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ّ
 :قواعد الن
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ّ
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ّ
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ّ
ساء في مجاالت معّينة، البوقاالت، الّتعابير الل

ّ
، تعابير الن

وتعابير الّرجال في حاالت معّينة، ومواطن تأثير املهن والوظائف والحرف على تعابير أصحابها، وتداول 

هجة في املجال الّتعليمّي وإلاعالمّي ومواقع الّتواصل الاجتماعّي، وكذا في مختلف الفنون ألادبّية 
ّ
الل

 .والّتمثيلّية واملسرحّية

 

ة ألاساتذة والباحثين الّراغبين في املشاركة ببحوثهم العلمّية في تن
ّ
ة وترّحب مجّددا بكاف

ّ
شر املجل

روط آلاتية
ّ
شر وفق الش

ّ
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 الرحم
ّ
 الرحمبسم اّلل
ّ
  ن الرحيمن الرحيمبسم اّلل

 الافتتاحية

 

 
ّ
لُم : )إلى القّراء الكرام، مستلهمين قوله تعالى( الكلم)ة نقّدم مجل

ا
ُد الك عا ص  إليه يا

ّيُب 
د
نا أمل، في أن يحظى هذا العدد برض ى القّراء، ويتلّقى توجيهاتهم وإرشاداتهم، ( الط

ّ
وكل

ة من مقاالت، 
ّ
في مختلف وأن يلفت انتباههم إلى ما احتوت عليه موضوعات املجل

سانّية، واملوضوعات ألادبّية، واملجاالت الاجتماعّية
ّ
 .املستويات الل

وإّن ما في هذا العدد من مقاالت، انصّب على إنجازها مختّصون، ودعمها  

مون، وقد روعي فيها، أن تكون لها أبعاد فكرّية، وخلفّيات اجتماعّية، وظالل إنسانّية
ّ
 .محك

ـ في موضوع  ّرابعلحولّية، ـ بعد صدور العدد الومبتغى هذه الّدورّية، نصف ا 

هجات، أن تقيم العالقة الوظيفّية، بين أصالة التعبير الفصيح، واملنطوق 
ّ
هجة والل

ّ
الل

 منهما في موضعه، وترّده إلى 
ّ
هجّي الّنظيف، وأن تصّنف الغريب والّدخيل، وأن تضع كال

ّ
الل

هجة، يسعى إل. أصله وأصوله
ّ
هجة، : ى تحقيق مستويينوشعارنا في مجال الل

ّ
أّولهما تنقية الل

ة. وثانيهما ترقيتها
ّ
رقية، تتحّرك جميع موضوعات املجل

ّ
 .وحول الّتنقية والت

ة، أن يجمع قواه ويحصر إنجازه في  
ّ
ومّما نأمله من كّل مشارك في هذه املجل

فيد في تنقية وترقية، مع تنويع في كيفّيات إلانجاز، كالوصف امل. املستويين املذكورين

هجة، والّتعليل املدّبر في 
ّ
ة، والّتحليل املوّجه إلى كيفّيات الّتعامل مع الل

ّ
مدخرات املجل

هجيّ 
ّ
 .الّتفكير الل

ه تتجاذبه مرجعّيات  
ّ
هجّي وأصوله في الجزائر، أن

ّ
ومّما لوحظ عن جذور الّتعبير الل

ألاداء، صوتا ومفردات، عديدة؛ أّولها العربّية، وهي الفاعل البالغ الّتأثير في الّنطق و 

ثّم ألامازيغّية بكّل أبعادها الّتاريخّية والاجتماعّية، وتلويناتها الّصوتّية، . وتراكيب، وأساليب

فظّية
ّ
ركّية بمفرداتها؛ وتراكيبها في مثل . وعددها كثير. وإيحاءاتها الل

ّ
غة الت

ّ
بايلك، : )ثّم الل

لها في طبق( وقهواجّي وخزناجيّ 
ّ
وهي كثيرة . ات املجتمع وتعابيره عن حاجاتهوالفرنسّية بتوغ

راكيب، في مثل
ّ
ثم ( مرسوات، وطاكسّيات وشامبرات: )أيضا، مندّسة في املفردات والت
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ذرات من لغات عاملّية كالهندّية، والباكستانّية، والفارسّية، والعبرّية، 
ّ
إلاسبانّية، وبعض الش

 .وغيرها، ويشيع هذا في أسماء ألاعيان بخاّصة

هجات، ومالحظة وظائفها وتوظيفها في مجاالت الحياة، وبا 
ّ
عتماد املسموع من الل

وبمحاولة الّتصنيف حسب الّتوظيف، والاكتمال في مجاالت الاستعمال، نرسو على ما هو 

 .عملّي، وظيفّي، فاعل في مجاالت الحياة، ثّم منه تكون املنطلقات نحو الغايات

ة  
ّ
وماّدة، وموضوعا، ومسارا، ومعالم، وغايات، منهجا، ( الكلم)هذه إملامة بمجل

 .وأهدافا، وعلى املشاركين اعتمدنا في إنجاز ألاعمال، وعلى هللا توكلنا في كّل حال

 

 

 

ة  
ّ
 .هيئة تحرير املجل
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 املكّونات الّصوتّية وداللتها أبيات 

 أنموذجا( أبي مدين بن سهلة)من ديوان 

 سعاد بسناس ي.د.أ

ة  1جامعة وهران 
ّ
 أحمد بن بل

 

ص 
ّ
 :امللخ

عبّي أحد العناصر ألاساسّية املكّونة لثقافة أّمة وأدبها، كما يعّد  
ّ
يعتبر ألادب الش

عبّي من أصعب املهام الّتي توكل 
ّ
راث الش

ّ
جزءا ال يتجّزأ من هوّيتها الوطنّية، والحفاظ على الت

ل حضارة أ
ّ
ه يمث

ّ
جيال متعاقبة، ومالمح ألاصل والّسلف املنقولة إلى املجتمعات وألافراد؛ ألن

عبّية قصيدة تحمل الكثير من املالمح ألاخالقّية . إلى الخلف
ّ
عرّية الش

ّ
والقصيدة الش

اعر . والحكم وألاقوال املأثورة، والّتي تسهم بدورها في تربية ألاشخاص
ّ
أبي مدين بن )والش

ين تّم جمع وتحقيق دواوين( سهلة
ّ
عراء الذ

ّ
هم؛ ومنه لنا وقفة عند داللة املكّونات أحد الش

 تعالى عند غيرها في مواضع 
ّ
ها، وستكون لنا وقفة بحول اّلل

ّ
الّصوتّية في بعض ألابيات ال كل

 .الحقة من هذا العمل

عبّي، املكّون الّصوتّي، الّداللة، الّتوزيع الّصوتّي،  :الكلمات املفتاحّية
ّ
عر الش

ّ
الش

 . ّيات، املقاطع الّنوعّية والكّمّيةاملوقعّيات، ألاصوات، الّصوت

Keywords: 

Popular literature is one of the basic components of a nation's culture and 

literature, an integral part of its national identity, and the preservation of 

folklore is one of the most difficult tasks entrusted to communities and 

individuals. It represents a civilization of successive generations and features of 

origin and ancestral advances. The popular poetic poem is a poem that bears 

many of the characteristics of morality, judgment and spoken words, which in 

turn contribute to the education of people. And the poet (Abu Madin bin SahLa) 

one of the poets who have been collected and the investigation of their own; 
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from which we pause at the significance of the vocal components in some 

verses, not all, and will be a pause in God Almighty at other places in the 

subsequent work. 

Keywords: popular poetry, vocal component, significance, vocal distribution, 

etiquette, sounds, acoustics, qualitative and quantitative passages. 

 

نا نعّم 
ّ
غة إلانسانّية، فإن

ّ
م وال نخّصص، وقد نعني بذلك عندما نتحّدث عن الل

سان، وقد نعني البصرّية املنظورة لغة العيون، وقد 
ّ
ة الّصوتّية املنطوقة، وهي لغة الل

ّ
اللغ

م . نعني الجسدّية، لغة إلاشارات كاليد والّرأس وغيرهما
ّ
وقد نعني بذلك لغة الحسّية كالش

وق واملّس، والجميع لغات والجميع يشترك في الوظائف ألا 
ّ
غة التّي هي والذ

ّ
ساسّية لل

غوّي العاّم كّل تبليغ أّدى وظيفة من  "1"(الوصفّية، والّتعبيرية، والاجتماعّية)
ّ
وفي املفهوم الل

الث فهو لغة
ّ
 .هذه الوظائف الث

نا نتعامل مع لغة خاّصة، قد تكون جامعة لجميع ما سبق  
ّ
أّما في هذا املوضوع فإن

ومّتفقة معها في مجاالت ألاداء، ومختلفة عنها ومخالفة لجميع ما سبق، هي موافقة لها 

ومخالفة لها في وحدات الّتنظيم ألاساسّية، والاختالف متنّوع من جهة الكّم، ومحصور من 

 .جهة الّنوع

نا نتعامل مع تشكيالت ال تحص ى من 
ّ
نقول مختلفة من حيث الّنوع والّتنّوع؛ ألن

غوّي الذي اعتبره حيث الّتنويع الّصوتي، وهي كّميات معّبرة بحّق 
ّ
عن حقيقة الّصوت الل

املعاصرون تلوينات مختّصة سّموه البصمات؛ ذلك ألّن البصمة خاّصة بصاحبها، وال 

 .توجد عند غيره أبدا

ة وتمّيزا وتلوينا، ذاك أنها مختّصة بصاحبها؛ إذ 
ّ
 أّن البصمة الّصوتّية أكثر دق

ّ
إال

غيره، ثّم إّن ما يرسله املرسل من كّميات  أن كّل كّمية صوتّية يرسلها مرسل ال توجد عند

ومن ثّمة، كانت البصمة الّصوتّية . صوتّية في تركيبة صوتّية ال يمكنه أن ينتج مثيلتها أبدا

 .أخّص خصائص إلانسان
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 إيضاح وتنظيم

ريقــة والكيفّيــة والّتقنيــات، وفــي هــذا املســتوى 
ّ
الّدراســة أنــواع وأشــكال، مــن حيــث املــنهو والط

ســانّية وأصــعبها وأكثرهــا تعقيــدا، ينبغــي مراعــاة الّدقــة  الّصــوتّي 
ّ
ي يعــّد أّول املســتويات الل

ّ
الــذ

غـوّي يّتصــف بالزئبقّيـة، فهــو 
ّ
والحيطـة فـي كــّل موقـع وموضــع، وبنـاء وتشـكيل؛ ألّن الّصــوت الل

 .ينفلت في خفاء ويتبّدل في خفاء بحيث ال يشعر به حّتى مرسله

املتتّبـــع الكـــريم فـــي صـــورة الّدراســـة، مـــن حيـــث ومـــا أردنـــاه باهيضـــاح هنـــا، هـــو وضـــع 

نـــا اخترنـــا أبياتـــا " 1"الكيفّيـــات
ّ
واملســـارات وأّول مـــا نلفـــت إليـــه الانتبـــاه فـــي املســـتوى الّصـــوتّي، أن

ة مـن جهـة، وحّتـى نتجّنـب الّتكـرار والّتـداخل فـي بقّيـة 
ّ
معلومة محدودة حتى نتعامل معها بدق

 .ألابيات آلاتية وعلى الّنحو الّتالي مستويات الّديوان، وقد وقع اختيارنا على

ـا كـان فـي الـّديوان اثنتـان 
ّ
وّزعنا أبيات الّديوان على مجموعات في كـّل واحـدة عشـرة أبيـات، ومل

لت عندنا أربع مجموعات، ثالثة عشرّية، فـي كـّل واحـدة عشـرة أبيـات، 
ّ
وثالثون قصيدة، تشك

وأربعـون بيتـا فـي كـّل واحـدة منهـا ثالثـة  وألاخيرة، جزئّية فيها قصيدتان فقط، وفيهمـا معـا سـّتة

 .وعشرون بيتا

كمـــا نشـــير إلـــى أّن مجمـــوع قصـــائد الـــّديوان اثنتـــان وثالثـــون قصـــيدة علـــى مـــا قلنـــاه، ومجمـــوع 

يا )بيتا، أطول القصائد هي املسّجلة في الّديوان تحت عنوان ( 1226)أبيات قصائد الّديوان 

 .ومجموع أبياتها تسعون بيتا" 2("جنون 

 موعة ألاولىاملج

قا  ر  ري زا ُقم 
 
ل
ا
عياني، ياا

ا
و  ا ل  ياضا ّمِ

، جا حان  ن  جا
 
ل
ا
مان ا

ا
ا فيه  أ را ق 

ا
عاني، واحد  الت س 

ا
 "3"وا

ــــاني البيــــت ألاّول مــــن قصــــيدة عربّيــــة قديمــــة جاهلّيــــة، هــــي قصــــيدة امــــر  
ّ
ونّتخــــد للمجــــال الث

 :القيس والبيت ألاّول منها هو

وى بين الّدخول فحوملقفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل       بسق
ّ
 ط الل

احي 
 
مل
ا
 ا
 
ة ما ، ُحر  راد 

ُ  
مل
ا
غ  ا
د
ل ن  با ران   والقرآن، ابا ف 

ُ
غ
 
ل
ا
عا ا م 
ا
ا وا ًعف 
 
ل
ً
ب  ا
ً
لة ُمرادو، طال ه   "4"سا

هــــــذان البيــــــان مــــــن قصــــــيدتين متباعــــــدتين زمانــــــا ومكانــــــا، متقــــــاربتين توّجهــــــا، مّتصــــــلتان فّنــــــا 

، ثــّم نجــري مقارنــة بينهمــا؛ لنقــف عنــد وموضــوعا، وســنقف عنــد مكّونــات كــّل بيــت علــى حــدة

 .جوانب الّتالقي والاختالف بينهما
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 أساسّيات الّتوزيع الّصوتّي 

نـا نعنـي بــذلك، القواسـم املشـتركة الواجـب توافرهـا فــي  
ّ
عنـدما نقـول أساسـّيات، فإن

جــاهين 
ّ
كــّل كــائن لينضــّم إلــى مجموعــة مــن املجموعــات، ومعلــوم أّن الــّدرس الّصــوتّي يّتجــه ات

ـــاني يهــــتّم بدراســــة املكّونــــات و 
ّ
ركيـــب ويعــــرف بعلــــم ألاصــــوات، والث

ّ
احـــد فردانــــّي منعــــزل عــــن الت

ركيب ويسّمى صوتّيات، ولكّل منهما أساسّيات تختّص به
ّ
 .داخل الت

": 5"يقـــــوم الـــــّدرس الّصـــــوتّي إلافـــــرادّي، علـــــى أساســـــّيات أربعـــــة تجـــــب مراعاتهـــــا وهـــــي 

، ثــــّم "6"ملســــّماة صــــفات، والــــّزمن، املعــــروف باملــــدوداملوقعّيــــة، املســــّماة مخــــارج، والّنوعّيــــة، ا

رقيــــق والّتوّســــط، ولكــــّل مفهــــوم أصــــواته، 
ّ
قــــل، والّتفخــــيم والت

ّ
اقــــة، املعروفــــة بالخّفــــة والث

ّ
الط

 .نأتي إلى تفصيل الحديث فيها في مواضعها من هذه الّدراسة

« 7"حــاذاةكمــا أّن للّصــوتّيات ـ دراســة الّصــوت داخــل الّســياق ـ ويمكــن تســميتها بامل 

ولكـّل مفهـوم شـروطه " 8"الّتنغـيم والّتلحـين والّنبـر وإلايقـاع: الواجب مراعاتها وهـي أساسّياتها

ونشـــــير هنـــــا إلـــــى أّن دراســـــة ألاصـــــوات أهـــــون مـــــن دراســـــة الّصـــــوتّيات؛ ألّن ألاولـــــى . وخصائصـــــه

ج كائنــات ثابتــات، تحتــاج إلــى وصــف دقيــق؛ بينمــا الّصــوتّيات، موجــودات فكرّيــة ذوقّيــة تحتــا

ومـــع ذلــك ســـنحاول تقريـــب مـــا أمكـــن تقريبـــه مـــن . إلــى ســـمع مرهـــف أو تســـجيل مخبـــرّي دقيـــق

 .املتلقي الكريم، وذلك بعد تقديم هذه املكّونات مفّصلة في جداول مختّصة بها

 أساسّيات الّتصنيف

 جدول املوقعّيات

أقص ى  املكّوات

 الحلق

وســـط 

 الحلق

ـــــى  ــ ــ ــ ــ أدنـ

 الحلق

هاة
ّ
جر الل

ّ
ق الش

ّ
ـــين  سلةألا  الّنطع الدذ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بــ

 ألاسنان

فتان
ّ
 الش

          = ء

 =          ب

      =     ج

    =       د

          = هـ

 =          و

  =         ز
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         =  ح

      =     ي

     =      ل

 =          م

     =      ن

         =  ع

 =          ف

           ض

       =    ق

     =      ر

   =        س

    =       ت

        =   غ

          = ـا

          = ـو

          = ـي

 62 61 61 62 66 62 61 61 62 63 مج

 62 60 60 62 66 62 60 60 62 61 مرا

 مع مكّونات البيت

ـــمان ( صـــــوائت وصـــــوامت: )لقـــــد اشـــــتمل هـــــذا البيـــــت، علـــــى نـــــوعين مـــــن املكّونـــــات ـــا القســ وهمــ

شـــكيل والّتنويـــعال
ّ
وتوظيفهمـــا وبالخصـــوص الّصـــوامت مختلـــف فيـــه . كبيـــران الفـــاعالن فـــي الت

مــن حيـــث الكــّم بـــين املنتجـــين، والعاّميــة إن اختلفـــت عــن الفصـــحى مـــن بعــض الجوانـــب غيـــر 

 . الّضارة فهي من إنتاج عرب يغلب على تفكيرهم الّنطق الفصيح

ـــت  ــــي هـــــذا البيــ ــــذه املســـــتهدف بالّدراســـــةوفـ ـــن هـ ـــــاعر مجموعـــــة مـــــن القصـــــي مــ
ّ
دة، اعتمـــــد الش

ومعلــــــوم أّن عــــــدد الّصــــــوامت "  9("صــــــوامت شــــــاعرّية)الّصــــــوامت، يمكــــــن أن يقــــــال فيهــــــا إّنهــــــا 

العربّيــة مختلــف فيــه، فمجمــوع الّصــوامت الّتعليمّيــة ثالثــون، والهجائّيــة تســعة وعشــرون ـ 
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ل بهمـزة بحـذف الم ألـف ت وألابجديـة ثمانيـة وعشـرون ـ بحـذف الم ألـف، ودمـج همـزة الوصـ

 .القطع ـ في منطوق واحد، سّموه ألالف اليابسة

صويت
ّ
 موقعّيات الت

ســـعة والعشـــرين؛ 
ّ
ـــاعر فـــي هـــذا البيـــت عشـــرين صـــامتا، مـــن مجمـــوع الّصـــوامت الت

ّ
اعتمـــد الش

مـــن مجـــال الاســـتعمال ـ وهـــو ألاهـــّم ـ تســــعة  بواملغّيــــ.... فكانـــت نســـبة الّتوظيـــف العددّيـــة

ء امل جمة الّنطعّيـة، والّصـاد ) :وهيات الّتصويت، صوامت، موّزعة على مختلف موقعيّ 
ّ
الطا

ـاء امل جمـة 
ّ
اء ألاسنانّية، والخاء ألادنى حلقّية، والّدال امل جمة ألاسنانّية، والظ

ّ
ألاسلّية، والث

جرّية
ّ
ين امل جمة الش

ّ
 (. ألاسنانّية، والش

ـــاعر قـــد اختـــار مـــن الّصـــوامت مـــا يوافـــق موقفـــه وحالـــ
ّ
ولـــم . ه وذوقـــهومـــن هنـــا يظهـــر، أّن الش

ـف الجميـع، ومـن وسـطه، . يتعّمد إقصاء أّي مخرج وال صفة أساسّية
ّ
فمن أقص ى الحلق وظ

ــف الغــين وأبعــد الخــاء، ومــن مخــرج 
ّ
ــف الجميــع، ومــن أدنــاه، اختــار نصــف صــوامته، فوظ

ّ
وظ

جرا ختـار صـوتّي الجـيم واليـاء، ممـا يمثـل 
ّ
هاة نصفه، اختارا لقاف وأبعد الكاف، ومن الش

ّ
الل

واعتمــد مخــرج الذالقــة بكاملــه، واختــار مــن مخــرج النطــع صــوتي الــدال .، وأبعــد الشــينثلثيــه

 .  فساوى بينه وبين مخرج الشجر" 11"والتاء وأبعد الطاء

اختارصـوتي الـزاي والسـين، وأبعـد الصـاد املطبقـة الصـفيرية املفخمـة " 11"ومن مخرج ألاسلة

اعتمــــد الثــــاء املثلثــــة، وأبعــــد صــــوتي  املهموســــة، لعلــــة نبــــديها فــــي موضــــعها ومــــن بــــين ألاســــنان،

 . واعتمد املخرج الشفوي بكامل صوامته. الظاء املفخمة امل جمة، والذال امل جمة املرققة

ومــن هــذه النظــرة ألاولــى يظهــر أن الشــاعر تعامــل مــع املخــارج الصــوتية فــي غيــر ســواء، حيــث 

ف، والعلـة فـي دلـك اعتمد بعضها كامال واعتمد من البعض بعضها، فكان الثلث وكـان النصـ

 .هو مراعاة حاله النفسية وموقفه الاجتماعي، ومبتغاه الفني

 جدول الصفات

 

 تمديد مقلقل أغن مرقق مفخم متوسط رخو شديد مهموس مجهور  
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  =  =    =  = د

       =  =  هـ

      =    = و

       =   = ز

    =   =  =  ح

       =   = ي

      = =   = ل
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 مع مكّونات الجدول 

غـــــوّي، وهـــــو املوقعّيـــــة  
ّ
لقـــــد انتهينـــــا مـــــن حـــــديث املرتكـــــز ألاساســـــ ّي ألاّول للّصـــــوت الل

ـــــــاني املســـــــّمى نوعـــــــا وصـــــــفة، والّصـــــــفة تابعـــــــة 
ّ
املســـــــّماة مخرجـــــــا، ومنهـــــــا ننتقـــــــل إلـــــــى املرتكـــــــز الث
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غوّيـــــة ثالثـــــة أصـــــناف، أساســـــّية وصـــــفات ألاصـــــوات . للموصـــــوف
ّ
ـــس)الل ـــر وهمــ ـــث ال ( جهــ بحيــ

 .ينتمي الّصوت الواحد إلى مخرجين؛ فهو إّما مجهور وإّما مهموس

ـــدة والّرخـــاوة والّتوّســــط)وصـــفات ثانوّيـــة ثالثّيــــة الّتصـــنيف، وهــــي  
ّ
وهـــي كــــذلك ( الش

تمييزّية. يستحيل وجود اثنين منها في صوت واحد
ّ
هـي تضـاف إلـى و " 12"وصفات ثالثة تسّمى ال

انويـة وقبلهمـا املوقعّيـة الفيزيولوجّيـة
ّ
ـى بالخاّصـية ألاساســّية والث

ّ
وبعــد . الّصـوت بعـد أن يتحل

قــة، 
ّ
حـديث الّصــفات تبقــى خاصــيتان أساســيتان فــي تحديـد هويــة الّصــوت وهمــا الــّزمن والطا

ف
ّ
 .وعندهما نتوق

اقة الصوامتالّداللة 
ّ
 والّصوائت الّصوتّية لط

اقة مفهوم عل
ّ
حـول  صوت، وتتمركـزمّي عملّي، وفي املجال الّصوتّي يطلق على قدرات كّل الط

قل،
ّ
رقيق والّتوّسط، فهذه الّصفات الخمس هي محـور مفهـوم " 13"الخّفة والث

ّ
والّتفخيم والت

اقة الّصوتّية
ّ
 . الط

وبــالّرجوع إلـــى البيـــت املخـــتّص بالّدراســة نجـــد فيـــه بعـــض ألاصــوات املّتصـــفة بهـــذه الّصـــفات، 

وقــــد ( املّتصــــفة بــــالجهر، والّتفخــــيم وإلاطبـــاق والاســــتعالء، والقلقلــــة)لــــك كّميــــة الّضـــاد مـــن ذ

اعر ديوانه، وبها افتتح أّول قصيدة من قصائد الّديوان
ّ
والّضاد صوت تنسب . افتتح بها الش

وصفات الّضاد بما فيها من قّوة وخشونة "12"العربّية لغة الّضاد: العربّية بكاملها إليه فقالوا

ل شخصّية الّرجل العربّي البدوّي في وغل
ّ
 .وتعّصبه هّمته، وشموخهظة أحيانا تمث

مـة املطبقـة املسـتعلية كالّضـاد، املتمّيـزة عنهــا ( الّصــاد)نلتقـي بصـوت ( الّضـاد)ومـن بعـد 
ّ
املفخ

: بــــــالهمس والّصــــــفير، وتشــــــترك الّصــــــاد والّضــــــاد فــــــي ثــــــالث صــــــفات تحمــــــل طاقــــــات قوّيــــــة وهــــــي

ــاء بالقلقـة لتــزداد قـّوة إلـى قوّتهــا، وتنفـرد الّصــاد الّتفخـيم وإلاطبـاق والا 
ّ
ســتعالء، ثـّم تنفـرد الط

ين والّرنين املوسيقّي 
ّ
 .بالّصفير لتجنح إلى الل

ــــي مفردتـــــي ( القـــــا)ومـــــن بعـــــد هـــــذين، نجـــــد صــــــوتا قوّيـــــا شـــــديدا مكـــــرورا هــــــو  ( القمــــــري زرق)فـ

طبــاق والانفتــاح، والقــاف صــوت متوّســط بــين الاســتعالء والاســتفال وفــارق بــين إلا . الجنحــان

فهــــو مســــتعّل، منفــــتح، يشــــارك الّصــــاد والّضــــاد فــــي الاســــتعالء وينفــــرد عنهمــــا باالنفتــــاح، كمــــا 

ــاء فــي القلقلــة، فيكــون تصــلّبه أقــوى مــن ليونتــه
ّ
 صــّور فــيهــذه صــورة مــن . يشــارك القــاف الط

 .أصوات البيت املختار في إيجاز ويبقى آخر مرتكز ألساسّيات الّصوت وهي الّزمن
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 منالزّ 

هـــــذا جـــــدول الوحـــــدات الّصـــــوتّية القاعدّيـــــة املســـــّماة مقـــــاطع، وفيـــــه يـــــذكر الّصـــــامت مقترنـــــا 

بالّصــــائت، وهـــــو هنـــــا، حســـــب الاحتمـــــال، مفتـــــوح مكســـــور، مضـــــموم، منـــــّون، ســـــاكن، ولكـــــّل 

 .منطوق نصف كّميته الّدالة عليه

 جدول الّصوائت
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 مع املقاطع الصوتية

وهنا تكمـن صـعوبة " 13"نقف في هذا الجدول، عند تعامل الّصوائت مع الّصوامت 

يق، الفتقــار العربّيــة إلــى عالمــات الّتلــوين الّصــوتّي فــي الك
ّ
تابــة العربّيــة، مــا عــدا الوصــف الــدق

 .وليست كاملة الّتلوين الّصوتّي "10"بعض الكتابات املصحفّية الّتي جاءت على رواية ورش

غـــوّي نترّصـــد عالقـــة الّصـــامت بالّصـــائت، ثـــّم وظيفتهمـــا معـــا فـــي تحديـــد 
ّ
وفـــي حـــديث املقطـــع الل

 " 10"املعنــى وتنويعــه، واملقــاطع أنــواع
ّ
غوّيــة، ولكــّل نــوع مفهومــه ودوره فــي مختلــف الت

ّ
راكيــب الل

ومـــا نريــــده مــــن حــــديث املقطــــع هنــــا هــــو تحديــــد عالقــــة الّصــــامت بالّصــــائت، ومــــا مــــدى تمــــايز 

ة في ذلك
ّ
وكمثال على ما قلناه نحاول تقطيـع صـدر البيـت . املقاطع واختالفها وما السّر والعل

ع حيـــث تكـــون وحـــدات الّتقطيـــ( ياضـــواعياني يـــالقمري زرق الجنحـــان)املختـــار للّدراســـة وهـــو 

 :على الّنمط الّتالي

ـــعع/ ــ ــــصص/صـ ـــ/عصــ ــ ـــعع/ععصـ ــ ـــععص/صـ ــ ـــعص/صـ ــ ـــعع/صـ ــ ـــعص/صـ ــ ـــعص/صـ ــ ـــعص/صـ ــ / صـ

 صععص

 حان/جن      /قل   /زر     /ري / قم     / يال    /ني  /عيا /ضوع    / يا    

ـــعرّي مـــن أحـــد عشـــر مقطعـــا، : وبشـــ يء مـــن الّتوضـــيح نقـــول  
ّ
ل هـــذا البيـــت الش

ّ
تشـــك

كل الّتالي، من حيث الكّم 
ّ
 :موّزعة على الش

 (11). مقطعاأحد عشر : مجموع املقاطع ـ

 كّميات املقاطع

      66ـ املقاطع القصيرة                          

      68ـ املقاطع املتوّسطة                        

ويلة                          
ّ
  66ـ املقاطع الط

 11= 68+66الّتطابق العددي ّ                 

 قاطعنوعّيات امل

   66ـ املقاطع املفتوحة                     
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 60ـ املقاطع املغلقة                       

       66ـ املقاطع املزدوجة الانفتاح            

 61ـ املقاطع املزدوجة الانغالق           

       11= 1+6+0الّتطابق الّنوعّي              

 الّتطابق العامّ 

 11ع                       مجموع املقاط

 11من حيث الكّم                         

   11من حيث الّنوع                       

 الّتطابق صحيح والعملّية صحيحة

 ما بعد الّتقطيع

أجرينا عملّية تقطيعّيـة تطبيقّيـة علـى مكّونـات صـدر البيـت ألاّول، كـأنموذج يقـاس  

نـــا ال نعنـــي قيـــاس مقـــاطع عليـــه غيـــره مـــن الّتطبيقـــات عنـــ
ّ
د الحاجـــة إلـــى ذك، ونشـــير هنـــا إلـــى أن

راكيب العاّميـة علـى الفصـيحة وال الفصـيحة علـى العاّميـة، ومـع ذلـك، قـد يسـتوقفنا حـّب 
ّ
الت

ع إلى عقد مقارنة بينهما، ما لم يلحق ذلك بالفصحى أو العامّية ضررا
ّ
 .الاستطالع والّتطل

غوّيــة فــي صــدر البيــت املــدروس وإذا مــا وقــع ذلــك، فســنقول فــي  جالــة مــ
ّ
ا جــاء مــن املقــاطع الل

راكيــــب املقطعّيــــة للعربّيــــة الفصــــيحة مــــن وجــــوه، منهــــا خلــــّو البيــــت مــــن أّي مقطــــع 
ّ
يخــــالف الت

ركيبــة مــن املقــاطع املفتوحــة، مّمــا يخــالف 
ّ
قصــير؛ مّمــا يعــد نــواة كــّل تقطيــع فصــيح، وخلــّو الت

اّمية باملقـاطع املغلقـة، وهـو خـالف مـا تتمّيـز ومالحظة أخرى وهي تمّيز الع. العربّية الفصيحة

غوّيـــة مـــن الّتنـــوين وتعويضـــه : بـــه العربّيـــة الفصـــيحة، ومالحظـــة أخيـــرة وهـــي
ّ
ركيبـــة الل

ّ
خلـــّو الت

سكين
ّ
 .  بظاهرة الت
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 مطلع قصيدة امر  القيس

 قفا نبك من دكرى حبيب ومنزل       بسقط اللوى بين الدخول فحومل
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 :مجموع العناصر الّصوتّية

 38،02/ نسبتها  صامتا 29من  10الّصوامت 

م
ّ
ا ع صوت الال

ّ
 63،29.عا بصوتّي ألالف والياء خمس مرات وبنسبةسّت مّرات، متبو : الش

 .صوت 12لكّل منهما وغياب 

 :معنى هذا

أّن أذن الّســـامع تعاملـــت مـــع ســـبع عشـــرة كّميــــة صـــوتّية، تقـــّبال ووضـــعا، وتوظيفـــا، وحفظــــا، 

 .واحتفاظا

 :سّر الّتقبل

ـــــعرّي، ظهـــــر أّن ألامـــــر كـــــامن
ّ
ســـــق الش

ّ
فـــــي الّتيـــــار  إذا مـــــا تـــــدّبرنا ســـــّر القبـــــول وإلاقبـــــال علـــــى الن

 .الّداخلّي املترّدد في عناصر امليزان

ويل، وميزانه املفترض هو 
ّ
مكـّررة مـّرتين فـي صـدر ( فعـولن مفـاعيلن)فهذا البيت من بحر الط

 .البيت ومثلها في  جزه

م واملــيم )وهــي وإذا حصــرنا ألاصــوات املكــّررة، وجــدناها ســّتة فقــط 
ّ
الفــاء والعــين والــواو والــال

لـم تتلـق أذن املتلقـي سـوى سـّتة كمّيـات صـوتّية، مـن بـين سـبعة عشـر صـوتا ومن هنا ( والياء

 .املترّددة في البيت

يفــتح لهمــا ملفــا ( فعــولن مفــاعيلن)فقــط، همــا ( نغمتــين)ومفــاد هــذا، أّن املتلقــي يتعامــل مــع 

عرّي 
ّ
 .خاّصا بهما في ذهنه، ويترّددان على طول الّنص الش

ـــــــ
ّ
ركيبـــــــة أســـــــاس القصـــــــيد الش

ّ
ـــــــرددات الّصـــــــوتّية وتعـــــــّد هـــــــذه الت

ّ
عرّي، وطرفـــــــّي الّتمّوجـــــــات والت

ـــــعرّي بخاصـــــيتين
ّ
ـــــز البيـــــت الش ـــاهرة الاختصـــــار، : املرســـــلة، ومـــــن هنـــــا يتمّي ـــي ظــ ــــى فــ ـــن ألاولـ تكمــ

انية في ظاهرة الانسجام
ّ
وفي الاختصار الّداخلّي والانسجام الخارجّي يكمن سّر الّسهولة . والث

سق والحفظ والفهم
ّ
 .والن

ســــق هــــو أن 
ّ
م بكلمــــات متتاليــــة، معطوفــــات متالحمــــات تالحمــــا ســــليما وحســــن الن

ّ
يــــأتي املــــتكل

مستحسـنا؛ بحيـث إذا أفــردت كـّل جملـة منــه قامـت بنفسـها، واســتقّل معناهـا بلفظهـا، ومنــه 

 ".18("وقيل يا أرض ابلعي ماءك/ )قوله تعالى
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 :الهوامش

ريقة والتّقنية وإلاجراء هنا، كّل وسيلة من وسائل البحث، كاملنهو ( الكيفّية)بمفهوم  نعني- 1
ّ
والط

 .وغيرها

شر 2، ديوان أبي مدين بن سهلة، جمع وتحقيق، شعيب مقنونيف، طينظر-2
ّ
، دار الغرب للن

 .91،والّتوزيع، ص

 06، ص،نفسه-6

 96، ص،نفسه-2

غويّين، ثّم املفهوم الجديد  سنذكر-3
ّ
هنا، املفهوم الّصوتّي القديم، املشهور عند القّراء والل

 .الّدراسةاس والّتعّرف، ثم نعدل عن القديم بالجديد في هذه لالستئن

ويلة، وهي مفردة-0
ّ
ألالف والواو : )مدود، يسّميها القدماء العلل، ويسّميها املحدثون الّصوائت الط

 (.والياء

ة وسنن العرب في كالمها،  ينظر-0
ّ
في مفهوم املحاذاة، أحمد بن فارس، الّصاحبي في فقه اللغ

غة، ص، ، وينظر266ص،
ّ
 .12رجب عبد الجواد إبراهيم، موسيقى الل

سانّية،  للّتوّسع- 8
ّ
في هذه املفاهيم ينظر، مكي درار، مالمح الّداللة الّصوتّية في املستويات الل

سانّي الحديث بين املوجود . وما بعدها 123ص،
ّ
وينظر، سعاد بسناس ي، الّنبر في الّدرس الل

 
ّ
ة املجمع الل

ّ
 .م2612إلاسالمّية، كره  يعلغوّي العلمّي الهندّي، جامعة واملفقود، مقال بمجل

اهرة في مبحث أدوات التّعبير في ديوان ابن سهلة من  نقول -9
ّ
نا سنقف عند هذه الظ

ّ
بهذا هنا، ألن

هجات ومعالجة الكالم قريبا بحول هللا 
ّ
دراسة مفّصلة جماعّية، ستطبع ضمن إصدارات مخبر الل

 .تعالى

اء-16
ّ
، ملا فيها من الاختالف من عهد سيبويه، فهي دال عند البعض، وتاء حديث خاّص  للط

اء عند سيبويه في الكتاب ج
ّ
ع على حاالت الط

ّ
مة عند البعض، ويمكن الاطال

ّ
في  260، ص2مفخ

اء دالا)قوله 
ّ
اء مع الهمزة والقاف عند دمحم ألانطاكي، ( ولوال إلاطباق لصارت الط

ّ
وينظر حديث الط

 .266ة، صالوجيز في فقه اللغ

ي فيه صوتان مهموسان وواحد مجهور، والّصاد تختلف عن  مخرج-11
ّ
ألاسلة، هو الوحيد الذ

؛ أي 262، ص2ج( اد سينا"ولوال إلاطباق لصارت الص) :سيبويهالّسين بالتّفخيم فقط وفيها قال 

مة
ّ
 .أّن الّصاد هي سين مفخ

انوية، وأشهرها الّتمييزّية، يتحلّى بها الّصوت بعد حصوله على الّصفات-12
ّ
إلاطباق : ألاساسّية والث

ين، والغّنة
ّ
قة والل

ّ
 .والانفتاح، والاستعالء والاستفال، والقلقلة، والّصفير والذال
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 .املفهوم، تشترك فيه الّصوامت والّصوائت، وتعمل فيه الّصوائت أكثر من الّصوامت هذا-16

 .مجلة القلم( بّية على أينالّضاد العر )في هذه الفكرة، ينظر مكي درار  للّتوّسع-12

ي دّرار، املجمل في املباحث الّصوتّية  ينظر-13
ّ
تفصيل الحديث عن عالقة الّصامت بالّصائت، مك

 .وما بعدها 120من آلاثار العربّية، ص

ي دّرار، املجمل في املباحث الّصوتّية من آلاثار العربّية، ص في-10
ّ
 122الكتابة الّصوتّية، ينظر، مك

 .وما بعدها

اتّية  للتوّسع-10
ّ
شكيالت الّصوتّية الذ

ّ
في موضوع املقاطع، يراجع ذلك عند، سعاد بسناس ي، الت

ة الحكمة، كنوز الحكمة، العدد الّرابع، ديسمبر 
ّ
عرّية، مجل

ّ
غوّية والش

ّ
بين عالمات الّتقطيع الل

 .100، ص2616

 .22هود، آلاية  سورة-18
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الثالثة من التعليم املتوسط طلبي في مقرر تعليمية ألاسلوب إلانشائي ال  

  مقاربة تداولية

 رشيد حليم .د.أ

الطارف/جامعة الشاذلي بن جديد  

 :لخصامل

، لســـانية متنوعــــةقـــدمت مباحـــث الــــدرس التـــداولي أفكــــارا جديـــدة فــــي تنـــاول موضــــوعات        

ة جوانب ، وبلورت نظرات معرفية مفيدة في دراسودارجهتخص الكالم نظما ونثرا، فصيحه 

ـــب وأســــاليب التلقــــي ـــن أنمــــاط التخاطـ وفــــي هــــذا التــــورد املعرفــــي، نســــتدعي نظريــــة أفعــــال .  مـ

تحليــل بعــض مــن ألاســاليب الطلبيــة  وتخصــيبها بقــراءة  فــي-التداوليــةالتــي بشــرت بهــا -الكــالم 

تســـتلزم هـــذا . فاعلـــة كمـــا رصـــدها عنـــوان املداخلـــة،من املقاربـــة النصـــية إلـــى مقاربـــة تداوليـــة

 :براز ثالثة عناصراملقال إ

 ، آليات التقاطعوالتداوليةالبالغة العربية -

 الطلبي والاسلوب بين الفعل الكالمي -

 مقاربة تدوالية لألسلوب الطلبي من خالل مقرر دراس ي -

 الدرس البالغي  في تعليميةوتهدف هذه الدراسة إلى إبراز فاعلية ألابحاث التداولية    

 .البالغةألاسلوب إلانشا ّي، أفعال الكالم، الّنقلة املنهجّية، ولّية، الّتدا: املفتاحّية الكلمات

Didactics in the third course of Middle Schooling Education 

Abstract 

Education is a human plantation filled with scientific ideas and cognitive 

determination. It is a vast field in which efforts of human resources and 

educational components intersect. Such capabilities are built throughout the 

dynamism of development in scientific methodologies.  

Studies and investigations in applied linguistics presently seek to crystallize 

additional and alternative ways in education in general and in particular 

didactics which isa global term with reference to modern configuration of 
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schooling and methodology and that has proved its validity in renewing 

teaching methods. 

 

 :مقدمة

الرحب  والاجتهادات املعرفية، وهي امليدانالتربية مزرعة بشرية حبلى باألفكار العلمية           

التعليميـــة،  وتطـــوير مكوناتـــهالـــذي تتـــدفق إليـــه جهـــود القـــائمين علـــى تنميـــة املـــورد البشـــري، 

 .بحركية التطور في منهجية التلقي العلمي تلك املقدراتفقد تالزم بناء 

نقلــــة املنهجيــــة التــــي بشــــر بهــــا ســــلطان الــــدرس اللســــاني التطبيقــــي إلــــى بلــــورة ســــبل وتســــعى ال 

 –اسـتقرت الديـداكتيك  ومن ثمـة. والتعليمية خاصةالتربوية عامة  وبديلة للوظيفةضافية 

صالحيتها فـي تجديـد  ومنهجية تبينتتهيئة حديثة لعلم التدريس  على-العالميوهو املصطلح 

 .التعليمطرق 

ـــن حقـــــل   ـــم يكــ ـــة  لــ تســـــنى للمعـــــارف  الرائـــــدة، كمـــــاالبيـــــداغوجيا محايثـــــا لهـــــذا الطفـــــرة العلميــ

ألادبيـة واللغويــة أن تســتفيد مــن هــذه الثــورة الدافعــة إلــى منحــى جديــد فــي العمليــة التعليميــة 

 .برمتها

 واملعرفيـــة لبيئــــةالجديـــد يــــنهض إلـــى ضــــرورة ألاخـــذ بهــــذه املســـتجدات العلميــــة  وظـــل الطــــالع  

البحـث التـداولي أبلـغ مـا يريـده املهـتم بهـذا  محـددة، فكـانوجهة إلـى فئـات الخطاب التربوي امل

 .القول املجال أن يفعله في ميدان فنون 

، تخــــص لســــانية متنوعــــةقــــّدم املشــــروع التــــداولي أفكـــارا جديــــدة فــــي تنــــاول موضـــوعات لقـــد   

وأســـاليب فبلـــورت نظـــرات معرفيـــة مفيـــدة فـــي دراســـة جوانـــب مـــن أنمـــاط التخاطـــب  الكـــالم،

 .لتلقيا

فـــي تحليــــل  -التــــي أعلتهـــا التداوليـــة-الكـــالم وفـــي هـــذا التـــورد املعرفـــي، نســــتدعي نظريـــة أفعـــال   

 .بعض من ألاساليب الطلبية  وتخصيبها بقراءة فاعلة كما رصدها عنوان املقالة 

 :قراءة تحليلية  توجبت  عنصرين املقالة تفعيلو تستلزم هذه 

 في آليات التقاطع قراءة والتداولية،البالغة العربية -

 .الطلبيالكالمي و الاسلوب  بين الفعلموازنة علمية -
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تعليميـــة بـــين منتجـــات الـــدرس البالغـــي العربـــي و مفـــاهيم  مقاربـــة إلـــىوتهـــدف هـــذه الدراســـة    

اللســــانيات التعليميــــة، كمــــا تســــعى إلــــى بلــــورة منهجيــــة ضــــافية فــــي تعلــــيم الاســــلوب الانشــــا ي 

 .صرةمعابرؤية أخرى، رؤية تداولية 

 :التقاطع في آليات التداولية، قراءةالعربية و  البالغة-1

 البالغة العربية، بنية الحدود-أ

ألاقــوال منـــذ  والزمــت مشـــارب، وعاميتـــه الكـــالم متميــزهتعلقــت البالغـــة منــذ القـــدم بفنــون     

فــي أداءاتــه  وقرينــة ملســتوياتالعهــود ألاولــى للفكــر إلانســاني، فهــي لصــيقة   املــتكلم ألانمــوذج 

مـــن ثمـــة حـــرص العـــرب منـــذ تلقـــيهم الخطـــاب امل جـــز علـــى بقـــاء ألســـنتهم فصـــيحة  .التواصـــل

فهـــم و اعلـــم أن ثمـــرة هـــذا الفـــن إنمـــا هـــي " :قـــائالحتـــى أدرك ابـــن خلـــدون هـــذا املبتغـــى فأشـــار 

اللحــن تســاندوا إلــى املعضــدات اللســانية  الالســن خبــلو إن اعتــور  ،(1)مــن القــرآن  إلا جــاز

ـــل العر  ـــا ليلحـــــق مـــــن أهــ ـــى املنحـــــى  ومـــــن( 2)بيـــــة بأهلهــ ـــة إلــ ـــن علمـــــاء العربيــ ـــه ألافـــــذاذ مــ ثمـــــة تنبــ

 (. 6)التعليمي في بناء امللكة اللسانية لإلنسان العربي و غير العربي 

، وعـّزز موقعهـا فـي النسـق املعرفـي فـي ونثراالعربية رديفة املنطوق العربي نظما  وظلت البالغة 

العربــي فــي أعظــم بيانــه، فقــد ترعرعــت فــي أحنــاء البحــث، اتصــالها باملصــدر الــرئيس للخطــاب 

إال ( 2)مناهـل معينـه، ومـا دالئـل إلا جـاز فـي علـم املعـاني للجرجـاني وتروت مـنالنص امل جز 

فيهـــا، فكـــان صـــدور البحـــث  ومقومـــات البحـــثثابتـــة بالتـــدوين ملنبـــت البالغـــة العربيـــة  شـــهادة

    .الدينيةالبالغي العربي على أساس معرفي في منطلقاته 

 :بين البالغة وعلم البالغة -

قــــــواالنــــــاظر فــــــي الــــــدرس البالغــــــي العربــــــي القــــــديم يجــــــد أن   
ّ
ـــن  علمــــــاءه وف ـــر مـــ ــــى ضــــــبط كثيـــ إلــ

ـــد  ــ ــ ـــه، فقــ ــ ــ ـــاهيمإجراءاتــ ــ ــ ـــــدودوا مفــ ــ ـــــديث  حــ ــ ـــطوا الحــ ــ ــ ـــــاو بســ ــ ـــــرحوا قوانينهــ ــ ـــة، وشــ ــ ــ ـــن البالغــ ــ ــ عــ

مجملهــا معــارف ممتــدة الشــواط ، فســيحة  وهــي فــيبينهــا وبــين علومهــا،  مصــطلحاتها، وميــزوا

: أمثــال حــازم القرطــاجني، حيــث صــّرح هــذا ألاخيــر وغيــره مــن( 3)ركــان، كمــا ذكــر الجــاحظ ألا 

 (.0)هي البحر الذي لم يصل أحد إلى نهايته مع استنفاذ ألاعمار

وقـــــــد اختلـــــــف املهتمـــــــون بالبحـــــــث البالغـــــــي فـــــــي تحديـــــــد مفـــــــاهيم البالغـــــــة و علـــــــم البالغـــــــة و   

باطهـا بـالكالم و اللفـظ و العبـارة، و همـا الفصاحة، فقد سّوى بعضهم بين هذه املعـارف الرت
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غيــر دقيــق، بينمــا أشــار املحققــون فــي هــذه املعــارف إلــى أن البــون  وهــذا( 0)مــن ســراج مشــابه 

 .العلمي و املنهجي متسع بينها

 ومـرتبط بالخطـابفن وعلم، فهـي فـن جيـد متصـل بـالكالم الفصـيح : البالغة بمجمل الحد -

ـــة املتميـــــز، وعلـــــم يتمتـــــع بمشـــــروعية ا ــــوابط املعرفيــ ـــيلضـ ـــا فــ ـــنص ألادبـــــي،  وقوانينهــ ميـــــادين الــ

 وفـــي مجـــالالتعليميـــة مـــن خـــالل املعطيـــات الجديـــدة،  وفـــي ميـــادينأدبيتـــه،  وصـــرامة تحقيـــق

 . والتداولي خاصةويسترعي مخصبات الدرس اللساني عامة  وإلانتاج التبيلغيالتواصل 

ـــم البالغـــــة - ، وهـــــو تقســـــيم معرفـــــي، شـــــّرعه  وهـــــو مشـــــروع البالغـــــة فـــــي التلقـــــين و التعلـــــيم: علــ

القدماء من العلمـاء لتيسـير عمليـة تعلـيم، هـذا فـي املنطلقـات، ثـم أّصـل لـه فـي مـدونات، وتبـع 

و مــــوزع كمـــــا عــــرف علـــــى علومــــه الثالثـــــة، علــــم املعـــــاني، و علـــــم ( 8)بالشــــروح واملختصـــــرات، 

شـــارة إلـــى وتبـــع كـــل علـــم مـــن تلـــك العلـــوم فـــروع و تقســـيمات، مـــع إلا ( 9)البيـــان، وعلـــم البـــديع

إطالق بعـض العلمـاء فـرع منهـا علـى الكـل، كـإطالق علـم البيـان علـى علـوم البالغـة، كمـا ذهـب 

و إذا رمنــا إيجــاد الخـالف املعرفــي و املنهجــي بـين البالغــة وعلومهــا، (   16)بعـض علمــاء املعتزلـة 

ـــة و  ـــتنتاجات علما هـــــا  الســـــابقين مادمنـــــا نتحـــــدث عـــــن البالغـــــة القديمــ ـــن اســ ـــد نســـــوقه مــ فقــ

 :علومها 

 .علوم البالغة فرع من البالغة، كما أن الفصاحة جزء منها -

، والعبــارةاللفظــة  ومعضــداته فــيتكــون البالغــة فــي لســان املــتكلم، فهــي مــادة إلانتــاج اللغــوي  -

ــــاب ـــنص والخطـ ، فمهمتهـــــا وظيفيـــــة بالدرجـــــة ألاولـــــى، أمـــــا علـــــم البالغـــــة فيشـــــمل القواعـــــد والــ

ويصـل ليحصل على مبتغاه في إلاشباع املعرفي مـن هـذا العلـم، يكتسبها امللتقي  وآلاليات التي

الكفايــــة الالزمــــة فــــي صــــناعة خطــــاب أدبــــي متميــــز، فصــــاحة وبيانــــا، ومــــن ثمــــة يكــــون علــــم  إلــــى

الوظيفــة التعبيريـة التـي هــي صـلب الحـدث البالغــي إلـى الوظيفـة التعليميــة  قـد تخطـىالبالغـة 

 .إلانتاجية

 :قراءة في املفهوم التداولية،-ب

يــراد تبيلغهــا للمتلقــي، كمــا ارتــبط  وبــاملتكلم، واملعــاني التــيارتــبط الخطــاب البشــري باملقاصــد 

، وغيرهــا مــن املطارحـات الخاصــة بـالكالم التــي عنيــت وسـياقاتهبظـروف إنتــاج ذلـك الخطــاب 

 .بها التداولية ضمن مشروعها اللساني املعاصر
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 :مفهوم التداولية-

و نكتفــــي  متنوعــــة،تعريفــــات التداوليــــة كثيــــرة و  فــــإن( 11)بعيــــدا عــــن املشــــاحة فــــي املصــــطلح 

 :بتعريفين

 املـــتكلم، أوهـــي فـــرع مـــن اللســـانيات تبحـــث فـــي كيفيـــة اكتشـــاف الســـامع مقاصـــد : التداوليـــة-

أنـــا أتبـــع حميـــة، تقولهـــا ملضـــيفك، تـــداوليا تعنـــي أنـــك ال تريـــد  نحـــو( 12)دراســـة معـــاني املـــتكلم

 .تطعاما كثيرا أو غنيا بالدهون والحلويا

والسامع دراسة اللغة في الاستعمال أو في التواصل، فهي ال تتعلق باللفظ فقط او باملتكلم  -

 (16)-التاء بفتح-واملخاطب –بخفض التاء -، وإنما في التداول بين املخاطبوالسياق

ـــم   باالســـــتعمال اللغـــــوي، ويســــاهم فـــــي الكشـــــف عـــــن  جديـــــد يهــــتمإذن التداوليــــة علــ

برمتهــا، و يعنــي بوظــائف إلانتــاج اللســاني فــي جميــع مســتوياته و  مقومــات العمليــة التواصــلية

ظروفه و مقاماته، إذ يقوم بتحليلها، وشرحها، وهي بهذا التمدد تستفيد من روافد الحقول 

املعرفيــــة ألاخــــرى، بــــل هــــي طبقاتهــــا الســــطحية و العميقــــة و الرســــوبية، فالتداوليــــة علــــى رأي 

-تمهمـال  سـلة-التوصـيف أن هـذاسـانية، بـل نعتقـد للمعـارف الل سـلة مهمـالتاملهتمين بها، 

وســــدودها و  العلــــوم البشــــريةيشــــير فــــي الفهــــم العربــــي إلــــى الــــدنو، بــــل فــــي رأينــــا هــــي مصــــب  قــــد

 .موزعها

 :، آليات التقاطعوالتداوليةالعربية  البالغة-ج

 ، وتتصل بمنـتج الخطـاب انطالقـا حيـث يسـمو بـه إلـىوانتهاءتتصل البالغة بالكالم، توصيال  

مبتغـــى إلابـــالغ املتميـــز، ثـــم لبســـت البحـــوث البالغيـــة أثوابـــا جديـــدة اقتنتهـــا مـــن ركـــام البـــدائل 

 .ومجاالتهااملعاصرة التي طرحتها الدراسات اللسانية في تعدد فروعها 

واســــــتفاد مــــــن معطيــــــات    (12)البالغــــــي العربــــــي بمقــــــدرات البالغــــــة الجديــــــدة  ولحــــــق الــــــدرس

ت فــي أحضــان الــدرس التعليمــي، وهــذه املعــارف إنمــا جــاءت التــي نشــأ (13)البالغــة إلانتاجيــة 

 .بمقتضيات الدرس التداولي

ـــة و     ـــين البالغــ ـــة بــ معرفيـــــة متالزمـــــة، وقواعـــــد علميـــــة و تعليميـــــة  التداوليـــــة م شـــــراتحقيقــ

بـّين ألاسـتاذ بـاديس لهويمـل جوانـب مـن التقـاطع املعرفـي و املنهجـي بـين البالغـة  مشتركة، وقد

أفـاد مـع كثـرة الاسـتطراد، ومـا نضـيفه مـن زاويـة يكـون مـن بـاب  وقـد (10)ية التداول العربية و

 .الاستدراك
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تتغـــذى البالغـــة والتداوليـــة مـــن ســـراج مشـــترك وهـــو املنطـــوق وهـــو الخطـــاب، أو الكـــالم، أو  -

البالغــة هــي : الــنص، ملفوظــا ومكتوبــا، وتربطهــا عالقــات تفاعليــة، كمــا يقــول أحــد اللســانيين

 (.10)ذور تلك املعارفالسابق التاريخي لج

ـــة بــــــأغراضارتبــــــاط البالغــــــة  - ــــاط الاســــــتداللالحجــــــاج  والتداوليـــ ــــي وأنمــ ـــرة هــ ـــه، فكثيـــ ، وآلياتـــ

ــــي القــــــراءات  ـــة فــ ــ ــــاء العربيـ ـــي مصــــــنفات علمــ ــــوم ال قــــــرآنم لفــــــات الحجــــــاج فـــ ـــــا( 10وعلــ أن  كمـ

 .املفاهيم التداولية م سسة على التأثير وإلاقناع من خالل مستلزمات الحجاج و ضوابطه

ينصــــرف الفعــــل البالغــــي إلــــى إحــــداث وظيفتــــين، جماليــــة و تخيليــــة، وتعبــــر : لبعــــد الــــوظيفيا-

املتلقـــي  متميــز فـــيهاتــان الوظيفتـــان مــن صـــميم مـــا ترمــي إليـــه التداوليـــة، وذلــك بإحـــداث أثـــر 

ـــــه ـــل . وإقناعــ ــ ـــــدة التواصـــ ـــى قاعـــ ــ ــــوم علـــ ــ ـــا تقــ ــ ـــــميمها ألنهـــ ــــي صـــ ــ ـــة فــ ــ ـــــة تداوليـــ ـــــداته فالبالغـــ ومعضـــ

    إلاقناعية

البليغــة  خــالل حفــظ النصــوص تعليمــي مــنال شــك فــي أن البالغــة خطــاب : ليمــيالبعــد التع -

يســـتند إليهـــا فـــي  ومهـــارات لغويـــةبالغيـــة مـــن جـــواهر تلـــك النصـــوص  واكتســـاب املـــتعلم ملكـــة

 .الاخرين وتواصله معقراءاته 

 : املقاربة النصية إلى املقاربة التداولية الطلبي منتعليمية الاسلوب -2   

 :صيةاملقاربة الن-أ

 :يتشكل املصطلح من كلمتين  

ـــن فعـــــل مطـــــاوع : املقاربــــة- ـــي الـــــدنو والتقـــــرب قـــــارب، ومـــــن القـــــربمــ ، وفـــــي وعـــــدم البعـــــد، ويعنــ

إنجازهــا علــى  واســتراتيجيات يمكــنمــدلولها تصــور ذهنــي مــرتبط ببنــاء مشــاريع تمتلــك خطــط 

ــــى ا الواقــــــع، مــــــع تــــــوفير الشــــــروط املوضــــــوعية، املاديــــــة وغيــــــر املاديــــــة فــــــي ســــــبيل تحقيــــــق  أعلــ

 (18)ملردوديات 

ويشــــكل الــــنص فــــي املقاربــــة النصــــية محــــور تــــدور حولــــه مختلــــف النشــــاطات اللغويــــة،            

ويقابل مصطلح املقاربة ( 19)فيشكل نقطة انطالق التعلمات و بناء املهارات اللغوية ألاخرى 

، نصـيةاللسـانيات الالنصية، مصطلحات أخرى وفدت من حقل اللسانيات التطبيقية منها 

 ( .26)أو ما يصطلح عليه علم النص، أو الدراسة اللغوية للنص

 :وتسعى املقاربة النصية إلى تحقيق وظيفتين تعليميتين
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ن: والفهمالتلقي  -
ّ
ممارسة قراءة النص الاطالع على مقصد منتجـه، ومعرفـة املحتـوى و  تمك

 .آلياته املتحكمة في تعالق بنياته النصية

تــاج، واســتثمار تلــك املكتسـبات النصــية وتحويلهــا إلــى ممارســات أخــرى ممارسـة مهــارات إلان -

 ...والتعبير والنقدتظهر في مستويات تعليمية أخرى، الكتابة 

 :العربيةاملقاربة النصية في تعليمية البالغة -ب

إن إلقاء نظرة راجعة إلى التراث البالغي العربي يرصد املنحى التعليمي للبالغة و علومهـا،        

من أجل املعارف التي يجـب تلقيهـا بعـد كتـاب هللا، بـل إن تعلمهـا يأخـذ صـفة –عندهم –وهي 

التبجيـــــل و القداســـــة، كمـــــا يـــــذهب بعـــــض رواد البحـــــث البالغـــــي العربـــــي، إذا ألـــــف الجـــــاحظ 

ومبتغــاه تعلــيم ( 21)مصــنفه فــي البيــان و التبيــين وهــو مصــطلح مســتوحى مــن الــذكر الحكــيم

لصناعة  تقوم على ملكة التعلم كما  يقول أبو هالل العسـكري فنون صناعة الكالم  وهذه ا

بعـــد املعرفـــة بـــا  إن أحـــق العلـــوم بـــالتعلم  و أوالهـــا بـــالتحفظ "الصـــناعتين : فـــي مطلـــع كتابـــه

وأكــد علـــى هــذه الصـــناعة التعليميــة تـــابعوه، وأدلــى بـــدلوه ابـــن ( 22)"جــل ثنـــاؤه، علــم البالغـــة

 .ة تعليم البالغة العربية و تعلم فنونهاعلى أهمي  -وهو من املتأخرين -خلدون 

غيــر أن مســـار تعلـــيم البالغـــة العربيـــة و فنونهـــا فــي املقـــررات الدراســـية فـــي الـــوطن العربـــي لـــم   

تنحــرف عــن الاتجــاه النمطــي الــذي رســمه الســابقون، وظلــت حبيســة تطبيقــات القزوينــي فــي 

 .إيضاحه، وعلوم البالغة ملصطفى املراغي

، وكـان الـدرس وإعـادة صـياغتهامـن العلـوم  نقد كثيرعصرنا انقالبا في وشهد عصر البدائل،  

البالغى من تلك الحقول املعرفية التـي تجاوبـت مـع هـذا العرمـرم مـن ألافكـار التجديديـة التـي 

 .والخطاب والتعليميات وغيرها وعلوم النصشّهر الدرس التداولي 

البالغـي عامـة  ليميـة الـدرستعأتاحت مفاهيم البالغة الجديدة تصورات مميـزة فـي    

ـــــة ــــي خاصــ ـــق والعربـــ ــ ــــى تحقيــ ـــــع إلـــ ـــــدة تتطلــ ـــة الجديــ ــ ـــا، فالبالغــ ــ ـــلكي بينهمــ ــ ـــــداد مســ ــــود امتــ ــ ، لوجـ

 :النصيةمجموعة كفايات، من خالل التوسل باملقاربة 

تنـاول  املعرفيـة فـيالكفاية النظرية، وذلك بتحقيـق ضـروبا مـن الكفايـات املتصـلة باملفـاهيم -

 .، كما وردت في مضان كتبها املتخصصة القديمة والحديثةالحدود البالغية ومفاهيمها
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تـــذوق التشـــكيالت النصـــية املتراصـــفة ملتخيـــل الصـــور الفنيـــة  وتســـتدعي: الجماليـــةالكفايـــة  -

اكتنزتـه مـن معـالم الجمـال، وهـو مقصـد مـن  والتلـذذ بمـااملنتجة في املادة اللغوية ونسيجها، 

 .بيانية للتأثير وإلاقناعمقاصد التداولية في مراعاة توظيف الحجو ال

وهــي مركــز الكفايــات مشــتملة علــى مــا ســبق مــن كفايــات فــي بنــاء قــدرات : الكفايــة التعبيريــة -

إلابـــداعي  وأعـــاله الـــنصتواصـــلية مـــن خـــالل إنتاجـــات إبداعيـــة فـــي مســـتوى معـــين، ملفـــوظي، 

          .بشتى فنونه

 :املقاربة النصية لألسلوب الطلبي-ج  

ة النصــية مجــاال للنشــاط التعليمــي، والــنص محــور تلــك ألاعمــال، وهــو علــى تشــكل املقاربــ     

مــــن الجمــــل شــــريطة وجــــود روابــــط وعالمــــات  كــــل متتاليــــة اللســــانيين هــــوحــــّد تعريــــف بعــــض 

ومن ثمة فاملقاربة النصية هي تحقيق ملجموعة ( 26)سابقة أو الحقة تتعالق بها تلك الجمل 

 .النص من الكفاءات ضمن النشاط التعليمي مركزه

وتنـــدرج البالغـــة فـــي املقـــررات الدراســـية الوطنيـــة ضـــمن هـــذا النشـــاط، ألنمـــوذج مـــن أســـلوب 

 .الطلب املقرر للصف الثالث من التعليم املتوسط

 ومـرقم بالعـددهو موسوم كتاب اللغة العربيـة، موشـح بلفـظ تنـوير علـى يسـاره، : الكتاب-/  

 .ن القلمثم تبع للسنة الثالثة من التعليم املتوسط بلسا 6

إلانشــاء فــي الكتــاب علــى الثاليــي الثــاني، ويشــمل دراســة أســلوبين، املنــادى  يقتصــر أســلوب-/

، 116ارتبط الدرس ألاول بـنص املغـامرة الكبـرى، صـفحة. ومعه الجواب وأسلوب الاستفهام

 :هذا النشاط واملالحظ في 121والب حربنص كوملبس  والدرس الثاني

ـــة النصـــــان ينـــــدرجان ضـــــمن أدب الر  - ـــامرةحلــ ، وهمــــــا نصـــــان فـــــي موضـــــوع واحـــــد، تــــــدور واملغــ

والثـــــاني أغراضـــــهما حـــــول اكتشـــــافات كـــــوملبس، مـــــع اخـــــتالف طبيعـــــة النصـــــين، ألاول ســـــردي 

 .حواري 

ــــوعفــــــي الــــــنص ألاول، يبــــــرمج  - ــــولو :موضــ ـــــادى، وعــ ـــاهيم  املنـ ــ ـــــن املفـ ــــدة عـ ـــة بعيــ ــ ـــــة نحويـ بطريقـ

داء هــو يارجــال إن هنــاك أرضــا واســتعين بتركيــب نــ( 22)البالغيــة وتــم ذكــر املنــادى، وأدواتــه 

ولــم يتبــع التركيــب بالزمــة عالمــة الت جــب، وتبــع ذلــك مجموعــة أســئلة ( 23)علــى مرمــى  جــر

. للنـــداءتناديـــه وهـــل هنـــاك أدوات أخـــرى  والشـــخص الـــذيتـــدور حـــول تســـمية هـــذا الاســـلوب 

(20) 
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ـــين هـــــذه الطريقـــــة ال ترقـــــى إلـــــى املقاربـــــة النصـــــية، لعـــــدم اشـــــتمالها علـــــى جـــــل ألامثلـــــة ا - ـــي تبــ لتــ

 .اختالف استعمال اسلوب النداء

الشــــاهد الواحــــد مــــن الــــنص غيــــر كــــاف لتصــــور اســــلوب النــــداء فــــي طــــرق اســــتعماالته، وهــــو  -

 .انظروا يا رجال :السفينةأسلوب أمر سبق النداء بقول بحار على ظهر 

 .إهمال للتنوع الحاصل في أسلوب أدوات النداء -

: ولــم يــف بــالغرض، لعــد وجــود التمثيــل النصــ يالجانــب التنظيــري لألســلوب جــد مقتضــب، -

حـروف النـداء مثـل  أحـداملنـادي، بواسـطة  وإلتفاتـه إلـىاملنادى هو اسم ظـاهر يطلـب إقبالـه 

 يمكن حذفها في النداء والهمزة التيياء 

 غياب املادة إلانتاجية -

 .النتيجة ال يمكن إدراج هذا الدرس ضمن املقاربة النصية لغياب شروطها

 :اربة التداولية ألسلوب النداءاملق-د  

ـــىتقـــــوم املقاربـــــة  الوصـــــف اللغـــــوي، وهـــــو مـــــا ملســـــناه فـــــي تحليـــــل ظـــــاهرة ألاســـــلوب  النصـــــية علــ

على ضـبط قاعـدة نحويـة بعيـدة عـن املبتغـى البالغـي، ومـن ثمـة رأى أحـد  والاقتصار الندا ي 

 فياللغة وظيفة  رواد التداولية أن هذا الجهد متجاوز وليس املهم توصيل املعرفة و ال تكمن

إيصال املعلومات والتعبير عن ألافكار إنمـا هـي م سسـة تتكفـل بتحويـل ألاقـوال التـي تصـدر 

 (  20)ضمن معطيات سياقية إلى أفعال ذات صبغة اجتماعية

، مـــع بعـــض وإنشـــائيةوصـــنف رواد التداوليـــة الجمـــل كمـــا صـــنفها البالغيـــون العـــرب، خبريـــة  

وإنمـــا وهــي ال ِتـــدي قــوال . يــرة مصـــطلح ألادائيــة أو إلانجازيـــةألاخ الدراســة، ويطلـــق الفــروق فـــي 

وهــي : "مــا يطلــق عليــه أفعــال الكــالم باملصــطلح التــداولي للبحــث، ووظيفتهــا وهــي . فعــال نتشــ  

الوحدة الدنيا للتواصل إلانساني، ليست هي الجملة، وال أي تعبير آخر، بل هي إنجاز بعض 

 ( 28)أنماط ألافعال

الطلبـــي فـــي علـــم املعـــاني، مخـــالف فـــي املعنـــى للنظيـــره الخبـــري، فهـــو ال يمكـــن الفعـــل إلانشـــا ي   

لكــــن أن تصــــدقه أو تكذبــــه، ألنــــه يخــــرج علــــى مفهــــوم الطلــــب، أو كمــــا يقــــول أصــــحاب نظريــــة 

 .أفعال الكالم إلى إلانجاز
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وألاســـلوب الـــذي مثلنـــا بـــه، هـــو أمـــر معـــه نـــداء، وفـــي القاعـــدة يـــدرس علـــى أنـــه أســـلوب نـــداء،  

ضــمن أفعــال الكــالم، وهــو مــا يجــب ألاخــذ بــه، فــيفهم التلميــذ أنــه  تــداوليا ندرجــهوبمقاربتــه 

 .ليس لجذب الانتباه

 :إن محرك الفعل هو قوة طلب إنجازه، أي وهو خطاب تواصلي بين

 أحد البحارة صارخا على ظهر سفينة كوملبس: املتكلم-

 مجموع ركاب السفينة: املتلقي-

 .وهي الوصول إلى اليابسة والنجاة تحقيق ألامرية املبطنة،: الوظيفة

 :خاتمة

طريقــة  وإن ، إن الــدرس البالغــي العربــي يملــك كثيــرا مــن مقومــات البحــث اللســاني املعاصــر-

 .إيصاله أنما توصف بالنمطية و الكالسيكية و التقليد

إن الحاجــة ا لعلميــة إلــى إعــادة تصــويب الفعــل ألادا ــي للــدرس البالغــي ضــمن هــذا املشــروع -

 .رورية ومهمةتبدو ض

إن التـــدريس باملقاربــــة النصـــية لألســــلوب الطلبـــي فيمــــا مثلنـــا بــــه فيـــه مــــن املأخـــذ مــــا يتطلــــب -

 .مراجعته

ان يتكفــل املختصــون ببنــاء مقــرر منهجــي ملوضــوعات اللغــة،  ومــن ضــمنها تــدريس البالغــة و  -

 .علومها ضمن املشروع التداولي

املقرر الدراس ي تبرز السير علـى خطـى تجديـد إن املقاربة التداولية لألسلوب الطلب في ذلك -

 .مقدرات املنهاج وسبل إيصاله للمتعلمين

 : إلاحاالت و الهوامش

 ،60، ص1ج  ،روتيــب ابـن جنــي، الخصــائص، تحقيــق دمحم علــى النجـار، طبعــة دار الكتــاب العربــي،-1

 ،عصــــــريةاملكتبــــــة ال مجموعــــــة مــــــن العلمــــــاء، تحقيــــــق، املزهــــــر فــــــي علــــــوم اللغــــــة، وينظــــــر الســــــيوطي،

 .69ص،1ج،1980بيروت

 321ص ،باب اليبان املقدمة، تحقيق مجموعة من العلماء، طبعة دار الهالل، -2 

ابــن فــارس، الصــاحبي فــي فقــه اللغــة العربيــة و مســائلها وســنن العــرب فــي كالمهــا، تحقيــق مصــطفى -6

، مجلـــة و رشـــيد حلـــيم، آليـــات الاكتســـاب اللغـــوي عنـــد ابـــن فـــارس...68الشـــويمي، مطبعـــة بـــدران ص

 23ص ،0، عدد2616تيزي وزو  ممارسات لغوية، جامعة
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 ســــرار ا لبالغــــة،أ: مــــن أشــــهر كتبــــه، ويتنــــاول فيــــه نظريــــة الــــنظم، ولــــه م لــــف آخــــر، عنوانــــه  وهــــو-2

 –م 2612الطبعـــة ألاولـــى  –علـــم البالغـــة بـــين ألاصـــالة واملعاصـــرة  –عمـــر عبـــد الهـــادي عتيـــق / ينظـــر

 613: ص –عمان  –ألاردن 

 08ص ،1بيروت ج ،بو ملحم، طبعة دار الهاللأالتبيين، علق عليه،  البيان و-3

 88ص ،ألادباءمنهو البلغاء و سراج -0

 09ص ،عبد القادر حسني ،اثر النحاة في البالغة العربية، نهضة مصر-0

و  املعـــــــاني و البيــــــــان و البــــــــديع، كتــــــــابي الخطيـــــــب القزوينــــــــي، إلايضــــــــاح فـــــــي علــــــــوم البالغــــــــة، ينظـــــــر-8

 لوم البالغة،املعاني و البيان و البديع،التلخيص في ع

 .بيروت ،دار الكتب العلمية بو هالل، كتاب الصناعتين،أالعسكري، -9

تعـــــود جـــــذور هـــــذا املصـــــطلح الـــــى الثقافـــــة اليونانيـــــة  ،96، ص1الجـــــاحظ، البيـــــان و التبيـــــين، ج -16

علـى يـد الفيلسـوف  إحيـاء هـذا املصـطلح فـي بدايـة القـرن املاضـ ي     -pragmatique11 وقـد, القديمـة

بيـــرس ثـــم مـــوريس، وقـــد نقلـــه إلـــى العربيـــة طـــه عبـــد الرحمـــان ، باســـم التداوليـــة ، مـــع اعتـــراض بعـــض 

الدارســين علـــى هـــذا الاســـتعمال مـــنهم عبـــد املالـــك مرتــاض، وقـــد وجـــد مصـــطلح التداوليـــة موقعهـــا فـــي 

ينظــر، فــي اصــول  املهتمــون التداوليــة يتبعــون هــذا التوصــيف النعــل بالنعــل، وأصــبحالبحــث العربــي، 

  20، ص2666املغرب  ،2الحوار و تجديد علم الكالم طبعة املركز الثقافي  العربي، ط

 32ص، دار املعرفة، مصر فاق جديدة في البحث اللغوي املعارف،آنحلة محمود احمد،  -12

 ،الربــــاط ،القــــومي إلانمــــاءاملقاربــــة التداوليــــة، ترجمــــة جميــــل علــــوش، مركــــز  ارمنكــــو فرانســــواز، -16

 60ص

نتاجية ، البالغة الا :البالغة الجديدة، : Rhétorique de la ،،،، Nouvelle Rhétorique 12- 

،  ص 2662القــاهرة2حامــد ابــو حامــد ، الخطــاب و القــار ، طبعــة مركــز الحضــارة العربيــة ،ط -13

129 

و  103ص2611،  0ينظــر ، البالغــة العربيــة  و التداوليــة ، مجلــة املخبــر، جامعــة بســكرة ،  عــدد-10

 .مابعدها

زرعــــة، وقــــد  تصــــدرت  وأبــــيينظــــر مــــثال، كتــــب ابــــن خالويــــه فــــي الاحتجــــاج للقــــراءات، والفارســــ ي، -10

 عناوينها بمصطلح الحجة

 ،ط دار الخلدونيـــــــــــة للنشـــــــــــر و التوزيـــــــــــع، حـــــــــــاجي فريـــــــــــد ، بيـــــــــــداغوجيا التـــــــــــدريس بالكفـــــــــــاءات، -18

 02ص،2663الجزائر
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 ابتــــــــــــدا ي، ثيقــــــــــــة املرافقــــــــــــة ملنــــــــــــا و الســــــــــــنة الرابعــــــــــــة،وزارة التربيــــــــــــة الوطنيــــــــــــة الجزائريــــــــــــة، الو  -19

 12ص، 2611،الجزائر

 ، 1998، بيــــــروت1ط الكتابــــــة الثانيــــــة و فاتحــــــة املتعـــــة، املركــــــز الثقــــــافي العربــــــي، منـــــذر عيا ــــــ ي،-26

  129ص

 يستحسن بناء بحث علمي خاص  بمصطلح إلاعالم و الاتصال  -21

  9ص ،1989 ،2ط ،يروتكتاب الصناعتين، طبعة دار الكتب العلمية، ب -22

 2ط ،املغـرب املركـز الثقـافي العربـي، لسانيات النص، مدخل الـى انسـجام الخطـاب، دمحم خطابي،-26

 16ص ، 2660،

 116كتاب اللغة العربية ثالثة متوسط، ص-22

 111م ن، ص-23

 م ن، ص ن-20

 اخــــــتالف،تحليــــــل الخطــــــاب املســــــرحي فــــــي ضــــــوء النظريــــــة التداوليــــــة، منشــــــورات ، بلخيــــــر  عمــــــر  -20

 133، ص2666 ،1ط ،الجزائر

 06املقاربة التداولية، ص ارمنكو فرانسواز،  -28
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 داللة الصورة في الكتاب املدرس ي بين الجاذبية والفاعلية

 -السنة ألاولى ابتدائي أنموذجا-

 الدكتور حبيب بوزوادة 

  معسكرمبولي طمصطفى اسجامعة        

 :امللخص

مهّمـة فـي توصـيل املعرفـة، فهـي اللغـة ألاكثـر وضـوحا، وهـي ألاكثـر قـدرة  تعتبر الصورة دعامـة

 لطبيعتهـــــا ألايقونيـــــة، ولـــــذلك تعتبـــــر الاســـــتعانة بالصـــــور مـــــن 
ً
علـــــى إلاحاطـــــة باملفـــــاهيم، نظـــــرا

أساســـيات البيـــداغوجيا الحديثـــة، وهـــو مـــا نجـــده فـــي الكتـــاب املدرســـ ي، فـــي التعلـــيم الابتـــدا ي 

، الذي يحتوي على عدد كب
ً
مّمـا . ير مـن الصـور التـي تخاطـب عقـل الطفـل ووجدانـهخصوصا

م
ّ
م واملتعل

ّ
 .يسّهل عملية التواصل بين املعل

 .الصورة، السيميائية، التعليمية، البيداغوجيا، اللون  :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

The picture is an important pillar in the delivery of knowledge. It is the most 

obvious language. It is the most capable of grasping the concepts because of its 

iconic nature. Therefore, the use of images is one of the basics of modern 

pedagogy. This is what we find in the textbook. Of images that address the 

child's mind and mind. Which facilitates the process of communication 

between the teacher and the learner. 

Keywords:  picture,  semiotics,  didactics,  pedagogy, color. 

 :عالقة الصورة باللغة

لقد ظل الفكر إلانساني عموما، والعربي على وجه التحديد ينظر إلى اللغة من 

الوجهة الصوتية باعتبارها ظاهرة فيزيائية ذهنية، أسيرة الجهازين النطقي والسمعي 

وعلى  1"هي أصوات يعّبر بها كّل قوم عن أغراضهم: "فحسب، فقد حّدها ابن جني بقوله

تعبير اللغة يشير في العادة : "سار عالم اللسانيات أندريه مارتينيه عندما قال النهو نفسه

 أن العالم السويسري فرديناند دو  2إلى قدرة البشر على التفاهم بمساعدة دالئل صوتية
ّ
إال
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سوسير تنّبه إلى أهّمية الجانب الرمزي للغة، ونظر إليها بوصفها نظاما بديال ملا هو في 

أي أن اللغة هي عالم بديل ملا  6"اللغة نظام من الرموز التي تعّبر عن ألافكار: "الذهن، فقال

هو في الذهن، مما يعطي لهذا املفهوم مساحة أكبر، ويمنحه قدرا من الشمولية، إذ اللغة 

نظام رمزي ال تهم طبيعة رموزه، بقدر ما يهم النسق الذي ينظمها، والوظيفة التي ت ديها 

حّدث دوسوسير عن لغة الصم البكم، وإلاشارات العسكرية، تلك الرموز، ولذلك ت

 .وإشارات املرور وغيرها

الصوتية هي ألاكثر فاعلية، وألاقدر على التعبير عّما  -وال ننكر أن اللغة الطبيعية 

في الضمير، لعدة اعتبارات أهمها أنها هي ألاكثر تطورا ومواءمة للحاالت الذهنية 

ا إلانسان، فهي لغة كفيلة بإنتاج عدد هائل من الرموز، التي والسيكولوجية التي يمّر به

ي دي اتساقها ضمن آليات منطقية معينة، إلى إنتاج عدد ال محدود من البنيات التي تترجم 

ولكن كون اللغة الطبيعية هي ... معتقداتنا وأحاسيسنا، وعبرها نلبي حاجاتنا املختلفة

إلغاء مختلف ألانظمة الرمزية ألاخرى التي نص  ألاكفأ في مجال التواصل ال يعني في   يء

ي ( قف)عليها دوسوسير، فعالمة 
ّ
مثال التي تنصب لتنظيم املرور، هي أكثر جدوى من تول

عند مرور أي سيارة، مع أّن ( توقف)شخٍص ما القيام بتوقيف الّسيارات عبر ترديده لكلمة 

 . هذه العالمة املرورية ذات طبيعة بصرية باألساس

المة اللسانية هي املرتبة الثالثة من مراتب الوجود التي أشار إليها إلامام والع

 2".الكتابةإّن للش يء وجودا في ألاعيان، ثّم في ألاذهان، ثّم في ألالفاظ، ثّم في : "الغزالي إذ قال

، والوجود الذهني يعّبر عن عالم املدلوالت (Référent)فالوجود العيني يعّبر عن املرجع 

(Signifies) ،أما الوجودان امللفوظ واملكتوب فيمثالن العالم الّرمزي، وهو عمل إبداعي ،

نه من إيجاد آلالية املناسبة للتواصل، وإلاعراب عّما في 
ّ
من صنع إلانسان وخلقه، يمك

النفس، وهو قائم على أساس التواضع والاصطالح، كما أنه ذو طبيعة اعتباطية غير 

لة
ّ
 .معل

تنتقل من ألاكثر بساطة إلى ألاكثر تعقيدا، من "ّبه لها الغزالي فالتراتبية التي تن

خالل الانتقال من العالم الحس ي إلى العالم الذهني، إلى العالم الرمزي بشقيه اللفظي 

ر على أهمية الطابع الرمزي للغة، الذي يجعلها قناة الاتصال  3"والكتابي
ّ
وهو ما ي ش

 .الوحيدة بين الذات والعالم
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ليات اللغوية التي أبدعها العقل البشري مختلف الّرموز التي تنوب ومن ضمن آلا

عّما في الذهن وتعّبر عنه، كالصور الفوتوغرافية واملنحوتات وألاشكال الفنية املختلفة، 

التي وإن كانت في أحيان كثيرة قائمة على املشابهة مع موضوعها إال أنها ذات مقدرة إبالغية 

ها، وعلى ضوء تعريف ال يستهان بها، فتأتي مك
ّ
ّملة للغة امللفوظة، وأحيانا تحل محل

دوسوسير الذي نظر إلى اللغة من جهة الوظيفة، وليس من جهة املاهية، يمكننا القول بكل 

ثقة أن اللغة ال تنحصر في الجانب اللفظي، ولكنها تشمل جميع آلاليات التي تحقق غاية 

الحركية، ولغة الصورة واللون، ولغة الضوء، التواصل والتفاهم، كلغة الجسد وإلايماءات 

 .ولغة املوضة وتصاميم ألازياء، فأّي ظاهرة تعبيرية هي لغة

د ذلك عندما نراجع وظيفة اللغة عند أندري مارتينيه الذي تحّدث عنها 
ّ
يتأك

 :بوصفها

 . دعامة من دعامات التفكير .1

 . الداخلية الوحيدة القادرة على التعبير عن الحاالت النفسية واملشاعر .2

 .ذات وظيفة جمالية فنية .6

 .0تحقق الوظيفة التواصلية .2

خصائص  من-اللسانيةفي سياق دراسته –فهذه السمات التي اعتبرها مارتينيه 

 .اللغة الطبيعية، يمكننا مالحظتها بسهولة في كافة أشكال التواصل الّرمزي، ومنه الصورة

فة إلابالغية للغة، فال يمكن وقد تنبّهت سيميولوجيا التواصل إلى أهمية الوظي

للبحث السيميا ي أن يكون مثمرا ما لم نكن بإّزاء عالمات تتوفر على قصدية التواصل، 

في كتابه السيميولوجيا والتواصل إلى ( Eric Buyssenes)ولذلك أشار إريك بويسنس 

التواصل عبر الجسد، من خالل الحواس، فتحّدث عن التواصل الشّمي والسمعي 

ي والذوقي واللمس ي، وهذه نظرة أكثر شمولية للغة، تتخطى أعتاب الحرف والبصر 

(: P.Giraud)ولهذا السبب قال بيير جيرو  0والصوت إلى كافة أشكال التواصل إلانساني

يعتمد الاتصال ألالسني على العالمات املنطوقة، لكن الخطاب يترافق غالبا وبعض "

 8"ئية، حركاتتنغيمات، حركات إيما: العالمات املوازية
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م
ّ
 :دور الصورة في عملية التعليم والتعل

وإذا كنا قد اتفقنا على اعتبار الصورة شكال من أشكال اللغة، وآلية من آليات 

التواصل بين البشر، أمكننا القول أّنها واحدة من ضرورات العملية التعليمية، التي تقوم 

م و )على مبدأ التواصل بين طرفيها الرئيسين 
ّ
ماملعل

ّ
، ومن املعلوم أّن ثقافة الصورة (املتعل

رة في الثقافة العربية إلاسالمية بسبب النقاش الفقهي الذي دار 
ّ
-يزالوما -ليست متجذ

لذلك لم تعّول م سسات التعليم ورجاالته في تاريخنا العربي . مشروعيتها الدينية حول 

صورة في الحياة العامة أمرا إلاسالمي على هذه ألاداة الهامة والضرورية، ويعتبر توظيف ال

ت واللوحات إلاشهارية وعلى 
ّ
جديدا في ثقافتنا، إذ أصبحت حاضرة في أغلفة الكتب واملجال

 .جدران البيوت وغيرها

م، ألاداة الثانية بعد اللغة اللسانية الكفيلة بنقل 
ّ
ل الصورة بالنسبة للمعل

ّ
وتمث

اللغة الطبيعية عن أداء الدور املنوط بها،  املعارف، بل رّبما كانت ألاداة ألاولى، حينما ت جز

ن 
ّ
م يتمك

ّ
كما سّماها )أن يتحّدث عن بعض املوجودات في ألاعيان  من-أقلبجهد -فاملعل

م، في املراحل العمرية ألاولى ( الغزالي
ّ
من دون الحاجة إلى تسميتها بأسماء ال يستوعبها املتعل

ثة التي تقوم بوضع رسومات وصور خصوصا، وهذا ما بات معموال به في املعاجم الحدي

 .وخرائط والعديد من ألاشكال التوضيحية، اختصارا للوقت وللجهد

م 
ّ
محدود امل جم اللغوي، وال يملك  يكون -الابتدا يخصوصا في مرحلة -فاملتعل

الذخيرة الكافية من املفردات التي ت هله لفهم ما يتلقاه في املدرسة، لذا يصبح من 

بالصورة على اعتبار أّنها وسيط أمين وجدير بالنيابة عن الكلمة الضروري الاستعانة 

املقصودة، واملعنى املراد، مثال ذلك الصور املعّبرة عن الفصول ألاربعة، أو الشعائر 

 ...الدينية كالّصالة والحو، أو بعض الحيوانات، وغيرها

خبرات لدى إّن اعتماد الصورة هو تفعيل لعدد من املهارات، وتنمية للكثير من ال

الطفل، الذي ينبغي النظر إليه نظرة كلية، نخاطبه من خاللها، خطابا يتجاوز الطبيعة 

فالطفل . اللسانية للغة، إلى خطاب ينسجم مع طبيعة الطفل النفسية وإلادراكية واملهارية

أرض خصبة بكر ينبغي استثمارها واستغالل جميع طاقاتها، وعدم التركيز على مهارة 

ال يحصل إنهاك مللكة من امللكات، وإهمال الباقي، مما ي دي في النهاية إلى تراجع في بعينها، لئ

فتحفيز التلميذ على استخدام ذاكرته البصرية والسمعية والشمية . التحصيل العلمي
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 املعّلم

 الّصورة

املادة  املتعّلم
الّدراس

 ية

م، بتعدد السبل الكفيلة بنقل املعرفة، 
ّ
والذوقية واللمسية يتيح إمكانات أخرى للمعل

 .وحيدة ممثلة في التلقين الشفهي وليس الاقتصار على قناة

 :وظيفة الصورة في الكتاب املدرس ي

م واملادة 
ّ
م واملتعل

ّ
تقوم العملية التعليمية على ثالثة أركان أساسية وهي املعل

رها 
ّ
ل الشرط ألاساس ي والحد ألادنى من الشروط الواجب توف

ّ
العلمية، فهذا الثاليي يمث

ال نريد أن نتحّدث عن العصامية )ة وحديثة لنكون أمام عملية تعليمية م سسة ومنظم

م قائمة على شرط املنفعة، (. بوصفها حالة طارئة
ّ
م واملتعل

ّ
فالعالقة التي تنشأ بين املعل

ونعني بها قيام املدّرس بنقل املعلومات والخبرات وألافكار إلى املتلقي، عبر عّدة وسائط، 

ن من تذليل العقبات أهّمها اللغة اللسانية، يضاف إليها مختلف وسائل إلا 
ّ
يضاح، التي تمك

في سبيل توصيل املعلومة وتقريبها إلى ذهن املتلقي في أفضل شروط متاحة، والصورة هي 

 .أهّم وسيلة يلجأ إليها التربويون لتحقيق هذه الغاية

فالكتاب املدرس ي في جميع مراحل التعليم الابتدا ي وإلاعدادي والثانوي ال 

أن يستغني عن الصورة، هذه التي تعتبر جزءا من لغة التخاطب بين  يستغني، وال ينبغي له

م، مِلا لها من آثار مهّمة على املستوى البيداغوجي والنفس ي أيضا، فالطفل ال 
ّ
م واملتعل

ّ
املعل

يكون في مواجهة كتاب عاٍر من الصور وألالوان، هذا فضال عن الفائدة  أن-نفسيا–يتقّبل 

وعلى هذا ألاساس تصبح الصورة . ديل املنطقي للغة املنطوقةالعلمية للصورة بوصفها الب

مكّمال للغة اللسانية في الكتاب املدرس ي، وحاجة أساسية ال غنى عنها، بل إنها تفوق اللغة 

 .اللسانية أهّمية، وبخاصة في مراحل التعليم الابتدا ي

لية، التي وبناًء على ذلك يمكن تمثيل أركان العملية التعليمية في الرسمة التا

م وحتى املادة العلمية للصورة باعتبارها القناة الناجحة 
ّ
م واملتعل

ّ
تجّسد حاجة كّلٍ من املعل

 :في نقل املعلومات

 

 

 

 

 



 خامسالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

10 

ن التلميذ من استخدام قدراته في تلقي املعارف، وتضعه 
ّ
إن اللغة املصّورة تمك

التجريد والتركيز، على سكة جديدة، غير سكة اللغة املنطوقة التي تستدعي الكثير من 

م  ستجعل-وجذابةخصوصا إذا كانت مرسومة بعناية وبألوان مبهجة –بينما الصورة 
ّ
املتعل

م، وليس مستقِبال فحسب، ألنه يعتبر لغة الصورة 
ّ
أكثر قابلية للتلقي، وأكثر مشاركة للمعل

مألوفة لديه وليست غريبة، وضمن هذا السياق تحّدث الباحث عبد املجيد العابد عن 

 :9بعض سمات الصورة البيداغوجية، فهي

 عنصر إثارة وتشويق بالنسبة للمتعلم الصغير، تيسر الفهم والاستيعاب والانتباه الدائم. 

  تساعد الطفل في البناء املنطقي واستخدام أسلوب الاستدالل والاستنتاج واملقارنة

 .والتأمل

 ي التخزين والتذكر واستعمال تنمي التفكير الذهني لدى الطفل، وتطّور قدراته العقلية ف

 .التفكير املنطقي عموما

 تثير اهتمام الطفل في تقبل املادة املدرسية. 

 تختزل املسارات القرائية املتشعبة للفظ، ألن صورة واحدة قد تغني عن آالف الكلمات. 

  التأثير في املتعلم الصغير ملا تحمله من قيم وأساليب في التنشئة الاجتماعية والتربوية

 .ألاخالقيةو 

  تساعد الطفل على استثمار ملكته العقلية في الاستنتاج والحكم والتقويم والتقييم

والربط، كما أنها تشحذ ذاكرته في استحضار ألاشياء الغائبة عن حقله إلادراكي، وتيسر 

 .خلق الصور الذهنية في تمثل ألاشياء مما يساعده على التعلم السريع

 ن واملكان والحدود، وتغني عن إحضار ألاشياء بالنسبة الصورة ال تخضع لسلطة الزم

للمتعلم الصغير، فهي غير اللفظ الذي يحتاج إلى إحضار موضوعات عينيا، ألن الطفل 

الصغير ال يمكنه أن يدرك أشياء غائبة جزئيا عن موسوعته إلادراكية بطريق اللفظ وحده 

  .مهما حاولنا شرحه له

الة وسيطة بين اللغة املنطوقة والعالم فالصورة بهذا التوصيف تعتبر ح

الخارجي، فهي من جهة تنقل بصورة شبه أمينة العالم، كما أنها تشترك مع اللغة ألالسنية 

بين  16(Arbitraire)في الوظيفة التواصلية، ألّن اللغة ألالسنية تقوم على مبدأ الاعتباطية 
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القة واضحة بينها وبين الدوال واملدلوالت، أما الصورة فليست كذلك، إذ هناك ع

موضوعها، وبالرغم من هذا فإّنها يمكن أن تختزن الكثير من املعاني والدالالت، وهو ما 

 .ي ّهلها ألن تكون الوسيط الجيد في نقل املعرفة بدال من الاكتفاء بالخطاب املنطوق 

اللسانيات الحديثة هي ما يعطي للغة  فخاصية الاعتباطية التي تحّدثت عنها

أكبر، وقدرة على إنتاج عدد كبير وال محدود من الكلمات، ولكنها في الوقت نفسه  حيوية

ل عائقا أمام التلميذ الذي ليس من السهل أن يتقّبل مخزونا لغويا، يراه مجّردا وليس 
ّ
تشك

لة بين الدال 
ّ
له امتداد في الواقع، ومن هنا تأتي أهمية الصورة لتذليل العالقة غير املعل

عل التلميذ يشعر بأّن ما يقّدمه له الكتاب املدرس ي ذو جدوى، وله صلة ومدلوله، وتج

م . بمجتمعه الذي ينتمي إليه
ّ
والصورة بذلك تقض ي على حالة امللل والرتابة بالنسبة للمعل

ن من تمرير الرسالة في 
ّ
والتلميذ، فتصبح إلى جانب دورها املعرفي ذات وظيفة نفسية، تمك

 .أحسن الظروف وأفضلها

 :11رة التعليمية في كتاب اللغة العربية للسنة ألاولى ابتدائالصو 

إن اختياري كتاب اللغة العربية للسنة ألاولى لم يأت اعتباطا، ولكني لجأت إليه 

 :ليكون موضع البحث والتشريح لسببين

أن السنة ألاولى ابتدا ي هي السنة التي تكون فيها الخبرات واملعارف لدى  أولهما

 .ها الّدنيا، وبالتالي هو إلى الصور وأدوات إلايضاح أحوجالطفل في حالت

أّن الكتاب غني بالصور والرسومات وألاشكال التوضيحية، مّما يمنح  ثانيهما

الع على املخزون الثري من الصور 
ّ
 .الباحث فرصة كبيرة لالط

ف من 
ّ
ل نشاط القراءة، وهو  23فكتاب اللغة العربية يتأل

ّ
ا رئيسيا، تمث نصًّ

مين، يتّم تدريسه في الحصة ألاولى من بداية كّل النشا
ّ
ط املركزّي لهذه الفئة من املتعل

أسبوع، ثّم تعقبه أنشطة أخرى كاكتساب الحروف عبر مهارتي القراءة والكتابة، ونشاط 

وتتمّيز النصوص الرئيسية في كتاب اللغة العربية بحجمها . التعبير الشفهي، واملحفوظات

السطرين إلى الثالثة أسطر، لتتجاوز هذا الحجم بقليل في النصوص الصغير، فهي ما بين 

 بجملتين بسيطتين 
ً
الخمسة ألاخيرة فتبلغ أربعة أسطر أو خمسة أحيانا، ويتبع النّص دائما

ران ملكته اللغوية
ّ
 .مستمّدتين منه تغذيان مكتسبات التلميذ، وت ط
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ً
 أّن الكتاب من ومع كّل نّصٍ صورة رئيسة يبلغ  جمها نصف صفحة تقريبا

ً
، علما

ف املنهاِج املدرس ي حينما وضع الصور فإنه (سم28×سم26)القطع الكبير، بحجم 
ّ
، فم ل

أعطاها موقعا مّهما، وبّوأها الصدارة ملسيس الحاجة إليها في هذه املرحلة العمرية، وأضاف 

البالغ إليها العديد من الصور الثانوية التي ال تخلو منها صفحة من الصفحات الكتاب 

 .عددها مائة وأربعة وأربعين

 :بنية الصورة التعليمية

مين، وأعمارهم، 
ّ
 ملستوى املتعل

ً
تتنّوع الصورة التوضيحية في الكتب املدرسية تبعا

وطبيعة املادة املعرفية املراد تثبيتها في أذهانهم، فهناك الصور الفوتوغرافية، والصور 

، باهضافة إلى ألاشكال وا
ً
ملخططات التوضيحية املختلفة، غير أّن ألاكثر املرسوم يدويا

 لدى تالميذ املرحلة الابتدائية 
ً
، فهي ( السنة ألاولى مثال)شيوعا

ً
هي الصور املرسومة يدويا

من صور الكتب املدرس ي، وذلك بسبب تالؤمها مع عقلية الطفل، وقربها من % 96تتجاوز 

في التلفاز، بما يجعلها مألوفة لديه، مخياله، فهي امتداد للرسوم املتحّركة التي يشاهدها 

 لحياته في املنزل 
ً
فالصورة املرسومة يدويا فيها من الجاذبية ما ال تتوفر عليه . واستمرارا

الصورة الفوتوغرافية، هذا باهضافة إلى مرونة الصورة املرسومة وقدرتها على حمل 

فو الكتب املدرسيةاملعاني املختلفة وفق املعايير املعرفية التي يضعها التربويو 
ّ
 .ن وم ل

 تمنح الفنان حرّية تشكيلها وفق املعاني املّتفق عليها 
ً
فالصورة املرسومة يدويا

في الكتاب، وهو ما يلغي فكرة الاعتباطية التي تمتاز بها العالمة اللسانية، 
ّ
 مع م ل

ً
سلفا

ي تفاصيلها، فللفنان حرّية تشكيل الصورة من حيث  جمها ولونها وتوزيع مكّوناتها، وباق

 سيميائية كبرى، تقّدم 
ً
 عالمة

ً
الن معا

ّ
هذا باهضافة إلى الّنص املصاحب للصورة حيث يشك

زة ضمن آلية تصويرية مبّسطة منسجمة مع قدراته ومستواه النفس ي 
ّ
للتلميذ معرفة مرك

 . وإلادراكي

تدا ي وتعتبر ألالوان من العناصر ألاكثر أهمّية في الصورة التعليمية، فتلميذ الاب

 تجاه ألالوان، لذلك ينبغي اختيارها بعناية، ف
ً
للون سحره وسلطانه، يقول ينجذب تلقائيا

والحق أن سمة ألالوان كانت ثقافة شا عة في املجتمع العربي منذ : "عبد امللك مرتاض

نان  و 
ا
ذ بلون واحد، وتقدم إلى ( بغالن)العصور املوغلة في القدم، فقد رووا أن رجال كان له بر 

فلما ُسئلت عن طبيعة ُحمقه ! طبة امرأة فرفضت الزواج منه على أساس أنه أحمقخ
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 : قالت
ً
! له برذونان اثنان بلون واحد، يتجشم هو م ونة اثنين ويحسبهما الناس واحدا

 بين الغاية وتحقيقها
ً
 .12"فكانت سمة اللون هنا حائال

ت ذهن ومن العناية باأللوان عدُم إلاكثار منها في اللوحة الواحد
ّ
ة، لئال يتشت

التلميذ، ويتيه في التمييز بينها، فمثلما هناك اقتصاٌد كميٌّ في النصوص اللسانية ينبغي أن 

يكون هناك اقتصاد لونيٌّ مصاحٌب له، وهو ما نلمسه في صور الكتاب املدرس ي للسنة ألاولى 

 
ً
ث اللوحة، مع  ابتدا ّي، فنجد على سبيل املثال في الصورة املشار إليها أدناه ألوانا

ّ
قليلة ت ث

التركيز الكبير على ألالوان الصحراوية، كاألصفر، وألاحمر، والبنّي بمختلف تدّرجاته، وهي 

ألوان متقاربة، وتوحي بالبساطة، والتواضع، تجسيًدا للطبقة الوسطى التي ينتمي إليها 

دي، التي غالبية الشعب الجزائرّي، ولم يكسر هذا النسق سوى ألازرق وألاخضر والور 

ل ألوان الثياب التي يرتديها 
ّ
تحتل مساحة بسيطة داخل الصورة، فهذه ألالوان الثالثة تمث

 (.ألاب وألام، والولدان، والضيف بالل)خمسة أشخاص 

ويعتبر إلاغراء والجذب والتشويق من العناصر ألاساسية في الصورة التعليمية، 

 عن املعاني 
ً
ب الصورة، فضال

ّ
البيداغوجية املراد تثبيتها، من معاٍن رديفة إذ ينبغي أن تترك

تقوم على الجمال والبسمة ومخاطبة روح الطفولة، فلو نمعن الّنظر في الصورة أدناه 

ة في
ّ
 :لوجدناها تقوم على هذه ألاساسات الجاذبة، ممثل

  (عددهم سبعة)ابتسامة جميع الشخوص 
ً
، وهو ما يجعلهم قريبين من الطفل عاطفيا

 
ً
 .وشعوريا

 يث القاعة بالورود، حيث توجد في موضعين؛ على ألارض، وفوق الطاولة، وهو ما يحّبب تأث

الصورة للتلميذ، ويجعلها متوافقة مع نفسيته، ويمنحها املقبولية الالزمة لتبليغ الّرسالة 

 .املعرفية

 توزيع أطباق الحلوى بشكٍل مغٍر، حيث توجد ثالثة أنواع من الحلوى املنزلية، باهضافة إلى 

 لشهيتهم وحّبهم لهذه 
ً
زين على الصورة، استغالال

ّ
العصير، ما يسمح بإبقاء ألاطفال مرك

 . الصنوف من الطعام

غير أّن مصّمم الصور التعليمية قد يقع في بعض الهنات غير املبّررة، التي تشّت 

م، وتجعله يشرد في إيجاد تفسير ألشياء غير ذات بال، على حساب املعاني 
ّ
ذهن املتعل

 من غير املفهوم رسم إطار فارغ من أي محتوى على ال
ً
تعليمية التي تحملها الصورة، فمثال



 خامسالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

15 

ق 
ّ
جدار قاعة الضيوف، كما نشاهده في الصورة النموذجية في ألاسفل، ففي العادة يعل

الّناس في بيوتهم لوحات ألشخاص، أو ألشياء ذات مغزى، أو آليات قرآنية مثال، أّما أن 

، ِلـما فيها من إرباك التلميذ،  -في رأينا–ة على الجدار فارغة فهذه تكون اللوحة املعلق
ٌ
سقطة

 .وحرفه عن املعاني الهاّمة في الصورة

 :وظيفة الصورة التعليمية

م بالنسبة للتلميذ، فهي أّول الكتابة، 
ّ
تعتبر الصورة أّول أشكال التلّقي املنظ

إّنها عنصُر متعٍة وميداُن اكتشاٍف،  وبداية القراءة، وهي املثير الذي يدفعه إلى التعبير،

ولذلك يحسُن استثمارها كما ينبغي للوصول إلى تحقيق الغايات املطلوب أثناء العملية 

الوظيفة املعرفية والوظيفة التربوية، إذ ال فكاك : التعليمية، التي يمكن تأطيرها بوظيفتين

ل ليكون مزودا بين الغايتين، ما دامت وظيفة املدرسة هي صناعة شخصية الطف

 .بأساسيات املعرفة، وقادرا على التفكير بمنطقية، ومهّيأ ليكون عنصرا صالحا في مجتمعه

 
ً
 الوظيفة املعرفية: أّوال

، وهي ونعني بها خدمة الصورة للغاية ألاساسية من وضع كتاب اللغة العربية

 الجيّ 
ُ
م بأوليات لغوية، في القراءة واملحادثة، والتوظيف

ّ
ُد للصورة يستدعي أن تزويد املتعل

م، ويشّوش عليه، فدقة 
ّ
ال تكون حّمالة أوجه، متعددة القراءات، مما يشتت ذهن املتعل

م، وتجعل القناة سالكة بين املعلم واملتعلم، 
ّ
الصورة وواحدية املعنى تسّهل عملية التعل

ره الطبيعة ألايقونية للصورة 
ّ
خاصية ، التي تقوم على (Nature Iconique)وهذا ما توف

وتظهر حيوية ألايقونة وقيمُتها في قدرتها على أن تكون "املماثلة بين العالمة وموضوعها، 

كاملجال التعليمي  11"وسيلة اتصال وتفاهم بين الشعوب، كما هو شا ع في مجاالت كثيرة

ويستلزم معنى املماثلة على ألاقل وجود شيئين مدركين حتى : "مثال، يقول دمحم السرغيني

: أو تقول ( هو بنفسه: )إّن املرأة تقول وهي تمعن النظر في صورة ابنها: قارنة بينهماتصح امل

ولهذا يكون من الضروري أن تقترب . من دون أن تفّرق بين الصورة والحقيقة 12("ليس هو)

 .الصورة التعليمية من الحقيقة املقصودة

بتدا ي، في ونضرب لهذه الوظيفة بمثال من الكتاب املدرس ي للسنة ألاولى ا

وهو ( أحمد)، وقد احتوت على صورة الطفل (تعّرف على عائلتي)بـ ، املعنونة (16)الصفحة 

، إذ يرّحب بصديقه (خديجة)الشخصية الرئيسية في الكتاب املدرس ي إلى جانب أخته 
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 إلى الجّد والجّدة وألاخت (بالل)
ً
أن ، من دون (خديجة)، ويقوم بتعريفه بعائلته، مشيرا

 لدى التلميذ املتلقي، وسبق التعّرف عليهما في ب يعّرفه
ً
والديه، ألّنهما معروفان ضمنيا

 .دروس سبقت

 

 

 

 

 

م التلميذ ألفاظ الترحيب، وأن يتعّرف 
ّ
فالهدف املعرفي من هذا الّنص هو أن يتعل

على أهم شخصيتين في النظام العائلي بعد الوالدين وهما الجّد والجّدة، ولذلك احتل 

الصورة، بحجم أكبر، وزاوية نظر تسمح بظهورهما بشكٍل أفضل، وهو ما  الجّدان وسط

، أي صياغة العمل الفني صياغة تسمح (Focalisation)يسّمى في لغة التداوليين بالتبئير 
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بالتركيز على بنية معّينة أو مجموعة بنيات داخله، تكون أكثر جاذبية وأقوى على استثارة 

م( الجّد والجّدة)وهو ما يسمح بترسيخ مفهوم  13القار  والاستحواذ على اهتمام
ّ
 .لدى املتعل

، إنشاء (ألاب وألام)في الصورة بوضعهما في مقابل ( الجّد والجّدة)ويتيح موقع 

م، وهو ما يجعلها متراتبطة في وعيه 
ّ
عالقة مفاهيمية بين هذه املفردات في ذهن املتعل

داللة اللفظ على معنى "ء املنطق، التي تعني الباطني، وفق قاعدة الالتزام التي قّررها علما

، كداللة الحاجب على العين
ً
 أو عرفا

ً
فالترابط  10"آخر خارٍج عن معناه، الزٍم له عقال

 بالترابط الرمزي للصورة ينتج عالقة الالتزام بين 
ً
الاجتماعي ضمن الوسط العائلي، معّززا

 إليها 
ً
ل في( ألاخت خديجة)هذه ألاطراف، مضافا

ّ
 وفق  لتشك

ً
را
ّ
 م ط

ً
 لغويا

ً
النهاية م جما

نظرية الحقول الداللية، التي تقوم على تصنيف املفردات اللغوية بحسب الّروابط 

 .10الشكلية أو املضمونية التي تجمع بينها

وعلى هذا النمط يسير الكتاب املدرس ي للسنة ألاولى، فالصور التعليمية واضحة 

لة على ألازمنة مثل الليل والنهار، والصباح واملساء، الّداللة، دقيقة املعنى، كالصور الدا

وعلى الحيوانات املختلفة، واملحيط املدرس ي، والبيئة، والعالقات الاجتماعية، واملباني 

 ولها أبعادها املعرفية 
ّ
كالبلدية واملدرسة ومكتب البريد واملنزل وغيرها، فما ِمن  صورة إال

م تتناسب 
ّ
مع عمره وتستجيب همالءات وزارة التربية التي التي تقّدم مكتسبات للمتعل

 .أعّدها خبرات التخطيط اللغوي 

 الوظيفة التربوية: ثانيا

ال تقف الصورة في املنهاج الدراس ي على أعتاب الوظيفة املعرفية، ذات الطبيعة 

الّرمز يقوم مقام   يء "، بما أن (Symbole)ألايقونية، ولكنها تتجاوز ذلك إلى كونها رمزا 

ما باهيحاء السريع، أو بالعالقة العرضية، أو آخ
ّ
له، أو يدّل عليه، ال باملماثلة، وإن

ّ
ر، أو يمث

ورمزية الصورة ت هلها ألن تكون ذات معاٍن ثانوية متعّددة، تتسّرب إلى ذهن  18.."بالتواط 

، فتظهر بعض نتائجها على الفور، ويظهر بعضها آلاخر الحقا، ألّن 
ً
 فشيئا

ً
املتلقي شيئا

فو الكتاب املدرس ي ليست ذات طبيعة علمية، ولكنها 
ّ
الكثير من املعاني التي قصدها م ل

ى عبر لون الصورة أو شكلها أو  جمها، أو عبر معانيها 
ّ
تربوية قيمية بالّدرجة ألاولى، تتأت

 .الهامشية الزائدة على املعنى ألاساس ي، املتمثل في تعليم الطفل أساسيات اللغة العربية
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 من ألابعاد  وبتتّبع
ً
د جملة

ّ
الصور التي يتألف منها الكتاب املدرس ي نجدها ت ك

 :والقيم التربوية املهمة في تنمية شخصية الطفل، وهي

 : البعد ألاخالقي.1

ويمكن مالحظته بوضوح في العديد من الصور التي تضّمنها الكتاب املدرس ي، فهي 

ية، ومن ثوابت املجتمع، فبالعودة إلى تكّرس القيم الخلقية املستلهمة من العقيدة إلاسالم

 :الصورة الّسابقة نلمس الدالالت ألاخالقية التالية

ففي الصورة ثالثة أجيال؛ الجّدان، والوالدان، وألاطفال : قيمة الاحترام-أ

 الابتسامة، ويجتمعون على مائدة واحدة، في هيئة تعكس 
ً
الّصغار، يتشاركون جميعا

وهي صورة تعّبر عن العالقات ألاسرية كما . ة بين ألافراد جميعهمالاحترام املتبادل، واملحبّ 

 .ينبغي لها أن تكون 

فالصورة تعّبر عن أهمية إكرام الضيف، والاهتمام به، : إكرام الّضيف-ب

 أّن القادم هو الجّد والجّدة، فجميع أفراد ألاسرة يحيطون بهما، ويقبلون عليهما 
ً
خصوصا

 .الحرص على إظهار البشاشة والترحيب بهمابما لذ وطاب من ألاطعمة، مع 

 إذا كانوا : الّصداقة-ج
ً
مين، خصوصا

ّ
ل الّصداقة القيمة ألاهم في حياة املتعل

ّ
تمث

في املرحلة الابتدائية، وهو ما يجعل حضور ألاصدقاء في الصور التعليمية املختلفة ذا قيمة 

فل 
ّ
( أحمد)وهو صديق الابن ( لبال)تربوية وبيداغوجية على قدر كبير من ألاهمية، فالط

ا من أحمد، ومن عائلته ه أحد أفراد العائلة، فهو قريب جدًّ
ّ
 .يبدو كأن

 :البعد الوطني.2

وهو ألاكثر هيمنة على الصور التعليمية، فالكتاب ال يكاد يخلو من صورة ذات 

 :مغزى وطني، سواء أكان ذلك بشكٍل مباشٍر أم غير مباشر

عليمية تعّبر عن خريطة البلد، التي تبّين معامله عبر صور ت: الشكل املباشر-أ

ما دعت إلى ذلك 
ّ
وحدوده، وثرواته وتنّوعه الاجتماعي، باهضافة إلى إظهار الّراية الوطنية كل

ا بشكٍل واضٍح في صور امل سسات التالية
ً
املدرسة، : الضرورة، فالعلم الوطني يظهر مرفرف

فيظهر  00 سسات الوطنية، أّما في الصفحة والبلدية، واملستشفى، والبنك، ومختلف امل

 بألوان الّراية الوطنية في مشهد مسرحّي يبعث البهجة في ( أحمد)التلميذ 
ً
وهو يرتدي ثوبا

 إذا طلب منهم املدّرس أن يعيدوا تمثيله داخل قاعة الّدرس
ً
 .نفوس التالميذ، خصوصا
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ألاحمر وألابيض )ية عبر التركيز على ألوان الراية الوطن: الشكل غير املباشر-ب

وحضورها في ألاشكال املختلفة، الطبيعية، أو العمرانية، أو الاجتماعية أو ( وألاخضر

 .غيرها

 :البعد الاجتماعي.3

ى 
ّ
إلاشارة إلى عالقة الطفل بأقاربه؛ من الوالدين وإلاخوة  في-خصوصا–ويتجل

يد الصور التي تضّم وألاخوات، والجد والجدة، والجيران وما إلى ذلك، تعّبر عن ذلك عد

أفراد العائلة الكبيرة، وتزاورهم، وتعاطفهم خالل ألاعياد واملناسبات، باهضافة إلى شيم 

الضيافة وإكرام الوافد والسرور به، كما يظهر في الصورة أعاله حيث نشاهد عائلة 

 .مجتمعة، في حالة من الانسجام الكامل بين أفرادها( أحمد)

 :البعد البيئي.4

نة اللون ألاخضر ليس اعتباطيا، ولكنه مقصود، لصلته الشديدة إّن هيم

بالطبيعة والحياة والنماء، وذلك ما يزرع في الطفل ثقافة الاهتمام بالبيئة، بمختلف 

. مكوناتها؛ املحيط السكني، والغابات، والحدائق العامة، وشاط  البحر، والهواء، وغيرها

ور الكتاب جاءت منظمة مهذبة معّبرة عن أضف إلى ذلك طبيعة الصور نفسها، فجميع ص

قيمة أساسية تهدف املدرسة إلى غرسها، وهي النظافة التي أشارت إليها الصور كثيرا إّما 

 .على سبيل التصريح، أو على سبيل التلميح

 :البعد النفس ي.5

خصوصا التي تتحّدث التلميذ -تتمّيز معظم الصور املوظفة في الكتاب املدرس ي 

 يكون فيها  بالحيوية-(مدأح)النموذج 
ً
ما نجد صورة

ّ
، وهو ( أحمد)والحركة، فقل

ً
ساكنا

تلميٌح ذكيٌّ من مبدع الصور إلى أهمية النشاط الحركي في حياة الطفل، باعتباره تعبيرا عن 

حالة سلوكية تعكس نفسية الطفل الذي يعيش في ظرف طبيعية، ومدى انبساطه وبعده 

هو هنا الحالة النموذجية التي ينبغي أن يكون عليها إّن الطفل أحمد، و . عن الانطواء

ب، 
ّ
الطفل، شخصية متحّررة من كافة العقد، بل إنه نشيط، ومبتسم، ومتوازن، ومهذ

مة، وهي سلوكات تهّدف الصورة إلى ترسيخها في 
ّ
يحسن التعامل مع ألاقران، والعائلة، واملعل

 . نفسية التالميذ وتنشئتهم عليها
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 :الخاتمة

 
ً
نقول بأّن نجاح العملية التعليمية يقوم على استثمار كافة الوسائل التي  ختاما

ن من تحقيق الفعل البيداغوجي، سواء أكانت هذا الوسائل تقليدية، كالكتاب 
ّ
تمك

والسبورة العادية والطباشير، أم وسائل تكنولوجية كالسبورة إلالكترونية، وألالواح 

يفة التعليمية، فإحداث القفزة النوعية في املجال الذكية، والتطبيقات الهاتفية ذات الوظ

التعليمي يحتاج إلى تطوير مختلف مهارات التواصل، والاستفادة من كّل التجارب الناجحة 

 .في هذا الشأن

ومهما حصل من تقّدم في مجال تطوير وسائل البيداغوجيا والتدريس فإّن 

على مخاطبة الحّس، وتفعيل إلادراك  للصورة مركزيتها وسلطانها، ِلـما تتمّتع به من قدرة

ا في مرحلة الطفولة، بما يسمح  البصرّي لدى املتلّقي، هذا إلادراك الذي يكون قويًّ

 .باستغالل هذه املدارك لتمرير املعارف املناسبة لهذه املرحلة العمرّية

ها، فما يزال التواصل 
ّ
فالّصورة جوهر العملّية التعليمية، بل جوهر الحياة كل

من مجموع ما يتواصل به البشر، وترتفع هذه النسبة إلى % 06صرّي يهيمن على أكثر من الب

أكثر من ذلك في حالة ألاطفال، لهذا يعتبر حضور الصورة في الكتب املدرسة ذا أهمّيٍة 

، من خالل العناية بنوعية الصورة، وتشكيلها،  بالغة، إذ ينبغي استغاللها على نحٍو أمثلا

م ماّدة معرفية متكاملة، تستجيب ومختلف تفاصيل ب
ّ
نيتها، فالّصورة تقّدم للمتعل

لألهداف التي رسمها البيداغوجيون من جهٍة، وتتفق مع عقلية الطفل ومستواه النفس ّي 

 .وإلادراكي من جهٍة ثانيٍة 

 :قائمة املصادر واملراجع

 .م1999ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  مباحث في اللسانيات،: أحمد حساني .1

أحمد الحمو، املطبعة الجديدية، دمشق، .، ترجمة دمبادئ اللسانيات العامة: أندريه مارتينيه .2

 .م1983-هـ1263

، ترجمة جواد بنيس، منشورات مجموعة البحث في السيميولوجيا والتواصل: إيريك بويسنس .6

 .1، ط2663البالغة وألاسلوبية، املغرب، 

 .م1982بي زيد، منشورات عويدات، بيروت، ، ترجمة أنطوان أالسيمياء: بيير جبرو .2
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، تحقيق دمحم علي النجار، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، الخصائص: ابن جني .3

 .م2660

، مجلة اللغة والاتصال، إسترايجية الخطاب الحجاجي عند البشير إلابراهيمي: حبيب بوزوادة .0

 .13عددال، 2612الجزائر، جانفي -جامعة وهران

 م8 266الجزائر، -، دار الّرشاد، سيدي بلعباسعلم الّداللة التأصيل والتفصيل: يب بوزوادةحب .0

يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية، بغداد العراق، .، ترجمة دعلم اللغة العام: دوسوسير .8

 .62م ص1983

-هـ1210 ، تعليق دمحم التنجي، دار الكتاب العربي، بيروت،دالئل إلاعجاز: عبد القاهر الجرجاني .9

 .2م، ط1990

( 62/11/2616)، مجلة البيان تربيتنا أمام تحدي التعليم بالصورة البصرية: عبد املجيد العابد .16

( 18/66/2610: تاريخ التصّفح) ،203العدد 

le2.aspx?ID=330http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZartic 

: 3/0/2668، املوقع الالكتروني لجريدة الاتحاد اللغة السيمائية: عبد امللك مرتاض .11

http://www.alittihad.ae/details.php?id=24562&y=2008 

 .1م، ط1980-هـ1260ار الثقافة، الدار البيضاء، ، دمحاضرات في السيميولوجيا: دمحم السرغيني .12
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 وإشكاالتهاترجمة املفاهيم ذات الخصوصية الثقافية 

 عبد العالي جميلة

     أحمد بن بلة  -1جامعة وهران-طالبة دكتوراه  

                                                    كلّية آلاداب والفنون 

 :ملخص

إن اختتتتتتالف الثقافتتتتتات وتمايزهتتتتتا متتتتتن مجتمتتتتتع ألختتتتتر، ستتتتتاهم فتتتتتي تعقيتتتتتد عمليتتتتتة الترجمتتتتتة 

فتتتي –الثقافيتتتة و تصتتتعيب نقتتتل املفتتتاهيم ذات اليتتتحنات الثقافيتتتة، إذن ال خيتتتار للمتتتترجم 

الستتتتتياق الثقتتتتتافي لتحليتتتتتل معتتتتتاني الكلمتتتتتات و إيجتتتتتاد املقابتتتتتل إال الاهتمتتتتتام ب -هتتتتتحه الحالتتتتتة

ي نقتل سنسلط الضوء من خالل بحثنتا هتحا ع تى بعتا م تاهر الصتعوبة فت. الصحيح لها

 .و استراتيجيات ترجمتها املفاهيم الثقافية 

 :الكلمات املفتاحية

 . استراتيجيات الترجمة الثقافية –الترجمة الثقافية  -الثقافة 

Summary:  

The difference of cultures and their differentiation from one society to another 

has contributed to the complexity of the process of cultural translation and 

makes it difficult to transfer cultural concepts. Therefore, there is no option for 

the translator - in this case - only to take care of the cultural context to analyze 

the meanings of words and find the correct answer. In this research, we will 

highlight some aspects of the difficulty in conveying cultural concepts and their 

translation strategies. 

keywords: Culture - Cultural Translation - Cultural Translation Strategies. 

 متقدمتة

، والثقافــاتفــي إثــراء الحضــارات  أثــر ومالهــا مــنال يمكــن ألحــد إنكــار عالقــة الترجمــة بالثقافــة 

ت 
ّ
يـــرى . بــين اللغــات و الثقافــات والــتالقح منيعـــا للتواصــل  جســرا-الــزمنعلــى مــر -فقــد شــكل

فالترجمــة ال ...   إن الترجمــة عبــور بــين الثقافــات أو هــي تواصــل ثقــافي(: " Ladmiral)الدميــرال 

لــذا نحتــاج إلــى . تعتمــد فقــط علــى املســائل اللغويــة فحســب بــل حتــى علــى الســياقات الثقافيــة
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ـــــدر  ـــين املصــ ــ ـــــايا بـــ ــــع القضــ ــ ــــل مــ ــ ـــــتطيع التعامـ ـــى يســـ ــ ـــــات حتــ ــــوجي للثقافـــ ــ ـــرجم أنثربولـ ــ ـــة متــ ــ واللغـــ

فسـه بثقافـة املصـدر مـن جهـة  طالـب بـان يكـون ملمـا فـي الوقـت نو هذا يعني انـه م. املستهدفة

  1."و ثقافة لغة الهدف من جهة أخرى 

 .وقبل أن نستفيض في حديثنا عن الترجمة و الثقافة، نتوقف قليال عند مفهوم الثقافة

 :ورد في م جم لسان العرب في مادة الثقافة ما يلي

 2."حاذق الفهم: خدمة و رجل ثقف: ثقف الش يء ثقفا و ثقوفا" 

أي ُيراد بها  6."خدمة ألارض بغية إلانتاج:" و تعني cultureو يقابلها في اللغة الفرنسية لفظة 

 .الفالحة

الثقافــة هــي :" بقولــه( Edward Taylor) أمــا مفهومهــا الاصــطالحي، فقــد عرفهــا ادوارد تــايلور 

عتقـــــدات، الفنـــــون، ذلـــــك الكـــــّل املركـــــب املعقـــــد الـــــذي يشـــــتمل علـــــى املعـــــارف، املعلومـــــات، امل

ألاخـــــالق، العـــــرف، التقاليـــــد، و العـــــادات، و جميـــــع القـــــدرات ألاخـــــرى التـــــي يكتســـــبها إلانســـــان 

   2."بوصفه عضوا في املجتمع

إن الترجمة الثقافية ميدان ارتبط بالقضايا الثقافية بين ألامم، ويرتكز هذا امليـدان خاصـة 

 وناجحــة إالا ال نعتبــر الترجمــة صــحيحة فإننــ. علــى التبــاين و الاخــتالف الثقــافي بــين الشــعوب

عوضـــا عــــن  واللســــانية وأنتجـــت لنـــاإذا تمكنـــت هـــذه ألاخيـــرة مــــن إلغـــاء الاختالفـــات الثقافيـــة 

إن مهمــة . مغــايرة ولكنــه بلغــةالــنص ألاصــلي نصــا أخــر يحســبه القــار  الــنص ألاصــلي نفســه، 

 Mécompréhensionوالالفهـم  Malentenduالترجمة هـي القضـاء علـى ظـواهر سـوء الفهـم 

 3.امل دية إلى تباعد و قطع التواصل إلانساني

يتضـح لنـا ممــا سـبق أهميـة تــوفر املتـرجم علـى قــدرة فهـم الخلفيـة الثقافيــة التـي يحملهـا نــص 

الحقـل  واملشتغلين فـينجد بعض املنظرين  وحتى أننا. ثقافة نص الهدف وتكييفها معألاصل 

.  ل بان إلانسان ال يترجم لغات بـل يتـرجم ثقافـاتالترجمي مثل كازاغراند الذي ذهب إلى القو 

الذي عبر من خالل نظريته السسيوثقافية انه للوصـول  (Peter Newmark) وبيتر نيومارك

حيث شبه النص الخاضع للترجمة بجسـم فـي . للمعنى البد من الرجوع إلى املرجعية الثقافية

و انـدري لـوفيفر     .ين مختلفتـينولغتـقوتان متضـادتان مـن ثقـافتين  تتجاذبه كهربا يمجال 

(André Lefevre)  و هــو مــن رواد اتجــاه التحــول نحــو الدراســات الترجميــة الثقافيــة، فقــد

كـل  Translation , History, and *  Cultureرفـض فـي م لفـه الترجمـة، التـاريخ، و الثقافـة 
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ترجميـة ال تراعــي  أشـكال النظريــات الترجميـة الســابقة التـي ترتكــز علـى الــنص باعتبـاره وحــدة

 . البنية الثقافية للنص، مرتكزا على تأثير الثقافة في الترجمة و القيود التي تفرضها عليها

 صعوبات الترجمة الثقافية

إن ترجمـــة الثقافـــة و مفاهيمهـــا مـــن املعضـــالت ألاساســـية فـــي امليـــدان الترجمـــي، ذلـــك أن لكـــل 

عـــن اللغـــة ألاخـــرى، هـــذا الاخـــتالف لغـــة خصوصـــيتها الثقافيـــة التـــي تختلـــف اختالفـــا جوهريـــا 

ى الاجتماعية، و السياسية، و الدينية، و إلايديولوجية  .ناتج عن الفوارق في الِبنا

( Thanksgivings )فقــد توجــد أشــياء فــي ثقافــة و ال توجــد فــي ثقافــة أخــرى مــثال عيــد الشــكر 

( Eid Fitr)عيد الفطر  نجد وباملقابل . يوجد في الثقافة الغربية و ال يوجد في الثقافة العربية

 0.موجود في الثقافة العربية و ال يوجد في الثقافة ألاجنبية

شـأنه خلـق مـا يسـمى باسـتحالة ترجمـة  والـذي مـنهذا مـا ُيحيـل إلـى وجـود الاخـتالف الثقـافي، 

وهـــو عـــدم قابليـــة الترجمـــة لعـــدم وجـــود * " Cultural Untranslatabilityألابعـــاد الثقافيـــة 

 0."مما يخلق معضلة. رة في لغة الهدفاملصطلح أو العبا

والتـــي إضـــافة إلـــى صـــعوبات أخـــرى تواجـــه املتـــرجم فـــي نقـــل املفـــاهيم ذات الحمولـــة الثقافيـــة، 

 :فيما يلي نلخصها

 : صعوبة مرتبطة بالعقيدة .1

الديانات السماوية، فإذا  والفروق الحاصلة بينترجع صعوبة النصوص الدينية إلى التمايز 

، لـن يتقبـل القـار  فتـاة وابـن عمهـاالعربي املسلم في رواية عن زواج بـين تحدث مثال الروا ي 

املســــيحي هــــذا الــــزواج لحرمتــــه فــــي الديانــــة املســــيحية، غيــــر انــــه يحلــــل الــــزواج مــــن ألاخــــت فــــي 

ــــاعة  ـــالمي وهــــــذا مــــــاالرضــ ــــدين إلاســـ ـــه الــ ـــرجم. يحرمـــ ــــي هــــــذا املجــــــال مشــــــكلتين  ويصــــــادف املتـــ فــ

 :أساسيتين

عيـــة الدينيـــة إلاســـالمية أي أن املصـــطلحات الدينيـــة فـــي خصوصـــية املفـــاهيم ذات املرج .1

ـــين املســـــلمين  ـــا تختلـــــف بــ ـــرهمدالالتهــ فـــــي  Prayerمفهـــــوم : املثـــــال التـــــالي وللتوضـــــيح نأخـــــذ. وغيــ

الصــالة، إال أن هــذا املقابــل فــي داللتــه يختلــف مــن ديانــة إلــى أخــرى،  والــذي يقابلــهالانجليزيــة 

فاملقابـــل . ليســـت كصـــالة املســـلم اليهـــودي وصـــالةفصـــالة النصـــراني ليســـت كصـــالة اليهـــودي، 

فهـو يقـرب ألامـر إلـى أذهـان غيـر املسـلمين أي " بدقـة عـن داللـة املصـطلح  وال يعبـرهنا تقريبي 

؟ هـذا مـا ال يسـتطيع املفهـوم الانجليـزي أن ولكن كيـفيفهمون منه أن عند املسلمين صالة، 
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، حيــث ال يمكــن ألي إنســان الصــلوات الخمــسبالنســبة لتســميات  وكــذا ألامــر. يتضــمنه كليــا

، وصالة الظهرعن إلاسالم شيئا أن يفهم بالضبط معنى صالة الصبح،  مسلم وال يعرفغير 

كــل  والفــرض والســنة فــي... ، ناهيــك عــن عــدد ركعــات كــل واحــدةوالعشــاء، واملغــرب، والعصــر

 8."منها

فمــــثال  يزيــــد فــــي صــــعوبة الترجمــــة، وهــــذا مــــاغيــــاب املفهــــوم الــــديني الــــدقيق بــــين اللغــــات  .2

. هــو فــي حقيقــة ألامــر ال يعبــر عنــه Almsأو Charityمفهــوم الزكــاة الــذي يتــرجم فــي الغالــب ب 

ن الزكـاة ليســت مرادفـة للصــدقة أو إلاحسـان، فالزكــاة فــرض لـه أحكامــه الفقهيـة، فــي حــين أل

 في الديانة املسيحية  Endimancherو نفس الش يء يقال على لفظة . الصدقة تكون طوعية

غيــر بــذل قصــارى جهــده لتحقيــق أقصــ ى درجــة ممكنــة " لمتــرجم فــي هــذه الحالــة فــال منــاص ل

 9."من الفهم عند القراء في لغة الهدف

 :وألاعراف والتقاليدصعوبة مرتبطة بالعادات  .2

ونقـل . عـن غيـره وتميـزه تحـدد هويتـه الثقافيـة  وتقاليـده وأعرافـه التـيإن لكل مجتمع عاداتـه 

يــذكر احمــد جــاد الــرب فــي . فــة إلــى أخــرى لــيس بالشــ يء الهــينمــن ثقا والتقاليــد هــذه العــادات 

الــزوجين، ثــم  بمشــاجرة بــينقصــة ترجمهــا لالنجليزيــة، تــدور أحــداثها فــي حــارة مصــرية و تبــدأ 

 16"ص ي ع ى النبي يا حاج"يتدخل اخو الزوجة لتهدئة الزوج املنفعل قائال 

 .ألاجنبية ما يقابلهافمثل هذه العبارة ستربك املترجم الذي لن يجد في الثقافة 

وهذا الاختالف ال يكون بين الثقافات املختلفة للغات املختلفة بل حتى بين ثقافتين تنتميان 

فـــي املجتمـــع الســـعودي تختلـــف فـــي مـــدلولها عـــن " هللا يخلتتتف عليتتت " للغـــة الواحـــدة، فعبـــارة 

عمــن  حيــث يســتخدم هــذا العنصــر اللغــوي فــي الثقافــة املصــرية للتخفيــف. املجتمــع املصــري 

ت به كارثة، بينما في الثقافة السعودية هو مجرد دعـاء بسـعة الـرزق
ّ
مقابـل القليـل الـذي  حل

ـــم إنفاقـــــه ـــة . ثــ ــــي اللغـــــة الانجليزيــ ـــد احـــــدنا مقـــــابال فـ ـــل يجــ ـــال، فهــ ــــي هـــــذا املجــ ـــرة فـ و ألامثلـــــة كثيــ

فهو مكافئ تقريبي ال يعبر بدقة عن داللتها ( طعام) foodمثال؟ إذا استخدمنا كلمة * للكبسة

 .الثقافية

 :صعوبة ترتبط بالواقع السياس ي في بعده الثقافي .3

و  قد يصادف املترجم عبارات سياسية بأبعاد ثقافية، فعليه أن يكون ذكيا في التعامل معهـا

 على سبيل املثال مصطلح. التخفيف من حّدة غياب املقابل في لغة الهدف
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American Secretary of States 

ى العربيـــة ال نقـــول الســـكرتير ألامريكـــي للواليـــات بـــل تقابلهـــا وزيـــر حـــين تتـــرجم هـــذه العبـــارة إلـــ

 .الخارجية ألامريكي

  :مثال اخر

املحطات و    في كثير من الجرائد Downing Street declares 10»» تترجم العبارة الانجليزية 

 ، و ترمز عبارة "أعلن تان داونينج ستريت: " الفضائية العربية على النحو آلاتي

"10 Downing Street " ملقــر الحكومــة البريطانيــة و مقــر إلاقامــة الرســمية و مكتــب رئــيس

وزراء بريطانيــــا، الواقــــع بوســــط مدينــــة لنــــدن، و التــــي تمثــــل أحــــد أهــــم رمــــوز املــــوروث الثقــــافي 

إن مثل هذا النوع من العبارات الحاملـة ملفـاهيم سياسـية ال تقتضـ ي فقـط إتقـان . البريطاني

 . دف بل البد من معرفة أبعادهما الاجتماعية و الثقافيةاللغتين املصدر و اله

ـــت "ففـــــي هـــــذه الحالـــــة البـــــد مـــــن اســـــتعمال ترجمـــــة شـــــارحة للمعنـــــى املضـــــمر كـــــأن نقـــــول  أعلنــ

ـــة البريطانيـــــة و نفـــــس الشـــــ يء ينطبـــــق عنـــــدما يســـــمع أو يقـــــرأ املتلقـــــي ألاجنبـــــي عبـــــارة " الحكومــ

  11.و املراد به قصر الحكومة" قصر املرادية"

 :تبطة باملعتقدات الشعبيةصعوبة مر  .4

قـــد تتماثـــل ألالفـــاظ و تتشـــابه مـــن حيـــث معانيهـــا اللغويـــة فـــي الثقافـــات املختلفـــة، و لكنهـــا فــــي 

فنأخـذ مـثال كلمـة تفاحـة . حقيقة ألامر تحمل دالالت و إيحاءات و مضامين ثقافيـة مختلفـة

: ســياقات متباينــةأكثــر الفواكــه شــيوعا فــي أوربــا تحمــل دالالت و رمــوزا متباينــة فــي ثقافــات و 

فهي تـذكر الكنـدي بالـدخول إلـى املدرسـة، و تـوحي للفرنسـ ي بـالتغزل، أمـا بالنسـبة لالنجليـزي 

 .مجرد فاكهة طيبة ذات نفع و صحة لإلنسان

تشـــير إلـــى ( Pferd)بالفرنســـية تــوحي بالصـــحة، باألملانيـــة ( Cheval)نــذكر أيضـــا كلمـــة حصـــان 

 .والقوة، أما العربية فمدلولها يرتبط باألصالة رمز لحيوان( Horse)الجدية، باالنجليزية 

 .   ولعل السبيل املتاح أمام املترجم في مثل هذه الحاالت تقديم شرح وإيضاح في الهامش

 :صعوبة تقترن بعالقات القرابة .5

. تختلف اللغـات فـي التعبيـر عـن صـلة القرابـة بـين ألاشـخاص نظـرا الخـتالف املجتمـع الكالمـي

ليه بكلمة في اللغة العربية، ُيعبر عليه بكلمتين أو أكثر في الانجليزية مثال فما يمكن التعبير ع

الحمــــو و الحمــــاة  grand-mother و grand-fatherالجــــد و الجــــّدة يقابلهمــــا فــــي الانجليزيــــة 
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وقــد نجـد العكــس أي مـا يعبــر عليـه فــي العربيــة mother in law و father in lawيقابلهمـا  

 cousin و nephewابن ألاخ و ابن العم : يزية بلفظ واحد نذكر مثالبكلمتين، تقابله الانجل

إلى العربيـة نجـد العـم،  uncleوقد تطرح ألفاظ القرابة إشكاال أخر فمثال حين ترجمة كلمة 

نجـد ثمـاني مقـابالت  cousinو مثلهـا كلمـة ( أربـع مقـابالت)الخال، زوج العمة، و زوج الخالـة 

خـــال، ابـــن الخالـــة، بنـــت العـــم، بنـــت العمـــة، بنـــت الخـــال، بنـــت ابـــن العـــم، ابـــن العمـــة، ابـــن ال

إذن فقـد يخطـأ املتـرجم فـي إيجـاد . فاللغة العربية تعطي لكـل شـخص اسـما خاصـا بـه. الخالة

املكــافئ الصــحيح للفــظ القرابــة إذا لــم تكــن معلومــات إضــافية فــي الــنص ألاجنبــي تبــين طبيعــة 

 .القرابة

 12استراتيجيات الترجمة الثقافية

ويـــتم . أكثـــر ألاســـاليب اســـتخداما : (Cultural Equivalence)عتتتادل أو املكتتتافف الثقتتتافيامل .1

 :ففي اللغة الانجليزية العبارة الثقافية. املقابل الثقافي املباشر بإيجاد

Once bitten twice shy ال يلـدغ املـ من مــن : لهــا مقابـل ثقـافي مباشــر فـي اللغـة العربيـة هــو

 .جحر مرتين

ـــين  : (Naturalization) التطبيتتتتتتع .2 ــ ـــت بــ ــ ـــة ظلـ ــ ـــــة الانجليزيـ ـــــابير الثقافيـ ــــض التعـ ـــــاك بعــ هنـ

اللغتين الانجليزية و العربية على الرغم من أصولها الانجليزية، غير أنها تـأثرت بقواعـد اللغـة 

وكلمــــة  (Democracy)كلمــــة ديمقراطيـــة  ومثـــال ذلــــك. العربيـــة و أصــــواتها فصـــارت مألوفــــة

ـــة  ألالعـــــاب يمكـــــن أن يكـــــون التطبيـــــع فـــــي جميـــــع اللغـــــات، فـــــي اللغـــــة  و  .(Olympics)الاوملبيــ

ـــة  ــ ـــــثال كلمــ ـــــة مــ ـــة ( Intifadah)الانجليزيــ ــ ــــي اللغــ ــ ـــا فـ ــ ـــد تطبيعهــ ــ ـــة بعــ ــ ـــبحت مألوفــ ــ ـــــة أصــ الانتفاضــ

 (.Zakat)، (Jihad)، (Hajj)الانجليزية و باملثل كلمة 

و هــي طريقــة تســتخدم فــي الترجمــة الثقافيــة لتقــدم (: Paraphrase) الشتترا املقتضتتب .6

تتـرجم  (Steak)فكلمـة . با يلجأ لها عندما ال توجـد طريقـة أخـرى لتوضـيح املعنـىشرحا مقتض

 (.شريحة لحم البقر)بالشرح املقتضب إلى 

هــو نســك الكلمــات الانجليزيـــة (: Transliteration( )التحويتتل/النستت ) الرستتم اللف تتي .2

وتها تكتـب بحـروف عربيـة حسـب صـ( Cricket)فكلمـة . بحروف عربية اعتمادا علـى  أصـواتها

 .لعدم وجود املقابل الثقافي في اللغة العربية
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ـــك لعـــــدم  :(Deletion) الحتتتتتحف .3 ـــة، و ذلــ ـــن الترجمــ تحـــــذف بعـــــض الكلمـــــات الثقافيـــــة مــ

أهميتهـــا للقـــار  و عـــدم تأثيرهـــا علـــى الـــنص،  و هـــذه الطريقـــة ال تعنـــي بـــأي حـــال مـــن ألاحـــوال 

أسـرع كالسـهم )تتـرجم بعبـارة  ال (as fast as an arrow)فالعبـارة . حذف املكون الثقافي كامال

ال تتـــرجم ( Aids)و كـــذلك الحـــال فـــي كلمـــة (. أســـرع مـــن الســـهم)و إنمـــا تتـــرجم ( أو مثـــل الســـهم

 (.مرض نقص املناعة)بل تترجم ( مرض نقص املناعة املكتسبة)

تحتـــــوي هـــــذه إلاســـــتراتيجية علـــــى (: Translation Couplet) الثنائيتتتتتات فتتتتتي الترجمتتتتتة .0

ـــ ــ ـــد، فمــ ــ ــــي آن واحــ ـــــريقتين فـــ ـــة طــ ــ ـــم ( وزارة الـــــــدفاع ألامريكيـــــــة)بنتـــــــاغون ( Pentagon)ثال كلمــ ــ تــ

 .استخدام الرسم اللفظي و الشرح هكمال عملية الترجمة الثقافية

هـي التصـرف فـي الترجمـة و اسـتبدال الواقـع الاجتمـاعي الثقـافي (: Adaptation)ألاقلمة  .0

فــي الـــنص ألاصـــلي  فــي الـــنص ألاصــلي بمـــا يقابلـــه فــي الـــنص الهـــدف، إذا كــان الظـــرف املوصـــوف

 وحسـب ثقافـةنقول في اللغة العربية ( أثلو صدري )مثال . غريبا تماما عن اللغة املترجم إليها

 This)إلى اللغة الانجليزية بمقابل ثقافي أخر هو  وتترجم ( إن هذا الخبر أثلو صدري )العرب 

news warms my heart.) 

 (:foreignizing translation)و التغريب( Domestication( )التوطين)التدجين .8

إن املتـــــرجمين حـــــين يعيـــــدون كتابـــــة الـــــنص وفقـــــا ملـــــا هـــــو ســـــائد فـــــي : " يقـــــول ادويـــــن غينتســـــلر

الثقافة املستقبلة من أساليب و حين يكيفـون الصـور و الاسـتعارات فـي الـنص ألاجنبـي طبقـا 

هم النســــــاق املعتقــــــدات التــــــي تفضــــــلها الثقافــــــة املســــــتهدفة، فــــــإنهم حينئــــــذ ال يكبلــــــون أنفســــــ

باألغالل من حيث الاختبارات التي يعتمدونها النجاز مهمتهم فحسب و لكنهم أيضـا مرغمـون 

و يســمى  16."علــى تحريــف الــنص ألاجنبــي لينســجم مــع الصــيغ و ألافكــار فــي الثقافــة املســتقبلة

ـــا بإخضــــاعه ( Domestication)هــــذا التوجــــه بالتــــدجين ـــا و مفهومـ وهــــو جعــــل ألاجنبــــي مألوفـ

بتبنـي مـا يسـميه تغريـب ( Venutti)و ينصـح فينـوتي. غة و الثقافة املستهدفةملنطق و رؤية الل

ـــة      ـــة املســـــتفزة ( foreignizing translation)الترجمــ ــــي  (Abusive Fidelity)و ألامانــ وهـ

فيعيـد املتـرجم إنتـاج مـا يشـتمل عليـه الـنص ألاصـلي مـن سـمات . إستراتيجية تقاوم التدجين

الســائدة فــي الثقافـة املســتقبلة و هــو يســاهم حســب رأيــه فــي  تسـتفز و تقــاوم الصــيغ النمطيــة

 12.الوفاء للنص ألاصلي باهضافة إلى املشاركة في التغير الثقافي للغة الهدف
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 :الخاتمة

وتقــــــارب تعــــــد الترجمــــــة الثقافيــــــة أهــــــم أنــــــواع الترجمــــــة ملــــــا لهــــــا مــــــن دور فــــــي ربــــــط الحضــــــارات 

بعض ألاحيان لعـدم وجـود املقابـل الثقـافي  ، رغم صعوبتها و عدم قابلية الترجمة فيالشعوب

فقد أوضح بيتر نيومارك أن من أهم الصعوبات التي تواجه املترجم هي املقارنة بـين . الدقيق

فـال منـاص للمتـرجم إال أن يلـم بخصوصـية كـل ثقافـة ، بـل أبعـد . الثقافة ألاصلية و ألاجنبية

ملصـطلحات تخـص ثقافـة لغــة  مـن ذلـك يفتـرض اللجـوء النجــاز بطاقـة ترجميـة تجمـع كلمــات

  .املصدر و ما يقابلها في لغة الهدف انطالقا من الاختالف الثقافي

 قائمة املصادر و املراجع

 :الكتتتب العتتربية

 .، دار الخلدونية، الجزائر2616سعيدي دمحم، مقدمة في انثربولوجيا الثقافة الشعبية، .1

ب التأويـــل و الترجمـــة، الطبعـــة ألاولـــى، إبـــراهيم أحمـــد، ســـر الترجمـــة و هـــاجس التأويـــل، مـــن كتـــا .2

 .منشورات الاختالف، الجزائر -، الدار العربية للعلوم2669

، ترجمـــة ســـعد عبـــد العزيـــز مصـــلوح، -اتجاهـــات معاصـــرة -ادويـــن غينتســـلر، فـــي نظريـــة الترجمـــة .6

 .، منشورات املنظمة العربية للترجمة، لبنان2660الطبعة ألاولى، 

 :الكتتتب ألاجنبيتتة

1. Jean René Ladmiral : Traduire, théorèmes pour la traduction, Payot, Paris, 1979. 

 

 :رسائل جامعية

حبيـــــــب فاطمـــــــة الزهـــــــراء، ترجمـــــــة العناصـــــــر الثقافيـــــــة فـــــــي الروايـــــــة الجزائريـــــــة املكتوبـــــــة باللغـــــــة  .1

الجزائــر،  ،1روايـة بمـا تحلـم الـذئاب لياسـمينة خضـرا، رســالة ماجسـتير، جامعـة وهـران  -الفرنسـية

2613-2610. 

 :متتجتتالت 

بكــــوش محبوبــــة، بعــــض أوجــــه الصــــعوبات فــــي نقــــل املفــــاهيم ذات ألابعــــاد الثقافيــــة بــــين العربيــــة         .1

 .، دار الغرب للنشر و التوزيع، الجزائر2612جوان -، يناير28و الانكليزية، مجلة املترجم، العدد 

 :متتواقع الكتتترونية

      www.lesanarab.com:لى الرابط الالكترونيابن منظور، لسان العرب، مادة ثقف، ع .1

http://www.lesanarab.com/
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، 11صديق أحمد علي، اسـتراتيجيات الترجمـة الثقافيـة، مجلـة أمارابـاك، املجلـد الرابـع، العـدد   .2

    bac.comwww.amara:  ، على املوقع الالكتروني91، ص 2616

: احمـــــــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــــــــــــــــرب، الترجمــــــــــــــــــــــــــــــــة و املثاقفـــــــــــــــــــــــــــــــة، علــــــــــــــــــــــــــــــــى املوقـــــــــــــــــــــــــــــــع الالكترونــــــــــــــــــــــــــــــــي .6

www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=224486...7 

 :قتتتوامتتيس

1. Dictionnaire Larousse de poche français/français, librairie Larousse, Paris, 1979. 

 :الهوامش
1 Jean René Ladmiral : Traduire, théorèmes pour la traduction, Payot, Paris, 1979, pp 

13-146. 
  http://www.lesanarab.com  :ابن منظور، لسان العرب، مادة ثقف، على الرابط الالكتروني2

6 Dictionnaire Larousse de poche français/français, librairie Larousse, Paris, 1979, p. 
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 .11، دار الخلدونية، الجزائر، ص 2616سعيدي دمحم، مقدمة في انثربولوجيا الثقافة الشعبية،2
إبراهيم أحمد، سر الترجمة و هاجس التأويل، من كتاب التأويل و الترجمة، الطبعة ألاولى، 3

 .68جزائر،  ص منشورات الاختالف، ال -، الدار العربية للعلوم2669

ف باملشاركة مع سوزان باسنيت  وضع *
ا
ل
ا
 .(Susan Bassnet)هذا امل 

، 11العدد صديق أحمد علي، استراتيجيات الترجمة الثقافية، مجلة أماراباك، املجلد الرابع، 0

   www.amarabac.com :، على املوقع الالكتروني91، ص 2616
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها0

التي عزاها إلى  الثقافية لكاتفورداستحالة ترجمة ألابعاد أو  Cultural Untranslatabilityنظرية *

فال مناص للمترجم في . غياب سمة السياق الثقافي للغة ألاصل وثيق الصلة بسياق لغة الهدف

الهدف عن طريق إيجاد املعادل التقريبي أو  ولغة هذه الحالة غير تقريب بين سياقات لغة املصدر 

 .ويليالتأ
بكوش محبوبة، بعض أوجه الصعوبات في نقل املفاهيم ذات ألابعاد الثقافية بين العربية و 8

، دار الغرب للنشر و التوزيع، الجزائر، 2612جوان -، يناير28الانكليزية، مجلة املترجم، العدد 

 .00ص 
 .08املصدر نفسه، ص 9
 : لكترونياملوقع الا ، علىواملثاقفةاحمد جاد الرب، الترجمة . د16

http://www.amarabac.com/
http://www.lesanarab.com/
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www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=224486...7 

صنع من ألارز *
ُ
 .أكلة شعبية منتشرة في دول الخليج العربي خاصة السعودية، ت

بكوش محبوبة، بعض أوجه الصعوبات في نقل املفاهيم ذات ألابعاد الثقافية بين العربية و 11

 .09الانكليزية، م س، ص 
 .90-93صديق أحمد علي، استراتيجيات الترجمة الثقافية، م س، ص 12
، ترجمة سعد عبد العزيز مصلوح، -اتجاهات معاصرة -ادوين غينتسلر، في نظرية الترجمة16

 .113، منشورات املنظمة العربية للترجمة، لبنان، ص 2660الطبعة ألاولى، 
 -لروايـة الجزائريـة املكتوبـة باللغـة الفرنسـيةحبيب فاطمـة الزهـراء، ترجمـة العناصـر الثقافيـة فـي ا12

-2613الجزائـــر،  ،1روايـــة بمـــا تحلـــم الـــذئاب لياســـمينة خضـــرا، رســـالة ماجســـتير، جامعـــة وهـــران 

    .113-112ص  ،2610
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 تأثير إلاعالم في تعليمية اللغة العربية عند الطفل

  ةكمتتتال عمتتامر : الباحث

 (الجزائر)-شلف–جامعة حسيبة بن بوع ي 

    قطاوي لخضر قدور : إشراف الدكتور 

 :لخصامل

تهدف هذه الدراسة إلى تتبع عالم إلاعالم وتأثيره في لغة الطفل ببرامجه املختلفة، من           

رسوم متحركة وأناشيد، فهو يعد وسيلة تعليمية تساعده في عملية التعليم والتعلم، فلقد 

تقديم املادة اللغوية الجاهزة للطفل بالصوت والصورة مع  شهد إلاعالم تطورا ملحوظا في

 .توظيف ألالوان

وفي الوطن العربي عشرات الفضائيات وإلاذاعات املخصصة لألطفال تستعمل اللغة         

 والثقافة للتربية العربية العربية كتابة ونطقا، فقلد تنبهت الدول العربية ومنها املنظمة

مكانة سامية، ألن املستقبل ال يقوم إال بها، فصغار الحاضر هم والعلوم ما للطفولة من 

رجال الغد، هذه اللغة التي يتحدث بها أكثر مليار ونصف شخص، هي لغة القرآن وبها تقام 

العبادات يمكن إشاعتها بين ألامم بواسطة الوسائط املتعددة ومنها إلاعالم الذي قصر 

 . ملة وانتشار اللغة إلانجليزيةنوعا ما في حقها ونحن نعيش في زمن العو 

ي ثر إلاعالم في  كيف: آلاتيةومن هذا املنطلق اهتمت دراستي باهجابة على إلاشكالية 

 إكساب الطفل اللغة العربية؟ 

إلاعالم، التعليمية، اللغة العربية الفصحى، التأثير والتأثر، التلفاز، : الكلمات املفتاحية

 .املدرسة السلوكية

This studyaims to track the world of media and its impact on the 

childdifferentits programs, fromanimated and songs of the language, it is an 

education alway to help him in the teaching and learning process, we have the 

media witnessed a remarkable development in the provision of Article linguistic 

ready-to-childvideo and audio with the employment of colors. 



 خامسالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

61 

        In the Arab world dozens of TV and radio stations for children using the 

Arabic language written and spoken, Vqldalarme dArab countries, including the 

Arab Organization for Education, Culture and Science of Children's Fund of 

highe steem, because the future does not only them, Vsgar present are men of 

tomorrow, the language spoken by more than one billion and a half people, is 

the language of the Quran and has heldworshipcandisseminatingthemamong 

the nations by multimedia, including the media, whichissomewhat palace in 

itsown right and we live in a time of globalization and the spread of the English 

language. 

Fromthis point of mystudyit focused on answering the followingproblem: how 

the media influences give the child the Arabiclanguage? 

 :مقدمة

تحتـــل وســـائل إلاعـــالم مرتبـــة مهمـــة فـــي حيـــاة الطفـــل وتختـــرق جميـــع مجـــاالت حياتـــه  

اليوميــة بمختلـــف أنواعهــا، وتســـتحوذ علـــى جــزء كبيـــر مــن أوقاتـــه، ولـــو أن ألامــر يختلـــف مـــن 

، ...كاهذاعـة وسـينما الطفـل واملســرح: متع بمتابعـة وسـائله املختلفــةطفـل إلـى آخـر، فهــو يسـت

حيث يقض ي عدة ساعات في مشاهدة التليفزيون، فزيادة عن الترفيه والتسلية التي يقـدمها 

إلاعــــالم لهـــــذا الطفـــــل ُيحقـــــق لديـــــه مـــــا يســــمى بالتفاعـــــل الاجتمـــــاعي مـــــن خـــــالل تعليمـــــه اللغـــــة 

 فــــي أحيـــان كثيــــرة العربيـــة وبالتـــالي يمكنــــه مـــن الحــــوار وا
ُّ
لتواصـــل مــــع آلاخـــرين، فــــاهعالم يُبـــث

ـــة  ـــل الكلمـــ ــــى نقــ ـــل وســـــائله املختلفـــــة علـ ـــة، فتعمـــ ـــل اللغويــ ـــب واحتياجـــــات الطفــ بـــــرامج تتناســ

والصـــورة فـــي آن واحـــد ممـــا يمكـــن الطفـــل مـــن ربـــط العالقـــة بـــين املفـــاهيم، فهـــو يـــ ثر بصـــفة 

 .مهإيجابية في ملكة الطفل اللغوية وخاصة إذا ما أحسن استخدا

  :تعريف إلاعالم

نشـــأ إلاعـــالم منـــذ ظهــــرت الحاجـــة إلـــى نقـــل املعلومــــات وتبادلهـــا، أي مـــع بـــدء الحيــــاة 

، مــــا يــــزال تعبيــــر إلاعــــالم فــــي لغتنــــا العربيــــة يحتــــاج إلــــى تحديــــد، فبــــرغم 1الاجتماعيــــة لإلنســــان

شـــــيوع كلمـــــة إلاعـــــالم فـــــي الثقافـــــة الشـــــعبية العربيـــــة املعاصـــــرة، وبـــــرغم الدراســـــات إلاعالميـــــة 
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الحديثة في الوطن العربي وغيره، فإن اصطالح إلاعالم يتسع أحيانا ليشمل مفهـوم الاتصـال 

 .2ويضيق أحيانا فيقتصر على وسائل إلاعالم

 :إلاعالم لغة

، أي 
ً
، لـــذلك : قـــام بـــالتعريف وإلاخبـــار لغيـــره وأعلـــم، أي : مشـــتق مـــن أعلـــم يعلـــم إعالمـــا أخبـــرا

، أي: تقول العرب  الخبرا
ً
اسـتعلم لـي خبـر فـالن فأعلمنيـه حتـى : " ويقال 6أخبرُه بِه،: أعلما فالنا

 .2"أعلمه

ما )ومعنى 
ا
ل ع 
ا
ِلما )قام بالتعريف وإلاخباِر لغيرِه والثاليي منه ( : أ برا  3(عا

ا
 وخ
ا
ف  ،0أي عرا

وإلاعــالم فــي اللغــة بالنســبة للــدكتور إبــراهيم إمــام هــو نشــر للحقــائق وألاخبــار وألافكــار وآلاراء 

ولقــد وصــلنا لهــم القــول لعلهــم :" املختلفــة، ويقــول هللا تعــالى فــي كتابــه العزيــزبوســائل إلاعــالم 

 .0"يتذكرون 

ـــة : " والـــــبالغ مـــــا يبلغـــــك ويصـــــلك، يقـــــول الرســـــول م ـــي ولـــــو آيــ ـــــّين "بلغـــــوا عنــ ـــــغ وبا
ا
ل ب 
ا
م وأ
ا
ل ع 
ا
، فـــــأ

ها وتعميمها ونشرها وإذاعتها على ا ل تعني إشاعة املعلومات وبّثِ
صا و 
ا
 8.لناسوأ

إذن فاهعالم لغة ال يكون إال بين طرفين، فيقوم أحدهما باهعالم بالش يء سواء كان خبرا أم 

علــم بــه، ويكفــي فــي إلاعــالم مجــرد إلاخبــار، ولكنــه يشــترك مــع 
ُ
تعريفــا أم رأيــا ويتلقــى الثــاني مــا أ

أو املعلـم  التعليم في معنى واحد، وهو نقل املعارف واملعلومات مـن املرِسـل وهـو رجـل إلاعـالم

 9.إلى املستقِبل وهو املتلقي للرسالة إلاعالمية أو املتعلم

 :إلاعالم اصطالحا

تزويد الجماهير بأكبر قدر ممكن من املعلومات الصحيحة، أو " يعرف إلاعالم بأنه

الحقائق الواضحة، أو ألاخبار الصحيحة، التي تسـاعد علـى تكـوين رأي صـائب فـي واقعـة مـن 

ـــكلة  ـــة الوقــــا ع، أو مشــ ـــر موضـــــوعيا عـــــن عقيلــ ـــر هــــذا الـــــرأي تعبيــ ـــث يعتبــ ـــن املشـــــكالت، بحيــ مــ

 . 16الجماهير، واتجاهاتهم، وميولهم

فاهعالم عمليـة اتصـال موضـوعية تهـدف إلـى تزويـد الجمـاهير باملعلومـات الصـحيحة وتـنظم 

 .التفاعل بينهما

وفــــــي ضــــــوء ثــــــورة الوســــــائط املعلوماتيــــــة ظهــــــرت مفــــــاهيم تبــــــدو مــــــ ثرة فــــــي التطـــــــور 

ري إلانساني والتي منها إلاعالم، وذلك ألنه أحد أعظم ثالث قوى تكنولوجية مـ ثرة فـي الحضا

العصــر الحــديث وهــي الحوســبة، والاتصــاالت، ووســائط إلاعــالم التــي أخــذت تكيــف نفســها، 
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وتـتالءم لتحقيـق صـيغة ائتالفيـة جديـدة تعـرف باسـم التقـارب التكنولـوجي، وقـد أصـبح هـذا 

 .ية كبيرة جداالتقارب يحقق مكتسبات مال

فـــاهعالم أصـــبح جـــزء ال يتجـــزأ مـــن الوســـائط املعلوماتيـــة بمـــا تنتجـــه مـــن إمكانيـــات تفاعليـــة 

 .صوتية ومرئية وقدرة على املحاكاة

ومنه يمكن تعريفه بأنه عملية النقل املوضوعي للمعلومات لكافة أفراد املجتمع في 

ار الصـحيحة واملعلومـات صفة مناسبة، بواسـطة ألفـاظ وأصـوات وصـور، وتزويـدهم باألخبـ

 .السليمة والحقائق الثابتة

ـــــاني ــ ـــــف ألملــ ــ ـــــي تعريــ ــ ـــــد حظــ ــ ـــــــــل الدارســـــــــين " أوتوجـــــــــورت"قــ لإلعـــــــــالم بـــــــــاحترام مـــــــــن ِقبا

فــــه بقولــــه ـــر : "إلاعالميــــين، وهــــو موجــــود فــــي معظــــم كتــــب إلاعــــالم، وقــــد عرد إلاعــــالم هــــو التعبيـ

 .11"وقتاملوضوعي لعقلية الجماهير ولُروحها وميولها واتجاهاتها في نفس ال

إن إلاعــالم مــأخوذ مــن العلــم ولــيس مــن التعلــيم، وإن كــان الــبعض يــرى أنهمــا  ــ يء 

" ولــيس أعــالم بفتحهــا  –بكســر الهمــزة  –واحــد أي إلاعــالم والتعلــيم، وحقيقــة اللفــظ ِإعــالم 

، بينمــــا إلاعــــالم بكســــر ألالــــف "معناهــــا رايــــات ومفردهــــا علــــم أي رايــــة  –بــــالفتح  –ألن أعــــالم 

ر بالش يء، ووفق استخدام هذا اللفظ البد أن نفرق بين إلاعالم والتعلـيم، ألن معناها إلاخبا

إلاعالم مجرد خبر ينشر على الناس ليعلموا به، أما التعليم فهو أخبار بعلم ليتعلموه أي أن 

 12.الهدف ألاصلي يختلف، وقد يتضمن إلاعالم تعليما، ولكنه ُيلقى على سبيل إلاخبار

فــي التنــافس  وبــدأت الــدول جــد خطيــرة فــي عصــرنا الحاضــر، فــاهعالم تصــدر مكانــة 

فــــي ميادينــــه، فســــارعوا إلــــى تــــوفير الكفــــاءات، وبنــــاء امل سســــات إلاعالميــــة، فبــــاهعالم يغــــزون 

 .ألامم، ويسيطرون على هوياتهم

 :أنواع وسائل إلاعالم

إن انتشـــار وســـائل إلاعـــالم علـــى نطـــاق واســـع وظهـــور وســـائل اتصـــالية جديـــدة أكثـــر 

أو تقــدما، جعــل الكثيــرين يتســاءلون عــن الــدور الفعلــي الــذي تلعبــه وســائل إلاعــالم فــي تطــورا 

الحيــاة الاجتماعيــة، وبــذلك تنوعــت وســائل إلاعــالم وتعــددت أشــكالها، ويمكــن تصــنيف هــذه 

 :التاليةالوسائل في ألانواع 
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 : Printedوسائل إلاعالم البصرية املطبوعة   -1

ـــالت وتحتــــــوي علــــــى أنــــــواع الصــــــحف املخت ــ ـــــذلك املجـ ــــبوعية، وكـ ـــة، أو أســ ــ ـــن يوميـ ــ ـــــة مـ لفـ

ألاســبوعية والشــهرية والفصــلية، والكتــب بأنواعهــا العلميــة والفكريــة والثقافيــة، والنشــرات 

 .وامللصقات

وتعتمــد هــذه الوســائل علــى النــاس الــذين يقومــون بمهمــة القــراءة واملطالعــة، وهــذه الوســائل 

ت املمنوحة لها من قبل املطـابع ودور النشـر لها تأثير هام على الناس، وذلك بنسب التسهيال 

 .والكتاب املنتشرين بكثرة في كل مكان

 : Audioوسائل إلاعالم املسموعة  -2

وهـي أقـدم وأكثــر الوسـائل شـيوعا فــي وهـي الوسـائل التـي تعتمــد علـى سـمع إلانســان، 

ن حيـــاة إلانســــان، حيــــث كــــان الــــرواة مــــن الحفظـــة يقومــــون بهــــذا الــــدور، فيــــروون مــــا يحفظــــو 

ليســتمع إلــيهم النــاس فيعلمــون هــذا املحفــوظ مــنهم ويصــبحون علــى علــم بــه، وبتطــور الحيــاة 

والتــي تعتمــد علــى الســمع فــي إيصــال ، إلانســانية دخــل هــذه الوســائل الســمعية وســائل أخــرى 

املعلومـــات التـــي ُيـــراد إعـــالم النـــاس بهـــا مـــن إذاعـــة وتســـجيالت علـــى ألاشـــرطة، وهـــذه الوســـائل 

 .16تشار املادة إلاعالمية بطرق ميسرة وسهلةتساعد كثيرا على ان

كما يتميز إلاعالم إلاذاعـي بـأن تـأثيره يـزداد عمقـا وخطـورة كلمـا كانـت البيئـة قليلـة الحـظ مـن 

 .12الثقافة والتعليم

 : Audio Visualالوسائل املرئية املسموعة  -3

لــى املتلقــي والتــي تعتمــد علــى حاســتي الســمع والبصــر فــي آن واحــد، وهــي أكثــُر تــأثيرا ع

مقارنة بوسائل إلاعالم ألاخرى، ألن إشراك أكثر من حاسة يعنـي اجتمـاع أكثـر مـن قـدرة علـى 

الــتعلم واملقصــود بهــا التلفزيــون والفيــديو والســينما واملســرح، وهــذه الوســائل ال تقــل أهميــة 

عـــن ســـابقتها، فهـــي تعتمـــد الصـــورة والصـــوت فتســـمح بإيصـــال التفصـــيالت الدقيقـــة للمـــادة 

 .ميةإلاعال 

املعـــارض : وهـــي الوســائل التـــي يتوجــه النـــاس إليهــا لإلطـــالع عليهــا مثـــل :وستتائل إعتتتالم ثابتتتة -4

 .13واملسارح وامل تمرات واملتاحف

 



 خامسالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

68 

 
 

وهكــذا يمكــن القــول بــأن أنــواع إلاعــالم فــي مجاليــه الــداخلي والخــارجي، وفــي وســائله 

ــــى إلاعالميـــــة املختلفـــــة، تتعـــــاون جميعهـــــا فـــــي إيصـــــال املـــــادة إلاعالم ـــعى إلـ ـــي تســ ـــة التــ ـــة املطلوبــ يــ

تحقيــــــق وظــــــائف وأهــــــداف إلاعــــــالم فــــــي التثقيــــــف وإلاعــــــالن والدعايــــــة وبيــــــان آلاراء وألافكــــــار، 

ـــة  ــ ـــــات الثقافيـ ــــتويات واملعطيـ ـــــتالف املســ ــــى اخـ ـــاس علــ ــ ـــــن النـ ــــا مـ ــــاملين معهــ ـــى املتعــ ــ ـــــأثير علـ والتـ

 .والفكرية والاجتماعية والاقتصادية

فـــي الحيـــاة إلانســـانية، حيـــث يقـــوم بـــدور املعلـــم فهـــذا يـــدل داللـــة واضـــحة علـــى أهميـــة إلاعـــالم 

 .10واملربي واملثقف واملبرمج، والنافع املفيد للناس جميعهم

كمــا أن طبيعــة القنــاة، تتســع باتســاع الوســائل وألاســاليب التــي يمكننــا إيصــال الرســائل 

 :بها، ويمكن إيضاح ذلك من خالل املخططين التاليين
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 :خصائص إلاعالم

ص املميـــزة لإلعــالم أنـــه ذو اتجــاه واحـــد غالبــا، وقلمـــا يكــون هنـــاك مــن أهـــم الخصــائ

طريــــق ســــهل أو ســــريع للقــــار ، أو املشــــاهد، أو املســــتمع، لكــــي يــــرد أو يســــأل أســــئلة أو يتلقــــى 

إيضاحا، إذا ما هو احتاج إليها، وثانية هذه الخصـائص أن إلاعـالم يتضـمن قسـطا كبيـرا مـن 

فصـحيفة نيويـورك . ور الـذي ترغـب فـي الوصـول إليـهالاختيار، فالوسيلة، مثال تختار الجمهـ

 10تستهدف جمهورا مثقفا وحضاريا من القراء

وثالثــة هــذه الخصــائص أن ألامــر يحتــاج فعــال إلــى عــدد مــن وســائل إلاعــالم أقــل ممــا 

كـــــان مســـــتخدما مـــــن قبـــــل، ألن الوســـــائل تســـــتطيع الوصـــــول إلـــــى جمـــــاهير ضـــــخمة ومنتشـــــرة 

ة عبــر الواليــات املتحــدة كلهــا عــن طريــق الصــوت البشــري انتشــارا عريضــا، فلكــي نبعــث برســال

وحده، يحتاج ألامر إلى أعداد هائلة من املتحـدثين، ولكـن شـبكة إذاعيـة واحـدة تسـتطيع أن 

 .تصل إلى املاليين من الناس في نفس الوقت

ورابعـــــة هــــــذه الخصــــــائص أن وســــــائل إلاعــــــالم فـــــي ســــــعيها الجتــــــذاب أكبــــــر عــــــدد مــــــن 

طة متوسطة افتراضية يتجمع حولها أكبر عدد من النـاس، ونـادرا مـا الجمهور، تتوجه إلى نق

تكــون هــذه النقطــة هــي أدنــى املســتويات، غيــر أنهــا ترتفــع تمامــا إلــى املســتوى املتوســط فــي كثيــر 

 18من أجهزة إلاعالم
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 :وظائف إلاعالم

ـــة التنميـــــة-وظيفـــــة إخباريـــــة ـــالن والدعايـــــة)الوظيفـــــة التجاريـــــة -وظيفــ  وظيفـــــة إلاشـــــباع- (إلاعــ

هـذه ألاخيـرة التـي تهمنــا ، وظيفـة تربويـة وتعليميـة-وظيفـة التسـلية والترفيـه-النفسـ ي واملعنـوي 

في بحثنا هذا حيث تقوم وسائل إلاعـالم بـدورها الفعـال فـي مجـال التربيـة والتعلـيم مـن خـالل 

البــــرامج أو الصــــفحات أو املواقــــع املختلفــــة، ومــــن ألامثلــــة الحيــــة علــــى دور وســــائل إلاعــــالم فــــي 

 .التلفاز التربوي وإلاذاعة املدرسية واملجالت العلمية: بية والتعليمالتر 

فــــــإذا كــــــان إلاعــــــالم يــــــدور حــــــول مواضــــــيع الســــــاعة ومشــــــاكلها وغيرهــــــا مــــــن املســــــائل 

الجدليــة التــي تحمــل تــأويالت مختلفــة، فــإن التعلــيم يســاعد علــى تنميــة الفكــر وتقويــة ملكــة 

 .النقد وتربية الشخصية إلانسانية

ـــى ــ ـــك إلــ ــ بـــــــروز أهميــــــة التربيـــــــة فـــــــي مجـــــــال إلاعــــــالم ال ســـــــيما بفضـــــــل الوســـــــائل  أدى ذلـ

البصـــرية التـــي أصـــبحت أدوات ضـــرورية لتربيـــة شـــاملة دائمـــة لألحـــداث والشـــباب، إذ أصـــبح 

فبالتربيــة تتأصــل ألاخــالق وتتعمــق القــيم ويعــد إلانســان . 19إلاعــالم قطاعــا أساســيا فــي التربيــة

رســالته، وإذا ســاهم إلاعــالم بوســائله القويــة  طفــال فشــابا فــرجال ليتحمــل مســ وليته ويــ دي

املـــ ثرة مــــع املنــــزل واملدرســــة فـــي تربيــــة الــــنشء ونشــــر الفضـــائل ومحاربــــة الرذائــــل، فإنــــه يكــــون 

 .بذلك قد أدى وظيفته الاجتماعية

 :غاية الرسالة إلاعالمية

ره لعــل مــن املهــم بــاد  ذي بــدء التأكيــد علــى إلاعــالم فــي العصــر الحــديث أصــبح يمثــل فــي جــوه

مجموعة مـن الضـرورات النفسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية والسياسـية أليـة أمـة مـن ألامـم 

 .في كل جانب من جوانب حياتها

موحــد " والهـدف مــن إلاعـالم بصــفة عامــة هـو محاولــة التـأثير علــى الجمــاهير لتكـوين رأي عــام

يــل وغيــر ذلــك، عــن طريــق نقــل الخبــر والنبــأ والتعليــق والتحل...حــول قضــية معينــة" إن أمكــن

ثم أضيف إليه أهداف أخرى مثل أهداف دعائية وأهداف عقدية وأهـداف تثقيفيـة، ولكـن 

كلها تخدم الهدف ألاصلي وهو تغيير سلوك الجماهير لتتوافق مع هدف مخططي السياسـة 

 .26إلاعالمية

 ومفجــرا للطاقــاتفــاهعالم بالنســبة للــدكتور محمــود دمحم ســفر يمكــن أن يكــون حــافزا للهمــم 

حكـــم توجيهــــه 
ُ
ومقويـــا للعـــزائم وداعيـــا إلـــى الخيـــر بكـــل معانيـــه ونابـــذا للشـــر بشـــتى صـــوره إن ا
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وصـــلحت برامجـــه، كمـــا يمكنـــه أن يقـــوم بـــدور املثـــبط لكـــل هـــذه القـــيم الاجتماعيـــة واملبـــاد  

 . 21إلانسانية إن كان ألامر غير ذلك

ى ألانفـــس ويســـتولي وإلاعــالم ســـالح فتـــاك إن أســـ يء اســـتخدامه فهـــو يغـــزو العقـــول ويتســـلل إلـــ

على القلوب، وقد يحمل في ثناياه ما يهدم القيم بدال من أن يدعمها ويزعزع إلايمان بدال من 

أن يعمقـه ويعــوق نشــر الفكــر املســتقيم بـدال مــن أن يشــجعه، كمــا أنــه قـد يجســد مــا يبــرز فــي 

 .22املجتمع من تناقضات وانفصام بدال من أن يزيلها ويقض ي عليها

 :اللغاتتعريف تعليمية 

 : املدخل اللغوي 

م 
ّ
، والتعليم هو نقل املعلومات مـن املعلـم 26تعليما أي جعله يعلم -يعلم-التعليم لغة من عل

 .22إلايجابي إلى املتعلم املتلقي الذي ليس له إال أن يتقبل ما يلقيه املعلم

ن مـــ" تعلـــيم"وأصـــل اشـــتقاق " تفعيـــل"جـــاءت علـــى صـــيغة املصـــدر الـــذي وزنـــه " تعلـــيم"كلمـــة 

ما 
ّ
 .عل

، تعنـــي: لهـــا ثـــالث جـــذور " تعلـــم" ـــما
ا
ل عا
ا
، ف ِلـــما ، عا ـــما

ا
ل ، ومنـــه، ُمعلـــٌم، أي موســـوم، : أحـــدها عا ـــما سا وا

ـــم، واضـــع الســـيماء أو العالمـــات 
ّ
 :واملعلـــماملعلـــم ( فـــي)أو ( علـــى)بعالمـــة، أوســـمة، وكـــذلك املعل

ـــالم :العالمــــةمكــــان  ـــم وعالمــــات، )... :بهــــاالشــــارات والرمــــوز توضــــع ليســــتدل  :وألاعـ وبــــالنجم هـ

أعلمــــت إلـــى جنــــب الكتـــاب عالمــــة أي وضـــعت إشــــارة، : صـــدق هللا العظــــيم، ويقـــال ( يهتـــدون 

 23وخطأ قولهم علمت بمعنى وضعت العالمة

م تعني كذلك
ّ
أمر بمعروف، ونهى عن منكر، وعلم تعني يّسـر، وتعلـم املعرفـة، والتعلـيم : وعل

 20التيسير والتذليل

وضـع العالمـات أو الشـارات فـي العقـل، بعـد " أنـه  ومـن ثـم يعـرف التعلـيم لغويـا علـى 

ترويضـــــه، وتيســـــير املدروســـــات بكثـــــرة تـــــذليلها، ومداومـــــة تعهـــــدها وقراءتهـــــا، ليســـــهل صـــــعبها، 

 .20وليخف حفظها، فيحصل العلم الذي هو ضد الجهل

 :املعنى الاصطالحي

ـــب املـــــتعل  ـــي يكتســ ـــرة التــ ـــة إعـــــادة بنـــــاء الخبــ ـــه العـــــام هـــــو عمليــ ـــي مفهومــ م فـــــالتعليم فــ

بواســـطتها املعرفـــة واملهـــارات والاتجاهـــات والقـــيم، وإنـــه بعبـــارة أخـــرى مجمـــوع ألاســـاليب التـــي 

يـــتم بواســـطتها تنظـــيم عناصـــر البيئـــة املحيطـــة بــــاملتعلم يمثـــل مـــا تتســـع لـــه كلمـــة البيئـــة مــــن 
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معان من أجل اكتسـابه خبـرات تربويـة معينـة، وأمـا مفهـوم التعلـيم بشـكل خـاص هـو نشـاط 

رد آخــر علــى الاتصــال بنظــام مــن الرمــوز اللغويــة يختلــف عــن ذلــك الــذي مقصــود يقــوم بــه فــ

 28ألفه وتعود الاتصال به

أما في العصـر الحـديث، فقـد انتقـل مـن الجانـب الفنـي إلـى الجانـب العلمـي، وأصـبح  

ذلك العلم الذي يهتم بالطرق والوسائل التي تساعد على تعليم اللغـة سـواء كانـت لغـة منشـأ 

 29غة أجنبيةأو ل( لغة أصلية)

عمليــة تغيــر شــبه دائــم فــي "أمــا الــدكتور أنــور دمحم الشــرقاوي فعــرف لنــا الــتعلم بأنــه  

ســـــلوك الفــــــرد ال يالحـــــظ بشــــــكل مباشـــــر ولكــــــن يســـــتدل عليــــــه مـــــن الســــــلوك ويتكـــــون نتيجــــــة 

املمارســـة، كمـــا يظهـــر فـــي تغيـــر ألاداء الدراســـة العلميـــة لتلـــك املتغيـــرات وإلاجـــراءات املعروفـــة 

 66لهاذه آلاثار، وأنها التحليل املستمر لنتائج تعرض الكائن الحي لتكوين مثل ه

 : عوامل ظهور علم تعليمية اللغات

 :تعريف اللغة

غـة وحـدها،  
ّ
لقد تعددت وتنوعت عبارات العلماء قديما وحديثا في بيـان حقيقـة الل

 61"أما حدها فإنها أصوات يعبر بها كّل قوم عن أغراضهم"فعرفها ابن جني بقوله 

وهــــذا الّتعريــــف الــــذي تداولــــه علمــــاء العربيــــة قــــديما، يــــتالءم مــــع الّتعريفــــات الحديثــــة للغــــة؛ 

غةحيث ترى تلك الّتعريفات تتفق على أن 
ّ
 :الل

 .أصوات منطوقة  -

  .وظيفتها الّتعبير عن ألاغراض - 

 . تعيش بين قوم يتفاهمون ويتواصلون بها - 

 .لكل قوم لغة - 

غــــة عنــــد بأنهــــا معظــــم فــــيمكن القــــول  
ّ
ألاركــــان ألاساســــية التــــي يــــدور عليهــــا مفهــــوم الل

غة كّل وسـيلة تفـاهٍم 
ّ
جميع علماء اللسان، وإن كان املحدثون يوسعون ألامر، فأدخلوا في الل

غــــة فــــي ألاصــــوات 
ّ
وتعبيــــر، ويقصــــدون بــــذلك الرمــــوز وإلاشــــارات، ولكــــن ألاشــــهر هــــو حصــــر الل

نســان عمــال آخــر يــدويا، ويمكــن أن يحــدث فــالكالم يمكــن أن يــتم بينمــا يباشــر إلا" املنطوقـة،

الم، ولعّل هذا هو السبب الذي حدا بأجدادنا القدماء أن يفضلوا الحديث على غيـره 
ّ
في الظ

مـــن طـــرق الّتفـــاهم، مثـــل إلايمـــاءات التـــي ربمـــا كانـــت أســـبق وجـــودا مـــن الكـــالم، ومثـــل الّتعبيـــر 
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را فـــــي الوجـــــود وأدى إلـــــى اختـــــراع 
ّ
ـــــده . 62"الكتابـــــةبالصـــــور الـــــذي ربمـــــا كـــــان متـــــأخ

ّ
وهـــــذا مـــــا ي ك

غة في جوهرها 
ّ
غوي دي سوسير الذي يرى أن الل

ّ
غويون املحدثون، وفي مقدمتهم العالم الل

ّ
الل

فظية تختزن في أذهان أفراد الجماعـة 
ّ
نظام من الرموز الصوتية، أو مجموعة من الصور الل

غويــــة، وتســــتخدم للتفـــــاهم بــــين أبنـــــاء مجتمــــع معــــين، ويتلقاهـــــا الفــــرد 
ّ
ـــي الل ـــة التــ ـــن الجماعـ عــ

 66"يعيش معها عن طريق السماع

 62"كل لفظ وضع ملعنى:" وعرفها ابن الحاجب بأنها

فهي وسيلة تواصل وتفاهم بين الشعوب ألنها تساعد املرء على التعبير عـن أفكـاره 

 63عواطفو  وأحاسيسه وعّما يريده من آلاخرين وعّما يكّن إزاءهم من مشاعر

عنــى أنهــا تخطـو وتنمــو وتــنهض وتتراجــع وتتخلــف وتنــدثر فاللغـة مــادة اجتماعيــة، بم

وفقـــا للتعامـــل إلايجـــابي أو الســـلبي الـــذي تلقـــاه مـــن مجتمعهـــا، ومـــن ثـــم فاللغـــة هـــي كـــائن حـــي 

 60اجتماعي بالطبع

فاللغـــة فــــي نظريـــات الاعــــالم تتوقـــف علــــى نجــــاح عمليـــة الاتصــــال وفـــي اختيــــار املــــادة 

ختيــار القنــاة والوســيلة املناســبة لنقلهــا، والواقــع املناســبة للرســالة إلاعالميــة، وكــذلك علــى ا

أّن قيمـــة أي رســـالة يتحـــدد علـــى مـــدى فاعليـــة هـــذه الرســـالة وتأثيرهـــا، وال يمكـــن التأكـــد مـــن 

 إذا عرفنــــا أثــــر الرســــالة التــــي خلفتــــه علــــى الشــــخص املســــتقبل لهــــا
ّ
ــــز العــــالم . ذلــــك إال

ّ
لقــــد رك

مــن يقـــول؟،  :التاليــةجابــة عــن ألاســئلة فــي هــذه العمليــة الاتصــالية علــى إلا " هالرولــد الزويــل"

 تأثير؟ماذا يقول؟، بأي وسيلة؟، ملن يقول؟، وبأي 

وهذا ما ذهبت إليه النظرية السلوكية في عملية والتأثير وكيف يمكن تأثير إلاعـالم 

 .في عملية تعليم اللغة لإلنسان من خالل محيطه والذي سنأتي على   يء من التفصيل فيه

 عمليــــة ترامــــز؛ حيــــث يوجــــد دائمــــا  حــــين نتفــــق علــــى أّن 
ّ
عمليــــة الاتصــــال ليســــت إال

مصــدر يرســل الرمــوز بوســيلة مــن الوســائل ليســتقبلها آخــر فيحــّل رموزهــا ويفّســرها، يصــبح 

بإمكاننـــا الاتفـــاق علـــى مكـــان اللغـــة مـــن عمليـــة الاتصـــال، ذلـــك أّن اللغـــة هـــي العامـــل املشـــترك 

 .سل، مستقبل، رسالة، ووسيلة اتصالألاعظم بين كّل عناصر العملية الاتصالية من مر 

بأّنهــــا وســــيلة لتوصــــيل " :" اللغــــة"فــــي كتابــــه " إدوارد ســــابير"وعّرفهــــا العــــالم ألامريكــــي 

، وقـد حـدّد "ألافكار والانفعاالت والرغبات، عن طريق نظام رموز يسـتخدمها الفـرد باختيـاره

 : أغراض اللغة في النقاط التالية " جيفونز"
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 همـ أّنها وسيلة للتفا

 ـ أنها أداة صناعية تساعد على التفكير

 60ـ أّنها أداة لتسجيل ألافكار والرجوع إليها

 :اللغة العربية الفصحى

تتميــز اللغــة العربيــة عــن ســائر اللغــات بأنهــا لغــة نمــوذج، فهــي تختلــف عــن اللغــات 

 ،والوســائلالقديمــة واللغــات الحديثــة التــي تعــيش علــى أمــل الانتشــار والتوســع بشــتى الطــرق 

ـــ ـــا وتمــــد حاضــــرها علــــى مســــاحة  ةفاللغـ ـــا وذاتهـ ـــز بلغتهـ ـــذي تنشــــدها وتعتـ ـــة الـ ـــل وحــــدة ألامـ تمثـ

 .عليها شعوبها وسكانها التي تعيشألارض 

والفصـــيح الـــذي تمثلـــه اللغـــة العربيـــة الفصـــحى بقواعـــدها املعروفـــة، فـــي ألاصـــوات، 

والكتابـــات والنحـــو، والصـــرف، ويســـتخدم فـــي التعامـــل الرســـمي، والتعلـــيم، والبحـــث العلمـــي، 

 .الك...ألادبية، واملحاضرات العلمية، والثقافية، والعبادات وإلاعالم

ومـــا مـــن لغـــة إال وهـــي فقيـــرة لـــو ســـقط منهـــا مـــا لـــم يكـــن فيهـــا قبـــل بضـــعة قـــرون، أمـــا 

الــنقص املعيــب حقــا فهــو ألاصــول والقواعــد ألاساســية فــي تكــوين اللغــة، ومــن قبيلــة مــا نســب 

لـــزمن فـــي صـــوره املختلفـــة، وإنـــه لـــنقص خطيـــر لـــو صـــحت إلـــى لغتنـــا مـــن نقـــص الداللـــة علـــى ا

إن هـــذه اللغــة العربيـــة لغـــة : نســبته إليهـــا، ولكنــه بحمـــد هللا غيـــر صــحيح، ويحـــق لنــا أن نقـــول 

 68.الزمن بأكثر من معنى واحد

أي لغــــة تولــــد سلســــلة مــــن القواعــــد امللزمــــة للجماعــــة اللغويــــة، وأن أي خــــرق لتلــــك 

 للنظـــام، وســ
ً
 فــي شـــرك الحريــة العميــاء التـــي تغيــر علــى الحصـــون القواعــد يشــكل تــدميرا

ً
قوطا

، حتـى تصـل إلـى إلاجهـاز علـى لغـة ألامـة 
ً
والقالع الجتثاث وتبديل كل مـا اسـتطاعت إليـه سـبيال

من خالل إدخال ألالفاظ ألاجنبية إلى حظيرتها، وتشجيع الدعوات التـي تمـأل الـدنيا ضـجيجا 

بـــذلك تفقـــد ألامـــة كلماتهـــا، وتنـــزل تعابيرهـــا عـــن بهجـــر لغـــة ألاقـــدمين الباليـــة، وقبـــر تـــراثهم، و 

مستوى ألاسلوب القرآني، والشعر العربي، فتنشأ الفجوة بين العرب، وبين فهم لغـة القـرآن 

 . 69والحديث النبوي الشريف، والشعر البليغ، ألن لغتهم غير لغة تلك املصادر

ه مــن وســيلة إعالميــة إن التقلـيص املســتمر للمســافة بــين الفصــحى والعاميــات تتفــاوت نســبت

إلى أخرى، ومن برنامج إلى آخر، وقد تكـون الصـحيفة أو املجلـة مـن أكثـر الوسـائط إلاعالميـة 

 .إسهاما إيجابيا في املسألة
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وهنـــا يـــأتي دور إعـــالم اللغـــة، فبمقـــدور إلاذاعـــة والتلفزيـــون إلاســـهام الفاعـــل فـــي إنجـــاز مهمـــة 

لقائمـــة موضـــوعات يكـــون فـــي مقـــدمتها أن  التقريـــب املشـــار إليهـــا، وذلـــك بـــالتخطيط والتنفيـــذ

 .يتكلم املذيع بالعربية الفصيحة امليسرة

إّن التربية والحيـاة ألاسـرية تمارسـان دورا أساسـيا هامـا فـي التطـور اللغـوي لألطفـال يفـوق فـي 

كل ألاحوال الدور الذي تقوم به امل سسات التربوية الرسمية في هذا املجال، ويرجـع السـبب 

لفتــرة الحاســمة لتشــكيل اللغــة تتمثــل كمــا نوهنهــا فــي الســت ســنوات ألاولــى مــن فــي هــذا لكــون ا

ســـنوات، ثــّم لكونـــه يتميــز فـــي هــذه املرحلـــة باســـتعداد  0-6عمــر الطفـــل وبالــذات عمـــره مــابين 

م اللغة واكتساب مهاراتها املختلفة
ّ
 26فيزيولوجي فطري يسّهل له تعل

يتحـّدثونها وذلـك حســب اخـتالف بيئـاتهم ومــع فاألطفـال يختلفـون فــي املفـردات اللغويـة التــي   

إلـك، أي ألالفـاظ التـي يحقـق بهـا ...هذا فإّن أوائل هذه املفردات تكون عادة ماما، ماء، حليب

 .الطفل حاجة مباشرة ملّحة لديه

ومــا الحظــه علمــاء الــنفس أن الطفــل يبــدأ يعــرف ألاشــياء حولــه بأســما ها قبــل وقــت 

لفـــاظ الدارجــة أو املتكــررة علــى ســمعه وبصــره باســـتمرار، مــن نطقــه لهــا، ثــّم يبــدأ بتقليــد ألا

ويكون هذا التقليد عادة بأصوات تقريبية للواقع حيث يبدأ مع نهاية السنة ألاولـى مـن عمـره 

 .في التحصيل الحقيقي ملمارسته اللغوية بوجه عام

 :مراحل تطور اللغة عند الطفل

 :Vacalising Timesمرحلة الصياا 

تد مـن مولـد الطفـل حتـى ألاسـبوع الثالـث، وقـد تمتـد حتـى ألاسـبوع وهذه املرحلة تم

ـــم ــ ــ ـــة اســـ ــ ــ ــــذه املرحلــ ــ ــ ــــى هــ ــ ــ ــــف هللا علــ ــ ــ ــــتاذ خلـ ــ ــ ـــق ألاســ ــ ــ ــــابع، ويطلـــ ــ ــ ـــة " السـ ــ ــ ـــل اللغـــ ــ ــ ـــا قبـــ ــ ــ ـــــة مــ ــ مرحلـــ

Pre.linguistics- -. 

ويــرى أنهـــا تبـــدأ عقــب مـــيالد الطفـــل مباشــرة، وتتمثـــل فـــي الصــياح الـــذي يصـــدر عـــن 

 Réflexions21ردود الفعل العكسية الطفل ويفسر هذا الصياح على أنه نوع من 

 :وإدراك املحيط الخارجي (Babbling Time)أو البأبأة مرحلة البقبقة 

وال تبـدأ هـذه املرحلـة قبـل ألاسـبوع الثالـث مـن حيـاة الطفـل وقـد تبـدأ قبـل ألاســبوع 

ليها السابع أو الثامن ولكنها تمتد غالبا إلى نهاية السنة ألاولى من عمر الطفل تقريبا ويطلق ع
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مرحلـة ألاصـوات غيـر الدالـة علـى معنـى وتـدخل عنـده أيضـا  –رحمه هللا  –ألاستاذ خلف هللا 

 22في مرحلة ما قبل اللغة ويحدد بدايتها باألسبوع الثاني إلى الخامس من عمر الطفل

ينحصـــــر نشـــــاط الطفـــــل اللغـــــوي فـــــي هـــــذه املرحلـــــة علـــــى ســـــماع ألالفـــــاظ وألاصـــــوات 

يمـاءات التعبيريـة، إّن الطفــل هنـا يفهـم هــذه ألاصـوات وألالفــاظ اللغويـة ورؤيـة إلاشــارات وإلا 

والحركات دون نطقها، ومع هذا نالحظه يخرج أصـوات معّبـرة عـن حالتـه الخاصـة مـن سـرور 

أو ضـــيق، كمـــا تبـــدأ خـــالل العمـــر الحـــالي لغـــة الطفـــل غيـــر لفظيـــة بصـــيغة إشـــارات وقبضـــات 

 يريد أو ال يريد
ّ
 .اليد وحركات الرأس للتعبير عما

 :مرحلة التطور اللف ي 

 : Talking stageأت مرحلة الكالم

ـــة   ـــة  Language Usageويســــميها بعــــض البــــاحثين مرحلــــة اســــتعمال اللغـ أو مرحلـ

وتبـــدأ هـــذه املرحلـــة مـــن حـــوالي نهايـــة الســـنة ألاولـــى  LinguisticDevelopmentالنمـــو اللغـــوي 

القسم : إلى قسمين –هللا  رحمه –من عمر الطفل وتمتد سنوات طويلة ويقسمها خلف هللا 

 26ألاول ويسميه طال ع الكالم عند الطفل وفي القسم الثاني يتحدث عن قاموس الطفل

وفي نظر دمحم زياد فإنها تبدأ من السنة ألاولى حتّى السنة السابعة من عمر الطفل، وتضـّم فـي 

 :ثناياها املراحل الفرعية التالية

 :مرحلة عمر سنة ت سنتين 

يــة الســنة ألاولــى مــن عمــر الطفــل حيــث ينطلــق الطفــل بكلماتــه ألاولــى فــي تبــدأ مــع نها

 .كلمة 36صورة كلمات مفردة، وتزداد مفردات الطفل على مدى السنة الثانية إلى حوالي 

وأّيــا كانــت اللغــة التــي ســـوف يتحــّدث بهــا الطفــل فــإّن الكلمـــات ألاولــى التــي ينطقهــا تكــون تلـــك 

ف الســــاكنة؛ أي تلــــك التــــي يكــــون اللســــان عنــــد نطقهــــا فــــي التــــي تحتــــوي فــــي الغالــــب علــــى ألاحــــر 

لـق الفـم عنـدما يكـون مسـترخيا، هـذا غمقّدمة الفم، وكذلك ألاحرف املتحركة التـي تـأتي مـن 

مــن ناحيــة الصــوتيات أّمــا مــن ناحيــة الداللــة فالكلمــات ألاولــى للطفــل هــي تلــك التــي تعبــر عــن 

 يجب انتباهه من ألاشي
ّ
اء التي تقع في محيط بيئته كالطعام واللعب اهتماماته املباشرة وعما

 22بابا، ماما :ذلكواملخلوقات املتحّركة أو القابلة للحركة أو التي تحدث أصواتا ومن أمثلة 
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 :سنواتمرحلة عمر سنتين ت ثالث 

يتحّول الطفل تدريجيا خالل هذه املرحلة من جمل وعبارات، الكلمة الواحدة التي 

 .رغبة أو   يء إلى أخرى ذات كلمتين غالبا أو ثالثة أحيانا يعّبر فيها عن حادثة أو

ذلــك ويســتعمل الطفــل فــي هــذا العمــر اللغــة ولكــن بــبعض الصــعوبات املالحظــة فــي 

يعتقــــد بــــأّن الكلمــــة التــــي يســــتخدمها بصــــيغ خاصــــة منــــه يجــــب أن تعنــــي نفــــس الشــــ يء  لكونــــه

فـي اللغـة والاتصـال مـع  لآلخـرين، وال يـتخلص الطفـل مـن هـذه الخصوصـية واملركزيـة الذاتيـة

آلاخــرين إال عنــد بلوغــه ســت أو ســبع ســنوات، كمــا يبــدأ الطفــل فــي هــذه املرحلــة أيضــا يــتكلم 

ـــامتة  ـــة والصـ ـــة الحركيـ ـــر اللفظيــــة)اللغـ ـــمية غيـ مثــــل إلايمــــاءات والــــتحكم فــــي الصــــوت ( الجسـ

 .والحماقة في اتجاه معين واستخدام الوجه واليدين في التعبير عما يريد أو ال يريد

 :سنواتمرحلة عمر أربع ت ست 

ينتقـــل الطفـــل فـــي هـــذه املرحلـــة مـــن العموميـــة فـــي لفظـــه ومعانيـــه لألشـــياء الســـائدة فـــي 

عمر ثالث سنوات للتخصيص في مالحظة ما يعنيه في عمـر أربـع سـنوات، أمـا فـي عمـر خمـس 

 كمـــا هـــي ممارســـة فـــي( ألالفـــاظ)ســـنوات فـــإّن الطفـــل يصـــل لتمييـــز شـــبه كـــامال ملعـــاني ألاشـــياء 

الواقع، وكذلك يستطيع الطفل في هذا العمر إدراك أسماء معظم ألالوان حيث يتمكن من 

 .اختيار اللون املطلوب

ـــا  ـــي ألفاظهـ ـــة فـ ـــرة الحاليـ ـــبيا خــــالل الفتـ ـــفوية نسـ ـــة الطفــــل الشـ ـــل لغـ وفــــي العمــــوم تكتمـ

واستعماالتها العادية من حيث التركيب وصـحة املعنـى، كمـا يبـدأ مـا نسـميه بأسـئلة مفـاهيم 

 .شياء، كمياتها، أ جامها، عددها، وزنها، لونها، وغير ذلك من مواصفات مميزةألا 

 (  سنة 12ـ0اللفظي والكتابي لعمر ) :مرحلة التطور اللغوي املشترك

في هذه الفترة يصبح كالم الطفل أكثر انتظاما وأقرب إلى كالم الكبار، وأوضح عند 

 .23مر زمنا طويالمن يحيطون به وعند الغرباء أيضا ويستغرق هذا ألا 

فتقــل أســـئلته الطفـــل فــي هـــذه املرحلـــة، لتتحــوا إلـــى أســـئلة عــن ألاشـــخاص وألامـــاكن البعيـــدة 

ســنوات 0وألاشــياء غيــر املرئيــة التــي يســمع عنهــا، ويبــدأ زمــن الــتعلم اللغــوي املكتــوب مــن عمــر 

 .أي مع بداية املرحلة الابتدائية

 (سنة13ـ12من عمر ) :مرحلة تطور اللغة املقننة امللفوظة واملكتوبة
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ســـنة  12يـــرى علمـــاء الـــنفس اللغـــوي أن، تطـــور اللغـــة لـــدى املراهـــق يبـــدأ بعـــد عمـــر 

مهــارات، فيســتطيع  التهجئــة كمــا تبــدو لــدى الــبعض قــدرات لغويــة خاصــة، وعنــد بلــوغ ســن 

فهــــــا غالبــــــا فــــــي الاتصــــــال والتفــــــاهم مــــــع أقرانــــــه  18
ّ
تظهــــــر قدراتــــــه اللغويــــــة العاديــــــة التــــــي يوظ

قضـــــ ي بهـــــا حاجاتـــــه معهـــــم؛ أي تتطـــــور لديـــــه مـــــا يمكـــــن أن تســـــميته بلغـــــة الحيـــــاة وآلاخـــــرين وي

 .اليومية

غة
ّ
 ريات املفسرة لعملية اكتساب الل

ّ
 : أهم الن

إن اكتســـاب اللغـــة مـــن املوضـــوعات املهمـــة جـــدا التـــي يهـــتم بهـــا علـــم اللغـــة النفســـ ي 

راء حــول الطريقــة آ –قــديما وحــديثا  –الحــديث اهتمامــا بالغــا فــي القــرن العشــرين، فللعلمــاء 

التـي يـتم بهـا اكتسـاب اللغـة وتكوينهـا لــدى ألاطفـال، وقـد نشـأت نظريـات كثيـرة تـداولها النــاس 

 .حولهاواختلفوا 

وفـــــــي بحثنــــــــا هـــــــذا ال يهمنــــــــا أن نبـــــــرز كــــــــّل الّنظريـــــــات وآلاراء كاملــــــــة بـــــــذكر تفاصــــــــيلها 

ـــي  وجوانبهــــا، وبمــــا يتناســــب وطرحنــــا فــــي عمليــــة التــــأثير والتــــأثر ولعــــل أبــــرز هــــذه النظريــــات التـ

 .عالجت هذه العملية هي النظرية السلوكية بقيادة بافلوف

علم
ّ
 :ن رية الت

 رية السلوكية -1
ّ
 :الن

ـــها  –املتفرعــــة عــــن الّنظريــــة الســــلوكية العامــــة  –تعتبــــر نظريــــة الــــّتعلم  " كـــــما وضعــ

م بهـا أنــواع السـلوك ألاخـ" سـكينر
ّ
ريقـة التــي نـتعل

ّ
مهــا بـنفس الط

ّ
غـة يـتم تعل

ّ
رى، إذ يراهــا أن الل

عبــارة عــن مهــارة ينمــو وجودهــا لــدى الفــرد عــن طريــق املحاولــة والخطــأ، ويــتم تــدعيمها عــن "

فــــل  20"طريــــق التعزيــــز واملكافــــأة 
ّ
فهــــي نتــــاج لعمليــــة تــــدعيم إجرا ــــي، فاآلبــــاء واملحيطــــون بالط

فــل مــن محاكاتــه وتقليــده لــبعض املقــاطع، أو ألفــاظ 
ّ
بشــكل عــام يــدعمون مــا يصــدر عــن الط

دون غيرهــــــا، فيظهــــــرون ســــــرورهم لألصــــــوات التــــــي ت جــــــبهم؛ وذلــــــك باالبتســــــام لــــــه، أو  لغويــــــة

باحتضـــانه وضـــمه، أو تقبيلـــه، أو بكـــّل مـــا يـــدّل علـــى الرضـــا والســـرور والســـعادة، وفـــي املقابـــل 

فــل لـذلك بــأن يكـرر مــا 
ّ
فـإّنهم يهملـون تمامــا بعـض ألاصــوات التـي تصــدر عنـه، ويسـتجيب الط

فـل مـا تـم إتقـان  أ جب ألاهل، وحصل من خالله
ّ
على إلاثابـة، ومـع ألايـام والّتكـرار يـربط الط

غــــة رويــــدا رويــــدا علــــى هــــذا ألاســــاس، أمــــا ألاصــــوات التــــي 
ّ
لفظــــه بمدلولــــه، وبــــذلك تكتســــب الل

فل على تكرارها
ّ
 20أهملها ألاهل ولم يقوموا بتدعيمها وتعزيزها فإّنها تختفي، وال يتشجع الط
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ة مــــن دون مثيـــر، وبـــأن الـــتعلم يحـــدث نتيجــــة فهـــذه النظريـــة تســـلم بأنـــه ال اســـتجاب

لحـدوث ارتبــاط بــين املثيــر والاسـتجابة، بحيــث إذا ظهــر هــذا املثيـر مــرة أخــرى فــإن الاســتجابة 

التـــــي ارتبطـــــت بـــــه ســـــوف تظهـــــر هـــــي ألاخـــــرى، فـــــالتعلم هـــــو عمليـــــة تكـــــوين عـــــادات إذ يحتـــــوي 

ـــه "ات، واملوقـــــــــف التعليمـــــــــي علـــــــــى سلســـــــــلة مـــــــــن الارتباطـــــــــات بـــــــــين املثيـــــــــرات والاســـــــــتجاب ــ ــ يعرفــ

 28"بأنه سلسلة من التغيرات في سلوك إلانسان" ثورندايك"

 :تشمل النظريات السلوكية فئتين

إيفــــان " النظريـــات الارتباطيــــة وتضـــم عـــدة نظريـــات مــــن بينهـــا نظريـــة : الفئتتتة ألاولتتتى - أ

، حيـــــث ت كـــــد هـــــذه النظريـــــات علـــــى أن الـــــتعلم هـــــو بمثابـــــة تشـــــكيل ارتباطـــــات بـــــين "بـــــافلوف 

واســتجابات معينــة، وتختلــف فيمــا بينهــا فــي تفســير طبيعــة الارتباطــات وكيفيــة مثيــرات بيئيــة 

 .تشكلها

ـــــة :الفئتتتتتتة الثانيتتتتتتة  - ب ـــا نظريـ ــ ـــــات منهـ ـــــدة نظريـ ـــم عـ ــ ـــة وتضـ ــ ـــــات الوظيفيـ ادوارد " النظريـ

الــتعلم إلاجرا ــي، إذ ت كــد علــى )، ونظريــة بــورس ســكينر (طريقــة املحاولــة والخطــأ" )ثورنـديك

ـــلوك مـــــع ـــا الســ ـــي ي ديهــ الاهتمـــــام بعمليـــــات الارتبـــــاط التـــــي تتشـــــكل بـــــين املثيـــــرات  الوظـــــائف التــ

 :والسلوك وفيما يلي استعراض بإيجاز لهذه النظريات

 :ن رية الارتباط الشرطي الكالسيكي 1-1

وهـي تـدور حـول معرفـة كيـف أن سـلوكا  29هي أول النظريات الاختزالية ظهورا وأكثرها شيوعا

كنه أن يحدث في أعقاب حادثـة أخـرى ال صـلة معينا يحدث عادة في أعقاب حادثة معينة يم

" لهــــا بــــه ومــــن أهــــم مفاهيمهــــا املثيــــر والاســــتجابة، وم سســــها العــــالم الفيســــيولوجي الروســــ ي 

، فهـــو يـــرى بـــأن الاشـــتراط البســـيط مـــن أســـاليب الـــتعلم الرئيســـية، كمـــا أنــــه "إيفـــان بـــافلوف

وتجـارب عديـدة علـى  يعتبر طريقـة هامـة للتـدريب علـى تعلـم الاسـتجابات، وقـد تمـت دراسـات

الاشــــتراط البســــيط علــــى عــــدد كبيــــر مــــن الكائنــــات الحيــــة مــــن مســــتوى إلانســــان إلــــى مســــتوى 

ـــــتعلم  ـــة الـ ــ ـــــل عمليـ ـــن أن تمثـ ــ ـــي يمكـ ــ ـــــاد  التـ ـــــراءات واملبـ ـــى إلاجـ ــ ـــــرف علـ ـــك للتعـ ــ الحشــــــرات، وذلـ

 36ألاساسية لدى الكائنات الحية

 ":بافلوف " قوانين التعلم عند 1-1-1

ويتضمن هذا القانون التعبير عن حدوث الاشتراط في حال  (:ستثارةالا ) قانون التنبيه أو  -

تمـــت بـــين املثيـــر الشـــرطي وغيـــر الشـــرطي، ممـــا يـــ دي إلـــى أن يكتســـب املثيـــر الشـــرطي خـــواص 
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أنــه قــد اكتســب خاصــية التنبيــه طاملــا أنــه قــد " املثيــر غيــر شــرطي ويقــوم مقامــه، فيقــال عنــه 

 31"ةأصبح قادرا على استدعاء الاستجابة الشرطي

هـــــو انتقـــــال أثـــــر املثيـــــر الشـــــرطي إلـــــى مثيـــــرات أخـــــرى تشـــــبهه أو ترمـــــز لـــــه، وكلمـــــا زاد : التعمتتتتتيم - أ

التشــابه كـــان احتمـــال انتقـــال التعمـــيم كبيـــرا، أي أن التعمـــيم هـــو اســـتجابة شـــرطية متعلمـــة 

تتضمن أن أي مثير مشابه للمثير الشـرطي تصـبح لـه نفـس القـدرة علـى اسـتدعاء الاسـتجابة 

ـــر إلــــى جميـــــع الشــــرطية املتع ـــذي تلســــعه نحلــــة ينظــ ـــك فـــــإن إلانســــان الــ ـــة، وكمثـــــال علــــى ذلـ لمـ

 32الحشرات وكأنها قادرة على إحداث ألالم الذي تسببه النحلة

وهو قانون مكمل لقانون التعميم فإذا كان التعميم استجابة للتشابه بين املثيـرات : زييالتم - ب

املثير ألاصـلي واملثيـرات الشـبيهة بـه، فإن التمييز استجابة للمختلفات، ونعني به التفرقة بين 

بمعنى أن الكائن الحي يستطيع أن يميز بين املثيرات املوجودة في املوقف التعليمي، ولذلك ال 

 للمثيــــــــــر املعــــــــــزز، وبالتــــــــــالي ال يتبقــــــــــى إال الاســــــــــتجابة املعــــــــــززة، بينمــــــــــا 
ّ
تحــــــــــدث الاســــــــــتجابة إال

 36الاستجابات ألاخرى يحدث لها انطفاء

بــــاط الشــــرطي يضــــعف بمضــــ ي الــــزمن وبكثــــرة تكــــرار التجربــــة، فاالرتبــــاط قــــد الارت: الانطفتتتتاء - ت

فاالنطفـاء يعنـي ببسـاطة أنـه عنـدما يعطـي مثيـر " يضعف بسبب كثرة غياب املنبـه الحقيقـي،

شــرطي بصــورة متكــررة وال يعقبــه املثيــر غيــر الشــرطي فــإن الاســتجابة لهــذا املثيــر تتوقــف فــي 

 32"نهاية ألامر

أنه حتى بعد الانطفاء فإن الانعكاس الشرطي يميل " بافلوف" اكتشف :الاسترجاع التلقائي - ث

إلـــى العمــــل مـــرة أخــــرى بعـــد فتــــرة راحـــة وتســــمى هـــذه الظــــاهرة باالســـترجاع التلقــــا ي، ذلــــك أن 

الانطفاء ال ي دي لزوال الاستجابة الشرطية نهائيا، فعقب فترة مـن الـزمن ال يحـدث فيهـا أي 

 .ستجابة بمجرد ظهور املثير الشرطيتدعيم لالستجابة الشرطية تعود الا 

إن التعزيــز أو التـدعيم شـرط البــد منـه لتكــوين الفعـل املــنعكس الشـرطي، ذلــك أن  :التعزيتز - ج

العامل الحاسم في التعلم الشـرطي هـو التعزيـز، والاسـتجابة الشـرطية غالبـا مـا تكـون إراديـة 

 33إلك...حركية تشبه سلوك جذب الخيط أو شد السقاطة
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 ":ثورنداي " ية التعلم باملحاولة والخطأ لت ن ر   1-2

كـان ثورنــدايك مـن أوائــل علمــاء الـنفس الــذين حـاولوا تفســير التعلــيم بحـدوث ارتباطــات بــين 

املثيرات والاستجابات، ويرى أن أكثر التعلم تميزا عند إلانسان والحيـوان علـى حـّد سـواء هـو 

 .ا الاسم، ولهذا سميت هذه النظرية بهذ"التعلم باملحاولة " 

إن أغلب تجارب هذا العالم تقوم على أسلوب حل املشكالت، وهو التدرج في حل املشـكالت 

م، عنـدما 1912-1916من السهل إلى الصعب، وقد ظهرت أبحاثه في نظريـة الـتعلم فـي عـامي 

الــذي يتــألف مــن ثــالث أجــزاء وحــدد فيــه قــانون التــدريب " علــم الــنفس التربــوي " نشــر كتابــه 

 30ثر، وهي املباد  التي وضعها على ضوء أبحاثه التجريبية وإلاحصائيةوقانون ألا

 ":ثورانداي  " مفاهيم التعلم في ن رية  1-2-1

هو أي شخص يتعرض له الكائن الحي، سواء أكان مصـدره داخليـا أو خارجيـا، أو هـو  :املثير - أ

 .يعمل على إحداث السلوك( حدث أو موضوع)مثير 

ـــلوك ا :الاستتتتتتتتجابة  - ب ــ ــــي الســ ــ ـــــاعي أو   وهـ ــــالي، أو الاجتمــ ــ ـــــي أو الانفعـ ـــدي أو الكالمــ ــ ـــــلي أو الغــ لعضــ

 30العقلي، يرد به الكائن الحي على املثيرات

الارتبــــــاط بـــــــين املثيـــــــر " ثورنـــــــدايك " وقصـــــــد بـــــــه املثيــــــر باالســـــــتجابة، وفــــــي تجـــــــارب  :الارتبتتتتتتاط   - ت

 38والاستجابة يقوى بالتمرين، وليس في ضوء التكرار

 .على اكتساب أنماط من املعرفة أو املهارة ويقصد به القدرة: الاستعداد - ث

 :لهذا التعبير معنيان :إلاثارة - ج

 .يتعرض له الحي( مثير ما)أي عامل خاجي  -

 39أي تغيير داخلي في الكائن الحي نفسه عن طريق أي عامل خارجي -

 ":ثورنداي  " قوانين التعلم في ن رية  1-2-2

 قانون ألاثر - أ

 قانون الاستعداد  - ب

 (:التكرار أو التدريب)ن قانون املرا  - ت

 (الاستعمال)قانون املمارسة   - ث

 قانون إلاهمال    - ج
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إن تعريــــف سوســــير يمكــــن قبولــــه بشــــرط أن يكــــون أكثــــر تأكيــــدا علــــى أنــــه ال توجــــد 

والعكــس، إن التجربــة اللغويــة للطفــل تحكمهــا منــذ البدايــة البيئــة التــي " لغــة"بــدون " كلمــة"

خدم الكلمـــة لــيس فقـــط مـــن خـــالل القـــوانين يعــيش فيهـــا، فالصـــغير يـــتعلم كيــف يفهـــم ويســـت

ـــة  ـــن خـــــالل التطــــابق مــــع النمــــاذج اللغويــ ـــن أيضــــا مـ ـــي تتفــــق مــــع طبيعتــــه الشخصـــــية، ولكـ التـ

 06ألسرته واملجتمع الذي ينتمي إليه

فل أللفاظ 
ّ
قليد واملحاكاة من الط إن ألاساس الذي تقوم عليه هذه الّنظرية هو التد

هم ملــا يصـدر عنــه مــن مقــاطع أو ألفـاظ لغويــة فــي بدايــة الكبـار، ثــم التــدعيم إلايجـابي مــن قــبل

فــل فــي الســن يســتطيع أن يــدرك الكلمــات أو الجمــل التــي ينطــق 
ّ
نطقــه للحــروف، وبتقــدم الط

ــــــد هــــــذه الكلمــــــات والجمــــــل، 
ّ
فــــــل أن يقل

ّ
ــــــدعيم "بهــــــا الكبــــــار، ويحــــــاول الط وتســــــتمر عمليــــــة التد

 املتمثلــة عــادة فــي اســتجابة الفهــم مــن ناحيــة الكبــار عنــد 
ً
فــظ اســتعماال

ّ
فــل الل

ّ
اســتعمال الط

ريقــة ال يكتســب 
د
صــحيحا، أي إن فهــم الكبــار أللفــاظ الصــغار يعتبــر تــدعيما لهــم، وبهــذه الط

غوية الصحيحة
ّ
ركيبات الل

د
ه يكون مفهوما عن الت

ّ
فل املفردات فحسب؛ بل إن

ّ
 01"الط

 :دور التلفزيون في اكتساب اللغة عند الطفل 

ربيـــة والثقافـــة والعلـــوم هعـــداد مشـــروع الرصـــيد اللغـــوي تشـــرف املنظمـــة العربيـــة للت

فعالقــة التلفزيــون بــتعلم النطــق و نمــوه عنــد الطفــل وكــذا ترقيــة لغتــِه "عنــد الطفــل العربــي، 

وانتقالهـــــا مــــــن لغــــــة بســــــيطٍة إشــــــارية إلــــــى لغــــــٍة رمزيـــــة فصــــــيحٍة تتبلــــــور فــــــي العمــــــر الواقــــــع بــــــين 

ـــل  ســــنواٍت،ويكون ذلــــك أكثــــر إمكانيــــة أثنــــاء تعــــرض0إلــــى3 الطفــــل للتلفاز،حيــــث يفهــــم الطفـ

مــن مســار ألاحــداث الــواردة فــي فــيلم كــارتوني مــا علــى الشاشــة %26املتمــدرس فــي هــذه املرحلــة

 02السمعية البصرية

وتشــير بعــض هــذه الدراســات والبحــوث التربويــة الثقافيــة إلــى أّن كثــرة التلقــي للمــواد 

 ع
ً
لـــى الطفـــل فـــي تطـــور النمـــو اللغـــوي إلاعالميـــة فـــي الوســـائل الســـمعية البصـــرية، يـــ ثر إيجابـــا

ألاطفــــال لديـــه والكثيـــر مــــن املشـــاهدة التلفزيونيــــة يخلـــق روح الحــــوار والتفاعـــل اللغــــوي بـــين 

ـــة لـــــدىاملســـــتعملة منهـــــا فـــــي ألافـــــالم الكارتونيـــــة  وخاصـــــة هـــــذه الشـــــريحة مـــــن الدراســـــة  املحببــ

ـــة فـــــي اســـــتعمال الكلمـــــات ا ـــالم واملنافســ ــــي الكــ ـــهيل النطقـــــي والاسترســـــال فـ ــــاء والتســ ـــة أثنـ لراقيــ

 06املحادثة والتواصل الرمزي والصوتي عند هذا النوع من الجمهور 
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 :الطفل اللغوية عند التلفزيون والترقية

يســـتخدم الطفـــل حواســـه املختلفـــة كالســـمع والبصـــر مـــن أجـــل التواصـــل مـــع غيـــره، ثـــّم يبـــدأ 

 ع
ً
، حيـــث يصـــبح الطفـــل قــادرا

ً
غـــوي تــدريجيا

ّ
لـــى الّتمييـــز وفهـــم باالســتعانة بالّنظـــام الّرمـــزي الل

غـة : كالم آلاخرين كما يبدأ في ترقيتها أّي 
ّ
غة املكتسبة قبل التمدرس، وال يخفـى عّنـا أّن الل

ّ
الل

تبــدأ مــع الّنمــو العقلــي، فهــي مظهــر مــن مظــاهره يتــدخل فــي ذلــك مجموعــة مــن العوامــل مثــل 

 ".ّتلفزيون ال"وسائل إلاعالم وترتكز بشكل مدقق على وسيلة الّسمعية البصرية أال وهي 

ـــم 
ّ
إّن اكتســـاب إلانســـان للكـــالم يعـــّد اكتســـابا ألداة ثمينـــة مـــن أدوات الّتفكيـــر، ومـــن ث

غــةتزيــد مــن إمكانياتـــه العقليــة زيــادة 
ّ
حيـــث  والاكتســـاب للمعــارفهـــي وعــاء للتفكيــر  كبيـــرة الل

فـليعمل التلفزيون بطريقة غير مباشرة على 
ّ
غـوي ويـ دي  جذب الط

ّ
فـي مرحلـة الاكتسـاب الل

 .زيادة رصيده اللغوي إلى 

طيــــور " إّن التلفزيــــون بأغانيــــه و أناشــــيده عــــن أســــماء الفواكــــه كمــــا تعــــرض فــــي قنــــاة 

وأنــــواع ألالــــوان وأســــماء ألارقــــام هــــي مــــن ألامــــور التــــي يرغــــب فيهــــا ألاطفــــال " بــــراعم"و "الجّنــــة 

ويحبــــــون الاســــــتماع إليهــــــا واملشــــــاركة  فــــــي حفظهــــــا، فمــــــن املفيــــــد أن تتجــــــه طــــــرق الاســــــتخدام 

لفزيـــــون فـــــي التركيـــــز علـــــى ألاناشـــــيد املحببـــــة لألطفـــــال، والعمـــــل علـــــى تحفـــــيظهم إياهـــــا بمـــــا للت

يتناســب ونمــوهم العقلــي وبخاصــة إذا ناســبتها املوســيقى، والدرايــة باملــد والقطــع فــي الصــوت 

والتلحــين، وبالتــالي توســيع قــدراتهم اللحنيــة باهضــافة إلــى اســتوعاب املعلومــات املوجــودة فـــي 

ناشــيد الحقــائق وألافكــار، ونلمــح ذلــك فــي ألاغــاني التــي تــدور مواضــيعها حــول تلــك ألاغــاني وألا 

 02الك...ممّيزات فصل الربيع أو حول القواعد اللغوية املعّينة أو جمال الطبيعة 

 :خاتمة

نلخــص فــي هــذا البحــث إلــى إلاقــرار بــدور إلاعــالم فــي حيــاة الطفــل وذلــك بتلقينــه للغــة 

عــالم فيهــا بــدوره كمــا يجــب أن يكــون، فقــد أثبتــت الدراســات العربيــة، وخاصــة إذا مــا قــام إلا 

العلميـــة فـــي مجـــال تعليميـــة اللغـــة أن مـــا يتـــردد علـــى ســـمع الطفـــل مـــن كلمـــات ومفـــردات يبثهـــا 

إلاعـــالم عبــــر برامجـــه وبخاصــــة ألاغـــاني وألاناشــــيد التـــي ُيقبــــل عليهـــا ويميــــل إلـــى الاســــتماع إليهــــا 

 .تساعد على زيادة رصيده اللغوي 

إلاعالم املرئية واملسـموعة فـي آن واحـد هـي ألاكثـُر تـأثيرا علـى الطفـل مقارنـة  إن وسائل

بوســائل إلاعـــالم ألاخـــرى، فهـــي تعتمـــد الصـــورة والصــوت فتســـمح بإيصـــال املـــادة اللغويـــة لـــه، 
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فالتلفزيون يحقق سمة التطابق بين الصورة والكالم فينتج عنـه الفهـم والاسـتيعاب وبالتـالي 

فمرحلـة الطفولـة مـا  داللية لأللفاظ وتحدث عمليـة التـأثير والتـأثر،تكون هناك العالقات ال

العمـــوم هـــي املرحلـــة التـــي تكتمـــل فيهـــا لغـــة الطفـــل الشـــفوية فـــي ألفاظهـــا  علـــى 0و 6بـــين الســـن 

 .واستعماالتها العادية من حيث تركيب الكلمات وصحة املعنى

ـــــرس  ـــــال أن تكـ ـــة ألاطفـ ــ ـــة بفئـ ــ ـــــائيات املهتمـ ـــى الفضـ ــ ـــــه علـ ـــا و وعليـ ــ ـــــاطاقاتهـ ـــل  مجهوداتهـ ــ ـــن أجـ ــ مـ

ــة للغــة العربيــة، وذلــك بجلــب الكــوادر املتخصصــة  التخطــيط الجيــد فــي إعــداد برامجهــا امللِقنا

فـــي ميـــدان علـــم الـــنفس الطفولـــة وعلـــم الـــنفس اللغـــوي، حتـــى تحـــدث عمليـــة التـــأثير فـــي طفـــل 

 .الغد

 :الهوامش

 .12، ص1980مدخل إلى علم الصحافة، فاروق أبو زيد، عالم الكتب، مصر،( 1)

املســـــــــــ ولية إلاعالميـــــــــــة فـــــــــــي إلاســـــــــــالم، دمحم ســـــــــــيد دمحم، امل سســـــــــــة الوطنيـــــــــــة للكتـــــــــــاب، الجزائـــــــــــر،  (2)

 . 26،ص1980
النشــــــأة، التطــــــور، -وينظــــــر عيســــــ ى محمــــــود الحســــــن وكــــــاالت ألانبــــــاء.022ص : امل جــــــم الوســــــيط ( (3

 .9، ص2616، ألاردن، 2، زهران للنشر، ط-ألاهداف
، بيـــــروت، لبنـــــان، ص 12ل دمحم بـــــن مكـــــرم، دار صـــــادر، جلســـــان العـــــرب، ابـــــن منظـــــور أبـــــي الفضـــــ( (4

 .وما بعدها21

، 1909، القــــــاهرة، 1إلاعــــــالم والاتصــــــال بالجمــــــاهير، إبــــــراهيم إمــــــام، مكتبــــــة إلانجلــــــو مصــــــرية،ط5))

 . 12ص

، الســــــــعودية، 1وســـــــائل إلاعــــــــالم وأثرهــــــــا فــــــــي وحــــــــدة ألامـــــــة،دمحم موفــــــــق الغاليينــــــــي، دار املنــــــــارة، ط( 0)

 .69،ص 1983

 .31آلاية : القصص  سورة( 7)

 .16، ص 1983أصول إلاعالم إلاسالمي، إبراهيم إمام، دار الفكر العربي، القاهرة، (8)

 .21وسائل إلاعالم وأثرها في وحدة ألامة، دمحم موفق الغالييني، ص ( 9)

، ألاردن، 2وســــــائل إلاعــــــالم و الطفولـــــــة، باســــــم علــــــي حوامـــــــدة، دار جريــــــر للنشــــــر والتوزيـــــــع، ط( 10)

 .16، ص2660

 .00م، ص1908، القاهرة، 2إلاعالم والدعاية، عبد اللطيف حمزة، دار الفكر العربي، ط( 11)
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هــ السـنة 1210، ربيـع آلاخـر 102إلاعالم إلاسالمي رسالة وهدف، سمير بن جميـل راضـ ي، العـدد( 12)

 .20الخامسة عشر، ص

 .13وسائل إلاعالم و الطفولة، باسم علي حوامدة، ص( 16)

 1ئل إلاعـــــالم علــــى الطفـــــل، عبـــــد الفتــــاح أبـــــو معـــــال، دار الشــــروق للنشـــــر والتوزيـــــع،طأثــــر وســـــا( 12)

 .12عمان، ألاردن، ص 

 .21، ص2668، عمان، 2أثر وسائل إلاعالم على الطفل، صالح ذياب هندي، دار الفكر، ط( 13)

 .62أثر وسائل إلاعالم على تعليم ألاطفال وتثقيفهم، عبد الفتاح أبو معال،ص( 10)

ســــائل إلاعــــالم واملجتمــــع الحــــديث، ويليــــام ليفــــرز، وآخــــرون، ترجمــــة إبــــراهيم إمــــام، دار الفكــــر و ( 10)

 .61،ص1903العربي، مصر، 

 .62وسائل إلاعالم واملجتمع الحديث، ويليام ليفرز، وآخرون، ترجمة إبراهيم إمام، ص( 18)

 .16عالم إلاتصال، عزي عبد الرحمن، ص( 19)

 .61،62سالة وهدف، سمير بن جميل راض ي، ص ينظر إلاعالم إلاسالمي ر ( 20)

 .06إلاعالم موقف، محمود دمحم سفر، ص( 21)

 .ن،م،ص (22)

 (23). 19، ص2668املنجد وإلاعالم، لويس معلوف، املكتبة املصرية اللبنانية، مصر،  

التربيـــــة وطـــــرق التـــــدريس، صـــــالح عبـــــد العزيـــــز وعبـــــد العزيـــــز املجيـــــد،  دار املعـــــارف، مكـــــة، دت،  (24)

  .39ص

مالمـــــح تعليميـــــة اللغـــــة عنـــــد ابــــــن خلدون،ربيعـــــة بلحـــــاج، مـــــذكرة املاجســـــيتر،تحت إشــــــراف دمحم ( 25)

 .10، ص2669لخضر قسم اللغة العربية، كلية آلاداب واللغات،جامعة قاصدي مرباح، 

العالمــــــة الشــــــيخ عبــــــد هللا العاليلــــــي، : لســــــان العــــــرب، ابــــــن منظــــــور، دار لســــــان العــــــرب، تحقيــــــق( 26)

 .801-806،        ص(مادة علم)ان، لبن -بيروت

تعلــــــيم اللغــــــة العربيــــــة فــــــي املرحلــــــة إلابتدائيــــــة، حســــــني عبــــــد البــــــاري عصــــــر، الــــــدار الجامعيــــــة، ( 27)

 . 129ص،1990إلاسكندرية، 

تعلــيم اللغـــة العربيـــة لغيـــر النـــاطقين بهـــا منا جـــه وأســـالليبه، رشـــدي أحمـــد طعيمـــة، منشـــورات ( 28)

 . 23، ص1989لعلوم والثقافة، مصر،املنظمة إلاسالمية للتربية وا

محاضـــــرات فـــــي املـــــدارس اللســـــانية واملعاصـــــرة، بـــــوقرة نعمـــــان، منشـــــورات جامعـــــة بـــــاجي : ينظـــــر( 29)

 .10، ص2660عنابة،  -مختار

 .12م،ن،ص ( 30)
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 .66دمحم علي النجار، بيروت، ص: ، تح1الخصائص، ابن جني، دار الكتب املصرية، ج( 31)

ألاردن،  -أحمـــــد مختـــــار عمـــــر، عمـــــان: ، تـــــح8يو بـــــاي، عـــــالم الكتـــــب، طمـــــار أســـــس علـــــم اللغـــــة، ( 32)

 .69، ص1998

 .62، ص1989العراق،  -علم اللغة، حاتم صالح الضامن، مطبعة التعليم العالي، املوصل( 33)
الــدكتور دمحم مظهربقـــا، : بيــان املختصــر، شــرح مختصــر ابــن الحاجــب ألبــي الثنــاء ألاصــفهاني، تــح(62)

 .136م، دط ،ص1980لسعودية ، دار املدني،ا1ج

، القــــاهرة، 1موســــوعة علــــم الــــنفس والتحليــــل، طــــه فــــرح عبــــد القــــادر، دار ســــعاد الصــــباح، ط( 35)

 .266، ص 1996

 .2612اللغة العربية كائن حي، جرجي زيدان، م سسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،( 36)

، القـاهرة، دار الكتـاب 2لكتـاب املصـري، طاملدخل إلى وسائل إلاعالم، عبـد العزيـز شـرف، دار ا( 37)

 .269-268اللبناني، بيروت، ص

 .86اللغة الشاعرة، عباس محمود العقاد، ص(38)

نظــــرات فــــي قــــوانين تطورهــــا وبلــــى املهجــــور مــــن ألفاظهــــا، عبــــد هللا آيــــت  -اللغــــة العربيــــة الفصــــحى( 39)

، إلاصــــــــــــدار الرابـــــــــــــع 1صــــــــــــدرها وزارة ألاوقـــــــــــــاف والشــــــــــــ ون إلاســــــــــــالمية،طتألاعثيــــــــــــر، مجلــــــــــــة شهرية

 .26ص 2612وألاربعون،الكويت،

دمحم زيـــــــاد حمـــــــدان، دار التربيــــــــة ،تطـــــــور شخصـــــــية الطفـــــــل، أنواعـــــــه ومراحلــــــــه وبعـــــــض م ثراتـــــــه( 40)

 .68، ص1980الحديثة، عمان، 

ألاســـــــــس النفســـــــــية لنمـــــــــو الطفـــــــــل، الـــــــــدكتورة كريمـــــــــان بـــــــــدير، دار املســـــــــيرة للنشـــــــــر والتوزيـــــــــع ( 21)

 .00، ص1،2660والطباعة،عمان ألاردن، ط

 .00ص.ن.م( 42)

 .09ص ألاسس النفسية لنمو الطفل، الدكتورة كريمان بدير( 43)

 .21-26-69دمحم زياد حمدان، تطور شخصية الطفل، ص(22)

 .01ألاسس النفسية لنمو الطفل، الدكتورة كريمان بدير، ص( 45)

،الكويـــت، 123عــدد ســيكولوجية اللغــة واملـــرض العقلــي، جمعـــة ســيد يوســـف، عــالم املعرفـــة، ال( 20)

 .99، ص1996

 .08، ص1996، 1قضايا ألسنية تطبيقية، ميشال زكرياء، دار العلم للماليين، ط( 20)

مصــــــــــطفى ناصــــــــــف، ترجمــــــــــة علــــــــــي حســــــــــين  جاج،عــــــــــالم –دراســــــــــة مقارنــــــــــة-نظريــــــــــات الــــــــــتعلم( 28)

 .10،ص1986، الكويت، 06املعرفة،العدد 
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د الحميـــــد، مجلــــة جامعـــــة أم درمان،العـــــدد ،عبــــد املجيـــــد عبــــ( رؤيــــة إســـــالمية)نظريــــات الـــــتعلم ( 29)

 .16، ص2666الخامس،السودان،

 .66، أنور دمحم الشرقاوي، ص-نظريات وتطبيقات -التعلم ( 36)

 .06، مصطفى ناصف، ص -دراسة مقارنة  –نظريات التعلم ( 31)

 .01ص .م.ن(32)

 .06، مصطفى ناصف، ص-دراسة مقارنة  –نظريات التعلم (36)

 .02 ، مصطفى ناصف، ص-دراسة مقارنة  –علم نظريات الت( 32)

 .32التعلم نظريات وتطبيقات،أنور دمحم الشرقاوي، ص( 33)

 )22.56ص ، مصطفى ناصف، -دراسة مقارنة  –نظريات التعلم ( 

 .19 ، مصطفى ناصف، ص-دراسة مقارنة  –نظريات التعلم ( 30)

 .00التعلم نظريات وتطبيقات، أنور دمحم الشرقاوي، ص( 38)

 .19، مصطفى ناصف، ص -دراسة مقارنة  –نظريات التعلم ( 39)

 .09التربية اللغوية للطفل، سرجيو سبيني، ص( 06)

 .168ص  ألاطفال مرآة املجتمع، دمحم عماد الدين إسماعيل،( 01)

، 1وســـــائل إلاعـــــالم والطفولـــــة، باســـــم علـــــي حوامـــــدة، وآخـــــرون، دار جريـــــر للنشـــــر والتوزيـــــع، ط( 02)

 .33ص، 2660عمان، 

 .00م،ن،ص( 06)

مهــارات الاتصــال فــي الخدمــة الاجتماعيــة، دمحم الجــواهري، دار املعرفــة الجامعيــة، إلاســكندرية، ( 02)

 .23، ص1992
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 املسكوكات التعبيرية اللغوية دراسة في الخطاب وفعل التأويل

 من لهجة صنعاء ومحيطها" نماذج مختارة" 

 دمحم حسين اليزيدي عبد هللاأمين 

 املهرة –ستاذ ألادب والنقد بكلية التربية أ

 جامعة حضرموت

 :لخصامل

للغة وظائفها املتعددة في خدمة إلانسان واستخالفه لعمارة الكون، فاهنسان 

يستخدم اللغة في مواقفه املختلفة ومناسباته املتعددة وخصوماته اللجوجة، بصفتها 

موس يتناسب مع تلك التفاعالت مواقف وحادثات تواصلية تتكرر، ويتطلب ذلك بناء قا

الاتصالية والحوادث التواصلية لت دي وظيفة تواصلية وإبالغية في آلان ذاته، وملختلف 

 .التفاعالت الثنائية أو أمام الجماعة اللغوية مثل املنتديات القبلية والخصومات

بتـِكرات ضمن امل سسة 
ُ
وقد ابتكر إلانسان لهذه الحوادث املتكررة عبارات ا

ت لتكون ممثلة لحياته في مسارين أساسيينالا 
ا
 -حسب تصور الباحث -جتماعية واسُتعِمل

فهي .  مسار الصراع وحل العقدة، ومسار التفاعالت اليومية واملناسباتية والطارئة: هما

ة من املجتمع في ذلكم السياق، را
ا
ظ عاُمل معيٍن في سياق معيٍن، وتكون ُمنتا ـــمة ِلتا

د
ـظ
ا
 عبارات ُمنـ

ن ثم فقد جعل املجتمع لكل سلوك يحتاج إلى ضبط حدوده والتزاماته تعبيًرا يدل عليه، وم

 .يتلفظ به ذو املسئولية، ومن هنا فهي سلوكيات لغوية ثقافية

وحرًصا من املجتمع على املجتمع نفسه أن ال تــــتـــــشتت مفاهيمه الحقوقية فقد 

حياة أفراده وجماعاته، وهذا هو ألاهم في اتفق على ما يشبه القوانين العرفية املنظمة ل

فهذه موضوع املسكوكات في مسار الصراع وحل العقدة التصالها بالفعل والالتزام؛ 

الكلمات ال تقال إال عن درجة وعي كامل من الباث لقصديته، ودرجة وعي مناظرة لهذه 

رمًزا / تاًحااملسكوكة مف/ القصدية وطريقة التعامل معها من املتلقي باعتبار الكلمة

 . لسلوك غير عرض ي بل هو سلوك مقصود... وعالمة

 .املسكوكات، التعبيرية، اللغوية، الخطاب، التأويل :الكلمات املفتاحية
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:Summary 

The language uses its various functions in the service of man and its use of the 

architecture of the universe. Man uses the language in its different positions, its 

multiple functions and its regressive adversaries, as repeated positions and 

events. This requires constructing a dictionary suitable for these communicative 

and communicative events to perform a communicative and communicative 

function at the same time. In front of the linguistic community such as tribal 

forums and discounts. 

The man invented these repeated incidents invented words within the social 

institution and used to be representative of his life in two main tracks - 

according to the researcher - are: the course of conflict and resolve node, and 

the course of daily interactions, events and emergency. They are structured 

expressions of a given context and are expected from society in that context. 

Therefore, the society has made every behavior that needs to be construed as a 

responsible expression, hence linguistic and cultural behavior. 

And the concern of society to the community itself that does not diverge the 

concepts of human rights has been agreed on what is similar to customary laws 

governing the life of its members and groups, and this is the most important 

issue of coins in the course of conflict and resolve the node of the connection 

and commitment already; these words can only say about the degree of 

awareness of the full of the story of his holiness , And the degree of awareness 

corresponding to this intent and how to deal with it from the recipient as the 

word / coin key / symbol and mark ... for non-accidental behavior, but is 

intentional behavior. 

Keywords: coins, expressionism, language, discourse, interpretation 
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 :أهمية الدراسة

مهتمة إال بتحليل النصوص  غير-علم الباحث  حسب-ما زالت الدراسات العربية 

ألادبية النماذج أو النصوص النماذج، ولم يجد الباحث فيما اطلع عليه تحليال للمحادثات 

ناهيك عن محادثات وسائل التواصل الحديثة من الفيس بوك وتوتير كاملحادثات اليومية، 

والواتس اب ونحوها، أو تلك التي تكون بين العشاق، أو محادثات املجرمين في السجون أو 

وذلك بسبب من . مع استجواب الشرطة لهم، فضال عن املحادثات الخاصة بالشواذ

العام، وبإغفال أن الكالم / ئية الخاصالفصل املنهجي والفكري بين أنماط الكالم ضمن ثنا

ومن هذا املنطلق سيكون النظر في التجليات النصية .يشمل جميع التجليات الكالمية

املستخدمة ضمن املحادثة الاعتيادية في صورتها الطبيعية غير املصطنعة ألغراض 

ال التحليل، ومن ثم فسيكون من املمكن اتخاذ نصوص املحادثات البسيطة للتحليل عم

ا  .علميًّ

  :منهج الدراسة

تتسم املسكوكات من ناحية لغتها وبنيتها النصية بإيجاز اللفظ، وإصابة املعنى 

وبأنها عبارات صيغت . بأقل جهد وأقل تكلفة، وهذه من أساسيات علم الاتصال الحديث

وتعارف عليها املجتمع في مواقف محددة لت دي وظيفة داللية تداولية قد ال تخلو من 

. قوسية، كما أن منها ما يتعلق بالحقوق والالتزامات، ومن ثم كان لها قوة عرفية قانونيةالط

ويمكن النظر إلى املسكوكات على أنها . مما يجعل دراستها وفق املنا و املختلفة أمًرا ذا فائدة

نماذج تحليلية للغة طبيعية مقننة تبقى قيمتها في ذاتها، أي في ذات النصوص بصرف 

اللهجة املحلية التي وردت فيها قدر إلامكان، بمعنى أن تحليل نماذج من  النظر عن

املسكوكات في أية لهجة قد يفيد ليكون نموذًجا للتحليل في لهجات أخرى لها مسكوكاتها 

واكتفى الباحث بمالحظاته للمجتمع املحلي ولم يقم باالستقصاء فذلك يتطلب .الخاصة بها

 به
ً
ل استفاد الباحث من تحليل الخطاب وعلم النص، ويستفيد وفي التحلي. جهًدا مستقال

ولذا فإن تحليلها سيتبع  .البحث من املنهو التاريخي بقدر ما تسمح به مجريات الدراسة

م في حدث تواصلي  خدا ستا
ُ
تحليل الخطاب وعلم النص من حيث هي مسكوكات لغوية  ت

: وسأستخدم الكلمتين. املعروفةاتصالي، وهي ذات غرض وداللة، ولها مقاماتها الاجتماعية 

 .الزمة بنفس الداللة في هذه الدراسة/ مسكوكة 
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في محافظة )وقد وقع اختيار الدراسة على عدد من اللوازم اللفظية املستخدمة 

في مواقف محددة بسياقات معروفة، وتتمتع بقوة تنفيذية، وتأويلها أقرب ما  1(صنعاء

ا لنشأة املسكوكات . يكون إلى التأويل العرفي املتفق عليه م الدراسة تصوًرا نظريًّ وتــــقّدِ

وظيفة اللغة التفاعلية والتعاملية، وإلى م سسية اللغة وسلطتها، بالتركيز على : يستند إلى

التواصل وحاجة إلانسان إلى التعبير في حادثة اتصالية أو تواصلية معينة، وألن  -1: أمرين

 -2. ة تتكرر فقد أنشأ لها املجتمع تعبيراتها الخاصةتلك الحادثات الاتصالية أو التواصلي

ألامر الثاني ما يتعلق بمسكوكات في مسار الصراع وحل العقدة، ألن اللغة التعاملية ت دي 

 .وظيفة القانون وابرام العقود

. تقديم صورة عامة عن املسكوكات -1: وملا تقدم فإن هذه الدراسة ستشتمل على

 -2إلاجرا ي، وأهميتها التعبيرية ثم عوامل تطور املسكوكات ويتضمن التعريف اللغوي و 

التفريق بين نصوص املسكوكات وغيرها من النصوص، : ويتفرع عنها. تشكلها ونشأتها

خطاب املسكوكات وفعل التأويل من خالل  -6. وتصنيفها من حيث املقامات والتعامل

قا للتأويل وفعل التأويل، ثم دراسة نماذج تطبيقية من مسكوكات الصراع وحل العقدة، وف

 .استنباط مجموعة من سمات املسكوكات التعبيرية سيما ذات التأثير الحقوقي

 :الدراسات السابقة

: وجد الباحث عدًدا من الدراسات التي تتحدث عن ألاعراف وبعض مقوالتها ومنها

: تماعية بعنواندراسة للدكتور رشاد العليمي تتعلق باألثر القانوني والعرفي لألعراف الاج

وهي رسالة ماجستير، وكتابا ملحمد يحي السدمي (( القضاء القبلي في املجتمع اليمني))

نظرية العقوبة في الشريعة وألاعراف القبلية في أحكام القبائل اليمنية، ومفهوم : ))بعنوان

مد بن لصالح بن أح(( الزامل في الحرب واملناسبات: ))وكتابا آخر بعنوان 2((النقى والعيب

ناصر الحاريي، جمع فيه امل لف طائفة جيدة من الزوامل في مختلف املناسبات، وكتابا 

بكيلي، وحاشدي، ومذحجي، " وثيقة القواعد املرجعية لكافة القبائل اليمنية: ))بعنوان

ملحمد بن علي صياد وهو عن ألاعراف القبلية املتعلقة بالصراع، "(( وقضاعي، وهميسعي

تأليف علي بن (( سيرة ألاوائل في شروع القبائل: ))وكتابا بعنوان. ة بديعةونظمها في منظوم

وهي جميعها كتب تتعلق بمفاهيم الصراع وإجراءاتها العرفية . علي الخوم الجماعي

ومصطلحاتها نظًرا ألهمية املوضوع من الناحية القبلية فهذه ألاعراف بمثابة القانون 
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وقد . اء اليمني في حال تراض ى عليه أطراف الصراعتحتكم إليه القبائل ويعترف به القض

 .كتب البردوني واملقالح عن ألادب الشعبي في اليمن ولم يشيرا إلى موضوع الدراسة

 .أما في غرض الدراسة وأسلوبها ومنهجها فلم يقع في يدي دراسة سابقة

 (تصور ن ري )نشوء املسكوكات 

 :تمهيد

 :تعريف املسكوكات 

 :التعريف في اللغة

ّيد " ورد في لسان العرب أن املسكوك هو 
ا
ر بمسامير الحديد فهو ُمق مد سا

ُ
).....( امل

ٍر  -هنع هللا يضر-وفي حديث علّي  ي غير ُمسمد
ا
وك، أ

ُ
ك س  نه خطب الناس على منبر الكوفة وهو غير ما

ا
أ

ُب عليها الدراهم، وه. )....( بمسامير الحديد را  حديدة قد كتب عليها، ُيض 
ُ
ة
د
ك . ي املنقوشةوالّسِ

 من بأس -م -وفي الحديث عن النبي 
د
ِة املسلمين الجائزة بينهم إال

د
ِر ِسك س 

ا
نه نهى عن ك

ا
. أ

نه طبع بالحديدة 
ا
ة أل
د
ة الدينارا والدرهما املضروبين سمي كل واحد منهما ِسك

د
ك راد بالّسِ

ا
أ

مة له ِ
ّ
ل عا
ُ
كُّ وكل مسمار عند ا. امل كٌّ ويقال له السد  ..6"لعرب سا

استنبطت ( النقش) من ثم فمن التقييد، والتسمير، والسك، والضرب : التعريفاإلجرائي

 متداوٌل له قيمةهذا املفهوم للمسكوكة؛ 
ٌ
 محدٌد معروف

ٌ
يأتي اجتراح هذا و  .فهو نمط

العبارات الاجتماعية التي : ليكون دالا على( املسكوكات اللغوية التعبيرية) املصطلح 

ها  أفراد املجتمع في مواقف حياتية متكررة أو قابلة للتكرر لتكون تلك العبارة يستخدم

م على سلوٍك تلفظي وسلوٍك اجتماعي
ا
ل وهي عمليات رمزية تجسد الخضوع . بمثابة العا

  .الاجتماعيوالانتظام في السلك الاجتماعي وسلوكياته، أو استجابة ملتطلبات السلوك 

 (ر ن ري تصو ) نشوء املسكوكات : أوال

رف بها 
ا
الاحتكام إلى اللغة والتلفظ في حياة العربي ليس غريًبا، إذ توجد صيغ ُمعت

ا وقانوًنا وشرًعا قبل إلاسالم وبعده، مثل
ً
دخول إلاسالم، وصيغ والبيع والشراء، : عرف

وإلايجاب والقبول في الزواج، وصيغ الطالق والظهار املتعارف عليها، وكذلك صيغ ألايمان 

ولعل هذا الاحتكام إلى السلطة اللغوية يندرج ضمن إبداع إلانسان في تعامله مع . والنذور 

اللغة وبها، ويتساوق مع خصوصية العربي في حفظ مآثره بالشعر أو بالقول السائر، فقد 

. اختصت ألامم ألاخرى باملباني واستفرغت طاقاتها فيها أو في علوم أخرى أو أعمال صناعية
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الدقيق ملشاعرهم وبيئة التعامل مع اللغة واستفراغ طاقاتهم  واختص العرب بالوصف

وخيالهم فيها، وكما أن ألامم ألاخرى نقلت الصراع من امليادين املسلحة إلى مهارشة الديوك 

ولعل املسكوكات املتعلقة بالصراع وحل . والكالب، فإن العربي طاقته في بيانه ولسانه

صراع املحتكم إلى التلفظ، أما الصراع في ميدان العقدة أو بالحقوق توضح جانًبا من ال

ومن ثم فقد .  ألالفاظ فيمثله الحجاج والخصومات والشعر الهجا ي والفخر ونحو ذلك

كان نقل الصراع من امليادين إلى الحيوانات عند ألامم ألاخرى يقابله عند العرب نقل 

البرهانية أو إلى جوالت الفن  الصراع من امليادين إلى اللغة والاحتجاج والجوالت التلفظية

 .والتعبير وأنه إذا لم يكن صراع حربي بين القبائل فهناك صراع فني أو أدبي

ومن ذلك أن العربي كان يكفيه أن يقول لشخص ما أنه في جواره فيكون ُملزًما 

من الطائف عاد مكسور الخاطر  حين-م-وحادثة إجارة املطعم بن جبير للنبي . بحمايته،

بل وصل ألامر إلى أن تكون . 2قد أجرنا من أجرِت : ألم هان  -م -معروفة، وأيًضا قوله

وهذا يدل داللة واضحة على أن قانون . 3الحيوانات في جوار بعض امللوك من املتجبرين

 .العرب ألسنتهم وما تعارفت عليه أجيالهم

متمدنة، )ا بحسب طبيعة املجتمعاتوتختلف صيغ الالزمة اللفظية وقيمته

واختالفها من مجتمع إلى آخر مما يدل على أنها ( الك...قبلية، تحمها دولة ذات سيادة

وهذا يدل على أن الالزمة اللفظية  0استجابة لحاجات تعبيرية أو مواقف اجتماعية أو بيئية

ا م
ً
ا جاهًزا مفرغ

ًّ
ن داللته وتداوليته، بل هي أو املسكوكات التعبيرية ليست تعبيًرا قالبيـــ

تعبيرات ذات داللة اجتماعية وفكرية وثقافية وبيئية، وإن كان حال التعامل مع بعضها 

ذلك أن التعبيرات حين تشتهر وتكثر حتى  0اليوم أنها ليست سوى عادة لفظية تعبيرية فقط

قها ألاسلوبي، تتحول إلى ممارسة مفرغة من دالالتها ألاولى التي استدعتها فإنها تفقد بري

ـا
ً
 .وألقها  الداللي والاجتماعي، إال من ناحية كونها تراثــــ

وظيفة اللغة التفاعلية والتعاملية، وإلى م سسية اللغة : يستند هذا التصور إلى

 -1: وسلطتها، أي أن هذه التصور النظري لنشأة املسكوكات  سيتم التركيز فيه على أمرين

لتعبير في حادثة اتصالية أو تواصلية معينة وألنها تتكرر تلك التواصل وحاجة إلانسان إلى ا

ألامر الثاني  -2. الحادثات الاتصالية أو التواصلية فقد أنشأ لها املجتمع تعبيراتها الخاصة

ولذا . ما يتعلق بمسكوكات الحقوق ألن اللغة التعاملية ت دي وظيفة القانون وإبرام العقود
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ع نفسه أن ال تــــتـــــشتت مفاهيمه الحقوقية تم الاتفاق على ما حرًصا من املجتمع على املجتم

يشبه القوانين العرفية املنظمة لحياتهم وألن طبيعة التفاعل البشرية  شفهية، والتعامل 

ت  -ومازالت–شفوي في ألاصل، فإنه قد كانت  ِتبا
ُ
تلك التعامالت في أساسها شفوية وإن ك

وهذا هو ألاهم في موضوع . للعودة إليه وقت الحاجةفليس إال لتثبيت املنطوق الشفوي 

 . املسكوكات التصاله بالفعل والالتزام

وفي هذا السياق الوظيفي للغة واستخدامها نجد أن املسكوكات ارتبطت 

( التهاني والتعازي ) واملناسباتية( آلاخرين/ التحية، واللقاء باآلخر) بالتفاعالت اليومية

والصراع ( الضيافة، واملنتديات القبلية)خاصة والتفاعالت الاجتماعية ال

فإن إلانسان يستخدم اللغة في مواقفه املختلفة ( التحكيم والعدال ونحوهما)والخصومات

ومناسباته املتعددة وخصوماته اللجوجة، بصفتها مواقف وحادثات تواصلية تتكرر، 

لية لت دي وظيفة ويتطلب ذلك بناء قاموس يتناسب مع تلك التفاعالت والحوادث التواص

تواصلية وإبالغية في آلان ذاته، وكثير من هذه التفاعالت يتم في سياق ثنا ي حتى لوكان 

ومن هنا يمكن التطرق إلى .أمام الجماعة اللغوية مثل املنتديات القبلية والخصومات

 .تصنيف املسكوكات

  تصنيف املسكوكات: ثانيا

اقفها التعاملية والتنفيذية في يمكن تصنيف املسكوكات من خالل النظر في مو 

وإذا كان املكتوب يعبر عن شخصية الكاتب، أي الفرد، فإن ألادب " سياقاتها الشفوية 

ويرصد وجدان الناس ويسجل اهتزازات ( املجتمع) الشفاهي يعبر عن شخصية الشعب

الضمير الجمعي، ويساعد على الاستمرارية الحضارية بين ألاجيال ويسهم في تثقيف 

ا كان التراث الثقافي يرتكز  8.."شء، ويسهل عليهم عمليات التكيف الاجتماعي والثقافيالن
د
ومل

التواصل الشفاهي فإن استمرارية التواصل الشفهي قد أدى إلى الحفاظ على قسط " على 

مهم من الحضارات وضمان استمراريتها عبر عصور عديدة من جيل آلخر بفضل الذاكرة 

ا املوروث باالستمرارية والتأثير يحتمان على الدارسين النظر في هذا واتسام هذ. 9الجماعية

املوروث من مختلف الجوانب، ال سيما نشأة فنونه وارتباطها بالتفكير الجمعي للجماعة 

ا للذاكرة ألادبية (( العرفي)) أن املوروث الشفاهي " ذلك اللغوية؛  ل مكوًنا مركزيًّ ِ
ّ
ك
ا
)) ُيش

ا فاعال في نسقها  الثقافي، وهو إلى ذلك مدونة ثرية من الصور وتشكيال رم(( املجتمعية زيًّ
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كل اتصال يتضمن الافتراضات  وملا كان. 16"إلانسانية وتمثيالت العالئق واملواقف وألافكار

إن املسلمات القيمية وإلايمانية التي ي من : فإنه يمكن القول  11املشتركة التي يتأسس عليها

امله مع املسكوكات تكاد تكون أقرب إلى اللغة املوضوعية من ناحية بها أفراد املجتمع في تع

ليس له من دور إال الالتزام بالتلفظ بها ، أي إنه لم  -أثناء الاستخدام/ آلان –أن املرسل 

ع ذلك منه -غالًبا  -يخترعها ويتفنن في إبداعها، واملتلقي مذعٌن لها 
د
وق  . أو ُيتا

تحرير النص لتوضيح رسالته وتكثيفها غالًبا ما ومن املهم أن ندرك أن  كيفية 

ذلك ألن التراث املقول رغم بساطة " تكون لها أهمية اجتماعية واقتصادية وسياسية؛ 

تركيبه اللساني وإيجازه، يعتبر ثروة فكرية تفرز حكمة بالغة وتعبر عن مضمون إنساني 

ا يشكل حكمة وموعظة عميق، كما أنه ذاكرة حية وجماعية للشعوب، تحمل في طياتها م

 . 12"تمثل خالصة ممارسته الفعلية ملسئولياته الاجتماعية طبًقا للموروث

 :تصنيف املسكوكات من حيث لغتها والنصوص التعبيرية ألاخرى  -أ

تتمايز املسكوكات التعبيرية من ألادب الشعبي في أنها ال ترتبط بحكاية وال تندرج ضمن أي 

والسرد أو الشعر، و يمكن الاعتداد باملسكوكات التعبيرية  جنس من أجناس ألادب كاألمثال

عالمات ثقافية وفاعلية اجتماعية؛ فهي لغة / على أنها ذات صفة رمزية وأنها تمثل عالمة

هي لغة اجتماعية تعبيرية، وإن لم تكن تواصل خاصة بسياقاتها وتأويالتها  املتعارف عليها؛ و 

ألاشخاص من / وهي تنقل موقف الشخص . 16إلابالغأدبية، إذ إنها تمتلك صفة التأويل و 

/ ومن ثم فإنه يمكن معاملة هذه الصيغ.  قضية من القضايا أو من املقام املعروض القائم

وهي . املسكوكات رموًزا باعتبارها تستخدم من قبل الجماعة اللغوية للتواصل فيما بينها

 من تجمع بصيغتها وموقفها
ٌ
ظ ِرٍك يتحمل املس ولية، السيما  بين املعرفة؛ كونها تلفُّ

واٍع ُمد 

في املسكوكات الحقوقية ومسكوكات الصراع وحل العقدة، وبين الانطباع كونها شعور 

 (.في التهاني، والتعازي، والحقوق، على التوالي. )باملتعة أو ألالم أو الانصياع للعرف

ول يفرق بينها وبين ويمكن التفريق بين املسكوكات وبين بقية النصوص في اتجاهين؛ ألا 

 :النصوص عامة، والثاني يفرق بينها وبين ألامثال نظًرا التشاحها ببعض سمات ألامثال

 :الفرق بين املسكوكات والنصوص عامة -1

ا؛ فاملقدمة الطللية   - على –أن النص غير مقيد بالزمة لفظية أو موقف وإن كان إطاًرا تعبيريًّ

لتعبير غير مقيدة، أما الالزمة اللفظية فتكون إطار للتعبير لكن صورة ا -سبيل املثال 
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ا وموقًفا وداللة، إن قيلت وفًقا ملوقفها، وما لم يرد املتكلم منها التهكم أو 
ً
مقيدة لفظ

ا في ذلك املوقف بلفظها  السخرية أو غير ذلك، وكونها الزمة لفظية فإنها متوقعة اجتماعيًّ

 .املعروف

أ من املرسل، أما املسكوكات فإنها تبدأ من املخزون الرسائل اللغوية تبد/ كما أن النصوص -

 .الفكري والثقافي املرتبط بتداوليتها والعرف الاجتماعي للتعامل بها

 :املسكوكات وألامثال -2

ل كما هي إال أنها ليست الزمة لفظية -
ا
نق
ُ
 . ألامثال وإن كانت ت

ة، أما املسكوكات فال ألامثال ال ترتبط دائًما بالطقوسية وإن ارتبطت باملواقف التمثيلي  -

 .ترتبط باملواقف التمثيلية بل باملواقف الطقوسية أو التنفيذية والحقوقية

ألامثال ت دي رسالة تحمل خطاًبا ما إال أنها ال تفض ي إلى فعل لغوّيٍ واجتماعّيٍ يتبع التلفظ  -

 .باملثل كما هو الحال في الصيغ ذات املسار الحقوقي

دُّ نوًعا من ال - عا
ُ
تشبيه والتمثيل، وليست كذلك هذه الصيغ؛ فهي وإن كانت مرتبطة ألامثال ت

 .باملواقف واملناسبات فإنها ال تتسم في دالالتها بأي ارتباط بالعالقات التشبيهية

ومن هنا فيمكن الاعتداد بنصوص املسكوكات بصفتها بنية لغوية تعبيرية لها خصائصها 

 .خرى وسماتها شأنها شأن أنواع النصوص التعبيرية ألا 

ا)) تصنيف نصوص املسكوكات  -ب ا/ مقاميًّ  ((تعامليًّ

بتتبع نصوص املسكوكات ومقاماتها وما ت ول إليه فإنه يمكن النظر إلى نشأة 

ألاول حكاية الصراع وحل : املسكوكات في مسارين أساسيين يمثالن تصنيًفا للمسكوكات

وكثير من املسكوكات، ال سيما . حكاية الحياة وحركتها، واملوت وصدمته: والثاني. العقدة

أو الاجتماعي، مثل  12املناسباتية، غير معللة أو ال يمكن تفسيرها في ضوء بعدها الديني

وهي . وغيرها، وما يناسبها من الدعاء وألاقوال...والوالدة... العيد، والعرس: مناسبات

ة إال من حيث كونها س ِزما
 
ا أو عمليات تجسد عالقات طبيعية ولكنها غير ُمل ا اجتماعيًّ

ً
لوك

ًما بفعل الطبيعة أن أصافح في موقٍف ما، أو أن أتلفظ باملسكوكة  ا، فلسُت ُملزا دينيًّ

ا كالجوع أو العطش، ولكنها سلوك   غريزيًّ
ً
املتعارف عليها في ذلك املوقف، إنها ليست فعال

ا ومن ثم فهو ضمن العالقات الثقافية والتفاعالت الاجتماع ِزم اجتماعيًّ
 
. ية والاحتجاجيةُمل
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وقد وسمتها بأنها حكاية ألن هذه الصيغ ال يمكن أن تظهر فجاءة بدون مقدمات أو أن 

تخترع وتنتشر دون وعي وال نعلم بداياتها ونشأتها، ولكننا نجد نتائج تلك الحكاية املتمثلة في 

 .وفيما يلي عرض لذلك. الصيغ ومدلوالتها ومقاماتها

 : وحل العقدةاملسار ألاول حكاية الصراع  -1

ـــًفا إياها في  ِ
ّ
يعمل إلانسان جاهًدا للتعايش مع دورات الصراع وألازمات، موظ

ودورات الصراع حتمية ومستمرة وال يمكن تحاشيها، . خدمته و ثقافته وتثبيت دعائمه

ومن ثم فقد أثمر تعامل إلانسان معها وبها إلى إنتاج صيغ لفظية، هي أشبه بالقوانين 

ة، لتمثيل مظاهر الصراع ولتسهيل التعامل معه، السيما بعد أن نقل والصيغ الرسمي

الصراع من ميدان الفعل املادي باستخدام السالح، إلى ميدان الفعل اللغوي باستخدام 

صيغ لغوية متعارف عليها، ومن املسكوكات التي تمثل تعامل إلانسان في املجتمع املحلي 

، 13العدال، والتحكيم، والتضمير: ضبطهاموضع الدراسة مع دورات الصراع وسعيه ل

والوجه من الوجه أبيض، وغيرها، وهي تعود إلى بنية سردية كبرى هي حكاية الصراع وحل 

 ...العقدة

ولعل هذه امللفوظات ال سيما التي يتبعها ألافعال كالعدال والتحكيم والوجه، 

خارج إطار الدولة  كانت نتيجة لدورات من الصراع بين ألافراد والقبائل والتجمعات

امل سساتية، ومن ثم فقد ابتكرت املجتمعات أساليب لغوية ذات طابع عرفي بمثابة 

القانون للتعامل مع مشاكل الصراع، وتساعد على عملية توصيف الحالة ضمن حركة 

ولعل هذه املسكوكات تمثل ذروة من ذرى ابتكارات إلانسان اللغوية في هذا . ألاحداث

تقع ضمن املجال نفسه من حيث  10ت بالجديدة فألفاظ الصيغ والعقودوهي ليس. الجانب

ال سيما تلك -وكأن املسكوكات ... تمثل قانوًنا -ملزمة -عرفية -صيغة –فهي لغة .... إلزاميتها

من  10"حصيلة جملة من العمليات الفاعلة: " هي -املتعلقة بالحقوق والصراع وحل العقدة

ويره إياها، ومن حيث تفاعل الفرد معها والتزامه بها، ومن ثم حيث إنتاجية املجتمع لها وتط

ين دا وقد جعل املجتمع لكل . فإنها تعد نوًعا من السلوك التلفظي في سياق ومقام محدا

سلوٍك يحتاج إلى ضبط حدوده والتزاماته، تعبيًرا يدل عليه، يتلفظ به ذو املس ولية، وعلى 

ــل سبيل املثال فاالمتناع عن الاستجابة ل
د
ث طلب ممثل السلطة القضائية أو التنفيذية يتما

ر)بكلمة  ّمِ
.. فإنها تدل أو تفهم كناية على أنها امتناع عن طاعة ممثل السلطة( ُمضا



 خامسالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

98 

 عن ( باذل لك الشريعة:)وكلمة
ً
م أيًضا على أنها امتناع عن قبول دعوى املدعي، فضال ها ف 

ُ
ت

إلى النقاش بإشراف سلطة املجتمع  قبول مناقشتها عند شخٍص ما، وهي رفٌض لالحتكام

املحلي العرفية، ودعوة من الخصم للطرف املقابل بنقل الدعوى إلى القضاء الرسمي، كما 

م منها أيًضا التحدي ها سلوكيات ثقافية كونها تمثل مجموعة ألاوامر ومن ثم فهي . ُيف 

ر عنها عن طريق تلك املسكوكات حسب تقرير فرويد للثق بد ذلك أن هذه  18افةوالنواهي ُيع 

ِرُد ضمن فعل لغوي م سس ي وليست اعتباطية وال محادثاتية آنية، حتى وإن 
ا
العبارات ت

وقد بلغت من صرامتها امل سسية أن سياقاتها محددة . وردت في سياق الجدل والخصومة

ا ا أو مقاميًّ ا ومناسباتيًّ ر أنها تقال في غير تلك املساقات امل 19زمانيًّ ود صا إال  26 سساتيةو ال ُيتا

وهي سياقات  21إن خرجت عن الغرض امل سساتي إلى أغراض أخرى كالتهكم أو الالمباالة

تتسم بالخصوصية بين طرفي التواصل؛ أما حين يكون فعل التواصل ضمن املقام 

ا 
ً
ظ ٌن تلفُّ

د
ن
ا
امل سساتي امل ِطر للمسكوكات، فإن الكلمات محسوبة بعناية؛ فهي استعمال ُمق

/ التلفظ، إلى الخطاب/ التزاًما بما يجعل استخدام هذه الكلمات ينتقل من الكالمومقاًما و 

وتنفتح دالالتها في لحظة التلفظ بها في املقام الخاص بها ففيها  .22الفعل اللغوي الاجتماعي

ى ضمن قصدية بالغية واضحة، ألنها . 26استدعاء ألفعال والتزامات غائبة دد
ا
 
ُ
وهي عبارات ت

أو تلك العبارات التي تمثل عقًدا مبرًما أو بداية عقد يتضمن التزام . عل والالتزامترتبط بالف

ومن ثم فإنها تمثل . املرسل واملتلقي و تحمل مسئوليتهما تجاه الفعل وتجاه النّد املقابل

أوصلت املرسل إلى مرحلة التلفظ باملسكوكة سواء  حالة من حاالت القدرة التفاوضية

. ت تفاوضية أو مونولوج داخلي قام به الفرد ووصل إلى النتيجة بمفردهأكانت هذه التفاعال 

 .وهذه خاصية تواصلية للتعامل بهذه املسكوكات

 في ذهن الطرفين وفق مخطٍط ذهنّيٍ ما فإن املحادثة في 
ورغم أن التفاوض قد ُبنيا

ضمن  التفاوض ال تضمن سيرها وفق املخطط، ومن ثم فإن الحذر هو السائد في التخاطب

املقامات املحددة في مسار الصراع وحل العقدة، أو في اللقاءات القبلية؛ لكون الكلمات 

وإن كان املقام يتعلق  بجدية حتىمحمولة على أنها خطاب على محمل الجد، بل ت خذ 

بالتبرير ملوقف شخص ي ما مثل أن يكون التغافل املتعمد عن تقديم التهنئة أو التعزية مما 

ة ومن ثم فإن . الطرف آلاخرأثار انتباه  أما في نقاش القضايا الحقوقية فهي أكثر جديد

املرسل ينبي خطة افتراضية للنقاش وتوجيه املحادثة وفق خطته، وبما يدعم  ججه 
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املقدمة والردود املفترضة والبراهين املقترحة وهكذا، ومن ثم فإن إخراج الخبر عند 

خطة  -2. للجدل، للقضايا البرهانية/ اض ي للنقاشبنية مسرح افتر  -1: الطرفين يشتمل على

املتلقين بصدق ما يقوله، وعن / بالغية شاملة للمتكلم لعرض الخطاب بنّية إقناع املتلقي

طريق تقديم براهين أو مبررات مساعدة للتصديق قد يدخل فيها لغة الجسد وتصوير 

ملتلقين على إصدار حكم ا/ املوقف ونبرات الصوت والتنغيم، وصوال إلى حمل املستمعين

 . 22معين، أو القيام بسلوك ما

والخبر هنا ي دي وظيفة إلانشاء، إذ ال يروم املرسل من احتجاجه مناقشة 

رسالته بقدر ما يروم حمل املتلقي على اعتقادها والتعامل معها كما يريد مرسلها، ففي 

ق البراهين واملبررا و  ت والحجو واستدعاء الخصومات والجدل وسياق الخصومة يكون سا

املاض ي إلى حاضر املكان أمام الحضور للوصول إلى نقطٍة ما يتغياها املفاوض قد يمثلها 

لكم الشريعة، / باذل لك: التحكيم أو العدال ثم تفويض محكمين، أو التعنت بالقول 

السيما إن كان الجدل بخصوص حقوق مادية بين ألاقارب أو غيرهم مثل املواريث 

 .وهذه خاصية تواصلية و جاجية.. ألاراض يو .. والديون 

والوصول إلى هذه املرحلة من اعتماد مسكوكات لفظية لها سلطة قضائية 

وتنفيذية يدل على فترة زمنية طويلة من الصراع ومن البناء الاجتماعي لهذه املجتمعات 

ك ألن ، أما من حيث كونها دالة على تراكم لبناء اجتماعي فذل23املحلية في الوقت نفسه

وأما داللتها . إيمان الناس بها واحتكامهم إلى كلمات يدل على وعي بالقيمة العملية لأللفاظ

على فترة صراع طويلة فألن الصراع ي دي في فترة من الفترات وفي مرحله من املراحل إلى 

رغبة جامحة لدى املجتمع في بسط سلطٍة ما للنظام، أو إرساء دعائم تضمن لهم الاحتكام 

قوة اجتماعية ذات سلطة، وقد يكون الاحتكام إلى القوة الاجتماعية دليال على غياب  إلى

 . قوة الدولة

 :حكاية الحياة واملوت -2

إذا كان إلانسان قد ابتكر في تعامالته اللغوية صيغه التعبيرية الخاصة بالحقوق 

فهي أكثر وبالخصومات، فإنه ومن باب أولى سيبتكر صيغه البهيجة والتفاعالت اليومية 

 :ويوضحه العرض التالي. حضوًرا من تلك التعامالت التي تقع ضمن دائرة الصراع
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 :التفاعالت الكرنفالية -أ

وتمثلها املناسبات البهيجة املصحوبة بالحركة والتفاعل الاجتماعي الجماهيري،  

 وهي مناسبات تتسم. مثل ألاعياد، ومناسبة الزواج، واللقاء الجماهيري يوم الجمعة

وقد كان التصافح . بالبهجة والاحتفالية والفلكلور الشعبي، ويصحبها في العادة املصافحة

ا ومحدد الصيغ بين طرفي  يتم في أداء تقليدي، والتفاعل في هذه املناسبات يكون تبادليًّ

 .ومن نماذج هذه التفاعالت ألاعياد، ومناسبات الزواج. الحادثة التواصلية

 : ألاعياد -1

: العيد عدد من اللوازم اللفظية فمثال في صنعاء وضواحيها  يصاحب مصافحة

: أو. عادكم هللا من الساملين الغانمين، وحاج وزائر: )، وأيًضا(عيد مبارك)، (من العايدين)

يدعو له أن يبلغه هللا  و البيت الحرام وأن يكرمه : ، أما املتزوج فيقال له20(حاج وعروس

وتختص النساء بزيادة قولها ملن . خيرة عادة تقال لألعزبوألا . بالزواج إن كان يرغب في ذلك

 (. عادك كل عيد: )يأتي للسالم عليها من أقربا ها الرجال

ونسمع آلان كلمات أخرى تتجاور جنًبا إلى جنب مع هذه اللوازم اللفظية 

 (. نكمتقبل هللا منا وم: )املناسباتية إال أنها قد تكون معتبرة باعتبار أنها سنة نبوية مثل

 (.علينا وعليكم: )، فيكون الرد(جمعة مباركة: )ومن ألفاظ التهاني

 :الزواج -2

 في اليوم التالي لدخوله على أهله
ً
ح العريس، وُيقاُل له تهنئة

ا
: في هذه املناسبة ُيصاف

أي جعله هللا سروًرا دائًما، على (.. سرور دايم: )، فيرد( دام هللا السرور، أدام هللا السرور)

ف العروس إلى بيت . زمتين تقاالن ال بقصد الدعاء بل كعرف كرنفالي ابتهاًجاأن الال  ـــزد
ُ
وت

زوجها وينتظر املوكب أمام دار العريس على مسافة مناسبة منه عدد من املستقبلين 

، فيرد الوافدون (ارحبوا أهال وسهال، فوق العين والراس: )يرفعون أصواتهم قائلين

 (. بقيتوا/ بقيتم: ) بالعروس

وفي حفلة العرس الساهرة يتم التبرع عادة بمبلغ من املال أو صنع نوع من الطعام حسب 

فيرد .....( جبا لك يا حريو من فالن بن فالن بمبلغ : )املتعارف عليه ويتم إلاعالن عنه بقولهم

مه: )الحاضرون في ابتهاج وصوت مرتفع ِ
ّ
ل  (.أال يا هللا سا
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 :التفاعالت اليومية -ب

آلاخرين هي أكثر الحوادث التواصلية حضوًرا في / حية والالتقاء باآلخرلعل الت

وغالًبا ما تكون الصيغ . حياة إلانسان ذلك أنها تصحبه من بداية يومه إلى خلوده للنوم

ــقال دون إدراك لقيمتها من حيث . املستخدمة للتحية تتسم بالدعاء والتفاؤل 
ُ
ورغم أنها ت

ِدها كما  20ك الاجتماعيالدعاء، أو أثرها في التماس إال أنها م ثرة ويظهر أثرها في حال فق 

 . 28سيظهر في التأويل

 :الالتقاء باآلخر -1

ثم ( خبور ) تختلف قيمة الالزمة اللفظية بحسب طبيعة املجتمعات؛ فمثال الزمة 

ـــ أن ( اليمن)الزمة ال يستطيع أي فرد من أبناء محافظة املهرة( خبور خير)الرد عليها بـ

ل الجالسين بقولهم للقادميت ر ِمن  ِقبا ابا
ا
ا، وإذا لم ُيخ م ( خبور : )جاوزها إلقاًء أو ردًّ

د
لحظة سل

عليهم أو بعدها بلحظات يسيرة، فإن هذا الواصل إليهم قد يبقى ساكًتا، أو قد يترك اللقاء 

لعظيمة، و يغادرهم، إال أن املهم أنه لن يحدثهم بما كان قد جاء ألجله وربما تحمل املشاق ا

خاصة قبل دخول وسائل  -واملتاعب الجسيمة ليصل إليهم ليخبرهم بخبٍر ما ذا أهمية 

يقوله أحدهم وعادة يكون عاقل الجلسة أو ( خبور ) وهذا القول   -الاتصال الحديثة 

ا أو صاحب املقام، وترى هنا موقًفا لطيًفا طريًفا إذ يتبادل الجالسون النقاش  أكبرهم سنًّ

ِدما عليهم، حتى إند الغريب يظن أند ألامر أكثر حول من سيقو 
ا
م بمخابرة الشخص الذي ق

، فيرد (خبور : )من مجرد استخبار عن ألاحوال، وبعد أن يرسو ألامر على أحدهم يقول له

وكذلك ألامر إن كان القادمون جماعة فإنهم يتشاورون في من سيرد (. خبور خير: )عليهم

ا، يقول باملخابرة وبعد التراود والا (. خبور خير: )تفاق على أحدهم وغالًبا يكون أكبرهم سنًّ

م على أحد أبناء املهرة إال  ِ
ّ
سل
ُ
واليوم ورغم شيوع وسائل  الاتصال الحديثة إال أنك ما إن ت

كيف الحال؟ كيف أمورك؟ ثم لن : ويرد السالم وبعض الالزمات اللفظية ألاخرى مثل

ثم أنت وشأنك فقد تكون ( خبور خير: ) د لزاًماوعليك أن تر ( خبور : )ينس ى أن يقول لك

ألاخبار التي تحملها ليس فيها من الخير الظاهر شيًئا، وهي صورة من التفاؤل الحسن بقول 

 .ولكن هل يدرك املتكلم أنه يتفاءل أم ال؟. خبور خير( أي الذي ُسِئل: )املسئول 
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 :التحية -2

تعبير اجتماعي طقوس ي، بل قد تأتي أهمية املسكوكات في مقام التحية من أنها 

 كان من العسير 
ً
تكون أقرب إلى الاعتقاد بصوابها أو وجوبها بصيغتها املتعارف عليها، فمثال

،  29(كصبحتو: )دون أن تقول . السالم عليكم: أن تقول في الصباح الباكر ألحد كبار السن

حك هللا بالخير)أو  ن منطقة صنعاء وبعض والكالم هنا ع)، سواء قبل السالم أو بعده(صبد

وكذا في تحية املساء، فقد اعتاد الناس الس ال عن أحوال بعضهم ( ما يجاورها من املناطق

السالم عليكم : ) بعًضا في هذين الوقتين حتى توارثوا الالزمة وأصبحت عوًضا عن قولهم

دون  وهي في كل ألاحوال وإن كانت تقال. في هذين الوقتين خصوًصا( ورحمة هللا وبركاته

 . إدراك كامل ملقتضياتها فإنها لم تفقد دالالتها وبريقها الاجتماعي ونكهتها التقليدية الرا عة

و هذه الالزمات عموًما تعبير عن فكٍر وثقافٍة وعاداٍت أصيلٍة وليست مجرد 

ا الستخدامها في أوقات محددة أو مواسم معينة، فما  مسكوكة لغوية حاضرة ومجهزة فعليًّ

حكم : أي كيف أصبحتم؟ فيقول (. كصبحتو: )لس ال عن الصباح بقولهذكرته من ا صبد

أو الرد املناسب عند املتلقي فهي ليست مجرد الزمة لفظية، إنها س ال عن . هللا بالخير

 .كيف مض ى يومه أو ليلته

: بعد أن يقول ( السالم تحية: ) ومن صيغ التحية قول الداخل إلى مجلس القوم

بمعنى الاعتذار عن املصافحة، وليس بمعنى التحية ( السالم تحية: )وقوله. السالم عليكم

وتقال هذه الالزمة حين يكون (. أبلغت: )فيقال له. القولية املعروفة، فتلك ال ُيعفى منها

القادم إلى املجلس ال يرغب في مصافحة الجالسين ألي سبب كان، وقد يكون لكثرتهم كثرة 

أنهم قد بدأوا جلستهم التشاورية وال ينبغي أن يقطعها  تجعل مصافحتهم أمًرا متعًبا، أو

ُهم على خير: ) بمصافحته، وقد يقول إذا كانت الجلسة تشاورية
د ُ
ّمِ ( مل

ا
من الالتمام ول

، في شر له (إال الضيف: )باستثناء فيقول ( السالم تحية: )وقد يتبع قوله. الشمل

ون غيرهم، وإن كانت املناسبة الحاضرون إلى الضيوف إن لم يكن يعرفهم فيصافحهم د

ال: ) قدوم مسافر فيقول استثناءً  . أي القادم من السفر فيصافحه دون غيره( إال الوصد

ٍب واعتذار من القادم عليهم أنه قد ال يستطيع أن يصافح الجميع ألي  وهو أسلوب تأدُّ

، أو 
ً
لكونهم في منطقة سبٍب كان، كأن يكون مرهًقا، أو لكثرة املوجودين، أو لكونه مست جال

واحدة لم يفترقوا وقًتا يتطلب املصافحة، أو غير ذلك، وفي بعض املناطق مثل حضرموت 
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 -في صنعاء -وتقال عندنا. والالزمتان للغرض نفسه(. حييتوا: )فيقال لك( قويتوا: )يقال

ا من ا( قويتوا)كلمة 
ً
أيًضا . لعملبمعنى الدعاء بالعون بالقوة من هللا تعالى ملن يعمل، أو آتيـــ

أن يكون في املجلس شخص ال يرغب : وهو من أهمها( السالم تحية)من مبررات الزمة 

م باملصافحة فسيلزمه مصافحة 
د
القادم في مصافحته ألي سبب، ففي العرف القبلي لو سل

: فيكون قوله... ذلك الشخص، مالم فيعد عيًبا في حقه، ويلومه الناس على هذا التصرف

 .مخرًجا له من مصافحة من ال يرغب بمصافحته( السالم تحية)

 :التفاعالت الخاصة -ج

تتسم صيغ هذه التفاعالت برحابة الصدر وإشعار آلاخرين بالبهجة ملقدمهم، 

ــُدها في مقامها يجلب التكدير السيما إن كانت املراسيم  ـــق 
ا
وبالكرم وحسن الاستقبال، وف

 .ومن نماذجها الضيافة. تقليدية وتقض ي بذلك

ا هللا من جاء: )مع دخول ضيف أو استقباله فتقول : الضيافة ارحبوا أهال )، (حيد

ا البيت وأهله: )وقد يقول الضيف(. وسهال ، فيرد عليه صاحب البيت أو من ينوب عنه (حيد

ِله: ) في استقبال الضيف
ا
خ ن  دا ا ما وفي موقف الغداء أو ألاكل، وإن كان ألاصل (. وحيد

وبعد الغداء (. هللا يهنيك: )فيردون (. بالهناء( ) تغدوا ويهنا: )ف للضيوفالغداء، يقول املضي

ويجعل بكرها : )وبعضهم يزيد(. هللا يجعل في ذلك خير: )يقول الضيف -إن كان عرًسا-

ت مثل هذه الالزمة وإن لم تنته، وليس هذا في كل . ، أي مولودها البكر ذكًرا(ولد
د
وقد قل

كرمتم : )و يقول الضيف عند مغادرته أو مع الانتهاء من الطعام. املناطق، وإنما فيما أعلمه

: ، أو(أكرمهم وعزهم وديم فضلهم: )أو يقول الضيف(. معكم العافية: )ويردون (. وسلمتم

: ونالحظ وجود أسلوب الفصل والوصل في قولهم(. اجعل البيت معمور، مال ورجال)

 (. ماال ورجاال: )اجعل البيت معمور، ثم التفصيل

ومن املسكوكات التعبيرية في مقام الضيافة املخصوصة أن يقول املضيف 

وهي الزمة . وال يلزم املضيف قولها إال إن أراد. (ِارحبوا مرحب الصوت/ ِارحب : )لضيفه

، يقتض ي أن يذبح (ارحب مرحب الصوت: )لفظية يتبعها أثٌر ملزم؛ فقول املضيف لضيفه

مامه ضيافة له، وإذا ما كررها فيلزم أن يقوم بالذبح القائل للمقول له رأًسا من الغنم أ

رأًسا أمام كل مرة يقولها، وقد يلزم الضيف الامتثال بالبقاء عند مضيفه مهما كانت 

 .شواغله أو دواعي انطالقه، وقد ال يلزم الضيف بالبقاء
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العزاء مناسبة اجتماعية تشبه مناسبة العرس من حيث لزوم مشاركة املجتمع : العزاء

صاحب ألامر في مصيبته كما شاركوه في فرحه، ويحضر أبناء القرية بما لديهم من طعام 

هللا يرحم من : )ومن املقوالت املتداولة. الغداء ويتناولونه في فناء دار املتوفى ويعزون أقاربه

ر هللا خطاكم: )وُيجابون بقولهم(. مات ويعافي من بقي
د
، دعاء للزائرين بأن يضاعف هللا (عش

 .هم أجرهم عشرة أضعاف خطواتهمل

 :التفاعالت الاجتماعية العامة -د

ومن أبرز نماذجها اللقاءات القبلية، وتتجلى في هذا النوع من التفاعالت التقاليد وعراقتها 

وضرورة احتكاك الشباب وصغار السن بمثلها ليكتسبوا أسس التحاور والحجاج 

ها قد تكون لقاءات ملناقشة قضايا عامة ولذا والخصومات، ورغم أنها تتعلق بالصراع إال أن

 .جعلتها هنا ولم أجعلها ضمن فقرات الصراع

 :اللقاءات القبيلة

م فيها الالزمات
دا
 
خ تا س 

ُ
املسكوكات التعبيرية بعناية وحرص / من أهم املواطن التي ت

ة، وهي تلك الت: شديدين أقرب إلى الاحتراف واملهارة الطقوسية يد
ا
ل با
ا
ي تجتمع فيها املواقف الق

. القبائل أو أبناء القبيلة الواحدة وربما أبناء القرية الواحدة للتداول في أمر من ألامور 

والفتتاح هذه اللقاءات القبلية الاجتماعية تقاليدها؛ سواء أكانت داخلية، أم مع القبائل 

ة ألاخرى، هذه التقاليد من حيث كونها طقوسية، إذ يتشكل الحاضرون على هيئة دائر 

مكتملة أو ناقصة، وكل طرف يشغل نصف الدائرة تقريًبا، ثم يتقدم املتحدث ليلقي كلمته 

 .ثم يعود إلى الدائرة ويتقدم من الطرف آلاخر من يجيب عن كلمة الطرف ألاول 

 في افتتاح اللقاءات التي 
ً
وتختلف املسكوكات حسب اختالف غرض اللقاء، فمثال

ى بافتتاح شيخ اللقاء للقاء بالزمات تقليدية ال تتعلق بوجود صراع أو اعتذار فيُ 
فا تا
 
ك

أما حين يكون اللقاء للتوفيق بين متخاصمين، أو .  كالصالة على النبي ومخاطبة الجمع

أفراد من الطرف / لتقديم الشكر والعرفان، أو لتقديم الاعتذار عن خطأ ارتكبه فرد

ى بالزمات ( الذين قدموا: يوالطرف الثان. املستقبل للقادمين: الطرف ألاول ) آلاخر
ا
في ت

رون  ِ
ّ
ك
ا
مخصوصة زيادة عن الالزمات التقليدية في افتتاح القول ومخاطبة الناس، فُيذ

بالروابط ألاخوية بين القبائل أو أفرادها ويشيدون بحسن الجوار وأنهم يد واحدة ضد أي 
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مللتقيات حاضًرا في مثل هذه ا 66كما يكون الوصول بالزامل. عبث يمس تلك الروابط

 . ويستقبلهم املستقبلون بما يتناسب مع املقام من قول شعري أو خطابي ترحيبي

 حين يقول زعيم / ولهذه امللتقيات
ً
املنتديات القبلية تقاليد معروفة، فمثال

: أو بقوله( صلوا على رسول هللا: )القبيلة أو أحد كبرا ها آمًرا بالصالة على النبي بقوله

فإنه إيذان ببدء الكالم الرسمي أو الكالم املسئول في هذا  -م -(صلينا على رسول هللا)

اللقاء، وإشارة إلى وجوب سكوت الجميع إال من يحق له الحديث، إلى غير ذلك مما يتبع 

روى في هذا السياق أند قوًما . البدء في فعاليات اللقاء الجماهيري 
ُ
راف التي ت

ُّ
ومن الط

ن ألاغراض وفق ألاعراف القبلية، وتأخر الزعيم املخول بافتتاح اللقاء اجتمعوا لغرض م

 أن سكت الجميع فأراد أحدهم تنبيههم فقال
ا
ث دا صلوا على : ومناقشة موضوع اللقاء، وحا

أي علينا الانتظار إلى أن يأتي الشيخ ثم يفتتح . يجي الشيخ( لوما: )النبي، فرد عليه آلاخر

، كان بقصد افتتاح اللقاء قبل (صلوا على النبي: )قول القائل فقد فهم السامع أن. اللقاء

 . وصول الشيخ

إال أنها قد ( صلوا على رسول هللا) وهي مثل ألاولى( صلينا على رسول هللا: )ويقولون 

تكون أكثر خصوصية باللقاءات ألاقل تجمًعا، أو ألاكثر خصوصية مثل الصلح بين 

لذهاب لخطبة فتاة، أو هعادة زوج إلى عش الزوجية، أو أو ا( ألازواج وأهالي الطرفين)ألاسر

لطرح موضوٍع ما على ألاسرة، وسواًء أكانت ألاسرة قد علمت باملوضوع الذي سيأتي من 

ث أم ال صلوا على النبي، / صّلِ : وعند ارتفاع ألاصوات مزاًحا أو شجاًرا يقال. أجله املتحّدِ

ولم يتكلم أحٌد منهم يرفع أحدهم صوته أو إذا اجتمع قوم فسكتوا . تهدئة للحاضرين

 .وقد تقال استنكاًرا ألمر ما. استغراًبا لسكوتهم أو تذكيًرا لهم -م-بالصالة على النبي 

 

ويتغير مدلول املسكوكة باختالف سياق املقام الذي قيلت فيه، وعلى سبيل 

ضا هللا وجهك: )املثال فقد يكون قول القائل ا لشخص نفعك نفًعا عظيًما، أو ، مدًح (بيد

اه إليك في وقته، أو حاجة قضاها لك يًنا أدد  بخبر ساقه إليك املتكلم، أو دا
ً
كما قد . استبشارا

 بين ألاقارب وأبناء القرية أو املتعارفين
ً
السامع أنه / وتكون أيًضا تنبيًها للمتكلم. تكون عتابا

وقد اقتصرُت على نماذج . وز أثناء التخاصمقد اقترف جرًما عرفًيا بكالم أو إشارة أو تجا

توضيحية في التفاعالت الاجتماعية لتوضيح أثر املسكوكات وقيمتها التداولية والتعبيرية 
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ونكهتها التقليدية، إال أن أثر فعل املسكوكات يكون أكثر حضوًرا، وأشد ما يكون تأثيًرا 

ا في كثير من مواقف الخصوما ا وعرفيًّ  اجتماعيًّ
ً
 وفعال

ً
ألفاظ الخصومات : ت، مثال

 (. بيدض هللا وجهك( ) محكم( ) عدال: )والتحكيم وهي كثيرة، ومنها

ا
ً
 قيمتها التعبيرية/ أهمية املسكوكات: ثالث

 عما تمثله من حكاية من خالل موقفيتها 
ً
تأتي أهمية هذه املسكوكات، فضال

د يقترب من الُبعد الشعائري ومقاميتها كما هو الحال في ألامثال، من أنها تعبير اجتماعي ق

ـــقال دون إدراك . والتعامل الطقوس ي، والاعتقاد بصوابها أو وجوبها
ُ
ولئن قيل إنها أصبحت ت

كامل ملقتضياتها، فإنها لم تفقد دالالتها وبريقها الاجتماعي ونكهتها التقليدية الرا عة، و هذه 

ليست مجرد مسكوكة لغوية تعبير عن فكر وثقافة وعادات أصيلة و  -عموًما–الالزمات 

ا الستخدامها في أوقات محددة أو مواسم معينة
ًّ
 . حاضرة ومجهزة فعليـــ

 عوامل تطور املسكوكات: رابًعا

حسب رأي  -سيما التي ال ترتبط بالحقوق  -يمكننا إرجاع تطور املسكوكات اللغوية

 :تيالباحث ومالحظته  إلى عوامل مرتبطة بالتطور الاجتماعي الناتج عن آلا

عامل مسموع يتمثل في لغة املعلمين الوافدين من خارج : التعليم، وهذا العامل ينقسم إلى  -

القرية أو املدينة، أو الوافدين من خارج الدولة، إذ ال يهمهم مسكوكات معينة ألنهم جاءوا 

 محملين بمسكوكاتهم، وألنهم أي الوافدين غير مطالبين من قبل املجتمع بأن يتمثلوا عاداته

التعبيرية ولذا فليس من حرٍج عليهم إن لم يلتزموها، أما إذا حاول ه الء الاندماج في 

والشق الاخر املتمثل في . العادات التعبيرية فإنهم ينالون رضا واستحسان املجتمع املحلي

املر ي بالكتابة في املنا و التعليمية، والقدرة على القراءة وما له من تأثير في إكساب القار  

 .ساليب ومعارف جديدةأ

التفاعل بين التجمعات السكانية املختلطة بفعل الهجرة إلى املدينة ما ي دي إلى حضور  -

 .أكثر من صورة لفظية وتعبيرية وفًقا لعادات املجتمع التي وفد منها أصحابها إلى املدينة

التلفاز  التطور التكنولوجي الذي سمح بانتقال اللغة مسموعة حية من مجتمع إلى آخر عبر -

: ازيك؟ أو كيف ألامور ؟ عوًضا عن: فمثال من املمكن أن تقول آلان. وشبكات التواصل

 .الك....كيف حالك، أو أخبارك طلبا للخبر، وبابا أو ماما عوضا عن أمه وأبه
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 . الاحتكاك بالوافدين من ألاشقاء سواء للتعليم والعمل وهما أكثر تأثيًرا، أو للسياحة -

 .والعلمي والهجرة إلى خارج الدولة للدراسة أو العمل الانفتاح الثقافي -

حسب )وعلى سبيل املثال كان الناس في صنعاء وبعض املناطق املجاورة لها 

على أنها هي التحية في الصباح، أو صباح الخير وآلان السالم ( كصبحتو: ) يقولون ( علمي

( كصبحتو)زمة التقليديةعليكم ورحمة هللا، كأثر من آثار التعليم، وتكاد تتال  ى الال 

في موقف ( خاطركم: )، وكانت الزمة(أسعد مساكم)أو ( أسعد هللا صباحكم)، و(كمسيتو)و

مع السالمة أو في أمان هللا أو : املغادرة من املكان، في حين نجد اليوم مسكوكات جديدة منها

 . باي باي

بالحقوق لم يطرأ ولعلنا نلحظ، فيما يأتي من الدراسة، أن املسكوكات التي ترتبط 

عليها تغيير رغم التعليم والتمازج والانفتاح، ألنها تمثل الالتزام القانوني، في حين أن 

مسكوكات التهاني تتأثر بالواقع املعاش وينالها نصيبها من التحوير أو التغييروتتأثر الحركة 

 .الثقافية شأنها شأن ألاشعار الشعبية

 :وظائف املسكوكات

الوظيفة " كانت اللغة ت دي وظائف أساسية فإن لها وظيفتين هما ألاهم، أما إذا             

ألاولى التي ت ديها اللغة واملتمثلة في التعبير عن املضامين فنسميها وظيفة تعاملية، وأما 

الوظيفة املتمثلة في التعبير عن العالقات الاجتماعية واملواقف الشخصية فنسميها وظيفة 

التعاملية موجهة نحو الرسالة فاملهم عند مستعملها أن يأخذ عن  الوظيفة 61"تفاعلية

فا كتاب ... املتلقي معلومات تفصيلية صحيحة ِ
ّ
لذلك مثال (( تحليل الخطاب)) ويضرب م ل

ومن أمثلة اللغة التعاملية هقامة العالقات . 62بنصائح شرطي املرور وإرشادات الطبيب

وتقوم املسكوكات . 66..رامية، وألعاب الاستنتاجرسائل الشكر، الرسائل الغ: الاجتماعية

 :بأداء وظائفها التي صيغت من أجلها ونشات استجابة لها، ومن أبرز تلك الوظائف

تحمل هذه املسكوكات الطابع الاجتماعي من حيث كونها تمثل : الوظيفة الاجتماعية  -1

ا في سياق محدد ومناسبات معروفة أو مقامات
ً
ا معروف  لفظيًّ

ً
متفق عليها، وبغض  تواصال

النظر عن القائل أو املقول له فإنهما يتبادالن  الرتبة واملقوالت ويحددها في ذلك املناسبة 
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القيمة الاجتماعية لها ولتوارثها كجزء من واملقام وليس الشخوص فقط، وهذا ي كد 

 . سلوكيات املجتمع وضوابطه

 بروح املجتمع  املحادثات والتراث الشفوي أكثرإن : الوظيفة الثقافية -2
ً
وإذا كان " اتصاال

املكتوب يعبر عن شخصية الكاتب، أي الفرد، فإن ألادب الشفاهي يعبر عن شخصية 

ويرصد وجدان الناس ويسجل اهتزازات الضمير الجمعي ويساعد على ( املجتمع) الشعب 

الاستمرارية الحضارية بين ألاجيال ويسهم في تثقيف النشء، ويسهل عليهم عمليات 

فاملحادثة في ألاساس عمل م سساتي، أو تخضع لبنية  62.."تكيف الاجتماعي والثقافيال

لكل مقام مقال، ومخاطبة الناس : م سساتية، فهي خاضعة للعالقة القائمة وفق مقولة

 -غالًبا –ألنها في إنتاجها تحتفظ أو تلتزم  -أي املحادثة -بما هم أهله، رغم تلقائيتها

واملتلقي، ومن املحادثة يتعلم ألاطفال اللغة وأساليب الحديث بمتطلبات مقام املرسل 

وفي هذا تأكيد على انتماء التراث الشفوي للهوية، ومن هذا التراث هذه املسكوكات . والجدل

التي تعمل على ضبط التعامل بين ألافراد داخل املجتمعات املحلية وبين القبائل،  ومن ثم 

ًعا من الانتماء املشترك أو الشعور به دون تمييز بين فإنها تمثل قواسم مشتركة تحقق نو 

الفئات وألافراد، وهذه القواسم املشتركة تمثل عملية دمج اجتماعي تعمل على تماسك 

والاحتكاك بهذه املسكوكات . فاملسكوكات فيها عملية دمج بين الفئات وألافراداملجتمع،  

دُّ نوًعا من ألانشطة الا  جتماعية الثقافية التي يقدمها املجتمع من وبمواقفها ومقاماتها ُيعا

وتعمل ألانشطة الثقافية واللغوية . خالل عمليات التعرض واملعايشة باملشاهدة واملشاركة

املشتركة ومنها املحادثات واملسكوكات التعبيرية على زيادة تعميق ألاواصر والروابط 

/ اكتساب أساليب الخطابة/ الاجتماعية وتساعد على اندماج النشء في املجتمع وتعلم

بمعنى الجدل واملحادثات إلاقناعية والحوار، كما تساعد على تمساك الجماعة وتخفف 

ومع تزايد الفجوة ولذا نلحظ أنه . من حدة التوتر بين أفرادها بسبب ذلك املشترك الثقافي

إلاعالمية  بين ألافراد والجماعات أو الفئات العمرية أو الحزبية كنتيجة من نتائج التعبئة

الك، وإحساس كل طرف أن ....اليومية ضد الفئات وألافراد، فهذا عميل وذاك خائن

الطرف آلاخر لم يعد يتمثل القواسم املشتركة للجماعة، كل هذا ي دي إلى افتراض أن 

لم يعودوا ينظرون بعضهم إلى بعض على أنهم يحملون " أفراد الجماعة املكونة للمجتمع 

يزة إلى حد ما، فإن هذا يعني بالتأكيد أنهم قد فقدوا هويتهم الثقافية، ثقافة مشتركة متم
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وهناك حالة أخرى يمكن أن نصفها بأنها تمثل أيًضا فقدان الهوية الثقافية وهي احتمال 

اختفاء ألاعراف التي تحكم الجماعة من دون إحالل مجموعة أخرى من ألاعراف محلها، 

 . 63"حرب الكل ضد الكل: جماعة في حالةحيث إن هذا من شأنه أن يضع هذه ال

هذه املسكوكات ليست عمليات لغوية ومقامية تجريبية مصطنعة : الوظيفة التواصلية -6

لكل مقام مقال ترشدنا إلى وجوب : وعبارة. للتحليل ومن ثم فهي تمثل عالقة تواصل

لغة استخدام لغة مالئمة لكل موقف، حيث إن املتلقين يتوقعون نوعية معينة من ال

تتالءم وطبيعة اتصالنا بهم، وقد يتوقف تعاملهم معنا وفًقا لتلك املقوالت املستخدمة في 

 .ذلك املوقف، سيما في التفاعالت ذات الفعل الحجاجي والخصومة

 :خالصة القول 

تتسم املسكوكات اللغوية التعبيرية من ناحية لغتها وبنيتها النصية بإيجاز اللفظ             

وبأنها . عنى بأيسر جهد وأقل تكلفة، وهذه من أساسيات علم الاتصال الحديثوإصابة امل

عبارات صيغت وتعارف عليها املجتمع في مواقف محددة لت دي وظيفة داللية تداولية قد 

ال تخلو من الطقوسية، كما أن منها ما يتعلق بالحقوق والالتزامات، ومن ثم كان لها قوة 

املسكوكات لتكون تعبيًرا عن حركة الحياة ملجتمع اللغة في  إذن فقد نشأت. عرفية قانونية

وطالت مختلف مناحي .. تمثيل حركة املوت والحياة وضبط التعامل بين إلافراد واملجتمعات

 .الحياة الفردية واملجتمعية

 خطاب املسكوكات

 :تمهيد

غير مهتمة إال بتحليل  -حسب علم الباحث  -ما زالت الدراسات العربية 

ص ألادبية النماذج أو النصوص النماذج، ولم يجد الباحث فيما اطلع عليه تحليال النصو 

للمحادثات كاملحادثات اليومية، ناهيك عن محادثات وسائل التواصل الحديثة من الفيس 

بوك وتوتير والواتس اب ونحوها، أو تلك التي تكون بين العشاق، أو محادثات املجرمين في 

 عن املحادثات الخاصة بالشواذالسجون أو مع استجواب ا
ً
وذلك . لشرطة لهم، فضال

العام، وبإغفال / بسبب من الفصل املنهجي والفكري بين أنماط الكالم ضمن ثنائية الخاص

ونقصد :" أن الكالم يشمل جميع التجليات الكالمية، وهي التي يقول عنها سعيد يقطين

جليات النصية تظهر لنا بشكل مباشر ألن الت)...( بالتجليات التحققات النصية امللموسة 
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من خالل ما نسميه بالتعامل النص ي العام، فأي نٍص كيفما كان جنسه أو نوعه، أو نمطه، 

من هذا املنطلق يكون النظر في التجليات  60"ال ينتج إال في نطاق بنية نصية موجودة سلًفا

غير املصطنعة ألغراض  النصية املستخدمة ضمن املحادثة الاعتيادية في صورتها الطبيعية

ويكون املعيار ألاساس الذي نرتهن  إليه في اعتبار الكالم هو توفره على حد " التحليل، 

"  60"معقول من درجات القبول لدى مستقبلي هذا الكالم أو متلقيه، أو طبقات من املتلقين

وبالنظر . 68ذلك أن مفهوم الكالم بهذا الاعتبار سيشمل مختلف املمارسات اللفظية الدالة

ا 
ًّ
في املحاورات واملحادثات التلقائية جنًبا إلى جنٍب مع التجليات النصية املعتبرة أكاديميـــ

سنجد أننا بحاجة إلى تبني رؤية تقييمية جديدة لواقعنا، ألن هذه التجليات أصدق في 

ا بحالته النفسية وحالة الالوعي أو
ً
العقل  التعبير عن قائلها لتلقائيتها، وأكثر التصاق

 .69الباطن، ولها دور في إماطة اللثام عن مقومات الشخصية الجمالية

م حسب  دا
 
خ تا س 

ُ
وفي املسكوكات اللغوية التعبيرية نجد نماذج نصية مقننة ت

موقفها وتحمل دالالتها والتزاماتها، وهذا يجعل من الالزم دراسة مثل هذه النماذج ليس في 

أند تداول أجناًسا معينة من الكالم له داللة ال " ية، ذلك بنيتها النصية بل في بنيتها الخطاب

ا، ومتصال 26يمكن القفز عليها بأي نوع من أنواع املصادرة
ًّ
، قد يكون بعض التداول لحظيـــ

ا عبر حقب وعصور عديدة وهذا يثير عناية  بفترة محددة، ولكنه قد يكون كذلك ممتدًّ

دره أو يحاربه وهو ممتنع عن الشحوب أو الدارس أكثر ال سيما إن كان هناك من يصا

هنا يصبح الاعتناء بهذا الكالم ضرورة ألنه يفتح لنا إمكانية التعرف على أسباب . الزوال

 . 21"ظهوره واستمراره، وفهم البنيات الذهنية التي تنتجه وتتلقاه

 :خطاب املسكوكات

رة عن إن كل مظهر من مظاهر الوجود اليومي لإلنسان عبا:" يمكن القول 

عالمات تشكل انعكاًسا للثقافة املجتمعية التي تخبر عنها وتكشف عن هويتها، فالطقوس 

الاجتماعية واللباس وألاداء الفني وألادبي، وكل مظاهر الحياة الاجتماعية، عالمات نستند 

فكل لغة من هذه اللغات ( إلانسان والفضاء الذي يحيط بنا) إليها في التواصل مع آلاخر 

إلى تقعيد، أي تحتاج إلى الكشف عن القواعد التي تحكم طريقتها في إنتاج معانيها، تحتاج 

مستندة في ذلك وفي الكثير من الحاالت إلى ما تقترحه العلوم ألاخرى من مفاهيم ورؤى 

ومن املالحظة  22"وتصورات ولذلك فإن كل   يء في اللغة يحوي قيمة داللية وتواصلية
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وكات يمكن استجالء عدد من السمات التي تميز خطابها من واملعايشة للتعامل باملسك

 : الناحية املقامية والثقافية، ومنها

 :(نص ثقافي) الالتزام اللف ي والثقافي -أ

ا 
ًّ
ا وتفاعال اجتماعيــ

ًّ
ملا كانت هذه املسكوكات غير محورة وهي متوارثة تلفظــ

. " ها نتاج حوار اجتماعي تاريخيولبعضها سلطة القانون، فإنه يمكننا النظر إليها على أن

إن " ياكبسون "ومن هنا فالباحث في املوروث الشعبي عليه أن يغير بعض الش يء من صيغة 

ال تزال كما هي " ياكبسون "أراد استخدامها في تحليل النص الشعبي، وإن كانت صيغة 

ا، فالراسل عند  ت املرِسلة هو الذا" ياكبسون "صالحة لتحليل النص الفردي تحليال ثقافيًّ

برسالة، إلى متلٍق يعيش في املجال نفسه، وقادر على فك شفرتها، وإال فإن الرسالة ال 

تصل، أو أنها تصل ناقصة، وإذا كان ألامر كذلك مع املبدع الفرد فإن ألامر يختلف مع 

ا، ولذلك فإن الصيغة ال  ا جمعيًّ دُّ مخزوًنا حضاريًّ النص الجماعي الذي يسبق ناقله، وُيعا

بدأ بالراسل بل باملخزون الثقافي للجماعة، ويأتي الناقل املستوعب له فيأخذ منه ما ت

يطيب له أن يوصله للجماعة صاحبة هذا امليراث الحضاري، ولذلك، فهي قادرة على فك 

 .   26"شفرتها واستيعابها ثم  تفعيلها

اللغة ضمن ) التعاملية والتفاعلية املقصودتان وفق ال رف املخصص -ب

 :(لحدثا

املقصود بالخطاب أنه ليس مجرد سلسلة لفظية أو عبارة أو مجموعة " ملا كان 

بل  -الصوتية والتركيبية والداللية الصرف –من العبارات تحكمها قوانين الاتساق الداخلي 

 تبيعٍة بين بنيته الداخلية وظروفه املقامية باملعنى الواسع 
ا
ط فيه ربط كل إنتاج لغوي ُيربا

ج فيها فحسب، بل إن فإن بنية  تا
 
الخطاب ليست متعالقة والظروف املقامية التي ُين

ربط التبعية يعني أن لبنية الخطاب ).....( تحديدها ال يمكن أن يتم إال وفًقا لهذه الظروف 

عالقة بوظيفته، بل إنها خاضعة لهذه الوظيفية على اعتبار أن وظيفة الخطاب ألاساسية 

فإن املسكوكات ليست مجرد  22.."ظائف املمكنة هي وظيفة التواصلالتي تتفرع عنها باقي الو 

عالمات ألنها ليست اعتباطية بل هي مصوغات قصدية، وإن كانت نشأتها وقائلها غير 

وقد صيغت . معروفين، فإن املسكوكة كانت لغرض إبالغ عن سلوك وليست تعييًنا لش يء

املسكوكات لها / فهذه الصيغ. قةاملسكوكات لتكون ضمن سياق تواصلي معين بل محدد بد
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ا، ولذا  فة اجتماعيًّ فإن محلل الخطاب ملزم بالبحث في ما تستعمل " وظائف داللية معرد

ومن ثم فينبغي أن يعمل تحليل الخطاب في املسكوكات على أنها مادة  23"تلك اللغة من أجله

هي لغة طبيعية لغوية غير صادرة عن املحلل اللغوي، وال مصنوعة بقصد التحليل؛ بل 

 . مقننة صادرة عن املجتمع ضمن السياق الثقافي له

 :(التعبيرية الدقيقة) الاقتضاب املثمر -ج

إن املسكوكات نصوص مقتضبة ترفض إلافاضة، وهي ال تمثل حكاية خاصة 

بقدر ما تمثل حكاية سردية مجتمعية متكررة ولعل عدم إلافاضة كان بسبب محدودية 

وهذه الكلمات ال تقال إال عن درجة وعي كامل . عبير وقولبته في سياقهاملوقف وقانونية الت

من الباث لقصديته، ودرجة وعي مناظرة لهذه القصدية وطريقة التعامل معها من املتلقي 

لسلوك غير عرض ي بل هو سلوك ... عالمة/رمًزا / املسكوكة مفتاًحا/ باعتبار الكلمة

ا بالح. مقصود
ً
... ذر في املسكوكات املتعلقة بالحقوق والاعترافاتوعادة يكون التلفظ محاط

وتحقق املسكوكة غالبا شرط إلاشباع لدى الطرف املتلقي لتبدأ رحلة انحدار العقدة 

أو لدى الطرف املرسل ليبدأ رحلة الصعود وتأزيم (. التحكيم، الوجه، العدال)باتجاه الحل 

التحكيم يعني اعترافا بالذنب ف(. العدال، التضمير، الوجه من الوجه أبيض) املوقف 

ا لتحمل تبعات  الاعتراف وإصالح ما أفسده الخالف أما العدال فهو نقل . واستعداًدا تامًّ

للتوتر من الصيغة الشفوية الفردية ومن ميدان ألافراد إلى صيغة قد تتطلب الكتابة كما 

ا كونه سيكون ملزًما بااللت زام بعدم إحداث أي أنه نقل للصراع إلى مجال مقنن اجتماعيًّ

ا وهو فرد من أفراد  تصرف خالل الفترة التي تعرض فيها املشكلة على املحكم اجتماعيًّ

ا ( التضمير)وأما . القبيلة أو من خارجها، وينتج عن املشاورات ما يشبه حكًما ابتدائيًّ

ا لآلخر( الوجه من الوجه أبيض)و
ً
ا صارخ  .فتمثالن تحديًّ

 :(عل مقابل اللغةالف) الالتزام املؤسس ي -د

لهذه املسكوكات خطابها الخاص الذي تحمله و تنفتح عليه؛ لكونها عبارات 

ت لتكون ممثلة لفعل يلتزم به املتكلم عن 
ا
بتـِكرات ضمن امل سسة الاجتماعية واسُتعِمل

ُ
ا

فهي . وهذا في صنٍف من املسكوكات وليس فيها كلها. قصد ودراية، أو تحذير يحمل تبعاته

ة من املجتمع، ففي فعل عبارات مُ  را
ا
ظ ـــمة لتعامٍل معين في سياق معين، وتكون ُمنتا

د
ـظ
ا
نـ

وقد .... التحكيم على سبيل املثال فإن املجتمع قد ينتظر بفارغ الصبر هل تم التحكيم أم ال
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ال يتلفظ املعنيُّ باألمر باللفظ أنه محكم، ولكنه يقوم بالفعل املرادف له بإرسال وتسليم 

عادة إما قطعة سالح أو خنجرا من الخناجر ( الحكومة)ب العرف وتكون حكومته حس

ليبدأ بذلك فك العقدة وحل ألازمة وإزالة التوتر بعد . ألاصيلة ذات ألاثمان العالية

من أشد ألالفاظ اكتناًزا للفعل مقابل اللغة ( محكم)ولعل هذا اللفظ . الوصول للذروة

 . نتائجه كارثية إن لم يتم حل إشكاالته والعكس؛ كونه قد ينهي صراًعا قد تكون 

وهذه القطعة الرمزية من السالح يمكن أن تستخدم إطفاء للصراع وإشعاًرا 

وقد تستخدم طلًبا للخصم باالحتكام إلى شخص ما فتكون تلك . باهذعان أو الاعتراف

الصيغة القطعة الرمزية مفتاًحا للخصومة الحجاجية وصوال إلى الحل، ويكون الاختالف في 

 (.العدال)وفي الثانية ( التحكيم)املقولبة للموقف، ففي ألاولى 

بناء على ما سبق فإنه يمكن النظر إلى املسكوكات اللغوية التعبيرية وتحليلها على 

أنها نماذج تحليلية للغة طبيعية مقننة، تبقى قيمتها في ذاتها، أي في ذات النصوص بصرف 

ردت فيها قدر إلامكان، بمعنى أن تحليل نماذج من النظر عن اللهجة املحلية التي و 

املسكوكات في أية لهجة قد يفيد كنموذج للتحليل في لهجات أخرى لها مسكوكاتها الخاصة 

 .بها

ل محلل الخطاب بصرامة عن طريقة  واملشكل هنا أنه ال يمكن التنب  من ِقبا

رية يقاس إليها خطط إلاخراج من قبل طرفي الحوار أو إمكانية وضع خطط قياسية معيا

مثل هذه النقاشات وهذا هو حال اللغة الطبيعية في املحادثات واملواقف الاستعمالية للغة 

بصفة عامة وإن وجدت بعض التنب ات الصارمة فهي محدودة مثل املسكوكات في بعض 

 . مواقفها كالتهاني والتعزية والترحيب وبعد الحالقة ونحو ذلك

 املسكوكات وفعل التأويل

ل املتلقـي للخطـاب: يعرف الباحث التأويل في هذا البحث بأنه             / التمثيل الفعلي من ِقبا

. نــص املســكوكة اللغويــة التعبيريــة، فهــو درجــة رديفــة للخطــاب وكأنهمــا وجهــان لعملــة واحــدة

/ ويمثل التأويـل رد الفعـل الفـردي للتعامـل مـع الـنص. وإن كان التأويل مرحلة تالية للخطاب

فالخطـــاب فـــي املســكوكات قـــد حملتـــه منــذ اتفـــق عليهـــا املجتمــع وتعامـــل بهـــا فأصـــبح . خطــابال

 .قاًرا فيها ومتلبسا بها
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 :فعل التأويل. أوال

ا-التأويليشترط في نجاح فعل   له،  نجاًحا-ورسالتهكان خطابه  أيًّ
ا
ط ِ
ّ
ط
ُ
يحقق كل ما خ

لخطاب، ويمكن إجمال تلك أو بعضه، جملة من املتطلبات التي يعتني بها غالًبا محللو ا

 :املتطلبات في آلاتي

 . فهم الكلمات في وظيفتها التعيينية: فهم العالم -1

والفرق بين فهم الكلمات وفهم اللغة، أن اللغة سلوك اجتماعي تلفظي تعبيري، : فهم اللغة -2

مصحوٌب بالنبر والتنغيم واملقام وغيرها، أما الكلمات فدوال م جمية تعيينية وال يكفي 

 .ها مجردة عن سياقها املقامي والتعبيري لفهم خطابهافهم

نقل بعض العبارات  نجد أنفهم السلوك الاجتماعي وطريقة التعامل بين الناس، ومن هنا  -6

، (صلوا على النبي: )ففي قولهم في املنتديات القبلية أو ألاسرية: إلى سياق آخر يغير دالالتها

و ألاسري، ومن ثم ينبغي السكوت وإلانصات، وال إشعار بافتتاح اللقاء التشاوري القبلي أ

يقولها لهذا الغرض وال تفهم بهذا التأويل إال إن صدرت عن املسئول عن اللقاء، أومن يحق 

أما إن قيلت العبارة أثناء رفع الصوت فالقول يقصد . له افتتاحه كالشيخ أو من ينوب عنه

 .لسابقيه، وهكذابه التهدئة، وإن قيلت لكسر الصمت فهو مقام مغاير 

معايشة املواقف التواصلية الطبيعية املختلفة، وهذا يختلف عن / التعرض واملعايشة -2

ا باملعنى والسياقات العامة أما هنا فيتعلق بفهم . فهم اللغة بأن الفهم هناك يتعلق مبدئيًّ

ف املواقف وأنماط التواصل املتعلقة بها، لذا قد نجد أن الذين لم يعايشوا بعض املواق

بعد الحالقة، قد يخفـــــقون في التصرف، ليس ألنهم ال ( نعيًما: )مثل التعرض لقول أحدهم

ا محدًدا 
ً
يعرفون معنى هذه الكلمة في أصلها، لكنهم لم يتعاملوا مع هذه الكلمة بوصفها نمط

 .في سياق معروف ومحدد سلًفا

أو ما شابه ذلك، إذ من  بإدراك مقاصد التعبير املستخدم وعناصر التأويل: الفهم املحلي -3

ا أن تتشابه املسكوكات مع اختالف استخداماتها، وعلى سبيل املثال فمغادرة  املحتمل جدًّ

 واستئذاًنا للخروج (السالم عليكم: )مجلس النقاش مصحوًبا بالقول 
ً
ـــل تحية ِ

ّ
ثـ ، قد ال ُيما

تعاطي مع موضوع الاعتيادي بقدر ما يمثل رفًضا للحوار أو لبعض ما فيه، أو ألسلوب ال

 . النقاش أو آليته
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ومن ثم فإن فهم املرسل واملتلقي يعتمد بقدر كبير على قدرتهما على استعمال 

املحيط الكوني واملادي، املجتمع املحلي وعاداته، وتجربتهما ألحداث مماثلة : معرفتهما للعالم

ي يمكن أن يهدف أو معايشتهما ألحداث مماثلة تمكن كل منهما من الحكم على املقصد الذ

الخطاب، وما يتبعه من السلوك، كما أن معرفتهما للعالم املحلي وعاداته / إليه الكالم

التعبيرية والسلوكية مثل السياقات وطرق ألاداء كالنبر والتنغيم و لغة الجسد والحركات 

ترتبط فاالحتمال كبير في أن " املصاحبة للقول، كلها أساسية للتحديد وبناء الفهم املحلي، 

وقبل ذلك من )) القار  / عملية الفهم املحلي بخطة مغايرة تتطلب من املتلقي 

أن يقلل من عمليات التحليل قدر إلامكان وأن يقتصر على تكوين درجة (( املرسل/املتكلم

وال . 20"كافية من التخصيص يسمح له بفهم يتناسب مع ما يرى املتلقي أنه غرض القول 

فهم املكان والزمان فقط بل فهم العادات والتقاليد وما ترمي إليه  نقصد هنا بفهم العالم؛

 . وللعرب اشتقاقات وأبنية: العبارات املستخدمة في مقاماتها، فاألمر هنا كما يقول الجاحظ

عند ( نعيًما: ) وعلى سبيل املثال فإنك إذا سمعت للمرة ألاولى هذه الصيغة

أثناء الاحتفال بعرسك أو بعده بأيام ( هللا السروردام : )الحالق أو بعد الحالقة، أو قولهم

ِتم وكأنك قد أجبت، مع أنك ال تعرف إلاجابة التبادلية في  م  تا
ُ
يسيرة، فقد تقف حائًرا ثم ت

هذا املوقف، وتخجل أن تجيب بصوت مرتفع ألنك تعلم أن لهذه الصيغة واملوقف جواًبا 

ا، ولكنك لم تعرفه حتى تلك الل
ً
ا معروف حظة، ومن ثم فأنت ال تعرف نمط ردة الفعل تبادليًّ

املناسب، أما وقد عرفت الصيغة وما يقابلها من صيغة تبادلية فستكون أكثر ثقة بنفسك 

وكلما كان " وبنمط الصيغة التي ستوجه إليك في ذلك املوقف، أي أنك صرت تتوقعها، 

ا بطقوس معينة زادت قدرتنا على التعر 
ً
ف على القواعد النمط أكثر تحديًدا وارتباط

والتمتمة ِلُتوِهم بأنك قد تفاعلت مع املتكلم بنمطية مجتمعية مقامية . 20"املتعارف عليها

 .دليل على اعتناء املجتمع بهذا اللون من التفاعل

 : آلية فعل التأويل. ثانيا

ا كانت –يبدأ فعل التأويل في التفاعالت اللغوية  منذ اللحظة ألاولى لبناء  -أيًّ

/ تشكيله في عبارة وتضمينه في السياق الخاص به، ذلك أن مرسل العبارةالخطاب و 

الرسالة اللغوية أو التعبيرية إنما أرسلها لت دي رسالة لخطاب يريده، ومن ثم فإن املرسل 

عنصر فاعل في التأويل، كما أن املتلقي، وهو الطرف املستقبل للرسالة واملوجه إليه 
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لحظة تلقيه للرسالة إال إن كان قد تعمد تجاهلها، فإن  الخطاب، يبدأ فعل التأويل عنده

التجاهل في هذه اللحظة صورة من صور التفاعل مع الرسالة وقد تم التجاهل بناء على 

تأويله لها، وهذه العملية قد تتم في زمن ال يمكن احتسابه بالثواني نظرا للسرعة في التلقي 

ث إنها فكرة عاقلة أو طا شة تجد مكانها في لغة حكاية من حي/ والتأويل ذلك أن كل لفظة 

بوصفه التسجيل اللفظي )) إدراك كل نص " وإذا كان . 28املوقع املحدد لها سلًفا في الدماغ

ا أساًسا(( للحدث التواصلي فإن تأويل نصوص املحادثات له  29"وتأويله عمال ذاتيًّ

ي تأويل املسكوكات ونظًرا ألنها الك، أما ف...اشتراطاته ال سيما فهم اللغة والفهم املشترك

عملية اجتماعية متوقعة في سياقاتها فإن عملية تأويل نصوص املسكوكات مقننة سلًفا 

لدى املجتمع وال مجال للتأويل الفردي، ال سيما املسكوكات الحقوقية وامللزمة، أما في 

تأويل الذاتي التهاني والتحايا فالتأويل يبدأ عند الفقد، إذ تتكون مع الفقد فرصة لل

 .. الفردي

 (التحية، التهاني، التعزية، الضيافة: )فعل التأويل في مسكوكات التفاعالت

تلك ) يبدو فعل التأويل في مسكوكات التهاني والتفاعالت اليومية غير الحقوقية 

في التحية  -ساذًجا، وال يظهر أي أثر لفاعلية التأويل هنا ( التي ال يتبعها التزام بفعل ما

د املتلقي املفترض من املرسل املفترض ) إال في حال الفقد  -لتهنئة والتعازي وا
 
ــقــ
ا
أي في حال ف

، ومن هنا فالتأويل يعتمد على فاعلية الفقد وليس على فاعلية (تلك املسكوكات في مقامها

: وعلى سبيل املثال فإلقاء التحية. التلفظ كما هو الحال في املسكوكات الحقوقية/ الوجود

قد يكون مجرد تقليد وعادة، ولكن إذا لم يلقها الداخل إلى (.... السالم عليكم ورحمة هللا)

املجلس فإن ألامر يتطلب التساؤل وإن لم يتم التصريح بالتساؤل من املتلقين، ألّيِ سبٍب 

ذا داللة قصدية، ما لم يكن عدم إلقاء التحية عادة  -هنا–كان، ومن ثم يكون الصمت 

 عنه أنه ال يلقي التحية ال معروفة عند ه
ا
ذا الشخص، وهذا السلوك الشخص ي ملن ُعِرف

كما قد يكون . البحث ألنه ال يمثل حالة مجتمعية تكون ظاهرة/ يدخل ضمن النقاش

املحاضر ) في سياق املنتديات الحوارية والحجاجية   -أي بالسالم عليكم -التلفظ بها

 . ملفاوضات على خصامعالمة على الرفض والخروج من ا 36(القبلية

وهذا يشير إلى امليل إلى العفوية في التهاني والتحايا، العفوية في ألاداء لحظة 

 
ً
ال
ُّ
التلفظ اللغوي مما يدل على عدم وجود قصدية معنوية بالغية، وأنها ليست إال تمث
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ا أنهومن ثم لم يعد ينظر إليها على أنها دعاء بل على . ملتطلبات السلوك الاجتماعي فقط

م  تقاليد ِ
ّ
ل سا
ُ
على أختك في ( أي تصافحها في العيد) وطقوس، فلربما كان من املز و أن ت

، وبعض ألادعية ألاخرى، ألن ذلك سيكون (عادكم هللا كل عيد: )العيد دون أن تقول لك

بمثابة م شر واضح على غفلة أو تقصير أو وجود خلل في العالقة لم يستطع بلسم 

ا . ملمه ولو للحظات حتى وإن لم يحدث تعديل لفعل املشاعراملناسبة العيدية أن يل
ً
إذ

فعدم التلفظ بها يلفت الانتباه ويجعلها ذات قيمة، ويكون للسكوت في هذا املوقف مغزى 

ت ِقدا
ُ
أي أنها تتميز بغفلة ... داللي وتداولي، وكأنه قيمة سكونية كامنة ال تظهر إال إن ف

لكلمة تكون اعتيادية، وحين تفقد في سياقها تكون فحين توجد ا.. الوجود وفاعلية الفقد

وعليه فإن تأويل مسكوكات التفاعالت . ذات فاعلية، ويكون الفقد هو موضع التأويل

الكرنفالية واليومية قد أضمر فعل التأويل فيها في سياقها الزمني واملناسباتي، ومن ثم فإن 

 .السياق املناسباتي في التهاني والتعازي هو امل ِول

في الدائرة الافتراضية لطرفي / تقع ضمن -عادة  -ونصوص مسكوكات التهاني 

ا، فهذه ألانماط من 
ً
التواصل، وأقول التواصل ألنه ليس حواًرا وال محادثة وال نقاش

التواصل ليست مقننة كما هو الحال في التواصل في املناسبات باملسكوكات، وإنما هو 

باملصافحة واملعانقة حسب العادات والعالقات تواصل لفظي وقد يصحبه تواصل جسدي 

الشخصية بين الطرفين في سلوك التصافح، وحسب عمر طرفي التواصل وحسب العالقة 

فالصداقة . الحميمية، املجاملة، الصداقة، إسقاط واجب: الشخصية بينهما من حيث

ة، من حيث عدم التي لم تعد تتطلب برتوكوالت وكأنها لحميمتها تشبه التقاطع أو الالمباال 

 . الاهتمام الزائد بالصديق اعتماًدا على الثقة بينهما

ويمكن النظر  بهذا الاعتبار إلى مسكوكات التهاني والتعازي ونحوهما أنها تقع في 

الدائرة الافتراضية وأنها ضمن الحوادث التواصلية املتكررة واملقننة؛ ألن املسكوكات ال 

: باًرا عن   يء لم يعرفه املتلقي مثل أن تقول لشخصتقدم معلومات إال في حال كانت إخ

ما هللا أجراكم)
د
والدائرة الافتراضية في . قبل أن يعرف بحدوث وفاة صديق أو قريب له( عظ

عة في تلك :  هذه الدراسة هي
د
ق وا ة سلًفا وُمتا زا جا تلك التي يعتبرها املستخدم اللغوي، ُمن 

 –لتبادلية، أو شبه متوقعة أو هي ضمن املألوف متسمة باهسهامات ا. الحادثة التواصلية

 -على سبيل التمثيل–وإن كان قد يحدث بصورة غير متوقعة أن يكون الترحيب  -غالًبا
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وفي وقا ع الحياة فإند هذه النصوص . وما يتبعها من التزامات( مرحب الصوت: )بصيغة

أغراًضا تواصلية في التهاني،  ال تقدم معلومات بقدر ما تقدم( املسكوكات اللغوية التعبيرية)

أو تحقق أغراًضا تفاعلية مجتمعية في الترحيب والضيافة واملنتديات القبلية، وهي تقدم 

خدمة حل إشكاالت الصراع وضمان الحقوق والضبط والسلم الاجتماعيين في مواقف 

 .فاألغراض املجتمعية والحقوقية والضبطية ذات سلطة تنفيذية. الصراع

 :في املسكوكات الحقوقية أو مسكوكات الصراع وحل العقدة فعل التأويل

تتميز املسكوكات الحقوقية واملتعلقة بالصراع وحل العقدة بأنها خطاب نٍد لنٍد، 

لكّلٍ منهما إمكانية تحمل املس ولية املترتبة على التلفظ بتلك العبارات في مواقفها املعروفة 

ِرما  ب 
ُ
ا، وكأنها بمثابة  عقد أ وما ي كد كونه . أو ينبغي أن تكون كذلك. وال يجوز نقضه اجتماعيًّ

ولذا فإند تلفظ ألاطفال بها ُيعد مبهًجا . الطبيعة إلالزامية وفًقا ألعراف املجتمع: عقًدا

 .وطرفة من الطفل وال ي خذ مأخذ الجد من املتلقي

ا
ً
ا ضابط  تداوليًّ

ً
 وملا تتمتع به هذه املسكوكات من سلطة فإنها تتطلب فعال

 على معايير ثقافية مشتركة بين 
ًّ
الستخدامها، و يعد التداول م سًسا لتراث مشترك، ودالا

ال سيما -وهذه املسكوكات  31.أفراد الجماعة ، ومن الجماعات ذات نفس التكوين الثقافي

قوانين اجتماعية شبه ملزمة تسن املعايير التي يخضع لها : " بمثابة -تلك الحقوقية

باالنطالق من الواقع الذي نستوحيه في هذا املجال من العبارات  وذلك 32"املجتمع

ودالالت طائفة من / في مضامين.... املسكوكة في نطاق مجتمع محدد هو املجتمع املحلي

 -بوصفنا مستعملون لغة ما-أن املعرفة التي  نملكها : يمكننا القول " و. املسكوكات التعبيرية

لغة ليست سوى جزء من معرفتنا الاجتماعية الثقافية عن التفاعل الاجتماعي من طريق ال

هذه املعلومات العامة عن العالم هي أساس فهمنا؛ ال للخطاب فحسب، بل ربما . العامة

كما أن اللغة رمزية؛ فإن السلوك إلانساني إنما " ذلك أنه  36"لكل جوانب خبراتنا الحياتية

فالتأويل في مقام املسكوكات  32("(سلوك رمزي مجتمعي)) هو سلوٌك رمزيٌّ في جوهره 

الحقوقية والصراع وحل العقدة يتبعها فعل موجود في السياقات الاجتماعية املحددة لها 

والتأويل في .ضمن دائرة الصراع وحل العقدة، ألنها تستلزم أفعاال وفيها التزامات وواجبات

ذلك أن .33الصراع املتابع باستنتاجات م شر سير/ هذه الحالة هو الذي يسمح للمتلقي

، حتى وإن 30هذه العبارات ترد ضمن فعل لغوي م سس ي وليست اعتباطية وال محادثاتية



 خامسالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

009 

وقد بلغت من صرامتها امل سسية أن سياقاتها محددة . وردت في سياق الجدل والخصومة

ا ا أو مقاميًّ ا ومناسباتيًّ ر أنها تقال في غير تلك املساقات امل س 30زمانيًّ ود صا إال  38ساتيةو ال ُيتا

وهي سياقات  39إن خرجت عن الغرض امل سساتي إلى أغراض أخرى كالتهكم أو الالمباالة

تتسم بالخصوصية بين طرفي التواصل؛ أما حين يكون فعل التواصل ضمن املقام 

ا 
ًّ
امل سساتي امل ِطر للمسكوكات، فإن الكلمات محسوبة بعناية فهي استعمال مقنن تلفظ

/ التلفظ، إلى الخطاب/ بما يجعل استخدام هذه الكلمات ينتقل من الكالمومقاًما والتزاًما 

 .06الفعل اللغوي الاجتماعي

وهي عبارات ت دى ضمن قصدية بالغية واضحة ال سيما عبارات ملتقيات 

القبائل ألنها ترتبط بالفعل والالتزام، أو تلك العبارات التي تمثل عقًدا مبرًما أو بداية عقد 

ا و تحمل مسئولية تجاه الفعل وتجاه الند املقابل كما في املسكوكات املتعلقة يتضمن التزاًم 

بالصراع والحل، إذ تنفتح دالالتها في لحظة التلفظ بها في املقام الخاص بها ففيها استدعاء 

وبالنظر في فعل التأويل املحدد سلًفا لهذه املسكوكات الحقوقية  .ألفعال والتزامات غائبة

 :تها ونخبويتها، ومن أبرز تلك الصيغندرك مدى جدي

الفعل املمثل للمسكوكة ال الفعل بمعنى )) وهو إبالغ بالقول أو بالفعل : العدال

بنقل الصراع من امليدان إلى املنتديات ومجالس التفاوض والنقاش، (( إحداث حدث ما

 ما، وهو أقرب إلى طلب شخص آلخر إلى العدالة في العرف القبلي، وستكون بعده است
ٌ
جابة

ج بنقاش بين الطرفين بإشراف طرف محايد وقد يكون املوضوع له أبعاد . وفي العادة يتود

صراع قوية فيتطلب كتابة الادعاء والردود ليتم عرضها على املحكمين ثم إصدار حكم 

 .وفًقا لألعراف القبلية املعمول بها

باب النقاش وبناء على أنه إصرار من املتكلم على فتح ( العدال)كما نفهم فعل 

ا بكونها  مسرح للتوتر مع الطرف آلاخر بإشراف السلطة املجتمعية، وهي سلطة تتمتع عرفيًّ

قضائية وتنفيذية، وإن لم يتلفظ املتكلم بأية ألفاظ صريحة، وبهذا العمل ينتقل الصراع 

: ئلوحين يقول القا.. من وقا ع الحدث إلى وقا ع تلفظية تستخدم الحجو وتقدم البراهين

هذه على فالن، فإنها مفهومة أنها عدال وإن لم ينطق باللفظ نفسه فهذه العبارات / هذا

هذه على فالن، / هذا: وإلاشارة هنا في قوله. والكلمات من مرادفات العدال أو من كناياته

إشارة إلى نوعية الش يء املستخدم ليكون عدالا؛ فقد يكون قطعة من السالح وقد يكون 
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برغبته في ابتداء صراع تلفظي ربما قد يتطور إلى صراع في ميادين (. جنبية) خنجرا أصيال 

 .أخرى 

بالفعل بالرغبة في إنهاء املشكلة في الاعتراف  -وهو إبالغ بالقول  :محكم/ التحكيم

بحق آلاخر فيما ُيطاِلب به، وفيه إشعار بنجاح فريق املفاوضات إن كان التحكيم قد سبقه 

الاعتراف بالذنب، نجاح املفاوضات، قوة السلطة : حكيمو نفهم من الت. تفاوض

، أو الهروب من الصراع التلفظي إن كان يشعر بأنه سيجر عليه تبعات مادية 01املجتمعية

توتر وإن لم نسمع أية لفظة تدل عليها، / أو معنوية، وقبل هذا فنحن نفهم وجود مشكلة

أي فهم أنه توجد مشكلة . هم مباشرةفعل التحكيم كفيالن باستدعاء هذا الف/ بل إن كلمة

والتحكيم والعدال وغيرهما من الصيغ وألافعال كأنها سياقات رجولية مجتمعية فال . ما

وقد تكون . يعتمد فيها على ثنائية التواصل بل يكون في حضرة منتدى القبيلة أو ألاسرة

من أحد ألاطراف  كلمة التحكيم نتيجة لعملية شاقة من املفاوضات كما قد تكون اختصاًرا

 .. لتلك العمليات التفاوضية للوصول إلى التحكيم دون املرور باملفاوضات

ت للخصم من ( الحكومة)وفي هذا السياق يوجد مصطلح              ما ّدِ
ُ
ويرمز لألداة التي  ق

ل . سالح أو غيره وقد يصحب فعل التحكيم بعض الصيغ املقيدة، مثل أن يكون تحكيم ِقبا

ف وفتح الباء، والبعض يسميه تحكيم جفاف و حين تطلق تدل على التزام بكسر القا

م 
د
ك حا
ُ
ا -الطرف آلاخر بتنفيذ حكم امل م -مهما كان قاسيًّ

ُّ
ل
ا
ظ
ا
لكن ال . دون أي اعتراض أو ت

د مذمة وعيًبا بين الناس  ُيعد يعني ذلك حدوث طغيان الكبير في الحكم ألنه في هذه الحالة سا

م هو أحد الطرفين أم شخًصا محايًدا على من أصدر الحكم،
د
ك حا
ُ
ارتضاه  02وسواء أكان امل

ف.. الطرفان
 
والعرف  06والنوع الثاني من الحكومة وهو التحكيم على وجه العرف أو الِسل

م الحكومة  م ولي املنهى: أو يقول من قدد ِ
ّ
ك وفي هذه الحالة يحق له الاعتراض على  02أنا ُمحا

لف والعرف، ويستنهي لدى من له معرفة بالسلف والعرف، الحكم إن كان مخالفا للس

 . وهناك أطراف قبلية متخصصة في هذا

ر ّمِ
َ
 . وتفهم كناية على أنها امتناع عن طاعة ممثل السلطة: ُمض

تفهم أيًضا على أنها امتناع عن قبول الدعوى فضال عن قبول مناقشتها : باذل ل  الشريعة

نقاش بإشراف سلطة املجتمع املحلي العرفية، كما عند شخص ما ورفض الاحتكام إلى ال

 .هنا بمعنى الترافع أمام القضاء الرسمي( الشريعة)و. يفهم منها أيًضا التحدي
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ي، ويالحظ : الوجه من الوجه أبيا
ا
ل با
ا
وهي صيغة تحذيرية شديدة اللهجة في العرف الق

للون البياض بحكاية  أنها ذات بنية استعارية وكنائية، إذ ال عالقة مادية للوجه، وال

الوجه من الوجه أبيض فيترتب على هذا : وقد يقول القائل في موقف خصومة. الصراع

دارك ألامر سريًعا من قبل العقالء بالتحكيم أو بأخذ 
القول ما ال تحمد عقباه ما لم ُيتا

 :همومثل هذه الصيغة في البنية الاستعارية والالتزام قول. العدال وجمع الطرفين للتناقش

ِفقا : وجهي ل  ا بأداء حقوق، أو تنفيذ اتفاق ما اتُّ ا وعرفيًّ واملعنى أن القائل ملتزم التزاًما أدبيًّ

وقد يلزم بعدها أمٌر خطير مثل أن تضمن حياة شخص، سواء أكانت الضمانة . عليه

لقبيلته أو لنفسه، فقد يحصل نزاع بين طرفين يكون أحدهما قد اقترف جرما ترتب عليه 

ف من لقاء الطرف آلاخر في أي مكان، فيمتنع بقبيلته، أو في مكان حصين، وهنزاله أو الخو 

ى  إعادته إلى جادة الصواب، وربما هيصاله إلى مركز الشرطة لتتولى ألامر دون أن ُيعتدا

عليه من قبل خصومه، و دون أن يمسه أحد بأذى، فيقوم أحد العقالء املعروفين 

ضمن له بوجهه أنه لن يصيبه مكروه، وهذا العاقل بدوره يكون بالذهاب إلى هذا الطرف وي

ن سيذهب إليه وجهه بأنه لن يمسه أحد بمكروه  قد أخبر الطرف آلاخر أنه سيعطي ما

فيقبلون ذلك إن شاءوا، أما إن أبوا فإن هذا الشخص الذي انتدب نفسه للقيام باملهمة 

ه، وذلك قبل أن يذهب إلى الطرف يتخلى عنها، ويقوم بإبالغ ألاطراف بتخليه عن مهمت

أو أن يكون السبب أنك . املتحصن لئال يكون سبًبا في نقض عهد قطعه له ثم  جز عنه

ا بذلك
ًّ
ٍن أو حق دون أن تكتب صك ي  ن أداء دا ما ض 

ا
 . ت

وهي كلمة تفيد طلب املنع من التصرف من أحد ألاطراف لوجود مالبسة في ألارض : محجور 

بأي صورة من الصور، وهذه الكلمة تمنع كثيًرا من الخصومات أن أو البناء أو امللكية 

تستفحل، ذلك أن املرسل يتلفظ بهذه الكلمة ثم يبلغ الشيخ العرفي باملوضوع لحل 

إشكاالته، وفي الغالب فأن الطرف املقابل أيًضا يرحب بذلك التصرف إن كان يريد الصلح، 

طرفان للحوار وإنهاء سبب الخالف، ألن هذا التوقف عن التصرف يستوجب أن يلتقي ال

طرح العدال عند ذلك الطرف املحايد، / إما على انفراد، أو لدى طرف آخر بعد تقديم

 الامتناع من الطرفين عن 
ً
كم بينهما فإن ذلك يستلزم  مباشرة حد وبعد العدال وتسليمه للما

من ذلك فإن أي تصرف عملي أو لفظي تجاه آلاخر، أو في موضع النزاع، وإن حدث   يء 

هذا يعني مضاعفة العقوبة على الطرف الذي ينفرد بالتصرف، أو الطرفين إن تصرفا بعد 
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أن توافقا على العدال وانتظار رأيه والاجتماع عنده للمحاججة وعرض ألادلة والبراهين، 

وفي العادة يكون ألامر صلحا أكثر من كونه حكًما، وإذا كانت القضية شائكة أو يخش ى من 

عن كل طرف  03((ضمين))الصراع فإن الطرف املتوافق عليه  يلزم كل طرف بإحضار تطور 

 .تجاه إلاشكال القائم، أو تجاه أي استلزامات يترتب عليها املوقف

إال أنها في كثير من (( محجور )) ومع روعة التصرف الذي تثمره هذه الكلمة 

ة خصوًصا تلك التي تتطلب ألاحيان تكون سبًبا في تأخير كثير من املشروعات التنموي

مساحات كاملباني والطرقات وغيرها ما لم يكن لدى املسئول حس مرهف يستطيع التعامل 

أما إن كان املسئول يتسم بموت الضمير . من خالله مع أصحاب املكان هقناعهم بالفكرة

لك العمل في املشروع، وبذ( ملنع)فقد يكون هو من يوعز ألصحاب ألارض بأن يأتوا لحجر 

يقوم باستثمار رخيص ودنيء في ابتزاز الجهة املسئولة عن تنفيذ املشروع بدعوى أنه يجتهد 

 .في إقناع ُمالك ألارض

تتَدك هللا
َّ
وهي ليست صيغة حقوقية بمعنى أنها ال تلزم بفعل بعدها، لكنها صيغة قسم : قتل

قلدك : لى فإذا قيل لهحقوقية، ولعل كثيًرا من الناس ال يبالي بأن يقسم ألايمان با  تعا

وهي صيغة ينظر إليها املجتمع بقدسية على أن التعامل معها بدون . هللا، تراجع وفكر

 . مراعاة وتثبت فإنها تجلب الدمار ملن تجرأ عليها

 : ملحة تحليلية. ثالثا

أن بعض الصيغ تتكون من لفظة واحدة في الظاهر كالتحكيم أو العدال  -هنا –نلحظ  -

وإن وردت منطوقة  جملة منطوقة بل جملة مفهومة،ثم فهي ال تمثل والتضمير ومن 

ولعل غياب التفصيل يكمن في أن التعامل مع هذه ( نحن/ أنا)صحبها ضمير املتكلم 

املسكوكات يتم في ضوء أنها مفاهيم وأنها مفهومة على أنها كذلك فهي ضمن املوروث 

ولها التزاماتها العرفية معروفة، و . املشترك ومن ثم فهي غير غامضة وال تحتمل اللبس

حسب العرف املحلي؛ أقصد أنه ما دام هناك تحكيم إذن فسيتبعه متابعة  مقامتها

م بإصدار حكم وأن مقدم التحكيم مستعد على التنفيذ
د
ك  . للُمحا
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سواء أتم التلفظ به صراحة ( أنا) أن املسكوكات الحقوقية عادة تتضمن ضمير املتكلم  -

ق الحكاية سيقالوجهًرا أم ال، و و  م أو: في حال سا ِ
ّ
ك م: هو ُمحا

د
ك وهي تستخدم في ذلك . قد حا

ًما دائًما ِ
ّ
ك  .املوقف فقط أي أنه لن يكون ُمحا

الخبر هنا ي دي وظيفة إلانشاء؛ إذ ال يروم املرسل من احتجاجه إلى مناقشة رسالته بقدر  -

، ففي الخصومات مرسلهاحمل املتلقي ع ى اعتقادها والتعامل معها كما يريد ما يروم 

والجدل وسياق الخصومة يكون سوق البراهين واملبررات والحجو واستدعاء املاض ي إلى 

للوصول إلى نقطٍة ما يتغياها املفاوض قد يمثلها  -وهو السائد -حاضر املكان أمام الحضور 

لكم الشريعة، / باذل لك: العدال أو التحكيم ثم تفويض محكمين، أو التعنت بالقول 

السيما إن كان الجدل بخصوص حقوق مادية بين ألاقارب أو غيرهم مثل املواريث، 

ك العقارات
ُّ
 .الديون، مشاكل تمل

، رغم أن التفاوض للحجاج والجدل البالغي والبرهانيمناسبة صيغ املسكوكات الحقوقية  -

سيرها  ما فإن املحادثة في التفاوض ال تضمن وفق مخطٍط ذهنيٍّ قد ُبنيا في ذهن الطرفين 

وفق املخطط، ومن ثم فإن الحذر هو السائد في التخاطب لكون الكلمات محمولة على أنها 

خطاب على محمل الجد، وأي تلفظ استفزازي أثناء املحاججة فإنه يحتسب لصالح 

أما في التبرير ملوقف شخص ّيٍ ما مثل التغافل املتعمد عن تقديم التهنئة أو . الطرف آلاخر

انتباه الطرف آلاخر فإن املرسل ينبي خطة افتراضية للنقاش وتوجيه  التعزية مما أثار

املحادثة وفق خطته، وبما يدعم  ججه املقدمة والردود املفترضة والبراهين املقترحة 

مسرح افتراض ي  بنية-1: وهكذا، ومن ثم فإن إخراج الخبر عند الطرفين يشتمل على

ة خطة بال  -2. للجدل للقضايا البرهانية/ للنقاش غية شاملة للمتكلم لعرض الخطاب بنيد

املتلقين بصدق ما يقوله، وعن طريق تقديم براهين أو مبررات مساعدة / إقناع املتلقي

للتصديق قد يدخل فيها لغة الجسد وتصوير املوقف ونبرات الصوت والتنغيم، وصوال إلى 

 .00املتلقين على إصدار حكم معين، أو القيام بسلوك ما/ حمل املستمعين

تداولية هذه الالزمات اللفظية املسكوكة، فهي تحيل إلى فهم مشترك بين ألاطراف  -

ر)املتصارعة وبين الحاضرين في املوقف  ضا ح 
ا
، فهو سياق له تأويل مقنن سلًفا، والتلفظ (امل

باملسكوكات الحقوقية ال سيما التحكيم في سياق الخصومة ال يخضع لرغبة املرسل في أنه 
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لتزام بتنفيذ ما يوجبه التلفظ باملسكوكة في موقفها فيقول أنه لم يكن قد يتنصل من الا

يقصد ما يفهمه املجتمع من خطاب تحمله رسالة تلك املسكوكة؛ بل يلزمه تنفيذ ما ُحِكما 

به عليه مالم يكن في الحكم ظلم صريح فإنه قد يلجأ إلى طرف آخر لينصره في تخفيف 

عيد مبارك في : قوقية فسيكون من املستهجن أن تقول أما في غير املسكوكات الح. الحكم

غير يوم العيد أو ألايام التي تتبعه، إال إن كان تهكما أو سخرية أو مزاحا ؛ فالتأويل في 

للكلمات في // الفهم الداللة املشتركة للخطاب املستخدم/ املسكوكات يقوم على املعنى

هل الفعل التأوي ي : يجعلنا نتساءل ، وعلى التأويل املحدد سلًفا؛ مما00سياق الخطاب

ا
ً
 .مازال موجوًدا مادام ألامر أن النتيجة معروفة سلف

تتضمن صيغ املسكوكات إلاحالة الثقافية املرجعية في التاريخ أو في القرآن، فالتحكيم على  -

ا بل متوارث قدم الجاهلية والعربية
ً
 .سبيل املثال ليس أمًرا حديث

عن املسكوكات وفعل التأويل يمكن أن نستشف عدًدا  وبعد هذه إلاطاللة املوجزة

 .من السمات التي تتميز بها املسكوكات

 سمات املسكوكات

، ألنه يعد املكون ألاساس ي في " لعل           أول خاصية للتعبير الشعبي هي أنه حتميُّ

والحضارة ظاهرة اجتماعية ثقافية، وال يستمر لها وجود ما لم تكن . حضارات الشعوب

مفصحة عن نفسها من خالل اللغة التي تعد املحرك ألاول لكل حضارة ارتبطت بزمان 

ومكان محددين، ومن ثم فإنها تحتوي على مجموعة من النظم إلارشادية التي يصطلح عليها 

وال تتجلى حتمية املوروث الشعبي في . الناس فيما يختص بكل وجه من وجوه حياتهم

ألالسن فحسب، بل إنها تتجلى كذلك في استمراريته، وهي شيوعه بين الناس ودورانه على 

خاصية أساسية للتعبير الشعبي، إذ إن الاستمرارية تعني فاعلية الشفرة الحضارية في 

ويرتبط بهاتين الخاصيتين للموروث الشعبي خاصية ثالثة طاملا تحدث عنها . الوعي الجماعي

تباط باألداء الوظيفي للتراث الشعبي في وترتبط الشفاهية كل الار . الباحثون وهي شفاهيته

وأنها شفهية وستبقى في .. ومع أن املسكوكات مجهولة املصدر ألاول  08.."حياة الجماعة

الواقع شفهية، وإن نقلت كتابة للتوثيق، أو العمل البحثي، أو ألغراض تثبيت الاتفاقات في 

ا، تتمايز عن النصوص الصيغ الحقوقية والعقود، فإن هذه املسكوكات، بوصفها نصوصً 

الشفهية التفاعلية كرسائل الشكر واملجامالت ورسائل العشاق، أو النصوص التوثيقية 
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الشعبية كالسير الشعبية ونحوها، تتمايز نصوص املسكوكات عن هذه النصوص فضال 

عما سبق بيانه في بداية الدراسة من التفريق بينها وبين النصوص عامة وبينها وبين ألامثال، 

ا باآلتيف  :إنها تتمايز خطابيًّ

فهي تتساوق مع املقامية، وعدم التحوير، واملقصدية، . امل سساتية، ذلك أنها مقننة سلًفا -1

والحذر في التعامل بها فاالستعمال املقنن للمسكوكات يمنع من تصرف املرسل في الصيغة 

ل، إال أن له داللة 
ا
ــق قد تكون تهكمية أو ازدرائية، و بالنبر، ومن أن النبر في املسكوكات ال ُين 

ر املرسل بلفظ التحكيم . قد تحيل التهنئة إلى خصومة وفي سياق الخصومة والجدل لو عبد

دُّ جرًما أشنع من جرم الذنب الذي يدور  مصحوًبا بنبر يمكن تأويله بأنه ازدراء فإن هذا ُيعا

سبق التلفظ بها إال في وكونها محددة املواقف، وأن تأويلها ي.. حوله الخصام والاحتجاج

 .حالة الفقد، كل ذلك يجعلها تنتمي إلى الفعل اللغوي امل سس ي

توافر ظاهرة لغوية معينة بدرجة كبيرة من التردد في : والاطراد في الخطاب هو" الاطراد،  -2

م -على سبيل املثال-فالتحكيم . 09"سياق يمكن تحديده ِ
ّ
أنا آسف، : ال يكون بأن يقول املحك

م، أو يقوم بتقديم الحكومة ويقول لخصمه : أو أسحب كالمي، بل يقول : عتذرأنا أ: أو ِ
ّ
محك

هذه لك ال يعني أنه ÷ وقول . هذه لك أي هذه حكومتك تحكيم مني لك ورد اعتبار واعتذار

سيهب تلك القطعة من السالح أو الخنجر للطرف آلاخر بل تفهم على أنها حكومة وتعاد إلى 

 .صاحبها بعد حل إلاشكال

النخبوية، بمعنى أنها تصدر من ذوي الكفاية ال سيما ما يتعلق منها بالحقوق والصراع وحل  -6

والدليل على أنها نخبوية ما يتصل بها من الحقوق والواجبات، والوعي التام . العقدة

وأيًضا أن املرأة . باملوقف، وأيًضا أنه لو تلفظ بها ألاطفال فإنها تكون في محل الطرافة فقط

ل في هذه النصوص مع أنها قد تكون املسبب الرئيس ي للصراع املوجب الوصول إلى ال تتدخ

أما في التهاني فاملرأة مخولة بالتلفظ بنصوص .. تلك التلفظات ملسكوكة الحقوقية

وال يعني أنها أنثوية أن الصيغة توحي باألنوثة ولكن . مسكوكاتها ولها ألفاظها ألانثوية غالبا

ا معينة
ً
تقولها ألانثى وال يقولها الرجل، فاملرأة تقول لزائرها من محارمها  العرف أن صيغ

وهذه السمة النخبوية . ، وال يقولها الرجل لنظيره وال يقولها للمرأة(عادك كل عيد: )الرجال

قد تجعلنا نميل إلى تفسير أسطوري للطقوسية التي تصاحب التحكيم واملنتديات القبلية 
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الذبائح تعبيًرا عن الاعتراف بالذنب، أو للتأديب، أو على أنها وما قد يكون فيها من تقديم 

 .جزء من الحقوق التي يجب على الطرف آلاخر تسليمها لخصمه

ألاداء الطقوس ي والبعد ألاسطوري، في اتسام نصوص املسكوكات الحقوقية ومسكوكات  -2

ت هذه الجدل بالنخبوية واملقامات ما يجعلنا نميل إلى تفسير أسطوري لبعض مدلوال 

املسكوكات وتوارثها ال سيما أنه يصحب بعضها تقديم الذبائح استرضاًء للخصم، وإنهاًء 

ومما ي كد هذا التفسير ذلك ألاداء الطقوس ي املصاحب . للتوتر، ووصوال إلى حل العقدة

وعلى . لفعل التحكيم باعتباره أكثر فعل لغوي ملزم في إطار حكاية الصراع وحل العقدة

املجتمع يتعامل معها على أنها عملية تقليدية وليست طقوسية وال شعائرية  الرغم من أن

إال أن الطقوسية ظاهرة للعيان منذ البداية لكنها تكون أكثر ظهوًرا ووضوًحا عند التنفيذ، 

 :من خالل التالي

حسب الحكم تمثال للسلوك الاجتماعي، ( من ألانعام)أداء شعائري رمزي بإحضار القربان   - أ

ِبح القربان أم لم ُيذبح ورمزا 
ُ
 لهذا الذنب، ومحًوا له، سواء أذ

ً
لالعتراف بالذنب وغسال

م له التحكيم ل من ُيقدد أن يتم إعالن  فاملهم.... الاعتذار العرفي، بالعفو/ وذلك إذا تفضد

مون وأنه كاٍف وواٍف يفي بما كان سبًبا له ويكون  ِ
ّ
قبول الاستقبال وقبول ما جاء به املحك

بال من مجموعة من الاقارب والصدقاء ويقوم أحدهم بالترحيب بالقادمين إليهم الاستق

بالحكومة وينوه بأصالتهم وبما يتحلون به من ألاخوة وحسن الجوار وأن هذه أعراف 

ر) وقد يكون القربان باسم .. القبائل جا وهو بنفس صيغة التحكيم وفعله؛ من حيث ( الها

حسب العرف والجرم ( البقر) حيوان من النعام  تقديم قطعة سالح ويتبع ذلك تقديم

ويكون الهجر عن إحداث مشكلة في مكان عام مثل السوق أو املنازل أو املساجد، وبهذا 

 .تكون الحكومة للحوادث املتعلقة باألفراد، والهجر ملا يتعلق باملاكن العامة

م لهذا الغرض فكل طرف يأتي معه أشخاص يتم دعوته. وجود فريقين، فريق مع كل طرف  - ب

ة إنهاء املشكلة  الصراع سواء أكانت نهاية سعيدة بالتراض ي، أم غير سعيدة / ويأتون على نيد

ِغم على التحكيم، وفي كل ألاحوال فالتحكيم إنهاء للصراع ر 
ُ
. تماًما بإشعار آلاخر أنه أ

 والطقوسية املصاحبة من حيث تشكل فريقين متواجهين في نصف دائرة لكل فريق أو في

سطرين متقابلين حسب املكان وعدد ألاشخاص، فإن ذلك رمزية واضحة للتباين والصراع 

 .كما أن كل فريق يدعو من يتجمهر معه أثناء مراسيم الحضور والاستقبال. والتكتل
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 :الشعائري اللغوي، ويظهر في/ ألاداء الطقوس ي -ج

ظ بها، وهي وإن لم تكن كلها طقوسية فإنها م - فد
ا
ل تا
ُ
ا من اللغة امل حسوبة ومراقبة مجتمعيًّ

الحضور، وكل ما يتم التلفظ به قد يكون محسوًبا ضمن احتساب درجات البطل في 

تحقيق إنهاء إلاشكال أو تحقيق انتصاره على خصمه بإرغامه على الاعتراف، وقد يكون 

 . سبًبا في خسارته أمام خصم ساكت يتكلم بقصدية واتزان

تنغيم صوتي مغاير عما / الخطاب بطريقة فيها نبر صوت أداء طقوس ي صوتي، إذ يتم تأدية -

أما ألاداء الطقوس ي املصاحب للتهاني فيعتمد على التلفظ . لو كان ألامر مجرد نقل للخبر

والحركة في بعض الحاالت كاملصافحة، إال أن ألاداء الصوتي غير مميز كما هو الحال في 

 .الطقوس املصاحبة للتحكيم واملنتديات القبلية

 :قائمة املراجع

 .البخاري  -

كمــال املصــري، عـــالم : ، ترجمــةالثقافتتة واملستتتاواة، نقتتد مستتاواتي للتعدديتتة الثقافيتتتةبريــان بــاري،  -

 109م، 2611، ديسمبر 686املعرفة، 

منيـر التريكـي، . د دمحم لطفـي الزليطنـي، و د: ، ترجمـة وتعليـقتحليل الخطتابيول، . بروان، و ج. ب. ج -

 1م، 1990 نشر جامعة امللك سعود،

 ، الحيوانالجاحظ،   -

هــ، مـذيل بحوا ـ ي اليـازجي، 1212 6،  دار صادر ، بيـروت، طلسان العربجمال الدين بن منظور،  -

 269/ 16ج( سك: )مادة

 26م، 2616، فبراير 602شوقي جالل، عالم املعرفة ، : ، ترجمةملاذا العلمجيمس تريفيل،  -

 –، املركــــز الثقــــافي العربــــي، الــــدار البيضــــاء ربتتتتيالكتتتتالم والخبتتتتر، مقدمتتتتة للستتتترد العســــعيد يقطــــين،  -

 183م، 1990، 1لبنان،  ط –املغرب، بيروت 

، أبريـــــل، 18،  كتـــــاب نـــــزوى، إلاصـــــدار ستتتتتيميائيات التتتتتنص الشتتتتتفا ي فتتتتتي عمتتتتتانعا شـــــة الـــــدرمكي،   -

 16م، 2616

، مطبعـــــة الكاتـــــب البنيتتتتتة القبليتتتتتة فتتتتتي التتتتتيمن بتتتتتين الاستتتتتتمرار والتغيتتتتترفضـــــل علـــــي أحمـــــد أبـــــو غـــــانم،  -

 11. م1983لعربي، ا
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 .مجمع ألامثالامليداني، -

، مجلــــة الثقافـــة الشــــعبية، املنامـــة، البحــــرين، بالغتتتة التوصتتتتيل فتتتي التعبيتتتتر الشتتتعبينبيلـــة إبــــراهيم،  -

 20م، 2616شتاء  26عدد

، مجلــــة ثقافــــات، علميــــة التتتتزواج التتتتداخ ي متتتتن ختتتتالل ألامثتتتتال الشتتتتعبية الجزائريتتتتةوســــيلة بروقــــي،  -

 .م2668، 21ة البحرين، العددمحكمة، كلية آلاداب ، جامع

 :الهوامش

هــذه املســكوكات ليســت مقتصــرة علــى محافظــة صــنعاء مــن حيــث تعامــل النــاس بهــا، ولكــن الحــدود 1 -

 .الجغرافية للبحث اقتضت تعيين نطاق محدد

كمـا ( النقـاء/ النقـى)النقى والعيب مفهومان يتعلقان بقضايا الصـراع والثـأر بـين القبائـل، ومفهـوم  2 -

اختيـــــار العقوبـــــة : ف كتـــــاب نظريـــــة العقوبـــــة فـــــي الشـــــريعة وألاعـــــراف القبيلـــــة  يقصـــــد بـــــهيعرفـــــه م لـــــ

 -109ص.  )املناســبة لنــوع الجنايــة حســب العــرف وهــو أقــرب إلــى الامتثــال  لالقتصــاص دون اعتــراض

فيرادفـــه فـــي اللغـــة وفــــي العـــرف معنـــى الغـــدر، ســـيما إن حـــدث بعـــد توقيــــع ( العيـــب)أمـــا مفهـــوم ( 109

 (180ص .) يخالف ألاعراف كاالعتداء على الحريم واملستأمن ونحو ذلك صلح، أو اعتداء

هـــــــ، مــــــذيل بحوا ــــــ ي 1212 6،  دار صــــــادر ، بيــــــروت، طلستتتتتتان العتتتتتتربجمــــــال الــــــدين بــــــن منظــــــور، 6 -

 269/ 16ج( سك: )اليازجي، مادة

دثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حتدثني مالت  بتن أنتس عتن أبتي النضتر متولى عمتر ح: في البخاري  2 -

أن أبا مترة متولى أم هتانىء بنتت أبتي طالتب أخبتره أنته ستمع أم هتانىء بنتت أبتي طالتب : عبيد هللا بن 

تقتتتتول ذهبتتتتت إلتتتتى رستتتتول هللا صتتتت ى هللا عليتتتته و ستتتتلم عتتتتام الفتتتتتح فوجدتتتتته  غتستتتتل وفاطمتتتتة ابنتتتتته 

مرحبتا ) فقلتت أنتا أم هتانىء بنتت أبتي طالتب فقتال ( . متن هتحه ) تستره قالت فستلمت عليته فقتال 

قتتام فصتت ى ثتتاني ركعتتات ملتحفتتا فتتي ثتتوب واحتتد فلمتتا انصتترف . فلمتتا فتتر  متتن غستتله ( . نىء بتتأم هتتا

قلت يا رسول هللا زعم ابن أمي أنه قاتل رجال قد أجرته فالن بن هبيترة فقتال رستول هللا صت ى هللا 

 قالت أم هانىء وذاك ضحى( . قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء ) عليه و سلم 

 : قولهم: يدانيفي مجمع ألامثال للم3 -
ً
ـادا
ا
ِزن  وا
ً
ة را ـف 
ا
ِمُل ش ح  ِش يا ب 

ا
ك
 
ـالِك وأصـله . كال يضـرب ملـن يتعـردض للها

 فـــارٍس مـــن أرض العـــرب، فكـــان 
 ومـــا يلـــي ُملـــكا

ا
ـــك عمـــرو بـــن هنـــد امللـــكا الحيـــرة

د
ل ـــاذ ما با

ُ
أن كســـرى بـــن ق

 الحجــارة"شــديد الســلطان والــبطش، وكانــت العــرب تســميه 
ا
ــّرِط
وقهــره فبلــغ مــن ضــبطه النــاس " ُمضا

ت علـــــى النــــاس حتـــــى بلغـــــت بهـــــم كــــلًّ مبلـــــغ مـــــن الجهـــــد  ـــــتدد
 
 اش
ً
ة ـــــنا لهــــم واقتـــــداه فـــــي نفســـــه علــــيهم أن سا
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ــــردحه فــــي   ثــــم سا
ً
رة وِزنــــادا ــــف 

ا
ــــقا فــــي عنقــــه ش

د
 عل
ً
نه حتــــى إذا امــــتأل ســــمنا ســــمد

ا
والشــــدة، فعمــــد إلــــى كــــبش ف

ــى مـــرد ببنــي ـــكر،  النــاس لينظــر هـــل يجتــر  أحـــد علــى ذبححـــه فلــم يتعـــرض لــه أحـــد، حتد
 
ش [ 122:ص]يا

ـــال لـــه ـــال رجـــل مــــنهم ُيقا
قا
ا
ِري " ف

ا
ـــك
 
ش ــــما اليا

ا
ــــاء بـــن أرق با

 
مــــُه " ِعل

ا
ال
ا
مـــا أرانــــي إال آخـــذ هـــذا الكــــبش فآكلـــه، ف

ــال قا
ا
حــه، فــذكروا ذلــك لشــيخ لــه، ف إنــكا ال تعــدم الضــار، ولكــن تعــدم النــافع، : أصــحابه، فــأبى إال ِذب 

ال قائل آخر منهم
ا
، وق
ً
ال
ا
ث ـال إنك كائن: فأرسلها ما

ا
، وملـا كثـرت الالئمـة ق

ً
ال
ا
ـث ار على إرم، فأرسـلها ما

: كُقدا

ــُل ذلــك هــو، وإن  ــا عنــي فأه  ــِرف لــه بــذنبي، فــإن عفا
ا
ت ــِدِه وُمع  فــإني أذبُحــه ثــم آتــى امللــك فواضــع يــدي فــي يا

ـــال لـــه قا
ا
بيــــتا : كانـــت منـــه عقوبـــة كانـــت بــــي ودونكـــم، فذبحـــه وأكلـــه، ثــــم أتـــى امللـــك عمـــرو بــــن هنـــد، ف

ا
أ

، و  عــنا
د
ــالالل

ا
ــُت ذنبــا عظيمــا إليــك، وعفــوك أعظــم منــه، ق نب 

 
ذ
ّ
، يــاخير امللــوك إنــي أ دكا إلُهــكا ــعا ومــا : أس 

ـــال
ا
ـــال: ذنبـــك؟ ق

ا
تـــه، ق

 
ُهـــودون، فأكل ج  ُته ونحـــن ما ح  ـــرد نـــا بكـــبش سا

ا
وت
ا
ل ـــال: إنـــك با

ا
ـــم، ق ـــال نعا

ا
: أو فعلـــت؟ ق

ــال
ا
 فـي: إذن أقتلـك، ق

ً
، ثــم أنشـده قصــيدة

ً
ال
ا
ـث يٍء حكمـه، فأرســلها ما

ا
ــى عنــه،  مليـك  ــ 

د
ل
ا
تلــك الخطـة، فخ

 
ً
ال
ا
ث  . فجعلت العرب ذلك الكبش ما

الزمـة ال يسـتطيع أي فـرد مـن أبنـاء محافظـة املهـرة ( خبـور خيـر) ثم الرد عليها بــ( خبور ) فمثال الزمة 0 -

ر مــن قبــل الجالســين بقــولهم لــه ســاعة ولحظــة ســلم علــيهم أو  ــابا
ا
أن يتجاوزهـا إلقــاء أو ردا وإذا لــم ُيخ

فإنـــه قــد يبقــى وقـــد يتــرك اللقـــاء أو البقــاء معهــم إال أن املهـــم أنــه لـــن ( خبــور ) ت يســـيرة بعــدها بلحظــا

. يحدثهم بما كان قد جاء ألجله وربمـا تحمـل املشـاق ليصـل إلـيهم ليخبـرهم بخبـر مـا ذو أهميـة خاصـة

 ومع دخول وسائل الاتصال الحديثة وشيوع هذه الوسائل إال أنـك مـا إن تسـلم علـى أحـد أبنـاء املهـرة

إال ويـــرد الســـالم وبعـــض الالزمـــات اللفظيـــة ألاخـــرى مثـــل كيـــف الحـــال كيـــف أمـــورك ثـــم لـــن ينســـ ى أن 

يقول لـك خبـور وعليـك أن تـرد لزامـا خبـور خيـر ثـم أنـت وشـأنك فقـد تكـون ألاخبـار التـي تحملهـا لـيس 

 خبـور ( أي الـذي سـئل) فيها من الخير الظاهر شيئا، وهو صورة من التفاؤل الحسـن بقـول املسـئول 

ولكن هل يـدرك املـتكلم أنـه يتفـاءل أم ال؟ وأعتقـد أن الزمـة خبـور فـي محافظـة املهـرة ومـا يتبعهـا . خير

مــن الســ ال عــن ألاوالد وألاهــل قــد احتفظــت بنكهتهــا ووقتهــا الحتفــاظ املنطقــة بخصوصــيتها اللغويــة 

ملتراميــة ألاطــراف لهجــتهم  الخاصــة، وأيضــا فــي طبيعــة الــبالدة الشاســعة التباعــد ا/ املتمثلــة فــي لغــتهم

ذات الطبيعـــــة الصـــــحراوية أو قـــــول آخـــــرون فـــــي دول عربيـــــة بعـــــد الصـــــالة حرمـــــا فيقـــــال لـــــك جمعـــــا، 

 .وهكذا

 .ربما التحية واملجامالت تدخل ضمن هذا0 -

، أبريـــــل، 18،  كتـــــاب نـــــزوى، إلاصـــــدار ستتتتتيميائيات التتتتتنص الشتتتتتفا ي فتتتتتي عمتتتتتانعا شــــة الـــــدرمكي،  8 -

 131 م، 2616
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 16في عمان،    سيميائيات النص الشفاهي9 -

 00سيميائيات النص الشفاهي في عمان، 16 -

م، 2616، فبرايـــر 602شـــوقي جـــالل، عـــالم املعرفـــة ، : ، ترجمـــةملتتتاذا العلتتتمجـــيمس تريفيـــل، : ينظـــر11 -

26 

 13سيميائيات النص الشفاهي في عمان، 12 -

ينظــر . والتهــاني والتأويــل وإلابــالغ باســتمرار فــي التحكــيم وغيــره أو فــي حــال فاعليــة الفقــد فــي التحيــة16 -

 .ص   من هذه الدراسة

  22سيميائيات النص الشفاهي في عمان، : ينظر12 -

والضتتتمار متتتن املتتتال التتتحي ال يرجتتتى رجوعتتته والضتتتمار متتتن ( ضـــمر)فـــي لســـان العـــرب ن دالالت مـــادة 13 -

العدات ما كان عن تسويف الجوهري الضمار ما ال يرجى من الدين والوعتد وكتل متا ال تكتون منته 

 .ع ى ثقة

صــيغ البيــوع، وصــيغ التــأجير، وصــيغ : لكثيــر مــن ألالفــاظ والتعبيــرات دالالت شــرعية وقانونيــة مثــل10 -

الطـالق، والنكــاح والظهـار، بــل إن الـدخول إلــى إلاســالم يبـدأ بصــيغة لفظيـة، والخــروج منـه قــد يكــون 

ية ، وثمــة صــيغ أخــرى لحــوادث تواصــل. وهــذه صــيغ يترتــب عليهــا فعــل أو التــزام. أيضــا بصــيغة لفظيــة

وهــــــذه ألاخيــــــرة ونحوهــــــا ال . التحيــــــة، تشــــــميت العــــــاطس، التهنئــــــة بــــــاملولود، التهنئــــــة بــــــالتعريس: مثــــــل

تتضــمن حقوقــا ماديــة أو فعليــة بقــدر مــا هــي حقــوق معنويــة ضــمن إنشــاء مجتمــع متماســك لــه رؤيــة 

 .وقواسم مشتركة

منيــــــر . يطنــــــي، و دد دمحم لطفــــــي الزل: ، ترجمــــــة وتعليــــــقتحليتتتتتتل الخطتتتتتتابيــــــول، . بــــــروان، و ج. ب. ج10 -

 29م ، 1990التريكي، نشر جامعة امللك سعود، 

 166سيميائيات النص الشفاهي في عمان، : ينظر18 -

من التحديد الزماني ما يتعلق بتحية الصباح واملسـاء، ومـن التحديـد املناسـباتي مـا يتعلـق باألعيـاد 19 -

قبليــة، واملنتــديات الخاصــة بحــل باملنتــديات ال: وألاعـراس والوفيــات، ومــن تحديــد املقامــات مــا يتعلــق

 .مشكالت املجتمع وألافراد

التهـــــاني، التعـــــازي،، : املجـــــاالت املوضـــــوعية واملضـــــمونية الســـــتخدام املســـــكوكات مجـــــال: املســـــاقات26 -

 .الك..مجال حل مشاكل الصراع 
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الخـروج عـن الغـرض امل سسـاتي ألاصـلي أيضـا هــو سـلوك لغـوي م سسـ ي فلـه تداوليتـه، إال أنــه ذو 21 -

 .ولها تصنيفها في التأويل البالغي. ة خاصة كونه أكثر ثنائية بين طرفي الحادثة التواصليةطبيع

هنــا أجعــل الخطــاب رديفــا للفعــل الاجتمــاعي املقابــل للــتلفظ بصــيغة مــا فــي موقــف مــا مــن مواقفهــا 22 -

العرفيــــة، ذلــــك أن الخطــــاب هــــو النــــاتج املــــروم مــــن الرســــالة عمومــــا والفعــــل أو الالتــــزام هــــو الغــــرض 

فهــو لــيس مجــرد تلفــظ بــل هــو تمثيــل لفعــل . املــراد مــن الــتلفظ بصــيغة تناســب ذلــك املوقــف عرفيــا

 .يتبع التلفظ وهذا في الصيغ الحقوقية بما فيها الزواج والطالق والبيوع وتمثيالت الصراع

ـم، يعنـي أنـك م: وكأنها تحويل للكالم إلى فعل أو القول يرادف العمل والعكس، فقولـك))  26 - ِ
ّ
ك لـزم ُمحا

بـــالتحكيم والحكومـــة وســـتقدم رمـــزا علـــى ذلـــك يســـمى الحكومـــة وهـــو قطعـــة ســـالح او خنجـــرا تقليـــدا 

 ((غالي الثمن، وقد ال تتلفظ وتكتفي بأن تمد يدك بالحكومة مباشرة فيفهم منها أنك محكم

  106تحليل الخطاب، : ينظر22 -

، مطبعــــة ستتتتتمرار والتغيتتتترالبنيتتتتة القبليتتتتة فتتتتي التتتتيمن بتتتتين الا فضــــل علــــي أحمــــد أبــــو غــــانم، : ينظــــر23 -

 11. م1983الكاتب العربي، 

 .ليست للعطف بل هكذا تقال العبارة( وحاج وعروس) الواو في جملة 20 -

 ..أال أدلكم على   يء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السالم بينكم: في الحديث20 -

 .وخيرهما الذي يبدأ بالسالم: ومن الناحية الشرعية في ألاثر28 -

 .كيف أمسيتم: كمسيتو نحت من: ومثلها . كيف أصبحتم: نحت من قولهم29 -

 .الزامل، رجز يردد جماعيا، ويكون قصيرا جدا بيتان أو ثالثة66 -

 1تحليل الخطاب، 61 -

 2تحليل الخطاب، : ينظر62 -

 2تحليل الخطاب، : ينظر66 -

 131سيميائيات النص الشفاهي في عمان، 62 -

كمـــال املصـــري، عـــالم : لثقافيـــة، بريـــان بـــاري، ترجمـــةالثقافـــة واملســـاواة، نقـــد مســـاواتي للتعدديـــة ا63 -

 109م، 2611، ديسمبر 686املعرفة، 
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 –، املركـــز الثقــافي العربـــي، الــدار البيضـــاء الكتتتالم والخبتتر، مقدمتتتة للستترد العربتتيســعيد يقطــين، 60 -

 183م، 1990، 1لبنان،  ط –املغرب، بيروت 

 160الكالم والخبر،  60 -

 166الكالم والخبر ، : ينظر68 -

 .89الكالم والخبر، : ينظر69 -

يمكــــن الاستشــــهاد فــــي هــــذا الســــياق بالزوامــــل التــــي أنتجــــت وانتشــــرت أثنــــاء الحــــرب فــــي الــــيمن بــــين 26 -

 .الحوثيين ومناهضيهم ودورها الرئيس في التحفيز

 160الكالم والخبر،  21 -

 21سميائيات النص الشفاهي في عمان، 22 -

، مجلــة الثقافــة الشــعبية، املنامــة، البحــرين، لشتتعبيبالغتتة التوصتتيل فتتي التعبيتتر انبيلــة إبــراهيم، 26 -

 20م، 2616شتاء  26عدد

 123سيميائيات الخطاب الشفاهي في عمان، 22 -

منيــــــر . د دمحم لطفــــــي الزليطنــــــي، و د: ، ترجمــــــة وتعليــــــقتحليتتتتتتل الخطتتتتتتابيــــــول، . بــــــروان، و ج. ب. ج 23 -

 1م، 1990التريكي، نشر جامعة امللك سعود، 

 06تحليل الخطاب،  20 -

 00تحليل الخطاب،  20 -

 81سيميائيات النص الشفاهي في عمان، : ينظر 28 -

 12تحليل الخطاب،  29 -

محاضـــــر جمـــــع محضـــــر، واملحضـــــر هـــــو اللقـــــاء املخصـــــص لنقـــــاش خصـــــومة أو قضـــــية أســـــرية أو  36 -

 .قضية عامة

، مجلـــة ثقافـــات، التتتزواج التتتداخ ي متتتن ختتتالل ألامثتتتال الشتتتعبية الجزائريتتتةوســـيلة بروقـــي، : ينظـــر 31 -

 133م، 2668، 21محكمة، كلية آلاداب ، جامعة البحرين، العدد علمية

 133الزواج الداخلي من خالل املثال الشعبية الجزائرية ،  32 -

 209تحليل الخطاب،  36 -
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 81سيميائيات النص الشفاهي في عمان،  32 -

 82سميائيات النص الشفاهي في عمان، : ينظر 33 -

غالبــا إال أنــه غيــر مقننــة بألفــاظ محــددة كمــا هــو الحــال املحادثــات رغــم أنهــا ســلوك واضــح املعــالم  30 -

وليســت مفضــية بالضــرورة . فــي مســكوكات التفــاعالت اليوميــة أو ذات البعــد الحقــوقي وحــل الصــراع

 .إلى التزامات كما هو الحال في املسكوكات املتعلقة بالصراع وحل العقدة والحقوق 

سـاء، ومـن التحديـد املناسـباتي مـا يتعلـق باألعيـاد من التحديد الزماني ما يتعلق بتحية الصباح وامل30 -

باملنتــديات القبليــة، واملنتــديات الخاصــة بحــل : وألاعـراس والوفيــات، ومــن تحديــد املقامــات مــا يتعلــق

 .مشكالت املجتمع وألافراد

التهــــاني، مجــــال حــــل : املجــــاالت املوضــــوعية واملضــــمونية الســــتخدام املســــكوكات مجــــال: املســــاقات 38 -

 .الك..اع مشاكل الصر 

الخروج عن الغرض امل سساتي ألاصـلي أيضـا هـو سـلوك لغـوي م سسـ ي فلـه تداوليتـه، إال أنـه ذو  39 -

 .ولها تصنيفها في التأويل البالغي. طبيعة خاصة كونه أكثر ثنائية بين طرفي الحادثة التواصلية

مــا مــن مواقفهــا  هنــا أجعــل الخطــاب رديفــا للفعــل الاجتمــاعي املقابــل للــتلفظ بصــيغة مــا فــي موقــف 06 -

العرفيــــة، ذلــــك أن الخطــــاب هــــو النــــاتج املــــروم مــــن الرســــالة عمومــــا والفعــــل أو الالتــــزام هــــو الغــــرض 

فهــو لــيس مجــرد تلفــظ بــل هــو تمثيــل لفعــل . املــراد مــن الــتلفظ بصــيغة تناســب ذلــك املوقــف عرفيــا

 .ت الصراعيتبع التلفظ وهذا في الصيغ الحقوقية بما فيها الزواج والطالق والبيوع وتمثيال 

قد تلزم السلطة العرفية في املجتمع احد ألاطـراف علـى التحكـيم والانصـياع إذا رأت منـه تمنًعـا أو  01 -

 .إيذاء ينبغي درؤه

حــين تقــدم الحكومــة ألحــد الطــراف فمــن حقــه أن يقــوم بإصــدار الحكــم بعــد مراجعــة ألاعــراف أو  02 -

اء ويعلمــه بالتفاصــيل فيقــوم املستشــار استشــارة خبيــر فــي العــرف املحلــي، وقــد يــذهب إلــى أحــد الخبــر 

 .بإصدار الحكم ويقدمه مكتوبا، وغالبا يكون هذا في قضايا جسيمة

الســـلف بكســـر الســـين وســـكون الـــالم أكثـــر خصوصـــية مـــن العـــرف فقـــد يكـــون العـــرف إطـــارا عامـــا  06 -

 .لكن تنفيذه يكون وفقا ألسالف تعارفت عليها القرية أو القبيلة 
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ســـتئناف فـــي املحـــاكم الرســـمية، ويقصـــد بـــه أنـــه يقـــول أن مـــن حقـــه عـــرض املنهـــى يشـــبه صـــيغة الا  02 -

ـا، وهـو يقـول هـذا قبـل أن 
ً
الحكم على طرف آخر ملراجعته ونقضه وتخفيفه إن كـان يـرى فيـه إجحاف

م حذًرا فال يصدر حكمه إال بترٍو ومشورة عرفية
د
 .يصدر الحكم وحينها يكون املحك

لصــراع ويبلــغ باختيــاره لهــذه املهمــة فــإن وافــق فإنــه قــد شــخص معتبــر يختــاره طــرف مــن أطــراف ا 03 -

 .يتحمل أي تبعات مادية أو قضائية طلبت ممن ضمن عليه، ويقوم الطرف آلاخر بنفس التصرف

  106تحليل الخطاب، : ينظر 00 -

 26تحليل الخطاب، : ينظر 00 -

 20بالغة التوصيل في التعبير الشعبي، نبيلة إبراهيم،  08 -

 28خطاب ، تحليل ال: ينظر 09 -
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د الَعدناني في استدالله بالحديث الشريف  جهود محمَّ

عاِصَرة  
ُ
ة امل ويَّ

َ
غ
ُّ
 في ُمْعَجمه ألاغالط الل

م الشيخ عيد: د
ّ

 إبراهيم أحمد سال

 فلسطين-غزة –جامعة ألاقص ى 

 :لخصامل

ـــ     ــدناني فــي اســتدالله "يتنــاول هــذا البحــث املوســوم بــ ــد العا بالحــديث الشــريف فــي جهــود محمد

اِصـرة  عا
ُ
ـة امل ويد

ا
غ
ُّ
بالدراسـة والتحليـل؛ ألنـه مـن املصـادر التـي اعتمـد عليهـا " م جمـه ألاغـالط الل

مه جا  .في تصويب الكلمة أو العبارة في ُم  

 .الاستدالل، الحديث، امل جم، ألاغالط: الكلمات املفتاحية

Abstract: 

This research is marked by " efforts of Mohammed Aladnane by his indication 

of the Hadith in his dictionary of contemporary linguistic mistakes, " with study 

and analysis; because it’s considered as one of the sources relied upon in 

correcting word or phrase in his dictionary. 

Keywords: inference, Hadith, lexicon, mistakes. 

 

دناني في استدالله  "يسعى الباحث إلى دراسة : خطوات الدراسة د العا جهود محمد

اِصرة  عا
ُ
ة امل ويد

ا
غ
ُّ
مه ألاغالط الل جا ، واملقدمة، خالل التمهيدمن " بالحديث الشريف في ُم  

 : ومبحثين

 .موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث الشريف: املبحث ألاول 

اِصرة: املبحث الثاني عا
ُ
ة امل ويد

ا
غ
ُّ
م ألاغالط الل جا  .مواطن استشهاده بالحديث الشريف في ُم  

 .وتليها خاتمة وتوصيات، وقائمة املصادر واملراجع

اِصــــــرة، تــــــأليف :التمهيتتتتتتد عا
ُ
ــــــة امل ويد

ا
غ
ُّ
ــــــم ألاغــــــالط الل جا ـــن : ُم   ــ ــــدناني، صــــــدر عـ دمحم العــ

ـــة  ــ ـــــانمكتبـ ـــروت-لبنـ ــ ــــي  بيـ ــــع امل( 806)فــ ـــــفحة مــ ـــم، 12X26.36قدمــــــة والفهــــــارس؛ مقــــــاسصـ ــ سـ

م، وهـــو مطبـــوع، وِلتـــأليف هـــذا امل جـــم 1982الطبعـــة ألاولـــى، ســـنة . عبـــارة أو كلمـــة( 2163)و
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مــــة العــــدناني علــــى 
ّ
، علــــى رأســــها القــــرآن الكــــريم، والحــــديث ( 160)اعتمــــد العال

ً
غويــــا
ُ
 ل
ً
مصــــدرا

مـات التـي أقّرتهـا مجـامع الشريف، ثم أمهات املعـاجم العربيـة، والشـعر العربـي القـديم، والكل

زح ط ي ك ل م ن س ع ف )وتبـــدأ املقدمـــة مـــن . اللغــة العربيـــة، وأمهـــات كتـــب اللغــة والنحـــو

 (.ص ق ر ش ت

 . (1)(م 1981-1966)حياة العالمة دمحم العدناني : نبحة عن حياة العدناني: املقدمة

ظهروا في العقد هو شاعر من شعراء الاتجاه الواقعي في الشعر الفلسطيني الذين       

غوي مرموق 
ُ
 .الرابع من القرن املاض ي، وهو قاصٌّ وباحث ودارس وناقد مميز، وعالم ل

بفلسطين، ( جنين)م في مدينة 1966ُولد دمحم فريد خورشيد العدناني عام  :مولده وتنقالته

( دمحم العدناني)ونشأ في أسرة غنية معروفة بجاهها، تعود أصولها إلى مدينة عكا، درس 

بتدائية وإلاعدادية في مدارس جنين وطولكرم وغزة، ثم انتقل إلى ُدوما ودمشق، ودرس الا 

فيهما ثم انتقل إلى لبنان، واستكمل دراسته الثانوية في مدرسة الفنون بمدينة صيدا 

 .م1926اللبنانية عام 

 بوصية والده، التحق بالجامعة ألاميركية لدراسة الطب، ودرس الطب ف       
ً
ال ما  مدة وعا

ً
عال

 .أربع سنوات، وقطع دراسة الطّب، وتحول إلى دراسة ألادب العربي بالجامعة ألاميركية

؛ ذلك ألنه رأى أن اسم (دمحم العدناني)إلى ( دمحم فريد عبد هللا خورشيد)غّير اسمه من      

، كما أنه تكّنى بلقب ( خورشيد)
ً
 (.أبو نزار)ليس عربّيا

م عمل مدّرًسا للغة العربية في الثانوية 1920رُّجه عام بعد تخ: الوظائف التي عمل بها

، لكنه ما لبث أن غادرها بعد سنوات قليلة عائًدا (بغداد)املركزية ودار املعلمين العليا في 

 .1961إلى فلسطين عام 

 بالعدناني الرحال في مدينة نابلس، حيث عمل مدّرًسا لألدب العربي في 
ّ
( كلية النجاح)وحط

ًفا للشاعر الفلسطيني الكبير 1966-1961عام 
ا
، ومن نابلس انتقل (إبراهيم طوقان)م، خل

لّية الرشيدية التي مكث فيها تسع سنوات 
ُ
 .م1922-1966إلى القدس للتدريس في الك

 1928مايو / وفي أيار     
ا
 مدينة

ً
باألردن، وبعد إقامة قصيرة لم تِزد على ( الزرقاء)م قصد أّوال

 ماراس خاللها التدريس في جامعتها، وفي  دمشق فيريا، وأقام سو  إلى رحلستة أشهر، 
ً
فترة

ى 
ّ
 إلى حلب الشهباء بشمال سوريا، وفي حلب تول

ً
دار املعلمين قبل أن يشّد الرحال مجّددا

ه إلى سائر أوساط املجتمع، 
ُ
دمحم العدناني تدريسا اللغة العربية في جامعتها، كما امتدد نشاط
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ا وشاعًرا حيث برز وتألق في غمار 
ً
الحركة الثقافية والحياة ألادبية، وأصبح أديًبا مرموق

 .مبدًعا

م رحل بعدها إلى لبنان، وفي 1902واصل العدناني العيش في حلب حتى تقاعِده عام      

م تفرغ لإلنتاج ألادبي بعد أن انتقل إلى بيروت، وظل فيها إلى أن وافته 1908مطلع عام 

 .م1981غسطس أ/ املنّية في الخامس من آب

رئاسة جمعية العروة الوثقى في بيروت، وعضو : ومن املناصب التي شغلها قبل وفاته

 .شرف في مجمع اللغة العربية ألاردني

ر ض الشعر في وقت مبكر، جمع بعضه في خمسة : العدناني شاعًرا     
ا
بدأ دمحم العدناني بق

 (.ملحمة ألاموية)، و(الروض)و، (الوثوب)، و(العروبة)، و(اللهيب: )دواوين مطبوعة هي

الذي صدر منه ثالثة أجزاء، وبقيت لدى ابنه " العدنانيات"باهضافة إلى ديوانه الكبير 

 . العديد من القصائد والكتب التي لم تطبع( باهر دمحم العدناني)املهندس 

رها، حازت شهرة أكثر من غي( في السرير)وكتب ألاديب دمحم العدناني الرواية، ولعل رواية 

تبه
ُ
بمشاركة إبراهيم )أبو بكر الصديق  –عمر بن الخطاب : )كما كتب للفتيان، ومن ك

 (.الواضح إلاعراب-( القطان

 :أما أكبر مساهماته في اللغة العربية فيتمثل في معجَميه

 
ً
 (.بيروت-لبنانم عن مكتبة 1906صدر عام )م جم ألاخطاء الشا عة : أوال

غو : ثانًيا
ُّ
 .(بيروت-لبنانم عن مكتبة 1982صدر عام )ية املعاصرة م جم ألاغالط الل

أراد دمحم العدناني بهذين امل جمين تقليلا ألاغالط التي يقترفها كثير من أدبائنا، وتحبيب      

الفصحى إلى الناس، فقد كان من أشد املتحّمسين لنقاء اللغة العربية والدعوة لتجديدها؛ 

 
ُّ
 أمام علماء اللغة والنحو، وضبط معظم بإبقاء باب الاجتهاد النحوي والل

ً
غوي مفتوحا

 لدى الُقّراء
ً
كة
ا
كما دعا إلى أن . الكتب واملجالت بالشكل التام حتى تصبح صحة اللغة مل

ها، وتنبثق من ذلك 
ُّ
د : ت لف لجنة-املوحد املجمع-تتوحد مجامع اللغة العربية كل

ّ
املول

 .واملعّرب، والدخيل

مة العدنا     
ّ
ل كل ما (: م جم ألاخطاء الشا عة)ني في مقدمة كتابه يقول العال أرى أن نقبا

أه الكوفيون، وكل ما وافق عليه الكوفيون وخطأه البصريون 
ّ
وافق عليه البصريون وخط

 . (2)لكي نقلل عثرات أدبائنا
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لم يتح للعالمة دمحم العدناني أن يحقق أمنيته ألاخيرة، وهي أن يكتب مقدمة امل جم      

ة على املسجد ألاقص ى املبارك، (عثرات املعاجم)املوسوم الثالث 
ّ
، وهو جالس في شرفة ُمطل

 .وقبة الصخرة املشرفة، وكنيسة القيامة

أربعة عشر كتاًبا : ذكر العدناني أن عدد م لفاته هو سبعة وثالثون؛ منها (6):آثار العدناني

اللغة والنحو والتاريخ مطبوًعا، والباقي مخطوط باليد، وقد توزعت هذه امل لفات بين 

 :والشعر والنثر، وهي كاآلتي

 
ً

 م جم-6.في خمسة أجزاء إلاعراب-2.البسيط النحو-1:في النحو وإلاعراب واللغة –أوال

غوية املعاصرة
ُّ
 .م جم ألاخطاء الشا عة -2.ألاغالط الل

 .الروض-3.الوثوب-2.العروبة فجر-6.ألامومة-2.اللهيب-1:الشعرية الدواوين-ثانًيا

اث
ً
 .الشعراء شوقي بين العاطفة والتاريخ أمير-1:آثاره في ألادب والنقد من-الث

قصص  ثالث-لألطفال- الطرائف-2.قصة واقعية –السرير في-1:قصصه من-رابًعا

يا -الصديقأبي بكر  سيرة-6.باالشتراك مع آخرين ض ِ ُه  را ن   .، باالشتراك مع آخرين-هللُا عا

 دمحم العدناني 1981أغسطس عام/توفي في الخامس من آب: وفاته    
ا
مة
ّ
م، رحم هللُا العال

 .رحمة واسعة، لخدماته الكبيرة للغة العربية؛ لغة القرآن الكريم

 الجانب الن ري : املبحث ألاول 

 موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث الشريف 

أعرض النحاة القدماء عن الحديث النبوي : موقف القدماء من الحديث الشريف( 1)

 : يف، ولم يحتّجوا به، إال في مواضعا قليلة، وذلك ألسباب؛ منهاالشر 

 .لم يميزوا ما هو حديث، وما هو ليس بحديث -

 .أن الحديث ُروي باملعنى -

 .رواياتألفاظ الحديث الواحد ُرويت بعّدة  -

 .بهأن النحاة لم يجدوا ما يكفيهم من الحديث لالحتجاج  -

 .ال جم، ال يحسنون العربية؛ فيقعون في اللحنأن رواة الحديث كان معظمهم من  -

 يشّدون الرحال إلى البادية، وينظرون 
ا
إند ارتباط مادة اللغة النقية بالبداوة، جعل النحاة

إليها نظرة تقديس، وهذا ما شغلهم وحال بينهم وبين رواية الحديث، وقد برزت ثالثة 

 :اتجاهات لالستشهاد بالحديث
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، وتلميذه أبو (هـ080ت)اج بالحديث مطلًقا، ويمثله ابن الضا ع يمنع الاحتج فريق-1    

 (.هـ023ت)حيان 

 (.هـ002ت )يجيز الاحتجاج بالحديث كله، ويمثله ابن مالك  فريق-2    

 (.هـ911ت)يتوسط بين املنع والجواز، ويمثله السيوطي  فريق-6    

ت )صرخة املدّوية البن حزم وأول من استكثر من الحديث هم أهل ألاندلس؛ متأثرين بال    

 مهمة ( هـ230
ً
 .لالحتجاجلكي يكون الحديث الشريف مادة

فكان  ،(هـ002ت)وإند أول من أكثر من الاستشهاد بالحديث وجعله منهًجا، هو ابن مالك      

يستشهد بالقرآن، فإن لم يجد عدل إلى الحديث؛ فإن لم يجد عدل إلى أشعار العرب، فإذا 

 لتأييد الظاهرة التي وردت فيه، ولم  –أحياًنا –يقدم  استشهد بالحديث
ً
شواهدا قرآنية

يكن ابن مالك يقتصر في احتجاجه على الحديث، بل اتسع لكل ما ُجِمع في الصحيح من 

، وغيرهم  بِن نوفل، وأبي بكر، وعثمانا
ا
 .كالم عا شة وورقة

لهم أن ينظروا في ألاصول  والشّك في أن الاحتجاج بالحديث ُيعين النحاة املعاصرين، ويتيح

 .(2)املستنبطة

ـــه "      ى-وأمــــــا كالمـــ
د
ــــــل ما  صا

د
ــــــل سا ــــــِه وا ي 

ا
ل ، فيســــــتدّل منــــــه بمــــــا ثبــــــت أنــــــه قالــــــه علــــــى اللفــــــظ –هللُا عا

ا، إنمـــــا يوجـــــد فـــــي ألاحاديـــــث القصـــــار علـــــى ِقلـــــة أيًضـــــا، فـــــإن غالـــــب  املـــــروّي، وذلـــــك نـــــادر جـــــدًّ

وهــــــــا بمــــــــا ألاحاديــــــــث مــــــــروّي بــــــــاملعنى، وقــــــــد تــــــــداولتها ألاعــــــــاجم  ــــــــدون قبــــــــل تــــــــدوينها، فروا
ّ
واملول

ــــــــا بألفــــــــاظ، ولهــــــــذا 
ً
ــــــــروا، وأبــــــــدلوا ألفاظ

ّ
أدت إليــــــــه عبــــــــارتهم، فــــــــزادوا ونقصــــــــوا، وقــــــــّدموا وأخ

ـــــــا علـــــــى أوجـــــــٍه شـــــــتى، بعبـــــــارات مختلفـــــــة،  تـــــــرى الحـــــــديث الواحـــــــد فـــــــي القصـــــــة الواحـــــــدة مرويًّ

 النحويــــــــــــــة باأللفــــــــــــــاظ الــــــــــــــوارد
ــــــــــــــه القواعــــــــــــــدا

ُ
نكــــــــــــــر علــــــــــــــى ابــــــــــــــن مالــــــــــــــك إثبات

ُ
ــــي ومـــــــــــــن ثــــــــــــــم أ ــ ــ ــ ــ ة فــ

 .(3)"الحديث

مـن الاسـتدالل بمـا ( ابـن مالـك)قـد أكثـر هـذا املصـنف : (0)قال أبو حيـان فـي شـرح التسـهيل     

ـُت أحــًدا مـن املتقــدمين  ي 
ا
وقـع فـي ألاحاديــث علـى إثبــات القواعـد الكليــة فـي لســان العـرب، ومــا رأ

 غيــــره، علــــى أن الواضــــعين ألاّولــــين لعلــــم النحــــ
ا
و املســــتقرئين واملتــــأخرين ســــلك هــــذه الطريقــــة

كأبي عمرو بـن العـالء، وعيسـ ى بـن عمـر، والخليـل، وسـيبويه، مـن  -لألحكام من لسان العرب 

أئمـــــة البصـــــريين، والكســـــا ي والفـــــراء، وعلـــــي بـــــن مبـــــارك ألاحمـــــر، وهشـــــام الضـــــرير مـــــن أئمـــــة 

، لـم يفعلــوا ذلـك، وتــبعهم علـى هــذا املسـلك املتــأخرون مـن الفــريقين، وغيـرهم مــن -الكـوفيين
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قــاليم؛ كنحــاة بغــداد وأهــل ألانــدلس، وقــد جــرى الكــالُم فــي ذلــك مــع بعــض املتــأخرين نحــاة ألا

 الرسـول : ألاذكياء فقال
ُ
ـِه  –إنما ترك العلماُء ذلـك لعـدم وثـوقهم أن ذلـك لفـظ ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـل صا

ما 
د
ــــل سا إذ وثقـــــوا بــــذلك، لجـــــرى مجــــرى القـــــرآن فــــي إثبـــــات القواعــــد الكليـــــة، وإنمــــا كـــــان ذلـــــك  -وا

 :ألمرين

ى  –أن الـرواة جـوزوا النقـل بـاملعنى، فتجـد قصـة واحـدة قـد جـرت فـي زمانـه : أحـدهما"     
د
ــل صا

ما 
د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ــا بمــا : لــم تنقــل بتلــك ألالفــاظ جميِعهــا، علــى نحــو مــا روي مــن قولــه -هللُا عا ها

ُ
ُتك ج  ود زا

ك من القرآن عا فاظ الواردة في ، وغير ذلك من ألال"خذها بما معك"، "ملكتكها بما معك"، "ما

 أنــه 
ً
ما  –هــذه القصــة، فــنعلم يقينــا

د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل لــم يلفــظ بجميــع هــذه ألالفــاظ، بــل  -صا

ــا لهــذه ألالفــاظ غيرهــا، فأتــت الــرواة 
ً
ــا مرادف

ً
يجــزم بأنــه قــال بعضــها، إذ يحتمــل أنــه قــال لفظ

م السـماع، وعـدم ضـبطه باملرادف ولم تأِت بلفظه، إِذ املعنى هو املطلوب، وال سيما مع تقاد

بالكتابة، والاتكال على الحفظ، والضابط منهم من ضـبط املعنـى، وأمـا ضـبط اللفـظ فبعيـد 

ا؛ ال ســيما فــي ألاحاديــث الطــوال، وقــد قــال ســفيان الثــوري إنــي أحــدثكم : إن قلــت لكــم: "جــدًّ

 ، ومـــن نظـــر فـــي الحـــديث أدنـــى نظـــر، علـــم العلـــم"كمـــا ســـمعُت فـــال تصـــدقوني إنمـــا هـــو املعنـــى

ُوون باملعنى  .اليقين أنهم  إنما ير 

أنــه وقــع اللحــن كثيــًرا فيمــا روى مــن الحــديث؛ ألن كثيــًرا مــن الــرواة كــانوا غيــرا : ألامــر الثــاني     

عـــــرب بـــــالطبع، ويتعلمـــــون لســـــان العـــــرب بصـــــناعة النحـــــو، فوقـــــع اللحـــــن فـــــي كالمهـــــم وهـــــم ال 

سـان العـرب، ونعلـم قطًعـا غيـر يعلمون ذلك، وقد وقع في كالمهم وروايتهم غير الفصيح من ل

ما  –شك أن رسول هللا 
د
ـل سا ـِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـل أفصـحا النـاس، فلـم يكـن ليـتكلم إال بأفصـح  كـان-صا

غيــر لغتــه، فإنمــا يــتكلم بــذلك  تكلــم بلغــةاللغـات، وأحســن التراكيــب، وأشــهرها وأجزلهــا، وإذا 

م مع أهل تلك اللغة على طريق إلا جاز، وتعليم هللا ذلك له ِ
ّ
 .من غير ُمعل

ـــــنف "      ـــــن)واملصــ ـــــك ابــ أكثـــــــر مـــــــن الاســـــــتدالل بمـــــــا ورد فـــــــي ألاثـــــــر، متعقًبـــــــا بزعمـــــــه علـــــــى ( مالــ

النحويين، وما أمعن النظـر فـي ذلـك، وال صـحب مـن لـه التمييـز، وقـد قـال لنـا قاضـ ي القضـاة 

يـــا ســـيدي هـــذا الحـــديث : قلـــت لـــه:  -مّمـــن أخـــذ عـــن ابـــن مالـــك وكـــان-بـــدُر الـــدين بـــن جماعـــة 

ــِه  –يـة ألاعــاجم، ووقــع فيـه مــن روايــتهم مـا يعلــم أنــه لـيس مــن لفــظ الرسـول روا ي 
ا
ل ى هللُا عا

د
ــل صا

ما 
د
ل سا  .، فلم يجب بش يء-وا
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 يقـول املبتـد : حيان وقال أبو    
ّ
مـا بـال النحـويين : "وإنما أمعنت الكـالم فـي هـذه املسـألة لـئال

ون 
ّ
ون بقـــــول العـــــرب وفـــــيهم املســـــلم والكـــــافر، وال يســـــتدل

ّ
بمـــــا روي فـــــي الحـــــديث بنقـــــل  يســـــتدل

العـــدول كالبخـــاري ومســـلم وأضـــرابهما؟ فمـــن طـــالع مـــا ذكرنـــاه أدرك الســـبب الـــذي ألجلـــه لـــم 

 . يستدّل النحاة بالحديث

تجـويز الروايـة بـاملعنى هـو السـبب عنـدي ": شـرح الجمـل"وقال أبـو الحسـن بـن الضـا ع فـي      

اللغة بالحديث، واعتمدوا في ذلك على على إثبات  الاستشهاد-وغيرهكسيبويه -في ترك ألائمة 

القــرآن، وصــريح النقــل عــن العــرب، ولــوال تصــريح العلمــاء بجــواز النقــل بــاملعنى فــي الحــديث، 

ولى في إثبات فصيح اللغة كالم النبّي 
ا
ما -لكان ألا

د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل  .؛ ألنه أفصح العرب-صا

فـــــإن كـــــان علـــــى وجـــــه الاســـــتظهار والتبـــــّرك  ُيستشـــــهد بالحـــــديث كثيـــــًرا؛: وقـــــال ابـــــن خـــــروف     

بـــاملروّي فحســـن، وإن كـــان يـــرى أن مـــن قبلـــه أغفـــل شـــيًئا وجـــب عليـــه اســـتدراكه فلـــيس كمـــا 

 .(0)أرى 

النحـــو علـــم يســـتنبط بالقيـــاس والاســـتقراء مـــن : "ومثـــل ذلـــك قـــول صـــاحب ثمـــار الصـــناعة     

صـــره عليهمـــا ولـــم يـــذكرِ "كتـــاب هللا تعـــالى وكـــالم فصـــحاء العـــرب
ا
اعتمـــد ... الحـــديث؛ نعـــم ، فق

إنه ال يعمـل؛ ألن : ال يلتفت إلى قول من قال: "عليه صاحب البديع، فقال في أفعل التفضيل

ى -القرآن وألاخبار وألاشعار نطقت بعمله، ثم أورد آيات، ومن ألاخبار حديث رسـول هللا 
د
ـل صا

ما 
د
ـــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ـــام مـــا مـــن أيـــام الـــدنيا أيـــام أحـــب إلـــى هللا ســـ: "-هللُا عا ي 

ا
بحانه أن يتعبـــد لـــه فيهـــا مـــن أ

، ومما يدل على صحة ما ذهب إليه ابن الضا ع وأبو حيان أن ابن مالٍك استشهد (8)"العشر

يتعـــاقبون فـــيكم مالئكـــة بالليـــل ومالئكـــة : "بحـــديث الصـــحيحين" أكلـــوني البراغيـــث"علـــى لغـــة 

هيلي، ثم قال ، وقد استدّل "يتعاقبون "، وأكثر من ذلك حتى صار يسميها لغة "بالنهار : به السُّ

 مجـوًدا، قـال : لكني أقول 
ً
إن الواو فيه عالمة إضمار؛ ألنه حديث مختصر رواه البّزار مطـوال

 يتعاقبون فيكم، مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار: "فيه
ً
 . (9)"إن   مالئكة

لفقـر أن يكـون كـاد ا"وأمـا حـديث : فـي خبـر كـاد" أن"فـي منـع  إلانصـاف"وقال ابن ألانباري فـي      

ما  –فإنه من تغييرات الرواة؛ ألنه  (16)"كفًرا
د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل  .من نطق بالضاد أفصح-صا
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 :موقف املحدثين من الحديث النبوي الشريف( 2)

ـِه –يعني عند املحدثين ما أخذ عن النبّيِ العربّي دمحم بـن عبـد هللا        ي 
ا
ل ى هللُا عا

د
ـل ما صا

د
ـل سا : مـن-وا

دون  امللفــــوظ،وهــــو القــــول  ألاول،ويعتنــــي أهــــل اللغــــة منــــه بــــالنوع  تقريــــر،أو  فعــــل،أو  قــــول،

رين
ا
 .النوعين آلاخ

ـت  الراشـدون،وعلـى رأسـهم الخلفـاء  الصـحابة،وقد اعتنى برواية الحديث امللفـوظ ُجـّل 
ّ
فظل

ِه صا  –فقد منع الرسوُل الكريُم  اليسير،تتناقل باأللسنة دون تدوين إال أن النذر  ي 
ا
ل ى هللُا عا

د
ل

ما 
د
ـل سا ته-وا ال : "فقـال لهــم الكـريم،أن يكتبــوا شـيًئا مـن حديثــه؛ حتـى ال يخـتلط بــالقرآن  صـحابا

ُحه القرآن،تكتبوا عني شيًئا سوى  م  ي شيًئا سوى القرآن فليا  .     (11)"فمن كتب عّنِ

 مـــــا توقفـــــت عامـــــة الصـــــحابة عـــــن كتابـــــة الحـــــديث إال عبـــــد هللا بـــــن عمـــــرو بـــــن العـــــ    
اص دّونا

ــِه -ســمعه مــن النبــّيِ  ي 
ا
ل ى هللُا عا

د
ــل ما صا

د
ــل سا وقــد كتــب همــام بــن ( الصــادقة)صــحيفة ســّماها  فــي-وا

ما  –منبه ما كان يسمع من رسول هللا 
د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل  (.الصحيحة)في صحيفة سماها -صا

ــــِه  –لكــــن الرســــول الكــــريم  ي 
ا
ل ى هللُا عا

د
ــــل ما صا

د
ــــل سا ه بتــــدوين الحــــديث فــــي أواخــــر ألصــــحاب ســــمح-وا

ـت الروايـة فـي الحـديث تتناقـل  الكـريم،حياته حين أِلف الصحابة الكرام أسلوبا القـرآن 
ّ
وظل

 .فأمر بتدوين الحديث العزيز،مشافهة، حتى جاء عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد 

ا جـــاء فلّمـــ الزمـــان،كــان تـــدوين النحـــو يتقـــدم علـــى تـــدوين الحـــديث بمــا يقـــرب مـــن قـــرن مـــن     

 :انقسموا تجاه الاستدالل به إلى فريقين الحديث،النحويون املعاصرون لتدوين 

 بالحــديث،فقــد سـكتوا عــن الاستشــهاد  والكــوفيين، البصـريين،املتقـدمون مــن النحــاة : ألاول 

ـــِه  –مشـــيًرا إلـــى قـــول النبـــّي ( أ)إال الفـــّراُء الـــذي احـــتّج بـــه حـــين جـــّوز كســـرة همـــزة  ي 
ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل صا

ما وا 
د
ــل ما  –وغيــره مــن أحاديــث الرســول  (12)"أوصــ ى امــرًءا بإّمــه: "-سا

د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل ولعــل , -صا

 .إنهم كانوا يتساهلون في اللغة: من أسباب منع الاستدالل به ما قيل عن رجال الحديث

قـــة      غويـــة،فجـــاِمعو الحـــديث لـــم يراعـــوا جانـــبا الّدِ
ُّ
ود لـــذلك تســـبب عـــن نهجهـــم هـــذا وجـــ الل

ـــن  اللحــــــن، ــ ــــابع ابـ ـــد تــ ــ ـــــا ع،وقـ  النحــــــو  الضـ
ا
وأبــــــو حيــــــان وغيــــــُرهم مــــــن النحــــــاة املتــــــأخرين أئمــــــة

 .املتقدمين في عدم الاستشهاد بالحديث

ــــوفيين،املتـــــأخرون مـــــن النحـــــاة البصـــــريين : الثتتتتتاني ــــى  والكـ ـــد انقســـــموا تجـــــاه هـــــذا ألامـــــر إلـ فقــ

 :طوائف؛ منها
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وأبـو حيـان،  الضـا ع،وعلـى رأسـهم ابـن  مطلًقـا،منعـت الاحتجـاج بالحـديث  :الطائفة ألاولى -

 :وُ ّجتهم في ذلك

فنقلت اللفظة الواحدة بأنواع شتى من ألالفاظ  باملعنى،رواة الحديث جّوزوا النقل  أن-1    

ـــِه  –بحيـــث ال يســـتطيع إلانســـان أن يجـــزم بـــأن الرســـول  والروايـــات، ي 
ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل ما صا

د
ـــل سا  قـــد-وا

ـا قال جميع تلـك ألالفـاظ أو بعضـه
ً
مثـال علـى ذلـك حـديث النبـّيِ الكـريم  لهـا،ا أو غيرهـا مرادف

ما  –
د
ــــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل زوجتكهـــا بمــــا : "، وفــــي روايـــة أخــــرى "خـــذها بمــــا معـــك مــــن القـــرآن: "-صا

هــا بمــا معــك مـــن : "ملكتكهــا بمــا معــك مــن القــرآن أو رابعــه: "ثالثــة ،"معــك مــن القــرآن
ا
اك أمكند

 .(12)املطلوب خصوًصا مع تقادم السمع ، فاملعنى هو(16) القرآن

ألن كثيـًرا مـن الـرواة كـانوا غيـر عـرب  الحـديث،فيمـا روى مـن  اللحـن،وقع الكثير مـن  إنه-2    

 .فوقع اللحن في نقلهم النحو،بصناعة  العربّي،ولم يتعلموا اللسان  بالطبع،

وعلـى رأسـهم  مطلًقـا، فقد أجـازت الاستشـهاد بالحـديث املتأخرين،من  الطائفة الثانيةأما  -

ـــن  ــــاب،وغيـــــرهم؛ محتّجـــــين بـــــأن اليقـــــين لـــــيس مطلوًبـــــا فـــــي هـــــذا ... والرضـــــ يّ  مالـــــك،ابــ ـــا  البـ إنمــ

ـــة  ــــوب غلبــ كمـــــا يحتّجـــــون بـــــأن الاحتجـــــاج  الشـــــرعية،الـــــذي هـــــو منـــــاط ألاحكـــــام  الظـــــن،املطلـ

ـــحاح،  التهـــذيب،: بالحـــديث يمـــأل معـــاجم اللغـــة، مثـــل ـــل، واملخصـــص،والّصِ ومقـــاييس  واملجما

 .وغيرها من املعاجم ،اللغة

كاألحاديــث التــي قصــد بهــا  خــاص،عــرف اعتنــاء ناقلــه بلفظــه ملقصــود  متتا: الطائفتتة الثالثتتة -

ما –بيان فصاحته 
د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل ، وهذا النوع بنى عليه املعاصرون موقفهم من  جية -صا

هــى بــه ألامــر إلــى وانت حســين،وكــان أشــّدهم دفاًعــا عــن الاحتجــاج بالحــديث الخضــر  الحــديث،

 :أن وضع قواعد متبعة لالستشهاد بالحديث، وهي

ـــــا-1 ما  –يـــــــروى بقصـــــــد الاســـــــتدالل علـــــــى فصــــــــاحته  مــ
د
ـــــــل سا ـــــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــــــل ـــــه-صا حِمــــــــيا : "كقولــ

ــــّل حتــــى "، و"ارجعــــن مــــأزوراٍت غيــــر مــــأجورات"، و"مــــات رغــــم أنفــــه"، و"الــــوطيس إن هللا ال يما

وا
ُّ
 .(13)"تمل

 .وألاذكار والقنوت، كالتشهد،: ال التي كان يتعبد بهايروى من ألاقو  ما-2

 .يروى على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم ما-6

حدت ألفاظها ألاحاديث-2
ّ
 .التي وردت من طرق متعددة وات
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ــن نشــأ فـي بيئــة  ألاحاديـث-3  أنــس،كمالــك بــن  اللغــة،لــم ينشــر فيهـا فســاد  عربيــة،التــي دّونهــا ما

 .ريجوابن ج والشافعي،

ورجــاء بــن  ســيرين،كــابن : عــرف مــن حــال ُرواتــه أنهــم ال يجيــزون روايــة الحــديث بــاملعنى مــا-0

 .حيوة

 :العربية الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف قرار مجمع اللغة( 3)

اختلــــف علمــــاء العربيــــة فــــي الاحتجــــاج باألحاديــــث النبويــــة لجــــواز روايتهــــا بــــاملعنى، ولكثــــرة "     

 :، وقد رأى املجمُع الاحتجاجا ببعضها في أحوال خاصة مبّينة فيما يأتيألاعاجم في روايتها

يحتّج في العربيـة بحـديث ال يوجـد فـي الكتـب املدّونـة فـي الصـدر ألاول، كالكتـب الصـحاح  ال-1

 .الستة فيما قبلها

 :بالحديث املدّون في الكتب آلانفة الذكر على الوجه آلاتي يحتّج -2

( ج). العبــاداتألاحاديــث التــي تســتعمل ألفاظهــا فــي ( ب. )رة واملشــهورةألاحاديــث املتــوات( أ)    

عــدُّ مــن جوامــع الكلــم
ُ
تــُب النبــّي ( د. )ألاحاديــث التــي ت

ُ
ــِه  –ك ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل ما صا

د
ــل سا ( هـــ. )ورســائله-وا

ِوّية في بيان أنه  ما  –ألاحاديث املر 
د
ـل سا ـِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل ألاحاديـث ( و). بلغـتهمكـلد قـوم  يخاطـب-صا

 من حال ُرواتها أنهم ال يجيـزون روايـة الحـديث بـاملعنى، مثـل
ا
قاسـم بـن دمحم، ورجـا : التي ُعِرف

 .(10)ألاحاديث املروّية من طرق متعددة وألفاظها واحدة( ح). سيرينبن حيوة، وابن 

ـــــه :التتتتتتتنهج التتتتتتتحي ستتتتتتتار عليتتتتتتته فتتتتتتتي املعجتتتتتتتم أمتتتتتتتا ـــــدناني بقولــ ـــــار العــ لـــــــم أرغـــــــب فـــــــي حصـــــــر : أشــ

نطــــــــــاق صــــــــــّحة الكلمــــــــــة ومــــــــــا تــــــــــدل عليــــــــــه، بــــــــــل جعلــــــــــُت انصــــــــــرافي إلــــــــــى التحقيــــــــــق  نفســــــــــ ي فــــــــــي

 إلــــــــــى صــــــــــحة اللغــــــــــة 
ً
غــــــــــوي، فــــــــــي الســــــــــنوات الطويلــــــــــة ألاخيــــــــــرة مــــــــــن عمــــــــــري، وســــــــــيلة

ُّ
ـــدر-الل ــ ــ ــ  قـ

 .(10)-استطاعتي

 الجانب التطبيقي: املبحث الثاني

غوية املعاصرة
ُّ
 .احتجاجه بالحديث النبوي الشريف في معجمه ألاغالط الل

ــــِه –ســــة فــــي الجانــــب التطبيقــــي تــــدور حــــول قــــول الرســــول كانــــت الدرا ي 
ا
ل ى هللُا عا

د
ــــل ما صا

د
ــــل سا  فــــي-وا

 . معه ومواقفه-عليهمرضوان هللا –ألاحاديث الصحيحة، واستثنيُت أقوال الصحابة 

 :منهج العدناني التصويبي في الحديث الشريف

ما ديث الشريف على اعتمد العدناني في تصويب الكلمة أو العبارة على وجودها في الح    

 : يأتي



 خامسالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

015 

ا-م-الرسول التأكد من حرص الراوي على نقل اللفظ الذي نطق به ( 1) صًّ
ا
 .ن

 أن يكون ممن ال يحسن النطق بالفصحى( 2)
ا
 .التأكد من أن الراوي غير أ جمي؛ خشية

الاستشهاد أن يكون الحديث مما يقبله العقل، فإذا رفضه العقل انصرف العدناني عن ( 6)

 .به

إذا : عبد الفتاح السيد سليم علـى شـروط استشـهاد العـدناني بالحـديث الشـريف.تعليق د    

اعتمد على وجود الكلمة في الحديث الشريف، ينبغـي أن يكـو املقيـاُس هـو التأكـد مـن حـرص 

الــــراوي  ، دون اشــــتراط أال يكــــون فقــــط-م-الرســــول الــــراوي علــــى نقــــل اللفــــظ الــــذي نطــــق بــــه 

ـــا، ِقُن  أ جميًّ  ِإند مـــن ألاعــــاجم مـــن كـــان ُيــــت 
 
 ِإذ

ا
 -العربيـــة

ً
  درايـــة

ً
العــــرب،  كأبنا هـــا-وونطًقـــاوروايــــة

ه الثم . وأكثر علماء العربية كانوا من ال جم ـرِوى مـع  ِإند ِة مـا يا ِة الراوي وِصـحد ما عالقة بين ُ ج 

وكـــذلك . ظـــي للحـــديثألاول مـــن شـــروطه وهـــو الحـــرص علـــى نقـــل الـــنّصِ اللف تحقـــق الشـــرط

لا في صحة اللفظ ال-العقلأن يكون الحديث مما يقبله  وهو-الثالثالشرط 
ا
خ د  ؛ فإّن من -ما

، وال ينبغـــي أن يكـــون لهـــذا كـــاألمور الغيبيـــةألاحاديـــث مـــا ي جـــز العقـــل عـــن إدراك مضـــمونها، 

ّلِ فــي صــحة اللفــظ أو ألاســلوب أو فســادهما، ولــم ُيِشــر  العــدناني فــي أثنــاء 
ا
خ ــد   علــى-م جمــهما

ِتِه  عا  .(18)التي اشترطهاحديث رفضه لعدم تحقيق الشروط  إلى-سا

ص اللفظـــّي، الـــذي نطـــق بـــه الرســـول        ـــُه حـــِرص علـــى الـــند ى هللُا -وثبـــت للعـــدناني أن راويا
د
ـــل صا

ما 
د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ــا مــن أن يكــون مّمــن ال يحســنون النطــق -عا

ً
ــا؛ خوف ، وأن الــراويا لــيس مســلًما أجنبيًّ

م العربّي الصحيح، ويكتفون بالحرص على املعنى دون املبنـى، ثـم أعـِرُض الحـديث علـى بالكال 

ُت عنه ُت به، وإن رفضه ِحد 
 .(19)عقلي، فإذا قبله استشهد 

 :باب الهمزة( 1) 

ِمــــيُّ -1 هُ / "آلادا با
 
ــــنا ُصــــل مــــاٌت ُيِقم  ي 

ا
ق
ُ
، ل ِمــــّيِ

ــــُب آلادا س  ــــٍن، حا
 
ط ا ِمــــن  با ــــرًّ

ا
 آدمــــيٌّ ِوعــــاًء ش

ا ا
ــــأل ــــِإن   ؛مــــا ما

ا
ف

ِس  فا  ِللند
ٌ
ث
ُ
ل
ُ
ث اِب، وا را

د
 ِللش
ٌ
ث
ُ
ل
ُ
ث اِم، وا عا

د
 ِللط
ٌ
ث
ُ
ل
ُ
ث
ا
ُسُه، ف ف 

ا
ِميد ن دا

 
ِت آلا با

ا
ل
ا
 . (26)"غ

2- 
ُ
ـــة
د
ل
ُ
ـــباِح  ظ ُســـولا هللِا / امِلص  ـــى را

ا
ت
ا
ـــِه -أ ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل ما صا

د
ـــل سا ُجـــٌل -وا ـــالا  را

ا
ق
ا
ِحـــٍد ف

ا
ُه ِمـــن  أ

ا
ف ـــرا صا ـــي : ُمن  ِ

ّ
ِإن

ـــاِم  نا
ا  
ـــُت ِفـــي امل ي 

ا
أ   را

ً
ـــال سا عا ًنا وا ـــم   سا

ُ
ـــف
ُ
ط ن 
ا
 ت
ً
ـــة
د
ل
ُ
ند ظ
ا
ـــأ
ا
ي  . (21)..."ك

ا
ُن : أ ـــم  ـــُر منهـــا السد

ُ
ط ق  ـــحابِة يا ِه السد ِشـــب 

ُل  سا  . والعا
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تــاِن -6
ّ
ل
ُ
ما –قــال رســول هللا / ظ

د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل ــِذينا : "-صا

د
ِلــِه ال ه 

ا
أ ــِة وا اما ِقيا

 
ما ال ــو  آِن يا ُقر 

 
ى ِبــال
ا
ت
 
ُيــ 

 
ــــونا
ُ
ل ما ع  وا يا

ُ
ــــان
ا
ُدُمــــُه ســــورة البقــــرة وآل عمــــران ك ق 

ا
اِن : "ِبــــِه ت اوا دا ــــو  ــــاِن سا تا

د
ل
ُ
و  ظ
ا
ــــاِن، أ تا اما ما

ا
ــــا غ ُهما ند

ا
أ
ا
ك

ا اِحِبِهما ن  صا اِن عا اجد حا
ُ
، ت
د
اف وا ٍر صا ي 

ا
اِن ِمن  ط

ا
ق ا ِحز  ُهما ند

ا
أ
ا
و  ك
ا
ٌق، أ ر 

ا
ا ش ُهما نا ي   . (22)"با

ــُل -2
ا
ل
ُّ
اِبــيٌّ / "ظ را ع 

ا
ــالا أ
ا
ــ: ق ُســولا هللِا، ها ــا را ــالا يا

ا
ــى؟ ق ها تا ِم ِمــن  ُمن 

ا
ــال ــٍت ِمــنا : ل  ِلإِلس  ي  ــِل با ه 

ا
ــا أ ما ي 
ا
، أ ــم  عا

ا
ن

ادا هللُا  را
ا
ــــِم، أ جا  ا

 
ِو ال
ا
ِب، أ ـــرا عا

 
ــــلد -ال جا ــــزد وا ــــالا -عا

ا
، ق ما
ا
ـــال ِهُم إلِاس  ــــي 

ا
ل ــــلا عا

ا
خ د 
ا
ــــًرا، أ ي 

ا
ــــا : ، ِبِهـــم  خ ا يا

ا
ــــاذ ــــمد ما

ُ
ث

الا 
ا
ُسولا هللِا؟ ق ها : را ند

ا
أ
ا
ٌن ك
ا
ُع ِفت
ا
ق
ا
مد ت
ُ
ُل ث

ا
ل
ُّ
 . (26)..."ا الظ

3- 
ً
ا :" جاء في الحديث: آتاُه ع ى ألامِر ُمؤاتاة

ا
، ِإذ
ُ
ة اِسـيا وا

ُ  
 امل
ُ
ـة اِتيا وا

ُ  
ـوُد امل

ُ
ل وا
 
ُدوُد ال ـوا

 
ُم ال
ُ
ـاِئك ُر ِنسا ي 

ا
خ

نا هللاا  ي 
ا
ق  . توافقه وتطاوعه: بمعنى (22)..."اتد

ُت -0
 
ذ
ا
خ
ا
يا -حـديث بـالل ( أ/ )الكتاَب  أ ضـ ِ ـُه  را ن  ى-الرسـول  يخاطـب-هللُا عا

د
ـل ـِه  صا ي 

ا
ل ما هللُا عا

د
ـل سا -وا

ـــين ــ ُل  حــ
ا
 : غلبـــــــه النـــــــوم قـــــــال ِبــــــــال

ا
ـــــــذ
ا
خ
ا
ـــــــِذي أ

د
ي ال ســـــــ ِ

ف   ِبنا
ا
ـــــــذ
ا
خ
ا
ِبي-أ

ا
ُســــــــولا  ِبــــــــأ ـــــــا را ـــــــي يا ّمِ

ُ
أ ـــــــتا وا

 
ن
ا
-هللِا أ

ِسكا  ف  ي  .(23)ِبنا
ا
هُ : أ را ها

ا
ُه وق با

ا
ل
ا
 . غ

ــــِدهِ ( ب)  علــــى يا
ا
ــــذ
ا
خ
ا
ــــُه را -وُرِويا عــــن أبــــي بكــــر . منعــــه عمــــا يريــــد أن  يفعلــــه: أ ن  يا هللُا عا إنــــي :"  -ضــــ ِ

ما –سمعُت رسولا هللِا 
د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل ذوا على :" يقوُل  -صا

ُ
الما فلم يأخ

ّ
ا الظ و 

ا
إند الّناسا إذا رأ

ُهم  بِعقابِه  ُعمد ِه، أوشكا هللُا أن  يا ي  دا  .(20)"يا

ِرِي فـــــي حـــــديٍث لـــــ: أخـــــذ مقعـــــده ومضـــــجعه( ج) ـــــد 
ُ
ـــــذوا :" هقعـــــد، ونـــــام، وعـــــن أبـــــي ســـــعيد الخ

ُ
خ

نا قاِعدا نا ما
 
ذ
ا
، فأخ م 

ُ
ك قاِعدا  . (20)"ما

 ( د)
َ
ْيءَ  أخح

َّ
 ِبِه / "...الش 

ا
ِخذ
ُ
ن  أصابا ِمن ذلك شيًئا أ ي  . (28)"ما

ا
ُه وجازاهُ : أ با

ا
 .عاق

0- 
ُ
ــة ُدبا
 
أ
ا
ــالا / امل

ا
ُســـوُل هللِا  ق ما -را

د
ــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل  : "-صا

ا
 هللِا، ف

ُ
ـــة ُدبا
 
أ آنا ما ُقــر 

 
ا ال
ا
ـــذ ُمــوا ِمـــن  ِإند ها

د
ل عا تا

ُتم   ع 
ا
ط تا ا اس  ِة هللِا ما ُدبا

 
أ  . (29")...ما

ــــــالا ( أ/ )إلِادامُ -8
ا
ُســــــوُل هللِا  ق ما -را

د
ــــــل سا ــــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــــــل ي  .(66)..."نعــــــم إلادام الخــــــّل : "-صا

ا
ُيطلــــــق : أ

بُز، ما ًعا كانا أو جاِمًدا
ُ
 به الخ

ُ
ًما... إلِادام على ما ُيساغ د 

ُ
ُم أ ح 
د
  .وجعلا الل

ُم : وفي حديث آخر( ب) ح 
د
يا وآلاخرِة الل

 
ن ُد ِإداِم أهِل الدُّ ّيِ

ًما. (61)"سا د 
ُ
ُم أ ح 
د
 .وجعلا الل

ذاُن -9
ا
ـــــرِ  أ ج  ما -قوًمـــــا أكلـــــوا مـــــن شـــــجرة فجمـــــدوا، فقـــــال النبـــــّي  إن/ الفا

د
ـــــل سا ـــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــــل : -صا

" 
ا
وُه علـــــيهم فيمــــا بـــــينا ألا ـــــناِن، وُصــــبُّ ِ

ّ
ُســــوا املـــــاءا فــــي الش ّرِ

ا
ِن ق ــــي 

ا
ي  . (62)"ذان

ا
أرادا بهمـــــا أذانا الفجـــــِر : أ

 
ا
ناُن . الّتبريُد : الّتقريُس )وإلاقامة ِ

ّ
اُن : الش

ا
ق
 
ل
ُ
ُب والخ  (.الِقرا
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16-  
ُ
تتتتتت

ْ
ن مَّ
َ
تتتتتا أ

ً
الن

ُ
تتتتتهُ  ف

ُ
ت
ْ
ما  –كتـــــب رســـــول هللا / وآَمن

د
ـــــل سا ـــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــــل لبنـــــي قنـــــان بـــــن يزيـــــدا  -صا

ًدا وســـــواقِ : "الحـــــارثّيين وا
 
، أند لهـــــم ِمـــــذ وا املشـــــِركينا

ُ
، وفـــــارق

ا
كـــــاة ـــــُوا الزد

ا
، وآت
ا
ُه مـــــا أقـــــاموا الّصـــــالة يا

، وأشهُدوا على إسالِمِهم   ُنوا الّسبيلا ي  .(66)"وأمد
ا
ود:       )أ

 
ٌل : امِلذ

 
خ
ا
ٌل، أو موضٌع فيه ن با  (. جا

11-  
ُ
  أعْدت

َ
ـالا / الِكتتاِب  ِقتراءة

ا
ـٍس ق
ا
ن
ا
ـن  أ ـِلٌم عا نا : روى ُمس  ـي  ُسـوُل هللِا با ـا را

نا ي  ٍم  با ـو  اتا يا
ا
ـا ذ
ا
ُهِرن
 
ظ
ا
... أ

ا نا
 
ُقل
ا
الا : ف

ا
ُسولا هللِا؟ ق ا را  يا

كا
ا
ك حا ض 

ا
ا أ  آِنًفا: ما

ٌ
ة يد ُسورا

ا
ل ت  عا

ا
ِزل
 
ن
ُ
 . (62)..."أ

12-  
ُ
وِقّيتتتة

ُ
ِبـــيد : ألا ما -قـــال الند

د
ـــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل ُل : "-صا

ا
ـــأ س  ُهـــوا يا

ا
ا ف ها
ُ
ل ـــد  و  عا

ا
 أ
ٌ
ـــة وِقيد

ُ
ـــُه أ
ا
ل لا وا
ا
ـــأ ـــن  سا ما

اا
ً
اف حا
 
اسا ِإل ي  . (63)"لند

ا
 : أ

ُ
وِقّية

ُ
 .جراًما( 236)وزن حوالي  ألا

 إلتتتتتتتى امل تتتتتتتِزِل  -16
ُ
َوْيتتتتتتتت

َ
ُســـــــولا هللِا / أ ـــــــالا را

ا
ما -ق

د
ـــــــل سا ـــــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــــــل  (: "أ)-صا

د
 ِإال
ا
ة
د
ـــــــال ِوي الضد

 
ـــــــأ  يا
ا
ال

الٌّ  ي  .(60)"ضا
ا
هُ : أ نا

ا
ُه بنفِسِه وسك

ا
ل زا
ا
 . ن

 ( ب)
ا
ــــــِة أ عا ي  ــــــُه قــــــال لألنصــــــارِ وفــــــي حــــــديث البا ُصــــــروني: "ند ن 

ا
ُووني وت

 
ــــــ 
ُ
م  علــــــى أن  ت

ُ
ِيُعك
ا
بــــــأ
ُ
ي  . (60)"أ

ا
: أ

كم  .تضّموني إليكم، وتُحوطوني بينا

ما -وقوله ( ج)
د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل ى إلى هللِا : "-صا وا

ا
ُدُهم  فأ ي  . (68)"أّما أحا

ا
 .رجعا إليِه : أ

عاِء ( د) ِ : "وجاءا في حديِث الدُّ
د
ُد ّلِل م  حا

 
ُفورٍ ال

 
ك  ما
ا
ال ِفّيٍ وا

 
ك را ما ي 

ا
ا غ
ا
ان وا ر 
ا
أ ا وا
ا
ان فا
ا
ِذي ك

د
 . (69)" ال

ْيتتُم  -12
َ
ِبـــيد  :ألا ند الند

ا
ــاٍس، أ بد ــِن عا ـــِن اب  ما  -عا

د
ــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل ـــالا  -صا

ا
ــُم : "ق ي 

ا  
ا ِمـــن  : ألا ِســها ف  ـــقُّ ِبنا حا

ا
أ

ِسـها  ف 
ا
ُن ِفـي ن

ا
ذ
 
أ ـتا س 
ُ
ـُر ت
 
ِبك
 
ال ا، وا ها ِلّيِ

اوا اُتها ـا ُصـما ُنها
 
ِإذ ي   .(26)"ا، وا

ا
ُتها: )أ ـم   (صا

ا
ـة ما ّيِ
ا
ـما أو ألا ّيِ

ا  
ـُب : ، ِإند ألا يا ِ

ّ
الث

ها تي فقدت  زوجا
ا
 .ال

13-  
َ
  آن

ُ
ما -قــال رســول هللا / َيِئتتين

د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل ُهند : "-صا ر  ِ

ّ
خ
ا
ــ 
ُ
 يــا علــيُّ ال ت

ٌ
 إذا : ثالثــة

ُ
الّصــالة

را  ضا  إذا حا
ُ
، والِجنازة

ت 
ا
ُفً اآن

ُ
ت  ك دا ُم  إذا وجا ي 

ا
، وألا  .آن بمعنى حانا . (21)ت 

 : باب الباء( 2) 

1-  
ُ
ما  -قـــال / الُبْحُبوحتتتة

د
ـــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل ِم : "-صا ـــزا

 
ل يا
 
ل
ا
 الجّنـــِة، ف

ا
ُبوحـــة نا ُبح 

ُ
ن  يســـك

ا
ُه أ ـــرد ـــن  سا ما

؛ فإند الشيطانا مع الواحد، وهو من الاثنين أبعـد
ا
يٍء : حـةالبحبو . (22)"الجماعة

ا
ـّلِ  ـ 

ُ
هـيا ِمـن ك

ُه وِخياُرهُ 
ُ
ط  . وسا

 ِإليِه ِبِرسالٍة  -2
ُ
ْبَرْدت

َ
ُسوُل هللِا ( أ/)أ الا را

ا
ما -ق

د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل  : "-صا

ا
ال ـِد، وا ه  عا

 
ِخـيُس ِبال

ا
 أ
ا
ـي ال ِ
ّ
ِإن

دا  ـــــر  با
 
ـــــِبُس ال ح 

ا
ي  . (26) "أ

ا
حـــــِبُس : أ

ا
ُســـــلا ال أ ُســـــوُل هللِا ( ب). الرُّ ـــــالا را

ا
 -ق

د
ـــــل ما صا

د
ـــــل سا ـــــِه وا ي 

ا
ل إذا : "-ى هللُا عا

ـــِم  ـــنا الاس  سا ـــِه، حا ـــنا الوج  سا ُوه حا
ُ
ل ريـــًدا؛ فـــاجعا م إلـــيد با

ُ
ت د  ـــرا ب 
ا
ي  . (22)"أ

ا
ـــراُده :البريـــُد : أ : الّرســـوُل، وِإب 

هُ 
ُ
سال  .ِإر 
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6-  
ُ
ة   الُجمَّ

ُ
َبة

َّ
ي  ". كأنمـا جمـما شـعره: "فـي حـديث ابـن زمـل يصـف رسـولنا الكـريم/ املرك

ا
جعـل : أ

ـة؛ ِس  ُجمد
 
أ  ِمــن  شـعِر الــرد

ُ
ــة  علـىمــا : والُجمد

ا
ِن  ســقط ــي  ِكبا ن 

ا
ما  -قــال . امل

د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـل لعــنا : "-صا

ي  . (23)"هللُا املجممـاِت مـن النسـاء
ا
 : أ

ُ
ـة ــعًرا : الُجمد

ا
ُس ش ـُه كـان يلـبا

ّ
ـراُد أن

ُ
مجتمـُع شـعِر الـّرأِس، وامل

ًعا  نا
ا
 (.الباروكة)مصط

2-  
ُ
ما -هللاقـــــــال رســــــول / الَبْستتتتتتتط

د
ـــــــل سا ـــــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــــــل ني مـــــــا : "-صا

ُ
ُســـــــط ب   ِمّنـــــــي، يا

ٌ
ة ـــــــعا  ِبض 

ُ
فاِطمـــــــة

ِبُضــها، وإنــه يقطــع يــوم القيامــة ألانســاب إال نســبي وســببي ق  ِبُضــني مــا يا ق  يا ها، وا
ُ
ُســط ب  ي  . (20)"يا

ا
: أ

را 
ا
ش ب   وجُهُه واستا

ا
 .انبسط

 إلِانستتتتتتاِن  -3
ُ
تتتتتتَرة

َ
 -قــــــال رســــــول هللا  /َبش

ا
ل ى هللُا عا

د
ــــــل ما صا

د
ــــــل سا ــــــِه وا ــــــِرُبوا : "-ي  ض   ُعّمــــــالي ليا

 
ــــــث عا ب 

ا
لــــــم أ

م  
ُ
ك شـــارا ب 

ا
ي  . (20)"أ

ا
ـــِد ِمـــن إلانســـاِن، وهـــي : أ ِة الـــّرأِس والوجـــِه، والجسا ـــدا

 
ـــِدِه، أو أعلـــى ِجل

 
ظـــاِهُر ِجل

شاٌر  ب 
ا
ٌر وجمع الجمع أ

ا
ش ة جمعها با را

ا
ش ُر، با ع 

د
 .التي عليها الش

0-  
ً
تة
َ
ْرف

ُ
 غ

َ
ون

ُ
الث

َ
 -قـال /ِبْضٌع وث

د
ـل ما صا

د
ـل سا ـِه وا ي 

ا
ل  أحـدكم فـي جماعـة تزيـد علـى ( "أ:) -ى هللُا عا

ُ
صـالة

: وجـــاء فـــي حـــديث آخـــر( ب. )(28)..."صـــالته وحـــده فـــي بيتـــه وفـــي ســـوقه ببضـــع وعشـــرين درجـــة،

ا"
ً
ك
ا
ل ًعا وثالثينا ما ي  . (29)"ِبض 

ا
ُع : أ وُن أقلد من ثالٍث وال أكثرا من عشرةٍ : الِبض 

ُ
 .ال يك

تتتتتتُه فهتتتتتتو ُمتتتتتت -0
َ
ض

َ
ْبغ
َ
ٌا أ

َ
ما -قــــــال رســــــول هللا  /ْبغ

د
ــــــل سا ــــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــــــل ُض : "-صا

ا
غ ــــــب  ِإند هللاا تعــــــالى يا

شا  ّحِ
فا تا
ُ
 . (36)"الفاِحشا امل

ى عندي ماٌل  -8
َّ
َبق

َ
ما -قال رسول هللا / ت

د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل ه  : "ألحد أصحابه -صا

د
ه  وتوق . (31) "تبقد

ي  
ا
رِّ : أ عا

ُ
ز  من آلافاِت استبِق الّنفسا وال ت ها ِللهالِك، وتحرد ِت . ض 

 
ك ِن فهي ِللسد ي 

ا
ل ّما الهاُء في الِفع 

ا
 . أ

ُر  -9
ْ
ُق أرحاًما: "وفي الحديث: الِبك

تا
 
ن
ا
ُب أفواًها، وأ

ا
ذ ع 
ا
ُهند أ كاِر، فِإند ب 

ا
ْي . (32)"عليكم باأل

َ
ـُر  :أ

 
: الِبك

ُق أرحاًما
تا
 
ن
ا
ُجُل، أ لا بها الرد

ُ
 قبلا أن  يدخ

ُ
 .أكثُر أوالًدا :هي املرأة

هتتتاءُ  -16
ْ
ما  -قـــال رســـول هللا / َبل

د
ـــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل ـــهُ : "-صا

 
ـــُر أهـــِل الجّنـــِة الُبل

ا
-إنمـــا أراد . (36)"أكث

ما 
د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل رد : -صا

ّ
 الش
ذينا ال يعِرفونا

ّ
دوِر، ال ّنِة أكثُرهم الّسامِلو الصُّ  .أهُل الجا

، ِللخيرِ  -11
ُ
باَءة

َ
ّرِ  امل

َّ
ي فـي : قـالا لـُه رجـٌل :"وردت في الحـديث ( أ)املباءة تعني املنزل، : والش

د
ـل صا
ُ
أ

ِم؟ قــــال ـــنا
ا
ِة الغ بـــاءا ـــم  : ما عا

ا
ي  . (32)ن

ا
ِوي إليـــِه : أ

 
ــــأ
ا
ــــن  :" وجــــاءا فـــي الحــــديِث أيًضـــا( ب. )منِزِلهــــا الـــذي ت ما

ُه ِمنا الّنارِ   مقعدا
 
أ ود با
ا
ت يا
 
ل
ا
ًدا ف  عليد متعّمِ

 . (33)"كذبا
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12-  
ُ
ـــالا /الِجَعتتتة

ا
، ق ِلـــّيٍ

ـــن  عا ، عا
ا
ة ـــرا ي  ـــن  ُهبا ، عا اقا ـــحا ِبـــي ِإس 

ا
ـــن  أ ُســـوُل هللِا : "عا ـــى را ها

ا
ـــِه -ن ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل صا

ما 
د
ـــل سا ـــِة -وا ِجعا

 
ـــِن ال ي  . (30)"عا

ا
ِة، والّصـــواُب هـــو: أ ـــعيِر والقمـــِح اســـما الِبيـــرا

د
ِبيـــِذ الش

ا
 علـــى ن

ِلُقـــونا
 
: ُيط

 
ُ
ة  .الِجعا

ما  –كــــــــانا يأُمُرنــــــــا: "يثورد فــــــــي الحــــــــد/ الِبتتتتتتتتيُا  -12
د
ــــــــل سا ــــــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــــــــل ــــــــاما  -صا ي 

ا
أن  نصــــــــوما ألا

ي  . (30)"الِبـــيضا 
ا
ـــرا والّرابـــعا : أ

ا
ش  عا
ا
الـــث
ّ
يـــالي الِبـــيِض، وهـــي الث

ّ
ـــاما الل ي 

ا
علـــى حـــذِف املضـــاِف؛ ُيريـــُد أ

ُع فيها ِمن أوّ 
ُ
ت  لياليها ِبيًضا؛ ألند القمرا يطل ، وُسّميا را

ا
ش را والخامسا عا

ا
ش  .ِلها إلى آِخِرهاعا

ــرا / بتتاعَ  -13 ـــنا ُعما ـــا-عــن اب  ُهما ن  يا هللُا عا ضــ ِ ُقـــوُل -را ــانا يا
ا
ِبــيُّ : ، ك ــى الند ها

ا
ما -ن

د
ـــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل ن   -صا

ا
أ

اِطـُب 
ا
ـُركا الخ

 
ت ـى يا تد ِخيـِه، حا

ا
ـِة أ با
 
ـى ِخط

ا
ل ُجـُل عا ـِب الرد

ُ
ط
 
خ  يا
ا
ال ـٍض، وا ع  ـِع با ي  ى با

ا
ل م  عا

ُ
ُضك ع  ِبيعا با ـُه يا

ا
ل ب 
ا
ق

اِطُب 
ا
ُه الخ

ا
نا ل
ا
ذ
 
أ و  يا
ا
ي  . (38)"أ

ا
 . عليِه أن  ال يشتريا على شراِء أخيِه : أ

عتتتاِن  -10 ُســــوُل هللِا /الَبّيِ ــــالا را
ا
ما -ق

د
ـــل سا ــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل ــــا، : "-صا

ا
ق رد فا تا ــــم  يا

ا
ـــا ل ــــاِر ما ــــاِن ِبالِخيا عا ّيِ

و  -البا
ا
أ

ــــالا 
ا
ــــا: ق

ا
ق رد فا تا ــــى يا تد ا -حا

ا
ق ــــدا ــــِإن  صا

ا
  ف

ُ
ــــة
ا
ك را ــــت  با

ا
ا ُمِحق با

ا
ــــذ
ا
ك ــــا وا ما تا

ا
ِإن  ك ــــا، وا ِعِهما ي  ــــا ِفــــي با ُهما

ا
ــــا ُبــــوِركا ل نا يد با وا

ا ِعِهما ي  ي  .(39)"با
ا
شتِري : أ

ُ
 .الباِ ُع وامل

 (.91ص)لم يرد فيه أحاديث نبوية شريفة: باب التاء( 3)

 : باب الثاء( 4)

ا -1 رًّ
َ
ْيًرا أو ش

َ
 عليِه خ

ُ
ْيت

َ
ن
ْ
ث
َ
ا/ أ ن ما س ب 

ا
ن
ا
هُ -ِلٍك يقول أ ن  يا هللا عا ض ِ ا : -را و  نا

 
ث
ا
ـأ
ا
ٍة، ف ـازا

نا وا ِبجا رُّ هم  ما ند
ا
أ

ِبــيُّ  ــالا الند
ا
ق
ا
ــًرا، ف ي 

ا
ــا خ ها ي 
ا
ل ما -عا

د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل ــت  : "-صا با جا ا، " وا ــرًّ

ا
ــا ش ها ي 

ا
ل ا عا و  نا

 
ث
ا
ــأ
ا
راى، ف

 
خ
ُ
وا ِبــأ ــرُّ ــمد ما

ُ
ث

الا 
ا
ق
ا
ت  : "ف با جا  "وا

د
ط
ا
ُن الخ ُر ب  الا ُعما

ا
ق
ا
ـه-اِب ؛ ف ن  يا هللُا عا ضـ ِ ـالا : -را

ا
؟ ق ـت  با جا ـا وا ـِه : "ما ي 

ا
ل ـُتم  عا ي  نا

 
ث
ا
ا أ
ا
ـذ ها

اُء هللا ِفــــ دا ــــها
ُ
ــــُتم  ش

 
ن
ا
ــــاُر، أ ــــُه الند

ا
ــــت  ل با جا وا

ا
ا، ف ــــرًّ

ا
ــــِه ش ي 

ا
ل ــــُتم  عا ي  نا

 
ث
ا
ا أ
ا
ــــذ ها ، وا

ُ
ــــة ند ــــُه الجا

ا
ــــت  ل با جا وا

ا
ــــًرا، ف ي 

ا
ي خ

ِض  ر 
ا
 . (06)"ألا

يءَ  -2 س ِ
ُ
ْحِسَن وامل

ُ
ى هللُا  -دعي رسول هللا : "عيد بن الحارث عن جابر قالعن س/ أثاَب امل

د
ل صا

ما 
د
ــل سا ـِه وا ي 

ا
ل م  : "إلــى طعـام ومعــه نفــر مــن أصـحابه فلمــا فــرغ قـال -عا

ُ
ي  . (01)"أثِيبــوا أخــاك

ا
الفعــل : أ

ِر؛ بمعنى كاِفُئوُه على عمِلِه الّصاِلِح " أثاب" ي 
ا
 في الخ

ّ
ُل إال  .ال ُيستعما

 : باب الجيم( 5)

تتتتت -1
َ
ل ما -قـــــال رســـــول هللا / هُ َجدَّ

د
ـــــل سا ـــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــــــل ــــــدا هللِا : "-صا ـــــي ِعن  ِ

ّ
ُم ( ِفـــــي)ِإن

ا
ــــــات
ا
خ
ا
ـــــاِب ل ّمِ الِكتا

ا
أ

ِتِه 
ا
ِدٌل ِفي ِطين جا ن 

ُ ا
ما مل ِإند آدا ، وا ينا ِبّيِ ي   .(02) "الّنِ

ا
راعا : أ لا بمعنى انصا دا جا

 
 . ان
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ِبــيد / الُجْهتتُد، الَجْهتتُد  -2 ى هللاُ -ُســِئلا الند
د
ــل ما  صا

د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ي   -عا

ا
ــالا : أ

ا
ــُل؟ ق ضا

 
ف
ا
ــاِل أ ما ع 

ا  
 : "ألا

ا
ــاٌن ال ِإيما

ـــــــكد ِفيـــــــِه،
ا
ي  ... ش

ا
أ ـــــــالا : وا

ا
ـــــــُل؟ ق ضا

 
ف
ا
ِة أ
ا
ق ـــــــدا ِقـــــــّلِ : "الصد

ُ  
ـــــــُد امل ي  . (06)"ُجه 

ا
ـــــــم: أ ـــــــُد بالضد ـــــــُع : الُجه  الُوس 

 
ُ
ة قد
ا
ِح املش ت  اِقة، وبالفا

ّ
ِقيلا . والط ؛ واملراد في: وا

ُ
ة  والغاي 

ُ
 .الُهزالا : الحديث املبالغة

 : باب الحاء( 6)

 َّ )َحِسَب  -1
َ
، ش نَّ

َ
ا -عن جابر بن عبد هللا   (/ظ ُهما ن  يا هللُا عا ض ِ بـيد "، -را ند الند

ا
ـِه -أ ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـل صا

ما 
د
ـــــل سا تتتتتَدُه : قـــــرأ -وا

َ
ل
ْ
خ
َ
تتتتتُه أ

َ
نَّ َمال

َ
ـــــيِن فـــــي  ،(02)﴿َيْحَستتتتتُب أ وهـــــو حـــــديث  ﴿َيْحِستتتتتُب ،بكســـــر الّسِ

ــــحيح إلاســـــناد ي  . (03)، ولـــــم يخّرجـــــاهصـ
ا
مِل : أ عا ـــــلا اســـــت  ِســـــبا )الِفع  ـــــى( حا نا ع  ، وال : ِبما ـــــكد

ا
و  ش
ا
ـــــند أ
ا
ظ

نا 
ا
يق
ا
ى أ نا ع  ُه ِبما

 
ِمل ع  تا س 

ا
 .ت

  /ِجْستتتتٌم َحّستتتتاٌ   -2
ا
ة ــــرا ي  ِبــــي ُهرا

ا
ــــن  أ ــــُه -عا ن  يا هللُا عا ضــــ ِ ــــالا  -را

ا
ُســــوُل هللِا : ق ــــالا را

ا
ــــِه -ق ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــــل صا

ما 
د
ـــل سا ـــ: "-وا

د
ـــٍر ِإند الش ما

ا
ـــِدِه ِريـــُح غ ِفـــي يا  وا

ـــاتا ـــن  با ، ما م 
ُ
ُفِســـك

 
ن
ا
ـــى أ
ا
ل ُروُه عا

ا
ـــذ اح 
ا
ـــاٌس ف حد

ا
ـــاٌس ل سد انا حا

ا
ط ي 

هُ  سا ف 
ا
 ن
د
ند ِإال وما

ُ
ل  يا
ا
ال
ا
ٌء ف ي 

ا
ُه    ابا صا

ا
أ
ا
ي  . (00)"ف

ا
انا شديُد : أ

ا
ط ي 
د
 .الِحّسِ وإلِادراِك ِإند الش

ل" :الِحصاِد  -3 ي 
ّ
ى عن ِحصاِد الل ها

ا
ُه ن ند
ا
 .(00)"أ

ْحصتتتتتتاهُ  -2
َ
ُســــــوُل هللِا / َحصتتتتتتاُه وأ ــــــالا را

ا
ما -ق

د
ــــــل سا ــــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــــــل ُصــــــوا، : "-صا ح 

ُ
ــــــن  ت
ا
ل ِقيُموا وا ــــــتا اس 

 
ُ
ة
ا
ال ُم الصد

ُ
اِلك ما ع 

ا
را أ ي 
ا
ند خ
ا
ُموا أ
ا
ل اع  ي  . (08)"وا

ا
طيقـوا : أ

ُ
ـن  ت
ا
ـوا، ول

ُ
ِميل
ا
ّلِ   يٍء حّتى ال ت

ُ
ِقيموا في ك استا

 
ا
 .الاستقامة

ائِ  -3
ّ
مَ حاَم الط ِه ال َحتوَّ ِ

ّ
ما -قـال رسـول هللا /  ُر َحْوَل ُعش

د
ـل سا ـِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـل لا : "-صا ـو  ـن  حـاما حا ما

عا فيِه 
ا
ق ن  يا
ا
ى ُيوِشُك أ ي   .(09)"الِحما

ا
ُه لها: أ

ُ
ُربا اِقتراف

ا
اما ق
ا
با آلاث ن  قارا  .ما

 :باب الخاء( 7)

ُم  -1
َ
ــــديث: الختتتتتتتات ــ ــــي الحـ ــ ٍه : فــ ــــــــبا

ا
ُم ش
ا
ُه رجـــــــٌل عليــــــــِه خـــــــات  ريــــــــحا : "، فقـــــــالا جــــــــاءا

مــــــــا لـــــــي أِجــــــــُد منـــــــكا

ُر (06)"ألاصناِم؟ حاُس ألاصفا بِه، وهو النُّ
د
 من الش

ُ
ذ
ا
خ تد
ُ
ت  ت
ا
 . ؛ ألنها كان

ِجتتٌل  -2
َ
تتالٌن ج

ُ
ما  -قــال رســول هللا / ف

د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل يــا عا شــة ال تقتــري فيقتــر : "لعا شــة -صا

 
ا
 العشـير وتغلـبنا ذا الـرأ

ند هللا عليك، إنكـن لتكفـرنا
ُ
، وإذا جعـت ند

ُ
ـت
 
ند لِجل

ُ
ـه، إذا شـبعت ي 

ا
ي  علـى رأ

ّن 
ُ
ي  . (01)"دقعت

ا
ُك : أ ُن وال يتحرد

ُ
ك س  ُت ويا

ُ
ك س  ِجلا يا

ا
؛ ألند الخ وانيا لا والتد  . أرادا الكسا

الٌن  -6
ْ
ما -قــال رســول هللا / ِختتح

د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل ــُه، وال : "... -صا

ُ
ذل
 
خ واملســلُم أخــو املســلم، ال يا

ي  . (02)"يكذبه، وال يظلمه، وإند أحدكم مرآة أخيه، فـإن رأى بـه أذى فليمطـه عنـه
ا
ـُدلُّ علـى : أ يا

الُن 
 
يِء والُقعوِد عنه؛ فالِخذ

د
ِك الش  ر 

ا
 .ترُك املعونِة : ت



 خامسالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

050 

ما -قــال رسـول هللا / خستف القمتر -2
د
ــل سا ـِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـل اِن : "-صا ِســفا

 
خ  يا
ا
ـرا ال ما

ا
الق سا وا ـم 

د
 ِإند الش

وا
ُّ
ل صا
ا
ا ف ُتُموها ي 

ا
أ ا را
ا
ِإذ
ا
اِت هللِا، ف اِن ِمن  آيا تا ا آيا ُهما ِكند

ا
ل اِتِه، وا يا  ِلحا

ا
ال ٍد، وا حا

ا
ِت أ و 
ا
 . (06)"مِل

شَّ في الش يء -3
َ
وا بين كالمكم ال إله إال هللا/ "خ

ّ
ي  . (02)"خش

ا
 . أدِخلوا: أ

فـــــــــى علـــــــــى الُقـــــــــّراء -0
 
خ ـــــــــ-قـــــــــال رســـــــــول هللا / ال يا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــــــــل ما صا

د
ـــــــــل سا ـــــــــى : "-ِه وا

ا
ل ُم عا
ا
ـــــــــال ُبِنـــــــــيا إلِاس 

ٍس  م 
ا
ي   .(03)..."خ

ا
ِسة أركان: أ م 

ا
 . ِمن  خ

7-  
ُ
ف

َ
ل
َ
الُح ) الخ

ّ
ضاُعوا : "جاء في الحديث (أ)(: الّصالُح والط

ا
 أ
ٌ
ف
 
ل
ا
  خ
ً
ينا سنة  ِسّتِ

سيكوُن بعدا

 الّصــال
َ
ْي . (76)"ة

َ
ــف :أ

 
ل
ا
ِمــ:" جــاء فـــي الحــديث (ب).الطــالحبســكون الـــالم هــو : خ ح  ُل هــذا العلـــما يا

اِهلينا  لا الجا ، وتأوُّ طِلينا ب 
ُ
، وانتحالا امل  الغالينا

ا
ُفون عنه تحريف ن  ُه، يا

ُ
ٍف ُعدول

ا
ل
ا
ّلِ خ
ُ
 . (00)"ِمن  ك

 :باب الدال( 8)

ْيِه، وفيِه  -1
َ
، وِإل

َ
َل البيت

َ
ُسوُل هللِا  /َدخ اما را

ا
ما -ق

د
ـل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل ـِدِه  -صا ِة ِبيا وا ـر 

ا  
ـى امل
ا
ل ـصٌّ عا

ا
ِمق

ُقـــوُل  ُهـــوا يا ُه، وا را ـــع 
ا
ــُر ِبـــِه ش ّصِ

ا
ـــِة،: "ُيق اما ِقيا

 
ِم ال ـــو  ـــى يا

ا
ِة ِإل ـــرا ُعم 

 
ال ـــّوِ وا

حا
 
 ِفـــي ال

ُ
ة ـــرا ُعم 

 
ـــِت ال
ا
ل
ا
خ ي  . (08)..."دا

ا
: أ

 
ً
هــا واجبــة را ــن  لــم يا ــت  فيــِه، وهــذا تأويــُل ما

ا
خل ، ودا ــّوِ

 فرُضــها بوجــوِب الحا
ا
ط
ا
هــا ســق ــا . معنــاُه أند مد

ا
فأ

هــا ف با ــن  أوجا ــلا : قــالا ما ما ند عا
ا
ــراى علــى القــاِرِن أكثــرا  الُعمــرِة قــدمعنــاُه أ ، فــال يا ــّوِ

ــِل الحا ما ــلا فــي عا
ا
خ دا

يٍ  ع  واٍف وسا
ا
راٍم واحٍد وط ن ِإح  هـم كـانوا : وقيل. م  ـهوِرِه؛ ألند

ُ
ـّوِ وش

ـت  فـي وقـِت الحا
ا
ل
ا
خ هـا دا معنـاُه أند

، فأبطلا إلاسالُم ذلكا و  ّوِ
ِمرونا في أشُهِر الحا تا ع  هال يا  .أجازا

2-  
ُ
عامتتة ُســـوُل هللِا / الّدِ ما  -قـــال را

د
ـــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل ِمِن : "-صا

 
ـــ 
ُ  
 امل
ا
ـــة
ا
ِإند آل  وا

ٌ
ة ُعـــدد  وا

ٌ
ــة
ا
ٍء آل ي 

ا
لكـــّل  ـــ 

ــُل  ق  عا
 
ــُه ال
ُ
ت ُعدد ــُل ... ,وا ق  عا

 
ِمِن ال

 
ــ 
ُ  
 امل
ُ
ــة اما ِدعا  وا

ٌ
ــة اما ٍء ِدعا ي 

ا
ــّلِ  ــ 

ُ
ِلك ي   .(09)..."وا

ا
 : أ

ُ
عامــة يــِت ِعمــاُد الب: الّدِ

ذي يقوُم عليِه 
ّ
 .ال

َع  -6
َ
ْدل
َ
ُه، أ

ُ
عَ لسان

َ
ِبّيِ (أ) /َدل

ِن الند ما -عا
د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل ـاّرٍ : -صا

ٍم حا ـو  ًبا ِفي يا
 
ل
ا
ت  ك
ا
أ ا را ِغيًّ  با

ً
ة
ا
أ را ند ام 

ا
أ

ِفرا 
ُ
غ
ا
ا ف ُه ِبُموِقها

ا
ت  ل عا زا

ا
ن
ا
ِش، ف

ا
ط عا
 
ُه ِمنا ال

ا
ان عا ِلسا

ا
ل د 
ا
د  أ
ا
ٍر، ق
 
 ِبِبئ
ُ
ا ُيِطيف ها

ا
ي   .(86)"ل

ا
هُ : أ جا را

 
خ
ا
 . أ

ما -وقـال رســول هللا ( ب)
د
ـل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـل ُه : "-صا

ا
ِلًعا لســان وِر يـوما القيامــِة ُمـد   شـاهُد الــزُّ

ُ
ــث عا ُيب 

ي   .(81)"في الّنارِ 
ا
شُّ إليِه : أ ها يا

ا
ُه، ف
ُ
ت را راى ُحم 

ُ
ّتى ت ِرُجه حا

 
 .ُيخ

2-  
َ
ِقتتتتين

َّ
ــــِجٌد :" فــــي الحــــديث( أ: )هتتتتحِه داٌر، هتتتتحا داُر املت س  ِيــــت  داٌر إال ُبِنــــيا فيهــــا ما

ا
ق ي  . (82)"مــــا با

ا
: أ

 
ٌ
 .قبيلة

ى-قال رسول هللا : قال الشافعي( ب)
د
ل ما  صا

د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ِقيٌل ِمن  داٍر؟: "-هللُا عا راكا لنا عا

ا
. (86)"وهل ت

ي  
ا
، وقد يعوُد الّضميُر في : أ

ا
ِل إلى ال" ِبِه "ُيريُد بِه املنزلا ال القبيلة و 

ا
 .ّداِر أو الق
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تَحتتتّرِك: التتتّدائم -3
ُ
ِبـــّيِ  /الّستتتاكن، امل

ـــِن الند ، عا
ا
ة ـــرا ي  ِبـــي ُهرا

ا
ـــن  أ ما -عا

د
ـــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل ـــالا  -صا

ا
 : "ق

ا
ال

هُ  ِسُل ِمن 
ا
ت
 
غ مد يا
ُ
اِئِم ث اِء الدد

ا  
م  ِفي امل

ُ
ُدك حا
ا
ند أ
ا
ُبول ي  . (82)"يا

ا
 . الّساِكن: أ

 :باب الحال( 9)

بْ  -1
َ
ح
ُ
ْبِحُب امل

َ
ح
ُ
ُب وامل

َ
ما  -دخل على رسول هللا / ح

د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل عكاف بن : رجٌل يقال له -صا

ما -بشـر التميمــي، فقــال لـه النبــيُّ 
د
ـل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل : قــال" يــا عكــاف، هــل لـك مــن زوجــة؟ : "-صا

بِ ... ال
ا
ــذ ب 
ا
ذ
ُ
 فأنــتا ِمــنا امل

د
، وإال ج  ود ــزا

ا
ي  . (83)"ينا قــال ويحــك يــا عكــاف ت

ا
؛ : أ ــ منينا

ُ
املطــروِدينا ِمــنا امل

هم كا تركتا طريقتا هباِن ألند ، وعِن الرُّ ِد ِبِهم  تا ق 
ا
كا لم ت  .ألند

 :باب الّراء( 11)

ديُد الِفراُش  -1
ّ
 : "في الحديث: معناه هنا املقاُم الش

ا
راتِب ُبِعث

ا
ٍة ِمن هذِه امل با

ا
ت ر  ى ما

ا
ل ن  ماتا عا ما

ي  . (80)"عليها
ا
ةالع: أ

ّ
اق
ّ
 .بادات الش

 َيتتتتدي وأرَجْعُتهتتتتا -2
ُ
ِبــــّيِ / َرَجْعتتتتت

ــــِن الند ما -عا
د
ــــل سا ــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــــل ــــالا  -صا

ا
م  : "ق

ُ
ك ــــدا حا

ا
ند أ عا ــــنا م   يا

ا
و   -ال

ا
أ

م  
ُ
ك ــــًدا ِمــــن  حا

ا
م   -أ

ُ
ك ــــاِئما

ا
ــــها ن ّبِ
ا
ِلُين ، وا م 

ُ
ك ــــاِئما

ا
ِجــــعا ق ر  ُن ِليا ِ

ّ
ذ
ا
ــــُه ُيــــ  ِإند

ا
ــــُحوِرِه، ف ٍل ِمــــن  سا

ا
اُن ِبــــال

ا
ذ
ا
ي  . (80)"أ

ا
: أ

ـــِل، وُرُجوُعـــهُ  ي 
ّ
 الل
ا
ي صـــالة ِ

ّ
ـــل ـــِمعا : القـــائُم الـــذي ُيصا عـــوُدُه عـــن صـــالِتِه إذا سا

ُ
ِمـــِه، أو ق و 

ا
ُدُه إلـــى ن ـــو  عا

ذانا 
ا
 . ألا

ُســـــولا هللِا / الّرُجلتتتتتة -6 ند را
ا
ـــــاٍس، أ بد ـــــِن عا ـــــِن اب  ما -عا

د
ـــــل سا ـــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــــل ِثـــــينا ِمـــــنا : " -صا ند

ا
خ
ُ  
ـــــنا امل عا

ا
ل

ـــــاِء،الرِّ  سا ِ
ّ
ِت ِمـــــنا الن

ا
ال ّجِ
ـــــرا
ا
ت
ُ  
ـــــاِل، وامل ـــــالا " جا

ا
ق م  : "وا

ُ
ِرُجـــــوُهم  ِمـــــن  ُبُيـــــوِتك

 
خ
ا
ي  . (88)"أ

ا
نا : أ ه  تـــــي يتشـــــبد

ّ
الال

، فأّما في الِعلم والّرأِي فمحمودٌ  أِتِهم  ي  هم  وها  . بالّرجاِل في ِزّيِ

ٍم فاِضتٌل وفاِضتٍل  -2
ْ
ـن أنـس، / هحا َرُجُل ِعل نـهُ -عا ي هللا عا ضـ ِ ـا-را

ا
ـع رسـول هللا : لا ، ق ـا ما

-خرجنا

ما 
د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل : ننتظـر الجنـازة، قـال: ؟ قلـن"ما يجلسـكن: "، فإذا نسوة جلوس، فقال-صا

ُزوراٍت غيـــرا مـــأُجوراٍت : فقـــال... ال،: هـــل تغســـلن؟ قلـــن
 
ـــأ نا ما ي  . (89)"فـــار جع 

ا
ُزوراٌت : أصـــلها: أ ـــو  ما

راها  ج 
ا
ِر، ولكن  أ ى-ِمنا الِوز 

د
ل ِه هللاُ  صا ي 

ا
ل ما  عا

د
ل سا هما مجراى -وا  .املأُجوراِت ِللمجاورِة بينا

 أو صتتغيٌر  -3
ٌ
 / َرِحُمهتتا صتتغيَرة

ا
ــة
ا
اِ ش ــا -عــن  عا ها ن  يا هللُا عا ضــ ِ ِبــيد -را ما  -، أند الند

د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل  -صا

ــالا 
ا
 : "ق

ا
ــا ق ها عا

ا
ط
ا
ــن  ق ما ُتُه، وا

 
ـــل صا ا وا ها

ا
ــل صا ــن  وا ما

ا
، ف
ٌ
ة نا ِحُم ِشــج  ُتــهُ الــرد ع 

ا
ي   .(96)"ط

ا
 : أ

ٌ
ألند الــرحما مشـــتقة

 .من اسم هللا الرحمن

عاِم -6
َّ
الُا ال رواسُب الط

ُ
ُح  أِو الق

َ
ل
َ
ـيد قلًحـا: "في الحديث: الق

ا
ل  عا
ونا
ُ
ل
ُ
خ ـد 
ا
ي  . (91)"ما لي أراكـم ت

ا
 :أ

ُح 
ا
ل
ا
ُبها: الق

ا
ك ر  ٌك يا ، ووسا و ألاسنانا

ُ
ل ع 
ا
 ت
ٌ
ة را  .ُصف 
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0-  
ُ
ّمتتتتة

ُ
ا/ َرِضتتتتَيِت ألا ــــن  عا  عا

ا
ــــة
ا
هــــا -ِ ش ن  يا هللُا عا ضــــ ِ ــــت  -را

ا
ال
ا
ُســــولا هللِا : ، ق ُت را

ــــد 
ا
ق
ا
ــــِه -ف ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــــل صا

ما 
د
ـــل سا ــــا  -وا ُهما ـــِجِد وا س 

ا  
ُهـــوا ِفـــي امل ــــِه وا ي  ما دا

ا
ـــِن ق
 
ط ـــى با

ا
ل ـــِدي عا ـــت  يا عا

ا
ق وا
ا
ــــُتُه ف س  ما تا

 
ال
ا
اِش ف ِفـــرا

 
 ِمـــنا ال

ً
ـــة
ا
ل ي 
ا
ل

ُقــوُل  ُهــوا يا اِن وا تا ُصــوبا ن  ُعــو : "ما
ا
 اللُهــمد أ

ُ
ُعــوذ
ا
أ ، وا ِتــكا اِتــكا ِمــن  ُعُقوبا

ا
اف ِبُمعا ، وا ِطكا

ا
ــخ ــاكا ِمــن  سا  ِبِرضا

ُ
ذ

ِســكا  ف 
ا
ــى ن
ا
ل ــتا عا ي  نا

 
ث
ا
ــا أ ما
ا
ــتا ك
 
ن
ا
ــكا أ ي 
ا
ل ــاًء عا نا

ا
ي ث صــ ِ

ح 
ُ
 أ
ا
ــكا ال ي  . (92)"ِبــكا ِمن 

ا
 بالّرِضــا : أ

ا
ــّدما الاســتعاذة

ا
ق

ِط؛على 
ا
خ  ِمنا الُعقوبِة تحصُل بحصوِل الرِّ  السد

ا
عافاة

ُ
ند امل
ا
 . ضاأل

ُعتتتتُب  -8 ْعتتتتُب والرُّ ِبــــيُّ  /الرُّ ــــالا الند
ا
ما -ق

د
ــــل سا ــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــــل ــــٌد : "-صا حا

ا
ُهــــند أ
ا
ط ــــم  ُيع 

ا
ًســــا ل م 

ا
ِطيــــُت خ ع 

ُ
أ

ِلي ب 
ا
ُهوًرا،: ق

ا
ط ِجًدا وا س  ُض ما ر 

ا
ت  ِلي ألا

ا
ُجِعل ٍر، وا ه 

ا
 ش
ا
ة ِسيرا ِب ما ع  ُت ِبالرُّ ِصر 

ُ
  (.96")...ن

 : الّراِهتتُب  -9
ُ
ْهبتتان  فــي إلِاســالِم :" فــي الحــديث(: "أ.../ )الرُّ

ا
باِنّيــة ه   ( 92)"ال را

ُبــونا هد ى يترا كــانا الّنصــارا

ها،  ِ
ّ
شــاق ــِد ما لــِة عــن أهِلهــا، وتعمُّ ــِد فيهــا، والُعز  ه  هــا، والزُّ ِ

ّ
الذ ِك ما ــر 

ا
نيا، وت ي ِمــن أشــغاِل الــدُّ ِ

ّ
ل
ا
خ بــالتد

 
ا
ــُع الّسلســلة ضا ــه، ويا ي نفسا صــ ِ

 
خ ــن  كــانا يا ُســولا هللِا ( ب). فــي ُعُنِقــِه حّتــى ِإند مــنهم ما ى -قــال را

د
ــل صا

ِه  ي 
ا
ل ما هللُا عا

د
ل سا ـهُ -ذّرٍ  ألبـي-وا ن  يا هللُا عا ضـ ِ ِتـي: "...-را مد

ُ
 أ
ُ
ـة اِنيد با ه  ـُه را

ِإند
ا
ـاِد، ف ِجها

 
ـكا ِبال ي 

ا
ل ي   .(93) "عا

ا
يريـُد : أ

ر  
ا
ا عنها، فال ت و 

د
نيا، وزهدوا فيها، وتخل وا الدُّ

ُ
هبانا وإن  ترك ُر ِمن  أند الرُّ

ا
يا أكث
ّ
، وال تخل دا ، وال ُزه 

كا

ِل الــــّنفِس فــــي ســــبيِل هللِا 
 
ــــذ ــــِب، ففــــي . با هُّ را

ّ
ــــُل مــــن الت ى عمــــٌل أفضا صــــارا ــــُه لــــيسا عنــــدا الند وكمــــا أند

ى-قــالا إلاســالِم ال عمــلا أفضــُل ِمــِن الجهــاِد، ولهــذا 
د
ــل ما  صا

د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ــناِم إلاســالِم : "-هللُا عا  سا

ُ
ة وا ِذر 

 . (90)"بيِل هللِا الِجهاُد في س

16-  
ُ
ْيحتتان ُســوُل هللِا / الرَّ ــالا را
ا
ما -ق

د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل ُه : "-صا ــُردد  يا

ا
ــال
ا
ــانا ف حا ي  ُم الرد

ُ
ــُدك حا

ا
ِطــيا أ ع 

ُ
ا أ
ا
ِإذ

ـِة  ند راجا ِمـنا الجا
ا
ُه خ ِإند

ا
ي  . (90)"ف

ا
ُسـوُل هللِا . نبـات طيـب الرائحـة: الريحـان: أ ـراجا را

ا
 -خ

ا
ل ى هللُا عا

د
ـل ـِه صا ي 

ما 
د
ـــــــل سا اتا -وا

ا
ُقـــــــوُل  ذ ُهـــــــوا يا ِتـــــــِه وا

ا
ن ـــــــي  اب  نا ـــــــدا اب  حا

ا
ِضـــــــٌن أ تا ُهـــــــوا ُمح  ٍم وا ـــــــو   : "يا

ُنـــــــونا ّبِ
جا
ُ
ت  وا
ـــــــونا
ُ
ل ِ
ّ
خ ُتبا
ا
ـــــــم  ل
ُ
ك ِإند

ـــــــاِن هللِا  حا ي  ـــــــن  را ِ
ا
ـــــــم  مل
ُ
ك ِإند ، وا

ـــــــونا
ُ
ل ّهِ
جا
ُ
ت ي  .(98)"وا

ا
ـــــــُق علـــــــى الّرحمـــــــِة والـــــــّرزِق والّراحـــــــِة، : أ

ا
ألاوالد، وُيطل

ِق ُسّمِ 
ز  حاًناوبالّرِ ُد ِري 

ا
ل  . يا الوا

تتَع فتتي ُروعتتي كتتحا -11
َ
ــالا رُســوُل هللِا ( أ/ )َوق

ا
ما -ق

د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل م  : "-صا

ُ
ُبك ــّرِ
ا
ًئا ُيق ــي 

ا
ــُت ش

 
ك را
ا
ــا ت ما

 ِفــ
ا
ــث فا
ا
ُقــُدِس ن

 
ِإند ُروحا ال ، وا ــم 

ُ
ك
ا
ُتــُه ل
 
ن يد ــد  با

ا
 ق
د
ــاِر ِإال ــِن الند م  عا

ُ
اِعــُدك ُيبا ــِة وا ند جا

 
ِعــيِمــنا ال و  ي   .(99)..."ي را

ا
: أ

ِدي
ا
ل
ا
س ي وخ ف 

ا
عا في ن

ا
 .وق

عاِء (: ب) عتـــي:" وفـــي حــــديِث الـــدُّ و  ُهــــمد آِمــــن  را
ّ
 ِمــــنا . (166)"الل

ُ
 الواحــــدة

ُ
عــــة، وهــــي املـــّرة و  هــــي جمـــُع را

ِع  و  زاِع : الرد  .الفا
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 : باب الزاي( 11)

َرى بتتِه  -1
ْ
ز
َ
َدَراُه وأ

ْ
ــهُ -فــي حــديث أبــي ذّرٍ  /ِاز ن  يا هللُا عا ضــ ِ ُســولا هللِا : قــال -را ــِه -قــال را ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل صا

ما 
د
ــــل سا  هللِا : "-وا

ُ
ــــة ما ى ِنع  را دا ــــز 

ُ
 ت
ا
ن  ال
ا
ُر أ ــــدا ج 

ا
ــــُه أ ِإند
ا
؛ ف ــــكا

ا
ق و 
ا
ــــن  ف ــــى ما

ا
ــــر  ِإل
ُ
ظ ن 
ا
 ت
ا
ال ــــكا وا تا ح 

ا
ــــن  ت ــــى ما

ا
ــــر  ِإل
ُ
ظ
 
ان

كا  دا ي  . (161)"ِعن 
ا
ى بِه بمعنى احتقره :أ را ز 

ا
 .أ

 والقتتاُر  -2
ُ
تتت

ْ
ف ــِة فقــالفــي الحــدي :الّزِ ِعيا و 

ا
ــِت ِمــنا ألا

د
ف زا
ُ
ــِن امل ــى عا ها

ا
ــُه ن ند
ا
اِء، : "ث أ بد وا ِفــي الــدُّ

ُ
ِبــذ
ا
ت ن 
ا
 ت
ا
ال

ــِت 
د
ف زا
ُ
 ِفــي امل

ا
ال ٌع ِمــنا القــاِر، والــدباء. (162)"وا ــو 

ا
ــِت، وهــو ن

 
 بالّزِف

ِلــيا
ُ
اليقطــين هــو : ُهــوا إلانــاُء الــذي ط

 .يقطع ويتخذ وعاء إذا يبس

ا -روى ابن عّباٍس / الازدواج -6 ُهما ن  يا هللُا عا ض ِ ما -أند النبيد  -را
د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل : قال لنسـائه -صا

ِب " با د 
ا
 الجمِل ألا

ُ
ند صاحبة

ُ
ُتك يد
ا
ري أ تا ِشع  ي 

ا
ي  . (166)"ل

ا
ِب : أ با د 

ا
بُّ هـو الكثيـُر : الجمِل ألا دا

ا
البعيُر ألا

ِهِه  ج  ِر في وا با  . الوا

ْوُر  -4 ــِذُب، فــي الحــديِث : التتزَّ
ا
ي  ُزورٍ " :الك با ــو 

ا
 كالبــٍس ث

ا
ــط ُع بمــا لــم ُيع  ــّبِ

ا
ش
ا
ت
ُ
وُر . (162)"امل ــِذُب : الــزُّ

ا
الك

 
ُ
همة وِر في الحديِث، وهيا ِمنا الكبائرِ . والباِطُل، والتُّ  .وقد تكّررا ِذكُر شهادِة الزُّ

3-  
َ
ق وَّ   زَ

َ
ما -قال / املكان

د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل ي  : "البن عمر -صا را

ُ
ُتم  ق ي 

ا
أ ا را
ا
ـمد إذ

ُ
ـتا ث ي  با

 
ُموا ال ـدا د  ها

ا
ا ق
ً
ش

وهُ 
ُ
ق ود زا
ا
ُه ف و  نا ُمـت  ; با

ا
ُموتا ف

ا
ن  ت
ا
تا أ ع 

ا
ط تا ِإِن اس 

ا
ي  . (163)"ف

ا
سـوُل هللِا : أ ـِرها را

ا
ُنـوُه، ك يد ـِه -زا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـل صا

ما 
د
ل سا ِلها  -وا

 
غ
ا
نيا وزينِتها، أو ِلش رغيِب في الدُّ

د
ويقا املساجِد مِلا فيِه ِمنا الت ز 

ا
يا ت ِ

ّ
ل صا
ُ
 .امل

 :باب السين( 12)

1-  
ُ
تتتتتالَمّيات ِبـــــيُّ / السُّ ـــــالا الند
ا
ما -ق

د
ـــــل سا ـــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــــل م  : "-صا

ُ
ـــــِدك حا

ا
ى ِمـــــن  أ ما

ا
ـــــّلِ ُســـــال

ُ
ـــــى ك
ا
ل ـــــِبُح عا ُيص 

 
ٌ
ة
ا
ق دا ي  . (160)..."صا

ا
 .أناِمل ألاصابع في اليِد والقدِم  :أ

مستتاُر  -2  : الّسِ
ا
وة ِبــي ُعــر 

ا
 باملدينــِة، فـــي :" جــاءا فـــي حــديِث قــيِس بـــِن أ

ا
ماســـرة ي السد ــمد سا

ُ
ّنـــا قوًمــا ن

ُ
ك

ما  -عهِد رسـوِل هللِا 
د
ـل سا ـِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـل ّجـارا -صا ـاٍس كمـا جـاءا عـِن ابـِن ". ، فّسـمانا التُّ هللُا  رضـ ي-عبد

ُه ُسِئلا عن معنى الحديِث  -عنهما ند
ا
ِبع  حاِضٌر ِلباٍد : "أ ُه ِسمس:" ، فقالا (160)"ال يا

ا
 ".اًراال يكوُن ل

تتتتواُر  -3 تتتتوار، السُّ لــــبُس فـــــي : الّسِ
ُ
تــــي ت
ّ
 كالحلقـــــِة، وال

ُ
هِب والِفّضــــِة، واملســــتديرة

د
 ِمـــــنا الــــذ

ُ
ــــة يا
 
الِحل

ِد، في الحديث
 
ن ِم أو الزد صا اٍر؟:" امِلع 

ا
ِن ِمن  ن ي  ارا ا هللُا ِبُسوا ما

ُ
ك را ّوِ
ن  ُيسا
ا
اِن أ ِحبد

ُ
ت
ا
 . (168)"أ

تتتتْرِد  -4
َّ
 الط

ُ
ِجــــيءا :" فــــي الحــــديث: ُصتتتتندوق ًمــــا يا ــــُب دا عا

 
ث ُحــــُه يا ــــهيُد يــــوما القيامــــِة وُجر 

ّ
ي  . (169)"الش

ا
: أ

ُه فسالا  ّجرا
ا
با الدمد بمعنى ف

ا
غ
ا
 .ي
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 : باب الشين( 13)

1-  
ُ
تتتة
ّ
ل
ُ
ًســـا:" فــي الحـــديث( أ: )الق جا

ا
ِن لـــم يحِمــل  ن ـــي  تا

د
ل
ُ
ـــغا املـــاُء ق

ا
ل ِمـــل  :" ، وفـــي روايـــة(116)"إذا با ح  لـــم يا

ــــا
ً
ث با
ا
ي  ". خ

ا
ِن : أ ــــي  تا

د
ل
ُ
ــــذي ال: ق

ّ
ــــاِر، وال

ّ
خ ويــــِل املصــــنوِع مــــن الفا

ا
ِحبــــاُب الِعظــــاُم، إلانــــاُء ذو الُعُنــــِق الط

ِب  ر 
ُّ
ُل ِللش ما ع   .ُيستا

تتتتتتَر ( ب)
َ
ــــــى: وجتتتتتتاَء فتتتتتتي حتتتتتتديٍث آخ ها تا ن 

ُ
ِة امل را
ــــــِف ِســــــد  ــــــِة ووص  ن  ــــــِر الجا

 
ــــــُل ِقــــــالِل : "فــــــي ِذك

 
ــــــا ِمث ِبُقها

ا
ون

را  جا ت  . (111)" ا  ِمن املدينِة، وليسا
ٌ
 قريبة

ٌ
ُر قرية جا ُل الِقالُل  و ا ما ع 

ُ
ت  ت
ا
، وكان نا را البحري  جا  . ا

2-  
ُ
َوة

ْ
تتل ِ
ّ
ند النبــيد / الش

ا
بــّي بــن كعــب أ

ُ
ما -فــي حــديث أ

د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل ــالا لــه فــي القــوس التــي  -صا

ا
ق

ـــــاه القـــــرآن ، علـــــى إقرائـــــه ِإّي وســـــ يُّ ـــــٍرو الدد م  ـــــُن عا ـــــُل ب  ي  فا
ُّ
ـــــارِ : "أهـــــداها لـــــه الط

ا
 ِمـــــن  ن

ٌ
وة
 
ها ِشـــــل ـــــد 

ّ
ل
ا
ق
ا
 ت

ما  ند ها ي   .(112)"جا
ا
حِم  :أ

ّ
 بمعنى الُعضوا ِمن  أعضاِء الل

ُ
ة وا
 
ل ِ
ّ
 . الش

تتْوهاء -6
َّ
ــى النبــيُّ ( أ/)( الجميلــة. القبيحــة)، الش ــِه -رما ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل ما صا

د
ــل سا شــركينا -وا

ُ
ٍ ِمــن   امل

ّ
ــف
ا
ِبك

ص ى، وقال ِت الُوجوهُ : "حا ي  . (116)"شاها
ا
ِت الوجوهُ : أ ُبحا

ا
 .ق

ـرٍ :" ثفـي الحـدي( ب) - ص 
ا
ـِب ق ن  هاُء إلـى جا ـو 

ا
 ش
ٌ
ُتنـي فـي الجّنـِة، فـإذا امـرأة ي 

ا
نـا أنـا نـاِئٌم، رأ ي  : فقلــُت . با

را  ُر؟ فقالوا ِلُعما ص 
ا
ن  هذا الق

ا
هاُء هنا بمعنى. (112)"مِل و 

ا
 : ش

ٌ
ة نا سا  حا

ٌ
 .را عة

 : باب الصاد (12)

ٍس .../ ِإْصُبٌع ، ِإْصَبٌع  -1
ا
ن
ا
ن  أ ـُه -عا ن  يا هللُا عا ض ِ ـا-را

ا
ِبـيُّ : لا ، ق ـانا الند

ا
ما -ك

د
ـل سا ـِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـل ِثـُر  -صا

 
ُيك

ُقــولا  ن  يا
ا
ــى ِديِنــكا : "أ

ا
ل ِبــي عا

 
ل
ا
ــت  ق ّبِ

ا
ــوِب، ث

ُ
ُقل
 
ــتا ال ّبِ

ا
ــا ُمث وا"يا

ُ
ــال
ا
ــتا : ، ق ــا ِجئ  ِبما ــا ِبــكا وا ند ُســولا هللِا آما ــا را يا

ــــالا 
ا
ــــا؟، ق نا ي 

ا
ل  عا
ُ
ــــاف
ا
خ
ا
ــــل  ت ها
ا
ــــوبا : ِبــــِه، ف

ُ
ُقل
 
، ِإند ال ــــم  عا

ا
ــــا كيــــف  ن ُبها ِ

ّ
ل
ا
ــــاِبِع هللِا ُيق صا

ا
ِن ِمــــن  أ ي  عا ــــبا نا ِإص  ــــي  با

 . (113)"يشاء

2-  
ُ
تتحيفة ، الصَّ

ُ
ة
َ
تتْحف ، قــال رســول -فــي حـديث الرجــل الــذي اعتــرف علــى نفســه بالزنــا -.../ الصَّ

ِه -هللا ي 
ا
ل ى هللُا عا

د
ل  صا

ما 
د
ــل سا ــن  ُحــ: "-وا ُهــوا عا تا ن 

ا
ن  ت
ا
ــم  أ
ُ
ك
ا
ــد  آنا ل

ا
ــاُس، ق ــا الند ها يُّ

ا
ِقــم  عليــه ...ُدوِد هللاأ

ُ
، مــن ُيبــِد لنــا صــفحته ن

وجلد  ي   .(110)"كتابا هللا عزد
ا
ِب والخطيئِة : أ

 
ن
د
 .باحا بأسرارِه، أو جهرا بالذ

ق  -6 َصتتدَّ
َ
 )ت

َ
ة
َ
تتَدق ــُه -عــن عكرمــة  (/أعطتتى الصَّ ن  يا هللُا عا ضــ ِ ى هللُا -قــال رســوُل هللِا : قــال -را

د
ــل صا

ما 
د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل وا و : "-عا

ُ
ق ، كمـا يطفـُ  املـاُء تصدد

ا
هـا تسـدُّ ِمـنا الجـا ِع، وتطفـُ  الخطيئـة لـو بتمـرٍة، فإند

 .(110)"النارا 



 خامسالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

056 

ـُه -يقـول عمـرو بـن العـاص / الَجَبتِل  في َصِعَد  -2 ن  يا هللُا عا ضـ ِ ى هللُا -بعـث إلـيد رسـول هللِا : -را
د
ـل صا

ما 
د
ـــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل دا ِفـــيد فأتيُتـــه و " خـــذ عليـــك ثيابـــك وســـالحك، ثـــم ائتنـــي: "فقـــال -عا هـــو يتوضـــأ، فصـــعد

را ثم طأطأه
ا
ظ ي  . (118)"الند

ا
ني: أ

ُ
 .نظر إلى أعالي وأسفلي يتأّمل

  -عليه السالم–في قصة جبريل : في حديث إلايمان/وُصّماٌن  ُصم   -3
ا
ة ـرا ي  ِبي ُهرا

ا
ن  أ يا هللُا -عا ضـ ِ را

ــــهُ  ن  ُســــولا هللِا : -عا ند را
ا
ما -أ

د
ــــل سا ــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــــل ـــال -صا ما ..: ".قـ

 
ــــمد الــــُبك  الصُّ

ا
 الُعــــراة

ا
ــــراى الُحفــــاة

ا
ن  ت
ا
وأ

ي  . (119)"ُرؤوسا الّنـــاِس 
ا
ِم : أ ـــما ، مـــن  صا ـــُل الحـــقد ـــِدي وال يقبا تا ه  ُع، وأرادا بـــِه الـــذي ال يا الـــذي ال يســـما

ِن 
ُ
ذ
ُ
ِم ألا ما قِل، ال صا  .العا

 : باب الضاد( 15)

 / الّضاِوي والّضاِوّي  -1
ا
 الشريف

ا
 معاجما الحديث

ُ
ُووا: "أوردت  عدة ض 

ُ
ِرُبوا وال ت

ا
ي  . (126)"ِاغت

ا
: أ

ُب وأقوى  جا
 
ن
ا
دا الغريبِة أ

ا
ي أوالُدكم؛ ألند ول وا ض 

ا
 . تزوجوا في البعاد ألانساب الفي ألاقارب لئال ت

ُسولا هللِا / إضافة الاسم إلى الفعل -2 ما -قال را
د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل  : "-صا

د
ُض، ِإال را م  ٍد يا ب  ا ِمن  عا ما

 
ا
هُ ق مُّ

ُ
ُه أ
 
ت دا
ا
ل ِم وا و  يا

ا
ِضِه ك را   .(121)"اما ِمن  ما

 (.262ص)ال يوجد فيه أحاديث نبوية شريفة  :باب الطاء( 16)

 (.222ص)لم يرد فيه أحاديث نبوية شريفة : باب ال اء( 17)

 : باب العين( 18) 

ُســوُل هللِا / استتتعحَر ِإليتتِه، اعتتتحَر ِإليتتِه  -1 ــاما را
ا
ــِه -ق ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل ما  صا

د
ــل سا را  -وا

ا
ذ ع  ــتا اس 

ا
ِمــِه، ف و  ِمــن  يا

ُســـوُل هللِا  ـــالا را
ا
ق
ا
، ف ولا

ُ
ـــل ـــِن سا ـــّيٍ اب 

با
ُ
ـــِن أ ـــِد هللِا ب  ب  ما -ِمـــن  عا

د
ـــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل ُرِني ِمـــن  : "-صا

ُ
ـــذ ع  ـــن  يا ما

ِلــــي؟ ه 
ا
اُه ِفــــي أ

ا
ذ
ا
ِنــــي أ
ا
غ
ا
ل ُجــــٍل با ــــالا ..." را

ا
ق
ا
ــــاٍذ، ف ــــُن ُمعا ُد اب  ــــع  ــــاما سا

ا
ق
ا
ُســــ: ف ــــا را ُركا يا

ُ
ــــذ ع 
ا
هللِا أ ــــا وا

ا
ن
ا
ولا هللِا، أ

هُ  ي   .(122)"ِمن 
ا
وُمني؟: أ

ُ
ل ري ِإن  عاقبُتُه على ُسوِء صنيِعِه، فال يا

 
ن  يقوُم ِبُعذ  ما

2-  
ُ
ْضتَبط

َ
ما -ُســِئلا النبـيُّ / أعَستُر َ َستتٌر، أ

د
ــل سا ـِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل ِط، فقـال -صا ــبا هــو الــذي : "عـن ألاض 

ُل بيديه جميًعا، يعما  ُل بيميِنِه يعما ما ع  يساِره كما يا  . (126")ُل با

نَبتتتتهُ  -6
َ
تتتتُه ذ

َ
ِبتتتتِه، عفتتتتا ل

ْ
ن
َ
ــــِه -قــــال رســــول هللا : قــــال -هنع هللا يضر –عــــن علــــّي  .../َعفتتتتا عتتتتن ذ ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــــل صا

ما 
د
ــــل سا ــــِل والّرقيــــِق : "-وا ي 

ا
ِة الخ

ا
ق ــــدا ُت عــــنكم عــــن  صا ــــو  فا ي   .(122)..."إنــــي قــــد عا

ا
كا : أ ــــرا

ا
حا عنــــه، وت صــــفا

ِتِه معاقب
ا
ذ
ا
ها، وأعرضا عن ُم اخ ُه، وهو يستِحقُّ  . تا

تتتتُق  -2
ْ
تتتتُق، الُعن

ُ
ــــدري  / الُعن

ُ
ــــِعيٍد الخ ِبــــي سا

ا
ــــن  أ ــــُه -عا ن  يا هللُا عا ضــــ ِ ِبــــّيِ -را

ــــِن الند ــــِه -، عا ي 
ا
ل ى هللُا عا

د
ــــل صا

ما 
د
ـــل سا ـــالا  -وا

ا
يا : "ق

ا
ِطـــُق ف ن  ـــاٌن يا ـــُه ِلسا

ا
ـــِة ل اما ِقيا

 
ما ال ـــو  ـــاِر يا ـــُرُج ُعُنـــٌق ِمـــنا الند

 
خ ـــٍة : ُقـــوُل يا

ا
ث
ا
ال
ا
ُت ِبث ِمـــر 

ُ
ـــي أ ِ
ّ
: ِإن
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ـرا 
ا
ًهـا آخ

ا
ـعا هللِا ِإل ـلا ما عا ـن  جا ُت ِبما ِمـر 

ُ
ِنيـٍد , أ ـاٍر عا بد ـّلِ جا

ُ
ِبك ـارِ . (123)..."وا ـُرُج ُعُنـٌق ِمـنا الند

 
خ ي  . يا

ا
 : أ

ٌ
طائفــة

 .منها

تد : "في حديث إلاسراء /َعِهَد ِإليِه ألاْمَر، َعِهَد إليِه في ألامرِ  -3  حا
ا
ط با مد ها

ُ
ى، ث غا ُموس ا

ا
ل ى با

الا 
ا
ق
ا
ى، ف ُه ُموس ا سا با تا اح 

ا
الا : ف

ا
؟ ق كا بُّ  را

كا ي 
ا
ِهدا ِإل ا عا

ا
اذ ُد، ما مد ا ُمحا ٍم : يا و  لد يا

ُ
 ك
ً
ة
ا
ال ِسينا صا م 

ا
يد خ
ا
ِهدا ِإل عا

ٍة 
ا
ل ي 
ا
ل ي   .(120)"وا

ا
 .  قال ووص ى وعرفت: أ

ُهم -0
َ
ل ُهم، َعيَّ

َ
ى  /عاَل أوالَدُه، أعال ِبي ُموس ا

ا
ن  أ يا -عا ض ِ هُ  را ن  ـالا -هللُا عا

ا
ُسـوُل هللِا : ، ق ـالا را

ا
ى -ق

د
ـل صا

ما 
د
ــــل سا ــــِه وا ي 

ا
ل ــــُه : "-هللُا عا

ا
ــــانا ل
ا
ــــا ك ها جا ود زا

ا
ت ــــا وا ها

ا
ق تا ع 
ا
ــــمد أ
ُ
ــــا ث ها ي 
ا
ــــنا ِإل سا ح 

ا
أ
ا
ــــا، ف ها

ا
ال عا
ا
 ف
ٌ
ــــة اِريا ــــُه جا

ا
ــــت  ل
ا
ان
ا
ــــن  ك ما

اِن  را ج 
ا
ي  . (120)"أ

ا
قا عليها: أ فا

 
ن
ا
 .أ

هُ  -0
َ
عان

َ
ُه وأ

َ
ى -قال رسـول هللا: الشعبي، عن عمران بن حصين قالعن حصين، عن /عان

د
ـل صا

ما 
د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ٍة : "-هللُا عا ٍن أو ُحما ي   إال ِمن  عا

ا
ة يا
 
 . (128)"ال ُرق

 : باب الغين( 19)

ما –ورد عنــه / ِغتتبَّ  -1
د
ــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل ــوا فــي عيـــادِة املــريِض : "-صا ِغبُّ

ا
ي  . (129)"أ

ا
ُعــودوُه فـــي : أ

ا
ال ت

ِل الُعّواِد  كّلِ 
ا
ِجُد ِمن  ِثق  . يوٍم، مِلا يا

تتهُ  املتتاءَ  َعتتبَّ  -2 بَّ
َ
ِبــيد / ال غ ند الند

ا
ٍن، أ ــي  ِبــي ُحسا

ا
ــِن أ ــِن اب  ما -عا

د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل ــالا  -صا

ا
ــِربا : "ق

ا
ا ش
ا
ِإذ

ـــــّبِ 
عا
 
ـــــادا ِمـــــنا ال ـــــِإند الِكبا

ا
ـــــا ف بًّ ُعـــــبُّ عا  يا

ا
ال ـــــا، وا صًّ ُمصد ما ـــــيا

 
ل
ا
م  ف
ُ
ـــــُدك حا

ا
ي  . (166)"أ

ا
بـــــادُ : أ

ُ
داٌء ُيصـــــيُب : الك

ِبدا 
ا
 .الك

3-  
ٌ
ة ِه ِغتتتترَّ تتتتُه ِمتتتتْن َعتتتتُدّوِ

َ
 ل
ْ
اًمــــا، : "الحــــديث: َبتتتتَدت حا ر 

ا
ُح أ ــــتا
 
ف
ا
ُهند أ ــــِإند

ا
، ف ِكُحوُهند

 
ــــان
ا
ــــاِر ف
ا
ك ب 
ا  
م  ِباأل

ُ
ك ــــي 
ا
ل عا

 
ً
ة رد
ُ
رُّ غ
ا
غ
ا
أ اًها، وا وا

 
ف
ا
ُب أ
ا
ذ ع 
ا
أ ي  . (161)"وا

ا
 : أ

د
ُد ِمن  ِفطنِة الش ُهند أبعا ند

ا
ةِ أ ة: ّرِ ومعرفِتِه، من الِغرد

ا
ل ف 
ا
 .الغ

تْوِب  -2
َّ
 فتي الث

َ
 إلِابتَرة

َ
َرز

َ
ـرا  /غ ـِن ُعما ـِن اب  ـا-عا ُهما ن  يا هللُا عا ضـ ِ ِبـّيِ -را

ـِن الند ما -، عا
د
ـل سا ـِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـل : -صا

ائِ "
ا
ُتــــُه ق
ا
اق
ا
ت  ِبــــِه ن وا ــــتا اس  ِز، وا ــــر 

ا
ــــُه ِفــــي الغ

ا
ل ــــلا ِرج 

ا
خ د 
ا
ا أ
ا
ــــانا ِإذ

ا
ــــُه ك ند
ا
ــــِجِد ِذي أ س  ــــِد ما ــــلد ِمــــن  ِعن  ها

ا
، أ
ً
ــــة ما

ِة  فا ي 
ا
ي  . (162)"الُحل

ا
ُز : أ ر 

ا
رِ : الغ فا ُد عليه في الرُّكوِب عند السد ما ٍد مخروٍز ُيعتا

 
ِل ِمن  ِجل ح   .ِركاُب الرد

َمتتَدهُ  -3
ْ
غ
َ
 َوأ

َ
تتْيف َمتتَد السَّ

َ
  /غ

ا
ة ــرا ي  ــُه -عــن أبــي ُهرا ن  يا هللُا عا ضــ ِ ــالا -را

ا
ُســولا هللِا : ، ق ُت را ــِمع  ى - سا

د
ــل صا

ما 
د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ُقــوُل  -هللُا عا  : " يا

ا
ــة ند ـــُه الجا

ُ
ل ما ــًدا عا حا

ا
ِخلا أ ـــن  ُيــد 

ا
وا"ل

ُ
ــال
ا
ـــالا : ، ق

ا
ُســولا هللِا؟ ق ــا را  يا

ـــتا
 
ن
ا
 أ
ا
ال : وا

ٍة " ما ح  را ٍل وا ض  ِنيا هللُا ِبفا دا مد
ا
غ تا ن  يا

ا
 أ
د
ا، ِإال

ا
ن
ا
 أ
ا
ال ، وا
ا
ي  . (166)..."ال

ا
ني: أ را

ُ
ِنيها ويست ِبسا

 
 .ُيل
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 :باب الفاء( 21)

ْيُن  -1 َدَحُه الدَّ
َ
فـي كتـاب النبـّيِ بـين املسـلمين، واملـ منين مـن قـريش وأهـل : قـال أبـو عبيـد -أ/ ف

أند املـ منينا ال يتُركـوا مفـدوًحا مـنهم أن يعطـوه : "يثرب، ومن اتبعهم، فلحق بهم وجاهد معهـم

ٍل  ق  ي  . (162)"باملعروف في ِفداٍء أو عا
ا
ُن : أ ي  ُه الدد حا دا

ا
ُن : ف ي  ُه الدد

ا
ل
ا
ق
 
ث
ا
 .أ

ما -قــال  -ب
د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل ــراٌح : "-صا ُك فــي إلاســالِم ُمف  ــرا

 
ي  . (163)"وال ُيت

ا
ــهُ : أ حا دا

ا
ُن وف ي  ــُه الــدد حا را

 
ف
ا
: أ

هُ  دا ها ُقلا عليه وأج 
ا
 .إذا ث

تتَرا -2
ْ
ف
ُ
ــ.../ املستترور، املحتتزون: امل ــِرو ب  م  ــِن عا ــِد هللِا ب  ب  ــُن عا ِثيــُر ب 

ا
ى ك وا ــن  را ِبيــِه، عا

ا
ــن  أ ٍف، عا ــو  ِن عا

ــــالا 
ا
ــــُه ق ند
ا
ِه، أ ــــّدِ

ِبــــّيِ : جا
ــــاِب الند ــــانا ِفــــي ِكتا

ا
ما -ك

د
ــــل سا ــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــــل ــــا : "-صا ها اِنيا ــــِدي عا ف 

ا
ــــٍة ت اِئفا

ا
ــــلد ط
ُ
ِإند ك

ــو 
ُ
ُرك
 
ت  يا
ا
ن  ال
ا
ِمِنينا أ

 
ــ 
ُ  
ــى امل
ا
ل ِإند عا ، وا ِمِنينا

 
ــ 
ُ  
ــِط ِمــنا امل ِقس 

 
ال ُروِف وا ع 

ا  
ــوُه ِفــي ِبــامل

ُ
ط ــى ُيع  تد ُهم  حا ًحــا ِمــن  را ا ُمف 

ٍل  ق  و  عا
ا
اٍء أ ي  . (160) "ِفدا

ا
ى من : أ ض ا ِديًنا بيِت ماِل الذي يثقل دينه ُيق  ُك ما را

 
 .املسلميِن، وال ُيت

تَرٌ   -6
َ
تَرُ ، هتحا ف

َ
 / هتحِه ف

ا
ة ـرا ي  ِبـي ُهرا

ا
ـن  أ ـهُ -عا ن  يا هللُا عا ضـ ِ ِبـيد , -را ند الند

ا
ـ-أ ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـل ما صا

د
ـل سا : -ِه وا

ي " ّمِ
انا ُيسا

ا
َرًساك

َ
ْيِل ف

َ
خ
ْ
ى ِمَن ال

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
 . (137)"ألا

توُّ  -4
ُ
ل
َ
قِة : الف ــدا هُ :" فــي حـديِث الصد ــود

ُ
ل
ا
م  ف
ُ
ـُدك ـّو . (168)"كمـا ُيرّبــي أحا

ُ
ل ــُم، : الفا

ا
ط ِس ِحــينا ُيف  ـرا ابــن الفا

 ِمن ُعمِرهِ 
ا
ُغ الّسنة

ُ
ل ب   .أو حين يا

 : باب القاف( 21) 

تتُدوُم، ا -1
َ
ومُ الق تتدُّ

َ
  /لق

ا
ة ــرا ي  ِبــي ُهرا

ا
ــن  أ ــهُ -عا ن  يا هللُا عا ضــ ِ ــالا -را

ا
ُســوُل هللِا : ، ق ــالا را

ا
ــِه -ق ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل صا

ما 
د
ـــــل سا وِم : "-وا ـــــدُّ

ا
 ِبالق
ً
ة ـــــنا ـــــاِنينا سا ما

ا
ـــــُن ث ُهـــــوا اب  ُم وا

ا
ـــــال  والسد

ُ
ـــــِه الّصـــــالة ي 

ا
ل اِهيُم عا ـــــرا نا ِإب 

ا
ـــــت تا
 
ي  . (169)"اخ

ا
: أ

ِر، و  ج  ُدوُم آلِة الند
ا
جارِ الق ِت عند الند ح   .الند

ْيِن   -2
َ
ْرط

ُ
ْرٍط أو ِبق

ُ
نا سلَمى ِبق

ُ
ذ
ُ
 أ
ْ
ت
َّ
َحل

َ
  /ت

ا
ة را ي  ِبي ُهرا

ا
ن  أ هُ -عا ن  يا هللا عا ض ِ ُسوُل هللِا : ، قال-را الا را

ا
ق

ما -
د
ـــــــل سا ـــــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــــــل ـــــــٍة، ثـــــــم تصـــــــفرهما :"... -صا نا ِمـــــــن  ِفضد ي 

ا
ط ـــــــر 
ُ
ُع ق ـــــــنا ص 

ا
ّن ت
ُ
ـــــــُع ِإحـــــــداك مـــــــا يمنا

 .(126)"فرانبالزع

 : الِقماُر  -3
ا
ة را ي  ن  قالا " في حديِث أبي ُهرا ق  : ما دد صا تا يا

 
ل
ا
قاِمر كا ف

ُ
ِر : ، ِقيلا (121)"تعالا أ ـد 

ا
ُق ِبق دد صا تا يا

ًرا في الِقمارِ 
ا
ط
ا
ُه خ
ا
ل  .ما أرادا أن يجعا

ْمتتُع  -2
َ
ــهُ -عــن عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص  /الِقْمتتُع والِقَمتتُع والق ن  يا هللا عا ضــ ِ -ن النبــّيِ ، عــ-را

ما 
د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل ـٌل : "أنه قال وهو على املنبر -صا ي  غفِر هللُا لكم، وا رحموا، واغِفروا يا

ُ
ُموا ت ارحا
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نا الـذين يصـّرون علـى مـا فعلـوا وهـم يعلمـون  ـٌل للُمِصـّري  ِل، وي  و 
ا
ماِع الق

 
ق
ا
ي   .(122)"أل

ا
مـا ُيوضـع : أ

بُّ فيه الّزيُت وغي يصا
ُ
 .رهفي فم إلاناء ف

 : باب الكاف( 22) 

هُ  -1 بَّ
َ
ُه ال ك

َ
راق

َ
ٍل  /َصبَّ املاَء أو أ با ِن جا اِذ ب  ن  ُمعا ُه -عا ن  يا هللُا عا ض ِ الا -را

ا
ِبّيِ : ، ق

عا الند ُت ما ن 
ُ
ى -ك

د
ل صا

ما 
د
ـــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ـــُت ... ،-هللُا عا

 
ل
ُ
ـــ: ق

ا
ُم ِبـــِه؟ ق

د
ل
ا
ك ـــتا
ا
ـــا ن  ِبما

ونا
ُ
ـــذ
ا
اخ
ا
 
ُ ا
ـــا مل ِإند ُســـولا هللِا، وا ـــا را ـــا : "الا يا ـــكا يا مُّ

ُ
ـــكا أ ت 
ا
ِكل
ا
ث

ــــــــى ُوُجـــــــوِهِهم  
ا
ل ــــــــاِر عا ــــــــاسا ِفـــــــي الند ـــــــبُّ الند

ُ
ك ــــــــل  يا ها ، وا

ُ
ـــــــاذ و  -ُمعا

ا
ــــــــالا  أ

ا
ـــــــى : ق

ا
ل ــــــــاِخِرِهم  عا نا  -ما

د
ــــــــاِئُد  ِإال صا حا

؟ ِتِهم  ِسنا
 
ل
ا
ي  . (126)"أ

ا
بُّ : أ

ُ
ك  .يصرعه: يا

ثٍب  -2
َ
ثٍب وَعْن ك

َ
سـيد، عـن أبيـه قـال/َرماُه من ك

ُ
ـ: عن حمزة بـن أبـي أ

ّ
ا التقينـا نحـن والقـوم مل

ما -يـــوم بـــدر، قـــال رســـوُل هللِا 
د
ـــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل ُموهم بالّنبـــِل : "يومئـــٍذ لنـــا -صا م  فـــار 

ُ
ُبـــوك
ا
ث
ا
-إذا ك

ي  . (122)"واستبقوا نبلكم: -وأراه قال
ا
م  : أ

ُ
ُبوك
ا
ث
ا
وا منكم أو غشوكم: ك

ا
ن  .دا

6- ،
ّ
، كتتخ

ْ
تتخ
َ
، ك

ْ
  .../ِكتتخ

ا
ة ــرا ي  يا هللاُ -عــن أبــي ُهرا ضــ ِ ــهُ را ن  ــالا - عا

ا
ِلــّيٍ : ، ق

ــُن عا ــُن ب  سا  الحا
ا
ــذ
ا
خ
ا
يا هللُا -أ ضــ ِ را

ا ُهما ن  ِبيُّ -عا الا الند
ا
ق
ا
ا ِفي ِفيِه، ف ها

ا
ل عا جا
ا
ِة، ف
ا
ق دا ِر الصد م 

ا
 ِمن  ت

ً
ة را م 
ا
ما -، ت

د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل " ِكخ  ِكخ  : "-صا

ـالا 
ا
ــمد ق
ُ
ـا، ث ها حا را

 
ط  : "ِليا

 
أ
ا
 ن
ا
ــا ال ند
ا
تا أ ر  ـعا

ا
ــا ش ما
ا
 أ

ا
ة
ا
ق ــدا ـُل الصد

ُ
ي  . (123)"ك

ا
عٌ : أ د  ـٌر ِللّصــبّيِ ورا

ج  وُيقـاُل عنــدا . زا

ُه بإلقاِ ها ِمن  ِفيِه  ُه أمرا يًضا، فكأند
ا
ِر أ
ُّ
ذ
ا
ق  .التد

ُه ع تتتى ِإحستتتاِنِه، وع تتتى ِإستتتاَءِتِه  -4
َ
ما -كـــان  :كافتتتأ

د
ـــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل  عـــن  -صا

ّ
نـــاءا ِإال

ّ
ـــُل الث با ق  ال يا

ي  . (120)مكافئ
ا
ِن : أ ِب املستحسا ّيِ

ّ
ِل الط ما  ال تكوُن إال على العا

ا
 .ِإند املكافأة

3-  
ٌ
تتتَبة ضَّ

َ
 ُمخ

 
تتتف

َ
ـــُه -فـــي حـــديث عمـــر بـــن الخطـــاب  /ك ن  يا هللُا عا ضـــ ِ ـــاءا  -ِإند هللاا : "-را

ا
دخـــلا  -إن  ش

ا
أ

الا 
ا
ق
ا
ٍ واحدٍة، ف

ّ
 ِبكف

ا
ة جند
 
ُه ال
ا
ق
 
ل
ا
ما -خ

د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل ُر :  -صا قا ُعما دا  . (120)"صا

 : اكَتَهتتتَل  -0
ً

ْهتتتال
َ
 ســـألا رســـولا هللِا "ُروي  /صتتتار ك

ً
ما -أند رجـــال

د
ـــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل الجهـــاد معـــه،  -صا

يروى بكسر الهاء على أنه اسم، وبفتحها على أنه فعل، . (128) "هل في أهِلكا ِمن  كاِهل؟: فقال

ي  . بــوزن ضـــارب، وضــارب، وهمـــا مــن الكهولـــة
ا
ــُل  هــل فـــيهم مــن: أ ه 

ا
؟ الك

ً
ـــال ه 
ا
ـــن  : أســـند وصــار ك ما

 الثالثين إلى الواحد والخمسين وخطه الشيب
 .جاوزا

 :باب الالم( 23)

َجَم الَجوادَ  -1
ْ
  /أل

ا
ُه -عن أبي هريرة ن  يا هللُا عا ض ِ ما -، أن رسول هللا -را

د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل : قـال -صا

مُه هللُا بلج" جا
 
ُه، أل ما ي  . (129)"ام من نارمن ُسِئلا عن علم فكتا

ا
 -وهو الحديدة-ألبسُه اللجام : أ

 .الذي يوضع في فم الفرس
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هُ  -2
َ
َحق

ْ
ه وأل

َ
ِمِنينا  /لِحق

 
 
ُ  
ّمِ امل
ُ
 أ
ا
ة
ا
اِ ش ن  عا ها-عا ن  يا هللُا عا ض ِ ـت  -را

ا
ال
ا
ُسـوُل هللِا : ، ق ـالا را

ا
ى هللُا -ق

د
ـل صا

ما 
د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل  : "-عا

ُ
ك
ُ
ل وا
 
ط
ا
ا ِبي أ

ً
اق حا
ا
ند ل
ُ
ُعك را س 

ا
ًداأ ي  . (136)"ند يا

ا
 .إلادراك أو اللصوق : اللحاق: أ

 )لَحَن  -6
َ
ْحُن (أصاَب . أخطأ

َّ
 ( أ) /، الل

ا
ة ما
ا
ل ّمِ سا
ُ
ن  أ ها-عا ن  يا هللُا عا ض ِ ُسولا هللِا : -را ند را

ا
ى هللُا -أ

د
ل صا

ـــــِه  ي 
ا
ل ما عا

د
ـــــل سا ـــــالا -وا

ا
ـــــُن : "ق حا

 
ل
ا
م  أ
ُ
ـــــك ضا ع  ـــــلد با عا

ا
ل ، وا ـــــيد

ا
 ِإل
ِصـــــُمونا تا

 
خ
ا
ـــــم  ت
ُ
ك ـــــن   ِإند ما

ا
ـــــٍض، ف ع  ِتـــــِه ِمـــــن  با ِبُحجد

ِلـــِه  و 
ا
ًئا، ِبق ـــي 

ا
ِخيـــِه ش

ا
ـــّقِ أ
ـــُه ِبحا
ا
ُت ل ـــي  ضا

ا
ا: ق ها

 
ـــذ
ُ
خ
 
أ  يا
ا
ـــال
ا
ـــاِر ف  ِمـــنا الند

ً
ـــة عا
 
ـــُه ِقط

ا
ـــُع ل
ا
ط
 
ق
ا
ـــا أ ما ِإند

ا
ي   .(131)"ف

ا
: أ

ِتِه  ُن ِبُحجد حا
 
ل
ا
ُم بها: أ وا

 
ق
ا
ُر عليها أ دا

 
 .منه، وأق

إذا انصــــرفتما : بعــــض الثغــــور عيًنــــا، فقــــال لهمــــا أنــــه بعــــث رجلــــين إلــــى: "وفــــي حــــديث آخــــر( ب)

حًنا
ا
ا لي ل نا حا

 
ي   .(132" )فال

ا
ِصحا: أ ف 

ُ
ّرِضا لي بما رأيُتما، وال ت

 .عا

تهُ  -2
َ
ش

َ
ك
َ
ــُه مــا :" فــي الحــديث( أ/ )ل

ا
ِفــرا ل
ُ
، غ
ُ
ــالة ـُزُه إال الصد ها ن  ــراجا إلــى املســجِد، ال يا

ا
ـمد خ
ُ
، ث
ا
ّضــأ وا
ا
ــن  ت ما

ِبــِه 
 
ي  . (136)"خــال ِمــن  ذن

ا
ــزا فــي صــدِرهِ : أ ها ِعــِه : نا با ِبُجم  ــرا ــِن ( فــي حــديث املعــراج( )ب. )ضا ــِس ب 

ا
ن
ا
ــن  أ عا

اِلـٍك  ـا -ما ُهما ن  يا هللُا عا ضـ ِ ـالا  -را
ا
ُسـوُل هللِا : ق ـالا را

ا
ما -ق

د
ـل سا ـِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـل ــاءا : "-صا  جا

 
ـاِلٌس ِإذ ـا جا

ا
ن
ا
ـا أ نا ي  با

، يد ِتفا
ا
نا ك ي  زا با

ا
ك وا
ا
ِريُل ف  .(132)..."ِجب 

ا
ِنِه : وكزه بمعنى: ي  أ

ا
ق
ا
ِدِه على ذ ِع يا ُه بُجم  با را  .ضا

تتتْوُي  -3
َّ
تتتيُّ ال الل

َّ
 (أ)/ ال 

ا
هـــا -عـــن أّمِ ســـلمة ن  يا هللُا عا ضـــ ِ ما -أن النبـــي  -را

د
ـــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل دخـــل  -صا

ن: "عليهــــا وهــــي تختمــــر فقــــال ــــي  تا يد
ا
 ال ل
ً
ــــة يد
ا
ي  . (133)"ل

ا
ــــ: أ ِســــها ما

 
ــــِوي ِخمارهــــا علــــى رأ

 
ل
ا
، وال ت

ً
 واحــــدة

ً
ة رد

ـــوا مُّ ه بالّرِجـــاِل إذا اعتا
ـــبا
د
 تتش

ّ
ِن؛ ِلـــئال ي 

ا
ت ـــرد ـــديُرُه ما

ُ
ـــُه :" وفـــي الحـــديث( ب. )ت ـــيُّ الواجـــِد ُيِحـــلُّ ُعقوبتا

ا
ل

هُ  ضا يُّ . (130)"وِعر 
د
ُل : الل

 
ط
ا
ا: ُيقاُل . امل يًّ

ا
ِويِه ل
 
ل ِنِه يا ي  واُه غريُمه ِبدا

ا
هُ ...ل

ُ
ـِت الـواُو : وأصل ِغما د 

ُ
ًيـا؛ فأ و 

ا
فـي  ل

 .الياِء 

 :باب امليم( 24)

ُه -عن أبي هريرة  /َمَدى الَبَصِر، َمدُّ الَبَصرِ  -1 ن  يا هللُا عا ض ِ ى -سمعت رسول هللا : ، قال-را
د
ل صا

ما 
د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ن ُيغفر له، مدى صوته،: "يقول  -هللُا عا ِ

ّ
ي  . (130")...امل ذ

ا
إلى املكانا الذي ينتهـي إليـِه : أ

را  ّدِ
ُ
ُت، لو ق و  هُ  الصد

ا
ها هللُا ل غفرا

ا
 ل
ا
 تلكا املسافة

ُ
أل م 
ا
نوٌب، ت

ُ
ِن ذ ِ
ّ
ذ
ا
مقاِم امل  قصاُه وا

ا
 .أن  يكون بينا أ

ِمِنينا  -2
 
 
ُ  
ّمِ امل
ُ
ن  أ ها-عا ن  يا هللُا عا ض ِ ُسولا هللِا -را ند را

ا
ما -، أ

د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل الا -صا

ا
ا : "، ق

ا
ذ  ِبها
ُ
ُعوذ يا سا

ــــِت  ي  با
 
ــــة-ال با ع 

ا
ك
 
ِنــــي ال ع  ، -يا

ٌ
ة  ُعــــدد

ا
ال ٌد وا ــــدا  عا

ا
ال ، وا
ٌ
ــــة عا نا ُهــــم  ما

ا
ــــت  ل سا ي 

ا
ٌم ل ــــو 
ا
ي   .(138)..."ق

ا
ــــن  : أ  تمنــــُع ما

ٌ
قــــّوة

 . ُيريُدهم ِبُسوٍء 

6- ،
ُ
تتتة
َ
، امِلْهن

ُ
تتتة
َ
ْهن
َ
هـــا -عـــن عا شـــة  .../امل ن  يا هللُا عا ضـــ ِ ما -أند النبـــيد  -را

د
ـــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل خطـــب  -صا

ما -ثيــاب النمــار، فقــال رســول هللا  النــاس يــوم الجمعــة، فــرأى علــيهم
د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل مــا : "-صا
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060 

ِتـــِه  نا ه  ي  ما با ـــو 
ا
ى ث ِن لجمِعـــِه ِســـوا ي   ثـــوبا

ا
ن  يتخـــذ

ا
 أ
ً
م  إن وجـــد ســـعة

ُ
ـــِدك ـــى أحا

ا
ل ي   .(139)"عا

ا
أجمـــعا علـــى : أ

ِخ  ب 
د
ِن في وقٍت واحٍد، كالط ي 

ا
ل ما  خادمي عا

ً
ال
ا
ث ِز ما ب 

ا
 .والخ

ُل  -2  )الِفع 
َ
ُسولا هللِا (/ َماز ما -قال را

د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل ِبيِل هللِا : "-صا  ِفي سا

ً
ة
ا
اِضل
ا
 ف
ً
ة
ا
ق فا
ا
قا ن فا
 
ن
ا
ن  أ ما

ـــــــــُر 
 
ش  عا
ُ
ة ـــــــــنا سا حا

 
ال
ا
ِريـــــــــٍق ف

ا
ـــــــــن  ط ى عا

ً
ذ
ا
ـــــــــازا أ و  ما

ا
ـــــــــِه، أ ِل ه 

ا
ـــــــــى أ
ا
ل  عا
ً
ـــــــــة
ا
ق فا
ا
ـــــــــقا ن فا

 
ن
ا
ـــــــــن  أ ما ـــــــــٍة، وا

ا
ِع ِمائ ـــــــــب  ِبسا

ا
ف

ا، اِلها
ا
ث م 
ا
ي   .(106)..."أ

ا
اُه و : أ حا

ا
هُ ن

ا
زال
ا
 .أ

هُ  -3
ُ
ت
ْ
ثاَم وأَمط ِ

ّ
 الل

ُ
ت
ْ
، ِمط

َ
ي وأماط ِ

ّ
الٌن عن

ُ
 ف
َ
عـن أبـي سـعيد الخـدري ( في حـديث خيبـر/ )ماط

ما -إند رســـولا هللِا : ، قـــال-هنع هللا يضر-
د
ـــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل ها : "أخـــذ الرايـــة فهّزهـــا، ثـــم قـــال -صا

 
ـــن  يأخـــذ ما

ها  : ، فجاء فالٌن فقال"بحّقِ
 
ِمط
ا
ي  . (101)"أنا، قال أ

ا
ب  : أ ها

 
حد واذ نا

ا
 .ت

 : باب النون ( 25)

ْجُم  -1
َّ
 / التتتتن

ا
ة ــــرا ي  ِبــــي ُهرا

ا
ــــن  أ ِبــــّيِ -هنع هللا يضر-عا

ــــِن الند ما -، عا
د
ــــل سا ــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــــل ــــالا -صا

ا
ُم : "، ق ج  ــــعا الــــند

ا
ل
ا
ا ط
ا
ِإذ

ٍد 
ا
ل ّلِ با
ُ
ِل ك ه 

ا
ن  أ  عا

ُ
ة اها عا

 
ِت ال عا فا

ا
ت ي   .(102)"ار 

ا
ِ : أ

ّ
 الث
ا
ة  عاها

ً
 .ماِر خاّصة

  هتتو -2
ُ
تتْدمان

َ
تتداَمى ،ن

َ
، ون

ُ
تتْدمان

ُ
 ون

ُ
تتْدمان

َ
ــاٍس .../ وُهتتْم ن بد ــِن عا ــِن اب  ــا-عا ُهما ن  يا هللُا عا ضــ ِ ــالا  -را

ا
ــا : ق

د ا
مل

ِبــّيِ 
ــى الند
ا
ل ِس عا ــي 

ا
ــِد الق ب  ــُد عا

 
ف ــِدما وا

ا
ما -ق

د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل ــالا  -صا

ا
ــاُءوا: "ق ــِذينا جا

د
ــِد، ال

 
ف ًبــا ِبالوا حا ر   ما

ى اما دا
ا
 ن
ا
ال زايا وا

ا
را خ ي 
ا
 . (106)..."غ

ْيِء  -6
َّ

َهُه عِن الش  زَّ
َ
 / ن

ُ
ة
ا
اِ ش ت  عا

ا
ال
ا
ها -ق ن  يا هللُا عا ض ِ ِبيُّ -را عا الند نا ما -، صا

د
ل سا ِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ل ًئا  -صا ي 

ا
ش

ِمـــــدا هللاا  حا
ا
ـــــبا ف
ا
ط
ا
خ
ا
، ف ِلـــــكا

ا
ـــــه ذ
ا
غ
ا
ل با
ا
ٌم، ف ـــــو 

ا
ـــــُه ق ن  ها عا ـــــزد

ا
ن تا
ا
صا ِفيـــــِه، ف ـــــراخد

ا
ـــــالا  ف

ا
ـــــمد ق
ُ
اٍم : "ث ـــــوا

 
ق
ا
ـــــاُل أ ـــــا با ما

 
ً
ة ــيا
 
ش
ا
ــُه خ
ا
ُهم  ل ــدُّ

ا
ش
ا
أ ُمُهــم  ِبــاِ ، وا

ا
ل ع 
ا ا
ــي أل ِ
ّ
ــوا هللِا ِإن

ا
ُعُه، ف ــنا ص 

ا
ِء أ ي 
د
ــِن الشــ   عا

ُهــونا زد
ا
ن تا ي  . (102)"يا

ا
كــُوُه : أ را

ا
ت

ُدوا وا بالرُّخصِة فيِه  وأبعا
ُ
ل  .عنه، ولم يعما

 فتتي أَج  -2
َ
َستتأ

َ
تتُه، ن

َ
َجل

َ
 هللُا أ

َ
َستتأ

ْ
ن
َ
اِلــٍك .../ ،ِلتتِه أ ــُن ما ــُس ب 

ا
ن
ا
ــا -عــن أ ُهما ن  يا هللُا عا ضــ ِ ُســولا هللِا -را ند را

ا
-، أ

ما 
د
ــــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل ـــالا  -صا

ا
ِصــــل  : "ق يا

 
ل
ا
ـــِرِه، ف

ا
ث
ا
ـــُه ِفــــي أ

ا
 ل
ا
ــــأ سا
 
ُين ِقـــِه، وا

ـــُه ِفــــي ِرز 
ا
 ل
ا
ــــط سا ن  ُيب 

ا
ـــبد أ حا

ا
ــــن  أ ما

هُ  ِحما ي   .(103")را
ا
دد في ُعمِرهِ  :أ  ما

ا
أ سا
 
ن
ا
 .أ

ِصتتتتيٌح  -3
َ
ـــّي  /ستتتتاِمٌر َرُجتتتتٌل ناصتتتتٌح أو ن ما -ســــألت النبــــي "فــــي حــــديث أبا

د
ــــل سا ــــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــــل عــــن  -صا

ُب : "التوبــــة النصــــوح، قــــال
 
ن
د
ها الــــذ ُد بعــــدا  التــــي ال ُيعــــاوا

ُ
ــــة ي   .(100)"ِهــــيا الخاِلصا

ا
جــــعا : أ ر  هــــي أن  ال يا

 .املرُء إلى ما تابا عنهُ 
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0-   
ْ
تتتَر هللُا َوْجَهتتتُه، أن

َ
تتتتَرهُ نض ضَّ

َ
تتتَره، ن

َ
ـــالا  /ض

ا
ِبيـــِه ق

ا
ـــن  أ ِعـــٍم، عا

 
ــــِن ُمط ـــِر ب  ي  ـــِن ُجبا ـــِد ب  مد ـــن  ُمحا ــــاما : عا

ا
ق

ُســـوُل هللِا  ما -را
د
ـــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـــل ـــالا  -صا

ا
ق
ا
ِف ِمـــن  ِمًنـــى، ف ي 

ا
خ
 
ِتي : "ِبـــال

ا
ـــال
ا
ق ـــِمعا ما ـــًدا، سا ب  ـــرا هللُا عا ضد

ا
ن

م  يا 
ا
ن  ل ى ما

ا
ا ِإل اها دد

ا
مد أ
ُ
ا، ث اها عا وا

ا
اف ها ع  ما ي  . (100)"س 

ا
را : أ ضد

ا
ُه ذا رونٍق وبهجة: ن

ا
ُه، وجعل ما عد

ا
نُه ون سد   .حا

7-  
َ
خ
َ
ف
َ
ـراِب : "فـي الحـديث: ن

ّ
ِخ فـي الش ف  ـى عـِن الـند ها

ا
ـُه ن ند
ا
ي   .(108)"أ

ا
ـاِفُخ ُيخـرُِج الهـواءا مـن رئتيـِه  :أ

النا

راب وغيره
ّ
 .إلى الش

 :باب الهاء( 26)

ُع : الهجر -1
ْ
ط
َ
  َعْن (/ ِل ِضدُّ الوص)الق

ا
ة ـرا ي  ِبـي ُهرا

ا
ـُه -أ ن  يا هللُا عا ضـ ِ ُسـولا هللِا -را ند را

ا
ى هللُا -، أ

د
ـل صا

ما 
د
ـــــل سا ـــــِه وا ي 

ا
ل ـــــالا -عا

ا
ٍث : "، ق

ا
ـــــال
ا
ـــــدا ث ع   با

ا
ة ـــــرا  ِ ج 

ا
ي  . (109)"ال

ا
ـــــِل بمعنـــــى إذا : الهجـــــر: أ ـــــُع ِضـــــدد الوص 

 
ط
ا
الق

تا عنهُ  رض   .أع 

َهَب َدُمُه َهتْدًرا وَهتَدًرا -2
َ
 عـن أبـي ُهرا  /ذ

ا
ة ـرا ـُه -ي  ن  يا هللُا عا ضـ ِ ِبـيد , -را ند الند

ا
ما -أ

د
ـل سا ـِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ـل  -صا

الا 
ا
ُنـهُ : "ق ي  ت  عا ـُه ُهـِدرا

نا ي  ُئـوا عا
ا
ق فا
ا
ِنِهـم  ف

 
ِر ِإذ ي 
ا
ٍم ِبغ و 

ا
اِر ق عا ِفي دا

ا
ل
د
ِن اط ي   .(106)"ما

ا
وهـا ذهبـت  : أ

ُ
أ
ا
ق
ا
إن  ف

 
ا
ة  ال ِقصاصا فيه وال ِديا

ٌ
 .باطلة

ما -كــان رســول هللا : عــن صــهيب قــال /لكتتالَم، َهَمتتَس بتتالكالِم َهَمتتَس ا -6
د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل  -صا

ُمهُ  سا شيًئا، ال نفها ما ى ها
د
ل ي  . (101)"إذا صا

ا
سا بمعنى أخفاهُ : أ ما  .ها

2-  
ُ
، الَهنوات

ُ
، الَهنات

ُ
ة
َ
الا  /الَهن

ا
، ق
ا
ة
ا
ق
ا
ِن ِعال اِد ب  ن  ِزيا ـالا : عا

ا
، ق
ا
ـة جا
ا
ف ر  ُت عا ِمع  ـ: سا ُسـولا سا ُت را ِمع 

ما -هللِا 
د
ــل سا ــِه وا ي 

ا
ل ى هللُا عا

د
ــل ُقــوُل -صا ــِذِه : "، يا ــرا ها م 

ا
 أ
ــّرِقا
ن  ُيفا
ا
ادا أ را
ا
ــن  أ ما
ا
ــاٌت، ف نا ها ــاٌت وا نا وُن ها

ُ
ك ــتا ــُه سا ِإند

انا 
ا
ن  ك اِئًنا ما

ا
ِف ك ي  ِرُبوُه ِبالسد اض 

ا
ِميٌع، ف ِهيا جا ِة وا مد

ُ  
ي  . (102)"ألا

ا
ـروٌر، : أ

ُ
ساٌد وش

ا
: والهنـاتسيكوُن ف

ُسُن الاهتماُم بها ح   بها عن ألاشياِء الحقيرِة التي ال يا
ُنونا
 
ك  .يا

 : باب الواو( 27)

1-  
ُ
  والَوَستتتتط

ُ
ـــي الحــــديث: الَوْستتتتط ــــِة ملعــــوٌن " فـ

ا
ق
 
ل  الحا
ا
ــــط س  بالســــكون، ُيقــــاُل  (106)"الجــــاِلُس وا

صٍل، كالّناِس والّدواّبِ وغيِر ذل
جزاِء غيرا ُمتد

ا
 ألا
 متفّرِقا

 .كا فيما كانا

تتوِء  -2 تتتوَء وِمتتتَن السُّ  : وقتتاُه هللُا السُّ
ُ
 الشــريف

ُ
 إال : "الحـــديث

ٌ
ـــُه واقيـــة ِقــِه ِمن  ـــم  يا

ا
ى هللاا ل صــ ا ـــن  عا ما

ٍة  با و 
ا
داِث ت ي  . (102)"بإح 

ا
وِء : أ  .وقاُه ِمنا السُّ

تتاهُ  -6
ّ
َوق

َ
ــا -عــن عبــِد هللِا بــِن عمــرا ( أ/ )ت ُهما ن  يا هللُا عا ضــ ِ  -قــالا رســوُل هللِا : قــالا  -را

د
ــل ــِه صا ي 

ا
ل ى هللُا عا

ما 
د
ل سا ه  : "لرجٍل  -وا

د
وق
ا
، وت ه  بقد

ا
ي  . (103)"ت

ا
ز  ِمـنا آلافـاِت : أ ـرد حا

ا
ِف، وت

ا
ل ها ِللتد ّرض  عا

ُ
، وال ت كا ِق نفسا استب 

ِقها  . واتد



 خامسالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

061 

 : باب الياء( 28) 

 الَيَمِنتتيُّ والَيَمتتاِني والَيَمتتاِنيُّ  -1
ُ
تتْيف  / السَّ

ا
ة ــرا ي  ِبــي ُهرا

ا
ــن  أ يا هللُا عا -عا ضــ ِ ــهُ را ِبــيد -ن  ى هللُا -، أند الند

د
ــل صا

ما 
د
ـــل سا ـــِه وا ي 

ا
ل  : "قـــال -عا

ُ
ـــة ما
 
الِحك ـــاٍن وا ما ـــاُن يا وًبـــا، إلِايما

ُ
ل
ُ
ُن ق ـــيا
 
ل
ا
أ  وا
ً
ة ِئـــدا
 
ف
ا
 أ
قُّ را
ا
ِن، ُهـــم  أ ما ـــُل الـــيا ه 

ا
م  أ
ُ
ـــاك
ا
ت
ا
أ

 
ٌ
ة اِنيا ما ي  . (100)"يا

ا
 ِمنا اليمِن : أ

ا
، وِتهامة

ا
 ِمن  ِتهامة

ا
ة
ّ
ك  .قالا هذا أِلند ما
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: ، واملســــــتدرك علــــــى الصــــــحيحين136ص: م جــــــم ألاغــــــالط اللغويــــــة(. 6(،آلايــــــة: ســــــورة الهمــــــزة( 02)
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بـــدر الـــدين العينـــي، : وعمـــدة القـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري ، 130ص: م جـــم ألاغـــالط اللغويـــة(  00)
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 .1/626:الصحيحين

 .1/26دمحم دمحم أبو زهو، : ، والحديث واملحدثون 186ص: م جم ألاغالط اللغوية( 08)

سا ي، : ، والسنن الكبرى 182ص: م جم ألاغالط اللغوية(  09)
د
 .9222: ، رقم الحديث8/600الن

 .0/600: ، وكنز العمال183ص: م جم ألاغالط اللغوية( 06)

واِئــد180ص: م جــم ألاغــالط اللغويــة( 01)  ،6/611: ، وجمــع الفوائــد مــن جــامع ألاصــول ومجمــع الزد

 .10/126للنووي، : شرح صحيح مسلم املنهاج /وشرح النووي

، ومســند 2/066: ، وصــحيح مسـلم62/ 2: ، وصــحيح البخـاري 196ص: م جـم ألاغــالط اللغويـة( 02)

 .226/ 2: أحمد

 .62/ 2: ، والنهاية في غريب الحديث وألاثر196ص :م جم ألاغالط اللغوية( 06)

 .1/16: ، وصحيح البخاري 190ص: م جم ألاغالط اللغوية( 02)

 .033، رقم الحديث، 6/62: ، صحيح ابن حبان262ص: م جم ألاغالط اللغوية(  03)

: ، رقــــم الحــــديث3/62ابــــن بطــــال، : شــــرح صــــحيح البخــــاري ، 262ص: م جــــم ألاغــــالط اللغويــــة( 00)

086 

غويـــة( 00)
ُّ
. 6/218: ، ومصـــنف ابـــن أبـــي شـــيبة2/880: ، وصـــحيح مســلم210ص: م جــم ألاغـــالط الل

 .1100/ 2: وسنن الدارمي

ابـــن أبـــي أســـامة، : الباحـــث عـــن زوائـــد مســـند الحـــارث ة، وبغيـــ222ص: م جـــم ألاغـــالط اللغويـــة( 08)

 .2/126: في غريب الحديث وألاثر والنهاية، 2/860

 .2/1001: ، وصحيح مسلم222ص: ةم جم ألاغالط اللغوي( 09)

 .1/262الزمخشري، : ، والفائق في غريب الحديث وألاثر222ص: م جم ألاغالط اللغوية( 86)

 .00رقم الحديث،  9/228ابن بطال، : ، صحيح البخاري 261ص: م جم ألاغالط اللغوية(  81)

الحـــــالق : يث، وقواعـــــد التحـــــديث مـــــن فنـــــون مصـــــطلح الحـــــد261ص: م جـــــم ألاغـــــالط اللغويـــــة( 82)

 . 1/32القاسمي،
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سا ي1/263: ، وصحيح مسلم266ص: م جم ألاغالط اللغوية( 86)
د
 .1/29: ، وسنن الن

 .63/633: ، ومسند أحمد260ص: م جم ألاغالط اللغوية( 82)

 .082: ، رقم الحديث663/ 18الطبراني، : ، وامل جم الكبير236ص: م جم ألاغالط اللغوية( 83)

 .2/008: ، وصحيح مسلم1/120: ، وصحيح البخاري 232ص: اللغويةم جم ألاغالط ( 80)

سا ي، : ، والسنن الكبرى 232-236ص: م جم ألاغالط اللغوية( 80)
د
 .8/290الن

، وعمـــــدة القـــــاري شـــــرح صـــــحيح 1/362: ، وســـــنن ابـــــن ماجـــــه232ص: م جـــــم ألاغـــــالط اللغويـــــة( 88)

 . 1/660العيني،: البخاري 

 .8/0: ، وصحيح البخاري 230ص: م جم ألاغالط اللغوية( 89)

 .1661، رقم الحديث، 2/02الطبراني، : امل جم الكبير، و 239ص: م جم ألاغالط اللغوية(  96)

، وسـنن ابـن 1/162: ، وسنن النسا ي1/632: ، وصحيح مسلم202ص: م جم ألاغالط اللغوية( 91)

 .1/606: ماجه

 .0/666: ومصنف ابن أبي شيبة ،1/02: ، وصحيح البخاري 202ص: م جم ألاغالط اللغوية( 92)

ة202ص : م جم ألاغالط اللغوية(  96) ند  .282، رقم الحديث، 2/601للبغوي، : ، شرح السُّ

 .2/610: ، ومسند أحمد2/00: ، وصحيح ابن حّبان202ص: م جم ألاغالط اللغوية( 92)

 .0883، رقم الحديث، 8/226: امل جم الكبير، و 202ص: م جم ألاغالط اللغوية( 93)

 .3/168: ، وسنن الترمذي200ص: م جم ألاغالط اللغوية( 90)

 .2/610: ، وسنن الترمذي200ص: م جم ألاغالط اللغوية( 90)

أبــو عــروة (: منشــور كملحــق بمصــنف عبــد الــرزاق)، والجــامع 200ص: م جــم ألاغــالط اللغويــة( 98)

 .11/123البصري، 

 260، رقم الحديث، 2/39: تارةألاحاديث املخ، 200ص: م جم ألاغالط اللغوية(  99)

 .2/00: ، وصحيح ابن حّبان286-282ص: م جم ألاغالط اللغوية( 166)

 3380: ، رقم الحديث0/160: ، وصحيح البخاري 280، صم جم ألاغالط اللغوية(  161)

القســـــطالني، : ، وإرشـــــاد الســـــاري لشـــــرح صـــــحيح البخـــــاري 296ص: م جـــــم ألاغـــــالط اللغويـــــة( 162)

16/192. 

 3291: ، رقم الحديث0/63: ، وصحيح البخاري 296ص:  جم ألاغالط اللغويةم( 166)

 .0/201: ، ومصنف ابن أبي شيبة292ص: م جم ألاغالط اللغوية( 162)

 .1/298: ، وصحيح مسلم619ص: م جم ألاغالط اللغوية( 163)

 2026: ، رقم الحديث6/191: ، وصحيح البخاري 321 ص: م جم ألاغالط اللغوية( 160)
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 060: ، رقم الحديث6/26: ، وسنن الترمذي666ص : م جم ألاغالط اللغوية(  160)

 .2/12ابن بطال، : ، وصحيح البخاري 662ص: م جم ألاغالط اللغوية( 168)

 .038: ، رقم الحديث1/309: ، وسنن الدارمي622ص : م جم ألاغالط اللغوية( 169)

 .2392: ، رقم الحديث2/266: وحديث السراج، 626ص: م جم ألاغالط اللغوية( 116)

 .28، رقم الحديث، 1/269: ، وصحيح ابن حبان626ص: م جم ألاغالط اللغوية(  111)

الخراســـــــاني : ، والتفســـــــير مـــــــن ســـــــنن ســـــــعيد بـــــــن منصـــــــور 632ص: م جـــــــم ألاغـــــــالط اللغويـــــــة( 112)

 .2/639الجوزجاني،

 .8/62عسقالني، ال: ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري 602ص: م جم ألاغالط اللغوية( 116)

 969: ، رقم الحديث6/1608لآلجري، : ، الشريعة602ص: م جم ألاغالط اللغوية( 112)

 .0/63: ، ومصنف ابن أبي شيبة600ص: م جم ألاغالط اللغوية( 113)

 .6/623البيهقي، : ، والسنن الصغير606ص: م جم ألاغالط اللغوية( 110)

 . 1/229ابن املبارك، : زهد والرقائق، وال606-602ص: م جم ألاغالط اللغوية( 110)

 .29/298: ، ومسند أحمد608ص: م جم ألاغالط اللغوية( 118)

 .0/113: ، وصحيح البخاري 686ص: م جم ألاغالط اللغوية( 119)

لم يرد في كتب . )6/628: ، والنهاية في غريب الحديث وألاثر699ص: م جم ألاغالط اللغوية(  126)

 (.املتون والشروح

 .2/222: ، ومصنف ابن أبي شيبة699ص: م جم ألاغالط اللغوية (121)

 .6/106: ، وصحيح البخاري 260ص: م جم ألاغالط اللغوية( 122)

 .6/02: والنهاية في غريب الحديث وألاثر 699ص: م جم ألاغالط اللغوية( 126)

 .1/306: ، وسنن ابن ماجه232ص: م جم ألاغالط اللغوية( 122)

 .0/31: ، ومصنف ابن أبي شيبة200ص: ط اللغويةم جم ألاغال ( 123)

 .9/129: ، وصحيح البخاري 209-208ص: م جم ألاغالط اللغوية( 120)

 .6/129: ، وصحيح البخاري 202ص: م جم ألاغالط اللغوية( 120)

 .18/263الطبراني، : ، وامل جم الكبير203ص: م جم ألاغالط اللغوية( 128)

لـم يـرد فـي كتــب . )6/660: ، والنهايـة فـي غريـب الحـديث وألاثـر200ص: م جـم ألاغـالط اللغويـة( 129)

 .(الحديث

 .0/202للبيهقي، : ، والسنن الكبرى 200ص: م جم ألاغالط اللغوية( 166)
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: ، رقـــم الحـــديث0/139: ومصـــنف عبـــد الـــرازق الصـــنعاني، 281ص: م جـــم ألاغـــالط اللغويـــة( 161)

16621. 

 .2/61: حيح البخاري ، وص282ص: م جم ألاغالط اللغوية( 162)

 .2/2109: ، وصحيح مسلم0/121: ، وصحيح البخاري 296ص: م جم ألاغالط اللغوية( 166)

 .1/662ابن زنجويه،: ، وألاموال368ص :اللغويةم جم ألاغالط ( 162)

لـم يـرد فـي كتــب . )6/222: ، والنهايـة فـي غريـب الحـديث وألاثـر368ص: م جـم ألاغـالط اللغويـة( 163)

 (الحديث

 .8/183البيهقي، : ، والسنن الكبرى 369ص: م جم ألاغالط اللغوية( 160)

، واملستدرك على 0/360البيهقي، : ، والسنن الكبرى 311ص: م جم ألاغالط اللغوية( 160)

 .2/130الحاكم، : الصحيحين

، رقم 8/209: ، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري 322ص: م جم ألاغالط اللغوية( 168)

 .121: الحديث

النسا ي، : ، والسنن الكبرى 2/126: ، وصحيح البخاري 326ص: م جم ألاغالط اللغوية( 169)

3/668. 

 .13/226: ، ومسند أحمد323ص: م جم ألاغالط اللغوية( 126)

   2806، رقم الحديث، 0/121: ، وصحيح البخاري 338، 330ص : م جم ألاغالط اللغوية( 121)

 .11/99: مسند أحمد، و 338ص: م جم ألاغالط اللغوية( 122)

 .16/212النسا ي، : ، والسنن الكبرى 303ص: م جم ألاغالط اللغوية( 126)

 .23/238: ، ومسند أحمد301ص: م جم ألاغالط اللغوية( 122)

 .2/031: ، وصحيح مسلم2/120: ، وصحيح البخاري 306ص: م جم ألاغالط اللغوية( 123)

 .212، رقم الحديث، 22/133الطبراني، : كبير، امل جم ال381ص: م جم ألاغالط اللغوية( 120)

 .11/211: ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري 382ص: م جم ألاغالط اللغوية( 120)

لـم يـرد فـي كتــب . )2/216: ، والنهايـة فـي غريـب الحـديث وألاثـر388ص: م جـم ألاغـالط اللغويـة( 128)

 (.الحديث

: واملستدرك على الصحيحين ،12/282: ، ومسند أحمد398ص: م جم ألاغالط اللغوية( 129)

1/182. 

 .2/1960: ، وصحيح مسلم066ص: م جم ألاغالط اللغوية( 136)

 .6/1660: ، وصحيح مسلم6/186: ، وصحيح البخاري 061ص :اللغويةم جم ألاغالط ( 131)
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 لــم يــرد فــي كتــب. )2/221: والنهايــة فــي غريــب الحــديث وألاثــر, 061ص: م جــم ألاغــالط اللغويــة( 132)

 (الحديث

 262، رقم الحديث، 1/268: وصحيح مسلم، 016ص: م جم ألاغالط اللغوية( 136)

ابــــــن : ، وكتــــــاب التوحيــــــد وإثبــــــات صــــــفات الــــــرب عــــــّز وجــــــل016ص: م جــــــم ألاغــــــالط اللغويــــــة( 132(

 .2/326خزيمة، 

 .2/210: ، واملستدرك على الصحيحين012ص: م جم ألاغالط اللغوية( 133)

 2266، رقم الحديث، 6/118وصحيح البخاري، ، 012ص: لغويةم جم ألاغالط ال( 130)

زيمة1/226: ، وسنن ابن ماجه021ص: م جم ألاغالط اللغوية( 130)
ُ
 .1/262: ، وصحيح ابن خ

 .2/2216: ، وصحيح مسلم020ص: م جم ألاغالط اللغوية( 138)

ز ، 1/629: سنن ابن ماجه، و 026ص: م جم ألاغالط اللغوية( 139)
ُ
 .6/162: يمةوصحيح ابن خ

: ، ومصـنف ابـن أبـي شـيبة6/636البيهقـي، : ، والسـنن الكبـرى 023ص: م جم ألاغالط اللغوية( 106)

3/663. 

 .10/190: أحمد د، ومسن020ص: م جم ألاغالط اللغوية( 101)

 .1/669أبو القاسم الرازي ثم الدمشقي، : ، والفوائد032ص: م جم ألاغالط اللغوية( 102)

 .8/21: ، وصحيح البخاري 038ص: ط اللغويةم جم ألاغال ( 106)

 .2/1829: ، وصحيح مسلم8/20: ، وصحيح البخاري 006ص: م جم ألاغالط اللغوية( 102)

 .2/1982: ، وصحيح مسلم8/3: ، وصحيح البخاري 006ص: م جم ألاغالط اللغوية( 103)

لــم يــرد فــي كتــب . )3/06: ، والنهايــة فــي غريــب الحــديث وألاثــر000ص: م جــم ألاغــالط اللغويــة( 100)

 (الحديث

 .1/662: ، وسنن الدارمي008ص: م جم ألاغالط اللغوية( 100)

 .2109، رقم الحديث، 2/1632، وسنن الدارمي، 002ص: م جم ألاغالط اللغوية( 108)

 .2/1982: ، وصحيح مسلم092ص: م جم ألاغالط اللغوية( 109)

 .8/388البيهقي، : ، والسنن الكبرى 096ص: م جم ألاغالط اللغوية( 106)

 .61/200: ، ومسند أحمد062ص: م جم ألاغالط اللغوية( 101)

 . 6/1290: ، وصحيح مسلم062ص: م جم ألاغالط اللغوية( 102)

 .1601: ، رقم الحديث1/629وكشف الخفاء، ، 026ص: م جم ألاغالط اللغوية( 106)

 .1/100املدينة،  جامعة–الحديث املوضوعي ، و 066ص: م جم ألاغالط اللغوية( 102)

 .1/099الخطابي، : ، وغريب الحديث061ص: م جم ألاغالط اللغوية( 103)
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 .3/106: البخاري  ح، وصحي023ص: م جم ألاغالط اللغوية( 100)

 الخاتمتتتتة والتوصيتتات

ـــدناني فـــي اســـتدالله بالحـــديث الشـــريف فـــي م جمـــه "مـــن خـــالل البحـــث املوســـوم      ـــد العا جهـــود محمد

اِصرةألاغالط ال عا
ُ
ة امل ويد

ا
غ
ُّ
 :توصلُت إلى النتائج آلاتية" ل

 .التاء، والطاء، والظاء: بعض ألاحرف لم يرد فيها أحاديث شريفة، وهي -1

غويـــة املعاصــــرة -2
ُّ
مــــرة؛ وكانــــت ( 132)عـــدد العبــــارات أو الكلمــــات التـــي وردت  فــــي م جــــم ألاغــــالط الل

 :ءت على النحو آلاتيالهمزة ألاكثر وروًدا، ويليها الباء ثم الراء، وجا

، (0)، الـــــدال(8)، الخـــــاء(3)، الحـــــاء(2)، الجـــــيم(2)، الثـــــاء(ال يوجـــــد)التـــــاء ، (18)، البـــــاء(22)الهمـــــزة 

، (ال يوجــــد)الطــــاء ، (2)، الضــــاد(3)، الصــــاد(3)، الشــــين(2)، الســــين(3)، الــــزاي(16)، الــــراء(1)الـــذال

، (3)، املـــــــيم(8)، الـــــــالم(0)الكـــــــاف، (2)، القـــــــاف(3)، الفـــــــاء(3)، الغـــــــين(0)، العـــــــين(ال يوجـــــــد)الظـــــــاء 

 (.1)، الياء(6)، الواو(2)، الهاء(0)النون 

ــا الكلمــة النهائيــة  كــان-6
ً
غــوي مفتوًحــا، وتارك

ُّ
العــدناني مــن الــدعاة إلــى إبقــاء بــاب الاجتهــاد النحــوي والل

غويـــة التــــي كثيـــًرا مــــا كـــان يصـــّوب الكلمــــة مـــن خاللهــــا، أو يـــدعوها إلـــى النظــــر فـــي تصــــوي
ُّ
ب للمجـــامع الل

غوية
ُّ
 .بعض املواد الل

 .العدناني من الذين يستأنسون بالحديث الشريف كثيًرا -2

غوي  -3
ُّ
 .يميل العدناني في كثير من ألاحيان إلى عدم التشدد في التصويب الل

ضــيفت للمكتبــة العربيــة، والتــي ال يمكــن  -0
ُ
غويــة مــن إلاضــافات املهمــة التــي أ

ُّ
ُيعــدُّ م جــم ألاغــالط الل

صـص والباحـث أن يسـتغني عنهـا؛ ألنـه واحـد مـن املعـاجم التـي هـدفت إلـى تتبـع ألاخطـاء للدارس املتخ

 .التي تجري على ألسنة املثقفين سواء أكانت مسموعة أم مقروءة

 العربيـــة بالكتـــب العلميـــة امل لفـــة فـــي اللغـــة العربيـــة، وربـــط التـــراث العلمـــي  -0
ا
أثـــرى العـــدناني املكتبـــة

 .ة بينهماالعربي بالحاضر، وإنهاء القطيع

هـــا، وتنبثـــق مـــن ذلـــك املجمـــع املوحـــد لجنـــة  -8
ُّ
دعـــا العـــدناني إلـــى أن تتوحـــد مجـــامُع اللغـــة العربيـــة كل

ب، والدخيل: ت لف د واملعرد
ّ
 .املول

ـــــأه الكوفيـــــون، وكـــــل مـــــا وافـــــق عليـــــه  -9
ّ
يـــــرى العـــــدناني أن نقبـــــل كـــــل مـــــا وافـــــق عليـــــه البصـــــريون وخط

 .ات أدبائناالكوفيون وخطأه البصريون؛ لكّي نقلل عثر 

كــــان العــــدنانيُّ مــــن أشــــد املتحمســــين لنقــــاء اللغــــة العربيــــة والــــدعوة لتجديــــدها، وضــــبط معظــــم  -16

 .الكتب واملجالت بالشكل التام، حتى تصبح صحة اللغة ملكة لدى الُقراء

 املصتتتادر واملراجتتتتع
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 .القرآن الكريم* 

 
ً

 :كتب في اللغة العربية -أوال

كامـل السـوافيري، دار املعـارف، .د: م1961-م1861في فلستطين متن ستنة ألادب العربي املعاصر  -1

 .م1909مصر، 

أحمــد .د: جــالل الــدين عبــد الــرحمن الســيوطي، تحقيــق وتعليــق: الاقتتتراا  فتتي علتتم أصتتول النحتتو -2

 .م1900 -هـ1690دمحم قاسم، مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة ألاولى، 

كمــال الــدين عبــد الــرحمن  :البصتتريين، والكتتوفيين: حتتويينإلانصتتاف فتتي مستتائل الختتالف بتتين الن -6

 (.ت6د)دمحم محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، : بن دمحم ألانباري، تحقيق

 (.ت.د)طبعة وزارة الثقافة،: مقدمة التسهيل :شرا التسهيل أبو حيان في -4

وعــــات جامعــــة الكويــــت، خديجــــة الحــــديثي، مطب. د :الشتتتتاهد وأصتتتتول النحتتتتو فتتتتي كتتتتتاب ستتتتيبويه -3

 .م1902 -هـ1692

إبــــراهيم أحمـــد الشــــيخ عيـــد، مكتبــــة الطالــــب .د/ إعــــداد: محاضتتترات فتتتتي أصتتتول النحتتتتو وقضتتتاياه -0

 .م 2612-هـ1263جامعة ألاقص ى، فلسطين، الطبعة ألاولى،  -الجامعي

ة إبـــــراهيم أحمــــد الشـــــيخ عيــــد، مكتبـــــ. جهــــاد يوســـــف العرجــــا، ود.د.أ/ إعـــــداد: املتتتتدار  النحويتتتتة -0

 .م2616-هـ1262الطالب الجامعي، جامعة ألاقص ى، فلسطين الطبعة الثانية، 

لبنــــــان، الطبعــــــة –دمحم العــــــدناني، مكتبــــــة لبنــــــان، ناشــــــرون، بيــــــروت  :معجتتتتتتم ألاخطتتتتتتاء الشتتتتتتائعة -8

 .م1996الثانية، 

غوية املعاصرة -9
ُّ
 .م1982بيروت، الطبعة ألاولى،  -دمحم العدناني، مكتبة لبنان: معجم ألاغالط الل

 :كتب الحديث الشريف -ثانًيا

باســم فيصــل أحمــد الجــوابرة، دار . د: أبــو بكــر بــن أبــي عاصــم الضــحاك، تحقيــق: آلاحتتاد واملثتتاني -1

 .م1991-ه1211الراية، الرياض، الطبعة ألاولى، 

ألاحاديتتتتث املختتتتتارة أو املستتتتتخرج متتتتن ألاحاديتتتتث املختتتتتارة ممتتتتا لتتتتم يخرجتتتته البختتتتاري ومستتتتلم فتتتتي  -2

عبـــد امللـــك بـــن عبـــد هللا بـــن .د.أ: ضـــياء الـــدين أبـــو عبـــد هللا املقدســـ ي، دراســـة وتحقيـــق:  :صتتتحيحيهما

 .م 2666-هـ 1226لبنان، الطبعة الثالثة،  -دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

، : إلاحستتتان فتتتي تقريتتتب صتتتحيح ابتتتن حبتتتان -6 بـــدا ع  دمحم بـــن حبـــان بـــن أحمـــد بـــن حبـــان بـــن معـــاذ بـــن ما

ألاميـــــر عـــــالء الـــــدين علـــــي بـــــن بلبـــــان الفارســـــ ي، حققـــــه وخـــــرج : أبـــــو حـــــاتم، الـــــدارمي، ترتيـــــبالتميمـــــي، 

 .م1988-هـ1268شعيب ألارن وط، م سسة الرسالة، بيروت، الطبعة ألاولى، : أحاديثه وعلق عليه
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أحمـــد بـــن دمحم بـــن أبـــى بكـــر بـــن عبـــد امللـــك القســـطالني، : إرشتتتاد الستتتاري لشتتترا صتتتحيح البختتتاري  -2

 .هـ 1626رى ألاميرية، مصر، الطبعة السابعة، املطبعة الكب

أبــــو أحمــــد حميــــد بــــن مخلــــد بــــن قتيبــــة بــــن عبــــد هللا الخرســــاني املعــــروف بــــابن زنجويــــه، : ألامتتتتوال -3

شــــاكر ذيـــــب فيــــاض، مركـــــز امللــــك فيصـــــل للبحــــوث والدراســـــات إلاســــالمية، الســـــعودية، .: تحقيــــق د

 .م1980 -هـ1260الطبعة ألاولى، 

أبـــو دمحم الحـــارث بـــن دمحم بـــن داهـــر التميمـــي البغـــدادي : وائتتتد مستتتند الحتتتارثبغيتتتة الباحتتتث عتتتن ز  -0

حســـين أحمــد صـــالح البـــاكري، مركــز خدمـــة الســـنة .د: الخصــيب املعـــروف بــابن أبـــي أســـامة، تحقيــق

 .م1992-ه1216والسيرة النبوية، املدينة املنورة، الطبعة ألاولى، 

 .هـ1982ار التونسية للنشر، تونس، دمحم بن عاشور التونس ي، الد :التحرير والتنوير -0

أبـــــو عثمـــــان ســـــعيد بــــن منصـــــور بـــــن شـــــعبة الخراســـــاني  :التفستتتتير متتتتتن ستتتتت ن ستتتتتعيد بتتتتن منصتتتتتور  -8

ســـعد بـــن عبـــد هللا بــن عبـــد العزيـــز آل حميـــد، دار الصـــميعي للنشـــر .د: الجوزجــاني، دراســـة وتحقيـــق

 .م1990-ه1210والتوزيع، الطبعة ألاولى، 

مجــد الــدين أبــو الســعادات املبــارك بــن دمحم بــن عبــد الكــريم : لرستتول جتتامع ألاصتتول فتتي أحاديتتث ا -9

مكتبـة  -عبـد القـادر ألارنـ وط، مكتبـة الحلـواني، مطبعـة املـالح: الشيباني الجزري ابن ألاثير، تحقيق

 .م1902-هـ1692دار البيان، الطبعة ألاولى، 

ن -16
َ
بــن عمــر بــن كثيــر القر ـــ ي  أبــو الفــداء إســماعيل :جتتامع املستتانيد والستت ن الهتتادي ألقتتوم َستت 

عبــد امللـك بــن عبـد هللا الـدهيش، دار خضــر للطباعـة والنشــر والتوزيـع، بيــروت .د: البصـري، تحقيـق

 . م1998-هـ 1219لبنان، الطبعة الثانية، -

معمـــر بـــن أبـــي عمـــرو راشـــد ألازدي مـــوالهم، (: منشتتتور كملحتتتق بمصتتتنف عبتتتد التتترزاق)الجتتتامع  -11

باكســـتان، وتوزيـــع املكتـــب  -ب الـــرحمن ألاعظمـــي، املجلـــس العلمـــيحبيـــ: أبـــو عـــروة البصـــري، تحقيـــق

 .هـ1266إلاسالمي، بيروت، الطبعة الثانية، 

واِئد -12 دمحم بن دمحم بن سليمان بن الفاسـ ي بـن طـاهر  :جمع الفوائد من جامع ألاصول ومجمع الزَّ

، مكتبــــة ابــــن كثيــــر، أبــــي علــــي ســــليمان بــــن دريــــع: السوســـ ي الردوانــــي املغربــــي املــــالكي، تحقيــــق وتخــــريج

 .م1998-هـ1218الكويت، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة ألاولى، 

اج، تخـــــريج: حتتتتتديث الستتتتتراج -16 ـــــرد زاهـــــر بـــــن طـــــاهر : أبـــــو العبـــــاس دمحم بـــــن إســـــحاق بـــــن إبـــــراهيم السد

أبو عبد هللا حسين بن عكاشة بـن رمضـان، الفـاروق الحديثـة للطباعـة والنشـر، : الشحامي، تحقيق

 .م2662-هـ1223لى، الطبعة ألاو 

 .م1938-ه1608دمحم دمحم أبو زهو، دار الفكر العربي، القاهرة، : الحديث واملحدثون  -12
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جامعــة املدينــة العامليــة، : منــا و جامعــة املدينــة العامليــة، الناشــر: امل لــف :الحتتديث املوضتتوعي -13

 (ت.د)

ألاصـــبهاني، الســـعادة، مصـــر،  أبـــو نعـــيم أحمـــد بـــن عبـــد هللا: حليتتتة ألاوليتتتاء وطبقتتتات ألاصتتتفياء -10

 .م1902-هـ1692

حبيــب الــرحمن ألاعظمــي، دار : أبــو عبــد الــرحمن عبــد هللا بــن املبــارك، تحقيــق :الزهتتد والرقتتائق -10

 (.ت.د. )الكتب العلمية، بيروت

دمحم فـــ اد عبــد البـــاقي، : ابــن ماجـــه أبــو عبـــد هللا دمحم بــن يزيــد القزوينـــي، تحقيــق: ستت ن ابتتن ماجتتته -18

 .م1932اء الكتب العربية، فيصل عيس ى البابي الحلبي، دار إحي

رة بــن موســ ى بــن الضــحاك، الترمــذي، أبــو عيســ ى، تحقيــق  :ستت ن الترمتتحي -19 ــو  دمحم بــن عيســ ى بــن سا

أحمــد دمحم شـــاكر وآخــرين، شــركة مكتبـــة ومطبعــة مصــطفى البـــابي الحلبــي، مصــر، الطبعـــة : وتعليــق

 .م1903-ه1693الثانية، 

عبـد املعطـي أمـين قلعجـي، جامعـة : أحمد بن الحسين أبو بكـر البيهقـي، تحقيـق :الس ن الصغير -26

 .م1989-هـ1216باكستان، الطبعة ألاولى،  -الدراسات إلاسالمية، كراتش ي

دمحم عبـد القـادر عطـا، دار : أحمد بن الحسين بن علي، أبـو بكـر البيهقـي، تحقيـق: الس ن الكبرى  -21

 .م2666-هـ1222بعة الثالثة، لبنان، الط–الكتب العلمية، بيروت 

ســا ي، حققـه وخــرج  :الست ن الكبتترى  -22
د
أبـو عبــد الـرحمن أحمــد بـن شــعيب بـن علــي الخراسـاني، الن

عبـــــد هللا بـــــن عبـــــد : شـــــعيب ألارنـــــ وط، قـــــدم لـــــه: حســـــن عبـــــد املـــــنعم شـــــلبي، أشـــــرف عليـــــه: أحاديثـــــه

 .م2661-هـ1221املحسن التركي، م سسة الرسالة، بيروت، الطبعة ألاولى، 

ة -26
َّ
تتتتتن شـــــعيب ألارنـــــ وط، ودمحم زهيـــــر : أبـــــو دمحم الحســـــين بـــــن مســـــعود البغـــــوي، تحقيـــــق :شتتتتترا السُّ

 .م1986-هـ1266الشاويش،املكتب إلاسالمي، دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 

أبـو تمـيم : ابـن بطـال، أبـو الحسـن علـي بـن خلـف بـن عبـد امللـك، تحقيـق :شرا صحيح البخارى  -22

 .م2666-هـ1226كتبة الرشد، السعودية، الرياض، الطبعة الثانية، ياسر بن إبراهيم، م

النـــووي، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، : املنهتتتاج شتتترا صتتتحيح مستتتلم بتتتن الحجتتتاج/ شتتترا النتتتووي -23

 .م1902-ه1692بيروت، الطبعة الثانية، 

، تحقيــق: الشتتريعة -20 بــن عمــر الــدميجي،  عبــد هللا.د: أبــو بكــر دمحم بــن الحســين بــن عبــد هللا آلاُجــّرِيُّ

 .م 1999-هـ 1226السعودية، الطبعة الثانية،  -دار الوطن، الرياض
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حققـــه وراجـــع نصوصـــه وخـــرج : أحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي، أبـــو بكـــر البيهقـــي :شتتتعب إلايمتتتان -20

عبـــد العلـــي عبـــد الحميـــد حامـــد، مكتبـــة الرشـــد للنشـــر والتوزيـــع، الريـــاض، بالتعـــاون مـــع .د: أحاديثـــه

 . م 2666-هـ 1226ببومباي بالهند، الطبعة ألاولى،  الدار السلفية

دمحم زهيـر بـن ناصـر الناصـر، : دمحم بـن إسـماعيل أبـو عبـد هللا البخـاري، تحقيـق: البخاري  صحيح -28

 .م2661-هـ1222دار طوق النجاة، الطبعة ألاولى، 

بلبـــان الفارســـ ي، ألاميــر عـــالء الـــدين علــي بـــن : دمحم بــن حبـــان التميمـــي، ترتيـــب: صتتحيح ابتتتن حبتتتان -29

شــــعيب ألارنـــ وط، م سســــة الرســــالة، بيــــروت، الطبعــــة ألاولــــى، : حققـــه وخــــرج أحاديثــــه وعلــــق عليــــه

 .م1988-هـ1268

دمحم مصـــــــطفى ألاعظمــــــي، املكتـــــــب .د: أبــــــو بكـــــــر دمحم بــــــن خزيمـــــــة، تحقيــــــق: صتتتتتتحيح ابتتتتتتن خزيمتتتتتتتة -66

 (.ت.د. )إلاسالمي، بيروت

دمحم فــ اد عبــد : شــيري النيســابوري، تحقيــقمســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن الق :صتتحيح مستتلم -61

 (ت.د. )الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

أبــــو دمحم محمــــود بــــدر الــــدين العينــــى، دار إحيــــاء التــــراث : عمتتتتدة القتتتتاري شتتتترا صتتتتحيح البختتتتاري  -62

 (.ت.د. )العربي، بيروت

عبــد .د: جــوزي، تحقيـقجمـال الــدين أبـو الفــرج عبـد الــرحمن بـن علــي بـن دمحم ال: غريتب الحتتديث -66

 .م1983-ه1263لبنان، الطبعة ألاولى،  -املعطي أمين القلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت

أبو سليمان حمد بـن دمحم بـن إبـراهيم بـن الخطـاب البسـتي املعـروف بالخطـابي، : غريب الحديث -62

لنبــــي، دار الفكــــر، عبــــد القيــــوم عبــــد رب ا: وخــــرج أحاديثــــه, عبــــد الكــــريم إبــــراهيم الغربــــاوي : تحقيــــق

 .م1982-هـ1262القاهرة، 

أبـــــو القاســـــم محمـــــود بـــــن عمـــــرو بـــــن أحمـــــد، الزمخشـــــري، : الفتتتتتائق فتتتتتي غريتتتتتب الحتتتتتديث وألاثتتتتتر -63

 (.ت.د. )علي دمحم البجاوي، ودمحم أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، لبنان، الطبعة الثانية: تحقيق

بـــن  جـــر العســـقالني، رقـــم كتبـــه وأبوابــــه أحمـــد بـــن علـــي : فتتتتح البتتتاري شتتترا صتتتحيح البختتتاري  -60

محـب الـدين الخطيــب، : دمحم فـ اد عبـد البـاقي، قـام بإخراجـه وصــّححه وأشـرف علـى طبعـه: وأحاديثـه

 .م1939-ه1609دار املعرفة، بيروت، 

: أبو القاسم تمام بـن دمحم بـن عبـد هللا بـن الجنيـد البجلـي الـرازي ثـم الدمشـقي، تحقيـق: الفوائد -60

 .م1991-ه1212جيد السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة ألاولى، حمدي عبد امل

دمحم جمــــال الــــدين بــــن دمحم ســــعيد بــــن قاســــم : قواعتتتتد التحتتتتديث متتتتن فنتتتتون مصتتتتطلح الحتتتتديث -68

 (ت.د. )لبنان-الحالق القاسمي، دار الكتب العلمية، بيروت
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: اق بـــن خزيمـــة، تحقيـــقأبـــو بكـــر دمحم بـــن إســـح: كتتتتاب التوحيتتتد وإثبتتتات صتتتفات التتترّب عتتتّز وجتتتل -69

-هــ1212الريـاض، الطبعـة الخامسـة،  -عبد العزيز بن إبـراهيم الشـهوان، مكتبـة الرشـد، السـعودية

 .م1992

إسـماعيل بـن دمحم : كشف الخفاء ومزيل إلالبا  عمتا اشتتهر متن ألاحاديتث ع تى ألستنة النتا  -26

 .ه1631ال جلوني، مكتبة القدس ي، القاهرة، 

، -الشـــهير بـــاملتقي الهنـــدي-عـــالء الـــدين البرهـــان فـــوري : ن ألاقتتتوال وألافعتتتالك تتتز العمتتتال فتتتي ستتت  -21

 م1981-هـ1261بكري حياني، وصفوة السقا، م سسة الرسالة، الطبعة الخامسة، : تحقيق

دمحم حميــد هللا الحيــدر آبــادي : مجموعتتة الوثتتائق السياستتية للعهتتد النبتتوي والخالفتتة الراشتتدة -22

 .م1980-ه1260ت، الطبعة السادسة، الهندي دار النفا س، بيرو

دمحم، أبــــو الحســــن نــــور الــــدين، دار ( ســــلطان)علــــي بــــن  :مرقتتتاة املفتتتتاتيح شتتتترا مشتتتتكاة املصتتتتابيح -26

 .م2662-هـ1222لبنان، الطبعة ألاولى،  -الفكر، بيروت

: ، تحقيــــــــق-املعـــــــروف بــــــــابن البيــــــــع-أبـــــــو عبــــــــد هللا النيســــــــابوري : املستتتتتتتتدرك ع تتتتتتتتى الصتتتتتتتتحيحين -22

 .م1996-ه1211القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ألاولى،  مصطفى عبد

عـــــادل مرشـــــد، وآخـــــرين،  -شـــــعيب ألارنـــــ وط: تحقيـــــق: إلامـــــام أحمـــــد بـــــن حنبـــــل :مستتتتتند أحمتتتتتد -23

 .م2661-هـ1221عبد هللا ابن عبد املحسن التركي، م سسة الرسالة، الطبعة ألاولى، .د: إشراف

محمـــود دمحم خليـــل، دار الجيـــل للطباعـــة والنشـــر : بـــه وضـــبط نصـــهحققـــه ورت: املستتتند الجتتتامع -20

والتوزيـــــــع، بيـــــــروت، الشـــــــركة املتحـــــــدة لتوزيـــــــع الصـــــــحف واملطبوعـــــــات، الكويـــــــت، الطبعـــــــة ألاولــــــــى، 

 .م1996-هـ1216

أبـــــو دمحم عبـــــد هللا بـــــن عبـــــد الصـــــمد الـــــدارمي،  (:ستتتتت ن التتتتتدارمي)املعتتتتتروف بتتتتتت ، مستتتتتند التتتتتدارمي -20

داراني، دار املغنــــــي للنشــــــر والتوزيــــــع، اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية، حســــــين ســــــليم أســــــد الــــــ: تحقيــــــق

 .م 2666-هـ1212الطبعة ألاولى، 

حبيـب الـرحمن ألاعظمـي، املجلـس : أبو بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام الصـنعاني، تحقيـق: املصنف -28

 . ه1266املكتب إلاسالمي، بيروت، الطبعة الثانية، : الهند، يطلب من -العلمي

كمــال يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد، : أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة، تحقيــق: ابتتن أبتتي شتتيبة مصتتنف -29

 .م1988-ه1269الرياض، الطبعة ألاولى، 

حمــــدي بــــن عبــــد املجيــــد الســــلفي، مكتبــــة ابــــن : أبــــو القاســــم الطبرانــــي، تحقيــــق: املعجتتتتم الكبيتتتتر -36

 (.ت.د)تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية، 
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، مجلــة (املبحــث ألاول  -م جــم ألاغــالط اللغويــة املعاصــرة)، ستتيد ستتليمعبتتد الفتتتاا ال.د: مقتال -51

عالم الكتـب، دار ثقيـف للنشـر، الريـاض، اململكـة العربيـة السـعودية، املجلـد الحـادي عشـر، العـدد 

 .م1996-ه1211الثالث، 

محمــــــود دمحم -طــــــاهر أحمــــــد الــــــزاوى : ابــــــن ألاثيــــــر، تحقيــــــق: النهايتتتتتتة فتتتتتتي غريتتتتتتب الحتتتتتتديث وألاثتتتتتتر -32

 .م1909-هـ1699ناحي، املكتبة العلمية، بيروت، الط

عصــام الــدين الصــبابطي، دار : دمحم بــن علــي بـن دمحم بــن عبــد هللا الشــوكاني، تحقيـق: نيتل ألاوطتتار -53

 .م1996-هـ 1216الحديث، مصر، الطبعة ألاولى، 

ا
ً
  :الدوريات -ثالث

م الكتتتتب -1
َ
م جـــم ألاغـــالط / ، مقـــالمجلـــة فصـــلية متخصصـــة تهـــتم بالكتـــاب وقضـــاياه -مجلتتتة عتتتال

دار ثقيــــف : عبــــد الفتــــاح الســــيد ســــليم، الناشــــر.، د(املبحــــث ألاول )اللغويــــة املعاصــــرة دمحم العــــدناني 

الريــــاض، اململكــــة  العربيــــة الســــعودية، املجلــــد الحــــادي عشــــر،  العــــدد الثالــــث،  –للنشــــر والتــــأليف

 .  م1996-هـ1211

هـــــ، 1630شــــعبان  0ع اللغــــة العربيــــة بتــــاريخ ، قــــرار مجمــــمجلتتتتة مجمتتتتع اللغتتتتة العربيتتتتة بالقتتتتاهرة -2

م، محضـر الجلسـة الخامسـة والثالثـين مـن دور الانعقـاد الرابـع، مطبعـة 1960املوافق شهر نـوفمبر 

 .م 1969بوالق، القاهرة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


