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 ُتقبل األعمال املقدمة للنشر يف جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها حسب املواصفات التالية: –1
 (.  CD) ورقية، ونسخة واحدة على  أسطوانة ممغنطة يقدم صاحب البحث أربع نسخ أ.   

مبسافتني  11بنط   Traditional Arabicباخلط العربي التقليدي   Microsoft Wordيطبع البحث على برنامج   ب. 
سىى،(، مبىىا ي يحيىىد ححىى، البحىىث عىى، أربعىىني صىىفحة، مبىىا فيهىىا    11 x 1.92)  A4علىىى  وجىىح واحىىد، مقىىا    

 داول.املراجع واملالحق واجل
ترق، صفحات البحث ترقيما متسلساًل، مبا يف ذلك اجلداول واألشىاال وقاممىة املراجىع،  وتطبىع اجلىداول       ج. 

والصور واألشاال واللوحات على صفحات مستقلة، مع حتديد أماك، ظهورها يف املنت، وتاون اهلىوام   
 ماتوبة بطريقة آلية وليست يدوية.

 كلمة. 122ليحية جلميع األحباث، مبا ي يحيد ع، يرفق ملخصان بالعربية واإلجن د.  
ياتب املؤلف امسح وجهة عملح على ورقة مستقلة، مع إرفاق نسخة موجحة م، سىتتح الااتيىة، وتعهىد  طىي      هى. 

 موَّقع م، الباحث / الباحثني بعدم نشر البحث،  أو تقدميح للنشر لدى جهات أ رى.

 (.CD) احلاسب اآللي ذات العالقة على أسطوانة ممغنطةأحد برامج  ُترفق أصول األشاال مرسومة باستخدام و.

يشىىار إمج عيىىع املصىىادر بىىم، البحىىث باإلشىىارة إمج اسىى، املؤلىىف األ ىىت وسىىنة النشىىر والصىىفحة عنىىد ايقتبىىا         –1
اني (.  وإذا كان هناك مؤلفان، فياكر ايس، األ ىت هلمىا مىثال )القحطى    12هى، ص1211املباشر مثاًل )أبو زيد، 

(. أمىىا إذا كىىان هنىىاك أكثىىر مىى، مىىؤلفني للمصىىدر الواحىىد فيشىىار إلىىيه، هاىىاا       15هىىى، ص 1211والعىىدناني، 
( ويف حالىىة اإلشىىارة إمج مصىىدري، ملىىؤلفني شىىتلفني فيشىىار إليهمىىا هاىىاا  111هىىى، ص 1212)القرشىىي وآ ىىرون، 

نة واحىىدة، فتىىت، اإلشىىارة (، ويف حالىىة وجىىود مصىىدري، لااتىىب واحىىد يف سىى هىىى.122هىىى ا املىىدني، 1211)املاىىي، 
 هى ب(.1212هى أ، 1212إليهما هااا )احملمدي، 

تعرض املصادر واملراجع يف نهاية البحث، على أن ترتب هحاميًا، حسب اس، العاملة للمؤلف، ث، األمسىا  األومج أو   –5
عىة فاسى، الناشىر    ا تصاراتها، متبوعًا باس، الاتاب )حتتح  ط( أو املقال )بىني عالمتىى تنصىي (، ثى، رقى، الطب     

)يف حالة الاتاب( أو اجمللة )يف حالة املقالىة ويوبىع حتتهىا  ىط(، ثى، ماىان النشىر )يف حالىة الاتىاب( وتىاريخ           
 النشر. أما يف حالة املقال فيضاف رق، اجمللة،أو السنة، والعدد،وأرقام الصفحات.

عملىح. كمىا حىنح نسىخة واحىدة مى،        مينح الباحث عشر مستالت م، حبثح، مع نسخة م، العىدد الىاي يرهىر فيىح      –2
 أو ملخ  الرسالة اجلامعية. ،أو التقرير العلمية، العدد هدية لااتب املراجعة

ترسل عيع األعمال وايستفسارات مباشرة إمج رميس حترير جملىة جامعىة أم القىرى لعلىوم اللغىات وآدابهىا.        املراسالت:
 ، جامعة أم القرى، ماة املارمة.  211ص. ب 

 E-mail: jll@uqu.edu.edu.sa ايلارتوني:الربيد 
ُتَعبِّر املواد املقدمة للنشر ع، آرا  مؤلفيها، ويتحمل املؤلفون مسؤولية صحة املعلومات ودقة ايستنتاجات.  حقوق الطبع:

 وعيع حقوق الطبع حمفوظة للناشر )جامعة أم القرى(، وعند قبول البحث للنشر يت، حتويل ملاية النشر مى، املؤلىف  
 اجمللة. إمج

 ، ماة املارمة.211توجح الطلبات إمج رميس حترير اجمللة، جامعة أم القرى، ص. ب: التبادل واإلهدا : 
 مخسة وسبعون رياًي سعوديًا أو عشرون دويرًا أمريايًا، مبا يف ذلك أجور الربيد.ايشرتاك السنوي: 

سىماها احلىالي، بعىد أن كانىت جىح ًا مى،  جملىة جامعىة أم         تصدر جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغىات وآدابهىا مب   تنويح:
 م(.1222–م ...1هى( املوافق )1211 –هى.121(  الصادرة  الل الفرتة )12–1القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، يف جملداتها )
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در عى، جامعىة أم القىرى، لنشىر األحبىاث      مة نصف سنوية، تصاََّحجملة دورية علمية ُم
يف أطرهىىا و ،ذات الصىىبغة اللغويىىة اللغىىات وآدابهىىا وفروعهىىا املختلفىىة لة يف جمىىال يالعلميىىة األصىى

، مى، مراجعىات كتىب    ،ب اجمللىة بنشىر عيىع مالىح عالقىة مبىا سىبق       حِّى َرُتوالنررية والتطبيقيىة.  
ميىة أ ىرى، وملخصىات رسىامل     طة عل، وتوصيات مؤحرات ونىدوات وأنشى  لةوََّموتقارير أحباث ُم

جهىات  شىر لىدى   نمل يسىبق نشىرها، أو تقىدميها لل    واإلجنليحيىة، والى   العربية  باللغتني، جامعية
 ني.صخصتالفاحصني املل هيئة التحرير، وحتايمها م، َببعد مراجعتها م، ِق وذلك أ رى،
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 البحث ملخص

وإىل ، يسعى هذا العمل إىل رصد النَّسقيَّة واالطرادات االشتقاقية من كل جذر
، رصد مواضع كسر النسق متهيًدا حلوسبة كافةة عناصةر املعجةم املول ةد  مةن ا ةذور      

 serializationalيصب هذا العمل يف االجتةا  الرامةي إىل إدةاد رصةور رسلسةلي      و
ويسةهم يف ققيةق الايايةة     derivationalمل بالتضافر مةع التصةور االشةتقاقي    يع

للمعجةةم العربةةةي. ولتهقيةةةق هةةةذ    computational adequacyاحلوسةةبية  
االسرتاريجية فإن البهث ينهض على مادرني عريضتني نعةدهما املةوردين ااساسةيني    

 للمعجم النسقي احملوسب:

جمية(: ِقواُمها مثاٌن وعشةرون لوحةةأ أليبائيةةأ    املاد  ااوىل: )الئهة ا ذور املع
للتمثيةل((   2) ُرهِصي كافة ا ذور الثالثية املمانة وغري املمانة للغة العربية )اليقةر  

 ورعد نوا  لاافة ا ذور ااخرى.

املاد :الثانية )بطاقة املورفيمات(: ُصةممَم  لتسةهيل إحصةاا كافةة انماانةات      
 0((.0-2جذر كما هو مبني يف )اليقر )االشتقاقية املمانة من كل 

 هة2/1/0414وُقبل للنشر يف                                         هة              01/2/0414ورد البهث يف 
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dictionary  systematic computerized  The 

Dr. Husain Ali Alzeraee        

     Associate Professor of Linguistics 
 

 Dr. Abdulrahman Hasan Albarqi 

    Assistant Professor of Linguistics 
 

ABSTRACT:  

This work aims at identifying the systematic ordains and 

sequentials derived from each Arabic root and to specify the system 

collapse required as a perquisite for computerizing the whole 

lexicon elements generated from these roots. The project also aims 

at establishing sequential and derivational conceptualizations that 

contribute in launching the computational adequacy for the Arabic 

lexicon. To achieve this strategy, the research builds on tow broad 

principles that are considered the key resources of computerized 

systemic lexicon:  

The first principle is the list of lexical roots (the twenty-eight 

Arabic alphabets that include all possible and impossible trilateral 

roots in Arabic language (see paragraph 2 for an example)). These 

roots work as the main source of all other roots in Arabic.  

The second principle is the (morpheme card) that it is 

designed to facilitate counting all possible derivations from each 

root (as shown in paragraph 2.1). 
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 تقديم

مة منطِلقة من مهعرف املعجم العربي املعاصر دراساٍت معمقةأ ونتاجاٍت حبثيةأ 
جتسدت يف ظهور معاجم حموسبة رليب حاجة الباحث والدارس ، أهداف ورؤًى خمتلية

والطبيعة االشتقاقية ، مبختلف مستوياره. ونظًرا لضخامة املاد  اللغوية من جهة
نظريات املعجمية مل ققق الاياية الوصيية وال فإن أًيا من ال، للجذور املعجمية

الشمولية املرجوَّ  لعناصر اخلزانة أو املدونة املعجمية املاونة من فرادات وعناصر 
 2معجمية ذات طبائع خمتلية.

ماومٌن غري مستقل متاًما عن بقية ، كما هو معروف، من جانب آخر فإن املعجم 
وهو كذلك موضوع للمورفولوجية ، وجيةماونات النهو؛ فاملعجم موضوع لليونول

وموضوع للداللة. ولزم عن كون املعجم موضوًعا لعدد من املاونات عدُم ، الرتكيبية
فاالستقاللية نات املذكور  نيِسها عن املعجم. وعدُم استقاللية املاو، استقاللية املعجم

متثمل ، اخلصوصعلى ، بعٌد غري ممان يف كافة معاجم اللغات ولانها يف معجم العربية
جوهر املشال الذي يعاني منه موُضوع حوسبة املعجم العربي على مبادئ رتسم 

 والشمولية انحصائية. economy واالقتصاد  simplicityبالبساطة 

يأري هذا العمل يف سياق البهث عن ، وبناا على حقيقة عدم االستقاللية
ستند على رصوٍر  يهدف إىل حلوٍل ممانة متا ن من حوسبة املعجم حوسبة كافية ر

رقليص عدم االستقاللية دون إغياٍل حلضور املاونات ااخرى يف املعجم. ويظل 
 البهث عن رصوٍر  مقبول الستقاللية املعجم طموًحا ممانا لانه غري وارد حلد اآلن.

وحقق  ، لقد عرف املعجم العربي احملوسب غنًى ورنوًعا يف ااعمال املعجمية
قدما كبريا للوصول إىل كياية معجمية أدبية وحاسوبية. ويصب هذا هذ  ااعمال ر
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يعمل بالتضافر مع  serializationalالعمل يف االجتا  الرامي إىل إداد رصور رسلسلي 
 computationalويسهم يف ققيق الاياية احلوسبية  derivationalالتصور االشتقاقي 

adequacy اريجية فإن البهث ينهض على للمعجم العربي. ولتهقيق هذ  االسرت
 :1مادرني عريضتني نعدهما املوردين ااساسيني للمعجم النسقي احملوسب

املاد  ااوىل: )الئهة ا ذور املعجمية(: ِقواُمها مثاٌن وعشرون لوحةأ أليبائيةأ ُرهِصي 
نوا   للتمثيل(( ورعد 2كافة ا ذور الثالثية املمانة وغري املمانة للغة العربية )اليقر )

 لاافة ا ذور ااخرى.

الثانية: )بطاقة املورفيمات(: ُصممَم  لتسهيل إحصاا كافة انماانات االشتقاقية  املاد 
 ((.0-2) املمانة من كل جذر كما هو مبني يف )اليقر 

 فإننا نسعى إىل ققيق ااهداف اآلرية:بتطبيق املاد  )الثانية( يف )ااوىل( 

 حسابًيا وملا ثغرات النسق ا ذري للغة العربية. حصر كافة ا ذور العربية -0

 حصر كافة املورفيمات اليت قتاجها ا ذور -2

قديد املورفيمات اليت يقبلها أو ميتنع عنها كل جذر لرصد خصائص النسق  -1
 الصريف.

 معرفة انماانات االشتقاقية لال جذر -4

خاصة حصر الوحدات املعجمية املشتقة من كل جذر من خالل إعداد بطاقة  -5
 بال جذر وإمااناره االشقاقية

 ربسيط التنقل يف أحوال ا ذر واشتقاقاره املختلية -6

  inflectionalعن املورفيمات الصُّرفية  derivatinal متييز املورفيمات االشتقاقية -1

 بناا قاعد  بيانات دقيقة لال جذر واشتقاقاره املمانة -8
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 حاالت(، اعأوض، )أحداث ربسيط رصنيف ا ذور يف طبقات معجمية -9

 ربسيط معرفة الدخيل من ااصيل -01

 إعداد ذخري  لغوية حموسبة ال رعتمد على فار  الذخائر النصية املطّولة -00

رزويد اللغة العربية بنظام صريف رسلسلي إىل جانب نظامها الصَّريف االشتقاقي  -02
حبيث ميان أن يعمل بثالثة موارد ، ميان من ريسري قضايا الرتمجة اآللية وضبطها

ثم قاعد  اامثلة والعينات ، والئهة رضم الالمة ومقابلها ااجنيب، ثل املعجممت
4(.EBMT) املعا ة سليأا

 

ختييف العبا احلوسيب بالتنبؤ بإماانات كل جذر عوضا عن االعتماد على  -01
5الذخائر النصية اليت رتطلب آالف املدونات القدمية واحلديثة

 

 descriptive adequacyيايتني الوصيية ربسيط الدراسات الرامية إىل ققيق الا -04
 لقضايا اللغة العربية املختلية explanatory adequacyوالتيسريية 

 ربسيط رعليم امليزان الصريف العربي.  -05

معا ة كافة ا ذور بطريقة موحد  ومنتظمة من شأنها أن خترج لنا عمال  -06
 وااناقة. االقتصادمعجميا يضم كافة املاونات اللغوية ااخرى، يتصف بالبساطة و

وزناأ(  2111جتاوز إشاال رعدد ااوزان اليعلية )وصل  يف صواحلة وأرول إىل  -01
 وزناأ( 191وااوزان االمسية ) وصل  يف صواحلة وأرول مثال إىل 

جتاوز إشاال رعدد السوابق واللواحق ) وصل  يف صواحلة وأرول مثال إىل  -08
 سابقة والحقة (. 142

اخلصائص اللغوية الصهيهة للالمة عوض اخللط املقولي روخي الدقة يف ربيان  -09
 (.04الذي ظهر يف بعض احمللالت الصرفية ) كما يف صواحلة وأرول ص 

 زياد  كياا  احمللالت الصرفية املتقدمة -21
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وربسيط متييز االشتقاقات اليت خترج ، ملؤ ثغرات النسق الصريف االشتقاقي -20
وقديد ، قات املختلية من ا ذرمبعنى خمتلف عن املعنى املطرد يف االشتقا

املواقع اليت كسر فيها النسق بانضافة إىل ربسيط احلصول على امليردات 
 :(0رقم ) كما يف ا دول التالي، اخلارجة عن النسق وربسيط رعيني املرادفات

 (0جدول )

 خروج عن النسق + ررادف

 شِهَد ضَرَب
 شهد ُضرب
 شاهد ضارب

 مشهود مضروب
 شهاد  ضربة

 =  عسل شْهد عسل = َضَرب

أ( أن ماد  ]َضَرب[ مبعنى عسل خارجٌة عن  0يتضح من خالل ا دول )
ويعد احلقل اململوا باللون ااصير عالمة  ‘النسق الداللي املنطِلق من ا ذر )َضَرَب(

وكذلك احلال مع ماد  ]َشْهد[ مبعنى ، لاسر النسق الداللي املغاير للهقول الوردية
ظهر يف حقل مملوا بلون أصير داللةأ على كسر النسق الداللي للماد  عسل؛ إذ ر

فعلى عملية ، وحيث أن مرادفات املاد  ]عسل[ رظهر يف أكثر من نَسٍق، ]َشِهَد[
احلوسبة أن رشري إىل احلقول اليت رتقاطع فيها مرادفات  ذور خمتلية؛ وررصد عملية 

يظهر فيه كسر النسق بإشارات حاسوبية احلوسبة هذ  املرتادفات يف الوق  ذاره الذي 
خمتلية من قبيل اختالف اللون أو بوساطة التنبيه بصوت معني. ويقرتح الربنامج أن 
يعد النظر يف طبيعة االستقاقات اليت كسرت النسق الداللي من جهة انها قد راون 

 دخيلة وليس  عربية.
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 سوف راون اليقرات املوالية روضيها ملا رقدم.

 ومنهج البحث لتمثيلالرؤية وا -1

لصرف اللغة  serializational ارسلسلًي ايف هذا العمل رصوًر نقرتح
وذلك بغرض رنظيم  derivationalالعربية يعمل إىل جانب التصور االشتقاقي 

املعجم النسقي احملوسب الذي ينبين على املادرني اللتني أثبتناهما يف مقدمة هذا العمل. 
النماذج التوليدية اليت رنطلق من فرضية أن املورفولوجية  ونتبنى يف هذا العمل كافة

( وديشلو 0988وبيار ) (0982( وأندرسون )0982موضوع للمعجم سيلارك )
وأن املورفولوجية قد ال متثل ماونا مستقال داخل النهو )الياسي ، (0981وويليامز )
روجه يف وإمنا هي ماون ربدأ مدخالره يف املعجم ورنطبق خ، ((0991اليهري )

( والياسي اليهري 0996الرتكيب كما يف نظريات الصرف املوزع عند هالي ومارنتز )
(. بانضافة إىل نظريات دمج البنية 2116( و)2111( وعبد الرزاق رورابي )0991)

( وقرميشو 0988يف الرتكيب كما يف بيار ) argument structureاملوضوعية 
 (.0991( وهيل وكيزر )0991)

عجم العربي يف هذا العمل الئهة من ا ذور يتم ملؤها باملورفيمات نعد امل 
ومما يلزم عن هذ  النتيجة أن موضوع حوسبة املعجم مطلب ، املالئمة لال جذر

مورفولوجي. ومن مشغالت انطار النظري أن ننطلق من رصور مورفيمي يف 
لعمل مورفيم عمليات انلصاق املورفيمي ال من رصور ِصيِغي. فالصيغة يف هذا ا

(. ويقوم هذا العمل على فار  2111إلصاقي شأنه شأن الالصقة )كما يف الزراعي 
( واملتبنى هنا( هي 2111فالصيغة )كما يف الزراعي )، رعويض الصيغة مورفيماٍت

واهلدف هو البهث عن اخلصائص التسلسلية للمعجم العربي إىل جانب ، مورفيم
 اف املثبتة يف املقدمة.اخلصائص االشتقاقية. لتهقيق ااهد
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 فرضية استقالل املعجم عن الصرف و إفراغ املعجم من القواعد .1-1

اللذين نوضح من خالهلما منط ، أدنا ، ( ب 2( و)أ 2إذا رأملنا النموذجني )
فإن ، العالقة بني املعجم من جهة والوحدات النهوية أو الصرفية من جهة ثانية

يوضح منط العالقة بني املعجم املمثل يف  أ( 2وخالفأا للنموذج )( ب 2النموذج )
املربع  والوحدات الصرفية يف املستطيالت يف اللغات ذات النظام التسلسلي 

يضم ا ذع  )انجنليزية على اخلصوص(. فنرى بوضوح أن املعجم )املربع(
(nation) ، ويتصل باملعجم من اخلارج مستطيالن يضمان السوابق واللواحق؛ وعند

فإن التصريف ال يتم داخل املعجم وإمنا خارجه بضم الزيادات إىل  رصريف ا ذع
أول ا ذع أو إىل آخر  بطريقة رسلسلية من اخلارج. وبناا عليه فإن املعجم يبقى 

؛ فهذا ااخري يعد مبثابة أ( 2يف اللغات اليت يعرب عنها النموذج ) مستقال عن الصرف
يعد الصرف يف هذا ، زنة يف املعجم. إًذاقوالب صرفية ريرغ فيها ا ذور وا ذوع املخ

ويتم رطبيق القواعد اليت يتم مبوجبها دمج ، التصور ماوًنا مستقال أيضا عن املعجم
بني inter face level الصقة أو صيغة يف جذر خارج املعجم يف مستوى وجيهي 

ور  ال املعجم والصرف )املزيد من انيضاح يف اليقر  املوالية(. إن املعجم بهذ  الص
   6يتضمن قواعد وال رنطبق عليه قيود احلوسبة باملعنى الذي يتمتع به الرتكيب.

 (  أ 2)

         

 

 

  

 

 ط            ن        و    

 ا

 و

 ي

 لواحق صرفية سوابق صرفية

 ا

 و

 ي
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 (ب 2)
 

 

 

 

أ( يتضمن عمليات صرفية داخل  2أ( جند أن النموذج ) 2وخالفأا للنموذج )
ا وضع وهذا يعاس لنا جيًد، املعجم؛ فالزيادات رقع هنا داخل املعجم وخارجه أيًضا

 املعجم العربي يف عالقته املتداخلة مع الصرف.

 فرضية عدم استقاللية املكون املعجمي عن الصريف .1-2

( منط العالقة بني املعجم والوحدات الصرفية يف اللغة أ 2) يوضح النموذج
)سوابق ولواحق وأواسط( ممثلة داخل  فنرى بوضوح أن الوحدات الصرفية 1العربية؛

واثنان ، ة مستطيالت: اثنان خارجيان ميثالن السوابق واللواحقاملستطيالت وهي أربع
داخليان ميثالن ااواسط أو احلشويات اليت رقع بعد فاا ا ذر وعني ا ذر. ويلزم عن 
هذا التمثيل أن الصرف ماومن من ماونات املعجم يف اللغة العربية وليس مستقال عنه 

 كما يف انجنليزية.

ملقاربة مشال رنظيم العناصر املعجمية داخل املعجم: لقد مت رقديم اقرتاحني 
( ويتضمن ضرور  إخراج الصرف من داخل املعجم. 2111) ااول ورد يف الزراعي

ويستند هذا االقرتاح إىل رصور عدد من اللسانيني للمعجم؛ حبيث ُنظر للمعجم على 
وهذ  ، عجميةأنه جمرد مستودع للعناصر املعجمية وأنه عبار  عن الئهة للعناصر امل

. ومبوجب هذا االفرتاض اقرتحنا أن يتم رصريف ا ذور 8العناصر ال حيامها نظام

nation suffixes prefixes 
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"نشر" فإننا ندمج "نشر" يف  راملعجمية خارج املعجم؛ فإذا أردنا أن نشتق "منشار" من ا ذ
الصيغة "ميعال" املنتظمة يف الصرف خارج املعجم لنهصل على "منشار". ونظرا لعدم 

هذا املقرتح املرربط بإدراج ا ذور يف الصيغ؛ فسوف ندافع يف هذا وضوح نتائج 
 يضم  ُصرفيات، بطبيعته، العمل عن املقرتح الثاني املتضمن ليار  أن املعجم العربي

morphemes  ال ميان حسابها خارج املعجم؛ ويلزم عن هذ  اليار  ربين فرضية
 خارجه وفق هندسة رولد رعمل على رنظيم الصُّرفيات النهوية داخل املعجم ال

ويلزم عن هذا أن املعجم حاسوبي  9العناصر املعجمية روليدا رسلسليا ال اشتقاقيا.
 inputأيضا كالرتكيب ورنطبق فيه قيود صرفية وحنوية رعد إىل جانب ا ذور دخال 

لبناا الالمة داخل املعجم ما دام أن هذا ااخري ميدان واسع النطباق القواعد 
 لنهوية.الصرفية وا

 الئحة اجلذور املعجمية وبطاقة املورفيمات .2

( لوحات معجمية للجذور الثالثية متثل مدخال 2111) اقرتحنا يف الزراعي
( 0998للمعجم النسقي احلاسوبي مستمد  من أفاار العالمة إدريس السغروشين )

(. يتألف املعجم احلاسوبي من مثان وعشرين لوحة 0990( و)0988( )0981و)
احلروف اهلجائية( ابتداا من لوحة حرف االف إىل لوحة حرف الياا. رضم )بعدد 

كل لوحة الئهة من ا ذور الثالثية املهملة واملستعملة، الذي أر  به الرواية أو الذي 
 مل رأت به الرواية. ورشتغل كل لوحة على النهو املبني يف لوحة حرف االف.

ت من شريطني للهروف ااجبدية: رتألف لوحة "االف" مثال مثل بقية اللوحا
شريط عمودي مررب من االف إىل الياا وشريط أفقي مررب من االف إىل الياا 

(. فاحلرف 2111على النهو الواضح يف كل لوحة من اللوحات املثبتة يف الزراعي )
ااول والثالث متغريان والثاب  هو الثاني فقط. نبدأ باحلرف ااول يف الشريط 



 عبد الرمحن بن حسن البارقيد.           علي الزراعيبن حسني  د.

 23                                                 م  2132نوفمرب   –هـ 3414 حمرم – العاشرالعدد 

واحلرف الثالث يف ، االف الذي ينتقي احلرف الثاني وهو االف أيضاأ العمودي وهو
ا ذر )من االف إىل الياا( على هذا النهو املبني يف لوحة االف من قبيل ما نرا  يف 

(1:) 

(1) 

 ] أأأ[ ]أأ ب[ ]أأ ت[ ] أأ ث[ ]أأ ج[ ... إىل]أأ ي[

ورعين أنها غري  هذ  ا ذور نضع أمامها العالمة )غ( يف املربع املخصص 
(. ثم ننتقل إىل احلرف الثاني يف الشريط العمودي وهو 6موجود  كما يف ا دول )

الباا ومنرر  بنيس الطريقة مع حرف االف ثم مع احلرف الثالث لنهصل على جذور 
 (:4من النوع )

(4) 

 ] ب أأ [ ] ب أ ب[ ]ب أ ت[ ...]ب أ س[...إىل ] ب أ ي[

 (:5ما  يف الصور  )وإذا كان ا ذر موجودا ك
 

(5) 
 ] ب أ س[

يف املربع املخصص له للداللة على أن هذا  املابَّر فإننا نضع أمامه احلرف )م(
 (. 6ا ذر موجود كما هو موضح يف الئهة ا ذور )
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(6) 
 ي و   ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب أ أ
 غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ أ

 م م م م م م غ غ غ غ م غ غ م غ غ م م م غ غ غ غ م  م م غ ب

عملنا بعد اليراغ من إعداد اللوحات على قديد ما هو موجود منها ورمزنا له 
بة)م( للداللة على أن ا ذر موجود معتمدين يف هذا على معجم املنجد يف صيغتيه 

عدًدا حمدودا من ا ذور يصل إىل الثلث من  (. فاصطيينا من كل ا ذور41( و)19)
 01جمموع ا ذور املثبتة.

 بطاقة اجلذر املعجمي وطرق اشتغاهلا   2-1

 (:1مت إعداد بطاقة ا ذر املعجمي على النهو املبني يف )
(1) 

 ]حدث)...( وضع )...( حالة )...([
 س ص ف

 أ
 أت
 أن

 أ أ

   ن

 ي
 ين
 ي 

 م م

 ت  ت

 اس
 اف
 ان
 ات

 ط-ا

 
 

 اس
 اف
 ان
 ات

 ط-ا
 

 
 ف

 س ص ف

 ا ا ا

 و و و

 ي ي ي

 ت  ت
 ا ا ا

 

 
 ع

 س ص ف

 ا ا ا

 و و و

 ي ي ي

 ا  
 

 
 ل

 س ص ف

 ا ون ت
 اا
 ى

 ا
 و
 ي

 ين
 ية

  
 

 ن
 ي
 نن

 ات ي
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( رتضمن صور  ا ذر ]...ف...ع... ل...[ وله أربعة فضااات: 1) فالبطاقة
وفضااان داخليان بعد فاا ، الم ا ذر فضااان خارجيان عن ميني فاا ا ذر ويسار

ا ذر وعني ا ذر رباًعا. رظهر يف هذ  اليضااات كافة املمورفيمات اليت ميان أن ررد 
يف كل فضاا. وجند يف رأس كل فضاا مورفيمي شريطأا يتضمن العنوان املقولي لال 

من ا ذور(  جمموعة مورفيمات: فاملورفيمات ذات الطبيعة اليعلية )اليت رولد اافعال
واملورفيمات ذات الطبيعة الصمييَّة )اليت رولد الصمية( عنوانها ، ]ف[ عنوانها املقولي

يف حني أن عنوان املورفيمات ذات الطبيعة االمسية هو ]س[. ، املقولي هو ]ص[
البطاقة نضع  وهذ  املقوالت الثالث رظهر يف كل فضاا من فضااات ا ذر ااربعة. ويف رأس

 ناسبة أمام الطبقة اليت ينتمي إليها ا ذر )حدث( أو )وضع( أو )حالة(. عالمة م

 (:8) رشتغل بطاقة ا ذر املعجمي مبوجب عدد من املبادئ على النهو اآلري الوارد يف

(8) 
 عند انتقاا املورفيم يراعى الطبيعة املقولية للمورفيم ااول. - أ

 يمني إىل اليسار(االنتقاا من اليمني إىل اليسار)قيد االجتا  من ال - ب

 عدم العود  للخلف )قيد االجتا  من اليمني إىل اليسار( - ت

 االنتقاا ملورفيم واحد على ااكثر من كل عمود مقولي  - ث

 جتاهل الشال واحلركات وكافة القضايا الناجتة عن قول صواري - ج
 اسرتاتيجية بطاقة اجلذر املعجمي   2-2

ا قادر  على رقديم حلول للعديد لبطاقة ا ذر املعجمي اسرتاريجيات نعتقد أنه
أ( ُيعرف من 8من مشاكل التنظيم املعجمي والصريف للغة العربية: فبموجب املبدأ )

البداية نوع املقولة املعجمية اليت رنتمي إليها الالمة املنتقا : فإذا أردنا انتقاا الوحدرني 
 prefixeرفيم )ان( السابقة املعجميتني "انتصر" و "انتصار" فإننا نتقي ااوىل انطالقا من مو
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وننتقي الثانية انطالقا من ، الوارد  ق  املقولة )ف( يف اليضاا اخلارجي اامين
مورفيم )ان( الوارد ق  املقولة )س( من نيس اليضاا؛ إذ رعد السوابق يف هذا 

العمل رؤوًسا فضالرها ا ذوع املعجمية مبيهوم الرأسية يف اادبيات التوليدية كما يف  
( 0981( وديشلو وويليامز )0988وبيار ) (0982( وأندرسون )0982سيلارك )
 00(.0991وقرميشو )

 ب( يبدأ االنتقاا من املورفيمات القصىوى يف اليمني8ومبوجب املبدأ )
فاليت يليها. ويؤكد املبدأ )ت( املبدَأ )ب( بعدم العود  إىل اخلطو   (prefixes)السوابق 

عالقة بني املورفيمات حماومة بعالقة رربية صارمة انظر اليقر  السابقة يف االنتقاا؛ فال
( وريريعارها. وبالنظر إىل املبدأ )ث( فإنه ال يصح انتقاا أكثر من مورفيم من كل 1)

عمود مقولي من ااعمد  الثالثة الوارد  يف كل فضاا. أما املبدأ )ج( فتقلص مبوجبه 
 أكرب ملساهمة املورفولوجية يف املعجممساهمة اليونولوجية يف املعجم لصاحل حضور 

 (.2-2-1( وريريعها )1) )انظر اليقر 

 االنتقاء واحلفاظ على طبيعة املقولة املعجمية    2-2-1

أ( أعال  )املتصل باحلياظ على الطبيعة املقولية( مبدأ ضروريا يف 8نعد املبدأ )
 اعرتض  حوسبة هذا العمل؛ إذ ميان بواسطته رقديم حلول لعدد من املشاكل اليت

أ( يف رصور البطاقة يعمل 8فاملبدأ ) 02خط على سبيل املثال؛ -الرتكيب يف منوذج س
ورستمر املقولة يف كافة قوالرها التالية حمافظة ، على قديد االختيار املقولي منذ البداية

أ( 8على قيد السالمة املقولية. فإذا كنا سنشتق الصية من ا ذر "كتب" فإن املبدأ )
ونعد هذا انجراا ، عمل على مراقبة سالمة هذا االختيار حتى نهاية رصريف ا ذري

وبدونه فإن مشالة الصرف العربي رظل ، من متطلبات التصور التسلسلي للغة العربية
وحينما نقول اشتقاقية فإن موضوع القواعد غري املطرد  ياون ، مشالة اشتقاقية حبتة

 (:9حاضًرا بقو . لنهلل املثال )
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 (أ 9)
 متاثلن )التاا مقولة فعلية( -متاثلوا -متاثال -متاثل  -متاثل -متثل   -أ

 متثيالت )التاا مقولة امسية( -متثيلة -متثيل -متاثيل -متثال -متثالت -متثل -ب
 متثيلّي )التاا مقولة وصيية(  -ج

( اليت رنظم خروج 8( سريورات رطبيق البادئ رقم )01ويظهر املخطط )
 املتهصلة من ا ذر. االشتقاقات

 (01الشال )

 
( جاات انطالقا من 01) الشال ل" يف"َمَثمن ا ذر فاشتقاق العناصر املعجمية 

مورفيم "التاا"  إال أن، (1) املورفيم "ت" الوارد يف اليضاا اامين من ا ذر يف البطاقة
دي انتقاا هذا ويؤ، أ( مورفيم ينتمي إىل مقولة "اليعل"9ليس ذا طبيعة واحد : فهو يف )

ويلزم عن هذا أن كافة  01املورفيم إىل ظهور كافة االشتقاقات اليت ياون رأًسا هلا.
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املورفيمات ااخرى الوارد  يف وسط ا ذر ونهايته مورفيمات رنتمي إىل نيس مقولة 
" "اليعل"؛ فاملورفيم "ا" يف متاثل منتقى من عمود املقولة اليعلية الوارد بعد "فاا" ا ذر "مثل

ب( فإنها "امسية" وليس  "فعلية" ولذا وجب 9وهاذا. أما "ت" يف بداية العنصر "متثل" يف )
أ( 9أن رقرأ ]َرَمثُّل[ ال ]َرَمثََّل[؛ واملورفيم "ا" يعد مورفيما امسيا خبالف نظرييه يف )

ورتوارد املورفيمات الوصيية ، ج( ُرنتقى "ت" من عمود املقولة الوصيية9ج(. ويف )9و)
قافظ على وصيية الالمة منذ البداية؛ ف"ياا" لالحقة للجذر منتقا  من عمود  اليت

الصية الوارد يف اليضاا اايسر ليتم مبوجبها اشتقاق الصية "متثيلي" من ا ذر "مثل". 
( طريقة انتظام العناصر املعجمية املوّسعة باملورفيمات من 00ويوضح ا دول التالي)

 اسم(.-صية-ملعجمية املوافقة هلا )فعلق  املقولة ا ا ذر ]كتب[
(00) 

 املورفيمات االمسية املورفيمات الصيية املورفيمات اليعلية
 َكَتَب -0

 ُكِتَب -2

 أكتبة ةه -1

 ُأكِتب -4

 كّتبة ةه -5

 ُكتمب  -6

 كاَرب -1

 كورب -8

 راارب -9

 راورب -01

 اكَتَتب -00

 اكُتِتب -02

 استاتب -01

 اسُتاتب -04

 ---أ/ن/ي/ت+ -05
 اامر  -06

 كاِرب )و/ي +ن(  .0

 ماتوب )و/ي +ن( .2

 ماِتب )و/ي +ن() قياس( .1

 ُماَتب )و/ي +ن()قياس( .4

 ُماتمب )و/ي +ن() قياس( .5

 ُمَاتَّب)و/ي +ن( ) قياس( .6

 مااِرب)و/ي +ن( .1

 مااَرب)و/ي +ن( .8

 متااِرب ) قياس( .9

 ؟ .01

 ماتِتب)و/ي +ن( .00

 ماَتَتب )و/ي +ن( .02

 مستاِتب)و/ي+ن( .01

 مستاَتب)و/ي+ن( .04

 +ّي )النسب(---  -05
 

 كتابة  -0
 ماتب -2
 َماارب -1
 ماتبة  -4
 ماتبات -5
 كتاب -6
 كُتب -1
 الُاّتاب )ماان( -8
 كتاب )مجع( -9

 مايتب -01
 مايتبة -00
 كتيب -02
 كتيتب-01
 كويتب -04
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ونبني هنا أن اللواصق الوارد  يف هذا ا دول ليس  كل ما يف العربية من 
 لواصق ولانها عينة بسيطة مقرتحة لطرق الزياد .

 اجلذور فرضية تعميم املورفيم وتوسيع .2-2-2

نتبنى يف هذا العمل فرضية مورفيمية حمضة لتوسيع ا ذور؛ مبعنى أننا 
ف"منشار" ليس  مؤلية من ا ذر "نشر" ، يف هذا العمل سنعوض الصَيغ مورفيمات

( وإمنا هي كلمة مؤلية من املورفيم 2111والصيغة "ميعال" كما هو يف الزراعي )
ن اليضاا االمسي اامين ليلتصق با ذر "نشر" ثم الِقطعي امليصَّل "م+ا" حيث: "م" منتقى م

  04(.02يدمج مورفيم "ا" املنتقى من اليضاا اايسر لعني الالمة كما هو موضح يف )

(02) 
 ]م[ن ش]ا[ ر.

يتم ملؤ النسق االشتقاقي يف رصورنا للمعجم احلاسوبي بزيادات )سألتمونيها( 
 (:01اقع على حنو ما يف )يف مواقع حمدد  من  كل جذر ال رزيد عن أربعة مو

(01) 
 ]...[ -4]...[ ل  -1]...[ ع  -2]...[ ف  -0

[ موقعني خارجيني قتلهما اللواصق الصرفية 4[ واملوقع ]0يعد املوقع ]
السوابق واللواحق رباعاأ وميثالن واجهة الصرف مع الرتكيب يف عملية بناا الالمة. 

ما مورفيمات العلة يف الغالب ومتثل [ موقعني داخليني قتله1[ و ]2ويعد املوقع ]
( 01[ يف النموذج )0واجهة الصرف مع املعجم. ويف الغالب حيتل املوقع رقم ]

سوابُق حمدد  من قبيل )س( أو )أ( أو )ت( أو )م( أو )ن( أو )ي(. حيتل املوقع رقم 
نتشر [ في1[ و ]2أما املوقعان الداخليان ]، [ منٌط من اللواحق ) ( أو )ن( أو )هة(4]



 املعجم النسقي احملوَسب 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          28

فيهما يف الغالب حروف العلة )ا( أو )و( أو )ي( وهما موقعان للصرف االشتقاقي 
ونطمح أن ياون رسلسليا يف هذا العمل املؤسس على ، الالرسلسلي يف نظام الصيغ

نظام املورفيمات ال الصيغة، وعاد  ما ُرهِدث الزيادُ  يف هذين املوقعني مشاكل 
أما زياد  العالمات املتصلة فتقع دائما  05ق الصريف.صرافية قد خترق بعُضها قيود النس

 [.4يف املوقع ]

رعد هذ  الزيادات من قبيل التوسيعات اليت رطرأ على ا ذور؛ مبعنى أننا ال 
 نولد مبوجب هذ  التوسيعات صيغا جديد  على الثالثني صيغة احملدد  يف انشطار

صل على روسيعات لال جذر )يف أخطوط الثالثي وأخطوط الرباعي( وإمنا حن اليتهة
وإذا افرتضنا أن هناك عددا حمددا من التوسيعات اليت  06على النهو الذي بينا  سابقا.

حيصل عليها كل جذر فإننا نتنبأ بعدد ا ذور املوسعة أيضا وهو ما نعد  أساس ذخري  
  املعجم احملوسب.

 املورفيم يف مقابل الصيغة الصرفية .3

ال وجود له يف مبعنى أنه يف النظام الصريف العربي  اموضوًعا رياضًيرعد الصميغة 
عد ماوًنا من ر يتالأو الزياد  ملورفيم ا للصيغِة خالفأاو، االستعمال الواقعي للغة
 ايف هذا العمل رصوًر نقرتحبناا على هذ  احلقيقة فإننا  01ماونات الالمة املستقلة.

"  انجنليزي يف كلمة erمورفيم " لصرف اللغة العربية نيرتض له أن ما يقابل ارسلسلًي
writer  هو مورفيم "ا" يف كلمة "كارب" ال الصيغة "فاعل". ومما يالحظ يف هذا التصور

أننا نتهدث عن مقابل ملموس للمورفيم انجنليزي عوضا عن املقابل اجملرد الذي 
هذا يسمى صيغة. كما أننا نقابل مورفيما مبورفيم وال نقابل مورفيما بصيغة. ومثل 

حيث نيرتض أن ما يقابله هو مورفيم "و" يف "ُأُسود"  lions" يف sيقال يف مورفيم ا مع "
  08ال صيغة "ُفُعول".
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إن رعويض الصيغة مبورفيم ال حيدث فروقا على مستوى إحالة العناصر 
الصرفية طاملا وأن املعلومات انحالية املدجمة على املورفيم مل رتغري وال ختتلف عن 

ات املدجمة يف الصيغة. وكما أن املعلومات املدجمة يف السوابق واللواحق ثابتة املعلوم
على رثبي  مداليل إحالية على مورفيمات ااواسط بدال من  فإن هذ  اآللية رعمل

رثبيتها على الصميغ؛ فاملداليل املثبتة على صيغة "فاعل" كالتدرج يف "كارب" واحلال يف 
التأنيث يف "طالق" وغريها ميان نسخها على املورفيم "ا" يف كل "جالس" واحلرفة يف "سائق" و

أومتصلة  ما وَرد.  وإذا ما أثري رساؤل عن كيية التعامل مع مورفيمات غري مستقلة
)خالفا للواحق "وا" و "ان" أو " " اليت يسهل ، كاليت رعاملنا معها من قبيل: "م+ا" يف "منشار"

فإننا نقرتح هيالة ، نها مستقلة ومتصلة(إلصاقها رسلسليا يف نهاية ا ذر ا
للمورفيمات املؤلية من أكثر من فونيم من قبيل الزيادات املتصلة بالمة "مناشري" 
أحدها "م" قبل ا ذر  والثاني "ا" بعد فاا ا ذر والثالث "ي" بعد عني ا ذر على النهو 

 املوضح يف اليقر  املوالية.  

 وتعويض الصيغة      segment.  الِقطع املورفيمي 3-1

 (:04( الذي نعيد  يف )02إذا رأملنا املثال الوارد يف )

 ]م[ نش]ا[ر -( أ04)

 ]م[ ن ]ا[ ش ]ي[ ر -ب

أ( قد زيد بة ]م[ قبل فاا ا ذر و بة ]ا[ يف 04فإننا نلهظ أن ا ذر "نشر" يف )
حيمالن الداللة  الوسط بعد عني ا ذر. فتمثل الزيادران مًعا ]م[ و ]ا[ ِقطًعا مورفيميا

ب( متثل الزيادات ]م[ 04على معنى اآللة اليت كان  قملها الصيغة "ميعال". ويف )
و]ا[ و]ي[ ِقطًعا مورفيمًيا مدجما بالداللة على ا مع الذي رعرب عنه الصيغة "مياعيل" 
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يف نظام الصرف االشتقاقي. وهذ  الزيادات وإن كان  غري متصلة مثل الزيادات اليت 
ابق أو لواحق إال أنها رعد مورفيًما أيضا طاملا وأنها قافظ على مقولة الالمة رقع سو

مبوجب املبادئ املنظمة نلصاقها يف ا ذر. وروضيًها لنمط العالقة الِقطعية نقدم 
 (:05اخلطاطة )

(05) 

 ]م[   نش  ]ا[    ر -أ
   

 ش ]ي[    ر  ن ]ا[     ]م[   -ب
 

بانضافة إىل ، (8لقطعي املبادئ الوارد  يف )يراعى يف كل عمليات الدمج ا
باملعنى  directionnalité واالجتا   localitéاالحرتام الصارم لقيدي احمللية 

 théorie du charme et duاحملدد يف نظرية الربط والعمل 

gouvernemet ( 29ص: 0991عند التاكي حممد )Taki Mohammed 
 Kaye, lowenestamm et Vergnayaud (1990)املستلهمة من أعمال )

ويعين قيد ، فقيد احمللية يعين أن املورفيمات )كل مورفيم( قار  يف احملل املولدَّد  فيه 09.
 االجتا  أن العمليات االنتقائية للمورفيمات رتجه من اليمني إىل اليسار فقط.

 قاء وبناء املورفيمات املتصلة واملورفيمات املنفصلةت. االن3-2

خصائص انتقائية رركيبية وقد راون صوارية: فمن االنتقاا  للمورفيمات
الرتكييب انتقاا املورفيم ملورفيم ومثاله: انتقاا مورفيم راا التأنيث"ت" ملورفيم ألف 
التثنية"ا" يف "كتبتا" أو انتقاا مورفيم ياا النسب "ي" لتاا التأنيث املربوطة " " يف "شافعية"... 
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ا مورفيم ليونيم من قبيل انتقاا مورفيم "ان" املطاوع لليونيم ومن االنتقاا الصواري انتقا
اسر" وهاذا. فال مورفيم ان"َت" يف سياق "انتصر" وانتقاا املورفيم "ان" أيضا لليونيم "ك" يف"

ينتقى عددا حمدودا من املورفيمات أو اليونيمات اليت هي مبثابة مسات مدجمة فيه منذ 
لطبيعَة الرتكيبية للمورفيمات( كما يف "اضطرب"؛ حيث البداية.  )نيصل هنا باامثلة ا

 (06هي مؤلية من مورفيم مركب غري متصل "اط" كما هو مبني يف )

(06) 

 ]ا[ض]ط[ ر ]ب[

وذلك لتجاوز املشاكل الصوارية والتهوالت اابوفونية من جهة ورأكيد 
ة ملتابعة هذا نأمل أن يقدم هذا التصور فرص 21االطراد والتسلسل يف بناا املورفيمات.

ونأمل أيضا أن ميهد هذا العمل للمعجم الصوري االنتقائي الذي جند ، العمل ورطوير 
له بعض االستعماالت احملوسبة؛ حبيث حيدد لال صوت )ومبوجب السمات املدجمة 

)السيئة  فيه( عدد حمدود من ااصوات اليت ينتقيها؛ فنعرف الالمة الالحنة أو اخلاطئة
، على سبيل املثال، أخذنا اخلرق يف إحدى عمليات االنتقاا. إذا التاوين( مبجرد 

يف حني أنه ال يسمح ، مثال، حرف )ذ( فإنه يسمح له بانتقاا )ا أو ب( مثل "ذاب" و"ذب"
 (:01له بانتقاا )غ أو ز( كما يتضح يف النموذج التالي املبني يف )

(01) 

   
  

                             

 

 ب ا

 *ز

 *غ

 ذ  
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ف )ذ( لال من )ا أو ب( يعد سليما بينما يؤشر مؤشر صوري أو فانتقاا احلر
)*( لعدم  بصري على عدم سالمة انتقاا كل من )غ أو ز( املسبوقتني بالنجمة

سالمتهما. ورطبق هذ  املبادئ االنتقائية على عملية االنتقاا املورفيمي ملا يعقبها 
صوت من وورفيم كإجراا صواري لتماني االلتهام بني مورفيم ومورفيم أو م

 أصوات ا ذر الصامتة.

 اإللصاق التسلسلي . 4

يف النظام التسلسلي املقرتح ياون احلديث عن إلصاق للمورفيمات ال عن 
اشتقاق؛ فما ميان أن حنصل عليه بعملية اشتقاق حنصل عليه يف هذا العمل بعملية 

انلصاق مبورفيمات  (. وربدأ عمليات1إلصاق انتقائي للمورفيمات املبينة يف البطاقة )
اليضاا اامين للجذر ثم مبورفيمات اليضااات ااخرى. ويف خطو  ماملة نعد 
عملية إلصاق املورفيمات يف املواقع احملدد  عمليات رسلسلية رتموقع يف نظام رريب 

 مثل لواصق اللغات التسلسلية.    صارم

 اإللصاق وسط اجلذر ووجيهة املعجم   4-1

( أن ميدان انطباق العمليات الصرفية هو وسط ا ذر 2111) بينا يف الزراعي
ورنطبق العمليات الصرفية ، بالنسبة للصرف الذي ياون يف وجيهة مع املعجم

وراون العمليات الصرفية من هذا النوع يف ، ااخرى يف اليضااين اخلارجيني للجذر
املورفيمات  وجيهة مع الرتكيب. ويف هذا العمل حاولنا أن نقدم رصورا فيه رلصق

احملدد  يف وسط ا ذر بصور  رسلسلية كما هو احلال بالنسبة للمورفيمات اليت رلصق 
خارج ا ذر. ويف الغالب ينشأ عن انلصاق يف الوسط قويالت صوارية من قبيل 

مما يعد من  apophonic morphology التهويالت الصرفية اابوفونية
ت إقهام العلة يف ا ذر يف النماذج املؤطر  اهتمام املقاربات اليونولوجية لعمليا
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إال أن برنامج املعجم النسقي كما نقدمه  optimal theory ،20بالنظرية اامثلية 
يف هذا العمل ياتيي برصد ما رنتجه الالصقة من ميردات مولد  من ا ذر دون 

غاية ال، النظر يف قواعد التهويالت اابوفونية؛ فهذا العمل هو ذو طبيعة معجمية
ااوىل منه هو ملا ثغرات النسق املعجمي واستهضار كافة عناصر اخلزانة أو املدونة 

   22املعجمية بطرق حسابية.

 . اإللصاق يف األطراف ووجيهة الرتكيب4-2

يعد بناا الالمة من ااطراف بناا رركيبيا حمضا؛ فا ذر يزود مبورفيمات 
، من والتعدية والتلزيم وغريهاالتطابق كالعدد وا نس والشخص ومورفيمات الز

ويظهر هنا بوضوح عدم ، وهي مورفيمات رنقل امليرد  من املعجم إىل الرتكيب
استقاللية الصرف عن املعجم وعن الرتكيب ونعد  هنا القنطر  اليت رربط بني املعجم 

امين من والرتكيب. ويف هذا العمل رعد املورفيمات اخلارجية اليت رقع يف اليضاا ا
ا ذر هي رؤوس العناصر املعجمية؛ إذ رعمل هذ  الرؤوس على انتقاا ا ذور 
وانتقاا كافة الوحدات املولد  من ا ذور. فاملورفيم )أ( الوارد ق  املقولة)س( يف 
اليضاا اامين هو املولد للجمع "أوالد" من ا ذر )و ل د(. كما أن املورفيم )أ( الوارد 

يف اليضاا اامين هو املولد للصية "أمجل" من ا ذر )ج م ل( ق  املقولة )ص( 
وهاذا. فمن الواضح أن مورفيمات اليضاا اامين رعمل مبثابة رؤوس رنتقي ا ذور 
والوحدات املولد  من ا ذور بطريقة نسقية مطرد . ومن بني ما يناط بعمل الرؤوس 

من ا ذور؛ فبانتقاا املورفيم "أ" أن االنتقاا ااول للرأس حيدد مسار العناصر املولد  
املولد ق  املقولة )س( يف اليضاا اامين فإن رشقيق ا ذر )و ل د( يتوقف عند 
"أوالد" فال ررد أية عناصر أخرى مشتقة عن هذا ا ذر وال رلهق به أي من اللواحق 

 الوارد  يف اليضاا اايسر من ا ذر وهاذا.
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 دمج املعلومات يف املورفيمات .5

االنتهاا من عملييت حصر ا ذور املستعملة يف اللوحات الثماني بعد 
واالنتهاا من قديد كافة العناصر والوحدات املولد  من ا ذور املمانة ، والعشرين

رتضح السمات )الظاهر  أو ااقل جتريدا( النهوية ، مبوجب عمليات انتقاا مورفيمي
و ومن السمات املاتسبة ما هو جمرد والداللية املدجمة يف املورفيمات منذ البداية. 

وعلى آلة العمل هذ  أن رقوم بدجمها وقديد قيمها النهوية والداللية: إن ، عميق
إلصاق املورفيم "ا" الوارد ق  املقولة )ص( بعد فاا ا ذر )ع م ل( يولد لنا الوحد  

جمة منذ البداية ومبوجب السمات النهوية املد، "عامل" اليت جتمع على "عاملون" أو "عّمال"
يف املورفيم "ا" وهي إما مسة ]+ص[ اليت رتضمن مسات جمرد  من قبيل: ]+ اسم فاعل[ 

و إما مسة ]+استمرار[ اليت رعطي ، و ]+ حال[ و]+ ردرج[ حنصل على "عامل" ااوىل
"عامل" الثانية. أما "عامل" اليت جتمع على "عوامل" فإنها موسعة مبورفيم )ا( الوارد ق  

ولة )س( ال )ص( وهي مدجمة بسمة ]+س[ اليت رتضمن مسات جمرد  من قبيل: املق
 حال[.     -اسم فاعل[ و] -]

 دمج املعلومات النحوية  5-1

مجيع املورفيمات رقريًبا مدجمة مبعلومات حنوية مثل املعلومات احمليلة على 
إىل املورفيمات  التطابق يف الشخص أو العدد أو ا نس أو التعدية أو التلزيم بانضافة

احمليلة على الزمن مثل مورفيمات )أني ( وغريها. وبالنسبة للمورفيمات اخلارجية 
خالفأا لسمات املورفيمات الِعلِّية اليت رلصق ، فإن معلومارها أو مسارها النهوية قاّر 

فهذ  ااخري  متغري  نسببًيا؛ فاملعلومات اليت هي مدجمة يف مورفيم "ا" ، يف وسط ا ذر
الوارد ق  املقولة )ص( بالنسبة  لة "كارب" ال نتوقع أنها كذلك متاما بالنسبة لة"حامل" 
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و "طالق"؛ حيث نقرتح بالنسبة هلما أن ردجما بسمة حنوية أخرى ختصص ا نس املؤنث 
 21اخلاصة. ]+رأنيث[، وهذ  السمة ليس  مطرد  يف كل "ا" بل هي عارضة يف عدد من االياظ

 مات الدالليةدمج املعلو  5-2

رعد عملية دمج املعلومات التداللية يف املورفيمات أكثر رعقيدا من عملية دمج 
، املعلومات النهوية؛ حيث رتصف هذ  ااخري  بالثبات واالستقرار وباحملدودية أيضا

أما املعلومات الداللية فمتنوعة وغنية وغري قاّر . لاننا غري بعيدين عن رؤية مالئمة 
ومات الداللية يف املورفيمات إذا ما ربنينا النظريات التقليدية املعروفة يف حلوسبة املعل

وأبرز هذ  النظريات نظرية التيريع املقولي ، أحباث اللسانيات التوليدية
subcategorization  عند شومساي ونظريات الداللة التوليدية عند )كارز

جاكندوف فيما يتعلق وفودور وبوستل( ونظريات أنصار الداللة التصورية عند 
فهذ  ااخري  رعني على إداد  24، بتمثيل املعنى يف الذهن من خالل السمات الداللية

حلول للتنبؤ بإماانات ا ذر انطالقا من السمات الداللة للمورفيم. ونتبنى نظريات 
( بالنسبة للبنية املوضوعية 0986( والياسي اليهري )0991التيريع املقولي)قرميشو )

للجذور من قبيل: "ضرب" حيث ردمج مبعلومات  argument structureية ااول
ختص التعدي واللزوم وهي معلومات داللية قد راون ذات طبيعة رركيبية )يف بعض 

 25، ااحيان(؛ حبيث نولد منها "ضرب" املتعدية و"ضرب يف" املتعدية بواسطة احلرف
يف عبار  "ضرب مثلأا". وهذ   بانضافة إىل "ضرب" املدجمة مبعلومات داللية حمضة

املعلومات ال ردمج يف مورفيم الِصقي بل ردمج يف ا ذر نيسه الذي هو يف هذا 
 التصور مورفيم لانه ال يعد صيغة. 

 من اامثل أن نرد املعلومات اخلاصة بالتعدي واللزوم إىل املاون الرتكييبو
ات الرتكيبية اليت ررصد ال الداللي حبيث ردمج هذ  املعلومات أثناا دمج املعلوم
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بوضوح مساهمة النهو يف املعجم. وربقى السمات الداللية اليت رولد اجملاز من ا ذور 
حي[ اليت يشتق مبوجبها "ضرب مثال"  -خمصصة مبعلومات داللية حمضة من قبيل: ]+/

حمسوس[ اليت منيز مبوجبها بني "أكل طعاما" و "أكل هواا"  -ومسات أخرى مثل: ]+/
عاقل[  -ري عن خروج املرا بال شيا من أمر ما. ومن السمات الداللية مسة ]+/للتعب

قولي"  اليت نولد مبوجبهما "الولد يعبث" و "الريح رعبث بالغصون". وباستخدام "التيريع امل
وهندسة السمات وقليلها نتوقع زياد  كياا  الرتمجة اآللية ورقريبها من النسبة 

 26واسطة اننسان.احلاصلة يف ررمجة ا ملة ب
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 والنتائج امةاخل

ا مقبوال يف نعد هذا التصور املؤسس على نظرية املورفيم ال الصيغة رصوًر

عصر التقانة واملعلوميات واحلوسبة بالنظر إىل ااعمال املؤسسة على مدونات 

 وانجناز: إن كتب له التقدم، هذا التصور نتائجالذخائر النصية العمالقة. ومن 

قيق قة رسهم يف حلول حسابية دقيقة متان من رهيئة ذخري  لغوية حموسَبرقديم  -0

وسد بعض ما  رقدم ملموس لقضايا خمتلية ومتنوعة من قبيل قضايا الرتمجة اآللية

فيها من نقص؛ فعلى سبيل املثال جند أن نتيجة البهث يف برنامج الرتمجة اآللية 

" مبعنى "وّزع" لاننا ال جند "نشر" مبعنى )أدوات اللغة( عن ررمجة ماد  "نشر" رعطي "نشر

وكذلك ال نعثر على "عَزف" مبعنى "ابتعد" وإمنا نعثر فقط على "عزف" مبعنى ، "قطَع"

واامثلة كثري  على هذا النقص عل الرغم من كثافة املاد  ا اهز  املخّزنة ، "لعب"

الذخائر النصية يف ذاكر  الربنامج. زد على هذا أن كثرًيا من الالمات مارر  يف 

فالمة "ضرب" قد راون مثبتة يف أكثر من مائة نص" وهذا يزيد من العبا 

وررد ، يف حني أن فار  هذا العمل رتيح ورود الالمة ملر  واحد  فقط، احلاسوبي

معها مجيع انماانات الداللية يف نيس بطاقة ا ذر كما يظهر من خالل هذا 

ذ نعثر )بعد روليد كافة االشتقاقات الصرفية( الشال التالي بالنسبة للجذر "مثل" إ

مثل عليه...( ورصنييه ، مثل به، على انماانات التعبريية والداللية: )مثل له

 ضمن الطبقة اخلاصة به: حدث/نشاط.
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ربسيط عمل احمللالت الصرفية وما يدخل يف ميادين الذكاا االصطناعي بشال  -2
وسهولة رركيب ، لالمة إىل ماونارها ااولية؛ وذلك من قبيل سهولة قليل اعام

 الالمة من املاونات الصغرى مبوجب عمليات مطرد  وقاّر .

ربسيط البهث يف املعجم عن االشتقاقات وما يلزم عنها من جناس أو طباق أو  -1
ورصد مواضع كسر النسق يف املشتقات واملصادر وا موع وغريها كما ، ررادف

 عيد  هنا:( الذي ن0يف النموذج رقم )
 ومواضع كسر النسق رتادفال مثال لرصد

 شِهَد ضَرَب
 شهد ُضرب
 شاهد ضارب

 مشهود مضروب
 شهاد  ضربة

 =  عسل شْهد عسل = َضَرب
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 ربسيط القضايا املتصلة مبوضوع املقارنة بني اللغات -4

قسني أداا الدراسات وااحباث املتصلة خبصوصية اللغة العربية يف موضوع  -5
؛ فا ذور الوارد  يف لوحة احلروف كلها أصيلة ورنتج فقط صيلالدخيل واا

أما ا ذور اليت حنصل عليها من خارج اللوحة أو رلك ، االشتقاقات ااصيلة
الوحدات من اافعال أو اامساا اليت ال جذر هلا أو ال رقبل التوسيع بالزيادات 

 فهي غري أصيلة.

يتيح هذا ، مثلأا، يم الصرف العربيفيي إطار رعل، رعلم ورعليم العربية ربسيط -6
التصور للمتعلم معرفة طبيعة الزياد  اليت ياون هلا شال واحد ومداليل خمتلية؛ 
فاالشتقاقات "كارب" و "طائر" و "طالق" و "رائع" كلها مت  بزياد  مورفيم االف بعد 
 فاا ا ذر لانها ال رعطي نتيجة واحد ؛ فيي ااوىل هي عالمة اسم الياعل ويف

الثانية هي عالمة االمسية ويف الثالثة هي عالمة للجنس املؤنث ويف الثالثة هي 
وسوف يعطينا احلاسوب )بناا على البيانات املدرجة يف كل ، عالمة للوصيية

لوحة جذر( الئهة با ذور اليت رؤدي زياد  االف فيها إىل اشتقاق اسم الياعل 
لف فيها إىل الصية وأخرى با ذور والئهة أخرى با ذور اليت رؤدي زياد  اا

اليت رؤدي زياد  هذ  االف إىل ا نس املؤنث وهاذا مع بقية الزيادات اليت 
 رؤدي الزياد  فيها إىل نتائج خمتلية.

ااصوارية رعميق قضايا التنظري يف ماونات الدرس اللغوي املختلية  انسهام يف -1
؛ فيمان لنا أن نعد أحباًثا التداولية واملعجمية والداللية والرتكيبية وكذا والصرفية

فلو حبثنا يف موضوع "زياد " االف بعد فاا ، انطالقأا من فار  ا ذور والبطاقة
ا ذر فإننا ننتظر نتائج إحصائية دقيقة حول عدد ورود هذ  االف وعدد ا ذور 

، حدث، وضع، اليت رسمح بزياد  االف ونوع ا ذور اليت رسمح بزيادرها )حالة
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ويصح هذا مع بقية الزيادات فلو أخذنا زياد  التاا املربوطة ، إجناز(، إمتام ، نشاط
فإننا سنهصل بتطبيق هذا التصور على املواد اليت رزاد فيها هذ  التاا ومقوالت 

صية( ودالالت هذ  الزياد  اليت رتنوع بتنوع املقولة اليت رتصل ، هذ  املواد )اسم
اسم مجع ...( فزياد  التاا على هذ  ، اسم فاعل، صيغة مبالغة، بها )اسم جامد

املقوالت ال رعطي دائًما التأنيث وإمنا قد رعطي دالالت خمتلية حبسب مقولة املاد  
امللتصقة بها. وإذا كان  فار  رنوع داللة املورفيمات موجود  يف اادبيات القدمية 

د يف اادبيات املختلية فا ديد هنا يتعلق بتنظيم وحوسبة ما ورد أو ير، واحلديثة
منتظمة وليس  ،حبيث يسهل رعليم قضايا اللغة العربية انطالقأا من معرفة نسقية

 انطالقأا من استظهار للقياس باستخدام احلدوس اليت كثرًيا ما ختِطئ. 

نؤكد يف ختام هذا البهث أن عمَلنا هذا وما جاا فيه من أفاار يظل حماولة و -8
تائجها مبزيد من ااعمال اليت حنن اآلن بصدد استاماهلا رتلمس طريقأا إىل ردعيم ن

  ويف ضوا عدد من ا هود اليت رصب يف جماالت حوسبة املعجم العربي. 
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

 
و  الدولية الرابعة للمعا ة اآللية للغة العربية اليت مت  املشاركة بهذا البهث ضمن أعمال الند)*( 

 الرباط. -( جامعة حممد اخلامس2102مارس ) 1-2عقدت من 

يتضافر معها  عن املعاجم املبنية على التصور االشتقاقي وإمنا ال يقدم هذا العمل رصوًرا بديالأ -0
االت اليت ال رزال يسعى نداد حلول لبعض املش ( أعال ، و02كما ينص على ذلك اهلدف )

قائمةأ أبرزها: مشالة رضخم املاد  املعجمية املخزنة يف ذواكر الربامج انلارتونية، ومشالة 
 رصد النسقيَّة الاافية ومواقع كسر  النسقية وغريها من املشاالت اليت أوردناها يف التقديم. 

ق النَّسقية املطلوبة حتى ااعمال العمالقة اليت رنهض بها جامعات ومؤسسات متقدمة مل قق -2
(: google)عرب حمرك البهث  Arabic wordnetوالاافية. انظر على سبيل املثال مشروع: 

إذ يعتمد هذا املشروع ربط شباات واسعة من العناصر املعجمية )أفعاال وأمساا وصيات 
فالعنصر وغريها( ببعضها البعض: ورعتمد آلية الربط على جتميع العناصر املعجمية  املرتادفة؛ 

"كرسي" سريبط بال العناصر املتصلة باحلقل املعجمي ]أثاث[، وهاذا. وانظر ملزيد من 
 Arabic=Language (2116انيضاح ااعمال املنشور  يف : املعا ة اآللية للغة العربية )

processing ومن ضمن هذ  ااعمال ما يسمى بة .FrameNet  وفاررها رعتمد على إداد
مدجمة يف العناصر املعجمية  featuresاصر املعجمية رنبين على مسات ختصيصات للعن

 coreإما إىل إطار أصلي   املشرتكة: ويصنف هذا العمُل ختصيصات املاد   إىل املعجمية

frame  أو إطار غري أصليnon-core  حبسب(
https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal "فتخصيصات "يبيع" و "يشرتي )/

ية يف ماد  "التجار "، أما ختصيصات "املاان" و "الزمان" فهي غري أصلية يف هذ  املاد . وال أصل
بالتخصيصات الداللية أو املعجمية، بل يلجأ أيًضا إىل قليل  framenetياتيي مشروع 

ا ملة انطالقأا من ماونارها الرتكيبية: فال عبار  حنوية ريّرع إىل ماونات رركيبية من قبيل: 
ازدهرت )الياعل( ب )م.س( واملركب اليعلي )م.ف( يف عبار   صيص املركب االمسيخت

، على سبيل املثال، بغرض احلصول على متوالية حنوية. ويستثمر هذا املشروع أفااًرا التجار 
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من النهو التوليدي حول آلية دمج املعلومات النهوية واملعلومات الداللية باستخدام نظرييت 

ي وختصيص السمات الداللية وكذلك اادوار احملورية وهي أفاار حاولنا التيريع املقول
 (.5استثمارها بطريقة ربدو مشابهة كما يف اليقر  )

رنهض املعا ة اآللية للمعجم العربي على عدد كبري من املوارد اللسانية رشمل على حسب  -1
)باللواصق  املركبة( " ا ذور والصيغ والصور البسيطة أو املصّرفة و65ص: 2116رورابي)

 ". والالمات السياقية، مع بلور  أنظمة للتهليل والتصريف والتخزين واالسرتجاع واملتصالت(
 & Phillips( 9ص:  2116) الئهة العينات املعا ة سليأا هي حبسب فيليبس وسيوزا -4

Sforza ،لتقديم  "نسخة من الرتمجة املَؤْرَمتة رستخدم عينات واسعة من ا مل املرتمجة سليأا
 ررمجة للجملة ا ديد ".

: "أال ررى أنك مل رسمع أن  و ال غريك اسم كل فاعل  0/156قول ابن جين ، اخلصائص   -5
 وال ميعول وإمنا مسع  البعض فقس  عليه غري  "

( حول الرتكيب واملعجم؛ إذ يعد 0995هذا التصور مؤسس على افرتاضات شومساي) -6
الوصول ببساطة هنا لنسبة للثاني: وميهوم احلوسبة يعين ااول حاسوبًيا وليس اامر كذلك با

قواعد وميادئ قام العمليات االشتقاقية يف املستوى الذي رنطبق فيه؛ حيث رنطبق هذ   إىل
القيود والقواعد يف مستوى الرتكيب وهي غري وارد  يف مستوى املعجم. وممن رنسب إليه هذ  

ث يعدان املعجم غري حماوم بقوانني قام (: حي0981) اليار  أيضا: ديشللو ووليامز
 .lawlessعناصر ؛ فما دمع بني عناصر  هي الالقانونية 

ب( على اللغة انثيوبية )الّسامية( أيًضا: إذ رعتمد لغة رشاها  2ميان أن ينطبق النموذج ) -1
ع علة ا ذور اليت متأل بعلل )كالعربية( لتاوين ا ذوع، ثم يصبح ا ذ  chahaانثيوبية 

)ك س ر( رتخلله علل صورية ليصري  sβrقادًرا على قمل السوابق واللواحق كما يف ا ذر 
(=)ان( ∂t)كسر(، بعد ذلك يضاف إىل ا ذع سابقة من قبيل سابقة التلزيم ) s∂p∂r∂جذًعا  
)اناسر(. راجع ملزيد من التيصيل حول هذ  املعطيات ونظام انلصاق  ∂t∂-s∂p∂rفتصري 

 .Banksira( 16ص:0999باناسريا )انثيوبية   يف لغة رشاها 
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 ( بهذا اخلصوص.6انظر انحالة السابقة رقم ) -8
( والسغروشين 0998( و)0986ينظر يف التصورات االشتقاقية للمعجم الياسي اليهري ) -9

( 2116( و)2110( و)2111( ورورابي )0996( و)0990( و)0988( و )0981)
 (.2111والزراعي)

يف اللوحات املعجمية انطالقا من جمموعة كبري  من املعاجم العربية ويف  نطمح أن نعيد النظر -01
(. وانظر 2101ضوا رصورات شاملة للمعجمية العربية على غرار ما جاا يف البوشيخي )

-(: إجناز قاعد  بيانات لليعل يف اللغة العربية2102أيًضا فطوم القرييش وآخرين )
ث قدم الباحثون رصوًرا لقاعد  بيانات قصي ؛ حياستنتاجات لسانية ومعطيات إحصائية

ا ذور املستعملة واملهملة من الثالثي وقاعد  بيانات أخرى للرباعي، لاننا نعتقد أن عملنا 
هذا أكثر دقة ومشولية ان عدد ا ذور الثالثية يف رصور اللوحات املقدم يف حبثنا هو 

ساسية، بينما رضم قاعد  بيانات جذًرا مستعملأا ومهملأا هي قاعد  البيانات اا 20190
مستعمال ومهمال. كما أن عملنا ال ينهض على جمرد  05625ا ذور الثالثية عندهم 

 إحصاا جذور اافعال وإمنا على ا ذور زكافة ما يتولد منها من اشتقاقات.
-0951معلوم يف هذ  ااعمال املؤسسة على مبادئ النظرية التوليدية كما يف شومساي ) -00

أن الرؤوس يف رركيب ا ملة متلك خصائص انتقائية وهلا فضالت وخمصصات:  (2110
اليضلة )املوضوع الداخلي( واملخصص )الياعل أو املوضوع اخلارجي( ورسمى الرؤوس 

كما يف قرميشو  argument structureمع اليضالت واملخصصات بالبنية املوضوعية 
ض  هذ  ااعمال فيما خيص . وعلى هذا ااساس افرت( على وجه اخلصوص0991)

رلعب دور الرؤوس وراون ا ذور فضالت هلذ  الرؤوس.  prefixesالصرف أن السوابق 
من ناحية ثانية هناك من يرى أن وظيية هذ  الرؤوس )السوابق الصرفية( ال رقتصر على 

ا يف انتقاا ا ذور كيضالت هلا، بل يسند هلا قديد نوع البنية املوضوعية اليت رتضافر معه
( على سبيل املثال، أن وجود السابقة 11ص: 0999رركيب ا ملة؛ ييرتض باناسريا )

( اليرنسية رعويٌض عن se( ومثلها )ان( العربية و )∂t) reflexiveالدالة على اننعااس 
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غياب الياعل. الحظ عبار : )اناسر الباُب( حيث جاات السابقة )ان( رعويضا عن غياب 

( الياعل بالرابَط 11ص:0999كسر شخٌص الباَب(. ويسمي باناسري )الياعل احلقيقي يف )
  . l'argument acteurاملوضوعي 

ب رامة التصريف يعود النقاش املعروف حول ما إذا كان  الوحدات املعجمية ردخل الرتكي -02
إىل ردخل الرتكيب يف رغيري الطبيعة املقولية للوحد  املعجمية املنتقا  من  أو ناقصة التصريف

املعجم.ورسبب التهول املقولي الذي حيصل أثناا اخلروج من البنية العميقة إىل البنية 
"( يف رعقيد العلميات moveو"انقل  mergeالسطهية )بامليهوم التقليدي لعملييت "ضم" 

احلوسبية اليت رنطبق على الرتكيب. وينعاس هذا التعقيد مباشر  على املبادئ املنظمة لعالقة 
 (.  2110( و)0998( و)0995م. )للتدقيق والتعمق: ينظر شومساي )النهو باملعج

احلركات هنا ال رستعمل، فقد اسُتغين عنها بنوع املقولة اليت ندخل منها للالمة؛ فالمة  -01
]متاثل[ إذا دخلنا هلا من الالصقة )ت( املوجود  ق  مقولة اافعال فال ميان أن ُرقرأ على 

أ بهذ  الطريقة إال إذا دخلنا هلا من مدخل )التاا( املوجود  ق  أنها )متاُثل( املصدر، وال رقر
 مقولة اامساا. واالستغناا عن احلركات هنا هو بهدف رقليص العبا احلاسوبي.

فار  املورفيمات ليس  بديلأا عن التصورات املبنية على االشتقاق بالّصَيغ وال بديلأا عن  -04
ق، بل هي متااملة معها حلل مشاكل رقنية طرق االشتقاق التقليدية ااخرى على انطال

(، ولان يف هذا التصور على اخلصوص احتجنا إىل مثل هذا 0كما أسلينا يف انحالة رقم )
اليصل مرحلًيا حتى ال خنلط املشاكل الصورية بالصرفية؛ فيي حال إعطاا أهمية للتهوالت 

التهول، على سبيل املثال:  اابوفونية الناجتة عن الزيادات فإنه يصعب وجود ريسري هلذا
زياد  االف "ا" االمسية بعد عني الالمة يف ]ك ت ب[ يولد لنا امليرد ]ِكتاب[ وا مع 
]ُكتَّاب[ وعندئذ يصعب إداد ريسري للتناوب احلركي: كسر فاا الالمة يف ااوىل وضمه يف 

اهل  متاًما مناقشة الثانية، وهلذا فإن فار  روليد االشتقاقات من ا ذور يف هذا العمل جت
 أسباب هذ  التناوبات ماتيني بالصور  السطهية للالمة املولد  أو املشتقة.
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إذا أخذنا ا ذور معتلة الوسط مثل: ]قام[ و ]صام[ و ]نام[ و ]الم[، رواجهنا عدد من  -05
انلصاق، وثانيها كيف ننظر هلذ  العلة  املشاالت أّوهلا العود  بالعلة إىل أصلها قبل عملية

قام عند روليد املصادر ]قيام[ و ]صوم[ و ]نوم[ و ]لوم[؛ فهل ستظل عيًنا للجذر كما يف 
؟ وهناك مشالة أخرى قيامأم ستتهول إىل زياد  بعد العني كما يف املصدر   وصام ونام والم

رتعلق باطراد النسق؛ فنهن ال حنصل على مصادر هذ  اافعال بنيس النوع من الزيادات؛ 
وبعضها يطوع العني  قام قياًما وصام صياًمال رطويع عني الالمة إىل ياا كما يف فمنها ما يقب

وهلذ  ااسباب فإن احللول املقرتحة هنا صام صوما والم لوما ونام نوما. إىل واو كما يف 
هلذ  ا ذور أال رظهر هذ  االف يف لوحة ا ذور فهي إما واو أو ياا، لان انشاال الذي 

هو هل ستبقى هذ  العلة عيًنا للجذر أم ستتهول إىل مورفيم وزياد  بعد ال يزال قائًما 
ويف احلقيقة لقد صمم هذا العمل ليتجاوز مشاالت ناجتة عن التهويالت اابوفونية  العني؟

أو التهويالت الصرفية اابوفونية ما أمان، مع أن هذا التجاوز ال ياون متاًحا مع كل 
تعصية على الزيادات السلسة بالطريقة نيسها اليت رعامل ا ذور، وستعامل الوحدات املس

معها الوحدات اليت ال جذر هلا فتاون يف ملهق خاص يف نهاية اللوحة يظهر لنا الصور  
ومن ذلك أيًضا فإننا إذا أردنا روليد كلمة "أشاا"  السطهية للالمة دون املرور مبراحل قويلها.

ا ذور، فإننا ال حنصل عليها مبجرد الزياد  يف الوسط  من ا ذر ]َش َي َا[ املثب  يف الئهة
فهسب، وإمنا نلجأ أيضاأ إىل قاعد  حذف "عني ا ذر" مع أن حذف عني الالمة غري وارد 
وليس من ضمن املبادئ اليت ررصد التهوالت االشتقاقية يف هذا العمل؛ فهذ  أمثلة بسيطة 

صريف املصممة يف هذا العمل لتوليد كافة على بعض العمليات اليت قد خترق قواعد النسق ال
 اشتقاقات ا ذر.

( 0990( و)0988( و )0981يف نظرية انشطار اليتهة للسغروشين املبينة يف السغروشين ) -06
(. جند أن الصيغ 2111( والزراعي)2116( و)2110( و)2111( ورورابي )0996و)

من )َفَعَل( كما يولد أخطوط  ااساسية اليت يولدها أخطوط الثالثي اثنتا عشر  صيغة رنطلق
 الرباعي مثاني عشر  صيغة رنطلق من )َفعَلَل(.



 املعجم النسقي احملوَسب 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          46

 

يرترب على صرف الّصيغة يف اللغة العربية رعقيدات يف عد  جماالت اسرتاريجية كمجال  -01
رعليم اللغة وحوسبتها، وهذا أمر منتظر إذا  كنا نتعامل مع قضايا كالصيغ ال وجود هلا 

 العربية.  وليس  من نسيج بنية الالمة
بالتأكيد ليس املقصود من هذ  املقابلة االنطالق من وضع اللغة انجنليزية)ذات النظام  -08

التسلسلي يف عملية انلصاق( فلقد بينا يف اليقر  ااوىل من هذا العمل أن بناا معجم 
للعربية دب أن ينطلق من حقيقة التعالق احلاصل بني الصرف واملعجم داخل املعجم 

فأا للمعجم الغربي الذي ييصل الصرف عن املعجم مبجرد الزيادات يف أطراف العربي خال
ا ذع. وبناا عليه فهذ  املقابلة رأري لغرض التوضيح فقط. كما أن املعجم الغربي ال ينطلق 
من ا ذور وإمنا من ا ذع مباشر  وهذا كاف نثبات درجة االختالف بني العربية 

 وانجنليزية.
 ( كاآلري:29ص: 0991ة واالجتا  كما يف التاكي )نص مبدأي احمللي -09

a- Le Principe de la localité stricte 

b- Le principe de la directionnalité  

إال أن قيدي احمللية واالجتا  ال يطبقان يف هذا العمل على املقطع كما يف روجه النظرية اامثلية 
optimality ة املاونة من مورفيمات.وإمنا على املورفيمات والقطوع املورفيمي 

الطاا بعد فاا ا ذر "ضرب"  منقلبة عن نظريها املهموس "التاا" نتيجة ضغوط الضاد الصوارية  -21
على التاا )ظاهر  املماثلة(، ورالفيا ملشاكل التهوالت الصوارية يف بناا املعجم النسقي، رأينا 

لرتكيز على خرج العمليات ضرور  إيراد ورود الصوت كما يظهر يف البنية السطهية، ويتم ا
 الناجتة، لتهقيق صور  رسلسلية لعملية إلصاق املورفيمات.

( حيث يظهر من 91ص:2110وانظر أيضا عن معطيات اامازيغية كريم بن سوكس ) -20
قطع كما يف خالل املعطيات املقدمة أن اامازيغية متتلك خاصية إقهام العلة يف نهاية امل

)جري( رصببح  azzl( يف نهاية ا ذر كما يف ا ذر a)العلة  : إقهامالعربية وذلك من قبيل
azzal( 2110: "جرى" بعد إقهام العلة يف آخر ا ذر. وهذا انقهام بناا على سوكس )

. و رعمل املوسومية للعلة املقهمة يف  markednessيشتق بناا على اعتبارات املوسومية  
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افق للمورفيمات )السوابق( اليت يتم مبوجبها وسط ا ذر العربية على قديد منط العلة املو

 انتقاا ا ذر املوافق هلا.
( هي عملية صرفية متجذر  بعمق يف اللغة العربية 41ص:0988اابوفوني حبسب رورابي ) -22

ورعين التناوبات )التغريات( الصورية الداخلية يف ا ذع، ورنشأ هذ  التغريات على وجه 
لقصري  )فتهة/كسر /ضمة(: فاليتهة على عني "ضَرب" اخلصوص بني اليونيمات العللية ا

رؤول إىل كسر  ق  عني "يضِرب"، كما رؤول الاسر  يف "حِزن" إىل فتهة يف "حيَزن" وهاذا، 
فهذ  التناوبات اابوفونية يتجاهلها متاما املعجم النسقي يف هذا العمل. ملزيد من التعمق 

والسغروشين  kurylowicz( 0962رلورش )والتيصيل يف املقاربات اابوفونية انظر: ك
 (. 2101( وبلبول )0998( ورورابي )0981)

الشك أن السمات املدجمة يف كل مورفيم حنوية كان  أو داللية منتظمة يف مصيوفات، وقد  -21
 0991رضم كل مصيوفة مسات مسةأ واحد  طاغيةأ على النهو املقرتح يف التاكي حممد)

  Taki Mohammed( 15ص: 
 (: ررمجة حممد غاليم. 2111(  و جاكندوف)2111( و)0999مد غاليم )ينظر حم -24
نييد يف هذا السياق من جمموعة أحباث اشتغل  على معجمة اادوار احملورية )املنيذ  -25

( )والياسي اليهري 0991واملصدر واهلدف واملاان واادا ...( أبرزها أعمال )قرميشو
 (.0991و  0996

( 2116عنى املتائ على الرتمجة اآللية: عز الدين)ينظر للتياصيل يف موضوع امل -26
Azzedine(2116) . وفيلبس وسيورزا Phillips & Sforza.  
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 جامعة أّم القرى
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 يه والنقد العربيداليَّة املعّرّي يف رثاء أبي محزة الفق

 ((دراسة يف املنهج))

 ملخص الدراسة

حاولت هذه الدراسة أْن تقف على أهم اجلهود اليت تناولتت داليَّتة املعتري يف    
رثاء أبي محزة الفقيه، فعرضت هلا، ووقفت على مناهجها، وطرائقها، واإلسهام الذي 

ودالالتها، فهي تنتمي يف سريها املنهجي إىل ما يستمى  بذلته يف جتلية مسات القصيدة 
بدراسات )نقد النقد(؛ ألنها تسعى إىل البحث عن الكيفيتة التيت تعامتي فيهتا الناقتد      
العربي مع الدالية بغية الكشف عن منهجية الناقد يف ذلك التعامي. ومّت رصد اجلهتود  

املنهج اجلزئي/ متا حتول التن     اليت تناولت الدالية عرب ثالثة حماور، احملور األول: )
"الدراسة التارخيية"(، وقد تناول هذا احملور اجلهتود التيت انصترفت عنايتهتا إىل  ترو       
القول التارخيية دون اهتمام واضح بتالتكوين التدايلي والبنتائي واجلمتالي للداليتة.      
لتيت  واحملور الثاني: )املنهج التجزيئي/دراسة الن (، ودار هذا احملور حتول اجلهتود ا  

تناولت التكوين النصي الدايلي للدالية، ومت تقستيم الرصتد يف هتذا احملتور حستب      
املكّون النصي الذي استأثر جبهد كي حماولة "اللغة، املعنى، التنغم واإليقتا ، الدراستة    
األسلوبية". واحملور الثالث: )منهج االنتخاب وااليتيار/ما بعد الن (، وحتاول هتذا   

ما بعد الن ، وما تركته متن أثتر، وحتاول قيتا  هتذا األثتر        احملور أْن يقف وقفة في
واستجالئه من يالل أحد أهم مظاهره، وهو الكيفية اليت حضرت بها الدالية يف كتب 
االنتخاب وااليتيار. وانتهت الدراسة من يالل كي ذلك إىل أنَّ اجلهود اليت عرضت 

اجلوانب ومل تأِت يف سياق للدالية قد أتت على جوانب متعددة منها، وإْن جتّزأت هذه 
مشولي واحد ُيعنى بها مجيعا، إال على حنٍو ما، سعت إىل شيٍء منه الدراسة األسلوبية 

 يف تناوهلا للمكّونات الدايلية عرب عدة مستويات.

 هت82/5/2515وُقبي للنشر يف                  هت                                82/28/2511ورد البحث يف 
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Dalia of Maari in lamentation 

 Abu Hamza al-Faqih and the Arabic Criticism 

Study in the Curriculum 
 

ABSTRACT:  

This study tried to stand on the most important efforts that 

addressed Dalia Maari in lamentation Abu Hamza al-Faqih, 

introduced it, and stood on the curriculum, and methods, and the 

contribution that it put in clarifying the features of the poem and its 

connotations, it belongs to the so-called studies (criticizing the 

criticism); it seeks to search for how Arab critic dealt with the Dalia 

in order to detect the critic methodology in dealing with it. The  

efforts that addressed the Dalia are three parts, the first part: (The 

partial curriculum / What about the text "historical study"), has 

dealt with the historical conditions disbanded its attention to the 

structural and aesthetic content of the Dalia. The second part: (the 

fractional curriculum / study the text), was about the efforts that 

addressed the internal textual content of the Dalia, and was divided 

in this part by component textual that attracted every attempt "the 

language, the meaning, the melody and the rhythm, the stylistic 

study." The third part: (curriculum election and selection / post 

text), and this part tried to see what is post the text, and the effect 

left, and tried to measure this effect through one of the main 

features, which is how the Dalia attended in the books of the 

election and selection. The study concluded that all the efforts 

offered to Dalia have come on various aspects of it, though 

fragmented these aspects and did not come in comprehensive 

context concerns all of them, but somehow, sought the stylistic 

study in dealing with internal components across multiple levels. 
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 مقدمة

حظيت دالية املعري يف رثاء أبي محزة الفقيه بوقفات ودراسات متعددة قدميا 
وحديثا، وقد حاول كيٌّ منها أْن يعاين الن ، ويكشف عن دالالته حسب املنطلقات 

 اليت انطلق منها، وحسب ما توافر له من إمكانات.

هذه الدراسة أْن تقف على أهم اجلهود اليت تناولت الداليَّة، فتعرض  وحتاول
هلا، وتقف على مناهجها، وطرائقها، واإلسهام الذي بذلته يف جتلية مسات القصيدة 
ودالالتها. وال أعلم دراسة قبي هذه الدراسة حاولت هذا الرصد وتتبعه والكشف 

 عنه.

 رب ثالثة حماور:  وسيتّم رصد اجلهود اليت تناولت الدالية ع

 املنهج اجلزئي / ما حول الن  "الدراسة التارخيية"  - 2

وتناول هذا احملور اجلهود اليت دارت حول ن  الدالية، وركزت يف إسهامها 
على  رو  القول التارخيية، واقتصر اهتمامها يف الغالب على هذا اجلانب دون 

 لدالية.تناول واضح للتكوين الدايلي والبنائي واجلمالي ل

 املنهج التجزيئي / دراسة الن    - 8

وسيعرض هذا احملور للجهود اليت تناولت التكوين النصي الدايلي للدالية، 
ومت تقسيم الرصد يف هذا احملور حسب املكّون النصي الذي استأثر جبهد كي حماولة، 

لغوي، فتوزعت هذا احملور عدة فقرات، فكانت هناك اجلهود املنضوية حتت اجلانب ال
واجلهود اليت استحوذ عليها االهتمام باملعنى، واجلهود اليت اهتمت باجلانب النغمي 

 واإليقاعي للدالية، وأيريا اجلهود اليت فاتشت الدالية من املنطلق األسلوبي.
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 منهج االنتخاب وااليتيار / ما بعد الن   - 1

، وما تركه من وستحاول الدراسة أْن تقف يف هذا احملور وقفة فيما بعد الن 
ه من يالل أحد أهم مظاهره، وهو حضور ءأثر. وستحاول قيا  هذا األثر واستجال

 الدالية يف كتب االنتخاب وااليتيار، والكيفية اليت جاء عليها.    

يف آيرها يتضّمن ن  الدالّية  بقيت اإلشارة إىل أنَّ الدراسة أثبتت ملحقًا
ثناء الدراسة، فاكتفت يف الغالب باإلشارة إىل رقم كامًلا؛ تفادًيا لتكرار ذكر األبيات أ

 البيت أو األبيات اليت تكون مناط احلديث. 

 املنهج اجلزئي / ما حول النص "الدراسة التارخيية"  - 1

وسيتجه البحث هنا إىل الوقو  أمام الدراسات اليت ُعنيت بظرو  القول 
تها، وعالقتها بقائلها، واقتصر التارخيية، كالتوقيت الزمين إلنشاء القصيدة، ومناسب

اهتمامها األكرب على هذا اجلانب دون وقو  واضح أمام التكوين النصي والبنائي 
 واجلمالي للدالية.

هت( "أبو 2122-2135وتعد دراسة األستاذ عبدالعزيز امليمين الراجكوتي )
 العالء وما إليه" إحدى الدراسات اليت ُعنيت بهذا اجلانب يف الدالية.

ما يتعلق بالتوقيت الزمين إلنشاء القصيدة فقد عقد األستاذ امليمين فصال يف ففي
، وبّين فيه (2)هت(122 -121كتابه مّساه )فرتة الشباب أو مخسة عشر عاما وأشهر 

شعر أبي العالء الذي قاله يف هذه الفرتة. وأديي امليمين يف هذه الفرتة الدالية، ورأى 
عري يالهلا، وساق لتأكيد ذلك زمن وفاة املرثي أبي أنها من الشعر الذي أنشده امل

محزة الفقيه، فذكر أنه مات قبي األربعمئة كما تشري املصادر مّما يؤكد أنها من شعر 
هذه الفرتة، يقول امليمين: "ونرى أنَّ ُجيَّ شعر الَسْقط غري ما قيي يف الصبا أو يف بغداد 
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يالهلا. كقطعة له إىل ِشْطَرجنّي، والميَّته والدرعّيات وغري قليي من املقاطيع ُأنشئ يف 
على لسان سائق احلاج، ورثاء أبي محزة وكان مات قبي األربعمئة كما يف اجلواهر 

. واختذ امليمين من القصيدة داللة على اخلطة (8)املضيئة، ورثاء أبي إبراهيم الَعَلويِّ..."
 . (1)اليت توياها املعري يف عزلته من إعراض عن الدهر ولذته

وقد ناقش امليمين وهًما وقع عند بعض املصنفني فيمن قيلت فيه الدالية. ومن 
أولئك السمعاني، وتبعه ياقوت، حيث ذكر السمعاني أنَّ القصيدة قاهلا أبو العالء يف 
أبي اخلطاب اجلبلّي، وقد نقي امليمين قوَل السمعاني الذي جاء فيه: "أبو اخلطاب 

جمليدين قال ابن ماكوال: له معرفة باللغة والنحو ومدح الشاعر اجلبلي...وكان من ا
أبي وعمي قاضي القضاة أبا عبداهلل. قلت: وكان بينه وبني أبي العالء املعري 
مشاعرة، ومدحه أبو العالء بقصيدته اليت أنشدناها األديب أبو عبداهلل احلسني بن 

بن عبداملنعم األبهري  عبدامللك احلالل بأصبهان قال أنشدنا أبو املكارم عبدالوارث
قال أنشدنا أبوالعالء... لنفسه غري جمد البيت. ومات أبو اخلطاب يف ذي القعدة 

. ثم ذكر امليمين ختطئة ابن يلكان للسمعاني وذلك يف ن  ابن َيّلَكان (5)"ته512
القائي: "وهذا غلط منه بي كتبها أبو العالء املعري إىل أبي محزة احلسن بن عبداهلل 

 باين ُعرَ  الدين كمال القاضي الفقيه ذلك ذكر وقد احلنفي قاضي َمْنبج كان، الفقيه
. ثم ذكر امليمين رأيه الذي يؤكد فيه أنَّ الدالية كانت يف أبي محزة (4)احلليب" العديم

 على ذلك بعدد من القرائن منها  الفقيه ومل تكن يف أبي اخلطاب اجلبلي، مستداًل
املعري يرثي فقيًها حنفيًّا، ومنها ما جاء يف القصيدة من  ن  عليه عنوانها من أّنما 

، يقول امليمين: "أما القصيدة فإنها يف أبي محزة (7)، وأييه حمّسن وأبنائه(5)ذكر ألبي محزة
حقا ويف عنوانها يرثي )فقيًها حنفيًّا( وَسمَّى فيها أبا محزة وأياه حمّسنا وأبناءه كما مّر. 

و أبي محزة من اجلواهر أيضا. على أنَّ القصيدة ليست من وقد علمت أنَّ حمّسنا أي
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وهو  ته512املشاعرة يف شيء. ويلزم على هذا أْن يكون من الشعر ما قيي بعد سنة 
. وعلى الرغم من موافقة امليمين البن َيّلَكان يف أنَّ القصيدة قيلت يف أبي (2)باطي"
"القصائد ليست مما يكتب إىل  نه يستدرك عليه عبارته )بي كتبها إىل(؛ ألنَّفإمحزة 

 .(2) األموات، فوجه العبارة )بي كتبها يف("

وبهذا يستبني أنَّ وقفات امليمين اجته اهتمامها إىل مسائي تدور حول الن ، 
 وتتعلق بتارخيه، دون ولوج إىل تكوينه الدايلي. 

 ومن الدراسات اليت تديي يف هذا احملور دراسة الدكتورة عائشة عبدالرمحن
م( اليت جاءت بعنوان: )أبو العال املعري(. وترى 2222 – 2228"بنت الشاطئ" )

الدكتورة عائشة عبدالرمحن أنَّ الدالية من الشعر الذي قاله املعري يف مرحلة الشباب، 
ومسته: الشاب الطامح، وهي يف هذا تتفق مع األستاذ امليمين. ومتتاز هذه املرحلة كما 

دالرمحن باعتداد املعري بذاته وعناده، فقد "صّمم على أْن تبّين الدكتورة عائشة عب
يتحدى حمنته، وأْن يشق سبيله مع األحياء ال يعوقه فقد البصر. وبلغ املدى يف 
مكابرته، فرئي يف صباه يلعب النرد والشطرنج ويأيذ يف فنون اللهو واجلد كما يفعي 

 .(23)لداته املبصرون"

يما مسته: )ومضات كاشفة( أنَّ املعري "مل وترى الدكتورة عائشة عبدالرمحن ف
يكن جيهي عقم هذه املكابرة...وإنَّما كان جيلجي بهذا االدعاء رجاء التشاغي عن 
واقعه املر، ومحي نفسه على املقاومة والتجمي بالصرب على ما ال حيلة له فيه. أو لعله 

يؤرقه ليي  كان حياول بهذا الضجيج الصايب، أْن يصّم مسعه عن صوت يف أعماقه
نهار: أما آن أْن تكّف عن هذا العناد العقيم واملكابرة اخلائبة؟ وقد عّبر عنه، دون تنبه 

 منه، مطلع قصيدته احلماسية يف اجلهاد ضد الروم:
 ِلَجتتاُم اجَلُمتتوَح َيْثِنتتي َأْن آَن َلَقتتْد
 

 (22)ِزَمتتاُم اأَلِبتتيَّ الصَّتتْعَب َيْمِلتتَك َوَأْن 
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حزينة أفلتت منه واشية مبا كان يطوي يف أعماقه،  وعربت عنه كذلك، نفثات
 .(28)وومضات كاشفة عن مكتوم قهره وأساه"

وتشري الدكتورة عائشة عبدالرمحن إىل أنَّ هذه الومضات أكثر ما تلقانا "يف مراثيه 
. وذكرت من هذه املراثي (21)اليت صدرت عنه ناضحة باملرارة والشجن واليأ "

(. وترى 41-42، 52، 28، 2-2عة عشر بيتا هي )الدالية، وأوردت منها أرب
الدكتورة أن هذه الومضات الكاشفة عن اجلرح الغائر يف نفسه وإن كانت بادية يف 
مراثيه إال أنها مل تنفرد وحدها بهذا اإليقا  احلزين، بي طالت كي شعر شبابه، ولكّن 

ا يف ضجيج املعري شغلنا عن االلتفات إليها "بربيق طموحه الساطع، وتاهت من
مكابرته واستعالئه، وعذرنا هنا أنَّ أبا العالء نفسه، حاول صادقا خملصا، أْن يشغي 
بهذا الضجيج عن مكابدته النفسية لدواعي اليأ  والقنوط، وهواجس اخليبة والقهر، 

. وتعرت  الدكتورة أنها (25)لوال أْن أفلتت من أعماقه، من حيث يدري وال يدري"
راثيه تنفرد بهذا اإليقا  احلزين وأنَّ غريها من شعر الشباب، كله كانت ممن يظن أنَّ م

طموح واستعالء، تقول الدكتورة: "ومنا من كان يظن أنَّ مراثيه تنفرد بهذا اإليقا  
احلزين، وأنَّ غريها من شعر شبابه، كله طموح واستعالء، وزهو واعتداد. وأعرت  

عليهم ذلك الظن، ثم ملا عدت أصغي بأنين كنت إىل عهد قريب، من بني الذين غلب 
من جديد إىل صوت أبي العالء يف ديوانه )ِسْقط الزند( أدركت أننا على يطأ، حني 
فاتنا ملح الومضات الكاشفة عن اجلرح الغائر يف أعماق وجدانه، ال يف مراثيه 
فحسب، ولكن كذلك يف مدائحه ومحاسياته، وغزلياته وفخرياته، وأكاد أقول يف كي 

 . (24)ة من شعر شبابه"قصيد

وخنل  من كي هذا إىل أنَّ الدكتورة ترى أن تلك الومضات الكاشفة كانت 
 أكثر ما تظهر بإيقاعها احلزين يف املراثي، وإْن مل خيُي منها ُجيُّ شعر الشباب. 
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وهذا الذي قدمته الدكتورة عائشة عبدالرمحن عن التوقيت الزمين إلنشاء 
ة الشباب، اليت متتاز باعتداد املعري بذاته ومكابرته، وما الدالية وأنها من شعر مرحل
من تلك الومضات  -وياصة املراثي اليت منها الدالية  -محله شعر هذه املرحلة 

الكاشفة عن اجلرح الغائر يف نفس املعري جراء فقدانه بصره، كّي هذا يعد من 
ني ما جاء يف شعره وما الدراسة التارخيية اليت ُتعنى بصاحب القول، وحماولة الربط ب

 انطوت عليه حياته من مواقف وأحداث. 

 املنهج التجزيئي / دراسة الن    - 8

وستكون وجهة البحث هنا متجهة إىل تلك الدراسات اليت حاولت أن تكشف 
عن السمات النصية الدايلية للدالية. وسيتم تقسيم فقرات هذا املبحث حسب 

 ي دراسة أو جمموعة دراسات.املكّون النصي الذي استأثر جبهد ك

 اللغة –أ 

ستتناول الدراسة هنا تلك احملاوالت اليت ركزت يف قراءتها للدالية على إيضاح 
 األوىل.  اجلانب "اللغوي" وما يتعلق به من عناصر؛ بغية تقريب الن  والكشف عن دالالته

وتأتي الشروح الشعرية اليت عرضت للدالية ممثال واضحا لالهتمام بهذا 
اجلانب. وبوجه عام، ختتلف الشروح "من قارئ إىل آير حسب الكفاءة والقدرة اليت 

. فالشرح ممارسة تتجه حنو إيضاح الن  (25)ميتلكها، واألدوات اإلجرائية اليت يو فها"
 وكشف دالالته.

وجاءت حركة الشروح الشعرية يف الثقافة العربية استجابة لظرو  ثقافية 
 .(27)القيم احلياتية واألدبية اليت كان ُينَظر من يالهلا إىل الن  وتعليمية، ونتيجة لتغّير



 د. عبداهلل بن عبدالرمحن بانقيب

 11                                                   م  1031 مايو  –هـ 3414 رجب – العاشرالعدد 

وايتلفت نظرة الدارسني إىل مدى عمق هذه املمارسة، واملستوى الذي تبلغه 
يف قراءة الن . فبينما يرى الدكتور شعبان عبداحلكيم حممد أّنها ممارسة "تعتمد على 

والوقع، والنظرة املريبة للخيال، وتنحية الداللة املرجعية لأللفا ، مع التشبث باحلقيقة 
، جند أّن الدكتور أمحد (22)أّي جمال للتأويي، واالعتماد على املعنى الظاهر للن "

الودرني يراها "عملية ذهنية معّقدة ذات مراتب أوالها حرية وكسر للبداهة، وما بعدها 
ز مألو  القراءة كشف واكتشا ، وآيرها فهم واهتداء إىل املقاصد. إّن الشرح يتجاو

إىل عميقها، وجمرد االستيعاب إىل البناء واإلضافة. إّن الشارح ينفخ يف روح الن  
فيبعثه من حال االنكفاء والكمون إىل حال التفتح والظهور؛ لذلك ال تكاد تقي هموم 

 . (22)الشارح عن هموم املبد ، فكالهما يعايش آالم اخلْلق وأطواره"

ني حينما ننظر إىل هد  هذا النو  من املمارسة، فهي وميكن التوفيق بني الرأي
تتوجه إىل قارئ آير، يهد  الشارح من يالهلا إىل تقريب الن  له، وجْعي إدراكه 
ممكنا وميسورا. وحيتاج حتقيق هذا اهلد  إىل جهد ياص من الشارح يف فهم الن ؛ 

ذاتية فطرية، وأيرى  ليكون قادرا بالتالي على اإلفهام، وهذا ال يتّم إال باستعدادات
مكتسبة تتم بواسطة اإلملام مبجموعة من العلوم واملعار  تساعد على إضاءة الن  

 وكشف دالالته.

فإذا كان ذلك اهلد  حييي يف نتيجته إىل ممارسة تهتّم بالدالالت األوىل للن  
 دون االجتاه إىل دالالت أعمق، فإن ذلك ال يتم إال عرب سعي ياص يبذله الشارح يف
سبيي حتقيق هذه املهمة اليت يتجشمها. لذلك رأى الدكتور حممد حتريشي أّن الشرح 

تلك العملية املعقدة اليت تقوم على الغوص يف معاني الشعر و تراكيبه، الشعري هو "
وحماولة إيراجها للجمهور سهلة سائغة بألفا  قريبة يدرك املتلقي مدلوالتها. إنه 

أصبح الشرح عمال مقصودا، يراد به صنعة شروح عمي شاق و متعب، ياصة عندما 
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لدواوين عباقرة شعرنا القديم، و كان على الشارح أن يكون يف مستوى الشاعر أو 
أعلى منه، حتى يستطيع أن يقوم بعمله أحسن قيام، و كان على القائم بهذا العمي أن 

ليقرب معاني  يقوم مقام املبد  ليحيط مبقاصد الشعر، و عليه أن يقوم مقام اجلمهور
هذا الشعر الغامضة إىل أذهان هذا اجلمهور، و عليه أن يقوم بدور الوسيط يف جمتمع 
أصبحت له لغتان: لغة اخلطاب اليومي، و لغة اإلبدا  الفين، األوىل ضعيفة وغري 

 .(83)"سليمة، و الثانية قوية وسليمة

رح بالن ، إذ وال شّك أّن عملية الشرح دالة يف أحد جوانبها على حفاوة الشا
لوال ما حيمله الن  من مكانة لدى الشارح، ملا جتّشم مهمة شرحه وإيضاح دالالته. 
وهذا يعين أّن الشرح  يدّل يف الغالب على موقف مجالي من الن ، حيمي يف طّيه 

 شعورا باالستحسان والرضا.

، ومن وجاءت دالية املعري يف رثاء أبي محزة الفقيه ضمن ديوانه )ِسْقط الزَّند(
املعلوم أّن هذا الديوان قد تصدى لشرحه ثالثة من الشّراح هم: أبو زكريا حييى بن 

هت(، وأبو حممد بن عبداهلل 438-582علي بن حممد بن احلسن املعرو  بالتربيزي)
هت(، وأبو الفضي قاسم بن حسني بن 482-555) بن حممد بن السِّْيد الَبَطْلَيْوِسّي

ت(. وهذا يعين أّن هذا الديوان قد حظي بعناية ياصة ه527-444) حممد اخلوارزمي
 من الشّراح، حّفزتهم إىل شرحه واستظهار دالالته.

ويعد التربيزي أشهر هؤالء الشّراح الثالثة فيما يتعلق بشرح الشعر، حيث قام 
، ونتال نتيجتة   (82)بشرح جمموعة من الدواوين والقصائد وكتب االيتيارات الشتعرية 

. ووصف بعض الدارسني متنهج التربيتزي   (88)من ِقبي الدراسني ذلك اهتماما ياصا
، (85)واالستصتفاء ، (81)عموما يف شرح الشعر بأنه منهج قائم على االنتخاب والتهذيب

فهو صتاحب اطتال  واستع ومعرفتة عريضتة مّكنتت شترحه متن اجلمتع واالنتقتاء           
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ورأوا  ،(84)واالنتخاب، لذلك حصروا عمله "يف استيعاب شروح السلف وايتصتارها" 
فيه صورة ملنهج "حصري نقلي مزجتي استتقرائي انتختابي تنستيقي تتوفيقي تكميلتي       
حتقيقي. ال يظهر فيه شخصية صاحبه إمنا الذي يظهر صنيعه، مجعه، سرده، استحسانه، 

 .(85)انتخابه، انتقاؤه"

وإذا كان ذلك ينطبق على شروح التربيزي الشعرية اليت ُسبقت جبهود شراح 
لِسْقط الزند ُيعّد أول شرح هلذا الديوان فيما نعلم؛ لذلك فإّن الدور  قبله، فإّن شرحه

 االنتخابي االستصفائي يتضاءل يف هذا الشرح إىل حدٍّ كبري.

وعند معاينة شروح أولئك الشّراح الثالثة للدالية سنجد أّن حجم الشرح بينهم 
ثر سعة، واخلوارزمي أشّد أك إىل حّد كبري، وإن كان التربيزي أحيانًا عموما جاء متقاربًا

 اقتضابا، والَبَطْلَيْوِسّي يف منطقة ترتاوح بني االثنني. 

وتوارد الثالثة على جمموعة من عناصر الشرح تشري إىل اجلانب اللغوي الذي 
صدر عنه  عرضهم للدالية، واشرتاكهم يف طبيعة توّجهه وأهدافه. من هنا جاء عملهم 

للغوية  هرت يف الغالب لديهم مجيعا، من ِمثي: على جمموعة من العناصر ا مركزًا
الرتكيز على اجلوانب املتعلقة بتوضيح دالالت بعض األلفا  وروايتها، والنواحي 
النحوية، والصرفية،، وما يتصي ببيان الدالالت العامة لألبيات. وقد يفت لديهم 

ا. وجاء االهتمام باجلوانب الفنية يف الن  إال من بعض اللمحات اليت سنعرض هل
هذا اخلفوت متوائًما مع طبيعة توجههم، وتكوينهم املعريف، إذ كان التصاقهم املعريف 
باللغة ومسائلها أكثر من التصاقهم بنقد الشعر وقضاياه. وليس من غاية الدراسة 
عرض مجيع مظاهر حضور تلك العناصر يف شرحهم للدالية، بي ستكتفي بضرب 

 ة هذا التوّجه وطريقته.بعض األمثلة لكي عنصر؛ لبيان مس
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فإذا ما جئنا إىل املتعلق بتوضيح دالالت األلفا ، رأينا على سبيي املثال وقو  
يف البيت األول من الدالية. فيقول التربيزي: )ُمْجٍد( التربيزي والَبَطْلَيْوِسّي عند لفظة 

ْلَيْوِسّي: "اجمْلدي: . ويقول الَبَط(87)"ُمْجٍد: ُمْفِعي، من أجدى جيدي، يف معنى أْغَنى ُيغين"
 .(82)النافع املغين، ْيفال: ما أْجَدى وال أْغَنى مبعًنى واحد"

يف البيت اخلامس. يقول التربيزي: "أديم األرض:  )أديم(ومن ذلك لفظة 
 .(13). وشرحها اخلوارزمي مبثي ما قال التربيزي(82) اهرها"

يت الساد  يف الب )اجلوى(ومنه وقو  الشّراح الثالثة عند بيان لفظة 
. ويقول الَبَطْلَيْوِسّي: "واجلوى: (12)والثالثني. يقول التربيزي: "اجلوى: فساد اجلو "

. ويقول اخلوارزمي: "أصابين جًوى، وهو داء يف (18)فساد اجلو  من داء حيّي فيه"
 . (11)اجلو  ال ُيسَتمرأ منه الطعام"

لشّراح الثالثة فيما وُيالحظ يف هذا اجلانب املتعّلق بدالالت األلفا  تقارب ا
ذهبوا إليه، وهذا أمر طبيعي، طاملا أنهم يصدرون عن توجه واحد يهتم بالداللة 
املعجمية لأللفا  بوصفهم علماء لغة يف الدرجة األوىل، تدفعهم مهمة اإلفهام إىل 

 سلوك هذا الطريق يف اإليضاح والبيان.

ام قول املعري يف وقو  التربيزي واخلوارزمي أم اجلانب النحوي ومن أمثلة
البيت الثاني عشر: "تعٌب كلها احلياة". يقول التربيزي: "تقديره: احلياة كلها تعب. 
فت)احلياة( مبتدأ أّول، و)كلُّها( مبتدأ ثان، و)تعب( يرب املبتدأ الثاني، واملبتدأ الثاني 

. (15)"ويربه يرب عن املبتدأ األول، وتكون اجلملة اليت هي يرب قد تقدمت على املبتدأ
ويقول اخلوارزمي: ")احلياة( مرتفع باالبتداء، و)تعب( يربه. قوله: )كلها(، مرفو  

 .(14)على البدل من الضمري املستكّن يف )تعب(. ونظري هذا البدل: الكتاب قرئ كلُّه"
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ومهما يكن من ايتال  بينهما يف إعراب بعض األلفا ، فإّن املالحظ أّن 
قع النحوية، ومل تتجاوز ذلك إىل أثر الو يفة النحوية يف قراءتهما توقفت عند بيان املوا

 التشكيي الداللي الفين ملعنى البيت.

فمن أمثلته ما ذكره التربيزي واخلوارزمي حول لفظة  اجلانب الصريفوأما 
يف البيت السابع. يقول التربيزي: "اسطا  يسطيع، مبعنى استطا  يستطيع. )اسطعت( 

ع وأديلوا السني فيه عوضا مما ديله من االعتالل. فإذا وقالوا: هو مبعنى أطا  يطي
كان مبعنى أطا  فألفه ألف قطع، تقول َأسطا  ُيْسطيع بضم الياء. وإذا كان مبعنى 

. ويقول اخلوارزمي: "تقول: (15)استطا  فألف ألف وصي، تقول اسطا  يسطيع"
مستثقلة مع الطاء. اْستطا  َيستطيع، ثم يقال: اسطا  َيسطيع، فيحذفون التاء لكونها 

وقد يقال: أسطا  ُيسطيع، يراد أطا  يطيع، فيزاد فيه السني. وقول أبي العالء من 
 .(17)األول"

، )ُرويدا(وللبطليوسي وقو  صريف يف نفس البيت ولكن يف لفظة أيرى وهي 
يقول الَبَطْلَيْوِسّي: "رويًدا: كلمة معناها الرتفق والرتسي، وهي عند البصريني تصغري 

رواد( على جهة الرتييم. والفراء يراها تصغري )ُرود( غري مرمخة، وحجته قول )إ
 الشاعر:

 َيَكتتاُد َلتتا َتتتْثِلُم الَبْطَحتتاَء َوْطَأُتتته 
   

 (12)َكَأنَّتتُه َثِمتتٌي َيْمِشتتي َعَلتتى ُروِد" 

وواضح أّن جهد الشّراح الثالثة اقتصر على اجلانب الصريف البحت، ومل حياول  
ناء الصريف يف الداللة الفنية للمفردة، فمن املعلوم أّن أي وضع تأتي البحث عن أثر الب

عليه املفردة له داللته املقصودة يف الغرض املراد "فاحلذ  من املفردة مقصوٌد، كما أّن 
الذكر مقصوٌد، وأّن اإلبدال مقصوٌد كما أنَّ األصي مقصوٌد، وكيُّ تغيري يف املفردة أو 

 . (12)غرضه" إقرار على األصي مقصود له
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يف  الرواية وانفرد اخلوارزمي من بني الشّراح الثالثة باإلشارة إىل ايتال 
بعض ألفا  القصيدة. من ذلك إشارته إىل أّن قول املعري: "يف ساعة الفوت" يف البيت 

. وإشارته كذلك إىل أّن (53)الثالث عشر ُيروى رواية أيرى، وهي: "يف ساعة املوت"
زن" يف البيت الرابع عشر ُيروى رواية أيرى، وهي: "جوى قول املعري: "جوى احل

. ومبا أّن املعري كان يف عصر نشطت فيه حركة الكتابة و هور املصنفات، (52)الثُّكي"
فقد كان من الطبيعي أْن جند هذا الضمور يف جانب "الرواية" الذي كان موضع اهتمام 

 دوين. الشّراح وهم يشرحون شعر العصور اليت سبقت مرحلة الت

وأما ما يتعلق باكتفائهم ببيان الدالالت العامة لألبيات دون الغوص يف عمقها 
فسنجد ذلك مثال يف شرح التربيزي للبيت الثالث عشر، إذ يقول عنه: "أي سرور 

. وكذلك ما عّلق به على البيت اخلامس واألربعني (58)امليالد ال يفي حبزن املوت"
 . ومن ذلك(51)للتمريض، فلّما يئسوا منه هجدوا" بقوله: "أي كانوا قد سهروا حوله

. وما (55)ما عّقب به اخلوارزمي على البيت الرابع بقوله: "انزل يف الرحب والسعة"
شرح به قول املعري يف البيت الثامن واخلمسني حني قال: "يقول: ليتكلفوا الصرب 

 . (54)صدمة األوىل"والسلو عن املتوفى، وهم غري مندملي اجلراحات، فإّن الصرب عند ال

وواضح أّن هذا االكتفاء ببيان الدالالت العامة نابع من مهمة "اإلفهام"، وتقريب 
 املعنى اليت نصبوا شروحهم هلا. 

وعلى الرغم من وحدة التوّجه الذي صدر عنه هؤالء الشّراح الثالثة، 
فسري واشرتاكهم يف اهلد ، وتقارب مشاربهم املعرفية، مما حييي إىل تشابه يف ت

يف بعض  ايتالفًا الدالالت، على الرغم من كّي ذلك فإّننا جند بينهم أحيانًا
يف حتديد املعنى الذي قصده الشاعر. من ذلك ما شرح به  ياصًا التفسريات، واجتهادًا

 اخلوارزمي والَبَطْلَيْوِسّي قوَل املعري يف البيت اخلامس والعشرين:



 د. عبداهلل بن عبدالرمحن بانقيب

 15                                                   م  1031 مايو  –هـ 3414 رجب – العاشرالعدد 

 ِلْلِحَجتتتتاِزّي َبْعتتتتَدُه فتتتتالِعَراِقيُّ
 

 الِقَيتتتاِد َستتتْهُي اخِلَلتتتاِ  َقِليتتتُي 
فذهب التربيزي إىل أّن الشاعر قصد أنَّ املرثّي "قد هّذب الفقه، وأوضح ما كان  

خيتلف فيه، فلما اتضح زال اخلال ، وصارت األقوال كلها فيما كان خيتلف فيه قوال 
ذا املرثي كان حيتج . وأما الَبَطْلَيْوِسّي فذهب إىل أّن الشاعر "أراد أّن ه(55)واحدا"

للعراقيني على احلجازيني، فلما مات مل يبق من حيتّج هلم، فصار العراقي قليي املخالفة 
 . (57)للحجازي، منقادا له، ضعفا عن نصر مذهبه والقيام حبجته"

وهذا االيتال  يف تفسري مراد البيت دالٌّ على دقة الشاعر، وثراء  الشعر، 
 على متّيز الشرح، وعدم التبعية يف الَفْهم والتفسري.   ورحابة دالالته، كما أنه دالٌّ

وقد ُيشَغي الشرح أحيانا مبوضوعات ال تتصي بالشعر، فيستطرد إىل حديث 
ليس بذي أثر يف بيان دالالت الشعر ومقاصده، وليس فيه تعضيد ملهمة اإليضاح 

شرحه لكلميت واإلفهام اليت أناط الشرح بها نفسه. من ذلك ما فّصي به اخلوارزمي 
)العراقي( و)احلجازي( يف البيت اآلنف الذكر، إذ نراه يستفيض يف ترمجة أبي حنيفة 
والشافعي على شهرتهما، فيقول: "العراقي، هو اإلمام األعظم أبو حنيفة النعمان بن 
ثابت رمحه اهلل، فقيه أهي العراق، ومن أهي الكوفة، نقله أبو جعفر املنصور إىل بغداد. 

مثانني، ومات سنة مائة ومخسني، ودفن يف مقربة اخليُزران. ويف كالمهم: ولد سنة 
فالن عراقي املذهب، أي حنفي. احلجازي، هو اإلمام حممد بن إدريس بن العبا  بن 
عثمان بن شافع ابن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد 

شيد: )ما فعي احلجازي؟( يريد منا ، أبو عبداهلل الشافعي. ويف كالم هارون الر
الشافعي. ولد بغّزة الشام، وقيي باليمن، ومات مبصر يف سلخ رجب سنة أربع 

. وكان يكفي الشارح أْن يشري إىل أن املراد بالعراقي اإلمام (52)ومائتني، وهناك قربه"
 أبو حنيفة، وإىل أّن املراد باحلجازي اإلمام الشافعي، فالشرح مل يكن حباجة إىل كي

 ذلك االستطراد.  
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يف عمي هؤالء الشّراح بسبب انصباب  وإذا كان اجلانب الفين عموما يافتًا
جهدهم على تقريب املعنى وتوضيحه، فإننا ال نعدم لدى بعضهم وجود بعض 
اإلشارات اليت لفتت إىل بعض الظواهر الفنية يف دالية املعري. وكان الَبَطْلَيْوِسّي 

  تلك الظواهر، بينما تكاد تكون منعدمة يف شرح التربيزي.واخلوارزمي أكثر لفًتا إىل

وجاءت أكثر التفاتات الَبَطْلَيْوِسّي إىل )التشبيه(، وذلك من ِمْثي ما أورده يف 
شرحه للبيت الساد  عشر من الدالية، حيث قال: "شبَّه أبو العالء احلياة حبال اليقظة، 

 تعقيبه على البيت الثالثني، إذ قال: "شبَّه . وما جاء أيًضا يف(52)وحال املوت حبال النوم"
. (43)الدواة بالبئر، والقلم بالدلو، واملداد باملاء، تتميما للصنعة، وإكماال لالستعارة"

وكذلك ما ذكره يف بيانه لداللة البيت التاسع واخلمسني، حيث قال: "شبَّه هذا املتوفَّى 
 .(42)ماد، يف قلة نيله ويف قلة علمه"بالبحر يف كرمه ويف سعة علمه، وشبَّه غريه بالثِّ

وأما اخلوارزمي فنراه يشري إىل لطيفة يف البيت الثالث واخلمسني، فيقول: "ويف 
هذا البيت لطيفة، وذلك أنَّ املرثية هي الشعر الذي ُيبكى به امليت، فمن حيث إنَّ 

الشعر يشبَّه باملاء،  املرثيَة بكاء يناسبها الدمو ، ومن حيث إنَّها شعر يناسبها أيضا؛ ألنَّ
 والدمو  ماء. ومتى أردت أْن يظهر لك حسُن هذا البيت فأِضْفه إىل قول األعشى:

 .(41)"(48)ُجَراَمًة َلُكْنُتْم َتْمًرا ُكْنُتُم َفَلْو

ومن اللفتات الفنية اليت ُعين بها اخلوارزمي إشارته إىل تقرير املعنى وتأكيده، 
 اخلامس والساد : "والبيت الثاني تقرير للبيت فنجده مثال يقول يف شرحه للبيتني

 . (44)، وقد تكررت هذه اللفتة يف أكثر من موطن(45)املتقدم"

ومن الظواهر الفنية اليت أشار إليها إشارته إىل اجلنا  الواقع بني "قصد" 
. وكذلك إشارته إىل أنَّ قول املعري: "زهدا يف (45)و"اقتصاد" يف البيت الثالث والعشرين
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. وكذلك إشارته (47)جد املستفاد" يف البيت الثالثني من إقامة املظهر مقام املضمرالعس
 .(42)إىل وجود نو  من املقابلة بني العلّو واإلطفاء يف البيت اخلامس واخلمسني

نها  ّلت إشارات فإوعلى الرغم من هذه اإلشارات إىل بعض الظواهر الفنية، 
ىل التحليي الفين الذي يبحث يف مستويات يسرية مل خترج الشرح من مهمة اإلفهام إ

 أكثر عمقا، و ّي هد  تقريب املعنى هو املسيطر على عملها. 

ومن احملاوالت املعاصرة اليت ميكن إدراجها حتت "مهمة الشرح"  قراءة الدكتور 
م( للدالية. وقد صد  فيها حبكم 2271/ته2121 –م 2222/ته2135طه حسني )

لزمه القراءة العلمية من أدلة وبراهني تقنع القارئ بدقة تعميمي ال يستجيب ملا تست
هذا احلكم وصحته. يقول الدكتور طه حسني عن الدالية: "نعتقد أنَّ العرب مل ينظموا 
يف جاهليتهم وإسالمهم، وال يف بداوتهم وحضارتهم قصيدًة تبلُغ مبلَغ هذه القصيدة 

ن يشعر بعدم تسليم القارئ له . ويبدو أّن الدكتور طه حسني كا(42)يف حسن الرثاء"
بهذا احلكم الكبري، وما انطوى عليه من تعميم؛ لذلك يرد  قائال: "َنتَِّهُم ذوقنا و َنتَِّهُم 
أنفسنا بالتعصب ألبي العالء إشفاًقا على اآلداب العربية، أال يكون فيها من الرثاء 

بحث إىل تربئة أنفسنا اجليد ما يعدل هذه القصيدة، ولكنا نضطرُّ بعد الدر  وإجادة ال
 .(53)من هذه التهمة"

وعندما ننظر يف طبيعة الدر  والبحث الذي يشري إليه، ال جند سوى جمموعة 
من األسئلة اليت تعّزز إعجابه بالقصيدة، لكنها  لت أسئلًة غري مشفوعة بإجابات أو 

ًقا على تعقيبات، خترج احلكم من التعميم إىل التحليي واإلقنا  والقبول. فيقول معل
األبيات الثالثة األوىل من القصيدة: "أّي معنى أصحُّ وأّي لفظ أمنت! أّي أسلوب أرقُّ 
وأّي تركيب أرصُن! أّي َمْعِرض يستثري حزن القلوب ويستنز  ماء الشئون! أترى أّن 
البكاء يردُّ مفقوًدا، وأّن الغناء حيفظ موجوًدا! أليس االستبشار بالشيء مقدمة حزن 
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يت حزنك يعظم على اهلالك، إن مل يكن حرصك عليه شديدا، وحبُّك له عليه؟ أرأ
موفورا، وأنُسك بقربه عظيما؟ أرأيتك لو صدقت نفسك احلديث ووطنتها على 

. فهذه أسئلة تشعر (52)احتمال األشياء كما هي، جتُد كبري فرق بني اخلري والشّر؟"
ر التحليي املوضوعي، الذي باملعنى، لكنها ال خترج القراءة من طور الشعور إىل طو

 يقف بنا على دقائق الن ، ويفسر علله وأسراره. 
وكان يقوده هذا بطبيعة احلال إىل قراءة األبيات قراءًة ال تتجاوز التفسري 
والشرح، مّما جعلها أقرب إىل عمي الشّراح منها إىل العمي التحليلي الناقد الذي 

(: "انظر 7-5تعقيبه على األبيات)يسرب أغوار الن ، ويكشف عن عمقه. من ذلك 
إليه: كيف أحسن املزج بني رأيه الفلسفي يف احنالل األجسام إىل عناصرها، وبني ما 
أراد من البكاء على اهلالكني والعزاء للباقني، واألمر بالتواضع والعظة، والنهي عن 

نقده سبيال". فهي اخليالء واالستكبار. كيُّ ذلك يف لفٍظ ال يطمُع الناقُد يف أْن جيد إىل 
ليست أكثر من دعوة إىل النظر والتأمي، مل متار  فيها القراءة دوًرا حتليليا يلج إىل 
يبايا الن  وجيلي مكامن التمّيز فيه. وال أدّل على ذلك من قوله يف يتام هذا 

، فهو من (58)التعقيب: "كيُّ ذلك يف لفٍظ ال يطمُع الناقُد يف أْن جيد إىل نقده سبيال"
ول الذي حيتاج إىل بيان وتفصيي سابقني حتى يكون القارئ على قناعة بصحة الق

احلكم وصوابه، وال يكفيه مثي هذا اإلطالق العام الذي جيايف ما جيب أْن يكون عليه 
 العمي النقدي من موضوعية ترتكز على التحليي والربهان جتاه ما تطلقه من أحكام.

الية على هذا النحو إىل أْن خيتم هذا لداوميضي وقو  الدكتور طه حسني أمام 
الوقو  بإعادة حكمه التعميمي حوهلا وحول رثائية أبي العالء األيرى يف جعفر بن 
علي املهذب، وذلك حني يقول: "وعلى اجلملة فإنَّ إجادة أبي العالء لفن الرثاء 

اجلاهلية يف  تنحصر يف هاتني القصيدتني، وعندنا أنه قد بز بهما شعراء الرثاء مجيعًا
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. ولسنا يف حاجة إىل إعادة القول فيما تّتسم به مثي هذه األحكام من (51)واإلسالم"
 تعميم ال تركن إليه القراءة املوضوعية.  

هذا على الرغم من أّن الدكتور طه حسني كان قد توقف يف موطن سابق من 
الدالية  كتابه، وقبي أن يشر  يف قراءة الدالية بصفحات، أمام البيت الثالث من

فيه شيء من التفصيي الذي كان ينبئ بقراءة أعمق مّما رأينا، ياصة وأنه  (55)وقوفا
أشار إىل أنه سيبني رأيه يف القصيدة حني يعرض هلا، فكان ذلك الوقو ، وهذه 
من  اإلشارة، مبثابة وعٍد بقراءة متأنية ستجلي أسرارها، وتكشف دقائقها، ولكن شيئًا

عامة ال تتوافق مع التحليي املوضوعي،  أحكامًا حاماًل ذلك مل يكن، فجاء عمله
وأيرى ياصة تفتقر إىل الدليي والربهان، مما جعله أقرب إىل العمي الشارح الذي 

 يهتم بالدالالت العامة منه إىل العمي النقدي.   
 املعنى –ب 

 وستمضي الدراسة هنا إىل الكشف عن األعمال اليت عرضت للدالية عرضًا
شرح واإليضاح إىل مرحلة أعمق، حاولت فيها تفسري املعنى العام الذي حكم جتاوز ال

الن ، وبيان الرؤية اليت انطلق منها، والكشف عن الدالالت الشعرية اليت جاءت 
 معربة عن تلك الرؤية وحاملة مضامينها.

 م( والدكتور يوسف يليف8322-2225) وتأتي قراءة حّنا الفايوري
هلذا النو .  ر هيثم جديتاوي لدالية املعري منوذجًام( والدكتو2288-2225)

واألعمال الثالثة تنطلق من مديي واحد تقريبا، فكلها يتخذ من فلسفة املعري 
يفسر به مضامني الن  ورؤاه. وهذا يعّزز القول بأّن املنطلقات القرائية اليت  مرتكزًا

آير، مما جيعي توارد  تضطلع بعبئها أي قراءة هي ما يقودها إىل اختاذ منط ما دون
 إىل حدٍّ كبري بتوارد املنطلقات. األمناط مرتبطًا
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يرى الفايوري أنَّ دالية املعري تقع يف ثالثة أقسام، قسم للتأمي الفكري، 
وقسم للتأمي الوجداني، وقسم للرثاء. ويتضح عرب هذا التقسيم أّن اجلانب التأملي 

ا اجلانب حياول الفايوري الكشف حيظى باحلظ األوفر يف القصيدة، ومن يالل هذ
عن الرؤية الفلسفية يف الن ، فهو يرى أّن املعري استطا  يف هذه القصيدة أْن ينقي 
الرثاء "من طور العاطفة الضعيفة اليت تئن وتنتحب إىل طور العاطفة القوية اليت تتأّلم 

 .(54)وتفلسف أملها، وتغرقه يف جوٍّ من التأمي الفلسفي الواسع اآلفاق"

فالشاعر فيه يثور "ثورة عاطفية  –التأملي الفكري  –وفيما يتعلق بالقسم األول 
تلفها الفلسفة لفًّا، وتسيطر عليها نظرة العقي سيطرة واسعة. فقد فجع بصديق محيم، 
وأخ يف املذهب مقيم، فانفعي أشّد انفعال، ولكن الدمع حتّول إىل عربة، والتلّو  حتّول 

عالء على مشار  الوجود، وألقى من وراء عماه نظرة عميقة إىل تأّمي، فوقف أبو ال
على األرض، وقد أصبحت مقربة كبرية شخصت فيها القبور، وتكّدست فيها الرمم 
البالية، وغّطى تراب األجساد صفحتها الكئيبة. وتعاقبت املشاهد على شاشة الزوال، 

ان، وإذ هنالك فناء فمّر اخلليقة منذ فجرها، وتعاقبت األجيال، واتصي طرفا الزم
تغور يف أعماقه احلياة، وإذ كّي شيء باطي، وإذا الغرور جنون، والتكرب محاقة، 

. وواضح أّن هذا االستنطاق ملضامني الن  يشري إىل أّن (55)والتعلق بالدنيا سخف"
حمور الرؤية يف هذا القسم هو موقف املعري من قضية احلياة واملوت، وهو موقف 

بنظرة حزينة، تنّم عن زهد يف احلياة، ونبذ ملظاهرها  –لدراسة كما ترى ا –حافي 
 الزائفة.

وتصف الدراسة هذا املوقف وتلك النظرة بالعمق واالتسا ؛ "ألنَّ الشاعر طوى 
فيها احلياة والوجود طيًّا، وامتّد مع الزمان واملكان مدًّا وجزًرا إىل ما ال حّد له، 

. وترى أّن ذلك مت (57)حقيقة الزوال" فكشف عن حقيقة الوجود اإلنساني، وعن
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بطريقة واقعية حافلة باجلرأة، ُيلَمُس فيها "نقمة أبي العالء على احلياة واألحياء، وقد 
 ، ولئن اختذ موقفًاشاماًل آمله نظام الفناء وأْن تكون احلياة بدء املوت، واملوت زوااًل

لعنفوان احملطَّم، والعجز حتت جتاه هذه احلقائق املصريية، فما ذلك إال موقف ا فلسفيًا
 . (52)سيطرة القدرة الكونية اليت وضعت هذا النظام"

وإذا كانت تلك النظرة احلزينة قد لّفت هذا القسم التأملي الفكري، فإّن 
ينتقي "إىل نظرة أيرى تبعث يف النفس  –التأملي الوجداني  –الشاعر يف القسم الثاني 

إىل اخللود، وأنَّ املوت رقدة يسرتيح فيها اجلسم،  بعض العزاء، وهي أنَّ احلياة طريق
. وبهذا ترى الدراسة أّن (52)وأنَّ الدهريني القائلني بفناء األرواح مجاعة وْهٍم وضالل"

رؤية الن  راوحت يف قسميها بني تلك النظرة احلزينة وهذه النظرة اليت حاولت بّث 
كما  –واضحة، فإّن القسم الثاني  العزاء. وإذا كان القسم األول قد مّت بطريقة جريئة

مل يكن أقي يف جرأته ووضوحه؛ ألّن املعري فيه كان "غري مرتّدد وال  -ترى الدراسة 
ما تردَّد واضطرب يف قضايا املصري، فهو هنا مؤمن صادق اإلميان، وهو  حائر، وكثريًا

 . (73)يتكلم جازًما، وكالمه حافي بالوضوح والسهولة واجلرأة"

 عميق الفكر، وفيلسوفًا سة أنَّ املعري يف كال القسمني كان "مفكرًاوترى الدرا
انشغال القراءة مبضامني ذلك الفكر،  -كما مت بيانه  –، وهذا يعين (72)بعيد املرامي"

 الن . الفلسفة، وأّن هذا االنشغال بتلك املضامني هو ما سيطر على حركة كشفها عن وتلك

ك املضامني، فإنها رأْت أنَّ تلك املضامني وعلى الرغم من انشغال الدراسة بتل
جاءت يف ثوب شعري واضح، مل تبّدد مالحمه تلك املضامني الفلسفية، فكان املعري 

صاحب "عبقرّية يّلاقة، وعاطفة حية،  شاعرًا وفيلسوفًا باإلضافة إىل كونه مفكرًا
لفظة، وهي متشائمة وييال واسع اآلفاق. أّما العاطفة فإننا نلمسها يف كيِّ عبارة وكيِّ 

حزينة ثائرة، وال عجب يف ذلك إذ جتّمعت يف نفس الشاعر ذكريات شقائه، وسلسلة 
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النكبات اليت أثقلت حياته، والظلمات الكثيفة اليت تعّثرت فيها قدماه، ومتّثلت له 
وحشة االنفراد يف شّتى سجونه، وشخ  أمامه زوال البشر، فتساوى عنده البكاء 

والفناء، وأصبحت احلياة يف نظره كال شيء. وأّما اخليال فهو املصّور  والغناء، والبقاء
وامللّون، وهو عند أبي العالء املعري شطحات واسعة جتعي أديَم االرض من أجساد 

ا متأل الرحب، واملدافن ميادين يتزاحم فيها املتسابقون البشر، وصفحة األرض قبوًر
راسة هنا إبراز الثوب الشعري، فإنَّ انشغاهلا . ومهما يكن من حماولة الد(78)إىل الفناء"

مبضامني الن  الفلسفية مل ميكنها من جالء ذلك الثوب، و ي كشفها عنه أقرب إىل 
 تلك املضامني منه إىل اجلانب الشعري والفين. 

  وأّما القسم الثالث الذي متحض لرثاء الفقيه احلنفي فلم يكن منفصاًل
ا يف جواء تلك املضامني الفلسفية، بي  ي دائًرعن أ –حسب ما رأته الدراسة  –

فلكها، فقد وّد  فيه الشاعُر الفقيَد "بكالم مؤّثر تنبض فيه العاطفة احلزينة الصادقة، 
وحرص على أْن يربز فيه ميزَتي العقي والزهد، وأْن يوضح فلسفته يف احلياة تلك اليت 

الوجود البشري على وجه  اعتنقها أبو العالء، وكان فيها عميق التفهُّم حلقيقة
. وهذا يؤكد أنَّ اهلمَّ الذي اضطلعت به (71)األرض، شديد الرتفع عن أباطيي الدنيا"

دراسة الفايوري هو الكشف عن الرؤية اليت محلها الن ، وبيان ما تضّمنته من 
مواقف وأفكار، وأّن ذلك كان هاجسها يف كي قسم من أقسام الن ، بي إنَّ طبيعة 

معه،  عن ذلك اهلّم، فجاء متسقًا ه الذي اختذته الدراسة مل يكن منفصاًلالتقسيم نفس
 أبعاده. وحاماًل

وأما دراسة الدكتور يوسف يليف فتبدأ ببيان فلسفة أبي العالء لقضية احلياة 
واملوت من يالل ما محلته األبيات الثالثة األوىل من مضامني تلك الفلسفة، فاملعري 

ة من أعلى قمة إنسانية، وينظر إليها نظرة شاملة حياول من فيها "كأنه يستشر  احليا
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ورائها أْن يستشف أسرار الكون، وأْن ينفذ إىل أعماقه؛ ليستخل  منها القوانني 
الثابتة اليت تتحكم يف حركة احلياة، وأْن ينظر من يالل رؤية فلسفية إىل قضية املوت 

ها: البداية والنهاية متشابهة، ال فرق واحلياة، أو قضية الوجود والعدم. فاحلياة يف طرفي
بني مشهد املوت ومشهد امليالد، فصيحة البشري مبولود يستقبي احلياة ال ختتلف عن 
صيحة النعي براحي يوّد  احلياة، متاما كما خيتلط يف السمع صوت احلمامة فوق 

رتكز . وهي حماولة للقبض على الفكرة اليت ا(75)غصنها فال ندري أهو غناء أم بكاء"
عليها الن ، وكانت حمور نظرة املعري فيه لقضية احلياة واملوت، وكيف تشابهت لديه 
 البداية مع النهاية، فاستوى امليالد مع املوت، ومل يعد ألحدهما مزية على اآلير.  

و ي هذا البيان لفلسفة املعري شاغي الدراسة، واملسيطر على حركتها وهي 
فتلتفُت الدراسة إىل صيحة أبي العالء يف أْن حتاول الكشف عن دالالت الن ، 

خيفف اإلنسان من وطئه على األرض؛ ألنَّ "تراب هذه األرض اليت  لت تستقبي 
أفواج املوتى منذ بدأ اهلل اخللق، وستظي تستقبلها حتى يوم القيامة، ال بد أْن يكون 

، ثم (74)اد"من أجساد هؤالء املوتى، وكأننا حني نسري فوقها نسري فوق هذه األجس
تشري  إىل سخريته احلزينة من مصري اإلنسان يف احلياة "الذي قد جيمع يف النهاية بني 

 .(75)األعداء واخلصوم يف قرب واحد"

وتتابع الدراسة كشفها نظرَة املعري الفلسفية لقضية احلياة واملوت، وتتصّور 
لة تلك احلرية: من أسئ ( عددًا25-21املعري حريان  أمامها، فتستشف من األبيات )

"هي املوت عند التأمي فناء؟ هي فناء اجلسد عند املوت يعين فناء احلياة؟ فأين الروح؟ 
. ولكن نظرة متأملة إىل تلك األبيات ال تنبئ بتلك األسئلة، وال (77)وإىل أين املصري"

مبا تصورته الدراسة من حرية؛ ألن نظرة املعري إىل املصري واضحة يف هذه األبيات، 
بيت الثاني عشر ممتلئ بتصور إمياني ملا بعد املمات، فليس املوت فناء، بي هو انتقال فال
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من دار العمي إىل دار اجلزاء. ولعي هذا ما دفع الدكتور يوسف يليف إىل التعقيب 
بأن نظرة املعري ارتفعت يف قضية احلياة واملوت "إىل أفق فسيح ميتزج فيه اإلميان الديين 

تتحول معه هذه النظرة اليت بدأت متشائمة حزينة إىل رؤية جديدة بالفكر الفلسفي، و
تتجاوز  اهر احلياة الذي تدركه احلوا  إىل سرها الكامن يف أعماقها الذي خيتفي 

يف  –وراءها  واهرها الفانية، فليست احلياة فناء كما تبدو يف  اهرها، ولكنها 
يس املوت نهاية حزينة، ولكنه صورة انتقال من عامل عمٍي إىل عامل جزاء، ول –حقيقتها 

 . (72)فيها" من النوم يسرتيح اجلسم فيها من تعب احلياة وأعبائها بعد ما طال سهره وسهاده

ا هلذه النظرة اليت نظر بها وتتخذ الدراسة من األبيات الثالثة األيرية تأكيًد
من هذه القضية، ملوقفه النهائي  املعري إىل قضية احلياة واملوت، وجتعي منها تسجياًل

"فاحلياة فانية، وأمر اهلل ال مرّد له وال رجعة فيه، ولن ينتهي يال  املفكرين حول هذه 
القضية إىل شيء إال إىل اإلميان بقضاء اهلل الذي ال شك فيه. والعاقي من يعر  احلياة 

 .(72)على حقيقتها، وأنَّ مصريها إىل الفناء"

فقد أتت ضمن دراسته اليت جاءت  اليةللد الدكتور هيثم جديتاوي دراسةوأما 
بعنوان: "املفارقة يف شعر أبي العالء املعري دراسة حتليلية يف البنية واملغزى"، واختذ 
الباحث من الداليَّة وقصيدة أيرى منوذجني تطبيقني لدراسته، فقد طّبق عليهما 

 مفهوم املفارقة يف آير الدراسة.

للمكانة الرفيعة اليت  سته التطبيقية للداليةدراويعّلي الدكتور جديتاوي يف بداية 
احتلتها الداليَّة لدى الدارسني بقوله: "فإنين ال أراها احتلت هذه املكانة الرفيعة لديهم 
ملا متّيزت به من مشاعر احلزن واألمل واإلحسا  بالفجيعة على املرثي، وال ملا متّيزت 

مع اعتقادي باشتماهلا على ذلك  ،وصور متألقة ،به من موسيقى عذبة، وقافية مطلقة
كله، ولكن ملا ضّمنها املعري من نزعة فلسفية ناضجة، وموقف من احلياة واملوت عّز 
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ترى يف النزعة  لدراسة. وواضح من هذا أنَّ ا(23)أْن جند له نظرًيا عند غري أبي العالء"
أنَّ تطبيقها ملفهوم  ملا تبوَّأته الدالية من مكانة، وهذا مؤّشٌر على رئيسًا الفلسفية سببًا

املفارقة سيكون من يالل رصد هذه النزعة الفلسفية، وهذا يعين أنه رصد ينبع يف 
 الدرجة األوىل من تتّبع مضامني القصيدة وما حفلت به من رؤى.

ويعّزز ذلك ما انتهى إليه يف صدر دراسته من تعريٍف ملفهوم "املفارقة"، إذ يعّرفها 
ب تعبريي يهد  إىل إيصال املعنى بطريقة إحيائية وشّفافة بقوله: "املفارقة هي أسلو

جتعي القارئ يرفض الن  مبعناه املباشر ويستبطنه الستخراج معاٍن متعددة دون أْن 
ميتلك القدرة على ترجيح أحدها على غريه مع ما ميكن أْن تّتصف به من تنافر أو 

ئها ومتلقيها على حدٍّ تباين أو غموض، ومع ما تثريه من مشاعر السخرية عند منش
. وهذا دالٌّ على أنَّ استكناه هذا املفهوم للمفارقة ال يتّم إال من يالل رفض (22)سواء"

املعنى املباشر واستخراج معاٍن متعددة أكثر عمقا، أي أّن البحث عن دالالت هذا 
ث املفهوم يف الشعر ال يكون إال من يالل املعنى، ويف هذا داللة على أنَّه عمي يبح

 يف املضامني، وما انطوى عليه الن  من رؤى.

للدالية بتوزيع القصيدة يف ثالثة  دراسته التطبيقيةويبدأ الدكتور جديتاوي 
حماور هي: موقف أبي العالء من احلياة واملوت، ويف رثاء اإلنسانية، ويف رثاء أبي 

 ولكنه توزيع بتوزيع أبيات القصيدة على هذه احملاور الثالثة، دراسةمحزة. وتقوم ال
أبياًتا من أجزاء متفرقة  احملور الواحد أحياًناال يلتزم بتسلسي أبيات القصيدة، فنجد يف 

أْن  دراسةمن القصيدة. وحنن ال نعرتض على تقسيم القصيدة إىل حماور، فمن حق أّي 
  على إعادة توزيع األبيات على احملاور توزيعًا تقوم بذلك، ولكننا نسجي اعرتاضًا

يف طريقة بناء القصيدة  دار من ال تزم بتسلسي األبيات؛ ألنَّ يف ذلك تدّياًلال يل
ونظامها الذي جاءت عليه، ممَّا حييي القصيدة إىل نظاٍم آير مفارق ملا هي عليه، 
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يف الشكي واهليكي العام فحسب، بي هو أيضا  ومعلوم أنَّ بناء القصيدة ليس نظامًا
 القصيدة كما أراد هلا صاحبها.  نظام يف طريقة ترتيب املعاني يف 

يف كشفها عن املفارقة يف احملور األول "موقف أبي العالء من  دراسةوترتكز ال
على ي العالء من احلياة واملوت قائم احلياة واملوت" على فكرة مّؤداها إىل أنَّ موقف أب

 جتليتها يف دراسة، ومتضي ال(28)فلسفة قد ترتد إىل أصول يونانية يف كثري من جوانبها"
 من هذه الفكرة. ملفهوم املفارقة يف هذا احملور انطالقًا

فاحتة الدالّية "غري جمد" بأنها دعوة من أبي العالء  دراسةر الوبناء على ذلك تفّس
أنَّ املعري  دراسة. وترى ال(21)إىل مواجهة مصيبة املوت بربود وعدم حزن وجز 

ذي ين  على السيطرة على االنفعاالت متأثر يف ذلك مببدأ الرواقية واألبيقورية ال
 .  (25)د تام يف ضرب من الالُمباالةلتحقيق حياة طيبة، ومواجهتها جبمود حسٍّ وتبّل

أنَّ هذه البداية اليت بدأ بها الشاعر قصيدته "تشّكي  دراسةومن هنا رأت ال
نتظًرا مفارقة كربى إزاء هذا املصاب اجللي، السيما وهو يبدأ بها قصيدة رثائية كان م

منه أن ُيبدي حزنه وأمله على فقده لشخ  يكّن له مشاعر احلب والتقدير، شأنه يف 
ا منهم عن تعاطفهم وشعورهم مبشاعر أهي ذلك شأن كثري من شعراء الرثاء تعبرًي

الفقيد، لكنه أراد أْن يعّبر من يالهلا عن موقف ياص به، فعدم اجلدوى يف )مّلته 
. وواضح من هذا أنَّ الكشف (24)ارقة األوىل يف الن "واعتقاده( هو، وهذه هي املف

ا ملا انطوى عليه تفسرًي دراسةعن املفارقة األوىل يف الن  جاء من يالل ما رأته ال
 مطلع الدالية من مضامني. 

يف االنشغال ببيان ما أمسته "باملفارقة" من يالل تفسري مضامني  دراسةوتستمّر ال
ي، فرتى على سبيي املثال أنَّ املعري يف البيت الساد  الن  وردها إىل الفكر اليونان
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عشر من الدالّية متفق فيه "مع الفكر اليوناني الذي يقول بأّن النفس سجينة يف اجلسم، 
تتحرر عندما ميوت اجلسم، وكأنه يقول: إنَّ النفس تشقى باحنباسها يف اجلسم، كما 

. وختل  من (25)النفس منه"اجلسم يشقى بالنفس، لذلك يسرتيح اجلسم خبروج هذه 
ذلك إىل أنَّ موقف املعري من احلياة واملوت يشكي "موقًفا مفارًقا ومبايًنا ملواقف غالبية 
النا  وعامتهم غري مبال بذلك؛ ألنَّ لديه ملة وعقيدة يعتقدهما ويؤمن بهما أ نهما 

 .  (27)ختالفان عقائد النا  من حوله ومللهم"

 - القصيدة يف جتلية "املفارقة" يف وهي ماضيٌة - دراسةومن الوقفات اليت وقفتها ال
كما ترى  انميسَّ انبيت ماوقوفها أمام البيتني الثالث والستني، والرابع والستني، وه

قضية "حرية النا  يف املصري الذي سيؤول إليه امليت، فبعضهم يقول بأّن املوت يكون 
الديانات السماوية السيما للجسم دون النفس، وبعضهم يقول بتناسخ األرواح، و

اإلسالم تؤكد بعث اجلسم والنفس، وبعضهم يقول بفناء اجلسم والنفس كما هو 
إىل أنَّ املعري كان "يعتقد االعتقاد األيري،  دراسة. ومتيي ال(22)احلال عند أبيقور"

)فالذي حارت الربية فيه حيوان مستحدث من مجاد( فهو مستحدث من مجاد وإىل 
، (22)لك وصف اإلنسان الذي ال يغرت بكون )مصريه لفساد( باللبيب"مجاد يعود، لذ

أنَّ املعري "ال يريد التصريح بعقيدته تلك ملا ال خيفى من األسباب،  دراسةوترى ال
وهو يعيش يف جمتمع إسالمي، فلجأ إىل أسلوب املفارقة بأبرز معانيها وأدقها، فجاء 

أنَّ مصري هذه احلياة إىل فساد، وأنَّ  بتعبري حيتمي معنيني أحدهما  اهر قريب: وهو
الدار الباقية هي اآليرة، وهذا ما يريده كثري من النا  ويقبلونه منه...وثانيهما: أنَّ 
 مصري احلياة إىل فناء أبدي، فناء يطال النفس كما اجلسم، لذلك فاللبيب هو من 

ح يف بعض املواطن هذا على الرغم من أّن القصيدة كان تصر. (23)ال يغرت بهذه احلياة"
 .(22)بوجود حياة آيرة بعد املمات
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على هتذا النحتو متن االنشتغال بالكشتف عتن        دراسةوعلى العموم متضي ال
. ففتي احملتور الثتاني "يف    كذلك املفارقة من يالل تفسري املضامني يف احملورين اآليرين

نظرة أبي العتالء  ( تتبّدى املفارقة "يف تباين 22-5رثاء اإلنسانية" الذي يشغي األبيات )
إىل النا  ونظرتهم إىل أنفسهم من جهة، وتباين نظرة أبي العالء إىل التدنيا ونظترتهم   

دور املوّجه اخلبري الذي يرب احلياة فنظر إىل  يتخذ أبو العالءف . (28)إليها من جهة ثانية"
غر النا  وسلوكهم وتصرفاتهم فوجدها "ال تتناسب وطبيعة هذه احلياة الغادرة، اليت ت

البشرية مبظاهرها الفاتنة الزائفة حتى ليشعر أحدهم أنه امتلكها إذا متا منحتته بعتض    
الثقة بها، من يالل يري حصله فيها، أو مكانة شغلها، فيسري فيها سري الواثق املطمئن 

أنه يسري على رفات آبائه وأجداده، ودون أْن يشعر بأنها تكيد  متبخرتا خمتاال...متناسيًا
ه املصائب واحملن، حتى إذا ما ضمته بني جواحنهتا جعلتته مبنزلتة الغتذاء     له، وحتيك ل

. (21))ما أ ن أديم األرض إال من هذه األجستاد"  باخلصب واحلياةالذي يغذوها وميدها 
وبناء على ذلك يدعو املعري إىل املصاحلة بني بين البشر "ألنهم مهما تباينت الفروقات 

 مصريهم ونهايتهم )املوت(، حيث تتالشتى  فيما بينهم وتضادت، فسو  يستوون يف
تلك الفروقات واملباينات، وكأنه ينظر إىل املوت على أنه الشيء الوحيد التذي حيقتق   

 . (25)اإلنسانية" لبين العدالة

احملور الثالث "يف رثاء أبي محزة"، فرتى على  دراسةوبالطريقة ذاتها تعاجل ال
( وقع يف املفارقة إىل حدٍّ أوقعه يف 15، 18 ،12سبيي املثال أنَّ الشاعر يف األبيات )

التناقض والتضارب، إذ كيف "يطلب الشاعر من مودعي أبي محزة أْن )يغساله 
عليه تارة، ويطلب منهما أْن يتلوا  بالدمع( داللة على غزارة الدمو  املسكوبة حزنًا

قد أحس النعش بالتسبيح ال )بالنحيب والتعداد( تارة أيرى، وكأني بأبي العالء 
، وهو ، وبني الواقع العملي(24)بالتضارب والتباين بني ما يؤمن به نظريا يف )غري جمد(
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ما ينبغي على الشاعر الراثي أْن يقوم به من تعبري عن حزنه وأمله بفقد املرثي، وهنا 
يقع الشاعر فريسة مفارقة عدم اتساق واقعه النظري والفكري مع واقعه العملي 

 .(25)التجرييب"

طيع من يالل كي ما مضى أن نصف دراسة الدكتور جديتاوي بأنها ونست
إىل تطبيقه سوى أْن تبحث  مشغولة بتطبيق مفهوم "املفارقة" على الدالّية، ومل تر سبياًل

يف مضامني الن  ورؤاه، وما يتعلق بالنزعة الفلسفية للمعري، و ي ذلك ديدنها، ومل 
رقة اللغوية والرتكيبية، علما بأنَّ "املفارقة" تلتفت الدراسة إىل أدوات تشكيي تلك املفا

من األدوات املتصلة باملنهج األسلوبي،  ولكن بقاء دراسة الدكتور جديتاوي يف دائرة 
املضامني، وسيطرة ذلك على حركتها، هو ما جعلنا نضعها يف هذا املوضع، وإْن كان 

  اهر عنوان دراسته يوحي بانضوائها حتت املكّون "األسلوبي".

وأيريا، فإنه على الرغم من التفاتات الفايوري إىل شيء من املالمح الفنية يف 
نا نستطيع القول بأّن الدراسات الثالث قد شغلها الكشف عن مضامني فإنالقصيدة، 

القصيدة وما محلته من رؤى، عن إبراز الوسائي الفنية اليت محلت تلك املضامني 
املضامني، والبحث عن املعنى العام الذي وعربت عنها. وهذا يعين أن عبء تفسري 

 حكم القصيدة قد طغى عليها، وصرفها عن االلتفات إىل جوانب أيرى يف القصيدة.

 النغم واإليقا  –ج 

م( " 8331هتت/ 2585 –م 2282هتت/ 2112وتأتي دراستة التدكتور عبتداهلل الطيتب )    
ذي يرتكتز اهتمامته علتى    هلذا االجتاه الت  املرشد إىل َفْهم أشعار العرب وصناعتها" ممثاًل

 هذا اجلانب املهم من جوانب الشعر، وهو النغم واإليقا .
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ومبا أنَّ دالية املعري جاءت على حبر "اخلفيف"، فقد جاء حديث الدكتور الطيب 
 عنها يف معرض حديثه عن هذا البحر.

ويرى الدكتور الطيب أنَّ اخلفيف حبر "جينح صوب الفخامة، وهذا النعت ينطبق 
إذا قسناه إىل جنب السريع واألحّذ واملنسرح، أما إذا وازناه بالطويي والبسيط عليه 

. والسر يف فخامة اخلفيف بالنسبة إىل البحور اليت ذكر كامٌن (27)فهو دونهما يف ذلك"
يف أنه "واضح النغم والتفعيالت، فال يقرب من األسجا  قرب السريع، وأنه ذو دندنة 

كما ميكن األحّذ، فإذا جاء احلوار فيه جاء كأنه مسرحي،  ال متكِّن من احلوار الطبعي
وأنه مشابه للمديد، واملديد مشابه له، ويف كليهما صالبة متنعهما أْن يلينا لني املنسرح 

 . (22)فيصلحا ملا يصلح له من تأنث"

وأما فيما يتعلق باستعمال هذا البحر فقد "كان كثري االستعمال بني شعراء ربيعة 
بني  ده يف شعر املهلهي واحلارث بن عباد وعدي بن زيد واألعشى، قلياًلجت ،واحلرية

شعراء مضر املغاربة حتى ال نكاد جنده يف دواوين زهري والنابغة وعنرتة. ولعي صلة 
 .(22)هذا البحر القوية باحلرية هي اليت هيأته ألن يصلح للغناء والرتقيق"

جر فقد جاءت "بني طريف الغزل وأما بالنسبة لألغراض اليت ُنظمت على هذا الب
واحلماسة، واملديح واهلجاء، والرثاء والفخر...ومع ذلك فقد كان ذا طابع واحد يف 
مجيع هذا، من وضوح النغم واعتداله، حبيث ال يبلغ حد اللني وال حد العنف ولكن 

 .(233)يأيذ من كّي بنصيب"

ألثر يف طبع أنغامه وأما قوايف اخلفيف فريى الدكتور الطيب أنها كانت "عظيمة ا
بطابع ياص. وهلذا فقد جرت قصائد منه منذ عهد بعيد على مذهب اجملاراة، حبيث 

 . (232)تشتم يف املتأير منها َنَفًسا من املتقدم"
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من هذا الذي يذكره الدكتور الطيب من اجملاراة اليت نشتم فيها أنفا   وانطالقًا
لداليات اخلفيف الذي تقع دالية املعري املتقدم يف املتأير، راح يبحث يف تاريخ النغم 

 اليت جاء مطلعها: (238)يف فلكه. فمن أقدم ما جاء على الدال جممهرة أبي زبيد الطائي
 ُستتتُعوِد َغْيتتتُر احَلَيتتتاِة ُطتتتوَل ِإنَّ
 

 اخُلُلتتتوِد َنْيتتتِي َتْأِميتتتُي َوَضتتتالٌل 
وقد حركت هذه الدالية مبا انطوت عليه من رقة ورنة شجية جمموعة من  

لشعراء إىل جماراتها "ال يف الرثاء فحسب، ولكن يف النسيب وما مبجراه من ضروب ا
 . من ذلك دالية بشار اليت قال فيها:(231)الرقة"

 َشتتتَراِبي ُصتتتبَّا السَّتتتاِقَياِن َأيَُّهتتتا
 

 ُروِد َبْيَضتتاء ِريتتِق ِمتتن َوِاْستتِقَياني 
ه اليت يقول يف ، كداليت(235)وعلى نهج بشار سار البحرتي يف دالياته املخفوضة 

 مطلعها:
 َوالَتْفِنيتتِد الِعَتتتاِب َهتتَذا َبعتتَض

 
 (234)ِبتتامَلْحُموِد الَوَفتتاِء َذمُّ َلتتْيَس 

 يف قوله: (235)وعلى مذهب هذه القصيدة سار املتنيب 
 َشتتِهيِد ُقِتْلتتُت َكَمتتا َقِتيتتٍي َكتتْم
 

 (237)اخُلتتُدوِد َوَوْرِد الطَُّلتتى ِبَبَيتتاِض 
اصي تتبعه هلذا النغم على داليات اخلفيف أنَّ ويذكر الدكتور الطيب وهو يو 

سلك سبيي أبي ُزَبْيد نفسها "من االعتماد يف  –من طبقة بشار  –حممد بن مناذر 
وذلك يف  (232)الرتقيق على املعنى دون اللفظ، ومن النظم على هذا الروي يف الرثاء"

 قصيدته اليت يقول يف مطلعها:
 ِديُكتتيُّ َحتتيٍّ َلتتاِقي احِلَمتتاِم َفُمتتو

 
 (232)َما ِلَحتيِّ ُمَؤّمتٍي ِمتْن ُيُلتودِ     

ثم يقول بأنَّ أبا متام قد تنسم "عطر هذه املرثية الفريدة يف داليته اخلفيفية اليت  
 ، ومطلعها:(223)استعطف بها ابن أبي دؤاد"
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 ِبُستتَعادِ  النَّتتوى َغْرَبتتُة َستتِعَدْت
 

 (222)َواإِلْنَجتتاِد اإِلتَِّهتتاِم َطتتْوُ  َفهتتَي 
 : (228)وعلى منوال هذه القصيدة نسج املتنيب داليته 

 اأَلَعتاِدي  اْشتَتَهْتهُ  َمتا  الصُّتْلحُ  َحَسَم
 

 (221)احُلسَّتتتاِد َأْلُستتتُن َوَأَذاَعْتتتتُه 
ويرى الدكتور الطيب أنها "أجود من دالية أبي متام، وأنسب وأوقع يف حبر  

 .(225)التارخيي" يها بالتأميا إذ يلط كالمه ومدحه فاخلفيف منها، وقد أحسن املتنيب جدًّ

وبعد هذا التتبع الدقيق لتاريخ النغم على داليات اخلفيف واملخفوض منها 
بوجه ياص، يصي الدكتور الطيب إىل دالية املعري واإلعجاب حيفه مبا جاءت عليه 
من نغم جارت فيه هذا التاريخ النغمي جماراة املباري ال احلاكي املتبع. ورأى أنَّ هذه 

ة كانت قسمة بني ابن مناذر من جهة، وأبي متام واملتنيب من جهة أيرى، فالنظر اجملارا
إىل ابن مناذر كان يتجه إىل اللفظ واملعنى وطريقته يف ضرب األمثال، والنظر إىل أبي 
متام واملتنيب كان يتجه إىل الروّي والوزن وأسلوب التوليد. يقول الدكتور عبداهلل 

يب شاعر عظيم هو أبو العالء املعري، نظر إىل ابن مناذر الطيب: "وقد جاء بعد املتن
مباشرة يف لفظه ومعانيه وطريقته يف ضرب األمثال، كما نظر إىل أبي متام  واملتنيب يف 

 .(224)الروي والوزن وأسلوب التوليد بغرض املباراة ال احملاكاة، واجملاراة ال التبعية"

قمة ما وصي إليه النضج النغمي  وقد مثَّلت دالية املعري لدى الدكتور الطيب
مستوى من اإلجادة مل تتجاوزه  -كما يرى  - على داليات اخلفيف، حيث بلغت

قصيدة بعدها يف هذا الوزن والروي، ولذا نراه خيتم حديثه عن داليات اخلفيف بقوله: 
"هذا، وليس على الدال من هذا الوزن والروّي شيء يذكر بعد كلمة أبي العالء هذه، 

ه استنفد بها مجيع ما ميكن قوله يف هذا القرى فال يستطيع أحد أْن يسلكه وكأن
 . (225)بعده"
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 الدراسة األسلوبية –د 

 –وتأتي دراسة الدكتور رائد مجيي عكاشة املعنونة بت"رؤية العامل عند املعري 
 للدراسة األسلوبية. قراءة أسلوبية لداليته" منوذجًا

أنها مزجت بتني اجتتاهني نقتديني، االجتتاه      وأّول ما ُيالحظ على هذه الدراسة
األول هو البنيوية التكوينية؛ إذ إنَّ مصطلح "رؤية العامل" هو من نتاج البنيوية التكوينيتة  
عند أحد أهم أعالمها وهو لوسيان غولتدمان. ومتن الواضتح أنَّ البنيويتة التكوينيتة      

فيتق بتني طروحتات    نشأت "استجابة لسعي بعتض املفكترين والنقتاد املاركستيني للتو    
البنيوية، يف صيغتها الشكالنية، وأسس الفكر املاركسي أو اجلدلي، كما يسمى أحيانا، 

. وأما االجتاه اآليتر  (227)يف تركيزه على التفسري املادي الواقعي للفكر والثقافة عموما"
 وثيقتتًا فهتتو األستتلوبية، واألستتلوبية متتن االجتاهتتات النقديتتة التتيت ارتبطتتت ارتباطتتًا

سوسري، وإْن كان مثة فوارق  ياسات اللغوية اليت قامت على يد العامل اللغوي دبالدر
بني طريقة الدراسات اللغوية وعلم االسلوب، فإذا "كانتت الدراستات اللغويتة تركتز     
على اللغة فإنَّ علم األسلوب يركز على طريقة استخدامها وأدائها، إذ إّن املتتكلم أو  

ويركب مجله ويؤلتف   ،يقوم على االنتقاء وااليتيار الكاتب يستخدم اللغة استخدامًا
نصه بالطريقة اليت يراها مناسبة. وقد ركزت كثري متن الدراستات التيت قامتت حتول      

. وهتذا  (222)األسلوب على الفروق الواضحة واجللية بني علم اللغة وعلم األستلوب" 
يف تكوينهمتا  يعين أنَّ دراسة الدكتور رائد عكاشة مزجت بني حقلني نقديني خمتتلفني  

 ويف طريقة دراستهما للن .  ،املعريف

وتناولت دراسة الدكتور رائد عكاشة دالية املعري عرب مستويات ثالثة هي: 
املستوى الصوتي، واملستوى الرتكييب، واملستوى الداللي. وارتكزت الدراسة على 

هذه الدراسة  . وهذا يعين أنَّ(222)رؤية كلية للمعري "مبنية على ثنائية املوت واحلياة"
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تتقاطع يف نقطة ارتكازها مع دراسات أيرى انطلقت من الرؤية ذاتها، وإن ايتلفت 
عنها يف االهتمام باملكون النصي، وذلك كما رأينا يف الدراسات اليت استحوذ "املعنى" 

 على اهتمامها.  

وقد مّثي َفْصُي املستوى الداللي عن املستويني السابقني )الصوتي والرتكييب( 
يف الدراسة، وذلك حبكم التالزم العالق بني الصوت والرتكيب وما ينتج عنهما  ارتباكًا

من داللة. لذلك جندها يف بداية حديثها عن املستوى الداللي تقول: "ولعي البحث يف 
دراسته للمستويني: الصوتي والرتكييب قد تطرق إىل جزء كبري من حمتويات املستوى 

ّذر بني املستويات الثالثة وتعاضد،مل يستطع البحث أْن الداللي؛ فثّمة اتصال متج
يستطيع من يالله أْن يدر  كي مستوى مبفرده، مّما يعين أْن  منطقيًا يبلور تقسيمًا

 . (283)ملا مل حيط به املستويان الصوتي والرتكييب" وتتميمًا يكون هذا املستوى إكمااًل

كاشة تعد من أكثر وعلى الرغم من ذلك، فإنَّ دراسة الدكتور رائد ع
الدراسات النصية اليت تناولت الدالية مشوليًة، فقد حاولت أْن تكشف عن مسات 

ا من وحداته الصغرى على بدًء ،الن  الفنية بصورة موضوعية تتناول مكونات الن 
مستوى احلر  والكلمة وحتى وحداته الكربى على مستوى الرتكيب والتكوين 

  كي مستوى حتقق نتائج حتليلية جيدة.النصي العام. وكانت الدراسة يف

سة إىل الدالالت الناجتة عن استخدام بعض االتفتت الدراملستوى الصوتي ففي 
 ا صوتيًااحلرو ، والكلمات، وما يرتتب على ذلك من تشكيي إيقاعي ُيْحِدُث أثًر

 ترى يسهم يف تكثيف العالقة بني الدال واملدلول، ويف توطيد ثنائية املوت واحلياة اليت
 القراءة أنَّ القصيدة ترتكز عليها.

ففي احلرو  جندها مثال تقف عند تكرار حر  السني يف البيت الثالث عشر، 
وهو حر  شديد الوقع يلفت االنتباه، فهو احتكاكي مهمو ، يستبني من يالله 
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االتساق الواضح "بني البنية الصوتية اليت تتكرر يف صوت احلر ، وما تنبثق عنه من 
لة من جهة، واحلالة املهيمنة يف القصيدة من جهة أيرى؛ إذ عّبر االحتكاك دال

 .(282)واهلمس عن لفت النظر جتاه التقابي بني حاليت املوت واحلياة"

وعلى مستوى الكلمات حتاول الدراسة استتجالء القيمتة الصتوتية للجنتا ،     
بصتر مستتويني   فرتى فيه "صيغة صوتية إيقاعية وداللية، تتخذ من حاستيت الستمع وال  

يؤديان إىل التقارب الداللي؛ إذ تربز حاسة السمع من يالل تتبع إيقا  األحر  عند 
التصاقها، وتربز حاسة البصر من يالل تتبع رسم احلرو  وما يتفق منها وما خيتلف، 
وبذلك فإنَّ بنية التجانس ليست ذات قيمة إيقاعية فحستب، وإمنتا بنيتة تعمتي علتى      

. وتتخذ من كلمة "املعاد" وتكرارها (288)تدفعه إىل النضج واالكتمال"املستوى الداللي، و
املنفي يف البيت الرابع واألربعني مثاال لذلك، حيث إنَّ "اجلنا  املاثتي يف معاد/املعتاد   
حقق متاثال على املستوى الصوتي، إال أنَّ ارتباط معتاد بتتال النافيتة للجتنس أّدى إىل     

قصد هذه املماثلة الصوتية والتضاد الداللي، كي يعّبر التضاد الداللي، ولعي الشاعر ي
 .  (281)عن تلك الثنائية اجلدلية املتمثلة يف التقابي والتضاد بني احلياة واملوت"

وتلتفت الدراسة إىل التوازن الصوتي بني الكلمات وما يؤديه من دور يف 
اندثار ثوابت ترسيخ ثنائية املوت واحلياة "وتصوير ضعف اإلنسان أمام الطبيعة، و

. وتتخذ من التوازن الصوتي القائم بني كلميت )أحّسا( (285)الطبيعة أمام فكرة املوت"
و)آنسا( يف البيت العاشر مثاال لذلك؛ إذ يربز التوازن الصوتي بينهما "فهما كلمتان 
مشحونتان بدالالت عميقة، إذ تدالن على احلسي واملعنوي يف تفاعي مظاهر الطبيعة 

 .(284)اعر إىل املوت واحلياة"مع نظرة الش
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جند الدراسة تكشف عن إمكانات الن  يف  املستوى الرتكييب والدالليويف 
التعبري عن موقف الشاعر ورؤيته من يالل استثمار أساليب اللغة وتنو  طرائقها، 

 وكذلك من يالل استثمار الرتاث والتاريخ وما تضّمناه من رموز ودالالت.

لة التقديم والتأيري يف البيت الثاني عشر، فلكي يصّور من ذلك بيانها مثال لدال
الشاعر الدنيا تصويرا سلبيا، وأنها ال تستحق العناء "قّدم )التعب( على املؤكِّد )كّلها( 
واملؤكَّد )احلياة( على يال  األصي... واألصي: احلياة كلها تعب. ولعي التقديم 

ع واحد، فهو يقّدم )تعب( على كلها والتأيري يف هذا البيت تعّدى أْن يكون يف موق
 احلياة، ويقّدم )كي( على احلياة، وكأنَّ االنزياح يروج على أصي احلياة، وحتى 
ال خيرج الشاعر عن مبدئه ورؤيته املبنية على التشاؤم، كان ال بّد له من االبتعاد عن 

استخدامه للفظ البداية التفاؤلية املمثلة يف كلمة )احلياة(، وأْن يتجه حنو التشاؤم ب
 . (285))تعب(؛ ألنَّ املقّدم هو مركز احلديث والفكرة"

وحتاول الدراسة أْن تستكشف بعض دالالت األساليب اإلنشائية يف القصيدة، 
فتقف أمام أسلوب "األمر" يف البيت اخلامس وما يتضمنه من دالالت متعددة، فالشاعر 

عي )يفِّف( الذي يفيد معاني عدة الف يدعو اإلنسان إىل الرفق بهذه األرض "مستخدمًا
يف الوقت ذاته، اليتال  أوجه التأويي، فهو قد يفيد النصح، إذ إنَّ الشاعر على 
درجة من الوعي تؤهله لكي ينصح ويرشد ذلك اإلنسان الغافي. وهي قد تفيد 
االلتما ؛ ألنَّ املتكلم واملخاطب على قدر من املسؤولية اإلنسانية جتاه احلياة 

والكون. وقد تعطينا معنى التحقري، وهذا له مسّوغ كبري؛ إذ يتسق مع البيت واألرض 
الذي يليه ضمن إشارة داللية وّفرتها مجلة )وقبيح بنا(... إذ تدل على دنو املكانة 
اإلنسانية أمام هذه القبور. كما أنَّ معنى التحقري يتسق والداللة العامة للن ، والرؤية 

 . (287)متاهيا بني احلياة واملوت، و)عبثية( من اإلنسان"الكلية للشاعر، اليت ترى 
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وأما فيما يتعلق بتو يف الشاعر للرتاث والتاريخ ورموزهما يف التعبري عن 
رؤيته جتاه الذات والكون، ويف اإلسفار عن نظرته جتاه املوت واحلياة، فنجد الدراسة 

ايتيارها لقبيلة عاد يف  على سبيي املثال تقف أمام استثمار القصيدة للتاريخ من يالل
البيت الرابع؛ للداللة على قدم العهد، وفيها "دعوة إىل التدبر والتأمي يف مصري من 

. وكذلك تقف الدراسة (282)سبقوها، وأين هي آثارهم وقد كانوا أشّد منا قوة وآثارا"
 أمام استثمار القصيدة للصورة الشعبية )للَحَمام( اليت بقيت وفية لفريها الذي هلك

. كما تقف أمام (282)أيام نوح عليه السالم فما زالت تبكي عليه إىل يوم القيامة
، وكذلك أمام (213)تو يف القصيدة بعض أحداث قصة سيدنا سليمان عليه السالم

استعانتها باملصادر النصية )القرآن الكريم(؛ للتنبؤ بزوال مظاهر الكون األرضية 
 .(212)والسماوية مبا حيقق فكرة الفناء

بعض األمثلة اليت سعينا من يالهلا إىل التدليي على ما أجنزته الدراسة من  تلك
نتائج حتليلية، حاولت أْن تتكئ يف الوصول إليها على منهجية علمية، وطريقة 
موضوعية تستند إىل التحليي والتعليي والتدليي، وهذا ما مل نقف عليه بهذه الشمولية 

 النصية يف الدراسات السابقة.

 هج االنتخاب واالختيار / ما بعد النصمن  - 3

وبعد أن فرغنا من الوقو  أمام الدراسات اليت دارت حول ن  الدالية، 
واأليرى اليت تناولت التكوين الدايلي هلا، نأتي هنا لننظر نظرة أيرى حتاول أن 
تستبني األثر الذي أحدثته الدالية، ومدى ما نالته من تفاعي، أي هي وقفة فيما بعد 

ه من يالل أحد أهم ء ، وما تركه من أثر. وسنحاول قيا  هذا األثر واستجالالن
 مظاهره، وهو حضور الدالية يف كتب االنتخاب وااليتيار، والكيفية اليت جاء عليها.    
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منذ أْن بدأ التفكري يف تدوين الشعر العربي ضمن حركة التدوين يف الثقافة 
هلجري، رافق هذه احلركة نزو  إىل كتب االيتيار العربية واإلسالمية يف القرن الثاني ا

واملنتخبات الشعرية. ورمبا جاز القول بأن فكرة االنتخاب وااليتيار قدمية ميتد زمنها 
 إىل اجلاهليني، حبيث ميكن أْن نعد املعلقات هي اللبنة األوىل هلذه الفكرة.

ية. فليس واالنتخاب قائم لدى التُمتنتِخب على أسس ومعايري علمية وذوق 
االنتخاب فعال عشوائيا، بي هو فعي حمكوم بتلك األسس واملعايري، وما رافقها من 

 حاجات معرفية تفرضها  رو  الزمان الذي تتوّلد فيه وتنشأ.  

عن تلك احلاجات والظرو ، بي هو منفعي بها  وليس التُمتنتِخب مفصواًل
واحلاجات إىل الكيفية اليت  وفاعي فيها يف اآلن ذاته، فبقدر ما تدفعه تلك الظرو 

 ميار  بها االيتيار واالنتخاب، بقدر ما تظي استعداداته الذوقية والذاتية حاضرًة 
تغيب، وإْن تفاوت حجم  هورها، من ُمنتِخب إىل آير، حسب طبيعة تلك ال 

وحسب قوة احلاجة املعرفية، واملعيار العلمي الذي يشارك يف توجيه  االستعدادات،
 تخاب وااليتيار.   عملية االن

من هنا كان االنتخاب وااليتيار ممارسة حتكمها جمموعة من احلاجات واملعايري 
املعرفية والذاتية، فهي تنبئ عن قدرة املنتِخب، وعن مدى تفاعله مع حاجات زمانه 
املعرفية، وما يكتنزه من يربات علمية ومجالية وذوقية ُتْسِهُم يف طبيعة االيتيار وتسيري 

 ه. وجهت

وهذا ما جعي بعض الباحثني يرى أنَّ كتب االنتخاب وااليتيار "تصّور البعد 
الفكري والذوقي لدى أصحابها؛ اليتيار النصوص املتماسكة يف أنساقها وترابط 

 . (132)أجزائها"
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وإذا كانت عملية االنتخاب اليت مّتت يف بدايات عهد التدوين قد حكمتها يف 
ية، كاحلفا  على اللغة، وسالمتها، واحلفا  على كثري من توجهاتها حاجات معرف

الشعر نفسه من الضيا  واالندثار، مما قّلي من حضور العامي اجلمالي والذوقي يف 
هذه املرحلة، فإّن هذا العامي سيأيذ يف التنامي كلما ابتعدنا عن هذه املرحلة، وكلما 

 ة وعلومها.قّلت تلك احلاجات املعرفية، ياصة بعد استقرار مدونات اللغ

هت( هو أحد شعراء القرن اخلامس 552-151) وإذا كان أبو العالء املعري
اهلجري الذي انفصي عن مرحلة التدوين وحاجاتها، واستقرار مدّونات اللغة 
األصيلة، فإّن هذا يعين أّن عملية االنتخاب اليت مورست جتاه شعره، كان العامي 

وأنها تبتعد يطوة أيرى عن تلك املرحلة؛  اجلمالي فاعال فيها إىل حد ما، ال سيما
ألنها يف الغالب مل تتم إال بعد رحيي املعري. وايتيار ن  ما ضمن جمموعة خمتارات 
أدبية "هو اعرتا  بقيمته األدبية، وجبدارته بأْن ُيتقّبي وُيتحّفظ وُيتدار  ويروج يف 

ملؤّلف التُمتنتِخب اآلفاق، ثّم ال شك يف أّن تلك القيمة تتضاعف كلما كان أمام ا
مدّونة ضخمة من النصوص األدبية؛ ألنه سيكون عليه أْن خيتار من تلك املدّونة 

 . (133)الضخمة أجود النصوص، وأكثرها متثيًلا ملعايري اجلودة األدبية عنده"
وهذا يؤكد ما ذهب إليه بعض الباحثني من أّن كتب االيتيار الشعري تعرب 

كامن يف األثر الفين تقود إىل ايتياره، وإىل َجْعِي هذه عن دهشة فنية منبثقة عن فعي 
 . (134)بني قّراء كثريين مشرتكًا الدهشة أمرًا

وجتدر اإلشارة إىل أّن عملية االيتيار الشعري مل تكن مقصورة على املصّنفات 
اليت ُيّصصت هلذا الغرض وحده، بي جند ممارسة هلذه العملية يف كثري من كتب 

األمسار والرجال واحلكم وغريها من فنون املصنفات، فكثرًيا ما األدب واأليبار و
كان يدّون أصحابها أبياتا ومقطعات وقصائد، حتى لرمبا جاز لنا القول: بأنه يندر أن 
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يال من ممارسة عمي  –على ايتال  أغراض تصنيفها  –جند كتابا من كتب األدب 
 ايتيار األشعار.

اب وااليتيار اليت وقعت على دالية وسنجد أّن من أوىل ممارسات االنتخ
هت( يف كتابه 125 – 187املعري يف رثاء أبي محزة الفقيه، ما قام به القاضي التنويي)
. وهلذا االيتيار أهميته (135)"نشوار احملاضرة"، إذ أورد جزءا من الدالية يف هذا الكتاب

نويي كان معاصرا وداللته التارخيية والفنية، وتنبع هذه األهمية من كون القاضي الت
ألبي العالء املعري، بي إّن وفاته سبقت وفاة املعري بزمن ممتد. وهذا يعين أّن عملية 
االيتيار هلذه الدالية نشأت نشأة قريبة من ميالدها، فاملعاصرة مل متنع االنتخاب، ومل 
حتجبه، ويف ذلك إشارة إىل التفاعي الذي َصاَحَب  هورها ضمن احمليط الزماني الذي 

 ُولدت فيه وذاعت.

وإذا ما نظرنا إىل اجلزء الذي ايتاره القاضي التنويي من الدالية، وجدناه 
هذا اجلزء ميثي مقدمة القصيدة، (، ولعي سبب ذلك؛ هو كون 24-2األبيات )

كذلك ملا زير به من أبيات التأمي واحلكمة، ولذا سنجد تكرارا اليتياره أكثر من و
 غريه يف االيتيارات األيرى.

، إذ سنجدها إحدى ايتيارات أبي ومكانًا وسيمتد االيتيار هلذه الدالية زمانًا
. ومن (136)هت( يف باب "املراثي" يف كتابه "احلماسة املغربية"532العبا  اجلراوي )ت

املعرو  أّن اجلراوي يف تسمية كتابه هذا إمنا كان جياري أشهر كتب االيتيار الشعري 
ة أبي مّتام وما تبعها وجرى جمراها، كحماسة البحرتي املتقدمة عليه، السيما محاس

واخلالديني واحلماسة البصرية. وهذا مؤداه إىل أّن االستحسان األدبي كان هو الذي 
حيكم عمي الكتاب يف االنتخاب وااليتيار، كما أّنه داّل على ما حازته الدالية من 

دلس، فكانت إحدى ذيو  وانتشار سار بها من موطنها املشرقي إىل بالد األن
 املختارات اليت يقدمها كاتٌب أندلسي إىل مجهوره القّراء. 
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وإذا ما نظرنا إىل املوقع الذي جاء فيه ايتيار الدالية يف كتاب أبي العبا  
اجلراوي، واجلزء الذي مت ايتياره منها، وجدنا أنَّ اجلراوي كان يرتب ايتياراته 

سة اليت سبقته، فنلفي لديه بابا للمدح، لكتب احلما حسب األغراض الشعرية وفقًا
والفخر، واملراثي، والنسيب، واألوصا ، واألمثال واحلكم، والتُمَلح، وذّم النقائض، 

، وبدأ غالبًا زمنيًا والزهد واملواعظ، ثم تويى "أْن يصنف ايتياراته يف كي باب ترتيبًا
تار من يف كي باب بشعراء املشرق، ثم بشعراء املغرب واألندلس حني خي

على املتميز من قصائد  –يف األغلب األعم  –، وكان ايتياره "يقع (137)أشعارهم"
 .(138)الشعراء، ويف املشهورين كانت النصوص من املشهور من شعرهم، املختار منه"

وبناء على ذلك جند دالية املعري تقع يف باب املراثي لديه ضمن سلسلة من 
الزمين بعد عدد من شعراء العصر العباسي، الشعراء يقع فيها املعري حسب ترتيبه 

 وايتار أبو العبا  اجلراوي للمعري مرثيتني، كانت الدالية أوالهما.

-5وأما فيما يتعلق باجلزء الذي ايتاره اجلراوي من الدالية فقد كان األبيات )
(. وهذا يدل على أنَّ معظم االيتيار توجه إىل 45-45( تتلوها مباشرة األبيات )24
ء األول من القصيدة، ولعي ذلك يعود كما أسلفنا إىل ما زير به هذا اجلزء من اجلز

أنَّ اجلراوي مل يورد األبيات الثالثة األوىل من  أبيات التأمي واحلكمة. يعزز ذلك أواًل
أّن األبيات املختارة من آير  الدالية لضمور نَفس التأمي واحلكمة فيها، ويعززه ثانيًا

 لت بأنفا  من معاني التأمي. ( حف45-45القصيدة )

( "معاهد ته251)ت املهمة العلمية حتّف كتاب عبدالرحيم العباسي توإذا كان
التنصي  على شواهد التلخي "، فتجيء الشواهد الشعرية بالكتاب ألغراض 
و يفية علمية تهد  إىل تقرير أو شرح حقيقة أو مسألة علمية، إال أّن الذي يستدعي 

 لعباسي عندما أورد قول أبي العالء املعري من الدالية:االنتباه هو أّن ا
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 ِفيتتتِه الَبِرّيتتتُة َحتتتاَرِت واّلتتتِذي
 

 َجَمتتاِد ِمتتْن ُمْستتَتْحَدٌث َحَيتتَواٌن 
على تقديم املسند إليه على املسند لتمكن اخلرب يف ذهن السامع ألنَّ يف  شاهدًا 

-2، وهو األبيات )(139)دةإليه، راح بعد الشاهد يورد جزًءا من القصي املبتدأ تشويقًا
دفعه إىل تقديم هذا  (. وهلذا داللة على استحسان العباسي للقصيدة استحسانًا24

اجلزء منها لقارئه. وايتيار هذا اجلزء من القصيدة يعود كما قدمنا عند من سبقة إىل 
 كونه مقدمة القصيدة، وملا تضمنه من أبيات التأمي واحلكمة.

، تظهر لنا دالية ومن عبدالرحيم العباسي زمانًا ،من اجلروي مكانًا وقريبًا
املعري يف أحد أشهر كتب األمثال املغربية، وهو كتاب "زهر األكم يف األمثال واحلكم" 

هت( أحد علماء املغرب األقصى، الذي استقر به 2238-2353للحسن اليوسي )
العالء املعري،  من قصائد أبي وشهرة. وقد ايتار يف كتابه عددًا املقام بفا  تدريسًا

، وهلذا البدء داللته يف استحسان اليوسي هلا، وهو يؤكد يف اآلن (140)بدأها بالدالية
ذاته ما متّتعت به الدالية من ذيو  يارج موطنها املشرقي، فتظهر تارة يف كتابات 

 لليوسي.  األندلسيني، وتظهر أيرى يف كتابات املغاربة، كما هو احلال هنا يف هذا الكتاب

 (، واألبيات8-2ا األجزاء اليت ايتارها اليوسي من الدالية فكانت: البيتني)وأم
( 8-2(. وايتيار اجلزء األول )55-42) (، واألبيات44-45) (، والبيتني28-25)

نابع من كونه مقدمة القصيدة، وأما بقية األجزاء فلما حوته من أبيات احلكمة واملثي 
 ه الكتاب.اليت تتسق مع الغرض الذي ُألِّف ألجل

ومل تتوقف عملية ايتيار الدالّية على تلك األزمان، بي جندها تعاود الظهور يف 
حملمد حسن حممود، وأمني عمر الباجوري، الذي  هرت  (141)"كتاب املنتخبات العربية"
م(. وهذا يدّل على امتداد حضور الدالية 2237ه/2184طبعته الثانية يف العام )
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االيتيار، وأّن فعي استجادتها  ّي حاضًرا فيها، ياصة الزماني يف كتب االنتخاب و
إذا علمنا أهمية ورودها يف هذا الكتاب الذي حصي على جمموعة من التقاريظ اليت 
ُتشيد به من ِقبي جمموعة من العلماء املعاصرين له الذين تنّوعت اهتماماتهم 

ابهما، وهي تعزيز ملكة . ويعّزز ذلك الغاية اليت صّدر بها التُمنتِخبان كت(142)العلمية
فن اإلنشاء لدى الناشئة عرب االطال  على جمموعة من األقوال املنتخبة لكبار الشعراء 

، وإدراج الدالية ضمن ذلك يؤكد ما نالته من استحسان جعلها يف هذا (143)والكّتاب
د وهو ايتيار مل يتّم من ُمنتِخب واحد، بي اثنني، وهذا آك ،املوضع من االيتيار الرفيع

 يف الداللة على قوة استجادتها. 

لألغراض الشعرية كما  وأما منهج االيتيار يف هذا الكتاب فلم يكن يسري وفقًا
للرتتيب الزمين للشعراء، فيذكر  رأينا يف كتب االيتيار السابقة، ولكن كان يسري وفقًا

 مرتبًا ًاله برتمجة خمتصرة، ثم يورد املختار من شعره مجيع كي شاعر على حدة، مقدمًا
حسب الغرض الشعري. وقد اقتصر ايتياُر املنتِخَبني من شعر أبي العالء يف الرثاء 

، 23، 1منها األبيات الثالثة ) ( منقوصًا25-2على الدالية، وايتارا منها األبيات )
(. وايتيار هذا اجلزء كما كررنا فيما سبق يأتي كونه مقدمة القصيدة، وملا جاء فيه 22

 أمي واحلكمة.من أبيات الت

ثم سنجد  هوًرا للدالية يف أهم كتب االيتيار الشعري يف العصر احلاضر، 
-2212لصاحبها الشاعر حممود سامي البارودي ) (144)وهو كتاب "خمتارات البارودي"

من مشرو  البارودي الثقايف يف  م(. ومن املعلوم أّن هذه املختارات تأتي جزءًا2235
ْن الحظ يفوت الذائقة األدبية يف عصره، جاَهَد يف أْن إحياء الرتاث وبعثه، فبعد أ

يعيد هلا أصالتها وعمقها عرب هذا املشرو  الذي حاول فيه االرتقاء بها من يالل 
 بعث وحماكاة مناذج األدب الراقية يف العصور العربية القدمية.
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ام يف واملنهج الذي ايتطه البارودي يف خمتاراته "يكاد يكون حمتذيا ملنهج أبي مّت
، وقد تبّدت هذه احملاذاة يف أنه "حذا حذوه يف ستة أبواب هي: األدب، (145)محاسته"

واملديح، والرثاء )املراثي(، والصفات، والنسيب، واهلجاء، وأضا  البارودي بابا 
سابعا هو الزهد. وواضح أّن البارودي أفاد مّما أيذه النّقاد على أبي مّتام يف أبوابه 

 . (146)يت ُعدت فرعية بأصوهلا"فأحلق األبواب ال

وخيتلف البارودي عن أبي مّتام، يف أّن البارودي قصر ايتياره على شعراء 
( وانتهى بأبي العبا  شر  الدين ته257العصر العباسي، فبدأ ببشار بن برد )ت

لشعراء العصر اجلاهلي واإلسالمي "وكأنه رأى  (، ومل يذكر شيئًاته513ابن ُعَنْين )ت
. هذا (147)أبي مّتام قد أغنت عن االيتيار من الشعر اجلاهلي واإلسالمي"أّن محاسة 

وقد بلغ عدد الشعراء الذين ايتارهم البارودي ثالثني شاعرا، جاء ترتيبهم حسب 
 التسلسي الزمين هلم، فبدأ باألقدم منهم.

ووجود املعري ضمن الشعراء الثالثني دالٌّ على مكانته الشعرية املتميزة لدى 
ما جنده يف أول أبواب املختارات، وهو باب )األدب(؛  دي. ويزيد ذلك تأكيدًاالبارو

يف هذا الباب، فايتار له البارودي أربعمئة  إذ جند "أبا العالء املعري أوفر الشعراء أبياتًا
 .(148)وستة أبيات"

وال شك أّن قيمة هذا االيتيار تكمن يف كونه جاء من شاعر كالبارودي، 
ل أعر  النا  مبسالك الشعر ومضايقه ودروبه؛ لذلك كان هلذه والشعراء كما يقا

املمارسة االنتخابية للدالية قيمتها اخلاصة، إذ جاء صدورها من شاعر له منزلة 
 واضحة يف تاريخ الشعر العربي.
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وإذا ما جئنا إىل موقع الدالية من هذا االيتيار وجدنا البارودي خيتار يف باب 
وهذا البدء يشري إىل ما نالته  ،لعالء املعري بدأها بالداليةالرثاء مخس قصائد ألبي ا

 الدالية من تقدير فين لدى البارودي.

خبال  من سبقه، إذ ايتار  مطواًل وأّما اجلزء الذي ايتاره منها فقد كان جزءًا
( 52-54( و)52-17وأربعني بيتا، فلم ينق  من الدالية سوى األبيات: ) ةمنها ست
ّس البارودي الشعري هو ما قاده إىل هذا االيتيار املطّول، إذ (. ولعي ح51-44و)

أراد أْن يقدم القصيدة بصورة مستجالة للقارئ يرى فيها طريقة الشاعر يف البدء 
وطريقة ترتيب املعاني وكي ما يتعلق بتصور بنائها العام، وهذا دال على  ،واالنتقال

 وعي شعري ونقدي حيفي ببناء الشعر وُلحمته. 

ا كنا قد تتبعنا فيما سبق حضور الدالية يف كتب االيتيار األدبي أو ماله وإذ
ايتيار  من أنَّمسا  باألدب، فإننا نؤكد هنا ما سبق أْن ذكرناه يف بداية هذا احملور 

على الكتب اليت ندبت نفسها لاليتيار الشعري، فنراه ميتد إىل  الدالية مل يكن مقصورًا
جال، بي جند ذلك يطال مصنفات الفنون األيرى كتب األيبار واألمسار والر

هت( يف كتابه "تاريخ مدينة 551-هت128كالتاريخ مثال. فنجد اخلطيب البغدادي )
، وايتيار هذا اجلزء كما أسلفنا يأتي (149) (24-2السالم" يذكر من الدالية األبيات )

 من كونه مقدمة القصيدة، وملا جاء فيه من أبيات التأمي واحلكمة. 

ن كتب التاريخ أيضا اليت وقع فيها ايتيار للدالية كتاب "بغية الطلب يف وم
هت(، وايتار ابن العديم من الدالية مطلعها 553-422تاريخ حلب" البن العديم )

. وإذا كان (150)(55-58( و)االبيات 14-27( و)األبيات 2-5واألجزاء: )األبيات 
كمة، فإنَّ بقية األجزاء جاءت ملا مما حواه من تأمي وح ًاايتيار اجلزء األول نابع

تضمنته من تأبني ألبي محزة الفقيه، وذكٍر ملآثره ومناقبه، وهذا أمر طبيعي، إذ جاء 
 ايتيار الدالية يف سياق ترمجة ابن العديم ألبي محزة الفقيه.
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( هو أكثر األجزاء 24-2وبهذا يتضح أنَّ اجلزء األول من الدالية )األبيات 
ملنتِخبني، وبيّنا أن سبب ذلك قد يعود إىل كونه مقدمة القصيدة، وملا لعمي ا استئثارًا

زير به من أبيات التأمي واحلكمة. وأما القسم التأبيين من الدالية فظيَّ ضامر احلضور 
يف عمي أولئك املنتِخبني، وامتد ذلك وطال كتب املختارات املدرسية يف عصرنا 

اهلل الطيب، مع أنَّ القسم التأبيين حسب كما يذكر ذلك عنها الدكتور عبد ،احلاضر
وجهة نظره ال يقي يف جودته عن أبيات التأمي، يقول الدكتور الطيب عن الدالية: 
"وقد صارت يف العصر احلاضر من املختارات املدرسية إال أنَّ أكثر االيتيار يقع يف 

أبيين فيها، وهو أبيات احلكمة والتأمي منها. فال بأ  أْن نذكر هنا طرفا من القسم الت
 .  (151)عندي ال يقي جودة عن أبيات التأمي إن مل يفقها"

وأيريا نقول: بأنَّ الدراسة لو حاولت أْن تتبع كي مواطن ايتيار الدالية يف 
الكتب واملصنفات لطال بها املقام وامتد، ولكنها اكتفت مبا سبق ذكره للداللة على 

 ملقام مقام تدليي ومتثيي، ال إحصاء وحصر. الكيفية اليت جاء عليها هذا االيتيار، فا

 أهم نتائج الدراسة

وبعد هذه الدراسة للجهود اليت تناولت داليَّة املعري يف رثاء أبي محزة الفقيه، 
 فقد تبّين أنَّ هذه اجلهود قد توزعتها ثالثة حماور، نعرضها فيما يلي مع بيان ألهم النتائج.

 "الدراسة التارخيية"املنهج اجلزئي / ما حول الن    - 2

وتناول هذا احملور اجلهود اليت دارت حول ن  الدالية، وانتهت الدراسة إىل أنَّ 
هذه اجلهود ركزت إسهامها على  رو  القول التارخيية، كالتوقيت الزمين إلنشاء 
القصيدة، ومناسبتها، وعالقتها بصاحبها، واقتصر اهتمامها يف الغالب على هذا 

 واضح للتكوين الدايلي والبنائي واجلمالي للدالية. اجلانب دون تناول
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 املنهج التجزيئي / دراسة الن    - 8

وقد عرض هذا احملور للجهود اليت تناولت التكوين النصي الدايلي للدالية، 
ومت تقسيم الرصد يف هذا احملور حسب املكّون النصي الذي استأثر جبهد كي حماولة، 

، فكانت هناك اجلهود املنضوية حتت اجلانب اللغوي، فتوزعت هذا احملور عدة فقرات
واجلهود اليت استحوذ عليها االهتمام باملعنى، واجلهود اليت اهتمت باجلانب النغمي 

 واإليقاعي للدالية، وأيريا اجلهود اليت فاتشت الدالية من املنطلق األسلوبي.
حة اليت تبتغي فبالنسبة جلهود اجلانب اللغوي فقد سيطرت عليها املهمة الشار

تقريب املعنى وإفهامه وإيضاحه، مّما أسهم يف يفوت العناية باجلانب الفين، إال من 
 بعض اإلشارات اليسرية اليت مل خترج هذه اجلهود من تلك املهمة. 

وفيما يتعلق بالدراسات اليت استحوذ عليها املعنى فقد طغى عليها عبُء تفسري 
عنى العام الذي حكم القصيدة، وأشغلها ذلك مضامني الن  ورؤاه، والبحث عن امل

عن االلتفات إىل الوسائي الفنية اليت جاءت حاملة تلك املضامني ومعربة عنها. وقد 
يعود سبب ذلك إىل كون هذه الدراسات صدرت عن أساتذة معنّيني بالدراسة األدبّية 

سة إىل أهدا  تتعّلق يف الدرجة األوىل ال النقدية، وغالبا ما يّتجه هذا النو  من الدرا
باستكناه مضامني الن ، والكشف عنها، وال تلتفت يف بعض توّجهاتها إىل اجلانب 

 النقدي املتعلق بالتحليي الفين للن  األدبي
وأما الدراسات اليت ركزت على اجلانب النغمي واإليقاعي للدالية، فتمّثلها 

املرشد إىل َفْهم أشعار العرب وقفات الدكتور عبداهلل الطيب أمام الدالية يف كتابه )
وصناعتها(، وتتّبع الدكتور الطّيب التاريخ النغمي لداليات اخلفيف الذي تندرج يف 
سلسلته دالية املعري، ليبّين كيف جارت الدالية هذا التاريخ النغمي جماراة املباري ال 

كما  -ليس احلاكي املتبع، بي رأى أنها استنفدت مجيع ما ميكن قوله يف هذا النغم، ف
 على الدال من هذا الوزن والروّي شيء يذكر بعد قصيدة أبي العالء هذه. -يرى 
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وأما فيما يتعلق بالدراسة األسلوبية اليت مّثلتها دراسة د.رائد عكاشة فإنها على 
الرغم مّما وقعت فيه من مزج منهجي، وارتباك يف بعض املواطن، فإنَّها تعّد أقرب 

ة املنهجية والعلمية اليت حاولت أْن تقارب الن  بصورة احملاوالت إىل الشمولي
 موضوعية تتناول مكّوناته الدايلية عرب عدة مستويات.

 منهج االنتخاب وااليتيار / ما بعد الن   - 1

وقد حاولت الدراسة أْن تقف يف هذا احملور وقفة فيما بعد الن ، وما تركه من 
يالل أحد أهم مظاهره، وهو حضور  أثر. وحاولت قيا  هذا األثر واستجالئه من

الدالية يف كتب االنتخاب وااليتيار، والكيفية اليت جاء عليها. وانتهت الدراسة إىل أنَّ 
الدالّية حظيت حبضور واضح يف تلك الكتب، وامتدت ممارسة ايتيارها وانتخابها إىل 
ون مصنفات مل تفرغ جهدها لعمي االيتيار الشعري، بي طال ذلك مصنفات الفن

األيرى كالتاريخ مثال، وهذا ينبئ يف جانب منه عن استحسانها والرضا جبودتها. كما 
انتهت الدراسة إىل أنَّ أكثر جزء يف الدالية وقع عليه االيتيار كان اجلزء األول منها 

(، وقد يكون سبب ذلك كونه مقدمة القصيدة، وملا حواه من 24 – 2وهو )األبيات 
 أبيات التأمي واحلكمة.
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 (152)دالية املعّرّي

 واْعِتقتتادي ِمّلتتيت يف ُمْجتتٍد َغْيتتُر-2
 ِقيتتتت إذا الّنعتتّي َصتتْوُت وَشتتِبيٌه-8
 َغْنتتت أْم احَلَماَمتتُة ِتْلُكتتُم َأَبَكتتْت-1
 الرُّْحتت  َتْمتأل  ُقُبوُرنتا  َهِذي َصاِح-5
  التت  أِديتمَ  أُ تنّ  ما الَوْطء َيّفِف-4
 الَعْهتتتت َقتتتُدَم وإْن بَنتتتا وَقبتتتيٌح-5
 ُرَويتًدا  اهَلتَواءِ  يف اْسَطعَت إِن ِسْر-7
 متراًرا  َلْحتداً  َصتارَ  َقْد َلْحٍد ُرّب-2
 َدِفتتتتنٍي َبقايتتتتا َعلتتتتى َوَدِفتتتتنٍي-2
  أَحّستا  َعّمتنْ  الَفْرَقتَدينِ  فاْسأِل-23
 َنهتتاٍر َزواِل علتتى أقاَمتتا َكتتْم-22
 أْعتتت َفمتتا احَليتتاُة ُكّلهتتا َتَعتتُب-28
 أْضتَعا  امَلْوِت ساعِة يف ُحْزنًا إّن-21
 فَضتتّلْت للَبَقتتاِء الّنتتاُ  ُيِلتتَق-25
 أْعمتتا داِر ِمتتْن ُيْنَقُلتتوَن إّنمتتا-24
 التتت  َيسترتيحُ  َرْقَدٌة امَلْوِت َضْجَعُة-25
       ِعتتْد أْو أْستتِعْدَن اهَلتتديِي أَبنتاتِ -27
 التتتت فتتأْنُتّن َدّرُكتتّن لّلتتِه إيتته-22
 التتت  األواِن يف هاِلكًا َنسيُتّن ما-22

 شتتتتتاِد َتتتتتتَرّنُم الو بتتتتتاٍك َنتتتتتْوُح 
 نتتاِد كتتّي يف الَبشتترِي ِبَصتتْوِت تتتَس
 امَلّيتتتاِد ُغْصتتتِنها َفتتتْرِ  َعلتتتى تتتتَنت

  عتتاِد َعهتتِد ِمتتْن الُقُبتتوُر فتتأيَن تتتَب 
  األْجستتتاِد َهتتتِذِه ِمتتتْن إاّل تتتتأْرِض 
   واألْجتتتتداِد اآلَبتتتتاِء َهتتتتَواُن تتتتتُد 
 الِعبتتتاِد ُرَفتتتاِت َعلتتتى اْيِتيتتتااًل ال 
   األْضتتتداِد َتتتتَزاُحِم ِمتتتْن َضتتتاِحٍك 
   َواآلبتتتتتاِد األْزمتتتتتاِن َطويتتتتتِي يف 
     بتتتالِد متتتن وآنستتتا َقبيتتتٍي ِمتتتْن 
       َستتتتتتَواِد يف ِلُمتتتتتتْدِلٍج َوأنتتتتتتارا 
 اْزديتتاِد يف راغتتٍب ِمتتْن إاّل تتتَجُب 

 املتتتتيالِد ستتتتاَعِة يف ُستتتتُروٍر تتتتتُف
 للّنفتتتتتتاِد َيْحَستتتتتتُبوَنُهْم ُأّمتتتتتتٌة

  َرَشتتتتتتتتاِد أو ِشتتتتتتتتْقَوٍة داِر إىل ٍل
 الّستهادِ  ِمثتيُ  والَعتيشُ  يهتا ف تتِجْسُم
        باإلْستتتتَعاِد الَعتتتتزاِء َقليتتتتَي تتتتتتَن

 التتتِوداِد ِحْفتتتَظ ُتْحِستتتّن تتتتتَلَواتي
 إيتتاِد ُهلتتِك َقبتتِي ِمتتْن أْوَدى تتتتَخاِل
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 َفَعْلتُتنَّ  َمتا  َتِضتي أْر ال أّنتي  َبْيَد-83
 َجميًعتتتا َواْستتتَتِعْرَن َفَتَستتتلَّْبَن-82
 واْنُدْبتتتت امَلتتآِتِم يف َغتترِّْدَن ُثتتّم-88
 األّو َحمَزَة أبي من الدهر َقَصَد-81
 للّنْعتتتت ِشتتْدَن أفكتتاُرُه وَفقيًهتتا-85
 للِحجتتتاِزّي َبْعتتتَدُه فتتتالِعراقيُّ-84
        ُوُحتو ٍ  َبتنيَ  قتامَ  لتو  وَيطيبًا-85
 امَلْعتتت  ُيْحتِوجِ  مل للَحديِث َراِويًا-87
 الِعْلتت َيْطُلُب ناِسكًا الُعمَر َأْنَفَق-82
            ُزجاٍج َقليِب ِمْن الَكّف ُمسَتقي-82
 األْحتتت  الّذَهَب َتْلُمُس ال َبَناٍن ذا-13
 الْشتتت  ذاَك احَلفّيتانِ  أّيهتا  َودِّعا-12
 ُطْهتًرا  كاَن إْن بالّدمِع واْغِسالُه-18
 التُمْصتت َوَرِق ِمْن األْكفاَن واْحُبَواُه-11
 والّتْستتت  بالِقراَءِة الّنْعَش واْتُلَوا-15
 َواْجِتهتتتاٌد نتتتاِفٍع َغْيتتتُر أَستتتٌف-14
 احُلْز َجَوى احَلزيُن أْيَرَج طاَلما-15
 ُستَلْيما  الّصتالةُ  فاَتتتِ  متا  ِمْثَي-17
 واجِلنُّ اإلْنُس لُه ُسّخَرْت َمْن وهَو-12
 الّريتتت  فاسَتْوَدَ  األناِم ْدَرَغ ياَ -12
 أْيتتتت َوَقتتْد الّنجتتاَة َلتتُه َوَتتتَوّيى-53

 األْجَيتتتتتتتتتاِد يف وأْطتتتتتتتتتواُقُكّن
 ِحتتداِد ثيتتاَب التتّدَجى َقمتتيِ  متتْن
 اخِلتتراِد الَغتتواني َمتتَع ِبَشتتْجٍو تتتتَن
 اقتصتتاِد دنوِيتت ِحًجتتى َمتتْوىل اِب

 ِزيتتتاِد شتتتعُر َيِشتتتْدُه مل متتتا تتتتتماِن
        الِقيتتتتاِد َستتتتْهُي اخِلتتتتالِ  قليتتتتُي
     النَِّقتتتتاِد ِبتتتترَّ الّضتتتتاِرياِت َعّلتتتتَم
 األْستتتناِد إىل ِصتتتْدِقِه ِمتتتْن تتتتتُروَ 
 واْنِتقتتاِد أْصتتِلِه َعتتن بَكْشتتٍف تتتتَم

               ِمتتتتداِد متتتتاَء الَيتتتتَراِ  ِبُغتتتتُروِب
  التتتُمسَتفاِد الَعستتَجِد يف ُزْهتتدًا تتتتَمَر

 َزاِد أيَستتترُ  التتتَوداَ  إّن تتتتتَشْخَ 
 والُفتتتؤاِد احَلَشتتتى َبتتتْيَن واْدِفنتتتاُه
 األْبتتراِد أْنَفتتِس عتتن ِكْبتترًا تتتتَحِف
 والّتْعتتتتداِد بالّنحيتتتتِب ال تتتتتتِبيِح

  اْجِتهتتتتتاِد َغَنتتتتتاِء إىل ُيتتتتتؤّدي ال
 بالسَّتتتتتتداِد الِئتتتتتتٍق َغْيتتتتتتِر إىل ِن
 اجِليتتتاِد ِرقتتتاِب علتتتى َفتتتأْنَحى َن

 َصتتتادِ  َشتتتهاَدةِ  متتتن َصتتتحّ  مبتتتا
 الِعَهتتتاِد َدرَّ َتْغتتتُذوُه َستتتلياًل تتتتتَح

 بامِلْرصتتتتتاِد احِلَمتتتتتاَم أّن تتتتتتتَقَن
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 الُكتتْر جاِنتتِب علتتى بتتِه َفَرَمْتتتُه-52
 بعتدي  َمحّلتكَ  يف أْصَبحَت كيَف-58
 ِبَعْجتتٍز َعْنتتَك الّطبيتتُب أَقتتّر قتتد-51
 الَوا َواستشَعَر ِمنَك اليأُ  َواْنَتَهى-55
 لتْمتتت ل َحْوَلَك الّساهُروَن َهَجَد-54
 َمْغُرو َغرَي َمَضْوا ُأْسرٍة ِمن أنَت-55
 وكونتتوا الّصتتعيُد ُيَغّيتتْرُكُم ال-57
 الّليتتالي َيْلتتُط َعلتتّي َفَعزيتتٌز-52
        التتت  أراَد فَلّما الصِّبا ِيّي ُكنَت-52
 األوَّ للّصتاِحبِ  الَوفتاءَ  ورأيَت-43
 َلْيتتت  َفيا َغّضًا الّشباَب َوَيَلْعَت-42
 حقيَقْيتتتت ذاهتتَبنِي رييتت فاْذَهبتتا-48
 ُدُمتتتوٌ  أّنُهتتتّن َلتتتْو وَمتتتراٍث-41
 داًرا الَكواكتتِب أشتتَرُ  ُزَحتتٌي-45
 التدّ  َحتَدثانِ  ِمتن  امِلتّريخِ  وِلناِر-44
        الشَّتتتت ِبتتاْفِتراِق َرهيَنتتٌة َوالثَرّيتتا-45
  امَلْمتتت  األَجتيُ  ِلْلُمَحسَِّن فلَيُكْن-47
  نتا وأْب َنفستاً  أييتهِ  َعْن َوْلَيِطْب-42
 أْر ومل عّنتي  غتاضَ  الَبْحُر وإذا-42
 التَورْ  َتْبتَتين  متا  لْلَهْدِم َبْيٍت ُكيُّ-53
 السِّتتت  ِ تيُّ  وَيكفيِه  اِعٌن والَفَتى-52

 الّنتتتتآِد ُأْيتتتتُت اللَُّهتتتتْيِم ُأمُّ ِستتتتّي
  افِتقتتتاِد حُبْستتتِن مّنتتتي َجتتتديًرا يتتتا

 الُعتتتتتتتّواِد َتتتتتتتتَردُُّد وَتَقّضتتتتتتتى
 املعتتتاِد حتتتتى َمعتتتاَد ال بتتتأْن جتتتُد

  اهُلّجتتتاِد ُيِنألْعتتت َويتتتٌح تتتتتريِض
  ِضتتتماِد ِبتتتذاِت َعيَشتتتٍة ِمتتتْن ريتتتَن
 األغمتتتاِد يف الّستتتيوِ  مثتتتَي فيتتتِه
  اهَلتتتتتَوادي ِبتتتتتِرّم أقتتتتتداِمُكْم ِرمَّ

 التتتتُمراِد يف رأَيتتتُه َواَفْقتتتَت تتتتتَبنَي
 اجَلتتتتواِد الَكتتتريمِ  شتتتيَمةِ  ِمتتتنْ  ِل

 األْنتتتتتداِد َمتتتتتَع َأْبَلْيَتتتتتتُه تتتتتتتَتَك
  َوَغتتتتَواِد َرواِئتتتتٍح ِبُستتتتْقيا تتتتتتِن

 اإلْنشتتتتاِد يف الّستتتتُطوَر لتتتتتَمَحْوَن
 ميعتتتاِد علتتتى التتتّرَدى ِلقتتتاِء ِمتتتْن
 اّتقتتتاِد يف َعَلتتتْت َوإْن ُمْطتتتٍف هتتتِر

 األفتتتتراِد يف ُتَعتتتتّد َحّتتتتتى تتتتتتْمِي
      احُلّستتتتاِد آلُنتتتتِف رغمتتتتًا تتتتتتدوُد

 األكبتتتتتتاِد َجتتتتتترائِح أييتتتتتتِه ء
 الثِّمتتتتتاِد باّديتتتتتاِر ِرّي فتتتتتال َو

 الِعمتتتتاِد الّرفيتتتتُع والّستتتتّيُد قتتتتاُء
 واألْوتتتاِد األْطنتتاِب َضتتْرَب تتتتْدِر
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  الّنتتا وايَتَلتتَف اإلَلتتِه أْمتتُر بتتاَن-58
 ِفيتتِه الَبِرّيتتُة حتتاَرِت واّلتتذي-51
  َيْغترتّ  َليَس َمْن الّلبيُب والّلبيُب-55

 

  َوَهتتتتتاِد َضتتتتتالٍل إىل َفتتتتتداٍ  ُ 
 َجمتتتاِد ِمتتتن ُمْستتتَتْحَدٌث َحَيتتتَواٌن 

 للَفستتتتتتتاِد َمصتتتتتتترُيُه ِبَكتتتتتتتْوٍن
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

 

ة عه: حمب الدين اخلطيب، القاهرة، املطبع( عبدالعزيز امليمين، أبو العالء وما إليه، أشر  على طب2)
 .25هت، ص2155السلفية ومكتبتها، 

 .25، 24( املصدر نفسه، ص8)

 .22( املصدر نفسه، ص1)

 .232، 233( املصدر نفسه، ص5)

 والن  موجود مع تغيري طفيف يف:

 .8/235الفكر،  دار بريوت،، البلدان، احلموي، معجم أبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل  -

 أبناء وأنباء األعيان وفيات َيّلَكان، بن بكر أبي بن حممد بن أمحد الدين مشس العبا  ( أبو4)
 .7/852الثقافة،  عبا ، لبنان، دار إحسان: الزمان، حتقيق

 من الدالية. 81( ُينظر البيت: 5)
 من الدالية. 42، 47( ُينظر البيتان: 7)
 .232( عبدالعزيز امليمين، أبو العالء وما إليه، ص2)
 .232( املصدر نفسه، ص2)
( د. عائشة عبدالرمحن "بنت الشاطئ"، أبو العالء املعري، مصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 23)

 .57، 55م، ص2274
( شروح ِسْقط الزند، حتقيق: مصطفى السّقا وآيرون، إشرا : د.طه حسني، مصر، اهليئة 22)

 .8/538م، 2532/2227، 1املصرية العامة للكتاب، ط
 .ويف رواية )شروح ِسْقط الزند( : ِذَمام

 .54، 55( د. عائشة عبدالرمحن "بنت الشاطئ"، أبو العالء املعري، ص28)
 .54( املصدر نفسه، ص21)
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 .73( املصدر نفسه، ص25)

 .73، 52( املصدر نفسه، ص24)

إللكرتوني: ( عبدالرمحن بن احلسن، مستويات القراءة، الفسطاط "اجمللة التارخيية"، املوقع ا25)
http://www.fustat.com/adab/binlahsan_4-22_8.shtml 

 ( للتوّسع يف أسباب قيام حركة الشروح الشعرية، ينظر:27)

م، 2222، 2د.أمحد مجال العمري، شروح الشعر اجلاهلي، القاهرة، دار املعار ، ط -
 بعدها. وما 8/874

 .وما بعدها 55م، ص8333حممد حتريشي، أدوات الن ، دمشق، احتاد الكتاب العرب،  -

( د.شعبان عبداحلكيم حممد، نظرية التلقي يف تراثنا النقدي والبالغي، كفر الشيخ، العلم 22)
 .215م، ص8332، 2واإلميان للنشر والتوزيع، ط

م )دراسة 83هت/25( د.أمحد الودرني، شرح الشعر عند العرب من األصول إىل القرن22)
 .85، ص8332، 2ديدة املتحدة، طسانكرونية(، بريوت، دار الكتاب اجل

نقال عن: عبدالرمحن بن احلسن،  57، 55( د.حممد حتريشي، النقد األدبي يف شروح الشعر، ص83)
مستويات القراءة، الفسطاط "اجمللة التارخيية"، املوقع اإللكرتوني، 

http://www.fustat.com/adab/binlahsan_4-22_8.shtml 

باوة على حتقيقه لشرح التربيزي اليتيارات املفضي، بريوت، دار ( ينظر: مقدمة د.فخر الدين ق82)
 .84، 2/85م، 2227هت/2537، 8الكتب العلمية، ط

 ( ينظر على سبيي املثال:88)

فخر الدين قباوة، منهج التربيزي يف شروحه والقيمة التارخيية للمفضليات، بريوت، دار  د. -
 م.2227هت/2522، 8الفكر املعاصر، ط

 العمري، شروح الشعر اجلاهلي. أمحد مجال د. -
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 د.أمحد الودرني، شرح الشعر عند العرب. -

 .8/872( د.أمحد مجال العمري، شروح الشعر اجلاهلي، 81)

 .228( د.أمحد الودرني، شرح الشعر عند العرب، ص85)

 .833( املصدر نفسه، ص84)

 .8/871( د.أمحد مجال العمري، شروح الشعر اجلاهلي، 85)

 .1/272ند، ( شروح ِسْقط الز87)

 .1/278( املصدر نفسه، 82)

 .1/275( املصدر نفسه، 82)

 .1/274( املصدر نفسه، 13)

 .1/222( املصدر نفسه، 12)

 .1/228( املصدر نفسه، 18)

 .1/222( املصدر نفسه، 11)

 .1/277( املصدر نفسه، 15)

 .1/272( املصدر نفسه، 14)

 .1/274( املصدر نفسه، 15)

 .1/275( املصدر نفسه، 17)

 .1/274ملصدر نفسه، ( ا12)

، 8( د.فاضي صاحل السامرائي، بالغة الكلمة يف التعبري القرآني، عّمان، دار عمار للنشر، ط12)
 .5م، ص8332هت/2588

 .1/272( شروح ِسْقط الزند، 53)
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 .1/222( املصدر نفسه، 52)

 .1/272( املصدر نفسه، 58)

 .1/224( املصدر نفسه، 51)

 .1/275( املصدر نفسه، 55)

 .1/2338صدر نفسه، ( امل54)

 .1/227( املصدر نفسه، 55)

 .1/227( املصدر نفسه، 57)

 .1/227( املصدر نفسه، 52)

 .1/272( املصدر نفسه، 52)

 .1/222( املصدر نفسه، 43)

 .1/2338( املصدر نفسه، 42)

 َمَعاِقَصا ُتْمَلُكْن َنْباًل ُكْنُتُم َوَلْو ". وعجز البيت: ُكْنُتُم َنْخاًل ( ُيروى يف الديوان: " َفَلْو48)

اجلرامة: حثالة التمر. املعاق : مجع ِمعق  )بكسر امليم( وهو السهم املعوج أو الذي انكسر 
 .242ص األعشى، الديوان، شرح وتعليق: د.حممد حممد حسني، مكتبة اآلداب باجلماميز، نصله.

 .1/2333( شروح ِسْقط الزند، 41)

 .1/274( املصدر نفسه، 45)

 .222، 1/275فسه، ( ينظر: املصدر ن44)

 .1/225( املصدر نفسه، 45)

 .1/222( املصدر نفسه، 47)

 .1/2333( املصدر نفسه، 42)
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 .222، ص7( طه حسني، جتديد ذكرى أبي العالء، مصر، دار املعار ، ط42)

 .222( املصدر نفسه، ص53)

 .833، 222( املصدر نفسه، ص52)

 .833( املصدر نفسه، ص58)

 .832( املصدر نفسه، ص51)

اء هذا الوقو  يف قوله: "أمل تَر إىل هذا االستفهام: كيف يعلن الشك وخيفي اليقني؟ وكيف ( ج55)
ينم على استهزاء الشاعر باحلياة، ويأسه من الصفو؟ وكيف ميّثي قدرته على ايرتا  الصور، 
وحسن التعريض؟ ما باله يف هذا البيت قد شّك يف تغريد احلمامة، فلم يدِر أبكاء هو أم 

د كان جيزم يف البيت األول بأّن غناء القينة بكاء، وترمنها إعوال، أليس ذلك ألّن غناء؟ وق
وحتى بسط سلطانه على احليوان، بعد أْن  ،املعنى قد نضج يف نفسه حتى ثبَت عليه اعتقاده

مّد  له على اإلنسان؟ ثم انظر كيف وقف احلمامة على الغصن املّياد، يف الروضة النضرة 
سم، والنور املؤتلق، ثّم  ّن بأحلانها الظنون، يف حال ما يشك النا  يف أنها ذات الزهر املبت

 حال جذل وطرب، وآية بشر وابتهاج...وسنبّين رأينا يف هذه القصيدة حني نعرض هلا".
 .225، 221املصدر نفسه، ص

 .241ص( حّنا الفايوري، اجلامع يف تاريخ األدب العربي "األدب القديم"، بريوت، دار اجليي، 54)
 .248، 242( املصدر نفسه، ص55)
 .248( املصدر نفسه، ص57)
 .248( املصدر نفسه، ص52)
 .248( املصدر نفسه، ص52)
 .248( املصدر نفسه، ص73)
 .248( املصدر نفسه، ص72)
 .241، 248( املصدر نفسه، ص78)
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 .241( املصدر نفسه، ص71)

ة، دار غريب للطباعة والنشر ( د. يوسف يليف، يف الشعر العباسي حنو منهج جديد، القاهر75)
 .257، 255والتوزيع، ص

 .257( املصدر نفسه، ص74)

 .257( املصدر نفسه، ص75)

 .252( املصدر نفسه، ص77)

 .252( املصدر نفسه، ص72)

 .273( املصدر نفسه، ص72)

( د. هيثم حممد جديتاوي، املفارقة يف شعر أبي العالء دراسة حتليلية يف البنية واملغزى، إربد، 23)
 .831م، ص8328ؤسسة محادة للدراسات اجلامعية والنشر والتوزيع، م

 .87( املصدر نفسه، ص22)
 .832( املصدر نفسه، ص28)
 .832( املصدر نفسه، ص21)
 .832( املصدر نفسه، ص25)
 .832( املصدر نفسه، ص24)
 .825( املصدر نفسه، ص25)
 .822( املصدر نفسه، ص27)
 .884( املصدر نفسه، ص22)
 .885ه، ص( املصدر نفس22)
 .885( املصدر نفسه، ص23)

 ( كما جاء يف البيت اخلامس عشر من الدالية.22)
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 .882( د. هيثم جديتاوي، املفارقة يف شعر أبي العالء، ص28)
 .887( املصدر نفسه، ص21)
 .882( املصدر نفسه، ص25)
 ( وهو مواجهة مصيبة املوت بربود وعدم حزن وجز .24)
 .818( املصدر نفسه، ص25)
م، 2222هت/2532، 1هلل الطّيب، املرشد إىل َفْهم أشعار العرب وصناعتها، الكويت، ط( عبدا27)

2/812. 
 .2/812( املصدر نفسه، 22)
 .2/812( املصدر نفسه، 22)
 .2/858( املصدر نفسه، 233)
 .2/858( املصدر نفسه، 232)
 .2/845( املصدر نفسه، 238)
 .2/847( املصدر نفسه، 231)
 .2/847( املصدر نفسه، 235)
البحرتي، الديوان، عين بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه: حسن كامي الصرييف، دار املعار ، ( 234)

8/518. 
 .2/842 ( عبداهلل الطّيب، املرشد إىل َفْهم أشعار العرب وصناعتها،235)
( املتنيب، الديوان، شرح: عبدالرمحن الربقوقي، حتقيق: د. عمر فاروق الطبا ، بريوت، دار 237)

 .2/185ألرقم، األرقم بن أبي ا
 .2/853 ( عبداهلل الطّيب، املرشد إىل َفْهم أشعار العرب وصناعتها،232)
( أبو العبا  حممد بن يزيد املربد، الكامي، حققه وعلق عليه ووضع فهارسه: د. حممد أمحد 232)

 .1/2582م، 8335هت/2584، 5الدالي، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط
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 .2/855 م أشعار العرب وصناعتها،( عبداهلل الطّيب، املرشد إىل َفْه223)

 .2/145، 4( أبو متام، الديوان، حتقيق: حممد عبده عزام، دار املعار ، ط222)

 .2/854( عبداهلل الطّيب، املرشد إىل َفْهم أشعار العرب وصناعتها،228)

 .2/127( املتنيب، الديوان، 221)

 .2/854( عبداهلل الطّيب، املرشد إىل َفْهم أشعار العرب وصناعتها،225)

 .2/854( املصدر نفسه،224)

 .2/857( املصدر نفسه،225)

( د.ميجان الرويلي ود.سعد البازعي، دليي الناقد األدبي، الدار البيضاء، املركز الثقايف 227)
 .75م، ص8338، 1العربي،  ط

( د.موسى سامح ربابعة، األسلوبية مفاهيمها وجتلياتها، إربد، دار الكندي للنشر والتوزيع، 222)
 .2م، ص8331، 2ط

( د.رائد مجيي عكاشة، رؤية العامل عند املعري قراءة أسلوبية لداليته، مكة املكرمة، جملة جامعة 222)
 .52م، ص8331هت/يوليو2511أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد اخلامس، حمرم

 .74( املصدر نفسه، ص283)
 .55( املصدر نفسه، ص282)
 .54( املصدر نفسه، ص288)
 .54ص( املصدر نفسه، 281)
 .57( املصدر نفسه، ص285)
 .52( املصدر نفسه، ص284)
 .48، 42( املصدر نفسه، ص285)

 .51( املصدر نفسه، ص287)
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 .23( املصدر نفسه، ص282)
 .23( ينظر: املصدر نفسه، ص282)
 .28، 22( ينظر: املصدر نفسه، ص213)
 .28( ينظر: املصدر نفسه، ص212)
"مجهرة أشعار العرب" أمنوذجا، اجلزائر، باتنة، ( علي كربا ، املختارات الشعرية وقيمتها النقدية 218)

جامعة احلاج األيضر، مذكرة مقدمة لنيي درجة املاجستري يف األدب العربي ختص  "النقد 
 .7م، ص8328-8322/ته2511-2518األدبي"، 

( نادر كا م، املقامات والتلقي حبث يف أمناط التلقي ملقامات اهلمذاني يف النقد العربي 211)
 .28م، ص8331، 2ريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، طاحلديث، ب

( ينظر: إدريس بلمليح، املختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من يالل املفضليات 215)
ومحاسة أبي متام، الرباط، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة حمّمد اخلامس، 

 .441، 448م، ص2224، 2ط
التنويي، نشوار احملاضرة، موقع الوراق اإللكرتوني، أبو يب، القرية اإللكرتونية، ( القاضي 214)

 .825ص
( أبو العبا  أمحد بن عبدالسالم اجلراوي التادلي، احلماسة املغربية، حققه: د.حممد رضوان 215)

 .225-8/228م، 8334/ته2585، 8الداية، دمشق، دار الفكر، ط
 .88( مقدمة احملقق، ص217)
 .88ر نفسه، ص( املصد212)
( عبدالرحيم بن أمحد العباسي، معاهد التنصي  على شواهد التلخي ، حتقيق: حممد حمي 212)

 .215، 2/214الدين عبداحلميد، بريوت، عامل الكتب، 

( احلسن اليوسي، زهر األكم يف االمثال واحلكم، حققه: د.حممد حجي، د.حممد األيضر، 253)
 .8/842م، 2222هت/2532، 2الدار البيضاء، دار الثقافة، ط
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( حممد حسن حممود، أمني عمر الباجوري، كتاب املنتخبات العربية، القاهرة، مطبعة مدرسة 252)
 .212، 217م، ص2237/ته2184، 8والدة عبا  األول، ط

 ( تضّمنت بداية الكتاب جمموعة من التقاريظ اليت حصي عليها من ِقَبي كيٍّ من:258)

 رحوم السيد علي الببالوي شيخ اجلامع األزهر سابقا.صاحب الفضيلة األستاذ األكرب امل -

 صاحب الفضيلة األستاذ اإلمام املرحوم الشيخ حممد عبده مفيت الديار املصرية. -

 حضرة الفاضي الشيخ عبدالكريم سلمان عضو احملمكة العليا الشرعية مبصر. -

 حضرة الفاضي حممد بك دياب املفتش باملعار  سابقا. -

 بدالعزيز شاويش مفتش الكتاتيب باملعار .حضرة الفاضي الشيخ ع -

 حضرة الفاضي الشيخ طنطاوي جوهري املدر  باملدرسة اخلديوية. -

 .2( املصدر نفسه، ص251)

( حممود سامي البارودي، خمتارات البارودي، حققها وشرحها: جمموعة من الباحثني، أشر  255)
لبابطني بالتعاون مع عليها وراجعها: د.حممد مصطفى هدارة، مؤسسة عبدالعزيز سعود ا

 .757-1/755م، 2228اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

 .2/2( د. حممد مصطفى هدارة، مقدمته ملختارات الباروي، 254)

 .2/2( املصدر نفسه، 255)

 .2/28( املصدر نفسه، 257)

 .2/2( املصدر نفسه، 252)

يخ مدينة السالم وأيبار ( اإلمام احلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي، تار252)
حمدثيها وذكر ُقطَّانها العلماء من غري أهلها ووارديها، حققه وضبط نصه وعلق عليه: 

م، 8332هت/2588، 2د.بشار عّواد معرو ، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط
4/127 ،122. 
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خ حلب، ( ابن العديم الصاحب كمال الدين عمر بن أمحد بن أبي جرادة، بغية الطلب يف تاري243)
، 4/8558حققه وقدم له: د.سهيي زكار، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

8551. 

 .855، 2/854( عبداهلل الطّيب، املرشد إىل َفْهم أشعار العرب وصناعتها،242)

 .2334-1/272( شروح سقط الزند، 248)
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 املصادر واملراجع

 مد حممد حسني، مكتبة اآلداب باجلماميز.األعشى، الديوان، شرح وتعليق: د.حم -

البارودي، حممود سامي، خمتارات البارودي، حققها وشرحها: جمموعة من الباحثني، أشر  عليها  -
وراجعها: د.حممد مصطفى هدارة، مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني بالتعاون مع اهليئة املصرية 

 م.2228العامة للكتاب، 

رات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من يالل املفضليات ومحاسة أبي بلمليح، إدريس، املختا -
 م.2224، 2متام، الرباط، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة حمّمد اخلامس، ط

، 8التربيزي، شرح ايتيارات املفضي، حتقيق: د.فخر الدين قباوة، بريوت، دار الكتب العلمية، ط -
 م.2227هت/2537

 م.8333ريشي، حممد، أدوات الن ، دمشق، احتاد الكتاب العرب، حت -

 .4أبو متام، الديوان، حتقيق: حممد عبده عزام، دار املعار ، ط -

 التنويي، القاضي، نشوار احملاضرة، موقع الوراق اإللكرتوني، أبو يب، القرية اإللكرتونية. -

دراسة حتليلية يف البنية واملغزى، إربد،  جديتاوي، د. هيثم حممد، املفارقة يف شعر أبي العالء -
 م.8328مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية والنشر والتوزيع، 

اجلراوي، أبو العبا  أمحد بن عبدالسالم، احلماسة املغربية، حققه: د.حممد رضوان الداية،  -
 م.8334/ته2585، 8دمشق، دار الفكر، ط

مطبعة  ،القاهرة ،ه وعلق عليه: حممود حممد شاكردالئي اإلعجاز، قرأ ،اجلرجاني، عبدالقاهر -
 .م2228هت / 2521 ،1ط املدني،

احلسن، عبدالرمحن، مستويات القراءة، الفسطاط "اجمللة التارخيية"، املوقع اإللكرتوني،  -
http://www.fustat.com/adab/binlahsan_5-11_2.shtml 

 .7ر ، طحسني، طه، جتديد ذكرى أبي العالء، مصر، دار املعا -
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 الفكر. دار بريوت،، البلدان، معجم احلموي، أبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل، -

اخلطيب البغدادي، اإلمام احلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت، تاريخ مدينة السالم وأيبار  -
ّواد حمدثيها وذكر ُقطَّانها العلماء من غري أهلها ووارديها، حققه وضبط نصه وعلق عليه: د.بشار ع

 م.8332هت/2588، 2معرو ، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط

 أبناء وأنباء األعيان وفيات بكر، أبي بن حممد بن أمحد الدين مشس العبا  أبو َيّلَكان، ابن -
 الثقافة. عبا ، لبنان، دار إحسان: الزمان، حتقيق

ريب للطباعة والنشر يليف، د. يوسف، يف الشعر العباسي حنو منهج جديد، القاهرة، دار غ -
 والتوزيع.

، 2ربابعة، د.موسى سامح، األسلوبية مفاهيمها وجتلياتها، إربد، دار الكندي للنشر والتوزيع، ط -
 م.8331

الرويلي، د.ميجان. البازعي، د.سعد. دليي الناقد األدبي، الدار البيضاء، املركز الثقايف العربي،   -
 م.8338، 1ط

، 8، بالغة الكلمة يف التعبري القرآني، عّمان، دار عمار للنشر، طالسامرائي، د.فاضي صاحل -
 م.8332هت/2588

مسري، محيد، الن  وتفاعي املتلقي يف اخلطاب األدبي عند املعري، دمشق، منشورات احتاد  -
 م.8334الكتاب العرب، 

 م.2222/هت2532، 1الطّيب، عبداهلل، املرشد إىل َفْهم أشعار العرب وصناعتها، الكويت، ط -

العباسي، عبدالرحيم بن أمحد، معاهد التنصي  على شواهد التلخي ، حتقيق: حممد حمي الدين  -
 عبداحلميد، بريوت، عامل الكتب.

عبدالرمحن، د. عائشة "بنت الشاطئ"، أبو العالء املعري، مصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -
 م.2274
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بن أمحد بن أبي جرادة، بغية الطلب يف تاريخ حلب، ابن العديم، الصاحب كمال الدين عمر  -
 حققه وقدم له: د.سهيي زكار، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

عكاشة، د.رائد مجيي، رؤية العامل عند املعري قراءة أسلوبية لداليته، مكة املكرمة، جملة جامعة أم  -
 م.8331هت/يوليو2511مالقرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد اخلامس، حمر

 م.2222، 2العمري، د.أمحد مجال، شروح الشعر اجلاهلي، القاهرة، دار املعار ، ط -

 الفايوري، حّنا، اجلامع يف تاريخ األدب العربي "األدب القديم"، بريوت، دار اجليي. -

، دار الفكر قباوة، د.فخر الدين، منهج التربيزي يف شروحه والقيمة التارخيية للمفضليات، بريوت -
 م.2227هت/2522، 8املعاصر، ط

كا م، نادر، املقامات والتلقي حبث يف أمناط التلقي ملقامات اهلمذاني يف النقد العربي احلديث،  -
 م.8331، 2بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط

ا، اجلزائر، باتنة، كربا ، علي، املختارات الشعرية وقيمتها النقدية "مجهرة أشعار العرب" أمنوذج -
جامعة احلاج األيضر، مذكرة مقدمة لنيي درجة املاجستري يف األدب العربي ختص : "النقد 

 م. 8328-8322هت/2511-2518األدبي"، 

املربد، أبو العبا  حممد بن يزيد، الكامي، حققه وعلق عليه ووضع فهارسه: د. حممد أمحد  -
 م.8335هت/2584، 5الدالي، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط

املتنيب، الديوان، شرح: عبدالرمحن الربقوقي، حتقيق: د. عمر فاروق الطبا ، بريوت، دار األرقم  -
 بن أبي األرقم.

حممد، د.شعبان عبداحلكيم، نظرية التلقي يف تراثنا النقدي والبالغي، كفر الشيخ، العلم واإلميان  -
 م.8332، 2للنشر والتوزيع، ط

لباجوري، أمني عمر، كتاب املنتخبات العربية، القاهرة، مطبعة مدرسة والدة حممود، حممد حسن. ا -
 م.2237هت/2184، 8عبا  األول، ط
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امليمين، عبدالعزيز، أبو العالء وما إليه، أشر  على طبعه: حمب الدين اخلطيب، القاهرة، املطبعة  -
 هت.2155السلفية ومكتبتها، 

، 2. عزالدين إمساعيي، جدة، النادي األدبي الثقايف، طهولب، روبرت، نظرية التلقي، ترمجة: د -
 م.2225هت/2524

 م.2224الواد، حسني، يف مناهج الدراسات األدبية، تونس، سرا  للنشر،  -

م )دراسة 83هت/25الودرني، د.أمحد، شرح الشعر عند العرب من األصول إىل القرن -
 .8332 ،2سانكرونية(، بريوت، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، ط

اليوسي، احلسن، زهر األكم يف االمثال واحلكم، حققه: د.حممد حجي، د.حممد األيضر، الدار  -
 م.2222هت/2532، 2البيضاء، دار الثقافة، ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
 
 
 

 
אאא 

 

 

 

 

 

 ويـ الشي همّامامإيهاب همّ. د
אאא 

אא –א 



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QRTòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٢٥ 

 

אאא 
 ويـ الشي همّامامإيهاب همّ. د

א 
s¡ÕÜİäíIÛapbÓ‰bÐ½abç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿òíìzäHñ†ÇbÔÛaæì×åß

b†îÈÔnÛaËòíìzäÛaNLòíìÌÛpübàÈnañ†ÇóÜÇbßbÇbàØy†ÈmLµëþbÏ

ñ…Š©ñ‰ì•ñ†ÇbÔÛaˆdmaˆÛ[bèîÜÇbÔíòíìÌÛñŠçbÃoÜØ‘NìèÏ†îÈÔnÛabßc

çÐmëñ†ÇbÔÛaxbnäna¿æìíìzäÛaéÈjmaðˆÛawèä½aëõaŠu⁄aõbubßÝíëdmëb

bèÈß…ŠİßËN 

òßaŠ–iòíìÌÜÛapübàÈnüa¿ñ…Šİ½añ†ÇbÔÜÛ´íìzäÛaáîØznÛæb×†Óë

æaŠqcñ†í†‘Zñ†ÇbÔÛaÉ™ëÜyŠß¿òÌÜÛ†îÈÔnÛa¿òí‰bîÈ½añŠÄäÛaLbàç†yc

bçÐmëNÝrßLòîvèäßpbí†¤…ìuëLŠŁaëZïmdmæcñ‰ëŠšÛbiîÛéãc

pübàÈnüaïÐämüïèÏL†ÇaìÔÛaÉßñ…ŠİßïßýØÛaÑÓì½a¿òíìÌÜÛa

òÌÜÛaôìnß¿ügáèÜÛa[bènyb–Ï¿bèäÇÝÔmüÛaôŠþapübàÈnüa

ò×’½aóz–ÐÛaNkî×aÛaëpa…ŠÐàÜÛðìÌÜÛa‰ìİnÛaæcLbšícpbí†znÛaåßë

Ûa‰ìİnÛbiæ‰ìÓbßa‡g[õÁjÛbiáníðìzäÛaâbÄäÛaÝa…âýØÛapbîÛëa†måßwmbä

òÐÜn«aŠËþòÇìän½apbÓbîÛa¿N 

†¯æcðìÌÜÛaÞbàÈnüaëñ…Šİ½añ†ÇbÔÛa´iòÓýÈÛa¿szjÛaâ†Èíüë

´íìzäÛa†äÇ†îÈÔnÛawçbäßÝa…ê‡ëˆ‘ëðìÌÜÛa…aŠüa¿pbÓ‰bÐßN 

¿szjÛa…‰ëQTOQQOQTSS¿Š’äÜÛÝjÓëçQYOVOQTSTç



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QRVòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

 

(Gramatical paradoxes in Steady rule and its constancy) 

Dr. Ihab Hammam Hammam Elshewy 

ABSTRACT 
The search (Gramatical paradoxes in Steady rule and its 

constancy) stems from the fact that grammatical rule is different 
from its extraction. The first is a general rule on the multiple uses 
of language, which formed a standard linguistic phenomenon. So, 
the rule takes abstract formula. However, the extraction of rule is 
the procedure and approach which taken by grammarians in its the 
extraction, and  interpretation of irregular forms.                            

Arbitration Grammarians for steady rule in linguistic uses 
are strictly has two effects. The first, the idea standard in language 
of extraction rule in the two phases of the establishment of the rule 
and its interpretation. The second, there are methodological 
challenges, such as: It does not have to be linguistic uses in verbal 
steady position with rules. They do not deny other uses which are 
no less eloquence; except in the common level of classical 
language. It also challenges, the linguistic development of 
vocabulary and structures inside the grammar system is slow; when 
compared to the evolution resulting from the use of speech in 
diverse contexts and for different purposes.        

The search in relationship between the steady rule and 
linguistic usage finds paradoxes in the linguistic regularities and its 
irregularities within grammarians’ methodologs.  
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QSRòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

MüaëbîÔÛaåÇˆ‘bßÞbàÈnLbÈßŽíðˆÛaجـ aˆèÏŞŠÈíüëŠİéîÜÇxLì−Z 

ŽybßčØïåßÞb…gâýÛaëÑÛþaóÜÇBŽÊ†vČîÛaBQSN 

bèäČîiâbÓþaêˆçâbØycëuåiaïÛbnÛaìzäÛaóÜÇZ 

ÛabßcnüaëbîÔÛa¿‡b’ÞbàÈ[BìíýÏÎş…‰üëéîÜÇbîÔÛaéîÛgêËN

bàîÏéÛbàÈnabšícå°üëòíbØ§aéuëóÜÇügéîÏénÜàÈnaNB 

ë‘bßébîÓëéibiåÇˆLéÛlŠÈÛaÞbàÈna¿ˆ’íë[BÊbjmaåß†iýÏ

…‰aìÛaÉàÛaéiéÐãéîÏ[êËéîÜÇbÔíý•cˆ‚níüéäØÛNB 

ëÇˆ‘bßüaåÞbàÈnLbîÔÛaåÇˆ’íëBåßlŠÈÛaoßb¤bßoîßb¤

ÙÛ‡LéÛbrßc¿kuaìÛaóÜÇêÄã¿oíŠuëBQTN 

٣ J אK 
‡ëˆ’Ûaë …aŠüa ïyýİ•a òîÛbØ‘g |šnmMòÔÏaìß óÜÇ ´Ûa… bàèÐ•ìi

bènÐÛb«ëòí‰bîÈ½a†ÇaìÔÛaMåÇæìíìzäÛaéiÈíðˆÛaL|Üİ–½a…†Èm¿áèvèäß

ñŠrØÛaëÊìî’Ûac†jßóÜÇòÌÜÛa†ÇaìÓõbäi¿N¿ñ†ànÈ½a˜ì–äÜÛáèmŠÄãpëbÐmë

ÑîØÛaëáØÛasîyåßL†îÈÔnÛaN 

ÝÔã†ÓëïìîÛaåÇâb’çåiaéÛìÓBZáèãcáÜÇaÍ íìzäÛa†íŠíHæìÜàÈní

a…ŠİßëýîÜÓëLa‰…bãëLar×ëLbjÛbËNaŠr×ckÛbÌÛaëLÑÜ‚níü…Šİ½bÏõbî‘þ

ÑÜ‚níéäØÛëNÝîÜÔÛaåßÝÓc‰…bäÛaëLéãë…ÝîÜÔÛaëLéãë…rØÛaëNæëŠ’ÈÛbÏ

òqýrÛaëLkÛbËür×bèîÛgòjäÛbiŠ’Çòà¨aëLkÛbËåíŠ’ÇëòqýqµgòjäÛbi

‰…bã†yaìÛaëLÝîÜÓNÙÛ‡¿ÞbÔíbßkmaŠßaˆèiáÜÇbÏBQUN 



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٣٣ 

æcáË‰ëð‰b–ãþaâb’çåiaÛaÞëby†ÓåÇÈmÛapbzÜİ–½a´iòÓŠÐn

bàîÏbèÜa†mëbç…†ÈmïÐäíüÙÛ‡æhÏLð…†ÇČïà×bcóÜÇ‡ëˆ’Ûaë…aŠüa

bãbîycbèäîiÒ…aÛaÉÔí†Óéãcòu‰†ÛLbèäîiNóäÈ¶ïmdíL´íìzäÛakn×¿…Šİ½bÏ

IbîÔÛaëLlbjÛaëLrØÛaHN 

- ÞìÓ¿bà×éíìjîBZÞìÔmëZć†í‹aˆçşiŠàÇãìíëëŠàÇïicÞìÓ¿Lë[éŞãþ

æbä×bïÔnÜíüLîÛërØÛbiñŠrØ×âýØÛa¿IžiaåHÉ™ì½aaˆç¿NşÝ×îÛë

 õï‘íŽíáèßý×¿ŠrØÝàzóÜÇČ‡b’Ûa[Ží éäØÛëŠvôóÜÇéibiLŞæcáÜÈmóŞny

ÙÛ‡ËoÛbÓ†ÓlŠÈÛaNBNNQVN 

- ÞìÔíëxaŠÛaåiaBZáÜÇaëZ¶‰éãcéibiåÇõï’Ûaˆ‘bLæcáÜÈmæcïÌjäîÏ

a‡gbîÔÛa…ŠaÉîº¿lbjÛaŽížÈflåêŠöbÄã¿…ŠİíýÏéäßˆ’íðˆÛaÒŠ§biN

ŽíaˆçëâìÜÈÛaåßr×¿ÝàÈnLžÇaìÛëŽnŠóÜÇ‡b’Ûbi…Šİ½abîÔÛa[ÝİjÛ

âìÜÈÛaëpbÇbä–ÛaŠr×cBQWN 

‡b’ÛaïmdíëMáèjn×¿bšícMäÈ¶óILòÌÜÛaëLñ‰ëŠšÛaëL‰…bäÛaëLÝîÜÔÛa

òvèÜÛaëHïÛbnÛaìzäÛaóÜÇLZ 

- ÞbÓbíŠ×‹ìicõaŠÐÛaZ BoÜÓa‡gZbiaìqcò¼†îäÇ[ÙÛìÔiõï‘éj‘cìèÏZŽp‰Šß

ÝuŠiflyflåbèuëNìic ÞbÓŠØi ZÙÛˆ× bäibz•c †äÇ ìçîÛë[ æþIĆèuëbH

ÞìÈÐ½bi éj’ß éãdilì–äßáç†äÇ[æþIåyHÝÇbÐÛaáa éj’í Nóšß†Óë

aˆçŠ×‡NáìÓ¿k–äÛaëZò¼biaìqc‡b‘L¿éÜrß‹ì¯b¸gñ‰ëŠ™ŠÇb‘BQXN 

-  ÞbÓð‰bjãþa åia B Z´îÏìØÛapbàÜ× åÇlaì¦a bßcëLéÛìÓ bßc ZIČäØÛëåß

ŽyğjÛbèØčàŽî†NNNHìèÏ‡b‘éiˆûíü[ê‡ëˆ‘ëénÜÔÛBNNNQYN 



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QSTòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

- ÞbÓãþaâb’çåiað‰b–BZbßcëIžægHflàÇhÏÛbbèć‰č…bãLòÌÛìçëčòflîčÛbflÈÛaÝçcNNNBRPN 

- ÞbÓð…aŠ½aábÓâcåia BZ…bšÛa†ÈioÛ†ica‡gë[ÏréuëcòqýZæbîjÛaâbË…⁄aë

ÞbÔîÏ LéîèuìiZž™aİflvÉ LŞ™aëflvÉLaëflvÉNsÛbrÛa aˆçëLâb’ç åia ÞbÓ

ðëaŠš¨aZìç‡b‘‰…bãiÝÔrna†ÓëLõbİÛaë…bšÛaÊbànuaáèšÈLåßbàèäîib½

ÞbÔÏbĆßü…bšÛakÜÔÏLl‰bÔnÛaZÛaİflvÉNBNNRQN 

pbzÜİ–ßÝa†måşîjmåØ¹ëI‡b’ÛaHŠÇåßČïìîÛaŠuáØ§IČl‰H

áÜëéîÜÇaóÜ•éÛìÓì−LñŠØãæìØíbì†ßæcñ†ÇbÔÛaëLàšÜÛ BZŞlŽ‰bí

ñŠŁa¿òí‰bÇđòîb×NBÒ‰bÈ½aåßàšÛaæcâìÜÈ½aåßëNÞìÔíBZ|•þaëIéãcH

ŠuðcIŞlŽ‰Hbzî–ÏñŠrØiŒöbuÝiLa‡b‘üëÝîÜÔiîÛàšÛaNÞbÓëÙÛbßåiaZ

ìçÝîÜÓéjn×œÈi¿ëL‡b‘NÞbÓæbîyìic Z‡ëˆ’ÛbióäÇægüg|îz–iîÛë

céãhÏ[ŠçbÄÛabçŠuµgòjäÛbiòÜÔÛbiëLbîÔÛa‡ëˆ‘àšÛabçŠuåßŠr×BRRN 

æcojríaˆçëL‡ëˆ’ÛbiôŠcñŠßëLòÜÔÛbiñŠßòÛd½aóÜÇáØ°ÙÛbßåibÏ

 ‡ëˆ’Ûapbyýİ•aM …aŠüaÙÛˆ×ëMâbØyþaÖýg †äÇ bèäîi bàîÏoiëbäm

õbäi†äÇ´íìzäÛaŠØÏ¿ñ…†ªåØmñŠrØÛaëáØÛañŠØÏædiï’íbßìçëLòíìzäÛa

È½a†ÇaìÔÛaòÈöb’ÛaËòíìÌÜÛakî×aÛaéîuìmëLòí‰bîN 

aìÔjc´íìzäÛaæcòÓ‰bÐ½aÙÜmæbîi¿szjÛaŠÄãïÇíëMòîybäÛaåß

òíŠÄäÛaMaˆçÑÛbbßaëş†ÇëLòí‰bîÈ½a†ÇaìÔÛaõbäi¿ñŠrØÛaëÊìî’Ûac†jßóÜÇ

ëéibi¿bÃìÐªæìØíëcéiČ†nÈŽíüLòÌÜÛa¿a‡ëˆ‘c†j½aéîÜÇbÔíüNÝč÷Ž´zÏ

õýÈÛaåiaëŠàÇìicòîiŠÇêbb¾éÈ™ëbàÇZéÜ×lŠÈÛaâý×bèîÏÝ†íc_L

ÞbÔÏZüNéÛÝîÓëZòvyáçëLlŠÈÛaÙnÐÛbbàîÏÉä–mÑî×_ÞbÓZóÜÇÝàÇc

pbÌÛÐÛbbßïcëLŠr×þaRSN 



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٣٥ 

½aaˆçóÜÇ†ÇaìÔÛaŠ•õbäi¿´íìzäÛaflŠØÏœÔäíüëœÈiêbÇ…abßc†j

aˆèÏ[bãbîyc‡b’Ûaë‰…bäÛaÝîÜÔÛaóÜÇáç†ÇaìÓæìäjíaìãb×´îÏìØÛaædi´‰a†Ûa

¿áèiìÜcÒýnüÝiLñŠrØÛaìçëâbÈÛac†j½aóÜÇb™aÇaåØíáèäßÚìÜÛa

bÔŽíübßëéîÜÇbÔŽíbßóÜÇ†îÈÔnÛaN 

òÛìÔßÕîjİm¿òÓ‰bÐ½aÊbu‰gåØ¹ëBÛaòÜÔÛaëñŠrØBåíŠßcµgZ 

ïvèäßLÞëþaZ†ÇaìÔÛaéöì™¿aë†ÈÓðˆÛaáèvèäß¿æìíìzäÛaŠ–í

bà× Lòí…†ÇñŠr×ÉÓaìÛa¿ïçë_òîjã ñŠr×âc òí…†ÇñŠr×ïçc LñŠrØÛbi…aŠ½a bß

ÕibÛaâb’çåia—ãåßáèÏNæhÏLÙÛ‡óÜÇõbäië BòîöŠÛaòÛd½aêˆçìàËZ

ÛaòÛdßñy¿brí†yëb¹†Ó´rybjÛaÉÓëcLäÛaëïmaˆÛabàèîÇìäiLñŠrØÛaëòÜÔ

êaìéÈä¹bßÚa‡|îjíëLÚa‡é÷İ±bßaˆçlČì–íL´½ûßlaŠİ™aëNBNNRTNČáqåßë

ojÜË B òîmaˆÛa B–ïàÜÈÛaszjÛa¿ò™ìÏŠßïçëMábàÈnaóÜÇaLpbzÜİ–½

b‘ æìØí LáèšÈi †äÇ a…Šİß æìØí bàÏ a‰…bã ëc a‡ñ‰ëŠ™ ëcN NNLåíŠe †äÇ 

òßbÈÛañ†ÇbÔÛbibèîÜÇáØ§aë˜ì–äÛaœÈjÛÞëbänÛaòîmaˆÛügõï’ÛüN 

ïma‡LïãbrÛaëZáèßb½gòîjãëLòíìÌÜÛaòÏbÔrÛa¿´íìzäÛa´ipëbÐnÛaêŠÐí

–äÛaÝØiâb½⁄a¿ñ†yaëòu‰…óÜÇaìãìØíáÜÏ[bæë†ÈÔíÛa˜ì–äÛbi˜ì

´i Òý¨a óÜÇ ÙÛ‡ Š–nÔí ë Láç†ÇaìÓ ˜ý‚na ¿ bèîÜÇ aë†ànÇa Ûa

ñ†yaìÛa ò‰†½a …aŠÏc´i†nßaÝi L‰a†½a NæcÙÛ‡ÝîÛ…ë…½aMðŠ–iìçë

kçˆ½aMLbèîÜÇóäjŽmÛa †ÇaìÔÛa  Şáqåßë LéíìjîpbÇbåß  ar× ş…Ší æb×

ÉÏ…ðˆÛaŠßþa…üëåiab–nãýÛÝÈuðˆÛaéma‡ŠßþaìçëLéäßéíìjîÛ‰ÙÛbßåia

éÛæb×žædiLéiğŠÈŽíBflëžŠŽíbßČ…‰¿âa†ÓgBRUN 



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QSVòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

†×dm[òí‰bîÈ½aëòîÐ•ìÛaÜyŠ¶pŠß†ÓòíìÌÜÛaòa‰†ÛaæcbãnÇabßa‡gë

 Ýr· ‡ëˆ’Ûaë …aŠüa åÇ ñÈ½a pbyýİ•üa æcM Þëþa âbÔ½a ¿MbÐ•ë

çaìÄÜÛbèãg sîy Lbèäîi bàîÏ òäíbjnß ëc ò×’ß pbÓýÇ óÜÇ òàöbÔÛa òíìÌÜÛa Š

éîÏòí‰bîÈßüÑ•ëÊbàÛaëLðìÌÜÛaÊbàÛbioİjm‰aNĆõaìLñŠrØÛaëòÜÔÛac†jàÏ

¿âbØyþabîÔÛîÛëLÂb¸þaëŠçaìÄÛabîÔÛlŠÓcìçòîjäÛaëcbàèäßòîàØÛa

 ŒØmŠísîy LðìÌÜÛa †îÈÔnÛa òîÜàÇ æbîi ¿—ÓbäÛa õaŠÔnüa óÜÇ Þëþa Bô†ß

êˆç åß …Šİí bß ‰bjnÇaë LòÇìàß ëc òíëŠß òíìÌÜÛa˜ì–äÛa ¿ ñŠçbÄÛa …aŠa

ŞáqåßëLbèäÇòÌÜÛa˜ì–ãåßˆ’íbßáíìÔmëLbèiâaŒnÛüaïÌjäí†ÇaìÓŠçaìÄÛa

ŠçaìÄÛaêˆç…ŠíëLñ‡b’ÛaŠçaìÄÛbiˆþaœÏŠíéãhÏNˆþaœÏŠíbà×˜ì–äÛbi

˜ì–äÛaêˆç‰†–ßæb×bàèßLbèÜà¤ÛaBRVN…aŠüaóäÈß…†zníÙÛ‡óÜÇõbäië

bèäß ÝÈ£Ûaë Lò×’ßpbÓýÇpa‡pbÇìàß åßlŠÈÛa åÇ …‰ë bß ñŠrØi

pbÇìà½aêˆçòÜÔi‡ëˆ’ÛaóäÈß…†zní´y¿LâýØÛa†äÇózflnžäŽmòíìÌÛñŠçbÃ

¿bèîÛgoÐnÜŽíýÏLbèm‰†ãëðìÌÜÛaõbznãüaòîÜàÇN 

òİjmŠßïèÏLâbØyþabîÔi‡ëˆ’Ûaë…aŠüapbyýİ•aòÓýÇbßc

Ñ•ìÛaòÓýÇÝÔÏo÷‘ægëcLbÈßbîÔÛaëÊbàÛaòíìzäÛaòa‰†Ûað‰ìz¶

́ íìÌÜÛa‰bîÈ½biNbîÔÛa‰bjnÇaóÜÇòàöbÓbàèäîiòÓýÈÛbÏIâbØyþabîÓHa‰bîÈß

Ûaòa‰†Ûa¿bí†Ôã†ÇaìÔÛaÉßÕÐnmòíìÌÛkî×aŠmåßÞbÔŽíæck¯b½bÐ‘b×Lòíìzä

óÜÇbîÔÛaµgŠÄäŽíÙÛˆÛë[‡ëˆ’ÛbibèÐÛbbßóÜÇáØ¤ëLòÌÜÛòßŒÜ½aòí‰bîÈ½a

bèîÏáníLòîÜØ‘òîÜàÇéãcBêbäÈß¿æb×a‡gLÞìÔä½aóÜÇÞìÔä½aËÝ»BRWNðc

bîÔflßâŒÜnmIÞìÔä½aËHÔflßëLéîÜÇbîIÞìÔä½aHbÈßbuëLIóäÈßHbjmßbàØyëL

ÙÛ‡óÜÇNŠeóäÈß‡ëˆ’Ûaë…aŠýÛæìØíŞáqåßëMbîÓ¿bàèîäÈßË

Âb¸þaëŠçaìÄÛaMéÛénÐÛb«ëcéàØy¿LéîÜÇîÔàÜÛîÔ½aòÔÏaìßìçN 



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٣٧ 

…†Èmë LñŠrØÛaë òÜÔÛa ÞìÛ†ß †í†¤ ¿ laŠİ™üa æc LŠßþa òÜŞ–ªë

bç‡ëˆ‘ëòíìÌÜÛaŠçaìÄÛa…aŠaåÇæìíìzäÛa bèiÇÛapbzÜİ–½aMlb•c 

r×¿òîàÜÈÛaòîçbÏŠÛaÝîjÓåßş†ÈmLÝöbß¿kÈ’nÛaëÒý¨biòíìzäÛaòa‰†Ûa

åírØÛaÒëŒÇµgp…cÝiLbèöa‰ëåßÝöbü‡g[æbîyþaåßMbrí†yëb¹†ÓM

ìzäÛa áÜÈm åÇ Naˆç åß buëŠë…aŠüa püü… ¿ Ýa†nÛaë laŠİ™üa

‰ìn×†ÛaÉßszjÛaÕÐníL‡ëˆ’Ûaëâ‰bØ½aìicóÜÇëLpbyýİ•üa†îyìm¿B‰bjnÇa

ŠğjŽÇÛañŠçbÄÛaÙÜmL˜ì–äÜÛòîàØÛaòíbÐØÛañŠçbÃóÜÇbãaìäÇ…aŠüa|Üİ–ß

‰ë†i ê‰bjnÇbi ‡ëˆ’Ûa ÝibÔß ¿ LpbzÜİ–½a åß Še …†Èi ÝÈÐÛbi bèäÇæaìäÈÛa ê

pbzÜİ–ß òÛü†Ûa êˆç¿ én×‰b‘ægë L˜ì–äÛa òíbÐ× â†ÇóÜÇÞa†ÛaîöŠÛa

ôŠcBRXN 

 szjÛa å÷àİíëM…aŠüa pbyýİ•bi ÕÜÈnm òÓ‰bÐß åß éÜv bß áË‰

‡ëˆ’ÛaëMåíŠßcµgZ 

١- bàî ü LbçŠdi âìÜÈÜÛ †îÈÔnÛa òîÜàÇ¿ bvèäß æýr¹ ‡ëˆ’Ûaë …aŠüa æg

àèãþ [òÌÜÛabİib™ bßbÇ bàØy Ýr· Ûa ñ†ÇbÔÜÛ Þì•ìÛa µg †ğÈÔ½a Ýîj b

ñ†ÇbÔÛa ægsîy [òîÛü†Ûaë òîjî×Ûa bè–öb– óÜÇ ÃbÐ§aë LòÌÜÛa ò‰bà½

çÐmë ñ†ÇbÔÛa xbnãg òÜîë ìèÏ †îÈÔnÛa bßc LòÌÜÛa åß õŒubB Ns¡ şÝ×ë

†îÈÔnÛaåß†ÈíÐnÛa ëcÝîÜÈnÛbi ñ†ÇbÔÛa êˆç ‹ëbvníåßë Lñ†ÇbÔÛaåßü

ê…bÈicë ÊbàÛa ÂëŠ‘ Žs¡ †îÈÔnÛa aˆçkãb¦a ìç †îÈÔnÛa æc ðc [éÜíëdmë

òíŠÄãµgïànäíðˆÛaìçëLbîÔÛaëÊbàÛaåßðìzäÛatë‰ì½a¿ðŠÄäÛa

înÛaÝ†ßë…bènuüaÂbäßæìØîÏ[évçbäßëìzäÛaBRYN 



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QSXòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

٢- ÈßîÜÏL‡ëˆ’Ûaëc…aŠübiñ†ÇbÔÛaÑ•ìm´ybèäÇČ̂ ‘bßxaŠgÙÛ‡óä

ðìÌÜÛaÞbàÈnüapbu‰†ÛćÑ•ëìçÝiLbßb·òíìÌÜÛaòyb–ÐÛañŠöa…åß

óßa†ÔÛaæìíìzäÛaæb×ÙÛˆÛ[òîÜîÜznÛaémbíìnßÉîºóÜÇMaáè»‰MÖ…c

éãcóÜÇ‡b’ÛaµgæëŠÄäíåíˆÛaL´‰a†ÛaœÈiéäßÒì‚níbßêb£áèmŠÄã¿

ì–ÛañŠöa…åßxëŠìÌÜÛalaðNáèÐãæcåØ¹òíëaŒÛaêˆçåßëpbyýİ•üa

ì−L‡ëˆ’Ûaë…aŠüaåÇñÈ½aBZL‡b‘ëL…ŠİßëLÝîÜÓëL‰…bãëLr×ëLkÛbË

ÊbëLbîÓëLòvëLñ‰ëŠ™ëNBNNMÑ•ìÛaë†îÈÔnÛapaõaŠugåßbèÐ•ìi

pbu‰…æbîiëLbçbígáçÐmëñ†ÇbÔÜÛ´íìzäÛaõbäi†äÇ´íìÌÜÛakî×aÛa

ÞbàÈnüaëòyb–ÐÛa¿òíìÌÜÛaN 

FאאWאאאE 
ÝyaŠß æbØÈí bàçë LòíìzäÛa òíŠÄäÛa ¿ æbäîØß æý•cbîÔÛaë ÊbàÛa

´y¿LbîÔÛaóÜÇÊbàÛakÜÌŽíïÐ•ìÛa‰†ÛbÏLòÌÜÛaòa‰…¿´íìzäÛaŠØÏ

È½a‰†ÛaïİÈíÊbàÛaÖìÐmòíìÛëcflbîÔÛabð‰bîNszjÛa†íŠíüòîšÓêˆçë

bèîÛgÖìjßéãþ[bèîÏì¨aSPN 

 ÒŠÈíëð‰bjãþa åiaIÊbàÛaHZ éãdiBÝÔäÛbi ÞìÔä½a |î–ÐÛa ïiŠÈÛa âýØÛa

 ñŠrØÛa †y µg òÜÔÛa †y åÇ x‰b¨a L|îz–ÛaBSQ NåÇ òíaëŠÛa òz–i ê…†° ìèÏ

ØíæcëLõbz–ÐÛalŠÈÛañŠrØÛa†yµgòÜÔÛa†yåÇbu‰bæìN 

ëIbîÔÛaH Z ìç BÝ•þaáØ¡ÊŠÐÛa Ší†Ôm NÝîÓë ZÝ•cóÜÇÊŠÏÝ»ìç

ÊŠÐÛaóÜÇÝ•þaáØyõaŠugëLđòÜÈiNÝîÓëZÉßb Ý•þbiÊŠÐÛaÖb§gìçNÝîÓëZ

Éßb õï’Ûbiõï’Ûa‰bjnÇaìçB٣٢Nòí‰ì•òîÜàÇðìzäÛabîÔÛaòîÜàÈÏIòîÜØ‘HL

nÔmbèîÜÇkmíbàØyëLòÈßbuòÜÇëLbÇŠÏëLý•cïšN 



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٣٩ 

¿ñŠrØÛaëÊìî’Ûac†jßóÜÇóäjŽmbèãc´íìzäÛa†äÇñ†ÇbÔÛaõbäicåßë

 ñ‰bjÇ ém…bÏc bß ìçë LlŠÈÛa âý× åß Êìà½a ð‰bjãþa åiaòÔibÛa B ZæìØí æc

IÊìà½aH ñŠrØÛa †y µg òÜÔÛa †y åÇ bu‰bB¿ áèãc üg [œÈi†Ó æbîyþa

ëc Lé–öb– ¿ ŠmaìnÛaë LðìzäÛa lbjÛa …Šİi ÙÛ‡ ´ÜÜÈß Lc†j½a ÙÛ‡ aìÜçb£

ñ†ÇbÓ¿t†ybßìçëLÉ™ìÛaÝ•cñbÇaŠ¶I‰†–½aÝÔãHô‰cëLÞb§aëÑ•ìÜÛ

bèäÇ Ñ’Øí Ûa pbÓ‰bÐ½a œÈi óÜÇ ôìšäí bèîÏ ´íìzäÛa ÞaìÓc ŠÇ æc

òÛd½aêˆç¿áèäîiðìzäÛaÒý¨aN 

´èuëóÜÇæìØíÑ•ìÜÛ‰†–½aÝÔãæcóÜÇ´íìzäÛa‰ìèºČ—äíZ 

Þëþa L‹baë òÌÛbj½aóÜÇÞŞëûŽíýÏ LoÈäÛa´ÇìçpìÈä½a æìØísîy L

ì− Z [ćÞ†Ç bÓ ìç B éãþIðc Z‰†–½aH[rØÛaë ÝîÜÔÛa óÜÇ éÄÐÜi Þ†íäu

éÈºëénîärmåÇÌnbÏNBNNSSN 

ïãbrÛaéuìÛaëLæcòÔîÔ§aóÜÇæìØíåÇbr¡[ÝíëdnÛaéîÏÉÔîÏL BÁia‰ BÁiŠí

ì− LÕn’¶æìîÏìØÛa éÛČëc†Óë LémìÈä¶oÈäÛa ZbĆ¹Š×ðc [bĆßflŠ× b½bÇ Žojz•N†Óë

ÝÈuîßbß†ÛaýîÜÓÞìÈÐ½aábiëLaĆr×ÝÇbÐÛaábiéÜíëdmSTN 

bÇaŠßéîÏëLoÈäÛaìçæìØíÒbšßÒˆyóÜÇæìíŠ–jÛaéÛČëcëÝ•þñ

×ˆnÛaë…aŠÏ⁄aóÜÇ‰†–½aÉ™ëNêČ…‰ëkub§aåiá èuëåßBZbàç†ycZéãc

ŠŁaëLìzäÛaaˆçóÜÇ‰…b–½aÉîà Ñ•ìíæcéßŒÜíZÒˆyéßŒÜíéãcÒbšßBSUN 

´íìzäÛa æcÙÛ‡ åß ˆûíëMóÜÇÑ•ìÜÛ ‰†–½a ÝÔã´i aìÓŠÏ´y

òÔîÔ§aóÜÇéãì×ëL‹baëòÌÛbj½aMŽíoiaìqë‰bÈnmülìÜþaoiaìqædiæëČŠÔ

pbiý¶òìäßòÓŠÐnÛaæcbà×LbèîÜÇxëŠ¨a‹ì¯üÛa†ÇaìÔÛa¿òÜŞrà½aìzäÛa



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QTPòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

 lbi ¿ ŽÝflž…c ‹baë òÌÛbj½a éîÏ óflÇaŠ½a ÝÔäÛbÏ LéäöaŠÓë ÖbîÛaIáîÌänÛaHéÐ•ìi

nØ½a òÌÜÛa æg ‡g [òÓìİä½a òÌÜÛ bîmì• aŒíŠİm¿ òÔîÔ§aë òÌÛbj½a ´i ÖŠÐm ü òiì

áîÓÛb×Lòîibn×pbßýÈiügáèÜÛaLÞbàÈnüaN 

LÉ™ìÛa Ý•c ñbÇaŠ¶bîÔÛa òèu åß ñ†ÇbÔÛa …aŠa ¿ bäç òÓ‰bÐ½a ë†jmë

lŠÈÛaâý×¿bnÈã‰†–½a…ë‰ëñŠr×áË‰[ÊbàÛa¿bç‡ëˆ‘ëNÞìÔíÙÛbßåia

òîÐÛþaoîi¿Z 

aìŽnÈflãëaflr×‰†–fl¶afl×ˆnÛaëfl…aŠÏ⁄aaìŽßŒnÛbÏ

éãìØÛ […ŠİßË æìØíÙÛ‡ áË‰ë LlŠÈÛa âý×¿r× ‰†–½bioÈäÛbÏ

ì− LbÔn’ß æìØí ædi LoÈäÛa lbi ¿ Ý•þa Òý ZLć•ë LćÞ†Ç ćÝu‰ aˆç

óĆ™‰ëLćâì•ëN 

ÝÜÈíëïÜîèÛaábÔÛaìicéÛìÔiL…aŠüañŠöa…åßéuëŠBZ[bĆnÈãåØíb¸g

 éãþIÁia‰üHéÛbyóÜÇäuáa éãþë [Þëþaáüa´ië éäîiNB NNSV NòÛü†Ï

t†§aóÜÇ‰†–½aMê†äÇMµgpìÈä½a‰bÔnÏaëLpìÈä½a´iëéäîiÁiŠÛbiïÐmü

éiÑ•ìÛaœÏ‰õa‰ëæb×ÁiaŠÛaaˆçN 

ÝÔãñ†ÇbÓ¿œÓbänÛaaˆç´íìzäÛaœÈiflÊa‰†ÓëLéiÑ•ìÜÛ‰†–½aM

†îÈÔnÛaõbäqcČáØÛañŠØÏìàËŽxbnãszjÛaŠÄã¿ìçëMÝÔã†ÔÏşb’ÛaåÇåia

éíìn‰…éÛìÓBZL…ŠİßŒöbupbÐ–ÛaÉ™ìßéÈ™ëëügõï‘‰…b–½aåßîÛ

ŠØäßËbÔäßBSWN 

¿éÜçb£ëñ†ÇbÔÛaõbäi¿ñŠrØÛac†j¶ÒaÇüa´i……ÛaaˆçÞbîyëœÈi

Éîìm µg ‰†–½biÑ•ìÛa Éß áèÜßbÈm ¿ ´íìzäÛa åß æëŠdn½a d¦ LÉ™aì½a



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٤١ 

òíì−ÂëŠ‘òÏb™hiÙÛ‡ëLa…ŠİßæìØîÛ[oÈäÛañ†ÇbÓïçëLê…‰aìmáØ¤ZBbç†ycZ

Éà¯üë Lóärí üësãûí ü æcNïãbrÛa Z‰†–ß òãŒi ëc Lïqýq fl‰†–ß æìØí æc

ïqýqNsÛbrÛaZàîßæìØíüæcbîBSXN 

LðìzäÛaëc†ğÈÔ½aÖëˆÛÉš¥ðc [òîma‡åØmÂëŠ’Ûa êˆçæcÅyýíë

¿ ðìÌÜÛa ÚìÜÛa Ñ–í ðˆÛa Léma‡ ðìÌÜÛa †îÈÔnÛa òÈîj åß òÈibã ïç b¸gë

ÝjÓLb₣àèßõaŠugéÐ•ìiÙÛ‡ëLbçŠÐíëòíìÌÜÛañŠçbÄÛa…†°ëLkî×aÛaÞbàÈna

 ñ†ÇbÔÛa ìç âbÇ áØy µg Þì•ìÛaòíìzäÛaNòîäi—öb– ïÇaŠí Þëþa ÂŠ’ÛbÏ

¿bjjæb×ðˆÛaëL×ˆnÛaë…aŠÏ⁄aóÜÇéîÏÉ™ìÛaÝ•cñbÇaŠ¶LòÌÜÛa¿‰†–½a

émŠr×áË‰[ê…aŠbiÒaÇüaâ†ÇN‰†–½a…ŠíéãÿÏLsÛbrÛaëïãbrÛaæbŠ’Ûabßc

ÛìÓ ì− LïàîßË bîqýqüg áíŠØÛa æeŠÔÛaëlŠÈÛa âý×¿ é m X  n  m
  rq   p   ol ÑìíZQXLéÛìÓëZ m  s     r  q    p  o  nl ÙÜ½aZ٣٠N 

ÞbzÜÛ‰†–½aÝÔãbßcbàçLéÛ´m‰ì•õaŠÔnüaojrîÏLZLØänÛañ‰ì•

ÑíŠÈnÛañ‰ì•ëN 

éÛìÓ LñŠØä½a ‰†–½aÞb§a†çaì‘åßë m X  fe  d  c  bl 
ñŠÔjÛa Z٢٦٠ ÝíëdnÛaë ZđpbîÇb NéÛìÓëZ m¡  �  ~  }  lñŠÔjÛaZ

٢٧٣،ÝíëdnÛaëZ´ÐčzÜŽßNŠÇb’ÛaÞìÓòÏČŠÈ½abç†çaì‘åßëZ 
bflçž…Ž̂ ížáÛëÚaflŠčÈÛabflèÜflfl‰dÏÞbflğ†Ûa—ÌflãóÜflÇžÕčÐž’ŽížáÛë٣٩

ÝíëdnÛaëZò×ÈßbèÜ‰dÏN 

ìçóĆäÈßë Lbèjyb•pa‡óÜÇ bènÛü†Û LbÐ•ëæìØmæcÞb§a¿Ý•þaë

ì− Lén÷îç Zbànjß ş–ÛaÝjÓc N[Ý•þaÒý LòîÛbzÜÛ ‰†–½aÝÔãæb×ÙÛˆÛë



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QTRòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

ì−LpaˆÛaæë…óäÈ½aóÜÇ‰†–½aòÛü†ÛZb½bÇðc[bàÜÇflƒî’ÛaŽojz•N‰†–½bÏ

ìçëLóäÈ½aët†§aóÜÇÞ…BáÜÈÛaBpaˆÛaóÜÇÞ†íëBƒî’ÛaNB 

´m‰ì–Ûa¿ñŠrØÛaëIíŠÈnÛaëØänÛaÑHÞìÔíbà×LòmëbÐnßÙÛbßåiaBZŠŽr×ë

†yaëÝíëdmµgxìžzŽíéãþ[ŠØä½aN´ÜíëdmµgxìžzŽíéãþ[ÅÐÜÛaÒČŠÈ½aČÝÓëZÝíëdm

ØänÛaÝíëdmëLòîÐ•ìÛaBTPNðìzäÛaéîuìnÛañ†ÇbÔÛñbÇaŠßaˆçë BÝíëdnÛxbn°bß

Šr×cëc´ÜíëdnÛxbn°b¾µëc†yaëNB 

’íëÛaïìîMbšícMÏLòîÛb§aëòîÐ•ìÛa´i‰†–½aÝÔã¿òÓ‰bÐ½aµgB

ìçIübyê…ë‰ë†íŠíHbĆnÈãê…ë‰ëåßŠr×cBTQN 

 †äÇ îÔß Ë üby ÉÓaìÛa ‰†–½aë‰ìèà¦aë éíìjîòÛb•þ ñbÇaŠß L

Þb§a¿Ñ•ìÛaTRN‰†–½aéÔÔ°üaˆçëLpaˆÛaëóäÈ½a¿bèjyb•óÜÇénÛü†iN 

åÇë…½aæüìÓZLÞëþabÔÜİßéîÜÇbîÔÛaŒî¯NLïãbrÛaëæb×bàîÏêŒî¯

bàçŠè‘cìçëLéÜßbÇÊìãåßTSNÝrßZòÇŠbãbmcëLaĆ•énÜnÓN 

†ÈjníëÙÛbßåia…½aÞìÓóÜÇébîÓTTNåßÝ×Č—ã†ÔÏÙÛbßåia

áÃbäÛaåiaëþa¿a‰†–ßÞb§aÊìÓëñ†ÇbÓÉîìniébîÓóÜÇòîÛbnÛaÊaìãZ 

- iÒŠÈß†ÈiÉÓëbßIÞcHÝrßÞbàØÛaóÜÇòÛa†ÛaZìçëLbĆàÜÇŽÝuŠÛaoãc

bĆi…cónÐÛaN 

- êú†njßéiéŞj’Ží†ÈiZÝrßZbĆàÜyÑäyþaëLaĆ…ìubyëLaĆŠÈ‘ćç‹oãcN 

-  †ÈiIbČßcHLÝrß ZÅÏbzÏ bÄÐy bßcë LćáčÛbflÈÏ bĆàÜÇ bČßcTU NëéŞuë †Óæbîy ìic

ïÛ†ãþaŒîîànÛaóÜÇïãbrÛaëÞëþa´ÇìäÛaTVN 

ïçL‰ìßcòqýqóÜÇszjÛaéjäíëZ 



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٤٣ 

LÞëþaÝíëdméma‡ìçLÕn’¶übyÉÓaìÛa‰†–àÜÛ´íŠ–jÛaÝíëdmæg

ÒˆyóÜÇéãdi´ÜöbÓLæìíŠ–jÛaáèîÜÇÇa†ÓëLbĆnÈãéÇìÓë†äÇéÛ´îÏìØÛa

oÈäÛaìçæìØíLÒbšßN¿‰†–½aòÔîÔy¿´ÔíŠÐÛalaŠİ™aÙÛ‡åßˆûíë

ýöbÓ¿bänÛaaˆçÉÏ…ï‘aì§albz•c†ycÞëbyŞáqåßëL´ibjÛaBZ¿Š×‡ý×Şæg

ê†äÇŒöb¦aœÈiìçbß´È™ì½aåßÝ×BTWNÞìÔÛaåØ¹òÛbÔ½aêˆçâbßcëZêˆçæg

¿†yaëóäÈ½aŠçìuëLïÜØ‘ŠßcpýíëdnÛabnÈãëcüby‰†–½aÊìÓëN 

LïãbrÛaëÑ•ìÜÛ‰†–½aÝÔã…aŠaâ†ÇóÜÇ´íìzäÛaÊbºgÉÔí…bØíNbßc

bĆÇìãæb×bàîÏbĆîÔßáèšÈiéÜÈuëL…ŠİßËáèšÈiéÜÈu†ÔÏLÞbzÜÛéÜÔã

bÔÜİßébÓáèšÈiëLÊaìãcòqýq¿ébÓáèšÈiëLéÜßbÈÛNñŠr×µgŠÄäÛbië

¿ñ…‰aìÛa†çaì’ÛaszjÛaæhÏLbĆnÈãéÇìÓìiæ‰ìÓbßa‡gémŠr×ëLüby‰†–½aÊìÓë

éîÜÇbîÔÛa‹aìuµgÝî¹N 

sÛbrÛaëòíìÌÜÛakî×aÛalbÈînaìçñ†ÇbÔÜÛòíì−ÂëŠ‘òÏb™gåßòíbÌÛaL

¿…aŠüaòu‰†ÛflÖžŠflmë[bzÓþalŠÈÛa†äÇÞbàÈnüa¿bènyb–ÏonjqÛa

bîÔÛaNÛ†àzŽíëñbÇaŠßëòíìÌÜÛañëŠrÛaóÜÇÃbÐyåßéîÏb½[aˆçáèÈîä•´íìzäÜ

bÈßbèmüü…ëbènîäi¿òîiŠÈÛabèiánmÛaòãëŠ½aNìÛõaŠu⁄aaˆçæcszjÛaôŠíë

ŠíëLðìÌÜÛa‡ëˆ’ÛañŠöa…ÝÜÔÛ[òÌÜÛa¿‡b‘Ý×ÉßáèÜßbÈm¿æìíìzäÛaéÜŞÈÏ

ÌÜÛa‰ìİmk×aëëL†ÇaìÔÛaáîÜÈmòÐÜn‚½aòî±‰bnÛabèÜyaŠß¿bèjî×aŠmëbèÃbÐÛc¿òN 

FאאWאאאאE 
†yaëÞbrßóÜÇæìíìzäÛabçbäi†ÇaìÓÚbäç´ÐÛb«LlŠÈÛaåÇêËÉàŽí

ÞbrßóÜÇòîäj½a†ÇaìÔÛa êˆçåßë Lñ…Šİ½a˜ì–äÛa  ñŠr×åß êì‘a bßÙÛˆi

†yaëZIõaŠugBòÛìŽÈÏBôŠ©BòÜîčÈÏBHkäÛa¿N 



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QTTòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

†Èmë BñflõìŽäfl‘ B bèîÛgkäÛa¿ÝîÓsîy LòÛd½a êˆç¿lbjÛa Şâc Bïč÷fläfl‘NB

æb×b½käÛa¿ñ†ÇbÓ…aŠaæìíìzäÛabèîÜÇóäiÛaLòÇìà½a†í‰bÐ½aåßïçë

õbäióÜÇ BòÛìŽÈÏBL´Š’iZL´ÈÛaÑîÈšmâ†ÇL´nzîz•âýÛaëïçæìØmæcë

ì− ZIČïčjflnÓ LòfliìŽnÓHëIČïčj×fl‰ Lòfliì×fl‰HëIČïčjÜfly LòfliìÜflyHN NNÒˆ¤sîy B ëaë BL†½a

óÜÇý»ÙÛ‡ëLòàšÛaåßòznÐÛaÞ†jmëBòÜîčÈÏBì−LZIČïčÐfläflyLòÐîčäflyHLëILòÐîčzfl•

ČïčÐflzfl•HÛaåßòznÐÛaÞa†igëLõbîÛaÒˆ¡ñŠØN 

æb×b¸gëõaŠug BòÛìŽÈÏ BôŠ© BòÜîčÈÏ BåßbàèäîiòîÄÐÜÛaòèib’àÜÛkäÛa¿

 bèîÜÇ Č—ã Lêìuëuåia Zïçë BÝ×æcåß ñ†yaëòÛìŽÈÏëòÜîčÈÏïqýqNægáq

ôŠ¯´ÛÒŠybàèäß†yaëÝ×sÛbqéjyb•ôŠ©LõbîÛaëëaìÛaÊbànuaµgôŠmüc

´Ï…‰I¿†íŠíòîÏbÔÛaHÑÛþa¿ÙÛ‡ÊbänßaëLõbîÛaåßñ†yaëÝ×ò×Šy‹aìuµgë

Êbänßa Éß ëaìÛaëÙÛ‡ËµgÑÛþa¿ÙÛ‡Nñ†yaëÝ×¿æc bèäßëåßòÛìŽÈÏ

ëòÜîčÈÏsîãdnÛa õbm Nlbzİ•a bèäßëÞìŽÈÏëÝîčÈÏ†yaìÛa É™ì½aóÜÇLì−Záîqc

cëŽqâìLáîy‰ëfl‰ëŽyâìL’ßëČïČì’ßëLèãëï’ÛaåÇõïìèãëBNNNTXN 

õaŠugáØy¿ëBòÛìŽÈÏ BôŠ©BòÜîčÈÏ B‡ëˆ’Ûaë…aŠüasîyåßkäÛa¿

æüìÓ Z ðc‰ ìçë L…Šİß bîÓ éãc LÞëþa‰ìèà¦aë éíìjî N‡b‘ éãc LïãbrÛaë 

ðc‰ìçëLéîÜÇbÔíü…½aNÞìÔí“îÈíåiaBZbjÈÛaìicbßcë…½aéãhÏéÐÛb±

IéíìjîHÝ•þaaˆç¿LÝÈ¯ëBfl‘fläč÷Čîb BŽíýÏL‡b’ÛaåßvîéîÜÇbîÔÛaŒNNNÞìÓë

ć́ nßbjÈÛaïicÊbàÛaòèuåß†‘céíìjîÞìÓëLbîÔÛaòèuåßNáìÓìçëBZ

Čïč÷fläfl‘BÊaŒäÛaÝª¿Č—ãaˆçëLBTYN 

´ÛìÔÛa òã‹aì¶ëMåžîŞíŠ–i åžîŞíìzäÛ bàçëMzjÜÛ´jníæcs…½aÙàní

ïçLòíŠ–iòîÛì•cñ†ÇbÓµga…bänaÙÛ‡ë[òÛd½aóÜÇ‡ëˆ’ÛbiáØ§a¿bîÔÛbi



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٤٥ 

‡b’ÛaóÜÇbÔíüČáqåßë[ŠÏìnßËéîÜÇîÔ½a¿ñŠrØÛa c†jßæcNÑÓìßbßc

éíìjîÝ•ÿÛénÐÛb«áË‰L†yaëÞbr¶ìÛëL…aŠübiáØ§aëÊbàÛbi…a†nÇüa¿

Š–jÛaê‰îÏLð“ÐþaéÛìÔiBZÈí†yaëÒŠy¿aˆçõbub¸gfl‘ŽäflõìñNBÕÜÈíáq

éîÜÇuåiaýöbÓBZå§aïicåßÞìÔÛaaˆçÑİÛcbßëLêÐmë¿õbuðˆÛaæc

 BÏŽÈòÛìBÒŠ§aaˆçìçLčpdíëéÜibÓbîÔÛaë‘éîÏõïéšÔäíNæbã⁄abÓa‡hÏ

õbubßÉîºóÜÇLb×ëâýßüëëŠËýÏüìjÔßbîÔÛa¿bzîz•bšícæBUPN 

†ÔÏLñŠrØÛaéîÜÇîÔ½a¿aì’í´íŠ–jÛa´íìzäÛaæcLÙÛ‡òÜŞ–ªë

¿Þbr½bÏ LéšÔäí bß …Ší ë LbîÔÛaÕÏaë a‡gÝîÜÔÛaóÜÇbÔŽí B Čïč÷fläfl‘ LñflõìŽäfl‘B

ÇéîÏszjŽíóny[ñ†ÇbÔÛaÝ•cåÇÞë†ÇéîÏåØíLbîÔÛa¿bèiÂìä½añŠrØÛaå

émaˆibàöbÓý•còÛd½aoãb×aˆÛNÞbr½aaˆç‰bna†ÓszjÛaæcügMbßČÝ×ìçë

éibi¿…‰ëMægL…ŠÐÛaÞbr½aóÜÇbãbîycñ†ÇbÔÛaæìäjí´íìzäÛaæcóÜÇéîjänÜÛ

êËÙÛ‡¿…ŠíNäiåßæìîÏìØÛaéîÜÇˆčëcb¶ÙÛˆÛÝrßcëÞbrßóÜÇñ†ÇbÔÛaõb

áèäßðìÌÜÛaÚìÜÛa aˆçæþ[´Ûbrßëc†yaëMszjÛaŠÄã¿M¿ügåØí

kÜËc ¿bîÔÛa êbidí üë LòÜrßc åß ñ†ÇbÔÛa éîÜÇ aìjã bß Ë …ìuë â†Ç Þby

æbîyþa NóÜÇáç†ÇaìÓ õbäiåßæìîÏìØÛa éi áèşma bàîÏ ŠÄäÛa ñ…bÇgk¯ Şáq åßë

’Ûaë ‰…bäÛaL´Ûbr½aë †yaìÛa Þbr½aóÜÇ †ÇaìÔÛaœÈi aìäi bšíc´íŠ–jÛa æþ [‡b

òíì−ñ†ÇbÓåßòmëbÐnßïèÏLbèîÜÇæìäjíÛaòîÏbØÛaòÜrßþa…†Çaë…†°áèãcbà×

Šelbiµgðì−lbiåßëLôŠcñ†ÇbÓµgN 

Ð‚nÛbiÙÛ‡ëLðìzäÛaŠØÐÛa¿‰ìİmâbßcbäãcµgszjÛa’íëòíŠÓåßÑî

flÝ•céiaìÛ†jnîÛLñ†ÇbÔÛaõbäi¿ñŠrØÛac†jß BéîÜÇîÔ½a¿ñŠrØÛaÂ‘aâ†ÇNB

 âìèÐßìàÌÛ bubnã ‰ìİnÛa aˆçkycë B ñŠrØÛaë òÜÔÛa Bæc aëc‰sîy Láèí†Û



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QTVòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

ñŠrØÛa¿bèÓìÐmôŠcb•ì–ãaë†uëëLòíìzäÛaáènîÓcÕÏaìmòÜîÜÓb•ì–ãÚbäç

mübèãcügbîÔÛbÏ[rØÛaÊbàÛaÉßbîÔÛa‰bÈma‡géãdiaìÛbÔÏLbîÔÛaÕÏaì

éîÜÇâČ†ÔßNóÜÇòíìÌÜÛaÝöb½aœÈjÛæëŠÄäí´íìzäÛaœÈiæcÙÛ‡åßˆûíë

bèmbÇboÜÓægëLòîbîÓbèãcNbènÐÛb«áË‰[òîÇbbèãcóÜÇbèîÛgæëŠeŠÄäíë

ÊìÓìiÞìÔÛaµgïšÐí bßìçëLbîÔÛaæìîÔíÛaòíìÌÜÛa ñŠçbÄÛaÞìyÒý

bèîÜÇN 

ñŠÌČrÛaêˆç†ÛëaìÛbÓMáèäÇÝÔãbà×ïìîÛaMZ BîÔ½aÂŠ‘åßîÛ

éÛénÐÛb‚½rØÛaóÜÇÉän¹ëLbîÔÛaénÔÏaì½ÝîÜÔÛaóÜÇbÔŽí†ÔÏLñŠrØÛaéîÜÇBUQN

µgkäÛa¿szjÛaéÛëbämbßLÞëþaÞbrßëBñõìŽäfl‘…‹cBlbi¿…‰ëbßČÝ×ïçëLB

käÛa¿òÜîčÈÏôŠ©òÛìŽÈÏõaŠugB“ÐþaåÇuåiaÝÔã bà×LNLïãbrÛaÞbrßë

ÙÛbßåiaéîÜÇ—ãbà×LlŠÈÛaâý×¿r×ìçëLÞb§aëÑ•ìÛaµg‰†–½aÝÔãN 

FאאאWאאאE 
aŠmæck¯Ûa‰ìßþaåßæìØmæcLðìÌÜÛa†îÈÔnÛa†äÇóÇBbÐ•ëñ†ÇbÔÛa

óny La…ŠİßÚìÜÛa aˆçæìØíæcÅyýíë LòÌÜÛakî×Šm¿´ÈßïÜàÇÚìÜÛ

 ñ†ÇbÔÛbi éäÇ ŠŞjflÈŽíBUR NÚìÜÜÛ bÐ•ë ê‰bjnÇbi LüëcÊbàÛaóÜÇ ñ†ÇbÔÛaoîäŽi aˆÛ

ÜÛañŠçbÄÜÛbí†Ôãa‰bîÈßéÐ•ìiLbîÔÛbižoflîČäŽqáqLðìÌÜÛaòíìÌN¿´íìzäÛaæcË

bç†šÈíüLòíì−ñ†ÇbÓæìÈšîÏ[éní‰bîÈßëŽbîÔÛaáèÓŠÌníæb×æbîyþaåßr×

ïÜÔÈÛaxbv§a¿áèäîiÉaìÛaÑÜ̈ albiÙÛˆi|nÐŽîÏ[lŠÈÛaåÇ…‰aìÛaÊbàÛaN 

 LlŠÈÛaåÇÊìààÜÛ ŠÔnÐmÛa†ÇaìÔÛa êˆçåßëBk×Š½aáÜÈÛaáîŠmNB

aåßëì−LbîÏb™gbj×ŠßæìØíæcbßgLk×Š½aæcâìÜÈ½BZòßŠØÇÞeëLa†jÇBbßgëL



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٤٧ 

ì−LbîuŒßbj×ŠßBZpìßŠšyëLéíìjîBì−Lbí…bägbj×ŠßbßgëLZBfllbfl‘ëLa₣Š‘ÁČidm

bçbãŠÓNBì−LéiïČàŽa‡gð…†ÈÛak×Š½aòîàÜÈÛbiÕzÜíëBZŠ’ÇbäqaNNNŠ’ÇòÈmëNB 

mŠm†ÓëáîŠmñ†ÇbÓ‰bÔnÏaóÜÇk Bk×Š½aáÜÈÛa Bðì−ćÒýÊbàÛaµg

ÞbÓónyLÝöbİiòÌÜÛa†îÐíæcæë…éícŠÛĞÝ×éîÏŠ–näíLò–Ûb¨aòîäçˆÛaóÜÇáöbÓ

ïÛ†ãþa æbîy ìic B ZÏÞìÔä½b åÇlŠÈÛabèãcæìíìzäÛa é¼‰ b¸gë LònjÛa é¼Šm

bbîÓBUSN 

àîÏáçõa‰eszjÛaŒuìíëïÜíbUTZ 

QM æìîÏìØÛa‹buc¿b™⁄ak×Š½aáîŠmÞìÔi´Û†nßLéîÛgÒbš½aŠeÒˆ¡L

ç‹Z 
ŽŽ̂flyaëÄØžáLflÞebíčÇØflâŠLaëŽŠ×ž‡aëcflëč•aflŠflãbLČŠÛaëžyŽáÛbiflÌžîčkŽmž̂×ŽŠ٥٥

¿†çb’Ûaë BflâŠØÇÞeBåßòÌÛóÜÇLéîÛgÒbš½aŠe¿õbnÛaÒˆysîyL 

üŠÄnäíNåØÛéíìjîòíŠÈ’Ûañ‰ëŠšÛaóÜÇoîjÛaÝ»ëLéÈäßUVN 

RM ð…bä⁄ak×Š½abßcì−L BZbçbãŠÓlb‘ëLa₣Š‘ÁidmBLéíìjîÏ´íìzäÛaŠr×cë

éi …Ší  ÊbàÛa æþ [éãëŒî¯ü NÝÜÈíëð‡biüaåí†Ûaï™‰áîŠm Éäß

[jÜÛaåßcâ†Èið…bä⁄aë¿b™⁄a´j×Š½aBþàèãČa‡gbïŽíbàèiÞbyóÇaŠ

ŒucÝ×ÞýÔnaåßòîàÜÈÛaÝjÓbàèíŒ¦aåß†yaëciåíh¯bßóÜÇéiaŠÇõï¿

kî×ÛalbiNŒu åß †yaë Ý× æb× bàÜÏcÅÐÜÛasîy åßýÔnß bàèí[ðc

⁄alaŠÇñbÇaŠ½òîàÜÈÛa ÝjÓ bàby[¸azÝ× åÇ òîàÜÈÛa †Èi ó†yaëåß

ŒuícÞýÔnüaóäÈßbàèBUWN 



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QTXòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

SM ïuŒ½ak×Š½abßcëì−LZBpìßŠšyëLéíìjîBÒýëÝî–ÐméîÐÏLZkç‡†ÔÏ

´íŠ–jÛa‰ìèºëéíìjîÒˆ¡ÙÛ‡ëLbÔÜİßéàîŠm‹aìuµg BéíëBÞbÔîÏLBZ

 flŠžšflyë Lflkî NB Éäß †Óë´îÏìØÛa ‰ìèº áèÔÏaëë LbÔÜİß éàîŠmæbîy ìic

ïÛ†ãþapbÌÛtýqéîÏæþ[ZõbäjÛaÒŠ–ÛaÉäßëLòÏb™⁄aëLõa†äÛaÌÛN 

åß ĞÝ× ‹bucëæbî×åiaë õaŠÐÛaéàîŠm´îÏìØÛaåß L NæìØíÞëþa†äÈÏ

ÒˆyóÜÇ B õba BÞbÔîÏ LbÐÛc õbîÛakÜÓë B Z aflìjî bí NBÒˆyóÜÇþa †äÇë

ÞbÔîÏL´ÏŠ§aëcÒŠ§aBZflkÜÈibíëLflâŠšybíNB 

TM ð…†ÈÛak×Š½aëïa‡gLËæb×ëLéi BñŠ’ÇäqaëLŠ’ÇqaBì−LBZò¼

Š’ÇBÞbÔîÏLêŒvÇÒˆ¡L´íŠ–jÛakçˆßóÜÇéàîŠm‹ìvîÏL B Z ò¼bíNB

æb× a‡gë B ñŠ’Çäqaë LŠ’ÇqaB[‰†–Ûa¿ÒŠyŠeÉß êŒvÇÒˆzîÏ L

ÞbÔîÏBZfloäqabíëLflåqabíNBbßcëõaŠÐÛaéàîŠmÉä¶ÞbÔÏN 

æë…LœabîÔÛaóÜÇÝíìÈnÛbiñ†ÇbÔÛaæìíìzäÛabèîÏóäiÛaÝöb½aåßë

 LÊbàÛaåß bç†íûí bß …Ší æcBbèäîi bèİìmë LbèîÜÇ ò‚bäÛa æb× òÜº â†Ôm

bèa´iëNBì−BZć†í‹æb×ćÕÜİäßêìicBëL Bć†í‹ćÕÜİäßêìicæb×BNóÜÇkmŠm†Óë

ïÜíbßê…bÐßLðì−ÒýÙÛ‡Z 

QM õaŒuc´iòÓ‰bÐ½aâ†ÇÂŠ’iLÁìnÛaëâ†ÔnÛa‹aìuµg´íìzäÛa‰ìèºkç‡

ñ…ŠÐ½a‰bjþaáí†ÔmóÜÇý»L¨aòÜºNóäjm†ÓëxaŠÛaåiaŠØiìicaˆç

ÞìÔíLlŠÈÛaåÇ…ŠíÙÛ‡Ýrßæcé°Š–måßáËŠÛaóÜÇ[ðcŠÛa BZ‹bubßë

ïãc üg Lâ†Ôm ‰bjþa oãb× ‡g Lé¹†Ôm åß Éä¹ ü bîÔÛbÏ La æìØí æc 

lŠÈÛaåßbÇìàßéàÜÇcüBUXN 



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٤٩ 

RM lŠÈÛaåÇéÇbâ†ÇÙÛ‡¿áç†äëLéİìmüë¨aâ†ÔmŒî¯üÕíŠÏUYN

Là™¨aòÜº¿æb×a‡gLŠdnßóÜÇàšÛa…ìÇòÐÛb«éîÜÇkmíý÷Ûë

ŠíáübibèİiN 

ìçbàèîÏÙaæþ[´nÛd½a´mbç¿´íìzäÛa´iÒý¨a|uíüaˆØçë

œèäíüÛaLòîÜÔÈÛaénÛ…diŠŁaÕíŠÐÛaóÜÇŠèÄníÕíŠÏÝ×ëLœabîÔÛa

lŠÈÛa åÇïÜÔã ÝîÛ… bèi NLk×Š½a áÜÈÛa áîŠmœÏ‰µgszjÛa Ýî¹ bäç åßë

åßcòäíŠÓ…ìuëâ†ÈÛµëþaåßéãcbà×Léit†znmlŠÈÛaæcµga…bänaëLjÜÛa

ïç†jÛa åß éãþ [éaë ƒbäÛa åÇ òÜà¦a ¨a dmï× éäÇ ‚½a â†Ôní æc

¨aŠ×‡ÝjÓïÔÜnàÜÛ|šníN 

 Þìy´íìzäÛaÒý Č†Èí æ‡g Bk×Š½a áÜÈÛa áîŠmBë L Bæb×  áí†Ôm

îibèİìmëcbèîÜÇò‚bäÛabèa´iëbèäNNNBñŠçbÄÛa…ìuëÞìybÏýbçËë

ŠßþaòÔîÔy¿ìçëLbèÜ•cåßòíìzäÛa B‰ì–Ôi ñbzäÛabygåÇÖ…b•jÈm

áç…ìè© óÜÇ éîÏ aë†ànÇa ðˆÛa õaŠÔnüa ÙÛ‡ LòíìÌÜÛa ŠçaìÄÜÛ áèöaŠÔna

ÔÛaaˆç¦òÜîëbîÔÛaëÕİä½a†ÇaìÓåßæëˆ‚níaìyaŠÏLð…ŠÐÛa‰ì–BVPNüë

ÅÐ§a ñìÓ sîy åß Láèí†Û òí…ŠÐÛa ÖëŠÐÛbi Šqdní ð…ŠÐÛa †è¦a æc óÐ±

éîuìnÛaë†îÈÔnÛa¿ñ†ànÈ½aòíìÌÜÛañ…bàÜÛlbÈnîüaëN 

ïÜØ’Ûa éßìèÐ¶bîÔÛa òäàî ćŠqc bèãc òîšÔÛa êˆç¿szjÛa ŠÄã òèuëë

îÜàÈÛćÑÓìmôŠcòèuåßéjz•ðˆÛaëLïiŠÈÛaìzäÛaóÜÇ‡g[ðìÌÜÛaÊbàÛaò

szjÛa¿ÒŠŽÇbßìçëLõaŠÔnüaòîÜàÈÛòîãbß‹ôŠcëòîãbØß…ë†¡òßìØªoãb×

bàçŠßc áŽy †ÓlŠÈÛa åÇ òíaëŠÛaë ÊbàÛa æcÙÛ‡ L…bè’nüa Š–ÈiðìÌÜÛa 

Mb₣îãbØßMbàènía†ioàŽy†Ób₣îãbß‹bàèãcügLôŠcæë…bèäîÈiÝöbjÓåÇˆþbi



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QUPòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

ëæŠÔibàèníbèãòÏŠÈßæë…aŠànaáqLâý⁄aÝjÓÑ–ãM†ÈibàîÏp…†yÛa

ïãbrÛaæŠÔÛaòíbèäiŠš§a¿ëLbjíŠÔmðŠvaÉiaŠÛaæŠÔÛaÑ–näßónyLòí…bjÛa¿

ðŠvaMáèäÇˆûŽíå½òíìÌÜÛaòÔîÜÛañŠØÐiñŠûßoãb×ægëN 

 éãbß‹ëðìÌÜÛa †îÈÔnÛa æbØß Õîîšm æc óÐ± üëMô†ÛÒ†a ÝjŽã áË‰

 bæë†ČÈÔíÛa ñ…bàÜÛ òíìÌÜÛa òyb–ÐÛaÕîÔzni L´íìzäÛaMÒìØÈÛaµg a†y†Ó

òîÜàÇ ÑÓìm †Èi áç†ÇaìÓ ˜ý‚na ¿ bèîÜÇ aë†ànÇa Ûa òíìÌÜÛa ñ…b½a óÜÇ

bbîÓ æb× æc †Èi LïÜØ’ÛabîÔÛaë ŠØÐÛa ÞbàÇgë—îzànÛaë òa‰†Ûbi ÊbàÛa

Ýà°b₣îöaŠÔnap…†Èmëñ†ÇbÔÛapaõbärnapŠŽrØÏLôŠc˜ì–ãóÜÇ˜ì–äÛa

ÝîÛ†Û ŠÔnÐ½a ïÜÔÈÛa ‰bèÄnüa ÝîjÓ åß Č†ÈŽm Ûa LbèßbØyc oi‰bšmë bèÜöbß

LïÇbBòíìÌÛñ…bßbèäßæì–Ü‚níáèÜÇpbíëŠ½a¿szjÛaµgaëŠİ™aČáqåßë

ñ†í†uNåß‰ŠÔmbß‹ëb£åßa₣†Žiaë†¯aˆØçëpbíëŠ½akîÛbcåßŽÝjÓNNNæb×ë

éîÛgaìÜ•ìmbß‹ŠicMÞbaaˆç¿Msí†§biëLñ‡b’ÛapaõaŠÔÛbixbvnyüaBVQN 

ÙÛ‡åßëMÞbr½aÝîjóÜÇMñ†ÇbÓBæë…LìÐ‚½aàšÛaóÜÇÑİÈÛa

œÏb¨añ…bÇgNB éÈäß†ÔÏæìíŠ–jÛaòÛŒä¶‰ëŠaàšÛaÉß‰b¦aæc aëc‰áèãþ[

àšÛa ´i Þb–müa pČìÐíÑİÈÛa æþ [‰b¦a ñ…bÇg åß †i ýÏ L†yaìÛa õï’Ûa

œÏb¨aëìÐ‚½aN 

 bßcæìîÏìØÛañŒ» ñõaŠÔi´Û†nß LœÏb¨a‰aŠØmæë…ÑİÈÛa aë‹buc†ÔÏ

“àÇþaëLÒŠ–ßåiòzÜëLlbqëåiaóî°ëLñ…bnÓëLïÈ‚äÛaáîçaŠigëLpbíŒÛaZ
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ا، ُيقّدم فيه كأرة . أي أن التعارض بني احلممني، يقتن  ترجيح74إليه االتعماله و
أوىل ألن هل،ة أه  احل،از  (ما)ايالتعما  علة قوة القياس. وبالتال  كان إعما  

 لغوية الواردة عن العرب.ُن بها، وعليها أكأر الرتاكي  السز  القرآ

وي ُيلتفت إىل قو  من قا  بأسه قد وردت القراءة علة اإلهما ؛ بالنظر إىل 
، برفا اخلّ. فقد ﴾ما ه ذ ا بشٌر  ﴿، و﴾ ّن أمهاُتهمُه ما ﴿هل،ة أه  متيم. كقراءة: 

هذه القراءة، قائم: و غري مستقيم؛ ألسه ي ي ِحّ  أن ُيقرأ القرآُن  ابن احلاج االتنمر 
ُيؤىِذن  ﴾ما هذا بشٌر   ﴿علة كس  اختمف اللغات مامل ُتنق  تواترا. وقوله: ويقرؤون 

ؤىِذن بأن أه  هذه القبيلة كاست تفع  ذلك، بأن أله  ك  لغة أن يقرءوا بلغتهم، وُي
 .72وليو ذلك وستقيم و

ويرى البحث أن التعارض يف هذه املسألة مرّده خلط النحويني عند التقعيد 
اللغوي بني مستويات اللغة املتعددة، فلم يتنح لديهم الفروق بني اخلرائص 

مل يرموا إكدى  املشرتكة لله،ات، وبني ما مييز ك  هل،ة منها علة كدة؛ ولذلك
أعين  -بالشذوذ، ومل يرتجح لديهم ايطراد يف األخرى  -أعين التميمية  -اللغتني 

إي بمأرة السماع. أو وعنة آخر أن النحويني قد وقر يف يقينهم أن و  -احل،ازية 
 اللغات علة اختمفها كلها ك،ة و.    

راد وشذوذ مساوق النحويني للقواعد اللغوية، وما يرتبط بها من اط إن فهم 
لفهمهم للغة ذاتها، علة أسها ُمح رَّلة اجتماع الله،ات املندرجة يتها، رغم اختمفها 

اختمف لغات العرب بأن  األخفشيف كأري من اخلرائص الروتية والرتكيبية، ويعل  
و أو  ما ُوِلا منها ُوِلا علة خمف، وإن كان كله مسوقا علة صحة وقياس. ثم 

ُد أشياء كأرية للحاجة إليها، غري أسها علة قياس ما كان ُولا يف أكدثوا من بع
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اللغوية الشاذة من جهة   مسوغا للرتاكي  أـمتك،ية لغات العرب  إن
، فلم ُية طِّئ م نى يستعم  إكدى لغات ابن جينالرواب واخلطأ، وهو ما قرره 

العرب. وقد ولا هلذا احلمم لابطا، فحمم اللغتني املتداسيتني املرتااللتني يف 
ايالتعما  والقياس أسه  وز ايكت،اج بهما علة درجة واكدة. أما أن تق  إكداهما 

بأوالعهما رواية وأقواهما  -كينِذ  -رى جدا، فيمون األخذ جدا وتمأر األخ
علة هل،ة متيم  (ما). ومن ثّم يسوغ ملستعم  اللغة اإلهما  واإلعما  لـ 71قياالا

وهل،ة أه  احل،از، دومنا ختطِة له من جهة الرواب واخلطأ اللغويني. لمن يمون 
 زية أجود من التميمية خمطِا من جهة  ايختيار بني اجليد واألجود، فالله،ة احل،ا

ألن كأرة ايالتعما  متيقنة لألوىل دون الأاسية، وأن  -رغم أن األخرية أقيو  -
 القرآن المريم سز  فيها بله،ة أه  احل،از.

 (نقض القاعدة النحوية بقاعدة أخرى املفارقة السادسة:)

 قد يؤالو النحويون قاعدة يف باب من األبواب النحوية، وحيممون بشذوذ 
خالفها، ثم حيممون باطراد هذا الشاذ يف باب آخر، مما ينعنا أمام قاعدتني تنقض  ما

 . (رتبة مرجا لمري الغيبة)إكداهما األخرى. علة حنو ما كدث يف قاعدة 

وكني حبث النحويون أكوا  مرجا النمري من كيث رتبته ووجوده وعدمه، 
، (املتملم واملةاط ) صنفوا النمائر باعتبار احلنور والغيبة إىل لمائر كنور

. وجعلوا لم  قسم مرجعا يفسره، فنمائر املتملم واملةاط  (الغائ )ولمائر غيبة 
مرجعها ومفسرها غري مذكور؛ لديلة احلنور واملشاهدة عليها أثناء احلدث الممم . 

أمـا لمائر الغيبة فمرجعها قد يمون مذكورا بالفع  أو بالقوة؛ أي ملفوظا أو مقدرا  
 ظا.وملحو
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albi¿ òíìzäÛa ñ†ÇbÔÛaoãb× a‡gëáØ¤àšÛŠdnßóÜÇàšÛa …ìÇ ‡ëˆ’i

ì−Lòjm‰ëbÄÐÛBZaĆ†í‹éŽßýËfllflŠfl™BÝÇbÐÛaéîÛgÒbš½aàšÛaŠÐßæb×sîyL

òjmŠÛaë ÅÐÜÛa ¿ éäÇ Šdnß ìçë Léi ÞìÈÐ½a ìç N¿ ñ…Šİß ñ†ÇbÔiœÔnäm bèãhÏ

ŒîîànÛaë LÞ†jÛaë L¨aëLÊ‹bänÛaë LâˆÛaë†½b×LôŠcòíì−laìicNNNëLbäçåß

ôŠcñ†ÇbÓõbäiëLÉöb’Ûaë…Šİ½aóÜÇàšÛañ†ÇbÓõbäi¿òíìzäÛaòÓ‰bÐ½aåàØm

bèîÏ ÝîznnÏ LôŠc òíì− laìic ¿ bènÔibÛ òjäÛbi ‡b’Ûa ÝîÜÔÛa óÜÇ òîÇŠÏ

bÈßæe¿òîÜØÛañ†ÇbÔÜÛbšÓbãëa…Šİßý•còîÇŠÐÛañ†ÇbÔÛaN 



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QUXòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

æbíì−æbàØyÙÛ‡óÜÇkmŠm†ÓëZyŠdnßóÜÇàšÛa…ìÇ‡ëˆ’iáØ

bèäßLÉ™aìß¿ê…aŠbiáØyëLòjmŠÛaëÅÐÜÛa¿Z 

QM i‰ëŠaBČlŽ‰Bì−LZŽožjčzfl•bÜu‰ŽéŞiŽ‰N 

RM ì−LŒîîànÛaêŠÐßëL÷iëáÈäiÊìÏŠ½aZëćŠàÇýu‰÷iëLć†í‹ýu‰áÈãN 

SM ŠÇb’ÛaÞìÓì−L´Ç‹bän½aÞëdiÊìÏŠ½aZ 

ïčäŞãgflõbÜčþaŽÑžucžáÛëïčãžìÐfluŽÝčàžèŽßŞïÜîčÜflžåčßÝîčàfluŠžîflÌčÛ٨١

TM ì−LŽŠÐ½aéäßÞ†icðˆÛaàšÛaZáîyŠÛačÒëõŠÛaéîÜÇğÝfl•ČáèÜÛaN 

UM éÛìÓì−L¨aêŠÐíðˆÛaàšÛa m XX  W     V  U     Tl âbÈãþaZ٢٩N 

VM éÛìÓì−Lò–ÔÛaëæd’Ûaà™ m X    D  C  B  Al ˜ý⁄aZ١.٨٢ 

ÞìÔÛaëL´m†ÇbÔÛa´iÕîÏìnÛaµg´íìzäÛaåßrØiòÓ‰bÐ½aêˆçžpfl†fly†Óë

ÉuŠßŠdm‹aì õüûçåßëLòjmŠÛaëÅÐÜÛa¿òjîÌÛaà™ìicëLuåiaa†jÇ

“ÐþaëL´îÏìØÛaåßÞaìİÛa‰bînaìçëL´íŠ–jÛaåßÙÛbßåiaædi bëŠ’ß

ÝßbÈÛa¿Ú‰b‘†ÓàšÛakyb•æìØí N Šfl–Ó†ÓëŠÐÈuåi†»cÉuŠß Šdm

b¸gÙÛ‡¿Êìà½aæþ[òíŠÈ’Ûañ‰ëŠšÛaóÜÇàšÛaŠräÛaæë…LŠÈ’Ûa¿õbuXSN 

áèÐÛa òîÜàÇë LjÜÛa åßdi ´ç‰ òÛd½a êˆç ¿ áØ§a æc szjÛa ôŠíë

ÛaLòíìÌÜÛakî×aÛaêˆçÝrßÞìjÓåßdiýÏbßìèÐßóäÈ½aâa…bàÏLâbèÏ⁄aë

õbz–ÐÛalŠÈÛaåÇp…‰ë bèãc¿ bèîÛgÙ’ÛaÖŠİníü N éîÜÇÞČìÇ bßìçëåia

uuc´yLŠÇb’ÛaÞìÓ¿LòjmŠÛaëÅÐÜÛa¿ŠdnßóÜÇàšÛa…ìÇ‹bZ 

áčmbflyflåiŞðč†flÇïğäflÇŽéşifl‰ôflŒflužÝflÈÏž†ÓflëčpbflíëbflÈÛačlbÜčØÛaflõaflŒflu٨٤



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٥٩ 

ÞìÔíBZĆŠûßÉÓëa‡gÝÇbÐÛa¿†ÔnÈíæcÙÛ‡¿éi‡ìd½ab¸gëacéÈ™ìßæ

áí†ÔnÛaL†ÔÏbß†ÔßÉÓëa‡hÏcˆêˆdßLéß†Óéio‰ëNÉÓë†ÔÏÙÛˆ×æb×a‡gë

óäÈßëbÄÐÛêŠèÄßÝjÓŠàš½aNČì¯übßaˆçëbîÔÛaê‹BXUNòäíŠÓµg†äníìèÏ

dnÛaòîãóÜÇéiÞìÈÐ½aâ†ÔmëLáí†ÔnÛaòîãóÜÇÝÇbÐÛaŠdmČæc†îÐmòîÄÐÛNb¾ë

òîÛü†Ûa—öb–¨a¿bÔibİmÚbäçæc…bÔnÇüaaˆçðìÔí¿éÈuŠßëàšÛa´i

´îÈnÛaëÊìäÛaë…†ÈÛaëpaˆÛaàšÛbiïÛby⁄aÁiŠÛaòîÜàÇta†yg†äÇN 

FאאWאE 

òÌÜÛa ôìn½ ò–Ûb ´íìzäÛa kn× ÑîÇbšm ¿ òqìrj½a †ÇaìÔÛa åØm 

ßóÜÇ†ÇaìÔÛaaìÇŞŠÏÝiLò×’½aóz–ÐÛaLpbvèÜÛaÝîjÓåßş†ÈmôŠcpbíìn

ÛaÝöbjÔÛa´iëLbèäÇˆþaaìÜjÓÛaÝöbjÔÛaåßêë†ànÇabß´iÙÛ‡¿ÖŠÏü

bçë†Èjna N—öb–¨a ñ†yëë …aŠüa ÂŠ‘ ðìÌÜÛa †îÈÔnÛa åÇ lbË Şáq åßë

òÌÜÛ ò×’½a N†í†zni áèÐãc óÜÇ æìíìzäÛa é™ŠÏðˆÛawèä½a¿ òÓ‰bÐß êˆçë

|î–ÐÛa âýØÛa bèäßæëˆdíÛaÝöbjÔÛa NåČîi†Óëïia‰bÐÛaéÛìÔiÙÛ‡ B  ZåíˆÛaë

ÝöbjÓ ´i åß ïiŠÈÛa æbÜÛa ˆc áèäÇë ð†nÓa áèië LòîiŠÈÛa òÌÜÛa oÜÔŽã áèäÇ

áçlŠÈÛaZLéàÄÈßëˆc bß Šr×cáèäÇåíˆÛaáç õüûçæhÏ L†cëáî·ëîÓ

⁄a¿ëkíŠÌÛa¿ÝØşmaáèîÜÇëÑíŠ–nÛaëlaŠÇ NœÈië éãbä×œÈiëÝíˆçáq

áèÜöbjÓŠöbåßáçËåÇˆûíëL´îöbİÛaBXVN 

´íìzäÛakn×¿ÙÛ‡òÜrßcåßëZ 

QM ÞìÔíð‰bjãþaåiaBZÞbÓædiwnybÏLõaŠÐÛabßcëZNNNæbnj×ŠßˆžäŽßëž̂ ŽßæþÙÛ‡ë

åßBžåčßBLëBë‡BïçëLðˆÛaóäÈ¶Ûañ‰ìè’ßòÌÛBXWNøîòÌÛ†íŠíN 



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QVPòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

RM ÞìÔíëïÛ†ãþaæbîyìicÑÛþaóär½a âëŒÛ¿ L B ZÝîÓ Zæcüg [bîÔÛa ìçë

õbíÑÛþaÙÜm aìjÜÔÏ LêËëÉÏŠÛa´iòÓŠÐnÛa aë…a‰clŠÈÛaáÄÈßNNNóØyë

ÙÛ‡æcïöbØÛat‰b§ajÛòÌÛæa†àçëLáÈrëL†îi‹ëLkÈ×åiaNNNŠ×‡ë

òãbäØÛòÌÛbèãclbİ¨aìicNæìİiëLáîvaiëLäÈÛajÛòÌÛbèãcêËŠ×‡ë

òÈîi‰åßBXXN 

SM ÞìÔíëð‰b–ãþa âb’ç åia B Zónß Zéuëc ò¼ óÜÇ ZâbèÐna áaN Náaë

LÂŠ‘N N¿ÙÛ‡ë L¿ëcåßóäÈ¶ÒŠyë LÁìÜÛÒ…aŠßáaëÝíˆç òÌÛN

æìÛìÔíBZéğà×ónßbèuŠcBéäßðc[NBNNXYN 

òvèÜÛbi ðìzäÛa †îÈÔnÛa ¿ ÒŠŽÇ bß éäÇ wnã Lñ†ÇbÔÛa ÉíŠÐm æc Åyýíë

òÌÜÛaë N¿´íìzäÛapýíëdm|väm Ûa ñ‡b’Ûa †ÇaìÔÛaåÇjÈmÙÜ½a aˆçë

òÛü…bßåØÛLñ…Šİ½añ†ÇbÔÛaõaìÛo¤bèua‰…g_ÙÛ‡ 

¿ áènÓ… â†Ç áË‰ [òvy bèÜ× bèãc óÜÇpbÌÜÛ aëŠÄã áèãc szjÛa ôŠí

bßbmõb–ygòÌÜÛòÐÜn‚½apbíìn½a¿pbvèÜÛa´iÖëŠÐÛaõb–ygM†îÈÔnÛaÝjÓ

ò×’½aòÌÜÛa†ÇaìÔÛMòîÛü…òîjî×ŠmëcLòîÏŠ•ëcLòîmì•oãb×õaìN†Óéãcbà×

aâbØyþaoiŠİ™aë†ÇaìÔÛapŠr×´íìzäÛapbçb£aÒýnakji[bèîÜÇòjm½

bèÜöbßòa‰…ëòÌÜÛaŠçaìÄÛ†îÈÔnÛa¿N 

pbíìnßóÜÇ òíìzäÛalaìiþa¿ †ÇaìÔÛa ÉíŠÐm µgÙÛˆ×szjÛa ŠÄäíë

a‹åß òÐÜn‚½a òÌÜÛa òíëIðìÌÜÛaîÌnÛaë ‰ìİnÛaHôìzÏåß éàèÏåØ¹ bß ìçë L

 âý×ïÛ†ãþa æbîyïic¿ÑÛþaóär½a âŒÜŽmoãb×lŠÈÛa æcóÜÇ Č—ãsîy L

aìjÜÓ ædi LòîÛbm òÜyŠß ¿ Šßþa ‰ìİm áq LbîÔÛa ìçë òÐÜn‚½a òîiaŠÇ⁄a éÛaìyc



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٦١ 

ÚìÜÛaÙÛ‡‰b•ëLêËëÉÏŠÛa´iòÓŠÐnÜÛõbíÑÛþaLñ…Šİ½añ†ÇbÔÛaìçðìÌÜÛa

bèîÜÇéjãÛapbvèÜÛaœÈi¿bíìÌÛbßb×‰ÑÛþaóär½aâaŒÛgòÌÛp†ËëYPNæ‡g

ÌnÛaë ïßbänÛa ïç òÌÜÛ òßbÇ ò åß Éjäí LòíìzäÛa †ÇaìÔÛa ¿ ‰ìİm âbßc å−

óÔjíåØÛ LæaŠàn½a B ‰ìİnÛaMðìzäÛa âbÄäÛa¿ bàîüëMò‰b¾òvînã [b÷îİi

Ý•by‰ìİnÛaæcÉßbãbîycÝÈÐÛbiåöb×ìçbßüLæìØíæck¯bßòİÜñ†ÇbÔÛa

´ÜØ‘ óÜÇ ìzäÛa òàÄãc ë†jm aˆ [Šßþa ‰a… Ñî× ZÌn½a ìzäÛaN NNìzäÛaë

oibrÛaNBNNNYQNbèšÈiïÐäíüïçëLòÌÜÛbub’ßcÝr·òíìÌÛpbíìn¶ÞbàÈnüaëc

Ýr¹ðˆÛaœabîÔÛaëLbšÈiÇbÔÛabõbärnaæìØíbèÐÛbbßëñ†N 

‡b’ÛbiÒaÇüa‰ì•åßkî×aÛaëpa…ŠÐ½a¿ðìÌÜÛa‰ìİnÛaæcÅyýíë

ÞbàÈnüa¿ ê…ìuëÍíìmë òÌÜÛa¿ NLÙÛ‡¿´q†aë õbß†ÔÛa´iÒýüë

åßÝØÛ bÈjm L‡ëˆ’Ûbi ñ…Šİ½a †ÇaìÔÛaåÇxŠ bßÑ•ë¿åöb×Òý¨aåØÛ

£üaòÌÜÛaòa‰…¿ïÐ•ìÛaêb£üaëLð‰bîÈ½aêbN 

La₣‡b‘ †ÈŽí ñ…Šİ½a †ÇaìÔÛa ÑÛb bß æc æëŠí áèÏ Lõbß†ÔÛa ÑÓìß åÇ bßc

éãc bà× b™ìÏŠß ‡b‘ Ý×îÜÏ Lñ†yaë òu‰… óÜÇ æìØí ü ‡b’Ûa æc æìÇaŠíë 

æìØíüMñ‰ëŠšÛbiMüìjÔß…ŠİßÝ×NnÛaÚbäèÏë…aŠýÛïÔİä½aáîÔ‡ëˆ’ÛaZ

BÞbàÈnüaëbîÔÛa¿…Šİ½aBëLBÞbàÈnüaëbîÔÛa¿‡b’ÛaBëLBbîÔÛa¿…Šİ½a

 ÞbàÈnüa ¿ ‡b’ÛaBë L B ÞbàÈnüa ¿ …Šİ½abîÔÛa ¿ ‡b’Ûa NBêˆç óÜÇ õbäië

ðˆÛa æc üg LbÐÜszjÛa éäîi bà× LáÓÝØÛ òíìzäÛa âbØyþaoÐÜna òàÔÛa

aŠßdiÕÜÈníkn×¿pa‰bjÇ……ŠmìçL‡b’ÛaÞbàÈnübËìßéÐ•ìiðìÌÜÛa‰ìİnÛ

ÝrßLõbß†ÔÛaBZÝ•þaóÜÇéîjänÛaBLëcBÝ•þaóÜÇòflèfljžäflßBLëcBéîÏÝ•þañbÇaŠßBL

ì−BZlflìž–naëL‡flìžznaBéîÜÇbîÔÛaæë…LéîÏ…‰aìÛaÊbàÛaÉjníéãcéàØyëLN

ëcBìÏŠßÝ•caˆçBëcLBéîÏÝ•þaÒýóÜÇNB 



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QVRòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

ÁjmŠíëI‡b’ÛaH‰ìn×†ÛaÉčužŠŽíëLkî×aÛaëòîäiþa¿‰ìİnÛapbÔÜ¡òÌÜÛa¿

laìnÛa†jÇæbšß‰ïçL‰ìßcòqýqåß†yaëµgŠßþaaˆçZ 

-  i éäÇ Èíë LpŠq†ãaë ombß ò¹†Ó òíìÌÛ òÔÜy bíbÔi ‡b’Ûa BðìÌÜÛa âb×ŠÛa

ñŠq†ä½aŠçaìÄÜÛNB 
- Ûa‡b’bèÐÜóÜÇïšÔmëLòîÛbmòÔÜy¿…ìmòíìÌÛñŠçbÄÛ†í†u‰ìİnÛ˜bç‰gòía†iN 
- ‰ëb©ðìÌÛâbÄãåß‰bÈnßõï‘‡b’ÛaYRN 

bèÐ•ìi†ÇaìÔÛbÏLpbÌÜÛaÝ×¿‰ìİnÛaòÈîjİÛòÓëbßïmdmpaÐnÛaêˆçë

ÜÏLòînÏòíìÓbèîÏòÌÜÛaoãb×òÜyŠß¿oÈ™ë†ÓLñ‰ìİn½aòÌÜÛaåßaõŒu†è’má

Lòyb–ÐÛaåßòîÛbÇòu‰…óÜÇpõbuòîi…c˜ì–äÛÑ•ëïç‡g[µëþabèÜyaŠß

Ìn½a éuìÛa òÛü†ÛaÝr·´y¿LòÌÜÛoibrÛa éuìÛa òíìzäÛa†ÇaìÔÛa†ÈmÙÛˆÛë

ÞbàÈnüaÊìäm†äÇbàöa…N 

åß´q†aÑÓìß bßcëI‡b’ÛaHéäÇÈîÏ L Bí‰†äÏ BLòÌÜÛÒbšmñìÓéãdi

ÞìÔíL…Šİ½abîÔÜÛÉš±üéãì×sîyåßBZóÜÇpbÌÜÛaåßòÌÛÝ×ì−ðìn°

¿ òíìÔÛa Íî–Ûbi bšíc óàmë Lñ‡b’Ûa ÞbÈÏþaë õbþa åß—Ôäí ëc †íŒí ‰†Ó

bîÔÛaé™ŠÐíðˆÛaáîÄänÜÛáÜnmÛaòÜîÜÈÛaëcòÐîÈšÛaÍî–ÛaòÜibÔßNNNïçë

ægëLòí…ŠÐÛabè–öb–¢bèÐãŠÐmbèÐãïçoãb×MæbîyþakÜËc¿MË

ïbîÓÝàÈÛbbcˆ‚nmæcëLýrß–mædiñŠí†uBYSN 

bèãcóÜÇ òÌÜÛaµg ŠÄäí LïÐ•ëwèäßóÜÇïčäŽi †Ó ‡b’ÛaåßÑÓì½a aˆçë

ñ…ŠÐn½a bè–öb–¢bèjî×aŠmë bèŽÌî•ŠÐm Lñ‰ìİnßòîÇbànua ñŠçbÃMpˆ‘ægë

ñ…Šİ½a†ÇaìÔÛaåÇMbèîÛgáÜØn½aòub§bÈjm[bbàÈnañìÓN 



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٦٣ 

FאאWאאאא،אאE 
åÇòÇìà½apbíaëŠÛa…†ÈmµgŠÄäÛbi[bçëş…‰ëcæìíìzäÛabçbäi†ÇaìÓÚbäç

ðìzäÛa †îÈÔnÛa¿ bèiwnzŽíÛaÙÜm LlŠÈÛa NÛaÒýnaæcáË‰ë†Èíü òíaëŠ

b₣íì−ü†uÕÜ†ÓÙÛ‡æcüg[püb§aåßr×¿ŠeóÜÇðì−áØ§bvyŠß

pbíëŠ½a ¿ éäß ÉÓë bß kÜËc æb×ë LbèßbØycë †ÇaìÔÛa ¿ l‰bšm éäÇ ŠÐc

´Çb™ìÛaë´Üznä½añaëŠÛaòîİßoãb×ÛaLòíŠÈ’ÛaN 

 óÜÇ òîäjß òÓ‰bÐ½a êˆçëI’Ûa òíaë‰ ÒýnaðìzäÛa †çbHbèi ÒÇa Ûa

ÑíŠznÛaåÇò£bãpbÏýnaÚbäçæþ[†îÈÔnÛaëòÌÜÛa¿bÈÓaëbç‰bjnÇbiLæìíìzäÛa

åß æb× ðìzäÛa kçˆ½aë ðcŠÜÛ ‰b–nãüa †–Ôi [†çaì’ÜÛ É™ìÛaë Ñîz–nÛaë

bèäß‡b’Ûaë…Šİ½aÑ•ëëLòzîz–ÛaéíaëŠÛaóÜÇéîjänÛbiLbç…‰ÝèÛaNê†íŠíbàÏ

szjÛabèníaë‰ÕöaŠ…†ÈniæìíìzäÛaëæìíìÌÜÛaŠÓcÛapbíaëŠÛaÒýnaìçbäçN

 ÞìÔíð…a†ÌjÛa ‰…bÔÛa †jÇ B ZóÜÇ éíëÏ [ŠłÛ êŠÈ‘ †’äí áèšÈi æb×lŠÈÛa

bèîÜÇ a êŠİÏ Ûa énÌÛ óšnÔß NýÏ Lpbîiþa œÈi ¿ pbíaëŠÛa ŠrØm éjjië

éäßb₣šËüëLéîÏby†ÓÙÛ‡kuìŽíBYTN 

ñ†ÇbÓaìäi†Ó´îÏìØÛaë´íŠ–jÛa‰ìèºæcÙÛ‡òÜrßcåßëBŒîîànÛa´iòjmŠÛa

ÒŠ–n½aéÜßbÇë BðìzäÛa†çb’Ûaòíaë‰…†ÈmóÜÇNóÜÇ´ÔíŠÐÛa´iÖbÐmaÚbäçë

óÜÇ éß†Ôm áØy¿ aìÐÜna áèäØÛ LÒŠ–n½aËÝßbÈÛa óÜÇ ŒîîànÛa áí†Ôm Éäß

aìzäÛaóÜÇLÒŠ–n½aÝÈÐÛaïÛbnÛZ 

QM ÒŠ–n½a éÜßbÇóÜÇ ŒîîànÛa â†Ôm æìíŠ–jÛa Éäßì− L B ZŽpdÔÐmë LĆõbß Žpÿnßa

bĆàz‘NB 



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QVTòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

†äÇìçëéíìjîåßBôČ†Èflm†Ób¾êËñìÓflìÔíëLÞìÈÐßµgˆÐãcðˆÛaÝÈÐÛa

ÞìÈÐßµgB òÛŒä¶ ìç b¸gë LéÐäiÞìÈÐàÜÛð†ÈnÛaóÜÇ flìÔí sîy L B ÞbÈÐãüaB 

ÞbÔí æd× LÞìÈÐß µg ô†Èní ü B Z ŽpÿnßbÏ Lïãÿß NB  éÜ•cë BLõb½a åßpÿnßa

áz’ÛaåßpdÔÐmëBbÏbÐ‚naŠ¦aÒŠyÒˆzÏLYUN 

RM æìîÏìØÛa‹bucëåßÝ×áèÔÏaëëLÒŠ–n½aéÜßbÇóÜÇéß†Ôm…½aëïã‹b½a

ÙÛbßåiaë´íŠ–jÛaåßNŠÇb’ÛaÞìÔiaìÛ†naëZ 

ŽŠvèmcÖaŠÐÛbióflàÜflbèfljîjyŽkîİmÖaŠÐÛbibĆÐãflæb×bflßë_YV

 k–ã éãc ÝîÛ†Ûaë B bĆÐã BÝÈÐÛa ìçë ÝßbÈÛa óÜÇ éß†Óë LŒîîànÛa óÜÇ

ÒŠ–n½aBŽkîİmNB 

òíaëŠÛabçëş†ÇëLoîjÜÛôŠcòíaëŠiæìíŠ–jÛaáèîÜÇŠèÄnaåØÛ

ïçëLòzîz–ÛaZ 

bèfljîjyÖaŠÐÛbióflàÜflŽŠvèmcŽkîİmÖaŠÐÛbiïÐãflæb×bflßë_

aìÛbÓëZêŠí†ÔmÒëˆªÝÈÐiæìØík–äÛaæhÏLáèníaë‰òz–iáÜŽžægBÇc

BéîÏæìØíýÏL‡ëˆ’ÛaÕíŠóÜÇýîÜÓŠÈ’Ûa¿õbuÙÛ‡æcbà×LŒîîànÛaóÜÇü

òvyYWN 

ÝàÇñ†ÇbÓLbšícÙÛ‡åßë B žæc Bí†iËåßÊ‰bš½a¿òí‰†–½asîyLÝ

kç‡†ÔÏLòíaëŠÛaÒýnüLòíìzäÛa bèßbØycoi‰bšmæìîÏìØÛabèÜàÇ‹aìuµg

ÞìÔi´Û†nßLòÏëˆª†jÈÛaåiòÏŠZ 

óËflìÛaflŠŽšžycðŠčuaŒÛaaˆèşícücðč†čÜž‚ŽßoãcžÝflçčpaˆÜÛafl†flè‘cžæcë٩٨



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٦٥ 

k–ã†ÔÏ B flŠŽšžyc B Ší†ÔnÛaë LòÏëˆª žædi BŽšžyc žæc flŠ NBòz•óÜÇÝîÛ†Ûaë

éÛìÓéîÜÇÑİÇéãcÙÛ‡BZčpaˆÜÛafl†flè‘cžæcëNB 

bßcæìíŠ–jÛaë…cËåßðc[Þ†iËåßbèÜàÇaìÈäß†ÔÏÛak–äÛapa

ÝrßLbèÈßŠàšmBZòîjjÛaõbÏëLÝîÜÈnÛaâüëLónyëLï×NB´îÏìØÛaòíaë‰aëČ…‰†Óë

 ÉÏŠiôŠc òíaëŠi B ŽŠšžyc Ba ïçëóÜÇk–äÛa òíaë‰ aìuŞŠë Láç†äÇ òzîz–Û

…ìuëáçìmBžæcBòÛd½a¿bîÔÜÛñbÇaŠßÙÛ‡ëLðëaŠÛaëcŠÇb’ÛaòèuåßYYN 

[òíìzäÛa†ÇaìÔÛal‰bšmbäÛÑ’ØmLðìzäÛaÒý¨akn×¿ñr×òÜrßþaë

Ë éi ÝîrànÛa Õj bàîÏ éãc ô‰cë L†çaì’ÜÛ òÐÜn«pbíaë‰ óÜÇ bèîdm òvînãòîžä

áØy åß bèîÜÇ kmí bßë Lñ†ÇbÔÛa õbäi ¿ òíìzäÛa òÓ‰bÐ½a êˆç óÜÇ ÝîÛ†nÜÛ

‡ëˆ’Ûaëc…aŠübiN 

FאאWאאE 

æc†–Ôi[òíì−ñ†ÇbÓta†znü[oÈäŽ•†ÓòíìzäÛa†çaì’ÛaåßÊìãÚbäç

 Š×ˆíë LÊbàÛa åß †ä b æìØíïìîÛaæc BÙÛ‡óÜÇ òÜßb§albjþa åßZ

éäßp‰†•òàÜ×éîuìmëLéîÛgkčçŽ‡ðc‰ñŠ–ãBQPPN 

LbèîÏ òÈä–Ûa éuëóÜÇ éîjänÛa ¿ ò™bšË áçËë †çaì’Ûa aŠ‘ †¯ ë

ÝÈÏ bà× Léíìjîlbn× ¿ÙÛ‡ †čuŽë ægë ónyð…a†ÌjÛa ‰…bÔÛa †jÇ †çb‘ ¿B

ÝčÈÏæ‹ëóÜÇòèj’½aòÐ–ÛaÞbàÇgBZ 

č̂ yćåčßeëŽÒb‚ŽmüaĆ‰ìßcć‰‰a†ÓþaflåčßéîčvžäŽßflîÛbß١٠١



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QVVòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

ÞìÔíBZåÇôëŠŽíïÔyýÛaæcéíìjîoÜàÈÏLÝčÈÏð†Èm¿†çb‘åÇÛd

oîjÛa aˆç éÛBQPR N òíaëŠÛa êˆçëMoz•ægM†çaì‘ÚbäçæcóÜÇÝîÛ…ï 

òíìzäÛañ†ÇbÔÛaáîÇ†nÛ[´íìzäÜÛñaëŠÛabèÈä•N 

aåßëéÜÈÏbßLðì−kçˆßñŠ–äÛoÈä•bèãcÝîÓÛa†çaì’ÛæìîÏìØÛa¿

õbäiñ†ÇbÓÉ™ëBÞbflÈÏB‰bfl’ŽÇóny…bflycåßMêaë‰bßóÜÇŠ»þaÑÜÝîÓëLZéãg

Êìä–ßQPSZ 

µgŽâìÔÛaóflšßflëìÔÛaâ…bflycbäqaë

bĆqýŽqëbĆÇbiŽ‰ëbĆbàŽëbäžÈdÏ

ba†ŽflëbÇbjŽëbãbàŽqëbãž†ÜflnžubÏ

bÇbflŽmëa‰bfl’ŽÇëbäžjč•dÏbäžjfl•cëQPT

ëæìíŠ–jÛaåßë[ÊbàÛaåßbç†šÈíbß…ìuëâ†ÈÛ[bènßŠiñ†ÇbÔÛaæìšÏŠí

bÇìä–ßáèí†Û´îÏìØÛa†çb‘æìØí ŞáqNÞìÔí“îÈíåia B Z¿ÊbiŽ‰ëtýŽqÄãë

†ÓëLõbäŽqë…bycæ‹ìÛaëòÐ–ÛabÈàŽNNNLÊìàßÌÏ‰b’ŽÇµgÙÛ‡õa‰ëbßbßcë

éÈÏ†íübîÔÛaëNBNNQPUN 

îÌm éŽÐãðìzäÛa †àÈní´y LôŠc òèuë òÇìä–½a †çaì’Ûa ˆdm †Óë

lbjÛa …Šë Lkçˆ½aë ðcŠÜÛ ‰b–nãýÛ Lñ…Šİ½a ñ†ÇbÔÜÛ ¿bä½a †çb’Ûa É™ìß

ŠÇb’ÛaÞìÓ¿bà×LðìzäÛaZ 

bä§aÝÈÐflížåflßbçŽŠØ’flíaLčpæýžrčßčafl†äÇğŠ’ÛbişŠ’ÛaëQPV

ÂìÔóÜÇ†çb‘ìçë B õbÐÛa Bbì…ïšnÔíÉ™ìß¿ÂŠ’Ûalaìuåß

Ší†ÔnÛaëLéîÜÇBZbçŠØ’íbÏBÝîÜ¨aåßÝ×†äÇñ‰ëŠšÛaóÜÇÞìàªaˆçëLéíìjîëQPWN 



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٦٧ 

Lð‰b–ãþa†í‹ïiþ‰…aìäÛalbn×¿õbu†ÓëIØÛaëåßìçëL“ÐÿÛâý

lbnØÛa³ß ¿ ÕÔa bèÏb™c Ûa ÞìÔäÛaHÝÈÐi òÈä–Ûa énÜ…oîjÛa æc †îÐí bß

ÞìÔíLáèÐãc´íìzäÛaZBbjÈÛaìicbãcëI…½a†íŠíHïÈà•þaåÇLïã‹b½aåÇ

áç†’ãcéãcZ 

êŽŠØ’flíŽæb»ŠÛbÏfl¨aÝÈÐížåflß 

ÞbÓZÏbçìÈä•´íìzäÛaæcŠ×ˆÏ[µëþaòíaëŠÛaåÇénÛdNîÛŠöbÄãaˆë

bèyŠ‘É™ìßaˆçBQPXN 

pbÇìä–ßåßë…½aŠ×‡bà×LòíŠÈ’ÛaÙÛbßåiaáîÛa†çb‘¿ÞbÓéãcL

õa†äÛaË¿Z 
bflßbß‰ŽáØÛbjčyžoflzž™cbÛcbflßbßcòÈčb‘Ùžäčßžoflzž™cëQPY

ëéíìjîÛ‡æcôŠíæcËLñ‰ëŠšÜÛŠÈ’Ûa¿ŒöbuÙ…½a¿üLêŒî¯ü

ïçLénÈä•åßôŠcòíaëŠiéíìjîòíaë‰ş…ŠíëLòÈÛa¿üëñ‰ëŠšÛaZ 
bflßbß‰ŽáØÛbjčyžoflzž™cbÛcbflßbßcbíÚč†èÈ×ć†èÇbflßë

ÕÜÈíëÙÛbßåiaýöbÓLéîÜÇ BZæcéníaë‰ÉÏ†Žma‡gLéiåÄÛaåycëæìØm

ëŠíbß…‰¿âa†Óg…àÜÛëLòîãbqòíaë‰BQQPN 

LòîmaˆÛabèiì’m´íìzäÛa†äÇñ†ÇbÔÜÛòÇìä–½a†çaì’ÛaæcÙÛ‡åßˆûíë

ðcŠÜÛk–ÈmåÇ baìycåßr×¿ ČáämïèÏ LâbØyþa¿òîÇì™ì½aµg ŠÔnÐmë

ðìzäÛa kçˆàÜÛ ‰b–nãaë NíìzäÛa wèäß ¿ ñŠÌq oÜrß bèãc bà×[†îÈÔnÛa †äÇ ´

émbjuìßåßæb×sîyM˜ì–äÛaóÜÇæìäjíáçëMLòíaëŠÛa¿†äÛaë³½a†Ôã

æìqğ†aÝÈÏbßì−óÜÇNÙÛ‡t†yægëL†îÈÔnÛaõbäqcÙÛˆiaìßìÔíáèãcÇc

bÐÜ´jmbà×LòÇìä–½aê†çaì‘óÜÇéîjänÛbiðc‰œy…Öbî¿†ÈibàîÏN 



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QVXòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

añ…b½aoãb×a‡gëòÐÜn‚½aòîi…þabèbäudiòíìÌÜÛIŠÈ’ÛabèäßëHÞb©ïç

a†yaëåØíáèvèäßæhÏ[l…þaï‰ûßë´íìzäÛaåßÝ×†äÇðìÌÜÛa‰†ÛaN

‰ìn×†ÛaÞìÔíæbyâb·Maé»‰MZBÒaÇüaµgÊŠcl…þaì‰ûßæb×†Óë

aìÏÈíæcñbzäÛbiµëcæb×ëLñbzäÛaåßòÌÜÛa‰ì–ÈiÝ×aì‰†íëLÝyaŠ½aêˆèi

l…þaƒí‰bmlbz•cÝÈÏbà×Lñ†yóÜÇòîÐ•ëòa‰…bèäßñ†yaëBQQQ…bÐßëL

ÙÛ‡ZóÜÇbèiáčØŽyáqLòíìÌÜÛa‰ì–ÈÛaåßŠ–ÈÛýîr·oãb×òíìzäÛa†ÇaìÔÛaæc

ôŠcòíìÌÛ‰ì–ÇN 

âa†•ïvèä½aÒý¨a aˆçóÜÇkmŠm†ÓëMóÜÇ´íìzäÛaŠÄãòèuëåß

ÝÓþaM¿ bàèäîi ‰bÈm ü éãc áË‰ [Êa†i⁄a òîÜàÇ oiaìqë ìzäÛa oiaìq ´i

òÔîÔ§a N¿ òíìÌÜÛa òz–Ûa ÕÔ° âa… bß LòíìzäÛa ñ†ÇbÔÛa ÙÜÏ ¿ ‰ë†íkí…þbÏ

Êa†i⁄aòîÜàÇ¿òÌÜÛapbãbØßgÑÃìŽí éÐãoÓìÛa¿ëLkî×aÛa Naˆçˆc†Óë

ïÛbnÛb×ïçLón‘ŠçbÄßâa†–ÛaZ 

QM œÈi œÏ‰Š–Ç µg æìànäí LõaŠÈ’Û òîi…c ˜ì–äi …bè’nüa ´íìzäÛa

ÝÈÏbàÜrßLáènyb–Ïonjq†ÓëL…bè’nüaõýÈÛaåiaŠàÇìic†è’níáÜÏL

Ö…‹ŠÐÛaëŠíŠuåßÝ×ŠÈ’iNÞìÔíBZ†ÔÛåycaˆç†Ûì½aóŞnfly†ÔÛožàflàflçæc

ŠŽßebäãbîj•òflíaflëŠčiêŠÈ‘ [ïčäžÈflíÙÛˆiŠÈ‘ŠíŠuaëÖ…‹ŠÐÛBQQR NÙí ë 

õýÈÛaåiëŠàÇìicóÜÇŠíŠuŠÈ‘åßéÐÓìß¿†ànÇasîy[ÙÛ‡¿bÐ–äß

ÝÈÏ Ş…‰ÙÛ‡æb× b¶‰ éãgÝi LòÌÜÛaóÜÇáØ§a¿ï–‚’ÛaÖëˆÛaë òîmaˆÛa

éÛŠíŠuõbvN 



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٦٩ 

RM ÝÈÏ bà× LõaŠÈ’ÜÛ ñbzäÛa ò÷İ¥ïßŠš§aÕzaïicåia †jÇdİ´y L

Ö…‹ŠÐÛaéÛìÓ¿Z 

žÊfl†flíflæaflëžŠflßflåibíæbflß‹şœflÇëŽÑÜflvŽßëcbĆnflzžŽßügÞb½aflåčßQQS

ðìzäÛabîÔÛaëñ†ÇbÔÛafláØzŽíæcÕzaïicåia…a‰cbàäîjÏk–äîÏLBÑÜ©B

óÜÇÑİÈÛbiBbnzßBÉÔíý÷Û[Òbä÷nüaóÜÇÉÏŠÛaÖ…‹ŠÐÛaŠqeLIõaìÓ⁄aHòÐÛb‚¶

òîÏbÔÛaòÇìÏŠ½a NïicåiaéÛd´yëÕzaZÉÏŠmõï‘ðcóÜÇ BÑÜ©ëcB_ÞbÓ L

Ö…‹ŠÐÛaZaìÛëdnmæcáØîÜÇëÞìÔãæcbäîÜÇLÚõìäíëÚõìíbßóÜÇQQTN 

SMï×†çb’ÛaÉ™ìßîÌniæìíìzäÛaÝČ†m†ÔÏLbènÇbä•ëòíŠÈ’Ûa†çaì’ÛaîÌm

b× ìÛë óny L…aŠüa b aìÔÔzîÏ Láç†ÇaìÓ Éß ÕÐnílby óÜÇ ÙÛ‡ æ 

òîiŠÈÛa êìuë†yc éióÌnia bßë LÊa†i⁄a òîÜàÇ¿ŠÇb’Ûa éîÛg †–Ó bß Nõbäië

ÙÛ‡óÜÇëcL†çaì’ÜÛòÐÜn«pbíaë‰óÜÇoîäiónÛa†ÇaìÔÛaÉuaŠŽmæck¯

òÇìä–ß†çaì‘óÜÇNbç…bÈjnaëÙÛ‡óÜÇéîjänÛakuëbènz•â†Ç†×dma‡hÏ

ÝÓþaóÜÇëcLìzäÛakn×åß—–‚nÛaðë‡óÜÇbèna‰…Š–ÓN 

FאאWאאאE 

åØíBáçìnÛaBÝîÜÈmëLñ†ÇbÔÛaÐmpaõaŠug†ycËòíìzäÛalaìiþa¿

ðìzäÛalbjÛa…ŠÕÔzníï×[bèäÇˆ‘bßÝíëdmëLbèîÜÇòjm½aâbØyþaNáçìnÛbÏ

ì–nÛaëÝî‚nÛaóÜÇâìÔíb¾LðìÌÜÛakî×Ûa¿ÝÈÐÛbi…ìuìßËìçb½çˆÛa‰

áè™aŠËcë òÌÜÛ´àÜØn½a †•bÔß ÉßÒýnüa ëc ÖbÐmüa òČäčÄflß¿ áçìn½a ÉÓìí

 ê‰ŠÓ bßÉßÕÐníÙÛ‡ÝÈÛë Lbèi ñŒvä½að‡biaüaåí†Ûaï™‰ædiÞbÓ´yLB

ÃbçŠr×cìzäÛa‰ìßcBQQUN 



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QWPòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

m´íìzäÛapbàçìmåàÏñ†ÇbÓáëbä BïãbÈ½aÒëŠy¿kî×ÛaëòbjÛaBL

Ýrß ZIá×ë Lpüë LbČßgë Læ‡gë Lbàèßë LČåØÛN NNbçËëH NáaìÓc †•‰ †äÇë

LÁÔÏïÜÔÈÛa‰bèÄnüa…ŠæìØm†ÓòíìzäÛaáèmbàçìmæc†£áèn¦bÈßÕöaŠë

òäîÈßòíìÌÛkî×aÛðì−áØy‰a†–nüÉÏa…bçõa‰ëæìØíëcN 

ÞëþaÞbrßëéÜÔãbßLð…aŠ½aábÓâcåia¿IpüHÞìÔíL BZéÜ•c BüBáqL

¿p†í‹bà×LõbnÛap†í‹BoBëLBoi‰NB‰ìèà¦akçˆßaˆçNÝîÓëZåßòj×ŠßB

üBõbnÛaëNNNÞbÓëÉîiŠÛaïicåiaBZpüBbèÜ•cBîÛBoÛ†icëLbÐÛcbçúbíojÜÔÏ[

Š× [õbm bèäîànÛaÒŠ¡jnÜm æc òîça NÞìÓ éíìÔíëéíìjî B ZŠàšß bèaæg

bèîÏBÞbÈÏþa¿ügŠàšíüëLBQQVN 

ÑŞÈ™†Óëïãìþa´èuëåßáçìnÛaóÜÇáöbÔÛaÝîÜznÛa aˆç B ZÞëþaL

õb‘ë õbß üg éäß õï¯  Láèßý×¿ìÏŠß ìçë L´ÛýÇg´i bÈº éîÏ æcNNN

ëïãbrÛaakÜÓæcLÝîÛ†iügbàèîÜÇâ†Ôíüæa‡b‘õbm´ÛakÜÓëLbÐÛcòä×bÛaõbîÛN

áÜÇcaëÝîÛ…üëBQQWN 

ïãbrÛa Þbrßë éîÜÇ —ã bß Lð‰b–ãþa âb’ç åia ¿ B æ‡gBÞìÔí L B ZÞbÓ

‰ìèà¦aZÒŠyïçNÝîÓëZáaN¿Ý•þaë BÙflßŠ×c žæ‡g BáqLÙŽßŠ×cn÷u a‡g

ÛbiČìŽÇë LòÜà¦aoÏˆypŠà™cë LbèäÇåíìän B žæc NB ÞëþaÞìÔÛaóÜÇëI†íŠí

òîÏŠ§aHåßòj×Šßüòİîibèãc|îz–ÛbÏL B ž‡gBëL B žæcB|îz–ÛbÏòbjÛaóÜÇëL

bç†ÈiñŠàšßæcüLòj•bäÛabèãcBQQXN 

òbjÛa òÛdß ¿ ´íìzäÛa áçìm ¿ bçŠqc ÝßbÈÛa òíŠÄäÛ æc Åyýíë

ónyÙÛ‡†n¹ëLkî×ÛaëòbióÜÇÖbÐmüaÉß Bæ‡g BbènîÏŠyëNæcôŠíåàÏ
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؟ فيمون هنا  إطباق من النحويني علة رفض بناء هو اخلطأ والغلطاملراد به، أ 
ملا هو  يمون املراد به التةي  والترور الذهينالقاعدة علة شواهد ُكِمم بتةطِتها، أم 

 غري موجود بالفع  يف الرتكي  اللغوي، ويعد من ممممت فهم معناه وتوجيهه علة
و ليو املراد  :أبو البقاء المفويما يوافق األصو  املطردة، فيقب  ويستأسو به. يقو  

بالتوّهم و الغلط و، ب  املراد به: العطك علة املعنة؛ أي: جّوز العربّ  يف ذهنه ممكظة 
 .426ا له، وهو مقرٌد صواٌب وذلك املعنة يف املعطوف عليه، فعطك ممكظل

وفيق يف ديلة ك ٍّ من مرطلح  الوهم والتوهم، وإذا ما استهينا من ذلك الت
 -الع مسيت بعبارات عدة  -ه  تمون ظاهرة التوهم فقد سواجه بأمر آخر أي وهو: 

وهنا جند الفريق اآلخر املعرتف بوجود الظاهرة فعم، الواء يف  ؟غري قياالية وقياالية أ
 ايالتعما  معا.التقعيد للقاعدة النحوية أو التوجيه هلا؛ لتطرد يف القياس و

يف كديأه عن فر  و احلم  علة  كابن جنةهنا  من يرى أن الظاهرة قياالية، 
َغوىر من العربية ببعيد، ومذه   (النوع)املعنة و، كيث يقو : و واعلم أن هذا الشَّرىج 

سازح فسيح. قد ورد به القرآن وفريح الممم منأورا ومنظوما؛ كتأسيث املذكر، 
ر معنة الواكد يف اجلماعة، واجلماعة يف الواكد، ويف مح  وتذكري املؤسث، وترو

. فقياالية الظاهرة مبنية 427الأاس  علة لفظ األو ، أصم كان ذلك اللفظ أو فرعا...و
 عنده علة كأرة ايالتعما ، كما هو مفهوم من فحوى كممه.

، كيث أدرج شواهدها يت ابن هشام األسراريعند  -أينا -وه  قياالية 
طك، وجعلها متأ  العطك علة املولا أو احمل ، والعطك علة التوهم. أقسام الع

وقد اشرتط يف األخري ما مل يشرتط يف األو ، وهو و صحة دخو  ذلك العام  
. أي أسه أرجعها إىل أص  ممني يف 421املتوهم، وشرط كسنه كأرة دخوله هنا   و

 النظرية النحوية وهو العام ؛ فةلا عليها بذلك ثوب القياس.
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ÙÛˆÛ [òíìzäÛa ñ†ÇbÔÛa¿ ‡ëˆ’Ûaë …aŠýÛ âbÈÛa ‰ì–nÛaåÇ òÔîÓ…pajÈm

Ñ•ëbèãcóÜÇbèîÛgszjÛaŠÄã¿ïmdíðˆÛaLðìÌÜÛaÞbàÈnüapbu‰†Û

†ÇaìÔÛa…aŠübÐÛb«æbîyþaœÈiN 



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QWXòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

SM c†jßÕîjİm†äÇðìzäÛaŠØÐÛa¿‰ìİmt†yBÊìî’ÛaëñŠrØÛaBLñ†ÇbÔÛaõbäi¿

aìÛbÓÙÛˆÛë LòíìÌÜÛapübàÈnüaœÈji bãbîycâ†İ–mñ†ÇbÔÛaæþ B ZîÛ

ñŠrØÛaéîÜÇîÔ½aÂŠ‘åßNB 

TM ýÚbäçñ†ÇbÔÛa õbäi †äÇ LbèÜ•cåß òíìÌÜÛa ŠçaìÄÛaœÈi …ìuëÞìyÒ

ÝrßLœabîÔÛaóÜÇoîäŽisîyLòíìzäÛaBZk×Š½aáÜÈÛaáîŠmBëLBáí†Ôm

bèa´iëbèäîibèİìmëcbèîÜÇò‚bäÛaæb×BNNN|ÏcbßìçëLbçËë

öb½akČÈ‘ðˆÛaLxbv§aëïÜÔÈÛa‰bèÄnýÛÞbabèÈÓaëÑ–íæcæë…ÝðìÌÜÛaN 

UM …bè’nüa Š–Ç ñŠØÏoÔÛcM†îÈÔnÛa¿ïvèäß ‰ì–ÓóÜÇÝàn‘a éÐ•ìi

óz–ÐÛaòÌÜÛaoÜČrßpbvñ†ÇóÜÇ†ÇaìÔÛaõbäiìçëLðìÌÜÛaMóÜÇbýÄi

†ÇaìÓë LôŠc †ÇaìÓ bèšÔäm òíì− †ÇaìÓ p†čuŽë sîy LòíìzäÛa ñ†ÇbÔÛa

ÜÛ òÐÜn«pbíìnßóÜÇoÇ‹ìmòÌ Nñ†yëµgïiŠÈÛaìzäÛa ‰bÔnÏaÈí aˆçë

âbØyþaë†ÇaìÔÛa¿ fl…aŠüaðìÌÛ âbÄãðþÝÐØmÛa Lòa‰†ÛaëÊì™ì½a

—öb–¨a†şyflìflmëN 

VM Lbç†ÇaìÓåÇ òÌÜÛa¿ ˆ‘ bßÝØÛ áèmbèuìmÒýnaóÜÇ´íìzäÛa âaya

Û o¤ éÜ†Žm ædi òäîà™ bèãc aëc‰ paõaŠug ñ†Ç aëˆ¥a sîyñ†ÇbÔÛa õaì

Lñ…Šİ½aòíìÌÜÛakî×aÛakÇìnnÛòíì−ÂëŠ‘òÏb™hiñ†ÇbÔÛaÉîìniÙÛ‡ë

åß ‰br×⁄bi pbÇìà½a òÈÓ‰ Éîìmë L…aŠüa òu‰… µg óÓŠm ü Ûa

LlŠÈÛapbÌÛòîv¡ÞìÔÛaëLÑíŠ’Ûasí†§aëòîãeŠÔÛapaõaŠÔÛbi…bè’nüa

kî×aÛaëpa…ŠÐ½a ¿ðìÌÜÛa ‰ìİnÛaëLòíŠÈ’Ûa ñ‰ëŠšÛaë LÞbàÈnüa †äÇ

ñ†ÇbÔÛaåÇˆ‘bßÝØÛðìzäÛaÝíëdnÛaëNNNgN 



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٧٩ 

WM òíìzäÛapbÓ‰bÐ½a êˆç…ìuëæg‰ì–ÔÛÝiðìzäÛa ŠØÐÛa¿‰ì–ÔÛåØí

LðìzäÛaâbÄäÛaâbØygóÜÇ´–íŠyaìãb×´íìzäÛaæþ[ÕîjİnÛa†äÇïvèäß

İjšä½aáÜÈÛaëòÇbä–ÛaµgòÏŠÈ½aÝíì¤ë´N 

òîÛbnÛapbî•ìnÛaóÜÇszjÛaéjäíëZ 

- šmî¿ìÏŠßŠßcñ†ÇbÔÛaõbäi¿éiÞìÔÛbÏLïiŠÈÛaìzäÛa¿áçìnÛañŠöa…Õî

éãþ[…ë†§aÕî™c¿ügñ†ÇbÔÛaÐm¿ðìzäÛaéîÛgdvÜíüëLszjÛaŠÄã

áèÜöbß¿´íìzäÛa´iÉaìÛaÑÜ¨aëÝzànÛaåßbibi|nÐíN 

- c òîÐ–mta†znü oÈäŽ• bèãc ÝîÓ Ûa òíŠÈ’Ûa †çaì’Ûa åß ìzäÛa laìi

óÜÇ bèna‰… Š–ÓÝÓþaóÜÇ ëc LlŠÈÛa åÇ Êb bèîÏ …Ší  òíì− †ÇaìÓ

ïiŠÈÛaìzäÜÛ´àÜÈn½aóÜÇînÛaÝîjÓåß[òÌÜÛa¿´––‚n½aN 

- ßòíì−†ÇaìÓåßéîÜÇibßëðŠÈ’Ûa†çb’Ûapbíaë‰¿ŠÄäÛañ…bÇgLòi‰bšn

bàîÏaìÈÓë´íìzäÛaæþLbèänßëòíaëŠÛa†ä†Ôã¿´qğ†awèäßÝîÈÐniÙÛ‡ë

‰†ÛaòèuæcáË‰Lñ…†Ènßpbíaë‰óÜÇ…bànÇüaåßl…þaì‰a…éîÏÉÓë

´ÔíŠÐÛa´iòØÐäßéníbËëN 

- ’½aòÌÜÛaåÇñÈ½a†ÇaìÔÛaóÜÇ‰b–nÓüaëLòíìzäÛalaìiþaòÜØîçñ…bÇgò×

LòîiŠÈÛapbvèÜÛïànämÛaòíìÌÜÛaŠçaìÄÛa´iëbèäîiÁÜ¨aâ†Çë Lïz–ÐÛa

òa‰†ÛaëÊì™ì½añ†yëìzäÛaáÜÈÛÕÔzníï×N 



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QXPòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

אאאW 

                                      
QHòîÐ•ìÛaëòí‰bîÈ½a´iòÌÜÛaIQUXNH 

RHãaû½aëÊbnß⁄aòIROQSNH                 

RHòyb–ÐÛaŠIUYNH 

SHlŠÈÛaæbÛISORVWMRVXNH 

THòÌÜÛaîíbÔßávÈßISOQSYNH 

VH‰…bäÛaéiÞ†jnab¶‰ëL‡b’ÜÛŠ×‡…ŠíN…ë†§aòÛb‰IWSNH  

WH—öb–¨aIQOYXNH 

XHìzäÛa¿ŠöbÄäÛaëêbj‘þaIQORNH 

YHpbÐíŠÈnÛaIQRTNHëÑí‰bÈnÛapbàèßóÜÇÑîÓìnÛaIRPQNH 

QPHpbÐíŠÈnÛaIQRTNH  

QQHáìÔi u åia éÛ Ýrßë ZsßŠÛa ˜ìcLŠßþa oiì–naëLë‡ìznaLñcŠ½a oÜîËcëL

ÖìänaëÝà¦aLoînnaëñb’ÛaLëÝà¦aÝîÐnaN—öb–¨aIQOYYNH 

QRHiuåiaéÛÝrßëáìÔZÝÔjßæbØßNbîÔÛaìçaˆçiÊbàÛa¿Šr×þaëbÝÓNÊìÓëë 

óÇb°Š•ba[ −ìÙÛìÓZ†í‹óÇbßbîÓëcbàöbÓ—öb–¨aIQOYXLYYNH 

QSHìzäÛa¿Þì•þaIQOUW NH Luåia†äÇ éäßëëaë éäîÇ bàîÏÞìÈÐßáîànm [ì− Zlìq

æëì–ßLÙßëÒëë†ßNæìí…a†ÌjÛa óØyëZ…ëìÔß ŠÏ Lé™Šß åß …ëìÈß Ýu‰ëN

—öb–¨aIQOYYNH 

QTHŠÄãaZ—öb–¨aIQOQPPNH 

QUHìzäÛaÞì•cáÜÇ¿aÓüaIQQTNH 

QVHlbnØÛaISOUPXNH 

QWHìzäÛa¿Þì•þaIQOUVLUWNH 

QXHÕibÛaIQOSRTNH 



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٨١ 

                                                                                            
QYHÒý¨aÝöbß¿Òb–ã⁄aIQORQTNH 

RPHÙÛbßåiaòîÐÛcµgÙÛb½a|™ëcIQORYQNH 

RQHa|î™ìmÙÛbßåiaòîÐÛcŠ’iÙÛb½aë†•bÔ½ISOQVRRNH 

RRHÉßaì¦aÉºŠ‘¿ÉßaìaÉàçIROSURNHlŠÈÛaæbÛåßlŠšÛaÒb’m‰aëISO

QWTWNH 

RSHŠÄãaZð†îiŒÜÛ´íìÌÜÛaë´íìzäÛapbÔjISYNH 

RTHsí†§aëáí†ÔÛa´iìzäÛaëòÌÜÛaITQNH 

RUHŠÄãaZÝîènÛaŠ‘ISOTSPNH 

RVHðìzäÛaØÐnÛaÞì•cIRWNH 

RWHð‰bjãþaåiüLlaŠÇ⁄aÞ†u¿laŠË⁄aITUNH 

RXHïiŠÈÛaìzäÛaòa‰…µgÝ†½aIQRTNH 

RY HïiŠÈÛa ìzäÛa¿ïàÜÈÛa ØÐnÛaISYLTPNH ŠÄãaë ZÊbàÛa´iðìzäÛa †îÈÔnÛa bîÔÛaë

Iòß†Ôß˜BlHB  

SPHÞbr½aÝîjóÜÇŠÄãaZ‰bîÈ½a´iòÌÜÛaæbyâb·‰ìn×†ÜÛòîÐ•ìÛaëòíN 

SQHìzäÛaÞì•c¿òÛ…þaÉ½IXQH 

SRHÕibÛaIYSNH 

SSHŠÄãaZ“îÈíåiüÝ–Ð½aŠ‘ISOUQNH 

STHŠÄãaZïãìþaŠ‘óÜÇæbj–Ûaòî‘byISOYTNH 

SUHÝ–Ð½aŠ‘¿bší⁄aIQOTTSNH 

SVHìzäÛa¿ŠØÐÛawöbnãIRPWNH 

SWH ¿ òîÏb’Ûa †•bÔ½a òîÏbØÛa ò•ý¨a Š‘ITOVTS NH¿ æbj–Ûa ðc‰ ìçë óÜÇ énî‘by

ïãìþa ISOYTHN  

SXH|î™ìnÛaæìàš¶|íŠ–nÛaIROQQWNH 



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QXRòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

                                                                                            
SYHéãaìí…¿òÈîi‰åi†îjÜÛLŠÏaìÛaåßoîjÛaIWPHlbnØÛaëLIQOSWRHkšnÔ½aëLISORSWHL

Òý¨aÝöbß¿Òb–ã⁄a¿òjãýiëIROXRRHòãaŒëLl…þaISOQYRNH 

TPHÅÏýÛañ†ÇëÅÏb§añ†àÇŠ‘IQOTTWNH 

TQHÉßaìaÉàçÉßaì¦aÉºŠ‘¿IRORRWNH 

TRHbjmŠßŠÄãaZlbnØÛaIQOSWPHlŠÈÛaæbÛåßlŠšÛaÒb’m‰aëLISOQUWPHL |íŠ–nÛaë

|î™ìnÛaæìàš¶IQOSWTHN 

TSHŠÄãaZòîÐÛþaóÜÇïãìþaŠ‘IRORUWHkšnÔ½aLISORSTNH 

TTHŠÄãaZòîÏb’ÛaòîÏbØÛaŠ‘ÙÛbßåiüIROWSVNH 

TUHŠÄãaZÝîènÛaŠ‘IROSRXMSRYHáÃbäÛaåiüòîÐÛþaŠ‘ëLISQVMSQWNH 

TVHŠÄãaZlŠÈÛaæbÛåßlŠšÛaÒb’m‰aISOQUWRNH 

TWHïãìþaŠ‘óÜÇæbj–Ûaòî‘byISOYTHL 

TXH—öb–¨aIQOQQVNH 

TYHÐ½aŠ‘Ý–IUOQTVLQTWHŠÄãaëLZåí†Ûaï™ŠÛkub§aåiaòîÏb‘Š‘ ð‡biüa

IRORTNH 

UPH—öb–¨aIQOQQWNH 

UQHìzäÛaÞì•cáÜÇ¿aÓüaIRQVNH 

URHòîÐ•ìÛaëòí‰bîÈ½a´iòÌÜÛaIQUXNH 

USHlŠÈÛaæbÛåßlŠšÛaÒb’m‰aIUORRSPNH 

UTH¿òÛd½aZÒý¨aÝöbß¿Òb–ã⁄aIQOSTWMSUVHÉßaìaÉàçëL IROVRMVSHL

lŠšÛaÒb’m‰aëIUORRRW–RRSQHL ¿bší⁄aë Ý–Ð½aŠ‘IQOSPSHŠ‘ëL

ï™ŠÛa óÜÇ òîÏbØÛa IQOSYTMSYWNH 

UUHéãaìí…¿LóàÜïicåiçŒÛLÝíìİÛaåßoîjÛaIQVSHlbnØÛaëLIRORWQHÒb–ã⁄aëL

¿ Òý¨aÝöbßIQORQUHŠ‘ëL ïãìþaIROTWPNH 



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٨٣ 

                                                                                            
UVHlbnØÛaIRORWQNH 

UWHòîÏbØÛaóÜÇï™ŠÛaŠ‘IQOSYVNH 

UXHìzäÛa¿Þì•þaIQOXYHÝîènÛaŠ‘¿ÙÛbßåiaðc‰ìçëLIQOSUUNH 

UYHÉßaì¦aÉºŠ‘¿ÉßaìaÉàçIQOSWTNH 

VPHâb’çåiükîjÜÛaÌß¿ðìzäÛaÒý¨aIVNH 

VQH•cðìzäÛaØÐnÛaÞìIQRTNH 

VRHŠÄãaZòÛd½aIVUHÒý¨aÝöbß¿Òb–ã⁄aåßIROTVS–TWTNH 

VSH|îz–ÛaÉßb¦a¿sí†§aIð‰b‚jÛa|îz•IHTOSPNH 

VTH|îz–ÛaÉßb¦a¿sí†§aIð‰b‚jÛa|îz•IHYOQTRNH 

VUHòîçaìÛasí…byþa¿òîçbän½aÝÜÈÛa¿sí†§aIROVPXNH 

VVHŠÄãaZ|îz–ÛaÉßb¦apýØ’½|îz–nÛaë|î™ìnÛa†çaì‘ITQ–TTNH 

VWHbjmŠßŠÄãaZ—öb–¨aIQOQVXHLIQOQRVHLìzäÛaÞì•cáÜÇ¿aÓüaëIQUVNH 

VXHŠÄãaZÙÛbßåiaòîÐÛcóÜÇÝîÔÇåiaŠ‘IQOSPS–SPVNH 

VYHŠÄãaZÒý¨aÝöbß¿Òb–ã⁄aIQOQVULQVVNH 

WPHŠÄãaZÝîènÛaŠ‘IQOSVYNH 

WQH—öb–¨aIQOQRUNH 

WRHÝ–Ð½aŠ‘¿bší⁄aIQOSYW–SYXNH 

WSHìzäÛaÞì•cáÜÇ¿aÓüaISRNH 

WTH—öb–¨aIROQRNH 

WUHlbnØÛaIQOSRNH 

WVHìzäÛa¿Þì•þaIQOUVLUWNH 

WWH—öb–¨aIROQTNH 

WXHÕibÛaIROQRNH 



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QXTòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

                                                                                            
WYHåiüÝ–Ð½aŠ‘“îÈíISOXUNH 

XPHòîÏbØÛaóÜÇï™ŠÛaŠ‘IROUNH 

XQ H Éßaìa Éàç ¿ òjã ýi LÝíìİÛa åß oîjÛa OIRRSH|î™ìnÛa æìàš¶ |íŠ–nÛaë L 

IROXWTNH 

XRHŠÄãaZlŠÈÛaæbÛåßlŠšÛaÒb’m‰aIROYTU–YUQNH 

XS HŠÄãa Z—öb–¨aIQORYUHlŠÈÛa æbÛåßlŠšÛaÒb’m‰aë L IROYTS–YTTHL

Š‘ë ÝîènÛaIQOQVQNH 

XT H éãaìí… ¿ LïãbîiˆÛa òÌibäÜÛ LÝíìİÛa åß oîjÛaIXRH —öb–¨a ë LIQORYTH|™ëcë L

ÙÛb½aIROQQPHÉßaìaÉàçëLIQORRQHl…þaòãaŒëLIQORWXNH 

XUH—öb–¨aIQORYVNH 

XVHåÇýÔãZìzäÛaÞì•cáÜÇ¿aÓüaIQPQMQPRH 

XWH⁄aÒý¨aÝöbß¿Òb–ãIQOSXSNH 

XXHÝîènÛalbn×Š‘¿ÝîàØnÛaëÝîíˆnÛaIQORTU–RTWNH 

XYHkí‰bÇþakn×åÇkîjÜÛaóäÌßIQOSVVNH 

YPHŠÄãaZÝîènÛalbn×Š‘¿ÝîàØnÛaëÝîíˆnÛaIQORTV–RTWNH 

YQHïiŠÈÛaìzäÛa¿ïàÜÈÛaØÐnÛaITQNH 

YRHŠÄãa:Ðm¿ðc‰òÌÜÛa¿pübÔßëtì¡åà™LlŠÈÛaòÌÛ¿‡aì’Ûa IUXNH 

YSHí‰†äÐÛLòÌÜÛaIRPXNH 

YTHlŠÈÛaæbÛlbjÛkÛël…þaòãaŒIQOQWNH 

YUHlbnØÛaIQORPT–RPUNH 

YV H éãaìí… ¿ ð†ÈÛa Ýj‚àÜÛ LÝíìİÛa åß oîjÛaIRYP H òíaëŠiIóÜîÛH—öb–¨a ¿ë L 

IROSXTHöbß¿Òb–ã⁄aëLÒý¨aÝIROXRXNH 

YWHŠÄãaZÒý¨aÝöbß¿Òb–ã⁄aIROXRX–XSRHÝîènÛaŠ‘ëLIROSXY–SYQNH 



…NČàçlbèígâbâbČàçî’Ûaðì 

אא–١٤٣٤–٢٠١٣١٨٥ 

                                                                                            
YXHéãaìí…¿L†jÈÛaåiòÏŠİÛLÝíìİÛaåßoîjÛaISSHlbnØÛaëLISOYYHìzäÛa¿Þì•þaëL

IROQVRH 

YYHÒý¨aÝöbß¿Òb–ã⁄aIROUVPMUVUNH 

QPPHÇ¿aÓüaìzäÛaÞì•cáÜIVSNH 

QPQ H lbnØÛa ¿ LÝßbØÛa åß oîjÛaIQ OQQSHlŠÈÛa æbÛ lbjÛ kÛë l…þa òãaŒë L 

IXOQVYNH 

QPRHlŠÈÛaæbÛlbjÛkÛël…þaòãaŒIXOQVYNH 

QPSHŠÄãaZbèÇaìãcëòÌÜÛaâìÜÇ¿ŠçŒ½aIQOQWYNH 

QPTH“îÈíåiüÝ–Ð½aŠ‘¿LÝßŠÛaõëŒ©åßpbîiþaIQOVSHòÌÜÛaâìÜÇ¿ŠçŒ½aëL

bèÇaìãcëIQOQWYHl…þaòãaŒëLIQOQWWNH 

QPUHÝ–Ð½aŠ‘IQOVRNH 

QPVH¿LÁîjÛaåßoîjÛaòÌÜÛa¿‰…aìäÛaIRPXHlbnØÛaëLISOVUHÞì•þaëLISOTVRNH 

QPWHŠÄãaZlbnØÛaISOVTMVUNH 

QPXHòÌÜÛa¿‰…aìäÛaIRPXNH 

QPYHLŠÏaìÛaåßoîjÛaéãaìí…¿ŠíŠ¦IQORRQHlbnØÛa¿ëLIRORWPHÝîènÛaŠ‘ëL 

ISOTSPHÙÛb½a|™ëcëLITOVTNH 

QQPHÝîènÛaŠ‘ISOTSPNHŠÄãaëZlbnØÛaIRORWPNH 

QQQHòîÐ•ìÛaëòí‰bîÈ½a´iòÌÜÛaIQWVNH 

QQRHlŠÈÛaæbÛlbjÛkÛël…þaòãaŒIQOVNH 

QQSHÜÛLÝíìİÛaåßoîjÛaéãaìí…¿Ö‡‹ŠÐISXVHòíaëŠi BÒČŠ©BLÒý¨aÝöbß¿Òb–ã⁄aë

IQOQXXNH 

QQTHŠÄãaZòçŒãõbjÛþa¿pbÔjõbi…þaIRXNH 

QQUHòîÏbØÛaóÜÇï™ŠÛaŠ‘IROQQYNH 



Žßòíì−pbÓ‰bÐbç‡ëˆ‘ëñ†ÇbÔÛa…aŠa¿ 

QXVòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

                                                                                            
QQVHïãbÈ½aÒëŠy¿ïãa†Ûaóä¦aITXU–TXVNH 

QQWHîÈÜÛ†çaì’ÛaŠ‘ëæbj–Ûaòî‘byéÈßëòîÐÛþaŠ‘IQOTPTNH 

QQXHkí‰bÇþakn×åÇkîjÜÛaÌßIQORWNHŠÄãaëZïãa†Ûaóä¦aISVS–SVTNH 

QQYHŠÄãaZ—öb–¨aIQOQYR–QYTNH 

QRPHŠÄãaZlŠÈÛaæbÛåßlŠšÛaÒb’m‰aITOQYQTNH 
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 حروف القلقلة 

 دراسة فيزيائية َمخربية

 البحث ملخص

 (القلقلةة )يهدف هذا البحث إىل حتديد اخلصائص النطقية والفيزيائية ملا يسّمى 
وقد وقةف   .والدال ،واجليم ،والباء ،والطاء ،القاف :من أصوات العربية هي يف مخسٍة

وناقش آراءهةم فيهةا    ،هذا البحث عند وصف هذه الظاهرة عند املتقدمني واملتأخرين
 .يف ضوء أحدث القواعد واملفاهيم الصوتية املعاصرة

، وقةا  هةذه اوصةوات    CSLالنطق احلاسوبي  خمترب استخدم الباحث جهاز
وكيفية توزيع الطاقة يف  ،ومقادير طاقتها ،زمن ترددها :قلة وغري مقلقلة من حيثمقل

 .يف القناة الصوتية وكيفية توزيع الضغط ،ضغطها ومقادير ،القناة الصوتية

أظهرت نتائج الدراسة حقائق كثرية منها أّن القلقلة توفر قدًرا كبرًيا مةن زمةن   
مقلقلةة، وتةوفر قةدًرا كةبرًيا مةن الطاقةة        تردد اوصوات املقلقلة فيما لو نطقت غةري 

الصوتية، وطاقة الصوت، ويصبح توزيع الطاقة الصوتية والضغط يف القنةاة الصةوتية   
متناسقًا عند نطق هذه اوصوات مقلقلة. وأظهرت الدراسة كذلك أّن القلقلةة تةيد    

ك علةى  إىل أن يكون توزيع الطاقة والضغط منظمًا متناسةقًا يف القنةاة الصةوتية، و لة    
 نقيض نطقها غري مقلقلة. 

 اخلصائص الفيزيائية ،القلقلة :الكلمات املفتاحية

 هة2/7/4111وُقبل للنشر يف                                                    هة22/42/4111ورد البحث يف 
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Glottalical Pressure Phonemes in Arabic 

huru:f alqalqala  

by  

Samir Sharif Steitiy 

This research aims at classifying the articulatory features and 

acoustic characteristics of the so-called: sounds of qalqala in 

Classical Arabic. According to their production these phonemes are 

considered to be as glottalical pressure sounds. The research 

discussed their description and classification in the classical works 

of Arabic phonetics and grammar. As for their acoustical 

characteristics the researcher examined their energy, and sound 

pressure level in the computer speech lab (CSL). Each one of the 

five glottalical phonemes was pronounced in the same context 

twice: glottalical and pulmonic pressure. Results of the paper shows 

that time of vibration, energy, and pronunciation as pulmonic. 

 

 

Key words: glottalical pressure phonemes 
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 مقـدمـة

يعتمد علماء اوصوات املعاصرون على النتائج الفيزيائيةة الةي يتوصةل إليهةا     
صوات اللغوية. وقةد أصةبح الوصةف    لأل الوصف النطقي البحث املخرب  يف تفسري

ضربًا مةن الكللةة العلميةة،     –دون االعتماد على التحليل املخرب   –النطقي وحده 
الظاهرة الصوتية على التفسري النطقةي ارةرد. وخةري     وصف يةستعصيخباصة عندما 

علةى   –عّز وجةّل   -، ويف تلوة كتاب اهلل مثال على  لك أصوات القلقلة يف العربية
  .وجه اخلصوص

سنتناول هذه الظاهرة من وجهيها النطقي والفيزياتي؛ إ  من العسري أن تفهم و
اللثةام عةن اخلصةائص     يطتة هذه الظاهرة دون االعتماد على اوجهزة الصوتية الةي  

  .الفيزيائية هلذه ارموعة من اوصوات
 عةرب إال من اإلشارة إىل أّن هذه اوصوات مةا اكتسةبت صةفة القلقلةة      ال بّدو

فالرتكيب من شأنه أن خيفي بعةض مسةات الصةوت.     ؛الرتكيبالبنية أو وجودها يف 
يكةون لةزمن ترددهةا    ال بةّد أن  كةان  واضحة يف النطةق،  هذه اوصوات  حتى تظهرو
. ويف حةال عةدم وجةود    وسيلة تعمل على إظهارها فكانت القلقلةطاقتها وضغطها و

املرحلة اوخةرية مةن مراحةل     تكاد حتى الهذه اخلصائص أو بعضها تضعف  القلقلة
 وهةذا ال يعةأ أّن هةذه اوصةوات      .الكةلم  تسةمع واضةحة يف َحةد ر   نطق الصوت 

وإمنا يعةأ أنهةا اكتسةبت هةذه الصةفة بسةبب        ،ال تقلقل إال يف البنية والرتكيب فقط
  .استعماهلا فيهما. فاالستعماالت الوظيفية هلذه اوصوات هي سبب اكتسابها القلقلة

وتشةخيص دقائقهةا    ،اعد اوجهزة الصوتية احلديثة على فهم هذه الظاهرةتسو
الفيزيائية مبا ييد  إىل الكشف عن كثري من خفاياها الي مل تكن معرفتها ميسةرة بغةري  

 . لك. سنتحدث يف الصفحات اآلتية عن بعض اخلصائص النطقية والفيزيائية هلذه الظاهرة
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 للقلقلةالوصف النطقي 

أصةوات القلقلةة   ول وشائع على ألسنة العلماء واملتعلمني كثرًيا أّن مما هو متدا
وقةد ععةوا هةذه     .القةاف، والطةاء، والبةاء، واجلةيم، والةدال     : يف العربية مخسة هةي 

اسةتظهارها مةم   علةى املةتعلمني يف   تيسةرًيا   (قطةب جةد  )عبارة اوصوات اخلمسة يف 
لقلة رمبا ِلما ظنوه شيئًا من وقد اصطلحوا على تسمية هذه الظاهرة بالقاستحضارها. 

فالقلقلةة يف اللغةة حتتمةل هةذين      .اخللخلة واالضطراب يف حركة اهلواء عنةد نطقهةا  
  .(4)املعنيني كما جاء يف اللسان

إال يف مخسةة  غةري موجةودة   يف العربية الي يقرأ بها كتاب اهلل عّز وجّل القلقلة 
الكاَف من حروف القلقلةة   (هة 212ت )ومع  لك فقد جعل املرّبد  .اوصوات هذه

واعلم أّن من احلروف حروفًا حمصورة يف مواضعها فتسمع عنةد الوقةف    " :منها فقال
وإلتام  .(2)"القاف والكاف فمنها ؛....على احلرف منها نربة تتبعه وهي حروف القلقلة

إّن قلقلة الكاف ما زالت تسمع حتةى اآلن يف جنةوب    :الفائدة يف هذا املوضوع أقول
و كةر ابةن    .ورمبا كان هذا النطق من آمةار نطةق قةديم مسعةه املةرّبد      .مة والسراةتها

ونسب إىل سةيبويه أنةه جعةل     ،أّن بعضهم جيعل اهلمزة مقلقل (هة 111ت )اجلزرّ  
ودراسةتنا وصةوات    .ولكأ مل أجةد  لةك عنةد سةيبويه     ،(1)التاء من حروف القلقلة

اخلمسة يف العربية الي هي حمل إعاع القلقلة يف هذا البحث مقصورة على اوصوات 
 .القراء واللغويني

 stop وقفية أّن هذه اوصوات اخلمسة عند علماء اوصوات اآلنمن املعلوم 

sounds انفجارية  ،حبسب تسمية بعض العلماء املعاصرينplosives   حبسب تعةبري
مصطلحةًةا  وما على من خيتار  ،واختار الباحث مصطلح الوقفية .(1)معاصرين آخرين
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دون سائر اوصوات  –أيًّا كان اومر فإّن هذه اوصوات اخلمسة  .دون غريه من سبيل
بني  . وسنرى أّن مثة خلفًا(قلقلة)ما مّسو ه  هي الي جير  نطقها بإحداث –الوقفية 

 مةا  هبةوا إليةه    بعةض  أّن ، والعلماء املتقدمني واملتأخرين يف بيان حقيقة هذه القلقلةة 
 يعتمد عليه يف بيان حقيقتها النطقية.ال يصح أن 

. وكان من هيالء يف الوصف ما وسعهم االجتهادهذه الظاهرة  علماؤناوصف 
ربة حتفةز يف  ةالذ  يقول " واعلم أّن يف احلةروف حروفةًا مشة    (هة 192ت ) ابن جأ
القاف، واجليم، والطاء،  ، وهي حروف القلقلة، وهيعن مواضعها وتضغطالوقف، 

و لةك لشةدة احلفةز     باء؛ ونةك ال تسةتطيع الوقةوف عليهةا إال بصةوت     والدال، وال
. وبعةةض العةةرب أشةةد واخةةر   ،، واخلةةطاحلةةق، وا هةةب : والضةةغط، و لةةك  ةةو

  .(2)"اًةتصويت

 ق بةني هةذه اوصةوات وسةائر    وصف ابن جأ أنه قد فةرّ  علىأول ما يلحظ 
مسةتقلة بسةمتها   اوصوات الوقفية، بدليل أنه  كر أصوات القلقلةة هةذه يف جمموعةة    

يقول  ،اوساسية، بعد أن كان قد  كرها ضمن اوصوات الوقفية الي مساها )شديدة(
أحرف، وهي اهلمزة، والقاف، والكاف، واجلةيم، والطةاء،    مثانية فالشديدة" :ابن جأ

، مم أبرز مةن بةني هةذه    (1) أجدت طبقك " :والدال، والتاء، والباء. وجيمعها يف اللفظ
  موعة أصوات القلقلة كما وضحنا.أصوات هذه ار

 (الوقفيةة )الةذ  يكةون يف جمموعةة اوصةوات الشةديدة      يعأ أّن التوقف  هذا
ينجم عن  لك أنه عند  كر ما ختتّص به أصوات القلقلة و .شيء، والقلقلة شيء آخر

وإال  ،جيب أن يكون مغايًرا ملا تشرتك فيه هذه ارموعة مةع سةائر اوصةوات الوقفيةة    
ولكان كل صةوت وقفةّي    ،بني الفئتني فرق ميّيز إحداهما عن اوخرىن يكون انتفى أ
 .وهذا ال يقول به أحد ،مقلقل
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الي مساها شديدة بأّن  اوصوات الوقفية قد وصف (هة 412ت ) سيبويه كان
الةذ  مينةع الصةوت أن     وهوومن احلروف الشديد،  " :اهلواء يتوقف عند نطقها فقال

والقاف، والكاف، واجليم، والطةاء، والةدال، والتةاء، والبةاء؛      وهو اهلمزة، جير  فيه
الةذ    نفسه . وهذا هو(7) قلت: احلج مم مددت صوتك مل َيجة ِر  لك " و لك أنك لو

مينةع الصةوت مةن أن     ومعنى الشديد أنه احلرف الذ : " هب إليه ابن جأ حني قال
مةن صةوتك يف القةاف    ت م ة ُر مةم  ،، أال ترى أنك لو قلت: احلق، والشةط فيه جير 

 .(1) والطاء أن ميتد لكان  لك ممتنعا "

 عند سيبويه وابن جأ يتبّين لنا أن مثة تشابًها واختلفةاً  الشدةباستقراء مفهوم 
ومن الضةرور  أن منيط اللثةام   .بيننهما يف حتديد املفهوم الذ  يتضمنه هذا املصطلح

يف املواطن الةي وردت فيهةا مةن     (الشدة)فباستقراء  .عن االتفاق واالختلف بينهما
  :يف ملث جمموعات هي هاجعلسيبويه يتبّين أنه  كتاب

الشدة الي يتوقف معها تيار اهلواء عند نطق اوصوات الوقفية. وهذا واضةح   :اووىل
 إىل ظاهرة فهو هنا يشري .( "اهلواء) " الشديد الذ  مينع الصوت أن جير  فيه :من قوله

الصةوت   عنةد إنتةا    ن السةريوة يف مرحلةة احتبةا  تيةار اهلةواء     توقف تيار اهلواء ع
 موجود عند ابن جأ أيضًا.املفهوم الوقفي. وهذا 

الناعة عن مرور اهلواء مةن احلجةرة اونفيةة، مةع كةون هةذه احلجةرة         الشدة :الثانية
"ومنهةا حةرف شةديد جيةر  معةه       :يقةول سةيبويه   ،لرنني اوصةوات اونفيةة   اموضًع

ومةن الواضةح أّن    .(9) .. وهو النون وكةذلك املةيم "  .لك الصوت غنة  الصوت؛ وّن
وهو  ،الرنني :الشدة يف هذا السياق تشري إىل ما يسّمى يف علم اوصوات اوكوستيكي

. ومةن املتفةق   (42)علّو تردد الصوت بسبب علّو تردد الوترين الصوتيني عند نطقهما 
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لشةدة  ا .(44)امليم والنون قةوّ  جةدًّا   عليه بني علماء اوصوات اآلن أّن تردد كل من 
 ليس موجوًدا عند ابن جأ.على هذا النحو 

" ومنها املكةرر،   :الشدة الناعة عن إنتا  الصوت املكرر )الراء(، يقول سيبويه :الثالثة
فتجةافى للصةوت    ،إىل الةلم  وهو حرف شديد جير  فيه الصوت لتكريةره وا رافةه  

تتمثل الشدة هنا يف تكرار  .(42) الصوت فيه، وهو الراء " رج ولو مل يكرر مل َي .كالرخوة
النحةو   طرقات اللسان. هذا املفهوم الذ   كره سيبويه للشدة ليس موجوًدا على هذا

 عند ابن جأ.

على وصف ما نسميه  ةن اآلن   على كل حال ال خلف بني علمائنا املتقدمني
الذين  كةروا القلقلةة مةن هةيالء     وكل  .أصواتا وقفية أو انفجارية باحلروف الشديدة

بعةد أن  كروهةةا يف فئةة     ،وهةا حةروف القلقلةة   املتقدمني جعلوها يف فئة أخةرى مسّ 
وهةو وصةف    .باعتبةار آخةر   مقلقلةة باعتبار،  ()وقفيةشديدة  فهي .احلروف الشديدة

الي  distinctive featuresعلمّي تصنيفّي دقيق قائم على اعتبار السمات الفارقة 
 .وقد تعود إىل تصنيفها يف قائمة أوسع منها ،ة فرعية من اوصوات ضمن قائمةتّيز فئ

  :هي (41)يتم إنتا  اوصوات الوقفية كلها بأربع مراحل

 واإلحكةةام مسةةألة نسةةبّية  ،إغةةلق ممةةّر اهلةةواء يف موضةةع النطةةق إغلقةةًا حمكًمةةا -4
  .ال تستدعي التكلف يف إحدامها

  .فًا تاًماتوقف تيار اهلواء عن السريورة توق -2

 .فيفتح ممّر اهلواء ،إرسال العضوين الناطقني أو أحدهما -1

 إرسال اهلواء وحدوث انفجار.  -1
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 على أنها ر القلقلةةالواضح أن نفس فإنه من اخلطأ على هذا النحوكان اومر  ملا
مرحلة إرسال اهلواء احملتبس خلف  أ  الصوت الوقفي؛ آخر مرحلة من مراحل إنتا 

والسبب يف كون  لك  مسموع. اإلرسال الذ  حيدث معه انفجار موضع النطق،  لك
 خطأ هو أنه ييد  إىل انعدام الفرق بني أصوات القلقلةة وسةائر اوصةوات الوقفيةة.    

موجودة يف اوصةوات   –أعأ آخر مرحلة من إنتا  الصوت الوقفي  –فاملرحلة هذه 
الواحةد عنةدما ننطقةه    الوقفية كلها مقلقلة وغري مقلقلة، بل إنهةا تكةون يف الصةوت    

وحةدوث  ولو  هبنةا إىل القةول إّن القلقلةة هةي إرسةال اهلةواء       مقلقل وغري مقلقل. 
بعد احتباسه خلف موضع النطق النعدم الفرق بني ارموعتني، ولكةان كةل   االنفجار 

 .رورة، وليس اومر كذلك بكل تأكيدةصوت وقفي مقلقل بالض

للةذين دةدهما عنةد ابةن جةأ يف      الدقة واحلرص الشةديدين ا  على الرغم من
كل واحد  يكون عقب نطق " صوت " فقد نظر إىل القلقلة على أنها ،وصف اوصوات

من وصفه وصوات القلقلة الذ  كنةا   هذا هو الذ  يفهم أصوات هذه ارموعة. من
إّن هةذا   ." ونك ال تستطيع الوقوف عليها إال بصةوت "  :قد أوردناه من قبل وقال فيه

وليس  من شأنه أن يوهم أّن للقلقلة وجوًدا مستقل عن نطق الصوت نفسه.الوصةف 
دامت القلقلة شيئًا خمتلفًا عن  ما أننا ال نستطيع أن نقف عليها إال بصوت؛ إ  اصحيًح

دامت القلقلة هي املميز الظاهر بني وقفي مقلقل وآخةر   الصوت الوقفي، وما رانفجا
غةري مقلقةل،    (قطةب جةد  )احد من جمموعةة  غري مقلقل، فإنه من املمكن نطق كل و

 .وميكةن أن ننطقةه مقلقةل    ،كسةائر اوصةوات الوقفيةة غةري املقلقلةة      فينطق ويسةمع 
 غري مقلقلةة إال يف قةراءة القةرآن الكةريم    هذه اوصوات  والكثريون منا اآلن ينطقون

 . امللتزمة بأحكام التلوة
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: فقال للصوت املقلقل أّن القلقلة ما هي إال حتريك خفيفإىل كمال بشر   هب
" ومعلوم أّن القلقلة هنا ال تعدو أن تكون حتريكًا خفيفةًا ال يةدخل يف إطةار الصةوت     

إنه يف حقيقة اومر جمةرد   .رة أو الضمةةباملعنى االصطلحي املوسوم بالفتحة أو الكس
 ارهةور  بداية النطق بالصوت الشةديد  بعد الوقفة احلادمة عن release إطلق اهلواء

 الشديد ويتحقق. إنه صةوت شةديد أ    هذا الصوت نطق يحدث االنفجار، فيكتملل
، وهو جةزء مةتمم   االنفجار عنصريفقده  دون قلقلةوقفة انفجارية، والنطق به ساكنا 

  .(41)لنطق الصوت"

من أّن القلقلة ليست أكثر مةن إطةلق   الدكتور كمال بشرهذا الذ   هب إليه 
ةن مبداية النطق، هو يف حقيقته وصف للمرحلة اوخرية  اهلواء بعد الوقفة احلادمة عن

وهذا حيدث مةع اوصةوات الوقفيةة املقلقلةة )قطةب       .مراحل إنتا  الصوت الوقفي
 الوقفيات غري املقلقلة.  مثلما حيدث مع سائر ،جد(

وملا كانت القلقلة مميزًا للصوت الوقفي املقلقل فليس صحيحًا أّن نطق الصوت 
ون قلقلة يفقده عنصر االنفجار؛ وّن االنفجار كائن على كل حةال يف  املقلقل ساكنًا د

 .نطق اوصوات الوقفية كلها، سواء أكانت مقلقلة أم غري مقلقلة

من أجل إجابة هذا السيال إجابة علمية دقيقة ال بّد أن نكةون   ؟ما القلقلة إ ن
سةات الصةوتية   لقد أمبتةت الدرا  بكيفية إنتا  هذه ارموعة من اوصوات. على وعي

وعلم اوصةوات   Articulatory phoneticsاوصوات النطقي ِِاملتقدمة يف علمي 
اوصةوات يةتم إنتاجهةا     هةذه أّن  –باستخدام اوجهزة الصوتية احلديثةة   –الفيزيائي 

 :(42)وجود عدد من العمليات الصوتية املتعاقبة اآلتية ب

 .إغلقًةا حمكمًةا glottis. إغلق فتحة املزمار 4
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بتةأمري حركةات نسةقية     ،إىل اوعلةى  (سةريعة ). خفوق احلنجرة يف حركة مستوفزة 2
 .extrinsic musclesللعضلت الداخلية يف احلنجرة 

واآلخر يف موضع يف منطقة احلنجرة،  أحدهما متزامنني متلزمنيني إحداث ضغط. 1
 .نطق الصوت. وهما مبنزلة الركن اوكرب يف إنتا  أصوات القلقلة

جيةر  اهلةواء متةوتًرا مةن احلنجةرة إىل      حبيةث   املوجود يف احلنجرة؛حترير الضغط . 1
موضع نطق الصوت، فيحدث هذا الذ  نسمعه ونسميه قلقلة. يسمى هذا النةوع  

  glottalic pressure احلنجورية الضغطية :من اوصوات

ميه وال يظهر فيه ما نسة  ،ايف النطق ال يعود الصوت حنجورًي هذه الطريقة بغري
 pulmonic: اوصةوات الرئويةة الضةغطية    تةدعي  الةي  كاوصةوات يصبح قلقلة ف

pressure (41)، إ ا مل تتوافر هذه املراحل  :بعبارة أخرى .وعامة أصوات العربية منها
والتحليةل الفيزيةائي    (.غةري مقلقلةة  )ستكون هي نفسةها   يف إنتا  اوصوات اخلمسة

طقةني خمةتلفني هلةذه ارموعةة، أحةدهما وقفةي       بني ن ااملخرب  يبني لنا الفرق واضًح
عنةد احلةديث عةن     وقفي غري مقلقةل. وسةيأتي بيةان  لةك مفصةل      مقلقل، واآلخر

 .التحليل الفيزيائي وصوات القلقلة

واوصةوات   ،ال بّد من التفريق هنا بني هذه اوصوات الي مسيناها حنجوريةة 
ع واهلةاء حنجريةان مبعنةى أّن    فهمةزة القطة   ؛احلنجرية الي موضع نطقهةا يف احلنجةرة  

موضع نطقهما يف احلنجرة، حبسب النظر العلمي املعاصر القائم علةى تصةوير اجلةزء    
جبهةةاز الراسةةم احلنجةةر   الةةداخلي مةةن القنةةاة الصةةوتية وخباصةةة منطقةةة احلنجةةرة 

laryngeal scope. حةةديثنا عةةن  .وحةةديثنا هنةةا لةةيس عةةن اوصةةوات احلنجريةةة
يف العربيةة الفصةيحة الةي     –وهي أصوات القلقلة  - ةاوصوات احلنجورية الضغطي

 .يتلى بها كتاب اهلل عّز وجّل
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بكونهةا   بطريقةة إنتاجهةا، أ    ًاكان نطق أصوات هذه ارموعة مقلقل مرتهن ملا
فإنه ال يشرتط أن تكون ساكنة حتى تكون حنجورية ضغطية، وإن  ،حنجورية ضغطية

   السةمت احلنجةور       عن طابعهةا تكشف للسامع العاد -وهي ساكنة  -كانت 
 أكثر مما تكشةف عنةه وهةي متحركةة. ولكةةةّن التحليةل املخةرب  يثبةت أن َسةم تها         

إال يف عةن َسةم تها وهةي سةاكنة     ا احلنجور  الضغطي وهي متحركة ال خيتلف كةثريً 
قال املرّبد وهو يتحدث  .درجة توتر عمود اهلواء الذ  تيد  زيادته إىل وضوح القلقلة

فإن وصةلت   –نربة القلقلة  يقصد - "وإمنا تظهر النربة يف الوقفات القلقلة: عن أصو
  .(47)"  فُحلت بينه وبني االستقرار ،اللسان عنها إىل صوت آخر ونك أخرجت ؛مل يكن

 –باعتبارها أصواتًا حنجوريةة ضةغطية    –ال يشرتط يف إنتا  أصوات القلقلة و
وّن  ؛جمهةورة  ب يف كونها مقلقلة هةو أنهةا  ليس السب ،أن تكون جمهورة. بعبارة أخرى

اجلهر ليس شرطًا يف إنتا  احلنجوريات الضغطية؛ فيمكن أن تكون جمهورة كما ميكن 
يةة الفصةيحة   يف العرب (قطةب جةد  )أن تكون مهموسة. وأما كون اوصوات اخلمسةة  

النطةق العربةي   اعتبةار أّن القةاف والطةاء كانةا جمهةورين يف      علةى  جمهةورة )  املشرتكة
بةدليل أّن   ؛، فمن امليكد علميًا أّن اجلهر ليس هو السبب يف إحةداث القلقلةة  (القديم

 القةرآن الكةريم مهموسةان     االي يقةرأ بهة   ملعاصرةالقاف والطاء يف العربية الفصيحة ا
وملةا كةان اومةر     وإعاع القراء املعاصرين منعقد على قلقلتهما يف اوداء. ،ال جمهوران

آنفةًا   ر يف النص الذ  نقلنةاه عنةه وأمبتنةاه   ةبش كمال الدكتوريه كذلك فإّن ما  هب إل
..الوقفة احلادمة عن بداية النطق الشديد ارهور " حباجة إىل إعادة نظر، وهو ." :وقال فيه

تنتمي إىل جمموعة واحةدة، هةي    هذه اوصوات اخلمسةرغم أّن وب صاحب نظر كبري.
قي بينهةا غةري منكةور. يكشةف عةن  لةك       جمموعة أصوات القلقلة، فإّن التباين النط

ت واحةد مميةز، وأّن مثةة    م الذ  يثبت أّن ارموعةة كلةها  ات َسة    التحليل الفيزيائي
 :مميزات فرعية أخرى تفصل بني فئتني
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 أو كان نطقةه مصةحوًبا بنشةاط خلفةي. فالقةاف      ،ما كان موضع نطقه خلفيًا :اووىل
 .ء اخللفي مةن احلجةرة الفمويةة   اجلزيف هي موضع نطقه وهي اللهاة فصوت خلفي؛ 

 الطبق.   و اللسان يرتفع معهنشاط خلفي  فهو ؛فيظهر يف اإلطباق لفيوأما النشاط اخل

 .احلجرة الفموية، وهي: الباء، والدال، واجليم مقدمة: ما كان موضع نطقه يف والثانية

  ألصوات القلقلة التحليل الفيزيائي

تةردد  ن دراسة زم :يف هذا البحثخلمسة صوات األيتناول التحليل الفيزيائي ل
بالقلقلةة مةرة أخةرى لتسةهل املقابلةة بةني       ، ومةرة  كل واحد منها منطوقًا بدون قلقلة

 :طاقة كل واحد من هذه اوصوات اخلمسةة مةن حيةث   . مم ننتقل إىل دراسة النطقني
ند مقادير الطاقة ومقابلة مقاديرها وهي مقلقلة مبقاديرها وهي غري مقلقلة. وسنقف ع

كيفية توزيع الطاقة يف القناة الصوتية، ومقابلة هيئات التوزيةع بعضةها بةبعض عنةدما     
ضغط كل واحةد مةن   مم نتناول بعد  لك  .تكون هذه اوصوات مقلقلة وغري مقلقلة

من حيث مقادير الضغط بالقلقلة وبدونها واملقابلة بني هذه املقةادير.   ،هذه اوصوات
عةن االخةتلف   املقابلة لتكشف ؛ يف القناة الصوتية مم نقف عند كيفية توزيع الضغط

الفيزيائي يف كيفية توزيع الضغط. ومن أجل حتقيق هذه اوغراض فحصُت اوصوات 
احلاسوبي؛ إ  نطقُت كل منها مقلقل تارة، وغةري مقلقةل    CSL اخلمسة على برنامج

 تارة أخرى. 

 زمن الرتدد :أوال

من أجزاء الثانية الذ  تسةتغرقه تةرددات    يعّرف زمن الرتدد بأنه اجلزء الواحد
الصوت و بذبات موجاته الصوتية. وملا كانت هذه الدراسة قد استخدمت جهاز خمترب 

فمةن الضةرور     ،وقياسها (قطب جد)يف تشخيص أصوات  CSL احلاسوبي النطق
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 وعندما نقول مثل إّن .أن نعلم أّن الثانية الواحدة يف هذا اجلهاز مقسمة إىل ألف جزء
هذا هو الزمن  من الثانية فاملقصود أّن 2ر424هو  (زمن تردد القاف مقلقل يف )خلق

الضةغط بةدفع    ؛الذ  اسةتغرقته املوجةات الصةوتية يف عملةيي الضةغط والتخلخةل      
 .والتخلخل برجوعها إىل ُمنطلقها ،جزيئات اهلواء بعضها بعضًا إىل اومام

باسةتخدام جهةاز   حصلنا عليها  عند النظر يف زمن تردد اوصوات اخلمسة الي
 :تبني لنا ما يأتي وهي ساكنة، CSLخمترب النطق احلاسوبي 

أقل مةن زمةن ترددهةا منطوقةة بغةري      بالقلقلة ّن زمن تردد هذه اوصوات عيعًا أ .4
كمةا  كرنةا   الثانيةة،   مةن  2ر424 هو (خلق). فزمن تردد القاف مقلقل يف قلقلة

أ  ما يقرب  ؛من الثانية 2ر141غري مقلقل هو يف حني أّن زمن تردده  ،قبل قليل
وهذا يعأ اختصار ملثي زمن الرتدد عند نطق  .زمن تردده مقلقل مثالملمة أ من

  .هذا الصوت مقلقل

يف حني أّن زمن تردده  ،/ ث 2ر292هو  مقلقل (قط)سوزمن تردد الطاء يف 
زمن تةردده مقلقةل.    ة أضعافأربعأ  ما يزيد على  ؛ث / 2ر 141بغري القلقلة هو 

  .مقلقل هذا الصوت زمن الرتدد أيضًا عند نطق لمة أرباعم وهذا فيه اختصار

 وزمن تردده غري ،/ ث 2ر 217بالقلقلة هو  (باب)وزمن تردد الباء الثانية يف 
هذا الصوت مقلقةل  فنطق  أ  بأربعة أضعاف زمنه مقلقل. ،/ ث2ر111مقلقل هو 

 .رباع زمن الرتدديعمل على اختصار ملمة أ

/ ث، وزمةن تةردده    2ر274مقلقل هو ر (حجج)وزمن تردد اجليم الثانية يف 
 ،مقلقةل  زمةن تةردده   / ث، أ  مبا يزيد على ملمةة أضةعاف   2ر212مقلقل هو غري

  .فيكون يف القلقلة اختصار ملثي زمن الرتدد
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مقلقل  وزمن تردده غري ،/ ث 2ر 217وزمن تردد الدال الثانية يف )مدد( هو 
 انظةر ) أ  مبا يزيد على زمن تردده غةري مقلقةل خبمسةة أضةعاف     ؛/ ث2ر112هو 

 (. 4 اجلدول

غري مقلقلة يزيد على زمن ترددها وهي هذا يعأ أّن زمن تردد هذه اوصوات 
مخسة أضعاف. وهذا يعأ توفري قدر ملحوظ من زمن الرتدد عند من ملمة إىل  مقلقلة

 نطق هذه اوصوات مقلقلة.

، مةن جهةة   ، أو  ا نشاط خلفي )باإلطباق(اّن مثة علقة بني كون الصوت خلفًيأ. 2
ارموعة ما عليه زمن تردد بالقيا  إىل  و لك ،من جهة أخرى وزيادة زمن تردده

  .اومامية من هذه اوصوات

فالقةاف   ؛من اوصوات اخلمسة امنان فقط يزداد زمن ترددهما زيادة ملحوظةة 
ومن مّم حتدث زيادة يف زمةن   ،ت اخللفية حتتا  إىل جهد أكربواوصوا ،صوت خلفي

الرتدد بسبب زيادة اجلهد. والطاء صوت مطبق مبعنى أّن اللسان يرتفع ُحةذيّةا منطقةة  
وهذا هو نشةاطه   ،فإنه مطبقفالطاء وإن كان موضع نطقه يف اومام  ،الطبق عند نطقه

  .ادة النشاط النطقي يف اخللفوهذا ييد  إىل زيادة زمن تردده بسبب زي .اخللفي

والسبب يف  لك هو أّن زيادة النشاط النطقةي اخللفةي للصةوت مةع النشةاط      
النطقي اومامي للصوت الواحد تيد  إىل زيادة العمليات اجلزئية الةي يتكةّون منهةا    
هذا الصوت. فهو يتكّون من نشاطني متزامني ن أحدهما يف اومام حيث موضع نطقه، 

لذلك يزيد زمن تردده علةى زمةن تةردد نظةريه الةذ        .حيث اإلطباقواآلخر خلفي 
  .ليس فيه نشاط نطقي خلفي
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ومع  لك ال يظهر أّ  أمر ومامية بعض هذه اوصوات أو خلفية بعضها اآلخر 
مبعنى أّن زمن الرتدد يف املقلقةل   ،مقابلة املقلقل بغري املقلقليف زيادة زمن الرتدد عند 
سةواء   ،إطلق من زمن تردد الصوت نفسه وهو غري مقلقةل من هذه اوصوات أقل ب

انظةر  ) أم كةان االعتبةار لكونهةا خلفيةة     ،أكان االعتبار لكون هذه اوصةوات أماميةة  
  (.4اجلدول 

 (4اجلدول )
  زمن تردد القلقلة وعدمها وصوات القلقلة صامتة

 وت وموقعهةةةةالص
الرتدد بقلقلته  زمن

 (م/ث)
من الرتدد بغري قلقلة ز

 )م/ث(
 22141 22424 َخَلق القاف يف
 22141 22292 قطسالطاء يف 

 22111 22217 الباء الثاني يف باب

 22212 22274 خر  يف الثانياجليم 

 22112 22217 الدال الثاني يف مدد

إّن الفارق الكبري يف زمن تردد هذه اوصوات بني القلقلة وعةدمها يةدل علةى    
 :عدة أشياء أهمها

قبيل املصادفة أن يكون يف نطق أصوات القلقلة اقتصاد لغةو  يتمثةل يف   ليس من  .4
يرتاوح مقداره بني الثلثني وأربعةة أمخةا  زمةن     توفري قدر كبري من زمن الرتدد،

 الرتدد أو أكثر من  لك بقليل، فيما لو نطقت هذه اوصوات غري مقلقلة. 

ضح. وملةا كةان مةن شةأن     مما هو معروف أّن اوصوات الوقفية حتتا  إىل جهد وا .2
دّل  لةك بوضةوح علةى أّن اإلنسةان وهةو       ،القلقلة أن ختفف من زمةن الةرتدد  
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عنةد نطةق أصةوات حتتةا  يف      ،يتخفف من قدر كبري من زمةن الةرتدد بالقلقلةة   
فإنه بهذا التوفري واالقتصاد يف النطق يكةون علةى قةدر     ،اوصل إىل جهد واضح

 .ة الي تتناسب مع أرحيية اوداءمن اورحيية الي تهّيئه حللول السكين
 ،ملا كان هذا اوداء يف اوصل أداء لغويًا جير  به اللسان العربي يف التلوة وغريها .1

يف التلوة يعأ أّن اهلةدف منةه يتحقةق     –أ  بإحداث القلقلة  –فإّن التمسك به 
 أداء النظر عن كون أبناء اللغة يف أيامنةا هةذه ال يتمسةكون بةه يف     بغض ،بقلقلته

فكون أبنةاء اللغةة ال مييلةون إىل إحةداث القلقلةة يف       .العربية الفصيحة املعاصرة
النطق بالعربية الفصيحة املعاصرة ال يلغي أهميتهةا يف التخفيةف مةن الزيةادة يف     

هةذا   ؟فكيف إ ا تعلق اومر بةتلوة القةرآن الكةريم    ،زمن الرتدد يف غري التلوة
لتلوة وإن مل يتحقةق هلةم مةا ينبغةي أن يكةون يف      يعأ أّن الفائدة هذه تتحقق بةا 

 .كلمهم يف حياتهم اليومية

من املذهل حقًا أن يكون زمن الرتدد بغري قلقلة لألصوات اخلمسة متقاربًا يف علّوه  .1
( تبةّين لنةا أن زمةن تةردد أربعةة مةن هةذه        4فإ ا نظرنةا يف اجلةدول )   .وارتفاعه

مةن الثانيةة، وزمةن     2ر141 اف هةو فزمن تردد الق ؛اوصوات قريب من قريب
 ،مةن الثانيةة   2ر111وزمةن تةردد البةاء هةو      ،من الثانية 2ر141تردد الطاء هو 

فكلها مرتفعة وهي قريبة من فئة ملةث   ،من الثانية 2ر112وزمن تردد الدال هو 
ولةذلك كةان هةذا     .وهو قدر كبري يف املعايري الصوتية الفيزيائيةة  ،الثانية الواحدة

ويكون من شةأن القلقلةة أن ختفةف     ،ن الرتدد عبئًةا على أبناء اللغةالقدر من زم
وتكون زينة هذا التخفيف أن ُيتمسةك بهةا يف    ،من هذا العبء يف اللسان العربي

 تلوة القرآن العظيم.
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 الصوتية الطاقة  :ثانيا

أو أنها قدرة شيء  ،(41)تعّرف الطاقة بأنها قابلية نظام ما بأن ييمر يف نظام آخر 
"  :ويف ضوء  لك ميكن تعريف الطاقة الصوتية بأنهةا  .(49)ا على إحداث فعل أو أمر م

وقد تناول  برّمتها ".قابلية النظام الصوتي للغة يف أن ينتج أصواتًا تيمر يف عملية النطق 
 .وكيفية توزيعهةا يف القنةاة الصةوتية    ،مقاديرها :هذا البحث دراسة الطاقة من جانبني

 :صلوهذا بيان  لك مف
 مقادير الطاقة (4)

باسةتخدام  يظهر من القيم الرقمية لطاقة اوصوات اخلمسة الي حصلنا عليهةا  
أنهةا عيعةًا تشةرتك يف أنهةا  ات طاقةة صةوتية        CSL جهاز خمترب النطةق احلاسةوبي  

هةذا   .مقلقلةة "  يستو  يف  لك أن تكةون بنطقهةا "مقلقلةة "، وأن تكةون" غةري      .مرتفعة
 الذ  ميثل نطق كل واحد من هذه اوصةوات اخلمسةة سةاكناً    (2واضح يف اجلدول )
لقلقلةة هةذه اوصةوات وعةدم      -من حيةث املبةدأ    -ل علقة ف .بالنطقني املذكورين

ونها مسة مشرتكة بني اوصوات الوقفية كلةها مقلقلةة    ؛رفع طاقتها الصوتيةقلقلتها ب
  .وغري مقلقلة

 (2اجلدول )
 مقلقلة وغري مقلقلةالقيم الرقمية لألصوات اخلمسة 

 الصوت وموقعه
 بالديسيبل طاقة الصوت

 بغري قلقلة بالقلقلة
 12211 11214 اجليم الثاني يف حجج

 11222 14221 الدال الثاني يف مدد
 11222 12211 الباء الثاني يف باب

 11241 2222 القاف يف َخَلق
 24217 22214 قطسالطاء يف 
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 :( يتبني لنا ما يأتي4لطاقة املتضمنة يف اجلدول )عند النظر يف القيم الرقمية ل

 بالنطقني فإنه من غري املمكةن أن ننسةب   ملا كانت طاقة اوصوات اخلمسة مرتفعة .4
 –يف احملصةلة النهائيةة    –فكةل الةنطقني    ،ارتفاع الطاقة إىل أحةد الةنطقني   مطلق
 .زيةادة الطاقةة   أّن كونها عيًعا وقفيةة هةو السةبب يف   وهذا يعأ  .كما قلنا مرتفع

والصةوت الةوقفي يسةتدعي أن     ،فاوصوات اخلمسة يف احلالني أصةوات وقفيةة  
تكون طاقته أكرب؛ وّن احتبا  اهلواء خلف موضع النطق حيتةا  إىل طاقةة أكةرب    

القلقلةة واضةًحا يف ختفيةف     وإمنا يكون أمر .لتوليد ضغط كاف إلمساع الصوت
  .ر الطاقة عندما نقابل بني الصوت مقلقل وغري مقلقلمقدا

من أصوات هذه ارموعة أماميةًا أمةًرا يف ارتفةاع    كل واحد كون لمن الواضح أّن  .2
 .خلفي نشاٌطإ ا كان يصحب نطقَةه  أو ،خلفيًا إ ا كانبالقيا  إىل طاقته  ،طاقته

طاقةة اوصةوات    وبيةان  لةك أنّ   .يستو  يف  لك أن يكون مقلقل وغري مقلقل
الي موضع نطقها يف اجلزء اومةامي مةن احلجةرة الفمويةة وهةي اجلةيم والةدال        

أعلةى مةن طاقةة    و ،كانت أعلى من القاف حيث موضع نطقةه يف اللةهاة   ،والباء
 .الطاء

 ،بالقلقلةمنطوقة  يف معدل طاقة اوصوات اومامية الثلمة واضحًا إّن مثة اخنفاضًا .1
  ري املقلقل.غنطقها  إىل بالقيا 

 12ر11 غةري املقلقلةة   (حجةج )طاقة اجليم الثانيةة يف  يف أّن هذا واضح  :قلت
يف أّن  واضةح أيضةاً   وهةذا  .قلقلديسيبل بالنطق امل 11ر 14إىل  تقد اخنفض ديسيبل

 14ر21إىل  تقد اخنفضة  ديسيبل 11ر22 ملقلقلبالنطق ا (مدد)طاقة الدال الثانية يف 
املقلقةل  بنطقةه   (بةاب )طاقة الباء الثةاني يف   أّنأيضًا يف  واضحو وه .قلقلةديسيبل بال
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 أّن قلقلةة هةذه  . هةذا يعةأ   بالقلقلةة ديسةيبل   12ر11قد اخنفض إىل  ديسبل 11ر22
  لةك  إىل جانةب كةون   ،ضرب من ضروب ختفيفها ايف حقيقته ياوصوات الثلمة ه

 .ن مقلقلةعلى  و أوضح مما هي عليه لو مل تك ،يف إبرازها يف النطق إمعانًا

مع غري فطاقة كل منهما  ؛(1أما القاف والطاء فوضعهما خمتلف عما أسلفته يف ) .1
 (خلةق ) طاقةة القةاف يف   تفقةد كانة   .طاقتهما منطوقني بالقلقلةأقل من  القلقلة
ديسةيبل   22ر22 ولكّن الطاقة ارتفعةت إىل  .ديسيبل 11ر41غري مقلقلة  ابنطقه

ديسيبل عند  24ر17 (فقط)ة الطاء يف وكانت طاق عند نطق هذا الصوت مقلقل.
ديسةيبل بنطقةه    22ر14 نطق الصوت وهةو غةري مقلقةل، وارتفعةت طاقتةه إىل     

 .مقلقل

 وإ ا كان من شأن هذين الصوتني أن تزيد طاقتهما عنةد قلقلتهمةا فلمةا ا جلةأ    
 CSL مةن جهةاز  عند مراجعة النتائج الي حصلنا عليها  ؟العرب إىل نطقهما بالقلقلة

 :اجلواب الذ  يتمثل يف النقاط الثلث اآلتية يظهر لنا

قلقلة القاف توفّةر ملثةي زمةن الةرتدد، وأّن    ( تبّين لنا أّن 4إ ا رجعنا إىل اجلدول ) (أ)
  .الطاء توفر ملمة أرباع زمن الرتدد قلقلة

كمةا   –)ب( إّن توزيع طاقة هذين الصوتني يف القناة الصوتية عندما يكونان مقلقلةني  
يف حني يكون توزيةع طاقتهمةا بنطقهمةا غةري      ،يكون منتظًما –قليل سنرى بعد 

وانتظام توزيع الطاقةة عنةد القلقلةة يشةعر املةتكلم بنسةقية        .مقلقلني غري منتظم
 .وجير  بها منطقه يف أرحيية وسهولةالعملية النطقية فيألف القلقلة ومييل إليها 

شأنهما يف  لةك شةأن قلقلةة     ،الضغط توفر قلقلة هذين الصوتني قدًرا كبرًيا من ) (
  .. وسيتبني لنا  لك بالتفصيل الحقا(قطب جد)سائر أصوات جمموعة 
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 ؛زيةادة طاقتهمةا   على الرغم مةن هلذا كله جلأ العرب إىل قلقلة هذين الصوتني 
املزايا النطقيةة الةي جعلةتهم يغضةون     عدًدا من أّن يف القلقلة ذكائهم فكأنهم أحّسوا ب

والظاهر أّن إحساسةهم موافةق ملةا كشةف      .قة بنطقهما مقلقلي نالطرف عن زيادة الطا

  .CSL عنه قيا  هذه اوصوات يف جهاز

 توزيع الطاقة (2)

يتةبني   ؛بنطقها مقلقلةعند النظر يف الرسوم البيانية الي تثل اوصوات اخلمسة 
الطاقة  يظهر  لك يف كون .تشرتك عيعًا يف كون طاقتها موزعة توزيعًا منتظمًالنا أنها 

 وهةو  ؛حةاد  فيها عيعًا تبدأ من منتصف الرسم البياني وتهبط إىل اوسفل هبوطًا غةري 
وّن التةدر  يف الرسةم    ،اومر الذ  يعأ أّن العملية النطقية تسري بقدر من السلسةة 

  .الثقل البياني الذ  ميثل الطاقة يعأ عدم وجود انتقال حاد يشعر الناطق بالعَنت أو

 (حجةج )( الذ  ميثل طاقة اجلةيم الثةاني يف   4البياني يف الشكل ) ُيظهر الرسم
ختةفةضًةا  ،إىل الوسط من فويق منطقة الوسطينخفض لطاقة توزيع ا ميشرأّن مقلقل 

ر االرتفاع حدته، لينتقل ة، مم يكسمستقيمًاحاد، مم يرتفع ارتفاعًا قليل  غريمستقيمًا 
هذا يعأ أّن توزيةع   .نها مبرحلتني بيانيتنيمن منطقة ما فوق الوسط إىل ما هو أعلى م

ال يةيد  إىل تباينةات كةبرية بةني نقطةة       ،بالقلقلة يكون منظمًااجليم الطاقة عند نطق 
ويسّمى هذا يف علم اوصوات  .وأنه ينتقل من نقطة إىل أخرى بتدر  واضح ،وأخرى

  .energy balance (22) توازن الطاقة :اوكوستيكي

عنةد   نتباه إىل أّن ميشر توزيع الطاقة يكون مرتفعًا يف نهايتهومن الضرورّ  اال
مةن النسةقية    ينطةق بقةدر   املقلقةل أّن اجلةيم   هةذا يعةأ   .نطق هةذا الصةوت مقلقةل   
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خباصة إ ا كانت الكلمة الي  ،وأن نطقه بغري قلقلة ُيذهب عنه هذه النسقية ،واالنتظام
  .لمة نفسهافيها هذا الصوت يف تركيب أو كان قبله جيم يف الك

والقلقلة ُتذهب عن هذا الصوت شيئًا من الشدة الناعة عن الرتكيب أو تكرار 
الصوت يف كلمة واحدة. ويصبح توزيع الطاقةة علةى قةدر مةن النسةقية والوضةوح       
السمعّي اللذين ال خيفيان. ويشري ارتفاع ميشر توزيع الطاقة يف نهاية نطق الصوت إىل 

 .وبذلك يظهر واضًحا يف النطق، واضًحا يف السمع .وضوح الصوت يف نهاية نطقه
 (4) الشكل

 مقلقل يف حجج  2طاقة اجليم  

 

عند نطق  يف توزيع الطاقة( فيظهر التحوالت غري النسقية 2أما الرسم البياني )
الطاقةة فةوق ملثةي    توزيع نطلق خط ُم بغري قلقلة. وفيه يظهر (حجج)اجليم الثاني يف 
د خط الطاقة ينطلق من هذه النقطة حتةى ينحةدر مةم يرتفةع     وال يكا .حمور الصادات

 .حادًا وبينه وبني االرتفاع الةذ  قبلةه فةرق كةبري     مم يعود فريتفع ارتفاعًا آخر ،قليل
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ينحةدر ا ةداًرا   يعةود ف الصادات يف الرسم البياني  بعد أن يصل اخلط إىل غاية حمورو
متكافئني عنةد عةدم نطةق     فاض غريهذا كله ميثل حركة الطاقة بني ارتفاع واخن .حادًا

إّن أظهر ما ينكشةف   (.2و  4قابل بني الشكلني )بغري قلقلة  (حجج)اجليم الثاني يف 
عند املقابلة بني هذين الشكلني: استقامة يف خط توزيةع طاقةة اجلةيم املقلقةل، وعةدم      
 استقامة خط التوزيع وهو غري مقلقل. ومما تدل عليه هةذه االسةتقامة انتظةام توزيةع    

الطاقة يف علّوه واخنفاضه مدة نطق الصوت. ويفهم من عدم االسةتقامة عةدُم توزيةع    
الطاقة علًوا واخنفاًضا توزيًعا منظًما. ويفهم من كون خط توزيةع الطاقةة منحةدًرا يف    

ال يظهةر واضةًحا بالتلقائيةة     –غةري مقلقةل    –آخر نقطة له أّن الصوت يف نهاية نطقه 
 (.2و  4 يف الشكلني قابل بني النهايتني)النطقية 

  (2الشكل )

 مقلقل يف حجج غري 2طاقة  

 

لنطق الدال الثاني يف )مدد( بالقلقلة،  ( توزيع الطاقة1يظهر يف الرسم البياني )
يعةأ   وهةو مةا   ،الصةادات  خط توزيع الطاقة يبدأ من منطقة ملثي حمور وفيه يتبني أّن
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فيةدل   ،وزيعها على خةط مسةتقيم  حترك الطاقة وت ويسري .ارتفاع الطاقة بشكل الفت
خبةط   مم حيدث ارتفاع مفةاج   ،على االنتظامى داللة هذا اخلط ةمبقتضتوزيع الطاقة 

هةذا يعةأ أّن درجةة     درجة. 12وُيحدث هذا اخلط زاوية مقدارها  ،حاد غري مستقيم
ة، وهو ارتفاع الزاوية القائمة  ،ارتفاع حمتمل هلا ارتفاع الزاوية كانت مبقدار نصِف أَحّد

 لك أنه مهما ارتفعت درجة الزاوية عن خط االستقامة فلن  ؛ومقدارها تسعون درجة
تزيد على تسعني درجة. هذا يعأ أّن ارتفاع الطاقة يف املرحلة اوخرية من نطةق هةذا   

  ،الصوت املقلقل يكون كبرًيا جًدا. وهذا يعطيها درجةة عاليةة يف الوضةوح السةمعي    
  .(1اوخرية من نطقه وهو مقلقل )انظر الشكل وال ختتفي يف النطق املرحلة 

 (1كل )لشا

 مقلقل دديف م 2ال طاقة الد

 

توزيع  ذ  يظهر فيه( ال1خلف هذا تامًا يف الشكل    الرسم البياني ) يظهر
  .بغري قلقلة (مدد)الطاقة على مراحل نطق الدال الثاني يف كلمة 
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يبدأ  . توزيع طاقة هذا الصوتيتبني يف هذا الرسم ما يدل على ختلخل كبري يف
مم حيدث اخنفاض غري متناسق  ،خط توزيع الطاقة من نقطة مرتفعة يف حمور الصادات

يليه ا دار  يرتفع خط توزيع الطاقة ارتفاعًا حادًا يستمر هذا إىل أن .وإن كان متدرجًا
  يف مرحلتني.

فطاقةة هةذا   ل. مقلقة  ختلخل توزيع الطاقة عند نطق هذا الصوت غريهذا ميثل 
الصوت عندما ينطق غري مقلقل تظهر موزعة توزيًعا عشوائًيا تتفاوت فيه ِقَيم الطاقةة  

أضف إىل  لك أّن املرحلة اوخرية من  .بني هبوط وارتفاع غري منظمني وال متناسقني
وقةد   1مراحل نطق هذا الصوت بغري قلقلة تظهر يف ميشر توزيع الطاقة يف الشةكل  

ا مما يشري إىل كون نهاية هذا الصوت قابلة ون تكةون غةري واضةحة    ا در ا داًرا قوًي
وقابل بني توزيةع الطاقةة    1انظر الشكل )وال مسموعة جيًدا عندما يكون غري مقلقل 

 .مم قابل بني النهايتني( ،1فيه ويف الشكل 

 (1)الشكل 
  بغري قلقلةطاقة الدال الثاني 
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توزيع الطاقة على مراحةل نطةق البةاء     ( فيمثل2أما الرسم البياني يف الشكل )
 توزيع الطاقة من منطقة الثلةثني، مةم يسةري    وفيه يظهر .بالقلقلة( باب) الثاني يف كلمة

يعقبه  ،مم يرتفع ارتفعًا يسرًيا غريحاد ،حتى يصل إىل منطقة الوسط ،با دار يسري جدًا
ة اوخةرية مةن   بسةبب أّن القلقلةة لعةل املرحلة     ،ارتفاع قليةل يف نهاية نطق الصوت 

  .مراحل نطق الصوت املقلقل واضحة

يفسر هذا الوضوح ميل العرب إىل أن يكون الصوت واضًحا من بدايةة نطقةه   
حتى النهاية. وقد ربطةوا  لةك بالفصةاحة الةي مةن صةفاتها اإلبانةة التامةة يف نطةق          

مراحةل  يف انتظةام توزيةع الطاقةة    بسبب هذه التحركات خبط مستقيم تسري  .الصوت
  الصوت. نطق

 (2الشكل )
 طاقة الباء الثاني مقلقل يف باب 

 

( الةذ  ميثةل نطةق البةاء الثةاني يف      1يظهر نقيض هذا تامًا يف الرسم البياني )
حتةى منطقةة    ،منةتظم  إ  ينحدر توزيع الطاقةة متعرجةًا غةري    ؛قلقلة بغري( باب)كلمة 
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 خبةط مسةتقيم يتجةاوز    ،ًدامم يرتفع ارتفاعًا حاًدا ج ،البيانيالرسم  من الثلث اوخري

وهةذا يةدل علةى عةدم      .غري مسةتقيم  امتعرًج اا داًر نحدرمم ي .نهاية الرسم البياني
ويظهةر خةط    .انتظام توزيع الطاقة على مراحل نطق هذا الصوت منطوقًا بغري قلقلةة 

توزيع الطاقة يف النهاية وقد ا در ا داًرا شديًدا. وهذا يشري إىل عدم وضوح املرحلة 
مةن حيةث انتظةام     1و  2قابةل بةني الشةكلني    )خرية من مراحل نطقه غري مقلقل او

 .(ومن حيث االرتفاع واالخنفاض يف النهايتني ،التوزيع وعدمه

 (1)الشكل 

 مقلقل يف باب غري 2طاقة الباء  

 

 .(خلةق ) الفعةل ( فيمثل نطق القاف مقلقل يف 7أما الرسم البياني يف الشكل )
الصادات إىل منتصةف حمةور    من منتصف حمور ري الطاقة ينحدروفيه يظهر أّن خط س

 مم يرتفع ارتفاعًا حادًا إىل ما يقةرب مةن مثانيةة أعشةار     ،السينات يف نقطة متدنية فيه
وعلى الرغم من وجود تباين بني مرحلتني علةى   .مم ينعطف ويرتفع ،الصادات حمور
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وهذا يشري إىل نسقية توزيةع   .اوقل من االخنفاض واالرتفاع فإّن النسقية واضحة فيه
وهو  ،ويظهر خط توزيع الطاقة مرتفعًا يف النهاية الطاقة يف نطق هذا الصوت مقلقل.

أمر يشري إىل وضوح املرحلة اوخرية مةن مراحةل نطةق هةذا الصةوت عنةدما ينطةق        
 (. 1وسنجد خلف  لك تاًما يف الشكل ) .مقلقل

 (7الشكل )
 طاقة القاف مقلقل يف خلق

 

توزيةع   اهلائةل الةذ  ميثةل التبةاين يف    فةرق  فيظهر فيه ال (1ما الرسم البياني )أ
 رحلةة ففةي امل  .بغةري قلقلةة  ( خلةق )الطاقة بني مرحلتني أساسيتني يف نطق القةاف يف  

حيةث يتعاقبةه    ،يبدأ خط سري الطاقة من نقطةة متدنيةة علةى حمةور الصةادات     اووىل 
يوشك أن يصل يف املرحلة الوسطى من  ، حتىاال دار واالرتفاع بصورة غري منتظمة

إنتا  الصوت إىل ما يقرب من الصفر. وهذا يدل على أّن الطاقة متدنية جًدا يف تلةك  
  النقطة.
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خةط سةريها   مةم ينعطةف    ،فيها الطاقة ارتفاعًا حةاداً الثانية فرتتفع رحلة أما امل
 ة ينحةدر الصةادات. ومةن تلةك النقطة     يصل إىل ما يقرب من نهاية حمةور تى ح ،مانية

وهذا يشري إىل التباينات الي تكون يف تناقص الطاقة يف املرحلة اوخرية  .ملث مرات
ولك أن تتصور كيةف   .ويظهر خط سري الطاقة وكأنه سهم .من مراحل نطق الصوت

( ووسط املرحلة الثانيةة  1يكون االخنفاض الكبري بني نهاية املرحلة اووىل يف الشكل )
ويظهر خط توزيع الطاقة يف النهاية وقد ا در ا داًرا شةديًدا  من إنتا  هذا الصوت. 

يشري إىل عدم وضوح املرحلة اوخرية من مراحل نطق هذا الصوت عندما ينطق غةري  
تقفنا علةى حقيقةة مةا يكةون بةني نطةق هةذا         1 و 7الشكلني  إّن املقابلة بني .مقلقل

 .الصوت مقلقل وغري مقلقل

 (1) الشكل
 خلق قلقل يفطاقة القاف غري م

 

 ( خط سةري توزيةع الطاقةة يف نطةق الطةاء يف     9)يف الشكل ميثل الرسم البياني 
 ،خط سري الطاقة من منطقةة الوسةط ا ةداًرا غةري حةاد      وفيه ينحدر .مقلقل( قط)س
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يةتم كةل  لةك خبطةوط      .مم يرتفع ارتفاعًا آخر حاًدا ،ويعود لريتفع ارتفاعًا غري حاد
وتظهةر النسةقية الةي     .ظام توزيع الطاقة بني مرحلة وأخةرى انت مما يشري إىل ؛مستقيمة

  .تثل نطق هذا الصوت مقلقل
 

 (9) الشكل
 قطسطاقة الطاء مقلقل يف 

 

يف نطق الطاء  ( فيمثل خط سري توزيع الطاقة42أما الرسم البياني يف الشكل )
 فيها خط سريبني مرحلة ينحدر  تباين كبري هذا الرسم يظهر يف .بغري قلقلة (قط)س يف

يعقبه ا دار  ،ومرحلة يظهر فيها ارتفاع حاد جًدا ،الطاقة أربعة ا دارات غري متوازنة
  .حاد
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 (42الشكل )
 قطس غري مقلقل يف طاءطاقة ال

 

 الضغط :مالثا
وعليةه يكةون    .(24)يعّرف الضغط بأنه اجلهد الواقع على وحدة قيا  احلجةوم 

ى ممةره يف القنةاة الصةوتية نتيجةة عمليةة      ضغط الصوت هو مقدار اجلهد الواقةع علة  
وملا كان يف القناة الصوتية حجرات صغرية كثرية متجاورة كةان لكةل واحةدة     .النطق

ويقةا    .pressure chambers (22)وهذا يسمى ضةغط احلجةرات    .منها ضغطها
 الضغط بالديسيبل.

 مقادير الضغط (4)
الةي   –ات اخلمسةة  لقيةا  ضةغط اوصةو    –يظهر من استقراء القيم الرقمية 

  :ما يأتي CSL احلاسوبي جهاز خمترب النطقحصلنا عليها من 

ويقل عندما تكون  ،يزداد ضغط أربعة من هذه اوصوات عندما تنطق غري مقلقلة .4
 :هذه اوصوات هي ،مقلقلة



 مسري شريف استيتية د.أ. 

 111                                                  م1031 مايو –هـ 3414 رجب – العاشرالعدد 

وارتفةع   ،ديسةيبل  21ر12 :الثاني يف باب؛ فقد كان ضغطه بنطقه مقلقل الباء
 .نطقه غري مقلقلديسيبل ب 21ر72 إىل

 وارتفةع إىل  ،ديسةيبل  22ر21 :فقد كان ضغطه بنطقه مقلقةل  ؛يف خلق القاف
 .ديسيبل بنطقه غري مقلقل 12ر11

 24ر11 وارتفع إىل ،ديسيبل 22ر12 هو ضغظه بنطقه مقلقلف ؛قطسيف الطاء 
 .ديسيبل بنطقه غري مقلقل

 وارتفةع إىل  ،سيبلدي 47ر 11: هو ضغطه بنطقه مقلقلف ؛الثاني يف مددالدال 
موضةع نطةق   يف ختفيف الضغط  إىل القلقلةتيد   .بنطقه غري مقلقل ديسيبل 41ر42

ضةغط يف منطقةة احلنجةرة    حيةدث   وبالقلقلةة  الصوت، بالقيا  إىل نطقه غري مقلقل.
ضغط ف ؛مقلقلاجليم هذا ال ينطبق على و .النطق وضعالضغط الواقع على م فيخف

ديسةيبل بنطقةه غةري     21ر71إىل  اخنفضو ،بلديسي 22ر21 هو مقلقل هذا الصوت
والسبب يف  لك هو أّن اجليم صوت مركب. والرتكيب هو الةذ  يةيد  إىل    .مقلقل

 هذه الزيادة.

 (1اجلدول )
 ()بالديسيبل ضغط اوصوات اخلمسة مقلقلة وغري مقلقلة

 الضغط دون قلقلة  بالقلقلةالضغط  الصوت وموقعه يف الكلمة

 21271 22221 حجج يف 2اجليم 
 21272 12221 باةيف ب 2الباء 

 11212 22221 قةلةخ يةةف افةالق
 11224 22212  قطسي ةةاء فةةالط

 42241 11247 ددةي مةف 2الدال 
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 توزيع الضغط (2)

بأنه الكيفية  pressure sound distributionُيعّرف توزيع ضغط الصوت 
حبيةث يظهةر    ،تجاورة يف القناة الصةوتية الي توزع بها كميات الضغط على املناطق امل

وما تقتضيه التغريات اللزمة  ،التقارب أو التفاوت بينها مبا يقتضيه اختلف حجومها
وقةد   .وعلى  لك يشتمل توزيع الضغط على الكمية والكيفية مًعةا  .عن عملية النطق

يف  حتدمنا عن الكميات آنفًةا، وسةنتحدث اآلن عةن كيفيةة هةذا التوزيةع كمةا يظهةر       
 .CSLالرسوم البيانية الي حصلنا عليها من جهاز 

يظهةةر التبةةاين بةةني منةةاطق الضةةغط املتجةةاورة يف القنةةاة الصةةوتية عنةةد نطةةق  
ضةغط  ( يوضةح كيفيةة توزيةع    44الشكل )اوصوات اخلمسة مقلقلة وغري مقلقلة. ف

نجرة، اهلواء عند حترير الضغط يف احلبّث تظهر قوة ف ؛(حجج)يف  اجليم الثاني مقلقل
فيظل عمود اهلواء متوتًرا من حلظة انطلقه من احلنجرة حتى موضع نطق اجليم. وعند 
نطق هذا الصوت مقلقل ال يكون التباين كبرًيا بني مناطق الضغط املتجاورة يف الثلثني 
اوخريين من خط السينات. والتفةاوت ضةئيل إ ا قةيس بالتفةاوت الةذ  يف توزيةع       

  غري مقلقل. الضغط عند نطق هذا الصوت
 (44)الشكل 

 يف حجج مقلقلة 2 ضغط اجليم
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وعند نطق اجليم غري مقلقل يظهر توزيع الضغط خافتًا يف احلجرات املتجاورة 
 pressureتلشي الضغط  بل إنه يقرب يف النهاية من درجة ،من القناة الصوتية

decline
غط الصوت وهي درجة تنب  عن أّن ض –وإن مل يكن تلشًيا كامل  - (22)

قد فقد التأمري الذ  جيعل الصوت واضًحا يف النطق واضحًا يف السمع يف آخر مرحلة 
فرتتفع درجة وضوحه  فالقلقلة تعمل على تقوية ضغط الصوت .من مراحل نطقه

 .(42و  44الشكلني  قابل بني)الصوتي 
 (42الشكل )

  مقلقل يف حجج غري 2 ضغط اجليم 

 

ُيظهةر الرسةُم الذبةذبّي توزيةَع      باب فعند نطقه مقلقةل  أما الباء الثاني يف كلمة
زد علةى  لةك أن املرحلةة     .الضغط بتدر  يف اهلبوط بالاه منطقةة الصةفر )النهايةة(   

  (41انظر الشكل )اوخرية من نطق هذا الصوت مقلقل فيها ضغط قو  
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 (41)الشكل 
 يف باب بالقلقلة 2ضغط الباء 

 
الةاه اهلةواء  ةو منطقةة     ي يف )باب( بغري قلقلةة. ف وهذا خلفًا لنطق الباء الثان

 .(41يظهر  لك يف الشكل ) .بسبب ضيق احلجم احاًديكون الصفر 

 (41الشكل )

 غري مقلقلة باب يف 2ضغط الباء 
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عند نطقه  (خلق)القاف يف الفعل  ضغط كيفية توزيع( 42)رسم البياني ميثل ال
م من احلنجرة يقّو  الضغط يف موضةع نطةق   مقلقل. وفيه يظهر أّن ضغط اهلواء القاد

و لةك بسةبب أّن املسةافة بةني      ؛الصوت، حتى إنه ينَبّث على طةول حمةور السةينات   
وعند حترير الضةغط يف احلنجةرة    .احلنجرة واللهاة الي هي موضع نطق القاف قصرية

يف ويبقي بسبب قصر املسافة على قوته، فيقوى الضةغط   ،ينطلق اهلواء بقوة إىل اللهاة
وهةذا   .منطقة اللهاة. ولكّن مثة فجوة يتلشى فيها الضغط مم يعود ليظهر من جديد

فيظهر الصوت  ،يعأ أّن ما يرد على الضغط من تلش تعود القلقلة فتربزه من جديد
  (.42انظر الشكل )واضًحا يف النطق واضًحا يف السمع 

 (42الشكل )
 ضغط القاف يف خلق مقلقل

 

يقةل عنةد   يف موضع النطةق   فالضغط ،غري مقلقل (خلق) عند نطق القاف يفو
 (41و  42قابل بني الةرمسني)  .بسبب عدم وجود ضغط مزامن له يف احلنجرة ،نطقه

  .اللذين ميثلن توزيع الضغط للقاف مقلقل وغري مقلقل
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ومن الطبيعي أن يكون مقدار الضغط يف منطقة احلنجةرة أكةرب منةه يف موضةع     
وّن املسافة بني احلنجرة بينها وبني اللهاة ليست كبرية  ؛مقلقلنطق الصوت عند نطقه 

كما قلنا، فينطلق اهلواء بقوة ال تستنفدها املسافة  و اللهاة وهذا هةو سةبب وضةوح    
 .قلقلة القاف

 (41الشكل )
 قلقلة غريضغط قاف خلق ب

 
اه مقلقل فإّن ضغط اهلواء القادم من احلنجةرة بالة   (قط)سعند نطق الطاء يف و

موضع نطق الصوت، يبّث قوة إضافة للضغط يف املنطقة اومامية من القناة الصةوتية،  
صحيح أّن قسةمًا مةن هةذا الضةغط يكةون قةد اسةتنفد يف        حيث موضع نطق الطاء. 

ولكّن ضغط احلنجرة بعد حتريره يقّو  الضغط يف  ،املسافة الطويلة بني احلنجرة واللثة
  .موضع نطق الصوت

الضغط يف اجلزء اومين منه الةذ  ميثةل موضةع نطةق      (47ل )يف الشكويظهر 
فبالقلقلة يكتسب الصوت يف موضع نطقه ضغطًا إضةافيًا جيعلةه أوضةح يف     .الصوت

  .النطق وأظهر يف السمع
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 (47الشكل )

 قط مقلقلسضغط طاء 

 

ر ةإ  ال يظهة  ؛لةغري مقلق(طةق)سوهذا على نقيض ما دده عند نطق الطاء يف 
حيث موضع  ،( إال الضغط املنبّث يف اجلزء اومامي من القناة الصوتية41)يف الشكل 

وأود أن أنبه إىل أنه عند نطةق الصةوت    .(41و  47الشكلني )قابل بني  نطق الصوت
ميثل أحدهما الضةغط   ،مقلقل يظهر يف الرسم الذبذبّي مستويان متباينان من التذبذب

وت غةري  ةوعنةد نطةق الصة    .وتةالصة ر يف موضع نطةق  ةواآلخ ،رةةيف منطق احلنج
وهو ميثل الضغط يف موضع نطةق   ،وى واحد من التذبذبةون إال مستةال يك لةمقلق

 .الصوت
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 (41الشكل )

 قط بل قلقلةسضغط طاء 

 
 

على احلنجرة  منطقة الضغط يف يعمل ،مقلقل( مدد)وعند نطق الدال الثاني يف 
 اجلزء اوميةن مةن الرسةم البيةاني     يف موضع نطق الدال الذ  يتمثل يف تقوية الضغط

  .(49انظر الشكل )

وبرغم كون املسافة طويلة نسبيًا بةني احلنجةرة واللثةة الةي هةي موضةع نطةق        
فإّن الضغط يف موضع نطةق الصةوت واضةح. ولةوال هةذه املسةافة لكةان         ،الصوت

  .الضغط يف موضع نطق الصوت أظهر وأضح

يكةون أوضةح يف النطةق ويف     املقلقةل وهذا يعأ يف التحليل اوخري أّن الةدال  
 (.22و  49)قابل بني الشكلني )من نطقه غري مقلقل  ،السمع أيضًا
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 (49الشكل )

 لقلةمق ددةيف م 2ضغط الدال 

 
غري (مدد) ( الذ  ميثل نطق الدال الثاني يف22يف الشكل ) وهذا خلف ما نراه

 .فالضغط أضعف مما هو موجود عند نطق الدال مقلقلة مقلقل.

 (22الشكل )

 مدد بل قلقلة يف 2ضغط الدال 
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 نـتـائج الدراسة

  :توصل البحث إىل النتائج اآلتية الي مل يكن أّ  منها معروفًةا من قبل
تعأ نطق هذه اوصوات  (قطب جد)إّن قلقلة اوصوات اخلمسة ارموعة يف  -4

 glottalic بالطريقة نفسها الي تنطق بها اوصوات احلنجورية الضغطية

pressure  وهي طريقة خمتلفة تامًا عن الطريقة الي تنطق بها اوصوات اوخرى
 . pulmonic pressureالرئوية الضغطية  :الي تسّمى يف علم اوصوات

إّن قلقلة هذه اوصوات تيد  إىل توفري قدر كبري من زمن الرتدد، وهو ما يساعد  -2
ىل أّن فيه توفرًيا يف اجلهد النطقي باإلضافة إ ،على السرعة والطلقة يف احلديث

 نفسه.

توزيع طاقتها يف القناة الصوتية توزيًعا منتظمًةا  إّن قلقلة هذه اوصوات تيد  إىل -1
يساعد على اإلحسا  بأرحيية النطق وأّن يف هذا التوزيع ما يستجيب مع وظيفة 

 .اللغة بأن يكون أداؤها يف أنساق دقيقة
فإّن ميشر توزيع الطاقة  CSLة الي حصلنا من جهاز عند النظر يف الرسوم البياني -1

مما يدّل على أّن هذا  ،يف نطق عيع هذه اوصوات مقلقلة يظهر مرتفعةًا يف النهاية
اصة يف آخر مرحلة من االرتفاع يف النهاية حيفظ للصوت درجة وضوحه وخب

هر وعلى نقيض  لك تامًةا يظ (.9 ،7 ،2 ،1 ،4)انظر اوشكال مراحل نطقه 
ميشر توزيع الطاقة وقد ا در واله إىل اوسفل عند نطق هذه اوصوات غري 

إ ا مل  – (قطب جد)وهذا يعأ أّن نهاية املرحلة اوخرية من جمموعة  ،مقلقلة
انظر اوشكال )ال تكون على درجة كافية من الوضوح السمعي  –تنطق مقلقلة 

2، 1، 1، 1، 42.)  
  .اوصوات توفر قدًرا كبرًيا من ضغطهاإّن قلقلة هذه ارموعة من  -2
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إّن القلقلة من شأنها أن لعل الضغط واضًحا يف احلجرات املتجاورة يف القناة  -1
بسبب التدر  الذ   ،بل لعل توزيعه متقارًبا ال يبدو فيه التفاوت ،الصوتية

 (49 ،47 ،42 ،41 ،44انظر اوشكال )يكون ا داره من البداية حتى النهاية 
يبدو توزيع الضغط غري متوازن، ويبدو ضعيًفا يف  النقيض من  لك تاًماوعلى 
 ،41 ،42انظر اوشكال )كما يبدو التفاوت كبرًيا بني البداية والنهاية  ،النهاية

41، 41) . 

 .CSLموافقة إحسا  الذوق العربي يف النطق ملا كشفت عنه نتائج حتليل جهاز  -7
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Aesthetics of Opposition in Qatari Ibn Al Fujaa’a speech 

Dr. Raeda Aku zhia & Dr. Thanaa Ayash          

ABSTRACT 
The antagonism has the ability to combine between two 

extremes, and this contributes to clarify the meaning and 
implanting it in the mind of the recipient; because contrary could 
distinct things. 

The current research highlights the manifestations of 
antagonism as reflected in the discourse of Qatari Bin Fujaaa. This 
is accomplished by stating the types of antagonism he used to 
convince his followers, urging them to asceticism in the world, and 
work for the Hereafter. 

Among the most prominent findings of this research is the 
varied pattern between antagonism time, and contrast based on 
paradox, the name of the effect, and the method of the condition. 
Also he appointed the antagonism contrast based on the brevity 
style, and brevity abridgement. This is a proof on Qatari’s ability of 
to invest on the antagonism expressionism potential.   
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…Šv¶ê…aŠßåÇ|–Ïcsî¡ÞýènüaòÇaŠiåßaˆçëLbîã†ÛaåßŠíˆznÛbiénjİ

éÛìÔiLbîã†ÛaåßŠíˆznÛbibšícbèànnaëLéßýØiïÔÜn½aéuaëæcIZaë‰ˆybÏ 

¶aìÈÐnãaëLaá×‰ˆybßéÜj¡aìà–nÇaëLéÄÇaìHåČà™†ÓæìØíaˆçéÜÈÐië

éßý×BòíbèäÛaë†–Ô½aëòíbÌÛaéãdiÉßbÛaæ‡ûíbßbmóäÈßBSVò·b¨aæcÚ‰†íéãþ[

|nnÐß¿ŠíˆznÛa´ibßëLéäç‡¿ƒbßŠeëLïÔÜn½aéuaìîbßŠeïç

Ó´çaŠiëòÛ…cügìçbßLbèn·b¿ŠíˆznÛaëòjİ¨aâ‡¿êŠÄãòèuëáÇ†nÛbèßČ†

bèäßÐänÛaëbîã†ÛaN 
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RVVòÜ©bèia…eëpbÌÜÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbu 

́ ÔÜn½aåß´Çìãòjİ¨aêˆç¿kb±ðŠİÓædi×ˆnÛabämìÐíüëZïÔÜn½a

òÜöa‹bèãþ[bîã†ÛaóÜÇÞbjÓ⁄aâ†ÈiéÈäÔîÛ[æb×bàrîyæbã⁄aìçëâbÈÛaNïÔÜn½abßc

áèîÛgéČuëåíˆÛaxa‰ì¨aåßéÇbjmcìçë˜b¨aáèm‰bqgÝîj¿òjİ¨aêˆç

bà§añ†‘ŠÐíaˆçÝÈÛëLbèäßÐänÛaëbèß‡¿ÍÛbiaˆÛ[bîã†ÛaÞaëŒiáèÇbäÓgë

LñìÓåßaìmëcbßÝØiáç†ÔnÈßåÇÊbÏ†ÜÛáç…a†ÈnaëLxa‰ì¨aåÇÒŠŽÇðˆÛa

áç‰ìèÃõa‰ëbîã†Ûaëáè×‰bÈßìóÜÇæìß†ÔíëN 

İbèäß†ànaÛa‰…b–½abßcòÜrßþaëLòíìjäÛaòäÛaëáíŠØÛaæeŠÔÛaïèÏénj

åßÙÛˆ×†ànaëLbîã†ÛaåßŠíˆznÛaïçëLbènvînã¿oÔnÛaÛañbî§aÉÓaëåß

énjİ¿qdnÛaëÊbäÓ⁄akîÛbc¿ÊČìäîÛ[‰ìîİÛaëpbjäÛaëòÈîjİÛabÇN 

eŠÔÛaåßòíeŠ×ˆiénjİÉbÔßåßÉİÔßÝ×ánóÜÇb–íŠyæb×ëæ

´jb‚½aìÐã¿òîäí†Ûaòbà§arîÛëLêŠÄãòèuëáÇ†nÛáíŠØÛaN 
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٣٧א 

†čÈ•şðŠİÓåiñõbvÐÛaäčßòÓ‰a‹þaMìçë†yciæ‹bßåiëŠàÇåiáî·M

†àzÏéÜÛaóäqcëóÜ•ëéîÜÇóÜÇéîjãáqÞbÓZ  

bČßcŽ†ÈiïãhÏá×‰ğ̂ flycbîãş†ÛaŞãhÏbèñìÜŽyñŠčšflžoÐŽypaìèČ’ÛbioÓa‰ë

ÝîÜÔÛbiojČj¤ëòÜubÈÛbioîÜŽyëÞbßŁbioäŞíflŒflmë‰ëŠŽÌÛbiüâë†mbèŽmŠžjflyüëåflßûŽm

bèŽnÈžvÏñ‰aČŠËñ‰aČŠfl™òãaČìñ‰aČ†ËòÜöbyòÜöa‹ñ†Ïbãñ†öbiòÛb×còÛaČìËòÛ†iòÛbÔflãü

ë†Èma‡gïçoçbämµgŞîäßcčòÝçcòjËČŠÛabèîÏb™ČŠÛaëbèäÇæcæìØmbà×ÞbÓéÜÛaZB

đõbflà×êbfläÛflŒžãcflåčßčõbàČÛaÁÜflnžbÏéiŽpbfljflãž‰þafl|fljž•dÏbàîč’flçêëŽ‰ž̂ flmŽbíČŠÛaflæb×flë

éÜÛaóÜflÇğÝ×đõïfl‘a‰č†flnÔŽßNBÉßČæccŠßaåØíbèäß¿ñŠžjflyügéžnjÔÇcbflç†ÈiñŠžjflÇë

flÕÜflíåßbèöaČŠflbäİiügénzäßåßbèöaŞŠfl™aŠèÃëéÜİflmòflîžjËđõbfl‰ügžoÜİflçéîÜÇ

òãŒŽßõýfliôŠflyëa‡gozž™céÛñŠ–näßæcflïčžàŽméÛòÛ‡bñŠØänßžægëćkãbubèäß

lfl‡ëfl̂ ÇaóÛžìÜyaëŞŠflßcéîÜÇbèäßkãbuëófliëcægëomecŠßaåßbèm‰bflšËbènflçbÏ‰ë

bàflÈčãénÔç‰cåßbèjöaìãbàÔčãëžàŽíćúŠßabèäß¿bäfluåßcüg|j•céäßóÜÇ

âč…aìÓÒìflñ‰aŞŠËć‰ëŠËbßbèîÏòîãbÏæbÏåflßbèîÜÇü¿đõï‘åßbç…a‹üg

ôìÔČnÛaåflßŞÝÓcbèäßŠrØnab¾ŽäčßûíéåflßëŠrØnabèäßŠrØnab¾ŽéÔčiìŽíÝîİíëéflãflŒfly

ïØjŽíëéfläîÇá×Õqaëbèi†ÓéžnflÈvÏð‡ëđòäîãdflàbèîÛg†ÓéžnÇŠ•ð‡ëÞbînabèîÏ

†ÓénÇfl†á×ëåßð‡đòèŞicbèîÏ†ÓémŠŞ•aÔyð‡ëđñì®†ÓéžmŞ…‰ýîÛ‡á×ëåčß

ð‡xbm†ÓénŞj×åí†îÜÛáÐÛaëbèŽãbİÜÞflëŽ…bèŽ’îÇëćÕflãfl‰bèŽiˆÇëćxbflucbçìÜŽyëžŠčjfl•

bçúaˆËëâbàčbèŽibjcëâbß‰bèÏbİčÓëćÉÜflbèşîyflŠflÈiđpìßbèzîz•ëflŠflÌi

áÔŽbèÈîčäflßëflŠflÈiâbšnçabèØîÜßlìÜßbçŽŒíŒÇëlìÜÌßbèàîÜëlìØäß

bèÈßbuëlëŠªÉßČæcflõa‰ëÙÛ‡paŠØfl½apìflÞìflçëÉÜİ½aflÒìÓìÛaë´ið†flí

áØ§aÞž†flÈÛaBflðŒžvflîÛåíˆÛaaëŽúbcb¶aìÜčàflÇflðŒžvflíflëflåíˆÛaaìŽäflžycófläž§biBNžánÛc
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¿åč×bßåflßæb×flÞìcáØäßa‰bàÇc|fl™ëcëa‰bqeČ†flÇcëa†í†ÇflÑflr×cëa…ìäu

†äÇcëa…ìŽäŽÇZŽ†ŞjÈmaëbîãş†ÛaŞðc†şjÈmbçëŠqeëŞðc‰brígaìäflÈÃëbèäÇčêžŠØÛbi‰bÌŞ–Ûaë

ÝèÏáØÌÜfliŞæcbîã†ÛaozábÐflãòíž†čÐiëcžofläËcáèäÇbàîÏ†ÓáènØÜçckİ¢

Ýi†ÓáèžnÔflç‰c…aìÐÛbiáènÈšÈ™ëköaìČäÛbiáèmŠÔflÇëköb–½bi†Óëáníc‰bçflŠØäm

å½a…æbbçflŠflqeë†ÜcëbèîÛg´yaìäflÈÃbèäÇÖaŠÐÛ†iþaµgŠe†flä½aÝç

áèžm…Čë‹ügõbÔ’ÛaáèžnÜycëügÙžäČšÛaëcpfl‰ŞìãáügòàÜÄÛaëcáènjÔÇcüg

òßa†äÛaêˆèÏæëŠqžûŽmâcbèîÜÇæì•ŠzflmâcbèîÛgæìä÷àİmÞìÔíéÜÛaZBžåflßflæb×Ž†íŠŽí

ñbflî§abîã†Ûabènfläí‹flëğÒflìŽãžáèžîÛgábàÇcbèîčÏáçëbèîÏüæìŽfl‚žjŽíÙč÷ÛëcåíˆÛaflžîÛ

á¿ñflŠčŁaügŽ‰bČäÛaÁčjflyflëbßaìŽÈfläfl•bèîÏćÝbiëbßaìŽãb×æìàÜžÈflíB…ìçZQU

o÷jÏŽ‰a†Ûaå½flâbÓcbèîÏaìŽàÜÇbÏánãcëæìàÜÈmáØãcbçì×‰bmüŞ†Žib¸hÏïçbà×

bèÐ•ëéÜÛakÈÜÛbiìèÜÛaë†ÓëÞbÓéÜÛaBflæìŽäžjflmcğÝØčiÉí‰òflíeæìŽrfljžÈflmflæëŽ̂ č‚Şnflmflë

Éčãbfl–flßžáØÜflÈÛæë†Üž‚flmBNŠ×‡ëåíˆÛaaìÛbÓåflßş†‘cbäßñČìÓNáqÞbÓZ  

aìÜčàŽyµgáç‰ìjÓýÏæìflÇ†Žíbãbj×Ž‰aìÛŒãcëbèîÏýÏæìflÇ†ŽíbãbÐîč™ÝčÈŽuëá

åß|íŠŞšÛaćæbäucåßëlaŠşnÛaæbÐ×cåßëpbÏşŠÛaæauáèÏñuüæìjî¯bîÇa…

üëæìÈä¹bàîfl™ægaìj–caìyŠÐflíægëaìİflzÓcaìİfläÔflíćÉîºáçëfl…byeñuë

áçë…bÈicæëúbänßüæë‰aŒŽíüëëŽŒflíæë‰ŽõbàÜy†Óojç‡áèŽãbÌ™cõýflèŽuë†Ó

ombßáç…bÔycüó’‚ŽíáèŽÈžvÏügófluŠŽíáèŽÈÏ…bà×ëÞbÓŞÝfluČŒflÇëZBÙÜčnÏ

žáèŽä×bflßžåØžŽmžåčßáçč†žÈfliügýîÜÓbČä×ëŽå−´q‰aìÛaBNaìÛfl†jna‰ìèÄi‰þa

bäİičòÈŞÛbiëbÔî™ÝçþbiëòiŠË‰ìşäÛbiëòàÜÃbçëúbvÏbà×bçìÓ‰bÏZñbÐŽyñaŠŽÇ

ôfl…aŠÏËáèČãcaìäÈÃábàÇdiµgñbî§aòàöa†Ûaµgë…ìÜ†iþaÞìÔíéÜÛaZBbflà×

bãcfl†fliflÞŞëcÕÜflêŽ†îÈŽãa†žÇflëbfläžîÜflÇbŞãgbČä×´čÜčÇbÏBaë‰ˆybÏbßá×‰Č̂ yéÜÛačÐnãaëaìÈ

éÄÇaì¶aìà–nÇaëéÜj¡bäàfl–flÇéÜÛaá×bígëénÇbİibäÓ‹‰ëá×bígëõa…céÔflyN 
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אאאW 

                                      
QM LíëŒÔÛakîİ¨a |îÔämëÕîÜÈmëŠ‘LòËýjÛaâìÜÇ¿bší⁄aZ†jÇ†àªLïubÐáÈä½a

QYYSLÂLpëiÝî¦a‰a…SLVOWNLïãbuŠ¦a†àªåiïÜÇÑíŠ’ÛaëLpbÐíŠÈnÛa

QYXXLÂLpëiLòîàÜÈÛaknØÛa‰a…SLVQN  

RM LÉí†jÛalbn×LŒnÈ½aåia†jÇêŠ’äióänÇaZ…a†ÌiLóär½aòjnØßLïØÏìÔ’maŠ×ìîbäËgLSVN 

SM ÕîÔ¤LŠÈ’Ûa†ÔãLŠÐÈuåiòßa†ÓLòîàÜÈÛaknØÛa‰a…LïubÐáÈä½a†jÇ†àªÕîÜÈmë

LpëiQTWMQTXN 

TM LŠÔ•†»cÕîÔ¤LðzjÛaëâb·ïic´iòã‹aì½aLð†ßŁaQYYQÂLŠ–ßLÒ‰bÈ½a‰a…LTL

QORYRN 

UM L†îà§a†jÇåí†Ûaïîª†àªÕîÔ¤LŠöbÛaÝr½aLqþaåiaQYYULŠ–ßLòíŠ–ÈÛaòjnØ½aL

RORVUN  

VM iaòÇbjİÜÛŠ–ßòšèãLÒŠ‘†àªÐyÕîÔ¤ëáí†ÔmLæeŠÔÛaÉí†iLðŠ–½aÉj•⁄aïicå

LÉí‹ìnÛaëŠ’äÛaëROQMSUN 

WM Þbr½aÝîjóÜÇŠÄäíZLòËýjÛaâìÜÇ¿bší⁄aLíëŒÔÛakîİ¨aVOUMWN 

XM åiaòvyLðìà§aòãaŒl…þaòíbËëLl‰þaÕîÔ¤âb–ÇLìnîÈ‘QYXWL‰a…òjnØßë

aLÞýLpëiQOQVPN 

YM †»cLlìÜİßávÈßpbzÜİ–½aòîËýjÛaLbç‰ìİmëQYXVLòÈjİßÉàaïàÜÈÛaLïÓaŠÈÛa

RORVPN 

QPM ÅÏb§aÞýuåí†ÛaLïìîÛaŠ‘…ìÔÇæbà¦a¿áÜÇïãbÈ½aLæbîjÛaë‰a…LŠØÐÛaQPUN 

QQM Š×b‘éöaŠÈ’ÛáuŠmëéÔÔyLÉí†jÛaÊaìãc¿ÉîiŠÛa‰aìãcLâì–ÈßåiaLŠØ‘ð…bçQYVXL

LõýiŠ×LæbÏŠÈÛaòjnØßROSWN 
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QRM †»cézîz–mëéyŠ‘ëéÈjİiÇLéßì–ëän½a´iòbìÛaLïãbuŠ¦aï™bÔÛa

LåíŒÛaÒ‰bÇQSSQLa†î•LæbÏŠÈÛaòÈjİßLçTRN 

QSM åiaõbäjÛaï’×aŠ½aLð…†ÈÛaëŠÛaÉíŠ½a¿òÇbä•LÉí†jÛaÕîÔ¤æaì™‰LæëŠÔ’äi

QYXUiŠÛaLLÂbQQQN 

QTM Š‘L†í†§aïicåiawèãLòËýjÛaÕîÔ¤†àªìicÝšÐÛaLáîçaŠig‰a…õbîygknØÛa

LòîiŠÈÛaUOXSN 

QUM ðìÜÈÛaLàîÛaóî°åiÕöbÔyâìÜÇëòËýjÛa‰aŠþåàšn½a‹aŠİÛalbn×LñŒ»

L´çb‘âýÛa†jÇ†àªÕîÓ†mëÁj™ëòÈuaŠßL‹bvÇ⁄aQYYUòîàÜÈÛaknØÛa‰a…LL

ÂLpëiQLSSPN 

QVM ‰a…LÝî¦a‰a…LáÜß|îz•óà½a|îz–ÛaÉßb¦aLxbv§aåi´§aìicLáÜß

LpëiLñ†í†¦aÖbÏŁaXOXYN 

QWM LÕibÛaXOQTRN  

QXM lŠÈÛaæbÛL‰ìÄäßåiaI‰ŠËNH  

QYM LÉí†jÛaLŒnÈ½aåiaSVN 

RPM Lx‰aì¨aŠÈ‘LbjÇæbygQYWTÂLpëiLòÏbÔrÛa‰a…LSLQUQN 

RQM aLbÌjÛakí…óÐİ–ßÕîÔ¤L|îz–ÛaÉßb¦aLÝîÇbgåi†àªLð‰b‚jÛQYXWåia‰a…L

ÂLpëiLr×SLTOQWVPN 

RRM LpbÐíŠÈnÛaLïãbuŠ¦aUSN 

RSM L|îz–ÛaÉßb¦aLð‰b‚jÛaTOQVYQN  

RTM |ßb†jÇŒíŒÈÛaòÓ‰bÐ½aLñ†‘aëŠÛa¿ŠÈ‘ÝßcòÜ©LÝÔã…pba‰…IâìÜÈÛaòîãbã⁄aHL

þaòÈßb¦aâLòîã…‰RRÊLVLQYYUN  
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RUM õbäiL†ía‹ðŠ’ÇïÜÇñ†î–ÔÛaòîiŠÈÛaLòrí†§aQYXQLoíìØÛaLòiëŠÈÛa‰a…LQSXN 

RVM òÜîjãLáîçaŠigLòÓ‰bÐ½aòÜ©LÞì–ÏâVLÊSëTLÝíŠig–LjànjQYXVLQSVLýÔãåÇ 
Kierkegaard (soren) The Concept of Irony. Translated by Lee. 

M.Capel.Indiana Univ.Press N 

RWM òÜîjãLáîçaŠigLòÓ‰bÐ½aòÜ©LÞì–ÏâWLÊSëTLÝíŠig–LjànjQYXWLQSSN  

RXM LÕibÛaQTPN 

RYM †jÇ‰…bÔÛaLïÇbiŠÛa‰ì•³ßòÓ‰bÐ½a¿ŠÈ‘L‰aŠÇñõaŠÓåßLÝa†Ûaåà™lbn×tì¡

òîiŠÇña†èßµg‰ìn×†Ûa…ìàªLñŠàÛaŠíŠ¤Z…Ń yæaìİÇ…ëN†àªL‰ìy‰a…

wçbä½aŠ’äÜÛLÉí‹ìnÛaëLæbàÇRYXN 

SPM ðìÜÈÛaLàîÛalbn×L‹aŠİÛaRPPN 

SQM LpbÐíŠÈnÛaLïãbuŠ¦aQWUN  

SRM L…aŠ†î©é‰bèÏëé’ßaìçÉ™ëëéÛâ†ÓLñäÇæaìí…Š‘LðŒínÛakîİ¨aQYYRL

ÂLpëiLïiŠÈÛalbnØÛa‰a…QLUQN  

Jâ…aìÔÛaZŠÛabä¦aâ†Ôß¿“íNlŠÈÛaæbÛIâ†ÓH 

SSM ÐmLr×åiaæeŠÔÛaLáîÄÈÛaáí†Ôm†jÇ‰…bÔÛaLÂëúbã‰þaQYYX‰a…LLõbzîÐÛaLÕ’ß…

‰a…ëýÛaLâLbíŠÛaÂRLROUTTN 

STM åäLðˆßÛaLðˆßÛaÕîÔ¤†»c†àªŠ×b‘LæëŠeë‰a…õbîygtaÛaLïiŠÈÛa

LpëiTOVTRN 

SUM ÞýçìicÕîÔ¤L´nÇbä–Ûalbn×LðŠØÈÛaïÜÇ†àªðëbvjÛa†àªëìicÝšÐÛa

LáîçaŠigQYXVòjnØ½aLLòíŠ–ÈÛaLpëiQWUN 

JÉÜÛaZŠßŠv‘NlŠÈÛaæbÛIÉÜNH  
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SVM L‹aŠİÛalbn×LàîÛaðìÜÈÛaTXUN 

SWM Læë‰bçâýÛa†jÇÕîÔ¤L´îjnÛaëæbîjÛaLÅyb¦aQYYXÂLŠ–ßLï¬b¨aòjnØßLWL

QRVMQRYN 
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 احِلَجاج يف اخُلطبة النبويَّة

 البحث ملخص

 :وحيتةوي علةث ثةثةة مبا ةث     ،اخلطبة النبويةة  يتناول هذا البحث احِلَجاج يف
و قد مت الرتكية  ييةه علةث دةااةة اخلطبةة       ،مبحث  ول اخلطابة واحلجاج بوجه عام

وثالةث   ،، يليه مبحث ثان  ول املساة احلجاجي للخطبةة النبويةة  خاص النبوية بوجه
اج يف جرى ييه التحليل احلجاجي، كما وضع البحث يف نهايته أمنوذجًا مقرت ًا للحج

 .اخلطب النبوية

 

 هة41/6/1212وُقبل للنشر يف                                                       هة1/4/1212وةد البحث يف 
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Argumentation in The Sermon of The Prophet 

Dr. Jaman Abdlkreem Al-Ghamdi 

 

ABSTRACT 

This paper deals with argumentation in the sermon of the 

Prophet. It is composed of three sections. The first deals with 

rhetoric and argumentation in general, and has particularly focused 

on the study of the prophetic sermon. The second traces 

argumentation in the sermon of the prophet. The third concentrates 

on argumentative analysis and provides a suggested model for 

argumentation in the prophetic sermon.               
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 مقدمة

ولعل دةااات  ،ما تنفك الدةااات اللسانية احلديثة تتطوة يف شتث اجلوانب
احلجاج يف النصوص اللغوية هي من أ دث الدةااات اللسانية واخلطابية اليت حتاول 

وملاذا بعض النصوص تكون مقنعة  ؟الوصول إىل كيف تقوم النصوص بعملية اإلقناع
ا أهم الواائل اللسانية والبةغية اليت وم ؟وأخرى تقل دةجة إقناعها عن غريها

ومناذج خمتلفة تقاةب احلجاج يف  ،وقد ظهرت نظريات متعددة .؟تستعمل يف احلجاج
 ...النصوص

ويف احلقيقة أن احلجاج تتنازعه البةغة ونعين بها )البةغة اجلديدة( اليت 
يسي التأا وكذلك البةغة  سب املفهوم ،...أصبحت مصطلحًا مراديًا للحجاج

و ميكن أن يدخل يف ذلك بعض الدةااات  ،للتأةيخ الغربي للبةغة عند أةاطو...
اليت أشاةت إىل اجلانب احلجاجي يف دةااة عبدالقاهر اجلرجاني لةاتعاةة  1العربية

كما تتناوشه اللسانيات التداولية اليت  ،2وخصوصًا دةااة الدكتوة طه عبدالرمحن
الذين تناولوا احلجاج أشاةوا إىل هذين الفرعني ومعظم  ،تنطلق من دةااة اجلملة

ولكنهم أغفلوا أن حتليل اخلطاب وحتليل اخلطاب النقدي يعّدان  ،العلميني يف احلجاج
وقّلما جند كتابًا غربيًا يف الدةااات اخلطابية إال  ،احلجاج ج ءًا أصيًة من أج ائهما

لمي ينبثق من اللسانيات وميكن أن ُيصنَّف احلجاج كفرع ع ،وخيصص ج ءًا للحجاج
التداولية اخلطابية بشكل عام غري غايلني عن ا توائه علث مكونات لسانية وأخرى 

 ...بةغية

وقد جنمت الدةااات احلجاجية العربية يف الفرتة األخرية وخصوصًا يف 
كما اهتمت بعض  ،...املغرب العربي وتونس وظهرت حبوث متعددة يف هذا اجملال
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ومن ذلك  ،النصوص اللغوية ااة تطبيقات احلجاج علثةبدالبحوث العربية 
ومل أجد ييما بني يدي من كتب  ،3الدةااات اليت اهتمت باحلجاج يف القرآن الكريم

إذ  ؛وخصوصًا نص اخلطبة ،وحبوث دةااات  ول احلجاج يف النصوص النبوية
ةااة يكانت هذه الد ،اخلطبة هي موضع من أهم املواضع اليت يظهر ييها احلجاج

 ،وخامتة ،وثةثة مبا ث ،وتفرعت الدةااة إىل مقدمة ، ول احلجاج يف اخلطبة النبوية
وجرى االهتمام ييه  ،وقد داة املبحث األول  ول مفهوم اخلطابة واحلجاج ،وملحق

  .باخلطبة النبوية علث وجه اخلصوص

ت ييه ومّت ،أما املبحث الثاني يقد كان  ول املساة احلجاجي يف اخلطب النبوية
كما مّتت ييه اإلشاةة إىل أهمية التمااك  ،مقاةبة لأليتوس اخلطابي واملا قبل خطابي

وصواًل إىل تناول البنية  ،إضاية إىل دةااة البنية العليا وتوظيفها احلجاجي ،احلجاجي
 .إلجراء التحليل احلجاجي ًااحلجاجية الشاملة وأقسامها متهيد

 ،لبعض اخلطب النبوية اليت مت اختياةها تة ذلك املبحث الثالث وييه حتليل
حبيث ُيَتوّقع أن يظهر ييها اجلانب احلجاجي أكثر من غريه من اجلوانب كخطب 

وكاخلطب اليت جرى ييها  واة بني الراول صلث اهلل عليه  ،البدايات يف مكة واملدينة
ع بحث وْضُثمَّ َتمَّ يف نهاية ال ،والم وبني بعض متلقي اخلطبة من الصحابة الكرام

 .أمنوذج للحجاج يف اخلطبة النبوية

وقد اعتمد البحث علث أهم املراجع العلمية املتويرة  ول احلجاج ولسانيات 
أما أهم  .كما أياد من بعض املراجع األجنبية ،النص وحتليل اخلطاب يف اللغة العربية

اج من الصعوبات اليت واجهت البحث يتمثَّلت يف ندةة البحوث اليت تناولت احلج
 ...جانب تطبيقي نصي
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 اخلطابة واحلجاج

إن من  سن التأتي هلذا البحث أن يقدم بني يديه إشاةة إىل عدة مسائل أولية 
ثم يكون االنتقال إىل مقاةبة اخلطبة  ،تتعلق بتعريف اخُلطبة وأهميتها علث وجه العموم

ذلك إشاةة إىل  يلي ،ويف أااليبها ،وأهم ما امتازت يف موضوعاتها ،النبوية خصوصًا
 .وأهميته يف الدةس اللساني احلديث ،تعريف احلجاج

 تعريف اخُلطبة وأهميتها 1.1

من البدهي أن اخُلطبة ُتفَهم اآلن علث أنها نص نثري ذو مواضعات خاصة 
وللتعرف علث اخلطبة بشكل جلي يل م  ،جتعله خيتلف عن النصوص النثرية األخرى

 َط/َب/،املعجمي يهي آتية من املادة املعجمية َخ/يف البداية أن نشري إىل معناها 
 ؟ما خطبك :يقال .وقيل هو ابب األمر ؛َصُغر أو َعُظم ،الشأن أو األمر :و " اخَلْطُب

وَخَطب اخلاطب علث  ،بالكسر... ،أي ما أمرك... وَخَطب املرأة َيْخُطبها َخْطبًا وِخْطبة
.. وذهب أبو إاحق إىل أن .اخُلْطبة :الكةمواام  ،واْخَتَطب َيْخُطُب َخطاَبًة ،امِلْنَبر

اليت هلا أول  ،مثل الرِّاالِة ،واخُلطبة ،وحنوه ،الكةم املنثوة املسجَّع :اخُلطبة عند العرب
اللهم اةيع عنا هذه الضُّغطة كأنه ذهب إىل  :قال ومسعُت بعض العرب يقول .وآخر

ولو أةاد الفعل لقال  ،لقال َضغطةولو أةاد َمرَّة  ؛وأواًل وآخرًا ،أن هلا ُمدة وغايًة
اللهم غلبين يةٌن علث ُقطعة من  :قال ومسعت آخر يقول .الضِّغطة مثل امِلشية

 2األةض يريد أةضًا مفروزة "

 .ُمشَرٌب ُ مرًة يف ُصفرة أو ُغربة َترهقها ُخضرة ،لوٌن َكِدٌة :و" اخُلطبة بالضم
 ،أو مبتنه َخطٌّ أاود ،احِلماة تعلوه ُخضرةو ،والصَّقر ،أو الصَُّرد ،الشِّقراُق :واألخطب

 5" .ما ييه خطوط ُخضر :ومن احلنظل
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 :وتدلنا تلك املعاني املعجمية علث عدة أموة

ياخَلطب هو شأن  ،يبدو أن اجلامع بني تلك املعاني املعجمية هو التغري :أواًل
نكاح املرأة هو وما حيدث يف  ال  ،جديد اواء أكان عظيمًا أم صغريًا أدى إىل تغّير ما

 ،وما حيدث من تغري يف األلوان يسمَّث كذلك ُخطبة ،شأن جديد يغّير من  اهلا
وكاحلنظل اليت ُيلحظ ييها لون متغري  ،وبعض احليوانات كالُصَرد وكحماة الو ش

 .عن اائر لونها

بضم الفاء تدل علث أن هذا الكةم متمي  عن بقية  (ُيْعلة)أن صيغة  :ثانيًا
 .تص بهختبداية ونهاية له  الكةم وأن

و الكةم الشفهي املسجوع يف  ،أن اقرتان اخلطبة بالكةم امللقث علث املنرب :ثالثًا
اخُلطبة( كةم ميتاز عن غريه بأن له أوضاعًا وكيفّيات خاصة )اجلاهلية يدل علث أن 

 .ومنها ما هو داخل نص اخلطبة ،منها ما هو خاةج نص اخُلطبة

نصًا لغويًا مغايرًا عن الكةم  :نا نؤكد علث أن اخُلطبة تعينواحملصلة إذن جتعل
العادي مبواضعات معينة يف داخل النص و يف مقامه يهدف إىل إ داث تغيري ما عند 

ووايلة ذلك إما وايلة  ،ولن يتم ذلك التغيري إال بوااطة النص ومقامه معًا ،السامع
يلة )غري عقلية( وهي التهديد عاطفية( وهي اإلقناع أو وا –)عقلية( أو )عقلية 

وألجل ذلك يتعريف املعجم الوايط للُخطبة  .بالعنف اللفظي أو اإليذاء اجلسدي
هو تعريف  6" الكةم املنثوة خياطب به متكلٌم يصيح َجمعًا من الناس إلقناعهم " :بأنها

 ؛قطمنااب للُخطبة كما أنه يشري إىل اةتباطها باإلقناع الذي يتم عن طريق احلجاج ي
االصطة ي الذي يضعه الدكتوة وهذا التعريف للخطبة يكاد يتفق مع التعريف 

يقوم علث عنصري  ،" ين شفوي أدبي بليغ :الر يم الرمحوني  يث يعريها بأنهاعبد
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نوع من وعليه يإن اخلطبة هي  ؛7اإلقناع والتأثري يف اجلمهوة الذي خياطبه اخلطيب "
نص لغوي أو هي  .إنها نص  جاجي :ول أيضًامبفهومه العام ونستطيع الق احلجاج

والفرق بني  .أو نص ميتاز بكثرة ااتعماله للحجاج ،بهدف اإلقناع يستعمل احلجاج
أو من  ،النا يتني تتجلث يف أن النظر للنص يكون من جهة املكون احلجاجي نفسه

 جهة اللغة وما حتتويه من أنواع نصية خمتلفة. 

يتتجلث يف اةتباطها بوظيفتها ومكانتها يف اجملتمع  ،أما أهمية اخُلطبة عند العرب
 ،ويرى شوقي ضيف أن مكانة اخلطيب يف اجلاهلية تتفوق علث مكانة الشاعر ،العربي

وأن ذلك يرجع إىل عدة أاباب متشابكة منها أن اخلطابة كانت من لوازم اادتهم 
هذا السبب يف  .. ويضاف إىل.الذين يتكلمون بامسهم يف املواام واحملايل العظام
إذ كان يفاخر ويناير عن قومه  ؛تفوق اخلطيب علث الشاعر يف اجلاهلية اتساع وظيفته

ثم ينفرد مبواقف  ،كما يشرتك معه يف احلض علث القتال ،ييشرتك بذلك مع الشاعر
 .2خاصة كالويادة علث امللوك وكالنصح واإلةشاد

اول صلث اهلل عليه إذ اختذها الر ؛وقد زادت أهميتها بعد ظهوة اإلاةم
والم أداة يف الدعوة إىل دين اهلل تعاىل باحلجة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت هي 

كما أنها أصبحت ج ءًا من الدين يف صةة اجلمعة وصةة العيدين وصةة ،أ سن
 ...االاتسقاء وصةة الكسوف

وعات وبناء علث كل ذلك يإن أهمية اخلطبة اقرتنت بأهمية ما تطرقه من موض
مهمة هلا عةقة حبياة الناس وانتظامها خبةف الشعر الذي أصبح ينًا يقرتن باالاتمتاع 

وذلك ما بيَّنه أبو هةل العسكري يف كتابه الصناعتني  يث ذكر  ؛اإلبداعي يف الغالب
" ومما ُيعرف أيضًا من اخلطابة والكتابة أنهما خمتصتان بأمر الدين  :ذلك يف قوله
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.. واخلطابة هلا احلظ .ما مداة الداة وليس للشعر بهما اختصاصوالسلطان وعليه
يف األعياد  ،. ألن اخلطبة شطر الصةة اليت هي عماد الدين.األوير من أمر الدين

وتشتمل علث ذكر املواعظ اليت جيب أن يتعهد بها اإلمام  ،واجلمعات واجلماعات
من ذلك يف كتابه إىل غري ذلك ةعيته لئة تدةس من قلوبهم آثاة ما أن ل اهلل ع  وجل 

 9من منايع اخلطب"

 اخلطبة النبوية  1.4

ومعنث ذلك أنه أقدةهم  ،الراول صلث اهلل عليه والم أخطب العرب قاطبة
 ومن املستحسن أن يتطرق البحث باختصاة إىل أهم  ،علث اإلقناع وأملكهم للحجة

ثم  ،املستوى األالوبي وعلث ،ما امتازت به اخلطبة النبوية علث املستوى املوضوعي
اليت  12ينتقل البحث من بعد إىل تبيان الطريقة اليت ايتم بها اختياة اخلطب النبوية

 .اتكون مدونة هلذا البحث يف حتليله للحجاج النبوي

كما أن بعض أج ائها  ،مما ال اختةف ييه أن اخلطب النبوية مل تصل إلينا مجيعها
، وميكن مة ظة ذلك من مقاةنة عدد ما مجع قد وةدت مفرقة يف األ اديث النبوية

وعدد  11من اخلطب النبوية بعدد خطب اجلمعة اليت خطبها صلث اهلل عليه والم
 ...خطب املناابات الدينية األخرى كصةة العيدين وصةة االاتسقاء

كما ميكن تقسيم أهم اجملاالت املوضوعية اليت اهتمت بها اخلطب النبوية إىل 
ويشمل اخلطب اليت كانت تهتم مبوضوعات  اجملال الديين :تاليعدة جماالت كال

وموضوعات  ،وموضوعات الوعظ والتذكري والتوجيه واإلةشاد ،الدعوة إىل دين اهلل
اجملال و، ...تفصيل وشرح بعض أ كام الدين وتشريعاته اليت تنظم  ياة الناس

ةمية يف  ال السلم ويشمل اخلطب اليت كانت تتعلق برتتيبات الدولة اإلا :السيااي
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ويشمل اخلطب اليت تهتم بأ وال اجملتمع  :اجملال االجتماعيو، ...و ال احلرب
اإلاةمي وميكن أن يدخل ييها تلك اخلطب اليت حتث علث نبذ العصبية وإصةح 

أو أ داث  ،واخلطب اليت تتعلق مبناابات اجتماعية ،وخطب النكاح ،اخلصومات
 ...الراول صلث اهلل عليه والماجتماعية معينة وقعت يف عهد 

وتتمي  خطب الراول صلث اهلل عليه والم من  يث املستوى األالوبي بأنها 
بعيدة عن األلفاظ  ،وبأنها واضحة يف ألفاظها ،خطب قصرية علث وجه العموم

وكان الراول صلث اهلل عليه والم يبتدئ ييها حبمد اهلل والثناء عليه ثم  ،الغريبة
وقد ااتطاع بذلك أن يؤاس لنمط  ،اخلطبة وخيتمها بذكر اهلل ينتقل إىل موضوع

كما أنه ميثل بذلك قوة  جاجية تتسرب من  ،جديد خيتلف عن منط اخلطبة اجلاهلية
ولعل ابتعاد اخلطابة النبوية عن السجع هو ج ء  ،...خةل البنية اخلطابية نفسها

"  ،شري إىل ذلك ال قًاأالوبي مهم أيضًا يف التأايس خلطابة و جاج جديد كما ان
ال يستعني خبةبة وال  –كما كان يف  ديثه  –ومن احملقق أن الراول كان يف خطابته 

وهي مع ذلك ألفاظ  ،وقد برئت ألفاظه من اإلغراب والتعقيد واالاتكراه ،ت ويق
 14تعمر بها القلوب والصدوة وترتاح إليها األمساع واأليئدة " ،ج لة هلا بهاء وةونق

ضت طبيعة البحث املتعلقة باحلجاج بعد قراءة أغلب اخلطب النبوية يف وقد اقت
واختياة أهم اخلطب اليت  ،املراجع اليت اهتمت بها االكتفاء بأخذ بعض العينات منها

خطب البدايات يف : ألولومتثل ذلك يف جانبني ا ،ترك  ييها احلجاج أكثر من غريها
ه والم يف هذا الظرف ال مين الدقيق يهدف إذ إن الراول صلث اهلل علي ؛مكة واملدينة

: اخلطب اليت تهدف إىل اإلقناع يف اآلخرو .إىل إقناع الناس بالدعوة إىل دين اهلل
مسائل أو أ داث ختتلف ييها املواقف وختتلف ييها التقديرات وتكون عرضة لتداول 
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ييها موضع  أو بعباةة أخرى يظهر ،أو للقبول والريض ،أو للموايقة أو عدمها ،الرأي
 .للنقاش واجلدل أكثر من غريها

وبناء علث ذلك يإن البحث لن يقف علث تلك اخلطب اليت تهدف إىل التعليم 
أو إىل شرح بعض أ كام املعامةت  ،أو إىل التوجيه واإلةشاد أو إىل الوعظ والتذكري

أو  أو تلك اخلطب اليت تفسر  دثًا دعت الضروةة إىل تفسريه أو شر ه ،والتشريعات
، علث الرغم من أننا نعتقد أن املكّون احلجاجي ال يكاد خيلو منه 11بيانه علث املنرب

  ...نص من النصوص

 تعريف احلجاج وأهميته 1.1

كما تطرق البحث إىل مفهوم اخلطبة البد أن يتطرق كذلك إىل مفهوم احلجاج 
ُأ اجُّه ِ جاجًا   اَجْجُته: يقد وةد يف اللسان " يقال .وأهميته وعةقته بنص اخلطبة

 :وقيل ؛الربهان :.. واحُلجَّة.وُمحاجَّة  تث َ َجْجُته َأي غلبته باحُلَجِج اليت أدليت بها
احُلجَّة الوجه الذي يكون به الظفر عند  :وقال األزهري ،احُلجَّة ما ُدويع به اخلصم

.. .ازعه احُلجَّةن :و اجَّه ُمحاجًَّة وِ جاجًا ،ُ َجٌج وِ جاج :.. ومجع احُلجَّة.اخلصومة
إمنا مسيت ُ جًَّة ألنها ُتَحجُّ أي ُتقصد  :اختذه ُ جَّة؛ قال األزهري :واْ تجَّ بالشيء

 :وجند يف القاموس " امِلْحجاُج ،12الدليل والربهان " :.. واحُلجة.ألن القصد هلا وإليها
هو اجَلَدل ِمْفعال( تدل علث نوع من احلجاج )وعلث ذلك يإن صيغة املبالغة  15اجَلِدُل "

 ،ألن القاموس يفسره بأنه " اللََّدُد يف اخلصومة ؛ويبدو أن اجَلَدل هو احلجاج املذموم
ولكن املعجم الوايط ينظر إىل احِلجاج واجَلَدل كلفظني  ،16والقدةة عليها "

 ،أن اللفظني قد ااتقرا علث أنهما مرتاديان يف اللغة االصطة ية ويظهر 17.مرتاديني
أنه أزمع علث  (املنهاج يف ترتيب احلجاج)يذكر يف مفتتح كتابه  ،باجييأبو الوليد ال
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اصطة ًا ولكننا جند أن ابن  ،ياحلجاج إذن هو اجلدل 12مجع كتاب يف " اجلدل "
ويعريه بأنه: "معرية آداب املناظرة اليت جتري بني أهل  (اجلدال)خلدون يذكر مصطلح 

بيد أنه  ،هذا العلم هو علم املناظرةأي يصح أن يكون  19املذاهب الفقهية وغريهم "
اليت  (املناظرة)صاة ج ءا من  اجلدلعند التدقيق يف تتبع مساةات تطوة العلوم جند أن 

إن كان يف  :أصبحت كما يقول عبد اجمليد تركي " لفظة جامعة تشمل ثةثة أنواع
وط وإن كان يف شر خةيياتوإن كان يف يروع الفقه مسي  ،جداًلأصول الفقه مسي 

آداب املناظرة وقواعدها لتجري علث أصول اليمة ويف جو منااب للمقام مسي 
 42" البحث

ومل يتبق منه إال يرع اخلةييات  ،ييكاد خيتفي علم املناظرة ،أما يف هذا العصر
الةتباطه بالفتوى وما يؤثر ييها من مذاهب يقهية ومن تغري يف األ وال ويف ال مان 

 ،لم احلجاج كعلم لساني أو كأ د يروع التداولية اللسانيةيف  ني ظهر ع ،ويف املكان
ويف احلقيقة أن احلجاج كان " يف صلب التصوة القديم للخطابة )كما جاءت عن 
أةاطو( وأعيد تأايس الدةااات احلجاجية يف النصف الثاني من القرن العشرين 

، وهو خيتلف 41وس. توملان " ،تيتكا –برالمان ول. ألرباخت  .انطةقًا من أعمال ش
وخيتلف عن جدل القدماء يف الرتاث العربي  .عند املناطقة 44كليًا عن املنطق الربهاني

وإن كان من صلة وصل بينهما يهو ما يتعلق بآداب البحث اليت تعد ج ءًا من  ،أيضًا
بل يشمل كل كةم يهدف إىل  ،41علم احلجاج اللساني الذي ال خيتص يقط باملناظرة

وبذلك ميكن  ،لقي اواء كان علث ابيل املناظرة أم كان علث غري ابيلهاالتأثري يف املت
بل ميكن أن يستعان ييه مبا هو ايميائي من  ،أن يشمل مجيع النصوص اللغوية

يرعًا علميًا حيتوي علث عدة نظريات  وقد صاة احلجاج ، ركات وصوة وإشاةات
 ...و ذو من ع أالوبي بةغيومنا ما ه ،أو لساني تداولي أالوبيمن ع منها ما هو ذو و
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يهو  ،أما أقرب شيء يف اجلهد اللغوي العربي القديم للحجاج اللساني احلديث
وما ُأطلق عليه املذهب الكةمي يف البةغة  ،ما كان يسمث بآداب البحث واملناظرة

وميكن أن يدخل يف ذلك  ،باإلضاية إىل البحوث الداللية عند األصوليني ،العربية
.. ولكن احلجاج احلديث .ت التداولية عند النحويني والبةغيني القدامثبعض النظرا

وغري ذلك من األشكال  ،والكتابة القانونية ،والكتابة األدبية ،يشمل الكةم العادي
 .. .اللغوية وال يقتصر علث النصوص الدينية أو األدبية

 يف علم يدةس أشكال وواائل التأثري وعلث ذلك يإن املقصود باحلجاج هو
املتلقي اليت تتم يف إطاة النص اللغوي أو يف اإلطاة السيميائي العام بهدف اإلقناع 

للوصول إىل االقتناع أو ، أو اهلجوم علث يكرة ما ،أو الدياع عن يكرة ما ،بفكرة ما
 42 .اإليحام

يسيصبح تعريفه  ،أما إذا انطلقنا من العملية احلجاجية نفسها لتعريف احلجاج
موجهة إىل  (أو جمموعة من األقوال) 1حلجاج هو أن يقدم املتكلم قواًل ق" ا :كالتالي

صرحيًا  4اواء أكان ق (أو جمموعة أقوال أخرى) 4جعل املخاطب يقبل قواًل آخر ق
يسمث عمل  1علث أنه نتيجة للحجة ق  4وهذا احلمل علث قبول ق  ،أم ضمنيًا

قوال يف اخلطاب تنتج عن عمل ياحلجاج إذن هو عةقة داللية تربط بني األ ؛احملاجة
وليس احلجاج مقصوةا علث املناقشات أو احلواةات كما قد يتبادة إىل  ،45احملاجة "

بل هو يشمل كل قول يهدف إىل اإلقناع مبا يف ذلك النصوص  ،ذهن بعض الناس
وتعد اخلطابة من أهم أنواع النصوص النثرية اليت حتفل  ،التعليمية والتوجيهية

أي أنه يتكون ضمن اللغة الطبيعية  ،أن احلجاج ذو مرجعية اجتماعية كما ،باحلجاج
 ،وبذلك يفرتق يرقًا بائنًا عن الدةس املنطقي للقضايا 46للنشاط اللغوي للمجتمع

  .وعن اللغة الصوةية للمنطق
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ثم إن  47وتتمثل أهمية هذا العلم اللساني يف أن اللغة برمتها مبنية علث احلجاج
 .، ألن هديها الرئيس هو اإلقناع42ن نظام اخلطابة بصفة عامة احلجاج يعد ج ءًا م

 املسار احلجاجي يف اخلطب النبوية

لكل  جاج مساةه اخلاص به الذي تتنامث ييه الواائل احلجاجية بطرق 
ويتأثر املساة  ،أو أالوب وا د ،وليس بالضروةة ويق طريقة وا دة ،خمتلفة

كما يتأثر مبقداة معرية املتكلم  ،...جيةاحلجاجي بقدةات املتكلم اللغوية واحلجا
واملساة احلجاجي هو يف  ،لذهنية املخاَطب وللسياق النفسي واالجتماعي للمخاَطب

احلقيقة ما يشكل يف املقام األول تفرُّد النص احلجاجي ومتي ه عن بقية النصوص 
متماثلة  إذ إن البنية العميقة ألنواع احلجج قد تكون متشابهة أو ؛احلجاجية األخرى

ولكن يبقث لكل نص  جاجي مساةه اخلاص به يف  ،يف كثري من النصوص احلجاجية
ويف القدةة علث املةءمة بني النص  ،ويف متااكها ،عرض تلك احلجج ويف تنظيمها

وبناء علث ذلك يإن املساة  ،احلجاجي واياقه احلجاجي للوصول إىل اإلقناع
 .عن الروابط احلجاجية يف النصاحلجاجي ال يقل أهمية عن أنواع احلجج و

واندةس يف هذا املبحث كل ما له عةقة بتشكُّل احلجاج يف اخلطب النبوية 
مع  ،ومن خةل دةااة التمااك احلجاجي ،من خةل تتبع ما يتعلق باأليتوس

ومن  يث  ،الرتكي  علث البنية اجلديدة للخطبة النبوية من  يث بنيتها اهليكلية العليا
كما ايشاة إىل تغري األالوب  لية الكربى وعةقتها بالروابط احلجاجيةبينتها الدال

 ...بوصفه مكِّونًا  جاجيًا ال مكِّونًا مجاليًا يحسب
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 مقاةبة لأليتوس اخلطابي واملا قبل خطابي يف اخلطب النبوية 4.1

 ،اخلطابي هو ج ء من السياق احلجاجي علث وجه العموم Ethosإن اإليتوس 
ا املصطلح اليوناني يعين يف األااس صوةة املتكلم اليت تكون لدى يف  ني أن هذ

وجيعله أةاطو من احلجج التقنية اليت يصنعها اخلطيب وجتعل خطابه  ،السامع
 .49إقناعيًا

 ويعنث به احلجج املاثلة يف النص اللغوي Logosعةقة اللوقوس  وتتجلث
..  تث ال ينشق جانباها .يمباأليتوس يف " تشكل جمال تكوين صوةة اخلطيب ممثل الق

ياخلطاب يف  .ومبتدأ طر ه للقضية مكمن اختةيه مع املخاطب .اخِلطابي واخَلَطابي
وهذه 12".ويوجِّه احلجج حبسب القصد وجهة معينة ،هذه املر لة جيلي صوةة املتكلم

 11(تلفظ اخلطيب) الة اخلطاب )تسمث  التجلية لصوةة املتكلم اليت تظهر يف النص
واحملددات  ،و " الضمائر ،االام العلم :ر من خةل اإل االت بشكل عاموهي تظه

واأللفاظ واألااليب املعربة عن مواقف واأللفاظ واألااليب  ،ال مانية واملكانية
وبذلك تتقلص املساية  ،املتضمنة أل كام القيمة ويرتك بها املتكلم صةوةة عن نفسه

  14بينه وبني ملفوظه "

" ويتعلق  ،ت األيتوس إىل ما قبل خطابي وإىل خطابيوتقسِّم بعض الدةااا
 :األيتوس املاقبل خطابي جبملة من العوامل أهمها

 (.الوظائف املؤاساتية / املوقع والسلطة)الدوة االجتماعي الذي للخطيب  -

 .ما يشاع عن اخلطيب من ادعاءات البية كانت أم إجيابية -

دةااتها وحتليلها يف مستويني  إن حتديد صوةة ذات اخلطيب ومعاملها تستدعي يف -
 :اثنني
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 ... املوقع الذي مينح الكةم مشروعيته.موقع الباث املؤاساتي -1

التمثيل االجتماعي / العقائد اليت  :الصوةة اليت يقدمها اخلطيب عن نفسه -4
 .يدين بها

 :أما املستوى اخلطابي يتدةج ضمنه
وكذلك يف  ،ملفوظهالصوةة اليت يقدمها اخلطيب عن نفسه وجيعلها متجلية يف  -1

 .عملية تلفظه والطريقة اليت يعيد بها اخلطيب هيكلة املعطيات ما قبل اخلطابية

. يللمقام ومةبساته وظرويه ومكوناته .الصوةة النابعة من اللحظة اخلطابية -4
11والفاعلني ييه مكانة يف حتليل اخلطاب وتأويل احملادثات "

 

الذات اليت تتجلث يف ما قبل  وتتجلث أهمية األيتوس  جاجيًا يف أن صوةة
يهي بهذا  ،" السلطة واملصداقية يف عيون مجهوةه:اخلطاب أو يف اخلطاب متنح اخلطيب

 12".املعنث وداخل هذا السياق احملدد تهيكل  دث اخلطاب احلجاجي وتظريه

ولو  اولنا تتبع ما تكون عند اجملتمع يف مكة عن الراول صلث اهلل عليه والم 
إذ إنه  فيد عبد املطلب بن هاشم  ؛إننا جند أنه باإلضاية إىل كرم احملتدي ،قبل البعثة

وقد اشتهر أكثر ما اشتهر بني جمتمع  ،ايد قريش صاة مثاال للنبل ومكاةم األخةق
وقد  اول الراول صلث اهلل عليه  ،خبصليت الصدق واألمانة (التجاةي)القرشيني 

 ،بها يف أول خطبة صدع بها يف مكةوالم أن يستثمر صفاته الذاتية اليت اشتهر 
كما أنها يف الوقت نفسه  جة  ،ويضمِّنها يف ملفوظه اخلطابي بطريقة تثري التشويق

وقد صرح هلم كذلك الراول صلث اهلل عليه والم حببه  ،نصية ذات وقع كبري
ويتجلث ذلك يف  ،وكان ذلك ليعرض عليهم الدين اجلديد ويقنعهم به ،الشديد هلم
 ،وأتوكل عليه ،وأؤمن به ،وأاتعينه ،احلمد هلل أمحده"  :اهلل عليه والمقوله صلث 
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يقد ااتعان ، 15إن الرائد ال يكذب أهله " .وأشهد أن ال إله إال اهلل و ده ال شريك له
باملثل العربي الذي ييه إشاةة إىل وظيفة الرائد الذي ينقذ أهله من العطش ومن اجلوع 

هذا الرائد عادة ال يكون إال أصدق القبيلة لسانًا  .بالبحث هلم عن املاء والكأل
والراول هو مبثابة ذلك الرائد الذي أتاهم  .وأكثرها  كمة و دبا علث قومه

بل جيعلهم وجهًا لوجه أمام صدقه  ،وال يكتفي الراول بذلك ،بالصدق والنجاة
 .نهماعن ابن عباس ةضي اهلل ع"  :صلث اهلل عليه والم ييبتدئ به اخلطبة  يث ةوي

صعد صلث اهلل عليه والم علث الصفا  ملا ن لت " وأنذة عشريتك األقربني " :قال
يتكم لو أأة :يجعل ينادي يا بين يهر يا بين عدي لبطون قريش  تث اجتمعوا يقال

قالوا نعم ما جربنا  ؟أخربتكم أن خيًة بالوادي تريد أن تغري عليكم أكنتم مصدقي
 16..".لكم بني يدي عذاب شديد يإني نذير :عليك إال صدقا قال

وهو يف أول خطبة مجعة يف املدينة يقدم ذاته ويراخها للمسلمني الذين آمنوا 
مما يقوي اجلانب احلجاجي يف كل  ؛بالدين اجلديد يف وصل ةاالته بالرااالت السابقة

، ما يقدمه للمسلمني يهو ةاول اهلل و سبك بهذا  تث تكون  جته مساوية مل مة

 :اهلل عليه والم يف أول اخلطبةيقول صلث 

وأعادي  ،وأؤمن به وال أكفره ،وأاتغفره وأاتهديه ،أمحده وأاتعينه ،احلمد هلل"
 ،وأن حممدًا عبده وةاوله ،وأشهد أن ال إله إال اهلل و ده ال شريك له ،من يكفره

 ،وقلة من العلم ،أةاله باهلدى ودين احلق والنوة واملوعظة علث يرتة من الرال
من يطع  وقرب من األجل ،ودنو من الساعة ،وانقطاع من ال مان ،لة من الناسوضة

 17".ومن يعصهما يقد غوى ويرط وضل ضةاًل بعيدا ،اهلل وةاوله يقد ةشد
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بل هو يف نهاية هذه اخلطبة جيعل للمجتمع اجلديد هوية  ،وال يكتفي بذلك
بذلك لسلطة خطابية وهو ميهد  ،جديدة تتواشج مع ما يقدمه من عقيدة ودين جديد

وجاهدوا يف اهلل  ،" :يقول يف نهاية اخلطبة تسميتهمساوية تعيد تشكيل اجملتمع العربي و
  12 ق جهاده هو اجتباكم ومساكم املسلمني "

إذن يمكانة اخلطيب صلث اهلل عليه والم هي مكانة خاصة تتصل باهلل خالق 
هذه املكانة جتعل  ،هلا الصدقةل البعثة ذو صفات خلقية أبرز ِخالناس أمجعني وهو قب

 ،للحجج اليت يقدمها الراول قوة إقناعية عظيمة ال يستطيع املستمع إال االقتناع بها
ويلفت النظر هنا أن إارتاجتية الراول صلث اهلل عليه والم مل تبدأ باهلجوم علث 

ه وهذا جيرُّنا إىل مقاةنة هذ ،بل بدأت بالدعوة إىل الدين اجلديد ،أصنام قريش
اإلارتاجتية يف اإلقناع بطريقة إبراهيم عليه السةم يف البدء باهلجوم احلجاجي علث 

و يبدو أن ذلك  .19أصنام قومه كما  كاها القرآن اواء يف دعوة أبيه أم يف دعوة قومه
ياختذ اخلطاب من " ماهية األصنام  ،قد كان مناابًا للسياق احلجاجي مع قوم إبراهيم

 . 22ا  جة "ومن التعريف حبقيقته

والذي يظهر أن الرمحة املهداة للعاملني كان أ رص ما يكون علث ااتمالة قومه 
 ،يلم يبدأ باحلجاج اهلجومي علث األصنام ،واكتساب عدد من املناصرين ،يف البداية

علث  وتلك  جتنا آتيناها إبراهيم)بل صاة إليه ييما بعد وأصبح احلجاج اإلبراهيمي )
من  جاج الراول صلث اهلل عليه والم لقومه الذين هم ج ء  ج ءًا تاليًا 21قومه((

بيد أن امللفت للنظر  قًا أن األالوب احلجاجي بدأ  .من ذةية إبراهيم عليه السةم
ولكنه  ،وعند النيب حممد صلث اهلل عليه والم ،ااتفهاميًا عند إبراهيم عليه السةم

وااتفهاميًا  ،إبراهيم عليه السةم كان ااتفهاميًا إنكاةيًا مصوغًا علث شكل  جة عند
 .وانفصل احلديث  ول ذلك عما قريب .تشويقيًا مصوغًا علث شكل  جة
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والراول صلث اهلل عليه والم يضة عن يصا ته وقوة عاةضته احلجاجية مل 
بل هو يقدم صوةة اخلطيب الناجح بإجادته للغة اجلسد يف أثناء اخلطبة  ،يكتف بذلك

خيرب عن الراول صلث اهلل  يجابر بن عبد اهلل ،خاطبني وليبلغ مداهليكمل التأثري يف امل
 تث كأنه  ،واشتد غضبه ،وعة صوته ،عيناه عليه والم أنه كان إذا " خطب امحرَّت

وكان يستعمل أ يانًا اإلشاةة بيده لتمثيل املعنث  سيًا يهو يقول يف ، 24..".منذة جيش
بل إن ابن  ،21بني أصبعيه السبابة والواطث " " بعثت أنا والساعة كهاتني ويقرن :خطبته

مسعت ةاول اهلل صلث اهلل عليه والم  " :عمر خيربنا ما هو أكثر من ذلك  ني قال
وقبض بيده يجعل يقبضها )" يأخذ اجلباة مساواته وأةضه بيده  :وهو علث املنرب يقول

وَيَتَميَّل ةاول اهلل  :" قال ؟أين املتكربون ؟أنا اجلباة أين اجلباةون :ثم يقول (ويبسطها
صلث اهلل عليه والم عن ميينه وعن يساةه  تث نظرت إىل املنرب يتحرك من أافل 

 22أااقط هو براول اهلل صلث اهلل عليه والم " : تث إني أقول ،شيء منه

وااتعمال لغة اجلسد لتصديق ذاك  ،إن التمثل العاطفي ملضامني اخلطاب
املخاطب باالعتماد علث انتقال العاطفة من اخلطيب  التمثل حبيث يؤدي إىل التأثري يف

واتسق مع مكونات األيتوس املا قبل  ،إىل املستمعني إذ اتسق مع احلجج النصية
يإن ذلك ميثل الوصول إىل اقتناع املخاطب اقتناعًا تامًا  ،خطابي واأليتوس اخلطابي

كون قصاةى أو انتفاء القدةة علث الرد علث تلك احلجاج وي ،بنتائج احلجاج
 ...اجلا دين هو العناد واالاتكباة واملعاداة

وخنلص مما ابق أنه يف ضوء حتليل األيتوس اخلطابي نرى الراول صلث اهلل 
عليه والم يقدم عن نفسه وضعًا اجتماعيًا يريدًا هو كونه ةاول اهلل صلث اهلل عليه 

لطته من اخلطاب وبذلك يستمد اخلطاب النبوي ا ،والم الذي يتلقث الو ي من اهلل
 .اإلهلي ييكتسب قوة  جاجية ال جمال للوقوف أمامها



 مجعان بن عبد الكريم الغامدي د.

 121                                                     م1031 مايو –هـ 3414 رجب – عاشرالعدد ال

أما صوةة الراول صلث اهلل عليه والم يقد  رص هو علث تذكري كفاة 
كما أن ،قريش بها من خةل أول خطبه ييهم لتكون عونًا له يف اال تجاج ملا يقول

اللحظة اخلطابية  الراول صلث اهلل عليه والم كان قادةًا علث اإليادة من معطيات
وبذلك  ؛السياق النفسي واالجتماعي للمخاطبني واياق املقام( إىل أقصث  دٍّ ممكن)

يقد اجتمعت له الفصا ة واخلطابة واحلجاج لتكون النتيجة أنه ال جمال لرد ةاالته أو 
 ججه إال بطرق أخرى غري الطريق احلجاجية كالقيام مبنع خطابه أو تشويهه أو 

 .هحماةبته وقتال

 التمااك احلجاجي 4.4

إن التمااك احلجاجي ميثل ج ءًا ال يتج أ من متااك النص كما تدةاه 
علث  26ترابط النص :بأنه 25وُيعرَّف التمااك يف لسانيات النص ،لسانيات النص

وعلث املستوى الداللي وعلث املستوى التداولي وعلث  حنو ما يوق اجلملة()مستوى 
 .املستوى األالوبي

أدوات لفظية وأدوات داللية وأدوات تداولية متعددة يتحقق يف  وللتمااك
البنية العليا للنص والبنية  :ضوئها التمااك الذي يظهر يف اكتمال البنيتني النصيتني

وكل توظيف لنوع من أنواع تلك األدوات يف احلجاج  ...الداللية الكربى للنص
 حلجاجي للخطبة من خةلويتحقق التمااك ا ،يؤدي من ثم إىل التمااك احلجاجي

علث ابيل  -عناصر املستوى احلجاجي داخل النص وخاةج النص وميكن مقاةبته 
والسةمل احلجاجية يف  ،والعوامل احلجاجية ،يف ضوء الروابط احلجاجية -املثال 
 ،وعلث ذلك يالتمااك احلجاجي يدل علث جناح العملية احلجاجية برمتها ،النص

ن أج اء التمااك الكلي الذي يدل علث اكتمال نصوصية كما هو مؤشر وج ء مهم م
 .النص بصفة عامة
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 البنية العليا وتوظيفها احلجاجي 4.4.1

 ،ُتعرَّف البنية العليا بأنها " املخطط اجملرَّد الذي حيدِّد النظام الكلي لنص ما
 27ة "وتتكون من جمموعة من املقوالت اليت ترتك  إمكاناتها التأليفية علث قواعد ُعريي

وميكن االاتنتاج منه أن  ،أي أن بنية النص العليا هي ذلك النظام املتحقق يف نص ما
ويؤثر يف تشكيل هذه البنية العليا عدة  إخل ...أو خطبة  كايةهذا النص هو شعر أو 

عوامل منها عوامل شكلية أو داللية تتحقق يف النص ومنها عوامل تداولية تتعلق 
جيعل من نوع نصي خطبة  قد امي واياق ثقايف كل ذلكبسياقات النص من اياق مق

 ...أو مقااًل أو قصة قصرية وال جيعل منها شيئًا آخر

وألن البنث العليا للنصوص هي عباةة عن تصنيف لنوع النص يف املقام األول 
يإن تلك البنث النصية ليست ثابتة  ؛نشأ عن أعراف نصية وأعراف اجتماعية وثقايية

يإذا ُصنِّف نص ما علث أنه  كاية شعبية ثم  ،عة للتحول والتغريبل هي خاض ،قاةة
ظهر تصنيف لنص آخر علث أنه قصة قصرية يما ذلك إال لتغري اشرتاطات البنية 

بل إن البنية العليا لنوع  ،العليا واختةيها ما بني احلكاية الشعبية والقصة القصرية
 ،يتها العليا بني يرتة وأخرىنب نصي كاخلطبة علث ابيل املثال قد تتغري بعض مسات

أو  ،وعلث ذلك خيتلف تصنيف اخلطبة يف العصر األموي واخلطبة يف العصر العثماني
ليس لظهوة يواةق أالوبية ويواةق يف املوضوعات  ،اخلطبة الدينية واخلطبة السيااية

بل لعوامل أخرى متعددة منها ما يتعلق بالسياقات ومنها ما يتعلق بعملية  ،يحسب
بل قد تتداخل بعض األنواع يف بناها العليا كاخلطبة واحملاضرة  ،التلقي واإلدةاك

..، وُيحتاج  يئنٍذ إىل تفريق دقيق بني بنياتها العليا لتتضح إ داها من .واملوعظة
 .األخرى
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 ،والناظر يف جنس اخلطبة بشكل عام يرى أن بنيتها العليا تتشكل من خطيب
مواضعات  يونص شفهي ذ (..إخل.ن مرتفعمنرب أو مكا)وضع مكاني خاص و

وجمموعة من املتلقني الذي يستمعون للخطبة دون  (مقدمة وعرض وخامتة)تتألف من 
 :وميكن وضع تصوة ملخطط البنية العليا للخطبة علث النحو اآلتي.  واة

 اخلطبة     

 

 مقدمة     

 وعة متلقنيجمم          عرض        نص شفهي       وضع مكاني خاص       خطيب

 (من دون  واة)        خامتة    

  

 ( البنية العليا التقليدية للخطابة1شكل إيضا ي ةقم )

إن التغيري يف بعض خصائص البنية العليا للخطبة قد خيرجها عن كونها خطبة 
بني أنواع  يف  ني أن التغيري يف بعض اخلصائص قد ميي  ،يتتحول إىل نوع نصي آخر
صة معينة تظل ةكي ة يف تصنيف نص اخلطبة يف جمتمع من اخلطب و قد يضيف خصي

 ...اجملتمعات دون جمتمعات أخرى

ولندةك الفرق بني البنية العليا للخطبة النبوية واخلطبة يف العصر اجلاهلي 
وأثرها يف تشكيل املساة احلجاجي ويف التمااك احلجاجي ميكن أن نعقد املقاةنة 

 :يق اجلدول التاليالتالية بني بعض خصائص البنيتني و
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 ملحوظات البنية العليا للخطبة النبوية البنية العليا للخطبة اجلاهلية
خطيب + وضع مكاني +  

 ،االعتماد علث عصا أو قوس
 ،1/172)انظر البيان والتبيني 

1،121) 

خطيب + وضع مكاني +  
 االعتماد علث عصا أو قوس 

ُيْذكر أن النيب ترك االعتماد  
عمل له املنرب  علث العصا ملا

صحيح خطب الراول  :انظر)
 .42صلث اهلل عليه والم ص 

 نص شفهي 
 أيها الناس :مقدمة تنبيهية مثل 

 ،  يا معشر كذا
 خامتة –+ عرض 

 نص شفهي 
 ثابتة مقدمة دينية  جاجية 

+ عرض + خامتة + خامتة  جاجية 
 دينية

اخلطبة النبوية مبجملها كانت 
ين تهدف إىل إقناع الناس بالد

اجلديد واملقدمة هي تذكري 
 جاجي مستمر باالنتقال إىل دين 

 .جديد وقيم جديدة ونص جديد
  مدة اخلطبة تتمي  بالقصر                         مدة اخلطبة تتمي  بالقصر   

موضوعات تتوايق مع احلياة 
 اجلاهلية

موضوعات تتوايق مع احلياة  
 اإلاةمية اجلديدة

  

ليس ييها  واة  خطبة تقليدية 
 مع اخلطيب

 

خطبة ذات بنية عليا جديدة  
 تتمي  بفتح إمكانية احلواة

 إمكانية احلواة هي اليت أوجدت 
مي ة مضاية أو خاصية مل تتكرة 
يف غري اخلطبة النبوية وهي 
خاصية البنية العليا املفتو ة 

وقد ااتمرت  ،لنص اخلطبة
هذه املي ة يف عهد اخللفاء 

 فت بعد ذلك الراشدين ثم اخت
 أالوبيًا

االعتمةةةاد يف الغالةةةب علةةةث  
 السجع

 متاي  أالوبي
 يتمثل يف قلة ااتعمال السجع

 وذم السجع
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إن هذا اجلدول  ول البنية العليا للخطبة اجلاهلية تتوايق مع ما ثبت وصوله 
إلينا من خطب جاهلية أشاة شوقي ضيف إىل أنه ميكن االطمئنان إليها علث الرغم 

كر أن ما وةد  ول نصوص اخلطب اجلاهلية ال ميكن الوصول من خةله من أنه يذ
وال شك أنه يعين باخلصائص  ،22إىل نتائج قاطعة  ول خصائص اخلطبة اجلاهلية

 (،نصية –لسانية )أما خصائص البنية العليا يهي خصائص  ،اخلصائص األالوبية
بأية صوةة كانت  وعلث كل  ال يإنها ،وهي علث الراجح تتوايق مع اجلدول اآلنف

ال ميكن أن جيري متاثل بينها وبني البنية العليا للخطبة النبوية اليت قام الراول صلث 
لتمثل نقلة يف هيئة اخلطبة ترتايق مع النقلة الكربى  ؛اهلل عليه والم بتوظيفها  جاجيًا

 :ويظهر ذلك ييما يلي ،مع الدين اجلديد

كما  ،من القطيعة مع منط اخلطب اجلاهلية إجياد مقدمة وخامتة ثابتتني متثةن نوعًا -1
ومن املؤكد أن املقدمة واخلامتة يف  ،متثةن  جاجًا ثابتًا يراِّخ ملرك ية الدين اجلديد

اخلطبة النبوية قد أدتا وظيفة  جاجية غاية يف األهمية هي إجياد املبادئ احلجاجية 
احلجاجية مع الرتكيبية يوجود الروابط والعوامل  ،والتذكري بها دائمًا ،وترايخها

" ال تكفي لضمان اةمة العملية  29ن ةةةة[  ح: احلجاجية املتمثلة يف الرم  اآلتي
إذ البد من ضامن يضمن  ،وال تكفي أيضًا لقيام العةقة احلجاجية ،احلجاجية

 52هذا الضامن هو ما يعرف باملبادئ احلجاجية " ،الربط بني احلجة والنتيجة
" جمموعة من املسلمات واأليكاة واملعتقدات املشرتكة بني  :عينواملبادئ احلجاجية ت

ييسمي هذه املبادئ  أما كةوس برينكر 51أيراد جمموعة لغوية وبشرية معينة"
باألااس القيمي املفرتض اإلمجاع عليه ويتقامسه الباث واملتلقي وكثريا ما يوجد 

ملبادئ من خةل وبناء علث ذلك يقد ُمثلِّت تلك ا ؛54يف النص بصوةة ضمنية
 ،مقدمة اخلطبة النبوية وخامتتها اليت تتجلث يف التحميد والثناء يف بداية اخلطبة
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وأصبحت  ،وااتمر هذا النمط اجلديد ،51والسةم وذكر اهلل يف نهاية اخلطبة
 وكانت تسمي كل خطبة  ،52العرب حترص علث البدء باحلمد يف كل خطبها

إشاةة إىل النقص املعيب الذي  55بعد بالبرتاءال يذكر ييها اام اهلل يف أوهلا من 
و مل يقف حممد العمري كثريا  ول أهمية املقدمة اجلديدة يف نظام اخلطابة  ،يلحقها

دون  56بل أشاة جمرد إشاةة إىل اإلحلاح علث االاتهةل الديين ،القرن األوليف 
ل احلجاجي وحماولة ةبطها باالنتقا ،احلفر العميق يف أبعاد توظيف تلك املقدمات

إىل القيم اجلديدة للحياة اليت حتاول ترايخ منظومة الدين اجلديد يف بداية كل 
و مل يتطرق حممد العمري كذلك يف تعداده لوظائف املقدمة واخلامتة يف  ،خطبة

بل اهتم متابعة لبعض البا ثني  ،اخلطابة إىل ما قد متثةنه من وظيفة  جاجية
ى العواطف واالاتهواء واالاتمالة أو متهيدًا الغربيني بكونهما موضعًا ملستو

57.تقسيميًا ملا ايأتي بعد املقدمة وتلخيصًا مركَّ ا ملا يكون قبل اخلامتة
 

وأصبحت تقليدا خطابيًا  ،واحلقيقة أن املقدمات اليت تصدةت اخلطبة النبوية
بعد ذلك هي مقدمات  جاجية " تعمل علث شدِّ السامع وأار كيانه عقًة 

 .52" وعاطفة 

ثم إن موضع االيتتاح والغلق هما موضعان ميثةن جسرًا أو قنطرة 
وهذا الفضاء املكاني الذي يتوايق يف وظيفته مع ما متثله املقدمة واخلامتة  ،لةنتقال

وبناء  ،واحلايظ ملا خلفه ،يعد من أهم الفضاءات املكانية إذ هو املوصل ملا يليه
ا تكثيف شديد لكل احملتوى احلجاجي علث هذا النطاق يإن تأايس مقدمة ييه

وةبطه بالتفريعات احلجاجية مهما كانت تلك  ،(املرتبط بقيم الدين اجلديد)العام 
 ،يؤدي إىل قوة  جاجية مضاعفة ت يد من ا تماالت اقتناع املتلقي ،التفريعات

 .وهو ما أدته املقدمة واخلامتة يف اخلطبة النبوية
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وهذه اإلمكانية احلواةية ميكن مة ظتها من  ،النبويةيتح إمكانية احلواة يف اخلطبة  -4
وتكاد تكون خصيصة متي  بها الراول صلث اهلل عليه  ،خةل تتبع اخلطب النبوية

كما أنها متثل إ دى واائل االختةف مع اخلطبة اجلاهلية حبيث  ،والم يف خطبه
 تؤاس لنمط من القطيعة مع وضع خطابي و جاجي اابق لةنتقال إىل وضع

يضًة عن ذلك يإن طبيعة اخلطبة الشفهية تتيح  ،خطابي و جاجي جديد
 وهو  ،59إمكانيات خمتلفة لتطوة بنث النص املختلفة أكثر من النص املكتوب

إنها ذات وظيفة  جاجية جدُّ واضحة يف اخلطابة  :ما حتقق بصوةة نستطيع القول
 :وتتجلث صوة إمكانية يتح احلواة يف ما يلي ،النبوية

الراول صلث اهلل عليه والم من املتلقني اإلجابة عن اؤال أو اإلدالء  طلب -
 .برأي

 .تدخل أ د املتلقني لةاتفساة يف أثناء اخلطبة أو بعد نهاية اخلطبة -

وقد ُوِجد هذا احلواة يف عدد غري قليل من خطب الراول صلث اهلل عليه 
ماح بإمكانية احلواة ، وهذا التغيري يف البنية العليا بالس62والم اليت وصلتنا 

البنية العليا يف نص اخلطبة إىل جواة منط  البنية العليا املفتو ةيؤاس لنمط 
أو مبصطلحات احلجاج االنتقال من  جاج أ ادي إىل  جاج  ،املغلقة

 ،وذلك يدل علث يتح نايذة  جاجية ت يد يف القوة االقتناعية للمتلقي ،61 واةي
والسماح باحلواة ليكون وايلة  ،خلطبة النبويةوعلث إذكاء الصبغة احلجاجية يف ا

قوية تساعد علث إضفاء صفة التساوي يف مقام احلجاج لتكون الغلبة للحجاج 
ذي الطابع السجالي الذي يأخذ ثةث اجتاهات بدال من اجتاه وا د يغلب علث 

 وهذه احلواةية احلجاجية تؤدي إىل ما يطلق عليه ،البنية العليا للخطبة التقليدية
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جاكوبس السمة التعاونية حبيث ال يكون احلجاج السلة من احلجج املتنامية 
يرديًا يف اياق املتحدث املفرد بل تنتج العملية احلجاجية يف إطاة تناوب  واةي 

.. وبتدعيم مقدمات احلجة بالنتائج .يسمح بااتنتاج السند املرغوب خللق الوياق
النمط احلواةي يف اخلطبة النبوية  وقد يكون هذا ،64احملصل عليها خةل احلواة

وال نكاد جند له مثيًة  ،نوعًا جديدًا من أنواع اخلطب اليت تفتح إمكانية احلواة
وااتمرت  ،وإن ااتمرت تأثرياته يف عهد اخللفاء الراشدين ثم اختفث بعد ذلك

 .اخلطبة كنص أ ادي يتجه من ُملٍق إىل ُمتلٍق مستمع يقط

واة يف اخلطب النبوية إال أنه يظل  واةًا ج ئيًا ومع السماح بإمكانية احل
 ،يتتحول إىل شكل آخر كاملناظرة أو احملاوةة ؛ تث ال تفقد اخلطبة بنيتها العليا

كما مت يف الوقت نفسه اال تفاظ بالبنية العليا للخطبة التقليدية بشكل عام لتكون 
 من أشكال ولتمّثل شكًة ،ذخرية  جاجية قدمية يف املساة احلجاجي اجلديد

مما يؤدي إىل م يد من الفاعلية يف نقل اخلطاب إىل خمتلف  ؛املراو ة بني األمناط
 .املتلقني ومراعاة ملا يألفونه من نصوص أو أوضاع

 

1 
4 
1 

 ( البنية العليا املفتو ة للخطبة النبوية ذات احلواة اجل ئي4شكل إيضا ي ةقم )

تعةاد عةن السةجع الةذي كةان مسةة       التأايس لنمط أالوبي جديد يتمثل يف االب -1
إىل الكةةم املراةل    ،ويف نصةوص الكهةان   61أالوبية اائدة يف اخلطب اجلاهليةة 

يهةو ُيسةَتعمل    ،وإن  دث وااُتعمل السةجع  ،ومن السجع ،اخلالي من التكلف
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علث حنو قليل ومن غري تكلف ويروى عن الراول صلث اهلل عليه والم أنه أنكر 
" أاةجٌع كسةجع    :ملةا مسةع كةمةًا مسةجوعاً      يث قال ،صرا ة تكلف السجع

وقد  اول اجلا ظ أن جيعل ذلك خمصوصًا بنأنةأة اإلاةةم أي بدايةة     62الكهان "
وإن كانةت دون الشةعر يف    " وكان الذي كةره األاةجاع بعينهةا    :وقال 65اإلاةم

التكلف والصنعة أن كهان العةرب الةذين كةان أكثةر أهةل اجلاهليةة يتحةاكمون        
 66يتكهنون وحيكمون باألاجاع " .. كانوا.إليهم

 ،وعلث ذلك يقد ااتطاعت اخلطبة النبوية أن توجد مساةًا  جاجيًا بامتياز
  .كربى للخطبة مبا حيقق نقلة  جاجية إقناعيةمساةًا  جاجيا معج ًا غّير يف البنية العليا 

 البنية احلجاجية الشاملة  4.1

ه احلجاجية الشاملة تظهر مدى  جاجية أي نص من النصوص من خةل بنيت
 :وتتشكل هذه البنية احلجاجية من مستويني

 مستوى احلجاج داخل النص :املستوى األول

يتم يف هذا املستوى حتليل احلجاج من خةل تتبع اإلارتاجتيات احلجاجية 
مبا يتنااب والنص املقصود  67وحماولة اإليادة من النماذج احلجاجية ،داخل النص

... واوف نقوم يف هذا املستوى من ،.بإتباع منوذج  جاجي معنيأو القيام  ،بالتحليل
كما انحاول  ،التحليل بالرتكي  علث اجلوانب اللسانية يف حتليل عملية احلجاج

وألجل ذلك اوف نفيد من تتبع الروابط  ،جيات البةغيةياإلشاةة إىل بعض اإلارتات
بعض النوا ي البةغية  ثم نقوم بتحليل ،62ومن دةااة السُّلم احلجاجي ،احلجاجية

إضاية إىل القيام باإلشاةة ييما بعد إىل أهم أنواع احلجج اليت ظهرت  ،حتليًة  جاجيًا
  .يف اخلطبة النبوية
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 مستوى احلجاج بالنص :املستوى الثاني

 ويتمثل هذا احلجاج بكون النص بكامله يؤدي إىل النتيجة الكلية للحجاج
 ن  ةةةةة[ النص: 69اليوميكن الرتمي  هلذا املستوى كالت

الوظيفة  :وتتكون البنية احلجاجية الشاملة من مكونني األول منهما هو
وقد ُدِةات هذه البنية يف اخلطبة النبوية يف الفقرة  ،احلجاجية للبنية العليا للنص

وهو مياثل البنية  ،والثاني منهما هو املعنث احلجاجي الكلي للنص ،السابقة من البحث
وإن كان خيتلف عنها ميا يتضمنه من توجه  ،ربى يف النص غري احلجاجيالداللية الك

ويتم  ،إنه البنية الداللية الكربى مصوغة صوغًا  جاجيًا :أو نستطيع القول ، جاجي
 :الوصول إىل املعنث احلجاجي الكلي للنص بوااطة ثةث خطوات كالتالي

والنظر إىل  ،حماولة اكتشاف من خةل النظر إىل جممل  جج النص :أواًل
والنظر أيضا  ،وإىل التكراة لبعض احلجج أو الكلمات ،الكلمات املفتا ية يف النص

مع أخذ السياق أو األيتوس يف االعتباة عند هذه احملاولة وينتج  ،إىل الروابط احلجاجية
 .عن هذه احملاولة الوصول إىل معنث  جاجي كلي  داي

لتكون هي احلجة الرئيسة وةبط باقي القيام بالتغريض حلجة من احلجج : ثانيًا
وقد يكون التغريض يف الغالب للحجة األوىل أو احلجة األخرية من  ،احلجج بها

ولرمبا تظهر بعد بعض الروابط احلجاجية القوية أو بعد السلم احلجاجي يف  .النص
 ...داخل النص

ة حبيث حتل قضي ،التعميم وهو إ ةل تصوة إمجالي حمل تصوة مفصل: ثالثًا
ييصبح النص كامة  72جديدة حمل عدة قضايا تكون متضمنة يف تلك القضية اجلديدة 

عن طريق إ ةل  جة إمجالية حمل  (أ جاُج عن س)يعًة كةميا شامًة مؤداه 
 .احلجج التفصيلية يف النص
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 التحليل احلجاجي للخطب النبوية

جاج بداخل ينطلق التحليل احلجاجي للخطب النبوية من مراعاة مستويي احل
إذ من خةل هذين املستويني تتضح القيمة احلجاجية  ؛واحلجاج بالنص ،النص

وليس للجمل  ،وكما هو معلوم يإن التحليل احلجاجي للنصوص ،الكاملة للنص
يكل تطبيقات احلجاج إمنا  يكاد يكون قليًة جدًا  تث يف النظرية احلجاجية الغربية

ة أبو بكر الع واي من أوائل من  اولوا القيام ويظل الدكتو ،71كانت يف إطاة اجلملة
كما  اول ةبط حتليله احلجاجي بانسجام  ،بتحليةت  جاجية لنصوص لغوية كاملة

وهو يشري إىل أن املشكلة اليت قد تظهر يف بعض النصوص أننا قد جند بعضها  ،النص
لتلك  بعضها اآلخر قلةيف علث كثري من الروابط احلجاجية يف  ني جند  ًامتوير

وبناء علث  ،، ولكن ذلك ال يعين اختفاء احلجاج من النص74الروابط أو  تث غيابها 
لنحاول  ؛ذلك يإننا انقوم بتحليل لكل نص من النصوص املختاةة من اخلطب النبوية

 .أن نتتبع من خةله كل املؤشرات احلجاجية يف النص

 71حتليل اخلطبة األوىل 1.1

ديدة اليت تعلن صرا ة خطابًا جديدًا وانتقاال بدأت هذه اخلطبة باملقدمة اجل
 :وميكن هيكلة هذه املقدمة  جاجيًا كالتالي ،جديدًا

أقدِّم باحلمد واالاتعانة واإلميان والتوكل علث اهلل والشهادة بأنه اإلله  :املعطث
 .الوا د ال شريك له
وقيم  ،ودين جديد ،بناء علث هذه املقدمة هنالك خطابة جديدة: قانون العبوة

 جديدة

 .االاتماع واالقتناع بنص اخلطبة و ججهاةةةةة[ ن 
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ثم انتقلت اخلطبة إىل  جتها الرئيسة وهي إثبات الراالة للراول صلث اهلل 
عليه والم وكان ذلك من خةل ثةث خطوات  جاجية متصاعدة بدأت اال تجاج 

 .باالاتشهاد باملثل العربي " الرائد ال يكذب أهله "

 :احلجة الرئيسة للخطبة كالتاليوميكن صياغة 

  .أنا مثل الرائد الذي ال يكذب أهله: املعطث

 .تعلمون أنين صادق وأنين أ بكم ألنكم أهلي :قانون العبوة

 .تصديقي ييما أقول ةةةةة[ن 

ثم انتقلت اخلطبة إىل التصريح باحلجة الرئيسة وهي " واهلل الذي ال إله إال هو 
إىل الناس عامة " ويف املستطاع تغريضها لتكون احلجة إني ةاول اهلل إليكم خاصة و

يهي مداة اخلطبة بأكملها إذا متَّ التصديق بها يسيتمُّ  ،الرئيسة بربطها بسياق املقام
.. ويف املعتقد أن الَقَسم يف بداية احلجة إضاية إىل .التصديق بكل شيء يرتبط بها

ة نصية أخرى هي وظيفة الربط حيمل وظيف 72وظيفته التأكيدية التوجيهية اإلثباتية
كما تضمنت صيغة  ،مبا يؤكد احلجة السابقة التمهيدية ،احلجاجي النصي القوي

وجرى ةبط كل ذلك  ،اهلل تعاىل()القسم التصريح باملُرال يف الوقت نفسه وهو 
 :باملعطث للحجة الذي هو جواب القسم وميكن هيكلة هذه احلجة كالتالي

 .يكم خاصة وإىل الناس عامةإني ةاول اهلل إل :املعطث

 صدقوا أني ةاول اهلل إليكم :قانون العبوة

 يف  الة تصديقكم أو يف  الة عدم تصديقكم ااتمعوا ملا ايحدث لكم ةةةةة[ن 
وللحساب  ،تصاعدت احلجة يف الطة إقناعية هائلة متثل إثباتًا للبعث بعد املوت
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وقد ُةبطت هذه احلجة  ،بنيوللناة الدائمة للمكذِّ ،وللجنة الدائمة للمصدقني
املتصاعدة بالرابط احلجاجي اإلثباتي القوي أال وهو لفظ القسم " واهلل " وقد اشتملت 

مما  ؛احلجة إضاية إىل كونها  جة ُالَّمية متصاعدة علث ُالَّم  جاجي يف داخلها
 يذهب باحلجة إىل أقوى  التها من خةل الُسلم احلجاجي الرئيس

 

 نار نتيجة التصديق أو عدمه تكون مبوت مث بعث مث جنة أو                           
 أنا رسول اهلل إىل الناس عامة                                    

 أنا رسول اهلل إليكم خاصة                              
 أنا مثل الرائد الذي ال يكذب أهله                             

 

ثالثة يف الُسلم احلجاجي السابق اليت أتت علث شكل ُالم  جاجي واحلجة ال
 ،تصاعدي أيضًا تثبت  جة املوت بتشبيهه بالنوم و جة البعث بتشبيهه باالاتيقاظ

وبناء علث هاتني احلجتني املركبتني يكون هنالك  ساب بعد املوت ثم دخول أبدي 
 :احلجاجي كالتالي وميكن ةام الُسلم ،إىل اجلنة أو دخول أبدي إىل الناة

 

 

 حساب على التصديق باجلنة الدائمة وعلى التكذيب بالنار الدائمة                               
 (تشبيه حجاجي) بعث مثل االستيقاظ                              

 (تشبيه حجاجي) موت مثل النوم                    
 

ي األول متلوًا بتصاعد  جاجي يف الُسلم و هذا التصاعد يف الُسلم احلجاج
ية جمال بعد ذلك إال للتصديق أو  ؛احلجاجي الثاني يبلغ باحلجاج أقوى ذةوة

لةاتكباة والريض من غري قدةة علث د ض احلجاج النبوي أو قدةة علث ةده 
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 –واهلل  –إّن )هذا اوى ما حيفل به النص من مؤكدات هي  ،حبجاج آخر يف مستواه
 (أبدًا –أبدًا  –إنها  –ّن  –ل  –ّن  -ل -ّن  –ل  –اهلل و -إني 

إذ  ؛كما ا توى النص علث احلجاج باالاتشهاد باملثل الذي ميثل قوة  جاجية
تبط بالبيئة الصحراوية اليت تعتمد علث صدق الرائد  ينما تراله للبحث عن رهو م

ل قيمته أيضًا يف أن املثل وهذا االاتشهاد باملثل تتمث ،املاء والكأل لينقذها من اهلةك
كما  ،ألنه يشري إىل األيكاة املشرتكة بني أيراد جمموعة بشرية معينة ؛يعد مبدأ  جاجيًا

هذا  ،يتسم بالعمومية والتدةجية والنسبية اليت هي مسات للمبادئ احلجاجية غالبًا
املثل إضاية  ولكن ،إذا أ يإن ب()إضاية إىل أن األمثال هلا بنية داللية منطقية من قبيل 

 ،يهو يوظف باعتباةه  جة ؛يإنه  ينما يوظَّف يف اخلطاب، إىل كونه مبدأ  جاجيًا
وهو يف النهاية  جاج بسلطة  75إنه  جة قوية و جة جاه ة ،ولكنه ليس  جة عادية

 .االاتشهاد بالقول امَلَثلي املنبثق من الذهن اجلمعي

أو ما يسمث احلجاج  ،هكما جند قوة  جاجية أخرى بااتعمال عةقة التشبي
 ،وتشبيه البعث باالاتيقاظ ،بالتشبيه إلثبات البعث بعد املوت بتشبيه املوت بالنوم

 ومثل هذين التشبيهني اللذين يكون ييهما املشبه به منطًا أو أكثر منطية من املشبه هي 
عد ساي؛ إذ إنه 76ما أمجعت علث قوته النظريات البةغية القدمية والنظريات احلديثة 

علث ذلك يااتعمال التشبيه هنا ذو وظيفة و ،علث يهم املشبه وااتيعاب أ واله
 .77 جاجية تؤدي إىل االقتناع مبا يتعلق باملشبه من أ كام

القوة  يأما من  يث الروابط احلجاجية اليت يف هذا النص احلجاجي البليغ ذ
كرابط نصي  (إال هو واهلل الذي ال إله)احلجاجية املضاعفة يتمثل يف ااتعمال القسم 

كما يتضمن إثبات  72 جاجي إثباتي يقوم بعملية الربط والتأكيد يف الوقت نفسه
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.. ... ولتحاانب.ولتبعثن) ومتثل كذلك يف ااتعمال العطف بالواو ، جة األلوهية
 ؛هذه الواو العاطفة املكرةة ااهمت يف ةبط نتيجة احلجاج يف النص كامًة (وإنها

وبذلك  ،وعقاب للمكذِّب ،ت يكون هنالك  ساب للمصِّدقلتوضح أنه بعد املو
صدقوا أني ةاول اهلل إليكم يمن صدقين يله )ميكن صياغة نص اخلطبة يف عباةة 

اليت متثِّل البنية الداللية الكربى للنص  (اخللود يف اجلنة ومن كذبين يسيخلد يف الناة
إذ احلجاج ميكن صياغته  ؛وهي متثل انسجام النص  جاجيا ودالليًا يف اللحظة ذاتها

ويكاد يتماثل احملتوى  (إثبات صدق ةاالة النيب حممد صلث اهلل عليه والميف قضية )
احلجاجي مع احملتوى الداللي مما جيعل التمااك احلجاجي ي يد يف قوة انسجام 

  .النص

وقد أدى احلجاج باإلضاية إىل ذلك دوةًا كبريا يف متااك النص يف مستوى 
وق اجلملة ويف مستوى الرتابط التداولي بربطه بسياق املقام ومتثيله له من ترابط ما ي

 –أمحده )خةل اإل الة إىل الراول صلث اهلل عليه والم من خةل الضمري املسترت 
( إني) وضمري املتكلم ،والضمري الغائب )أهله( (أشهد –أتوكل  –أؤمن  –أاتعينه 

سترت إىل الغائب إىل املتكلم وهو تدةج ي يد ونلحظ تدةجًا يف ااتعمال الضمري من امل
كما جتلث الربط املتعلق بالراول صلث اهلل عليه  ،من قوة احلضوة وقوة احلجاج أيضًا

ومن خةل االاتبدال  (ةاول اهلل)والم من خةل التصريح بوصفه بالراالة 
ااتبدال  يف املثل اليت هي (أهله)أما املخاطبون يقد متت اإل الة بكلمة  ،الرائد()

وبدخوهلم يف  (،إليكم)ثم متت اإل الة إليهم بكاف املخاطب  ،)لألهل احلقيقيني(
عموم لفظ )الناس( ثم ااتمرت اإل الة إليهم بواو اجلماعة حمذوية ثم مذكوةة ثةث 

احلذف وإن  وهذا (،.. تعملون.حتاانب ،.. تستيقظون.تبعثن ،..تنامون.متوتن)مرات 
إن كان كذلك ميثل إ دى  االت احلذف النادةة للفاعل يف اللتقاء الساكنني وكان 
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و)ُتحااب( يف اللغة العربية إال أنه ميثل  ،يعل )متوت( ونائب الفاعل يف )ُتبعث(
اتساقًا معج ا مع ما يتضمنه من  ركة للمعنث بني املوت والبعث واحلساب كحاالت 

بني النوم واليقظة والعمل و ،غياب ومع ذلك متثل  ضوةا قويًا بتأكيدها بنون التوكيد
 . الذي يتم احلساب عليه  يث متثل  االت  ضوة

وباإلضاية إىل نص هذه اخلطبة املشهوةة يقد وةدت ةوايتان صحيحتان 
أةأيتكم لو أخربتكم أن خيًة بالوادي تريد أن تغري عليكم إ داهما ييها هذا النص " 

يإني نذير لكم بني يدي  :قال .نعم ما جربنا عليك إال صدقًا :قالوا ؟أكنتم مصدقي
تبت يدا أبي ) :تبًا لك اائر اليوم أهلذا مجعتنا ين لت :يقال أبو هلب ،عذاب شديد

انطلق نيب  واألخرى ييها هذا النص " 79" (هلب وتب * ما أغنث عنه ماله وما كسب
اهلل صلث اهلل عليه والم إىل ةضمة من جبل يعة أعةها  جرًا ثم نادى يا بين عبد 
مناف إني نذير إمنا مثلي ومثلكم كمثل ةجل ةأى العدو يانطلق يربأ أهله يخشي أن 

  22"يسبقوه يجعل يهتف يا صبا اه 

جية النبوية يف حتويل بنية اخلطبة العليا لنص يويف الرواية األوىل تتجلث اإلارتات
هلل وقد بدأ الراول صلث ا ،اخلطبة لتكون بنية عليا مفتو ة ةغبة يف تقوية احلجاج

ثم  اول أخذ إقراة من املستمعني  ،عليه والم باالاتفهام لي يد من جذب املستمعني
 ،الذي يدل علث ما كان ايقع لوقوع غريه (لو)بأنه صادق بوااطة ااتعمال احلرف 

يلو أنه  ذَّةهم من أن هجومًا ايقع عليهم ماذا اتكون النتيجة تصديق الراول أو 
وهنا انتقل الراول صلث  ،ألنه مل يكذب أبدًا ؛صدِّقونهتكذيبه يأقروا مجيعًا أنهم اي

وبناء علث ذلك يقد  -إذا مل يصدِّقوه  -اهلل عليه والم إىل حتذيرهم من عذاب اهلل 
ومل يعد ألبي هلب إال التعدي علث الراول صلث اهلل عليه والم  ،أل مهم احلجة

 ولن يغين عنه ماله وال ين ل القرآن ليبني أن أبا هلب هو الذي تب أي خسر  ؛بشتمه
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ألنه ايصلث الناة لعدم تصديقه براالة الراول صلث  ؛ما كسبه يف هذه احلياة الدنيا
وميكن أن نلحظ يف هذه الرواية األوىل أن الراول صلث اهلل عليه  ،اهلل عليه والم

واالاتفهام احلجاجي هو كل ااتفهام  ،والم ااتعمل إارتاجتية االاتفهام احلجاجي
يإذا كان يف مقام  جاجي  ،ن غرض االاتفهام األصلي ليؤدي وظيفة أخرىخيرج ع

وهذه اإلارتاجتية ااتعملها إبراهيم  ،زاد من قوة احلجاج وبلغ بها الذةوة القصوى
ولكن إبراهيم  ،عليه السةم يأخرج االاتفهام عن وظيفته األاااية يف مقام  جاجي

قوي جدًا أدى هذا  ييبدأ بهجوم  جاج ،عليه السةم أخرج االاتفهام خمرج اإلنكاة
 ،اهلجوم احلجاجي القوي الذي مل جيد قومه له ةدًا إال أن حيرقِّوه يف الناة لنصرة اآلهلة

ولكن الراول صلث اهلل عليه والم بدأ بااتفهام خرج عن وظيفته األصلية إىل 
قوة  وهذا االاتفهام اخلاةج عن ااتفهاميته إىل التشويق تتضاعف ييه ،التشويق

وعلث ذلك يإن  ؛والتشويق حمرِّك هلا أيضًا ،إذ االاتفهام حمرِّك للنفس ؛االاتفهام
احلجاج الذي يأتي بعد هذا النوع من االاتفهام يكِّون بؤةة ومرك ًا لةهتمام الشديد 

ليأخذ من ألسنتهم  ؛..( ثم أتث باالاتفهام علث  قيقته من بعُد.أةأيتكم لو)به 
ولكنه مل يبدأ باهلجوم علث آهلتهم يقط أخربهم بأنه نذير  (،أكنتم مصدقي)اجلواب 

هلم بني يدي عذاب شديد أي أنهم ال بد أن يصدِّقوه بأنه ةاول اهلل وأنه ال إله إال 
... يلما .وبناء علث هذا التصديق تكون اخلطوة التالية هي ةيض عبادة األصنام ؛اهلل

آن الكريم  جة مضاية إىل  جة الراول مل يؤمنوا كانت  جة إبراهيم الواةدة يف القر
  .مما بلغ باحلجاج النبوي غاية ليس بعدها غاية ؛صلث اهلل عليه والم

ونلحظ أن الراول صلث اهلل عليه والم ااتعمل الُسلم احلجاجي يف هذه 
 ...وهذا يدل علث ملكة  جاجية عالية جدًا ،الرواية أيضًا

 :ة كالتاليوميكن صياغة اهليكل احلجاجي هلذه الرواي
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 .اإلخباة بهجوم خيل علث قريش علث ابيل االيرتاض: املعطث
  .بناء علث اإلخباة ماذا يكون موقفكم :قانون العبوة

 .(بناء علث إجابتكم)تصديقي  ةةةةة[ ن 

 .إنين أ ذةكم من عذاب اهلل الشديد :املعطث
 .صدقوا حتذيري بناء علث صدقي الذي تعريونه :قانون العبوة

 يونصدق  ةةةةة[ ن
 

 تصديق اإلخبار بأنه رسول من اهلل                              
 تصديق اإلخبار خبيل هتاجم قريشا                               

أما يف الرواية األخرى يقد ااتعمل الراول صلث اهلل عليه والم احلجاج 
صوةة التمثيل صوةة  وقد كانت ،بالتمثيل ليوضِّح هلم خطر األمر الذي هم بصدده
ولكنه  ،يلما علم به أةاد حتذيرهم ، ركية تستحضر مشهد هجوم اريع علث قومه

يما كان منه إال ةيع صوته عاليا ليسمعوا  ،خاف وصول العدو إليهم قبل أن يصل هو
ويف هذا احلجاج التمثيلي أوضح الراول صلث اهلل عليه  ،حتذيره ويأخذوا ااتعدادهم

االاتمراة  كما أوضح خطر ما هم ييه من ،ديد لقومه ولنجاتهموالم مدى  به الش
بل هي قضية  ،وأن القضية ليست قضية عادية ،يف عبادة األصنام وترك عبادة الديان

 .إذ هي متثل اهلةك أو النجاة ،ذات شأن كبري

 ؛وما يرتتب علث هذا املشهد ،إن ةام املشهد بهذه الدقة وبهذه احلركة السريعة
.. لت يد من .تستجلب تفاعل املتلقي ؛قوة  جاجية أتت يف صوةة ااتعاةيةليدل علث 

وميكن صياغة هيكلة  .قوة احلجاج وقوة أثره يف نفس السامع مبا ال يقدة علث ةده
 :احلجاج علث النحو اآلتي
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أنا مثل ةجل حيذةكم من عدو يلما خاف أن يصل إليكم العدو  ذةكم  :املعطث
 .بصوت مرتفع

 .بناء علث ذلك صدقوني ألنكم اتهلكون إن مل تصدقوني :ن العبوةقانو

 .صدقوني يف ما جئت به من الراالة واإلنذاة من عذاب اهلل الشديد  [ ةةةةةن 

 21حتليل اخلطبة الثانية 1.4

إن املوقف السياقي النتقال الراول صلث اهلل عليه والم إىل املدينة وااتقبال 
والتأييد خيتلف عن املوقف السياقي يف مكة الذي الناس له هنالك بالتصديق والنصر 

يماذا  .تحكم ييه قوة عرض احلجة إلثبات الراالة ولتصديقه يف نبوتهكان موقفًا ت
 ؟اُيقَدم من  جاج يف هذا املوقف اجلديد

إن احلجاج اجلديد ايتوجه إىل تأكيد إثبات ةاالة الراول صلث اهلل عليه 
شر ال مناص معه إال تأكيد التصديق وترايخه والم مرة أخرى ولكن بوجه غري مبا

 :تباع الراول صلث اهلل عليه والم وقد جتلث ذلك يفاوالعمل علث  ،يف النفوس

البدء حبمد اهلل والثناء عليه مبقدمة متهيدية  جاجية وخبامتة وظيفتها دعم  :أواًل
 ،النبوية وهما تراخان للقطيعة مع اخلطابة اليت كانت قبل اخلطابة ،احلجاج الكلي

 ...كما تهيئان للمبدأ احلجاجي اجلديد الذي تدوة يف يلكه كل احلجج اجلديدة

 ،احلجاج بااتعمال القضية الكربى أو احلقيقة املفجعة اليت تواجه اإلنسان :ثانيًا
 ،للراالةمن بعث ومن اؤال عن تبليغ الراول  وما يرتتب عليه ، قيقة املوتأال وهي 

بالعمل الصاحل وال جمال إال اليتداء اإلنسان لنفسه  ،ان أو الكفروهنا ال جمال إال لإلمي
ألن اهلل يضاعف بالكلمة  ؛ولو كان ج ءا من مترة أو  تث كلمة طيبة وعمل الرب،
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يهنالك  ،األجر عشر مرات إىل ابعمائة ضعف يكيف بغريها من العمل الطيبة
  .املوتوالعاقل من دان نفسه وعمل ملا بعد  ،ترهيب وترغيب يف الوقت نفسه

ألن  ؛وهنا حيث احلجاج باملوت والبعث علث أداء األعمال واألقوال الصاحلة
الدنيا اتفنث يجأة ويرتكها اإلنسان وهي مل تكتمل لينتقل  يث تكتمل  ياته 

وكانت هذه النقلة  ،تباعه للراول صلث اهلل عليه والمااألخروية من خةل 
كن ما جعلها تبلغ الغاية يف القوة ول ،احلجاجية  ول أداء العمل مناابة للموقف

احلجاجية هو ةبطها حبجاجية إثبات الراالة للراول صلث اهلل عليه والم الذي أخرب 
 ،يهي متثِّل  جاجًا خفيًا ينسرب إىل النفوس ،بالبعث ودعا إىل هذه األعمال

 ،وااتعمال مثل هذا احلجاج اخلفي يدل علث مقدةة  جاجية يائقة قّل أن توجد
 :صياغة اهليكلة احلجاجية لنص هذه اخلطبة كالتاليوميكن 

 .األمر بالتقديم للنفس :املعطث 

 .ألن التقديم للنفس يقي من الناة :قانون العبوة

  .التقديم للنفس ةةةةة[  ن

وميكن أن نصل إىل احلجاج اخلفي يف ترايخ إثبات ةاالة الراول صلث اهلل 
 :و اآلتيعليه والم من خةل هيكلة احلجاج علث النح

أخرب الراول صلث اهلل عليه والم أن التقديم للنفس يقي من الناة )أمل يأتك  :املعطث
 .ةاولي يبلغك(

 .جيب التصديق براالة الراول ألنه املبلغ بذلك :قانون العبوة

 .التصديق براالة الراول والتقديم للنفس ةةةةة[ ن 
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يهي ااتعمال القسم  ،أما األدوات اليت أاهمت يف تأكيد احلجاج يف النص
كما أنه يفيد التوكيد يف  (كرابط  جاجي نصي بني املعطث وقانون العبوة )واهلل

 –ليقولن  –ليدعن  –ليصعقن  –تعلمن )الوقت نفسه تكراة نون التوكيد ات مرات 
واقرتنت نون التوكيد بالةم املوطئة جلواب القسم يف الفعل  (،لينظرن –يينظرن 

ت يد يف قوة التأكيد وقوة حتقق ما يقوله الراول صلث اهلل عليه املضاةع أةبع مرات ل
 .كما تسهم يف متااك النص ،والم
  24حتليل اخلطبة الثالثة 1.1

يتجلث يف هذه اخلطبة ما أاست له اخلطبة النبوية من بنية جديدة مفتو ة تتيح 
وقد  ،تلقنيومن شأن ذلك أن يقوي جانب اإلقناع عند امل ،احلواة يف أثناء نص اخلطبة

.. وأن النعم قد .وةدت هذه اخلطبة يف اياق التحذير من التنايس علث احلياة الدنيا
  21تكون اببًا يف جلب النقمة

 :وقد داة احلجاج يف هذه اخلطبة  ول قيام ةجل من الصحابة بسؤال مؤداه
 ؟هل ميكن أن تؤدي بركات األةض واملال وزهرة الدنيا اليت هي خري ونعم إىل الشر

وكان ةد الراول صلث اهلل عليه والم بعد أن اكت يرتة ل يادة تشويق 
وكرةه ثةث مرات حمصِّله أنه  ،بااتفهام ااتنكاةي  جاجي 22الناس إىل االاتماع

 ليس خريًا ألن اخلري ال يأتي إال باخلري

 :وميكن صياغة اهليكلة احلجاجية يف احلديث النبوي علث النحو اآلتي

 .ن زهرة الدنيا واألموال ألنها شر إذا أدت إىل الشرالتحذير م :املعطث 

 .بناء علث ذلك جيب احلذة منها: قانون العبوة

 .النجاة ةةةةة[ ن 
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 :ولكن هنالك  جة تفهم من اياق احلجة األوىل كالتالي

 .الرتغيب يف الدنيا واكتساب املال ألنها قد تكون خريًا إذا أدت إىل خري :املعطث

 .اخلري وزهرتها بقدة إذا أدت إىلعلث ذلك جيب أن يأخذ من الدنيا  بناء :قانون العبوة

 .النجاة ةةةةة[ ن 

ولتقوية نتيجة احلجتني الظاهرة واملضمرة ضرب الراول مثًة حمسواًا من 
يشبه املال بالعشب األخضر الذي  ،احلياة الرعوية اليت يعريها كل املتلقني للخطبة

أو يقرِّبه من القتل إال الناقة اليت  ،ضه قد يقتل احليوانوأن بع ،تأكله البهائم يف الربيع
 تث تسرتيح ثم  ،تأكل أكًة خفيفًا يتنتفخ ثم جترت وتتخلص من ال ائد من الطعام

 .تواصل طعامها

 جاجيًا ااتثمر مبدأ  جاجيًا هو اخلربة  معطث وهذا التشبيه كان مبجمله
 الرعوية املشرتكة للسامعني

ألنه يكون نعم  ،أنه ال ضري يف كسب املال اخلري: املعطث هلذاقانون العبوة و
 .صا ب املسلم بشرط أخذه حبقه واإلنفاق منه يف ابيل اهلل واليتامث واملساكني

 .واوف تكون النتيجة االاتمتاع به يف الدنيا والنجاة يف اآلخرة

وبناء علث ذلك يقد أوضح الراول صلث اهلل عليه والم السؤال املشكل علث 
 ،يالربيع ،وأعلمه أن اخلري ال يأتي إال باخلري وأن الشر ال يأتي إال بالشر ،صحابيال

وألجل  ؛إال أنه قد يقتل أو يقرِّب من القتل ،وإن كان خريًا كما يعرف ذلك الناس
لكن  ،ذلك يإن الناقة اليت تأكل منه قدة  اجتها ثم تتخلص من ال ائد يلن يؤذيها

وكذلك املال الذي ُأاند إليه اخلضرة  ،بهيمة إىل املوتالشره يف األكل قد يؤدي بال
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يكأنه هو هو العشب وأن الذي يشره يف مجعه  (إن هذا املال خضرة  لوة)واحلةوة 
 ،به إىل الشر والعكس الصحيح يسيؤدي ؛قد  وله بعمله إىل شر املستحقنيومينعه عن 

ياملداة يف  ،دي به إىل اخلريوينفق منه ايتمتع حبةوته وايؤ ،الذي يأخذ منه ما ينفعهي
وقد وصل اإلقناع هنا  ،حتويل األشياء املبا ة إىل خري أو إىل شر هو طريقة ااتعماهلا

بل  ،األول منهما يتح اجملال إلمكانية احلواة يف اخلطبة النبوية :غايته من خةل أمرين
ملثل والثاني منهما ضرب ا ،اؤال الراول عن الرجل السائل أمام الناس ليجيبه

التقرييب وهو أالوب قرآني يؤدي إىل اإلقناع الشديد كما أن ااتعمال أالوب 
االاتعاةة يف هذا املثل التقرييب يسهم يف تكوثر احلجاج حبسب عباةة د. طه 
عبدالرمحن الذي جيعل الذوات اخلطابية اليت تشرتك يف بناء القول االاتعاةي أةبع 

والذات املؤولة )بكسر  (،بكسر اهلاء)املظهرة  الذات :لكل منها وظيفة خطابية متمي ة
بكسر الةم  (الذات املبلغة)بكسر امليم و  (الذات املضمرة)و (،الواو املشددة

.. الذي يتكون من ... ثم إن االاتعاةة هي أبلغ وجوه تقيد اللغة مبقام الكةم.املشددة
ة ومن عةقاتهما التفاعلية املتكلم واملستمع ومن أنساقهما املعريية واإلةادية والتقديري

.. يتكون االاتعاةة بذلك أدعث من احلقيقة لتحريك همة املستمع إىل .املختلفة
  25االقتناع بها وااللت ام بقيمها

وذلك يدلنا داللة واضحة علث امتةك الراول صلث اهلل عليه والم لواائل 
 .وااتعماهلا املتمي  يف اخلطبة النبوية ،اإلقناع احلجاجي

  26حتليل اخلطبة الرابعة 1.2

ألنها جاءت يف ظرف ايااي وظرف عسكري  ؛متثل هذه اخلطبة أهمية قصوى
ومن نا ية أخرى يهي توضِّح يف الراول صلث اهلل عليه  ،هذا من نا ية ،عصيب
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ألجل ذلك يقد واجه  ؛والم جانبًا من مقدةته املتمي ة يف  ل املشكةت الكبرية
ألن  ؛ألنصاة اريعًا ليتأكد من مقالتهم  ينما غضبواالراول صلث اهلل عليه والم ا

غه وأوضح أنه قد بَل ،من الغنائم يأكثر ييهم ومل يعط األنصاة الراول أعطث قومه
وقد عرف  ،وأوضح أن السبب هو تأليف بعض الناس علث اإلاةم ، ديثهم

بل البد  ؛يحسب الراول صلث اهلل عليه والم أن األمر ال يستدعي ذكر السبب
 .وضع العةقة مع األنصاة بكاملها أمامهم لي يد من ياعلية عملية اإلقناع احلجاجي

 .م العطاء هلمثتأليف قلوب بعض الناس  :املعطث

  .: تقوية إلاةمهم1 قانون العبوة

 .أما أنتم أيها األنصاة يإاةمكم قوي بل أنتم مؤمنونةةةةة[   ن

 .لفكم علث اإلاةمالحتتاجون أن نعطيكم ما يتأ :4قانون العبوة

 .الرضا بعدم اإلعطاء ةةةةة[  ن

يألجل ذلك تتحول النتيجة إىل  ؛ولكن الرضا بعدم اإلعطاء قد يكون صعبًا
يتم إقناعهم عن طريق شرح عةقة الراول بهم ويق تقديم تدةج يف  معطث  جاجي

 :تيقانون العبوة إىل الرضا يتخذ عدة مستويات علث الُسلم احلجاجي علث النحو اآل

 عةقة األنصاة بالراول صلث اهلل عليه والم
 

  سأذهب أنا معكم والناس تذهب بالشاء والنعم والبعري                                      
 لو سلك الناس واديا  لسلكت واديكم                                       

 واحدا  منكم لوال اهلجرة لكنت                             
 خصكم اهلل بأحسن األمساء أنصار اهلل وأنصار رسوله                                      

 من اهلل عليكم باإلميان                                      
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وبناء علث هذه احلجج اليت قدمها الراول صلث اهلل عليه  ؛الرضا ةةةةة[  ن

 ،ن ةدُّ األنصاة علث الراول صلث اهلل عليه والم بالرضاوالم يف قانون العبوة كا
وعودة بقية الناس  ،وميكن أن ُيلحظ أن الصوةة البصرية ملقاةنة عودة الراول معهم

 ،إذ ال جمال للمقاةنة أبدًا ؛بالشاء والنعم والبعري هي صوةة ااعدت كثريًا يف اقتناعهم
وهي إ دى  (انتفاء املقاةنة)قاةنة وميكن تسمية هذا النمط من املقاةنة احلجاجية مب

أهم اإلارتاجتيات احلجاجية اليت تؤدي إىل االقتناع السريع، إذن يليس هنالك إال 
  .الرضا واحلبوة خبامت األنبياء واملرالني الذي يعود به األنصاة إىل دياةهم دون الناس

كان يريد  إذ ؛بيد أن الراول صلث اهلل عليه والم مل يقتنع منهم بهذه اإلجابة
يما كان من األنصاة إال أن ةدوا  ،منهم إجابة تشرح موقفهم جبةء لي يدهم إقناعًا

 .علث الراول مبا يؤكد ةضاهم

 .: اقتناع األنصاة حبكم الراول صلث اهلل عليه والماملعطث

 .يتخذ قانون العبوة هلذا االقتناع شكل الم  جاجي :قانون العبوة
 

 .وجدتنا ضةال يهدانا اهلل بك                        
 .وجدتنا علث شفا  فرة يأنقذنا اهلل بك                        
                      .وجدتنا يف ظلمة يأخرجنا اهلل بك إىل النوة                        

 

 .صنع ما شئت يف أواع احللا ةةةةة[  ن

أنهم إذا أتوا حبجج أخرى تؤيد  لكن الراول صلث اهلل عليه والم بيَّن هلم
مما يدل علث أنه مدةك ملوقفهم وكأنه وا د  ؛عدم ةضاهم يسوف يصدِّقهم أيضًا

 :ولذا يإن اهليكلة احلجاجية ميكن أن تتخذ هذا املنحث االيرتاضي ؛منهم
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 .عدم االقتناع بإعطاء الناس من قريش وغريهم و رمان األنصاة :املعطث 

ًا  جاجيا علث الشكل اآلتي مع مة ظة أن من صاغ يتخذ الم :قانون العبوة
هذا احلجاج هلم هو الراول صلث اهلل عليه والم وقد وضع بهذه الكيفية ليدل علث 
أقصث  االت االقتناع مبوقفهم ولكن هنالك  الة أهم توجب عليه يعل ما يعل هي 

 .تبليغ ةاالة ةبه واحلرص علث إاةم بقية العرب

 :لم احلجاجي لقانون العبوة علث النحو اآلتيوميكن صياغة هذا الس
 

 قبلنا ما رد الناس عليك                          
 وخمذوال فنصرناك                          
 ومكذبا  فصدقناك                          
 كا أمل تأتنا طريدا  فآوين                          

 

وقد ااتعمله الراول  ،أكثر واائل اإلقناع قوةإن الُسلم احلجاجي هو إ دى 
ولكن الشأن شأن آخر يتعلق  ،صلث اهلل عليه والم بنفسه ليوضح أنه مقتنع مبوقفهم

وبناء علث كل ذلك ما كان من األنصاة إال االقتناع التام حبكم  ،براالة السماء
 الراول صلث اهلل عليه والم

ملن والفضل علينا وعلث غرينا ثم بكوا بل هلل وةاوله املن ولراوله ا ةةةةة[  ن
إنه اقتناع تام تام تام ياألمر أمر  .يكثر بكاؤهم وبكث النيب صلث اهلل عليه والم معهم

 .اهلل وهلم دوة النصرة والفوز برضا ،ييها دوة املبلِّغةاالة للراول صلث اهلل عليه والم 

ة احلجاج املضاد وقد تبنث الراول يف موقفه مع األنصاة ما يسمث بإارتاجتي
ولكن هذا احلجاج املضاد مل يستعمل بالطريقة اليت تستعمل عادة يف احلجاج من تبين 

وإمنا كان  جاجًا مضادًا من نوع  ،وجهة الطرف اآلخر احملاجج مؤقتا للقيام بنقضها
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بل تأييدها مع شرح املانع  ،خاص يهدف إىل تبين وجهة النظر األخرى وتصديقها متامًا
مما جيعل الطرف اآلخر يقتنع إذا علم الصدق  ؛مبقتضاها يف الوقت نفسه من العمل

وجيعله يتفهم ويتلمس أاباب القبول  ،واإلدةاك احلقيقي لشعوةه ولوجهة نظره
ويسمث د. طه عبدالرمحن هذا النوع من أنواع احلجاج  ،لوجهة النظر األخرى

اج التوجيهي عندما يظهر باحلجاج التقوميي ويرى أنه يأتي يف مر لة أعلث من احلج
أن العةقة االاتداللية قد ال يويف بتمامها احلجاج التوجيهي الذي يتضمن يعل 

أما احلجاج التقوميي يهو يقوم علث إثبات الدعوى  ،إيصال املستدل حلجته إىل غريه
اعتمادا علث قدةة املستدل علث أن جيرد من نفسه ذاتًا ثانية ين هلا من لة املعرتض علث 

ويلمس د. طه عبدالرمحن هنا مسألة إعداد احلجاج  يث يقوم املستدل  ،27واهدع
وبناء  ،بوضع ايرتاضي لنفسه يف مكان الطرف اآلخر جيرِّد من نفسه متلقيًا للحجة

ولكن ما هو موجود لدينا يف هذه  ،علث هذا التجريد حياول أن يبين  جته بناء أقوى
ه والم صرَّح حبجة األنصاة املتوقَّعة خمربًا هلم اخلطبة النبوية أن الراول صلث اهلل علي

مما جعل احلجاج يف هذه اخلطبة  ؛مبوايقته علث  جتهم عاةضًا اجلانب اآلخر حلجته
  .يصل إىل دةجة قصوى من اإلقناع

وتنبغي اإلشاةة هنا مرة أخرى إىل دوة البنية اجلديدة يف يتح إمكانية احلواة يف 
وتعد جتديدًا يف بنية  ،اإلمكانية تؤدي إىل م يٍد من االقتناعإذ إن هذه  ؛اخلطبة النبوية

هذا إضاية إىل املكون احلجاجي للمقدمة  يث ،اخلطبة العربية علث وجه العموم
 .بدئت اخلطبة حبمد اهلل ع  وجل

 .أنواع احلجاج يف اخلطب النبوية 1.5

 للحجاج يف اخلطب ًاتظهر يف نصوص اخلطب اليت اختذها البحث أمنوذج
و تث تكتمل أبعاد  ،وأنواع من احلجج املختلفة ،جاجية جيات يارتاتإالنبوية 
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الداةاة احلجاجية البد من اإلشاةة إىل تلك األنواع احلجاجية اليت تويرت يف 
  .النصوص املدةواة

النا ية األوىل هي قوة  :وبصفة عامة يإن نوعية احلجاج تعتمد علث نا يتني
والنا ية  ،ي ينصب علث مناقشة ا تماالت النتيجةوهو ذلك احلجاج الذ ،احلجة

 ،، أو الرتهيب من العواقب22األخرى هي احلجة املعتمدة علث الرتغيب يف النتيجة 
ولعل هذا النوع هو ما تصنفه بعض الدةااات احلجاجية علث أنه من احلجاج 

لث وع ،29يعتمد علث العاطفةألنه  ؛Motivational argumentالتحفي ي أو ما يسمث 
يإنه ميكن اإلشاةة إىل أةبع تقنيات  ،الرغم من تعدد احلجج واختةف أنواع احلجاج

 :وتلك التقنيات احلجاجية هي كالتالي ،ةئيسة تتكرة كثريًا يف احلجاج
 .تقديم علة أو ابب أو تفسري -1
 .عمل مقاةنة أو مشابهة -4
 .تقديم مثال أو شاهد -1
 92تسمية مصدة لسلطة ما " -2

نا النظر يف نصوص اخلطب النبوية اليت اختذها البحث أمنوذجًا ولو أنعم
للدةااة يإننا جندها ااتعملت نوعي احلجاجي القوي املعتمد علث ببان ا تماالت 

ونوع احلجاج التحفي ي املعتمد علث الرتغيب  ،النتيجة ويقًا ملقتضيات التفكري املتبصر
ياملقاةنة يف اخلطبة األوىل  ؛املختلفني أنواع املتلقني ليتنااب كل نوع مع ،أو الرتهيب

بني اإلخباة بهجوم خيل علث قريش واإلخباة بأن الراول نذير بني يدي عذاب 
شديد هي مقاةنة تستدعي التفكري والتبصر، و ينما حياجج الراول األنصاة يف 
مسألة عدم إعطائهم من غنائم معركة  نني هو  جاج يعتمد علث املقاةنة بني 

 ...بني غريهماألنصاة و
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ويف الوقت نفسه يإن الرتغيب بثواب اهلل والتحذير من عقابه يف املقدمة 
إضاية إىل ااتعمل هذا احلجاج يف أثناء احلجاج داخل  ،احلجاجية يف كل نص خطابي

ولذا يإن  ؛وإىل مشوليته جلميع املخاطبني ،النص يؤدي إىل تقوية احلجاج بشكل عام
خلطبة الثانية يشري إىل اوكذلك يف  ،ري إىل اجلنة والناةالراول يف اخلطبة األوىل يش

 ،عقابه وإىل التقديم للنفس للحصول علث ثواب اهلل والنجاة من ،مسألة البعث واحلساب
 .ومثل ذلك يف اخلطبة لألنصاة يهو يشري إىل مكانتهم عنده وعند اهلل ابحانه وتعاىل

ن خةل نصوص اخلطب أو أنواعه م ،ولو أةدنا أن منثل لتقنيات احلجاج
 ،متثل يف التشديد علث طاعة اهلل بتسمية مصدة الطةالسابقة يسنجد  جاجًا 
ويتضمن كل احلجاج النبوي دائما التذكري بهذه السلطة  ،والتحذير من خمالفة أمره

كما جند شكًة من أشكال ااتعمال احلجاج  ،اإلهلية إْن يف املقدمة أو يف أثناء احلجاج
الرائد ال يكذب  عن"  يث مت ااتعمال املثل العربي  ؛ اخلطبة األوىليف بسلطة القول

" إنها اجلنة أبدًا أو الناة يف اخلطبة األوىل  بذكر النتيجة أو الغايةكما جند احلجاج  ،أهله "
أمل يأتك  :" ثم ليقولنَّ له ةبه ليس له ترمجان وال  اجب حيجبهويف اخلطبة الثانية  ،أبدًا "

" أية ويف اخلطبة الرابعة  ،" ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة "اخلطبة الثالثة  ويف ،ةاولي "
 ترضون أن يذهب الناس بالشاء والنعم والبعري وتذهبون براول اهلل "

 :" قام ةجل يقاليف اخلطبة الثالثة  ني  بالتفسري أو الشرحوجند أيضًا  جاجًا 
قلنا ُيو ث  ،النيب صلث اهلل عليه والم يسكت عنه ؟يا ةاول اهلل أو يأتي اخلري بالشر

ثم إنه مسح عن وجهه الر ضاء  ،واكت الناس كأن علث ةؤواهم الطري ،إليه
 وإنه كلُّ  ،إن اخلري ال يأتي إال باخلري –ثةثا  –" أين السائل آنفًا أو خرٌي هو  :يقال

ث إذا امتدت ما ُينبت الربيع ما يقتل َ َبطا، أو ُيلمُّ إال آكلة اخلضراء أكلت  ت
 يث أوضح له الراول صلث اهلل  ؛" خاصرتاها ااتقبلت الشمس ثم اجرتَّت َيَثَلَطت



 احِلَجاج يف اخُلطبة النبويَّة 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                        144

 ،كما قد يكون شرًا حبسب ااتعمال اإلنسان له ،ن املال قد يكون خريًاأعليه والم 
وأخربه أن كثريًا من األموة قد يتوهم الناس أنها خري  ،لكن اخلري ال يأتي إال باخلري

وهنا أتث الراول صلث اهلل عليه والم حبجاج  ،يقة قد يكون ييها شرولكن يف احلق
اعتمد ييه علث مضاةعة وتشبيه متثيلي تصويري يستجلب الصوةة بعناصرها املتعددة 

أكثر تأثريًا  91احلجاج االاتعاةيواملتحركة أمام املتلقي وكانت هذه الصوةة البليغة أو 
الرعوية للبهائم اليت ترعث من الربيع الذي  ألنه مأخوذ من احلياة ؛يف نفوس املتلقني

 .قد يكون ييه  تفها

وال غرو يف  ،إن اخلطبة النبوية قد بلغت الغاية القصوى يف املقدةة احلجاجية
كما أن اخلطبة  ،وأخطب العرب ،ذلك يالراول صلث اهلل عليه والم أيصح العرب

علث قوة وزادها نوةًا  ،النبوية شكلت منوذجها احلجاجي اخلاص بها الذي زادها قوًة
وميكن أن جنمل هذا النموذج بناء علث ما تناوله هذا البحث من خةل  ،علث نوة

 :الشكل اآلتي
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 أمنوذج احلجاج يف اخلطبة النبوية

 التحليل احلجاجي للخطبة النبوية           للخطبة النبوية احلجاجيالتقسيم 
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 الوسائل احلجاجية                                                            
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 اخلامتة

وال شك أن  ،ال ةيب يف أن النيب صلث اهلل عليه والم مؤيد بتأييد اهلل وبو يه
بيد أن اخلطاب النبوي البد وأنه قد ااتعمل  ،...النبوة مرتبة عظيمة هلا خاصيتها

ومن هنا كانت هذه  ،أدوات اخلطاب البشري لتبليغ الراالة وللتأثري يف الناس
ةااة  ول احلجاج يف اخلطب النبوية معتمدة علث دةس هذا اخلطاب النبوي ويقًا الد

ولتحاول إدةاك  ،لتحلل احلجاج النبوي ؛ملبادئ وأااليب دةااة اللغة الطبيعية للناس
 ...شيء من ار عظمته وإعجازه

وقد تطرق البحث للحجاج يف اخلطبة النبوية إىل األيتوس اخلطابي واملاقبل 
ثم انتقل البحث إىل بيان املساة احلجاجي للخطبة  ،يتهما يف اإلقناعخطابي وأهم

 .. .ثم قام البحث بتحليل  جاجي لبعض اخلطب النبوية ،النبوية

 :أما أهم النتائج اليت توصل إليها البحث يهي كاآلتي

أن الراول صلث اهلل عليه والم كان ميلك قدةة خطابية و جاجية  :أواًل
مما  ؛لك معرية بأبعاد السياق االجتماعي والنفسي للمخاطبنيوكان مي، عظيمة جدًا

 .جعله يتمكن من إقناع الناس وتبليغ الراالة

أن اخلطبة النبوية متي ت عن اائر اخلطب يف أنها ةمست البنية العليا  :ثانيًا
للخطابة اإلاةمية عمومًا من خةل وضع املقدمة واخلامتة اللتني أدتا يف الوقت نفسه 

 جاجية متثَّلت يف التذكري باملبدأ احلجاجي اجلديد الذي خيتلف عن املبادئ  وظيفة
 .احلجاجية يف اجلاهلية
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أن اخلطبة النبوية ااتطاعت أن جتدد يف بنية اخلطبة العليا ويف نص  :ثالثًا
وهذا التجديد يف يتح احلواة الثنائي  ،اخلطابة بإدخال إمكانية احلواة مع اخلطيب

 .اخلطبة كان ذا وظيفة  جاجية أاهمت يف قوة إقناع اخلطبة النبوية اجل ئي يف أثناء

اتضح من خةل حتليل بعض اخلطب النبوية أن احلجاج يف اخلطبة  :ةابعًا
كما اتضح أنه اعتمد يف احلجاج علث  ،النبوية قد وجدت ييه أكثر أنواع احلجاج

 .وية قوة  جاجية كبريةمما يعطي احلجاج يف اخلطبة النب ؛ااتعمال السةمل احلجاجية

اتضح من خةل تتبع بعض الروابط احلجاجية يف نصوص اخلطب  :خامسًا
املدةواة أن الروابط يف احلجاج الذي يهتم بتحليل النص قد ختتلف عن الروابط يف 

وألجل ذلك يقد عددنا الَقَسم يف بعض  االته  ،احلجاج املعتمد علث حتليل اجلملة
 .وطئة جلواب الَقَسم ةابطًا  جاجيًا نصيًا يف اللغة العربيةوعند اقرتانه بالةم امل

يإن من املؤكد أن الدةااات احلجاجية يف اللغة العربية مّلا ت ل يف  ،وأخريًا
وأن هذه احملاولة البحثية لدةااة احلجاج النبوي ال ميكن أن حتيط جبميع  ،البدايات

ه أن يكون  اي ًا ألجل ذلك يإن البحث من طمو  ؛جوانب احلجاج النبوي
ومشجعًا للبا ثني يف اللسانيات ويف البةغة علث االهتمام بدةااات احلجاج يف 

 .وعلث وضع كثري من التساؤالت وكثري من القضايا أمام ناظريهم ،الرتاث العربي
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 ملحق

 نصوص اخلطب النبوية املدروسة

 

 :( أول خطبة للنيب صلث اهلل عليه والم مبكة1اخلطبة ةقم )

وأشهد أن ال إله إال اهلل  ،وأتوكل عليه ،وأؤمن به ،وأاتعينه ،احلمد هلل أمحده " 
واهلل الذي ال إله إال هو إني ةاول اهلل  ،إن الرائد ال يكذب أهله .و ده ال شريك له

 ،ولتبعثن كما تستيقظون ،واهلل لتموتن كما تنامون ،وإىل الناس عامة ،إليكم خاصة
 94وإنها اجلنة أبدًا أو الناة أبدًا " ،ولتحاَاُبّن مبا تعملون

 :( أول خطبة للنيب صلث اهلل عليه والم باملدينة4اخلطبة ةقم )

كانت أول خطبة خطبها ةاول اهلل صلث اهلل عليه والم  :عن أبي المة قال
أما بعد أيها الناس  :ثم قال ،باملدينة أنه قام ييهم يحمد اهلل وأثنث عليه مبا هو أهله

ثم  ،ثم َلَيَدعنَّ غنمه ليس هلا ةاع ،تعلمن واهلل لُيَصَعقنَّ أ دكم ،فسكميقدِّموا ألن
 ،أمل يأتك ةاولي َيَبلََّغك :ليقوَلنَّ له ةبه ليس له ترمجان وال  اجب حيجبه دونه

يينظرنَّ ميينا ومشااًل ية يرى  ؟يما َقدَّمت لنفسك ،وأيضلُت عليك ،وآتيتك مااًل
يمن ااتطاع أن يقي وجهه من الناة ولو  ،ية يرى غري جهنم ثم لينظرنَّ ُقدَّامه ،شيئًا

يإن بها ُتج ى احلسنة عشر أمثاهلا إىل  ،ومن مل جيد يبكلمة طيبة ،بشق مترة يليفعل
والسةم عليكم وعلث ةاول اهلل صلث اهلل عليه والم وةمحة اهلل  ،ابعمائة ضعف

 91.وبركاته
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  (1اخلطبة ةقم )

قام ةاول اهلل صلث اهلل عليه  :قال –اهلل عنه  ةضي –عن أبي اعيد اخلدةي 
" إمنا أخشث عليكم من بعدي ما ُيفتح عليكم من بركات  :والم علث املنرب يقال

يا  :يقام ةجل يقال ،..األةض " ثم ذكر زهرة الدنيا يبدأ بإ داهما وثّنث باألخرى
قلنا ُيو ث  ،ميسكت عنه النيب صلث اهلل عليه وال ؟ةاول اهلل أو يأتي اخلري بالشر

ثم إنه مسح عن وجهه الر ضاء  ،واكت الناس كأن علث ةؤواهم الطري ،إليه
وإنه كلُّ ما  ،إن اخلري ال يأتي إال باخلري –ثةثا  –" أين السائل آنفًا أو خرٌي هو  :يقال

أو ُيلمُّ إال آكلة اخلضراء أكلت  تث إذا امتدت  ،92ُينبت الربيع ما يقتل َ َبطا
وإن هذا املال  .وبالت ثم ةتعت 95قبلت الشمس ثم اجرتَّت َيَثَلَطتخاصرتاها اات

 ،واملساكني ونعم صا ب املسلم ملن أخذه حبقه يجعله يف ابيل اهلل واليتامث ،َخضرة  لوة
 96ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة " ،ومن مل يأخذه حبقه يهو كاآلكل الذي ال يشبع

 (2اخلطبة ةقم )

ةاول اهلل صلث اهلل عليه والم قسم الفيء الذي عن السائب بن ي يد أن 
أياءه اهلل حبنني من غنائم هوازن يأ سن يأيشث يف أهل قريش وغريهم يغضبت 

َمن  :يلما مسع بذلك النيب صلث اهلل عليه والم أتاهم يف منازهلم ثم قال ،األنصاة
 يه والم "ثم يشهد ةاول اهلل صلث اهلل عل ،كان ههنا من األنصاة يليخرج إىل ة له

" يا معشر األنصاة قد بلغين من  ديثكم يف هذه  :يحمد اهلل ع  وجل ثم قال
وقد  ،لعلهم أن يشهدوا بعد اليوم ،املغامن اليت آثرُت بها أنااًا أتألَّفهم علث اإلاةم

 .أدخل اهلل يف قلوبهم اإلاةم "
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م بأ سن أمل مُيّن اهلل عليكم باإلميان وخصَّك :" يا معشر األنصاة:ثم قال
ولو  ،.، ولوال اهلجرة لكنت امرًأ من األنصاة.وأنصاة ةاوله ،أنصاة اهلل :األمساء

أية ترضون أن يذهب الناس  ،الك الناس واديًا والكتم واديًا لسلكت واديكم
 "؟وتذهبون براول اهلل صلث اهلل عليه والم ،بالشاء والنعم والبعري

. .ةضينا : عليه والم قالوايلما مسعت األنصاة قول ةاول اهلل صلث اهلل
 ."أجيبوني ييما قلت " :يقال صلث اهلل عليه والم

 ،وجدتنا يف ظلمة يأخرجنا اهلل بك إىل النوة :يا ةاول اهلل :يقالت األنصاة
 ،ووجدتنا ُضةال يهدانا اهلل بك ،ووجدتنا علث شفا  فرة من الناة يأنقذنا اهلل بك

ياصنع يا ةاول اهلل ما شئت يف  ،ومبحمد نبيا ،اوباإلاةم دين ،قد ةضينا باهلل ةبا
 .أواع احلل

" واهلل لو أجبتموني بغري هذا القول  :يقال ةاول اهلل صلث اهلل عليه والم
وخمذواًل  ،وُمَكذَّبًا يصدقناك ،أمل تأتنا طريدًا يآويناك :لو قلتم ،لقلُت صدقتم

بل هلل  :" يقالت األنصاة لو قلتم هذا لصدقتم ،وقبلنا ما ةد الناس عليك ،ينصرناك
 ،ثم بكوا يكثر بكاؤهم ،ولراوله املن والفضل علينا وعلث غرينا ،ولراوله املن

 .97وبكث النيب صلث اهلل عليه والم معهم "
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

                                      

عربيةة تشةق أبةواب البةغةة كلةها البيةان واملعةاني        هذه الطريقة املخصوصة اليت حتكم مفهوم البةغة ال  1
والبديع، يمعظم الوجوه يف هذه األبواب الثةثة خاضعة ملبدأ العدول " وهذا جيعل البةغة العربية قريبةة  
من احلجاج كما هو يف البةغة اجلديدة وتقنياتها كما يؤكد ذلك د. عبداهلل صولة، ولكنه يستدةك علةث  

مجود تقسيماتها وطغيان اهلدف التعليمي والشواهد املتكرةة عليها منةذ اجلرجةاني   ذلك حبال البةغة يف 
 مما جيعل الدةس البةغي دةاا متكلسًا يكاد خيتفي ييه العمق احلجاجي ملفهوم البةغةة العربيةة، انظةر:   

، 4211عبداهلل صولة: يف نظرية احلجاج دةااات وتطبيقات، تةونس، داة مسةكيلياني، الطبعةة األوىل،    
 26ص

بةريوت، املركة  الثقةايف     –انظر: طه عبد الرمحن: اللسان واملية ان أو التكةوثر العقلةي، الةداة البيضةاء        4
 . 111- 122، ص ص 1992العربي، الطبعة األوىل، 

إن تردد مادة ) جج من احُلجة( عشرين مرة بصيغ خمتلفة يف القرآن الكةريم ومةا ذكةر ييهةا مةن صةوة         1
ظ منه اقرتاب مفهوم احلجاج يف القرآن من مفهوم احلجاج يف الدةااات اللسةانية  للحجاج القرآني يلح

احلديثة، و من أهم الكتب اليت تعرضت للحجاج يف القرآن الكةريم كتةاب عبةداهلل صةولة " احلجةاج يف      
، أما الطبعةة الثانيةة يقةد    4221القرآن من خةل أهم مظاهره األالوبية " وقد ظهرت طبعته األوىل عام 

، وصدةت يف بريوت عن داة الفاةابي، ومكتبة املعريةة، وكليةة اآلداب جبامعةة منوبةة     4227بعت يف ط
 بتونس، ولةات ادة  ول احلجاج وعةقته بالبةغة العربية وعةقته بالقرآن الكريم، انظر:

يةة  كل –عبداهلل صولة: احلجاج يف القرآن من خةل أهةم خصائصةه األاةلوبية، بةريوت، داة الفةاةابي       -
، ص 4227داة املعرية للنشةر، تةونس، الطبعةة الثانيةة،      –اآلداب والفنون واإلنسانيات، تونس، منوبة 

 .44، ص 16

صابر احلباشة: من إشكاليات تطبيق املنهج احلجاجي علث النصوص ) جاجية املفردة القرآنية منوذجًا(،  -
األةدن، عةامل الكتةب    –ي، إةبةد  ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته، حترير د.  ايظ إمساعيلي علو

 .421-129، ص ص 2، ج 4212احلديث، وجداةا للكتاب العاملي، 

أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظوة اإليريقي: لسان العرب، بةريوت، داة صةادة، الطبعةة      2
 .161-162، ص ص 1م، )خطب(، مج 1992هة/1212الثالثة: 
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وزآبادي: القاموس احمليط، بةريوت، مؤاسةة الراةالة، الطبعةة الثانيةة،      جمد الدين حممد بن يعقوب الفري  5
 .122م، )خطب(، ص 1927هة/1227

إبراهيم مصطفث وآخرون: املعجم الوايط، ااطنبول، داة الدعوة، طبعة مصوةة عن طبعة جممع اللغةة    6
 .421، ص 1م، )خطب(، ج1926هة / 1226العربية، الطبعة الثانية، 

 .11، ص 4225الرمحوني: اخلطابة العربية اإلاةمية )دةااة يف املنت والفن(، ياس، عبد الر يم   7

 م، 1921انظر: شوقي ضيف: الفن ومذاهبه يف النثر العربي، القةاهرة، داة املعةاةف، الطبعةة العاشةرة،       2
 .49-42ص ص 

عر، حتقيق مفيد قميحةة،  أبو هةل احلسن بن عبد اهلل بن اهل العسكري: كتاب الصناعتني الكتابة والش  9
 .152م، ص 1929هة/1229بريوت، داة الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

ميكن أن حتضر هنا شبهة ةواية احلديث الشريف بةاملعنث بشةكل عةام، واحلقيقةة أن هةذه الشةبهة قةد مت         12
م بعمليةة  تفنيدها عند أكثر من با ث وقد عرض لتلك البحوث الدكتوة عيد بلبع، وأضاف إليهةا القيةا  

مقاةنة اهلياكل األالوبية لأل اديث، وخرج إىل أنها ظاهر ج ئية وضآلتها وانعدام أثرها، ولكنه مل يشةر  
يف نقده هلذه الشبهة إىل مسألة اختةف النص وأثره يف الرواية يف املعنةث إذ الةنص النبةوي لةيس  ةديثًا      

مواعظ، ومنه ما كةان خطبةًا، وال ةيةب أن     يمنه ما كان  ديثًا قدايا، ومنه ما كان وصايا، ومنه ما كان
ها اطراد بنث هيكيلية معينة تؤيد الرواية بةاللفظ  ة العليا لتلك النصوص قد يتضح مندةااة البنية اهليكلي

واملعنث معًا إضاية إىل أن اخلطابة عادة ما يكون احلاضرين ييها أكثر والوضةع املعةد للتلقةي ييهةا مهيئةًا      
عيةد بلبةع: مقدمةة يف نظريةة البةغةة النبويةة )السةياق         يف هذه القضية انظر:للحفظ...، ولتفصل أكثر 

م، ص ص 4222هةة/   1249وتوجيه داللة النص(، القاهر، بلنسةية للنشةر والتوزيةع، الطبعةة األوىل     
75-115. 

هنالك من يقدة عدد خطب اجلمعة اليت خطبها الراول صلث اهلل عليه والم يف املدينة يف عشر اةنوات   11
 كثر من مخسمائة خطبة مجعة، مل يصلنا منها إال عدد قليل ال يكاد يتجاوز بضعة خطب... انظر:بأ

 م4211ديسمرب  2 -هة 1211حمرم  9يهد عامر األمحدي: أين ذهبت خطب الراول، جريدة الرياض،  -
 . 15868العدد– 

 .57شوقي ضيف: الفن ومذاهبه يف النثر العربي، مرجع اابق، ص    14
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بحث يف الرجوع إىل خطب الراول صلث اهلل عليه والم وتتبع موضوعاتها وأعدادها وأااليبها اعتمد ال 11
 علث ثةثة مراجع هي:

حممد خليل اخلطيب: إحتاف األنام ُخطب الراول صلث اهلل عليه والم، القاهرة، الداة املصةرية للنشةر    -
 م.1992هة /  1212الطبعة األوىل،  والتوزيع،

 خطب الراول صلث اهلل عليه والم، القاهرة، املكتبة التوييقية، بدون تأةيخ.جمدي حممد الشهاوي:  -

إبراهيم أبو شادي: صحيح خطب الراول صلث اهلل عليه واةلم، القةاهرة، داة الغةد اجلديةد، الطبعةة       -
 .م4222هة /1249األوىل، 

بابًا بةدأها خبطةب    خطبة يف اتة عشر 575وقد مجع الكتاب األول اخلطب النبوية اليت وصل عددها إىل   
الراول صلث اهلل عليه والم يف اجلهاد وانتهث باخلطب اليت خطبها صةلث اهلل عليةه واةلم يف مرضةه،     
ويغلب عليه يف ترتيب اخلطب بعد ذلك ترتيب كتب احلديث يرتاها مرتبة يف باب للصةة وآخر لل كةاة  

وبابا مساه اخلطب  ،ولصلة الر من وللعلم وللتقوى آثم جعل أبوابا لإلخةص وللقر ،وثالث لرمضان
العامة وهي اليت مل حيدها موضوع كما يقول، وخطب يف املفةردات، وخطةب يف آل البيةت والصةحابة،     
وخطب يف الساعة وهذه العشوائية يف ترتيب اخلطب، يضاف إليها عدم الدقةة يف ع وهةا يهةو يع وهةا     

ًا يذكر املصدة من غةري حتديةد للصةفحات،    أ يانًا بذكر صفحات املصدة واجل ء الذي أخذ منه، وأ يان
وأ يانًا أخرى ال جتد ع وًا للخطبة، يضة عن ذلك يإن توثيق املصادة ال يتبع التوثيق العلمي املتعاةف 
عليه وليس يف الكتاب أي يهرس للمصادة وللمراجع كما يلحظ أن عددا كبريا منها ليست خطبًا وإمنةا  

 هي أ اديث أو وصايا.

تاب الثاني جملدي حممد الشهاوي يقد كان أكثر دقة يف تتبةع خطةب الراةول صةلث اهلل عليةه      أما الك     
خطبة للراول صلث اهلل عليه والم، وهةو   452والم ويظهر أنه أشبه بتهذيب للكتاب األول؛ إذ مجع 

بةأول   أكثر  رصًا يف أن تكون خطبًا ال أ اديث وال وصايا، ولكنه مل يبنها علث ترتيب حمدد يقد بةدأها 
خطبة للراول صلث اهلل عليه والم يف مكة، ثم أول خطبة يف املدينة، ثم خطبته يف أول مجعة، ثم  اول 
بعد ذلك أن جيعل عنوانًا لكل خطبة دون اإلشاةة إىل مسةتند يف ترتيةب املوضةوعات مثةل: ذم الةدنيا،      

مًا، اللسان والفةرج...إخل. وقةد   املوت قادم، هدايا العمال غلول، حتريم زواج املتعة، اخلةية ثةثون عا
 كان أكثر دقة يف الع و وتوثيق املصادة إال أن الكتاب خة من يهرس للمصادة وللمراجع.
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ويأتي الكتاب الثالث إلبراهيم أبو شادي مرك ًا علث نا ية تتبع الصحيح من خطب الراول صةلث       
خطبةة،   412رج ييه مةن خطبةه  ةوالي    اهلل عليه والم وقد وجه نقدا شديدا حملمد خليل اخلطيب، أخ

كما أوضح ييه خلطه بني ما كان خطبة وما كان  ديثًا كما أوضح ييه قيمة كثري من اخلطب من  يةث  
-6دةجة الصحة أو غري ذلك، واقتصر ييه يقط علث اخلطب الصحيحة واحلسنة )انظر املقدمة ص ص 

ولكننةا بعةد  ةذف املكةرة و ةذف      خطبةة،   115(، وقد بلغت اخلطب اليت مجعهةا حبسةب ترتيبةه    12
يقط ومن امللحوظات األخرى علث صا ب الكتاب أنةه مل حيسةن    خطبة 441األ اديث وجدناها تبلغ 

ترتيب خطبه وكرة اخلطب بأةقام خمتلفة مع أنها خطبة وا دة من طرق متعددة، وأخطةأ يف الرتقةيم مةا    
ا أ اديث ييها )يا أيها النةاس( أو  كما أدخل يف اخلطب بعض األ اديث وبعضه11جعله  9بعد الرقم 

 94، ص 91، ص 72، ص 77، وانظر ص 56ص  44)يا معشر اليهود( وحنو ذلك، انظر اخلطبة ةقم 
إضاية إىل  152وص  156وص  155،وص 152وص  151وص  154وص  151، وص 92وص 

ذكر نةص  أنه يذكر أن الراول خطب كمةا يف صةةة االاتسةقاء وجيعلةها يف تعةداد اخلطةب دون أن ية       
، كما أنه يكرة بعض األ اديث وبعض اخلطب انظر 76، وص 72، وص 71اخلطبة، انظر كذلك ص 

 .141كما أن كثريا من اخلطب إمنا هي أج اء أو مجل من خطب انظر ص ص 141، وص 126ص 

، 4أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظوة اإليريقي: لسان العرب، مرجع اابق، ) جج(، مج  12
 .442 ص

 .412جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي: القاموس احمليط، مرجع اابق، ) جج(، ص  15

 .1461املرجع السابق، )جدل(، ص  16

 .156، ص 1إبراهيم مصطفث وآخرون: املعجم الوايط، مرجع اابق، ) جج(، ج 17

مي، ركةي، داة الغةرب اإلاةة   أبو الوليد الباجي: كتاب املنهاج يف ترتيةب احلجةاج، حتقيةق: عبداجمليةد ت     12
 .11، ص 4221الطبعة الثالثة، 

 .526عبد الرمحن بن حممد بن خلدون: مقدمة ابن خلدون، بريوت، داة اجليل، بدون تأةيخ، ص  19

أبو إاحاق إبراهيم بن علي بن يواف الفريوزآبادي الشريازي: كتاب املعونة يف اجلدل، حتقيق وتقةديم:   42
 . 62م، املقدمة ص 1922هة / 1222داة الغرب اإلاةمي، الطبعة األوىل، عبداجمليد تركي، بريوت، 
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ويبدو أن ما ذهب إليه د. عبداجمليد صحيح من  يث اختصاص اجلةدل بأصةول الفقةه، وإال يةإنهم     
أبةو   -" الفتل للخصم عن مذهب إىل مذهب بطريةق احلجةة." انظةر:      تث يف أصول الفقه يعريونه بأنه:

: كتاب اجلدل علةث طريقةة الفقهةاء،    511بن حممد بن عقيل البغدادي احلنبلي ت  الوياء علي بن عقيل
ولةطةع علث مسةائل اجلةدل وعلةث حملةة تأةخييةة       .1القاهرة، مكتية الثقاية الدينية، بدون تأةيخ، ص 

هةة: ةاةالة يف اجلةدل مبقتضةث قواعةد      741ابن البناء املراكشةي ت   موج ة عن اجلدل واملناظرة، انظر:
 .هة1211ول، حتقيق د. حمماد ةييع، بريوت، داة ابن   م، الطبعة األوىل، األص

باتريك شاةدو و دومينيك منغنو: معجم حتليةل اخلطةاب، ترمجةة عبةدالقادة املهةريي ومحةادي صةمود،         41
 .62، ص 4222تونس، املرك  الوطين للرتمجة، وداة ايناترا، 

عبدالسةم عشري: الكفايةات التواصةلية    كن االطةع علث:للنظر يف الفرق بني احلجة والربهان املنطقي مي 44
هةة/  1242، الطبعةة األوىل،  Top Editin)اللغة وتقنيات التعةبري والتواصةل(، املغةرب، منشةوةات     

 .442، وص 442م، ص  4227
يشري د. محو النقاةي إىل إمكانية تأايس نظةري للحجةاج اعتمةادًا علةث املنةاظرة وآداب البحةث عنةد          41

ليني؛ إذ يقول: " هي مةادة صةاحلة اليةوم ألن تسةتثمر يف أعمةال أصةيلة تسةاهم يف االجتهةادات         األصو
محو النقاةي: ينظر:  املعاصرة اليت تشرف علث احلواة وعلث التواصل اللغوي بصفة عامة مبنظاة منطقي "

مةان، الطبعةة   منطق الكةم من املنطق اجلدلي الفلسفي إىل املنطق احلجاجي األصةولي، الربةاط، داة األ  
 .292م، ص 4225هة /1246األوىل 

 . ميكن مقاةبة تعريفات أخرى خمتلفة للحجاج، انظر علث ابيل املثال:42

الداة البيضاء، املركة  الثقةايف العربةي،     –طه عبدالرمحن: اللسان واملي ان أو التكوثر العقلي، بريوت  -
 .191، ص 1992الطبعة األوىل، 

 .19، ص 4226يف دةس الفلسفة، الداة البيضاء، أيريقيا الشرق،  مليكة غباة وآخرون: احلجاج  -

، ص 4229أبو بكر الع واي: اللغة واحلجاج، بريوت، مؤاسة الر اب احلديثةة، الطبعةة الثانيةة،      -
 .44-41ص 

علي الشبعان: احلجاج بني املنوال واملثال )نظةرات يف أدب اجلةا ظ وتفسةريات الطةربي(، تةونس،       -
 .15م، ص 4222الطبعة األوىل، مسكيلياني للنشر، 
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حممد العبد: النص احلجاجي العربةي )دةااةة يف واةائل اإلقنةاع( ضةمن كتةاب احلجةاج مفهومةه          -
وجماالته، حترير: د.  ايظ إمساعيلي علوي، عّمان، عامل الكتب احلديث، وجداةا للكتةاب العةاملي،   

 .2، ص 2، ج4212

تاب: أهم نظريةات احلجةاج يف التقاليةد الغربيةة مةن      شكري املبخوت: نظرية احلجاج يف اللغة، ضمن ك 45
أةاطو إىل اليوم، إشراف محودي صةمود، تةونس، جامعةة اآلداب والفنةون والعلةوم اإلنسةانية، كليةة        

 .162م، ص 1992اآلداب، منوبة، 

ميكن أن جند هذه اإلشاةة إىل مرجعية احلجاج االجتماعية، وإىل أنه يشمل املةتلقني للةنص اللغةوي دون     46
اشرتاط أن يكون ذلك النص  واةيًا يف تعريف احلجاج بأنه " " مماةاة لغوية اجتماعية عقةنية تهدف إىل 

 تأييد ةأي من اآلةاء أو د ضه، ويتألف من جمموعة من املضامني اليت توجه إلقناع املتلقني "، انظر:
- Frans H. van Eemeren, Rob Grootendorst and Tjark Kruiger: Handbook of 

Argumentation Theory, Foris Publications Holland - Foris Publications 

USA, 1987, p7

إذا اعتربنا احلجاج ظاهرة خطابية أمكن االختياة بني أمرين: األول أن كل كةةم  جةاجي  تمةًا؛ ألنةه      47
تبةديل نسةق يكةره...    نتيجة ملمواة للتلفظ يف مقام، وكل ملفوظ يرمي إىل التأثري يف املراةل إليةه... و  

وتكون دةااة احلجاج دةااة نفسية لسةانية أو اجتماعيةة لسةانية. والثةاني: أن بعةض اخلطابةات يقةط        
 جاجية، وينبغي البحث عن احلجاجية يف طريقة تنظيم اخلطابات، وهذا املوقف هو موقةف النظريةات   

تبناه ديكرو وبةنةتني ويةذهب إىل   زق بنوة االجتاه األول الذي يراالكةايكية للحجاج. وينتقد د. عبدال
 تأييد بريملان يف أن للغة وظائف أخرى غري الوظيفة احلجاجية، انظر:

كريستيان بةنتان: احلجاج، ترمجةة عبةدالقادة املهةريي، تةونس، املركة  الةوطين للرتمجةة وداة اةيناترا،          -
 .12، ص 4222

-26، ص ص 4222ربيةة للكتةاب،   عبدالرزاق بنوة: جدل  ول اخلطابة واحلجاج، تونس، الةداة الع  -
22. 

 للنظر يف عةقة احلجاج باخلطابة، وتطوةات النظريات احلجاجية عند الغرب تأةخييًا ميكن االطةع علث: 42
 .46-17كريستيان بةنتان: احلجاج، ترمجة عبدالقادة املهريي، مرجع اابق، ص ص 
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أدب اجلةا ظ وتفسةريات الطةربي(، تةونس،      انظر علي الشبعان: احلجاج بني املنوال واملثال )نظرات يف 49
، وقةد ةجعةت إىل ترمجةة عبةدالقادة قنةيين      11، ص 4222مسيكلياني للتوزيع والنشر، الطبعة األوىل، 

خلطابة أةاطو يلم أجده ذكر املصطلح بلفظه اليوناني ولكنه تطرق إىل صوةة اخلطيب وأخةقه يف أكثةر  
 من موضع، انظر:

مةن   16 – 15، ص ص 4222القادة قنيين، الداة البيضاء، أيريقيا الشرق، أةاطو: اخلطابة، ترمجة عبد -
قوله: " وقد حيصل اإلقناع بالسمات والطباع... إىل قوله: ألن الطباع أو السمت إذا جاز هذا التعبري، هو 

وهذه الصفحات هي الفصةل األول مةن    29 27الذي يكاد يشكل اجل ء األجنع يف األدلة " ويف ص ص 
الثانية وعنوانها )كيف نؤثر علث يكر املخاطبني(. وميكن أن يكون ذلةك عنةد اإلشةاةة إىل أنةواع     املقالة 

التصديقات )احلجج(، وهو موجود أيضًا يف ترمجة عبدالرمحن بدوي عند قوله: " يأمةا التصةديقات الةيت    
 حنتال هلا بالكةم يإنها أنواع ثةثة يمنها ما يكون بكيفية املتكلم ومسته..."

طو: اخلطابةةة الرتمجةةة العربيةةة القدميةةة، حتقيةةق عبةةدالرمحن بةةدوي، الكويةةت، وكالةةة املطبوعةةات،  أةاةة -
 .12، ص 1979بريوت،داة القلم، 

واحلاصل أن أةاطو إمنا كان ينطلق يف اخلطابة من الكشف عةن الطةرق املمكنةة لإلقنةاع، ويتوقةف      
، وثانيةًا:  Ethosيسمث حبجةة اإليتةوس  اإلقناع عنده علث ثةثة أةكان هي أوال: أخةق القائل وهو ما 
، وثالثًا:القول من  يث يثبت أو Pathosتصدير السامع يف  الة نفسية ما وهو ما يسمث حبجة الباتوس

انظةر: عبةداهلل صةولة: يف نظريةة      أي الكةةم و/أو العقةل.   Logosيبدو أنه يثبت وهي  جة اللوقس
 .71احلجاج دةااات وتطبيقات مرجع اابق، ص 

الدهري: احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البةغة اجلديدة، الةداة البيضةاء، شةركة النشةر والتوزيةع       أمينة 12
 .44هة، ص 1214، 4211املداةس، الطبعة األوىل، 

البشري اليعكوبي: القراءة املنهجية للنص األدبي )النصان احلكائي واحلجةاجي منوذجةًا(، الةداة البيضةاء،      11
 .442 ، ص4226داة الثقاية للنشر، 

 املرجع السابق: الصفحة نفسها. 14

علي الشبعان: احلجاج بني املنوال واملثال )نظرات يف أدب اجلةا ظ وتفسةريات الطربي(،مرجةع اةابق،      11
 .16بتصرف، ص 
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 .12املرجع السابق: ص 12

 .25(، ص 1انظر امللحق: خطبة ةقم ) 15
وانظر بألفاظ  .154جع اابق، ص إبراهيم أبو شادي: صحيح خطب الراول صلث اهلل عليه والم، مر 16

أمحد بن علي بن  جر العسقةني: يتح القدير، حتقيق: حممد يؤاد عبدالباقي، الريةاض، مكتبةة    متقاةبة:
 .717، ص 2الرياض احلديثة، بدون تأةيخ، ج

يف ختريج  وللتفصيل ،7ص ، جمدي حممد الشهاوي: خطب الراول صلث اهلل عليه والم، مرجع اابق 17
ث ما خرجه به ابن كثري الذي أشاة إىل أن يف السند إةااال عةن ابةن جريةر، ثةم ذكةر ةوايةة       هذا احلدي

أخرى مرالة أيضا ثم ذكر أنها مقوية للرواية األوىل، ومما يقوي هذه الرواية أنها أتت عن طريق  فةاظ  
لنهي الصةريح  ثقات كابن كثري والبيهقي... أما مسألة التشريك يف الضمري يف لفظة )يعصهما( يقد وةد ا

عنها يف  ديث يف صحيح مسلم، ولكنها جةاءت بةاللفظ نفسةه يف  ةديث آخةر صةحيح وقةد  ةاول         
أبو الفداء احلايظ  النووي اجلمع بني النهي والوةود با تماالت السياق واختةيها بني األ اديث، انظر:

، 1، ج 1966لطبعةة األوىل  ا بن كثري: البداية والنهاية، بريوت، مكتبة املعاةف، الرياض، مكتبة النصةر، 
أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، بةريوت، داة الفكةر،   ، 411ص 

 . 162-159، ص ص 11،ج 6م، مج1972 -هة 1129الطبعة الثالثة، 
 .2املرجع السابق، ص  12
خمطوطةة يف كليةة اآلداب    اعدية لكحل: احلجاج يف خطابات النيب إبراهيم عليه السةم، ةاالة ماجستري19 

 .51- 52واللغات، جامعة مولود معمري تي ي وزو، اجل ائر، بدون تأةيخ، ص ص 

 .52سابق، ص الاملرجع  22

 .21اوةة األنعام: آية  21

، وانظر: إبراهيم أبةو  92جمدي حممد الشهاوي: خطب الراول صلث اهلل عليه والم، مرجع اابق، ص  24
أبو احلسني  ، وانظر كذلك:42 عليه والم، مرجع اابق، ص شادي: صحيح خطب الراول صلث اهلل

 .151، ص 6، ج1مسلم بن احلجاج بن مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع اابق، مج

جمدي حممد الشهاوي: خطب الراول صلث اهلل عليه والم، الصفحة نفسها، وانظر: إبراهيم أبو شادي:  21
 . 112و ص  52رجع اابق، ص صحيح خطب الراول صلث اهلل عليه والم، م
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، وانظر: إبراهيم أبو شادي: صحيح خطةب الراةول صةلث اهلل عليةه واةلم،      142املرجع السابق، ص  22
 .115مرجع اابق، ص 

 هنالك عدة تعريفات للتمااك النصي ميكن االطةع عليها يف املراجع اآلتية: 25
- Hallidy,M.A.K., and R. Hasan. 1976. Cohesion in English. Longman,p4. 

- Ronald Carter and David Nunan: Introducing Discourse Analysis, Penguin 

Books, London, 1993. P21. P24. 

يان دايك: النص والسياق )ااتقصاء البحث يف اخلطاب الداللي والتداولي(، ترمجة: عبدالقادة قنةيين،    -
 .117م، ص 4222بريوت،  –إيريقيا الشرق، الداة البيضاء 

م، 4222شحدة ياةع وآخرون: مقدمة يف اللغويات املعاصرة، داة وائل للنشر، عمةان، الطبعةة األوىل،    -
 .421ص 

الةداة   –حممد مفتاح: التشابه واالخةتةف )حنةو منهاجيةة مشوليةة(، املركة  الثقةايف العربةي، بةريوت           -
 .21 – 22م، ص ص 1996البيضاء، الطبعة األوىل، 

نصي يقصد به: ما ينتج مةن عمليةات الةربط املختلفةة، وييةه يتحقةق التمااةك         الرتابط مصطلح لساني 26
 الشكلي والتمااك الداللي متهيدًا للوصول إىل التمااك الكلي، انظر:

 –النةادي األدبةي يف الريةاض، بةريوت      –إشكاالت النص: مجعان بن عبدالكريم، املرك  الثقايف العربي  -
 .451م، ص 4229الداة البيضاء، الطبعة األوىل، 

إىل أن الرتابط حيتاج ليتحقق كةامًة إىل عوامةل خةاةج الةنص،      م4229ويشري مجعان بن عبدالكريم 
وقد مت تةيف ذلك هنا بإدخال الرتابط التداولي املتعلق بسياق النص ليكون ج ءًا مةن مفهةوم التمااةك    

 يف هذا البحث.

ترمجة د. اعيد  سن حبريي، داة القاهرة  تون أ. ين دايك: علم النص )مدخل متداخل االختصاصات(، 27
 .414م، ص 4221للكتاب، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 .12-11انظر: شوقي ضيف: الفن ومذاهبه يف النثر العربي، مرجع اابق، ص ص  22

 ذا الرمة  وهة  )ح(  جة أما )ن( يةتعين نتيجةة،  هو ةم  لعملية الرتكيب احلجاجي وتعين  ] ─هذا الرم   29
 .←ةمة االاتل ام املنطقي اليت يرم  هلا بالرم  خيتلف عن ع
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 .17، ص 4229أبو بكر الع واي: اللغة واحلجاج، بريوت، مؤاسة الر اب احلديثة،  52

 .19انظر املرجع السابق، ص  51

انظر كةوس برينكر: التحليل اللغوي للنص )مدخل إىل املفاهيم األاااةية واملنةاهج(، ترمجةة د. اةعيد      54
، وقد جعل برنيكر األااس القيمي ج ءًا من هيكلة احلجاج بشةكل  126 -121ص  سن حبريي، ص

عام، وأضايه إىل خمطط توملني يف احلجاج، ألنه يعتقد أن احلجاج برمته يرتك  عليه، وعلث ذلك ميكن أن 
نقرتح هنا أاااني قيميني أ دهما عام كاملعتقد أو املذهب أو النظريةة، واآلخةر أاةاس قيمةي خةاص      

بعةقة القضية احلجاجية باألااس القيمي العةام، ياإلاةةم أاةاس قيمةي عةام، و التةولي يةوم        يتعلق 
 .أااس قيمي يرعي أو خاص... وهلم جرا -علث ابيل املثال  –ال  ف 

انظر يف ما ثبت من بدأ الراول صلث اهلل عليه والم باحلمد والثناء يف كل خطبةه، والصةيغة الصةحيحة     51
مرجةع اةابق، ص ص   أبو شادي، صحيح خطب الراول صلث اهلل عليه والم، إبراهيم  عنه يف ذلك:

مةج   أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع اةابق، ، 119-112
 .156، ص 6، ج1

، انظر: أبو عثمان عمر بن حبر اجلا ظ: البيان والتبيني، حتقيق عبد السةم هاةون، القاهرة، مكتبة اخلاجني 52
 . 222، 1م، ج1992هة / 1212الطبعة السابعة، 

انظر: أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظوة اإليريقي: لسان العةرب، مرجةع اةابق، ص ص     55
 )برت(. 17-12

حممد العمري: يف بةغة اخلطاب اإلقنةاعي )مةدخل نظةري وتطبيقةي لدةااةة اخلطابةة العربيةة(، الةداة          56
 .122م، ص 4224ق، الطبعة الثانية، البيضاء، إيريقيا الشر

 .119انظر املرجع السابق، ص  57

 .149علي الشبعان: احلجاج بني املنوال واملثال، مرجع اابق، ص  52

وذكر أن النص الشفهي يتمي  بثراء وتنوع غري حمدود يف  ،إىل هذه اخلاصية يف النص الشفهي باختنيأشاة  59
ألنه حيتوي علث كل النشاطات البشرية اليت ال تنضةب، وألن كةل    جوةناته )أنواع النصية وبناه العليا(؛

جمال من النشاطات حيتوي وجيمع تصانيف خمتلفة من أنواع النصوص اليت تستمر يف االخةتةف وتنمةو   
 كمجال خاص يتطوة ويصبح أكثر تعقيدًا، انظر:
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- M.M. Bakhtin: The Problem of Speech Genres  

The Discourse Reader, Edited by Adam Jaworski and Nikolas Coupland, 

Routledge, London and New York, p 98. 

صحيح خطب )كتاب إبراهيم أبو شادي يف و (إحتاف األنام)خلطب الواةدة يف حممد خليل اخلطيب ابتتبع  62
 ميكن اإلشاةة إىل احلواةات اآلتية: (الراول صلث اهلل عليه والم

 األنام أواًل: يف كتاب إحتاف
يا معشر قريش ما ترون أنةي ياعةل بكةم... ج، ص     – 4، 12،ص 1أةأيتكم لو أخربتكم أن خيًة...ج -1

، 1يقال العباس: إال اإلذخر يا ةاول اهلل يإنا جنعله يف قبوةنا وبيوتنةا يقةال: إال اإلذخةر...ج    -1، 46
ا ةاول اهلل من هو؟ قيل ي -5، 12، ص 1... يناداه ةجل نعجب منهم يا ةاول اهلل... ج-2، 12ص 

يقام ةجل يقال: يا ةاول اهلل أةأيت إن قتلت يف ابيل اهلل أتكفةر   -6، 11، ص 1قال: أبو ةغال... ج
... قةال: أال  -2، 21، ص 1، قةال يةا ةاةول اهلل كيةف نصةنع...ج     -14،7، ص 1عين خطايةاي...ج 

، 75، 1يةا ةاةول اهلل... ج  قةالوا: و    -9، 29، ص 1جتيبوني؟ قتلوا وماذا جنيبك يا ةاول اهلل... ج
قالوا يا ةاول اهلل أليس  -11، 75، ص 1أيها الناس أنشدكم اهلل هل تعلمون... يقام ةجل... ج -12

، ص 1... يقال ةجل أكل عةام يةا ةاةول اهلل... ج   – 14، 24، ص 1كلنا ال جيد ما يفطر الصائم...ج
دةون أي يومكم هذا... أتةدةون  ... أت- 12، 92، ص 1أال هل بلغت؟ اللهم ياشهد...ج – 11، 26

... يقال من شاء أن يقول: كيةف  - 15، 91، ص1أي شهركم هذا... أتدةون أي بلد بلدكم هذا... ج
... يقةال بعةض اجمللةس يكيةف يةا ةاةول اهلل       -16، 121، ص 1نتقيه وهو أخفث من دبيب النمل ج

شوناه برداء... ثم قلنا له ال الةنيب  ... قال يأتينا أعرابيا ير- 17، 115، ص 1باملؤمنني واملؤمنات...ج
... يقام ةجل يقةال: يةا ةاةول اهلل: أي اإلاةةم أيضةل...      -12، 117، 1صلث اهلل عليه والم... ج

، ص 1يناديت ةاول اهلل وكنت جريئة علث كةمه، يقلت: يا ةاول اهلل مل... ج - 19، 124، ص 1ج
قال ك أتدةون  -41، 179، 1ا: وما األثلب... ج... يقام ةجل، يقال إن يةنا ابين... قالو- 42، 162

يقةال   – 44، 192، ص 1ما الرقوب... قال أتدةون ما الصعلوك... قةال: أتةدةون مةا الصةرعة... ج    
... يقةةال أعرابةةي يةةا ةاةةول اهلل مةةا بةةال  -41، 421، ص 1ةجةةل يةةا ةاةةول اهلل إنةةا لنسةةتحي...ج 

 - 45، 92، ص 4 إن أدةكةين ال مةان...ج  يقال ابن  والة يا ةاول اهلل -42، 97، ص 4اإلبل؟...ج
...ألستم تعلمون أنةي  - 46، 111، ص 4قال: أيها الناس أي أهل األةض تعلمون أكرم علث اهلل...ج

 .122، 4أوىل باملؤمنني من أنفسهم...ج
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 ثانيا: يف كتاب صحيح خطب الراول صلث اهلل عليه والم

يقالت امرأة منهن ج لة وما لنا يا ةاول اهلل  -4، 61... أال هل بلغت قالوا: بلث يا ةاول اهلل... ص  -1
... قال يقام األقرع بن -1، 22أكثر أهل الناة...، قالت يا ةاول اهلل وما نقصان العقل والدين... ص 

أتةدةون أي يةوم هةذا وأي شةهر هةذا وأي بلةد        -2 25 ابس يقال يف كل عام يا ةاول اهلل...، ص 
ذا قلنا: اهلل وةاوله أعلم يسكت  تث ظننةا أنةه ايسةميه بغةري     أتدةون أي يوم ه -5، 25هذا... ص 

يقةام اةراقة بةن     -7، 22يقال يا ةاول اهلل عندي جذعة خري من مسنة... ص  -6، 27امسه... ص 
قةال ةجةل    – 2. 29مالك بن جعشم يقال: يا ةاول اهلل خربنا خةرب قةوم كأمنةا ولةدوا اليةوم... ص      

جاء ةجةل إىل الةنيب وهةو خيطةب علةث املنةرب: أةأيةت إن         -9رم... وةاول اهلل علث املنرب ما يلبس احمل
يقةام إليةه أبةو بةردة بةن       -11، 96هل بلغت يقلنا نعم... ص  – 12، 95قاتلت يف ابيل اهلل... ص 

يقام ةجل يقال: يا ةاول اهلل أي اإلاةم أيضل... يقال الرجل أو غةريه أي   - 14، 112نياة... ص 
 12. 112يقال له ةجل: يا ةاول اهلل أو يأتي اخلري بالشر؟... ص  - 11 ،111اهلجرة أيضل؟... ص 

 يقةال ةجةل:    -15، 115.. يقام ةجل من األنصاة يقال: يا ةاةول اهلل أال ختربنةا مةا همةا؟....ص     -
... يقةالوا: يةا ةاةول اهلل هةؤالء بنةو ثعلبةة بةن        -16، 116يا ةاول اهلل إن هذه ملوعظة مودع...ص 

أتث ةجل النيب ةجل وهو خيطب يقال: يةا ةاةول اهلل ةأيةت الباة ةة ييمةا       - 17 ،112يربوع... ص 
... يقلةت وإن زنةث   -19، 119... يقةال العبةاس إال اإلذخةر... ص    -12، 112يرى النةائم... ص  

يقام ةجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه يقال يةا ةاةول اهلل    - 42، 112وارق يا ةاول اهلل... ص 
... يقال ها هنا أ د من بةين  -44 111قالوا   ذاك يا ةاول اهلل... ص  - 41، 112اكتب لي... ص 

مةا تعةدون    - 42، 111... وكيف نتقيه وهو أخفث من دبيب النمةل... ص  - 41، 114يةن... ص 
ثةم.. قةال يةا ابةن  والةة إذا ةأيةت        – 45، 112الرقوب ييكم... قةال يمةا تعةدون الصةرعة... ص     

.. أن أبا طلحة أتث النيب - 47، 121يقال الرجل: إمنا قاهلا متعوذا... ص  - 46، 119اخلةية... ص 
 - 49، 154...أةأيتكم لو أخربتكم أن خية بةالوادي... ص  - 42، 126وهو علث املنرب يقال... ص 

 .164يقام ةجل من األنصاة أاود كأني أنظر إليه يقال يا ةاول اهلل اقبل عين عملك... ص 

اةودو: احلجاج بني النظرية واألالوب عن كتةاب حنةو املعنةث واملبنةث، ترمجةة د. أمحةد       انظر: باتريك ش 61
 .17م، ص 4229الودةني، بريوت، داة الكتاب اجلديد املتحدة، الطبعة األوىل، 
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انظر: حممد طروس: النظرية احلجاجية من خةل الدةااات البةغية واملنطقية واللسانية، الداة البيضةاء،   64
 .142م، ص 4225هة/ 1246ة، الطبعة األوىل، داة الثقاي

، وانظر أيضًا مناذج مةن خطبةة   12انظر: شوقي ضيف: الفن ومذاهبه يف النثر العربي، مرجع اابق، ص  61
قس بن ااعدة األيادي اليت يغلب علبها السجع ومنها خطبته اليت ةواها الراول صلث اهلل عليه واةلم  

 .129- 122، ص ص 1لبيان والتبيني، جأبو عثمان عمر بن حبر اجلا ظ، ا يف:

وةدت هذه العباةة يف ةوايات كثرية بألفاظ خمتلفة منها ))إنه من أخوان الكهان من أجل اةجعه الةذي    62
أبةو احلسةني مسةلم بةن احلجةاج بةن        اجع((، ومنها اجع كسجع األعراب، وكسجع اجلاهلية، انظر:

أبةو عبةداهلل   ، 179، وص 177، ص 11، ج6اابق، مةج   مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع
حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة البخةاةي: صةحيح البخةاةي، بةريوت، داة الفكةر،      

 .42، 47، ص ص 7، ج1مصوةة عن داة الطباعة العامرة بااتنبول، بدون تأةيخ، مج
 .427، ص 1انظر: أبو عثمان عمر بن حبر اجلا ظ، البيان والتبيني، ج 65

 .492 – 429، ص ص 1املرجع السابق، ج 66
قام د. حممد طروس بتقديم عرض موج  لستة عشر منوذجًا  جاجيًا تتوزع ما بني مناذج بةغية ومنطقيةة   67

 . 166-12املرجع السابق: ص ص : ولسانية، وتبلغ النماذج اللسانية منها أ د عشر منوذجًا... انظر

جاجية من أهم أةكان نظرية أو منوذج ديكرو وأنسةكومرب، والةرابط   تعد الروابط احلجاجية والسةمل احل  62
احلجاجي اليقتصر علث  روف العطف بل قد يشمل الظروف وأدوات االاتثناء وأدوات القصر وكةل  
ما يربط بني و دتني داللتني أو أكثر يف إطاة اارتاجتية  جاجية وا دة أو بعباةة أخرى هي اليت جتعةل  

املقاصد احلجاجية... وهنالك عدة أمنةاط مةن الةروابط وهةي: الةروابط املدةجةة        داللة اجلمل يف خدمة
للحجج ) تث، بل، لكن، مع ذلك، ألن...(، والروابط املدةجة للنتائج، مثةل: )إذن، هلةذا، وبالتةالي(،    
والروابط اليت تدةج  ججًا قوية، مثل ) تث، بل، لكن، الايما(، والروابط اليت تدةج  ججًا ضعيفة، 

ابط التعاةض احلجاجي )بل، لكن، مع ذلك...(، وةوابط التساوق احلجاجي ) تث، ال ايما...(، وةو
وجيب التفريق بني الروابط احلجاجية والعوامل احلجاجية من ظروف وأدوات ااتثناء أو  تث أداة ةبط 

اجية هةي  بكون العامل احلجاجي هو ما كان داخل القول نفسه أو احلجة نفسها، ووظيفة العوامل احلج
أما السةمل احلجاجية ينشأت عن أن القيمة احلجاجية . القيام حبصر وتقييد اإلمكانات احلجاجية لقول ما
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للمقول ال تنتج يقط من املعلومات اليت حيملها، وإمنا ميكن للجملة أن تستخدم ُصريات أو عبةاةات أو  

جي ةكةن أاااةي عنةد ديكةرو     صيغًا أالوبية إلاةناد الوجهةة احلجاجيةة للمقةول... والسةلم احلجةا      
وأنسكومرب ألنه يطبق التدةج يف اجلمل مما يسمح بالتلطيف أو بتعميق تصوةنا لةبعض الةروابط؛ وبنةاء    
علث ذلك يإن نظام احلجج القائم علث معياة التفاوت يف دةجات القوة والضعف جيعل الفئة احلجاجية 

ة السةةمل احلجاجيةة ُتبنةث علةث تةدةج      منتظمة يف الم  جاجي، وبعباةة أوضح ميكن القول إن نظرية 
ومل تسلم هذه النظرية من النقد العنيف، وقد أوضح د. عبدالرزاق . األقوال واحلجج يف عةقتها بالنتائج

بنوة جوانب مهمة من ضعف هذه النظرية وإن أقر هلا بالتمي  يف جانب السةةمل احلجاجيةة... وللم يةد    
 جية، والسةمل احلجاجية انظر: ول هذه النظرية، و ول الروابط احلجا

 .16-14أبو بكر الع واي: اللغة واحلجاج، مرجع، اابق، ص ص  -

 حممد طروس: النظرية احلجاجية مةن خةةل الدةااةات البةغيةة واملنطقيةة واللسةانية، مرجةع اةابق،          -
 126 -92ص ص 

 .176، وص 172-161شكري املبخوت: نظرية احلجاج يف اللغة، مرجع اابق، ص ص  -

تةونس، مكتبةة عةةء الةدين للنشةر       –لدين الناجح: العوامل احلجاجية يف اللغة العربية، صةفاقس  ع  ا -
 .149-141وص ص  15-15، ص ص 4211والتوزيع، الطبعة األوىل، 

، وانظةر النقةد املوجةه للنظريةة     91عبدالرزاق بنوة: جدل  ول اخلطابة واحلجاج، مرجةع اةابق، ص    -
 . 96-21بشكل كامل ص ص 

وآن ةيبول: القاموس املواوعي للتداولية، ترمجة جمموعة من البا ثني بإشراف عة  الةدين    جاك موشلر -
-491، وص ص 429- 125، ص ص 4212جمدوب، تونس، املرك  الوطين للرتمجة، وداة اةيناترا،  

126. 

إةبةد، عةامل الكتةب احلةديث      –قدوة عمران: البعد التداولي واحلجاجي يف اخلطةاب القرآنةي، األةدن    -
 .12-15، ص ص 4214اةا للكتاب العاملي، الطبعة األوىل، وجد

 .59، ص 4212انظر: أبو بكر الع اوي: اخلطاب واحلجاج، بريوت، مؤاسة الر اب، الطبعة الثانية،  69

 .22انظر: تون. أ. يان دايك: علم النص )مدخل متداخل االختصاصات(، مرجع اابق، ص  72
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، 71، هامش ةقم 75، وص 61اابق، ص  ابة واحلجاج، مرجعانظر: عبدالرزاق بنوة: جدل  ول اخلط 71
 .49، وص 17أبو بكر الع واي: اخلطاب واحلجاج، مرجع اابق، ص 

 .49انظر: أبو بكر الع واي: اخلطاب واحلجاج، مرجع اابق، ص  74

 انظر اخلطبة األوىل يف امللحق.  71

ية اليت هلةا دوة  جةاجي يتمثةل يف    اإلثبات) Modaliteيصنف عبداهلل صولة القسم ضمن التوجيهات ) 72
ذات القائلةة يف  توجيه املقول والقول معًا، ويقصد باملقول موضوع الكةةم، وبةالقول مةدى  ضةوة الة     

كةمها... ويرى أن القسم  ينما يثبت القضية ويوجبها يقةيم يف الوقةت نفسةه احلجةة علةث املخاطةب       

 .142، وص 116ص ، ن خةل أهم خصائصه األالوبيةعبداهلل صولة: احلجاج يف القرآن م ويل مه بها. انظر:
 .27-24انظر: أبو بكر الع واي: اخلطاب واحلجاج، مرجع اابق، ص ص  75

عبد اإلله اليم: بنيات املشابهة يف اللغة العربية )مقاةبةة معرييةة(، الةداة البيضةاء، داة توبقةال، الطبعةة        76
 .121، ص4221األوىل، 

ذا وظيفة  جاجية مصطلح التشبيه اخلطابي أو التشبيه التفسريي وهو كما  يطلق علث التشبيه الذي يكون 77
يقول يرانسوا موةو: " يعتمد علث مشابهة موضةوعية وواقعيةة وعقليةة قابلةة لوضةعها موضةوع ةقابةة        
 واانا ويكرنا، يف  ني أن التشبيه الشعري العةاطفي... يعتمةد علةث مشةابهة ذات قيمةة تةو ي بهةا        

"، بيد أنه ميكن القول إن التشبيه اخلطابي ال خيلو مةن ديةق عةاطفي؛ إذ عةادة مةا يةتم        إ سااتنا وذاتيتنا
إدةاك العةقة بني املشبه واملشبه به بالتعرف ثم األلفة أو عدمها ثم الدهشة والعجب كةل ذلةك خيةتلط    

حممد الةولي   يرانسوا موةو: البةغة )املدخل لدةااة الصوة البيانية(، ترمجة بالفكر وعمل العقل. انظر:
 .55، ص 4221وعائشة جرير، الداة البيضاء، إيريقيا الشرق، 

حيسن هنا أن نشري إىل أن تصنيف القسم كرابط نصي و جاجي يف الوقت نفسه وذلك أن القسةم يتمية     72
يف اللغة العربية برابطيته يف ضوء النص ألن واو القسم ييها شيء من واو العطف، إضاية إىل أن تركيب 

يف اللغة العربية من أداة القسم اجلاة واجملاوة أو  تث مع اجلملة الفعلية وما يتعلق به من جةواب  القسم 
للقسم أو الم موطئة للقسم تؤدي عملية ةبط نصية أي ةبط ملا يوق اجلملةة، ومةن املعلةوم أن تركيةب     

 جةاجي يف   القسم اليوجد يف الغالب إال يف مقام  جاجي، لكل ذلك نرى أن القسةم يةؤدي إىل ةبةط   
 اآلتي:  جاجي يأتي بناء علث تقسم الروابط علث النحوإطاة النص، وهذا التصنيف للقسم كرابط نصي 



 احِلَجاج يف اخُلطبة النبويَّة 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                        122

 

 . الروابط اجلملة، وهي ةوابط تعمل داخل اجلملة -

الروابط النصية وهي ةوابط تعمل داخل النص للربط بني اجلمةل وللةربط بةني الفقةرات، وقةد يكةون        -
 داخل اجلملة ويعمل خاةج اجلملة للربط بني اجلمل، وقد يكون خمتصةًا  بعض هذه الروابط مما يعمل يف

 .بالربط بني اجلمل والفقرات يقط

الروابط املنطقية وهي تلك الروابط اليت حيصرها املنطقيون للربط بةني القضةايا املنطقيةة ويقسةمونها إىل      -
، واةوى ذلةك مةن الةروابط     ← طوةابةط الشةر   ۷، وةابط الفصةل ۸، وةابط الوصل ةابط السلب 

املنطقية، ولكن الروابط املنطقية هلا وضع خاص ختتلف ييه عن الروابط يف اللغة الطبيعية، إذ قةد يكةون   
هنالك عدة ةوابط يف اللغة الطبيعية يعرب عنها برابط الفصةل يف إطةاة حتليةل القضةايا املنطقيةة كمةا أن       

طقية  تث وإن كانت ةبطت بني مجلتني يعلث ابيل املثةال  بعض الروابط ال ميكن أن تعد من الروابط املن
( ذهب خالةد إىل البقالةة أو بقةي    4( ذهب خالد إىل البقالة ألن عليًا بقي يف املن ل، ومجلة )1يإن مجلة )

( التتحقةق ييهةا قيمتةا    1علي يف املن ل ال ميكن عد الربط ب )آلن( وب )أو( هنا ةبطًا منطقيةًا؛ إذ يف ) 
( تعد  قيقة ييما قبل الرابط 1عن ميني ويساة الرابط حتققا منطقيًا؛ يلو كانت اجلملة )الصدق والكذب 

و قيقة ييما بعد الرابط لكنها الحتتاج لتكون  قيقة لذهاب خالد بسةبب بقةاء علةي يف البيةت، أمةا يف      
 ( يإن القضية غري كايية للتأايس احليقة علث هذا الرتكيب.4املثال )

، وهي اليت متحوة  وهلا دةس احلجاج 55 اجلمل وقد أشرنا إليها يف اهلامش ةقم الروابط احلجاجية بني -
اللساني وخصوصا يف اللغة الفرنسية يف منوذج ديكرو وأنسكومرب.، وحيسن التأكيد علث أنهةا ةوابةط يف   

طقية بل يشةاة  اللغة الطبيعية وليست يف اللغة املنطقية، وال حتلل بالطريقة ذاتها اليت حتلل بها الروابط املن
 .إىل دوةها يف ضوء اهليكلة احلجاجية وتقاس بناء علث ذلك قوتها ودوةها يف قيمة احلجاج

الروابط احلجاجية النصية، وتشمل هذه الروابط الروابط احلجاجية بني اجلمل والروابط احلجاجيةة بةني    -
الروابط مل تدةس  عدة مجل أو بني الفقرات إذا كانت يف نص  جاجي وحتمل توجهات  جاجية، وهذه

 دةاًا كاييا  تث اآلن، ولةات ادة  ول الروابط ميكن االطةع علث املراجع اآلتية:

نةادي   –مجعان عبدالكريم: إشكاالت النص )دةااةة لسةانية نصةية(، بةريوت، املركة  الثقةايف العربةي         -
 .122- 459م، ص ص 4229هة /1229الرياض األدبي، الطبعة األوىل 

م، 1922طبعة الثانية، نطق الرياضي، بريوت، املؤاسة اجلامعية للدةااات والنشر، العادل ياخوةي: امل -
 .45- 15ص ص 
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جاك موشلر وآن ةيبول: القاموس املواوعي للتداولية، ترمجة جمموعة من البا ثني بإشراف عة  الةدين    -
 .429- 125، ص ص 4212جمدوب، تونس، املرك  الوطين للرتمجة، وداة ايناترا، 

- Ernest Lepore with Sam Cumming: Meaning and Argument (An 

Introduction Logic Through Language, Wiley-Black Well, Second Edition, 

2009, p32. 

  . 154إبراهيم أبو شادي: صحيح خطب الراول صلث اهلل عليه والم، مرجع اابق، ص  79

 .151املرجع السابق: ص  22

 حق.انظر نص اخلطبة يف املل 21

 انظر نص اخلطبة يف امللحق. 24

انظر: عاصم شحادة علي: علم اللغة النصي ودوةه يف شرح احلديث ويهمه: أ اديث اجلهاد والسةري يف   21
 صحيح البخاةي منوذجا، اجمللةة العربيةة للدةااةات اللغويةة، معهةد اخلرطةوم الةدولي للغةة العربيةة،          

 .45م، ص 4211هة /ديسمرب 1211، حمرم 49/12ع 

نلحظ أن الراول ااتعمل هذه اإلارتاتيجية يف غري هذا اخلطبة، ويةد ااةتعملها مةرات عديةدة، وهةذه       22
اإلارتاتيجية جتعل السامع مرتبطًا اةتباطًا قويًا باملتكلم كما جتعله يتشوق ملا بعةد يةرتة الصةمت مركة ًا     

ر  ني توالت يرتات السكوت قواه الفكرية لفهمه وااتيعابه... انظر علث ابيل املثال يف خطبة يوم النح
وطالت قليًة عن املعتاد يف املدة ال منية للوقف بني اجلمل يقول الصةحابي أبةو بكةرة ةضةي اهلل عنةه: "      

إبراهيم أبةو شةادي: صةحيح     يسكت  تث ظننا أنه ايسميه بغري امسه..." ويكرةها أكثر من مرة. انظر:
 .27خطب الراول صلث اهلل عليه والم، مرجع اابق، ص 

الداة البيضاء، املرك  الثقايف العربةي،   –انظر: طه عبدالرمحن: اللسان واملي ان أو التكوثر العقلي، بريوت  25
 .114-111، وص ص 414، ص1992الطبعة األوىل، 

 انظر نص اخلطبة يف امللحق. 26

 .442انظر: طه عبدالرمحن: اللسان واملي ان أو التكوثر العقلي، مرجع اابق، ص  27

 Jan Renkema: Introduction Discourse Studies, 2004, John Benjaminsانظةر:   22

B.v., Amsterdam,p 212  
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 Frans H. van Eemeren, Rob Grootendorst and Tjark Kruiger: Handbook انظر: 29

Of Argumentation Theory.p187. 
92 Jan Renkema: Introduction Discourse Studies, 2004,p 212 

شأ  جاجية التمثيل االاتعاةي وقوته من التفاعل احلادث بني طريف التمثيل و دوث التقاةب بينهما، تن 91
بل يصل األمر إىل  دوث التداخل بينهما الذي يؤدي إىل إكساب طريف املوضوع قيمة إجيابية أو اةلبية  

بل هو تشابه عةقةة...   حبسب نوع التمثيل، وما ميي  التمثيل االاتعاةي  جاجيًا أنه ليس عةقة مشابهة
 61-57ص ص  عبداهلل صولة: يف نظرية احلجاج دةااات وتطبيقات، مرجع اابق، انظر:

أمحد بن علةي   . وانظر:5جمدي حممد الشهاوي: خطب الراول صلث اهلل عليه والم، مرجع اابق، ص  94
لرياض احلديثة، بةدون  بن  جر العسقةني: يتح القدير، حتقيق: حممد يؤاد عبدالباقي، الرياض، مكتبة ا

 .717، ص 2تأةيخ، ج

عبةدالرمحن السةهيلي:    . وانظةر: 6جمدي حممد الشهاوي: خطةب الراةول صةلث اهلل عليةه واةلم، ص       91
الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشةام، حتقيةق: عبةدالرمحن الوكيةل، القةاهرة، داة الكتةب       

 .419، ص 2م، ج1969هة/1129احلديثة، 

ببطن البعري من كأل يستوبله أو من كأل يكثر منه يتنتفخ منه، ية خيةرج منهةا شةيء، انظةر:      وجعاحلبط:  92
 ) بط(. 252الفريوزآبادي: القاموس احمليط، مرجع اابق، ص 

 )ثلط(. 251هو السلح الرقيق، انظر: الفريوزآبادي: القاموس احمليط، مرجع اابق، ص الثلط:  95

جمدي حممةد  ، 112هلل عليه والم، مرجع اابق، ص راول صلث اإبراهيم أبو شادي: صحيح خطب ال  96
حممةد خليةل اخلطيب:إحتةاف    ، 19اهلل عليه والم، مرجع اةابق، ص  الشهاوي: خطب الراول صلث 

أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل بن إبةراهيم بةن املغةرية بةن      . وانظر:129، ص 1األنام، مرجع اابق، ج
 .171، ص 7، ج1ع اابق، مج بردزبة البخاةي: صحيح البخاةي، مرج

حممةد   .115-112جمدي حممد الشهاوي: خطب الراول صلث اهلل عليه والم، مرجةع اةابق ص ص    97
إبراهيم أبو شادي: صحيح خطب  .52 -29، ص ص 1خليل اخلطيب: إحتاف األنام، مرجع اابق، ج

ن إمساعيةل بةن   أبةو عبةداهلل حممةد بة     ، وانظةر: 156الراول صلث اهلل عليه والم، مرجع اابق، ص 
 .127-122، ص ص 5، ج 4املغرية بن بردزبة البخاةي: صحيح البخاةي، مرجع اابق، مج إبراهيم بن 
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 املصادر واملراجع

 أواًل: الكتب العربية والكتب املرتمجة

 القرآن الكريم -
 .م4222أةاطو: اخلطابة، ترمجة عبد القادة قنيين، الداة البيضاء، أيريقيا الشرق،  -

ةاطو: اخلطابة الرتمجة العربية القدمية، حتقيق عبدالرمحن بدوي، الكويت، وكالةة املطبوعةات،   أ -
 .م1979داة القلم،  بريوت،

الباجي، أبو الوليد: كتةاب املنهةاج يف ترتيةب احلجةاج، حتقيةق: عبداجمليةد تركةي، داة الغةرب          -
 م.4221اإلاةمي، الطبعة الثالثة، 

إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بةن بردزبةة: صةحيح البخةاةي،     البخاةي، أبو عبداهلل حممد بن  -
 .بريوت، داة الفكر، مصوةة عن داة الطباعة العامرة بااتنبول، بدون تأةيخ

برينكر، كةوس: التحليل اللغوي للنص )مةدخل إىل املفةاهيم األاااةية واملنةاهج(، ترمجةة د.       -
 .م4225وىل، اعيد  سن حبريي، القاهرة، مؤاسة املختاة، الطبعة األ

بةنتان، كريستيان: احلجاج، ترمجةة عبةدالقادة املهةريي، تةونس، املركة  الةوطين للرتمجةة وداة         -
 .م4222ايناترا، 

بلبع، عيد: مقدمة يف نظرية البةغة النبوية )السياق وتوجيه داللة النص(، القاهر، بلنسية للنشةر   -
 م.4222هة/  1249والتوزيع، الطبعة األوىل 

 .م4222رزاق: جدل  ول اخلطابة واحلجاج، تونس، الداة العربية للكتاب، بنوة، عبدال -

اجلا ظ، أبو عثمان عمر بن حبر: البيان والتبيني، حتقيق عبةد السةةم هةاةون، القةاهرة، مكتبةة       -
 م.1992هة / 1212اخلاجني، الطبعة السابعة، 

جية املفردة القرآنية احلباشة، صابر: من إشكاليات تطبيق املنهج احلجاجي علث النصوص ) جا -
 –منوذجًا(، ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالتةه، حتريةر د.  ةايظ إمسةاعيلي علةوي، إةبةد       

 .م4212األةدن، عامل الكتب احلديث، وجداةا للكتاب العاملي، 
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اخلطيب، حممد خليل: إحتاف األنةام ُخطةب الراةول صةلث اهلل عليةه واةلم، القةاهرة، الةداة          -
 م.1992هة /  1212يع، الطبعة األوىل، املصرية للنشر والتوز

 ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد: مقدمة ابن خلدون، بريوت، داة اجليل، بدون تأةيخ. -

الدهري، أمينة: احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البةغة اجلديدة، الةداة البيضةاء، شةركة النشةر      -
 هة.1214، م4211والتوزيع املداةس، الطبعة األوىل، 

 .4225عبدالر يم: اخلطابة العربية اإلاةمية )دةااة يف املنت والفن(، ياس،  الرمحوني، -

اليم، عبد اإلله: بنيات املشابهة يف اللغة العربية )مقاةبة معريية(، الةداة البيضةاء، داة توبقةال،     -
 .م4221الطبعة األوىل، 

يةق: عبةدالرمحن   السهيلي، عبدالرمحن: الروض األنف يف شرح السرية النبوية البةن هشةام، حتق   -
 .م1969هة/1129الوكيل، القاهرة، داة الكتب احلديثة، 

أبو شادي، إبراهيم: صحيح خطب الراول صلث اهلل عليه والم، القةاهرة، داة الغةد اجلديةد،     -
 م.4222هة /1249الطبعة األوىل، 

أمحةد  شاةودو، باتريك: احلجاج بني النظرية واألالوب عن كتاب حنو املعنث واملبنث، ترمجةة د.   -
 م.4229الودةني، بريوت، داة الكتاب اجلديد املتحدة، الطبعة األوىل، 

شاةدو، باتريك و دومينيك منغنو: معجم حتليل اخلطةاب، ترمجةة عبةدالقادة املهةريي ومحةادي       -
 .م4222صمود، تونس، املرك  الوطين للرتمجة، وداة ايناترا، 

 أدب اجلةا ظ وتفسةريات الطةربي(،    الشبعان، علي: احلجاج بةني املنةوال واملثةال )نظةرات يف     -
 .م4222تونس، مسيكلياني للتوزيع والنشر، الطبعة األوىل، 

الشهاوي، جمدي حممد: خطب الراول صلث اهلل عليه والم، القاهرة، املكتبة التوييقيةة، بةدون    -
 تأةيخ.

حتقيق الشريازي، أبو إاحاق إبراهيم بن علي بن يواف الفريوزآبادي: كتاب املعونة يف اجلدل،  -
 م.1922هة / 1222وتقديم: عبداجمليد تركي، بريوت، داة الغرب اإلاةمي، الطبعة األوىل، 
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 –صولة، عبداهلل: احلجاج يف القرآن من خةل أهم خصائصه األالوبية، بريوت، داة الفةاةابي   -
يةة،  داة املعرية للنشر، تةونس، الطبعةة الثان   –كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات، تونس، منوبة 

 .م4227

 صولة، عبداهلل: يف نظرية احلجاج دةااات وتطبيقات، تونس، داة مسةكيلياني، الطبعةة األوىل،   -
 م.4211

 م.1921ضيف، شوقي: الفن ومذاهبه يف النثر العربي، القاهرة، داة املعاةف، الطبعة العاشرة،  -

لسةانية، الةداة   طروس، حممد: النظرية احلجاجية من خةةل الدةااةات البةغيةة واملنطقيةة وال     -
 م.4225هة/ 1246البيضاء، داة الثقاية، الطبعة األوىل، 

العبد، حممد: النص احلجاجي العربي )دةااة يف واائل اإلقناع( ضمن كتاب احلجاج مفهومةه   -
وجماالته، حترير: د.  ايظ إمساعيلي علوي، عّمةان، عةامل الكتةب احلةديث، وجةداةا للكتةاب       

 .م4212العاملي، 

الةداة البيضةاء، املركة  الثقةايف      –: اللسان واملي ان أو التكوثر العقلةي، بةريوت   عبدالرمحن، طه -
 .1992العربي، الطبعة األوىل، 

 –مجعان: إشكاالت النص )دةااة لسانية نصية(، بةريوت، املركة  الثقةايف العربةي      عبدالكريم، -
 .م4229هة /1229نادي الرياض األدبي، الطبعة األوىل 

 .م4212طاب واحلجاج، بريوت، مؤاسة الر اب، الطبعة الثانية، الع اوي، أبو بكر: اخل -

 .م4229الع واي، أبو بكر: اللغة واحلجاج، بريوت، مؤاسة الر اب احلديثة، الطبعة الثانية،  -

العسقةني، أمحد بن علي بن  جر: يتح القدير، حتقيق: حممد يؤاد عبدالباقي، الرياض، مكتبةة   -
 تأةيخ. الرياض احلديثة، بدون

العسكري، أبو هةل احلسن بن عبد اهلل بن اهل: كتةاب الصةناعتني الكتابةة والشةعر، حتقيةق       -
 م.1929هة/1229مفيد قميحة، بريوت، داة الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

عشري، عبدالسةم: الكفايات التواصلية )اللغة وتقنيات التعبري والتواصل(، املغرب، منشةوةات   -
Top Editinم4227هة/ 1242وىل، ، الطبعة األ. 
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: كتاب اجلةدل علةث   (511ت )ابن عقيل، أبو الوياء علي بن عقيل بن حممد البغدادي احلنبلي  -

 طريقة الفقهاء، القاهرة، مكتية الثقاية الدينية، بدون تأةيخ.

إةبةد، عةامل الكتةب     –عمران، قدوة: البعد التداولي واحلجاجي يف اخلطةاب القرآنةي، األةدن    -
 م.4214ا للكتاب العاملي، الطبعة األوىل، احلديث وجداة

العمري، حممد: يف بةغة اخلطاب اإلقناعي )مدخل نظري وتطبيقي لدةااةة اخلطابةة العربيةة(،     -
 م.4224الداة البيضاء، إيريقيا الشرق، الطبعة الثانية، 

 .م4226غباة، مليكة وآخرون: احلجاج يف دةس الفلسفة، الداة البيضاء، أيريقيا الشرق،  -

عادل ياخوةي: املنطق الرياضي، بريوت، املؤاسة اجلامعية للدةااات والنشر، الطبعةة الثانيةة،    -
 م.1922

 م.4222، وآخرون: مقدمة يف اللغويات املعاصرة، داة وائل للنشر، عمان، الطبعة األوىلياةع، شحدة  -

ريي، يان دايك، تون أ.: علم النص )مدخل متداخل االختصاصات(، ترمجة د. اعيد  سن حبة  -
 م.4221داة القاهرة للكتاب، القاهرة، الطبعة األوىل، 

يان دايك، تون أ: النص والسياق )ااتقصاء البحث يف اخلطةاب الةداللي والتةداولي(، ترمجةة:      -
 م.4222بريوت،  –عبدالقادة قنيين، إيريقيا الشرق، الداة البيضاء 

بريوت، مؤاسة الراةالة، الطبعةة   الفريوزآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب: القاموس احمليط،  -
 م1927هة/1227الثانية، 

ابن كثري، أبو الفداء احلايظ: البداية والنهاية، بريوت، مكتبة املعاةف، الريةاض، مكتبةة النصةر،     -
 .م1966الطبعة األوىل 

املبخوت، شكري: نظرية احلجاج يف اللغة، ضةمن كتةاب: أهةم نظريةات احلجةاج يف التقاليةد        -
إىل اليوم، إشراف محودي صمود، تونس، جامعةة اآلداب والفنةون والعلةوم     الغربية من أةاطو

 م.1992اإلنسانية، كلية اآلداب، منوبة، 

املراكشي، ابن البناء: ةاالة يف اجلدل مبقتضث قواعد األصول، حتقيق د. حمماد ةييةع، بةريوت،    -
 .هة1211داة ابن   م، الطبعة األوىل، 
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بن: صحيح مسةلم بشةرح النةووي، بةريوت، داة الفكةر،       مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج -
 م.1972 -هة 1129الطبعة الثالثة، 

مصطفث، إبراهيم وآخرون: املعجم الوايط، ااطنبول، داة الدعوة، طبعة مصةوةة عةن طبعةة     -
 م.1926هة / 1226جممع اللغة العربية، الطبعة الثانية، 

الداة  –ية(، املرك  الثقايف العربي، بريوت مفتاح، حممد: التشابه واالختةف )حنو منهاجية مشول -
 م.1996البيضاء، الطبعة األوىل، 

ابن منظوة، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اإليريقي: لسان العرب، بريوت، داة صادة،  -
 م.1992هة/1212الطبعة الثالثة: 

ا ثني بإشةراف  موشلر، جاك وآن ةيبول: القاموس املواوعي للتداولية، ترمجة جمموعة مةن البة   -
 .م4212ع  الدين جمدوب، تونس، املرك  الوطين للرتمجة، وداة ايناترا، 
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 م.4225هة /1246داة األمان، الطبعة األوىل 

ي واحلجاجي منوذجةًا(، الةداة   اليعكوبي، البشري: القراءة املنهجية للنص األدبي )النصان احلكائ -
 .م4226البيضاء، داة الثقاية للنشر، 

 ثانيًا: الكتب العربية املخطوطة
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 كلية اآلداب واللغات، جامعة مولود معمري تي ي وزو، اجل ائر، بدون تأةيخ.
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Part III –Social Factors  
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30. My society encourages reading 
English books 1 2 3 4 5 

31. I see my classmates reading English 
books and am encouraged to do so 1 2 3 4 5 

32. Financial difficulties cause me to 
neglect my study 1 2 3 4 5 

33. Frequent visitors (friends/relatives) 
interrupt my study  1 2 3 4 5 
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20. When reading, I can distinguish 
readily between important and 
unimportant points 

1 2 3 4 5 

21. I try to organize information in a 
systematic way 1 2 3 4 5 

G
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22. If I have trouble understanding 
material in the course, I  ask my 
teacher 

1 2 3 4 5 

23. If I have trouble understanding 
material in the course, I seek 
other material to help me 

1 2 3 4 5 

24. If I have trouble understanding 
material in the course, I try to 
ignore it 

1 2 3 4 5 
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25. I start to prepare for the exams 
right from the beginning of the 
term 

1 2 3 4 5 

26. I start cramming just a few hours 
before the exam 1 2 3 4 5 

27. I usually get a good night's rest 
prior to a scheduled exam 1 2 3 4 5 

28. I understand the structure of 
different types of tests and am 
able to prepare for each type 

1 2 3 4 5 

29. When I realize that tests are easy 
to pass, I don’t study that much 1 2 3 4 5 
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Please read these questions carefully and tick the 
appropriate answers. 
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Pa
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n 10. I come to my classes regularly 1 2 3 4 5 

11. I always come to my classes on 
time 1 2 3 4 5 

12. I volunteer answers to questions 
posed by instructors in the class 1 2 3 4 5 

D.
 C

on
ce

nt
ra

tio
n 13. I am satisfied with my level of 

concentration required for a task 1 2 3 4 5 

14. I attend my class without being 
attentive 1 2 3 4 5 

15. I read aloud to concentrate and 
understand 1 2 3 4 5 

E.
 M

em
or

iz
at

io
n 

16. I use the newly learnt words/structures 
in speech and writing  1 2 3 4 5 

17. I say the new words orally/aloud 
again and again to learn/ memorize 
them (not used in context) 

1 2 3 4 5 

18. I memorize grammatical rules 
and definitions of terms without 
understanding them 

1 2 3 4 5 

m
at
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ia

ls
 19. I often study in a haphazard, 

disorganized way under the 
threat of the next test 

1 2 3 4 5 
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b. In the afternoon  d. After mid-night 

 Time wasters/ Distracters 
6.  How many hours do you spend with your friends every day 

for fun? 
a. None     c. 3 hours-4 hours 
b. 1 hour- 2 hours   d. More than 4 hours 

7. How many hours do you watch TV every day? 
a. I do not watch TV   c. 3 hours- 4 hours daily 
b. 1 hour- 2 hours daily  d. More than 4 hours daily 

8. How many hours do you surf the internet and use mobile 
phone for non-academic purposes?  
a. None     c. 3 hour – 5 hours 
b. 1 hour – 3 hours   d. More than 5 hours a day 

B. Preferred location  
9. Where do you spend most of your time studying? 

a. At the library /university   c. At a friend’s house 
b. Home      d. Other places 
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Appendix 
Dear Student, 
The attached questionnaire has a number of questions related 
to your study habits. Please read the questions carefully before 
writing down your answers. We assure you that your answers 
will be treated confidentially and will be used for research 
purposes only. 
Part I - Personal Information: 
Please fill in the form below. 
Student’s Name (optional) ………………………………. 
1. Sex::    Male     Female 
2. GPA (at university) a. Below 2     c. 3- 3.99 

b. 2 – 2.99       d. 4 - 5 
3. Level:   a. 3 & 4     c. 7 & 8                     b. 5 & 6 
Part II- General Study Habits: 
Please circle the answer that best applies to you. 
A. Time management:   

 The number of hours you spend studying per week  
4. How many hours do you study every day? 

a. Less than 1hour      c. I study only on the day before the exam 
b. More than 1hour d. I study only in the week prior to the exam  

 Preferred time for studying 
5.  At what time do you usually start your studies at home? 

a. Early in the morning c. In the evening 



The General Study Habits of Major EFL Students …

 

58 UMM AL QURMA UNIVERSITY  JOURNAL FOR LANGUAGES LITERATURE 

Nonis, S.A. & Hudson, G.I. (2010). Performance of college 
students: impact of study time and study habits. Journal 
of Education for Business, 85, 229-238  

O’Hara, S. (2005). Improving your study skills, NJ: Wiley 
publishing, Inc. 

Okpala,  A. O. & Comfort O. & Richard E.(2004). Academic 
efforts and study habits among students in a principles 
of macroeconomics course. Journal of Education for 
Business, 75(4), 219-224. 

Real, R. (2011). Your quick guide to improving your learning 
ability. Available at: eBook Lulu.com 

Vazquez, F. M. (2000). Learning and study habits of United 
Arab Emirates sstudents. (doctoral dissertation). 
Pennsylvania State University, USA. 

Wood, G. (2000). How to study, use your personal learning 
style to help (second ed.) New York: LearningExpress, 
LLC. 

Zimmers, P. J. (1917). Teaching boys and girls how to study. 
Wiscosin: The Parker Educational Co. 

 



Dr. Ismail Khalil Alrefaai  et al. 

Volume No 10 Rajab 1434 Ah May 2013                                  57�

Gliem, J. A., & Gliem, R. R. (2003). Calculating, interpreting, 
and reporting Cronbach’s Alpha reliability coefficient 
for Likert-Type scales. 2003 Midwest Research to 
Practice Conference in Adult, Continuing, and 
Community Education. Columbus, OH: The Ohio State 
University. 

Harmer, J. (2003). The practice of English language teaching. 
Edinburgh: Pearson Education Limited.   

Hogan, T. P. & Hendrickson, E. (1983). The study habits of 
adult college students (a project funded by The 
Metropolitan Life Foundation), University of 
Wisconsin-Green Bay, Wisconsin 54301-7001. 

Hopper, C. H. (2010). Practicing college learning strategies. 
Belmont: Wadsworth Cengage Learning. 

Igun, S. E., & Adogbeji, O. B. (2007). Study Habits of 
Postgraduate Students in Selected Nigerian Universities. 
Abraka, Nigeria, Library Philosophy and Practice . 

Kaur, S. & Thiyagarajah, R. (2000). The English reading 
habits of ELLS students in University Science Malaysia. 
Retrieved March 20, 2012 from: 
http://ultibase.rmit.edu.au/Articles/may200/thyiag1.htm. 

Kornhauser, A. W. (1993). How to study–suggestions for high 
school and college students. Chicago and London: The 
University of Chicago Press. 

Magno, C. (2010). Predicting grades in mathematics and 
English through study habits. The international Journal 
of Research and Review, 5, 40-50. 



The General Study Habits of Major EFL Students …

 

56 UMM AL QURMA UNIVERSITY  JOURNAL FOR LANGUAGES LITERATURE 

Universities, The Open University of Hong Kong, Hong 
Kong SAR, China 

Chaudhry, A. H. (2006). Effect of gguidance sservices on 
study attitudes, study habits and academic achievement 
of secondary school students, Bulletin of Education and 
Research, 28 (1),35-45 

Çolak, A. (2008). Attitudes, motivation and study habits of 
English Language learners: the case of B
University second year students, M.A. Thesis, Graduate 
School of Social Sciences, Middle East Technical 
University. 

Cook, C., & Heat, F. M. (2001). Users' Perceptions of Library 
Service Quality: A LibQUAL+ TM Qualitative Interview 
Study. Library Trends , 548-84. 

Crede,  M. & Kuncel, N. R. (2008), Study habits, skills, and 
attitudes: the third pillar supporting collegiate academic 
performance. Perspectives on Psychological  Science, 2 
(6),425-453. 

Ellis, R.(1986). Understanding second language acquisition. 
Oxford: Oxford University Press. 

Franklin, F. A.(2006), Study habits of undergraduate 
eeducation students, M.A. Thesis, College of Education, 
University of Houston. 

Garcia, E. (2006). Supplemental instruction, study habits, and 
the community college student. (doctoral dissertation).  
Florida International University, USA. 



Dr. Ismail Khalil Alrefaai  et al. 

Volume No 10 Rajab 1434 Ah May 2013                                  55�

References: 

Afful-Broni, A. & Mawusi,  H. (2010). Study habits as 
ppredictors of academic  performance: a case study of 
students at Zoin Girls Senior High School, Winneba, 
Ghana. Global Journal of Educational Research,  9 (1-
2),57-63. 

Aquino, L. B. (2011). Study habits and attitudes of freshmen 
students: implications for academic interventions 
programs. Journal of Language Teaching and Research, 
2(5),1116-1121. 

Azikiwe, U. (1998). Study approaches of university students. 
WCCI Region II Forum. Vol. 2, Lagos.  p.106-114. 

Bailey, P. D. & Onwuegbuzie, A. J. (2001), Unsuccessful 
study habits in foreign language courses, Paper 
Presented at the Annual Meeting of the Mid-South 
Educational Research Association , Little Rock, AR, 
November14,2001. 

Bajwa, N. & Gujjar, A.A. & Shaheen, G. & Ramzan M. (2011) 
A comparative study of the study habits of the students 
from formal and non-formal systems of education in 
Pakistan. International Journal of Business and Social 
Science, 2 (14),157-168 

Chan, M. S.C. & Yum, J.C.K. &Fan, R. Y. K. & Jegede, O. & 
Taplin, M. (1999) Comparison of the study habits and 
preferences of high achieving and low achieving open 
university students, Paper Presented at the 13th Annual 
Conference of the Asian Association of Open 



The General Study Habits of Major EFL Students …

 

54 UMM AL QURMA UNIVERSITY  JOURNAL FOR LANGUAGES LITERATURE 

but a little unconventional, way to motivate the students would 
be encouraging them read beyond and around the syllabi. If a 
student grows the flair for reading he would probably naturally 
start developing his study skills and would also be able to 
practically apply the suggestions of the teacher into practice 
regarding study skills and proper habit towards study. Another 
way would be giving tests, both surprise and announced. 
However, the teacher should be careful regarding this since too 
many tests may rather create a mechanized environment and 
might create disinterest/boredom towards learning. Once the 
students build up effective study habits, learning or 
achievement becomes easy for them; they start to work smarter 
for a specific period  rather than studying harder all the time.  
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study habits and how to improve study habits and academic 
performance. 

It is normal that different students will have different study 
habits. If the teachers give their students guidelines about how 
to study well and in the most effective way, the students surely 
would be able to improve their level of achievement. 
Humanistic teaching could be a solution in this regard. 
Teachers should try to find out the students’ strengths and 
weaknesses in their studies through student counseling. When 
a teacher finds a student getting bad grade in the exam or 
admitting having trouble preparing properly for the tests, 
he/she can arrange a special appointment with the particular 
student to enquire about the student’s study habits. The teacher 
can give necessary suggestions as to how the student can 
improve his/her level of achievement by cultivating effective 
study habits and later should observe whether the suggestions 
are being followed or not. Also, the two interdependent 
factors, motivation and attitude can play a vital role in 
fostering effective study habits in the students. According to 
Rod Ellis, “Motivation and attitudes are important factors, 
which help to determine the level of proficiency achieved by 
different learners.” (1986:118) Jeremy Harmer states, “The 
motivation that brings students to the task of learning English 
can be affected and influenced by the attitude of a number of 
people.” According to him, “The society we live in”, 
“Significant others”, “The teacher”, “The method”, are the 
“sources of motivation”. (2003: 51, 52) Apart from the 
motivation, extrinsic or intrinsic, provided by others the 
students should also have positive attitude; they should always 
aspire for achieving success in language learning. One easy, 
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authors of this paper would like to suggest the following: First, 
to increase the number of hours students study every day and 
to engage them in studying activities; it is advisable to give 
students quizzes and assignments on weekly basis. Second, 
this study shows that peers encouragement has a positive 
correlation with effective study habits; therefore teachers can 
involve students in collaborative learning activities which can 
be implemented through the use of the e-learning facilities 
provided by the university. Third, teachers have to use a 
variety of teaching techniques and encourage students to 
participate in classroom activities and help them become 
autonomous learners. Fourth, this study also shows that society 
encouragement has a positive correlation with effective study 
habits; therefore the college can start extracurricular actives 
which can be achieved by establishing partnership with parents 
and influential communities. And students can also be 
appointed to different roles in community services. Parents 
should also be involved into extended extracurricular actives 
so that the bonding between the community and the university 
grows and parents feel engaged in the endeavours of their sons 
and daughters. Fifth, the university, through the Deanship of 
Students’ Affairs, should provide the financial assistance to 
students who face serious financial difficulties in their 
domestic affairs. Sixth, it is important to focus on the role of 
libraries in establishing effective study habits, and it is also the 
responsibility of faculty members to motivate their students for 
the effective use of the library. Finally, as it is the case with 
other studies (Afful-Broni and Mawusi, 2010 & Aquino,2011), 
it is necessary to provide students with couseling and guidance 
services  through open forums, workshops and seminars on 
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that “your brain needs to sleep properly for the memories to be 
encoded in your neurons. You need to reduce your mental 
stress.” (Real, 2011). Second, 28.9% of the students sometimes 
ask their teacher when they have trouble understanding 
material in the course and 30.5% sometimes seek other 
material to help them if they have trouble understanding the 
material in the course. Third, students who come to their 
classes regularly on time and volunteer to participate in 
classroom activities were better achievers than their 
counterparts. Fourth, concerning the relationship between 
study habits and social factors, the results indicate that there is 
a negative correlation between the number of hours students 
study everyday and financial difficulties. In addition, a highly 
significant correlation exists between peers encouragement 
and the number of hours students study every day. Fifth, there 
is a highly significant correlation between punctuality and 
participation, memorization, effort, preparation for exam  and 
society  and peers encouragement.  

Sixth, regarding the use of the library, Cook & Heat (2001)  
state that libraries play a particularly important role, serving as 
a home away from home for the length of the academic day. 
The present study shows that the overwhelming majority of 
students (88.9%  Table-5) prefer to study at home whereas 
only 1.8% of the students use the university library for study. 
The obtained data analysis is significant and may be 
interpreted in two ways. Either the library is not an ideal place 
for study or the students are not properly familiarized to its 
use.  

 Based on the findings of this study and keeping in mind 
the significance of improving students' study habits, the 
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Concerning the relationship between study habits and 
social factors, the results indicate that there is a negative 
correlation between the number of hours students study 
everyday and financial difficulties. This means that financial 
difficulties have a negative effect on the number of hours 
students study a day. Also, there is a significant correlation 
between frequent visitors (friends/relatives) and the number of 
hours students spend with friends for fun every day. In 
addition, a highly significant correlation exists between peers 
encouragement and the number of hours students study every 
day.  

Furthermore, there is a highly significant correlation 
between society  and peers encouragement and certain study 
habits such as punctuality and participation, memorization, 
effort and preparation for exam. 

Conclusion and Suggestions: 

The importance of study habits stems from the fact that a 
high positive correlation exits between study habits and 
academic achievement. Furthermore, knowing the study habits 
of students is a helpful tool in predicting students’ 
performance.  Teachers and academic advisers can develop a 
plan for the purpose of helping students change their study 
habits and subsequently enhance their academic performance. 

This study came to a number of conclusions: First, only 
23.9% of the students study more than one hour a day. This 
means that the majority of students study in a haphazard, 
disorganized way and they study just a day or a week before 
exams. Real (2011) states that cramming the night before the 
exam will put the brain at a big disadvantage . He maintains 
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GPA, number of hours students spend with friends for fun 
every day, punctuality and participation, concentration, effort 
and preparation for exam. Therefore, it can be safely said that 
the consistency of female students towards their study 
behavior resulted in their higher achievement in contrast to  
the male students. Female students surf the internet and use 
mobile phone for non-academic purposes more than the males. 
Male students study a day before the exam, whereas female 
students study on regular basis. Nonis & Hudson (2010) came 
to a similar conclusion in terms of quantitative management of 
time by male and female students for study but they have 
further argued that studying may not simply be a quantity 
issue; there are qualitative techniques, such as good study 
habits, that can make study time more effective for students.  

Regarding the relationship between students' GPA and 
their general study habits, it is established in the present study 
that there is a high correlation between punctuality, 
participation and GPA. This means that students who come to 
their classes regularly on time and participate in classroom 
activities were better achievers than other students.  It is 
significant to mention that Chaudhry (2006), Eileen Garcia 
(2006), and Crede & Kuncel (2008) found a positive 
relationship between study habits and academic success. 
However, Fuente et. al.  (2009),  who measured study habits 
from a behavioral and organizational perspective (place, type 
of room, study conditions, aloneness, library usage) and study 
planning habits (fixed schedule, study plan, minimum amount 
of study time per week) agreed that behaviors referring to 
study habits and academic performance are interdependent.  
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 Responses about punctuality and participation show that 
43.6% of the students are always interested in attending the 
classes regularly, 42.7% always come to classes on time and 
45.9% sometimes volunteer to answer questions posed by 
instructors in the class. Also, the results of this study show that 
there is a positive correlation between achievement, 
punctuality and participation. It is, therefore, the responsibility 
of the English teacher to introduce such interactive activities in 
the classroom that ensure students’ participation and 
subsequently pave the way for their punctuality. 

The response of the highest percentage of students to 
‘effort’ shows that 28.9% sometimes ask their teacher when 
they have trouble understanding material in the course, 30.5% 
sometimes seek other material to help them if they have 
trouble understanding the material in the course. 

Concerning preparation for the exam, results indicate that 
27.5% of the students (23.6% less than an hour a day regularly 
and 23.9% more than an hour a day regularly) sometimes start 
to prepare for the exams right from the beginning of the 
semester. 29.3% sometimes start cramming just a few hours 
before the exam. 42% sometimes understand the structure of 
different types of tests and are able to prepare for each type 
and 29.1% don’t study that much probably because they 
believe that exams are not challenging and therefore easy to 
pass. 

In contrast to female students, male students study for 
more hours every day.  Male students watch TV for more 
hours every day in contrast to their female counterparts. There 
was also a significant difference in favor of female students in 
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5. Discussion: 
Responses of participants reveal that the GPA of 42.5% of 

the students is below the average. This can be attributed to the 
students' bad study habits. For instance, only 23.9% of the 
students study more than one hour a day while majority of 
them study just a day or a week before exams. Furthermore, 
51.6 % of the students prefer to study in the evening. 
Concerning this issue, Real (2011) mentions that “by starting 
your studies early, and reviewing what you’ve learned, you 
have a much better chance of remembering and understanding 
what you need to know when you face a big exam." Also, 
Hopper (2010) states that “an hour of study during the day 
may take an hour and a half at night.” (Hopper,2010, 3)  

As for time wasters, data analysis shows that 42.5% of the 
students spend 1-2 hours daily with friends for fun. 49.3% 
watch TV for 1-2 hours a day and 46.4% surf the internet and 
use mobile phone for non-academic purposes for 1-3 hours a 
day. Concerning the preferred location for study, the results 
show that 88.9% of the students study at home. His research 
shows “that students who study with someone routinely 
make better grades. Yet studying in a group or with a 
partner can sometimes become too social. It is 
important to stay focused. (Hopper,2010, 3).   

Regarding concentration, participants responses indicate 
that 37.7% of the students sometimes attend their classes 
without being attentive. It is important to use various 
techniques in the classroom such as comprehension checks, 
conversational activities and discussions  in order to draw the 
attention of the students and help  them  focus on the learning 
tasks. 
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English books and am encouraged to do so], and factor 3 
[financial difficulties cause me to neglect my study].  

Table 19:  The relationship between study habits and selected 
social factors (Part –B) 
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Factor 
1*** 

Pearson 
Correlation .204** .064 .099* .038 .215** .202** 

Sig. (2-tailed) .000 .181 .039 .426 .000 .000 
N 440 440 440 440 440 440 

Factor 
2*** 

Pearson 
Correlation .188** .132** .097* .032 .197** .183** 

Sig. (2-tailed) .000 .006 .042 .506 .000 .000 
N 440 440 440 440 440 440 

Factor 
3*** 

Pearson 
Correlation -.054- .071 .029 .061 .160** .161** 

Sig. (2-tailed) .255 .137 .539 .204 .001 .001 
N 440 440 440 440 440 440 

Factor 
4*** 

Pearson 
Correlation .011 -.035- .189** .056 .014 -.095* 

Sig. (2-tailed) .821 .462 .000 .242 .774 .046 
N 440 440 440 440 440 440 

*Correlation is significant at 0.05 level 
**Correlation is significant at 0.01 level 
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*** Factor 1, 2, 3 and 4 mean the students’ responses to the 
following questionnaire items: 

Factor 1: My society encourages reading English books. 
Factor 2: I see my classmates reading English books and am 

encouraged to do so. 
Factor 3: Financial difficulties cause me to neglect my study. 
Factor 4: Frequent visitors (friends/relatives) interrupt my study. 

Table-19 below shows relationships between social factors 
and some other aspects of study habits. There is a highly 
significant correlation between punctuality and participation 
and factor 1 [my society encourages reading English books] 
and factor 2 [I see my classmates reading English books and 
am encouraged to do so] (P < 0.01).  
 Concentration has a highly significant correlation with 

factor 2 [I see my classmates reading English books and 
am encouraged to do so] (P < 0.01). 

 Memorization has significant correlation with factor 1 [my 
society encourages reading English books] and 2 [I see my 
classmates reading English books and am encouraged to do 
so] (P < 0.05). 

 Effort has a highly significant correlation with factor 1 
[My society encourages reading English books], factor 2 [I 
see my classmates reading English books and am 
encouraged to do so], and factor 3 [financial difficulties 
cause me to neglect my study] (P < 0.01). 

 Preparation for exam has significant negative correlation 
with factor 4 [frequent visitors (friends/relatives) interrupt 
my study], and a highly positive significant correlation 
with factors factor 1 [my society encourages reading 
English books], factor 2 [I see my classmates reading 
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Table 18:  The relationship between study habits and selected 
social factors  

(Part –A) 

  

 

Fa
ct

or
 

1*
**

 

Fa
ct

or
 

2*
**

 

Fa
ct

or
 

3*
**

 

Fa
ct

or
 

4*
**

 

Sp
ea

rm
an

's 
rh

o 

St
ud

y 
ho
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s 

Pearson 
Correlation -.080- -.090- -.098* .041 

Sig. (2-tailed) .096 .061 .041 .395 
N 440 440 440 440 

St
ud

y 
tim

e 

Pearson 
Correlation .036 .085 .143** -.005- 

Sig. (2-tailed) .457 .076 .003 .922 
N 440 440 440 440 

W
ith

 
fr

ie
nd

s Pearson 
Correlation .133** .124** .063 .099* 

Sig. (2-tailed) .005 .009 .186 .038 
N 440 440 440 440 

TV
 

Pearson 
Correlation -.183** -.024- -.018- -.001- 

Sig. (2-tailed) .000 .621 .699 .981 
N 440 440 440 440 

In
te

rn
et

/
M

ob
ile

 
 

Pearson 
Correlation .011 -.035- .028 .070 

Sig. (2-tailed) .823 .470 .556 .145 
N 440 440 440 440 

Lo
ca

tio
n Pearson 

Correlation .033 -.012- .078 .059 

Sig. (2-tailed) .493 .798 .103 .218 
N 440 440 440 440 
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Item  GPA 
Course materials 
Organization 

Correlation 
Coefficient .012 

Sig. (2-tailed) .800 
N 440 

Effort Correlation 
Coefficient .089 

Sig. (2-tailed) .063 
N 440 

Preparation for exam Correlation 
Coefficient .041 

Sig. (2-tailed) .387 
N 440 

* Correlation is significant at 0.05 level 
** Correlation is significant at 0.01 level 

The fourth research question is about the relationship 
between study habits and social factors, table-18 below 
shows the following results: 
 There is a negative correlation between study hours and 

factor 3 (P < 0.05). (financial difficulties cause me to 
neglect my study) . This means that financial difficulties 
have a negative effect on the number of hours students 
study a day. 

 There is a significant correlation between number of hours 
students spend with friends for fun every day and factor 4 
(frequent visitors (friends/relatives) interrupt my study) (P 
< 0.05) and a highly significant correlation with factor 2 (I 
see my classmates reading English books and am 
encouraged to do so) (P < 0.01). 
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The third research question is about the relationship 
between students' GPA and their general study habits. It is 
evident from table-17 below that there is only a correlation 
between punctuality and GPA (at 0.01 level of significance). 
Table 17: Correlation coefficient between GPA and general 
study habits  
Item  GPA 
Punctuality  Correlation 

Coefficient .252** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 440 

Concentration Correlation 
Coefficient .089 

Sig. (2-tailed) .063 
N 440 

Memorization Correlation 
Coefficient .005 

Sig. (2-tailed) .920 
N 440 
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Mann-
Whitney U 1.359E4 2.069E4 2.224E4 2.370E4 1.596E4 1.951E4 

Wilcoxon W 3.768E4 4.478E4 4.633E4 4.824E4 4.005E4 4.360E4 
Z -8.075- -2.664- -1.484- -.376- -6.249- -3.537- 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) .000 .008 .138 .707 .000 .000 
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Table 15: The differences in study habits between male and 
female students (Part- B)  

 Sex N Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Punctuality and 
Practice 

Male 219 172.03 37675.50 
Female 221 268.53 59344.50 
Total 440   

Concentration 
Male 219 204.47 44779.00 

Female 221 236.38 52241.00 
Total 440   

Memorization 
Male 219 211.56 46332.50 

Female 221 229.36 50687.50 
Total 440   

Course materials 
Organization 

Male 219 222.76 48784.50 
Female 221 218.26 48235.50 
Total 440   

Effort 
Male 219 182.89 40052.00 

Female 221 257.77 56968.00 
Total 440   

Preparation for exam 
Male 219 199.10 43602.00 

Female 221 241.71 53418.00 
Total 440   

Table 16: The differences in study habits between male and 
female students (Part- B) 
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Table 14: The differences in study habits between male and 
female students (Part- A) 

 Study 
hours 

Study 
time 

With 
friends TV Internet/

Mobile 
Locati

on 
Mann-

Whitney U 
21081.5

00 
2.400

E4 
20630.

500 
1.745

E4 
21520.

000 
2.404

E4 

Wilcoxon W 45612.5
00 

4.853
E4 

44720.
500 

4.198
E4 

45610.
000 

4.813
E4 

Z -2.417- -.160- -2.834- -5.451- -2.148- -.214- 
Asymp. 

Sig. (2-tailed) .016 .873 .005 .000 .032 .831 

Also, as shown in tables 15 and 16 below, the following 
differences appear between male and female students: 
 There is a significant difference in favor of female students 

(at 0.01 level of significance) in punctuality and 
participation. The mean rank for female students is 268.53 
whereas the mean rank for male students is 172.03. 

 There is a significant difference in favor of female students 
(at 0.01 level of significance) in concentration. The mean 
rank for female students is 236.38 whereas the mean rank 
for male students is 204.47. 

 There is a significant difference in favor of female students 
(at 0.01 level of significance) in effort. The  mean rank for 
female students is 257.77 whereas the mean rank for male 
students is 182.89. 

 There is a significant difference in favor of female students 
(at 0.01 level of significance) in preparation for exam. The 
mean rank for female students is 241.71whereas the mean 
rank for male students is 199.10. Male students study a day 
before the exam, whereas female students study on regular basis. 
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Table 13: The differences in study habits between male and 
female students (Part –A)   

Variable Sex N Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Time for study 
Male 219 234.74 51407.50 

female 221 206.39 45612.50 
Total 440   

Preferred time for 
study (Time of the 

day) 

Male 219 221.40 48486.00 

female 221 219.61 48534.00 

 Total 440   
Number of hours 
students spend 

with friends for fun 
every day. 

Male 219 204.20 44720.50 
female 221 236.65 52299.50 

Total 440   

Number of hours 
students watch TV 

every day 

Male 219 251.32 55040.00 
female 221 189.95 41980.00 
Total 440   

Number of hours 
students surf the 
internet and use 

mobile phone for 
non-academic 

purposes 

Male 219 208.26 45610.00 
Female 221 232.62 51410.00 

Total 440   

Preferred location 
Male 219 219.79 48134.00 

female 221 221.20 48886.00 
Total 440   
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Table 12: Difference in GPA between male and female students 
Sex N GPA Mean Rank Mann-Whitney U 1.413E4 
male 219 174.54 Wilcoxon W 3.822E4 

female 221 266.04 Z -8.133- 
Total 440  Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Also tables–13 and 14 below, the following differences 
between male and female students: 
 There is a significant difference in favor of male students 

(at 0.05 level of significance) in the number of hours they 
study every day. The mean rank for the male students is 
234.74 whereas the mean rank for the female students is 
206.39. On the other hand, there is a significant difference 
in favor of female students (at 0.01 level of significance) in 
the number of hours they spend with friends for fun every 
day. The mean rank for the female students is 236.65 
whereas the mean rank for the male students is 204.20  

 There is a significant difference in favor of male students 
(at 0.01 level of significance) in the number of hours 
students watch TV every day. The mean rank for the male 
students is 251.32 whereas the mean rank for the female 
students is 189.95. 

 There is a significant difference in favor of female students 
(at 0.05 level of significance) in the number of hours 
students surf the internet and use mobile phone for non-
academic purposes. The mean rank for the female students 
is 232.62 whereas the mean rank for the male students is 
208.26. 
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different types of tests and are able to prepare for each type. 
4.8% opted for never and 14.5% opted for always. 29.1% (the 
highest percentage) of students sometimes do not study much 
if they realize that tests are easy to pass. 24.5% opted for never 
and 9.5% opted for always. 

Table 11: Preparation for exam 

Statement Percentages of 
Responses 

 
N
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n 

A
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I start to prepare for the exams 
right from the beginning of the term 23.6 23.0 27.5 13.9 12.0 

I start cramming just a few hours 
before the exam 13.9 11.8 29.3 27.5 17.5 

I usually get a good rest at night 
prior to a scheduled exam 11.1 15.0 35.2 23.4 15.2 

I understand the structure of 
different types of tests and am able 
to prepare for each type 

4.8 12.7 42.0 25.9 14.5 

When I realize that tests are easy 
to pass, I don’t study that much 

24.
5 

18.
6 

29.
1 

18.
2 9.5 

Concerning the second research question, Mann-Whitely 
Test was used to study the differences in study habits between 
male and female students. Table-12 below shows that there is a 
statistically significant difference between GPA of male and 
female students (at 0.01 level of significance) in favor of 
female students. 
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Table 10:  Effort 

Statement Percentages of 
Responses 
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If I have trouble understanding 
material in the course, I  ask my 
teacher 

13.2 19.5 28.9 21.4 17.0 

If I have trouble understanding 
material in the course, I seek other 
material to help me 

11.4 14.8 30.5 23.2 20.2 

If I have trouble understanding 
material in the course, I try to 
ignore it 

28.6 26.8 25.9 10.9 7.7 

H. Preparation for Exam 
As shown in table-11 below 27.5% (the highest 

percentage) of students sometimes start to prepare for the 
exams right from the beginning of the semester. Those who 
never make such preparation are 23.6% and those who always 
prepare from the beginning are 12%. Furthermore, 29.3% (the 
highest percentage) of students sometimes start cramming just 
a few hours before the exam. Those who opted for never in 
response to cramming just a few hours before the exam are 
13.9% and17.5% opted for always. 33% (the highest 
percentage) of students sometimes get a good night's rest prior 
to an exam. 11.1% opted for never and 15.2% opted for 
always. Their response to the fourth item shows that 42% (the 
highest percentage) sometimes understand the structure of 
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Table 9: Course materials organization   
Statement Percentages of 

Responses 
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I often study in a haphazard, 
disorganized way under the threat 
of the next test 

18.4 17.7 37.3 18.9 7.7 

When reading, I can distinguish 
readily between important and 
unimportant points 

4.1 12.7 31.6 31.4 20.2 

I try to organize information in a 
systematic way 3.2 7.5 23.9 38.2 27.3 

G. Effort 
It is clear from table-10 below that 28.9% (highest 

percentage) of students sometimes ask their teachers while 
having trouble understanding the course material. Those who 
never do so are 13.2% and those who always do so are 17%. 
Furthermore, 30.5% (the highest percentage) of students 
sometimes seek other material if they have trouble 
understanding the text. Those who never do so are 11.4% and 
those who always do so are 20.2%. 28.6% (the highest 
percentage) of students never try to ignore the course material 
if they have trouble understanding it. 
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Table 8: Memorization   
Statement Percentages of 

Responses 
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I use the newly learnt words/structures 
in speech and writing  3.9 17.5 35.5 28.9 14.3 

I say the new words orally/ out loud 
again and again to learn/ memorize 
them (not used in context) 

9.1 13.6 33.9 21.6 21.8 

I memorize grammatical rules and 
definitions of terms without 
understanding them 

30.0 22.7 24.3 15.5 7.5 

F. Course Materials Organization 

As shown in table -9 below 37.3% (the highest percentage) 
of students often study in a haphazard, disorganized way under 
the threat of the test. In contrast, those who never do so are 
18.4%. The students who always study under the threat of an 
exam are only 7.7%. 31.6% (the highest percentage) of 
students can sometimes readily distinguish between important 
and unimportant points while reading. 4.1% never succeed in 
making such distinctions and 20.2% can always make 
distinctions between important and unimportant points. 
Responses to the third item shows that 38.2% (the highest 
percentage) of students often try to organize information in a 
systematic way whereas those who never do so are 3.2% and 
those who always do so are 27.3%. 
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Table 7: Concentration   

Statement Percentages of 
Responses 
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I am satisfied with my level of 
concentration required for a task 

6.1 16.1 39.1 27.5 11.1 

I attend my class without being 
attentive 

19.1 22.0 37.7 15.2 5.9 

I read aloud to concentrate and 
understand 

9.1 15.0 33.0 22.5 20.5 

E. Memorization 

Table-8 below shows that 35.5% (the highest percentage) 
of students sometimes use the newly learnt words/structures in 
speech and writing whereas those who never use such 
words/structures are 3.9%. Those who always use such 
words/structures are 14.3%. Also, 33.9% (the highest 
percentage) of students sometimes say the new words orally/ 
out loud again and again to learn/memorize them whereas 
those who never do such practices are 9.1%. Those who 
always do this drilling are 21.8%. In addition, 30% (the 
highest percentage) of students never memorize grammatical 
rules and definitions of terms without understanding them 
while only 7.5% always memorize without understanding. 
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Table 6: Punctuality and participation   

Statement Percentages of Responses 
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I come to my classes regularly 3.6 9.1 19.1 24.5 43.6 
I always come to my classes 
on time 1.6 3.6 16.8 35.2 42.7 

I volunteer answers to 
questions posed by instructors 
in the class 

7.0 20.2 45.9 20.7 6.1 

D. Concentration 

Regarding concentration, table 7 below shows that 39.1% 
(the highest percentage) of students are sometimes satisfied 
with their level of concentration while dealing with a certain 
task whereas those who are never satisfied with their 
concentration are 6.1%. Students who are always satisfied with 
their concentration for achieving a task are 11.1%. 
Furthermore, 37.7% (the highest percentage) of students 
sometimes take their classes without being attentive. Students 
who attend their classes attentively are 19.1%. Those who 
always attend their classes and do not pay attention are 5.9%.  
Also, 33% (the highest percentage) of students sometimes read 
aloud to concentrate and understand. Those who opted for 
never in response to 'read aloud to concentrate and understand' 
are 9.1% and those who opted for ‘always’ are 20.5%. 
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B. Preferred Location 

As for the preferred location for studying, table-5 below 
shows that 88.9% (the highest percentage) prefer to study at 
home. Also, only 1.8% of the students study in the university 
library and there is no significant difference between male and 
female students in terms of the preferred location for study. 

Table 5:   Preferred location for studying 
Preferred location Frequency Percentage 

At the library /university 8 1.8 

Home 391 88.9 

At a friend’s house 12 2.7 

Other places 29 6.6 

Total 440 100.0 

C. Punctuality and Participation 

As shown in table- 6 below, 43.6% (the highest 
percentage) of the students always come to their classes 
regularly while 42.7% (the highest percentage) always come to 
their classes on time. Concerning participation, 45.9% (the 
highest percentage) of the students sometimes volunteer to 
answer questions posed by instructors in the class whereas 
those who never volunteer to answer are 7% and those who 
always volunteer are 6.1%. 
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As for time wasters/distracters, table-4 below shows that 
42.5% of the students spend 1-2 hours daily with friends for 
fun. In contrast to this percentage only 17.3% of the students 
spend more than 4 hours a day with their friends. Concerning 
watching TV, 49.3% watches it for 1-2 hours a day. In 
contrast, 10.2% of the students spend more than 4 hours a day 
watching TV. Regarding surfing the internet, 46.4% browse 
the internet and use mobile phones for non-academic purposes 
for 1-3 hours every day. In contrast, only 25.7% spend more 
than 5 hours a day browsing internet and using mobile phones.   

Table 4: Time wasters/ distracters 
Time wasters/ distracters Frequency Percent 
 

Time spent with friends for fun every day 
None 
1 hour- 2 hours 
3 hours-4 hours 
More than 4 Hours 

48 
187 
129 
76 

10.9 
42.5 
29.3 
17.3 

Total 440 100.0 
Watching TV 
None 
1 hour- 2 hours 
3 hour- 4 hours 
More than 4 hours 

83 
217 
95 
45 

18.9 
49.3 
21.6 
10.2 

Total 440 100.0 
Surfing internet and using mobile phone for non-
academic purposes 
None 
1 hour- 3 hours 
3 hours- 5 hours 
More than 5 hours 

34 
204 
89 
113 

7.7 
46.4 
20.2 
25.7 

Total 440 100.0 
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A. Time Management 
Concerning the preferred time for study, table-3 below 

clearly indicates that only 29.1% (the highest percentage) of 
students study only a day before the exam. We must also 
mention that only 23.9% of the students study more than one 
hour a day. Regarding the preferred time for study, 51.6 % (the 
highest percentage) of students study in the evening. 

Table 3: Time management   
 Frequency Percent 
Time for study  
Less than 1 hour 
daily (regularly) 
More than  1 hour 
daily (regularly) 
Only a day before 
the exam (any 
number of 
hours/day) 
Only a week 
before the exam 
(any number of 
hours/day) 

104 
105 
128 
103 

23.6 
23.9 
29.1 
23.4 

Total 440 100 
Preferred time for study (Time of the day) 
Early in the 
morning 
In the afternoon 
In the evening 
After midnight 

57 
103 
227 
53 

13.0 
23.4 
51.6 
12.0 

Total 440 100 
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To interpret the output, we followed the rule of George and 
Mallery (2003) as given in (Gliem & Gliem, October 8-10, 
2003): 
> .9 (Excellent), > .8 (Good), > .7 (Acceptable), > .6 (Questionable), > .5(Poor), 
and < .5 (Unacceptable) 

Sample: 

As shown in table-2 below, the sample consists of 440 
respondents (219 male students and 221 female students). 
Male respondents were randomly selected from students of 
level 3-8 of the Department of English, Faculty of Languages 
and Translation, and female respondents were randomly 
selected from level 3-8 students of the Department of English, 
Faculty of Letters and Education.  
Table 2: Description of the study sample  
 Variable Frequency Percentage 
Sex Male 219 49.8 
 Female 221 50.2 
GPA Less than 2 13 3.0 
 2 - 2.99 174 39.5 
 3 - 3.99 184 41.8 
 4 – 5 69 15.7 
Level 3 – 4 147 33.4 
 5 – 6 146 33.2 
 7 – 8 147 33.4 

4. Findings: 

Regarding the first research question related to the 
general study habits of students at the Department of English 
the following frequencies and percentages were calculated: 
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3.1. Validity and Reliability of the Questionnaire: 
3.1.1. Validity: 

The questionnaire was given to five distinguished referees 
for testing its validity, and it was modified in the light of their 
feedback as follows: 

 Certain items of the questionnaire were rephrased and 
some others were deleted. 

 The social factors were limited to encouragement from the 
society, encouragement from peers, financial difficulties 
and frequent visitors at home. 

3.1.2. Reliability: 
Then the questionnaire was given to 37 students in order to 

judge its reliability.  Alpha was calculated by the use of the 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) and the result is 
shown in table -1 below: 
Table 1: Reliability of the questionnaire  

S. No. Part Alpha 
1 Part 1 .71 
2 Part 2 .75 
3 Part 3 .80 

Average  .75 

The obtained data score is 0.75 which indicates that the 
scale has an acceptable internal consistency reliability. So it is 
not necessary to delete any of the items to improve the 
reliability score of this scale.   



The General Study Habits of Major EFL Students …

 

26 UMM AL QURMA UNIVERSITY  JOURNAL FOR LANGUAGES LITERATURE 

more encouragement to read consistently from their families 
than from their schools. Only 41% reported that reading for 
pleasure was often or always encouraged at school versus 59%  
who stated that it was never, rarely or sometimes encouraged. 
At the same time 54% of the participants said that reading for 
pleasure was often or always encouraged at home. Only 45% 
of the respondents reported that their parents never or rarely 
encourage it. Our study seeks to represent the real situation 
regarding the general study habits of the selected population of 
students. It also compares the study habits of male and female 
students and explores the relationships between study habits, 
achievement and certain social factors.  In order to get a 
comprehensive view both male and female students have been 
selected from three different levels of the English program at 
KKU, and they are given almost equal representation in the 
population of this study. Though students’ general study habits 
are also influenced by many psychological factors, they are not 
included in this study as they can constitute the subject of 
another independent research. 

3. Methodology 

This research uses the descriptive analytical method. A 
questionnaire is  developed  and circulated to randomly chosen 
male and female respondents at level 3, 4, 5, 6, 7 and 8 of the 
English Department at KKU for the purpose of data collection. 
This questionnaire is divided into three parts (see appendix). 
The first part of the questionnaire is related to certain 
variables, namely, sex, level, and GPA. The second part 
consists of questions related to students’ general study habits 
and the third part has four items  related to social factors. 
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to read and reading environment at home. The research findings 
showed that students who receive more encouragement from their 
parents were more exposed to reading habits. This study also 
supported the theory that emphasizes the importance of 
conducive environment to develop good reading habits. The 
research established that family factors influence pupils' 
reading habits strongly and positively. 

Afful-Broni & Mawusi (2010) stated in their study that 
“students perceive and learn in different ways likewise they 
study in different ways” and they “may have different learning 
styles. Some prefer to learn alone while others learn better in 
groups. They will also prefer to use specific study habits or 
skills while others may not.” (Afful-Broni & Mawusi, 2010, 
58)  They ended their study with some recommendations 
emphasizing that “Guidance and Counseling Coordinators 
should endeavor to organize programs such as open forums, 
workshops and seminars on study habits and how to learn for 
teachers and particularly for students to improve their 
academic performance in the school.” 

Aquino (2011) stated that “students generally do not 
approve teachers’ methods and classroom management. Also, 
high achievers have better study habits than low achievers.” 
He ended his study with a number of suggestions of which the 
most important is: creating classroom environment which is 
conducive to learning. Aquino also suggests that academic 
counselling must be enforced among teachers.  

Bendriss (2011) in his study on “early reading habits and 
its effects on the reading literacy of Qatari undergraduate 
students” came to the conclusion that the students received 



The General Study Habits of Major EFL Students …

 

24 UMM AL QURMA UNIVERSITY  JOURNAL FOR LANGUAGES LITERATURE 

learning English. Also, there was a statistically significant 
correlation between students’ grades and their attitudes 
towards learning English. The findings showed that most 
students had moderate level of motivation to learn English. 
The general study habits  included getting help outside school, 
watching films, using the internet, attending classes, taking 
notes, revising  just before the exams, speaking to native 
speakers and studying from a variety of exercise books. The 
results of the general study habits showed that highly 
motivated students had higher levels of study habits. In 
addition, highly motivated students displayed higher levels in 
reading, speaking to native speakers, studying from a variety 
of exercise books including grammar, vocabulary and reading 
exercises.  

Fuente et al (2009) in “Research on Action–Emotion Style 
and Study Habits: Effects of Individual Differences” used the 
Study Habits Inventory. This instrument evaluates study habits 
from a behavioral and organizational perspective (place, type 
of room, study conditions, aloneness, and use of library 
material) and study planning habits (fixed schedule, study 
plan, minimum amount of study time per week). The findings 
showed that behaviors referring to action-emotion styles, study 
habits and academic performance are interdependent.  

Study habits involve a lot more than an indvidual student’s 
study behaviour and the influence of the educational institution 
he/she is studying in. Yusof’s study (2010) highlighted the 
influence of family factors (social factors) on reading habits 
among primary school students in Malaysia. The family 
factors considered in the study, in addition to other elements, 
included parents’ educational qualification, parents’ encouragement 
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listed the following unsuccessful study habits which students 
with the lowest levels of foreign language performance  
reported: (1) they frequently included a lot of irrelevant or 
unimportant information in their notes; (2) when they had 
difficulty with their assignments, they did not seek help from 
their instructor; (3) they put their lecture notes away after 
taking the test and never consulted them again; (4) they tended 
to daydream when they were trying to study; (5) they did not 
look up the meaning of words they did not understand in a 
dictionary. (Bailey, and Onwuegbuzie, 2001). 

Students are in need of guidance with regard to study 
habits. Chaudhry (2006) studied the effect of guidance services 
on study attitudes, study habits and academic achievement of 
secondary school students in Lahore, Pakistan. The results of 
the study showed that guidance services had significant effect 
on students’ attitude, study habits and academic achievement.  

Other studies are also available that dealt with ineffective 
study habits. Franklin's study (2006) described the study habits 
of undergraduate education students. Thirty volunteers 
participated in this study and they were asked to complete a 
15-item questionnaire. The results showed that students do not 
always practice effective study habits. Most responded that 
they study with the TV or radio on. Moreover, the majority of 
the students spend hours cramming the night before an exam. 
Also, they spent most of the time for studying at home.   

Çolak (2008) investigated second-year university students’ 
attitudes towards English and their general study habits with 
respect to their motivation levels. The results demonstrated 
that participants had moderately positive attitudes towards 
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show that on weekdays high achievers used the office by 18%, 
whereas low achievers by 12%. 51% of high achievers and 
57% of low achievers spent less than 5 hours studying during 
the week.  Also, 9% of high achievers and 7% of low 
achievers read material without taking notes. In addition, high 
achievers utilize their weekend to study for longer periods than 
the low achievers. High achievers also used strategies to 
deepen their learning.  

Duration of studies plays a vital role as it directly impacts 
the achievement of students. There are other studies which 
also dealt with the same issue. Kaur & Thiyagarajah (2000) 
studied the reading habits of students enrolled for the Bachelor 
of Arts in English Language and Literature Studies (ELLS) 
programme at the School of Humanities in Malaysia.  The 
results revealed that many students preferred spending as 
much as 3-5 hours per week on reading. The responses of 
students indicate that 69.8% spent 3-5 hours per week on 
reading literary works (i.e. poetry and drama) and ELT books, 
28.6% newspapers, 25.4% novels, and 25.4% responded ‘non-
applicable’ regarding the frequency of reading novels. Also, it 
was revealed during the structured interviews that students 
faced tremendous problems in reading literary texts. These 
problems were caused by their inability to recall information, 
new terminology, inability to concentrate, and regressive 
reading habits. The findings of this study concluded that ELLS 
students need to improve their reading habits.  

However, duration is not the only factor. There are study 
habits which are considered as unsuccessful by some 
researchers. In 2001, Bailey and Onwuegbuzie's study 
'Unsuccessful Study Habits in Foreign Language Courses' 
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1.3. Study Questions: 

This research aims to answer the following questions: 
1.3.1. What are the general study habits of female and male 

students at the English Department, King Khalid 
University?  

1.3.2. What are the differences, if any, between the study 
habits of male and female students? 

1.3.3. Is there a relationship between students' grade point 
average (GPA) and their general study habits? 

1.3.4. What is the relationship between study habits and 
certain social factors such as encouragement from the 
society and peers, financial difficulties and frequent 
visitors? 

1.4. Scope and Limitations of the Study: 

     This study describes the general study habits of EFL 
students at KKU. Concerning male students, the sample was 
drawn randomly from the English Department, Faculty of 
Languages and Translation in Abha, while the sample of 
female students was drawn randomly from students of the 
English Department, Faculty of Letters and Education in 
Khamis Mushayt. In both cases, first year students (Level 1 
and 2) were not included in the study. The social factors in this 
study are limited to encouragement from the society and peers, 
financial difficulties and frequent visitors. 

2.       Review of Related Literature: 

Chan et al (1999) conducted a study at The Open 
University of Hong Kong to compare the study habits and 
preferences of high and low achieving students. The results 
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1.2.2. Understanding students' study habits is the first step 
towards promoting the formation and enhancement of 
effective study habits. 

1.2.3. Understanding the study habits of the students would 
help teachers to choose or write textbooks suitable for 
the students' needs. 

1.2.4. Understanding of study habits will help decision-makers 
in the field of language planning to take the appropriate 
decisions regarding teaching English as a foreign 
language. 

1.2.5. It is of profound importance to understand the 
relationships between the study habits of students and 
encouragement from the society and peers, financial 
difficulties and frequent visitors. "Experts are agreed 
that great success in the field of knowledge is attributed 
to good and consistent study habits." (Bajwa et al., 2011, 
175) 

1.2.6. The findings will help us to pinpoint  positive study 
behaviors of the student and will also help identify the 
negative aspects that hinder learning. Since no research, 
to the best of our knowledge, has been done on this 
particular topic in relation to the context of Saudi 
Arabia, we believe that the findings of this study will be 
a valuable addition towards the improvement of study 
habits of EFL students in this country  

1.2.7. The results of the present study can be used  in academic 
counseling and orientation programmes. 
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addition, academic difficulties may be caused by lack of good 
study habits “students at colleges and universities may 
experience academic difficulties not due to lack of ability, but 
rather due to the lack of effective study behaviors.” (Garcia, 
2006, 5). Furthermore, time wasters need to be avoided and 
students should be trained on using time effectively.   
1.1. Statement of the Problem: 

As teachers we noticed that some of the undergraduate 
university students excel in English whereas others find 
learning English a daunting task. In addition, many students 
are well organized, punctual, attend their classes regularly, and 
follow a study plan. On the other hand, there are students who 
miss many classes, are always late, rarely do their 
assignments, and cram immediately before the exams. 
"Moreover, a positive relationship between study skills and 
academic performance has been reported consistently in the 
literature." (Bailey and Onwuegbuzie, 2001). This study aims 
at describing the general study habits of students enrolled in 
the English Department at King Khalid University (KKU) in 
Saudi Arabia, and exploring the relationship between students' 
study habits, achievement, gender, and certain social factors 
such as encouragement from the society and peers, financial 
difficulties and frequent visitors. 

1.2. Significance of the Study: 

The significance of the present study stems from the 
following factors: 
1.2.1. The student is the center of the teaching-learning 

process and understanding the variables related to the 
learner would help teachers to improve the quality of 
language learning in KKU. 
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1. Acquire information about the subject from a variety of 
sources. 

2. Tie the new information to the old bodies of knowledge. 
3. Make new information personal. 
4. Actively use the new knowledge.  

The main task of educators is to teach their students how to 
study and not to encourage them to memorize only. When 
students learn how to study they learn how to think. "In 
learning to study, you are learning to think and to live. When 
students do not learn how to study, the biggest job of their 
education is left undone." (Kornhauser, 1993,10). Garcia 
quotes Gettinger & Seiber (2002) as she points out that to have 
good study habits “a student should first learn how to study, 
decide about the use of various study skills, and take charge of 
his/her own learning.” (p. 8)  

A “positive example” of effective study habits, as Eileen 
Garcia (2006) asserts by quoting Woolfolk (2004), is that “it 
might be a student first deciding to study every night and then 
employing a combination of mnemonics for memorizing key 
terms, skimming text material to ascertain organizational 
patterns and jotting down answers to possible exam question.” 
(2006: p 7)  

Bad Study Habits: 
In general, some factors are considered to have negative 

effects on study habits. These negative social and academic 
factors can be resolved by helping students understand and 
improve their study habits. As study habits  improve, a 
positive change in the students’ achievement can be expected. 
Chaudhry comments: "better study habits and study skills lead 
to better achievement scores." (Chaudhry, 2006, 36). In 
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Nonis & Hudson state that "the ability to concentrate 
always influenced student performance in a positive way. 
Also, study time had more of an influence on student 
performance when students were able to concentrate." (Nonis 
& Hudson, 2010, 236) Although study time is an important 
factor in learning, we have to keep in mind that study time is 
not a quantity issue. Nonis & Hudson further comment that 
"truly studying may not simply be a quantity issue; there are 
qualitative techniques, such as good study habits, that can 
make study time effective for students." (2010, 236). The 
authors of this paper have noticed that many college students 
fail to use time properly or simply cannot decide on the 
amount of expected study time to elicit high or moderate 
achievement. "Generally it is expected that students spend two 
hours on self study for every hour spent in class." (Bajwa et 
al., 2011, 176). Students whose command on English is not up 
to the mark should study longer to make up for the dearth.  

Good study habits also involve avoiding distractions. The 
student’s study area should be cleared of all sorts of 
distractions such as TVs and game systems. Some students 
would argue that that they prefer to study with their favorite 
music or TV on although as teachers we believe that one 
should study in a quiet, well-lighted place, free from 
distractions. It is advisable to place the study area away from 
the entertainment area or to make sure that all of the modes of 
entertainment are switched off. (O’Hara, 2005, P. 31).  

Learning to study effectively requires students to develop a 
desire to study. To develop an interest in learning students 
need to follow the following rules: (Kornhauser, 1993,13) 
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"college students with high levels of overall academic 
achievement tend to have more effective study habits than do 
low-achieving students with respect to study techniques, time 
management, and attitudes towards learning."  

(Bailey and Onwuegbuzie, 2001).  

A successful study session involves preparation. The 
student has to get himself/herself ready so that he/she can start 
off well. This means the student needs to collect and prepare 
all the things he/she needs for the task. The student also needs 
an appropriate place to settle down with the task at hand. To 
further add, Wood (2000), believes that the most important of 
all the ingredients for an effective and fruitful study session is 
mental readiness of the student to initiate the study. A student 
who is disciplined in his adoption and utilization of study 
habits has higher chances of advancing in the field of 
knowledge.  

The ability to concentrate is one of those effective study 
habits which can influence the performance of the student. 
Comprehension is integrally correlated to the ability to 
concentrate "this requires one not to be hurry in getting 
through instead sustained concentration is necessary." (Bajwa 
et al, 2011, 175).  We can learn to concentrate by learning to 
overcome all kinds of distractions and this can be achieved by 
following these rules: (Kornhauser,1993, 18-19) 
1. Study in a quiet place, whenever possible.  
2. Make sure that your place of study is properly lighted, 

heated, and ventilated. 
3. Arrange your chair to avoid strain and fatigue. 
4. Keep yourself in good physical condition. 
5. Get sufficient sleep so that you feel adequately rested.  
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regularly present in classes and someone who arrives at classes 
on time, participate in class discussions and asks questions, 
asks for extra help, does his/her assignments on time and is 
prepared for tests. In their research, Nonis and Hudson show 
that “the relationship between ability and student performance 
was stronger for students who spent more time studying 
outside of class than for students who spent less.” (2010: p. 
231) Nonis and Hudson also proposed that “study habits (as 
one aspect of quality of studying) would also moderate the 
relationship between study time and student performance. That 
is, the influence that the quantity of study time has on 
academic performance was expected to be stronger for 
students who use good study habits more often compared to 
those students who use them less often.” (2010: p 231)  

Some researchers also tend to believe that knowing the 
study habits of students helps to predict their academic 
achievement: "although not every learning strategy or study 
habit produces useful results in terms of academic 
achievement, it would be expected that students who possess 
good study habits in general are better performers than are 
those students with poor study habits." (Nonis & Hudson, 
2010, 230). Then, Nonis and Hudson opine that better 
academic results are related to good study habits. 

Good Study Habits: 

Good study habits are also called effective study habits. 
Good study habits tend to have a significant effect on students’ 
academic achievement. "Good study habits are perceived to be 
the determinants of the academic performance. That is why 
efforts are made to develop and improve study habits in 
students." (Chaudhry, 2006, 37). Many researchers state that 
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number of hours they spend studying per week and 
organization of course materials.  Crede & Kuncel distinguish 
between the concept of study skills and study habits as they 
opine: 

Study skills refer to the student’s knowledge 
of appropriate study strategies and methods 
and the ability to manage time and other 
resources to meet the demands of the 
academic tasks. Study habits typically 
denote the degree to which the student 
engages in regular acts of studying that are 
characterized by appropriate studying 
routines occurring in an environment that is 
conducive to learning. (Crede & Kuncel, 
2008, 427) 

Garcia (2006) also, to add to the distinction between study 
skills and study habits, points out that “study skills are the 
specific techniques that make up the study plan.” (P. 7) In 
contrast, study habits, “constitute the overall approach itself.” 
(P. 7).  

The authors of this paper believe that study habits include 
time management, preferred time for studying, time wasters/ 
distracters, preferred location, punctuality and participation, 
concentration, memorization, course materials organization, 
effort, and preparation for exam. 

Bajwa noted that sound and persistent study habits have 
many advantages: "they reduce test anxiety, enhance student's 
ability, improve his performance and develop confidence in 
him" (Bajwa et al., 2011, 176). O’Hara (2005) observes that 
instructors often think of a good student as honest, polite, 
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Keywords: Study habits, time management, course 
materials organization, preparation for exam, social factors. 
1. Introduction: 

The process of learning involves many factors, such as 
self-confidence, intelligence, aptitude, motivation and learning 
styles. Furthermore, Thomas et al. mention that “the act of 
studying involves a complex interaction of different variables 
that a student may engage in for various purposes.” (in Okpala 
et al, 2000, p. 219). One of these significant factors is learners’ 
study habits. The importance of study habits can be gauged 
from the findings of a number of studies (Hogan & 
Hendrickson, 1983; Vazquez, 2000; Azikiwe,1998; Chaudhry, 
2006; Garcia, 2006; Igun & Adogbeji, 2007;  Crede, 2008).  

While discussing the relationship between study habits and 
academic performance, it should also be noted that high 
positive correlation can be seen between study habits of 
students and their academic performance.  Nonis and Hudson 
mention that “… the study habits or strategies that students use 
to learn, such as paying attention in class, being on time, 
taking good notes, completing homework in a timely manner, 
and reading the study material before a lecture, … are likely to 
impact their performance.” (2010: p. 230).  

Good (1973) defines study habits as "the students way of 
study whether systematic, efficient, or inefficient etc." (in 
Chaudhry, 2006, 37). Also Robbins et al. (2002) define study 
habits as “those activities necessary to organize and complete 
schoolwork tasks and to prepare for and take tests” (in Magno, 
2010, 40). According to Chan et al. (1999), the study habits of 
students include preferred location, time for studying, the 
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The General Study Habits of Major EFL Students 

in King Khalid University and their Relationships 

with GPA, Gender and Certain Social Factors 

Dr. Ismail Khalil Alrefaai  et al. 

ABSTRACT 

The authors of this paper as teachers at the English 

Department, King Khalid University (KKU), have observed 

that some students excel in English, whereas, others find 

learning English a daunting task. Related literature has shown 

that there is a positive correlation between study habits and 

achievement. This study attempts to describe the general study 

habits of major EFL students in King Khalid University, Saudi 

Arabia and their relationships with students' GPA, gender and 

certain social factors. The sample consists of 440 students (219 

male and 221 female students). The participants completed a 

33-item questionnaire. The results indicate that the majority of 

students study in a haphazard, disorganized way and they just 

cram before exams. Students who attend their classes regularly 

on time and participate in classroom activities were better 

achievers than their counterparts. Also, there is a highly 

significant correlation between society and peers 

encouragement and certain study habits, such as, punctuality 

and participation, effort, and preparation for exam. This study 

concludes with a number of practical suggestions, the most 

important of which is the students' need  for guidance and 

counseling. 
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