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  المجلةب التعريف

  

ـــوم��عـــــد�امتـــــداًدا�مل�مجلـــــة جامعـــــة أم القـــــرى لعلـــــوم اللغـــــات وآدا��ـــــا جلـــــة�ا��امعـــــة�لعلــ

م،�وصدر�ع��ـا��١٩٩٩ـ�املوافق�١٤١٩عام��صدرت�قد��انت�يـوالت�العر�ية،�واللغة�الشر�عة

�حتــــ
ً
ي�ـم،�و�عــــد�ا�صــــدر�قــــرار�املجلــــس�العلمــــ�٢٠٠٧ـــــ�املوافــــق�١٤٢٨ى�عــــام�ـعشــــرون�مجلــــدا

مسميات��عض�املجالت�العلمية�با��امعة،�وإ�شاء�مجالت��بتعديل��ـ�١٣�/١�/١٤٢٩بتار�خ

ـــل�مجلـــــة�بجانـــــب�مـــــن�جوانـــــب��علميـــــة ــ��ســـــبع�مجـــــالت،�تخـــــتص��ــ ـــدد�ا�إ�ـــ جديـــــدة�ليصـــــل�عــ

  املعرفة�اإل�سانية�والعلمية.

وتبًعا�لذلك�تأسست�مجلة�علوم�اللغـات�وآدا��ـا�ال�ـ��بـدأت�ممارسـة��شـاط�ا�البح�ـ���ـ��

ـــــام� ـــلو�ية�١٤٢٩العـ ــ ـــة�واألسـ ــ ـــة�والنقديـ ــ ـــة�واألدبيـ ــ ـــوث�اللغو�ـ ــ ـــــر�البحـ �بم�مــــــة��شـ
ً
ــــطلعة ــــــ،�مضــ �ـ

نــا���النظر�ــة�والتطبيقيــة�ا��ديثــة�والقديمــة،�و�شــر�البحــوث�القائمــة�ع�ــ��القائمــة�ع�ــ��امل

راث��ــ��ضـوء�اللســانيات�ا��ديثــة،�و�عـدد�النظر�ــات�واملنــا���ـالقـراءة�التحليليــة�الواعيـة�للتــ

  النقدية�واألدبية�واللغو�ة.

ــ��محــــرم� ـــاير�١٤٣٠وقــــد�صــــدر�عــــدد�ا�األول��ــ ــــ/�ينـ ـــ��م،��٢٠٠٩ـ مجلــــة دور�ــــة علميــــة و�ـ

ل�شــــر�البحــــوث�العلميــــة�األصــــيلة��ــــ�� تصــــدر عــــن جامعــــة أم القــــرى  صــــف ســــنو�ةُمحكمــــة ن

ذات�الصـبغة�اللغو�ـة�والنقديـة�واألسـلو�ية�القائمـة� وفروع�ا�املختلفة�وآدا��ا�اللغات�مجال

ي�لـــم��ســـبق��شـــر�ا�لـــدى�ج�ـــات�ـالتـــ ع�ـــ��املنـــا���النظر�ـــة�والتطبيقيـــة�ا��ديثـــة�والقديمـــة،

وت�شـــر�،��نّصـــتخلتحر�ـــر�وتحكيم�ـــا�مـــن�الفاحصـــ�ن�املأخـــرى��عـــد�مراجع��ـــا�مـــن�قبـــل��يئـــة�ا

بحو��ـا�حالًيـا�بـاللغت�ن�العر�يـة�واإلنجل��يـة،�كمــا��سـتقبل�البحـوث�املكتو�ـة�باللغـات�األخــرى�

��الفر�سية�واألملانية...ا��. �
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  الرؤية والرسالة واألهداف

  

  :الرؤية
ــ��رائـــًدة�املجلــــة�ت�ـــون �أن علـــوم�اللغــــات�وآدا��ــــا،�وأن�ا��اصــــة���العلميــــة�البحـــوث��شــــر��ــ

فة�عاملّيا. �املجالت�العلمية�املصنَّ
ّ

��إ���مصاف
َ
  تر�

  

  :الرسالة
ـــ��شـــــر ـــ��ميـــــدان�اللغـــــات�ـالبحـــــث�العلمــ ـــة�واملن��يـــــة��ــ ـــوعية�والعلميــ ـــ��املوضــ ــــائم�ع�ــ ي�القـ

  وآدا��ا،�وفروع�ا�املختلفة،����إطار�مقاي�س�ا��ودة�العاملية����البحث�العل��.

  

  :األهداف
  .حوث�العلمية�األصيلة�وا��ديدة�واملتم��ة����مجال�ا�تمامات�املجلة�شر�الب�-�١

 ـالعناية�بجوانب�البحث�العلم�-�٢
ً
  �.ي�املتنوعة:�تأليًفا،�وتحقيًقا،�وترجمة

ــــد��-�٣ ــ ـــة�واألدب،�والنقـ ــ ــ��اللغــ ــ ــ ــات��ـ ــ ــ ـــــا���واتجا�ـ ــــات�ومنــ ــ ــــــن�نظر�ـ ـــــتجد�مـ ـــــا�ُ�ســ ــــق�مــ ــ تطبيـ

  واألسلو�ية،�و�عليم�اللغات�األجن�ية.
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  عد النشرقوا 

  

قبــل�األعمــال�املقدمــة�لل�شــر��ــ��
ُ
حســب��مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآدا��ــات

  املواصفات�التالية:

�مــــن�عمــــٍل�  )١(
ً

أْن�ي�ــــون�البحــــث�املقــــّدم�لل�شــــر�جديــــًدا�لــــم��ســــبق��شــــره،�ولــــ�س�مســــتال

  سابق.

ــأ�،)بحــث��شــر�نمــوذج(�املجلــة�موقــع�ع�ــ��العلميــة�املــادة�البحــث�صــاحب�ُيقــدم  )٢( �وُ�َعبَّ

  .املجلة�موقع�ع���بال�شر�ا��اص�النموذج

قـدم  )٣(
ُ
�،)Traditional Arabic(�التقليـدي�العر�ـي�بـا��ط�مطبوعـة�العر�يـة�البحـوث�ت

ـــوص)�١٦(�ب��ــــــم ــ��للنصـــ ــ ـــوامش�)١٤أو�(�)١٢(�ب��ــــــم�نفســــــھ�املــــــ�ن،�و�ــــــا��ط��ــ �لل�ـــ

  .واملراجع

قــدم  )٤(
ُ
)�١٤(�ب��ــم�،)Times New Roman(�بخــط�مطبوعــة�اإلنجل��يــة�البحــوث�ت

  .واملراجع�لل�وامش)�١٢(�ب��م�نفسھ�و�ا��ط�امل�ن،����للنصوص

ــــْرك  )٥(
َ
�مــــن�ل�ــــل)�أد�ــــى�كحــــد�ســــم�٢٬٥(�و��ــــوامش�،)١٫٥(�بقــــدر�األســــطر�بــــ�ن�مســــافة�ت

  الصفحة.�وجان���وأسفل�أع��

)��لمـــة،�متضـــّمنة�امل��صـــ�ن�العر�ـــي�10000أال�يتجـــاوز�عـــدد��لمـــات�البحـــث�(�يجـــب  )٦(

  .وا��داول �واملالحق،�واإلنجل��ي،�وقائمة�املراجع،

ـــ  )٧(
ُ
 ت

ً
،�بمـــا��ـــ��ذلـــك�ا��ـــداول�واألشـــ�ال�وقائمـــة��رقم�صـــفحات�البحـــث�ترقيمـــا

ً
م�سلســـال

 
ّ
طبــع�ا��ــداول�والصــور�واألشــ�ال�واللوحــات�ع�ــ��صــفحات�مســتقل

ُ
ة،�مــع�املراجــع،�وت

  .تحديد�أماكن�ظ�ور�ا����امل�ن

صـــان�ُيرفـــق  )٨( )�٢٠٠(�يـمئتــــ�عـــن�يز�ـــد�ال�بمــــا�البحـــوث،���ميـــع�واإلنجل��يــــة�بالعر�يـــة�م��َّ

ـــة ــ ـــل��لمـ ــ ـــص،�ل�ـ ــ ـــمن�وأن�م��ـ ــ ـــث�يتضـ ــ ـــات�البحـ ــ ـــة��لمـ ــ ـــة�مفتاحيـ ــ ـــ��دالـ ــ ـــص�ع�ـ ــ �التخصـ

  .م��ص��ل���اية��عد�توضع��لمات،)�٦(�عدد�ا�يتجاوز �ال�باللغت�ن،�للبحث�الدقيق

  ي



              

 

  

�عملھ�(القسم،�وال�لّية،�وا��امعة)،�وج�ة�مية،العل�ورت�تھ�الباحث،�اسم�يذكر�أن  )٩(

ـــوان��عــــــد  �البحــــــث�عنـــ
ً
ــــاللغت�ن�مباشــــــرة ــــذلك�بر�ــــــده��العر�يــــــة�بــ ــــذكر�كــ ـــة،�و�ــ واإلنجل��يـــ

  اإللك��و�ي�الرس�ّ�.

ــ���شــــار  )١٠( ــ��باإلشــــارة�البحــــث،�آخــــر�وال�ــــوامش�والتعليقــــات�اإلحــــاالت�جميــــع�إ�ــ اســــم��إ�ــ

�اإلحـــاالت��ـــذه�وتـــرقم.�ملباشـــرا�االقتبـــاس�عنـــد�والصـــفحة،�الكتـــاب،�واســـم�املؤلـــف،

ـــات ـــوامش�والتعليقــ ـــ�البحـــــث�بدايـــــة�مـــــن��سلســـــلًيا�وال�ــ ـــون ���ايتـــــھ،�ىـحتــ �مكتو�ـــــة�وت�ــ

  .يدو�ة�ول�ست�آلية�بطر�قة

عرض  )١١(
ُ
ب�أن�ع���البحث،���اية����واملراجع�املصادر�� َرتَّ

ُ
 �ت

ً
�اسم�العائلة�حسب���ائيا

ــ�، ــ ــــماء�األو�ــ ـــم�األســ ــ ـــــف،�ثـ ـــــا�للمؤلـ ـــوان�متبوًعـ ــ ـــك��عنـ ــ ـــابالك�ذلـ ــ �رقــــــم�ثــــــم�املقــــــال،�أو�تـ

ــ�(�الناشــــر�فاســــم�الطبعــــة، ــ�(�املجلــــة�اســــم�أو)�الكتــــاب�حالــــة��ــ �ثــــم�،)املقــــال�حالــــة��ــ

ــ��أمـــا.�ال�شـــر�وتـــار�خ�،)الكتـــاب�حالـــة��ـــ�(�ال�شـــر�م�ـــان �رقـــم�فيضـــاف�املقـــال�حالـــة��ـ

  .الصفحات�وأرقام�والعدد،�السنة،�أو�املجلة،

�-�رومنـة�أو�ترجمـة�-�اإلنجل��يـة���روفا�إ���العر�ية�املصادر�بتحو�ل�الباحث�زمـيلت  )١٢(

�قائمـــة��ـــ��العر�يـــة�باللغـــة�عل��ـــا�اإلبقـــاء�مـــع(�اإلنجل��يـــة�املصـــادر�قائمـــة��ـــ��وتضـــمي��ا

  .)العر�ية�املصادر

)١٣(   
ً
�شر�أعداد�املجلة�إلك��ونيا

ُ
ـا��عـد�ال�شـر��ت بـع�العـدد�ورقي�

ُ
بموقـع�املجلـة،�و�ـ��حـال�ط

  بحثھ.�فيھ�صدر�الذي�لعددا�من����ت�ن�الباحث�رو�ي�ُيمنحـاإللكت

��� �
  

 ك



 

 

 

  دعوة للنشر

  

ي،�وتـدعو�م�لإلســ�ام�ـي�والبحثـــترحـب�املجلـة�بجميــع�البـاحث�ن��ــ��مجـال�ا�تمام�ــا�العلمـ

واألدبية�ب�افة�صور�ا�ومناح��ا�واتجا�ا��ا،�وتنمية�البحث��اللغو�ة�املعرفة�إنتاج����املتم��

ــع�تطــــور�العصــــر� ـــاللغــــوي�واألد�ــــي�بمــــا�ي�ناســــب�مــ ي،�و�مــــا�يــــتالءم�مــــع�أ�ــــداف�ـوتقدمــــھ�التقنـ

ا��امعــة�ورســال��ا�ورؤ���ــا،�و�مــا�يواكــب�طمــوح�ال�يئــة�اإلشــرافية،�وأعضــاء��يئــة�التحر�ــر،�

  وال�يئة�االس�شار�ة.
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�العدد�افتتاحية �

  

ــ��والســــالم�والصــــالة�العــــامل�ن،�رّبِ ���ا��مــــد ـــول �ع�ــ ــ��األمــــ�ن،�هللا�رسـ �بھو�ــــ��آلــــھ�وع�ــ

  :�عد�أما.�الدين�يوم�إ���بإحساٍن �تبع�م�ومن�أجمع�ن،

ة�س���
ّ
ضمن��ذا�الكّم�املعلوما�ي�الـذي��-�وآدا��ا اللغات لعلوم القرى  أمّ  جامعة مجل

ـــوٍم� ـــّل�يــ ـــ�-يطالعنـــــا��ــ ـــــٍة�نوعيـــــٍة��ســـــتجيب�لشـــــروط�البحـــــث�العلمـــ ــديم�معرفـــــٍة�علمّي ــ ــ��تقـ ــ ّي�ـإ�ـ

�مـــــن�اإلجـــــراءات
ً
ـــــب�سلســـــلة

ّ
ـــو�مـــــا�يتطل ـــھ،�و�ــ ـــــة��ومن��ّيتــ

ّ
ـــاث�املقّدمـــــة�للمجل ـــ��فحـــــص�األبحــ �ــ

،�و�عز�ــز�ثقــة�القــارئ�ـوتحكيم�ــا.�و��ــدف�املجلــة�عبــ
َ
ر��ــذه�اإلجــراءات�إ�ــ��تحقيــق�املوضــوعّية

  باملواّد�املقّدمة�لل�شر.

وال�يخفى�ع���القارئ�الكر�م�ما�تواج�ھ�ال�يئة�التحر�ر�ة�من�أعباء�لتحقيـق�ذلـك،�و�ـ��

ّي،�ولــ�س��ــ��وســع�ا��عــد�ذلـــك�ـّيــات�ال�شـــر�العلمــزام�بأخالقـتحــرص�أشــّد�ا��ــرص�ع�ــ��االلتــ

ـــ��ثمـــــرة� ـــداد��ــ ــــادرة،�ف�ـــــذه�األعــ ــــن�أعـــــداد�صـ ــــا�تقّدمـــــھ�مـ ـــاه�مـ ـــا�تجــ ـــم�لقار��ــ ـــوى�تـــــْرك�ا��كــ ســ

  مش��كة�ب�ن�أ��اب�األبحاث�وال�يئة�التحر�رّ�ة.

ــــــب� ـــــرون:�رجـ ـــــا�ع�والعشــ ــــدد�(الســ ــ ـــــا�العـ ـــــّدم�لقّرا��ــ ــــــة�أْن�تقــ ـ
ّ
ـــــّر�املجل ــــ�١٤٤٢و�ســ ــ ـــــر��-�ــ ف��ايــ

أبحـــاث��ـــذا�العـــدد�عشـــرة�أبحـــاث،�تنّوعـــت�بـــ�ن�أبحـــاٍث�نحو�ـــٍة�ولغوّ�ـــٍة��م).�و�لـــغ�عـــدد٢٠٢١

�باللغة�اإلنجل��ّية.
ٌ
�م��ا�باللغة�العر�ّية،�وأر�عة

ٌ
  وأدبّيٍة�و�الغّيٍة،�جاء�سّتة

ـة�وتأمـل
ّ
�فائــدةٍ �مـن�يأملونـھ�مـا�للبـاحث�ن�العـدد��ـذا�أبحـاث�رـعبـ�قـّدمت�قـد�ت�ـون �أْن �املجل

ــة�و�ســعد.�علمّيــة
ّ
صــال�وســائل�رـعبــ�والقــّراء�البــاحث�ن�مق��حــات�باســتقبال�املجل

ّ
�املوجــودة�االت

ة�تحر�ر��يئة�ا�تمام�محّل �املق��حات��ذه�وست�ون �بموقع�ا،
ّ
  .�عا���هللا�شاء�إن�املجل

  رئيس هيئة التحرير                     
  عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيبد.  أ. 
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  إعداد
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٣ 

 ذلك، في علمائه وجهود الفصيح، العربي الصوت على الحفاظ في التجويد علم أثر

  أنموذجًا وصفاتها الحروف مخارج درس

 سليماين محمد وسيم. د

 )هـ٠٢/٠٧/١٤٤٢؛ ونشر يف هـ١٠/٠٩/١٤٤١ يف ر وقبل للنشهـ؛٠٦/٠٨/١٤٤١قدم للنشر يف (

 الدراسـات الــصوتية أخـذت يف التوســع والتمـدد، وأن الــدرس ممــا هـو معلــوم أن :المـستخلص

الصويت للغة العربية أخذ ينحـو منحـى الدراسـات الغربيـة يف علـم األصـوات، وورقـات هـذا البحـث 

تبين أثر جهود علماء التجويد وقراء القـرآن الـذين خـدموا هـذا الـدرس الـصويت العربـي، وبـذلوا فيـه 

َأهملـه غيـرهم، وحفظـوه وقـت أن نـسيه غيـرهم، وضـبطوه حـين الجهد الكبير، فقد درسوه وقت أن  َ

ُضيعه غيرهم، فبقي الـدرس عنـدهم محفوظـا، ومـسائله مـشهورة؛ حتـى عرفـوا هبـذا العلـم، وعـرف 

فالبحث يعالج مسألة النظر يف نشأة الدرس الصويت عند علمـاء العربيـة وعلمـاء التجويـد، ؛ العلم هبم

ويبحـث أيـض� يف جهـود علمـاء التجويـد وقـراء القـرآن يف ، وكيف وصل الدرس إلى علماء التجويد

 .خدمة اللسان العربي، من حيث النظر يف مسائله، والنظر يف أطواره، وإضافات علمائه

ومن أهم ما تطرق البحث إليه هو مسألة أثر هؤالء العلماء يف الحفاظ علـى صـوت اللغـة العربيـة 

ٍلوقت الحالي، وكيـف تناقـل صـوهتا جـيال بعـد جيـل،  إلى اا مطروقاالقديم الفصيح، وجعله مسموع ً

حتى وصل صوهتا إلينا مضبوط القواعد، ثابت األصول، وكيف أن القرآن مازال على اللسان العربـي 

َّومن ثم تعرض البحث ألهم النتائج التي خرج هبا، والتي تتعلـق كلهـا بإثبـات ، المبين الذي نزل عليه َ

 العربيـة يف حفظهـم للغـتهم ولـساهنم، وتعـرض للتوصـيات التـي جهود العلماء وفضلهم علـى األمـة

 .تكمل هبا جهود هؤالء العلماء، واهللا الموفق والمستعان

 . قراء القرآن، علم التجويد، اللسان العربي:مفتاحيةالكلمات ال

* * * 
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The effect of the science of reading the Qur’an on memorizing the 
eloquent Arab voice, and the efforts of the Qur’an scholars in that, 
An example of that studied the exits of letters and their attributes 

Dr. Wasim Muhammed Sulaimani 

(Received 30/03/2020; accepted 03/05/2020; Published 14/02/2021) 

Abstract: It is well-known that phonological studies have become elaborate and 
comprehensive nowadays. Modern Arabic phonological studies are adopting the 
Western’s approach in this field. This paper demonstrates impact of the efforts of 
Tajweed scholars and Quran reciters, who exerted great efforts to serve Arabic 
phonology. They carefully studied it while others ignored it, preserved it while others 
forgot it, and precisely mastered it while others neglected it. Consequently, those 
scholars preserved this knowledge, and its concepts became known. Thus, they were 
known as its masters, and this knowledge was known as their specialty .  

This paper examines how the science of Arabic phonology began among Arabic 
language and Tajweed scholars, and then how it reached Tajweed scholars . 

Moreover, it studies efforts of Tajweed scholars and reciters of the Quran to serve 
the Arabic language by carefully studying concepts and development of Arabic 
phonology as well as studying its scholars’ achievements . 

The most important issue the paper considers is the impact of those scholars in 
respect of preserving the ancient eloquent Arabic phonic system and making it 
audibly understandable until present time. In addition, it examines how this phonic 
system has been transferred by generation after generation until it has reached us with 
its precise rules, and firm principles, as well as how the Quran is still recited 
according to the rules of the noble Arabic language, the original tongue of the Quran 
revelation. 

Finally, the paper discusses the most important results of this examination, which 
are related to confirming the efforts of those scholars and the service they offered to 
the Arab nation whereby their Arabic tongue and language are preserved. It also 
refers to some recommendations that may complement the efforts of those scholars. 
Allah is sought for giving help and success. 

 Key words: Tajweed scholars, reciters of the Quran, Arabic language. 
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  المقدمة

 

الحمد هللا، والصالة والسالم على رسـول اهللا، وعلـى آلـه وصـحبه، ومـن اتـبعهم 

 :بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

ِن المعلوم أن اللغة العربية هي أفصح اللغات وأسماها، لها تميزها يف صـوتها فم ِ
ُّ ُ ِ

ِوجرسها، ولها لذة يف منطقها ولفظها، وفيها الدقة من جانب نحوها وصرفها ِ ِ ِِ ٌ. 

ُّ بأن أنزل القرآن على لساهنا، وذلك لتميزها عن بقية اللغات، َّخلدها اهللا  ُّ

  :اهللا يف غير موضع من القرآن أن القرآن عربي، فقالَّواستعالئها عليها، وقد بين   

                )وقال)٢:يوسف ،:                  

    )وأن القرآن ال يقرأ إال باللسان العربي، فقال،)٢٨:الزمر :           

  : وقال،)١٩٥:الشعراء(                       

      )وذلك لبيان أن القرآن إنما نزل هبذا اللسان، فيجب أن يقرأ ؛)١٢:األحقاف 

اقرؤوا القرآن بلحون العرب  (:ه أمر بذلك فقالأن  ُ وقد روي عن النبي.به

 .ُ أن القرآن يقرأ باللسان العربي، وهذا أمر منه )١()وأصواهتا

وممــا هــو معلــوم أن الخلــل والــضعف والتغييــر يف اللــسان العربــي ويف تراكيــب 

ٍالجملة العربية الفصيحة يف نحوها وإعراهبا بدأ منذ وقت مبكر بعد نزول القرآن، فمنذ  ٍ

ُّ اختلط العرب بغيرهم من غير العرب بدأ الفساد يدب على ألسنة العرب، مما جعل أن

 .هذا الفساد يتسلل إلى ألسنة الناس حال قراءهتم القرآن الكريم

لذا فقد كانت جهود القراء يف إقراء القرآن على طريقته وهيئته ظاهرة، وأيضا فقد 

ئفهم، لتـسطير علـم يهـتم ببيـان برى علمـاء القـراءة والتجويـد أقالمهـم، ومـدوا صـحا



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 ...ي احلفاظ على الصوت العريب الفصيحـأثر علم التجويد ف
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صان اللـسان  ُـاألداء الصويت الصحيح للغة العربية عموما، ولقراءة القرآن خصوصا، لي

عــن الخطــأ واللحــن يف قــراءة القــرآن الكــريم، الــذي يجــب أن يقــرأ باللــسان العربــي 

 .الفصيح

 فجاء هذا البحث ليبين ويربز فضل القراء وعلم تجويد القرآن وجهود علمائه يف

الحفاظ على صوت اللسان العربي، وإعادة الناس من خالل قراءة القرآن الكـريم إلـى 

أثر علم التجويد يف الحفـاظ (ذلك الصوت الفصيح األصيل، فجاء البحث موسوما بـ 

على الصوت العربي الفصيح، وجهود علمائه يف ذلك، درس مخارج الحروف وصفاهتا 

 ).أنموذجا

 :أهمية البحث* 

ث له أهمية بالغة، حيث إن علماءنا وقراءنـا األولـين واآلخـرين قـد أرى أن البح

ًبذلوا يف الحفاظ علـى القـرآن الكـريم مـن حيـث قراءتـه ولـسانه جهـدا عظيمـ�، حتـى 

غدت تستقي منه الدراسات الحديثة ما تدلل به على الصوت العربي القـديم، إذ لـيس 

ِّلهم صوت يبين اللفظ العربي الفصيح غيره، لذلك م َّن المهم أن يـربز بحـث يبـين فيـه ُ ُ

جهود العلماء وطريقتهم يف حفاظهم على هذا اللـسان، وأن ينـسب هـذا الجهـد الـذي 

ٍّاستمر سنين عددا ألصحابه يف بحث خاص هبم ً. 

 :منهج البحث* 

اعتمد الباحث على منهج استقراء كتب السابقين حول نشأة علم الصوت يف لغة 

انتقاله إلى مسمى علم التجويد، وكيف تناقل هذا العلم العرب، وتتبع مراحل تطوره و

من عصر إلى عصر، وما الذي آل إليـه هـذا العلـم مـن لـدن نـشأته حتـى وصـوله إلينـا، 

ًفكان منهج البحث استقرائيا وصفيا ً. 
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 :خطة البحث* 

 :طبيعة البحث اقتضت أن يكون البحث مكون� من

 تذكر فيها خطة البحث وأهميته ومنهجه:مقدمة . 

 وفيه تعريف أللفاظ عنوان البحث:التمهيد . 

 نشأة الـدرس الـصويت العربـي عنـد علمـاء العربيـة، وعنـد علمـاء : المبحث األول

 .التجويد، وعالقة علم التجويد بالدرس الصويت

 تطور الدرس الصويت يف مؤلفات التجويد:المبحث الثاين . 

 يف العصر الحالي الصوت العربي الفصيح عند قراء القرآن:المبحث الثالث . 

 وفيها النتائج والتوصيات:خاتمة البحث . 

تتبعي لجهـود العلمـاء كـان يف تتبـع تـاريخ نـشأة علـم األصـوات عنـد علمـاء اللغـة 

وعلمــاء التجويــد، وكيــف تطــور هــذا الــدرس عنــد علمــاء التجويــد، وكيــف انتقــل هــذا 

 .لذي نسمعه أم الالصوت إلينا، وما مظاهر الصوت القديم الذي نرى وصفه، وهل هو ا

 .أسأل اهللا التوفيق والسداد، إنه سميع قريب

* * * 
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  التمهيد

 

 :الصوت العربي* 

كلمة معروفة مستعملة يف كالم العرب، وقد ذكرت يف القرآن يف ] الصوت[كلمة 

 : قوله تعالى              )لم ، وكثير من علماء اللغة )١٩:لقمان

: يذكر لهذه اللفظة تعريف�، كوهنا لفظة معروفة مشهورة، فقد ذكرها األزهري فقال

: صوت«:  ولم يزد على ذلك، ويف لسان العرب قال)٢(»الصوت معروف: صوت«

 . فبين أنه الجرس، ولم يزد على ذلك)٣(»الجرس، معروف، مذكر: الصوت

َمـصدر صـات الـشيء، فـإن الـصوت «: وقد عرفه ابن جنـي تعريفـ� لغويـ� فقـال ُ

ُيصوت صوت�، فهو  ُ ٌصائتَ ِّ، وصوت تصويت�، فهو مـصوت، وهـو عـام غيـر مخـتص، ِ َّ َ

: ، وعرفـه تعريفـ� بـديع� حـين قـال)٤(»...سمعت صوت الرجل وصوت الحمار: يقال

ًالصوت عرض يخـرج مـن الـنفس مـستطيال متـصال، حتـى يعـرض لـه الحلـق والفـم « ً

ــة عــن ام ــشفتين، مقــاطع تثني ــه وال ــسمى المقطــع أينمــا عــرض ل ــداده واســتطالته، في ت

ّأما حدها«: فيعرفها يف الخصائص بقوله] اللغة[، وأما )٥(»حرف� فإهنا أصوات يعرب هبا : ّ

 .)٦(»ّكل قوم عن أغراضهم، هذا حدها

ِوقد اهتم أهل العصور القديمة بدرس الصوت، كل بحسب لغته، وقد أثـر ذلـك  ُ

ِقلت بعض النقوالت عـن فالسـفة اليونـان والرومـان، ُعن علمائهم وفالسفتهم، فقد ن

أرسـطو وأفالطـون، وريـسكيان وترنتيـانوس، وكانـت دراسـة الهنـود للـصوت : أمثال

ومظاهره ومخارجه أكثر تعمقـا وضـبطا، حيـث كـان غرضـهم يف ذلـك إتقـان تـرتيلهم 

 .]Ashtadhyayi[بكتابه المسمى ] بانيني[، واشتهر منهم ]فيدا[لكتاهبم المقدس 
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وجاءت بعد ذلك الدراسات العربيـة، لتـضرب بـسهمها يف إتقـان درس الـصوت 

العربي، من لدن العلماء العرب، هدفهم من ذلك صون كتاب اهللا أن يقرأ على غيـر مـا 

 .نزل، وحفظ لغة العرب الفصيحة البليغة أن تضيع أو تتغير

 :مخارج الحروف وصفاهتا* 

الموضــع الــذي ينــشأ منــه : وهــو محــل الخــروج، ومخــرج الحــرف هــ: المخــرج

، وزاد )٧(َّالحرف، وهو عبارة عن الحيز المولد له، هكذا عرفه كثير من علماء التجويـد 

 .)٨(هو موضع ظهور الحرف وتميزه عن غيره: بعضهم

وإذا أراد أحــد معرفــة مخــرج الحــرف فلــه أن يــسكنه أو يــشدده، فحيــث انقطــع 

رج محقق ومخرج مقـدر، فـالمخرج الصوت فثم المخرج، والعلماء يقسمونه إلى مخ

المحقق ما انقطع فيه الصوت عند المخرج، بأن ينـضغط الـصوت فيـه، وهـذا حاصـل 

مــع جميــع األحــرف عــدا أحــرف المــد واللــين، فمخارجهــا مقــدرة؛ ألن الــصوت ال 

ينضغط يف المخرج انضغاط� ينقطع به، فهي أحرف تخرج بامتداد ولين من غيـر كلفـة 

 .)٩(لمخرجعلى اللسان التساع ا

كيفيته المميزة له عن : حليته، وصفة الحرف هي: الحلية، فصفة الشيء: والصفة هي

والمــراد هــا هنــا عــوارض تعــرض لألصــوات الواقعــة يف «: غيــره، قــال يف المــنح الفكريــة

الحروف من الجهر والرخاوة والهمس والشدة وأمثال ذلك، فالمخرج للحـرف كـالميزان 

 . )١٠(»...الصفة كالمحك والناقد يعرف هبا هيئته وكيفيتهيعرف به ماهيته وكميته، و

من المعلوم أن درس مخارج الحروف وصفاهتا هو أهم درس يف علم األصوات 

النطقي، ومدار علم األصـوات القـديم والحـديث يـدور حـول مخـارج حـروف اللغـة 

 .وصفاهتا يف الغالب، لذلك كان هو أنموذج البحث
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  األول المبحث

 التجويد علماء وعند العربية، علماء عند العربي لصوتيا الدرس نشأة

  الصوتي بالدرس التجويد علم وعالقة

 

 :نشأة الدرس الصويت عند علماء العربية* 

الدرس الصويت عند العرب قديم النشأة، إذ إن العلماء العـرب قـد كتبـوا يف شـأن 

ــشرق األل ــى إن المست ــر، حت ــذ وقــت مبك ــصيح ووصــفه من ــي الف مــاين الــصوت العرب

لم يسبق الغـربيين يف «: يقول] التطور النحوي للغة العربية[برجشرتاسر يف محاضراته 

 .)١١(»أهل الهند والعرب: هذا العلم إال قومان من أقوام الشرق وهما

َيذكر كثير من علماء العربية وغيرهم أن منشأ علم األصوات العربي كان من لدن  َ

، ولكن الذي يظهر أن بدايـة )١٢(]هـ١٧٠:ت[دي العالم الكبير الخليل بن أحمد الفراهي

ــدؤلي   الــدرس الــصويت العربــي كانــت مــن لــدن التــابعي الجليــل أبــي األســود ال

، فقد كانت جهوده تعترب أول محاولة لتدوين الـدرس الـصويت العربـي، )١٣(]هـ٦٩:ت[

ًوذلــك بوضــعه وتأسيــسه لــنقط اإلعــراب يف المــصحف الــشريف، ومــع أن كثيــرا مــن 

ًيعد عمله عمال نحوي� ويف إعراب الكالم، إال أنـه اعتمـد غايـة االعتمـاد علـى العلماء  َ

الصوت وحركة الفم حال النطق بالحرف، تذكر الرواية أنه وبعد أن وافق أبـو األسـود 

إذا رأيتني قد فتحت فمـي «: ُعلى إعراب القرآن أيت بكاتب من بني عبد القيس وقال له

اله، وإن ضــممت فمــي فــانقط نقطــة بــين يــدي بــالحرف فــانقط نقطــة فوقــه علــى أعــ

الحــرف، وإن كــسرت فاجعــل النقطــة مــن تحــت الحــرف، فــإذا اتبعــت مــن ذلــك غنــة 

ّ، فكانت هذه أولـى اللبنـات يف بنـاء علـم األصـوات يف )١٤(»فاجعل مكان النقطة نقطتين
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 .)١٥(لغة العرب

ا أول عمل يعد عمال متكامال يف وصف أصوات اللغـة وبيـان مخارجهـا وصـفاهت

، ]العـين[يف كتابـه ] هــ١٧٠ت[هو عمل العالم الجليل الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي 

ــارج  ــة مخ ــه المرهف ــدة، وذائقت ــصيرته المتق ــذة، وب ــه الف ــين بعقليت ــتطاع أن يب ــد اس َّفق

ِالحـروف العربيـة، وأن يبــين صـفاهتا، منــشئ� بـذلك علـم األصــوات اللغـوي العربــي، 
ُ

سابق، وقد أضحى كالمه العماد الذي يعتمد عليه من ًمبتكرا هذا الدرس على غير بناء 

قـال : َّقـال الليـث«: أتى بعده من علماء العربية والتجويد وغيرهم، جاء يف كتاب العين

َيف العربية تسعة وعشرون حرفا، منها خمـسة وعـشرون حرفـ� صـحاح�، لهـا : الخليل َ َ
ِ

ْ ْ َ

وف، وهـي ْأحياز ومـدارج، وأربعـة أحـرف ج َّ واأللـف اللينَـة والهمـزة، الـواو واليـاء: ُـ

َّوسميت جوف� ألهنا تخرج من الجوف، فال تقع يف مدرجة من مدارج اللسان، وال من  ِ ُ ُ ََ َ َُ ِّ ُْ ْ

ُمدارج الحلق، وال من مدرج اللهاة؛ إنما هي هاوية يف الهواء، فلم يكن لها حيز تنسب  َ ََّ ِ ِْ

َإليــه إال الجــوف ْ َ ًوكــان يقــول كثيــرا. ّ ّااللــف اللينَــ: َ ُ ُة والــواو واليــاء هوائيــة، أيِ أهنــا يف : ُ

َّفأقــصى الحــروف كلهــا العــين ثــم الحــاء ولــوال بحــة يف الحــاء : قــال الخليــل. الهــواء َ

ِّألشبهت العين لقرب مخرجها من العين ثم الهاء ولوال هتة يف الهاء َ ْ َ َ ْ َ ََ َ ْْ ُ ْ ، وقال عـن )١٦(»...َ

ُوأما الهمزة فمخرجه«: الهمزة يف موضع آخر ََ َ ْ َّْ َا من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة فإذا َ ُْ ْ ُ ْ َ ََ ْ

روف الـصحاح ِّرفه عنها النت فصارت الياء والواو واأللـف عـن غيـر طريقـة الح ُـ
ِ ِّ ُ«)١٧( ،

يكـشف هـذا الـنص عـن فهـم « المخـرج الـدقيق للهمـزة، وففي هذا المقطـع يبـين 

 صــحيح لطبيعــة الهمــزة ومخرجهــا، فهــي مــن أقــصى الحلــق إذا كانــت محققــة، وهــي

، وقــد رتــب الخليــل الحــروف العربيــة علــى منهجــه بغيــر )١٨(»هوائيــة إذا كانــت مــسهلة

الصيغة المشهورة، فبدأ بحرف العين، على أساس أنه أول الحروف مخرجـا، وسـمى 
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لكن عمل الخليل لم يكن واضحا أتم الوضـوح، فقـد جعـل للحـروف ألقابـا . كتابه به

 . يريدها عشرة، وربما أكثرتسعة، وعدد المخارج عنده ليس دقيق�، فربما

ً، فضبط الدرس ضبط� مغايرا لما )١٩(]هـ١٨٠:ت[جاء بعد الخليل تلميذه سيبويه 

َّضبطه به أستاذه، ففصل المخارج، وبين الحروف، وذكر الـصفات، فجعـل للحـروف  َّ

ستة عشر مخرج�، حددها وسماها وضبطها، قسم الحلق إلى مخـارج ثالثـة، وجعـل 

 وقد ذكر الـالم التـي تعـد المخـرج العاشـر مـن مخـارج اللـسان، للسان تسعة مخارج،

وجعل للـشفة مخـرجين، وللخيـشوم مخرجـ�، وللجـوف مخرجـ� للحـروف المديـة 

الثالثة، وجعل صفات الحـروف سـبع عـشرة صـفة، ذكـر اثنتـا عـشرة صـفة يف موضـع 

 .)٢٠(، وذكر خمس صفات يف مواضع متفرقةواحد

، وقد أصبحت أقواله واإلتقانه غاية يف الدقة كان الدرس الصويت يف كتاب سيبوي

 .أساس� بعد أقوال أستاذه الخليل يف الدراسات اللغوية القديمة والحديثة

يف مقدمـة هتـذيب ] هــ٣٧٠:ت[فمن العلماء من أخـذ رأي الخليـل، كـاألزهري 

 .)٢٢(يف معجمه] هـ٣٥٦:ت[، والقالي )٢١ (اللغة

اللغة األقدمين فهو رأي سيبويه، وآراؤه هـي ًوأما الرأي األكثر انتشارا بين علماء 

 .التي تدرس عند المتأخرين والمحدثين، وعليها اعتماد أكثر علماء القراءة والتجويد

 :نشأة الدرس الصويت عند علماء التجويد* 

 :ً مرتال، فقد قال اهللا يف وصف كتابهالقرآن الكريم إنما أنزله اهللا على رسوله 

        )وأمر نبيه والمؤمنين بأن يقرؤوه مرتال، فقال)٣٢:الفرقان ،ً:     

       )واألثر المشهور المتداول يف كتب القراء عن علي بن )٤:المزمل ،  

 .)٢٣()تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف: ( يف تفسير هذا الرتتيل أنهأبي طالب 
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على النطق الصحيح حال قراءة القـرآن كـان منـشؤه مـع تجويد الحرف وتطويعه 

ٍابتداء نزول القرآن، فمع أن القرآن نزل على عرب ألسنتهم صحيحة، لم تتغير أو تتأثر، 

ومع أهنـم كـانوا يقـرؤون القـرآن علـى سـليقتهم العربيـة الفـصيحة إال أن بعـضهم كـان 

اب اهللا أبــي بــن أقــرؤكم لكتــ: (أفــضل مــن بعــض يف جانــب الــتالوة، يقــول النبــي 

إن اهللا أمـرين أن : ( فقـال لـهأفضلكم قراءة للقـرآن، وقـد لقيـه النبـي : ، أي)٢٤()كعب

 أراد ، فقرأ عليه سورة البينة، وقد وجه العلماء ذلك بأن النبي )٢٥()أقرأ عليك القرآن

 . )٢٦(أن يعلم أبي� القراءة المضبوطة

ة التي تعلموها من النبي ِّوكان الصحابة يعلمون من بعدهم على ذات الطريق

 فقد روي عن ابن مسعود ،ُأنه قرأ عليه رجل قوله تعالى :       

          )ما هكذا أقرأنيها رسول اهللا :  مرسلة، فقال له ابن مسعود)٦٠:التوبة

 !أقرأنيها: وكيف أقرأكها يا أبا عبدالرحمن؟ قال: فقال:          

 .)٢٧(فمدها

وهكــذا اســتمر هنــج قــراء القــرآن ومقرئيــه يف تعلــم تــالوة القــرآن وتعليمهــا علــى 

 علـى )٢٨()اقرؤوا كمـا علمـتم: (طريقة التلقين لما أخذه اآلخر عن األول، وعلى قاعدة

 .مر األجيال

الجانب العملي قديم النشأة، يستفاد من ذلك كله أن نشأة علم تجويد القرآن من 

 .من غير توسع وتفصيل لمسائله

أما من جانب التأليف وتسطير مسائل هذا العلـم فلـم يحـظ علـم التجويـد بنـشأة 

متقدمة كغيره من العلوم، بل كانت نشأته متأخرة، حيث إن أول باكورة المؤلفات التي 

لم التجويد كانـت يف جمعت مسائل التجويد بشكل مفصل؛ ويعترب مؤلف� خاص� يف ع
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 .)٢٩(القرن الخامس الهجري

ــه  موضــوعات علــم التجويــد لــم تكــن وليــدة القــرن الخــامس الــذي ظهــرت في

ًمؤلفات التجويد، وإنما كانت متفرقة يف كتب اللغة وكتب القراءات القرآنية، فبدءا من 

الــذي اختلطــت فيــه مــسائل التجويــد بمــسائل العربيــة، ] هـــ١٧٠:ت[كتــاب الخليــل 

الــذي اختلطــت فيــه مــسائل التجويــد ] الــسبعة [)٣٠(]هـــ٣٢٤:ت[ب ابــن مجاهــد وكتــا

بمـسائل القـراءات واختالفهـا، نـشأت مـسائل علـم التجويـد وانبثقـت، ولكنهـا كانــت 

 .متفرقة، غير منتظمة يف مؤلف واحد

أول كتاب تتبع مسائل علم التجويد وأفردها يف مؤلـف مـستقل عـن موضـوعات 

] الرعاية لتجويد القـراءة وتحقيـق لفـظ الـتالوة[ات هو كتاب علم العربية وعلم القراء

ُ، فقد وصف الكتاب مؤلفه بقولـه)٣١(]هـ٤٣٧:ت[ لـمكي بن أبي طالب القيسي وإين «: ِّ

لما رأيت هذه الحكمة البديعة، والقدرة العظيمة يف هذه الحروف التـي نظمـت ألفـاظ 

وترتيبهــا عنــد خــروج  ووقفــت علــى تــصرفها يف مخارجهــا - جــل ذكــره -كتــاب اهللا 

الصوت هبا، واختالف صفاهتا، وكثرة ألقاهبا، ورأيت شرح هذا وبيانه متفرق� يف كتـب 

المتقـدمين والمتـأخرين، غيـر مــشروح للطـالبين، قويـت نيتــي يف تـأليف هـذا الكتــاب 

وبين أنه لـم يـسبق بمثـل » ...وجمعه يف تفسير الحروف ومخارجها، وصفاهتا وألقاهبا

ا علمت أن أحدا من المتقدمين سبقني إلى تأليف مثل هذا الكتاب، وال وم«: هذا فقال

 .)٣٢(»...إلى جمع مثل ما جمعت فيه من صفات الحروف وألقاهبا ومعانيها

التحديــد يف [ فــألف كتابــه )٣٣(]هـــ٤٤٤:ت[ وجــاء بعــده اإلمــام أبــو عمــرو الــداين

متفرقـات العلـم، ؛ ليصوغ كتابه على غـرار كتـاب صـاحبه يف جمـع ]اإلتقان والتجويد

 .وجمع مسائله
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 .، وتتابعت المؤلفات بعد ذلك]الموضح[ كتاب )٣٤(]هـ٤٦١:ت[ وألف القرطبي

لقد اعتمد أئمة علم التجويد يف جمع مادة علم التجويـد العلميـة يف أكثـر مـسائله 

علــى مــا كتبــه علمــاء العربيــة والقــراءات قــبلهم، محــاولين يف ذلــك ضــبط المــسائل، 

 .وقصر المسائل على ما يتعلق بالقرآن الكريمواختيار الراجح، 

ففي درس مخارج الحروف وصفاهتا، اعتمد علمـاء التجويـد األوائـل علـى آراء 

علماء العربية، وقد اعتمدوا رأي سـيبويه يف عـدد مخـارج الحـروف، وعلـى التفـصيل 

اعلموا أن قطب التجويد ومالك التحقيق معرفـة مخـارج «: الذي ذكره، قال الداين 

وأنا أذكر . لحروف وصفاهتا التي هبا ينفصل بعضها من بعض، وإن اشرتك يف المخرجا

 .)٣٥(»ذلك على مذهب سيبويه خاصة، إذ هو الصحيح المعول عليه إن شاء اهللا تعالى

ومكي والقرطبي ذكرا الحروف وترتيبها ومخارجها على غـرار مـا ذكـره سـيبويه 

 .حذو القذة بالقذة

 )٣٦(]٤١٠:ت بعـد[ ن علي بن جعفـر الـرازي الـسعيديوقد ألف قبلهم أبو الحس

اخـتالف : (رسائل صغيرة تضمنت بعض مسائل التجويد، أخـص بالـذكر منهـا كتـاب

، وهو عمـل علـى صـغر حجمـه فهـو يتعلـق بالـدرس الـصويت، )القراء يف الالم والنون

 .)٣٧(وكيفية نطق الحروف

 خاصة ما يتعلق بدرس -فيتبين مما سبق أن نشأة الدرس الصويت يف أكثر مسائله 

 اقتبسه علماء التجويد من علمـاء العربيـة، ومـن ثـم تطـور -مخارج الحروف وصفاهتا

 .الدرس الصويت عندهم

 :عالقة الدرس الصويت العربي بعلم التجويد* 

إعطــاء الحــروف حقوقهــا، وترتيبهــا مراتبهــا، ورد : التجويــد يعرفــه علمــاؤه بأنــه
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وأصـله، وإلحاقـه بنظيـره وشـكله، وإشـباع الحرف من حروف المعجـم إلـى مخرجـه 

ٍلفظه، وتمكين النطق بـه علـى حـال صـيغته وهيئتـه مـن غيـر إسـراف وال تعـسف، وال  ٍ

ٍإفراط وال تكلف، وليس بين التجويد وتركه إال رياضة من تدبره بفكه ٍ)٣٨(. 

فعلم التجويد هو إتقان للدرس الصويت اللغوي الفصيح الذي أنزل عليه القرآن، 

 تعلــم النطــق الــصحيح للحــرف، والنطــق الــصحيح الناشــئ عــن تركيــب عــن طريــق

 .الحروف

اعلـم أن تجويـد القـراءة يتوقـف «: )٣٩(]٦٤٩:ت[ قال الحسن بن قاسـم المـرادي

 :أمورعلى أربعة 

 .معرفة مخارج الحروف: أحدها -

 .معرفة صفاهتا: والثاين -

 .معرفة ما يتجدد لها بسبب الرتكيب من األحكام: والثالث -

 .)٤٠(»رياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار: والرابع -

 :وقد جاءت مسائل علم التجويد التي سطرها علماؤه عن طريقين

 عن طريق التلقي للقرآن من أفواه مقرئيـه المتقنـين لـه، العـارفين بأحكـام :األول

أما بعد فقد حداين ما رأيتـه مـن إهمـال قـراء عـصرنا، «: نطقه وقراءته، يقول الداين 

ومقرئي دهرنا تجويد التالوة، وتحقيق القراءة، وتـركهم اسـتعمال مـا نـدب اهللا تعـالى 

 وأمته عليه، من تالوة التنزيل بالرتسل والرتتيل؛ أن أعملت نفسي إليه، وحث نبيه 

 والتجويـد، اإلتقـانٍيف رسم كتـاب خفيـف المحمـل، قريـب المأخـذ، يف وصـف علـم 

يل التي أداها المشيخة من الخلف، عن األئمة من وكيفية الرتتيل والتحقيق، على السب

علـى حـسب مـا إلينـا أداه مـن لقينـاه مـن العلمـاء، ... السلف، واجتهدت يف بيان ذلك
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وشاهدناه من الفهماء، عن األئمة الماضين، والقراء الـسالفين، لتتـوفر بـذلك فائدتـه، 

 .، وعلى هذا االعتماد أكثر من الثاين)٤١(»...ويعم نفعه

 عن طريق علماء العربية الذين وصـفوا النطـق العربـي الفـصيح، واللـسان :الثاين

 َّالــسوي الــسليم، حيــث إنمــا نــزل القــرآن         وقــد وصــفه اهللا بقولــه ، :  

               فــالقرآن نــزل باللــسان العربــي، فيقــرأ علــى لحــن العــرب ،

، فما ذكره علماء العربية على أنه من نطق العرب الفصيح أخذ منـه علمـاء )٤٢(وأصواهتا

 .التجويد ما له عالقة بقراءة القرآن وضبط نطقه

َّوقد ذكر المتقدمون من األئمة القراء أن المقرئ المقدم هو من يجيد الطـريقين،  َ

 .ولم يقتصر على أحدهما

ــداين ــرو ال ــو عم ــام أب ــال اإلم ــرآن مت«: ق ــراء الق ــد وق ــم بالتجوي ــلون يف العل فاض

والمعرفة بالتحقيق، فمنهم من يعلم ذلك قياسا وتمييـزا، وهـو الحـاذق النبيـه، ومـنهم 

مـن يعلمـه سـماعا وتقليـدا، فهـو الغبـي الفهيـه، والعلـم فطنـة ودرايـة آكـد منـه ســماعا 

 ورواية، فللدراية ضبطها ونظمها، وللرواية نقلها وتعلمها، والفضل بيـد اهللا يؤتيـه مـن

 .)٤٣(»يشاء

لذلك فالعالقة بين الدرس الصويت للغة العربية وبين علم التجويد عالقة وثيقـة، 

 .فعلم الصوت العربي نشأ يف رحاب القرآن، وعلم التجويد نشأ يف رحاب العربية

* * * 
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  الثاني المبحث

  التجويد مؤلفات في الصوتي الدرس تطور

 

 تتوالد، فبعد مؤلفات أبي الحسن نشأ التأليف يف علم التجويد، وأخذت مؤلفاته

السعيدي ومكي بن أبي طالب وأبي عمرو الداين، التي وضعت لبنات هذا العلم، على 

رصف جديد، وطريقة مبتدعة، وجمع للمسائل، أخذ علماء القراءة يؤلفون على ذات 

 .المنوال، ويقتبسون من هذه الكتب المسائل واألقوال

ًطورا كبيرا منذ أن نشأ علم التجويـد، فبعـد أن لقد تطور الدرس الصويت العربي ت ً

كان الدرس الصويت يف كتب علماء اللغة مجرد وصف للصوت، ببيان موضع مخرجه 

وصــفته، أتــى الــدرس الــصويت يف مؤلفــات التجويــد درســا وصــفي� تطبيقيــ�، يــصف 

ــى  ــه عل ــروف، ويطبق ــب الح ــن تركي ــئة م ــام الناش ــين األحك ــه، ويب ــصوت ومخرج ال

قرآنية، ويعالج الخطأ، ويروض اللسان، ليكون النطق بالقرآن نطقا فصيحا الكلمات ال

 .سليما من الخطأ واللحن

إن تطور الـدرس الـصويت عنـد علمـاء التجويـد كـان مـن عـدة وجـوه، مجملـة يف 

 :اآليت

فممـا أضـافته مؤلفـات التجويـد :  إعطاء الدرس الصويت صبغة دينيـة شـرعية-١

رس الصويت للغـة العربيـة أن مؤلفـات التجويـد جعلـت على مؤلفات اللغة يف شأن الد

للدرس الصويت العربي صبغة دينية مقدسة؛ ألن الغرض من التأليف والجمع والضبط 

واإلتقان عندهم هو الحفاظ على الـصوت العربـي الفـصيح الـذي أنـزل القـرآن عليـه؛ 

 مع مـرور ليقرأ القرآن بالشكل الصحيح، فبذلك نشأت لهذا العلم قدسيته، واستمرت
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األجيال، فكل مؤلفات التجويد تبين أن هذا العلم يعد أفضل العلـوم مكانـة، وأرفعهـا 

ًشأنا، كونه متعلقـا بـضبط ألفـاظ كـالم اهللا تعـالى، وأن مـن أراد أن يقـرأ كـالم اهللا علـى 

 .الوجه الصحيح فعليه أن يتعلم النطق العربي الفصيح الصحيح

  قلـت للطفيـل بـن «:  عاصـم بـن هبدلـة قولـهعـن] التحديـد[ذكر اإلمام الـداين يف 

أمـرت أن أقـرأ عليـك : (إلى أي معنى ذهب أبوك يف قول رسول اهللا : أبي بن كعب

وهـذا الحـديث أيـضا أصـل : قال أبو عمرو). ليقرأ علي فآخذ ألفاظه: (؟ فقال)القرآن

، كبير يف وجوب معرفة تجويد األلفاظ وكيفية النطق بالحروف علـى هيئتهـا وصـيغتها

وأن ذلك الزم لكل قراء القرآن أن يطلبوه ويتعلموه، وواجب على جميع المتـصدرين 

أن يأخذوه ويعلموه، اقتداء برسـول اهللا فيمـا أمـر بـه، واتباعـا لـه علـى مـا أكـده بفعلـه؛ 

 .)٤٤(»ليكون سنة يتبعها القراء، ويقتدي هبا العلماء

 عــالء الهمــذاينويف شــأن فــضل علــم تجويــد القــرآن وفــضل تعلمــه يقــول أبــو ال

اعلم أيها السائل أن هذا القبيل من أشرف علوم القرآن «]: التمهيد[ يف )٤٥(]هـ٥٦٩:ت[

ــا ــا وألطفه ــا وأعاله ــي ... وأكرمه ــن النب ــار ع ــار واآلث ــن األخب ــصحاح م ــاء يف ال وج

ــدان  ــد األب ــه، وك ــة يف طلب ــراء العناي ــى الق ــب عل ــا يوج ــار م ــاء األخي ــحابته النجب وص

 عن مؤلفات التجويد يف شأن فضل التجويد وفضل تعلمه كثيـرة ، والنقول)٤٦(»...بسببه

 .ال تحصر

ًفممـا يعـد تطـورا يف :  االعتماد على اآلثار المنقولـة يف شـأن القـراءة والنطـق-٢

 شأن الدرس الصويت عند علماء التجويد نقله لألحاديث واآلثار الواردة عن النبي 

ريم، ونطقهـم أللفاظـه، وهـذه تعـد  يف كيفية قراءهتم للقرآن الكـوالصحب األول 

ُّإضافة مهمة يف كتب التجويد، حيث يعد لسان النبي  ُ ،لـسانا عربيـا فـصيحا قحاحـا ً َ ً ًُ ً
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ُّولــسان صــحابته ممــا يحــتج بــه يف شــأن النطــق العربــي الفــصيح للغــة العربيــة، فكتــب 

فـو التجويد اهتمت بنقل ذلك، وتميزت به عن كتب اللغة، حيث نقـل لنـا القـراء ومؤل

كتب التجويد كيفيات القراءة عنهم، مسندين اآلثار، ومبينين األخبـار، مميـزين بـذلك 

 .النطق الصحيح من غيره

، وأيـضا مـا )٤٨(، وكيفية الرتجيـع)٤٧( كيفية قراءة المدفمن ذلك نقلهم عن النبي 

 .نقل عن الصحب الكرام يف كيفية قراءة المدود وغيرها

كيفية النطق هبا فقد أورد علماء التجويد اآلثار أما فيما يتعلق بمخارج الحروف و

التي نقلت عن الصحابة األكرمين وتابعيهم، فمنه ما نقل عن عمر بن الخطاب يف نطقه 

 .)٤٩(الضاد وأنه كان يخرجها من حافتي لسانه

ومنه تنبيههم على الخلط بين حروف الحلق، فقد ذكر مؤلفو كتب التجويد 

، وأنه مما يخلط بينها، مستدلين بما روي عن عمر بن الفرق بين حريف الحاء والعين

 : الخطاب حين سمع رجال يقرأ قوله تعالى          )عتى[، )٣٥:يوسف [

بالعين بدل الحاء، فأنكر عليه، وأنكر على ابن مسعود حيث أقرأه بإبدال حرف الحاء 

 .)٥٠(بالعين

ًممـا يعـد تطـورا كبيـرا يف شــأن : تخـصه اسـتقالل الـدرس الـصويت بمؤلفـات -٣ ً

الــدرس الــصويت العربــي إذ أصــبحت لــه كتــب مــستقلة بمــسائله بعــد أن كانــت مجــرد 

 . فصول مبثوثة يف كتب علماء اللغة وكتب القراءات وغيرها

فكتاب العين الذي ينسب للخليل بن أحمد ذكر مؤلفـه مخـارج الحـروف ليبنـي 

 .تى بالدرس الصويت ليبين منهجه يف بناء كتابهمعجمه على الرتتيب الذي رآه، فقد أ

واإلمام سيبويه يف كتابه، فقد أتى بموضوع دراسة الحروف ألجـل بـاب اإلدغـام 
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الذي ذكره يف آخر كتابه، وقد قال هو ذلك، فبعد بيانه للحـروف ومخارجهـا وصـفاهتا 

ام وإنما وصفت لك حروف المعجم هبذه الصفات لتعرف ما يحـسن فيـه اإلدغـ«: قال

 .)٥١(»...وما يجوز فيه

 يف كتابه صناعة اإلعـراب، فمـع أنـه أفـرد لكـل حـرف )٥٢(]هـ٣٩٢:ت[ وابن جني

باب�، وذكر صفاته ومخرجه، إال أن دراسته يف مجملهـا كانـت لبيـان تـصريف الكـالم، 

وبيان الحرف المعلول من الصحيح، واألصلي من المقلوب، فكانـت دراسـة صـرفية 

 .يف أكثرها ال صوتية

ما كتب التجويد، فقد عالجت الدرس الصويت للحفـاظ عليـه، ولتجنـب الخطـأ أ

 .فيه، لذلك أفردت فيه المؤلفات

ــروف  ــارج الح ــأن مخ ــاء يف ش ــوال العلم ــت أق ــي جمع ــب الت ــل الكت ــن أوائ فم

، فقد ابتدع ]الرعاية[وتقسيماهتا، وبيان صفاهتا وألقاهبا، هو كتاب مكي بن أبي طالب 

ه ما يتعلق بالحروف من حيث ذكر المخارج والصفات واأللقاب ِّمؤلف� قيما، جمع في

على غير مثال سابق له، كما جمع أكثر من أربعين لقبا للحروف، ذكرها العلمـاء قبلـه، 

ُوقد ذكر هو بنفسه أنه لم يسبق بكتاب ألف على مثل فكرته ونسقه ، ، وقد صدق )٥٣(ُ

ك أصبح للدرس الصويت العربي وقد تابعه المؤلفون بعد ذلك على ذات منواله، وبذل

ًكتب استقلت به، وهذا مما يعد تطورا كبيرا للدرس الصويت يف لغة العرب ً. 

ويف فــصل «]: دراســات يف فقـه اللغـة[صـبحي الــصالح يف خاتمـة كتابـه . يقـول د

الحظنــا أن علماءنــا المتقــدمين عرفــوا لكــل حــرف صــوته صــفة ) األصــوات العربيــة(

إيحاءه داللة ومعنـى، وأن وصـفهم لجهـاز النطـق ووظـائف ًومخرجا، مثلما عرفوا له 

أعضائه اتسم بالدقة واالستقصاء، وأن علم األصوات اللغوية إنما بني علـى مبـاحثهم 
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 .)٥٤(»يف التجويد

وممـا أضـافه علـم التجويـد :  بيان األخطـاء التـي ظهـرت علـى ألـسن النـاس-٤

التي شاعت بين الناس يف شأن ومؤلفاته يف شأن الدراسات الصوتية، هو بيان األخطاء 

كالمهم على وجه العموم، وقراءهتم للقرآن على وجه الخـصوص، ممـا يبـين للقـارئ 

أوجه التغير الذي طرأ على ألسنة الناس يف تلك األزمنة، وبيان تصحيح تلك األخطـاء 

 .على النحو الصحيح الفصيح

غير ألسن الناس وهو يتحدث عن ت] األصوات اللغوية[إبراهيم أنيس يف . يقول د

وقد فطن القراء منذ القـدم لـذلك، وخـشوا أن يـصيب الـنص «: إلى اللهجات الحديثة

ــر الــصويت، فعنــوا بوصــف كــل صــوت عربــي وصــفا دقيقــا،  القــرآين شــيء مــن التغيي

واســتنكروا مــا شــاع يف لهجــات الكــالم مــن انحــراف عــن النطــق الــصحيح للــصوت 

متعلمــين مــن الزلــل يف النطــق باألصــوات والقــراء يف كتــبهم قــد حــذروا ال... العربــي

، وذكـر »...العربية، وأبانوا لهم األخطاء الشائعة يف لهجات الكالم، وذلك ما نقرؤه يف

 . )٥٥(البن الجزري] النشر[بعض األمثلة الواردة يف 

وهذا الذي ذكره موجود عند كثير من مؤلفي كتب التجويـد، وهـو الـدافع لكثيـر 

م يذكرون أن سبب تأليفهم هو سماعهم لمظاهر الخطـأ يف منهم على التأليف، فتجده

 .قراءة القرآن الكريم وترتيله

 وهو كما مر أول مؤلفات التجويد - ] الرعاية[يقول مكي بن أبي طالب يف كتابه 

َّويجب أن يتحفظ ببيان الغين إذا وقع بعدها عين أو قاف، لقرب  «:- الموسعة َ َ

 قبلها قريبا منها، والقاف بعدها قريبة منها، مخرجهما منها؛ ألن الغين يف المخرج

فالتحفظ بتجويد اللفظ هبا . ُفيخاف أن يلتبس اللفظ باإلخفاء أو باإلدغام يف ذلك
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 : وإعطائها حقها أولى وأحسن، وذلك نحو قوله تعالى            

 ف وما نذكره، لم أزلكل ما ذكرته لك من هذه الحرو«:  إلى قوله»...)٨:آل عمران(

أجد الطلبة تزل هبم ألسنتهم إلى ما نبهت عليه، وتميل هبم طباعهم إلى الخطأ فيما 

حذرت منه، فبكثرة تتبعي أللفاظ الطلبة بالمشرق والمغرب وقفت على ما حذرت 

، )٥٦(»منه، ووصيت به من هذه األلفاظ كلها، وأنت تجد ذلك من نفسك وطبعك

 .حذر من النطق الخاطئ يف كل أبواب األحرف، أو أكثرهاوطريقته يف كتابه أنه ي

ــبعض )٥٧(]هـــ٨٣٣:ت[ وابــن الجــزري ــين أخطــاء النــاس يف النطــق ب  يف زمانــه يب

فمـنهم مـن : والناس يتفاضـلون يف النطـق بـه«: األحرف، فيقول عن حرف الضاد مثال

طالة، فلـوال يجعله ظاء مطلق� ألنه يشارك الظاء يف صفاهتا كلهـا، ويزيـد عليهـا باالسـت

ــل  ــض أه ــشاميين وبع ــر ال ــم أكث ــاء، وه ــت ظ ــرجين لكان ــتالف المخ ــتطالة واخ االس

... المشرق، وهذا ال يجوز يف كالم اهللا تعالى؛ لمخالفـة المعنـى الـذي أراده اهللا تعـالى

ومنهم من ال يوصلها إلـى مخرجهـا، بـل يخرجهـا دونـه ممزوجـة بالطـاء المهملـة، ال 

ثر المصرين وبعض أهل المغرب، ومنهم من يخرجها يقدرون على غير ذلك، وهم أك

، فنجـد المؤلـف يـذكر أخطـاء النـاس )٥٨(»...الما مفخمة، وهم الزيالع ومـن ضـاهاهم

حال النطق بالحرف، ويبين فساد نطقهم، ويوضح بعد ذلك النطق الصحيح للحـرف، 

 .فهذا مما يعد تطورا يف الدرس الصويت العربي

 للشيخ محمد مكي نصر] هناية القول المفيد[ب ومن كتب التجويد الحديثة كتا

ً، فقد ذكر كثيرا من مظاهر الخطأ يف قراءة الناس، منه ما ذكره يف )٥٩(]هـ١٣٠٥:ت[

فإذا نطقت هبا فاحرص «: حرف الياء، فبعد ذكره حرف الياء ومخرجه وصفته قال

اء فيأيت على رخاوهتا ليحصل التخلص من شائبة الجيم، وكثيرا ما يتلفظ به بعض القر
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   :بالياء من قوله     )كالجيم، وهو لحن فاحش، قال اإلمام )٥:الفاتحة 

 :السخاوي يف نونيته

ــــن اللحــــان *  ال تــــشربنها الجــــيم إن شــــددهتا ــــدودا م ــــون مع   فتك

  : ينبغــي أن يحــرتز يف قولــه تعــالى: قــال شــارحها     عــن ســتة أشــياء 

شدة نـرب الهمـزة : تخفيف اللفظ بالهمز إذا وصل، الثاين: األول: اليفعلها بعض الجه

الـسكت علـى : تقريبهـا مـن الجـيم، الخـامس: تخفيف اليـاء، الرابـع: إذا ابتدأ، الثالث

 .)٦٠(»إشباع فتحة الكاف: األلف، السادس

ُوهكذا يف أكثـر مؤلفـات التجويـد، يعرفـون القـارئ بـاللحن ليجتنـب، ويبـين لـه  ُُ َ ِّ

 .ُليفعلالصواب 

ًومما يعـد تطـورا يف الـدرس :  ظهور األقوال الجديدة يف المخارج والصفات-٥

ًالصويت عند علماء التجويد تغييره الرأي الذي كان سائدا مشهورا عنـد علمـاء العربيـة  ً

 والتجويـــد يف أول أمـــرهم يف مخـــارج الحـــروف وعـــددها، حيـــث كـــان رأي ســـيبويه

د المخارج ستة عشر مخرجا، وقـد ذكـر ذلـك هو الرأي السائد يف أن عد] هـ١٨٠:ت[

َّوغير ] هـ٨٣٣:ت[ يف كتابه، فصار كل من يأيت بعده يذكر رأيه، حتى جاء ابن الجزري

رأي أكثر علماء التجويد وعلماء العربية بإضافة مخرج الجوف إلى مخارج الحـروف 

ى الستة عشر، فأصبح عدد المخارج عنده سبعة عشر مخرجـ�، ونـسب هـذا الـرأي إلـ

، ومع أن الخليل لم يذكر حال ذكره مخارج الحروف هذا العدد، ]هـ١٧٠:ت[الخليل

إال أن ابن الجزري نسب القول إليه، وكان لتبني ابن الجزري هذا القول أثر واضـح يف 

آراء العلماء بعده، حيـث أصـبح أكثـر مـن ألـف بعـده يـذكر أن المخـارج سـبعة عـشر، 

 :اتباع� لقول ابن الجزري
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ـــارج ال ـــشرمخ ـــبعة ع ـــروف س ــرب *  ح ــن اخت ــاره م ــذي يخت ــى ال   )٦١(عل

ويف صفات الحروف كـذلك، فقـد أكثـر علمـاء التجويـد مـن شـرحها وتفـصيلها 

ثم إن العلماء رحمهم اهللا اختلفـوا «]: هناية القول المفيد[وبيان عددها، يقول صاحب 

 ،يف عدد الصفات، فمنهم من عـدها سـبع عـشرة صـفة، وهـو اإلمـام ابـن الجـزري 

ومـنهم مــن زاد علـى ذلـك وهـو صــاحب . وتابعـه علـى ذلـك شــراح مقدمتـه وغيـرهم

ومــنهم مــن نقــص عــن الــسبع عــشر . الرعايــة، فإنــه أوصــلها إلــى أربــع وأربعــين صــفة

كالربكوي، فإنـه عـدها يف كتابـه الـدر اليتـيم أربـع عـشرة، بـنقص الذالقـة وضـدها هـو 

شارح نونيـة اإلمـام الـسخاوي، وك. اإلصمات، واالنحراف واللين، وزيادة صفة الغنة

: فإنه عدها ست عشرة صفة بـنقص الذالقـة وضـدها أيـضا، وزيـادة صـفة الهـوائي أي

وكالمرعشي، فإنه ذكر يف رسـالته سـبع عـشرة صـفة، إال . الحرف الهوائي وهو األلف

الغنـة، والخفـاء، : أنه نقص الذالقة وضـدها، واالنحـراف واللـين، وزاد أربـع صـفات

قيق، وفيه أن التفخيم والرتقيق من الصفات العارضة، والمقام مقام عد والتفخيم والرت

وللحروف صفات أخـر غيـر «: ، ويف خاتمة الباب قال )٦٢(»الصفات الالزمة، فتأمل

ِّفهـذا التفـصيل الطويـل يبـين بعـض . )٦٣(»مشهورة تركناها خوفا من اإلمالل والتطويـل

ن المخارج والـصفات، وبيـان تطـور إضافات أهل التجويد على الدرس الصويت يف بيا

 .الدرس بين مؤلفات التجويد

ًوممـا يعـد تطـورا كبيـرا :  صيرورة علم التجويد مرجع� لعلم الصوت العربي-٦ ً

يف تاريخ علم الصوت العربي أنه أصبح تحت كنف علم التجويد، وأصبح علماء اللغة 

ن األصل أن علماء وغيرهم يأخذون مسائل علم األصوات من مؤلفات التجويد، مع أ

التجويد كانوا يأخذون المسائل من علماء اللغة، إال أن علماء اللغة لم يعد لهم اهتمام 
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ِّبين بالدرس الصويت، فأصبح علماء التجويد هم أهله الذين يؤلفون فيـه، ويتفحـصون 

 .مسائله

بعـد أن ذكـر إهمـال ] دراسات لغويـة[إبراهيم محمد أبو سكين يف كتابه . يقول د

ونرى كما يرى الدكتور بشر أن السبب يف ذلك «: ماء اللغة األقدمين علم األصواتعل

 :هو

 لم تخصص يف القديم أعمال مستقلة للدراسات الصوتية، فهذا هـو الخليـل -١ 

بن أحمد يعرض لها يف مقدمة كتـاب العـين كمقدمـة لعملـه المعجمـي، وهـذا سـيبويه 

� فـصارت كمـا لـو كانـت شـيئا إضـافيا أو يلحق دراساته الـصوتية بـآخر بحوثـه اللغويـة ً

 .تذييال لجملة أعماله

� جــاء علــى اللغــويين وقــت أهملــوا فيــه النظــر يف أصــوات اللغــة نظــرا جــادا، -٢ ً

وتركوا أمر هـذه الدراسـة إلـى علمـاء التجويـد واألداء القـرآين، ظن�ـا مـنهم أهنـا دراسـة 

 .)٦٤(»خاصة هبؤالء القوم

لفاتــه هــي المرجــع للمــسائل الــصوتية للغــة لــذلك صــارت كتــب التجويــد ومؤ

 .العربية

 وهو -  ألبي حيان] ارتشاف الضرب[ففيما يخص الحروف ومخارجها يف كتاب 

وسط الحلق، وهـو العـين : المخرج الثاين«:  قال مؤلفه -من كتب اللغة المعروفة 

لـب، والحاء، وظاهر كالم سيبويه أن الحاء بعد العين، وهو نص كالم مكي بن أبـي طا

المخـرج . ويظهر من كالم المهدوي أن العين بعد الحاء، وهو نص أبي الحسن شريح

أدنى الحلق إلى الفم، وهو للغين والخاء ويظهر من كالم سيبويه أن الغين قبل : الثالث

، فهذا )٦٥(»...الخاء، وهو قول أبي الحسن، ونص مكي على تقدم الخاء فيه على الغين
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ــاب النحــوي ينقــل آراء  علمــاء التجويــد مــع رأي ســيبويه، كــوهنم يــذكرون هــذه الكت

 .المسائل بتفصيالهتا ودقائقها

ينقل الزبيدي رأي مكي بن أبـي طالـب ] تاج العروس من جواهر القاموس[ويف 

المجهـور حـرف : قـال الزجـاج«: يف تعريف المجهور، إضافة لكـالم الزجـاج، فيقـول

ه، وينبغي أن تنعم أبانتـه وال يبـالغ أشبع االعتماد يف موضعه ومنع النفس أن يجري مع

 .)٦٦(»فيه فيؤول إلى االستكراه، كما بينه أبو محمد مكي يف كتاب الرعاية

أما كتب علماء األصوات المحدثين، فاستشهاداهتم بكتب علمـاء التجويـد أكثـر 

 .من أن تعد، وأبين من أن يضرب لها األمثلة، خاصة يف نقلهم عن ابن الجزري 

علـى أن «:  الصالح يف مقدمة حديثه عن ألقاب الحروف العربيـةصبحي. يقول د

حديثنا عن ألقاب الحروف لن يتناولها لذاهتا، وإال لكنا اكتفينا باإلحالة على كتيب يف 

التجويد، بل لما نود أن نؤكده من أن دراسة علمائنا لألصـوات العربيـة ال يـضاهيها يف 

لتي يقوم هبا اللغويون اآلن فيما يـسمونه العمق والدقة واالستقصاء جميع الدراسات ا

؛ ولما نريد أن نثبته من أن حروفها العربية محفوظة األصول، ]علم األصوات اللغوية[

 .، فهذا مثال إلسنادهم إلى كتب التجويد يف هذا المجال)٦٧(»معروفة األنساب

ًفبجميع ما ذكر يظهر أن الدرس الصويت العربـي تطـور تطـورا ملموسـ� يف كنـف 

علـم التجويــد، ولــوال جهـود علمــاء التجويــد يف إبــرازه وتبيينـه لبقــي الــدرس الــصويت 

 .ًالعربي مبحث� صغيرا يف كتب اللغويين، ولما صار إلى الذي وصل إليه اآلن

* * * 
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  الثالث المبحث

  الحالي العصر في القرآن قراء عند الفصيح العربي الصوت

 

النطق بألفاظ القرآن علـى نحـو فـصيح سبق بيان أن علم التجويد إنما هو لضبط 

يوافــق لهجــة العــرب الفــصيحة وصــوهتا، وهــو مــا عنــاه إمــام الفــن ابــن الجــزري 

 :حين قال] هـ٨٣٣:ت[

  ًقبـــــل الـــــشروع أوال أن يعلمـــــوا *  إذ واجــــــــب علــــــــيهم محــــــــتم

  )٦٨(ليلفظــــــوا بأفــــــصح اللغــــــات *  مخــــارج الحــــروف والــــصفات

ً على لغة العرب الفـصيحة، فغايتـه إذا فالغرض من علم التجويد هو قراءة القرآن

 .هي تحقيق الصوت العربي الفصيح حال قراءة القرآن الكريم

وقد سبق بيان أن ضبط ألفاظ القرآن كان من طريقين، أهمهـا هـو إتقـان مـا تلقـاه 

القراء عن شيوخهم، فينقل اآلخر منهم ما تلقاه عن األول يف شأن القراءة وكيفيـة نطـق 

ذا كان االعتماد، وتسمى طريقة التلقي والمشافهة، وهـذا األسـلوب األلفاظ، وعلى ه

 يف كـل  يلقـى جربيـل ، فقـد كـان النبـي يف التعليم تلقته األمة من فعل نبيهـا 

، وقد فسر بعض العلماء ذلك بأن الغرض منه هـو )٦٩(عام يف رمضان، فيتدارسان القرآن

 .تعلمه سنة من فعل نبيها إتقان الحروف، وضبط األداء، وليكون أخذ القرآن و

وفائــدة درس «: يف شــرحه علــى صــحيح البخــاري ]هـــ٧٨٦:ت[ قــال الكرمــاين

 بتجويــد لفظــه وتــصحيح إخــراج الحــروف مــن مخارجهــا جربيــل تعلــيم الرســول 

، وبنفس قوله قال )٧٠(»وليكون سنة يف حق األمة كتجويد التالمذة على الشيوخ قراءهتم

وفائـدة ذلـك «: يف شـرحه لـذات الحـديث، قـال ]هــ٨٣١:ت[ شمس الدين الربمـاوي
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 تجويد اللفظ، وتـصحيح إخـراج الحـروف مـن مخارجهـا، تعليم جربيل للرسول 

 .)٧١(»وتعليمهما لألمة كيف يقرئون التالمذة

 يقــرأ علــى  أصــحابه، حيــث كــان النبــي َّوعلــى ذات الطريقــة علــم النبــي 

 .سمع منهم حينا؛ ليقوم قراءهتمأصحابه حينا؛ ليتعلموا منه القراءة الصحيحة، وي

إن اهللا أمـرين أن أقـرأ : ( ألبـي بـن كعـب، قـال النبـي روى أنس بن مالـك 

: ، وروي عـن ابـن مـسعود أنـه قـال)٧٢(...) عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب

َاقرأ علي القرآن (قال لي رسول اهللا 
َّ

َ ُيـا رسـول اهللا كيـف أقـرأ عليـك وإنمـا : قلـت) ْ َ ِ َ

ِإين أشــتهي أن أســمعه مــن غيــري: (ِنــزل عليــك؟ قــالُأ ِفافتتحــت ســورة النــساء : قــال) َ َ ُ

 .)٧٣(فقرأت عليه

اسـتقرئوا القـرآن : ( أن يؤخذ القرآن من المتقنين، فقالوقد كان توجيه النبي 

، وكان يحـث علـى تعلـم )٧٤()عبداهللا، ومعاذ، وأبي، وسالم مولى أبي حذيفة: من أربعة

ـــم القـــرآن وعلمـــه: ( يقـــولفكـــان القـــرآن وتعليمـــه،  ـــركم مـــن تعل   ، يقـــول )خي

 .)٧٥(وذاك الذي أقعدين مقعدي هذا]: هـ٧٤:ت[ أبو عبدالرحمن السلمي

ٌّوبذلك كان كل جيل يعلم من بعده القراءة الصحيحة الفصيحة للقرآن، كل ينقل 

: الىعمن قبله، قد مر األثر عن ابن مسعود عندما كان يقرئ بعض طالبه، فقرأ قوله تع

     ما هكذا أقرأنيها رسول اهللا :  مرسلة، فقال ابن مسعودقال ، :

 .، فأرشده إلى ما تعلمه من لفظ النبي )٧٦(فذكره: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال

فمن أوائـل اهتمامـات المقـرئ حـال إقرائـه طالبـه أن يقـوم لـساهنم علـى النطـق 

صحيح الفــصيح، حتــى تنــضبط قــراءهتم، فيقــوم اعوجــاج اللــسان، ويــصحح لفــظ الــ

 .الحروف
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، ]هـ٢٠٥:ت[ قرأت على يعقوب الحضرمي«]: هـ٢٤٨:ت[قال أبو حاتم 

 : فبلغت قول اهللا تعالى                      )٦٥:الحج( ،

 .)٧٧(»صفير السين، وطنين النون، وقعقعة العينيا سهل، سمعنى : فقال

أنه سمع رجال من أهل ] هـ٢٥٣: ت بعد[وروى محمد بن عبدالرحمن المقرئ 

أقم الهاء، وأسمعني طنين : قرأ رجل على مقرئ بواسط، فقال له المقرئ: العلم يقول

م الواو ِّالنون، وخرير الخاء، ورو الراء، وأسلس الباء، وسمن الصاد، اشقق الكاف، أق

 .)٧٨(»على ذنبها

وهذا الذي عليه أكثر المقرئين ممن يريد أن يجيز طالبه بالقراءة واإلقراء، أنـه ال 

يجيز حتى يعلم إتقان الطالب للقراءة علـى أصـولها، مـن حيـث إخـراج الحـروف مـن 

 .مخارجها، واتصافها بصفاهتا، وإتقان أحكامها، ومعرفة أحكام مواقفها، وغير ذلك

إن الرجل ليقرأ «: أنه قال] هـ١٥٦:ت[ عن حمزة الزيات م الداين يروي اإلما

 .»ما يخطئ حرف�، وما هو من القراءة يف شيء: القرآن فما يلحن حرف�، أو قال

يريد أنه ال يقيم قراءته على حدها، وال يقيم ألفاظه «: علق الداين على األثر بقوله

ا منازلهــا مــن التلخــيص والتبيــين علــى حقهــا، وال يــويف الحــروف صــيغتها، وال ينزلهــ

 .)٧٩(»...واإلشباع والتمكين، وال يميز ما بين سين وصاد وال ظاء وال ضاد

مـا «: أنه ربما قرأ عليـه الرجـل فيقـول لـه] هـ١٢٠:ت[ويروي بسنده عن عاصم 

، وقد روى الداين بسنده عن هشام بـن بكيـر، وكـان هـو وأبـوه مـن القـراء، »قرأت شيئا

فلمـا : فما أنكرت من قراءته شـيئا، قـال: اصم ورجل يقرأ عليه، قالكنت عند ع «:قال

يريد أنك «: ، وقد علق الداين على األثر بقوله»واهللا ما أقمت حرف�: فرغ قال له عاصم

لم تقم القراءة على حدها، ولم توف الحروف حقها، وال احتـذيت منهـاج األئمـة مـن 
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وهـذا دال علـى توكيـد علـم التجويـد، القراء، وال سـلكت طريـق أهـل العلـم بـاألداء، 

هـذا دال علـى شـدة حرصـهم علـى : ، وأقـول)٨٠(»واألخذ بـالتحقيق واهللا ولـي التوفيـق

 .ألفاظ القرآن من أن تقرأ بغير الوجه الصحيح، وأن تقرأ بغير اللسان الذي نزلت عليه

تأخذ علي «: أنه جاءه رجل فقال] هـ١٦٩:ت [ويروي الداين بسنده عن نافع 

: فقرأ الرجل، فقال نافع: قال. أسمعنا! ما الحدر؟ ما أعرفها: ر؟ فقال نافعالحد

ًحدرنا، أن ال نسقط اإلعراب، وال ننفي الحروف، وال نخفف مشددا، : الحدر، أو قال

ًوال نشدد مخفف�، وال نقصر ممدودا، وال نمد مقصورا، قراءتنا قراءة أكابر أصحاب  ً

ال نلوك، ننرب وال نبتهر، نسهل وال نشدد، نقرأ ، سهل جزل، ال نمضغ ورسول اهللا 

على أفصح اللغات وأمضاها، وال نلتفت إلى أقاويل الشعراء وأصحاب اللغات، 

ّأصاغر عن أكابر، ملي عن ويفّ، ديننا دين العجائز، وقراءتنا قراءة المشايخ، نسمع يف 

 القرآن وال نستعمل فيه الرأي، ثم تال نافع                    

         )وقد علق الداين على األثر بقوله»إلى آخر اآلية ...)٨٨:اإلسراء ، :

ِّوهذا كالم من أيد ووفق« وهذه الطريقة التي وصفها وبينها وأوضحها وعرف أن ... ُ

ء القرآن أن يمتثلوها يف التحقيق،  احتذوها، هي التي يجب على قراالصحابة 

 .)٨١(»...ويسلكوها يف التجويد

يستفاد من النقل السابق أن طريقـة مقرئـي القـرآن هـي نقلهـم عـن األكـابر : أقول

ٌّقبلهم، كل منهم ينقل كما تعلم، وال يقبل أن يقرأ القـرآن علـى غيـر القـراءة الـصحيحة 

ك كـانوا ينهـون عـن األخـذ عـن الفصيحة التي توافق أفصح اللغـات وأمـضاها، ولـذل

المصحفيين، الذين يأخذون القرآن من المصحف، ويأخذون علمهـم عـن الـصحف، 

ال «: أنـه قـال] هــ١١٥:ت[بسنده عن سليمان بن موسـى ] هـ٥٦٩:ت[ينقل الهمذاين 
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، ويــروي عــن »ِّتقــرؤوا القــرآن علــى المــصحفيين، وال تأخــذوا العلــم عــن الــصحف

ال تأخـذوا القـرآن مـن مـصحفي، «: عن أبيه قوله] هـ١٣١:ت[عبدالرحمن أبي الزناد 

َوال العلم عن صحفي يعني مـن لـم يقـرأ القـرآن ويـتعلم ]: هـ٢٦٤:ت[قال أبو زرعة . َ

، وهـذا يبـين حرصـهم علـى )٨٢(»من ألفاظهم، ويجالس أهل العلم نقال وسماعا وفهمـا

 .نقل ألفاظ القرآن نقال صحيحا بما يأخذه اآلخر عن األول

أراد أن يأخذ القـرآن علـى غيـر هـذه الطريقـة فقـد أخطـأ الـنهج، وأسـاء وكل من 

 .األخذ

و مـن تأمـل مـا «]: تنبيـه الغـافلين[يف كتابـه  ]هــ١٠٥٣:ت[قال النوري الصفاقسي 

 كل عام مرة، ويف عام نقلته إلـى مـا عنـد  كان يعرض القرآن على جربيل صح أنه 

ْلـم يكـن[ّعلى أبي سورة  َاهللا من الخير والكرامة مرتين، وقراءته  ُ َ ْ  طريـق ليعلمـه ] َ

الــتالوة، وكيفيــة القــراءة؛ ليكــون ذلــك ســنة للمقــرئين والمتعلمــين، ومــا كــان الــصحابة 

، وسماعهم منه، وقراءة بعضهم على بعض، كما قال عبـادة يفعلونه من قراءهتم عليه 

 وكــذلك  إلــى رجــل منــا يعلمــه القــرآن،كــان الرجــل إذا هــاجر دفعــه : بــن الــصامت

َالتابعون وتابعوهم حتى وصل األمر إلينا مسلسال متواترا، علم علـم يقـين أن مـن اجتـزأ  َْ ِ ِ َ ً

بما تعلم من الكتب، واتكل على فهمه وعلمه فقد أساء وخالف وابتـدع، وربمـا وقـع يف 

 .)٨٣(»نسأله سبحانه التوفيق والعافية وسلوك سواء السبيل. أمر عظيم، وخطر جسيم

 يـذكرون يف مقدمـة كتـبهم مـشكلة الفـساد ب التجويـد المتقـدمينأكثر مؤلفي كت

الــذي قــد تخلــل إلــى ألــسنة العــرب منــذ أن اختلطــوا بغيــرهم، فــصار نطقهــم بالعربيــة 

الفــصيحة ركيكــ�، فلــيس هــو ذات اللــسان الــذي نــزل عليــه القــرآن، مــن حيــث نطــق 

الكالم، وإخراج الحروف، وهذا هو سبب تـأليفهم لكتـب التجويـد التـي هتـتم بإعـادة 
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إلى الصوت العربي الفصيح يف حال قراءة القرآن على األقل، حيـث إن القـرآن اللسان 

 .إنما يقرأ به

فأما السبب الـذي مـن «]: الموضح[يف مقدمة كتابه ] هـ٤٦١:ت[يقول القرطبي 

أجلــه فــشا اللحــن الخفــي يف الكــالم، وعلــق باأللــسنة حتــى عــسر استخالصــها منــه، 

  فهـو الـسبب الـذي مـن-واالحتيـال عليهـاواحتيج إلى تكلف الفصاحة والتعمـل لهـا 

ئس مـن إصـالحه  ُـأجله انتشر اللحن الجلي حتى خالط الطبـاع، وامتـزج باأللفـاظ، وي

وتالفيه إال بعد قراءة وتدرب، وذلك أن العرب لما كانت دارها لها جامعة، ومواطنهـا 

 مـشربة هبا مستقرة، لم يخلط هبا غيرها من األمـم، وال مازجهـا سـواها، كانـت العربيـة

فلمــا اتــسعت ممالــك العــرب، ونزعــوا إلــى األريــاف، ... طباعهــا، مــضبوطة بألــسنتها

واســتوطنوا القــرى واألمــصار، ومــازجوا غيــرهم مــن النــبط واألعــاجم، بــدا يف اللغــة 

 .)٨٤(»...الفساد، وصار إلى لسان القريب العهد بالوالدة بينهم أسرع، وبطبعه أعلق

الخلــل والعيــوب التــي ] التمهيــد[مقدمــة يــذكر يف ] هـــ٨٣٣:ت[وابــن الجــزري 

وأما قراءتنا التي نقـرأ هبـا ونأخـذ هبـا «: طرأت على قراء القرآن يف زمانه، ثم قال بعدها

فهي القراءة السهلة المرتلة العذبـة األلفـاظ، التـي ال تخـرج عـن طبـاع العـرب وكـالم 

 التجويـد يحـاول َّ، فكل إمام من أئمة القراءة، وكل مؤلف من مؤلفات)٨٥(»...الفصحاء

معالجة اإلشكاالت والمظاهر الخاطئة الطارئة على تالوة أهل زمانه، وكل منهم يذكر 

أهمية أن يؤخذ القرآن من األفواه، على طريقة التلقـي والمـشافهة، حتـى يبقـى القـرآن 

 وهـو يـذكر قـال ابـن الجـزري . ًمتلوا على اللسان العربي الفصيح الذي نـزل عليـه

وهــذا الــضرب مــن اللحــن ال يعرفــه إال القــارئ المــتقن، والــضابط «: اللحــن الخفــي

ِّالمجود، الذي أخذ مـن أفـواه األئمـة، ولقـن مـن ألفـاظ أفـواه العلمـاء الـذين ترتـضى  ُ
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وهذا كـالم نفـيس . )٨٦(»تالوهتم، ويوثق بعربيتهم، فأعطى كل حرف حقه، ونزله منزلته

تلقين، وذكـر عمـن تؤخـذ القـراءة، مهم، ذكر فيه المؤلف طريقة األداء والتلقي وهو ال

وهــم األئمــة العلمــاء الــذين يوثــق بعــربيتهم ولــساهنم، والنتيجــة هــي ضــبط الحــروف 

 .وإعطاؤها حقها

 : أما يف عصرنا الحاضر

فما يزال القرآن إلى عصرنا هذا يؤديه جيـل، ويتلقـاه جيـل، بـذات الطريقـة التـي 

زال المقرئون يؤدون القرآن علـى تسلسل هبا، من لدن مصدره إلى وقتنا الحاضر، فما 

ُطريقة التلقي والمشافهة، ال يعتمدون على الكتب والصحف، بـل يعلـم قـارئ القـرآن  َّ ُ

روض لـسانه علـى النطـق، ويلقـن األحـرف واأللفـاظ؛ لـيلفظ القـرآن علـى  َّالنطق، وي ُ ُُـ َّ

ــبلهم،  ــن ق ــراء عم ــشائخ الق ــا الم ــي تلقاه ــصيحة الت ــسليمة الف ــصحيحة ال ــة ال الطريق

حرصون على أال يجاز بالقرآن إال مـن أتقـن وأجـاد، وضـبط األداء، وإال فـال يعتـرب وي

 .)٨٧(عندهم قارئ� حتى يتعلم ويتدرب

ومؤلفـات التجويـد أيـض�، فهـي ال تـزال تتوالـد، بعـضها تكـرار لجهـود العلمــاء 

الــسابقين، وبعـــضها فيهــا إضـــافات مميــزة، تعـــالج المــشاكل المـــستجدة يف النطـــق 

لخطأ يف األداء، وتعالج ما يطرأ مـن مـسائل وأحكـام تـشكل علـى قـارئ بالحروف، وا

ًالقرآن، وذلك ليبقى القرآن متلـوا علـى الطريقـة الفـصيحة القحاحـة التـي نـزل عليهـا، 

 .)٨٨(وليبقى لسان القرآن لسان� عربي� مبين�

 من حيث إتقان مخارجهـا، وضـبط صـفاهتا، واإلتيـان -ضبط الحروف وأداؤها 

ــأيت -بأحكامهــا  ــوم يحــاول أن ي ــغل دارس القــرآن، فتجــد القــارئ الي ــزال هــو ش  ال ي

باأللفاظ والحروف على ذات اللـسان والـصوت الـذي يتلقـاه مـن شـيخه وأسـتاذه، ال 
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 :يتجاوزها حتى يتقنها، اعتمادهم يف ذلك على أمرين

 ما أخذه الـشيوخ عمـن سـبقهم، فلـيس للـشيخ اجتهـاد وال إضـافة إال أن :األول

، فلـيس للـشيخ )ليقرأ كل منكم كما علـم (: أتقنه عمن قبله، عمادهم قوله ينقل ما

ٌحجة فيما يعلمه لتلميذه إال أن يقول هكذا قرأنا، وهكذا أخذنا، وهذا موجـود كثيـر يف  ٌ

 .)٨٩(كتب التجويد عند المتأخرين، وكفى هبا حجة ودليال

، وهـذا إضـافة  وصف العلماء الـسابقين للحـروف، مـن اللغـويين والقـراء:الثاين

على األمر األول، وهو أن يبين القارئ والمقرئ طريقة نطقه وأدائه بمـا وصـفه علمـاء 

العربيــة والتجويــد يف نطــق األحــرف وتجويــدها، فتجــد القــارئ يطبــق وصــف علمــاء 

العربية القدماء وعلماء التجويد للحروف ومخارجها وصفاهتا يف نطقه وأدائه، ويطبـق 

راءات والتجويد على بقية أحكام التجويد، وهذا من أوضح ما ما ذكره مؤلفو كتب الق

 .يدل على ضبط األمة أللفاظ القرآن على ما كان يقرأ يف تلك األزمنة

من هذا الذي ذكر يف جميع ما سبق تظهر جهود هؤالء العلمـاء، وثمـرة صـنيعهم 

لقـراءة العربيـة يف أداءات قراء القرآن الكريم اليوم، حيث إن قراءة القرآن ما تـزال هـي ا

الفصيحة الصحيحة، وال يزال قـراء القـرآن اليـوم يقـرؤون القـرآن علـى اللـسان الـذي 

، فـالقرآن يف أكثـره )٩٠(يصفه علماء العربية والتجويد السابقين يف أكثر الحروف وأغلبها

ما زال يسمع اليوم على اللسان العربي الفصيح القويم، من خـالل المـاهرين بقراءتـه، 

 .للفظهالمجودين 

وإنك لتجد اليوم من إذا تكلم تكسر لفظـه، وتـشتت حرفـه، وتغيـر نطقـه، أمـا إذا 

قرأ القرآن فإذ به يغير اللسان إلى صورته الفصيحة، ويعدل النطق إلى النطق الصحيح، 

 .ًإجالال للقرآن أن يقرأ بغير ذلك



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 ...ي احلفاظ على الصوت العريب الفصيحـأثر علم التجويد ف

� �

٣٦ 

وهذا ما لحظه وأدركه كثير من مؤلفي كتب علـم األصـوات المعاصـرين، حيـث 

هنم يتكلمون عن تغيـر اللـسان العربـي الحـالي عـن اللـسان العربـي القـديم الفـصيح، إ

ِويــستثنون يف كثيــر مــن األحــايين قــراء القــرآن، حيــث إهنــم يرجعــون قــراء القــرآن إلــى  ُ

اللسان الفصيح القديم الموصوف يف كتب علماء العربية األولـين، ويـصوبون نطقهـم 

 .ومخارجهم

 هي محاضرات المستشرق األلماين برجشرتاسر، من أهم كتب علماء األصوات

فبعد أن ذكر األحـرف المهموسـة والمجهـورة، واألحـرف الرخـوة والـشديدة وبينهـا، 

هذه هي صورة الجدول الموجـودة عنـد أهـل التجويـد «: ورتبها يف جدول يميزها قال

 .)٩١(»المتأخرين، ولكن مادته قديمة ما تغيرت، منذ زمان الخليل وسيبويه

ًا ما يكون استدالل أصحاب كتب اللغة المحـدثين وكتـب علـم األصـوات وكثير

بطريقة قراءة قراء القرآن فيما يريدون الوصول إليـه، كونـه هـو اللـسان الفـصيح الـذي 

 .تناقلته األجيال

: وهـو يـذكر أصـوات اللـين] األصـوات اللغويـة[إبراهيم أنيس يف كتابه . يقول د

لـى الحالـة التـي رويـت لنـا يف القـراءات القرآنيـة كمـا وحين نذكر اللغة العربية نشير إ«

يتلوها مجيدو القراءات يف مصر اآلن، إذ ليس لدينا من وسـيلة نؤكـد هبـا كيفيـة النطـق 

هبذه األصوات يف العصور القديمـة سـوى عـن طريـق الـتالوة المتـواترة، ألن أصـوات 

النموذج الـذي نبنـي عليـه و... اللين يف اللهجات العربية الحديثة قد أصاهبا تطور كبير

حكمنا على أصوات اللين يف اللغـة العربيـة هـو نطـق المجيـدين للقـراءات القرآنيـة يف 

، ويقـول يف )٩٢(»...مصر غير ناظرين إلى أصوات اللين المختلفة يف لغـة الكـالم بمـصر

ويظهـر أن الجـيم التـي نـسمعها اآلن مـن مجيـدي القـراءة القرآنيـة هـي «: موضع آخـر
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، وهـذا كـالم يف غايـة الوضـوح والـصراحة علـى )٩٣(»يع إلى الجيم األصليةأقرب الجم

 المتقنــين يف االستــشهاد علــى اللغــة - بمــصر وغيــر مــصر-اعتمــاد قــراءة قــراء القــرآن 

 . العربية الفصيحة، واللسان العربي القديم

ويعتمدون وصف علماء التجويـد وتطبـيقهم يف الحـروف والمخـارج يف إيـضاح 

ــصح ــة الف ــول دالعربي ــا يق ــه . ى، كم ــسان يف كتاب ــام ح ــة[تم ــث يف اللغ ــاهج البح ]: من

: ويعرتف علماء التجويد بأن الطبقة أقـوى تفخيمـا مـن الطبقيـة، يقـول ابـن الجـزري«

ومنهــا المــستفلة وهــي ضــد المــستعلية؛ واالســتعالء مــن صــفات القــوة وهــي ســبعة (

ها الطاء، قظ خص ضغط، وهي حروف التفخيم على الصواب وأعال: يجمعها قولك

حروف التفخـيم هـي حـروف اإلطبـاق، وال شـك : كما أن أسفل المستفلة الياء، وقيل

هذا هو التفخيم يف الفصحى؛ تفخـيم يـرتبط بـالحروف أكثـر ممـا ). أهنا أقواها تفخيما

يرتبط بالموقع، ولذلك ال يمكن اعتباره ظاهرة موقعية، أما يف اللهجات العاميـة، فهـو 

، فالعربية الفصحى عند المؤلف هي ما كان علـى وصـف )٩٤(»...على العكس من ذلك

 .أهل التجويد؛ وبالتالي يكون أداؤهم هو العربية الفصحى

ُويف هذا الذي ذكر بيان ألثر قراء القرآن الكريم وعلماء التجويد على علم اللغة 

اء العربية، وجهودهم يف حفظ لسان العرب الفصيح، إذ الفضل بعد اهللا تعالى لهم يف بق

ًصوت العربية القديم مسموع� متلوا به كالم اهللا تعالى على ذات اللسان الذي قرأه به 

الصدر األول من المسلمين، وهذا مما يزيد المؤمن إيمانا بأن اهللا حفظ كتابه وكالمه 

عن التغيير يف ألفاظه أو قراءاته أو رسمه أو لسانه أو طريقة أدائه، وهو مصداق قوله 

   :تعالى            )٩:الحجر(. 

ًومع أن كثيرا من علمـاء علـم األصـوات ومـؤلفي كتبـه يـشككون يف نطـق القـراء 
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، إال أن تــواتر قــراءهتم ال يــزال هــو )٩٥(اليــوم لــبعض األحــرف، ويخطئــوهنم يف بعــضها

يعتمـدون علـى أن القـراءة سـنة اعتمادهم، وتلقيهم عن مشائخهم يبقـى هـو حجـتهم، 

 .متبعة، يأخذها اآلخر عن األول

* * * 
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  البحث خاتمة

 

بعد االطالع على جهود علماء التجويد، وجهود قراء القـرآن علـى مـر الـسنوات 

 :من لدن نزول القرآن إلى وقتنا الحالي، والنظر يف أثر تلك الجهود، يتبين اآليت

ْالمشافهة قد تعلمتها األمـة وتلقتهـا مـن فعـل  إقراء القرآن بالتلقي ومسألةإن  -١ َّْ ُ َ

ِ، يف تعلمه وتعليمه، وأن األمة قد طبقت ذلك اقتداء به، وعمال بسنتهالنبي  ُّ. 

 وتعليمهم إياه أسهمت بـشكل واضـح  القراء يف تعلمهم كتاب اهللا طريقة -٢

 .يف الحفاظ على لسان القرآن الكريم من أن يتغير أو يتبدل

الميل عن الصواب يف اللسان العربي ظهر يف وقت مبكر، ومؤلفـات  واللحن -٣

التجويد تدل على ذلـك، وقـد تـصدى علمـاء التجويـد لهـذه الظـاهرة حتـى ال يتـسلل 

 . الخطأ إلى لسان الناس حال قراءة القرآن الكريم

ندرس كثير من مظـاهر الـدرس العربـي   علم التجويد وجهود علمائه اللوال -٤

 .، واختفى كثير من مسائلهالموجودة اآلن

 كتـب التجويـد القديمـة والحديثـة يف وضـع مقيـاس للـسان العربـي أسهمت -٥

اليوم، من حيث صحة النطق من عدمه، وأن نطق القراء يف أكثره يوافق اللفظ القديم يف 

 .القراءة والكالم

وعلى ضوء ما سبق يف البحث يضم الباحث صوته إلى أصوات من ينادون القراء 

ماء التجويد إلى االستفادة مـن المباحـث الـصوتية عنـد علمـاء األصـوات، ليبقـى وعل

 .ًالعطاء مستمرا يف خدمة النص القرآين الكريم

ويوصي بأال يتساهل السادة المقرئون يف مسألة نطق ألفاظ القـرآن وتجويـده مـع 
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 .هطالهبم؛ لئال يظهر جيل ال يستطيع أن يقرأ القرآن على اللسان الذي أنزل علي

َّويوصي طالب تجويد القرآن بأن يتخير المقرئ المجيد والمتقن، وأن يبتعد عن 

 . الضعيف والمتساهل؛ ليتقن قراءة القرآن على ما تسلسل به لفظه ولسانه

يف مبحث ] دراسات يف فقه اللغة[ صبحي الصالح يف كتابه.  يقول د:وختام�

 اللغة دراسة إحصائية دقيقة ومن يدرس أصوات هذه«): ثبات األصوات يف العربية(

�يؤخذ بظاهرة مدهشة حقا حين يرى رأي العين ثبات هذه األصوات، فمن خصائص 

لغتنا احتفاظها بأنساهبا اللغوية، فلم يعرتها من التغير يف النطق بحروفها ما اعرتى سائر 

وإذا كان اللغويون ... اللهجات يف العالم؛ والسبب يف ذلك سعة مدرجها الصويت

ًمحدثون يالحظون بوجه عام أن النظام الصويت بعيد كل البعد من أن يكون ثابتا ال

طوال تطور لغة من اللغات، فإن معجزة الكلمة العربية تتجلى يف ثبات أصواهتا التي 

�تومئ إلى مدلوالهتا، حتى لو أن عربيا جاهليا بعث اآلن وسمعنا ننطق بلفظ فصيح  �

ى لم يطرأ عليها تغيير، فطريقة النطق هبا اليوم ال لفهمه؛ ألن أصوات لغتنا الفصح

تختلف يف شيء عن طريقة النطق هبا باألمس البعيد، ونحن حريصون على تقييد لغتنا 

، وأنا أضيف عليه أن هذا كان بفضل من اهللا ثم )٩٦(»...يف هذه المواطن بالفصحى

نوا يقومون مقام بفضل جهود قراء القرآن ومقرئيه، ومؤلفي علم التجويد، الذين كا

الحارس للسان العربي من أن يتغير عرب السنين واألزمنة فيتغير مع ذلك اللسان الذي 

 :  يقولأنزل اهللا عليه القرآن، واهللا                     

 . )٢٨:الزمر(

 .معينوصلى اهللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أج

* * * 
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  والتعليقات الهوامش

� �

مـن ) ٢٤٠٦(، ورواه البيهقي يف الـشعب )٧٢٢٣(واه الطرباين يف األوسط ر. حديث ضعيف  ) ١(

 .حديث حذيفة بن اليمان

 )١/٢٥٧] (صوت[مادة  ، لألزهري،لصحاحا  ) ٢(

 ).٢/٥٧] (صوت[ البن منظور، مادة ،سان العربل  ) ٣(

 ).١/٣٢(ر صناعة اإلعراب س  ) ٤(

 ).١/٢٨(لمصدر نفسه ا  ) ٥(

 ).١/٣٣( البن جني ،لخصائصا  ) ٦(

ـــ  ) ٧( ـــارات ه ـــائف اإلش ـــسطالين يف لط ـــف الق ـــر)١/١٨٢(ذا تعري ـــد: ، وانظ ـــداين ،التحدي  لل

 ).١٠٢ص(

 ).٧١ص(لمال علي قاري لمنح الفكرية، ا  ) ٨(

 .وما بعدها بتصرف) ١٢٣ص( لساجقلي زادة ،هد المقلج  ) ٩(

 ).٢٨١ص(غانم قوري الحمد .  د، شرح المقدمة الجزرية:، وانظر)٩٦ص(لمنح الفكرية ا  ) ١٠(

 ).١١( صرمضان عبدالتواب. محاضرات التطور النحوي للغة العربية، د  ) ١١(

أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي، إمـام علـم النحـو،  أبو عبد الـرحمن الخليـل بـن :وه  ) ١٢(

، البلغــة يف )٢/٢٤٤(وفيــات األعيــان : انظــر. هـــ١٧٠ومــستنبط علــم العــروض، تــويف ســنة 

 ).١٣٣ص(تراجم أئمة النحو واللغة 

الدؤلي، ولـد زمـن النبـوة، صـحب :  أبو األسود ظالم بن عمرو بن سفيان الديلي، ويقال:وه  ) ١٣(

، وسـير أعـالم )٢/٥٣٥(وفيـات األعيـان : انظـر. هــ٦٩، تـويف سـنة علي بن أبي طالـب 

 ).٤/٨١(النبالء 

 ).٤/٨٣( وسير أعالم النبالء ،)٣ص( للداين ،المحكم يف نقط المصاحف: نظرا  ) ١٤(

 ).٦ص( حسام هبنساوي. الدراسات الصوتية عند العلماء العرب، د: نظرا  ) ١٥(
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 ).١/٥٧( لعينب ااكت  ) ١٦(

 ).١/٥٢ (هلمصدر نفسا  ) ١٧(

غــانم الحمــد،  .أبحــاث جديــدة يف علــم األصــوات والتجويــد، د: العبــارة مقتبــسة مــن كتــاب  ) ١٨(

 ).٥٠ص(

، أبرز تالميذ الخليل ]الكتاب[ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، الملقب سيبويه، مؤلف :وه  ) ١٩(

 ).٢/٣٤٦(إنباه الرواة : انظر. هـ١٨٠بن أحمد، تويف سنة 

وقـد ذكـر بعـض الـصفات يف مواضـع متفرقـة، مثـل صـفة ). ٤/٤٣١(ب لسيبويه الكتا: انظر   )٢٠(

 ). ٤/٤٦٠] (االستطالة[، وصفة )٤/١٧٤] (القلقلة[، وصفة )٤/١٢٩] (االستعالء[

 ).١/٣٧( هتذيب اللغة، ألبي منصور األزهري :انظر  ) ٢١(

 ).٧٠ص(هاشم الطعان :  مقدمة تحقيق كتاب البارع للقالي، تحقيق:انظر  ) ٢٢(

 ).٢/٢٦( البن الجزري ،النشر يف القراءات العشر  ) ٢٣(

 ).٣٧٩٢(رواه الرتمذي، حديث رقم . حيححديث ص  ) ٢٤(

 ).٧٩٩(، ومسلم، حديث رقم )٣٨٠٩( حديث رقم رواه البخاري،  ) ٢٥(

 للمبــاركفوري ، وتحفــة األحــوذي،)٦/٩٨(شــرح النــووي علــى صــحيح مــسلم : نظــرا  ) ٢٦(

)٢/٢٦١٢.( 

 .»رجاله ثقات«: قال الهيثمي). ٨٦٧٧( الكبير، رقم الحديث رواه الطرباين يف  ) ٢٧(

 ).٥٠٥٧( رواه أبو يعلى يف مسنده، رقم الحديث .حديث حسن   )٢٨(

كر ابن الجزري أن أول مـن ألـف يف التجويـد الخاقـاين يف قـصيدنه الرائيـة، وهـي قـصيدة يف ذ  ) ٢٩(

لف مكي والـداين، وسـيأيت  قبل مؤفضل القرآن والقراءة الصحيحة، وهناك مؤلفان للسعيدي

ذكره، ولكن أول ما كتب من كتب التجويد على النحو الواسع والشامل للمسائل التجويديـة 

 .هو كتاب مكي

، تـويف ]السبعة[ أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي، مصنف كتاب :وه  ) ٣٠(

 ).١/١٣٩(ة ، غاية النهاي)١٥٣ص(معرفة القراء الكبار : انظر. هـ٣٢٤سنة 
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 مكي بن أبي طالب بن حموش بن محمد أبو محمد القيـسي القيـرواين القرطبـي، اإلمـام :وه  ) ٣١(

 غايــة النهايــة ،)٢٢٠ص(معرفــة القــراء الكبــار : انظــر. هـــ٤٣٧العالمــة المحقــق، تــويف ســنة 

)٣/١٥٧.( 

 ).٥٢ص(الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة   ) ٣٢(

  يد بـن عثمـان بـن سـعيد بـن عمـر أبـو عمـرو الـداين، المعـروف يف زمانـه  عثمـان بـن سـع:وه  ) ٣٣(

هــ، ٤٤٤ مؤلف التيسير والتحديد وغيرها من الكتب، تويف سنة بابن الصيريف شيخ المقرئين،

 ).١/٥٠٣(، وغاية النهاية )٢٢٦ص(معرفة القراء الكبار : انظر

قرطبي، صـاحب كتـاب المفتـاح يف عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب أبو القاسم ال :هو  ) ٣٤(

، )٢٥٣ص( معرفـة القـراء الكبـار: انظـر. هـ٤٦١ والموضح يف التجويد، تويف سنة القراءات،

 ).١/٤٨٢(وغاية النهاية 

 ).١٠٨ص( للداين ،لتحديدا  ) ٣٥(

 علي بـن جعفـر بـن سـعيد أبـو الحـسن الـسعيدي الـرازي، نزيـل شـيراز، ولـه مـصنف يف :وه  ) ٣٦(

ال أدري متى مات إال أنه بقي إلـى حـدود : ويف التجويد، يقول ابن الجزريالقراءات الثمان، 

 ).١/٥٢٩(، وغاية النهاية )٢٠٧ص(معرفة القراء الكبار : ظران. العشر وأربعمئة

أبــو الحــسن علــي بــن جعفــر الــسعيدي، : اخــتالف القــراء يف الــالم والنــون، المؤلــف: نظــرا  ) ٣٧(

 ).٢٤١ص(هـ، ١٤١٦، )٨ ( الحكمة، العددغانم قدوري الحمد، مجلة.  د.أ: تحقيق

ـــداين يفا  ) ٣٨( ـــف ال ـــد :نظـــر تعري ـــة:، وانظـــر)٥٧ص( التحدي غـــانم الحمـــد .  د، شـــرح الجزري

 .، لمعرفة أصل التعريف)٣٤٦ص(

 الحسن بن قاسـم بـن عبـد اهللا بـن علـي، أبـو محمـد، المعـروف بـابن أم قاسـم المـرادي :وه  ) ٣٩(

يف شرح التسهيل واأللفيـة وشـرح الـشاطبية، تـويف سـنة الفقيه النحوي اللغوي، له من التوال

 ).١/٢٢٨(غاية النهاية : انظر. هـ٦٤٩

 ).٥٧ص(لمفيد يف شرح عمدة التجويد ا  ) ٤٠(

 ).٥٥ص( للداين ،التحديد  ) ٤١(



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 

 ...ي احلفاظ على الصوت العريب الفصيحـأثر علم التجويد ف

� �

٤٤ 

 ).١(بق ذكر الحديث وتخريجه يف الهامش س  ) ٤٢(

 .)٧٥ص( للعماين ،الكتاب األوسط: ، وانظر)٥٦ص( للداين ،لتحديدا  ) ٤٣(

 ).٧٧ص( للداين ،لتحديدا  ) ٤٤(

 الحـسن بـن أحمـد بـن الحـسن بـن أحمـد، أبـو العـالء الهمـذاين العطـار، شـيخ همـذان، :وه  ) ٤٥(

: انظـر. هــ٥٦٩ومؤلف كتاب الغاية يف القراءات العشر، له العديد من المؤلفـات، تـويف سـنة 

 ).١/٢٠٤(، وغاية النهاية )٢/٨٥٢(معجم األدباء 

 .)٥١ص( للهمذاين ،فة التجويدلتمهيد يف معرا  ) ٤٦(

ًكانت مدا، ثم : (؟ قالكيف كانت قراءة النبي : ُسئل أنس بن مالك: حديث قتادة قالك  ) ٤٧(

 قرأ          رواه ). ، يمد بـبسم اهللا، ويمد بـالرحمن، ويمد بـالرحيم

 ). ٥٠٤٦(، حديث رقم البخاري

 وهـي - أو جملـه - يقـرأ وهـو علـى ناقتـه رأيـت النبـي : (بن مغفل قـالحديث عبد اهللا ك  ) ٤٨(

رواه . ) قـراءة لينـة، يقـرأ وهـو يرجـع- أو مـن سـورة الفـتح -تسير به وهو يقرأ سـورة الفـتح 

 ).٥٠٤٧(البخاري، حديث رقم 

 ).٨٥ص( للقاري ،لمنح الفكريةا  ) ٤٩(

 ).٢٩٢ص( للهمذاين ،لتمهيدا  ) ٥٠(

 .)٤/٤٣٦(لكتاب ا  ) ٥١(

ّ عثمـان بـن جنـى أبـو الفـتح الموصـلى النحـوى اللغـوى، المـشهور المـذكور، صـاحب :وه  ) ٥٢( ّ ّ

، ومعجـم )٢/٣٣٥(إنبـاه الـرواة : انظـر. هــ٣٩٢تويف سنة . التصانيف البديعة ىف علم األدب

 ).٤/١٥٨٥(األدباء 

 ).٥٢ص( لمكي بن أبي طالب ،لرعايةا  ) ٥٣(

 ).٣٦٤ص(دراسات يف فقه اللغة    )٥٤(

 ).١٦٧ص(ألصوات اللغوية ا  ) ٥٥(

 ).١٦٩ص( لمكي ،رعايةال  ) ٥٦(



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

 

  وسيم حممد سليماين. د

  

٤٥ 

 أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف ابن الجزري، إمام الفن، خاتمـة :وه  ) ٥٧(

المحققــين، مؤلــف كتــاب النــشر وطيبــة النــشر والتمهيــد وغيرهــا مــن المؤلفــات، تــويف ســنة 

 ).٩/٢٥٥(مع ، والضوء الال)٢/٢٤٧(غاية النهاية : انظر. هـ٨٣٣

 ).١٣٠ص( البن الجزري ،لتمهيدا  ) ٥٨(

ــو  ) ٥٩( ــراءات وغيرهــا:ه ــد والق ــر يف التجوي ــالم كبي ــسي، ع ــصر الجري ــي ن ــد مك ــن .  محم ــه م ول

هدايــة القــاري : انظــر. هـــ١٣٠٥المؤلفــات هنايــة القــول المفيــد يف علــم التجويــد، تــويف ســنة 

)٢/٧٢٥.( 

 ).٧٨ص( المفيد اية القولهن  ) ٦٠(

 .)٩(لجزرية، البيت رقم منظومة ا  ) ٦١(

 ).٤٩ص(اية القول المفيد هن  ) ٦٢(

 ).٦٤ص( لمصدر نفسها  ) ٦٣(

كمـال بـشر . دراسات يف فقه اللغـة، د: وينظر). ٥١ص(دراسات لغوية يف أمهات كتب اللغة   ) ٦٤(

 ).١٨-١٦ص(

  الدراســات الــصوتية عنــد علمــاء التجويــد، : ، وينظــر)٧ص( ألبــي حيــان ،ارتــشاف الــضرب  ) ٦٥(

 ).٧٥ص(نم الحمد غا. د

 ).٣٥/٤٤٤(اج العروس ت  ) ٦٦(

 ).٢٧٦ص(راسات يف فقه اللغة د  ) ٦٧(

 ).٦-٥(لمقدمة الجزرية، بيت رقم ا  ) ٦٨(

 ).١٩٠٢(واه البخاري، حديث رقم ر  ) ٦٩(

 ).١/٥١(لكواكب الدراري ا  ) ٧٠(

 ).١/٧٧(الالمع الصبيح   ) ٧١(

 ).٢٥(سبق تخريجه يف هامش   ) ٧٢(

 ).٨٠٠(، ومسلم، رقم الحديث )٤٥٨٢(م الحديث أخرجه البخاري، رق   )٧٣(
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٤٦ 

 )٢٤٦٤(، ومسلم، رقم الحديث )٣٧٥٨(أخرجه البخاري، رقم الحديث    )٧٤(

 ).٥٠٢٧(أخرجه البخاري، حديث رقم   ) ٧٥(

 ).١٨(بق ذكره وتخريجه يف هامش س  ) ٧٦(

 ).٢٩٦ص( للهمذاين ،لتمهيدا  ) ٧٧(

 ).٢٩٧ص( لمصدر نفسها  ) ٧٨(

 ).٨٢ص( للداين ،التحديد  ) ٧٩(

 ).٨٤ص( لمصدر نفسها  ) ٨٠(

 ).٩٧ص( لمصدر نفسها  ) ٨١(

 ).٢٤٧ص(لهمذاين  ل،التمهيد  ) ٨٢(

 ).٣٠ص( للصفاقسي ،نبيه الغافلينت  ) ٨٣(

 ).٦١ص( للقرطبي ،لموضحا  ) ٨٤(

 ).٤٥ص(بن الجزري  ال،لتمهيدا  ) ٨٥(

 ).٦٣ص( لمصدر نفسها  ) ٨٦(

دنى نظر يف حلق تلقـي القـرآن يـرى ذلـك وقد تلقيت القرآن عن شيوخي بذلك، وكل من له أ  ) ٨٧(

 .واضحا جليا

جهــد المقــل، وبيــان جهــد المقــل : المــنح الفكريــة لمــال علــي قــاري، وكتــاب: نظــر كتــابي  ) ٨٨(

 .لساجقلي زادة

ــثالا  ) ٨٩( ــر م ــاري : ًنظ ــالم الب ــد ك ــى تجوي ــاري إل ــافلين ،)٢٩٨ ،١/١٣٣(هدايــة الق ــه الغ  وتنبي

 .، وغيرها من األمثلة كثير)١٠١ ،٥٦ص(

كرت لفظ األكثر واألغلب لوجود بعض األصوات التي يختلف نطقها عند قراء القرآن عـن ذ  ) ٩٠(

الوصف الموجود يف الكتـب، وبعـض علمائنـا يـرى أن النطـق الحـالي لهـا مـا زال مـستقيما، 

ــيم وغيرهــا، انظــر شــرح د ــضاد والج ــق ال ــارج . كخالفهــم يف نط ــويد لمخ ــن رشــدي س أيم

 : شرح حرف الضاد على الرابط) باليوتيو(الحروف على موقع 

https://www.youtube.com/watch?v=iMDhC8w5Y5k 
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٤٧ 

 ).١٦ص(حاضرات يف التطور النحوي لربجشرتاسر م  ) ٩١(

 ).٤٠ص(ألصوات اللغوية ا  ) ٩٢(

 ).٧٦ص(األصوات اللغوية   ) ٩٣(

 ).١٥٤ص( اللغة ناهج البحث يفم  ) ٩٤(

 .كحرف الضاد وحرف الطاء وحرف القاف  ) ٩٥(

: ًإبــراهيم أنــيس، ذكــر ذلــك يف غيــر موضــع، مــثال: األصــوات اللغويــة، للــدكتور: نظــر مــثالا  

 ).١١٠ص(سمير شريف إستيتية، : األصوات اللغوية، للدكتور: وانظر، )١٩١ص(

 ).٢٨٥ص(راسات يف فقه اللغة د  ) ٩٦(

* * * 
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٤٨ 

  والمراجع المصادر ائمةق
 

 .القرآن الكريم )١(

غــانم قــدوري الحمــد، دار .  د.أ: أبحــاث جديــدة يف علــم األصــوات والتجويــد، المؤلــف )٢(

 .م٢٠١١ عمان، الطبعة األولى، -عمار للنشر والتوزيع

  : أبو الحـسن علـي بـن جعفـر الـسعيدي، تحقيـق: اختالف القراء يف الالم والنون، المؤلف )٣(

 .هـ١٤١٦، ٨غانم قدوري الحمد، مجلة الحكمة، العدد .  د.أ

محمـد : أبو علي الحسين بن عبد اهللا بن سينا، تحقيـق: أسباب حدوث الحروف، المؤلف )٤(

 .م١٩٨٣ دمشق، الطبعة األولى، -الطيان ويحيى مير علم، دار الفكر

 حيــان أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن: ارتــشاف الــضرب مــن لــسان العــرب، المؤلــف )٥(

 القــاهرة، الطبعــة األولــى، -رجــب عثمــان محمــد، مكتبــة الخــانجي: األندلــسي، تحقيــق

 .م١٩٩٨

إبـراهيم أنـيس، مكتبـة األنجلـو المـصرية، الطبعـة الثالثـة، . د: األصوات العربية، المؤلـف )٦(

 .م٢٠١٣

ولـى، سمير شـريف إسـتيتية، دار وائـل للنـشر، الطبعـة األ.أ د: األصوات اللغوية، المؤلف )٧(

 .م٢٠٠٣

محمـد أبـو الفـضل : جمال الـدين القفطـي، تحقيـق: إنباه الرواة على أنباه النحاة، المؤلف )٨(

 بيـروت، الطبعـة األولـى، -القاهرة، ومؤسـسة الكتـب الثقافيـة-إبراهيم، دار الفكر العربي

 .م١٩٨٢

قـدوري الحمـد، غانم . أ د: أهمية علم األصوات اللغوية يف دراسة علم التجويد، المؤلف )٩(

 .م٢٠١٥مركز تفسير للدراسات القرآنية، الطبعة األولى، 

هـشام الطعـان، : أبو علي إسـماعيل بـن القاسـم القـالي، تحقيـق:  البارع يف اللغة، المؤلف )١٠(

 .م١٩٧٥ دار الحضارة العربية بيروت، الطبعة األولى، -مكتبة النهضة بغداد
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٤٩ 

:  القدامى من لغويين وعلماء تجويد وأطباء، الباحثـةمخارج األصوات العربية عند: بحث )١١(

 .م٢٠١٥، ٧٢جمانة خالد المشهداين، مجلة آداب البصرة، العدد 

د أحمد مختار عبد الحميد عمر، دار عـالم الكتـب، : البحث اللغوي عند العرب، المؤلف )١٢(

 .م٢٠٠٣الطبعة الثامنة، 

صـالح علـي : علماء اللغة والتجويـد، الباحـثاألخطاء النطقية بين المعاصرين من : بحث )١٣(

، ١٥محمود عبد اهللا ومحمد علي أحمد عمر، مجلة العلوم والبحـوث اإلسـالمية، العـدد 

 .م٢/٢٠١٤

ــة: بحــث )١٤( ــد، الباحث ــم التجوي ــوات وعل ــم األص ــين عل ــة اآلداب : ب ــي، مجل ــدة ولهاص نجي

 .م٢٠١٤، ٢١واللغات، العدد 

آبـادى، مجد الدين أبـو طـاهر محمـد الفيروز: حو واللغة، المؤلفالبلغة يف تراجم أئمة الن )١٥(

 م٢٠٠٠دار سعد الدين للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 

ــق: التحديــد يف اإلتقــان والتجويــد، المؤلــف )١٦( ــن ســعيد الــداين، تحقي ــو عمــرو عثمــان ب   : أب

طبعـة الثانيـة  عمـان، ال-غانم قدوري الحمد، جمعية المحافظـة علـى القـرآن الكـريم.  د.أ

 .م٢٠١٥

ــف )١٧( ــامع الرتمــذي، المؤل ــوذي شــرح ج ــة األح ــدالرحمن :  تحف ــن عب ــى محمــد ب ــو العل أب

 .م٢٠٠٣رائد بن صربي، بيت األفكار الدولية، الطبعة الخامسة، : المباركفوري، اعتنى به

رمـضان . د:  محاضـرات المستـشرق برجـشرتاسر، المؤلـف-التطور النحوي للغة العربية )١٨(

 .م١٩٩٤ القاهرة، الطبعة الثانية، -د التواب، مكتبة الخانجيعب

علـي حـسين . د: محمد بن محمد بن الجزري، تحقيـق: التمهيد يف علم التجويد، المؤلف )١٩(

 .م١٩٨٥ الرياض، الطبعة األولى، -البواب، مكتبة المعارف

  : الهمــذاين، تحقيــقأبــو العــالء الحــسن بــن أحمــد : التمهيــد يف معرفــة التجويــد، المؤلــف )٢٠(

 .م٢٠٠٠غانم قدوري الحمد، دار عمار للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، .  د.أ
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أبو الحسن علي بن محمد النوري الصفاقـسي، : تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين، المؤلف )٢١(

 . القاهرة-نخبة من العلماء، مكتبة الثقافة الدينية : تصحيح

أبو الحسن علـي بـن جعفـر الـسعيدي، : لجلي والحن الخفي، المؤلفالتنبيه على اللحن ا )٢٢(

، ٢ الجـزء٣٦المجمـع العلمـي العراقـي، العـدد : غانم قدوري الحمد، مجلـة. أ د: تحقيق

 .م١٩٨٥

: محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، تحقيـق: ، المؤلـف)صحيح البخاري(الجامع الصحيح  )٢٣(

 .م٢٠١١لعالمية، الطبعة األولى، شعيب األرناؤوط وعادل مرشد، دار الرسالة ا

  : محمـد بـن أبـي بكـر المرعـشي الملقـب بـساجقلي زادة، تحقيـق: جهد المقـل، المؤلـف )٢٤(

 .م٢٠٠٨ عمان، الطبعة الثانية،-سالم قدوري الحمد، دار عمار للنشر والتوزيع. د

لم الكتـب محمد علي النجار، عا: أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: الخصائص، المؤلف )٢٥(

 . بيروت-

حسام هبنساوي، مكتبة زهراء الشرق . د: الدراسات الصوتية عند العلماء العرب، المؤلف )٢٦(

 .م٢٠٠٥ القاهرة، الطبعة األولى، -

غـانم قـدوري الحمـد، دار عمـار . أ د: الدراسات الصوتية عنـد علمـاء التجويـد، المؤلـف )٢٧(

 .م٢٠٠٧للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

 .كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.د: دراسات يف علم اللغة، المؤلف )٢٨(

صبحي إبـراهيم الـصالح، دار العلـم للماليـين، الطبعـة . د: دراسات يف فقه اللغة، المؤلف )٢٩(

 .م١٩٦٠األولى، 

نــسخة إبــراهيم محمــد أبــو ســكين، . د: دراســات لغويــة يف أمهــات كتــب اللغــة، المؤلــف )٣٠(

 .المكتبة الشاملة

مكــي بــن أبــي طالــب القيــسي، : الرعايــة لتحقيــق القــراءة وتحقيــق لفــظ الــتالوة، المؤلــف )٣١(

 .م٢٠١١أحمد حسن فرحات، دار عمار للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة، . أ د: تحقيق
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نب، عالء حـسن أبـو شـ: أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: سر صناعة اإلعراب، المؤلف )٣٢(

 . القاهرة-المكتبة التوقيفية

أبو عبيدة مشهور آل سلمان، : محمد بن عيسى الرتمذي، تحقيق:  سنن الرتمذي، المؤلف )٣٣(

 .م٢٠٠٨مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

مجموعـة مـن : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيـق: سير أعالم النبالء، لمؤلف )٣٤(

  .م١٩٨٥ بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، المحققين

غانم قدوري الحمد، مركز الدراسات والمعلومات . أ د: شرح المقدمة الجزرية، المؤلف )٣٥(

 .م٢٠٠٨ جدة، الطبعة األولى، -القرآنية بمعهد الشاطبي

: ن عمـر المـستكاوي، تحقيـقسـراج الـدين محمـود بـ: شرح المقدمـة الجزريـة، المؤلـف )٣٦(

 .م٢٠٠٨ الرياض، الطبعة األولى، -فرغلي سيد عرباوي، دار أضواء السلف

عبــد العلــي . د: لبيهقــي، تحقيــقأبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين ا: شــعب اإليمــان، المؤلــف )٣٧(

 .م٢٠٠٣ الرياض، الطبعة األولى،-الحميد حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيععبد

: إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري، تحقيـق: ج اللغة وصـحاح العربيـة، المؤلـفالصحاح تا )٣٨(

 .م١٩٨٧الرابعة، :  بيروت، الطبعة-أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين 

: محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي، تحقيـق: صحيح مسلم بشرح النووي، المؤلـف )٣٩(

 .م٢٠١٠ياض، الطبعة األولى،  الر-دمشق ودار السالم-موفق مرعي، دار الفيحاء

شــمس الــدين أبــو الخيــر محمــد بــن : الــضوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع، المؤلــف )٤٠(

 . بيروت-الرحمن السخاوي، دار مكتبة الحياة عبد

ــن الجــزري، تحقيــق: غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء، المؤلــف )٤١( . ج: محمــد بــن محمــد اب

 .هـ١٣٥١برجشرتاسر، مكتبة ابن تيمية، 

إبراهيم أنيس، مكتبـة األنجلـو المـصرية، الطبعـة الثالثـة، .د: يف اللهجات العربية، المؤلف )٤٢(

 .م٢٠١٠
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سـليمان أحمــد سـليمان، مكتبــة المتنبـي، الطبعــة . د: يف علـم اللغــة واألصـوات، المؤلــف )٤٣(

 .م٢٠٠٥األولى، 

: ن بن علـي العمـاين، تحقيـقأبو محمد الحس: الكتاب األوسط يف علم القراءات، المؤلف )٤٤(

 .م٢٠٠٦ دمشق، الطبعة األولى، -عزة حسن، دار الفكر. د

مهــدي . د: ، تحقيــق]هـــ١٧٠ت[الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي : كتــاب العــين، المؤلــف )٤٥(

 .إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل. المخزومي، د

عبـد الـسالم :  قنـرب سـيبويه، تحقيـقأبو البشر عمرو بن عثمان بـن: كتاب سيبويه، المؤلف )٤٦(

 . بيروت-محمد هارون، دار الجيل

حــسن ظاظــا، دار النهــضة العربيــة، . د: كــالم العــرب مــن قــضايا اللغــة العربيــة، المؤلــف )٤٧(

 .بيروت

محمـد بـن يوسـف الكرمـاين، دار : الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري، المؤلـف )٤٨(

 . م١٩٨١الطبعة ثانية،بيروت، -إحياء الرتاث العربي

 . بيروت، الطبعة األولى-محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر : لسان العرب، المؤلف )٤٩(

أبـو عبـد اهللا محمـد بـن عبـد الـدائم بـن : الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، المؤلـف )٥٠(

 ســــوريا، الطبعــــة -لجنــــة مــــن المحققــــين، دار النــــوادر: موســــى الربمــــاوي، تحقيــــق

 .م٢٠١٢ولى،األ

عـزة حـسن، دار . د: عثمان بن سعيد الداين، تحقيـق: المحكم يف نقط المصاحف المؤلف )٥١(

 .هـ١٤٠٧دمشق، الطبعة الثانية، -الفكر

محمــد األنطــاكي، دار الــشرق : المحــيط يف أصــوات العربيــة ونحوهــا وصــرفها، المؤلــف )٥٢(

 . بيروت، الطبعة الثالثة-العربي

ــابن الطحــان، : وصــفاهتا، المؤلــفمخــارج الحــروف  )٥٣( ــبغ الــسمايت المعــروف ب ــو اإلص أب

 .م١٩٨٤محمد يعقوب تركستاين، الطبعة األولى، .د: المحقق
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حسين سـليم أسـد، : أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي، تحقيق: مسند أبي يعلى، المؤلف )٥٤(

 .م١٩٨٤ دمشق، الطبعة األولى، -دار المأمون للرتاث

أبو عبـد اهللا يـاقوت بـن عبـد اهللا : ء إرشاد األريب إلى معرفة األديب، المؤلفمعجم األدبا )٥٥(

ــق ــوي، تحقي ــالمي: الحم ــرب اإلس ــاس، دار الغ ــسان عب ــى، -إح ــة األول ــروت، الطبع  بي

 .م١٩٩٣

طـارق بـن : أبـو القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطـرباين، تحقيـق: المعجم األوسط، المؤلـف )٥٦(

 . القاهرة-، دار الحرمينعوض اهللا، عبد المحسن الحسيني

حمـدي بـن : مـد الطـرباين، تحقيـقأبـو القاسـم سـليمان بـن أح: المعجم الكبيـر، المؤلـف )٥٧(

 . القاهرة، الطبعة الثانية-المجيد السلفي، مكتبة ابن تيميةعبد

أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد : معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعــصار، المؤلــف )٥٨(

 .م١٩٩٧ر الكتب العلمية، الطبعة األولى، الذهبي، دا

الحـسن بـن قاسـم المـرادي، : المفيد يف شرح عمدة المجيد يف الـنظم والتجويـد، المؤلـف )٥٩(

 .جمال السيد رفاعي، مكتبة أوالد الشيخ للرتاث: تحقيق

محمـد تمـيم الزعبـي، : محمد بن محمد ابن الجزري، تحقيق: المؤلف: المقدمة الجزرية )٦٠(

 .م٢٠٠٨ الغوثاين للدراسات القرآنية، الطبعة األولى، دار

 .تمام حسان، مكتبة األنجلو المصرية. د: مناهج البحث يف اللغة، المؤلف )٦١(

أسـامة عطايـا، : مال علي قاري، تحقيق: المنح الفكرية يف شرح المقدمة الجزرية، المؤلف )٦٢(

 .م٢٠١٢ثانية،  دمشق، الطبعة ال-دار الغوثاين لدراسات القرآنية

غــانم .  د.أ: عبــد الوهــاب بــن محمــد القرطبــي، تحقيــق: الموضــح يف التجويــد، المؤلــف )٦٣(

 .م٢٠٠٠قدوري الحمد، دار عمار للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 

  خالــد . د: محمــد بــن محمــد بــن الجــزري، تحقيــق: النــشر يف القــراءات العــشر، المؤلــف )٦٤(

 .م٢٠١٦ار ابن حزم، الطبعة األولى أبو الجود، دار المحسن ود
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محمـد مكـي نـصر، مكتبــة : هنايـة القـول المفيـد يف علــم تجويـد القـرآن المجيـد، المؤلــف )٦٥(

 .م٢٠٠١القاهرة، الطبعة األولى، -اآلداب

عبـد الفتـاح بـن الـسيد عجمـي بـن الـسيد : هداية القاري إلى تجويد كالم الباري، المؤلف )٦٦(

 . المدينة المنورة، الطبعة الثانية- طيبةالعسس المرصفي، مكتبة

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمـد بـن : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف )٦٧(

 .  بيروت-إحسان عباس، دار صادر: خلكان، تحقيق

* * * 
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 َّحياين محمد اهللا عبد. د

 )هـ٠٢/٠٧/١٤٤٢؛ ونشر يف هـ١٠/٠٩/١٤٤١ يف ر وقبل للنشهـ؛٠٦/٠٧/١٤٤١قدم للنشر يف (

 العربـي؛ اللـسان يف) الرباغيـث أكلـوين (مالئكـة فـيكم يتعاقبون: لغة البحث درس :المستخلص

 هـذه جـاءتف. كـذلك يروهنا ال وآخرون ضعيفة، يراها فبعضهم منها؛ العلماء موقف الختالف ًنظرا

 رؤيـة إلى الخلوص ثم اللغة، هذه على جاءت التي الشواهد وتدرس الفريقين، رأي لتوضح الدراسة

 فـيكم يتعـاقبون (لغـة قـصة التقدمـة،: التاليـة َالمباحـث ُالبحـث حـوى وقد. اللغة هذه حيال الباحث

 الـشواهد. صـرينالمعا اللغـة علمـاء رأي والنحـويين، المفسرين رأي: منها العلماء موقف ،)مالئكة

 دراسـة. الـشعرية األمثلـة الـشعرية، الـشواهد الـشريف، النبـوي الحـديث القرآنيـة، اآليـات: واألمثلة

 واإلبانـة) مالئكـة فـيكم يتعاقبون (يف العلماء آراء ومناقشة بعامة، َالشواهد فيه ُالكالم تناول: وتحليل

 آخــر يف مجتمعـة جــاءت: امشالهـو .البحــث نتـائج أهــم علـى اشــتملت: الخاتمـة الباحــث رأي عـن

 .البحث هذا عجز جعلته ومراجعها، الدراسة بمصادر ثبت� وصنعت. البحث

 .القليلة اللغة الرباغيث، أكلوين مالئكة، فيكم يتعاقبون :المفتاحية الكلمات

* * * 
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 The Language Variation Shown in “yat’aqaboon fi:kum mala’ika” 

Dr. Abdullah Mohammad Hayani 

(Received 01/03/2020; accepted 03/05/2020; Published 14/02/2021) 

Abstract: This study examines the linguistic structure in the "yat’aqaboon fi:kum 
mala’ika” (lit. Angels take turns in attending to you" attributed to the Arabic language 
variety known in Arabic linguistics fields as Aklouni albaraghith (lit. Flies ate me). 

Because some linguists find such language variation to be weak while others think 
otherwise, this study is conducted to show both views, to study the evidence provided, 
and finally to come up with the researcher’s conclusion about this variety. The study 
includes an introduction, a thorough account about this language variation, and the 
different views of grammarians, interprets and contemporary linguists. The study also 
provides evidence and examples from Quranic verses, Hadith, quotes from poetry and 
poetic examples. The study includes an analysis section which addresses the linguistic 
evidence provided; it also discusses the views of linguists about (yat’aqaboon fi:kum 
mala’ika) and states the researcher’s own analysis. The conclusion includes the main 
findings of this study. A list of references which includes the resources used brings 
this study to a close. 

Key words: yat’aqaboon fi:kum mala’ika, Lughat Akalooney Al-Baragheeth, 
little language. 

* * * 
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  المقدمة

 

 علـى والـسالم والـصالة. يعلـم لـم مـا اإلنـسان َّعلم بالقلم، َّعلم الذي هللا الحمد

ْمن خير  :ُبعد َّأما. الدوام على وصحبه آله وعلى محمد، وحبيبنا سيدنا فأبان، نطق َ

 أكلـوين (مالئكـة فيكم يتعاقبون لغة من المختلفة علمائنا مواقف استوقفتني فقد

 ًونظـرا. ودليـل حجـة ولكـل الـضعف، يـنقض وآخـر ضعفها يرى فبعضهم) الرباغيث

 دراسة ُقصدت العربية، البيئات اختالف على المحكي كالمنا يف األسلوب هذا لشيوع

 :هي مباحث؛ خمسة على الدراسة ووزعت عموم�؛ العربي اللسان يف الظاهرة هذه

 يخي،التــار ذكرهــا فيــه تناولــت ،)مالئكــة فــيكم يتعــاقبون (لغــة قــصة :األول -

 . لساهنا يف اللغة هذه شاعت التي والقبائل التسمية، هذه ومعنى وتسميتها،

 أهـل آراء فيـه ُأوردت): مالئكـة فـيكم يتعاقبون (لغة من العلماء موقف: الثاين -

 . فيها المعاصرين اللغة وعلماء والنحويين المفسرين من العلم

 منها ٍكل على ِّمعلق� آنية،القر الشواهد فيه عرضت واألمثلة؛ الشواهد :الثالث -

 مــع الــشريف النبــوي الحــديث مــن الــشواهد ذكــرت ثــم. اآليــة يف العلــم أهــل بــأقوال

 أو ًعجمـة، أوً  عروبـة الحـديث روايـة علـيهم تدور الذين الرواة حال وبيان تخريجها،

 النبوي الحديث يف القول ساحة وكانت منهم، ٍكل وفاة ِسني ذكر مع الموالي، من أهنم

 كمـا. اللغـة هـذه علـى جـاءت التـي األحاديـث لكثـرة ًنظـرا غيرها، من أوسع ريفالش

 األمثلـة يف نفسه الشيء وصنعت الهوامش، يف تخريجها مع الشعرية للشواهد عرضت

 .الشعرية

 القرآنيــة الــشواهد بتحليــل فيــه القــول خصــصت وتحليــل، دراســة: الرابــع -
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 رؤيتـي إلى ألخلص اللغة، هذه يف لعلماءا آراء ومناقشة واألمثلة، والشعرية والحديثية

 .العربي لساننا يف األسلوب هذا حيال

 بمصادر بثبت البحث وأردفت. البحث نتائج فيها أوجزت الخاتمة،: الخامس -

 .ومراجعها الدراسة

 الـدكتور: مـنهم: كثيـرون علمـاء اللغويـة الظاهرة هذه يف البحث إلى سبقني وقد

 أحمــد محمــد والــدكتور ،)اللغــة يف ومقـاالت بحــوث (كتابــه يف التــواب عبــد رمـضان

 أكلــوين لغــة (بحثــه يف َّالعمــار الــرحمن عبــد والــدكتور ،)الحــصائل (كتابــه يف الــدالي

 أكلــوين لغــة (بحثــه يف عاشــور أحمــد والــدكتور ،)وتطبيقيــة نظريــة دراســة: الرباغيــث

 القــول( بحثــه يف الــدليمي علــي قــصي واألســتاذ ،)والــشذوذ األصــالة بــين الرباغيــث

 أكلـوين لغة (بحثه يف الخزعلي فرج أمحمد واألستاذ ،)الرباغيث أكلوين لغة يف الفصل

 معظـم أن ورأيـت اللغـة؛ هذه دراسة يف مباركة جهودهم وكانت. وغيرهم ،)الرباغيث

 الحــديث َّأمــا العـرب، وكــالم الكـريم القــرآن آي علــى انـصب دراســاهتم يف اهتمـامهم

 فيمـا األحاديث فكانت - أرى فيما - اهتمام من يستحقه ما يأخذ فلم الشريف النبوي

 الحـديث عـرض يف غيـره مـن حظـ� أوفـر كـان الـدالي محمد فالدكتور قليلة؛ عرضوه

 َّألن ذلك؛ يف العذر ولهم. فقط أحاديث بسبعة الظاهرة هذه على استشهد فقد النبوي؛

 الــشريف؛ الحــديث يف الخــوض مــن نفــسه الموقــف لهــم القــدامى النحــويين معظــم

 اآليــات عــنً فــضال ًوتأصــيال، ًســردا النبــوي بالحــديث لتعنــى الدراســة هــذه فجــاءت

 سـبعة وهوامـشه متنـه يف البحـث حوى فقد األمثلة؛ وكذا الشعرية، والشواهد الكريمة

 وهــذا العربيــة، يف لحجيتهــا العلمــي والتأصــيل رواهتــا، دراســة مــع حــديث�، وعــشرين

ُ البحـث انتخـاب الروايـات التـي جـاءت علـى لغـة ُوقـصد. البحـث يف األبـرز الجانـب
ِ
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ًودراسة مـن تـدور علـيهم هـذه الروايـات حـصرا؛ مـن حيـث ) يتعاقبون فيكم مالئكة( ْ َ

َّعروبتهم وفصاحتهم، أما ما كان لبعض األحاديث من طرق أخـرى ليـست علـى تلـك 

َّاللغة فليست هدف البحث، وإن حجية الحـديث النبـوي يف اللغـة تختلـف تمامـ�  عـن َّ

حجيتــه عنــد علمــاء الــشريعة مــن حيــث الحكــم الــشرعي؛ فحــسبنا عروبــة الــراوي أو 

ــا  ــم عليه ــي حك ــث الت ــبعض األحادي ــوي؛ ف ــاج اللغ ــوابط االحتج ــق ض ــصاحته وف ف

ًالمحدثون بالضعف قد تكون يف اللغة حجـة؛ إذا تحققـت فيهـا ضـوابط االحتجـاج يف 

 . العربية

 لغـة علـى) مالئكـة فـيكم يتعاقبون(ــب اللغة لهذه  مالك ابن تسمية آثرت وقد

 .اآلذان على وقع� أجمل فاختياره) الرباغيث أكلوين(

 .مسؤول خير فإنه بالقبول، َّوالمن القلم، وعصمة الرأي، سداد أسأل تعالى واهللا

* * * 
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 اللغـة؛ هـذه ذكـره) هــ١٧٥:ت (الفراهيـدي أحمـد بـن الخليـل عـن سـيبويه نقل

ْمــن:  الخليـل وقــال«: )١(فقـال » ...أولــه علــى هـذا أجــرى) الرباغيـث أكلــوين (قـال َ

 .)٢(مرة غير كتابه يف سيبويه وذكرها

َوصـفت الرباغيث َّإن السيرايف سعيد أبي َقول )٣(المغني يف هشام ُابن َّورد ِ
 باألكـل ُ

ِّنزلت ألهنا بالقرص؛ ال  عـن ونقـل وغيـره، العاقل صفات من األكل َّبأن العاقل؛ منزلة ُ

ــن ــشجري اب ــراد َّأن ال ــل الم ــدوان باألك ــم؛ الع ــالمعنى والظل ــيس ف ــى ل ــة، عل  الحقيق

 :سهية بن أرطأة بقول ذلك على واستشهد

َبنيـــك َأكلـــت ــــرارة َوجــــدت *  حتـــى ِّالـــضب َأكـــل َ ــــل ِالكــــأل َم   ِالوبي

َّالممزق بقول المعنى هذا )٤(الشجري ُابن وعضد َ  :عبديال ُ

ِأمـــــــزق َّولمـــــــا فـــــــأدركني َّوإال *  آكلـي َأنـت ْفكـن ًمأكوال ُكنت ْفإن ُ  

 : قولـه إلـى نـسبة )٥()مالئكـة فـيكم يتعاقبون لغة(بــ اللغة هذه مالك ابن ودعا

رف وقـد )...مالئكـة فيكم يتعاقبون(  لكنـه الـشريف، للحـديث بنـسبتها بتفـرده  ـُع

 شـرح يف صـنع كمـا) الرباغيـث أكلـوين (إلـى غـةالل هذه نسبة يف ًأحيانا سالفيه مع يقف

 . )٦(التسهيل

 فـيكم؛ يتعـاقبون بلغـة اللغـة لهـذه مالـك ابن تسمية يرى ال  بالسيوطي وكأين

 اللغـة؛ يف النبـوي الحـديث حجية عدم يف َّحيان وأبي الضائع البن بموافقته َّصرح ألنه

 استـشهد مالـك ابـن َّأن يـانح وأبو الضائع ابن إليه ذهب ما لصحة يدل ومما«: )٧(فقال

 ومالئكة بالليل مالئكة فيكم يتعاقبون» الصحيحين بحديث الرباغيث أكلوين لغة على
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 يف نقــل َّحيــان أبــا َّأن مــع »يتعــاقبون لغــة يــسميها صــار حتــى ذلــك مــن وأكثــر «بالنهــار

َالضرب ارتشاف  يعـرتض ولـم) مالئكـة فـيكم يتعـاقبون لغـة(بــ لهـا مالـك ابـن نعت )٨(َ

 .عليه

 .)٩(وبلحارث شنوءة وأزد طيئ قبيلة لسان يف اللغة هذه وشاعت

* * * 
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  اللغة هذه من العلماء موقف

 

 :والنحويين المفسرين رأي* 

ْمن فمنهم اللغة؛ هذه حيال العلماء آراء اختلفت ْمن ومنهم ضعيفة، لغة أهنا يرى َ َ 

ْمـن منهمو هبا، َّتتحدث التي العربية القبائل لسان يف أصالتها إلى ذهب  فحكـم توسـط َ

 .العرب لسان يف قليلة كوهنا مع بفصاحتها

 تفــسيره يف نعتهـا الـذي) هـــ٦٠٤:ت (الـرازي الفخـر فمــنهم لهـا ِّالمـضعفون َّأمـا

 .)١١(الكريم القرآن من آية غير عليها َّخرج أنه مع ،)١٠(بالركيكة

 عليهـا الحكـيم الـذكر آي بعض بعضهم َحمل )١٢()الداين الجنى (يف المرادي َّورد

 .لضعفها

ـــفها ـــن ووص ـــشام اب ـــصاري ه ـــضعف األن ـــشذوذ بال ـــل ،)١٣(وال ـــدادي ونق  ُّالبغ

 قولـه) الجمـل شرح (يف الخفاف عن )١٤()اللبيب مغني أبيات شرح (يف) هـ١٠٩٣:ت(

  األفغـاين سـعيد األستاذ وقال. ضعفها) هـ١٢٣٠:ت ()١٥(الدسوقي ورأى بضعفها،

) الرباغيــث أكلــوين (فيهــا قليلـة شــعرية دشــواه هنـاك«: )١٦()النحــو أصــول يف (كتابـه يف

 وقـد والجمـع، التثنية يف المتأخر للفاعل المتقدم الفعل مطابقة إلى الشاعر فيها اضطر

 فأتعبوا شنوءة، أزد وبعض طيئ بعض إلى نسبت التي اللغة هذه ِّيخرجوا ْأن ٌنحاة أراد

 يحـتج ال رديئـة غتهاول شاذة، فهي صحت ْإن الروايات هذه َّألن طائل؛ غير يف أنفسهم

 .»الرباغيث أكلوين بلغة نبزها من ُيخطئ ولم هبا،

 )١٧(األوسـط األخفـش فمـنهم عليهـا؛ َّوخرجـوا بـضعفها يحكمـوا لـم الـذين َّوأما

ـــو ،)هــــ٢١٥:ت( ـــن بكـــر وأب  )١٩(الفارســـي علـــي وأبـــو ،)هــــ٣١٦:ت ()١٨(َّالـــسراج اب
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 ،)هــ٥٤٣:ت ()٢١(يالبـاقول العلـوم وجـامع ،)هـ٣٩٢:ت ()٢٠(جني وابن ،)هـ٣٧٧:ت(

 التخـريج ووصـف) هــ٦٧١:ت ()٢٣(والقرطبـي ،)هــ٦١٦:ت ()٢٢( العكـربي البقاء وأبو

 والـسمين ،)هــ٧١١:ت( )٢٥(منظـور وابن ،)هـ٦٧٢:ت ()٢٤( مالك وابن بالحسن، عليها

 .وغيرهم ،)هـ٧٥٦:ت ()٢٦(الحلبي

 عطية وابن )٢٧()التسهيل (كتابه يف الكلبي عنه فنقل) هـ١٨٠ نحو:ت (سيبويه َّأما

 غير النقل هذا َّأن مع القرآن، يف اللغة هذه مجيء بعدم قوله )٢٨()الوجيز المحرر (يف

 لم  أنه من سيبويه كتاب من فهمه ما نقل الكلبي َّولعل سيبويه، كتاب يف مذكور

  :تعالى قوله ِّيخرج            )جعل بل اللغة، تلك على ،)٣:األنبياء 

 .ًبدال) ظلموا الذين(

 عليهـا؛ َوالتخـريج التضعيف، َوعدم الرضا اللغة هذه من الكتاب يف موقفه وكان

ْمـن قـول يف والتثنيـة اإلضـمار عالمة ألهنا األلف؛ ليحذفوا يكونوا ولم «:)٢٩(يقول فهو َ 

 جمـع تأرد وإذا«: )٣٠(وقال ،»...ْوقالت ُقلت: يف التاء وبمنزلة) الرباغيث أكلوين (قال

 والجمـع اإلضـمار عالمـة وكانـت نونـ�، للعالمـة ألحقت المضارع الفعل يف المؤنث

) الرباغيث أكلوين (قال َمن« :)٣١(قوله الخليل عن ونقل ،»)الرباغيث أكلوين (قال فيمن

 »آبـاؤهم قرشيين بقوم ومررت أبواه، حسنين برجل ُمررت: فقال أوله على هذا أجرى

ــن ــنة وم ــيبويه س ــصريح  س ــة الت ــة بمكان ــي اللغ ــها؛ الت ــو يعرض ــصف فه ــضها ي  بع

 واعلم«: )٣٤(قال بالقليلة؛ إال اللغة هذه ينعت نجده ولم ،)٣٣(بالرديئة وأخرى )٣٢(بالضعيفة

 التـي بالتـاء هـذا فـشبهوا أخـواك، وضـرباين قومـك، ضـربوين: يقول من العرب من َّأن

ــا ــت: يف يظهروهن ــة، قال ــأهنم فالن ــوا ْأن أرادوا وك ــع يجعل ــة،ع للجم ــا الم ــوا كم  جعل

 .»قليلة لغة وهي للمؤنث،
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 كمـا) المحـيط البحـر (كتابـه يف الكـريم القرآن من آية غير عليها َّحيان أبو َّوخرج

َالضرب ارتشاف (يف َّورد الحق�، سيرد  عنـد اللغـة وهـذه«: )٣٥(فقـال بـضعفها؛ القـول) َ

 .»ضعيفة ليست أهنا على يدل ذلك ورود وكثرة ضعيفة، النحويين جمهور

 :المعاصرين اللغة علماء رأي* 

 َّأن) اللغــة يف ومقــاالت بحــوث( )٣٦(كتابــه يف التــواب عبــد رمــضان الــدكتور ذكــر

 إذا تثنية، أو جمع عالمة الفعل لحاق العربية اللغة شقيقات السامية، اللغات يف األصل

 �،مؤنثـ الفاعـل كـان إذا للفعـل التأنيـث تـاء لحاق نحو مجموع�، أو مثنى الفاعل كان

ْالعبرية، عن مرتجمة بأمثلة ذلك على َّودلل
 ال: و وكليون، محلون كالهما فماتا: نحو ِ

 فعــادوا: نحــو الحبــشية، عــن مرتجمــة أخــرى أمثلــة وســاق. بالعــدل األشــرار يقومــون

ــشعوب، ــروا: و ال ــالهم كث ــل. أطف ــا ونق ه م ُترجمت ــ ــة يف ُ ــئال: اآلرامي ــوا ل ــرون يزن  اآلخ

 ًرويـدا، ًرويـدا الظـاهرة هـذه مـن الفصحى العربية خلصتت وقد« :)٣٧(قال ثم. بامرأتك

 يف أمثلتها بعض بقيت كما القديمة، العربية القبائل بعض عند حية ظلت بقاياها َّأن غير

 العـرب النحاة عند الظاهرة هذه وتعرف. اللغوي بالركام هنا نسميه ما وهو الفصحى،

  .»)الرباغيث أكلوين لغة(بـ

 يقـول مـا ًفكثيـرا الـشام، وبـالد العـرب، جزيـرة يف شـائعة الظـاهرة هـذه تزال وال

 ظلمـوين: نحـو ظـاهر، مصر يف وشيوعها. األصدقاء زاروين: و الناس، سألوين: الناس

 . العربية الشعوب معظم ألسنة عن بعيدة أراها وما. األوالد أضحكوين: و الناس،

 القـرآن مـن الـشواهد عـرض بعـد بعامـة، اآلراء هـذه مناقـشة الدراسـة وستتناول

 .شعرية أمثلة من هبا يلحق وما والشعر، الشريف النبوي والحديث الكريم

* * * 
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  القرآنية اآليات

 

 :األولى اآلية *

  :تعالى قال                                  

    )١١٣:عمران آل(. 

 جعفـر أبـو َّورده جمـع، عالمة والواو) ليس (اسم أهنا) أمة (يف )٣٨(عبيدة أبو اختار

ــن ،)٣٩(النحــاس ــة واب ــو ،)٤٠(عطي ــاء وأب ــسمين ،)٤١(العكــربي البق ــي وال  والفخــر ،)٤٢(الحلب

 حملهـا إلـى )٤٤(الباقولي يشر ولم. بالركيكة) الرباغيث أكلوين (لغة ووصف ،)٤٣(الرازي

 . اللغة تلك على

 :الثانية اآلية* 

  :تعالى قال              )٧١:المائدة(. 

ــو ذكــر ــه يف) هـــ٣٣٨:ت (النحــاس جعفــر أب ــر (يف أربعــة وجوهــ� )٤٥(إعراب  ؛)كثي

 عمـوا (يف والـواو فاعـل،: الثالـث. َّمقـدر لمبتـدأ خرب: الثاين. الواو من بدل أنه: األول

 نعتـ� بالنـصب؛ يكـون أن: الرابـع. الرباغيـث أكلـوين لغـة علـى جمـع مـةعال) وصموا

) هــ٤٣٧:ت ()٤٦(طالـب أبـي بـن مكـي وسـاق. القـرآن غير يف وهذا محذوف، لمصدر

َاألول الثالثـــة الوجـــوه  صـــنع وكـــذا ألحـــدها، تـــرجيح دون النحـــاس، ذكرهـــا التـــي ُ

 الحـسن أبـو اَّأمـ. )٤٨()هــ٥٤٦:ت (األندلـسي عطيـة وابـن )٤٧()هــ٥٣٨:ت (الزمخشري

: والتقدير والتأخير، التقديم جواز: وجهين البدل سوى فذكر )٤٩()هـ٥٤٣:ت (الباقولي

   ِيـرتض ولـم). الرباغيـث أكلـوين (لغـة علـى الحمـل َّوجوز وصموا، عموا منهم فكثير

 َّورجـح. )٥١(مـرة غيـر عليهـا َّخرج أنه مع )٥٠(قليلة ألهنا اللغة هذه على التخريج َّحيان أبو
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ــي ــضى. )٥٢(َالبــدل) التــسهيل(يف) هـــ٧٤١:ت (الكلب  الــدر (يف الحلبــي الــسمين وارت

 . )٥٣(ٌعالمة َالفعل تلحق َّأال األفصح َّأن رأى لكنه اللغة، تلك على التخريج) المصون

 :الثالثة اآلية* 

  :تعالى قال  ِّيبلغان َ ُ ْ َ                )٢٣:اإلسراء(.  

 قـراءة )٥٥(عطيـة ابـن َّوخرج). َّيبلغن (غيرهما وقرأ ،)٥٤(والكسائي حمزة قراءة) ِّيبلغان(

 . اللغة هذه من القرآن ِبخلو قوله سيبويه عن ونقل ،)الرباغيث أكلوين (لغة على األخوين

ــاقولي اللغــة هــذه علــى القــراءة َتخــريج وأجــاز ُّالب
ــو، )٥٦(  ،)٥٧(العكــربي البقــاء وأب

 . )٥٨(يالحلب والسمين

 :الرابعة اآلية* 

   :تعالى قال                  )٨٧:مريم(. 

 عليه َّودل للعباد، فهو ًضميرا ُجعل ْإن) يملكون ال (يف الواو«: )٥٩(الزمخشري قال

 للجمـع، عالمـة تكـون أن ويجـوز القـسمة، هـذه على ألهنم والمجرمين؛ المتقين ذكر

ْمن (والفاعل) الرباغيث أكلوين (يف كالتي ْمـن (ومحـل. الجمـع معنـى يف ألنـه) اتخـذ َ َ 

 ينبغـي وال«: بـالقول عليـه)٦٠(حيـان أبـو َّورد، »الفاعليـة على أو البدل، على رفع) اتخذ

 األسـتاذ قـال وقـد ًضميرا، الواو جعل وضوح مع القليلة، اللغة هذه على القرآن حمل

 الزمخشري رأي )٦١(الحلبي السمين واستبعد ،»ضعيفة لغة إهنا: عصفور بن الحسن أبو

 .اللغة تلك على تخريجها على )٦٢(العكربي البقاء أبو يعرج ولم. أيض�

 :الخامسة اآلية* 

  :تعالى قال                     )٣:ياءاألنب(. 

 جـواز إلـى )٦٤()٢١٥:ت (األوسـط واألخفـش ،)٦٣()هــ٢١٠:ت (عبيـدة أبو ذهب
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 سـاقها التـي الثالثـة َالوجـوه ُالفاعليـة وتـصدرت ،)ظلمـوا الـذين (يف والفاعلية البدلية

 ٌبشر إال هذا هل(و مبتدأ) ظلموا الذين (كون وأجاز البدلية، ثم الشاهد، يف )٦٥(الباقولي

ُمــثلكم  يف) هـــ٦١٦:ت (العكــربي البقــاء أبــو قــال وبــه القــول، ارإضــم علــى خــربه،) ُ

 غيـره، علـى منهـا لواحـد تـرجيح دون الفاعلية، منها وجه؛ غير إجازته مع ،)٦٦()التبيان(

 علـى الحمـل أن ورأى ،)٦٧()اللبيـب مغنـي (يف) هـ٧٦١:ت (األنصاري هشام ابن وكذا

 َّأمـا. وجهـ� عـشر أحد اهدالش يف وذكر ضعيفة، لغة ألهنا أولى) الرباغيث أكلوين (غير

 عنـد وبحـسنها اللغة، هذه بشذوذ بعضهم بقول الفاعلية جواز على َّفعقب )٦٨(حيان أبو

 .بالحسن اللغة تلك على الحمل )٦٩(القرطبي ووصف. آخرين

 :السادسة اآلية* 

 أفلحوا   :تعالى قال                  )٢-١المؤمنون(. 

ـــراءة) أفلحـــوا( ـــة ق ـــن طلح ــــ١٠٣:ت (مـــصرف ب ـــا) ه ـــشري ذكره    ،)٧٠(الزمخ

   َّوردهــا). الرباغيــث أكلــوين (علــى َّوخرجاهــا ،)٧٢(العكــربي البقــاء وأبــو ،)٧١(حيــان وأبــو

 .)٧٤(الحلبي السمين عليه ردها ونقض ،)٧٣( عطية ابن

 :السابعة اآلية* 

  :تعالى قال                         )٧:القمر(. 

شع�(و «:)٧٥(الزمخشري قال َخ َّ  يقـول َمـن لغـة وهـي ُأبـصارهم، يخـشعن: علـى) ُـ

ــث أكلــوين( ــي) الرباغي ــة وه ــئ لغ ــا »طي ــى َّوخرجه ــرازي الفخــر اللغــة هــذه عل  ،)٧٦(ال

 . )٧٧(الحلبي والسمين

 فيكـون السالمة، جمع مجرى التكسير جمع يجري وال«: )٧٨(فقال حيان أبو ّورده

 .»القليلة النادرة اللغة تلك على
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  الشريف النبوي الحديث

 

 :األول الحديث* 

َّكـن(: قالت  عائشة المؤمنين أم عن ِ اهللا ِرسـول مـع َيـشهدن ِالمؤمنـات ُنـساء ُ

 ال َلـصالة،ا َيقـضين حـين َّبيـوهتن إلى ينقلبن ثم َّبمروطهن، ٍمتلفعات الفجر صالة 

 .)٧٩(البخاري رواه )ِالغلس من ٌأحد َّيعرفهن

 :على الحديث هذا يف الرواية مدار َّإن

 بـن اهللا عبـد بـن شـهاب بـن اهللا عبـد بـن اهللا عبيـد بن مسلم بن محمد: الزهري -

 .)٨٠()هـ١٢٤:ت (الزهري القرشي مرة بن كالب بن ُزهرة بن الحارث

 األسدي، قصي بن العزى عبد بن أسد بن خويلد بن العوام بن الزبير بن عروة -

 .)٨١()هـ١٠٠: نحو ت (المدين اهللا عبد أبي

 بـن عـامر بـن قحافـة أبـي بـن الـصديق بكر أبي بنت عائشة السيدة المؤمنين ِّأم -

 .)٨٢()هـ٥٨:ت ( لؤي، بن كعب بن مرة بن تيم بن سعد بن كعب بن عمرو

 فتـصرفهم روايتـه يف تـصرفهم افرتضـنا ولـو أقحاح، عرب الحديث رواة فجميع

 يف مالـك ابن اللغة هذه على َّخرجه وقد. )٨٣(االحتجاج عصر يف وأهنم لعروبتهم، حجة

 .)٨٤(التوضيح شواهد

 :الثاين الحديث* 

 .)٨٥(مسلم رواه )الحديث... ًكنيسة  النبي ُأزواج َذكرن(: قالت  عائشة عن

َذكر( األصول بعض ويف بالنون، ضبطناه هكذا«: النووي قال   واألول بالتـاء، )تَ

 .)٨٦(»أشهر
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 ،)٨٧ ()هــ١٤٦ – ١٤٥:ت (القرشـي الزبيـر بن عروة بن هشام على الحديث يدور

 الـسيدة المـؤمنين ِّأم عـن ،)٨٨()هــ١٠٠: نحـو ت (العـوام بـن الزبيـر ابـن عـروة أبيـه عن

 .سبق كما أقحاح عرب وهم). هـ٥٨:ت ()٨٩( عائشة

 :الثالث الحديث* 

 الوحي من  اهللا رسول به ُبدئ ما أول(: قالت أهنا  المؤمنين أم عائشة عن

ْهم َّمخرجي َأو : اهللا رسول فقال ...النوم يف الصالحة الرؤيا . )٩٠(البخـاري رواه )...ُ

 .)٩١(حجر ابن الحافظ ضبطه كذا

) َّمخرجي(و مبتدأ) هم (ألن اسمية؛ جملة«): هـ٨٥٥:ت (العيني الدين بدر قال

 اسـم هـو إذ لفظية؛ إضافته َّفإن نكرة،) َّمخرجي (ألن س؛العك يجوز وال خربه، مقدم�

 اإلخـراج، مـن مخـرج، جمـع مخرجـون،: أصـله َّإن قلنـا وقد. االستقبال بمعنى فاعل

) َّمخرجـي (فصار الياء، يف الياء وأدغمت النون، سقطت المتكلم ياء إلى أضيفت فلما

 علـى الخـرب، َّمـسد َّسـدً فـاعال) هـم(و مبتدأ) مخرجي (يكون أن ويجوز الياء، بتشديد

 أنـه علـى مخففـة فتحهـا أو اليـاء بـسكون) مخرجـي (روي ولـو. الرباغيـث أكلوين لغة

 .)٩٢(»الخرب َّمسد َّسدً فاعال بعده وما مبتدأ، جعله يصح مفرد

 ،)٩٣()هـ١٢٤:ت (القرشي الزهري مسلم بن محمد على الحديث يف الرواية مدار

 الزبير بن عروة أبيه عن ،)٩٤()هـ١٤٦ – ١٤٥:ت( القرشي الزبير ابن عروة بن هشام عن

. )٩٦()هــ٥٨:ت ( عائـشة الـسيدة المـؤمنين ُّأم عـن ،)٩٥()هــ١٠٠: نحو ت (العوام بن

 .عرب والجميع

 . )٩٧(األزهري خالد الشيخ اللغة هذه على َّخرجه وقد

 



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

  امليزان يـف) مالئكة فيكم يتعاقبون (لغة
� �

٧٨ 

 :الرابع الحديث* 

: لـتقا ؛ عائـشة المـؤمنين أم روتـه زرع، أم بحـديث مـشهور طويـل، حديث

 الـــسنن يف النـــسائي رواه )الحـــديث... الجاهليـــة يف امـــرأة عـــشرة إحـــدى َاجـــتمعن(

 . )١٠٠(مسنده يف يعلى وأبو ،)٩٩(الكبير المعجم يف والطرباين ،)٩٨(الكربى

 ١٤٥:ت (القرشـي الزبيـر بن عروة بن هشام: على الحديث هذا يف الرواية تدور

ـــ١٤٦ – ــن ،)١٠١()ه ــه ع ــروة أبي ــن ع ــر ب ــن الزبي ــوام ب ــو ت (الع ـــ١٠٠: نح ــن ،)١٠٢()ه    ع

 . عرب والجميع. )١٠٣()هـ٥٨:ت ( عائشة السيدة المؤمنين ِّأم

 : الخامس الحديث* 

 أنـا أيـن: فيـه مـات الـذي مرضه يف يسأل كان  اهللا رسول َّأن( : عائشة عن

 بتـشديد العينـي ضـبطه. )١٠٤(البخـاري رواه )...ُأزواجـه لـه َّفأذن عائشة، يوم يريد ًغدا؟

 .)١٠٥()َّفأذن (النون

 ،)١٠٦()هــ١٤٦ – ١٤٥:ت (القرشـي الزبير بن عروة بن هشام على الحديث يدور

 الـسيدة المـؤمنين ِّأم عـن ،)١٠٧()هــ١٠٠: نحـو ت (العـوام بـن الزبيـر بـن عـروة أبيـه عن

 .سبق كما أقحاح عرب وهم. )١٠٨()هـ٥٨:ت ( عائشة

 :السادس الحديث* 

 فجـاء اهللا، إمـاء تضربوا ال(:  اهللا رسول قال: قال  ُذباب أبي بن اهللا عبد عن

َفـرخص أزواجهـن، على ُالنساء )١٠٩(َذئرن: اهللا رسول يا: فقال ؛ اهللا رسول إلى عمر َّ 

:  النبـي فقـال أزواجهـن، يـشتكين كثيـر نساء  اهللا رسول بآل فأطاف َّضرهبن، يف

 رواه )بخيـاركم أولئـك لـيس أزواجهـن، يـشتكين كثيـر نـساء  محمد بآل طاف لقد

 .)١١٠(يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا: وقال المستدرك، يف اكمالح
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 : التالي اإلسناد على الحديث يدور 

ــــد عــــن ،)١١١()هـــــ١٢٤:ت (القرشــــي الزهــــري مــــسلم بــــن محمــــد -  اهللا عبي

 : وقيل ،)١١٢()هـ٣٦:ت(

 العـدوي الخطـاب بـن عمـر بـن اهللا عبـد ابنـا وكالهما ،)١١٣()هـ٧٤:ت (اهللا عبد -

 ،)١١٤(ُصــحبته المــرجح الدوســي، ُذبـاب أبــي بــن اهللا عبــد بـن سإيــا عــن ، القرشـي

 .عرب رواته وجميع

 :السابع الحديث* 

 وصـلوين وصـلوين إن(: فيـه قال ، عباس ابن على موقوف طويل حديث من

 يف حجـر ابـن الحـافظ ذكـر .)١١٥(البخـاري رواه )ٌكـرام ٌأكفاء ربني ربوين وإن قريب، من

َالكشميهني، رواية) ربني (أن )١١٦(الباري فتح ْ  وكذا ،)ٌأكفاء ربوين ربوين (الرواية وأصل ُ

 الروايـة َّبـأن) هـ٥٤٤:ت ()١١٨(عياض القاضي وقال. )١١٧()هـ٨٥٥:ت (العيني الدين بدر

شميهني غيــر روايــة علــى فيــه فالــشاهد ؛)ربــوين(بـــ النــسخ جميــع يف َالك ْ ــ  يف فالــشاهد. ُ

 ).أكفاء (لالفاع مع) الواو (الجماعة ضمير فاجتمع) ٌأكفاء ريوين(

 رومــي القرشــي، العزيــز عبــد بــن الملــك عبــد: جــريج ابــن علــى الحــديث يــدور

 والؤه فكـان أميـة، بنـي مـن لرجـل موالة أمه وكانت عربية، قبيلة ربوع يف نشأ األصل،

 بـن زهيـر مليكـة أبـي بـن اهللا عبيـد بن اهللا عبد: مليكة أبي ابن عن )١١٩()هـ١٥٠:ت (لهم

 اهللا عبـد: عبـاس ابـن عـن ،)١٢٠()هـ١١٧:ت (المكي قرشيال التيمي جدعان بن اهللا عبد

 .)١٢١()هـ٦٨:ت (الهاشمي العباس أبو المطلب عبد ابن عباس بن

 :الثامن الحديث* 

ــن ــي ع ــرة أب ــول َّأن  هري ــال  اهللا رس ــاقبون(: ق ــيكم َيتع ــة ف ــل ٌمالئك  باللي
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 يف ٌالـكوم ،)١٢٣(ومـسلم ،)١٢٢(ُالبخـاري اللفـظ هبـذا َالحـديث أخـرج )...بالنهار ومالئكة

 يف مالــك ابــن اللغــة هــذه علــى َّوخرجــه. وغيــرهم ،)١٢٥(المــسند يف ُوأحمــد )١٢٤(الموطــأ

 .)١٢٧(المغني يف هشام وابن ،)١٢٦(التوضيح شواهد

 بـن الـرزاق عبـد: علـى )١٢٨(صـحيحه يف َّحبان ابن عند الحديث هذا يف الرواية تدور

 معمـر عـن ،)١٢٩()ـهـ٢١١:ت (اليمـاين الـصنعاين موالهم الحميري بكر أبي نافع بن همام

 بن همام عن ،)١٣٠()هـ١٥٣:ت (اليمني موالهم األزدي عمرو أبي ابن عروة أبي راشد بن

  : هريـرة أبـي عـن ،)١٣١()هــ١٣٢:ت (عتبـة أبـي األبنـاوي، اليمنـي الـصنعاين كامـل بن منبه

 . أخرى طرق من الباقون وأخرجه.  )١٣٢()هـ٥٨:ت (الدوسي صخر بن الرحمن عبد

ــرة أبــي حــديث مــن)١٣٣(صــحيحه يف خزيمــة ابــن وأخرجــه  هللا َّإن( بلفــظ  هري

 .الرواية هذه على فيه شاهد وال )...فيكم يتعاقبون مالئكة

 :التاسع الحديث* 

َذكر(: قال  هريرة أبي عن
ِ  منبـوذة وهي أمه تلده: فقال  النبي عند ُالدجال ُ

 :)١٣٤(الجــزري ابـن ذكرهــا روايـة ويف )َّبالخطـائين ُالنــساء حملـت ولدتــه فـإذا قربهـا، يف

َفـــيحملن( ْ َْ ِ َبالخطـــائين ُالنـــساء َ
ِ َّ    وروايـــة ،)١٣٥(األوســـط يف الطـــرباُين َالحـــديث أخـــرج )َ

   بـن عثمـان سـوى يـروه لـم ففـرد؛ الحـديث سـند َّأما. منسوبة غير محكية الجزري ابن

 هريـرة أبـي عـن أبيـه، عـن كيسان، بن طاووس بن اهللا عبد عن ُالجمحي، الرحمن عبد

 .َّوأمـا. المحـدثين عند مجهول وهو فعربي، الجمحي الرحمن عبد بن عثمان َّأما 

 عربـي، الخوالين، اليماين الهمداين كيسان بن طاووس الرحمن عبد أبو: فهو طاووس

 والء عليـه يكـن ولـم الـيمن، يف اسـتقراره بعـد حميـر من امرأة تزوج فارس، من وأبوه

 . )١٣٦()هـ١٠٦:ت (مطلق� ألحد
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 : العاشر الحديث* 

 عشرين، ابن وأنا ومات عشر، ابن وأنا المدينة  النبي قدم(: قال  أنس عن

 نفـسه بـاللفظ وأخرجـه ،)١٣٧(مـسلم رواه )الحديث ...خدمته على يحثثنني ُأمهايت َّكنو

 َّوخرجـه. )١٤٠(مسنده يف يعلى وأبو ،)١٣٩(مصنفه يف شيبة أبي وابن ،)١٣٨( مسنده يف عوانة أبو

 .)١٤١(يالعكرب البقاء أبو اللغة هذه على

 :على الحديث يف الرواية تدور

 بــين نــشأ مــزاحم، بــن محمــد مــولى ميمــون عمــران أبــي بــن عيينــة بــن ســفيان -

 .)١٤٢()هـ١٩٨:ت (والدراية الرواية علمي يف وساد العرب،

 .)١٤٣()هـ١٢٤:ت (القرشي الزهري مسلم بن محمد -

 ونحـ:ت (الخزرجي األنصاري حمزة أبي النضر، بن مالك بن أنس الصحابي -

 .)١٤٤()هـ٩٣

 :عشر الحادي الحديث* 

ا، ٍرهـط يف ٍحـصين ِبـن َعمـران عند كنَّا: َقال  قتادة أبي عن شير وفينـا منـَّ َب  ُبـن ُـ

: َقــال أو ُّكلــه، ٌخيــر ُالحيــاء(: ِ اهللا ُرســول َقــال: َقــال ٍيومئــذ؛ ُعمــران َّفحــدثنا كعــب،

ُكله ُالحياء شير َفقال ٌخير، ُّ ُب َ  منـه َّأن ِالحكمـة؛ أو ِالكتـب ِبعـض يف ُلنجـد َّإنـا: ٍكعـب ُبـن ُـ

 )الحـديث... ُعينَـاه َاحمرتـا حتى ُعمران َفغضب: َقال. ٌضعف ومنه ِهللا، ًوقارا وًسكينة

 .)١٤٥(مسلم رواه

ــدور ــة ت ــذا يف الرواي ــديث ه ــى الح ــصحابي: عل ــل ال ــران الجلي ــن عم ــصين ب  ح

َّسوارالـ أبـو عنـه رواه وقد. )١٤٦()هـ٥٢:ت (ُنجيد أبو كنيته األزدي، الخزاعي : العـدوي َّ

َحريث، ابن منقذ وقيل حسان، َحجيـر وهـو مـضر، مـن منـاة، زيـد بنـي مـن ُ  الربيـع بـن ُ
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٨٢ 

 هبيـرة بـن سـويد بن عيسى بن عمرو: العدوي نعامة أبو وعنه ،)١٤٧()هـ٩٧:ت (العدوي

 . )١٤٨(البصري

 بــن الحــارث: األنــصاري قتــادة أبــو الجليــل الــصحابي أيــض� عمــران عــن ورواه

ْربعي، : قتـادة أبـي عـن ورواه. )١٤٩()هــ٤٠:ت (الـسلمي سلمة بن كعب بن غنم بني من ِ

 عـن ،)١٥٠()هــ١٧٩:ت (البـصري مـوالهم األزدي إسماعيل أبو درهم بن زيد بن ُحماد

 .)١٥١()هـ١٣١:ت (التميمي البصري العدوي هبيرة بن سويد بن إسحاق

بي جريـر، آل مـولى فهـو زيـد؛ بـن حمـاد عدا عرب الرواة جميع إن َس  مـن جـده ُـ

 غيـر بيـنهم كـان ولـو واحـد عـن الـرواة تعدد وإن العرب، بين حياته وعاش سجستان،

 . للعربي فالغلبة عربي

 :عشر الثاين الحديث* 

 طويل، حديث وهو) واألعمى واألقرع األبرص (إسرائيل بني من الثالثة حديث

: قال )ُالناس فقذروين( الكرماين رواية الباري فتح يف العسقالين حجر ابن الحافظ ذكر

 .)١٥٢()الرباغيث أكلوين لغة على وهي(

 : على الحديث يدور

   بــن اهللا عبــد بــن إســحاق عــن ،)١٥٣()هــ١٣٢:ت (األبنــاوي اليمنــي منبــه بــن همـام

ــي َالنجــاري المــدين طلحــة أب
ــل ،١٣٢:ت (ِ ــد عــن ،)١٥٤()هـــ١٣٤ وقي ــن الــرحمن عب    ب

   عــن ،)١٥٥()هـــ٣٧:ت (صــفين يف استــشهد النجــاري، الخزرجــي األنــصاري عمــرة أبــي

  .أصالة عرب وجميعهم). هـ٥٨:ت ( الدوسي صخر بن الرحمن عبد: هريرة أبي

 : عشر الثالث الحديث* 

: عائشة فقالت الصالة؟ الحائض أتقضي(:  عائشة سألت أهنا  معاذة عن
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٨٣ 

َيحضن  اهللا ِرسول ُنساء َّكن قد ِأنت؟ ٌأحرورية ْ  .)١٥٦(مسلم رواه )الحديث ...ِ

 العابــدة البــصرية الــصهباء أم العدويـة، اهللا عبــد بنــت ذةمعـا علــى الحــديث مـدار

 :عنها ورواه ،)١٥٧()هـ٨٣:ت(

 بن ذهل بن شيبان بن سدوس بني من السدوسي؛ الخطاب أبو دعامة بن قتادة -

 .)١٥٨()هـ١١٧:ت (عدنان إلى نسبه ينتهي الحارث، بن ربيعة

ــن عاصــم - ــول ســليمان ب ــو األح ــد أب ــرحمن عب ــصري ال ــي الب ــواله التميم    مم

 .)١٥٩()هـ١٤٣: نحو ت(

 الحاف، من بطن: وجرم. البصري الجرمي عمرو بن زيد بن اهللا عبد: ِقالبة أبو -

 عتبـة أبـو األبنـاوي اليمنـي منبه بن همام قتادة عن ورواه ،)١٦٠() هـ١٠٤:ت (قضاعة من

 .)١٦١() هـ١٣٢-١٣١:ت(

 :عشر الرابع الحديث* 

َّكن( ْبالدرجة، عائشة إلى يبعثن ٌنساء ُ  )الحـديث... الـصفرة فيـه الكرسـف، افيهـ َّ

 البـاري فـتح يف حجـر ابـن الحـافظ عليـه وعلق ،)١٦٢(الجزم بصيغة معلق� البخاري رواه

 الـضمير، مـن بـدل وهـو بـالرفع، ٌونـساء المؤنـث، جمـع بـصيغة َّوكن،: قوله(: بالقول

 نالمـؤمني أم حـديث مـن كثيـرة نظائر اللفظ لهذا ورد وقد. )١٦٣()الرباغيث أكلوين: نحو

 َّكن (،)١٦٤()إسرائيل بني ُنساء َّكن(: منها ؛ وغيرهما سلمة أم المؤمنين وأم عائشة،

 . كثير وغيره ،)١٦٧()الجاهلية يف بغايا ٌنساء َّكن( ،)١٦٦()عمر ابن ُنساء َّكن( ،)١٦٥()ِّيصلين ٌنساء

 : عشر الخامس الحديث* 

 ذواتو، العواتـــق ذوات يخـــرج ْأن  نبينـــا أمرنـــا(: قالـــت  عطيـــة ِّأم عـــن
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� �

٨٤ 

ُالحيض َيعتزلنو الخدور،  .)١٦٨(نعيم أبو أخرجه )َّالمصلى َّ

ــذين كــل ــتهم كانــت اللفــظ هــذا رووا ال ــق مــن رواي ــوب طري ــن أي ــي ب  تميمــة أب

 لجهينــة: وقيـل َّلطهيـة، والؤه: وقيـل مـوالهم، العنـزي البـصري بكـر أبـي الـسختياين،

 .)١٦٩()هـ١٣١:ت(

 : عشر السادس الحديث* 

 بالـصالة فبـدأ َّفصلى، الفطر يوم قام  النبي َّإن(: قال  اهللا عبد بن جابر عن

َّفـذكرهن النساء، وأتى نزل،  اهللا نبي فرغ فلما الناس، خطب ثم الخطبة، قبل ُ َ  وهـو َّ

ــأ ــى يتوك ــد عل ــالل، ي ــالل ب ــط وب ــه، باس ــساء َيلقــين ثوب ــديث ...ًصــدقة ُالن  رواه )الح

 . )١٧٠(مسلم

 جـــريج بـــن العزيـــز عبــد بـــن كالملـــ عبـــد: جــريج ابـــن علـــى اللفـــظ مــدار َّإن

 جمـح، لبنـي والؤه: قيـل مـوالهم، القرشـي ربـاح أبـي بن عطاء عن ،)١٧١()هـ١٤٩:ت(

َمولدي من كان َ  ،)١٧٢()فرسـخ� خمـسون وثمان صنعاء وبين بينها اليمن يف بلدة (َالجنَد ُ

 ثعلبـة بـن حـرام بن عمرو بن اهللا عبد بن جابر عن ،)١٧٣()هـ١١٤:ت (األصل عربي فهو

 .)١٧٤()هـ٧٨:ت ( األنصاري الخزرجي السلمي كعب بن حرام بن

 : عشر السابع الحديث* 

 اثنـان يتناجى فال ٌثالثة كانوا إذا( :قال  اهللا رسول َّأن  عمر بن اهللا عبد عن

 . )١٧٥(البخاري رواه )الثالث دون

ــن مالــك طريــق مــن الحــديث روي ــن أنــس ب ــن بــن مالــك ب  الحميــري عــامر اب

 ،)١٧٧()هــ١١٧:ت (عمـر ابـن مـولى نـافع عن ،)١٧٦()هـ١٧٩:ت (اهللا عبد أبي األصبحي،

 .المحدثين عند الذهب سلسلة وهذه )١٧٨()هـ٧٤:ت (عمر بن اهللا عبد عن
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 : عشر الثامن الحديث* 

 الرجال، عليك غلب اهللا، رسول يا: ُالنساء قلن( قال  الخدري سعيد أبي عن

   إلـــى بإســـناده يعلـــى وأبـــو ،)١٧٩(أحمـــد رواه )الحـــديث ...َّفوعـــدهن ًموعـــدا، فعـــدنا

 يف والطــرباين ،)١٨١(ســعيد أبــي إلــى بإســناده مــسنده يف الجعــد بــن وعلــي ،)١٨٠(ســعيد أبــي

   إلــى العاليــة المطالــب يف حجــر ابــن الحــافظ وعــزاه ،)١٨٢( عبــاس ابــن عــن الكبيــر،

 .)١٨٣() هـ٩١:ت (األنصاري النضر بن مالك بن أنس طريق من َّوالبزار يعلى، أبي

 األنـصاري سـنان بـن مالـك بـن سعد  الخدري سعيد أبي عن َالحديث روى

   مـولى )١٨٥()هــ١٠١:ت (صـالح أبـو الـسمان، اهللا عبد بن ُوذكوان ،)١٨٤()هـ٦٤: نحو ت(

 ). هـ٥٠ نحو:ت ( الغطفانية جويرية المؤمنين ِّأم

 تـويف (الكـوين المذحجي الجنبي َظبيان أبي بن ُقابوس  عباس ابن عن ورواه

 الحـارث بـن عمـرو بـن جندب بن حصين أبيه عن )١٨٦()الملك عبد بن مروان خالفة يف

 .)١٨٧()هـ٩٠ نحو:ت (المذحجي الجنبي

 نحـو:ت (مـوالهم البـصري ُالبنَـاين أسـلم بن ُثابت  مالك بن أنس عن ورواه

   مـولى ذكـوان َّأمـا عـرب، فرواتـه. )١٨٨(غالـب بـن لـؤي بن سعد بنو هم ُوبنانة، )هـ١٢٣

 .أقحاح عرب اةرو بين فواحد جويرية المؤمنين أم

 : عشر التاسع الحديث* 

ْمــن(:  اهللا رســول قــال: قــال  اهللا عبــد بــن جــابر عــن َّكــن َ  بنــات ُثــالث لــه ُ

 اهللا عبـد بـن جـابر عن المنكدر بن محمد حديث من أحمد رواه )الحديث... َّيؤويهن

 جامعـه، يف راشـد بن معمر وأخرجه ،)١٨٩() هـ٧٨:ت (السلمي الخزرجي عمرو بن

 يف البخـاري َّوخرجـه. )١٩٠(ًمرسـال المنكـدر بـن محمد عن الصنعاين، الرزاق دعب رواية
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 . )١٩١( أنس عن ُالبناين، ثابت حديث من التاريخ

 فعربـي، )١٩٢()هــ١٣٠:ت (التيمـي الهـدير بـن اهللا عبـد بـن المنكـدر بـن محمد َّأما

َولد ُالبنَاين وثابت ِ
 أن إلـى مبيـنه وعـاش ُبنانـة، لبنـي مـولى كـان  معاويـة خالفـة يف ُ

 .مات

* * * 
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  الشـــعر

 

 :الشواهد* 

 : )١٩٣(الورد بن عروة قال

ـــــي ـــــى دعين ـــــعى للغن ـــــإين أس   ف

 

ُشــــرهم َالنــــاس ُرأيــــت * ُُّ   ُالفقيــــر َ

ــــــيهم ُوأهــــــونهم ُوأبعــــــدهم    عل

 

ـــــا ْوإن * ـــــه كان ـــــسب ل ـــــر ٌح ُوخي ْ
ِ  

 : )١٩٤(الرقيات قيس بن اهللا عبيد وقال 

ــــولى ــــارقين َقتــــال ت   ِبنفــــسه َالم

 

  ُوحمـــــيم ٌمبعـــــد ُأســـــلماه وقـــــد *

 : )١٩٥(العتبي اهللا عبد بن محمد وقال 

  بعارضي الح َالشيب الغواين َرأين

  

  ِالنواضـر ِبالخـدود عنـي َفأعرضن *

 : )١٩٦(األوسي الجالح بن ُأحيحة وقال 

ـــــــ ِاشــــــرتاء يف يلومــــــونني   النخي

 

  ُيعــــــذل ُفكلهــــــم أهلــــــي ِلـــــــ *

 : )١٩٧(الفرزدق وقال 

ــوران *  ُّأمـــــــه وأبـــــــوه ديـــــــايفٌ ولكـــــــن ــصرن َبح ــسليط َيع ــه َال   ُأقارب

 : )١٩٨(الطائي ملقط بن عمرو وقال

ــــــد َعينــــــاك ُألفيتــــــا َالقفــــــا َعن ـــــى *  َ ـــــأولى أول ـــــك ف ـــــه ذا َل َواقي
ِ  

 : )١٩٩(ثروان أبو وقال

ــن ــواري َقل ــا الج ــت م ــذهبا َذهب َم َ ــــــي *  ْ ِوعبنَن
ــــــم ْ ــــــن ول ــــــا ْأك َمعيب َّ َ ُ  

 : الهذلي ذؤيب أبو وقال

ـــا ـــشوح َّأقب ـــضان ِالك ـــا ِأبي ــــة *  ُكالهم ِّالخطــــي ِكعالي
  ِاألزانــــد واري ِّ
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 همـا: فقال مبتدأ أضمر فيمن ويجوز«: البيت توجيه يف )٢٠٠(الفارسي علي أبو قال

 ٌوقـائم ٌزيـد، ٌقـائم: أجـاز فـيمن) أبيـضان (بــ) كالهمـا (يرفـع أن. أبيضان الكشوح َّأقبا

ْمن على األلف ويكون الزيدان، ْمن قول يف) الرباغيث أكلوين (قال َ  تثنيـة) كـال (لجعـ َ

ْومن  .»المعنى يف التثنية عالمة يلحق أن جاز ًمفردا اسم� ْولكن تثنية، يجعله لم َ

 : )٢٠١(آخر وقال

ــــيهم *  َّفعــزين َّبنــي كــانوا قــد ِاألرض بنــي ــــا ِآلجــــال عل َكتابهــــا المناي ُ
ِ  

 َّبني كان: أي واحد؛ وهما) َّبني(و) كانوا (يف الواو بين الشاعر ُجمع فيه والشاهد

 .األرض بني

 : )٢٠٢(ليلى مجنون وقال

ُكلهم ُّوالجن ُاإلنس بي ُأحدقوا ولو ــي *  ُّ ــوني لك ــك ْأن ِيمنع ــت ِأجي   ُلجي

 : )٢٠٣(آخر وقال

ْبنـصرهم َفاعتززت قومي َنصروك
ـــيال َكنـــت َخـــذلوك أهنـــم ولـــو *  ِ   ذل

 : )٢٠٤(آخر وقال

ـــــسيا ـــــدن ٌوأوس ٌحـــــاتم ن ـــــا ْل   ِالعزيــز ِعبــد َبــن يــا َعطايــاك ْضــت *  ف

 :األمثلــــة* 

 : )٢٠٥(َّتمام أبو قال

ُترداده الحشى يف شج� ر َلـيس ُ ُيفت ُـ ــــه *  ْ َصــــمن ب ــــالي ُْ ُلمفطــــر وإين آم
ِ ْ  

 : )٢٠٦(وقال

ــك ــاد َب ــصال َع ــساعي دون ُالن   ِلألغــــــراض ُالنبــــــال َواهتــــــدين *  الم

 : )٢٠٧(وقال

َالحجا على تجري ُاألرزاق ِكانت ولو
  ُالبهـــائم َّجهلهـــن مـــن ْإذن َهلكـــن *  ِ
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 : )٢٠٨(أيض� وقال

ــدا ــين ًوغ ُتب َّ َ ــف َ ــب كي ُّغ
ــدائحي ِ َملـــن ْإن *  م ْ   ِبغـــداد إلـــى هممـــي بـــي ِ

 : )٢٠٩(وقال

ِوقعـه ِروع مـن َشـاب مـا ًفتى ِّبكل   ُالوقــــائع منــــه َشــــبن ْقــــد ولكنــــه *  ِ

 : )٢١٠(البحرتي وقال

َكــــدن ْ ُينْهبنَــــه ِ َْ َســــراع� ُالعيــــون َ
َأمكـــن لـــو فيـــه *  ِ ه َالعيـــون َ ُــــانتهاب َ

ِ ْ  

 : )٢١١(المتنبي وقال

ــــهم *  فـــصابني ُيـــداه رمتـــا ومـــا ورمـــى ــــذب ٌس ُيع َِّ ــــسهام ُ ريح ُوال ُت ــــ ُ  

 : )٢١٢(أيض� وقال

ْمــن نفــديك
ٍســيل ِ ْ ئل إذا َ َس ِ ــ ـــــول *  النــدى ُ ٍه ْ ـــــا إذا َ ـــــسيح ٌدم اختلط   ُوم

 : )٢١٣(الحمداين فراس أبو قال

ــــــــــتج ــــــــا *  محاســــــــــن� ُالربيــــــــــع َن ــــــــر ألقحنه ــــــــسحائب ُّغ   ِال

 :)٢١٤()هـ٥٩٩:ت (النحوي البلطي عيسى بن عثمان حالفت أبو وقال

ـــــــوا وقـــــــد  *  بلــــــــوهتم إذ فــــــــيهم ُوأعــــــــيش ـــــــام جهل   مـــــــا ُاألن

ــــــــب  *  ِّالبـــث أخـــي شـــكوى متـــى حتـــى ــــــــضام ِالكئي ــــــــا ِالمست   م

ــــــــــؤادي  *  تــــــضمنه َّإال ًجــــــوى مــــــن مــــــا ــــــــــقام أو ف ــــــــــا ٍس   م

 :)٢١٥()هـ٧٤٣:ت (المخزومي الحميد عبد بن الباقي عبد وقال

ــــار ــــش ُحم ــــشه ٍوح ــــب ُنق ـــال  *  ٌمعج ـــضاهى ف   ْالمـــالح يف حـــسنه ي

ــــــد ـــشاركا  *  ًأحــــــدا حــــــسنه يف غــــــدا ق ـــه ت ـــدجى في ـــصباح ال   ْوال

* * * 
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  وتحليل دراسة

 

 :القرآنية اآليات* 

. قراءة فيهما وردت منها اثنتان الكريم، القرآن من آيات لسبع البحث عرض

  شاذة وإحداهما  أفلحوا       )عن يخرجها ال القراءة وشذوذ ،)١:المؤمنون 

) الرباغيث أكلوين (مالئكة فيكم يتعاقبون للغة ِّالمضعفين ومعظم. )٢١٦(اللغة يف َّالحجية

 الرازي الفخر ومنهم عليها، السالفة اآليات معظم تخريج يجيزون رأيناهم

 الىتع اهللا كالم تخريج مع بضعفها الحكم يستوي فكيف. هشام وابن والزمخشري

 .الحق� العلماء آراء مناقشة يف الضعف مفهوم وسأعالج عليها؟

 :الشريفة النبوية األحاديث* 

 أيـض� المـتن يف ُوأشـير البحـث، هـذا مـتن يف حديث� عشر تسعة الدراسة تناولت

 هـوامش يف وأشـير. عـشر التـسعة األحاديث بعض من قريبة ألفاظها أخرى، أربعة إلى

ــى البحــث ــث أربعــة إل ــضمن أحادي ــض أســلوب تت ــث بع ــواردة األحادي ــتن؛ يف ال  الم

 . حديث� وعشرون سبعة فالمجموع

 َالتـسعة األحاديـث مـن حديث�) ١٤ (عشر أربعة أحدهما أو الشيخان أخرج وقد

 .غيرهما فرواها الباقية ُالخمسة َّأما. عشر

 ِوســني نــسبهم ببيــان علــيهم، الحــديث روايــة تــدور الــذين الــرواة بــذكر وعنيــت

 األحاديـث رواة عـدد وبلـغ. اللغـوي االحتجـاج ضـوابط تحقـق علـى حرص� م،وفاهت

 ِالعــرب الــرواة وعــدد مــنهم، المكــرر مــع راويــ�) ٧١ (وســبعين ًواحــدا عــشر التــسعة

 ثـالث مـن أكثر العرب فنسبة المكرر؛ مع راوي�) ٥٩ (وخمسون ٌتسعة منهم ِالصرحاء
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 .)٨٣.٠٩( المئة يف وثمانين

 يف المئوية ونسبتهم. المكرر مع راوي�) ١٢ (عشر اثنا فهم مواليال من الرواة َّأما

 العـرب للـرواة الغالبـة فالغلبـة )١٦.٩( المئـة يف عـشرة سـت مـن أكثـر األحاديث هذه

 .األحاديث هذه يف الصرحاء

 يتولـون كـانوا الـصرحاء العرب فبعض، أعجمي� يكون أن المولى يف ُيشرتط وال

 وهـذا أعجميـة، أصـول من هم من الموالي ومن والجاه، للحظوة القوية القبائل بعض

 أو جـنس قـضية القـضية فليـست« )٢١٧( عربية النشأة مادامت عنهم التلقي صحة يمنع ال

َتتداول، لغة مسألة هي ما بقدر نسب، َ َتقتبس، ُ ْ  وأحـب لهـا وأخلص َّجد َمن فيها فيربع ُ

: )٢١٨(لـه قيـل بـدينارين، أمـه عتهبا فارسي�، كان برد بن بشار العباسي فالشاعر »اكتساهبا

 مـن العـرب بعـض اسـتنكرته شيئ� فيه قال وقد َّإال ٌشعر العرب شعراء من ألحد ليس«

َّوشك ألفاظهم، ؟ الخطـأ يـأتيني أيـن ومـن: قـال. فيـه ُيشك ما شعرك يف ليس وإنه فيه، ُ

 أحـد فـيهم مـا ُعقيـل، بنـي فـصحاء مـن شـيخ� ثمـانين حجور يف ُونشأت ههنا، ِولدت

 . الخطأ من كلمة عرفي

. ُأدركـت أن إلى ُفأبديت ُوأيفعت. منهم أفصح فنساؤهم نسائهم إلى دخلت وإن

 .»الخطأ؟ يأتيني أين فمن

 نـشأة َّأن فـسنجد البحـث، لهم عرض الذين الموالي أولئك ترجمة يف بحثنا وإذا

 ًعبـدا جـريج جـده وكـان مكـة، يف نـشأ األصل، رومي جريج ابن فهذا ٌعربية؛ معظمهم

 فنـسب األموي، أسيد بن خالد بن اهللا عبد ابن العزيز عبد ِزوجة جبير، بنت حبيب ألم

 .)٢١٩(أمية بني من لرجل موالة أمه وكانت إليه، والؤه

ــن الــرزاق عبــد والء وكــان َّهمــام ب ــريين، َ ــشأ للحمي  إلــى وارتحــل الــيمن، يف ون



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

  امليزان يـف) مالئكة فيكم يتعاقبون (لغة
� �

٩٢ 

 قال. حنبل بن أحمد ماماإل منهم العلماء؛ أكابر إليه وارتحل. والعراق والشام الحجاز

 الـرزاق عبـد كان: يوسف بن هشام لي قال: البخاري اإلمام شيخ المديني بن علي فيه

 .)٢٢٠(وأحفظنا أعلمنا

 جنـازة إلـى غالم وأنا خرجت«: قال العراق، يف األزد مولى راشد بن معمر ونشأ

 .)٢٢١(اليمن ونزل »الحسن مات سنة العلم وطلبت الحسن،

 الـيمن، يف أبوه استقر ٌففارسي الهمداين، الخوالين اليماين كيسان بن طاووس َّأما

 .)٢٢٢(والنشأة المولد يمني األم، حميري األب، فارسي فهو حمير؛ من امرأة وتزوج

 علومـه وتلقـى هبـا ونـشأ) هــ١٠٧ (سـنة الكوفة يف عيينة بن َسفيان والدة وكانت

 إلى العراقيين أحاديث َّضم«: )٢٢٣(الذهبي فيه قال عنه، للرواية األئمة إليه وارتحل فيها،

 يف نظيــران وهمـا مالـك، لقــيهم مـا ًكثيـرا خلقـ� ولقــي وارتحـل الحجـازيين، أحاديـث

 .»المقربي وسعيد ٌنافع فعنده وأعلى؛ ُّأجل مالك� َّولكن اإلتقان،

ِسبي قد وكان نشأ، وفيه العراق، بشيخ األزد مولى زيد بن حماد ُودعي  مـن جده ُ

 .)٢٢٤(حازم بن جرير آل موالي من وأصبح سجستان،

 قــضاء وتــولى البــصرة، يف حياتــه عــاش تمــيم، لبنــي األحــول عاصــم والء وكــان

 .)٢٢٥(ثقة حافظ: أحمد اإلمام فيه قال. المدائن

 وأدركـه  مالـك بـن أنـس رأى فقد التابعين؛ صغار من السختياين أيوب ُويعد

 والؤه وكان الهجرة، من وستين ثمان سنة والدته وكانت سنة، وعشرين بضع ابن وهو

 مـا: الزبيـر بـن عـروة بـن هـشام فيـه قـال. البـصرة يف حياتـه وعاش لطهية، وقيل لعنزة،

 ال ثقـة أيـوب كـان: الكاتب سعد بن محمد وقال. السختياين أيوب مثل بالبصرة رأيت

 .)٢٢٦(اإلتقان يف المنتهى إليه: الذهبي قال وفيه مثله، عن ُيسأل
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 نـشأ، وفيهـا مكـة، يف  عفـان بـن عثمـان خالفة يف دفول رباح أبي بن عطاء َّأما

ِمولدي من وكان َ  .)٢٢٧(اليمن يف َالجنْد َ

 نـافع عن مالك رواية ُوشهرت بالثبت،  عمر ابن مولى َنافع الذهبي ووصف

 ونقــل. ًوعجمــة ًلكنــة نــافع يف َّأن ٌمالــك اإلمــام وذكــر. الــذهب بسلــسلة عمــر ابــن عــن

ْمـن بعـض عن الذهبي  عمـر ابـن مـن سـمعه الـذي نـافع كتـاب كـان: قـولال عنـه رووا َ

 فقد. نعم: فيقول نافع؟ حدثنا: أتقول اهللا عبد أبا يا: فنقول عليه، نقرؤها فكنا صحيفة،

ِعرف ُ  مـا روايـة إال أبـى لحـن أنـه يظـن فيمـا نـوقش وإن الروايـة، يف ودقتـه بتحريه 

 .)٢٢٨(تبديل أي دون يؤديه كي سمع؛

 يف  جويريـة المـؤمنين أم مـولى صـالح، أبـو مانالـس اهللا عبـد بن ذكوان وولد

 كـان  هريـرة أبا َّإن«: وقيل الكوفة، إلى وتاجر  عمر خالفة يف المنورة، المدينة

 .)٢٢٩(»مناف عبد بني من يكون أن هذا على ما: قال صالح أبا رأى إذا

 نبـ سـعد بنـو هـم ُوبنانـة.  معاويـة خالفة يف ًوالء ُالبناين أسلم بن ثابت ِوولد

: )٢٣٠(الـرازي حـاتم أبـو فيـه قال. نزار بن ضبيعة ِبن سعد بنو هم: ويقال غالب، بن لؤي

 .»ُقتادة ثم ٌثابت، ثم ُّالزهري، مالك بن أنس أصحاب ُأثبت«

ــة هنمــل فكيــف ــذين المــوالي أولئــك رواي ــشؤوا ال ــة يف ن ــة، البيئ  وتعلمــوا العربي

 علـى والحـرص الـصالح يف وهم الحنيف، الدين خدمة يف اهللا إلى منهم ًقربة علومها،

ِنقلـت كما  المصطفى ألفاظ نقل  ديننـا علـى اسـتأمناهم قـد دمنـا ومـا أمنـاء، إلـيهم ُ

 حماد إلينا نقلها العرب أشعار من ًكثيرا َّأن والعجب. لغتنا على نستأمنهم أن فاألحرى

 وقيـل شـابور، أبـوه أعجمـي، وهـو) هــ٦٤:ت (الراوية بحماد ُالمعروف ليلى، أبي بن

 الشعر وعمل الرواية يف بالكذب ًمشهورا الراوية حماد كان«: )٢٣١(ثعلب فيه قال ميسرة،
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 المــوالي رواه مــا ورفـض ثقــة، غيـر وهــو بحمـاد الرضــا فكيـف »للمتقــدمين وإضـافته

  الثقات؟

 بـالمعنى ُروي الحـديث َّأن الشريف النبوي بالحديث االحتجاج مانعي وحكاية

 بالمعنى الحديث رواية ِّالمحدثون أجاز نعم به، جاالحتجا إغفال على حجة تنهض ال

 ومـسلم مالك الكبيران اإلمامان اشرتط وقد باللفظ، الرواية األصل بل يوجبوها، ولم

 البحــث هــذا أحاديــث رووا الــذين الــرواة معظــم َّأن لنــا وظهــر. الروايــة يف َاللفــظ 

ُولـدوا أهنم بيد أعجمية، أصول لهم وبعضهم عربية، أصول من ٍموال وبعضهم عرب، ِ 

 الــصحابة مــن العــرب صــرحاء عــن علــومهم وتلقــوا فيهــا، ونــشؤوا العــرب، ديــار يف

 .جميع�  والتابعين

 بل الرواة، بتصرف للقول وحده كافي� فليس الواحد للحديث الروايات تعدد َّأما

ــوة مقــام ــضي التعليمــي النب ــر يف الواحــد القــول تعــدد يقت  حــال ومراعــاة مجلــس، غي

 .متعددة بألفاظ المعنى تأدية يالزمه آلخر مجلس من نالسامعي

 الحـديث يف الخـوض يف االستفاضـة عـن النحويين متقدمي عزوف مرجع ولعل

. كتابـه يف منـه تخفـف الـذي  سيبويه اإلمام شيخهم حال إلى - أرى فيما - النبوي

 مـن يثالحـد علـوم يف الخـوض َّأن رأوا النحـويين َّأن هـو آخر سبب الذهن يف ويلتمع

 حـساب علـى الزمن منهم يستنفذ ًوتعديال، جرح� السند رجال ودراسة ودراية، رواية

 ِّالمحـدثين تـشدد َّولعل. فيه الخوض فتهيبوا موضوعاته، ودرس النحو قواعد تأصيل

ْمـن علـى صارمة ضوابط ووضعهم الرواية، يف  علـى الجـرح وتقـديمهم روايتـه، ُتقبـل َ

 عـن الطـرف يغـضون األوائل النحويين من الكثيرين لجع الرجال، أحوال يف التعديل

 ال َاألعـراب وهـؤالء وغيرهـا، واألمثـال األشعار َاألعراب عن يروون وهم الفن، هذا
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. الحـديث أهـل عنـد وضـوابطها الروايـة أصـول مـن اليـسير النـزر معظمهـم يف يتحقق

 مـا فـيهم يـشرتط ال العـرب كالم رووا الذين َفاألعراب فيه، مراء ال ٌحق النحاة وصنيع

 الحـديث راوي َّأمـا إنـسانية، ظـاهرة وهـي لغة، ينقلون فهم الحديث، راوي يف يشرتط

 َأمـا تعـالى؛ هللا ًتعبدا روايته يف الدقة َّفيتحرى بتطبيقه؛ اهللا نتعبد َّنص� ينقل فهو الشريف

ٍلـغُمب َّفـرب سـمعه، كما َّفبلغه حديث�، منَّا سمع ًامرءا ُاهللا َّنضر( :)٢٣٢( قال  مـن أوعـى َّ

 ؟ )سامع

 أحد يجعلونه فنراهم ُبعد، النبوي الحديث علم بحر خاضوا الذين النحويون َّأما

 .َكتبهم وأثروا العربي، النحو بصنيعهم فأغنوا مصادرهم،

 :الشعرية الشواهد* 

 بـشعرهم، االحتجاج يف خالف ال لشعراء شعري�، ًشاهدا عشر اثني ُالبحث َّضم 

 ُوأشـير. والنحـو اللغـة أهل كتب يف وبعضها الدواوين، يف ُبعضها ٌعموز األشعار وهذه

 . منها ٍكل مظان إلى الهوامش يف

 :الشعرية األمثلة* 

 وواحد الطائي، َّتمام ألبي منها خمسة ًمثاال؛ عشر أحد الشعرية األمثلة عدد كان

 األخيـران نـاناالث َّأما الحمداين، فراس ألبي وآخر للمتنبي، ومثاالن الطائي، للبحرتي

 لكـــن اللغــة، يف بــشعرهم ُيحــتج ال الـــشعراء هــؤالء َّإن نعــم. مغمــورين فلــشاعرين

 بـل ابتداعهم، من ليس) الرباغيث أكلوين (مالئكة فيكم يتعاقبون: أسلوب استعمالهم

 على أمارة وهذا. شعرية وشواهد نبوية، وأحاديث قرآنية، آيات من سبق لما امتداد هو

 شـنوءة وأزد طيـئ لهجـة يف ًمحـصورا ولـيس قبيلـة، غيـر لسان يف األسلوب هذا شيوع

 . وبلحارث
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 :اللغة وعلماء والنحويين المفسرين آراء مناقشة* 

مة َنعت َّإن  عليهـا تخريجـه مـع يستقيم ال بالركيكة اللغة لهذه الرازي الفخر العالَّ

. أخرى وجوه على اآليات هذه تخريجه هذا يدفع وال الكريم، القرآن من آيات خمس

 : قولـه تخريجـه هـشام ابـن علـى اللبيـب مغنـي على حاشيته يف الدسوقي َعاب َأما

 هشام؟ ابن عند هي كما ضعيفة، يراها ألنه اللغة تلك على )...مالئكة فيكم يتعاقبون(

. بالـضعف القلـة عـن عربوا بضعفها القائلين من وغيرهما والدسوقي هشام ابن َّولعل

 بعـد االسـم َّأن على َالتخريج بالضعف أرادوا ولعلهم لركاكة،با لها الرازي َنعت وكذا

 والحــديث القــرآن يف واقــع ألنــه الرتكيــب؛ حقيقــة ال فاعــل، النــون أو األلــف أو الــواو

 لهجـة أي شـأن شـأنه العـرب، لـسان يف واقـع األسلوب هذا أن والحق. العرب وكالم

 بعـضهم تخريج َّوإن. طع�ق غالب فلساهنا قريش بلهجة ِقيس إذا ولكنه فصحى، عربية

 ٌدوال، حــروف النــسوة نــون أو االثنــين ألــف أو الجماعــة واو َّأن علــى األســلوب هــذا

 بـدل بعـدها واالسـم الفاعـل هـي الحـروف هـذه َّأن علـى التخريج أو بعدها، والفاعل

 .وجوده يف خالف ال قائم، فهو الرتكيب؛ يف ال التخريج يف خالف هو منها،

 قليلة اللغة هذه على الشعرية الشواهد َّبأن األفغاين سعيد األستاذ العالمة قول َّأما

 حـديث� وعـشرين وسـبع� الكـريم، القـرآن مـن آيـات سـبع إليها ضممنا إذا ْلكن ٌفحق،

 قبيـل مـن أهنـا الـشعرية الـشواهد عـن  كالمـه َّأما. بالمطلق قليلة ليست فهي نبوي�؛

. ًمرسـال الكـالم جعـل بل شعري، بيت أي يف واحدة ضرورة ببيان يأت فلم الضرورة،

 مـا (وكتـاب السيرايف، سعيد ألبي الشعر ضرورة كتاب يف األبيات هذه عن ُفتشت وقد

 فلم عصفور البن) الشعر ضرائر (وكتاب القيرواين، للقزاز) الضرورة يف للشاعر يجوز

 العـرب مـن قوم لغة وهذه. منها واحد يف للشعراء ملجئة ضرورة فال. منها ًواحدا ْأجد



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

  عبد اهللا حممد حياين. د

  

٩٧ 

. لـساهنم يف ظـاهرة وهـي الـضرورة، على ُتحمل فال اللغة، أهل عنهم حكاها فصحاء،

 ًقوال لقال اللغة هذه على جاءت التي النبوية األحاديث على اطلع لو أنه  به والظن

 سـائر الحـديث يتقـدم أن بالبداهـة الحـق المـنهج مـن كـان وقد «:)٢٣٣(القائل وهو آخر،

 تعهـد ال إذ اإلعـراب، وقواعـد اللغة يف االحتجاج، باب يف عروش نثر من العرب؛ كالم

 ًتـأثيرا، أروع وال النبـوي، الكـالم مـن أبلـغ بيانـ� الكريم القرآن بعد تاريخها يف العربية

 ينبغـي، كمـا يقـع لـم ذلك َّولكن ًمعنى، أقوم وال لفظ�، أصح وال النفس، يف أفعل وال

 األشــعار رواة بــه يــزودهم مــا ثقافــة إلــى المتقــدمين والنحــويين اللغــويين النــصراف

 بقيــة، وروايتــه الحــديث لروايــة فــيهم يبــق فلــم جهــودهم، اســتغرق انــصراف� خاصــة،

 بـه احتجـوا مـا علـى أقوى بصورة وارد كلها بعلل، بالحديث احتجاجهم لعدم فتعللوا

 .»ونثر شعر من أنفسهم هم

 أخـوات يف األسـلوب هـذا تجـذر كاشف� التواب عبد رمضان الدكتور رأي ويأيت

 هـذا َفـشو َّوإن .هنـوض أو مـوت ثـم اضـمحالل ثـم نـشوء اللغـة وطبيعة العربية، اللغة

ــلوب ــة البيئــات مــن كثيــر لــسان يف األس  بأصــالته، القــول علينــا يحــتم اليــوم العربي

ُومستخدمه
 المعاصـر، العربـي لـساننا يف اللحـن لمـساحة تقليص هذا ويف الحن، غير ِ

 . األصيلة اللغوية هويتنا ليناع تمليه مطلب وهذا

* * * 
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  الخاتمة

 

 :التالية النتائج إلى البحث خلص

ــة َّأن: ًأوال ــاقبون (لغ ــيكم يتع ــة ف ــصيحة،) مالئك ُيلحــن وال ف َّ ُمــستخدمها؛ ُ
 َّألن ِ

 . قليلة ليست العرب وكالم الشريف والحديث الكريم القرآن من شواهدها

 النبوية األحاديث يف النظر إغفالهم عن ناتج بقلتها النحويين بعض قول َّأن: ثاني�

 .اللغة هذه على جاءت التي الكثيرة، الشريفة

 ضــعف بــه يــراد بالــضعف اللغــة لهــذه النحــويين بعــض َنعــت َّأن يــرتجح: ثالثــ�

 بعـده واالسـم النـسوة، أو الجمـع أو التثنيـة على ٌّدال حرف الضمير َّأن على التخريج؛

 الحـق كـالم يف واقـع وهـو األحـوال، مـن بحـال ضـعيف� ونيكـ فال الرتكيب َّأما. فاعل

 تخـريج لهـذا ويـشهد. بـشعرهم ُيحـتج ممـن الفـصحاء وشـعر  نبيـه وكـالم تعالى،

 يف ورد أسـلوب ُيوصـم فـال. عليهـا العـرب أشـعار من ًوكثيرا اهللا، َكالم لها ِّالمضعفين

 .البتة بالضعف القرآن

 يف متجذرة اللغة هذه َّأن التواب عبد رمضان الدكتور رأي سبق لما يشهد: رابع�

 : العربية أخوات

ــة، ْالعبري
ــشية، ِ ــة، والحب ــسان يف واســتمراريتها واآلرامي ــل بعــض ل ــة القبائ  العربي

 .الفصيحة

ــس� ــيوع َّأن: خام ــذا ش ــب ه ــا يف الرتكي ــة لغتن ــرة المحكي ــو المعاص ــن ه ــا م  بقاي

 .منها بشيء يحتفظ العربي لساننا زال ما التي الفصحى،

 ** * 
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  والتعليقات الهوامش

 

 ). ٢/٤١ (الكتاب. عثمان بن عمرو: سيبويه   )١(

 ).٣/٢٠٩ (،)٢٠ ،١/١٩ (الكتاب. عثمان بن عمرو: سيبويه انظر   )٢(

 ).٤٧٩ص (اللبيب مغني. يوسف بن اهللا عبد ينالد جمال: هشام ابن انظر   )٣(

 ). ٤٢٧ – ٢/٤٢٦ (،)١/٢٠٤ (األمالي كتاب.علي بن اهللا هبة: الشجري ابن انظر   )٤(

. مالـك وابـن ،)٤٤ص (التـسهيل كتـاب. اهللا عبـد بـن محمـد الـدين جمـال: مالـك ابن انظر   )٥(

 ).٣/٩٩) (٢٧٢ ،١/٥٠ (التسهيل شرح

 ).٢/١٠٦ (التسهيل شرح. اهللا عبد بن محمد دينال جمال: مالك ابن انظر   )٦(

ــسيوطي   )٧( ــالل: ال ــدين ج ــد ال ــرحمن عب ــن ال ــال ب ــرتاح. الكم ــول يف االق ــو أص ــه النح  وجدل

 ).١٦١ص(

 ).٢/٧٣٩ (العرب لسان من الضرب ارتشاف. يوسف بن محمد: األندلسي حيان أبا انظر   )٨(

: والـسيوطي ،)٤٧٨ص (اللبيـب غنـيم. يوسـف بـن اهللا عبـد الـدين جمـال: هـشام ابن انظر   )٩(

 ).١/٥٧٩(همع الهوامع .  الكمالبن الرحمن عبد الدين جالل

 ).٨/١٦٣ (الكبير التفسير. عمر بن محمد الدين فخر: الرازي انظر   )١٠(

 ،)٢٢/١٢٢ (،)١٢/٤٩ (الكبيــر التفــسير. عمــر بــن محمــد الــدين فخــر: الــرازي انظــر   )١١(

)٢٩/٣٠ (،)٢٣/٦٧.( 

 ).١٧١ص (المعاين حروف يف الداين الجنى. القاسم بن الحسن: ديالمرا انظر   )١٢(

 شـذور وشـرح ،)٤٧٩ص (اللبيـب مغنـي. يوسـف بـن اهللا عبد الدين جمال: هشام ابن انظر   )١٣(

 ).١٨٠ص (الندى قطر وشرح ،)٢١٤ص (الذهب

 ).٦/١٣٢ (اللبيب مغني أبيات شرح. عمر بن القادر عبد: البغدادي انظر   )١٤(

 اللبيـب مغنـي علـى الدسـوقي العالمـة حاشـية. عرفـة بـن أحمـد بـن محمـد: دسوقيال انظر   )١٥(

)٢/٢٧.( 
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 ).٦٨ص (النحو أصول يف. سعيد: األفغاين   )١٦(

 ).٤٤٧ص (القرآن معاين. مسعدة بن سعيد: األوسط األخفش انظر   )١٧(

، ٢/٨٢ (،)١٧٢، ١٣٦، ١/٧١ (النحـو يف األصـول. الـسري بـن محمـد: السراج ابن انظر   )١٨(

٣٤٧، ٣٤٦.( 

ــو: الفارســي انظــر   )١٩( ــي أب ــن الحــسن عل ــشيرازيات المــسائل. أحمــد ب ــاب ،)٢/٤٦٤ (ال  وكت

 ).٧٢ص (المنثورة المسائل

ـــن انظـــر   )٢٠( ـــو: جنـــي اب  والخـــصائص ،)٢/٦٢٩ (اإلعـــراب صـــناعة ســـر. عثمـــان الفـــتح أب

)٢/١٩٤.( 

 ٢٦٧، ١/٢٤٥ (المعـضالت وإيـضاح المـشكالت كـشف.الحسين بن علي: الباقولي انظر   )٢١(

– ٨٥٩ – ٢/٨٥٨ (،)٢٦٨.( 

 ).٢/٩١١ (القرآن إعراب يف التبيان. الحسين بن اهللا عبد البقاء أبو: العكربي انظر   )٢٢(

 ).١١/٢٦٩ (القرطبي تفسير. أحمد بن محمد: القرطبي انظر   )٢٣(

 لمـشكالت والتـصحيح التوضـيح شـواهد. اهللا عبـد بـن محمد الدين جمال: مالك ابن انظر   )٢٤(

 ). ٣/٩٩ (،)٢٧٢، ١/٥٠ (التسهيل وشرح ،)٤٤ص (والتسهيل ،)٩٢ص (الصحيح امعالج

 ).د م ع (،)أ ط خ (العرب لسان. مكرم بن محمد: منظور ابن انظر   )٢٥(

 ٣/٢٥٤ (المكنـون الكتـاب علوم يف المصون الدر. يوسف بن أحمد: الحلبي السمين انظر   )٢٦(

- ١٠/١٢٦(، )١٣٣ – ٨/١٣٢(، )٣٧١ – ٤/٣٧٠ (،)٢٥٦.( 

 ).٣/٢٢ (التسهيل. اهللا عبد بن محمد الدين جمال: مالك ابن انظر   )٢٧(

 ).٤/٧٤ (الوجيز المحرر. غالب بن الحق عبد محمد أبو: عطية ابن انظر   )٢٨(

 ).١/١٩ (الكتاب. عثمان بن عمرو: سيبويه   )٢٩(

 ).١/٢٠ (الكتاب. عثمان بن عمرو: سيبويه   )٣٠(

 ).٣/٢٠٩ (:وانظر ،)٢/٤١ (كتابال. عثمان بن عمرو: سيبويه   )٣١(

 ).٤/٣٣٨ (الكتاب. عثمان بن عمرو: سيبويه انظر   )٣٢(
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 ).١٩٦، ٤/١٦٠ (،)٣/٢٩٩ (،)٢/٣٤ (الكتاب. عثمان بن عمرو: سيبويه انظر   )٣٣(

 ).٢/٤٠ (الكتاب. عثمان بن عمرو: سيبويه   )٣٤(

 ).٢/٧٣٩ (العرب لسان من الضرب ارتشاف. يوسف بن محمد: األندلسي حيان أبو   )٣٥(

 ).٦٩ص (اللغة يف ومقاالت بحوث. رمضان: التواب عبد انظر   )٣٦(

 ).٧٠ص (اللغة يف ومقاالت بحوث. رمضان: التواب عبد   )٣٧(

 ). ١٠٢ – ١/١٠١ (القرآن مجاز. المثنى بن معمر: عبيدة أبا انظر   )٣٨(

 ).١/٤٠١ (القرآن إعراب. محمد بن أحمد جعفر أبو: النحاس انظر   )٣٩(

 ).١/٤٩٢ (الوجيز المحرر. غالب بن الحق عبد محمد أبو: عطية ابن ظران   )٤٠(

 ).١/٢٨٦ (القرآن إعراب يف التبيان. الحسين بن اهللا عبد البقاء أبو: العكربي انظر   )٤١(

 ).٢٥٦ - ٣/٢٥٤ (المصون الدر. يوسف بن أحمد: الحلبي السمين انظر   )٤٢(

 ).٨/١٦٣ (الكبير فسيرالت. عمر بن محمد الدين فخر: الرازي انظر   )٤٣(

 ).١/٢٤٥ (المشكالت كشف. الحسين بن علي: الباقولي انظر  )٤٤(

 زهيـر الـدكتور: تحقيـق) ٢/٣٣ (القـرآن إعـراب. محمد بن أحمد جعفر أبو: النحاس انظر   )٤٥(

 .زاهد غازي

 ).١/٢٣٤ (القرآن إعراب مشكل. طالب أبي بن مكي: القيسي انظر   )٤٦(

 ).١/٦٩٦ (الكشاف. عمر بن محمود: الزمخشري انظر   )٤٧(

 العزيـز الكتـاب تفـسير يف الـوجيز المحـرر. غالـب بـن الحـق عبد محمد أبو: عطية ابن انظر   )٤٨(

)١/٢٢١.( 

 ).٢٦٨ – ١/٢٦٧ (المشكالت كشف.الحسين بن علي: الباقولي انظر   )٤٩(

 ).٣/٥٤٣ (التفسير يف المحيط البحر. يوسف بن محمد: األندلسي حيان أبا انظر   )٥٠(

 ).٦/٣٦٥ (المحيط البحر. يوسف بن محمد: األندلسي حيان أبا انظر   )٥١(

 ).١/١٨٤ (للكلبي التنزيل لعلوم التسهيل. أحمد بن محمد: الكلبي   )٥٢(

 ).٣٧١ – ٤/٣٧٠ (المصون الدر. يوسف بن أحمد: الحلبي السمين انظر   )٥٣(
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 .)٣٩٩ص (اتالقراء حجة. محمد بن الرحمن عبد زرعة أبو: زنجلة ابن انظر   )٥٤(

 العزيـز الكتـاب تفـسير يف الـوجيز المحـرر. غالـب بـن الحـق عبد محمد أبو: عطية ابن انظر   )٥٥(

 ).٤/٧٤ (:وانظر، )٣/٤٤٨(

 ).٢/٨٠٧ (المعضالت وإيضاح المشكالت كشف.الحسين بن علي: الباقولي انظر   )٥٦(

 ).٢/٨١٧ (القرآن بإعرا يف التبيان. الحسين بن اهللا عبد البقاء أبو: العكربي انظر   )٥٧(

 وانظـــر). ٣٣٧ – ٧/٣٣٦ (المـــصون الـــدر. يوســـف بـــن أحمـــد: الحلبـــي الـــسمين انظـــر   )٥٨(

 البحـر. يوسـف بـن محمـد: األندلـسي حيـان وأبا ،)٢/٦١٥ (عمر بن محمود: الزمخشري

 ).٦/٢٤ (المحيط

 ).٣/٤٥ (الكشاف. عمر بن محمود: الزمخشري   )٥٩(

 ).٦/٢٠٤ (المحيط البحر فيوس بن محمد: األندلسي حيان أبو   )٦٠(

 ).٧/٦٤٣ (المصون الدر. يوسف بن أحمد: الحلبي السمين انظر   )٦١(

 ).٢/٨٨٢ (القرآن إعراب يف التبيان. الحسين بن اهللا عبد البقاء أبو: العكربي انظر   )٦٢(

 ).٢/٣٤ (القرآن مجاز. المثنى بن معمر: عبيدة أبا انظر   )٦٣(

 ).٤٤٧ص (القرآن معاين. مسعدة بن سعيد: األوسط األخفش انظر   )٦٤(

ــاقولي انظــر   )٦٥(  – ٢/٨٥٨ (المعــضالت وإيــضاح المــشكالت كــشف.الحــسين بــن علــي: الب

 ).١٣٣ – ٨/١٣٢ (المصون الدر. يوسف بن أحمد: الحلبي السمين وانظر ،)٨٥٩

 ).٢/٩١١ (القرآن إعراب يف التبيان. الحسين بن اهللا عبد البقاء أبو: العكربي انظر   )٦٦(

 – ٤٧٩ص (اللبيــب معنــي يوســف بــن اهللا عبــد الــدين جمــال: األنــصاري هــشام ابــن انظــر   )٦٧(

٤٨٠ .( 

 ).٦/٢٧٥ (المحيط البحر. يوسف بن محمد: األندلسي حيان أبا انظر   )٦٨(

 ). ١١/٢٦٩ (القرطبي تفسير. األنصاري أحمد بن محمد: القرطبي انظر   )٦٩(

 ).٣/١٧٧ (الكشاف. عمر بن محمود: الزمخشري انظر   )٧٠(

 ).٦/٣٦٥ (المحيط البحر. يوسف بن محمد: األندلسي حيان أبا انظر   )٧١(
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ــاء العكــربي   )٧٢( ــا البق ــر أب ــسين: انظ ــن الح ــراءات الــشواذ . عبــد اهللا ب ــراب الق    ،)٢/١٥٣(إع

 ).٩٧(الحسين بن محمد مختصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع : وابن خالويه

 ).٤/١٢٦ (الوجيز المحرر. غالب بن الحق عبد محمد أبو: عطية ابن انظر   )٧٣(

 ).٣١٥ – ٨/٣١٤ (المصون الدر. يوسف بن أحمد: الحلبي السمين انظر   )٧٤(

ــشري   )٧٥( ــود: الزمخ ــن محم ــر ب ــشاف. عم ــرأ). ٤/٤٣٣ (الك ــا وق ــسبعة هب ــدا ال ــي ع ــرو أب  عم

 القـراءات حجـة. محمـد بـن الـرحمن عبـد زرعـة أبـو: زنجلـة ابـن انظـر. وحمزة والكسائي

 ).٦٨٨ص(

 ).٢٩/٣٠ (الكبير التفسير. عمر بن محمد الدين فخر: الرازي انظر   )٧٦(

 ).١٠/١٢٦ (المصون الدر. يوسف بن أحمد: الحلبي السمين انظر   )٧٧(

 ).٨/١٧٤ (المحيط البحر. يوسف بن محمد: األندلسي حيان أبو   )٧٨(

  ).١/٢١٠ (الفجر وقت باب. البخاري صحيح. إسماعيل بن محمد: البخاري   )٧٩(

 ).١/٢٢٠ (للبخاري الكبير التاريخ. إسماعيل بن محمد: البخاري يف ترجمته انظر   )٨٠(

 ويف ،)١/٦٤ (األمـصار علمـاء مـشاهير. البـستي حبان بن محمد: حبان ابن يف ترجمته انظر   )٨١(

 ).٣٠ – ١/٢٩ (الحفاظ طبقات. محمد بن الرحمن عبد الدين جالل: السيوطي

 صـادر دار ،)٧٨ – ٨/٥٨ (الكـربى الطبقـات. سـعد بـن محمـد: عدس ابن يف ترجمتها انظر   )٨٢(

 .ببيروت

 فـتح يف حجـر ابـن قال فقد وغيرها؛  عائشة المؤمنين ألم حديث غير يف األسلوب هذا ورد   )٨٣(

: قالـت: ولفظـه صحيح، بإسناد الرزاق عبد أخرجه موقوف�، عائشة عن عروة حديث«: الباري

َّكــن  يف نحــوه وانظــر ،)٢/٣٥٠ (»...خــشب مــنً أرجــال خــذنيت إســرائيل بنــي مــن ٌنــساء ُ

 علـي حـدثنا«: المـصنف) هــ٢٣٥:ت (محمـد بـن اهللا عبد: شيبة أبي ابن يف وجاء ،)١/٤٢٠(

 علـى بـامرأة يبنـين أن أردن إذا المدينـة، أهـل ُنـساء َّكـن: قالـت أمـه؛ عـن حميـد عـن مسهر، بن

: المـسند). هــ٣٠٧: ت( علي بن أحمد: الموصلي يعلى أبي يف وجاء ،)٣/٥٥٨ (»...زوجها

َّكن: قالت  سلمة أم عن«  ).١٢/٣٣٩(» ... اهللا رسول عهد على يصلين ٌنساء ُ
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ــن انظــر   )٨٤( ــن محمــد: مالــك اب  الجــامع لمــشكالت والتــصحيح التوضــيح شــواهد. اهللا عبــد ب

 ).١٩٢ص (الصحيح

 واتخـاذ القبـور، ىعل المساجد بناء عن النهي باب. مسلم صحيح. الحجاج بن مسلم :انظر   )٨٥(

 ).١٠/٣٧٦ (مساجد القبور اتخاذ عن والنهي فيها، الصور

 ).٥/١٢ (مسلم صحيح شرح. شرف بن يحيى: النووي انظر   )٨٦(

 ).١/٨٠ (األمصار علماء مشاهير. البستي حبان بن محمد: حبان ابن يف ترجمته انظر   )٨٧(

 .األول الحديث يف ترجمته تقدمت   )٨٨(

 .األول الحديث يف ترجمتها وردت   )٨٩(

 ).١/٤ (البخاري صحيح. إسماعيل بن محمد: البخاري   )٩٠(

 ).١/٢٦ (الباري فتح. أحمد الدين شهاب: حجر ابن انظر   )٩١(

 ).١/٥٩ (البخاري صحيح شرح القاري عمدة. أحمد بن محمود الدين بدر: العيني   )٩٢(

 .األول الحديث يف ترجمته تقدمت   )٩٣(

 .الثاين يثالحد يف ترجمته تقدمت   )٩٤(

 .األول الحديث يف ترجمته تقدمت   )٩٥(

 .األول الحديث يف ترجمتها تقدمت   )٩٦(

 ).١/٤٠٤ (التوضيح على التصريح شرح. اهللا عبد بن خالد: األزهري انظر   )٩٧(

 ).٥/٣٥٦ (الكربى السنن. شعيب بن أحمد: النسائي انظر   )٩٨(

 ). ٢٣/١٦٩ (الكبير المعجم. أحمد بن سليمان: الطرباين انظر   )٩٩(

 ).٨/١٥٤ (يعلى أبي مسند. علي بن أحمد: الموصلي يعلى أبا انظر   )١٠٠(

 .الثاين الحديث يف ترجمته تقدمت   )١٠١(

 .األول الحديث يف ترجمته تقدمت   )١٠٢(

 .األول الحديث يف ترجمتها تقدمت   )١٠٣(

 لالرجــ اســتأذن إذا بــاب ،)٥/٢٠٠١ (البخــاري صــحيح. إســماعيل بــن محمــد: البخــاري   )١٠٤(
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 .له َّفأذن بعضهن بيت يف َّيمرض أن يف نساءه

 ).١٨/٧١ (البخاري صحيح شرح القاري عمدة. أحمد بن محمود الدين بدر: العيني انظر   )١٠٥(

 .الثالث الحديث يف ترجمته تقدمت   )١٠٦(

 .األول الحديث يف ترجمته تقدمت   )١٠٧(

 .األول الحديث يف ترجمتها تقدمت   )١٠٨(

ــاه   )١٠٩( ــديث يف معن ــشوزال الح ــر. ن ــادي انظ ــد: الفيروزآب ــن محم ــوب ب ــاموس. يعق ــيط الق    المح

 ).ر ئ ذ(

 ،)٢٧٦٥ (للحـاكم الـصحيحين علـى المـستدرك. النيـسابوري اهللا عبـد بـن محمـد: الحاكم   )١١٠(

. األزدي األشـعث بن سليمان: داوود وأبو ،)٢/٢٠٨) (٢٧٧٤ (،)٢/٢٠٥ (النكاح كتاب

 ).٢/٢٤٥) (٢١٤٥ (النكاح يف السنن،

 .األول الحديث يف ترجمته تقدمت   )١١١(

 ٥/٥٢ (الـصحابة تمييـز يف اإلصابة. علي بن أحمد الدين شهاب: حجر ابن يف ترجمته انظر   )١١٢(

– ٥٤.( 

 ).٤٠ – ١/٣٧ (الحفاظ تذكرة. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١١٣(

 ).١/٣٤ (مصاراأل علماء مشاهير. البستي حبان بن محمد: حبان ابن يف ترجمته انظر   )١١٤(

  :تعالى قوله باب ،)٤/١٧١٣ (البخاري صحيح. إسماعيل بن محمد: البخاري   )١١٥(  

           )٤٠:التوبة(. 

 ).٨/٣٢٨ (الباري فتح. علي بن أحمد الدين شهاب: حجر ابن انظر   )١١٦(

 البخــاري صــحيح شــرح لقــاريا عمــدة. أحمــد بــن محمــود الــدين بــدر: العينــي انظــر   )١١٧(

)١٨/٢٦٨.( 

 ).٢/٣٩٣( اآلثار صحاح على األنوار مشارق. السبتي موسى بن عياض: عياض ابن انظر   )١١٨(

 ).٣٣٣ – ٦/٣٢٥ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١١٩(

 ).٩٠ – ٥/٨٨ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٢٠(
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 ).٥/٣ (الكبير التاريخ. إسماعيل بن محمد: البخاري يف ترجمته انظر   )١٢١(

 ).١/٢٠٣ (العصر صالة فضل باب. البخاري صحيح. إسماعيل بن محمد: البخاري   )١٢٢(

ــسلم  )١٢٣( ــن م ــاج ب ــسابوري الحج ــحيح. الني ــاب. مــسلم ص ــضل ب ــاليت ف ــصبح ص ــصر، ال  والع

 ).١/٤٣٩ (عليهما والمحافظة

 ).١/١٧٠ (الصالة جامع باب. مالك موطأ. نسأ بن مالك   )١٢٤(

 ).٢/٤٨٦) (١٠٣١٤ (أحمد اإلمام مسند. الشيباين حنبل بن محمد بن أحمد: حنبل ابن   )١٢٥(

 ).١٩٢ص (والتصحيح التوضيح شواهد. اهللا عبد بن محمد: مالك ابن انظر   )١٢٦(

 ).٤٧٨ص (اللبيب مغني. يوسف بن اهللا عبد: األنصاري هشام ابن انظر   )١٢٧(

 ). ٥/٢٨ (حبان ابن صحيح. البستي حبان بن محمد: حبان ابن   )١٢٨(

 ). ٥٨٠ – ٩/٥٦٣ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٢٩(

 ).١٤ – ٧/٥ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٣٠(

 ). ١١/٥٩ (التهذيب هتذيب. علي بن أحمد الدين شهاب: حجر ابن انظر   )١٣١(

 ).١/١٥ (األمصار علماء مشاهير. البستي حبان بن محمد: حبان ابن انظر   )١٣٢(

بـاب ذكـر اجتمـاع مالئكـة الليـل . صـحيح ابـن خزيمـة. محمد بن إسحاق: انظر ابن خزيمة   )١٣٣(

ومالئكة النهار يف صالة الفجر وصالة العصر جميع�، ودعاء المالئكة لمن شهد الـصالتين 

 ).١/١٦٥(جميع� 

 ). ٢/٤٤ (األثر غريب يف النهاية. محمد بن المبارك: الجزري ابن انظر   )١٣٤(

 ).٥/٢١٥ (األوسط المعجم. أحمد بن سليمان: الطرباين انظر   )١٣٥(

 محمـد: والذهبي، )٤/٣٦٥ (الكبير التاريخ. إسماعيل بن محمد: البخاري يف ترجمته انظر   )١٣٦(

 ).١/٩٠ (الحفاظ تذكرة. أحمد بن

) ٢٠٢٩ (واللـبن المـاء إدارة اسـتحباب باب. مسلم صحيح. النيسابوري الحجاج بن مسلم   )١٣٧(

)٣/١٦٠٣.( 

 ).٥/١٥٥) (٨٢١٩ (عوانة أبي مسند. إسحاق بن يعقوب: عوانة أبو   )١٣٨(
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 ).٥/١٠٨) (٢٤١٩٥ (المصنف. محمد بن اهللا عبد: شيبة أبي ابن   )١٣٩(

 ).٦/٢٥٢) (٣٥٥٢ (يعلى أبي مسند. علي بن أحمد: الموصلي يعلى أبو   )١٤٠(

 ).٨٦ – ٨٥ص (النبوي الحديث إعراب. الحسين بن اهللا عبد البقاء أبو: العكربي انظر   )١٤١(

 ).٨/٤٦٤ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٤٢(

 .األول الحديث يف ترجمته تقدمت   )١٤٣(

 ).٤٠٦ – ٣/٣٩٥ (النبالء مأعال سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٤٤(

 اإليمان شعب عدد بيان باب. اإليمان كتاب. مسلم صحيح. النيسابوري الحجاج بن مسلم   )١٤٥(

 ).١/٦٣ (وأدناها وأفضلها

 ).١/٣٧ (األمصار علماء مشاهير. البستي حبان بن محمد: حبان ابن يف ترجمته انظر  )١٤٦(

 ).٧/١٥١ (الكربى الطبقات. يالزهر سعد بن محمد: سعد ابن يف ترجمته انظر  )١٤٧(

 ).٧/٢٥٦ (الكربى الطبقات. الزهري سعد بن محمد: سعد ابن يف ترجمته انظر   )١٤٨(

 ).١٧٣٢-٤/١٧٣١ (االستيعاب. اهللا عبد بن يوسف: الرب عبد ابن يف ترجمته انظر   )١٤٩(

 ).٢٢٩-١/٢٢٨ (الحفاظ تذكرة. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٥٠(

 ).٥٣ – ١/٥٠ (مسلم رجال. علي بن أحمد: منجويه ابن يف رجمتهت انظر   )١٥١(

 ).٦/٥٠٢ (الباري فتح. علي بن أحمد الدين شهاب: حجر ابن   )١٥٢(

 .الثامن الحديث يف ترجمته تقدمت   )١٥٣(

 ).٦/٣٣ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )١٥٤(

 ).٥/٨٣ (الكربى الطبقات. الزهري سعد بن محمد: سعد ابن انظر   )١٥٥(

 الحـائض علـى الـصوم قـضاء وجـوب بـاب. مـسلم صحيح. النيسابوري الحجاج بن مسلم   )١٥٦(

 ).١/٢٦٥ (الصالة دون

 ).٤/٥٠٨ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمتها انظر   )١٥٧(

 ).٢٨٢ – ٥/٢٦٩ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٥٨(

 ).١٥٠ – ١/١٤٩ (الحفاظ تذكرة. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٥٩(
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 ).٤٧١ – ٤/٤٦٨ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٦٠(

 .الثامن الحديث يف ترجمته تقدمت   )١٦١(

ــن محمــد: البخــاري انظــر   )١٦٢( ــاب. البخــاري صــحيح. إســماعيل ب ــال ب ــاره المحــيض إقب  وإدب

ــن وانظــر، )١/١٢١( ــر اب ــهاب: حج ــدين ش ــد ال ــن أحم ــي ب ــتح. عل ــاري ف  ،)١/٤٢٠ (الب

 ).٣/٢٩٧( القاري عمدة. أحمد بن محمود الدين بدر: والعيني

 ).١/٤٢٠ (الباري فتح. علي بن أحمد الدين شهاب: حجر ابن   )١٦٣(

 ).٢/٣٥٠ (الباري فتح. علي بن أحمد الدين شهاب: حجر ابن انظر   )١٦٤(

 ).١٢/٣٣٩ (يعلى أبي مسند. علي بن أحمد: الموصلي يعلى أبا انظر   )١٦٥(

 بـن الـرزاق عبـد: والـصنعاين، )١/٢٤٢ (المـصنف. محمـد بـن اهللا عبـد: شيبة أبي ابن انظر   )١٦٦(

 ).١/٢٧٢ (المصنف. همام

 ).٢/٥٤٠ (المصنف. محمد بن اهللا عبد: شيبة أبي ابن انظر   )١٦٧(

، )٢/٤٧٣ (مـسلم صـحيح علـى المستخرج المسند. األصبهاين اهللا عبد بن أحمد: ُنعيم أبو   )١٦٨(

 أحمـد: والبيهقـي، )١/٥٤٢ (الكـربى الـسنن. شـعيب بـن أحمد: النسائي اللفظ هبذا ورواه

. الـشيباين حنبـل بـن محمـد بـن أحمـد: حنبـل وابـن) ٣/٣٠٦ (الكـربى السنن. الحسين بن

 ).٥/٨٤ (أحمد اإلمام مسند

 ).١/٤٠٩ (الكبير التاريخ. ماعيلإس بن محمد: البخاري يف ترجمته انظر   )١٦٩(

 .العيدين صالة كتاب) ٢/٦٠٢ (مسلم صحيح. النيسابوري الحجاج بن مسلم   )١٧٠(

 .السابع الحديث يف ترجمته تقدمت   )١٧١(

 ).٢/١٦٩ (لياقوت البلدان معجم. اهللا عبد بن ياقوت: الحموي انظر   )١٧٢(

 ).٨٤ – ٥/٧٨ (نبالءال أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٧٣(

 ).١٩٢ – ٣/١٨٩ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٧٤(

 ).٥/٢٣١٨ (االستلقاء باب. البخاري صحيح. إسماعيل بن محمد: البخاري   )١٧٥(

 ).١٢٠ – ٨/٤٨ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٧٦(
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 ).٩٩ – ٥/٩٥ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٧٧(

 .السادس الحديث يف ترجمته تقدمت   )١٧٨(

 ).٣/٧٢ (أحمد اإلمام مسند. الشيباين حنبل بن محمد بن أحمد: حنبل ابن   )١٧٩(

 ).٢/٤٦١ (يعلى أبي مسند. علي بن أحمد: الموصلي يعلى أبا انظر   )١٨٠(

 ).١/١٠٣ (الجعد ابن مسند. عدالج بن علي: الجعد ابن انظر   )١٨١(

 ).١٢/١٠٨ (الكبير المعجم. أحمد بن سليمان: الطرباين انظر   )١٨٢(

 ).٨/٢٩٧) (١٦٥٠ (العالية المطالب. علي بن أحمد الدين شهاب: حجر ابن انظر   )١٨٣(

 ).١٧١ – ٣/١٦٨ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٨٤(

 ).٣٧ – ٥/٣٦ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٨٥(

 ).٨/٢٧٤ (التهذيب هتذيب. علي بن أحمد الدين شهاب: حجر ابن يف ترجمته انظر   )١٨٦(

 ).٥١٦ – ٦/٥١٤ (الكمال هتذيب. الرحمن عبد بن يوسف: المزي يف ترجمته انظر   )١٨٧(

 ).٥/٢٢٠ (النبالء مأعال سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٨٨(

 جـابر ترجمـة وانظـر، )٣/٣٠٣ (أحمد مسند. الشيباين حنبل بن محمد بن أحمد: حنبل ابن   )١٨٩(

 ١٩٢ – ٢/١٨٩ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف.( 

 ).١٠/٤٥٨ (المصنف. همام بن الرزاق عبد: الصنعاين انظر   )١٩٠(

 ).١/٨٣) (٢٢٧ (الكبير التاريخ. إسماعيل بن محمد: البخاري   )١٩١(

ــر   )١٩٢( ــه انظ ــدين جــالل: الــسيوطي يف ترجمت ــرحمن عبــد ال ــال بــن ال ــات. الكم  الحفــاظ طبق

)١/٥٨.( 

. يوسـف بـن اهللا عبـد: األنـصاري هـشام وابن ،)٧٩ص (الديوان. عروة: الورد ابن يف البيت   )١٩٣(

 لتوضـيحا علـى التـصريح شـرح. اهللا عبد بن خالد: واألزهري، )٢/١٠٧ (المسالك أوضح

)١/٤٠٦.( 

 اهللا عبـد: األنـصاري هـشام وابـن). ١٩٦ص (الـديوان. قيس بن اهللا عبيد: الرقيات يف البيت   )١٩٤(

 والــسمين ،)٢/١٠٦ (المـسالك وأوضــح ،)٢٢٨ص (الـذهب شـذور وشــرح يوسـف، بـن
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 عبدالرحمن الدين جالل: والسيوطي ،)٤/٣٧٠ (المصون الدر. يوسف بن أحمد: الحلبي

 ).١/٥٧٨ (لهوامعا همع. الكمال بن

 ألفيـة علـى شـرح. الـرحمن عبـد بـن اهللا عبد: عقيل ابن يف وهو أيض�، أمية بن لمحمد نسب  )١٩٥(

 الـذهب شـذور شـرح. يوسـف بـن اهللا عبـد: األنـصاري هـشام وابـن ،)١/٢٤٠ (مالـك ابن

 ).٢٢٩ص(

 عةصـنا سـر. عثمـان الفـتح أبـو: جنـي ابـن يف وهـو. الـصلت أبـي بـن أميـة إلـى البيـت نسب   )١٩٦(

 ،)٦/١٧٥ (المحـيط البحر. يوسف بن محمد: األندلسي حيان وأبي ،)٢/٦٢٩ (اإلعراب

: عقيــل وابــن ،)٢/١٠٠ (المــسالك أوضــح. يوســف بــن اهللا عبــد: األنــصاري هــشام وابــن

 الـدين جـالل: والـسيوطي ،)٢/٢٤٠ (مالـك ابـن ألفيـة على شرح. الرحمن عبد بن عبداهللا

 ).١/٥٧٨ (الهوامع همع. الكمال بن الرحمن عبد

 بــن أحمــد جعفــر أبــو: والنحــاس ،)٤٤ص (الــديوان. غالــب بــن همــام: الفــرزدق يف البيــت   )١٩٧(

ــرآن إعــراب. محمــد ــن ،)٢/٣٣ (الق ــي واب ــو: جن ــتح أب  اإلعــراب صــناعة ســر. عثمــان الف

. الكمـال بـن الـرحمن عبـد الـدين جالل: والسيوطي ،)٢/١٩٤ (والخصائص ،)٢/٤٤٦(

 ).١/٥٧٨ (الهوامع همع

ــتال  )١٩٨( ــن يف بي ــي اب ــو: جن ــتح أب ــان الف ــر. عثم ــناعة س ــراب ص ــن ،)٢/٧١٨ (اإلع ــشام واب  ه

 ).٢/٩٨ (المسالك وأوضح ،)٤٨٥ (اللبيب مغني. يوسف بن اهللا عبد: األنصاري

ــز   )١٩٩( ــراء يف الرج ــى: الف ــن يحي ــاد ب ــاين. زي ــرآن مع ــة) ١/٤ (الق ــه والرواي ــال (في ــواري ق    ،)الج

 ).٢/١٩٤ (الخصائص. عثمان الفتح أبو: جني وابن

ـــو: الفارســـي يف البيـــت   )٢٠٠( ـــن الحـــسن علـــي أب ـــشيرازيات المـــسائل. أحمـــد ب    ،)٢/٤٦٤ (ال

 ).ا ل ع (العرب لسان. مكرم بن محمد: منظور وابن

: والمـرادي ،)٢/١١٧ (مالـك البـن التـسهيل شـرح. اهللا عبد بن محمد: مالك ابن يف البيت   )٢٠١(

 ).١٧٠ص (الداين الجنى. قاسم بن الحسن

 دار. فـراج أحمد الستار عبد: تحقيق) ٦٨ص (الديوان. الملوح بن قيس: ليلى مجنون نظرا   )٢٠٢(
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. الكتب عالم. طراد مجيد وشرح تقديم) ٥٥ص (الديوان يف وروايته. والنشر للطباعة مصر

 .اللغة هذه على فيه شاهد فال الرواية هذه وعلى) أحدق ولو (هـ١٤١٦: األولى الطبعة

 والتــصحيح التوضــيح شــواهد اهللا عبــد بــن محمــد: مالــك ابــن يف وهــو قائلــه، مجهــول   )٢٠٣(

 ).٢/٤٧ (مالك ابن ألفية إلى السالك منهج. محمد ابن علي: واألشموين ،)١٩٢ص(

ــول   )٢٠٤( ــه، مجه ــو قائل ــن يف وه ــك اب ــد: مال ــن محم ــد ب ــواهد. اهللا عب ــيح ش ــصحيح التوض  والت

 ).٢/٤٧ (مالك ابن ألفية إلى السالك منهج. محمد بن علي: واألشموين ،)١٩٢ص(

: تحقيـق. التربيـزي شـرح) ١/٣٤٤ (الـديوان. الطـائي أوس بـن حبيـب: تمـام أبي يف البيت   )٢٠٥(

 .هـ١٤١٤: الثانية الطبعة. ببيروت العربي الكتاب دار. األسمر راجي

: تحقيـق. التربيـزي شـرح) ٢/٣١٣ (الـديوان. الطـائي أوس بـن حبيـب: تمـام أبي يف البيت   )٢٠٦(

 تفــسير. أحمــد بــن محمــد: والقرطبــي الرابعــة، الطبعــة. المعــارف دار. عــزام عبــده محمــد

 ).٦/٢٧٠ (الثعلبي تفسير. محمد ابن أحمد إسحاق أبو: والثعلبي ،)١١/٢٦٩ (القرطبي

 األسـمر راجي: تحقيق. التربيزي شرح الديوان،. الطائي أوس بن حبيب: تمام أبي يف البيت   )٢٠٧(

)٢/٨٧.( 

 األسـمر راجي: تحقيق. التربيزي شرح الديوان،. الطائي أوس بن بيبح: تمام أبي يف البيت   )٢٠٨(

)١/٢٩٨.( 

 األسـمر راجي: تحقيق. التربيزي شرح الديوان،. الطائي أوس بن حبيب: تمام أبي يف البيت   )٢٠٩(

 ).٢/٧٣٩ (الضرب ارتشاف. يوسف بن محمد: األندلسي حيان أبي ويف ،)٢/٤٥٣(

 ).١/١١٦ (الديوان. عبيد بن الوليد عبادة أبو: البحرتي يف البيت   )٢١٠(

ــت   )٢١١( ــي يف البي ــد: المتنب ــن أحم ــسين ب ــديوان. الح ــن، )٦٦ص (ال ــشجري واب ــة: ال ــن اهللا هب  ب

 ).١/٢٠١ (األمالي كتاب.علي

 .علـي بـن اهللا هبـة: الـشجري وابـن ،)٦٨ص (الديوان. الحسين بن أحمد: المتنبي يف البيت   )٢١٢(

 ).١/٢٠١ (األمالي كتاب

ــت   )٢١٣( ــو: الحمــداين يف البي ــراس أب ــارث: ف ــن الح ــعيد ب ــديوان. س ــن ويف ،)٢٩ص (ال ــشام اب  ه



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 

  امليزان يـف) مالئكة فيكم يتعاقبون (لغة
� �

١١٢ 

ــصاري ــد: األن ــن اهللا عب ــف ب ــرح. يوس ــذور ش ــذهب ش ــح ،)٢٢٨ص (ال ــسالك وأوض  الم

 ).١/٥٧٨ (الهوامع همع. الكمال بن الرحمن عبد الدين جالل: والسيوطي ،)٢/١٠٢(

 ).٣/٥٠٨ (اءاألدب معجم. اهللا عبد بن ياقوت: الحموي يف البيت   )٢١٤(

 ).١٨/١٧ (بالوفيات الوايف. أيبك بن خليل: الصفدي يف البيت   )٢١٥(

االقـرتاح يف أصـول النحـو وجدلـه . جـالل الـدين عبـد الـرحمن بـن الكمـال: انظر السيوطي   )٢١٦(

 ).٢٩ص(يف أصول النحو . سعيد: ، واألفغاين)١٥٢ص(

 ).٢٦٦ص (ريفالش بالحديث النحوي االحتجاج تاريخ. الدين فخر: قباوة   )٢١٧(

 ).٣/١٤٢ (األغاين. الحسين بن علي الفرج أبو: األصبهاين   )٢١٨(

 ).٦/٣٢٦ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )٢١٩(

 ).٩/٥٦٦ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )٢٢٠(

 ).١٤ – ٧/٥ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )٢٢١(

. أحمـد بن محمد: والذهبي، )٤/٣٦٥ (الكبير التاريخ. إسماعيل بن محمد: البخاري نظرا   )٢٢٢(

 ).١/٩٠ (الحفاظ تذكرة

 ).٨/٤٥٧ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي   )٢٢٣(

 ).١/٢٢٨ (الحفاظ تذكرة. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )٢٢٤(

 جـالل: والـسيوطي ،)٧/٢٥٦ (ربىالكـ الطبقـات. الزهـري سعد بن محمد: سعد ابن انظر   )٢٢٥(

 حبـان بـن محمـد: حبـان وابـن ،)١/٧١ (الحفـاظ طبقـات. الكمـال بـن الرحمن عبد الدين

 ).٥/٢٣٧ (الثقات. البستي

 ).٢٠، ١٨، ٦/١٦ (،)٥/٢٧٠ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )٢٢٦(

 .)٥/٧٨ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )٢٢٧(

 ).٩٩ - ٥/٩٥ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )٢٢٨(

 ).٥/٣٦ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )٢٢٩(

 ).٥/٢٢٢ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )٢٣٠(



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

 

  عبد اهللا حممد حياين. د

  

١١٣ 

 ).٢/٢٥٢ (الميزان لسان. أحمد الدين شهاب: حجر ابن   )٢٣١(

 مـسعود بـن اهللا عبـد حـديث مـن حبان، ابن صحيح. البستي حبان بن مدمح: حبان ابن رواه  )٢٣٢(

 ١/٢٦٨ (الصالة يف.( 

 ).٤٦ص (النحو أصول يف. سعيد: األفغاين   )٢٣٣(

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� �

� �



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 

  امليزان يـف) مالئكة فيكم يتعاقبون (لغة
� �

١١٤ 

  والمراجع المصادر ثبت
 

مكتبـة . هـدى محمـود قراعـة: تحقيـق. معاين القـرآن. سعيد بن مسعدة: األخفش األوسط )١(

 .هـ١٤١١: الطبعة األولى. لقاهرةالخانجي با

محمـد باسـل عيـون : تحقيـق. خالد بن عبد اهللا شـرح التـصريح علـى التوضـيح: األزهري )٢(

 .هـ١٤١٢: الطبعة األولى. دار الكتب العلمية ببيروت. السود

دار . علـي مهنـا وسـمير جـابر: تحقيـق. األغـاين. أبو الفـرج علـي بـن الحـسين: األصبهاين )٣(

 .نانالفكر بلب

 .هـ١٤٠٧: المكتب اإلسالمي ببيروت. يف أصول النحو. سعيد: األفغاين )٤(

الــدكتور : تحقيـق. علـي بـن الحـسين كـشف المـشكالت وإيـضاح المعـضالت: البـاقولي )٥(

 .هـ١٤١٥: محمد أحمد الدالي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق

دار المعـارف . حسن كامـل الـصيريف: تحقيق. الديوان. أبو عبادة الوليد بن عبيد: البحرتي )٦(

 .الطبعة الثالثة. بالقاهرة

 . محمد بن إسماعيل: البخاري )٧(

 .دار الفكر. السيد هاشم الندوي: تحقيق. التاريخ الكبير -

الطبعـة . دار ابـن كثيـر ببيـروت. الدكتور مصطفى ديـب البغـا: تحقيق.  البخاريصحيح -

 . هـ١٤٠٧: الثالثة

. عبد العزيز رباح وزميلـه: تحقيق. عبد القادر بن عمر شرح أبيات مغني اللبيب: يالبغداد )٨(

 . هـ١٤١٤: الطبعة الثانية. دار الثقافة العربية

مكتبـة البـاز . محمـد عبـد القـادر عطـا: تحقيق. السنن الكربى. أحمد بن الحسين: البيهقي )٩(

 .هـ١٤١٤: بمكة

 .حبيب بن أوس الطائي: أبو تمام )١٠(

الطبعــة . دار المعــارف. محمــد عبــده عــزام: تحقيــق. شــرح التربيــزي.  أبــي تمــامديــوان -

 .الرابعة



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

 

  عبد اهللا حممد حياين. د

  

١١٥ 

. دار الكتـاب العربـي ببيـروت. راجـي األسـمر: تحقيـق. شرح التربيزي. ديوان أبي تمام - 

 .هـ١٤١٤: الطبعة الثانية

مراجعـة . ابن عاشوراإلمام : تحقيق. تفسير الثعلبي. أبو إسحاق أحمد ابن محمد: الثعلبي )١١(

 .هـ١٤٢٢: الطبعة األولى. دار إحياء الرتاث ببيروت. وتدقيق نظير الساعدي

. طـاهر الـزاوي وزميلـه: تحقيـق. النهاية يف غريـب األثـر. المبارك بن محمد: ابن الجزري )١٢(

 .هـ١٣٩٩: المكتبة العلمية ببيروت

. مؤسـسة نـادر. عـامر أحمـد حيـدر: تحقيق. مسند ابن الجعد. علي بن الجعد: ابن الجعد )١٣(

 .هـ١٤١٠: الطبعة األولى

 . أبو الفتح عثمان: ابن جني )١٤(

مطبعــة دار . عــالم الكتــب ببيــروت: الناشــر. محمــد علــي النجــار: تحقيــق. الخــصائص -

 .هـ١٣٧٦: الكتب المصرية

ــق. ســر صــناعة اإلعــراب - ــداوي: تحقي ــدكتور حــسن هن ــم بدمــشق. ال ــة . دار القل الطبع

 .هـ١٤٠٥: لىاألو

مـصطفى : تحقيـق. المـستدرك علـى الـصحيحين. محمد بن عبد اهللا النيـسابوري: الحاكم )١٥(

 . هـ١٤١١: الطبعة األولى. دار الكتب العلمية ببيروت. عبد القادر عطا

 .محمد بن حبان البستي: ابن حبان )١٦(

 .هـ١٣٩٥: الطبعة األولى. دار الفكر. شرف الدين أحمد: تحقيق. الثقات -

: الطبعـة الثانيـة. مؤسسة الرسالة ببيروت. شعيب األرناؤوط: تحقيق. صحيح ابن حبان -

 .هـ١٤١٤

 .م١٩٥٩: دار الكتب العلمية ببيروت. فاليشهمر: تحقيق. مشاهير علماء األمصار -

 .شهاب الدين أحمد بن علي: ابن حجر العسقالين )١٧(

: الطبعـة األولـى. دار الجيـل. د البجـاويعلي محمـ: تحقيق.  اإلصابة يف تمييز الصحابة-

 .هـ١٤١٢



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 

  امليزان يـف) مالئكة فيكم يتعاقبون (لغة
� �

١١٦ 

 .هـ١٤٠٤: الطبعة األولى. دار الفكر ببيروت. هتذيب التهذيب - 

ــاري - ــحيح البخ ــرح ص ــاري ش ــتح الب ــق. ف ــب: تحقي ــدين الخطي ــب ال ــة . مح دار المعرف

 .ببيروت

 .مؤســسة األعلمــي ببيــروت. دائــرة المعــارف النظاميــة بالهنــد: تحقيــق. لــسان الميــزان -

 .هـ١٤٠٦: الطبعة الثالثة

: الطبعـة األولـى. دار العاصـمة. الدكتور سـعد ناصـر الـشرتي: تحقيق. المطالب العالية -

 .هـ١٤١٩

دار . شـرح الـدكتور خليـل الـدويهي. الـديوان. الحـارث بـن سـعيد:  أبو فراس :الحمداين )١٨(

 .هـ١٤١٤: الطبعة الثانية. الكتاب العربي ببيروت

 . قوت بن عبد اهللايا: الحموي )١٩(

 .هـ١٤١٣: الطبعة األولى. دار الكتب العلمية ببيروت. معجم األدباء -

 .دار الفكر ببيروت. معجم البلدان -

 .مؤسسة قرطبة بمصر. مسند اإلمام أحمد. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباين: ابن حنبل )٢٠(

 . محمد بن يوسف: أبو حيان األندلسي )٢١(

َارتشاف الضرب - مكتبـة . الدكتور رجب عثمان محمد وزميله: تحقيق.  من لسان العربَ

 .هـ١٤١٨: الطبعة األولى. الخانجي بالقاهرة

الطبعـة . الشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود وزمالئـه: تحقيق. البحر المحيط يف التفسير -

 .هـ١٤٢٢: األولى

ــه )٢٢( ــن خالوي ــد: اب ــن محم ــسين ب ــا. الح ــن كت ــرآن م ــواذ الق ــصر يف ش ــديعمخت ــة . ب الب عناي

 .م١٩٣٤: المطبعة الرحمانية بمصر. برجشرتاسر

الـدكتور محمـد مـصطفى : تحقيـق. صـحيح ابـن خزيمـة. محمـد بـن إسـحاق: ابن خزيمة )٢٣(

 .م١٩٧٠: المكتب اإلسالمي ببيروت. األعظمي

. محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق. السنن. سليمان بن األشعث األزدي: أبو داوود )٢٤(

 .دار الفكر



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

 

  عبد اهللا حممد حياين. د

  

١١٧ 

. حاشــية العالمــة الدســوقي علــى مغنــي اللبيــب. محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة: الدســوقي )٢٥(

المطبعــة . هـــ١٨٥٨: محمــد أحمــد الطمــاوي: صــححها وراجعهــا علــى الطبعــة األميريــة

 .الحميدية بمصر

 .محمد بن أحمد: الذهبي )٢٦(

 .الطبعة األولى. دار الكتب العلمية ببيروت. تذكرة الحفاظ -

مؤســسة . شــعيب األرنــاؤوط ومحمــد نعــيم العرقــسوسي: تحقيــق.  ســير أعــالم النــبالء-

 .هـ١٤١٣ :الطبعة التاسعة. الرسالة ببيروت

الطبعـة . دار الكتـب العلميـة ببيـروت. التفـسير الكبيـر. فخر الدين محمد بن عمر: الرازي )٢٧(

 .هـ١٤٢١:األولى

دار . وشـرح الـدكتور محمـد يوسـف نجـم: حقيـقت. الـديوان. عبيد اهللا بن قـيس: الرقيات )٢٨(

 .صادر ببيروت

دار إحيـاء الـرتاث . عبـد الـرزاق المهـدي: تحقيق. الكشاف. محمود بن عمر: الزمخشري )٢٩(

 .ببيروت

األسـتاذ سـعيد : تحقيـق. حجـة القـراءات. أبو زرعـة عبـد الـرحمن بـن محمـد: ابن زنجلة )٣٠(

 .هـ١٤٠٢ :نيةالطبعة الثا. مؤسسة الرسالة. األفغاين

. د عبد الحسين الفتلـي: تحقيق. األصول يف النحو. أبو بكر محمد بن السري: ابن السراج )٣١(

 . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨: الطبعة الثالثة. مؤسسة الرسالة

 .دار صادر ببيروت. الطبقات الكربى. محمد بن سعد الزهري: ابن سعد )٣٢(

: تحقيـق. مـصون يف علـوم الكتـاب المكنـونالـدر ال. أحمـد بـن يوسـف: السمين الحلبـي )٣٣(

 . هـ١٤٢٧:الطبعة الثانية. دار القلم. الدكتور أحمد الخراط

 .الطبعة األولى. دار الجيل. عبد السالم هارون: تحقيق. الكتاب. عمرو بن عثمان: سيبويه )٣٤(

 . جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال: السيوطي )٣٥(

. مطبعة الثغـر. الدكتور محمود فجال: دراسة وتحقيق. دلهاالقرتاح يف أصول النحو وج -

 .هـ١٤٠٩: الطبعة األولى



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 

  امليزان يـف) مالئكة فيكم يتعاقبون (لغة
� �

١١٨ 

 .هـ١٤٠٣: الطبعة األولى. دار الكتب العلمية ببيروت. طبقات الحفاظ - 

 .المكتبة الوقفية بمصر. عبد الحميد هنداوي: تحقيق. همع الهوامع للسيوطي -

الـدكتور محمـود محمــد : تحقيـق. ن الـشجريأمــالي ابـ. هبـة اهللا بـن علـي: ابـن الـشجري )٣٦(

 .هـ١٤١٣: الطبعة األولى. مكتبة الخانجي بالقاهرة. الطناحي

. مكتبـة الرشـد. كمال يوسف الحوت: تحقيق. المصنف. عبد اهللا بن محمد: ابن أبي شيبة )٣٧(

 . هـ١٤٠٩ :الطبعة األولى

دار إحيــاء . األرنــاؤوط ملــةأحمـد : تحقيــق. الــوايف بالوفيــات. خليــل بــن أيبـك: الـصفدي )٣٨(

 .هـ١٤٢٠ :الرتاث ببيروت

المكتـب . حبيـب الـرحمن األعظمـي: تحقيـق. المـصنف. عبد الرزاق بن همام: الصنعاين )٣٩(

 .هـ١٤٠٣: الطبعة الثانية. اإلسالمي ببيروت

 .سليمان بن أحمد: الطرباين )٤٠(

ــط- ــم األوس ــق.  المعج ــه: تحقي ــد وزميل ــن محم ــوض اهللا ب ــن ع ــارق ب ــرمين .ط  دار الح

 .هـ١٤١٥: بالقاهرة

الطبعـة . مكتبة الزهراء بالموصل. حمد بن عبد المجيد السلفي: تحقيق. المعجم الكبير -

 .هـ١٤٠٤: الثانية

علـي محمـد : تحقيـق. االسـتيعاب يف معرفـة األصـحاب. يوسف بن عبد اهللا: ابن عبد الرب )٤١(

 .هـ١٤١٢: الطبعة األولى. دار الجيل ببيروت. البجاوي

: الطبعـة الثانيـة. مكتبة الخانجي بالقاهرة. بحوث ومقاالت يف اللغة. رمضان: عبد التواب )٤٢(

 .هـ١٤٠٨

مكتبــة . عنايــة الـدكتور محمــد فـؤاد ســزكين. مجــاز القـرآن. معمـر بــن المثنـى: أبـو عبيــدة )٤٣(

 .الخانجي بالقاهرة

. ز يف تفـسير الكتـاب العزيــزالمحــرر الـوجي. أبـو محمـد عبــد الحـق بـن غالـب: ابـن عطيـة )٤٤(

ــق ــد: تحقي ــشايف محم ــد ال ــسالم عب ــد ال ــان. عب ــة بلبن ــب العلمي ــى. دار الكت : الطبعــة األول

 .هـ١٤١٣
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عنايـة الـدكتور . شرح ابن عقيل علـى ألفيـة ابـن مالـك. عبد اهللا بن عبد الرحمن: ابن عقيل )٤٥(

 .هـ١٤١٨: الطبعة األولى. دار الكتب العلمية ببيروت. إميل يعقوب

 .أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين: العكربي )٤٦(

: الطبعـة األولـى. دار الفكـر. الدكتور عبد اإللـه نبهـان: تحقيق.  إعراب الحديث النبوي-

 . هـ١٤٠٩

. عـالم الكتـب ببيـروت. محمـد الـسيد أحمـد عـزوز: تحقيـق. إعراب القـراءات الـشواذ -

 .هـ١٤١٧: الطبعة األولى

 .مطبعة عيسى البابي الحلبي. علي محمد البجاوي: تحقيق. رآنالتبيان يف إعراب الق -

 .دار المعرفة ببيروت. مسند أبي عوانة. يعقوب بن إسحاق: أبو عوانة )٤٧(

 .المكتبة العتيقة. مشارق األنوار. عياض بن موسى السبتي: ابن عياض )٤٨(

دار إحياء الـرتاث . بخارعمدة القاري شرح صحيح ال. بدر الدين محمود بن أحمد: العيني )٤٩(

 . ببيروت

 .أبو علي الحسن بن أحمد: الفارسي )٥٠(

: الطبعـة األولـى. كنـوز إشـبيليا. الدكتور حـسن هنـداوي: تحقيق.  المسائل الشيرازيات-

 .هـ١٤٢٤

 .مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. مصطفى الحدري: تحقيق. المسائل المنثورة -

 .هـ١٤٠٣:الطبعة الثالثة. عالم الكتب ببيروت. معاين القرآن. ديحيى بن زيا: الفراء )٥١(

دار الكتــب العلميــة . األســتاذ علــي فــاعور: تحقيــق. الــديوان. همــام بــن غالــب: الفــرزدق )٥٢(

 .هـ١٤٠٧: الطبعة األولى. ببيروت

الـرتاث يف : مكتـب تحقيـق: تحقيـق. القاموس المحـيط. محمد بن يعقوب: الفيروزآبادي )٥٣(

 .هـ١٤٠٧: الطبعة الثانية. مؤسسة الرسالة ببيروت. ة الرسالةمؤسس

. دار الملتقـى بحلـب. تـاريخ االحتجـاج النحـوي بالحـديث الـشريف. فخـر الـدين: قباوة )٥٤(

 . هـ١٤٢٥: الطبعة األولى
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دار . أحمــد عبــد العلــيم الــربدوين: تحقيــق. تفــسير القرطبــي. محمــد بــن أحمــد: القرطبــي )٥٥(

 .هـ١٣٧٢: الطبعة الثانية. الشعب بالقاهرة

. الـدكتور حـاتم الـضامن: تحقيـق. مـشكل إعـراب القـرآن. مكـي بـن أبـي طالـب: القيسي )٥٦(

 .هـ١٤٠٥: الطبعة الثانية. مؤسسة الرسالة ببيروت

: الطبعـة الرابعـة. دار الكتـاب العربـي. التـسهيل لعلـوم التنزيـل. محمد بـن أحمـد: الكلبي )٥٧(

 .هـ١٤٠٣

 . دار إحياء الرتاث بمصر. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق. موطأ مالك. ن أنسمالك ب )٥٨(

 . محمد بن عبد اهللا: ابن مالك )٥٩(

 .هـ١٣٧٨: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. محمد كامل بركات: تحقيق. التسهيل -

 الــدكتور عبــد الــرحمن الــسيد وزميلــه هجــر للطباعــة والنــشر،: تحقيــق. شــرح التــسهيل -

 .هـ١٤١٠: الطبعة األولى

محمـد : تحقيـق. شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح البـن مالـك -

 .هـ١٤٠٣: الطبعة الثالثة. عالم الكتب. فؤاد عبد الباقي

الـدكتور فخــر : تحقيــق. الجنــى الـداين يف حــروف المعـاين. الحـسن بــن القاسـم: المـرادي )٦٠(

 .هـ١٤١٣: الطبعة األولى. ب العلمية ببيروتدار الكت. الدين قباوة وزميله

. الـدكتور بـشار عـواد معـروف: تحقيـق. هتذيب الكمـال. يوسف بن عبد الرحمن: المزي )٦١(

 .هـ١٤٠٠: الطبعة األولى. مؤسسة الرسالة ببيروت

دار إحيـاء . محمد فؤاد عبد البـاقي: تحقيق. صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج النيسابوري )٦٢(

 . بيروتالرتاث ب

 .قيس بن الملوح: مجنون ليلى )٦٣(

 .دار مصر للطباعة. مكتبة مصر. عبد الستار أحمد فراج: تحقيق. ديوان مجنون ليلى -

 .هـ١٤١٦: األولى الطبعة. الكتب عالم. طراد مجيد وشرح تقديم. ليلى مجنون ديوان -

. دار المعرفـة ببيـروت. يثـيعبـد اهللا الل: تحقيـق. رجال مسلم. أحمد بن علي: ابن منجويه )٦٤(

 .هـ١٤٠٧: الطبعة األولى
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 .الطبعة األولى. دار صادر ببيروت. لسان العرب. محمد بن مكرم: ابن منظور )٦٥(

. الـدكتور زهيـر غـازي زاهـد: تحقيق. إعراب القرآن. أبو جعفر أحمد بن محمد: النحاس )٦٦(

 .هـ١٤٠٩: الطبعة الثالثة. عالم الكتب ببيروت

الدكتور عبد الغفـار سـليمان البنـداري : تحقيق. السنن الكربى. أحمد بن شعيب: نسائيال )٦٧(

 .هـ١٤١١: الطبعة األولى. دار الكتب العلمية ببيروت. وزميله

: تحقيـق. المـسند المـستخرج علـى صـحيح مـسلم. أحمد بن عبد اهللا األصبهاين: ُأبو نعيم )٦٨(

 .هـ١٤١٧: الطبعة األولى. روتدار الكتب العلمية ببي. محمد حسن الشافعي

: الطبعـة الثانيـة. دار إحياء الـرتاث ببيـروت. شرح صحيح مسلم. يحيى بن شرف: النووي )٦٩(

 .هـ١٣٩٢

 . جمال الدين عبد اهللا بن يوسف: ابن هشام )٧٠(

دار . محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد: تحقيـق. أوضح المسالك إلى ألفيـة ابـن مالـك -

 .هـ١٣٩٩: بعة الخامسةالط. الجيل ببيروت

الـشركة المتحـدة . عبد الغنـي الـدقر: تحقيق. شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب -

 .هـ١٤٠٤: بسوريا

المكتبــة . محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد: تحقيــق. شــرح قطــر النــدى وبــل الــصدى -

 .هـ١٤٢١: العصرية

تـصوير . ارك وزمالئـهالـدكتور مـازن المبـ: تحقيـق. مغنـي اللبيـب عـن كتـب األعاريـب -

 .جامعة حلب

: دار الكتـب العلميـة ببيـروت. أسـماء أبـو بكـر محمـد: تحقيق. الديوان. عروة: ابن الورد )٧١(

 .هـ١٤١٨

. حسن سليم أسد: تحقيق. مسند أبي يعلى الموصلي. أحمد بن علي: أبو يعلى الموصلي )٧٢(

 .هـ١٤٠٤: دار المأمون للرتاث بدمشق. الطبعة األولى

 ** * 
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Sources and references 
 

The AL'awsat Alakhfsh: Saeed bin Masada. Meanings of the Qur’an. 
Investigation: Hoda Mahmoud Qaraa. Al-Khanji Library in Cairo. First 
edition: 1411 AH. 

(1) 

Al-Azhari: Khalid bin Abdullah. explained the statement on clarification. 
Investigation by: Mohamed Basil Ayoun Al-Soud. Scientific Books House in 
Beirut. First edition: 1412 AH. 

(2) 

Al-Asbahani: Abu Al-Faraj Ali bin Al-Hussein. Songs. Investigation by: 
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(3) 

Afghani: Saeed. In the origins of grammar. The Islamic Office in Beirut: 
1407 AH. 

(4) 

Al-Baquli: Ali bin Al-Hussein. revealed problems and clarified dilemmas. 
Edited by: Dr. Muhammad Ahmad Al-Daly, Publications of the Arabic 
Language Academy in Damascus: 1415 AH. 

(5) 

Al-Buhtri: Abu Ubadah Al-Walid bin Ubaid. Diwan. Investigation: Hassan 
Kamel Al-Serafi. Knowledge House in Cairo. Third edition. 

(6) 

Al-Bukhari: Muhammad bin Ismail. 
- the big date. Investigation: Mr. Hashem Al-Nadwi. Thought House. 
- Sahih Bukhari. Investigation by: Dr. Mustafa Deeb Al-Bagha. Ibn Katheer 

House in Beirut. Third edition: 1407 AH. 

(7) 

Al-Baghdadi: Abd al-Qadir bin Omar. Sharh verses of Mughni al-Labib. 
Investigation: Abdul Aziz Rabah and his colleague. Arab Culture House. 
Second edition: 1414 AH. 

(8) 

Al-Bayhaqi: Ahmed bin Al-Hussein. Sunnah major. Investigation by: 
Mohamed Abdel Qader Atta. Al-Baz Library in Makkah: 1414 A.H. 

(9) 

Abu Tammam: Habib bin Aws Al-Tai. 
- Abi Tammam Diwan. Explanation of Tabrizi. Investigation by: Muhammad 

Abdo Azzam. Knowledge House. Fourth edition. 
- Abi Tammam Diwan. Explanation of Tabrizi. Investigation: Raji Al-Asmar. 

Arab Book House in Beirut. Second edition: 1414 AH. 

(10) 

Al-Tha`labi: Abu Ishaq Ahmad Ibn Muhammad. Foxtail Interpretation. 
Investigation: Imam Ibn Ashour. Peer Al Saadi review and audit. Heritage 
revival house in Beirut. First edition: 1422 AH. 

(11) 

Ibn Al-Jazri: Al-Mubarak bin Muhammad. The end is in strange effect. 
Investigation by Taher Al-Zawy and his colleague. The Scientific Library in 
Beirut: 1399 AH. 

(12) 

Ibn Al-Jaad: Ali bin Al-Jaad. Musnad Ibn Al-Jaad. Investigation by: Amer 
Ahmed Haider. Nader Foundation. First edition: 1410 AH. 

(13) 

Ibn Jinni: Abu Al-Fath Othman. 
- Properties. Investigation by: Muhammad Ali Al-Najjar. Publisher: The 

World of Books in Beirut. Egyptian Book House Press: 1376 AH. 
- The secret of the parsing industry. Investigation by: Dr. Hassan Hindawi. 

Dar Al-Qalam in Damascus. First edition: 1405 AH. 

(14) 
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ALhakim: Muhammad bin Abdullah Al-Nisaburi. Postponed on the 
correct. Investigated by: Mustafa Abdel Qader Atta. Scientific Books House 
in Beirut. First edition: 1411 AH. 

(15) 

Ibn Hibban: Muhammad bin Habban Al-Basti. 
- Confident. Investigation by: Sharaf Al-Din Ahmed. Thought House. First 

edition: 1395 AH. 
- Sahih Ibn Hibban. Investigated by: Shuaib Al-Arnaout. The Mission 

Foundation in Beirut. Second edition: 1414 AH. 
- Famous scholars of the regions. Investigation: Fleischhammer. Scientific 

Books House in Beirut: 1959 AD. 

(16) 

Ibn Hajar al-Asqalani: Shihab al-Din Ahmad bin Ali. 
- The injury to distinguish the Companions. Investigation by: Ali Muhammad 

Al-Bedjaoui. Generation House. First edition: 1412 AH. 
- Refinement of refinement. Thought House in Beirut. First edition: 1404 AH. 
- Fath al-Bari, explanation of Sahih al-Bukhari. Investigation by: Moheb Al-

Din Al-Khatib. House of Knowledge in Beirut. 
- Libra's tongue. Investigation: Systematic Knowledge Department, India. Al-

Alami Foundation, Beirut. Third edition: 1406 AH. 
- High demands. Investigation by: Dr. Saad Nasser Al-Shetry. Capital House. 

First edition: 1419 AH. 

(17) 

Al-Hamdani: Abu Firas: Al-Harith bin Saeed. Diwan. Explained by Dr. 
Khalil Douaihy. Dar: house 

(18) 

Al-Hamwi: Yaqut bin Abdullah. 
- A Dictionary of Authors. Scientific Books House in Beirut. First edition: 

1413 AH. 
- Dictionary of countries. Thought House in Beirut. 

(19) 

Ibn Hanbal: Ahmad bin Mohammad bin Hanbal al-Shaibani. Musnad of 
Imam Ahmad. Cordoba Foundation, Egypt. 

(20) 

Ibn Khaluyah: Al-Hussain bin Muhammad. A summary of the anomalies 
of the Qur’an from the Badi book Bergstraße care. The Rahmani Press, 
Egypt: 1934 A.D. 

(21) 

Ibn Khuzaymah: Muhammad bin Ishaq. Sahih Ibn Khuzaymah. 
Investigation by: Dr.Muhammad Mustafa Al-Azami. The Islamic Office in 
Beirut: 1970 A.D. 

(22) 

Abu Dawud: Suleiman bin Al-Ash'ath Al-Azdi. Sunnah. Achieving 
Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Thought House. 

(23) 

Desouki: Muhammad bin Ahmed bin Arafa. Allama Desouki's footnote to 
the singer Labib. Corrected and revised in the Amiri edition: Muhammad 
Ahmad Al-Tamawi: 1858 AH. Al Hamidiyeh Press, Egypt. 

(24) 

Al-Dhahabi: Muhammad bin Ahmed. 
- Preservation ticket. Scientific Books House in Beirut. First edition. 
- The conduct of the flags of the nobility. Investigation by: Shuaib Al-Arnaout 

and Muhammad Naim Al-Arqsousi. The Mission Foundation in Beirut. 
Ninth edition: 1413 AH. 

(25) 
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Al-Razi: Fakhruddin Muhammad bin Omar. The big explanation. 
Scientific Books House in Beirut. First edition: 1421 AH. 

(26) 

Al-Raqiyyah: Ubayd Allah bin Qais. Diwan. Investigation: Dr. Muhammad 
Yusuf Negm explained. Dar Sader in Beirut. 

(27) 

Zamakhshari: Mahmoud bin Omar. Scout. Investigation: Abdul Razzaq Al 
Mahdi. Heritage revival house in Beirut. 

(28) 

Ibn Zangla: Abu Zarah Abd al-Rahman bin Muhammad. The argument 
of readings. Investigation: Professor Saeed Al-Afghani. Mission Foundation. 
Second edition: 1402 AH. 

(29) 

Ibn Al-Sarraj: Abu Bakr Muhammad Ibn Al-Sirri. Origins in grammar. 
Investigated by: Dr. Abdel-Hussein Al-Fattli. Mission Foundation. Third 
edition: 1408 AH – 1988 AD. 

(30) 

Ibn Saad: Muhammad bin Saad Al-Zahri. Major classes. Dar Sader in 
Beirut. 

(31) 

The chubby Al-Halabi: Ahmed bin Youssef. Durr preserved in the sciences 
of the book hidden. Investigation by: Dr. Ahmed Al-Kharrat. Pen House. 
Second edition: 1427 AH. 

(32) 

Sebawayh: Amr bin Othman. the book. Investigation by: Abd al-Salam 
Haroun. Generation House. First edition. 

(33) 

Al-Suyuti: Jalaluddin Abdul Rahman bin Al-Kamal. 
- Suggesting the origins of grammar and its argument. Study and investigation: 

Dr. Mahmoud Fagal. Al Thager Press. First edition: 1409 AH. 
- layers preservation. Scientific Books House in Beirut. First edition: 

1403AH. 
- Hama Al-Hawamah as-Suyuti. Investigation by: Abdel Hamid Hendawi. 

The Endowment Library in Egypt. 

(34) 

Ibn Al-Shajri: the gift of God bin Ali. Amali Ibn Al-Shajri. Investigation by: 
Dr. Mahmoud Mohamed Al-Tanahi. Al-Khanji Library in Cairo. First edition: 
1413 AH. 

(35) 

Ibn Abi Shaybah: Abdullah bin Muhammad. Classifier. Investigation by: 
Kamal Yousef Al-Hout. Al-Rashed Library. First edition: 1409 AH. 

(36) 

Safadi: Khalil bin Aybak. Adequate. Investigated by: Ahmed Al-Arnaout 
Mallah. House of Revival of Heritage in Beirut: 1420 AH. 

(37) 

Al-San`ani: Abdul Razzaq bin Hammam. Classifier. Investigation by: 
Habib Al-Rahman Al-Azhami. The Islamic Office in Beirut. Second edition: 
1403 AH. 

(38) 

Al-Tabarani: Suleiman bin Ahmed. 
- The Middle Lexicon. Investigation by: Tariq bin Awad Allah bin Muhammad 

and his colleague. Dar Al-Haramayn in Cairo: 1415 AH. 
- The Great Lexicon. Investigation by: Hamad bin Abdul Majeed Al-Salafi. 

Al Zahraa Library, Mosul. Second edition: 1404 AH. 

(39) 
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Ibn Abd al-Barr: Yusef bin Abdullah. Assimilation in knowing your 
friends. Investigation by: Ali Muhammad Al-Bedjaoui. House of generation 
in Beirut. First edition: 1412 AH. 

(40) 

Abdel Tawab: Ramadan. Research and articles on language. Al-Khanji 
Library in Cairo. Second edition: 1408 AH. 

(41) 

Abu Ubaidah: Muammar bin Al-Muthanna. The metaphor of the Qur’an. 
Attention of Dr. Mohamed Fouad Sezkin. Al-Khanji Library in Cairo. 

(42) 

Ibn Atiyah: Abu Muhammad Abdul Haq bin Ghalib. The brief editor in 
the interpretation of the dear book. Investigation by: Abd al-Salam Abd al-
Shafi Muhammad. Scientific Books House in Lebanon. First edition: 
1413AH. 

(43) 

Ibn Aqeel: Abdullah bin Abdul Rahman. Ibn Aqeel explained on the 
Millennium Ibn Malik. Attention by Dr. Emile Yacoub. Scientific Books 
House in Beirut. First edition: 1418 AH. 

(44) 

Al-Akbari: The father of stay, Abdullah bin Al-Hussein 
- Parsing of the hadith. Investigation by: Dr. Abdul Ilah Nabhan. Thought 

House. First edition: 1409 AH. 
- Parsing of odd readings. Investigation: Mohamed El-Sayed Ahmed Azouz. 

The world of books in Beirut. First edition: 1417 AH. 
- Explanation in the translation of the Qur’an. Investigation by: Ali 

Muhammad Al-Bedjaoui. Issa Al-Babi Al-Halabi Press. 

(45) 

Abu Awana: Yaqoub bin Ishaq. Musnad Abi Awana. House of Knowledge 
in Beirut. 

(46) 

Ibn Ayyad: Ayyad ibn Musa al-Sabti. East Lights. The antique library. (47) 
Al-Aini: Badr al-Din Mahmoud bin Ahmed. Mayor of Continental 
properly explain Steam. Heritage revival house in Beirut. 

(48) 

Persian: Abu Ali Al-Hassan bin Ahmed. 
- Shirazi matters. Investigation: Dr. Hassan Hindawi. Treasures of Seville. 

First edition: 1424 AH. 
- Issues published. Investigation by: Mustafa Al-Hadry. Publications of the 

Arabic Language Academy in Damascus. 

(49) 

Fur: Yahya bin Ziyad. Meanings of the Qur’an. The world of books in 
Beirut. Third edition: 1403 AH. 

(50) 

Farazdaq: Hammam bin Ghalib. Diwan. Investigation: Professor Ali 
Faour. Scientific Books House in Beirut. First edition: 1407 AH. 

(51) 

Al-Fayrouzabadi: Muhammad ibn Yaqoub. Ocean dictionary. 
Investigation: investigation office: heritage in the Resala Foundation. The 
Mission Foundation in Beirut. Second edition: 1407 AH. 

(52) 

Qabawah: Fakhreddine. History of grammatical protest with hadith. Dar 
Al-Multaqa in Aleppo. First edition: 1425 AH. 

(53) 

Al-Qurtubi: Muhammad bin Ahmed. Interpretation of the Cordovan. 
Investigation by: Ahmed Abdel-Alim Al-Bardouni. People House in Cairo. 
Second edition: 1372 AH. 
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Al-Qaisi: Makki bin Abi Talib. The problem of parsing the Qur’an. 
Investigation by: Dr. Hatem Al-Damen. The Mission Foundation in Beirut. 
Second edition: 1405 AH. 

(55) 

Al-Kalbi: Muhammad bin Ahmed. Facilitate download science. Arab Book 
House. Fourth Edition: 1403 AH. 

(56) 

Malik bin Anas. Muwatta 'Malik. Investigation: Mohamed Fouad Abdel-
Baqi. House revival of heritage in Egypt. 

(57) 

Ibn Malik: Muhammad bin Abdullah. 
- Facilitation. Investigation by: Muhammad Kamel Barakat. Arab Writer 

House for Printing and Publishing: 1378 AH. 
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colleague Hajar for Printing and Publishing, First Edition: 1410 AH. 
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(58) 
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Scientific Books House in Beirut. First edition: 1413 AH. 

(59) 

Al-Mazi: Yusef bin Abdul-Rahman. Refinement of perfection. Investigation 
by: Dr. Bashar Awad Maarouf. The Mission Foundation in Beirut. First 
edition: 1400 AH. 

(60) 

Muslim bin Al-Hajjaj Al-Nisaburi. Sahih Muslim. Investigation: Mohamed 
Fouad Abdel-Baqi. Heritage revival house in Beirut. 

(61) 

Majnun Laila: Qais bin al-Malouh. 
- Diwan of Majnun Layla. Investigation by: Abdul Sattar Ahmed Farraj. 

Egypt Library. Misr Printing House. 
- Diwan of Majnun Layla. Presentation and explanation of Majid Trad. The 

world of books. First edition: 1416 AH. 

(62) 

Ibn Mengwi: Ahmed bin Ali. Muslim men. Investigation: Abdullah Al-
Laithi. House of Knowledge in Beirut. First edition: 1407 AH. 

(63) 

Ibn Manzoor: Muhammad bin Makram. Arabes Tong. Dar Sader in 
Beirut. First edition. 

(64) 

Copper: Abu Jaafar Ahmad bin Mohammad. Translation of the Qur’an. 
Investigation by: Dr. Zuhair Ghazi Zahid. The world of books in Beirut. Third 
edition: 1409 AH. 

(65) 

ALnisayiyu: Ahmed bin Shuaib. Sunnah major. Investigation by: Dr. Abdul 
Ghaffar Suleiman Al-Bandari And mate. Scientific Books House in Beirut. 
First edition: 1411 AH. 

(66) 

Abu Naim: Ahmed bin Abdullah Al-Asbahani. Musnad extracted on Sahih 
Muslim. Investigation by: Muhammad Hassan Al-Shafei. Scientific Books 
House in Beirut. First edition: 1417 AH. 

(67) 

Al-Nawawi: Yahya Bin Sharaf. Sahih Muslim explanation. Heritage revival 
house in Beirut. Second edition: 1392 AH. 
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Ibn Hisham: Jamal al-Din Abdullah bin Yusuf. 
- He explained tracts to the millennium Ibn Malik. Achieving Muhammad 

Muhyiddin Abdul Hamid. House of generation in Beirut. Fifth Edition: 
1399AH. 

- Explanation of gold nuggets in knowing the words of the Arabs. Investigation 
by: Abdul Ghani Aldaqer. The United Company of Syria: 1404AH. 

- Explanation of the diameter of dew and echo. Achieving Muhammad 
Muhyiddin Abdul Hamid. Modern Library: 1421 AH. 

- Mughni al-Labib on the books of Arabic poems. Investigation by: Dr. Mazen 
Al-Mubarak and his colleagues. Photography University of Aleppo. 

(69) 

Ibn al-Ward: Erwa. Diwan. Investigation by: Asmaa Abu Bakr Muhammad. 
Scientific Books House in Beirut: 1418 AH. 
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Abu Ali al-Mawsili: Ahmad bin Ali. Musnad Abi Ali al-Mawsili. Investigation: 
Hassan Salim Asad. First edition. Al-Mamoun House for Heritage in 
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����غّير تاب، بّدل،��الكريم القرآن في التغيير خطاب �

��وصفّية تركيبّية دراسة� �

 الشقران العزيز عبد هنلة. د

 )هـ٠٢/٠٧/١٤٤٢؛ ونشر يف هـ٢٩/٠٨/١٤٤١ يف ر وقبل للنشهـ؛٠٩/٠٧/١٤٤١قدم للنشر يف (

ُتختص الدراسات اللغوية أللفاظ القرآن الكريم بتفسير اإلعجاز اللغـو :المستخلص ّ ي، ويكـون ّ

َالجانب الرتكيبي ركيزهتا األولى، فال سبيل إلى فقه اإلعجاز اللغوي دون التحليل اللغوي للعالقات 
ّ

بين األلفاظ، من هنا هتدف هذه الدراسة إلى وصف تراكيب خطاب التغيير يف القرآن الكـريم، وذلـك 

أصـولها اللغويـة واشـتقاقاهتا، ب) ّ، تاب، غيـرلّبد: (بعرض اآليات القرآنية التي اشتملت على األفعال

ّثم دراستها لغويـا ضـمن المـنهج الوصـفي، مـن أجـل بيـان الفـروق بينهـا يف االسـتعمال القـرآين، ثـم  ّ

عمـدت الدراســة إلــى تفـسير خطــاب التغييــر، وربطـه بالجمــل المــشتملة عليـه يف اآليــات، الســتكناه 

ّغـوي عامـة، وعلـى المـستوى سمت تركيبي خاص لكـل لفظـة مـن ألفـاظ التغييـر علـى المـستوى الل

 .ّالقرآين خاصة

ّ القرآن الكريم، ألفاظ التغيير، دراسة تركيبية، بدل، تاب، غير:ّالكلمات المفتاحية ّّ. 

* * * 

 



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 ، دراسة تركيبية وصفية)بدل، تاب، غير(ي القرآن الكرمي ـخطاب التغيري ف

� �

١٣٢ 

 Discourse of Change in the Noble Qur’an (Baddala, Tabba, Ghaiara) 
Structural and Descriptive Study 

Dr. Nahla Abedalaziz mubarak Alshogran 

(Received 04/03/2020; accepted 22/04/2020; Published 14/02/2021) 

Abstract: The linguistic studies of the words of the Nobel Qur’an are concerned 
with the interpretation of the linguistic inimitability and their structure. So, there is no 
way to understand the philology of linguistic inimitability without the grammatical 
analysis of the relations between the words and their structure. Accordingly, this 
study aims to describe the structure of discourse of change in the Holy Qur’an by 
presenting the Quranic verses that include the verbs: Baddala (exchang), Tabba 
(repent), Ghaiara (change) with their linguistic origins and derivations in order to 
explain the differences between them in the Quranic use. The study proceeds also to 
interpret the discourse of change and connects it to the sentences that are included in 
the verses to find a special structural system for each word of change at the linguistic 
level generally and the Quranic level specifically. 

Key words: Noble Qur’an, word of change, Structural Study, Baddala, Tabba, 
Ghaiara.  
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  المقدمة

 

ّلكل خطاب يف القرآن الكريم أسلوبه الخاص، تتفرد أبنيته اللغويـة مـستقلة، بمـا  ّ

تحمله من دالالت عن غيرها، على مستوى الجملـة القرآنيـة الواحـدة، قبـل أن يكـون 

ة، يف تركيب لغـوي يـشير ّهذا على مستوى السورة كاملة، فتحمل المفردة داللة محدد

ــدد  ــة المــضمون المح ــب النحوي ــشكل الرتاكي ــة، وت ــى األغــراض البالغي ــياقه إل ّيف س ّ

بــراز الداللــة ، إلّالرتكيــب النحـوي وّن المعنــى المعجمـي مــّللمفـردات، فيتــضافر كـل

مــن هنــا، عمــدت الدراســة إلــى وصــف خطــاب . ديع بــّالمقــصودة يف انــسجام لغــوي

، باشـتقاقاهتا المختلفـة، مـن أجـل )ّغيـرل، ّتـاب، بـد( : هـيالتغيير، ضمن أفعال ثالثة

ّتحليل استعماالهتا، ثم تحليل تراكيبها وتصنيفها، واخرتت مسمى ألفاظ التغييـر؛ ألن  َّ

ّالتغيير مشرتك يف دالالهتا الثالثة، إذ تـدل التوبـة علـى تغييـر يف مجـرى فعـل اإلنـسان، 

 فهـي تـشرتك يف الداللـة العامـة وهـي والتبديل فيه تغييـر مـن شـيء أو حـال إلـى آخـر،

ّالتغيير، وتختلف يف الداللة الخاصة، وهي نوعية التغيير من الـسلب إلـى اإليجـاب أو  ّ

  .العكس

ّوعليـه، فقـد هـدفت الدراسـة لعـرض الطريقـة الرتكيبيـة، لكـل مفـردات خطــاب 

الدراسـة ّالتغيير، ابتداء باألفعال، ثم االنتقـال إلـى متعلقاهتـا مـن مـصادر وأوصـاف، و

ّاإلحصائية لكل من الفعل واالسم للفظة الواحدة، فاحتاج البحث صيرورة الكالم من  ّ ّ

وبالنـسبة . الفعل إلى االسم، للتفريق بين دالالت األلفاظ المدروسة، وما يـشتق منهـا

ّللدراسات الـسابقة، فلـم أجـد دراسـة سـابقة تناولـت مـادة البحـث، وإنمـا أفـدت مـن 

ناولت ألفاظـا أخـرى يف القـرآن الكـريم، وفـق المنهجيـة نفـسها دراسات لغوية كثيرة ت
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ّأمـا يف مـا يخـص . باالستقراء والتحليل، وهي كثيرة يف هذا المجال، ويصعب حصرها ّ

خطة البحث، فعمدت أوال إلثبات معاين ألفاظ التغيير، كما وردت يف المعاجم، وهذا 

ّما ينسجم مع اللغة، وتعدد أفقها المعجمي والـداللي ّ ّ، ثـم بيـان مـا قالـه المفـسرون يف ّ

هذا الـشأن، وعـرض ترجيحـاهتم للمعنـى اللغـوي المقـصود، فتبـدو المـسألة اللغويـة 

مستندة إلـى الرتكيـب والتفـسير لبيـان المعنـى، وهـذا األمـر هـو مـا يعرضـه البحـث يف 

ــر  ــه، إذ جــاء المبحــث األول لبيــان حــد ألفــاظ خطــاب التغيي ّمباحثــه األربعــة وخاتمت

ة، وإحــصائها يف القــرآن الكــريم، وانفــردت المباحــث الالحقــة بطــرح آراء المدروســ

 . ّالمفسرين وتحليل الرتاكيب، وفقا لرتتيب حروف الهجاء لجذورها اللغوية

ُاتبع يف البحث المنهج الوصفي؛ مع االستعانة بالمنهج اإلحـصائي، واستأنـست 

 إذ عرض المعنى اللغـوي مـن الدراسة بالتفسير البياين للنص العزيز، للتواشج بينهما،

كتب المعاجم، ثم رأي المفسرين يف ربط المعنى اللغوي مع سياق اآليات، للوصـول 

 . إلى تحليل المعاين ومناقشة اآلراء، باالستناد إلى كتب اللغة والتفسير

* * * 
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  األول المبحث

  التغيير بألفاظ التعريف

 

 :ّحد ألفاظ التغيير .١* 

 :ّبدل -١.١

ُالبدل «:م العينجاء يف معج َ ٌخلف من الشيء والتبديل: َ َ التغيير، واستبدلت ثوبا : َ

ّ، وهناك فرق بين أبدل وبدل، )١(»مكان ثوب وأخ� مكان أخ، ونحو ذلك المبادلة

َأبدلت الخاتم بالحلقة: يعرضه األزهري يف معجمه، فيقال ْ ُْ َإذا نحيت هذا وجعلت : َ ْ َّ َ

ُهذا مكانه، وبدلت الخاتم بال ْ َّ ُإذا أذبته وسويته حلقة، وبدلت الحلقة بالخاتم إذا : حلقةَ َ ََ َّ َ ْ َ

َّأذبتها وجعلتها خاتم�، وحقيقته أن التبديل تغيير الصورة إلى صورة أخرى،  ََّ َْ َ

ويف قوله . والجوهرة بعينها، واإلبدال تنحية الجوهرة، واستئناف جوهرة أخرى

  :تعالى             )فقد جعلت العرب بدلت بمعنى )٧٠:الفرقان ،ُ َّ

ّأبدلت، أال ترى أنه قد أزال السيئات، وجعل مكاهنا حسنات، أما يف سورة النساء َ:   

                 )فهذه هي الجوهرة، وتبديلها)٥٦:النساء ، :

َّيرها، ألهنا كانت ناعمة، فاسودت بالعذاب، فردت صورة تغيير صورهتا إلى غ َُّ

 . )٢(جلودهم األولى، لما نضجت تلك الصورة، فالجوهرة واحدة والصورة تختلف

ِيرى ابن فارس أن الباء والدال والالم أصل واحد، وهو قيام الشيء مقام الشيء  ّ

ِا غيرته وإن لم تأت له ّويقولون بدلت الشيء إذ. يقال هذا بدل الشيء وبديله. الذاهب
ّ

ُوأبدلته إذا أتيت له ببدل .ببدل َْ فال يكون الشيء المبدل به أفضل من الذاهب . )٣(ْ

ّالمبدل عنه أو العكس، وإنما المسألة إحالل شيء فقط مكان شيء آخر، فالتغيير 
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حاصل وحسب، ففي الذاهب منفعة، ويف اآليت كذلك، وقد ال يكون يف األمرين خير 

ّ، فحل )٤(»ّبدله اهللا من الخوف أمنا«: ، وقد يكون يف أحدهما فقط، كقولناأو منفعة

ّكما يقولون بدلت الشيء إذا . األمن مكان الخوف، كي هتدأ النفس، وتشعر بالراحة

ِغيرته وإن لم تأت له ببدل
       :قال اهللا تعالى. ّ       

ُ، وأبدلته إذا أتيت له ببدل)١٥:يونس( َْ ْ)٥( . 

 داللتين، الستخدام التبديل يف القرآن )٦(ّويبين صاحب المعجم االشتقاقي

 فمن ذلك ،)وجود هذا الختفاء ذاك( حلول شيء محل شيء :الكريم، أوالهما

 : اإلحالل                                   

          )وثانيتهما االستعمال يف مجرد تغيير الشيء، عما كان )١٠١:النحل ،ّ

 : عليه إلى وضع جديد غير األول، فقوله تعالى                  

     )فتشير اآلية إلى القولين، دون ذكرهما، لكن عملية التغيير )١٠١:البقرة ،

 .ّبادية فيها، فاإلحالل أيضا موجود، لكن بطريقة ضمنية

ّبناء عليه، اتفقت المعاجم على داللة التبديل على التغييـر، دون أن تحـدد اتجـاه 

معنى، بإحالل شـيء ّهذا التغيير من السلب إلى اإليجاب أو العكس، وإنما أظهرت ال

المـرتوك : لى األمـرينإفقط مكان شيء آخر، باستخدام الباء مع المرتوك، أو اإلشارة 

ّوهو المبدل عنه، والجديد الذي حل محله وهو المبدل، دون تحديدهما ّ. 

 : تاب-١.٢

ّيف معاجم اللغة، ليدل على الرجوع عن الذنب ) ب ت و(ورد الجذر اللغوي 

َّتبت إلى اهللا توبة ومتاب�، وأنا أتوب إلى اهللا ليتوب علي، قابل  «:والندم، فقال الخليل

ّ، ويبين )٨(َّ التوب، ومصدره)٧(»االستحياء: والتوبة. قابل التوبة تطرح الهاء: التوب أي
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عاد عليه : أصل تاب عاد إلى اهللا ورجع وأناب، وتاب اهللا عليه، أي«األزهري أن 

   :ّ وعزّكما جاء يف قوله جل. )٩(»بالمغفرة        )أراد )٣:غافر ،

ْالتوبة التاء والواو والباء كلمة واحدة  «:، وكذلك الحال لدى ابن فارس، إذ يقول)١٠(َّ

ُّتدل على الرجوع يتوب إلى اهللا توبة ومتابا، فهو . أي رجع عنه: تاب من ذنبه: يقال. ّ

 .)١٣(النَّدم توبة: ويف الحديث. )١٢(لى اهللا توبا وتوبة ومتابا تاب إ:ه يقالّأي أن ،)١١(»تائب

ــى فعــل  ــر مــن فعــل مــذموم إل ــة هــي التغيي ــى أن التوب ّاتفقــت المعــاجم إذن، عل

ّفالتوبـة الرجـوع إلـى اهللا بحـل عقـدة اإلصـرار عـن القلـب، ثـم القيـام بكـل  «،ممدوح ّ

ّوبذلك يتجـه ، )١٤(»لمثلهّحقوق الرب، والتوبة النصوح هي توثيق بالعزم على أال يعود 

ّالعبد بتوبته من العمل السلبي إلى العمل اإليجابي نادما مقرا بذنبه، وهو يطلب العفـو  ّ ّ

ّوالمغفرة من خالقه، وكلما ارتفع مقدار إيمان المرء استشعر قيمة التوبة أكثر، وتكون 

 .فقد أناب، ورجع عن المعصية إلى الطاعةتوبته نصوحا، 

 :ّ غير-١.٣

ّغير الشيء تغييرا، فهو مغير، والمفعـول مغيـر، فيـدل الجـذر علـى : لعربتقول ا َّ ِّ َُّ ُ َ

 مرادفا لكل ما انتقـل مـن وضـع إلـى آخـر، ويـصف )١٥(انقالب الحال، إذ أورده الخليل

ّبادي التغير، بالتحول والتبدل من حال إلـى حـال أخـرى، ويقـولآالفيروز ّ َّتغيـر عـن  «:ّ

َّير ما كان، وحوله، وبدله، واالسمجعله غ: َّوغيره. َّتحول: حاله َّوغيـر الـدهر، . الغيـر: َّ ُ َ
ِ

 .)١٦(»َّمسقية: وأرض مغيرة ومغيورة. َّأحداثه المغيرة: ِكعنَب

ّغير رأيه بدل به غيره، فيرى األزهري أن التغيير والتبديل بمعنى واحد: ويقال َّ َّ)١٧( ،

ّوعــرف ابــن منظــور المغــايرة بأنهــا المبادلــة هــو التبــديل وفقــا لمــا ورد، ؛ فــالتغيير )١٨(ّ

ّوكالهما يمثل حالة انتقال من أمر إلى آخر، قد يكون مـن النقـيض إلـى ضـده، وقـد ال  ّ
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ّيكون، فيظهـر فقـط تغييـرا معينـا يف أصـل األمـر، لـذا نجـد أن الجرجـاين يفـسر التغييـر  ّ ّ

 دون )١٩(»إحداث شيء لم يكن قبله، وانتقال الشيء من حالة إلـى حالـة أخـرى «:بقوله

أن يشير إلـى طبيعـة التغييـر يف االنتقـال، وعنـد النظـر إلـى التعبيـر عـن المـصائب عنـد 

َغير الدهر«: العرب بقولهم
 يكون هناك رابط بين هذا االسـتعمال وأصـل ن أن أّال بد» ِ

َّتغيـر عليـه «:جذر الكلمة، وقالت العـرب َ يف الداللـة علـى االنتقـال مـن الـسلب إلـى » َ

 .لإلشارة إلى مرض أو سوء حال» ّرفالن متغي«: حكية يقالاإليجاب، ويف اللغة الم

لمــصطلح التغييــر حــديثا اســتعمال كثيــر، إذ يــأيت داال علــى التغييــرات ذلك وكــ

ّالمادية والمعنوية، فيجعل الشيء غير ما كان، كأن نقول َّغيـر مجـراه : ّغيـر الحـديث«: ّ

َّ غير الدهر أحواله- َّوبدله َّتحول، تغي: ّ غير جلده- ّ ّتوجـه وجهـة غيـر : ّ غير مـساره- رّ

ويف معجم الرائـد الحـديث . )٢٠(»ّبدل أسلوبه يف الكالم: َّ غير نغمته- التي كان يقصدها

ّتغيـر :  التغييـر بقولـهفّنجد معنى التغيير يثبت االنتقال من اإليجاب إلى السلب، فيعر

 .)٢١( وانتقالها من الصالح إلى الفسادالحال،

لى داللة غير الدهر علـى النوائـب، ربطـت المعـاجم التغييـر ستناد إذن بااليبدو إ

 مــن الــصالح إلــى لّباالنتقــال مــن الــسلب إلــى اإليجــاب، وجعلتــه مــشيرا إلــى التحــو

 :ذا مــا جعــل محمــد حــسن هيكــل يقــولالفــساد، أو مــن الــصحة إلــى االعــتالل، وهــ

َوأرجح أن األصل أن هذا التحول يكون من حسن أو خير إلى شر« َ«)٢٢(. 

 :الدراسة اإلحصائية أللفاظ التغيير. ٢* 

استخرجت الدراسة األفعال ومتعلقاهتا، من أوصـاف ومـصادر، لكـل لفظـة مـن 

ألفاظ التغيير، من أجل دراستها، واستخالص الفروق بينها، وقد لجأت إلى الوصـف 

والتحليل، لآليات التـي وردت هبـا ألفـاظ التغييـر، بعـد أن جمعتهـا يف الجـدول اآليت، 
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 : ت ألفاظ التغيير، وفقا لصيغها التي وردت يف القرآن الكريمّووزع

 نوع الصيغة

الفعل  اللفظة

 الماضي

الفعل 

 المضارع

فعل 

 األمر
 المصدر

المصدر 

بدون التاء 

 المربوطة

صيغة 

 مبالغة

مصدر 

 ميمي

اسم 

 الفاعل

 المجموع

 ٤١ ٣ - - - ٨ ١ ١٨ ١١ ّبدل

 ٨٦ ٢ ٢ ١١ ١ ٨ ٨ ١٩ ٣٥ تاب

 ٦ ١ - - - - - ٥ - ّغير

 ١٣٣ )ّغير: (ّأقل األلفاظ ورودا )تاب: (أكثر األلفاظ ورودا 

 

ّيبــدو إذن، أن خطــاب التوبــة أكثــر ورودا يف االســتخدام القــرآين، ويليــه خطــاب 

ّالتبــديل، وأخيــرا خطــاب التغييــر، وأورد الخطــاب القــرآين خطــاب التغييــر عامــة، 

ّجــاء الجــذر اللغــوي بأشــكال فعليــة بالرتكيــب الفعلــي أكثــر مــن الرتكيــب االســمي، و

ّواسمية، مجردا ومزيدا وفقا للحالة التـي يقـصدها، ولـم يـرد إال مـشتمال علـى حـدث  ّ

ّكالفعل، وما ينوب عنه، فتكونت جملة الفعل ضمن سياقها الخطابي، إليصال صورة 

 .التغيير، وبيان ما يرتتب عليها من نتائج

خدم الرتكيب القرآين اثنتين وستين لفظة يف أكثر األلفاظ ورودا خطاب التوبة است

ّيف حالة الفعلية من أصل خمس وثمانين لفظة، خمس وثالثون منها يف زمـن المـضي ّ ،

ّفمن هنا، سأبين يف المباحث اآلتية دالالت خطاب التغيير المختلفة، وعالقة المفـردة 

ّبـي يف الجملـة، ّالدالة بالرتكيب الذي يكوهنا، وكيـف يـتم المعنـى هبـذا االتـساق الرتكي

فاإلعجاز النظمـي الـذي نـراه يف جميـع «وأثر هذا يف وضوح المعنى وبيان المراد منه، 

ّسور القرآن ويف آياته، نراه بـنمط آخـر عنـدما نـدقق ونحلـل هيئـات، وكيفيـات كلماتـه  ّ
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ّ، فالجمل صور شكلية للنظام اللغوي، منـذ تأسيـسه ووضـع قوانينـه، تلقـاه )٢٣(»وجمله ّ ّ

 .ّجتمعه، منذ طفولته، والتزم به لتحقيق وجوده االجتماعيالفرد يف م

ّأما عن الجملة القرآنية، فهي ما زالت بحاجة إلى التمحيص، للكشف عن طـرق  ّ

ّاستعمالها، وكيفية تركيبها يف خطاباهتا المختلفـة، لـذلك تحظـى بدراسـات متنوعـة ال 

نطلقت من الجملـة حصر لها، ومن هنا عرضت يف دراستي تراكيب خطاب التغيير، وا

ّكوهنا الوحدة اللغوية األولى التي توضح المعنـى وتبينـه، فتؤسـس الخطـاب، وتكـون  ّّ ّ ّ

فهناك العديد من الدراسات التي تطرقت ألنماط الجمل يف القرآن الكريم، . اإلبالغ له

ّويعد الجرجاين من أوائل العلماء الذين اهتموا بمسألة الرتكيب وداللتها، سـواء أكـان 

ّ يف القرآن الكريم أم يف غيره، فأفرد فصال يف كتابه دالئل اإلعجـاز، سـماه القـول يف هذا

ّإال أن تـضع كالمـك » الـنظم«واعلم أن ليس  «:نظم الكالم ومكان النحو منه، إذ يقول ِ

، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي »علم النحو«الوضع الذي يقتضيه 

ْنهجت فال تزيغ عنها،  ِ َّوتحفظ الرسـوم التـي رسـمت لـك، فـال تخـل بـشيء منهـاُ ِ ُ ُ ُّ«)٢٤( ،

ّوبين أن النظم متوقف على الرتكيب النحوي، وحدود الرتكيب تعتمد بال شك على ما  ّ ّ

ًيؤديه من داللة، استنادا إلى الشكل النحوي الظاهر أوال، ثم ولوج� يف داللته، منفـردا  ًّ ً ّ

ّومتـضام� مــع مـا يــشكل سـياقه، ليبــدو  ّخطابــ� خاصـ� وفــق اسـتخدام لغــوي محــدد، ّ ّ ّ

ّوصـف العالقـات الداخليـة والخارجيـة لألبنيـة النـصية «سعى علماء الخطـاب إلـى و ّ

، )٢٥(»بمستوياهتا المختلفة، وشرح الظواهر العديدة، ألشكال التواصل واستخدام اللغة

ّفالعملية التواصلية البد ّ  :ّن يتحقق فيها وجود العناصر اآلتية أّ

 .وهو المتكلم أو الكاتب الذي ينتج الخطاب: لمرسلا -١

 .ّوهو المستمع أو القارئ الذي يتلقى الخطاب: المتلقي -٢



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

  لعزيز مبارك الشقرانلة عبد ا. د

  

١٤١ 

وهــو مــضمون الخطــاب الــذي يريــد المرســل إيــصاله للمتلقــي : الموضــوع -٣

 .والهدف منه

 .وهو وسيلة وصول الخطاب: القناة -٤

 .)٢٦(متلقيوهو زمان ومكان الخطاب، ومراعاة حال ال: المقام -٥

ّولكل أسلوب من أساليب الخطاب سياقات تؤدي وظائف محددة، تساعد على  ّ ّ

ّتأويل الخطاب وفك رموزه، وتميز بين خطاب وآخر، فتقدم لمحلل الخطـاب مفتـاح  ّ ّ ّ

وهــذا مــا ســأتناوله يف ّتبويــب النــصوص وتــصنيفها، ليعــرب قنواهتــا ويحلــل رســائلها، 

اب التبــديل، ثــم خطــاب التوبــة، ثــم خطــاب المباحــث اآلتيــة، حــول الرتكيــب يف خطــ

 .التغيير

* * * 
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  الثاني المبحث

  التبديل خطاب

 

ــا،  ــرد فيه ــي ت ــسياقات الت ــل وال ــين الجم ــأليف، ب ــل بالت ــة التواص ــتحكم عملي ّت ّ

، لتتجاوز النظام إلـى كيفيـات االسـتخدام، )٢٧(ّوالكشف عن الروابط الداخلية يف النص

 إلى السياق اللغوي متكامال، فإذا تجاوزت حدود ولتنطلق من المفردة إلى الجملة ثم

ففـي ، ّالجملة، فإنها ال هتملها، بل تجعلها بؤرهتا التي تنطلق منهـا يف تحليـل الخطـاب

ّيف القرآن الكـريم أظهـرت تراكيـب اسـتعماله التغييـر، ودلـت ) ّبدل(ورود الجذر  تتبع

ييـر واحـد، بـل شـمل عليه من اإليجاب إلـى الـسلب أو العكـس، فلـم يلتـزم بمـسار تغ

 .ّ واالسميّالفعلي: الحالين كما يبدو يف النمطين اآلتيين

 :ّالتبديل الفعلي. ١* 

 اللزوم والتعدي التجرد والزيادة

 الزم مزيد مجرد
متعدي 

 لمفعول

متعدي 

 لمفعولين

متعدي لمفعولين 

 بحرف جر

٥ ٩ ١٥ ١ ٢٧ ٣ 

 ٣٠: المجموع ٣٠: المجموع

 

ِّوظف الفعل يف خطاب ا  الرتاكيـب مقرتنـة ّلتبديل أكثر من االسـم، وجـاءت جـلُ

ّفاستخدم الرتكيب القـرآين ثالثـين لفظـة يف حالـة الفعليـة مـن أصـل بالحدث والزمن، 

 :ّواحدة وأربعين لفظة، فبدا الفعل يف تضمنه ألربعة أنواع مختلفة من العمل هي

 .اإليجاب إلى السلب أو العكسة من ّفعل اإلنتاجية االنتقالي -١
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 .ّتكوين جملة الفعل وضمه إلى عناصر إسنادية تصف حالة التغيير -٢

 .وضع الجملة ضمن سياقها الخطابي إليصال صورة التغيير -٣

 .ّتحقق وصف التغيير، وبيان ما يرتتب عليه من نتائج -٤

يف تراكيبهـا ) ّبـدل(ل األفعـال المحتويـة علـى جـذر ّتشكّذا الوصف يؤدي إلى ه

طاب التغيير رسالته وفقا لموقفين مغايرين، ينتقل الوصـف فيهمـا، ّاللغوية، ليوصل خ

ّمن حالة وصفية إلى نقيضها يف شقي التبديل اآلتيين ّ: 

 : التبديل من اإليجاب إلى السلب-١.١

مسندا إليه الفاعل يف حالة االسم الموصول، كما يف » ّبدل«ورد الفعل الماضي 

 : قوله                       )فظهر النمط )٢٨()٥٩:البقرة ،

 :اآليت

 .المبدل منه+  من قام بحدث اإلبدال+   بدلالفعلجملة فعلية احتوت على : ١.١.١

األول يف التبديل، والثاين يف الظلم، ويعدل عـن االسـمية : بدا يف الرتكيب حدثان

ملـة صـلة الموصـول، لداللـة التغييـر المقـرتن يف صيغة اسم الفاعـل إلـى الفعليـة يف ج

ّبزمن المضي أيضا، يف تبديل أقـوال الظـالمين، فيفـس ر الطـربي مـا فعلـه الـذين ظلمـوا ّ

 بـالقول الـذي -وكـان تبـديلهم . وذلك هو التبـديل والتغييـر الـذي كـان مـنهم «:بقوله

ً، ويتعجـب القرطبـي قـائال)٢٩(» قـوال غيـره-أمروا أن يقولوا   تغييـر كلمـة هـي هـذا يف «:ّ

َّعبارة عن التوبة أوجبت كل ذلـك مـن العـذاب، فمـا ظنّـك بتغييـر مـا هـو مـن صـفات  َ َّ

ــود ــل! المعب ــر يف الفع ــديل والتغيي ــف بالتب ــن العمــل، فكي ــول أنقــص م َّهــذا والق َّ«)٣٠( ،

فانقلـب حـالهم مـن ُذه خرجوا من ملة الطائعين، واستهرتوا بمـا أمـروا، فبمخالفتهم ه

د تغييـرا مـن إيجـاب إلـى خير إلى سوء، ف ّخاطبتهم اآلية مبينـة عواقـب تبـديلهم، إذ ع ُـ ّ
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 ). التبديل(، على مفردة )التغيير(سلب، لذلك عطف الطربي مفردة 

المبدل + ( من قام بحدث اإلبدال+   بدلالفعللية احتوت على جملة فع: ٢.١.١

 .)منه والمبدل دون إضافة الباء للمبدل منه

ّ الحديث عن كفار قريش، حين ال يشكر اهللا حق شكره، جاء يف الخطاب القرآين ُ ّ

  : بينهم، يف قوله تعالى-   سيدنا محمد - على نعمة بعث           

        )بعد الفعل، إذ ) الشكر(، فالرتكيب اللغوي أضمر لفظة )٢٨:إبراهيم

ّ، فحل الكفر مكان الشكر، ويف هذا تبديل، فلم تكن )٣١(َّاألصل بدلوا شكر نعمة اهللا

  ويظهر إسناد حدث التبديل إلى اهللا. ّردود أفعالهم إال تبديال للخير، فتلقوا حساهبم

ّ يف خطاب التغيير الذي حل بأصحاب الجنتين، فنقلهم من حال اإليجاب -  سبحانه- 

م اهللا مكان جنتيهم جنتين أبدله «:إلى حال السلب عقابا لهم، فقال الطربي بشأهنم

ْذوايت أكل خمط، وذلك حين عصوا، وبطروا المعيشة َ ُ ُ«)٣٢( . 

 :  الفعل المضارع، فجاء ضمن تركيبين همااّأم

المبدل والمبدل منه بإضافة الباء + (  بدلالفعلجملة فعلية احتوت على : ٣.١.١

 .)للمبدل منه

مع  بدل منه، باستخدام الباءذكر الخطاب القرآين يف الرتكيب األول المبدل والم

 خير، - الذي هو أدنى( :ّالمبدل منه، فنتج عن ذلك ثنائيات، تمثل اإليجاب والسلب

ذي حصل من اإليجاب إلى ، لبيان التغيير ال)٣٣() الطيب-   اإليمان، الخبيث-  الكفر

كني عن اإلعراض عن اإليمان واإلقبال على الكفر «ّالسلب، فيرى ابن عطية أنه 

ّ، وذلك لما يظهره التبدل من تغير شكلي، يعكس ما يف القلوب، فاإليمان )٣٤(»لبالتبد ّ ّ

ّوالكفر أمران معنويان، أما التبدل فهو حقيقة مادية تفسرهما،  ّّ ّوفسر الراغب ّ



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

  لعزيز مبارك الشقرانلة عبد ا. د

  

١٤٥ 

ِّأي تدفعوا إليهم شيئا هو طيب  «:األصبهاين الخبيث والطيب بالحرام والحالل، فقال ً

، فهذا السلوك السلبي )٣٥(»ًخبيث لكم طلبا للربحلكم، وتأخذوا من مالهم ما هو 

ّيصفه خطاب التغيير، بكونه تبدال سلبيا، إذ اتصلت الباء بالمرتوك اإليجابي، فألقت  ّ

ذه الباء، يف حديثه  إلى ه)٣٦(الضوء عليه، لتظهر بئس ذاك التبديل، وأشار ابن عاشور

ّدى الفعل إلى الشيئين تارة مأخوذا، ومعطى، فيتع: ّأنه يقتضي شيئين) ّبدل(عن الفعل 

بنفسه، ويتعدى تارة إلى المأخوذ بنفسه، وإلى المعطى بالباء على تضمينه معنى 

  :عاوض، منها يف قوله تعالى               )تعديه إلى  )٢:النساء

 .المأخوذ بنفسه، وإلى المعطى بالباء على تضمينه معنى عاوض

 الرسول -   خطاب التبديل يف تركيب الباء كذلك، عند الحديث عن زوجاتجاء

  - :          )بالطالق، ويؤكد النسفي أن المعنى)٥٢:األحزاب ،ّ ّ :

وال أن تستبدل هبؤالء التسع أزواجا أخر، بكلهن أو بعضهن، كرامة لهن وجزاء على «

، فنهى الخطاب عن تبديلهن، ألن هذا التبديل تغيير من )٣٧(»ما اخرتن ورضين

ّاإليجاب للسلب، مهما كان المغير والمتغير به، لخصوصية الحالة ألمهات المؤمنين ّ . 

 :كر المبدلذالمبدل منه دون +   بدلالفعلجملة فعلية احتوت على : ٤.١.١

 :  جاللهّيقول اهللا عز                    

                                   

كر المبدل وهو ذا الرتكيب إلى التغيير الذي ينتجه فحسب، فذفأشار ه، )١٥:الفتح(

ّصفته تغييرا سلبيا، فقد ألمح الخطاب لنقيضه السلبيكالم اهللا، وب هو المبدل، فقال ، وّ

ّففضحهم اهللا، وأعلم نبيه محمدا «: ّالثعالبي يف الحديث عن تخلف المنافقين وخبثهم ّ

ّب قبل أن يصل إليهم، ألنهم بدلوا كالم اهللا من غير ذالكا  بقولهم، واعتذارهم َّ َ
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  :لى ويف قوله تعا،)٣٨(»توبة وال ندم                         

    )ا هّة بنعم عديدة، أهملّكالم عن نعمة اهللا على عباده، متمث )٢١١:البقرة

ولكن يقوي من حال النبي «: ّةاإلسالم، فهي لفظ عام لجميع أنعامه، يقول ابن عطي

ّومن يبدل من بني إسرائيل صفة نعمة : ، فالمعنىإليه هنا محمد معهم أن المشار 

كر المبدل منه، وهو ذكره، ويكتفي بذ، وهنا يشير الرتكيب إلى المبدل دون )٣٩(»اهللا

 .جوهر الحديث

  :ويقول اهللا تعالى                         

                                  )ويف )١٥:يونس ،

ّ فال يحق حتى للنبي الكريم تبديل كالم اهللا، لذا يأيت ذا داللة خصوصية كالم اهللا،ه

 فهو تبديل سلبي ال يجوز، فيرى ابن -   محمد - ّخطاب التبديل موجها لسيدنا

ِإنما جئتكم به عن إذن اهللا لي يف ذلك ومشيئته وإرادته«: مقصود هو الّكثير أن ِ َِّ«)٤٠(، 

كذلك الحال يف تغيير الدين من وجهة نظر فرعون، إذ كان إلها يخشى تغييرا لمكانته 

ّإني ( ّعند الناس، فالتبديل من رؤيته سلبي، لذا خشي منه، َأن (إن لم أقتله ) أخافِ

ّيبدل دينكم   .)٤١(أن يغير ما أنتم عليه، وكانوا يعبدونه ويعبدون األصنام) ُ

 . التبديل من السلب إلى اإليجاب-٢.١

جاء خطاب التبـديل بالفعـل الماضـي، لوصـف تبـديل ربـاينّ، يـرتبط فيـه حـدث 

 :التغيير بتدبير الخير من الخالق لمخلوقات، يف نمطين هما

المبدل والمبدل منه دون إضافة + (  بدلالفعلجملة فعلية احتوت على  :١.٢.١

 .)الباء للمبدل منه

  :ورد الفعل ماضيا كما يف السيئة والحسنة                 
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، وهذا )٤٢(»الجدوبة الخصب ّحولنا مكان الشدة الرخاء، ومكان«: ، يعني)٩٥:األعراف(

ّيير وإن كان يصعد نحو اإليجاب إال أنه ابتالء أيضا، فيؤكد الرازي أن التغ ّ  ذاهللا يأخ«ّ

ّ، لعلهم يشكرون ويتوبون، ويف )٤٣(»أهل المعاصي بالشدة تارة، وبالرخاء أخرى

ذا إشارة على ما كان من حال، وهو الرتكيب تقديم للمبدل منه، وتأخير المبدل، ويف ه

، وذلك بفضل رحمة اهللا تعالى )الحسنات(ه، وهو ، وما أصبح بدال من)السيئات(

 . بعباده

  :ومعنى قوله تعالى                   )٥٦:النساء( :

ا تعاد جديدة، واألولى كانت قد احرتقت، هّوذلك أن. ناهم جلودا غير محرتقةلّبد«

، ألهنا غير الجلود التي كانت لهم يف »يرهاغ «:فأعيدت غير محرتقة، فلذلك قيل

ّ، فهذه الجلود أفضل من تلك، غير أنها ستواجه )٤٤(»الدنيا، التي عصوا اهللا وهى لهم

ّاالحرتاق أيضا، ثم يبدلها اهللا بجلود غيرها، وهكذا، عقاب لهم، فالتبديل من السلب  ّ

 .إلى اإليجاب أيضا

تتمة تـشير إلـى +  بعد+   المبدل+  بدلالفعلجملة فعلية احتوت على : ٢.٢.١

 .                                                                           المبدل منه

 : قوله تعالىيف ) بدل(جاء الفعل الماضي                  

        )ة التغيير من سلب إلى إيجاب، فالحسن اختيار ّ، فبين عملي)١١:النمل

بين المبدل والمبدل منه، ألن تغيير ) بعد(بعد سوء كان، فعمد الرتكيب إلى لفظة 

ّكن فيكون، يف حين أن تغيير السوء لحسن أمر بشري، : السيئة أمر رباينّ، يقال له ّ

ن التوبة، حس: والحسن، والسوء«: يحتاج إيمانا وسلوكا ليكون، فيقول الزمخشري

، خالف ما جاء سابقا، )ّبدل(ُذه اآلية ذكر مفعول واحد للفعل ، ففي ه)٤٥(»وقبح الذنب
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ّفهو المأخوذ، ودل الكالم بعدها على ) لّبد(كر إال مفعول واحد للفعل ذُفإن لم ي

ّالمرتوك، فإن كلمة بعد تدل على أن ما أضيفت إليه هو الذي كان ثابتا، ثم زال وخلفه  ّ ّّ

معنى ) مكان(إلى فعلين يف اآلية السابقة، وأفادت ) ّبدل( حين تعدى الفعل يف. غيره

 . )٤٦(ذة مجعولة يف موضع الحالة السيئة، فالحالة الحسنة هي المأخو)بعد(

 .ذكر المبدلالمبدل منه دون +   بدلالفعلجملة فعلية احتوت على : ٣.٢.١

  :يف قوله تعالى             )ذكر مشيئة اهللا يف  )٢٨:اإلنسان

ّتبديل البشرية، وقدرته على ذلك، فيأيت بخير ممن كانوا إن أراد، يقول الطربي وإذا «: ّ

جئنا بآخرين سواهم من جنسهم، أمثالهم من الخلق، ونحن شئنا أهلكنا هؤالء، 

ديل من السلب إلى ، فحمل الفعل الماضي داللة التب)٤٧(»مخالفين لهم يف العمل

  .ّ شاء أن يبدل بني آدم الذين خالفوا طاعتهذااإليجاب، يف بيان قدرة اهللا إ

بعد عرض زمن المضي، أنتقل إلـى خطـاب التبـديل يف الفعـل المـضارع، فيبـدو 

 :ضمن ثالثة أنماط هي

 .المبدل يف أسلوب تفضيل+  بدل جملة فعلية احتوت على المضارع من: ٤.٢.١

القرآين إلى أسلوب التفضيل يف األول، كما يف قوله تعالى على يعمد الخطاب 

  :لسان أصحاب الجنّة                     )٣٢:القلم( ،

، ًفهم رجوا اهللا أن يبدلهم خيرا منها، ووعدوا أهنم سيرغبون إلى اهللا«: فيقول السعدي

ًويلحون عليه يف الدنيا، فإن كانوا كما قالوا، فالظاهر أن اهللا أبدلهم يف الدنيا خيرا منها،  ّ

، وكذلك الحال يف قوله )٤٨(»ًألن من دعا اهللا صادقا، ورغب إليه ورجاه، أعطاه سؤله

 : تعالى                       )أي هنلكهم بالمرة )٤١:المعارج ،

، بل )٤٩(حسبما تقتضيه جناياهتم، ونأيت بدال منهم بخلق آخرين ليسوا على صفتهم
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والخير كذلك غير معروف، . أفضل منهم، وفيهم الخير المرجو، دون ذكر تفصيالته

 : يف قوله تعالى                           )فيقول )٨١:الكهف ،

. ولدت سبعين نبيا: ، وقيليّة تزوجها نبّروي أنه ولدت لهما جاري: الزمخشري

 . )٥٠ (أبدلهما ابنا مؤمنا مثلهما: وقيل

المبدل +  من بعد+ (  المضارع من بدلالفعلجملة فعلية احتوت على : ٥.٢.١

 .)منه والمبدل

 والمبدل منه كالخوف واألمن كما يف قوله ُالنمط الثاين يذكر فيه المبدليف 

  :تعالى                  )ّوليغيرن حالهم عما «: ، قال الطربي)٥٥:النور

قبل المبدل منه والمبدل ) من بعد(، وورد الرتكيب )٥١(»هي عليه من الخوف إلى األمن

بعد الخوف، فالشعور باألمن دون معاناة الخوف، متواليين، داللة على أهمية األمن 

فوعد اهللا المسلمين أن ينصرهم على الكفر، ال يكون كالشعور به بعد مشقة طويلة، 

كما فعل ببني إسرائيل، حين أورثهم مصر  ويورثهم األرض ويجعلهم فيها خلفاء،

كانوا ّوالشام، بعد إهالك الجبابرة، وأن يؤمن سرهبم ويزيل عنهم الخوف الذي 

 .)٥٢(عليه

المبـدل +  غيـر+ (  المـضارع مـن بـدلالفعـلجملة فعلية احتوت على : ٦.٢.١

 .)والمبدل منه

 : عن اإليجاب، كما يف قوله تعالى) غير(ّيف النمط الثالث تسد اللفظة   

                            )فيستبدل اهللا أقواما آخرين ، )٣٨:محمد

 : ، وكما يف قوله تعالى)٥٣(غير العاصين، يحبون اهللا ورسوله ويمتثلون ألوامرهما   

             )غير هذه : أي«: ا يقول السمرقنديذ، ويف ه)٤٨:إبراهيم
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معاصي، وال سفك األرض التي عليها بنو آدم، بأرض بيضاء نقية لم يعمل فيها بال

، فأشارت إلى )قوما: (مرة بعد المبدل كما يف) غير(، فجاءت لفظة )٥٤(»عليها الدماء

إيجاب بعد سلب، وإن أضيفت إلى ضمير الخطاب، بداللته على القوم المستبدلين، 

فمن يستبدلهم اهللا مختلفون، لن يكونوا بحالكم وعصيانكم، وجاءت مرة بعد المبدل 

ى فاعله، لتعظيم يوم البعث وأهواله، فاهللا ال ّ، يف حدث ما لم يسم)األرض(منه كما يف 

سواه قادر على تبديل األرض، وخلق حياة أخرى، وإخراج من يف القبور لحساهبم، 

ّ، وتحل محلها أرض أخرى)المبدل منه(فستذهب األرض األولى  ، إيذانا )المبدل( ّ

 .بحياة أخرى، هي األفضل، ولها يسعى كل العباد

 ا فعل األمر فجاء خطاب تغييـر، يطلـب فيـه الكفـرة تبـديل آيـات القـرآن وفقـ�ّأم

لمنافعهم، دون هنـي أو أمـر، فهـم يـرون هـذا التبـديل مـن حـال ال يرضـوهنا إلـى حـال 

ّ لتفكيـرهم يف مـصالحهم الدنيويـة، تريحهم، وتغيير مـن الـسلب إلـى اإليجـاب، وفقـ�

لك قـالوا ذا ينتظرهم من خير يف اآلخـرة، لـقلوهبم إلى مه ّخالفا للمؤمنين الذين تتوج

ّائت بقرآن آخر لـيس فيـه مـا يغيظنـا نتبعـك، أو بدلـه بـأن تجعـل مكـان آيـة عـذاب آيـة  ِ

 .)٥٥(ّرحمة، وتسقط ذكر اآللهة وذم عبادهتا

 .ّالتبديل االسمي. ٢* 

 المجموع اسم الفاعل المصدر

١١ ٣ ٨ 

درا صريحا مجردا ومزيدا ّيف حالة االسمية مص) ّبدل(ورد استعمال الجذر 

 : واسم فاعل، فجاء المصدر المجرد يف تركيب الذم          

بئس البدل : ّيقول عز ذكره «:ّ، ويفسر الطربي مسألة التبديل هنا بقوله)٥٠:الكهف(
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ّ، فبين )٥٦(»ّللكافرين باهللا اتخاذ إبليس وذريته أولياء من دون اهللا، وهم لكم عدو

ّلخطاب سوء ما بدلوا به، وخير ما تركوا؛ لذلك استحقوا عاقبة كونية، ا ّ ّيعرفها البغوي ّ

ّ، أما المصدر )٥٧(»َّأن ينزل هبم العذاب كما نزل بمن مضى من الكفار«: هي: بقوله

: المزيد، فجاء من فعل مزيد بالتضعيف، وآخر مزيد بالسين والتاء، جاء األول

ّر عواقب اهللا، وسنته يف تعذيب من كفر، يبين هذا ابن عطية ّ؛ ليؤكد عدم تغيي)٥٨()تبديل(

والسنة الطريقة والعادة، وقوله فلن تجد لسنَّة اهللا تبديًال، أي لتعذيبه الكفرة «: بقوله

ّ، ال يتبدل منذ األزل، وشريعة شرعها المولى، لكل )٥٩(»ّالمكذبين، ويف هذا توعد بين

منفيا، داللة على القطع التام يف حصول : اب أوال، فجاء الخطمن قتل أو نافق األنبياء

للفظ الجاللة، وهذا من باب ) السنة( إضافة لفظ يف تركيب: ّهذا التبدل، وثانيا

ّالتعظيم، فليست سنّة بشرية، بل ربانية لها هيبتها، ومهما تغير الزمن لن تتبدل ّ ّ ّ. 

 : ويف قوله تعالى                        )٤٣:فاطر( ،

حصل العلم بأن «: ّتكرار اآلية مرة أخرى مع نفي التحويل، يفسره الرازي بقوله

حصل العلم بأن ) ولن تجد لسنة اهللا تحويال (:العذاب ال تبديل له بغيره، وبقوله

غيره، فيتم هتديد العذاب مع أنه ال تبديل له بالثواب ال يتحول عن مستحقه إلى 

، لبيان أحكام تغيير الزوجة، )استبدال(المصدر المزيد الثاين  وورد. )٦٠(»المسيء

ّفالتغيير حق مشروع، ولكن طريقته تحتاج إلى تصويب، فيرى الطربي أنه دل على  ّ ّ

وكان الرجل إذا طمحت عينه إلى «عادات جاهلية سيئة، يف ظلم الزوجة المستبدلة، 

ت التي تحته ورماها بفاحشة، حتى يلجئها إلى االفتداء منه بما استطراف امرأة، هب

 :  فقال . )٦١(»ّأعطاها، ليصرفه إلى تزوج غيرها            
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ّإن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها، فطلقت هذه وتزوجت تلك، «: ، أي)٢٠:النساء(

 . )٦٢(»ه مهرها، وإن كان قنطارا هذِفأعط

يرى الرازي عدة وجوه لتأويل دالالته مسبوقا بـأداة ، ف)٦٣ ()لّمبد( اسم الفاعل اّأم

ّ تعالى ال تقبل التبديل والـزوال ألنهـا  حكام اهللا أّأن يكون المراد أن«: ، منها)ال(النفي 

ّ، ليثبـت عـدم تبـدل كلمـات اهللا )ال(ّفجاء الخطاب منفيا بـ. )٦٤(»ّ، واألزلي ال يزولةّأزلي

، ما أنزل اهللا إلى نبيه محمـد «: ّمهما جرى وتغير، وكلمات اهللا كما يذكرها الطربي

، )٦٥(»ّتـولى عنـه وأدبـرّمن وعده إياه النصر على مـن خالفـه وضـاده، والظفـر علـى مـن 

 ! ّذه الكلمات أن تتغير وهي وعد من اهللافكيف له

* * * 
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  الثالث المبحث

  التوبة خطاب
 

ّيهدف الخطاب التواصلي إلى إيصال خرب ما، بأشكال لفظية مختلفة، عرب مرورها 

 خـرب التغييـر الـذي يفيـد التواصـل بـأمر عقائـدي قّبقناة التواصل المشرتكة، وحـين يتعلـ

ّالخطاب مختلفا، تعتمد فيـه البنيـة اإلسـنادية علـى إظهـار صـورة خاصـة للتغييـر، يكون 

ّيرجع فيها العبد عن حدث سلبي، ليقرر االلتزام بعكسه، فيتـأول خطـاب التغييـر باتجـاه  ّ

، وتـستلزم إفـادة )تـاب(، يف كـل تراكيـب الجـذر ّة إلـى اإليجابيـةّصاعد دائـم مـن الـسلبي

ّمكونـا ) المتلقـي( الثـاين ، إلى عماده األساسـي)المرسل(التواصل من عماده األساسي 

ّرئيسيا رابطا بينهما تشك  المختلفة، ةّه القناة، فتصل رسالة خطاب التوبة بأشكالها اللغويلّ

 قبـول اهللا لعبـاده، وتجـاوزه عـن يفتبـدو دالالهتـا عنـد النظـر يف آيـات خطـاب التوبـة و

ّأخطائهم، حين أقروا هبا واستغفروا وعملوا الصالحات، فكل من أخطأ وعاد عن فعله  ّ

ّالسلبي سيجد باب التوبة مفتوحا له، شـريطة أن ينـوي تـرك مـا سـبق مـن إثـم، وإبـدال 
ّوية مختلفة، كما سيأيت العمل اإليجابي به، هذا ما جاءت آيات التوبة به، يف أشكال نح

ّالخطاب الفعلي، والخطاب االسمي: توضيحه يف القسمين اآلتيين ّ. 

 .الخطاب الفعلي. ١* 

 اللزوم والتعدي التجرد والزيادة

 متعدي بحرف جر
 الزم مزيد مجرد

 تاب إلى تاب على

١٠ ٢٧ ٢٥ - ٦٢ 

 ٦٢ :المجموع ٦٢ :المجموع
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ّالثالثــة، فــشكلت مــضمونا ة ّيغه الزمنيــّجــاءت تراكيــب الخطــاب الفعلــي يف صــ

ّيضمن الفائدة التواصلية، بين المرسل والمتلقي، إثر مشهد ما، وورد الفعـل الماضـي 

ّأكثر من غيره، فاستخدم الرتكيب القرآين اثنتين وستين لفظة يف حالة الفعلية مـن أصـل 

رتاكيـب يف نظـرا لكثـرة ال، وّست وثمانين لفظة، خمس وثالثون منهـا يف زمـن المـضي

 :متها وفقا لألنماط اآلتيةّقس، فقد ّزمن المضي

جملة فعلية معطوفة احتوت على الفعل +  ٍجملة فعلية حدثها ماض: ١.١ 

 : الماضي تاب

توبة اهللا على عباده، والثاين توبة : األول: جيء هبذا الوصف لبيان أمرين هما

تاب إلى :  إذا ذكر من العبد يقالهّفهذا اللفظ مشرتك إال أن«: العباد، فيقول السمرقندي

وتاب . تاب اهللا على عبده، إذا رجع العبد عن ذنبه: اهللا، وإذا ذكر من اهللا تعالى يقال

فمن المعنى األول توبة اهللا على أنبيائه كما يف قوله . )٦٦(»اهللا على عبده، إذا قبل توبته

  :تعالى                          )٣٧:البقرة( ،

 )عليه (والهاء التي يف «:يقول الطربي. هداه للتوبة: أي) فتاب عليه: (يف) ٦٧(ويرى الفراء

: والتوبة معناها. يعني رزقه التوبة من خطيئته) فتاب عليه( :وقوله). آدم(عائدة على

ّ، ويبين القرطبي معنى )٦٨(»طاعته مما يكره من معصيتهاإلنابة إلى اهللا، واألوبة إلى 

وكان ذلك يف يوم عاشوراء يف . ّأي قبل توبته، أو وفقه للتوبة«: الرجوع إلى اهللا أيض�

رجع إلى طاعة ربه، وعبد : وتاب العبد. يوم جمعة، على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعالى

: تاب وثاب وآب وأناب:  الرجوع، يقالصل التوبةأكثير الرجوع إلى الطاعة، و: ّتواب

ّ، فيؤكد استعمال )٧٠(ّوتلقى كلمات من ربه، تال ذلك أن تقبل اهللا منه رجوعه، )٦٩(»رجع

ّ، يف الجملة المعطوفة تحقق التوبة، ويأيت الفعل )آدم(ضمير الغائب العائد على 
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 ّ أما ضمير،ذلك، مع ضمير الخطاب، يف جملة فعلية معطوفة ك)تاب(الماضي 

ّالخطاب، فيرى الطربي أنه جاء مناسبا لفعل األمر الموجه لقوم موسى، إذ  أمرهم «ّ

موسى بالمراجعة من ذنبهم، واإلنابة إلى اهللا من ردهتم، بالتوبة إليه، والتسليم لطاعته 

ّ، ثم يبين )٧١(»فيما أمرهم به، وأخربهم أن توبتهم من الذنب الذي ركبوه قتلهم أنفسهم ّ

د القرطبي ّويؤك، )٧٢(األوبة مما يكرهه اهللا إلى ما يرضاه: ّأن معنى التوبةّما أكده سابقا 

: ففعلتم، فتاب عليكم أي: يف الكالم حذف، تقديره) فتاب عليكم( «:ّأن يف قوله تعالى

، )تاب(جاء ضمير الخطاب بعد الفعل  و.)٧٣(»على الباقين منكم: فتجاوز عنكم، أي

   :تاله فعل األمر                 )كما يرى )٢٠:المزمل ،

بالرتخيص يف ترك القيام المقدر ورفع التبعة فيه كما رفع التبعة عن ( «:البيضاوي

، )٧٤(»..وا ما تيسر عليكم من صالة الليلّفصل(، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، )التائب

لن تحصوه : ، علم اهللا أن لن يقدر الناس على مشقته، فقالويف الحديث عن قيام الليل

، وما تاله من )اقرؤوا( ففي داللة فعل األمر ،)٧٥(»لن تحفظوا مواقيت الليل: أي«

تركيب تخفيف من عبادة أثقل إلى عبادة أخف، وهذا التكليف يوائمه ضمير الخطاب 

ّالسابق، لينبه المأمور بالتكليف لما هو آت، بعد أن خف  .  اهللا عليه األمر األصعبفّ

 ): علم(ورد أيضا ضمير الخطاب بعد جملة فعلية اشتملت على الفعل و  

                            )فعلى  ،)١٨٧:البقرة

ّالرغم مما علمه اهللا من فعل كان محرما، غير أنه تجاوز  ّ معناه «): فتاب عليكم( وعفا،ّ

يحتمل أن يريد عن المعصية بعينها، ) عفا عنكم(من المعصية التي واقعتموها، و

يتلوه ) علم(، ويف حين جاء الرتكيب )٧٦(»ًفيكون ذلك تأكيدا، وتأنيس� بزيادة على التوبة

ي ّإثبات فعل سلبي، ليبين اهللا توبته وغفرانه، نجد تركيبا يحوي العكس، وذلك بنف
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، ويتلوه )تاب(فإذ لم تفعلوا، ثم الفعل الماضي : فعل إيجابي كالصدقة يف الرتكيب

ّفعل األمر أيضا يف توجيهه لمن تاب اهللا عليه، أن يفعل ما هو أخف، من األمر السابق 

 : يف التكليف، فيظهر شكره وعرفانه، كقوله تعالى                

          )يقول تعالى ذكره«: األمر الطربي بقولهر ّ، فيفس)٧٧()١٣:المجادلة :

ّفإذ لم تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، ورزقكم اهللا التوبة من ترككم ذلك، فأدوا 

ا اهللا فرائض اهللا التي أوجبها عليكم، ولم يضعها عنكم من الصالة والزكاة، وأطيعو

 . )٧٨(»ورسوله، فيما أمركم به، وفيما هناكم عنه

تبدو داللة التوبة مختلفة، حين تتلوها أيضا مفردة من الجذر نفسه، كقوله 

  : تعالى                       )ها البغوي رّ فيفس،)١١٨:التوبة

ُإن اهللا هو التواب الرحيم(وبتهم قد سبقت  تّالتوبة، فإنليستقيموا على  «:أي َّ
ِ

ُ َّ ََّ ُ َ َّ ِ(«)٧٩( ،

ّوهبذا يتقبل اهللا توبتهم، ويثبتهم عليها ّ. 

نا حالة الضد بين ّ تركيب التوبة مبيوهو توبة العباد، فمنه ورود: ا المعنى الثاينّأم

) من بعد( الجملة فعل السوء من جهة، والعزم على تركه من جهة أخرى، فتشير شبه

ّإلى مدة ليست هينة يف الفعل السلبي، ثم القرار الذي جاء بعد ندم وتوبة يف عدم  ّ

  :الرجوع إلى ما سبق من معصية، كما يف قوله تعالى               

                  )فلم تكن توبة عابرة، بل توبة من بعد )٥٤:األنعام ،

فهو ال «: عمل سوء بجهل، تالها إصالح حال وتغيير، وهذا ما يثبته البغوي بقوله

جاهل بما يورثه ذلك الذنب، : يعلم حالال من حرام فمن جهالته ركب الذنب، وقيل

آلجل ّجهالته من حيث أنه آثر المعصية على الطاعة والعاجل القليل على ا: وقيل

أقلع «: لك بقولهذّ، كما يفسرها ابن كثير ك، فتاب اهللا عليه حين رجع عن ذنبه)٨٠(»الكثير
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 . )٨١(»وعزم على أال يعود، وأصلح العمل يف المستقبل

 : وكذلك الحال يف قوله تعالى                        

               )هذا يفيد أن من عمل «ّ، فيرى الرازي أن )١٥٣:األعراف

ًالسيئات فال بد أن يتوب عنها أوال، وذلك بأن يرتكها أوال ويرجع عنها، ثم يؤمن بعد  ّ

: ويقول الشعراوي تعليقا على هذه اآلية. )٨٢(»يؤمن باهللا تعالى، ويصدق: وثاني�. ذلك

لها مظهرية التشريع، ولها مظهرية : ً من قبل أن التوبة لها مظهريات ثالثة؛ أوالونعلم«

ومشروعية التوبة نفسها : ولها قبولية اهللا للتوبة من التائب ثالث�: الفعل من التائب ثاني�

فيها مطلق الرحمة، ولو لم يكن ربنا قد شرع التوبة سيستشري شره يف السيئة فهذه 

بعد ذلك يتوب العبد، ثم يكون . لمجتمع الذي يعيش فيه المذنبرحمة بالمذنب، وبا

ّ، فمسألة التوبة ليست بالهينة، بل )٨٣(»هنا مظهرية أخرى للحق، وهو أن يقبل توبته

ّيصف الخطاب مستلزماهتا، فيتوب القلب ويتعلق بربه، كما يشير إليه تكرار الرتكيب 

خرى بعد اإليمان والتصديق، ليبدأ ّمرتين، مرة بعد التوبة القلبية، وأ) من بعدها(

 .ّاإلنسان طريقا جديدا، وهو مؤمن أن اهللا غفور رحيم، يقبل رجوعه حين يعود تائبا

  .جزاء التوبة+  تمةت + ّحدث التوبة يف زمن المضي+  ّإال: ٢.١

ّمن الصور الرتكيبية األخرى يف زمن المضي ما جاء بعد أداة استثناء، فدل هذا 
ّ ّ

رت سلوكها السلبي، وخرجت عن ّفغية تائبة من فئة لم تتب أكرب منها، على إخراج فئ

   ،)٨٤(»وهو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو مرتوك«ّالجماعة، فما بعد إال، 

  :كما يف قوله تعالى                           

ّ، إذ تكرر الرتكيب نفسه مرتين، وهبذا االستثناء ال يدخلون يف )٥:النور(، )٨٩:رانآل عم(

تابوا من بعد ذلك الكفر  «ّدائرة العذاب، فيصفهم الزمخشري يف سورة آل عمران أنهم
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ُ، وأخرجوا من جماعة الفاسقين، يف سورة )٨٥(»العظيم واالرتداد وأصلحوا ما أفسدوا

، إذا )ال( نظير ما بعد االستثناءما بعد حرف «ّ، ألن )٨٦(القذفالنور بالتوبة والرجوع عن 

ّما يؤكد التوبة ) تاب(ويغلب على هذا الرتكيب أن يتلو الفعل . )٨٧(»كانت عاطفة

ا، وأصلحوا واعتصموا باهللا، وآمن ووأصلحوا، وأصلحوا وبينّ: (بالعمل الصالح

توبتهم ال رجعة عنها، فأظهر ّ، فحين استثناهم اهللا لتوبتهم، علم أن )٨٨()وعمل صالحا

الرتكيب اللغوي التوبة مقرتنة مع اإليمان والعمل الصالح، وبذا تنقلب الحال من 

سيء إلى حسن، وتتغير العاقبة، فعمل االستثناء على إظهار خطاب التغيير، من جانب 

ا أن تخرج شيئ«: يالمقارنة بين الفئة المستثنى منها والمستثنى، فهو كما يرى ابن جنّ

، فتكون المحصلة يف )٨٩(»مما أدخلت فيه غيره، أو تدخله فيما أخرجت منه غيره

الوصف األول لمن دخلوا يف التغيير، حين تابوا بوساطة االستثناء، : وصفين

  .لمن لم يدخلوا يف التغيير ولم يتوبوا: والوصف الثاين

  .جواب الشرط+  الفعل الماضي تاب فعل الشرط+  أداة شرط: ٣.١

لوب الشرط دالالت واضحة كذلك، يف وصف التغيير من السلب إلى ألس

ّاإليجاب يف زمن المضي، وفيه صيغتان من التغيير، يأيت التغيير يف الصيغة األولى 

تخييرا بين التغيير نحو اإليجابية، أو االستمرارية يف الفعل السلبي، كخطاب اهللا 

  :ألصحاب الربا                               

                 )فيبين الثعالبي معنى اآلية بقوله)٢٧٩:البقرة ،ّ: 

ِاجعلوا بينكم وبين عذاب اهللا وقاية، برتككم ما بقي لكم من ربا، وصفحكم عنه، ثم «

َّم تعالى، إن لم يذروا الربا بحرب منه، ومن رسوله، وأمته، والحرب داعية َّتوعده

ّ الخطاب موجه للمسلمين، عليهم أن ّ، فجاء الرتهيب قبل الرتغيب، ألن)٩٠(»القتل
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ّ يف مسألة أقرها، أما التخيير للمشركين، فكما يف قوله يطيعوا الرسول الكريم  ّ

 : تعالى                                 

                                               

   )الخطاب موجه للمسلمين، ّفجاء الرتهيب قبل الرتغيب، ألن ،)٣:التوبة ّ

ّخاطب اهللا عقولهم هنا مبينا لهم طريقين لالختيار، فيأيت خيار التوبة غير ملزم، ليكون 

 . ّالقرار وفقا للتدبر والتفكير، بعاقبة لم تغفلها اآليات

توبـة بـذكر أركـان اإلسـالم، ِويف الصيغة الثانية التي لم تحو تخييرا، ألحـق ذكـر ال

ــزم  ــوبتهم أنهــم ســيدخلون يف اإلســالم، فل ــى ت ّألن الخطــاب موجــه للكــافرين، ومعن ّ

: ّالخطاب ذكر ما يجب عليهم فعله مع التوبة، ويف هذا يقـول ابـن عطيـة واصـفا إيـاهم

 ّفإن تابوا يريد من الكفر، فهي متضمنة اإليمان، ثم قرن هبا إقامة الصالة وإيتاء الزكـاة«

، وكـذلك األمـر لـدى الـسمرقندي، إذ )٩١(»تنبيها على مكان الصالة والزكاة مـن الـشرع

. فإن تابوا من الـشرك«: ّيبين نتيجة توبتهم المتبوعة، بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة، بقوله

ّوأقاموا الصالة وآتوا الزكاة، يعني هم مؤمنون : ّأقروا هبما، فإخوانكم يف الدين، يعني: َّ

َّفأما من تـاب مـن «: ، يقول ابن الجوزي)٩٣()ّأما( وكذلك األمر يف التفصيل بـ.)٩٢(»مثلك َ

َّ، وعمـل صـالحا، أدى الفـرائض، فعـسى أن ّصـدق بتوحيـد اهللا : ّالشرك وآمن، أي

فأفـاد التفـصيل بيـان حـال مـن  ،)٩٤(» واجـبمن اهللا ) عسى(يكون من المفلحين، و

ّسب، وأخلـص هللا العبوديـة، وصـدق اهتدى لإلسالم بعد الـشرك، فهـو لـم يـؤمن فحـ

 بل أيضا عمل بما أمره اهللا بعمله يف كتابه، وأوضـح تخـصيص -  محمد - برسوله

ي نقلـه مـن الـسلب إلـى ذالتوبة من الشرك، ثم العطف عليها باإليمان مدى التغييـر الـ

 .، وخروجه من الفئة الضالةّاإليجاب، يف خصوصية تعكس توبته
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  .اضي تابالفعل الم+  تأكيد: ٤.١

ّيف بيان جزاء التائبين، فيأيت مدعما هذا التزامن بين التوبة والعمل  يسهم التأكيد

  :، والالم يف قوله تعالى)٩٥(الصالح والهداية، كالتأكيد بحرف مشبه بالفعل     

                  )لزمن بحرف العطف ، فيرتاخى ا)٨٢:طه

ّ، ألن الهداية تحتاج وقتا يف محاربة الهوى، أما اإليمان والعمل الصالح فسرعان )ّثم(

ًما يظهران على التائب، ويعلق ابن عاشور قائال وتلك الدالئل يجمعها أن للغفران «: ّ

 عنه الحكيم هّأسبابا تطرأ على المذنب، ولوال ذلك لكانت المؤاخذة بالذنوب عبثا ينز

ق للتائب، نقله ّ، فغفران اهللا حين تحق)٩٦(»ّكيف وقد سماها ذنوبا وتوعد عليها عالى،ت

 ويأيت تركيب .من السلب إلى اإليجاب، وذلك باتجاه قلبه وجوارحه نحو الهداية

ّأيضا، يتلوه ضمير المتكلم، ليبين أن التوبة خالصة حقة، ففيه دعاء ) ّإن(دا بـّالتوبة مؤك ّ

ّ من الذنوب، ويبين الطربي أي ذنوب )٩٧(لنعم، وانتهى بإعالن التوبةابتدأ بالشكر على ا ّ

ّويؤكد  ،)٩٨(»تبت من ذنوبي التي سلفت مني، يف سالف أيامي إليك«: هي، بقوله

َّالمراد أن الدعاء ال يصح إال مع التوبة، وإال مع كونه من «: الرازي المعنى بقوله َِّ َِّ ُّ َّ

َالمسلمين، فتبين أني إنما أق ّ ّ دمت على هذا الدعاء، بعد أن تبت إليك من الكفر، ومن َّ

أيضا يف جملة مقول القول مشيرا إلى وقت ال تنفع ) ّأن(، ويأيت التأكيد بـ)٩٩(»ّكل قبيح

 : فيه التوبة، كما يف قوله تعالى                     

ّفبين أن وقت االحتضار هو الوقت الذي ال تقبل فيه «:  الزمخشري، يقول)١٨:النساء(

وعلى الرغم من التأكيد يف بداية ، )١٠٠(»التوبة، فبقى ما وراء ذلك يف حكم القريب

ّالرتكيب، غير أن الداللة الزمنية يف  يف المقابل . تجعل التوبة يف منظور مختلف) اآلن(ّ

ّتلفا عما سبقه من ورود الضمير مؤكدا مباشرة بعد التنزيه، مخ) تبت(جاء الفعل  ّ
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  : فاصال بين القول والخطاب، كما يف قوله تعالى            

       )فهو يشير إلى تنزيه اهللا . )١٤٣:األعراف عن أي شبيه له يف العبودية، فلما ّ

ّذلك هو اإلفاقة من الصعقة التي خر لها  فهمه من غشيته، وثاب إلى موسى 

تنزيها لك، يا رب، وتربئة أن «: ّموسى قال سبحانك، ويفسر الطربي التوبة هنا بقوله

ّ، وهذا يبين هول الرؤية ومدى وقعها يف نفس نبي اهللا، فوصل )١٠١(»يراك أحد يف الدنيا ّ

حتوت على ّالقول بالفعل مباشرة، دون فاصل بينهما، ثم أردف بجملة أخرى، ا

 .ّ، فأكدت التوبة الخالصة هللا)أنا(الضمير المنفصل 

كما ) قد(ّومن الرتاكيب المؤكدة يف زمن المضي، ما جاء مسبوقا بأداة التحقيق 

 : يف                               

                              )١١٧:التوبة( ،

، بعد العطف )تاب(لتأكيد توبة اهللا على أنبيائه، ويردف الرتكيب تكرار الفعل الماضي 

ومعنى توبته على . حتجاوز وصف: تاب اهللا أي «:لتأكيد الحدث أيضا، يقول البغوي

ّا الرتكيب داللة على أهمية التوبة ذ، ويف ه)١٠٢( بإذنه للمنافقين بالتخلف عنهالنبي 

ما من مؤمن «ّوطلبها، فحتى األنبياء يحتاجوهنا، ويرى فيه الزمخشري إشارة إلى أن 

إال وهو محتاج إلى التوبة واالستغفار، حتى النبي والمهاجرون واألنصار، وإبانة 

 رّويفس. )١٠٣(»ّالتوبة ومقدارها عند اهللا، وأن صفة التوابين األوابين صفة األنبياءلفضل 

ّ توبة المهاجرين واألنصار بأنهم رزقوا اإلنابة إلى رهبم، والرجوع إلى )١٠٤(ابن كثير

 بالذي نالهم من المشقة ن يف دين رسول اهللا وّالثبات على دينه، عندما كادوا يشك

 .والشدة يف سفره وغزوه

ّيبدو التكرار كذلك، من صيغ خطاب التوبة المؤكد، فأفاد تكرار الجذر مرة 
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ّأخرى تأكيد توبة اهللا على السارق، ألن إصالح العمل، ورد المال ليس باألمر الهين،  ّ ّ

ّفهذه التغيير اإليجابي، يتلوه فعل إيجابي آخر، فقال تعالى ّ:              

َمن بعد سرقته، وأصلح العمل بعد السرقة، فإن اهللا يتوب عليه «: يعني )٣٩:المائدة( َّ ِ

ٌيتجاوز عنه، إن اهللا غفور لما سلف من ذنبه، رحيم به بعد التوبة، يعني: يعني ُ ََّ َ إذا تاب : ِ

ِفإن تابا «، وكذلك الحال عند الحديث عن التوبة من الزنا، )١٠٥(»ورد المال ال تقطع يده

، فالتوبة تالها إصالح وتزكية )١٠٦(»ِأعرضوا عنهما، يعني فاتركوا إيذاءهماَوأصلحا، ف

ّ، لبيان أن اهللا يعود على عبده بالمغفرة، حتى حين )١٠٧(ّنفس، لذا تكرر الجذر مرة أخرى

 : وهناك تكرار آخر يف قوله تعالى. يعود عن ذنب من الكبائر         

           )يرى الرازي أن هذا ليس بتكرار، ألن )٧١:الفرقان ،ّ َّ التوبة «َ

األولى رجوع عن الشرك والمعاصي، والتوبة الثانية رجوع إلى اهللا تعالى للجزاء 

ّفهذه توبة مكفرة للذنوب، بما أشارت إليه، من رجوع عن المعصية  ،)١٠٨(»والمكافأة

 . يف تحكيم هواها من جهة أخرىمن جهة، ورجوع النفس إلى اهللا

وبعد أن فرغت من زمن المضي أشرع للحديث عن الزمن المضارع، يف األنماط 

 :الرتكيبية اآلتية

  .الفعل المضارع يتوب+ أداة عاطفة : ٥.١

ّجاء الرتكيب لبيان أن باب التوبة مفتوح، فإمكانية قبول التوبة يف علم اهللا وحده 

ذا يتوب على من يشاء ، وهب)١٠٩(» الكفرة الذين أمر بقتالهمفقد يتوب على بعض هؤالء«

  :كما يف قوله تعالى ،كما يف الرتكيب األول               

                                   

أي يرجع هبم إلى طاعته وأداء األمانات التي ألزمهم «: ، يقول الطربي)٧٣:األحزاب(
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ًوكان اهللا غفورا(إياها حتى يؤدوها،  ُ ََ ُ َ لذنوب المؤمنين والمؤمنات، بسرته عليها ) َ

 ّ، فاستمرارية قبول التوبة تتحقق هبذا الرتكيب، كما يرى)١١٠(»وتركه عقاهبم عليها

ّأن مع كل ما جرى عليهم من : ّثم يتوب اهللا من بعد ذلك على من يشاء يعني «:الرازي َّ

َّالخذالن، فإن اهللا تعالى قد يتوب عليهم ، )ذلكمن بعد (، فساهم الرتكيب )١١١(»ِ

ّ، يف اإلشارة إلى أن اهللا وحده من يقدر قبول التوبة، )ّثم(باإلضافة إلى حرف العطف  ّ

ومتى كان التوقف عنه، فاألمر هللا وحده، وهذا ما خاطب به نبيه مهما كان الذنب، 

ليس لك من : َليس لك من األمر شيء أي«: ّكما فسره السمرقندي  الكريم أيض�

 . )١١٢(»يعني كفار قريش، يهديهم إلى اإلسالم: َالحكم شيء، أو يتوب عليهم

  .الفعل المضارع يتوب+ تأكيد : ٦.١

ّتحقيق العمل اإليجابي المتمثل :  اتجاهين، األوليظهر خطاب الفعل المضارع

، إذ يقول )١١٣()ّفإنه يتوب: (بالتوبة، والثاين نفيه يف عدم حصول التوبة، ومثال التأكيد

ّومن تاب يرجع إلى الماضي، فإنه سبحانه ذكر أن من أتى هبذه التوبة يف  «:الرازي ّ

ّالماضي، على سبيل اإلخالص، فقد وعده بأنه سيوفقه ل لتوبة يف المستقبل، وهذا من ّ

 : ، وكذلك الحال يف قوله )١١٤(»أعظم البشارات              

                 )فهذه التوبة تستوجب أمر )٣٩:المائدة ،

 سواء أظلم نفسه أم غيره، فمن بعد اإلصالح، مهما كان الظلم الذي وقع به اإلنسان،

غيره بأخذ ماله، وهذا واضح، وأجاز بعضهم أن يكون مضافا ظلم  «ظلمه تشير إلى

كرها ابن يعيش التأكيد ذكما ي) ّإن(فائدة ، و)١١٥(»من بعد أن ظلم نفسه: للمفعول أي

فالفعل المضارع ينبئ عن ، )١١٦(لمضمون الجملة، وتنوب مناب تكرير الجملة مرتين

ّتمرارية الحدث اإليجابي يف المستقبل أيضا، وكأن التغيير لم يتوقف يف حدث اس
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 .مضى وانتهى فقط، بل بقي ممكنا ومستمرا

ّويأيت إثبات حدوث التوبة، يف تركيب يتضمن اسم اإلشارة قبـل الفعـل المـضارع، 

أصـلح حـال نفـسه  «فمـن: ّفينوب اسم اإلشارة عمـا سـبقه مـن أوصـاف، يقـول الطـربي

َّرب إلى اهللا من صالح األعمال بما يرضيه عنه؛ وبين الذي علم من وحـي اهللا الـذي بالتق ُ

: يعنـي) فأولئـك. (ِأنزله إلى أنبيائه، وعهد إليهم يف كتبه، فلم يكتمـه، وأظهـره فلـم يخفـه

هؤالء الذين فعلوا هذا الذي وصفت منهم، هم الذين أتوب عليهم، فـأجعلهم مـن أهـل 

ّفاإلشـارة لهـم تأكيـد علـى أنهـم مـن أهـل . )١١٧(»نابة إلى مرضايتاإلياب إلى طاعتي، واإل

التوبة المقبولة، تعود على معهود ذهني ذكرته اآليات قبال، وفيه مـن التعريـف والتقريـر، 

ّوكأنها تثبت صورهتم يف الذهن، وهم يستشعرون توبة اهللا عليهم، حين يفي بما وعـدهم 

ب اهللا عليهم، وعد بالوفاء بما وعد به، وكتـب ُفأولئك يتو «:ّإياه، ويؤكد ذلك البيضاوي

، ويبدو يف هذا الرتكيب اقرتان الحدث بالمغزى، عنـد ذكـر اسـم اإلشـارة )١١٨(»على نفسه

ّ يف الحدث، ويبين محدده الخاص، ليكون وقع تأثير قّقبل الفعل، فهو يشير إلى ما يتحق ّ

ّلتؤكد حـدوث التوبـة، فتكـرر ّوتدل حروف النصب فيه على التعليل، . ّنتيجة التوبة أشد ّ

، فعنــدما يريــد اهللا التوبــة لعبــاده، يهــدي )ليتوبــوا: (الجــذر يف حالــة المــضارعة كمــا يف

ُثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني«قلوهبم لها،  ُ َ ْ َ
ِ

ْ َِّ َ َ أكرمهم اهللا، : تجاوز عنهم حتى تابوا ويقال: ُ

، )١١٩(»عدهم، ويقتدي هبـمتاب عليهم، ليتوب من ب: ويقال. فوفقهم للتوبة، لكي يتوبوا

أن (، كـذلك التأكيـد يف )١٢٠( توبة العبـد توبـة اهللا عليـه أوالّفيرى القرطبي أنه جعل سبب

يفضي إلى التعليل، فتأكيد التوبـة مـن أجـل أن يغفـر اهللا مـا سـلف، كمـا ) يتوب عليكم

مـن َاهللا يريد أن يراجع بكم طاعته واإلنابة إليه، ليعفو لكم، عمـا سـلف «: يرى الطربي

 . )١٢١(»آثامكم، ويتجاوز لكم، عما كان منكم يف جاهليتكم
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ة المحضة، فعلى الرغم من وجود كل ما ّيظهر تركيب النفي حالة من السلبي

ّيدعو إلى التوبة غير أنهم ال يتوبون، وال يتعظون مما يجري معهم، يفسر هذا  ّ ّ ّ

َأنهم يفتنون «:السمرقندي ّ يف كل عام، يقول يبتلون بإظهار ما يف صدورهم من النفاق َُّ

ّمرة أو مرتين، ثم ال يتوبون من نفاقهم وكفرهم يف السر، وال هم يذكرون، . يف كل عام ّ ّ ّ

ّال يتعظون وال يتفكرون: يعني ، إذ نفت حدث التوبة عن )لم(، وكذلك الحال يف )١٢٢(»ّ

لم : لم يتوبوا يعني« حسنة مرجوة، المضي، فانتفى التغيير اإليجابي، فال نتيجة

يرجعوا عن دينهم، ولم يتوبوا إلى اهللا تعالى، فلهم عذاب جهنّم يف اآلخرة، ولهم 

 المضارع مسبوقا بـحرف ويأيت الفعل .)١٢٣(»العذاب الشديد: عذاب الحريق يعني

 :  والنفي وفاء العطف، بعد قوله تعالى)١٢٤(االستفهام              

      )إنما قال الذين كفروا منهم : فحكم بكفر جميعهم، قيل «،)٧٣:المائدة

َأفال : (تنبيها أن العذاب يتوجه على من دام به الكفر ولم يقلع، ولهذا عقبه بقوله

والهمزة لالستفهام . ، فالجملة مستأنفة مسوقة للتعجب من إصرارهم)١٢٥(»)يتوبون

ّ، إذ استنكرت حالهم يف عدم التوبة، بعد ما قدمته اآلية من جزاء )١٢٦(عجبي اإلنكاري الت ُ

 . لمن لم يتب، ووصف العاقبة بالكفر

ُويف تركيب الشرط يظهر تعالق فعل الشرط بجوابه النتيجة المتوخاة من التوبة، 

  :وهي اإلصرار على البقاء يف السلب، كقوله تعالى               

ة، يف تركيب يأمر ّ، فيأيت التعالق يف حال نفي حدوث التوبة بنتيجة سلبي)١١:الحجرات(

ّبعدم إتيان اإلثم، ويوضحه، وحينها ال سبيل لفعله، فيعلق النسفي وقيل كان يف «: ّ

بئس الذكر أن شتائمهم لمن أسلم من اليهود، يا يهودي يا فاسق، فنهوا عنه، وقيل لهم 
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 .ّ، وابتعاده عما هني عنه)١٢٧(»تذكروا الرجل بالفسق واليهودية، بعد إيمانه

ّآخر األفعال فعل األمر، فهو أقل األفعال ورودا، وجاء مناسبا على لسان األنبياء 

ّألقوامهم، آمرين إياهم أن يتوبوا إلى اهللا، ولم يغفل الوصف عن حث األنبياء الناس 

 : من اهللا، كما يف قوله تعالىأن يطلبوا التوبة            )وجيء به . )٥٤:البقرة

 :  أيضا لبيان طلبهم التوبة من اهللا، كوصف إبراهيم وإسماعيل      

  :وقد يتوجه خطاب التغيير للمؤمنين أيضا، كما يف قوله تعالى. )١٢٨:البقرة(    

                   )وقد يكون المقصود كما جاء )٣١:النور ،

ّويؤكد صاحب المحرر ، )١٢٨(كانوا يفعلونه يف الجاهلية اّيف تفسير الزمخشري، التوبة مم ّ

وقد يكون الخطاب . )١٢٩(نى ارجعوا عن المعصية إلى الطاعةبمع) توبوا(ّالوجيز أن 

ّيبين أن حتى المؤمن يحتاج إلى التوبة، ) ا المؤمنونهّأي(هم بعد اإلسالم، ويف تركيب ل ّ

 اإلخالص  علىّخاطب المؤمنين جميعا، وفيه الحث اهللا ّألن«كما يرى السعدي، 

ال لمقصد غير وجهه، من سالمة من آفات : أي) ِوتوبوا إلى اهللا( :بالتوبة، يف قوله

، فالتغيير هنا ليس من )١٣٠(»و نحو ذلك من المقاصد الفاسدةالدنيا، أو رياء وسمعة، أ

ّسلب إلى إيجاب، بل من إيجاب إلى إيجاب أعلى منه درجة، فالبشر خطاؤون، مهما 

 .)١٣١ (ّبلغ إيماهنم، وخير الخطائين التوابون

 .ّالخطاب االسمي. ٢* 

 المصدر
المصدر بدون 

 التاء المربوطة
 علاسم الفا مصدر ميمي صيغة المبالغة

٢ ٢ ١١ ١ ٨ 

 ٢٤: المجموع
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 أشكال تمحورت حول الحدث نفسه، وما يحمـل  يفّورد خطاب التوبة االسمي

ــم ــى، ث ــه، فجــاءت صــيغة المبالغــة يف الدرجــة األول  المــصدر الــصريح تالهمــا داللت

 .المصدر الميمي واسم الفاعل

ه، إذا رجـع إن اهللا راجع لعبده إلـى مـا يحبـ«:  بقوله)ّالتواب(ر الطربي معنى ّيفس

ّ، ويبين السمرقندي أن المعنى المتجـاوز لمـن تـاب)١٣٢(»العبد لربه إلى ما يحبه منه ّ)١٣٣( ،

ّرجـــع علـــى مـــن يرجـــع إليـــه بالرحمـــة ي«: ّد الواحـــدي هـــذا بتفـــسيره للتـــوابّويؤكـــ

ويف «: للتأكيـد، يف تركيـب الجملـة وداللتـه يف المعنـىة ّ، ويشير ابن عطيـ)١٣٤(»والمغفرة

َّإن: قوله تعالى َّه هو التواب الرحيم، تأكيد فائدته أن التوبة على العبد إنما هي نعمة مـن ِ َّ َّ

اهللا، ال من العبد وحده، لئال يعجب التائب، بل الواجب عليه شكر اهللا تعـالى يف توبتـه 

، فنعمـة )ّالتـواب(، لذا عمد الرتكيـب إلـى إلحـاق داللـة الرحمـة، بعـد لفظـة )١٣٥(»عليه

عباده، وهبذا ستقبل التوبة، ولن يحاسبه اهللا على ما فات، فاهللا التوبة، بسبب رحمة اهللا ب

 كمـا ورد الرتكيـب يف بعـض .)١٣٦(»رحيم به بأن يعاقبـه علـى ذنـب أذنبـه بعـد توبتـه منـه«

، فعمل الفصل )١٣٧(د ضربا من التوكيد، ليفي)ّالتواب(أشكاله، بضمير الفصل، قبل لفظة 

 .)١٣٨(»وقصر المسند على المسند إليهتأكيد الحكم لما فيه من زيادة، الربط «على 

ّبناء عليه، فاهللا يقبل التوبة من عباده، مهما تكررت آثامهم، لذلك ورد الوصف 

، لما تحمله هذه الصيغة من دالالت عميقة، )ّالتواب(باالسم المشتق صيغة المبالغة 

ّتتمثل يف قبول التوبة مرارا وتكرارا، وعدم وجود حد لهذا القبول، فيقول ال : قرطبيّ

. )١٣٩(»ب لمبالغة الفعل، وكثرة قبوله توبة عباده، لكثرة من يتوب إليهاّتو: قيل هللا «

ح يف الجدول المسبق، نظرا لشدة التأكيد ضّذا الوصف إحدى عشرة مرة كما ات هّورد

ّعلى القبول المشرع من اهللا يف وجه عباده، مهما تكررت أو تعددت أخطاؤهم، فيقول  ّ
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  : اهللا تعالى                             

                       )فيخرب اهللا عن )٦٤:النساء ،

ته لمن اقرتفوا السيئات أن يتوبوا ويستغفروا اهللا معرتفين كرمه العظيم وجوده، ودعو

ّووعد بعدم ردهم خائبين، بل بقبول التوبة، والثواب عليها، ونبه السعدي أن  بذنوهبم، ّ ّ

 مختص بحياته؛ ألن السياق يدل على ذلك، لكون هذا المجيء إلى الرسول «

ُ موته فإنه ال يطلب منه شيء، بل ّاالستغفار من الرسول ال يكون إال يف حياته، وأما بعد

  :ويف قوله تعالى. )١٤٠(»ذلك شرك                           

              )ّأخرب تعالى أن كل من تاب إليه ، )١٠٤:التوبة

ّن تصدق بصدقة من كسب حالل، فإن اهللا تعالى يتقبلها بيمينه، فيربيها تاب عليه، وم ّ

 . )١٤١(لصاحبها، حتى تصير التمرة مثل أحد

  :إليها اآلية الكريمةإلحاق داللة الحكمة بالتوبة أيضا، فأشارت ّتم       

                   )اهللا يقرن توبته بالرحمة، بسبب ، ف)١٠:النور

أي يعود على من يرجع عن  «فضله على عباده، وبالحكمة يف ما يستوجب الطاعة،

، والحكيم ال يعاقب التائب، )١٤٢(»المعاصي بالرحمة، حكيم فيما فرض من الحدود

وجاء ترغيب الناس بالتوبة، يف إسناد . )١٤٣(فهو يعلم بإخالصهم يف التوبة حكيما

ّلى لفظ الجاللة، ويف ابتداء الرتكيب بالتأكيد على محبة اهللا للتوابين، يف قوله الحدث إ

  :تعالى          )فمحبة اهللا يستخلصها لفئة أخطأت، لكنّها )٢٢٢:البقرة ،

، )١٤٤(الذي يتوب من الذنب: ّالتواب من الناس«: ّأقرت بخطئها، فكما يقول أبو عبيدة

 .لى عدم العودة لهويعزم ع

َّإنمـا  «:، يقـول الـرازي)امـّإن(وردت معرفة بعد أداة الحصر ا صيغة المصدر، فّأم
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 يجب على اهللا قبولها، وجوب الكرم والفضل واإلحسان، ال هّبة على اهللا إعالم بأنوّالت

نوعــا مــن الطمأنينــة ) علــى اهللا(، وأفــاد تركيــب شــبه الجملــة )١٤٥(»وجــوب االســتحقاق

ّ ترغب يف التوبة، فال داعي للخوف حين يكون األمر على اهللا، وهو يتـولى للنفس التي

 عـودة العبـد هّ القرطبـي الرجـوع بأنـرّشؤون عبده التائب، حين يرجع عن اإلثم، ويفس

ّ، فهـو هبـذا يقـر بذنبـه، ويعـزم )١٤٦(من المخالفة إلى الموافقة، ومن المعصية إلى الطاعة

 مدى الطمأنينة يف الرتكيب، حين يعـود أمـر القبـول ّعلى عدم العودة له، ويبين الطربي

واهللا الــذي يقبــل مراجعــة العبــد إذا رجــع إلــى توحيــد اهللا وطاعتــه مــن بعــد «: للخــالق

 .)١٤٧(»كفره

ــة  ــة، كمــا يف التوب ّويــأيت خطــاب التوبــة متبوعــا بــصفة، تبــين مقــدار صــدق التوب

قــول هبــذا الــشأن النــصوح، إذ هــي أعلــى مراتــب التوبــة، وإقــرار ال رجعــة فيــه، في

ُتوبة نصوحا«: الزمخشري : وصفت التوبة بالنصح على اإلسناد المجازى، والنـصح: َ

ــأتوا هبــا علــى طريقهــا متداركــة  ــة أنفــسهم، في صــفة التــائبين، وهــو أن ينــصحوا بالتوب

. )١٤٨(»أن يتوبوا عـن القبـائح لقبحهـا، نـادمين عليهـا: للفرطات ماحية للسيئات، وذلك

ّاالت محــددة بعينهــا ال يقبــل اهللا التوبــة، ويثبــت الخطــاب هــذا، ويف المقابــل هنــاك حــ

أي ليس لهم توبة فتقبل، وذلك يف قوم بأعياهنم خـتم  «،)لن(ّبوساطة النفي المؤكد يف 

، فهــذا خطــاب )١٤٩(»لــن تقبــل تــوبتهم مــع إقــامتهم علــى الكفــر: اهللا لهــم بــالكفر، وقيــل

 .ّ، غير معمم لكل من تابةّمقصود لفئة ضال

، وعمد الرتكيب المصدر الميمي فورد لتأكيد حدث التوبة، يف إرجائه هللا ّأما 

ّوداللته يف انتهاء الغاية، فإلى اهللا وحده التوبة، ال تقدم لمعبود ) إلى(إلى حرف الجر 

سواه، وال ذنب يغفره مخلوق، بل على التائب تصفية ذنوبه مع ربه فقط، وهذا ما 



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 ، دراسة تركيبية وصفية)بدل، تاب، غير(ي القرآن الكرمي ـخطاب التغيري ف

� �

١٧٠ 

أرجع يف جميع عبادايت : ، أي)٣٠:الرعد(      :قصده الخطاب يف قوله تعالى

ومن يرتك المعاصي ويندم  «:أي: ّويوضح الزمخشري هذا بقوله. )١٥٠(»ويف حاجايت

عليها، ويدخل يف العمل الصالح، فإنه بذلك تائب إلى اهللا متابا مرضيا عنده مكفرا 

لذي يعرف حق التائبين، ويفعل أو فإنه تائب متابا إلى اهللا ا. للخطايا محصال للثواب

ي جاء على وزن مفعل أفاد المبالغة، ألن ذ، فالمصدر الميمي ال)١٥١(»هبم ما يستوجبون

ّة أنها أسماء زمان، جعلت كناية عن المصدر، ثم شاع ّاألصل يف المصادر الميمي ُ ّ

ّولما كان المتاب متضمنا معنى الرجوع إلى ما يأمر. استعمالها حتى صارت كالصريح ّ 

ّاهللا به عدي المتاب بحرف إلى، فتكون  لك فصلت ذ كالنتيجة لما قبلها، ل)ّإلي متاب(ُ

إلفادة اختصاص ) إليه(وتقديم المجرور وهو . عن التي قبلها لما بينهما من االتصال

 كان المتاب إليه، ةّ اتصف بالرحمانياّه لمّالمتاب بالكون عليه، أي ال على غيره، ألن

 .)١٥٢ (ة لقبوله توبة عبدهمانيته منظنّ رحّألن

ِلم يأت اسم الفاعل من التوبة منفردا يف ه ّوحين النظر يف اسم الفاعل، نجد أن

تركيب خطاب التوبة، بل جاء ضمن أوصاف عدة، تشتمل على التوبة والعبادة وحسن 

ْولم يذكر لهذه األوصاف متعلق�، فلم يقل «السلوك، ولم يتبع بشبه جملة تليه، َُّ َ :

، بل اكتفى باإلشارة إلى صفة التوبة يف خطاب )١٥٣(»ون من كذا، وال العابدونالتائب

إيجاب يستحضر نقيضه السالب يف الذهن، فيثبت ما يجب أن يكون عليه المؤمن 

 : مقارنة مع غيره، فورد مرة لجمع الذكور كما يف قوله تعالى     

          )ومرة لجمع اإلناث يف وصفهن )١١٢:التوبة ،

 . )١٥٤(»تائبات من الذنوب أو راجعات إلى اهللا وإلى أمر رسوله عابدات هللا« ّأنهن

* * * 
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  الرابع المبحث

  التغيير خطاب

 

 المجموع اسم فاعل فعل مضارع

٦ ١ ٥ 

لمتكلم أن يقوم من المعروف يف نظرية الخطاب أن إصدار المنطوق يقتضي من ا

، ويبـدو )١٥٥(لمغزى منه، والتـأثيرات، والنتيجـةالحدث اللغوي، وا: بأربعة أحداث هي

ي يـأيت تـأثيرا، لنتيجـة ذيف هذا الخطاب اقرتان الحدث بـالمغزى، عنـد ذكـر التغييـر الـ

األول ينقــل الحــال مــن اإليجــاب إلــى : تغييــر أيــضا، فيكــون التغييــر يف اتجــاهين هنــا

تغيير آخر، انعكاس لألول، مشابه لـه تمامـا، يف االنتقـال الهـابط، فهـو السلب، والثاين 

ّيشير إلى ما يتحقق يف أوال، ويبين محدده الخاص، ليكون وقع تأثيره عاما فيما بعد ّ. 

 على تغيير يحدث، سواء أكان يف نفس اإلنسان أم يف ّ، ليدل)ّغير(جاء الجذر 

 خمس مرات، واالسم المشتق مرة خارجه، وورد يف هذا استعمال الفعل المضارع

 ورد الرتكيب ف. واحدة          )شرطا   مرتين)١١:الرعد(، )٥٣:األنفال

ّللتغيير الذي يحدثه اهللا، فينقلب حال اإلنسان من الخير إلى الشر، وجاء هذا الرتكيب 

ّ، ليبين أن ما يجري لإلنسان من )حتى(مسبوقا بـ ّخير، فهو فضل من اهللا، أما الشر فهو ّ ّ

: ّمن صنيعه حين تغير، فيعرض الطربي معنى التغيير من اإليجاب إلى السلب بقوله

حتى يغيروا (، من عافية ونعمة، فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم )إن اهللا ال يغير ما بقوم(«

 هبم َّفتحل ً، من ذلك بظلم بعضهم بعضا، واعتداء بعضهم على بعض،)ما بأنفسهم

. ّفحين غيروا ما بأنفسهم عاقبهم اهللا، بتغيير حالهم كذلك ،)١٥٦(»حينئذ عقوبته وتغييره
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ّيؤكد الزمخشري أن  وحصول التغيير مقرون بما ، )١٥٧(التغيير يكون من العافية والنعمةّ

ّتغير يف نفوسهم أوال، لهذا جاء الرتكيب منفيا ومشروطا بـ التي تفيد انتهاء ) حتى(ّ

ّانية، فيعد اهللا عباده الطائعين بعدم تغيير حالهم من حسن إلى سوء، طالما الغاية الزم

لم تتغير نواياهم، وبقيت يف اتجاهها السليم، فإذا حصل التغيير فيها انتفى الوعد، 

 . بسبب ما فعلوا، وجنوا به على أنفسهم

  :ّلذلك قال تعالى جل شأنه                         

               )أي هذا «: ، يقول القرطبي)٥٣:األنفال

ّ، فاهللا الذي تفضل بالخير على عبده قادر على أن )١٥٨(»واّوا وبدلرّم غيهّالعقاب، ألن

ّن تتغير النفوس، فتتغير القلوب واألفعال، ويفسر  حيّيحرمه منه، لكنّه ال يفعل هذا إال

َّلم ينبغ له سبحانه، ولم يصح يف حكمته أن يكون بحيث : أي«: أبو السعود هذا بقوله

ّمن األقوام، أي نعمة كانت جلت أو هانت، ) على قوم(يغير نعمة أنعم هبا  حتى (ّ

ّيغيروا ما بأنفسهم َ ه الخطاب من جّ، فيت)١٥٩(»ها، من األعمال واألحوال التي كانوا علي)ُ

 ابن رّاإليجاب إلى السلب يف داللة التغيير، وتنقلب األحوال من خير إلى سوء، ويفس

ا، وهو النقمة وسوء هّمة إبدالها بضدعفتغيير النّ«: ا التغيير بقولهذعاشور، أيضا ه

كما  ،ّفعرض الرتكيب اللغوي للتغيير من الشيء المحمود إلى المذموم، )١٦٠(»الحال

 . ورد يف االستعمال القرآين

 : ويرى الثعالبي يف قوله تعالى               )نفي  )١٥:محمد

حديث عن الجنة، وما وعده اهللا لعباده المتقين، ، ويف هذا )١٦١(فيهلجميع وجوه الفساد 

شروط بعد دخول الجنة، ّفجاء الرتكيب منفيا أيضا، لكنّه هنا غير مشروط، إذ ال 

 .ّفيكون الوعد هنا أبديا ال رجعة فيه، والتغيير لن يحدث أبدا، ألن هوى النفس انتفى
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ّومهما يكن من أمر، فإن الذي ينبغي مالحظته أن ذكر االنتقال من اإليجاب إلى  ّ

 . السلب هو داللة خطاب التغيير يف القرآن

 :  يف معنى قوله)١٦٢(اختلف أهل التأويلو         )١١٩:النساء( ،

غيير  تّ تغيير ضار فهو يف اآلية، وكلّ كلّأن: ومالك تفسير هذه اآلية«: يقول ابن عطية

ّ، فيتبع صفة النفع بالتغيير، يف حين أن الرتكيب القرآين لم يستعمل )١٦٣(نافع فهو مباح

ّخطاب التغيير إال يف ما هو سلبي، ثم يقرر أن  ّ ّ
تبديل يقع موضعه التغيير، وإن كان ال«ّ

ذا أن التغيير يقلب الحال من النقيض إلى  يقصد يف ههّ، لعل)١٦٤(»نه مّالتغيير أعم

ّالنقيض، والمخالفة فيه قد تكون مادية أو معنوية سعة، ) غير(، ويف اشتقاقه من )١٦٥(ّ

 اهللا، ّويبين ابن الجوزي المعنى المقصود بتغيير دين. ّفيدل على ما يخالف الشيء

معنى : وقيل... تغيير دين اهللاهّأن: أحدها: والمراد بتغيير خلق اهللا خمسة أقوال«: بقوله

 التغيير نحو السلب، يف جهّ، ويف هذا يت)١٦٦(»تحليل الحرام وتحريم الحالل: ّتغيير الدين

ويعرض ابن عاشور رأيه يف معنى التغيير . قلب موازين األمور، وتغليب هوى النفس

: ّتبديل شيء بما يضاده، فقد يكون تبديل صورة جسم، كما يقال»لتغيير هوا«: فيقول

ّغيرت داري، ويكون تغيير حال وصفة، ومنه تغيير الشيب أي صباغه، وكأنه مشتق  َّ َ َّ َّ

 . )١٦٧(»من الغير وهو المخالف

ّبناء عليه، اتخذت ألفاظ التغيير يف القرآن الكريم هنجا خاصا، وفقـا للحالـة التـي 

ّ، فلم تكن إال مقصودة لذاهتا، والتفسير الذي تقـصده اآليـات أوجـب لفظـة ال تذكرها

ّسواها، فتتضافر اللغـة يف تحديـد المعنـى المـروم مـع الداللـة، للكـشف عـن حـد كـل 

ّلفظة، فال تحل األخرى محلها ابدا، فه حـل  لّواعلم أن المتصدي «:ذا ابن األثير يقولّ

 فإنه كلما ديم على درسه ظهر مـن معانيـه مـا لـم معاين القرآن يحتاج إلى كثرة الدرس،
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ّ األلفاظ بدالالت محددة، فال يحسن ّ، ومن إعجاز القرآن أن تختص)١٦٨(»يظهر من قبل

استعمال واحدة يف موضع تستعمل فيـه األخـرى، بـل يفـرق بينهمـا، وإن كـان المعنـى 

 .العام واحدا كحال ألفاظ التغيير المدروسة

 ّسلب إلـى اإليجـاب أو العكـس اقتـضى التحديـد الزمنـي من ال:التغيير باتجاهيه

ا هو الرابط بين األلفاظ الثالثة، ذينا، إلضفاء داللة االنتقال من حالة إلى أخرى، وهح

د ودخـول الزمـان، كتبـدل الحـال مـن الـسلب إلـى ّفتقتضي الحالة اإلشارة إلى التجـد

ب أو العكـس يف خطـاب اإليجاب يف خطابي التوبة والتغيير، ومن السلب إلـى اإليجـا

ّالتبديل، حتى أن هذا االشرتاك يف الداللة قد يستعمل يف اللغة المحكية أيـضا للـسؤال 

عن حال شخص ما، لمعرفة مـا أصـبح عليـه يف الـزمن الحاضـر، وإن بقـي علـى حالـه 

كيف فـالن؟ هـل : ُالماضي أم ال، فنقول مثال للسؤال عن حال سلبية عرف هبا أحدهم

ّغير أو بدل؟  ّهل تاب؟ وكأن اللفظة الواحدة تستلزم ما يشبهها يف الداللـة الزمنيـة مـن ّ

 . جهة، ويف داللة المعنى على التغيير واالنتقال من جهة أخرى

 ّة دون الداللة الزمنية،ّالحالة المقتضية لكون األلفاظ وردت بحالة اسميا ّوأم

ا تتفاوت ذ، وهبرّتغي والدّ إذا كان المراد خالف التجد)١٦٩(فهي كما يقول السكاكي

د والثبوت، وفقا للسياق، وما يحدثه من ّالفعلية واالسمية يف بيان التجد: الجملتان

تجانس البالغة هو بيان «: دالالت األلفاظ مرتابطة بعضها إلى بعض، فيقول الرماين

 : ، فمثال يف قوله تعالى)١٧٠(»بأنواع الكالم الذي يجمعه أصل واحد يف اللغة    

                        )يرى السكاكي أن)٩٠:آل عمران ،ّ 

فأوثر اإليجاز ذهابا على انتفاء الملزوم بانتفاء ) لن يتوبوا فلن يكون قبول توبة: (صلهأ

، فاإليجاز سبب )١٧١(»الالزم وهو قبول التوبة الواجب يف حكمته تعالى وتقدس
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ّ يف خطاب التوبة االسمي، عالوة على عدم ارتباط لفظة التغيير بالزمن ةّاالسمي

ر الواحد يف صيغ ذّ أكثر من ارتباطها به، ومن أمثلة تشكل الجةّيكسبها داللة ثبوتي

بدال من الخطاب الفعلي، ) باّتو(مختلفة ورود خطاب التوبة يف صيفة المبالغة 

ا داللة كما يراها الرماين ذ، ويف ه)يتوب اهللا(تختلف عن داللة ) باّاهللا تو(فداللة 

والمبالغة . الداللة على كرب المعنى على جهة التغيير عن أصل اللغة لتلك اإلبانة«: هي

، وبشأن )١٧٢(»على وجوه منها المبالغة يف الصفة المعدولة عن الجارية بمعنى المبالغة

 بعضهم أنه ينبغي أن ال يطلق مّتوه«: مرائيورودها صفة من صفات اهللا يقول السا

وقد اعرتض .  صفات حقيقة وليست مبالغا فيهاهاّعلى صفات اهللا وصف المبالغة، ألن

مع أنه من الواضح أن ليس المقصود كما ظن الظان . َّعلي معرتض ذات مرة بنحو هذا

د أن األمر فالمقصود أن هذا البناء يفيد كثرة وقوع الفعل، وليس المقصو. أو توهم

، ففي مواقف قبول التوبة من العباد، على كثرة أخطائهم، يكون استخدام )١٧٣(»مبالغ فيه

 .دّخطاب التوبة، بصيغة المبالغة أكثر بالغة من استخدامه حدثا فيه تجد

 خطاب التغيير جاء بأنماط مختلفة وصيغ عدة، بالنظر إلى المراد مـن ّوبعد، فإن

هدف إلى التقييد بزمن مضى، أو فتح آفـاق الحـدوث يف اإلخبار، فقد يكون الخطاب ي

كر الخرب ونسبته ال غير، ذالمراد من األخبار مجرد الزمنين الحالي والقادم، وقد يكون 

، لعـدم حاجـة الخطـاب إليـه يف ّد، أو متغيـرّووصف ثبوته، دون إضافة قيد زمني متجد

 . سياقه

* * * 
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  الخاتمة

 

 يف القرآن الكريم، ليظهر االنتقال من حال )ّ، غيرل، تابّبد: (جاء خطاب التغيير

فساهم الرتكيب يف إبراز الـدالالت، باالسـتناد إلـى عالقـة المفـردة الدالـة إلى أخرى، 

ّبالرتكيب الذي يكوهنا، وأثر هذا يف وضوح المعنى، وبيان المـراد منـه ، فبـدت النتـائج ّ

 :اآلتية من الدراسة

نتقــاال مــن الــسلب إلــى اإليجــاب  وقــف البحــث علــى خطــاب التبــديل ا-١

ّفعلية : ّوالعكس، يف تراكيب لغوية مختلفة، فأظهر دالالت الخطاب بأشكاله المختلفة

ّواسمية وفقا للحالة التي يقصدها، وبي ّلم يـرد إال مـشتمال علـى حـدث كالفعـل، ّن أنه ّ

ر، ت جملة الفعل ضمن سياقها الخطابي، إليصال صـورة التغييـنّوما ينوب عنه، فتكو

 .وبيان ما يرتتب عليها من نتائج

ّد البحـث هـدف الخطـاب القـرآين يف إيـصال رسـالته، بوسـاطة تعـدد أنمـاط ّوأك

ّيف تراكيبها اللغوية، فوصف التغيير وفقـا لمـوقفين ) ّبدل(األفعال المحتوية على جذر 

ّمغايرين، ينتقل الوصـف فيهمـا، مـن حالـة وصـفية إلـى نقيـضها يف شـقي التبـديل مـن  ّ

يجاب إلى الـسلب أو العكـس، إذ ورد اسـتعمال اللفظـة ثالثـين مـرة، تعـدى فعلهـا اإل

لمفعول واحد يف ثالث عـشرة مـرة، وجـاء الزمـا بقلـة، واسـتعمل متعـديا لمفعـولين، 

التــصريح هبمــا ســواء بــذكرهما يف حالــة : األول: ذكرهمــا الخطــاب القــرآين يف نمطــين

: ر البــاء قبــل المبــدل منــه، والثــاينالنــصب علــى المفعوليــة، أم باســتعمال حــرف الجــ

 .ّالتصريح بأحدهما واإلشارة ضمنيا إلى اآلخر

كثر الرتاكيب ورودا يف خطاب التغيير هـو خطـاب التوبـة،  أّ كشف البحث أن-٣
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ــا الحنيــف ــه مــن دالالت يف دينن ــة الفعــل ماضــيا ، ّلمــا يمثل فظهــر الخطــاب علــى هيئ

ّ المشتقات، فشكلت مضمونا يـضمن ومضارعا وأمرا، وعلى هيئة االسم مصدرا ومن

ّالفائدة التواصلية، بين المرسل والمتلقي، إثر مشهد ما، اعتمدت بنيته اإلسنادية علـى 

فأظهر البحث صور خطـاب التوبـة يف تراكيبـه المختلفـة،  .ّإظهار صورة خاصة للتغيير

ي، ويف حالة االنتقال فقط من السلب إلى اإليجاب، يرجع فيها العبـد عـن حـدث سـلب

ّليقرر االلتزام بعكسه، فيتأول الخطاب باتجاه صاعد دائم من السلبي ّ   .ّة إلى اإليجابيةّ

ّجاءت تراكيـب الخطـاب الفعلـي يف صـيغه الزمنيـ الثالثـة، فاسـتخدام الرتكيـب ة ّ

ّالقــرآين اثنتــين وســتين لفظــة يف حالــة الفعليــة مــن أصــل ســت وثمــانين لفظــة، خمــس 

ورد يف خطاب التوبـة الفعـل الماضـي أكثـر مـن غيـره، ف، ّوثالثون منها يف زمن المضي

 خطـاب ّأما. ّقبول اهللا لعباده، وثبات تجاوزه عن أخطائهم، حين أقروا هباإلشارته إلى 

ــدا يف اتجــاهين، األول تحقيــق العمــل اإليجــابي : التوبــة برتكيــب الفعــل المــضارع فب

ــة، فالف ــاين نفيــه يف عــدم حــصول التوب عــل المــضارع ينبــئ عــن ّالمتمثــل بالتوبــة، والث

ّاستمرارية الحـدث اإليجـابي يف المـستقبل أيـضا، وكـأن التغييـر لـم يتوقـف يف حـدث 

وكـان . ّجاء لبيان أن بـاب التوبـة مفتـوح فمضى وانتهى فقط، بل بقي ممكنا ومستمرا،

ّفعل األمر آخر األفعال أقل األفعال ورودا، فجاء مناسبا على لسان األنبياء ألقـوامهم، 

 أشـــكال  يفّيف حـــين ورد خطـــاب التوبـــة االســـمي. إيـــاهم أن يتوبـــوا إلـــى اهللاآمـــرين 

تمحورت حول الحدث نفسه، وما يحمل داللته، فجـاءت صـيغة المبالغـة يف الدرجـة 

األولى، فورد هذا الوصف إحدى عشرة مرة، نظرا لشدة التأكيد على قبول اهللا لعبـاده، 

ّمهما تكررت أو تعددت أخطـاؤهم، ثـم الـصريح، تالهمـا المـصدر الميمـي  المـصدر ّّ

  .واسم الفاعل



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 ، دراسة تركيبية وصفية)بدل، تاب، غير(ي القرآن الكرمي ـخطاب التغيري ف
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١٧٨ 

ّ قل ورود خطاب التغيير مقارنة مع الخطابين السابقين، فوصف االنتقال من -٤

 على تغيير يحدث سواء أكان يف نفس ّ، ليدل)ّغير(اإليجاب إلى السلب، وجاء الجذر 

 مـرة اإلنسان أم يف خارجه، فاستعمل الفعل المضارع خمس مـرات، واالسـم المـشتق

ّ، ليبين أن ما يجري لإلنسان من خير، فهو )حتى(، وجاء هذا الرتكيب مسبوقا بـواحدة ّ

ّفضل من اهللا، أما الشر فهو من صنيعه حين تغير ّ ّ. 

ّوأخيرا، بناء على ما عرض لالستخدام القرآين لخطاب التغييـر أثبـت البحـث أن  ُ

 منهـا مـن صـيغ، ومـن ، ومـا اشـتق)تـاب(ه مـن الـسلب إلـى اإليجـاب يف جـّالمعنـى يت

فقد تكون الداللة من اإليجاب ) ّبدل(ّومشتقاهتا، أما يف ) ّغير(اإليجاب إلى السلب يف 

 .إلى السلب أو العكس

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

  لعزيز مبارك الشقرانلة عبد ا. د

  

١٧٩ 

  اآليات ملحق

 

 خطاب التبديل

 اآلية أو جزء منها رقم اآلية السورة الرقم

  ٥٩ البقرة ١              

   ٦١ البقرة ٢                  

   ١٠٨ البقرة ٣                  

    ١٨١ البقرة ٤                    

     

   ٢١١ البقرة ٥                      

  ٢ النساء ٦                       

   ٥٦ النساء ٧                    

         

   ٣٤ األنعام ٨                    

     ١١٥ األنعام ٩            

      

   ٩٥ األعراف ١٠                          

           

  ١٦٢ األعراف ١١                 

   ٣٩ التوبة ١٢                       

              ١٥ يونس ١٣

                  



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 ، دراسة تركيبية وصفية)بدل، تاب، غير(ي القرآن الكرمي ـخطاب التغيري ف
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 خطاب التبديل

 اآلية أو جزء منها رقم اآلية السورة الرقم

   ٦٤ يونس ١٤                  

                ٢٨ إبراهيم ١٥

   ٤٨ إبراهيم ١٦                  

       

  ١٠١ النحل ١٧                           

                

  ٢٧ الكهف ١٨                      

        

  ٥٠ الكهف ١٩                            

    

  ٨١ الكهف ٢٠                        

    ٥٥ النور ٢١                  

                      

                       

    ٧٠ الفرقان ٢٢                   

         

    ١١ النمل ٢٣                  

  ٣٠ الروم ٢٤                             

         

  ٢٣ األحزاب ٢٥                         
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 خطاب التبديل

 اآلية أو جزء منها رقم اآلية السورة الرقم

                ٥٢ األحزاب ٢٦

              

  ٦٢ األحزاب ٢٧                      

  ١٦ سبأ ٢٨                       

            

    ٤٣ فاطر ٢٩                 

  ٢٦ غافر ٣٠                        

                  

  ٣٨ محمد ٣١                           

  ١٥ الفتح ٣٢                          

                        

        

  ٢٣ الفتح ٣٣                    

   ٢٩ ق ٣٤                   

  ٦١ الواقعة ٣٥                       

  ٥ التحريم ٣٦                    

  ٣٢ القلم ٣٧                      

  ٤١ المعارج ٣٨                  

   ٢٨ اإلنسان ٣٩                             

* * * 
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 ، دراسة تركيبية وصفية)بدل، تاب، غير(ي القرآن الكرمي ـخطاب التغيري ف
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 خطاب التوبة

 و جزء منهااآلية أ رقم اآلية السورة الرقم

  ٣٧ البقرة ١                         

  ٥٤ البقرة ٢                     

                            

                    

  ١٢٨ البقرة ٣                    

                 

   ١٦٠ البقرة ٤                   

     

    ١٨٧ البقرة ٥                  

    

  ٢٢٢ البقرة ٦                        

    ٢٧٩ البقرة ٧                  

       

   ٨٩  عمرانآل ٨                     

   ٩٠  عمرانآل ٩                      

             

  ١٢٨  عمرانآل ١٠                         

    

  ١٦ النساء ١١                                 
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 خطاب التوبة

 و جزء منهااآلية أ رقم اآلية السورة الرقم

  ١٧ النساء ١٢                   

                        

  ١٨ النساء ١٣                     

                       

                  

  ٢٦ النساء ١٤                         

     

  ٢٧ النساء ١٥                  

       

  ٦٤ النساء ١٦                      

                          

      

   ٩٢ النساء ١٧                     

      

    ١٤٦ النساء ١٨                  

    ٣٤ المائدة ١٩                  

     

   ٣٩ المائدة ٢٠                    

     

  ٧١ المائدة ٢١                        
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 ، دراسة تركيبية وصفية)بدل، تاب، غير(ي القرآن الكرمي ـخطاب التغيري ف
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 خطاب التوبة

 و جزء منهااآلية أ رقم اآلية السورة الرقم

   ٧٤ المائدة ٢٢                     

  ٥٤ األنعام ٢٣                           

                

     ١٤٣ األعراف ٢٤                   

                  

  ١٥٣ األعراف ٢٥                     

          

   ٣ التوبة ٢٦                           

    

   ٥ التوبة ٢٧                 

                            

                         

   ١١ التوبة ٢٨                    

          

  ١٥ التوبة ٢٩                          

  ٢٧ التوبة ٣٠                         

   ٧٤ التوبة ٣١                        

                          

  ١٠٢ التوبة ٣٢                    
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  لعزيز مبارك الشقرانلة عبد ا. د

  

١٨٥ 

 خطاب التوبة

 و جزء منهااآلية أ رقم اآلية السورة الرقم

  ١٠٤ التوبة ٣٣                         

          

  ١٠٦ التوبة ٣٤                       

     

       ١١٢ التوبة ٣٥

      

        

  ١١٧ التوبة ٣٦                   

                        

               

   ١١٨ التوبة ٣٧                 

                          

                   

  ١٢٦ التوبة ٣٨                      

         

                ٣ هود ٣٩

              ٥٢ هود ٤٠

  ٦١ هود ٤١                       

                        

            



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 ، دراسة تركيبية وصفية)بدل، تاب، غير(ي القرآن الكرمي ـخطاب التغيري ف
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 خطاب التوبة

 و جزء منهااآلية أ رقم اآلية السورة الرقم

  ٩٠ هود ٤٢                         

  ١١٢ هود ٤٣                           

    

   ٣٠ الرعد ٤٤                    

                             

         

       ١١٩ النحل ٤٥            

                  

    ٦٠ مريم ٤٦                    

       

  ٨٢ طه ٤٧                      

   ١٢٢ طه ٤٨                

   ٥ النور ٤٩                     

  ١٠ النور ٥٠                    

  ٣١ النور ٥١                   

    ٧٠ الفرقان ٥٢            

   ٧١ الفرقان ٥٣                  

  ٦٧ القصص ٥٤                

      

  ٢٤ األحزاب ٥٥                          
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 خطاب التوبة

 و جزء منهااآلية أ رقم اآلية السورة الرقم

  ٧٣ األحزاب ٥٦                      

                    

  ٣ غافر ٥٧                         

          

  ٧ غافر ٥٨                        

            

  ٢٥ الشورى ٥٩                       

     

حقافاأل ٦٠  ١٥                        

                      

                        

   ١١ الحجرات ٦١                         

             

   ١٢ الحجرات ٦٢                       

        

  ١٣ المجادلة ٦٣                    

                        

         

   ٤ التحريم ٦٤                       

                       



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 ، دراسة تركيبية وصفية)بدل، تاب، غير(ي القرآن الكرمي ـخطاب التغيري ف
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 خطاب التوبة

 و جزء منهااآلية أ رقم اآلية السورة الرقم

  ٥ التحريم ٦٥                   

                 

  ٨ التحريم ٦٦                      

           

    ٢٠ المزمل ٦٧                        

                        

                     

  ١٠ الربوج ٦٨                       

           

  ٣ النصر ٦٩                    

* * * 
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  لعزيز مبارك الشقرانلة عبد ا. د
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 خطاب التغيير

 اآلية أو جزء منها رقم اآلية السورة الرقم

  ١١٩ النساء ١                    

                      

             

   ٥٣ األنفال ٢                        

             

  ١١ الرعد ٣                       

                             

                  

  ١٥ محمد ٤                            

                     

      

* * * 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 

 ، دراسة تركيبية وصفية)بدل، تاب، غير(ي القرآن الكرمي ـخطاب التغيري ف
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  والتعليقات الهوامش

� �

 ففي ضبط حروفه لغتان، »ِمثل شبه وشبهِبدل وبدل، « :؛ ويقال)٨/٤٥( ،الفراهيدي، العين   )١(

 ).د ل ب( هتذيب اللغة، :انظر

 ).د ل ب (ذيب اللغة،األزهري، هت :انظر   )٢(

 ).ب د ل(جمهرة اللغة، ابن دريد، ؛ و)بدل(مقاييس اللغة،  ابن فارس، :انظر   )٣(

 ).بدل(الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية،    )٤(

 ).بدل(للغة، مقاييس ا ابن فارس، :انظر   )٥(

 .)١/٩١(جبل، محمد حسن حسن، المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم،    )٦(

وورد عنــد ابــن فــارس، معجــم ). بــاب التــاء والبــاء(الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد، العــين    )٧(

َّوالتوب التوبة« ):تاب(مقاييس اللغة، مادة  َُّ ْ«. 

 ).ب ت و(ابن دريد، جمهرة اللغة،    )٨(

 ).باب التاء والباء(األزهري، هتذيب اللغة،    )٩(

ّاألزهري، هتذيب اللغة، باب التـاء والبـاء، يـرى أن التـوب والتوبـة معنـى واحـد؛ أمـا الفـراء    )١٠( ّ

ٌعومة«: فيختار أن تكون التوب جماعة التوبة كما يقال َ ْ ٌعوم«و، »َ ْ ِعوم السفينَة « يف»َ ِ
َّ ِ ْ الفراء، ، »َ

 .)٤/١ (معاين القرآن،

 الجرجـاين، التعريفـات، »وقيـل التـوب جمـع توبـة«. )تاب(ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة    )١١(

 .)٩٥ص(

 ابن سيده، المحكم والمحيط األعظم ؛)فصل التاء(الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية،    )١٢(

 ).توب(ابن منظور، لسان العرب، ؛ )ت وب(

؛ وابـن حنبـل، مـسند أحمـد بـن حنبـل، )٥/٣٢٢ (الحديث يف سـنن ابـن ماجـه، ابـن ماجـة،   )١٣(

 .)٤/٢٧١ (؛ والنيسابوري، المستدرك على الصحيحين،)١/٣٧٦(

أن ال يعـود : والتوبـة النّـصوح«: هذا مـا ذكـره الفراهيـدي. )٩٥ص(الجرجاين، التعريفات،    )١٤(



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

 

  لعزيز مبارك الشقرانلة عبد ا. د

  

١٩١ 

 ).باب التاء والباب(العين، ، الفراهيدي، »إلى ما تاب عنه

ْخانه الدهر والنعيم خون� وهو تغير حالـه إلـى «العين، باب الخاء والنون،  الفراهيدي، :انظر   )١٥( َ َ

ُشحب يشحب شحوب�« :، وباب الحاء والشين والباء»شر منها َُ َ َ ُأي تغير مـن سـفر أو هـزال : ََ ٍ َ ََ َّ َ

َأو عمل ُوتأسن عهـد فـالن ووده، أي «:، وباب السين والنون»َ ُّ ُ ْ
ٍ ُ ٍوكـل طيـب ودهـن«، »ّتغيـر: َ ٍْ ُ

ِ ُّ 

ِتغير وفسد فسادا لزج� فقد نمس َ ً َ ََ َّ«. 

 ).غير(بادي، القاموس المحيط، مادة آالفيروز   )١٦(

ُّوالدولة برفع الـدال فـي الملـك والـسنن « :األزهري، هتذيب اللغة، باب الدال والالم إذ قال   )١٧(
ِ َّ ُّ

ُّالتي تغير وتبدل عن الدهر، فتلك الدولة والدول ُّ َّ َّ َ َُّ َُ«. 

ْفــسميت الديــة غيــرا، وأصــله مــن التغييــر«: ، قــال)غيــر(ور، لــسان العــرب، مــادة ابــن منظــ   )١٨( َّ َ ً َ
ِ

ّ« 

َأصلها من المغايرة وهي المبادلة ألهنا بدل من القتل؛ قـال أبـو عبيـدة«و ّوإنمـا سـمى الديـة : َ ّ ِ

َغيرا فيما أرى ألنه كان يجب القود فغير القود دية ّ َ ََ َ ًُ َ ِ«. 

 .)٨٧ص(الجرجاين، التعريفات،    )١٩(

 .)٢/٦٥٥ (معجم اللغة العربية المعاصرة، عمر،   )٢٠(

 .الرائد معجم لغوي عصري، حرف الغينمسعود،    )٢١(

 .)٣/٥٦٨(ّجبل، محمد حسن، المعجم االشتقاقي المؤصل،    )٢٢(

 .)١٧ص(النورسي، إشارات اإلعجاز يف مضان اإليجاز،    )٢٣(

 .)٨١ص(الجرجاين، دالئل اإلعجاز،    )٢٤(

 .)٢٤٨ص(غة الخطاب وعلم النص، فضل، بال   )٢٥(

 .)٤٨، ٤٠ص( براون ويول، تحليل الخطاب، :انظر   )٢٦(

 .)١٠٥ -١٠٢ص( بحيري، علم لغة النص، :انظر   )٢٧(

 : ورد الرتكيب   )٢٨(       ن ّ ويبي.)١٦٢:األعراف(، و)٥٩:البقرة( مرتين يف

ّألعراف ليكون آخر الكالم مطابقا ألوله، فأول يف سورة ا) منهم(الرازي سبب زيادة لفظة  ّ

  : أيضا) من(القصة مبني على التخصيص بلفظ                   



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 

 ، دراسة تركيبية وصفية)بدل، تاب، غير(ي القرآن الكرمي ـخطاب التغيري ف
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ِاألعراف(
َ ْ َ  . )٥٢٧ /٣( الرازي، مفاتيح الغيب، :، انظر)١٥٩: ْ

 ).٢/١١٢ (آن،الطربي، جامع البيان يف تأويل القر   )٢٩(

 ).١/٤١٥ (القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،   )٣٠(

 .)١٠١ /٧(ّ؛ السمين الحلبي، الدر المصون، )٣/٣٨٢ (الثعالبي، الجواهر الحسان،   )٣١(

 ).٢٠/٣٨٢ (الطربي، جامع البيان،   )٣٢(

 .)٢:النساء(، )١٠٨ ،٦١: البقرة( : جدول اآليات:انظر   )٣٣(

 ).١/١٩٥(ز، ّابن عطية، المحرر الوجي   )٣٤(

 ).٣/١٠٨٢ (الراغب األصفهاين، تفسير الراغب األصفهاين،   )٣٥(

 .)١٩/٢٣١ ( ابن عاشور، التحرير والتنوير،:انظر   )٣٦(

 ).٣/٤٠(النسفي، مدارك التنزيل،    )٣٧(

 ).٥/٢٥٢( الثعالبي، الجواهر الحسان، :انظر   )٣٨(

ّابن عطية، المحرر الـوجيز،    )٣٩( ذا وهـ النعمـة هنـا هـي اإلسـالم، ّ ويـرى الطـربي أن).١/٢٨٤(ّ

ّومن يبدل نعمة اهللا «:ّقريب من رأي ابن عطية، ويعني بقوله  ومن يغير ما عاهد اهللا يف نعمته »ُ

ْالتي هي اإلسالم، من العمل والدخول فيه فيكفر به، فإنه معاقبه بما أوعد على الكفر به مـن  ُ

  ).٤/٢٧٢ (ان، جامع البي.ٌالعقوبة، واهللا شديد عقابه، أليم عذابه

 ).٢/١٨٦(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،    )٤٠(

 ).٣/٢٠٧( النسفي، مدارك التنزيل، :انظر   )٤١(

 ).١/٥٣٤ (السمرقندي، بحر العلوم،   )٤٢(

 .)١٤/٣٢١(الرازي، مفاتيح الغيب،    )٤٣(

 ).٨/٤٨٦(الطربي، جامع البيان،    )٤٤(

 ).٣/٣٥١(الزمخشري، الكشاف،    )٤٥(

 .)٣٦(مش، رقم  ها:انظر   )٤٦(

 ).٢٤/١١٩(الطربي، جامع البيان،    )٤٧(
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 .)٨٨٠(السعدي، تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان،    )٤٨(

 ).٩/٣٥(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  أبو السعود،   )٤٩(

 ).٢/٧٤١( الزمخشري، الكشاف، :انظر   )٥٠(

 ).١٩/٢٠٨(الطربي، جامع البيان،    )٥١(

 ).٢/٥١٦( النسفي، مدارك التنزيل، :انظر   )٥٢(

  .)٧٩٠( السعدي، تيسير الكريم، :انظر   )٥٣(

 ).٢/٢٤٩(السمرقندي، بحر العلوم،    )٥٤(

 ).٢/٣٣٤( الزمخشري، الكشاف، :انظر   )٥٥(

 ).١٨/٤٤(الطربي، جامع البيان،    )٥٦(

 ).٧/٤٢٧(البغوي، معالم التنزيل،    )٥٧(

 . فهرس اآليات:ثالث مرات يف القرآن الكريم، انظر) ديلتب(ورد المصدر المزيد    )٥٨(

ّابن عطية، المحرر الوجيز،   )٥٩(  .)٧/١١٦(أبو السعود، إرشاد العقل، ؛ )٤/٤٤٤ (ّ

 ).٢٦/٢٤٧(الرازي، مفاتيح الغيب،    )٦٠(

 ).١/٤٩١(الطربي، جامع البيان،    )٦١(

 ).١/٥١٠ (الشوكاين، فتح القدير،   )٦٢(

 . فهرس اآليات:ثالث مرات يف القرآن الكريم، انظر) ال(ا بـورد الرتكيب منفي   )٦٣(

 ).١٣/١٢٦(الرازي، مفاتيح الغيب،    )٦٤(

 ).١١/٣٣٥(الطربي، جامع البيان،    )٦٥(

 .)١/٤٦(السمرقندي، بحر العلوم،    )٦٦(

 ).٢/١٨٩ (الفراء، معاين القرآن،   )٦٧(

 .)١/٥٤٧ (الطربي، جامع البيان،   )٦٨(

توفيقـه أوال ثـم قبولـه للتوبـة : وتوبته نوعان«؛ )١/٣٢٤ ( ألحكام القرآن،القرطبي، الجامع   )٦٩(

 .)١/٥٠(السعدي،  : انظر.»إذا اجتمعت شروطها ثانيا
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؛ هناك آراء عديـدة يف كتـب )١/١٦١( الراغب األصفهاين، تفسير الراغب األصفهاين، :انظر   )٧٠(

 ).١/٥٤٦(ي،  الطرب:التفاسير حول الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، انظر

 ).٢/٧٢(الطربي، جامع البيان،    )٧١(

 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها   )٧٢(

 ).١/٤٠٣(القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،    )٧٣(

 .)٥/٤٠٨( البيضاوي، تفسير البيضاوي،   )٧٤(

لــن تحــصوا «: ؛ وورد عنــد البــضاوي، تفــسير البيــضاوي)٣/٢٠٠(الفــراء، معــاين القــرآن،    )٧٥(

 .)٥/٤٠٨(، »ت ولن تستطيعوا ضبط الساعاتتقدير األوقا

كـان « )٣/٥٠٠( الطـربي، جـامع البيـان، :؛ وانظـر)١/٢٠٥(ّالمحـرر الـوجيز، ّابن عطيـة،    )٧٦(

عمر بن الخطاب ممن اختان نفسه، فعفا اهللا عنهم، وأحل ذلـك لهـم بعـد الرقـاد وقبلـه، ويف 

 .»الليل كله

 .)٢٣/٢٤٩(، جامع البيان، »قفوسع اهللا عليهم، ولم يضي «:يقول الطربي   )٧٧(

 ).٢٣/٢٥١(ي، جامع البيان، الطرب   )٧٨(

 ).٤/١٠٩(البغوي، معالم التنزيل،    )٧٩(

ّويرى السعدي أن هذا حض من اهللا لعباده على التوبة، ودعوة لهم إلى . )١٤٨ /٣(البغوي،    )٨٠( ّ

هللا يغفـر لــه فـإذا تـاب وأصـلح بـأن تـرك الـذنب ونـدم عليـه وأصـلح أعمالـه، فـإن ا«اإلنابـة، 

 الـسعدي، تيـسير الكـريم .»ويرحمه ويتقبل توبتـه ويعيـده إلـى حالتـه األولـى أو أعلـى منهـا

 ).١/٤٥١ (الرحمن يف تفسير كالم المنان،

 ).٣/٢٦٢(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،    )٨١(

 ).١٥/٣٧٣(الرازي، مفاتيح الغيب،    )٨٢(

 ).١/٣٠٦٠(الشعراوي، تفسير الشعراوي،    )٨٣(

 ).٢/٢٦٤(ابن مالك، شرح تسهيل الفوائد،    )٨٤(

ويدخل يف اآلية بـالمعنى كـل مـن راجـع  «:؛ قال القرطبي)١/٣٨٢(الزمخشري، الكشاف،    )٨٥(
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١٩٥ 

  ).٤/١٣٠(القرطبي، . »اإلسالم وأخلص

 ).٣/٢١٤(الزمخشري، الكشاف،    )٨٦(

 ).٢/٢٣١(ابن السراج، األصول يف النحو،    )٨٧(

 .اآلياتاآليات مدرجة يف فهرس    )٨٨(

 .)٦٦ص(ابن جني، كتاب اللمع يف العربية،    )٨٩(

 ).١/٥٤٠(الجواهر الحسان يف تفسير القرآن،  الثعالبي،   )٩٠(

 )٣/٨(ّة، المحرر الوجيز، ّابن عطي   )٩١(

 ).٢/٤١(السمرقندي، بحر العلوم،    )٩٢(

 .اآلية يف فهرس اآليات مثبتة. )٢٨(القصص،    )٩٣(

ِوكل شـيء فـي القـرآن  «:؛ يقول الفراء)٣/٣٩٠(يف علم التفسير، ابن الجوزي، زاد المسير    )٩٤(

 ).٢/٨٠٩( معاين القرآن، .»ُفذكر لنا أهنا واجبة) عسى(من 

 ).٢/١٣١(سيبويه، الكتاب، ، »هي بمنزلة األفعال فيما بعدها وليست بأفعال «:قال سيبويه   )٩٥(

مــن تفــسير الكتــاب المجيــد، ابــن عاشــور، تحريــر المعنــى الــسديد وتنــوير العقــل الجديــد    )٩٦(

)٢٤/١١٤.( 

 : وذلك يف قوله تعالى   )٩٧(                ) ١٥:األحقاف(. 

 ).٢٢/١١٠ ( الطربي، جامع البيان،:انظر   )٩٨(

 ).٢٨/٢٠(الرازي، مفاتيح الغيب،    )٩٩(

 ).١/٤٨٩(الكشاف، الزمخشري،    )١٠٠(

 ).١٣/١٠٢(ي، مفاتيح الغيب،  الطرب:انظر   )١٠١(

 ).٤/١٠٤(البغوي، معالم التنزيل،    )١٠٢(

 ).٢/٣١٦(الزمخشري، الكشاف،    )١٠٣(

 ).٤/٢٢٩( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، :انظر   )١٠٤(

ّ وجاء التكرار بزمن المضارعة، ليؤكد اسـتمرارية قبـول ).١/٣٨٨(ابن كثير، تفسير القرآن،    )١٠٥(
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 .وضحه النقطة السادسةالتوبة من اهللا، كما ت

 ).٩/٥٣٢(الرازي، مفاتيح الغيب،    )١٠٦(

 .ّ، وسيأيت ذكرها يف الحديث عن الخطاب االسمي)ّتواب: (ّتكرر الجذر يف صيغة المبالغة   )١٠٧(

 ).٢٤/٤٨٥(الرازي، مفاتيح الغيب،    )١٠٨(

ّابن عطية، المحرر الوجيز،    )١٠٩( ّ)٣/١٤.( 

 ).٢٠/٣٤٣(الطربي، جامع البيان،    )١١٠(

 ).١٦/٢٠(الرازي، مفاتيح الغيب،    )١١١(

 ).١/٢٤٥ (السمرقندي، بحر العلوم،   )١١٢(

 .)٧١(ورد ذكر هذا الرتكيب يف الفعل الماضي، تركيب الشرط، من سورة الفرقان،    )١١٣(

 ).١٦/٢٠(الرازي، مفاتيح الغيب،    )١١٤(

 ).٤/٢٦٦(السمين الحلبي، الدر المصون،    )١١٥(

 ).٨/٥٩( ابن يعيش، شرح المفصل،   )١١٦(

 ).٣/٢٠٥(الطربي، جامع البيان،    )١١٧(

 ).٢/٦٥(البيضاوي، تفسير البيضاوي،    )١١٨(

 ).٢/٩٦(المصدر السابق،    )١١٩(

 . )٤١٣(القرطبي، األسنى يف شرح أسماء اهللا الحسنى،    )١٢٠(

 ).٨/٢١٢(الطربي، جامع البيان،    )١٢١(

 ).٢/١٠٠(السمرقندي، بحر العلوم،    )١٢٢(

 ).٣/٥٦٦( المصدر السابق،   )١٢٣(

ّعــد   )١٢٤( ــأمور، منهــا تمــام التــصدير .  أصــل أدوات االســتفهامت الهمــزةُ وألصــالتها اســتأثرت ب

ــداين يف حــروف المعــاين،  ــر، المــرادي، الجنــى ال ــاء والــواو وثــم، انظ ــديمها علــى الف بتق

 .)٣٨٣ص(

 ).١٠/٤٨٣( الطربي، :؛ وانظر)٥/٤١٠(الراغب األصفهاين، تفسير الراغب،    )١٢٥(
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 ).٢/٥٣٤(ش، إعراب القرآن وبيانه المؤلف، دروي   )١٢٦(

 ).٣/٣٥٥(النسفي، مدارك التنزيل،   )١٢٧(

 ).٣/٢٣٣(الزمخشري، الكشاف،    )١٢٨(

ّابن عطية، المحر   )١٢٩(  ).١/٨٠ (ر الوجيز،ّ

 .)٥٦٦(السعدي، تيسير الكريم،    )١٣٠(

   ؛ ابــن ماجــة، ســنن)٤/٦٥٩(حــديث حــسن، الرتمــذي، الجــامع الــصحيح ســنن الرتمــذي،    )١٣١(

 ).٥/٣٢١(ابن ماجة، 

 القرطبـي، .»يجوز إجرائه على العبد من غير خالف«؛ و)٢٢/٣٠٩(الطربي، جامع البيان،    )١٣٢(

 .)٤٠٧ص(األسنى يف شرح أسماء اهللا الحسنى، 

 ).٢/٨٦(السمرقندي، بحر العلوم،    )١٣٣(

 ).٤٨٠(الواحدي، الوجيز،    )١٣٤(

 ).١/١٣١(المحرر الوجيز، ّابن عطية،    )١٣٥(

 ).٢٢/٣٠٩(لطربي، جامع البيان، ا   )١٣٦(

ً الزمخشري، المفصل يف صنعة اإلعراب، إذ عرفه قائال:انظر   )١٣٧( يتوسـط بـين المبتـدأ وخـربه  «:ّ

قبل دخول العوامل اللفظية وبعده إذا كان الخرب معرفة أو مضارعا له يف امتناع دخول حرف 

ليؤذن من أول أمره بأنه خـرب التعريف عليه كافعل من كذا أحد الضمائر المنفصلة المرفوعة 

 ).١/١٧٢(، »ال نعت

 ).١/٤١٦(الصبان، حاشية العالمة الصبان،    )١٣٨(

 ).١/٣٢٦(القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،    )١٣٩(

 ).١/١٨٤ (السعدي، تيسير الكريم،   )١٤٠(

 ).٤/٢٠٨ ( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،:انظر  )١٤١(

 ).٦/١٧ (البغوي، معالم التنزيل،   )١٤٢(

 ).٢/٦٥ ( البيضاوي، تفسير البيضاوي،:انظر   )١٤٣(
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 ).١/٩٣( أبو عبيدة، مجاز القرآن، :انظر   )١٤٤(

 ).١٠/٨ (الرازي، مفاتيح الغيب،   )١٤٥(

 .)٤١٠ص(القرطبي، األسنى يف شرح أسماء اهللا الحسنى،    )١٤٦(

 ).٢١/٥٣٢(الطربي، جامع البيان،    )١٤٧(

 ).٤/٥٦٩(الزمخشري، الكشاف،    )١٤٨(

 ).١/١٥٩(جزي، التسهيل، ابن    )١٤٩(

 .)٤١٨(السعدي، تيسير الكريم،    )١٥٠(

 ).٣/٢٩٥(الزمخشري، الكشاف،    )١٥١(

 .)١٣/١٤٢( ابن عاشور، التحرير والتنوير، :انظر   )١٥٢(

 ).٦/١٣٠(السمين الحلبي، الدر المصون،    )١٥٣(

 ).٣/٥٠٦(؛ النسفي، مدارك التنزيل، )٥/٢٢٥ ( البيضاوي، تفسير البيضاوي،:انظر   )١٥٤(

 .)٧٢ص(دراسة يف بنية الداللة، : العبد، المفارقة القرآنية   )١٥٥(

 ).١٦/٣٨٢(الطربي، جامع البيان،    )١٥٦(

 ).٢/٥١٦(الزمخشري، الكشاف،    )١٥٧(

 ).٨/٢٩(القرطبي، الجامع ألحكام البيان،    )١٥٨(

 ).٤/٢٨(أبو السعود، إرشاد العقل،    )١٥٩(

 ).١٠/٤٥(ابن عاشور، التحرير والتنوير،    )١٦٠(

 ).٥/٢٣٤(الثعالبي، الجواهر الحسان،    )١٦١(

ْقيل الخصاء وفـقء األعـين وقطـع اآلذان، «، )٢٢٣-٩/٢١٥( الطربي، جامع البيان، :انظر   )١٦٢( َ

، »وقيل الوشم، وقيل تغيير دين اهللا من عبادة للشمس والقمر وغيره، وقيل خلق اهللا وفطرتـه

ـــر ـــب،:وانظ ـــاتيح الغي ـــرازي، مف ـــشر)١١/٢٢٣ ( ال ـــشاف، ، والزمخ ، )١/٥٦٧(ي، الك

 ).٥/٣٨٩(والقرطبي، الجامع ألحكام البيان، 

هو أن اهللا وقالت فرقة : ، يقول يف معنى تغيير خلق اهللا)٢/١١٥(ّابن عطية، لمحرر الوجيز،    )١٦٣(
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تعالى خلق الشمس والنار والحجارة وغيرها من المخلوقات ليعترب هبا وينتفـع هبـا، فغيرهـا 

 ).٢/١١٤( :معبودة، انظرالكفار بأن جعلوها آلهة 

 ).٢/١١٤(ّابن عطية، المحرر الوجيز،    )١٦٤(

 .عرض المعنى اللغوي يف المبحث األول   )١٦٥(

 ).١/٤٧٤ (ابن الجوزي، زاد المسير،   )١٦٦(

 ).١٠/٤٥ (ابن عاشور، التحرير والتنوير،   )١٦٧(

 ).١/١٣٥(ابن األثير، المثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،    )١٦٨(

 .)٢١٨(مفتاح العلوم، كي، السكا   )١٦٩(

 .)٩٩(النكت يف إعجاز القرآن، الرماين،    )١٧٠(

 .)٢٨٠(السكاكي، مفتاح العلوم،    )١٧١(

 .)١٠٤(النكت يف إعجاز القرآن، الرماين،    )١٧٢(

 ).١٧٤(لمسات بيانية، السامرائي،    )١٧٣(

* * * 
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  والمراجع المصادر قائمة

 

 أحمـد الحـويف، :تحقيـق ، الـسائر يف أدب الكاتـب والـشاعر، المثلابن األثير، ضياء الدين )١(

 .دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة

دار : محمـد عـوض مرعـب، بيـروت: ، تحقيـقهتـذيب اللغـةاألزهري، محمد بـن أحمـد،  )٢(

 .م٢٠٠١إحياء الرتاث العربي، 

الـشركة المـصرية العالميـة ، علم لغة الـنص المفـاهيم واالتجاهـاتبحيري، سعيد حسن،  )٣(

 .م١٩٩٧للنشر، لونجمان، 

 ومحمـد لطفـي الزليطنـي، ، منيـر الرتيكـي:، ترجمة وتعليـقتحليل الخطاببراون ويول،  )٤(

 .م١٩٩٣الرياض، 

ّ، حققـه وخـرج أحاديثـه، معـالم التنزيـلالبغوي، أبو محمـد الحـسين بـن مـسعود )٥(  محمـد :ّ

دار طيبـة للنـشر : سليمان مسلم الحرش، الرياضو عثمان جمعة ضميرية،وعبداهللا النمر، 

 .م١٩٩٧، ٤والتوزيع، ط

، البيـضاويتفـسير البيضاوي، ناصرالدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن محمد الـشيرازي،  )٦(

 .دار الفكر: بيروت

دار إحيـاء الـرتاث : ، بيـروت الجامع الـصحيح سـنن الرتمـذيالرتمذي، محمد بن عيسى، )٧(

 . أحمد محمد شاكر وآخرون:قيقالعربي، تح

، الجواهر الحسان يف تفـسير القـرآنالثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف،  )٨(

دار إحيـاء الـرتاث :  وعـادل أحمـد عبـد الموجـود، بيـروت، محمـد علـي معـوض:تحقيـق

 .هـ١٤١٨العربي، 

َّمؤصـل (رآن الكـريم جبل، محمد حسن حسن، المعجم االشـتقاقي المؤصـل أللفـاظ القـ )٩(

مكتبـة اآلداب، : ، القـاهرة)ببيان العالقات بين ألفاظ القرآن الكريم بأصواهتا وبين معانيهـا

 .م٢٠١٠
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 دالئل اإلعجاز يف علم المعاين،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد،  الجرجاين، )١٠(

 .م١٩٩٢، ٣لمدين، طدار ا: مطبعة المدين، جدة: تحقيق محمود محمد شاكر، القاهرة

دار : إبـراهيم األبيـاري، بيـروت: ، تحقيـقالتعريفـاتالجرجاين، علي بن محمد بن علـي،  )١١(

 .م١٩٨٣الكتاب العرب، 

تحقيـق عبـد اهللا الخالـدي، ، التسهيل لعلوم التنزيلابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد،  )١٢(

 .هـ١٤١٦شركة دار األرقم بن أبي األرقم، بيروت، 

: ، تحقيق فائز فـارس، الكويـتكتاب اللمع يف العربيةابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني،  )١٣(

 .م١٩٧٢دار الكتب الثقافية، 

 :، تحقيـقزاد المـسير يف علـم التفـسيرابن الجوزي، جمال الدين عبـد الـرحمن بـن علـي،  )١٤(

 .هـ١٤٢٢ دار الكتاب العربي،: عبدالرزاق المهدي، بيروت

 أحمــد :، تحقيــقتــاج اللغــة وصــحاح العربيــةي، أبــو نــصر إســماعيل بــن حمــاد، الجــوهر )١٥(

 .م١٩٨٧، ٤دار العلم للماليين، ط: عبدالغفور عطار، بيروت

ــسابوري )١٦( ــاكم الني ــد اهللا الح ــن عب ــد ب ــد اهللا محم ــو عب ــاكم، أب ــع، . الح ــابن البي ــروف ب المع

ــصحيحين ــى ال ــستدرك عل ــرالم ــادر عطــا، بي ــد الق ــصطفى عب ــق م ــب : وت، تحقي دار الكت

 .م١٩٩٠العلمية، 

: القـاهرة، مـسند اإلمـام أحمـد بـن حنبـل، أحمد بن حنبـل أبـو عبـداهللا الـشيباينابن حنبل،  )١٧(

 .مؤسسة قرطبة

دار اإلرشـاد : حمـص،  إعـراب القـرآن وبيانـهمحيي الـدين بـن أحمـد مـصطفى،درويش،  )١٨(

 .هـ١٤١٥، ٤للشئون الجامعية، ط

ّ، حققـه وقـدم لـه رمـزي منيـر بعلبكـي، جمهرة اللغةكر محمد بن الحسن، ابن دريد، أبو ب )١٩( ّ

 .م١٩٨٧دار العلم للماليين، : بيروت

، دار إحيـاء الـرتاث مفـاتيح الغيـبالرازي، محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الـرازي،  )٢٠(

 .م٢٠٠٠، ٣ ط بيروت،: العربي
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: ، دراسـةتفـسير الراغـب األصـفهاينمـد، الراغب األصفهاين، أبو القاسم الحـسين بـن مح )٢١(

 .م١٩٩٩كلية اآلداب، : محمد عبد العزيز بسيوين، طنطا

 محمـد خلـف اهللا، :، تحقيـقالنكت يف إعجـاز القـرآنالرماين، أبو الحسن علي بن عيسى،  )٢٢(

 .٣دار المعارف ط: محمد زغلول سالم، مصر

ّ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيالزبيدي )٢٣( ّ ، تاج العـروس مـن جـواهر القـاموسني، ّ

 .مجموعة من المحققين، دار الهداية: تحقيق

، الكـشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل وعيـون الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمـر )٢٤(

 .هـ١٤٠٧دار الكتاب العربي، : ، بيروت وجوه التأويليفاألقاويل 

دار : ، بيــروتصل يف صــنعة اإلعــرابالمفــ الزمخــشري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر،  )٢٥(

 .علي بو ملحم: ، تحقيق١٩٩٣ومكتبة الهالل، 

دار : ، عمـانلمسات بيانية يف نصوص مـن التنزيـلفاضل بن صالح بن مهدي،  السامرائي، )٢٦(

 .م٢٠٠٣، ٣عمار للنشر والتوزيع، ط

 سين الفتلـي، عبـد الحـ:، تحقيـقاألصـول يف النحـوابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل،  )٢٧(

 .م١٩٨٨، ٣مؤسسة الرسالة، ط: بيروت

: ، تحقيـق، تيسير الكـريم الـرحمن يف تفـسير كـالم المنـانالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر )٢٨(

 . م٢٠٠٠عبدالرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة،

لكتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا اأبو السعود، العمادي محمد بن محمد بن مصطفى،  )٢٩(

 .دار إحياء الرتاث العربي: ، بيروتالكريم

، ضـبطه وكتـب هوامـشه وعلـق ، مفتـاح العلـوميوسف بن أبـي بكـر بـن محمـد السكاكي، )٣٠(

 .م١٩٨٧، ٢دار الكتب العلمية، ط:  نعيم زرزور، بيروت:عليه

ار د: ، بيـروتبحـر العلـومأبو الليث نصر بن محمـد بـن أحمـد بـن إبـراهيم،  السمرقندي، )٣١(

 .م١٩٩٣الكتب العلمية، 
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، الدر المصون يف علم الكتاب المكنـونأبو العباس شهاب الدين أحمد، السمين الحلبي،  )٣٢(

 .دار القلم:  أحمد محمد الخراط، دمشق:تحقيق

: عبد السالم محمد هـارون، بيـروت: ، تحقيقالكتابسيبويه، أبو البشر عمرو بن عثمان،  )٣٣(

 .دار الجيل

عبد الحميد : ، تحقيقالمحكم والمحيط األعظمسيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، ابن  )٣٤(

 .م٢٠٠٠دار الكتب العلمية، : هنداوي، بيروت

 مطـابع أخبـار اليـوم، الخـواطر، –، تفسير الشعراوي محمد متولي الشعراوي الشعراوي، )٣٥(

 .م١٩٩٧

ع بين فني الرواية والدراية من علـم ، فتح القدير الجامالشوكاين، محمد بن علي بن محمد )٣٦(

أحمـد إبـراهيم و محمـد االسـكندراين، : عبـد الـرزاق المهـدي، مراجعـة:، تحقيـقالتفـسير

 .م١٩٩٩دار الكتاب العربي، : زهوة، بيروت

دار الرشـيد مؤسـسة : ، دمـشقالجـدول يف إعـراب القـرآنمحمود بن عبد الـرحيم، ، صايف )٣٧(

 .هـ١٤١٨، ٤اإليمان، ط

علـى شـرح الـشيخ » حاشـية العالمـة الـصبان« لصبان، محمد بن علـي الـصبان الـشافعي،ا )٣٨(

 .م١٩٩٧دار الكتب العلمية، : ، بيروتعلى ألفية اإلمام ابن مالك: األشموين

، جامع البيان يف تأويـل القـرآنالطربي، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي،  )٣٩(

 . م٢٠٠٠بيروت، : سة الرسالة أحمد محمد شاكر، مؤس:تحقيق

تحريـر المعنـى الـسديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن ، ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمـد )٤٠(

 .م١٩٨٤ ،الدار التونسية للنشر: ، تونستفسير الكتاب المجيد

 .م١٩٩٤، دار الفكر العربي، القاهرة، دراسة يف بنية الداللة: المفارقة القرآنيةعبد، محمد،  )٤١(

محمـد فـواد : مكتبة الخـانجى، تحقيـق: ، القاهرة مجاز القرآنأبو عبيدة، معمر بن المثنى، )٤٢(

 .سزگين
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ر الـوجيز يف تفـسير ّالمحـرّابن عطية، أبو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عبـد الـرحمن،  )٤٣(

 ،دار الكتــب العلميــة:  الــسالم عبــد الــشايف محمــد، بيــروت عبــد:، تحقيــقالكتــاب العزيــز

 .هـ١٤٢٢

 . م٢٠٠٨ عالم الكتب، ، معجم اللغة العربية المعاصرة،أحمد مختار عبد الحميد، عمر )٤٤(

ــا،  )٤٥( ــو الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكري  :، تحقيــقمعجــم مقــاييس اللغــةابــن فــارس، أب

 .م١٩٧٩عبدالسالم محمد هارون، دار الفكر، 

محمد علـي وأحمد يوسف نجايت، : تحقيق، معاين القرآنالفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد،  )٤٦(

ــار،  ــصرونج ــلبي، م ــماعيل ش ــدالفتاح إس ــة، : عب ــأليف والرتجم ــصرية للت ــب الم دار الكت

 .م٢٠٠٢

 مهـدي المخزومـي وإبـراهيم الـسامرائي، :، تحقيـقالعـين الخليل بـن أحمـد، ،الفراهيدي )٤٧(

دار : وي، بيـروت عبـد الحميـد الهنـدا:تحقيـق. م١٩٨٤منشورات وزارة الثقافة، : العراق

 .٢٠٠٣ّالكتب العلمية، 

 .م١٩٩٢، عالم المعرفة، الكويت، بالغة الخطاب وعلم النصفضل، صالح،  )٤٨(

مكتب : ، تحقيقالقاموس المحيطبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، آالفيروز )٤٩(

 مؤسـسة :ُمحمـد نعـيم العرقـسوسي، بيـروت: تحقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف

 .م٢٠٠٥، ٨الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط

، الجـامع ألحكـام القـرآنالقرطبي، أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح،  )٥٠(

 -هــ ١٣٨٤، ٢القاهرة، ط: أحمد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية: تحقيق

 .م١٩٦٤

، األسـنى يف شـرح أسـماء اهللا الحـسنى، مد بن أبي بكـر أبو عبد اهللا محمد بن أحالقرطبي، )٥١(

 .م١٩٩٥دار الصحابة للرتاث، : ضبط النص محمد حسن جبل، طنطا

سـامي بـن محمـد : ، تحقيـقتفـسير القـرآن العظـيمابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمـر،  )٥٢(

 .م١٩٩٩، ٢سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
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محمـود : ، كتـب حواشـيهسـنن ابـن ماجـةهللا محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة، أبو عبد ا )٥٣(

 .خليل، مكتبة أبي المعاطي

، تحقيـق عبـد الـرحمن الـسيد، محمـد شرح تـسهيل الفوائـدابن مالك، محمد بن عبد اهللا،  )٥٤(

 .م١٩٩٠بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 

: ، تحقيـق الجنى الداين يف حـروف المعـاين قاسم،المرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن )٥٥(

 .م١٩٩٢دار الكتب العلمية، : فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، بيروت

 .م١٩٩٢، دار العلم للماليين، الرائد معجم لغوي عصريمسعود، جربان،  )٥٦(

 .ـه١٤١٤، ٣دار صادر، ط: ، بيروتلسان العربمحمد بن مكرم، ابن منظور،  )٥٧(

، مـدارك التنزيـل وحقـائق أبو الربكات عبد اهللا بن أحمد بن محمود حـافظ الـدينالنسفي،  )٥٨(

ّ، حققه وخرج أحاديثهالتأويل محيـي الـدين ديـب : يوسف علي بديوي، راجعـه وقـدم لـه: ّ

 .م١٩٩٨دار الكلم الطيب، : مستو، بيروت

 إحـسان قاسـم :تحقيـقز، إشارات اإلعجاز يف مظان اإليجـاالنورسي، بديع الزمان سعيد،  )٥٩(

 .م٢٠٠٢، ٣شركة سوزلر للنشر، ط: القاهرة، الصالحي

، الوجيز يف تفسير الكتاب العزيـزالواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي،  )٦٠(

 .دار القلم، الدار الشامية:  صفوان عدنان داوودي، دمشق، بيروت:تحقيق

* * * 
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 الحلوة إبراهيم بنت نوال. د. أ

 )هـ٠٢/٠٧/١٤٤٢؛ ونشر يف هـ١٩/٠٩/١٤٤١ يف ر وقبل للنشهـ؛٠٥/٠٨/١٤٤١قدم للنشر يف (

ًإن المنجزات التي حققتها لسانيات المـدونات الحاسـوبية جعلـت منهـا موضـوعا  :المستخلص َّ ُ َّ

ُّالدراسة والنظر، لذا هندف يف هـذا البحـث إلـى تتبـع البحـوث اللـسانية يف العالقـات الدالليـة ًجديرا ب

ّالقائمــة علــى المــدونات الحاســوبية، واســتثمار معطياهتــا يف بنــاء نــواة للمعجــم المخــتص يف عالقــة 

نـة َّمدو(�التقابل الداللي يف لغـة الطفـل العربـي حاسـوبيا، ويف حقـل الـمحـسوسات خاصـة، يف ضـوء 

ُتوسـع عالقـة التقابـل وعمقهـا، وتعـدد : ُوقد خرج البحث بجملة من النتائج؛ أبرزها). الطفل العربي ُُّ ُ ُّ

ِّطبقاهتا، وتعاضدها مع عالقات داللية مخصوصة، وظواهر لغوية معينة، يف سك لغة قـصص الطفـل  َ
ٍ ٍ ُ

ٍالعربي، كما أسهم البحث يف بناء نواة لمعجم محوسب للتقابـل الـدالل ٍ ٍ ي يف لغـة الطفـل العربـي، ويف ُ

ُضــوء المــدونات باســتخدام األدوات الحاســوبية، ونعمــل علــى التوســع فيــه حاليــا، غايتنــا منــه إثــراء  ُُّ �

ُقاموس الطفل العربي، وكذلك لغة مؤلفي قصص األطفال، والكتب المنهجية للطفل، بمـا يـستعمله 

َالطفل فعليا، بعيدا عن األمثلة الـمفتعلة والقائم �ً ُة على الـحدس؛ بما يرفـع مـن كفـاءة التواصـل لديـه، ُ ُ َْ ِ

َّكما أثبت البحث قلة الدراسـات العربيـة يف الويـب الدالليـة العربيـة، بـسبب صـعوبتها وجـد ِ ِ َ هتـا، لـذا ُ

 .نوصي بكثير من البحوث يف هذا المجال

القـات المعجم المختص، مدونة الطفل العربي، مدونة اسكتش إنجـن، الع :يةاحتالكلمات المف

  .الداللية، التقابل الداللي
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 Towards a computerized Dictionary for Semantic convergence in 
children's stories in light of the Sketch Engine Blog 

Dr. Nawal Ibrahim Alhilwah 

(Received 29/03/2020; accepted 12/05/2020; Published 14/02/2021) 

Abstract: This research seeks to invest the gains of the linguistics of the computer 
blog in building a proposal for a computerized dictionary model for semantic 
convergence in the (Arab Child Blog) as a private blog that associates with the public 
blog (Sketch Engine) in order to support the Arab semantic web, and serve the authors 
of children's stories and the creators of lower-grade curricula , with a dictionary that 
simulates the language of an Arab child and what he actually uses of it, so as to 
contribute in creating an effective and successful language communication for him. 

Keywords: of the Sketch Engine Blog, Arab Child Blog, Semantic relationships, 
The Lexicon Concern. 
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  المقدمة

 

ُالحمد هللا الذي أنزل كتابه بلسان عربي مبين، والصالة والسالم علـى مح ٍّ
مـد بـن ٍ

ِعبد اهللا سيد األولين واآلخرين ِ ِ ِ
َّ ِّ. 

ًأما بعد؛ فإن العالم اليوم يعيش ثورة معلوماتية جعلت من التقنية ركيـزة أساسـية  ً َُّ َ ََّ َّ

ْيف جمعهــا واســتيعاهبا وتحليلهــا، وتعــاظم دور اللغــة ومحوريتهــا يف خريطــة المعرفــة  َ َ

ًاإلنسانية، حتى عدت أكثر الوسائل فاعلية يف نقل ها وإثرائها؛ لـذلك أصـبحت معالجـة َّ

�اللغات الطبيعية آليا، من أهم مقومات مجتمع المعرفة وهندسـة الـذكاء االصـطناعي؛ 

ًفقد أفرزت تطبيقات حاسوبية متنوعـة، قـادرة علـى وصـف البنـى اللـسانية يف اللغـات  َّ
ٍ

وبية َّالطبيعيــة، ولعــل أبرزهــا المعــاجم الحاســوبية المتنوعــة، ومنهــا المعــاجم الحاســ

َمعجـم محوسـب يف : َّالمختصة يف العالقات الدالليـة؛ مثـل ُْ المـشرتك (، أو )الـرتادف(َ

 فهي من أبرز التطبيقـات الحاسـوبية التـي - موضوع بحثنا - )التقابل(، أو يف )اللفظي

ِّتدعم الويب الداللية العربية بما يثري المحتوى العربي تقنيا، ويعزز من كفـاءة التقنيـة  َ �ُ ُِ ْ

ُعالجــة اللغــات الطبيعيــة، وقــدرهتا علــى االســتدالل المنطقــي؛ فنجاحهــا يف ذلــك يف م

ِّسيرفع من قدرة اآللة على تحليل النصوص، والرتجمة اآلليـة، والتعبيـر اآللـي، وفـك  َ

ــصة والمتنوعــة؛ لمــد  ــة المتخص ــدد مــن المعــاجم اللغوي ــاج ع ــداللي، وإنت ــبس ال ِّالل َ ِّ ِّ
ٍ َّ

ِوالمادة النَّصية، وتقليل الفجـوة بينهمـا؛ وبـذلك تكـون ِالجسور بين المعرفة المنطقية 
َّ

ًالويب الداللية قادرة على النفاذ إلى النصوص العربيـة وتفكيكهـا، واالسـتنباط منهـا، 

ٍمــن خــالل تحليــل المفــردة إلــى ذراهتــا الدالليــة، بمــا يمكــن مــن عمــل معادلــة دالليــة  ِّ َ َُّ

ــة شــبه رياضــية يقبلهــا الحاســوب، تــساعد ع ــين دالالت ِتكويني ــدقيق ب ــز ال لــى التميي
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�المفردات، وتيسر تحديد نوع الكلمة وعمقها الداللي، وعالقاهتا حاسوبيا َ ِّ. 

ــن  ــاجم المحوســبة؛ للكــشف ع ــشاء المع ــى إن ــة إل ــة الماس ــرت الحاج ــد ظه َفق َّ

ِالكليـات اللغويــة، وتمثيلهــا معرفيــا بمـا يخــدم اللغــة العربيــة مـن خــالل ربــط العنــصر  ُ َ � َّ

�المفهوم، وبيان العالقات التي تربطه بعناصر معجميـة أخـرى دالليـا، كمـا المعجمي ب َّ
ٍ

َ

ــات  ــرب الربمجي ــداولها ع ــسر ت ــا، ويي ــا تقني ــد المعرفــة واألنطولوجي ــاء قواع ــدعم بن َّي �َ ِّ

�والمحلالت الداللية، وهو جهد يصب يف خدمة المحتوى العربـي تقنيـا، وينـضوي يف  ُّ ُ َ ٌ ِّ

 .٢٠٣٠رؤية المملكة 

ِّصــبحت العالقــات الدالليــة محــل عنايــة المهتمــين بالــذكاء االصــطناعي، لــذا أ
ِ َّ

ُوالمعالجــة اآلليــة للغــة العربيــة، فعليهــا تقــوم الويــب الدالليــة واألنطولوجيــا، ويعتــرب 

ًالتقابل الداللي أكثـر هـذه العالقـات الدالليـة ورودا يف الـنص العربـي عامـة، والقـرآن  َّ ًَ

َشعر العربي، ويف الخطب الدينية، والرسائل الديوانية الكريم، والحديث الشريف، وال ُ

 .َّخاصة

ْوالتقابل ليس عالقة لغوية داللية صرفة، بل هو قانون كوين كلي، سبق بذكره  ِ ِّ ِ

 : ُالقرآن الكريم يف قول اهللا تعالى                     )الذاريات :

ِّقر اآلية الكريمة أن التقابل سنة من سنن الكون الذي بني على الضدية، ُ؛ إذ ت)٤٩ ِّ َ
ِ ِ
ُ ُُ ُ َُّّ

َوقاعدة من قواعد الوجود التي قام عليها الخلق، ومن ثم بني عليها الفكر، فأصبح 
ِ ِ
ُ َ ُ ٌ

ًحوار المتضادات منهجا يف معالجة قضايا اإلنسان، وعباداته، والكون حوله، كما كان 

ِياق اللغوي القرآين عرفا فكريا ولغويا سائدا، فال يرد لفظ التقابل يف الس َ � �ً ً ْ َّإال ) النار(ُ

ِوقوبل بـ ، وال )النهار(إال بـ) الليل(، وال )األرض(إال قوبل بـ) السماء(، وال )الجنة(ُ

َ؛ والمتأمل يف النص القرآين يالحظ كثرة المتقابالت فيه، )القمر(إال بـ) الشمس( ُ ِّ
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ٍر عالقات المعنى شيوعا وانتشارا فيه؛ مما يؤكد أهنا نتاج اختيار واع ولعلها من أكث ٍ ُ ِّ َّ ً ً

ٍللغة، يقوم على منهج فكري يسعى إلى أغراض شتى، تفوق بكثير ما حصره  ٍ ُّ

 .البالغيون واللغويون فيه

ولقد نال إنشاء المدونات العربية العامة تقني� اهتمام الحاسوبيين عرب وغربيين 

ر إلى االهتمام بإنشاء المدونات الحاسوبية الخاصة ومنها مدونـة الطفـل ثم تطور األم

ُالعربي موضوع هذا البحث، فهي تستهدف فئة عمرية لها خصائصها العقلية والنفسية  ً

ٍّواالجتماعية، تحتاج إلـى خطـاب خـاص يناسـبها، لـه أسـلوبه واسـرتاتيجياته اللغويـة  ٍ

َّلمـؤلفين والنُّقـاد، وعلمـاء الـنفس، وعلمـاء َّالخاصة، فكانت محل اهتمام اللغويين وا

 .االجتماع

َّويمثل التقابل الداللي اسرتاتيجية لغوية شائعة يف قصص الطفل عامـة، والطفـل  ً

ُالعربي خاصة، فهو ظاهرة فكرية وصوتية فريـدة، تأخـذ عقـل الطفـل وروحـه لجمـال 

ٍإيقاعهــا الــصويت، ويتــضاعف هــذا اإليقــاع مــع ظــواهر صــوتية أخــرى
َّ ؛ مثــل التــوازن، َ

ب  َّوالسجع، والتكرار؛ فتكون بذلك مجدولة صوتية ذات إيقاع عال مركـب تـسلب ل ْ ُـِّ َّ ًٍ ُ َ

َّالطفل، وتجعله يتعلق بتالبيب القصة حتى هنايتها، إذ وظف التقابل الـداللي باعتبـاره  ُ َّ

ّوسيلة إقناعية فيها، وآلية من آلياته البارزة
ٍ

. 

 : إشكاالت البحث:١/١

 :البحث اإلشكاالت التاليةيطرح هذا 

َكيف يمكن استثمار نتائج أهم األبحاث المنجزة يف التقابل الـداللي لخدمـة  -١

 معجم المتقابالت الداللية يف لغة الطفل العربي؟

َّ هــل يمكــن اســتثمار المــدونات الحاســوبية الحديثــة يف بنــاء معجــم للطفــل -٢
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َالعربـي يحـاكي اللغـة المـستعملة، ويعـزز ثروتـه  ِّ ِّاللفظيـة يف التقابـل، ويحـدد األنمــاط َ

 الشائعة فيه؟

ــة  -٣ كيــف يمكــن تــسخير األدوات الحاســوبية يف اســتخراج العالقــات الداللي

 عامة، والمتقابالت الداللية خاصة من المدونة، وتصنيفها وفق أنواعها؟

َما المنهج المعجمي المتبع يف بناء معجم المتقابالت الداللية يف لغـة الطفـل -٤ َّ 

 العربي؟

ِونبتغي يف دراسة هذه اإلشكاالت اإلشـارة إلـى أن قـصص األطفـال بنًـى ترصـد  َّ

 .ِّالتقابالت الداللية، باعتبارها عالقات ممثلة التساق الخطاب وانسجامه

 :أهداف البحث :١/٢

َّحددت الفرضية السابقة أهداف البحث، والتي تمثلت يف التالي َّ: 

ي المعاصر، من خالل ظاهرة التقابل الداللي  بيان خصائص لغة الطفل العرب-١

 .يف المدونة وتحديد خصائصها المعجمية

َّيف خدمـة المعـاجم المختـصة يف العالقـات ) اسكتش إنجـن(َّاستثمار مدونة  -٢

 .�الداللية لخدمة الويب الداللية واألنطولوجيا، والمحتوى العربي تقنيا

َّخدمـة مـؤلفي المقـررات الدراسـية توفير بنيـة معجـم المتقـابالت الدالليـة ل -٣ ِّ

َّللمرحلة االبتدائيـة ومدرسـيها، وكتـاب قـصص األطفـال بمعجـم يجمـع المتقـابالت  ُ ِّ

سهم يف خدمـة الطفـل  ِالداللية من مدونة الطفل العربي، مما يرفع الكفاءة اللغويـة، وي ْ ُـَّ َّ

َالعربي بإثراء قاموسه، ومن ثم مداركه وفكره ِ
. 

بتطبيقاهتا وبرمجياهتا لتقريب اللغـة العربيـة للطفـل العربـي؛ استخدام التقنية  -٤

 .ِّببناء معجم حاسوبي للمتقابالت الداللية، ييسر عليه التلقي
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 :منهج البحث: ١/٣

 .سيقوم هذا البحث على المنهج الوصفي، والمنهج االستقرائي

 :حدود البحث: ١/٤

ٍبنــاء نمــوذج حاســوبي للمتقــابالت الدالليــة حقــل المحــسو سات يف قــصص َ

 .)اسكتش إنجن(َّاألطفال المعاصرة يف ضوء مدونة الطفل العربي التابعة لمدونة 

 :ًلغة واصطالحا.. التقابل الداللي: ١/٥

 : التقابل يف اللغة-

، )ل. ب. ق: (ابـــن منظـــور. (المواجهـــة: مواجهـــة الـــشيء للـــشيء، والمقابلـــة

 )).ق ب ل(الجوهري، 

 ).٧٥): ١٩٧٧(بالمر (ة والكلمات ُوهو تعاكس الدالل: ًواصطالحا -

َولقــد تنبــه القــدماء إلــى مــصطلح التقابــل، خــصوصا علمــاء المنطــق؛ فهــو مــن  ً َّ

المصطلحات التي تناولها أرسطو؛ إذ هو عنـد المناطقـة عالقـة ترابطيـة ال قـوة قوليـة، 

َّووسيلة من وسـائل التفكيـر، وطريقـة مـن طـرق اإلقنـاع، ومـن أبـرز قيـوده عنـدهم أن 

ٌبلين ال يجتمعان يف شيء واحد وال زمان واحد، ويقرون أن التقابل ظاهرة عقلية المتقا َّ ٍ ٍ َ

ُّال تقــع يف الموضــوعات، بــل يف المحمــوالت التــي مــن خصائــصها التغيــر والتحــول ُّ .

 .)١٥٢): ١٩٨٥(أرسطو (

 :أما شروطه عند اللغوين فهي -

َّالثنائية؛ حيث يقع بين زوجين من الكلمات المتضادة يف -  . المعنىَ

ٍالمكانية؛ وهي اتحادهما يف مكان واحد، وسياق واحد - ٍ
ُ. 

 ).١٥): ١٤٣٤(الحلوة، . (اتحادهما يف حقل واحد -
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ًفقد طرح اللغويون الـمحدثون أقـساما كثيـرة للتقابـل، أشـهرها: وأما أقسامه - ُُ َ ْ :

 .ِّالتقابل الحـــاد، والتقابل المتــدرج، والتقابل المتعاكس

 : التقابل وخصائصه أنواع:١/٦

َالتقابل بين مفردتين متضادتين أو متخـالفتين -١ َ الظهـر (، و)الـشمس والقمـر: (َ

 ).والعصر

ــضمائر -٢ ــا يف ال ــة؛ كم ــاس النحوي ــين األجن ــل ب ــن: (التقاب ــم وه ــذي (، و)ه ال

ًضرب زيد عمـرا( :، وكذلك بين الفاعل والمفعول)والتي ْ ، وبـين المبنـي للمجهـول )َ

ِقتل وقتل(والمبني للمعلوم  ُ ََ(. 

، )الليــل والنهــار(التقابـل بــين ألفـاظ الحقــل الواحــد، كمـا يف ألفــاظ الزمـان  -٣

ِّالغدو واآلصال(، و)الصبح والمساء(و ُ ُ.( 

َالتقابل بين كمية الجمل أو الوحدات -٤ ُ :                

         )٣-١: الضحى(. 

ْالتقابل بين لهجتيــن أو مستويين لغويين؛ كما يف -٥ َّْ َ:             

    )١٠٤:البقرة(. 

 : ٍالتقابل بين لغتين يف سياق واحد؛ كما يف -٦         ) الحوب

 .)٢: النساء() واإلثم

 : التقابل بين موقفين -٧               )٧١: الزمر( ،   

                 )٢٢: السابق ()٧٣: الزمر.(  

علماء المنطق واألصول والبالغـة؛ العتمـاده  وهبذا نال مبحث التقابل الداللي عناية

ٍ أنتج صورة جمالية لفظية، واتفقوا علـى كثيـر مـن حـدوده ومـصطلحاته، على منطق عقلي ُ َ َّ َ



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ برج) ٢٧(العدد 

  نوال بنت إبراهيم احللوة. د. أ

  

٢٢١ 

واقرتنت دراسته بوجهين؛ وجه معنوي منطقي اهـتم بـه علمـاء المنطـق واألصـوليين، 

َّلفظي جمالي نال عناية البالغيين؛ لذا أضافه ابن المعتـز يف بـاب البـديع، وعـده  ووجه َ ُ

َمحسنًا معنويا، وتبعه جمهو َِ َ � ِّ  .)٣٢٨): ١٤١٥(العلوي . (ُر البالغيين من بعدهُ

ِّكما ميـز علماء العربية القدماء بين التقابـل الحـاد، والتقابـل المتـدرج، والتقابـل  َّ

َّ؛ فالتقابــل الحــاد هــو مــا ســماه البالغيــون والمتكلمــون بالتــضاد )الــصريف(الــشكلي  َ

ْالحقيقي، يكون فيه الضدان يف غاية الخالف والبعد؛ كم ُ َّ َّأمـا ). األرض/ السماء: (ا يفِّ

ْ تضاد قـائم علـى جـواز انتقـال طرفيـه بالحركـة - كما وصفوه -ِّالتقابل المتدرج؛ فهو  ٌَّ

، )قاتـل ومقتـول: (َّأما الـصريف؛ فهـو كمـا يف. ِّإلى وسطه؛ مثل الفاتر بين الحار والبارد

ِّ مـا يـسميه وهـو -َّواشرتط المتكلمون يف وقوعه أن يكون المتضادان من جنس واحـد 

ُالـمحدثون بالحقل َ ْ ِّ لذا صح وقوع التضاد بين األسود واألبيض؛ فكالهما من حقل - ُ َّ

  ).٣١٤): ١٤٠٦(العسكري (، )١٩٣: ١٩٧٢(القزويني (اللون 

َوبناء على ما تقدم؛ فللتقابل دور أخطر، وغرض أبعد مـن أن يكـون حليـة لفظيـة  ْ ِ ُ ٌ ً

ْة عقلية متجذرة يف خلق اإلنسان، وناموس من ٌمعنوية فقط؛ بل هو منهج فكري ووسيل َ ِّ

 .نواميس حياته

َّأما جمهور اللغويين المحدثين؛ فقد اتفقوا على أن  التقابـل الـداللي يقـوم علـى َّ

ٍالثنائية اللفظية، ويقع بين زوجـين مـن المتـضادات يف مكـان واحـد ويف سـياق واحـد، 
َّ َ

ُن حيـث االنـسجام واالخـتالف، فهـو ًوأجمعوا على أن للتقابل أثرا يف جمال النص مـ

 ).٩٥ :)١٩٨٠(اليتز ) (١٤٤): ١٩٧٧(بالمر (.وسيلة الستقطاب الخربة والرأي

باب التقابل الداللي القـائم علـى ) ١٣٣ -١١٨ ):١٩٨٧(وقد وسع برند شبلنر 

المفــردات إلــى تقابــل األســلوب والجمــل والموقــف، وبنيــة الــنص الكامــل؛ فتجــاوز 



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

  ...ضوء يـف األطفال قصص يـف الداليل للتقابل حموسب معجم حنو
� �

٢٢٢ 

 .َمفردتينبذلك التقابل بين ال

ًكما صاغ برند شبلنر أنواعا جديدة من التقابل الداللي؛ مثل التقابل بين لغتين يف 

َّوجـدير بالـذكر أن . النص الواحد، والتقابـل بـين لهجتـين، وبـين مـستويين يف الـسياق ٌ

ّالمحدثين استفادوا كثيرا من جهود العرب اللغويين القدامى يف هـذا البـاب تجلـت يف  ً

ِّبحوث متخصص
 .ة، سنتطرق إليها يف الدراسات السابقةٍ

 : التقابل الداللي؛ أهميته يف الدرس اللساين الحديث:١/٧

َّالتقابل الداللي ظاهرة لغــوية منظمة ترتبط بالفكر واإلدراك؛ فكل لفظ نتلفظ به 

يف عقـل المـتكلم والمـستمع، وهبـذا يميـل التقابـل  َيستدعي اللفظ اآلخر الـذي يقابلـه

ٌ تصنيف خرباتنا يف إطار الثنائيـات المتـضادة، وهـو ميـل إنـساين عـام يـؤثر الداللي إلى

�تأثيرا ثانويا يف اللغة   ).٩٥): ١٩٧٨٠(الينز (ً

ًويعترب التقابل الـداللي مـن آليـات الــمقولة الذهنيـة، ومظهـرا مـن مظـاهر البنـاء  ََ َّْ

 التي تظهر التصوري يف الذهن، بفضل عمليات المزج واإلسقاط التصوري والتفاعل،

َوتتشكل يف المستوى المعجمي؛ فمن خالل المتقابالت نتمثل الكون، وندرك أبعـاده  ُ َّ َّ

ُالمرتامية، وننظم عناصره؛ مما يؤكد دور تعالق الفضاء الذهني والتجربة المجسدنة يف  ِّ َّ ِّ

 .)٣١٣): ١٤٣٩( شعير. (ُّتشكل اللغة

ِّصوص العربيـة؛ حيـث وظـف ًوالتقابل الداللي مـن أكثـر الظـواهر شـيوعا يف النـ

ــى  ــدف إل ــة، هت ــرتاتيجية إقناعي ــاره اس ــا باعتب ــصويت، وداللي ــه ال ــار جرس ــكليا باعتب �ش �

مـن خـالل إيقـاع حركـي متعـاكس يـوقض . االستيالء على عقل المتلقـي والتـأثير فيـه

 ).٥٣) ٢٠١٢(الحلوة (الشعور ويحرك العقل 

ًة واللغـة العربيـة خاصـة نزعـة َّكما أثبتـت البحـوث يف التقابـل أن يف اللغـات عامـ
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سهم يف  ِللتفكير بلغة التضاد؛ فهو يقوم علـى منطـق فكـري قـائم علـى البنـاء والهـدم، ي ْ ُـ

ِترتيب القول وتنسيقه بمنهج غير مألوف ٍ. 

َّونظرا لكون التقابل ظاهرة معجمية غير موسمة توسيما تاما، فـإن ربـط دراسـتها  � ً َ ًً

ِبقيمتــي االنــسجام واالخــتالف يف  ُضــوء المقاربــة الرتكيبيــة الدالليــة، يثــري المعجــم َ

ِالعربــي ويــساعد علــى تــوفير بنيــة متــسقة وخطــاب منــسجم، ألن زوي طرفــي المعنــى  َ َ ََّ ْ َ ٍ ِ ٍَّ

ِّيفضي إلى تـرابط الخطـاب وانـسجامه، إضـافة إلـى مـا يحققـه التطريـز الـصويت الـذي  ًْ ِ
ُ

َيتمثل يف اإليقاع من تمثيل حقيقي لعالقتي االتساق و  .االنسجامَّ

 : الدراسات السابقة:١/٨

ِحظيت العالقات الداللية 
ًكما بينَا سابقا -َ َّ  بعناية المحدثين، لكنَّهم لم يهتمـوا - َ

َّهبا يف لغة الطفـل العربـي، كمـا لـم تخـتص بمدونـة حاسـوبية؛ لـذا كـان اعتمادنـا علـى 

لعربــي، أمــا لتتبـع عالقــة التقابــل الــداللي يف قـصص الطفــل ا) الطفــل العربــي(مدونـة 

َالدراسات السابقة التي رأينا فيها وشائج قرابة مع بحثنا هذا صنفان َ  .عربية، وأجنبية: َ

  .الدراسات العربية: ًأوال: ١/٨/١

، للباحثة نوال بنت إبراهيم »التقابل الداللي يف سورة النساء«: ثالث دراسات هي

دكتـوراه للباحثـة رائـدة ، رسـالة »المفـردات المتقابلـة يف صـحيح البخـاري«الحلوة، و

التـضاد يف المعجـم العربـي يف «، و)جامعة األميرة نـورة(هـ ١٤٣٤بنت حسن المالكي 

 ).هـ١٤٣٩) (نجالء شعير(، للباحثة »)م٢٠١٦(ضوء المقاربات اللسانية الحديثة 

، الباحثة نوال بنت إبراهيم »التقابل الداللي يف سورة النساء«:  الدراسة األولى-

 ).هـ١٤٣٤(الحلوة، 

يف القرآن الكريم، ويف ضوء سورة النساء، ) التقابل الداللي(تناول البحث ظاهرة 
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ل عنـد المناطقـة،  ُـجاء يف المقدمة العالقة بين البالغة والمنطق عند القـدماء، ثـم التقاب ِّ

ُّعنـد البالغيـين، يليـه تـصور ) بـاب الطبـاق والمقابلـة(واألصوليين، والمتكلمين، ثـم 

التقابـل الـداللي يف الـدرس (ل الـداللي عنـد العـرب القـدماء، ثـم تنـاول لنظرية التقابـ

ِ، وفيه عرض التغيرات التي شهدها علم الداللة الحديث)اللغوي الحديث َ ُّ. 

ْ؛ فقد تم فيه حـصر آيـات »التقابل الداللي يف سورة النساء«َّأما المبحث التطبيقي  َ

: ُ وتـم تـصنيفها علـى النحـو التـاليًالتقابل يف سورة النساء يف خمسة وتسعين موضـعا،

، وتم تقسيم كل نوع إلى ثالثة أقـسام، )المتعاكس/ ِّالمتدرج/ التقابل الداللي الحاد(

تم البحـث )التقابـل يف الموقـف/ التقابل يف الجملة/ التقابل يف المفردة: (هي ِ، ثـم خ ُـ

ِّتقابـل الكمـي يف بالتقابل الداللي بين مستويين لغويين وبين لغتين، مع اإلشـارة إلـى ال َ

 .الجمل والسياق يف كل نوع من أنواع التقابل

ــذا؛  ــا ه ــن بحثن ــها ومــدونتها ع ــذه الدراســة تختلــف يف أغراض َوالمالحــظ أن ه

ــل  ــا للعم ــدم تطرقه ــب ع ــى جان ــريم، إل ــرآين الك ــنص الق ــة ال ــى مدون ــا عل ُّالعتماده

َالـمحوسب ُْ َ. 

دراســة دالليــة .. لبخــاريالمفــردات المتقابلــة يف صــحيح ا«: الدراســة الثانيــة -

 . للباحثة رائدة بنت حسن المالكي) هـ١٤٣٤(، »حاسوبية

َاستهدف البحث إحصاء المفردات المتقابلة يف صحيح البخاري، وصنَّفها وفـق 

نظرية الحقول الداللية إلى حقول ومجاالت، ثم تحليلها وفق نظرية التحليل الداللي 

 برنامج حاسوبي يقـوم بمهـام البحـث والـسرد إلى سماهتا التحليلية، ثم االعتماد على

ًواإلحصاء للمفردات المتقابلة يف صحيح البخاري، واعتمدت الباحثة يف ذلك منهجـا 

�تكامليا وصفيا تحليليا إحـصائيا، وتختلـف يف مـدونتها عـن مدونـة بحثنـا، وكـذلك يف  � � ْ َ �
ِ
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 .ءاستخدامها الجانب الحاسوبي؛ فهو قائم على االستقراء واإلحصا

ــة - ــة الثالث ــسانية « :الدراس ــات الل ــوء المقارب ــي يف ض ــضاد يف المعجــم العرب الت

 .، للباحثة نجالء شعير»الحديثة

ْتناول هذا البحث قضايا التقابل، وارتباطها بالمقولة الذهنية، وهو طرح جديد يف  َ

خاصـية  َّالبحث اللساين العربي، وقد توصلت الباحثة إلـى جملـة مـن النتـائج، أبرزهـا

ِالتماثل بين المتقابلين، وأرجعتها إلى مستوى فوق لغوي، وعالجتهـا يف إطـار ذهنـي،  ْ َ

َّأكدت فيه أن األضداد مفاهيم ذات أصول خطاطية موحدة؛ وأن الزوج الواحد ينحدر  ُ َّ َّ

ِّطرفاه من خطاطة جامعة لمكوناهتما المشرتكة، وهـذا مـا يفـسر التقـارب الـشديد بـين  ِّ

�الضدين ذهنيا، ِ ْ ُوبينـت الباحثـة أن البنَـى الخطاطيـة ذات أصـول . � وتـداخلهما معجميـاَّ ََّّ

ُثنائية مرجعها الخطاطة العميقة التي تتوافق مع بنية الدماغ ذي التفريع الثنائي، وأثبتت 

َّيف نتائجها أن التقابل مظهر مـن مظـاهر البنـاء المفهـومي يف الـذهن، بـه نتمثـل الكـون،  ٌَّ

ُوندرك أبعاده، ون َُ ٌنظم عناصره، وختمت الباحثة بحثها بـأن التـضاد شـكل مـن أشـكال ِ َّ َ َِّ

ــي ــاد، ه ــية األبع ــة خماس ــه عالق ــة، تربط ــة الذهني ــد : (المقول ــي، والبع ــد المعجم ُالبع ُ

ُالتداولي، والبعد الرتكيبي، والبعد البالغي، والبعد الذهني ُ ُ.( 

ــوء ال ــضاد يف ض ــث الت ــى بح ــت عل ــا قام ــة أهن ــن هــذه الدراس ــضح م ــة َّويت مقارب

 .العرفانية، دون تناوله يف ضوء مدونة حاسوبية

ــة . الباحــث المغربــي د(وقــد قــدم  ــى بالبني ــازي يف ثــالث دراســات تعنَ ْمحمــد ب ُ

حيـث اشـتغل الباحـث علـى التقابـل الرتكيبـي ؛ ًالعميقة للتقابـل، خـصوصا األسـلوبي

، وهـو لـيس ، الذي ال يقع يف المفـردات فقـط، بـل ينـشأ مـن الرتكيـب ذاتـه)١(األسلوبي

ِموضوع بحثنا هذا، إلى جانب عدم تطرقه للعمل الحاسوبي
ُّ. 
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َّمما سبق تبين أهمية هذه البحوث وقيمتها وأصالتها وعمقها وجدة نتائجهـا، إال  َّ َّ َّ

َّأنها لم تتطـرق إلـى أربعـة عناصـر قـام عليهـا بحثنـا هـذا، فهـو ينـدرج تحـت لـسانيات  َّ

 :لتاليةالمدونات والتي تشتغل على الجوانب ا

دراســة التقابــل يف لغــة الطفــل العربــي مــن خــالل قــصص األطفــال يف ضــوء  -١

 ).سكتش إنجن) (َّمدونة الطفل العربي: (ِمدونة حاسوبية هي

�استخراج المتقابالت بسياقاهتا من المدونة آليا وبيان خصائصها اللغوية -٢ َّ . 

َبناء هيكل لمعجم محوسب للتقابل الداللي يف لغة ا -٣ ُْ َّلطفل العربي من مدونة َ

 .الطفل العربي

يف حقــل (إنــشاء نــواة معجــم ورقــي للتقابــل الــداللي يف لغــة الطفــل العربــي  -٤

 .من النسخة اإللكرتونية) المحسوسات

 .الدراسات األجنبية: ًثانيا: ١/٨/٢

ويف السياق ذاته، هنـاك جهـود مكثفـة يف الدراسـات األجنبيـة تناولـت العالقـات 

عالقـات الـرتادف والتـضاد؛ فقـد قـدمت : لمدونات العربيـة، ومـن أهمهـاالداللية يف ا

ــة  ــاء ) Hawalah et al., 2017(دراس ــى بن ــدف إل ــات، هت ــرتجاع المعلوم ــة الس تقني

، Multi-Disciplinary Ontology األنطولوجيـا مـن مـصادر متنوعـة للنـصوص العربيـة

 العالقات الدالليـة ُّواعتمدت على استخراج المصطلحات، وترميزها، والتعرف على

 .بينها باستخدام تقنيات اسرتجاع المعلومات

دراسـة مـسحية لكيفيـة اسـتخراج العالقـات ) Al-Zoghb et al., 2017(وقـدمت 

ُّالداللية، وتعلم األنطولوجيا من النصوص العربية باستخدام تقنيات معالجـة اللغـات 

خالص العالقات الداللية بين طريقة الست) Mezghanni et al., 2017(َّوقدم . الطبيعية
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، هـذه الطريقـة مبنيـة ConceptsArabic Compound Nouns األسـماء العربيـة المركبـة 

 Internal Structure of theعلـى االسـتفادة مـن الهيكـل الـداخلي لألسـماء المركبـة

Compounds ،باستخدام مجموعة مـن القواعـد الـشرطية المـستقلة عـن سـياق اللغـة ،

ــم independent Rules-and Language-Domain المعــريف وكــذلك المجــال ، كمــا ت

ــاطي  ــل المــصطلح االرتب ؛ “Relational Concept Analysis”اســتخدام طريقــة تحلي

 .وذلك لتعريف العالقات الداللية بين األسماء المركبة

طريقـة السـتخراج ) Al Zamil and Al-Radaideh, 2014(َّكمـا قـدمت دراسـة 

، وتقـوم Semantic Features of Arabic Textمن النـصوص العربيـة السمات الداللية 

هــذه الطريقــة المقرتَحــة علــى تحليــل النــصوص العربيــة باســتخدام أنمــاط الــدالالت 

 .ً للغة العربية طبقا لمجموعة من السماتsLexical Semantic Patternالمعجمية 

بنـاء األنطولوجيـا ؛ فقد عرضـت طريقـة ل)Benabdallah et al. ,2017(أما دراسة 

، تعتمـد علـى حـذف كلمـات Arabic Textual Corpusمن نصوص المدونات العربية 

 من تلك الكلمـات، ثـم اسـتخراج Stemming، وتكوين الجذور Stop Wordsالتوقف 

 Repeated Segments“المفاهيم من األنطولوجيا، ثم استخدام طريقة إحصائية تسمى

Method”بسيطة والمركبـة، ولـربط هـذه المفـاهيم بالعالقـات ؛ الستخراج المفاهيم ال

ُّالدالليـة، ثـم اسـتخدام طريقـة تـسمى تعلـم العالمـات اللغويـة  َ َ َّLearning Linguistic 

Markers . 

ُّإن هذه الدراسات ركزت بشكل أساسي على كيفية التعلم اآللـي للمـصطلحات  ٍ َّ

: ة بينهــا بــشكل عــام؛ مثــلَّالمتــضمنة يف النــصوص العربيــة، وعلــى العالقــات الدالليــ

ــل  ــات التقاب ــضمين، وعالق ــات الت ــزء، وعالق ــل الج ــل مقاب ــرتادف، والك ــات ال عالق
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 .الداللي

ُورغم قيمة تلك الدراسات واستثمار معاطيتها، إال أنها لم تخص عالقة التقابـل  ََّّ

 والباحثــة ههنــا تقــدم بنيــة -  بــل تناولــت عالقــات دالليــة أخــرى-الــداللي بالبحــث، 

 لمعجــم محوســب للتقابــل الــداللي، وعينــة لخــوارزم حاســوبي الســتخراج مقرتحــة

 .المتقابالت اللغوية من نصوص المدونات العربية

 : أدوات الدراسة:١/٩

مجموعة من النصوص اللغوية الشفوية أو المكتوبة، «: ، وهيَّالمدونة اللغوية -

ٍّالموثقـة مـن حيـث المـصدر والتـاريخ والنـوع كحـد أدنـى ُ :  مـصطلح آخـر هـوولهـا. »َّ

 .، والذي أطلقه عليها اللساينُّ الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح»الذخيرة اللغوية«

�مجموعة مـن النـصوص الــمحوسبة، التـي يمكـن قراءهتـا إلكرتونيـا مـن «: وقيل ْ ََ ُ

): ١٤٣٦(العــصيمي وآخــرون (، )١٣): هـــ١٤٣٣(صــالح ( .»أجــل البحــث اللغــوي

٢٨٣.( 

َّإال أن التعريف ا ِألول خَال من سمة مهمة، وهي كوهنا مدونة إلكرتونية، وغابـت َّ

َيف التعريف الثاين سمتا  َ
: َّ؛ لذا أرى أن أفضل تعريف للمدونة هو أهنـا)ُّالتوثيق والتنوع(ِ

َّمجموعة من النصوص اللغوية اإللكرتونية، الموثقة والمصنَّفة حسب غايات البحـث 

 . اللغوي منها

؛ فهي مجموعة من اإلجراءات والمناهج لدراسة اللغة يف ةَّأما لسانيات المدون -

ضوء المدونات الحاسوبية، وهي ليست نظرية لغوية، بل نوع من المقاربـة، أو طريقـة 

 .)١ ):٢٠١٦(مكانري (من طرق البحث اللساين، 

َّ ويقوم الدرس اللغوي المبني على لسانيات المدونات علـى النظـر يف األمـور -
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 :التالية

ًميـل مـستعمل اللغـة السـتخدام تركيـب بـدال مـن : ستعمال اللغـوي؛ مثـلاال  -أ ِ
ْ َ

ــتعمال  ــر؛ كاس ــب آخ ــول(تركي ــي للمجه ــن المبن ــدال م ــوم ب ــي للمعل ــض ) ًالمبن يف بع

 .النصوص

َّالرتكيز على ألفاظ أو تراكيب معينة، ودراسة سياقات استعمالها  - ب َ
من حيث (ٍ

، أو من حيث الجنس الذي تنتمـي )أدبي، تقريري، علمي(، نوع الخطاب )المستخدم

 .إليه

 : االرتباط؛ ويتصف بكونه بين-جـ

ــوي  -١ ــوي واللغ ــي(اللغ ــثًال المعجم ــي-م ــداللي ) المعجم ــل ال ــه التقاب ، ومن

؛ ومنه أنـواع األفعـال الناقـصة والالزمـة ) الرتكيبي-اللفظي(والمصاحبات اللفظية، و

 .كيب نحويةٍّوالمتعدية بأنواعها، وما يرتبط بكل منها من ترا

َّارتباط استعمال كلمة أو تركيب معين بمؤلف، : مثل(اللغوي وغير اللغوي؛  -٢

 :)هــ١٤٣٦(العـصيمي وآخـرون ).(وهكـذا... أو مجال، أو لهجة، أو عـصر تـاريخي

 .)١٣): هـ١٤٣٣(صالح (، )٢٣٨

وتتنــوع المــدونات بتنــوع أغراضــها إلــى مــدونات عامــة كمــا يف مدونــة اســكتش 

ة اللغوية العربية، ومدونات خاصة، كما يف مدونات الشعر، أو الطب، إنجن، والمدون

 .)٢(التي نعمل عليها) ة الطفل العربيمدون(والقصص ومنها 

َّولعل أهم ما يميز لسانيات المـدونات أهنـا تقـوم علـى االسـتعمال؛ فهـي تـصف  ِّ

َالواقع الحقيقي للغة بامتياز؛ وتمثل كيف يستعمل المتكلمون اللغـة فعل ًيـا، بعيـدا عـن ِّ �

االفرتاض والحدس، وهي وسـيلة للمقارنـة بـين مـا ينطـق بـه النـاس وبـين مـا تفرضـه 
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ِقواعد اللغة معياريا، كما أهنا وسيلة لتوضح نسبة القرب والبعد بين المستويين، وهـي  ْ َُ �ُ ِّ

َبذلك توجه البحث اللساين وجهة جديدة قد تكشف عـن نتـائج جديـدة، أو قـد تطـرح  ًِّ

ــل، وهــذا ممــا يعلــي مــن شــأن البحــث يف المــدونات أســئلة ل ــة لــم تطــرح مــن قب َّغوي ِْ
ُ َّ َ ُ

 .الحاسوبية

ًوممــا يــدعم هــذا القــول، أن لــسانيات المــدونات أحــدثت ثــورة علميــة حديثــة،  َّ َّ َّ

ــاب  ــة، ولعــل أبرزهــا كت ــأليف والــشرح يف الدراســات األجنبي َّوأخــذت حقهــا مــن الت َّ

، وهـو دليـل عملـي للطلبـة والمدرسـين )لبحـثمفردات لسانيات المدونات، دليل ا(

َّومطبقي اللغة، ممن لهم خربة قليلة يف تحليل المتن، أو ممن ليست لهم تلك الخربة ٌَّ. 

 Pawel Szudarski (2018). Corpus Linguistics for Vocabulary: A Guide for 

Research. London and New York; Routledge. 

قـديم مجموعـة مـن أداوت دراسـة المـتن وإجراءاتـه ويهدف هـذا الكتـاب إلـى ت

لدراســة أنمــاط اللغــة الطبيعيــة وخصائــصها الدقيقــة، ثــم توســع يف موضــوع لــسانيات 

 طــوال الثالثــين ســنة األخيــرة، (Corpus Linguistics)المدونــة، فأشــار إلــى تطوراهتــا 

ًمشكلة بذلك تخصصا كبيرا ومفعمـا بالحيـاة  ً ً ِّ(McCarthy and O'Keeffe, 2010: 12) ،

ًوهو تخصص يعتمد على المدونة باعتبارها وسيلة لدراسة اللغة ُّ. 

ٍإن جمع قـدر كبيـر مـن البيانـات والنظـر إلـى : (لذا، يقول سانكلير يف هذا الصدد َّ

ًكثيــر منهــا يف اآلن نفــسه، يجعــل لــسانيات المــدونات تقــدم لنــا منظــورا جديــدا حــول  ًِّ ُ

ٍ، وهـي دعامـة قويـة لـرأي (Sinclair, 1991: 100)). مختلف مظاهر التواصل الحقيقي َ ِ

ُأن التنوع اللغوي منظم، وأنه يمكن وصفه باستعمال منـاهج تجريبيـة وكميـة«: ُمفاده َّ ٌَّ« 

(Biber and Reppen, 2015: 2) . ًعنــصرا ال غنــى عنــه يف «فأصـبحت تقنيــات المــتن
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 اللــسانيين  عنــد(McEnery and Hardie, 2012: 226) »صـندوق األدوات المنهجــي

 .التطبيقيين المعاصرين

�ومما هو جدير بالنظر أن لسانيات المدونات أثرت تأثيرا مهمـا يف حقـل تـدريس  ً

تطبيقات مباشرة، وتطبيقات : ُويمكن تقسيم الطرق التي وظفت هبا إلى صنفين. اللغة

، وبعـد أن قـام اللـسانيون بحوسـبة (Romer, 2011; Flowerdew, 2009) غيـر مباشـرة

َّاعد البيانات وأصبحت متاحة للباحثين، دفع ذلك إلى تدريس اللغة تدريسا شكلت قو ً

ًالمفردات سمة بارزة فيها  أن يكـون - على سـبيل المثـال -واقرتح سانكلير ورينوف . ُ

�المقرر المعجمي قائما على اطراد التواتر، وهو مـا يعـد مبـدأ أساسـيا  َّ ُ ً َّ(Sinclaire and 

Renouf, 1988)أشـكال الكلمـة «َّإن عمليـة التـدريس ينبغـي أن تركـز علـى :  قـاال، كما

المألوفة يف اللغة، وعلى األنماط المركزية يف االستعمال، وعلى التعابير التـي تـشكلها 

 .(Sinclaire and Renouf, 1988: 148) »تلك الكلمات عادة

َّأول مؤلفين طب (Willis and Willis, 1988) ُّويعد ويليس وويليس َ ِّ قا فكرة المقرر َ

ــة قائمــة عليــه ـــ. ًالمعجمــي، واقرتحــا دروســا لغوي ميت الــدروس ب ِّوقــد س ــ ُCollins 

COBUILD English ــى اكتــشاف ــشارا يف ٢٥٠٠، وهتــدف إل ــر اطــرادا وانت ً كلمــة أكث ً ِّ

 .مستويات الطالقة على التوالي

ًومـن المهـم جـدا، أن يكـون األسـاس اللغـوي يف هـذه الكتـب عاكـسا للتواصــل  �

ٍلحقيقي يف الحياة، الذي يجري يف أوضاع حقيقيـة وطبيعيـة، بـدال مـن تواصـل مبتكـر ا َ ٍ ً

َّومعزول ومعد لمقرر معين ََّ َّأن البحث القـائم ) ٩٨): ٢٠١٥((وقد بين مونيي وريبن . ٍّ

َعلى المدونة، ينبغي أن نفيد منه يف تأليف الكتب المدرسية، فبفضل المدونات اعتمد  ُِ

ًمثلة الحقيقية الستعمال اللغة بدال من حدسـهم أثنـاء اتخـاذ قـرار المعجميون على األ
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ُويستثمر حاليا يف ضـوء جـدوى المتـون الكثيـر مـن المـال . حول محتويات القواميس ً ُ

وكمـا أشـار . ، تعمل قاعدة لكتابـة القـواميس]١٠٠ص، [لتطوير قواعد بيانات كربى 

ُيقـدم كـل الناشـري«: إلى ذلك أوكيـف وآخـرون بقـولهم َن األساسـيين اليـوم قـواميس ِّ َ

َمؤسسة علـى المـتن َّ َُ« (O'Keeffe et al, 2007: 17) وقـد اقـرتح هـانكس أنـه بـدال مـن ،ً

َابتكار جمل لغايات تعليمية، ينبغي اختيار أمثلة مأخوذة من االستعمال الحقيقي للغـة  ُ

 .(Hanks, 2012: 409) ً، ومفيدة من الناحية التعليمية أيضا)المدونات(

َّا يجب التأكيـد عليـه، أن التـواتر لـيس هـو المعيـار الوحيـد الـذي يـتحكم يف َّومم

ِعملية تحديد المفردات األكثر إفادة، وتبعا لحجة جونس وديورانـت، نحـن يف حاجـة 
َّ ُ ً

ًأيضا حتـى نـستطيع تلبيـة احتياجـات ) استطالعات الناس نحو المدونات(إلى توجيه 

 .(Jones and Durant, 2010: 392) ِّلخاصينمعجمية خاصة لمجموعة من المتعلمين ا

َّإن هذه الجهود توضح ما نالته لسانيات المدونـة مـن اهتمـام؛ وذلـك الرتباطهـا 

 .�باللغة وما يستعمله الناس منها فعليا

َّوتخـــضع المـــدونات عنـــد االشـــتغال اللغـــوي عليهـــا للتجريـــب والتـــشذيب، 

ْالنظر يف ظاهرة الشيوع والهجر : مثل؛ )اإلحصائية(باستخدام أساليب التحليل الكمية  َ

، وكـذلك يف )التفـسير واالسـتنتاج(لكلمة ما، أو القلة والكثـرة، أو الرتكيـب والكيفيـة 

ٍتفسير كثرة استخدام كلمة أو تركيب دون غيره يف لغة أو لهجة ما ٍ
. 

َّفقــد أثبتــت البحــوث القائمــة علــى المــدونات أن المعنــى يفــوق فيهــا مــا ورد يف  َّ

ُّ، إلى جانب سهولة التثبت من صحة القواعد المبنية على الحدس والتخمـين المعجم

من خالل االستعمال الواقعي للغة، ومدى دقة النتائج فيها، كما ال تخفى تلـك الميـزة 

َّالعظيمة يف تلك المدونات، وهي سهولة الحصول علـى النـصوص، وسـهولة الجمـع 
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ًنة، شفهية كانت أم مكتوبة، إلـى جانـب َّوالتنقيب والبحث، رغم ضخامة المادة المدو ً َّ

َقــدرة المدونــة علــى التنــوع والتكيــف حــسب أغــراض البحــث؛ مــن حيــث ُّ ُّ الزمــان، : َّ

ســرعة الوصــول إلــى : ومــن مزاياهــا كــذلك. والمكــان، والتــاريخ، والغــرض اللغــوي

َّالنتائج، وتجريبها بوقت قصير، وباسـتخدام تطبيقـات وبرمجيـات حاسـوبية تقـوم هبـا َّ
ٍ 

ِّاآللة؛ مما يجعل العمل اليـدوي حقـا حقبـة تاريخيـة قـد ولـت، وهـذا مـا يقـوي نتـائج  َّ ً � َّ

ٍّالبحث يف المدونات؛ أهنـا تتميـز بالثبـات والـصدق إلـى حـد كبيـر، فـذلك جعـل منهـا  َّ َّ

 .ًركيزة أساسية حديثة يف البحث اللساين المعاصر

 :َّمنهج البحث يف المدونات: ١/١٠

َّتكون المدونـة هـي الوسـيلة العلميـة لإلجابـة عـن افرتاضـات أن : المنهج األول

 .َّلغوية، وأسئلة بحثية محددة

َّأن تكون المدونة هي الهدف، وسبيًال السـتقراء الظـواهر اللغويـة : المنهج الثاين

 .الواردة فيها، وتضاف الفرضيات واألسئلة من خاللها، وهو ما سنتبعه يف هذا البحث

 :َّمدونات البحث :١/١١

  :َّ المدونة العامة،Sketch Engine» اسكتش إنجن«َّمدونة : ١/١١/١

َمؤسـسة حوسـبة اللغـة(َّوقد أسسها مجموعة من الباحثين الربيطـانيين ضـمن  ْ َ( ،

  :وهي تضطلع بالوظائف التالية

 .َّإنشاء مدونة شبكية -١

 عن طريق المواقع، أو عن WebBootCatاسرتداد نصوص شبكية عن طريق  -٢

 .word seedsق بذور الكلمات طري

 .)Concordence( الكشاف السياقي -٣
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ِّيوضح أكثر الكلمات المرتادفة مـع الكلمـة ) Thesaurus: (مكنز المرتادفات -٤

 .المطلوبة

ًيوضـح الكلمـات األكثـر اسـتعماال مـع : وظيفة مخطط اسـتعماالت الكلمـة -٥

ًالكلمة المطلوبة؛ سواء كانت اسما، أو صفة، أو فعًال  .، وعدد التكراراتٌ

، )أ(ًيوضـح قائمـة بالكلمـات األكثـر تكـرارا مـع : وظيفة مخطط االخـتالف -٦

). أ، ب(ً، وقائمة بالكلمات األكثر تكرارا مع )ب(ًوقائمة بالكلمات األكثر تكرارا مع 

 ).٢٥): ١٤٣٩(الزنيدي (

َّ مدونة الطفل العربي، المدونة الخاصة:١/١١/٢ َِّّ
ِّ: 

المعتـز بـاهللا الـسعيد يف . ، جمعهـا د)اسـكتش إنجـن(َّة بمدونة وهي مدونة ملحق

َصورة عينة قصدية، وصنِّفت إلى  َُ ِّ َُّ
ستمدا مـن ١٠٠ٍ � وثيقة، تحوي كل منها نصا كامًال م َ ُـ � ٌّ ُ

ــة مــن  ـــموجهة للطفــل العربــي يف المرحلــة العمري َّنــصوص األدب ال ُ َِّّ
ِّ ــى ٦ُ  ســنة ١١ إل

ِّالطفولة الـمتوسطة( َّ عدد كلمات الـمدونة يف جملته ، يبلغ)ُّ كلمة، ويبلـغ ) ٨١٥٨٧١(ُ

يف ) [٩٩٠٤٩(، و]َّيف حالة الضبط) [١٩٧٣١٠] (بدون تكرار[ُعدد الكلمات الفريدة 

َّحالة التجريـد مـن الـضبط َّ، واعتمـدت الــمدونة يف مـصادرها علـى األعمـال األدبيـة ]َّ َّ َ

َّلرواد أدب الطفل، وتنوعت بين المـصادر العر َِّّ ُّبيـة والمـصادر المرتجمـة عـن اللغـات ُ َ

 .األخرى

َّ منهجية بناء المعجم الـمحوسب للمتقابالت الداللية يف ضوء مدونـة الطفـل :١/١٢ ْ ََ ُ

 :العربي

 :وقامت على الخطوات التالية

َّإحصاء المتقابالت الداللية التي سنقوم بتتبعها يف مدونة الطفل العربي، والتي  - ُّ
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محـسوسات؛ حيـث تـم تحديـد مـائتي مفـردة يف مائـة زوج مـن ُتم حـصرها يف حقـل ال

 .)٣(المتقابالت الداللية

 وهتـدف هـذه المهمـة مـن مـشروع :َّ منهجية اسـتخراج الـسياقات مـن المدونـة-

المعجـــم المحوســـب للمتقـــابالت إلـــى اســـتخراج الـــسياقات التـــي تحتـــوي أزواج 

 .اسوبية خاصةَّالمتقابالت من مدونة الطفل العربي باستخدام تطبيقات ح

 :هتيئة المتقابالت الستخراجها بسياقاهتا من المدونة -

ًمن المعروف أن لكل كلمة عربية مباينَ تصريفية مختلفـة؛ فكلمـة مثـل  ) اجتمـع(َّ

ٍتلحقها تغييرات صرفية تتولد عنهـا مبـان عـدة؛ مثـل اجتمعـوا، يجتمـع، تجتمعـون، : (َّ

ٍت تتولـد عنهـا مبـان؛ مثـلتلحقهـا تغييـرا) وقـف(، وكلمـة )إلخ... يجتمعن، قـف، : (َّ

ُيقف، قفوا ُّ، كـذلك فـبعض الكلمـات تتغيـر حروفهـا بتغيـر حالتهـا اإلعرابيـة؛ )إلـخ.. ِ َّ

ــو ــوءه : (نح ــاش -وض ــوئه، م ــي-ٍ وض ــة ) ماش ــل بتهيئ ــون العم ــذلك يك ــذا؛ ل ، وهك

المتقــابالت عــرب تحديــد الــصورة المــشرتكة لجميــع صــور المتقابــل الواحــد، بحيــث 

َبه جميع مبانيه التصريفية وصوره المختلفة، ومن ثم ال تكون الـسياقات نضمن استيعا ِ
َ ُ َ

ولقــد جــرى تــصنيف . مقــصورة علــى مبنــى واحــد فقــط، أو اثنــين علــى أقــصى تقــدير

َالكلمات المتقابلة من حيث التغييرات التي تلحقها، ومن ثم هتيئتها على النحو اآليت ِ
: 

 .ةالكلمات الصحيحة الثالثية المزيد: ًأوال

: سـتجمر، أسـرع: جتمـع، اسـتجمر: اجتمـع: (ُيحذف الحـرف األول؛ نحـو -١

 ).سرع

ُالثالثية المجردة المهموز أولها -٢ َّ ُ، وتضاف )خذ: أخذ: (ُتحذف الهمزة؛ نحو: َّ

 ).آخذ: أخذ: (صيغة أفعل؛ نحو
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). وضـو: طـأط، وضـوء: طأطأ: (ُتحذف الهمزة األخيرة؛ نحو: آخرها همزة -٣

ً حيث يمثل نموذجا مصغرا من المتقابالت التي تـم اسـتخراجها مـن )١(انظر الشكل  ً

 .المدونة

 

 
 )١(الشكل 
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 .َّالكلمات المعتلة: ًثانيا

 ).قف: وقف: (يحذف حرف العلة؛ نحو: المثال -١

ْتضاف إليه صيغتا المضارع غير المجزوم، والمجزوم بعد حـذف : األجوف -٢ َُ ِ

َضاف إليـه صـيغتا المـضارع غيـر المجـزوم ُـ، وت)رح/روح: راح: (حرف العلـة؛ نحـو

: أقـام: (ًوالمجزوم بعد حذف حرف العلة وحـرف الزيـادة األول إذا كـان مزيـدا، نحـو

 ).قم/قيم

َتحـذف منـه الهمـزة األخيـرة؛ نحـو: األجوف المهمـوز آخـره -٣ ، )جـا: جـاء: (ُْ

: ُوتضاف إليه صيغتا المضارع غير المجزوم والمجزوم بعد حذف حـرف العلـة؛ نحـو

 .)جئ/جيء: جاء(

�يحذف منه حرف العلة إذا كان ثالثيا؛ نحو: الناقص -٤ َ َغـدا: (ُ َ، ويحـذف )غـد: َ ُ

ًمنه حرف العلة وحرف الزيادة األول إذا كان مزيدا؛ نحـو : سـتوف، أعطـى: اسـتوىف: (َ

 ).عط

ُالناقص المهموز أوله -٥ ْتضاف إليه صيغتا المضارع المجزوم مرة بعد حذف : َّ َُ

 .)آت/أت: أتى: (ة، واألخرى التي على وزن أفعل؛ نحوحرف العل

َتحذف ياؤه األخيرة؛ نحو: االسم المنقوص -٦  .) ماش–ماشي : (ُ

َّوأما الكلمات التي ال يلحـق جـذوعها تغييـر مهمـا تغيـرت مبانيهـا التـصريفية أو  َّ

َ، فلم يدخل عليها التغيير)ترك، تيمم، قائم: (أحكامها اإلعرابية؛ مثل ُ. 

 .خراج السياقاتاست* 

 :تم استخدام برامج حاسوبية الستخراج السياقات بالمواصفات اآلتية

ــن الــسياقات  -١ ــواص وأدوات وورد ســميث للبحــث ع ــتخدام برنــامج غ   اس
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التي تحتوي أزواج المتقـابالت وفـق القواعـد التـي سـبقت اإلشـارة إليهـا يف المرحلـة 

 .السابقة

 كلمات على األكثر، ويلحق المتقابـل ُيراعى أن يسبق المتقابل األول خمس -٢

 .ٌالثاين خمس مثلها، وال يزيد ما بينهما عن خمس عشرة كلمة

ًيقوم الربنامج بالبحـث عـن المتقـابلين المحـددين؛ مـرة برتتيبهمـا، وأخـرى  -٣ ََّّ َ َ

ً، فإنـه أيـضا يبحـث عـن ) خـرج-دخـل (َإذا كان يبحث عن المتقابلين : بعكسه؛ فمثًال

ًيف المــرة األولــى وردت أوال يف الــسياق، ويف المــرة ) دخــل(ث ؛ حيــ) دخــل-خــرج (

 .ًالثانية وردت آخرا يف سياق آخر، وهكذا

 

 .تصفية السياقات* 

ُال شــك أن البحــث عــن المتقــابالت وفــق القواعــد التــي أشــير إليهــا يف المرحلــة  َّ

ــابالت  ــا للمتق ــض أحرفه ــشاهبة يف بع ــات مت ــوي كلم ــياقات تح ــرز س ــد أف ــى، ق ُاألول

؛ لـــذلك فقــد راجعنـــا جميـــع الـــسياقات )إلـــخ... آكـــل، متآكــل،: (طلوبــة؛ نحـــوالم

َّالمــستخرجة هبــدف تــصفيتها ممــا ال يــدخل معهــا، واختــصرنا الكلمــات الواقعــة بــين  َ

ْالمتقابلين بالحذف إذا كانت كثيـرة، وعوضـناها بنقـاط ثـالث  ) ٢الـشكل : انظـر ((...)َ

 .)*(عينة من المعجم

 

                                         
علـى جهـدها معـي يف جـرد التقابـل الـداللي يف ) لسانيات حاسـوبية(أشكر المحاضر الزنيدي   (*) 

المعتــز بــاهللا . د(يف قــوائم البحــث، كمــا أشــكر ) هتيئتهمــا(القــرآن الكــريم والمكنــز اللغــوي و

 .لذي أتاح لي المدونة والعمل عليها) السعيد
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 مشرق

 . مغرب–مشرق * 

 !!والمشرق مغرب -

 .بوابة نحو المشرق والمغرب -

 . دون أن ينقل- من مشرق األرض إلى مغرهبا–تخوية الدنيا  -

 . مشرق–مغرب * 

 .قلب المغرب مشرق -

 ملك

 . شيطان–ملك * 

 رسـول الـشر، »رفانـا«ًرسول الخير، وملك الرحمة، بل ظهر لـه بـدال منـه : »برهما« -

 .وشيطان األذى

 )٢(الشكل 

 

 : انظر رابط المعجم 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders1/vS2NaslqFOQ-zYqh62eBWIG5BHFUCB_M 
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 : النموذج الرياضي الذي قام عليه الخوارزم* 

هي مجموعة من الملفات النصية : Algorithm Inputsت للخوارزم المدخال -

، ما بـين هـذه الكلمـات مـصطلحات Wordsالتي تحتوي على مجموعة من الكلمات 

 .Concepts with Antonyms Relationshipتحمل عالقة تقابل 

يقــوم الخــوارزم فقــط بانتقــاء : Algorithm Output المخرجــات للخــوارزم -

 تحمل عالقة تقابل بشكل آلي، مع استبعاد باقي الكلمات الموجودة المصلحات التي

 .يف الملف النصي

يقـــوم الخـــوارزم الجينـــي : Mathematic Processingالمعالجـــة الرياضـــية  -

 Optimalبالبحـث يف الملـف النـصي عـن أفـضل مجموعـة مـن المتقـابالت الدالليـة 

Antonyms Setقـوم الخـوارزم الجينـي فقـط ي.  مـا بـين الكلمـات التـي يحتـوي عليهـا

 باسـتخدام Total Errorباختيـار المـصطلحات التـي تعمـل علـى تقليـل الخطـأ الكلـي 

 Solutions، من خالل اختيار مجموعـات المفـاهيم التـي تمثـل الحلـول )١(المعادلة 

 :للخوارزم الجيني

)١( 
 


2

)](ˆ)([
1

1

tKAtkA
S

Fitness

 
 

ˆ)(كمـا أن  ،هو المخـرج المتوقـعtkA)(ن إحيث  tKA ،يمثـل المخـرج المتوقـع 

ــة  ــم العين ــو Population Sizeوحج ــة . S ه ــستخدم معادل ــة ) ٢(ت ــساب احتمالي لح

، والتي يشار wلكل مفرده من المتقابالت الداللية Probability of Selectionاالختيار 

لحـساب العـدد المتوقـع مـن المتقـابالت الدالليـة ) ٣(تستخدم معادلة . POSإليها بـ 

ـــا  ـــتم اختياره ـــي ي ـــا أن . Expected Count of Selectionالت ـــدد kكم ـــل ع  يمث
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 .Chromosomes Number within Populationالكروموسومات داخل العينة 

)٢( 




k

n

nFitness

wFitness
nPOS

0

)(

)(
)(

 

)٣( 




k

n
knFitness

wFitness
N

0
)(

)(

 
تم استخدام الخـوارزم وتطبيقـه علـي فئـة الملفـات النـصية التـي تـم إعـدادها يف 

تــم تقيــيم األداء مــن خــالل اســتخدام . Datasetالدراســة، والمــشار لهــا بفئــة البيانــات 

 :(Ghoniem at el., 2019)المقاييس التالية 

PositiveFalsePositiveTrue

PositiveTrue
PRE




 
(٤) 

NegativeFalsePositiveTrue

PositiveTrue
REC




 
(٥) 

NegativeFalsePositiveFalsePositiveTrue

PositiveTrue
F




2

2

. 
(٦) 

تقـــوم ) ٥(، معادلـــة )PRE(تـــستخدم يف حـــساب الدقـــة ) ٤(ن معادلـــة إحيـــث 

. F (F-score(تقوم بحساب معامل ) ٦(، كما أن معادلة )REC(بحساب االسرتجاع 

 Harmonic المعلومـات لتمثيـل االنـدماج التـوافقي  يف اسـرتجاعFويستخدم معامل 

Incorporation بين قيم الدقة ،)PRE(االسرتجاع  و)REC.((Ghoniem): 21, 182)  

النتائج التي تم الحصول عليهـا يف الدراسـة الحاليـة عنـد تطبيـق ) ٢(يوضح شكل 

حيث إن النسبة الكليـة لالسـرتجاع . ت الدالليةالخوارزم الجيني الستخالص المتقابال

)REC ( كمــا بلغــت الدقــة %99قــد بلغــت ،)PRE( 98% وبلــغ معامــل ،)F (98.5% .

 .وتشير تلك النتائج المرتفعة إلى فعالية الخوارزم المقرتح يف استخالص المتقابالت
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، PREئج تطبيق الخوارزم الجيني الستخالص المتقابالت الداللية من حيت الدقة نتا). 2(شكل 

 .Fمقياس  و،RECاالسرتجاع 

 

 :والتوصيات ث أبرز نتائج البح:١/١٣

شقين من النتائج؛ ) َّمدونة الطفل العربي(أثبت البحث يف المتقابالت الداللية يف 

 :لتالينتائج حاسوبية ونتائج داللية تقابلية، تمثلت يف ا

مـن حيـث التـوازن والتمثيـل يف التنقيـب عـن ) الطفـل العربـي( مدونـة كفاءة -١

 .سياقات المتقابالت الداللية

 العمل العربي على الويب الداللية العربية بسبب الفجوة العلمية بـين ضعف -٢

ذلك يف قلة األدوات والربامج التي تخـدم يف مثـل هـذا  لّٓاللغويين والحاسوبيين، وتمث

حــث؛ إذ واجهتنــا صــعوبات يف وجــود تطبيقــات تــدعم البحــث عــن المتقــابالت يف الب

 .مدونة الطفل العربي

) مدونة الطفـل العربـي(ً على استثمار المدونات الحاسوبية متمثلة يف القدرة -٣
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 بما يخدم -  يتمثل يف التقابل الداللي-يف إنشاء نواة معاجم مختصة للعالقات الداللية 

 .لعربيةالويب الداللية ا

َّ دراسة الظاهرة اللغوية يف ضوء المـدونات الحاسـوبية، والتـي عكـست قيمة -٤

ِّالتواصل الحقيقي؛ إذ وصفت وصف� حقيقي� كيـف اسـتعمل مؤلفـو قـصص األطفـال 

 .عالقة التقابل الداللي يف قصصهم

سر وسـهولة  -٥ ُـقدرة األدوات الحاسوبية على النفاذ إلى النصوص الـضخمة بي

ً باب� جديدا للدراسات اللغويـة العربيـة القائمـة علـى المـدونات الحاسـوبية، مما يفتح

ــة  ــة عام ــب الداللي ــى الوي ــي عل ــل العرب ــضعف العم ــا؛ ل ــول إليه ــعوبة الوص ــم ص رغ

ٍوالعالقات الداللية خاصة، علما أن هذا النوع من البحوث يعد بفتـوح علميـة جديـدة  ِ
َّ ُ َ َّ ً

 .نية والنفسية واالجتماعيةيف كشف أسرار اللغة، وأبعادها العرفا

َ األدوات الحاســوبية المــستخدمة يف البحــث قــدرتها علــى تحديــد أثبتــت -٦

ًالعناصر المعجمية األكثر تكرارا، والعناصر الشائعة والمألوفـة والمركزيـة والهامـشية 

ًيف المدونة؛ مما يفتح آفاقا جديدة يف تفسير ظاهرة التقابل الداللي َّ. 

ٍة شرطا من شروط صحة التقابل، إال أنهـا أتـت بـصور شـتى  المكانيُّاتخذت -٧ َ ُ َّ َّ ً

ًجديرة بالنظر؛ فيكثر يف المدونة ورود المتقابالت متجاورة دون فاصل، وذلـك أعلـى  َّ َُ ْ

: َّرد أبـي وأمـي(، )وكتبت لهما السعادة يف الـدنيا واآلخـرة: (درجات المكانية؛ كما يف

ْيمنة ويـسرة(، )لزمهاشرتى األب البنه كل ما ي(، )وأنت بخير َْ ، )األسـود واألبـيض(، )َ

ٌوإما أن يكون بين المتقابلين فاصل واحد أو ). يأكلون ويشربون(، )السماء واألرض( َ َّ

َّاجتمع من شملهم ما تفرق: (فاصالن؛ كما يف
 ).يأخذ دون أن يعطي(، )ِ

  البحث يف المتقابالت الداللية قدرهتا علـى االنـشقاق مـن رأس واحـدأثبت -٨
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، )الرعـد <الـربق : المطـر(، )اآلخـرة <الـدنيا : الحيـاة: (تحت الحقل الواحـد، ومنـه

َالبـرد : المطـر(، )األسود <األبيض : اللون( ، وهـو تفـرع )الرعـد <الـربق  <الـثلج  <َ

ــة الــدماغ ذي التفريــع الثنــائي كمــا تتناســل يف ضــوء عالقــة التــضمين  َثنــائي يالئــم بني

عنا إلى إعادة النظر يف دراستنا للمتقابالت خارج السياق الداللي، وهو معيار قيمي يدف

 .والرتاكيب

التكـرار (و) التـوازي: ( التقابل يف قصص األطفـال مـع عالقتـين؛ همـاينتظم -٩

ٌ؛ حيـث تالزمانـه، فهـي ظـاهرة لغويـة جـديرة بالدراسـة والنظـر؛ فمـن ذلـك)الصويت ِ ِ ُ :

، )يبتسم مرة ويعبس مرة(، )ةيبتسم تارة ويعبس تار(، )بعضها يبكي وبعضها يضحك(

�؛ فأحدثت تشاكًال صوتيا استهدف االستيالء على عاطفة الطفـل )ال يأكل وال يشرب(

 .ثم فكره

ــابالت  -١٠ ــوالي المتق ــا؛ ت ــابالت منه ــة للمتق ــصائص لغوي ــة خ ــت المدون َأثبت
َ َّ

قة المفردة يف الجملة الواحدة، التي تتداخل معها المرتادفات يف مصفوفة لغويـة متناسـ

الجنـة والنـار، البعـث والنـشور، والحـساب : (ُلها أثرها يف سمع الطفل وعقله؛ كما يف

َلـوال الـشمس لمـا كـان هنـاك (، و)الرجال والنساء، والشيوخ واألطفال(، و)والميزان َ

ٌهنــار وال ليــل، وال دفء وال نــور ْ ــرد، والــربق والرعــد(، و)ِ َالــثلج والب الــذهب (، و)َ

 .)لرصاصوالفضة، وفيها النحاس وا

َ البحث شكًال آخر من أشـكال تـوالي المتقـابالت، يتمثـل يف الجمـل أثبت -١١ ُ َّ َ

َأشعة الشمس، ونور القمر، ووميض الربق، وحبات البرد: (المتقابلة؛ كما يف َ َّ تأيت (، و)َ

حــر (، و)النــزول إلـى أســفل، ويطلـب الــصعود إلـى فــوق(، و)إليـك وال تــذهب إليهـا

 النــزول إلــى …(، و)خــسوف الــشمس وكــسوف القمــر(، و)الــصيف وبــرودة الــشتاء
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َّ، ممـا )الجنـة والنـار، والبعـث والنـشور(، و)أسفل، وصـار يطلـب الـصعود إلـى فـوق

َّشــكل إيقاعــا يتميــز بالتنــاغم الــذي يتناســب مــع ذائقــة الطفــل، ويقــوده إلــى التأمــل يف  ً َّ

 .مضامينه

ـــي، أن -١٢ ـــل العرب ـــة الطف ـــابالت يف مدون ـــع المتق ـــت تتب َّأثب َّ ـــة ُّ ـــة اللغوي  البيئ

َّللمتقابالت بؤرة صالحة لتتبع التدرج الداللي للمعاين؛ حيث إن بعض بيئات التقابـل  ُّ

ِّال تكتفي بطرح الطرفين المتقابلين، بل اتسعت لتمثل درجات متعددة للمعنـى، وكـاد  ِّ

ٍهذا التدرج أن يفصل فصًال شبه دقيق بين أشباه المرتادف يف الحقل الداللي الواحـد َ
؛ ِ

فـإذا بقيـت يف البلـد فـسيعرفونني، (، و)الجبـل، والتـل، والـسهل، والـسفح: (من ذلك

ِوسيمسكون بي ثم يرسلونني
ْ ْأقبل يا رجل(، و)ُ  وذهـب … سـبب مجيئـي إلـى هنـا…ِ

 … اذهـب… أمـشي…لـم أنتقـل... أن يرجـع(، و)بي إلى السرداب الذي خـرج منـه

ــول ــمت(، و)وتح ــكت…ص ــال… س ــرج(و)  ق ــع…خ ــاد/  رج ــرج وع ــرج /خ  خ

َوولج ) ورفع ووضع/ رفع وركع(و) وذهب وقعد/ وذهب ورجع/ ذهب وجاء(، و)َ

ِّ؛ إذ يوسع التوالي للمتقابالت وأشـباه المرتادفـات )وسكت وقال/ صمت وسكت(و

درك الفــروق اللغويــة بينهــا مــن خــالل الــسياق  ــا، ويجعلــه ي ــمــن ذخيــرة الطفــل لغوي ُ �

 .واالستعمال

َّشكلت -١٣ ُّ قـصص الطفـل العربـي عينـة صـالحة لتتبـع  جمـوع المتقـابالت يفَ ًِّ

األب العجـوز، (، )الحياة الدنيا، والحياة اآلخـرة: (الصفات بفضل المصاحبة؛ كما يف

، وال يخفـى مـا لهـذه الـصفات مـن )الشمس الحارقـة، والقمـر المنيـر(، )االبن األكرب

ِّقدرة على تنمية الذوق، وإدراك الجمال الحـسي والمعنـوي لـدى اليـافع
َين، ومـن ثـم ِ

ِّترويض حسهم وشعورهم على الحكم على األشياء وإظهار قيمتها، وكذلك التفضيل 
ِ
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ْواالختيار فيما بينها، مما يعزز لديهم عمق اإلدراك، وفهم العالم حولهم، والمـشاركة يف  َ ْ َُّ ِّ

ٍالحكم عليه ووصفه وتقييمه، والتعايش معه؛ فقد أسهمت هذه الصفات يف نـسج شـبكة 
ْ َ

ًة رفعت من حجاجية القصة، شكلت مـن خـالل تالزمهـا مـع المنعـوت شـبكة مـن داللي ُ َّ ِ

ِالملفوظات المتصاحبة التي تكثف المعنى المراد؛ مما يؤكـد بالغـة الحجـاج بالوسـائل 
َّ ِّ

اللغوية، ففيهـا تـضافرت المـصاحبة بـين المتقـابالت وصـفاهتا يف تـشكيل نـسيج لغـوي 

ِخاص، يسهم يف توسيع مدارك عقل ْ ُ ْ الطفل، وتصوراته الفكرية، وذوقه اللغويٍّ َُّ. 

ــوير  -١٤ ــابالت يف تط ــا المتق ــي وردت فيه ــة الت ــسياقات اللغوي ــع ال ــساهم تتب ُّي

  ُالدراسات المعجميـة واللـسانية؛ إذ يمكـن اسـتثمار معطيـات نظريـة أصـناف األشـياء 

َلدراســـة األنمـــاط الرتكيبيـــة لجمـــل التقابـــل؛ ففـــي الفعـــل -رغـــم مـــا قيـــل فيهـــا - ُ   

ِنجده قد أسند إلى الجمل البسيطة التالية، والتي تحتوي على أفعـال متنوعـة) حمل(
ْ ُ :

ًحمل تحـت إبطـه كتابـا، ووضـع فـوق كتفـه معطفـا(، )حملت عليه(، )حملت منه( ً( ،

َ ووضعت بيوضها…حملت( ُ ؛ فدراسـة التقابـل يف ضـوء البنيـة )حملنا ما وضعناه(، )ُ

ِالرتكيبية سيسهم يف الفصل بين  ْ َالمتقابالت؛ ممـا ييـسر تنميطهـا وفـق قيـود اسـتعمالها ُ َِّ َُّ  

)gaston gross "classes (1994. 

ــبه أثبــت -١٥ ــع ش ــا م ــال تعالقه ــصص األطف ــابالت يف ق ــياق المتق ــر يف س ُ النظ

ًالرتادف يف مواضـع عـدة؛ ممـا يجعـل منهـا أداة فاعلـة يف االسـتبدال الـداللي، وإعـادة  ََّّ
ٍ

َ

ِّالـصياغة عنـد سـك المت َّقـابالت ألغـراض دالليــة عـدة، أبرزهـا التوكيـد علـى المعنــى َ

ــك ــن ذل ــسانده، فم ــه وت ــة، تقوي ــرى مرادف ــاظ أخ ــراد بألف ــب ال : (ِّالم ــث والطي الخبي

ِيستويان، وكذلك المسيء والمحسن
ْ ؛ ففي هذا )الويف والغادر، واألمين والخائن( و،)ُ

 .ُيسهم البحث التقني يف تطوير مهارات التحرير الكتابي
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 .َّذه أبرز النتائج التي توصل إليها البحثه

َّإن استثمار المدونات الحاسوبية يف بناء المعاجم المختصة يف العالقـات : ًختاما َّ

َّالداللية عامة والحاسوبية خاصة، بحث بكـر يحتـاج إلـى جهـود شـتى، وال يخفـى أن  َْ
ٍ ِ َّ

َّالدراســات الدالليــة العربيــة القديمــة ركــزت علــى عالقــات محــدد ة، أبرزهــا الــرتادف َّ

ْوالمشرتك، وعزفت عن التقابل وعالقات أخرى عديدة يعمل عليها الحاسوبيون؛ لذا  َ ََ

َّكان االشتغال عليهـا يف هـذا البحـث يف محاولـة نـروم منهـا سـد الفجـوة المعرفيـة بمـا 

 :يخدم المعجم العربي، والويب الداللية العربية، وعليه نوصي بالتالي

ل على المدونات الحاسوبية أحد أبرز األولويات البحثية يف إن يكون العم :ًأوال

 .أقسام اللغة العربية ويف حقل اللسانيات خاصة

دعــم الدراســات البينيــة بــين التخصــصات والحقــول المعرفيــة المتنوعــة، : ثانيـ�

ــصدي معــ�  ــدونات والت ــى الم ــل عل ــوبين يف العم ــسانيين والحاس ــاتف الل ــا تك أوله

لفـريقين يحجمـون عـن العمـل عليهـا ممـا جعـل المـدونات للمشكالت التي تجعـل ا

العربية ال زالت مادة خام علم� أن نجاح أي مدونـة يعتمـد علـى قـدرة اللغـويين علـى 

 .استثمارها واالشتغال عليها

 إن الثورة التي حققتها لسانيات المدونات تجاوزت نتائجها اللغوية، إذ تم :ثالث�

ــة ذات  ــول معرفي ــتثمارها يف حق ــسي اس ــساين ونف ــو إن ــا ه ــصل بم ــددة تت ــة متع منهجي

واجتماعي مما يجعل البحث اللساين يتسع ليتبع تلك الحقـول، وهـذا يجعلنـا بحاجـة 

إلــى ابتكــار أدوات ومنــاهج جديــدة متنوعــة للعمــل علــى تلــك المــدونات بمــا يمكــن 

 .واهللا الموفق. الدرس اللغوي يف الثقافة والمعرفة والفكر

* * * 
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 :هوامش البحث* 

 : تناول الدكتور محمد بازي يف الدراسات الثالث ما يلي) ١(

َّ، ونـص يف نتائجـه »تقابالت النص وبالغة الخطـاب«:  بعنوانالدراسة األولى -

َّعلــى مــا يقــارب األربعــين نوعــا مــن المتقــابالت، وأكــد علــى قيمــة التقابــل يف تحليــل  ً

ِّبـوي؛ فهـو أداة تيـسر الفهـم ، كمـا أشـار أن لـه أثـرا يف المجـال الرتوتأويلهـاالنصوص 

 ).٢٣٠):م٢٠١٠(بازي  (.ُّواالستنباط يف التعلم

ــة - ــابلي«: الدراســة الثاني ــل التق ــة التأوي ــالنص . نظري ــة ب ــة بديل مقــدمات لمعرف

، يسعى الباحث يف هذه الدراسـة إلـى بنـاء نظريـة ١، الرباط، دار األمان، ط»والخطاب

ــ ــساندي، وق ــابلي والت ــل التق ــق بالتأوي ــن َّتتعل ــة م ــى جمل ــه عل ــث مقاربت ــق الباح َّد طب

ِّالخطابات السردية والنقدية، والرسائل، والمحاورة؛ ليثبت أن كـل قـول بليـغ يؤسـس 
ٍ َّ َّ ُ

ــازي، (ِّكينونــة بليغــة، والخطــاب البليــغ يحــول التقابــل الفاصــل إلــى تقابــل واصــل  ب

٢٨٤: ٢٠١٥(. 

ــى التقابليــة يف ؛ حيــث يــدرس الباحــث»ُالبنــى التقابليــة«: الدراســة الثالثــة - ُ البنَ

النصوص عـربَ األسـاليب التقريريـة والتـصويرية يف محـاوالت معرفيـة وتأويليـة، كمـا 

 وأنواعـه، وقـد أقـام مقاربتـه علـى نـصوص تطبيقيـة مـن وآلياتهَّتطرق لوظائف التقابل 

 .القرآن الكريم، والحديث النبوي، واألقوال المأثورة

َّمدونات المقارنة، والمـدونات المتوازيـة، ال: وهناك أنواع أخرى منها، مثل) ٢( َّ

َّوهـي المدونـة التـي اكتفـت بجمـع النـصوص : َّوالمدونة الخام َّومدونات المتعلمين،

ًدون أي توسيم أو تحشيات، وهذه هي الشائعة حاليا يف اللغة العربية، وهي تحتاج إلى 

 .جهود من اللغويين العرب؛ إذ تعترب وجهة بحثية جديدة وجاذبة
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َّالستخالص المتقابالت تم إحصاء التقابل يف القـرآن الكـريم والمكنـز، أمـا ) ٣(

، ثــم قمنــا بتــشكيل قــوائم )رائــدة المــالكي. بحــث د(الحــديث الــشريف فــتم اســتثمار 

ًللمتقابالت حسب حقولها، ونظرا لـضخامة الحقـل وصـعوبة الـشق الحاسـوبي منـه؛  َ

حقــل المحــسوسات وبمــائتي لعــدم وجــود دراســات حاســوبية ســابقة، تــم حــصره يف 

 .�مفردة فقط؛ لضيق الوقت المتاح، والباحثة بصدد إكمال هذا العمل حاسوبيا

* * * 
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��العربية المراجع��أوًال �

 .ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر )١(

 :بازي، محمد )٢(

 . ١طالبنى المتقابلة خرائط جديدة لتحليل الخطاب، إربد، دار كنوز المعرفة،  - 

 .١نحو تأويل تقابلي، بيروت، الدار العربية، ط.. تقابالت النص وبالغة الخطاب - 

 .١نظرية التأويل التقابلي، مقدمة لمعرفة بنية النص والخطاب، الرباط، دار األمان، ط - 

مـصر، دار المعرفـة ) ١٩٩٥(فرانك، علم الداللة إطـار جديـد، ت صـربي الـسيد، / بالمر )٣(

 .الجامعية

 .م١٩٩٧، ١ ناشرون، ط-بحيري، سعيد، علم لغة النص، لبنان، مكتبة لبنان )٤(

سـعيد بحيـري، القـاهرة، مؤسـسة .  بونتنج، كارل دينز، مـدخل إلـى علـم اللغـة، ترجمـة د )٥(

 .المختار للنشر والتوزيع

 :الحلوة، نوال )٦(

لــشيخ الــدكتور دراســة لبنــى التــوزان يف ضــوء خطــب ا(التطريــز الــصويت لــسطح الــنص  - 

َّ، بحـث مقـدم يف مــؤتمر )مقاربـة نــصية(صـالح بـن حميــد إمـام الحـرم المكــي وخطيبـه 

 .)م٢٠١٢(جامعة ابن زاهر / أغادير / المغرب ) النص والخطاب.. اللسانيات(

 هـ١٤٣٣التقابل الداللي يف سورة النساء، مجلة العلوم اللغوية، جامعة أم القرى،  - 

نـور الهـدى لوشـن، منـشورات . ن لوبلـون، علـم الداللـة، ترجمـة دجرمان، كلـود، ريمـو )٧(

 .م١٩٩٧جامعة قاريونس، بنغازي، 

، ٣أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، دار العلم للماليين، ط: قيقالجوهري، الصحاح، تح )٨(

 .هـ١٤٠٤

امعـة الزنيدي، منال، ألفاظ العنف يف لغة الصحافة، تحليل معتمد على مدونة حاسوبية، ج )٩(

 .م، رسالة ماجستير٢٠١٨األميرة نورة، قسم اللغة العربية، 
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محمود جاد الرب، دار الفنيـة للنـشر، : شبلنر، برند، علم اللغة والدراسات األدبية، ترجمة )١٠(

 .م١٩٨٧

 شعير، نجـالء، التـضاد يف المعجـم العربـي يف ضـوء المقاربـات اللـسانية الحديثـة، رسـالة  )١١(

 .م٢٠١٦، )منوبة(آلداب والفنون واللسانيات، دكتوراه، كلية ا

نورة، كرسي بحث الحاسوب والبحث اللغوي، الرياض، جامعة األميرة : صالح، محمود )١٢(

 .هـ١٤٣٣، ١صحيفة الجزيرة، ط

/ عبـد الـرحمن بـدوي، الكويـت، وكالـة المطبوعـات: طاليس، أرسطو، الخطابة، ترجمـة )١٣(

 .لبنان، دار القلم

محمـد علـي البجـاوي، محمـد أبـو الفـضل : ي، أبو هالل، كتاب الـصناعتين، تـحالعسكر )١٤(

 .هـ١٤٠٦إبراهيم، القاهرة المكتبة العصرية، 

بناؤهـا وطرائـق اإلفـادة منهـا، .. العصيمي، صـالح، وآخـرون، المـدونات اللغويـة العربيـة )١٥(

 .ةهـ، مركز الملك عبد اهللا لخدمة اللغة العربي١٤٣٦، الرياض، ١، ط ٢٣٨

ــراز )١٦( ــوي، الط ــق تح،العل ــة، : قي ــب العلمي ــروت، دار الكت ــاهين، بي ــسالم ش ــد ال ــد عب محم

 .هـ١٤١٥

ــح )١٧( ــوم البالغــة، ت ــروت، : القزوينــي، الخطيــب، اإليــضاح يف عل ــسيوين زغلــول، بي عمــاد ب

 .هـ١٤١٥، ٤مؤسسة الكتب الثقافية، طـ

حلـيم فـالح، كـاظم بـاقر، العـراق، مجيـد الماشـطة، : علـم الداللـة، ترجمـة  الينز، جـون، )١٨(

 .م١٩٨٠جامعة البصرة، كلية اآلداب، 

رسـالة (دراسة لغوية حاسوبية، .. المالكي، رائدة، المفردات المتقابلة يف صحيح البخاري )١٩(

 ).جامعة األميرة نورة(هـ ١٤٣٤، )دكتوراه

 .مدونة الطفل العربي، ضمن مدونة اسكتش إنجن )٢٠(

ــوين )٢١( ــانري، ت ــة مك ــوبي، ترجم ــدونات الحاس ــات الم ــوين، لغوي ــاردي، ت ــلطان . د:  وه س

 .هـ١٤٣٧، ١المجيول، الرياض، دار جامعة الملك سعود للنشر، ط
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 .١نظرية التأويل التقابلي، مقدمة لمعرفة بنية النص والخطاب، الرباط، دار األمان، ط )٢٢(

، الربــاط، دار ٢٠١٥ والخطــاب، مقدمــة لمعرفــة بديلــة بــالنص.. نظريــة التأويــل التقــابلي )٢٣(

 .١األمان، ط

* * * 
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����موسى أبو محمَّد الشيخ عند لشِّعريِّا النصِّ تحليل في الحْذو بالغة �

��اتهومستوَي هُممفهْو� �

 ِّيوسف طفيف مبارك الدعدي. د

 )هـ٠٢/٠٧/١٤٤٢؛ ونشر يف هـ٢٢/٠٨/١٤٤١ يف ر وقبل للنشهـ؛٢٤/٠٧/١٤٤١قدم للنشر يف (

ُ يف طرائق الشعراء األوائل ويف بناء أساليبهم، ولم يكـشف عنـه  أسلوب الحذوشاع :المستخلص

علـى الـرغم مـن ورود ذكـره يف ،  فن� بالغياً له أثره يف تحسين الكالم وإظهـار مزايـاه الجماليـةبوصفه

 ًفلم يأخذ وصف� أسلوبي� محددا يكسبه صفة االصطالح العلمـي المتـداول،. َّكتب البالغيين والنقاد

 يقـصد اتجاه: ينيسير يف اتجاهين مختلفَّ، فظل  بمراحل مختلفة وتحوالت وتغيرات يف المفاهيمَّمرو

 :والثـاين. ن معـابه اقتداء الشاعر بشعر شاعر آخر يف الصياغة األسلوبية أو يف بناء المعنى، أو يف االثنـي

 . يعني الداللة على حركة حرف ما قبل الروي

 الـدكتور محمـد أبـو يف قـراءات رأيناه يظهر بجـالء زمنا حتىوعلى هذين االتجاهين بقي الحذو 

َّي واستحضاره لمزية هذا المفهوم يف الدرس التحليلي البالغـي، فأخـذ يتـشكموسى للشعر الجاهل ل ِّ

وتربز معالمه األسلوبية بأفق أوسع امتدادا يف أجواء الشعر، وأكثر تركيزا على ملمحه الجمالي وأثـره 

يـب  يف الرتاك معينـ� أسـلوبي�وكان هذا الظهور ينبئ عن قيمة بالغية أخذت طابع�. يف تحسين الكالم

 .  له مقوماته وعناصره األسلوبية، اصطالحي�مع اإلشادة به دون تعريفه تعريف�

ًابتداء من نـشأته يف الـرتاث البالغـي والنقـدي حتـى ه،  وتطورته الدراسة هتدف إلى تتبع نشأهوهذ

َّومـن ثـم بيـان نماذجـه، دة، محـدعلميـة استقر عند الشيخ محمد أبو موسى واتخذه صفة اصطالحية 

 .ياته، وأثره الجمالي يف أسلوب الكالم، وإشاعته يف الدرس البالغيومستو

 .الحذو، البالغة، الشعر، األسلوب: الكلمات المفتاحية

* * * 
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Abstract: The style used in the methods of the early poets and in the construction 
of their methods, and it was not disclosed as a rhetorical art that influenced the 
improvement of speech and the display of its aesthetic advantages, despite its mention 
in the books of rhetoric and critics. He did not take a specific stylistic description that 
earned him the characteristic of the current scientific term, and he went through 
different stages, shifts and changes in concepts, so he went in two different directions: 
one intended to emulate the poet with another poet’s poetry in stylistic formulation or 
in building the meaning, or both. The second: means the indication of the movement 
of the pre-narrated letter. 

On these two directions, the example remained for a time until we saw it clearly 
appear in the readings of Dr. Muhammad Abu Musa for pre-Islamic poetry and its 
evocation of the advantage of this concept in the rhetorical lesson, so it began to form 
and highlight its stylistic features with a broader horizon extending in the atmosphere 
of poetry, and more focused on its aesthetic feature and its effect in improving speech. 
This appearance predicts a rhetorical value that took a specific stylistic character in 
the structures and praising it without defining it idiomatic, which has its stylistic 
components and stylistic elements. 

This study aims to track its origins and development, starting from its origins in 
rhetorical and critical heritage until it settled in Sheikh Muhammad Abu Musa and 
took a specific scientific idiomatic characteristic, and then explaining his models, 
levels, and aesthetic effect on the style of speech, and its rumor in the rhetorical 
lesson. 

Key words: Footwear, rhetoric, poetry, Method. 
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  المقدمة

 

ْالحمد هللا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، مبدع الكون من عدم، وموجدها 

 على غير مثال، والصالة والسالم على معلم الناس الخير، وهاديهم إلى سواء السبيل،

 . وبعد،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

وينطـوي تحتـه العديـد مـن يزال هذا اللسان المبين يفـرتُّ عـن ثمـين ليطلـب،  فال

ــالم  ــا أق ــسلط عليه ــم ت ــان، ل ــن البي ــالي م ــنمط الع ــة يف ال ــاليب الجاري ــون واألس الفن

َّالدراسين، ولم تجل يف أضابير الكتـب ومجـالس الـدرس، فـسكنت يف أخبيـة اللـسان 

ُومنابع اللغة، تنتظر يقظة عقل، وعدة باحث يتحسـسها ويحركهـا ويتتبـع آثارهـا بحثـ�  ُ َّ

فبالغـة . حتى يحيط هبا، ويكشف عنها يف منطـق البيـان بالرصـد والتحليـلًواستقصاء 

ِاللغة الزالت كامنة وراء هذا اللسان المبين عـن مختلـف المعـاين، والبـد مـن البحـث  َ ْ ُ

وهــذا . عـن أسـرار هـذا اللـسان يف الحقـول الخــصبة مـن أوديـة الـشعر والبيـان العـالي

 جهـة األثـر يف حــسن بيـان، وتأمـل يف مالحظـة دقيقـة يف معرفـة فـروق الكــالمليحتـاج 

التعبير عن المعاين واألفكار واألخيلة، والتغلغل يف الجمل واألساليب وجـذور البنـى 

والرتاكيــب وأصــوات الحــروف؛ إلدراك منــشأ األســباب والعلــل التــي أضــفت علــى 

ــ ــة ومزي ــك يكــون وة، َّالكــالم عذوب ِّأوال، بــسالمة الــذوق اللغــوي، واتقــاد الحــسذل ً 

ي، وبــالجس ِّالــواعي والتتبــع ألغــراض الكــالم حتــى هتتــدي إلــى مهــد األســرار النقـد

هــا مــرة بعــد مــرة لتــساقط ِّ المعــاين يف الكــالم، وهزدوحالتعبيريــة، وتمتــد لتــصل إلــى 

ُوتجتنى ثمارها يف مجامع الدرس البالغي، وهـذا يتطلـب مـن البـاحثين الكـشف عـن 

طـرق التـي توصـلنا إلـى مقومـات التفـوق مالمح األساليب البيانية الرفيعة، ومعرفـة ال
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واإلجـادة واإلبـداع يف كيفيـة التــأيت للمعـاين وبـسط األفكـار مــن داخـل البيـان ونظامــه 

العربي المبين، ووضع اليد على األسباب والعلل البنائيـة والرتكيبيـة واألسـلوبية التـي 

 .  من النفسجعلت لهذه األساليب والجمل الكالمية أثرا وأريحية وقرب�

والحذو أحد تلك األساليب البيانية التي شاعت يف طرائـق الـشعراء األوائـل ويف 

لـه أثـره يف تحـسين الكـالم وإظهـار  ُلم يكشف عنه بوصفه فن� بالغيـ� وأساليبهم،بناء 

َّوعلى الرغم من ورود ذكره يف كتب البالغيين والنقاد فإنه لـم . ومزاياه الجماليةرونقه 

ًحددا يكسبه صفة االصطالح العلمي المتداول، فمـر بمراحـل يأخذ وصف� أسلوبي� م

، وأخــذ َّ حــد االخــتالف أحيانــ�المفــاهيم بلغــترات يف ُّالت وتغيــُّمختلفــة وتحــو

ولــم تلتفــت الدراســات  .ٍتــصورات لمعــان تــشاهبت مفاهيمهــا لمــصطلحات أخــرى

، وه تحسين الكالم تظهر قيمته البيانية وأثره يف وج� جماليمفهوم� بوصفهالبالغية إليه 

 .َّوأطلق عليه عدة مسميات؛كتشابه النمط، وتشابه الحذو، وتشابه األسلوب

ًابتـداء مـن نـشأته يف ه  الدراسة هتدف إلى تتبع نشأة هـذا المـصطلح وتطـورهوهذ

 عنـد الـشيخ الـدكتور محمـد أبـو موسـى ورسـخ َّالرتاث البالغي والنقدي حتى اسـتقر

َّحية محددة بعد أن تعاوره عدة اتجاهات، ومن ثم على المفهوم، واتخذه صفة اصطال َ

بيــان نماذجــه، ومــستوياته، وأثــره الجمــالي يف أســلوب الكــالم، وإشــاعته يف الــدرس 

 .البالغي

  وكان سبب اختياري للموضوع كثـرة دوران هـذا المـصطلح علـى لـسان الـشيخ 

َّأسـئلة ٌعـدة، َّأبو موسى يف تحليالته للنصوص الشعرية، ومن خالل تتبعـه ثـارت لـدى 

 :منها

ّ ما مفهوم الحذو، وهـل كثـر هـذا األسـلوب يف كـالم البلغـاء والـشعراء واطـرد -
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 حتى صح معه أن يكون مصطلح� بالغي�؟

 َّكيف نشأ الحذو، وما أبرز المحطات التاريخية التي مر هبا هذا المصطلح؟ -

  الشعرية؟ما أثر الحذو يف التحليل، وهل له عالقة بالتضمين أو السرقات -

َّ كيف وظف الشيخ أبو موسى هـذا المفهـوم يف تحليـل الـنص الـشعري، وهـل -

 لوحدة الموضوع أو المعنى يف القصيدة عالقة بالحدو؟

هذه بعض األسئلة التي أثارها تتبعي للحذو يف كتب البالغة، وهي أسـئلة علميـة 

 .يسعى البحث إلى إجابتها

  لح الحـذو عنـد الـشيخ محمـد وسيعتمد البحـث علـى المـنهج الوصـفي لمـصط

 .، وسيستفيد كذلك من المنهج التاريخي يف تتبع مراحل نشأتهىأبو موس

* * * 
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  والنقدي البالغي والتراث اللغوي االصطالح في الحذو

 

َ التقدير والقطع، أي تعملون مثل أعمالهم كمـا تقطـع :بأنهيعرف الحذو يف اللغة  ُ

ْإحدى النعلين على قدر  ُحذوهَ وحذا .حذامصدر من الفعل  وهو. األخرىَ َ َ سار على :َْ

ِمثاله ِ ْ حذا يحذو احذ، :تقول. ِ ُ ًوحذوا وحذاء،َ
ِ

ً ّ والمفعـول محـذوٍحـاذ، فهـو َْ ُْ والحـذو . َ

َلتتـبعن سـنن مـن ( :الحـديثويف . )٢(الردف حركة الحرف الذي قبل ،من أجزاء القافية ََّ َّ

ذة حتـى لـ ذة بالق َّكان قبلكم حذو الق ِ َِّ ُـ َّ ُـ ُو دخلـوا جحـر ضـب لـدخلتموهََ ٍّ ُاليهـود : قـالوا. َ َ

  .)٣()َفمن: َوالنَّصارى؟ قال

ولعل من بواكير المصطلحات التي دلت على مفهوم الحذو يف الـرتاث البالغـي 

؛ )اتساق البنـاء(تحت مصطلح . والنقدي، ما أورده قدامة بن جعفر يف جواهر األلفاظ

 وخيـر المـال الغـنم، الـشبم،خيـر المـاء  «:يالبجلـ عبـد اهللا لجرير بن  النبييف قول 

ُذا سقط كان لجينا، وإذا يبس كان درينا، وإذا أكل كان إ األراك والسلم، :المرعىوخير 

 . )٤(»لبينا

ٍفنسق الكالم أخذ منحى أسلوبي� محـاذ يف البنـاء والنـسق، ولـيس علـى مـستوى 
ً

 علــى هيئــة وإيقاعــهالكــالم  بنــاء الرتاكيــب ووزن الجمــل يف فتنــاظرت فقــط،الــسجع 

الجملة االسمية والنغم الحريف، بتقفي الحرف األخير من الجملـة والبنـاء علـى جملـة 

منـوال  فطريقة إنشاء الجمل نـسجت علـى .واحدإذا الشرطية، فكان الكالم على نسق 

الـذي  األولى، ثم تعاقبت الجملة يف الشبه البنائي، وهو جوهر أسلوب الحذو الجملة

 .بصدده نحن

ا فتشنا يف مدونتنا البالغية والنقدية عن جملة ما دار حول مصطلح الحذو من وإذ
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 ابن عبد ربه يف العقد الفريد، يمر مرورا عابرا وهـو ، نجده عندتعريفات واصطالحات

وأما الحذو ففتحة الحرف الذي قبل الـردف أو ضـمته «: يقوليعالج أجزاء القافية، إذ 

  .)٥(»أو كسرته

عنـد  يخـرج عنـه، رشـيق وال يكـادر والمفهوم يتكرر عند ابـن هذا التصونجد ثم 

ًالحركة التي قبل الردف ياء كانت أو واوا أو ألفـ� « هي :فيقول ابن المعتز، تناوله شعر

ًتسمى الحذو، وقد تجر الضمة واوا يف اللفظ، والكسرة ياء، وذلـك مـع هـاء الـضمير، 

  :)٧)(٦(» المعتزنحو قول ابن فتكون ردف�، وإن لم تثبت يف الخط،

ْضــــــــــمخوا عارضــــــــــها بــــــــــال َ َ َِ ُ ـــــــــــد أســـــــــــيل *  َّ ـــــــــــسك يف خ ْم َ ٍّ ِ ِ
ْ  

ــــــــت ص ُتح ـــــــــَ ُدغين ِيــ ْ َ ــــــــْ َشيراـــ ْ
ِن إلــــــــــــى وجــــــــــــه جميــــــــــــل *  ِ ٍ ِ  

ــــــــــــه ْعنــــــــــــدي الــــــــــــشوق إلي ُ َ
ـــــــــــي ْ *  ِ ـــــــــــده ل ـــــــــــي عن   ُوالتناس

ِّ يعطي انطباعا بأنه، ربما، استقر على هذا الحد من المفهـوم، للداللـة علـى اوهذ

ما يفسر ) القوايف(َّ القافية آنذاك، ولعل يف تعليل التنوخي صاحب كتاب هذا الجزء من

 حذوت فالنا، إذا :قولكحذوا من  الحذو وسمي«: ؛ فيقولكيف جاءت هذه التسمية

 . )٨(» للردفٍفكأنه محاذ: جلست بحذائه

ور يتسع حول مفهوم الحذو ويزداد عمق� عند الحـصري القيـرواين ُّثم نرى التص

 ببنـاء الرتاكيـب وبنيـة األسـلوب، ويـدل علـى اقتفـاء أصـبح متعلقـ�آلداب، فيف زهرة ا

لطريقة شاعر اآلخر يف حياكة المعنى وطريقة بنـاء الكـالم، وذلـك حينمـا ذكـر  الشاعر

 :)٩(تأثر البحرتي بأبي تمام يف وصف فرس حيث قال 

ــــــان ِســــــابح هطــــــل التعــــــداء هت َّ ِِّ ِ ِعلــــى الجــــراء أمــــين غيــــر خــــوان *  ٍ ِ ٍ ِ  

ـــــك يف *  مى الفصوص ولـم تظمـأ قوائمـهأظ ـــــان ظمـــــآنّفخـــــل عيني   ّ ري
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ٌشيحا والحــصى زيـــمــــُفلــو تــراه م ِ َ ْ
ِبــين الــسنابك مــن مثنــى ووحــدان *  ِ ِ  

ـــت ـــم إن-أيقن ـــت ل َّتثب َ ـــافرهّأن-َّ ْمن صخر تـدمر أو مـن وجـه عثمـان *  ُ ح َ ِ َ  

 :لاألحول، فقا حمدويه وقد احتذى البحرتى هذا الحذو يف

ــــزمن البهــــيم محجــــل اّوأغــــر يف ٌل ّ ِ ــل *  ِ ــر محج ــه علــى أغ ــت من ِقــد رح ّ َّ ُ  

ـــــــــه ـــــــــى إال أن ّكالهيكـــــــــل المبن ــاء كــصورة يف *  ّ ــسن ج ٍىف الح ــلِ   ِ هيك

ْملـــك العيـــون؛ فـــإن بـــدا أعطينَـــه ُ ِنظــر المحــب إلــى الحبيــب المقبــل *  َ ّ َ  

ُمـــا إن يعـــاف قـــذى ولـــو أوردتـــه ً ـــه األحـــول *  َ ـــ� خالئـــق حمدوي ِيوم َ  

هوم الحذو هنا لم يقتصر على البناء األسلوبي والرتكيبي للكـالم، فيالحظ أن مف

  .جديد وتوليدها منوإنما تحدد يف طريقة صياغة المعنى وإعادة بناء الفكرة 

وإذا تقصينا ورود الحذو عند عبد القـاهر الجرجـاين نجـده ذكـره يف األسـرار، يف 

الم، وهو يحـرر مـسألة التفريـق سياق غير هذا، ويقصد به المثال أو الطريقة يف بناء الك

ِإنما يرتاءى لك التشبيه بعـد أن تخـرق إليـه «: بين التشبيه واالستعارة المفيدة، إذ يقول ْ َ

ــذو األول،  ــى الح ــرج عل ــة، وتخ ــر الطريق ــد أن تغي ــرا، وبع ــأمال وفك ــل ت ــرتا، وتعم ِس ْ ُ ً ُ ًَ ِّ ْ ًّ

ُإذ أصبحت الشمال ولها يف قوة تأثيرها يف الغداة شبه: كقولك َ َ ِ المالك تصريف الشيء َّ

َبيــده، وإجــراءه علــى موافقتــه، وجذبــه نحــو الجهــة التــي تقتــضيها طبيعتــه، وتنحوهــا  ْ َ َ

وإن قصد عبد القاهر بالحذو، هنا، طريقـة بنـاء تراكيـب الكـالم، فـال يـصح . )١٠(»إرادته

َّالقول أن ندخله حيز البالغة؛ ألنه لفظ عابر يصف اتجاه نمـط الكـالم وطريقتـه فقـط، 

 . بيان لحال ذلك الوصف واقتفائه طريقة معينة أو مثاال محددا أو مشاهبادون

 مقارب يف المفهوم للحذو االحتذاء، وهوَّأما يف كتاب الدالئل فيورد عبد القاهر 

واعلــم أن االحتــذاء عنــد الــشعراء وأهــل العلــم بالــشعر  «:)١١(يقــولوبنــاء األســلوب، 
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 واألسلوب الضرب -ى لـه وغرض أسلوب� أن يبتدئ الشاعر يف معن: وتقديره وتمييزه

 شاعر آخـر إلـى ذلـك األسـلوب، فيجـيء بـه يف شـعره  فيعمد-من النظم والطريقة فيه 

ًفيشبه من يقطع أديمه نعال على مثال قد قطعها صاحبها، فيقال  مثاله، قد احتذى على: َ

 :)١٢(وذلك مثل أن الفرزدق قال

ـــغارها ـــيء ص ـــع أن تج ـــو ربي ـــر؟ *  ٌأترج ـــٍبخي ـــا وق ـــ� كباره ـــا ربيع   ُد أعي

 :فقالعيث ُواحتذاه الب

ـــديثها ـــيء ح ـــب أن يج ـــو كلي ـــديمها *  ٌأترج ـــ� ق ـــا كليب ـــد أعي ـــر؟ وق ُبخي ٍ  

  وتـصور مختلـف للـنمط الـسابق،فهذا نمط من أنماط الحـذو، لـه مفهـوم مغـاير

 :بهفيقصد . واقتفاء األساليب البيانية الكالم طريق بناءويسلك بنا إلى ساحة أوسع يف 

  .األسلوبًأن يؤم الشاعر شاعرا آخر يف حياكة المعنى وصياغة 

َّ، ففصل فيهـا القـول، وفـرق بـين الحـذو ً عبد القاهر هبذه المسألة، قليالَّمتداوقد  َّ

أن ابـن الرومـي » صـنعة الـشعر«د ماحكـاه العـسكري يف رالجلي والحذو الخفـي، وأو

  :نواس قول أبي :البحرتي قال لي :قال

ِولم أدر  ْ َمن هم غير ماَ ْ ْشـهدت لهـم ْ ْ ـــسابس *  ِ ـــديار الب ـــاباط ال ـــشرقي س ُب ِ َ َِّ َ َ
ِّ  

ِمأخوذ من قول أبي خراش   :ُالهذليٌ

ِولــــم أدر مــــن ألقــــى عليــــه  َ ْ ُرداءه؟ِ َ ِسوى أنه قد سل مـن ماجـد محـض *  ِ ْ
ٍ َّ ُ ْ َّ  

ـــت ـــال فقل ـــد : ق ـــف اق ـــىختل ـــال!المعن ـــا:  فق ـــذوا  أم ـــالم ح ـــذو الك ـــرى ح َت َْ  

 .)١٣(»واحدا؟

 ال يقتـصر علـى الحـذو، هنـا، مفهـوم َّوقد تبـين أن.  عنده من الحذو الجلي فهذا

  .األسلوببناء المعنى فحسب، بل يتعداه إلى بناء 
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 وينشأ تـصور يـشمل البنـاء واألسـلوب ،من هنا بدأ يتشكل مصطلح آخر للحذو

ِّوالنسق، ويتخذ خصوصية فنية تقوم على اقتفـاء شـاعر لبنـاء شـاعر آخـر مـع اخـتالف 

 .التضمين وهو مختلف عن مفهوم السرقات الشعرية أو .والغرضمعنى ال

 :)١٤( قول البحرتيعنده،أما حد ٌّالحذو الخفي 

ــدما ــدك بع ساد مج ل الح ــن ينق َول ََ ََ َ ُّ ــ ُ ْ ََ ــَ َتمكـــن رضـــوى، *  ُ َْ َ ّ ُواطمـــأن متـــالع َ
ِ َ َ َّ  

  :تماموقول أبي 

وا عـــــزه ُولقـــــد جهـــــدتم أن تزيل َّ ِ ـــــ ُ ْ ُ ـــــد ر *  ْ ـــــان ق ـــــإذا أب َف ْ َ ٌ ـــــمَ ُســـــا ويلمل ْ ََ َ َ  

 : فقد احتذى كل واحد منهما على قول الفرزدق

ــــا، ــــك، إن أردت بنَاءن ــــادفع بكف ِف َ ْ ْ َْ ْ ّ َ ُثهــالن ذا الهــضبات هــل يتحلحــل *  ََ َ َ َْ َ
ِ َ َ َ  

َّ، أن عبـد القـاهر فـرق فيهـا بـين الحـذو الجلـي األمثلـةفمن المالحظ علـى هـذه 

 والثاين جعله قائمـا الرتكيب،بناء والحذو الخفي، فجعل األول قائما على األسلوب و

  .المعنىعلى 

 -  واشتهررف ــُ عوبه - بابا يف الحذو » البديع يف الشعر«وقد عقد ابن منقذ يف كتابه 

اعلـم أن الحـذو هـو أن يكـون «: فقـال عليـه، بعض األمثلة والنماذج مـن الـشعر وذكر

عر يف صـياغة بيتـه ، ويقـصد بـذلك أن يقتـدي الـشا)١٥(»البيت على صياغة البيت اآلخـر

 :سحيم قال البناء، كمابصياغة شاعر آخر، ويماثله يف طريقة 

ـُها ّفـمـا بيــضة بات الظــــَّلـيم يحـــفــ ِ َ ــــ� *  ٌ ـــؤا متجافي ـــا جؤج ــــرفع عنه ًويــ ُ  

 :، ومن ذلك لكثير...تبعه على هذا الحذو جماعة

ُومـــا روضـــة بـــالحزن طيبـــة الثـــرى َيمـــج النـــدى جثجاثهـــا و *  ٌِ   عرارهــــاُ

ــــ� ــــزة موهن ــــن أردان ع ــــب م َبأطي ِإذا أوقــدت بالمنــدل الرطــب نارهــا *  ِ ْ  
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 :ومن ذلك قول بعضهم

ــــه ــــا مذاق ــــالمعروف أم ــــم أر ك ِول
ـــــل *  َ ـــــه فجمي ـــــا وجه ـــــو، وأم ُفحل ُ ٌ  

 :فقالأخذه اآلخر 

ــــ ــــصينةَاوم ــــر در ع ح ــــال غي ٍلي م
ُ ُوأخـــضر مـــن مـــاء الحديـــد صـــقيل *  ٌ ِ ِ

َ  

ــــم ــــا س ــــديباج، أم ــــر كال َّوأحم ُفريــــــإن وأمــــــا أرضــــــه فمحــــــول *  ُاؤهَ ُ  

فدلت األمثلة السابقة أن الحذو يقصد به االقتداء يف طريقة صياغة المعنى، وتارة 

 : ِّتعني الحذو يف اللفظ والمعنى واألسلوب معا، كقول كثير

ــــــــامي بعــــــــزة بعــــــــدما ــــولى شــــبابي وارجحــــن شــــباهبا *  وإين وهتي َّت َّ  

ـــراء س ـــاء بقف ـــالمرتجي م َلك ـــسبً ٍب َّيعـــز بـــه مـــن حيـــث عـــن ســـراهبا *  ْ ُ � ُ  

  :نفسهوقوله يحذو 

ــــــــامي بعــــــــزة بعــــــــدما ِتخليــــــت ممــــــا بيننــــــا وتخلــــــت *  َّوإينَّ وهتي َّ ُ  

َّلكلمرتجــــي ظــــل الغمامــــة كلمــــا ِتبــــوأ منهــــا للمقيــــل اضــــمحلت *  ِّ َّ  

 عند ظهر ويسير بنفس االتجاه الذي ،من هنا بدأ مفهوم الحذو يتوسع شيئا فشيئا

فقصد به معنى االقتداء أو اإلعجاب أو تأثر الشاعر بشاعر آخر يف صـياغة عبد القاهر، 

بيت على معنى من المعاين، فينـسج أبياتـه بطريقـة تحـذوه يف الـصورة أو طريقـة البنـاء 

 .يتفقان يتفق الشاعران يف الغرض وقد ال األسلوب، وقدوخصوصيات 

ر على منوال قصيدة خاصة واالقتداء أو التأثر يكون من الغير، أما إذا نسج الشاع

لــه يف موضــع آخــر أو أبيــات منهــا فقــد يكــون ذلــك بــسبب التقــاء أو تــشابه بــين معــاين 

 .ذلك فكأهنا شارة تومئ إلى األبيات،

ّمر بنا حول مفهوم الحذو تبين أن  فمن خالل ما  مفهومان متباعدان المصطلح لهّ
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تجاوز حركة حـرف مـا قبـل ، أحدهما ال يوالنقديُيجمالن صورته يف الرتاث البالغي 

واآلخـر واسـع . الروي يف القافية الشعرية وهذا يخرج عن النطاق البالغي واألسلوبي

 يف طريقة بنا الكالم، وله أثر ظاهر يف إظهار وجوه  مختلفة نسبي�النطاق ويأخذ أنماط�

يعنينا الحسن يف الكالم وإبراز جمالياته، وله مستويات يف البناء والرتاكيب، وهو الذي 

 .البالغييف الدرس 

 االحتذاء إلى قـسمين بعـد أن أخرجـه َّمن قسمثم بعد ذلك نجد من المعاصرين 

 .الشعريةمن مفهوم السرقة 

التأثر وقد ذكره اآلمدي حينما مدح البحرتي يف معانيه التـي أخـذها مـن  :أولهما

ر لـشاعرين  منكـغيـر«: ولم ينكر عليـه ذلـك فقـال أستاذه أبي تمام وصاغها من طبعه،

 .)١٦(»متناسبين من أهل بالدين متقاربين أن يتفقا يف كثير من المعاين

والتوليـد أن يـستخرج «: ) ١٧(َّوهو التوليد، وضحه ابـن رشـيق بقولـه :والنوع الثاين

الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه، أو يزيد فيه زيادة، فلذلك يـسمى التوليـد، ولـيس 

ًيـره، وال يقـال لـه أيـضا سـرقة، إذ كـان لـيس آخـذا علـى باخرتاع لما فيه من االقتداء بغ ً

 .)١٨(»وجه

ويلحظ أن االحتذاء هنا البس مفهوم السرقة الشعرية وإن كان قد خرج منـه إلـى 

 . الشاعر لشاعر آخر يف معنى من المعاينالمحمود، واقتفاءمعنى التأثر 

ه ســبق نــستطيع أن نخلــص إلــى أن الحــذو لــدى الــسابقين يــشب فمــن مجمــل مــا

االقتفاء أو االقتداء الشعري مـن الـشاعر يف صـياغة البيـت وتركيبـه علـى منـوال شـاعر 

  .آخر

ونخلص من كـل ذلـك أن لفـظ الحـذو يف الـرتاث األدبـي والنقـدي نـشأ دون أن 
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َّوظل قائما يسير يف اتجاهات متفاوتة،  .َّتتحدد مالمحه الفنية أو تتحد يف مفهوم خاص

خـر يف البنـاء آ مـن صـياغة الـشاعر علـى نـسق شـاعر بعضها يقرتب بوجـه مـن الوجـوه

 لها بذلك، وإنما تختص بجزء مـن القافيـة، فكـان ة ال صلة مباشراوالرتاكيب، وبعضه

 .القافيةيقصد به حركة الحرف الذي قبل الردف يف 

 أما عن الحذو يف هذه الدراسة فهو أوسع جانب� وأشمل لدقائق البنـاء وتفاصـيل 

طريقة بناء الكالم ومـشاهبة نغـم الحـروف وسـكناته، وكيـف : هنافيقصد به  .الصياغة

َحاذى الرتكيب الرتكيب وإن اختلف المعنـى، وربمـا يتقـارب الحـذو يف مـستوى مـن  ُ

مستوياته مع االحتذاء يف اقتفاء الشاعر أثر الشاعر يف األسلوب أو المعنى ولكن ذلك 

ت والجمـل والحـروف، سـواء فرع عن األصل الذي هو مشابه البناء الرتكيبي للكلما

للشاعر نفسه يف القصيدة الواحدة أو يف قصيدة أخرى لـه أو أن يحـذو الـشاعر شـاعرا 

 .آخر

* * * 
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  موسى أبو محمد الشيخ عند مفهومال تأسيس

 

 َّظل مفهوم الحذو يف كتب الرتاث البالغي والنقدي يسير يف اتجـاهين مختلفـين،

ــا  ــا،كم ــه ا:  االتجــاه األولرأين ــصد ب ــصياغة يق ــشعر شــاعر آخــر يف ال ــشاعر ب ــداء ال قت

ــوم  ــوه مفه ــن الوج ــه م ــذ بوج ــا، فيأخ ــين مع ــى، أو يف االثن ــاء المعن األســلوبية أو يف بن

التضمين واالقتفاء، هذا االقتفاء يكون تارة يف األسـلوب وطريقـة البنـاء، وتـارة يكـون 

 .واألسلوبشامال للفظ والمعنى 

  .الرويما قبل يعني الداللة على حركة حرف : والثاين

وعلى هذين االتجاهين بقي الحذو زمانا ال يبارحهما حتى رأيناه يظهر بجالء يف 

ِّقراءات الدكتور محمد أبو موسى للشعر الجاهلي واستحضاره لمزية هذا المفهـوم يف 

الدرس التحليلي البالغي، فأخذ يتشكل وتربز معالمه األسلوبية بأفق أوسع امتدادا يف 

وأكثر تركيزا على ملمحه الجمالي وأثره يف تحـسين الكـالم، وكـان هـذا أجواء الشعر، 

 يف الرتاكيب مـع اإلشـادة بـه  معين� أسلوبي�الظهور ينبئ عن قيمة بالغية أخذت طابع�

ض لهـذا َّ له مقوماته وعناصـره األسـلوبية، وإنمـا تعـر، اصطالحي�دون تعريفه تعريف�

 حيث ،يدة أثناء معالجته التحليلية لشعر الفرزدقاألسلوب وأبان عن أثره يف بناء القص

ه إليها، وهي داخلة يف جوهر بنـاء الـشعر وصـقله كمـا تـرى ِّوهناك أشياء لم أنب «:يقول

يف هذا الرتكيب المتكرر يف األبيـات وهـو الفعـل الماضـي الـذي تبـدأ بـه األبيـات، ثـم 

  :)١٩(»الجمليعقبه غالبا مضاف إليه، ومفعول مضاف إليه كما ترى يف هذه 

 اغربَّ آفاق السماء 

ِّهتكت كسور بيوت الحي  َ 
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٢٧٣ 

 َّجاء قريع الشول

ٍهتكت األطناب كل طمرة ِ ِ
َّ َّ 

 باشر راعيها 

 ُّأصبح مبيض الصقيع 

 وقاتل كلب الحي 

ه الــدكتور أبــو موســى إلــى قيمــة هــذا األســلوب الكالمــي وأثــره يف بنــاء َّوقــد نبــ

 ويؤلف بين أجـزاء الـصورة، هبـذا متقارب�،� ومثل هذا يورث نغم«:  إذ يقول،القصيدة

 فيـذكر ، ويضع يده على مكمن النزعة الجمالية يف هـذا األسـلوب.)٢٠(»النغم المتقارب

أن مثل هذا تجده يف الجمل الحالية، التي قابلت هذه الجمل من حيـث إن هـذه ابتـداء 

ء البيــت  ويقــرب ذلــك بعــرض نمـاذج مــن أجــزاانتهاؤهـا،األبيـات، والجمــل الحاليــة 

  :)٢١(لفرزدق وتفكيكها إلى جمل متناسقةالشعري ألبيات ا

ُوهي زفف � ُ 

 َّما يتحرف 

 �جلدها يتوسف 

 الصلى متكنِّف ُ

ويحرص الدكتور أبو موسى على أن يربط كل أسلوب جمالي يف الكالم بحركـة 

لـى  ليـصل إه وحروفـهتراكيبـبنية  اقعمأيف يف جذور الكالم وداللة المعنى فيه، فيحفر 

قيمة األثر األسلوبي، فيؤكد بأن األثر لهذا النمط من الكالم إنما جاء من وراء تحقيـق 

كما ترى يف هذه النغمات الصغيرة،  «:داللة المعاين المتوارية بين نغم الحروف، فيقول

هتكــت ( التــي تــرتدد يف األبيــات بــسبب تكــرار حــرف يف الكلمــات كتكــرار الكــاف يف
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٢٧٤ 

واألذن ال ) قريـع الـشول، الـشول قبـل، إفالهـا(القـاف يف و) كسور، هتكت كل، تامك

ــئ حــرف المــيم يف  ــسحوال(تخط ــست م ــصاد يف ) أم ــرف ال ــيض (وال ح ــبح مب وأص

وكأن الشاعر حين يكرر حرفـا إنمـا يلفـت إلـى كلمـة، ذات قيمـة يف المعنـى، ) الصقيع

يؤكـد ) وهتكت كـسور بيـوت الحـي: (يؤكد المحل، وقوله) أمست مسحوال: (فقوله

) هتكــت األطنــاب(و) هتكــت كــسور بيــوت الحــي(كــت، ولــذلك كررهــا يف بيتــين هت

 .)٢٢(»تؤكد قريع ألهنا أصل الكناية) قريع الشول قبل(والقاف يف 

َّمن هذا النص الذي استشهدت بـه حـرر الـشيخ  أبـو موسـى فيـه المفهـوم محمـد ُ

 أخـذ طابعـ�ل الداللـة، ويِّن كيف يتشكل من خالل اللغة ويشكَّاألسلوبي للحذو، وبي

 .للكالم يف البناء الخارجي جمالي�

  علمي�ِطلق عليه مصطلح�ُ، فلم ي عندهوقد رأينا هذا المفهوم يتفاوت يف التسمية

 تـشابه الحـدو، وتـارة ، وتعددت فيه المـصطلحات، فتـارة يـسميه تـشابه الـنمط،دقيق�

 يل له، وإنمـا كـان، ولم يشغل نفسه كثيرا بتحديد المسمى والتأص)٢٣(وتشابه األسلوب 

 ومن خالل تتبع هذه األسلوب يف .معنيا بإظهار قيمته الجمالية والمعنوية واإلشادة هبا

 وله ، أبو موسى نجد أن مصطلح الحذو هو األكثر دورانا واستخداما عندهلشيخكتب ا

ــسقية ــصوتية أو الن ــة أو ال ــة الرتكيبي ــاء البني ــة اقتف ــن ناحي ــع وأدق م ــوم أوس ــه مفه ، ول

 . متعددة يف نماذجه وتحليالتهمستويات

* * * 
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٢٧٥ 

  موسى أبو محمد شيخال عند الشعري التحليل في الحذو مستويات

 

من خالل االطالع على تحليالت الشيخ محمد أبو موسى للشعر القديم، يالحـظ 

 ظهـرت بمـستويات إليها، وقدتعدد الشواهد التي تناولت مفهوم الحذو، وكثرة اإلشارة 

لها األسلوبية، وإن كان هذا األسلوب يتقارب يف المفهوم واألثـر مختلفة من حيث أشكا

 فنالحظ أن له نماذج متنوعة تـدل علـى قيمـة هـذا األسـلوب البيانيـة، .المعنىمن حيث 

 .واتساعه يف أشعار الشعراء الكبار، وأثره يف نغم الكالم واتساق معناه

 مختلفـة، يف البنيـة ردة يف الحذو، ظهـرت أنـساق أسـلوبيةاومن خالل األمثلة الو

والرتكيب والشكل والداللة، يمكن أن نصنفها إلى مـستويات، بحـسب بنيـة الرتكيـب 

 .المعنىونغم اإليقاع وصياغة 

  :األسلوبية مستوى البنية :ًأوال* 

تراكيب بعينها يف شعر الـشاعر، نمط ويقصد به الحذو المبني على تكرار لفظ أو 

 شـعر الـشاعر نفـسه، وقـد يكـون مـن شـعر غيـره مـن  يفاوقد يكون هذا التكرار متوارد

 حذو علـى مـستوى اللفـظ، وحـذو علـى :قسمينوينقسم هذا المستوى إلى . الشعراء

 .والرتاكيبمستوى الجمل 

 :اللفظي الحذو :األولالنوع 

  :القيسكقول امرئ 

ُوبــــات عليــــه ســــرجه ولجام ُ ـــر مرســـل *  هـــــــَ ـــي قائمـــ� غي ـــات بعين ِوب َ  

لما كرر كلمة «: َّو موسى السر البالغي وراء هذا البناء إذ يقوليكشف الدكتور أب

 وبات يف الشطر الثاين أفاد معنى جليال وهو أن ما دخلت عليه بات الثانيـة يف أهميـة مـا
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٢٧٦ 

» بعينـي قائمـا غيـر مرسـل «:دخلت عليه بات األولـى ولـو أسـقط الثانيـة وجعـل قولـه

وهو التـابع كمـا  م هذا أن المعطوف،ألوه ؛»عليه سرجه ولجامه«:  على قولهمعطوف�

وهـذا معنــى بالغــي دقيــق .)٢٤(»عويـسميه النحــاة، أقــل مــن المعطـوف عليــه وهــو المتبــ

يضاف إلى قيمة الحذو مـن حيـث تـرابط بنيـان الكـالم الـذي يمنحـه أسـلوب التكـرار 

تجد أن الشاعر شاكل بين حذو بناء الجملتـين فأدخـل إنك ثم «، القائم على المشاكلة

 .)٢٥(»ات على الجار والمجرور فيهمافعل ب

ويالحـظ   يف الـشطر الثـاين علـى غـرار البيـت األول،)بات(فالشاعر حذا بالفعل 

 يف باب ذكر مع أحوال المسندتساع الداللة البالغية يف هذا النوع من الحذو بانسجامه ا

كـن المسند الذي يقابل الحذف، ألن وجوده يف بنية الكالم أعطـى داللـة إضـافية لـم ت

 .الكالمموجودة لوال توخي الشاعر هذا النمط من بناء 

 :القيس مرئًونجد مثل ذلك، أيضا، يف قول أ

ـــة ًكــــأن ســباع� فــــيه غـــرقـــى غديــ ََّ َ ُ َ ِ ِ َّ ِبأرجــائه القصـــوى أنابيش عنـــصل *  َ ُ َ ُ َ ُ ِ ِ َ ِ  

ـــدوة ـــر غـ ـــأن طميــة الـمــجــيــمـ ًكـ َْ ْ َ ُّ ِ ِ
ُ َّ َ ـــس *  َ ــــن الــ َّمـ َ

ـــة ِ ــــاء فلك ُــيــل والــغــثـ َ َ ّْ ِ ُ َ ِْ

ِ ِ  َّوراجـع نـسق البنـاء تجـد كلمـة كـأن« :فيقـول ،يلفت الشيخ إلى قيمة الحذو هنا

 مــن التــشابه يف الحــذو، ألهنــا ليــست كلمــة مفــردة  تعقــد ضــرب�ٍّالتــي ابتــدأ هبــا يف كــل

لـى مـا بعـدها يف فحسب، وإنما هي أداة تـؤثر يف الجملـة بعـدها، فالـشبه يجـري منهـا إ

فقيمـة الحـذو أنـه أعطـي دالالت متنوعـة يف أسـرار الكـالم وبنـاء معانيهـا،  .)٢٦(»البيتين

، وتـارة )بات(فتارة يمهد لتثبيت المعنى وتأكيده، كما يف المثال السابق يف تكرار كلمة 

أخرى يمهد لتكرار نمـط بنـاء الكـالم وتـشابه هيئتـه وأسـلوبه،كما هـو يف هـذا المثـال، 

ة؛ أوال أنـه مـنح َّذو هنا قام بـوظيفتين بالغيتـين أضـفت علـى الكـالم حـسنا ومزيـفالح
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٢٧٧ 

َّالكالم رابطة حسية من حيث التكرار اللفظـي يف األبيـات، ثـم أنـه تعـدى إلـى إحـداث  َّ

َّاألثر يف نمط بناء الجملة من بعده، فسوغ لها هـذا التـشابه يف بنـاء الرتكيـب، وهـذا مـن 

 فيغـــدو نـــسيج�  ووزن الرتاكيـــب،،م وهيـــآت الجمـــلشـــأنه أن يعـــزز روابـــط الكـــال

وقـد أثـر نـسق البنـاء يف . متآزرا يفضي بعـضه إلـى بعـض يف بيـان محكـم البنيـانمتآلفاً 

البيتين فأورثهما تـشاهبا كبيـرا يف الحـذو علـى المـستويين الرتكيبـي والمعنـوي، فعلـى 

بعـدها، ففـي هنايـة   وما أداة مؤثرة يف الجملة)َّكأن(المستوى الرتكيبي كأن رأس البيت 

َّغدية(ويف هناية الشطر الثاين ) ُغدوة(الشطر األول  وهي من جنسها وتصغيرا لها، ثـم ) ُ

وتـشابه ) وأنـابيش عنـصل(و) فلكـة مغـزل(َّانظر لتشابه نمط البناء يف موقـع خـرب كـأن 

 قـوة فيـضان ن فالبيتـان يـصفاالمعنوي،وعلى المستوى . الخربين بالتعريف باإلضافة

ّفأحدهما ترى السيل فيه أغرق طمية المجيمر، واآلخر ترى السيل فيه أغـرق  «سيل،ال

السباع وبينهما رابط الزمن فالذي فاض حتى أغرق السباع كان يف الغدية والذي أغرق 

فكانـت أداة مـؤثرة » َّكـأن« فالحذو نشأ يف كلمـة .)٢٧(»رأس جبل المجيمر كان يف الغداة

 .البيت أثرها إلى سائر الجملة، وتعدىمي يف يف تحقيق توازن النسق الكال

 .الرتكيبيالحذو : النوع الثاين

 ويـشبه النـوع األول مـن الرتاكيـب،وهو يكون يف تـشابه أنمـاط الجمـل ويف بنـاء 

كما يف قول أوس بن حجر حيث المزايا التي يحدثها يف وجوه الكالم، وقد يزيد عليها 

 :)٢٨(يحذو شعره

َأبــــا دليجــــة َ مــــن يوصــــ ْ ُُ ِأم من ألشـعث ذي طمـرين طمـالل *  ٍى بأرملــــةَ ِ ِ َ ْ َ  

َأم من يكون خطيب القوم إن حفلوا ْ َ ـــدى ملـــوك أولـــي كيـــد وأقـــوال *  َ ِل ٍ ٍُ  

ِأم مــن لقــوم أضــاعوا بعــض أمــرهم ٍ ْ َ سوط وبــين الــدين دلــدال *  ْ ِبــين الق َ ِّْ َ َ َ َِ ِ ــ ُ َ  
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مــن لقــوم أم « و،»...أم مــن يكــون خطيــب القــوم«فالحــذو يف البيتــين األخيــرين 

جمــع بــين معنيــين مختلفــين، فجــاء البنــاء محتــذيا لبعــضه » ...أضــاعوا بعــض أمــرهم

َّ ومـد الـروابط تباعد،يين المختلفين مع ما بينهما من نَّالبعض؛ فسوغ للتأليف بين المع

َّ الــنمط مـن بنــاء الجملـة والحــذو جاسـرا هــوة التباعـد فيمــا بينهمــا ا فكــان هـذبينهمـا، ً

 . أبيات القصيدة بين ترتيب ومؤلف�

  فهـوالمتباعـدين،وقد علل الشيخ أبو موسى عالقـة هـذا االنتقـال بـين المعنيـين 

ِّانتقال إلى معنى مختلف، وبعيد عن األول، وإن كان يجمعه معه أنه كله من باب سد «

لم يكتف بأن تكون هذه الرابطة بـين المعنـين هـي  اًالخلل يف بنية الجماعة، ثم إن أوس

كان يسميه الباقالين شريف النظم، الذي ذكـر أن أهـل  المه، فأضاف ماوحدها رباط ك

وبنـاء «أم مـن يكـون  »البيان يؤلفون بين المختلف حتـى يـصير مؤتلفـا، وأعنـي بـذلك

الكــالم يف هــذا الجــزء البعيــد علــى حــذو بنــاء الكــالم الــذي قبلــه، فبــضم نظــم الكــالم 

 .)٢٩(»المتشابه تخالف المعاين المتباعدة

ــذا الت ــل يوه ــرتابط يف علي ــوط ال ــسج خي ــاين ن ــرات المع ــسد ثغ ــنص، وي ــان ال بني

 لمفهوم واسع يف بناء العالقات الكالمية، يصب يف تأكيـد الجمل، ويؤسسومفرتقات 

الــتالحم واالنــسجام يف بنيــان القــصيدة، مــن خــالل حيــل بالغيــة لطيفــة تــسوغ تــوالي 

 .أبياهتاالمعاين المختلفة بين 

 :)٣٠(ل أبيات القصيدة عند قول أوسإكماويظهر هذا جليا عند 

ــا دليجــة َ مــن يكفــي العــشيرة َ إذ ْأب ِأمــسوا مـــن األمـــر يف لـــبس وبلبـــال *  َُ َ َ ْ ٍْ َ ِ َ ْ  

 دليجـة مـن يكفـي أبـا( :قولـهبـإزاء )  دليجة مـن يوصـي بأرملـةأبا(: ضع قوله«فــ

لـك  لرتى التشابه يف الحذو الذي هو من جنس وحدة بناء البيان، وقـل مثـل ذ)العشيرة
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كل هـذا تـشابه يف البنـاء، وتـشابه يف الـنغم مـؤذن بالتـشابه الكلـي ...)  من لعاريةأم(يف 

ــمت  ــل س ــذي يمث ــالم،ال ــاء الك ــح بن ــصيدة، ومالم ــين الق ــل ب ــاء التواص ــر بن  وعناص

البيـاين، َّ وهيأ إلبراز سـمت الكـالم ِّالنص،فالحذو حقق تشاكال يف كيان . )٣١(»جزيئياهتا

، البيــاينأفــضى إلـى تحقيـق الوحــدة واالنـسجام فالتناسـب  عالقـات التمــازج ووأنـشأ

فصارت الجمل ترتاءى من خالل إيقـاع البنـى والرتاكيـب، وتـتالمح المبـاين يف هيآهتـا 

  .وسكناهتاوضبط مخارج حروفها وحركاهتا 

 :زهيرومن أمثلة ذلك أيض� قول 

ْومن لـــم ََ ْ َ يــصَ ْانع ــُ
ٍيف أمــــور كثـــيرةِ ِ َ ٍ ُ َّيــــضر *  ُ َ ُس بأنيـــاب ويُ َ َ ٍْ ْ َ ـــِ ـــسمــ ِـوطأ بمنْ ِ

َ ِ ْ َ ْ  

ـــن  ـــروف م ـــل المع ـــن يجع ْوم ْ َ ْ ْ َ
ِ َ ُ َ َِ ِدون َ

ُ
ِ ِِ

ُيفـــره  * ْ
ِ
ـــقَ ِومـــن ال يت َّ َ ْ ـــشتم يََ ُ الـ َ ْ ـــَّ ِشتمــ َ ْ  

ٍومــن يـــك ذا فـــضل  ْ َ َ ُ َ ْ ِفيبخــل بفــضلهََ ِ ْ َ َِ ْ َ ْ ــسـتغن *  َ َعلــى قـــومه يــ ْْ َ ْ ُ
ِ ِ َ َ ــه ويَ ُ عنْ َُ ـــَ ِذممــ َ ْ  

إلى آخـر القـصيدة تجـد  )ومن لم يصانع (:و بناء الكالم من أول قولهراجع حذ«

حذوا واحدا كله مؤسس على من الشرطية بشرطها وجواهبا حتـى إن الجـواب يتـشابه 

يـضرس بأنيـاب ويوطـأ  «من حيث هو فعالن مضارعان معطوف ثانيهمـا علـى أولهمـا

 ، األبيـاته البياين يف هذإلى التأمل يف السمتالدعوة  .)٣٢(»يستغن عنه ويذمم» «بمنسم

 يتعـدى يف شـبه نمـط يف بناء تراكيب الكـالم؛ فهـو الحذو ُّهي دعوة لتلمس أثر أسلوب

البناء إلى ما بعد الجملة المحتـذاة، ويكـشف عـن الحالـة الـشعورية التـي طغـت علـى 

روح الشاعر عند نظم القصيدة، ومثل هـذا البنـاء المتـشابه يـدل علـى تقـارب اللحظـة 

وينبئ عن إحساس الشاعر بامتثال المعاين يف  وربما توحدها عند بناء معانيها، الزمنية،

ألننـا نعلـم أن زهيـرا مـن شـعراء الحوليـات الـذين نفسه وإن تعددت يف لحظة البـوح، 

ُّيمضون وقتا طويال يف تفحص معالم شعرهم ومعانيه، وهو ممن يدقق النظر ويعـاوده 
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 بانسجام الـشاعر يت شعره، وهذا التشابه يشمرة تلو مرة يف تفحص جزيئات وتكوينا

ًواندماجه مع لحظته اإللهامية؛ ألن الشعر العالي يأيت عـرب دفقـة روحيـة واحـدة ابتـداء 

ّبعضه بأبيات بعض، ثم يأيت بعد ذلك ليتفقد أبياته ويجود متضام�  ينتج بناء متماسك�ف

 نفـسه، وهنـا يكـون الـشاعر معانيه وألفاظه وصياغته لتلك المعاين التي كانت ماثلـة يف

َّل إبداعه، فكأن هـذا الجـزء مـن الكـالم يكشًناقدا ومقوم� للصنعة الشعرية، ومالمح ت

فكان زهير هنا تحت سـطوة حالـة شـعورية وروحيـة واحـدة ودفقـة  يربهن على ذلك،

شعرية واحدة أخرجت معالم بنـاء الكـالم يف القـصيدة بـنمط متقـارب يف نظـم الجمـل 

 .تثال المعاينوالرتكيب وام

من األمثلة التي يحذو فيها الشاعر نفـسه مـن قـصيدة مغـايرة قـول أبـي ذؤيـب يف 

  :نفسهوصف ريق المحبوبة يحذو فيها 

ــ� ــت طارق ــا إذا جئ ــن فيه ــب م �مــــن الليــــل والتفــــت علــــي ثياهبــــا *  بأطي
َّ  

  :قولهفحذا على هذا المنوال يف قصيدته الالمية يف 

ــت طا ــا إذا جئ ــن فيه ــب م ــ�بأطي ــافل *  رق ــالب األس ــت ك ــهى إذا نام ِوأش ُ  

وهـذا معنـاه أن ذكـر  «:يعلق الدكتور محمد أبـو موسـى علـى تقـارب الـنمط هنـا

وهذا يقودنا إلى . )٣٣(»مشتار العسل عند أبي ذؤيب ويف هاتين القصدتين له حذو واحد

تقــارب المــزاج الــشعري لــدى الــشاعر عنــد تــشابه المواقــف والمعــاين واألغــراض، 

ي بنا إلى الحكم بصدق التجربة الشعورية عنده، وبعـده عـن التكلـف يف الـنظم، ويفض

فالشعور بذات اإلحساس يمكن أن يكون سببا يف تشكيل ذات الصور والمعاين والبناء 

 .والرتاكيبعلى ذات الهيئات 

  ومن حذو الرتاكيب والجمل التي يحذو فيهـا الـشاعر شـعر غيـره قـول زهيـر بـن 
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 :القيس أها امرأبي سلمى يحذو في

ٍعلــــــون بأنمــــــاط عتــــــاق وكلــــــة ِ ِ ٍَّ ََ ٍْ َ َْ َ ِ َ ـــــيها م *  َ ُوراد حواش ََ َ َ
ِ ٍ ـــــِ ـــــدمــ ِشاكهة ال َّ ِ ِ

َ َ  

  :القيس ؤيقول امر

ـــــون بأنطاكيـــــة فـــــوق عقمـــــة َعل ٍكجرمـــــة نخـــــل أو كجنـــــة يثـــــرب *  ٍَ ُ  

وبرغم أن التوارد مشاع جدا بين الشعراء يف الكلمة الواحدة، خاصـة بـين شـعراء 

ِّاحد، فإن سياق الكالم وهيئة تركيبه على هذا اإليقاع الشعري المتحد يـشئ العصر الو

، وليس هـذا »علون بأنطاكية فوق عقمة«وقدر روي البيت  بمراعاة الحذو لدى زهير،

ُ فـنَفس .بعيدا عن الروايـة المـشهورة، وحـذو الكـالم حـذو واحـد يف المبنـى والمعنـى

اس ابتداء لـدى المتلقـي، أمـا ورود الروايـة  هذا اإلحسظالكالم وإيقاعه يف النفس يوق

ِّ من هنا يمكن أن نفرق بين طبيعة .بهالمشاهبة فإهنا تذكي الشعور وتعمقه وتكاد تجزم 

ُ يعرف بمفهوم التناص، فالتناص هو تشكيل نص جديـد عماأسلوب الحذو واختالفه 

اشرة بتلك من نصوص سابقة، فيتمازج ويعاد تشكيله من جديد حتى يفقد عالقته المب

يتفاعـل بواسـطتها «فـــالنصوص ولم يبق منها سوى األثر الدال لدى المتلقي الخبيـر، 

  .)٣٤(»النص مع الماضي والحاضر والمستقبل وتفاعله مع القراء والنصوص األخرى

أما الحذو، فهو دفقة شعرية تقذف من خـاطر الـشاعر يف جـزء مـن شـطر بيـت أو 

ــة تقــسيمه بنيــة تركيبيــة أو كلمــة واحــدة أو ح تــى يف إيقــاع الكــالم ونغــم حروفــه وهيئ

 يف لحظـــة إلهاميـــة عـــابرة دون أن يفقـــده  وإبـــداعي�د فيهـــا شـــعوري�َّوتنظيمـــه، اتحـــ

 .النظمخصوصيته واستقالله اإلبداعي يف 

 :الهذلي أبي ذؤيب أخرى قولومن أمثلة حذو الشاعر نفسه من قصيدة 

ـــدا *  هاَع عهـــــــدَّ أودْ أنُفـــــــإين جـــــــدير ـــًحمي ـــدينا ول   شـــنارها م يرفـــع ل
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  نــــشيبة والهلكــــى يهــــيج ادكارهــــا *  ٍابـن عنـبس بعـد َ النفسُوإين صربت

صبا صبوة بل لـج وهـو  «:مطلعهافقد سار على حذو هذا وقريب منه قصيدته التي 

 :الرثاءوهي يف رثاء نبيشة يقول يف هذا المفصل الذي ينتقل فيه من النسيب إلى » لجوج

ــــي وإن تت فــــإن تعرضــــي ــــدليعن ــــميج *  ب ــــالح وس ــــنهم ص ــــيال وم   خل

ــوج *  فإين صربت الـنفس بعـد ابـن عنـبس ــشؤون لج ــاء ال ــن م ــج م ــد ل   �وق

فالحذو عند أبي ذويـب هنـا جـاء مـن وجهـين؛ حـذو مـن جهـة المعنـى وطريقـة 

االنتقـال مــن غــرض التــشبيب إلــى الرثــاء، وحـذو مــن جهــة األســلوب وطريقــة البنــاء 

هـذا الحـذو تـشابه الظـرف والمناسـبة الـسياقية لغـرض ِّ يسوغ لمثـل وربما. والصياغة

ًالكالم ومعناه بين القصيدتين، فجاء الكالم مقاربا لبعضه البعض بناء ومعنى   .ونسق�ً

  :الشماخومنه ذلك أيض� قول 

ُمــا زال ينجــو ك َ ٍل رطــب ويــابســــَ ِ َ ٍ َ ــــارز *  َّ ــــا وهــــو ب ــــى ناله ُوينغــــل حت ِ َ َ َ ََ ُّّ َ َ  

  :هو من كالم أوس الذي وكأنه أخذ الجزء األخير

ٌفمـــا زال حتـــى نالهـــا وهـــو معـــصم َ َ ـــه تفـــصال *  َّ ـــو زل عنْ ـــى مـــوطن ل َّعل ْ َْ َ ُ َ َ َّ َ ٍ ِ
َ  

وقد لفت الدكتور أبو موسى إلى مالمح التشابه بين الجملتين وكشف عـن جـوهر 

وراجـع الكالمـين، فمـازال حتـى نالهـا وهـو معـصم، فمـازال ينجـو كـل  «:الفرق بينهمـا

غل حتى نالهـا وهـو بـارز، ودقـق يف بيـان الحـذو وطريقـة البنـاء، وضـع رطب ويابس وين

وهـو  «:بإزاء نظيرهتا يف كالم الـشماخ» وهو معصم«: الجملة الحالية التي هي قول أوس

بعد ما بينهما ألن هذا معصم على موضع لـو زل عنـه تفـصالَّ وهـذا بـارز يعنـي  ويا» بارز

ّدلي على أسبابه، فناسب أن يقول وهـو معـصم، ظاهر، والفارق هو أن هذا نالها بعد ما ت

وهذا ناله بعد ما اجتاز الرطب واليابس، فناسب أن يقول وهو بارز، وال أستطيع أن أدفع 
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عن نفسي اإلحساس بالـشبه الظـاهر بـين هـذا المغـامر الـذي أشـرط نفـسه وتـدلى علـى 

رب بعـد مـا رأى وأكلت الصخر أظفاره إلى آخره، وبين الذي يطرح نفسه يف الح أسبابه،

 المخاطر فهذا رأى ألهابا من الطود دوهنا بين رأس كل ىكل رأ لها نابا من الشر أعصال،

نيقــين مهــبال فغــامر، وهــذا رأى نابــا مــن الــشر فغــامر، وهــذا مــن التناســب الظــاهر بــين 

 .)٣٥(»مكونات الشعر والتشابه والتشاكل الذي يجريه السياق يف أجزاء الشعر

  :حذو زهير يف قول المسيب«لهذا النوع ة َّ الجلياألمثلةومن 

ــــ ــــن ال ــــاء م ــــود بالعط ــــت أج َألن َ ُ َ
ِ ِ ِ َ ََ ــــــــالقطر *  ـَ ــــــــان لمــــــــا جــــــــاد ب ِري َ ِ َ ّ ََ ِ

ّ  

  :زهيرقال 

ــــ ـــت، وبع ـــا خلف ـــري م ـــت تف َوألن ـــري *  َ ـــم ال يف ـــق، ث ـــوم يخل ـــض الق َّـ ُ َ ِ ُ  

 :ِّالمسيبوتكررت كلمات زهير يف قول 

ِوألنـــــت أشـــــجع مـــــن أســـــامة إذ َ َ ُ َ َِ
ُ َ ََ ـــــذعر *  َ ج يف ال ـــــصراخ ول ـــــع ال ِيق ُ ََّ َ ُ ـــــُ ُ ُ َ  

 :زهيرقال 

ـــــت إذا ـــــدرع أن ـــــنعم حـــــشو ال َول ْ ِّ ْ َُ َ ْ َْ ِ ِنــــزال، ولــــج يف الــــذعر: ْدعيــــت *  َ َّ ِ  

ـــين تتجـــه الــــ ـــت أشـــجع، ح ُوألن َ ُ ِأبطـــــال، مـــــن ليـــــث، أبـــــي أجـــــر *  َ ٍ ُ  

 : حذو المماثلة يف بناء المعنى: النوع الثالث

خــر يف أســلوب وطريقــة بنــاء المعنــى، وهــو أن يتقــارب الــشاعر مــع شــاعر آ

 . ويستخلص نمطه البياين ويقتدي به يف بنائه الشعري، ولو يف معنى آخر مختلف

 :)٣٦(كقول النابغة

ـــة ـــل ٌماري ـــري مث ـــضة ْم ـــدلو مرك   ُإذا الحمـيم علـى األعطـاف ينحلـب *  ال

  ُ إال أهنــــــا تثــــــبشــــــأو الفجــــــاءة *  هاـرتَّ فارســـب فيهــا إذا مــا اغـــال عيــ
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 ىستطاع الشاعر أن يستمد حركة بناء المعنى مـن البيـت األول إلـاا الحذو يف هذ

 طبـع،البيت الثاين من خالل حذو الرتكيب والتماثل البنائي يف خفة ورشـاقة وسالسـة 

 الحـذو،لرتى كيف ينادي الحذو » إذا الحميم«بجوار » إذا ما اغرت«والبد لك أن تضع 

 وصف الـسرعة البالغـة غايتهـا كما وإنه ى،معنثم إنه ليس لفظ فحسب وإنما هو حذو 

يف وقت هو مظنة الفتور واإلعيـاء كـذلك هنـا ينفـي العيـب يف اللحظـة التـي هـي مظنـة 

 . )٣٧(»وجود العيب

 :الصورةحذو المماثلة يف بناء : النوع الرابع

ُوهو أن يأيت الشاعر بمتشاهبات علـى نـسق معـين، فيـأيت الـشاعر اآلخـر محتـذي� َّ 

 . بناء الصورةترتيبالرتكيب مع اختالف يف فسها على ذات التشبيهات ن

 :)٣٨(ومن حذو بناء الصورة قول أمية بن أبي عائد الهذلي يحذو فيها النابغة 

ــــا ــــم أر مثله ــــى ول ــــا ليل ــــى وم َليل َ َ ََ ِبـــين الـــسما واألرض ذات عقـــاص *  ْ َِ ِ َ َّ َ  

ٌبيـــــضاء صـــــافية المـــــدامع هولـــــة ُْ ُ ِ ــــــــاظرين كــــــــدرة الغــــــــواص *  ُ ِللن َّ َّ ُ َ  

ُكالـــشمس جلبـــاب الغمـــائم دوهنـــا ََ ْ ِ ِفـــرتى حواجبهـــا خـــالل خـــصاص *  ِ َ ُ ََ َ ِ ِ َ  

ـــــة ـــــساء غمام ـــــط الن ـــــا وس ٌوكأهنَّ َ َْ ِ َ ـــــشاص *  َ ـــــشئ ن ِفرعـــــت بريقهـــــا ن َّ َ َِ
َّ ِ َ َ َ  

َأو دميـــة المحـــراب قـــد لعبـــت هبـــا ْ ُ ْ
ِ َِ ِأيــــدي البنــــاة بزخــــرف اإلتــــراص *  ُ َ ُْ ِ ِ

ُ ُ  

 بن أبي عائد الهذلي هذه المشبهات وجمع أمية«: موسى محمد أبو لشيخيقول ا

 وهي الشمس والدرة والدمية وزاد عليها الظبية يف سـياق واحـد وهـو للمرأةهبا الثالثة 

 : )٣٩(»من حذو كالم النابغة

  :النابغةقول 

ْقامـــت تـــراءى بـــين ســـجفي  َ ِكالـــشمس يـــوم طلوعهـــا باألســـعد *   ٍ،كلـــهْ ِ
ُ ُ ُ َ ِ ّ  
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ها ــــــأو درة صــــــدفية غواص ُ ّ ّ َ ُ ْ
ٍ ِ ٍَ ـــــــسجد *  ٌهبــــــج ّ ـــــــل وي ـــــــا يه ـــــــى يره ِمت ّ  

ـــــة ـــــر، مرفوع ـــــن مرم ـــــة م ٍأو دمي ِ ٍٍ َ ْ َ ْ َ   ِ وقرمــــــدُتــــــشاد، ٍبــــــآجر،ْبنيــــــت  *  ُ

رد إســقاطه، ُســقط النّــصيف، ولــم ت َ ــ ُ َ َْ ِ ُ ــــــــــه، *  َ ــــــــــدُفتناولت ــــــــــا بالي   ِ واتقتن

ُبمخــــضب رخــــص، كــــأن بنانــــه َ ّ ٍ ٍْ ََ   ِعــــنم علــــى اغــــصانه لــــم يعقــــد *  َُّ

يث بنـاء الـصورة الكليـة، والتفـاوت الـذي فأثر الحذو ظاهر بين الكالمين من ح

بينهما واقع يف الرتتيب النسقي ألدوات الصورة، وهذا النسق يظهر نمط تفكير الشاعر 

 فالنابغة ابتدأ باألظهر .ومحيطه وكيف تبدو له يف نفسه محبوبته،ودفين إحساسه تجاه 

مكانتهـا فـال علو ومكاهنا ووإهبار حسنها، و ،واألشهر فهي كالشمس يف سطوع ذكرها

والمرتبـة الثانيـة تمثـل احرتازهـا وصـوهنا عـن أكـف العبـث وتلقيهـا . وال تحـالتطال 

 . فهي تشبه درة ثمينة يف قلب صدفة التقطها غواص من أعماق البحرالمفاجأة؛بدهشة 

ُوالمرتبة الثالثة تمثل الجمال الحسي األخاذ الذي ر  فهـو حـصان عـن ٍفع يف مكان عالَّ

ي كالدمية المصنوعة من مرمر ثم شيدت باآلجر والقرمد ورفعـت يف  فهَّأكف اللمس،

ن، فجعلهـا يّ بينما هاجس أمية بـن عائـذ أن يبعـدها عـن أعـين الـرأي.حصينمكان بارز 

عـين النـاس بحثـا َّالدرة التي تفجـأ الغـواص بعـد أن انقطـع عـن أكمتوارية يف األعماق 

أخفـى سـطوعها خلـف جلبـاب ه يف االرتفاع والحسن، لكن، ثم جعلها كالشمس عنها

 فــال تكــاد تلمــح منهــا ســوى حواجبهــا، ولمــا أراد أن يــصف جمالهــا الحــسي ،الغمـام

واتساق جسدها جعلها ذلك كله وسط النساء، فشبهها بدميـة المحـراب التـي صـقلتها 

الحـذو هنـا و. َ، فكأن أمية أغير علـى محبوبتـه مـن النابغـةٍأيد ماهرة وأحكمت صنعتها

 يف أميـة واسـتقاللهكونـات الـصورة التـشبيهية مـع مراعـاة خـصوصية جاء من خـالل م

 وال غـرو .المنبعثة من إحساسه وتصورهإعادة تكوين مالمح صورته وفق خصوصيته 
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النابغة يف خياالته وصوره وإيحاءاته، فهو من كبار شعراء الطبقـة األولـى يف بقتدى ُأن ي

طان على نفوس وخيال الشعراء  ولها سل، وصنعة شعره مثال يحتذىالجاهلي،العصر 

 .الشعريةمهما بلغت منزلتهم 

من ذلك يدخل بيتا األعشى يف حذو الرتكيـب التـي انتقـل فيهـا الـشاعر إلـى بنـاء 

 :صياغتهاالصورة وطريقة 

ِّوكــــأن الـــسموط عكفهـــا الـــسللــــــ َُّ ـــــ *  َّ ـــــزالـ ـــــداء أم ِّغ ـــــي جي َك بعطف ُ َ ِ  

ـــ َوكــأن الخـــمر العتيــق مــن اإلسفنــ َ ــ *  َّ ـــاء زاللـ ـــة بمـــــــــــ ِط ممـــــزوجـــ ُ ِ  

واضح أن هـذا النحـت «فــالتشابه يف بناء البيتين ظاهر برغم اختالف الصورتين، 

متشابه، وتكرار أداة التشبيه التي هي عمود بناء البيتين قـارب بينهمـا، ولـيس التقـارب 

 :كقولنــايه يف البيتــين لـيس تقاربـ� لفظيـا، وإنمــا هـو تقــارب يف طريقـة التنــاول، فالتـشب

وريقتها كالخمر، وإنما جرى المعنى األول يف البناء الـذي تـراه  عطفها كعطف الجيد،

 الخمر الموصوفة بمـا وصـف غزال وكأنفأفاد أن اللؤلؤ منظوم على عطفي جيداء أم 

 :قوله» َّكأن الثانية«وجواب » َّشوك السيال«به باكرت أسناهنا الدقيقة البيضاء كــ

ــــوَب ــــنَة النَّ ــــراب يف س ــــا األغ ِاكرته ِ
ُ ْ ْ َ َّم فتجـري خـالل شـوك الـسيالـ *  َ

ِ َِ َ َ َ ِ«)٤٠(  

هو من رسـم مالمـح البيتـين فـصاغ » َّكأن «هيةفرأس البيت الذي هو األداة التشبي

بناء التشبيه يف البيت األول وأجراه على المعنى أن اللؤلؤ منظـوم علـى عطفـي جيـداء، 

مت المنوال يف بناء الصورة الثانية أن ريقها كـالخمر العتيـق ثم أن بناء هذه الصورة رس

 الحذو أن بالغة وهذا من .َّالسيالالممزوج بماء الزالل باشرت أسناهنا الدقيقة كشوك 

 .يجري نمط البناء على هيئة واحدة متناسقة على اختالف المعاين وتباين الصور
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 :اإليقاعيةمستوى البنية : ثانيا ً* 

يقــاع الجمــل، وأنغــام إوم علــى التــشابه يف أداء الكــالم، مــن حيــث وهــو الــذي يقــ

الحروف، وهيئة الرتاكيب، وأصوات الحروف وتقارب مخارجها على اختالف المعاين 

 .ذلك وقد ظهرت يف تحليالت الشيخ على بأنواع مختلفة يف .والسياقاتواألغراض 

 .الكالم حذو النغم الصويت لحروف :األولالنوع 

توى من الحذو يتداخل فيه التنغيم الـصويت لحـروف الكـالم وتـشابه  وهذا المس

 كقـول النابغـة الـذبياين ،نمط البناء يف أحوال الرتاكيب والجمل، ويطبع بـسمت واحـد

 :)٤١(بنا سابقا  الذي مر

ـــة  ـــريٌماري ـــل م ـــضةْمث ـــدلو مرك   ُينحلـب إذا الحمـيم علـى األعطـاف *   ال

يف البيت، القائم على النغم الـصويت  ائي، أبو موسى إلى االتساق البنلشيخلفت ا

الحـظ أنـه قـال مثـل مـري الـدلو، ولـم يقـل هـوي «:  لطيفـ�ًالللحروف؛ وعلل له تعلي

ويتناسـق، وتجـري فيـه  الدلو، وذلك ليعيـد مـصدر ماريـة فيتعـادل الكـالم ويتـشارب،

 :نفحة نغم، ونفحة طربة، وكأنه استعذب نغمـة تكـرار حـرف المـيم، فأعادهـا يف قولـه

علـــى «: كمـــا أعـــاد العـــين يف قولـــه» ينحلـــب«: ثـــم أعـــاد الحـــاء يف قولـــه» الحمـــيم«

، وهنا يؤكـد الـدكتور أبـو موسـى علـى هـذا الـنمط الـصويت الـصادر عـن )٤٢(»األعطاف

ٌتناسق حروف الكالم، وأنه أسلوب بديع ومظهر جمالي يتوخى يف نسق الكالم ويرقى 

ها يف وجوه تحـسين الكالم،كالـسجع يف ألن يكون من المحسنات اللفظية الظاهرة أثر

وال يجوز أن نتجاهل النغم الناتج عن تكرار الحـروف، ألن  «:فيقول من فنون البديع،

 . )٤٣(»الجناس الذي هو من أعلى صور الرنين ليس إال تكرار حروف

 :األعشىومن هذا الضرب الشعري القائم على بروز نغم الحروف أبيات 
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ـــــــــذ ـــــــــألت الع ـــــــــاء إذا س ـــــــــال *  ْوعط ـــــــــة البخ ـــــــــت عطي   ُرة كان

ــــــر ــــــا غ ــــــرت فم ــــــاء إذا أج َّووف ــــــــال *  ً ــــــــال وصــــــــلتها بحب   ت حب

ستطاع الشاعر أن يجعل األلفـاظ منبعـا لهـذا الفـيض اتأمل وتذوق وتبين كيف «

ِ وأحسن التعرف على مقاطع الكالم وما يجب السكوت عنده، ويف كل بيت النغم،من 

» إذا« البيتـين األول والثـاين، ووقفـة بعـد وقفتان واجبتان، وقفة بعد اللفظة األولى مـن

 .األولـىأجرت، وهذه الوقفة الثانية أطول من ...دخلت عليه، إذا سألت الشرطية وما

ثم تأمل جرس المعنى الذي هو نبع جرس اللفظ، ثم كيـف أطلـع المعنـى بعـد قيـد يف 

ن الكالم يعني كل عذرة لكل بخيل، وكا» إذا العذرة كانت عطية البخال«البيت األول 

 أطلق الثاين،األول مقيدا بعطائه؛ هو وبأن يكون السؤال له هو، وهكذا الحال يف البيت 

 بحبالـه، ثم نفى الغـرر عـن كـل حبـال موصـلة وفاء، فالوفاء وشرط،المعنى بعد تقييد 

 .)٤٤(»وهكذا تجد النسق يف البيتين نسقا واحدا

،  هـذه األبيـاتدفين، يفالـأبو موسى يده على منبع الحـسن الشيخ يضع فقبل أن 

َّهيأ النفس وأيقظ إحساسها بنغم الكالم ونسق بيانه فدعاها إلى طول التأمل والتفكـر، 

 . ثم التذوق وإعمال طرق االستحسان، ثم التبين وإعمال طرق التبصر

ــرفك ــذه اثي ــر ه ــا تم ــات،ُّ م ــا يف األبي ــى وم ــا، عل ــشعر، حكمه ــذوقي ال ــراء ومت  ق

ِ النـابع عـن تقـسيم فيهـا؛ون أن ينفـذوا إلـى سـر الجمـال فيستهويهم تركيبـه ونـسجه، د

ــنفس  ــا يف ال ــم حروفه ــاث نغ ــل، وانبع ــوت الجم ــاطع ص ــرار .واآلذانمق ــذه األس  وه

ــع األبيــات،  ــام م ــق واالنــسجام القرائــي الت ــن التأمــل العمي ــأتى إال م الجماليــة ال تت

كـل وقفـة  وصـوت، إذ كل نغمة وكـل .القصيدةباستحضار الروح المتفاعلة مع معاين 

َنفس تمثل حالة إنسانية، تستحضر صورة من صور المعنى   .العميقَ
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٢٨٩ 

  :للكالم حذو النسق اإليقاعي :الثاينالنوع 

وهي األبيات التي تتسق فيها بنى الجمل والكلمات مـن حيـث إيقاعهـا الحـريف، 

، مـن خـالل  واإلثـر واإلحـساس بـالمعنىّتكـون ملمحهـا الجمـالييووزهنا الـصريف، ف

 .وصياغته الكلمات والجمل يف تكوين البيت مطناتساق 

 :)٤٥(»بكاء الكبير باألطالل ما«ومن ذلك أبيات األعشى من قصيدته 

ّرب خــرق مــن دوهنــا يخــرس الــسفـ ُ ــــال *  ٍّ ــــى أمي ــــل يفــــضي إل ــــر، ومي ِـ َ َْ َ
ِ ْ ُ ٍ ِ  

ُوســـقاء ي
ٍ َ ِ

ــــَ ـــلــ ـــأق الم ـــى ت ْوكى عل َ
ِ َ َ َ ُء، وســـــــير وم *  َ ََ ْ ٍَ ـــــــِ ِستقى أوشـــــــالــ َ ْ َ َ ْ  

ثـم تأمـل «: يقـول اإليقـاعي، ها الـشيخ أمـام هـذه األبيـات مستخلـصا نـسقوقف

، فكان نـسق والميل، والسقاءالنسق الذي أشاعه تكرار الفعل المضارع وصفا للخرق 

  :هكذاالكالم 

 يخرس،خرق 

 وميل يفضي 

 .)٤٦(»وسقاء يوكي

تهـا َّفكأن الفعل المضارع يف هذه الجمل هي معقد المعاين فيها، وهي مبعـث قيم

 .معانيهاُّفتساوت يف بناء أصواهتا واتسقت يف تصرف ، ِّالمعنوية والحسية

 :أيض�ومن ذلك قول األعشى 

ـــــة ـــــاء وجـــــرة أدمـــــاٌظبي ِتــــسف الكبــــاث تحــــت الهــــدال ُء *   مـــــن ظب َ َ ُّ  

َرة ٌ طفلــــــةُ  األنامــــــل، ترتـــــــــــــــُح َ ْ َْ ِّ ِ َ ِـب ســــــخام�، تكــــــفه بخـــــــالل *  َ ُ ُّ ّ  

 فقـد بنـى كـل منهمـا اللغـوي،فيه تقارب ظـاهر يف البنـاء «م يف البيتين فنسق الكال

ُّتسف الكباث تحت الهـدال...أدماء«: األول يف أوصاف، هيعلى تعدد  : الثـاين ويف ،»َ
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  ...موسى د أبو عند الشيخ حممعري الشي حتليل النصـبالغة احلذْو ف

٢٩٠ 

 .)٤٧(» بخاللُّسخاما تكفهترتب «

هو مـن آذن بـضرب مـن التـوازن النـسقي يف مبنـى وهيئته فموقع الفعل المضارع 

صـفة ألدمـاء، » ُّتـسف الكبـاث«، فالجملـة األولـى الـشيخن كمـا أشـار الكالم يف البيتي

رة،هــي صــفة » ترتــب ســخاما«والثانيــة  َّح ــ فالفعــل المــضارع هــو صــانع التــشابه بــين  «ُ

ــين ــا وحــدة » الجملت ــين كأهنم ــير البيت ــدة،َّوص ــردات واح ــى المف ــافة إل ــك باإلض  وذل

لــى قــادرة علــى تكــوين نظــام ، فبنيــة الجملــة األو)٤٨(»النكــرات التــي بنــى منهــا البيتــين

 .الجملـة المضارع هنا بمثابة الميـزان النظمـي لمعنـى نسقها؛ فالفعلالجملة، وتقويم 

 .الكالمو يف نمط ذوهذا هو سر الح

 »إذا ما التقت صدور العوالي«

 »  البخالكانت عطيةإذا العذرة «

 » َّإذا أجرت فما غرت حبال وصلتها بحبال«

انظر يف هذا القيد وكيف تكـرر «: م وتوازن اإليقاع هنايقول الشيخ يف اتساق النغ

 .)٤٩(»وكيف تناسق به الكالم مع هذا التكرار وكيف توازن

ثم إنك تجد يف الكـالم ضـربا آخـر مـن تعـادل النـسق وتوازنـه لـه أثـره البـالغ يف «

 .)٥٠(»تحنو...ُيهب الجلة َ «:تأمل .نغمهصقل الكالم وتنوع 

 »نيركض... .والبغايا«

 »وتعد... .داوجيا«

ومثل هذا كثير، ويقرتب منه تكرار حرف بعينه يف كلمـات البيـت ويـضفي علـى «

 والغـين يف» فـرع نبـع «: تأمل تكرار العـين يف قولـه.والسالسةالكالم قدرا من العذوبة 

  .)٥١(»غصن غزير«: قوله



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

  وسف طفيف مبارك الدعديي. د

  

٢٩١ 

ويف البيـت الرابـع » الـصرع لمـضلع«: عنـدهثم يف البيت نجد العـين يف الكلمـات 

 ...العـذرة... عطـاء«: الخـامسويف البيـت  »العـوالي ...العزيـرة «:يفالعين أيضا جد ن

 ..القـضة ..بـشكة ..كأهنـا ..أكسية ..يركضن ..الجراجر ..الجلة «:تجدوهكذا » عطية

 .)٥٢(»الضامرات

 وقــد وجــدت ذلــك غالبــا يف شــعر الــشعراء الــذين أستقــصي،وأنــا هنــا أنبــه وال «

 والجاريــة يف عــروق العذبــة،غــاهتم تلــك القطــرات يــصقلون نغــم الــشعر، وتلهمهــم ل

تجـد هـذا واضـحا، ثـم .. وشعر زهيـرتمام، وروائع أبي البحرتي،الكالم، وتأمل شعر 

ُهو الذي لما تكاثر وانتظم يف الكالم سميناه الجنـاس، ولـه أركانـه، وحـدوده، والـذي 

ِّم ينبـه إليـه ولـ، أنبه إليه هو التعـادل والتقـارب يف الحـروف، وهـو شـيء قبـل الجنـاس

 والحـذو اتـساق بنـاء الحـرف،فكأن الجناس أتفاق آخر الكلمة من حيث . )٥٣(»العلماء

 .»الكلمة على مستوى الرتكيب

ــدكتور محمــد    ومــن خــالل عــرض النمــاذج الــشعرية التــي ظهــرت يف تحلــيالت ال

 أبي موسى يظهر لنا أن مفهوم الحذو عنده مفهوم يتسع ألنماط متعددة مـن ضـروب البنـاء

 هـو اقتفـاء هيئـة الكـالم وطريقـة بنائـه مـن حيـث ،الشعري، وإن كان يجمعها رباطا واحـدا

ِّ والفارق بين مفهوم الحذو وبين مفهوم التضمين عند البالغيين، والتناص يف النقـد .النمط

الحديث، أن مفهوم الحذو أكثر اتساعا؛ ألنه ال يقف عند اقتفاء المعنى أو احتذاء الرتكيـب 

 بـل يـشمل هيئـة تركيـب الكـالم، وتنغـيم فحسب،للجملة أو التأثر بطريقة بنائها األسلوبي 

إيقاع الجمل وتقسيمها ليس على مستوى شاعرين مختلفين، وإنما علـى مـستوى الـشاعر 

 .تقسيمه فيه المعنى والرتكيب والتنغيم الحريف للكالم وهيئة نفسه، فيدخل

* * * 
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  لكالما بناء في الجمالي وأثره الحذو بالغة

 

 مناط الحـسن النـابع مـن طمنذ نشأة علم البالغة والبالغيون يجتهدون يف استنبا

هيآت وتراكيب الكالم وخصائصها، وتحرير أجزاء الصور البيانية بشتى أشـكالها ومـا 

ٍترمي إليه من معان وإشـارات وإيحـاءات، وبحثـوا يف األسـاليب والجمـل والكلمـات 

ة، سواء من جهة اللفظ أو المعنى، فكـشفوا عنهـا، َّالتي تضفي على الكالم حسنا ومزي

َّوأصــلوا لهــا، وقــسموا تلــك المــسائل والمباحــث والفــصول، وبوبــوا لهــا يف الــدرس  َّ

البالغي، وبقي العديد من األساليب البيانية التي يجري هبا اللسان فتحـدث يف الـنفس 

ألريحيـة؛ فيـشعر دون أن يستظهر موضـع تلـك ا المتلقي والمتذوقيستعذهبا أريحية و

 يجـد لهـا سـباب� راجعـ� إلـى دون أنوإحساسه وهتتـز ّلهـا نفـسه بطربة تسكن يف روعه 

 ذلــك االستحــسانَّعلــة َّأســلوب مــدون يف أبــواب البالغــة والبيــان، ولــم يكــشف عــن 

 .مستوى الظاهر من الكالمالِّويفصح عن مصدر المالحة البيانية ويجلي حقائقها على 

َّ البيـان العـالي وجــست طيـآتيف  التـي سـكنت  األسـلوبيةنـساقوالحـذو مـن األ

خواطر الشعراء ومالمح هواجسهم، فاتصل بعمـق المعنـى يف الكـالم ولـم يقـف عنـد 

حــدود الــشكل الخــارجي؛ مــن خــالل ترائــي اللغــة وتالمــح أنــساقها ونــبض إيقاعهــا؛ 

 .ًفكست الكالم حسن� ومالحة وأحدثت يف النفس أثرا وانجذابا

ص من أسلوب الحذو أهم المزايا البالغية والجمالية التي ظهـرت لخولعلنا نست

 :البحثلنا يف هذا 

لقــد ظهــرت بالغــة الحــذو يف التنبيــه علــى أهميــة المعنــى يف الجملــة أو الكلمــة 

المحتذاة فكان ذكرها له أثر يف تحقيق المعنى، فلم يكن ليتحقق أثرها لـو حـذفت مـن 
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٢٩٣ 

جـوز فيهـا الحـذف، كمـا رأينـا يف تكـرار الفعـل الجملة الموازيـة ومجيئهـا يف موضـع ي

  :يف جملة الشطر الثاين للبيت يف قول امرئ القيس) بات(

ُوبــــات عليــــه ســــرجه ولجام ُ ـــر مرســـل *  هـــــــَ ـــي قائمـــ� غي ـــات بعين ِوب َ  

فكان بناء الحذو يف الفعـل بمثابـة تأكيـد لمـضمون المعنـى، وتثبيتـه، وبنـاء نمـط 

ففي ذكر الفعل الناسخ يف الشطر الثاين تنويه على . تلفظي يحقق التوازن لشطري البي

 فلئن بات هذا الخيل مـن بعـد وخربها،أهمية مضمون ما يحمله هذا الفعل مع اسمها 

 الـشطر األول، للـسفر، يفقدومه من الصيد دون أن يلقي عنـه سـرجه ولجامـه، متأهبـا 

  .والتعليفالرعاية فإنه بات تحت عنايتنا ومالحظتنا أيض�، دون أن يهمل يف شؤون 

َّومر بنا كيف استطاع بناء الحذو الرتكيبي يف الوصف اإلضايف للجملة أن يؤثر يف 

 ويورثه نغم� متقارب� بين أجزاء الجمل المتباعدة، ويؤلف بينها ويـربط ،تالمح الكالم

 النغم المتقارب كما بين ذلك الدكتور أبو موسـى ولفـت إليـه الصورة هبذابين أطراف 

 :)٥٤(الفرزدقلجمل التي استنطق مالمح الحسن فيها عند أبيات يف ا

 اغربَّ آفاق السماء 

ِّهتكت كسور بيوت الحي  َ 

 َّجاء قريع الشول

ٍهتكت األطناب كل طمرة ِ ِ
َّ َّ 

 ُّأصبح مبيض الصقيع 

أ التنـاغم الرتكيبـي لـصقل الكـالم وأذاب فوارقـه، فكـان نمـط التـشابه َّفكيف هيـ

النص من حيث اللغة واإليقاع واإلحساس بالمعنى لدى الـشاعر البنائي مؤذن بتعالق 

 فالنسق واحد من حيث البنية اإليقاعيـة، والتنـاغم الـصويت منـسجم المتلقي؛ ثم ،أوال
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٢٩٤ 

وهذا كفيل بأن يحقق توازنا تعبيري� وأسلوب� نسقي� جاذب� . من حيث جرس الحروف

ً شــكال يخلــو مــن النـشاز علــىوبنــاء محكــم الـرتابط للـنفس، ومــستعذب� لــآلذان ألنـه 

  .ًومعنى

والحذو من األساليب التي تمنح القـدرة علـى عقـد نـسق متنـاغم يف بنيـة الكـالم 

على مستوى الظاهر، وبذلك فإهنا تنقل مالمح التقارب واالشرتاك فيما بين الجملتين 

م فتتنــاظر يف البنــاء إلــى مــا بعــد أســلوب الحــذو، فتــسوغ النتقــال الــشبه يف هيئــة الكــال

وهبذا الرتكيب يكون أسلوبا مؤثرا يف تعزيز روابط البناء داخـل الـنص، ويمـد . وتركيبه

جسور الوصل بين الجمل على مستوى البناء الرتكيبي ومستوى نسج المعنى، والنغم 

 .للكالمالصويت، والنسق اإليقاعي 

 ألسلوب الحذو قدرة على ترويض المعاين المختلفة والمتباينة يف صـعيد بيـاينو

واحد، وذلك حين يسلك الشاعر مسلكا بيانيـا واحـدا بـين معنيـين متباعـدين فيقـارب 

 األداة أو الكلمـة أو الجملـةبـحـذو فيكون ال .المعنىبتشابه النمط البنائي ما تباعد من 

أداة صـانعة لتـشاكل وتصال بـين أبيـات القـصيدة ومعانيهـا المختلفـة، اال بمثابة عمود

 .بنيانهم معالم النص وتالحظه وتناغ

ّلقد أظهرت النمـاذج التـي مـرت بنـا أن الحـذو بـات وسـيلة مـن وسـائل البالغـة 

ٌّالكاشفة عن نمط التفكير لدى الشاعر فتجس مـا يـدور يف مخيلتـه، وتـشي بمكنونـات 

ٍنفسه وأسراره المكتمة؛ فاختيار الشاعر لنسق معين دون نسق، واختيار هيئة دون هيئة  َّ

نغــم دون نغــم، ودوران نمــط تعبيــري دون نمــط يمكــن أن للكــالم، وتكــرار جملــة أو 

يرصــد للباحــث معــاين عميقــة متأكــدة يف نفــس الــشاعر وشــاغلة لهواجــسه وخطــرات 

ــه ــشطه ومكره ــه ومن ــروره وحزن ــه وس ــساطه وانقباض ــدى انب ــيس م ــه، فتق ، ....روح



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 
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٢٩٥ 

لـى  من حـذو بنـاء الكـالم إال لإلشـارة إا، وال حذواال يكرر معنى، وال لفظ«فـــــتجده 

ٍسر من أسرار شعره، وسر من أسرار نفسه، وأن جميع ما تكـرر يف كـالم الـشاعر سـواء 

تكرر بمعناه أم بلفظه، أم بحذوه، من أهم ما يعنينا علـى معرفـة أسـرار الـنفس والـشعر 

 .)٥٥(»معا

 وتــوالي الجمــلح الجمــال البيــاين يف أســلوب الحــذو وبالغتــه مــفــانظر لمال

كتور محمد أبو موسى يف القوس العذراء من كالم األسـتاذ وتناغمها التي نفذ إليها الد

وعــدل،  جــار فتحيــر، وأســلم مــن مـشيئته فتمــرس،ابتلــي مــن يومئـذ «: محمـود شــاكر

 وأدرك، أخطأ وأصـاب، ففكـر وتـدبر، نـزع إلـى الـنهج األول فـأخفق وجرب، فرحف

 ونبعـت،  عليه تارةالفطرة، فأكدت ذخائر وحرم، أحتفرتاق إلى الهدى القديم فأعطى 

  .)٥٦(»واستقادتالتمس شوارد اإلتقان فندت عليه مرة 

َّوجلـى األسـباب  َّ العالقات التي ترتبت عليه من تركيب ذلك البنـاء،فكشف عن

: يقـول َّالكامنة التي منحت اللغة خصوصية يف بنـاء المعـاين، وشـكلت أجـزاء الكـالم،

َّها ربط مـسبب بـسبب، ثـم انظر إلى هذه الفاءات وكيف ربطت أوائل المعاين بأواخر«

كيف تعادل هذا مع تلك المطابقات التي تتجلى هبـا الحقـائق وتتميـز وتتحـدد وتتـسع 

فأفـاد المعـاين  أيض�،ثم كيف توازن هذا مع االستئناف التي بنيـت عليـه أكثـر الجمـل،

ضربا زائدا من االستقالل، والتميز،واالحتفال،وصارت كل جملة تمثل حقيقـة قائمـة 

يؤتنف لها الكالم ائتنافا، ثم كيف تقاربت الجمل يف عدد الكلمات، فأحـدث بنفسها، 

 .)٥٧(»ذلك ضربا من التزاوج والتشابه

إن يف تقارب الجمل من حيث عدد الكلمات وتشابه حركات الحـروف وأتـساق 

أداة العطف ما يشبه التزاوج يف بناء الكالم وتناسل المعاين، والتـزاوج ضـرب مـن بنـاء 



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

  ...موسى د أبو عند الشيخ حممعري الشي حتليل النصـبالغة احلذْو ف

٢٩٦ 

الجمـل وتقويـة المعنـى وتكثيـره يف الـنفس، وهـذا كلـه يراجـع إلـى تنـاظر اآلصرة بين 

 .البعض مع بعضها شكال ومعنىالجمل وترائيها وتداخلها 

* * * 
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٢٩٧ 

   الخاتمة

 

 :خلص البحث إلى جملة من النتائج أهمها

كامنة وراء هذا اللسان العربي المبين عن كـل معـاين اللغة مازالت أن بالغة   -١

، والبد من البحث عن أسرارها يف الحقول الخصبة مـن أوديـة الـشعر النفس اإلنسانية

 .العاليوالبيان 

 والــتأمل يف خـصائص ، الكـالمواألساليب وجـذورل يف بنى الجمل غالتغل  -٢

سـتطاع االرتاكيب مـن أهـم وسـائل الكـشف عـن جـوهر البالغـة المـسكوت عنهـا إذا 

ة َّ أضــفت علــى الكــالم مزيــالباحــث أن يــضع يــده علــى منــشأ األســباب والعلــل التــي

 .المعاين يف بناء � فرقثتوأحد

َّظــل مفهــوم الحــذو يف كتــب الــرتاث البالغــي والنقــدي يــسير يف اتجــاهين   -٣

 الـصياغة هـو يفمختلفين؛ اتجاه يقـصد بـه اقتـداء الـشاعر بـشعر شـاعر آخـر أو بـشعره 

  الوجــــوه األســــلوبية أو يف بنــــاء المعنــــى، أو يف االثنــــين معــــا، فيأخــــذ بوجــــه مــــن 

مفهوم التضمين واالقتفاء، هذا االقتفاء يكون تارة يف األسـلوب وطريقـة البنـاء، وتـارة 

   يعنــي الداللــة علــى حركــة حــرف والثــاين. واألســلوبيكــون شــامال للفــظ والمعنــى 

  .الرويما قبل 

، ع داللـة مـصطلح الحـذو تطبيقيـ�ِّ أن يوسىأبو موسستطاع الشيخ محمد ا  -٤

 لأللفاظ، وبنى ويجعله شامالوم االقتداء يف صياغة تركيب البيت وأن يخرجه من مفه

 .ونسقهالرتاكيب، ونغم الحروف، وإيقاع الكالم 

 وسـيلة ُّعـدُ أن أسـلوب الحـذو يىأبو موسن من عرض تحليالت الشيخ َّتبي  -٥



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

  ...موسى د أبو عند الشيخ حممعري الشي حتليل النصـبالغة احلذْو ف

٢٩٨ 

ــة والمتباعــدة يف  ــات المتباين ــرابط للجمــل واألبي ــى،ت ــائي المعن ــارب البن ــون التق  فيك

مثابة األداة التي تصنع التشاكل والتجانس من حيث هيئة الكـالم وتناسـب لألسلوب ب

 .وإيقاعهحروفه  تراكيبه وتناغم أصوات

 ين تبين أن لها مـستوي عند الشيخمن خالل استقراء نماذج الحذو وشواهده  -٦

 ومـستوى مـن ، مستوى مـن ناحيـة البينـة والرتكيـب وبنـاء المعنـى والـصورة:نيرئيسي

 .نغم الحروفلالبنية الصوتية سق الكالمي وإيقاع النحيث 

يمكن من خالل التحليل العميق ألسلوب الحـذو أن يكـون وسـيلة كاشـفة   -٧

طريقة بنائـه للكـالم، مـن خـالل يف عن أسرار النفس المبدعة وعن نمط تفكير الشاعر 

 .آخركالم وتفضيله إياه دون نسق معينا لل وبناء نسقا خاصاالشاعر توخي الكشف عن 

الكالم لـسد ثغـرات المعـاين المتفرقـة يف القـصيدة يف غ أسلوب الحذو ِّيسو  -٨

 لمفهـوم النص، وتؤسـسالواحدة، وإيجاد روابط أسلوبية وصوتية وإيقاعية بين بنيان 

 والتالحم يف إقامة الروابط الكالميةواسع يف بناء العالقات الشكلية للنص التي تصب 

 .واالنسجام يف بنيان القصيدة

كن للحذو أن يكون أداة توازن بنائي يف شكل النص وإيقاعه وبنـاء معنـاه يم  -٩

 .إيقاعيةمن خالل احتذاء الشاعر للفظ سابق أو تكرار تركيب أو بنية 

* * * 
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  وسف طفيف مبارك الدعديي. د

  

٢٩٩ 

  توالتعليقا الهوامش

 

ُأصـبحت لقبـا يعـرف بـه الـشيخ؛ فرفعـت بـالواو الشـتغال المحـل بحركـة ) أبو موسى(كنية    )١(

 .الحكاية

، م١٩٦٥  محمد على البجاوي، القـاهرة،:والموشح، المرزباين، تحقيق) حذا( اللسان :انظر   )٢(

 .)٧ص(

 .)١٢/٤٥٦(ابن تيمية، مجموع الفتاوى، : أبو سعيد الخدري، المحدث: الراوي  ) ٣(

ــق  ) ٤( ــن جعفــر، تحقي ــة ب ــاظ، قدام ــاهرة، :جــواهر األلف ــد، الق ــد الحمي ــدين عب ــي ال  محمــد مح

 .)٣ص(، ـه١٣٥٠

 .)٦/٣٤٥ (هـ،١٤٠٤، ١ط ،العقد الفريد، ابن عبد ربه األندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت  ) ٥(

ــق  ) ٦( ــرواين، المحق ــيق القي ــن رش ــه، اب ــشعر وآداب ــن ال ــدة يف محاس ــي ا: العم ــد محي ــدين محم ل

 .)١٦٠(م، ١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ٥ط ،دار الجيل:  الناشر،عبدالحميد

 .)٣٨٠ (دار صادر، بيروت،  كرم البستاين،:ديوان ابن المعتز، تقديم  ) ٧(

الدكتور عـوين عبـد الـرءوف، مكتبـة الخـانجي : القوايف، القاضي أبو يعلي التنوخي، المحقق  ) ٨(

 .غير مرقم الصفحات. م١٩٧٨، ٢ط ،بمصر

 .)١٠٨٦، ٤/١٠٨٥(دار الجيل، بيروت،  ُزهر اآلداب وثمر األلباب، الحصري القيرواين،  ) ٩(

 محمود محمد شاكر، مطبعة المـدين،: عبد القاهر الجرجاين، قرأه وعلق عليه أسرار البالغة،  ) ١٠(

 .)٤٧ (جدة، القاهرة، ودار المدين،

ــاهر الجرجــاين  ) ١١( ــد الق ــل اإلعجــاز، عب ــراءة، دالئ ــود شــاك:ق ــدة، ر، دار المــدين محم ، ٣ط، ج

 ).٤٦٩، ٤٦٨(، هـ١٤١٣

برواية اليزيـدي عـن الـسكري عـن (شرح نقائض جرير والفرزدق، أبو عبيدة معمر بن المثنى   ) ١٢(

  المجمـع الثقـايف،   وليـد محمـود خـالص،-محمـد إبـراهيم حـور : ، تحقيـق)ابن حبيـب عنـه

 .)٢/٢٧٩ (م،١٩٩٨، ٢ط ،أبو ظبي، اإلمارات



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 

  ...موسى د أبو عند الشيخ حممعري الشي حتليل النصـبالغة احلذْو ف

٣٠٠ 

 .)٤٧٠(عجاز، دالئل اإل   )١٣(

 ).٤٧١-٤٧٠(دالئل اإلعجاز   ) ١٤(

 والــدكتور ، الــدكتور أحمــد بــدوي:، تحقيــق)٢١٢ص (البــديع يف الــشعر، أســامة ابــن منقــذ،  ) ١٥(

 .هـ١٣٨٠ حامد عبد المجيد، القاهرة،

الموازنة بين شعر أبي تمـام والبحـرتي، الحـسن بـن بـشر اآلمـدي، مكتبـة الخـانجي، مـصر،   ) ١٦(

 .)١/٥٦ (م،١٩٩٤

 .)٢٤٠(علي مصطفى صبح، بدون، . يف النقد األدبي، د  ) ١٧(

ــرواين، تحقيــق  ) ١٨( ــيق القي ــن رش ــن الــشعر وآدابــه، اب ــدة يف محاس ــي الــدين : العم ــد محي محم

 .)١/٢٦٣ (،ـه١٤٠١، ٥ط عبدالحميد، دار الجيل، بيروت،

 .)١٨٨(هـ، ١٤١٩، ٢مصر، ط محمد أبوموسى، مكتبة وهبة،. قراءة يف األدب القديم، د  ) ١٩(

 .)١٨٨(السابق،   ) ٢٠(

 . )١٨٨(السابق،   ) ٢١(

 .)١٨٩ (السابق،  ) ٢٢(

 .)٣٨٩ص(قراءة يف األدب القديم،   ) ٢٣(

ــشعراء، د  ) ٢٤( ــازع ال ــة يف من ــاهلي، دراس ــشعر الج ــصر، . ال ــة، م ــة وهب ــى، مكتب ــو موس ــد أب محم

 .)١١٥-١١٤(هـ، ١٤٢٨

 .)١١٥(السابق،   ) ٢٥(

 .)١٤٧، ١٤٦(السابق   ) ٢٦(

 . بتصرف)١٤٧ (،المنازع  ) ٢٧(

 ).٢٨١ (المنازع،  ) ٢٨(

 .)٢٨٣(نفسه   ) ٢٩(

، هــ١٣٩٩، ٢ط محمـد يوسـف نجـم، دار صـادر، لبنـان،.  د:ديوان أوس بن حجـر، تحقيـق  ) ٣٠(

)١٠٤( . 
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٣٠١ 

 .)٢٨٨(المنازع،   ) ٣١(

 .)٤١٤(نفسه،   ) ٣٢(

 .)٥٧٠ (نفسه،  ) ٣٣(

  دمـشق،ت وزارة الثقافـة،محمد عزام، النقد والداللة نحـو تحليـل سـمياين لـألدب، منـشورا  ) ٣٤(

 ).١٤٨(، م١٩٩٦

 .)٥١٩( الشعر الجاهلي، دراسة يف منازع الشعراء،  ) ٣٥(

 ).٤٥١(لسابق، ا  ) ٣٦(

 .)٤٥٢(السابق،   ) ٣٧(

 دار الكتـب محفـوظ، خالـد : ضـبط وتـصحيحالـسكري، أبـي سـعيد الهـذليين،شرح أشـعار   ) ٣٨(

 .)٢/٦(العلمية، بيروت، 

 .)٥٩٥(، نازع الشعراءالشعر الجاهلي، دراسة يف م  )٣٩(

 .)١٩١(دراسة يف البالغة والشعر،   ) ٤٠(

 .)٤٥١( ،المنازع  ) ٤١(

 .)٤٥١ (السابق،  ) ٤٢(

 .)٤٥١ (المنازع،  ) ٤٣(

 .)١٦٠ (دراسة يف البالغة والشعر،  ) ٤٤(

 .)١٦٣(هـ، ١٤١٤ديوان األعشى، دار صادر، بيروت،   ) ٤٥(

 .)١٨٧ (دراسة يف البالغة والشعر،  ) ٤٦(

 .)١٩٠ (،السابق  ) ٤٧(

 .)١٩٠ (السابق،  ) ٤٨(

 .)٢٠٣ (،السابق  ) ٤٩(

 .)٢٠٤ (،السابق  ) ٥٠(

 ).٢٠٤(، السابق  ) ٥١(



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 

  ...موسى د أبو عند الشيخ حممعري الشي حتليل النصـبالغة احلذْو ف

٣٠٢ 

 ).٢٠٤(، السابق  ) ٥٢(

 .)٢٠٥-٢٠٤(، السابق  ) ٥٣(

 .)١٨٨(قراءة يف األدب القديم،   ) ٥٤(

 .)٣٢٢(دراسة يف منازع الشعراء،  الشعر الجاهلي،  ) ٥٥(

 ).٤٤ (،القوس العذراء، وقراءة الرتاث  ) ٥٦(

 ).٤٤(السابق،   ) ٥٧(

* * * 
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 .العلمية، بيروت

 - محمـد إبـراهيم حـور :تحقيق،  شرح نقائض جرير والفرزدق،أبو عبيدة معمر بن المثنى )٧(

 .م١٩٩٨الثانية، ، الطبعة ، أبو ظبي، اإلماراتالمجمع الثقايف وليد محمود خالص،

ــذ )٨( ــن منق ــامة اب ــق، أس ــشعر، تحقي ــديع يف ال ــدوي:الب ــد ب ــدكتور أحم ــد ، ال ــدكتور حام  وال

 .هـ١٣٨٠ عبدالمجيد، القاهرة،

 .هـ١٤١٤ ديوان، دار صادر، بيروت، ، األعشى )٩(

 الطبعـة الثانيـة، ، لبنـانمحمد يوسف نجـم، دار صـادر،.  د:ديوان، تحقيقأوس بن حجر،  )١٠(

 .هـ١٣٩٩

الموازنة بين شعر أبي تمـام والبحـرتي، مكتبـة الخـانجي، مـصر، ، الحسن بن بشر اآلمدي )١١(

 .م١٩٩٤

 .دار الجيل، بيروت األلباب، هر اآلداب وثمر، زُالحصري القيرواين )١٢(

 مطبعــة ،مـد شـاكرمحمـود مح: أسـرار البالغـة، قـرأه وعلـق عليـه، عبـد القـاهر الجرجـاين )١٣(

 .هـ١٤١٢ الطبعة األولى، جدة، القاهرة، ودار المدين، المدين،
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 ،٣ط، جــدة  محمــود شــاكر، دار المــدين،:دالئــل اإلعجــاز، قــراءة، عبــد القــاهر الجرجــاين )١٤(

 .هـ١٤١٣

 .علي مصطفى صبح، يف النقد األدبي، بدون. د )١٥(

 ،مكتبة الخـانجي،  الدكتور عوين عبد الرءوف:قيحقتالقوايف، ، القاضي أبو يعلي التنوخي )١٦(

 .م١٩٧٨ الطبعة الثانية، ،مصر

، القــاهرة، د محمــد محــي الــدين عبــد الحميــ:جــواهر األلفــاظ، تحقيــق، قدامــة بــن جعفــر )١٧(

 .ـه١٣٥٠

الــشعر الجــاهلي، دراســة يف منــازع الــشعراء، مكتبــة وهبــة، مــصر، ، محمــد أبــو موســى.  د )١٨(

 .هـ١٤٢٨

 أبو موسى، القوس العذراء وقراءة الرتاث، مكتبـة وهبـة، مـصر، الطبعـة األولـى، دممح. د )١٩(

 .هـ١٤٠٣

عر، مكتبــة وهبــة، مــصر، الطبعــة األولــى، دراســة يف البالغــة والــشمحمــد أبــو موســى، . د )٢٠(

  .هـ١٤١١

 .هـ١٤١٩الطبعة الثانية، مصر،  قراءة يف األدب القديم، مكتبة وهبة،، موسى محمد أبو. د )٢١(

دمـشق،  محمد عزام، النقد والداللة نحو تحليل سمياين لألدب، منشورات وزارة الثقافة،  )٢٢(

 .م١٩٩٦

 .م١٩٦٥  محمد على البجاوي، القاهرة،: تحقيق،الموشح، المرزباين )٢٣(
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 الخاصة لألغراض اإلنجليزية اللغة في الطالب أداء على التكويني التقويم أثر

��المكرمة بمكة القرى أم بجامعة التحضيرية السنة لطالب حالة دراسة� �

  أمينك عبد الملنعبد الرحم.  الطيب عمر، ددعبد المجي. د. أ

 )هـ٠٢/٠٧/١٤٤٢؛ ونشر يف هـ١٠/٠٩/١٤٤١ يف ر وقبل للنشهـ؛٢٩/٠٢/١٤٤١قدم للنشر يف (

هدف هذا البحث إلى معرفة أثر التقويم التكويني علـى تحـصيل الطـالب الـسعوديين  :المستخلص

 ســعت إلــى معرفــة آراء كمــا). اللغــة اإلنجليزيـة للطــب(جليزيــة لألغــراض الخاصــة نيف مقـرر اللغــة اإل

  طالبـا تـم اختيـارهم٩٨شـملت عينـة الدراسـة . يم التكوينيووتوجهات المعلمين والمتعلمين نحو التق

قـسم هـؤالء . من بين طالب الـسنة التحـضيرية يف جامعـة أم القـرى بالمملكـة العربيـة الـسعوديةقصديا 

حــداهما لتمثــل المجموعــة التجريبيــة واألخــرى مثلــت إأخــذت : لــى مجمــوعتين متمــاثلتينالطــالب إ

باتبــاع أســاليب ) اللغــة اإلنجليزيــة الطبيــة( المجموعــة التجريبيــة مقــرر تودرســ. المجموعــة الــضابطة

درس خاللهـا ) ًستة عـشر أسـبوعا(فصل دراسي كامل استمرت الفرتة التجريبية لمدة . التقويم التكويني

ثم جلس طالب المجموعتين لالمتحـان التحـصيلي . )Nursing 1 and Nursing 2(بان مدرسيان هما كتا

وضـعت نتـائج الطـالب يف المجمـوعتين . ًالنهائي، الذي كان مخصصا لجميع طالب السنة التحضيرية

ن أداء طالب المجموعة التجريبيـة أفـضل مـن أداء المجموعـة أحصائيا، فوجد إيف جداول ثم عولجت 

. نجليزيـة الطبيـةلى فاعلية اسـتخدام أسـلوب التقـويم التكـويني يف تـدريس اللغـة اإلإلضابطة مما يشير ا

ولرصــد مواقــف الطــالب والمعلمــين تجــاه التقــويم التكــويني فقــد اســتخدمت االســتبانة وسلــسلة مــن 

دم أظهـر التحليـل اإلحـصائي المتقــ. المقـابالت التـي أجريـت مـع عينـة الدراسـة مــن طـالب ومعلمـين

ثـم ختمـت الدراسـة . الستجابات المعلمين وطالهبـم مـواقفهم اإليجابيـة تجـاه هـذا النـوع مـن التقـويم

  .ببعض التوصيات لتعزيز هذا النوع من التقويم

 المواقف تجاه ،التقويم التكويني، التقييم النهائي، التغذية الراجعة، التدعيم: الكلمات المفتاحية

 .التعلم
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 The Effect of Formative Evaluation on 
 Students' Achievement in ESP 

"A Case Study of Preparatory Year Students' at Umm-AL-Qura University" 

Prof. Abdul-Majeed Umar, and Dr. Abdul-Rahman Amin 

(Received 28/10/2019; accepted 03/05/2020; Published 14/02/2021) 

Abstract: This research attempted to find out the impact of formative evaluation 
on Saudi male learners’ achievement in English for Specific Purposes (ESP). The 
study also seeks to check the instructors and students' attitudes towards formative 
assessment. The sample of the study involved 98 subjects chosen purposively from 
among the Preparatory Year students at Umm-Al- Qura University in Saudi Arabia. 
These were divided into two equal groups; one was intended to act as an experimental 
and the other was taken as a control group. The experimental group was taught their 
ESP material following the formative evaluation techniques; whereas the control 
group was taught the same material in accordance with the traditional summative 
assessment principles. The study lasted for one semester (sixteen weeks) during 
which the students studied two textbooks: Nursing 1 and Nursing 2. In the last week 
of the experiment, the two groups sat for the final achievement exam, which was 
intended for all pre-medical students in the Preparatory College. The grades of both 
group students in the final exam were statistically analyzed and compared. The results 
revealed a considerable difference between the two groups. The achievement of the 
experimental group students was found to be higher than that of the control group. 
This difference is taken to indicate the efficacy of using formative evaluation in 
teaching ESP. To check students and instructors’ attitudes towards formative 
evaluation a questionnaire and a series of interviews were used. Advanced statistical 
analysis of the responses of the instructors and students has shown their positive 
attitudes towards this form of evaluation. The study concluded with some 
recommendations to enhance this type of assessment. 

Keywords: formative evaluation, summative assessment, feedback, scaffolding, 
attitudes towards learning.  
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  المقدمة

 

يف المملكة العربية السعودية، كما هـو الحـال يف العديـد مـن البلـدان األخـرى يف 

العـــالم اليـــوم، تعتمـــد اللغـــة اإلنجليزيـــة لغـــة للتعلـــيم يف كليـــات الطـــب والهندســـة 

ولكـن لـسوء الحـظ، فـإن ). ٢٠١٢عمـر، (وغيرها التجارة والتكنولوجيا واالقتصاد و

ــة يكــون  معظــم الطــالب الــذين يلتحقــون بالجامعــات بعــد إكمــالهم المرحلــة الثانوي

مستوى اللغة اإلنجليزية لديهم أقل بكثير من المستوي الذي يؤهلهم الستخدام تلـك 

طالق برنامج السنة ولمعالجة هذه اإلشكالية، قامت وزارة التعليم بإ. اللغة لغة للتعلم

 يف معظم الجامعات السعودية بما يف ذلك جامعة أم القـرى م٢٠٠٩التحضيرية يف عام 

وكان أحد أهدف برنامج السنة التحضيرية هو سد الفجوة . حيث أجريت هذه الدراسة

 امتحـان المـدارس الثانويـة، همبين مـستوى الطـالب يف اللغـة اإلنجليزيـة بعـد اجتيـاز

 . ب يف الجامعة حيث تستخدم تلك اللغة لغة للتعليموالمستوى المطلو

ًففـي جامعـة أم القـرى يوضـع الطــالب يف مـستويات مختلفـة وفقـا لــدرجاهتم يف 

نجليزيــة الــذي صــممه متخصــصون مــن جامعــة اختبــار تحديــد المــستوى يف اللغــة اإل

الطــالب يف فــصول  ًفبنــاء علــى أداء الدارســين يف ذلــك االختبــار، يوضــع. أكــسفورد

.  يف الفــصل األولPlus New Headway : بعنــوانيدرســون سلــسلة كتــبجانــسة، ومت

 أيضا وهي تركز على تـدريس أكسفورد من تأليف جامعة هذه السلسلة من الكتب هي

أما يف الفصل الدراسـي الثـاين، فـإن هـؤالء الطـالب، يبـدؤون . اللغة اإلنجليزية العامة

حيـث يـدرس الطـالب الـذين يعتزمـون  ،برنامج اللغة اإلنجليزية لألغـراض الخاصـة

، وطـالب االقتـصاد )English for Technology (ًااللتحاق بكلية الهندسة كتابا بعنوان
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ــون كتــاب  والطــالب الــذين يخططــون )English for Commerce (واإلدارة يدرس

 مـن برنـامج اً بوصـفها جـزء)Nursing 1( ،)Nursing 2 (يلدراسة الطب يدرسون كتاب

 Oxfordكل هذه الكتب تأيت ضمن سلـسلة . ESPجليزية لألغراض الخاصة اللغة اإلن

English for Careers دراسـة اللغـة المـساقات العلميـة  التي تتيح للطـالب يف مختلـف

 . اإلنجليزية ذات الصلة بتخصصاهتم المستقبلية

ــة يف الــسنة التحــضيرية يف أيقــاس مــستوى  ــة داء الطــالب يف اللغــة اإلنجليزي هناي

 Summative)ل الدراسي األول والثاين عن طريق االختبـارات التقليديـة النهائيـةالفص

Evaluation) . وتعتمد هذه االختبارات بشكل عام، على محتوى المواد التـي يدرسـها

الطــالب خــالل الفــصلين الدراســيين األول والثــاين، وأســئلة تلــك االمتحانــات هــي يف 

أو األسئلة ذات ) M.C.Q.s(ختيار من متعدد الغالب أسئلة موضوعية بحتة تقوم على اال

بمعنـى الكلمـة  ن هـذه االختبـارات هـي اختبـارات تقليديـةإعموما، فـ. جوبة القصيرةاأل

 .هدفها الرئيسي هو قياس أداء الطالب يف هناية الفرتة أو الفصل الدراسي المحدد

ور، ولكن لسوء الحظ، فإن لهذا النوع مـن االختبـارات العديـد مـن أوجـه القـص

ألهنا ال تحفز الطـالب وال تـشجعهم علـى الـتعلم العميـق، بـل تـشجع االعتمـاد علـى 

والنتائج النهائية لمثل هذه االختبارات . التخمين وتدفع الطالب نحو التعلم السطحي

فهـذا النـوع مـن التقـويم ال يفـرق بـين الطـالب ). Baker, 2012(عادة ما تكـون سـلبية 

فبعـد منتـصف الفـصل الدراسـي، يـشعر معظـم . جادينالعاملين بجد والطالب غير ال

الطالب بخيبة أمل شديدة حيث يجدون أن نظام التقويم التقليدي المتبع ال يفرق بـين 

ًمن بذل جهدا مقدرا وآخر لم يبذل أي جهد ومن أكرب مساوئ هذا النوع من التقـويم . ً

ال يمكن القيام بأي شيء أنه يأيت يف هناية الفرتة الدراسية عندما يكون الوقت قد فات و
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لمساعدة أو إسعاف الطالب الذين لم يتمكنوا من إحراز نتائج جيدة يف امتحانـاهتم أو 

عمومـا فــإن نـواتج هـذا النـوع مــن . حتـى أولئـك الـذين يرســبون يف تلـك االختبـارات

 التقــويم ال تخــدم أي غــرض يتجــاوز معرفــة مــن يــنجح يف االختبــار ومــن يرســب فيــه

(Umar, 2018) . 

 مــن %)٢٥(ا أن يكتــشف فريــق هــذا البحــث، أن أكثــر مــن ًوممــا يؤســف لــه حقــ

طالب السنة التحضيرية يرسبون يف االمتحان النهائي كل عام ويحرمون فرصة التعليم 

ولتفادي مثل هـذه النتـائج المحبطـة، فكـر فريـق البحـث يف تطبيـق أسـاليب . الجامعي

بيق نموذج تقويم آخـر يعـزز عمليـة اختبارات تتجاوز هذا النمط التقليدي وتسعى لتط

 .التعليم والتعلم ويجنب الطالب مثل هذه النتائج المأساوية

 شكالية، اقرتح فريق البحث نمط التقويم التكـوينيولتقديم حل جذري لهذه اإل

(Formative Evaluation)بديال ألنماط التقويم التقليديـة  (Summative Evaluation). 

 أي التقويم التكويني يساعد المتعلمين على معرفة نقاط القوة فهذا الشكل من التقويم

ــوات األوان  ــل ف ــرة وقب ــة مبك ــديهم يف مرحل ــضعف ل ــك ). Umar, 2018(وال ويف تل

الحــاالت يــتم تعزيــز نتــائج الــتعلم مــن خــالل التغذيــة الراجعــة التــي تقــدم يف الوقــت 

). & Ruiz-Primo, 2013  Li(المناسب وتوفر فكرة واقعية عـن سـير العمليـة التعلميـة 

عالوة على ذلك، فإن التقويم التكويني يساعد المدرس علـى جمـع بيانـات حـول تقـدم 

ــصورة  ــتم ذلــك ب ــتعلم وي ــلوهبم يف ال ــصول علــى معلومــات حــول أس المتعلمــين والح

ـــصحيح . ممنهجـــة ومنتظمـــة ومـــستمرة ـــم ت ـــات، يمكـــن للمعل ويف ضـــوء هـــذه البيان

ويضيف . كييفها مع االحتياجات المحددة لطالبهاسرتاتيجيات التدريس الخاصة به، وت

بعض الباحثين أن التقويم التكويني يـوفر معلومـات أساسـية تـساعد يف اتخـاذ القـرارات 
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 ).Linn & Grolund, 2000(الخاصة بطرق التدريس وبتطوير المناهج وتعديلها 

يـاس اعتاد المعلمون لسنوات عديدة، على النظر إلى التقويم علـى أنـه وسـيلة لق

ــتعلم والتــي تنجــز عــادة مــن خــالل التقــويم التقليــدي  ــة لل ــائج النهائي ــشهري، (النت ال

ن، فقد تغير هذا المنظور بشكل جذري، وبدأ المعلمون يف توسـيع ولكن اآل). ٢٠١٨

نطــاق مفهــومهم للتقــويم ليــشمل جميــع أنــواع األنــشطة التــي تــدعم العمليــة التعلميــة 

)Rabinowitz, 2010.( 

دراسة يف أثر التقـويم التكـويني أو البنـائي علـى أداء مجموعـة مـن تبحث هذه ال 

 يف اللغــة اإلنجليزيــة لألغــراض الخاصــة االطــالب الــسعوديين الــذين يدرســون مقــرر

ESP)(يمكــن  وبالمملكــة العربيــة الــسعودية،  يف الــسنة التحــضيرية بجامعــة أم القــرى

سـة التعليميـة التـي تـشكل استخدام نتائج هذه الدراسة لتعزيـز عمليـة تحـديث الممار

 .2030 لرؤية المملكةالرئيسة  أحد األهداف والمرتكزات

  :البحث مشكلة *

طالب الـسنة التحـضيرية درس يف جامعة أم القرى حيث أجريت هذه الدراسة، ي

ً ساعة يف برنامج اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة أسبوعيا خالل ١٦ إلى ١٢ما بين 

ولكـن علـى الـرغم مـن الجهـد الكبيـر الـذي يبذلـه . مـن الـسنةالفصل الدراسي الثاين 

المعلمــون، وعلــى الــرغم مــن المــوارد الكبيــرة المخصــصة لــدعم تــدريس اللغــة 

اإلنجليزيــة لألغــراض الخاصــة، فــإن النتيجــة النهائيــة عــادة مــا تكــون أقــل بكثيــر مــن 

 اختبـاراهتم وقد ذكر آنفا أن أكثر مـن ربـع الطـالب ال يتمكنـون مـن اجتيـاز. التوقعات

ومـن دراسـة ). Umar, 2015(ُالنهائية، ومن ثم ال يسمح لهم بمتابعـة تعلـيمهم العـالي 

واقع الحال، يرى فريق البحث الذي قام هبذه الدراسـة، أن أسـلوب التقـويم التقليـدي 
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Summative Evaluation) ( الذي يتبع يف تقويم أداء الطـالب يف هـذه المـادة يمكـن أن

 المـشكلة ويـرى فريـق البحـث أن. ب الرئيسة لهذه النتـائج الكارثيـةيكون أحد األسبا

ا وال تتـيح للطالـب فرصـة ًجراءات التقـويم التـي تـأيت متـأخرة جـدإالحقيقية تكمن يف 

فهـذا الـنمط مـن . الوقوف على نقاط ضعفه يف الوقت المناسب ليعمـل علـى تـداركها

إن . ون هنـاك فرصـة لتحـسين األداءالتقويم يأيت عادة يف هنايـة الفـرتة الدراسـية وال تكـ

مشكلة هذا البحث تتمثل يف تلك الفجوة المتمثلة يف غياب التغذية الراجعـة المباشـرة 

على كل درس أو على كل وحدة دراسية والفـارق الزمنـي مـا بـين زمـن دراسـة المـادة 

يـسعى التقـويم التكـويني إلـى ردم تلـك الهـوة مـن . والزمن الذي يقـدم فيـه االمتحـان

الل إجراءاتـــه القائمـــة علـــى تطبيـــق مبـــادئ التقـــويم المـــستمر المتـــضمنة لـــدمج خـــ

 .االختبارات واالمتحانات يف عملية التدريس ذاهتا

 :للدراسة الحاجة *

عتمـد اللغـة اإلنجليزيـة لغـة للتـدريس يف معظـم ُيف المملكة العربيـة الـسعودية، ت

حة بين الطـالب الـسعوديين وقد خلق هذا الوضع حاجة مل. الكليات التقنية والعلمية

ولمقابلة هذا اإلقبـال .  مما شكل إقباال واسعا على دراستهاوإتقاهنالدراسة هذه اللغة 

المتنامي على دراسة اللغة اإلنجليزية، أصبح من الواجب القيام بجهـود جـادة لتطـوير 

تدريسها، وهذا يفرض على المختصين البحث عن الوسائل والتقنيات األكثـر فاعليـة 

تــدريس هــذه اللغــة ومــن ثــم تحديــد األســاليب األكثــر صــدقية وفاعليــة لتقــويم أداء ل

ويتوقـع فريـق البحـث أن يكـون للتقـويم التكـويني دور فاعـل يف تعزيـز . الطالب فيهـا

التحــصيل الدراســي للطــالب بــشكل عــام، ويف تحــصيل اللغــة اإلنجليزيــة لألغــراض 

 . الخاصة بشكل أخص
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 :الدراسة أهداف *

 يف رفـع التكـويني التقـويمأسـلوب فاعلية  لى التحقق منإ الدراسة قصدت هذه

 مقـرر اللغـة اإلنجليزيـة لألغـراض الخاصـة والـذي يدرسـه يفالطـالب  أداء مـستوى

 التعـرف علـى اتجاهـات إلـىكمـا هـدفت الدراسـة . طالب كلية الطب والعلوم الطبية

 .الطالب ومعلميهم نحو هذا النوع من التقويم

 :البحث أسئلة *

 :قام فريق البحث بإجراء هذه الدراسة لإلجابة عن ثالثة أسئلة رئيسة هي

اللغـة اإلنجليزيـة ألغـراض ما تأثير التقويم التكويني على تحـصيل متعلمـي  -١

 خاصة؟

 ما هي مواقف الطالب ومعلميهم تجاه التقويم التكويني؟ -٢

 ما تصور المعلمين للتقويم التكويني؟ -٣

 :البحث فرضيات *

ــي  -١ ــى أداء متعلم ــذكر عل ــأثير ي ــويني ت ــويم التك ــيس للتق ــة ل ــة اإلنجليزي اللغ

 .ألغراض خاصة

لدى طالب اللغة االنجليزية الطبية اتجاهات سـلبية نحـو التقـويم التكـويني  -٢

 .وإجراءاته

لــيس لــدى المعلمــين إدراك واضــح لمفهــوم التقــويم التكــويني بــل لــديهم  -٣

 .اتجاهات سلبية تجاهه

 :راسةالد أهمية *

التقويم التكويني يحدد االسرتاتيجيات   أنإلىأشارت بعض الدراسات السابقة 
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نجاز المهام التعليمية المختلفـة، ويـساعد يف رفـع إوالوسائل المطلوب استخدامها يف 

مستوى أداء الطالب ويسمح للمدرسين بالحصول علـى معلومـات وبيانـات أساسـية 

 المعلومات دور مهم يف تحديد طريقة عرض ويكون لهذه. حول ممارساهتم التعليمية

  مزيـد مـن المراجعـة والرتكيـزإلـىالمواد التعليمية وما تم تعلمه منها وما يحتاج منها 

Shavelson, 2008)( . عالوة على ذلك، فمن المتوقع أن تساعد نتائج هذه الدراسـة يف

ــصول  ــدين يف ف ــصيل المت ــالب ذوي التح ــدعم أداء الط ــاد ســبل ووســائل ل ــة إيج اللغ

اإلنجليزية ألغراض خاصة، وتشخيص صعوبات الـتعلم لـديهم يف وقـت مبكـر، كمـا 

ــذه  ــة ه ــة لمعالج ــيم الفعال ــتعلم والتعل ــرتاتيجيات ال ــض اس ــد بع ــى تحدي ــتعين عل س

وأهــم مــن ذلــك كلــه فــإن هــذه الدراســة التــي تــسعى . المــشكالت قبــل فــوات األوان

، تـأيت متماهيـة ومنـسجمة مـع سلوب الحـديث مـن التقـويمللتحقق من فاعلية هذا األ

التي تنص علـى ضـرورة تحـديث الممارسـات  ٢٠٣٠رؤية المملكة  توجهات الدولة

 .التعليمية والوصول هبا إلى مصاف الدول المتقدمة

 :الدراسة حدود *

أم  جامعـة يفالـسنة التحـضيرية  طالب من  مجموعةهذه الدراسة على اقتصرت

رر اللغة اإلنجليزية ألغراض خاصة يف الفـصل القرى بمكة المكرمة والذين درسوا مق

وقد استمرت الدراسة لفصل دراسي كامـل . ٢٠١٨-٢٠١٧الثاين من العام الدراسي 

 .مدته ستة عشر أسبوع�

 الدراسة أدبيات

 :النظرية الخلفية *

يتجلى ذلك يف شكل . يعترب التقويم عملية منفصلة عن التدريس والتعلمتقليديا، 
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لكن ممارسات التقويم . تحانات التي تأيت يف هناية الفرتات الدراسيةاالختبارات واالم

الحديثة، غيرت هذا المفهوم تماما وذلك من خالل دمج االختبارات واالمتحانات يف 

ــد احتياجــات الــتعلم وضــبط  ــى يــتمكن المعلمــون مــن تحدي عمليــة الــتعلم ذاهتــا حت

المحــدثون هــذه المــسألة يف يأخــذ البــاحثون . األنــشطة التدريــسية منــذ مرحلــة مبكــرة

ًاالعتبار، ويـرون أن التقـويم الجيـد يجـب أن يكـون جـزءا مـن عمليـة الـتعلم اليوميـة، 

وذلك للسماح للمدرسين والطالب بضبط أنشطة التعليم والتعلم ومراجعتها بـصورة 

َومن هنا يعترب التقويم التكويني عنصرا أساسـي� وجوهريـ� يف عمليـة . مستمرة وفورية

 .)Looney, 2011(يم ذاهتا التعل

 :التكويني التقييم تعريف *

التقــويم التكــويني هــو أســلوب يــضع العمليــة التعليميــة تحــت إشــراف كــل مــن 

المعلمــين وطالهبــم أثنــاء التــدريس حيــث يقــوم المعلمــون بتــدوين مالحظــات لتــتم 

ة ًمعالجتها وفقا الحتياجات الطالب ولمساعدهتم على تحقيق أهداف التعلم المحدد

 إلى التقويم التكويني (Pophan, 2008) ، ينظرىومن جهة أخر). (Sadler, 1989ًمسبقا 

ّنه عمليـة تـوفر بيانـات ومعلومـات حـول وضـع تعلـم الطـالب، ويمكـن أساس أعلى 

ـــضبط  ـــا ل ـــم تطبيقه ـــن ث ـــين وم ـــطة المعلم ـــسجيلها بواس ـــات وت ـــذه البيان ـــدوين ه ت

هـذه البيانـات والمالحظـات مـن قبـل كما يمكن أن تستخدم . اسرتاتيجياهتم التعليمية

 .الطالب لتصحيح أنماط التعلم الخاصة هبم

يم التكويني يأيت لتعزيز التعلم أثناء إجـراء عمليـات ووهذا يعني أن استخدام التق

التعلــيم والــتعلم، وهــذا يختلــف عــن مفهــوم التقــويم النهــائي التقليــدي المــسمى 

Summative Evaluationويختلف التقويم . اية الفرتة الدراسية والذي يكون عادة يف هن
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ن األخيـر يهـتم بـشكل أساسـي بتلخـيص حالـة إ حيـث قليديالتكويني عن التقويم الت

تحصيل الطالب، ويتم توجيهـه نحـو تقـديم تقـارير يف هنايـة الـدورة الدراسـية بغـرض 

ــنجح  ــنجح يف المقــرر المعــين ومــن ال ي ويــصف . (Shavelson, 2008)تحديــد مــن ي

(Pophan, 2008) الـنمط مـن التقـويم النهـائي التقليـدي بأنـه سـلبي وذلـك بحكـم هذا 

 .تعريفه وال يكون له عادة تأثير مباشر على التعلم

أما التقويم التكويني فيتضمن السعي بصورة مستمرة للحصول على المعلومات 

يـة والبيانات عن سير العملية التعليمية واستخدام هـذه البيانـات والمعلومـات التقويم

 أين يقف الطـالب فيمـا يتعلـق بتحقيـق هـدف التعلـيم المحـدد  لتحديدأثناء التدريس

ــسبقا ــات . ًم ــصحيح ممارس ــة لت ــراءات فوري ــذ إج ــات تتخ ــذه المعلوم ــى ه ــاء ًعل وبن

 ).,Herman 2013(وأسلوب التدريس والتعلم 

ًن التقويم التكويني يعتـرب جـزءا أساسـيا مـن نـشاط التعلـيمإ فوبناء على ما سبق، ً 

وهنا يشارك الطالب بشكل كامـل . والتعلم، ويستند إلى التفاعل بين الطالب والمعلم

سـلوب التقـويم الـذايت أو تقـويم أوبصورة مباشرة يف عملية التقويم مـن خـالل تطبيـق 

 ). (Sadler, 1989النظراء أو تقويم المجموعة 

يهـا مـن  إن المعلومات التـي يـتم الحـصول عل(Black & William, 1998)  يقول

و حتى مـن خـالل األنـشطة الـصفية والالصـفية يمكـن اسـتخدامها أنتائج االختبارات 

بــشكل منــسق ومرتــب الكتــشاف احتياجــات الــتعلم ومراجعــة األســاليب والتقنيــات 

 .التعليمية المطلوبة وتحديد مدى فاعليتها

 :التعريفات من مزيدا :جرائيةإ عملية بوصفه التكويني التقويم *

 العناصــر الرئيــسة لعمليــة التقــويم )(McDaniel. & McDermott, 2013يحــدد 
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ــل فيمــا يلــي. التكــويني ــة ) أ: (وهــذه العناصــر األساســية تتمث ــد أهــداف تعليمي تحدي

العمـل لـسد ) ج(، )تغذيـة راجعـة(توفير معلومات حول حالة المتعلم ) ب(واضحة، 

 كل مراحل الـتعلم إشراك الطالب يف) د(و. الفجوة بين وضع المتعلم وأهداف التعلم

منذ بداية صياغة األهـداف ومعـايير تحقيقهـا وحتـى هنايـة العمليـة التعليميـة وتـشجيع 

 .العمل الجماعي والتعلم التعاوين

ويرى العديد من الخرباء يف مجـال االختبـارات والقيـاس، أن التقـويم التكـويني 

ًليس أداة أو حدثا معزوال، ولكنـه سلـسلة مـن الخطـوات المتكاملـة  ذات الخـصائص ً

المشرتكة التـي تـؤدي إلـى اتخـاذ بعـض اإلجـراءات التـي تعـزز الـتعلم وتطـور عمليـة 

الباحث يف مجال االختبـارات والقيـاس مـسيرة )  (Herman, 2013ويلخص. التدريس

ًالتقويم التكويني هو أساسا عبارة عن السعي للحصول علـى «: ًالتقويم التكويني قائال

ن والطالب حول مـستوى الفهـم الحـالي مـن أجـل تحديـد ردود فعل كل من المعلمي

 ).٣٦٩ص ( »الخطوات القادمة وتحديد معالم الطريق إلى األمام

 :الفعال التكويني التقويم سمات *

ــة  ــدارس الحكومي ــاء الم ــس رؤس ــدة ) .C.E.OS(حــدد مجل ــات المتح يف الوالي

لـسمات هـذه ا. خمس سـمات بوصـفها خـصائص أساسـية للتقـويم التكـويني الفعـال

 :تتمثل فيما يلي

 يجب أن تبـدأ العمليـة التعليمـة ببيـان األهـداف الرئيـسة : تحديد مسار التعلم

ًوبنــاء علــى ذلــك تحــدد كيفيــة الحــصول علــى . والثانويــة لمخرجــات الــتعلم النهــائي

ــق للمــضي هبــا  ــا يمكــن .  األمــامإلــىالمعلومــات يف حقــل معــين وتوضــح الطري وهن

ويف ضـوء هـذه الفكـرة، . ً يحتـاج إليـه الطـالب فعـالللمدرس تطـوير فكـرة عامـة عمـا
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يمكن للمدرس وضع خطط للتعليم تلبي االحتياجات العاجلـة للطـالب وتـساعدهم 

 . على تحقيق أهدافهم التعليمية

 ــة التقــويم التكــويني : هــداف ومعــايير النجــاحتحديــد األ لكــي تــساعد عملي

ب على المعلمين تحديد األهداف المتعلمين يف تحقيق النتائج التعليمية المرتقبة، يج

ًكمـا يجـب علـى المعلمـين أيـضا تحديـد . جرائية ثم نقلهـا للطـالبإالتعليمية بصورة 

 .وتعيين معايير ومستويات النجاح المطلوبة لألهداف التعليمية

 يجـب إعطـاء الطـالب مالحظـات وصـفية : إعداد وتقديم مالحظات وصفية

وهنـا ينبغـي أن تكـون التعليقـات . المطلوبـةمرتبطة بمـدى إنجـاز األهـداف التعليميـة 

ــديم  ــشمل تق ــالب وت ــع الط ــشات م ــالل المناق ــن خ ــالب م ــم الط ــفات تعل ــول ص ح

ــسين األداء ــددة لتح ــات مح ــة . اقرتاح ــات المقدم ــك المالحظ ــساعد تل ــب أن ت ويج

الطالب على معرفة وضعه الحالي، ومعرفة إلى أين يتجه يف مسيرته التعليمية؟ وكيـف 

 لى هناك أي إلى إنجاز الهدف التعليمي؟يمكنه الوصول إ

 كل من التقويم الذايت وتقويم : اعتماد التقويم الذايت وتقويم النظراء واألقران

النظراء له قيمة كبيرة للطالب حيث يوفر لهم فرصة كافية للتفكير والتأمل يف مسيرهتم 

مباشــر يف وهنــا، يوصــي خــرباء التقــويم التكــويني بإشــراك الطــالب بــشكل . التعليميــة

فهذا األمر يساعد الطالب على إمعان النظر يف تعلمهـم، . العملية التعليمية منذ بدايتها

 القيـام بـدور نـشط يف  مـنويعزز فكرة أن التعلم هو مسؤوليتهم الخاصة، وأنه يمكنهم

 .تخطيط تقدمهم والتحكم فيه وتقويمه

 فيهــا المعلمــون مــن المهــم هتيئــة بيئــة تعليميــة يكــون : تعزيــز الــنهج التعــاوين

مــر يجــب علــى المعلمــين غــرس روح ولتحقيــق هــذا األ. وطالهبــم شــركاء متعــاونون
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ويمكـن تحقيـق ذلـك مـن خـالل مـشاركة . التعلم التعاوين وثقافتـه يف أذهـان الطـالب

أهداف التعلم ومعايير النجاح مع الطالب منذ بداية المسيرة، ومساعدهتم على تقديم 

ً، وتشجيعهم علـى المـضي قـدما لتحقيـق األهـداف مالحظات مفيدة لبعضهم البعض

 .التعليمية التي شارك يف صياغتها الطالب أنفسهم

 التكويني؟ للتقويم المعلومات جمع كيفية *

ويف هـذا اإلطـار . هناك العديد من الطـرق لجمـع المعلومـات للتقـويم التكـويني

 مختلفـة عـن  على أنه يمكن للمعلم الحصول على معلومـات)(Griffin, 2007يوصي 

ما يقوله الدارس، أو ما يكتبـه، : التعلم من خالل ثالثة أنماط من السلوك وهذه تشمل

وهذا يدل على أنه يمكن الحصول على المعلومات التكوينية من خـالل . أو ما يصنعه

ففـي حالـة العمليـات غيـر . أساليب رسمية وغير رسـمية أثنـاء عمليـة التعلـيم والـتعلم

ًالبيانات تلقائيا من خالل مالحظات سلوك الطالب، واالطـالع الرسمية، يمكن جمع 

علــى مهــامهم المكتوبــة، وعروضــهم، وأثنــاء تفــاعالت المعلــم والطــالب وأثنــاء 

ومن ناحية أخرى، يمكن الحصول على المعلومات . التفاعالت بين الطالب أنفسهم

 الكتابيــة أو التكوينيـة عــرب أسـاليب أكثــر رسـمية، وذلــك مـن خــالل إدارة االختبـارات

 .)Griffin , 2007(الشفوية المصممة بشكل خاص ألغراض التقويم التكويني 

 :التكويني التقويم يف الراجعة التغذية *

التغذيـة الراجعـة ) (Sadler, 1989 يف بحثه الشهير عن التقويم التكـويني، وصـف

 ,Linqaunti & Walique) ًووفقا لـ. بأهنا العنصر األكثر أهمية يف هذا النمط من التقويم

Heritage, 2013)  فإنه يتوجب علـى المـدرس الحـصول علـى معلومـات تكوينيـة عـن

مـسيرة الطالـب أثنـاء عمليــة الـتعلم، ويمكـن للمـدرس التعامــل مـع هـذه المعلومــات 
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ًلضبط طريقة التدريس الخاصة به، وبناء عليها يمكن أن تقدم إرشادات للطالب حول 

وهبذه الطريقة، يعتمد تقـديم . فية وتحسين عملية تعلمهمكيفية تعزيز حصيلتهم المعر

 .المالحظات بشكل مباشر على األدلة التي تم جمعها أثناء إجراءات التدريس

تقــديم التغذيــة الراجعــة والمالحظــات مــن خــالل إعطــاء سالة مــع مــوللتعامــل 

 ُالدرجات أو العالمات، ينصح المعلمون بالتعرف بشكل كامـل علـى نتـائج البحـوث

الحاليــة التــي أكــدت أنــه بينمــا يمكــن تحــسين أداء الطــالب مــن خــالل المالحظــات 

المقدمة ومن خالل التعليقات العامة، فإن إعطاء درجات أو عالمات يمكن أن يكـون 

له تأثير سلبي على أداء الطـالب، حيـث وجـد بعـض البـاحثين أن الطـالب يتجـاهلون 

 .McDaniel) معلم عالمات أو درجاتًعموما التعليقات والتوجيهات عندما يعطي ال

& McDermott, 2013). 

 :)CONTINGENT LEARNING( السابقة المعرفة على المبني والتعلم التكويني التقويم *

تعلم المبنــي علــى المعرفــة الــسابقة الــ )(Walqui & Heritage, 2012يــصنف 

contingent learning ويفـرتض .نيعلـى أنـه عنـصر أساسـي يف عمليـة التقـويم التكـوي 

Lahey, 2012)( أن التعلم يحدث عندما يـستغل المعلمـون والطـالب الفرصـة للبنـاء ،

ن هذا األمر يساعد الطالب على إويقول هؤالء الباحثون . على ما يعرفه الطالب سلفا

ــة الــتعلم  ال مــن وضــعهم التعليمــي قــويعيــنهم يف االنتالمتدرجــة التقــدم خــالل عملي

 .سلسةًقدما بطريقة الحالي إلى مرحلة أكثر ت

يهتم ممارسو التقـويم التكـويني بالمعرفـة الـسابقة ويـستخدموهنا لرسـم خارطـة 

ففـي حالـة تـدريس . طريق توضح تقدم الطالب نحو المرحلة التالية أثناء عملية تعلمه

لهـذه الدراسـة،  اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة مثال، والتي هي المحـور الـرئيس
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معلومات حول اللغة نفسها ومفرداهتا والمصطلحات المـستخدمة يحتاج المعلم إلى 

نجليزيــة ًوبــشكل أكثــر تحديــدا، فــإن مدرســي اللغــة اإل. يف هــذا المجــال مــن الدراســة

سيحتاجون إلى معلومات يف مجال الدراسـة الـذي يريـد الطـالب أن خاصة ألغراض 

 اسـتخداما يتخصصوا فيه، ويشمل ذلك المفردات والمـصطلحات والرتاكيـب األكثـر

ــه ــى هــذه المعلومــات، يمكــن . أو شــيوعا يف المجــال المــراد التخــصص في ــاء عل ًوبن

ا علـى حـصيلة الطالـب المعرفيـة ًللمدرسين تخطيط وتقديم معلومات جديدة اعتمـاد

ويـذكر هنـا، أن المعلومـات الجديـدة يجـب أن تكـون مبـسطة ومتدرجـة مـن . السابقة

من معرفة، حتى يتمكن المعلمون من استخدامها الناحية التعليمية ومرتبطة بما سبقها 

 .لتشكيل وصياغة عمليات التعلم القادمة

 :)SCAFFOLDING( والتدعيم التكويني التقويم *

 Ccontingent)تتضمن اإلجراءات الخاصة بالتعليم المبني على المعرفة السابقة 

learning) لتعلمــه يف ً لــسد الفجــوة بــين مــا يعرفــه الطالــب ســلفا ومــا يهــدف خطــوات

 مـن أشـكال التـدعيم المتـدرج الـذي ٍلوهـذا يتطلـب اسـتخدام شـك. المرحلة المقبلة

والتـدعيم المتـدرج عبـارة عـن مفهـوم . يعينه على الصعود للهـدف التعليمـي بـسهولة

يــستخدم للداللــة علــى المــساعدة التــي يقــدمها المعلمــون أو أوليــاء األمــور أو حتــى 

 ويـرى. قيق هدف يتجاوز مستواه أو قدرتـه الحاليـةاألقران لمساعدة المتعلم على تح

)(Wood, S. Burner, A. & Ross, G. 1977 أن التدعيم المتدرج عمل يتضمن تحديد 

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطـالب إلنجـاز مهمـة تعلميـة معينـة، أو يـستخدموها 

يـل وقـد تتـضمن هـذه العمليـة تقل. للوصول إلى هدف تعليمي منصوص عليـه مـسبقا

عدد الخطوات الالزمـة لحـل مـشكلة مـا مـن خـالل تبـسيط المهمـة المـراد إنجازهـا، 
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والرتكيز على ميزات معينة لتلك المهمـة، والتغلـب علـى مـسببات اإلحبـاط، ووضـع 

 .نماذج إلصدار منتج مثالي للمهمة التعليمية المستهدفة

 :والمعلم التكويني التقويم *

الهبم إذا تحصلوا على معلومـات محـددة يمكن للمعلمين تحسين نتائج تعلم ط

ًوتكشف نتائج األبحاث أن كثيرا من . خالل فرتة التدريس عن كيفية سير تعلم طالهبم

المكاسب المهمة للتقويم التكويني سببها حصول المعلم على معلومات واضحة عن 

ر فمن المعـروف أن اتخـاذ قـرا). & Atkins, 2001 Black, Coffey(مسيرة تعلم طالبه 

مستنير، واالستجابة الحتياجات الطالب، وتقديم األسئلة المناسبة هي مـن بـين أكثـر 

اإلجراءات المفيدة والمثمرة التي يمكن للمعلمين اسـتخدامها عنـد ممارسـة التقـويم 

  .التكويني الفعال

 :والطالب التكويني التقويم *

ي الـذي غطـى من خالل تحليلهم الواسع النطاق لألبحاث حول التقويم التكوين

 إلـى أنـه (Black & William, 1998)مئات الدراسات من جميع أنحاء العـالم، خلـص 

 مـن الخطـأ اعتبـار الطالـب ، فإنـهبغض النظر عن اإلجراءات التي يقوم هبا الدارسون«

 ).٢١. ص( »متلقيا سلبيا لمادة الدرس

ء األكـاديمي  أن نجاح التقويم التكويني يف تحـسين األدا)(Shepard, 2000ويقرتح 

يرجع إلى تركيزه على تعزيز قدرة الطالب أنفسهم على التحكم يف جودة أدائهـم أثنـاء 

ــي ــاجهم العلم ــتعلم وأثنــاء إبــراز إنت ــويم . ال ــالب يف التق ــوم، أن دور الط ــن المعل وم

التكويني هو دور أساسي، ولكن للقيام هبذا الدور بنجاح وتحقيق التحسن المطلوب، 

طالب مفهوم للجودة مطابق أو على األقل مماثـل لـذلك الـذي يجب أن يكون لدى ال
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ًومن أجل الوصول إلى هذا المستوى، يجب أن يكون الطالب قادرا على . يتبناه معلمه

التحكم المستمر يف جودة أدائه أثنـاء الـتعلم ولـه القـدرة علـى مراقبـة هـذا األداء، كمـا 

ة التـي يمكـن اسـتخدامها يف يجب أن يكون لديه مجموعة مـن االسـرتاتيجيات البديلـ

 . التعليمية المعينةاألهدافالوقت المناسب للوصول إلى 

 :التكويني التقييم اسرتاتيجيات *

ــد مــن االســرتاتيجيات إلجــراء التقــويم التكــويني ولكــن . اقــرتح العلمــاء العدي

 لهـذا النـوع مـن التقـويم تبـدو أكثـر Edwards. A (1999)االسرتاتيجيات التي اقرتحها 

تــسعى هــذه . ئمــة مــن غيرهــا إلجــراء هــذا الــنمط مــن التقــويم يف كثيــر مــن البلــدانمال

االسرتاتيجيات إلى زيادة الدافعية وتحفيز الطـالب، وذلـك مـن خـالل إشـراكهم منـذ 

 إلجــراء Edwards (1999)وتــشتمل اســرتاتيجيات . الوهلــة األولــى يف عمليــة الــتعلم

 الطـالب علـى تحديـد هـدفهم ومعرفـة التقويم التكويني بصورة أساسية على مساعدة

 :مدى بعدهم أو قرهبم من ذلك الهدف ووضع خريطة طريق تتضمن ثالثة أسئلة هي

  أين تريد أن تذهب؟ إلى-١

 أين أنت اآلن؟ -٢

 كيف يمكنك الوصول إلى هدفك؟ -٣

إلـى أيـن : ثم عدلت هذه األسئلة لتعكس وجهة نظر الطالب علـى النحـو التـالي

نـا اآلن؟ وكيـف يمكننـي سـد الفجـوة للوصـول إلـى ذلـك الهـدف؟ أتجه؟ أين أقـف أ

)Atkins, 2001: p.9 Black, Coffey &.( 

 ).(William, D., & Thompson, M. 2007ولتنفيـذ هـذه االسـرتاتيجية، اقـرتح 

ويغطــي هــذا . ًتــصنيفا زمنيــا لممارســة التقــويم التكــويني اســتنادا إلــى مــدة التــدريس
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 :التصنيف ثالثة مستويات

ويشمل هذا التقـويم أداء الدارسـين بـصورة فوريـة :  الدورة القصيرةىمستو -١

أي أنــه يتــابع بــشكل أساســي تعلــم الطــالب أثنــاء . يف أثنــاء الحــصة أو يومــا بعــد يــوم

 .الدروس

وهذا يغطي فرتة التدريس مـن أسـبوع إلـى أربعـة : مستوى الدورة المتوسطة -٢

 .أسابيع كحد أقصى

ويمتد هذا لمـدة ثالثـة أشـهر، أو فـصل دراسـي، أو : لةمستوى الدورة الطوي -٣

 .حتى سنة

ولكن بغض النظر عن فرتة التقـويم قـصيرة كانـت أو ممتـدة، وبغـض النظـر عـن 

مستوى التقويم رسميا كان أو غيـر رسـمي، فـإن التقـويم التكـويني يبـدأ ببيـان أهـداف 

هـذا يتطلـب أن و. وب لتحقيقهـالـالتعلم وكيف يمكن أن تتحقق، وما المـستوى المط

يصمم المعلمون مهام محددة تعين على الكشف عن مدى تحقيق الطالب لألهـداف 

ــالب وتقــديم  ــتجابات الط ــل اس ــشرح وتحلي ــصميم إطــار ل ــة، وت ــة المطلوب التعليمي

وهنا يحتـاج المعلمـون  - المالحظات والمعينات ذات الصلة بإنجاز المهمة التعلمية

حقـة للتحقـق مـن فعاليـة التفـسير والتعليقـات شـراك الطـالب يف اإلجـراءات الالإإلى 

 .المصاحبة له

 :السابقة الدراسات *

التكـويني لـه القـدرة علـى دعـم  التقـويم نأأظهرت كثير من الدراسـات الـسابقة 

المـواد  يف التحـصيل من المطلوبة المستويات لتحقيق أهداف التعلم، وبلوغ الطالب

 الممكنـة للـتعلم  يتيح للطالب كـل الفـرصفهذا النمط من التقويم. العلمية المختلفة
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. الراجعة وغيرها من اإلجراءات التي ارتبطت هبذا الـنمط التقـويمي من خالل التغذية

تـدعيم العمليـة  يف التكـويني فاعليـة التقـويم البحوث إلـى كثير من أشارت نتائج وقد

اهه، وزيـادة وتثبيت المعلومات يف عقل الطالب، وتعديل سلوكه وتركيز انتب التعلمية،

 .لى ترقية أداء الطالب األكاديمي يف هناية المطافإدافعيته للتعلم، وهذا كله يقود 

 .)& Al-hmadi, 2019) Al-Rahali هبـا ومـن تلـك الدارسـات الدراسـة التـي قـام

وقــد أجــري هــذا البحــث يف قــسم اللغــة اإلنجليزيــة يف جامعــة طيبــة بالمملكــة العربيــة 

 الطالب الملتحقـين بالدراسـات الجامعيـة مقـرر اللغـة السعودية، حيث يدرس جميع

كمـال دراسـة هـذه الوحـدة إوبعد . لزامية يف عامهم األولإكوحدة ) ١٠١(اإلنجليزية 

ويعتـرب . التي تركز على مهارة التحدث يجلس الطالب الختبار شفهي هنائي تلخيصي

. يف دراســتهما الطــالب الــسعوديون هــهــذا االختبــار مــن أكــرب التحــديات التــي يواجه

ولكـن . ًيتضمن هذا االختبار ثالث مستويات يتوجب على الطـالب اجتيازهـا جميعـا

ن نسبة الرسوب يف هذا االختبار مرتفعة وبالتالي، ظهـرت الحاجـة للبحـث إلألسف ف

. عن أساليب لتحسين أداء الطالب يف ذلك االختبار الذي يركـز علـى مهـارة التحـدث

م التقويم التكـويني يمكـن أن يـساعد الطـالب علـى ويفرتض فريق البحث أن استخدا

 هـدف هـذا البحـث، إذن،. التغلب على التحـديات التـي يواجهوهنـا يف ذلـك االختبـار

التحقق مما إذا كان التقويم التكويني يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على أداء الطالب 

ة تعلـم الطـالب وهـدفت هـذه الدراسـة أيـضا إلـى مراقبـ. مقارنة باالختبار التلخيـصي

وتقديم تعليقات بنـاءة يمكـن اسـتخدامها مـن قبـل المعلمـين لتحـسين تعلـم الطـالب 

وقد حرص . ومساعدهتم على تحديد نقاط القوة والضعف لديهم يف مهارات التحدث

فريق البحث على تطبيـق هـذه االسـرتاتيجيات التـي تـضمنت تقـديم التغذيـة الراجعـة 
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ب أثناء تدريس المجموعة التجريبية مما ترتب عليه شراك الطالإوالتدعيم اإليجابي و

خلصت الدراسة إلى أن التقويم التكويني لـه . تحسن ملحوظ يف أداء الطالب الشفهي

القدرة على مساعدة الطالب السعوديين على التغلب على التحديات التي يواجهوهنـا 

ا بعـد تطبيـق نمـط وقد سبق القول بأن أداء الطالب قد تحسن كثير. يف اختبار التحدث

 . االختبار التكويني وقلت نسبة رسوب الطالب بصورة واضحة

تـسعى هـذه الدراسـة لمعرفـة ). Byrnes & Wasik, 2009(وهـذه دراسـة أعـدها 

 طالــب نحــو اســتخدام أســاليب التقــويم التكــويني يف ١٠٠توجهــات أربعــة معلمــين و

 الباحثـان إلـى أن الدراسـات أشـار. تدريس كتابة اللغة اإلنجليزية للطالب يف النرويج

الــسابقة يف هــذا المجــال كانــت قــد ركــزت علــى تقــصي أثــر التقــويم التكــويني علــى 

التفاعالت الصفية يف اكتـساب مهـارات التحـدث والقـراءة واالسـتماع وركـزت علـى 

وقــد وجــد أن . دراســة توجهــات الطــالب أو المعلمــين نحــو هــذا الــنمط مــن التقــويم

ير التقويم التكويني على تعلم الكتابة على وجه التحديد قليلة البحوث التي تناولت تأث

لهذا السبب، فقد أجريت هذه الدراسـة لتـوفر رؤيـة جديـدة عـن تـأثير اسـتخدام . اًجد

التقويم التكويني يف تعليم الكتابة بوصفها مهـارة مهمـة ال تكتمـل منظومـة تعلـم اللغـة 

 إلـى وجـود تناقـضات واضـحة بـين أشارت نتائج هـذه الدراسـة. اإلنجليزية من دوهنا

. تصورات المعلمين والطالب للتقويم التكويني وأسـاليب اسـتخدامه لتعلـيم الكتابـة

ــدرجات  ــاء ال ــة وإعط ــة الراجع ــول التغذي ــية ح ــصورة أساس ــضات ب ــذه التناق ــدور ه ت

ولتجاوز هـذه التناقـضات تحـدث فريـق . ومراجعة النص والتقويم ومشاركة الطالب

وير فهم متبادل يـشمل الطـالب ومعلمـيهم لمفـاهيم وأسـاليب البحث عن ضرورة تط

ًتطبيق التقويم التكويني لجعله أسلوبا مفيـدا وهادفـا ولتحقيـق هـذا الهـدف اقرتحـت . ً



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

  ...ي اللغة اإلجنليزية لألغراض اخلاصةـ التكويين على أداء الطالب فأثر التقومي
� �

٣٣٠ 

الدراسة مجموعة من التوصـيات التـي تـشمل تقـديم دورات تدريبيـة للمعلمـين علـى 

الكتابـة اإلنجليزيـة استخدام هذا النمط التقويمي وحض الطالب على تطبيقه يف تعلم 

 .لى كثير من الجهد والمتابعةإبوصفها مهارة مهمة وتحتاج 

وهــذه دراســة تطبيقيــة للتقــويم التكــويني يف تعلــيم اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة ثانيــة 

 فهـو يعـرف التقـويم التكـويني علـى أنـه )(Joughin, 2007أعـد هـذه الدراسـة . للكبـار

د نقـاط ضـعفه وقوتـه أثنـاء تطبيـق أنـشطة طريقة لتشخيص الربنامج التعليمـي وتحديـ

 التـي يجـري خاللهـا »العملية«ويذكر الباحث أن التقويم التكويني يركز على . التعليم

ومن خالل . رصد المشاكل وتصحيحها وإجراء التعديالت عليها يف الوقت المناسب

تعليم هذا البحث التجريبي الذي استمر لمدة أربعة أشهر مع طالب راشدين يف كلية ال

المــستمر بجامعــة داليــان للتكنولوجيــا بالــصين، قــارن الباحــث بــين إجــراءات عمليــة 

التدريس ونتائج المجموعات التجريبية التي طبقت عليهـا أسـاليب التقـويم التكـويني 

ثم ناقش الباحث . ونتائج المجموعات الضابطة التي خضعت ألساليب تقويم تقليدية

ومـن تلـك . يني عنـد تعلـم اللغـة اإلنجليزيـة كلغـة ثانيـةاآلثار اإليجابية للتقويم التكـو

ــي ترتبــت علــى تطبيــق أســلوب التقــويم  ــين أن أهــم تلــك اإليجابيــات الت الدراســة تب

 زيــادة قــدرة الطــالب علــى االحتفــاظ بالمعلومــات التــي يكتــسبوهنا لمــدة ،التكــويني

 المشاكل التـي وتبين أن من. أطول، وتكوينهم اتجاهات إيجابية نحو اللغة اإلنجليزية

يوجهها المعلمون والطالب عند تطبيق هذا النمط من التقـويم عـدم وضـوح تفاصـيل 

هذا النمط التقويمي لدي بعض المعلمين وعدم قناعة مجموعـة مـن الطـالب بـبعض 

عموما تظهر نتـائج البحـث أن التقـويم التكـويني . إجراءات هذا األسلوب من التقويم

وتتمثـل قيمـة هـذه . زية لهذه الفئـة العمريـة مـن الطـالبفعال يف تدريس اللغة اإلنجلي
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الدراسة الحقيقية يف اهتمامها بفئة عمرية هتملها كثير من الدراسات الحديثة وهـي فئـة 

كما تتمثل أهمية هذه الدراسة يف أهنا أجريت يف بلـد كالـصين، ذلـك البلـد . كبار السن

يرة تمامـا لمـا هـو سـائد ف الذي يتمتع بكثير مـن الخـصوصية ولـه فلـسفة ورؤيـة مغـا

 .البالد األخرى

وهذه دراسة أجريت بدولة الكويت هبدف الكشف عن أثر استخدام اسـرتاتيجية 

ــة  ــادة اللغــة اإلنجليزي ــصيل الدراســي يف م ــة التح ــويني يف تنمي ــراءة، (التقــويم التك الق

 طالبـا مـن ٤٤، وقد بلغت عينـة الدراسـة )٢٠١٨(عند طالب الصف السابع ) الكتابة

لصف السابع، قسموا إلى مجموعتين تجريبيـة وضـابطة، عـدد طـالب كـل مجموعـة ا

 طالبا، وقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج شـبه التجريبـي، حيـث درسـت المجموعـة ٢٢

التجريبيـــة باســـتخدام التقـــويم التكـــويني، ودرســـت المجموعـــة الـــضابطة بالطريقـــة 

اإلنجليزية يف مهاريت القراءة يف اللغة ) قبلي وبعدي(وأعد الباحث اختبارين . التقليدية

 ٠.٠٠١والكتابة، وقد توصلت الدراسة إلى فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى 

بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية، مما يدل 

. على فاعلية استخدام طريقة التقويم التكويني يف تنمية القدرات اللغوية لدى الطالب

رى فريق البحث أن هذا التحسن يف أداء الطالب سببه تقديم المادة العلمية للطالب وي

يف شكل وحدات صغيرة يسهل على الطالب فهمها وهضمها، إضافة االهتمام بتقديم 

  .التدعيم اإليجابي للطالب يف الوقت المناسب

وعمدت إلـى استقـصاء ) ٢٠١٨(وهذه دراسة المساعفة التي أجريت يف األردن 

درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزيـة ألسـلوب التقـويم البنـائي يف مرحلـة األسـاس 

: واختبار دالة الفروق بـين المتوسـطات الحـسابية لدرجـة الممارسـة وفقـ� لمتغيـرات
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ولتحقيق أهداف الدارسة اتبع . الجنس والخربة، والمؤهل العلمي، والسلطة المشرفة

معلمــا ) ٠٧٤(تكونــت عينــة الدراســة مــن وقــد . الباحــث المــنهج الوصــفي المــسحي

ــة  ــة والخاصــة للمرحل ــدارس الحكومي ــة يف الم ــي اللغــة اإلنجليزي ــن معلم ومعلمــة م

) ١٠(وقد طبقت استبانة مكونة من . األساسية يف مديرية الرتبية والتعليم يف لواء ناعور

لـى أن وقـد أشـارت النتـائج إ .فقرات على أفراد العينة بعـد التأكـد مـن صـدقها وثباهتـا

درجة ممارسة معلمي اللغـة اإلنجليزيـة للتـدريس البنـائي كانـت متوسـطة، ولـم تكـن 

يف درجة ممارسة التـدريس  )α ≤ 0.05 (هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

ولكن كانت هنالك فروق ، البنائي تعزى لمتغيرات الجنس والخربة والسلطة المشرفة

 تعزى لمتغيـر المؤهـل العلمـي ولـصالح )α ≤ 0.05 (ذات داللة إحصائية عند مستوى

لـى ضـرورة إوتشير نتائج هذه الدراسة بوضوح . المعلمين من حملة الدراسات العليا

حض معلمي اللغة اإلنجليزية على توظيـف األفكـار البنائيـة النظريـة يف الـتعلم داخـل 

ويـرى . مالصف، وتوفير مناخـات دراسـية لتـسهيل تطبيـق الممارسـات البنائيـة بانتظـا

فريق البحـث أيـضا أن الباحـث قـد وفـق يف اسـتخدام االسـتبانة لجمـع البيانـات لهـذه 

الدراسة سـيما وأن عينـة البحـث مـن المعلمـين مـن ذوي الخـربات الطويلـة يف مجـال 

 . التدريس وقد قدموا بيانات مهمة اثرت هذا البحث

 م التكـوينيالتقـوي طبقت مبادئ  فقد)& Black, McCormick (2010 ما دراسةأ

 األسـئلة: مهـاريت التحـدث واالسـتماع يف اللغـة اإلنجليزيـة علـى مـستوى تـدريس يف

وقـد أشـارت . الراجعة وفاعلية استخدام التغذية ومدى مناسبتها وجودهتا، الحوارية،

نتائج هـذه الدراسـة التـي أجريـت يف الواليـات المتحـدة علـى مجموعـة مـن الطـالب 

 وازديـاد ملحـوظ يف شـعورهم أداء الطـالب كبيـر يف تحـول لـى أن هنـاكإالوافـدين، 
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فقد تحسن أداء الطالب بنسبة كبيرة كما أصبحوا أكثـر معرفـة  .التعلم نحو بالمسئولية

ــة ــامهم التعليمي ــالب . بمه ــابي يف أداء الط ــول اإليج ــذا التح ــث ه ــق البح ــع فري وأرج

عـة بـصورة وارتفاع مستوى إحساسهم بالمسؤولية إلى استخدم أسلوب التغذية الراج

فمـن خـالل التغذيـة الراجعـة، تـوفرت للطـالب . فعالة وتقديمها يف الوقت المناسـب

ــم ــسين أدائه ــوير وتح ــة لتط ــادات مهم ــة وإرش ــات كافي ــث أن . بيان ــق البح ــر فري وذك

الدارسين يمكن أن يكون لهم دور مهم يف إنفاذ كافـة مهـام التقـويم التكـويني ولكـنهم 

ور الذي يؤديه المعلم ال يمكن االستغناء عنـه يف أي لى أن الدإأشاروا يف نفس الوقت 

وختمت الدراسة . مرحلة من مراحل التعلم وهذه حقيقة قد يغفل عنها بعض الباحثين

بمجموعة من التوصيات تضمنت ضرورة تدريب المعلمين تدريبا مكثفا يعينهم علـى 

 . م بمهنية عاليةالقيام بدورهم المحوري يف تنفيذ اسرتاتيجيات هذا النوع من التقوي

لــى الوقــوف علــى اإليجابيــات إ هــدفت فقــد) ٢٠١٢ ،الــشهري(مــا دراســة أ

ــة يف محافظــة  ــة االبتدائي ــويم التكــوين المــستمر يف المرحل ــق التق والــسلبيات يف تطبي

استخدم الباحث سلسة اسـتبيانات للتعـرف علـى الـصعوبات التـي واجهـت . الطائف

. ممارسـات المختلفـة يف التقـويم التكـوينيتطبيق هـذا الـنمط مـن التقـويم وتحديـد ال

وقـد .  مـشرفا تربويـا٢٠لـى إ معلمـا وولـي أمـر إضـافة ٢٢٢وزعت االسـتبانات علـى 

 بنتـائج التقـويم المـستمر وتـأثر نتائجـه األسـرةضـعف اهتمـام : أظهرت نتائج البحـث

يم بانطباعات المعلم، وكان من أكرب الصعوبات التي تواجه تطبيق هذا النمط من التقو

 أوليـاء إلمامهو زيادة عدد الطالب يف الفصول الدراسية، وزيادة نصاب المعلم وعدم 

وكـان مـن مقرتحـات الدراسـة، االهتمـام بـالتقويم . األمور بمفهوم التقـويم التكـويني

التكويني واتخاذه عنصرا أساسيا من مكونات إعداد المعلمين يف كليـات الرتبيـة، كمـا 
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ت التقـويم اجـراءإيجيات يتفـق عليهـا الجميـع لتطبيـق أوصت الدراسة بوضـع اسـرتات

 . المستمر وصياغة معايير موضوعية لكل مهارة من مهارات التعلم

اسـتخدام أسـاتذة اللغـة «عنـوان   تحـت)(Somaye Ketabi, 2014  دراسـةيتثم تأ

اإلنجليزية السرتاتيجيات التقويم التكويني والصعوبات التي تواجههم يف تطبيـق هـذا 

اتبـع البحـث المـنهج الوصـفي . »ثناء تـدريس مهـارات تلـك اللغـةأ من التقويم النمط

. وقد أجريت الدراسة بمدرسة ثانوية بإيران. التحليلي يف إجراء هذه الدراسة الميدانية

استخدم . شملت عينة الدراسة ثالثين معلما اختيروا عشوائيا من عشرة مدارس ثانوية

. ات شــملت المالحظــة والمقابلــة واالســتمارةالباحــث أدوات متعــددة لجمــع البيانــ

لى نتائج مهمة تمثلت يف تحديد عـدد مـن المـصاعب التـي يواجهـا إتوصلت الدراسة 

نقـص تـدريب : المعلمون عند تطبيقهم التقويم التكويني، وتتمثل هـذه الـصعوبات يف

دوات تطبيــق أســاليب التقــويم التكــويني، أالمعلمــين يف مجــال التقــويم، والــنقص يف 

لى إوأسوأ من ذلك كله إشارة الدراسة . لى كثرة التالميذ يف الصفوف الدراسيةإإضافة 

 .عدم قناعة بعض المعلمين التقليدين هبذا النمط الجديد من التقويم

 ، بإجراء دراسـة استقـصائية هـدفت إلـى(Bennett, 2011) الباحث ويف الهند قام

يف مدرسـة ثانويـة يف  الطلبـة صيلتحـ رفـع مـستوى البنـائي يف التقويم أثر عن الكشف

لـى قيـاس مـدى رضـا أفـراد العينـة عـن إوقد عمـدت الدراسـة . اللغة اإلنجليزية مقرر

 المـستمر التقـويم الدراسة شـواهد ملموسـة ألثـر قدمت. إجراءات التقويم التكويني

كمـا  ،%)١٤(الطلبة، حيث تحسن أداء هؤالء الطـالب بنـسبة تجـاوزت  تحصيل على

الطالب عن رضاهم عن إجراءات هذا النمط من التقويم وكان تفاعلهم مع غالبية  عرب

ويف الختـام أوصـت الدراسـة بتعمـيم نمـوذج التقـويم . تلك اإلجراءات إيجابيا للغايـة
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ــة يف الــبالد كمــا اقرتحــت  التكــويني واســتخدامه يف المــدارس والمؤســسات التعليمي

احة أكرب فرصة للطالب لممارسة الدراسة تعديل بعض إجراءات التقويم التكويني إلت

 .التقويم الذايت وإشراكهم بصورة أكرب يف جميع خطوات العملية التعليمية والتقويمية

  :السابقة الدراسات خالصة *

يف الجزء أعاله من البحث، تمت مراجعة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 

 البحـث عـن مـدى وكانـت أهـداف تلـك الدراسـات تتمثـل يف. بموضوع هـذا البحـث

فاعلية هذا النمط الحديث من التقويم يف رفع مستوى أداء الطالب األكاديمي يف اللغة 

شـملت تلـك الدراسـات طيفـا واسـعا مـن . خر من المواد الدراسيةآاإلنجليزية وعدد 

قاليم، ولم تقف عند حدود العالم العربي أو الـشرق األوسـط، بـل غطـت البلدان واأل

سيا، ممـا يـدل علـى االهتمـام آمريكية وبية والواليات المتحدة األبعض البلدان األور

 . العالمي هبذا األسلوب الحديث من التقويم

ولحسن الحظ، فقد أثبتت معظم تلك الدراسات فاعلية هذا الـنمط مـن التقـويم 

يف تطــوير أداء الطــالب يف عــدد مــن التخصــصات األكاديميــة وعلــى رأســها اللغــة 

ظة قلة الدراسات التي تبين أثر هذا الـنمط مـن التقـويم علـى أداء اإلنجليزية، مع مالح

الدارسين الذين يدرسون اللغـة اإلنجليزيـة لألغـراض العلميـة مثـل الطـب والهندسـة 

. والمحاسبة وغيرها من التخصصات التي ال يمكن دراستها إال من خالل تلـك اللغـة

ديم دالئــل عمليــة علــى تــسعى هــذه الدراســة، إذن، لــسد الــنقص يف هــذا المجــال وتقــ

كمـا . فاعلية هذا الـنمط غيـر التقليـدي يف تحـسين أداء الطـالب يف هـذه اللغـة المهمـة

ــاليب التقــويم  ــو أس ــالب ومعلمــيهم نح ــات الط ــى معرفــة توجه ــة إل تــسعى الدراس

كما تسعى هذه الدراسة لتسجيل آراء الخرباء والمختـصين يف هـذا المجـال . التكويني
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طوير وترقيـة نمـوذج حـديث مـن التقـويم يـتم تبنيـه ليـصبح بـديال واالستفادة منها يف ت

ألنماط التقويم التقليدية التي عطلت المسيرة الرتبوية وشوهت الممارسات التعلميـة 

 . وجعلتها قليلة الجدوى

 وإجراءاهتا الدراسة منهجية

  :الدراسة جمنه *

 التقـويم خداماسـت فاعليـة لقيـاس التجريبـيالمـنهج شـبه  الحاليـةتتبع الدراسة 

 اللغة اإلنجليزية الطبية لدى الدراسي يف مقرر التحصيل مستوى تحسين يف التكويني

 مجموعتيناختيار  تم حيث م القرى بمكة المكرمة،أ السنة التحضيرية بجامعة طالب

وللتأكد من تكافؤ المجموعتين، فقـد أخـضع طـالب  .متكافئتين لتطبيق هذه الدراسة

تبار تحديد المستوى يف اللغة اإلنجليزية الذي صممته جامعة هاتين المجموعتين الخ

ثـم . كسفورد، وثبت من نتائج هذا االختبار تقارب مستوى األداء لدي المجمـوعتينأ

 باسـتخدام وهـذه درسـت ضـابطة مجموعـة: لـىإصـنف الطـالب يف المجمـوعتين 

ويف  .تكوينيال التقويم باستخدام وتلك درست تجريبية التقليدية، ومجموعة الطريقة

 َهناية الفرتة التجريبية التـي اسـتغرقت فـصال دراسـي� كـامال، جلـس الطـالب الختبـار

وتـم وضـع نتـائج الطـالب يف ذلـك االختبـار التحـصيلي يف جـداول ، بعـدي تحصيلي

حــصائيا لمعرفــة عمــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة بــين أداء إحيــث تــم تحليلهــا 

ير اســتخدام اســرتاتيجيات التقــويم التكــويني مــع رجاعهــا لتــأثإالمجمــوعتين يمكــن 

ــرى فقــد اســتخدمت االســتبانة والمقــابالت . المجموعــة التجريبيــة ومــن جهــة أخ

وأسلوب االستطالع للحصول على بيانات توضح اتجاهات الطالب ومعلميهم نحـو 

 . هذا النمط من التقويم غير التقليدي
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 :الدراسة متغيرات *

 :ين من المتغيرات همانوعشملت الدراسة الحالية 

 .التكويني جراءات التقويمإالمستقلة المتمثلة يف  المتغيرات -١

  . للطالبالدراسي التحصيل المتمثلة يف التابعةالمتغيرات  -٢

 وعينتها الدراسة مجتمع

  :الدراسة مجتمع *

يتكون مجتمع هذه الدراسة من جميع طالب الـسنة التحـضيرية الـذكور المـسجلين 

 . طالبا٥٤٠لطب والعلوم الطبية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وعددهم لدراسة ا

 :الدراسة عينة* 

أخذت عينة هذه الدراسة من مجتمع الدراسة المكون من طـالب الـسنة التحـضيرية 

وتــضم هــذه العينــة طالبــا أكملــوا دراســتهم بالمرحلــة . بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة

ًثــم أمــضى هــؤالء الطــالب فــصال دراســي� كــامال . الجامعــةالثانويــة وقبلــوا بكليــة الطــب ب

عدادهم لدراسة اللغـة اإلنجليزيـة الطبيـة التـي إ العامة بقصد اإلنجليزيةدرسوا خالله اللغة 

ً طالبـا ٩٨اشـتملت عينـة الدراسـة علـى . تؤهلهم لدراسة تخصصاهتم العلمية بتلـك اللغـة

. ًين ثمانيـة عـشر وتـسعة عـشر عامـاكانوا جميعهم من السعوديين، وتراوحـت أعمـارهم بـ

 .وقد درسوا اللغة اإلنجليزية لمدة ثماين سنوات أو أكثر قبل وصولهم إلى الجامعة

قـــصدي� ليكونـــوا المجموعـــة  )٥٤ و ٥٢ (جـــرى اختيـــار الطـــالب يف الفـــصلين

) ٥٣ و٥١(أما الطالب يف الفصلين اآلخرين، .  طالبا٤٩التجريبية وعدد هؤالء الطالب 

وللتأكد من أن طالب  .أيضا  طالبا٤٩روا ليمثلوا المجموعة الضابطة وعددهم فقد اختي

المجمــوعتين كــانوا بمــستويات متماثلــة يف اللغــة اإلنجليزيــة، فقــد ســبق القــول بأنــه قــد 
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وكـان هـذا االختبـار مـن تـصميم . جلسوا الختبار تحديد مـستوياهتم قبـل بدايـة التجربـة

 درج مركـز اللغـة اإلنجليزيـة بجامعـة أم القـرى جامعة أكسفورد كما ذكر مـن قبـل، وقـد

ًعلى استخدامه لعدة سنوات لتصنيف طالب السنة التحـضيرية وفقـا لمـستوى إجـادهتم 

ًوبناء على نتـائج أدائهـم يف ذلـك االختبـار يـتم وضـعهم يف مجموعـات . للغة اإلنجليزية

 .اين المصاحب لهوتظهر نتيجة هذا االختبار يف الجدول التالي والرسم البي. متجانسة

 والمـدى المعيـاري واالنحـراف الـسائدة والدرجة الحسابي والمتوسط المتوسط يبين :)١( رقم الجدول

  .التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة من لكل القصوى والدرجة الدنيا والدرجة

 التجريبية المجموعة الضابطة المجموعة 

 ٤٩ ٤٩ العدد

 ٧٢.٩ ٧٣.٨ المتوسط

 ٧١ ٧٢ ط الحسابيالمتوس

 ٦٩ ٧٢ النمط العام

 ٣.٢ ٣.٤ االنحراف المعياري

 ١٦ ١٥ المدى

 ٦٣ ٦٤ الدرجة الدنيا

 ٧٩ ٧٧ الدرجة القصوى
 

 
 التجربة قبل ما مرحلة يف لمجموعتين يف الطالب أداء مستوى يبين :البياين الرسم
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وعـة درجـات طـالب المجموضـح الجـدول والرسـم البيـاين أعـاله أن متوسـط ي

يف حــين أن متوسـط درجــات طـالب المجموعــة التجريبيـة هــو ) ٧٣.٨(الـضابطة هـو 

وهذا يشير إلى أن المجموعتين كانتا يف مستويين متماثلين تقريبا من الكفاءة ). ٧٢.٩(

 .يف اللغة اإلنجليزية يف مرحلة ما قبل التجريبية

 الدراسة إجراءات

 :المعلمين وتدريب اإلعدادات *

مركـز ا مـن أنـشطة ًراسة يف مبنى السنة التحـضيرية بوصـفها جـزءالدهذه أجريت 

. م٢٠١٨ -٢٠١٧ الفــصل الدراســي الثــاين مــن العــام يف أبحـاث العلــوم االجتماعيــة

ً أسبوعا، يبـدأ طـالب الـسنة ١٦وخالل هذا الفصل الدراسي، الذي يستمر عادة لمدة 

باللغة االنجليزية ألغراض التحضيرية دراسة مقرر اللغة اإلنجليزية الطبية أو ما يعرف 

 . خاصة

فقبــل بدايــة الدراســة، أجريــت بعــض الرتتيبــات مــع منــسقي الــسنة التحــضيرية 

تــدريب� متقــدم� لتــدريس المجموعــة مــدربين للموافقــة علــى تعيــين أربعــة مدرســين 

وكـان هـؤالء المدرسـين . التجريبية وفقا لقواعد وأساليب التقويم التكويني أو البنائي

دورة تدريبيـة مكثفـة حـول أسـاليب وكيفيـة تنفيـذ مبـادئ وإجـراءات هـذا قد حـضروا 

بـدأت الـدورة التدريبيـة . النمط من التقويم عند تدريس مقرر اللغـة اإلنجليزيـة الطبيـة

وقد . بربنامج تأهيلي مركز شمل محاضرات وورش عمل استمرت لمدة أربعة أسابيع

لدراسـات العليـا بجامعـة الخرطـوم يف نفذ هذا الربنامج التـدريبي بالتعـاون مـع كليـة ا

. السودان، حيث يوجـد أحـدث مركـز للقيـاس والتقـويم يف أفريقيـا والـشرق األوسـط

وأعقب هذا الربنامج التدريبي دورة تدريبية تكميلية يف جامعة أم القرى استمرت لمدة 
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 .أيامتسعة 

راسـي ًوكما ذكر سابقا، بـدأت هـذه الدراسـة أو هـذه التجربـة خـالل الفـصل الد

يـضم هـذا المقـر .  يف مقر الـسنة التحـضيرية بجامعـة أم القـرىم٢٠١٨ -٢٠١٧الثاين 

وكانـت كـل . ً قاعة دراسـية٣٠ٍأربعة مبان كل منها مكون من طابقين، ويضم كل مبنى 

. ً طالبـا٢٥هذه القاعات مزودة بوسائل تعليمية حديثة وكل قاعـة مـصممة السـتيعاب 

الب وخمس طاوالت مـستديرة يحـيط بكـل كان هناك جهاز حاسب مخصص لكل ط

واحــدة منهــا خمــسة كراســي مريحــة تــسمح بالعمــل الجمــاعي يف شــكل مجموعــات 

عموم� فقـد كانـت . كانت هناك طاولة منفصلة للمدرس ومعها حاسب آلي. خماسية

القاعــات فــسيحة وجيــدة التهويــة ومــضاءة بــصورة معقولــة ومــزودة بمكيفــات هــواء 

 .وخدمات إنرتنت سريعة

بل أسابيع قليلة من بدء التجربة؛ حـصل فريـق البحـث علـى األذونـات الالزمـة ق

وأطلع أفراد المجموعة التجريبية على أهدف التجربة وما يمكن . إلجراء هذه الدراسة

تـم ذلـك خـالل األسـبوع األخيـر مـن الفـصل . أن يرتتب عليها مـن فوائـد علميـة لهـم

 Consentلتوقيع على نمـوذج الموافقـة ُالدراسي األول، ثم طلب من هؤالء الطالب ا

Form)وعالوة على ذلـك، فقـد .  الذي يثبت موافقتهم على المشاركة يف هذه الدراسة

اتخــذت جميــع الرتتيبــات الالزمــة للتأكــد مــن أن التجربــة لــن تتــضارب مــع الجــدول 

 .اليومي العادي للطالب يف الفصول المختلفة

 :التعليمية المواد *

ــت المــادة التعل ــسنة كان ــع طــالب ال ــادة المخصــصة لجمي ــس الم ــة هــي نف يمي

تتـضمن هـذه المـادة . التحضيرية وتدرس خالل الفصل الدراسـي الثـاين مـن كـل عـام
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 والثــاين )Nursing One (يــسمى الكتــاب األول: كتــابين صــممتهما جامعــة أكــسفورد

  وحـدة١٤فالكتاب األول من تأليف توين غرايس، ويتضمن . )Nursing Two (يسمى

 وهـو يقـدم للطـالب المـادة اللغويـة التـي تـؤهلهم لبـدء دراسـة الطـب باللغـة. ليميةتع

تبــدأ كــل وحــدة بتقــديم المفــردات األساســية متبوعــة بمــواد القــراءة عــن . اإلنجليزيــة

ثـــم يعـــرض الكتـــاب ســـيناريوهات .  واألدويـــةواألمـــراض تتعلـــق بالـــصحة مواضـــيع

ين بل والمرضـى وهـم يتحـدثون لمجموعة من األطباء والممرضات والموظفين اآلخر

ــواجههم ــي ت ــة الت ــصحية المختلف ــشكالت ال ــم والم ــن عمله ــضا . ع ــتم أي ــاب يه ًوالكت

بمهارات التواصل للتعامـل مـع المرضـى، وهـو مـسنود بموقـع الكـرتوين يتـضمن مـواد 

ويمكــن . تـدعم العناصــر اللغويـة التــي يدرسـها الطــالب يف أجـزاء مختلفــة مـن الكتــاب

. www.oup.com/elt/oefc  الموقع االلكـرتوينعلىواد التعليمية المالحصول على هذه 

ويصاحب الكتاب قرص مضغوط وكتـاب مرجعـي للمعلـم وكتـاب للطالـب وكتـاب 

 .تمارين

.  فقد ألفه باالشرتاك مع توين جريس، جيمس جرينان)Nursing Two (أما كتاب

 المهـارات  وحدة دراسية هتـدف إلـى مـساعدة الطـالب علـى دراسـة١٤ًويشمل أيضا 

يـسعى  .اللغوية التي ستعدهم وتجهـزهم لمتابعـة برنـامجهم الطبـي باللغـة اإلنجليزيـة

هذا الكتاب بصورة أساسية إلى تعزيـز معرفـة المفـردات الطبيـة والمـصطلحات لـدى 

ــالب وذلــك مــن خــالل تقــديم الحقــائق واألرقــام واالقتباســات عــن القــضايا  الط

 )Nursing Two (، يوجـد بـصحبة)Nursing One (ومثـل. والموضوعات الطبية والصحية

قرص مضغوط وكتاب مرجعي للمعلم باإلضافة إلى كتاب الطالب وكتاب التمارين، 

 ./www.oup.com/elt الموقع االلكرتوين ومعلومات إضافية على
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 :وتنفيذها عدادهاإ :التجربة لتنفيذ العمل خطة *

ًأوال، سلـسلة مـن :  إعداد خطة العمل وتنفيـذها علـى مـرحلتين رئيـسيتينلقد مر

الدورات التدريبية التي ذكـرت سـابقا تعـرف خاللهـا المعلمـون علـى مبـادئ التقـويم 

التكويني وتطبيقاته، ويف هذه الفرتة منح المعلمون فرصة كافيـة لوضـع مـشروع خطـة 

. دريبهم خـالل الـدورة التدريبيـةشراف مباشر من الخرباء الذين قاموا بتـإعمل تحت 

ثاني�، تنفيذ هذه الخطة بشكل مباشر مع زيارات ميدانية من فريق البحث إلى الفصول 

فخالل هذه المرحلة، كان المعلمون يقومون بالتدريس وتتاح لهم الفرصـة . الدراسية

 .لمناقشة أفكارهم، وإبداء آرائهم حول كيفية تنفيذ الخطة

 :التكويني يمالتقو تنفيذ أدوات *

األدوات المستخدمة لتنفيذ خطة العمل المذكورة أعاله والتي هتدف إلى وضـع 

ــتعلم  ــات ال ــشمل حافظ ــذ، ت ــع التنفي ــويني موض ــويم التك ، )(learning portfolioالتق

العمليــة الدراســية، واألســئلة الــشفهية والواجبــات المنزليــة، عــن مــسيرة ومالحظــات 

بـين المعلـم والطـالب وبـين الطـالب أنفـسهم، والعروض والمناقـشات والحـوارات 

تقدم حافظات التعلم للمدرس بـصورة منتظمـة . واالختبارات القصيرة، وما إلى ذلك

ً، تتـضمن ملخـصا لواجبـات )(learning portfolioهذه الحافظات . يف هناية كل أسبوع

ــتعلم المنجــزة خــالل األســبوع، وخطــة لألســبوع المقبــل واقرتاحــات للمعلمــين . ال

وحينها يقوم المعلم بوضع مالحظـات علـى حافظـات الطـالب لتقـويم أدائهـم، لكـن 

ثم يستمر المعلمون يف تقديم المادة . حظات ال تتضمن عالمات أو درجاتهذه المال

الدراسية ومراقبـة الفـصل ويـسجلون بانتظـام خطـوات تقـدم الطـالب ومـشاركتهم يف 

وهنـا . األنشطة الصفية وتحديد المشاكل والصعوبات التي يواجها الطالب يف الفصل
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مستويات فهمهم للمـواد التـي تستخدم إشارات المرور بواسطة الطالب للداللة على 

 .تمت دراستها

 :أعاله المذكورة العمل خطة تنفيذ تفاصيل *

وهذه تشمل عملية تقـديم الـدرس وقبـل ذلـك أهدافـه مقرونـة بمعـايير تحقيقهـا 

وتتواصــل العمليــة التعليميــة حيــث تــستخلص المعلومــات . باالشــرتاك مــع الطــالب

التعليم أو التدريس مـن مجموعـة مـن التشخيصية النظرية واألفكار لتحسين عمليات 

وتـشمل هـذه األنـشطة طـرح األسـئلة يف الفـصل والتعليقـات التـي . األنشطة المتنوعة

يدلي هبا الطالب، والعمل الجماعي وتقويم األقران، والمهام القصيرة المنتظمة التـي 

 ). (learning portfolio  يكلف هبا الطالب، ومن محتويات الحافظات

ربة إجماال، فقد قام المعلمـون تحـت إشـراف فريـق البحـث بتطبيـق يف هذه التج

 :مبادئ التقويم التكويني كاملة مع المجموعة التجريبية وفق� للخطوات التالية

  تحديـــد األهـــداف التعليميـــة لكـــل وحـــدة دراســـية بالتعـــاون مـــع الطـــالب

 . هم على تلك األهداف بصورة مباشرة من البداية وخلق توقعات واضحةعطالاو

  تحديد معايير النجاح بدقة وصياغتها بصورة إجرائيـة واضـحة يـسهل فهمهـا

 .وقياسها

 مـن التأكـد هبـدف لـدى الطـالب على الخربات والمعارف الـسابقة التعرف 

ومهارات جديدة، وهنـا  وأفكار مفاهيم بتعليمهم البدء قبل لديهم السابق التعلم توفر

 يعين الطالب علـى الوصـول للمعرفـة تستخدم المعارف السابقة يف شكل دعم متدرج

 .الجديدة

 الجديدة المعرفة تعلمهم لدى الطالب التي تواجه تحديد الصعوبات. 
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  يــدون المــدرس المالحظــات عــن أداء الطــالب بــصورة مــستمرة تمكنــه مــن

التحقق مما إذا كان الطالب على المسار الصحيح أم يحتاجون إلـى مـساعدة أو مزيـد 

 .من التوضيح

 وتقـديمها للطـالب لتحـسين ) تغذية راجعـة( هذه المالحظات تسجل جميع

نوعية تعلمهم أو استخدامها أثناء المناقشة، ويمكن استخدامها أيـضا بوصـفها مبـادئ 

 .توجيهية أولية

  تطرح األسـئلة علـى الطـالب كـأفراد أو تطـرح علـيهم كمجموعـة يف الفـصل

ت إشارات المـرور إلظهـار يتم تطبيق عالما(وذلك لرتسيخ التفاهم مع الطالب وهنا 

 ).األسئلةمستوى فهم الطالب من خالل إجاباهتم على تلك 

  تقيــيم ردود فعــل الطــالب الفرديــة والجماعيــة وإجابــاهتم بــصورة واقعيــة  

تساعد على تحديد مدى قرب الطالب من تحقيق األهـداف التعليميـة أو بعـدهم عـن 

 .ذلك

 ألسـئلة واالستفـسارات التـي ًتقد م المالحظات الشفوية بنـاء علـى إجابـات ا

 .يثيرها الطالب

  يقوم المعلم بتوجيـه الطـالب والتعليـق علـى إجابـاهتم ونتـاجهم العلمـي مـع

 . تقديم الدعم المعنوي االيجابي لهم

 ــى أداء إ ــق تقــديم مالحظــاهتم عل شــراك الطــالب يف هــذه المرحلــة عــن طري

 . زمالئهم

 وتقديم ذلك  المتوقعة، الصعوبات لمعالجة عالجية تعليمية نشاطات إعداد

 .باستخدام تقنيات التعليم الحديثة
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 وهـذه يقـوم . تقديم عروض عن المهـام والواجبـات التـي كلـف هبـا الطـالب

ًفرادا أو يف شكل مجموعـات وتقـدم عـن طريـق عـارض أبإعدادها وتقديمها الطالب 

 .البيانات وأجهزة العرض اإللكرتونية الحديثة

 ل الطــالب لتقــويم تلــك المهــام مــن حيــث اســتخدام أمثلــة ونمــاذج مــن عمــ

 .ً وذلك بناء على معايير التقويم المحددة سلفا،مستوى جودهتا

  تقديم اختبارات قصيرة يف هناية كل جلسة لمعرفـة مـستوى تحقيـق األهـداف

 .التعليمية، وتحديد ما ال يزال يتعين تعلمه أو مراجعته

 ــن ــال ال ــم إلكم ــا المعل ــات يقوده ــب دروس أو مراجع ــه ترتي ــا تعلم قص فيم

 .الطالب

 ًيؤدون أداء متميزا إثرائية للطالب الذين نشاطات تقديم. 

  :الضابطة المجموعة مع اتبعت التي اإلجراءات *

وهذه تضمنت تدريس المادة المقررة بالطريقة التقليديـة المعتـادة بطـرح المـادة 

ثـم الـدخول يف فغالب� ما تبدأ الحصة بطرح أهـداف الـدرس . التعليمية بصورة مباشرة

وهنا يستخدم المعلم ما تيـسر مـن الوسـائل الـسمعية والبـصرية لـشرح . شرح مكوناته

ويف هـذا األثنـاء يقـوم المعلـم . الدرس وتقريب محتوياته ليسهل على الطالـب فهمهـا

بطــرح بعــض األســئلة التــي لهــا عالقــة مباشــرة بمــا ســبق شــرحه وتوضــيحه، ثــم تتــاح 

ستفسارات التي يتولى الـرد عليهـا المعلـم بنفـسه أو للطالب فرصة طرح األسئلة واال

لكـن لـيس هنـاك فـرص منتظمـة لطـرح . يطلب من أحد الطالب القيـام بتلـك المهمـة

عدادهم فكريـا للتعامـل مـع إ و كما ال توجد فرصة لتجهيز الطالب،األسئلة المفتوحة

ء الـذهني خر ليس هناك اهتمام بما يسمى باإلحمـاآبمعنى . المادة المطروحة للدرس
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 .لتجهيز الطالب للتعامل مع المادة التعليمية

توضــع أهــداف مــسبقة لكــل درس يــصيغها المعلــم بمفــرده أو تقــدم لــه جــاهزة، 

وقـد . وليس عليه إال أن يطلع الطالب عليها ويخربهم عنها يف بداية كل درس إن شـاء

األهـداف  يشرتك الطالب بأي حال من األحوال يف صـياغة تلـك إالجرت العادة على 

. كما ال يعطون الحق يف مناقشتها أو التعليق عليها، فهذه أحد مهام المعلم الخاصة بـه

عموما تقـدم أسـئلة ذات عالقـة بتلـك األهـداف يف هنايـة الـدرس ولكـن لـيس بـصورة 

وأحيانا يطلب من الطـالب تلخـيص الـدرس ويـؤدى ذلـك كواجـب منزلـي، . منتظمة

شمل هـذا النـشاط تقـديم أجوبـة نموذجيـة وال وال يـ. وليس كجزء من النشاط الصفي

 وال أجوبة نموذجية تطـرح علـى الـشاشة، وبالتـالي ال يطلـب مـن �يقدم المعلم شرح

 .الطالب تقييمها أو طرح وجهات نظرهم حولها

 وال توجـد هنـاك ،ال تتضمن مسيرة الدرس أي شكل من أشـكال التقـويم الـذايت

يمكـن أن يـستخدمها الطالـب )  األحمـر-  األصـفر-األخضر (أية أدوات أو إشارات 

ليعرب هبا عن مدى فهمه للمادة المدروسة، فغالبا ما يتم ذلك عن طريق التعبير الشفهي 

واألسئلة التي يطرحها الطالب أو المبادرات التـي يعـرب فيهـا الطالـب عـن مـدى فهمـه 

 . للمادة العلمية المطروحة أو عدم فهمه لتلك المادة

مــل مــع هــذه المجموعــة الــضابطة أيــة توجيهــات واضــحة  خطــة العلــم تتــضمن

تحض على مساعدة الطالب على فهـم معـايير التـصحيح المـستخدمة يف تقـويم تلـك 

وال تقـدم مـواد نموذجيـة وأجوبـة . المعايير التي تبنى على نماذج من األعمال السابقة

ويمهــا ألســئلة يف ســياقات أخــرى، وال تقــدم نمــاذج علــى الــشاشة ليقــوم الطــالب بتق

 .حسب معايير محددة
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لــم تتــضمن خطـــة تــدريس المجموعـــة الــضابطة أيــة زيـــارات لفــصول تلـــك 

المجموعة لمناقشة ما يقوم به المعلمون ولم يعط المعلمون فرصة للتعبير عن آرائهم 

 .ومقرتحاهتم لتحسين تنفيذ دروسهم أو أدائهم

ــسرد  ــالههــذا ال ــين الممارســات التعليأع ــات ب ــالء الفروق ــي  يوضــح بج ــة الت   مي

ــة  ــع المجموع ــث م ــق البح ــذها فري ــي نف ــك الت ــضابطة وتل ــة ال ــع المجموع ــت م طبق

 . التجريبية

 :التجربة من األخيرة المرحلة *

يف هناية هذه التجربة التدريسية، التـي تـضمنت التطبيـق الكامـل لمبـادئ التقـويم 

صممته التكويني مع المجموعة التجريبية، جلس الطالب المتحاهنم التحصيلي الذي 

وحكـم . مجموعة من ذوي الخربة من أعضاء هيئة التدريس يف مركز اللغة اإلنجليزيـة

هـذا االختبـار مـن قبـل ثالثـة مـن األســاتذة مـن حملـة الـدكتوراه يف مجـال علـم اللغــة 

 أن هـذا االختبـار يتميـز بـصدقية عاليـة مـن حيـث األسـاتذةوقـد أقـر هـؤالء . التطبيقي

  .(Face Validity)ومن حيث الصدقية الظاهرية  ،(Content Validity) المحتوى

دم هــذا االختبــار لجميــع طــالب الــسنة التحــضيرية ومــن ضــمنهم طــالب  ــق ُ

كان االمتحان عبارة عن اختبـار تحـصيلي . المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

يهدف إلى قياس أداء الطالب يف جميع مهارات اللغة األساسية التي درسوها وشملت 

كانت أسئلة االختبـار مرتبطـة بقـوة . تماع والقواعد والمفردات والقراءة والكتابةاالس

. )Nursing One(and ) Nursing Two (بمحتوى المقرر الذي درسه الطالب يف كتابي

 . محتوى االختبار وتناسبه مع ما درسه الطالب صدقيةوذلك لتامين 

لمجموعـة التجريبيـة بعد تصحيح أوراق الطالب آلي�، وضعت درجات طالب ا
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والمجموعة الضابطة يف جـداول واسـتخدمت لتوثيـق تحـصيلهم يف اللغـة اإلنجليزيـة 

ُويف وقت الحق، حللت هذه النتائج إحصائيا وتمت مقارنتها للتحقـق عمـا إذا . الطبية

 بـين أداء المجموعـة التجريبيـة وأداء إحـصائيةكان هنـاك فـروق معتـربة أو ذات داللـة 

 والتــي يمكــن أن تعــزى إلــى تطبيــق ،طة يف اللغــة اإلنجليزيــة الطبيــةالمجموعــة الــضاب

 .مبادئ التقويم التكويني

عطي طالب المجموعة التجريبيـة ُأوخالل األسبوع األخير من الفرتة الدراسية، 

استبانة لرصد آرائهم حول أنشطة وأساليب التقويم التكـويني التـي طبقـت لتدريـسهم 

ومن جهـة أخـرى، تـم الحـصول علـى . ة أثناء فرتة التجربةمقرر اللغة اإلنجليزية الطبي

التـي واالستطالعات آراء المعلمين حول التقويم التكويني عرب سلسلة من المقابالت 

رتبها فريق البحث مع أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا يف الدراسة بـصورة مباشـرة 

شـارك اثنـان مـنهم : ينوكـان قـد شـارك يف هـذه الدراسـة ثمانيـة معلمـ. أو غير مباشرة

بــشكل مباشــر يف تــدريس المجموعــة التجريبيــة، واثنــان درســا المجموعــة الــضابطة، 

) (Standbyوحــضر أربعــة مــنهم كــل جلــسات التــدريب وظلــوا علــى أهبــة االســتعداد 

 . لتقديم المساعدة عند الحاجة

ــصيلي  ــار التح ــق االختب ــن طري ــث ع ــق البح ــا فري ــصل عليه ــي تح ــات الت البيان

انة ومجموعة المقابالت التـي أجريـت مـع المعلمـين والطـالب، تـم تحليلهـا واالستب

. لتمثل النتائج التي هدفت هذه الدراسـة للحـصول عليهـا SPSS 17باستخدام برنامج 

إن هذه النتائج تستخدم لمعرفة مدي فاعلية هذا النمط الحديث من التقويم يف تحسين 

 . ية لألغراض الخاصةمستوى أداء الطالب يف مادة اللغة االنجليز
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 وتحليلها الدراسة نتائج

 :الطالب تحصيل على التكويني التقويم استخدام أثر *

 

 والمـدى المعيـاري واالنحـراف والنمط، ، الحسابي والمتوسط ، المتوسط يوضح ):٢( رقم الجدول

ــد ــى والح ــد األدن ــدرجات األقــصى والح ــالب ل ــدى الط ــل ل ــن ك ــة م  الــضابطة المجموع

 .التجربة بعد التجريبية عةوالمجمو

 التجريبية المجموعة الضابطة المجموعة 

 ٤٩ ٤٩ العدد

 ٨٦ ٧٥ المتوسط

 ٨٤ ٧٣ المتوسط الحسابي

 ٨٣ ٧٣ النمط العام

 ٨.٧ ٧.٤ االنحراف المعياري

 ٣١ ٣٢ المدى

 ٦٠ ٥٣ الدرجة الدنيا

 ٩٥ ٨٥ الدرجة القصوى

 

ً اختالفــا كبيــرا بــين متوســطي  أعــاله٢ الــواردة يف الجــدول البيانــاتتكــشف  ً

) ٧٥ (ـلـم يتجـاوز الـفالمجموعة الضابطة كان لهـا متوسـط . الدرجات للمجموعتين

هـذه . درجـة) ٨٦(درجـة، بينمـا المجموعـة التجريبيـة كـان متوسـط درجـات أفرادهـا 

األرقام تشير إلى وجود فروق معتربة بين المجموعتين، وهذا االخـتالف يـأيت لـصالح 

 للتحقـق عمـا إذا كـان Tولكن لتأكيد ذلك، يجب إجراء اختبـار . لتجريبيةالمجموعة ا

 .حصائية أم الإهذا االختالف ذا داللة 
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 .التجريبية بعد ما فرتة يف للمجموعتين T اختبار نتيجة يوضح ):٣( الجدول

 المتوسط العدد المجموعة 
االنحراف 

 المعياري

  قيمة

T  
 .-Coeff الفرق 

ذو داللة 

لى إحصائية ع

 0.01مستوى 

 النتيجة 

المجموعة 

 الضابطة 
٠.٠١ ١١ ٢.٧ ٧.٤ ٧٥ ٤٩ 

المجموعة 

 التجريبية 
٨.٧ ٨٦ ٤٩    

الفرق ذو 

 داللة إحصائية 

يوجد فرق 

ذو داللة 

إحصائية بين 

المجموعتين 

لصالح 

المجموعة 

 التجريبية 

 

ة  وهــي قيمــة ذات داللــ)٢.٧( إلــى تــصل Tعــاله يتبــين أن قيمــة أمــن الجــدول 

تثبت هذه النتيجة أن استخدام التقويم التكـويني ). ٠.٠١(إحصائية حتى عند مستوى 

يمكن أن يحسن وبدرجة كبيرة من مستوى تعلم اللغة اإلنجليزية الطبية لطالب الـسنة 

  .التحضيرية

ولتأكيــد صــحة هــذه النتــائج فقــد راجــع فريــق البحــث بعــض أوراق طــالب 

ابطة ليجد أن طالب المجموعة التجريبية فعالً  المجموعة التجريبية والمجموعة الض

ومـن ضـمن إجـراءات . ً جيـدا بالمقارنـة مـع طـالب المجموعـة الـضابطةًقد أدوا أداء

مراجعة الوثائق األخرى فقد قام فريق لبحث بمراجعة التقـارير التـي كتبهـا المعلمـون 

 بتنفيـذ عن أداء الطالب وعن بعض اإلشكاليات التي واجهـت تنفيـذ الخطـة الخاصـة

اسرتاتيجيات التقويم التكويني، فقد اتضحت كثير من اإليجابيـات التـي تـدعم صـحة 

 البحث، كما ظهرت بعض اإلشكاليات التي يتوجب معالجتها إليها توصل إليالنتائج 
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ومن تلـك اإلشـكاليات الـتحكم يف سـير العمليـة التعليميـة أثنـاء العمـل . يف المستقبل

 . عن المشاركة بالمستوى المطلوبالجماعي وعزوف بعض الطالب 

 ٣ والجـدول رقـم ٢ البيانـات المتـضمنة يف الجـدول رقـم إلـى بـالرجوع عموم�

أعاله، يمكن اإلجابة عن السؤال األول من الدراسة، والذي يستفسر عن تأثير التقويم 

 وهنـا يمكـن القـول تعلـم اللغـة اإلنجليزيـة الطبيـة،التكويني على تحصيل الطالب يف 

 تامة أن استخدام التقويم التكويني يمكن أن يرفع من مـستوى أداء طـالب الـسنة وبثقة

ًوبناء على نفس  .التحضيرية يف اللغة اإلنجليزية الطبية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

هذه النتـائج فـيمكن رفـض الفرضـية األولـى للدراسـة، والتـي تـنص علـى أن التقـويم 

ــأثير علــ ــه أي ت ــة لألغــراض التكــويني لــن يكــون ل ى أداء الطــالب يف اللغــة اإلنجليزي

 أن اسـتخدام أسـلوب إلـى فعلى عكس ذلك، فان هذه النتائج تشير بوضـوح .الخاصة

ًالتقويم التكويني قد أحدث أثرا إيجابي� يف أداء الطالب الذين تحسن أداؤهـم بـصورة 

 .ملحوظة بعد استخدام هذا النمط من التقويم

 :التكويني قويمالت نحو الطالب اتجاهات *

ُيم التكـويني، فقـد طلـب مـنهم مـلء اسـتبانة ولقياس اتجاهات الطالب نحو التق

صممت بواسطة فريق البحث الستنباط وجهات نظر هؤالء الطالب حول هـذا النـوع 

وقد عرضت هـذه االسـتبانة بعـد تـصميمها علـى األسـاتذة الثالثـة الـذين . من التقويم

ــذي  ــار التحــصيلي ال ــاس أداء الطــالبحكمــوا االختب ــؤالء . صــمم لقي ــد أشــار ه وق

 ضرورة تعديل بعض بنود هـذه االسـتبانة وأخـذت هـذه المالحظـات يف ىلإاألساتذة 

ــتبانة ــة لالس ــصورة النهائي ــياغة ال ــد ص ــورا عن ــسبان ف ــضمن . ًالح ــالي يت ــدول الت الج

 .استجابات الطالب وردود فعلهم على أسئلة االستبانة
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 .التكويني التقويم نحو طالبال اتجاهات يوضح :)٤( لجدولا

 العبارة  الرقم
 أوافق 

 بشدة
 أوافق

لست 

 متأكد 

ال 

  أوافق

 ال أوافق 

 بشدة

١ 
أســلوب التقــويم الــذي طبــق معنــا حفــزين لدراســة 

 اللغة اإلنجليزية الطبية 
٠٨ ١٠ ٠٤ ٧٠ ٠٨ 

٢ 
ــى  ــق معنــا ســاعدين عل  أســلوب التقــويم الــذي طب

 تحسين أدائي يف اللغة اإلنجليزية 
٠٤ ١٣ ٠٦ ٦٤ ١٣ 

٣ 

ـــدمها اإل ـــي يق ـــادات المباشـــرة والتوجيهـــات الت ف

ســاعدتني علــى اكتــشاف ) تغذيــة راجعــة(المعلــم 

 أخطائي يف مرحلة مبكرة وقبل فوات األوان 

٠٦ ٠٨ ٠٨ ٣٥ ٤٣ 

٤ 
 التقويم الذايت أعطاين الفرصة لفهـم نقـاط ضـعفي 

 ومن ثم السعي لمعالجتها بنفسي
٠٥ ٠٧ ٠٨ ٦٦ ١٤ 

٥ 
 الذايت زاد ثقتي بنفسي ومنحني اإلحـساس التقويم

 باالستقاللية
٠١ ٠٤ ٠٥ ٦٤ ١٦ 

٦ 
التقــويم مــن قبــل الــزمالء ســاعدين علــى العمــل يف 

 شكل فريق وهيأ لي فرصة التعلم من زمالئي 
٠٤ ٠١  ٢٠ ١٥ ٦٠ 

٧ 
 أنشطة هذا النوع من التقويم وتقنياته كانت متنوعة 

 وغير تقليدية وغير روتينية 
٠٦ ٠٨ ٠٨ ٣٣ ٤٥ 

٨ 
هذا النوع من التقـويم يمنحنـي وقتـا كافيـا للتفكيـر 

 تعلمهاأوالتأمل يف المادة التي 
٠٤ ٠٦ ٢٤ ٤٠ ٢٦ 

٩ 
ًلنمط من التقويم يـساعدين أن أكـون مـسؤوال اهذا 

 عن عملية تعلمي 
٠٦ ٠٨ ١٢ ٥٨ ١٦ 

١٠ 

 أسلوب التقويم الذي طبق معنا يساعد على تقليـل 

بـارات ويمنحنـا الضغط النفـسي المـصاحب لالخت

 الفرصة للتعود عليها ويزيل رهبتها

٠١ ٠٤ ١٦ ٦١ ١٨ 

ــه  يعكــس الجــدول أعــاله اتجاهــات الطــالب نحــو التقــويم التكــويني وإجراءات

ــة ــد . المختلف ــم ق ــدو أهن ــتبانة يب ــذه االس ــئلة ه ــى أس ــالب عل ــل ردود الط ــن مجم وم
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قد كان الطالب ف. ًاستحسنوا بشكل خاص كثيرا من أنشطة وأساليب التقويم التكويني

 . إيجابيين لحد كبير بشأن األنشطة المرتبطة بتطبيق هذا النمط من التقويم

 من الطالب يوافقون أو حتـى يوافقـون بـشدة %)٧٨(ّرقام، فقد تبين أن وبلغة األ

فادات المباشرة أو التغذية الراجعة الفورية تسمح لهـم بمعرفـة أو اكتـشاف على أن اإل

قـالوا إن هـذا يمـنحهم فرصـة لتـصحيح هـذه األخطـاء قبـل أخطائهم يف وقت مبكر، و

 من الطـالب يعتقـدون أن التقـويم الـذايت %)٨٠(عالوة على ذلك، فإن . فوات األوان

المرتبط بالتقويم التكويني قد عزز من ثقتهم بأنفسهم، مضيفين أن التقويم الذايت يوفر 

ول للمـشاكل التـي لهم الفرصة لتشخيص نقاط الضعف لديهم والسعي إليجـاد الحلـ

 .تواجههم بعد أن يقوموا بتحديدها وتشخيصها بأنفسهم

وعلى مستوى آخر، يقر العديد من الطالب بأن تقويم األقران أو الزمالء بوصفه 

ــرا ــادهم كثي ــين أن . ًممارســة أصــيلة يف التقــويم التكــويني أف  مــن الطــالب %)٧٥(وتب

بـشكل أفـضل وشـجعهم علـى يعتقدون أن العمل مع زمالئهم سـاعدهم علـى الـتعلم 

، مــن %)٧٨(، تقــر الغالبيــة العظمــى أي ىومــن جهــة أخــر. طلــب الــدعم مــن أقــراهنم

المجموعة التجريبية، بأن التقويم التكويني قد حفزهم علـى الـتعلم وبـذل المزيـد مـن 

ومن هنـا يبـدو أن هـذه اآلراء اإليجابيـة . الجهد لتحقيق األهداف المحددة لكل درس

فوجـد أن . يجـابي علـى مـستوى تحـصيل الطـالب يف اللغـة اإلنجليزيـةكان لها تـأثير إ

 مــن الطــالب يقــرون بــأن أســاليب التقــويم التكــويني ســاعدهتم علــى تحــسين %)٧٧(

 .عطتهم الفرصة إلتقان تلك اللغةأتعلمهم للغة اإلنجليزية و

 من أفراد العينة يف المجموعة التجريبية يقولون إن %)٧٨(ن إومن جهة أخرى، ف

نشطة والتقنيات المرتبطة بالتقويم التكويني مثيرة لالهتمام للغايـة وليـست تقليديـة األ
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من أفراد هذه المجموعة يوافقـون أو يوافقـون %) ٦٦ (نإعالوة على ذلك، ف. أو رتيبة

بشدة بأن أنشطة التقويم التكويني تتيح لهم الوقت للتفكير يف مهامهم التعليمية بمزيـد 

 .من الرتكيز

 يـشهدون %)٧٤(ى آخر، فإن حـوالي ثالثـة أربـاع عينـة الدراسـة، أي على مستو

نـشطة التقـويم التكـويني، سـاعدهتم أ التي استخدمت معهم، أي ةبأن األنشطة التقويم

 مــن %)٧٩(ي أوأن الغالبيــة العظمــى . علــى أن يــصبحوا أكثــر مــسؤولية عــن تعلمهــم

نت إجــراء اختبــارات الطـالب يقولــون إن تطبيــق أســاليب ذلــك التقـويم، والتــي تــضم

متكررة، قد جعلتهم يعتادون على التعامل مـع االمتحانـات، وبالتـالي سـاعدهتم علـى 

 .)(Examination phobia .التغلب على رهاب االمتحان

سفرت عنه آراء غالبية أفـراد العينـة يف هـذه االسـتبانة، فقـد عـرب أوعلى عكس ما 

 الدراسة، عن بعض المـشاعر الـسلبية بعض الطالب يف لقاءات جانبية معهم أثناء فرتة

فهؤالء يشكون من أن هذا النوع من التقويم ال يعطي عالمات . تجاه التقويم التكويني

بـدون عالمـات، ال تعـرف «:  أحـد الطـالب بقولـه أنـهعلقحيث . خالل عملية التعلم

 .»المستوى الفعلي ألدائك

جبـات التـي يتـضمنها ّويعبر طالب آخر عن عدم رضاه بـسبب كثـرة المهـام والوا

إن تطبيق هذا النمط من التقويم يستغرق معظـم وقتنـا، حيـث «: ًالتقويم التكويني قائال

 .»يطلب منا القيام بالكثير من المهام والواجبات المنزلية

بــصورة عامــة، فــإن البيانــات أعــاله والتــي جمعــت مــن إجابــات الطــالب علــى 

تخدامها لإلجابة عن السؤال الثـاين مـن االستبانة واللقاءات التي تمت معهم يمكن اس

الدراســة، والــذي يستفــسر عــن مواقــف الطــالب تجــاه أســاليب وإجــراءات التقــويم 
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فمن الواضح جدا أن مواقف غالبيـة الطـالب تجـاه هـذا النـوع مـن التقـويم . التكويني

ويمكن استخدام نفس هذه االستجابات لرفض الفرضية الثانية الواردة . كانت إيجابية

هذا البحث، والتـي تـنص علـى أن أفـراد هـذه الدراسـة لـديهم مواقـف سـلبية تجـاه يف 

 . التقويم التكويني

عموما، فقد أعربت الغالبية العظمـى مـن أفـراد العينـة عـن رضـاهم العميـق عـن 

يستثنى من هؤالء، قليل مـن الطـالب الـذين أعربـوا عـن  .ممارسات التقويم التكويني

ــرة المهــام اســتيائهم لخلــو التقــويم مــن ا لــدرجات، أو أولئــك الــذين اشــتكوا مــن كث

 .والواجبات أثناء تطبيق التقويم التكويني

 :التكويني التقويم تجاه ومواقفهم المعلمين آراء *

عقب اكتمال جميع مراحل التجربـة مـع هنايـة الفـصل الدراسـي الثـاين، أجريـت 

نية الـذين اشـرتكوا سلسلة من المقابالت واالستطالعات مع مجموعة المعلمين الثما

ومـن مـضمون هـذه المقـابالت . بصورة مباشرة أو غير مباشـرة يف تنفيـذ هـذه التجربـة

واالستطالعات، تبين أن هؤالء األسـاتذة لـديهم رؤيـة واضـحة وفهـم متقـدم للتقـويم 

 .التكويني

فعلى سبيل المثـال، عنـدما طلـب مـن هـؤالء المعلمـين التحـدث عـن الـسمات 

ًلتقويم التكويني، قدموا وصفا مفصال ودقيقوالخصائص الرئيسية ل . ا لهـذه الممارسـةًً

حيــث ذكــروا كافــة الخــصائص األساســية للتقــويم التكــويني وشــرحوا كيــف يمكــن 

 .ًألساليب هذا النمط من التقويم أن تفيد كال من المعلمين والطالب

 جراءاتـه تتـصف بالتتـابعإإن ممارسـة التقـويم التكـويني و«يقول أحد المعلمين 

بدايـة  منـذ فهـو تقـويم مـستمر ّمرحلـة معينـة، عنـد ال تتوقـف بحيـث واالسـتمرارية،
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 تحديـد منـه الغايـة ّأن - المعلـمنفـس  -ويـضيف ا ختامهـ العمليـة التدريـسية وحتـى

وهذا يـساعد  ّتعلموه، المتعلمين فيما لدى والقصور الضعف ومواطن القوة، مواطن

 ومعالجـة مـواطن القـوة، تـدعيم مـواطن علـى التـي تعـين التـدابير اتخـاذ يف المعلـم

 .»الضعف أو الخلل يف الوقت المناسب

معلومـات  ّالمعلـم إن أساليب هذا النمط من التقـويم تعطـي« :ويقول معلم آخر

 يف مناسـبتها مـدى وعـن الـصف، العـرض التـي اسـتخدمها داخـل فاعليـة طـرق عـن

ن هـذا الـنمط إ«: ً قـائالويواصل هذا المعلم. »أم ال تعديل إلى تحتاج وهل التدريس،

 .»المعلم كما يمكن أن يحسن أداء التالميذ من التقويم يمكن أن يطور أداء

ــة  ــات العملي ــد دعام ــفها أح ــة بوص ــة الراجع ــوم التغذي ــن مفه ــؤالهم ع ــد س وعن

ــل  ــة الراجعــة تمث ــة والتقــويم التكــويني، أشــار أحــد المعلمــين إلــى أن التغذي التعليمي

ًعنصرا مهما يف عملية الت« عليم والتعلم ويمكن أن يكـون لهـا تـأثير إيجـابي علـى تعلـم ً

ــالب ــم . »الط ــدمها المعل ــي يق ــات الت ــات والتوجيه ــم أن المالحظ ــذا المعل ــرى ه وي

وســيلة فعالــة لتحــسين وتوجيــه عمليــة «للطــالب كجــزء مــن التغذيــة الراجعــة تمثــل 

 .»ب وتحفيـزهمأداة مهمة لتعزيز أداء الطال« ويعتربها هذا المعلم ،»التدريس والتعلم

أداة يمكــن اســتخدام محتواهــا مــن قبــل ) اي التغذيــة الراجعــة(إهنــا «: ًويــضيف قــائال

المعلــم لمراجعــة وتــصحيح أو تعــديل اســرتاتيجيات التــدريس التــي يــستخدمها هــو 

 .»نفسه

التعليقـات المبـسطة والواضـحة التـي يقـدمها المعلـم أثنـاء «يؤكد معلم آخـر أن 

، ويوصي »ون لها تأثير إيجابي للغاية على أداء المتعلمينعملية التدريس يمكن أن يك

ــه ــة «: بأن ــات وتقــديم ردود فعــل إيجابي ــوفير بيان ــن ت ــب علــى المعلمــين التأكــد م يج
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 .»ومشجعة لطالهبم لتعزيز استجاباهتم الصحيحة

إذا تم تزويد الطـالب بتعليقـات «: يوافق أحد المعلمين على هذا الرأي ويضيف

ن هذا سوف يحفزهم ويدفعهم إن أدائهم يف الوقت المناسب، فومالحظات إيجابية ع

للمزيد من المشاركة يف دراسـتهم، وبالتـالي قـد يـصبحون متعلمـين أفـضل ومنجـزين 

 .»جيدين

ًإن التقــويم التكــويني بوصــفه هنجــ� تربويــا حــديثا ينظــر إلــى « :يقــول معلــم آخــر

علـى المـشاركة بنـشاط يف الطالب على أنه محور العملية التعليمية، ويـشجع الطـالب 

عمليــة الــتعلم الخاصــة هبــم، وذلــك مــن خــالل الرتكيــز بــصورة مباشــرة وفوريــة علــى 

مواقفهم التعليمية، ويف هذا األثناء يحث الطالب على طرح أسئلة حول أجزاء الدرس 

 .»ًالتي لم يفهموها، كل ذلك يجري أثناء العملية التعليمية بل يمثل جزء أصيال منها

المعلمين بفكـرة إشـراك الطـالب يف وضـع خطـط الـدروس وتحديـد يشيد أحد 

ًشراك الطالب يف صياغة أهداف التعلم يمثل مكونـا حيويـا إإن «: ًقائال. أهداف التعلم ً

ًللتقـويم التكــويني الفعـال، كمــا أنـه يمثــل عنـصرا رئيــسيا يف الـتحكم يف عمليــة الــتعلم  ً

ويقول هذا المعلم إنـه . » التعليميةويعطي الطالب اإلحساس بأنه جزء مهم يف العملية

لى تطوير مثـل هـذه المـشاركات وتـشجيعها، وأن إدارات التعليمية يتوقع أن تسعى اإل

يتم تدريب الطالب على المـشاركة بـصورة مباشـرة يف صـياغة األهـداف يف بدايـة كـل 

 .جلسة وعلى تنفيذ اسرتاتيجيات التقويم التكويني أثناء عملية التدريس

ل أحد المعلمين عـن التقـويم الـذايت باعتبـاره أحـد المالمـح الرئيـسة ما سئوعند

ــة، قــال إن التقــويم الــذايت يــساعد الطــالب علــى تحديــد مــدى « :للممارســة التكويني

وإنه بالتأكيد يمكن أن يدعم من نتائج التعلم، ويعطـي الطالـب . تقدمهم أو عدمه بدقة
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عمقـا، ويجعلـه أكثـر قابليـة لتجـاوز فرصة إلعـادة النظـر يف أدائـه وتأملـه بـصورة أكثـر 

 .»أخطائه وإصالحها من تلقاء نفسه

إلى جانب هذه اآلراء اإليجابيـة حـول التقـويم التكـويني، أثـار بعـض المعلمـين 

: ًوهنا يعرب أحد المعلمين عن رأيه قـائال. بعض التحفظات على هذا النوع من التقويم

وإنـه يتطلـب المزيـد مـن الجهـد . لغايـةإن تطبيق التقويم التكويني يعد عملية متعبـة ل«

 .»والوقت والموارد

هــذه مهمــة معقــدة، «يثيــر معلــم آخــر مخــاوف بــشأن تقــويم األقــران ويــذكر أن 

قـد «: ً ويـضيف قـائال.»وتتطلب الكثير من التدريب للطالب للقيام هبا بشكل صـحيح

ى بعض تؤدي هذه الممارسة حين يطلب من الطالب تقويم عملهم أو عمل أقراهنم إل

ويف نفـس الوقـت إذا تـم وضـع . االضطرابات والضوضاء يف داخـل الفـصل الدراسـي

الكثير من القيود واإلجراءات للتحكم الزائد للحفـاظ علـى النظـام، فمـن المـرجح أن 

. »هتزم العملية التعليمية فتصبح عملية التعلم أكثر تقليدية وتغدو مملة وليست خالقـة

 دائمــا علــى نالطــالب قــد ال يكونــو« مفادهــا أن يــضيف هــذا المعلــم مالحظــة مهمــة

استعداد لتقدير المالحظات التي يقدمها زمالؤهم حق قدرها وقد ال يحملوهنا محمل 

 .»الجد

 :الدراسة ليهاإ توصلت التي النتائج ملخص *

ًالتقويم بأنماطه المختلفة التقليدية منهـا والمـستحدثة يمثـل عنـصرا مهمـا يف أي 

ً هذا الجـزء مـن العـالم، تتمثـل أكثـر ممارسـات التقـويم شـيوعا يف ويف. عملية تعليمية

 الــذي يتنــاقض بــشكل حــاد مــع Summative Evaluationالتقــويم النهــائي التقليــدي 

يركز التقويم التقليدي على قياس تحـصيل . Formative Evaluationالتقويم التكويني 
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تقـويم التكـويني، فهـو يـضمن الأمـا . الطالب بعد أن يكملوا دورة معينـة مـن الدراسـة

االختبارات واالمتحانات يف عملية التعلم ذاهتـا مـن أجـل الـسماح للمعلمـين بتحديـد 

احتياجات المتعلمين وضبط عملية التدريس يف مراحل مبكرة وليس بعد انتهاء الفـرتة 

ظهر هذا النوع من التقويم يف المجـال التعليمـي كـنهج بـديل فعـال للتقـويم . الدراسية

وعن التقويم التكويني بوصفه ممارسة حديثة نسبيا فقد أظهرت الدراسات . قليديالت

السابقة التي تمت مراجعتها يف هـذا البحـث أظهـرت أن هـذا النـوع مـن التقـويم فعـال 

للغاية يف تعزيز مستوى التحـصيل الدراسـي للطـالب ويف زيـادة اهتمـامهم ودوافعهـم 

 .للتعلم

تقــويم التكـويني فريــق البحـث علــى انتهــاز شـجعت هــذه األخبـار الــسارة عـن ال

ــديث  ــويمي الح ــنهج التق ــة هــذا ال ــدى مالءم ــادرة الستكــشاف م ــام بمب الفرصــة للقي

تـأيت هـذه المبـادرة يف إطـار . للمتعلمين السعوديين يف برنامج اللغـة اإلنجليزيـة الطبيـة

تشجع المختصين يف المجاالت العلمية المختلفة على البحث عن أحـدث األسـاليب 

ولكـن قبـل . واألدوات وأكثرها فعالية وتنفيذها لتحديث العملية التعليمية يف المملكة

ســلوب� للتقــويم يف المؤســسات التعليميــة أتنفيــذ هــذه األســاليب الحديثــة وتبنيهــا 

السعودية، فمن الحكمة أن يتم التحقق من فاعليتها ودراستها بعناية قبل تطبيقها علـى 

 . سلبية قد تنتج عنهاأرض الواقع لتجنب أي نتائج

يهدف البحث الحالي، بشكل أساسي، إذن، إلى دراسـة تـأثير التقـويم التكـويني 

 من التقويم، على أداء مجموعة من طالب برنامج اللغة اإلنجليزية اً حديثاًبوصفه نمط

م القـرى أالطبية الذين يدرسون هذا المقـرر ضـمن برنـامج الـسنة التحـضيرية بجامعـة 

 وتسعي هذه الدراسة أيضا للتعرف على مواقف هـؤالء الطـالب تجـاه .بمكة المكرمة
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كمـا هـدفت إلـى معرفـة آراء المعلمـين فيمـا يتعلـق بـالتقويم . هذا الـنمط مـن التقـويم

 .التكويني

 طالبـ� ٩٨ولتحقيق هذه الغاية، أجرى فريق البحث هذه الدراسة على عينـة مـن 

وقـسم هـؤالء . طـب والعلـوم الطبيـةمن طالب السنة التحضيرية المسجلين لدراسة ال

ــوعتينإالطــالب  ــى مجم ــل : ل ــضم ك ــث ت ــابطة حي ــة ومجموعــة ض ــة تجريبي مجموع

 .طالبا ٤٩مجموعة 

ًخالل فـرتة التجربـة، والتـي اسـتمرت لمـدة سـتة عـشر أسـبوعا أي فـرتة دراسـية 

اللغــة كاملــة، درس الطــالب كتــابين مــن تــأليف جامعــة أكــسفورد كجــزء مــن برنــامج 

يف . )Nursing Two( و)Nursing One(والكتابان همـا . لألغراض الخاصةاإلنجليزية 

هذه الدراسة نفذ المعلمون جميع مبادئ وتقنيـات التقـويم التكـويني يف تـدريس هـذه 

 ويف هناية الفصل الدراسي، جلـس أفـراد .فريق البحثالمادة تحت إشراف مباشر من 

تبـار النهـائي التحـصيلي الـذي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لـنفس االخ

 .جلس له جميع طالب السنة التحضيرية المرشحين لدراسة الطب والعلوم الطبية

وضعت درجات الطالب يف المجموعة التجريبية والمجموعـة الـضابطة يف هـذا 

االختبار النهـائي يف جـداول مفـصلة، وأخـضعت هـذه الـدرجات جميعـ� لمعالجـات 

إذا كانـــت هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين إحـــصائية متقدمـــة لمعرفـــة عمـــا 

أظهرت النتائج أن . المجموعتين يمكن أن تعزى إلى تنفيذ إجراءات التقويم التكويني

 وهذه .أداء طالب المجموعة التجريبية أفضل من أداء نظرائهم يف المجموعة الضابطة

ــال ــستوى أداء الط ــع م ــويني يف رف ــويم التك ــة التق ــى فاعلي ــدل عل ــائج ت ــة النت ب يف اللغ

 .اإلنجليزية لألغراض الخاصة
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ويف مرحلة الحقة، تحصل فريـق البحـث علـى مواقـف الدارسـين تجـاه التقـويم 

التكويني من خـالل اسـتبانة محكمـة قـدمت لهـم بعـد االنتهـاء مـن فـرتة دراسـة اللغـة 

ــة ــة الطبي ــات . اإلنجليزي ــشاملة إلجاب ــة ال ــة والكمي وقــد أوضــحت التحلــيالت النوعي

ا، ًلى هذه االستبانة أن مواقف الطالب تجـاه التقـويم التكـويني إيجابيـة جـدالطالب ع

حيث يقر غالبية هؤالء الطالب بأن هذا النمط مـن التقـويم قـد شـجعهم بـل وحفـزهم 

ًويؤكد الطالب أيضا أن إجـراءات . على المثابرة وبذل المزيد من الجهد أثناء تعلمهم

لفهــم أخطــائهم وتــصحيحها قبــل فــوات التقــويم التكــويني قــد أتاحــت لهــم الفرصــة 

كجزء أساسي  -ويرى غالبية هؤالء الطالب أن التقويم الذايت وتقويم األقران . األوان

من التقويم التكويني، قد زاد من ثقتهم بأنفسهم ورسخ استقالليتهم ومنحهم الفرصـة 

 .لممارسة العمل الجماعي والتعلم من زمالئهم

يت مع المعلمين بعد التجربة، اتضح أن هؤالء ومن سلسلة المقابالت التي أجر

فهـم مـدركون تمامـا . ًاألساتذة لديهم رؤية واضحة جدا حول هذا النـوع مـن التقـويم

كمـا أن . لمختلف اإلجراءات واألساليب المـستخدمة لتنفيـذ هـذا النـوع مـن التقـويم

ــال ــين والط ــن المعلم ــل م ــويني لك ــويم التك ــسة للتق ــد الرئي ــة بالفوائ ــديهم معرف . بل

ويذهبون إلى أبعد من ذلك للتعليق على أسلوب التقويم الذايت حيث يشيرون إلى أنـه 

يــساعد المتعلمــين علــى الحــصول علــى معلومــات مفــصلة حــول تقــدمهم أو عدمــه، 

 .ويؤكدون على أن التقويم الذايت يزيد من ثقة الطالب بأنفسهم

ار بعـض المعلمـين إلى جانب هذا التصور اإليجابي حول التقويم التكـويني، أثـ

بعــض التحفظــات بــشأن هــذا النــوع مــن التقــويم حيــث أشــاروا إلــى أن تنفيــذ التقــويم 

إنـه يتطلـب المزيـد «: وقالوا. »مهمة شاقة ومتعبة للغاية«التكويني بصورة كاملة يمثل 
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 .»من الجهد والوقت والموارد

  :المناقشة *

واالســرتاتيجيات يتــضمن التقــويم التكــويني مجموعــة متنوعــة مــن اإلجــراءات 

المنهجية، والتي تبدأ بتخطيط وتحديد أهداف التعلم ومـشاركتها مـع الطـالب، وهـذا 

يعني بالضرورة صياغة التوجهات والتعليقـات بـصورة مبـسطة ومختـصرة لكـي تقـدم 

ــاء  ــويم بن ــن التق ــنمط م ــذا ال ــب ه ــا يتطل ــة، كم ــة التعليمي ــير العملي ــدرس وس ــاء ال أثن

و معروف سـلفا لـدى الطـالب، ويتـضمن الحـث علـى المعلومات الجديدة على ما ه

قران، كما يشمل تقـديم الـدعم المعنـوي والتـشجيع ممارسة التقويم الذايت وتقويم األ

ــالب ــدرجات . للط ــات أو ال ــاء العالم ــادي إعط ــرورة تف ــاك ض ــت هن ــس الوق ويف نف

واالكتفاء بتقديم مالحظـات تعـين الطالـب علـى تخطـي صـعوبات المهمـة التعليميـة 

 . ددةالمح

هتدف كل من هذه االسرتاتيجيات إلى تلبيـة مطلوبـات التقـويم التكـويني يف أتـم 

ولبلـوغ هـذه . صورها مما يعين الطالب على األداء الجيد وتفادي الرسـوب والفـشل

الغاية، جرت العادة على أن تكون أهداف التعلم واضحة، وأن يتم وصـف الخطـوات 

ن اسـرتاتيجيات التقـويم إفـا ًعمومـ. ر األجـلالتالية لكل خطوة بدقة يف التخطيط قـصي

التكويني تتيح للمعلم متابعة التقدم الذي يحرزه الطـالب خطـوة بخطـوة وتمكنـه مـن 

تــشخيص مــشكالت الــتعلم بدقــة وتــساعده علــى تقــديم مالحظــات تلبــي احتياجــات 

يفـرض ذلـك الوضـع علـى المعلـم أن يعـرف . الطالب التعليمية يف الوقـت المناسـب

طالب يف مسيرته التعليمية حتى يتمكن مـن التخطـيط للمكـان الـذي يحتـاج مكان كل 

ويمكن للمعلمين الحصول على كل هذه . الطالب إلى الذهاب إليه يف الخطوة التالية
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المعلومات عن طالهبم من خالل المالحظة المباشرة واألسئلة المصممة بعناية وأداء 

نتظام تلو كل وحدة تعليمية، كمـا يمكـن الطالب يف االختبارات القصيرة التي تعطي با

للمعلـــم الحـــصول علـــى معلومـــات مـــن خـــالل أداء الطـــالب للواجبـــات المنزليـــة 

ومشاركتهم مع زمالئهم وأقراهنم يف العروض والمناقشات والمالحظـات التـي يـدلي 

 .نشطة البنائيةهبا كل منهم أثناء الدروس والمحاضرات وغير ذلك من األ

ث أن األسـئلة المـصممة بعنايـة والمرتبطـة بمـادة الـدرس وقد الحظ فريق البحـ

والمالحظات الدقيقة تساعد المدرس على التحقق من مستوى فهـم طالبـه، وتـسمح 

فمـن الواضـح، أنـه يمكـن . له بالمضي قدم� يف رحلة التعلم الخاصة هبـؤالء الطـالب

كـاهنم للطالب تحقيـق أي هـدف تعليمـي بـسهولة إذا فهمـوا ذلـك الهـدف، وكـان بإم

ولـذلك، يعتـرب التقـويم الـذايت . تحديد ما يتعين عليهم القيـام بـه لتحقيـق هـذا الهـدف

جـراءات يف تحـسين أداء ثبتـت فاعليـة تلـك اإلأ وقـد .ًعنصرا أساسيا يف عمليـة الـتعلم

كاديميـة ويف اللغـة االنجليزيـة علـى وجـه الطالب يف تعلم اللغة يف كثير مـن المـواد األ

 ،عمر( و،N. Alrahaili. M. & Alshraideh, Alahmadi, 2019) (ةانظر دراس. التحديد

 .(Hattie, 2012)، )٢٠١٢ ،عبد المجيد

 المعلم يتفاعل بـصورة مباشـرة أيضا يف أثناء تطبيق هذه التجربة أنمن المالحظ 

  مع الطالب، ويتـابع خطـوات تقـدمهم نحـو إنجـاز األهـداف التعليميـة المحـددة منـذ 

ــى ــة المــشوار وحت ــهبداي ــد تــضمن هــذا اإلجــراء .  هنايت ــة حــدوث هــذا وق   شــرح كيفي

التفاعــل، والتأكيــد علــى أهميتــه للمتعلمــين، واطالعهــم علــى كيفيــة اســتخدام ذلــك 

وقـد نـتج عـن هـذه الممارسـة . التفاعل لمساعدهتم على تعزيـز ممارسـاهتم التعليميـة

 . لــديهمتطــور محــسوس يف أداء الطــالب كمــا ســاعد ذلــك علــى ازديــاد نــسبة الرتكيــز
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  واضحة ألهمية هذا التفاعل المباشر يف دراسةإشاراتوبالفعل قد وجد فريق البحث 

Black, P., McCormick, R. 2010)(  أن التفاعـل المباشـر الدراسـة وقد اعتـربت هـذه

هو جوهر عملية التقويم التكويني وأنه هو الذي يميـز هـذا الـنمط التقـويمي وهـو سـر 

 . نجاحه وفاعليته

ــن الم ــد وم ــى تحدي ــين عل ــويني تع ــويم التك ــادئ التق ــق مب ــض� أن تطبي ــوم أي عل

المجــاالت التــي تحتــاج إلــى تحــسين يف أداء الطــالب أو تعــديل يف مــسيرهتم لتحقيــق 

وقد استخدم هذا النوع من التقويم من خالل تطبيق مفهوم التقويم . أهدافهم التعليمية

ورة عامة فقد طبـق هـذا الـنمط وبص. الذايت والعمل الجماعي أو العمل يف شكل فريق

يف هــذه الدراســة لتعزيــز ثقافــات التقــويم الفعالــة والبنــاءة يف جميــع مجــاالت النظــام 

ن يساعد االستخدام األكثر انتظام� وانضباط� للتقويم التكـويني يف أويتوقع . التعليمي

 التغلب على العوائق، وتحسين وتحـديث الممارسـة التعليميـة يف الـصفوف الدراسـية

وذلك من خالل تبني التقنيات التعليمية الحديثة التـي جعلـت العمليـة التعليميـة أكثـر 

  وقـد أشـارت دراسـة.جاذبية وساعدت على تجاوز أشكال التعليم النمطية والتقليدية

Bell & Cowrie,  إلى ضرورة غـرس ثقافـة التقـويم البنـاء القائمـة أساسـا علـى تطبيـق 

 . مبادئ التقويم الذايت

لى أن التغذية الراجعـة أو المرتـدة تمثـل إهة أخرى، أشار بعض الباحثين ومن ج

وقـد تمـت مناقـشة هـذا العنـصر يف فقـرات سـابقة؛ . حجر الزاوية يف التقويم التكـويني

ومع ذلك، فمـن المهـم التأكيـد علـى أن هـذه التغذيـة الراجعـة المتمثلـة يف التعليقـات 

 فعاليـة عنـدما يـتم تقـديمها يف الوقـت والمالحظات التـي يقـدمها المعلـم تكـون أكثـر

ــق األهــداف  ــي وضــعت لتحقي ــوة بالمعــايير الت ــدما تكــون مرتبطــة بق المناســب، وعن
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يـضا إلـى أن التعليقـات والمالحظـات تكـون أكثـر أكما تشير األدلة البحثية . التعليمية

ويـرى . فعالية عندما تقدم يف شكل إرشادات محددة حول كيفية تحقيق أهداف التعلم

)(Herman, 2013  ،ًأن التعليقات التي تركز على عملية التعلم بدال من المنـتج النهـائي

وبالفعل فقد الحظ فريق . والتي تتبع تقدم الطالب هي أكثر الممارسات فائدة للمتعلم

البحث أن التعليقات الفورية التي تركز على تقدم التعلم لها آثار إيجابية للغاية وتعتـرب 

 . الجيدداعمة لمفهوم التعلم الذايت، واألداء األكاديميمحفزة للطالب، و

ــة  ــة كافي ــة راجع ــوفير تغذي ــاحثين أن ت ــن الب ــد م ــد العدي ــوع، أك ويف ذات الموض

Feedback) (وعلى . عن أداء الطالب يساعد على رفع مستوى أدائهم بصورة ملحوظة

ــال، أشــار كــل مــن  كثفــة  يف مراجعتهمــا الم(Black & William, 1998)ســبيل المث

طريقـة أخـرى لرفـع «لألبحاث المتعلقـة باالختبـارات والقيـاس إلـى أهنـم ال يعرفـون 

مـستوى أداء الطـالب تكـون أكثـر فاعليـة مـن التغذيـة الراجعـة المتمثلـة يف التعليقــات 

 ).٧ص  (» يف الوقت المناسبوالمالحظات المقدمة

ة إعطــاء هنـاك قــضية مثيـرة للجــدل بـين ممارســي التقـويم التكــويني وهـي مــسأل

فهنا، يعتقـد كثيـر مـن البـاحثين أن . الدرجات عند تطبيق مبادئ هذا النمط من التقويم

بـل علـى العكـس، فإنـه . العالمات أو الدرجات وحدها ال تؤمن نتائج تعليميـة مفيـدة

عندما تعطى العالمات، فإهنا غالب� ما هتيمن على تفكير الطالب، وتؤدي هبم إلى رؤية 

 .)(Griffin, 2007  هدف هنائي للتعلمهناإالدرجات على 

لى إومن النتائج األكثر إثارة لإلعجاب يف هذه الدراسة هي إشارة بعض الطالب 

أن التقــويم التكــويني قــد قــادهم إلــى الــتخلص مــن الخــوف مــن االمتحانــات والقلــق 

والحقيقــة، فــإن إجــراء االختبــارات بانتظــام . Examination Phobiaالمــصاحب لهــا 
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 أساسي� من مكونات التقويم التكويني، قد عود الطالب اًكرر بوصفها جزءوبشكل مت

وقد ساعدت هذه الممارسة الطـالب علـى التغلـب علـى . على الجلوس لالختبارات

تـأيت هـذه النتيجـة لتـدعم نظريـة إزالـة . التوتر، وأعانتهم على تجاوز رهاب االمتحـان

وهـي نظريـة معروفـة يف  Systematic Desensitizationالحساسية بالطريقـة الممنهجـة 

 أفريقياوقد أسس هذه النظرية العالم جوزف والوب من جنوب . علم النفس السلوكي

 .يف سبعينيات القرن الماضي

 :دراسةال توصيات *

ة مـصطحبين مفهـوم التـدعيم يوصي الباحثون بربط تقـديم المعلومـات الجديـد

.  البحـثا يف أجـزاء سـالفة مـن هـذليـهإشـارة الذي سبقت اإل  (Scaffolding)المتدرج

ًفمن المهم دائما تقديم المعلومات الجديدة بناء  ى على معلومـات معروفـة مـسبقا لـدً

 التــي »الــسقالة«وهكــذا تــستخدم تلــك المعلومــات المعروفــة ســلفا بــشكل . الطالــب

وهـذا يعنـي ببـساطة إعطـاء  -يصعد عليها الطالب لدراسة وتعلـم المفـاهيم الجديـدة 

ت التأسيسية التي يحتاجها المتعلم ليقف عليها للوصول إلى مرحلـة الـتعلم المعلوما

 .التالية

ًوفيما يتعلق بطرح األسئلة بوصفها عنـصرا أساسـي� آخـرا يف التقـويم التكـويني،  ً

يوصي الباحثون بتوظيف تلك األسئلة للكشف عن مستوى فهـم المتعلمـين وتحديـد 

ســئلة ا، كمــا يمكــن أن تــستخدم تلــك األالنقــاط التــي يجــد الطــالب صــعوبة يف فهمهــ

وغني عن القول . للكشف عن المفاهيم الخاطئة المحتملة التي قد تكون عند الطالب

ــب  ــة يج ــئلة الفعال ــى أإن األس ــدف إل ــي هت ــسطحية الت ــئلة ال ــستوى األس ــاوز م ن تتج

ً أو األسئلة التي تركز على الحفـظ بـدال مـن )ال( أو )نعم(الحصول على إجابات مثل 
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 .أمل والتفكير العميقالت

وهذا يقود فريق البحث إلى أن يقرتح علـى المعلمـين توجيـه طالهبـم نحـو فهـم 

أعمق لدروسهم، وذلك من خالل حوارات مطولة فيما بينهم تركز على مجموعة مـن 

األسئلة المصممة بشكل جيد وتوفر معلومات كافية عن سير العملية التعليمية ومـدى 

وعلى نفس المنوال، يتوجب على المعلمين تـشجيع . سونهاستيعاب الطالب لما يدر

طالهبــم علــى صــياغة أســئلة خاصــة هبــم لتعزيــز وتوســيع معــرفتهم بالموضــوع الــذي 

 .يتعلمونه وتعزيز مشاركتهم وثقتهم بأنفسهم

وحول توقيت وتقديم المالحظات والتغذية الراجعة يف التقويم التكـويني، يـرى 

ت سابقة بأهنا يمكن أن تكـون أكثـر فاعليـة إذا تمـت يف ًفريق الباحث وبناء على دراسا

ويف ). Mayer, 2006(، أو على األكثر، خـالل أيـام قليلـة )ٍأو حتى ثوان(غضون دقائق 

ــديم  ــي تق ــه ال ينبغ ــن أن ــرى م ــسابقة األخ ــات ال ــض الدراس ــذر بع ــسه، تح ــت نف الوق

ــاح الفرصــ ــل أن تت ــالزم أو باســتعجال، وقب ــر مــن ال ــسرعة أكث ــب التعليقــات ب ة للطال

 ).Hattie, 2012(لمحاولة حل المشكلة بنفسه 

ومن جهة أخرى، يرى فريق البحث أن التقويم الذايت خطوة مهمة يف أي ممارسة 

ًفهو يمثل عنصرا أساسي� يف عمل جميع المهنيـين، لـذلك إذا أراد المعلمـون . تعليمية

لتقـويم الـذايت أن يصبح الطالب متعلمين محرتفـين، فيجـب علـيهم الـرتويج لعنـصر ا

 .ومحاولة تشجيع طالهبم على ممارسته يف كل خطوات تعلمهم

وعليه فمن المهـم .  يف عملية التعلممن المعلوم أن الدوافع تعترب محركا أساسي�

ستخدم بطريقـة تحفـز المتعلمـين  ُـالتأكد من أن التقويم التكويني بأنشطته المتنوعة سي

ً فريـق البحـث بـأن يبـذل المعلمـون جهـدا وهنـا يوصـي. وتقوي دافعيتهم نحو الـتعلم
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ويف هذا اإلطار يمكن توظيـف التقنيـة . التباع أساليب تعليمية محفزة ومتنوعة وماتعة

والمعلـوم أن يف اسـتخدام التقنيـة .  وإمتاعـاإثـارةالحديثة لجعل العملية التعليمية أكثر 

 (The Net Generation)الحديثة استجابة لتطلعات هذا الجيل المعـروف بجيـل النـت 

وعلى نفس الصعيد يوصي . فهي تتماهى مع رؤيتهم المعاصرة لسبل اكتساب المعرفة

ــار مــن  ــر مــن طــاقتهم وذلــك بتفــادي اإلكث فريــق البحــث بعــدم تحميــل الطــالب أكث

الواجبات المنزلية والتكاليف غير الضرورية ألن ذلك قـد يـؤدي إلـى الملـل وإحبـاط 

 .الطالب وتثبيط هممهم

ممارسة التقويم التكويني، يمكـن أن يكـون أداء الطـالب يف االختبـارات يف أثناء 

والتزامهم بالتمارين بمثابة مؤشرات فعالة لقيـاس تقـدم تعلـم الطـالب، ولكـن لبلـوغ 

هذا الهدف، يجب أن تكون هذه التمارين واالختبارات واضحة ومتنوعة وذات صـلة 

حظـات حـول هـذه االختبـارات كما يجب أن تعطي التعليقات والمال. بأهداف التعلم

ــة تحــسين أدا علــى حــداهوالتمــارين يف شــكل توجيهــات لكــل طالــب ــ حــول كيفي ه ئ

كما يتوجب . ُوتطويره، ويجب أن تمنح له فرصة كافية لمراجعة أدائه وإعادة النظر فيه

 .على المعلمين االنتباه لقضايا الفروق الفردية بين الطالب

، وبناء على مـا ذكـر مـن نتـائج سـالبة لهـذه وفيما يتعلق بإعطاء درجات للطالب

بتفادي إعطاء الدرجات أو العالمـات كلمـا كـان ذلـك الممارسة يوصي فريق البحث 

ممكنــا واالكتفــاء بتقــديم مالحظــات ذات محتــوى إرشــادي تــوجيهي، كمــا يجــب أن 

 .تتضمن تلك المالحظات وبصورة واضحة الثناء على الذين يؤدون أداء متميزا

 فريق البحث يعتقد أن تنفيذ التقويم التكـويني بـصورة فعالـة يحتـاج عموما، فان

ًإلى تـدريب مكثـف للمعلمـين، ومزيـدا مـن التنـسيق اإلداري، ودعـم لوجـستي أكثـر، 
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 .وإشراف مستمر ومتابعة لصيقة من قبل المعلمين واإلدارة التعليمية العليا

 :الدراسات من لمزيد مقرتحات *

. ًبية، أن التقويم التكـويني يمثـل نمطـ� تعليميـ� فعـاالأثبتت هذه الدراسة التجري

ثبت ذلك من خالل تطبيق هذا األسلوب لتدريس عينـة مـن طـالب الـسنة التحـضيرية 

ــةأبجامعــة  ــة الطبي ــة هــذا . م القــرى مــادة اللغــة اإلنجليزي ولمعرفــة المزيــد عــن فاعلي

يف مختلـف سلوب، يقـرتح فريـق البحـث إجـراء مزيـد مـن البحـوث علـى الطـالب األ

المــستويات األكاديميــة والــذين يــتم تــسجيلهم يف تخصــصات مختلفــة غيــر تخــصص 

والمعلوم أن عينة هذه الدراسة كانت مكونة من الذكور فقط من طالب . العلوم الطبية

السنة التحضيرية، وللتحقق من فعالية هذه التقنية يف دعم التحصيل يف اللغة اإلنجليزية 

ه يتوجب القيام بـإجراء تجربـة مماثلـة وبـنفس تلـك الخطـوات الطبية عند اإلناث، فإن

 . على الطالبات

اللغــة االنجليزيــة مــن جهــة أخــرى، فقــد اقتــصر نطــاق هــذه الدراســة علــى تعلــم 

، وبالتالي يقرتح فريق البحث أن تتناول األبحاث المـستقبلية تـأثير لألغراض الخاصة

عامـة، كمـا أن هنـاك حاجـة ملحـة إلـى التقويم التكويني على تعلم اللغـة اإلنجليزيـة ال

سلوب التقويمي على مهارات لغوية منفصلة مثل مزيد من البحث لمعرفة تأثير هذا األ

 .ةًاالستماع والتحدث والقراءة والكتابة كال على حد

* * * 
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  والمراجع المصادر قائمة

 

بـسلطنة  علـومالتقـويم التكـويني يف مـنهج ال) ٢٠٠٩(.  خمـيس علـياهللا سعيدي، عبد أبو )١(

 .١٤٧-١٦ ،٢ ، ع١٠مجلة العلوم الرتبوية والنفسية، البحرين، مج . عمان

مقرتح دراسة لنيل درجـة :  الطالبأداء التقويم البنائي وأثره يف )٢٠١٥ (.أسلم، سليم اهللا )٢(

 . السودان: جامعة الخرطوم. الدكتوراه

طالبـات المرحلـة  تحصيل يني علىالتكو التقويم تأثير) ٢٠٠٠(. عادلة، ناجي السعدون، )٣(

 .كلية الرتبية جامعة بغدادب ماجستير دراسة. سالمية يف الرتبية اإلالمتوسطة

المـستمر يف الـصفوف دراسـة تقويميـة لواقـع التقـويم ) ١٤٢٧ (.الشهري، بندر بـن سـالم )٤(

 مـور األوليـاءأوالمـشرفين و للبنين من وجهة نظر المعلمين االبتدائيةالمبكرة من المرحلة 

 .جامعة أم لقرى بمكة المكرمة:  رسالة ماجستير،الطائفبمحافظة 

ــي )٥( ــةألعجم ــد بلي ــصيل ) ٢٠٠٣(.  أحم ــة التح ــره يف تنمي ــويني وأث ــويم التك ــي التق الدراس

 التعلم األكاديمية يف مقرر تالوة وتجويد القرآن الكـريم بمـدارس والتغلب على صعوبات

 . الكويتثانوية بدولة 

أثـر اسـرتاتيجية التقـويم التكـويني يف تنميـة التحـصيل  )٢٠١٢(.  حمداهللا بليةي، عبد العجم )٦(

 .١٠٢- ١١ ،٤المجلد الرتبية، مجلة . الدراسي لطالب الصف السابع يف مادة اللغة العربية

 استخدام التقويم التكـويني يف تحـسين مـستوى فاعلية) ٢٠١٨ (.العزيزي، عيسى بن فرح )٧(

ــي  ــصيل الدراس ــة إدارة التح ــب كلي ــدى طال ــث العلمــي ل ــر والبح ــرر مهــارات التفكي لمق

مجلــة الرتبيــة األساســية للعلــوم الرتبويــة :  بجامعــة شــقراء العربيــة الــسعوديةاألعمــال

 .جامعة بابل. واإلنسانية

ساتذة الرياضـيات السـرتاتيجيات التقـويم التكـويني أاستخدام ) ٢٠١٠( .رمضانخطوط  )٨(

 للدراسات األكاديميةالمجلة . م يف تطبيق هذا النمط من التقويموالصعوبات التي تواجهه

 .٥٦-٤٤- ١٤العدد : جامعة متنوري: االجتماعية واإلنسانية
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 التكوينية المتتابعة يف مبحـث العلـوم االختباراتأثر  )٢٠١٤(.  الفتاحدمحمد عبشاهين،  )٩(

 والممارسـات إلنجـازا علـى التحـصيل الدراسـي ودافعيـة األساسيالعامة للصف التاسع 

  .اإلنسانية ممجلة العلو. التأملية

ــان، )١٠( ــةعري ــميرة عطي ــادئ ) ٢٠٠١(.  س ــدريس مب ــستمر يف ت ــويم الم ــتخدام التق ــة اس فعالي

التدريس علـى مـستوى التحـصيل المعـريف لـدى الطلبـة معلمـي الفلـسفة المـؤتمر الثالـث 

 . عاصرةالم مناهج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجية :عشر

مجلـة : فاعلية نظام التقويم المستمر يف تطوير تعلـم الطـالب) ٢٠١٢ (.دعمر، عبد المجي )١١(

 .١٢العدد : المجلد الرابع: جامعة الجزيرة

ــى، مــسعود )١٢( ــن لبن ــيم  )٢٠٠٨( .ســي، ب ــويم يف التعل ــع التق ــدائيواق ــة االبت ــل المقارب  يف ظ

الة ماجــستير، قــسم علــم الــنفس والعلــوم رســ.  ميلــهبواليــة دراســة ميدانيــة –بالكفــاءات 

 .، قسنطينة، الجزائرمتنوري، جامعة االجتماعية والعلوم اإلنسانيةالرتبوية، كلية العلوم 

* * * 
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 شكر وعرفان

 

خالص الشكر والعرفان واالمتنان لمعهـد البحـوث العلميـة يف جامعـة أم القـرى 

ًالذي خصص بنـدا مقـدرا لتمويـل ودعـم جميـع مراحـل هـذه الدراسـة، وقـدم لفريـق  ً

 يف إنجـاز هـذا البحـث غيـر األثـرلمـادي الـذي كـان لـه أبلـغ البحث السند المعنوي وا

 .2030 التقليدي والذي يأيت متماهيا مع رؤية المملكة

 ٤٣٥.٦.١٢ رقم الملف لهذا المشروع البحثي هو :ملحوظة 
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Abstract: This paper has two main goals. First, it discusses how the availability as 
well as the accessibility of spoken corpora of English, for example, or any other 
language (e.g., Spanish) have contributed to the sociolinguistic studies of discourse 
markers (DMs). Looking forward to being informed by the content from books and 
other materials adopting some useful methods in the literature, the paper, as an initial 
step, delineates the significance of building a sociolinguistic corpus of spoken Saudi 
Arabic. Second, the paper explores three basic steps and procedures for the 
construction of a spoken Saudi Arabic corpus: (1) the collection of spoken sources 
and structures of data (e.g., talk shows, radio, oral narratives, field work, and 
sociolinguistic interviews), (2) the development of transcription protocols, and (3) the 
incorporation of metadata for this kind of sociolinguistic spoken corpus. The paper 
discusses some of the expected methodological challenges associated with the three 
discussed steps and procedures of corpus building (e.g., data collection and adding 
and/or modifying sociolinguistic categories). 

Keywords: Saudi Arabic; corpus linguistics; sociolinguistics; spoken discourse; 
discourse markers. 
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  المنطوقة السعودية للعربية اجتماعية لغوية لمدونة تصميم عملية نحو

 يحيى عبده مباركي. د

 )هـ02/07/1442؛ ونشر يف هـ09/09/1441هـ؛ وقبل للنشر يف 13/08/1441قدم للنشر يف (

ًأوال، تنــاقش كيــف أســهمت إتاحــة . تحتــوي هــذه الورقــة علــى هــدفين رئيــسيين :المــستخلص

مدونات اللغة اإلنجليزية المنطوقـة وكـذلك إمكانيـة الوصـول إليهـا، علـى سـبيل المثـال، أو أي لغـة 

وبـالنظر إلـى ). DMs(يـة االجتماعيـة ألدوات الخطـاب يف الدراسـات اللغو) مثـل اإلسـبانية(أخرى 

المستقبل واالطالع على محتوى كتب ومواد أخرى ذات الفائـدة المنهجيـة مـن األدبيـات، فـإن هـذه 

ثانيـا، . الورقة، كخطوة مبدئية، تحدد أهمية بناء مدونة لغوية اجتماعية منطوقة مـن العربيـة الـسعودية

) 1: (ءات أساسية لبناء المدونـة المنطوقـة للعربيـة الـسعوديةتستكشف الورقة ثالث خطوات وإجرا

علـى سـبيل المثـال، الـربامج الحواريـة، واإلذاعـة، (جمع مصادر المواد المنطوقة وتراكيب البيانـات 

تطــوير بروتوكــوالت ) 2(، )والــسرد الــشفهي، والعمــل الميــداين، والمقــابالت اللغويــة االجتماعيــة

ــابي، و ــغ الكت ــضمي) 3(التفري ــة ت ــة االجتماعي ــة اللغوي ــن المدون ــوع م ــذا الن ــفية له ــات الوص ن البيان

تناقش الورقـة بعـض التحـديات المنهجيـة المتوقعـة والمرتبطـة بـالخطوات واإلجـراءات . المنطوقة

أو تعـديل /علـى سـبيل المثـال، جمـع البيانـات وإضـافة و(الثالثة التي تمت مناقشتها لبنـاء المدونـة 

 ).يةالفئات اللغوية االجتماع

العربية السعودية؛ لـسانيات المـدونات؛ علـم اللغـة االجتمـاعي؛ الخطـاب  :الكلمات المفتاحية

 .المنطوق؛ األدوات الخطابية

* * * 

 



              

 

  م2021 فبراير -هـ 1442 رجب) 27(العدد 

Dr. Yahya Abdu A. Mobarki 

  

383 

5

1. Introduction and objectives 
The availability and the accessibility of different spoken English 

corpora have greatly benefited sociolinguistic investigations, which 
have shown discourse variation in general, and variation upon using 
discourse markers (henceforth, DMs) in particular. Such corpora have 
facilitated sociolinguistic studies of DMs through which scholars can 
investigate, compare, and contrast DMs across different social variables 
including context, gender, age, region, style, and socio-economic 
status, to name a few. However, the case in Arabic is different with a 
relative to complete lack of spoken Arabic corpora. 

 
Therefore, this paper has two main goals. First, it extensively reviews 

the literature available on discourse variation, digging deeply into the 
literature to show the methodologies that have significantly helped 
sociolinguistic investigations of DMs. Importantly, the paper shows 
how the availability as well as the accessibility of spoken corpora of 
English, for example, or any other language (e.g., Spanish) have 
contributed to the sociolinguistic studies of DMs. Second, the review 
and critique are taken as a point of departure to suggest an initial design 
for the sociolinguistic corpus of spoken Saudi Arabic, which serves 
Saudi Arabic linguistics studies in general, and Saudi Arabic 
sociolinguistics studies in particular, including sociolinguistic studies 
of DMs. Looking forward to being informed by the contents of 
methodology books and other materials from the literature, the paper, 
as an initial step, delineates the significance of building such a spoken 
corpus of Saudi Arabic. Then, the paper explores three basic steps and 
procedures for a corpus construction: the collection of spoken sources 
and structures of data (e.g., talk shows, radio, oral narratives, field 
work, and sociolinguistic interviews), the development of transcription 
protocols, and the incorporation of metadata for this kind of 
sociolinguistic spoken corpus. The paper discusses some of the 
expected methodological challenges associated with the three discussed 
steps and procedures of corpus building (e.g., data collection and 
adding and/or modifying sociolinguistic categories). 
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Proposing a spoken corpus for Arabic, however, is overambitious for 
several reasons: (1) the extreme variation between varieties of Arabic, 
(2) the fact that nowadays, Arabic is becoming more of a designated 
term for populations who even never speak the language, and (3) the 
fact that such a substantial effort is expected to meet challenges and 
obstacles (e.g., collaborative, sociopolitical, academic, and financial) 
that might obstruct or even stop initiatives for a corpus construction. 
Therefore, this proposal concerns steps for building a spoken sociolinguistic 
corpus for Saudi Arabic; which in this case is a cover term used to refer 
to the linguistic varieties spoken in Saudi Arabia. 

 
This paper is structured as follows: Section 2 details the approach 

and procedures followed for originating this paper. Section 3 is a 
general background, which sets up corpus linguistics, sociolinguistics, 
and DMs as the major themes. Section 4 introduces the design process 
for the spoken corpus of Saudi Arabic. Subsection 4.1 discusses the 
rationale and the purpose of the design process. Section 4 also explores 
three procedures of great importance for constructing a corpus that 
fulfills sociolinguistic queries of DMs, namely: sources, collection and 
structures of data (subsection 4.2); transcription protocols (subsection 
4.3); and metadata (subsection 4.4). Section 5 is the conclusion. 

 
2. Approach and procedures 

This section describes the approach for originating this paper leading 
to the proposal and design process for building and launching a spoken 
Saudi Arabic corpus that meets sociolinguistic queries about Arabic 
DMs. First, the literature was searched mainly looking for sociolinguistic 
treatments, which can help demonstrate the necessary steps and 
procedures for constructing corpora that meet sociolinguistic queries 
(Baker, 2010; Biber, 2009; Childs et al., 2011; Kendall, 2011; Kendall & 
Van Herk, 2011). Journal articles such as Davies (2009; 2010) informed 
this proposal of a spoken corpus, so did materials from methodology 
books whose interest revolves around corpora and corpora construction 
(Davies, 2013). Scholarly treatments mentioned previously inspired 
significantly this paper and the spoken corpus proposal. However, since 
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the purpose of this project is to propose a corpus that fulfills 
sociolinguistic queries of DMs, the treatments mentioned previously 
were general in nature and lacking essential information on how to 
specifically build corpora for sociolinguistic investigations of DMs. As 
such, the literature was searched again to locate empirical scholarly work 
that addressed DMs from sociolinguistic perspectives. The approach, at 
this stage, was purely methodological, which enabled the categorization 
of the found sociolinguistic investigations of DMs into two categories, 
namely: (1) non corpus-based sociolinguistic treatments of DMs; or 
sociolinguistic treatments based on ‘unconventional’ corpora— privately 
constructed corpora by scholars interested in these linguistic elements 
(Babel, 2014; Dailey O’Cain, 2000; Erman, 1992; Fuller, 2003; Holmes, 
1986; 1988; 1990; Huspek, 1989; Macaulay, 2002; Meyerhoff, 1994; 
Sankoff et al., 1997; Tagliamonte, 2005; Wouk, 1999), and (2) corpus-
based sociolinguistic treatments of DMs; or sociolinguistic treatments of 
DMs based on ‘conventional’ corpora— large, publicly available corpora 
or corpora where access was granted (Andersen, 2001; Barbieri, 2008; 
Grant, 2010; Erman, 2001; Levey, 2006; Miller, 2009; Pichler, 2009; 
Stubbe & Holems, 1995; Torgesrsen et al., 2011; Tottie, 2011). Overall, 
the sociolinguistic treatments of DMs compensated for the shortage in 
the views of the earlier work concerning the construction of 
sociolinguistic corpora. These empirical studies explicitly helped by 
providing important information, for example in terms of the sources and 
data collection procedures and the social variables regularly influencing 
the frequency and use of DMs. These studies also gave essential views 
about the metadata required. Most importantly, these empirical 
treatments contained views on transcription that were important for the 
sociolinguistics of DMs. 

 
3. Background 

3.1 Corpora and corpus linguistics 
Baker (2010) observes that the word corpora is the plural form of 

the word corpus, originally a Latin word meaning body. Based on this 
etymological relationship, Baker (2010, p. 6) defined corpora “as a ‘body’ 
of language, or more specifically, a (usually) very large collection of 
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naturally occurring language, stored as computer files.” Along similar 
lines, Davies (2013, p.210) defined corpora as “searchable collections 
of spoken and written language (nearly always in electronic format) 
which can be used for linguistic analysis.” What these two definitions 
have in common is the view that corpora feature “true balancedness, 
representativity, machine-readability” (Kendall & Van Herk, 2011, p. 
1), and proper characteristics maintained by corpus linguists (Kendall, 
2011). Recently, sociolinguists have found corpora and corpus-based 
methods advantageous. The next subsection discusses the connections 
between corpus linguistics and sociolinguistics. 

 
3.1.1 Corpus linguistics and sociolinguistics 
The use of corpora to aid sociolinguistic analysis is not a new 

trajectory of research interest in sociolinguistics; rather, corpora, more 
specifically described as conventional corpora, have always enhanced 
sociolinguistic investigations from the earliest origins of the 
sociolinguistics field. However, it was not until the past decade that 
sociolinguistics as a field found connections with the field of corpus 
linguistics such as sharing the nature of quantitative and qualitative 
analysis, and the empirical analysis of actual language use (Baker, 
2010; Gregersen & Barner-Rasmussen, 2011; Kendall, 2011; Kendall & 
Van Herk, 2011). With these connections in mind, Baker (2010) and 
Kendall (2011) described the mainstream sociolinguists as still 
uninterested in enhancing such relationships because of issues related 
to variability, comparability, and representativeness. 

 
Baker’s (2010) recent book, Sociolinguistics and Corpus Linguistics, 

highlighted the previous sociolinguistic literature that utilized corpora 
and corpus-based methodologies in their conventional sense. For 
instance, Baker (2010) presented corpus-based sociolinguistic research 
on sex-related differences, age-related differences, register-related 
differences, genre-related differences, and a wide range of 
sociopolitical differences. Additionally, Baker (2010) reviewed 
sociolinguistic corpus-based research that shed light on phonological 
patterns, morphological patterns, syntactic patterns, and discourse 
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patterns influenced by complex sociolinguistic factors. In summary, 
although “[s]ociolinguists have been slower to adopt conventional 
corpora for research” (Kendall, 2011, p. 368), the importance of 
corpora and corpus-based methods is growing in sociolinguistic 
research (Baker, 2010; Gregersen & Barner-Rasmussen, 2011; Kendall, 
2011, Kendall & Van Herk, 2011). 

 
3.2 Discourse markers: 
Discourse markers are of special interest in this paper for a number 

of reasons. First, for a concrete discussion, this paper needs concrete 
sociolinguistic examples. Second, DMs still present persistent and 
challenging theoretical and methodological questions that need: (a) 
scholarly attention and researchable formulations (e.g., language 
variation and change), (b) development of both innovative quantitative 
and qualitative methodologies (e.g., functional paradigm/analysis and 
language variation), and (c) large collections of data (e.g., corpora). 
Third, the sociolinguistic investigations of DMs are still blossoming. 
Fourth and most importantly, based on regular research and an 
extensive review of the literature on Arabic linguistics, DMs were 
selected to highlight the fact that these linguistic elements are 
completely dismissed from Arabic perspectives. Fifth, the absence of 
reliable spoken Arabic corpora, along with other factors, might be one 
significant factor contributing to such an inexcusable dismissal. 

 
3.2.1 What are discourse markers? 
The literature shows that DMs have risen to become one of the most 

studied topics by Western linguists, largely in English. DMs have been 
researched carefully and discussed extensively over the past two 
decades from different perspectives and approaches, for example 
discourse coherence models (Lenk, 1998; Schiffrin, 1987; 2001), 
grammatical and semantico-pragmatic models (Fraser, 1999; 2009), 
and relevance-based approaches (Schourup, 1999; 2011). 

 
The literature also shows that these lexical items challenge any 

attempt to accurately define them, or to group them under one lexical or 
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syntactic category or appropriately delineate their functions for a 
number of reasons. First, DMs are seen to belong to different lexical 
categories including conjunctions (e.g., and, but, or, because) and 
adverbs (e.g., now, then). Some DMs are considered clauses (e.g., 
y’know) and some are not (e.g., I mean; mean is a transitive verb 
requiring the presence of a completion [Fraser, 1999; Schiffrin, 1987]). 
Schourup (1999) adds interjections (e.g., oh and gosh) and verbs (e.g., 
look, say, and see). Second, DMs do not have restricted syntactic 
positions (Fraser, 1999; Gonzalez, 2004; Muller, 2005; Schiffrin, 
1987). To support that, Schiffrin (1987, p.31) claimed that: 

Although markers often precede sentences, […] they are 
independent of sentential structure. Removal of a marker from its 
sentence initial position, in other words, leaves the sentence 
structure intact. Furthermore, several markers — y’know, I mean, 
oh, like — can occur quite freely within a sentence at locations 
which are very difficult to define. 
 
Namely, some DMs appear in clause-initial position, clause-medial 

position, or even clause-final position (Fraser, 1999; Gonzalez, 2004; 
Muller, 2005; Schiffrin, 1987) as in the following instances of y’know 
(adapted from Schiffrin, 1987, p. 275, 276, 282): 

- Y’know they say an apple a day keeps the doctor away? 
- I’m not a—… we’re all no perfect, y’know. 
- and she said, y’know, ‘I got a problem Zelda.’ 
 
Third, DMs are seen to be multifunctional lexical items (Gonzalez, 

2004; Muller, 2005; Schiffrin, 1987) (e.g., like signaling approximation, 
lexical focus, and quotative like) “that predicate changes in the speaker’s 
cognition, attitudes, and beliefs and facilitate the transmission of 
illocutionary force and intentions” (Gonzalez, 2004, p. 1). 

 
The ambiguities and disagreements around the semantic, structural, 

and pragmatic features of DMs are also reflected through the terms and 
definitions proposed for such a class of linguistic items. These terms result 
from the fact that scholars, interested in such linguistic phenomena, 
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investigate DMs from different perspectives and approaches. These 
linguistic items have been called (among other things), discourse 
markers, discourse connectives, discourse particles, discourse signals, 
discourse operators, cue phrases, pragmatic markers, pragmatic 
connectives, pragmatic particles, formulaic expressions, particles, text 
organizers, and pop-markers (Fraser, 1999; Gonzalez, 2004; Muller, 
2005; Schourup, 1999). 

 
3.2.2 Discourse markers and sociolinguistics 
DMs have received comparatively scholarly attention from several 

sociolinguistic aspects (Aijmer & Simon-Vandenbergen, 2011). 
Sociolinguistic work on DMs has shown that there are links between 
DMs and a number of social factors, including: gender (Erman, 1992; 
Holmes, 1986; 1988; 1990; Wouk, 1999), age (Andersen, 2001; 
Barbieri, 2008; Dailey-O’Cain, 2000; Erman, 2001; Tagliamonte, 
2005), social class (Huspek,1989; Stubbe & Holmes, 1995), ethnicity 
(Meyerhoff, 1994), language contact situations (Sankoff et al., 1997), 
and geographical region (Huddlestone & Fairhurst, 2013), across 
language varieties, for instance British English compared to New 
Zealand English (Grant, 2010), and in specific speech contexts, for 
instance the use of well in court (Innes, 2010), and the use of like in 
interviews (Fuller, 2003).  

 
Also, there are studies which investigated the impact of multiple 

social variables on the frequency and use of DMs, for instance gender, 
social class, and age in Macaulay (2002), sex, ethnicity, and 
geographical location in Torgersen et al. (2011), gender, age, and 
socio-economic status in Tottie (2011), and gender and age in Levey 
(2006) and Pichlar (2009). Interestingly enough, DMs have been 
approached from sociolinguistic indexical perspectives (Babel, 2014). 
In this recently published sociolinguistic investigation, Babel (2014) 
examined how the Spanish DM pues can be a highly salient index 
of regional as well as stereotypical identities in Bolivian Valley 
Spanish. 
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A close look at the sociolinguistic treatments of DMs has also shown 
that DMs have been sociolinguistically investigated in ‘unconventional 
(spoken) corpora’ (Babel, 2014; Dailey O’Cain, 2000; Erman 1992; 
Fuller, 2003; Holmes, 1986; 1988; 1990; Huspek, 1989; Macaulay, 
2002; Meyerhoff, 1994; Sankoff et al., 1997; Tagliamonte, 2005; 
Wouk, 1999) reaching to the point where these linguistic elements (i.e., 
DMs) are being investigated in larger and comprehensive ‘conventional 
(spoken) corpora’ (Andersen, 2001; Barbieri, 2008; Grant, 2010; 
Erman, 2001; Levey, 2006; Miller, 2009; Pichler, 2009; Stubbe & 
Holmes; Torgesrsen et al., 2011; Tottie, 2011). These sociolinguistic 
empirical investigations of DMs significantly informed the steps and 
procedures of the proposal and the design process of the sociolinguistic 
corpus of spoken Saudi Arabic in the pages that follow. The next 
sections and subsections introduce and discuss this proposal and the 
design process.  

 
4. The design process for the sociolinguistic corpus of spoken Saudi 

Arabic 
This section mainly introduces the proposal and the design process 

of establishing and launching a sociolinguistic corpus of spoken Saudi 
Arabic. Taking together all the surveyed sociolinguistic studies of DMs 
in combination with the surveyed scholarly treatments of constructing 
sociolinguistic corpora, this section considers the following: what are 
the kinds of aspects that need consideration and incorporation (and also 
how) while building a corpus of spoken Saudi Arabic intended to fulfill 
sociolinguistics queries of DMs? Note that this paper does not consider 
technical models and/or perspectives of building corpora. The author 
does not have enough technical background in addition to lacking 
experience dealing with corpora technicalities. 

 
‘Corpus sociolinguistic’ (Baker, 2010) principles guide this proposal 

and the design process for the sociolinguistic corpus of spoken Saudi 
Arabic, and therefore inform every step and stage of its construction 
and establishment. Corpus sociolinguistic principles include: (1) 
sampling and representativeness, (2) relatedness, (3) reliability, (4) 
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transparency and consistency (5) well-balancedness, (6) comparability, 
(7) contextualization, (8) naturalistic data and authenticity, and (9) the 
principle of accountability in relation to sociolinguistic corpora. Thus, 
these corpus sociolinguistic principles, in addition to selecting DMs as 
a concrete example in this paper, should inform the rationale and the 
purpose of the design (subsection 4.1), sources, collection and 
structures of data (subsection 4.2), transcription protocols and the 
degree of precision and faithfulness of transcriptions (subsection 4.3), 
and the metadata that should be included in the corpus (subsection 4.4). 
Briefly, the discussions in the following subsections are mainly guided 
by the corpus sociolinguistic principles and the selection of DMs. The 
next discussion considers the rationale and the purpose of proposing 
and designing the sociolinguistic corpus of spoken Saudi Arabic. 

 
4.1 The rationale and the purpose of the design 
The very basic step for corpora construction is to delineate the 

significance of a corpus; otherwise, what is the point of proposing and 
designing a spoken corpus which might require substantial effort, be time 
consuming (Baker, 2010), and above all challenging? As mentioned 
earlier, some sociolinguists are still unsure about the connections between 
– and the usefulness of – corpus linguistics, corpora, and sociolinguistics; 
they fear the reliability of corpora, which is greatly reflected in the 
validity and credibility of claims arising from sociolinguistic 
investigations, and might have motivated such a reaction. Meanwhile, 
research questions of DMs have traditionally been investigated through 
compiling a traditional and ‘unconventional’ sociolinguistic corpus. 
However, as research interests and questions of Arabic DMs are 
constantly developing (e.g., questions of language variation and 
change), it was realized how advantageous the availability and 
accessibility of corpora could be for sociolinguistic questions related to 
the interaction of multiple social variables and the influence of those 
social variables on linguistic variants such as DMs. 

 
The motivation for writing this paper and proposing a sociolinguistic 

corpus of spoken Saudi Arabic comes from the fact that there is no 
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single Saudi Arabic corpus developed to meet sociolinguistic inquiries 
at the time of writing this paper. In order not to make any wild 
judgments and to provide sensible conclusions, first, the literature of 
Arabic scholarly works available on sociolinguistics were reviewed, 
along with corpus linguistics, discourse variation, and finally DMs in 
particular. Also, the available Arabic corpora were visited and 
evaluated. Several friends were also consulted aiming to find any 
corpora that met sociolinguistics inquiries. However, the efforts were in 
vain. What was highlighted was rather the complete lack of Saudi 
Arabic sociolinguistic investigations which utilize spoken corpora and 
corpus methods; this is not surprising given the lack of a single 
representative sociolinguistic corpus of spoken Saudi Arabic. In other 
words, this lack could also be due to the fact that spoken language is 
the hallmark of sociolinguistic research (Kendall, 2011), and what is 
available in Saudi Arabic comes predominantly from written rather 
than spoken resources. Note that also after surveying several of the 
available Saudi Arabic corpora, the following facts were noted: (1) the 
slight increase in Arabic learners’ corpora, (2) the available Saudi 
Arabic corpora are exclusively written, (3) the materials in those 
corpora come only from a few written resources ignoring the 
significance of genre diversity as well as period diversity, (4) the 
materials were derived from selected newspapers, classic and current 
literary works that might be representative of very few varieties of 
Arabic (e.g., Egyptian, Kuwaiti, Classical Arabic, and Modern 
Standard Arabic), (5) the static nature (Davies, 2009) of most of these 
corpora in which no more texts and materials have been added after 
they were assembled, and (6) the poor interface features (Davies, 2009; 
2010; 2013). 

 
The advantages observed through the sociolinguistic investigations 

of DMs utilizing corpora and corpus linguistics methods (e.g., 
Andersen, 2001; Barbieri, 2008; Erman 2001; Levey, 2006; Miller 
2009; Pichlar, 2009; Stubbe & Holmes, 1995; Torgesrsen et al., 2011; 
Tottie, 2011) have motivated this paper. These advantages consist of 
(1) the size of corpora, (2) the ease of comparability in terms of real-
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time and apparent-time studies of language change, across different 
genres and registers, and a complex variety of social factors, e.g., age 
groups, gender cohorts, societal classes, and others (Gregersen & 
Barner-Rasmussen, 2011; Kendall & Herk, 2011), (3) the theoretical, 
methodological, and practical and applied implications that come out of 
the sociolinguistic investigations, for example, of DMs, (4) the purpose 
of opening up numerous avenues for future research (Rühlemann & 
O’Donnell, 2012), (5) the provision of publicly available or relatively 
restricted accessible research materials for scholars for many years to 
come (Childs et al., 2011), (6) the support of researchers who 
contribute to our understanding of language variation and change 
from distinct speech communities (Childs et al., 2011), and (7) the 
search for new ethical challenges caused by linking sociolinguistics 
with corpus linguistics (Childs et al., 2011; King et al., 2011; Pope & 
Davis, 2011).  

 
Note that the benefits of sociolinguistic research using spoken 

corpora and corpus linguistics methods are not only restricted to 
research projects and linguistic conferences. Rather, as King et al. 
(2011, p. 49) put it, “[we] intend to continue to find venues and ways to 
make our findings more widely known at the community level.” 
According to Kendall (2011), most Maori and indigenous language 
teachers find the MAONZE project “helpful in validating their informal 
observations and confirming that an emphasis on pronunciation in 
language learning should not be just at the beginners’ stages” (p. 49). 
Subsequently, the MAONZE project and its research team enabled 
Maori and indigenous language teachers to develop a pronunciation 
tool that helped bridge the differential generational gap between Maori 
older native speakers and Maori younger speakers whom were 
considered second language speakers (Kendall, 2011). 

 
Up till this point of the paper, readers should have recognized the 

recurrent emphasis on proposing a spoken corpus of Saudi Arabic, but 
not a spoken and written one (or even only written). This decision 
might provoke the following question: why spoken rather than written? 
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It is important to clarify here that it is not intended to say that written 
corpora cannot aid sociolinguistic queries. Baker (2010) and Säily 
(2011) have shown how written corpora can be well suited for 
sociolinguistic analysis. Rather, the decision of proposing and 
designing a sociolinguistic corpus is similar to Davies’ when he wrote 
exclusively about spoken corpora (Davies, 2013) in the seminal 
sociolinguistic volume edited by Mallinson et al. (2013). Although, 
given Davies’ experience with the Corpus of Contemporary American 
English (COCA), he can write about both spoken and written corpora. 
Historically speaking, the traditions of sociolinguistic research (Eckert, 
2012) have overwhelmingly rested on spoken unconventional corpora 
through which sociolinguists trace non-standard varieties or the 
vernacular (Kendall, 2011). Another reason for the repeated emphasis 
on proposing and designing a sociolinguistic corpus of spoken Saudi 
Arabic comes from the goals and the focus for which such a corpus will 
be built— DMs and the sociolinguistics of DMs. DMs are a typical and 
distinctive feature of spoken rather than written language (Baker, 
2010); and for the sociolinguistic investigations of DMs to be 
conducted in Saudi Arabic, a sociolinguistic corpus of spoken Saudi 
Arabic needs to be carefully mapped out and designed. Therefore, the 
following subsection considers sources, collection and structures of 
data. This is an important step for mapping out and constructing the 
sociolinguistic corpus of spoken Saudi Arabic. 

 
4.2 Sources, collection and structures of data 
One of the most important initial steps for corpora construction is 

looking for sources of materials that fit the aims a corpus is built for. 
This section offers some sources of spoken materials that help in 
building the proposed sociolinguistic corpus of spoken Saudi Arabic. 
For ethical and practical considerations related to data collection 
(Childs et al., 2011; King et al., 2011), it is advisable to view the work 
in this section as several stages of data collection in which every stage 
features procedures that could systematically initiate the sociolinguistic 
corpus of spoken Saudi Arabic. 
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The first stage of data collection will focus on what is publicly 
available and easily accessible from the existing spoken resources. For 
instance, sources of spoken language of unscripted speech on television 
and radio programs represent one possibility (Davies, 2009; 2010; 
2013; Holmes, 1988; Stubbe and Holmes, 1995). Speech that is 
publicly available online, for example on YouTube, represent another 
possibility (Davies, 2009; 2010; 2013; Holmes, 1988; Stubbe and 
Holmes, 1995). Note that a good number of these programs have freely 
downloadable transcripts or transcripts available on CDs/DVDs with 
their broadcast episodes. It is very important to clarify that these 
transcripts are available in Arabic standard orthography and this raises 
issues related to transcription protocols. These issues are discussed in 
the section designated for transcription protocols. According to Davies 
(2013, p. 211), there are two limitations with such transcripts 
concerning “the naturalness of the language” and “the difficulty in 
coding them for demographic information, e.g., age, gender, ethnicity, 
or socioeconomic status.” Despite these potential limitations, these 
programs and their transcripts still show colloquial linguistic features 
such as DMs like and you know, in other words, typical features of 
everyday conversational settings. As such, the use of DMs in the 
spoken language drawn from television and radio programs might 
motivate sociolinguistic questions related to the frequency and 
pragmatic functions of DMs across different forms of mediated 
language and/or sociolinguistic questions across different genres of 
spoken language.  

 
King et al. (2011) added that the archives of national and local radio 

and television stations could be accessible; these could serve as good 
sources of spoken language. Spoken language from such resources can 
crystallize interesting sociolinguistic questions in terms of language 
variation and change in which recordings for “historical speakers” 
might be obtained and compared with the speakers of younger 
generations (King et al., 2011). Nevertheless, recordings extracted from 
television and radio archives usually face the challenge of finding good 
quality sound, suitable for transcription and sociolinguistic analysis, 
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since these recordings use broadcast conventions, and as such they 
mostly have background music (King et al., 2011). Table 1 shows a 
sample of initial data incorporated from Saudi TV shows in the 
sociolinguistic corpus of spoken Saudi Arabic. 

 
Table 1: A Sample of Saudi TV Shows in the Corpus 

TV show Episode 

Number of 
participant
s including 

host 
(gender) 

Age 
range 

Show 
category 

Topics 
discussed 

Publication 
date 

Length 
Min: 

Second 

Broadcast 
channel 

1 
6 (2 
females; 4 
males) 

13-18 Talk show 
Saudi 
young 
authors 

4/1/2015 45:06 

Althaminah 

2 
4 (1 male; 3 
females) 

> 30* Talk show 
Saudi 

southern 
food 

1/25/2016 42:30 

MBC1 

3 
5 (4 males; 
1 female) 

> 30 Talk show 
Topics of 
the week 

3/12/2016 46:26 
Alusbuʕ fi 

Saʕah 
4 

5 (4 males; 
1 female) 

> 30 Talk show 
Topics of 
the week 

10/29/2016 48:19 

Rotana 
Khalijiah 

5 3 (males) > 30 
Sports 
show 

Saudi 
soccer 
topics 

4/6/2016 54:22 
Alkura 

Tatakallam 
6 3 (males) > 30 

Sports 
show 

Saudi 
soccer 
topics 

11/20/2016 55:57 

Sports 24 

7 
2 (2 males); 
one caller 
(male) 

> 30 
Education/ 
academic 

show 

Academic 
success 

12/5/2015 59:55 
Almustashar 

Attaʕlimi 
8 

2 (2 males); 
3 callers 
(males) 

> 30 
Education/ 
academic 

show 

Saudi 
studying 
abroad 

2/14/2016 49:50 

iEN TV 

9 

2 (males) 
and several 
callers 
(males and 
females) 

> 30 
Religious/ 

social 
show 

Religious 
matters 

11/30/2015 55:20 

Fatawa 

10 

2 (males) 
and several 
callers 
(males and 
females 

> 30 
Religious/ 

social 
show 

Religious 
matters 

6/19/2016 45:24 

Saudi TV1 

* > 30 refers to age range more than 30 years old. 

 
 
The second stage of data collection will focus on eliciting spoken 

language collected in more natural and informal settings. That is, 
language informed by the sociolinguistic treatments of DMs, and the 
sociolinguistic investigations intersected with corpus linguistics. The 
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research team will seek naturalistic and authentic speech through 
sociolinguistic fieldwork and sociolinguistic data collection methods 
such as sociolinguistic interviews. Speaking from an insider Arabic 
cultural point of view and from a scholarly point of view, there is a 
remarkable proliferation of heroic and nostalgic stories (Eckert, 2008) 
about the old life in the desert. There is also a noticeable proliferation 
of heroic and nostalgic stories about the life of work such as military 
life. Such types of narratives, if systematically prompted, elicited, and 
documented, would benefit sociolinguistic investigations in general, 
and the field of narrative analysis in particular. Additionally, oral 
narratives of personal experience, a feature of everyday conversational 
settings, can be highly useful for getting naturalistic speech. Casual 
informal conversations prompted by sociolinguistic interview methods 
(Barbieri, 2008; Erman, 1992; Holmes, 1986; 1990; Stubbe & Holmes, 
1995; Tagliamonte, 2005; Wouk, 1999) focusing on informal topics 
such as “school activities, hobbies, sports, friends, and lots of 
commiseration about problems with parents,” (Tagliamonte, 2005, p. 
1899) and husbands and wives, for instance, serve as good sources for 
building a corpus that meets sociolinguistic queries.  

 
The collection of spoken language using sociolinguistic field 

methods brings challenges related to speakers’ access and recruitment. 
For that, King et al. (2011) and Levon (2013) suggested the use of the 
sociolinguistic ‘friend of a friend’ technique (Milroy, 1987). Thus, the 
research team of this project will make initial contact with their friends 
and acquaintances who could help recruit participants to take part in 
this project. Furthermore, the snowball sampling (Goodman, 1961; 
Levon, 2013) technique, the most commonly used method in social 
sciences, will be appropriate in many of the Saudi contexts that value 
social relationships and social networks. Data elicitation will also 
include different age groups such as subjects drawn from elderly and 
younger generations. Table 2 presents only a sample distribution of the 
(expected) elicited spoken data in the corpus. 
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Table 2: A Sample Distribution of Elicited Spoken Data 
Saudi 

Region 
Gender Age range 

Number of 
participants 

Collection 
method 

Length 

5 males 20 – 40 
5 females 20 – 40 
5 males 40 – 60 

Asir 

5 females 40 – 60 

20 

5 males 20 – 40 
5 females 20 – 40 
5 males 40 – 60 

Najran 

5 females 40 – 60 

20 

5 males 20 – 40 
5 females 20 – 40 
5 males 40 – 60 

Riyadh 

5 females 40 – 60 

20 S
oc

io
li

ng
ui

st
ic

 i
n

te
rv

ie
w

s 

3
0 

m
in

ut
es

 –
 o

n
e 

ho
ur

 

 
The readers should note that Table 2 is only a sample of the 

suggested elicitation of spoken data. Whenever possible and accessible, 
elicitation of the spoken data is planned to incorporate the 13 Saudi 
regions (Riyadh, Makkah, Madinah, Jazan, Najran, Asir, Al-Bahah, 
Tabuk, Eastern Region, Qassim, Hail, Jouf, and Northern Borders). The 
data will be collected from a total of 20 participants in each Saudi 
region. The distribution of participants includes 5 males and 5 females 
(age range 20 — 40) and 5 males and 5 females (age range 40 — 60). 
The sociolinguistic interview is the method of data collection. The 
length of each sociolinguistic interview is expected to range between 
30 minutes and one hour with each participant. The elicitation of 
spoken data from these 13 Saudi regions is an ongoing and gradual 
process. 

 
Despite the implementation of the above techniques of in order to 

secure participants’ recruitment, as a result of cultural and religious 
reasons, there is still a big challenge of recruiting female participants if 
the research team members are males: how to recruit female 
participants? This is not to say that recruiting female participants is 
impossible; it is just to seek and spell out appropriate methods for data 
collection from female participants. The solution offered for this 
challenge is to follow the methodological tradition of sociolinguists 
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where they “often try to match interviewers to interviewees in terms of 
age and gender” (Labov 2000, cited in King et al., 2011, p.43). 
Therefore, trained female fieldworkers utilizing participants’ 
recruitment techniques and data collection can easily access Saudi 
female population and elicit naturalistic speech of importance to 
sociolinguists. These suggested techniques are expected to be useful in 
compiling a database and creating a corpus that models representativity 
and balancedness in the initial stages of the corpus construction. 

 
Transcription protocols and conventions represent the next step after 

data collection procedures. The next subsection discusses transcription 
protocols and conventions. 

 
4.3 Transcription protocols 
Transcription protocols appeared to be a recurrent topic of great 

importance in the surveyed studies of DMs and the scholarly treatments 
of sociolinguistic corpora construction. These studies and scholarly 
discussions strongly asserted the importance of establishing, 
developing, and maintaining transcription protocols that aid 
sociolinguistic analysis. There are several methodological reasons for 
bringing up the issue of transcription in such a detailed fashion here: 
first, “the development of a transcription protocol that encourages 
quick transcription while providing enough structure that all of the 
transcribers are producing consistent documents has been a 
negotiation” (Childs et al., 2011, p. 171). Second, uniform transcription 
conventions and protocols in corpora construction, or any 
sociolinguistic treatment dealing with discourse-pragmatic variation, 
have always been a challenge for sociolinguists because of the use of 
idiosyncratic and differential transcription conventions that influence 
the overall word counts, raw frequency, and normalized frequency 
tabulations. Such influences lead, on many occasions, to misleading 
sociolinguistic results and interpretations (Pichlar, 2010). Such a 
process of thinking, both hypothetically and practically, greatly helps in 
establishing the reliability of the proposed corpus. 
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Consideration of adopting transcription conventions and developing 
transcription protocols raises the issue of either employing and 
following standard Arabic spelling and orthography or following the 
Roman alphabet’s style of transcription. This issue is highlighted here 
because there is a fairly good number of transcripts for radio and TV 
programs available in Arabic standard orthography. The serious 
question is: what style of transcription should be adopted? With 
technological advancements and computing features, however, there 
could be two possible solutions: (1) transcribers can follow a standard 
Arabic spelling and orthography accompanied by the use of Arabic 
transliteration conventions, while using and keeping the standardized 
transcription codes and conventions for paralinguistic features such as 
pauses and intonation contours with the Arabic transliteration model, or 
(2) transcribers can follow an Arabic transliteration model 
accompanied by the use of standard Arabic spelling and orthography, 
while using and keeping the standardized transcription codes and 
conventions with the standard Arabic orthography.  

 
The solution to the above problem should become clear by 

answering the question: what style of transcription will be most useful 
and effective? Determining the usefulness and effectiveness of one of 
the suggested transcription models over the other should involve 
considering many factors of great importance to corpora, including, but 
not limited to: (1) the envisioned audience of the proposed corpus, (2) 
the long-term availability and accessibility of the proposed corpus, (3) 
adaptations of the proposed corpus for use with concordance programs 
(Childs, et al., 2011) such as AntConc (Baker, 2010; Barbieri, 2008) or 
Praat and Microsoft applications and spreadsheets (King et al., 2011), 
(4) the availability or otherwise of the original sound files, (5) the issue 
of readability, (6) the issues of speed and standardization (Childs et al., 
2011, p. 171), (7) dealing with local, and sometimes, subtle linguistic 
features (Childs et al., 2011, p. 171) such as “weredn’t ‘was/were not’, 
luh ‘look (you know)’, wuh ‘what’, b’y ‘boy’, yeer ‘your’, and hees 
‘his’ in the Newfoundland English in the Petty Harbor project, (8) 
consistency with the available shared corpora and/or linguistic 
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literature, (9) convenience and conformity with the technological and 
computerized features, (10) taking into account what Arabic transcripts 
are already available that use standard Arabic spelling and orthography, 
(11) familiarity with transcription codes and conventions, (12) the 
degree of commitment and collaboration among the interested research 
members and among the interested governmental agencies and 
academic institutions for launching the proposed corpus, (13) the 
(expected) sociopolitical and financial pressures that are usually 
exerted by the interested governmental agencies and academic 
institutions, (14) the goal of sharing transcripts and making them 
accessible for different kinds of sociolinguistic analysis, (15) 
negotiations among members of interested research teams (Childs et al., 
2013), (16) how faithful a transcription should be (Keune et al., 2005), 
and (17) uniformity that enables search and comparison across different 
variables and different genres or subgenres (Gregersen & Barner-
Rasmussen, 2011). 

 
From another angle, the sociolinguistic treatments of DMs 

(Andersen, 2001; Erman, 1992; Grant, 2010; Holmes, 1986; 1988; 
1990; Pichler, 2009) have shown that these linguistic items are 
grammatically, functionally, and distributionally sensitive to their 
prosodic environments, contextual patterns, utterance positions, pauses, 
intonational patterns, false starts, hesitations, overlapping, and 
combinations with other linguistic elements. For instance, in a series of 
studies examining the functional distribution of DMs used by men and 
by women, Holmes (1986; 1988; 1990) has shown how prosodic 
features (e.g., stress, pauses, and intonation), syntactic positions, and 
contextual information helped identifying the functions and distribution 
of you know, I think, and of course respectively. Within these 
successive discussions (Holmes, 1986; 1988; 1990), Holmes argued 
that although ‘form’ is important for analysis, it cannot alone be a 
sufficient basis for categorization. According to Holmes (1990, p. 185), 
such features make it “important to devise a methodology to protect 
against avoidable bias in the [stages of] data analysis.” Therefore, while 
developing transcription protocols for the proposed corpus, transcribers 



 

 

اللغات وآدابهاعلوم مجلة   

Towards a Design Process for the Sociolinguistic …  

� �

  

402 

 

should take into consideration the maintenance of prosodic features, 
filled and unfilled pauses, fillers, general extenders, minimal responses, 
interjections, and false starts adjacent to DMs. It is important to note 
that the articles that introduce and discuss sociolinguistic corpora 
construction rarely, if ever, touch on such methodological protocols. 
Such information was found only in the sociolinguistic treatments of 
DMs cited in this paper. 

 
Putting in mind the aforementioned challenges, potentials, factors, 

reasons, and justifications, the transcribers preferred and developed a 
particular model of transcriptions for the suggested sociolinguistic 
corpus of spoken Saudi Arabic. After several attempts of testing and 
trials, transcribers followed the standard Arabic spelling and 
orthography accompanied by the use of transliteration conventions. The 
transliteration conventions are adopted from the Encyclopedia of 
Arabic Language and Linguistics (EALL; Versteegh, 2006, p.viii) with 
minor modifications adapted from the International Phonetic Alphabet 
(IPA). The table in appendix A illustrates the used transliteration 
conventions. In addition, transcribers adapted transcription conventions 
for paralinguistic features (e.g., intonation, pauses, etc.) from Jefferson 
(2004) with a few additions and modifications. The table in appendix B 
demonstrates the used transcription conventions. The spoken data in the 
corpus is presented following this layout: 

(a) The first line is a rough Arabic transcription of the spoken 
data. 

(b) The second line is a transliteration of the spoken data with 
the transcription conventions for paralinguistic features. 

(c) For convenient reference, numbers were provided for the 
original Arabic lines of the spoken data. 

 
The following is an illustrative sample for the model of transcription 

protocols and conventions used in the proposed sociolinguistic corpus 
of spoken Saudi Arabic: 
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Illustrative sample 

1 AH: الزيادة وينها، وين الزيادة هههه 

   zziyadah     wiinha,   wiin    zziyadah     hhhh= 

2 NA:   يعني جيب بيبسي شاورما يعني

   =yaʕni   jiib   bebsi   šawarma yaʕni.= 

3 AH:   ههه طيب مشاهدينا الكرام

   =hhh ṭayyib mušahdina   lkiram... 
 
In the above illustrative sample, the readers can observe examples of 

DMs used in Saudi Arabic. There are two instances of the DM yaʕni 
-in line 2, one instance is turn-initial and another token is turn (یعن�ي)
final. There is also one instance of the DM ṭayyib (طی�ب) in line 3. Bold 
and italics indicate the instances of Saudi Arabic DMs in the corpus. 

 
The reason for suggesting, developing, and preferring such a model 

of transcription protocols and conventions (among others) is that it is 
the most useful and most effective one given the 17 factors and aspects 
mentioned and discussed previously. The transcription and coding 
processes should also consider metadata. This is another important step 
for motivating sociolinguistic queries of DMs. 

 
4.4 Metadata 
The review of the sociolinguistic treatments of DMs and the 

consultation of corpus sociolinguistic articles have highlighted the 
significance of providing metadata of the spoken collected materials 
included in the proposed corpus as well as metadata about the 
participants contributing to the corpus. Importantly, these scholarly 
treatments have helped uncover the kinds of meta-information 
necessary for sound sociolinguistic research. These treatments have 
shown that adding the appropriate metadata and including that as an 
input in a corpus will stimulate new routes for sociolinguistic research 
using corpora and corpus methods. Table 3 in the following gives an 
overview of the expected metadata included in the corpus. 
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Table 3: A Summary of the Metadata Included in the Corpus  
Participant metadata Text (transcript/spoken) metadata 
1. Age  
2. Gender 
3. Geographic location (origin) 
4. Number of years in the geographic origin 
5. Other geographic locations 
6. Number of years in other geographic 
locations 
7. Language contact 
8. Level of education 
9. Number of languages spoken 
10. Ethnicity 
11. Tribal affiliation 

1. Speech genre (e.g. narrative; casual 
conversation; interview) 
2. Place of recording 
3. Time of recording 
4. Length of recording 
5. Number of words 
6. Number of participants recorded 
7. Same sex or mixed sex interaction 
8. Medium of collection 

 
Note that table 3 elucidates the canonical social variables of 

importance to sociolinguists and sociolinguistic investigations: age, 
gender, geography, social class, language contact, and ethnicity. Other 
social factors were also added. Such social factors might have 
significant impact on the use of language in Saudi Arabic contexts, 
specifically the stratified use of DMs for instance tribal affiliation as a 
social factor in Saudi Arabic. Tribal affiliation can be used as an 
indication of dialect areas in which dialect variation is expected to 
appear in the use of DMs. It is important to note that, linguistically 
speaking, dialect variation can be minimal between adjacent areas and 
maximal between relatively distant and distant areas. By glancing at 
Table 3, one might think of including lots of information. Reliability of 
corpora and the intention to build a corpus that stimulates a wide 
variety of sociolinguistic questions of DMs, for example, are reasons to 
include such detailed and subtle metadata.  

 
In the following, Table 4 provides some examples of the suggested 

metadata scheme for the context of the proposed sociolinguistic corpus 
of spoken Saudi Arabic. 
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Table 4: An Example of the Suggested Metadata Scheme for the Corpus 
Alkura Tatakallam (Saudi Sports TV show) 

Speaker Role Age 
Gender/ 

sex 
Work 

Specific 
Discussed 

Topics 

Publication 
date 

Length 
Min:Second 

Broadcast 
channel 

Ahmed 
(AH) 

Host 37 Male 
Journalism 
and media 

 
   

Episode 1 (KEP1) 4/6/2016 54:22 Sports 24 

Khalid 
(KH) 

Guest 43 Male 
Journalist, 

lawyer, 
consultant 

   

Fahad 
(FA) 

Guest 49 Male 
Business, 

sports 
analyst, 

- Elections for 
SAFF*; 
Candidates for 
the elections; 
- Derby between 
Al-Nassr and 
Al-Ittihad 

   

Episode 2 (KEP2) 11/20/2016 55:57 Sports 24 

Sultan 
(SU) 

Guest 43 Male 

Team 
manager 

and a 
previous 
football 
coach 

   

Nawaf 
(NA) 

Guest 35 Male 

Lawyer, 
sports 

business 
agent 

Mutual 
responsibilities 

and 
obligations 

between 
players and 
their teams 

   

* Saudi Arabian Football Federation 

 
Table 4 presents the available and accessible participants’ metadata 

including speakers’ identities, age, gender, role of participants, and 
work. Note that the metadata of work might have some implications for 
the level of education and the socioeconomic status of the speakers. 
Table 4 also offers the available and accessible texts’ metadata 
including speech genre (spoken Saudi sports TV show), publication 
date, length of episodes, place of recording (broadcast channel Sports 
24), medium of collection (broadcast channel Sports 24), same sex 
interactions (male participants), the number of participants (3 in each 
episode), and the specific discussed topics. 
 
5. Conclusion 

In conclusion, no one single paper can encapsulate all the guiding 
principles and the important details for building a sociolinguistic corpus 
of spoken Saudi Arabic that can support sociolinguistic investigations. 



 

 

اللغات وآدابهاعلوم مجلة   

Towards a Design Process for the Sociolinguistic …  

� �

  

406 

 

Rather, such principles will be of great interest for subsequent papers. 
Although this paper is an attempt to propose a sociolinguistic corpus of 
spoken Saudi Arabic that fulfills sociolinguistic queries, this attempt 
might be a starting point for stimulating sociolinguistics experts to 
build and launch connected corpora based on other varieties of Arabic 
similar to those of the International English Corpora (ICE) where 
different varieties of English are represented such as Australian English 
and New Zealand English (Miller, 2009) and South African English 
(Huddlestone & Fairhust, 2013).  

 
Building and launching an Arabic spoken corpus will not only be of 

value for sociolinguistics; it will also be of great value to many 
different linguistic fields such as discourse analysis, pragmatics, 
historical linguistics, syntax, and morphology. It will be clear that 
potential benefits of building and launching an Arabic spoken corpus 
will be worth the extra work and risk. Such a corpus is expected to be 
usable by many people including researchers, educators, and even 
members of interested Arabic communities. For the utility of this 
corpus to succeed, it should not be limited to certain social variables; 
rather, it is crucial for this corpus to incorporate diverse Saudi Arabic 
varieties, spoken genres,  and speakers, to name a few. Finally, it is 
hoped that this proposal finds encouragement, support, and 
collaboration from the Saudi research community as well as Saudi 
communities themselves, and the people who share an interest in Saudi 
Arabic linguistic studies in general, and Arabic sociolinguistics studies 
in particular. It is also hoped that this proposal motivates people who 
care about discovering new directions and research ideas/projects that 
illuminate our understanding of various linguistic phenomena, 
methodologies, and/or theories. 

* * * 
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Appendix A 
TRANSLITRATION CONVENTIONS 

 
The transliteration conventions used in the sociolinguistic corpus of 

spoken Saudi Arabic are adopted from the Encyclopedia of Arabic 
Language and Linguistics (EALL; Versteegh, 2006, p.viii) with minor 
modifications adapted from the International Phonetic Alphabet (IPA). 
The following table illustrates the used transliteration conventions. 
The Arabic sound/letter The transcription symbol Examples 

/glottal stopء، ھمزة  
 ب
 ت
 ث
 ج
 ح
 خ
 د
 ذ
 ر
 ز
 س
 ش
 ص

ظ/ض  
 ط
 ع
 غ
 ف
 ق
 ك
 ل
 م
 ن
 ھـ
 و
 ي
Shadda  
Short vowels 
Long vowels  

ʔ 
b 
t 
th 
j 
ḥ 
x 
d 
ḏ 
r 
z 
s 
š 
ṣ 
ẓ 
ṭ 
ʕ 
ġ 
f 
q 
k 
l 
m 
n 
h 
w 
y 
double consonants 
a, i, u 
aa, ii, uu 

ʔšya ‘things’ 
bukrah ‘tomorrow’ 
taʕliim ‘education’ 
mithal ‘example’ 
jamiil ‘beautiful’ 
muḥami ‘lawyer’ 
xamsa ‘five’ 
duktur ‘doctor’ 
ʔstaaḏ ‘mister’ 
ramz ‘code’ 
fuz ‘win’ 
ʔsasi ‘basic’ 
mašruuʕ ‘project’ 
ṣut ‘vote’ 
ẓalaam ‘dark’ 
ṭawil ‘tall; long’ 
laʕib ‘player’ 
ġarib ‘strange’ 
fariq ‘team/club’ 
qalb ‘heart’ 
kurah ‘ball’ 
rajul ‘man’ 
najm ‘star’ 
sanah ‘year’ 
hadaf ‘goal’ 
waraqa ‘paper’ 
yimkin ‘probably’ 
diqqah ‘accuracy’  
qalb ‘heart’ 
ẓalaam ‘dark’ 

* * * 
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Appendix B 
TRANSCRIPTION CONVENTIONS 

 
Transcription conventions were adapted from Jefferson (2004) with 

a few additions and modifications.  
(.)  
 

Pauses 

=  
 
 
 

Equal sign marks latched talk when used between two contributions of 
turns by two different speakers. The equal sign also marks a continuation 
of talk/turn by one speaker 

.  
 

Final intonation 

,    
 

Continuing intonation 

  
 

Rise in intonation 

  
 

Drop in intonation 

?    
 

Questioning intonation 

Underlining 
 

Emphasis/stress 

-  
 

A hyphen indicates an abrupt interruption/abrupt in talk/speech 

# 
  

Creaky voice 

yaʕni 
  

Bold and italics indicate the analyzed instances of DM 

ya::ʕni:: 
  

Colons mark elongated speech and/or a stretched sound 

[ ] 
  

Square brackets mark overlapped speech 

.hh 
   

Audible inhalation 

hhh 
  

laughter in speech/talk 

…  
 

Three dots indicate either previous and/or following deleted talk/speech 

(( ))                              Transcriber’s/researcher’s comment 

* * * 
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Beyond the Gendered Stereotypes: The Conflict of Motherhood in 
Dollie Radford’s Poetry 

Dr. Hadeel Jamal Azhar 

(Received 31/03/2020; accepted 23/04/2020; published 14/02/2021) 

Abstract: This article sheds light on motherhood as a theme which – to my 
knowledge – has not been thoroughly explored to date in Dollie Radford’s volumes of 
poetry published in the last decades of the nineteenth century. It positions Radford’s 
depiction of the theme within Victorian conventions, and simultaneously in line with 
the radical meanings embraced by her contemporary women poets, including 
Christina Rossetti, Alice Meynell and Augusta Webster. In doing so, the article 
approaches the representation of motherhood at different levels, thereby eschewing a 
fixed reading of the selected poems. It offers an insight into Radford’s conflict as a 
mother who wishes to enlighten both her children and the future generation away 
from the prevailing doctrines. Thus, the argument presented herein adds to the 
existing body of knowledge on Radford and challenges the gendered readings 
imposed upon her poems by Victorian reviewers.  

Key Words: Motherhood, Children, Dollie Radford, Victorian, Feminism, 
Domesticity. 

* * * 

 



 

 

اللغات وآدابهاعلوم مجلة   

Beyond the Gendered Stereotypes: The Conflict of Motherhood …  
� �

  

416 

 

�رادفورد دوللي شعر في األمومة صراع��النمطية الصور وراء ما �

�مختصرة نبذة �

 هديل جمال أزهر. د

 )هـ02/07/1442؛ ونشر يف هـ30/08/1441هـ؛ وقبل للنشر يف 07/08/1441قدم للنشر يف (

تقدم الورقة موضوع األمومة كأحد المواضيع التي لم يتم تناولها بعمـق يف قـصائد  :المستخلص

تضع هذه الورقة تصوير رادفورد للموضوع . ادفورد المنشورة منذ أواخر القرن التاسع عشردوللي ر

ِ، وضمن المعاين الثورية التي تناولتها بعض شاعرات العصر مثل ِالڤكتوريضمن نطاق قيود العصر 

ِكريستينا روزيتي، أليس مينيـل وأغوسـتا ويبـسرت  لهـذا الـسبب تتنـاول الورقـة موضـوع األمومـة مـن. ُ

ّتقــدم الورقــة العلميــة نظــرة ثاقبــة لــصراع . جوانــب مختلفــة، متجنبــة قــراءة ثابتــة للقــصائد المختــارة َ ُ

ُرادفورد كأم ترغب يف تنوير أطفالها واألجيال القادمة بعيدا عن المذاهب السائدة آنذاك ُيعد النقاش . َ

كمـا تتحـدى . ردالمطروح يف هـذه الورقـة إضـافة نوعيـة لمجموعـة األبحـاث الموجـودة عـن رادفـو

  .ينيِالڤكتورالقراءات النمطية المفروضة على قصائدها من قبل النُّقاد 

   .، النسوية، الحياة المنزليةيانِڤكتوراألمومة، األطفال، دوللي رادفورد، : المفتاحيةالكلمات 

* * * 
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Introduction 
This article sheds light on motherhood as a theme which – to my 

knowledge – has not been thoroughly explored to date in Dollie 
Radford’s volumes of poetry published in the last decades of the 
nineteenth century. It positions Radford’s depiction of the theme within 
Victorian conventions, and simultaneously in line with the radical 
meanings embraced by her contemporary women poets, including 
Christina Rossetti, Alice Meynell and Augusta Webster. In doing so, 
the article approaches the representation of motherhood at different 
levels, thereby eschewing a fixed reading of the selected poems. It 
offers an insight into Radford’s conflict as a mother who wishes to 
enlighten both her children and the future generation away from the 
prevailing doctrines of her time. Thus, the argument presented herein 
adds to the existing body of knowledge on Radford and challenges the 
gendered readings imposed upon her poems by Victorian reviewers(1).  

Caroline Maitland, the maiden name of Dollie Radford, was an 
active member of nineteenth-century literary circles and a close friend 
of significant names in the history of English literature and culture, 
including Eleanor Marx, Olive Schreiner, George Bernard Shaw and 
many others. In 1883, she got married to Ernest Radford and later had 
three children: Maitland, Hester and Margarete. As a woman in a 
patriarchal society, Radford was torn between her maternal duties and 
her passion as a poet seeking recognition. This conflict is a striking 
theme in many of her published poems but has rarely been 
acknowledged in the existing literature. 

The discussion presented in this article is built on studies conducted 
by a handful of contemporary scholars who perceive Radford’s poems as 
revolutionary and subversive. In “Dollie Radford and the Ethical 
Aesthetics of Fin-de-Siècle Poetry”, Ruth Livesey points out: “Trace 
Radford to the 1880s and 90s and she is to be found sitting under two 
distinct signs: a political banner and the careful engraving of an aesthetic 
frontispiece” (Livesey, 2016: 496). Livesey identifies Radford as an 
active member in socialist campaigns of late-Victorian England. 
Accordingly, her article offers an in-depth reading of Radford’s poems, 
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including “Two Songs” (1891) and “If you will sing the songs I play” 
(1895), which address the poet’s political opinions. Although this paper 
does not consider Radford’s engagement with nineteenth-century 
politics, it builds on Livesey’s account of Radford’s unconventional 
ideals, finding them reflected in her portrayal of motherhood. 

In a more recent article, LeeAnne Richardson associates a few of 
Radford’s poems with the radical politics of the periodicals and 
magazines in which they were published. Richardson maintains that 
“Radford was able to write poetry that exploits the tension between 
public action and private utterance” (Richardson, 2012: 11). As we 
shall see later in this article, “the tension” Richardson refers to is 
evident in Radford’s poems which address the theme of motherhood. I 
take Richardson’s argument forward and explore it in poems which are 
not yet considered by contemporary scholars.  

Like Livesey and Richardson, Emily Harrington sheds light on 
Radford, yet using a more conventional approach. She argues that 
Radford “makes no claims of finding or producing what is new or 
original. Ultimately, what she does defend is the small, the minor, the 
incomplete” (Harrington, 2014: 141). On the one hand, Harrington’s 
argument shows that Radford had no intention of mastering “new” 
poetic forms. However, she points out that in her use of such short 
songs, Radford was able to give voice to socially marginalised figures, 
including the working class. On the other hand, Harrington concludes 
that Radford’s short songs, such as “Shall I make a song for you” 
(1895), which represent the mother-child relationship, are “unoriginal” 
and conform to social norms. My analysis of Radford’s poems 
challenges Harrington’s argument by highlighting Radford’s use of 
unconventional images and metaphors, thereby questioning the 
stereotypes of motherhood imposed in a male-dominated society. 

This article takes the previously mentioned arguments about 
Radford and explores some of her poems that have yet to be considered 
by contemporary scholars. It begins by offering a contextual 
background on the prevailing beliefs on motherhood in the author’s 
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time and how it was expected to be a woman’s sole duty. Building on 
the first section, the article then moves to discuss Radford’s 
representation of the theme in her poems “Spring Song” and “What 
Song Shall I Sing?”, both published in her first volume, A Light Load 
(1891). The following section, “Subverting Nursery Rhymes in Songs 
for Somebody”, considers Radford’s possible intention to hide 
subversive meanings in her poems “Close to the window” and “Lost in 
the midnight”, published in her book for children, Songs for Somebody 
(1893). The last section demonstrates how the mother figure is 
overwhelmed by domestic duties in “In Summer Days”, which appears 
in Radford’s volume, Songs and Other Verses (1895).  

Given that the thematic focus and the selected poems included in 
this study have so far been overlooked by contemporary scholars, I aim 
to add to the existing body of knowledge on Radford by showing how 
her poetry engages with and simultaneously challenges Victorian 
conventions concerning motherhood. In addition, my analysis of the 
poems places Radford alongside other revolutionary women poets such 
as Christina Rossetti, Alice Meynell(2) and Augusta Webster(3), whose 
representations of the same theme of motherhood also confront the 
status quo. The significance of this study lies in the way it moves the 
debate on Radford forward, emphasising that her poetry is worthy of 
more attention. 

Motherhood in the Victorian Context 
The expectation that women would become submissive wives and 

devoted mothers, along with the idealisation of such a role, were flagship 
characteristics of the Victorian period. As Lynn Abrams points out: 

Marriage signified a woman’s maturity and respectability, but 
motherhood was confirmation that she had entered the world of 
womanly virtue and female fulfilment. For a woman not to 
become a mother meant she was liable to be labelled inadequate, 
a failure or in some way abnormal. Motherhood was expected of 
a married woman and the childless single woman was a figure to 
be pitied. (Abrams, 2016: 6) 



 

 

اللغات وآدابهاعلوم مجلة   

Beyond the Gendered Stereotypes: The Conflict of Motherhood …  
� �

  

420 

 

Married women were not expected to have dreams of their own; 
rather their ultimate goal was to fulfil their husbands’ needs. 
Motherhood was indeed a vital part of their marital duties and was 
viewed as a sacrosanct function. Due to the existing limitations on 
women’s access to education and the public sphere, middle-class 
women had no choice but to get married and meet the prevailing social 
expectations of ideal motherhood. In reference to the Victorian 
definition of “good mothers”, Emma Griffin argues: 

Good mothers, they agreed, worked tirelessly to ensure a clean, 
well-ordered home. Their duties involved the wise spending of a 
husband’s meager wage, and the endless rounds of cleaning, 
cooking, and sewing necessary for the physical well-being of the 
family. (Griffin, 2018: 67) 

Women were perceived as merely household vessels who produce 
children and run domestic duties. Such doctrines were dominant during 
the nineteenth century and have influenced the ethics and themes 
represented in the literary works published throughout the century. 
However, the following sections show how women poets, including 
Radford, Rossetti, Meynell and Webster, sought to challenge the 
gendered stereotypes imposed on them by their male counterparts.  

The Duality of Motherhood in Radford’s A Light Load 
Radford’s volume A Light Load (1891) starts with a poem entitled 

“Spring Song” accompanied with the illustration shown in Figure 1. 
The illustration portrays a mother holding her child to show him/her the 
view of the moon and stars from the window, plausibly anticipating a 
brighter future. Although illustrations may contribute to our 
understanding of certain poems, this is not always the case with 
Victorian poetry. Lorraine Janzen Kooistra explores that “artist[s] took 
control of the book as a whole in a way that sometimes left both 
publishers and authors puzzling over the results. In the 1890s the visual 
held sway over the verbal as never before” (Kooistra, 2002: 409). The 
inaccuracy of artists’ illustrations may be due to the fact that these 
artists, like their critic and reviewer counterparts, may have been 
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influenced by the surface of women’s poetry, disregarding the 
possibility of subversive messages. Therefore, the illustration/poem 
relationship in Radford’s poetry should be approached with caution, 
especially when the existing image, like the one accompanied in 
“Spring Song”, does not fully conform to arguments raised by 
contemporary scholars. For example, after her analysis of a number of 
poems in A Light Load, Richardson describes Songs and Other Verses 
(1895) as “Radford’s second book of poems for adults” (Richardson, 
2000: 113). Thus, Richardson implies that A Light Load is Radford’s 
first book of poems for adults, not children. Therefore, even when the 
mother/child relationship is addressed in this collection, a fixed reading 
should be challenged and the complexity of the the original texts should 
be highlighted. 

“Spring Song” is a poem that may be read at two levels. The use of 
aesthetic language and nature images in a song, which is addressed by a 
mother to her child, allow us to interpret its meanings as conforming to 
conventional motherhood: 

Ah love, the sweet spring 
blossoms cling 
To many a broken wind- 
tossed bough, 
And young birds among 
branches sing, 
That mutely hung till now.    

The little new-born things which lie 
In dewy meadows, sleep and dream 
Beside the brook that twinkles by 
To some great lonely stream. 

And children, now the day is told, 
From many a warm and cosy nest, 
Look up to see the young moon hold 
The old moon to her breast.  
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Dear love, my pulses throb and start 
To-night with longings sweet and new, 
And young hopes beat within a heart 
Grown old in loving you. (“Spring Song”, A Light Load, p. 1) 

At first glance, the poem shows that the mother does not attempt to 
oppose her projected duties as a caring figure, but is simply singing to 
her children about the spring season and the new life it brings to the 
dull images left by the winter before it. The first two stanzas depict 
images of the “cling” spring whose tree branches are similarly “hung 
till now”. This shows that the new life implied in the metaphor for the 
spring does not come yet – a meaning which is further emphasised in 
the “sleep and dream” of “[t]he little new-born things”. This reading is 
inspired by Livesey’s reading of the “spring” in Radford’s poem “Why 
seems the world so fair” (1891). According to Livesey, the poem 
“explores the resources of the aesthetic in preparing for a world of hope 
in a future ‘Spring’” (Livesey, 2006: 505). 

In the context of the 1890s, waiting for the spring may be read as the 
anticipation of modern life and forms which were sought by many fin-
de-siècle writers and social reformers. Chris Snodgrass observes that 
one way of perceiving the 1890s is as “the decade [which] represents 
the creatively stale dead end of the Victorian age, which immediately 
preceded the creatively resurgent Modern period” (Snodgrass, 2002: 
321). The “creatively stale dead end of the Victorian age” that 
Snodgrass refers to is depicted in the “cling” of the “sweet spring 
blossoms”, indicating that Victorian literature and culture have reached 
their peak and are waiting for the new.  

Radford’s admiration of Romantic poets, including Percy Bysshe 
Shelley(4), whose reference to the spring season carries revolutionary 
meanings in many of his poems, is of further significance to this 
reading(5). In “Ode to the West Wind” (1820), for instance, Shelley 
challenges the status quo through anticipating the spring: “If Winter 
comes, can Spring be far behind?” (“Ode to the West Wind”, V: 14). 
Luke Donahue argues that “whether the gaps and deaths in ‘Ode to the 
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West Wind’ lead to a sudden revolutionary spring or the slow 
encroachment of capitalism, they nevertheless lead to future life” 
(Donahue, 2014: 223). The futurity in Shelley’s poem is associated 
with new political and social systems – a fact which might have 
influenced Radford’s choice of images in “Spring Song”. Radford’s 
appreciation of Shelley’s poetry is recorded occasionally in her diary: 
“John has just been in and given me a sweet volume of Shelley […] 
Shelley is my poet, I feel nearer to him than to any: I understand him I 
think so clearly” (Radford Diary, 7 July 1883). Radford’s own 
declaration provides further support for the possibility of an association 
between spring and a bright future in the political realm.  

The idea of waiting for the new is more explicitly expressed in the 
same volume in “My Songs”, which begins: “There is no unawakened 
string,/ No untried note for me to ring,/ No new-found song for me to 
sing” (“My Songs”, 1-3). In her reading of these lines, Richardson 
argues: “Her sense of belatedness, of coming too late to contribute 
something new, accords with fin-de-siècle concerns that British culture 
had reached its apex” (Richardson, 2000: 112). Radford’s engagement 
with such debate in a poem which is meant to be, at least from a 
Victorian perspective, a children’s challenges the limited role imposed 
on Victorian mothers and the conservative education they were 
supposed to deliver to their children.  

Motherhood in Victorian women’s poetry is not always portrayed as 
Victorians wished it to be; similarly, the moral messages expressed in 
women’s poetry were not exclusive to fixed ideals and beliefs. While 
the speaker makes it obvious that the addressee is her children, there is 
a possibility of hidden meanings about women’s hopes. The social 
context of the poem allows us to interpret the poet’s choice of phrases 
and images in a more subversive way than it otherwise suggests. 
Linking the implied meanings of the “spring” images in the first half of 
the poem to the mother’s call in the second half may be one way of 
Radford’s to express her unconventional thoughts as a mother. In 
addition, reading the word “nest” as a metaphor for home, which is 
described as “warm and cosy”, mirrors the social idealisation of 
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marriage and domestic life. From the heart of this nest, the mother calls 
the next generation through her personification of the moon. By 
holding “the old moon to her breast”, the young moon, possibly 
referring to the younger generation, holds the same dreams that could 
not be achieved by their mothers. Instead of teaching her children 
domestic duties, the mother asks them to pursue her dreams of the new. 
More importantly, the fact that the speaker describes her hopes as 
young and having finally “[g]rown old in loving” her children may be 
interpreted as a reflection of the hardships of maternal duties.  

This reading takes as its clue Meynell’s depiction of a young heroine 
complaining about the burden of nursing her child in “Cradle-Song at 
Twilight” (1895):  

The child not yet is lulled to rest. 
Too young a nurse, the slender Night 
So laxly holds him to her breast 
That throbs with flight. 
He plays with her, and will not sleep. 
For other playfellows she sighs; 
An unmaternal fondness keep 
Her alien eyes. (“Cradle-Song at Twilight”, Collected Poems of 
Alice Meynell, p. 99) 

Quoted in full, the poem barely conforms to the Victorian prospect 
of motherly tender and protective sentiments. In her reading of the 
poem, Angela Leighton points out: “The slip of reference through 
several registers: nurse, Night, lover, mother, makes this jolting 
‘Cradle-Song’ oddly devious and hardly motherly” (Leighton, 1992: 
259-260). Leighton considers the poem to be a reflection of the poet’s 
frustration rather than satisfaction with her maternal experience. 
Meynell’s reference to the speaker’s age as “[t]oo young a nurse” may 
be read as a form of weariness, which prevents her from feeling any joy 
or love towards her child. The fact that she “laxly holds him” with 
carelessness might be due to her immaturity and lack of knowledge or 
even a result of her unwillingness to nurse the child.  
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While Meynell uses the mother’s youth as a form of rejection of the 
sacrificial models of motherhood, Radford shows that the mother’s 
dreams and worries about her children’s future steal her youth and age 
her(6). Although Radford’s portrayal of motherhood is more compatible 
with Victorian mothers’ sacrificial nature, it ironically shows that 
women forfeit their youth as a cost of good motherhood. 

The language used in Radford’s poem is in line with her own 
worries about her children’s morals and her desire to teach them 
advanced and liberal thoughts, which are clear in some of the entries 
she made in her diary under the subheading “To my dear children”. She 
writes to her son, Maitland: “If you must have your fulfilled life, then 
your sisters must also. There is no difference between you, only the 
ideal which the world has made for women, God has not made it” 
(Radford Diary, 4 June 1892). Radford’s belief the in equality between 
men and women is obvious in these lines, which shed light on her role 
as a loving mother who wishes to educate her son as a modern man and 
a feminist. She does not want Maitland to grow up as a typical patriarch 
who does not appreciate women’s dreams but makes it clear that there 
is no difference between men and women except what has been created 
by unjust human ideals.  

A similar entry with similar implications is addressed to her daughters, 
Hester and Margaret: 

Hester & Margaret, when you are grown women. Remember men 
are lonely – very lonely – in a knowledge of life which the 
women to whom they belong do not share. Don’t let it come 
between you. Do not shut yourself up with your ideal – go out & 
understand all things […] Do not be hurt by a knowledge you 
have not had. (Radford Diary 4 June 1892) 

Radford chooses to enlighten her daughters and teach them about 
women’s emancipation. She wishes to enrich her daughters’ souls with 
liberal thoughts which could grant them happiness and satisfaction 
throughout their lives. Radford’s message shows her awareness of the 
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limitations placed upon women of her generation and identifies them as 
having been imposed by men. However, she advises her daughters to 
overcome these values and not to become overly influenced by them. 
She challenges the Victorian idealisation of women and their expected 
place in the private sphere. Alternatively, she suggests that going out 
would be best for their knowledge and would also improve their 
understanding of life. In doing so, Radford challenges the status quo 
concerning women’s education, and implicitly criticises figures, such 
as John Ruskin (1819-1900), whose views on female education played 
a role in shaping those values. According to Ruskin, women’s 
education should be different from that received by men to only serve 
the husband’s interests. His beliefs were clearly expressed in his 
lectures Sesame and Lilies delivered at Manchester in 1864. He states 
that “a man ought to know any language or science he learns, 
thoroughly – while a woman ought to know the same language, or 
science, only so far as may enable her to sympathise in her husband’s 
pleasure, and in those of his best friends” (Ruskin, 1883: 73-74). The 
morals in Ruskin’s lecture would indeed be an example of what 
Radford refers to in her message to Maitland as “the ideal which the 
world has made for women”. It is also the same kind of ideal that 
encourages her to teach her daughters that men are “very lonely” in the 
knowledge they refuse to share with their female companions. In 
addition, the language Radford uses in both entries goes hand in hand 
with the implied meanings in the poem above, where she asks her 
children to “look up to see” the future beyond the “warm and cosy nest”. 

Ruskin’s views were shared by some earlier Victorian women 
writers, such as Dinah Craik (1826-1887), whose bestselling novel 
John Halifax, Gentleman (1856), published ten years before Ruskin’s 
work, addresses the distinction between men and women, especially in 
terms of education and professions. Craik’s representation of John 
Halifax, the hero, whose study, reading, and hard work are the virtues 
which differentiate him from other people of his class, reveals her 
views on women’s rights. In A Woman’s Thoughts about Women: By 
the Writer of “John Halifax, Gentleman” (1859), Craik describes the 
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equality between the sexes as “harmful” and claims:  
No; equality of the sexes is not in the nature of things. Man and 
woman were made for, and not like one another. [...] That both 
sexes were meant to labour, ‘one by the sweat of his brow,’ the 
other ‘in sorrow to bring forth’ – and bring up – ‘children’ – 
cannot, I fancy, be questioned. (Craik, 1858: 13-14) 

 As readers, we are introduced to Craik’s belief in the doctrine of the 
complementarity of the sexes through John Halifax’s desire to learn 
from the very beginning of the novel: “He thought a minute, and then 
said in a low tone, ‘I can’t write, and I don’t know when I shall be able 
to learn; I wish you would put down something in a book for me’” 
(John Halifax, Gentleman, Ch.2). In contrast, Ursula March is 
represented as a passive character who says: “I have no time to study 
much myself” (John Halifax, Gentleman, Ch.12), and by the middle of 
the novel the narrator continues to refer to her as “the mother”. By 
placing John Halifax in the public sphere and Ursula March in the 
private domain, Craik offers a fictional example of her own ideals of 
women’s rights. 

The passive role of the mother in Craik’s novel is questioned by 
Radford’s representation of the unconventional mother, whose maternal 
duties come into conflict with her career as a woman poet in “What 
Song Shall I Sing?” This conflict is evident in Radford’s diary in which 
she describes taking care of Maitland as distracting: “Quite impossible 
to write up the last five weeks […] The boy has been the object of 
many visits at home: his presents cannot be counted: his shoes are 
numberless” (Radford Diary, 1884: 143). This entry was made a month 
after delivering Maitland, whose nursing made Radford’s writing an 
“impossible” task. The same difficulty, that is “the difficulty of 
combining the work of a poet with the work of a mother”, is addressed 
by Richardson as the main theme of “What Song Shall I Sing?” 
(Richardson, 2000: 112). The poem opens by asking the same question 
as its title, hinting at the mother’s struggle to balance the demands of 
childcare and writing:  
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What song shall I sing to you 
Now the wee ones are in bed, 
What books shall I bring to you 
Now each little sleepy head 
Is tucked away on pillow white, 
All sung and cosy for the night? 

Many, many singers now, 
Sing their new songs in the land, 
Many writers bring us now 
Many books to understand, 
But I can sing, these evening times, 
Only the children’s songs and rhymes   

All the day they play with me, 
My heart grows full of their looks, 
And their prattle stays with me, 
And I have no mind for books, 
Nor care for any other tune 
Than they have sung this golden June (“What Song Shall I Sing”, A 
Light Load, p. 27-28) 

The speaker wonders what kind of books she should choose for 
writing in the presence of many other works. She simultaneously 
considers the existence of many writers and poets who write on 
different subjects. As Richardson points out in her reading of the poem, 
“[t]he proper subject of her poetry is a continued concern” (Richardson, 
2000: 112). She refers to her contemporary poets as “singers” of “new 
songs” rather than writers of longer narrative poems such as the epic 
which is known for its representation of heroic tales. The poet’s choice 
may be read in relation to Natalie Houston’s argument about how 
shorter forms increasingly became more popular in late-Victorian 
poetry, thereby announcing the end of long verse forms which had been 
dominant until the middle of the nineteenth century(7). Also, the 
speaker’s final decision to sing “children’s songs and rhymes” is 
possibly due to the lack of time which leaves her no choice but to write 
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shorter songs about her domestic and maternal duties, the subjects of 
her next two volumes, Songs for Somebody (1893), and Good Night 
(1895).   

Subverting Nursery Rhymes in Radford’s Songs for Somebody 
 While Radford’s second volume Songs for Somebody includes poems 

that read like nursery rhymes, it may be argued that some of its poems 
insinuate radical meanings to the younger generation. As Figure 2 shows, 
the preface of the book includes a song consisting of two couplets 
accompanied by an image of a young girl reading the volume. The girl, 
possibly representing young women of future generations, may be the 
“somebody” Radford targets and refers to in her title. Thus, Radford’s 
revolutionary ideals and her support of women’s emancipation continue 
to be valid subjects in many of her poems in this volume.  

As shown in Figure 3, the illustration of “Close to the window” 
shows a young girl watching the “little birds” addressed in the poem:  

Close to the window 
Only I know, 
Three little birds sit 
All in a row.                                                            

Hidden by roses 
Only I see, 
How the nest hangs there 
Safe as can be.  

Bigger and bigger 
Growing each day  
Soon you shall see them  
Flying away. (“Close to the Window”, Songs for Somebody, p. 3). 

By using the image of “birds”, which are sheltered in “the nest”, 
Radford possibly implies Victorian women and their expected 
attachment to the private sphere. As in “Spring Song”, by the end of the 
poem the speaker makes it clear that these birds, like emancipated 
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women, will leave behind their homes and “[f]ly[…] away”. In other 
words, they favour freedom over being imprisoned in a “nest”, even if 
this “nest” is described as “safe”. In doing so, Radford questions the 
Victorian stereotypes of ideal womanhood and the segregation between 
the private and the public spheres. In her most recent study on Radford, 
Richardson offers a similar reading of Radford’s feminist poem “A 
Novice” (1895). She states that the poem “demonstrates that women do 
not have just one role, so changing their positions in society will not 
overturn the social order: it will enact yet another adjustment in it” 
(Richardson, 2017: 5). Richardson’s reading bolsters the previous 
suggestion of Radford’s challenge of patriarchal doctrines which 
restrict women’s freedom and limit their role to domesticity and 
childbearing. 

It is also worth noting Radford’s use of “roses” surrounding the nest. 
In addition to their connotation with nature, roses are often read as 
symbols of sexual love. In “Queering the Victorian Nursery”, Etti 
Gordon Ginzburg offers a queer reading of selected Victorian nursery 
rhymes, pointing out:  

In the field of children’s literature, normative, binary representations 
of gender have been increasingly challenged since the 1970s, following 
the emergence of feminist criticism of works for adults. Primarily, 
stereotypes have been criticized and the concept of gender—
masculinity and femininity as social constructs—has been introduced. 
(Ginzburg, 2018: 380) 

Given that the poem is narrated by an adult, possibly the mother, and 
that roses and nests together may indicate heterosexual marriage, it may 
be argued that Radford is preparing the “little birds” to set themselves 
free by “[f]lying away” rather than holding on that convention.  

In the same volume, “Lost in the midnight” is another poem which 
raises questions about the messages Radford wants to deliver in her 
book for children: 
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Lost in the midnight, do not be lonely. 
This is the hour when the fairies roam, 
Does a voice call you? no it is only 
An elf who sings in his airy home. 

But now the sprites with a spell have bound her, 
She sleeps and dreams of a fairy band, 
Who kissed her eyes when they passed and found her, 
And led her home through the starlit land. (“Lost in the midnight”, 
Songs for Somebody, p. 28) 

The setting of the poem is reminiscent of Rossetti’s “Goblin Market” 
(1862), which, despite the Victorian perception of it as a children’s tale, 
has been encountered by contemporary critics as a feminist poem. 
Michael Tosin Gbogi argues that the poem “subvert(s) patriarchal 
hegemony through the demonization of the masculine figure(s) on the 
one hand and the positive characterization of female essences on the 
other” (Gbogi, 2014: 509). Rossetti undermines gendered stereotypes 
through her representation of men as goblins, half animal and half 
human being: “One had a cat’s face,/ One whisk’d a tail”, questioning 
their authority over the sisters, Laura and Lizzie (“Goblin Market”, 71-
72). Likewise, Radford diminishes the traditional image of the male 
figure by portraying him as a helpless “elf” who is only able to take on 
a woman’s role – that of “singing”.  

In addition, the speaker in Radford’s poem does not attempt to warn 
the young girl from walking alone at midnight – a time when respected 
middle-class women were expected to stay at home. In “Goblin 
Market”, Lizzie, the maiden who conforms to Victorian norms, urges 
her sister: “Dear, you should not stay so late,/ Twilight is not good for 
maidens” (“Goblin Market”, 143-144). In contrast, the girl in Radford’s 
poem is finally “led to her home”, safely suffering no consequences of 
breaking existing rules. Thus, it is plausible to argue that Radford may 
have intended to challenge the prevailing expectations of ideal 
motherhood through the morals she taught her children. 
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The Burdened Mother in Radford’s Songs and Other Verses 
The question of motherhood continues in Radford’s following 

volume, Songs and Other Verses (1895). Although this volume is 
assessed by Radford’s contemporary scholars, no attention has been 
given to “In Summer Days” so far. The poem begins with the speaker 
complaining about the burden of domestic duties. She is “too tired to 
rise” and is surrounded with “work undone” (“In Summer Days”, 3-5). 
The speaker then addresses her children: 

I weep for one short hour to sing 
In all the day, 
The happy fancies I would bring 
The children’s play; 
To give the gifts they ask of me, 
which should be so free. (“In Summer Days”, Songs and Other 
Verses, p. 21) 

Radford’s frustration with her role as a mother, who cannot 
accommodate her children’s needs, may have influenced the theme of 
the poem. In 1892, her husband Ernest Radford, a poet and member of 
The Rhymers’ Club, was institutionalised and she was left alone to 
make a living for her three children(8). The speaker’s sorrow and grief 
are further emphasised in the following stanzas:  

And ever I go out and in 
More wearily, 
With shrunken life so pale and thin, 
And drearily 
I murmur that I must not stay, 
For their grief or play. 

I must not stay, the hours are fleet, 
And much to do, 
And much to earn for daily meat, 
The days all through, 
To keep the little hard won nest 
For the children’s rest. (“In Summer Days”, Songs and Other Verses, 
p. 22) 
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Radford’s choice of adverbs, such as “wearily” and “drearily”, 
connotes hopelessness and despair. The mother’s tireless attempt to 
provide her children with “daily meat” is an unpleasant experience, 
which has made her “pale and thin”. The “nest” is not idealised but 
rather described as “hard won”, implying the struggle the mother goes 
through to secure her children and ensure their “rest”. In doing so, 
Radford criticises the double standards of social conventions which 
expect her to remain at home, while simultaneously overwhelm her 
with responsibilities beyond the feminine.   

In her representation of the burdened mother, Radford shares with 
her fellow poet, Webster, the way she provides non-conforming images 
of motherhood. For example, “Medea in Athens”(9) (1870) depicts the 
conflict of motherhood through a mother lamenting the loss of her 
children – a fact not revealed until the very end of the poem: 

what if I moan in tossing fever thirsts, 
crying for them whom I shall have no more, 
here nor among the dead, who never more, 
here nor among the dead, will smile to me 
with young lips prattling “Mother, mother dear”? 
what if I turn sick when the women pass 
that lead their boys, and hate a child's young face? 
what if-- 
Go, go, thou mind’st me of my sons, 
and then I hate thee worse; go to thy grave 
by which none weeps. I have forgotten thee. (“Medea in Athens”, 
Portraits, p. 13) 

Like Radford, yet using a more tragic scenario, Webster engages 
with the theme of motherhood as an obstacle in a poet’s life. Melissa 
Valiska Gregory observes that Webster “explore[s] the subtle and 
complex relationship of motherhood to female creativity, and, by 
implication, to literary authority” (Gregory, 2011: 35). In her 
representation of Medea mourning her wasted motherhood, Webster 
challenges the Victorian idealisation of motherhood. Medea’s children 
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add nothing to their mother’s life but misery and sorrowful memories. 
As Gregory argues: “All of Medea’s maternal memories lead toward 
permanent alienation and obliteration, toward a cavernous self-
annihilating loss too terrible to articulate” (Gregory, 2011: 33). In her 
tragic representation of Medea, who kills her children due to her 
husband’s betrayal, Webster implies that motherhood may complicate 
rather than bless a woman’s life. Thus, like Radford, she complicates 
the notion of the mother/child relationship and constructs a tangled 
image of Victorian motherhood.  

Conclusion 
The article has studied Radford’s depiction of motherhood in some 

of her poems, whose radical meanings are disregarded by Victorian 
reviewers. As a supporter of women’s rights and a mother, Radford 
could not but showcase her ideals to enlighten future generations. In 
her representation of motherhood, Radford shares a similar approach 
adopted by her contemporary women poets, including Rossetti, 
Webster and Meynell. Thus, the argument presented in this article 
seconds the debates raised by Radford’s contemporary scholars, such as 
Livesey, Richardson and Harrington. By shedding light on images and 
themes which have not yet been considered, the article adds to the 
fragmentary history of women writers, Radford in particular, offering a 
new insight into her poems. 

* * * 
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Figure 1: Copied from “Spring Song” 
in A Light Load, p. 1. 

Figure 2: Copied from the preface of 
Songs for Somebody. 

Figure 3: Copied from “Close to the 
window” in Songs for Somebody, p. 3. 



 

 

اللغات وآدابهاعلوم مجلة   

 

Beyond the Gendered Stereotypes: The Conflict of Motherhood …  
� �

  

436 

 

Endnotes 
(1) See Hadeel Azhar’s Marginalisation Vs. Emancipation: The (New) Woman 

Question in Dollie Radford’s Diary and Poetry, for more information about 
Radford’s biography and the conventional reviews her volumes of poetry 
received (Azhar, 2016: 11-17).  

(2)  Meynell (1847-1922) was a British poet, critic, and essayist who is 
acknowledged by contemporary scholars as a feminist. See F. Elizabeth Gray’s 
“Making Christ: Alice Meynell, Poetry, and the Eucharist” (Gray, 2003: 160).  

(3)  Webster (1837-1894) was an English poet and essayist whose poetry is perceived 
today as engaging “progressively with important political and social questions”. 
See Melissa Valiska Gregory’s “Augusta Webster Writing Motherhood in the 
Dramatic Monologue and the Sonnet Sequence” (Gregory, 2011: 28). 

(4)  Percy Bysshe Shelley (1792–1822) is a British poet who grew up “in a climate 
sympathetic to whig notions of liberty, notions that had some influence on, even 
as they were outdone by, his mature political views” (O’Neill, Oxford DNB: 
2018).  

(5)  See Livesey’s reading of Radford’s “Two Songs” in relation to Shelley’s “Ode to 
the West Wind” (Livesey, 2006: 504). 

(6)  See Hadeel Azhar’s Marginalisation Vs. Emancipation: The (New) Woman 
Question in Dollie Radford’s Diary and Poetry, for more discussion on similar 
themes addressed in Radford’s and Meynell’s poems (Azhar, 2016: 179). Also 
see Linda Peterson’s argument on Radford and Meynell in her chapter “Vigo 
Street Sapphos: The Bodley Head Press and women’s poetry of the 1890s” 
(Peterson, 2016: 228-229).  

(7)  Houston attributes the popularity of the sonnet in the fin de siècle to the public 
awareness of “the value of its economical size for busy modern readers” 
(Houston, 2003: 150).  

(8)  During that time, Radford’s correspondences and diary entries convey that she 
was financially broken. See Hadeel Azhar’s Marginalisation Vs. Emancipation: 
The (New) Woman Question in Dollie Radford’s Diary and Poetry, for more 
information (Azhar, 2016: 15-16). 

(9)  In Ancient Greek mythology, Medea “first appears as a lovely and lovelorn 
princess who enables Jason to steal the Golden Fleece. In this role she fits the 
paradigm of the ‘helper-maiden’, which is found in the fairy tales or myths of 
virtually all cultures. Later in her story, however, Medea appears as a wrathful 
woman whose lust for vengeance drives her to slaughter her own children. In this 
role, of course, she is the utter opposite of the ‘good’ or ‘helpful’ woman” 
(Johnston, 1997: 5). 
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 Modality and the Evaluative Schema  

Dr. Mohammad Ali Al Zahrani 

(Received 09/04/2020; accepted 05/05/2020; Published 14/02/2021) 

Abstract: Linguistic investigations on Hijazi Arabic modal elements have only 
considered a small class of modals classified under the three domains of modality, 
and consequently assigned different places in the hierarchy within the Principles and 
Parameters syntactic approach (P&P) (Chomsky, 1981, 1986) along with insights of 
Chomsky's Minimalist Program (MP) (Chomsky, 1995, 1999, 2000). The current 
paper investigates some other HA expressions that evaluate the speaker's attitudes, 
opinions and judgments from another perspective. It adopts the evaluative schema 
suggested by Heine (1993) and characterized by the form "it is X to/that Y" where X 
stands for the evaluative component expressing the speaker's judgement, and Y is the 
main prediction occurring in the complement selected by X. The purpose of the study 
is twofold. First, it presents the most common HA expressions that convey the 
speaker's evaluation towards a proposition using Heine's evaluative schema structure 
"it is X to/that Y". Second, since Heine's (1993) purpose does not explore the syntax 
of the evaluative structure, the paper explicates the components of Heine's structure in 
light of the syntactic studies on HA clauses within the generative syntax theory. The 
findings show that the evaluative components in the present study belong to different 
classes occurring in a CP clause. They may be preceded by a realized expletive 
subject, or by its phonetically null equivalent, and select for CP complements. This 
work should contribute to the field of HA modality in particular and enhance the 
discussion of the evaluative schema, in general. 

Key words: modality, generative syntax, evaluation, subjectivity, judgement, 
Hijazi Arabic, CP complements. 

* * * 
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  التقديرية والصيغة الموقفية

 الزهراين علي بن محمد. د

 )هـ02/07/1442؛ ونشر يف هـ12/09/1441هـ؛ وقبل للنشر يف 16/08/1441قدم للنشر يف (

ُأدوات الموقفيـة والتـي صـنفت تطرقت الدراسات الحجازية إلـى عـدد بـسيط مـن  :المستخلص

وفحـصت أماكنهـا البنائيـة بحـسب معانيهـا ، األدوات فيها بناء على األقسام الثالثة الشهيرة للموقفيـة

-تشومـسكي(برنـامج نظريـة الحـد األدنـى َو) 1981-تشومـسكي(البيانية يف أطر المبادئ والوسائط 

فية أخرى تعرب عن موقـف المتحـدث ، فكانت هذه الدراسة الحالية والتي تفحص أدوات موق)1995

إنه مـن (والذي يعتمد على الصيغة ) Heine) 1993 تتبنى الدراسة إطار هين. وأراءه وتقديراته وذاتيته

وبـذلك فالغايـة مـن هـذه .  متغير لتتمتهـا»ص« متغير ألداة الموقفية و»س«حيث إن ) »ص« أن »س«

.  لم يتم فحصها نحويا يف ضوء النظريات الحديثـةالنظر إلى أداوت موقفية أخرى: أوال. الورقة ثنائية

فحص الخصائص النحوصرفية لتلك األدوات الموقفية يف ضوء ما توصلت إليه نتائج الفحص : ثانيا

وتبين النتـائج أن األدوات الموقفيـة متنوعـة مـا بـين صـفات . النحوية يف أطر نظريات النحو التوليدية

ــة  ــد يف جمل ــوع ، وCPوأســماء وأفعــال وتتول ــشأن المرف ــضمير ال ــسبوقة ب ــة م ــون األداة الذاتي ــد تك ق

وللورقـة إسـهامات يف تقـديم ). إن(عنـد دخـول ) ــه-( أو بنظيره المنصوب -) هو(الغائب /الظاهر

ّدراسات للحجازية لما تتم دراستها، كما أهنا تعزز الكم المعريف الذي يصف الخـصائص النحويـة يف 

 ).Heine) 1993 ضوء إطار هين

 .الذاتية، النحو التوليدي، العربية، الحجازية،  الموقفية:مات المفتاحيةالكل

* * * 
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1. Introduction(1) 
The literature on HA modality presents two studies in which some 

modal forms have been derived from verbal roots. These studies have 
adopted the Principles and Parameters syntactic approach (P&P) 
(Chomsky, 1981, 1986) along with insights of Chomsky's Minimalist 
Program (MP) (Chomsky, 1995) and its latest advancements 
(Chomsky, 1999, 2000) to argue for three hierarchical projections on 
the basis of the morphosyntactic-semantic interface of the modals. The 
present study fills a gap in the literature by exploring some more HA 
modal forms/phrases in terms of Heine's (1993) evaluative schema that 
is marked by the structure "it is X to/that Y". It should be, however, 
noted that Heine's (1993) purpose of the suggested schema is to trace 
the grammaticalization of the elements used in its structure. This is 
beyond the scope of the present paper that only adopts Heine's 
evaluative schema to explore more HA forms that fit to its structure, on 
the one hand, and evaluate speakers' attitudes and opinions, on the 
other. In addition, Heine's (1993) schema does not provide syntactic 
analysis, so such a gap will be filled by investigating the syntactic 
properties of the structure "it is X to/that Y" within the generative 
framework within which other HA studies have been conducted. 

2. Modality 
Scholars of linguistics and logic have been investigating modality 

since the work of von Wright (1951). Nevertheless, modality still 
shows many problematic and controversial issues (Nuyts, 2005a: 5). 
Such issues arise when looking at the different definitions of modality. 
Originally, the term modality is derived from the post-classical Latin 
modalits that is linguistically related to the uses that concern "the 
qualification of a proposition as necessary or possible" (Nordström, 
2010: 11). However, linguists have not confined themselves to its 
post-classical Latin sense, which is purely semantic. This, in turn, 
shows a reason behind some of its problematic and controversial issues 

                                         
(1) I am very thankful to the anonymous reviewers for their insightful feedback, 

valuable comments and useful suggestions that have improved the manuscript; 
all remaining errors and typos are mine. 
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where some linguists treat modality more broadly to include not only 
semantic senses, but also grammatical senses, as well. Under such a 
view, modality includes some grammatical notions (moods) such as 
indicative, declarative, subjunctive, hortative, optative, et cetera, and 
semantic notions (modal markers) such as epistemic, deontic, dynamic, 
and evidential. What emphasizes the complexity of this broad scope of 
modality is Nordström's (2010: 16) argument that these terms (of 
moods and modal markers) are hard to define because they show fuzzy 
boundaries; besides, some of the grammatical markers are 
multifunctional. Hence, the complexity of the broad sense of modality 
shows a clear overlap between the grammatical moods and the 
semantic notions within which modality covers "any kind of speaker 
modification or qualifications of a state of affairs including the 
grammatical dimensions of tense and aspect (Nuyts, 2016: 32). This 
latter definition, by Nuyts, is used in philosophy, but as evidence for 
complexity, it is also used in linguistics to correspond to either the 
grammatical categories of TAM (tense-Aspect-Modality) (see Bybee, 
Perkins, & Pagliuca, 1994) or qualifications of state of affairs (see 
Nuyts, 2001; Nuyts, 2005a, 2005b). Therefore, Nuyts (2016: 32) 
combines the "TAM categories" and "the qualifications" in one 
expression: "qualificational categories", so it covers the semantic 
dimensions of time, aspect and different types of modality, on the one 
hand, and the TAM markers, on the other. The resulting combination of 
semantic and grammatical notions refers to the linguistic devices used 
for expressing these semantic dimensions (Nuyts, 2016: 32).  

This brief overview of the overlap between the categories of mood 
and modality shows that the term "mood" is used in the sense of 
"modality" under this view to conclude that mood is a set of distinctive 
forms signaling modality (Zhang, 2019: 879). This also shows that 
modality can be coded grammatically in its broad sense due to the 
overlap with mood. 

Contrary to modality in its broad sense where it can be coded by 
grammatical means, modality in its narrowed sense is expressed by 
lexical means, and is purely considered a semantic category referring to 
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the semantic notions of necessity, possibility, and ability (Racy, 2008: 
16-17 & Zhang, 2019: 879). These semantic notions are characterized 
by the subjectivity of the speaker, i.e., the speaker's evaluation and 
judgement, which according to Herslund (2005: 46) is the unmarked 
feature of modality. This is on a par with Palmer's (1986: 16) definition 
of modality as markers expressing the "… speaker's (subjective) 
attitudes and opinion". Palmer uses subjectivity to refer to attitudes and 
opinions, and he claims that subjectivity is an "essential feature of 
modality" (Palmer, 2001: 102). 

This view of modality proposes that speakers' attitudes and 
subjectivity are basic ingredients in defining modality, which is what 
the current paper considers for the investigation of the HA modal 
expressions in terms of the evaluative schema suggested by Heine's 
(1993) study on grammaticalization and auxiliaries. However, the 
present paper does not explore grammaticalization or auxiliaries, but it 
uses the schema to account for the HA structure that employs some 
modal expressions that have not been explored yet. Hence, the broad 
sense of modality is not adopted in the present paper because the paper 
does not investigate the grammatical moods or the grammatical 
categories of tense and aspect.  

The question to be asked at this juncture is why the narrow sense of 
modality is preferred for this study. Straightforwardly, the narrow sense 
of modality directly relates to the evaluative schema adopted in this 
paper. In HA, the evaluative schema employs lexical items that express 
the subjective evaluation of the proposition (Section 3). Second, in 
some Germanic and Romance languages modality is clearly related to 
mood (Nordström, 2010: 11) where verb moods and modality can be 
simultaneously expressed by the same form as is the case in the Latin 
subjunctive mood, which may also express prohibition, wishes, 
obligation, and ability (de Haan, 2012: 8-9), and the West Greenlandic 
verb ending -ssa that can mark past tense, future and obligation (de 
Haan, 2012: 25). Also, in Classical/Standard Arabic verb moods are 
indicated by verbal inflections whose endings can also be affected by 
the modal forms (Alotaibi, 2019: 38), or by the presence of some future 
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and negative particles (Mousa, 2019: 47; Ryding, 2005: 422). Besides, 
CA and SA can express modality grammatically by morphological-
syntactic elements (Andriy, 2016: 61). Contrary, Arabic dialects, 
including HA, have almost lost the mood marking system on verb 
endings: a case which suggests that verb moods and modality are not 
clearly related. In addition, while some implicit modal meanings in 
these dialects are conveyed by negation, tense expressions, 
interrogative structures (Alotaibi, 2019: 38) or by counterfactuality and 
hypotheticality (Al Zahrani, 2020), the present paper only focuses on 
the explicit use of modality as a pure semantic category that is 
expressed by some verbal and non-verbal forms, which have not been 
explored in any HA work. Therefore, the overlap between moods and 
modality in HA is not addressed and the broad sense of modality is not 
favored. 

To summarize the main objectives of this paper, it firstly seeks to 
address one type of HA modal expressions, i.e., evaluative components, 
within the evaluative schema; these HA modal expressions have not 
been addressed in the growing literature of HA. It, secondly, provides 
the syntactic analysis of these evaluative components and their 
complements. 

The subsequent sections of this paper are organized as follows. 
Section 3 briefly presents the literature on HA modals and modality. 
Section 4 presents an overview of Heine's (1993) schemas. Sections 5 
and 6 present the HA modal expressions in terms of Heine's evaluative 
schema, and analyze the clausal structure of such expressions. Section 
7 briefly explores the syntactic properties of the complement structures 
selected by the modal expressions, and Section 8 concludes the paper 
and presents some recommendations for future studies. Following the 
conclusions, Appendix (1) and Appendix (2) are provided for the 
transliteration and abbreviation symbols. 

3. HA modals and modality 
Before exploring some HA modal forms in terms of Heine's (1993) 

evaluative schema, the present section sheds light on the HA modality 
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literature and summarizes the basic findings that relate to the 
investigation of the evaluative schema of the present study. The work 
in HA has been attracting the interests of a number of HA linguists 
since the last decade. The literature shows that studies on HA have 
started since 1970s. Early studies were traditional. These traditional 
studies include Bakalla (1973) Ingham (1971) and Sieny (1978). Other 
works on HA include a reader textbook like Feghali's (1991) work, and 
a basic course textbook like Margaret's (1975) work. Notably, the latter 
work was prepared by the Foreign Service Institute in Washington, 
which shows the global significance of the dialect under study. 
Furthermore, generative linguists have been exploring different 
linguistic issues in HA (see for example, Kheshaifaty, 1996; Bardeas, 
2005; Al Barrag, 2007, 2014; Al Zahrani, 2008, 2013, 2014a, 2014b, 
2016, 2018, 2020a, 2020b, 2020c; Al Barrag & Al Zahrani, 2017; 
Eifan, 2017; and Al Zahrani & Alzahrani, 2019, amongst others). 

Amongst the aforementioned generative studies, there are two 
studies that have explored HA modality, namely Al Zahrani (2013) and 
(2018) (Al Zahrani's studies, henceforth). Because the current paper 
explores some HA modal forms, it mainly depends on these two 
studies, which, to the best of the author's knowledge, are the only 
studies that have deeply investigated HA modals and modality from 
morphological, syntactic and semantic perspectives. Al Zahrani's 
studies have adopted the Principles and Parameters syntactic approach 
(P&P) (Chomsky, 1981, 1986) along with insights of Chomsky's 
Minimalist Program (MP) (Chomsky, 1995) and its latest 
advancements (Chomsky, 1999, 2000). Al Zahrani's studies consider 
the main three domains of modality, vis. epistemic, deontic and 
dynamic, to investigate the morphosyntactic and semantic interface of 
the HA modals. 

Apart from the dynamic modal form laabudd, Al Zahrani's studies 
show that the modals have been derived from verbal roots indicating 
necessity, possibility and ability notions. For instance, the verbal roots 
√LZM, √MKN and √GDR derive modal forms indicating necessity, 
possibility and ability notions respectively. Verbal roots of these 
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notions, according to the templatic morphology of Arabic, can derive a 
variety of modal forms including active and passive perfective forms, 
active and passive imperfective forms, active and passive participial 
forms, and gerund forms. The modal derivatives are mapped on some 
of the ten templatic forms of the trilateral verbal root as represented in 
the following table, adopted from Al Zahrani (2013: 39) (IPA symbols 
have been used for consistency).  

Table 1: Modal Forms in HA 
Type of Modality Modal forms 

Epistemic & Deontic laazim, yuftarat̪ˤ, waaʤib, mafruut̪ˤ, muftarat̪ˤ, laabudd, 
t̪ˤaruuri, yimkin, yuħtamal, muħtamal, iħtimaal, mustaħiil, 
ʤaayiz, mumkin 

Dynamic (ability) laabudd, laazim, yigdar, gidir, gaadir 

 

These modals have been classified according to their semantic 
notions covering the main domains of modality. The studies use this 
semantic classification to argue for different hierarchical placement of 
each domain within the P&P (Chomsky, 1981, 1986) approach and the 
minimalist program (Chomsky, 1995, 1999, 2000). Epistemic modal 
forms are base-generated in the Epistemic Modal Projection that is 
higher than the tense phrase (TP) while deontic and dynamic modal 
forms are respectively base-generated in the Deontic Modal Projection 
(DModP) and Dynamic Modal Projection (DyModP) located between 
TP and VP: verb phrase. 

It follows from this brief overview that Al Zahrani's studies adopt a 
morphosyntactic-semantic approach. The morphological and semantic 
interface shows that the notion of the verbal root derives the modal 
form; the semantic-syntactic interface shows that the semantic 
interpretation of the modal determines its hierarchy along the spine. 
The conclusion that can be drawn from Al Zahrani's studies is that the 
semantic scope mirrors the syntactic scope. 

The present study depends on Al Zahrani's studies not only to 
explore some more HA modal forms that have not been investigated, 
but also to explore them from another perspective. Not to mention that, 
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to the best of the author's knowledge, they are the only available 
modality studies in the literature. To fill some gap in the HA literature, 
while Al Zahrani's studies have adopted the Principles and Parameters 
syntactic approach (P&P) (Chomsky, 1981, 1986) along with insights 
of Chomsky's Minimalist Program (MP) (Chomsky, 1995) and its latest 
advancements (Chomsky, 1999, 2000) to argue for different modal 
projections, vis. epistemic (EModP), deontic, (DModP), and dynamic 
(DyModP), the current paper uses Heine's (1993) evaluative schema to 
explore some other modal forms, phrases and expressions that have not 
been explored in Al Zahrani's studies, with the hope that Al Zahrani's 
studies and the current paper present different syntactic analyses for the 
HA modal forms, and this all contributes to the HA linguistic studies. 
Heine's (1993) Evaluative Schema is introduced in the next section. 

4. An Overview of Heine's Schemas 
Heine (1993: 27 - 43) claims that grammatical concepts are reasonably 

abstract in that they do not refer to "physical objects or kinetic 
processes" but are defined according to their functions. However, the 
literature shows that the origins of the grammatical elements do not 
emerge ex nihilo, but are derived from concrete concepts. For instance, 
the grammatical concepts of tense, aspect and modality are interpreted 
by some expressions derived from concrete entities conveying the 
general notions of: Location, Motion, Activity, Desire, Posture, 
Relation and Possession. These notions are linguistically expressed by 
verbal forms as shown in Table 2.  

Table 2: Notions and their Indicative Verbs 
Notions Location Motion Activity Desire Posture Relation Possession 

Verbs 
be at 
stay at 

go 
come 

do 
start 

want 
wish 

sit stand 
be with  
be part of 

Get 
have 

 

Heine claims that these verbal forms constitute only a small part of 
very complex concepts called basic event schemas: Location, Motion, 
Action, Volition, Change-of-state, Equation, Accompaniment, 
Possession, and Manner. An event schema refers to the "notion of 
proposition" that Langacker (1978: 857, cited in Heine 1993:31) 
defines as "a simple semantic unit consisting of a predicate and 
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associated variables, e.g., x SEE y". Heine divides the schemas into 
basic (simple) and complex (see below) and argues that they provide a 
richer source for the grammaticalization of elements expressing the 
four categories of tense, aspect, mood and modality. 

What Heine labels as simple basic event schemas are those requiring 
basic propositional contents of subject-predicate clauses. According to 
Heine, the cross-linguistic research reveals that the simple schemas 
have provided strong evidence for the grammaticalization of elements 
used to express the two categories of tense and aspect where some 
elements may become fully grammaticalized while others may show 
some degrees of grammaticalization. For instance, the Motion Schema 
has shown the grammaticalization of the English verb go (be going to) 
(Heine, 1993; Hopper & Traugott, 1993, 2003), the French venir de-
past (Heine, 1993; Heine, Claudi, & Hunnemeyer, 1991; Heine & Reh, 
1984) and the Arabic dialectal verb raħ (go) (Jarad, 2014; Stewart, 
1998; Vanhove, Miller, & Caubet, 2009); the Volition Schema has 
shown the grammaticalization of the English future element will, and 
the Arabic volition verbs yabγa (Hopper & Traugott, 2003; Jarad, 2017; 
Persson, 2008), yaʃaʔ (Versteegh, 2014), widd (Mitchell & Al-Hassan, 
1994). 

Heine has also presented three complex schemas. These complex 
schemas are the Serial Schema, the Purpose Schema, and the 
Evaluative Schema. They are complex as they give rise to elements 
expressing mood and modality categories. What is important to the 
current paper is the Evaluative Schema. 

The above brief overview of Heine's basic event schemas and 
complex schemas has shown that the aim of Heine's work (1993) is to 
present the schemas as a source for grammaticalization. Therefore, 
Heine's discussion has shown some grammaticalized elements where 
mood and modality are clearly related in some languages such as 
Telugu, Turkana and Swahili (see the examples in (2) below). However, 
exploring these schemas and how they relate to grammaticalization is 
beyond the scope of this paper. What this paper adopts from Heine's 
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(1993: 39-41) is only the evaluative schema, not as a source to trace the 
grammaticalization of HA modal forms, but as a structure that best 
accounts for some HA modal clauses that have not been investigated in 
Al Zahrani's studies (2013, 2018). Therefore, I confine the discussion 
of this schema to what is related to the purpose of this paper: the 
syntactic analysis of this evaluative schema structure and how it 
employs HA modals.  

The evaluative schema is only presented in less than two pages in 
Heine's work (1993: 39-41) where Heine cites examples and arguments 
from Palmer (1986), but when possible, I refer to Palmer's arguments 
from the work published in (2001). This explains why the paper cites 
other references. More importantly, Heine has not detailed the syntactic 
analysis of the evaluative schema, which this paper aims to do with 
reference to some syntactic assumptions from other linguistic studies. 

The evaluative schema refers to the speaker's judgement towards the 
proposition. Heine (1993: 39-40) states that this schema is based on 
judgements "introducing a modal notion" whose "main prediction" is 
introduced in a clausal complement of that notion". Heine's evaluative 
schema is used to express the epistemic/deontic notions of necessity 
and possibility where it reflects the speaker's evaluation of the 
utterance. This evaluation is expressed by evaluatives that belong to 
different categories including (mostly) adjectives as well as verbals and 
pronominals. Gryzhak (2018: 85) claims that these evaluatives give 
subjective characterization of the qualities of the referent, revealing the 
speaker’s peculiar attitude towards the proposition; evaluatives convey 
"the speaker's attitude to the referent" (Kochetova & Volodchenkova, 
2015: 293). Because evaluatives express "attitudes towards known facts", 
they must be included within modal systems (Palmer, 2001: 119). 

Thus, Heine's (1993) evaluative schema belongs to modal systems 
and its structure can employ HA evaluative components as shown 
below. According to Heine, the evaluative schema is characterized by 
the structure "it is X to/that Y" where "X" can be a verb form, an 
adjectival form, or a nominal form introducing the evaluative concept. 
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Notably, Palmer (1986) explored the structure under study when 
exploring "complement clauses" before Heine's (1993) evaluative 
schema, but he has not labelled it as a modal structure; Palmer states 
"there are, however, some clauses that typically, but not exclusively, 
occur with adjectives and where the sentence is usually introduced by 
it" and he exemplified this by the examples I presented in (1a) adopted 
from Palmer (2002: 129). Note that Palmer's statement includes the 
adjective forms as typical forms because English mostly uses them as 
"a predicate nucleus, e.g., essential, necessary, likely" (Heien, 1993: 
40). Other forms are also witnessed in Heine's (1993) evaluative 
schema as I show below.  

The main syntactic properties of the evaluative schema structure, as 
presented by Heine (1993: 40) are the following. The evaluative 
concept introduced by the matrix clause (It is X) contains an 
impersonal expression. To clarify this, Heine (1993:40) has cited 
Palmer's (1986: 127) example presented in (1a) below, but he has not 
explored its syntactic structure in detail due to the fact that his purpose 
is to trace the grammaticalization of those elements used in the schema. 
Because the syntactic properties of Heine's (1993) evaluative schema 
are important to the analysis of HA modal forms, I shall detail some 
properties of the form "it is X to/that Y" before moving to Palmer's 
example in (1a), cited by Heine (1993:40). 

To provide the syntactic analysis of Heine's (1993) evaluative 
schema clauses, the paper assumes the three basic hierarchical 
projections for any clause in the syntactic theory: the complementiser 
phrase (CP), the tense phrase (TP) and the verb phrase (VP) (see 
Chomsky, 1995; Ouhalla & Shlonsky, 2002; Radford 2009a, 2009b). 
Syntactically, the form "it is X to/that Y" shows two clauses: higher and 
lower. The higher clause (matrix clause) contains the structure "it is X" 
that expresses the modal notion and contains either a dummy subject 
with third person singular features or a null/expletive subject. This 
proposes that this structure lacks animate subjects that can indicate 
whose attitude or opinion is being reported (Palmer, 2001: 127). The 
dummy subject position is the specifier of the TP that is theoretically 
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dominated by a CP indicting the force and case-assigning properties 
(see, for example, Radford, 2009a). The head of the higher CP can be 
null or occupied (as I show in Arabic examples in Section 6). The 
lower clause containing the main prediction is the CP complement 
selected by X. To make this more practical, consider the examples in 
(1), adopted from Palmer (2001: 127), (Heine, 1993 cited (1a) only). 

(1) a. "It is essential that they should come". 
   b. "It is likely that they will come". 

Palmer (2001: 127) states that the modality notions in (1b) are deontic 
and epistemic respectively. Example (1b) cannot be deontic. What has 
made (1a) deontic is the infinitival verb following should. Again, the 
modality notions are retrieved from the evaluative concepts expressed 
via the higher clauses "It is essential" and "It is likely" that show the 
impersonal dummy subject it carrying third person singular features. 
This construction does not have a thematic referential subject in the main 
clause (higher clause), and this shows a crucial difference with those 
types of modality that have animate subjects as in "he must go". 

Expressing modality through the evaluative schema is also witnessed 
in some languages including Telugu (Dravidian), and Swahili (Bantu, 
Niger-Congo), adopted from Heine (1993: 40) and presented in  0(2a-b) 
respectively, and Icelandic, adopted from Sigurðsson (2008: 14, cited in 
Nordström 2010: 43), and presented in (2c). 

(2) a. Neen   ii     sagati       mii     too       maatlaada        guuda               du 
  I                   D matter 2.pl                 C talk.Inf            be.suitable       Neg.3sg.M 
  "I shouldn't talk to you about this matter." 
 b. Ni  heri              u end-e  
  be     luck          2sg go-subj  
  "You'd better go." 
 c. Það Er gaman að tunglið skuli brosa 
  it Is fun that moon.the shall.subj smile 
  "It is fun that the moon smiles." 

According to Heine, while English mostly uses adjectivals to 
express modality in this schema, some other languages may employ 
adjectives (2a) or nouns (2b). Example (2a) can be interpreted as "it is 
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not suitable to talk to you about this matter" where the adjectival form 
guuda "suitable" occurs following the infinitival verb maatlaada "talk" 
whose mood is subjunctive. Both the mood of the verb and the 
evaluative component make the modality deontic (obligation) as can be 
seen in the translation. In (2b) the noun heri "luck" occurs before the 
subjunctive verb "go" to express the modal necessity. The complements 
in (2) are clausal as indicated by the CP layer headed by too "that" in 
(2a) and by the subjunctive verb with its argument in (2b). Similarly, 
(2c) employs the adjectival form gaman "fun" preceding the CP that 
contains the subjunctive verb. These three examples in (2) show some 
languages where mood and modality are clearly related, for more on 
moods indicating modality the reader is advised to see (de Haan, 2005, 
2012; Vanhove et al., 2009). However, this is not the case in HA as 
explained above. 

The clausal structure "it is X" appears in HA with and without the 
morphological realization of the dummy subject, and it expresses the 
evaluative concepts as shown in (3). 

(3)  (hu:) muhim  j-ʤu 
 (expl.nom) important Impf.3pl-come 
 "It is important that they come." 

Lit: "(it) important they-come" 

Example (3) shows the adjectival evaluative component muhim and 
its complement. The set of the round brackets indicates the optional 
presence of the dummy subject. The deep analysis of this HA structure 
is presented in Sections 4-7 that investigate the evaluative components 
belonging to the different nominal, adjectival and prepositional 
categories in HA, their different superficial clausal structures and their 
clausal complements within Heine's framework outlined in this section. 
Once again, it is important to mention that Heine's (1993) evaluative 
schema does not provide the detailed syntactic analysis needed for the 
current study; it only suggests the modal structure ""it is X to/that Y" 
that the paper adopts to account for their modal notions. Yet, the paper 
uses the syntactic analyses of HA to provide a description of such 
modal expressions. 
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5. HA Evaluative Components 
As is explained in Section 3, current HA modality literature has so 

far investigated some forms that belong to different grammatical 
categories including active and passive perfective forms, active and 
passive imperfective forms, active and passive participial forms, and 
gerund forms. This section and its subsequent sections constitute the 
main part of this paper. They explore the verbal, nominal, adjectival 
and prepositional modal forms/phrases, which are absent from the 
modality literature of HA. The author of this paper has collected those 
forms from written and spoken language posted on the social platforms 
including: Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, and YouTube. 

While the majority of these modal expressions are mainly adjectives, 
HA also employs some verbal and indefinite noun expressions (Ind.N, 
henceforth), which also evaluate the speaker's attitude. The adjectival 
and indefinite noun expressions can also appear in the scope of 
definiteness by virtue of the determinative al- 'the' prefixed to them to 
create the combination of al-+Adjectival and al-+Ind.N respectively. 
The resulting structures (al-+Adjectival) and (al-+Ind.N) can also 
appear in the scope of the preposition min deriving the structure of (min 
al-+Adjectival) and (min al-+Ind.N) which can be interpreted as "it is 
part of" (see the tables below).  

The prepositional and definite nominal modals have been basically 
created from adjective forms (see Table 6). This is on a par with Heine 
(1193: 40), Palmer (2001: 129) and Gryzhak (2018: 85) who claim that 
the evaluatives are mostly adjectives. This fact is accounted for by 
Gryzhak (2018: 87) who holds that while other categories such as 
nouns, adverbs and modal verbs can evaluate the speaker's attitude, 
"adjectives are traditionally considered as the most obvious means of 
communicating this concept" because adjectives are mostly used as "a 
predicate nucleus" (Heien, 1993: 40) and “most typically, adjectives 
describe qualities of people, things, and states of affairs” (Biber et al., 
2007: 64). This is the case in HA as shown below. 

According to this brief morphological analysis, the modal forms 
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under study can be classified into four categories: verbal, adjectivals, 
nominals, and prepositionals, listed in the tables below. Worthy of notice 
here is that the forms in the following tables (Table 3 through Table 6) 
share one basic semantic property. They are impersonal expressions that 
reflect the subjectivity of the speaker towards the proposition. Note that 
while the tables provide the translation of the HA evaluatives, it is 
important to mention that some evaluatives may also carry other related 
or unrelated senses. For example, the literal meaning of the evaluative 
ħilu is 'beautiful', but it can also be used in a range of other senses such 
as "good, great, perfect, and ideal …etc.", to mention a few. The purpose 
of the translation is to provide the general common meaning. 

Table 3: Verbal Modal Expressions 
Verbals 

yisˤluħ 'become.good' 

yinfaʕ 'benefit' 

yiʤu:z 'permitted/allowed' 

Table 4: Adjectival Modal Expressions  
Adjectivals  

γari:b 'strange' 

ʕaʤi:b 'wonderful' 

muhim 'important/necessary' 

aki:d  'sure/certain' 

muakkad  'sure/certain 

ħilu 'good/beautiful' 

zain 'good/beautiful' 

muðhil 'astonishing' 

t̪ˤayyib 'good' 

ʕa:di 'good/fine/normal' 

t̪ˤabi:ʕi 'fine/normal' 

wa:d̪ˤiħ 'clear/apparent' 

afd̪ˤal 'better' 

aħsan 'better' 

aʤmal 'more beautiful/better' 
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Table 5: Indefinite-Noun Modal Expressions 
Indefinite Nouns  

xaba:lah 'stupidity' 

ħama:gah 'stupidity' 

γaba: 'stupidity' 

Table 6: Nominal and Prepositional Modal Expressions Derived from Adjectivals 
and Indefinite Nouns 
Nominals = adjectival + al- Prepositionals= adjectival + min + al- 

alγari:b 'the strange' min alγar:ib 'it is part of the strange' 

alʕaʤi:b 'the wonder' min alʕaʤ:ib 'it is part of the wonder' 

almuhim 'the important' min almuhim 'it is part of the important' 

alaki:d 'the certain/certainty' min alaki:d 'it is part of the certain/certainty' 

almuakkad 'the certain/certainty' min almuakkad 'it is part of the certainty/ certainty' 

alħilu 'the good/beautiful' - 

almuðhil' the astonishing' min almuðhil 'it is part of the astonishing' 

alt̪ˤayyib 'the good/better' min alt̪ˤayyib 'it is part of the good/better' 

alt̪ˤabiʕi' the normal' min alt̪ˤabiʕi 'it is part of the normal' 

alwa:diħ' the clear/apparent' min alw:adiħ 'it is part of the clear/apparent' 

alafd̪ˤal ' the better' min alafd̪ˤal 'it is part of the better' 

alaħsan ' the better/good' min alaħsan 'it is part of the better/good' 

alaʤmal 'the more beautiful/ the better' min alaʤmal 'it is part of the more beautiful' 

alxaba:lah 'the stupidity' min alxaba:lah 'it is part of the stupidity' 

alħama:gah ' the stupidity' min alħama:gah 'it is part of the stupidity' 

alγaba: ' the stupidity' min alγaba: 'it is part of the stupidity' 

alðˤa:hir ' the apparent' alðˤa:hir 'it is part of the apparent' 

Table 3 shows three verbal forms and Table 4 and Table 5 show 15 
adjective forms and 3 indefinite noun forms respectively. This shows 
that the majority of the forms are adjectives, which is in line with 
argument, provided above, where Heine (1193: 40), Palmer (2001: 129) 
and Gryzhak (2018: 85) hold that evaluatives are mostly adjectivals. 
The adjective forms in Table 4 may derive other evaluatives as shown 
in Table 6. Almost all the adjective forms (in Table 4) have been 
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suffixed into the determinative al- 'the' as shown in the first column of 
Table 6. Almost all the resulting structures in the first column of Table 
6 have been combined with the preposition min in the second column 
of Table 6. 

These impersonal expressions in Table 3 through Table 6 are not the 
only ones indicating the subjectivity of the speaker in HA, but they are 
the most common ones. The tables show some lexical gaps where some 
forms appear as adjectivals, but their derivative structures are absent 
from other tables. This, however, does not mean the absent forms 
cannot evaluate the speaker's attitude, but they might be uncommon. 

The next section explores the modal expressions listed in the tables 
of this section in terms of Heine's evaluative schema. Once again, since 
all these modal forms share one common sense of modality in that they 
all indicate the subjectivity of the speaker; I use only some of them in 
my examples. All the other expressions, however, are almost 
interchangeable.  

6. HA Modal expressions within Heine's Evaluative Schema 
 Heine's (1993: 39) evaluative schema is characterized by the 

structure of "it is X to/that Y" where X is the variant that reflects the 
judgement of the speaker towards the proposition. Consider the 
dialogue in (4) and the scenario below.  

(4)  a. xuð-ha  b-θama:n-miyah 
  take-it P-eight-hundreds 
  "Take it for 800 hundred (Saudi Riyals)." 
 b. min-alγaba: inn-na: na:-xuð-ha:  b-θama:n-miyah 
  P-D.stupidity C-1pl.acc we-take-3sg.F.acc P-eight-hundreds 
  "It is stupidity that we take it with 800 (Saudi Riyals)" 

Lit: from-the-stupidity that we-take-it with-800  
 c. iħtarim al-fa:ðˤ-ak 
  respect D-words-2sg.M.gen 
  "Watch your words!" 

Lit: respect your words! 

The examples in (4a) and (4c) are for the same speaker (Speaker A). 
The utterance in (4b) is for another speaker (Speaker B); it clearly 
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indicates the attitude of its speaker (Speaker B) by virtue of the 
evaluative component min alγaba: towards the utterance in (4a); i.e., 
towards the main prediction, which is buying the sheep with that price. 
Speaker A got upset from the reaction in (4b) as indicated by his 
reaction in (4c) where he requested Speaker B to watch his words!  

This communication was between some friends planning for a picnic. 
One person said that he went to the sheep market and found one (sheep) 
for SR800. The response in (4a) shows an agreement on the price. 
Example (4b) shows a negative response towards the utterance in (4a); it 
uses the impersonal expression min alγaba: "it is part of stupidity", so it 
can be interpreted as "it is a stupid suggestion that we take it with 
SR800". This, in turn, has made Speaker A (4a) upset as indicated by his 
request in (4c). Notice that in (4b) the impersonal expression min alγaba: 
does not contain a thematic subject, so the speaker does not directly say 
"I claim/admit that your suggestion to take it with this price is stupid" nor 
does he say "you are stupid as you have suggested that". Nevertheless, 
the impersonal expression conveys this implied subjective interpretation 
so the speaker of (4a) felt some insult by this response in (4b). The 
conclusion that can be drawn from this analysis is that the statement 
headed by min alγaba: in (4b) clearly shows the attitude/judgment of its 
speaker towards the utterance in (4a) and this is evidenced by the request 
in (4c) "watch your words!" What this communication suggests is that 
the impersonal expressions listed in Table 3 through Table 6 convey 
speaker's evaluation towards the referent. 

Having shown that the HA structure in (4b) expresses an attitude, the 
discussion now shifts to the syntactic analysis of such a structure. Recall 
that the paper assumes the fundamental hierarchical projections for any 
clause in the syntactic theory: the complementiser phrase (CP), the tense 
phrase (TP) and the verb phrase (VP) (see Chomsky, 1995; Ouhalla and 
Shlonsky, 2002; Radford 2009a, 2009b). Recalling Radford's (2009a: 
134; 2009b: 105) claim that complete clauses are CP clauses, the 
utterance in (4b) contains two CP clauses. The higher clause is a CP 
containing the PP min alγaba: 'it is part of stupidity' and the lower clause 
is the CP inn-na: na:-xuð-ha: b-θama:n-miyah 'that we take it with 
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SR800'. In the higher CP of (4b), I argue that the heads of CP and TP do 
not have any morphological content but they have morphosyntactic 
features as shown in the discussion of (6) below. In the lower CP of (4b), 
the complementizer inn occupies the head of CP and the accusative –na: 
occupies Spec, TP; T is also empty in this clause. The verb na:-xuð-ha: 
has moved from the head of VP to the Taxis-Aspect projection 
(Tax-AspP) where it inflects for the subject-verb agreement and the 
taxis-aspect features (for a deep analysis of HA verbal structures, see Al 
Zahrani, 2013, 2014, 2016, 2018).  

The discussion now shifts to the syntactic properties of the two CP 
clauses: the matrix clause containing the evaluative component and its 
selected complement, which is the lower CP. The higher CP contains 
the impersonal modal expression as presented in (5). 

(5) a. afd̪ˤal t-ða:kr-i badri 
  better Impf-study-2sg.F early 
  "It is better you study early." 
 b. ka:n afd̪ˤal t-ða:kr-i badri 
  aux better Impf-study-2sg.F early 
  "It was better you studied early." 

 The evaluative component afd̪ˤal 'better' in (5a) expresses the 
speaker judgment towards the main prediction of the complement: 
studying early. Notice that the evaluative component is the only 
morphological form occurring in the higher CP. According to Al 
Zahrani (2013, 2016, 2018), the head of TP always requires a 
perfective form if the tense is past, but not if the tense is non-past. 
Hence, the time reference in (5a) is present. Evidence for this claim can 
be drawn from (5b) where the evaluative component afd̪ˤal is preceded 
by the auxiliary ka:n that is base-generated in T that requires a 
perfective form since the time reference is past. Notice that the 
auxiliary ka:n does not agree with the feminine thematic subject of the 
lower TP, but it shows the default agreement with the empty pronoun 
pro (the null version of the expletive subject hu:) that occupies the 
specifier position of TP and always carries third person singular 
masculine features. Evidence for this claim is obtained from the 
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following examples in (6). 

(6) a. hu: afd̪ˤal t-ða:kr-i badri 
  expl.nom better Impf-study-2sg.F early 
  "It is better (that) you study early". 
 b. hu: ka:n afd̪ˤal t-ða:kr-i badri 
  expl.nom aux better Impf-study-2sg.F early 
  "It was better (that) you studied early". 
 c. *ka:n hu: afd̪ˤal t-ða:kr-i badri 
  aux expl.nom better Impf-study-2sg.F early 
  Intended reading: "It was better (that) you study early". 

In (6a-b), both the auxiliary and the expletive subject exhibit the 
default unmarked agreement: third person singular masculine 
agreement features. The expletive subject is base-generated in Spec,TP 
and this unveils the following. The expletive subject occurs before the 
auxiliary ka:n (Spec, TP) but it cannot precede the auxiliary as shown 
by the ungrammaticality of (6c). Also, the expletive subject hu: is in 
the default third person singular masculine pronoun form hu: 'he' 
(huwah-vocalic variation) and it is always not referential. Furthermore, 
its occurrence is not obligatory as shown in (4) and (5). When hu: is not 
phonetically present in Spec, TP, according to Mohammad (2000), this 
position is filled by the phonetically null version of the expletive hu:, 
namely– pro (see (4) and (5) above). Recalling the Case Condition "A 
pronoun or noun expression is assigned case by the closest 
case-assigning head which c-commands it" (Radford, 2009b: 101), and 
following Fassi Fehri (1993: 33) and Al Zahrani (2013: 114), if the CP 
layer is not occupied by a complementizer as in (4) to (6), the expletive 
subject is assigned nominative case. This suggests that both the 
expletive hu: and its phonetically null version are nominative in 
examples (4) to (6). This is not the case when the clause containing the 
evaluative component is embedded under inn as show in (7). 

(7) a. adri inn -uh afd̪ˤal (inn-ik) t-ða:kr-i 
  I.know C expl.acc better C-2sg.F.acc Impf-study-2sg.F 
  "I know that it is better that you study". 
 b. adri inn -uh ka:n afd̪ˤal (inn-ik) t-ða:kr-i 
  I.know C expl.acc aux better C-2sg.F.acc Impf-study-2sg.F 
  "I know that it was better that you study." 
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In (7a-b), the evaluative components are governed by the 
complementizer inn. Each example in (7a-b) exhibits three CP clauses. 
The clause [adri] 'I know', the modal clause containing the evaluative 
component [inn-uh (ka:n) afd̪ˤal] 'that it is/(was) better', and the lower 
CP clause [inn-ik t-ða:kr-i badri] 'that you study early'. Notice that the 
presence of the complementizer structure (inn-ik) in the lower CP is 
optional as indicated by the round brackets (see the discussion about 
examples (9) and (10)).  

What is important to our argument is that (7a-b) show the accusative 
version of the expletive subject -uh, which must always be present if 
the complementizer inn occupies C. In other words, inn cannot be 
followed by the nominative version of the expletive subject hu: or the 
empty pronoun pro as indicated by the ill-formed structures in (8a-b) 
respectively. 

(8) a. *adri inn hu: afd̪ˤal t-ða:kr-i badri 
  I.know C expl.nom better Impf-study-2sg.F early 
 b. *adri inn pro afd̪ˤal t-ða:kr-i badri 
  I.know C expl.nom better Impf-study-2sg.F early 
 c. *adri Ø -uh afd̪ˤal t-ða:kr-i badri 
  I.know Ø expl.acc better Impf-study-2sg.F early 

Examples (8a-b) show ungrammatical clauses that provide evidence 
that the accusative expletive subject –uh can never occur in its 
nominative version when embedded under inn (8a), and that pro cannot 
occur under inn (8b) since pro is an empty pronoun that must not occur 
in a non-nominative environment (see, Benmamoun, 1993; Tavangar & 
Amouzadeh, 2009). Furthermore, (8c) shows that the bound accusative 
morpheme -uh cannot occur independently as the sign Ø indicates the 
absence of inn.  

So far, we have seen in the examples presented in (4) through (8) 
that the evaluative components evaluate the speakers' judgement on the 
uttered propositions and that they fit to Heine's (1993) evaluative 
schema characterized by the form (It is X that/to Y). Also, the HA 
evaluative components exemplified above are on a par with Heine's 
(1993) and Palmer's (1986, 2002) claim that they are impersonal 
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expressions that do not have referential subjects. These HA evaluative 
components may be preceded by the nominative non-referential 
expletive subject hu: or by its null version (the empty pronoun) pro. If 
the evaluative component is governed by the complementizer inn, the 
presence of the accusative expletive subject is obligatory. These 
different possibilities are represented in the following paradigm (Table 
7) where Y stands for the complement selected by the evaluative 
component afd̪ˤal. 

Table 7: Possible Evaluative Component Clausal Structures 
evaluative component Literal translation 

afd̪ˤal Y 'better' 
hu: afd̪ˤal Y 'it better' 
ka:n afd̪ˤal Y 'was better' 
hu: ka:n afd̪ˤal Y 'it was better' 
inn-uh afd̪ˤal Y 'that it better' 
inn-uh ka:n afd̪ˤal Y 'that it was better' 

This paradigm in Table 7 summarizes the possible structures of the 
CP clauses in which HA evaluative components occur. In other words, 
it shows that the structure of Heine's evaluative schema is employed by 
HA where evaluative components express modality. In such a structure, 
the entire CP may only contain one morphologically realized form, 
which is an evaluative component such as afd̪ˤal 'better'.  

To sum, the previous semantic analysis of the HA evaluative 
components has shown that the evaluatives fit to the definitions 
provided by Heine (1993: 40) Gryzhak (2018: 85), Palmer (2001: 119), 
and Kochetova & Volodchenkova (2015: 293) in that they indicate 
subjective characterization of the qualities of the referent, and reveal 
the speaker’s peculiar attitude towards the proposition, so they must be 
considered modal forms. 

Also, this section has shown that the analysis of the HA evaluative 
components is in line with Heine's (1993) clausal structure "It is X" that 
consists of an impersonal expression that may have no subject in the 
superficial structure, or have a nominative or accusative dummy subject 
presenting third person singular features. One remaining issue is the 
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status of the complements that can be selected by these evaluative 
components, which is briefly discussed in the next section. 

7. Complements of evaluative components 
The previous discussion of the syntactic properties of the adjectival 

modal elements within the evaluative schema, suggested by Heine 
(1993) as detailed in Section 4, has shown that they occur in a CP 
clause that may or may not have its C, Spec TP and T positions 
occupied by a complementizer, an expletive subject or a tense marker 
respectively. These CP structures have been summarized in Table 7 and 
exemplified in Section 6. We have noticed that they can select for CP 
clausal complements whose C and T may or may not be overtly 
occupied by a complementizer in C and/or a tense marker in T. This 
section investigates the status of such clausal complements. Consider 
the following complements of the evaluative component afd̪ˤal in (9). 

(9) a. afd̪ˤal (int-i) t-ða:kr-i b-nafsik 
  better you.nom-2sg.F Impf-study-2sg.F P-yourself.F 
  "It is better you study in your own". 

Lit: better (you.F) study by-yourself 
 b. *afd̪ˤal kunt-i t-ða:kr-i b-nafsik 
  better aux-2sg.F Impf-study-2sg.F P-yourself.F 
  Intended reading: "It is better that you studied in your own." 
 c. *afd̪ˤal ða:kart-i b-nafsik 
  better Pf-study-2sg.F P-yourself.F 
  Intended reading: "It is better that you studied in your own". 

In in (9a) the evaluative component afd̪ˤal has elected for a CP 
complement that exhibits the following. The presence of the 
nominative pronoun inti (you.F) is optional as indicated by the round 
brackets. In (9a), inti has moved from Spec, VP to Spec, TP preceding 
the imperfective verb t-ða:kr-i that has moved from V to Tax-AspP for 
the inflectional features. Since the time reference is present, T does not 
trigger the imperfective verb form t-ða:kr-i to move to it.  

In evaluative complements, past time interpretations cannot be 
obtained via the auxiliary ka:n (base-generated in T) or a perfective 
form (moving to T); this accounts for the ungrammaticality of (9b-c).  
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The question raises at this point is how we can obtain past time 
interpretations if a perfective form, be it a lexical or an auxiliary, is 
banned from occurring in evaluative complements as shown in (9b-c). 
Following Al Zahrani (2013: 177), some past time interpretations in 
HA require a licensor. Adopting his theory, I argue that the presence of 
a perfective form in a complement structure selected by an evaluative 
component requires a licensor that creates a phase or a domain between 
the evaluative component and the perfective verb form. Following this 
line of argument, HA has two licensors: the CP layer with the 
complementizer inn overtly occupying C, and the aspectual 
imperfective auxiliary form y-ku:n. These two licensors provide two 
different interpretations. Consider the examples in (9) repeated in (10) 
with these licensors. 

(10) a. afd̪ˤal inn-ik t-ða:kr-i b-nafsik 
  better C-2sg.F.acc Impf-study-2sg.F P-yourself.F 
  "It is better that you study in your own." 
 b. afd̪ˤal inn-ik ða:kart-i b-nafsik 
  better C-2sg.F.acc Pf-study-2sg.F P-yourself 
  "It is better that you studied in your own." 
 c. afd̪ˤal inn-ik kunt-i ða:kart-i b-nafsik 
  better C-2sg.F.acc Pf.aux-2sg.F Pf-study-2sg.F P-yourself.F 
  "It is better that you had studied in your own." 
 d. afd̪ˤal t-ku:n-i ða:kart-i b-nafsik 
  better Impf-aux-2sg.F Pf-study-2sg.F P-yourself.F 
  "It is better that you will have studied in your own." 
 e. afd̪ˤal inn-ik t-ku:n-i ða:kart-i b-nafsik 
  better C-2sg.F.acc Impf-aux-2sg.F Pf-study-2sg.F P-yourself.F 
  "It is better that you will have studied in your own." 

Contrary to the examples in (9b-c) where past time interpretations 
cannot be obtained by a perfective auxiliary or a perfective verb form in 
T, the examples in (10a-c) provide evidence that the complementizer 
inn licenses for obtaining past time interpretations. In such a case, the 
complementizer inn heading the CP layer obligatorily triggers the 
subject to move from Spec, VP to Spec, TP and assigns it accusative 
case (10a-c&e). The permission of the presence of perfective forms in 
evaluative complements is due to the fact that the complementizer has 
created a phase between the evaluative component and the different 
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lexical and auxiliary verbal forms occurring in the complements. 
Hence, beside the presence of the imperfective t-ða:kr-i in Tax-Asp in 
(10a), one can notice that this phase has allowed for the presence of the 
perfective ða:kart-i in T (10b), and for the perfective auxiliary kunt-i in 
T so that the perfective verb ða:kart-i stays in Tax-Asp in (10c). This 
occurrence yields different interpretations. The perfective auxiliary in 
(10b) indicates the past time reference while the combination of the 
perfective auxiliary and the perfective verb in (10c) indicates the past 
perfect time reference. 

The second licensor is the imperfective auxiliary t-ku:n-i, which is 
base-generated in AspP (dominated by T and dominating Tax-Asp) as 
indicated by example (10d). In this latter example the auxiliary has 
allowed for the presence of the perfective form ða:kart-i in Tax-Asp 
and the combination of both the imperfective auxiliary and the 
perfective form derives the future perfect time reference. 

In summary, HA has two licensors that create a phase between an 
evaluative component and its perfective-form complements. The first 
licensor is the complementizer inn that allows for perfective forms to 
occupy T and consequently derive either past or past perfect time 
interpretations. The second licensor is the imperfective auxiliary y-
ku:n, projected in AspP, where it allows for the presence of a perfective 
form in Tax-Asp, so the future perfect interpretation is obtained. Notice 
that both licensors can co-occur in a clause as in (10d) but only the 
future perfect reading can be obtained due to the fact that the 
imperfective auxiliary occupies Asp that is dominated by T; 
consequently the imperfective auxiliary in the head of AspP blocks any 
verb form to move to T, hence, past time reading is blocked. 

8. Conclusions and recommendations 
This paper has explored some HA modal constructions that, to the 

best of the author's knowledge, have not been investigated. These 
modal constructions evaluate the attitude of the speaker by virtue of 
some verbal, adjectival, nominal and prepositional forms. Being 
evaluative in nature, the paper adopts Heine's (1993: 39) evaluative 
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schema, not to trace the grammaticalization of the HA evaluative 
components, but basically to show that such components fit into the 
evaluative schema "it is X to/that Y" to express some judgements that 
are "interpreted as introducing a modal notion".  

Due to the fact that Heine's (1993) evaluative schema does not detail 
the syntactic properties of the schema structure, the present paper 
follows the assumptions and findings of the HA syntactic studies, 
which have been conducted within the Principles and Parameters 
syntactic approach (P&P) (Chomsky, 1981, 1986) along with insights 
of the Minimalist Program (MP) (Chomsky, 1995, 1999, 2000). 

The HA examples discussed in terms of the structure "it is X to/that 
Y", where X stands for the evaluative component and Y stands for its 
verbal complement, have clarified the following. The structure "it is X 
to/that Y" presents two clauses: a higher CP clause (matrix clause) and 
a lower CP clause (complement). The variant X is an evaluative 
component occurring in the matrix CP clause ("it is X") and selects for 
the CP complement "to/that Y". 

The matrix clause shows the following properties. It may have the 
non-referential dummy/expletive subject hu: that carries third person 
singular masculine features: default unmarked agreement. The presence 
of the expletive subject, however, is optional and when it occurs it is 
base-generated in the specifier position of TP and it is in the 
nominative case. If it is absent, the position is occupied by the 
phonetically null nominative expletive subject pro. Evidence for this 
claim comes from the fact that the evaluative component can be 
embedded under the complementizer inn that obligatorily requires the 
presence of the expletive subject in accusative case. According to Al 
Zahrani (2013: 114) and Fassi Fehri (1993: 33) subjects occupying 
Spec TP are nominative unless they are governed by an overt case-
assigning element such as the complementizer inn. The study has also 
shown some structures where both the expletive subject and the 
complementizer may or may not be morphologically realized. In such a 
case, if the tense is present T is phonetically null, so the matrix clause 
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may only show the evaluative component with its CP complement (see 
Table 7). 

The CP complements of an evaluative component are all verbal 
complements that may interpret present time reading and future perfect 
reading when T is null, or past time reading and past perfect time 
reading when T is overtly occupied by a perfective form. 

The discussion in this paper has also shown some future research 
points and some related issues that should be taken into consideration. 
First, Heine's (1993) evaluative schema presents some forms that have 
been fully grammaticalized or shown some degrees of grammaticalization. 
This gives a rise to the question of whether or not (some of) the HA 
forms listed in Table 3 through Table 6 have been fully/partially 
grammaticalized. The answer to such a question requires a heavy 
linguistic corpus for an individual investigation of each element within 
a grammaticalization framework. For instance, one may explore them 
according to the seven stages (stages A-G) suggested by Heine (1993: 
53-66). 

Second, the evaluative components listed in Table 3 through Table 6 
belong to different grammatical categories: verbs, pronominals and 
prepositionals. This, in turn, suggests that they may exhibit different 
selectional properties and syntactic behavior. Thus, an individual 
investigation of the syntactic properties of each evaluative component 
should enrich the literature not only on HA modal expressions, but also 
on the field of modality in general. 

Third, a study of a challenging morphosyntactic and semantic 
investigation may be conducted. That is, one may consider a way to 
unite the findings of this paper and the findings of Al Zahrani's (2013) 
and (2018) studies. On the one hand, the study may explore the 
position(s) of the evaluative components listed in Table 3 through 
Table 6 in light of the three hierarchical positions (epistemic, deontic 
and dynamic) suggested in Al Zahrani's studies. Then, it may also 
explore how the modals investigated by Al Zahrani (2013), reproduced 
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in Table 1, can fit within the evaluative schema suggested by Heine's 
(1993). Such a study would show some interesting findings of a 
massive number of HA modal forms and modal phrases expressing 
evaluative concepts and classified according to the main modality 
domains (epistemic, deontic and dynamic) with their different 
placements in the hierarchy. 

9. Appendix 1: Consonants and Vowels 
Consonants  

IPA Equivalent Description 

[ʔ] Glottal stop 

[b] Bilabial stop 

[t] Voiceless dental stop 

[θ] Voiceless emphatic dental fricative 

[ʤ] Voiceless retroflex fricative 

[ħ] Voiceless pharyngeal fricative 

[x] Voiceless velar fricative 

[d] Voiced dental fricative 

[ð] Voiced emphatic dental fricative 

[r] Dental trill 

[z] Voiced dental fricative 

[s] Voiceless dental fricative 

[ʃ] Voiceless palatal fricative 

[sˤ] Voiceless emphatic dental fricative 

[d̪ˤ] Voiced emphatic stop 

[t̪ˤ] Voiceless emphatic dental stop 

[ðˤ] Voiced emphatic interdental fricative 

[ʕ] Voiced pharyngeal fricative 

[γ] Voiced velar fricative 

[f] Voiceless labiodental fricative  

[q] Voiceless uvular stop 

[k] Voiceless velar stop 

[l] Lateral dental 

[m] Bilabial nasal 

[n] Dental nasal 

[h] Voiceless laryngeal fricative 

[w] Bilabial glide 

[j] Palatal glide 
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Vowels  

IPA Equivalent Description 

[a] Short low front 

[a:] Long low front 

[i] Short high front 

[i:] Long high front 

[u] Short high back 

[u:] Long high back 

 

10. Appendix 2: Abbreviations 

Ø absence of element HA Hijazi Arabic 

1 First person  Impf Imperfective verb form 

2 Second person  Inf Infinitive 

3 Third person  Neg Negative 

acc Accusative case M Masculine 

AspP Aspect Phrase (Projection) nom Nominative case 

aux auxiliary P Preposition 

C Complementizer Pf Perfective verb form 

CA Classical Arabic pl Plural 

CP 
Complementizer Phrase 

(Projection) 
pro 

empty nominative pronoun 
position (expletive) 

D Determinative sg Singular 

DModP 
Deontic Modal Phrase 

(Projection) 
Spec Specifier of XP 

DyModP 
Dynamic Modal Phrase 

(Projection) 
subj Subjunctive Mood 

EModP 
Epistemic Modal Phrase 

(Projection) 
T The head position of the TP 

expl.acc Expletive Accusative Subject Tax-AspP 
Taxis-Aspect Phrase 

(Projection) 

expl.nom Expletive Nominative Subject TP Tense Phrase (Projection) 

F Feminine VP Verb Phrase (Projection) 

gen Genitive case SA Standard Arabic 
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Abstract: This paper investigates the phenomenon of Gapping in coordination 
structures in Modern Standard Arabic (MSA). It proposes an analysis based on 
Chomsky's (2005, 2008) Feature-Inheritance model of Agree (FI, henceforth). The 
analysis diverges from other works on coordination such as Deletion (e.g., 
Hankamer,1979; Wilder, 1994), Low VP Coordination and VP-Ellipsis (e.g., 
Toosarvandani, 2013), and Low vP Coordination followed by an Across-the-Board 
(ATB) movement (Johnson, 2009); instead, it analyzes coordination in MSA as a 
binary relation where every coordinated conjunct is a full CP, and the conjunction is 
the head of a ConjP.  The analysis uses semantic as well as syntactic explanation for 
Gapping in MSA, thus rendering the need for a distinct structure for coordination 
unnecessary.  

Keywords: Agree, Arabic, Coordination, Gapping, Licensing. 
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�التطابق نظرية على مبني تحليل��العربية اللغة في الفجوية �

 أحمد إسماعيل عسيري. د

 )هـ02/07/1442هـ؛ ونشر يف 13/09/1441هـ؛ وقبل للنشر يف 01/07/1441قدم للنشر يف (

ــستخلص ــث :الم ــذا يبح ــل ه ــاهرة يف العم ــة« ظ ــب يف »الفجوي ــف تراكي ــة يف العط ــة اللغ  العربي

 نظريـة مـن جـزء وهـي الصفات توارث نظرية على مبني�ً تحليال البحث يقدم).  المعاصرة (الفصحى

 هـذا يف الـسابقة التحاليـل عـن مختلفـ�ً تحلـيال العمل هذا يقدم). 2008 ،2005 (لتشومسكي التطابق

 ،1979 هانكـامر، عند مثال، (حذف عملية أهنا على العطف تراكيب يف »الفجوية« ترى والتي المجال

 عنـد مـثال، (حداهماإ بحذف متبوعة) أكثر أو (فعليتين لجملتين عطف عملية أهنا أو ،)1994 وويلدر

 أعلى إلى - شاملة انتقال بحركة متبوعة فعليتين لجملتين عطف عملية أهنا وأ ،)2013 توسارفانداين،

 ). 2009 جونسون، عند مثال، (- للعطف النحوي الرتكيب

 ويكـون) CP (مـصدريتين جملتـين بـين ثنائيـة قةعال أهنا على »الفجوية« ظاهرة لىإ البحث ينظر

 واآلخـر نحـوي أحـدهما تفـسيرين بـين التحليـل هذا يدمج. )ConjP (عطفية جملة هو بينهما الرابط

 .  ضروري غير بالعطف خاصة تركيبة افرتاض إلى اللجوء يكون وبالتالي معنوي

 .     حذفال ترخيص الحذف، العطف، العربية، التطابق،: مفتاحيةال الكلمات

* * * 
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I. Introduction 
Coordination structure in various languages has been a subject of 
investigation for many decades.  Coordination can simply be defined as 
a syntactic process whereby two or more words, phrases, or sentences 
are joined by using conjunctions (or coordinators) such as and, or, but, 
etc. The coordinated elements are referred to as conjuncts, and they can 
be NPs, VPs, PPs, or APs, as can be seen in the following examples: 

(1) We still need the [NP bat] and [NP ball]           (Zhang, 2010, p. 38) 
(2) The [AP red] and [AP blue] flag             (Zhang, 2010, p. 38) 
(3) Bill [VP ordered beans] and Sam rice.          (Carlson, 2002, p. 11) 

Generally, conjuncts are symmetric in the sense that they can share 
similar syntactic categories and similar Cases (Goodall, 2017); however, 
counterexamples indicate that coordination can be asymmetric as the 
following examples show: 

(4) Jermaine is [AP boring] and is [NP a fool].    (Zhang, 2010, p. 149) 
(5) They are now [AP married] and [VP thinking of having children]. 

(Goodall, 2017, p. 4) 
(6) Pat is [AP healthy] and [PP of sound mind].   (Sag et al. 1985, p.1) 

Coordination is argued to be subject to Coordinate Structure Constraint 
(CSC) (Ross, 1967), which does not allow extraction out of one conjunct 
only: 

(7) *What did Mary eat ------- and [the orange]?         (Goodall, p. 9) 

Nevertheless, violations of CSC have been documented (see, e.g., 
Goodall, 2017; Johnson, 2009; Kehler, 2002). Consider the following 
example (in Winter, 2017, p. 36): 

(8) What forms of cancer can you eat herbs and not get? 

This is a clear violation of CSC where the extraction occurs from the 
second conjunct. Moreover, an Across-the-Board extraction is possible 
provided that it occurs in every conjunct: 

(9) Which classi does John add ti  and Mary drop ti? 
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Having touched briefly on the general properties of coordination, I will 
focus on one type of coordination known as Gapping. The term 
Gapping was first introduced to the literature by Ross (1970). Gapping 
ever since has received different definitions and analyses in the 
literature. In the next section, I will present Gapping - in English - and 
some of its characteristics, and based on which, Gapping in MSA will 
be presented and contrasted. 

II. Gapping in English 
Gapping occurs in non-initial conjuncts, and when it occurs, it targets - 
at least - the verb in the second conjunct of two coordinated 
conjuncts(1); thus, leaving behind what is known as the remnants(2) 
(e.g., Sam and rice in example (10)). Notice that the sentence in (3) is 
argued to have been derived from (10):  

(10) Bill ordered beans and Sam ordered rice. 

In this example, every conjunct has its own subject: Bill and Sam, 
respectively (see, examples (14), (15), and (16) below for other elements 
which can be deleted). 

Gapping is subject to various constraints. For example, it does not 
occur when the first conjunct is negated as exemplified in (11): 

(11) *John didn’t see Mary and Bill Sue.        (Sag et al. 1985, p.158) 

Note, however, that another type of coordination, namely VP-
Ellipsis(3), applies when the first conjunct is negated: 

(12) John didn’t see Mary, but Bill did see Mary. 

Hankamer (1979) noted that Gapping cannot affect a verb in an 
embedded clause, as the ungrammaticality of (13) indicates: 

                                         
(1) Or probably the last verb in a string of coordinations as in the Multiple Coordinate 

Complex (see, Winter, 2017, for more examples). 
(2) Note that remnants may not form constituents (see, Goodall, 2017, among others). 
(3) More on VP-Ellipsis and why Gapping sometimes is analyzed as an instance of 

this process will be presented later in the discussion.    
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(13) *Alfonse stole the emeralds, and I think that Muggsy stole the 
pearls. (Hankamer, 1979, p. 19) 

Based on such examples, Hankamer proposed the No Embedding 
Constraint as one constraint to control Gapping.  

Moreover, Gapping has been observed to target other elements in a 
sentence (i.e., other than verbs); for example, Hankamer (1979) argues 
that (forward) Gapping in (14) results from a “simple deletion operation: 
i.e. deletion of the second of two identical corresponding constituents 
in a conjoined structure” (p. 55): 

(14) John cooked the eggplant and John ate the mushrooms. 
(15) Some had ordered mussels, and others had ordered swordfish. 

(Toosarvandani, 2013, p. 1) 

Note that the subject John in (14) is the same in both conjuncts, thus it 
gaps in the second conjunct. Likewise, the auxiliary had and the verb 
ordered in example (15) were deleted.  

Equally, Gapping can target other phrases (PP, NP, AP, TP, etc.). In 
(16), the gapped string is argued to be wants to try cooking: 

(16) Mary wants to try cooking a pie and John ____ a soufflé. 
(Goodall, p. 12) 

It has also been observed that Gapping imposes certain parallelism 
conditions such as matching of the orders, Case markings, and syntactic 
(categorial) parallelism between the correlates; nevertheless, such 
parallelism can be challenged(4) by the following examples: 

(17) Mary and him went to the restaurant for dinner.    (Goodall, p. 4) 
(18) John walked slowly and with great care.  (In Zhang, 2010, p. 20) 

A common observation from the examples above shows that there is 
generally a verbal element gapped in all of those examples, leading some 
analyses to conclude that Gapping is - more or less- a form of VP-
Ellipsis (see, e.g., Toosarvandani, 2013).  

                                         
(4) It must be stated here that the asymmetric behavior of coordination is not the main 

concern for this analysis, for it is be limited to symmetric cases of coordination. 
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However, it has been proven that Gapping is not VP-Ellipsis. For 
example, in VP-Ellipsis, an entire VP in the second conjunct in 
coordination structures gets deleted, however, an auxiliary is left behind: 

(19) Elves don’t practice necromancy and trolls do practice 
necromancy. (Erschler, 2018, p. 17) 

In this way, VP-Ellipsis is similar to Pseudogapping. In fact, researchers 
such as Johnson (2009) analyzes Pseudogapping as an instance of VP-
Ellipsis.  

Moreover, Gapping differs from VP-Ellipsis in that it is restricted to non-
initial conjuncts, as the ungrammaticality for this example indicates: 

(20) *Bill the pancake and John prepared the sandwiches. 

Johnson (2009, p. 29) highlights some similarities between VP-Ellipsis 
and Gapping. One of such similarities concerns the effect of the relative 
scopes of the quantificational DPs. Specifically, the relative scopes of the 
subjects and objects in the first conjunct (of both structures) match those 
of the subjects and deleted verbs (and objects) in the second conjunct: 

(21) A student will talk to every alumna first and a dean will 
immediately afterwards. (VP-Ellipsis) 

(22) A student will talk to every alumna first and a dean immediately 
afterwards. (Gapping) 

Notice, however, that the presence of a name (i.e., Dean Edwards in 
(23) and (24)) blocks the wide interpretation given to the object(5) as in: 

(23) A student will talk to every alumna first and Dean Edwards will 
immediately afterwards. (VP-Ellipsis) 

(24) A student will talk to every alumna first and Dean Edwards 
immediately afterwards. (Gapping) 

Still, however, Johnson (2009, p. 293) argues that Gapping derives a 
different scope relation from VP-Ellipsis. For example, the subject 
woman in the first conjunct can bind the pronoun her in the second 

                                         
(5) Thanks are due to one of the reviewers for highlighting this point.  



              

 

  م2021 فبراير -هـ 1442 رجب) 27(العدد 

Dr. Ahmad Ismail Assiri  

  

485 

5

conjunct in example (25): 

(25) No woman can join the army and her girlfriend the navy. 

However, the same kind of scope relation between the woman and the 
pronoun her is not possible in Pseudogapping: 

(26) No woman can join the army and/but her girlfriend can the navy. 

Johnson thus concludes that such similarities between VP-Ellipsis (and 
thus Pseudogapping) and Gapping cannot be taken as a diagnostic to 
show they are the same.   

Gapping is different from subordination in that it cannot occur in 
subordinating conjunctions, as exemplified in (27): 

(27) Sandy plays the guitar, {and/or *because/*if/*better than} Betsy 
[____] The harmonica. 

(28) Sandy plays the guitar {and/or/because/after/if/better than} 
Betsy does/did [____] too.              (In Albukhari, 2016, p. 55) 

Note, however, that Pseudogapping can occur in subordination structures 
as in (28). 

As we have seen in example (13) above, Gapping cannot occur in 
embedded structures, but Pseudogapping can: 

(29) *Amanda went to Santa Cruz, and Bill thinks that Claire [____] 
to Monterrey. Gapping in embedded structure. (In Albukhari, 
2016, p. 56) 

Finally, Gapping is a recursive process by which a number of non-
initial conjuncts lack certain elements, as exemplified in (Alzaidi, 2018, 
p. 98): 

(30) Jane’s birthday is in May, John’s in June, and Rex’s in July. 

This section presented some characteristics of Gapping in English. In 
the following section, I will present some of the previous analyses 
proposed for Gapping. The internal structure of coordinated conjuncts 
will be discussed. 
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III. Previous Analyses for Gapping 

A. The internal structure of conjuncts: 

The standard approach to coordination entails that conjuncts are 
constituents of the same type of syntactic category (i.e., the Law of 
Coordination of Likes); however, empirical data pose challenges to this 
conclusion (see, e.g., sentences in (4), (5), and (6)). Such inconsistences 
in the behavior of coordination have added to the puzzling nature of 
coordination.  

Various analyses have been proposed for the internal structure of 
conjuncts. Sag et al. (1985), for example, proposed that coordination in 
example (31) is derived by a transformational rule called "Conjunction 
Reduction" (p. 134).  

(31) Kim sang and was accompanied by Sandy.         (p. 134) 

Inspired by Chomsky's (1970) work on features specification for 
syntactic categories, Sag et al. (1985), argued that coordination could 
be explained based on such features, where a feature CONJ could be 
present or absent on a category. They further argued that the default 
specification for CONJ was to have no specification at all; they 
however maintained that it was possible for a CONJ specification to be 
present on a mother category.  

As for the semantic interpretation of a conjunction, Sag et al. argued 
that it was the value of α which provided the meaning of the 
conjunction, not the conjunction. Thus, the following representation 
was provided for the sentence in (33): 
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(32) 

 
(33) Pat is a republican and proud of it. 

Wilder (1994) argues for a modification to 'small conjunct hypothesis', 
which entails that a conjunct can be of any category and assumes that 
"[c]onjuncts are extended projections (CPs, DPs, …)" (p. 291). That is, 
they can be clausal conjuncts. Gapping then, according to Wilder, is an 
instance of forward deletion(6) (like left-peripheral deletion) which 
targets large constituents; thus, under this analysis, conjuncts are 
constituents with maximal projections (p. 309). Building on Munn 
(1987) and Larson (1990), Wilder analyzes conjunctions and, or, etc. as 
heads which take root CPs(7) as their arguments (p. 309); specifically, 
under this analysis, conjuncts are now specifiers and complements, as 
in (34): 

(34) 

 

                                         
(6) Gapping to Wilder is one example of Ellipsis, or deletion of phonological material 

which must be visible for LF interpretation. 
(7) Note that according to Wilder, all non-DP-Conjuncts are root CPs. (p. 312).  
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Johannessen (1998) argues that coordination is a Conjunction Phrase 
(ConjP) headed by a Conj. The first conjunct is in spec position of 
ConjP and the second conjunct is the complement of the head of this 
phrase (Spec-head structure): 

(35) Spec-head structure:  [CoP[X] X [Co’ Co Y]] 

(36) 

 

According to Johannessen, a spec-head agreement is established 
between DP1 and the head Conj, and as a result, the Conj head inherits 
the syntactic category features of DP1. As for Case, Johannessen 
assumes that the head Conj is a case-licenser and the Case of the 
second conjunct is a default Case. It is worth mentioning here that 
conjuncts in Johannessen's analysis can be CPs (p. 204). 

Johnson (2005, 2009) argues that coordination is a result of a process 
he called Low Coordination Reduction. In this analysis, coordination is 
formed by Low vP Coordination whereby the functional vP is 
branching into two vPs and the coordinator (or conjunction). Johnson 
argues that there are two lexical verbs (i.e., 'eat' in example (37)) and 
each of which performs an Across-The-Board (ATB) movement to spec 
of PredP. The subject of the first conjunct must raise to spec TP to give 
the correct word order, as in (38): 

(37) Some will eat beans and others rice         (Johnson, 2009, p. 22) 
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(38) 

 
According to Johnson, Low Coordination Reduction proves that 
Gapping cannot be reduced to VP-Ellipsis, for it blocks VP-Ellipsis. To 
maintain this argument, Johnson suggests that the verb must be placed 
outside the coordination, thus when vPs are coordinated, Gapping 
applies, and an ATB movement of VP occurs.  

Johnson assumed that for the Case on the subject to be licensed, it must 
undergo an A-movement to spec TP, thus CSC cannot be a constraint 
on this kind of movement. As for the Case of the subject in the second 
conjunct, it receives case in-situ (i.e., in spec vP).  

Toosarvandani (2013) argues that Gapping arises through a mechanism 
of Low vP Coordination (following Johnson, 2005, 2009) and VP-
Ellipsis (contra Johnson, 2009). Concretely, according to 
Toosarvandani, for Ellipsis to occur, the elided verb and its antecedent 
in the first conjunct must be identical, thus the DP ‘mussels’ in example 
(39) must raise outside VP(8) otherwise it would be subject to elision. 

                                         
(8) This is achieved through a covert movement at LF or PF (cf. Merchant, 2001, 

2008).  
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(Note that the same operation applies to the DP ‘swordfish’ in the 
second conjunct as shown in (40)): 

(39) Some had ordered mussels, and others -- swordfish. 

Notice further that there is no need to move the antecedent verb outside 
the coordination (e.g., to spec PredP, as in Johnson’s (2009) analysis). 

(40) 

 
As far as Case licensing on the subjects of the two conjuncts is 
concerned, Toosarvandani follows Johnson’s (2009) assumptions that 
the subject some raises to spec TP, while the subject others receives 
Case in-situ(9). 

Following Merchant (2001, 2004(10)), Erschler (2018) proposes that 

                                         
(9)  Note that raising of the subject of the first conjunct to spec TP is a violation of 

CSC; however, this can be explained if we consider Fox’s (2000) argument that 
CSC holds at LF representation, which indicates that movement is not subject to 
this constraint.  

(10)  Note however that according to Merchant (2004) Ellipsis in sentence fragments 
is licensed by a feature E, which is hosted by a head whose complement must be 
deleted. 
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Gapping is derived through a process of agreement. Specifically, two 
separate heads derive Gapping where the higher head L (in (41)) hosts 
a licensing feature: E, and this head must agree with the lower head X 
whose whole complement ZP is to be deleted: 

(41) 

 

To account for the across-linguistic variation in Ellipsis, Erschler 
proposes that the E-feature can be hosted by different heads in different 
languages. Erschler further adds that Ellipsis involves movement and 
deletion whereby the remnants move out of the Ellipsis site and the 
hosting structure deletes. Accordingly, the E-feature in (42) is 
uninterpretable and its interpretable counterpart is the category of X (or 
XP). This kind of agreement is subject to locality as well as minimality 
conditions. Therefore, agreement can be blocked by an intervening CP 
or closer, matching head. The agreement morphology is then 
manifested by the “non-pronouncement” of the complement (p. 53). 
According to Erschler, the E-feature in English (and Dutch) is located 
on the head of & P in (42): 

(42) 
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To explain why Gapping (in English) cannot occur in an embedded finite 
clause, Erschler argues that it is a result of agreement failure between the 
licensing head and the head which its complement is to be deleted (due 
to locality reasons).Thus, the ungrammaticality in examples such as (13) 
(repeated here as (43)) is due to a constraint on agreement: A CP blocks 
agreement (embedded Gapping): 

(43) * Alfonse stole the emeralds, and I think that Muggsy stole the 
pearls. (Hankamer, 1979, p. 19) 

Aelbrecht (2010) argues that agreement is a technical mechanism 
which licenses Ellipsis. In her argument, Aelbrecht proposes that in 
some cases of Ellipsis it is possible for more than one head to coincide 
to license Ellipsis. Gapping in English is one of such cases; that is, VP-
Ellipsis in English is licensed by the presence of the finite form of 
auxiliaries have or be. Thus, the ungrammaticality of example (44) is 
due to the presence of a non-finite form of have, which cannot license 
Ellipsis: 

(44) *I hadn’t thought about it, but I recall Max having.    (Aelbrecht, 
2012, p. 15) 

Having presented some analyses of Gapping in English, I will briefly 
discuss some analyses proposed for the Gapping phenomenon in Arabic. 

 
IV. Arabic Gapping constructions    
Different analyses have been presented for the coordination structure in a 
handful varieties of Arabic (e.g., Jordanian, Libyan, Hijazi, Moroccan, 
and Lebanese Arabic). Consider the following examples of Gapping in 
JA and Hijazi Arabic, respectively: 

(45) ħasan   b-j-akol      pitza, w ʕumar [ _____ ] burger (Albukhari, 2016, p. 5) 
Hasan  Asp-3ms-eat.IMP pizza and Omar burger 
‘Hasan eats pizza, and Omar [eats] burger.’ 

(46) xa: lid    ra:ħ    jiddah    w     sa:rah   ar-riya:dˤ. 
Khaled  go.pfv.3sm     and    Sarah   the Riyadh       (Alzaidi, 2018, p. 99) 
‘Khaled went to Jeddah, and Sara to Riyadh.’ 
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In each example, there are two conjuncts connected be the conjunction 
w ‘and’.  

In the following paragraphs, I will present some properties of Gapping 
in MSA. These properties will be compared to those of Gapping in 
English. Consider the following examples from MSA: 

(47) ʔakala ar-rajul-u            aṭ-ṭaʕam-a     wa   Šariba    al-walad-u      al-maaʔ-a 
ate(3.ms) Def-man-Nom  Def-food-Acc and  drank(3.ms) Def-boy-Nom Def-
water-Acc 
‘The man ate the food and the boy drank the water’ 

(48) Ɂakala Ali-un at-tufaaћ-at-a     wa Ɂakala      Saad-un al-xubz-a 
Ate (3ms) Ali-Nom  Def-apple-f-Acc and ate(3ms) Saad-Nom Def-bread-Acc 
‘Ali ate the apple and Saad the bread’ 

(49) ḍaraba      Ali-un        al-walad-a  wa     ḍaraba        Ali-un       al-bint-a 
hit (3ms)  Ali-Nom    Def-boy-Acc and    hit(3ms) Ali-Nom   Def-girl-Acc 
‘Ali hit the boy and the girl’ 

In example (47), there are two coordinated conjuncts connected by the 
conjunction wa ‘and’. Each conjunct has a different subject (i.e., ar-
rajul 'the man' vs. al-walad 'the boy' and different verb (i.e., ʔakala 
‘ate(3ms)’ vs. Šariba ‘drank(3.ms)’). Note that Gapping does not apply 
in this example since there are no redundant syntactic elements, which 
can be deleted. 

MSA shows constructions of Gapping as exemplified in (48), for 
instance. In this example, only the verb Ɂakala 'ate(3ms)' in the second 
conjunct is deleted. The verb here gets deleted under identity with an 
antecedent in the first conjunct; that is, it can be recovered from the 
similar verb in the first conjunct. Notice further that the subjects of the 
two conjuncts are not similar. 

When the subjects as well as the verbs in each conjunct are similar (as 
in example (49)) they can be elided in the second conjunct (under 
identity with their antecedents in the first conjunct). Thus, the verb 
ḍarab ‘hit (3ms) and the subject  Ali are gapped.  

Thus far, we have seen that Gapping in MSA resembles Gapping in 
English in that it occurs in non-initial conjuncts, and when it occurs, it 
targets the identical verb (and subject) in the second conjunct.  
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Like in English, Gapping in MSA does not occur when the first 
conjunct is negated: 

(50) *lam yara        Ali-un      Saad-an    wa       Muhammad-un       Fatimat-a 
not   see(3ms) Ali-Nom  Saad-Acc  and      Muhammad-Nom   Fatimah-Acc 
Intended: ‘Ali did not see Saad and Muhammad did not see Fatimah’ 

We have seen that Gapping in English cannot affect a verb in an 
embedded clause. The corresponding structure in MSA is similarly 
ungrammatical, as can be seen in the following example: 

(51) * ðahaba     Ali-un    Ɂila  al-madrasat-i,       wa    yaʕtaqidu      Saad-un 

went(3ms)  Ali-Nom  to   Def-school-Gen,  and   thinks(3ms)   Saad-Nom 

Ɂanna Fatimat-a [____]  Ɂila   as-suuq-i. 
that   Ftimah-Acc            to  Def-market-Gen 

Intended: ‘Ali went to school, and Saad thinks that Fatimah went to the 
market’ Like in English(11), Gapping in MSA can target non-verbal 
elements in the second conjunct (i.e., elements other than verbs and/or 
subjects): 

(52) marar-tu  bi Zayd-in       wa marartu       bi    Amr-in 
passed-(1s) by Zayd-Gen.   and passed-(1s) by   Amr-Gen 
“I passed by Zayd and Amr’ 

In this example, the verb and the subject -tu as well as the preposition 
bi ‘by’ are deleted in the second conjunct. (Note that the Genitive Case 
on the object Amr indicates that the preposition is the source for this 
Case (possibly through Agree)).  

One of the reviewers wonders if MSA shows a similar structure to 
English example in (53). It seems that the corresponding example in 
MSA in (54) is not possible: 

(53) Peter has given magazines to John and Mary books. 
(54) * Ɂaʕṭa     Ali-un    al-qalam-a     li  ar-rajul-i      wa   Saad-un    al-kutub-a 

gave(3ms) Ali-Nom Def-pen-Acc to Def-man-Gen and Saad-Nom Def-books-Acc 

Intended: ‘Ali gave the pen to the man and the books to Saad’ 

                                         
(11)  See the following, similar examples from Goodall (2017, p. 16), where (a) is 

derived from (b):  
 a. The old man fed the birds and the squirrels 
 b. The old man fed the birds and the old man fed the squirrels 
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The second conjunct in (54) misses, in addition to the verb and the 
subject, the preposition li ‘to’, and the sentence is rendered 
ungrammatical. However, if the order of the elements - within the 
second conjunct - is changed to match that of the first conjunct, and if 
we add the preposition li, then the sentence becomes acceptable: 
(55) Ɂaʕṭa  Ali-un     al-qalam-a    li  ar-rajul-i   wa  al-kutub-a        li  Saad-in 

gave   Ali-Nom Def-pen-Acc to Def-man-Gen and Def-books-Acc to Saad-Gen 
Intended: Ali gave the pen to the man and the books to Saad’ 

Gapping in MSA, like in English, observes certain parallelism 
conditions such as matching of the orders, Case markings, and syntactic 
(categorial) parallelism between the coordinated conjuncts(12), for 
example: 

(56) *ya-qumu              Zayd-un  wa  qaʕada 
ASP-stand(3ms)        Zayd-Nom and sat(3ms) 
‘Zayd stands /is standing (up) and sat (down)’ 

The ungrammaticality of this example is due to the difference in tense 
between the first and second conjuncts (i.e., present/progressive vs. 
past). 

We have seen that Gapping in English shows some similarities to cases 
of VP-Ellipsis(13), and we have seen that such similarities should not be 
used as diagnostics to relate the two processes (see, Johnson, 2009, for 
arguments). Gapping in MSA is different from VP-Ellipsis in various 
ways. For instance, in VP-Ellipsis, an entire VP in the second conjunct 
in coordination structures gets deleted, however, an auxiliary is left behind 
(see example (19) above) . This is not possible in MSA, consider the 
following examples: 

(57) kaana    ar-rajul-u    ya-Ɂkulu    aṭ-ṭaʕam-a    wa  ya-Šrabu      al-maaɁ-a 
was(3ms) Def-man-Nom Asp-eat(3ms) Def-food-Acc and Asp-drink(3ms) 
Def-water-Acc 
‘The man was eating the food and drinking the water’ 

                                         
(12)  We have seen in sections (I) and (II) that such parallelism conditions can be 

challenged.  
(13)  It has been indicated that Pseudogapping was analyzed as an instance of VP-

Ellipsis (see, Johnson, 2009).  
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(58) kaana    ar-rajul-u qad    Ɂakala      aṭ-ṭaʕam-a       wa   Šariba  al-maaɁ-a 
was(3ms)  Def-man-Nom already ate(3.m) Def-food-Acc and   drank(3.m) 
Def-water-Acc 
Intended: ‘The man has already eaten the food and drunk the water’ 

In these examples, the auxiliary kaan ‘was’ as well as the particle qad 
‘already’ delete in the second conjunct (along with the subjects). This 
indicates that Gapping in MSA cannot be analyzed as VP-Ellipsis. In 
addition, it is save to claim that Pseudogapping is not a possible 
structure in MSA either (see similar conclusions for JA and for LA by 
Albukhari, 2016; and Algryani, 2010, respectively). 

Gapping in MSA shows another similarity to English in that it is limited 
to non-initial conjuncts. Compare this example from MSA with its 
corresponding English structure in (20): 

(59) *Ahmad-u      aṭ-ṭaʕam-a       wa    Ɂaʕada          Saad-un      al-ћalwa 
Ahmad-Nom  Def-food-Acc  and  prepared(3ms) Saad-Nom  Def-dessert-Acc 
Intended: ‘Ahmad prepared the food and Saad the dessert’ 

We have also seen that Gapping, in English, derives a different scope 
relation from Pseudogapping by allowing the subject in the first 
conjunct to bind a pronoun in the second conjunct, as in (25) above 
(repeated her as (60)): 

(60) No woman can join the army and her girlfriend the navy. 

The same scopal relation occurs in MSA Gapping constructions: 

(61) ћaḍara  aṭ-ṭaalib-u   wa Ɂax-u-hu 
came(3ms) Def-student-Nom   and brother-Nom-his 
‘The student came and his brother’ 

In (61), the subject aṭ-ṭaalib ‘the student’ can bind the pronoun -hu 
‘his’ in the second conjunct.  

Another similarity between Gapping structures in English and in MSA 
is related to the fact that Gapping cannot occur in subordinating 
conjunctions(14), as exemplified in (62): 

                                         
(14) It has been shown that Pseudogapping can occur with subordinating conjunctions 

(see, example 28 above).  
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(62) *ʔakala   Ali-un     aṭ-ṭaʕam-a      *li’ana/*itha/*baynama Amr-un   al-fakihat-a 
ate(3ms) Ali-Nom Def-food-Acc *because/*if/*while       Amr-Nom  Def-fruit-Acc 

It has also been shown that Gapping is a recursive process in English. 
The same is true for Gapping in MSA, consider the following example: 

(63) ʔakala  Saeed-un  al-fakihat-a  wa  Ali-un  al-laћm-a   wa  Fatimat-u al-xubz-a 
ate(3ms) Saeed-Nom Def-fruit-Acc and Ali-Nom Def-meat-Acc and Fatimah-
Nom Def-bread-Acc 
Intended: ‘Saeed ate the fruit and Ali the meat and Fatimah the bread’ 

Note that verb ʔakala ‘ate’ is deleted in the second as well as the third 
conjuncts. 

One of the reviewers wonders if MSA shows cases of ATB extraction 
as in the following example: 

(64) Which apple did John take and which apple Mary? 

A corresponding example in Arabic is not grammatical(15), as exemplified 
in (65): 

(65) *ʔaya tuffaћat-in  ʔakala  Muhammad-un   wa  ʔaya tuffaћat-in Fatimat-u? 
which apple-Gen  ate(3ms) Muhammad-Nom and which apple-Gen Fatimat-Nom? 

It seems that MSA differs from English in this context, and ATB 
extraction is not possible in MSA.  

One last point to be highlighted concerns the effect of the relative 
scopes of the quantificational DPs. We have discussed similar relation 
in examples (22) and (24). The following examples are suggested by 
one of the reviewers: 

(66) A student accompanied every visitor. 
(67) A student accompanied every visitor yesterday, and Mr. Johnson, 

today. 

We have pointed out that a wide scope interpretation holds for the 
object in (66). However, this wide scope reading is prevented in (67), 

                                         
(15) However, this structure becomes better if the verb in the second conjunct is not 

deleted: 
 (a) ʔaya tuffaћat-in ʔakala Muhammad-un wa ʔaya tuffaћat-in ʔakalat Fatimat-u? 
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due to the presence of the subject: Mr. Johnson.  That is, the deleted 
object cannot scope over the subject Mr. Johnson, and the same holds 
between the subject and object in the first conjunct (i.e., no wide scope 
interpretation is permitted for the object)(16).    

After presenting some of the properties of Gapping in MSA, I will 
briefly present one of the very few analyses of Gapping conducted in 
one dialect of Arabic (i.e., Jordanian Arabic). 

 
V. Gapping in Jordanian Arabic (JA) 

Following Johnson (2009), Albukhari (2016) provides an analysis for 
Gapping in JA. In her analysis, the Low vP Coordination construction 
headed by a single T is formed and the gap is the result of an ATB 
movement. Moreover, based on the tense and aspect of the verb 
involved, Albukhari argues for two versions of the ATB movement in 
such constructions. Particularly, unlike Johnson, Albukhari proposes 
that for the perfective verb (i.e., past tense) in example (68), there are 
two types of ATB movement. 

(68) ħasan  ʃtara            sajja:ra,  w  ʕumar [ ʃtara ]         be:t 
Hasan  buy.3ms.PER car  and  Omar [buy.3ms.PER] house 
‘Hasan bought a car, and Omar a house.’ 

 
 
 
 

                                         
(16) Assuming that the same kind of scope interpretation holds in MSA, the (deleted) 

object in the second conjunct in (a) cannot scope over the subject al-mudiir ‘the 
rector’. Consequently, such scopal relation is prevented between the object and 
the subject in the first conjunct: 

 (a) rafaqa  ṭaalib-un  kulla zaaɁir-in  bi-al-‘msi   wa rafaqa   al-mudiir-u          kulla  
 accompanied(3m) student-Nom-Indef every  visit-Gen yesterday, and 

accompanied(3m) Def-rector-Nom every zaa’ir-in alyawma visitor-Gen today 
 Hopefully, this kind of structures will be addressed in another work, for it would 

take the current argument off-course.  
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(69) 

 

In this analysis, the subject of the first conjunct raises to spec TP (under 
the assumption that the subject receives Case in its original position), 
while the subject of the second conjunct remains in-situ and the Case is 
a default Case. The objects in both conjuncts adjoin the two vPs 
(rightward movement). Only then does ATB movement applies(17) and 
the two verbs move to a position higher than vP but lower than spec TP 
(i.e., PredP). The verb then raises further to T (to satisfy a requirement 
on V to T raising in JA).  That is, Albukhari argues for an additional 
ATB movement of the head V of this VP to T (building on 
Benmamoun’s (2000) argument that in past tense and perfective forms 
of the verbs, a V to T movement is required in Arabic). 

                                         
(17) Note that for ATB movement to apply, the two VPs must be parallel and a 

contrastive relationship must also be present between the remnants (i.e., ʕumar 
and burger) and their correlates (i.e., ħasan and pitza), see also Kuno (1976).   
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Nevertheless, in case of an imperfective verb, no further movement (a 
la V to T) is expected, thus ATB movement stops at the position argued 
by Johnson (2009): PredP.  Consider the representation in (71) for 
Gapping in example (70): 
(70) ħasan  b-j-akol                   pitza,   w  ʕumar [ _____ ]  burger 

Hasan  Asp-3ms-eat.IMP   pizza    and  Omar               burger 

‘Hasan eats pizza, and Omar [eats] burger.’ (simultaneously) 

(71) 

 

In the next section, a new analysis will be introduced for Gapping in 
MSA. This analysis adopts Chomsky’s (2005, 2008) FI mode of Agree. 
It will be shown that Gapping can be analyzed in a binary branching 
configuration. The analysis argues against VP-Ellipsis as well as ATB 
movement, as previously been proposed in various analyses.  

 
VI. The proposed Analysis    
Before presenting the new analysis, let us reconsider examples of 
Gapping in MSA (examples (47), (48), and (49), repeated here as (72), 
(73), and (74)): 
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(72) ʔakala      ar-rajul-u     aṭ-ṭaʕam-a     wa     Šariba     al-walad-u     al-maaʔ-a 
ate(3.ms) Def-man-Nom  Def-food-Acc and drank(3.ms) Def-boy-Nom Def-
water-Acc 
‘The man ate the food and the boy drank the water’ 

(73) Ɂakala     Ali-un     at-tufaaћ-at-a     wa     Ɂakala     Saad-un     al-xubz-a 
ate(3ms) Ali-Nom  Def-apple-f-Acc and  ate(3ms) Saad-Nom Def-bread-Acc 
‘Ali ate the apple and Saad the bread’ 

(74) ḍaraba    Ali-un      al-walad-a     wa     ḍaraba     Ali-un     al-bint-a 
hit(3ms) Ali-Nom  Def-boy-Acc and    hit(3ms)  Ali-Nom Def-girl-Acc 
‘Ali hit the boy and the girl’ 

To explain how coordination works in these examples, some 
assumptions regarding the internal structure for the conjuncts must be 
made. Borrowing Zhang’s (2010) terminology, I will refer to the first 
part in the coordination structures in MSA (e.g., ʔakal-a ar-rajul-u aṭ-
ṭaʕam-a in example (72) as the External Conjunct, and the second part 
will be referred to as the Internal Conjunct. Notice that External 
Conjunct follows the canonical word order for MSA: VSO.  I will 
follow Sag, et al (1985) and assume that the word order of the elements 
in the Internal Conjunct corresponds to that of the External Conjunct.  

I will further assume, following Hankamer (1979), that the verb Ɂakala 
‘ate’ in example (73) exists in the Internal Conjunct, but it undergoes 
deletion at some point in the derivation. Likewise, I will assume that 
the subject of the Internal Conjunct in example (74) (i.e., Ali) gets 
elided under identity with its corresponding subject in the External 
Conjunct  (i.e., being identical). It is also possible to assume that this 
subject could be an unpronounced pronominal pro. Assuming a pro 
subject is not a novel idea; it is has been assumed in the literature (see, 
e.g., Brandner & Fanselow, 1992; Van Valin, 1986; Wilder, 1994) that 
the deleted subject in the Internal Conjunct is a null pronominal pro 
which is coreferential with the subject Ali in the External Conjunct 
(see, the configuration in (77) below for shared subject coordination). 

In the current analysis, it will be shown that coordination structure in 
MSA does not require a distinctive structure; in other words, it can be 
analyzed as a binary, but not ternary, relation (following Chomsky, 
2013; Munn, 1987; Ross, 1967; Zhang, 2010, among others). 
Moreover, it will be shown that resorting to ATB movement and/or 
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Heavy NP Shift is unnecessary (cf. Albukhari, 2016; Johnson, 2009, 
among others). Putting these assumptions together, the following 
configuration is proposed for the sentence in (72):  

(75) 

 

In (75), it is assumed, following Johannessen (1998) that the conjunction 
(Conj) wa ‘and’ is the head of a Conjunction Phrase (ConjP). However, 
contra Johannessen, the specifier of this phrase shall host the object of 
the of the External Conjunct: aṭ-ṭaʕam ‘the food in example (72).   
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Inspired by Kubota & Levine (2016) and Wilder (1994), it will further 
be assumed that the gapped conjunct (the Internal Conjunct for wa) is a 
CP, not a VP or TP; in fact, every conjunct will be treated as a CP by 
itself. Assuming a full CP is motivated and will prove to be necessary 
for the current analysis, as will be shown in the following lines. 

As has been indicated, this analysis adopts Chomsky’s (2005, 2008) 
Feature-Inheritance (FI) model of Agree. Under this model, it will be 
argued that the Nominative Cases on the subjects in both conjuncts are 
valued through an Agree process in a Probe-Goal fashion. More 
specifically, in every Conjunct, the C head bears a set of features which 
must be transferred to the head T of TP. Particularly, C bears a set of 
unvalued φ-features and a valued Case feature (i.e., Nominative). The 
head T inherits these features and a C-T Probe is formed. In the same 
fashion, the v head bears a set of unvalued φ-features and a valued Case 
feature (i.e., Accusative) which must be transferred to and inherited by 
the lexical head V, thus forming a v-V Probe.  

According to the FI model, the Goals for such Probes must bear a set of 
valued φ-features and unvalued Case features. Therefore, when a C-T 
Probe probes for a Goal, it receives valuation for its unvalued φ-features, 
and the Goal receives Nom. Case for its unvalued Case feature. 
Likewise, a v-V Probe receives valuation for its unvalued φ-features and 
equally values the unvalued Case feature on its Goal (i.e., Accusative).  

Based on the configuration in (75), the derivation for the Internal 
Conjunct proceeds as follows: The functional head v transfers its set of 
features (i.e., unvalued φ-features and valued Case) to V. The v-V Probe 
probes for Goals. The Probe reaches a possible Goal (i.e., al-maaʔ-a 
‘the-water-Acc’) and agrees with it; consequently, the DP al-maaʔ-a 
receives valuation for its unvalued Case feature (i.e., Accusative), and 
the v-V Probe receives valuation for its unvalued φ-features. Similarly, 
the Nom Case on the subject for the Internal Conjunct al-walad-u 'the 
boy-Nom' is an outcome of an Agree relation between the C-T Probe and 
this DP. (Notice that the derivation for the External Conjunct proceeds in 
the same way as that of the Internal Conjunct).   



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

Gapping in Modern Standard Arabic: An Agree-Based Analysis  

504 

 

The verbs in both Conjuncts raise to v and then to T to maintain the 
VSO order in MSA (see, Musabhien, 2005; Soltan, 2006, 2007, for a 
similar conclusion). As to where the verb Ɂakala 'ate' in the Internal 
Conjunct in example (73) gets deleted, I assume that once it receives 
valuation for its unvalued features, it raises to v and then to T, where it 
can get deleted. (Note that later in the discussion, it will be shown that 
this kind of deletion is licensed).  

For the shared subject coordination in (74), repeated here as (76), I will 
propose (77): 

(76) ḍaraba   Ali-un    al-walad-a      wa     ḍaraba     Ali-un   al-bint-a 

hit(3ms) Ali-Nom Def-boy-Acc and     hit(3ms)  Ali-Nom/pro  Def-girl-Acc 
‘Ali hit the boy and the girl’ 

(77) 
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The derivation for (76) proceeds as that of example (72) above, and the 
subject for the Internal Conjunct Ali/pro receives valuation for its 
[uCase] feature through Agree with the C-T probe within the Internal 
Conjunct.     

In the next subsection, I will discuss how deletion is licensed in MSA 
Gapping constructions. It will be shown that an unvalued E-Feature on 
the Conj head of ConjP interacts with a matching Goal which bears, in 
addition to valued φ-features and unvalued Case, a non-F-marked (i.e., 
given or non-contrastive) feature. 

     
A. Licensing deletion 
Thus far, it has been shown that every elided element in the Internal 
Conjunct has an identical antecedent in the External Conjunct. 
Merchant (2001) states that an expression is Given only when it has a 
"salient antecedent" (p. 31), and being Given, that element becomes 
subject to deletion. Merchant uses a focus condition on VP-Ellipsis, 
which is based on the E-Givenness notion:  

(78) A VP α can be deleted only if α is e-GIVEN. (Merchant, 2001, 
p. 26) 

(78) entails that deletion targets elements which are not F-marked (i.e., 
not focused), and the deleted element(s) can be recovered under 
identity with their antecedent(s). 

Merchant (2001, 2004) argues for a formal feature [E] on C(18) which 
licenses deletion of the complement of C (in sluicing constructions). In 
the following lines, I will adopt the core idea of Merchant’s argument, 
but will make some additional assumptions. Specifically, I will present 
a hybrid analysis which is based on semantic (identity licensing 
condition) and syntactic assumptions:  

(a) Following (Aelbrecht, 2010; Erschler, 2018; Merchant, 2001), I 
will assume that there is an E-feature which licenses deletion of 

                                         
(18)  In addition to the syntactic features of [+wh] and [+Q] on the C head. 
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Given elements in the Internal Conjuncts. In other words, if there 
is a Given element with a salient antecedent in the External 
Conjunct, then it gets deleted in the Internal Conjunct. By the 
same token, an F-marked element (i.e., contrastive or non-Given) 
will be immune to deletion. 

(b) I will further assume that this E-feature is borne by the Conj 
head. This feature targets any Given (or non-F-marked elements, 
including DPs or PPs(19)). This E-feature interplays/interacts with 
another feature (focused feature) on contrastive or new elements; 
that is, the head Conj (bearing the E-feature) probes (as in 
Chomsky's FI model of Agree) for Goals in order to receive 
valuation. 

(c) The E-feature is an uninterpretable and as such it requires 
valuation through Agree with matching interpretable, non-F-
marked feature value on targeted elements.  

(d) Agree succeeds when the E-feature on Conj receives valuation, 
and consequently the non-F-marked(20) (i.e., Given) element gets 
deleted.     

Inspired by Aelbrecht (2010) and Erschler (2018), I will take the non-
pronouncement (deletion) as an outcome of Agree between the E-
feature and its matching Goals(21). I divert; however, from Erschler and 

                                         
(19) Notice that the idea of F-Markedness was first introduced for DPs, here I will 

extend the idea to verbs and other syntactic (deletable) elements (e.g., PPs, APs, 
etc.).  

(20)  If deletion occurs at PF level, then it cannot affect F-marked material. Reich 
(2007, p. 472-473) highlights this as a rule constraining verb deletion. With 
respect to VP-Ellipsis, Reich implies that if the object is F-marked (i.e., not 
Given), then the F-markedness of this object may withstand deletion.  

 a. Ralph likes cats and Mike [vp likes [dp dogs]f] 
 So, dogs is F-marked, and thus cannot be deleted because it cannot be recovered 

from the context. 
 b. *Ralph likes cats and Mike 
(21) Merchant (2004) proposes similar argument for stripping, where there is an 

uninterpretable feature (uConj) with which the head hosting the E-feature agrees.  
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argue that deletion targets the head bearing interpretable value for E-
feature only, but not its complement. (Bacskar-Atkari (2018) argues for 
a similar conclusion; specifically, deletion in VP-Ellipsis targets the 
head verb only).   

Consider the following configuration where the head Conj bearing 
uninterpretable [E] feature probes for interpretable, non-F-marked 
feature value on elements in its probing domain. This should allow the 
E-feature to Agree with matching element(s), thus causing deletion of 
such element(s): 

(79) 

 

Based on this scenario, the uninterpretable feature on Conj [uE] probes 
for elements which could value this feature. The subject DP, which 
bears an interpretable E-feature (in addition to syntactic [iφ] and 
[uCase] features) can value this feature. Notice that to be able to value 
this feature, the element must also be non-F-marked (i.e., it must be 
Given and must have an antecedent). Notice that the elided elements 
undergo the usual syntactic operations (i.e., Case and φ-valuation) 
before elision applies. This kind of Agree can be extended to verbs (and 
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other elements) provided that they can value the [uE] on Conj, as 
illustrated in (79). 

It should be highlighted here that the Conj head is able to Probe more 
than one possible Goal. Hiraiwa (2001) argues for a feature [+multiple] 
which allows a probing head to probe multiple goals simultaneously; 
thus, it is plausible that Conj could bear this feature in addition to the 
uE feature.  

It should be noted here that only the head element bearing (iE) feature, 
which must also be non-F-marked, is the only element to be subject to 
deletion (cf. Erschler, 2018, where the complement of the head bearing 
matching interpretable feature is deleted). Notice further that there is 
no agreement between the Conj head and the DP in the object position 
since this DP is F-marked (i.e., does not bear an interpretable E-
feature). 

This analysis differs from other analyses in various points: (a) it does 
not call for a distinctive, tertiary branching; instead, it argues for a 
binary branching analysis with a Conj head of ConjP is the conjunction 
and the Internal Conjunct is its complement. (b) Every conjunct is 
essentially a CP in itself. (c) The Conj head bears an uninterpretable E-
feature which licenses deletion of its matching goal(s). 

    
VII. Conclusion: 

This article has presented an Agree-based analysis for Gapping in 
MSA. The analysis argues for a hybrid syntactic as well as semantic 
explanation for Gapping. It specifically argues that every Conjunct in a 
coordination structure is a full CP, and the conjunction is a head of a 
ConjP. The proposed analysis argues, following Merchant (2001, 
among others) that deletion in Gapping is licensed by an E-feature, 
which is borne by the Conj head. The E-feature interplays with focus 
marked elements, in the sense that only F-marked elements within the 
probing domain of C-T should not be subject to deletion.   
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Appendix (1) 

Abbreviations 
1 First Person Gen Genitive Case 
2 Second Person IMP Imperfective Verb 
3 Third Person JA Jordanian Arabic 
Acc Accusative Case LA Libyan Arabic 
Asp Aspectual  LF Logical Form 
AP Adjective Phrase M. Masculine 
ATB Across-the-Board MSA Modern Standard Arabic 
Conj Conjunction head Nom Nominative Case 
ConjP Conjunction Phrase NP Noun Phrase 
CP Complementizer Phrase PF Phonological Form 
CSC Coordinate Structure Constraint  PP Preposition Phrase 
Def Definite Article Pred Predicative 
DP Determiner Phrase PredP Predicative Phrase 
E-Feature Ellipsis Feature S. Singular 
F. Feminine TP Tense Phrase 
FI Feature-Inheritance VP Verb Phrase 
Foc Focus Head VP-Ellipsis Verb Phrase Ellipsis 
FocP Focus Phrase vP Functional/phasal Phrase 

* * * 
 



              

 

  م2021 فبراير -هـ 1442 رجب) 27(العدد 

Dr. Ahmad Ismail Assiri  

  

513 

5

Appendix (2) 

Phonemic transcription 
Symbol Transcription 

Ɂ glottal stop 
b voiced bilabial stop 
t voiceless dental fricative 
θ voiceless interdental fricative 
j voiced palatal fricative/affricate 
ћ voiceless pharyngeal fricative 
x voiceless velar fricative 
d voiceless alveolar stop 
ð voiced interdental fricative 
r voiced alveolar flap 
z voiced alveolar fricative 
s voiceless alveolar fricative 
Š voiceless palatal fricative 
ṣ voiceless alveolar fricative (emphatic) 
ḍ voiced alveolar stop (emphatic) 
ṭ voiceless alveolar fricative (emphatic) 
ִð voiced interdental fricative (emphatic) 
ʕ voiced pharyngeal fricative 
ɣ voiced velar fricative 
f voiceless labiodental fricative 
q voiced uvular stop 
k voiceless velar stop 
l voiced alveolar lateral 
m voiced bilabial nasal 
n voiced alveolar nasal 
h voiceless glottal fricative 
w voiced labial glide 
y voiced palatal glide 

 
Vowels 

Short Long Description 
a aa central open 
i ii front closed 
u uu  back closed rounded 

 


