء السجن، فكرر الشاعر نسق
ـــحـــــــة حـــيـــرة  ورقـــــــاء فـــي نـــفســـــــــــــــي الـــجـــري

 
 
 

 ن فــــــعـــــــل حــــــر لـــــــلــــــنــــــجــــــوم ربـــــــيـــــــبمــــــ 
 
 

 ورقـــــــاء مـــــــاذا تــــــفــــــعــــــلــــــيــــــن بــــــمــــــحــــــبــــــس
 
 
 

ــــعـــــــذيـــــــب  ــــت ــــهـــــــا ال ــــون رمــــل  صـــــــــــــــــحــــراء ل
 
 

إن رابط النسق المعجمي لِــّ)ورقاء( ال يتوافق مع حالة المعتقلين من حيث هو بنية لغوية لسانية، خصوصًا أن  
ي تعدد المعتقلين، يسهم النسق ف الشاعر فتح معها حوارًا يمثل العذابات النفسية والظروف القاهرة التي تمحق ذوات

، (4)يكسبها حساسية وقدرة على إنتاج الداللة" ،المعاني من خالل" االختالف بين العالمة ومرجعها من حيث االعتباطية
)ورقاء( يرمز إلى الحرية في الحركة والحياة، ويوحي بشوق المعتقل وحنينه إلى  فالدال السيميائي لنسق العالمة اللغوية

اق من ظالم السجن وقسوة األلم، ُيالحظ أن مضامين موضوعات النصوص ومحاورها عند المعتقلين تتآلف مع االنعت
تسهم في تحديد المعنى؛ فيمكن تحليل النص باالعتماد على" تفسير بعض أجزائه و  ،البنيات اللغوية المشك ِّلة للنص

د ذاته يحمل بصمات داللية من النفس الشاعرة عند ، بمعنى أن النسق في ح(5)بالنسبة إلى مجموعها المنتظم كليًا"
ية في قصيدة له للجملة الفعل رر الشاعلى ما تضفيه عليه البنية الكلية للنص الُمنجز، فمثاًل كر  إضافة إالمعتقلين، 

 :(6)بعنوان "سلمت يمينك" الخليل بعد صت طويل تكلمت عملية نشأة الكرمي
ــــــــــراحــــــــــا    داوِّ  ــــــــــظ األف ــــــــــق ــــــــــجــــــــــراح وأي  ال
 
 
 

 واترك  عـــــــدوك في الــــــدمــــــا ســـــــــــــيــــــاحـــــــا 
 
 

رأهـــــــا داوِّ   الـــــــجـــــــراح فـــــــقـــــــد أيســــــــــــــــــــنـــــــا بـــــــُ
 
 
 

 طــــــــول الـــــــــعـــــــــنـــــــــاء يـــــــــورث األتـــــــــراحـــــــــا 
 
 

فهذه الجملة الفعلية جزء من بنية كلية للنص، تعبر عن حالة التجدد االســــتمراري والثبات والصــــمود على قهر  
 اض الجماهير وتثويرهم وتنويرهم بطبيعة)داو الجراح( إلى اســـــــــــــتنه الســـــــــــــجان وظلمة الزنازين، وتوحي الجملة الفعلية

الصـراع، والثورة على الظلم والســجان وتحطيم طاغوت األشــرار، أســهم تكرار التراكيب في إنتاج نســق إيقاعي من خالل 
تنظيم العالقــات النحويــة بين كلمــات اللغــة في النص الشـــــــــــــعري من خالل" مواقع مجردة أو بنيــات عميقــة، تتحول إلى 

، فيتعدى نســـــق اللغة التركيبي بناء (7)فس العملية التي يتحول بها الوزن المجرد إلى أبيات شـــــعرية"ســـــجع وترصـــــيع، بن
وحـدات مترابطـة إلى تعزيز لحمــة النص من خالل موقعيــة الجمــل والتراكيــب، ويمتــاز النســـــــــــــق  في بنيـة النص بتــأديــة 

وبراثن  يعة الحياة من قلب الســـــــــــــجون وأقبية الزنازينالمعنى الُمراد والداللة المطلوبة التي تنبثق من رؤية المعتقلين لطب

                                                           
 .72التحليل اللغوي للنص، ص برينكر، )1)
 .  0202ص،0المعجم الوسيط، جمجمع اللغة العربية القاهري، الورقاء: الحمامة. انظر:  (2)
 .  72ديوان الضوء واألثر، صعصافرة،  (3)
 .001الدالالت المفتوحة مقاربة سيميائية في فلسفة العالمة، صيوسف،  )4)
 .701بالغة الخطاب وعلم النص، صفضل،  (5)
   40ديوان الضوء واألثر، صعصافرة،  )6)
 .047تحليل الخطاب الشعري، صالعمري،  (7)
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التحقيق، فالنســــق وتآلفه مع غيره من مكونات النص تنســــجم مع مغزى الكالم، بمعنى أنه يتميز بالقصــــدية التي تشــــير 
، (1)إلى " جميع الطرق التي يتخذها منتجو النصــــــوص في اســــــتغالل النصــــــوص من أجل متابعة مقاصــــــدهم وتحقيقها"

نتاجية دالالتها في سياق النصوص األدبية عند المعتقلين. فالتطبيق   الفعلي للكالم يؤثر في العملية التواصلية وا 
يتفاعل المبدع المعتقل مع تراثه أمته وشعبه ويعتز به ويتواصل معه في حالة من الديمومة والحيوية، ويبرز  

لتفاعل مع نصوص غيره من الكتاب، وعلى إنتاجه ذلك من خالل المتناصات الحوارية التي تمثل "قدرة الكاتب على ا
 : (3)، مما يعزز حيوية النص المستجد ويضفي عليه هالة داللية ذات أصول متفاعلة، فيقول الشاعر(2)لنص جديد"

 ومن  يدري؟
 أنا وحدي
 أنا أدري 

 بأن غدي كما أمسي
 "فإن العرق دساس"

في بيان حالة المعتقلين وما يتعرضون له من مآسي وضغوطات  (صلى هللا عليه وسلم)وظف الشاعر حديث الرسول 
وحمالت تنكيل مفاجئة، يدسها السجان الغاصب لهم بين الفينة واألخرى، فتداخل النص القديم المتمثل في حديث 
 لالرسول برسالة النص األدبي الحديث عند المعتقلين، وهذا يعزز تفاعل المتلقي مع النص واستقرائه لمعالم رسائ

 المعتقلين ومقاصدهم. 
  ؛يمثل توظيف نصوص أخرى داخل المنجز النصي ثوابت وتحوالت يبرزها المبدع من أجل أن يعبر عنها 

ألداء رسالة أو تحقيق مغزى من نصه األدبي من داخل المعتقالت الصهيونية، فترسم عالئقيات داللية في بنية النص 
متصاص النص لبعض التحوالت الطارئة التي مصدرها واقع اإلبداع في التي تبلور رؤية أخرى للنصوص، تتمثل في ا

ح من بنية النص بعد بعض التحويرات والتعديالت" دون أن تنج اً المعتقالت، فيصبح النص المستخدم في التناص جزء
غييرها، وقد تفي تحويلها أو تغييرها، وبعضها اآلخر يتالشى مع الزمن؛ لعدم قدرته على الوصول إلى البنية األصل و 

تتاح لبعض هذه التحوالت الطارئة أن تنهض في حقبة أدبية، وتمارس ما عجزت عن فعله إبان ظهورها بإزاء البنية 
ويسهم في إعادة تدويرها من جديد، وقد تتعدى  ،، بمعنى أن نص المعتقالت يتفاعل مع النصوص األخرى (4)األصل"

اإلبداع وسياقه وشعرية النص ومقاصده ودالالته التي تستهدف جمهور فاعليتها البنية األصلية للنص؛ نظرًا لظرف 
 : (5)المتلقين، فقال الشاعر

 واحر  شوقي
 فؤاده ما أرق  

                                                           
 .027وخليل، مدخل إلى علم لغة النص، ص غزالة (1)
 .  07الرواية والتراث السردي، صيقطين،  (2)
  .42ديوان الضوء واألثر، صعصافرة،  (3)
 .077النص والسياق، ص –انفتاح النص الروائي يقطين،  ) 4)
 .72ديوان الضوء واألثر، صعصافرة، (5)
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 خضر الهوى 
 وحال على عين الزمان جناه

 نذر الحياة وعاش يمسح أدمعي
 ما ألقاهياآلن أبكى ليت

الشوق والحنين لألهل واألحباب في ظل يشكو أهل المعتقالت من جور الزمان وظلمه، وتجيش مشاعرهم ب 
 : (1)حلكة الظالم الذي يخيم على الجسد ويطارد الروح في سكونها وحركاتها، فوظف الشاعر قول المتنبي

مُ  ـــــِّ ب ه شــــــــــــــــــ  بـــــــُ ـــــ  ل ـــــ  ن ق مـــــ  ـــــبـــــــاه مـــــِّ ـــــل  واحـــــر  ق
 
 
 

مُ   ق  ه ســـــــــــــ  مـي وحـــــــالي عنـــــــد  ســـــــــــــ  جِّ ن  بـِّ  ومـ 
 
 

ال األنساق اللغوية داخل أبنية النصوص الشعرية؛ إليصأعاد أهل اإلبداع في المعتقالت تشكيل المتناصات في  
ل المعتقلون أصول المتناصات داخل النسق اللغوي نظرًا  رسائلهم من داخل فضاءات السجن إلى العالم الخارجي، وعد 
للعزلة التي يحياها المعتقل وقصوره االضطراري يجبره على عدم االطالع المباشر على أصول النصوص، فاالرتباط 

التراث وفتح حوارات مع نصوصه من السمات البارزة في النصوص األدبية عند المعتقلين؛ ألن ذلك مرتبط باالنتماء ب
الوطني والقومي والتاريخي لشعبهم وأمتهم، فتوظيف التناص يتجاوز بنيات النص إلى " انفتاح النص على صعيد البناء، 

منه، وبذلك فهو يتفاعل معها ويحاورها، ومن خالل هذا التفاعل يوازيه انفتاح آخر على بنيات نصية، أصبحت جزءًا 
يدلوجيًا،  ينتج داللة جديدة، وموقفًا جديدًا من النص، ومن زمنه وتاريخه، هذا الموقف يقوم على نقد السائد كتابيًا وا 

نصية، أو كما ال وعلى نقد التاريخ والوعي والواقع، كما يتجلى كل  ذلك نصيًا في نصوص أخرى، وفي خلفية الكاتب
ها النص كبنيات نصية متفاعل معها، ضمن النص مباشرة" ، ينقل من خاللها المعتقل مشاعره ورؤيته لحال األمة (2)جال 

 : (3)وواقعها؛ فقال الشاعر
 عصا الثوار قد لفقت
 حبااًل ألقيت تسعى
 أفاعي صاغها الكبر
 صباح الحق مؤتلقا

َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك ََي التراث الديني القرآني المتمثل في قوله تعالى: وظف الشاعر في النسق اللغوي المتناص  
َها َوَأُهشُّ ِِبَا َعَلى َغَنِمي َوِلَ ِفيَها َمآِرُب ُأْخَرى )71ُموَسى ) ُأ َعَلي ْ ٌة ( فَأَْلَقاَها فَِإَذا ِهَي َحيَّ 71( قَاَل أَْلِقَها ََي ُموَسى )71( َقاَل ِهَي َعَصاَي أَتَ وَكَّ

َل َمْن أَْلَقى )(، وقوله تعالى: 02-07)طه:  َتْسَعى ا َأْن َنُكوَن أَوَّ ا َأْن تُ ْلِقَي َوِإمَّ ُهْم 56قَاُلوا ََي ُموَسى ِإمَّ ( قَاَل َبْل أَْلُقوا فَِإَذا ِحَباُُلُْم َوِعِصي ُّ
المتناص الديني بنية النص قداسة داللية لها آثارها على  (، يمنح النسق22-22طه: )ُُيَيَُّل إِلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم أَن ََّها َتْسَعى

نفسية المتلقين؛ ألن العاطفة الدينية لها تأثيراتها العميقة في نفسية اآلخرين، ويالحظ أن نصوص أدب المعتقالت تستند 
لديني واألخالقي ا ذلك يرتبط بمعتقدات أهل المعتقالت وتأديتهم واجبهم ن  لمتناصات التراث الديني أكثر من غيرها؛ أل

                                                           
 .770ديوان المتنبي، صالمتنبي،  )1)
 .001، صالنص والسياق -انفتاح النص الروائييقطين،  (2)
 .70ديوان الضوء واألثر، صعصافرة،  (3)
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س الثوري الوعي الوطني والح ي  النابع من عمق انتمائهم لهويتهم القومية والتاريخية، في ظل نقد األوضاع السائدة وك  
 ر عن  رأي السواد األعظم من الشعب الفلسطيني، بضرورة كنس المحتل وأعوانه من الظلمة المتجبرين.الذي يعب  
ى في النصوص األدبية عند المعتقلين يهدد النسق اللساني المقيد الذي يلتزم إن االنفتاح على النصوص األخر  

بالمعايير اللغوية؛ ألن ذلك أتاح "االنتقال من الشيفرة اللسانية إلى السيميوطيقية أو اإليدلوجية بوجه عام، وذلك عن 
رتبط بحالة الرفض والتمرد ، كل ذلك ي(1)طريق رفض االنغالق، باعتبار النص يشتغل منفتحًا على نصوص سابقة"

التي يحياها المعتقل داخل السجون، وما تهفو إليه الذات الشاعرة من توصيل رسائلها وتبليغ مقاصدها من قلب المحن 
واالبتالءات في الفضاء المغلق، بمعنى تثوير المشاعر وتنوير العقل؛ لتحقيق الحلم بالحرية واالستقالل من جبروت 

مبدع الشاعرة الداللة النصية للنسق  المتناص "انطالقًا من خلفية نصية تم تشكيل من خالل المحتل، وتنتج ذات ال
التفاعل مع نصوص سابقة وفي مراحل متعددة، هذه الخلفية يمكننا تمثيلها بالنص القابع في دواخل كل واحد منا، وهو 

أو  سطح النص من خالل رغبة الكاتبعند البعض ثابت، وعند آخرين متحول، لكن هذه الخلفية النصية تطفو على 
، التي تنبع (2)فها لسعيه إلى إنتاج الداللة"عدمها، لكنها تطفو، وتتجلى على شكل بنيات نصية يستوعبها النص، ويوظ  

 : (3)من نفسية المبدع ورؤيته داخل المعتقالت الصهيونية، فيقول الشاعر
ـــــــــمـــــــــر   ـــــــــوم ي ـــــــــمـــــــــر   ي ـــــــــ   وال ي  مـــــــــاكـــــــــأن

 
 
 

 تــعــلــمهــو صــــــــــــــفــحـــــــة بــيضــــــــــــــــــــاء دون  
 
 

 هيـــــــــوم مـــــــــبـــــــــطـــــــــئـــــــــًا وكـــــــــأنـــــــــ   ويـــــــــمـــــــــر  
 
 
 

 ميــمشــــــــــــــي الــهــويــنـــــــا فــوق جســــــــــــــر جــهــنــ   
 
 

تلك الحالة الالمنطقية المتمردة التي يعبر عنها الشاعر توحي بالتمرد والثورة، وحال المعتقلين في السجون  
 : (4)ي قول األعشىف )تمشي الهوينا(، المتمثل الصهيونية وعذاباتهم وقسوة آالمهم، فوظف الشاعر التناص الشعري بقوله

هـــــــا  غــر اُء فــرعـــــــاُء مصــــــــــــــقــول  عــوارِّضــــــــــــــُ
 
 
 

لُ   ينا كما يمشــــــــــي الوجى الوجِّ  تمشـــــــــي الُهو 
 
 

إن ثقل حياة المعتقلين وغنجها وداللها القاسي ينذر بوحشة الحياة وثقلها، فجاء التناص في صورة نصية ذات  
قيقة بداع وحياة المعتقلين، فأنتجت لغة العاطفة الر أنساق لغوية متمردة، تشير إلى داللة سيميائية تتعلق بظروف اإل

أنساق لغوية سيميائية تحمل السخرية واالستهزاء من ثقل األيام والشكوى من الزمان؛ ليتسامى أهل المعتقالت بعزيمتهم 
 العالية على واقعهم المرير.

قلة والم، فتجد النفس المعتر المعتقلون عن ذواتهم المسحوقة من خالل فتح حوارات نصية متعددة العويعب   
ضالتها في االتصال بسيرورتها الثقافية وخلفيتها األيدلوجية، فيكتشف المعتقل كوامن ذاته ويرعها من خالل ترجمتها 
ونقلها والتعبير عنها على شكل نصوص، ترتبط بالنسق اللساني وعالماته السيميائية وما تحمله من دالالت ومعاٍن 

ل في ثناياها، فيمثل النص كل "ما ينصاع للقراءة عبر خاصية الجمع بين مختلف طبقات الداللية يودعها المبدع المعتق

                                                           
  .17، صالنص والسياق -انفتاح النص الروائييقطين،  )1)
 .74، صالنص والسياق -انفتاح النص الروائييقطين،  (2)
 . 22ديوان الضوء واألثر، صعصافرة،  )3)
 .2ديوان األعشى، صاألعشى،  (4)
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الحاضرة هنا داخل اللسان والعاملة على تحريك ذاكرته التاريخية، وهذا يعني أنه ممارسة مركبة يلزم اإلمساك بحروفها 
 اللسان، وبهذا المقدار فقط، يكون لعلم النصعبر نظرية للفعل الدال الخصوصي الذي يمارس لعبه داخلها بواسطة 

، إن التفاعالت والحوارات في بنية النص سواء بين األنساق أو النصوص المتناصة، (1)عالقة ما مع الوصف اللساني"
يسهم في فاعلية إنتاج المعنى وتوليد الداللة في نصوص المعتقلين، وينقل معاناتهم ويجسد آمالهم وأحالمهم، بطريقة 

ق من ربقة والبنية الحالمة التي تنعت واعية تشكل الواقع والتاريخ والمتخيل برؤيتها المبدعة من داخل الفضاء المغلق،
 الواقع وترتبط بالماضي المتمثل في التراث وما إليه، والمستقبل وما فيه من تطلعات للحرية واالستقالل. 

إن فعل القراءة وطبيعة التلقي للنسق اللغوي في النصوص األدبية عند المعتقلين، أسهمت في فاعلية النسق  
أويل الداللة المقصودة والُمراد تبليغها، فتمثل جمالية التلقي وقارئ النص أهمية مركزية "للقيام بت لتوليد ؛في البنية النصية

النص األدبي، أسندت إليه اكتشاف المعنى المتجدد عبر التاريخ، كما أن دور القراءة هو اكتشاف البنيات الشعرية في 
المبدع الذي يبني أنساقه اللغوية بطريقة تضمن تفاعل  ، ويساعد على ذلك(2)النص وتحقيق استجابة لها في آن واحد"

المتلقي في تأويله للنص، واستكشاف معانيه من خالل طبيعة األنساق وسياقاتها وتآلفها مع البنية اللسانية للنص، 
 : (3)يقولفوشحن الدوال السيميائية بالتعبيرات الوجدانية المؤثرة، يصور الشاعر ظلم الطغاة من المستوطنين الصهاينة؛ 

 عهاتراه هوى بمنشار يقط  
 قهايمز  

 لها جذورًا في صخور المجد عامرةً  ألن  
 ورأسًا دام مرفوعاً 

 ولم يركع!؟
 نعم..
 فانهض

يالحظ أن نسق عالمة التأثر واالستفهام من عالمات الترقيم، وظفها المبدع كمرتكزات تأويلية لها دوالها  
التفاعل مع النص وا عادة خلقه من جديد، من أجل الوصول إلى المعاني والدالالت السيميائية التي تدعو المتلقي إلى 

التي يهدف النص إلى إيصالها، فالنسق اللغوي حتى على مستوى العالمات الواردة في متن النص لها دالالته السيميائية 
تنشيط النص  عاًل أساسيًا فيالتي تستجلي معالم النص وتضمن حويته في نفوس جمهور المتلقين، و"يكون القارئ فا

، بمعنى أن النص يتعدى طبيعة الحالة اإلبداعية وتاريخها إلى (4)ل يحاء بدالالت جديدة ومتغيرة عبر تاريخ تأويله"
فضاءات رحبة مترامية على فترات زمنية، تسهم العالمة السيميائية في تحديد العالقات بين اإلرادة والواجب، وبين 

 ترتبط بدوال الخطاب وطبيعة بناء نصوصه.  (5)"داخل أنساق فلسفية ومعرفية"الحاجة والرغبة، 
                                                           

 .04كريستيفا، علم النص، ص )1)
 .072مفاهيم الشعرية، صناظم،  )2)
 . 01ديوان الضوء واألثر، صعصافرة،  (3)
 .074مفاهيم الشعرية، صناظم،  )4(
 .  00سيمياء األهواء من حاالت األشياء إلى حاالت النفس، صفونتاني،  )5)
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كون )نعم..(، وأتبعها بلفظة )فانهض( اإلنشائية الطلبية؛ "لت ف الشاعر أيضًا الفراغات التأويلية في قولهووظ   
يها الشاعر طيع أن يتحدث فعملية الفهم أبعاد منفتحة تحوي في طياتها الكثير من المعاني والدالالت التي قد ال يست

، بمعنى أن المبدع المعتقل يوصل رسالة إيجابية حول صمود اإلنسان الفلسطيني أمام آلة القتل (1)من خالل نصه"
 والسحق والتدمير التي تقوم بها ُغالة المستوطنين، فتوظيف عالمة الحذف التأويلي يضمن تفاعل المتلقي، وينتج "تفاعاًل 

، مما يضمن تبليغ رسائل النص، (2)بين معطيات النص والخطاطة الذهنية للمتلقي بما فيها رغباته وردود أفعاله" ادينامي  
هممهم، فعامل تثقيف المتلقي من خالل تنظيم النص يسهم في تحديد "األنساق ن والتأثير في تحركات الجمهور وشح

حة كافية للفهم والتأويل، مما يضمن تدعيم أصول شعرية ، ويعطي مسا(3)السيميائية حتى تصبح قادرة على الداللة"
 األنساق ورفع درجة مقصديتها. 

إن استقراء النسق اللغوي ودالالته تنبع من التجربة األدبية للمعتقلين داخل السجون، فيتضمن النص المنجز  
 اذاتي   اعملية الفهم ممكنة، وجانبً  يشير إلى اللغة، وهو المشترك الذي يجعل اموضوعي   امن داخل الفضاء المغلق" جانبً 

يشير إلى فكر المؤلف، ويتجلى في استخدامه الخاص للغة، وهذان الجانبان يشيران إلى تجربة المؤلف الذي يسعى 
، فعندما تتآلف اللغة مع مقاصد النفس وتطلعاتها ورؤيتها (4)بغية فهم المؤلف أو فهم تجربته" ؛القارئ إلى إعادة بنائها

عند المبدع ينقل ذلك إلى المتلقي صورة شعرية متفاعلة، وفيها مقصدية عالية تستجلي معالم اإلبداع وسياقاته، للواقع 
وتوصل رسائل النص ومكونات نسقياته ومشكالت سيميائياته بطريقة حيوية، تنعكس على إعادة بناء النص المنجز 

 والموضوعي لنصوص أدب المعتقالت وما يتعلق به وفهمه من جديد لدى المتلقي، وهذا يضمن فاعلية الصدق الفني
من موضوعات وأحوال، مما يبرز في "الخطاب المقصدية التبليغية بمنحى داللي متصاعد يبلغ رسائل المعتقلين، وينقل 

 . (5)جزءًا من معاناتهم للعالم اإلنساني الحر"
تشكل من طينيين من بنية لسانية يينطلق النسق اللغوي في خطاب النصوص الشعرية عند المعتقلين الفلس 

ا له ترميزاته الداللية التي تنقل النسق من طبيعته اللغوية إلى دالالته السيميائية التي تشير إليه اشعري   اجوهرها خطابً 
 ترميزات العالمات اللغوية المستخدمة في بناء النص وتشكيل الخطاب؛ ألن السيمياء طريقة إنتاج المعاني عند المبدع

لى إًة ضافإ، وتكمن فاعلية النسق اللغوي في خصوصيته كبنية لها مكوناتها (6)"والطريقة التي يستهلك بها هذه المعاني"
تآلفه مع بنية النص ومستويات كتابته وظروف إبداعه داخل الفضاء المغلق في السجون الصهيونية، مع ما يفرزه سياق 

ة، تحمل في طياتها شيفرات داللية يجنح أهل المعتقالت إلى توظيفها من اإلبداع من إنتاجات داللية لغوية وغير لغوي
أجل ترجمة مشاعرهم ونقل رؤيتهم المبنية على التثوير والتنوير، باإلضافة إلى البنية الحالمة التي تدعم إنتاج دالالت 

ي سبيل التمرد ات التعمية والتمويه فالحرية واالستقالل والعدل والخير ومحوريتها في العالمات اللغوية التي تركن إلى آلي
                                                           

 .074مفاهيم الشعرية، صناظم،  (1)
 .071وجماليات دالالتها في ديوان غزة ريحانة القلب للشاعر محمود مفلح، صاللغة الشاعرة دراوشة،  (2)
 .021الدالالت المفتوحة مقاربة سيميائية في فلسفة العالمة، صيوسف،  (3)
 .00إشكاليات القراءة، وآليات التأويل، صأبو زيد،  (4)
نتاجية دالالتها في شعر المعتدراوشة،  (5)  .022قالت، صمضامين لغة الخطاب الثوري وا 
 . 02معجم السيميائيات، صحمر، األ )6)
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على واقع اإلبداع؛ ألن الكلمة تنتهك في المعتقالت الصهيونية وُتصادر مقدراتها وأدواتها، إن المشاعر والهوى يسهم"في 
حباطاته إلى قوة" لم ، في واحات األ(1)التنظيم الذاتي الذي يحفز الفرد على استعادة توازنه في الحياة وتحويل إخفاقاته وا 

والعذابات داخل المعتقالت، فينطلق النسق اللغوي في نصوص أدب المعتقالت من فعل الكتابة ووالدته التي تتمخض 
عن الحالة اإلبداعية، فيعتمد على بنية الصوت والمقاطع المشحونة بالدالالت الثورية، باإلضافة إلى طبيعة البنية 

ل ت المعبرة، باإلضافة إلى بنية النص بين االسم والفعل والتشكيالموسيقية في النص الشعري وارتكازه على األصوا
بينهما في استخدام الوصف المشتق، مما يدعم بنية النسق اللغوي ويسهم في التعبير عن الداللة المطلوبة في واقع 

داخل أبنية نصوص  ااإلبداع ورسائله، وسبك أهل المعتقالت النسق التركيبي وصواًل إلى بينة الجملة والتنويع في توظيفه
لغوي بين النسق ال يالمعتقالت بما يحدد داللة اإلبداع ومعاني عالماته السيميائية في جمل النصوص، وتنبعث معان

بنية النص اللساني وبين العالمات السيميائية للنص وترميزاتها، مما يجعل النص في أدب المعتقالت ينطلق من بؤر 
تنتج مدلوالته، كل ما سبق يزيد من فاعلية اإلبداع في نصوص المعتقلين، ويزيد داللية مركزية تشكل جوهر النص و 

 من إعادة خلق النص وتشكليه من جديد مما يضمن حيوية رسائله ومقاصده عند جمهور المتلقين. 
 

 النتائج والتوصيات
 ل هذا البحث لمجموعة من النتائج والتوصيات، وذلك على النحو اآلتي: توص   

 النتائج.  -أولا 
غير  ة في الخطاب الشعري عند المعتقلين، وترمز إلى دالالتاللساني   مع بنية النص   سق اللغوي  تتفاعل مكونات الن   -

 والمدلول.  ال  ة بين الد  تكشف عنها المرتكزات السيميائي   ،لغوية ينتجها النسق وسياقاته الموحية
ثم بنيته وتركيبه  ،األولي   من خالل التشكيل الصوتي   سق اللغوي  الن  في  ة الطبيعة اللسانية وسيمياء النص  إيحائي   -

ية تسهم في تأويل المعنى واستقراء داللة المقاصد من بن ؛ومتالزماته لنص  ا سياقفيه ضمن  تورد تيوأسلوبه ال
 .النص  

ة في بينة رات داللي  وحملها لشيف ة وغيرها بتآلفها مع ظروف اإلبداع في المعتقالت،ة العالمات اللغوي  ل سيميائي  تتشك   -
 المنجز؛ إليصال الرسائل وتبليغ المقاصد عند المعتقلين الفلسطينيين.  النص  

ة، الصهيوني   تحملها الذات الشاعرة في المعتقالت ،ة خالدةة بمشاعر إنساني  وتي  ة بتشكيالتها الص  توحي األنساق اللغوي   -
ة وسيميائي   ةة أضافت هاالت داللي  ها معادالت موضوعي  قسوة العذابات، وكل  وق والحنين و ر عن األلم واألمل والش  فتعب  

 المنجز في المعتقالت.  األدبي   على النص  
ة متنوعة وي  ة حالمة ذات فضاءات معنة عند المعتقلين بنية نصي ِّ صوص الشعري  ة في خطاب الن  تحمل األنساق اللغوي   -

 الم وأعوانه. الظ   جبروت المحتل  ة واالستقالل واالنعتاق من ق بالحري  تتعل  

                                                           
 . 20بحث في الوجود السيميائي المتجانس،، ص سيميائية السردالداهي،  (1)
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األمل واأللم، وحملت  درت بنية الفعل على تجد  ة عند المعتقلين، فعب  في نصوص الشعري   سق اللغوي  عت بنية الن  تنو   -
بات على قهر، والث  حق والبات أمام آلة القتل والس  مود والث  ة الص  ن استمراري  ة تبي  بينة االسم ومشتقاته دوال سيميائي  

 ة. ة والتاريخي  ة والقومي  ة الوطني  نات الهوي  ادئ ومكو  المب
 امتماسكً  اي  نص   ل تفاعاًل ا يشك  ، مم  ة للنص  ي  ة مع البنية الكل  وعالماته ودواله السيميائي   التركيبي   سق اللغوي  يتآلف الن   -

 في شبكاته العالئقية ومدلوالت عالماته وترميزاتها.  اومنسجمً 
نتاجي  ر بظروف اإلبدة وحقولها التي تتأث  لها دالالتها المعجمي   عالمات في بنية النص   يحمل النسق اللغوي   - ات اع وا 

يحاءات األساليب والصور التي تسهم في تبليغ مقاصد الدوال السيميائي    ياق النص  ة وترميزاتها ضمن سمعانيه وا 
 عند المعتقلين.  األدبي  

جراء حوارات نصي   مع النصوص األخرى، سق اللغوي  انفتاح الن    - ة ة ثقافي  لفي  ة التي ترتبط بخة مع الُبنى اللساني  وا 
 ة عند المعتقلين الفلسطينين. وأيدلوجي  

 
 التوصيات.  -انياا ث
   ناته من خالل علم اللسانيات والسيمياء. صوص ومكو  ركيز على دراسة بنية الن  الت 
   عند  دبي  نصوص الخطاب األوترميزات عالماتها في  ومستوياتها ة لألنساق اللغويةف على الداللة النصي ِّ التعر

 كوينه من جديد. وا عادة ت ،، وتفعيل رسالة النص  ىة التي تسهم في تأويل المعن، والمتصاحبات السياقي  المعتقلين
   ة عند المعتقلين الفلسطينيين. صوص األدبي  اللة وتفاعالتها في الن  دراسة مشك ِّالت الد 
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 الملّخص

، معتمرررررردا عنررررررص المررررررنيّ الي ررررررتّي التسحنينررررررّي، فرررررري تقنّيررررررات السرررررررد فرررررري سرررررريرا هرررررررا الدراسررررررة نظرررررررت
ت ررررررر ا مرررررر   ررررررا    إسحسررررررا  عّّررررررا  الراتّيررررررة )غربررررررة الراعرررررري(، ياررررررد تتررررررّي  َّ  الم ّلرررررر  نررررررّي  هرررررررا التقنّيررررررات تنييع 

متمّيرررري ا ياررررر، القررررار ، ي نقرررر  ثقافتررررع العنمّيررررة الياسررررعةل فلمرررر  ترررري  التقنيدّيررررة منيررررا يالسحديثررررةل ليلعرررر  سررررردا 
 إليع التلربة عنص َتّم يلع.

يالتررررررردّري اليمنرررررررّي، يتسحرررررررّي  ال رررررررمير  ،التقسررررررريم عنرررررررص عنيانررررررراتيارررررررد تمّثنرررررررت هررررررررا التقنّيرررررررات فررررررري  
السرررررررردّ،، يالي ررررررر ، يالتنررررررراّا، يالسرررررررترلا ، يالسرررررررتّاا، يالسحررررررريار، يالسحرررررررر ، يالتت ررررررري ، يالمتالررررررر ا، 

  دتّية األ ر..   يسييلة الناة، يتيظي  األلنا  األ

 .السيرا الراتّية ،غربة الراعي، السرد، تقنّيات  الكلمات المفتاحّية

Abstract 

This study, which relied on the descriptive-analytical approach, looked into the narrative 

techniques of autobiography of Ihsan Abbas: (The Shepherd's Weird). The study 

concluded that the author varied these techniques drawn from the repository of his own 

scientific culture combining the traditional with the modern in a bid to make his 

autobiography distinct in such a fashion that would entice the reader and fully convey the 

experience to him. These techniques were represented in division into titles, chronological 

hierarchy, transformation of the narrative pronoun, description, intertextuality, retrieval, 

anticipation, dialogue, omission, detailing, surprise, ease of language as well as the 

employment of other literary genres. 

Key Words: techniques, narration, The Shepherd's Weird, autobiography 
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 المقّدمة

 السحمد هلل الر، رف  َيلي العنم درلات، يعنص رسيلنا َف   السالم يال نيات. َّما ّعد 

فرررراّ  الاايررررة األيلررررص الترررري تسحّققيررررا السرررريرا الراتّيررررة ت تيرررر ل العرررر   عرررر   اهرررر   اتتيررررا، يرلرررر  تنقرررر  التلربررررة 
سحيرررراا  ل فيرررررا اللررررن  األدتررررّي متررررنّت   نرررر  لن اترررر ، يترررري  اررررا  اآل ررررر  ، يدعرررريتيم إلررررص الم ررررار ة فييرررراإلررررص 

 .(1)ة إلص سحّد  تيرالتّنيّ القّا التر ة إلتراي ادرا   ما يتي لديرا ّ   تستعاد يتقَر، 

ي لرررر  يمررر  اررردرا القرررّا َ  يسحسررر  ال اتررر  ا تيرررار التقنّيرررات التررري يتنررري تيرررا سرررردال لمرررا ليرررا مررر  َثرررر فررر
 .المتنّقي، يترغيّع في المسريد

، هادف ررررررا إلررررررص الراتّيررررررة (2)سرررررريرا إسحسررررررا  عّّررررررا فرررررري  ، ّمنيلررررررع الي ررررررتّي التسحنينررررررّي،يهرررررررا الّسحرررررر  ينظررررررر
 اإللاّة ع  الس الي  

 ما التقنّيات التي است دميا عّّا  في سيرتع؟ 

 م  ناسحية َ ر.؟ ، م  ناسحية، يفي المتنّقي،ما األثر الر، سحّققتع هرا التقنّيات في السيرا  

َم رررر  لمعررررع مررررا  منيررررالمعررررتل  ياررررد سرررراندتني فرررري  تاّررررة هرررررا الّسحرررر  دراسررررات سرررراّقة فرررري سرررريرا عّّررررا ،
  يهرا الدراسات ،م  مالسحظات

 (ل ترررررام سرررررنما ، يارررررد نظررررررت هررررررا الدراسرررررة فررررري العالاررررررة غربرررررة الراعررررري يالتار ّرررررة التنسررررر ينّية )
     .(3)في سيرا عّّا  تي  الترد ياللماعة، يالعالاة تي  األد  يالتار خ،

                                                           
       .111-99ا ،1991 ،تيريت ،دار  ادر ،1، طفّ  السيرا إسحسا ،، عّّا  (1)
(. تنّقررررررص تعنيمررررررع التترررررردادّي يالثررررررانيّ، فرررررري مرررررردار  1991فنسرررررر ينّي. يلررررررد فرررررري ار ررررررة )عرررررري  غرررررريا ( القر ّررررررة مرررررر  سحيتررررررا، عررررررام )َديرررررر  ينااررررررد  (2)

فنسرررر ي ، ثررررّم َ مرررر  دراسرررررتع اللامعّيررررة فرررري م رررررر، ياررررد التسحرررر  ّقسرررررم الناررررة العربّيررررةل فنررررا   ررررريادا الررررد تيراا. عمرررر  فررررري العديررررد مرررر  اللامعرررررات 
(. 9112سحتّرررررص تلررررريّفي فررررري عّمرررررا ، عرررررام )، يارررررد ظرررررّ  سررررراعي ا إلرررررص العنرررررم يالمعرفرررررة القّيمرررررة بّيرررررة ّ ثيرررررر مررررر  ال تررررر العربّيرررررة، يارررررد مرررررّد الم تّرررررة العر 

 ،9112 ،12  ،لامعرررررررررة القرررررررررد  المتتيسحرررررررررة ل ّسحرررررررررا  يالدراسرررررررررات. ملّنرررررررررة غربرررررررررة الراعررررررررري يالتار ّرررررررررة التنسررررررررر ينّية . ترررررررررام، سرررررررررنما انظرررررررررر  
 .223ا

سحررررري  "ر، تر رررررع إسحسررررا  عّّررررا  اررررري  النااررررد التنسررررر ينّي عرررراد  األسررررر ة فرررري هررررررا العررررالم  يلعررررّ  مرررر   يرررررر مررررا يع ررررر  عظمررررة اإلر  العنمرررررّي الرررر
قيرررررا ست ررررريد ّمرررررا ارررررام ّرررررع. يسحررررري  تررررردر  ة التررررري سحقّ يرررررات ال تررررر  األندلسررررريّ تلرررررد نتسررررر  تعررررريد إلرررررص  تّرررررع، يسحررررري  تقرررررَر َمّ  تررررردر  األد  األندلسررررريّ 

السحرررردي  فسررررتعتمد عنررررص  عنررررد العررررر  تعتمررررد عنررررص  تاّررررع الررررر، َنترررر  ع ررررر سررررنيات فرررري ت ليتررررع. يسحرررري  ترررردر  األد  العربرررريّ  تررررار خ النقررررد األدترررريّ 
 عررررر  فررررر ّ  انظر  ررررر السرررررّيا . يسحررررري  تر رررررد َ  تقرررررَر  تاّ رررررا  التّيررررراتي يبررررردر  رررررا ر االمعا رررررر، يعنرررررص  تاتيرررررع عررررر  عترررررد اليّهررررر ال رررررعر العربررررريّ    تاّرررررع

ة يالت تيرررررر ، السحرررررردي  ترررررري  النظرّ رررررر يتتيررررررد منيمررررررا. يسحرررررري  ترررررردر  منرررررراهّ النقررررررد األدترررررريّ  ،ة، فسررررررتقَر مررررررا  ترررررر ّيررررررالسرررررريرا الرات َي عرررررر  فرررررر ّ  ال رررررعر
ررررر ررررر ا،فسرررررتلدا ملترلم  ا". انظرررررر  لّيررررر ايملرالع   -، الثالثرررررا 9111األسررررر ة، عررررراد ، ظررررراهرا إسحسرررررا  عّّرررررا  ير رررررر. مسحّمرررررد القيسررررري، لر ررررردا األّيرررررام، د 

      .  92، ا2/ 2
   .251. االراعي يالتار ّة التنس ينّيةغربة  . تام، سنما  (3)
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ياررررد ياتررررت هرررررا الدراسررررة عنررررص لناديررررة دّررررالي،،  )التنيررررة السررررردّية فرررري [غربررررة الراعرررري  إلسحسررررا  عّّررررا ( -
المرررراّدا السح ادّيررررة فرررري سرررريرا عّّررررا ، ميتّمررررة ّررررالراي، تي ررررتع األداا الترررري ترررردر  العررررالم الق  ررررّي ّ ررررّ  ليدّياتررررع، 

َهّم التنص السردّية، يالتقنّيات  .(1)السحداثّية في السيرا يمّ نعة عنص 

ياررررد عنيررررت هرررررا الدراسررررة تتتّّرررر  نمررررّي    ررررّية  )تسحررررّيلت ال   ررررّية فرررري [غربررررة الراعرررري ل نيرررر  ال رررريخ، -
 .(2)م   ال  ربط ال اّا ّالعامّ عّّا  يتاّيرها في سيرتع، 

رررررا( لناديرررررة دّررررررالي  - ،، )تيظيررررر  ال رررررمادر فررررري السرررررريرا الراتّيرررررة، [غربرررررة الراعررررري  إلسحسررررررا  عّّرررررا  َنميرل 
فرررري ديرهررررا فرررري ، ياررررد نظرررررت هرررررا الدراسررررة فرررري دير ال ررررمادر فرررري فررررّ  السرررريرا الراتّيررررة، ّررررالنظر إتررررراهيم يعنرررريّ 

 .(3)سيرا عّّا 

 ّ ّنيا هرا  يت تن  دراستي

يالتت رررررري ، ، التقسرررررريم عنررررررص عنيانررررررات الترررررري لررررررم تدرسرررررريا الدراسررررررات السرررررراّقة، يهرررررري  تقنّيرررررراتالدرسررررررت  -
 األدتّية األ ر..، يتيظي  األلنا  يالمتال ا

 َ افت ما است اعت إ افتع م  مالسحظات لديدا، عند دراسة  ّ  تقنّية. -

 تّينت مد. التيام عّّا  ّتّنّية السيرا التي دعا إلييا في  تاّع )فّ  السيرا(. -

 يهرا ال تالفات اد سّيغت لي  تاّة هرا الدراسة.

سررررريرا عّّرررررا ، ل ّننررررري ياترررررتل عنرررررص َظيرررررر هررررررا ل َّدعررررري َّننررررري ياترررررتل عنرررررص  رررررّ  تقنّيرررررات السررررررد فررررري ي 
 التقنّيات، َي ثرها ت ثير ا في السيرا، َي ثرها تدايل  في  ت  السرد.

يالاايررررررة مرررررر  دراسررررررة هرررررررا التقنّيررررررات ال  رررررر ل عرررررر  َثرهررررررا فرررررري تسحي رررررر  السرررررريرا مرررررر  ملررررررّرد ملميعررررررة مرررررر  
 األ ّار إلص عم  َدتّي راٍا. 

 

 

 

                                                           
      . ا ،1911/ 1911 ،الليادر ،يهرا لامعة  ،التنية السردّية في )غربة الراعي( إلسحسا  عّّا  ،نادية، دّالي،  (1)
         .  21ا ،1999 /ييليي ،19  ،نيي. . ملّنة تسحّيلت ال   ّية في )غربة الراعي( . ني ، ال يخ (2)
ررررررا (.ناديررررررة( ي)إتررررررراهيم، عنرررررريّ ، )دّررررررالي،  (3)  ،مقاليرررررردملّنررررررة  .تيظيرررررر  ال ررررررمادر فرررررري السرررررريرا الراتّيررررررة، )غربررررررة الراعرررررري( إلسحسررررررا  عّّررررررا  َنميرل 
        .  122ا ،9111 /ديسمتر ،11 
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 الذاتّيةمفهوم التقنّية، والسرد، والسيرة 

 ،عنمررررريّ  ّسحررررر  َي ،عمررررر  إنلررررراي فررررري ةّيرررررفنّ  َي َسرررررني ، )ِتْقررررر (، يمعناهرررررا  مررررر   رررررناعيّ  التقنّيرررررة  م ررررردر
 .(1)ف ّ  َي ،ّمينة ت تّا  التي يال راد  ،ياألسالي  ،اليساد  لمنة َي لرل  ينسحي

تنرررر  األسررررالي  الترررري عررررّي  عنييررررا إسحسررررا  عّّررررا ل إل ررررراي سرررريرتع )غربررررة ييق ررررد تيررررا فرررري هرررررا الّسحرررر   
 الر، ير دا، سيا  َ انت هرا األسالي  لايّية، َم غير لايّية.التّنّي الراعي( عنص اليلع 

ررررا ّعرررر ٍ  َثررررر فرررري مّتسررررق ا ّع ررررع ّررررع يلرررر تص  رررري ٍ  إلررررص  رررري ٍ  َّمررررا السرررررد، فيرررري فرررري الناررررة  تقدمررررة ، (2)متتاّع 
 يّت رررر   ثيرررررا َ رررريا  ترررريالي عنررررص يررررد ّ  يهرررري منقررررا ، مّ رررررد َ رررر  يالرررردا  يالرررررا ، "السرررري ،يعنررررد اترررر  فررررار   

 .(3)تّع " ّع يا

، سرررررريا  َ ررررررا  رلرررررر  مرررررر   ررررررميم   اررررررّا سحررررررد ، َي َسحرررررردا ل َي  تررررررر، َي َ ّررررررارفرررررري ال رررررر ال هرررررري ي 
 .(4)السحقيقة، َم م  اتت ار ال يا 

رررررا ّالدراسرررررة األدتّيرررررة، َّنرررررع "فعررررر  يقررررريم ّرررررع الرررررراي، الرررررر، يلنرررررتّ القّ رررررة، يهررررري   يمرررر  تعر تاترررررع األ ثرررررر ارتّا  
فعرررررر  سحقيقررررررّي َي  يررررررالّي ثمرتررررررع ال  ررررررا . يي ررررررم  السرررررررد، عنررررررص سررررررتي  التيّسرررررر ، ملمرررررر  الظررررررري  الم انّيررررررة 

ل فالسررررررد عمنّيررررة إنتررررراي يمّثررررر  فييررررا الرررررراي، دير المنرررررتّ، يالمرررررريّ، ياليمنّيررررةل اليااعّيرررررة يال يالّيرررررة الترررري تسحررررريط ّرررررع
    .(5)يال  ا  دير السنعة المنتلة"لع دير المستين ، 

ّمرررررا السررررريرا الراتّيرررررة التررررري ينتمررررري إلييرررررا  ترررررا  )غربرررررة الراعررررري(، في رررررع  الي ررررري  إلرررررص تعر ررررر  لرررررام   َي
مرررررران  ليررررررا، يسررررررت  رلرررررر  ي مرررررر  فرررررري مرينررررررة هرررررررا اللررررررن  األدتررررررّي، ي ررررررع  السحررررررديد التا ررررررنة تينررررررع يبرررررري  

 .(6)األلنا  األدتّية األ ر. 

 يقررررريم َدتررررريّ  عمررررر "ص ّعررررر  تعر تاتيرررررا المر رررررية، يمررررر  هررررررا التعر ترررررات َّنيرررررا  إّل َّننرررررا يم ررررر  َ  نقررررر  عنررررر
ررررررا مّا ررررررر ا ي ررررررت ا ريراّال رررررر ي ت ررررررّم  سحياتررررررع، ةاّ رررررر ّسرررررررد م ّلتررررررع فيررررررع  ،ةالتار  ّيرررررر السحررررررياد  لررررررّع  يدايق 

 .(7)"يراالس  اسح  فييا عاش التي التترا في السحياا يمالم 

                                                           
     .(ت ا  ) ،9112 ،القاهرا ،عالم ال ت  ،1ط، معلم الناة العربّية المعا را ،عمر، َسحمد م تار، يآ ري  انظر   (1)
 ،العتيرررررد،ّ  يمسحّمرررررد ا اليّهرررر عترررررد َمرررري   ال ّعرررررة اعتنررررص تت رررررسحي  ،لسررررا  العرررررر  ه(،111)   اتررررر  منظررررير، َتررررري الت رررر  لمرررررا  الررررردي انظررررر (2)
          .(  ر د) ،(د. ت) ،تيريت ،دار إسحيا  الترا  العربيّ  ،2ط
         .(  ر د) ،1919 ،(د. م) ،الت ردار  ،عتد السالم هاري   ت   ،معلم مقايي  الناة ه(،295) َسحمد، ات  فار   انظر (3)
 ،1923 ،تيرررررررريت ،م تّرررررررة لتنرررررررا  ،9ط ،معلرررررررم الم ررررررر نسحات العربّيرررررررة فررررررري النارررررررة ياألد  ،)يهّرررررررع، ملرررررررد،( ي)المينرررررررد ،  امررررررر (  انظرررررررر (4)

 .  192ا
       .115ا ،9119 ،تيريت م تّة لتنا ، ،1ط ،معلم م  نسحات نقد الرياية ،ل ي ، ي تيني (5)
   .9، ا9119، الم ّسسة العربّية لندراسات يالن ر، تيريت، 1عتد التّتا ، السيرا الراتّية في األد  العربّي، ط  ا ر، تياني (6)
    .(ر ا ت) ،معلم الناة العربّية المعا را ،عمر، َسحمد م تار، يآ ري  انظر   (7)
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ررررررا َّنيررررررا  نررررررّا سررررررردّ، يتمّيرررررري مررررر  الريايررررررة المريّيررررررة ّ ررررررمير المررررررت ّنم  ّ ّنررررررع ل يقررررررّدم يمررررر  تعر تاتيررررررا َي  
 .(1)مت ي ال  يهمي ا، ت  يعر  األسحدا  السحقيقّية التي ياعت في سحياا ال ات 

سرررررتعادّ، ييعّرفيرررررا فينيررررر  ليلررررري  فررررري  تاّرررررع )السررررريرا الراتّيرررررة  الميثررررراا يالترررررار خ األدترررررّي( ّ ّنيرررررا  "سح ررررري ا
يعنررررررص تررررررار خ نثرررررررّ، يقرررررريم ّررررررع  رررررر ا يااعررررررّي عرررررر  يلرررررريدا ال رررررراّا، عنرررررردما يرّ رررررري عنررررررص سحياتررررررع التردّيررررررة، 

  .(2)   ّيتع، ّ تة  اّ ة"

 في عتبة العنوان: )غربة الراعي(

 .(3)، يا غرا  اللمييرالنّا  تسحديد م مي  ، ليرار لينيتإّ  م  يظاد  العنيا ،  ما ير. 

هررررررراتي  الررررررريظيتتي  عنرررررررد ا تيرررررررار عنررررررريا  سررررررريرتعل فلعررررررر  العنررررررريا  تيعيرررررررع راعرررررررص إسحسرررررررا  عّّرررررررا  ارررررررد ي 
تاّربررررررع فرررررري الررررررّالد تع   ي)الراعرررررري(. َّمررررررا األيلررررررص فرررررر األ رررررراديمّي مرررررر   نمترررررري  ت ترررررريل   ررررررّ  سرررررريرتع  )غربررررررة(

ات، ياررررد عّتررررر عرررر  رلرررر  فرررري نيايررررة سرررريرتع، إر  األ ررررر.  ينررررة سحياتررررع، يمررررا ن رررر  عرررر  هرررررا التاررررّر  مرررر   ررررعّي
، ونحااان ننتاااار فاااي مطاااار الخرطاااوم للمغاااادرة متيااار ا لخسااا ، وكانااات تتااارّدد فاااي خااااطر  كاااان منارنااااارررا   "

، غرباااة"، وكنااات بناااا وموجتاااي نبكاااي فاااي  ااامت، وكاااان ا طفااااا  كلماااات بيااارم التونساااّي:  "وشااابعت، ياااا ررّة
 .(4)"ينشجون 

ّمررررا ال نمررررة األ ررررر.، فررررتع    ، يمررررا تر تررررع هرررررا السحيرررراا فرررري سحياتررررع الر تّيررررة فرررري ار تررررع )عرررري  غرررريا (فلررررر َي
ولاااام تسااااتط  ا نسااااة ، يمرررر  رلرررر  ايلررررع  " ررررر. األّالد الررررنتسررررع مرررر   ررررتات اريّيررررة عتيّيررررة، سحمنيررررا معررررع إلررررص 

اااا، بغّطاااي جالفتاااي بقشااارة رقيقاااة مااان الحياااا ، ومااان الهااادو . لااام  اااا جلف  شااافيقة بن تتقّبلناااي   ّناااي كنااات فاّلح 
لخاااّص بااه، ولاام تكاان لهجتااي الريفّيااة خفيفااة علاا  بكاان بحساان الناااام بدّقااة  فشياا  كااّا شااي  فااي مكانااه ا

 .(5)"مسام  المدينّيين

دللررررة العنرررريا  هرررررال لتتسحررررّي  إلررررص غربررررة يليدّيررررة ت ررررم  ال ررررع  التنسرررر ينّيل فنررررم يسررررت   عّّررررا  يتّتسرررر  
ّنررررص لررررع  فرررري سرررريرتع َ  يت رررر  تلربتررررع ال اّ ررررة عرررر  اليارررراد  العاّمررررة المر رررررا الترررري ياليتيررررا ّررررالدا فنسرررر ي ، َي

َ  ينت رررر ، ينيرررررا  الن ّررررة تسحا رررررا فرررري سحّنررررع يترسحالررررع، يتنررررّي  سحياتررررع ّم رررراعر الغترررررا  الررررر، َ ررررّ  ارررردرا 
لاااام يكااااد يحااااّا شااااهر مااااايو )بّيااااار(   "، فرررري سحديثررررع عرررر  إاامتررررع فرررري القرررراهرايقرررري ، مررررثال   (6)ين رررريّع مرررر  الرررردنيا؟

( حّتااا  تّبااات علااا  وطنناااا )فلساااطين( بعا اااير عاتياااة باااّددت بتلاااه فاااي 8491سااانة )الشاااهر الخاااامس مااان 

                                                           
        .111ا ،معلم م  نسحات نقد الرياية ،ل ي ، ي تيني (1)
    .99ا ،3199 تيريت، المر ي الثقافّي العربّي، ،1ط عمر سحني،  تر، السيرا الراتّية  الميثاا يالتار خ األدتيّ ليلي ، فيني ،  (2)
      .13ا ،9112 ،الليادر ،من يرات ال تال  ،1ط ،عتّات )ليرار لينيت م  النّا إلص المناا( ،عتد السح ّ ، تنعاتد (3)
      .992ا ،9111 ،عّما  ،دار ال ريا  ،1ط ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (4)
        .35ا ،السات  (5)
   .  252ا .غربة الراعي يالتار ّة التنس ينّية . تام، سنما  (6)
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ااان تلااا  فاااي الماااذابل، وكانااات حكوماااة ا نتااادار تاااي التاااي تااادف  الماااا   شاااّت  الناااواحي، وتلااا  مااان بتلاااه مب
(، 8491، وقياااايتي بقّيااااة عااااام )للطاااااّلر الفلسااااطينّيين المرساااالين فااااي بعتااااات، فشوقفاااات دفاااا  مسااااتحّقاتهم

اوبعض العام الت  .(1)"الي وبنا   بمل  قرش 

عل فيقررري   " إّننااااي فااااي ساااابيا يفررري مقّدمررررة السرررريرا نرررّا عّّررررا  عنررررص َّنرررع انررررتيّ الّسررررا ة فررري لاتررررع َيسررررنّي
البساااااطة تجّنباااات،  ّو  مااااّرة، مااااا بلفتااااه ماااان بساااالور قااااا م علاااا  ا يجااااام، وا يمااااا ، والعبااااارة المكتناااامة، 

ا عاااان المسااااتو     رغبااااة فااااي بن ت ااااا تااااذه الشااااعرّ  ذ  الجمالااااة المتعّماااادةوآتاااارت بساااالوب ا سااااردي ا بعيااااد 
 .(2)"السيرة إل  جمهور كبير متنّوع

، يتيمررررع  ال فقررررد لعنررررع  ررررالمت  ّسرررري  ا، سرررريال  يلررررم ي رررر  عّّررررا  ليّّسررررط مررررت  سرررريرتع، ي تررررر  عنيانيررررا معّقررررد 
ي ررررري  إغررررررا  يهررررررا مررررر   ررررر نع َ  ، يتررررر ّل  مررررر   نمتررررري  م رررررسحينتي  ّالررررردللت فيررررريالمثّقررررر  يغيرررررر المثّقررررر ل 

 لنلميير القار .

را  ررررررا  المتنّترررررري اررررررد "تاررررررّر   ل ملسررررررتعِظم ا غيررررررر  نتِسررررررع" قرررررري  ،(3)يا  ا، ّي فرررررراّ   اتتنررررررا اررررررد تاررررررّر  متيا ررررررع 
ا، عنرررررص الررررررغم مررررر  الملرررررد الرررررر، تنارررررع،  يلررررري  َدّ  عنرررررص رلررررر  مررررر  َّنرررررع َيد  عنررررريا  سررررريرتع  رررررتة متيا رررررع 

ياترررررعل فنرررررم يسرررررمِّ سررررريرتع، مرررررثال   غربرررررة العرررررالم، َي )الراعررررري(، دي  غيرهرررررا مررررر  ال رررررتات التررررري ا تسرررررتيا فررررري سح
 .غربة األدي 

َ رررر  إلررررص رلرررر  َّ  )الراعرررري( لتررررى مرررر   رررر نع َ  يع رررر  مررررد. انتمررررا  عّّررررا  إلررررص ار تررررع الترررري تعمرررر  فرررري 
 يسم ا يسم  ّع عنيا  سيرتع.الرعيل فقد لع   تتيا هرا التي ّقيت مسحتيرا في نتسع، في غربتع، 

الت رررررررا الّ رررررررّ ة مرررررر  غيرهررررررال فررررررنسح  نعنررررررم َّ  اإلنسررررررا  ترررررردَ سحياتررررررع اترررررر  ي)الراعرررررري(  نمررررررة َاررررررر  إلررررررص 
ا عنرررررص الرعررررري ياليراعرررررة . إر ل فال اتررررر  ي ا ررررر  فينرررررا مررررر   رررررال  عنيانرررررع تنررررر  الت ررررررا التررررري ال رررررناعة معتمرررررد 

يعرررريد إلررررص يسحمنيررررا  رررر ق مّنررررا، اترررر  َ  ي ا رررر  عقيلنررررا. يال اترررر  يرررررّ رنا ّ نمررررة )الراعرررري( الت رّ ررررة ّرررر ّ  اإلنسررررا  
 رتع، ميما عال في سحياتع.ف 

را نظرنرررررا فررررري العنا رررررر  ال ررررريتّية التررررري يتررررر ّل  منيرررررا عنررررريا  السررررريرا، نلرررررد َّنيرررررا لرررررا ت عنرررررص اليلرررررع  يا 
ررْر/ ت ررر/ تلررْر   / را/ عي.غل

                                                           
      .121ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (1)
        .1-1ا ،السات  (2)
 .       991/ 1ه(، الدييا ،  ر   م  تص ستيتي، دار ال ت  العنمّية، تيريت، د. ت، 253انظر  المتنّتي ) (3)
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 رررررريت ترررررررّددّ،، يت ررررررّي  سحرررررري  ي رررررررا  ررررررر  النسررررررا  لرررررري عرررررردنا إلررررررص عنررررررم األ ررررررياتل ليلرررررردنا َّ  الرررررررا  
 سررررر   ررررريت الررررررا    يَ الن قررررريّ  التررررررّدد مررررر   ررررر   هرررررراي  ،(1)ا، مرررررّرتي  َي ثالث ررررراسحاّفرررررة  السحنررررر   را رررررا لّين رررررا يسرررررير  

 .(2)دللة الت رار يالترّدد

يبنرررررا  عنرررررص هررررررا نسرررررت ي  القررررري   إّ   ررررريت الررررررا  الرررررر، يرد فررررري عنررررريا  السررررريرا ثرررررال  مرررررّرات، يع ررررر  
ا م  غربةل ليد   في َ ر..م  تند إلص تند، تترّددا في الن   ترّدد عّّا     ارل 

يترررررردعم هرررررررا الدللررررررة هاتررررررا  السحر تررررررا  ال ي نتررررررا   األلرررررر  ياليررررررا ، فرررررري المق عرررررري   )را( ي)عرررررري(ل فيمررررررا 
ا م    نع َ  يع   امتداد غربة عّّا .   يتا  يمتّدا  في الن   امتداد 

يفررررري العنرررررريا   رررررررل   رررررريتا  سحنقّيررررررا ، يهمررررررا  الاررررري  يالعرررررري ، يمرررررر   رررررر   األ رررررريات السحنقّيررررررة َ  ترررررردّ ، 
يهرررررررا الدللررررررة ال رررررريتّية ترررررردعم دللررررررة العنرررررريا  الترررررري تع رررررر  َلررررررم  ،(3)متتررررررا ، عنررررررص السحرررررري   مررررررا يررررررر. مسحّمررررررد 

                    الاربة.

 (4)في غالف السيرة

 انرررررت ال تررررر ، يفررررر  اررررري  ليررررررار لينيرررررت، تاّنررررر  فررررري الع رررررر ال السررررري ّي ّاللنرررررد، يمرررررياّد َ رررررر.، يلرررررم 
لي  رررررررر هررررررررا الارررررررال  اآل ل فررررررري يمررررررر  ال ّاعرررررررة  إّل فررررررري القرررررررر  التاسررررررر  ع ررررررررل الارررررررال  الم تررررررري يلعرررررررر  

، يتتمّثرررر  هرررررا اآلفرررراا فرررري الرسرررريم، َي ال ررررير (5)آفاا ررررا دللّيررررة َ ررررر.، إ ررررافة إلررررص عنرررريا  ال تررررا اإلل ترينّيررررة 
 التي يسحمنيا الاال .

يلررررد  رررريرا الم ّلرررر ل عّّررررا ، يالنرررراظر فرررري غررررال  سرررريرا )غربررررة الراعرررري(، فرررري  ّعتيررررا الترررري اعتمرررردتليا، 
 لص لان  م تّة تي ر ّال ت يهي ياا  إ

                                                           
 .11، ا9111، م تّة األنلني، القاهرا، 3َني ، إتراهيم، األ يات النايّية، ط (1)
 .91، ا9119ال ال ، مسحّمد  ال ، األسنيبّية ال يتّية، دار غر  ، القاهرا،  (2)
 .  115، ا1999، المر ي الثقافّي العربّي، الدار التي ا ، 2متتا ، مسحّمد، تسحني  ال  ا  ال عرّ،، إستراتيلّية التناّا، ط (3)
ا فيع.  (4)  ي ي  الاال  في األعّم األغن  م  ي   النا ر، ل ّننا نتتر  عند دراستع َّ  لنم ّل  يد 
      .31ا ،النّا إلص المناا(عتّات )ليرار لينيت م   ،عتد السح ّ ، تنعاتد (5)
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 (  غال  )غربة الراعي(1ال    )

ا لمرررر   يهرررررا ال رررريرا تع رررر  مررررا عرررراش عنيررررع الم ّلرررر ، يمررررات عنيررررع، يهرررري العنررررمل فقررررد  ررررا  َديّ ررررا، ينااررررد 
.  ررررررل ، تنّّرررررع ال ررررريرا فررررري سرررررما  الرررررّالد العربّيرررررة، يغيرهرررررا ترا رررررا َ رررررا  ال ر ررررر  ل ثيرررررر مررررر   ررررراّل  المعرفرررررة

َهّمّية   .(1)الم العة يالقرا ا في َّ، يم ، يفي َّ، م ا عنص 

ررررررا  إّ   نقرررررري َ  لنررررررا ي  ا تررررررار الم تّررررررة م ان ررررررا ل رررررريرتع دي  غيرهررررررا مرررررر  الم ّلرررررر  فرررررري هرررررررا ال رررررريرا َي  
، يالقررررراهرا، يال ر ررررريمل فمرررررا  انرررررت م نرررررةل ليعّترررررر تيرررررا عررررر   رررررّ  األم نرررررة التررررري تارررررّر  فييرررررا،  سحيترررررا، ي رررررتداأل

 يالمعرفة.غربتع إّل في ستي  العنم 

 تقنّيات السرد في السيرة

فرررري  رررريرا متراّ ررررة، عنررررص َسررررا  مرررر  اليسحرررردا، يالّتسرررراا فرررري  ل تررررّد ل اترررر  السرررريرا الراتّيررررة َ  ي رررريغيا
   .   (2)ل ّي سني  َدتّي اادر عنص َ  ينق  إلينا مسحتي. يافي ا  امال  ع  تار  ع ال   يّ التّنيّ  التنا 

ل سحّترررررص ال اتررررر  فررررري سرررررردا التررررري ينتقييرررررا ياألسرررررني  األدترررررّي، تنررررر  التقنّيررررراتيمررررر  مقّيمرررررات التنرررررا  التّنرررررّي، 
يل رررررري عمنرررررع فررررري السحّنرررررة التررررري ير ررررردها، مررررر  ناسحيرررررة، ي لرررررر  َ ترررررر عررررردد مررررر  القرررررّرا ، مررررر  ناسحيرررررة َ رررررر.ل فمرررررا 

 التقنّيات التي است دميا إسحسا  عّّا  في سيرتعل لتسحقي  رل ؟

 

 

                                                           
      .25-23ا ،التنية السردّية في )غربة الراعي( إلسحسا  عّّا  ،نادية، دّالي،  (1)
 .  11عتد الدايم، يسحيص إتراهيم، الترلمة الراتّية في األد  العربّي السحدي ، دار إسحيا  الترا  العربّي، تيريت، د. ت، ا (2)
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 . التقسيم8

إسحسرررررا  عّّرررررا  إلرررررص تقسررررريم سررررريرتع عنرررررص عنيانرررررات م تنترررررة، تالدرررررم مرررررا   رررررّ  نرررررّا سرررررردّ، م رررررّي ، عمرررررد 
 .اسحتيتع م  ن يال يرل   نّ ا لنتيسير عنص القار ، م  ناسحية، يالتنظيم، م  ناسحية َ ر. 

يارررررار  السررررريرا يالسحرررررى َّ  الم ّلررررر  اّسرررررميا عنرررررص ثرررررال  مراسحررررر  رديسرررررة، يهررررري  مرسحنرررررة ال تيلرررررة يال رررررّا، 
يمرسحنرررررة الرررررتعّنم يالتعنررررريم فررررري مرررررد  فنسررررر ي ، يمرسحنرررررة الرررررتعّنم يالتعنررررريم فررررري  ررررراري فنسررررر ي ، يارررررد لعررررر  هررررررا 

 ، يهي عنيان ا( 11المراسح  في )

 ياني  ع  تدايات  تيلتع.تسحّد  في هري  العن  رموم الخوف/ رموم الطمشنينة -

   تسحّد  في هرا العنيا  ع  نسّع، يعادنتع، يار تع.ما قبا الرموم -

   تسحّد  في هرا العنيا  ع   تيلتع ات  د ي  المدرسة.ما بعد الرموم مباشرة -

 في مدرسة ار تع.األّي   تعّنمع  سرد في هرا العنيا  في مدرسة القرية -

حيفااااا/ والااااد  يسااااتقّر فااااي حيفااااا/ ساااانوات فااااي بياااات الشاااايخ بحمااااد إلاااا  حيفااااا/ ساااانة تانيااااة فااااي  -
سرررررد الم ّلرررر  فرررري   السااااعد / بااااين حيفااااا وعّكااااا/ فااااي الكّلّيااااة العربّيااااة بالقاااادس/ فااااي مدرسااااة  اااافد التانوّيااااة

هررررررا العنيانرررررات رسحنترررررع العنمّيرررررة ال رررررعّة فررررري مرررررد  فنسررررر ي ، يمرررررا تّررررر  رلررررر  مررررر  َسحررررردا   رررررا  ليرررررا َثرررررر فررررري 
 سحياتع.

/ فااااي كّلّيااااة غااااوردون التذكارّيااااة بااااالخرطوم/ فااااي الجامعااااة ا ميركّيااااة ببيااااروت/ فااااي جامعااااة القاااااترة -
فررررري الررررردي  العربّيرررررة التررررري َارررررام    تسحرررررّد  الم ّلررررر  فررررري هررررررا العنيانرررررات عررررر  سحياترررررع العنمّيرررررة اليا ررررررافاااااي عّماااااان

 فييا.

را مرررررررا نظرنرررررررا فررررررري العنرررررررياني  األّيلررررررري   )رمررررررريي ال ررررررري (، ي)رمررررررريي ال م نينرررررررة(  مرررررررا النرررررررري  تسحرررررررّد  فيييا 
 ل(1)"كااااان حين ااااذ يتوّجااااه نحااااو ختااااام الساااانة الرابعااااة ماااان عمااااره...عّّررررا  عرررر  فلررررر  تيلتررررع، ّادد ررررا ّقيلررررع  "

ت ررررر ا مرررر  مينتررررع التعنيمّيررررة، مرررر  ناسحيررررة، يمرررر  تلربتررررع يلرررردنا َّنررررع ان نرررر  فرررري العنينررررة  مرررر  مترررردَ نتسررررّي تربرررريّ،   
عنررررم الررررنت ، ي ررررا  مرررر  األ رررريا   فال ترررر  فرررري تداياتررررع األيلررررص مرررر  سحياتررررع، يفرررر العميقررررة، مرررر  ناسحيررررة َ ررررر.ل 

 فررررري السررررريرا يمررررر  هررررررا  رمررررريي ا لن ررررري ،  مرررررا سرررررّماها عّّرررررا ،فعرررررال  هررررررا األ ررررريا  ل فت ررررري  (2)المسحسيسرررررة سحيلرررررع

                                                           
       .9ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (1)
 ،د. ت، القرررررراهرا ،م تّرررررة األنلنرررررري ،3ط ،نمرررررّي اإلنسررررررا  مرررررر  مرسحنرررررة اللنرررررري  إلرررررص مرسحنررررررة المسررررررّني  ،آمررررررا ( ي)َتررررري سح رررررر ، فرررررر اد( ،) رررررادا (2)

  .    919ا
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رب  بينهاااا غيماااة قاااد ب ااابحت فاااي شاااكا جماااا فااااغر فماااه، عنااادتا بدركاااه شاااي  مااان الخاااوف حّفااامه ايلرررع  "
 .(1)"إل  العودة

وفاااااي إحاااااد  اللياااااالي ب اااااابه ل ررررريت سرررررمعع فررررري لانّرررررع  "يهرررررا هررررري  ررررررل  ي ررررريّع األرا عنرررررد النررررريمل 
ا رق  فلاام يعاارف طعاام النااوم حّتاا  مياا  شااطر كبياار ماان الليااا  كااان تنالاا  شااي    ياادر  مااا تااو، يتااّ  

ااا   يفتاار، وتااو  اااحا يفّكاار: مااا تااذا الااذ  ي ااّر علاا  إمعاجااه، ويحرمااه  علاا  مقربااة ماان ربسااه تك ااا منتام 
 .(2)"ن قا  له والده: إّنها ساعة، ولم يكن قد رب  ساعة في حياتهالراحة؟ ولم يكتشف السّر إّ  حي

رمررررريي ال ررررري  تتسحرررررّي  السحيررررراا، يمرررررا فييرررررا مررررر  َ ررررريا ، تتنرررررامي العمرررررر إلرررررص رمررررريي لن م نينرررررة،  مرررررا  ّعررررردي 
يمرررر  مالمرررر  هرررررا ال م نينررررة  سررررّماها الم ّلرررر ل فررررال  ررررّ  َّ  ال ترررر   ّنمررررا  تررررر ياد يعيررررعل فا مرررر ّ  لمررررا سحيلررررع،

وفااااي   "يقررري  عّّررررا . التنرررّرر ّمنظررررر الم رررر، ّعررررد َ   رررا  الامررررام رمررري ا لن رررري ،  مررررا ر ررررتل سرررراّق ا فررري السرررريرا
بّيااااام الشااااتا  كااااان يلااااّذ لااااه بن يقااااف عنااااد عتبااااة البياااات الكبياااار يشااااهد المطاااار، وتااااو يهطااااا بغاااامارة، ويمااااخ 

 .(3)"الجرن في وسط الدار...

 (، ي)رمرررررريي ال م نينررررررة(، َّ ررررررد مررررررا يررررررنّا ييم رررررر  القرررررري   إّ  الم ّلرررررر  تيررررررري  العنررررررياني   )رمرررررريي ال رررررري 
عنرررررررم الرررررررنت  ياألد  ي رررررررتر ا  فررررررري اليرررررررد  راترررررررع، يهررررررري اسرررررررتلال  الرررررررنت  عنيرررررررع عنمرررررررا  الرررررررنت ، يهررررررري َّ  

 .(4)الّ رّ ة

َّمررررا العنرررريا   )مررررا اترررر  الرمرررريي(، فقررررد لعنررررع الم ّلرررر  تيرررررا السررررمل ألّنررررع تسحررررّد  فيررررع عرررر  عادنتررررع، يار تررررع، 
ل َ، اترررررر  رمرررررريي مرررررر  ليررررررة، ياترررررر  إدرا ررررررع السحيرررررراا ، مرررررر  ليررررررة َ ررررررر.  يمررررررا  ررررررا  مرررررر  َسحرررررردا  اترررررر  مرررررريالدا،

وكانااااات   "، يتاييرررررر اسرررررميا، يييليرررررا السرررررات يمررررر  رلررررر  سحديثرررررع عررررر  نسررررر  َّمرررررع ال ررررري ، يرمررررريي ال م نينرررررة،
بّمااااي فاطمااااة محّمااااد عّباااااس بناااات عااااّم والااااد  رشاااايد عبااااد القااااادر عّباااااس، وكااااان اساااامها )غمالااااة(، فغّيااااره 

وكانااات غمالاااة مااان قباااا موجاااة لحسااان عباااد  يلاااة القاماااة متاااا بخويهاااا...والاااد  إلااا  )فاطماااة(، وكانااات طو 
عنااادما  القاااادر عّبااااس بخاااي والاااد ، ولهاااا مناااه ولاااد اسااامه )محماااود(، وقاااد قيتاااا حسااان وبخاااوه محّماااد عتيااا 

 .(5)"ذتبا مجّندين في جيش الدولة العتمانّية في الحرر العام  ا ول 

ّمررررا العنرررريا   )مررررا ّعررررد الرمرررريي مّا رررررا(، فقررررد  سررررّماا عّّررررا  تيرررررا السررررمل ألّنررررع سرررررد فيررررع عرررر  سحياتررررع ّعررررد َي
رررررا   )فررررري مدرسرررررة القر رررررة(، مرسحنرررررة ال ررررري ، يال م نينرررررة، ياتررررر  د ررررري  المدرسرررررة الرررررر، لعررررر  لرررررع عنيان رررررا  ا  

حّتااا  إذا كااادت بنهاااي السااانة الخامساااة مااان العمااار، وبدخاااا فاااي يمررر  سحديثرررع فررري )مرررا ّعرررد الرمررريي مّا ررررا(  "
ا السادساااة، بو ااا  بباااي  اااان  ا  اااا(  حاااذا  لاااه عنااا  يحتيااان جااام   حذياااة فاااي القرياااة بن ي ااان  لاااي )بوتين 

                                                           
  .    11-9ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (1)
  .      19ا ،السات  (2)
   .      12ا ،السات  (3)
   .         9/ 1 ،9115 ،تيريت ،دار نيبني  ،1ط ،ميسيعة عالم عنم النت  ،السحتني، عتد المنعم (4)
  .      92ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (5)
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مااان السااااق  فلااام بعاااد بساااتطي  بن بلعااار فاااي الطاااين، و  بن بخاااوض الاااواد  الشاااامي. كاااان الااادخو  إلااا  
، ولكاااان  ااااداقة والااااد  للمعّلاااام ا ّو  )الماااادير( فااااي مدرسااااة المدرسااااة   يمكاااان بن يااااتّم قبااااا بلااااو  السااااابعة

لعقباااة  فقبلاااات وبنااااا فاااي سااااّن السادسااااة، وباااذل  قياااا  البااااوتين اللعاااين علاااا  طفااااولتي القرياااة ذّللاااات تااااذه ا
 .(1)"حين حّدد لها نهايتها

،  مدرسررررررة القر ررررررة، يلرررررري نظرنررررررا فرررررري العنرررررراي   األ ررررررر. الّاايرررررراتل ليلرررررردنا َّ  الم ّلرررررر  اررررررد لعرررررر  الم ررررررا 
 يهرا يعيد إلص ، ر هرا العناي  مسحي  يسحيتا، يالقاهرا، يعّما ،

التررررري تارررررّر  فييرررررا سرررررعي الم ّلررررر  إلرررررص ت رررررييد ف رررررا  م رررررانّي متماسررررر ، ييسّحرررررد مسرررررارات تنررررر  األم نرررررة  -
ي لعررررر  هررررررا األم نرررررة ّمرررررا تن ررررري، عنيرررررع مررررر  تسحرررررّيلت ت رررررير إلرررررص السح رررررير القررررريّ، لررررررل   ،نسحررررري تررررر را ياسحررررردا

 .(2)الم ا  الااد  الر، تنيي العيدا إليع غربة رل  الراعي، يهي ار ة )عي  غيا (

الم ررررررا  فرررررري ت رررررر ي     ررررررّية عّّررررررا ل فررررررالتسحّيلت ال   ررررررّية فرررررري السرررررريرا مرتّ ررررررة ّررررررالتسحّيلت َثررررررر  -
يياااااف إلاااا  ذلاااا  بّن الطعااااام فااااي المدينااااة يطاااابخ بالساااامن الحيااااوانّي، وبّن ، يمرررر  تسحّيلتررررع ايلررررع  "(3)الم انّيررررة

ولكاااان ذلاااا     فربياااات بن بعااااّود نفسااااي علاااا  مااااا تقّدمااااه البي ااااة المدنّيااااة،الااااريفّيين يطبخااااون بمياااات الميتااااون 
 .(4)"التعّود لم يتّم إّ  ب عوبة بالغة

-  ، إ ررررالا عّّررررا  ل م نررررة الترررري عرررراش فييررررا، يرغتتررررع فرررري إ ررررعار القررررار  تتقررررديرا إّياهررررال فيررررا هرررري، مررررثال 
ل ألّنرررررع َر. رلررررر  مررررر  العقررررريا  إلرررررص )فررررري عّمرررررا ( إاامترررررع فررررري عّمرررررا  تررررررر)السنيات العلرررررا ( عنينرررررةيعرررررد  عررررر  

الف ااااا )الساااانوات العجاااااف( لااااو  بّن ذلاااا  يناااادر  فااااي بااااار العقااااوق، ويعااااّد كاااادت بن بجعااااا عنااااوان تااااذا "
 .(5)"الم ا لهذه الحقبة التي حفلت بشنواع كتيرة من الخير

 . التدّر  الممنيّ 2

، مراعي ررررا الترررردّري اليمنررررّي إلررررص سحررررّد  رررري ي تعسرررريرتع ّالسحرررردي  عرررر   تيلتررررع، يانتيررررص تيررررا إلررررص ال اترررر   ترررردَ
رررررا ل يرلررررر  تيّ ي رررررا لنسحقيقرررررة  تيرررررر عنرررررص اليلرررررع الرررررر،  انرررررت عنيرررررع فررررري سحياترررررع، يرغّرررررة فررررري لعررررر  سررررريرتع مرلع 

... وماااا  ذلاااا  وجاااادتني بختااااار فااااي كتابااااة   "تلسررررتمّد منررررع المعنيمررررات ال ررررسحيسحةل فيقرررري  فرررري مقّدمررررة السرررريرا
ااااا إلاااا  حااااّد كبياااار التاااادّر  الممنااااّي   عتقاااااد  بّننااااي    ساااايرتي بساااالوب ا بساااايط ا كشّنااااه حكايااااة ممتااااّدة، مراعي 

                                                           
  .        99ا ،السات  (1)
         .  91ا .تسحّيلت ال   ّية في )غربة الراعي( . ني ، ال يخ (2)
        ال تسحة نتسيا. . السات  (3)
   .      33ا ،الراعي غربة ،إسحسا ، عّّا  (4)
   .       959ا ،السات  (5)
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بقااااّدم للناااااس روايااااة، حيااااث يسااااتبيل الكاتاااار لنفسااااه بن يتالعاااار بااااالممن  فيقااااّدم وياااا ّخر، ويطلاااا  بنااااو  بن 
 لم تعش عل  تذه ا رض.العنان لخياله في بنا  شخ ّيات 

ّنمااااا بقااااّدم حقااااا   يسااااتطي  بن يسااااتمّد منهااااا الدارسااااون معلومااااات  ااااحيحة عاااان حياااااة م ّلااااف تااااذه  وا 
 .(1)"السيرة، وشي  من ع ره

فررررري  ررررردا اليبيررررررا القررررري  ينّتينرررررا عّّرررررا  عنرررررص ميررررريا ميّمرررررة ليررررررا اللرررررن  األدترررررّيل السررررريرا الراتّيرررررة، يهررررري 
ررررا فرررري السحقرررراد ل ف اترررر  السرررريرا الراتّيررررة سحرررري  يعررررر  لنررررا  السرررررد، يالتتعرررراد عرررر  األسررررالي  الترررري اررررد تسحررررد  لّس 

ررررررا عنررررررص األسرررررر يرا،  يارررررراد  سحياتررررررع، ل يعتمررررررد عنررررررص ال يررررررا  ال نيرررررر ،  ررررررالريادّي َي المسرررررررسحّي، يل يعتمررررررد َي  
ا  ّني رررررا عنرررررص المعانررررراا فررررري تررررررّ ر السحقيقرررررة، يمسحايلرررررة نقنيرررررا نقرررررال  َمين رررررا ل عنرررررص اليلرررررع الرررررر، تررررر  يعتمرررررد اعتمررررراد 

    .(2) انت عنيع في ياا  السحياا

 لسرد ّ . تحّو  اليمير ا3

يسررررررت دم اإلنسررررررا  عنررررررد السحرررررردي  عرررررر  نتسررررررع  ررررررمير المررررررت ّنم )َنررررررا(، يهرررررري األ رررررر ، ل ررررررّ  ال ّتررررررا  اررررررد 
 ينل ي  في سحديثيم ع  نتيسيم إلص التنيي  في ال مادرل لسحالات في  ديرهم ير دي  تسحقيقيا.

 (.نسح (، ي)َنايهرا الر، فعنع عّّا  في سيرتعل فقد است دم ثالثة  مادر، يهي  )هي(، ي)

َّمرررررا ال رررررمير )هررررري(، فقرررررد اسرررررت دمع فررررري سحديثرررررع عررررر  مرسحنرررررة ال تيلرررررة، اتررررر  د يلرررررع المدرسرررررة،   ايالرررررع  
بخاااذت بّماااه بياااده، وساااارا مع اااا فاااي الااادرر الاااذ  ساااار فياااه "/ "تنالااا  طاااار لاااه الوقاااوف   ّناااه يااار  البحااار..."

 .(3)"ونشش لد  ال غير منذ البداية افتتان بال وت العذر الرخيم..."/ "بمس...

مرررر     رررررّيتع ال تيلّيرررررة انسرررررال ع  إلرررررص يعرررريد ،اسرررررت دام ال اترررر  هررررررا ال رررررمير  فرررري هررررررا المرسحنرررررةيسررررت  
عنررررررص هرررررررا  التررررري غرررررردت مسررررررتقّنة ّ تررررررال فتسحررررررّد  عنيررررررا ّ رررررمير الاادرررررر ، ي  ّنيررررررا  ررررر ا آ ررررررر، ياررررررد نرررررّا 

 .(4)"وبذل  قي  البوتين اللعين عل  طفولتي حين حّدد لها نهايتها"... النسالخ  راسحة ّقيلع  

إدرا  ال اتررررر  تيعيرررررع العنمرررررّي الّعرررررد  الررررردللّي الرررررر، ي ّديرررررع  رررررمير الاادررررر  فررررري يد السرررررت   ررررررل  إلرررررص ييعررررر
، َي  (5)َينانّيتررررررعَ  ي ّترررررر  مرررررر  سحررررررّدا  ررررررمير المررررررت ّنم  يرررررررا ال ررررررميرمرررررر   رررررر   التسحررررررّد  تفالترلمررررررة الراتّيررررررةل 

 .(6)يساعد ال ات ،  ما تقي  تياني  ا ر، عنص التيام ال دا يال راسحة

                                                           
  .        1ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (1)
 .5عتد الدايم، يسحيص إتراهيم، الترلمة الراتّية في األد  العربّي السحدي ، ا (2)
  .11، 11، 9ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (3)
  .        99ا ،السات  (4)
 .21ا ،9112 ،1  ،دللت تيظي   مير المت ّنم في السيرا الراتّية. ملّنة تني ر .تر ة، نا ر (5)
     .11 ا ر، تياني عتد التّتا ، السيرا الراتّية في األد  العربّي، ا (6)
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ّمررررا  ررررمير المررررت ّنم )َنررررا(، فقررررد اسررررت دمع عّّررررا  فرررري  راتررررع، َي ررررّ  ليررررا  يانيررررا عنرررردما تسحّققررررت  ترلمتررررعَي
فرررري السحرررردي  عرررر  تسحقيقيررررال "لمررررا فيررررع مرررر   المسررررتقّ ل فنرررري  هنررررا  َدّ  عنررررص الرررررات مرررر   ررررمير المررررت ّنم )َنررررا(
سا ة، يادرا عنص تعر ة النت  م  دا نيا، عتر  ارليا"       . (1)سحميمّية، ّي

ّعررررد رلرررر   رررريد ا ف رررريد ا، هرررررا التسحّقرررر  تد يلررررع مدرسررررة ار تررررعل ليتنررررامص  عنررررد ال اترررر ياررررد ترررردَ تسحّقرررر  الرررررات 
مسحتتي ررررا تيرررررا النسحظررررة الترررري َر.  المدرسررررةل ليلرررردنا ال اترررر  فنرررري نظرنررررا فرررري لسحظررررة د رررري ل سحّتررررص نيايررررة السرررريرا

ليرررريمّي إلررررص المدرسررررة ين رررري، عنررررص ل فررررال تال  افييررررا لين ررررا مرررر  َلرررريا  التسحررررّي  اللررررررّ، فرررري العالاررررة مرررر  السحيرررراا
ل فيقرررري  (2)ااترررررا  سحثيرررر  مرررر  عررررالم ال ترررر ل هرررررا الاترررررا  الررررر، يع رررر  تدايررررة ارررررا ا لنياارررر  مرررر  منظررررير لديررررد

اااا لااام يكااان لهاااا باااه عهاااد، بماااا وّفرتاااه مااان تناااّوع  فااا ل  جانااار ال اتررر   " بدخلااات المدرساااة إلااا  نفساااي ابتهاج 
ااااا لاااام بكاااان حااااّا بلغااااام الاااادروس، وامدياااااد منسااااور التقافااااة،  عّويااااتني عاااان ا لعااااار الريفّيااااة الخشاااانة بلعاب 

 .(3)"، وشّد الحبا...بعرفها  فهنال  لعبة كرة القدم، وركض المسافات المعّينة

ّمرررررا ال رررررمير )نسحررررر (،   ّو  ماااااّرة فقرررررد للررررر  إليرررررع عّّرررررا  فررررري سحديثرررررع عررررر  األسحررررردا  اللماعّيرررررة،  قيلرررررع  "َي
  الحاااارور ال ااااليبّية، وب اااابحت الجغرافيااااا سااااهلة درساااانا تاااااريخ العاااارر ماااان ع اااار مااااا قبااااا ا سااااالم حّتاااا

 .(4)"عل  بلسنتنا  لحذق معّلمها وحيوّيته

يرررردّ  عنررررص انتمررررا  ال اترررر  إلررررص لماعتررررعل فنررررم  يل  ررررّ  َّ  التعتيررررر تيرررررا ال ررررمير عرررر  السحررررد  اللمرررراعيّ 
 م  اليمال ... يت   نتسع عنيم،     يقي ، مثال   درستل 

فرررري  ال ررررمير )نسحرررر ( الررررر، يرررردّ  عنررررص العظمررررةّ يعّتررررر عرررر  نتسررررعيمرررر  الالفررررت فرررري السرررريرا َّ  الم ّلرررر  لررررم 
عنررررص الرررررغم مّمررررا سحّققررررع مرررر  إنلررررايات فرررري سحياتررررع، يهرررررا يرررردّ  عنررررص تيا ررررعع فرررري سرررررد  ،(5)التعتيررررر عرررر  الررررنت 

بن بفااااارض بعتقاااااد بّناااااه لااااايس مااااان حّقاااااي سررررريرتع، يتقّربرررررع مررررر  النرررررا . يمررررر  مالمررررر  هررررررا التيا ررررر  ايلرررررع  "
ااااا بعااااّده مفهومااااات ع اااار  علاااا  ع ااااور تالياااا قبااااا بن  -غياااار  ااااالل لهااااا–ة، و  بن برساااام لهااااا منهج 

 .(6)"برسمه عل  الورق. تذا تو ربيي، وبرجو بن بكون مخط  ا

 

                                                           
 ،1992 ،ال ي رررررررت ،الملنررررررر  الررررررري نّي لنثقافرررررررة يالتنررررررري  ياآلدا  ،فررررررري نظرّ رررررررة الريايرررررررة، ّسحررررررر  فررررررري تقنّيرررررررات السررررررررد ،مرترررررررا ، عترررررررد المنررررررر  (1)

  .          29ا
         .  95ا .تسحّيلت ال   ّية في )غربة الراعي( . ني ، ال يخ (2)
 .  22ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (3)
 .  51ا ،السات  (4)
عمررررررادا الّسحرررررر  العنمررررررّي ّاللامعررررررة  ،1ط ،إتررررررراهيم ال رررررراعد، ، ترررررر  النمسحررررررة فرررررري  ررررررر  المنسحررررررة ه(،191) اترررررر  ال ررررررادح، مسحّمررررررد ترررررر  سحسرررررر  (5)

   .         132/ 1 ،9113 ،المدينة المنّيرا ،اإلسالمّية
 .  911ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (6)
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ررررا مرررر  عنا ررررر السرررررد، ترررر  إّنيررررا اررررد ت رررري  َ ثررررر  ررررريرا  لنررررنّا السررررردّ،  ة الي رررر تقنّيرررر تعرررردّ  عن ررررر ا ميم 
   .(1)تعر  السح اية  ر قع ي تي  الي ا م  الي  م  السردل يرل  لعدم يليد عم  إتداعّي 

ن ررررررراط فّنررررررّي يمّثررررررر  ّالناررررررة األ ررررررريا ، ياأل رررررر اا، ياألم نرررررررة، يالي رررررر ، فرررررري متييمرررررررع ال رررررر السحّي  "
ييقررررررّدميا إلررررررص العرررررري ل فرررررريم   ، َي َسررررررني  إن ررررررادّي يتنرررررراي  ر ررررررر األ رررررريا  فرررررري مظيرهررررررا السحّسررررررّي، (2)يغيرهررررررا"

القررررري   إّنرررررع لررررري  مررررر  الت ررررري ر ي ا ررررر  النظرررررر، ييمّثررررر  األ ررررر ا ، ياأللررررريا ، يالظرررررال . يل ررررر  ليسرررررت هررررررا 
هررررررا األّعررررراد إ رررررافة  ، فررررارا تترررررّرد الرسرررررم تتقرررررديم العنا ررررر العنا رررررر  السحّسرررررّية اليسحيررررردا الم ّينرررررة لنعرررررالم ال رررررارليّ 

إلررررص النمرررر ، فرررراّ  الناررررة اررررادرا عنررررص اسررررتيسحا  األ رررريا  المردّيررررة، يغيررررر المردّيررررة مثرررر  ال رررريت يالرادسحررررة. يمرررر  
 .(3)هنا نست ي  َ  نتّ ر في الت ي ر النايّ، َّنع إيسحا  م ن  يتلايي ال ير المردّية

يظيترررررررة لمالّيرررررررة ي ررررررري    سرررررررتا ردي ، يظيتترررررررا عنرررررررد النّقررررررراد المسحررررررردثي يلني ررررررر  فررررررري العمررررررر  اإلترررررررداعّي، 
، يهرررررا الي رررر  ل  ررررريرا ، مرررر   رررر نع َ  ي ررررّ   اسررررتراسحة  فرررري يسررررط األسحرررردا  السررررردّيةالي رررر  فييررررا تي ين ررررا

ي ررررري  الي ررررر  فييرررررا دال  عنرررررص معنرررررص معرررررّي  فررررري إ رررررار لرررررع فررررري دللرررررة السح ررررريل ييظيترررررة تي ررررريسحّية تتسررررريرّ ة 
 .(4)سياا السح ي

إّ  الي رررر  فررررري يظيتتررررع اللمالّيرررررة ل  ررررريرا لرررررع فرررري دللرررررة  الررررَر، القادررررر  ل رررر  ّعررررر  المسحرررردثي  َن رررررر 
ّقيمتررررعل فالي رررر   َ رررر ّ  مرررر  الي ررررار  السح رررري، يمررررنيم سررررييا ااسررررم إر االررررت  النظررررر إلررررص الي رررر  َّنررررع ي ررررر 

 .(5)اد يسحم  معاني يدللت َّعد م  ملّرد تمثي  األ يا 

ل  يرررررر  ي رررررردر عرررررر  ال اترررررر ألّ   ررررررّ   نمررررررة، َي تر يهرررررررا الررررررَر،، فرررررري نظررررررر،، األاررررررر  إلررررررص ال رررررريا ل 
 .ي در إّل تت ثير ظر  معّي ، سيا  َ ا  هرا الظر  نتسي ا، َم التماعي ا، َم ثقافي ا، َم غير رل 

ا  تيررررر ال لي  رررر  لنررررا عرررر   سحرررري  ننظررررر فرررري سرررريرا عّّررررا  نلررررد َّنررررع اررررد اعتمررررد عنررررص تقنّيررررة الي رررر  اعتمرررراد 
، ي ررررر فيرررررا هررررري  الي ررررر لتلاربرررررع ّمرررررا يم ررررر  َ  نت ّينرررررع تتسحتيررررري يل رررررر نا فررررري ، ي عالمرررررع اليا رررررر  لنرررررا، مرررررثال 

وكاااان والاااده يملااا  كتاااابين اتناااين   تالاااث لهماااا، تماااا نساااخة نسررر ة القررررآ  ال رررر م التررري  رررا  يمن يرررا يالررردا  "

                                                           
 .123، ا9111، مر ي السح ارا العربّية، القاهرا، 1هال ، عتد النا ر، آلّيات السرد في ال عر العربّي المعا ر، ط (1)
 .319، ا9111، دار مسحّمد عنّي، تين ، 1السردّيات، طال تي، مسحّمد، معلم  (2)
 .  111ااسم، سييا، تنا  الرياية، دراسة مقارنة في ثالثّية نلي  مسحتيظ، هيدة ال تا ، القاهرا، د. ت، ا (3)
 انظر  (4)
 .125هال ، عتد النا ر، آلّيات السرد في ال عر العربّي المعا ر، ا -
 .19، ا1991، المر ي الثقافّي العربّي، تيريت، 1السردّ،، طلسحمداني، سحميد، تنية النّا  -
 .  113ااسم، سييا، تنا  الرياية، دراسة مقارنة في ثالثّية نلي  مسحتيظ، ا (5)
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ماااان القاااارآن الكااااريم، قااااد دلاااا  الحباااار علاااا  بعااااض  اااافحاتها ف ااااارت مرقااااا ، ونسااااخة ماااان تغريبااااة بنااااي 
 .(1)"تال 

"، اررررد قااااد دلاااا  الحباااار علاااا  بعااااض  اااافحاتها ف ااااارت مرقااااا الي رررر  لنسرررر ة القرررررآ  ال ررررر م  " إّ  هرررررا
َّد. فررررري القررررري  السرررررات  يظيترررررة لمالّيرررررةل ألّ  السرررررتانا  عنرررررع مم ررررر ، يلررررري َردنرررررا َ  نقررررري   ل  رررررريرا ليررررررا 

 الي   في دللة ال المل لظنمنا ال ات .

ّ ثررررررا مررررر   رررررال  هررررررا الي ررررر  تررررر  لرررررم يسررررر  لنرررررا هررررررا الي ررررر  إّل تررررريعيل فقرررررد َراد َ  ي ترنرررررا إّ  ال ا
ل هرررررا ال ثرررررا الترررري عّر ررررت نسرررر ة القرررررآ  لرررردل  السحترررررل ل ثرررررا نقنيررررا مرررر  م ررررا  ارررررا ا القرررررآ  ال ررررر م فرررري تيررررتيم

 إلص م ا ل فني  انت النس ة مي يعة عنص رّ  دي  ارا ال لما تعّر ت لنسحتر.

 ررررررل  َ  ي رررررّير لنرررررا التقرررررر الرررررر، عرررررانيا فررررري رلررررر  اليارررررتل فنررررري  رررررانيا فررررري سرررررعةل لترررررّدليا  يال اتررررر  َراد
 َ اتيا السحتر.نس ة القرآ  ال ر م التي 

فااااي البياااات "  يمرررر   تيلتررررع يمرررر  الي رررر  فرررري السرررريرا هرررررا الي رررر  التي رررريسحّي لييدررررة نرررريم عادنررررة عّّررررا 
 .(2)"كّا منهم بلحاف الكبير تنام العا لة كّلها، يفرشون الطراحات فوق ح ير، يلتفّ 

ل رررررررّ  هررررررررا الي ررررررر  يت ّ رررررررص التي ررررررري  إلرررررررص دللت َ رررررررر. يم ررررررر  لنقرررررررار  اسرررررررتيسحا هال في رررررررعرنا هررررررررا 
تيرررررري  ال رررررعير  ،  ررررررر) ّنيا(، ي)ينترررررّ (،  مرررررا ي رررررعرنا ّالرررررد   ياأللترررررة ّمرررررا اسحترررررياا مررررر  َلتررررراظ تررررررتّط الي ررررر  

، ياررررد التلرررريا التررري َسحرررردثتيا الاربررررة فررري نتسررررعتررررل  ال رررريا ال رررديد الررررر، يلرررردا ال اتررر  إلررررص تنرررر  األّيرررام، يبتنرررر  
    لعنتع يترّ ر َدّا التتا ي .

 . التناّص 5

را تررررررل  إلرررررص ، م ررررري(3)ترررررر. ليليرررررا  ر سرررررتيتا َّ  الرررررنّا ليررررراي يعيرررررد ترتيررررر  منتيظرررررات سرررررّقتع، َي يامنترررررع
مررررررا يعررررررر  تررررررر)التناّا( الررررررر، يق ررررررد ّررررررع، فرررررري َّسررررررط تعر تاتررررررع  تنرررررر  العالاررررررات ترررررري  نررررررّا مررررررا ين رررررريا 

 .(4)َ ر. 

                                                           
 .11ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (1)
 .    19ا السات ، (2)
قا  ،9ط ،فر د الياهي ، تر عنم النّا  ، ر ستيتا، ليليا (3)  .   91ا ،1991 ،الدار التي ا  ،دار تّي
    .311ا ،1992 ،القاهرا ،عالم ال ت  ،1ط ،تّمام سحّسا   تر ،النّا يال  ا  ياإللرا  ،د، تيلراند، ريبرت (4)
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رررررررا، َي َف رررررررار ا َ رررررررر. سرررررررّقتع، يرلررررررر   يهررررررررا العالارررررررات تتمّثررررررر  فررررررري َ  يت رررررررّم  نرررررررّا َدترررررررّي مرررررررا ن ي  
ل فتنرررررردمّ هرررررررا الن رررررريا َي األف ررررررار ّالاتّررررررا ، َي الت ررررررمي ، َي التنمرررررري ، َي اإل ررررررارا، َي مررررررا  رررررراّع رلرررررر 

 .(1)في النّا األ ي ل ليت ّ   نّا لديد ياسحد مت ام 

ررررر فرررري الررررنّا األ رررري ل فينررررا  التنرررراّا الرررردينّي يلنتنرررراّا َنياعررررع الترررري تسحررررّدد ها  تيعررررة الررررنّا الملستسح  
رررررررر َدتي رررررررا، يهنرررررررا   رررررررر ديني رررررررا، يهنرررررررا  التنررررررراّا األدترررررررّي إرا  رررررررا  الرررررررنّا الملستسح   إرا  رررررررا  الرررررررنّا الملستسح  

 التناّا التار  ّي، ياألس يرّ،، يغير رل .

 مرررررررا اّسرررررررميا عنرررررررّي لاسرررررررم  اليظيترررررررة يلنتنررررررراّا يظادترررررررع التررررررري ي ّدييرررررررا فررررررري العمررررررر  اإلترررررررداعّي، يهررررررري، 
 لَي ت ررررر ينّية َ رررررر. لتيسررررري  ملرررررالت التعتيرررررر ،التعتيرّ رررررة التررررري تتمّثررررر  فررررري انتترررررا  الرررررنّا عنرررررص فنررررري  ايلّيرررررة

رررررررا را َثرررررررر متيّاررررررر  فررررررري ياليظيترررررررة الت رّ رررررررة التررررررري تتمّثررررررر   فررررررري المتنّقررررررري،  الن ررررررريا استسح رررررررار ال اتررررررر  ن  
 .(2)في تسحي   المعنص القديم إلص معنص َلم  َييس المقّدسةل ياليظيتة اللمالّية التي تتمّث  

إّ  اليظيتررررة األ يررررررال اليظيترررررة اللمالّيرررررة تسحترررراي، فررررري نظرررررر،، إلرررررص إعررررادا نظررررررل فرررررثّم ن ررررريا ل يسرررررّقيا 
رررررا  نرررررّا فررررري لمرررررا  ستسح رررررر تر يّ رررررا، َي االمعنرررررص،  رررررالنّا القرآنرررررّيل فرررررال نسرررررت ي  َ  نقررررري  سحررررري  نقرررررَر ن  
ا الرررررنّا ارررررد سحرررررّي  المعنرررررص القرآنرررررّي إلرررررص معنرررررص َلمررررر . لررررررل  ل ترررررّد مررررر  ال رررررر م  إّ  هرررررر معنرررررص مررررر  القررررررآ 

مررررر   ررررر   التنررررراّا َ  يل سررررر  إ رررررافة تنرررررد آ رررررر إلرررررص اليظيترررررة اللمالّيرررررة، يهررررررا التنرررررد يتمّثررررر  فررررري ايلنرررررا  إّ  
ر فيع.النّا معنص   اللديد لما  معنص رل  النّا الملستسح  

مرررررر  التنرررررراّا تقنّيررررررة لنتعتيررررررر فرررررري  ثيررررررر مرررررر   اّت ررررررراررررررد )غربررررررة الراعرررررري( يلررررررد َّ  الم ّلرررررر  يالنرررررراظر فرررررري 
،  مررررا يلررررد َّ  َظيررررر التنررررراّا فرررري السرررريرا التنرررراّا القرآنررررّي، يهررررررا ي ّ ررررد مررررا رهتررررتل إليررررع سررررراّق ال َّ  ميا رررر ال

 التيت الر، ن   فيع الم ّل   ا  يقَر القرآ  ال ر م  ثير ا.

َهنرررررع  "يمررررر  تنررررراّا عّّرررررا   قاااااد انتمعااااات منهماااااا القااااادرة علااااا  ... تاد اااااان ايلرررررع فررررري ثرررررير   رّباهمرررررا 
ودانيااااة  علاااايهم ﴿، ياررررد استسح ررررر فرررري هررررا القرررري  ايل ررررع، تعررررالص  (3)"الهيااااا ، والاااانطل، والاااارفس، وذّلااااال تااااذليال  

 .(4)﴾االليها وذيّللت قطوفيها تذليال  

                                                           
 .11، ا9111، م ّسسة عمي ، عّما ، 9اليعتي، َسحمد، التناّا  نظر  ا يت تيقي ا، ط (1)
، 9119، 11ييظادترررررررع فررررررري  رررررررعر مسحّمرررررررد ر رررررررا ال رررررررتيتي. ملّنرررررررة ياسرررررررط لنعنررررررريم اإلنسرررررررانّية،  لاسرررررررم، عنرررررررّي متعررررررر . التنررررررراّا  َنما رررررررع  (2)

 .21ا
 .    12ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (3)
 .    13  اإلنسا  (4)
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ررررا استسح ررررارا ايل ررررع، تعررررالص  ﴿ كميمرررر  تناّ ررررع َي   كم ويسااااتحيونب نسااااا ب ، فرررري ايلررررع  (1)﴾ييااااذبّةحونب ببنااااا ب
 .(2)"وبتا القر  يذبحون الديو ، ويستحيون الفراخ بمال  في بن تكبر، وتمّدتم بالبيض"

ررررررا فرررررري استسح ررررررار الررررررنّا القرآنررررررّي فرررررري سرررررريرتعل  فتيرررررررا الررررررنّا المقررررررّد  يل  ررررررّ  َّ  الم ّلرررررر   ررررررا  ميّفق 
لمرررررا   األعنرررررص لعررررر  دللترررررع َ ثرررررر تررررر ثير ا فررررري نتررررر  المتنّقررررري، يا تسرررررتت هررررررا الررررردللت لمرررررال  اسرررررتمّدتع مررررر 

 السياا القرآنّي.

، فررررري القررررري  الرررررر، ي ررررر  التنررررراّا  ررررررل  هررررررا ياررررد سررررراعد  فرررري تيسررررري  دادررررررا التعتيررررررل فنررررري نظرنررررا، مرررررثال 
َهنررررررعل  َعررررررّدها  ، فيررررررع عّّررررررا  ثررررررير،  ليلرررررردنا َّ  هرررررررا القرررررري  اررررررد استسحِ رررررررت فيررررررع آيررررررة ت رررررر  اللّنررررررة الترررررري 

َهنرررررع فررررري ار ترررررع، تمّثررررر  فررررري تعرررررالص، لنمّتقررررري ، يهررررررا يمّ ننرررررا مررررر  القررررري   إّ  السحيررررراا التررررري  عا ررررريا عّّرررررا  تررررري  
   .نتسع لّنة اد فقدها ّاربتع

 . ا سترجاع6

 مرررررر  التقنّيررررررات الترررررري ينلرررررر  إلييررررررا ال ّتررررررا  فرررررري سررررررردّياتيم مررررررا يلعررررررر  تررررررر)السترلا ( َي )الرتررررررداد(، يهرررررري
لسررررردّية ، يمرررر   رررر   هرررررا الم التررررة َ  تيّلررررد فرررري دا رررر  اعرررريدا الررررراي، إلررررص سحررررد  سررررات ّم التررررة سررررير السرررررد 

 .(3)نيع ا م  السح اية الثانيّية

رررررا مرررر  الت ررررري   عنرررررد القرررررار ، يمررررر  َترررررري  ياررررد اسرررررت دم عّّرررررا  هررررررا التقنّيرررررة فرررري سررررريرتع، مسحررررردث ا تيرررررا نيع 
فترررررري ترررررردايات السرررررريرا يار ال اترررررر  ّمرافقررررررة َّمررررررع، يهرررررري  رررررراير، العررررررّم ميا ررررررعيا عنرررررردا اّ ررررررة التترررررراا )مررررررر م(ل 

ل يلررررم يلررررر  ال رررراير ياتيررررا َ  يسرررر   عرررر  سررررت  هرررررا اإل رررراّة )سررررالمة ال نيرررر ( الررررر، َ رررري  ّ نرررر  نررررارّ،،
 .(4)"وا ّيام كفيلة بن تاهر ا سرارألّ  َّمع لم تق   يد ا َمامع عّما سحد ، ل ّ  الم ّل   ّيانا ّقيلع  "

رررررا فررررري َرهاننرررررا السررررر ا   لمرررررارا َ ررررري  )سرررررالمة  عرررررد َ  ياّيررررر  الم ّلررررر  هررررررا القّ رررررة فررررري سررررريرتع، تار   ّي
يعرررريد ّعررررد  ررررتسحات  ثيرررررال لي ترنررررا تيرررررا القّ ررررة الترررري َ ررررر َفررررراد األسرررررا يسح ينيررررا عنررررص رّ،؟ ال نيررر ( ّ نرررر  نررررا

رررررا مسررررمعع دي  سحررررريل ألّنررررع  ترررررر،  يتتمّثرررر  القّ ررررة فررررري َّ  )سررررالمة( رّبررررص )مررررر م( اتنرررررة َ يررررع المترررريّفص، يسحر  
ا التترررررراا الترررررري اررررررّرر َ  يرررررريّيي اتن ررررررع هرررررررمنررررررع عنررررررص األرا رررررري ال ثيرررررررا الترررررري  انررررررت )مررررررر م( مرّ ررررررسحة ليراثتيررررررال 

رف رررت هرررررا الرررييايل ألّنيررررا ل تررررر. فررري اترررر  عّميررررا رلرررال  ي افديررررا فرررري السرررّ ، يهرررررا ال رررررا  لعررر  )مررررر م( تقرررر  
ل فاّتتقرررررت عادنرررررة فررررري سحرررررّ   ررررر ا مررررر  عادنرررررة َ رررررر.، َ نررررر  النرررررار عنرررررص )سرررررالمة( فررررري  رررررلار ياررررر  تينيمرررررا

                                                           
 .     39  الّقرا (1)
 .    11ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (2)
     .12ا ،معلم م  نسحات نقد الرياية ،ل ي ، ي تيني (3)
 .     11-11ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، انظر  عّّا  (4)
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)مررررر م(ل لاسرررر  العررررار، ل ررررّ  المسحايلررررة عنررررص اترررر   ،يرررررا ال ررررلارل نتيلررررة  ، الترررري هرررري عادنررررة عّّررررا  نتسرررريا التترررراا
 .(1)ّا ت ّالت  

يلررررم يت رررر  الم ّلرررر  فرررري هرررررا المي رررر  الررررر، َ ترنررررا فيررررع ّقّ ررررة )سررررالمة( ي)مررررر م(، عرررر  م ررررير التترررراال 
... الناااااس يقولااااون: مي ررر  آ ررررر، ّقيلرررع  "فرررري  ،ليثيرررر فررري َرهاننررررا سررر ال  آ ررررر، يليررر  عنررررع ّعرررد  رررري  سررررد

 كّني ذاتر لتحقي  غرض آخر.إّني ذتبت إل  حيفا  تعّلم، ول

برياااد بن بكتشاااف بيااان تساااكن )ماااريم(  لعّلاااي بساااّها الطريااا  إلااا  الاااتخّلص مااان عارتاااا، وبريااال ا سااارة 
 .(2)"من عنا ها. تذا )تدف سّرّ ( لم ببل به  حد

ررررا، يرلعي ررررا تتت يرررررا هرررررا؟  يبيرررررا القرررري  يثيررررر ال اترررر  فرررري نتيسررررنا  ررررراع ا سحرررري     ررررّيتع  هرررر   ررررا  ظالم 
ذا كااااان تنااااا  ماااان بحااااد بتقااااّدم إليااااه يرررردسح  هرررررا الت رررررا ّاعترررررارا إلررررص )مررررر م(، فرررري نيايررررة السرررريرا  "ل ّنررررع  وا 

با عتاااذار  فااا ّني إليااا  ياااا ماااريم ساااالم خلياااا بتوّجاااه بشسااافي واعتاااذار . كنااات مغماااور ا بقااايم العا لاااة المساااتمّدة 
، حاااين لااام بقاااّدر ينهاااامااان قااايم الرياااف حاااين لااام بساااتط  بن بر  فاااي موقفااا  تاااورة علااا  تقالياااد تاااي القياااود بع

ا شاااارة القوّيااااة التاااي حاولاااات إرساااالها إلاااا  الغاااافلين كااااي يتنّبهاااوا. إّن مجتمع ااااا وقاااف كّلااااه يااار  فااااي قتلاااا  
ااا بالحقااد علاا  كااّا فاارد، امااربة  ّنمااا كااان ملي   تطهياار ا لشاارف العا لااة، لاام يكاان ليقااف عنااد قتااا امااربة واحاادة، وا 

، يحما عل  وجهه إيما ة التحّرر  .(3)"كان بو رجال 

 . ا ستباق0

تتررررت   ل فيرررري تمييررررد الررررراي، لسحررررد  ردرررري  سرررري تي فرررري سررررردا ّ سحرررردا  َّيلّيررررة)السررررتّاا(  ررررّد )السررررترلا (
 .(4)ملا  التنّت  لنقار  

وكاناااات  ...، إر اررررا  فرررري سحديثررررع عرررر   تيلتررررع  "يمرررر  ميا رررر  هرررررا التقنّيررررة عنررررد عّّررررا  مررررا ترررردَ ّررررع سرررريرتع
واااااّا مسااااتمر ا فااااي تدحرجااااه ماااا  تلاااا  بّو  مغااااامرة يقااااوم بهااااا خااااار   ااااحن الاااادار الواساااا  ال ااااخرّ ... 

 انحراف إل  اليمين  ف ذا تو يقف فوق ممبلة كشّنها رابية...

                                                           
 .     21-21ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، انظر  عّّا  (1)
 .      32ا ،السات  (2)
 .      913ا ،السات  (3)
 انظر   (4)
 .21ا ،9112 ،القاهرا ،الملن  األعنص لنثقافة ،1ط ،عاتد  يندار ، تر الم  ن  السرد،ّ  ،ليرالد، ترن  -
   .911ا ،9113 ،تيريت ،الم ّسسة العربّية لندراسات يالن ر ،1ط ،اليم  في الرياية العربّية ،ميا سحس ، الق راي،  -
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لاااام يكاااان يفهاااام الرمااااوم فااااي ذلاااا  العماااار، ولااااو كااااان يفهمهااااا لمااااا فاتااااه بن ياااار  بّن درر الحياااااة التااااي 
 .(1)"فيي بهم إل  ممبلةت يسلكها، ويسلكها الناس

ررررررا، فرررررري سحديثررررررع السررررررات ، يتمّثرررررر  فرررررري َّ  السحيرررررراا تقيدنررررررا فرررررري  ررررررال  العمررررررر إلررررررص  إّ  ال اترررررر  َ نرررررر  سح م 
 يهي  اير، في َّي  ماامرا لع في  اري التيت. ميبنة،  ما اادتع تن  ال ر   التي سن يا

مرررررا يرررررنّاا العررررريش، يمرررررا يع ررررر   يالقرررررار  يررررردر  تتسرررررير هررررررا السح رررررمل )الميبنرررررة(،  ّنمرررررا ارررررَر فررررري السررررريرا
 األلم،  قّ ة )مر م( التي ست  ر رها.

يمررررا تّرررر  هرررررا الاربررررة مرررر  َسحرررردا  يسحسررررّ  مرررر  منّا ررررات سحيرررراا ال اترررر  مررررا يلرررردا مرررر  غربررررة فرررري الررررّالد، 
( خاااار  طفااااال  دون بن بحااااّس 8491)ساااانة وذات يااااوم   "مررررا سحررررد ، يهرررري فرررري القرررراهراعسرررريرا، يمرررر  رلرررر  

شاااارع نايااااف )وتااااذا اسااام الشااااارع( فاااي ا ّتجاااااه الااااذ  بذتااار فيااااه بكتاااار  بناااا بو بّمهمااااا بهماااا، وسااااارا فااااي
ا ّياااام إلااا  شااااطو النياااا، وكانااات لحااااات قاساااية عليناااا نحااان ا تناااين، حاااين بااادبنا نتخّياااا بّ  اّتجااااه سااالكا، 

يشااابه بن يكاااون عمااادة الحاااّي قاااد آواتماااا، فتساااّلمتهما وبرجعتهماااا إلااا  وبخيااار ا وجااادنا فاااي آخااار الشاااارع رجاااال  
لااا  الياااوم يحاااّم البيااات،  وحمااادت ل علااا  بّنهماااا لااام يسااالكا ا ّتجااااه الاااذ  يفياااي بهماااا إلااا  الشاااارع العااااّم. وا 

 .(2)"في نفسي بّنني لم بستط  بن بجد في جيبي ما بكافو به ذل  الرجا النبيا

 . الحوار1

فررررررري إلسحررررررردا   ررررررري  مررررررر  الدرامّيرررررررة ل التررررررري ينلررررررر  إلييرررررررا ال ّترررررررا   ثيرررررررر االميّمرررررررة السحررررررريار مررررررر  التقنّيرررررررات 
 .(4)ّ ّنع  ال الم الر، يق  تي     ّيتي  َي َ ثر في النّا السرد،ّ السحيار ، ييعّر  (3)سردّياتيم

َهّمّيرررررة هررررررا التقنّيرررررة فيمرررررا ت ّديرررررع فررررري السررررررد مررررر  يظررررراد   ي ررررراد يسح ررررررها الدارسررررري  فررررري  إيقرررررا  يت مررررر  
فررررري ال   رررررّيات، َي يفرررررت  الملرررررا  لني ررررر  مررررر  َلررررر  إترررررراي سحرررررالت  رررررعيرّ ة نتسرررررّية األسحررررردا  َي إّ اديرررررا، 

 .(5)م  َل  تسنيط ال ي  عنص تتا ي  الم ا ، يغيرا

                                                           
 .  11-9ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (1)
 .      121ا ،السات  (2)
   .59ا ،الم  ن  السرد،ّ  ،ليرالد، ترن  (3)
 .153العربّي المعا ر، اهال ، عتد النا ر، آلّيات السرد في ال عر  (4)
، 9111، 32. سررررررردّية السحرررررريار فرررررري القّ ررررررة السررررررعيدّية الق رررررريرا. ملّنررررررة العنرررررريم العربّيررررررة،  (مسحّمررررررد، المسحتنرررررري( ي)عتررررررد الرررررررسحم ، ال مرررررري ) (5)

 .  395ا
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رررررا َّنرررررع يمرررررن  ال   رررررّيات فررررري الرررررنّا مسررررراسحة مررررر  السحّرّ رررررة، ي تر يرررررا ت رررررار   يمررررر  يظررررراد  السحررررريار َي  
السررررررارد عمنررررررعل فتسح ررررررر ال   ررررررّيات تنتسرررررريا، يتقررررررّدم سررررررردها تررررررراتيا، يهنررررررا ل تنتقرررررري ال   ررررررّيات السرررررررارد  

 .(1)َ را  العمنّية السردّية، سحّتص المتنّقيفقط، ت  ت    ّ  

يلنسحرررررريار نيعررررررا   السحرررررريار ال ررررررارلّي الررررررر، يتمّثرررررر  فرررررري يلرررررريد  رررررريتي  متسحرررررراير   َي َ ثررررررر فرررررري الررررررنّا، 
 .(2)الر، يتمّث  في سحيار الرات م  نتسيا )المينيليي(يالسحيار الدا نّي 

ررررررال يلرررررر  َ  ينرررررردمّ فرررررري  ررررررن  السررررررردل  رررررريال يترررررردي  يل رررررري ي رررررري  السحرررررريار فرررررري العمنّيررررررة السررررررردّية نالسح 
فرررررري ت رررررري ر ال   ررررررّيات، يهرررررررا يعنرررررري َّنررررررع يلرررررر  َ  يسحّقرررررر  فادرررررردا منميسررررررة  نررررررصلنقررررررار  د رررررريال  مررررررت ّتال  ع

األسحررررررردا ، َي تقييرررررررة عن رررررررر الررررررردراما فييرررررررا، ي ررررررررل  فررررررري رسرررررررم ال   رررررررّيات، يال  ررررررر  عررررررر  ميااتيرررررررا مررررررر  
ررررررا، يمناسررررررّ ا لن  ، يمسحتيي ررررررا عنررررررص   ررررررّية يالميارررررر األسحرررررردا . ي لرررررر  َ  ي رررررري  السحرررررريار  رررررررل   تيعي ررررررا، يسنس 

 .(3) ااات تمثينّية ت عر القار  ّ داع ي تيعتع

يمررررر  السحررررريار  دم عّّرررررا  فررررري سررررريرتع السحررررريار تنيعيرررررعل ل ترترررررع ّررررر ثر  رررررّ  منيمرررررا فررررري السررررررد،يارررررد اسرررررت 
... ولّمااااا عاااارف بّننااااي تلميااااذ سااااشلني مااااّرة: ماااان تااااو بكباااار شاااااعر فااااي الع اااار الحااااديث؟ ايلررررع  "ال ررررارلّي 

تعنااااي بحمااااد شااااوقي؟ قااااا :  . قلاااات: فماااان تااااو إذن فااااي ربياااا ؟ قااااا : محّمااااد عبااااد الوّتااااار، فقلاااات: لعّلاااا  
 اسم  ما يقو :

 ونجمة مالت، ونجمة حلفت ما تتشّخر

 والنوم لّذة يحلم بها الساتر

ا شعر جميا، و احبه كما تقو   .(4)"قلت: تذا حق 

ا فرررري رلرررر  الياررررت،  اّت ررررر عّّررررا  مرررر  هرررررا السحرررريار تقنّيررررة لنتعتيررررر عرررر   رررري  مرررر  الليرررر  الررررر،  ررررا  سررررادد 
، َ تررررر  ررررعرا  الع ررررر السحرررردي ،  فالسرررراد  يررررر. فرررري مسحّمررررد عتررررد اليّهررررا ، ّ سررررني  هيلررررّي  ر رررر ل يهرررري مارررر ٍّ

اااااا شاااااعر جمياااااا، ، يارررررد دار. السررررراد  فررررري َريرررررع  "يل ترررررّد لنقرررررار  َ  يتتسرررررم سحررررري  يقرررررَر إ ررررررا  عّّرررررا  تاااااذا حق 
 ."و احبه كما تقو 

ل فيررررري،  مرررررا يتررررردي، متسرررررّنط، يانيررررر  َد ل عررررر  سررررري يليلّية السررررراد يفررررري هررررررا السحررررريار ي  ررررر  لنرررررا عّّرررررا  
" دي  َ  يقرنرررررع تنترررررى يررررردّ  عنرررررص األد ،  ررررر   يقررررري ، مرررررثال   اسرررررم ، مررررر  اسااااام الم ّلررررر  ّالتعررررر  " فقرررررد َمرررررر

                                                           
 .331السات ، ا (1)
 .151-151هال ، عتد النا ر، آلّيات السرد في ال عر العربّي المعا ر، ا (2)
 .  115-112، ا1955نلم، مسحّمد ييس ، فّ  القّ ة، دار تيريت، تيريت،  (3)
 .     12-11ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (4)
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فمااان تاااو إذن ف رررن . يفررري المقاتررر  نلرررد َّ  الم ّلررر  ارررد تسحّنرررص معرررع ّررراألد ، ييظيرررر هررررا فررري ايلرررع، مرررثال   "
   الم ّل  س الع تَر، الساد ل تعظيم ا ل  نع."ل فقد ار في ربي ؟

خاااااامرت نفساااااي فكااااارة تلّبسااااات باااااي، و  " فررررري السررررريرا، اررررري  عّّرررررا   الررررردا نّي )المينيلررررريي(يمررررر  السحررررريار 
بدر  كيااااف تسااااّللت إلاااا  ربسااااي ال ااااغير فااااي تلاااا  السااااّن:   بسااااتطي  بن برجاااا  إلاااا  القريااااة، وبعااااد  عاااان 

هاااااجر للااااتعّلم، فشنااااا إذا عاااادت لاااام يجاااار  بّ  طالاااار آخاااار طلاااار العلاااام. رّبمااااا كناااات بّو  طالاااار فااااي قريتااااي ي
 .(1)"بعد  من قريتي بن يخوض تذه التجربة

إّ  مررررر   ررررر   السحررررريار الررررردا نّي َ  ي  ررررر  عررررر  ال يرررررا  النتسرررررّي لنررررررات المت ّنمرررررة، َي  يلعررررر  هررررررا الررررررات 
يهرررررا الررررر، نلرررردا فرررري السحرررريار  ،(2)ارررررا ا تسرررريم فرررري عمنّيررررة التررررداعي فرررري الرررريعي نتسرررريّ  تقررررَر يااعيررررا فرررري إ ررررار

عنررررص الرررررغم مرررر  سحّّررررع لنعنررررم، يعرررر  رلرررر  ال رررررا  الررررر، اترررر  ي  رررر  لنررررا عرررر   يفررررع مرررر  الاربررررة السررررات ل فال 
، يعرررر  النتيلررررة الترررري يم رررر  َ  تتسحّقرررر  إرا عررررادل فنرررر  يلررررر  َّ،  الرررر  يارررر  فرررري نتسررررع ترررري  السررررتمرار يالعرررريدا

 م  القر ة عنص الستر.

لرررررر، ل ت ّنررررر  فيرررررع، َّنرررررع مّثررررر  نق رررررة التسحرررررّي  العظمرررررص فررررري َسحررررردا  يسحسرررررّ  مررررر  هررررررا السحررررريار السرررررن  ا
، يلررررريل هرررررا التعنررررريم، يهررررررا السرررريرال فنررررري عرررراد عّّرررررا  إلررررص ار ترررررعل لمررررا َ مررررر  تعنيمررررع الرررررر،  ررررا  سرررررت  غربتررررع

تترررت )غربرررة الراعررري( التررري تررردير فررري فن يمرررا، يهررررا يررردّ  عنرررص مرررد. نلرررا  تقنّيرررة السحررريار فررري هررررا  الاربرررة لمرررا  ل
   السيرا.

 . الحذف4

عمررررد عّّررررا  إلررررص سحررررر  ّعرررر  ال ررررالم فرررري سرررريرتع، مرررردّلال  عنررررص السحررررر  ّالنقرررراط المتتاّعررررةل يرلرررر  إ ررررعار ا 
 ّ ّ  المسحري  ل  ريرا لر را.

فكاناااات جااااّدتي تااااي المساااا و  ا علاااا  عاااان كااااّا ا عمااااا  المراعّيااااة  يمرررر  ميا رررر  هرررررا التقنّيررررة ايلررررع  "
وتشاااارف علاااا  درس القماااال والشااااعير، وجماااا  السمساااام، كاناااات توّاااااف الحااااّراتين، وتتعاقااااد ماااا  الحا اااادين، 

 .(3)"وبي  البّطيخ، و...

الّاسحثررررررة ناديررررررة دّررررررالي، نّ ررررررت، سحرررررري  ياتررررررت عنررررررص القرررررري  السررررررات ، عنررررررص َّ  يمرررررر  اللرررررردير ّالررررررر ر َّ  
، يسرررري رتيا عنررررص  ررررّ   رررري  ميلرررريد فرررري تيررررت  ررراسح  السرررريرا اررررد اسررررتعم  الررررنقط المتتاّعررررةل ليتررررّي  نتررررير اللرررّدا

 َ، َّنررررع لعرررر  الررررنقط إيمررررا   إلررررص مررررا االتررررع، يهرررررا ينررررافي مررررا نررررّا عنيررررع عّّررررا   ررررراسحة، فرررري مقّدمررررةل (4)العادنررررة

                                                           
   .55ا ،السات  (1)
 .152-151هال ، عتد النا ر، آلّيات السرد في ال عر العربّي المعا ر، ا (2)
          .29ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (3)
     .111ا ،التنية السردّية في )غربة الراعي( إلسحسا  عّّا  ،نادية، دّالي،  (4)



 مهدي عناد قبها                                                                                                    ...تقنيات السرد في )غربة الراعي( 

 

 119    2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية  ©

إّنناااااي فاااااي سااااابيا البسااااااطة تجّنبااااات،  ّو  ماااااّرة، ماااااا بلفتاااااه مااااان بسااااالور قاااااا م علااااا  ا يجاااااام، " السررررريرا 
 .(1)"وا يما ...

 

 . التف يا87

مرررررا َر. ر ررررررا غيرررررر  رررررريرّ،، يتّ ررررر  ال رررررالم فررررري ّعررررر  فيرررررع  سحرررررر فررررري اليارررررت الرررررر، نلرررررد الم ّلررررر  
كانااااات المرررررياّد التررررري درسررررريا فررررري ال رررررّتي   ال رررررام  يالسررررراد   "ي رررررعرنا ّقيمتيرررررا،  تت رررررينع األمرررررير تت ررررريال  

النقلااااة الحقيقّيااااة فااااي حياااااتي العلمّيااااة تتمّتااااا فااااي ال ااااّفين: الخااااامس والسااااادس التااااانوّيين... فااااي تااااذين 
فااااي مسااااتو  جااااامعّي. وب اااابحت دروساااانا  –بو كاااادنا نعااااّد  –إذ ب اااابحنا ال ااااّفين تغّياااارت طبيعااااة الدراسااااة 

 كّلها في العلوم ا نسانّية:

، وحفااااا  اسااااايّ بمااااارا  الشاااااعر العبّ  -اللغاااااة العربّياااااة وآدابهاااااا: مختاااااارات مااااان مقاماااااات بااااادي  المماااااان -
 عيون الق ا د.

 .(2)"وشعر ا...اللغة ا نجليمّية وآدابها: بدر القرن التامن عشر ا نجليمّ  نتر ا  -

، يليدتررررررع فرررررري يمانررررررعالترررررررا ترررررري  لرررررريدا التعنرررررريم فرررررري  يي مرررررر  الم ّلرررررر  ر ررررررر هرررررررا المررررررياّدل لينّتينررررررا عنررررررص
فاااااي  –بو كااااادنا نعاااااّد  –إذ ب ااااابحنا ، يارررررد ا ت ررررر رلررررر  ّقيلررررع المسرررررت  الررررر، َّ ررررردا تتت ررررري  المررررياّد  "يماننررررا

 ".مستو  جامعيّ 

 . المفاجشة88

عنررررررص يلررررررع ار رررررر  مّمررررررا هرررررري عنيررررررع فرررررري نتسررررررع إلررررررص المتنّقرررررري،  إّ  مرررررر  تراعررررررة ال اترررررر  َ  ينقرررررر   ررررررعيرا
 ييست دم ال ّتا  في ستي  رل  تقنّيات م تنتة، م  َتريها َسني  المتال ا.

 ثيرررررر مررررر  م ررررراعرا فررررري سررررريرتع، مسحررررردث ا فررررري نتيسرررررنا تنررررر  ال ررررردمة يبيررررررا األسرررررني  اّربنرررررا عّّرررررا  إلرررررص 
مينررررة الترررري يلرررردها فرررري م ررررا  سرررر نع، ّعررررد عيدتررررع ، يمرررر  هرررررا المتالررررةت تنرررر  التترررراا اللال ررررعيرّ ة الترررري لقييررررا

فتااااة ذات حاااّ  مااان جماااا ، تجلاااس علااا   وذات ياااوم عااادت مااان المدرساااة إلااا  البيااات، فربياااتمررر  المدرسرررة  "
فقالااات لاااي بّم محماااود: تاااذه تاااي الفتااااة التاااي ست ااابل عااان قريااار خالاااة  –وذلااا  احتااارام خااااّص  –كرساااّي 

لاااا ، فقلاااات بجفااااا : ولكاااان بّمااااي لاااايس لهااااا بخاااات، ولاااام بسااااّلم علاااا  الفتاااااة، وعاااادت بدراجااااي بسااااّلي نفسااااي 
 بالمشي عل  الر يف، حّت  إذا سكنت نفسي عدت إل  البيت...

                                                           
 .1ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (1)
 .192-191ا ،السات  (2)
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محماااود إلااا  بيااات بّم بحماااد، وتاااي  بخاااذتني بمّ  -وكاااان ذلااا  با ّتفااااق مااا  والاااد   –وفاااي الياااوم التاااالي 
       .(1)"ب  سيتمّوجها ببي(...)ب  التانية( والدة الفتاة التي ست بل خالة لي )

 . سهولة اللغة 82

هررررررا ر ررررررتل سررررراّق ا، عنررررردما تسحرررررّدثتل عررررر  عتّرررررة عنررررريا  )غربرررررة الراعررررري(، َّ  الم ّلررررر  نرررررّا فررررري مقّدمرررررة 
إّنناااااي فاااااي سااااابيا مم ررررر  مررررر  القرررررّرا ، يرلررررر  ّقيلرررررع  "سحظرررررص ّررررر  تر عررررردد تعنرررررص َّنرررررع ّّسرررررط لاتيرررررال ل السررررريرا

البساااااطة تجّنباااات،  ّو  مااااّرة، مااااا بلفتااااه ماااان بساااالور قااااا م علاااا  ا يجااااام، وا يمااااا ، والعبااااارة المكتناااامة، 
ا عاااان المسااااتو  الشااااعرّ  ذ  الجمالااااة المتعّماااادة  رغبااااة فااااي بن ت ااااا تااااذه  وآتاااارت بساااالوب ا سااااردي ا بعيااااد 

 .(2)"السيرة إل  جمهور كبير متنّوع

 ي تمّث  هرا التّسيط النايّ،، إ افة إلص ما ر را الم ّل ، في 

ل فاسرررررت دم ال اتررررر ، اسرررررت دام األلتررررراظ الت ررررريسحة التررررري يعرفيرررررا النرررررا ل المثّقررررر  مرررررنيم، يغيرررررر المثّقررررر  -
قالااات بّماااي: إّن والاااد  قاااد بااااع قطعتاااين مااان بريااانا " تررردل  مررر   ليق ررري دينرررع، فررري ايلرررع  "ليساااّد ديناااهمرررثال   "
 .(3)"دينهليسّد 

تي ررررري  النترررررى الرررررر، ارررررد ل يتيمرررررع ّعررررر  النرررررا ،  تي ررررري  لترررررى )المتلرررررر( ّمرررررراد  لرررررع داري عنرررررص  -
 .(4)"وب بل تذا المتجر )بو الدّكان(..."األلسنة، في ايلع  

وقااااد تعااااّرف لديااااه إلاااا  آخاااار )مااااوديالت(  قيلررررع  " اسررررت دام األلترررراظ األعلمّيررررة الدارلررررة فرررري العاّمّيررررة، -
 .(5)"للقرية، والتي   ت لل ا حذية التي ت لل

وكاناااات بّمااااي إذا نشاااار بيننااااا شااااجار   تميااااد تيظيرررر  العاّمّيررررة فرررري ّعرررر  ميا رررر  السرررريرا،  قيلررررع  " -
 .(6)"عل  بن تقو : توش الحباير توش كّذار...

رررررا تي رررري  مرررررا يم ررررر  َ  يياررررر   - بخاااااذتني بّم محماااااود إلااااا   قيلرررررع  "عنرررررد ّعررررر  القرررررّرا ،  فررررري العّررررارالّس 
 .(7)"وتي )ب  التانية(... بيت بّم بحمد،

                                                           
 .53-52ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (1)
        .1-1ا ،السات  (2)
   .      12ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (3)
   .    59ا ،السات  (4)
 .  11ا ،السات  (5)
   .    51ا ،السات  (6)
 .53ا ،السات  (7)
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 . توايف ا جناس ا دبّية ا خر  83

عمررررد عّّررررا  إلررررص تيظيرررر  األلنررررا  األدتّيررررة األ ررررر. فرررري سرررريرتعل ليانرررري السرررريرا ثقافررررة ، مرررر  ليررررة، ي ّعررررد 
 َيتري هرا األلنا   َ ر.، ليةالقّرا ، م   نتي السرد ع  النمط الرتي  الر، ييا  المن  في 

فااااي تااااذه اللحاااااة تااااذّكرت  ااااديقي ذا الرّمااااة، وتااااذّكرت برجومتااااه الجميلااااة التااااي  ...، يمنررررع  "ال ررررعر -
 يقو  فيها:

 دعي بو فموتي مبيَّ    نفس، يا     بدمعي: فايت حينب  لنفسي قلااتي 

ا التالقي فااااي اام جَّ ااااااب ارعا ااااااااااش يااااالااااايااال و      مطم ة  نام بباااد    ة ااااااري

 (1)عة  دّ اات مااااال ا اااااالسام  ااااالع إذ     رعة اااااا ج فة اااااعااااناب نااااااليااااياااال و 

 .(2)"بّما )مّي( في حالتي، فهي رمم لما يتمّن  و  ينا ...

... وتاااااو يلقاااااي خطباااااة علااااا  النااااااس المتجمهااااارين تنالااااا ،   يغّيرتاااااا،  قررررري  ال اتررررر   "ال  ّرررررة،  -
اااا،  حفاتهاااا... وبناااا بكتااار بعياااها تناااا:ولكتااارة ساااماعي إّياتاااا  اعلماااوا بّناااه لّماااا تجّلااا  رّبناااا للجباااا جعلاااه دك 
ا اااا لحّجاااا  وخاااّر موسااا   اااعق  ... وتاااذا الااادوا ياااا إخاااوان، قاااد حياااره الااادكتور عباااد الكاااريم الهناااد  خ ي  

 .(3)"بيت ل الحرام في تذا العام، وتو يباع مّجان ا...

اااا... عااان ويساااتم  إلااا  السح ايرررة، يمنيرررا  " - جّدتاااه، وتاااي تقاااّص علااا  الجالساااين حاااو  الموقاااد ق   
الشااااطر حسااان، وعااان الغاااو  الاااذ  اقتااارر مناااه الشااااطر حسااان، وقاااا  لاااه: الساااالم عليااا ، ياااا ساااّيدنا الغاااو ، 

 .(4)"فيرّد عليه الغو : لو  سالم  سب  كالم ، لخّليت وحوش البّر تسم  قبرش عاام ...

الليلاااة التاااي نويااات بن بساااافر فاااي  اااباحها إلااا  م ااار، ربيااات فاااي وفاااي  قررري  ال اتررر   "المنامرررات،  -
ماااا يااار  الناااا م بّناااي واقاااف عناااد شاااجرة الغرقاااد... عناااد برض لناااا تقااا  عناااد قاعااادة جباااا الاااربس... والمطااار 

، وامداد ارتفاعااااه، وبنااااا يهطااااا بغاااامارة شااااديدة، وقااااد غماااار المااااا  الطرياااا ، وبخااااذ يرتفاااا  ماااا  ارتفاااااع الجبااااا
 .(5)"ب عد، ووالد  يناديني...

                                                           
 .111-111ا ،1995 ،تيريت ،دار ال ت  العنمّية ،1ط ،َسحمد سحس  ّسّ   رسحع ،الدييا  ه(،111) انظر  ري الرّمة (1)
  .111-111ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (2)
  .21-19ا، السات  (3)
 .19ا، السات  (4)
 .113-112ا، السات  (5)
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ذا لحيااااة طويلااااة، يشااااير نحااااو  بلحيتااااه، بو تكااااذا خّيااااا إلااااّي، ومااااّرة ربياااات  ااااوفي ا ، يمنيررررا  "ال رفررررة -
ا   ديني ا  .(1)"ورسخ في نفسي بّنه يلعنني   ّنني كنت حين ذ بدير في نفسي تاجس 

ا   القّ رررررة الق ررررريرا - سررررريرتع، للررررر  ال اتررررر  إلرررررص التعتيرررررر تيررررررا اللرررررن  األدترررررّي فررررري ّعررررر  ميا ررررر  لرررررد 
، مرّتّ ررررررا هرررررررا مسررررررتقّنة إر عّتررررررر عرررررر  هرررررررا المرسحنررررررة ّمقررررررا   سررررررردّية ا رررررريرا  اّ ررررررة فرررررري مرسحنررررررة  تيلتررررررع،بي 

 اّ ررررةل ألّ  ال تيلررررة الّعيرررردا ت رررري  فرررري رهرررر  اإلنسررررا  تفرررري هرررررا المرسحنررررة  هرررررايلعّنررررع فعرررر  المقررررا   ّاألراررررام، 
ا،  سررررررعتيا  تيعرررررةد معّينرررررة سرررررر عة، تناسررررر  فررررري  رررررّاتّيةل فرررررال يتررررررّ ر منيرررررا إّل م ررررراه القّ رررررة الق ررررريرا لرررررد 

وفاااي بّياااام الشاااتا  كاااان يلاااّذ لاااه بن يقاااف عناااد عتباااة البيااات الكبيااار يشاااهد المطااار  يمررر  رلررر  فررري السررريرا  "
وتاااو يهطاااا بغااامارة، ويماااخ الجااارن فاااي وساااط الااادار، وتقاااف علااا  حاّفتاااه طياااور الااادوير ، وتماااّد ر وساااها 

فااااي حاااارص، وكااااانوا يقولااااون لااااه: إّن الاااادوير  طااااا ر ال ااااغيرة لتشاااارر، وينتاااار لهااااا حّبااااات الااااذرة فتلقطهااااا 
حااااذر. وقااااد بدر  مااااا يعنااااون، ولكاااان الاااادوير  علاااا  الاااارغم ماااان حااااذره كااااان يقتاااارر منااااه كتياااار ا، تااااّم يطياااار 

 .(2)"كالسهم في الفيا 

  فّن السيرة عند عّباس من التناير إل  التطبي 

رررر  نّظررررريا لتررررّ  السرررريرا فرررري األد  العربررررّي، يرلرررر  ّ تاّررررع )فررررّ  السرررريرا(،  يلعررررّد إسحسررررا  عّّررررا  مرررر  َيادرررر  م 
 يقيدنا إلص َ  نس    ه  التيم عّّا  ّ ريط السيرا سحي   ت  سيرتع؟يهرا 

ل  ررررررّ  فرررررري َّ  اإللاّررررررة عرررررر  هرررررررا السرررررر ا  تسحترررررراي إلررررررص ّسحرررررر  م ررررررّي  ميّسرررررر ، ل تسررررررعع هرررررررا األيراا 
ّننررررا نسررررت ي  َ  نليرررر  عرررر   رررري  مرررر  هرررررا السرررر ا  فرررري سحررررديد مررررا درسررررع هرررررا الّسحرررر ، يهرررري تقنّيررررات القنينررررة، ل 

 السرد.

 َ ررررر عّّررررا  فررررري )فررررّ  السرررريرا( عنرررررص السررررير العربّيرررررة القديمررررة َّنيررررا لرررررم ت رررر  سرررري. ملميعرررررة مرررر  األ ّرررررار
مرررررر  األ ّررررررار ظررررررّ  َ ثررررررر السررررررير فرررررري العررررررالم اإلسررررررالمّي ملميعررررررة ّي، يرلرررررر  ّقيلررررررع  "تتتقررررررر إلررررررص التنررررررا  التّنرررررر

لرررررري  فييررررررا يسحرررررردا التنررررررا ، يل اإلسحسررررررا  ّررررررالت ّير اليمنررررررّي، يل تتّّرررررر  مراسحرررررر  النمررررررّي المرررررر ثيرا َي الم رررررراهدات، 
ال ت ررررررار  ظّنرررررت السررررررير دي   رررررر   ترررررراّم، يدي  مسحترررررري. ياٍ   امرررررر ،  يالتاّيرررررر فرررررري ال   ررررررّية المترلمررررررة، ّي

 .(3)سحّتص الع ر السحدي ..."

عّّرررررا  َّ   اتررررر  السررررريرا "َديررررر  فّنرررررا   ال ررررراعر يالق  رررررّي فررررري يفررررري مي ررررر  آ رررررر مررررر  ال ترررررا ، يرررررر. 
 .(4) ر قة العر  يالتنا ، إّل َّنع ل ي ن  ال   ّيات م   يالع..."

                                                           
   .11ا، السات  (1)
  .19-12ا ،غربة الراعي ،إسحسا ، عّّا  (2)
        .25ا ،فّ  السيرا ،إسحسا ، عّّا  (3)
 .19السات ، ا (4)
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لرررررديرا ّررررر    سحيررررراا يقرررررّا فييرررررا اّ ررررة، لنتّنرررررا مترررررنّت   نرررر  يفرررري سحديثرررررع عررررر  السررررريرا الراتّيررررة، يرررررر. َّنيرررررا "
 .(1)..."إلص سحّد  تير فّنّية ا  ّية مقدراالتر ة إلتراي  تمنسحع ما  تستعاد يتقَر...

ل يرلررررر  لنقنيرررررا مررررر  ي ّ رررررد عّّرررررا  فررررري هررررررا األاررررريا  عنرررررص  رررررريرا اللتررررريام تتنرررررا  فّنرررررّي عنرررررد  تاّرررررة السررررريرا
  ينيا ملميعة م  األ ّار إلص مستي. األد  الر، يلع  منيا عمال  َ ثر اتيل  عند المتنّقي. 

لنرررررا َسحررررردا  سحياترررررع فررررري االررررر  ملرررررّرد مررررر  الترررررّ ، تررررر  يهررررررا الرررررر، فعنرررررع عّّرررررا  فررررري سررررريرتعل فنرررررم يسررررررد 
الترررري لعنررررت سرررريرتع ليسحررررة فّنّيررررة تاررررر، المتنّقرررريل  اسررررت دم،  مررررا َرينررررا، مررررا اسررررت ا  مرررر  التقنّيررررات التّنّيررررة السررررردّية

فراعررررص الت ررررّير اليمنررررّي الررررر، تسحررررّد  عنررررع فرررري َايالررررع السرررراّقة، يلعرررر  مرررر  نتسررررع رلرررر  القرررراّا الررررر، ل تررررّد َ  
 مرررررا ارررررا ، يهررررررا يظيرررررر فررررري التقنّيرررررات التررررري اسرررررتعارها مررررر  لرررررن  القّ رررررة،  يرا عنرررررد ال تاّرررررة،يمّثنرررررع  اتررررر  السررررر

      يغيرها.السترلا ، يالستّاا، يالسحيار،  
 

  الخاتمة

الراعرررررري(، ّاددررررررة  )غربررررررة ّّررررررا  الراتّيررررررة ياتررررررت هرررررررا الدراسررررررة عنررررررص تقنّيررررررات السرررررررد فرررررري سرررررريرا إسحسررررررا  ع
)غربررررررة الراعرررررري(، يسرررررريميا   يالسرررررريرا الراتّيررررررةل يعرررررر  سرررررريميا  عنرررررريا متيرررررريم التقنّيررررررة، يالسرررررررد، ّالسحرررررردي  عرررررر  

 غالفيا. 

م ررررسحين ا ّالرررردللت الترررري تي ررررر تيررررا لفت ررررا لنقررررار ، ّسرررري  ا، الم ّلرررر  ا تررررار لسرررريرتع عنيان ررررا  ياررررد تتررررّي  َ ّ 
ا عنص  ريراتتّي  َّ  السيرال  ما   المعرفة. الاال  لا  معّتر ا ع  سحياا الم ّل  اليا را ّالعنم، يمنّتي 

 هي  يتتّي   رل  َّ  تقنّيات السرد التي است دميا الم ّل  في السيرا

ياررررد ان نرررر  الم ّلرررر  فرررري عنينررررة  التقسرررريم عنررررص عنيانرررراتل يرلرررر   نّ ررررا لنتنظرررريم، يالتيسررررير عنررررص القررررار . -
 .نينة المراسح  األ ر. م  عن ر الم ا يان ن  في ع، مرسحنة ال تيلة م  متدَ نتسّي تربي،ّ 

التررررردّري اليمنرررررّيل يرلررررر  تيّ ي رررررا لنسحقيقرررررة عنرررررص اليلرررررع الرررررر،  انرررررت عنيرررررع فررررري سحياترررررع، يرغّرررررة فررررري لعررررر   -
ا تلستمّد منع المعنيمات ال سحيسحة.  سيرتع مرلع 

تسحرررررّي  ال رررررمير السرررررردّ،ل فقرررررد اسرررررت دم الم ّلررررر  فررررري سررررريرتع ثالثرررررة  رررررمادر، يهررررري  )هررررري(، ي)َنرررررا(،  -
ّمررررا )َنررررا(، فقررررد مر  َّمررررا )هرررري(، فقررررد اسررررت دمع فرررري سحديثررررع عرررر  ي)نسحرررر (. سحنررررة ال تيلررررة، اترررر  د يلررررع المدرسررررةل َي
ّمرررا )نسحررر (،اترررع، َي رررّ  ليرررا  يانيرررا المسرررتقّ ل فررري المراسحررر  التررري تسحّققرررت فييرررا راسرررت دمع  فقرررد للررر  إليرررع فررري  َي

                                                           
       .111-99ا السات ، (1)
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سحديثررررع عرررر  األسحرررردا  اللماعّيررررةل دللررررة  عنررررص انتمادررررع إلررررص اللماعررررة، يلررررم يسررررت دمع فرررري التعتيررررر عرررر  نتسررررعل 
ا لن تر   الر، يع سع هرا ال مير.در  

الم رررررريد ت ررررررّير عنرررررص   يررررررا  القررررررار  لنتي رررررري ، يالتتسرررررير، يتيسرررررري  الدللررررررة، يسحرررررّ  يرلرررررر  الي ررررر ل  -
 .السرد،ّ 

يإل سررررراتيا  ل، َي ثرررررر تررررر ثير ا فررررري المتنّقررررريللعررررر  ّعررررر  ن ررررريا السررررريرا َ ثرررررر إيسحرررررا   التنررررراّال يرلررررر   -
را.  لما  معاني الن يا الملستسح  

 لعرررر  ال اترررر  ّعرررر  َسحداثررررع ليسحررررة فسيتسررررادّية، تتنرررراثر َليا هررررا فرررري السرررريرا التقنّيررررةالسررررترلا ، يبيرررررا  -
 تناثر ا ي ّيا المتنّقي إلص ا تماليا، ي ّع  في نتسع التسا لت التي ينتظر إلاتتيا.

 الستّاا، يبيرا التقنّية فت  الم ّل  ملا  التنّت  لنقار . -

سحررررررردا  عررررررر  السحرررررررالت ال رررررررعيرّ ة عنرررررررد ال   رررررررّيات، لن  ررررررر   يرلررررررر  السحررررررريارل - يت ررررررري ر األسحررررررردا ، يا 
 م  الدرامّية التي م    نيا َ  تلر  القار .  ي 

 السحر ، ياد عمد عّّا  إليعل إل عارنا ّ ّ  المسحري  ل  ريرا لر را. -

 ل يرل  لندللة عنص ايمة الملت   .التت ي  -

 التقنّية تن  ال دمات ال عيرّ ة التي لقييا في سحياتع.المتال ا، ياد نق  عّّا  إلينا تيرا  -

يمرررر  رلرررر  َّنررررع  لاررررة سرررريرتعل لتسحظررررص ّرررر  تر عرررردد مم رررر  مرررر  القررررّرا ،سررررييلة الناررررةل فقررررد ّّسررررط عّّررررا   -
ررررا ، ييّ رررر  األلترررراظ الت رررريسحة الترررري يعرفيررررا النررررا ، ياسررررت دم األسررررني  ال ررررعر،ّ  تلّنرررر  مررررا يم رررر  َ  ييارررر  لّس 

   .في العّارا

َغنررررررص ال اترررررر   ، يالمنامررررررات.ال ررررررعر، يال  ّررررررة  األلنررررررا  األدتّيررررررة األ ررررررر.،تيظيرررررر   - يبيرررررررا التقنّيررررررة 
 السيرا ثقافة ، َيّعد السرد ع  النمط الرتي  الر، ييا  المن  في نتي  القّرا .

َي يرررررر ا، ترررررّي  اسرررررت دام عّّرررررا  هررررررا التقنّيرررررات َّنرررررع التررررريم ّتّنّيرررررة السررررريرا التررررري دعرررررا إلييرررررا فررررري  تاّرررررع )فرررررّ  
 يرا(.الس
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 الم ادر والمراج 
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 ةفيف في العربي  خ  ظاهرة الت  حول 

The phenomenon  of elision  in Arabic language 

 *زياد يوسف محمد أبو يوسف
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 لملخصا

يسعى هذا البحث للوقوِف على ظاهرة لغوية أشغلت علماَء اللغِة، وهي ظاهرة التخفيف في العربية، فهناك بعض 
األصوات والكلمات قد يكون فيها صعوبة على بعض اللهجات أو األشخاص، وهذا طبيعي في كل اللغات، إال 

موقف و ن حيث اللغة، وبيان أهميتها بحثنا يقتصر على دراسة التخفيف في العربية، بدًءا من تأصيلها مأن 
الصوتي فيف في العربية في مستوياتها الثالثة )خ، واستعرضنا في هذا البحث مظاهر التالعلماء منها، وأسبابها

والصرفي والنحوي(، وأنهينا البحث بخاتمة تضم أبرز النتائج، واعتمد البحث على كتب اللغة وعلماء النحو الذين 
  هذه الظاهرة، وقد اتَّبعنا المنهج الوصفي التحليلي. أفاضوا في الحديث عن

 
  .ظاهرة التخفيف. السهولة والتيسير في العربية الكلمات المفتاحية:

 
Abstract: 

 
This paper tries to investigate a linguistic phenomenon that has occupied linguists: the 

phenomenon of elision in Arabic. There are some sounds and words that may be difficult for 

some dialects or people, and this is normal in all languages.  Our research is limited to 

studying the elision in Arabic, starting with its roots In terms of language, significance, 

scholars' position and causes. We reviewed the manifestations of elision in Arabic in its three 

levels: (phonemic, morphological and grammatical), and we ended the research with a 

conclusion that includes the most prominent results.The research relied on language books 

and grammar scholars who spoke extensively about this phenomenon. The researcher follows 

the descriptive and analytical method. 
 

Key Words: The Elision Phenomenon, Ease and Facilitation in Arabic. 
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 مقدمةال

الحمد هلل الذي جعل القرآن لساًنا عربيًّا وتبياًنا، وجعل اللغة العربية لفهم القرآن والسنة مفتاًحا وبياًنا، وأشهد أن 
اًنا ، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله أفصح الناس لستوضيًحا وا عطاءً و  إال هللا، أنعم باللسان على اإلنسان منةً ال إله 

 .وأحسنهم بياًنا، صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين سلكوا طريقته لغة وبياًنا وا عراًبا
تيسير  السبل والطرق، ومن ظواهر ناطقيها بشّتىعلى خدمة العربية و سعى اللغويون قديًما وحديًثا إلى العمل 

العربية ظاهرة التخفيف، التي كان لها حضور في كافة مستويات اللغة صوًتا وصرًفا ونحًوا، ومع ذلك ظهر من 
اللغويين من أيَّدها، وظهر من رفضها بحجة أنه ال يوجد أي جهد عضلي في نطق اللغة، فسعيُت في هذا البحث 

 ظاهرة .للتأصيل لهذه ال
ابن جني  ذلك إلىوقد أشار  غلبة األصول الثالثية، هاالبارزة في همظاهر أهم ومن  ،فالتخفيف عاٌم في العربية

ذلك ألنه حرف و  ؛ا الثالثي وأعدلها تركيبً األصول ثالثة : ثالثي ورباعي وخماسي، فأكثرها استعماالً  أنإذ يقول: " 
لقلة لثالثي إنما هو غلبة الثالثي: "فتمكن ا ن  ا الحكمة مِ ينً بِّ ثم يقول مُ  ،عليه"ف قَ و  دأ به وحرف ُيحشى به وحرف يُ تَ ب  يُ 

 ؛ لذا فالتخفيف أساس مهم لدى العرب للسهولة والتيسير.(1)حروفه"
ول لذا جاء البحث بعنوان: ح تقصًيا لهذه الظاهرة،حديث حول هذه الظاهرة وليس لل مساهمةالبحث هو  وهذا

 ظاهرة التخفيف في العربية.
 :الدراسات السابقة 

األحدث إلى  تم ترتيبها منحيث  ،من أبرزهاتعددت الدراسات السابقة حول ظاهرة التخفيف في اللغة العربية، و 
 :األقدم

وتية صدراسة عبد هللا محمد زين بن شهاب بعنوان ظاهرة التخفيف في اللغة العربية، دراسة  -
 .م2002، صرفية

لتخفيف الصوتي ايف فيه تعر  تناولبتمهيد  الباحث وبدأ ،وقد هدفت لالستفاضة في ظاهرة التخفيف في اللغة العربية
عالقة التخفيف  اهفي غوية قديمها وحديثها، ثم تناولنجرار التعريف اللغوي على فروع الدراسات اللالغًة واصطالحًا، و 

ف في تغيير بعد ذلك األثر الذي يحدثه التخفي وتية في إجراء التخفيف، ثم تناولبالقوة والضعف، وأثر القوانين الص
لك بمفهوم بعد ذ عية المتاحة في العربية، ثم خرجالبنية المقطعية للكلمة متناواًل في أثناء ذلك اإلمكانات المقط

  :، وانقسمت الدراسة إلى أربعة فصولالدراسة التي خضُت غمارهاطبيعة  للتخفيف الصوتي موافقاً 
ُخصَّ المبحث األول بدراسة حذف الهمزة متناوالً وجهة النظر  على ثالثِة مباحث: الفصل األول تخفيف الهمزة، وجاء

للحديث  ل الثاني الفصوجاء  ،وفق ما تقتضيه طبيعة اآلراءوقد عالجُت كلتا النظرتين  ،ووجهة النظر الحديثة ،القديمة
ثالث بعنوان: ، وجاء الفصل الئل التخفيف القياسي وغير القياسيكلَّ مسا ، وقد درسالتخفيف باإلعالل واإلبدالعن 

امًا عامة عن فيه أحك المبحث األول درست :مبحثين، واشتمل على رائق التخلص من التقاء الساكنينالتخفيف بط
يتم بوساطتها تي الطرائق ال أما المبحث الثاني:، تالف بين القدامى والمحدثين فيهخالساكن وطبيعته في العربية واال

                                                      
 . 1/65، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 4ه(، الخصائص، بدون تحقيق، ط293ابن جني، أبو الفتح)( 1)
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ير بين كبالختالف اال ، وكان موضوعه حولالتخفيف باإلدغام حول الفصل الرابعوجاء ، نالتخلص من الساكني  
 القدامى والمحدثين في حيثيات اإلدغام وجزئياته.

ما: قضية ا على قضيتين رئيستين هالتخفيف الصوتي تقوم فكرتهما أساسً ظاهرة وقد خلصت الدراسة إلى أن 
الحزن وقضية النقل، وكل واحدة منهما موصلة إلى األخرى، فال يمكن دراسة الخفة من غير دراسة الثقل والعكس 

 صحيح.
 م.2002، فراس فخري ميران، صل والفرعتخفيف في العربية في ضوء فكرة األظاهرة ال 

بفكرة األصل والفرع التي كانت موضع اقتناع علماء العربية  ظاهرة التخفيف ربطلى الدراسة إهدفت وقد 
، كثر مباحثهأشك على معيار )الخفة والنقل( في يعتمد بال  كونهدراسة الظاهرة في مستواها الصرفي، ، وتم لقدماءا

قعيد الظواهر الدراسة أهمية فكرة األصل والفرع في تبينت وقد استشهد بأقوال العلماء القدامى لالستشهاد بالفكرة، وقد 
اللغوية ومنها ظاهرة التخفيف، فاألصل هو التخفيف والفرع هو التثقيل، ولما كان ذلك كذلك فقد فندت الدراسة 

األصل  أنّ  تتثب، وقد أقبل كل شيء التخفيف إنما يكون في النطق أنّ  أكدتو  ،تمام حسان على هذه الفكرةتراض اع
وذلك من حيث  ،بينت الدراسة أن الفعل الرباعي فرع للثالثي، و اا، والفرع ال يقترن بالثقل دائمً قترن بالخفة دائمً ال ي

وجود دون عكسه. لالفتقار الكثير إلى القليل في ا ؛تها في الثالثي، والكثير فرع القليلوقلّ  ،كثرة الحروف في الرباعي
 صارت الخفة في القليل والثقل في الكثير.  فلما كان ذلك

  م2012، للباحثة عائشة سليم الهندي، ظاهرة التخفيف الصرفي في جزء عمَّ )دراسة تطبيقية(دراسة 
 ،وأهميتها ،وأهدافها ،المقدمة أسباب اختيار الدراسةتناولت ، على مقدمة وفصلين وخاتمة راسةاشتملت هذه الد

احث: ثة مبثال في ، وذكراإلعاللظاهرة األول:  ؛ اسة فتكونت من فصلينأما فصول الدر  .تهاوخط ،المتبع هاومنهج
اشتمل  أمَّا المبحث الثاني فقد .راء النحاة فيما يخص الهمزةباإلضافة إلى آ ،هوحروف ،المبحث األول مفهوم اإلعالل

 ،مفهومه ،ثم اإلعالل بالنقل ،اضعهمو  ،تفسير العلماء له ،همفهوم ،اإلعالل: بدءًا باإلعالل بالقلب على أنواع
في  أمَّا المبحث الثالث تنـاولت فيه الباحثة الجانب التطبيقي .ومواضعه ،انتهاًء باإلعالل بالحذف مفهومه ،مواضعه

اإلعالل بالحذف(. أما الفصل  ،اإلعالل بالنقل ،في جـزء )عمَّ( ) اإلعالل بالقلبجـزء )عمَّ( وهو: مواضع اإلعالل 
عالقته  ،وفهحر  ،أنواعه ،أضرب ،احث: المبحث األول مفهوم اإلبدالاشتمل على ثالثة مبو  ،اإلبدالتمثل في الثاني: 

إبدال تاء  ،اإبدال النون والواو ميمً  ،بدال: إبدال فاء االفتعال وتائهأنواع اإل اني فيالمبحث الثوكان  .بعلم األصوات
واضع اإلبدال في وهو: م ،الجانب التطبيقي في جزء )عمَّ(فاستقام على لمبحث الثالث أمَّا ا .وتفعلل ،وتفَّعل ،تفاعل

 جزء )عمَّ(. وأخيرًا الخاتمة تحدثت فيها الباحثة عن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
  التعليل في ضوء علم اللغة الحديثدراسة مظاهر التخفيف في بنية الكلمة العربية " دراسة في مسالك ،"

 م2020عباس محمود الرفايعة،  نيحس
هذا البحث إلى إماطة اللثام عن علة التخفيف الالفتة للنظر في المدونة التصريفية، إذ ال يخلو باب  يهدف

ألنها  ة في األداء النطقي؛فاهتمام اللسان العربي بمسألة الخصرفي، وال مسألة صرفية من حضورها، مما يشي ب
بنية  الحقل الداللي، وأن توالي األمثال في مسخضع لسلطان التغييرات دون أن يى في المدار الصوتي الذي يتتجلّ 

ية ا، ومظاهر شتى في كيفكان مدعاة للتخفيف، إذ أخذت هذه العلة طرائق قددً  -الكلمة العربية على وجه غالب 
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تبدالت لمخالفة، والاالنتقال من حقل التثقيل إلى حقل التخفيف، نحو: الفصل بالزيادة، والحذف، والمماثلة، وا
 .المكاني لقلبالصوتية، وا

 
 :عالقة البحث الحالي بالدراسات السابقة 

تناولت الدراسات السابقة ظاهرة التخفيف من زوايا مختلفة، فدراسة شهاب، كانت حول التخفيف دراسة صوتية 
فخري  واإلبدال، أما دراسة فراسوصرفية، وقد ركز في دراسته حول التخفيف بالهمزة وصور التخفيف باإلعالل 

راسة دوقد غلب عليها الجانب الصرفي، في حين اختصت  ،ميران، فكانت حول التخفيف في ضوء الفكرة واألصل
باس محمود ع نيحس وقد اتخذت من جزء عّم نموذًجا، فيما كانت دراسة  ،الباحثة عائشة الهندي بالتخفيف الصرفي

 وقد اشتمل على الجانب الصرفي. ،بنية الكلمةحول مظاهر التخفيف في  الرفايعة
  يًّاصرفاهرة التخفيف لغوًيا و إليجاز حول ظفي حين أن البحث الحالي سعى ا

 مشكلة البحث 
 تكمن مشكلة البحث في: 

 تناثر موضوعات التخفيف في بطون الكتب.-١
 ندرة المراجع القديمة التي أفاضت الحديث عن ظاهرة التخفيف.-٢
نكارهم لها.رفض بعض -٣  العلماء لهذه الظاهرة وا 

 أسباب اختيار البحث 
 وذلك لألسباب اآلتية: ؛وقد حرصت في هذا البحث للحديث عن هذه الظاهرة

 إن اإلنسان بطبيعته يميل للتخفيف حتى في لغته.-١
 من الصعب إنكارها.مستويات العربية ظاهرة التخفيف ظاهرة صوتية بارزة في  -٢
 معرفة بالنحو العربي وظواهره.تعزيز وتقوية ال-٣
 العمل على إعداد أبحاث مستقبلية في التخفيف ودوره في أداء المعنى. -٤
 هذه الظاهرة. كتب التراث ومعرفة كيفية تناولها االطالع على-٥
 زيادة الثقافة النحوية حول ظاهرة التخفيف. -٦

 أسئلة البحث 
 ويسعى البحث لإلجابة عن األسئلة التالية:

 التخفيف لغًة واصطالًحا؟ما  .1
 ما األسباب التي دعت إلى التخفيف؟ .3
 هل أجمع العلماء على جواز هذه الظاهرة؟ .2
 ما أبرز الظواهر الصوتية لظاهرة التخفيف؟ .4
 ما أبرز الظواهر الصرفية لظاهرة التخفيف؟ .6
 ما أبرز الظواهر النحوية لظاهرة التخفيف؟ .5
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 منهج البحث 
 التحليلي.اعتمد البحث على المنهج الوصفي 

 مكونات البحث 
سبب و تكون البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، بدأت المقدمة بتمهيد عن أهمية الموضوع، ومشكلته، 

 وذلك بتعريف الظاهرة لغًة واصطالًحا، وبيان ،وتناول المبحث األول تأصيل ظاهرة التخفيف .ومنهجه ،اختياره
مظاهر تناول ف المبحث الثالثأما أسباب ظاهرة التخفيف،  في المبحث الثانيجاء ، و وموقف العلماء منها ،أهميتها

لحديث عن على المراجع التي أفاضت ا تانتهى البحث بخاتمة تضم أهم النتائج، وقد اعتمدو  التخفيف في العربية،
 .ظاهرة التخفيف

 

 المبحث األول
 تأصيل ظاهرة التخفيف

  لغًة واصطالًحا.: التخفيف أوًل 
 :التخفيف لغًة 

الخفيف في  يل:وقَ  يكون في الجسِم والعقِل والعمل، ِضدُّ الثَّقِل والرجوح، جاء في لسان العرب الَخفَّة والِخفَّة:
: ِفيف: .ُكلُّ شيٍء َخفَّ َمحَمُلهُ  الجسم، َوالِخفُّ  ِضدُّ التَّثقيل. والتَّخ 

َم وقوله تعالى: وَنَها َيو  َتِخفُّ ِنُكم  َتس   .يخفُّ عليكم حملها في أسفاركم :أي ) )1َظع 
: قال  تبوك في غزوة -صلى هللا عليه وسلم  -لما استخلفه رسول هللا  - كرم هللا وجهه -  علي  وفي حديث

 ؛ه إلى تلك الغزاةب قالها لما استخلفه في أهله ولم يمضِ  ،يا رسول هللا يزعم المنافقون أنك استثقلتني وتخففت مني
 .)2)معنى تخففت مني أي : طلبت الخفة بتخليفك إياي وترك استصحابي معك

لمطُر ونحوه: وخفَّ ا ،ويقال: َخفَّ الميزاُن: شال ،َخفًّا، وِخفَّة: َقلَّ ِثَقله الشيءُ وجاء في المعجم الوسيط خف 
له: طاش ،وَخفَّ فالن على القلوب: أِنَست به وَقِبَلته ،وخفَّ القوم، ُخُفوفًا: َقلُّوا ،َنَقص وخفَّت حاله:  ،وَحُمق وَخفَّ َعق 
ليه، َخفًّا، وِخفَّة، وُخُفوفًا: أسرع وَنِشط ،رقَّت ِرعاً  ،وا   (3).فهو ِخف، وخفيف، وعن المكان: ارَتَحل ُمس 

وعدم حملهم ما ال يطيقون، وهذا ما  ،فيالحظ أن داللة التخفيف في اللغة تحمل معنى التيسير على الناس
 تسعى إليه العربية.

  اصطالًحا:التخفيف 
دراك أقصى ما يمكن من الخفة دون إخالل ،هو التصرف في اللفظ األصلي للكلمة بغية التخلص من الثقل  وا 

 (4)بالداللة المعنوية، وغايته تذليل األصوات العسيرة، وتيسير اللفظ المتعذر لتوفير الجهد العضلي.

                                                      
 (.٠٨سورة النحل: آية ) )1)
 9/08هـ،  1414،  دار صادر، بيروت،2ه(، ط111ابن منظور، محمد) )2)
 366، ص3811، 6مجمع اللغة العربية القاهرة، المعجم الوسيط، ، ط )3(
 2، ص3815، سبتمبر 9بدر، حسين نوح، اإلبدال الصرفي وأثره في التخفيف، شعر أحمد الشارف أنموذًجا، المجلة الليبية العالمية، ع (4)
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وفي هذا التعريف يتضح أن الهدف هو تيسير نطق الكلمة، ومن خالله يالحظ أن أهم ما يميز التخفيف اتصاله 
 المباشر باألصوات؛ وذلك بسبب ثقل بعض األصوات على بعض ناطقي العربية.

 .ثانًيا: تأصيل ظاهرة التخفيف 
ُيوطى "ابنِ : النَُّحاِة من  أمثالِ  بعُض  ى ظاهرة التخفيفالتفَت إللقد  ، "من قبلهم سيبويهو  جنِّى، وابن يعيش، والسُّ

 اللُّغَة مرتبطٌة بألسنِة ألنَّ ؛ أوَصاِل اللُّغةِ  يومع هذا فقد ظلَّ تأثيُر هذِه الظَّاهرة مستمرًّا ف، وغفل عنه كثيٌر مَن النَُّحاةِ 
ن  االمتكلِّميَن أوَّاًل، ُثمَّ بقوانيِن الو  فسُلوُك المتكلِّميَن  ،تأثيُر النَّاطقين هو األهمُّ واألخطرُ  كانَ ضعين الُمقننيَن ثانًيا، وا 

َع قاعدٍة َما كثيٍر مَن األحياِن هو الذى يف  (1).يفرُض على المقننيَن وض 
 يًنا، فهو لم  يكن قائًما فنطًقا وتقني ياللُّغة العربيَّة، ولها وجوُدها الفعل شرايينِ  يف ي التخفيف ظاهرة ُلغويَّة تسر ف

 ؛لُمحدثينا بل  كان لدى كثيٍر مَن القبائِل، وشِمَل كثيًرا مَن المناطِق العربيَّة، باعتراف بعِض النُّحاةِ ؛ ذهِن النُّحاِة فقط
دة بالفعِل ف ائم والمستمّر المالحظة اللُّغويَّة، وهذا االستقرا يؤكُِّد ذلكو ، ي واقعنا اللُّغو  يباعتباره ظاهرة ُلغويَّة مجسَّ ء الدَّ

 .)2)تطورات اللُّغويَّةلل
 قف بعض العلماء من ظاهرة التخفيف.مو ثالًثا: 

تجاه عام ا االذه يرى أن حيث ،أنيس دثين إبراهيمالعرب المح اللغويينمن  الظاهرة بهذهومن أوائل من اعترفوا 
تزال ال نحو االختصار واالخللكلمات نحو بنية م وجدوا أن االتجاه في تطور النهإ":فيقول اللغويينمن  محدثينلدى ال
الحروف،  رةيا المعروفة لنا كانت تتضمن كلمات كثهأقدم صور  دوا أن اللغات فيهشا همنأ، أي ضخيموالتير التكث

لمقاطع، وقد تم ا يلةقل نيةالب يرةذه الكلمات بتوالي العصور قد أصبحت قصه، ومتعددة المقاطع، وأن نيةالب وطويلة
 (3)."جهودم السبل وبذل أقل يسرنحو أ -اللغة  نهاوم - اعيةونه االجتمئدى اإلنسان في كل شالعام ل يلالم يجةذا نته

 يِّمت  قُ أنها م هف  تُ ن أ مكنيف والثقل أما اإلحساس بالخفة": ولفيق ،ديمحمد عرفضوا فكرة الثقل والخفة  الذين منو 
 فترضيالذي  هوف ر،ياألخ هنأ؟ وواضح اللغوي  و الدارسأو الناطق العربي هل هذا اإلحساس، ه حسي ن  مَ  انيبب

فة، ي اإلحساس بالخه اءي مايهلقلب الواو ف ةين العلة الثانأ( و وموزان عادو ن األصل )مأ( زانيوم عاديفي مثل: )م
حساه هإلى فرض رجعيفاألمر  د( على عاو )موزان وال م :نطقيلم  أنهغلب ظني أما الناطق العربي فأو، ه سهو وا 

 .(4)"طالقاإل
أن الدارس اللغوي هو الذي يشعر بالثقل أو الخفة، أما الناطق اللغوي ال يشعر بذلك،  وهنا يرى محمد عيد

 وهذه الرؤية مخالفة للمنطق؛ ألن الدارس اللغوي للخفة والثقل يدرس اللغة بناًء على نطق اآلخرين.
على  ةيمبنا ها فكرة ناقصة ألنأنه رى يفكرة الثقل والخفة في الحركات عند القدماء، و  نيبعض الباحث نتقدوي 

 (5)ه.اإلنسان في كالم و النشاط العصبي الدماغي بالنسبة إلى تحكمهالمحرك الذي  هعلى باطنال ر اللفظ هظا

                                                      
 16المصدر السابق، ص (1(
 16-9المصدر نفسه، ص )2(
 15 -16ص  1955، مكتبة األنجلو المصرية، 3أنيس، إبراهيم، من أسرار اللغة، ط )3(
  175ص العربي، د.ط، دار الكتب، القاهرة، د،س النحو عيد، محمد، أصول )4)
  287ص ،1904، 3اللغة العربية، جامعة أم القرى، عوالتطبيق، مجلة معهد  النظرية بين اإلعراب الجنيدي، أحمد، عالمات )5(
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ت ل وجود أصواومهما كانت اآلراء وتنوعت إال أن الميل الفطري يكون للتخفيف في الكالم، خاصة في ظ
وهذا في الغالب ما يحدث في اللهجات العامية، فالمصريون ينطقون الجيم إخراجها، يعاني بعض األشخاص من 

 ( أي فيها جزء من الجيم وجزء من القاف.ـچ)
 

 الثانيالمبحث 
 اسباب ظاهرة التخفيف

 
 للتخفيف أسباب متعددة منها:

 تيسير نطق الكلمات الصعبة؛ لالقتصاد في المجهود العضلي عند النطق.  -1
يماثل  أي ؛يةالصوت المماثلةظاهرة وتمثل ذلك في  ،تيسير نطق الكلمات الصعبةلى إحيث سعى التخفيف 

وقد اتسمت به بعض القبائل العربية، وربما كان معظمها من )قبائل شرق الجزيرة، تلك القبائل  ،االصوت صوتً 
حضرة المتمّثلة ل المتالبدوية؛ ألنَّ البدوي بطبعه يميل إلى االقتصاد في المجهود العضلي عند النطق، أما القبائ

، (1)في قبائل غرب الجزيرة فقد حافظت على األصل في النطق؛ ألنها تميل إلى التأني والهدوء في النطق(
، اباعً تِّ إوالدليل على ذلك كسر هاء ضمير الغائب بعد ياٍء أو كسرة، فقد قيل إنَّ الضم األصل، والكسر جاء 

 .(2)والضم لغة الحجاز
 اللغوية.تفسير الظواهر  -2

 مظهر من مظاهر التفسير اللغوي الذي ينبني على الذوق االستعمالي للغة، يقول تمام حسان:التخفيف 
حسبه أنه يجد و  من مظاهر الطاقة التفسيرية في النحو العربي ظاهرة التعليل ألحكام النحو العربي وأقيسته،"

ا من الظواهر الصرفية والنحوية التي كثيرً  رت  سَّ التخفيف فَ ن ظاهرة ، إ(3)"ا من علم اللغة الحديثا مؤكدً اعترافً 
نهم كانوا أل ما يقولون، و لَ مامنا، وقد قام بهذا التفسير العرب الفصحاء الذين كانوا يدركون عِ أكانت غامضة 

، (4)العلة ا من مسالكليها مسلكً إيمائه إو أالعربي على العلة  صَّ ون بعض ما يقولون، ثم جعل النحاة نَ لُ علِّ يُ 
واألمثلة كثيرة منها، الفعالن )أكرم( )يكرم( واألصل فيهما )أؤكرم( )يؤكرم(؛ ولكن بسبب ثقل الهمزة تم حذفها، 

 فصارت )أكرم( و)يكرم( وهذا تفسير حذف الهمزة للتخفيف.
 تيسير اللغة العربية -3

يعاني الكثير من األشخاص من صعوبة نطق بعض الكلمات أو الحروف خاصة من متعلمي العربية   
من الناطقين بغيرها، فهناك بعض األمثلة والكلمات يتم فيها التخفيف تيسيًرا لتعليم العربية، مثل: صعوبة 

 حرف التاء مع الصاد في )اصتبر(، فقلبت إلى طاء فصارت )اصطبر(.
 

                                                      
  1/90، 1910الجندي، أحمد علم الدين،  اللهجات العربية في التراث، )د.ط(، الدار العربية للكتاب، ليبيا،  )1)
 4/196، 1900 -هـ  1480، 2، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2ه(، الكتاب، تحقيق عبد السالم هارون، ط108سيبويه، عمرو بن عثمان) )2(
 121، ص 1904يونيو  2،1حسان، تمام، اللغة العربية والحداثة ، مجلة فصول، العدد  )3)
ار المصريَّة الّلبنانيَّة، مصر، 1عفيفي، أحمد، ظاهرة التخفيف في النحو العربي، ط )4)  18م، ، ص1995هـ، 1411، الدَّ
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 الكلمات.ثقل بعض  -2
ها، سواء يفتخفشخاص أو البلدان، فيلجؤون إلى األ من الكلمات الثقيلة على لسان بعض هناك الكثير
و حرف منها، ومن هذه الظواهر: حذف الهمزة من كلمة: )أبو( لدى بالد الجزائر فيقال: بحذف حركتها أ

 )بو حيرد، بو تفليقة، بو مدين(. 
 العادات النطقية لمتحدثي اللغة. -5
ة وتضع لها حدوًدا واضح ،العادات النطقية لمتحدثي اللغة هي التي تجسد مظاهر الثقل والخفة إن

حساسهم، يقول تمام حسان: "المعالم عن طريق ذوق النا والذي يبدو لي حين أفكر في أمر اللغة طقين وا 
 .(1)ثقياًل( ولما يعده ،العربية، أن الذوق الصياغي العربي يرسم حدوًدا واضحًة لما يعده خفيًفا

 

 الثالثالمبحث 
 مظاهر التخفيف 

 
لفاظ لى التخفيف، وذلك من خالل مفرداتها وحروفها، وكذلك تعمل على البعد عن األإ دائًماالعربية تسعى 

ن لم يستعمل الصعبة والمعقدة، و  هم ا  النحاة القدماء لفظ االقتصاد، فإنَّهم استعملوا ألفاًظا أخرى للداللة عليه، مع نصِّ
 .(2)"التخفيفغاية ":على معنى القصد واإلرادة، ونسبتهم إيَّاه إلى العرب، ومن عباراتهم

غوية خالل الممارسة الل" يقول:فحد صور االقتصاد اللغوي، أالتخفيف  فخر الدين قباوة أن في حين يرى 
النزوع  وتية، تناقضالعربي صعوبات ص تِ َض رَ طار تلك القوالب المختارة، اعتَ إلفاظ الواقعية في لصياغة األ
ل الذي العربية السبي ن سلك ابنُ عن هذا أو امتناع، وكان أر و تعذُّ أداء قل في األه من ثِ لَّ شكُ لما تُ  ؛االقتصادي

من لغفيرة َ ا ومتأخروهم هذه الظواهرَ  العلماءِ  ... ولقد تتبع قدماءُ ولىفي مسيرتها التاريخية األ ،له اللغة هُ ت  دَ عبَّ 
ن أن يجدوا حاولو ويُ  ،صوتية ومفاهيمَ  ويجمعونها تحت مصطلحاتٍ  ،لوكهافون سُ نماطها ويِص أحددون يُ  المعالجات،

 .(3)"العالجي هدِ لجُ نه طلب الخفة لإرف باالستخفاف، ، فكان لديهم ما عُ وتفصياًل  ملةً ر عنها جُ عبِّ ويُ  ،ا يشملهالها شعارً 
ما على تلك العمليات التجميلية، وهو ال يخرج في مضمونه ع العلماءِ  طلقه بعُض أا ويضيف: والتخفيف أيًض 

ة االقتصادية لتوفير الجهد العضلي وتحقيق النزع ؛راللفظ المتعذِّ  وتيسيرُ  ،العسرةِ  صواتِ األ ذ غايته تذليلُ إذكرنا، 
 (4)ة.يَّ المرعِ 

                                                      
 05المصدر نفسه  )1)
 255/2سيبويه، الكتاب، ص )2)
 .161، ص3881، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، القاهرة، 1ط فخر الدين، االقتصاد اللغوي في صياغة المفرد، قباوة، (3(
 .160المصدر نفسه: ص )4(
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ناس في الحصول وم رغبة الفالتخفيف صورة من صور االقتصاد اللغوي سواء صوتًيا أو كتابًيا، وقد انتشرت الي
بقول  اعلى الملخص المفيد، وهو ما يقوم على تخفيف الكثير من الكلمات واألفعال وهذا ما ينطبق كثيرًا، ويذكرن

 خير الكالم ما قل ودل(.العرب: )
 

 :في العربية التخفيف مظاهربرز ومن أ
  التخفيف على المستوى الصوتي. :أوًل 

 بأشكال كثيرة منها: المستوى الصوتيفي تنوعت مظاهر التخفيف 
 :اإلدغام 

يرتبط باب اإلدغام ارتباًطا وثيًقا بثقل تماثل الحرفين، واإلدغام أحد طرق التخفيف من هذا 
التماثل الثقيل، ألن اجتماع مثلين متحركين من غير مانع من اإلدغام يكون في غاية الثقل، واجتماع 

عندما ثقل التقاء المتماثلين على ألسنتهم عمدوا باإلدغام ضرب األمثال مكروه ومستثقل عند النحاة، ف
 (1)من الخفة.
و وه ،لمعتاد إنما هو تقريب صوت من صوتقد ثبت أن اإلدغام المألوف ا : "ابن جنى يقول

م األول فيدغ ،األحكام التي يكون عنها اإلدغام، و ين: أحدهما أن يلتقي المثالنفي الكالم على ضرب
واألّول من الحرفين في ذلك على ضربين: ساكن ومتحرك؛ فالمدغم الساكن األصل كطاء  في اآلخر.

 ، والم معتل. واآلخر أن يلتقي المتقاربان علىوالمتحرك نحو دال شدَّ  ،األوليينقطَّع وكاف ُسكِّر 
"" فيه. وذلك مثل: لب أحدهما إلى لفظ صاحبه فتدغمهفتق ،األحكام التي يسوغ معها اإلدغام في  ودَّ

بر واثَّاقل عنه. والمعنى الجام ،اللغة التميمية ع لهذا كله تقريب الصوت من وأمَّحى وامَّاز واصَّ
نهما نبوة ى َنَبا اللسان عأال ترى أنك في قطَّع ونحوه قد أخفيت الساكن األول في الثاني حت ،الصوت
ترك  أال ترى أنك لو تكلَّفت ،ي اآلخروزالت الوقفة التي كانت تكون في األول لو لم تدغمه ف ،واحدة

ة ممازجتها مت لها وقفة عليها تمتاز من شدَّ ع للثانية بها؛ كقولك: قطط إدغام الطاء األولى لتجشَّ
وهذا إنما تحكمه المشافهة به. فإن أنت أزلت تلك الُوَقيفة والفترة على األول خلطته بالثاني  ،وسككر

 .(2)"فكان قربه منه "واّدغامه"
 إلدغام للتخفيف:ومن شواهد ا

ُلقكُّمي مثل قوله تعالى: )إدغام القاف والكاف ف  - حصلت مماثلة مدبرة، إذ أثرت  ،(3)(َأَلم  َنخ 
ذا سكنت القاف"بن أبي طالب:  كيّ ف فأحالتها مثلها وفي هذا يقول مالكاف في القا قبل  وا 

                                                      
 111عفيفي، أحمد، ظاهرة التخفيف في النحو العربي، ص )1)
 3/141،143 ه(، الخصائص293ابن جني، أبو الفتح) )2(
 38المرسالت: آية سورة  )3(



 محمد أبو يوسفزياد يوسف                 ...                                                                  حول ظاهرة التخفيف في العربية 
 

   2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية ©

 
231 

لفظ االستعالء الذي في القاف  يقبغامها في الكاف لقرب المخرجين، و الكاف وجب إد
 (1)")أحطت(.، و(منؤ يظهارك الغنة واإلطباق مع اإلدغام في: )من إک ظاهراً 

 
ُتم  قوله تعالى:)إدغام الظاء بالذال، في مثل  - فمخرج الذال والظاء واحد، ولكن  (2)(ِإذ ظََّلم 

  (3)الظاء أقوى ألنها مطبقة فأثرت في الذال تأثيرًا رجعيًا فأحالتها مثلها.
فمخرج التاء والطاء واحد، ولكن ،  (4)"َقاَلت طَّاِئَفةٌ "قوله تعالى: إدغام الطاء بالتاء ومن ذلك  -

 دةألن الطاء شدي رجعياً  اً مهموسة، فتأثرت بالطاء تأثر  أضعف من الطاء؛ ألن التاء التاء
 (5)مطبقة مستعلية.

 :اإلقالب 
اور حرفين هروب من ثقل تجيسعى للمن الظواهر الصوتية التي تعد وسيلة من وسائل التخفيف؛ ألنه  

تقلب النون و يقول سيبويه: "متقاربي المخرج، واالنتقال بأحدهما إلى حرف ثالث قريب من الحرف األخير، 
ما الباء من موضع الميم، ك مع الباء ميمًا ألنها من موضع تعتل فيه النون، فأرادوا أن تدغم هنا إذ كانت

أدغموها فيما قرب من الراء في الموضع، فجعلوا ما هو من موضع ما وافقها في الصوت بمنزلة ما قرب 
من أقرب الحروف منها في الموضع، ولم يجعلوا النون باًء لبعدها في المخرج، وأنها ليست فيها غنٌة. 

الميم، وذلك قولهم: ممبك، يريدون: من بك. وشمباء  ولكنهم أبدلوا من مكانها أشبه الحروف بالنون وهي
 (6)."وعمبٌر، يريدون شنباء وعنبراً 

 
 للتخفيف: اإلقالبومن شواهد  -

َبَعَث ": مثال ذلك قوله تعالى تأثر النون الساكنة بالباء التالية لها فتقلب إلى صوت من مخرج الباء ِإِذ ان 
َقاَها  ا، وهو حرف قريب من مخرج الباء، ألنه شفوي فقلبت األولى ميمً فقد تأثرت النون بالباء ، )(7)"َأش 

يشير إلى أنهم و «. ألنها من موضع تعتل فيه النون  ا؛مً ي: وتقلب النون من الباء مسيبويه»مثله. يقول 
 (8)لبعدها في المخرج، وذلك مثل )مبك( يريدون: من بك. لم يجعلوا النون باءً 

                                                      
، 3884، تريم للدراسات والنشر، اليمن، 1شهاب، عبد هللا محمد زين بن بعنوان ظاهرة التخفيف في اللغة العربية، دراسة صوتية صرفية، ط ( 1(

 383ص
 29سورة الزخرف: آية  )2(
، 3884، تريم للدراسات والنشر، اليمن، 1صرفية، ط شهاب، عبد هللا محمد زين بن بعنوان ظاهرة التخفيف في اللغة العربية، دراسة صوتية )3(

 382ص
 12سورة األحزاب: آية  )4(
 382، دراسة صوتية صرفية، صشهاب (5(
 4/462ه(، الكتاب، 108سيبويه، عمرو بن عثمان) (6(
 13سورة الشمس: آية  )7(
 125 ظاهرة التخفيف في النحو العربي صعفيفي، أحمد،  )8(
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فلو أننا نطقنا )من بعد( كما هي بدون إقالب . (1)"ِد َما َجاَءُهمُ ِمن َبع  "ومثل ذلك قول هللا تعالى: -
. ولينطق من يشاء كلمة ألمثلة، والتحقق من ذلك يكون من خالل اآليات والكان ذلك ثقياًل 

 (2))منبت(.
 
 :اإلخفاء 

حينما تم إخفاء حركة ثقيلة أو حرف مجاور آلخر قريب المخرج منه؛ ألن في تحقيقها وبيانهما ثقاًل، 
َعُثوا َأَحَدُكم:"يكون االخفاء تخفيًفا في النطق، ومن أمثلة اإلخفاء قوله تعالى  َمِديَنةِ  ِبَوِرِقُكم   َفاب  ِذِه ِإَلى ال  ( 3)"هََٰ

هذا مخفي غير مدغم؛ ولكنه أخفى الواو مدغمة، قال ابن جني: "حيث قرأها البعض )ِبِورقُّكم( مكسورة 
وال يبلغه وهذا ليس بإدغام؛ ولكنه لتقارب مخرج القاف مع الكاف،  ،كأنه يريد اإلدغام تخفيًفا ،كسرة القاف

ى وتنتقل ببطء إلى الكاف القريبة منها، بحيث يميل النطق إل ،فإن األعضاء النطقية تكون ثابتة مع القاف
إخفاء صوت القاف مع إظهار الكاف دون إدغام، وهذا يدل على أنه إذا تقارب مخرجا حرفين وكان 

 ( 4)االنتقال سهاًل والنطق خفيًفا فال إدغام(.

 

 التخفيف على المستوى الصرفي. :ثانًيا 
 بأشكال كثيرة منها:تنوعت مظاهر التخفيف صرفًيا 

 :القلب المكاني 
ف خوهو من مظاهر التخفيف عند العرب، فيلجئون إلى تقديم حرف على آخر وتأخير حرف عن آخر؛ لي

القلب تصيير حرف مكان آخر بالتقديم والتأخير، وأكثر ما يكون القلب في المعتل اللفظ، ولذلك يقول أبو حيان: "
ذو الواو أمكن فيه من  ، ويضيف أيًضا:"(5)سالح في شائك، وآبار في أبار"ي الوالمهموز، كهاري في هائر، وشاك

 الواو أكثر منذي الياء، ودليل ذلك االستقراء، فأكثر ما جاء القلب في ذوات الواو، كما أن انقالب األلف عن 
 .(6)انقالبها عن الياء"

ت به العرُب بعد الذي تقدم ذكُره: يقول السيوطي:  ون الثاني أخفَّ ليك ؛َقل ُبهم الحروَف عن جهاتهاومما اختصَّ
ع ومن ذلك: ترُكهم الجم .الوعد إال أن اللفظ الثاني أخف( نحو قولهم ِميعاد ولم يقولوا ِمو عاد )وهما من ،من األول

 (7)ميال إلى التخفيف. بين الساِكَني ن وقد يجتمُع في لغة العجم ثالثة سواكن ومنه قولهم: يا حار

                                                      
 19 سورة آل عمران: آية )1(
 125ظاهرة التخفيف في النحو العربي، صعفيفي، أحمد،  (2(
 19سورة الكهف:  (3)
 121ظاهرة التخفيف في النحو العربي، صعفيفي، أحمد،  )4(
 53، بدون مكان نشر، ص1905النشرتي، حمزة، من مظاهر التخفيف في اللسان العربي، د.ط،  )5(
 53، صالعربيمظاهر التخفيف في اللسان النشرتي، من  )6(
 (365/ 1م )1990هـ 1410، دار الكتب العلمية، بيروت، 1السيوطي، جالل الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق فؤاد علي منصور، ط )7(
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 :اإلبدال 
ومن مظاهر التخفيف الصرفي اإلبدال، وهو إبدال حرف مكان حرف أو حركة مكان أخرى، وقد تنوع 

 اإلبدال بين حروف خاصة الهمزة وحروف آخرين، ومن صور اإلبدال:
 :إبدال الهمزة 

ولقد اختلف الحجازيون والتميميون في تحقيق الهمزة وتخفيفها في الكلمات المهموزة، فالحجازيون 
، (1)الهمزة باإلبدال أو الحذف أو بين بين؛ ولكن تميًما تحقق الهمزة على األصل والتخفيف مستحسنيخففون 

 ومن حاالت إبدال الهمزة:
 إبدال الهمزة ياء: .أ

لقد ذكر اللغويون أن الهمزة في لغة الحجاز ُتب َدَل ياًء إذا كانت عيًنا أو الًما، قال أبو عمر 
فهذا نص على أن  (2)لها ياء، وكذلك ما أشبه هذا من باب الهمز،الهذلي: قد توضيت فلم يهمز وحوَّ 

 التخفيف من سمات اللغة الحجازية وأنهم يبدلون الهمزة ياًء.
وهذه الحالة أصبحت ظاهرة كثيًرا في لهجاتنا العامية، فالكثير من الناس قد أسقطوا الهمزة وأبدلوا 

 مكانها حرًفا يناسب الكلمة.
 إبدال الياء واواً  .ب

ذا انضّم ا إ، والياء واوً الواو ياء إذا انكسر ما قبلها وتقلب: »جاء في شرح شافية ابن الحاجب 
ا بلهالواو إذا كانت ساكنة غير مدغمة وقف، «، وموقظ وموسرما قبلها، نحو ميزان وميقات

ا مً ال ؛ وأما إذا كانتنحو قيل ، أو عيناً كميقات ، فال بد من قلبها ياء، سواء كانت فاءً كسرة
ن تحركت كالداع ن كانت فاء متحركةيفتقلب ياء وا  ما  ارً مكسو  ؛ ألن الالم محل التغيير، وا 

 (3).، وأصله إوززة، نحو إوّزةقبلها لم تقلب ياء

 
 :إبدال تاء الفتعال طاء 

تبدل الطاء من التاء في االفتعال وفروعه، بشرط أن تكون فاؤه من حروف الطباق، وهي    
والظاء، فإذا وقعت تاء االفتعال وما تصرف منه بعد أحدهما وجب  الصاد والضاد والطاء

إبدالها طاء؛ استثقااًل للنطق بالتاء بعد أحرف اإلطباق؛ لما بينهما من التباين في الصفة، إذ 
التاء حرف مهموس غير مستعل، وحروف اإلطباق مستعلية، فُأبدلت التاء حرًفا يوافق ما 

مثل )اصطبر(، وأصلها  (4)الطاء؛ ألنها من مخرج التاء.قبلها لتجانس الصوت، واختيرت 
 )اصتبر( فوجب إبدال التاء إلى طاء لمجانسة حرف الطاء حرف الصاد وذلك من باب

                                                      
 55المصدر نفسه، ص )1)
 (33/ 1ه(، )111ابن منظور، محمد) )2)
الدين عبد الحميد وآخرين، د.ط، دار الكتب العلمية بيروت  يالرضي اإلستراباذي، محمد بن الحسن، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق محمد محي  )3)
 2/02م1916لبنان،  –
 09، 00النشرتي، حمزة، من مظاهر التخفيف في اللسان العربي، ص  )4)
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 التخفيف.
 :اإلعالل بالحذف 

 -زةوهو: الهم-وما يلحق بها  ، ي"اعلى أحد أحرف العلة الثالثة "و، تغيير يطرأ فاإلعالل بالحذف هو 
التغير إل حذف الحرف، أو تسكينه، أو قلبه حرف آخر من األربعة، مع جريانه في كل ما سبق  بحيث يؤدي هذا

  )1(على قواعد ثابتة، يجب مراعاتها.
 ومن صور اإلعالل:

 :حذف الهمزة 
ويكون اإلعالل بحذف الهمزة، ويكثر بالهمزة كونها أقصى الحلق، لذا استثقلها أهل التخفيف فخففوها، وقد مال 

التخفيف لغة قريش وأكثر أهل الحجاز، وهو نوع استحسان لثقل الهمزة، وأما تحقيق الهمزة فهي لغة تميم وقيس، إلى 
وذلك حجتهم أن الهمزة حرف؛ فوجب اإلتيان به كغيره من الحروف، ويقول الحجازيون في إعالل الحذف للهمزة: 

 .(2)سل بدل اسأل، فيما يقول التميميون اسأل
 :حذف فاء الكلمة 

ة(، د( )عدوعد( )يعُتحَذف فاء الفعل الثالثي المجرد إذا كان مثااًل واوًيا في الفعل المضارع والمصدر: تقول )
واشترط الصرفيون للحذف من المضارع واألمر أن يكون المضارع مكسور العين كسرًة ظاهرًة أو مقدرًة، وقد جاء 

 .(3)قاًل الواو بين ياء مفتوحة وكسرة وهذا يضفي على الكلمة ثحذف الواو تخفيًفا، فالكلمات تكون ثقيلة النطق لوجود 
 :حذف الهمزة الزائدة 

كان الفعل الماضي على وزن )أفعل( فوجب حذف الهمزة من مضارع ومشتقاته، مثل: )أكرم، يكرم، مكرم(، 
ما يبدأ المضارع حين والسر في حذف الهمزة هو استثقالها في هذا البناء )يؤكرم(، باإلضافة إلى ثقل اجتماع همزتين

وكذلك حذف ، (4)الهمزة في بعض الحاالت فذلك شاذ بالهمزة )أؤكرم( لهذا حذفت الهمزة الثانية، فإن سمع ثبوت
 الهمزة من اسم الفاعل واسم المفعول مما عدى بالهمزة نحو: يكرم, فهو: مكِرم ومكَرم.

  

                                                      
 (165/ 4د.ت، ) ،16حسن، عباس، النحو الوافي، دار المعارف، ط (1(
 91النشرتي، حمزة، من مظاهر التخفيف في اللسان العربي، ص  )2 )
 151، دار المعرفة الجامعية، ص 3الراجحي، عبده، التطبيق الصرفي، ط )3)
 333عفيفي، أحمد، ظاهرة التخفيف في النحو العربي، ص  )4(
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 التخفيف على المستوى النحوي. :ثالًثا 
َتث قل الحركات على  ه التخفيُف إعراَب الكلمات في كثير من أحواله، فكان اإلعراب التقديري حينما ُتس  لقد َوجَّ
حروف العلة، وكان اإلعراب الفرعي حينما يتعسر جلب الحركات على نهاية الكلمة استثقااًل لها لفظًيا ومعنوًيا، 

ا إلى ثقل مرفوض، بل إننا وجدنا أن اإلعراب مع كل هذا ووجدنا الحذف عند إعراب كلمات يؤدي عدم الحذف فيه
دى ذلك ألته، و الخفيفة لكثرته، والقليل تناسبه الحركات الثقيلة لقُرِوَعي فيه مبدأ التعادل، فالكثير يناسبه الحركات 

ن كان مبنيً  لألكثر،خف قل واألثقل لألن األألى القول بإمر في نهاية األ  (1).الم التعليلبدأ با على علة غائية توهذا وا 
فعالمات اإلعراب لم توضع اعتباًطا، بل ُوِضَعت  لحكمة وداللة منها تنظيم الكالم ومنها خفة الكالم، كما في 
الممنوع من الصرف فمن الثقل أن يكون عليه التنوين فيتم جره بالفتحة، وكذلك الكلمات التي تكون الحركات عليها 

 ثقيلة.
 المستوى النحوي فقد تعددت ظواهره، ومن أهم ظواهره:أما التخفيف على 

 :حذف حرف العطف 
 :الحطيئةوقع في الشعر حذفه تخفيفا مثل قول 

 (2)برمِل يبرين جارًا شدَّ ما اغتربا إن امرًأ َره ُطُه بالشام َمن ِزُلُه           
 ، وقد عدَّ (3)من نطاق الحذفأي ومنزله برمل يبرين، ويحتمل أن تكون الجملة صفة ثانية معطوفة فتخرج 

َمِئٍذ نَّاِعَمة"بعض النحاة قوله تعالى: ُوُجوٌه "ف أي ووجوه عطًفا على قوله تعالى:على حذف حرف العط (4)"ُوُجوٌه َيو 
َمِئٍذ َخاِشَعةٌ   .(5)"َيو 

 حذف النون في األفعال الخمسة: 
 ، ومع النصب والجزم تحذف النون، حيثفي الفعلأداة فتبقي النون  مال يوجد معه األفعال الخمسة رفعفي 
ف ذاألداة على التخلص من النون؛ كي يحدث تعادل بين وجود األداة وحذف النون من ناحية، وبقاء النون وحعملت 

لذي تحدثه ا من الثقل ا؛ للخفة وفرارً ال ينصب المتكلم إال مي اًل األداة من ناحية أخرى، يقول عائد علوان عن النصب:"
ا على طول الوحدة الصوتية للفعل بحذف نون الرفع منه، ولهذا فعملية ا معها أو مع حركتها، وحفاظً جانسً األداة، وت

النصب في األفعال ال تعدو أن تكون عملية انسجام وتخفيف وتعادل وتوازن بين ما كانت عليه وما آلت إليه وال 
 . (6)"يترتب على ذلك اختالف في المعنى

 :)حذف )أل 
اإلضافة المعنوية والنداء، نحو: يا رحمن، إال من لفظ الجاللة )هللا( والجمل المحكية واالسم  تحذف )أل( في

 وذلك من باب التخفيف. (7)المشبه به نحو يا الخليفة
                                                      

 325عفيفي، أحمد، ظاهرة التخفيف في النحو العربي، ص )1(
 42م، ص1992، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ه( ديوان الحطيئة، برواية وشرح ابن السكيت، تحقيق مفيد قميحة، ط344ابن السكيت، يعقوب ) (2(
 171النشرتي، حمزة، من مظاهر التخفيف في اللسان العربي، ص )3)
 0سورة الغاشية: )4)
 3، سورة الغاشية:111المصدر نفسه ص  (5)
 246ظاهرة التخفيف في النحو العربي، ص  عفيفي، أحمد، )6)
 119النشرتي، حمزة، من مظاهر التخفيف في اللسان العربي، ص  )7)
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  :التسكين للتخفيف 
وا ِإنَّ َّللاََّ "قوله تعالى: وقد تعددت الشواهد القرآنية في التسكين للتخفيف ومما ورد في ذلك  َيأ ُمُرُكم  َأن  ُتَؤدُّ

ِلَها ََماَناِت ِإَلى أَه  ِمُنونَ قوله تعالى: ، و ت الراء المضمومةنَ كِّ سُ حيث  (1)األ  ِعُرُكم  َأنََّها ِإَذا َجاَءت  اَل ُيؤ   ،("2َوَما ُيش 
ومن التيسير أن نقول في كل كلمة من الكلمات السابقة وأشباهها: إنها مرفوعة، أو  ،ت الراء المضمومةنَ كِّ وكذلك سُ 

 )3(منصوبة، أو مجرورة، بالعالمة األصلية وُسكِّنت للتخفيف.
 :حذف التنوين 

من خالل النظر في كلمات اللغة العربية يتضح أن التنوين دليل على الخفة في األسماء، فإذا ثقل االسم ُحِذف 
كما الحال في الممنوع من الصرف )إبراهيم، إسماعيل(، ويرتبط بهذا الحذف كثير من مظاهر الثقل على  التنوين،

مستوى الصيغ والتراكيب، كما في اإلضافة اللفظية )مكتبة الجامعة( والمعنوية وتركيب )خمسة عشر(، وغير ذلك 
عدها النحاة الخفة، فكثير من هذه التراكيب ي من التراكيب التي يحذف منها التنوين لثقلها، والحذف فيها يؤدي إلى

 (4)كالكلمة الواحدة؛ لوجود نوع من الترابط بين كلماتها، فأدى هذا إلى الثقل الذي أدى بدوره إلى الحذف تخفيفًا.
 

 )حذف الالم للتخفيف من )صاحبون لي: 
. وأصلهفي جميع المذكر السالم إذا أضيف إلى ياء  -فقط-كذلك تقدر الواو رفًعا  ا: المتكلم؛ نحو: جاء صاحِبيَّ

صاحبون لي؛ حذفت الالم للتخفيف، والنون لإلضافة؛ فصارت الكلمة صاِحُبوَي. اجتمعت الواو والياء، وَسبقت 
، ثم حركت الباء بالكسرة؛ لتناسب الياء؛ فصارت الكلمة:  إحداهما بالسكون، ُقلبت الواو ياء؛ فصارت الكلمة: صاُحُبيَّ

 .  (5).ومثلها جاء خاِدمّي ومساعِديّ صاِحِبيَّ
 

 الخاتمة
في لغتنا  الظواهر أبرزلقد سعينا خالل هذا البحث اإلسهاب بالحديث عن ظاهرة لغوية وهي التخفيف، بل من 

 العربية، وقد خلص البحث إلى نتائج من أهمها:
 .التخفيف ظاهرة قديمة وكانت منتشرة لدى قبيلة قريش 
 ُيوطى "ابنِ : النَُّحاِة من  أمثالِ  بعُض  ى ظاهرة التخفيفالتفَت إل ، "من قبلهم سيبويهو  جنِّى، وابن يعيش، والسُّ

 .وغفل عنه كثيٌر مَن النَُّحاةِ 
  أنيس. إبراهيم دثينالعرب المح اللغويينمن  الظاهرة بهذهمن أوائل من اعترفوا 
 ديمحمد عرفضوا فكرة الثقل والخفة  الذين من. 

                                                      
 60سورة النساء: (1(
 189سورة األنعام: )2(
 (388/ 1حسن، عباس، النحو الوافي، ) )3(
 304عفيفي، أحمد، ظاهرة التخفيف في النحو العربي، ص )4)
 (169/ 1الوافي، )حسن، عباس، النحو  )5(
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  ند النطقالعضلي عللتخفيف أسباب متعددة منها: تيسير نطق الكلمات الصعبة؛ لالقتصاد في المجهود ،
 وتفسير الظواهر اللغوية، وتيسير اللغة العربية.

  يعاني الكثير من األشخاص من صعوبة نطق بعض الكلمات أو الحروف خاصة من متعلمي العربية من
 .والكلمات يتم فيها التخفيف تيسيًرا لتعليم العربية الناطقين بغيرها، فهناك بعض األمثلة

  . تتنوع مظاهر التخفيف بين األصوات والصرف والنحو 
 .من صور التخفيف على المستوى الصوتي: اإلدغام، واإلقالب، واإلخفاء 
 .من صور التخفيف على المستوى الصرفي: القلب المكاني، اإلبدال، اإلعالل بالحذف 
 عن مدى حرص اللغويين على تيسير العربية. يعطي التخفيف صورة 
 .تعد العربية أكثر لغات العالم تيسيًرا وتخفيًفا، مقارنة بكثير من اللغات األخرى 

 
 لمراجعوا المصادر

 لقرآن الكريم.ا 
 أوًل: الكتب:

 1955، مكتبة األنجلو المصرية، 3أنيس، إبراهيم، من أسرار اللغة، ط . 
 ،1910اللهجات العربية في التراث، )د.ط(، الدار العربية للكتاب، ليبيا،  الجندي، أحمد علم الدين . 
  الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة .4ه(، الخصائص، بدون تحقيق، ط293جني، أبو الفتح)ابن ، 
 م3885، عالم الكتب، 6حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، ط. 
  د.ت.16المعارف، طحسن، عباس، النحو الوافي، دار ، 
 دار المعرفة الجامعية.3الراجحي، عبده، التطبيق الصرفي، ط ، 
 ي الدين عبد يالرضي اإلستراباذي، محمد بن الحسن، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق محمد مح

 م.1916لبنان،  –وآخرين، د.ط، دار الكتب العلمية بيروت الحميد 
  1، برواية وشرح ابن السكيت، تحقيق مفيد قميحة، طه( ديوان الحطيئة344السكيت، يعقوب )ابن ،

 م.1992دار الكتب العلمية، بيروت، 
 (الكتاب، تحقيق عبد السالم هارون، ط108سيبويه، عمرو بن عثمان ،)مكتبة الخانجي، القاهرة، 2ه ،

 .1900 -هـ  1480، 2ط
 دار الكتب 1منصور، ط السيوطي، جالل الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق فؤاد علي ،

 م .1990هـ 1410العلمية، بيروت، 
 1شهاب، عبد هللا محمد زين بن بعنوان ظاهرة التخفيف في اللغة العربية، دراسة صوتية صرفية، ط ،

 .3884تريم للدراسات والنشر، اليمن، 
 ار المصريَّة الّلبنانيَّة،1عفيفي، أحمد، ظاهرة التخفيف في النحو العربي، ط هـ، 1411مصر،  ، الدَّ

 م.1995
 العربي، د.ط، دار الكتب، القاهرة، د،س النحو عيد، محمد، أصول. 
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 ،الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، 1ط فخر الدين، االقتصاد اللغوي في صياغة المفرد، قباوة ،
 .3881القاهرة، 

 3811، 6مجمع اللغة العربية القاهرة، المعجم الوسيط، ، ط. 
  هـ.1414،  دار صادر، بيروت،2ه(، ط111محمد)منظور، ابن 
  ،بدون مكان نشر.1905النشرتي، حمزة، من مظاهر التخفيف في اللسان العربي، د.ط ، 
   ة األقصى، ، جامعظاهرة التخفيف الصرفي في جزء عمَّ )دراسة تطبيقية(الهندي، عائشة سليم، دراسة

 م3810فلسطين،  -غزة
 ثانًيا: المجالت العلمية:

  ،نوح، اإلبدال الصرفي وأثره في التخفيف، شعر أحمد الشارف أنموذًجا، المجلة الليبية  حسينبدر
 .3815، سبتمبر 9العالمية، ع

 عربية، جامعة أم القرى، والتطبيق، مجلة معهد اللغة ال النظرية بين اإلعراب الجنيدي، أحمد، عالمات
 .1904، 3ع

  ، 1904يونيو  2،1مجلة فصول، العدد حسان، تمام، اللغة العربية والحداثة. 
  ،تعليل دراسة في مسالك ال -التخفيف في بنية الكلمة العربية دراسة مظاهر الرفايعة، حسين عباس

، 1مجلة جامعة الزيتونة األردنية للدراسات اإلنسانية واالجتماعية، مجلد في ضوء علم اللغة الحديث،
 3838، جامعة الزيتونة األردنية،1عدد

  ة التربية، ، مجلة كليصل والفرعظاهرة التخفيف في العربية في ضوء فكرة األ ،فراس فخري  ،ميران
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 العربّية  راسات اللُّغوّية المعرفّية في الدّ  األنظار

The knowledge Sources of the Arabic Linguistic Studies 

. 
 ( 2) عامريَّةعاهد  شادي  ،( 1) ناصر إِبراهيم النُّعَْيمي
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 الملخص

لوم     األنظارَهذا الَبْحث  ِإلى ِإظهاِر    َيهِدف          راِساِت اللَُّغويَِّة؛ َفالع  الَمْعِرفيَِّة الم ْخَتِلَفِة الَّتي َتَتباَدل  التَّأثيَر َوالتََّأثَُّر في الدَّ
 . الَمعِرفيَّة  ال َتنبّت َعن ِخدَمِة َبعِضها َبْعًضا، َفِهَي َتَتكاَمل  في ِبناِء الَمعِرَفِة اإِلنسانيَّةِ 

راسات  اللَُّغويِّة ؛ إِلبراِز الَمشاِرِب    تتبعَواعَتَمَد الَبْحث  الَمْنَهَج االسِتنباطّي، ِمْن ِخالِل        لوِم الَّتي َتَتقاَطع  َمَعها الدِّ الع 
ْمَلٍة ِمَن النَّماِذِج َواأَلمثِ  ًزا َذِلَك ِبج   َلِة الَّتي ت َؤيِّد  َهِذِه التَّأثيراِت.  الَمعِرفيَِّة الَّتي َوَجَدْت َلها َصدى في التَّصّوراِت اللَُّغويَِّة، م عزِّ

ِبعلوٍم          َتَأثََّر  اللَُّغوّي  ْرَس  الدَّ َأنَّ  ِإلى  الَبْحث   َوِعْلِم    شّتىَوَخل َص  َوالَهْنَدَسِة،  الفيزياِء،  َوِعْلِم  الرِّياضّيات،  َكِعْلِم: 
اآلنيَِّة، َوَقْد َتَجلَّى َهذا    َوَنَظريَّة داروين، ِإضاَفًة ِإلى الَوصفيَّةِ     االجِتماِع، َوِعْلِم النَّفِس، َوَبْعض الَفلسفاِت َوالنََّظريَّات:

 التََّأثُّر  في جاِنِب: الَمْنَهِج، َوالتَّصّوراِت، َوالَمفاهيِم، َوالنَّتاِئِج.   
راِسات، التَّأثيَ األنظار الَمْعِرفيَّة  الكلمات المفتاحية: لوم  الَمعِرفيَّة  ويَّة،   اللُّغَ  ر، التََّأثُّر، الدَّ  .الع 

 
Abstract  

 
    This research aims to show the different knowledge sources that influence (and are influenced 

by) the linguistic studies; because the knowledge sciences serve and integrate with each other to 

build human knowledge.  The research based on deductive method by studying the different 

sciences that intersect with language studies to highlight the linguistic strips which has influences 

on linguistic studies and giving some examples to support that. The research concluded that 

linguistics studies are affected by different sciences like: math, physics, engineering, sociology, 

and some philosophies and theories, Darwin's theory. The influence was found to be manifested 

in the curriculum, concepts, and results. 

 

Key Words: The knowledge Sources, influence, linguistic studies, knowledge sciences . 
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َمـــة   الم َقـــدِّ

أن  الَمعاِرِف َكافًَّة، َتَتباَدل  التَّأث       ْأن ها شاااَ لوِم اإِلنساااانيَِّة، شاااَ راساااات  اللَُّغويَّة  َفْرًعا ِمَن الع  يَر َوالتَّأثَُّر في ت َعدُّ الدِّ
ِة َأن َيك راِت الِعلمياَِّة، َوالتَّغيُّراِت الِفكرياَِّة، لِاَذلِاَك َيْنَبغي َعلى داِرِس اللُّغاَ وُّ ،  التَّصااااااااااااااَ ، َوَذوٍق َأَدبيٍّ وَن ذا ِحٍس ل َغويٍّ

َدِ؛؛ ِللوقوِف َعلى ِتْلك م  التاَّأثيراِت َواأَلفكااِر َوالَمفااهيِم الَّتي َتساااااااااااااا  دِّ قوِل الَمْعرفياَِّة الم َتعاَ لَّلَاْت ِإلى الدَّرِس  َوَمعِرَفٍة ِبالح 
دى واساااااااعل في ِبناِء اللَُّغِة َوَتطويِرها،   ، وَكاَن َلها صاااااااَ َوَتحليِلها، َفكاَن َهذا الَبْحث  ِلَجْمِع ِتْلك م  اآلثاِر الَّتي  اللَُّغويِّ

رِس اللَُّغوّي تحاات عنوان: ة في الاادَّ ة  الم خَتِلفااَ لوم  الَمْعرفيااَّ ِة    َتَرَكْتهااا الع  راسااااااااااااااااِت اللَُّغِويااَّ ة  ِفي الاادِّ األنظااار الَمْعِرِفيااَّ
 العربّية.     

 
 أهداف  الّدراسة      

 َتْسعى هذِه الّدراسة  إلى اإلجابِة َعِن التَّساؤالِت اآلتيِة:                  
ْرِس اللَُّغوّي؟ - لوم  الَمعرفيَّة  الَّتي َأثََّرْت في الدَّ  ما الع 
رِس اللَُّغوّي؟ - لوم  الَمْعرفيَّة  في الدَّ  َكيَف َأثََّرْت َهِذِه الع 
لوِم الَمعرفيَِّة في َمجاِل الدَّرسِ  -  اللَُّغوّي؟   ما قيَمة  َهِذِه الع 

 
 منهجّية  الّدراسة

 اْستعنت  في هذِه الّدراسِة بالمنهج االستنباطّي الذي يسعى إلى استنباط األنظار المعرفّية في الدراسات اللغوّية.
 ْضمون  الّدراسة. مَ 

 قسمت هذه الّدراسة على مقدمة وستِة مباحث وخاتمة على الّنحو اآلتي:    
المقدمة: تطرقت  فيها إلى الّتعريف بمقصد الّدراسة وحتمية التأثر والتأثير بين العلوم المعرفّية كافة  ِلَذِلَك َيْنَبغي  

َد؛ِ  ؛ ِللوقوِف َعلى ِتْلك م  التَّأثيراِت َواأَلفكاِر َوالَمفاهيِم الَّتي  َعلى داِرِس اللَُّغِة َأن يتلّمس األنظاَر الَمْعرفيَِّة الم َتَعدِّ
، َوَتحليِلها.   رِس اللَُّغويِّ  َتسلََّلْت ِإلى الدَّ

 المبحث األول: خّصص لبيان األنظار الّدارونّية في الّدرس الّلغوّي.
 المبحث الثاني: خّصص لبيان األنظار الفيزيائّية في الّدرس الّلغوّي.   
 لمبحث الثالث: خّصص لبيان أنظار الّرياضيات في الّدرس الّلغوّي. ا

 المبحث الّرابع: خّصص لبيان أنظار علم االجتماع في الّدرس اللغوّي.  
 المبحث الخامس: خّصص لبيان أنظار علم الّنفس في الّدرس اللغوّي.  
 المبحث الّسادس: خّصص لبيان األنظار اآلنّية في الّدرس اللغوّي. 

 . ثّم ختمت الّدراسة بأهم النتائج المتوّصل إليها
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 لّدراسات الّسابقة  ا
 تطرق إلى جوانب التأثير بين العلوم المعرفّية والّدرس الّلغوّي بعض الباحثين ، نذكر منهم: 

.  41الرباط. ع  –( ، مجلة اللسان العربي. مكتب تنسيق التعريب  محمد كشاش )الفكر الرياضي والنحو العربي
 م.  1996

النفسي   اللغة  كلية اآلداب والعلوم    – وعزيز كعواش )علم  النفسية(، مجلة  اللسانية والدراسات  بين األدبيات 
 م. 2010/ 7الجزائر. ع   –اإلنسانية واالجتماعية. جامعة محمد خيضر 

سيماتيكية وتجلياتها في الدرس اللساني العربي( مقاربة ابستمولوجية. )رسالة  ومحمد بن شماني )النظرية الغلو 
 م. 2015الجزائر.  – دكتورا؛ غير منشور؛(. جامعة جياللي ليابس 

ومها خيربك ناصر)اللغة العربية والعولمة في ضوء النحو العربي والمنطق الرياضي( مجلة التراث العربي.   
 . كانون أول. 108دمشق. ع

 
رِس اللَُّغوّي.  •  اأَلنظار  الَدارِوينة في الدَّ

ِة ِفْي أوروْ        ارِوْيِنّي َأْكَثَر َمْا َشَغَل الَحَيْاَ؛ الِفْكِريَّة الَعْامَّة َواللَُّغِويَّة الَخْاصَّ ّبة َطَوْاَل النِّْصِف الثَّْاِني ِمَن  َكاَن الِفْكر  الدَّ
ٍر َوْاِسَعٍة َتَخطَّْت الَمَجْاَل الِعْلِميَّ ِإَلى اللَُّغِوّي، َوَتقْوم  النََّظريَّة   ؛ ِإْذ عَدْت َنَظِريَّت ه  َثْوَرً؛ ِعْلِميًَّة ذْاَت آَثاْ   الَقْرِن التَّْاِسَع َعَشرَ 

، َوَأنََّها َلْيَسْت َقْصًرا َعَلى اإِلْنَسْاِن، َبْل ِإنَّ ِلْلَحْيَوْانِ  يَّةل م ْصَطِرَعةل  ل َغَته ، َواللَُّغْات  َكْاِئَنْاتل حَ   َعَلى اعِتَبْاِر َأنَّ اللَُّغَة َأْمرل َطبْيِعيٌّ
َرَها َسْلًبا َأْو ِإيَجْاًبا م ْسَتِقلَّ  َر الع ْضِو، َوت َحقِّق  َتَطوُّ ر  َتَطوُّ  (1) ًة ِبَمْعَزٍل َعِن النَّْاِطقْيَن ِبَها.م َتَنْاِحَر؛ل َعَلى الَبَقْاِء، َتَتَطوَّ

َلَمْاَء وَ        َرْاَسْات  َوالب حْوث  "َأنَّ الع  الم َفكِّْرْيَن َلْم َيْخَتِلفوا ِفْي َشيٍء ِمْن َمَسْاِئِل ِعْلِم اللَُّغِة اخَتالفهم َحْوَل َمْوضْوِع  وَأكََّدْت الدِّ
َها ِمَن الَغْيِبيَّْاِت؛ لَكْوِنَها َمْوضْوًعا َيْسَتِند  ِإَلى الَمَعْاِرِف َغْيِر الِعْلِميَّ   (2)َنْشَأِ؛ اللَُّغِة"، ؛ أِلَنََّها اجِتَهْاَدْاتل  ةِ َوَوَصَل اأَلْمر  ِإَلى َعدِّ

 َوآرْاءل. 
َلَمْاء   ِلذا، َكْاَن ِلَنَظريَِّة َدْارِوين َواَلِعْلم الطَّبْيِعي َأَثر ه َما ِفي ِدَرْاَسِة التََّغيُّرْاِت اللَُّغِويَِّة َعَلى وَ         ْوِص، َفَتَأثََّر ِبَها ع  ْجِه الخ ص 

رْاٍت    ْيٍر ِمَن الم ْشِكاْلِت، َفَظَهَرْت َمَنْاِهج  َجِدْيَد؛ل ِلْلَبْحِث ِفي اللَُّغِة َعَلى َأَسْاِس َفْلَسَفٍة َجِدْيَدٍ؛ َأوْ اللَُّغِة، َوَرَأْوا ِفْيَها َحالا ِلَكثِ  َتَصوُّ
الَّ  التََّغيُّرْاِت  َطِبْيَعَة  ت ْشِبه   اللَُّغِويَِّة  التََّغيُّرْاِت  َطِبْيَعَة  َأنَّ  َوِهَي  َجِدْيَدٍ؛،  َعْاَلم   َعْامٍَّة  ِسيََّما  اَل   ، الطَّبْيِعيِّ الَعْاَلِم  ِفي  َتْحد ث   تي 

 (3)الَحْيَوْاِن َوالنََّبْاِت.
َر ل َغِة النَّْوِع اإِلْنسَ        ْفِل ي ْشِبه  َتَطوُّ ، َوَأنَّ ل َغَة اإِلنْ َوَهَذا َدَفَع ِإَلى الَقْوِل: ِبَأنَّ "النُّم وَّ اللَُّغِويَّ ِعْنَد الطِّ ِل َسَلَكْت  ْاِنيِّ َسْاِن اأَلوَّ

َية َمَع َمَراِحل ن م وِِّه الَعْقِلي"، َد؛ م َتَمشِّ َمَرْاِحَل ِفْطِريَّة م َتَعدِّ
َكَما َنَظَر اللَُّغِويُّْوَن ِإَلى "اللَُّغْاِت َواللََّهَجْاِت َعَلى َأنََّها َكْاِئَنْاتل    (4)

 
 . 77. المرجع السابق. ص  أثر الفكر الّداروينّي في البحث الّلغوّي العربّي الحديثانظر: إسماعيل، عبد هللا أحمد خليل:  (1)
 . 109م. ص  1997. القاهر؛: مكتبة الخانجي.  3. طالمدخل إلى علم الّلغة ومناهج البحث الّلغويّ عبد الّتواب، رمضان:  (2)

 
 . 271م. ص  1997. القاهر؛: دار الفكر العربي.  2. طمقّدمة للقارئ العربيّ  –غة  علم اللّ انظر: الّسعران، محمود:  (3)
 . 119. مرجع سابق. ص  المدخل إلى علم الّلغة ومناهج البحث الّلغويّ عبد الّتّواب، رمضان:  (4)
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َر النََّبْاَتْاِت َوالَحْيَوْاَنْاِت، َوَأْنَشَأ اللَُّغِويُّْوَن َعاَلْقَ ي ْمِكن  َتْصنْيف َها َحْسَب َأْنَوْاِعَها، َويَ  ر  َتَطوُّ ْاِت النََّسِب  َتَأتَّى َحْصر  أْعَدْاِدَها َوَتَتَطوَّ
."  (1)َبْيَن اللَُّغْاِت َواللََّهَجْاِت َكَما ه َو الَحْال  ِفي التَّْاِرْيِخ الطَّبْيِعيِّ

ِرَها، َنِجد  َأنَّ َهَذا الِفْكَر  َوِباإِلَضْاَفِة         اروْيني ِفي َنْشَأِ؛ اللَُّغْاِت َوَتَطوُّ ْرِس  ِإَلى اأَلَثِر الَِّذي َأْحَدَثه  الِفْكر  الدَّ َقْد َسَرى ِفي الدَّ
ْوِل اللَُّغِويَِّة؛ َأْي َأنَّ "األ صوْ  َر؛ َعْن أ صْوٍل ث َنْاِئيٍَّة"،اللَُّغِويِّ الَعَرِبيِّ ِفْيَما َيَتَعلَّق  ِبث َنْاِئيَِّة األ ص  َل اللَُّغِويََّة م َتَطوِّ

َفالَجْذر  اأَلْصليُّ    (2) 
َر ِبَتَوْالي الع صْوِر ِإلَ  َطِع، َحتَّى  ى ث َنْاِئيِّ الَمْقَطِع َوث اَلِْثيِّ الَمقْ ِلك لِّ الَكِلَمْاِت الَقِدْيَمِة ِفي َنْشَأِتَها َكْاَن َأَحْاِديَّ الَمْقَطِع َوَأنَّه  َتَطوَّ

َرْت َكالَكْاِئَنْاِت    (3) َصْاَرِت الَكِلَمْات  َعَلى النَّْحِو الَمْأل ْوِف َلَنا اآلَن، َوَهَذا َيْعِني َأنَّ الَكِلَمْاِت َنَشَأْت َصِغْيَرً؛، ث مَّ َنَمْت َوَتَطوَّ
 الَحيَِّة.  
الَعاْ        َبثََّها  الَِّتي  َواالْرِتقْاِء  النُّشْوِء  ِبَنَظِريَِّة  َتَأثََّر  ْوِمْسِكي(  )تش  اللَُّغِويَّ  الَعْاِلَم  َأنَّ  )َدْاروِ َكَمْا  ِبِصَراِْع  ِلم   َيَتَعلَّق   ِفْيَما  ين( 

ِل االسِتْعَمْالّي، َوِهَي ِفي َخطِّ َسْيِرَها  األَْنَمْاِط اللَُّغِويَِّة، َوِفْكَرت َها "َأنَّ التََّرْاكْيَب اللَُّغِويََّة الم ْخَتِلَفة َتسْير  َجْنًبا ِإَلى َجْنٍب فِ  ي التََّدْاو 
َيِغ األ ْخَرى". َهَذا َتَتَصْاَرع  ِفْيَما َبْيِنها َيِغ َعَلى الصِّ  (4)ِإَلى َأْن َتَتَغلََّب ِإْحَدى الصِّ

ْسِن ل           َغاِتها َوِرقَِّة َأْلِسَنِتها، َفَقْد َتَأثََّرْت َوِممَّا ي َؤكِّد  َنَظِريََّة التََّطّوِر َمْا َطَرَأ َعَلى ل َغِة ق َرْيٍش، َفِهَي ِبالرُّْغِم ِمْن َفَصْاَحِتها َوح 
مِ  ف ْود   الو  "َأَتْته م   َفِإذا  الف ْصحى،  اللَُّغة  ِهَي  ِلت ْصِبَح   ، ِللَحجِّ َة  َمكَّ ِإَلى  القْاِدَمِة  الَقبْاِئِل  َكاْلِمِهم  ِبل غْاِت  ِمْن  َتَخيَّروا  الَعَرِب  َن 

َك اللُّغْاِت ِإَلى َنحْاِئِزِهم َوَساْلِئِقِهم الَِّتي ط ِبعوا َعَلْيها،  َوَأْشعْاِرِهم َأْحَسَن ل غْاِتِهم َوَأْصفى َكاْلِمِهم، َفاجَتَمَع َما َتَخيَّروا ِمْن ِتلْ 
 (5)َفصْاروا ِبَذِلَك َأْفَصَح الَعَرَب".

 
رِس اللَُّغويّ  •  اأَلنظار  الفيزيائيَّة في الدَّ
؛ل ِعلِميَّةل َتقْوم  عَلى الم اَلَحَظِة َواالسِتنَباِط،   َكْاَن ِلْلَمَباِدِئ الِفْيزَياِئيَِّة انِعَكْاسل َوْاِضحل َعَلى الّدراساِت اللَُّغويَِّة،       فالِفْيزَياء  مْادَّ

َلَمْاء  اللَُّغِة َنَظِريَّاِتِهم، ِإْذ   َراَساِت اللَُّغِويَّة الم ْخَتِلَفِة  َواعِتَماًدا َعلى َهذا الَمْبَدِأ، َأَقاَم ع  "ِإنَّ ب ْنَيَة التَّْفِكْيِر الِعْلِميِّ الَهَرِميَِّة ِفي الدِّ
َدٍ؛ ث مَّ َتْرَتِقي ِإَلى م ْسَتوى النََّظِريَِّة"، َتْنَطِلق  ِمَن الَوْصِف ث مَّ ت ْفَرز  ِإَلى َقَوْاِنْيَن م َجرَّ
َلماء  النَّْحِو في َجْمِع  َوَهذا ما قاَم ِبِه  (6)  ع 

ْواًل ِإَلى اسِتْنَبْاِط الَقْاِعَدِ؛ َوَرْسمِ  اااْوِل الَمْاَدِ؛ اللَُّغِويَِّة ِمْن َمَنْاِبِعَها، َوَدَراستَها ِبالم اَلَْحَظِة و ص   النََّظِريَِّة، َفَهَذا َمااا َيْظَهر  ِفي أ ص 
 النَّْحِو الَعَرِبي. 
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الَحَقْاِئِق        مِ وِمَن  َأِو االقِتَراَب  َلْمَسَها  اإِلْنَسْان   َيْسَتِطْيع   اَل  َحَرْاِريَّة  َطْاَقة  ِباعِتَبْاِرَها  ْمَس  الشَّ َأنَّ  ِفي  الِعلِميَِّة  َلِكن  ْنَها، 
َخضاعها ِتَها الَِّتي َتِصل  ِإَلْيَنا، َوا  راَسِة، َوَهِذِه الِفْكَر؛  َنْفسَها ِهَي الَّتي    الم َقاِبِل ي ْمِكن  َأْن َنَتَعرََّف َخَصْاِئصَها ِمْن ِخاَلِْل َأِشعَّ للدِّ

راَسِة  أ سِقَطْت َعَلى اللَُّغِة، َفِهي َكيانل م ْبَهمل ال ي ْدَرك  َكْنهَها إاّل ِمْن ِخاَلِْل َكِلَماِتها، َوَأساليِبَها الَّتي وَ  َصَلْتَنا، َفِهي َمَحطُّ الدِّ
 ِإلى َمْعِرَفِة كْنه اللَُّغِة.   َوالتَّحليِل، َوِمْن ِخالِلَها َنْهَتدي

ْرس  اللَُّغِويُّ َوِعْلم  الِفْيزَياِء ِفي َمْاّدِ؛ اأَلْصَوْاِت، َفَقد اسَتْعَمل ِعْلم  اللَُّغِة َمْجم وْ            َعًة ِمَن اأَلْجِهَزِ؛ َواآلاَلِت الِفْيزَيْاِئيَِّة َوَيْلَتِقي الدَّ
َمْت ِدَرْاَسًة َجِديْ  ِمْن ِخالِل ِجهاِز الرَّْسِم الّطيفي ِلأَلصواِت: الّصاِمَتة َوالّصاِئَتة،    (1)َدً؛ ِلِدَرْاَسِة اأَلْصَوْاِت َوَوْصِفَهاالَِّتي َقدَّ

د، َوم ْسَتَوى الطَّْاَقة، َوَزَمن النُّْطِق ِبها.   َوَبيان م ْسَتَوى التََّردُّ
م وا تسويًغا ِفْيز             َياِئياا َمْنِطِقياا ِللَحَرَكْاِت، "َفالَعَرب  اَل َتْبَدأ  ِبَسْاِكٍن، َواَل َتِقف  ِعْنَد م َتَحرٍِّك؛ أِلَنَّ الَحَرَكةَ َكَما َأنَّ النَُّحْاَ؛ َقدَّ

َتتَ  ي ْمِكن  َأن  َواَل  الِفْيزَياِئيَّة،  ِبانِعَدْاِم الَحَرَكِة  َوَلْيَس  ِمْيَكاِنْيِكّي،  ِبِفْعٍل  َتْبَدأ   ِفْعِلَها  َوقَّ الِفْيزَياِئيَّة  الِفيزَياِئيَّة َعْن  الَحَرَكة   َهِذِه  َف 
يَناِمْيِكي، َوِهَي ِفي َحْاٍل ِمْن ِإْصَدْاِر َصْوٍت َدْالٍّ َعَلى َحَرَكٍة، َوِعْنَد َتَوقُِّف الَحَرَكِة الِفيزَياِئيَّ  وت  َصَدى َداَلَلِة  الدِّ ة َيْحِمل  الصَّ

ق وِف". الو 
 (2 ) 

َما م ْفه وَمْاِن فِ َوِفي الَمَفاِهيْ        ْوِن(، ِإْذ ِإنَّه  ك  َما  ِم َوالم ْصَطَلَحاِت َنِجد  َتَطاب ًقا َبْيَن الِعْلَمْيِن َكااا )الَحَرَكِة َوالسُّ يزَياِئيَّان، اسَتعَمَله 
ْعِر، ِإْذ اسَتَطْاَع َأْن َيْكَتِشَف )اإلِ  ْعِر،الَخِلْيل  بن َأْحَمد الَفَراِهيِدي؛ ِلِدَرْاَسِة بحور الشِّ َوِمْن   (3) ْيَقْاَع( َو)النَّْغَم( َو)الَوْزَن( ِفي الشِّ

م وْ  -َأيًضا   –َذِلَك  ْونل َوج  ك  ، ِوِفي الثَّْاِنَيِة س  دل، َوَعَلى َهَذا الَمْبَدِأ  َمْفه وم  الَكاِئَنْاِت الَحيَِّة َوالَجَماَدْاِت، َفِفي األ ْوَلى ن م وٌّ َوَتَكْاث رل
، َوِمْنَها الَجْاِمد  َكِنْعَم َوِبْئَس َوَعَسى.... َجْاَءْت َأْفَعْال   الَعَرِبيَِّة، َفَكْاَن ِمْنَها: الم َتَصرِّف 

(4)        
، َواأَلْقَطْابَ  -الم َسلَّم ِبَها-َوِمَن الَمالِمحِ الِفْيزَيائيَِّة            ، َوَقْد  َأنَّ اأَلْقَطْاَب الَمْغَناِطيِسيَِّة الم َتَشْاِبَهِة َتَتَناَفر   الم ْخَتِلَفِة َتَتَجْاَذب 

، دوَلَها َعَلى َمَسْاِئَل ِفي النَّْحِو الَعَرِبيَّ َأْرَخْت َهِذِه الم َعْاَدَلة  س 
 ِمْنَها:  (5) 

" َوَأَخَواِتَها َعَلْيِهّن: -أ ِم َخَبر"َإنَّ    َعَدم  َتْقدُّ
م  َخَبر ه ّن م ْطَلًقا"،َفِفي َأْوَضِح الَمَسْاِلِك ِإَلى َألِفيَِّة ابِن         َمْاِلك َوَرَد َأنَّه  "اَل َيَتَقدَّ

ْوز  َأْن َنق وَل: "َقْاِئمل ِإنَّ    (6) َفاَل َيج 
" ي ْشِبه  "الِفْعَل َشَبًها َقِوياا ِفي اللَّْفظِ  َفَلْو َجْاَز    (7) ِمْيًعا"،َوِفي الَمْعَنى جَ   َزْيًدا"، َوالِعلَّة  َأنَّ الَخَبَر َقْد َيْأِتي ِفْعاًل، َوَحْرف  "ِإنَّ
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َغوِيَّةِ  الد ِراساتِ  فِي الَمْعرِفِيَّة   األنظار 
ُّ
 ناصر ابراهيم النعيمي، عاهد عامرية                     ...                                             العربي ة الل
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ْمَلٍة، َوَكَأنَّ الِفْعَلْيِن ق ْطَبا َمْغَناِطْيٍس م َتَماِثاَلِْن، َفاَل   م  الَخَبِر َلَتَعْاَقَب ِفْعاَلِْن ِفي ج  َيَتَجاَذَباِن، َبْل َيَتَنْاَفَرْاِن، َواَل ِعلََّة  َتَقدُّ
" ي َمثِّل  ق طْ  (1) َغْير  َذِلَك،  ًبا َمْغَناِطْيِسياا م ت َماِثاًل َمَع َخَبِرِه، َفَيَتَنْاَفَراِن.  َفَكَأنَّ "ِإنَّ

ْوِل "اأَلِلِف َوالالِم" َعَلى الم َضْافِ  - ب  خ     : َعَدم  د 
الَمَبّرد )ت         َيق ْول   َمْحَضًة،  ِإَضْاَفًة  الم َضْاِف  َعَلى  التَّْعِرْيِف  اَلِم  وَل  د خ  َمَنًعوا  الِقَياس   ه(: "وَ 286َفالَبْصِريُّوَن 

م  ِمْن َغْيِر اأَلْسَماِء الم شَتقَِّة ِمَن اأَلْفَعْاِل، َفاَل  ْوز  َأْن َتق وَل: َجاَءِني  َحاِكمل َبْعد  َأنَّه  اَل ي َضاف  َما ِفْيِه األَِلف  َوالالَّ  َيج 
ِباإِلَضْاَفِة"، م َعرَّفل  الغ اَلَم  أِلَنَّ  َزْيٍد؛  الغ الم  
الَمْنِع؛    (2) َفَتك ْون   َوِعلَّة   َوْاِحٍد،  م َعرٍَّف  َعَلى  َفيِن  معرِّ اجِتَماع   َيلَزم  ِلَئالَّ 

ْوز  الَجْمع  َبْيَن َعاَلَمَتْينِ  َما َعاَلَمةل ِلَتعِرْيِف االْسِم، َفاَل َيج  ِم، َوك لل ِمْنه   ِلَمْعَنى َوْاِحد، َفَكَأنَّ َهاَتْيِن  اإِلَضْاَفة  م َعاِقَبًة لالَّ
ِمْن َأْقَطْاٍب م َتَجْاِنَسٍة، َفَتتْناِفَرْاِن.الَعاَلَمَتْيِن 

(3) 
َرْت؛ ِلَتتَِّصَل ِبالَخَبِر،:  الاّلم  الم َزْحَلَقة  - ت  " َعَلْيَها َتَأخَّ ْوِل "ِإنَّ َوِهَي اَلم  االْبِتَدْاِء، َفِعْنَد د خ 

أِلَنَّ ِكاَل الَحْرَفْيِن ِللتَّْوِكْيِد،    (4) 
" ِلَتَنْاف   ِر؛ ِلَكياَل َتْجَتِمَع َمع "ِإنَّ َم الَخَبر  اتََّصَلْت ِباالسِم الم َتَأخِّ َذا َتَقدَّ  ِرِهَما. َفاَل َيْجَتِمَعْاِن، َواِ 

َلَمْاء  الَعَرِبيَِّة ِإَلى َهَذا الَقان وِن الِفْيزَياِئّي  َوِفي الِفْيزَياِء ع رَف َأنَّ "الطَّْاَقَة َتَتَناَسب  َطرًدا َمَع وَ         ْزِن الِجْسِم"، َوَقْد َتَنبََّه ع 
 ِمْنَها: (5) َوَرَعوه  ِفي َأْحَكاِمِهم،

ِعَل الَمْعَنى ِفي الَماَدِ؛ اللَُّغِويَِّة م َقْاِباًل ِللطَّْاَقِة، َوِبَنْاء   :  الَمْبَنى َوالَمعَنى - أ الَمْاَدِ؛ اللَُّغِويَِّة م َقْاِباًل ِلَوْزِن الِجْسِم، َأي  ِإْذ ج 
لََّما ازَدْاَدْت ح رْوف  الَكِلَمِة)َوْزن ها( ازَدْاَد َمْعَنْاَها، َوَهِذِه الَقْاِعَد؛  َظْاِهَر؛ل ل َغِويَّةل ِفي اللَُّغِة َتَجلَّْت ِفي َفْصٍل َحَسٍن َعَقَده  ابن     (6)ك 

َن َواخَشْوَشَن،  ِه "الَخَصْاِئِص" َأْسَمْاه  )َبْاب  ق وَِّ؛ اللَّْفِظ ِلق وَِّ؛ الَمْعَنى( َوِمْن َذِلَك َما َجاء َعلى افَعْوَعَل َكَقْوِلهِ ِجنِّي ِفي ِكَتْابِ  م: "َخش 
ْوَن َمْعَنى اخَشْوَشَن؛ ِلَما ِفْيِه ِمْن َتكِريِر الَعْيِن َوِزَيْاَدِ؛ الَوْاِو، َومِ  َن د  َرِضَي هللا  َعْنه : اخَشْوِشن وا    –ْنه  َقْول  ع َمَر  َفَمْعَنى َخش 

ْشَنِة". وا، َأي اصَلب وا َوَتَناه وا ِفي الخ   (7)َوَتَمْعَدد 
الَكِلَمةِ  - ب  َوِبْنَية   ْمَلِة  الج  َوم سَ :  ِبْنَية   الَمَعْاِني  ِزَياَدِ؛  َمَع  َطْرًدا  َتَتَنْاَسب   ْمَلِة  الج  ِفي  األَْلَفْاِظ  وِف  َفِزَيْاَد؛   الَفْيَلس  اَءَلة  

الَفاَرْاِبي النَّْحِوّي الم َبّرد َتْشَهد  ِلَذِلَك،
،  ِإْذ َقْاَل: "ِإنِّي َأِجد  ِفي َكاَلِم الَعَرِب َحْشًوا َيق ْول وَن: "َعْبد  هللِا َقْاِئمل" َو"ِإنَّ َعْبَد هللِا َقْاِئمل"   (8)

َعْبَد هللِا    ِحدل، َفَأَجْاَبه  الم َبّرد: ِبْل الَمَعْاِني م ْخَتِلَفةل، َفاا"َعْبد  هللِا َقْاِئمل" ِإْخَبارل َعْن ِقَيْاِمِه، َو"ِإنَّ َو"ِإنَّ َعْبَد هللِا َلَقْاِئمل" َوالَمْعَنى َواْ 
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َؤْاِل َسْاِئٍل، َو"ِإنَّ َعْبَد هللِا َلَقْاِئمل" َجَوْابل َعن ِإْنَكْاِر م ْنِكٍر، َقْاِئمل" َجَوْابل َعن س 
ْلَك َفَهَذا االخِتاَلف  ِفي الَمْعَنى َنِتْيَجة  ِزَيْاَدِ؛  ِلذَ   (1)

ْمَلِة.   َأْلَفاٍظ ِفي ِبْنَيِة الج 
ًبا َطْرِدياا َمَع َكَثْاَفِة َمْاَدِ؛ الَوَسِط الَِّذي َيْجِري ِفيْ         ْوِت َتَناس  ؛  الصَّ ْوِت ِفي  ِه، َفَمَثاًل  َوِفي الِفْيزَياِء َتَتَناَسب  ِشدَّ ؛  الصَّ ِشدَّ

دِ  ْوت  الشَّ َواِئل، َوِلَهَذا َكاَن الصَّ ْلَبِة َكالَحِدْيِد أَْعَلى ِمْنَها ِفي الَغْاَزْاِت َوم ْعَظِم السَّ ْيد  ِفي الَمْاَدِ؛ اللَُّغِويَّة َيْحِمل  ِفي  الَمْواِد الصُّ
ِدْيَد، الشَّ الَحَدَث  ال  (2) َطيَّْاِتِه  أِلَْكِل  الَخاَء  َفاا)َخَضَم(  َفاخَتاروا  ِعْيِر،  َكالشَّ الَيْاِبِس  ِلِب  للصُّ َو)َقَضَم(  َوالِقَثاِء  يِخ  َكالَبطِّ رَّطِب 

للَيْاِبِس، َوالَقاَف ِلَصالَبِتَها  الَقْسِم؛ أِلَنَّ الَقْص   (3)ِلَرَخاَوِتَها للرَّْطِب  ِمَن  ِفْعاًل  َأْقَوى  َفالَقْصم   َوالَقْصِم(،  َم  َوَكَذِلَك ِفي )الَقْسِم 
ْاد   ْت ِباأَلْقَوى الصَّ ه َما، َفِلَذِلَك خ صَّ ْيَئيِن َفاَل َيْنَكأ  َأَحد  ْون  َمَع الّدِق، َوَقْد ي ْقَسم  َبْيَن الشَّ ْين  َيك   .(4)  َوِباأَلْضَعِف السِّ

َلَماَء النَّْحِو َسَلك وا ِفي َمْعِرَفِة َمَوْاِدِهم، َوالتََّأكُِّد ِمن         ْكٍم َما َمْسَلَك الِفيزَياِئييَن، َوِمْن َأِدلَِّة َذِلَك َتْمييزه م الِفْعل  َكَما َأنَّ ع  ح 
ي ِبإدَخاِلِهم الَهاء )َضِمْيِر النَّْصِب( َعَلْيِه، َفِإْن َصحَّ َمْعه  َفْهَو م َتَعدٍّ وَ  ِزم ِمَن الِفْعل الم َتَعدِّ الَّ َفْهَو اَلِْزمل.الالَّ اِ 

 (5 ) 
ي  َوَلَجَأ اللُّغَ        ِوَي َعِن السُّ ه( َأنَّه   911وِطي)تِويُّوَن ِإَلى أ ْسل ْوِب الب ْرَهْاِن م َتَأثِِّرْيَن ِبالَمَبْاِدِئ الِفْيزَياِئيَِّة، َوِمْن َذِلَك َما ر 

: َما َأقَ  َله  الَخِلْيل  َفَقْاَل  َفْرًقا،  اأَلْفَعْاِل َقْاَل: "َقْاَل َرج لل ِللَخِلْيِل: اَل َأِجد  َبْيَن الَحَرَكْاِت  َأْفَعاَله ! َأْخِبْرِني ِبَأَخّف  لَّ َمْن ي َمّيز  
اسِتعْ  ِإَلى  ِفْيِه  َتْحَتْاج   اَل  أِلَنََّك  َمع ؛  السَّ َعَلْيَك  اأَلْفَعْاِل  َأَخفُّ  َقْاَل:  َأْدِري،  اَل  َفَقاَل:  ِمَن  َعَلْيَك،  َتْسَمع ه   ِإنََّما  َجْاِرَحٍة،  َماِل 

ْوِت َوَأْنَت َتتَ  ْوِت، َوِفي َتْحِرْيِك الَفْتَحِة ِإَلى الصَّ َفَتْيِن َمَع ِإْخَرْاِج الصَّ مَِّة ِإَلى َتْحِرْيِك الشَّ َتْحِرْيِك َوسِط    َكلَّف  ِفي ِإْخَرْاِج الضَّ
. ْوِت، َفَما َعِمَل ِفْيِه ع ْضو اِن َأْثَقل  ِممَّا َعِمَل ِفْيِه ع ْضول َوْاِحدل      (6)الَفمِّ َمَع ِإْخَرْاِج الصَّ

َم ِمْن َهَذا التََّرْاب ِط َبْيَن اللَُّغِة َوَأْحَكْاِمَها َوَبْيَن الِفْيزَيْاِء َوَمَبْاِدِئهَ        وا  َوِبَنْاًء َعَلى َما َتَقدَّ ا، َنْسَتِطْيع  الَقْوَل: ِإنَّ النَُّحْاَ؛ َتَأثَّر 
، َفَأْخَضع وا الظََّوْاِهرَ  اللَُّغِويََّة ِلأَلْحَكْاِم الَعْقِليَِّة، َفاسَتْعَمل وا اأَلَسْاِلْيَب الِفْيزَياِئيَِّة ِفي الب ْرَهْاِن َوالتَّْأِكْيِد    ِبالَمْنَهِج الِعْلِميِّ الِفْيزَياِئيَّ

 لنَّْحِويَِّة َوالفكر اللَُّغِوّي.   ِ؛ اَوالتَّْفِسْيِر ِللظََّوْاِهِر اللَُّغِويَِّة، َحتَّى َأْضَحْت الَمَباِدئ  الِفْيزَياِئيَّة َوْاِضَحًة ِفي ِبَنْاِء الَقْاِعدَ 
•   . ْرِس اللَُّغِويِّ َياِضيَّات ِفي الدَّ  َأنظار  الرِّ

ْوَدات  الَِّتي ب ِذَلْت ِفي َمَجْاِل اللَُّغِة َوَتْقعِ         ، َفالَمْجه  ْرس  اللَُّغِويُّ ِبالِفْكِر الرَِّياِضيِّ ٍس ِعلِميَّ َتَأثََّر الدَّ ٍة  ْيِدَها َكاَنْت َعَلى أ س 
َيااِضيَِّة"،170رياضّية؛ "َفالَخِلْيل  ابن  َأْحَماَد الَفَراِهْيِدي)ت االوِم الرِّ س  الَحِقْيِقي ِلِعْلاِم النَّْحاِو َكاااَن م ْتِقًنا ِللَمْنِطاِق َوالع  ه( الم ااَؤسِّ

(7 ) 
َلْم َيْسَتْنبِ  وِض، َوِمْن ِعَلِل النَّْحِو َما  ْطه  َأَحدل، َوَلْم ِيْسِبْقه  ِإَلى ِمْثِلِه  َفاسَتَطْاَع الَخِلْيل  ِبِفْكِرِه الرَِّياِضّي َأْن ِيْسَتْنِبَط ِمَن الَعر 
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لِِّهم، َلَماِء ك  ي م ْعَجِمِه )الَعْين( َعَلى ِفْكَرِ؛ االحِتَمااَلِت، َفَجَمَع الَكِلَماِت الَعَرِبيَّة  َفَمَثاًل َقْاَمْت َنَظِريَّة  الَخِلْيِل فِ  (1)َسْاِبقل ِمَن الع 
َتِحْيٍل َغْيِر م ْمِكٍن، ِباسِتْعَمْاِل  َوَحَصَرَها َوَأْحَصاَها ِرَياِضياا، ث مَّ َصنََّفَها ِإَلى "م ْحَتَمٍل م ْمِكٍن م ْسَتْعَمٍل، َوم ْحَتَمٍل م ْهَمٍل، َوم سْ 

فِ نَ  الَمْجم ْوَعِة )س(  َعَنْاِصِر  ْوَب  َتْعِني َأنَّ َمْضر  الَِّتي  التََّبْاِدْيِل الرَِّياِضيَِّة،  َأو  الَبَدْاِئِل  َبْعِضَها ي َسْاِوي احِتَمااَلِت  َظِريَِّة  ي 
َأْشَكْاٍل م ْخَتِلَفٍة"،
َنة  ِمن َثاَلْ   (2) َثِة َعَنْاِصَر ِهَي )ب، ر، ق(، َفَهَذا َيْعِني: َأنَّ َلَها ِستََّة  َفَلو َكْاَن َلَدْيَنا الَمْجم ْوَعة  )س( الم َكوَّ

وِبَها َوه َو: )  َوِمْن َأْمِثَلِة َذِلَك: (3) (6=1×2×3َأْشَكْاٍل اعِتَماًدا َعَلى َمْضر 

 

                      
ه( ِباا "االشِتَقْاِق اأَلْكَبِر"؛  392ْوِل ِبَما َسمَّاه  ِفْيَما َبْعد  ابن  ِجنِّي)تَوَهَذا التَّْفِكْير  الرَِّياِضيُّ َجَعَل الَخِلْيَل َيْنَأى َعِن القَ       

؛  )َسَنَد( اَل ي ْمِكن  َأنْ أِلَنَّه  اَل ي ْمِكن  َأْن ي َشكَِّل َقْاِعَدً؛ َعامًَّة م طَِّرَدً؛، َكَما َأنَّه  َيَتَعْاَرض  َمَع َداَلَلِة االحِتَماالَ  َتْشَتِرَك    ِت، َفالَمْادَّ
َمع م َناْظَرِتَها )َدَنَس( ِإالَّ ِفي )س، ن، د(....
 (4) 

َيْاِضّي)اال        الَمْبَدَأ الرِّ َهَذا  َيْغِرَس  َأْن  َأْحَمَد  الَخِلْيل  بن   َيْاِضيَِّة اسَتَطْاَع  الرِّ الَعْقِليَِّة  َأْذَهْاِن  َوِبَهِذِه  َوَغْيَره  ِفي  حِتَمااَلت( 
)تالنَُّحْاِ؛ الَّذِ  ه(  638ه( َعِن ابِن الَخبَّْاِز)ت761ْيَن َتَتلَمذ وا له، َوِمَثْال  َذِلَك: )َأْقَسْام  الَكاَلِْم(، َفَقْد َنَقَل ابن  ِهَشْاِم األَْنَصْاِريِّ

،  َقْوَله : "َواَل َيْخَتصُّ انِحَصْار  الَكِلَمِة ِفي األَْنَواِْع الثَّاَلَثِة ِبل َغِة الَعَرِب؛ أِلَنَّ الدَّ  ِلْيَل الَِّذي َدلَّ َعَلى االنِحَصاِر ِفي الثَّاَلَثِة َعْقِليٌّ
َواأل م ْور الَعْقِليَّة اَل َتْخَتِلف  ِباخِتاَلِْف اللَُّغْاِت، انَتَهى".
وِمْسِكي ت ْظِهر  التََّشْاب َه الِفكِرّي النَّْحِوّي    (5)  َكَما َأنَّ النََّظِريََّة التَّْوِلْيِديَّة ِلتش 

ص   ِبال َمَل النَّْحِويَّة، َوت َخصِّ وِريَّةل اسِتْنَباِطيَّةل ِرَياِضيَّةل ت ْنِتج  الج  َياِضّي، ِإْذ ِإنََّها "َنَظِريَّةل ص  َأْوَصاًفا ِبْنَيِويًَّة َلَها، َوِهَي َما ي ْعَرف   رِّ
 ( 6) ِبالق ْدَرِ؛ اللَُّغِويَِّة".

، َوِكاَلْه َما "ي َعبِّر  َعْن آِليَّاِت اإذن، َتْلَتِقي اللَُّغة  َمَع عِلِم الرِّ         لَفْرِد  َياِضيَّاِت، َفاأل ْوَلى َأَدْات َها األَْلَفْاظ ، واآلخر َأَدْات ه  الرُّم ْوز 
ْوَرّية َأْو ِفْكَرٍ؛ ِذْهِنيَّةٍ  ْوَن اسِتْخَدْاِم  الِفْكِريَِّة َوالِوْجَداِنيَِّة َواإِلَرْاِديَِّة، َفِمَن الم ْسَتِحْيِل َتْحِلْيل َأّي ص   ِإَلى َأْجَزْاِئَها َأو َخَصاِئِصَها د 

ْوَن اسِتْخَدْاِم الرُّم وِز". األَلَفْاِظ، َأو د 
(7) 

 
م. 1986. تحقيق: محمد أبو الفضاااااااال إبراهيم القاهر؛:  1. ج: أنباه الرواة على أنباه النحاةه( 646الوزير جمال الدين أبي الحساااااااان)تانظر: القفطّي،    (1)

 . 377ص  
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 . 16. المرجع السابق، صنظرية النحو العربيرؤى لسانية في  انظر: الملخ، حسين خميس:  (3)
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ِ؛ ِمَن الِفْكِر الرِّيَ        ْاِضيِّ ِمْن ِخاَلِْل َبْعِض  َوِبَنْاًء َعَلى َما َسَبق، ي ْمكن  َأن َنْسَتْعِرَض َبْعَض اأَلْحَكْاِم النَّْحِويَِّة الم ْسَتَمدَّ
 ( 1) الَمَسْاِئِل َواأَلْمِثَلِة اآلِتَيِة:

( ي ؤَ  - أ ْاِلب  َوالم ْوَجب  ْيِن )السَّ دَّ ي ِإَلى َنِتْيَجٍة َسْلِبيٍَّة: اجِتَماع  الضِّ  دِّ

ي ِإَلى َنِتْيَجٍة َساِلَبٍة، َوي َعبَّ        ه  َعاَدً؛ َما ي َؤدِّ َيْاِضيَّاِت ِإَذا اجَتَمَع الَعَدد  َوِضدُّ (  -ر  َعْنَها ِبالم َعْاَدَلِة التَّْاِلَيِة: )ِفي َقَوْاِنْيِن الرِّ
ْت َعَلْيِه الَقْاِعَد؛  اإِلعْ (، َوَقْد اتََّسَع َهَذا الَقْان  -)+(= ) َر َكِثْيًرا ِمَن اأَلْحَكاِم النَّْحِويَِّة، َوِمْن َأْمِثَلِة َذِلَك َما َنصَّ َرْاِبيَّة ِمْن  ْون  ِلي َفسِّ

ِلَمِة )ِكَتاب(؛ أِلَنََّها أ ِضْيَفْت ِإَلى )َزْيد(،  و ج وِب َتْجِرْيِد الم َضْاِف ْمَن التَّْنِوْيِن َكَما ِفي َقْوِلِهم: )ِكَتاب  َزْيٍد(، َفاَل ي ْمِكن  َتْنِوْين كَ 
اأَلْنَباِرّي)ت َيجْ 577َيق ول   َفَلْم  االتَِّصاِل،  َعَلى  َتد لُّ  َواإِلَضْاَفة   االْنِفَصاِل،  َعَلى  َيد لُّ  َفأِلَنَّه   التَّْنِوْيِن  َحْذف   "َأمَّا  َمع وا  ه(: 

َما، َأاَل َتَرى َأنَّ التَّْنِوْينَ  يِء م تَِّصاًل م ْنَفِصاًل َبْيَنه     ي ْؤِذن  ِبانِقَطْاِع االسِم َوَتَماِمِه، َواإِلَضْاَفَة َتد لُّ َعَلى االتَِّصاِل، َوكْون  الشَّ
." ِفي َحاَلٍة َوْاِحَدٍ؛ م َحْالل
(2) 

ِر الَعْاِقل الَمْخت ْوِم بِ        َمة( َوِمْن َذِلَك َما َجْاَء ِفي َمْنِع َجْمِع االسِم الم َذكَّ َفة الَمْخت ْوَمة ِبَها َكااا)َعالَّ التَّْاِء َكاا)َطْلَحة(، َوالصِّ
َتان، َفالتَّاء  َعاَلَْمة  الم َؤنَِّث، َوالَواو عَ  َما َعاَلَْمَتْاِن م َتَضادَّ ِر، ِلَذا م ِنَع َهَذا الَجْمع .َجْمًعا َساِلًما، َوم َسوِّغ  َذِلَك َأنَّه  اَلَْمة  الم َذكَّ

 (3 )  
ْمَلًة م ْثَبَتًة، َفاَل   - َأْيًضا    –َوِفي اللَُّغِة        ي َعدُّ    النَِّفي َواإِليَجْاب، َفَمَثاًل: االْسِتْثَناء  َغْير الم ْوَجِب ِإَذا كْاَن َنْاِقًصا ي ْعَتَبر  ج 

( : ، َكَما ه َو الَحْال  ِبَقْت باا )ِإْن(  (= )+(، َوَكَذِلَك  - (×)- َنْفًيا؛ أِلَنَّ َنْفَي النَِّفي ِإْيَجابل ِفي )مْا( الَعْاِمَلة َعَمل َلْيَس، ِإَذا س 
؛ أِلَنََّها َنْفي  النَِّفي ِإْيَجاب.   النَّْاِفَية َفِإنََّها اَل َتْعَمل 

َيْاِضيَِّة:  - ب   اسِتعَمال  الم َعاَداَلِت الرِّ
تَّى، َوِمَثال  َذِلَك: َمْسَأَلة  ِعلَِّة ِإعَراِب الِفْعِل الم َضْاِرِع، َوَقد َجاَءْت  اسَتْعَمَل النَُّحْا؛  الم َعاَداَلِت الرَِّياِضيَِّة ِفي َمَساِئَل شَ      

 َهِذِه الِعلَّة  ِضْمَن الم َعاَداِلِت اآلِتَيِة: 

 
 هذه المسائل واألحكام مستمد؛ من عد؛ أبحاث، منها:(1)
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األَْنَباْ         َيق ول    ، ص  َفَيَتَخصَّ َشْاِئًعا  ْون   َيك  االْسَم  َأنَّ  َكَما   ، ص  َفَيَتَخصَّ َشاِئًعا  ْون   َيك  الِفْعَل  َأنَّ  ِفي  577ِرّي)تَأْي  ه( 

)َيق ْوم( َفَيْصل ح  ِللَحاِل َواالسِتْقَبْاِل، َفِإَذا َأْدَخْلتَ  ْين  َأو َسْوَف اخَتصَّ ِباالسِتْقَباِل، َكاَماا َأْسَرْاِرِه: "َأاَل َتَرى َأنََّك َتق ْول   َعَلْيِه السِّ
َم اخَتصَّ ِبرَ  ااال( َفَيْصل ح  ِلَجمْيِع الرَِّجاِل، َفِإَذا َأْدَخْلَت َعَلْيِه األَِلَف َوالالَّ : ) َرج  ٍل ِبَعْيِنِه، َفَلمَّا اخَتصَّ َهَذا الِفْعل   َأنَّااَك َتق اْول  ج 

  (1)، َكَما َأنِّ االسَم اخَتصَّ َبْعَد ِشَياِعِه، َفَقْد َشاَبَهه  ِمْن َهَذا الَوْجِه".َبْعَد ِشَياِعهِ 

 
: )ِإنَّ َزْيًدا  َم الم َزْحَلَقة َتْدخ ل  َعَلى الِفْعِل الم َضْاِرِع َواالسِم، "َأاَل َتَرى َأنََّك َتق ْول  َلَيق ْوم ( كما تقول:)ِإنَّ    َأي َأنَّ الالَّ

ه ما".َقاِئمل(، َواَلم  االبِتَداِء َتْخَتصُّ ِباأَلْسَمْاِء، َفَلمَّا َدَخَلْت َعَلى َهَذا الِفْعِل َدلَّ َعَلى م َشاَبَهٍة َبْينَ ّزْيًدا لَ 
 (2 ) 

 
                                       

ْوِنِه، َأاَل َتَرى َأنَّ )َيْضِرب( َعلَ       ك  ى َوْزِن )َضْاِرب( ِفي  َأي َأنَّ الِفْعَل الم َضْاِرَع َيْجِري َعَلى اسِم الَفْاِعِل ِفي َحَرَكْاِتِه َوس 
ْوِنِه، َوِلَهَذا َيْعَمل  اسم  الَفاِعِل َعَمَل الِفْعِل، َفَلمَّا َأْشَبَه الِفْعل   ك  ْمَلَة  َحَرَكْاِتِه َوس  ِه اسَتَحقَّ ج   الم َضاِرع االسَم ِمْن َهِذِه اأَلْوج 

  (3)اإِلْعَرْاِب الَِّذي ه َو الرَّْفع  َوالنَّْصب  َوالَجْزم .

 
 . 26-25. مرجع سابق،  أسرار العربيةكتاب ه(:  577ابن األنباري، أبو البركات عبد الرحمن )ت  (1)

 
 .   26. مرجع سابق، ص  كتاب أسرار العربيةه(:  577ابن األنباري، أبو البركات عبد الرحمن )ت  (2)
 . 27. المرجع السابق، ص  كتاب أسرار العربيةه(:  577انظر: ابن األنباري، أبو البركات عبد الرحمن )ت  (3)
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 اسِتعَمال  َخَواّص اأَلْعَدْاِد:  - ت 
َنْاِت الَعَدِد، َوَذِلَك َعْن َطِرْيِق اسِتْبَداْ         ْوِف ِباسِتْعَمْاِل م َكوِّ ِل الَعَدِد ِبَمْجم ْوِع َعَدَدْيِن  َأْرَجَع النَُّحْا؛  َأْصَل َكِثْيٍر ِمَن الح ر 

،(، َوَيَتَجلَّى َذِلَك ِفي َمْسَأَلِة الَقْوِل ِفي َأْصِل االْشِتَقْاقِ 3=1+2َعَلى َنْحو:) َفَلو افَتَرْضَنا َأنَّ   (1) ، َهْل ه َو الِفْعل  َأْم الَمْصَدر 
يِء ت َسْاِوي الَعَدَد) اَلَْلَة َعَلى الشَّ : 1الدَّ ْون   (، َفَيك 

 ()الحدث والزمن(2( = ))الزمن(  1+   )الحدث(  1الِفْعل  = )      •
•   ( =  (     )الحدث(1( = ) )ال زمن(0+   )الحدث( 1الَمْصَدر 

، ِبَأنَّ الِفْعَل ِبِصْيَغِتِه َيد لُّ َعَلى َشْيَئْيِن: الَحَدِث          َمْاِن، َوالَمْصَدَر َيد لُّ  َأْي اسَتَدلَّ َمْن َقْاَل: ِإنَّ الَمْصَدَر ه َو اأَلْصل  َوالزَّ
، َوَكَما َأنَّ الَوْاِحَد َأْصل  االثنَ  َوي َؤّكد  َذِلَك َما    (2) ْيِن َفَكَذِلَك الَمْصَدر  َأْصل  الِفْعِل،ِبِصْيَغِتِه َعَلى َشيٍء َوْاِحٍد: َوه َو الَحَدث 

َبة  ِمَن اآلَحْاِد، َفالوَ  َواِرزِمّي ِفي َفْصِل اأَلرثَماِطْيِقي، ِبَأنَّ "الَعَدَد ه َو الَكْثَر؛  الم َركَّ نََّما ه َو ر ْكن  َأْثَبَته  الخ  ْاِحد  ِإًذا َلْيَس ِبالَعَدِد، َواِ 
 (3) ِد".الَعدَ 
 اسِتْخَدْام  الَمْجم ْوَعاِت َوم َقْاَرَنت َها:  - ث 

ِف َعَلى َعَدِد َعَنْاِصر الَمْجم ْوَعْاِت َوم َقاَرَنِتهَ   و  ْوِل ِإَلى الَمْجم ْوَعِة  اتََّكَأ النَُّحْا؛  َوه م ي َحْاِول ْوَن ِإْثَبْاَت َأْصِل الح ر  ص  ا ِللو 
ًرا ِمَن الَعَنْاِصِر، ٍل ِمْنَها ع ْنص  ِئْيَسِة، َوَذِلَك ِباْعِتَبْاِر َعَمِل ك  ْكِم  643ْن َأْمِثَلِة َذِلَك َما َأْوَرَده  ابن  َيِعْيٍش)تَومِ   ( 4) الرَّ ه( َعْن ح 

ْوِف ِإنََّما ه َو َمْحم ْولل َعَلْيَها، َوِلَذِلَك َتْنَفرِ "  )َباِء الَقَسِم( َقْاَل: ْوِف الَقَسِم، َوَغْيرَها ِمَن الح ر  د  َعْنَها ِبأ م ْوٍر،  ِإنَّ )الَبْاَء( َأْصل  ح ر 
ْونَ  ْوِف ِإنََّما َيْدخ ل  َعَلى الم ْظَهِر د  : " ِباهلِل  ِمْنَها: َأنََّها َتْدخ ل  َعَلى الم ْظَهِر َوالم ْضَمِر، َوَغْيرَها ِمَن الح ر   الم ْضَمِر، َتق ْول 

ل  َعَلى الم ْضَمِر َكَما َتْدخ ل  َعَلى الظَّاْ  "، َفَتْدخ  ْوز  "َوَك  أَلَْفَعَلنَّ "، َو"ِبَك أَلَْذَهَبنَّ ِهِر، َواَل َتق ْول  ِمْثَل َذِلَك ِفي َغْيِرَها، اَل َيج 
،" " َواَل "َتَك"، َكَما ق ْلَت "ِبَك أَلْفَعَلنَّ َيْاِضّي اآلِتي (5) أَلَْفَعَلنَّ ْاش ِبالرَّْسِم الرِّ َوي َمثِّل ه ا م َحمَّد َكشَّ

 (6): 

 
 . 41. مرجع سابق، صالعربيالفكر الرياضي والنحو  كشاش، محمد:  (1)
. دمشااق: دار الفكر. ص  1. جاإلنصــاف في مســائل الخالف بين النحويين البصــريين والكوفيينه(:  577ابن األنباري، أبو البركات عبد الرحمن )ت  (2)

237 . 
 . 109م. ص  1930األدهمي،  . علق عليه محمد كمال الدين  1. طمفاتيا العلومالخوارزمي، أبو عبد هللا بن محمد الكاتب:  (3)

 
 . 42. مرجع سابق، ص  الفكر الرياضي والنحو العربيكشاش، محمد:  (4)
. بيروت: دار الكتب  1. تقديم: إميل بديع يعقوب. ط5.جشــرل المفصــل للزمخشــري ه(:  643ابن يعيش، أبو البقاء موفق الدين األسااادي الموصااالي)ت  (5)

 . 257م. ص  2001العلمية.  
 . 42. مرجع سابق، ص  الفكر الرياضي والنحو العربي  انظر: كشاش، محمد: (6)
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ت َمثِّ         اأَلْحر ِف  َوَبِقيََّة  ِئْيَسة،  الرَّ الَمْجم ْوَعَة  ت َمثِّل   الَقَسِم(  )َبْاَء  َأنَّ  الرَّْسِم  ِخاَلِْل  ِمْن  ِفي  َيتَِّضح   ْزِئيًَّة  ج  َمْجم ْوَعْاٍت  ل  
ِئْيَسِة، َفاااا )الَبْاء ( َتْدخ ل  َعَلى االسِم الظَّْاِهِر َوالَضمِ  (  الَمْجم ْوَعِة الرَّ ْيِر، َبْيَنَما )التَّْاء ( َفَتْدخ ل  َعَلى َلْفِظ الَجاَلَْلِة َفَقْط، َأمَّا )الَوْاو 

ِر  َأنَّ )الَبْاَء( َدَخَلْت َعَلى الم ْظهَ َفِإنََّها َتْقَتِرن  ِباالْسِم الظَّْاِهِر َفَقْط، ِلَذِلَك َفِإنَّ الَِّذي َدلَّ َعَلى َأنَّ )الَبْاَء( ِهَي اأَلْصل  ه َو  
ْت ِباسِم هللِا َتْعاَلى.  ْت ِبالم ْظَهِر، َو)التَّْاَء( اْخَتصَّ  َوالم ْضَمِر، َو)الْوْاَو( اْخَتصَّ

ْرِف َوه َو َمْسَأَلة  الَحْذِف، َفِإْن          َيْاِضيَّاِت َوِعْلِم الصَّ روِف  َحَدَث َحْذفل ِفي ح  َوي ْمِكن  َأْن َنِضْيَف أ ْنم ْوَذًجا َأَخَر َبْيَن الرِّ
ْرِفّي، َفَمَثاًل: ) َقْاَل = َفَعَل (  و)  ق ْل = ف ْل  ِذَف َما ي َقْاِبل ه  ِفي الِمْيَزاِن الصَّ (، َوالم َسوِّغ  ِفي َأنَّ )ق ْل =  الَكِلَمِة الَموزوَنِة، ح 

ِذَف َما ي َقْاِبل ه  ِفي الِمْيَزْانِ  َيْاِضيَّاِت ِعْنَد ِإْجَراِء َبْعِض الَعَمِليَّاِت  ف ْل( َهَو َحْذف  َعْيِن الِفْعِل )الَواو(، ِلَهَذا ح  ، َوِفي الرِّ ْرِفيِّ  الصَّ
 ِصْفًرا ِمَن الَبْسِط َوالَمَقاِم، َكَأْن َنق ْول:   الِحَسْاِبيَّة َكَعَمِليَِّة الِقْسَمِة َمَثاًل، ِفِإنََّنا َنْحِذف  

 
ْاِئَرِ؛(، َفالم َثلَّ         ث  َشْكلل َهْنَدِسيٌّ َيَتَأْلف  ِمْن َثاَلَْثِة  َوِمْن َجْاِنٍب آَخَر، َنِجد  َتَأثَُّر اللَُّغِويِّيَن ِبالَهْنَدَسِة ِمْن ِخاَلِْل:)الم َثلَِّث َوالدَّ

، َوِمْنَها الم َثلَّث  اْلَقاِئم . َوَشْيءل ه(:"َوَأْرضل م َثلََّثةل: َلَها ثَ 711َأْضاَلٍْع، َيق ول  ابن  َمْنظ ْوٍر)ت اَلَثة  َأْطَراٍف؛ َفِمْنَها الم َثلَّث  الَحادُّ
وعل َعَلى َثاَلِث َطْاَقاٍت" : َمْوض  م َثلَّثل
مَّة  َوالَفْتَحة  َوالَكْسَر؛ ، َكَما َأنَّ (1)    ِفي    الَكالمَ  . وِفي اللَُّغِة َنِجد  َأنَّ الَحَرَكْاِت َثاَلْث: الضَّ

،اسٌم و  ِمْن:   الَعَرِبيَِّة َيأَتِلف   ِْعَرْاِبيَّةل َظَهَرْت َظْاِهَر؛  الم َثلََّثْاِت، َوِهَي ظَ  ِفْعلل َوَحْرفل ْاِهَر؛ل  َوِبَما َأنَّ اللَُّغَة الَعَرِبيََّة ل َغةل اشِتَقْاِقيَّةل َوا 
ْوَف الَِّتي ت َحرَّك  ِبالَحَرَكْاِت الثَّاَلِْث ِبالم َثلََّثْاِت، َواهَتمَّ  206اللَُّغِويَّ الم َلقَّب ِبق ْطر ب)تل َغِويَّةل َتَنبََّه ِإَلْيَها الَعْاِلم    ه(، َفَسمَّى الح ر 

م ْخَتِلف الَمَعْاِني" "ِبَجْمِع الم َثلَِّث، َوَألََّف ِكَتْاًبا ي ْعَرف  ِبم َثلَِّث ق ْطر ب، َأْوَرَد ِفْيِه َثاَلِْثْيَن َلْفًظا م َثلًَّثا 
  (2). 

 
 . 123. بيروت: دار صادر. ص  3.  ط2. ج لسان العربه(:  711ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين األنصاري)ت(1)
 . 170م. ص  1986/  9، كلية االنسانيات والعلوم االجتماعية، جامعة قطر. ع المثلثات اللغويةشوقي، جالل:  (2)

 ( ره  ظ  الم  +   رم  ض  الم  = ) 

 ( ره  ظ  م  )  الجاللة لفظ=  

 ( ر ه  ظ  الم  = ) 
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َها، مِ       مَّا اخت ِلَفْت َداَلَْلت َها، َفااا)ِبالَفْتِح(  َوِمْن َأْمِثَلِة األَْلَفاِظ الم َثلََّثِة ِفي الَعَرِبيَِّة، َكِلَمة  )الغْمر( ِبَفْتِح الَغْيِن َوَكْسِرَها َوَضمِّ
الَمَعْاِنيَتْعِني: ال َهِذِه  مِّ( َتْعِني: الرَّج ل الَجْاِهل، َوَقْد َنظَم  الِحْقد، َو)ِبالضَّ الثَّاَلَْثة ق ْطَرب    َمْاء الَكِثْير، َو)ِبالَكْسِر( َتْعِني: 
       (1)ِبَقْوِلِه:

 
ْاِئرِ         َظْاِم الدَّ ْاِئَر؛ ، فه َو َما ي ْعَرف  ِفي اللَُّغِة ِبالنِّ ْوِف الم ْعَجِم ِعْنَد َأْحَمَد ِبن َفْاِرس)تَأمَّا الدَّ ه( ِفي  395ي ِفي َتْرِتْيِب ح ر 

ْاِئِري، َوَذِلَك ِبَأْن َيْبَدَأ الَبْاَب ِبَحْرٍف َمَعيَّ  َظْاَم األَِلفَباِئي الدَّ ٍن َمَع َما َيِلْيِه، ث مَّ َيْنَتِقل  ِإَلى الَحْرِف  َمَقاِييِس اللَُّغِة، ِإْذ الَتَزَم النِّ
ْاِئَر؛  ِمااْن َحْيث  َباااَدَأْت، َمَثاًل: َبْاب  الَبْاِء َيْبَدأ  ِبااا)َبت(، ث   مَّ )َبث( ث مَّ )َبج( ث مَّ )َبح(... َوَهَكَذا، ث مَّ  الثَّْاِني َوَهَكَذا َحتَّى َتع ْوَد الدَّ

لِّ َأْبَوْابِ  ْوَف الِهَجاِئيَّة َعَلى َهْيَئِة َدْاِئَرٍ؛.َيع ْود  ِإَلى الَبْاِء َمَع الَهْمَزِ؛ )َبَأ( َوَهَكَذا ِفي ك  ًرا الح ر  ِه َيِسْير  م َتَصوِّ
(2) 

ْرِس اللَُّغوّي:  •  َأنظار  ِعْلم االجِتَماِع ِفي الدَّ
رِ         َوَتَطوُّ ن شْوِئِه  ِفي  البََّشرّي  الم ْجَتَمَع  َيْدر س   اإِلْنسْاِنيَِّة،  لْوِم  الع  ِمَن  َفْرًعا  االجِتَماِع  ِعْلم   َفالنُّشْوء   ي َعدُّ  َوَخَصاِئِصِه،  ِه 

ر  حْاَلتْاِن،   َوِدرْاَسة     (3) : ت َمثِّل  التََّغيَُّر االجِتمْاعّي،الثَّانيَّة  عيَّة، وَ : ت َمثِّل  الِبَناَء االجِتَماعّي َأو النُّظ َم االجِتماْ األ ْولى َوالتََّطوُّ
 اللَُّغِة االجِتَماعّي، َوه َو  اللَُّغِة ِبَوْصِفَها َظْاِهَرً؛ اجِتمْاعيًَّة َحظَيْت ِبَنْوٍع ِمَن االسِتْقاَلِل، ِممَّا َأّدى ِإَلى ظ هوِر م ْصطَلِح ِعْلمِ 

ِفي َعاْلَقِتها ِبالم ْجَتَمِع"،"ِدَرْاَسة  اللَُّغِة  
ْهدل اَل َيْسَتِحقُّ الَعنْاَء"،  (4) ياِق االجِتَماعّي ج  ْوِع ِإَلى السِّ ْوَن الرُّج   ( 5)و"َأنَّ ِدراَسَة اللَُّغِة د 

لوَك اللَُّغوّي ِبَهدَ  م  السُّ ِس َأِو الَمعْاييِر االجِتمْاعيَّة الَّتي َتْحك  ِف ِإعْاَدِ؛ التَّْفكْيِر في الَمقواَلِت َوالف رْوِق  لذلك ينبغي اكِتشْاف  األ س 
م  َقوْاِعَد الَعَمِل اللَُّغوّي، َوِمْن ثمَّ َتْوضْيح َمْوِقِع اللَُّغِة في الَحيْاِ؛ اإِلْنسانيَِّة. الَّتي َتْحك 
 (6 ) 

َوِمْن ه َنا، فِإنَّ ِعْلَم االجِتمْاِع    (7) الْيِب الَفْرديَّة".َفِإنَّ "الم ْعَطياِت االجِتماعيَّة ت سِهم  ِفي َتْحديِد َخصاِئِص اأَلسَ وعليه        
ْرِس اللَُّغوّي ِمْن ِخاْلِل الطَّاِبِع االجِتمْاعّي للَُّغِة، َففي اللَُّغِة الَعَربيَِّة َتْخَتِلف  ا الَلة  االجِتماعيَّة ِللَكِلَمِة َعِن َيَتقْاَطع  َمَع الدَّ لدَّ

الَلِة الم ْعَجميَّ  مّي َواِحدل، َفاألولى  ِة، َفِإذا ق ْلَنا )َيْرَحم َك هللا( َأْو )َيْرَحم ه  هللا( اخَتَلَفْت َداَلَلة  الِعباَرَتْيِن َمَع أنَّ الَمْعَنى الم ْعجَ الدَّ
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ِم َعلى الَميِِّت، َكَما َأنَّ في اللَُّغِة الَعَربيَِّة َكثيًرا مِ  َن األَلفاِظ اللَُّغويَِّة َتَغيَّرْت َدالَلت ها َمَع َتَغيُِّر  ِلَتْشميِت الَعاِطِس َواأل ْخرى ِللتََّرحُّ
ْمِح الَّذي ع وِلَج ِبالتَّْصحيِح؛ ِلي صْيَب الَهدَ  َرْت َدالَلة   الظُّروِف االجِتماعيَِّة، َفَكِلَمة  )م َثقَّف( َكاَنْت َتد لُّ َعلى الرُّ َف، ثمَّ َتَطوَّ

 َعَلى َمْن َيْقَرأ  الك ت َب الَكثْيَر؛ في َمجاالٍت م ْخَتِلَفٍة.  َهِذِه الَكِلَمِة الَيوم، ِلَتْدخ لَ 
         
الَعاِلِم االجِتَماعّي 1913-م 1857َوَكْاَن )دي سوسير( )         ِللظَّاِهَرِ؛ اللَُّغويَِّة ْمَن  َر االجِتَماعّي  م( َقْد اسَتَمدَّ التََّصوُّ

 ( 1)االجِتماعيَِّة"،  م(، َفَبنى "َنَظِريََّته  االجِتمْاعيَّة ِفي اللَُّغاِة َعاااَلى َأَساِس َنَظريَِّة )دوركايم( 1917  - م 1858َأميل دوركايم)
يِه "َنشاط الَجامْاَعِة" م ْسَتِقالا َعْن َأّي َفْرٍد ِمْن َأْفراِد الَجماَعِة، َذِلَك َأنَّ لِ  اوَده  الخاااّص، َكَما  َوَيعّد )دوركايم( َماا ي َسمِّ ْلَفاْرِد و ج 

ِبهَ  ا  َخااصا و جااْوًدا  االجِتماعيَِّة  ِللظَّااواِهاِر  ِبَأنَّ  َر  لْوِك  َقرَّ السُّ ِلِسمْاِت  َأنَّ  َكَما  االجِتمْاعيَِّة،  الظَّوْاِهِر  وِمَن  َظاِهااَر؛ل  َفاللَُّغة   ا، 
َره )دوركايم( َعِن الظَّاِهَرِ؛ االجِتماعيَّة َيْصدق  َعلى اللَُّغِة في نَ  ّل َما َقرَّ ، َفك  وًدا م ْسَتِقالا َظريَّة )دي سوسير(  االجِتمْاعّي و ج 

 (2)اللَُّغويَّة.
َمظْاِهٍر،         َثالَثِة  َتجّلى في  َقْد  ه   َيِجد  االجِتمْاِع  ِبِعْلِم  اللَُّغوّي  ْرِس  الدَّ ِلَتَأثُِّر  ل  َوالم َتَتبِّع   : اصِطنْاع  )دي سوسير(  اأَلوَّ

َد خ طواِتِه )َأميل دوركايم( ِلِدراَسِة   : َتْغليب  الَجاِنب  الثَّاني الظَّوْاِهِر االجِتمْاعيَّة، وَ الَمْنَهج االجِتمْاعّي الَوْضعّي، الَّذي َحدَّ
راَسِة في ِعْلِم اللَُّغِة،الثَّالث  االجِتمْاعّي ِللَُّغِة، وَ  َوِمْن َمالِمح  َتأثير )دوركايم( ِفي    (3) : استعمال الثُّنْائيَّات كَمْنَهٍج ِللتَّْقسْيِم َوالدِّ

 )دي سوسير(: 

ْهَده  ِلَتحقيِق اسَتقالِل ِعْلِم االجِتماِع، َوِحين اطََّلَع )دي سوسير( َعَلى م َؤلَّفاِت  فاَاخ صوصيَّة الِعْلِم:    - أ )دوركايم( َكرََّس ج 
الوَ  َذِلَك  ِفي  اللَُّغِة  ِعْلَم  أَلَنَّ  فْيِه؛  َنْفَسه   َوَجَد )دوركايم(  الَّذي  الَمَكاِن  َذاِت  ِفي  َنْفَسه   َوَجَد  ي َحقِّق  )دوركايم(  َلْم  ِلذاِتِه  ْقِت 

د( َما ِهَي ِإالَّ َظاِهَر؛ل َنْفِسيَّ  د  ، َواَل َمْنَهًجا َثاِبًتا، َفاللَُّغة ِفي َنَظِر)النَُّحاِ؛ الج  ةل، ِلَذا َسَعى )دي سوسير( ِإَلى  َمْوضوًعا م ْسَتِقالا
وِعِه ِمْثَلَما فَ   (4) َعَل )دوركايم(.َتْحقيِق االسِتْقالِل ِلِعْلِم اللَُّغِة ِمْن ِخاَلل اسِتْقالِل َمْوض 

سَبِة لاا)دوركايم(؛ أِلَنَّه َيعدُّ الّظاِهرَ نَظام الّظاِهَرِة:    - ب  َ؛  ت َعدُّ َقِضيَّة  النِّظام في الظَّواِهِر االجِتماعيَِّة نبراًسا أساسياا ِبالنِّ
َويَعدُّ )دي سوسير( اللَُّغَة ِنَظاًما م نَضبًطا    (5) وْفقَها الظَّواِهَر الطَّبْيَعيَّة،ِفي َسْيِرَها ْخاِضَعًة ِلَقوانْيَن َثاِبتٍة ت ْشِبه  ِتْلَك الَّتي َتسْير   

 ِبقواِعد م َعيََّنة.  
ِل َوظْيَفًة َأسْاسيًَّة ِللَُّغِة، َوَقْد         ألََثر  ِمْن ِخاْلِل  َتجلَّى َهذا اَوِمْن َجوْاِنب َتَأثُِّر ِعْلم اللَُّغِة ِبِعْلِم االجِتمْاِع اعِتبْار  التَّواص 

عن أغراضهم"    َتْعرْيِف اللَُّغوّييَن ِلم ْصَطَلِح اللَُّغِة، َفِمْن ِضْمِن َهذِه التَّْعريفاِت ما قاله ابن جني:"اللغة: أصوات يعّبر كّل قوم 
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ِلَذا َكْاَن االهِتمام     (2)االتِّصاِل َبْعضه م ِبَبْعض"،وقال إبراهيم أنيس:"اللَُّغَة ِنَظامل ع ْرفّي ِلر موٍز َصوتيٍَّة َيسَتِغلَُّها النَّاس  ِفي    (1)،
ناِتِه َأَثًرا ِمْن آثْاِر النَّْظَرِ؛ االجِتَماعيَّة ِللَُّغِة، َفَقْد اهَتمَّْت َمْدَرَسة  ب  ِبالَجاِنِب الَوظيفيِّ ِمَن اللَُّغِة َكَما   راغ*ِبِدراَسِة االتِّصاِل َوم َكوِّ

 .َغةِ اهَتمَّْت ِبَوظيَفِة اللُّ 
ياقيَّة)ِسياق  الَمْوِقِف( ت َمثِّل  امِتداًدا أِلََثِر ِعْلِم االجِتَمْاِع ِفي ِعْلِم اللَُّغِة، َفَقْد  1960-م1890و َنَظريََّة فيرث)       م( السِّ

ِدَراَسِتِه االجِتماعيَّة، ِمْن ِخالِل  َعْاِلِم اإلنثروبولوجيا )مالينوفيسكي(**  ِمْن ِدراسْاِت  "ِإنَّ    اسَتفاَد )فيرث(  َيقول  )فيرث(: 
ْزًءا ِمَن الَمَساِر االجِتماعّي، َأْي: َكَشْكٍل ِمْن َأْشَكاِل الَحياِ؛ اإِلن  سانيَّة، َوَلْيَس َكَمْجموَعٍة  اللَُّغَة َيْنَبغي َأْن ت ْدَرَس ِبَوْصِفَها ج 

  (3) ِمَن الَعالماِت االعِتباطيَّة َأِو اإِلشاراِت".
اللَُّغِة، َفالثُّنائيَّات   ويلحظ َأنَّ الثُّنائيَّات الَّتي ت َشكِّل  َمْنَهًجا ِمْن َمناِهِج الَبْحِث في ِعْلِم االجِتماِع، قد انَعَكَسْت َعَلى ِعْلِم        

؛ أِلَنَّه  ي شْير  ِإَلى ِفَئَتْيِن ه َما:  ت شير  ِإلى "الم َتَغيِّر الَّذي اَل َتكون  َله  ِإالَّ قيَمتاِن م ْمِكَنتاِن َفَقط، َفَمثاًل: ال ِجْنس  م َتَغيَّرل ث نائيٌّ
ْوِء َمْرَحَلَتْيِن َفَقط"  َوَكْاَن )دي سوسير( َقْد    (4)،الذََّكر  َواأل ْنَثى، َوَهذا الم ْصَطَلح  ي ْطَلق  َعَلى َنَظريَّاٍت ت َعاِلج  التََّغيَُّر ِفي ض 

ِصَف "ِبَأنَّه  َقاِئمل َعَلى )َهَوِس( التَّقسيِم،    اسَتعمل َهِذِه الثُّنائيَّاتِ  َكأ سلوِب َتْحليٍل ِلِنظاِم اللَُّغِة َحتَّى إنَّ َمْذَهَب )دي سوسير( و 
ِإْذ ي ْمِكن  ِإْرجاع  م ْعَظِم َما َأَتى ِبِه ِمْن َأْفَكاٍر ِإَلى ِقْسَمٍة ث نائيٍَّة َتعار ضيَّة".
(5) 

ثَُّنائيَّة  ِإَلى  ة  )الَفْرِد َوالم ْجَتَمِع( َلَها أََهمَّيَّةل َكبيَر؛ل ِعْنَد َأْصحاِب الَمْذَهِب االجِتماعّي، َوَقْد انَتَقَلْت َهِذِه الَفَمَثاًل: ث َنائيَّ        
راَساِت اللَُّغويَِّة، َوَيَتِضح  َذِلَك ِبَتمييِز )دي سوسير( َبْيَن اللَُّغِة َوالَكاْلِم، َفاللَُّغة  ت مَ  ثِّل  الَجاِنَب االجِتماعّي، ِفي حين ي َمثِّل   الدِّ

ا ه و اجتماعّي َوَما  الَكالم  الَجاِنَب الَفْردّي، َيقول  )دي سوسير(:" ِإنَّ الَفْصَل َبْيَن اللَُّغِة َوالَكالِم َيْعني َأْيًضا الَفْصَل َبْيَن مَ 
َثا ه َو  َوَما  َجْوَهرّي  ه َو  َما  َبْيَن  الَفْصَل  َفردّي،  َميََّز    (6) َنوّي"،ه و  َوالَكالِم  اللَُّغِة  َبْيَن  َتمييِز )دي سوسير(  ِمْن  َوانِطالًقا 

َمِل.   طحيَّة ِللج   )تشومسكي( َبْيَن الِكَفاَيِة َواأَلداِء، َوَبْيَن الب ْنَية الَعميَقة َوالب نَية السَّ
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َلماَء الَعربيَّة قد َتَنبَّهوا إِ         دراِك الَوظيَفة االجِتماعيَّة  ومن الجدير بالذكر َأنَّ ع  لى َطبيَعِة الَعالَقة َبْيَن اللَُّغِة َوالم ْجَتَمِع، َواِ 
أِلَنَّه   َوالَجماَعِة؛  الَفْرِد  َوالتَّأثيَر في َحياِ؛  التََّأثَُّر  َيَتباَدالِن  َوالم ْجَتَمَع  "اللَُّغَة  َله و جوًداِللَُّغِة؛ أِلَنَّ    ما ك لٌّ م تراِبطل ال انفصاَل 

 (1)َوَعَدًما، َوازِدهاًرا َوانِدثاًرا".
       ،" َقْد َأشاَر ِإلى "َأنَّ االجِتماَع اإِلنسانيَّ َضروريٌّ اللَُّغوّي االجِتماعّي،  الِفْكِر  لدون َأَحَد رّواِد  َوه َو   (2) َوكاَن ابن  خ 

ذَ  َوَيْظَهر   االجِتماِع،  ِعْلِم  َوْضِع  في  َسَبَقه   َكما  ِباللَُّغِة،  االهِتماِم  في  )إميل دوركايم(  َسَبَق  َقْد  َيكون   في  ِبَذِلَك  َجلياا  ِلَك 
َمِتِه، م َقدِّ
: "اعَلْم َأنَّ   (3)  ناَعِة، َيق ول  لدون اللَُّغَة َمَلَكًة َشبيَهة ِبالصِّ ناَعِة، ِإْذ  َوَقد َعدَّ ابن  خ  لَّها َمَلكاتل َشبيَهةل ِبالصِّ  اللُّغاِت ك 

ل  ِهَي َمَلكاتل في اللِّساِن ِللِعباَرِ؛ َعِن الَمعاني، َوجوَدتها َوق صورها بَحسب َتماِم الَمَلَكة َأْو ن قصاِنها... َوالَملكات    اَل َتْحص 
لدون َميََّز   : "إنَّ َمَلَكَة َهذا اللِّساِن َغْير ِصناَعِة الَعربيَّة،  ِإالَّ ِبَتكراِر اأَلفعاِل، َكما َأنَّ ابَن خ  ناَعِة، َيقول  َبْيَن الَمَلَكِة َوالصِّ

َبب  في َذِلَك َأنَّ ِصناَعَة الَعَربيَّة ِإنَّما ِهَي َمْعِرَفة  َقوانيِن َهِذِه ال ة"،َوم سَتغنية َعْنها في التَّعليِم، َوالسَّ  ( 4)َمَلَكِة َوَمقاييِسها َخاصَّ
د  الِكفاَيَة اللَُّغويَّة   ِمْن َحيث ِهَي الَمْعِرَفة َوفي َتمييِزِه َهذا َيْقَتِرب  منه ِبو ضوٍح )تشومسكي( في َنَظريَِّتِه التَّوليديَّة الَّتي ت َحدِّ

منيَّة ِبَقواِعِد اللَُّغِة.  ( 5) الضِّ
لٍّ مْنهما، َوَتناَوَل  وامَتدَّت أنظار ابن خلدون ِإلى َقضايا ل َغويَّة أ خرى، فَ        َتَكلَّم عَن اللَُّغِة َواللِّساِن َوَمفهوِمِهما، َوَطبيَعِة ك 

ِبالم ْجَتَمِع، َوم حاَوَلة الَكْشِف عَ  اللَُّغِة  الَعميِق َعالَقَة  ِبالنََّظِر  َوَتناَوَل  اللَُّغوّي،  ِر  الب ْنيِة  َقِضيََّة التََّطوُّ َبْيَن  ْن َمدى المواَءَمة 
ريف بن هاشم ) بحر الّرجز(: (6) ة َوالب ْنَيِة االجِتماعيَِّة،اللَُّغويَّ   ( 7) َوِمثال  َذِلَك: َما َأوَرَده  ابن  خلدون َعلى ِلساِن الشَّ

 تبّدي َماضي الجبار َوَقال لي          َأشكر  َما نحنا شي َعليى رضاشِ                
 َنحن  غدينا فصادفوا َما َقضى َلنا     َكما صـاَدفــت طـعــم الـزنـَــاِد طشاشِ              

ِة )رضاش( َتلَحق  َففي الَبْيَتيِن َنْلَحظ  َكِلَمَة )أحنا( َبداًل ِمْن َكِلَمِة )حنا( َأو َما ي قاِبلها ِبَلْهَجِة أَهل الَجزيَر؛، َوفي َكِلمَ      
(، َفضاًل َعْن َظواِهر َلْهجيَّة أ خرى،  الّشين في ِنهاَيةِ   الِفْعِل، َوفي الَبيِت الثَّاني َنِجد  الِفْعَل )نصدفوا( َبداًل ِمَن الِفعِل)نصدف 

َأنَّه ِمَن  يفَترض  ِمّما َيَتميَّز ِبه َكالم  أَهل الَمْغِرب الَعَربّي، َوَيقوم َدلياًل َعلى َأنَّ َهذه اأَلبيات َمنحوَلةل َعلى الّشريِف الَّذي  
          (8) الِحجاِز َوَلهَجته ِحجازيَّة.
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ْرِس اللَُّغوّي:    •  َأنظار  ِعْلِم النَّْفِس في الدَّ

ْرِس اللَُّغويِّ ي َبيِّن  َلَنا َحقيَقَة الَمعاني الَخفيَّة َوراَء النَّّصِ         ، ِلذا َيْنَبغي َأْن َيكوَن اللَُّغويُّ  ِإنَّ ِدراَسَة ِعْلِم النَّْفِس َوَأَثِرِه في الدَّ
راساِت النَّْفسيَِّة، "َفَيْعِرف  ِمَن النَّْفِس اإِلنسانيَّةِ  راساِت اللَُّغويَِّة، َوَما َيْهديِه ِإلى َأَثِر النَّْفِس في  َذا َمْعِرَفٍة ِبالدِّ  َما َيتَِّصل  ِبالدِّ

اللَ  (1) اللَُّغِة"؛ ِة  ِة ِبَحسِب الَحاَلِة النَّْفسيَّ أِلَنَّ ِعْلَم النَّْفِس َله  َأَثرل َكبْيرل في َدالَلِة الَكِلماِت، َكَما َأنَّ اإِلْنساَن َيَتَعاَمل  َمَع َهِذِه الدَّ
 الَّتي َيم رُّ ِبها. 

ْطالق َها َعَلى اأَلْعَمى ه وَ         ِمْن َبْاِب التَّفاؤ ِل  َفاإِلنَسان  َمَثاًل: َقْد ي ْطِلق  َلْفَظَة )الَبصْيِر( َعَلى الم ْبِصِر َوَعَلى اأَلْعمى، َواِ 
وِع ِنْعَمِة الَبَصِر ِإَلْيِه، َوِمْنه  َأْيًضا َلْفَظة  )َبْلهاء(  الَّتي ت ْطَلق  َعَلى الَمْرأَِ؛ الَكاِمَلِة الَعْقِل؛ َوَذِلَك َخوًفا ِمَن اإِلصاَبِة ِبَعْيِن    ِبر ج 

اِمِع،  (2) الَحسوِد، ثاَرً؛ الهِتماِم السَّ ِه ِللم باَلَغِة ِفي الَوْصِف َواِ  يِء ِباسِم ِضدِّ ِجْبنا  َفَمَثاًل: ِإَذا أ عْ َكَما َأنَّنا َكثيًرا َما ن َعبِّر  َعِن الشَّ
ذا اسَتْحَسنَّا َشْيًئا ق ْلَنا )َفظيع(!! َفاإِلنسان  َيْلَجأ  ِإَلى مِ  ْثِل َهِذِه التَّعبيراِت؛ أِلَنَّ  ِبَشْخٍص َوَصْفناه  ِباا )َشيطان( َأْو )َملعون(!! َواِ 

ا ِفي َنْفِس الم َتَكلَِّم.      (3)َلها اهِتماًما َخاصا
ْرس  اللَُّغويُّ       راَساِت النَّْفسيَِّة ِفي َتْفسيِر َبْعِض  َوَكْاَن الدَّ راَساِت النَّفسيَِّة، َوَأَخَذ َيْنَتِفع  ِبَحقاِئِق الدِّ َتَأثََّر ِبالدِّ الظَّواِهِر   َقْد 

لِّ َأْبعاِدَها َدْرًسا َله ، َيَتناَول  اللَُّغَة  (4)اللَُّغويَّة، ِبَوْصِفَها َظاِهَرً؛ َلها ِصالتل م ْرَتِبَطةل َمَع ِتْلَك  َفَقْد َجَعَل ِمَن الظَّاِهَرِ؛ النَّْفسيَِّة ِبك 
اخليَِّة ِللنَّْفِس الَبَشريَِّة.        (5)الَعواِلِم الدَّ

دْوِر اللُّ         ِث َقْبَل ص  ْرِس اللَُّغويِّ النَّْفسّي ه َو ِدَراَسة  الَعَمليَّاِت الَعْقليَِّة ِعْنَد الم َتَحدِّ دوِرَها ِمْن ِقَبِل  َغِة وَ َوَمَجال  الدَّ ِعْنَد ص 
رفّي َوالنَّْحوّي َوا ْوتّي َوالصَّ الليّ الم َتَكلِِّم، َكَما َوَيْدر س  االكِتساَب َواإِلدراَك َلَدْيِه َوْفَق الم سَتَوياِت: الصَّ ، َفَمَثاًل: ِعْلم  النَّْفِس  (6)   لدَّ

اللَُّغويّ  ْرس   َبْيَنَما الدَّ اإِلنساِن،  لوَك  َوْفَق    َيْدر س  س  َوَتْحِليَله   اللَُّغويَِّة،  اللَُّغِة َحسَب الم سَتَوياِت  لوِك ِفي  السُّ َهَذا  َأَثَر  َيْدر س  
 الَمَعاييِر اللَُّغويَِّة َوالنَّفسيَِّة. 

ْرِس اللَُّغوّي ِبِعْلِم النَّْفِس ِمْن ِخالِل الَعْاِلِم اللَُّغوّي ا       م(  1949-م 1887أَلْمريكّي ليونارد بلومفيلد )َوَقْد َنْسَتْشِعر  َتَأثَُّر الدَّ
لوكيَِّة  1921الَّذي َمَزَج ِدراَسَة اللَُّغِة ِبم ْعَطياِت ِعْلِم النَّْفِس، َفَتَأثََّر ِبأ ْستاِذِه )وايس( َعْاَم ) م(، َوَجَعَله  َيميل  ِإلى النََّظريَِّة السُّ

 
 . 61م. ص  1951. القاهر؛: مطبعة الشبكشي.  1، طالمدخل إلى دراسة الّنحو العربي على ضوء الّلغات الّسامّيةعابدين، عبد المجيد:  (1)
.  8العراق. م –، مجلة جامعة كركوك للدراساات اإلنساانية. جامعة كركوك أثر العامل الّنفسـي في تغير دالالت األلفاظ  انظر: محيي الدين، فرهاد عزيز: (2)
 . 20م. ص  2013/ 1ع
. وانظر: محيي الدين، فرهاد عزيز: أثر العامل النفسااااااي في 80م. ص  1969، حلب: مكتبة الشااااااهباء.  الوجيز في فقه اللغةانظر: األنطاكي، محمد:  (3)
 . 12ير دالالت األلفاظ، مرجع سابق. ص  تغ
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لوكّي الطَّريَقة الَوحيَد؛ الَّتي ي ْمِكن  في َضوِئَها ِدراَسة  الدَّالالِت اللَُّغويَّة،  َواْنَتَهى ِإلى اعِتباِر عِ   (1) في ِعْلِم النَّْفِس، ْلِم النَّْفِس السُّ
لوكّي. ليل  َعَلى َذِلَك َتَوقُّف ه  َأَماَم الَحَدِث الَكالمّي َوَتْحليل ه  ِفي َضْوِء الَمْذَهِب السُّ  (2)َوالدَّ

لوكّي َظاِهٍر" لد( َيْنظ ر  ِإلى اللَُّغِة َعَلى َأنَّهاِلَذا، َفاِإنَّ )بلومفي        "ِنَتاجل آليٌّ َواسِتجاَبة َكالميَّة ِلحاِفٍز س 
َأْي َأنَّ اللَُّغَة    (3)   

ِسْلِسَلةل ِمَن الِفْعِل الم ثْيِر َوَرِد ِفْعِل االسِتجاَبِة،
ِإَذْن، َفالَمْنَهج  اآلليُّ الَّذي اتََّبَعه  )بلومفيلد( ِفي ِدراَسِة اللَُّغِة ه َو َمْنَهجل    (4) 

دوِد الم ثْيِر َواالسِتجاَبِة َعَلى  لوَك الَبَشرّي ِفي ح  ر  السُّ راَسات  النَّفسيَّة. ي َفسِّ  ِغراِر َما َتقوم  ِبِه الدِّ
ّل ِمْن فرويد*)        م( ِبالاّلشعور الَفْردّي َوالَجْمعّي 1961  -م 1875م( ويونغ*)1939  - م   1856بل َإنَّ اهِتماَم ك 

ِللظَّاِهَرِ؛ اللَُّغويَّةِ  راَساِت النَّْفسيَِّة  ِماْن ِخاالل    (5) َواأَلَدبيَّة،  َكْاَن َله  َأَثرل َكبْيرل ِفي َتْطويِر الدِّ َهااَذا  َباَرَز  ِدراَسِة الَعالَقاِت  َوَقااْد 
الليَّة ِفي النَِّص اللَُّغوّي، ْخصيَِّة الم ْبِدَعِة، َواألَْبعاِد الدَّ عور ِفي الشَّ ش  الم َتَداِخَلة َبْيَن الالَّ
َوه َناَك َمْن اهَتمَّ ِبَتحليِل النُّصوِص    (6)

َما َتداعياٍت اَل حَ   (7)َتْحلياًل َنْفسياا، َس َقاِعَدَ؛ َأنَّ الاّلشعوَر َمْبنيٌّ ِمْثَلَما َأنَّ اللَُّغَة َمْبنيَّةل، َوَأنَّ ِلك لٍّ ِمْنه  ْصَر َلها ِمْن َعناِصر  َفَأسَّ
 (8)َمْحدوَدِ؛ الَعَدِد.

ْمَلِة َأْو َربْ        طحيَّة ِمَن الج  نَّ َمَفاهيَم )تشومسكي( َحْوَل ِبناِء الِعباَرِ؛ َوالتَّْحويالِت، َواشِتقاِق الب ْنَية السَّ طحيَّة  وا  ِط الب ْنَية السَّ
ّل َذِلَك َكاَن َناِبًعا ِمْن  ِبالَمْعَنى الَعميِق، َوالنََّظريَّاِت النَّحويَّة الَحديَثة ِمْن َتوليديَّة َوَتحويليَّة َوتوزيعيَّ  ة َوِنظاميَّة َوَتَكام ليَّة، ك 

م( ي َعدُّ ِفي ِكتاَباِتِه اللَُّغويَّة ِمَن الَّذيَن انَتَهجوا التَّْفسيَر  1960-م 1875َكَما َأنَّ فندرس) (9)َأَثِر ِدراساِت ِعْلِم النَّْفس اللَُّغوي،
ٍة، َفَكاَن ي اَلِحظ  التَّقار َب الَحاّد َبْيَن الَعَمليَّاِت الَكالميَّة الَعقليَّة ِبِتْلَك الِوْجدانيَّة النَّفالنَّْفسّي ِللظَّواِهِر اللَُّغويَّة ِبِصفَ  سيَّة،  ٍة َخاصَّ

ِك الَحْاَلِة النَّفسيَِّة ِللم خاَطِب  َأْي َأنَّ الَجاِنَب الِوْجَدانّي ِفي ِإدرا   (10) َواْنَتهى َجاِزًما َأنَّ ك لَّ َحَدٍث َكالميٍّ َيْحِمل  َأَثًرا انِفعالياا،
 م ِهمٌّ ِفي َتْفسْيِر الَمْعنى. 

راَساِت الَبالغيَِّة مث      راَساِت الَعَربيَّة َنِجد  َبْعَض الَباِحثْيَن َقْد َرَبَط ِعْلَم النَّْفِس ِبالدِّ ل: َأمين الخولي في  َوِفي َمَجاِل الدِّ
قيَقة ِفي الف نوِن اأَلَدبيَّة ومنبحثِه )الَبالَغة َوِعلم النَّفس(، وَ  هم :  ه َناَك َمْن اهَتمَّ ِباأَلْبعاِد النَّفسيَِّة ِللَعناِصِر الَفّنيَِّة َواللَُّغويَّة الدَّ
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عّز الّدين إسماعيل في ِكتاِبِه )التَّفسير النَّفسي ِلأَلَدب(، َوريكان إبراهيم في كتابه )نقد الّشعر في المنظور الّنفسي(، ِإْذ  
اِعِر النَّفسيَِّة.تَ  َث َعْن ِعْلِم النَّْفِس َبْيَن النَِّص َوالنَّْقِد َوالَجماِل َوَعْن َحاالِت الشَّ  ( 1) َحدَّ

الَعالَقِة في       َهِذِه  فاعَتَمَد  َوالَبالَغِة،  النَّْفِس  ِعْلِم  َبْيَن  الَعالَقة  ِدراَسِة  انَفَرَد في  الخولي(  مَ َفَمثاًل: )َأمين  سَأَلة  م َعاَلَجِة 
ياِق النَّفسّي َأو الَمعِرفة النَّفسيَّة، َفالَفهْ  حيح  ِللقرآِن  )ِإعجاز القرآن( الَّتي َتحتاج  في َتَصّوِرِه ِإلى َأن ت دَرَس في َضوِء السِّ م  الصَّ

ّل ما فيه ِمْن  الَكريِم ال َيقوم  في َنَظرِه ِإالَّ َعلى إدراِك َما اسَتخَدمه ِمْن َظواهر َفنيَّة َبالغيَّة ِبوساَطةِ   الَقواِعد النَّفسيَّة، َفك 
طالٍة َوترتيٍب َوم ناسَبٍة... ال ي َعّلل ِإالَّ ِبالَفْهِم النَّفسّي َوحَده. شارٍ؛ َوتكراٍر َوا  طناٍب َوتوكيٍد َوا  إيجاٍز َوا 
 (2)   

راسة  َوفي الَعَمِل اأَلَدبّي َيرى )الخولي( َضروَر؛ اعِتماد َحيا؛ اأَلِديب، ِلذا           اِعر َأبا الَعالء الَمعّرّي ِبالدِّ َنراه  َتناَوَل الشَّ
ل ِإليها َأنَّ َظاِهَرَ؛ )التَّ  َمة الَباِرَز؛ في  النَّفسّية م حاِواًل َفْهم َشخصيَِّتِه َفْهًما َنْفسياا، َوَكاَن ِمن النَّتاِئج الَّتي َتَوصَّ ناق ض( ِهَي السِّ

لوِكه، َلْيَس في الَمساِئِل الدّ  ّل آراِئِه، َوَأفَكاِرِه، َومواِقِفه.س  نَّما في ك   (3)ينيَّة َفَحسب، َواِ 
 اأَلنظار  اآلنّية في الّدْرِس الّلغوّي  •
لوٍم أ خَرى َكالتَّاريِخ َوِعْلِم النَّ         ْرِس اللَُّغويِّ الَحدْيِث ت ْدَرس  اعِتماًدا لع  ِم االجِتماِع  ْفِس َوِعلْ َكْاَنْت اللَُّغة  َقْبَل ظ ه وِر الدَّ

موليًَّة،  َوالَفْلَسَفِة، ِإالَّ َأنَّ َهذا الَواِقَع َأرََّق الّلسانييَن الَباحثيَن َعْن َطراِئَق أ ْخَرى َجدْيَدٍ؛ َتكون  َأْكَثَر عِ  لميًَّة َوِدقًَّة َوَموضوعيًَّة َوش 
لِّ ِدراَسٍة اَل َتْنَطِلق  ِمنَ  اللَُّغِة ِبَحدِّ َذاِتَها، َفَنَتَج َعْن َهذا الرَّْفِض ظ هور  َتيَّاٍر ِلسانيٍّ َجدْيٍد،    َوَقْد َحدا ِبِهْم َهذا ِإلى َرْفِض ك 

 َأْي َأنَّ َهذا الَمْنَهَج َجاَء ِبَسَبِب َرْفِض الَمْنَهِج التَّاريخّي الَحَركّي.  (4) ه َو الَمْنَهج  الَوْصفّي اآلنّي،
لِّ َما َيحوط ه  ِمْن م الَبساٍت َتاريخيَّ         ْرِس اللَُّغويِّ الَغربيِّ ِبك  ٍة َوَثقافيٍَّة ِإَلى الدَّرِس  َوالَوْصفيَّة  َمْنَهجل َتمَّ اسِتعاَرت ه  ِمَن الدَّ
َهذا التَّعميَم الَوصفّي    يِّ الَعَربيِّ الَحديِث، َوِبما َأنَّ الَوصفيََّة ِعْنَده م َمْنَهجل َعامٌّ ِفي اللَُّغِة، َفَقْد َأَخَذ الم ْحَدثوَن الَعَربالنَّْحو 

ْت ِعْنَد َجماَعٍة ِمَن اللِّسانّييَن ِمْن َأْمثاِل:  َوَكْاَنْت َمالِمح  َهذا الَمْنَهِج الَوصفيِّ اآلنيِّ َقْد َبَرزَ   (5) َعلى اللَُّغِة ِبجواِنِبها َكافًَّة،
َوَيْدعو َهذا الَمْنَهج  ِإلى ِدراَسٍة َتَتعاَمل     (6) )أنطوان مارتي( َو)دي سوسير( َو)بودوان كورتناي( َو)األمريكي واتني( َوَغْيره م،

َل َمْن َفِطَن ِإلى َذِلَك. َمَع اللَُّغِة ِمْن َمْنظوٍر َنَسقيٍّ م َجرٍَّد، َوَكْاَن )دي سوسير( أَ   وَّ
َفِإنَّه  َنَسقل م ْسَتِقلٌّ َيتَِّخذ ه  َأْفراد         ة، َوِمْن ثمَّ  ه  الخاصَّ اللِّساِن الواِحِد َوسيَلًة    َواللَُّغة  ِعْنَد )دي سوسير( ِنَظامل َله  َقواِعد 

ِل، َمَع الِعْلِم ِبَأنَّ َهذا النََّسَق َأِو النِّظامَ  َها َعَلى َبْعٍض، َوَكْاَن  ِللتَّواص  اخليَِّة َيعَتمد َبْعض   ي َمثِّل  ِكياًنا م ْسَتقالا ِمَن الَعالقاِت الدَّ
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َغوِيَّةِ  الد ِراساتِ  فِي الَمْعرِفِيَّة   األنظار 
ُّ
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ْرِس   ِر الِبنائّي ِللَُّغِة ِإحالَل الَوصفيَِّة َمَحلَّ النَّْظَرِ؛ التَّاريخيَِّة في الدَّ َز  ِلَهذا َميَّ   (1)اللَُّغوّي،َهَدف  )دي سوسير( ِبهذا التََّصوُّ
ْرِس اللغوي،   : ِعْلم  اللَُّغِة الّدياكرونّي  الثَّانَية  : ِعْلم  اللَُّغِة الِسنكرونّي )التَّزام نّي(، وَ األ ْوَلى )دي سوسير( َبْيَن َحالَتيِن ِفي الدَّ

ِر ِإنَّما ه َو َزَمنيٌّ فااَ  )التَّعاق بّي(، َفك لُّ َشيٍء َيَتَعلَّق  ِبالجاِنِب الثَّاِبِت ِلِعْلِم اللَُّغِة ِإنَّما ه َو َتزام   ، َوك لُّ َشيٍء َيَتَعلَّق  ِبالتََّطوُّ نيٌّ
رّي َعلى الّتوالي. اّلِن َعَلى َحاَلٍة ل َغويٍَّة َوَجاِنٍب َتَطوُّ )التَّزام نيَّة َوالتَّعاق بيَّة( َيد 
 (2 ) 

لَ         الزَّماَن  أِلَنَّ  اللَُّغويَِّة؛  ِللظَّواِهِر  التَّاريخّي  التَّفسْيَر  َتْرف ض   سوسير(  )دي  ِعْنَد  الَوصفيَّة   العاِمل   َوالنَّْظَر؛   ه َو  ْيَس 
يِر الَّذي َيْطَرأ  َعلى َهذا الَعْصِر َأْو َذاك ِمْن  الَفْيَصل ِفي ِدراَسِة اأَلشياِء، َبْل ِإنَّ الزَّماَن ه َو م َجرَّد  ِإطاٍر َلها، َأمَّا ِعلَّة  التَّغي

ٍة أ خَرى ِفي َعالقاِت  َعناِصر اللَُّغِة ذاِتَها، فَتكمن  ِمْن ِجَهٍة ِفي َطبيَعِة الَعناِصِر الم َرّكَبِة َلَها ِفي َلْحَظٍة َمعلوَمٍة، َوِمْن ِجهَ 
  (3)الب نَية القاِئَمة َبْيَن الَعناِصِر.

ْرِس النَّْحوّي الَعربّي َحيًِّزا َكبيًرا ِفي َتَبّني َهذا الَمْنَهج اللَُّغوّي الَجديد َعْن َطريوالوَ         َلْت ِفي الدَّ ْعَوِ؛ ِإليِه  صفيََّة َشكَّ ِق الدَّ
واد َوَضعوا  ِفي الَبْحِث َوالتَّأليِف، َأْو َعْن َطريِق َنْقِد النَّْحِو الَعَربّي الَقديِم ِبَأنَّه  ي َخاِلف  َهِذِه ال َوْصفيَّة، َفَمَثاًل: الَوصفّيوَن الرُّ

ًسا م َعيَّنة؛ ِلَتكوَن ن ْقَطَة االنِطالِق ِفي اسِتبداِل الَمْنَهَج الَوصفيَّ بالَمْنَهِج النَّحوّي الَعَربّي ، َوَأنَّ   َهذا الَمْنَهَج ه َو الَكفيل   أ س 
َد؛  ِبَتخليِص النَّْحِو الَعَربّي ِمْن م ْشِكالِتِه ال ِرِهم    –م َتَعدِّ ِس    (4)أِلَنَّ َهذا الَمْنَهَج َلْيَس َوليَد أْفكاِرِهم،  –َحْسَب َتَصوُّ َوِمَن األ س 

راِع َبْيَن الَماضي َوالَحاِضِر ب ْؤَرً؛ ِلَصْهِر التُّراِث الَعَربيِّ ِفي م َجَعلوا َقضيََّة الصُّ ْرِس اللُّ   الَّتي َنادوا ِبها: َأنَّه  َغويِّ  ب وتَقِة الدَّ
َمًة َمْنَهجيًَّة ِلَهذا االسِتْبداِل، ؛ ِلَتكوَن م َقدِّ الَغربيِّ
ْن م ْكَتماًل، َفَيْنَبغي ِإعاَد؛  النََّظِر    (5) َفَكَأنَّ التُّراَث اللَُّغوّي ِمْن َمْنظوِرِهم َلْم َيك 

 فيِه ِبما َيَتماشى َوالدَّرس اللَُّغوّي الَغربّي.  
ِس أَ         لَِّها، َوِمَن األ س  ْرَس اللَُّغوّي الَغربّي ِباعِتباِرِه الَمْنَهَج اأَلْمَثل ِلِدراَسِة ل غاِت الَعاَلِم ك  ِبالرُّْغِم ِمَن    يًضا َأنَّه م الَتَزموا الدَّ

رِس اللَُّغويِّ  الَفواِرِق الَحضاِريَِّة َوالِفْكريَِّة َوالزَّمانيَّة َوالَعقديَِّة الَّتي َتم رُّ ِبَها ك لُّ أ مٍَّة، ثّم إنَّ  ه م َقاموا ِبَتطبيِق َهذا الَمْنَهِج َعلى الدَّ
الَعَربّي، َواتََّخذوا م ْصَطَلَح الِعلميَّة َسَبًبا ِللتَّطبيِق.
(6)  

 
 :الَخاِتَمة  

لوِم الَمعِرفيَِّة الم خَتِلَفةِ        راساِت َبْيَن الع  ِل التَّأثيِر َوالتََّأثُِّر في الدِّ ، َبْل ه ناَك َتكام لل َبْيَنها  ال ي وَجد  فاِصلل َيْمَنع  ِمْن َتباد 
 ِبالرُّغِم ِمْن اختالِف الَمجاالِت، َواْنَتهى الَبْحث  ِبالنَّتاِئِج اآلتَيِة: 

 
 . 36م. ص 2001المصرية.  . القاهر؛: مكتبة النهضة  3، طأصول تراثية في اللسانياتانظر: حسام الدين، كريم زكي: (1)
 . 100، مرجع سابق. ص  علم اللغة العام:  دي سوسور، فرديناندانظر:  (2)
 . 37، مرجع سابق. ص  أصول تراثية في اللسانياتانظر: حسام الدين، كريم زكي: (3)

 
 . 80، مرجع سابق. ص  تقويم الفكر النحوي عند اللسانيين العربانظر: عيد، سلمان عباس:  (4)

 .88، المرجع السابق نفسه. ص  تقويم الفكر النحوي عند اللسانيين العربانظر: عيد، سلمان عباس:  (5)

 . 91-89، مرجع سابق. ص  تقويم الفكر النحوي عند اللسانيين العربانظر: عيد، سلمان عباس:  (6)
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َوِعْلم   ْرس  اللَُّغوّي ِبعلوٍم َمْعِرفيٍَّة م ْخَتِلَفٍة، ِمنها: َنَظريَّة داروين، َوِعْلم الفيزياِء َوالرِّياضيَّات َوالَهنَدَسة، َتَأثََّر الدَّ   •
 االجِتماِع َوِعْلم النَّْفِس. 

ْرِس اللَُّغوّي في الَمْنَهِج َوالَمفاهيِم  • لوِم الَمْعِرفيَِّة في الدَّ راِت. َتَجلَّى َتأثير  الع   َوالنَّتاِئِج َوالتََّصوُّ
َوَسَلكوا َمساِلَكه   • َوالرِّياضيَّة،  َوالَمبادَئ الفيزيائيَّة  اللَُّغِة في أ صوِلِهم النَّْحويَّة اأَلِدلًَّة  َلماء   َمْعِرَفِة  َطبََّق ع  م في 

ْكٍم ما.  الَمواِد َوالب رهاِن َوالتََّأكُِّد ِمْن ح 
َلماء  اللَُّغِة إِ  • دراِكِهم ِللَوظيَفِة النَّفسيَِّة َواالجِتماعيَِّة ِللَُّغِة. َتَنبَّه ع   لى َطبيَعِة الَعالَقِة َبْيَن اللَُّغِة َوالم ْجَتَمِع، َواِ 
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  العربي   جهود المستشرقين األلمان في البحث اللغوي  
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 الملخص 

ت  مت و  بين العالم اإلسالمي   جسور التواصل الحضاري   مد  ًا في م  مهالمدرسة االستشراقيَّة األلمانيَّة دورًا  أدَّ أوربا، وقدَّ
بق في نشر كثيٍر من المخطوطات  مساهماٍت كثيرًة في مجال الدراسات الُّلغويَّة، وقد كان لهذه المدرسة فضل السَّ

قدرة المستشرقين  لى كشفوتسعى هذه الورقة البحثيَّة إة، وترجمة القرآن الكريم، وتحقيقها، وطباعة كتب التراث اللغوي  
ولٍة لتقصي ، في محاالعربي   ميادين البحث اللغوي  شت ى من خالل جهودهم في  األلمان على التعامل مع التراث العربي  

ق المخطوطات، أو بالمعاجم أو بتحقي األعالم الذين برعوا في الكتابات العربية، سواء ما تعلق بالتأريخ لألدب العربي   أهم  
  ة، وممن برزوا في هذا المجال وبرعوا فيه: رايسكه، نولدكه، بروكلمان، فيشر.أعمالهم التي خدمت اللغة العربي  ي وتقص  

 
 االستشراق األلماني، البحث اللغوي، رايسكه، نولدكه، بروكلمان، فيشر.الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

 
       The German Oriental School played an important role in building bridges of civilizational 

communication between the Islamic world and Europe, and made many contributions in the field 

of linguistic studies. It had original contributions in publishing an awful lot of manuscripts, 

printing linguistic Arabic heritage and translating the Holy Qur'an.  The present research paper 

seeks to reveal the ability of German orientalists to deal with the Arab heritage, through their 

efforts in various fields of Arabic linguistic research, in an attempt to investigate the most 

important figures who excelled in Arabic writings, whether related to the history of Arabic 

literature, dictionaries, or the investigation of manuscripts, and their works that served the Arabic 

language. Among those who excelled in this field are Raiske, Nöldeke, Brockelmann, Fischer. 

 

Key Words: German Orientalism, Linguistic Research, Riiske, Nöldeke, Brockelmann, Fischer. 
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 مقدمةال

جمة كتبها، تر و  ،الكتابة، و أولى المستتتتتتتتتتشتتتتتتتتترقون األلمان اللُّغة العربيَّة اهتمامًا كبيرًا، وذل  من خالل التصتتتتتتتتتنيف 
ٍر، لكونها المنطلق األستتتتتتتتتال لةهم عقليَّة ، ونشتتتتتتتتتترها نصتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتها وتحقيق ل  المستتتتتتتتتتلمين، وقد بر  في ذمنذ وقٍت مبكٍ 
ما أعانهم على  ؛على حد ِّ قول أغلب الدارستتين ،يجابيَّة تجاه التراث اإلستتالمياإل تهنظر  تالذي نبع يق األلمانااالستتتشتتر 

التقرُّب من العرب المستتلمين ومن تراثهم، ويتةرَّد االستتتشتتراق األلماني حستتب قولهم بميزاٍت قد ال تتوفر لدا االستتتشتتراق 
ن الغربيَّة، فهم على األغلب لم تستيطر عليهم مررب ستياستيَّة، ولم تستمر معهم أهدال التبشير طوال مسيرتهم في البلدا

حماسهم وحب ِّهم للُّغة ا بسمو وا بروٍح عدائيٍَّة ضتد اإلستالم والحضتارة اإلسالميَّة العربيَّة؛ بل اتَّ ستمفي دراستة الشترق، ولم يتَّ 
رقين األلمان في الدراستتتتتتتات اللُّغويَّة العربيَّة ممَّن كان لهم شتتتتتتتغف التنقيب عن هذا العربيَّة، وقد لمع عدٌد من المستتتتتتتتشتتتتتتت
 التراث سواء بعيٍن منصةٍة أو جاحدٍة.

اللغوي  زيف التراثفي الكشف عن تلةيقات رواد هذه المدرسة التي اتَّسمت ب الدراسةوتكمن أهمية هذه              
نصاٍل في نشر التراث العربي، فالمتمعن في  ، رغم ما ُعرلالعربي وتحريةه كثيًرأ عنها من موضوعيٍة وأمانٍة وضبٍط وا 

درة سعى للكشف عن قت لدراسةادها ال يجد ما وصةوا به من إنصاٍل إالَّ في القليل النادر، ومن ثم فاكتابات رو  
ي، في لبحث اللغوي العربميادين ا شت ىالتعامل مع التراث العربي، من خالل جهودهم في  فيالمستشرقين األلمان 

أو بتحقيق  همألدب العربي أو بمعاجامحاولٍة لتقصي أهم األعالم الذين برعوا في الكتابات العربية، سواء ما تعلق بتأريخ 
ي أعمالهم التي خدمت اللغة العربية، وسأقتصر على أربعة أسماء عرفت في هذا المجال وبرعت ، وتقص  همخطوطات

وقد وقع اختياري  ،FISCHER ، فيشرBrockelmann ، بروكلمانNoldeke ، نولدكهeReisk فيه، هم: رايسكه
على هذه الةئة لما لهم من ارتباٍط وثيٍق بالكتابة في علوم العربية، ولم أتر  المجال مةتوحًا في الحديث عن إنجازات 

دت مجال الدراسة باختيار كتاٍب واحٍد  نَّما حدَّ مت إضاءة حوله. وقدهذه الُثلَّة التي اخترتها؛ وا  اعتمدت  لكل مستشرٍق وقدَّ
وعلى  ،على المنهج الوصةي مع االستعانة بالمنهج التاريخي، مستندة على التحليل والتركيب والنقد كرليتين إجرائيتين

ستسعى لإلجابة عن اإلشكالية األساسية القائمة على من هم أهم رواد المدرسة االستشراقية  الدراسةهذا األسال فإنَّ هذه 
األلمانية الذين لمعوا في الدراسات اللغوية العربية؟ وكيف تعاملوا مع التراث اللغوي العربي؟ هل تميزت دراساتهم عن 

 ن خاللمذاته؟ وهنا  تساؤالت فرعية نجيب عنها  باقي المدارل االستشراقية؟ أم أنَّهم داروا في الةل  ذاته والغرض
البحث تمثلت في اآلتي: ما معنى االستشراق؟ كيف بدأ االستشراق األلماني، وما أهم المحطات التي مر بها؟ وما 

ال لى سبيل المثنذكر منها ع ،دراساٌت سابقةٌ كثيرةٌ ذا البحث ه خاضت في العلوم اللغوية التي ركزوا عليها وبرعوا فيها؟
 Johann Fück هويدي، أحمد محمود، االستشراق األلماني تاريخه وواقعه، وتوجهاته المستقبلية، يوهان ف ال الحصر: 

ية واإلسالمية في أوربا حتى بداية القرن العشرين، ميشال جحا، الدراسات ب، تاريخ حركة االستشراق الدراسات العر 
المستشرقون موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقين ودراساتهم العربية واإلسالمية في أوربا، نجيب العقيقي، 

، جهود المستشرقين األلمان في المعجم العربي، جونج كيولي، رسالة ماجستير الجامعة عنه منذ ألف عام حتى اليوم
ي، مل الزوينعبد المحسن الج ذجا"م، البحث اللغوي في دراسات المستشرقين األلمان "العربية أنمو 6611األردنية، 
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من جهود المستشرقين األلمان في المعجم العربي: كتاب العين والصناعة المعجمية العربية لشتيةان فيلد م، 0262
م، مساهمة المستشرقين األلمان في 0262يناير  61، محمد عوني عبد الرؤول، مجلة األلسن للترجمة، عدد نموذجاً 

ر الميالدي، ة حتى نهاية القرن التاسع عشرها وتأليةهم المساند بهذه اللغدراسة المخطوطات باللغة العربية وضبطها ونش
هذه الدراسة عن سابقاتها اشتمالها ما يميز  .م0222، 6، عدد 02مجلة جامعة المل  سعود، مجلد  ،فؤاد حمد فرسوني
و ومنها ما ه ،منها ما هو تاريخي ،اختالل أنواعهعلى مستويات الدرل اللغوي العربي  فيه تعلى نماذج عالج

 وهي:  ،خطة تقوم على ثالثة مباحثعلى  تومن أجل اإلجابة عن تل  األسئلة وغيرها، فقد اعتمد ،.معجمي..

  المبحث األول: مفهوم االستشراق

 المطلب األول: المةهوم اللغوي 

 المطلب الثاني: المةهوم االصطالحي

 لالستشراق األلمانيالمبحث الثاني: نظرة تاريخية 

 المبحث الثالث: األعمال االستشراقية األلمانية التي برزت في علوم العربية 

 المطلب األول: رايسكه وتحقيق المخطوطات 

 المطلب الثاني: في سبيل فهم الشعر الجاهلي  لنولدكه

 المطلب الثالث: تاريخ األدب العربي لبروكلمان

 التاريخي لةيشرالمطلب الرابع: المعجم اللغوي 

ل إليها  وخاتمة تشتمل على أهم النتائج المتوصَّ

 المبحث األول: مفهوم االستشراق
 المطلب األول: المفهوم اللغوي 

ومعناها طلب الشرق، وليل طلب الشرق سوا طلب علوم الشرق  استشراق" على وزن استةعال،"صيغت لةظة        
ا وشرقًا: طلعت، واسم الموضع: : شرق: "شرقت الشمل تشرق شروقً (1)وآدابه ولغاته وأديانه، جاء في لسان العرب

                                                           
 .62/611ه، 6161، بيروت ،دار صادر، 1، طلسان العرب، هت(166 تمحمد بن مكرم بن على، )ابن منظور،  (1) 
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قوا ذهبوا إلى الشرق، وكل ما طلعالمشرق... والتشريق: األخذ في ناحية المشرق، يقال: شت    ان بين مشر ق ومغر ب، وشرَّ
 . (1) وا"بُ غ ر ِّ  و  وا أا قُ ر ِّ شا  ن  كِّ لا وا  اوها رُ بِّ د  تا س   تا الا وا  ةا لا قب  وا الِّ لُ بِّ ق  تا س  تا  من المشرق فقد شرق، وفي الحديث: " الا 

يشير إلى منطقة الشرق المقصودة بالدراسات الشرقية بكلمة "تتميز   في الدراسات األوروبية ORIENT واللةظ      
وتعني بالد الصباح، ومعرول أن الصباح تشرق فيه الشمل، وتدل هذه الكلمة  Morgenland  :بطابع معنوي وهو
المدلول الجغرافي الةلكي إلى التركيز على معنى الصباح الذي يتضمن معنى النور واليقظة، وفي مقابل على تحول من 

 . (2) وتعني بالد المساء لتدل على الظالم والراحة"  Abendland ذل  نستخدم في اللغة كلمة
ه  Orienter وبالةرنسية تعني كلمةيتعلم أو يبحث عن شيء ما،  :(Orient )وفي الالتينية تعني كلمة             وج 

تعني "توجيه الحوال نحو اتجاه أو عالقة ما في مجال   orientateو Orientation أو هدا أو أرشد، وباإلنجليزية
. وبذل  يتبين أنَّ (3)نحو اهتمامات شخصية في المجال الةكري أو الروحي ،األخالق أو االجتما  أو الةكر أو األدب

. في هذه اللغات اقمصطلح االستشر   يختلف عن المدلول اللغوي  العربي 
 المطلب الثاني: المفهوم االصطالحي         
أيضًا بأنَّه: ويعرَّل ، (4)علم الشرق أو علم العالم الشرقي"يعني: " (orientalism) إنَّ مةهوم االستشراق           

اته الشرق اإلسالمي، والتي شملت حضارته وأديانه وآدابه ولغ "ذل  التيار الةكري الذي تمثل في الدراسات المختلةة عن
 . (6): "ذل  العلم الذي تناول المجتمعات الشرقية بالدراسة والتحليل من قبل علماء الغرب". وأحيانًا يقصد به(5)وثقافته"

نَّما  اً يوال إنسانيًا أو ثقافًا أو جغرافيًا فقط، يويرا الطيب بن إبراهيم أنَّ االستشراق ال يعدَّ تاريخ             فحسب، وا 
نساٌن وثقافٌة. والحديث عن االستشراق مرتبٌط ارتباطًا عضويًا وتكامليًا مع هذه  هو مجمو  ذل  كله، فهو مكاٌن وزماٌن وا 

نتاٍج ثقافيٍ  و  ويرا  . (7)كري ٍ فالعناصر األربعة األساسية، إذ ال بدَّ له من مسافٍة زمنيٍة ومساحٍة مكانيٍة ونوٍ  إنسانيٍ  وا 
ص في ثقافته وتراثه، ليل هو الشرق الجغرافي الطالطيب  نَّما هو بأنَّ الشرق الذي اهتم الغرب بدراسته والتخصُّ يعي، وا 

  المتمثل في اإلسالم والمسلمين. "الشرق الهوية والتاريخ" ، فهدل االستشراق هو معرفة"الشرق الهوية"
وروبية لمعاجم األفي اومع أنَّ مصطلح االستشراق ظهر في الغرب منذ قرنين من الزمان على تةاوٍت بسيٍط           

ولعل  قد ظهر قبل ذل  بكثير، ؛وبخاصة اإلسالم ،ة، لكنَّ األمر المتيقن أنَّ البحث في لغات الشرق وأديانهتنوعالم
في بحٍث له في هذا الموضو  يقول "والمدلول  Arberry آربري  كلمة مستشرق قد ظهرت قبل مصطلح استشراق، فنجد

صمويل  Anthony Wood وصف آنتوني وود 6166وفي سنة  6112كان في سنة  )مستشرق( األصلي الصطالح

                                                           
    .011ومسلم في صحيحه، برقم  ،161رواه البخاري في صحيحه، برقم (1)
 .1ص، 6661مكتبة المل  فهد الوطنية، الرياض، ، 6ط، االستشراق واالتجاهات الةكرية في التاريخ اإلسالمي، مطبقاني صالحمازن بن  (2)
 .1، ص نةسهالمرجع  (3)
   .62، ص 1666 ،ةر دار المعارل، القاه، 6ط  ،محمود حمدي زقزوق، االستشراق والخلةية الةكرية للصرا  الحضاري  (4)
 .61، ص6661اإلسالمي، القاهرة،  المعهد العالمي للةكر، 6طاالستشراق في السيرة النبوية، محمد األمين،  عبدهللا (5)
 .6/02، 0220دار المدار اإلسالمي، بيروت، ، 6طنقد الخطاب االستشراقي،  ، ساسي الحاج سالم (6)
 .02، ص0221دار المنابع للنشر والتوزيع، الجزائر، ، 6طاالستشراق الةرنسي وتعدد مهامه خاصة في الجزائر،  الطيب، بن إبراهيم، (7)

https://www.alukah.net/culture/0/47002/#_ftn10
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 يعنى ذل  أنَّه عرل بعض اللغات الشرقية. وبيرون في تعليقاته على ،)استشراقي نابه( بأنه Samuel Clarke كالر 
(arold's PilgrimageChilde H)  ٍلماعاته الكثيرة الدالة على استشراٍق عميق  .(1)يتحدَّث عن المستر ثورنتون وا 

رادة السيطرة علي ه:" نمطٌ أمَّا المةكر إدوارد سعيد فيعرل االستشراق بأنَّ              (2)ه"من اإلسقاط الغربي على الشرق وا 
لكنَّ الواقع يثبت أنَّه ليل كل  ، (3)المعارل الخاصة بالشرق ولغاته وآدابها المستشرق فهو: "عالٌم متمكٌن من أمَّ  .

مستشرق متمكن من المعارل الخاصة بالشرق ال في لغاتها وال في آدابها، ولكن كل واحد وحظه من التحصيل، وكذا 
 .هدفه من هذا التحصيل

 
 المبحث الثاني: نظرة تاريخية لالستشراق األلماني

ارًا علميًة التي تركت آث المدرسة األلمانيةومنها  أقطارها وأهدافها، وفقية الغربية االستشراق تنوَّعت المدارل        
ن امسلم والغربي على حدٍ  سواء في مجال الدراسات الشرقية واإلسالمية، ولقد شهد العالا مهمًَّة يحتاجها الباحث العربي والم

 ،معتبرين إياهم األكثر نزاهًة في التوجه العلمي ؛اإلسالمي والغربي بقدرة االستشراق األلماني الموضوعية والعلمية
منذ القرن  تمتاز ا ةاأللماني يةاالستشراق المدرسة أنَّ . وقد ذهب الدارسون إلى هوتاريخ جديٍَّة في فهم التراث اإلسالميالو 

م(، بميزاٍت لم تتوفر 6161-6111) Johann Jacob Reiske يوهان جاكوب رايسكه الثامن عشر في ظل رائدها
 :المدرال االستشراقية الغربية األخرا، من تل  الميزات نذكرفي باقي 

 ،كدول أخرا  ،ولم تكن وثيقة الصلة باألهدال الدينية التبشيرية أنَّها لم تكن نتيجة ألهدال سياسية واستعمارية، 
يطاليا، بل على العكل نكلترا وا   كان األلمان على عالقة طيبة بالدولة العثمانية، فقد تحالةواف ،مثل فرنسا وا 

 معها في الحرب العالمية األولى.
 ا، فهي تمتاز بالعمق والشموليةغلبة الروح العلمية وتقصي الحقائق على الدراسات الشرقية في ألماني. 
 العربي  راثالت ية األخرا هو االهتمام بالقديم والتركيز على دراسةاالستتشراق ما يبرزها عن غيرها من المدارل

 .التراث وخدمة
  الةيلولوجي، وعقالنية التةستتتتتتتتتتير والتأويل إلى جعل اعتماد االستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتراق األلماني على مناهج التحليل اللغوي

خطابه أقل تطرفًا مقارنًة بخطاباٍت استتتتتتشتتتتتراقيٍة أخرا، وخصتتتتتوصتتتتتًا فيما يتعلق بقضتتتتتايا التراث والةكر العربي 
 . (1)اإلسالمي

-110ية )نوتعود الجذور األولى التصتتتتال ألمانيا بالشتتتترق وبالعرب والمستتتتلمين إلى أيام الحملة الصتتتتليبية الثا         
موا وصةًا  م(، فقد كان األلمان حينها من المشتاركين في الحج  6616-6611ه/ 111 إلى األراضتي المقدَّسة؛ حيث قدَّ

                                                           
  .2، ص6611محمد الدسوقي النويهي، لندن: وليم كولينز،  ج، آربري، المستشرقون البريطانيون. تعريب: (1)
  .602، ص 0221مؤسسة األبحاث العربية،  ،1سعيد، إدوارد، االستشراق، تر: كمال أبو ديب، ط (2)
 .1، ص0221دار الكتب العلمية، بيروت، ، 6ط يحيى مراد، أسماء، المستشرقين، (3)
  .12، ص0226المؤسسة العربية للدراسات والنقد، بيروت، ، 6طمحمد رسول، الغرب واإلسالم قراءات في رؤا ما بعد االستشراق،  ،رسول (1)

https://masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
https://masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
https://masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
https://www.alukah.net/culture/0/47002/#_ftn12
https://www.alukah.net/culture/0/47002/#_ftn17
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ونقلوا شتتتتتتتتتتتتتيئًا من حضتتتتتتتتتتتتتارتها بعد عودتهم إلى الديار، كما شتتتتتتتتتتتتتاركوا الرُّهبان في الترجمة عن العربية في  ،لتل  البالد
لخامل عشتر الميالدي انعقدت النية على إنشتاء كراستي لدراستة اللغات الشترقية الرابع عشتر وا ين. وفي القرن(2)األندلل

في ألمانيا، وفي القرن الستتتتتتتادل عشتتتتتتتر بدأ االهتمام باللغات الشتتتتتتترقية مرتبطًا بعلم الالهوت. وكانت اللغة العبرية هي 
قرن الستتابع عشتتر برزت شتتخصتتياٌت . وفي ال(3)أستتال هذه الدراستتات ثم ما لبثت اللغة العربية واإلستتالم أن لقيا االهتمام

استتتتتتتتشتتتتتتتراقيٌة، مثل الراهب األلماني جرمانول الذي وضتتتتتتتع معجمًا عربيًا إيطاليًا، وعمل الالهوتي اإلصتتتتتتتالحي جوهان 
ل طبعة للقرآن الكريم بحرول عربية، 6112هوتنغر فهرسًا للمخطوطات الشرقية نشره سنة  نت أوَّ م، في هايدلبرغ، ودش ِّ

. وبحلول القرن الثامن عشتتتتتتتر الميالدي تعلم فئة (4)م6161طبعها ستتتتتتتنة  ،الترجمة أبرهام هنكلمانكان القائم على تل  
من المستتتتشتتترقين األلمان اللغات الشتتترقية في هولندا، ولما رجعوا إلى ألمانيا عل موها في جامعاتها، وأخرجوها من نطاق 

العامة، وعندها اتصتتتتلت ألمانيا بالشتتتترق اتصتتتتال ستتتتياستتتتٍة التوراة الذي ضتتتترب حولها ردحًا من الزمن إلى ميدان الثقافة 
. وممَّن برز (5)م على غرار المدرستتة الةرنستتية والنمستتاوية6212وتجارٍة، أنشتتأت مدرستتة للغات الشتترقية في برلين ستتنة 

وهو الهوتي ذو نزعتتٍة عقليتتٍة في فهم التتدين  J.D.Michaelis )1791-(1707 في هتتذا القرن جوهتتان ميختتائيليل 
. أم ا (6)والنظر إلى الكتاب المقدل، ومعرفته بالةيلولوجيا الستتتتتتريالية والعربية، ويعد رايستتتتتتكه أنموذجًا بارزًا في هذا القرن 

في القرن التاستتع عشتتر فقد حةل االستتتشتتراق األلماني بالتنو  والتقدم في دراستتاته الشتترقية، فمن دراستتة اللغات إلى جمع 
يا البلدان الشتترقية، واالهتمام بتاريخها وواقعها الستتياستتي واالجتماعي ودور األديان ثم دراستتة جغراف ها،وتحقيقالنصتتوص 

 ، فضتاًل عن استحداث المزيد من كراسي اللغات الشرقية في الجامعات األلمانية،القديمفيها، والتركيز على التراث العربي
ر وتنوُّ  عناوينها، وقد كان لظهو  وقد نشتتتتتتتتتتطت أعمال الةهارل بشتتتتتتتتتتكٍل واضتتتتتتتتتتٍح في هذا القرن بستتتتتتتتتتبب كثرة المكتبات

في نهاية القرن التاستع عشتر الميالدي دوٌر في نقل مستتوا الدراسات Brochelmann وبروكلمان   Noldekeنولدكه
ٍة بما تركاه من أعماٍل بقيت معتمدًة إلى يومنا هذا . وفي القرن العشتتتتتتتتتتتتترين الميالدي كان (1)الشتتتتتتتتتتتتترقيتة إلى مرحلتٍة مهمتَّ

ص والمعاصتترة بالنظر إلى طبيعة الموضتتوعات التي تناولتها قياستتًا للدراستتات  االستتتشتتراقية األلمانية نصتتيٌب من التخصتتُّ
الذي ُيعدُّ من كبار المستتتتتتتتتتتتعربين األلمان،   Hellmut Ritterبالقرون الماضتتتتتتتتتتتية، ومن أعالم هذا القرن هلموت ريتر

ينو لتمان الذي بر  في   Julius Ruskaوجوليول روسكا  .(2)الدراسات الحبشية، وا 

                                                           
دار المعارل، القاهرة، ، 1طالعقيقي، نجيب، المستشرقون موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقين ودراساتهم عنه منذ ألف عام حتى اليوم،  (2)

0221 ،0/112.  
  .111د.ن، د.ت، ص، 6طالشاذلي، عبد هللا يوسف، االستشراق مةاهيم صالت جهود،  (3)
  . 112، ص6661دار العلم للماليين، بيروت، ، 1طرقين، بدوي، عبد الرحمن، موسوعة المستش (4)
 .0/116العقيقي، نجيب، المستشرقون،  (5)
 .122بدوي، عبد الرحمن، موسوعة المستشرقين، ص (6)
 .012ص ،6621مكتبة الخانجي، القاهرة، ، 6طالطناحي، محمد محمود، مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي،  (1)
 . 026بدوي، عبد الرحمن، موسوعة المستشرقين، ص (2)
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أنَّ االستشراق في ألمانيا بقي محافظًا على مستوا الئٍق من الموضوعية، ويدل على  الدارسين ويرا بعض           
ويوهاننسن  Josef van Essوجوزيف فان ال  Fritz Shabatذل  ما أبداه مستشرقون ألمان من أمثال فرتز شبات 

seneJohan هتلر والنظام النازي لهم، وعدم استعمالهم في حروبه، وهو ممَّا يؤكد حيادية  من االرتياح إلى إهمال
فاالستشراق  ،م به على إطالقه. وهذا القول غير مسل  (3)المستشرقين األلمان في اختيار الموضوعات التي يدرسونها

تعمارية لسياسية واألغراض االسلم يسلم من األغراض التشويهية للدين اإلسالمي وتراثه، وكذا األطما  ا كافة مدارسهب
 إال أن ،نا  منصةون فإن كان ه، والمدرسة األلمانية مثل غيرها من المدارل االستشراقية األخرا، ةالعربي لألرض
غير ذل ، واالختالل يكمن في طريقة المقاربة فحسب. وال يخةى أنَّ االستشراق األلماني الحديث يهتم بنز   يةاألغلب

 ونه اليوم.الصةة اإللهية عن القرآن الكريم بواسطة المنهج التاريخي كما يسم  
 

 المبحث الثالث: األعمال االستشراقية األلمانية التي برزت في علوم العربية 

التأليف  منهم في برز ،تألقت المدرسة األلمانية في العلوم العربية وغيرها على أيدي عدد من المستشرقين          
والتصنيف واألبحاث والتحقيق، حيث أخذت اللغة العربية ُجلَّ اهتمامهم، فكان التةاوت والتباين ملحوظًا في إنتاجهم كمًّا 

ة بعض الشخصيات االستشراقية الالمعة التي كانت لها اليد الطولى في دراس وكيةًا، وسأقتصر على تسليط الضوء على
 التأليف.التراث العربي، من خالل ما ُعرفوا به من غزارة اإلنتاج وسعة االطال ، وتنوُّ  

 المطلب األول: رايسكه وتحقيق المخطوطات

ربطها ب، عمَّا كان سائدًا في عصره، دراسة العربية بصورة مستقلةمن دعاة  هرايسكالمستشرق األلماني يعد 
 ؛ فكان من أكثر المهتمين بتحقيق التراث العربي المخطوط، وفيما يأتي تةصيل ذل : آنذا  بالالهوت المسيحي

 / كلمة عن المستشرق رايسكه0
( من أوائل المستشرقين األلمان. Johann Jakob Reiske ) يوهان جاكوب رايسكهيعدُّ           

توفي والداه في صغره فُأودِّ   ،في أسرٍة فقيرةٍ  ، )Halle( هل ه بنواحي )Zorbig( في اتسورب  مدينة في 1716 عام ولد
ابتدأ دراسته الجامعية في ليبزيج  .االبتدائية والثانوية اليونانية والالتينية في المدارل وأتقن  .(1)ملجًأ لأليتام ناحية هلَّه

(Leipzig سنة ،)له 6111 لهذه المدينة. وهي المرحلة التي  لمنحتين الستكمال دراسته من المجلل البلدي، بعد ني 
 –Albert Schultens( )6121) ألبير سولتنز اسخولتنزالمستشرق الهوالندي  النحو العربي، وساعده اأتقن فيه
بدأ في قراءة كتاب )عجائب المقدور في  6111فةهرل مخطوطاتها. وفي عام  ،على الدخول إلى مكتبة ليدن (6112

وقائع تيمور( البن عريشاه، وهو مسجو  كله، فكانت قراءته صعبًة جدًا على رايسكه، ولم تمر هذه السنة حتىَّ قوي 
                                                           

  .11، ص16السيد، رضوان، المستشرقون األلمان، مجلة الةكر العربي، العدد  (3)
وتسمى باسم "هاله على نهر زاله" لتمييزها عن المدينة الواقعة في والية شمال  ،أنهالت األلمانية-أكبر مدن والية زاكسن : مدينة في ألمانيا،هاله (1) 

 . نةسه الراين وستةاليا التي تحمل االسم
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زيج؛ منصرفًا إلى إلى ليب رجع 6111. وفي سنة 6111على السجع، وقد أكبَّ على مطالعة الكتب العربية إلى سنة 
 . (2)مخلةًا عطاًء علميًا ال يستهان به 6111الدراسات العربي ة، توفي في 

 / شغف رايسكه بالمخطوطات العربية وصراعاته مع علماء عصره4
، ُعدَّ هذا العام 6111على الكتب العربية المطبوعة التي استطا  الوصول إليها حتى عام  رايسكهبعد اطال         

هو البداية الةعلية النكبابه على البحث في المخطوطات العربية، حيث عثر في بدايات مشواره البحثي على مخطوط 
"أنَّه ال يكاد يوجد  قيل عنه ،ى الالتينيةمته إلفقام بترج ،رسالة هرمل في معادلة )النةل(، وكان ذل  في مكتبة لبستي 

د بأفضل تعليم وبأنجح األدوات، يمكنه أن يقوم بترجمة أفضل من هذه" . وكان كلَّما (3)شابًا في العشرين من عمره تزوَّ
 ؛ ليطلع على مكتبة6112توغل في دراسة الكتب العربية زاد شغةه بها، وإلرضاء ولوعه بالعربية رحل إلى هولندا عام 

(، وكانت أشهر الجامعات آنذا ؛ إذ كانت تحوي أضخم مجموعة من المخطوطات والمراجع Leidenجامعة ليدن )
العربي ة، ويوم زار ليدن ُأبلغ أنه ال توجد منح دراسية للطالب األجانب، ولم ُيسمح له بالتردد على المكتبة إالَّ مقابل مبلغ 

استطا  أخيرًا أن يطلع على مخطوطات مكتبة ليدن،  Schultens اسخولتنزيستطيع دفعه. وعن طريق  ،من المال
لى المعلقات  وأن يتَّجه إلى العناية بالشعر العربي، فاتجهت عنايته إلى نسخ النصوص الشعرية القديمة عامة، وا 

 .(4)خاصة
وقد ُعهد إليه ترتيب المخطوطات في مكتبة جامعة ليدن؛ فنسخ كتاب )المعارل( البن قتيبة، تاريخ أبي            

الةدا، أو)البلدان( ألبي الةدا، وتاريخ حمزة األصةهاني، ومقتطةات من )عيون األنباء في طبقات األطباء( البن أبي 
د، ولكن ليل عندي أوال » بي ة قال في الترجمة التي وضعها لحياته:. وعن عالقته بالمخطوطات العر (5)أصيبعة، وغيرها

ويالحظ أنَّه من أجل المخطوطات عاش في هولندا من سنة . (6)«أوالدي يتامى بدون أب؛ وأعني بهم المخطوطات
 لبست  البلدية. رايسكه ما وجده من مخطوطات عربية في مكتبة ، وبعد عودته استنسخ6111إلى سنة  6112

آثارًا علميًة واسعًة في مجال تحقيق المخطوطات، وكانت البداية في مجال الشعر العربي عامًَّة رايسكه تر             
( من مخطوطات مجموعة فارنر في مكتبة 160-060والتي اطلع عليها في المخطوطتين رقم ) ،والمعلقات خاصةً 

الكالبي، ثم حماسة  وديوان طهمان بن عمروالعرب للشنةرا،  والمية  ، ومنها ديوان جرير،(1)ليدن
وقد ترجمت  لشرح النحال، إلى تحقيقه لنص المعلقة تحقيقه بتحقيق معلقة طرفة بن العبد، وأضال وُعني البحتري،

 المعلقة إلى الالتينية.

                                                           
 .621، ص0222القاهرة، ، 6طهويدي، أحمد محمود، االستشراق األلماني تاريخه وواقعه، وتوجهاته المستقبلية، تر: محمود فهمي حجازي،  (2)
 .622، ص0222مكتبة الشرق الدولية، بيروت، ، 6طمدي، االستشراق والخلةية الةكرية للصرا  الحضاري، زقزوق، محمود ح (3)
  .626، 622انظر: المرجع نةسه، ص )(4

 .021 – 021المستشرقين، ص بدوي، عبد الرحمن، موسوعة (5)
 .  666-662، ص6620معهد االنتماء العربي، بيروت، ، 6طميشال، جحا، الدراسات العربية واإلسالمية في أوربا،  (6)
 .12، 11، ص0221اإلسكندرية، ، 6طسلمان، عبال محمد حسن، جهود المستشرقين في تحقيق التراث العربي اإلسالمي،  (1)
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ةً مستقل ةً عن بقية الل  ودعوته   سامية األخرا،غات الومن أجل تةانيه في حب ِّ العربي ة، ودعوُته أن تصبح اللغة العربية مادَّ
لدراسات ورفضه أن تبقى ا إلى استبعادها عن الدراسات الالهوتية التي كانت سائدًة في العصور الوسطى األوربية،

الدينية وتةسير التوراة، واهتمامه بتاريخ العرب وآدابهم، وتقديره لقيمة اإلسالم، ونقده لطرق  العربية في خدمة الةيلولوجيا
السامية، وتحديه لهم؛ حيث كان يدعو إلى إعادة النظر في مشكالت  الالهوتيين في بحثهم الشتقاقاتأساتذته 
العلمية مشكوٌ  فيها، ومجاهرته بنقده لتجاربهم اللغوية دون  ويقيم الدليل على أنَّ محاصيل البحوث ،البحث مناهج

هِّ  باه لنبوغه، وقيمة تواجُّ ؛ فاتُّهم بالزندقة، وُحرم من الكرسي  الجامعي  مراعاٍة لنةوذهم، ألجل ذل  لم  ُيؤ  ، وكانت ه الةكري 
د، فما كان منه إالَّ أنَّ قال  . (2)لقد أصبحت شهيد األدب العربيعن نةسه:  حياته أقرب إلى التشرُّ

نتاجاته، حتى وافته المنية عام  ا تاركًا خلةه إرثً  6111ورغم صعوبة الظرول التي مر بها إالَّ أنَّه واصل نشر أفكاره وا 
 معرفيًا واسعًا من الدراسات العربية واإلسالمية واليونانية.

 المطلب الثاني: في سبيل فهم الشعر الجاهلي  لنولدكه         

 / كلمة عن المستشرق نولدكه0          

( Theodor Noldeke) ثيودور نولدكه األلماني أن ال ُيهمل الحديث عن االستشراق ال بد لمن يتناول           

د العربي القديم وخصوصًا المعلقات. ولم( ، الذي اهتم باألبحاث القرآنية، إلى جانب اهتمامه بالشعر 6612 -6211)
 إلى إقليم هامبورغ ت، ضم  (Harburg) بمدينة هاربورغ 6211مارل من سنة  0المستشرق األلماني تيودور نولدكه في 

ة بين 6611سنة  ، أقبل فيها بشغف على االطال  (Lingen) في مدينة لنجن 6211و 6216. قضى الةترة الممتد 
اآلرامي ة خاصة العربي ة والعبري ة والسرياني ة و با من اللغات، )اليوناني ة والالتيني ة(، ودرل عددً  ةعلى اآلداب الكالسيكي  

برسالة عنوانها "تاريخ القرآن" بالالتيني ة، عالج  6211أحرز درجة الدكتوراه األولى سنة  .والسنسكريتي ة والةارسي ة والتركي ة
لترتيب زمن  ا لها مغايراً ترتيبً  فيها مسألة نشوء النص  القرآني وجمعه، وروايته وقضي ة التسلسل التاريخي للسور، مقترحاً 

 أكثر للمشاركة في المسابقة التي أعلنت عنها أكاديمي ةنزولها، مثلما هو معهود في اإلسالم، وهي مسائل تعم ق فيها 
، 6211و 6211ارتحل إلى فيينا في ما بين  .باريل في الموضو  نةسه، ثم  قام بترجمة الرسالة ونشرها باللغة األلماني ة

خطوطات ، وفيها عكف على قراءة الم6212إلى  6211لينكب  على دراسة مخطوطات مكتبتها، ثم  انتقل إلى ليدن من 
ن من معرفة عدد  لمستشرقين هم من امالعربي ة التي كانت متوفرة بكثرة، وعلى قدر كبير من األهم ي ة والنةاسة، وتمك 

 De) ، و دي يونغ(Matthys de Vries) ، ودي فريل(Junyboll) ، ويونبول(Dozy) المتمي زين، أمثال دوزي 

Jung)وأنجلمن ، (Engelmann).. ألمانيا لينكب  على دراسة المخطوطات العربي ة بمكتبتي جوتا وبرلين. . ثم  عاد إلى
 معيداً  6216ن سنة ي  ها. وعُ فيف بإعداد فهرل للمخطوطات التركي ة ل  ا في مكتبة برلين، وكُ واشتغل في هذه الةترة مساعدً 
م دروساً  جموعة دراسات ي هذه الةترة مفي التةسير عن "سةر اشعيا"، وفي النحو العربي. ونشر ف بجامعة جيتنجن، وقد 

النحو العربي،  بمسائل حول الشعر العربي، جمعها في كتابه "أبحاث لمعرفة شعر العرب القدماء". وانشغل أيضاً  اً وبحوث

                                                           
 .012-021بدوي، عبد الرحمن، موسوعة المستشرقين، ص (2)

https://masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
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(، و"أبحاث عن 6261والنحو المقارن للغات السامية. وأثمر هذا االنشغال كتابين، هما: "في نحو العربي ة الةصحى" )
، ثم  بجامعة ستراسبورغ (Kiel) للغات السامية بجامعة كيل أستاذاً  6211(. وتم  تعيينه سنة 6621امية" )علم اللغات الس

 .(1)6612ديسمبر سنة  01وتوف ي في  .6621، فبقي فيها إلى أن بلغ سن  التقاعد سنة  6210سنة 

 / نولدكه وقضية صحة الشعر الجاهلي4

االستشراق، كما تعد  دراسته الموسومة "تاريخ ونقد الشعر العربي القديم" من أقدم  يعدُّ نولدكه رائد المدرسة األلمانية في
وعلى صعيد دوره في الدولة األموية،  ونقده،  الشعر الجاهلي ، على صعيد تقييم مصادروأخطرها الدراسات االستشراقية

ويبدو أنَّ نولدكه أول من لةت األنظار إلى قضية . (2)فضاًل عن تحليل عالقته بالتكوين السيكولوجي لإلنسان العربي
ن ، وعم، فقد تحدث عن "تضارب الروايات واختالفها في نصوصها6211االنتحال في الشعر الجاهلي وكان ذل  سنة 

رواة الشعر الجاهلي، وعن تداخل الشعر ببعضه في بعض األحيان، بحيث يدخل شعر شاعر في شعر غيره، أو ينسب 
، ولكنَّ (3)لجعلها موافقة للعربية الةصحى" ؛ثم عن تغيير وتحوير األشعار المقالة بلهجات القبائل ،شعر شاعر لغيره

ل من طرح قضية صحة الشعر الجاهلي؟السؤال الذي يطرح نةسه، هل المستشرقون هم  ذه القضية فالواقع يثبت أنَّ ه أوَّ
م(، في كتابه "طبقات الشعراء"، 016-ه661ترجع إلى القرن الثالث الهجري، سيما عند محمد بن سالم الجمحي )

 والذي أقرَّ فيه: 

 .(4)وضو  ال خير فيه"لشعر الجاهلي، فيقول: "وفي الشعر مصنو  مةتعل، ومااالنتحال والوضع حقيقة في -

األشعار التي نسبت إلى قوم عاد وثمود ومن سبق القحطانيين منحولة مزيةة، وكان ممن أفسد الشعر -
وهجنه وحمل كل غثاء منه الكثير من الرواة: خلف األحمر وحماد الراوية ومحمد بن إسحاق بن يسار، 

 الجاهلية وصدر اإلسالم، ويزيدون فيوهؤالء كانوا يصنعون الشعر وينسبونه إلى كبار الشعراء في 
األشعار من عندهم، وقد كتب بن يسار في السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرًا قط، وأشعار 

 .(1)النساء فضاًل عن الرجال، ثمَّ جاوز ذل  إلى عاد وثمود

                                                           
 .162-161، ص المستشرقين موسوعة بدوي، عبد الرحمن، (1)
 .https://www.hafryat.com/ar/blogنقال عن موقع:  لماذا انتقد نولدكه الشعر الجاهلي ثم طالب األلمان باالقتداء به؟ عبد الخالق غسان، (2)
 . http://www.uobabylon.edu.iqسحر كاظم حمزة، االنتحال في الشعر الجاهلي عند المستشرقين، نقال عن موقع:  المنصوري، (3)
 .01ص ،6622دار الكتاب العلمية، بيروت، ، 6طمحمد بن سالم الجمحي، ، طبقات فحول الشعراء،  (4)
لمرجع  (1) لسابقا  .02ص، ا

https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A
https://www.hafryat.com/ar/blog
http://www.uobabylon.edu.iq/
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 ؛ار منحولةداللة على أنَّها أشع األشعار التي نسبت إلى حمير وجنوب اليمن كانت باللغة العربية القريشية، وفي ذل -
كون لغتهم ليست هي العربية التي ورد بها الشعر الجاهلي، وفي ذل  يقول أبو عمرو بن العالء: "ما لسان حمير 

 .(2)وأقاصي اليمن اليوم بلساننا، وال عربيتهم بعربيتنا، فكيف على عهد عاد وثمود؟! مع تداعيه ووهيه"

، (3)ما انتهى إليكم ممَّا قالت العرب إالا أقله، ولو جاءكم وافرًا لجاءكم علٌم وشعٌر كثيٌر"قال أبو عمرو بن العالء: " -
وهذا راجع أنَّ أغلب أشعار ما قبل الةتوح اإلسالمية ضاعت بسبب انصرال النال عن رواية الشعر إلى الجهاد، وأنَّ 

 أغلبهم قد هلكوا إمَّا بالموت أو القتل.

 ا،ه، وما ذهب من ذكر وقائعاشعر شعرائه هماية الشعر، وذكر أيَّامها ومرثرها، استقل بعضلما راجعت القبائل رو  -
زادوا في شعرائهم، ثمَّ كانت الرواة بعد ذل ، ف الشعر ونسبوه إلى قرضواف ،الوقائع واألشعار مفأرادوا أن يلحقوا بمن له

  .(4)األشعار التي قيلت

سالمية؛ المساند للدعوة اإل كونه ،بغية النيل منه ؛ما نسب لحسان بن ثابتانتحال القصائد ألسباب دينية، من ذل  -
 .(5)حيث "ُحمل عليه ما لم ُيحمل على أحد"

مها ابن سالم وتبنَّاها طه حسين في كتابه "في الشعر الجاهلي"، سبقه في ذل              كانت تل  أهم النتائج التي قدَّ
خمسة وستين عامًا، وقد جاء تناول نولدكه لقضية صحة الشعر الجاهلي في  المستشرق األلماني نولدكه بما يقارب

حيث استعان بنتائج م، 6211المطبو  في هانوفر  (حول الشعر العربي)أو  (أبحاث لمعرفة شعر العرب القدماء)كتابه: 
وما كشةت عنه النقوش الحميرية والسبئية، وبالمقارنة بما حدث في اآلداب األخرا، مثل  ،البحث في اللغات السامية

ع ليسوق األسباب الدقيقة التي تؤيد وتوس كذل ، األدب اليوناني، وبصةة خاصة إلى هوميرول، وفي األدب األلماني
تي دفعت ومن األسباب الد التاريخية، من نطاق النتائج التي وصل إليها ابن سالم الجمحي، لكنها غير مؤيدة باألساني

 نولدكه إلى الش  في صحة الشعر الجاهلي:

اعتباره أنَّ الةترة التي تمتد بين نظم هذه األشعار وزمن تقييدها بالكتابة فترة طويلة، تعرَّض فيها النص الشعري إلى -
 أمر يستحيل تحقيقه.وليل في وسع الباحثين إرجا  النص إلى صورته األصلية، ألنَّ ذل   ،التغيير

ا بهم إلى الخلط في كثير من المرات، أو إلى نسخ النصوص - جهل الكثير من النساخ بتقنيات النسخ وأصوله، مماَّ أدَّ
 أذواقهم. وفق

                                                           
 .06المرجع نةسه، ص (2)
 .11، صنةسهالمرجع  (3)
  .16م الجمحي، محمد، طبقات فحول الشعراء، صبن سال  ا (4)
 .061المرجع نةسه، ص (5)
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ائد والظرول التي أحاطت بوجودها، فقد نسب الكثير من القص عدم صحة الروايات المتعلقة بنشأة نظم القصائد تاريخياً -
 عن غيرهم.  تجعل شعرهم متميزاً  ،صحابها الذين تميزوا بخصائص أسلوبيةإلى غير أ

دلة واستند في ذل  إلى عدم وجود األ ،ةنةيه لوجود المعلقات في واقع الجاهلية؛ بل يعدها أسطورة صاغها الروا -
ي جرت لسوق عكاظ التالتاريخية الدامغة التي تثبت وجود هذه المطوالت، ودليله في ذل : قوله أنه ال وجود رسمي 

خ مكة القديم، قدمين الذين دونوا تاري في النقول الدينية أو مصادر األوال ،د ال في القرآن،فيها المسابقة بين هذه القصائ
وية ار ال امادً ابن النحال يذكر أنَّ ح ولو ثبت صحة الخبر ألبدا النَّبي صلى هللا عليه وسلم رأيه في هذا األمر، ثم إنَّ 

 .(1)اختار السبع الطوال وعدها أفضلها، وقد أيده المةضل الضبي وأبو عبيده بن المثنىهو الذي 

 ويمكن اختصار منطلقات نولدكه في حكمه على الشعر الجاهلي في :           

 .العالقة بين النقوش وبين األشعار.6
 .العالقة بين القرآن وبين األشعار.0
 .الثقة في الرواة.1
 / مقاربة نقدية لجهود نولدكه في قضية صحة الشعر الجاهلي 3

إنَّ التسليم بعدم صحة الشعر الجاهلي يطعن في تراثنا األدبي الذي يشكل صرحًا عتيدًا ليل من السهل            
 كه ما يأتي:دبد من الرد عليها في ادعاءات نول التةريط فيه، بحجة وجود قصور يعتري البحث فيه، ومن النقاط التي ال

  من غير المسلم به أنَّ الشعر الجاهلي قد ظهر مع قصائد المهلهل وامرئ القيل على حد قول الجاحظ، ذل  ما
الشعر بمةهومه الحقيقي في إطار قصائد ومطوالت يتدرج فيها الشاعر في الوصف وفي الغزل بقصده الجاحظ 

ا هذه األبيات والشذرات وفي الةخر، وغيرها من الموضوعات التي شغلت الشاعر الع ربي في الجاهلية، أمَّ
القليلة التي سبقت ظهور القصائد فال يمكن أن نعدها شعرًا، ألنَّ الرؤية الشعرية ال يمكن أن تكتمل في بيت 

والعرب لم يطلقوا اسم شاعر على "... قائل البيتين والثالثة، إذًا فقد كانت هنا  أبياٌت ومقطوعات  ،أو بيتين
ي الجاهلية الء الشعراء ههؤالء الشعراء الذين أطالوا في القصائد، وهذه الةترة التي برزت في هؤ  سبقت عهد

شعر خاللها نشأ ال ،ولىت بةترات يطلق عليها الجاهلية األها سبقتي عام، لكن  ائخيرة التي ال تتجاوز الماأل
ن كانت أصول نشأته ال يعلم . وما يمكن االستدالل به (2)ها إالَّ هللا"وترعر ، وهي التي ولد فيها الشعر حقًا، وا 

ريه ن يتذوقوا شعر امرئ القيل ومعاصأفي تصور "كيف يسوغ للنال  على عدم حداثة الشعر الجاهلي عقلياً 
 .(1)فجأة، ويعجبوا به دون أن يكونوا قد تمرسوا في أشعار سابقة؟

                                                           
 .11-06م، ص6616، بيروتدار العلم للماليين،  ،6طبدوي، عبد الرحمن، دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي،  (1)
 .  02، ص6661ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، 0طصيام، زكريا، دراسة في الشعر الجاهلي،  (2)
 .00، صالسابقالمرجع  (1)
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  ُثير حول حماد الراوية فإنَّ فيه شيئًا من الحقيقة، وشيئًا من الوضع، ما أساء لتراثنا القديم من خالل أمَّا ما أ
توفير مادة دسمة للمستشرقين لتشويه هذا التراث، فالواقع يثبت أنَّه لم توجد مصادر أدبية أثبتت أنَّ حمادًا 

ن كان يشك  في صحة روايته، إالَّ أنَّه يشاعرًأ، ولو كان كذل  لنسب لنةسه بعضه، ثم إنَّ ابن سالم و  عترل ا 
تقانه للغاتهم، ويكةي أنَّه أول من جمع أشعار العرب وساق  حاديثها، أبدوره الةعَّال في جمع أشعار العرب وا 

. وقد (2)شعار مثل وضعه قصيدة في مدح أبي موسى األشعري على لسان الحطيئةوال ينكر وضعه لبعض األ
ألغاني على لسان أبي عمرو الشيباني الذي قال: "ما سألت أبا عمرو بن العالء قط عن أورد األصةهاني في ا

 .(3)حماد الراوية إالَّ قدمه على نةسه، وال سألت حمادًا عن أبي عمرو إالَّ قدمه على نةسه"
 أن ل ر المعقو وأمَّا زعمه أنَّ المعلقات من وضع حماد الراوية، فإنَّه من غير معقول عقاًل وال منطقًا، فمن غي

 منهم اختر  لكل واحدٍ  ،ثم ينسبها لشعراء جاهليين ،ينظم شاعر واحد مئات األبيات مع ما تتطلبه من جهدٍ 
يرة والتاريخ رأي  اسمًا وسيرًة، فأيُّ سذاجٍة تل ؟!. وأمَّا ادعاءه أنَّ أمر تعليق المعلقات غير واردٍ في كتب الس ِّ

يرة النَّبوية تثبت أنَّ ظاهرة التعليق على الكعبة كانت موجودة قبل اإلسالم، ذل  أنَّ قريشًا  ،يجانب الصواب فالس ِّ
من ذل  تحالف  ،أو ثقافياً  كانت تعلق في جول الكعبة أو على أستارها ما يتصل بعالقاتها مع العرب اقتصادياً 

حف عليه وسلم وكتابة التحالف في صد المطلب ضد النَّبي صلى هللا ببطون قريش من غير بني هاشم وع
 .(4)ُعل ِّقت على الكعبة"

ل جزئيات بحثوا في ك قدف ،والطعن في صحة الشعر الجاهلي ما هو إالَّ عي ِّنًة لبحوث المستشرقين المختلةة        
 ستشراق األلمانياالتراثنا القديم، ولم يتركوا مجااًل للتَّشكي  في كل ما وقعت عليه أيديهم. ويعدُّ نولدكه من أساطين 

ة  ،الذين جاهروا بحقدهم على التراث العربي واإلسالمي ة الشعر الجاهلي؛ بل طعن في صحَّ ولم يكتف بالطعن في صحَّ
عدم  (خ القرآنتاري)، وأقر ما مةاده أنَّه صنعٌة بشريٌة، وقد جاء في كتابه كذل  نسبة القرآن الكريم للمولى عزَّ وجلَّ 

ة النص القرآني، وأنَّ آياته تأثَّرت بما عايشه النَّبي صلى هللا عليه وسلم من ظروٍل في حياته، فكانت النتيجة لذل   صحَّ
ث وغيرها كثيٌر من االفتراءات التي كان القصد منها النيل من الترا-تعالى عن ذل  علوًا كبيراً -اختراعه للقرآن الكريم

 في لغته التي ُتعدُّ هوية المسلمين. ممثَّالً  ،العربي اإلسالمي
 

 المطلب الثالث: تاريخ األدب العربي لبروكلمان

 / كلمة عن المستشرق بروكلمان 0     

                                                           
 .12الجمحي، محمد بن سالم، طبقات فحول الشعراء، ص (2)
  .1/166، د.ت،  ص6611دار لثقافة، بيروت، ، 6طاألصةهاني، األغاني،  (3)
 .002ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.ت، ص ،6طسليمان، حسين محمد، التراث العربي اإلسالمي، دراسة تاريخية مقارنة،  (4)
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م( ولد في مدينة روستو  األلمانية، 6616(، و) 6212) ( ما بينCarl Brockelmannعاش بروكلمان )          
عه على دراسة األدب األلماني، ظهرت ميوله للدراسات الشرقية  ،وكان والده تاجراً في سلع المستعمرات، وكانت أمُّه تشج ِّ

صل على الدكتوراه حنية، يوعند هوبشمن اللغة السنسكريتية واألرم ،وهو في المدرسة الثانوية، درل عند نولدكه الشرقيات
م(، 6260من جامعة اشتراسبورج، وُعي ِّن مدرسًا في المدرسة البروتستنتية، واصل دراسته للعربية، غادر إلى برسالو )

م(، 6606م(، استلم كرسي الدراسات الشرقية في برلين )6261وحصل على دكتوراه التأهيل للتدريل في دير هابل )
تاريخ الشعوب والدول ). وكتاب آخر هو (1)مل في كتابه "تاريخ األدب العربي"وواصل الع ،م(6611تقاعد في عام )

م(. 6616 -6616سنة ) منير بعلبكيو نبيه أمين فارس م، ونقله إلى العربية6616الذي ظهر سنة  (اإلسالمية
 م. 6616في مجلدين ضخمين  (قواعد اللغات السامية)وكتابه الرائد 

 وقيمته العلمية( األدب العربي تاريخ)/ التعريف بكتاب 4     
راءًة الذي ينتمي في الواقع إلى االتجاه الموسوعي التراثي ق يعدُّ  كتابه )تاريخ األدب العربي( أشهر مؤلةاته            

، يؤرخ لتاريخ األدب العربي من وجهة نظٍر أجنبيٍة محاوالً   تسجيل وتحقيقًا ونقدًا وتحلياًل، فهو عمٌل بيبليوغرافيٌّ فهرسيٌّ
الدور العالمي الذي اضطلع به أدب العرب في دفع مواكب العلم وحث ِّ ركاب الثقافة والحضارة اإلنسانية، كما يقول 

 مترجم كتابه عبد الحليم النجار.
ووصةها  ،العلوم من مخطوطاتٍ شتى ُترجم الكتاب في ستة أجزاٍء، وفيه رصٌد لما كتب باللغة العربية في            

م، وقد عمل عليه طوال نصف قرٍن من الزمن، ونقله 66وجودها. ظهر الجزء األول من الكتاب أواخر القرن  ومكان
إلى العربية بتكليٍف من جامعة الدول العربية، ونشرته دار المعارل في مصر. يقول ناشر هذا الجزء عبدالحليم النَّجار 

 بروكلمان أماًل يراود كل قارئ بالعربية، حينما يبحث في في مقدمته: "كان تعريب كتاب تاريخ األدب العربي لكارل
علوم العرب وآدابهم، أو يحاول سبر جهود العلم العربي ومتابعة خطواته في تأسيل ثقافة العالم الجديد وتنمية حضارته، 

حصاء ما تةرَّق من تراث الةكر العربي في مكتبات العالم وخزائن الكتب، ل تَّخذ من ذل  يأو يريد حصر ما تشتَّت وا 
ًة ومددًا للبعث واإلحياء، أو يتطلع أخيرًا إلى معرفة ما ترجم إلى لغات العالم من  آياٍت بيناٍت للةخر واالعتزاز، أو عدَّ
مت خطى العلم واألدب ودفعتهما إلى األمام في  ذل  التراث الخالد، وما أثير حوله من بحوٍث وُصن ِّف من دراساٍت قدَّ

هي المقاصد الكبرا التي وضعها بروكلمان نصب عينيه في تاريخ األدب العربي، ويغلب عليه  الشرق والغرب؛ وهذه
 .(2)في هذا العمل االتجاه اإلنساني العالمي الشامل"

ابقة التي تناولته، وأهم المصادر لتراجم المؤل ِّةين الجزء األول تتبَّع             من الكتاب منحى تاريخ األدب والكتب السَّ
فقد تناول  يالجزء الثانؤلَّةات، والمحاوالت األولى لتاريخ األدب العربي، وذل  في ثالثة أبواب وعشرة فصول. أمَّا والم

م، وذل  في أربعة أبواب تطرق فيها إلى شعراء بغداد والجزيرة 6222إلى  112فيه عصر النهضة العربية منذ نحو 

                                                           

 .621-62بدوي، عبد الرحمن، موسوعة المستشرقين، ص (1) 
الجباري، نجيب محمد، المستشرق األلماني كارل بروكلمان وتاريخ األدب العربي، نقال عن موقع:  (2) 

http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.aspx?Id=4165 
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انتقل إلى دراسة النثر الةني، وعلم العربية ومدارسها في كل من  العربية والشام وشعراء مصر من العصر العباسي، ثم
ا  .الكوفة والبصرة وبغداد وفارل وبالد المشرق  لية التاريخ وعلم الحديث  الجزء الثالثأمَّ فقد تناول في أبوابه الثمانية أوَّ

ب وبعث الثقافة ثر القرآن في توجيه األدإلى بحث أ جزئه الرابعوكتب المسانيد وعلم الةقه والمذاهب الةقهية، ُمعر ِّجًا في 
حياء العلوم، متوقةًا عند القراءات وتةسير القرآن والعقائد والتصول والةلسةة والرياضيات وعلم الةل  والتنجيم والجغرافيا  وا 

صه لعصر ما بعد الةترة القديمة لألدب اإلسالمي من ن الجزء الخامسوالطب والعلوم الطبيعية. أمَّا  و سنة حفقد خصَّ
م، وفيه ثالثة أبواب اختص كل منها إمَّا بالشعر أو بالنثر الةني والبالغة أو علم اللغة. وختم 6012م إلى 6262

المتعلق بتواريخ الدول والرجال وكتب األنساب وتواريخ المدن واألمصار وتواريخ  بالجزء السادسبروكلمان تأليةه هذا 
 .األنبياء منتهيًا إلى أدب السمر والنثر

لم يكتف بروكلمان في أجزاء كتابه الستة بعاد ِّ أسماء األدباء من ُكتَّاٍب وشعراء وعلماء وفالسةة، على طريقة            
كتب الطبقات ونمط التراجم، أو على منهجية السجالت اإلنجليزية أو األمريكية في أحسن األحوال، وال بسرد أسماء 

ليل، العلوم والمعارل واآلداب؛ بل تناول الحياة العقلية كافًة بالوصف والنقد والتح شت ىالمصنَّةات والمؤلَّةات العربية في 
لٍة مقارنٍة مصحوبٍة  وجعل الصور المتكاملة لحيوات جميع العلوم والةنون وتراجم مشاهير العلماء واألدباء في دراسٍة مةصَّ

 شرق والمغرب، مشةوعًة بكل ما علمه من وجوهبكل ما وقف عليه من آثاٍر وتواليف في كل المكتبات والخزانات بالم
التأثير المختلةة لهذه اآلثار من ثقافة العالم وحضارته، وما بني له من ترجماٍت وما أثير حوله من بحوٍث ودراساٍت.. 

نته من مختلف الل حاطٍة شاملٍة وسعة أفٍق وقوة ملكٍة، مكَّ ات غكل ذل  بنةاذ بصيرٍة وصواب تقديٍر وحرٍص وموازنٍة وا 
ٍص عميٍق بجوانب الثقافة الشرقية على العموم والعربية على الخصوص. وقد أعاد طبع الجز  ين أوالثقافات والةنون، وتخصُّ

حين مهذبين سنتي   . (1) 6616– 6611األولين مصحَّ
 / مقاربة نقدية لكتاب بروكلمان "تاريخ األدب العربي"3

 ،اهتم كثير من الباحثين العرب بكارل بروكلمان، وقد تباينت مواقةهم منه، فبين معجٍب بإنجازاته ومشيٍد بها           
ومتَّهٍم إياه بتشويه التراث اإلسالمي. وممَّن أشاد بجهوده نجيب العقيقي الذي يقول: "اشتهر بروكلمان  ،وبين ساخٍط عليه

ة، ممَّا جعله مرجعًا للمصنةين في التاريخ بحجم نشاطه وغزارة إنتاجه الذي  اتصف بالموضوعية والعمق والشمول والجدَّ
اإلسالمي واألدب العربي، إذ قلَّ منهم من لم يستند إليه أو يتوكأ عليه..." واستعرض أعماله البالغ عددها خمسمائٍة 

يستغني عن )تاريخ األدب العربي( بأجزائه  .. ويقول عنه عبد الرحمن بدوي: "...من ذا الذي يمكن أن(2)وخمسين كتاباً 
 1(3)الخمسة؟! إنَّه ال يزال حتىَّ اآلن المرجع األساسي والوحيد في كل ما يتعلق بالمخطوطات العربية وأماكن وجودها"

. 

                                                           
 . http://www.arabicmagazine.com الجباري، نجيب محمد، المستشرق األلماني كارل بروكلمان وتاريخ األدب العربي، نقال عن موقع:  (1)

 .0/101،101العقيقي، نجيب، المستشرقون،  (2)
  (3) بدوي، عبد الرحمن، موسوعة المستشرقين، ص11.   

http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.aspx?Id=4165
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الذي ايت ، فمنهم لخضر ش(المستشرقون الحاقدون على اإلسالم)وأمَّا الةئة التي تصن ِّةه ضمن من تسم ِّيهم           
 في بابه، ولكنه فتحاً  (تاريخ األدب العربي)كتابه  ديقول: "قدم كارل بروكلمان مجهودًا بالغًا في الدراسات العربية، ويع

م أيَّ إضافةٍ  ، ما عدا عمله على نشر فكرة تأليف النَّبي صلى هللا عليه وسلم فيما يخص الدراسات اإلسالمية  لم يقد ِّ
هودية والمسيحية. والحقيقة أنَّ كره بروكلمان لإلسالم ال يبدو فقط في أفكاره الكاذبة التي اإلسالم متأثرًا في ذل  بالي

يشاركه فيها غيره من المستشرقين؛ بل في أسلوب الوصف )البارد( الذي كان يقدمه بكل مبحٍث إسالميٍ  درسه، فبدا 
علم أو لإلسالم بالدراسة ما دام ال يريد أن يت بذل  غير مهتٍم بموضوعات بحثه أصاًل، ممَّا يجعلنا نندهش من تعرُّضه

يعلم عنه شيئًا... وهو يعلمنا مثاًل أنَّه ال يجوز للباحث أن يحكم على اإلسالم بناًء على القرآن وحده، وأنَّ اإلسالم هو 
د نقٍل للديانات التوحيدية السابقة... وقد اتَّهم بروكلمان النَّبي صلى هللا عليه وسلم بتأليف ينه عن اليهود والنصارا د مجرَّ

  (1) مركزًا على المصادر اليهودية التي أخذ عنها فكرة الخطيئة األصلية..."
 والتي حاول بعض الدارسين العرب أن ،ومهما قيل عن كتاب بروكلمان وعن األخطاء والزالَّت التي وقع فيها

ربي اإلسالمي فضل السبق في التعريف بالتراث الع ها عليه بالتصحيح والتصويب، إالَّ أنَّه يبقى لهذا الكتابو يتدارك
المخطوط في جميع مكتبات العالم، ألنَّه جهٌد فرديٌّ بإمكاناٍت محدودٍة لم تستطع حتى بعض المؤسسات والهيئات 
 الرسمية وغير الرسمية القيام به آنئذ. لكن هذا اإلنجاز ليل مسوغًا لبروكلمان أن يتمادا في افتراءاته التي حصدها

ت الةكر والتراث العربي عليه العلماء ر دليل على تل  خي (تاريخ الشعوب اإلسالمية)، وكتابه ينواإلسالمي ينالتي مس 
 االفتراءات.

 
 المطلب الرابع: المعجم اللغوي التاريخي لفيشر

تحظى المعاجم التَّاريخيَّة بعنايٍة بالغٍة من قبل اللُّغويين الذين يولون اهتمامهم بةن صناعة المعاجم باعتباره            
المجال الذي ُيعنى بالحةاظ على لغة األمم الممث ِّلة لهويَّتها، وقد نشأت فكرة إنجاز معجٍم تاريخٍي للغة العربية، حيث 

مشاريع ومبادراٍت إلنجاز هذا النو  من المعاجم، ومن أهم تل  المحاوالت، معجم المستشرق  شهدت الساحة العربية بروز
 )فيشر(.

 / كلمة عن المستشرق فيشر0       

من أبرز المستشرقين األلمان أثراً في مجال صناعة المعجم ( AUGUST FISCHER)يعدُّ أوغست فيشر            
ليشر( ، مواصاًل الدرب الذي بدأه أستاذه اللُّغوي )هينرش ليبرشت فنحوًا وصرفًا ومعجماً اختص باللغة العربيَّة: و  العربي،

ل ما يعرل باسم مدرسة ليبتس  في االستشراق األلماني. (، وتوفي في الرابع عشر من شهر 6211ولد عام ) مؤس ِّ
)هل ه(، وكان عنوان رسالته: من جامعة  6226(. حصل على شهادة الدكتوراه األولى نهاية عام 6616فبراير عام )

. وقد عمل مدر ِّسًا للُّغة العربيَّة 6262، وقد نشرت تل  الرسالة عام (تراجم حياة الرواة الذين اعتمد عليهم ابن إسحاق)
                                                           

 .011، 011م، ص0220دن، الرياض، ، 6طالشايب، لخضر، نبوة محمد في الةكر االستشراقي،  (1)
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 ي، ثم شغل بعدها كرسيَّ اللُّغات الشرقيَّة ف6622إلى ربيع  6261وأمينًا لمعهد اللُّغات الشرقيَّة في برلين بدًءا من عام 
. (1)فاستطا  أن يجعل من تل  الجامعة مركزًا مرموقًا للدراسات الشرقيَّة ،6622جامعة ليبتس ، وقد بدأ عمله فيه عام 

ل ات ِّصال له بالعالم العربي 6262لى المغرب عام إوكان رحلته  ما ساعده على إتقان اللَّهجة المغربيَّة المراكشيَّة  ،أوَّ
ٌة عن هذه اللَّهجة ،بةضل )الجيالني الشرقاوي( من ذل  مقالته  ،وهو مدر ٌِّل للَّهجة المغربيَّة، نتج عن ذل  مقاالٌت عدَّ

 وتوالت المقاالت في هذا السياق، وقد عني بدراسة النحو (،أمثاٌل مراكشيَّة)التي جمع فيها األمثال المغربيَّة وسمَّاها 
ه لبَّ الدراسات العربيَّة، ودراسة تاريخ اللُّ  عاصرة، وحرص لهجاتها المحليَّة الم إلى غة العربيَّة من أقدم نصوصهاالذي عدَّ

أثبت  (، فقددفهرست الشواه)ها أهم شاهٍد لمعرفة العربيَّة، ما دفعه لتصنيف عدو  ،على تحليل لغة الشعر بوجٍه خاصٍ 
  .2)(القوافي والشعراء وفقفيه كل الشواهد الشعريَّة الواردة في كتب النحو وشروح الشواهد 

ل الحديث حولهأ، وفيما يأتي اتَّسم المعجم اللُّغوي التاريخي بمنهجيٍَّة واضحةٍ              :فص ِّ

 / التعريف بالمعجم وقيمته العلمية4

ل حرل الهمزة إلى )أبد(            (،  طبع جزٌء من المعجم من أو  وهو معجم جمع بعنوان )المعجم اللغوي  التاريخي 
م جذاذاته إلى اللُّغة العربيَّة  القديمة، وقد ُرت ِّب على المصادر، قضى )فيشر( أربعين سنة في جمعه وتنسيقه، وقد قدَّ

مجمع اللُّغة العربيَّة بمصر، كان دافع تأليف هذا النو  من المعاجم هو افتقار المعاجم العربيَّة إلى الشواهد في كل حالة، 
وتامَّ اإلعالن  ،اللَّةظ على شواهد من الشعر الجاهلي واألموي تحديداً فكان هذا المعجم يعتمد في كل معنًى اشتمل عليه 

ل مرٍة عام ) ( أثناء انعقاد مؤتمر الةيلولوجيين األلمان في )بازل(، ثم في المؤتمر الدولي المنعقد 6621عن المشرو  ألوَّ
ا زمنيًا يمتد من عصر (. وحتى يكون صنع المعجم دقيقًا جعل له )في6622للمستشرقين في )كوبنهاجن( عام ) شر( حدًّ

الجاهليَّة إلى نهاية القرن الثالث الهجري، وقد أشار إلى ذل  بقوله: "فالمعجم يتناول بقدر اإلمكان بحث تاريخ كل 
 ،مبتدئًا بالكتابة المنقوشة المعروفة بكتابة الن ِّمارة من القرن الرابع الميالدي ،الكلمات التي جاءت في اآلداب العربيَّة

 . (3) نتهيًا بالعهد السابق ذكره "نهاية القرن الثالث الهجري، أي حتى نهاية ما وصلت إليه اللُّغة العربيَّة من كمال"وم

اللُّغة العربيَّة القديمة في هذا المعجم معتمداً على الشعر من بدايته إلى العصر األموي، وكذا اعتمد  تمعوقد جُ   
(، Fleischerلغة القرآن ولغة الحديث، ولغة المؤرخين، واستغل المواد المعجمية التي خلةها )فليشر()

مستخرجًا مواده من  6661مله عام (، وغيرهم. بدأ )فيشر( عGoldziher(، و)جولدسيهر()Torbikeو)توربيكه()
المعلقات والمةضليَّات واألصمعيَّات والحماسة والهاشميَّات وشعر المراثي...، وفي الحديث اعتمد على البخاري وأجزاء 

عشر ألف جذاذة، وكان ذل  بمساعدة بعض األلمان  ي( اثن6662من تاريخ الطبري، حيث بلغ عدد الجذاذات عام )

                                                           
 . 121-022، ص6661 ،بيروت دار العلم للماليين، ،1ط بدوي، عبد الرحمن، موسوعة المستشرقين، (1)
ة، ، مجلة التراث، جامعة زيان عاشور، الجلة-المستشرقون األلمان أنموذجا–شتيح، بن يوسف، جهود المستشرقين في تحقيق المخطوطات العربية  (2)
 . 61، ص0261، 1 

 .0/121، 6622دار مصر للطباعة، مصر، ، 6طنصار، حسين، المعجم العربي نشأته وتطوره،  (3)
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فاستأنف عمله ما جعله  ،( عي ِّن فيشر عضوًا فيه6610ولما أنشئ مجمع اللُّغة العربيَّة في مصر عام ). (1)والمصريين
د على القاهرة في شتاء كل عام حتى عام )  ألغيت(، فلمَّا قامت الحرب لم تسنح له فرصة العودة بعد أن 6616يتردَّ

ة العلميَّة التي جمعها لدا إالَّ  فكان مصيرها الضيا ، ولم يبق منها ،أمانة المجمع عضويته في المجمع، وبقيت المادَّ
 شل. ولكن محاوالتها باءت بالة ،النزر القليل، وقد حاولت بعض الجامعات األلمانيَّة الحصول عليها الستكمال الجهد

ل من المعجم عام )مجمع اللُّغة العربيَّة بالقاهرة نشر      نيوعشر مائة وستة على  ي (، يحتو 6611القسم األوَّ
مة المؤلف، إضافة إلى صةحة التصدير التي كتبها األمين العام للمجمع )إبراهيم  ستة وثالثون منها  ،صةحةً  صةحًة لمقد 

مة بشرح الجهود العربيَّة في صناعة المعاجم، وكذا الجهود االستشراقيَّة في هذا المجال،  مدكور(، وقد حظيت المقد 
د أهدال تأليف معجمه والمصادر التي اعتمدها في وذكر )فيشر( النقائص التي اعترت ال معاجم العربيَّة والغربيَّة، وحدَّ

ر طموحاته للوصول إلى معجٍم عربيٍ  عصري ٍ  ته، والمنهج الذي اتَّبعه، وصوَّ ي، وذكر يساير التطور العلم ،جمع مادَّ
ه، ونبَّه في للكتب التي نقل عنها شواهد صةحةً  ةثماني عشر الخطَّة التي اعتمدها في ترتيب معجمه. وقد وضع بعد ذل  

صةحتين على األلةاظ األعجميَّة التي كتبها بالحرول العربيَّة، وأضال صةحتين لرموز أخرا، وباقي الصةحات كانت 
  لمواد المعجم.

المعجميُّون  اوممَّا سبق نالحظ الجهد الذي بذله )فيشر( في هذا المعجم، فما صنعه يعدُّ ركيزًة يرتكز عليه            
وقد ذكر عضو هيئة المعجم التاريخي  بالقاهرة )محمد حسن عبد العزيز(  إلنشاء معجٍم تاريخيٍ  للُّغة العربيَّة، ؛المحدثون 

 منها:  ،المزايا التي حظي بها معجم )فيشر(

 أخذه كلمات المعجم مباشرًة من النصوص العربيَّة، مع اإلشارة إلى المصادر المأخوذة منها.-

. وفقتبيين نشوء الكلمة -  وجودها التاريخي 

 إظهار إذا ما كانت الكلمة كثيرة االستعمال أو نادرة. -

 ها.لاختالل األقطار التي تستعم وفقتبيين اختالل دالالت الكلمات  -

ة وفروعها- ر الكلمة ؛امتيازه بحسن ترتيب المادَّ ي الداللة على ف ليسهل االهتداء إلى المقصود منها، ولُيعرل تاريخ تطوُّ
 المعاني المختلةة.

ة، ما يرشد الباحث إلى المعنى الحقيقي للكلمة الذي ال يجده في المعجمات التي تباينغناه بالشواهد وكثرة المراجع الم -
 تخلو من الشواهد.

                                                           

 .161، 0/161ن، العقيقي، نجيب، المستشرقو  (1) 
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ل مؤلةو-  لمعاجم القديمةا شرح وتبيين المعنى الحقيقي لبعض الكلمات الواردة في بعض المصادر العربيَّة التي لم يتوص 
امية وعادات بعض األمم التي كانت تجاور العرب ؛إلى تةسيرها  . (1)لعدم معرفتهم باللُّغات السَّ

 ـ/ مقاربة نقدية للمعجم اللغوي التاريخي لفيشر3

نَّه لم يسلم إفالقيمة العلميَّة التي حظي بها المعجم التاريخي للمستشرق األلماني )فيشر(،  من رغمعلى الو              
 من بعض المرخذ، أوردها فيما يأتي: 

م فيشر تقرير نظريته في تأليف المعجم التاريخي الكبير للغة العربية إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة، بيَّن فيه - قدَّ
ستطع القيام به ي المعجم المثالي في نظره، لكنَّه حينما بدأ بصنع المعجم لم يلزم نةسه بكل ما ذكره في خطته، ألنَّه لم

 وحده، ذل  أنَّه عمٌل يحتاج إلى جهٍد جماعيٍ  أو مؤسساتي مكثَّف.

ن اهتم أحيانًا بالتأصيل- ف )فيشر( فإنَّ معجمه ليل تاريخيًا بالمعنى الدقيق، فقد وق ،يرا بعض الباحثين "أنَّ فيشر وا 
ٍة عند القرن الرابع الهجري، وهو القرن نةسه الذي وقةت عنده المعاجم العربيَّة القديمة حتى يكون  ،فيما جمعه من مادَّ

 .(2)حوالي عشرة قرون غة التي تقدر ببدَّ من استكمال الةترة المتبقيَّة من تاريخ اللُّ  معجماً تاريخياً بالمعنى العلمي الدقيق ال

خراج هذا الجهد المبذول إل من رغمعلى الولم يتمَّه،  (أبد)توقةت المادة العلمية لمعجم فيشر عند حرل الهمزة تحديدًا -
مها المعجميون العرب فإ ،العمل لقدامى، والتي انَّه لم يصل إلى مستوا البراعة التي اتَّسمت بها المعاجم القديمة التي قدَّ

 ُعنيت بتاريخ الكلمة وتطورها.

االضطراب في التةريق بين المعنى الحقيقي والمجازي، فرغم أنَّه نبَّه إلى بعض المعاني المجازيَّة إالَّ أنَّه أهمل بعض -
ن أشار إلى قوله: "و ظنَّا منه أنَّها حقيقيَّة، وهو المأخذ الذي لحظه عبد القادر المغربي في  ؛المعاني المجازيَّة األخرا  ا 

لكنه أبهم التةرقة بين المعاني الحقيقية والمجازية إبهامًا يوقع في حيرٍة ، أنَّ من المعاني ما هو حقيقي وما هو مجازي 
م ما يقرأ... ويضيف: ومن تأمَّل كالم المؤل ف وجده في تصنيةه لمعاني )أخذ( الةاعل أو  قد أقام االختالل في ،من تةهُّ

 .(1)لمتعل ق سببًا لجعل الةعل الواحد فعلين، واعتبار معناه معنيين"المةعول أو ا

                                                           

 . 06دار السالم، د.ت، ص، 6طعبد العزيز، محمد حسن، المعجم التاريخي للعربية وثائق ونماذج،  (1) 
ثراء الحاضر والمستقبل، حولية كلية الدراسات (2)  حياء الماضي وا   أبو الريش، صابرين مهدي، المعجم التاريخي ودوره في الحةاظ على الهوية وا 

 .011 ، ص10للبنات، اإلسكندرية،   اإلسالمية والعربية
 .01ص، 6612 القاهرة، المعجم اللغوي التاريخي، تصدير: إبراهيم مدكور، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، ،فيشر، أوغست (1) 
، القاهرة، مج لمغربي، عبد القادر، ا (2)   .121-1/126، 01معجم فيشر وصةه ونقده، مجلة المجمع العلمي العربي 
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دًة، ظنًا منه أنَّها معانٍ  لبعض المعاني ذات المعنى الواحد تحت معانٍ  إدراجه- دة، وهو أمر ال يكاد يسلم م متعد  نه متعد 
( ومنها ماأعجمي، مثاله:  ه :ذكره في معاني )أبَّ . وواضٌح أنَّ المعنى واحٌد (2)فالنًا: قصدهوأبَّ  .أابَّ أبَّه: قصد قصدا

، وفي الثاني متعدٍ  إلى مةعول ل غير متعدٍ  د(، لكن ه في األو   . (3)للةعل وهو )قاصا

ت لالستشهاد على المعاني، مثل: كتب التاريخ والرحال ؛ةتبايناعتماده على مصادر العربيَّة األصليَّة بمجاالتها الم -
 حق قها ونشرها المستشرقون دون غيرهم، ولقد اختلطت فيها المصادر األصلية بالمراجع الثانوي ة،التي واألدب وغيره، 

، لم يرجع و  فجمع النوعين من المصادر في زمرٍة واحدة، كأن ها متساويٌة في القيمة من حيث صلتها بالمعجم التاريخي 
 . إلى المعاجم العربيَّة إالَّ في مواضع نادرة

أبواب النحو واللغة في المعجم باالقتضاب وعدم التوسع، فجاءت أغلب أبحاثه عبارًة عن تعليقاٍت تميزت بعض  -
 موجزٍة وتصحيحاٍت لغويَّة.

 

 :خاتمةال

 وفي ختام هذا البحث أخلص إلى جملة من النتائج أجملها فيما يأتي:           

حدٍ   يحتاجها الباحث العربي والمسلم والغربي على ،مهمةتميزت الدراسات االستشراقية األلمانية بتركها آثارًا علمية -
سواء في مجال الدراسات الشرقية واإلسالمية، واللغوية منها خاصة، ورغم كل تل  الجهود إالَّ أنَّها كغيرها من المدارل 

 من في لغته.التي تك األخرا لم تسلم من االفتراءات على التراث اللغوي العربي وتشويهه والطعن فيه لهدم هويته

المدارل االستشراقية ليست في موقٍع واحٍد في تعاملها مع التراث العربي والحكم عليه، وهي ال تنطلق كلها من مواقف -
عدائيٍة للعرب والمسلمين، ولكن هذا القول ال يعني خلو تل  المدرال تمامًا من أية نوايا خةية طامعة في تشويه التراث 

 صد أو بغير قصد.العربي واإلسالمي سواء بق

لت  ،كان لرايسكه دور في تقليص تأثير الكنيسة- وحمل المستشرقين على األخذ ممَّا هو علميٌّ مستحدٌث، حيث تحوَّ
ح لبني جلدته لألحداث، حيث فت افكانت له نظرٌة مميزٌة من بعيد مراقبً  ،دراساته إلى مرجع في الدراسات القرآنية والشعر

ل االستشراق في القرن التاسع عشر إلى علٍم  نافذًة على الشرق، وبوجهٍ  ا كانوا يةهمونه من قبل، ليتحوَّ جديٍد مختلٍف عمَّ
 قائٍم على النقد التاريخي.

                                                           
 

، المعجم التاريخي  لدا المستشرق األلماني أوجست فيشر: دراسة تقويمية، نقال عن موقع: الحميد، عبد العزيز (3) 
https://www.voiceofarabic.net/ar/articles/2355. 

https://www.voiceofarabic.net/ar/articles/2355
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لم يتوقف  ابن سالم الجمحي. وطعن نولدكه الش سبقه في هذا  ،نولدكه للشعر الجاهلي بالتَّشكي  في صحته تطرق -
نَّ  ،عند الشعر الجاهلي  ةه.ذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خللوهو دستور المسلمين ا ،الكريمما طال القرآن وا 

وقد ذهب معظم  ،بأجزائه الستة (تاريخ األدب العربي  )في كتابه ة بروكلمان بالموضوعية والعمق والشمول والجد  ي تحل  -
تاريخ الشعوب ) اآلخر الموسوم: إذا اطلعنا على كتابه وعكل كتابه األدبي، فإنَّهالتخلي عن، الدارسين إلى أنَّه ال يمكن 

 سنجده مليئًا باالفتراءات والطعن في التاريخ اإلسالمي. (اإلسالمية

ل مفيشر ُيعدُّ  - ل مشرو ٍ مشروعه أشار إلى فكرة المعجم التاريخي  للغة العربي ة، فكان  ستشرقٍ أوَّ ير مكتمٍل خصَّ غ أو 
 ترجخ وهذا الجهد يستدعي من الباحثين العرب بذل الوسع في العمل المعجمي، وقد ي،اللغة العربيَّة بمعجم تاريخ

 .ية ومجمع اللغة العربية بالشارقةم الصادر عن اتحاد مجامع اللغة العرب0202البذرة األولى لهذا النو  من المعاجم في 
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 المغرب.-تثمين الموارد المحلية لتحقيق تنمية مستدامة بسيدي الطيبي
The Value of the Development of Local Resources to Reach a Sustainable 

Development in Sidi Taibi- Morocco 

 (2)أيوب الشاوش، (1)أمينة اليملي
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 لخصمال
ي الطيبي حالة نموذجية من المجاالت شبه الحضرية التي تمكنت من التحّضر بسرعة، وعرفت تعّد جماعة سيد
اقتصادية بتحّول األنشطة الفالحية، وظهور أنشطة جديدة، وارتفاع في حجم المعامالت  -تحوالت سوسيو

طى؛ لتحقيق هذا المع استوجب تثمينمّما  التجارية. إال أّن الّتدخل البشرّي ساهم في تدهور مجاالتها الطبيعية
تنمية محلّية في إطار الجهوّية الموّسعة من خالل برامج وطنّية؛ لتهيئة غابة المعمورة، والمقاربة التشاركّية مع 
الجمعيات والساكنة لتدبيرها، فتنوعت أشكال التدّخل؛ لتحقيق نموذج تنموي جديد باالستثمار العقارّي والسياحّي 

 يةمن خالل تأسيس أوراش ثقافية واجتماعية ورياض لمنتوجات والموارد الطبيعيةلتثميٍن أفضل ل، و والتسويق
، وعدد من التعاونيات لتنظيم األنشطة ذات الصلة بالعمل االجتماعي والتنموي؛ لتحقيق تنمية محلية كذلك

النخراط ؛ لمستدامة باالعتماد على مقاربة شمولية جديدة للتنمية، من خالل برامج تضامنية ومبادرات تنموية
 الفعلي في النموذج التنموي.

 

 تنموي.النموذج ال، المقاربة التشاركية ، الجهوية الموسعة، تنمية محلية ،سيدي الطيبي :المفتاحيةالكلمات 
Abstract 

The commune Sidi Taibi is considered as a typical case of suburban areas which were 

enabled to urbanize quickly. It has practiced socio-economic transformations, such as the 

transformation of agricultural activities, the emergence of new activities, and an increase in 

the amount of commercial transactions. But human intervention has contributed to the 

decline of its natural fields, which required the enhancement of these data to achieve local 

development within the framework of wider regionalism, through national forest 

preparation programs to develop Maamora, the participative approach with associations, 

and residents to manage them. So, the forms of intervention have varied to lead to a new 

model development with real estate, tourism investments and marketing to assess better 

marketing for products and natural resources, as well as through the creation of cultural, 

social, sports workshops, and a number of cooperations to organize activities related to 

social development work, in order to achieve sustainable local development  by relying on 

a new holistic approach to development through cooperative programs, and development 

initiatives to participate in a real development model  .   

Key Words: Sidi Taibi, local development, regionalism, participative approach, 

development model 
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 مقدمـــــــةال
واإلمكانات،  الموارد لتشخيص وسيلة باعتباره ،كبرى  أهمية للجماعات القروية الترابي يشكل التشخيص أصبح

تأثيرات معرفة اللاقتصادية على البيئة، و -وووقع الضغوط الديمغرافية والسوسي ،واالختالالت اإلكراهات رصدلو 
المحلية في  التنمية ولتحقيق ،تاإلكراها لتجاوزاالستراتيجيات  نهج تم ومن .السلبية لتدخالت الساكنة في المجال

 ليةمن أجل تحقيق تنمية مح ،خالل برامج ومشاريع تنموية للنهوض بالجماعات القرويةظل الجهوية الموسعة، من 
وفق رؤية مشتركة بين جميع األطراف المعنية، من  ،للموارد الرفع من نجاعة أنماط التدابيرمن خالل  ة،مستدام
 الموارد وتثمينها. المقاربة التشاركية لتدبير خالل

 بمجموعة من العوامل التي غيرت السلوك المجالي ،شهدتها جماعة سيدي الطيبي ارتبطت التحوالت المجالية التي
وجه والت .المكاسب الماديةتحقيق يهدف إلى التسويق و  ،عصري  من نمط زراعي معاشي إلى آخر ،الفالحي للجماعة

ير الجماعي تدبا بالبيئة المحلية، والقطيعة مع بعض أوجه النحو وسائل إنتاج حديثة وخيارات أكثر ضرر  كذلك 
 وهـذه. تدامةالتي ال تمت بصلة إلى التنمية المس ،مقابل آثار بيئية جانبية لهذه السلوكات المجالية ،المشترك للموارد

ثم المساهمة في تثمين  ،وتسخير إمكانات البيئة المحلية والموارد المتاح ،اإلشكالية تتطلب التكيف مع هذه التغيرات
براز مكامن  ،رية بالمجالالمؤهالت الطبيعية والبش وتشخيص موارده الترابية، من أجل الوقوف على نقط الضعف وا 

وارد والتدبير العقالني للم ،تحقيق التنمية الترابية من خالل توظيف اإلمكانيات المحليةوذلك من أجل  .القوة
 في ،ـدبير وتثمين المـوارد الترابيةفي إطار الجهوية الموسعة، مـن أجل ت مع مراعاة البعد البيئي والمجالي الطبيعية،

 ظل التحوالت االجتماعية لمجال الدراسة.
 

 مشكلة الدراسة
 

ا، بين الموارد التي تزخر بها واإلكراهات التي تتهدده ،في المفارقة التي تعيشها الجماعة تتمثل إشكالية الدراسة
في  جتماعية والبنيات التحتية، وما مدى مساهمتهامن أجل تعميم المرافق اال ،وفي معرفة المشاريع التنموية المنجزة
لمجال لك ، وكل ذوالنهوض بالمجاالت االقتصادية والتعليمية واالجتماعية ،تحسين المستوى المعيشي للساكنة
أضرت بالبيئة وبالفرشة المائية وبالمجاالت الغابوية، وغيرت من وظيفة  ،متجانسة أصبحت تركيبته االجتماعية غير

األمر الذي أصبح يستدعي  .إلى آخر يشهد اختالالت نتيجة تدخل اإلنسان ،كمجال ضاحوي فالحيالجماعة 
ومواطن ضعفه وتحديد مظاهر التحوالت المجالية، والبحث في حجم المشاريع  ،الوقوف على مكامن قوة المجال

 للتغلب على العراقيل التي يطرحها تدخل اإلنسان في المجال. ،المنجزة
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 راسةأهداف الد
 

الجهوية  في إطار أأساسي   فاعال  فيكون  ،ه الدراسة إلى إبراز دور الجماعات الترابيةذنهدف من خالل ه
ل خوّ  م6791وأن الميثاق الجماعي لسنة  بخاصة .من أجل تحقيق التوازن االجتماعي والتنمية المستدامة الموسعة،

 الحد من انتشارمن خالل  ،المستدامة بمجال الدراسة وتحديات تحقيق التنمية ،الشأن المحلي لها صالحية تدبير
إلحداث موارد عيش  ؛بالتخفيف من استنزاف الموارد عبر التدخالت العمومية وبرامج التهيئةذلك و  .السكن العشوائي
 لتحقيق اندماج فعلي لالقتصاد المحلي مع مثيله اإلقليمي والجهوي. ،أخرى للساكنة

 

 أهمية الدراسة
 

يخفي مجموعة من التناقضات  أ،ضاحوي   مجاأل   ؛موضوع الدراسة في تغير وظيفة الجماعة تتجلى أهمية
، اولتحقيق تنمية محلية التي تم إرساء قواعده ،والتحوالت، أصبحت تستدعي إجراءات عاجلة للحفاظ على الموارد

 اوتأخر   ،عثرات في اإلنجازسرعان ما عرفت ت ذه البرامجه لكن .م5002برامج ومشاريع تنموية منذ سنة  بانطالق
ا ة، واستهالك  ا للزراعة الضاحوي، نتج عنها تناقضات مجالية واضحة وتراجع  ها في التواريخ المحددةفي مواعيد تسليم
مما استوجب إعداد  .في إطار تنظيم أشبه ما يكون بالرأسمالية الزراعية ،ا للفرشة المائيةواستنزاف   ،للمجاالت الغابوية

تعبئة اإلمكانيات المحلية المتاحة، لتسريع دينامية التنمية في إطار رؤية  ترتكز على ،مقاربة جديدة التراب بنهج
 استراتيجية تنموية.

 
 مصطلحات الدراسة

 

 :والقطاع الخاص والجمعيات ،عبارة عن نشاط كافة القطاعات في المؤسسات الحكومي التنمية المستدامة 
الماضي، وفهم الواقع  من خالل تعلم التجارب من ،تحسين الواقعفهي تشكل عملية تطوير و  .واألفراد

التنمية  وتشمل .لطاقات البشرية والماديةلو  ،والتخطيط للمستقبل، عن طريق االستغالل األمثل للموارد
 االجتماعية والنفسية والتعليمية وغيرها.التنمية و  ،االجتماعية واالقتصادية والسياسية
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  :بر أهم وتعت ر.رهن إشارة مجموعة بشرية التخاذ القرا ،جموعة من الوسائل والمبادئمالمقاربة التشاركية
ركائز العمل الفعال في تنفيذ برامج عمل الجماعات الترابية، لضمان مشاركة المجتمع المدني بكل مكوناته 

مة الفعلية هقصد المسا ،إشراك الجميع في كل مراحل المشاريع التنمويةمن خالل في تدبير الشأن المحلي 
 ا لحاجيات الساكنة.في إعداد البرامج التنموية وفق  

 :داري تقوم بموجبه السلطة المركزية الجهوية الموسعة ات بالتنازل عن بعض الصالحي ،تنظيم هيكلي وا 
سياسية وال ،لفائدة الجهات لتعزيز التنمية المحلية، من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

 سييرووضع اإلستراتيجيات لت ،عبر إشراك مختلف الفاعلين المحليين في التخطيط .محليةللجماعات ال
امة ما يسمى بالحك هو وهذا النموذج في التسيير .بالتخلي عن المركزية اإلدارية ،الشأن العام المحلي

تنمية يز المن أجل إحداث التوازن التنموي واالقتصادي وتحف ،كمجموعة من القواعد والبنيات ،الترابية
 .لجهاتل المحلية
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 لمجال الدراسة المؤهلت الطبيعيةالمحور األول: 
 

 الخصائص الطبغرافية والمناخية .7
 جهة الرباط ،نفوذ عمالة القنيطرة تحت سيدي الطيبيجماعة أصبحت ، م5062بعد التقسيم الجهوي سنة 

 أوالد ،رانص أوالد موسى، أوالد الحنشة، لمغايثة، )حكوش، وهي دواوير 8يضم مجالها الترابي  .القنيطرة -سال-
 .5كلم 620بحوالي الجماعة تقدر مساحة ، و  1ولعرافجة( ازدغ طالب،

 
وشبه استواء  ،امتمثلة في شريط ساحلي وتالل منفصلة شرق   ،تتميز الجماعة الترابية سيدي الطيبي بمؤهالت طبيعية

 ،يندرج مناخ الجماعة ضمن المناطق الشبه الرطبة (Embergerومناخي )التصنيف البي ووفق .بمركز الجماعة
د منطقة رطبة متمثلة في محمية سيدي و ا، ووجمتر   97تراوح ما بين تبعمق  ،د فرشة مائيةو مما ساهم في وج

في  العناصر الهيدرولوجية والترابية والمناخية ساهمت شتىف (.رمسار)كموقع بيولوجي بيئي ضمن قائمة  ،بوغابة
من  %12 ىحوالمساحتها التي تقدر  ،د غطاء نباتي دائم ومتنوع، جعل الجماعة من أكثر المناطق الغابويةو وج

باتات ويمكن التمييز بمجال الدراسة بين الن .المساحة الكلية للجماعة )المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب(
 وس.كالبلوط الفليني واالصطناعية كاألوكاليبت ،الطبيعية
 

                                                 
 (.5069مونوغرافية الجماعة الترابية سيدي الطيبي ) (1)
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 (: توطين الجماعة الترابية سيدي الطيبي7) خريطةال

 
 المصدر: المندوبية اإلقليمية بالقنيطرة للمندوبية السامية للتخطيط )بتصرف(.

 

 قتصاديةا-الخصائص الديمغرافية والسوسيو .0
 بسبب الهجرة  7,9%نمو سكني بمعدل ،الدراسةتزايد عدد ساكنة مجال ، 5062مإحصاء  يتبين من خالل

الذي نتج  الشيء، اهكتار   700 عن تزيد مساحة علىبمركز الجماعة ، غير منظم وظهور سكن عشوائي العكسية،
أصبح عبارة عن بنايات غير خاضعة لشروط التعمير، وبدون أوراق و  ،في المشهد العمراني للجماعة اعنه تغير  
السكنية  هذه التجمعات وقد أصبحت ،الجموع أراضيبحكم أن البنية العقارية لمجالنا عبارة عن  ،الملكيةإثبات 
حالة نموذجية  جماعةال لتصبح ؛1صحة الساكنةبو  العمراني بالنسق بشكل يضر ،لتجهيزات األساسيةا إلى تفتقر

من خالل تمدد عمراني غير من نوعية السكن بمركز  من المجاالت الضاحوية التي تمكنت من التحضر بسرعة،
اقتصادية -سوسيو وتحوالت ،التجاريةوارتفاع في حجم المعامالت  ،ور أنشطة جديدةمما أدى إلى ظه ،2الجماعة

 في البنية المهنية.
 

                                                 
 .5002دراسة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالقنيطرة  (1)

 .5002تقرير مخطط تهيئة سيدي الطيبي  (2)
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 (0271-7991(: تطور نسبة نمو ساكنة سيدي الطيبي ما بين )7الجدول )

 0271 0221 7991 السنوات اإلحصائية

 ن 27227 ن 52072 ن 9896 عدد السكان

 %7,9 %12,3 معدل النمو السكني
 .5069سيدي الطيبي  جماعة المصدر: منوغرافية

 

 أشكال التدخل كرهان لتحقيق النموذج التنموي الجديدالمحور الثاني: 
بجماعة سيدي الطيبي بفعل التدخل البشري، األمر الذي استوجب تظافر الجهود  المجاالت الغابوية تتدهور

بإشراك الجمعيات  ،الجهوية الموسعة مية المحلية في إطارلتحقيق التنو  ،من أجل االرتكاز عليه ؛لتثمين هذا المعطى
 ة.ويالغابالمجاالت الرعوية والساكنة في الحفاظ على 

 
 تدخلت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر .7

ملك لل يمن االستغالل العشوائ ن للحدّ اعتمدت المديرية اإلقليمية للمياه والغابات بالقنيطرة على مقاربتي  
طين في االستغالل غير المشروع للملك الغابوي، ثم المقاربة الغابوي، أولهما المقاربة الزجرية في حق المتورّ 

 والساكنة. الرعوية الجمعياتالتشاركية مع 
 
 التشاركية المقاربة .7.7

س ع مجلتم االعتماد على مقاربة تشاركية تقوم على عقد شراكة م، م6775بعد مراجعة المقاربة الزجرية سنة 
ة وتوزيع منح المقاص ،الغابوي بعد تنظيمهم في جمعيات رعوية باشوية الجماعة، إلشراك الساكنة المحلية في التدبير

حيائها في إطار القرار الوزاري رقم ) ،من أجل حماية المجاالت الغابوية ؛عليها مارس  56بتاريخ ، (682206وا 
ا، مع التزام الجمعيات الرعوية باحترام هكتار   700تقل عن  ال ،توفير مساحات غابوية محميةبواسطة  م،5005

وقد ظهرت بوادر نجاح هذه المقاربة من  .الممنوع الرعي فيها إلنجاح برامج إعادة التشجير ،المساحات المسيجة
 650في إنتاج الفحم الخشبي إلى و ، 7م 950في نهب خشب الغابة إلى  ،خالل تراجع عدد المخالفات الغابوية

 .1اطن  
 

                                                 
(1)

 لمديرية اإلقليمية للمياه والغابات القنيطرة.  قسم اإلحصائيات با 
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 0271(: حصيلة التدخلت خلل سنة 7) رسم البيانيال

 
 (.5069المصدر: مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية القنيطرة )                                                                  

 ةمنح المقاص .7.7
، على ترشيد الوسائل وتفعيل اإلجراءات استهدفت ،تبنت المندوبية السامية للمياه والغابات مقاربة جديدة

والعمل بنظام الالمركزية  ،(5 ا )الجدولا ومجالي  ضمن برامج محددة زمني   ،أساس تشاركي مع الجمعيات الغابوية
 ،وتحمل للمسؤولية والمساءلة، وعقلنة النشاط الرعوي من خالل جمعيات رعوية ،في تدبير القطاع في إطار التعاقد

 زاري رقمفي إطار القرار الو  ،اسنوي  من منح المقاصة هذه الجمعيات وتستفيد  ،الث جمعيات بالمجاليبلغ عددها ث
الممنوع  جةباحترام المناطق المسيّ  ،(، بناء على أسس تهدف إلى التزام الجمعيات المستفيدة من الدعم682206)

 الرعي فيها.
 (: الجمعيات الرعوية بجماعة سيدي الطيبي0الجدول )

 عدد المنخرطين مقرها تاريخ تأسيسها الجمعية اسم

 المستقبل
 المنزه

 انصر أوالد

09-06-5002 
01-06-5009 
62-06-5060 

 دوار ازدغ
 دوار مغايثة

 دوار أوالد انصر

676 
662 
79 

 المصدر: مركز المحافظة وحماية الموارد الغابوية القنيطرة.
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 البرامج الوطنية لتهيئة غابة المعمورة .0
الهدف منها تعزيز األدوار الثالثية للغابة  ،تمل تهيئة غابة المعمورة مجموعة من المخططات والبرامجتش
 والرفع من إنتاج خشب ،للحفاظ على البلوط الفليني وغرس مساحات غابوية شاسعة، البيئة(و  التشغيل ،)الموارد

احترام الساكنة للمناطق  عدم إلى يرجع ،الغابوي  عملية التخليف في فشل تسجيله من وما تم. 1األوكاليبتوس
 جة.المسيّ 

 
 Sauvetage  (7971-7990)عملية  .7.0

 .والطايشا التي تدخل ضمنها غابة سيدي الطيبي ،تبنت اإلدارة الغابوية الفرنسية عملية إنقاذ غابة المعمورة
لية لم تحقق لكن هذه العم .نتيجة االستغالل المكثف وإلنقاذ شجر البلوط الفليني ،لتدارك األضرار التي لحقتها

 بسبب الوضعية المتردية التي كانت عليها الغابة. ؛النجاح المتوخى
 
 المخطط الوطني للتشجير  .0.0

 م6710 نةس قامت مديرية المياه والغابات بالتشجير منذ ،في إطار برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية
 نواع شجرية محدودة.استعمال أ، بسبب إال أنها لم تحقق األهداف المتوخاة

 
 Vidal(7997–7910 )مخطط  .2.0

 ،هذا المخطط أول عملية تهيئة عرفتها غابة المعمورة في إطار الحفاظ على شجر البلوط الفليني يعتبر
بفعل  ؛الفليني كثافة شجر البلوط ا فيتراجع   وقد تبين خالل تنفيذ هذا المخطط ،وتشجير المساحات الغابوية الفارغة

 اخية وتوالي سنوات الجفاف التي عرفها المغرب منذ بداية القرن. التغيرات المن
 

  Danois (7910-7990) مخطط   .1.0
فليني والقيام بعمليات التجديد، واستبدال البلوط ال ،يهدف هذا المخطط إلى الحفاظ على شجر البلوط الفليني

 ويتبين من خالل الجدول ،الواحدشجرة في الهكتار  600األماكن ذات كثافة أقل من في  بأصناف سريعة النمو
 التشجير.في و  المساحات الغابوية المتدهورة تخليف عملية أسفله تنفيذ المخطط في

 
 

                                                 
 .699، ص م5066اقتصادية، -المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالشمال الغربي، دراسة سوسيو (1)
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 2011)-7990 (مخطط   .9.0
متمثلة في ها، والفيا لألخطاء التي سجلت وتدارك   ،يعتبر هذا المخطط حصيلة لتقييم المخططات السابقة 

ل الذي شكّ  عالسري التزايد الديمغرافيكذلك و  ،يئية واالقتصادية واالجتماعيةاألبعاد الب عدم األخذ بعين االعتبار
فكل هذه األسباب فرضت تجنيد  ،اجتماعيةا على الموارد الغابوية، وما تبعه من تحوالت اقتصادية و ا متزايد  ضغط  

 .الغابوي  لتقوية برامج إعادة التخليف ،الوسائل المالية والبشرية
 

 (Danois)تدخلت حسب مخطط  (: حجم ال2الجدول )

 (.5001المصدر: المندوبية اإلقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للقنيطرة )
 

 (VIGENRS 2012-1992)   خططم .2.0
 ،أحصت مديرية المياه والغابات عدد المنتفعين ورؤوس القطيع، وتنظيم الساكنة ضمن تعاونيات رعوية

شراك المخالفين في تنقية الغابة من األشجار الميتة من و  ،وتحسيسهم بضرورة الحفاظ على اإلرث الغابوي،وا 
 األغصان المجروحة أو المصابة بالطفيليات.

   
 (0271 -0229نامج العشاري )البر  .1.0

 ،تخليف شجر البلوط الفلينيل ؛ لتأهيل المجال الغابوي ا شامال  أعدت المندوبية السامية للمياه والغابات مخطط  
صيانة و الترامي على حدودها، من  ة المجاالت الغابويةوحماي للملكية الغابوية، التحفيظ العقاري كذلك من أجل و 

برام عقود شراكة ذات المنفعة االقتصادية مع التعاونيات ،يةالتجهيزات والمسالك الغابو  انخفضت  هاالتي بموجب وا 
 خلق مناصب شغل موسمية في إطار التدبير التشاركي للمجاالت الرعوية. وتمّ  ،المخالفات الغابوية

 
 

 المساحة بالهكتار نوع التدخل
 89000 تخليف البلوط الفليني

 77200 األوكاليبتوس تشجير
 7500 تشجير الصنوبريات
 5000 تشجير الصمغيات
 700 تشجير األكاسيا
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 تهيئة غابة الطايشة .1.0
( السامية للمياه والغابات يةالمندوب)ة بين االتفاقية المبرم وفقتم توفير الظروف المالية واللوجيستيكية والبشرية 

ا )الجدول هكتار   665 حواليعلى مساحة تقدر بـ ،الطايشة تهيئة الفضاء الغابوي من أجل  (؛عمالة إقليم القنيطرة)و
 ،(، من خالل إنجاز مسالك للراجلين وتوفير فضاءات أسرية، ووضع لوحات التشوير الغابوي للتحسيس والتوعية2

 والتكلف بالصيانة والتنظيف. ،التتبع على حراسة المنتزه وتسهر لجنة
 

 (2017و 0229((: المبالغ المبرمجة لتهيئة غابة الطايشة ما بين 1الجدول )
 )الدرهم( المساهمة المالية الشركاء

 7.692.200100 المندوبية السامية للمياه والغابات

 2.000.000100 ا()سابق   والية جهة الغرب شراردة بني حسن

 5.200.00100 الجماعة الحضرية القنيطرة
 المصدر: مركز المحافظة وحماية الموارد الغابوية القنيطرة.

 إعادة هيكلة مركز سيدي الطيبي .2
 لتحسين سكن الفئات ذات الدخل المحدود، م؛5002 ذانطلقت أشغال مشروع محاربة السكن غير القانوني من

لمشروع وقد أنجز الشطر األول من ا ،إلى مستوى تطلعات الساكنة المحلية واالرتقاء به ،ولتطوير النسيج الحضري 
 فوق الفرشة المائية. واجدةبما فيها المنطقة الحساسة المت، اهكتار   79على حوالي 
 الهيكلة مشروع إعادة أهداف .7.2

عة، ادة بهوامش مركز الجمو يتوخى من إنجاز المشروع الحفاظ على التجمعات السكنية والحيازات الموج
كما  ،صحيوالشبكة الكهربائية والصرف ال ،وتعميم شبكة الماء الصالح للشرب ،وتأهيل البنيات التحتية األساسية

المسالك،  ومجموعة من ،ثانوية اطريق   90رئيسية و اطريق   70في  متوقعة ،يتضمن تصميم التهيئة ممرات طرقية
 ،الخدمات االجتماعية يعد أحد األهداف األساسية للتنظيم ألن الوصول إلى ؛وما يرافقها من مواقف عامة للسيارات

 ،(، وقد شمل تصميم التهيئة إنجاز إدارات عمومية وتعليمية5 خريطةا للعجز المسجل على مستوى المركز)النظر  
 ومرافق صحية وخدمات اجتماعية.
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 األطراف المشتركة في برنامج التهيئة .7.0
ألرض بصفتها صاحبة المشروع والمالكة ل ،المسؤوليات المنوطة بهاتتكلف باشوية سيدي الطيبي بالمهام و 

ممثلة للساكنة المحلية، ولها مجموعة من الصالحيات التي تخولها لها السلطة في مجال الشرطة ألنها و  ،الجماعية
عبر خلية  ركزومرافقة ساكنة الم ،بينما تكلفت مجموعة العمران بإدارة المشروع ،اإلدارية الجماعية وشرطة التعمير

في  ،وبتجهيز الشبكة الطرقية وتتبع إنارة الشوارع ،القانوني بتفويض من الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير ،مثبتة
نجاز خزان مائي شب ،حين يتكلف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتنفيذ أشغال تطهير السائل ه أرضي وا 

تشرف الوكالة الحضرية على تطابق إنجازات  (6-26الظهير رقم )ا للمادة الثالثة من وطبق   .7م 5000سعته 
 المشروع مع التصاميم، ومراقبة عمليات الهدم وتهجير الساكنة، ومراجعة األحكام المتعلقة باللوائح التنظيمية للسكن

 .1القانوني غير
 

 (: التجهيزات المقترحة في برنامج إعادة الهيكلة0) خريطةال

 
 )بتصرف( 0229ة سيدي الطيبي مخطط تهيئ المصدر:

 
 

                                                 
 .77-76، ص 5002الوزارة المنتدبة المكلفة باإلسكان والتخطيط الحضري وتخطيط البناء العشوائي في المغرب،  (1)
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 حماية الفرشة المائية .1
ا في مستوى النترات والصوديوم بشكل ارتفاع   المخبرية للمياه الجوفية لسيدي الطيبي أظهرت نتائج تحاليلنا

وذلك بسبب االستعمال المكثف لألسمدة والمبيدات التي  ؛1يتجاوز الحدود التي تفرضها منظمة الصحة العالمية
وللتقليل من هذه  .لتترسب بها مجموعة من المعادن التي تنقص من جودة المياه الل الفترة المطيرة،تتسرب خ

حت وقسم المياه بالمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي ت ،المخاطر وبتنسيق بين المندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة
ب من وتشجيعهم على جلب مياه الشر  ،اآلبارتتم توعية الساكنة بخطر االستهالك المباشر لمياه  ؛إشراف الجماعة

راقبة مباإلضافة إلى  .بشبكة المياه الصالحة للشرب الدواوير(، واستكمال تزويد جل 6 السقايات العمومية )الصورة
قراص الكلور، واعتماد أنظمة ري جديدة لتجنب أل منتظم باستخدام ،وتطهير مياهها بشكل دوري  ،مستمرة لآلبار

يرة من المياه الملوثة للفرشة المائية، وتقليل استهالك مياه اآلبار التي ال تتوافق مع القياسات تسرب كميات كب
تجنب خطر اإلصابة باألمراض المرتبطة بمياه من أجل  ؛معايير منظمة الصحة العالمية ومع ،المغربيةالموحدة 

جراء دراسات علمية لتوسيع قاعدة المعلومات  ،حول مدى تأثير المبيدات الحشرية واألسمدة ،اآلبار غير المعالجة، وا 
 في مجال يعرف كثافة سكانية مرتفعة.

 
 (: نموذج من السقايات العمومية7الصورة )

 
 )تصوير شخصي(. 0279المصدر: دوار "أوالد انصر" 

 
 
 

                                                 
(1)

 .5067تحاليل شخصية لفرشة سيدي الطيبي بمختبرات كلية العلوم جامعة ابن طفيل القنيطرة  
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 المحطة النموذجية لتحلية مياه الجماعة .9
األنشطة لبات متطو  ،الماء لتلبية احتياجات الساكنة إن التزايد السريع لساكنة الجماعة تزايدت معه الحاجة إلى

 التساقطات ربسبب تأخ ؛ا على الفرشةر سلب  الفالحية والصناعية، في ظل التقلبات المناخية التي أصبحت تأثّ 
رب المياه وكذلك لتس ،وكذلك لتشبعها بأمالح النترات غير الصالحة لالستعمال البشري  ،المطرية وعدم انتظامها

الذي دفع بالمسؤولين إلى حل جزء من هذه  الشيء ،بسبب التأخر في الربط بشبكة الصرف الصحي العادمة
دة على و الموج، من خالل إنجاز محطة لتحلية المياه التي تم تدشين موقعها بفضاء )ثانوية األنوار( ،اإلشكالية

المتخصصة في تحلية مياه  ،ن نوعهاالتي تعتبر المحطة النموذجية األولى م، (5طالب )الصورة  أوالدتراب دوار 
زالة النترات عبر تقنيات الطاقة البديلة وقد  .من خالل تزاوج بين استخدام الطاقة الشمسية والطاقة الريحية ،اآلبار وا 

ة "الجمعية المغربية لألغشية وتحليبشراكة مع و  ،تم إنجاز المحطة بشراكة بين "اليونسكو" و"جامعة ابن طفيل"
 1000، بقدرة إنتاجية تصل إلى 5م 200 حواليعلى مساحة تقدر ب، م5062إنشاء المشروع في أبريل  تمو  .المياه"
كيلووات في الساعة  2000إضافة إلى  ،اوات في الساعة من الطاقة الشمسيةجمي 20ا، ونحو من الماء يومي   لتر

لقرض ا)مالي من مؤسسات وطنية أهمها المحطة بدعم في دة و من الطاقة الريحية، وقد تم بناء وحدة المعالجة الموج
 في إطار آليات التنمية المستدامة.، وذلك (الفالحي للتضامن والتنمية

اجات لتغطية االحتيو  ،من أجل إنتاج الطاقة والمياه المعالجة ؛إنجاز هذا المشروع بجماعة سيدي الطيبي تم
الي بحكم أن المشروع يعطي اإلمكانية الستفادة حو  ،ويةستفادة الساكنة المجاورة للثانال، و (لثانوية األنوار)اليومية 
 ،وتجربة رائدة على المستوى العالمي ،ويعد هذا المشروع األول من نوعه على الصعيد اإلفريقي .شخص 5000

جيب لمتطلبات  تستلكونه يوفر حلوال   ؛به يحتذىا جعل منه نموذج   ،بعد اقتصادي واجتماعي وعلمي وتكنولوجي اوذ
 ،طورةفالتقنيات المستعملة في هذا المشروع حديثة ومت .في التنمية المحلية المستدامةته لمساهمو  ،المحلية الساكنة

لميادين المتعلقة ا شّتىلى أن المشروع سيكون منصة للبحث في إ إضافةاستخدم بعضها ألول مرة في شمال إفريقيا، 
نتاج الطاقات المتجددة.  بمعالجة المياه وا 
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 (: صور ميدانية للمشروع0الصورة )

 
 (.2020القنيطرة )الموقع الرسمي لجامعة ابن طفيل  المصدر:

 
 في التنمية المحلية دور التعاونياتالمحور الثالث: 

عدد من التعاونيات والجمعيات ذات الصلة بالعمل االجتماعي والتنموي بشكل  عرف مجال الدراسة تأسيس
والبحث عن مصادر  ،وأصبحت وسيلة ناجعة لتنظيم األنشطة ،1وتحقيق مرامي مشتركة األطراف بين كافة ،تشاركي

ا في إطار تبقى رهينة بإشراك الساكنة وتنظيمه ،التدبير المستدام للمجال إشكاليات اجتماعية عرضوي .بديلة للدخل
لتكوين لتأهيل وفتح أوراش ا ،تحقيق التنمية المحلية وتأطير الساكنة من أجل ،تعاونيات كشريك استراتيجي للجماعة

 .بهدف محاربة ظواهر اجتماعية خطيرة كالهدر المنزلي واإلدمان ؛الشباب
 
 التعاونية الرعوية  .7

ن أعضاء المكتب يتكوّ  ،امنخرط   676 تضمو  ،ها دوار )ازدغ(مقرّ  ،م5002 المستقبل سنة تأسست تعاونية
وقد تأسست في إطار برنامج المندوبية السامية  ،ارهم  د 20وتبلغ قيمة االشتراك السنوية  ،أشخاص 9المسير من 

لمجاالت افي بعدم الرعي  ؛في إطار تشاركي مع الساكنة ،إلى حماية المجاالت الغابوية ةالهادف ،للمياه والغابات
شريطة  ،التي تتقاضاها الجمعية نهاية كل سنة، و 2درهم للهكتار 2000مقدرة في  ،جة مقابل تعويضات ماليةالمسيّ 

 اهكتار   1491 بحماية الجمعية عهدتم  5060فخالل سنة  .الجمعيةفي لمنخرطين من اعدم تسجيل أية مخالفة 
إلى  الغابوية الموارد وتنمية المحافظة مركز لكنها لم تحقق الهدف المتفق عليه، مما دفع ،جةمن المساحة المسيّ 

 ،والطايشة غابة سيدي الطيبي رؤساء تقاريرى بناء عل ، ا فقطهكتار   1144 في ض عنهاالمعوّ  المساحة تحديد
                                                 

(1)
 .692، ص 5066محسن ازحيمي،  

 .5067تصريح السيد بوسلهام رئيس جمعية المستقبل الرعوية،  (2)
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 بعدم احترام المجاالت المشجرة. والتي تفيد
 ،المنخرطينعلى  لتوزيعه الماشية بأداء واجب الحراس من المنخرطين، واقتناء علف المقاصة يتم توزيع منح

  تي يتراوح عدد أفرادها ما بينوتوزيع أفران حديدية اقتصادية لفائدة األسر ال (،2بنصف قيمتها المالية )الجدول 
دة على أرض و الموج ،الجمعية أداء واجب كراء مقركذلك و  .الحطب في استعمال لالقتصاد ،أشخاص (1و  2)

شاريع منح المقاصة في م كما تستثمر التعاونية .يتم ضخه في ميزانية الجماعة ،ادرهم سنوي   7200بقيمة  الجموع
 سنة لتسويق الحليب، (دندون  زدغ)ا تعاونية بحيث تم إحداث المحلية، لساكنةلتحسين مستوى عيش ا ؛مدرة للدخل

 لتنميةل الوطنية المبادرة نم دعمب مبردات للحفاظ على جودة الحليب ومشتقاته،ومستودع للتخزين و ، م 2008
 .البشرية

 
 

 الرعوية الجمعيات منها استفادت التي المقاصة ومنح المحمية (: المساحة9الجدول )

لتعاونيات ا
 الرعوية

عدد 
 المنخرطين

 مبلغ منحة المقاصة بالدرهم مساحة المحمية بالهكتار

0270 0272 0271 0270 0272 0271 

 729.920 707.20 512.520 6776 6567 6016 797 المستقبل

 508.520 620.000 672000 877 100 220 702 انصر أوالد
 لغابوية للقنيطرة.المصدر: مركز المحافظة وتنمية الموارد ا

 

 النحل تربية تعاونيات .0
ضافي  و  اهم  ا ممصدر   اهتمامات ساكنة سيدي الطيبي أصبح نشاط تربية النحل من بين  ،دخلين التحسل اا 

التعاونيات النموذجية  أحد (؛الزمزامي انصر أوالد) الكائن مقرها بدوار ،لتربية النحل (األمين المنزه)وتعتبر تعاونية 
 ،سسي التعاونيةمؤ  لنا أحد حالميدانية صرّ فخالل زيارتنا  .ت من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشريةالتي استفاد

ا بدعم من المبادرة الوطنية عضو   65رها يسيّ ، م5007بأنه قد تم تأسيس التعاونية سنة  (بولطيف إبراهيم)السيد 
وأقمصة  ،فيتهونضاج لتصفارغة، وآلة لفرز العسل  في عشرين خلية نحل مملوءة وأخرى  ةالمتمثل، للتنمية البشرية

 ومدخنات وسكاكين وعلب بالستيكية للتخزين. ،خاصة بجني العسل
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 التقليدية الحرف جمعيات .2
 ،لمستغلي مجمع الصناعة التقليدية (؛أصالة)أهمها جمعية  ،تم إنشاء مجموعة من الجمعيات الحرفية

حقوق ولضمان ال ،األنشطة الصناعة التقليدية وتنظيمها شّتىللنهوض ب وذلك (،رانص أوالد)ها بدوار د مقرّ و الموجو 
وجمعية ، (طالب أوالد) دة بدوارو الموجلتجار الصناعة التقليدية  (األمل)جمعية ثم  .المهنية واالجتماعية للحرفيين

 بدعم من غرفة، وغيرها من الجمعيات التي تهدف (موسى أوالد)القصب المتواجد بدوار  لحرفيي (اإلخالص)
المقاوالت  وتمويل ،وتحديث طرق تسويق منتوجاتهم ،إلى تحسين ظروف اشتغال الحرفيينالصناعة التقليدية 

افة إلى باإلض هذا .حماية الحرف التقليدية من االندثار ، وكل ذلك من أجلالصغرى في مجال الصناعة التقليدية
والتكافل االجتماعي، وأخرى نسائية  ،الثقافي المجالو  ،مجموعة من الجمعيات التي تنشط في المجال الرياضي

االستفادة من أراضي الجموع، في هذا الباب تم إحداث مجموعة  الساللية فيتنشط في مجال الدفاع عن حق المرأة 
 من الجمعيات خاصة بذوي الحقوق من السالليين.
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 جتماعيةواالشكال التدخلت السياحية أ: رابعالمحور ال
مكانية إلو  ،زخر بمؤهالت سياحية متنوعةيلكونه  ؛أصبح مجال الدراسة وجهة لالستثمارات العقارية والسياحية

نتاج اإلنحو  المستثمرين معظم ، ولتوجهتفويتها في إطار المصلحة العامةإلمكانية  ،االستثمار باألراضي الساللية
 .عصري ال

 
 مشروع مهدية سيتي .7

خطط المغرب م)كمشروع سياحي يندرج ضمن  ،من أهم البرامج التنموية الكبرى  (سيتي مهدية)يعتبر مشروع 
ن الفنادق وسلسلة م ،ويشمل إنجاز مجموعة من التجهيزات والبنيات التحتية .لتهيئة المجاالت الساحلية (؛األزرق 

 ،وميةومرافق عم ،قتصاديوالسكن اال ،إلنعاش القطاع السياحي بالمنطقة، إضافة إلى مجموعة من األحياء الراقية
 الممتد من شاطئ المهدية ،ا على الساحل األطلسيا استراتيجي  فهذا المشروع يحتل موقع   .1ومراكز تجارية كبرى 

المشروع أحد البرامج التنموية الكبرى الذي بفضله سوف تعرف  ويعتبر .اجنوب   (طالب أوالد) إلى ساحل دوار ،شماال  
 ،السلبية لتقليص من األضرارمن أجل ادة، و الموج مع المحافظة على األشجار ،لطرقيةا للشبكة االمنطقة تجديد  

بوي ومجال غا ،ويغطي المشروع مجاالت من أراضي الجماعة .فها المشروع من الجانب البيئيالتي يمكن أن يخلّ 
م غابة المحمية تم تقسي بحيث ،ا، باإلضافة إلى مشروع تأهيل المحمية البيولوجية سيدي بوغابةهكتار   677بمساحة 

ستواهم وم ،ومصادر عيشهم ،ومستواهم المعيشي ،كما شملت الدراسة أيضا الحالة االجتماعية لألسر .مواقع 2إلى 
 وأنشطتهم االقتصادية. ،وحالة السكن ،الثقافي

 
 مشروع حماية وتثمين محمية سيدي بوغابة .0

يكولوجي   ابيولوجي   امحمية سيدي بوغابة موقع   تسجل للمناطق الرطبة  (رامسار)بموقع ، م6780سنة  اوا 
للحفاظ على المحمية كتراث طبيعي  ،ل المزيد من الجهودذمما أصبح يفرض ب ؛اإليكولوجية ألهميتها العلمية

من قبل  (سيدي بوغابة)ومن هنا انبثق مشروع حماية وثمين المحمية الطبيعية  .واستمرارية تداوله بين األجيال
المشروع ويهدف  .ومركز التربية البيئية وجمعيات حماية البيئة ،ية للمياه والغابات ومحاربة التصحرالمندوبية السام

، ذه المحميةهوالتدبير المعقلن للتنوع اإلحيائي والبيولوجي للحفاظ على  ،دعم اإلطار القانوني والمؤسساتي إلى
ي هذا ، وتشجيع البحث العلمي فلمخالفين ليةوفرض غرامات ما ،وتحديد نوع التجاوزات المرتكبة من طرف الزوار

 والتربية والتحسيس بأهمية الموقع. ،الوسط
 

                                                 
 .5067المديرية الجهوية لإلسكان وسياسة المدينة القنيطرة،  (1)
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 مجمع لتسويق المنتوجات الفلحية .2
 ،إلحداث مجمع لتسويق المنتوجات الفالحية والغذائية ،صادق مجلس الجهة على مشروع اتفاقية شراكة

وقنادل، ب الطيبي وجماعةجزء من تراب جماعة سيدي  القنيطرة، على-تمارة-سال-الخاصة بالتجمع الحضري الرباط
 607على مساحة تقدر بحوالي  ،مليون درهم 220وقد رصد للمشروع  .لبوقنادل (طالب أوالد) جنوب دوارتحديدا  و 

وزارة ما بين مساهمة  هتتوزع مصادر تمويل، (5050، 5067، 5068ثالث سنوات )خالل  المشروعوأنجز ا، هكتار  
درهم، ومساهمة وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات  مليون  500 حواليبـ تقدر و  ،الداخلية

مجلس الجهة مليون درهم، و  150 حواليبي وزارة الصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقممليون درهم، و  620 حواليب
 مليون درهم. 20 حواليب

ودعم القطاعات المنتجة بالجهة، في إطار انخراط  ،االقتصادية والتجارية تطوير الحركةيتوخى من المشروع 
ليص عدد وا عادة هيكلة مسلسل توزيعها، بتق ،المجالس الجماعية الترابية في التثمين األفضل للمنتوجات الفالحية

حداث مجاالت م وسيعهد  .تجمع بين اإلنتاج والتحويل والتسويق ،ندمجة مخصصة للصناعات الغذائيةالوسطاء وا 
من طرف مجلس  ،المشروع إلى شركة التنمية الجهوية التي تم إحداثها في غضون سنة بعد توقيع االتفاقية تسيير

، كذلك ردينالحين والمستو ا الستقبال تجار الجملة والفهذا المجمع قطب   وسيشكل .المعنيةالجهة والمجالس الجماعية 
الوضعية  والتدقيق في ،وتم إعداد دراسة للمواكبة االجتماعية الشاملة لكل الفئات والجماعات المعنية بهذا المشروع

نة لرباط مديا)وقد تم تثمين هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج المندمج  .المستقبلية لألسواق األسبوعية
باالعتماد على موقعها االستراتيجي إلنجاز هذا المشروع دراستنا،  من تطوير وتنمية مجال مما سيمكن، (راألنوا

 الضخم.
 
 المهرجان السنوي لفن التبوريدة .1

لغازي ا)حسب معطيات تاريخية يرجع تأسيس اللبنة األولى لمهرجان فن التبوريدة بسيدي الطيبي إلى المرحوم 
بشراكة مع جمعيات محلية للفروسية ، أبريل 62إلى  66مر تنظيمه من يستو الرئيس السابق للجماعة،  (الغراربة

من الخيالة القادمين من مختلف  950و، الخيولمن  825وسربة  10مشاركة و  .الحنشة التقليدية بملعب دوار
يد رئيس الجماعة الس ر لناعبّ ، 5067أبريل  66خالل حضورنا لحفل افتتاح المهرجان الجمعة فاألقاليم الجهوية، 

 ،على هوية الجماعة الهدف من تنظيم هذا المهرجان هو الحفاظ على فن التبوريدة الذي يعبر بأنّ  (محمد المومني)
ا للدور نظر   ؛اي  وطنو ا مما جعل موسم سيدي الطيبي لفن التبوريدة من أشهر المواسم جهوي   ؛ويربط حاضرها بماضيها

 .ةبتراثها، ويساهم في تحقيق انتعاش اقتصادي وسياحي للجماعهم الذي أصبح يلعبه في التعريف بالمنطقة و مال
اآلليات الالزمة و  ،الوسائل اللوجيستيكية والبشرية فيهاتتوفر  ،الذي جعل من سيدي الطيبي محطة إشعاع الشيء

خيم لوأخرى  ،الستقبال الخيالة والزوار، وعلى مساحات خاصة بالتجار والحرفيين والمطاعم وألعاب األطفال

http://www.mcinet.gov.ma/~mcinetgov/ar
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القوات المساعدة والدرك الملكي والهالل  بنشر ،األمنوعائالتهم، مع حرص الجماعة على ضمان  مشاركينال
 األحمر.
 

 للجماعة الصيفي المخيم .9
ويدخل  د قرب شاطئ المهدية،و الموج( سيدي بوغابة)خالل مخيم  الدراسة منيتعزز المشهد الثقافي بمجال 

حت وصاية ت جموعال راضيتابعة أل يوجد على أراضٍ و  ،تراب الجماعةضمن بنيات االستقبال السياحي على مستوى 
من المحمية  وبالقرب ،ده وسط مجال غابوي و يتميز المخيم بوج ،مجلس الباشوية الذي يستفيد من سومته الكرائية

اب ا لوزارة الشبآخر تابع   اكما تمتلك الجماعة كذلك مخيم   .ومن شاطئ سيدي بوغابة ،الطبيعية سيدي بوغابة
 ،ل رحالت الكشافةفجميع هذه الفضاءات تستقب .والذي يتم استغالله كفضاء لالستقبال السياحي وللتنشيط ،والرياضة

الشباب والمؤسسات التعليمية، التي تتماشى برامجها المسطرة مع األهداف المتوخاة من إنشاء هذه المخيمات،  ودور
 انبة الحفاظ على البيئة وعلى نظافة الغابة والشاطئ، إلى جبضرور  ،من خالل تنظيم ورشات تحسيسية للمستفيدين

  وأنشطة ثقافية ومسابقات تشجيعية. ،برامج تربوية وترفيهية
 

 

 

 ثقافية واالجتماعية والرياضيةال-المحور الخامس: األوراش السوسيو
 دار المواطن  .7

بميزانية ، و 5م 5000 حواليت بعلى مساحة قدر  م5009في إطار زيارة ملكية سنة  (دار المواطن)تم تدشين 
والخدمات المفتوحة في وجه  ،وهي مؤسسة اجتماعية متعددة االختصاصات، درهم 6.551.000قدرت بنحو 

 ،والوساطة، وتنشيط لدروس محو األمية ولرياض األطفال واإلعالم والتوجيهاالستماع  تقوم بمهام ،ساكنة الجماعة
اعة، وتكوين المنخرطين في مجال المعلوميات وتربيتهم على روح المواطنة والحضانة والدعم المدرسي لتالميذ الجم

باإلضافة إلى حصص للدعم في ميدان التربية والتكوين  ،من خالل مجموعة من األنشطة والورشات والمعارض
ح تأهلهم الحصول على شهادة النجا الراغبين في ،كذلك والتحسيس، ويستقبل المركز التالميذ المنقطعين عن الدراسة

ة التنمية االجتماعية لوزار )رين تربويين تابعين يتم تكوين المنخرطين على يد أساتذة ومؤطّ و  ،لالندماج في سوق الشغل
 يهتم المركز بالحالة االجتماعية للمنخرطين كما، 1ا بالتعاون الوطني بالقنيطرةوالملحقين إداري   (،واألسرة والتضامن

الجمعية )ومن  ،لية والنفسية، وتقديم المساعدات بتمويل من اإلنعاش الوطني القنيطرةأوضاعهم العائ وتدارس   ،كذلك
 .(المغربية للتنمية والتربية على المواطنة

 

                                                 
(1)

 .5067اإلدريسي مديرة دار المواطن لقاء مع السيدة زهور  
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 النادي النسوي  .0
ي الت ،بمبادرة ملكية من أجل إعطاء دفعة قوية للبرامج( لنادي النسوي )االتربوي -نشئ المركز السوسيوأ  

 وتحسين الظروف المعيشية لنساء ،ولتأهيل رأس المال البشري  ، لوطنية للتنمية البشري أطلقت في إطار المبادرة ا
درهم، قصد  722.200 تصل إلى بميزانية، 5م 6200 حواليالجماعة، وقد شيد المشروع على مساحة تقدر ب

 هنفسوقت وفي ال ،1واالستفادة من دروس محو األمية ،تدريب نساء وفتيات الجماعة على احتراف بعض المهن
-تحقيق االندماج السوسيو كما يهدف المركز إلى توفير أقسام للتعليم التمهيدي واالبتدائي لفائدة أطفال الجماعة،

وتمكينهن من اكتساب  والتكوين في المهن المحلية المدرة للدخل،، اقتصادي للنساء اللواتي هن في وضعية هشاشة
 بعض الحرف لتحسين ظروف عيش األسر.

  
 االجتماعي للقرب "الكرامة" المركز .2

لتحسين التواصل  ؛درهم 860.000 حواليوبميزانية قدرت ب ،أنشئ هذا المشروع على مساحة نصف هكتار
ز بحيث أصبح المرك ،للمخدرات شباب الجماعة تعاطيمكافحة و  ،ولمحاربة الهدر المدرسي ،بين شباب الجماعة

تضمن و مليون درهم،  2,7ها بمبلغ إجمالي يصل إلى ؤ ي تم اقتناالت ،قبلة لالستفادة من التأطير ومن التجهيزات
مج المبادرة إطار برا المشاريع فيوتندرج هذه  .فادة التالميذ وحافلة للنقل المدرسيإل ،وحدة مجانية لعالج األسنان

طار مقاربة إ في؛ والهدر المدرسي ،ولمحاربة الهشاشة ،لمحاربة الفقر بالعالم القروي  ؛الوطنية للتنمية البشرية
من لبلورة الرؤية الملكية في خلق فضاء للتضاكذلك و  ،تشاركية لتقوية مرافق القرب المحلية من شباب الجماعة

 ودعم التنمية البشرية بإدماج العنصر البشري في صلب األوراش الكبرى. ،االجتماعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .5001مجموعة التهيئة "العمران"  (1)
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 (: دار المواطن2الصورة )

 
 )تصوير شخصي( 5067المصدر: العمل الميداني أبريل 
 

 رياضية -مشاريع سوسيو .1
طلقت في  للبرامج التي أكدفعة قوية واستكماال   ،رياضية بالجماعة-تم تدشين مجموعة من المشاريع السوسيو

هذا الورش الكبير يروم إلى تأهيل رأس المال البشري بتطوير المهارات فإطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
ية مرافق القرب وتقو  ،ويأتي إنجاز هذه المشاريع في إطار تطوير األنشطة الرياضة ،لشباب الجماعة العقلية والبدنية

ضمان ولوج ل ؛وللشباب لمحاربة االنحراف والهدر المدرسي ،المحلية، وتطوير القدرات الرياضية والفنية لألطفال
تم تأسيس مجموعة من الجمعيات و  ،مهني رولتنظيم النوادي الرياضية في إطا، أوسع للمرافق والخدمات األساسية

 لتحسين الخدمات والوضعية االجتماعية ألصحاب النوادي. ؛الرياضية
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 الخلصات واالستنتاجات:
ا بمؤهالت طبيعية وبشرية وعقارية، وتعرف ضغط   من خالل هذه الدراسة خلصنا إلى أن الجماعة تزخر

المحلية فمن أجل تثمين الموارد  .ا في كسب رهان التنميةا إيجابي  عنصر   دّ لتي تعا على الثروة النباتية والمائية اكبير  
تقوم على مساهمة كل المتدخلين في  ،النظام اإليكولوجي وفق مقاربة تشاركية للحد من تدهور ؛تم تكثيف الجهود

اية االنتفاع، وحم لضبط ممارسة حق؛ وتشجيعهم على االنخراط في تعاونيات ،وعلى إشراك الساكنة ،الميدان
من خالل برامج تهيئة المجال  ا عزز أسس االقتصاد االجتماعي والتضامنيممّ  ،طار المقاربة التشاركيةإفي  الموارد
 يةالغابو  وتشجير المساحات ،البيئة( ،التشغيل الثالثية التي تقوم بها الغابة الطبيعية )الموارد، األدوار لتعزيز ؛الغابوي 

إلى سد العجز المتعلق بالخشب المستعمل في األنشطة الصناعية والحرفية، وتقنين االستغالل  للوصول ؛المتدهورة
 القانونية والعقوبات الزجرية. مساطر بسن الغابوي 

ساهم بشكل مباشر في تحسين ظروف  ،امندمج   اتجهيز المركز ضمن برنامج إعادة الهيكلة مشروع  أ عيد 
نامية وساهم في تحريك الدي ،ا للشغلعلى الموارد الطبيعية، ووفر فرص  والحفاظ على البيئة و  ،عيش الساكنة

والحفاظ على النظم  ،كمجال شبه حضري  ،من أجل الحفاظ على خصوصيات مجال الدراسة ؛االقتصادية المحلية
المدني  عالبيئية في إطار مستقبلي من أجل تنمية شاملة ومستدامة بتظافر جهود جميع الفاعلين والتعاونيات والمجتم

 .امةلتحقيق تنمية مستد ؛ضمن رؤية مستقبليةو الموارد وتثمينها من خالل برامج  الستنزاف ال، لوضع حدّ بشكل فعّ 
وقد كان على رأس هذه المشاريع المبادرة الوطنية للتنمية المستدامة التي تتضمن مجموعة من المشاريع التنموية 

 تثمين المنتوجات المحلية ومواجهة الهشاشةفي و  ؛وارد الطبيعيةالتي ساهمت في الحفاظ على الم ،واالجتماعية
 ،إشراك المرأة في العمليات اإلنتاجيةمع  ،وتوفير فرص الشغل ألبناء الجماعة بتحسين دخل األسر االجتماعية

دماجها في سوق الشغل، وتسويق منتوجات الفالحة التضامنية والحرف التقليدية  ،وتحسين مستواها المعرفي وا 
 وتسريع عجلة التنمية المحلية. ،ومنتوجات التعاونيات من أجل الرفع من اإلنتاج
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 خاتـمــــــة:ال
مقاربة شمولية جديدة للتنمية المجالية بالجماعة من خالل استثمار مواردها ومؤهالتها البشرية، بنهج  تمداعت  

 ومشاريع ،ومبادرات تنموية وبرامج الفالحة التضامنيةأوراش  بإنجاز ،االجتماعيةسياسة تعتمد على محاربة الفوارق 
نخراط في لال وتثمين الموارد وتحقيق تنمية محلية مستدامة اإلكراهاتوذلك لتخطي  ؛رة للدخل للفئات الهشةمدّ 

وضع كذلك بو  .وعي الساكنة المحليةبدرجة و  ،ا بمدى تدخل الفاعلينالنموذج التنموي الجديد، ليبقى تفعيلها رهين  
 والجمعيات اتدعم التعاونيالمجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية، و  شّتىستراتيجية تنموية ذات بعد شمولي لا

ار ا بعين االعتبوأخذ   ،ا على مبدأ الشراكةاعتماد   ؛لضمان استمرارية نشاطها في أفق تنمية نشاطها بالتدبير والتسويق
 ،والتطبيق السليم لمقاربة الالتمركز اإلداري لتدبير المجال للساكنة المحلية،التوفيق بين المتطلبات اآلنية والمستقبلية 

 المتدخلين. شّتىلتنمية المحلية المندمجة التي تستلزم التشارك بين اواعتماد برامج 
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 :عــــــجامر الالمصــادر و 
 ليةالمح التنمية واستراتيجيات ءواإلقصا التعمير هاجس بين الضاحية سعيد، حمو وآيت محمد أزهار 

 ،م5008 ة،المغارب للجغرافيين الوطنية الجمعية منشورات ،المحمدية البيضاء الدار ضاحية حالة: والجهوية
 .   األول الجزء ،المغرب الرباط،

 مطبعة ،الريفية األنظمة جغرافية في نماذج بالمغرب، المستديمة القروية والتنمية البيئة محمد، األسعد 
 .األول الجزء ،م6777 المغرب، ،البيضاء الدار القرويين،

 وسريعة متفردة مجاالت: بالمغرب للمدن المجاورة األرياف ،م5008 فاتح العالي وعبد المختار األكحل 
 بيست بعةمط المغاربة، للجغرافيين الوطنية الجمعية منشورات بالمحمدية، الريفي المجال حالة التحوالت،
 .  األول الجزء ،م5008 ،المغرب البيضاء، رالدا أمبريميري،

  الجماعات المحلية بالمغرب ومسألة التنمية المحلية، سلسلة الالمركزية والجماعات المحلية،  بنميرالمهدي
 .، الجزء األولم6772، المطبعة الوطنية، مراكش، المغرب
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 سورية باستخدام الجيوماتيك -دراسة تغيرات استعماالت األرض في حوض نهر العاصي 
Study on Land use Change in Orontes River Basin-Syria Using Geomatics 
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 ملخصلا

باالعتماد على تفسير  ،0202و 0202العاصي للعامين  نهر هدف البحث إلى اشتقاق خرائط استعماالت األرض لحوض
نتاج مصفوفة تغيرات استعماالت األرض للعامي   ،وتحليلها ،المرئيات الفضائية  ن. ن المذكوري  وا 

 ؛م على التوالي(02و 02)ذات قدرة التمييز المكاني  Sentineil  ونوع  LandSat 7&8استخدمت المرئيات الفضائية من نوع 
نظام المعلومات الجغرافية  اسُتخدمحيث ،  00022222بمقياس  ،0202و 0202ن إلنتاج خارطتي استعماالت األراضي للعامي  

 تغيرات استعماالت األراضي كذلك.شتقاق مصفوقة الو ، في إنتاج هذه الخرائط
 ن من الصور الفضائية ومصفوفة التغيرات في استعماالت األراضي في حوض نهر العاصي ما يلي0ان المفسرتانت الخارطتبي  و 

مال وكان معظم هذا التحول لصالح االستع ،المحاصيل واألشجار المثمرة ل بصفي  تراجع مساحة االستعمال الزراعي الممث   0أولها
افة وكان معظم هذا التحول إلى صفي الغابات خفيفة الكث ،الغابات الكثيفة ومتوسطة الكثافة تراجع صفي   ثانيها0العمراني. 

إن االستعمال فوعليه  ،واستعمال عمراني   ،سيئة له إلى مراع  وتحو   ،تراجع صف المراعي الجيدة ثالثها0 .واالستعماالت العمرانية
ي ف مهم  بينت النتائج أن إدارة استعماالت األراضي في الحوض هي أمر  0. وأخيًرافي الحوض %02العمراني قد تزايد بنسبة 
 يجابية في أراضي الحوض.وذلك للوقوف على حالة التغيرات السلبية واإل ؛اإلدارة المتكاملة للحوض

 حوض نهر العاصي، استعماالت األراضي، مصفوفة تغيرات استعماالت األراضي، الجيوماتيك. مفتاحية:الكلمات ال
 

Abstract 

 

The research aimed to develop land use maps in Orontes basin in the years 2010 and 2019 and analyze 

the current status of the land uses in the basin, then put the land use patterns changes matrix between the 

two mentioned years. Landsat 7&8 and Sentinel Satellite images (with 30 and 10 m spatial resolution 

respectively) were used for producing the two land use 2010 & 2019 maps with a scale of 1:100000. GIS 

were used to produce the land use maps as well as to derive the land use change matrix. The two 

interpreted maps of the satellite imageries and the land use changes matrix in the Orontes River Basin 

showed the following: 1.The classes of crops and fruit trees declined and most of them were transformed 

into urban, 2. The dense and mid-density forest turned into low-density forests and urban, 3. The class of 

good pastures declined and turned into bad pastures and into urban lands, and accordingly, urban classes 

have increased, especially residential urban, which increased by )28%, 4). Finally, findings revealed that 

land use management is very important in integrated land management in the Orontes River Basin as it 

can define the negative and positive changes on the basin land. 

Key Words: Orontes River Basin – Land use – Land use change matrix – Geomatics. 
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 مقدمةال

جراءات واألنشطة بأنه0 "مجموعة اإل Land use( استخدام األرض FAOواألغذية العالمية )عرفت منظمة الزراعة 
، 1)صالح ("Land coverنسان في نوع محدد من أغطية األرض )الغطاء األرضي والمدخالت التي يقوم بها اإل

 المختلفة. سطح األرض( وهو يشكل نقطة البداية الرئيسة التي تنطلق منها عملية تخطيط األرض في مظاهر 0202
يعتمد تخطيط األراضي في األحواض الهيدرولوجية الكبيرة بشكل أساسي على تحليل خصائص األرض وتغيرات 

ض المنتجة األر  استعماالتتقدم خرائط و  ،العمليات الهيدرولوجية والحيوية فيها كلالتي تحدد  استعماالت األرض
مظاهر سطح األرض في الماضي والحاضر دون الحاجة إلى إجراء من المرئيات الفضائية بيانات مفيدة لدراسة 

قليمي. المحلي واإل -وثيقة هامة للدراسات المكانية التي تعنى بالتخطيط المكاني  د  كما تع ،مسح حقلي مباشر
 الخدمية ...(. و مضافًا ألهميتها في التطبيقات األخرى المختلفة )الزراعية والبيئية 

الذي  ،تصادياالق أراضيه جراء تنامي التزايد السكاني والنمو استعمالفي  اتغيرً يشهد حوض نهر العاصي 
 اوتعرضها لالستنزاف والتلوث، حيث بات اليوم من الصعوبة المحافظة عليه موردً  ،أدى إلى تزايد الطلب على مياهه

ميته ة، باإلضافة ألهوتنميته وفق أسس التنمية المستدام ،)ثاني أكبر حوض مائي في سورية( امً مه اطبيعيً 
األراضي  مساحة من %66تروي مياهه مساحات واسعة من األراضي الزراعية )حوالي  ازراعي   ااالقتصادية حوًض 

في سهول حمص وحماه والعشارنة والغاب والروج التي تميزت بزراعاتها الكثيفة من محاصيل  الزراعية في الحوض(
شكال األحجام واأل تنوعةكما تنتشر فيه عدد من المدن والتجمعات العمرانية م ،وأشجار مثمرة ذات اإلنتاج الوفير

 وتضم أراضيه غابات ومراع ومسطحات مائية ذات أهمية كبيرة.  ،مدينتي حمص وحماه(في والتقسيمات اإلدارية )
 والتغيرات 0202و 0202يقدم البحث دراسة تحليلية مفصلة الستعماالت األرض في الحوض للعامين 

على أراضيه  طرأتلمعرفة المتغيرات التي  ؛األرض استعماالتإعداد مصفوفة تغيرات  عن طريقالتي حصلت فيها 
 ن.ن المذكوري  في العامي  

 مشكلة البحث
تتنوع استعماالت األراضي واألنشطة البشرية واالقتصادية في حوض نهر العاصي بتنوع خصائصه 

المتكاملة  تتمثل مشكلة البحث بالمعوقات التي تواجه اإلدارة ،والبشرية واالقتصاديةالطبيعية )المناخية والتضريسية( 
 ستعماالتاوالتخطيط المستقبلي لحوض نهر العاصي التي تعتمد بشكل رئيس على مراقبة التغي ر الحاصل في 

 على مجمل المشهد الجغرافي فيه.  من ثم  و  ،األرض
 

  أهداف البحث
دًا على وذلك اعتما واقع استعماالت األرض في الحوض والتغيرات التي طرأت عليه،يهدف البحث إلى دراسة 

 من خالل0 ،ةتقانات االستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافي
                                                           

ة، جامعة قسم الجغرافي –طروحة ماجستير في كلية اآلداب أصالح خليل شيرين، دراسة الغطاء األرضي الطبيعي وأثره في استخدامات األرض،  (1)
 .0202دمشق، 
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 .022222:0بمقياس  0202و 0202األرض لحوض نهر العاصي للعامين  استعماالتخرائط  اشتقاق .0
من خالل إعداد مصفوفة  0202،  0202حوض للعامين األرض لل دراسة التغيرات في صفوف استعماالت .0

 .نن المذكوري  استعماالت األراضي بين العامي   تغيرات
 
 فرضيات البحث 

 تتضمن فرضيات البحث ما يلي0
  0202ن االستعماالت األخرى في حوض نهر العاصي بين العامي   مقابلزيادة مساحة االستخدام الزراعي 

 .0202و
  0202و 0202ًا ونوعًا  بين العامين كم   إن مساحة أراضي الغابات في حوض نهر العاصي مستقرة. 
  تأثر األنظمة الزراعية والغابوية والرعوية في حوض نهر العاصي بالزيادة الحاصلة في مساحة االستخدام

 .0202و 0202بين العامين العمراني 
 

 البحث يةمنهج
حيث ائية، اإلحص -الوصفي، مع استخدام األدوات واألساليب الكمية -يعتمد البحث على المنهج التحليلي 

 لرصد ؛يالشتقاق خرائط استعماالت األراض ؛ةاستخدام تقانات االستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافيتم 
تحليل المتغيرات ثم ، 0202و 0202ن لعامي  ين االتي طرأت عليها بوالتغيرات  ،في الحوض ماالت األرضاستعواقع 

 ( منهجية العمل في البحث.0) الشكلن يبي   وتفسيرها.
 
 أدوات البحث 

   فضائية من نوع  اتمرئيLANDSAT 7&8 م 02قدرة تمييز ب 0202و 0202عامي ل. 
   فضائية من نوع ات مرئيSENTENEIL  م 02قدرة تمييز ب 0202عام. 
   فضائية من موقع  اتمرئيGOOGLE-EARTH نن المدروسي  م تتوافق مع العامي   0قدرة تمييز ب. 
 DEM  ـ بمن التابع ASTER م 02قدرة تمييز. 
  لمنطقة الدراسة. 0002222خرائط طبوغرافية 
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 البحث منهجية مخطط(: 1) الشكل

 عمل الباحثةالمصدر: 
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 طرائق البحث 

  الفضائية استخدم برنامج معالجة الصور الفضائية المرئياتلتجهيز ERDAS  حيث تم تجميع نطاقات
جراء موزاييك لمشاهدها المختلفة،  كما تم إجراء Layer stockالمرئيات ) رجاع المرئيات، وا  ينات حست(، وا 

 .لتستخدم في التفسير البصري  ؛على المرئيات الفضائية
  3استخدمD Extension  ضمن بيئةArc/GIS كما استخدم ،إلنتاج النموذج ثالثي األبعاد لمنطقة الدراسة 

ARC Hydro Extension  معExtension  3Dلتحديد حدود الحوض. 
 ( بناء على 0202و 0202تمت دراسة أنماط استعماالت األرض في حوض نهر العاصي للعامي )

العتماد على استعماالت األرض باخرائط  اشتقاقالفضائية التي تم تفسيرها بصريًا، ثم  المرئياتمعطيات 
 في راضياأل استعماالت نظامالباحثة  تاستخدم وقد .00022222 بمقياس0 ةنظام المعلومات الجغرافي

عماالت است ويمثل ،من خمسة عشر صفاً  -أكثر تفصيالً -والثاني  ،من ستة صفوفاألول  0نمستويي  
 أهداف ويحقق ،األراضي استعماالت تصنيف أنظمة معظم يشابه النظام وهذا. Land Use األراضي
كانت درجة التفصيل في صفوف استعماالت األراضي تتناسب ونوع و . المدروس الحوضيالئم و  ،البحث

 .المرئيات الفضائية المستخدمة في البحث )قدرة الميز المكاني لها(
  استخدم برنامجArc/GIS  ؛بشكل خاصخرائط استعماالت األرض و  ،الخرائط بشكل عامللتعامل مع 

خ واشتقاق مصفوفة تغيرات استعماالت األراضي، ،حساب مساحات صفوف استعماالت األرضل راج وا 
 الخرائط.

 استخدم التحليل المكاني (Intersect ضمن برنامج )GISمصفوفة تغيرات استعماالت األرض  الشتقاق ؛
 ، Buchroithnerو Nurlu  ،0222 –  3Sekelaو  1Selçuk ،2008 –  2Kesginفي الحوض )

2019 .) 
 برنامج  كما استخدمEXCEL .لمعالجة البيانات 

 
 اإلطار المكاني والزماني للبحث:  

 )حوض نهر العاصي(: الدراسةالموقع الجغرافي لمنطقة 

                                                           
)1( Selçuk R. 2008. Analyzing Land Use/Land Cover Changes Using Remote Sensing and GIS in Rize, North-

East Turkey. Sensors 2008, 8, 6188-6202.  

(2) Kesgin B. and Nurlu E. 2009. Land cover changes on the coastal zone of Candarli Bay, Turkey using remotely 

sensed data. Environ Monit Assess: 157:89–96. 
(3) Sekela T. and Buchroithner M. F., 2019. Land-Use and Land-Cover (LULC) Change Detection in Wami River 

Basin, Tanzania. Journal of Land, V: 8, Issue: 9. 

 

 



 خنساء حسين ملحم                                                                  ...دراسة تغيرات استعماالت األرض في حوض نهر العاصي
 

 

  

                                           
  2021©جمي  ال  و  م  و ة،عماد  ال    العلم / جامعة الزيتونة االردنية       

 

217 

( 00002022̏يمتد بين دائرتي عرض ) ،ايقع حوض نهر العاصي في منطقة جنوب غرب قارة آسي

( شرقًا، يشغل مساحة كبيرة من شمال بالد 02002022( و)06022022ول )ط وخطي   ،شماالً ( 02022022)و

الشام، ينبع نهر العاصي من وادي البقاع الموجود في لبنان، ليتدف ق باتجاه الشمال بين سالسل جبال لبنان الشرقية 

ة بين كل من لبنان وسورية، ليت   وج الخصب ماراً بسهلي الغاب والر  ،الغربي  من حماة جه نحو الشمالوالغربية، الممتد 

(، ليدخل بعد ذلك إلى األراضي التركي ة، متجهًا نحو الغرب 0222، 1ن كانا في الماضي مستنقعًا )عبد السالماللذي  

لى ع األسود وعفرين. يمتد   اكيلومتر. أهم روافده الرئيسة نهر  022ليصب  في البحر المتوسط، يبلغ طول النهر قرابة 

( أن أكبر امتداد للحوض يقع في سورية يليه 0لبنان وتركيا وسورية، يالحظ من الجدول ) 0هي ،أراضي ثالثة بلدان  

  %2.00في األراضي التركية و  %00.20في األراضي السورية، و %20.26تركيا ثم لبنان، حيث يشغل نسبة 

تبلغ المساحة اإلجمالية التي يحتلها الحوض في هذه (، و 0الشكل ) في جمالي مساحتهإفي األراضي اللبنانية من 

 تستثمرو يتم  استهالك أكبر قدر  لمياهه في سورية، ثم لبنان، ثم تركيا. و  ،هكتار 0060020.02البلدان حوالي 

، كما تتعرض لالستنزاف ناعي ة اء كثافة األنشطة البشرية الزراعي ة والعمرانية والصجر   ،بشكل رئيسي  ألغراض الري 

 (.0200، 2)كلخة المنتشرة فيه

 (: توزع مساحة الحوض حسب امتداده الجغرافي اإلقليمي 1جدول )ال

 النسبة المساحة بالهكتار 

 75.96 1718332.72 مساحة الحوض في سورية

 9.32 210872.53 مساحة الحوض في لبنان 

 14.72 332977.13 مساحة الحوض في تركيا

 100.00 2262182.38 مجموع مساحة الحوض

                                                           
 .0222عادل، األقاليم الجغرافية السورية، مطبعة االتحاد، دمشق،  ؛عبد السالم  (1)
( في حوض العاصي باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات AEZمحي الدين. إنتاج خرائط المناطق البيئية الزراعية ) ؛كلخة (2)

 .0200. أطروحة دكتوراه في كلية الزراعة، جامعة حلب، GIS/RSالجغرافية  
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 دودح خارطةو  لسورية الحدود اإلدارية تيخارط لمقاطعة الوصفي الجدول على باالعتماد الباحثة عملالمصدر: 

 .الحوض

 

 الخواص الطبيعية للحوض نهر العاصي:

ة ومنطقة الغاب والزواي ،هي منطقة حمص وحماه في الجنوب يةيشتمل الحوض على ثالث مناطق إقليمية أصغر 
ثرها واضح على أ ،بنيوية 0منها ،تتنوع أشكال التضاريس فيه ،داغ وعفرين في الشمال -ثم منطقة كرد ،في الوسط
تظهر في  0رسيبيةوت ،عفرين واألسود اوروافده الرئيسية نهر  ،تتمثل بشبكة وادي حوض العاصي 0ةوحتي ،قمم الجبال

بر تعتالعاصي.  نهر غور الغاب والعمق وسهل العشارنة وحوض الروج وحوض سردين وراجو على امتداد وادي
م فوق مستوى سطح البحر(، أما أعلى ارتفاعات فتكون  20أخفض نقطة في الحوض بحيرة العمق )على ارتفاع 

تترواح  ،م فوق مستوى سطح البحر( 0022 – 0022على الجوانب الغربية للحوض على سالسل جبال الساحل )
م فوق مستوى سطح البحر(، وسفوح  222 – 622داغ ) -بين أخفض نقطة وأعلى نقطة في جبل كرد االرتفاعات 

 م فوق مستوى سطح البحر(. 622 – 022جبل الزاوية )
راء ضحيث تظهر فيه الصخور الخ ،يتميز التكوين الجيولوجي للحوض بتنوع صخوره واختالف أعمارها

والصخور الجوراسية والكريتاسية التي يغلب على تركيبها الحجر الكلسي والدولوميتي في األجزاء الشمالية والغربية، 
 اتتخلله ،ري وتتألف من حجر كلسي ورملي وكلسي غضا ،بينما هوامشه الجنوبية الشرقية فتعود للباليوجين والنيوجين

هلية والنهرية، كما تظهر فيه بقاع مغطاة بالصخور البازلتية توضعات لحقية ونقضية رسوبية في األودية الس
 وعند أقدام الكتل الجبلية، في حين أن النيوجين يتركز على هوامش وادي عفرين. ،االندفاعية الرباعية في الغرب منه

وعلى األخص النموذج  ،(شرق البحر المتوسط)بشكل عام المناخ المتوسطي  الحوض مناخيسود 
رقية وشبه الجاف في أجزائه الش ،قليم شبه الرطب إلى حد ماويدخل ضمن نظام اإل ،الهضبي –جبليالمتوسطي ال

نهر العاصي الذي يتغذى من مياه السيول واألمطار ومن المياه الجوفية لوهو غني بموارد المياه السطحية  ،الجنوبية
 ،حاملة للمياهالطبقات الصخرية الكلسية الفي زنة ( المخوغيرها عيون شيزر...و بو قبيس، والبارد، أالينابيع والعيون )

قتصادي اال –عمار والنشاط السكاني وموطن لإل عل منه مستقر  مما جُ  ،خاصة في منطقة هضبة حماه حتى الغاببو 
  مشروع ري حمص والغاب والعمق.مثل  ،همة في سوريةموقامت فيه مشاريع  ،منذ القدم

قة حمص ومعظم أجزاء منط ه،)التربة البنية والحمراء الداكنة( في جنوبتنتمي تربته إلى ترب الكرموزول 
لى مجموعة الترب البنية الصفراء في أجزا ،وحماه لغدقية ثم مجموعة التربة ا ،الشرقية )في منطقة السلمية( ئهوا 

وبشكل  ،ة وتاللهايوترب البحر المتوسط الحمراء في المرتفعات الشمال ،المستنقعية في الغاب والروج وسردين والعمق
 .1مما انعكس ذلك على تنوع الزراعات فيه ،ةتنوعالمالحوض غني بأنواع الترب  فإن عام

يرها الجبلية الصنوبريات والبلوط والزعرور واآلس والقطلب.. وغ ائهحيث تنتشر في أجز  ة،يته فمتنوعنأما ب
 ،نسانومنه ما يستعمل غذاء لإل ،ما يصلح للرعيمنه  ،تنوعاً من األنواع، أما الغطاء العشبي فأوسع انتشارًا وأكثر 

 الطبية. العطرية و ومنه ما يدخل في عداد النباتات واألعشاب 
                                                           

 .000 -000بتصرف من ص 0222عادل، األقاليم الجغرافية السورية، مطبعة االتحاد، دمشق،  ؛عبد السالم (1)
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وفر تفي  تكمنأهمية الحوض الطبيعية ن إى كل ما سبق من خواص طبيعية للحوض يمكن القول بناء عل
لتحوالت  االقتصادية او في التغيرات  كانت سبباً  شتى،انعكس على شكل أنشطة بشرية  الذيمقومات االستقرار البشري 

ض إذ يعادل نصيب حو  مهم ا، امائي   اً مورد فيعد  ألهميته  مضافاً  عبر الزمن. طرأت عليهواالجتماعية التي  –
1من مجموع مياه القطر العربي السوري  %00.6العاصي من الثروة المائية السورية ما يقارب 

 . 

 ي في سورية والدول المجاورةصموقع حوض نهر العا (:2الشكل )

 
 عمل الباحثة باالعتماد على خارطتي حدود التقسيمات اإلدارية لسورية وخارطة حدود الحوضالمصدر: 

 

  

 

 

 الدراسات السابقة: 

                                                           
 .000ص السابق،  (1)
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  1درسBrahmabhatt  ( 2888وآخرون) ( في استخدام األرض 0222إلى  0222التغيرات الزمنية )
( في منطقة خيدا MRBCباستخدام بيانات األقمار الصناعية متعددة األزمنة في منطقة قناة ماهي يمين بانك )

 األراضي الزراعية.  مقابلبوالية غوجارات. بينت النتائج ازدياد مساحة المناطق العمرانية 
 ن من نوع ن فضائيتي  صورتي  ( 2882وآخرون ) 2صنف رقيةLANDSAT  إلنتاج  0220و 0222عامي

وقد استطاعوا تحديد التعديات على األراضي الزراعية في  ،رطتي استعماالت األرض في غوطة دمشقاخ
 الغوطة، وقد استخدمت طريقة التفسير البصري لتفسير المرئيتين الفضائيتين. 

 بدراستها استعماالت األراضي الراهنة في حوض نهر العاصي  للمنطقة الواقعة بين ( 2882) 3حددت خاير
ى مت األراضي لتحديد مدي  كما قُ  محافظتي حماه وحمص، وصنفت األراضي وفق مستويين من التصنيف.

ت وتوصلت إلى أن نظام استعماال ،كثر جدوى األوامكانية تغير نظم االستعماالت  ،مالئمة التربة لكل استعمال
 .ة المدروسةفي المنطق يحقق الغاية المرجوة في عدد من المواقع م نوع التربة، والئيال األراضي المتبع حاليًا ال

 وطريقة  ،طريقة التصنيف المراقب 0وهما ،الفضائية المرئياتطريقتين لتفسير ب (2811ويزبك ) 4قارن ياغي
ر البصري وقد بينت الدراسة أن طريقة التفسي ،لدراسة استعماالت األرض في محمية أبو قبيس ؛التفسير البصري 

،أ  وتستطيع تصنيف المرئية الفضائية إلى عدد صفوف أكبر. دق 
  المرئيات الفضائية  (2818وآخرون ) 5بغداديصنفLANDSAT  بواقع كل  0202 – 0222في الفترة

المتوافقة مع تواريخ المرئيات الفضائية في ناحية دوما، وقد  خمس سنوات إلنتاج خرائط استعماالت األرض
 استخدمت طريقة التفسير البصري إلنتاح الخرائط المذكورة.

  6درسShukla  تغيرات استعماالت األرض في حوض نهر بيهما األعلى باستخدام بيانات ( 2812)وآخرون
بفترات زمنية متباعدة. حيث تم تصنيف جميع صور األقمار الصناعية  IRSو Landsatالقمر الصناعي  

في خمس فئات. بينت النتائج أن األراضي العمرانية والمسطحات المائية واألراضي الزراعية آخذة في االزدياد 
 في الحوض على حساب تناقص الغابات واألراضي البور.

                                                           
(1) Brahmabhatt V. S. , Dalwadi G. B. , Chhabra S. B. , Ray S. S. , Dadhwal V. K., 2000. Land Use/Land Cover 

Change Mapping In Mahi Canal Command Area, Gujarat, Using Multi-temporal Satellite Data. Journal of the 

Indian Society of Remote Sensing. 28:221.  

. تطبيق االستشعار عن بعد لتقييم وضع غوطتي دمشق. مجلة الهيئة العامة لالستشعار عن 0220أحمد، ضبيط حسين،  ؛محمد، ياغي ؛رقية( 2)
 . 00-2ص  – 06بعد، العدد 

ي، وض العاصخاير، همسة ، استخدام تقانات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافي في دراسة االستعمال الراهن لألراضي في ح  (3)
 .0222رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الزراعة، جامعة دمشق، 

. دراسة الغطاء األرضي / استعماالت األراضي في محمية أبو قبيس باستخدام التصنيف المراقب 0200عائشة،  ؛أحمد، يزبك ؛ياغي  (00)
 .220باإلقرار رقم  2/0/0200والتفسير البصري. قبل للنشر في مجلة الهيئة العامة لالستشعار عن بعد بتاريخ 

. قبل للنشر في GISو RSيرات استعماالت األراضي في ناحية دوما باستخدام . مراقبة تغ0202إيناس، ؛أحمد، أحمد ؛فتحي، ياغي ؛بغدادي  (00)
 .0026باإلقرار رقم  02/00/0202مجلة العلوم الزراعية بجامعة دمشق بتاريخ 

(6)  Shukla, S., Khire, M. V., and Gedam, S. S., 2014. Monitoring Land Use/Land Cover Changes in a River 
Basin due to Urbanization using Remote Sensing and GIS Approach. ISPRS - International Archives of the 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-8, pp.949-953.  
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  1 درسDesalegn ( 2812وآخرون)  األرض في المرتفعات الوسطى إلثيوبيا باستخدام تغيرات استعماالت
. وقد بينت النتائج ازدياد مساحة األراضي الزراعية 0200و 0220سلسلة زمنية من الصور الفضائية في الفترة 

 ومزارع األوكالبتوس والتجمعات السكنية زيادة كبيرة، في حين انخفض غطاء األراضي العشبي بشكل كبير.
 المرئياتباستخدام  ،األرض لمنخفض الروج في سورية الستعمالنتاج خرائط إبا (2811) 2صالح قامت 

. بينت النتائج أن تأثير اإلنسان كان 0002222رطتي استعماالت األراضي اوأنتجت خ ،الفضائية عالية الدقة
على  رزراعية، وقد انعكس هذا التغي م(، بعد تجفيف المستنقع وتحويله إلى أراض  0200واضحًا بعد عام )

 كامل وظائف الحوض المختلفة.
 لحوضة العراد )حوض بردى(،  0002222 استعماالت األرض بمقياسخرائط بإعداد  (2811) 3ملحم قامت

مكن أن يهذا و  ،تميل نحو التغير إلى االستخدام العمراني ،شهد تغيرات كبيرةيوقد أظهرت النتائج أن الحوض 
 الهام في المستقبل.يؤدي إلى فقدان هذا المورد الطبيعي 

  4قامKoneti ( 2810وآخرون)  0220بدراسة تغيرات استعماالت األرض في حوض غودافاري في الفترة – 
وقد أظهرت الدراسة تغيرات معنوية في استعماالت األراضي وهذا أثر بشكل واضح على استعماالت  0200

 المياه في الحوض.
  5درسSalghuna ( 2810وزمالؤه)   تغيرات استعماالت األراضي / الغطاء األرضي في محمية  كاندايالي

 .ةالفضائية ونظام المعلومات الجغرافي المرئياتباستخدام  0202وحتى عام  0222في الهند من عام 
  6 درسSaha ( 2812وآخرون)  األرض في حوض نهر بنسلوي، شرق  واستعمالالعالقة بين التضاريس

 المرئياتت ن من بياناياألرض المشتقت استعمالالهند. وقد بينت النتائج أن خريطة أنماط التضاريس وخريطة 
دارة األ  حواض المائية.الفضائية مفيدة جدًا في التخطيط الزراعي وا 

                                                           
(1) Desalegn T., Cruz F., Kindu M., Turin M.B., and   Gonzalo J, 2014. Land-use/land-cover (LULC) change 
and socioeconomic conditions of local community in the central highlands of Ethiopia. International Journal of 
Sustainable Development & World Ecology. Volume 21, Issue 5   

ية، جامعة قسم الجغراف –شيرين، دراسة الغطاء األرضي الطبيعي وأثره في استخدامات األرض، اطروحة ماجستير في كلية اآلداب  ؛صالح خليل (2)
 . 0202دمشق، 

 .  0202، 020، العدد األول ، ص  00خنساء، استخدامات األرض في حوضة العراد )حوض بردى(، مجلة جامعة دمشق، المجلد  ؛ملحم  (3)
 

(4) Koneti S., Sunkara S. L. and Roy P. S., 2018. Hydrological Modeling with Respect to Impact of Land-Use and 

Land-Cover Change on the Runoff Dynamics in Godavari River Basin Using the HEC-HMS Model. International 

journal of geo-information.  

(5) Salghuna N.N., Rama C. P. P., Asha K. J., 2018. Assessing the impact of land use and land cover changes on 

the remnant patches of Kondapalli reserve forest of the Eastern Ghats, Andhra Pradesh, India. The Egyptian 

Journal of Remote Sensing and Space Sciences 21: 419–429.  

(6) Saha S., Paul G. C., Hembram T. K., 2019. Classification of terrain based on geo-environmental parameters and 

their relationship with land use/land cover in Bansloi River basin, Eastern India: RS-GIS approach.  Springer 

Science and Business Media LLC  in Applied Geomatics.  



  2021(،3) إلصدار(، ا2)المجلد ، مجلــة جامعة الزيتونة االردنية للدراســــات اإلنســانيّة واالجتمـــاعيّة
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 1 درسTwisa وBuchroithner  (2812) نهر وامي في تنزانيا في في حوض  تغيرات استعماالت األرض
أن معظم الغطاء  ضوبينت مصفوفة تغيرات استعماالت األر  ،0206 – 0200 – 0226 – 0222الفترة 

 زراعية. النباتي الطبيعي في الحوض قد تحول إلى أراض  
ي كما ف ،كونه يدرس استعماالت األرض في حوض مائي في السابقة الدراسات مع المقدم البحث تشابه

الفضائية  المرئيات استخدامالمستخدمة من  األدواتفي العالم، كما تشابه أيضًا في  منتوعةاألحواض المائية ألنهار 
لبصري للمرئيات التفسير ا طريقة تشابه مع بعض الدراسات السابقة باستخدام ، وكذلك فقدالجغرافية المعلومات ونظم

وتفرد في أنه قدم دراسة مقارنة الستعماالت األراضي لكامل  ،الفضائية في اشتقاق خرائط استعماالت األراضي
 .0202 – 0202في الفترة  نهر العاصي حوض
 
 

 ي:اصخرائط تغير استعماالت األراضي في حوض نهر الع اشتقاق 
األرض على تفاعل بنيوي وسلوكي مرتبط باالحتياجات والعالقات تعتمد دراسة التغيرات في استعماالت 

(، ويعطي البيولوجيون أهمية خاصة 0220وآخرون،  2Verburgاالجتماعية واالقتصادية في المكان الذي نحيا به )
 استعمالهاه ؤثر على نوعية الميايكما  .لما لها دور في التأثير على التنوع الحيوي البري والمائي في األحواض المائية

لألغراض المختلفة، فعلى سبيل المثال يمكن أن يؤدي تغير أنماط استعماالت األراضي من زيادة الجريان السطحي 
وزيادة االنجراف المائي للتربة من ناحية أخرى. وعليه فإن دراستها  ،للمياه مقلاًل من فرص التغذية الجوفية من جهة

يعية ولفهم العالقة بين األنشطة البشرية والظواهر الطب ،حجر األساس في التخطيط إلدارة األحواض الهيدرولوجية د  يع
تتطلب دراسة هذه التغيرات استخدام و  .ضروريًا لإلدارة المتكاملة لها واتخاذ القرارات السليمة لتخطيطها د  الذي يع

وقد أجريت دراسات عديدة في العالم ألحواض  .،انية عبر الزمن كميالتحليل التغيرات المك ؛تقنية االستشعار عن بعد
انات واستخدام بي ،معظمها اعتمدت على تقنية االستشعار عن بعد شتى،هيدرولوجية مختلفة باستخدام طرق 

لما لها   LANDSAT  8&7لتابع الصنعي األمريكياألجيال المختلفة لة، أكثرها شيوعًا بيانات تنوعاستشعارية م
تاحتها بشكل مجاني على مواقع مختلفة على الشابكة ) ،من تغطية زمانية ومكانية واسعة ، Bauer و 3Ozesmiوا 

 ،ضائيةوغير المراقب للمرئيات الف ،التصنيف المراقب 0منها ،ة لدراسة التغيراتتباين(. كما استخدمت طرق م0220
وكذلك طريقة  ،والتصنيفات الهجينة ،FUZZYوطريقة ،   Principle Component Analysis (PCA)وطريقة 

األرض  بطريقة التفسير البصري في حوض  استعمالتصنيف تم  (.0222وآخرون،  4Zhangالتفسير البصري )

                                                           
(1) Twisa S., and Buchroithner M. F., 2019. Land-Use and Land-Cover (LULC) Change Detection in Wami River 

Basin, Tanzania. Journal of Land, V: 8, Issue: 9.  

(2) Verburg, P.H., van Eck, J.R., de Hijs, T.C., Dijst, M.J., Schot, P., 2004. Determination of land use change 

patterns in the Netherlands. Environ. Plan. B: Plan. Des. 31, 125–150. 

 
)3( Ozesmi, S.L., Bauer, M.E., 2002. Satellite remote sensing of wetlands. Wetlands Ecol. Manage. 10, 381–402.  

)4( Zhang, S., Zhang, S., Zhang, J., 2000. A study on wetland classification model of remote sensing in the 

Sangjiang plain. China. Geog. Sci. 10, 68–73. 
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من أجل معرفة تغيرات استعماالت األرض  ؛0202و 0202للعامين نهر العاصي على المستويين األول والثاني 
 الحاصلة فيه.

 العاصي: نهر في حوض Land Useصفوف استعماالت األرض  2-1
 0202الفضائية لعامي  المرئياتالعاصي المنتجة من نهر بينت خرائط استعماالت األرض لحوض 

مسطحات ، مراعي، غابات، أراض زراعيةهي على التوالي0  ،صفوف ةستوجود  المستوى األولعلى  0202و
تصنيف المشهد الجغرافي لحوض نهر العاصي في األراضي السورية على . إن تكشفات صخرية، عمران، مائية

( لعام %22.00المستوى األول غلبت على صفوفه االستعماالت واألنشطة البشرية )الزراعية والعمرانية( بنسبة )
المسطحات  المراعي، مقارنة بصفوف الغطاء األرضي الطبيعي )الغابات، ،0202( لعام %22.06و) 0202
وهذا يعني أن  ،0202لعام  %02.20و 0202لعام   %02.00ة، التكشفات الصخرية( الذي شغل نسبة المائي

نما  ،ن ليست لصالح الغطاء األرضي الطبيعين المذكوري  صفوف االستخدام على هذا المستوى للحوض للعامي   وا 
 .لصالح األنشطة البشرية

 11) هاسنف لفترةل المستوى الثانيبينما بلغت صفوف استعماالت األرض لحوض نهر العاصي على 
 ب( موزعة كاآلتي0 - 6آ( و) - 6( والشكلين )2و 6كما هو مبين في الجدولين ) صف(

 االستعماالت الزراعية:
احة على ذلك المس دل   ،يشغل النشاط الزراعي المركز األول بين األنشطة البشرية في حوض نهر العاصي

جمالي إمن  0202لعام  %60.00و 0202لعام  %66.00ما نسبته  ،الكبيرة التي يشغلها هذا النشاط في الحوض
التقسيمات المناخية الزراعية في  وفقحيث يدخل الحوض في معظمه  ،مساحة االستعماالت األخرى في الحوض

نوية عن )التي تزيد فيها متوسط الهطوالت الس ستقرار الثالثةوأقله في منطقة اال ،مناطق االستقرار األولى والثانية
وجميعها تنجح فيها الزراعات البعلية، أما المناطق الهامشية )المنطقة الشرقية من الحوض( محدودة  ،ملم( 002

التي  (ملم 002و  022)التي تتراوح فيها متوسط الهطوالت السنوية بين  فتتبع منطقة االستقرار الرابعة ،المساحة
. الحوض المروية في الشريط الغربي من بينما تتركز زراعة األشجار المثمرة والخضار ،للرعي وزراعة الشعيرتصلح 

 0الفضائية المفسرة للعامين المذكورين كما يلي المرئيةشغال األرض من إنسبة فق يمكن ترتيب أنواع الزراعات 
 
تشغل هذه الزراعة المساحة األكبر من بين المجموعات الزراعية  زراعات مختلطة )محاصيل + أشجار مثمرة(: .1

تنتشر في المناطق الهضبية والسهلية من الحوض في األجزاء الشرقية والجنوبية منه، تمثل و في الحوض، 
 . %02.20إلى  0202تناقصت في عام  0202لعام  %02.02 ما نسبتهالزراعة المختلطة 

جزاء الغربية في سهول الروج  والغاب وفي األجزاء الشرقية مختلطة مع تزرع المحاصيل في األ المحاصيل: .0
 0202لعام  %00.02بلغت نسبتها  إذ ،واألطراف الهامشية لهضبة حلب ،األشجار المثمرة من الحوض

أهم المحاصيل  جمالي مساحة االستعماالت األخرى في الحوض.إمن  0202عام  %00.20لتتراجع إلى 
المحاصيل  ،الحبوب والشعير في سهول السلمية والسعون وأراضي جنوب شرق الزاوية والمروية 0المزروعة البعلية

 الروج ...( وبعض –الصناعية المروية كالقطن والشوندر باالعتماد على مشاريع الري في الحوض )الغاب 
 الخضار.
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   Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (2), Issue (3),2021 
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والكرز والخوخ والرمان وتضم أشجار الزيتون والفستق والتين واللوز والكرمة والتفاح  األشجار مثمرة: .0
ن اشتدت  ،وتزدهر هذه األصناف في مرتفعات وجبال الحوض وتالله وسفوحها المناسبة ،لخ.إوالحمضيات.. وا 

ون ا وأقدمها استيطانًا في الحوض شجرة الزيتاالنحدارات بنيت لها المدرجات، أهم هذه األشجار وأوسعها انتشارً 
 ،الزواية ثم جبل ،والمرتفعات بين حارم وجسر الشغور ه،وسفوح ئهوأنحاداغ  –جبل الكرد التي تغطي معظم 
  %02.02التي تراجعت إلى  0202لعام  %02.00وتمثل مساحة األشجار المثمرة ما نسبته  ،وجنوب مصياف

والظروف األمنية )الحرب على سورية  ،بسبب التوسع العمراني العشوائي على األراضي الزراعية 0202عام 
  ه.ومدن الحوضتأثرت بها أراضي ( التي 0200

 الغابات والحراج: 
جمالي مساحة إمن  %02ما يعادل حوالي بلغت نسبة انتشار الغابات الطبيعية والحراج في منطقة الدراسة 

ة وتحول جزء منها إلى أراض زراعي ،تعرضت للتدهور بسبب القطع والتعدي من أجل التدفئة والطبخو الحوض، 
تتميز هذه الغابات بتحملها للبرد شتاًء والجفاف صيفًا، وأهم أنواعها السنديان العادي والزرود والبلوط  وعمرانية،

بالنسبة للغابة الطبيعية، أما التحريج الصنعي يتمثل بالغابات الصنوبرية التي زرعتها وزارة الزراعة بهدف صيانة 
عيش في األراضي الفقيرة والصخرية، ويوجد إمكانية التربة وحمايتها من االنجراف، وبعض الشجيرات األخرى ت

كثافة  فقو تم تصنيف الغابات إذا توفرت الظروف المالئمة النتشارها.  وزيادة مساحتها مستقبالً  اللمحافظة عليه
 الخاصة لبناءوا اللون  خاصيتي على باالعتماد الفضائية المرئياتتغطيتها في وحدة المساحة بناء على تفسير 

 كما يلي0 ،المستخدمة الفضائية بالمرئيات
تنتشر الغابات الكثيفة على طول األطراف الغربية للحوض على السفوح الشرقية للجبال  الغابات الكثيفة: .0

تشار بلغت نسبة انو  ،وبمساحات أقل في الجزء الجنوبي الغربي منه في محافظة ريف دمشق ،الساحلية
 .0202عام  %0.02تراجع إلى  لت 0202عام  %0.02الغابات الكثيفة 

عام  %6.20متناقصة إلى   0202عام  %6.22شغلت هذه الغابات ما نسبته  الغابات متوسطة الكثافة: .0
تنتشر في األجزاء الشمالية الشرقية من الحوض وفي هضبة مصياف وفي األجزاء الجنوبية و  ،0202

 الغربية منه أيضًا.
 0202و 0202عامي  %0.02و  %0.00تمثل الغابات خفيفة الكثافة ما نسبته  الغابات خفيفة الكثافة: .0

 تنتشر في األجزاء الشمالية والوسطى الشرقية من الحوض. و  ،على التوالي
زادت مساحة انتشار الغابات المختلطة مع األشجار المثمرة مما الغابات المختلطة مع األشجار المثمرة:  .0

وهي عبارة عن تجمعات أو جزر شجرية  ،0202عام  %0.02نسبته  إلى ما 0202عام  %0.00نسبته 
 تنتشر في األجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من الحوض. ،متفرقة مختلطة

 المراعي: 
 إذ ،صف المراعي ثالث صف من حيث المساحة في حوض نهر العاصي في الجمهورية العربية السورية د  يع

 تتميز المراعي والمروج في الحوضو ، 0202عام %2.22ليتراجع إلى  0202عام  %02.20بلغت نسبة انتشاره 
رة األزمة في الزراعة خالل فت تراجع مساحتها إما بسبب تدهورها أو استثمارهاسعد  و  ،بمحدودية مساحتها وتركزها

تتركز بشكل رئيسي في األجزاء الجنوبية الغربية والشرقية من الحوض، وتشكل المراعي الطبيعية  أماكن ، و في البالد
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ير تم تميز نوعين من المراعي لدى تفس ، وقدخاصة في فصل الربيعب ،لرعي األغنام ؛يقصدها الرعاة من المنطقة
 0اآلتيالفضائية على النحو  المرئيات
لتتراجع إلى  0202من مساحة الحوض عام  %0.20تمثل المراعي الجيدة ما نسبته  المراعي الجيدة: .0

 .0202عام  0.20%
لتتزايد إلى  0202من مساحة الحوض عام  %6.00تمثل المراعي السيئة ما نسبته  المراعي السيئة: .0

 . 0202عام 2.00%
 المسطحات المائية:

 تمثلت المسطحات المائية في الحوض بــ0
 األنهار   .0
 البحيرات  .0
 السدود  .0

تعاني المسطحات المائية في الحوض بشكل عام من وهذه الصفوف لم يطرأ عليها أي تغير في مساحتها، و 
كانت لألرض ف إشغالهاالصناعي والزراعي. أما نسبة  وفضالت الصرفظاهرة التلوث بنواتج الصرف الصحي 

 من إجمالي مساحة الحوض. 0202و 0202عامي  2.00%
 

 االستعماالت العمرانية:
ع لتوز   ؛ب( - 6آ و - 6الفضائية في الشكلين ) المرئياتبينت خريطة استعماالت األراضي المفسرة عن 

مدى ارتباط اإلنسان في استقراره بالعامل الطبيعي التضريسي، حيث بفي الحوض  هاوانتشار التجمعات العمرانية 
ة كما أن هناك زيادة في مساح ،السكانية ومشاريع االستثماروجدت التجمعات ف ،سمحت التضاريس باالستقرار

جمالي مساحة إمن  0202عام  %0.00أصبحت   0202عام  %0.02فبعد أن كانت نسبة العمران  ،العمران
ية لعام الفضائ على المرئيةلحوض لعلى ذلك زيادة عدد المضلعات التي تمثل التجمعات العمرانية  الحوض، دل  

( التي صنفت هذه 0(  والشكل )0.  الجدول )0202عام  للمرئيةمضلعًا  0226مضلعًا إلى  0000من   0202
 0اآلتيالتجمعات على النحو 

ن إجمالي م على التوالي  0202و 0202عامي  %0.22، %0.22تمثل ما نسبته  التجمعات العمرانية: .0
 مساحة الحوض.

على  0202و 0202عامي  %2.00 %2.00تمثل ما نسبته  استعماالت عمرانية خاصة: مطارات +  .0
 التوالي من إجمالي مساحة الحوض.

فاق الـــ الذي ، ( تزايد عدد التجمعات العمرانية في كل من المحافظات إدلب وحماة وحمص0الجدول )بين ي
محافظة ريف أن إلى ( 0يشير الجدول )و . %06بينما في محافظتي حلب وريف دمشق لم يتجاوز الـــ  ،02%

بالرغم من أن عدد صف التجمعات  ،%022بنسبة  فيه دمشق قد تضاعفت مساحة صف التجمعات العمرانية
 ،وليس نشوء تجمعات جديدة ،وهذا يشير إلى توسع التجمعات العمرانية الموجودة،  %06إال بنسبة  دالعمرانية لم يزد
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،  %00تليها حلب بنسبة زيادة تقارب ،  %06ا يقارب بينما زادت مساحة التجمعات العمرانية في إدلب بنسبة م
 (.0الشكل ) .%00حمص وحماة فقد كانت الزيادة في المساحة ما يقارب  اأما محافظت

 
 
 
في  2812و 2818(: عدد مضلعات صف التجمعات العمرانية في حوض نهر العاصي في عامي 2جدول )ال

 المحافظات
% 

 التغير
التغير في 

 العدد
المضلعات عدد 
 2812لعام 

مضلعات  العدد 
 2818لعام 

 المحافظة

 حلب 245 279 34 12.2
 إدلب 338 534 196 36.7
 حماة 459 659 200 30.3
 حمص 382 589 207 35.1
 ريف دمشق 21 25 4 16.0
 العدد الكلي في الحوض 1445 2086 641 30.7

 
 المشتقة من المرئيات الفضائية 0202و 0202لعامي  األرض استعماالت رطتيالخ الوصفي الجدولالمصدر: 

 
 
 
 في 2812و 2818(: مساحة صف التجمعات العمرانية في حوض نهر العاصي في عامي 0جدول )ال

 المحافظات بالهكتار
 
 %التغير

التغير في 
 المساحة

المساحة لعام 
 بالهكتار 2812

المساحة لعام 
 المحافظة بالهكتار 2818

 حلب 2995.72 4019.57 1023.85 34.2
 إدلب 8227.89 12001.05 3773.17 45.9
 حماة 26743.06 32105.77 6523.91 24.4
 حمص 24087.48 29877.57 5790.10 24.0

 ريف دمشق 2806.11 5662.76 2856.65 101.8

30.8 19967.67 83666.73 64860.25 
مساحة العمران الكلي في 

 الحوض
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 المشتقة من المرئيات الفضائية 0202و 0202لخارطتي استعماالت األرض لعامي الجدول الوصفي المصدر: 
 

 (0الشكل )

 
 0202و 0202عمل الباحثة باالعتماد على الجدول الوصفي لخارطتي استعماالت األرض لعامي المصدر: 

 (2الشكل )

 
 0202و 0202لعامي عمل الباحثة باالعتماد على الجدول الوصفي لخارطتي استعماالت األرض المصدر: 

ية إلى المساحة الكل ةمنسوب ؛الحوضولدى دراسة نسبة مساحات التجمعات العمرانية في المحافظات في 
( أن نسبة التجمعات 0فيبين الجدول ) 0202و 0202عامي في  ،لتجمعات العمرانية في حوض نهر العاصيل

إلى  % 0.0لتجمعات العمرانية في الحوض قد تزايدت من ل الكلية مساحةالالعمرانية في ريف دمشق منسوبة إلى 
إلى  %0.6وفي حلب قد تزايدت بشكل طفيف من  ،%00.0إلى  %00.2وفي إدلب قد تزايدت من ،  % 6.2
 . %00.2إلى  %02.0وبشكل أقل في حمص من ،  %02.0إلى  %00.0، بينما تناقصت في حماة من 0.2%

 (1الشكل )

ريف دمشق مص ما إدلب لب

2010أ نية  24533845938221

2019أ نية  27953465958925
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حسب 2019و 2010عدد مضلعات التجمعات العمرانية في حوض نهر العاصي عامي 
المحافظات

ريف دمشق مص ما إدلب لب

2019أ نية  4019.5712001.0532105.7729877.575662.76

2010أ نية  2995.728227.8926743.0624087.482806.11
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حسب 2019و 2010في حوض نهر العاصي عامي بالهكتار مساحة التجمعات العمرانية 
المحافظات
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 0202و 0202باالعتماد على الجدول الوصفي لخارطتي استعماالت األرض لعامي عمل الباحثة المصدر: 

لتجمعات العمرانية في كامل الكلية ل مساحةال(: نسبة مساحة التجمعات العمرانية في المحافظات إلى 2جدول )ال
 2812و 2818عامي في حوض نهر العاصي 

2812نسبة التجمعات العمرانية  التغير 2818العمرانية نسبة التجمعات    المحافظة 
 حلب 4.6 4.8 0.2
 إدلب 12.7 14.3 1.7
 حماة 41.2 38.4 2.9-
 حمص 37.1 35.7 1.4-
 ريف دمشق 4.3 6.8 2.4

 المشتقة من المرئيات الفضائية 0202و 0202الجدول الوصفي لخارطتي استعماالت األرض لعامي المصدر: 
 

في حوض نهر  اهوأكبر الفضائية  أن التوزع الجغرافي ألهم التجمعات العمرانية  المرئياتبينت الخرائط المفسرة من 
 (.0المحافظات موضحة في الجدول )في العاصي 

 المحافظات فيفي حوض نهر العاصي  هاوأكبر (: أهم التجمعات العمرانية 1جدول )ال
 حلب جنديرس –كفر نبل  -عفرين 
 إدلب جسر الشغور -سلقين  -حارم  -إدلب 
 -كنصفرا  -كفر زيتا  -مصياف  -نهر البارد  -شطحة  -عين الكروم  -جورين  -حماة 

 السلمية –كفر بهم  -طيبة اإلمام  -صوران  -مورك  -خان شخون 
 حماة

 حمص ربلة  -قطينة  -المشرفة  -حسيا  -القصير  -خربة غازي  -شين  -حمص 
 ريف دمشق الجبة –البريج  -عسال الورد  -يبرود  -النبك  -دير عطية  -قارة 

 الجدول الوصفي لخارطتي الحدود اإلدارية والقرى في سوريةالمصدر: 
 التكشفات الصخرية:

34.2
45.9

24.424.0

101.8

30.8
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كامل ال وضريف دمشق مص ما إدلب لب

%

المحافظة

و 2010نسبة تغير مساحة التجمعات العمرانية بالهكتار في حوض نهر العاصي عامي 
حسب المحافظات2019
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حيث ، 0202و 0202وبنسب تغير طفيفة في عامي  ،تقريباً  %2.02ما نسبته التكشفات الصخرية تمثل 
 جمالي مساحة الحوض.إهـــ من  00تناقصت ما مقداره 
العاصي في األراضي السورية تغلب على صفوفه  نهر الجغرافي للغطاء األرضي في حوضإن المشهد 

( لعام %22.06)بنسبةو  0202( لعام %22.00االستعماالت واألنشطة البشرية )الزراعية والعمرانية( بنسبة )
غل نسبة الذي شراضي الطبيعية )الغابات، المراعي، التكشفات الصخرية( صفوف استعماالت األمع مقارنة  ،0202

 نهر ضي لحوضا. وهذا يعني أن استعماالت األر 0202( لعام %02.20)بنسبة و  0202( لعام 02.00%)
آ  – 6( والشكلين )2و 6العاصي للعامين المذكورين هي  لصالح األنشطة البشرية. كما هو مبين في الجدولين )

 ب(. – 6و
 

 0202و 0202العاصي لعامي  مساحات استعماالت األراضي في حوض نهر(: 6الجدول )
المستوى 

 األول
المساحة  المستوى الثاني

عام  بالهكتار
2818 

المساحة  2818 %
عام  بالهكتار
2812 

% 2812 

 زراعية أراض
 14.95 260877.41 15.18 260877.41 محاصيل

 10.47 181345.63 10.55 181345.63 شجارأ
 39.84 695639.00 40.48 695639.00 شجارأمحاصيل+

 غابات

 3.27 73535.53 4.28 73535.53 غابات كثيفة
 6.72 118621.14 6.90 118621.14 غابات متوسطة

 3.37 41422.69 2.41 41422.69 غابات خفيفة
 5.47 91794.45 5.34 91794.45 شجارأغابات+

 2.75 63699.92 3.71 63699.92 مراع جيدة مراع
 7.22 108540.83 6.32 108540.83 مراع سيئة

مسطحات 
 مائية

 0.21 3582.10 0.21 3582.10 سدود
 0.08 1333.46 0.08 1333.46 نهارأ

 0.26 4399.36 0.26 4399.36 بحيرات

 4.87 64860.25 3.77 64860.25 تجمعات عمرانية عمران
مطارات+استعماالت عمرانية 

 خاصة
5711.02 0.33 5711.02 0.35 

تكشفات 
 صخرية

 0.18 3070.92 0.18 3070.92 تكشفات صخرية
المجموع في 

 سورية
  1718433.72 100.00 1718433.72 100.00 

 المشتقة من المرئيات الفضائية 0202و 0202الجدول الوصفي لخارطتي استعماالت األرض لعامي المصدر: 
 نهر العاصي في العامين ونسب صفوف استعماالت األراضي في حوض)بالهكتار( تغير مساحة  (:1الجدول )
 0202و 0202
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 –استعماالت األراضي 
 المستوى األول

  –استعماالت األراضي 
 المستوى الثاني

تغير المساحة 
 نسبة التغير بالهكتار

 أراض زراعية
 1.553- 4051.21- محاصيل

 0.803- 1456.27- اشجار
 1.586- 11031.33- شجارأمحاصيل+

 غابات

 23.471- 17259.72- غابات كثيفة
 2.702- 3205.01- غابات متوسطة

 39.676 16435.00 غابات خفيفة
 2.479 2275.18 شجارأغابات+

 مراع
 25.696- 16368.29- مراع جيدة
 14.352 15577.55 مراع سيئة

 مسطحات مائية
 0.000 0.00 سدود

 0.000 0.00 نهارأ
 0.000 0.00 بحيرات

 عمران
 28.995 18806.48 عمرانيةتجمعات 

 5.088 290.60 مطارات+استعماالت عمرانية خاصة
 0.423- 12.98- تكشفات صخرية تكشفات صخرية

 0.000 0.00   المجموع في الحوض
 المشتقة من المرئيات الفضائية 0202و 0202الجدول الوصفي لخارطتي استعماالت األرض لعامي المصدر: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0202ي لعام صاستعماالت األراضي في حوض نهر العا خارطة آ(: –6الشكل  ) 
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 عمل الباحثة – 0202عام  الفضائية للمرئيات البصري  التفسيرالمصدر: 

 
 0202ي لعام صاستعماالت األراضي في حوض نهر العا خارطة ب(: – 6الشكل )
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 عمل الباحثة – 0202عام  الفضائية للمرئيات البصري  التفسيرالمصدر: 

وهي على الشكل  0202و 0202( التغيرات في استعماالت األراضي ونسبها بين العامين 2)و ،(6يبين الجدولين )
 0اآلتي

  بما فيها  أراضي المحاصيل ،0202و 0202تراجعت مساحة كافة صفوف األراضي الزراعية بين عامي، 
 0006هــــ و 0200ما مقدراه  ،واألراضي المختلطة المحاصيل مع األشجار المثمرة ،وأراضي األشجار المثمرة

 (.2على التوالي(، الشكل ) %0.6و %2.2و %0.6هـــــ على التوالي )أي ما نسبته  00000هــــ و
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  ما مقدراه  ،0202و 0202انخفضت مساحة صفي الغابات الكثيفة والغابات متوسطة الكثافة بين عامي
الغابات خفيفة  اعلى التوالي(، أما صف   %0.2و %00.0هــــ على التوالي )أي ما نسبته  0020هــــ و 02062
هـــــ على التوالي )أي ما  2275هـــــ و 16435فقد ازدادت ما مقداره  ؛واألشجار المثمرة مع الغابات ،الكثافة
 (.2على التوالي(، الشكل ) %0.0و %02.2نسبته 

  هــــ )أي ما مقداره 16368ما مقدراه  ،0202و 0202المراعي الجيدة بين عامي تناقصت مساحة صف
 (.%00.0هـــــ )أي ما نسبته  15578(، في حين ازداد صف المراعي السيئة ما مقداره 00.2%

 صفوف المسطحات المائية على ما هي عليه )األنهار والبحيرات والسدود( بين العامين المدروسين.ت بقي 
 ما  ،0202و 0202احة كل من صفي التجمعات العمرانية والمطارات واألبنية الخاصة بين عامي ازدادت مس

 (.2على التوالي(، الشكل ) %0.0و %02هـــــ على التوالي )أي ما نسبته  022هــــ و02226مقدراه 
  (.%2.0هــــ )أي ما نسبته  00ما مقدراه  0202و 0202انخفضت مساحة التكشفات الصخرية بين عامي 
 

 0202و 0202ي بين عامي صتغيرات االستعماالت الزراعية في حوض نهر العا (:1الشكل )

  
 عمل الباحثة –استعماالت األراضي  اخارطتالمصدر: 

 
 0202و 0202ي بين عامي صتغيرات أراضي الغابات في حوض نهر العا (:0الشكل )
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 عمل الباحثة –استعماالت األراضي  تاخارطالمصدر: 

 
 

 0202و 0202ي بين عامي صتغيرات االستعماالت العمرانية في حوض نهر العا (:2الشكل )

 
 عمل الباحثة –استعماالت األراضي  اخارطتالمصدر: 

 
 العاصي: نهر لحوضLand Use مصفوفة تغيرات استعماالت األراضي 

( باالعتماد 2الجدول ( العاصي نهر لحوض  Land Useتحليل مصفوفة تغيرات استعماالت األراضي عند
لدراسة آلية وذلك  ،(Intersectالمقاطعة )عبر تنفيذ عملية  0202و 0202على خارطتي استعماالت األراضي 

يبين  .د( - 02ج و – 02ب و  – 02آ و – 02 شكال0 )األ، التغير بين صفوف استعماالت األراضي للحوض
 :اآلتي (2الجدول )

  هــــ256763بقي منها أراضي محاصيل  0202هـــ من أراضي المحاصيل في عام  260877من أصل ،
لى مطارات واستعماالت خاصة  ،هـــــ 4082 وتحول منها لصالح التجمعات العمرانية في الحوض  هــــ.  00وا 
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  بقي منها أراضي أشجار مثمرة  0202هـــ من أراضي األشجار المثمرة في عام  181345من أصل
 هـــــ.  1774وتحول منها لصالح التجمعات العمرانية في الحوض ، هــــ 179572

  ـ  695639من أصل بقي منها أراضي  0202راضي المختلطة المحاصيل واألشجار المثمرة في عام األمن هــ
لى 10830وتحول منها لصالح التجمعات العمرانية في الحوض،  هــــ602111محاصيل وأشجار مثمرة  هـــــ وا 

 هــــ.  258مطارات واستعماالت خاصة 
  ألن  ؛تحواًل سلبيًا في استعماالت األراضي د  لصالح التجمعات العمرانية يعاألراضي الزراعية إن التحول من

حيث يمكن أن يتم التوسع العمراني على األراضي غير  ،من الموارد غير المتجددة د  األراضي الزراعية تع
وذلك حفاظًا على مورد األراضي الزراعية المنتجة التي ال يمكن تجديدها  ؛المنتجة أو ذات اإلنتاجية األقل

 .مستقبالً 
 ما بينت مصفوفة التغيرات ينفي صحة الفرضية األولى وفق  صفوف األراضي الزراعية المختلفة إن تناقص

االستعماالت األخرى بين العامين  مقابلالعاصي  نهر زيادة مساحة االستعماالت الزراعية في حوضحول 
 لصالح االستعماالت األخرى. بل على العكس حيث تراجعت مساحة االستعماالت الزراعية ،(2818-2812)

  56274يفة بقي منها أراضي غابات كث 0202هـــ من أراضي الغابات الكثيفة في عام  73535من أصل 
لى محاصيل  ،هـــــ 1003وتحول منها لصالح التجمعات العمرانية في الحوض ،  هــــ لى أشجار ، هــــ  0وا  وا 

لى محاصيل وأشجار مثمرة ، هــــــ  000مثمرة  لى غابات خفيفة الكثافة ، هــــــــ  00وا  لى غابات  ،هـــــ 00020وا  وا 
 هـــــــ.  0022وأشجار مثمرة 

  بقي منها أراضي غابات متوسطة  0202هـــ من أراضي الغابات متوسطة الكثافة في عام  002600من أصل
لى أشجار مثمرة ، هـــــ  022وتحول منها لصالح التجمعات العمرانية في الحوض ، هــــ 111216الكثافة  وا 

لى محاصيل وأشجار مثمرة ، هــــــ  66 لى غابات خفيفة الكثا، هــــــــ  00وا  لى غابات وأشجار ، هـــــ  0200فة وا  وا 
 هـــــــ.  620مثمرة 

 أصبحت ، هــــ  00000ما مقداره 0202فبعد أن كانت في عام  ،مساحة أراضي الغابات خفيفة الكثافة ازدادت
وما  ،هـــــ من الغابات الكثيفة 00020تحول إلى هذا الصف ما مقداره  إذ، هــــ  02202ما مقداره  0202عام 

  هــــ من أراضي الغابات متوسطة الكثافة. 0200مقداره 
 20220ما مقداره  0202فبعد أن كانت في عام  ،مساحة األراضي المختلطة الغابات واألشجار المثمرة ازدادت 

هــــ من  0022هــــ، حيث تحول إلى هذا الصف ما مقداره  20222ما مقداره  0202أصبحت في عام  ،هـــــ
  هـــــ من أراضي الغابات متوسطة الكثافة. 620وما مقداره  ،الكثيفة الغابات

 سبية في نظرًا لندرتها الن ؛تعتبر أراضي الغابات من األنظمة البيئية التي يجب المحافظة عليها في الحوض
ف تحول الغابات إلى صفوف أخرى أو ص دوألهميتها البيئية ضمن األنظمة البيئية األخرى، لذلك يع ،الحوض

الغابات عالية الكثافة )الحالة األوجية( إلى صفوف أقل كثافة )الحالة المتدهورة( من التحوالت السلبية على 
 أراضي الحوض.

  وكذلك تزايد صف الغابات ،االستعماالت األخرى  مقابلإن تناقص الغابات عالية الكثافة ومتوسطة الكثافة 
استقرار  بوجودثانية ينفي صحة الفرضية ال ؛فة وصف الغابات المختلطة مع األشجار المثمرةمنخفضة الكثا
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وعليه يجب وضع اإلجراءات  .2812و 2818مساحة أراضي الغابات في الحوض للعامين  كمي ونوعي في 
 هم في الحوض من التدهور.مالكفيلة بالحفاظ على هذا النظام البيئي ال

  هــــ 02000بقي منها أراضي مراع جيدة  0202أراضي المراعي الجيدة في عام هـــ من  60222من أصل، 
لى مراع سيئة  ،هـــــ 200وتحول منها لصالح التجمعات العمرانية في الحوض  لى محاصيل  ،هـــــ 00022وا  وا 

  هــــــــ . 62
  أصبحت في عام ، ـــــ ه 022000ما مقداره  0202ازدادت أراضي المراعي السيئة فبعد أن كانت في عام

هـــ،. إن تحول النظام  00022أراضي المراعي الجيدة ما مقداره  مقابلوذلك ، هــــ  000002ما مقداره  0202
 تغيرًا سلبيًا في استعماالت األراضي. ديع ئالرعوي الجيد إلى سي

  حد رعي األغنام أ دحيث يع ،من ضمن األنظمة البيئة التي يجب المحافظة عليهاهي إن المراعي في الحوض
تغيرًا  دعي ،إن تحول النظام الرعوي الجيد إلى أبنية سكنية ونظام رعوي متدهورف من ثمو  ،مهن سكان الحوض

 وعليه فإن إدارة هذا النظام هو جزء من إدارة الحوض. ،سلبيًا في استعماالت األراضي
  أصبحت ما مقداره ، هــــــ  60262ما مقداره  0202فبعد أن كانت في عام  ،التجمعات العمرانيةازدادت مساحة

هـــــ  0220هـــــــ على حساب أراضي المحاصيل 0220األراضي الزراعية ) مقابلحيث ازدادت ، هــــ  20620
الغابات أراضي  ومقابلاألشجار المثمرة والمحاصيل(  مقابلهـــــ  02202و ، أراضي األشجار المثمرة مقابل

 المراعي الجيدة(.  مقابلهــــ  200أراضي المراعي ) ومقابل ،الغابات الكثيفة( مقابلهــــ  022والحراج )
 هــــــ 0200ما مقداره  0202فبعد أن كانت في عام  ،ازدادت مساحة المطارات واألبنية الخاصة بشكل بسيط، 

أراضي المحاصيل  مقابلهـــــــ  00ضي الزراعية )األرا مقابلحيث ازدادت ، هــــ  6220أصبحت ما مقداره 
 األشجار المثمرة والمحاصيل(.  مقابلهـــــ  002و

 لتلبية احتياجات السكن للتزايد في أعداد السكان، ؛بالرغم من أن التوسعات العمرانية أمر ضروري عبر الزمن 
در فالتوسع العمراني يجب أن يكون ق ،هممإال أن البحث عن المواقع المثلى من األراضي للتوسع العمراني أمر 

ن إصفوف استعماالت األراضي المنتجة، وعليه ف مقابلوليس  ،اإلمكان على صفوف األراضي األقل إنتاجية
ات السلبية من التغير  عداألنظمة البيئية الزراعية والغابوية والرعوية ي مقابلازدياد مساحة التجمعات العمرانية 

 الستعماالت األراضي.
 

  يثبت صحة الفرضية الثالثة للبحث بتأثر األنظمة الزراعية  الحوضإن تزايد صفي االستعماالت العمرانية في
ي بالزيادة الحاصلة على مساحة االستعماالت العمرانية بين العامين صوالغابوية والرعوية في حوض نهر العا

 .2812و 2818
 

  وتحول  ،هــــ 0202بقي منها على حاله ما مقداره  0202هـــ من التكشفات الصخرية في عام  0220من أصل
 لىإ السعي يجب إيجابياً  تحوالً  مساحته محدودية من بالرغم التحول هذا دويع، هـــــ 00منها إلى أبنية سكنية 

 (.الزراعية اضير )األ والمنتجة( والمراعي)الغابات  الطبيعية البيئة األنظمة على المحافظة في دور له لما ؛تطبيقه



 خنساء حسين ملحم                                                                  ...دراسة تغيرات استعماالت األرض في حوض نهر العاصي
 

 

  

                                           
  2021©جمي  ال  و  م  و ة،عماد  ال    العلم / جامعة الزيتونة االردنية       

 

237 

 
 
 

ين ي بصأهم التغيرت في استعماالت األراضي التي حصلت من صف آلخر في حوض نهر العا (:18الشكل )
 في استعماالت األراضي. مصفوفة التغيراتوفق  0202و 0202عامي 

 غابات إلى أراض زراعية ب: -18 أراض زراعية إلى عمران آ: -18

  
 مراع إلى عمران د: -18 ج0 غابات إلى عمران -18
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 0202و 0202للعامين  األراضي استعماالت خارطتي مقاطعة على بناء الباحثة عملالمصدر: 

 
 

 النتائج:مناقشة 
 22ن الصفة الغالبة الستعماالت األرض في حوض نهر العاصي هي لصالح االستعماالت البشرية بنسبة إ%، 

يؤكد ضرورة البحث في  وهذا ما، لصالح الغطاء الطبيعي لألرض % 02وبنسبة  ،0202و 0202للعامين 
 تبقى من أنظمته الطبيعية. على ما أجل الحفاظاإلدارة المتكاملة له من 

  لعام  %66.00شغل االستخدام الزراعي المساحة األكبر من بين صفوف االستعماالت األخرى ما نسبته
على  ي مساحة االستعماالت األخرى في الحوض، وهذا مؤشرجمالإمن  0202لعام  %60.00و 0202

 ىتناقص حوالال مثليحيث  ،ة الصغيرة من التناقصبيستهان في هذه النس وال ،ازراعي   أأهميته االقتصادية حوًض 
 هكتار. 02222مساحة حوالي  ؛االستعمالمن هذا  0%

 التابع  دارية في كل من المحافظاتوعلى مستوى التبعية اإل ،تزايد عدد كافة التجمعات العمرانية في الحوض
بينما في محافظتي حلب وريف دمشق  ،%02الـــ  عدد التجمعات إدلب وحماة وحمص فاقففي  ،لها الحوض

تضاعفت مساحة صف التجمعات العمرانية  في حين لو نظرنا إلى تزايد المساحة، فقد ،%06لم يتجاوز الـــ 
بالرغم من أن عدد التجمعات العمرانية لم يزد إال بنسبة ،  %022 حوالي شق بنسبةفي محافظة ريف دم

احة بينما زادت مس ،وليس نشوء تجمعات جديدة ،وهذا يشير إلى توسع التجمعات العمرانية الموجودة ،06%
 اأما محافظت ،%00تليها حلب بنسبة زيادة تقارب ،  %06التجمعات العمرانية في إدلب بنسبة ما يقارب 

وعليه فإن إدارة ازدياد عدد التجمعات  فقط. %00حمص وحماة فقد كانت الزيادة في المساحة بما يقارب 
وبشكل علمي بما يضمن عدم تآكل األراضي الزراعية  ،توسع القائم منها يجب أن يدرس بجديةالالعمرانية و 

 والحفاظ على المكونات الطبيعية كالغابات والمراعي. 
  حصول توسع في االستخدام  0202و 0202المصفوفة الخاصة بتغيرات استخدام األرض للعامين بينت

زدادت حيث ا واألنظمة البيئية الغابوية والرعوية في حوض نهر العاصي، العمراني على األراضي الزراعية
ضي األشجار المثمرة أرا مقابلهـــــ  0220أراضي المحاصيل و مقابلهـــــــ  0220األراضي الزراعية ) مقابل
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الغابات  مقابلهــــ  022أراضي الغابات والحراج ) ومقابلاألشجار المثمرة والمحاصيل( مقابل هـــــ  02202و
معظم التغيرات الحاصلة هي تغيرات  إن المراعي الجيدة(. مقابلهــــ  200أراضي المراعي ) ومقابلالكثيفة( 

 .الحوض في ضروري  أمر األراضي ستعماالتالمتكاملة الوعليه فإن إدارة  ،سلبية
  ومتوسطة  غابات كثيفة 0صفوف ةإلى ثالثتم تصنيف الغابات في الحوض حسب كثافتها في وحدة المساحة

لى ،وخفيفة األرض  مالاستعكما بينت المصفوفة الخاصة بتغير  صف غابات مختلطة مع األشجار المثمرة، وا 
انخفضت مساحة صفي الغابات الكثيفة ًا ونوعًا، حيث وجود تراجع في مساحتها كم   0202و 0202للعامين 

هــــ على التوالي )أي ما  0020و ،هـــ 02062ما مقدراه  0202و 0202والغابات متوسطة الكثافة بين عامي 
وصف الغابات المختلطة مع األشجار  ،(، أما صف الغابات خفيفة الكثافةعلى التوالي%0.2و %00.0نسبته 

على  %0.0و %02.2)أي ما نسبته  ،هـــــ على التوالي 2275هـــــ و 16435المثمرة فقد ازدادت ما مقداره 
 .ونوعاً  اكم   عليه للحفاظ وذلك ،هممال البيئي النظام هذا إدارة على التأكيد من بد ال وهنا .التوالي(

  نيالمرئيت خواصبناء على  ؛درجة جودتها إلى مراع جيدة ومراع سيئة وفقالحوض  المراعي فيصنفت 
هر العاصي ضي في حوض نابينت مصفوفة تغير استعماالت األر وقد  .البحث في نيالمستخدمت نيالفضائيت

(، %00.2هــــ )أي ما مقداره 16368منها ما مقدراه  ،تناقص مساحة المراعي الجيدة 0202و 0202بين عامي 
 بالشكل المراعي إدارة إن (.%00.0هـــــ )أي ما نسبته  15577في حين ازداد صف المراعي السيئة ما مقداره 

 مما قهممناط ضمن الرعاة استقرار على ويساعد الحوض في الحيوانية الثروة على الحفاظ في يساعد األمثل
 .الكبرى  المدن باتجاه أو القطر خارج سواء السلبية الهجرة من يقلل

  مالقاعدة بيانات شاملة لطبيعة استع إتاحةساهم استخدام المرئيات الفضائية ونظم المعلومات الجغرافية في 
ط الخرائ خالل اشتقاقمن  ،في حوض العاصي في األراضي السورية اومساحات صفوفه ونوعها، األرض

يمكن استخدامها في اإلدارة  التي قابلة للتحديثال 00022222بمقياس الستعماالت األراضي الغرضية الرقمية 
ة همة للمعنيين في التخطيط للقطاعات المختلفمأداة د التي تع ألراضي الحوض،تخطيط المكاني الالمتكاملة و 

 فيه. 
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 0222عادل، األقاليم الجغرافية السورية، مطبعة االتحاد، دمشق،  ؛عبد السالم. 
 دار  (،0الطبعة ) جامعة البلقاء التطبيقية، تخطيط استخدام األرض الريفي والحضري، عثمان محمد، ؛غنيم
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 دراسة تاريخية-ته لمسجد قبة الصخرةاألموي عبدالملك بن مروان وعمار الخليفة  

The Umayyad Caliph Abd al-Malik bin Marwan and his architecture for the Dome of the 

Rock): A Historical Study) 

 
 (2)العمري علي صالح عمر، (1)عثامنه صالح" سعيد محمد"

 
 

DOI: 10.15849/ZJJHSS.211130.11 
 

 الملخص

 قصى في عهد الخليفة عبدألا المسجد في الصخرة قبة موية مسجدألا للعمارة التاريخية التحليلية تتناول هذه الدراسة
 المسجد بنيةأالصخرة و  قبة مسجد بناء في الجمالي المعماري  فنال علىلى التعرف إالملك بن مروان، وتهدف 

 وحضارية نوعية وما تمثله من قيمة ،وجمالها روعتها سرارأالقيم و  وتذوق هذه ،القدس مدينة الشريف في قصىألا
 فنال اهذ وظفن نأ يمكن وكيف ،ومستقبلها وحاضرها ماضيها في ؛ةة واإلسالمي  العربي   الحضارة تاريخ في كبرى 

 المعاصرة.  الحديثة العمارة تطبيقات في الرائع معماري ال
 فن المعماري ال مالمح من الكثير على احتوت سالميةإلموية األن العمارة اأهمها أ لى نتائج إوخلصت الدراسة 

 .هومفردات هومكونات
 موية، بيت المقدس، قبة الصخرة.أل: الدولة األموية، العمارة امفتاحيةالكلمات ال

Abstract 

 
This historical and analytical study deals with the Umayyad architecture of the Dome of the 

Rock mosque in the Al-Aqsa Mosque during the reign of Caliph Abdul-Malik bin Marwan, 

and aims to identify the aesthetic architecture in building the Dome of the Rock and the 

buildings of the Al-Aqsa Mosque in the city of Jerusalem and to taste these values and the 

secrets of its splendor and beauty and what it represents of great qualitative and cultural value 

in the history of Arab and Islamic civilization in its past, present and future together with how 

can we employ this wonderful architecture in the applications of modern contemporary 

architecture. The study concluded with results, the most important of which is that the 

Umayyad Islamic architecture contained many features, components and vocabulary of 

architectural art. 

Keywords: Umayyad State, Umayyad Architecture, Jerusalem, Dome of the Rock 
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 تعريف الدراسة

 قصى في عهد الخليفة عبدألا المسجد في الصخرة قبة مسجد لعمارة دراسة تاريخية تحليلية هي الدراسة هذه
 تعيش سالميةإلا العمارة كانت حيث موي،ألا عهدها في سالميةإلا العمارة مدرسة لىإ ينتمي الملك بن مروان، الذي

 جعلتها التي المهمة المعمارية والمكونات والعناصر القيم من اكثير   المشرفة الصخرة قبة حتوتا وقد يامها،أفضل أ
  . رائعة معمارية تحفة

 
 هدف الدراسةأ
 : الى الدراسة تهدف 

 مدينة الشريف في قصىألا المسجد بنيةأالصخرة و  قبة مسجد بناء في الجمالي المعماري  فنال على لتعرفا 
 .وجمالها روعتها سرارأو   القيم القدس وتذوق هذه

 سالمية.إلمويون في العمارة األالمعماري ودور ا تعميق الفكر صيل فيألا المعماري  من هذا الكنز االستفادة 
 يتعلق فيما خاصةبو  ،التراث عمارة على التغريب ظل هجمة في التراثية لألبنية والتوثيق المعماري  الحفاظ 

 اعرب   واعتزازنا ،مكونات من فيه بما قصىألا كالمسجد ،الحضاري  السياق في خاصة هميةأ  لها دينية بمباني
 بجذورنا التاريخية. مسلمينو 

 
 الدراسة  هميةأ

 :من الدراسة هميةأ  تنبع
 لىإ السالم( عليه( الرسول ومعراج الوحي مهبط كان فلقد ،ن الكريمآالقر  في قصىألا الدينية للمسجد هميةألا -أولا 
  القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ولىأ وهو اء،السم
 وحضارية نوعية يمثل قيمة ،امميز   احضاري   اصرح   المشرفة الصخرة قبة بناء دحيث يع كذلك، الحضارية تههميأ  -ثانياا
 .ومستقبلها وحاضرها ماضيها في العربية واإلسالمية الحضارة تاريخ في كبرى 
 كلها، ومن اإلسالمية العمارة في المعمارية ثارآلا من أقدم الصخرة قبة مسجد بناء عدي حيث ،المعمارية تههميأ  -ثالثاا

 رض.ألا وجه علىالدينية  جمل المبانيأ
 

  والمكتبية البحثية هميةاأل
فقرا  في هذا   وحظل هنأ الإ قصىألا المسجد مجال في الباحثين وكثرة الدراسة موضوع هميةأ  من بالرغم

 المجال. هذا في العربية المكتبات إلثراء نوعية ضافةإ الدراسة، تمثل هذه نأمل آ، ولهذا الجانب
 تية:آلتهدف الدراسة لإلجابة على االسئلة ا- : البحثية المشكلة

  ؟ المشرفة الصخرة قبة مسجد في جماليفن معماري  هناك . هل1
 ؟ المشرفة الصخرة قبة مسجد في المعمارية فنيةال القيم ما .2
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 المعاصرة. الحديثة العمارة تطبيقات في الرائع فن المعماري ال اهذ وظفن نأ يمكن كيف .3
 دواتهاأمنهج الدراسة و 

سبابها ألى إألنه يقوم على وصف الظاهرة للوصول  ؛تبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتاريخيا
 في قبة الصخرة وداللتها. تحليلية معمارية النتائج لتعميمها، ودراسة ستخالصاو وعواملها 

الذي يجمع بين التفسير،  وهو من المناهج المهمة والمستخدمة في البحث العلمي ؛المنهج التحليلي
تكنولوجية  سالمية وفنونها في عالمنا اليوم الذي يشهد نقلة علميةإلهمية العمارة اأ واالستنباط، والنقد، في كشف 

 معرفية هائلة.
مثل الكتب والبحوث  ،ةتنوعالتي تتمثل في جمع البيانات والمعلومات من مصادرها الم :األدوات البحثية

 والدراسات العلمية والمجالت والدوريات العلمية، والمصادر اإللكترونية على الشبكة العنكبوتية.
  الدراسة معوقات

 .الصهيوني حتاللالابسبب  قصىألا المسجد زيارة على القدرة عدم :الرئيس المعوق  -أ
 .الصخرة المشرفة قبةمسجد المعماري ل فنالضعف الدراسات المتخصصة ب – ب
 

 : الموضوع هذا تناولت التي الدراسات هنالك بعضالدراسات السابقة: 
صل ألالرياض، يتحدث فيه عن ا، دار المريخ للنشر، (القدس دراسة تاريخية)(، 2222، عبدالفتاح،)ةبو عليأ كتاب -أ

قصى ألقصى، وعن دور الخليفة عبد الملك في بناء قبة الصخرة، وبناء المسجد األالديني في تسمية القدس والمسجد ا
 هندسة العمارة لقبة الصخرة. وأ، ولم يتعرض فيه للفن المعماري العهد األموي  في
 تحدثت حيث ،1994 الشرق، دار عن صدر سالمية(،إلا العمارة في الجمالية )القيم بعنوان عكاشة ثروت كتاب -ب

، ولم يتوسع الصخرة قبة عن فقط  معدودة ا  ذكر أسطر  وقد ،عام بشكل سالميةإلا العمارة في الجمالية ميالق عن الدراسة
 .همية هذا الفن المعماري ومقارنته مع العمارة الحديثة المعاصرةأ في بيان 

. 1، المجلد 2، دار المعرفة، بيروت، ط(ندثارألزدهار وتداعيات األعوامل ا)(، 2222)علي الصالبي ب كتا -ج
، دون مويةألالواسعة عن تاريخ الدولة اموية والتفاصيل أل، والفتوحات امويةألالجذور التاريخية لألسرة اعن  فيه يتحدث
 لى الجوانب العمرانية لقبة الصخرة وبيان مزاياها الهندسية.إالتطرق 

تعتبر قبة الصخرة  قصى، طبعة القدس.أل(، تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد ا1511عارف، عارف،) كتاب -د
المشرفة إحدى أهم المعالم اإلسالمية في العالم، ذلك أنها إضافة إلى مكانتها وقدسيتها الدينية، تمثل أقدم نموذج في 

تطوي بين زخارفها بصمات الحضارة اإلسالمية على  ،جماليةالعمارة اإلسالمية من جهة، ولما تحمله من روعة فنية و 
الباحثين والزائرين وجميع الناس من كل بقاع الدنيا، لما  هتماما  و  نتباهامر فتراتها المتتابعة من جهة أخرى، حيث جلبت 

 بين عناصرها المعمارية والزخرفية. نسجاماو به من تناسق  متازتا
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 الجامعة دية، ابو دنانلع (الصخرة قبة مسجد في وأصولها المعمارية العناصر) عمل بعنوان ورقة دراسة - ه
همية هذا الفن المعماري أ ظهار إ، دون  الصخرة قبة مسجد في وتأصيلها المعمارية العناصر تحدثت عن سالمية،إلا

 ومقارنته مع العمارة الحديثة للمساجد وهندستها الراقية.
 عبدالملك بن مروان:  -وال  أ

 نشأته وحياته 
َوِل  واحدٌة من م( هي012-662هـ/132-11دولة بني أمية ) أو الِخالَفُة اأُلَمِويَّةُ  أو الدولة األموية أكبر الدُّ

 تهمالحاكمة، وكانت عاصمة دول المسلمة ُأولى األسر ،بنو أمية خالفة في تاريخ اإلسالم وثاني ،الحاِكمة في التاريخ
شرقا  حتى جنوب فرنسا  الصين متدت حدودها من أطراف، فااتساعهابلغت الدولة األموية ذروة  ،دمشق في مدينة

 .وما وراء النهر والسند الغال وجنوب واألندلس والمغرب أفريقية غربا ، وتمكنت من فتح
وخالل  الجاهلية هم في عهدم، وكان لهم دوٌر قريش من قبيلة أميَّة بن عبد شمس يرجع نسب األمويين إلى

(، وتأسست الدولة األموية لى هللا عليه سلم)صالرسول محمد في عهد سفيان معاوية بن أبي أسَلم ،العهد اإلسالمي
 -م 634ه/13)الخلفاء الراشدين ثاني عمر بن الخطاب قبل والي ا على الشام في عهد الخليفةمن على يده، وكان 

 فتنة مقتل عثمان بعد م(662ه/12-م 611ه/31)علي بن أبي طالب ، ثم نشب نزاع بينه وبين(م466هـ/32
عن الخالفة لصالح معاوية بعد مقتل أبيه علي،  بن علي الحسن ، حتى تنازلم(616ه/31 –م 611ه/23)

 .(1)الدولة األموية بذلكفتأسست 
بوالية  يزيد أخذ معاوية عن البيزنطيين بعض مظاهر الحكم واإلدارة، إذ جعل الخالفة وراثيَّة عندما عهد البنه

ا ا وحراس  ة في المسجد، كما أنشأ ديوان الخاتم  ،العهد، واتخذ عرش  وأحاط نفسه بأبَّهة الملك، وبنى له مقصورة خاصَّ
عبد الملك بن مروان بن  بالخالفة، ثم تمكن عبد هللا بن الزبير بعد وفاة يزيد اضطربت األمور، فطالب .ظام البريدون

 .(2)، فاستقرت الدولة مجددا  م(652/هـ 03 )من هزيمته وقتله في مكة سنة الحكم
، وُفتحت األندلس بكاملها ، فاستكمل فتح المغرب،الوليد بن عبد الملك أكبر الفتوحات األموية في عهدجرت 

ثم جاء بعده  .(4)قتيبة بن مسلم وبالد ما وراء النهر بقيادة، (3)محمد بن القاسم الثقفي كما ُفتحت السند بقيادة
                                                           

عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن  ،ثيرابن األ ،1/161، 1، دار الفكر، بيروت،ط مم والملوكتاريخ األ(، 1521)الطبري، محمد بن جرير،) (1)
 (.6،  3/1،دار الكتاب العربي، بيروت الكامل في التاريخ .(1505أبي الكرم الشيباني)

 .3/352،المصدر السابقثير، ابن األ )2 (
الحجاج بن  على البصرة، وهو ابن عم والي ا" َكان َواِلده "القاسم الثقفي ،ِبالد الِسند ِبـَكوِنه َفاتحُ  ُأشُتِهر، قائد أحد جيوش الفتحبن القاسم الثقفي  محمد )3 (

الحجاج بن  هـ عين01وفي سنة  ،ثقيف في أسرة معروفة، فقد كان جده محمد بن الحكم من كبار الطائف هـ بمدينة02ولد سنة  .يوسف الثقفي
م والي ا ، فُعيَّن الحجاج عمَّه القاسعبد الملك بن مروان في عهد الخليفة للدولة األموية والواليات الشرقية التابعة العراق والي ا عام ا على يوسف الثقفي
)ابن خلكان،  .بعد عام ا من العمر 10لم يتجاوز و  نشأ وترعرع محمد بن القاسم وتدرب على الجندية، حتى أصبح من القادة،  البصرة على مدينة

 (.221/1) المصدر السابق,ير، ثابن األ (،311/1, )وفيات األعيان
في القرن  أسيا الوسطى قائد إسالمي شهير قاد الفتوحات اإلسالمية في بالد م، 011 - 665/  ه  49)-  96قتيبة بن مسلم الباهلي )4 (

 'مصعب بن الزبير' ، هو قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة أبو حفص الباهلي، وكان أبوه 'مسلم بن عمرو' من أصحابالهجري  األول
هجرية، وقد نشأ قتيبة على  02سنة  ك بن مروانعبد المل ، وقاتل معه في حربه ضدعبد هللا بن الزبير أمير المؤمنين من قبل أخيه العراق والي

المهلب  خاصة من القائد العظيمبظهور الخيل رفيقا  للسيف والرمح، محبا  للفروسية، وقد أبدى شجاعة فائقة وموهبة قيادية فذة، لفتت إليه األنظار 
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عمر  الزاهد، ثم الخليفة حصار القسطنطينية إلدارة (1)مرج دابق في ا  الذي توفي مرابط سليمان بن عبد الملك الخليفة
ُفتح  الذي هشام ، ثم أخيهيزيد بن عبد الملك ، الذي ُيعد من أفضل الخلفاء األمويين سيرة . ثم ابن عمهبن عبد العزيز

، وكان عهده طويال  وكثير االستقرار، وبعد موته دخلت الدولة في حالة من االضطراب الشديد، افي عهده جنوب فرنس
يتنقل بين األقاليم ويقمع الثورات واالضطرابات، ثم التقى مع على الخالفة، فأخذ  مروان بن محمد حتى سيطر
تاريخ  الدولة العباسية، ثالث مراحلوتأسست  فُهزم وُقتل، وكانت نهاية الدولة األموية .(2)معركة الزاب العباسيين في

  .الشيعة أو الخوارج ماشهد عهد الدولة األموية ثورات وفتنا  كثيرة، وكان منفذوا أغلب هذه الثورات إوقد  .(3)الخالفة
أبو  (م021 - 616 / هـ 26 - هـ 26) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي

في  المدينة ولد في .(4)للدولة األموية والمؤسس الثاني ،خلفاء بني أمية الملوك الخليفة الخامس من يببأالملقب  الوليد
خالفة عثمان بن عفان، وتفقه فيها علوم الدين، وكان قبل توليه الخالفة ممن اشتهر بالعلم والفقه والعبادة، وكان أحد 

اب هللا من عبد الملك لقد رأيت المدينة ما فيها شاب أشد تشمير ا وال أفقه وال أقرأ لكت»فقهاء المدينة األربعة، قال نافع: 
وعروة بن الزبير، وقبيصة بن كان فقهاء المدينة أربعة: سعيد بن المسيب، : »أبي الزناد عن األعمش ، قال«بن مروان

ا إال وجدت لي الفضل عليه إال عبد الملك بن مروان، : »الشعبي وقال. (5)«مروانذؤيب، وعبد الملك بن  ما جالست أحد 

                                                                                                                                                                                            
الحجاج  وكان خبيرا  في معرفة األبطال ومعادن الرجال، فتفرس فيه أنه سيكون من أعظم أبطال اإلسالم، فأوصى به لوالى العراق ،بن أبي صفرة

ليختبره بها ويعلم مدى صحة ترشيح المهلب له، وهل سيصلح للمهمة الذي كان يحب األبطال والشجعان، فانتدبه لبعض المهام  بن يوسف الثقفي
، 2/66، تاريخ)الطبري،  .سنة 12وعمره  ،هـ  96استشهد سنة،  كاشغر ،وبلخ و,،وسمرقند ،وبخارى  خوارزم التي سيوكلها له بعد ذلك أم ال. فتح

 (.1/121، لكامل، ابن األثير، ا5/12 مكتبة دار المعارف، بيروت،البداية والنهاية، (، 1551أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر) ابن كثير
وقاد  ،سليم األول ، قاد العثمانيين السلطانسوريا في حلب قرب والمماليك العثمانيين بين 1516 أغسطس  8هو اسم معركة قامت في مرج دابق )1 (

سبب الفارق ، تمزق جيش المماليك بسبب الخيانة وبسبب المدافع العثمانية التي لم يهتم المماليك بإدخالها في جيوشهم، وبقانصوه الغوري  يكالممال
 "ألولسليم ا "العددي البشري بين الجيشين. ساءت العالقة بين العثمانيين والمماليك، وفشلت محاوالت الغوري في عقد الصلح مع السلطان العثماني

برام المعاهدة للسالم، فاحتكما إلى السيف، والتقى الفريقان عند   24الموافق هـ  922رجب ) 25في حلب بالقرب من "مرج دابق "وا 
 . ikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8https://ar.w( 1516(أغسطس

وهو أحد  نهر الزاب الكبير قرب 750 يناير  25الموافق هـ  132عام جمادى اآلخرة من 11 وقعت في معركة الزاب األعلى أو معركة الزاب الكبرى  )2 (
حيث التقى الجيشان في ، وعبد هللا بن علي مروان بن محمد وقعت المعركة بين الخليفة األموي األخير .العراق شمال ، ويقع فيدجلة روافد نهر

، الشام ، فكان آخر خلفاء بني أمية في أبي صير حيث ُقتل في مدينة مصر وفر إلى مروان ، فانهزم جيشوأربيل الموصل منطقة الزاب بين
عبد الرحمن بن  إال األمويين ، ولم ينُج منالتاريخ اإلسالمي ولذلك تعد إحدى المعارك الفاصلة في ،الخالفة األموية وبمقتله انتهت عملي ا

، ِذكر أحداث سنة البداية والنهايةابن كثير،  ) .بها الدولة األموية الثانية وأسس األندلس ، الذي بدوره فر إلىالداخلبـعبد الرحمن  الُملقب معاوية
 أثنين وثالثين ومائة(

، مؤسسة الرسالة، سير أعالم النبالءوما بعدها، الذهبي، شمس الدين محمد،  11/356،البداية والنهاية، ابن كثير، 1/131، تاريخ )الطبري، )3 (
وما بعدها. الريس،  22، ص1، المجلد 2، دار المعرفة، بيروت، طعوامل الزدهار وتداعيات الندثار(، 2222، الصالبي، علي)3/122بيروت، 

 وما بعدها(. 11،ص2،طيةعبدالملك بن مروان والدولة المو(، 1565محمد ضياء الدين،)
. سوبرلر مصر - القاهرة ، الطبعة األولى.بني أمية بين السقوط والنتحار (،2222، عويس، عبد الحليم)300/ 11، البداية والنهاية)ابن كثير،  )4 (

 (.21للنشر، ص 
( ، الجزء األول، الطبعة م1550 - هـ 1112تحقيق أحمد عبد السالم الزعبي ) إعالم الموقعين عن رب العالمين،، وزيةابن قيم الج) )5 (

، دار الكندي، الدولة المويةتجديد (، 1556. الناطور، شحادة،)355. شركة دار األرقم بن أبي األرقم، ص لبنان - بيروت األولى،
 (.251،ص1اربد،ط
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ومعاوية بن أبي  روى عبد الملك الحديث عن أبيه«. فيه، وال شعر ا إال زادني فيهفإنني ما ذاكرته حديث ا إال زادني 
 .(1)عائشة بنت أبي بكر وعن بريرة موالة أم سلمة أم المؤمنينوعن  سفيان

، وحكم دولة م621 / هـ 61 تسلم عبد الملك بن مروان حكم الدولة األموية بعد أبيه مروان بن الحكم سنة
ا وعشرين عاما ، في وقت كانت الفتن و  كان  الكوفة في ،االضطرابات واالنقسامات تعصف بهاالخالفة اإلسالمية واحد 

وعندما عم االضطراب أنحاء بالد العالم اإلسالمي ، (2)معركة كربالء يشعرون بالتقصير والذنب بعد الحسين أنصار
استطاع عبد  منطقة عين الوردة وفي ،(3) م621/  هـ 61 ثورة التوابين ، خرجت من الكوفةيزيد بن معاوية بعد موت

بشعار يا  .(4)بي عبيدالثقفيأالمختار بن  ما إن ُأخمدت ثورة التوابين حتى خرجو  ،الملك بن مروان القضاء على ثورتهم
كفى عبد الملك  مصعب بن الزبير لثارات الحسين، واصطدم مع األمويين في أكثر من وقعة انتصر فيها، لكن

خضاع الكوفة تحت سلطة ابن الزبير ،مواصلة قتاله وبقية بالد المسلمين  الحجاز كان ،واستطاع قتله وا 
، وأدى زوال خطر المختار الثقفي إلى انحصار المنافسة على ن الزبيرلعبد هللا ب تدين األردن وجزء من دمشق إال

زعامة العالم اإلسالمي بين عبد الملك بن مروان وعبد هللا بن الزبير، فخرج عبد الملك إلى العراق، وانتصر على 
الحجاج بن يوسف  ثم سارع بإرسال جيش إلى الحجاز بقيادة ،(5)ـم651/ه02 عام معركة دير الجاثليق مصعب في

                                                           
بو أ، بن العربيا، 6/123، 1، مطبعة دائرة المعارف لنظامية، الهند،طتهذيب التهذيبه(، 1326حمد بن علي )أبو الفضل أ)ابن حجر العسقالني،  )1 (

 1112تحقيق محمود مهدي اإلستنبولي ومحب الدين الخطيب ) العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي، بكر،
 (.263 – 262. مكتبة السنة صمصر - القاهرة (،الطبعة السادسة،هـ

ا معركة كربالء )2 ( ، م 680أكتوبر  12للهجرة والذي يوافق 61محرم سنة  12واقعة الطف، هي معركة وقعت على ثالثة أيام وختمت في  وتسمى أيض 
، الذي أصبح المسلمون يطلقون عليه لقب "سيد الشهداء" بعد انتهاء المعركة، بنت النبي محمد ابن،  علي بن أبي طالب بن الحسين وكانت بين

 (122، ص 1، ج تاريخ)الطبري،  .ليزيد بن معاوية ومعه أهل بيته وأصحابه، وجيش تابع
سليمان بن صرد  وأصحابه الذين قتلوا هناك، و قد كانت بقيادة للحسين بهدف الثأر واقعة كربالء هي أول ثورة قامت بعد ثورة التوابين )3 (

للحكم  ، وتحويلها إلى قاعدةالكوفة من السلطة في اأُلموي ين إزاحة :يمكن تلخيص أهداف ثورة التو ابين بالنقاط التالية .هـ  65عام الخزاعي
 .ن معهمو ن أم المتواطئو ، سواء اأُلموي  اإلمام الحسين أخذ القصاص من المسؤولين عن قتلو  .ذي ينبغي أن يسود في مختلف أقاليم الدولةال الشيعي

وانتهى االجتماع بهذه  .اإللحاح في طلب التوبة عن طريق التضحية بالنفسو  .تجسيد فكرة االستشهاد، وذلك بالتنازل عن األمالك واعتزال النساءو 
رات الحاسمة، واختيار وأبنائه، وأرفعهم  باإلمام علي ، وأوثقهم عالقةللرسول زعيما  لهم؛ وذلك لسبقه في اإلسالم وصحبته سليمان بن ُصرد المقر 

، مجلةالعرفان، المجلد السابع و العشرين، 1ن : ثورة التوابيصور من التاريخ اإلسالميه.ق(، 1316األمين،حسين،)) .شأنا  في مكانته القبلية
 (033، ص2الجزء

ممن  وقتل جمعا  من قتلته ،الحسين بن علي م( قائد عسكري طالب بدم اإلمام / 686 هـ -  67م / 622 هـ  1)بن أبي عبيد الثقفيالمختار  )4 (
وغيرهم، سيطر على الحكم بالكوفة ورفع  وشمر بن ذي الجوشن وحرملة بن كاهل وعبيد هللا بن زياد عمر بن سعد أمثال ،وغيرها بالكوفة كان

وقد قتله  ، مصعب بن الزبير للهجرة على يد جيش 60وكان يخطط لبناء دولة علوية في العراق، وقد ُقتل في الكوفة عام  "يا لثارات الحسين "شعار
وكان لثورة المختار دور كبير في  ،قرب مسجدها الكوفة ابنا عبد هللا بن دجاجة، دفن فيوهما  ،أخوان من بني حنيفة أحدهما طرفة واآلخر طراف

ذكر الخبر - 6، جتاريخالطبري،  المختار قتلة الحسين، ذكر قتل - 1، ج الكاملابن األثير،  -الكامل في التاريخ ) .وتوسيع رقعته التشي ع نشر
، ابن كثير،  3/315، عالم النبالءأسير لذهبي،  .152،ص 0، ج عالماألالزركلي، خير الدين، ، عن أمر المختار مع قتلة الحسين بالكوفة

 (.60،62/ 11، البداية
وجيش العراق  مصعب بن الزبير وجيش الشام واألمويين وبين جيش عبد الملك بن مروان بين الفتنة الثانية هي معركة دارت أيام معركة دير الجثاليق )5 (

، انتهت المعركة بانتصار عبد الملك بن مروان ومقتل هـ  72والزبيريين، وقعت المعركة عند قصر دجيل عند دير الجاثليق في جمادى اآلخرة سنة
. إلى حظيرة الدولة األموية، وعين عبد الملك أخاه بشر بن مروان والي ا على العراق العراق مصعب عادتالزبير، بمقتل مصعب بن 
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ودخول مكة  ،هللا بن الزبير لمواجهة عبد هللا بن الزبير، فحاصر الحجاج مكة، وانتهى الحصار بمقتل عبد ؛الثقفي
وتوحد العالم اإلسالمي تحت  ،، وبهذا انتهت خالفة ابن الزبيرـم652/ه03 تحت سيادة بني أمية على الحجاز عام

 .(1)والية عبد الملك بن مروان وأصبح الخليفة الشرعي الوحيد للمسلمين
ا لمحاربتهم، وبعد سلسلة طويلة من  المهلب بن أبي صفرة بعد أن استشرى خطر الخوارج عيَّن عبد الملك   قائد 

مر عبد الملك الحجاج ثم أ .(2)ـم650/ه02 عام الخوارج األزارقة المعارك دامت ثالث سنوات تمكن من التغلب على
د عدة معارك من التغلب عليهم. ما إن استتب األمر ، وتمكن بعللخوارج الصفرية عمليات التصدي ءبن يوسف ببد

، ـم022/ه23 واستمرت حتى عام ـم022/ه21 عام الرحمن بن األشعثعبد  البن مروان حتى قامت ثورة
وانتهت الثورة بانتحار ابن األشعث بعد  ،استمرت مائة يوم التي تصدى لها الحجاج، (3)بوقعة دير الجماجم وانتهت

يكن لعبد الملك نشاط كبير في الفتوحات اإلسالمية: ففي لم  .(4)ـم021/ه21هروبه من المعركة في سجستان سنة 
جبهة المشرق اإلسالمي ظلت فتوحات المسلمين على ما كانت قبل توليه الخالفة، أما على الجبهة البيزنطية فقد 

 (5)جستنيان الثاني عانى المسلمون من هجمات النصارى المردة، وبسببهم عقد عبد الملك مع اإلمبراطور البيزنطي
ي لفتوحات عبد الملك بن  م625ـ/ه05 معاهدة عام لمدة عشر أعوام. في حين كانت الجبهة األفريقية المحور الجدِ 

خضاع البربر  مروان، إذ خاض المسلمون عدة معارك لتصفية القواعد البيزنطية على الساحل الشمالي إلفريقية، وا 
، والقضاء على جيش البيزنطيين قرطاجنة على االستيالء حسان بن النعمان الغساني لسلطة الدولة، واستطاع القائد

 .(6)الكاهنة ديهيا البربر بقيادة
                                                           

 (.222، ص  الدولة األموية)العش،  )1 (
أن األزارقة  كشاف اصطالحات الفنون  ذكر صاحب .نافع بن األزرق  زعيمها سميت باسم، الخوارج فرقة من فرق  ألزارقةالخوارج ا )2(

، وقد أفضت إلى الدولة األموية أهم أسباب اضعاف -وما حولها  بالبصرة - وكانت ثورة األزارقة«.محق في قتله وابن ملجم بالتحكيم علي َكَفرَ » قالوا
 .العباسيين إليها وسقوطها في يد خراسانيين ددخول الجن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9 
على أعنف الثورات  الحجاج الثقفي والبصرة يسمى دير الجماجم. قضى فيهافي مكان بين الكوفة  م 022هـ/  23كانت عام:  وقعة دير الجماجم )3 (

  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8عبد الرحمن بن األشعث الخارجة على بني أمية بقيادة
 وما بعدها(. 11، ص الدولة المويةوما بعدها، الصالبي،  0/216، تاريخ )الطبري،  )4 (
حتى  021ومن  651وحتى  621، وحكم في الفترة من الساللة الهرقلية كان آخر إمبراطور بيزنطي من برهينوتميتوس الملقب جستينيان الثاني )5 (

ا إلعادة اإلمبراطورية الرومانية إلى011 ا وشغوف ا، إذ كان متحمس  مجدها السابق، لكنه رد بعنف على أي  . كان جستينيان الثاني حاكم ا طموح 
في  651، تولدت معارضة ضخمة لحكمه، نتج عنها عزله في وبالتالي. قسطنطين الرابع معارضة إلرادته وافتقد الكياسة التي تميز بها والده،

ا من الفترة األولى،  021خرى في أانتفاضة شعبية، وعاد إلى العرش مرة  بمساعدة جيش البلغار والسالف.كانت فترة حكمه الثانية أكثر استبداد 
. له، إذ تركه جيشه الذي انقلب عليه قبل قت011وشهدت اإلطاحة به في النهاية في عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9 
سنة  31مدة  شمال أفريقيا وحكمت ،البربر في حكم الملك كسيلة خلفت بربرية ، قائدةكاهنة البربر م المشهورة بلقب 585)– 712الكاهنة ) أو ديهيا )6 (

على ما الجزائر حاليا، وقد دانت  األوراس حاليا( في خنشلة) ماسكوال وعاصمة مملكتها كانت مدينة المغرب الكبير تشكل مملكتها اليوم جزءا  من
ضمن مجموعة من التماثيل المشاركة في  الجزائرَ  بصفته يمثل باريس في متنزه ِبْرِسي م، ُنِصَب تمثاٌل للكاهنة في 2221في عام   .باليهودية يبدو

الجزائرية، وربما تفاعال مع العمل الباريسي، نصب تمثال للكاهنة في عام  بغاي وفي مدينة .(Les Enfants du Mond) «أطفال العالم»معرض 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/73_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/78_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/81_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/83_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/79_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/79_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%84%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%84%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%B4%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%B4%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%B4%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%B4%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D9%8A
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لصراعات والثورات والحروب التي أخذت ُجلَّ وقته وجهده، وعلى كانت خالفة عبد الملك بن مروان مليئة با
ا من إنجازاته أهمها: سك أول دينار ذهبي إسالمي خالص عام ،  ـم656/ه00 الرغم من ذلك تذكر كتب التاريخ عدد 

وتعريب ، التي يحتملها الدينار البيزنطيكافة الصور والرموز الملكية والمأثورات الدينية المسيحية  نواالستغناء ع
تعريب الدواوين في التاريخ اإلسالمي. باإلضافة لقيامه بجهود ب، إذ ُيعد أول من بدأ العربية إلى الفارسية الدواوين من

، باإلضافة لبناء مدينتي واسط مسجد قبة الصخرة ، وبناءقريش على بناء الكعبة كبيرة في العمارة والبناء: فقام ببناء
 .(1)في الشمال اإلفريقي وتونس العراق في

 
  العمارة في العصر األموي 

 ون حياته، وهي إنتاجؤ العمارة في أي حضارة هي وعاء الحركة البشرية التي ال يستغني عنها اإلنسان في ش
 الشعوب على الحكم معايير من العمارة أصبحتو الفنية،  والصناعية المعمارية خبرته مجتمع أي فيه يضع بشري 

 المادي ودليله الحضارة، أو الشعب ذلك هوية وهي ،عدمه من والصناعي المعماري  فكرها ورقي تقدم في والحضارات
 . وتعميرها إنشائها في المبذولة الجهود على يشهد الذي المشاهد المحسوس

ولم يتسم بكثير من المعالم والمميزات، ولم  ،بسيطا  جدا   فن العمارة العربي قبل العصر األموي  كان
العمارة األموية متأثرة كثيرا   جاءت باكتساب نمط مختلف أكثر تعقيدا  حتى العهد األموي، العمارة اإلسالمية تبدأ

عالم الفن المعماري  ، بل إنها استنسخت تقريبا  مبالد الشام التي كانت سائدة قبلها في بالعمارة البيزنطية وشديدة الشبه
  .البيزنطي في الكثير من األحيان دون تغيير كبير أو إضفاء صبغة مميزة عليه

موي نهضة عمرانية ومعمارية، وقد دلت هذه النهضة على ذوق معماري وفكر جمالي، تجلت ألشهد العصر ا
هتم الخلفاء األمويون ببناء المساجد ا مثل القصور والدور، وقد  ،هذه النهضة في بناء المساجد وبناء البيوت السكنية

بنية اإلسالمية من العصر ألوهو درة ا ،الذي يضم مسجد قبة الصخرة قصى في القدسألالمسجد ا: همهاأ فكان من 
. والمسجد األموي الكبير بدمشق، وقد زين جدرانه بروائع هاوعجائب بل من روائع فن العمارة العالمية ،األموي وما بعده
في  مسجد باب المردومو ، (2)، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، والجامع الكبير في قرطبة، األندلسفن الفسيفساء

قرب ) قصري )عمرة فة إلىباإلضا ، التي عم رها األمويون في أيام سيطرتهم على األندلس،بإسبانيا طليطلة مدينة

                                                                                                                                                                                            

2223https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3،،الشام في  (م1520))خماش، نجدت
 (.222. دار طالس، صسوريا - دمشق ، الطبعة األولى،صدر اإلسالم

. المطبعة الرسمية للجمهورية تونس - سهسو  ، الطبعة األولى،الدولة األموية ومقوماتها األيدولوجية والجتماعية(. م1550) ، بثينة،بن حسينا )1 (
 (.31التونسية، ص 

 و نقديةٌ  دراسة ) المعاصرة العمارة في منها الستفادة وسبل المشرفة الصخرة قبة مسجد في العمارة وهندسة الجمالية القيم (،2211عيسى، خالد) )2 (
 (.22-20،رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية غزة، ص) تحليٌليةٌ 
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في  وقم ،في العراق وواسط ،في الشام الرصافة من أبرزها ،، كما أنشأوا مدنا  كثيرةأريحا قرب) والمشتى (،عمان
 .(1)في تونس والقيروان ،في مصر وحلوان ،فارس

األنماط والطرازات المعمارية بين من فبطبيعة الحال تفاوتت كثير  ؛نظرا  إلى ترامي أطراف الدولة األموية
فظهرت في جلها « العمارة األموية»أنحائها المختلفة، التي اعتادت عليها شعوب المناطق المفتوحة حديثا ، وأما 

وقد كانت القصور األموية التي بنيت في هذه المنطقة فريدة، إذ ال توجد أي دالئل  ،، مركز الدولةبالد الشام بمنطقة
وبشكل عام ُتعد القصور  ي،طرازها في الشام قبل الحكم األمو وبمثل  ،تاريخية أو أثرية على وجود مباٍن مثلها

 والمساجد الجامعة الكبيرة أبرز اإلنجازات المعمارية في العصر األموي.
، فنمطه المعماري  يشبه إلى حد بعيد مسجد قبة الصخرة في -على سبيل المثال-وُيمكن مالحظة هذا التأثير 

النمط البيزنطي المسيحي، ولو أنه مع ذلك يتسم ببعض المميزات اإلضافية المستمدة من العمارة اإلسالمية، فقد 
التي أضيفت  واألحاديث النبويَّة القرآنية اآليات فضال  عن ، والمئذنة القبة مثل ،أضيفت إليه بعض المعالم اإلسالمية

وقد  .الطراز المعماري  األموي   فيما أصبحَ  ،إلى زخرفاته، وبهذا مزَج األمويون الطراز المعماري  البيزنطي مع العربي
 عناصر جملة من مزيجا   الطراز لهذا الزخرفية العناصر وكانت ،والفسيفساء بالزخارف ري  تميَّز هذا الطراز المعما

 متأثرا   الطبيعة تمثيل ومحاولة ، والحيوانية النباتية الزخارف رسم في الدقة فيه وتظهر سبقته، التي الفنون  عن ورثها
 .(2)البيزنطية بالفنون  يبدو فيما

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الدولة األموية: واألحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتداءا  (،1521العش، يوسف) والثالث والرابع،  المجلد الثاني ،في التاريخالكامل  ابن األثير، )1 (

 ، العهد األموي، الطبعة األولى،1، جالتاريخ اإلسالمي(،1522)شاكر، محمود، .222، الطبعة الثانية، دار الفكر،سوريا،صمن فتنة عثمان
 .، دار الفاتح، دار وحي القلم(الدولة األموية: من الميالد إلى السقوط(، 2226قباني، محمد،)المكتب اإلسالمي 

 .22، ص الجمالية القيم عيسى، )2 (
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 مويةألنماذج من الزخارف في العمارة ا( 7شكل )
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  المشرفة ته لمسجد قبة الصخرةوعمار عبدالملك 

 ،لى السماءإومعراج الرسول عليه السالم  ،المسلمين، فلقد كانت مهبط الوحي عند خاصة مكانة للقدس
 النبي بهم صلى حيث نبياءألا عتجم   ، ومحط القبلتين أولى فهو ن الكريمآقصى في القر ألوقدس هللا عز وجل المسجد ا

 الَِّذي اأْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَلى اْلَحرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  َلْيال   ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى  الَِّذي ُسْبَحانَ  " : سبحانه وسلم، قال عليه هللا صلى
ِميعُ  ِإنه هو آَياِتَنا ِمنْ  َحوَله ِلُنِرَيه َباَرْكَنا (، والقدس مدينة األنبياء والصحابة األطهار، وقد  1 )االسراء، " اْلَبِصيرُ  السَّ

وجعل منها المكان الذي تلتقي فيه األرض مع السماء، كما كانت مستقرا   لكثير من الملوك  ،كرمها هللا عز وجل
 .(1)عرج بالرسول عليه الصالة والسالم المقدسة الصخرة ظهر على ومن والخلفاء واألمراء والعلماء،

، لتقي المسلمين ن يبني قبة كبيرة على الصخرة أوفكر  ،لى مدينة القدسإحضر الخليفة عبدالملك بن مروان 
مصار، وباشر بالتنفيذ في بنائها أللمسجد يصلي الناس فيه، وبدأ بمشاورة عماله في ا الحر والبرد، وتكون غطاء  

رجاء بن  . وقد أشرف على بنائها المهندسان العربيان هما:م651 / هـ 02 ، وتم الفراغ منها سنةم621 / هـ66 سنة
مولى عبد  ويزيد بن سالم وهو من بيسان فلسطين، وكان المسؤول عن التصميم والشكل العام للبناء، ،الكندي حيوة

 .(2)وهو معماري خبير من القدس، وكان المسؤول عن النواحي العملية في هندسة العمارة في القبة ،الملك بن مروان
المدينة المرتفعة، وقيل فكر عبد الملك بن مروان أن يغطي الصخرة المقدسة بنوع من البناء يتناسب وقباب 

رصد لبنائها خراج مصر لسبع سنين، وحين أنفقت هذه  ؛إن عبد الملك حين فكر في بناء قبة عالية تغطي الصخرة
 ،األموال على البناء بقي منها مائة ألف دينار، فأمر عبد الملك بن مروان بها جائزة للرجلين المشرفين على البناء

 ،نحن أولى أن نزيد من حلي نسائنا فضال  عن أموالنا»فرفضا قائلين:  ،زيد سالموهما رجاء بن حيوة الكندي وي
 .(3)، فأمر عبد الملك بأن يصنع منها صفائح ذهبية تكسى بها القبة من الخارج«فاصرفه في أحب األشياء إليك

ى مكانتها وقدسيتها قبة الصخرة المشرفة إحدى أهم المعالم اإلسالمية في العالم، ذلك أنها إضافة إل دفيما تع
الدينية، تمثل أقدم نموذج في العمارة اإلسالمية من جهة، ولما تحمله من روعة فنية وجمالية تطوي بين زخارفها 

هتمام الباحثين والزائرين ا نتباه و ابصمات الحضارة اإلسالمية على مر فتراتها المتتابعة من جهة أخرى، حيث جلبت 
نسجام بين عناصرها المعمارية والزخرفية، حتى اعتبرت امتازت به من تناسق و ا، لما وجميع الناس من كل بقاع الدنيا

 .(4)آية في الهندسة المعمارية

                                                           
 .2القيم الجمالية، ص  ، عيسى،21، ص 2، مكتبة المحتسب، عمان، الجزء األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل(، 1503الحنبلي، مجير الدين،) )1 (

 .26،33،11، دار المريخ للنشر، الرياض، ص القدس دراسة تاريخية(، 2222بو عليه، عبدالفتاح،)أ
 11، صالقيم الجمالية ، عيسى،121-1/122،بيت المقدسالدباغ،  )2 (

، سيد العفاني ،21-23، ص3،مجلدالموسوعة الفلسطينية، 202،ص1، الجزء األنس الجليلالحنبلي، ، 11،  12/12،البدايةابن كثير،  )3 (
 213. مكتبة معاذ بن جبل، مصر -بني سويف ، الجزء األول، الطبعة األولى.بحديث القدس واقدساهتذكير النفس (. م2221) حسين،

، دار التراث، رحلة ابن بطوطة. ابن بطوطة، 01-01، طبعة القدس، ص تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد القصى(، 1511لعارف، عارف،)ا )4 (
 1562بيروت،

https://ar.wikipedia.org/wiki/66_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/685
https://ar.wikipedia.org/wiki/72_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/691
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/201
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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المسجد  أحد أجزاء وهو، (1)رض المسجد القدسيأيقع مسجد الصخرة وقبته في وسط الساحة من 
سالمية في إل"فالمسجد األقصى هو كل ما داخل سور األقصى"، وجزء من أحد أهم المساجد ا األقصى
في العالم، إذ ُتعتبر قب ته من أهم وأبرز المعالم الدينية األبنية  أجمل ، ومنوالعالم اإلسالمي وفلسطين القدس مدينة

هتم المسلمون برعاية قبة أ ا على شكله وزخرفته. وقد أقدم بناء إسالمي بقي ُمحافظ   د، كما وُيعالمعمارية اإلسالمية
المتعاقبة، وبخاصة بعد ما كان يحدث بها من خراب جراء  الفترات اإلسالمية على مر تهوعناي الصخرة المشرفة

التأثيرات الطبيعية، مثل الهزات األرضية والعواصف واألمطار والحرائق، فلم يتأخر أي خليفة أو سلطان في ترميمها 
 .(2) والحفاظ عليها

                                                           
 21-23ص ،3،مجلدالموسوعة الفلسطينية، 202،ص1، الجزء األنس الجليلالحنبلي،  )1 (
 .11، ص القيم الجماليةعيسى،  )2 (

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
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قبة صغيرة لطيفة كنموذج لقبة الصخرة، ذكر بعض المؤرخين أن عبد الملك لما أمر ببناء القبة أقاموا له  
ا من الخارج، وستة أضالع تحمي القبة الصغيرة، والمعروفة خرة، فلما قرب قبة الص بقبة السلسلة ولها أحد عشر ضلع 

شكل قبة وا عداد ، فتم تجهيز «وانقصوا من األضالع ،ابنوا قبة أكبر من هذه باثني عشر ضعف ا»وقال:  ،انتهت زارها
بأضالعها الثمانية، ثم بدء العمل بها، وقد كانت قبة السلسلة بعد بنائها المكان الرئيسي لإلشراف  وا عدادها الصخرة

يتقدم كال  منها سقيفة  ،ا، به أربعة مداخل محورية مثمَّنا خارجي  بة الصخرة شكال  على بناء قبة الصخرة. يأخذ تخطيط ق
 ،ن من دعائم رئيسة، وبين كل دعامتين عمودان يكونان ثالثة عقودمحمولة على أعمدة، يليها مثمن داخلي مكو  

ا داخل التثمينة، ودائرة من األعمدة واألكتاف مكونة منف بين كل  ،أربعة دعائم كبيرة مجموعها أربعة وعشرين عقد 
ا مدبب ا، وقد صنعت القبة من الخشب وغطيت من الخارج بطبقة من  ،دعامة وأخرى ثالثة أعمدة تحمل ستة عشر عقد 

 .(1)حولها نافذة، وقد أحاطت الدائرة بالصخرة حتى يمكن الطواف 16الرصاص، ويوجد بالرقبة 
 1,1، ترتفع هذه الصخرة نحو اإلسراء والمعراج في رحلة السماء إلى محمد الصخرة الُمشرفة عرج منها النبي

مترا ، وتعلو الصخرة في الوسط قب ة  12و  13يتراوح قطرها بين  ،مترا  عن أرضية البناء، وهي غير منتظمة الشكل
م. ويذكر بعض 1م، يعلوها هالل بارتفاع 31، ارتفاعها الذهب بألواح مترا ، مطلية من الخارج 22دائرية بقطر حوالي 

هر وبنمط قبة الصخرة، ويظ العمارة اإلسالمية فيما بعد تأثرت بأسلوب فرسان الهيكل العلماء أن الكنائس التي بناها
 .(2) اإليطالية كاستل دل مونتي ذلك جلي ا في قلعة
رض بناء ألولم يكن يومئذ على وجه ا»مدى جمالية المسجد بقوله:  البداية والنهاية في كتابه ابن كثير وصف

خرة بيت المقدس، بحيث أن الناس التهوا بها عن الكعبة والحج، وبحيث كانوا ال يلتفتون أحسن وال أبهى من قبة ص
، وأتوه من كل مكان، وقد عظيما   فتتانا  افتتن الناس بذلك أفي موسم الحج وغيره إلى غير المسير إلى بيت المقدس، و 

مما في اآلخرة، فصوروا فيه صورة الصراط وباب الجنة، وقدم  كثيرا   عملوا فيه من اإلشارات والعالمات المكذوبة شيئا  
لى زماننا،  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ووادي جهنم، وكذلك في أبوابه ومواضع منه، فاغتر الناس بذلك، وا 

يها ، وقد كان فرض بهجة ومنظرا  ألوبالجملة أن صخرة بيت المقدس لما فرغ من بنائها لم يكن لها نظير على وجه ا
 .(3)«من الفصوص والجواهر والفسيفساء وغير ذلك شيء كثير، وأنواع باهرة

 

                                                           
 11المرجع السابق، ص  )1 (
واي باك  على موقع 2213أغسطس  11 نسخة محفوظة .هل الصخرة التي في بيت المقدس معلقة في الهواء، دار اإلفتاء األردنيةالموسوعة ،  )2 (

ر: قب ة الصخرة .مشين فرسان الهيكل وعمارة وقبة  .واي باك مشين على موقع 2212ديسمبر  20 نسخة محفوظة .دليل المسجد األقصى المصو 
 .واي باك مشين على موقع 2213مارس  13 نسخة محفوظة )باإليطالية(. ةالصخر 

، في قرية صغيرة من بلدة تحمل القرن الثالث عشر في فريدريك الثاني اإلمبراطور ببوليا مبنى شيده )Castel del Monte (كاستل دل مونتي )3 (
مترا فوق مستوى سطح البحر أقرب  112السلسلة الغربية من يقع كاستل دل مونتي على تلة في   .االسم نفسه، بالقرب من سانتا ماريا دل مونتي

. في قائمة المعالم الوطنية في إيطاليا وفي تراث اإلنسانية اليونسكو هادرجتأكم.   21تووكورا وروفو دى بوليا ،كم 18أندريا المدن
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8 (،2، الجزء البداية والنهاية ابن كثير ،

 (.325ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84_%D8%AF%D9%84_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84_%D8%AF%D9%84_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://www.aliftaa.jo/index.php/fatwa/show/id/312
http://www.aliftaa.jo/index.php/fatwa/show/id/312
https://web.archive.org/web/20130814013150/http:/aliftaa.jo/index.php/fatwa/show/id/312
https://web.archive.org/web/20130814013150/http:/aliftaa.jo/index.php/fatwa/show/id/312
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.foraqsa.com/content/daleel/html/25.htm
http://www.foraqsa.com/content/daleel/html/25.htm
https://web.archive.org/web/20121227112019/http:/www.foraqsa.com/content/daleel/html/25.htm
https://web.archive.org/web/20121227112019/http:/www.foraqsa.com/content/daleel/html/25.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://www.satorws.com/templari-cupola-roccia.htm
https://www.satorws.com/templari-cupola-roccia.htm
https://www.satorws.com/templari-cupola-roccia.htm
https://web.archive.org/web/20130313140430/http:/www.satorws.com/templari-cupola-roccia.htm
https://web.archive.org/web/20130313140430/http:/www.satorws.com/templari-cupola-roccia.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_(%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_(%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_13
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_13
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88_%D8%AF%D9%89_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88_%D8%AF%D9%89_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%258
http://islamport.com/w/tkh/Web/927/3160.htm
http://islamport.com/w/tkh/Web/927/3160.htm
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 المشرفة الصخرة قبة مسجد في العمارة وهندسة فن المعماري الثانياا: 
ن الساساني اوبخاصة الفن   ،قا  سالم تأثرا  خال  إلسالمي بفنون الحضارات التي احتواها القد تأثر الفن اإل

واستبعد منها الجوانب  ،سالمي وروحه وفلسفتهإلا التجريدية بما يتفق مع تعاليم الدين امفنونهوالبيزنطي، وعالج 
،  واستنبط المسلمون نسقا  معماريا  مميزا  متكامال  من التشكيالت والتراكيب المعمارية والزخرفية التي تكون سطوريةألا

 .(1)سالمي الموحد في روحه وطابعهإلفي مجموعها الطراز ا
سالمي، وهو يعبر إلن والسنة والموروث الحضاري اآبع القيم الجمالية عند عموم العرب والمسلمين من القر تن

سالمي للكون بما فيه " هو الفن الذي يرسم صورة الوجود من زاوية التصور اإلسالمي لهذا الوجود ، إلعن المنظور ا
 العمارة لُ تخ تصور اإلسالم للكون والحياة واإلنسان. ولمهو التعبير الجميل عن الكون والحياة واإلنسان ، من خالل 

 وقدره بالجمال هتما  الذي سالميإلا من الفكر اساس  أ تنبع عمارة كونها الجمالية واللمحات من اللمسات سالميةإلا
 لإلنسان. المحببة مورألا من وجعله

 والتشريعات، والمعتقدات والغايات، العليا، المثل : من مجموعة "فهي سالميإلا صطالحيالا المنظور وفي
 نسانإلا عالقة تحدد التي هي القيم وهذه عزوجل، هللا مصدرها والجماعة، لسلوك الفرد والمعايير والضوابط، والوسائل،
 .(2)"ووسائل غايات القيم هذه وتتضمن ، الكون  ومع البشر ومع نفسه ومع ، تعالى هللا مع وتفصيال   جماال  إ وتوجهه
 ومع األموي، العهد في تهاونوعي عمال التصميميةألا أسلوب في ومتميزا   فريدا   نموذجا   تمثل الصخرة قبة مبنى وعمارة

 مختلفة، زمنية أوقات في المعمارية المبنى مكونات على أجريت التي والتجديد والحفاظ أعمال الترميم من كثيرا   أن
 كتاباتهم؛ من كثير في وغيرهم بطوطة، وابن والمقدسي، العمري، أمثال المسلمين والرحالة المؤرخون  اليها أشار التي
 نإ حيث السابع الميالدي، القرن  نهاية في المبنى منذ إنشاء األولى هيئته محافظا  علىبقي الشكل العام  نإذلك ف مع

 مع وتبديلها، والمنهارة التالفة القطع تغيير على اعتمدت ؛باستمرار تجري  كانت التي والترميم الحفاظ و التجديد أعمال
 وكذلك كالحرائق، الطبيعية الكوارث بسبب تلفها جراء تهاوتشكيل المرممة العناصر نوعية على مكاناإل قدر المحافظة

 امتداد طيلة عليها وشاهدا   لها مسرحا   الصخرة قبة موقع كان التي والحروب الفتن حوادث إبان التهديم والتخريب أعمال
 المعماري  حضوره بوضوح محتفظا   الحاضر الوقت حتى سنة وثالثمائة لفأ نحو منذ المبنى يزال وال السحيق، تاريخها
 المبنى طالت التي التشويهات ضروب قساوة رغم المقدسة، المدينة فضاء سماء خط في المميزة هيئته وجالء

 معمارية، طرز عدة بين تنوع قد المختلفة العصور عبر اإلسالمية للمساجد المعماري  الطراز كان وقد ومجاورات،
 واحد مسجد هناك كان ولكن الطرز، أو األنواع أحد من تنطلق العصور كل عبر بنيت التي المساجد أغلب وكانت
 الصخرة قبة وهو ،بأسره اإلسالمي العالم في األخرى  المساجد صفات من تنطبق عليه صفة أن من يعصي منفرد

 (.3) اإلسالمية العربية العمارة تاريخ في المثل الوحيد

                                                           
 32،33.ص 1، دار الشروق، القاهرة، طالقيم الجمالية في العمارة السالمية(،1551عكاشة، ثروت،) )1 (
 .21، 22، ص القيم الجماليةعيسى،  )2 (
 33، صالقيم الجمالية في العمارة السالميةعكاشة، ، 2، ص القيم الجماليةعيسى،  (1)
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 الصخرة قبة حتوت عمارة مسجدا وقد يامها،أ فضلأ تعيش موي ألا عهدها سالمية فيإلا العمارة كانت   
 قبة بناء درائعة، ويع معمارية تحفة جعلتها التي المهمة المعمارية والمكونات العناصر القيم و من اكثير   المشرفة
 ماضيها في واإلسالمية العربية الحضارة تاريخ في وحضارية نوعية قيمة يمثل مميز، حضاري  صرح المشرفة الصخرة

 من دعيكما و  اإلسالمية، العمارة في المعمارية ثارآلا أقدم من الصخرة قبة مسجد بناء ديع ومستقبلها، حيث وحاضرها
 كالنقاد المعماريون  جمالها في تحدث ،مميزة معمارية يقونةأو  الجمال، درة هي حيث رض،ألا وجه على المباني جملأ

كي تشكل  ؛في الزخرفة الفن اإلسالمي تظهر ،غطت معظم أروقة وجدران المصلى من الداخل بالفسيفساءن. و يوالباحث
وحدة فنية منسجمة في التكوين ومتحدة في األسلوب، حيث أن  حجارة الفسيفساء كانت مصنوعة محليا . أجمل ما في 

أقدم ما كتب من الخط العربي الجميل، أطلق  دتع ،الزخرفة اآليات القرآنية في أعلى أقواس المضلع المثمن األوسط
رونزية المذهبة التي تغطي بعضها أجزاء من األبواب األربعة أو األفاريز الخط الجليل. ومجموعة األلواح الب عليه اسم

ألصالتها ولجمالها وغناها الزخرفي، وتسيطر عليها أوراق  ؛الواصلة بين تيجان أعمدة أرواق هي أجزاء فريدة في العالم
 .(1)العنب والعناقيد المعالجة بمهارة متجددة

واستعيض عنها  ،الديانة اإلسالمية إلنسان والحيوان وفق ا ألحكاموقد جاء االستغناء عن الصور الممثلة ل
باألشكال الطبيعية والرسوم المركبة والتقليدية، مما أعطى المكان رونق ا يمتاز من غيره بما يبحث في النفس من 

كييف، وال شك أن والزخرفة بمجموعها مكونة من أشكال متباينة مرنة الت ،الشعور بالهدوء والطمأنينة والتأمل العميق
الفنان الصانع لها كان أمين ا في صنعه على المبادئ األساسية ألساليب الزخرفة التي كثير ا ما أهملت، وهي أن تأتي 
الزينة والزخرفة متنافسين مع المكان الذي تجمالنه. وهندسة البناء الداخلية هي التي تطلبت أن تكون الزخرفة على ما 

 جاءت عليه.
 هاوأروعالدينية في هندستها وشكلها وزخرفتها كانت وال تزال من أجمل المباني  قبة الصخرة نأوصفوة القول 
سالمي، وقلما يوجد في مباني العالم ما يفوقها، أو إلوهي آية من آيات الفن المعماري ا ،التي أتحف بها العالم

فزيادة على زخرفة سقوفها المذهبة وجدرانها الرخامية ونوافذها الزجاجية تفتن العين  ،يضارعها بهاء وروعة وجماال  
ة التي استعملت، تنوعنسجام، وباألشكال الماوجمال تأليفها، وألوانها التي جاءت كلها على أحسن تناسق و  ،بالفسيفساء

ا في كل  ،واألساليب، واأللوان، ودقة الصنع التي بلغت الحد األعلى من الكمال هذا جعل من قبة الصخرة أثر ا فريد 
وال تزال تحتفظ بمقاييس الجمال والرشاقة المعمارية، رغم  ،  كثر من ثالثة عشر قرناأن آلتاريخ الفن. ولقد مرت عليها ا
 .(2) التطور العظيم في فنون العمارة

 
 
 
 

                                                           
 32، صالمرجع السابقعكاشة، ، 112، ص المرجع السابقعيسى،  )1 (
 32، صالمرجع السابقعكاشة، ، 112، ص المرجع السابقعيسى،  )2 (

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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 المشرفة الصخرة قبة مسجد لمبنى العام الوصف: 
 مركزية بقبة ، مقبب ، عاألضال ثماني لشك من فقيأ مسقط ذو ،حجري  هو بناء الصخرة قبة مسجد مبنى

 المعمارية ناتالمكو  دناهأ مبين المشرفة، الصخرة فوق  المسجد ينبُ  قدو  ،المكرمة الصخرة افضاؤه ميض ضخمة،
 .ئهجزاوأ المشرفة الصخرة قبة مسجد عناصرل

 
 

 المشرفة الصخرة قبة لمسجد المكونة جزاءاأل( 2شكل )
 

 القبة تغطي بيةالذه الصفائح 3-        بيالذه العمود اللاله حامل 2-           الذهبي القبة هالل  1-
 بيةالذه القبة رقبة دعائم حدأ 6-        القبة لصفيحة يةالسفل الحافة 5-      القبة رقبة نوافذ فسيفساء 4-
 القبة تغطي الرصاص صفائح 9-           الشرقية الرخامية الواجهة 8-          والقبو الشرقي الباب 7-

 التثمينة في القبة نوافذ 12-            ويةالعل التصوينة 11-              الكرسي يةآ زخرفة 10-
 القبة تحت وناتالجمل 15-         الخشبية القبة فسيفساء 14-       الخارجي جدارلل دعامة 13-
 المقدس بيت صخرة 18-              يةالداخل القبة رقبة 17-        الداخل من القبة نوافذ 16-
 الصخرة قبة مبنى ضيةأر  21-        القبة تحمل التي الركائز 20-     الداخل في الصخرة سياج 19-
 .(1)يةالداخل ةالتثمين تحمل الحجرية الدعامات- 23                  يةالداخل التثمينة عمدةأ - 22

 
 

                                                           
 .الكترونية مطبوعة ، الجمال درة الصخرة قبة ،  2006، احمد ياسين، )1 (
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 نماذج من الزخارف والنقوش واآليات القرآنية في مسجد قبة الصخرة( 3شكل )
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 قبة الصخرة المشرفة بين التقديس والخزعبالت 
المسجد األقصى  تقع في أعلى نقطة من ،هي صخرة طبيعية غير منتظمة الشكل الصخرة المشرفة

متر ا، ويبلغ  12متر ا و 13في موقع قلب المسجد بالضبط، وهي صخرة طبيعية تتراوح أبعادها بين حوالي  المبارك
ارتفاعها حوالي المترين تقريب ا، وقد دارت حولها القصص الخيالية غير الصحيحة بشكل كبير، فمن قال إنها طائرة في 

 ومن قال إن لها نور ا، وغير ذلك.، قال إنها طارت خلف النبياء، ومن الهو 
نها كانت قبلة أنبياء بني إسرائيل قبل النبي عليه الصالة إوالحقيقة أنها صخرة عادية ليس فيها أي ميزة إال 

وهي  ،ألرواح(والسالم، وقيل إن النبي عرج من فوقها للسماء ليلة اإلسراء والمعراج، وفيها مغارة صغيرة تسمى )مغارة ا
ا وقد بنيت الصخرة المشرفة فوق الصخرة، وهي ظاهرة للعيان  ،وليس فيه أي ميزة خارقة للعادة ،تجويف طبيعي أيض 

 إلى اليوم.
حاكت القصص الشعبية خياالت وخزعبالت كثيرة حول الصخرة المشرفة، ذكرها الكثير من العلماء، وجمعها 

ى: الحقيقة والتاريخ(، فمن هذه الخزعبالت واألكاذيب أن الصخرة من في كتابه )المسجد األقص اعيسى القدومي
كما أن مياه األرض كلها تخرج من تحت هذه  ،صخور الجنة، وأنها سيدة الصخور، وهي معلقة من كل الجهات

صابع أن عليها موضع قدم رسول هللا محمد صلى هللا عليه وسلم، وعليها أثر أ، و الصخرة، وتتحول إلى مرجانة بيضاء
المالئكة، وأن الماء الذي يخرج من أصل الصخرة نهر من أنهار الجنة، وأن المياه العذبة والرياح واللواقح من تحت 

وأوسط األرض كلها،  ،قيل أنها عرش هللا األدنى، ومن تحتها بسطت األرض، وأنها وسط الدنيا، و صخرة بيت المقدس
 .(1)وأخير ا أن لها مكانة الحجر األسود في الكعبة

في دراسته لمعالم المسجد األقصى أن العلماء أنكروا هذا التعلق بالصخرة، وبينوا أنها  هللا معروف أكد عبد
صخرة  ويؤكد على أن تنبيه الناس على أمر وجزء من المسجد األقصى، وليس لها أية ميزة خاصة. ،صخرة طبيعية
في كتب   ، وثبت عن رسول هللاتهوفضيل تهبركو ال يقلل من فضائل المسجد األقصى وبيت المقدس  بيت المقدس

الصحاح والسنن الكثير من األحاديث التي نصت على ما حباه هللا تعالى من الخير والبركة، وبينت الخصائص التي 

                                                           
 .فلسطين ،2، مركز بيت المقدس، طالمسجد األقصى: الحقيقة والتاريخ(، 2222القدومي، عيسى) )1 (
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لما لها من مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة في الشرع اإلسالمي. فبركة المسجد  ؛األقصى وأرضهتميز بها المسجد 
 .(1)الكتاب والسنة، ولنا غنى في الصحيح منها عن الموضوع والمكذوبفي األقصى ثابتة 

خالصة األمر هو أن كل ما قيل في هذه الصخرة أصله من اإلسرائيليات، وليس له أصل في المصادر 
وما التركيز  ،الصحيح من حديث النبي صلى هللا عليه وسلمفي القرآن الكريم أو  أكان في ة األساسية سواءاإلسالمي

 .(2)خاصة مسألة تعليق الصخرة في الهواء!بنتشار الخزعبالت بين المسلمين في هذه األيام، و العلى هذا األمر إال 
 

 صور من المعالم المعمارية في صحن قبة الصخرة( 4شكل )

 
 

 

                                                           
 .1، مؤسسة الفرسان للنشر، عمان، طقصى المباركطلس معالم المسجد األأ(، 2212معروف، عبدهللا ورافت مرعي ) )1 (
 /https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا، الموسوعة الحرة   )2 (
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 لخاتمةا

موي عبدالملك ألقام الخليفة اأوج عظمتها، وقد أموي بلغت ألسالمية في العهد اإلن العمارة اأفي الختام نجد 
سالمي معماري فني في إقدم أثر أبن مروان مسجد قبة الصخرة على موضع في بقعة المسجد القدسي الشريف، وهي 

سالمي إموي من فن وذوق معماري ألالبناء على كل ما كان يتحلى به المعماري اسالمية، ويشهد هذا إلتاريخ العمارة ا
 ليه من تقدم معماري وبنائي وفني.إيتباهى به المسلمون في كل بقاع الدنيا بما وصلوا 

سالمية البد من العناية بها إمانة أوهو  ،سالمي وصونه وتعميرهإلمن المحافظة على هذا التراث ا لذا البد  
 .واحدٍ  نٍ آسالمي ووطني في إع عنها وحمايتها، فهو واجب والدفا

 
 النتائج 
 هومفردات هومكونات الجمالية القيم مالمح من كثير على احتوت سالميةإلا العمارة. 
 تنتمى التي مويةألا العمارة Yجمالية قيم عن رتعب   وجماليات خصائص لها العمارة في سالميةإلا المدرسة لى 

 واضحة.
 ول القبلتين، ومسرى رسول هللا صلى أنه أقصى المبارك منزلة جليلة في نفوس المسلمين، حيث ألللمسجد ا

سالمي وفي تاريخ إللى السماء، ولقبة الصخرة المباركة مكانة كبيرة في المجتمع اإهللا عليه وسلم ومعراجه 
 العمارة اإلسالمية.

 الحديثة. العصور في نسانإلا شيدها التي المعمارية المعالم همأ  من المشرفة الصخرة قبة بناء ديع 
 يةآ ديع مويةألا العمارة مدرسة لىإ ينتمى الذي قصىألا المسجد في يقع الذي المشرفة الصخرة قبة مسجد 

 . العمارة في الجمالية القيم من عليا وقيمة الجمال آيات من
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 التوصيات
 وتركيز هوتوثيق قصىألا المسجد عمارة دراسة تخصصة فيمبحاث الألوا المعمارية الدراسات تشجيع ، 

في  اإلسالمية والمقدسات القدس والتراثية لعمارة المعمارية الجوانب على اإلعالم والمؤتمرات والندوات
 . سالميإلا تراثنا وسرقة المقدسات تهويد ضد عنها الدفاع حملة سياق

 براز الوجه الحضاري ا  سالمية فيها، و إلنشاء مراكز الدراسات التي تعنى باألقصى وقبة الصخرة والعمارة اإ
 المشرق لها.

  همية وقدسية فلسطين أ تضمين مساقات الجامعات والكليات والمعاهد العلمية ومناهج التعليم على
 قصى .ألوالمسجد ا

 
 المراجعو  المصادر قائمة
 دار  .التاريخالكامل في (، 1505عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن أبي الكرم الشيباني) ،ثيرألابن ا

 .الكتاب العربي، بيروت
 ،العرفان، المجلد السابع  ، مجلة1: ثورة التوابين صور من التاريخ اإلسالميه.ق(، 1316حسين،) األمين

 2والعشرين، الجزء
  ،1562، دار التراث، بيروت،رحلة ابن بطوطةابن بطوطة. 
  ،مطبعة دائرة المعارف التهذيبتهذيب ه(، 1326بو الفضل احمد بن علي )أابن حجر العسقالني ،

 .1لنظامية، الهند،ط
 (،1503الحنبلي، مجير الدين ،)2، مكتبة المحتسب، عمان، الجزء األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل. 
 سوسه ، الطبعة األولى،الجتماعيةالدولة األموية ومقوماتها األيدولوجية و (، م1550) ، بثينة،بن حسينا -

 ية للجمهورية التونسية.. المطبعة الرسمتونس 
 ،نباء أو  وفيات األعيان ه(،621-622بي بكر)أحمد بن محمد بن أبو العباس شمس الدين أ ابن خلكان

 دار صادر، بيروت. ,بناء الزمانأ
 ( ،م1520خماش، نجدت .)دار طالس.سوريا - دمشق األولى،، الطبعة الشام في صدر اإلسالم . 
  ،ة، بيروت.، مؤسسة الرسالعالم النبالءأسير الذهبي، شمس الدين محمد 
 (،1565الريس، محمد ضياء الدين ،)2ط ،مويةعبدالملك بن مروان والدولة األ. 
 هـ 1112تحقيق أحمد عبد السالم الزعبي ) إعالم الموقعين عن رب العالمين، ،ابن قيم الجوزية -

 . شركة دار األرقم بن أبي األرقم.لبنان - بيروت (.، الجزء األول، الطبعة األولى،م1550 
  ،مكتبة دار المعارف، بيروت.بداية والنهاية، ال(، 1551سماعيل بن عمر)إبو الفداء عماد الدين أابن كثير 
 ،المكتب اإلسالمي. ، العهد األموي، الطبعة األولى،1، جالتاريخ اإلسالمي(،1522)شاكر، محمود 
 (2222الصالبي، علي ،)1، المجلد 2، دار المعرفة، بيروت، طعوامل الزدهار وتداعيات الندثار. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1418_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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 (،1521الطبري، محمد بن جرير ،)1، دار الفكر، بيروت،ط مم والملوكتاريخ األ. 
 (،1511العارف، عارف ،)طبعة القدس.قصىتاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد األ ، 
 تحقيق محمود  العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي، بو بكر،أ، بن العربيا

 . مكتبة السنة.مصر - قاهرةال (. ،الطبعة السادسة،هـ 1112مهدي اإلستنبولي ومحب الدين الخطيب )
 (1521العش، يوسف ،)الطبعة الدولة األموية: واألحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتداءا من فتنة عثمان ،

  .الثانية، دار الفكر،سوريا
 بني  ، الجزء األول، الطبعة األولى.ث القدس واقدساهتذكير النفس بحدي(. م2221) ، سيد حسين،العفاني

 . مكتبة معاذ بن جبل.مصر -سويف
 (،1551عكاشة، ثروت،)1، دار الشروق، القاهرة، طالقيم الجمالية في العمارة السالمية. 
 دار المريخ للنشر، الرياض.القدس دراسة تاريخية(، 2222بو عليه، عبدالفتاح،)أ ، 
 (2222عويس، عبد الحليم،) سوبرلر للنشر.مصر - القاهرة .1، الطبعة بني أمية بين السقوط والنتحار . 
 (2211عيسى، خالد،) الستفادة وسبل المشرفة الصخرة قبة مسجد في العمارة وهندسة الجمالية القيم 

 سالمية غزة.،رسالة ماجستير، الجامعة اإل) تحليٌليةٌ  و نقديةٌ  دراسة) ،المعاصر العمارة في منها
 (،2226قباني، محمد ،)دار الفاتح، دار وحي القلمالدولة األموية: من الميالد إلى السقوط ،. 
 (،1556الناطور، شحادة ،)1ط ربد،إ، دار الكندي، مويةالدولة األ تجديد. 

 
 :المواقع اللكترونية 
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1412_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/201
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8
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 لمالحق )الخرائط والصور(ا
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